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تاریخ دریافت ،1393/7/20 :تاریخ پذیرش1394/7/14 :

چکيده
ریسک و نااطمینانی از شاخصهای اصلی تصمیمگیری در سرمایهگذاری است .در دنیاای واعیای ،اعاصااد
پُر از نااطمینانی عوامل اعاصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیمگیری منجر میشاود
و رفاار سرمایهگذاران را تحت تأثیر عرار میدهد .در مطالیة حاضر ،با اسافاده از ترکیب ماد هاای شاکةة
عصکی مصنوعی و مد مارکویاز ،به برآورد پرتفوی بهینة سرمایهگذار در شرایط نااطمینانی پرداخاه شاد.
بدین منظور ،از داراییهای عیمت سهام ،عیمت مسةن ،عیمات ساةه و اوراق مشاارکت طای دورة زماانی
 1378ا  1392با دادههای ماهانه اسافاده شد .برای بررسی تأثیر شوکهای اعاصاد کانن بار تصامیما
سرمایهگذار در اناخاب پرتفاوی بهیناه ،از چهاار ماغیارا نااطمیناانی تاورمی ،نااطمیناانی عیمات نفات،
نااطمینانی نرخ دالر بازار آزاد و شاخص تحریمهای بینالمللی علیه ایرانا باه عناوان ماغیرهاای وضاییت
اسافاده شد .برای محاسکة ماغیرهای وضییت از مد ناهمسانی واریانس شرطی ( )GARCHبهره گرفااه
شد .پس از محاسکة ماغیرهای وضییت ،بازدهی و ریسک داراییها با کمک دو روشا شکةههاای عصاکی
پرسپارون چندالیه ( )MLPو شیاعی پایه ()RBFا اندازهگیری شد .از ناایج مد شکةة عصکی به عناوان
ماغیرهای ورودی در برآورد پرتفوی بهینة مارکویاز اسافاده شد .ناایج تحلیال میااننین واریاانس نشاان
میدهد که در دورة رونق بخش امنک ،مسةن داراییِ مسلط در بین داراییهایِ ریسةی بوده و بیشاارین
سهم دارایی را به خود اخاصاص داده است .در طی دورههای اخیر ،کاه دورة رکاود بخاش مساةن تل ای
میشود ،مسةن از سکد بهینة سرمایهگذاری خارج شده و به جای آن ساهام و ساةه دارایایِ مسالطی در
سکد سرمایهگذار است .به طور کلی ،اوراق مشارکت ،به منزلة دارایی بدون ریسک در همة دورهها ،یةای از
داراییهای عابل اعاماد در سکد بهینة سرمایهگذار بهشمار میرود.
طبقهبندي G11, G14, D81,C45 :JEL
واژههاي کليدي :پرتفوی بهینة پویا ،تحلیل مارکویاز ،ریسک و نااطمینانی اعاصاد کنن ،شاکةة عصاکی
مصنوعی ،مسةن.
* نویسندة مسئو  ،تلفن021-44125804 :
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 .1مقدمه
یةی از موضوعا مهم این است که افراد ،به هننام سرمایهگاذاری ،چنوناه مناابر را باین
داراییهای مخالف تخصیص دهند .دربارة تصمیمگیاری بارای سارمایهگاذاری دو دیادگاه
وجود دارد :در دیدگاه او  ،اناخاب ابزار و تخصیص داراییها بر اساس تجاارب شخصای در
برخورد با فرصتها صور میپذیرد .دالیل این نوع تصمیمگیاری از شارایط مشاابهی کاه
پیش از این وجود داشاه نشئت میگیارد دیادگاه دوم دیادگاهی کمای اسات کاه در آن
بسیاری از مسائل با ارزیابیهای دعیق و تحلیل حل مایشاود .بار اسااس ایان دیادگاه ،از
طریق کاربرد ابزارهایی مانند میادال  ،مد های ریاضی ،تةنیکهای شکیهسازی و باهویاهه
فرایند بهینهیابی بهارین راه حل به دست خواهد آمد .یاک بااور عاوی وجاود دارد :اینةاه
مسئله بایاد در یاک فارم ریاضای بار اسااس مفروضاا  ،پارامارهاا ،ماغیرهاای ورودی و
ماغیرهای خروجای بیاان شاود .هاد از تشاةیل ساکد سارمایهگاذاری ت سایم ریساک
سرمایهگذاری بین چند دارایی است بدین ترتیب ،سود یک دارایی میتواناد ضارر دارایای
دینر را جکران کند .سرمایهگذارانی که نظریة پرتفوی را پذیرفاهاند بر آناند کاه در م ابال
نوسانا بازار به دانش بیشاری نیاز دارند .بنابراین ،انواع گوناگونی از داراییهاا را نناهداری
میکنند تا بازده آنها با ماوسط بازده بازار برابر شود .از آنجاا کاه سارمایهگاذاران تواناایی
پیشبینی ندارند ،در تنشاند «مجموعهای مانوع» از داراییها را ننهداری کنند تا باوانناد
به نرخ بازدهی مطلوب ،یینی نرخ بازده بازار ،دست یابند (لویساکایای .)2010 ،1از ایان رو،
هد مطالیة حاضر بررسی سکد داراییهای سرمایهگاذار و تخصایص بهیناة دارایایهاا در
شرایط نااطمینانی اعاصاد کنن است .در مطالیة حاضر ،مسةن ،به عناوان یاک دارایای در
پرتفوی خانوار ،بررسی میشود .مسةن داراییای است که ن ش مهمی در تییاین پرتفاوی
خانوار بازی میکند .بخش درخور توجهی از ثرو خاانوار باه مساةن اخاصااص ماییاباد
(کلمب .)2004 ،2بنابراین ،در مطالیة حاضر ،با اسافاده از مد های ریاضی و اعاصادسنجی
ترکیکاای پویااا از عکیاال شااکةة عصااکی ،ناهمسااانی واریااانس شاارطی ( )GARCHو مااد
میاننین -واریانس مارکویاز 3به بررسی سکد بهینة سرمایهگذار پرداخاه میشود.
1. Levisauskaite
2. Collomb
3. Markowitz

961

تخصيص بهينة داراییها با فرض نااطمينانیهاي اقتصاد کالن و ...

 .2مبانی نظري
سرمایهگذاری ،به منزلة یک تصمیم مالی ،همواره دارای دو مؤلفها ریساک و باازدهیا اسات.
مکادلة این دو مؤلفه ترکیبهای گوناگون سارمایهگاذاری را عرضاه مایکناد .از یاک طار ،
سرمایهگذاران به دنکا بیشینهکردن عایدی خود از سارمایهگاذاریاناد و از طار دینار ،باا
شرایط نااطمیناانی حااکم بار بازارهاای ماالی مواجاهاناد عامال اخیار دساایابی باه عوایاد
سرمایهگاذاری را باا عادم اطمیناان مواجاه مایساازد .باه عکاار دینار ،هماة تصامیما
سرمایهگذاری بر اساس رواباط باین ریساک و باازده صاور مایگیارد .یةای از مییارهاای
پذیرفاهشده برای ریسک بیثکاتیا یینی میزان تغییر دارایای در دورههاای زماانی مخالافا
است این مییار میموالً توسط انحرا مییار بازده سرمایهگذاری محاسکه میشاود .دارایایای
که دارای نوسانا شدیدی است ،ریسک بیشاری را مایطلکاد ،زیارا ارزش دارایای در موعار
فروش کمار از م دار پیشبینیشدة آن است .تئوری پرتفوی یةی از مهامتارین تئاوریهاای
مالی است که پایه و اساس آن بر مدیریت ریسک اساوار است .مارکویاز بنیانگذار سااخااری
است که به تئوری مدرن پرتفوی مشهور است .مهمترین ن ش ایان تئاوری ایجااد چاارچوب
ریسک -بازده برای تصمیمگیاری سارمایهگاذاران اسات .شاةل اساااندارد ماد میااننین-
واریانس مارکویاز به صور میادلة  1است:
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یةی از فرضیا تئوری مارکویاز این است که سرمایهگذار تمایال دارد باازدهی حاصال از
سرمایهگذاری خود را در سطح میینی از ریسک حداکثر کند .در این تئوری ،بارای نخسااین
بار ،نرخ بازدهی مورد اناظار و ریسک برای سکد داراییها پایهگذاری شاد .ماارکویاز ()1952
نشان داد انحرا مییار نرخ باازده مییاار مناساکی بارای ریساک دارایایهاسات .همچناین،
میاننین بازدهی داراییِ سا های گذشاه را منکی برای بازدهی مورد اناظاار در نظار گرفات.
بنابراین ،بازدهی اناظاری هر یک از داراییها به صور میادلة  2تیریف میشود:

962

تحقيقات اقتصادي  /دورۀ  ،50شمارۀ  ،4زمستان 1394
n

() 2

it

R
t 1

n

Ri 

در ح ی ت Ri ،تخمینی از بازدهی اناظاری یا )  E ( Riاسات .در میادلاة  2باازدهی
هر دارایی در سا iام است و سودآوری دارایی طی یک سا را نشان میدهد که شاامل
تغییر عیمت دارایی طی یک سا به عنوة سایر عایدیهای هر دارایی است E ( Ri ) .نیز
بازدهی مورد اناظار دارایی iام است با توجه باه مشاخصنکاودن باازدهی دارایایهاا در
آینده ،بر اساس مد مارکویاز ،میاننین بازدهی هر دارایی طی سا هاای ماورد بررسای
منکی برای بازدهی مورد اناظار آن دارایی در نظر گرفااه مایشاود .بارای یاک دارایای
ریسک بازدهی اناظاری برابر بازدهی بدون ریسک صر ریسک (پاداش ریساک) اسات.
با داشان )  E ( Riو ریسک هر دارایی سارمایهگاذار باه اناخااب دارایای در ساکد خاود
مکادر میکند n .نیز تیداد دورههای مورد بررسی است .در این نظریاه ،انحارا مییاار
سکد دارایی به صور میادلة  3اندازهگیری میشود:
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بین دو دارایی است .از فرمو محاسکة انحرا مییار بازدهی میتوان به این نةاه پی برد
که هرچه کواریانسِ بین داراییها به عدد منفی یک نزدیکتر باشد ،ریسک ساکد دارایای
کاهش مییابد و مزایای مانوعساازی در ساکد دارایای آشاةارتر مایشاود .باه عکاارتی،
ارزشآفرینی مدیریت پرتفوی در باالترین سطح خود عرار مایگیارد .بارای حال مسائلة
بهینهسازی پرتفوی ،با درنظرگرفان بازدههای مافاو و تییین وزنهای بهینه ،نماوداری
بهوجود می آید که به نمودار «مرز کارا» میرو اسات .مارز کاارا باه ایان ساؤا پاساخ
میدهد که «چنونه بهارین سطح مانوع از داراییهای مخالف شناسایی شود؟» منحنای
مرز کارا ارتکاط بازده و ریسک را نشان مایدهاد .بهاارین پوششای کاه هماة ترکیکاا
احامالی سکد داراییها را در بر میگیرد «مرز کارایی» نامیده میشود .نماودار  1ترسایم
این منحنی را نشان میدهد.
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نمودار  .1مرز کاراي سبد دارایی
منکر :کرکنارد2006 ،1

تصاامیما تخصاایص دارایاای بااه گاارایش ریسااکپااذیری افااراد بسااانی دارد .درج اة
ریسکپذیری افراد مافاو است .هد شناسایی سطح عابل عکولی از پذیرش ریسک اسات و
سپس پیداکردن پرتفویی که بازده اناظاری را برای آن سطح از ریسک حداکثر کند (الااون و
گرابر .)1997 ،2تئوری مدرن پرتفوی بیان میکند که چنوناه سارمایهگاذاران ریساکگریاز
میتوانند پرتفوی را تخصیص دهند به طوری که ریسک بازاری را برای بازده اناظاری بهیناه
کنند (کرکنارد .)2006 ،دو عامل بر تصمیم تخصیص دارایی تأثیر میگذارد:
 .1ثرو  :کاهش ثرو ممةن است باعث افزایش ریسکگریزی سارمایهگاذار شاود،
بهویهه زمانی که ارزش پرتفوی به ن طة بحرانی و حداعل ثرو نزدیک است .زماانی کاه
سرمایهگذار به حداعل سطح ثرو بحرانی نزدیک شود ،ممةن است به تغییرپذیریهاا و
ریسکها حساس باشد به طوری که اگر حساسیت سارمایهگاذاران باه ریساک افازایش
یابد ،عیمت دارایی به نفر داراییهای امن کاهش مییابد .سرانجام ،این اثر مایتواناد باه
صور مارپیچی موجب کاهش شدید عیمت دارایی شود و حل های ایجاد کند که موجب
افزایش اننیزة فروش دارایی شود.
1. Kierkegaard
2. Elton & Gruber
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 .2ن دشوندگی :1افزایش ریسک سرمایهگذاری باعث میشود که خریادار باا احاماا
پایینی آن دارایی را بخرد .این اثر عموماً در بازار مسةن عابل مشاهده اسات .در مواجهاه
با کاهش ن دشوندگی ،سرمایهگذارانِ بهشد ریسکگریز ممةن است دارایی را حای باا
عیمت کماری نیز بفروشند (کولینز و اسامپلی.)2009 ،2
 .1.2تأثير نااطمينانیهاي اقتصاد کالن بر تصميمات سرمایهگذاران

ریسک و نااطمینانی از شاخصهای اصلی تصمیمگیری برای سرمایهگذاری اسات .بایش
از نیم عرن از مطرحشدن آن با این عنوان میگذرد .نااطمینانی شرایطی است که تصمیم
فیاالن اعاصادیا اعم از خانوارها ،بنناههاا و بخاش دولاایا در زمیناههاای مخالاف باا
نااطمینانی همراه است .نااطمینانی به حالای گفاه میشود که در آن دانش فرد یاا افاراد
محدود است و دانش کامل نسکت به حالت یا نایجهای که بهدستآمده یا میآید ممةان
نیست (هابارد .)2007 ،3از منظر اعاصاد کنن ،اینةه چنونه در یک وضاییت نااطمیناان
سیاستگذاران و برنامهریزان تصمیم بهینهای اتخاذ میکنند موضوع بسیاری از مطالیا
و تح ی ا بوده است .نااطمینانی وضییای است که وعایر آینده یا احاما رخدادن آنها
پیشبینی نشده باشد .در دنیای واعیی ،اعاصاد پُر از نااطمینانی عوامل اعاصادی است که
به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیمگیری عوامل اعاصادی منجر میشاود و رفااار
سرمایهگذاران را تحت تأثیر عرار میدهد (حیدرپور و پورشهابی .)1391 ،نااطمینانیهای
اعاصاد کنن محیط نامطمئنی را برای سرمایهگذاران ایجاد میکند و باعث میشاود کاه
سرمایهگذاران ناوانند بهسهولت و با اطمینان بیشار دربارة سرمایه گاذاری آتای تصامیم
بنیرند و احیاناً ماحمل زیانهای وسییی میشوند .در نظریة اعاصادی ،دالیل نااطمینانی
گوناگون است (حیدری و بشیری .)1391 ،از جمله دالیل نااطمینانی اعاصادی مایتاوان
به نااطمینانی تورمی ،نااطمینانی نفای ،نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی ناشی از سیاست
مالی اشاره کرد.
 .1ن دشوندگی یینی توانایی فروش یک دارایی در عیمت ع نیی و در زمان مناسب .ن دشوندگیِ دارایای باهسارعت
در بازار رکودی کاهش مییابد.
2. Collins & Stampfli
3. Hubbard
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نااطمینانی تورمی یةی از عواملی اسات کاه در فیالیات ح ی ای اعاصااد اثار منفای
می گذارد .وعای عامنن اعاصادی در تصمیما خود از میزان تورم آینده نامطمئناند این
شرایط به وجود مایآیاد (دهمارده و دیناران .)1388 ،بناابراین ،اثار نااطمیناانی تاورم
اینگونه ظاهر میشود که تورم به درک اشاکاه از ساطوح عیماتهاای نساکی و انحارا
نشانههای عیمای منجر میشاود و ،در نایجاه ،برناماههاای سارمایهگاذاری را ناکارآماد
میسازد و از سطح سرمایهگذاری میکاهد .فریدمن ( )1977به این نةاه اشاره مایکناد
که هر چه نااطمینانی تورمی بیشار باشد ،شناسایی تغییار عیماتهاای نساکی از تغییار
عیمتهای مطلق مشةلتر است ،زیرا کارگزاران اعاصادی عیمتهای خود را در نرخهاای
مافاو (به دلیل پیشبینی ناعص تورم آینده) تنظیم مایکنناد .بناابراین ،عیماتهاای
نسکی تحت تأثیر عرار میگیرند و کارایی اعاصاد کاهش مییابد.
نااطمینانی نفای میموالً به گونهای است که اغلب بخش تولیدی کشور را تحت تاأثیر
عرار میدهد .عیمت نفت خام تحت تأثیر عوامل مخالفی است و نوسانا زیادی دارد کاه
ریسک درآمد نفت را بهوجود میآورد .در کشورهای صادرکنندة نفت ،میموالً درآمادهای
حاصل از صادرا نفت باه طاور مساا یم و غیرمساا یم وارد بودجاة دولات مایشاود.
درآمدهای نفای از طریق هزینههای دولت به اعاصاد کشور تزریق میشاود .بناابراین ،در
شرایط نوسان درآمدهای نفت هزینههای دولت نیز با نوسان روبهرو میشود .با توجاه باه
اینةااه نفاات ن ااش مهماای در اعاصاااد کشااورهای صااادرکنندة نفاات دارد ،ریسااک و
نااطمینانی های بازار نفت در فیالیت های ح ی ی اعاصاد و تصامیمهاای سارمایهگاذاران
تأثیر درخور توجهی به جای میگذارد (فرزاننان.)2009 ،
نااطمینانی نرخ ارز از طریق ایجاد نااطمینانی در عیماتهاای آتای کاالهاا و خادما بار
بخش ح ی ی تأثیر میگذارد .کارگزاران اعاصادی تصمیما خود را در زمینة سارمایهگاذاری
و مصر بر پایة اطنعاتی که سیسام عیمتها برای آنها فراهم میسازد پیریزی مایکنناد.
عیمتهای غیرعابل اطمینان و پیشبینیناپاذیر ناشای از نااطمیناانی نارخ ارز در تصامیما
سرمایهگذاری اثر منفی میگذارد .همچناین ،نااطمیناانی نارخ ارز باعاث افازایش ریساک در
محیط اعاصادی و موجب افزایش نرخ بهره میشود ،درنایجه ،در تصامیما سارمایهگاذاری
اثاار منفاای ماایگااذارد (صاامدی و دینااران .)1388 ،بنااابراین ،ب اه طااور کلاای ،بساایاری از
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صاحبنظران بر آناند که نااطمینانی نرخ ارز به نوسانا عیمات منجار مایشاود و نوساانا
عیمت بار سارمایهگاذاری تاأثیر منفای یاا مثکات مایگاذارد .هاارتمن )1972( 1از جملاه
اعاصاددانانی است که بیان میکند نااطمیناانی زیااد عیمات ممةان اسات باه ساطح بااالتر
سرمایهگذاری توسط بنناههای ریسک خنثی منجر شود بدین مینا که این نوع بننااههاا ،باه
منظور اجاناب از نااطمینانی در آینده ،تنش میکنند تا بیشار سرمایهگذاری کنناد .افازایش
ریسک ناشی از نااطمینانی از عیمتها باعث باالرفان نرخ بهرة ح ی ی میشاود .ایان موضاوع
ناشی از این ح ی ت است کاه وعاای نااطمیناانی در باازار ایجااد مایشاود ،سارمایهگاذاران
ریسکگریز ،به دلیل وجود ریسک در پروژههای سرمایهگذاری ،نرخ سودِ بیشاری درخواسات
میکنند .بدین ترتیب ،نااطمینانی نرخ ارز ح ی ی باعث افزایش این ناوع ریساک مایشاود و
نرخ بهرة ح ی ی نیز افزایش خواهد یافت.
 .2.2تأثير تحریمها بر تصميمات سرمایهگذاري

تحریمها ابزارهایی برای اعداما ِ تنفیجویانة بینالمللی بهشمار میروند و غالاب اوعاا
اعما محدودیتهای تجاری یا مالی را در بر میگیرند (هاا باویر .)1997 ،2باه عکاار
دینر ،در حوزة مسائل بینالمللی ،تحریمهای اعاصادی ابزاری هساند که جاینزین جنگ
و اِعما عوة عهریه میشوند و راه میانهای هساند باین اعادام دیپلماتیاک نساکااً آرام ،از
یک طر  ،و مداخلة شکهنظامی عهری یا مداخلة نظامی پنهانی ،از طار دینار .در پایِ
این تحریمها به توعف یا تهدید مناسکا اعاصادی علیه کشور مورد نظر اعدام میشاود و
این تحریمها موجب افزایش هزینههای تجاری در کشور هد میشود.
تحریم اعاصادی شامل هر عیدی است که کشور تحریمکننده بر تجار و سارمایهگاذاری
بینالمللی کشور هد  ،در راساای وادارساخان تغییر سیاسای ،وضر میکناد .اولاین هزیناة
تحریم هزینة وعت و انرژی برای تغییر مناسکا تجاری و مالی اسات .ایان هزیناه بار هار دو
طر و به نسکت وضییت هر یک تحمیل میشود .تغییر بازارها نیز هزینة زمانی و ماالی دارد
ضمن اینةه این تغییر ،هزینة عیمای هم تحمیل میکند .در شرایطی کاه ،باه دلیال تحاریم،
بازار خرید تغییر کند ،بهناچار کاالی مشابه با عیمت بیشار خریداری میشاود .بناابراین ،باروز
1. Hartman
2. Hufbauer
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تورم اجانابناپذیر است و در همین راساا عدر خرید پو هام کااهش ماییاباد کاه خاود
موجکا افزایش نرخ ارز را فراهم میآورد .برای کشور تحریمکنناده نیاز ازدساترفاان باازار
فروش و ارائة خدما مالی هزینة تحریم محسوب میشود .هزینة دینر تغییار در رتکاهبنادی
ریسک کشور هد است .افزایش یا کااهش ریساک موجاب زیااد و کامشادن هزیناههاای
میامنتی میشود .هزینة دینرِ آن از نظرِ روانی است ،زیرا موجب میشود که سارمایهگاذاران
با تردید به فرصتهای سرمایهگذاری نناه کنند (هایدر .)2013 ،1بنابراین ،میتوان گفات کاه
تحریمهای اعما شده طی دورههای اخیار در تصامیما سارمایهگاذاران تاأثیر مینایداری
میگذارد.
 .3پيشينة تحقيق
اساینر و ویاةمپر )1997( 2از مد شکةة عصاکی مصانوعی بارای تخصایص دارایای بهیناه
اسافاده کردند .آنها از شکةههای عصکی برای پیشبینی توزیر باازده هشات ناوع ساهام در
دورة زمانی  1991ا  1994اسافاده کردند .زیمرمان و گروتمن )2005( 3با مد شاکةههاای
عصکی مصنوعی تصحیح خطا به بررسی پرتفوی بهینه پرداخاند .این بررسی بارای بازارهاای
مالی کشورهای  G7انجام شده بود .ناایج این بررسی نشان داد روش شاکةههاای عصاکی در
پیشبینی پرتفوی بهینه برتر از دینر روشهاست .فرناندز و گومز )2007( 4در مطالیاهای باه
بررسی مرز کارای بهینه مطابق روش شکةة عصکی و ماد ماارکویاز پرداخاناد .نااایج ایان
تح یق به عدر پیشبینی بسیار زیاد شکةههای عصکی اشاره میکند.
پنساانیک )2010( 5مااد هااای مخالااف دیفرانساایل تصااادفی را باارای پاایشبیناای
سریهای زمانی مالی چند بازار مخالف اروپایی به کار گرفت .سپس ،مد های میاادال
دیفرانسیل تصادفی و مد های سری زمانی  GARCHرا با هم م ایسه کرد .ناایج نشاان
میدهد که خطای پیشبینی مد میادال دیفرانسیل تصادفی از مد های سری زماانی
کمار اسات .باا  )2012( 6در مطالیاهای باه مسائلة تخصایص دارایایهاا باه صاور
1. Haidar
2. Steiner & Wittkemper
3. Zimmermann & Grothmann
4. Fernandez & Gomez
5. Pluciennik
6. Butt
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مد سازی های پویا پرداخت .روش مورد اسافاده در این مطالیاه ماد هاای دیفرانسایل
تصادفی از نوع مد حرکت بروانی ژئوماریک )GBM( 1طی دورة  2011اا  2012باود.
دادههای مورد اسافاده عیمت سهام و نرخ دالر و پوناد باود .نااایج نشاان مایدهاد کاه
پیشبینی رشد اناظاری و تغییرپاذیری دارایایهاای ریساةی ارزش درخاور تاوجهی در
فراهمکردن عملةرد سرمایهگاذار دارد .چینازرا )2011( 2رابطاة نااطمیناانی ماغیرهاای
کنن اعاصادی و عیمات ساهام را باا اساافاده از ماد  VAR-GARCHبارای آفری اای
جنوبی بررسی کرد .یافاههای وی نشان میدهد که رابطاة دوطرفاه باین ایان ماغیرهاا
وجود دارد .همچنین ،نااطمینانی ماغیرهای کنن اعاصادی اثار مینایداری در نوساانا
بازار سهام دارد .کومارمیشرا 3و همةاران ( )2012در مطالیهای به اناخاب بهینة پرتفاوی
مطابق مد های شکةة عصکی مصنوعی پرداخاند .آنان از میاننین و واریانس داراییها به
عنوان ریسک و بازدهی اسافاده کردند .پس از پیشبینی داراییهاا ،باا ماد میااننین-
واریانس مارکویاز سهم بهینة داراییها را م ایسه کردند.
منجمی و همةاران ( )1388با اسافاده از شکةههاای عصاکی باه پایشبینای عیمات
سهام در ایران پرداخاند .ناایج تح یق آنان نشان میدهد که شاکةههاای عصاکی فاازی
عدر پیش بینی بسیاری نسکت به شکةه هاای عصاکی منفارد دارناد .علایزاده و مااین
( )1390در مطالیهای سکد بهینة داراییها را در دورة رکود و رونق بازار مسةن در عالاب
یک مد ایساا طای دورة  1370ا  1385بررسای کردناد .تحلیال مارز کاارایی نشاان
میدهد که ،در دورة رکود بازار مسةن ،مسةن های ساهمی در ساکد بهیناة دارایایهاا
ندارد .در واعر ،حضور این دارایی در دورة رکود در بهکود ریسک و باازدهی ساکد دارایای
تأثیری ندارد .سپس ،دورة رونق بررسی میشود.
 .4روش برآورد مدل و توضيح دادههاي آماري
شکةههای عصکی 4یةی از پویاترین حوزههای تح یق در دوران میاصر اسات ایان حاوزه
افرادِ مایدد از رشاههای گوناگون علمی را به خود جلب کرده است .شاکةههاایِ عصاکیِ
1. Geometric Brownian motion
2. Chinzara
3. Kumar Mishra
4. Neural Networks
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پرسپارون چندالیه )MLP( 1و شیاعی پایه )RBF( 2پُرکاربردترین شکةههای عصاکیاناد
که در اغلب تح ی ا از آن ها اسافاده مایشاود (جیفریاه و همةااران .)1385 ،از یاک
النوریام جهت آماوزش ایان شاکةههاای چندالیاة پیشاخور ( )MLPباا توابار محارک
مشاقپذیر میتوان برای عمل پیشبینی ،شناسایی و طک هبندی الناو اساافاده کارد .در
حوزة مد سازی ریاضی RBF ،شکةة عصکی مصنوعیای است که از توابر پایهای شیاعی
به عنوان توابر فیالیت اسافاده میکند .خروجی این شکةه ترکیب خطی از توابر پایاهای
شیاعی برای پارامارهای ورودی و وزن نورونهاست.
برای مد سازی یک شکةة عصکی میتوان از یک مد ریاضی ،کاه خصوصایا یاک
سیسام بیولوژیةی را توصیف کند ،اسافاده کرد .شکةة عصکی مصنوعی از تیاداد زیاادی
گره و پارهخطهای جهتدار ،که گرهها را به هم ارتکاط میدهناد ،تشاةیل شاده اسات.
گرههایِ الیة ورودی 3گرههای حسی 4نامیده میشوند و گرههای الیة خروجی 5گرههاای
7
پاسخدهنده 6نامیده میشوند .بین نورون های ورودی و خروجی نیز ناورونهاای پنهاان
عرار دارند .اطنعا از طریق گرههایِ ورودی به شکةه وارد مایشاود .ساپس ،از طریاق
اتصاال به الیههای پنهان ماصل میشود .سارانجام ،خروجای شاکةه از گارههاای الیاة
خروجی بهدست میآید .اناخاب تیداد ورودیها از اهمیت خاصی برخاوردار اسات ،زیارا
هر النوی ورودی اطنعا مهمی درباارة سااخاار خودهمکسااه و پیچیادة دادههاسات.
بیشار مح ان برای بهدستآوردن تیداد گرههای ورودی از روش سیی و خطاا اساافاده
کردهاند .در این تح یق تیداد گرههای ورودی شش گره در نظر گرفاه شده و تیداد گاره
خروجی یک گره است .الیهها و گرههای پنهان نیز ن ش مهمی در موف یات شاکةههاای
عصکی ایفا میکنند .گرههای مخفی در الیههاای مخفای باه شاکةههاای عصاکی اجاازه
میدهد تا خصوصیا دادهها را کشف و شناسایی کند و نناشتهای غیرخطای پیچیاده
1. Multi Layer Perceptron
2. Radial Basi Function network

 .3نورونهای الیة او شکةة عصکی که میموالً تیداد آنها برابر با تیداد ماغیرهای ورودی تح یق است.
4. sensory

 .5نورونهای الیة آخر شکةة عصکی که میموالً تیداد آنها برابر با تیداد ماغیرهای خروجی تح یق است.
6. responding
7. hidden
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را بین ماغیرهای ورودی و خروجی برعرار نماید (لیسکو .)2000 ،1در تح یق حاضر ،پس
از بررسایهاای الزم و م ایساة شاکةههااای عصاکی ماناوع ،از شاکةة عصاکی چندالیاة
پرسپارون و شیاعی پایه اسافاده شد.
تئوری پرتفوی یک دورهای کنسیک مارکویاز مثا ماداولی از ماد ایسااسات کاه
تصمیم به سرمایهگذاری را ف ط در زمان اولیه برای ترکیب پرتفویش در نظر میگیارد و
آن را برای هد نهایی بهینه میکند .در دنیای سرمایهگذاری همیشاه فشاارهایی بارای
تیدیل و تجدیدنظر در تخصیص پرتفوی در نایجة تغییرا فضای سرمایهگاذاری وجاود
دارد .مثنً ،اننیزة کاهش نرخ بهرة بانةی توسط بانک مرکزی یا اعنم ظرفیت تولید نفات
اوپک یا افزایش ظرفیت بهرهبرداری از تولیدا صنیای وسوسههاای مةارر بارای تغییار
پرتفوی را ایجاد میکند.
با ارائة ابزار عددی و تةنیکهای اعاصادی و ریاضای الزم ماد پرتفاوی بهیناة پویاا
محاسکه می شود .تةنیک هاای اعاصادسانجی  GARCHو شاکةة عصاکی  MLPو RBF
ارتکاط پویای بین مد مارکویاز و دادهها را فراهم مایکنناد (فرنانادز و گاومز2007 ،2
زیمرمان و گروتمن .)2005 ،3به طور کلی ،میتوان گفت که تفاو روش ایساا و پویا در
خصوص دادههای بهکاررفاه آن است که در مد ایساا از ماغیرهاای ریساک ،باازدهی و
کواریانس به صور میاننین دوره برای هر یک از داراییها اسافاده میشود .در حالی که
در روش پویا همة داده های ریسک ،بازدهی و کواریانس داراییها با اسافاده از مد هاای
شکةة عصکی در طو دوره و نوسانا آنها در اساخراج ناایج بهکارگرفااه مایشاود در
این صور شوک ها و نوسانا در اساخراج ناایج نهاایی آثاارِ تییاینکننادهای خواهناد
6
داشت (کمپکال 4و همةااران 2004 ،داهلاه و داچمان .)2011 ،5ماغیرهاای وضاییت
بهکارگرفاهشده در این مطالیه عکار است از :نااطمینانی عیمت نفت ،نااطمینانی تورم و
1. Lisbao
2. Fernandez & Gomez
3. Zimmermann & Grothmann
4. Campbell
5. Dahle & Drachmann

 .6ماغیر وضییت مجموعه ماغیرهایی را نشان میدهد که وضییت دعی ای از سیساام پویاا را توصایف مایکنناد.
ماغیر وضییت در یک سیسام مدلی را که تییینکنندة رفاار آینده است توصیف مایکناد .باه عکاار دینار،
ماغیرهای وضییت توصیفکنندة موعییت یا وضییت یک سیسام اعاصادی در هر ن طه از زمان است.
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نااطمینانی نرخ ارز و شاخص تحریمها علیه ایران .برای برآورد مد هاای میرفایشاده از
نرمافزارهای  Eviewsو  MATLABاسافاده شد.
اطنعا مورد اسافاده در این مطالیه شاامل عیمات دارایایهاایِ سارمایهگاذاری مانناد
عیمت مسةن ،عیمت سةه ،عیمت سهام و اوراق مشاارکت اسات .ماغیرهاای وضاییت ماد
عکار است از :نااطمینانی عیمت نفت و نااطمینانی تاورم و نااطمیناانی نارخ ارز و تحاریمهاا
علیه ایران برای محاسکة آنها از مد ناهمسانی واریانس شرطی ( )GARCHاساافاده شاد.
اطنعا مورد نیاز به روش کاابخانهای از سا نامههای آماری بانک مرکزی ،مرکز آماار ایاران
و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تهیه شاد .علمارو زماانی و مةاانی مطالیاة حاضار دورة
زمانی  1378ا  1392و با اسافاده از دادههای ماهانه در اعاصاد ایران است.
جدو  1بازدهی ماهانة داراییهاای سارمایهگاذاری را طای دورة زماانی  1378ا 1392
نشان میدهد .در بلندمد ( 1378ا  )1392سرمایهگذاری در بازار ساهام از رشاد بیشااری
نسکت به دینر داراییها ،مثل اوراق مشاارکت ،عیمات ساةه ،عیمات مساةن و حاای تاورم،
برخوردار است .این مسئله در مطالیا خاارجی نیاز مشااهده شاده اسات (مانناد ساینل،1
 2002کانساناینس 2002 ،2دیمسون و همةاران .)2002 ،3بنابراین ،در کوتاهمد ریساک
مینیدار است و به بازده منفی منجر میشود .حاای در بلندماد سارمایهگاذاری در ساهام
میتواند پُرنوسانتر باشد.
جدول  .1برآورد بازدهی ماهانة داراییهاي سرمایهگذاري طی دورۀ زمانی  1378:1ـ 1392:12
درصد
دوره

سهام

اوراق مشارکت

سکه

مسکن

نرخ تورم

 1378ا 1383
 1384ا  1387رونق مسةن
 1389ا  1392رکود مسةن
 1378ا  1392کل دوره

3/09
-0/77
4/06
2/3

1/45
1/29
1/58
1/45

1/14
1/32
2/84
1/78

1/91
2/17
0/93
1/64

1/08
1/23
1/67
1/34

منکر :محاسکا تح یق

1. Siegel
2. Constantinides
3. Dimson, Marsh & Staunton
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جدو  2حجم سرمایهگذاری در داراییهای سهام ،اوراق مشاارکت و مساةن را طای
دورة  1378ا  1392نشان میدهد .ناایج جدو  2نشان میدهد که بیشارین نرخ رشاد
سرمایهگذاری بخش خصوصی مسةن در طی دورة  1384ا  ،1387که مرباوط باه دورة
رونق بخش مسةن است ،میاد  45درصد بوده است و کماارین نارخ رشاد مرباوط باه
دورة  1389ا ( 1392دورة رکود مسةن) است .بیشارین نرخ رشد اوراق مشارکت (206
درصد) در طی دورة رکود بخش مسةن و کمارین نرخ رشد اوراق ( -4/7درصد) در دورة
رونق بخش مسةن بوده است .نرخ رشد ارزش میامن در بازار سهام طی دورة  1378ا
 1392میاد  65درصد بوده است .نرخ رشد سرمایهگذاری در سهام در طی دورة رکاود
مسةن میاد  77درصد و در دورة رونق بخش مساةن  18درصاد باوده اسات .ارتکااط
جانشینی بین دو گزینة سهام و مسةن با توجه به آمار ارائهشده عابل مشاهده است.
جدول  .2برآورد حجم سرمایهگذاري در داراییهاي سرمایهگذاري طی دورۀ  1378:1ـ 1392:12
اوراق مشارکت
دوره

مبلغ
فروشرفته-
ميليارد ریال

 1378ا 1383
 1384ا 1387
رونق مسةن
 1389ا 1392
رکود مسةن
 1378ا 1392
کل دوره

سهام

1

مسکن

درصد

ارزش معامالت-

درصد

تغيير

ميليارد ریال

تغيير

حجم-
ميليارد
ریال

درصد
تغيير

7،770

49/6

35،934

94/7

45،789

26/9

16،896

-4/7

80،675

18/1

183،843

45/7

206

416،443

77/7

524،441

26/5

77/4

159،216

65/6

227،413

29/81

92،171

33،372

منکر :محاسکا تح یق

 .1آمار حجم سرمایهگذاری در دارایی سةه موجود نیست و اطنعا در دسارس شامل عیمت آن اسات .از ایان رو،
در جدو  2به بررسی حجم سرمایهگذاری در سه گزینة سهام ،مسةن و اوراق مشارکت پرداخاه شد.
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 .5برآورد مدل
در تح یق حاضر ،برآورد پرتفوی بهینه در حضور شوکهای اعاصاد کنن ،در سه مرحلاه
انجام شد .در مرحلة او  ،نااطمینانیهای اعاصاد کنن به لحاظ کمی با روش ناهمساانی
واریانس شرطی ( )GARCHبررسی شد .شاخصهای نشااندهنادة نااطمیناانی اعاصااد
کنن شامل نااطمینانی تورمی ،نااطمینانی عیمت نفات و نااطمیناانی نارخ ارز باازار آزاد
است که این ماغیرها به روش ناهمسانی واریانس شارطی ( )GARCHمحاساکه شادند
بخش  1.5به برآورد این مد اخاصاص دارد .همچناین ،از ماغیار مجاازی صافر و یاک
برای سا  1389به عنوان شاخص نشاندهندة تحریمها علیه ایران به عنوان دینر ماغیر
وضییت اسافاده شد 1.در مرحلة دوم ،پس از محاسکة نااطمینانی های اعاصااد کانن ،باا
روش شکةة عصکی مصنوعی پرسپارون چندالیاه ( )MLPو شایاعی پایاه ( )RBFباه
پیشبینی هر یک از داراییها با وجود شوکهای اعاصاد کنن پرداخاه شد .در این روش
همة دارایی های ریسةی درونزاست و اثر ما ابل هر یک از ایان دارایای هاا بار یةادینر
بررسی میشود .میادلة  4این وضییت را نشان میدهد:
}SP *  f {CP.HP, BP , EXP , OIL, CPI , DUM 89

() 4

}CP *  f {SP.HP, BP , EXP , OIL, CPI , DUM 89
}HP*  f {SP.HP, BP , EXP , OIL, CPI , DUM 89
در میادلة  SP ،4شاخص عیمت ساهام CP ،عیمات ساةه HP ،عیمات مساةنBP ،

اوراق مشارکت EXP ،نااطمینانی نرخ دالر بازار آزاد OIL ،نااطمینانی عیمات نفاتCPI ،

نااطمینانی تورمی و  DUM89ماغیر مجازی صفر و یاک بارای ساا  1389باه عناوان
شاخص نشاندهندة تحریم هاست .اوراق مشارکت یک دارایی بدون ریساک تل ای شاده
است .بنابراین ،از م اادیر عطیای آن در ماد ماارکویاز اساافاده مایشاود .ماغیرهاای
نااطمینانی تورمی ،عیمت نفت و نرخ ارز و تحریمها شااخصهاای نشااندهنادة شارایط
اعاصاد کنن در نظر گرفاه شده است .پیشبینی برای سه گزینة سارمایهگاذاری ساهام،
مسةن و سةه با روش شکةة عصکی انجام میشود .پس از پیشبینی م ادیر دارایایهاای
 .1شاخص های نااطمینانی نرخ ارز ،تورم و عیمت نفت با اسافاده از مد  GARCHمحاسکه شاد و ماغیار مجاازی
صفر و یک برای تحریم به صور عطیی در مد شکةة عصکی وارد شد.
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ریسةی ،م دار بازدهی و ریسک این داراییها طی افق زمانی مخالف محاساکه مایشاود.
در بخش  2 .5برآورد این مرحله بررسی میشود .در مرحلة سوم ،پس از محاسکة ریساک
و بازدهی م ادیر پیشبینیشدة دارایی هاای ریساةی در بخاش دوم ،در ایان بخاش باه
برآورد پرتفوی بهینه طکق مد مارکویاز پرداخاه مای شاود .بخاش  3.5نااایج تحلیال
میاننین واریانس را نشان میدهد.
 .1.5برآورد نااطمينانی متغيرهاي وضعيت

در این بخش به محاسکة ماغیرهای وضییت مطاابق ماد ناهمساانی واریاانس شارطی
( )GARCHپرداخاه میشود .نوسان پذیری اغلب به صور انحارا مییاار یاا واریاانس
تیریف میشود .سادهترین تیکیر راجر به نوسانپذیری بر مکنای برآورد تاریخی آن است.
نوسانپذیری تاریخی بهسادگی مسالزم محاسکة واریانس ماغیر مورد نظر در طاو دورة
مورد بررسی است که آن را به عنوان مییاری برای نوسانپذیری آینده به کار میبرند .در
مد های ناهمسانی واریانس شرطی ،تغییرا پایشبینایناپاذیری کاه ناشای از عوامال
تصادفی است میاد نااطمینانی راجر به  y tدر نظر گرفاه میشاود و مییاار نااطمیناانی
واریانس جملة خطا )  ( 2اسات .در ایان ماد   2باه عناوان مییاار نااطمیناانی لزومااً
نمیتواند ثابت باشد .بدین ترتیاب  t2 ،بیااننر تغییارا  y tاسات کاه ناشای از عوامال
تصادفی است و مییاری از نوسانپذیری یا نااطمینانی راجر به  ytاسات .بناابراین ،بارای
محاسکة نااطمینانیهای اعاصادی از روش  GARCHاسافاده میشود.
پیش از برآورد مد پرتفوی بهینه ،شاخصهای نااطمینانی تورمی ،عیمت نفت و نرخ
دالر بازار آزاد برآورد میشود .در ادبیاا مرباوط باه شااخصهاای نااطمیناانی از روش
 GARCHاسافاده میشود .در این روش ،واریانس شرطی بر اساس اطنعا دورة عکل و
خطای پیش بینی گذشاه تغییر کرده و نشاندهنادة نااطمیناانی ماغیار اسات .پایش از
باارآورد مااد  ،GARCHالزم اساات مااد  ARIMAباارای ماغیرهااای شاااخص عیماات
مصر کننده و عیمت نفت و نرخ دالر برآورد شود .از آنجا که ماغیرهای فوق باا تفاضال
مرتکة او ایساا میشوند ())I(1ا که در جدو  3آمده استا از تفاضال مرتکاة او ایان
ماغیرها برای مد سازی اسافاده میشود.
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جدول  .3بررسی ایستایی متغيرهاي مورد استفاده در مدل GARCH
آزمون ریشة واحد

مقدار بحرانی مک کينون در

وضعيت

ADF

سطح %5

ایستایی

CPI

2/27

-2/87

ناایساا

)D(CPI

-3/46

-2/87

ایساا

OIL

-1/63

-2/87

ناایساا

)D(OIL

8/80

-2/87

ایساا

ECXH

0/25

-2/87

ناایساا

)D(EXCH

-5/13

-2/87

ایساا

متغير

 CPIشاخص عیمت مصر کننده است D(CPI) ،تفاضل مرتکة او شاخص عیمت مصر کننده OIL ،عیمت نفتD(OIL) ،

تفاضل مرتکة او عیمت نفت EXCH ،نرخ دالر بازار آزاد و ) D(EXCHتفاضل مرتکة او نرخ دالر بازار آزاد است.
منکر :محاسکا تح یق با نرمافزار Eviews

بهارین مد  ARIMAبرای ماغیرهای شاخص عیمت مصر کنناده ،عیمات نفات و
نرخ دالرا که دارای همکساانی ساریالی نکاوده و باا ناهمساانی واریاانس روباهروساتا
بهترتیاب ) ARIMA(4,1,4) ،ARIMA(4,1,8و ) ARIMA(4,1,4اسات .نااایج بارآورد
روش  ARIMAباار اساااس مااد باااکس-جنةینااز 1باارای ماغیرهااای شاااخص عیماات
مصر کننده ،عیمت نفت و نرخ دالر بازار آزاد بهترتیب در میادلههای  5تا  7آمده است.
همچنان که از میادال ذیل مشخص اسات ،ضارایب اتورگرسایو ( )ARکماار از یاک و
مینیدار و ایسااست.
)CPI  1 / 67  0 / 9AR (1)  0 / 13 AR (2)  0 / 66AR (3)  0 / 66AR (4

() 5

)0 / 52MA (1)  0 / 20MA (2)  0 / 82MA (3)  0 / 06MA (4)  0 / 53 MA (5
)0 / 16MA (6)  0 / 28MA (7)  0 / 46MA (8
R 2  0 / 73 D W  2 / 02

)OIL  0 / 60  0 / 12AR (1)  0 / 79AR (2)  0 / 54AR (3

() 6

)0 / 56AR (4)  0 / 45MA (1)  0 / 65MA (2)  0 / 89MA (3)  0 / 12MA (4
D W  1 / 99

R  0 / 26
2

1. Box–Jenkins
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)EXCH  121  0 / 71AR (1)  0 / 61AR (2)  0 / 66AR (3)  0 / 06AR (4

() 7

)0 / 9MA (1)  0 / 88MA (2)  0 / 98MA (3)  0 / 90MA (4
D W  1 / 98

R  0 / 42
2

همچنین ،شرط بهدستآوردن نااطمینانی یک ماغیر این اسات کاه بااوان در ماد
 ARIMAآثار آرچ را بهدست آورد .ناایج جدو  4نشان میدهاد کاه آماارة آزماون آرچ
( )ARCHبرای ماغیرهای مورد بررسی در سطح  5درصد مینیدار است و نشااندهنادة
تأیید آثار آرچ در مد است و فرضیة همسانی واریانس جمن اخن رد شده .میتاوان
در مرحلة بیدی از طریق روش  GARCHبیثکاتی ماغیر را برآورد کرد.
جدول  .4نتایج حاصل از آزمون وجود ARCH
متغير

مقدار آمارۀ F

سطح معنیداري

تورم

4/36

0/005

عیمت نفت

9/03

0/0002

نرخ دالر

16/20

0/0001

منکر :محاسکا

تح یق با نرمافزار Eviews

پس از آزمونهای تشخیص مد فوق ،در مرحلة بید ،از م اادیر پساماندهای 1ماد
 ARIMAدر مد  GARCHاساافاده مایشاود .مرحلاة پایاانی بارای بارآورد شااخص
بی ثکاتی ماغیر تخمین میادلة واریانس شرطی جملة اخاان تحات شارایط ناهمساانی
واریانس است .ناایج تخمین مد به صور میادلههای  8تا  10است:
() 8

 t2  0 / 21  0 / 62 2t 1

() 9

 t2  17 / 7  0 / 15  2t 1

()10

 t2  44771  0 / 75  2t 1

میادلة  8برآورد مد ) GARCH(1,0مربوط به شاخص عیمت مصر کننده ،میادلاة
 9مد ) GARCH (1,0مربوط به عیمت نفت و میادلة  10مد ) GARCH(1,0مرباوط
1. residuals

977

تخصيص بهينة داراییها با فرض نااطمينانیهاي اقتصاد کالن و ...

به نرخ دالر بازار آزاد است .رابطههای برآوردی شرط الزم و کافی برای مد را بر اسااس
مکانی نظری و تئوریةی آن تأمین می کند .زیرا شرط الزم بارای اینةاه ماد GARCH
پایای ضییف باشد این است که مجموع ضرایب مد  GARCHکوچکتر از یاک باشاد،
که در رابطههای برآوردی نیز مجموع ضرایب باهترتیاب برابار باا  0/15 ،0/62و  0/75و
کمار از یک است .به بیان دینر ،شارط الزم بارای اینةاه شاوکهاای وارد باه جمان
اخان پایدار نکاشد این است که مجموع ضرایب مد  GARCHکوچکتر از یک باشاد.
شرط کافی برای مد  GARCHاین اسات کاه عارز از مکادب مثکات باشاد و ضاریب
واریانس شرطی جملة اخان مثکت و مینیدار باشد ،که رابطة برآوردی این شرط را نیز
تأمین کرده است .بنابراین ،باا توجاه باه تاأمین شارایط الزم و کاافی ماد ،GARCH
میادلههای  8تا  10نسکت به سایر مد ها ماد مناساکی اسات و شااخص نااطمیناانی
تورمی ،نفای و نااطمینانی نرخ ارز ،که به عنوان ماغیرهای وضاییت ماد پویاا در نظار
گرفاه شد ،از مد مذکور برآورد شد و شةل آن در نمودار  2تا  4رسم شد.
GARCHCPI
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

منکر :محاسکا تح یق با نرمافزار Eviews
نمودار  .2شاخص نااطمينانی تورمی در دورۀ  1378ـ 1392

79

78
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 .2. 5برآورد ریسک و بازدهی داراییها مطابق مدلهاي شبکة عصبی مصنوعی

در این بخش مطابق مد های شاکةة عصاکی مصانوعی پرساپارون چندالیاه ( )MLPو
شیاعی پایه ( )RBFبه محاسکة ماغیرهاای ورودی ماد میااننین -واریاانس ماارکویاز
پرداخاه شاده اسات .ماغیرهاای ورودی در ماد ماارکویاز شاامل ریساک ،باازدهی و
کواریانس داراییهاست .همان گونه که پیشتر گفاه شد ،همة دادههای ریسک ،باازدهی
و کواریانس داراییها با اسافاده از مد های شکةة عصکی در طو دوره محاسکه میشاود
و تأثیر شوکها و نوسانا اعاصاد کنن ،همانند نااطمینانیهای تورمی ،عیمت نفت ،نارخ
دالر و شاخص تحریم های بین المللی علیاه ایاران (باه عناوان ماغیرهاای وضاییت) ،در
محاسکة ریسک و بازدهی داراییها (به عنوان ماغیرهای ورودی) بررسی میشود.
مد های مخالفی در تییین توپولوژی 1مناسب شکةههای عصکی آزمون شاد و باا تغییار
تیداد الیهها و تیداد نورونهای الیة پنهان مد اصلی پیشبینای اناخااب شاد .شاایان ذکار
است که در این تح یق چهار گزینة سرمایهگذاری شامل عیمت سهام ،ساةه ،مساةن و اوراق
مشارکت و چهار ماغیر وضییت شامل نااطمینانی تورمی ،نااطمینانی عیمت نفت ،نااطمیناانی
نرخ دالر بازار آزاد و شاخص تحریمهای بینالمللی علیه ایران وارد شد .برای محاسکة ریساک
و بازدهی داراییها ،تخمین مد های شکةة عصاکی مصانوعی باه تیاداد دارایایهاای ماورد
بررسی در این تح یق تةرار شد به طوری که مثنً یک بار عیمت سهام ماغیر خروجی باود و
دینر ماغیرها به عناوان ماغیرهاای ورودی در نظار گرفااه شاد و ریساک و باازدهی آنهاا
محاسکه شد .در مرحلة بید دارایی دوم ماغیر خروجی بود و باا اساافاده از ماغیرهاای ماورد
بررسی به پیشبینی این دارایی پرداخاه شد .این مرحلاه بارای ساه گزیناه سارمایهگاذاری
ریسةی شامل سهام ،ساةه و مساةن تةارار شاد .باه دلیال «بادون ریساک» 2باودن اوراق
مشارکت ،تخمین مد برای این دارایی انجام نشد .بنابراین ،تیداد الیههاای مطلاوب در ایان
تح یق هفت الیة ورودی ،بیست الیة مخفی و یک الیة خروجی است.
برای ارائة یک مد شکةة عصاکی مصانوعی ،نخسات ضارور اساافاده از نرماا ساازی
اساااندارد باارای بهکااود عملةاارد مااد بررسای شااد .باارای نشاااندادن چنااوننی یااادگیری
 ،topology .1پیةربندی اتصاال بین دساناههای یک شکةة محلی را توپولوژی گویند.
2. risk-free
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ارتکاطهای دادهها در شکةة عصکی میموالً از برخی مییارهای عملةرد اسافاده میشود .بارای
مسائل پیشبینی ،این مییارها عمدتاً مربوط به خطای بین خروجیهاای پایشبینایشاده و
خروجی مطلوب واعیی است .در این تح یق از مییارهای زیار اساافاده شاد :مییاار میااننین
مربر خطا ( )MSEو ضریب تییین ( .)R2م ایسة مییارهایِ ارزیاابیِ عملةاردِ دو سااونِ آخارِ
جدو ِ  5به محاسکة بازدهی و ریسک پیشبینیشدة داراییها مطاابق بارآورد ماد  MLPو
 RBFاشاره میکند .برای محاسکة بازدهی و ریسک پایشبینایشاده ،از میااننین و انحارا
مییار م ادیر برازششدة ماهانة ماغیرهای خروجای طای دورة  1378ا  1392مطاابق ماد
شکةة عصکی مصنوعی اسافاده شد .در مرحلاة بیاد ،از باازدهی و ریساک محاساکهشاده باه
عنوان ماغیرهای ورودی در مد مارکویاز اسافاده شد.
جدول  .5مقایسة مقادیر ارزیابی عملکرد دو روش شبکة عصبی طی دورۀ  1378:1ـ 1392:12
مدلهاي
متغير خروجی

بازدهی
MSE

شبکة عصبی

2

R

پيشبينیشده-

پيشبينیشده-

درصد

درصد

MLP

0/006

0/97

2/5

13/5

RBF

3/97E-8

-

2/4

7/8

MLP

0/002

0/99

2/4

13/1

RBF

2/23E-6

-

2/1

11/1

MLP

0/008

0/97

3/1

23/7

RBF

5/85E-9

-

1/8

6/5

مصنوعی
عیمت سهام
عیمت مسةن
عیمت سةه
منکر :محاسکا

ریسک

تح یق با نرمافزار MATLAB

 .5برآورد پرتفوي بهينة سرمایهگذار

در این بخش برآورد سهم بهینة داراییها و اساخراج منحنی مرز کارا از طریاق تةنیةای کاه
برنامهریزی میادلههای درجة دوم نامیده میشود با اسافاده از نارمافازار  MATLABصاور
میگیرد .از م ادیر ریسک و بازدهی محاسکهشده توسط مد شاکةههاای عصاکی در بخاش
عکل در اینجا به عنوان ماغیرهای ورودی اسافاده میشاود .روش اسااخراج ایان منحنای باه
شرح ذیل است :نخست بازدهی پیشبینیشادة هار یاک از دارایایهاا ،ریساک دارایایهاا و
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کواریانس بین داراییها وارد مد میشود .مد  ،پس از محاساکا پیچیاده ،تیاداد صادهزار
پرتفولیو (ن اط زیر منحنی مرز کارایی) را شکیهسازی میکند .سپس ،مارز کاارایی میااننین-
واریانس ،که در ح ی ت منحنی پوش همة ن ااط شاکیهساازیشادة ماد اسات ،اسااخراج
میشود .همة ن اط زیر منحنی مرز کارایی سکدهای دارایای ناکاارا اسات کاه دارای باازدهی
کمار یا ریسک بیشار نسکت به ن اط واعر بر منحنی هساند .بار روی ایان منحنای تیادادی
ن اط بهینه به ازای ریسکهای مخالف مشخص شده است .افراد با توجاه باه ریساکپاذیری
خود یا بازدهی مورد نظر خود به اناخاب بر روی این منحنی اعدام مایکنناد .هماة ن ااط بار
روی این منحنی کارا هساند .نمودار  5مرز کارایی ساکد دارایای مطاابق ماد ماارکویاز بار
اساس ماغیرهای ورودی محاسکهشده توسط مد شاکةة عصاکی  RBFبارای دورة  1378ا
 1392را نشان میدهد .در محور عمودی بازدهی و در محاور اف ای ریساک را انادازهگیاری
میکند .هر ن طه در فضای نمودار پرتفوی میینای را نشاان مایدهاد کاه در آن هار یاک از
داراییها سهمی از کل را به خود اخاصاص میدهند .بیشارین تراکم ن اط شاکیهساازیشاده
در سطح ریسک  1تا  4درصد و بازدهی  1/6تا  2/4درصد واعر شده است.
Without House Mean-Variance Efficient Frontier and Random Portfolios
2.6

2.4

2.2

2

1.8

1.6

12

10

8
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نمودار  .5مرز کارایی سبد دارایی بر اساس اطالعات مدل  RBFطی کل دورۀ  1378ـ 1392
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در مطالیة حاضر نخست مد باا وجاود پانج گزیناة سارمایهگاذاری ا ساهام ،اوراق
مشارکت ،سةه ،مسةن و نرخ دالر بازار آزادا برآورد شد و ناایج مد مارکویاز نشاان داد
که نرخ دالر و سةه به طور همزمان در یک سکد پرتفاوی نااایج عابال اناظااری را ارائاه
نمیکند به طوری که مطابق مد  MLPسهم مسةن و دالر بسیار انادک و نزدیاک باه
صفر محاسکه شد .سهام با  42درصد ،اوراق مشارکت با  39درصد و ساةه باا  19درصاد
پرتفوی خانوار را تشةیل میدهند .بنابراین ،در مرحلة بید ،به دلیال نزدیةای دو گزیناة
سرمایهگذاری سةه و دالر ،ماغیر دالر از پرتفوی خاانوار خاارج شاد و پاس از محاساکة
نااطمینانی های آن توسط مد ناهمسانی واریانس شرطی ( )GARCHماغیر وضییت در
نظر گرفاه شد و آثار غیرمسا یم آن بر تصمیما پرتفوی خانوار سانجیده شاد .در ایان
وضییت ناایج نشان داد که سهم سةه در طی کال دورة ماورد مطالیاه باه  25درصاد و
سهم مسةن به  20درصد افزایش یافاه است .همچنین ،تأییاد وجاود یاا ف ادان ماغیار
مجازی به عنوان شاخص تحریم نیز آزمون شد به طوری که ناایج نشان داد که مطاابق
مد  MLPدر دورة  1389ا  ،1392با وجود در نظر گرفان تحریمها علیه ایاران ،ساهم
سةه میاد  37درصد و بدون در نظار گارفان تحاریم ساهم ساةه میااد  11درصاد
محاسکه شده است .با توجه به اینةه در این دوره رشد عیمت و باازدهی ساةه بیشاار از
سایر دورهها بوده است ،میتوان گفت که با در نظر گرفان تحریم ناایج منط ایتاری در
بازار طن و سةه حاصال شاده اسات .همچناین ،در دورة  1384ا  ،1387مطاابق ماد
 ،MLPسهم مسةن از پرتفوی ،با وجود تحریم و بدون وجود تحریم ،بهترتیب میاد 50
و  10درصد بهدست آمد با توجه به اینةه در ایان دوره در بخاش مساةن روناق وجاود
داشاه است ،میتوان گفت که با وجود تحریم ناایج منط یتری در بخش مسةن حاصال
شده است.
جدو  6برآورد سهم بهینة داراییها را با وجود ماغیر مجاازی تحاریم مطاابق ماد
مارکویاز نشان می دهد .ناایج نشان میدهد که ،بر اساس اطنعا ماد  ،RBFدر دورة
شةلگیری حکاب مسةن ،دارایی مسةن ( 1384ا  )1387به عناوان دارایایِ مسالط در
بین داراییهایِ ریسةی بوده است و بیشارین ساهم دارایای را باه خاود اخاصااص داده
است .در طی دورههای اخیر ( 1389ا  ،)1392که دورة فروپاشای حکااب مساةن تل ای
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میشود ،مسةن از سکد بهینة سرمایهگذاری خاارج شاده و باه جاای آن ساهام و ساةه
دارایی مسلطی بهشمار میآیند .مد  MLPم دار خطای بیشاری نسکت به ماد RBF
دارد ،از این رو ،ناایج مد  RBFعابل اعامادتر از مد  MLPاست .به طاور کلای ،اوراق
مشارکت به عنوان دارایی بدون ریسک در همة دورهها یةی از داراییهای عابل اعاماد در
سکد بهینة سرمایهگذار بهشمار میآید.
جدول  .6برآورد سهم بهينة پویاي سرمایهگذاري طی دورۀ  1378:1ـ  1392:12درصد
دوره

مدل

سهام

اوراق مشارکت

سکه

مسکن

 1384ا 1387
دورة شةلگیری حکاب
مسةن
 1389ا 1392
دورة فروپاشی حکاب مسةن

RBF

0/0

0/50

0/0

0/50

MLP

0/0

0/50

0/0

0/50

RBF
MLP
RBF
MLP

0/44
0/32
0/38
0/19

0/45
0.26
0/38
0/33

0/10
0/37
0/12
0/25

0/01
0/50
0/09
0/20

کل دوره  1378ا 1392
منکر :محاسکا تح یق با نرمافزار

MATLAB

 .6نتيجهگيري و توصيههاي سياستی
محیط سرمایه گذاری در ایران از عواملی که موجب ناامنی در آن شده است رنج میبارد.
برخی از این عوامل بنیادیاند و ریشه در فرهنگ یا ساخاار سیاسی کشور دارند و برخای
دینر به رویةرد اعاصادی دولتها ،عوامال بارونمارزی و عملةارد کاارگزاران اعاصاادی
مربوط اند .عملةرد نامناساب نهادهاای دولاای (نظیار بوروکراسای گساارده ،رفاارهاای
تکییضآمیز ،برخوردهاای سالی های ،بایثکااتی عاوانین ،ناهمااهننیِ نهادهاا در اجارای
سیاستها و عملةرد نهادهای انافاعی دولای) نیز میتواند موجب افزایش نااطمیناانی در
سرمایهگذاری و افزایش هزینههای جانکی تولید شود .نااطمینانیهای اعاصاد کنن یةای
از عواملی است که در فیالیت ح ی ی اعاصاد اثر منفی میگذارد .وعای عامنن اعاصاادی
در تصمیما خود از میزان تورم آینده نامطمئناند این شرایط بهوجود میآید .بناابراین،
اثر نااطمینانی تورم اینگونه ظاهر می شود که تورم به درک اشاکاه از سطوح عیمتهاای
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نسکی و انحرا نشانههای عیمای منجر میشود و در نایجه برنامههای سرمایهگاذاری را
ناکارآمد میکند و از سطح سرمایهگذاری میکاهد.
در مطالیة حاضر ،با اسافاده از ترکیب مد های شکةة عصکی مصنوعی و ماد ماارکویاز
به برآورد پرتفوی بهینة سرمایهگذار در شرایط نااطمینانی در سه مرحله پرداخاه شاد .بادین
منظور ،از دادههای ماهاناة ماغیرهاای عیمات ساهام ،عیمات مساةن ،عیمات ساةه و اوراق
مشارکت طی دورة  1378ا  1392اسافاده شد .در مرحلة او  ،نااطمینانیهای اعاصاد کانن
شامل نااطمینانی تورمی ،نااطمینانی عیمت نفات و نااطمیناانی نارخ ارز باازار آزاد باه لحااظ
کمی با روش ناهمسانی واریانس شارطی ( )GARCHبررسای شاد .در مرحلاة دوم ،پاس از
محاسکة نااطمینانیهای اعاصاد کنن ،با روش شکةة عصاکی مصانوعی پرساپارون چندالیاه
( )MLPو شیاعی پایه ( )RBFبه پیشبینی هر یک از داراییها با وجاود شاوکهاای اعاصااد
کنن پرداخاه شد .در این روش همة داراییهای ریسةی درونزا بود و اثر ما ابل هار یاک از
این داراییها بر یةدینر بررسی شد .پیشبینی برای سه گزینة سرمایهگذاری سهام ،مساةن و
سةه با روش شکةة عصکی انجام شد .پس از پیشبینی م اادیر دارایایهاای ریساةی ،م ادار
بازدهی و ریسک این داراییها طی افق زمانی مخالاف محاساکه شاد .از نااایج ماد شاکةة
عصکی به عنوان ماغیرهای ورودی در برآورد پرتفاوی بهیناة ماارکویاز اساافاده شاد .نااایج
تحلیل میاننین -واریاانس نشاان مایدهاد کاه ،بار اسااس اطنعاا ماد  ،RBFدر دورة
شةلگیری حکااب مساةن ( 1384ا  ،)1387مساةن دارایایِ مسالط در باین دارایایهاای
ریسةی بوده است و بیشارین سهم دارایی را به خود اخاصاص داده است .در طای دورههاای
اخیر ( 1389ا  ،)1392که دورة فروپاشی حکاب مسةن تل ی میشود ،مسةن از ساکد بهیناة
سرمایهگذاری خارج شده و به جای آن سهام و سةه داراییِ مسلطی باه شامار مایروناد .باه
طور کلی ،اوراق مشارکت به عنوان دارایی بدون ریسک در همة دورههاا یةای از دارایایهاای
عابل اعاماد در سکد بهینة سرمایهگذار بهشمار میرود .با توجه به ناایج مطالیه ،پیشانهادهای
مرتکط با این تح یق به شرح ذیل ارائه میشود:
نوسان ادواری عیمت مسةن بر عملةارد بازارهاای ماالی و کال نظاام اعاصاادی اثار
تییینکنندهای خواهد داشت .بنابراین ،بهنظر میرساد تثکیات باازار مساةن شارط الزم
برای برعراری رشد باثکا بلندمد در بازارِ دارایی ها و کل نظام اعاصادی اسات .ضامناً،
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با توجه به اثر ادوار تجاری و شوکهای اعاصاد کنن بر ساهم بهیناة دارایایهاا از ساکد
دارایی ،این دارایی ن ش مهمی در سکد دارایی بهینه ایفا میکناد .در دورة شاةلگیاری
حکاب مسةن بازار سهام دچار بیشارین آسیب میشود و بیشارین دورة کاهش ساهم در
پرتفوی را تجربه میکند و همین نایجه برای بیان آسیبپذیری گساردة اعاصاد ملای از
حکاب بازار مسةن کفایت میکند و الزام تثکیت بازار مسةن را برای تح ق رشد باا ثکاا
بلندمد اعاصادی اجانابناپذیر میسازد.
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