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وجودخصلتهایچولگیودمهایپهندرسریبازدهداراییهایمالیاهمیتمعرفیچکولگیدرتوزیکن
خطامدلMGARGHرانشانمی دهدوکهنتیهکه نبهبکودرهیافکتمکارووویتزبکااسکتفادهازمکاتری 
وواریان مستخرجازمدلهایMGARCHمبتنیبرتوزینچولکهچنکدمتریرهنامتقکارناسکت.ضکمنابکا
استفادهازتحلیلموج

مکیتکوانواریکان ووواریکان هکایوکاراتریدرمقیکاسهکایزمکانیمتفکاوت

محاسبهنمود.ازاینروهدفپژوهشحاضرغلبهبرمشکالتمطروحهدرمدلمارووویتزازطریقوکاربرد
مدلBayesian DCC-GARCHمبتنیبرتحلیلموج

ورهیافتهانگولیتزنبرگرمیباشد .

دادههایمورداستفادهدراینپژوهششاملبازدهقیمتسهامگروههایمنتخبیازبازارسرمایهایراناسکت
وهبیشترینتاثیرراازتحریمهایاقتصادیطیدوره1387/9/24الی1398/3/26متحمکلشکدهانکد.دوره
زمانیمذووربهدورانقبلازبرجام،پسابرجاموخروج مریکاازبرجامتفکی

شکدهاسکت.همننکیناز

ماتری وواریان حاصلاز2روشمتفاوت(غیرشرطیوشرطیمستخرجازمکدلBayesian DCC-
)GARCHدرمدلبهینهیابیسبدداراییهانگولیتزنبرگردرمقیکاسهکایزمکانی4گانکهاسکتفادهشکده
است .
نتایجحاویازوجودخصلتچندمقیاسهبودنتئوریبهینهیکابیسکبددارایکیهانکگولیتزنبرگکردربکازار
سرمایهایرانبود.بهگونهاییوهواراییسبدهایداراییدرمقیاسهایمیکانماهانکهوبلندمکدتبکیشتکراز
واراییاینسبدهادرمقیاسهایووتاهمدتاست.ضمن نوهدرتمامیزیربخشهاسبدهایداراییوهبا
استفادهازتوزینبیزیحاصلشدهانددارایواراییباالترینسکبتبکهسکایرسکبدهاییهسکتندوکهازسکایر
توزینهای ماریبهدست مدند .

واژههای کلیدی:بهینهسازیپرتفوی،رویکردبیزی،موج

،مقیاسزمان،مرزهایوارا 

طبقهبندی G11،C13،G34:JEL


 -1مقدمه

پینیدگیبازارهایمالی،تخصصیشدنمبحثسرمایهگذاریورشدوتوسعهابزارهایمالی،
فعاالنبازارسرمایهرانیازمندمدلهاوابزارهایینمودتاایشانراجهتنیکلبکههکدفغکاویخکود
یعنیانتخاببهترینسبددارایییاریدهکد.درحقیقکتسکرمایهگکذاریفر ینکدیپینیکدهشکامل
تصمیمگیریراجنبهبازدهاحتمالیموردانتظاراست.اینپیندگیفر یندسکرمایهگکذاریباعکث
گردیدروزبهروزروشهاونظریههایمتفاوتیجهتبهینکهیکابیسکبدداراییاراوکهوتوسکعهیابکد.
امروزهدربازارهایجهانیوبازارهایبسکیارناپایکدارماننکدبکازاربکورس،انکدازهگیکریوکاراییو
مدیریتریس

بازارتبدیلبهی

عاملمهمبرایرقابتوحتیبقایموسساتمالیشدهاسکت.
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بهعقیده(Salimi et al. (2018تصمیمگیریدرشرایطنااطمینانییکیازویژگیهایمهممکدل-
هایبهینهیابیتخصیصداراییهایریسکیبکهشکمارمکیرودHoseini et al. (2020(.مهکمتکرین
مفاهیمدرتصمیمگیریبرایسرمایهگذاریراریس

وبازدهمعرفیمیوننکد.ایشکانبحکرانهکای

یوننکدوتالطکمو
مالیاخیررابکه شکدتتایررگکذاربکراجکزاوعناصکربازارهکایمکالیقلمکدادمک 
ترییرپذیریراجزالینف

بازارسرمایهبیکانمکیوننکد.بکهعقیکده(Karami & Rastegar (2018

یکیازعواملموثردربهینهسازیسبدسهام،اثرسرریزبازدهوریس

ازبخشیازبازاربکربخکش

دیگریازبازاراست.بهطوریوه(Yin et al. (2020بههمپیوستگیموجکوددرنوسکاناتقیمکت
سهامیاسایرداراییهاراعاملیجهتانتقالنوساناتقیمتازی

یاچندبخشبهسکایربخکشهکا

معرفیمیوننکد.بکهعقیکدهنانکگوهمککاران(Zhang et al. (2018روشمیکانگین–واریکان 
مارووویتزمحبوبترینروشبکه منظکورحکلمشککلانتخکابسکبدبهینکهاسکت.بکازدهانتظکاریو
ماتری وواریان دوورودیرویکردمارووویتزدرانتخاببهینهسبددارایکیمکیباشکندوکهبکه-
سکختیقابکلبکر وردازاطالعکاتتکاریخی()historic dataهسکتند.امکا(Trichilli et al. (2020
متذورمیشوندوهبنابهحساسیتبسیارزیادفر یندمیکانگین–واریکان مکارووویتزبکهترییکرات
اندکدرورودیهاوهمننینوابستگیفر ینکدیکادشکدهبکهقیمکتهکایتکاریخیگذشکته( past

)historical priceوهمنهربهعدماستفادهازدانشوتهربهشخصسرمایهگذاردربکازارسکرمایه
میگردد،متاسفانهمدلبهینهیابیسبدداراییمارووویتزموجبانتخابتعدادومیازداراییهکای
برترمیگردد.ایشاناستفادهازرویکردبیزیراجهترفننکواقصمکدلمکارووویتزپیشکنهادمکی-
ونند.بهعقیده(Billio et al. (2006انتخابپرتفویبهینهومحاسبهانحرافمعیارپرتفوینیازبکه
پیشبینیمکاتری وواریکان بکازدهدارایکیهکاداردDai & Wen (2018(.معتقدنکدوکهبکر ورد
ساختاروواریان نقشمهمیدرانتخابسبدداراییایفامکیونکد Ledoit & Wolf (2004a(.از
روشانقباضبیکزی()Bayesian shrinkageبکرایتخمکینمکاتری وواریکان اسکتفادهوردنکد.
یونکد.
ایشاناثباتمکی وننکدوکهرویککردمکذوورمکاتری وواریکان نمونکهرابهتکربکر وردمک 
(Bauder, et al. (2018اسککتفادهازتوزیککنقابککلپیش کیبینککیپسککین( posterior predictive
یوننکدEkstrom & (.
 )distributionرابرایمقابلکهبکامشککالتالگکویمکارووویتزپیشکنهادمک 

Vaicenavicius (2016استفادهازهرتوزینپیشینیای

مکاتری وواریکان معککوسرابکرای

مدلسازیوشیدگینامعین()uncertain driftپیشنهادمینمایند.
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بکهعقیکده) Zhang et al. (2018تحکترویککردبیکزین،بر وردهکایمیکانگینوواریکان بکه
توزینهایقابلپیشبینی()predictiveازبازدهیاوراقوابستهاست.استفادهازتوزینقابکلپکیش-
بینیبازدهاوراقواستراتژیبیزیبهینهسازیسبددارایی،ازحداوررسازیسکودمکوردانتظکاربکه-
دستمی یدTu & Zhou (2010(.استفادهازرهیافتبیکزینرابکرایوزندهکیبکهسکبددارایکی
تحتتئوریمارووویتزپیشنهادمیونندومعتقدندوهاینرهیافتنتایجبهتکریرااراوکهمکیدهکد.
یکیدیگرازنقدهاییوهبهمدلهایپیشینتئکوریمکدرنپرتفکویواردمکیشکود،فکرضتوزیکن
نرمالواریان سبدداراییاستPoor Ahamadi & Najafi (2015(.نتایجرهیافتمارووویتزاز
ریس

رازمانیوابردیمیپندارندوهبازدهداراییهایادارایتوزیکننرمکالویکاتکابنمطلوبیکت

جهتحداوررشدندرجهدومباشند.ازاینروازتوزینهاینامتقارنبادنبالههایپهندرمدلهکای
تعمیمیافتهمارووویتزاستفادهشدهاستوهبهدادههایجهانواقعکینزدیک تکرهسکتند.محققکانی
همنککون(Abdullah et al. (2016ازیک

رویکککردناهمسککانیواریککان

شککرطیپویککا(DCC-

)GARCHجهتاستخراجماتری وواریان درمکدلمکاروویتزاسکتفادهوردنکد.امکامکدلهکای
ناهمسانیشرطیپویادارایمحدودیتهاییدرتهزیهوتحلیلسریهایزمانینامتقارنمیباشکند.
دراینراستا(Kroner & Ng (1998معتقدندوهمدلهایگوناگونماتری وواریکان دررفتکار
دینامیکیواریان ها،وواریان هاوهمبستگیهامحدودیتهایقابلتوجهیرالحاظمینمایندو
روشاتخاذشدهتوسطمدلهایمذوورجهتبررسیتاثیرشوکهایپیشینبازدهیداراییهکابکر
واریان ووواریان عاملیجهتبروزبر وردهایهمبستگیشدیدتریدراینمدلهکااسکت.از
اینرو(Bala & Takimoto (2017ضمنتاییکدبر وردهکایبکیشازحکدپویکاییهکایهمبسکتگی
توسطمدلهایMGARCHبیانمیدارنداز نجاوهفرضیهچگالیشرطیبایدبراساسحقکایق
رایجومرسومدربازدهداراییهایمالیازجملهچولگیوناهمسانیواریان شرطی،اثکراهکرمو
دمهایپهناستوارباشدوحال نوهمدلهایمکذووردرتسکخیرتمکامایکنویژگکیهکاناوامنکد،
بنابرایناینواقعیتبرتخصیصسبدداراییوریس

منتشرشدهدربازارهاتاثیرگذاشتهوموجب

بر وردهاینادرستیاز نانمیگردد.اینمهمموجبگردیکدتکااسکتفادهازمکدلهکایناهمسکانی
واریان چولهچندمتریرهمانندBayesian DCC-GARCHوکهتوانکاییبکیشتکریازمکدلهکای
MGARCHدراتخاذویژگیهایسریهایزمانیمالیدرفر یندبر وردماتری هایوواریان 
وهمبستگیدارندتوسط(Bauwens & (،Fioruci et al. (2014(،Bala & Takimoto (2017
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Laurent (2005وسکایرینمکورداسکتفادهقکرارگیکرد.بککهعقیکدهایکنمحققکینمکدلهکایبیککزین
MGARCHوهتواناییتسخیرویژگیهایعدمتقارنودنبالههایپهنموجوددربازدهسریهای
زمانیمالیرادارندمیتوانندگزینهبهترینسبتبهمدلهایMGARCHمتعارفجهکتبررسکی
همبستگیهایپویاوهمننکیناسکتخراجمکاتری وواریکان بکینسکریهکایمکالیباشکند.لکیکن
مشکالتمدلمارووویتزبهاینهاختمنمیشود.یکیدیگرازمعضالترویکردمارووویتزفکرض
درنظرگرفتنمحدودیتفروشاست.بدینمعنیوهامکانفروشووتاهمدتامکانپکذیرنیسکت.
ازاینرو(Huang & Litzenberger (1988بامعرفیمدلتعیمیافتهمارووویتزاینقیدرادرمکدل
مذووربرطرفساختند .
(In & Kim (2013استفادهازروشهایتبدیلموج

درمدلمکارووویتزرامنهکربکهاراوکه

نتایجواقعیترمیدانند؛ضمن نوهبهعقیده(Liu et al. (2017بایستیخصلتهایبعدفروانسی
موجوددرسریهایزمانیمالیراهنگامتحلیلنتایجدرنظکرگرفکت.همننکین( Gençay et al.

(2001افقهایسرمایهگذاریمختلفدرطولدورهسرمایهگذاریرایکیازنگرانیهایسرمایه-
گذارانومدیرانسبدداراییبرمیشمارندبدینصورتوهبازدهبازارنهتنهامتریکربکازمکاناسکت،
بلکهوابستهبهمقیاسزمانیمربکو بکهافکقهکایمختلکفسکرمایهگکذاریمکیباشکد.از نجکاوکه
)Zhang, et al. (2018معتقدنکدوکهپکژوهشهکایاحتمکالی ینکدهبکررویتوزیکنهکایمختلکف
بازدهیهایاوراققرضهدرمدلبهینهیابیسبدداراییمارووویتزتمروزخواهندنمکودوازطرفکی
) Trichilli, et al. (2020هستهتئوریمدرنپرتفویرابهینکهسکازیمیکانگین–واریکان معرفکی
میونند،برایناساسدراینپژوهشسرمایهگذاریوهقصدسرمایهگذاریدری
بهینهطبقالگویهانگولیتزنبرگربرایی

سکبددارایکی

افقزمانیمحکدوددارددرنظکرگرفتکهشکدهاسکت.

دورهپککژوهشاز1387/9/24الککی1398/3/26وبککهتفکیک

دورانقبککلازبرجککام،پسککابرجککامو

خروج مریکاازبرجاماست.دادههایمورداستفادهشاملبازدهقیمتسهامگروههکایمنتخبکیاز
بازارسرمایهایرانمیباشدوهبیشترینتاثیرراازتحریمهایاقتصادیمتحملمیشکوند.مکاتری 
وواریان

بااستفادهاز2روشمتفاوت(غیرشرطیوشکرطیمسکتخرجازمکدلBayesian DCC-

)GARCHدرمدلبهینهیابیسبدداراییهانگولیتزنبرگردرمقیاسهایزمکانی4گانکهبراسکاس
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گسستهباحکداوررهمووشکانی()MODWTمکورداسکتفادهقکرارمیگیکردو
1

نتایجدرانتهاباهممقایسهمیشوندتابهترینسبدداراییباتوجهبهمعیارشارپ ازبین2مکاتری 
وواریان مذوورانتخابگردد.از نجاوهایراداتاصلیواردبکهمکدلمکارووویتزعبارتنکداز:
لزومداشتنتوزیننرمالسریبازدهیهاوعدمامکانفروشاستقراضکی،مکدلBayesian DCC-

GARCHورهیافتهانگولیتزنبرگربهترتیبمشکالتمدلمارووویتزرابرطکرفمکیسکازند.
ضمن نوهاستفادهازتحلیلموج

امکاناراوهی

پرتفویمناسببراساسدامنههایفروانسی

وزمانیمتفاوتراطیزیردورههایمختلففراهممیسازد.درحقیقتنویسکندگانبکهدنبکال ن
هستندتارویکردبهینهیابیسبدداراییمارووویتزرابهگونهاییتعمیموبازطراحینماینکدوکههکم
ویژگیهایبارزسریهایزمانیمالیازقبیلچکولگیووشکیدگیبکیشازحکدوهکممالحظکات
موردتوجهسرمایه گکذارانیعنکیحکداقلریسک

وفکروشاستقراضکیرادرفر ینکدبهینک هیکابیو

تشکیلسبدداراییمدنظرقرارگیرد.مباحث تیاینپکژوهشبکهترتیکببکراسکاسمبکانینظکری،
روشتحقیق،یافتههاونتیههگیریتنظیمشدهاست .
مبانی نظری
بککرایمطالعککهحاضککردونظریککهشناسککاییشککدهاسککت.اولککینتئککوریتوسککط( & Pindyck

 Rotemberg (1993اراوهشدهاستوهبیانونندهحروتمشترکقیمتداراییهایمالیبهدلیکل
رفتارتودهایی()herd behaviorدربازارهایمالیاست.ایشاندریافتندوکهقیمکتواالهکایخکام
نامرتبط،گرایشبهحروتمشترکباهمدارند.تئوریدومتوسطمارووویتزراجنبهتنوعبخشکی
سبدداراییاست.اینتئوریبیانمیوندوهنوساناتی

سکبددارایکیوکمتکرازمیکانگینوزنکی

نوساناتاوراقبهاداراستبهطوریوهسبدداراییحاویداراییهایاستوهبازده نهکاوکامال
مرتبطبههمنیستند .
یکیازورودیهایموردنیازمدیرانریس

باهدفایهادپرتفویوار مکد،همبسکتگیپویکا

________________________________________________________________
.1ازمعیارشارپجهتمقایسهواراییسکبدهایدارایکیدرمطالعکاتمختلفکیازجملکه)Trichilli, et al. (2020اسکتفاده
شدهاست .
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میاناوراقبهاداردرپرتفویخویشمیباشد.رخدادهایجهانیمرلقیمتارزوطکال،تکنشهکای
سیاسیمرلتحریمهایاقتصادیواخبارلحظهایمانندقیمتحاملهایانرنی(بهویژهقیمتنفت)
ازجملهریس

هاوشوکهاییمی باشندوهفعاالنبکازارسکرمایهبکا نمواجکههسکتند.بکهعقیکده

)Billio, et al. (2006دردورههایپرنوسان،مقداروشدتهمسبتگیتحتتاثیرنوسکاناتقکرار
میگیرد.بهعقیده(Armstrong (2018هنگامایهادمدلهایمالی،تمایکلبکهتسکخیرپینیکدگی-
هایبازارهایمالیونیازبهسادهسازیجهتانهامبر وردهایمعقکولوممانعکتازتخمکینهکای
بیشازحدوجودداردBahlous & Yusof (2014(.یکیازتکنی

هایحداوررسازیبازدهیرا

متنوعسازیسرمایهگذاریعنوانمیونند.همننین(Bakar & Rosbi (2018تنوعسرمایهگذاری
راروشیجهتحداوررسازینرخبازدهموردانتظارسرمایهگذارانقلمدادمیونکد.نظریکهمتنکوع-
سازیسبددارایی)harry Markowitz (1952ی

ازمعروفتریننظریههادراینزمینهمیباشد.

ایننظریهبهاینمعنیاستوهسرمایهگذارانهمهداراییهکایخکودرادرامنیکتوبکابکیشتکرین
ارزشتنزیلشدهسرمایهگذاریونند.بهعقیده(Way et al. (2019اصطالحمعروف"تمامتخکم
مرغهایخویشرادری

سبدقرارندهید"درنگاهاولبسیارشبیهبهمسکئلهچگکونگیتخصکیص

مهموعهایازسرمایهگذاریهایمالیبهنظرمیرسد.ازنظرایشانتئورینکوینسکبددارایکییک
فردریس



پذیررادرنظرمیگیردوهقصدسرمایهگذاریدرداراییهایمالیرادارد.نتیههمهکم

اینتئوریایهادی

روشبهینهبرایترویبداراییهادری

بازدهموردانتظاربراساسی
براساسدرجهریس

سطحمعینیازریس

گریزیوریس

سکبددارایکیاسکتبکهطکوریوکه

بهحداورربرسد.سرمایهگکذارانمکیتواننکد

پذریخودوتکابنمطلوبیکتبکیشتکرینبکازدهانتظکاریاز

سرمایهگذاریخویشرابهوسیلهشناساییمرزوارای1مربو بهسبدداراییهابهدست ورنکد.هکر
ودامازسرمایهگذارانترویبسبدداراییخویشراهدفومینهوکردنریسک
بازدهازطریقانتخابنقطهاییرویمرزوارابرمبنایریس

گریزیوریس

وبیشکینهوکردن
پکذیریخکودقکرار

________________________________________________________________
.1حلمکررمدلمارووویتزبهازایمهموعه ایازمقکادیرمختلکفسکطححکداقلیبکازدهسکبددارایکیورسکمنمکوداربکازده–
ریس

سبدداراییبهازایپاسخهایگوناگون،مهموعهنقاطیرااراوهمیدهدوهاز نبهعنوانمرزوارایادمیشود.درواقکن

مرزوارای

تصویرسادهازرابطهجانشینیمیانبازدهیوریس

رااراوهمیدهد .
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میدهند.مطابقباایدهاساسینظریهمدرنپرتفوی،سرمایهگذاریدردارایکیهکاییوکههمبسکتگی
واملیبایکدیگرندارندموجبخنریسازیریسک
ریس

ومترمیگردد.ووادراتی

بکازدهثابکتبکا

ایکندارایکیهکاوایهکادیک

بودن،محدودیتباالوپایینسکرمایهگکذاریدرهکردارایکی،

فهکایرهیافکت
وزنهایناپایداروبیش ازحکدوضکعفعملککردخکارجازنمونکهازجملکهضکع 
مارووویتزجهتبهینهسازیسبدداراییاسکت.درایکنزمینکه(Merton (1980و Bauder et al.

)(2018نشاندادندوهتحلیلمیانگین-واریان درمعرضضعفهاومحدودیتهایوالسکیکی
قرارداردوهاساساباوزنهایپرتفویغیرعادیهمراهاست 1.
(Dai & Wen (2018بر وردساختاروواریان رای
مکیوننکدElton & Gruber (1973(.ازیک

عاملمهمدرانتخابسبدداراییبیان

مکدلهمبسکتگیثابکت( constant correlation

)modelجهتایهادماتری وواریان استفادهوردندChan et al. (1999(.ازی

مکدلعامکل

برایبر وردماتری وواریان اسکتفادهو نرادرمکدلحکداقلواریکان سکبددارایکی()MVP
اعمالنمودندLaloux et al. (2000(.ازتئوریماتری تصادفیبهمنظکوردسترسکیبکهمکاتری -
هایهمبستگیمالیاستفادهوردندSharifi et al. (2004(.برایتعییندرصکداخکالل()noiseدر
ی

مکاترسوواریکان ازتئکوریمکاتری تصکادفیاسکتفادهوکردهوسکو بخکشاخکاللرااز

ماتری همبستگیجداوردنکد Ismail & Pham (2019(.بکابیکانایکنمهکموکهاسکتخراجدقیکق
پارامترهمبسکتگیازاطالعکاتبکازاردرعمکلمشککلمکیباشکدازیک

مکدلمیکانگین-واریکان 

مستحکممارووویتز()robust Markowitz mean-varianceتحتشرایطنااطمینانیازنوسکانات
وهمبستگیچندداراییمالیپرمخاطرهاستفادهوردند.ایشانازیک

چکارچوباحتمکالیجهکت

تسخیرنااطمینانیوابهامدرماتری وواریان استفادهنمودهوتوانسکتندبکهیک

حکدپکایینتکری

برایمعیارشارپازهراستراتژیپرتفویوارایمستحکمدستیابندوهمستقلازهرمدلسکازی
ماتری وواریان بود.رویکردانقباضیمبتنیبربازاربل
استوهدر نی

-لیتکرمن()Black–Littermanمکدلی

میانگینوزنیازتعادلبازارودیدگاهسرمایهگذارانبرایبر وردبکازدههکای

انتظاریمحاسبهمیشوند Xiao & Valdez (2015(.مدلبل

-لیترمنرابهمکواردیوکهتوزیکن

________________________________________________________________
.1اینوزنهاعموماهنگامایهادپرتفوهایبهینهوواراایهادمیشوند .
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توزینبیضویتبعیتمیونندگسکترشدادنکد.توزیکنهکایچنکدمتریکرهبیضکوی

()multivariate elliptical distributionsتوزینهایجایگزینیهستندوکهتوسکط( Fabozzi et

Yang, et al. (2014(،al. (2007و( Xiao & Valdez (2015بکرایبازارهکایمکالیمعرفکی
گردیدند.بهعقیده(Best & Grauer (1991تخمینبازدهموردانتظارنهتنهاپینیکدهتکرازتخمکین
واریان ووواریان است،بلکهی

تخمیناشتباهازبازدهموردانتظارمیتوانکدمنهکربکهایهکاد

سبدهایداراییغیربهینهگردد.برایفاوق مدنبهاینمشکلدرمدل،MTPروشهکایمبتنکیبکر
مکاربیکزیتوسکط(Avramov & (،Aguilar & West (2000(،Frost & Savarino (1986
Bodnar et al. (2017(،Zhou (2010و(De Franco et al. (2018و)Trichilli et al. (2020

توسعهدادهشدهاست .
امککروزهبسککیاریازعککدمقطعی کتپارامترهککابککهعقیککده(Zhao et al. (2019درچککارچوب 
ماربیزتهزیهوتحلیلمیگرددGreyserman et al. (2006(.بااستفادهازتقریبتصادفی،ی
رویکردانتخابسبدداراییرابابهوارگیریی



توزینقابلپیشبینیبیزیازبازدهاوراقدرنظکر

گرفتند .نهکاپیشکینهکایسلسکلهمراتبکی()hierarchical priorsراازبکردارمیکانگینومکاتری 
وواریان اوراقبهاداربهدست وردند.
درمدلمارووویتز،میانگینبیانگربازدهموردانتظاروواریان نشاندهندهریس
است.لیکنواریان وانحرافمعیاربهعنواندوسنههارزیابیریس

سبددارایی

بافرضنرمالبکودنتوزیکن

بازدهداراییهاصحیحاستوهدربسیاریازمواقنبهدلیکل نوکهتوزیکنبکازدهدارایکیهکانرمکال
نیستیابهشکلتوزینبازدهچولهاست،اینفرضمقکدورنمکیباشکد.بکرایغلبکهبکرایکنمشککل
محققانازماتری وواریان
)(2016ازی

مستخرجازمدلهایMGARCHاستفادهوردندAbdullah et al..

رویکردناهمسانیواریان شرطیپویا()DCC-GARCHوهتواناییاتخکاذیک



توزینtاستیودنتراداردجهتاستخراجماتری وواریکان درمکدلمکاروویتزاسکتفادهوردنکد.
ایشانتاییدوردندوهرویکردMGARCH-DCCدرتسخیرماهیکتدنبالکههکایپهکنموجکوددر
توزینبازدهسهامتوانمندترازمکدلوالسکی

مکارووویتزاسکت Saiti & Noordin (2018(.بکه-

منظورتخمینهمبستگیهایمتریربازمانمیانبازدهسهامازی
مشرو ()DCCاستفادهنمودند.بهعقیدهایشانی

مدلناهمسانیواریکان شکرطی

بخشمهمیازفر یندهایامکروزهتحصکیص

دارایی،تعیینهمبستگیمیانداراییهاستوهبهسرمایهگذاراندردستیابیبهیک

پرتفکوییبکا
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حداورربازدهیوومترینسطحریس

ممکنوم

مکیونکد.لکیکنبکهعقیکده( & Bauwens

Fioruci et al. (2014)،Laurent (2005و) Bala & Takimoto (2017از نجکاوکهتوزیکن
غیرشرطیاورربازدهداراییهایمالیدنبالههایپهنترینسبتبهمدلهکایبکاتوزیکننرمکالدارد،
بنابراینمعرفیچولگیدرتوزینخطامدلMGARGHمیتواندمنهربهحصولنتایجدقیکقتکری
شود .1

پیشنیه پژوهش

باتوجهبهنو وریپژوهشحاضر،هینگونهمطالعهداخلکیبکهومک

رهیافکتبیکزینDCC-

CARCHاقدامبهبهینهسازیسبددارایینکردهاست.ازاینروایکنبخکشبکهبررسکیمهکمتکرین
مطالعاتخارجیدرحوزهمطالعاتیپژوهشحاضرمیپردازد.
) Trichilli et al. (2020ازی
میانگین–واریان درایهادی

رویکردبیزیجهتارزیابیاسکتحکامنتکایجمکدلبهینکهیکابی
پرتفویجهانیاستفادهوردند.ایکنرویککردبیکزی،مکدلسکنتی

مارووویتزراجهتتعیینخطاهایبر وردوترویب نهادرفر یندانتخابسبدداراییگسکترش
داد.بهعقیدهایشانایدهاستنتاجبیزیی

نمونهاضافییااطالعکاتپیشکینمفیکدیرابکادادههکای

نمونهترویبمی وندوهموجبحصولپرتفکویبهینکهبیکزیازطریکقحداوررسکازیسکودمکورد
انتظارباتوجهبهی

توزینپیشگویانهمیگردد.بهطورولیایشانمزایایاستفادهازرویکردبیکزی

دررهیافتمارووویتزرابهشرحزیربیانمیونند:
 .1واربردسرین،شهودیوپیادهسازی سانالگوریتمهایعددی
 .2بهوارگرفتنصحیحرویکردمذووردربسترتئوریمدرنپرتفویجهکت میخکتنباورهکای
سرمایهگذاران،نااطمینانیدربکازدهمکوردانتظکارواسکتخراجمکاتری وواریکان صکحیحو
مناسبوهمدلهای ماریاستاندارداغلب نهارانادیدهمیگیرند.
 .3مدنظرقراردادنهمزماندادههایتاریخیواطالعاتپیشینماننددانشمتخصصان
 .4استخراجمرزهایوارایبهترنسبتبهمرزوارایی

الگویبیشازحدخوشبین 

________________________________________________________________
.1بهمنظور شناییباروششناختیمدلهکایBayesian DCC-GARCHمراجعکهشکودبکه)Fioruci et al. (2014و
) Hoseini et al. (2020
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) Zhao et al. (2019بااستفادهازدادههایروزانه30شروتمنتخبدربازارسکرمایهچکیناز
6نوامبر2009تا21اوتبر2011دریافتندوهامروزهبسیاریازعدمقطعیتپارامترهادرچکارچوب
بیزیتهزیهوتحلیلمیگردد.پیامددرنظرنگرفتناینعدمقطعیتپارامترهکاومکدلهکا،تشککیل
سب دداراییغیربهینهاست.جهتاستفادهازرویکردبیزیدرتحلیلانتخابپرتفکویازنظکر نکان،
بایستیسرمایهگذارانابتداپارامترهایپیشینراتنظیمنمایند.سو ایشانازقوانین ماربیکزجهکت
حصککولپارامترهککایپسککیناسککتفادهوننککدRahim & Masih (2016(.بککااسککتفادهرویکککرد
MGARCH-DCCو نالیزموج

،وابستگیمتقابلبازارسهاممالزیبکاشکروایتهکاریاصکلی

خودرابادرنظرگرفتنهمبستگیهایزمان–متریروافقهکایمختلکفسکرمایهگکذاریسکرمایه-
گذارانبررسیوردند.بهعقیدهایشکانروششناسکیMGARCH-DCCتوانکاییدرنظکرگکرفتن
توزینtواریان هاراوهمنعک ونندهتسخیرماهیتپهندنبالههکایتوزیکنغیرنرمکالبکازدههکای
شاخصسهاماسترادارد.درواقنایشانبهمنظورغلبهبریککیازانتقکاداتاساسکیواردبکرمکدل
مارووویتزمبنیبرسادگیبیشازحدوداشتنتوزیننرمکالواریکان هکایسکبددارایکیازروش-
شناسیفوقاستفادهنمودند.همننیننویسندگاناز نالیزموجک

جهکتبررسکیاسکتحکامنتکایج

استفادهورند Billio et al. (2006).ازدادههایروزانهمربو بهبازدهسهاممنتخبدرگروههکای
صنعت،خدماتومالیبازارسرمایهوشکورایتالیکاطکیدوره1991الکی2003بکرایمقایسکهسکبد
داراییمستخرجازرهیافتمارووویتزبااستفادهازماتری وواریان بهدست مکدهازمکدلهکای
 DCC،CCCوFDCCاستفادهوردند.ایشاننتیههگرفتندوهمدلFDCCپرتفوهاییباومترین
واریان وبیشترینبازدهیاراوهمیدهد .

روششناسی پژوهش

همانطوروهدرمقدمهاشارهگردیدالگویماروویتزاصکلیدارایمحکدودیتفکروشاسکت.
بدینمعنیوهامکانفروشووتاهمدتمیسرنیستRambaud et al. (2009(.معتقدنداگکریک
اقتصادمتشکلازمهموعهایازداراییهایپرمخاطرههمراهبایک

دارایکیبکدونریسک



باشکد،
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نگاهپرتفویهاییوهدرامتدادخطبازارسرمایه)CML(1قرارگرفتهاندنسبتبکهپرتفکویهکای
مرزواراوهتنهاحاویدارایکیهکایپرمخکاطرههسکتند،برتکریدارنکد.روشهکایمتعکددیبکرای
استخراجخطبازارسرمایهوجودداردوههمه نهابراساسروشضرایبالگرانژهسکتند.یککی
ازاینروشها،رویکردهانگولیتزنبرگرمیباشد.بکهعقیکده(Jackson & Staunton (1999در
صورتیوههیچمحدودیتیدروزنداراییهاوجودنداشتهباشد ،نگکاهمکرزوکارابکهسکهولتاز
طریقجبرساختهمیشود.هرچندبرخیازوتبپیشرفتهتراستخراجمرزوارادراینشرایطرابکه-
وسیلهراهحلتکراریمهموعهایازمعادالتهمزماننشانمکیدهنکد؛لکیکنرویککردبهتکرینیکز
وجوددارد.هانگولیتزنبرگرتوضیحدادندچگونهمیتواندونقطهدرمکرزپیکداوکردوچگونکه
میتوانبااستفادهازنتایج(Black (1972ی

مرزواملرابااستفادهازایننقا ایهادوکرد.وی

امکانفروشاستقراضی(منفیبودناوزان)رابهمدلپایهایماروویتزبامعرفکیرابطکهایریاضکی
تحمیلنمود.میتوانمدلاستانداردمارووویتزرابرایسرمایهگذاریوهقصدبیشینهسکازیبکازده
(حداقلسازیریس

)سبدداراییخودراداردبهصورتزیردرنظرگرفت :
رابطه)1

دررابطهفوقwبرداروزنهاوHماتری واریان -وواریان است.ایکنمکاتری مکیتوانکد
بهصورتشرطییاغیرشرطیباشد.قیودنیزبیانمیونندوهاوالبایستیمهموعوزندارایکیهکای
مختلفدرسبدبهینهمساویی

باشدوثانیاامکانفروشیاستقراضیوجودنکدارد.لکیکنبکدلیل

نوهازرویکردهانگولیتزنبرگرجهتبر وردمدلمارووویتزاستفادهشدهاسکتبنکابراینقیکد
دومبیمعنیخواهدبود .
یکیدیگرازراهکارهایبهینهسازیتئوریمدرنسبددارایکیمکارووویتزاسکتفادهازرویککرد
تبدیلموج

میباشدبهطوریوه) In & Kim (2013اسکتفادهازروشهکایتبکدیلموجک

در

مدلمارووویتزرامنهربهاراوهنتایجواقعیترمیداننکدومعتقدنکدوکهروشمکذوورهکیچفرضکیه
________________________________________________________________
.1مرزوارایغیرخطیمارووویتزبهوسیلهدرنظرگرفتنبرخیمفروضاتتوسطشارپبهمرزوارایخطیتبدیلگردید.ایکن
مرزخطیبهخطبازارسرمایه()Capital Market Lineدرادبیاتمالیشهرتدارد.
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جدیدیرادرمدلمارووویتزایهادنمیوندAbdullah & Masih (2016).وRahim & Masih

)(2016ازرویکردMODWTجهتبررسیترییراتمزایایتنوعبخشکیسکبددارایکیباتوجکهبکه
افقهایمختلفسرمایهگذاریسرمایهگذارانیادورههاینگهداریسهاماستفادهوردندRahim .

) & Masih (2016بر وردگرواریان براساسضرایبMODWTرابهطکورمهکانبیوکاراتراز
بر وردگرواریان براساسضرایبی

تبدیلموج

گسسته()DWTمیدانندومعتقدنکدوکه

بااستفادهازMODWTمیتوانواریان ووواریان هایواراتریدرمقیاسهایزمانیمتفکاوت
محاسبهنمود.ازابزارموج

درمطالعهرفتارسریهایزمانینامانادرچارچوبافکقهکایزمکانی

گوناگونجهتبررسیهمزمان،زمانومقیاسسریهکایمکالیاسکتفادهمکیگکردد.از نجکاوکه
،سریهایزمانیرابهاجزاءقاومبافروان هایمتفاوتتفکی

نالیزموج

میسکازد،بنکابراین

امکانبیانهمبستگیبینسریهایزمانیرادرافقهایزمانیمتفاوتایهادمیوند.بکهدلیکل ن-
وهبازارسرمایهشاملفعاالنمتعددباافقهایزمانیمختلفاستواینافقهایزمانیمتفاوتبکر
نحوهعملکرد نانتاثیربسزاییمیگذارد،دراینپژوهشازتهزیهوتحلیلموج

جهکتبهینکه-

سازیسبدهایداراییدرمقیاسهایزمانیمختلفبازدهقیمتسهامازطریقتهزیهبکازدهقیمکت
براساسمقیاسبهمقیاسدردوحوزهزمانومقیاساستفادهشدهاست.پکژوهشحاضکرازتبکدیل
MODWTباطکول8ودر4سکطحاسکتفادهوکردهاسکت Gençay et al. (2001).و In & Kim

)(2013طول8درتبدیلمذووررای

طولمناسبجهتتحلیلویژگکیدادههکایسکریزمکانی

قلمدادمیونند.همننین) In & Kim (2013بحثمیوننکدوکهرویککردMODWTبکا8وقفکه،
ضرایبموج

هموارتریرانسبتبهسایرفیلترهامانندفیلترموج

دررویکردMODWTفیلترهایموجک

(

)ومقیکاسگکذاری(

هار()Haarتولیدمکیونکد.
)درiامکینسکطحتهزیکه

مطابقبا)Liu et al. (2017بهصورترابطه()2تعریفمیشوند :
()2
هری

ازفیلترهایموج

و
MODWTعرضیبرابکربکا

وهنگامیمکیتواننکدمحاسکبهگردنکدوکهفیلتکرموجک

دارد

پایکهMODWTوفیلتکرمقیکاسگکذاری

MODWTبرابربارابطه()3تعیینشدهباشند( .)Dajcman, 2015
()3

و
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ضرایبموج

ومقیاسگذاریبهطورمشابهبهوسیلهروابطزیرایهادمیگردند :

()4
()5
باتوجهبهتوضیحاتفوقبرابکریطکولضکرایبموجک

MODWTدرهکرمقیکاسبکاطکول

سیگنالاصلی()Yوامال شکارمیباشد.بنابهتعریفضرایبMODWTمطابقبا( & Percival

،Walden (2000بیانماترسیضرایبموج

ومقیاسگذاریمعادالتفکوقبکهصکورترابطکه

()6است :
()6
دررابطککه(،)6

و مککاتری هککای

و
هسککتند.ازروشMODWTسککریزمککانی

اصلیرادرنهایتمیتوانبهصورترابطه()7بهدست ورد :
()7
جزویاتMODWTبرایسریزمانیاصلی()Yدرمقیکاسiتوسکطپکارامتر

وهموارسکاز

MODWTبرایYدرمقیاسIبهوسیلهپارامتر نشاندادهمیشود .

یافتههای پژوهش

هدفاینپژوهشمعرفیمدلیجهتانتخابپرتفکویایکیاسکتوکهبکاارزیکابی نسکرمایه-
گذاراناقدامبهانتخابدرستسبددارایی(پرتفوی)ونند.ویژگیمنحصکربهفکردمطالعکهپکیشرو
استفادهازرویکردهایمتریکربکازمکان()time-varyingووابسکتهبکهمقیکاس()scale dependent
جهتاستخراجماتری همبستگیمیانمتریرهایپژوهشمیباشد.بااستفادهازوابستگیمقیکاس-
زمانی(،)time-scaleاینمقالهقادربهشناسکاییپرتفکویهکایمنحصکربهفکردبکرایمهموعکههکای
گوناگونیازسرمایهگذارانباافقهایمختلفسکرمایهگکذاریویکادورههکایمتفکاوتنگهکداری
سهاماست.همننینبهپیکرویاز) Liu et al. (2017و(Nazlioglu et al. (2015و Hoseini et

)al. (2020دورهمطالعاتیپژوهشبه3زیردورهبراساستوافقجامنهسکتهایایکرانبکا6اقتصکاد
برجستهدنیاوهیکیازمهمترینرخدادهاوشکوکهکایواردهبکهاقتصکادوشکورپک ازانقکالب
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اسالمیبودهتقسیمشکدهاسکت.ایکن3زیکردورهعبکارتانکدازدورهقبکلازتوافکقبرجکام،دوره
تصویببرجامتکاخکروج مریککااز ن(پسکابرجکام)ودورهبرجکامبکدون مریککا.دورهزمکانی
پژوهشاز1388/8/26الی1398/3/26وسهاممنتخبشاملشونا(پاالیشنفتاصفهان)،وبملکت
(بان

ملت)،ونفکت(سکرمایهگکذاریصکنعتنفکت)،خسکاپا(سکایوا)،خکودرو(ایکرانخکودرو)و

وتهارت(بان

تهارت)میباشند.1از نجاوههدفاصلیاینتحقیقاراوهی

پرتفویمناسکب

براساسدامنههایفروانسیوزمانیمتفاوتبراساسمکاتری هکایوواریکان مختلکفاسکت،از
رویکککردMODWTوبککااسککتفادهازفیلتککرحککداقلنامتقککارنداوبشککیز)LA(2بککاطککول8ومککدل
Bayesian DCC-GARCHاستفادهشدهاست.مقیاسهکایتهزیکهموجک
عبارتنککداز:
درواقنجز

(2تککا4روز)،

(4تککا8روز)،

(8تککا16روز)و

ودورههکایمربوطکه
(16تککا32روز).

بهنوساناتووتاهمدت(روزانه)مکدلدراثکروقکوعشکوکدرمکدل،اجکزا

بهنوساناتمربو بکهمیکانمکدتمتریرهکا(هفتگکیومیکانماهانکه)3وجکز

و

بکهنوسکانات

بلندمدتمتریرها(ماهانه)اشارهمیونند.بهعنکواننمونکهنمودارهکایزیکرشکماییازانکواعتهزیکه
موج

برایبازدهشاخصقیمتسهاممنتخبدرسهزیردورهرابهتصویرمیوشاند :



-

________________________________________________________________
.1بایستیخاطرنشانشدوهسهاممنتخبازگروههاییمیباشندوهبیشترینتاثیرراازتحریمهایاقتصادیعلیهایرانمتحمکل
شدهاند .
2. Daubechies least asymmetric
3. Bimonthly
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نمودار  .1تجزیه موجک

برای بازده شاخص سهام منتخب در زیر دوره اول
منبع :محاسبات پژوهش

نمودار  .2تجزیه موجک

برای بازده شاخص سهام منتخب در زیر دوره دوم

منبع :محاسبات پژوهش

نمودار  .3تجزیه موجک

برای بازده شاخص سهام منتخب در زیر دوره سوم
منبع :محاسبات پژوهش

بهینهسازی پرتفوی به کمک رهیافت…
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1397/02/18 1397/04/10 1397/06/14 1397/08/06 1397/09/21 1397/11/08 1397/12/21 1398/03/04
وتهارت

خودرو

نمودار  .4تجزیه موجک

ونفت

خساپا

شونا

وبملت

برای بازده شاخص سهام منتخب در زیر دوره سوم

منبع :محاسبات پژوهش

توصیف ماریبازدهشاخصقیمکتسکهاممنتخکبحکاویاز ناسکتوکهاورکرسکریهکای
موج
ی

ازتوزینگوسی(نرمال)برخوردارنیستند.همچنینسریهایموج
توزینلوتوورتی

تمایکلبکهپیکرویاز

باقلههایبلندترودنبالههایچاقتردارند.درنهایکت زمکونهکایADFو

KPSSماناییسریهایموج

رادرسطحمعنیداریی

درصدتاییدمیونند،بنکابراینمکدل-

هایاقتصادسنهیبدونمشکلرگرسیونواذبمیتوانندروی نهااعمالگردد.جهکتمقایسکه
واراییمدلهایمختلفرویکردمارووویتزبهروشهانگولیتزنبرگر،مدلبرنامهریزیرهیافکت
مذوورتوسطنرمافزارهایRStudioواوسلبرایدهمقدارمختلفازبکازدهسکبددارایکیتحکت
مککاتری هککایواریککان -وواریککان گونککاگون(واریککان -وواریککان غیرشککرطیوواریککان -
وواریان شرطیمدل)Bayesian DCCحلوریس

هرودامازبازدههادرجداول11تا4بیان

شدهاست .

________________________________________________________________
.1مقادیرداخلجداولبرحسبدرصدمیباشد 

-
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جدول  .1ریسک (انحراف معیار) بهازای مقادیر مختلف بازده پرتفوی در موجک
زیربخش اول
ماتریس

غیرشرطی

زیربخش دوم

شرطی بیزین

غیرشرطی

زیربخش سوم

شرطی بیزین

غیرشرطی

شرطی بیزین

کواریانس

بازده
0/04
0/08
0/12
0/16
0/2
0/24
0/28
0/32
0/36
0/4

5/37
21/37
48/03
85/34
133/3
191/91
261/18
341/09
431/66
532/87

0/78
3/08
6/92
12/27
19/16
27/57
37/5
48/97
61/96
76/48

0/04
0/13
0/28
0/48
0/73
1/04
1/4
1/81
2/28
2/8

0/73
2/42
5/09
8/76
13/42
19/07
25/72
33/36
41/99
51/61

0/53
2/04
4/55
8/06
12/57
18/07
24/58
32/08
40/58
50/08

0/39
1/55
3/49
6/22
9/72
14/01
19/07
24/92
31/55
38/95

منبع :محاسبات پژوهش
جدول  .2ریسک (انحراف معیار) بهازای مقادیر مختلف بازده پرتفوی در موجک
زیربخش اول
ماتری 

غیرشرطی

زیربخش دوم

شرطی بیزین

غیرشرطی

زیربخش سوم

شرطی بیزین

غیرشرطی

شرطی بیزین

وواریان

بازده
0/04
0/08
0/12
0/16
0/2
0/24
0/28
0/32
0/36
0/4

0/72
3/07
7/05
12/67
19/92
28/81
39/34
51/51
65/31
80/75

0/03
0/13
0/3
0/54
0/85
1/23
1/68
2/2
2/78
3/44

0/05
0/22
0/51
0/93
1/47
2/14
2/94
3/87
4/92
6/1
منبع :محاسبات پژوهش

0/0
0/01
0/03
0/06
0/09
0/13
0/17
0/23
0/28
0/35

0/25
0/99
2/23
3/97
6/22
8/96
12/21
15/95
20/20
24/95

0/19
0/91
2/05
3/2
5/91
8/1
11/86
14/92
19/98
23/81
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جدول  .3ریسک (انحراف معیار) بهازای مقادیر مختلف بازده پرتفوی در موجک
زیربخش اول
ماتریس

غیرشرطی

زیربخش دوم

شرطی بیزین

غیرشرطی

زیربخش سوم

شرطی بیزین

غیرشرطی

شرطی بیزین

کواریانس

بازده
0/04
0/08
0/12
0/16
0/2
0/24
0/28
0/32
0/36
0/4

0/04
0/14
0/3
0/53
0/82
1/17
1/59
2/07
2/61
3/21

0/64
2/32
5/03
8/79
13/59
19/43
26/31
34/23
43/19
53/2

0/0
0/0
0/0
0/0
0/01
0/01
0/01
0/01
0/02
0/02

0/05
0/13
0/24
0/39
0/58
0/8
1/06
1/36
1/69
2/07

0/03
0/09
0/18
0/32
0/5
0/72
0/98
1/28
1/62
1/99

0/0
0/02
0/05
0/09
0/14
0/21
0/28
0/37
0/47
0/58

منبع :محاسبات پژوهش
جدول  .4ریسک (انحراف معیار) بهازای مقادیر مختلف بازده پرتفوی در موجک
زیربخش اول
ماتری 

غیرشرطی

زیربخش دوم

شرطی بیزین

غیرشرطی

زیربخش سوم

شرطی بیزین

غیرشرطی

شرطی بیزین

وواریان

بازده
0/04
0/08
0/12
0/16
0/2
0/24
0/28
0/32
0/36
0/4

0/24
1/14
2/71
4/94
7/84
11/41
15/65
20/55
26/12
32/35

0/01
0/02
0/05
0/09
0/13
0/19
0/26
0/35
0/44
0/54

0/51
2/08
4/72
8/44
13/21
19/06
25/97
33/96
43/01
53/13
منبع :محاسبات پژوهش

0/01
0/03
0/06
0/11
0/18
0/25
0/34
0/45
0/57
0/7

0/02
0/08
0/19
0/34
0/53
0/76
1/04
1/37
1/73
2/14

0/01
0/06
0/13
0/23
0/36
0/52
0/7
0/92
1/16
1/44

همانطوروهجداول1تا4نشانمیهند،بامقایسهواراییسبدهایبهدست مکدهازمکاتری -
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هایواریان -وواریان غیرشرطیوشرطیمدلBayesian DCCمشاهدهمیشودوکهدرتمکام
زیربخشهاوموج

هاواراییسبدداراییمدلBayesian DCCبیشترازمدلغیرشرطیمکی-

باشد.البتهدرجهواراییدرزیربخشهایمختلفگوناگوناست.درزیربخشهایاولودومدر
تمامیموج

ها،سریهایبازدهیقیمتسکهاممنتخکبطبکق زمکونجکارک-بکرادارایتوزیکن

غیرنرمالمیباشندبههمینجهتاختالفمیانواراییسبدهایداراییبهدست مدهازمکدلهکای
غیرشرطیوشرطیبیزینزیادوقابلتوجهمیباشد.امادرزیربخشسوموموجک
هکایبککازدهیسکهاموتهککارت،وبملککتووخکودروودرموجک
وتهارتووخودروودرموج







سکری-

سککریهکایبککازدهیسککهام

سریهایبازدهیقیمتسهامخساپا،وخودروووتهکارت

دارایتوزیننرمالنمیباشند؛ازاینروتفاوتمیانواراییسبدهایداراییمدلهکایغیرشکرطیو
شرطیبیزینزیادنیست.درواقنهنگامیوهتمامسریهکایزمکانیدارایتوزیکنغیرنرمکالباشکند
واراییسبدهایداراییمستخرجازماتری واریان -وواریان مدلشرطیبیزینبسکیاربکیشتکر
ازمدلغیرشرطیاست.اختالفمیانواراییسبدهایداراییمستخرجازمکدلهکایغیرشکرطیو
شرطیبیزینهنگامیوهترویبیازسریهایزمانینرمالوغیرنرمالوجوددارادومترمیباشدو
اینامرضرورتاستفادهازمدلهایبیزیندربازارهایمکالیرابکهویکژهزمکانیوکهتمکامسکریهکا
غیرنرمالهستندراشفافومهمبیانمیدارد.درجدول()5وزنهرودامازداراییهادرپرتفکوی-
اییوهبراساسماتری واریان -وواریان مستخرجازمدلBayesian DCCوبکازدهانتظکاری
1/7درصدیتنظیمشدهاست،نشاندادهشدهاست .
همانطوروهجدول()5نشانمیدهددردورانقبلازتوافقبرجکام(زیکربخش)1بکیشتکرین
واراییسبدداراییبهموج
میشود.دراینموج



وهمربو بهافقزمانیبلندمدت(16تا32روز)استمربکو 

بیشترینوزنبهسهامخکودروتعلکقدارد.باتوجکهبکهعالمکتمنفکیایکن

سهم،طبقپیشنهادهانگولیتزنبرگرایکنسکهمدروضکعیتshortقکراردارد.منظکورازوضکعیت
مذوور،فروشاستقراضیسهامخودرواسکت .دردورانپسکابرجکام(زیکربخش)2وکهوشکوردر
دورانرونقسیاسیواقتصادیخودبهدلیلرفنوواهشتحکریمهکایهسکتهایکیواقتصکادیقکرار

بهینهسازی پرتفوی به کمک رهیافت…

گرفتبیشترینواراییبهموج
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وهمربو بهافکقسکرمایهگکذاریمیکانماهانکه8(1تکا16

روز)است،تعلقدارد.

جدول  .5اوزان سهام منتخب در سبد دارایی مستخرج از مدل Bayesian DCC-GARCH
زیربخش

موجک

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

شپنا

وبملت

ونفت

خساپا

خودرو

وتجارت

معیار شارپ

214/25

-419/88

152/97

45/01

-44/96

53/61

0/001

-56/67

147/21

-82/23

-32/09

88/21

-63/43

0/021

-75/61

197/22

-82/78

-222/47

65/85

118/79

0/029

118/87

-31/93

-62/5

195/27

-401/11

182/4

0/17

-72/45

45/22

-12/58

-20/26

64/63

-3/57

0/03

17/59

44/27

18/28

30/61

-57/56

-52/19

0/26

-35/5

-11/3

13/57

-18/22

35/64

16/81

4/89

11/7

-435/64

-147/29

-80/36

400/87

251/72

0/13

-62/78

98/7

107/75

-209/45

67/93

-1/14

0/002

461/33

-334/01

-56/74

-377/52

28/32

279/62

0/002

106/52

35/76

-116/73

108/12

-81/19

-51/48

0/158

122/03

48/41

-180/63

-51/28

-38/49

100/96

0/065

2

منبع :محاسبات تحقیق

نکتهقابلتوجهدراینزیربخش ناستوهواراییسبدهایداراییدرتمکامیموجک هکای
ایندورهباالترازواراییتمامیسبدهایداراییدرزیربخشهاوموج
معیارشارپموج



هکایدیگکراسکت(البتکه

درزیربخشهایاولوودمتقریبابرابراست)وکهایکنامکرنشکانهتکاثیر

مربترفنتحریمهاوتنشهایسیاسیدربازارسرمایهایرانبهعنوانیک
میباشد.درمقیاستصکمیمگیکری8تکا16روزه(موجک



شکوکمربکتاقتصکادی

)بکیشتکرینوزنسکبددارایکیبکه

________________________________________________________________
1. Bimonthly
.2اینمعیارازتقسیمبازدهپرتفویبرانحرافمعیارپرتفویبهدستمی یدوهرچکهایکنمعیکاربکزر تکرباشکدعملککردسکبد
داراییبهترخواهدبود.
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شروتخودروتعلقداردوهدروضکعیت longقکرارگرفتکهاسکت.منظکورازایکنوضکعیتیعنکی
سرمایه گذاربایستیسهامشروتمذوورراخریداریوندومال

 نخواهدبود.پ ازخکروج

مریکاازبرجام(زیربخش)3بیشترینواراییمهددابهمقیاسزمانیمیانماهانهتعلکقداردبکه-
طوریوهبیشترینسهمبهشروتونفتدروضعیتفروشاستقراضیقراردارد.بهمنظورتهزیکه
وتحلیلبهترجدولفوق،اوزانبهینهپرتفویهایوارااییوهباهکدفحکداقلسکازیریسک

در

سطوحمختلفبازده،شناساییشدهانددرنموداریبهنامنمودارمرزهایواررسمشدهاست .











Return












Risk
نمودار  .5مرز کارای سبددارایی موجک
منبع :محاسبات پژوهش

در زیربخش 1

درادامهبهمنظوراستفادهواربردیازمطالبفوق،سرمایهگکذاریدرنظکرگرفتکهمکیشکودوکه
قصدسرمایهگذاریدربازارسرمایهایرانوتشکیلسبدداراییازسهامیادشدهدراینپکژوهشرا
دارد.ویقصدداردتامبلغ10هزارواحدپولیرابادرنظکرگکرفتنبکازده1/7درصکدی،انتخکاب
ماتری واریان -وواریان مطلوبوقیمت خکرینروزسکهاممنتخکب،دربکازارسکرمایهایکران
سرمایهگذاریوندوسبدداراییخویشرابهروشهانگولیتزنبرگربهینهسازینماید.بکافکرض
اینکهامکانفروشاستقراضیدربازارسرمایهایرانوجوددارد،هانگولیتزنبرگربهاینسکرمایه-
گذارپیشنهادمیونندوهدرهرزیربخشودرهرموج

چگونهاقکدامبکهتشککیلسکبددارایکی

خویشنمایدتابتواندبیشترینواراییراوسبنماید.طبقجداولفوقمشخصاستوهبایستی

بهینهسازی پرتفوی به کمک رهیافت…
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ازماتری واریان وواریان مدلبیزیناستفادهنمود.همننینبایستیخکاطرنشکانوکردوکهدر
جدولزیرمنظورازعالمتمنفی،فروشاستقراضیسهاممیباشکدوکهایکنویژگکینقطکهعطکف
رهیافتهانگولیتزنبرگرازرهیاقتمارووویتزاست .1

نمودار  .6مرز کارای سبددارایی موجک

در زیربخش 2

|

منبع :محاسبات پژوهش

________________________________________________________________
. 1فروشاستقراضیدربازارسرمایه،عملفروختناوراقبهاداریاستوهازشخصثالری(معموالًی

وکارگزار)وبکاهکدف

شوند.مابهالتفاوتقیمتفروشسکهامو

خریدنمشابههمانداراییدر یندهجهتپ دادن نبهقرضدهنده،قرضگرفتهمی
خریدمهدد نباوسرهزینهایوهبهوارگزاربابتوارمزدپرداختکهمکی شکود،سکودیخواهکدبکودوکهازفکروشاستقراضکی
بهدستمی ید.درپژوهشحاضربهمنظورترسیمدورنماییازایهادشرایطفروشاستقراضیدربورسایرانونحکوهواوکنش
سرمایهگذارانبه ن،اینامکاندرتهزیهوتحلیلهادرنظرگرفتهاست.ناوووهمکاران()2019بامقایسهدوسبدداراییبهینکه
درحالتهایفروشاستقراضیوعدمفروشاستقراضیدریاقتندوهنمودارمرزوارایسبدداراییدرحالتفروشاستقراضکی
باالترازنمودارمرزوارایسبددارایکیدرحالکتعکدمفکروشاستقراضکیاسکت.ایکنامکرنشکاندهدنکده ناسکتوکهفکروش
استقراضیمیتواندازریس

غیرسیستماتی

جلوگیریوردهوموجبافزایشنسبتشارپگردد .
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در زیربخش 3

نمودار  .7مرز کارایی سبددارایی موجک

منبع :محاسبات پژوهش

جدول  .6تعداد سهام در سبد دارایی بهینه متشکل از سهام منتخب
زیربخش
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

موجک

شپنا
350

وبملت
-1620

ونفت
532

خساپا
295

خودرو
-147

وتجارت
474

-93

568

-286

-211

287

-560

-124

761

-288

-1458

215

1049

194

-124

-218

1280

-1304

1610

-167

499

-85

-279

270

-57

41

489

123

422

-240

-822

-82

-125

91

-251

149

265

27

-4804

-988

-1107

1670

3965

-58

228

210

-1315

124

-27

424

-771

-111

-2369

52

6399

98

83

-227

679

-148

-1178

112

112

-351

-322

-70

2311

منبع :محاسبات پژوهش
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هاییدرجدولاخیرتفسیرمکیشکوندوکهدارای

بیشترینواراییهستند.همانطوروهجکدول()6نشکانمکیدهکددرزیکربخش1وموجک





بیشترینتعدادسهمخریداریشدهبهسهاموتهارتتعلقدارد.باتوجهبهعالمتمربتاینسهم،
بهپیرویازهانگولیتزنبرگرمشکخصمکیگکرددوکهایکنسکهمدروضکعیتlongقکرارداشکتهو
سرمایه گذاربایستیاینتعدادسهاممشخصشدهدرجدولراازشروتتهارتخریدارینمایکد.
بعدازوتهارت،دومینسهمبهشروتخودروتعلقدارد.امااز نجاوهعالمتتعدادسکهامایکن
شروتمنفیمیباشدبدینمعنیاستوهسهمموردنظردروضعیتshortقرارگرفتهوسکرمایه-
گذاربایستیاینتعدادسهمرابهصورتفروشاستقراضیدراختیارگیرد.سهامخسکاپاوشکونادر
اینموج

دروضعیتlongوسهاموبملتوونفتدروضعیتفروشاستقراضیقراردارند.در

زیربخش2وموج



بیش ترینتعدادسکهمبکهشکروتتهکارتتعلکقداردوکهدروضکعیت

longقرارگرفتهاست.سهامخودرووونفتنیزوضکعیتخریکدمشکابهبکاوتهکارتدارنکد.لکیکن
سهامشونا،وبملتوخساپادروضعیتفروشاستقراضیقرارمیگیرنکد.درزیکربخش3ومقیکاس
زمانیمیانماهانهسهاموتهارت،خودرووونفتدروضعیتفکروشاستقراضکیوسکایرسکهامدر
وضعیتlongقرارمیگیرندبهطوریوهبیشترینتعدادسهامخریداریشکدهبکهسکهاموتهکارت
تعلقمیگیرد .


نتیجهگیری:

مطالعهیویژگیهایسریهایزمانیبازدهقیمتسهامطیمقیاسهایزمانیوزیربخشهکای
گوناگونمیتواندترجیحاتسرمایهگذارانرابهترهویداسازد.ازاینروهدفایکنتحقیکق،بیکان
اهمیتمفاهیممقیاس-زمان،سریهایزمانیبکادنبالکههکایپهکنوچکولگیوتفکیک

دورههکای

پژوهشبراساسشوکهایاقتصادیدربهینهیابیسبدداراییبهمنظکوراسکتفادهازاوزانبهینکهدر
تصمیمگیریهایسرمایهگذاریونیزشناساییوضکعیتدارایکیهکایهکرسکبداسکتتکامشکخص
گرددوهرفتارفعکاالنبکازارسکرمایهدرچکارچوبمقیکاسهکایزمکانیوزیکردورههکایمتفکاوت
چگونهاست؟بدینمنظورازرویکرد نالیزموجک

جهکتبیکانمفهکوممقیکاس-زمکانوبررسکی

استحکامنتایج،مدلهمبستگیشرطیپویایبیزیجهتتسخیرویژگیهایدنبالهپهکنوچکولگی
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موجوددرسری هایزمکانیبکازدهقیمکتسکهاممنتخکبومکدلهانکگولیتزنبرگکرجهکتتعیکین
وضعیتسهامدرهرسبدداراییاستفادهگردید.نتیههمهمحاصلهازپژوهشحاضرپکیبکردنبکه
ویژگیچندمقیاسهبودنتئوریبهینهیابیسبدداراییهانگولیتزنبرگردربازارسرمایهایرانمکی-
باشد.بهگونهاییوهبااستفادهازمقیاسهایزمانیمتفاوتبکرایبکازدهیهکایسکهام،بر وردهکای
گوناگونیازمدلمارووویتزایهادمیشود.اینبر وردهاحاویاز ناستوهوکاراییسکبدهای
داراییدرمقیاسهایمیانماهانهوبلندمکدت(موجک هکای
سبدهادرمقیکاسهکایووتکاهمکدت(

و

و

)بکیشتکرازوکاراییایکن

)اسکت.همننکیناز نجکاوکه Trichilli et al.

) (2020نشاندادندوهاستفادهازرویکردبیزیدرتئوریمدرنپرتفویباعثبهبودعملکردایکن
تئوریمیگردد،پژوهشحاضربهوضوحنشاندادوهدرتمامیزیربخشهاسبدهایدارایکیوکه
بااستفادهازتوزینبیزیوبهوم

ماتری واریان –وواریان مستخرجازروشمونکتوکارلو

زنهیرهماروف()MCMCحاصلشدهانددارایواراییباالترینسبتبهسایرسبدهاییاستوه
ازسایرتوزینهای ماریبهدست مدهاند.اینامرنشکاندهنکده ناسکتوکهپارامترهکایپسکینو
پیشینمورداستفادهجهتاستخراجمکاتری واریکان –وواریکان ،اطالعکاتمفیکدیراجهکت
انتخابسبدداراییدراختیارفعاالنبازاربورسایکرانقکرارمکیدهکد.ازایکنروتمکامیتحلیکلهکا
براسککاسمککاتری واریککان –وواریککان مسککتخرجازمککدلBayesian DCCومککدلهانککگو
لیتزنبرگرصورتگرفت.همننینیکیازدستاوردهایمهمپکژوهشحاضکرتکاثیرمربکتبرجکامو
رفنتحریمهایاقتصادیبربازارسرمایهایراناست.همانطوروهجداول1تا4نشاندادندریس



سبدداراییدرتمامیبازدههادرزیربخشدوموهمربو بهدورانپسابرجامورفکنتحکریمهکای
اقتصادیایرانمیباشددرتمامیموج

هاومتراززیردورههایاولوسوماست.البتهاینمساله

درجدول5وهمربو بهمعیارشارپمیباشدنیزبهوضوحبیانگردیدهاست.نتایجحکاویاز ن
استوهبیشترینواراییبورساوراقبهادارتهراندرزیربخشهکایاول،دوموسکومبکهترتیکب
مربو بهموج

هایچهارم،سوموسوماستوهدراینمیکانموجک

سکومزیکربخشدوموکه

افقسرمایهگذاریمیانماهانه(8تا16روز)رانشکانمکیدهکددارایبکیشتکرینوکاراییبراسکاس
معیارشارپمیباشد.پژوهشحاضرهمانندمطالعه)Liu et al. (2017اهمیتتوجهبهرخدادهای
سیاسیومقیاسهایمختلفموج

رانشانداد.از نجکاوکهتمکامیسکبدهایدارایکیبکهدسکت

مدهدرزیربخشدومازواراییباالترینسبتبهسایرزیربخشهابرخورداربودازاینروفعاالن

…بهینهسازی پرتفوی به کمک رهیافت
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ومسئولینسیاسیوشوربایستیبهاهمیتواهشتنشهایسیاسیواقتصادیبکاجهکانوبکهویکژه
حسکنهبکا

قدرتهایبرتراقتصادیجهکانتوجکهویکژه ایکیمبکذولنماینکدوبکاروابکطدیولماتیک

رفکنتحکریمهکایاقتصکادیاز.وشورهایپیشرفتهزمینهرفنتحریمهایاقتصادیرافکراهم ورنکد
طریقبرقراریثباتوایهادچشماندازروشنبرایسرمایهگذارانضمن نوکهسکرمایهگکذارانرا
موجبوکاهشزرقوبکرقبازارهکایمکوازیوغیرمولکدماننکد،بهبازارسرمایهخوشبینمیوند
 .بازارارزوطالشدهوانتقالسرمایهازبازارهایغیرمولدبهبازارسرمایهراسببمیگردد
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