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میانگین–ارزشدرمعرضخطرشرطیمیباشتد.بتدینمنظتوربتاتوجتهبتهد پهتنبتودنتوزیتابتازدهی
داراییهایمالیجهتپیشبینیتوزیادندالههاازنظریهارزشفرین،رویکردفراترازآستتانهاستتفادهشتده
است.همچنینبرایمحاسدهارتداطبتینایتندارایتیهتاازتر یترروشهمدستتگیشترطیپویتاو تاپوال
استفادهشدهاست ههمدستگیعالوهبرغیرخطیبودن،پویاومتغیربازماننیزباشد.
بااستفادهازاطالعاتروزانهشاخصداراییهایفوقدرفاصلهزمانیمهتر1393تتافتروردین،1397مترز
ارایسرمایهگذاریرسمشدهاست.نتایجنشتانمتیدهتددرستطرریستک(ارزشدرمعترضریستک
شرطی)صفربهدلیلتغییرات مواریتان،،بتیشتترینوزنسترمایهگتذاریدربتورساوراقبهتادارودر
باالترینسطرریسک،بیشترینوزنسرمایهگذاریدررمزارز(بیت وین)بهدلیلبازدهباالتر،تخصیص
یافتهاست.همچندنمقایستهپرتفوهتایبهینتهبتااستتفادهازنستدتشتارحشترطیحتا یازعملکتردبهتتر
پرتفوهایمتنو نسدتبههرداراییاستوبهترینعملکردراپرتفوشتاملستکهبتااختصتا بتیشاز70
درصدودالروبیت وینباوزنبرابرداشتهاست.همچنینباتوجهبهنسدتشارحشترطیدرپرتفتوبهینته
میباشد .
بیت وین20درصد 
حداقلوزنسکه60درصدوحدا ثرسهمدالرو 

واژگان کلیدی :همدستگیشرطیپویا،نظریهارزشفترین ،تاپوال،ارزشدرمعترضریستکشترطی،
سازی،سددباداراییهایمتنو  .


بهینه
طبقهبندی C32, C58, G32, G11:JEL

مقدمه

اساسهرگونهسرمایهگذاریدستیابیبهبازدهاست.سرمایهگذاربترایدستتیتابیبتهبتازده
بایدریسکوابستهبهسرمایهگذاریرانیزبپذیرد.تعاملبینریسکوبازدهمنجربهتصتمیمگیتری
درخصو

یگردد .
تخصیصداراییم 

یهایمطرحدرمداحثسرمایهگتذاری،تنتو بخشتیدرستددسترمایهگتذاری
یکیازاستراتژ 
یباشد.تنو بخشیبهسددسرمایهگذاریسنتی هتنهتاشتاملپتولنقتدواوراقبهتاداراستت بتا
م 
داراییهایجایگزینازجمله اال،ارزوامالک،ازطریتق تاهشهمدستتگیبتیندارایتیهتا،بته
افزایشمقاومتآندربرابرتغییراتشدیدبازارسها  مکمی ندوسدربهدتودعملکتردستدد
همچنینبهدلیلهمدستگی مبین

گذاریمیگردد(.)Fischer & Lind-Braucher, 2010


سرمایه
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دارایتیهتایستتنتیورمتزارز1وبتتازدهبستیاربتتاالرمتزارز،ابتزارمناستتدیبترایتر یتتربتاستتدد
میباشدوسدرافزایشنسدتشتارحمتیگردنتد(.)Chuen et al., 2017بتا
سرمایهگذاریمتنو  

توجهبهاینکهاستراتژیسرمایهگذاریدربینداراییهایمختل نظیربتورساوراقبهتادار،طتال،
ارزورمزارز(بیت وین)2نامشخصبودهومعلو نیست هعلیرغمر ودورونقموقتبرخیاز
داراییهااولویتبندیسرمایهگذاری(بهلحاظریسکوبازده)دربتیندارایتیهتایفتوقچگونته
بایدباشدتاسرمایهگذاربهباالترینسودبا مترینریسکدستیابدلذاالز استتادرطییک
تحقیقمشخصشود هپربازدهتترینو تمریستکتتریندارایتیدربلندمتدت تدا دارایتیهتا
میباشند .

چالشهایاساسیدرمدحثارزشدرمعرضخطر،تعیینتاباتوزیامناسربترای

ازمهمترین
روشهتتایمتتتداولبتترآوردارزشدرمعتترضخطتترتوزیتتا
دارایتتیهتتایمتتالیاستتت.درا ثتتر 
شناختهشدهایبرایسددداراییفرضمیشودوبهطتورمعمتولتوزیتانرمتالمتورداستتفادهقترار
میگیرد،درصورتی هطدقمطالعاتمالیانجا شده،بازدهداراییهتایمتالیدارایدندالتهپهتن3
میباشندوازتوزیانرمالپیروینمی نند،بنابراینبرایپیشبینتیبهتترتوزیتادندالتههتاازنظریته
ارزشفریناستفادهمیشود .

4

دراینپژوهشبااستفادهازمدلمیانگین-ارزشدرمعرضخطترشترطی ،بته متکنظریته
ارزشفرین5وبااتکابهتئوری اپوال6ومحاسدهساختارهمدستگیمیانسریهابهصورتمتغیربا
ییهافتار 
زمانبااستفادهازروشهمدستگیشرطیپویا،7ضمنمحاسدهتوزیامشتر یبرایدارا 
ازهرگونهفرضنرمالبتودنوهمدستتگیخطتی،اولویتتهتاووزنهتایسترمایهگتذاریدربتین
هارابهطوربهینهتعیینمیگردد .


دارایی
اینپژوهشدوویژگیاساسیدارد :
________________________________________________________________
1- Cryptocurrencies
2- Bitcoin
3- Fat Tail
4- Mean- CVaR
)5- Extreme Value Theory (EVT
6- Copulas
)7- Dynamic Conditional Correlation (DCC
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اول،آنکهازروشDCC-EVT-Copulaدربهینهستازیستددسترمایهگتذاریمتنتو استتفاده
می ند .

گذاریاستفادهمیشود ته


سازیسددسرمایه
دو ،آنکهازرمزارزبیت ویندرراستایمتنو 
تا نوندرایراناستفادهنشدهاست.
درادامهپ،ازبیانمدانینظریوپیشینهپژوهشبهبیانروششناسیتحقیتقونتتایجپتژوهش
گیریوپیشنهاداتارائهمیگردد .


پردازیمودرانتهانتیجه

می

مبانی نظری

برایاولینبار،درسال1952مار ویتزالگتویحتلمستئلهانتختابمجموعتهبهینتهدارایتیهتا
(نظریهمیانگین-واریان)،راارائهداد.ویمسئلهرابهصورتبرنامهریتزی وادراتیتکبتاهتدف
مینهسازیواریان،مجموعهدارایتیبتاایتنشترط تهبتازدهمتوردانتظتارازیتکمقتدارثابتت
بزرگترمساویباشد،مطرح رد.اینمسئلهیتکمحتدودیت تار ردیدیگترنیتزدارد تهبتر
اساسآنمجمو اوزانداراییبایدبرابتربتایتکباشتد.همچنتینوزنهتریتکازدارایتیهتادر
پرتفویبایدعددیحقیقیوغیرمنفیباشد .
بافرض ورقهبهادار،بازدهورقهiا (بازدهیکمتغیرتصادفیمحسوبمیگردد)رابتا و
میانگین(بازدهانتظاری)آنرابا وواریان،ورقهسها رابا نمایشمیدهیم.ازطرفیفترض
دیگرآناست ه  وواریان،بینبتازدهیدوستهماستت.شتکلاستتانداردمتدلمیتانگین-
بهصورترابطه()1است )Markowitz, 1959(:
واریان ،
( )1







دراینپژوهش،ریسکنوساناتدارایتیبتااستتفادهازمعیتارارزشدرمعترضخطترشترطی
محاسدهگردیده هدرادامهبهمعرفیاینمعیارپرداختهشدهاست .
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ارزش در معرض خطر

1
2

اینشیوهانتدازهگیتریریستکابتتداتیتلگولتدیمن درستال1980ارائتهشتد.ایتنشتاخص
حدا ثرخسارتانتظارییکپرتفولیو(یابدترینزیانممکنرابراییکافقزمتانیمشتخصبتا
میگیرد .
توجهبهیکفاصلهاطمینانمعیناندازه 
متغیر رابهعنوانبازدهپرتفولیودرنظربگیرید.تاباتوزیاتجمعیآن
میباشدو

تابا وانتایلیاتابامعکوس

است.



براساسسطراطمینان



باتوجهبهشکل (1هتوزیانرمالبازدهپرتفولیورادریکدورهزمتانینشتانمتیدهتد)عدتارت
استازرابطه( :)2


شکل  .1ارزش در معرض ریسک در توزیع نرمال بازده


( )2







درنظرگرفتهمیشود،نرمتالبتودن

یکیازمفروضاتی هدرموردتوزیابازدهسریهایمالی
آنهاست،درحالی هتوزیابسیاریازسریهتایبتازدهمتالی،نرمتالنیستتند.وبتهطتورفراگیتری
دارایچولگیو شیدگی هستند.درزمانی تهتوزیتابتازدههتانرمتالنیستت،ارزشدرمعترض
بهعنوانسنجهمناسرریسکمطرحمیگردد( .)Peyravi, 2011
ریسک 
ارزشدرمعرضریسکیکسنجهریستکمنستجمندتودهوبتهدلیتلنداشتتنخاصتیتزیتر
جماپذیری،ممکناست اراییالز رادربهینهسازیسددسرمایهگذارینداشتهباشتد.بتههمتین
________________________________________________________________
)1- Value at Risk (VaR
2- Till Guldimann
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منظورمحققانارزشدرمعرضریسکشرطیرابهعنوانیکسنجهیمنسجمبهعنوانجتایگزین
ارزشدرمعرضریسکمعرفینمودهاند .

ارزشدرمعرضریسکشرطیباسطراطمینانαبیانگرامیدریاضیمقداربازدهایاست ته

درافقزمانیمعینمشروطوسطراطمینانαدرصد متتریتابرابتربتاارزشدرمعترضریستک
باشد .
اگرXبیانگرمقدارزیانسددسرمایهگتذاریبتودهو،VaRαرابطتهارزشدرمعترضریستک
شرطیبهصورترابطه()3بیانمیگردد :
( )3









اگرXبیانگرمقدارزیانسددسرمایهگتذاریبتودهو،VaRαرابطتهارزشدرمعترضریستک
شرطیبهصورترابطه()4بیانمیگردد :
( )4









همچنینمیتوانارزشدرمعرضریسکشرطیرابهصورترابطه()5نیزنمایشداد :
( )5







رابطه()5بیانگرایناست هCVaRαمیانگینVaRβبهازای


میباشد( Sharifi,

 .)2017
درشکل2میتوانمحدودهیارزشدرمعرضریسکوارزشدرمعرضریسکشترطیرا
برایتاباتوزیاضررمشاهدهنمود.
روشهایمحاسدهVaRبهدونو پارامتریکوناپارامتریکتقسیممیشود.روشپارامتریتک
بهروشواریان -،وواریان،وبرخیروشهایتحلیلیخالصهمیشود.روشناپارامتریکنیتز
مونت ارلواست .
یهسازیتاریخیوشدیهساری 
شاملشد 
روشهتایاقتصادستنجیستریهتای
دراینپژوهشبرایمحاستدهارزشدرمعترضخطتر،از 
زمانینظیرواریان،ناهمسانیشرطیتعمیمیافتهچندمتغیره،نظریهارزشفترینو تاپوالاستتفاده
شدهاست هدرادامهبهطورمختصرمعرفیمیگردد.
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شکل  .2محدوده  VaRو  CVaRبرای توزیع ضرر

مدلهای ناهمسانی واریانس

اگرواریان،غیرشرطی(یابلندمدتیکسریزمانیدرطولزمانثابتتباشتدامتادردوره-
هاییتغییراتواریان،نسدتاًزیادباشتدایتنستریزمتانیاصتطالحاً«ناهمستانیواریتان،شترطی
میشود .
(1)ARCHنامیده 
میباشد ،هعدارتاستاز(رابطه( :))6
یکحالتسادهبرایتفسیرفرآیند) ARCH(l
( )6









درحقیقتیکشوکبزرگدردوره


موجریکواریان،بتزرگ(شترطی)دردوره

میگردد .
بهصورتفرآیند)GARCH(1,1ورابطه()7است :
مدلساده GARCH
()7
میانگین،واریان،غیرشرطیبهوسیله


رابطه()8بهدستمتی-

آید :
________________________________________________________________
1- Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
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()8
مدلهتایمانتا،مجمتو پارامترهتای
برای 

 
بایستتیازیتک متترباشتد( Patterson,

 .)2000
یکیازمدلهایی هعد تقارنواریان،رادرنظرمیگیردمدلGJR-GARCHمیباشد ه
اولتتینبتتارتوستتتگلوستتتن1وهمکتتاراندرستتال1993معرفتتیگردیتتد.ایتتنمتتدل،متتدلاصتتلی
GARCHرابااستفادهازیکمتغیرموهومیتعتدیلواصتالحمتینمایتد.ایتنمتدلدرواقتااثتر
رارمی دهدوبراینفترضمدتنتیاستت تهتغییتراتغیرمنتظترهدربتازدهبتازار

اهرمیرامدنظرق
اثراتمتفاوتیبرواریان،شرطیبازدهدارد .

گارچ چندمتغیره M-GARCH

مدلGARCHچندمتغیرهبسیارشدیهمدلGARCHتکمتغیرهمیباشتد.بتاایتنتفتاوت ته
شاملتعدادمعادالتخاصیاست هحر ت وواریان،رادرطولزماندربرمتیگیترد.درهتر
یکازمدلهایGARCHچندمتغیره،برایسادگیبیشتر،فرضشتدهاستت تهتنهتادودارایتی
وجوددارد هواریان،هاو وواریان،هامدلشدهاست.چهارسیستماخیراینمتدلعدتارتانتد
از :
(CCCبالرسلو)1990
(BEKKانگل ،رونر)1995
(VECHبالرسلو،انگل،رودریگ)1998
(DCCانگل،تسی،تسوی)2002
هدراینمدلهایدرحلمسائلمربوطبهقیمتگذاریدارایی،سترمایهگتذاریونوستانات
دربازارها اربردهایفراوانیوجوددارد .

نظریه ارزش فرین ()EVT

نظریهارزشفرینبررویمقادیرحدیتمر زداردودرنهایتتنشتانمتیدهتد تهچتهتتابا
________________________________________________________________
1- Glosten
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توزیعیبهترینتاباتوزیابرایبرازشبررویدادههاستت.همچنتینمقتدارپارامترهتایایتنتتابا
میتواندجهتمدلسازیدندالهتوزیابکاررود .
میزند.ایننظریهبهخوبی 
توزیاراتخمین 
درعملبرایبه اربستنتئوریارزشفریندورویکرداصلیوجوددارد هعدارتاستاز
رویکردبیشینهبلوک1ورویکردفراترازآستانه .)POT(2
کاپوال
3

تاپوالاولتینبتاردرستتال1959توستتاستکالر مطترحشتد تتهمتورداستتقدالبستتیاریاز
پژوهشگراندرحوزههایمختل ازجملهحوزهمالیبرایبررسیتوزیاتوأ متغیرهتایتصتادفی
قرارگرفت.اولینبارامدرچت4،وهمکتارانشدرستال،1999ایتنتوابتارادرعلتو متالیبترای
مدلسازیریسکاستفاده ردند.درمداحثمالیهنگتامی تهموضتو متوردبررستیستددیاز
داراییهایمالیویابررسیرفتارهمزمانتعدادیازابزارهتایمتالیاستت،ازایتنتوابتااستتفاده
میشود( .)Mousavi, 2017

قضیه اسکالر:فرض نیدFیکتاباتوزیامشترکباتوزیتاهتایحاشتیهای
آنگتتاهیتتک تتاپوالی

وجتتودداردبطتتوری تتهبتتهازایهتتر

باشتد،
در

رابطهی()9برقرارباشد :
 
()9



برطدقاینقضیهحاشیههایتکمتغیرهوساختاروابستگیچنتدمتغیرهرامتیتتوانبترایتوابتا

وساختاروابستگیمیتواندتوستیتک تاپوالنشتانداده

توزیاچندمتغیرهپیوستهتفکیک رد.
شود .
مهمترینویژگینتیجهیادشدهآناست ههیچالزامیمدنتیبترتشتابهتوزیتاهتایحاشتیهای

وجودندارد.همچنینالز نیست هانتخاب اپوالبهتوزیتاحاشتیهایمحتدودشتود( Shekari,

 .)2018
________________________________________________________________
1- Block Maxima approach
2- Peak Over Threshhold
3- Sklar
4- Embrechts
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پیشینه پژوهش

دنگوهمکاران()Deng et al., 2011بهبهینهسازیپرتفویمتشتکلازچهتارشتاخصبتازار
سها چین،بااستتفادهازمتدل  Pair Copula- GARCH- EVT- CVaRپرداختنتد.ازایتنمتدل
یشتود.در
ییهااستفادهمت 
اندازهگیریریسکپرتفویوتعییننو ساختاروابستگیبیندارا 
جهت 
یهستازیمونتت تارلوومتدل Mean- CVaR
ادامهبرایبهینهسازیپرتفتوی،ایتنمتدلرابتاشتد 

یدهند همدلPair Copulaستاختاروابستتگیرابهتترتوصتی 
ی نند.نتایجپیشنهادم 
تر یرم 
ی ند،همچنیندربهینهسازیپرتفویمدلPair Copula- GARCH- EVT- CVaRنستدتبته
م 
متدلt- Copula- GARCH- EVT- CVaRعملکتردبهتتریداردوهمچنتینمتدلبهینتهستازی
 Mean- CVaRاراییبیشتریازمدلMean- VaRدارد .
سینروهمکاران()Ciner et al., 2013طالونفتتوارز(دالر)رابتهستددستنتیختوداضتافه
نمودند.آنانبرایمحاسدهساختارهمدستگیبتیندارایتیهتاازDCC- GARCHاستتفادهنمودنتد.
ییهتایمناستدیبترایتر یتر
آنانبااستفادهازرگرسیونبهایننتیجهرسیدند هطالونفتدارا 
یباشند .
ییهایسنتیبهجهتپوششریسکآنم 
شدنباسدددارا 
بهپیشبینیارزشدرمعرضخطرپرتفتوستنتیهمتراهبتاارزبتاروش

برگر()Berger, 2013
 DCC-EVT-Copulaپرداخت.اونتیجهگرفتتهاستت تهروشتر یدتیمتورداستتفادهعملکترد
بهترینسدتبهDCCوCopulaدارد .
همودهوهمکاران()Hammoudeh et al., 2013اقدا بهمتنو سازیپرتفتوبتاطتالونفتتو
دیگرفلزاتگران بهانمودند.آنانبتاحتدا ثر تردننستدتشتارحبترحسترارزشدرمعترض
خطراقدا بهیافتنپرتفوبهینهنمودند.آناننتیجهگرفتن هپرتفتومتنتو بتانفتتوطتالعملکترد
زاتگرانبهادارد .

بهتری(نسدتشارحبیشتری)نسربهپرتفوسنتیوپرتفوفل
عالوهبرامالک،ارز،طالونفت،رمزارز(بیت وین)

برایروهمکاران()Brière et al., 2015
همبهسددسنتیخوداضافه ردند.آنانهمچنینازصندوقهایپوششتیدرپرتفتوختوداستتفاده
ردند.آنانازمدلمیانگین-واریان،باحدا ثر ردننسدتشارحجهتمقایسه تاراییپرتفتو
ردند.نتایجنشانمیدهد هبیتت توینجهتتمتنتو ستازی

درحضوروندودبیت ویناستفاده

پرتفوبسیارمفیداستودرصداند یازبیت ویندریکپرتفومتنو تعاملبینریسکوبتازده
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رابسیاربهدودمیبخشد .

أثیراضافهشدنبیت وینبرپرتفومتنو (اوراق

گنگوال()Gangwal, 2016باهدفبررسیت
بهادار،امالک،طالونفت)بهمقایسهنسدتشارحپرتفوهادرحضوروندودبیت وینپرداختتهو
نتیجهگرفتهاست هاضافهشدنبیت وینباعثافزایشنسدتشارحدرپرتفومتنو میگردد .
آندریانتوودیپوترا()andrianto & diputra, 2017باهتدفبررستیتتأثیررمتزارزبترپرتفتو
متنو (اوراقبهادار،ارز،طال)ازسهرمزارزبیت وین،لیت وین1وریپل2استفاده ردنتد.آنتان
بااستفادهازمدلمیانگین-واریان،باحدا ثر ردننسدتشارحنتیجهگرفتنتد تهاضتافهشتدن
یشود ورمزارزهابتازدهبتاالییرابترای
رمزارزبهپرتفومتنو باعثافزایشنسدتشارحپرتفوم 
ی ند.همچنینوزنبهینهاختصا یافتهبهرمتزارزهتادرپرتفتو
افرادباتحملریسکباالفراهمم 
سکپذیریافراد،بین5تا20درصدمتغیربودهاست .
آنانبستهبهری 
چوین وهمکاران()Chuen et al., 2017بهسددسنتیختودعتالوهبترامتالک،طتالونفتت،
شاخصرمزارزهم هاز 10رمتزارزبرتترتشتکیلشتدهاستت،افزودنتد.آنتانازمتدلمیتانگین-
واریان،باحدا ثر ردننسدتشارحوازروشDCC-GARCHبترایمحاستدههمدستتگیبتین
ییهایستنتیورمتز
ییهااستفاده ردهاند.آناننتیجهگرفتن هبهدلیلهمدستگی مبیندارا 
دارا 
یباشتندو
ییهایستنتیمت 
ارزهاوبازدهبسیارباالرمزارزها،آنهاابزارمناسدیبرایتر یربادارا 
یگردند .
سدرافزایشنسدتشارحم 
رازاوهمکاران()Raza et al., 2018باهدفبررسیامکانپوششریسکامالکبا اال،در
پرتفوخودعالوهبراوراققرضه،امالک،طال،نفتوشاخص االهتاراجتایدادنتد.آنتانبترای
ییهاازADCC-GARCHاستتفاده ردنتد .نتتایجنشتانمتیدهنتد ته
محاسدههمدستگیبیندارا 
یتوانازنفتبرایپوششریسک وتاهمدتوازطالبرایپوششریستکبلندمتدتامتالک
م 
بهرهبرد .
ستتها ختتاد وهمکتتاران()Sahamkhadam et al., 2018بتتااستتتفادهازدومتتدلپتتیشبینتتی
GARCH-EVT-CopulaوARMA-GARCH-EVT-Copulaوستتهمتتدلبهینتتهیتتابیحتتداقل
________________________________________________________________
1- Litecoin
2- Ripple
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واریان،،حتداقلارزشدرمعترضخطترشترطیو)certainty equivalence tangency(CET
اوزانبهینهدارایی هادرپرتفورابدستتآوردنتد.همچنتینبترایمحاستدهستاختارهمدستتگیبتین
داراییهااز اپوالهایبیضوی(تیاستیودنتوگوسین)و اپوالهایارشمیدسیاستفاده ردنتد.
یمناسرترهستند.

شبین
نتایجنشانمیدهند ه اپوالیتیاستیودنتوگوسینبرایمدلپی 

گذاریدرداراییهتایستها ،ارز


باهدفپیشنهاداوزانبهینهسرمایه
پیروی()Peyravi, 2011
(دالر)،طتتالوامتتالکومستتتغالتبتتاتمر تتزبتترروابتتتبتتینایتتنبازارهتتا،ازرویکتتردVAR-

Multivariate GARCHومدلمیانگین-حتداقلارزشدرمعترضخطتراستتفاده تردهاستت.
نتایجنشانمیدهددرسطرارزشدرمعرضریسکصفربهدلیلتغییرات مواریان،،بیشترین
وزنستترمایهگتتذاریدرامتتالکومستتتغالتودربتتاالترینستتطرارزشدرمعتترضریستتک،

بیشترینوزنسرمایهگذاریدربورساوراقبهادارتهترانبتهدلیتلبتازدهبتاالتر،تخصتیصیافتته
است .
قلیزادهوطهوریمتین()Gholizade & Matin, 2011باهدفبررسیتأثیرحضتورمستکن
درسددداراییخانوار،پرتفتوشتاملستها ،ارز،ستکه،ستپردهبتانکی،اوراقمشتار تومستکن
تشکیلدادند.آنانبابه ارگیریمدلمیتانگین-واریتان،واستتفادهازنتر افتزارمتلتر،تر یتر
هادرسددداراییخانوارهارااستخراج ردند.آنانبارسممرز اراییدرحضورمستکنو

دارایی
ندودآن،نتیجهگرفتند همسکنداراییمهمیدرسددداراییدردورهرونققیمتمسکنمیباشد
هموجرانتقالمرز اراییخواهدشد .
نصتیری()Nasiri, 2015بتتهمقایستتهمتتدلهتتایمختلت گتتار  -تتاپوالدرتخصتتیصبهینتته
دارایی هتاپرداختتوازمتدلهای تاپوالهمتراهبتاتوزیتاهتایحاشتیهایگتار  الستیکبترای
مدلسازیریسکوبازدهپرتفوییشاملبازدههتایروزانتهستکه،دالرآمریکتاوشتاخصبتورس
اوراقبهادارتهراناستتفاده ترد ،تهنتتایجبیتانگرآنبتود تهتخصتیصبهینتهسترمایهدرتمتا 
مدلهای اپوالمشابهمیباشندو اپوالیتیاستیودنتنسدتبهسایرمدلهادرتوصی ستاختار
وابستگیپرتفویعملکردبهتریدارد .
محمودیوهمکاران()Mahmoodi et al., 2017بهبررسیعملکتردامتالکومستتغالتدر
برابرسایرفرصتهایسرمایهگذاریشاملسها ،ارز(دالرآمریکا)،طال،اوراقمشار توتتأثیر
حضورآندرپرتفوسرمایهگذارانپرداختند.آنانبابه تارگیریمتدلمیتانگین-واریتان،،مترز

بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با داراییهای متنوع

261

اراییرادرحضورامتالکومستتغالتوندتودآنترستیم ردنتدونتیجتهگرفتنتد تهحضتور
امالکومستغالتدرپرتفوی،مرز اراییرابهسمتباالانتقالدادهوموجتربهدتودریستکو
بازدهپرتفوبهینهمیگردد .

زاغفتروآجرلتتو()Zaghfar & Ajorloo, 2016بتتاهتتدفمحاستتدهارزشدرمعتترضخطتتر
پرتفویارزییکبانکنمونهشاملارزهایدالر،یورو،وون ره،ینژاپتن،لیترتترکودرهتم
امارات،ازروش)GARCH-EVT-Copula (GECاستفاده ردند.آنانازمتدلختودرگرستیون
همتتراهبتتاناهمستتانیواریتتان،آستتتانهای)(GJR-GARCHبتترایتوزیتتابتتازدهایمتغیتتردرزمتتان
داراییهایفردی،همچنینتئوریارزشفترینبترایتوزیتاهتایی تهدندالتهپهتنهستتندوتوابتا
اپوالبرایساختاروابستهبهتما داراییهایبکسددداراییاستفاده ردند.نتایجنشانمتیدهتد
واریان،وشدیهسازیتاریخیبهتراست .

همدلGECنسدتبهدوروشواریان-،
شکاری()Shekari, 2018بتاهتدفمحاستدهارزشدرمعترضخطترازروش DCC-EVT-

CopulaهمراهبتاGJR-GARCHاستتفادهنمتودهاستت.نتتایجحاصتلهبتاروشEVT- Copula
مقایسهشدهونتیجهگرفتهشدهاست هDCC-CopulaازروشEVT- Copulaبهترعمل ترده
است .
روششناسی پژوهش

دراینپژوهشبرایتخصیصبهینهسرمایهبتینچهتاردارایتیبتورس،طتال،ارزورمتزارزاز
بازدهروزانهشاخص لبورساوراقبهادار(،)TEPIXبازدهروزانهقیمتسکهبهارآزادیطترح
قدیمبرحسرریال،بازدهروزانهقیمتدالرآمریکابرحسترریتالدربتازارآزادتهتران،بتازده
روزانهقیمتبیت وینبترحسترریتالدرفاصتلهمهتر1393تتافتروردین1397وروشDCC-

استفادهشدهاست .

ومدلبهینهسازیMean- CVaR

EVT- Copula
بازدههردارایی،بهصورترشدلگاریتمقیمتآنمحاسدهگردیدهاست.باتوجهبهاینکهپایته
واساستجزیهوتحلیلسریهایزمانی،ماناییاست،بهبررسیایتنآزمتوندرستریزمتانیهتر
یکازداراییهایمتوردنظترتحقیتقپرداختتهشتدهاستت،همچنتینچتوندرمحاستدهارزشدر
معرضخطرجهتتعیینتوزیاحاشیهایتابا اپوال،ازنظریهارزشفتریناستتفادهمتیشتودوبتا
توجهبهاینکهایتننظریتهنیتازبتهستریهتاییمستتقلوهتمتوزیتادارد،وجتودخودهمدستتگیو
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ناهمسانیواریان،بینسریزمانیبازدهداراییهتابتاآزمتونهتایمترتدتبررستیشتدهاستت.از
هایمالیفاقداینویژگیمیباشتند،بترایرفتاایتنمشتکل،متیتتوانازمتدلهتای

آنجا هسری
خودتوضیحی وناهمسانیواریتان،بهترهبترد تهدراینجتاابتتداازیتکمتدلمیتانگینمتحترک
خودتوضتتیحی()ARMAوستتپ،یتتکمتتدلناهمستتانیواریتتان،شتترطیتعمتتیمیافتتتهGJR-

)GARCH(1,1بتتررویدادههتتااستتتفادهشتتدهاستتت.بتترایتخمتتینپارامترهتتایمتتدلواریتتان،
ناهمسانیشرطیتعمیمیافتتهازروشحتدا ثردرستتنماییاستتفادهشتدوپت،ازاستتاندارستازی،
سازینظریهارزشفرینآمادهمیگردند .


هابرایپیاده

داده
دراینپژوهش،ازیکتوزیانیمهپارامتریک هشاملاستفاده تردنازیتک رنتلبتاتتابا
گوسینبهعنوانتابا رنل،برایقسمتداخلیتوزیاسریوتوزیاتعمیمیافتهپرتوبترایقستمت
دندالهتوزیااستفادهمیشود،دلیلاستفادهاز رنلایناستت تهتوزیتاتجربتیپلتهپلتهدادههتارا
ند.همچنینبرایپیادهسازینظریهارزشفرینازرویکردفراترازآستانهاستتفادهشتده

هموارمی
است هدرادامهبهتوضیرآنمیپردازیم .
رویکرد فراتر از آستانه

رویکردفراترازآستانه،مشاهداتیرا هازیکحتدآستتانهازپتیشتعریت شتدهبتزرگتتر
هستند،مشخصمی ند.اینمفهو درشکل3قابلمشاهدهاست.



شکل  .3رویکرد فراتر از آستانه
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فرض نید

متغیرهایتصادفیمستقلوهمتوزیاباتوزیتاحاشتیهای باشتند.

توزیامقادیرفراترازیکآستانه( )بهوسیلهرابطه( )10هیکاحتمالشترطیاستتبیتانمتی-
شود .
()10



بهاندازه ازآستتانه بتزرگتتراستت،متی-
رابطه()10بیانگراحتمالمقدار وقتیحدا ثر 

باشد.بالکما ،هان)1974(1وپیکاندز)1975(2نشاند ادنتدبترایمقتادیربتهانتدازه تافیبتزرگ
آستانه،توزیامقادیرفراترازاینآستانهبهسمتتوزیاتعمیمیافتهپرتورابطه()11همگنمیشود :



()11
دررابطه( )11پارامترشکلتوزیااست.اگر
هیکتوزیاد پهناست،خواهدشد.همچنیناگر
است.درنهایتاگر
انتخاب

باشد،توزیاحاصلهپرتویتعمتیمیافتته
باشد،توزیتاحاصتلهپرتتوینتو 2

باشد،توزیاحاصلهنماییمیباشد.اهمیتایننتیجهایناست تهبتا

وتعیینآستانهبهاندازه افیبزرگمیتوانتوزیامقادیرفراترازآستانهرابتهوستیله

توزیاپرتویتعمیمیافتهتخمینزد.پارامترهایاینتوزیتارامتیتتوانبتهوستیلهرویکتردحتدا ثر
درستنمایییارویکردگشتاورهایموزونتخمینزد.احتمالمقادیرموجتوددرد توزیتارامتی-
بهوسیلهرابطه( )12هباضربدوطرفرابطه()10درهمبهدستآمده،محاسده رد .
توان 
()12
برایمقادیربزرگترازآستانه،


رامیتوانبهوسیلهتوزیاپرتویتعمیمیافتتهوهمچنتین

 ،هاحتمالمشاهدهمقداریفراترازآستانهاسترانیزباتوجهبهدادههامیتوانبهصتورت
رابطه()13تخمینزد .
________________________________________________________________
1- Balkema & Haan
2- Pickands
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()13





بهصورترابطهزیرمیباشد.برایهتراحتمتال احتمتالنظیتر
بنابراینتخمینزنندهد توزیا 
بهصورترابطه()15بهدستآورد .
دردندالهتوزیا( )رامیتوانبامعکوسرابطه( )14
()14

()15





درپیادهسازیتوزیاتعمیمیافتهپرتتوتعیتینحتدآستتانهمناسترمتیباشتد.اگتر

مهمترینگا 
مقدارآستانهبدرستیتعییننشودممکناستدقتتخمینپایینبیایدویاتخمتینپارامترهتااریتر
شوند.اگرمقدارآستانهپایینانتخابشودتعدادمشاهداتافزایشیافتهوتخمیندقیتقتترخواهتد
بوداز طرفیتعدادزیادمشتاهداتممکتناستتموجترورودمشتاهداتی تهازمر تزتوزیتادر
محاسداتشدهوتخمینپارامترهااریرخواهندشد( .)Mousavi, 2017
دراینپژوهشازحدآستانهثابتوروشتجربتیاستتفادهشتدهاستت.درروشتجربتیحتد
هاقدلآنباشند،انتخابمیگردد .


رصدداده
آستانهk،امیندادهآماری ه90د
پ،ازتعیینتوزیاداراییها،ساختارهمدستگیمیانداراییهامحاسدهمیگردد.بترایمحاستده
ارتداطبیناینداراییهاازتر یرروشهمدستگیشرطیپویتاو تاپوالاستتفادهشتدهاستت ته
همدستگیعالوهبرغیرخطیبودن،پویاومتغیربازماننیزباشد.درادامهتوضتیرروشهمدستتگی
شرطیپویاو اپوالوتر یرآندوارائهگردیدهاست .

مدل همبستگی شرطی پویا )(DCC

مدلهمدستگیشرطیپویاتعمیمیافتهمدلهمدستگیشرطیثابتمیباشدچرا هثابتتبتودن
همدستگیشرطیبرایدادههایمالیدرطیزمانفرضدرستتینمتیباشتد.متدلDCCبتهعلتت
ازانعطافپذیریبتاالتری

تعداد مترپارامترهایتخمینینسدتبهمدلهایBEKK,VEC, CCC
نیزبرخورداراست.اینمدل السجدیدیازمدلهایگار چندمتغیرهاستت تهدرآنرابطته
رارمیگیترددرایتنصتورت

بینمتغیرهابادرنظرگرفتنحوادثطیدورهموردتجزیهوتحلیلق
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همدستگیبیندومتغیرممکناستمستقیم،معکوسویاصتفرباشتد.ایتنمتدلخطتینیستتامتا
میتواندبهآسانیاغلرتوستروشهایتکمتغیرهیادومرحلهایبراساستتابادرستتنمتایی1
مفیدمیباشد .

تخمینزدهشود.مدلDCCهنگامی هدردادههاانحرافمعیاروجوددارد
)میباشد :
اینمدلتوستانگلارائهشد هفر  لیآنبهصورترابطه( 16

()16
 رابطه()17ماتری،معینمثدتمتقارن
( )17





استبهنحوی ه :




 ماتری،واریان،غیرشرطی باابعاد

هستند هشرط


 
استت .و پارامترهتایاستکالرغیرمنفتی

راتأمینمی ند.محدودیتهتایمطترحشتدهبترای و تضتمین

می ند ه معینمثدتباشدواینخودشرطالز و افیبرایمعینمثدتتبتودنمتاتری ،
است( .)Engle & Sheppard, 2001
تحتفرضشرطیبودنبهصورتنرمال،پارامترهایمتدلGARCHچنتدمتغیرهتوستتتتابا
حدا ثردرستنماییبهصورترابطه()18است .
( )18





 :لیهپارامترهایناشناختهبرایتخمین 
:تعداددارایی(تعدادسریزمانیدرسیستم) 
:تعدادمشاهدات 
بنابراینتاباحدا ثردرستنماییمقدار راتخمینمیزند( .)Brooks, 2008

________________________________________________________________
1- Likelihood function
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تابع چگالی کاپوال

قضیهاسکالرنشانمیدهتد تهزمتانی تهمتغیرهتاپیوستتهمتیباشتندهترتتاباتوزیتااحتمتال

تواندبااستفادهازیکتوزیاحاشیهایویکساختاروابستهنشتاندادهشتود تهبته


چندمتغیرهمی
استنتاجمیشود .

صورترابطه()19

()19
هاتواباچگالیحاشیهای،

هدررابطه( )19


تاباتوزیاحاشتیهایو تتاباچگتالی

اپوالمیباشد( .)Cherubini et al., 2004

اپوالهایگوسیوتیازدستهخانواده اپوالهایباتوزیابیضتویشتکل،هستتند تهبترای
توزیاهایچندمتغیرهبسیارپر اربردمیباشند .


کاپوالی گوسی چند متغیره

متغیرهمیباشد هبهصتورترابطته()20تعریت 

اپوالیگوسی ،اپوالیتوزیانرمالچند
میشود :

(  )20

هدررابطه(  )20تتاباتوزیتامشتترکنرمتالاستتانداردبتامتاتری،همدستتگی و



معکوستاباتوزیانرمالتکمتغیرهمیباشد( .)Cherubini et al., 2004


ترکیب  DCCبا کاپوال

دربرآوردVaRیکپرتفوینیازاستتوزیاحاشیهایمربوطبههریتکازاقتال موجتوددر
پرتفویمشخصوبااستفادهازعملگری،توزیاتوا رامحاسدهگتردد.تتابا تاپوالایتنامکتانرا
ایجادمینمایدتابدونهیچفرضیبرتوزیابازدهیداراییهاتوزیامشترکپرتفویبدستتآیتد.
جایی هروش اپوالی ال ستیکستاختاروابستتگیرابتهصتورتمتغیتربتازمتانمحاستده
ازآن 

نمی ند،اگرپارامترهایهمدستگیشرطیپویاحاصلازمدلسازیرابطه()21بتا تاپوالگوستین
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میشود .
تر یرشودمنجربهمدلپویا ( Copula-DCCرابطه( ))22
()21




()22

برایتخمینپارامترهای اپوالازرویکردحدا ثردرستنماییاستفادهمیشود.باتوجهبتهتتابا
چگالی اپوال هدررابطه()19بیانشد،میتوانلگتاریتمتتابادرستتنماییرابتهصتورترابطته
()23نوشت .
()23
تابادرستنمایی اپوال(رابطه())23درجهتحدا ثر ردنمقادیر و حاصلازروش

میگیرد( .)Shekari, 2018
همدستگیشرطیپویاموردمحاسدهقرار 
هاازشدیهسازیمونت ارلواستفادهشدهاست هدرآنn


بینیبازدهدارایی

سپ،جهتپیش
عدارتدیگربراییکقد بعدییا

میشود .
به
شدیهسازی 
سریبازدهبراساساطالعاتدرزمان t
سرمایهگذاریرا

میشود.درانتهااوزانبهینه
شدیهسازی 
بازدهها 
یکروزبعد10000سناریوبرای 
تعیینمیشود .

بااستفادهازحداقلسازیارزشدرمعرضریسکشرطی

مدل میانگین -ارزش در معرض خطر شرطی

را فلرواوریاس )2002(1باتر یرCVaRو(α)VaRبه مکشدیهستازیمونتت تارلو
بهحداقلسازیارزشدرمعرضخطرشرطیبااستفادهازرابطه()24پرداختند .

اگتتروزنهتتردارای تیدرپرتفتتو وبتتازدهمربوطتتهآن باشتتد،
جایگزینیبرایعدارت

و 

باشد،مدلمیانگین-ارزشدرمعترضخطتر

میباشد 
بهصورترابطه( )24
( .)Deng et al., 2011

________________________________________________________________
1- Rockafellar and Uryasev
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( )24


 :اگروزنهرداراییدرپرتفو 
:بازدههرداراییدرپرتفو 
:بازدههایموردانتظار 


:سطراطمینان 


:سناریوهایمتساویاالحتمالبرای
نتایج و یافتههای پژوهش
توصیف دادهها

متغیرهایتحقیقعدارتانداز:بازدهروزانهشاخص لبورساوراقبهتادار(،)TEPIXبتازده
روزانهقیمتسکهبهارآزادیطرحقدیمبترحسترریتال،بتازدهروزانتهقیمتتدالرآمریکتابتر
حسرریالدربازارآزادتهران،بازدهروزانهقیمتبیتت توینبترحسترریتال ،تهبتهصتورت
ایازدادههتادر

لگاریتمیدرفاصلهمهر1393تافروردین1397محاسدهشدهاست.آمتارخالصته
جدول1ارائهگردیدهاست .

جدول  .1آمار خالصهای از دادهها
نام سری زمانی

میانگین

انحراف معیار

بیشترین

کمترین

چولگی

کشیدگی

TEPIX
GOLD
USD
BIT

0/0003
0/0007
0/0006
0/003312

0/004924
0/007166
0/006534
0/047346

0/035266
0/072053
0/090358
0/365928

-0/056703
-0/053978
-0/04414
-0/2936

-0/286459
1/058577
3/051527
0/037073

28/12166
20/20014
48/85536
11/4763


همانطور هدرنمودارهایزیروجدولفوقمشاهدهمتیشتود،نوستاناتتغییتراتقیمتتدر
باشد،بنابراینمیتواننتیجهگرفت تهسترمایهگتذاری


وینازسایرمتغیرهایدیگربیشترمی
بیت
ترینریسکرانسدتبهسایرداراییهایایتنتحقیتقداردوبتالتداآنبتاالترین

دربیت وینبیش
بازدهموردانتظارینیزداراست.همچنیننوساناتتغییراتقیمتدرشاخصبورسنسدتبهستایر
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داراییهایموردنظرتحقیق متربودهو مترینریسکنوستاناتراشتاملمتیشتودوبتههمتین
دلیلبازده مترینسدتبهسایرداراییهاداراست .

GOLD

TEPIX

.08

.04

.06
.02
.04
.00

.02
.00

-.02

-.02
-.04
-.04
-.06

-.06
II

I

IV

1397

III

II

I

IV

1396

III

II

I

IV

1395

III

II

I

1394

IV

II

III

I

IV

III

1397

1393

II

I

IV

1396

III

II

I

IV

1395

III

II

I

1394

IV

III

1393

BIT

USD
.10

.4

.08

.3

.06

.2

.04

.1

.02
.0

.00
-.1

-.02
-.2

-.04

-.3

-.06
II

I

IV

1397

III

II

1396

I

IV

III

II

1395

I

IV

III

II

1394

I

IV

III

1393

II

I

1397

IV

III

II

1396

I

IV

III

II

1395

I

IV

III

II

1394

I

IV

III

1393

شکل  .4بازده لگاریتمی متغیرهای مسأله


هایمالیدندالهپهنترینسدتبهتوزیانرمالدارنتدبتااستتفادهاز


باتوجهبهاینکهبازدهدارایی
ونجارک-برا،1فرضنرمالبودنتوزیاهمهمتغیرهاردشد.همچنینجهتبررسیماناییو
آزم 
آزمونریشهواحدازآزموندیکیفولرتعمیمیافتهاستتفادهشتد تهدرستطربحرانتی%5تمتامی
متغیرهایتحقیقفاقدریشهواحدبودهوبنابراینماناهستند .
بررسیخودهمدستگیبینسریهایزمانی،نمودارهایخودهمدستگیبترایهتریتکاز

جهت
________________________________________________________________
1- Jarque-Bera
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متغیرهایمسئلهترستیموآزمتونجانتگ-بتا ،بتامقتدار20وقفتهوهمچنتینآزمتونالگرانتژ
()ARCH-LMجهتبررسیوجودناهمسانیواریان،درمتغیرهایتحقیقانجتا شتدهاستت ته
نشاندهندهردفرضعد خودهمدستگیووجودناهمسانیواریان،برایتمامیمتغیرهایتحقیتق
میباشد .نمودارهایخودهمدستگیبازدهیومربابازدهیبرایشاخص تلبتورساوراقبهتادار
تهراندرشکل5رسمگردیدهاست .


شکل  .5خودهمبستگی بازدهی و توان دوم بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران


باتوجهبهردفرضعد خودهمدستگیووجودناهمسانیواریان،برایتما متغیرهتایمستئله
ازیتتکمتتدل)ARMA(1,1و)GJR-GARCH(1,1استتتفادهشتتدهاستتت.پتت،ازبتترازشمتتدل
ناهمسانیواریان،واستانداردسازیدوبارهآزمونجانگ-با ،بهمنظوربررسیخودهمدستگی
وآزمونالگرانژبررویباقیماندههاانجا شدهاست هنتایجآنحا یازندودخودهمدستتگیو
هامیباشد .

ناهمسانیواریان،دربینباقی 
مانده


پیادهسازی نظریه ارزش فرین

دراینپژوهشازروشفراترازحدآستانهاستفادهوحدآستانهازروشتجربی،بهطوری ته
10درصددادههاخارجازاینمحدودهو90درصددرداختلایتنمحتدودهقترارگیترد،درواقتا
صدک90ا دادههاتعیینشدهاست.پ،تعیینمقدارآستانهازطریقرویکردحدا ثردرستتنمایی
یافتهپرتومحاسدهمیگردند همقادیرآندرجدول2گزارششدهاست .


پارامترهایتوزیاتعمیم

271

بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با داراییهای متنوع

دراینپژوهش،ازیکتوزیانیمهپارامتریک هشاملاستفاده تردنازیتک رنتلبتاتتابا
گوسینبهعنوانتابا رنل،برایقسمتداخلیتوزیاسریوتوزیاتعمیمیافتهپرتوبترایقستمت
دندالهتوزیااستفادهمیشود،دلیلاستفادهاز رنلایناستت تهتوزیتاتجربتیپلتهپلتهدادههتارا
هموارمی ند.


جدول  .2پارامترهای تخمین رده شده توزیع تعمیمیافته پرتو
نام سری زمانی
TEPIX
GOLD
USD
BIT

نوع ضریب
شکل
مقیاس
شکل
مقیاس
شکل
مقیاس
شکل
مقیاس

دم باال
0/1009
0/7750
0/2126
0/6434
0/1897
1/0344
0/2433
0/5803

دم پایین
0/2986
0/6425
0/1841
0/5122
0/0209
0/6821
0/1814
0/7512


همچنینتوزیاتجربیپرتوبترازششتدهبترایبتازدهیشتاخص تلبتورساوراقبهتاداردر
نمایشدادهشدهاست.همچنینبه منظورارزیابینیکوییمدلبرازششده،نمودارتوزیاتجمعتی
برازششدهوتوزیاتجمعیبازدهیشاخص لبورساوراقبهاداردررسمشدهاستت ،تههتر
ترباشند،نشاندهندهایناست همدلبهخوبیبترازششتده


چهایندونموداربهیکدیگرنزدیک
هارامدلمی ند .


یافتهبهخوبیدندالهمتغیر
است.همانطور همشاهدهمیشود،توزیاپرتوتعمی 
م

پیشبینی ساختار همبستگی متغیرها

دراینبخشجهتپیشبینیساختارهمدستگیمتغیرهاازروشهمدستگیشرطیپویتااستتفاده

میشود.دراینروشهمدستگیمیانمتغیرهاباگذرزمانتغییرمتی نتد.پتیشبینتیآختریندوره
ماتری،همدستگیحاصلازاینمدلدرجدول3ارائهگردیدهاست .
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نمودار  .1توزیع تجربی بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار

نمودار  .2توزیع تجمعی بازدهی و برازش شده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
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جدول  .3پیشبینی آخرین دوره ماتریس همبستگی شرطی
بورس
سکه
دالر
بیتکوین

بورس
1
-0/0728
-0/0729
-0/0014

سکه
-0/0728
1
0/3538
0/0402

دالر
-0/0729
0/3538
1
0/1656

بیتکوین
-0/0014
0/0402
0/1656
1


همانطور هدرجدولفوقمشاهدهمیشود،همدستگیبینبرخیداراییهایفوقمنفیبتوده
ونشانمیدهد هوقتییکداراییبازدهیبیشترازمتوسطشرا سرنمایتد،دارایتیدیگترنیتز
چنینروندینخواهدداشت.بنابراینسرمایهگذارمیتواندبنابتهایتنقضتیه،ستدددارایتیختودرا
متنو سازد .

پیشبینی بازده مورد انتظار هر دارایی

دراینبخشبازدهموردانتظارمتغیرهابااستفادهازتوزیاحاشیهایهتریتکازمتغیرهتا تهاز
طریقتابا اپوال هدرآنازساختارهمدستگیبدستآمدهازروشDCCاستتفادهشتدهاستت،
شدیهسازیشدهاست.مقادیرمیانگینبازدهمتغیرهابرایدورهآخرپتیشبینتیشتدهودرجتدول4
ارائهگردیدهاست .

جدول  -4مقدار میانگین بازده پیشبینی شده متغیرها
نام سری زمانی
TEPIX
GOLD
USD
BIT

میانگین بازده پیشبینی شده
0/0003
0/001
0/001
0/0092


نتایجفوقنشانمیدهد همقداربازدهروزانتهبتورساوراقبهتادارازستایردارایتیهتایایتن
تحقیق مترمتی باشتد.بتهطتور لتینتتایجحتا یازایتناستت تهبتازدهروزانتهمتوردانتظتار
گذاریبهترتیردربیت وین،سکه،دالروبورسبیشتراست .


سرمایه
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تخصیص دارایی بر اساس رویکرد میانگین – ارزش در معرض خطر شرطی

دراینبخش،بااستفادهازنتایجحاصلازپیشبینیماتری،همدستگیوهمچنتینمتدلستازی
انتخابسددداراییبااستفادهازرویکردمیانگین–ارزشدرمعرضخطرشرطی،ستعیدرتعیتین
اوزانبهینهسرمایهگذاریشتدهاستت.متدلمیتانگین–ارزشدرمعترضخطترشترطیبتاهتدف
حداقلسازیارزشدرمعرضخطرشرطیبااستفادهازرابطه( )24هقدالًبیانگردید،میباشد .

بااستفادهازبازدههایشدیهسازیشدهونر افزار،MATLABاوزانبهینهسرمایهگذاریدرهتر
داراییبهازای هایمختل درجدول5ارائهشدهاست .

جدول  -5اوزان بهینه سرمایهگذاری در مدل میانگین – ارزش در معرض خطر شرطی
داراییها
بورس
سکه
دالر
بیتکوین
بازده مورد انتظار
CVaR
VaR
C-Sharp

0/7263
0/1878
0/0822
0/0037
0/0004
0/0058
0/0038
0/0305

اوزان بهینه به ازای انواع حداقل بازده مورد انتظار
0
0
0
0
0
0/1235
0/36
0/5
0/6
0/72
0/7032 0/5982
0
0
0
0
0/1384 0/2262
0/64
0/5
0/4
0/28
0/1583 0/0521
0/006
0/005
0/004
0/003 0/0023 0/0013
0/1
0/08
0/06
0/04
0/03
0/013
0/0844 0/0484 0/0373 0/0261 0/0162 0/0089
0/0565
0/06
0/0608 0/0636 0/0684 0/062

0
0
0
1
0/009
0/15
0/0963
0/056


گذارافزایشمییابتد،

بابررسیجدولفوقمشاهدهمیشود ههرچهبازدهموردانتظارسرمایه

ارزشدرمعرضخطرشرطیآننیزافزایشمییابد.همچنینباافزایشحداقلبازدهمتوردانتظتار
سرمایهگذار،سهمسرمایهگذاریدربورساوراقبهادار اهش،برایسکهودالرابتداافتزایشو
وینافزایشمییابد .

سپ ،اهشودربیت
ردی آخرجدولفوقاختصا

1

بهنسدتشارحشترطی داردوبتاتوجتهبتهآن،اختصتا 

وزنبین60درصدتا70درصددرسکه،حدا ثر20درصددردالرو5درصدتتا20درصتددر
ویننسدتشارحخوبیرابهدستمیدهد .


بیت
بهطورخالصهنتیجهمیشود ههرچهنوساناتداراییشدیدتروبازدهآنپایینترباشد،وزن
________________________________________________________________
)1- Conditional Sharp (C-Sharp
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سرمایهگذاریدرآن اهشمییابد.همچنیندرسطرارزشدرمعترضخطترشترطیصتفر،بته
دلیلتغییرات مواریان،،بیشترینوزنسرمایهگذاریدربورسودرباالترینستطرارزشدر
معرضخطرشرطی،بیشترینوزنسرمایهگذاریدربیت وینبهدلیلبازدهباالترتخصیصیافته
ریسرمایهگذارافزایشیابتد،وزنسترمایهگتذاری

است.بهعدارتدیگرهرچهقدرتریسکپذی

وینافزایشمییابد .


رویسکهوبیت
گذاریدرداراییهایتحقیقدرنمودار3ارائهگردیدهاست .

مرز اراییسرمایه

نمودار  .3مرز کارایی مدل میانگین – ارزش درمعرض خطر شرطی

همانطور همشاهدهمیشودمرز ارامشابهخطیاستوباافزایشحداقلبازدهموردانتظار
گذار،ارزشدرمعرضخطرنیزافزایشیافتهاست .


سرمایه

نتیجهگیری و پیشنهادات

هدفازانجا اینپژوهش،پیشنهاداوزانبهینهسرمایهگذاریدرهریکازداراییهتایمتالی
نظیرطال،ارز،رمزارزوبتورساوراقبهتاداربتااستتفادهازارزشدرمعترضشترطی()CVaRو
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محاسدهساختارهمدستگیبینمتغیرهاباتر یرهمدستگیشرطیپویا()DCCو اپوال()Copula
میباشد،تاسرمایهگذارانبااستفادهازنتایجاینتحقیتقدرهتریتکازدارایتیهتایفتوقبتهچته
میزانیسرمایهگذارینمایند.دراینپژوهشبهعلتحضتورارزدیجیتتالبیتت توین تهدارایتی
نوظهوراست،ازدادههایروزانهاستفادهشده هباعثعد حضورامالک ه وتتاهتترینتتوالی
داراییهایموردنظراینپتژوهشومحتدودشتدن

دادههایآنبهصورتفصلیمیباشند،دربین
بازهموردبررسیدادههاباتوجهبهمحدودیتبتازدههتایروزانتهبانتکاطالعتاتبانتکمر تزی
گردیدهاست .
درادبیات السیکمدیریتریسکتوجهبیشتربرریسک لپرتفومیباشد،امتادرادبیتات
نوین،محققینبیشتربرریسکنامطلوبتمر زمی نند.لیکندراینپژوهشسعیبرارائهروشی
گیریریسکباتوجهبهروابتبینداراییهایینظیربتورس،طتال،ارزو

مناسرونوینبرایاندازه
رمزارزوبهتداآنمتنو نمودناجزایپرتفوسرمایهگذاریدرجهت تاهشریستکنتامطلوب
آنبودهاست .
رمنفیبودهوایننشانمیدهد ته

دراین پژوهشهمدستگیبورساوراقبهادارباسکهودال
وقتییکداراییبازدهیبیشترازمتوسطشرا سرنماید،داراییدیگرنیزچنینروندینخواهد
داشت.بنابراینسرمایهگذارمیتواندبنابهاینقضیه،سددداراییخودراباداراییهایفوقمتنتو 
سازد .
ذار،اگرسرمایهگذارتحمل مترینریستکراداشتته

پذیریسرمایهگ


باتوجهبهسطرریسک
باشد،پیشنهادبیشترینسهمسرمایهگذاریدربورساوراقبهادارمتیگتردد.بتاافتزایشحتداقل
بازدهموردانتظارسرمایهگذار،سهمسترمایهگتذاریدربتورساوراقبهتادار تاهش،درستکهو
وینافزایشمییابد.بنابرایتنپیشتنهادمتیگتردد ته

دالرابتداافزایشوسپ ،اهشودربیت
سرمایهگذارانباریسکپذیریباال،دربیت وینوهمچنینسرمایهگذارانباریسکپذیریپایین
درسکهبهارآزادیسرمایهگذاری نند .

باتوجهبهنسدتشارحشرطیپرتفویمتنتو عملکتردبهتتریازهتردارایتیداشتتهوبهتترین
عملکردراپرتفوشاملسکهبااختصا

بیشاز70درصدودالروبیت وینباوزنبرابترداشتته

است.همچنینباتوجهبهنسدتشارحشرطیدرپرتفوبهینهحداقلوزنسکه60درصدوحدا ثر
درصدمیباشد .

سهمدالروبیت وین20
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