فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی
سال چهارم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )31تابستان 3131
تاریخ دریافت31/8/31 :

تاریخ پذیرش34/6/4 :

صص43 ˚ 64 :

بندیصنایعبورستهرانبراساسمعیارهایریسکازمنظرسرمایهگذاراننهادی؛رویکرد


رتبه
تحلیلپوششیدادهها( )DEA


2

*3

1
،فرزانهاشعریونقمیزاده ،حامدتاجمیرریاحی 

فریدونرهنمایرودپشتی

 -3استاد و عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
rahnama@iau.ir
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
ghomizadehfarzaneh@yahoo.com
 -1دانشجوی دکتری مدیریت مالی ،دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ایران
hamedtajmir@gmail.com


چکیده 
سرمایهگذاران نهادی طبق قانون بازار سرمایه عبارتاند از :شرکتهای سرمایهگذاری و صنندوقهنای مشنتر ا اینن
دسته از سرمایهگذاران به نظر میرسد از جهت معیارهای انتخاب صنعت و ریسک مدنظر ،با سرمایهگذاران خرد متفناوت
باشندا در این پژوهش که رویکرد آن کیفی ن کمی اسنت ،از روش تحلین سلسنله مراتبنی ،جهنت رتبنهبنندی معیارهنای
ریسک و از تحلی پوششی ،جهت رتبهبندی صنایع مختلف استفادهشده استا نتایج پژوهش حاضنر ،حناکی از آن اسنت
که از منظر سرمایهگذاران نهادی جهت رتبهبندی صنایع بورس ،هشت معینار ریسنک مندنظر قنرار منیگینردا مهن تنرین
معیارهای ریسک به ترتیب عبارتاند از :دامنه نوسان بازده صنعت ،دامنه نوسان قیمت به عایدی صنعت و مجمنوع تعنداد
روزهای توقف نماد در صنعتا در میان صنایع بورس از منظر نهادیها و با توجنه بنه معیارهنای ریسنک کناراترین و کن
ریسکترین صنایع ،صنعت زیر بنایی فلزات اساسی و فعالیتهای مالی و واسطهگری استا
واژههایکلیدی :رتبهبندی ،صنایع بورس ،معیارهای ریسک ،تحلی پوششی دادهها ،تحلی سلسله مراتبیا

















* نویسنده مسؤول

 / 11مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال چهارم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )31تابستان 3131

مقدمه 
سرمایهگذاران نهادی جزو فعالترین بازیگران بنازار

درصدد پنر کنردن اینن خنت اسنت ،تفکینک سنرمایه-
گذاران نهادی از دیگر سرمایهگذاران استا هرچند این

سنرمایه هسنتند و از طرینق انجنام معنامالت در حجن و

تقسننی بننندی مسننبوق بننه سننابقه اسننت ،لننیکن در بح ن

ارزش باال ،تأثیر زیادی بر جهتگیری های بنازار دارنند

رتبه بندی صنایع برحسب معیارهای ریسک از آن غفلت

[]21ا اینن گنروه از سننرمایهگنذاران بنا توجننه بنه میننزان

شده استا به نظر میرسد با توجنه بنه ماهینت شنرکت-

سنننرمایه و اسنننتفاده از افنننراد متخصنننص ،در سنننرمایه-

های نهادی ،حج سرمایه ،مینزان تخصنص موجنود در

گذاریها با تحلی و آگاهی بیشتری واردشده و بهطنور

آنها و بنگاهداری توسط ایشان معیارهای انتخاب سنهام

معمول دید بلندمدت تری نسبت به دیگر سرمایهگذاران

توسط این دسته از سنرمایهگنذاران و ینا حنداق رتبنه و

دارندا وجنود سنرمایهگنذاران نهنادی از طرفنی بنر نقند

اهمیننت معیارهننا بننا آنچننه تنناکنون بررسننیشننده اسننت؛

شننوندگی بننازار مننیافزاینند و از طننرگ دیگننر حضننور

تفاوت داشته باشدا

سرمایهگذاران نهادی در بازار سنرمایه ،آن را بنه سنمت

اصطالح «سرمایهگذار نهادی» ،به سازمان ینا نهنادی

کارایی پیش می برد؛ بدین صورت کنه سنرمایهگنذاران

اطالق میشود که اوراق بهادار را در تعنداد عمنده و ینا

نهادی میتوانند با اتکا به نفنو خنود در بنازار ،بنه اراهنه

ارزش دالری بنناال معاملننه مننیکننند و از منننافع کننارمزد

اطالعننات دقیننق از سننوی شننرکتهننا و رعایننت اخننالق

کمتر بهره میبرد []11ا

حرفهای نظارت کرده ،دقت و صحت اراهه اطالعنات را

بر اساس قانون بازار سرمایه ،سرمایه گنذاران نهنادی

فزونی بخشندا سنرمایه گنذاران نهنادی از طرینق جمنع-

به یکی از نهادهای ششگانه زینر اطنالق منیشنود3 :نن

آوری اطالعننات و قیمننتگننذاری تصننمیمات منندیریت

بانکها و بیمهها2 ،ن هلدینگها ،شرکتهنای سنرمایه-

بننهطننور ضننمنی و از طریننق اداره نحننوه عمن شننرکت،

گذاری ،صندوق بازنشستگی ،شنرکت تنأمین سنرمایه و

آشکارا بر شرکت نظارت میکننند []28ا اینن سنرمایه-

صندوق های سرمایه گذاری ثبتشده نزد سازمان بورس

گذاران همچنین نگرش دقیقتری به معیارهنای ریسنک

و اوراق بهادار1 ،ن هنر شنخص حقیقنی ینا حقنوقی کنه

و تأثیر آن بر سبد سرمایهگنذاری خنود دارنند و عمندتا

بننیش از  1درصنند یننا بننیش از  1میلیننارد ریننال از ارزش

انواع ریسک هنا را بنر اسناس اعنداد و ارقنام محاسنبه و

اسمی اوراق بهادار در دسنت انتشنار ناشنر را خرینداری

تحلی میکنندا 

کنند4 ،نن سنازمانهننا و نهادهنای دولتنی و عمنومی1 ،نن

سرمایه گذاران نهنادی هرچنند بنه نظنر منیرسند در
انتخاب سهام از میان صنایع به دنبال همان هدفی هسنتند

شرکتهای دولتی6 ،ن اعضنای هیئنتمندیره و مندیران
ناشر یا اشخاصی که کارکرد مشابه دارندا

که سرمایهگنذاران خنرد هسنتند؛ یعننی افنزایش ثنروت

اصطالح سرمایه گذار نهادی در این پژوهش مطنابق

خود و سودآوری بیشتر ،ولی با توجه به دیند بلندمندت

با دستورالعم مصوب هیئتمدیره سنازمان اسنت؛ ولنی

آنها به نظر میرسد روند انتخاب سنهام و منال هنای

ازآنجاکه پژوهش حاضر جنبه میندانی دارد و مبتننی بنر

آن ها برای انتخاب سهام با دیگر سرمایهگذاران متفاوت

دودسته پرسشنامنه اسنت ،لنذا اسناس کنار خنود را بنه

باشدا آنچه در مورد کلیه این شاخصها یا دستهبندیهنا

جهت دشواری دسترسی بهتمامی گروههای منذکور بنر

تاکنون مورد غفلت واقع شنده اسنت و پنژوهش حاضنر

ردیف  2قرار داده استا بهعبنارت دیگنر اینن پنژوهش

رتبهبندی صنایع بورس تهران بر اساس معیار óهای ریسک از منظر سرمایهگذاران نهادی؛ رویکرد تحلی پوششی دادهها (13 / )DEA

معینار-

درصنندد رتبننهبننندی معیارهننای انتخنناب سننهام از منظننر

دادهاندا پژوهشهای انجامشده در زمیننة خنا

هلدینگها ،شرکتهای سرمایهگنذاری ،صنندوق بناز-

های ریسک مختص معیارهای نوظهور در ادبینات منالی

نشستگی ،شرکت تأمین سرمایه و صندوقهای سنرمایه-

همچون ریسنک ننامطلوب و ارزش در معنرط خطنر و

گذاری ثبنت شنده ننزد سنازمان بنورس و اوراق بهنادار

تبیین معناداری آن ها در نظریههای قیمتگذاری همانند

استا

 CAPMو  APTبوده است؛ لذا در این پژوهش ابتدا بنه

پژوهش حاضر از چند جنبه حناوی ننوآوری اسنتا

پننژوهشهننای انجننامشننده در مننورد خننا

معیارهننای

جنبننه اول تفکیننک سننرمایهگننذاران بننه سننرمایهگننذاران

ریسک پرداخته می شود و سپس پنژوهشهنایی مندنظر

نهننادی و غیننر نهننادی اسننتا هرچننند ایننن تقسننی بننندی

قرار می گیرد که معیارهای ریسنک در آنهنا در ضنمن

بهخودی خنود ننوآوری محسنوب نمنیشنود؛ لنیکن در

معیارهای انتخاب سهام آورده شده استا نکته دوم کنه

معیارهای ریسک جهنت انتخناب صننعت بنه اینن

باید بدان اشاره کرد این است که اکرر این پژوهشها از

تقسی بندی و تفاوتهای بین این دودسته تاکنون توجنه

منظر سرمایه گذار غیر نهادی یا بهعبارت دیگر ،از منظنر

نشده استا جنبه دیگر اراهنه معیارهنای ریسنک مندنظر

افراد غینر نهنادی اسنت کنه سنرمایه و حجن معنامالت

سرمایهگذاران نهادی اسنتا اینن معیارهنا ،بنا توجنه بنه

زیادی ندارندا

بح

حج سنرمایه ،مینزان داننش و تخصنص ،بنگناهداری و

لو و چن )2134( 3به دنبال یافتن معینار ریسنک پاینا

امکان عضویت در هیئت مدیره هرچند از منظر سنرمایه-

هستندا جهت نی به این هدگ از روش تحلین بندترین

گذاران خرد حاهز اهمیت نیسنت ،ولنی سنرمایهگنذاران

رویداد و ارزش در معرط خطر بنه اینن نتیجنه رسنیدند

نهادی در انتخاب سهام بدان توجه خنا

دارنندا جنبنه

که با تعندیالتی بهتنرین معینار انتخناب سنهام و تشنکی

سوم نوآوری پژوهش حاضر ،اعتبارسنجی و رتبنهبنندی

سبد سرمایهگذاری ،ارزش در معرط خطر اسنت []31ا

تمامی معیارهای مستخرج از ادبینات موضنوع و معینار-

تومننا و ددو )2134( 2بننه بررسننی معیارهننای مختلننف

های اکتشافی از منظر سرمایهگنذاران نهنادی اسنت کنه

سنجش ریسک بهخصو

اننواع  VARپرداختنه انند و

فهرستی از معیارهای مورد وثوق سرمایهگنذاران نهنادی

معیارهای ریسک نامطلوب و ارزش در معرط خطنر را

را اراهه میدهد و آخرین جنبه پژوهشی ،پژوهش حاضر

ازجمله معیارهای معنادار در فرایند تخمین قیمنت سنهام

رتبهبندی صنایع بورس بر اساس این معیارها و مبتننی بنر

اعالم کرده اند []36ا نالینی )2131( 1پیرامنون معیارهنای

تحلی پوششی دادهها استا

انتخاب سهام بیان منیکنند کنه هنر سنرمایهگنذار بنرای

مبانینظریوپیشینهپژوهش 
در زمینهی معیارهای انتخاب سهام و صننعت خنا
چه در بورس اوراق بهادار تهران و چه در سطح دنینا تنا
به حال پژوهشهای بسیار زیادی صورت گرفتنه اسنتا
هرچند پژوهشها مخنتص بنه تبینین معیارهنای ریسنک
بهندرت انجامشده اسنت و اکرنر پنژوهشهنا معیارهنای
ریسنک را در ضننمن معیارهننای انتخنناب سننهام توضننیح

تصمی گیری در مورد انتخاب سهام معیارهایی را مدنظر
قرار میدهد که وابسته به شخصنیت هنر فنرد اسنتا در
این پژوهش  3معیار برای انتخاب سهام توسنط سنرمایه-
گننذاران بررس نیشننده اسننت کننه طبننق نتننایج پننژوهش
مه ترین معیارها عبنارتانند از :اطالعنات حسنابداری،
1. Liu & Chen
2. Toma & Dedu
3. Nalini
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و

احمننندپور و رسننناهیان ( )3181بنننا بررسنننی پیشنننینه

معرفی سهام توسط برخنی از شنرکتهنا ینا اشنخا

اطالعات عمومی افنراد []33[]32ا کریسنتنز )2131( 3بنا

پژوهشها ،معیارهنای بتنای بنازار ،ترییرپنذیری قیمنت،

بررسی بورس یونان دریافتند که مه ترین عوامن بنرای

اندازه شرکت ،رشد داراییها ،توزیع سود ،ترییرپنذیری

انتخاب سهام در سرمایهگذاران نهادی ،ترکیبی از معینار

سود و اهرم مالی را بهعنوان معیارهنای ریسنک در نظنر

های اقتصادی و روانشناختی استا البته آنها ه چننین

گرفتند و رابطه بین آنها و اخنتالگ قیمنت را از طرینق

بیان کردند که نمیتوان برای تصمی گیری این سرمایه-

رگرسننیون تبیننین کردننند []38ا وکیلننیفننرد و زارعننی

گذاران یک رویکرد ثابت و منسج در نظر گرفت []4ا

( )3188در بررسی معیارهنای ریسنک در مندل قیمنت-

ادریسنننینگ و همکننناران )2118( 2از ینننک سنننری

گذاری آربیتراژ ،معیارهای اهرم مالی ،جمع داراینیهنا،

نسبتهای مالی بهمنظور تخمین قدرت مالی شنرکتهنا

نسبت حاشیه سود ،نسنبت فنروش بنه جمنع داراینیهنا،

و همبستگی این معیارها با بنازده واقعنی سنهام ،اسنتفاده

نسبت ارزش ویژه به ارزش بازار ،نسبت سنود نقندی بنه

نمودنندا نسنبتهننای منالی بننه کنار گرفتننهشنده در ایننن

عایدی هر سه و نسبت جناری را بنهعننوان معینارهنای

پننژوهش ،در  6دسننته قننرار گرفتننه کننه دربرگیرنننده

ریسک مطرح کرده اند و از آن در برازش مدل آربیتراژ

معیارهننای سننودآوری (شننام  :بننازده سننرمایه ،بننازده

اسننتفاده نمننودهاننند []14ا تهرانننی و پیمننانی ( )3181بننه

داراییها ،حاشیه سود خالص و سود هنر سنه ) ،معینار-

مقایسه نیمه واریانس و بتای محاسبهشده بر اساس آن بنا

هننای کننارایی عملینناتی (شننام  :گننردش حسننابهننای

واریانس و بتنای معمنولی پرداختنند و مشنخص کردنند

دریافتنی ،گردش موجودی کاال ،گنردش داراینیهنا)،

کننه از بننین معیارهننای ریسننک ،معیارهننای ریسننک نننا-

معیارهای نقدینگی (شام  :نسبت جاری ،نسنبت آننی و

مطلوب بنر معیارهنای راینج ریسنک برتنری دارد []24ا

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام) ،معیارهای اهرمنی

احمدی و شهریار ( )3186ارزش در معرط ریسنک را

(شام  :نسبت ک بدهی بهک دارایی ،نسبت بدهی ک

به عنوان معیاری جدید برای ریسنک قنرار دادنند و بنه-

به حقوق صاحبان سهام) ،معیارهای چش اننداز شنرکت

وسیله آن سنبد سنرمایهگنذاری بهیننهای تشنکی دادنند

(شام  :نسبت قیمت به درآمند و نسنبت ارزش بنازار بنه

[]33ا فنننالح شنننمس و همکننناران ( )3132معیارهنننای

دفتری) و معیارهای رشد (شنام  :ننر رشند درآمندها،

متفنناوت ریسننک را شننام  :واریننانس ،نیمننه واریننانس،

نر رشد سود خالص و نر رشد سود هر سنه ) اسنت

ارزش در معرط ریسنک و ارزش در معنرط ریسنک

[]1ا

احتمالی دانستندا نتایج پژوهش آنها بینان منیکنند کنه
در ایران نیز پنژوهشهنای زینادی جهنت تشنخیص

در خیلننی مننوارد همچنننان واریننانس بننه علننت سننادگی

معیارهای ریسک انجامشده است که هریک با توجه بنه

محاسبه آن ،به عنوان معیار ریسک مورد استفاده بسیاری

رویکرد خود به قسمتی از این معیارها اشارهکنردهانند و

از سرمایهگذاران قرار میگیرد []23ا

همنانگونننه کننه بیننان شند ،در تمننامی آنهننا فرقننی بننین

ودیعی و حسینی ( )3133بیان منیکننند کنه از مینان

سرمایهگذاران نهنادی و سنرمایهگنذاران خنرد گذاشنته

معیارهای ارزیابی عملکرد سهام تنها بین نسنبت جناری،

نشده استا

نسبت آنی ،درصد بدهی به مجموع داراییهنا ،گنردش
1. Christens
2. Edirisinghe

مجمننوع دارایننیهننا ،درصنند بننازده مجمننوع دارایننیهننا،

رتبهبندی صنایع بورس تهران بر اساس معیار óهای ریسک از منظر سرمایهگذاران نهادی؛ رویکرد تحلی پوششی دادهها (11 / )DEA

درصد سود به سود ننا وینژه بنه درآمند و نسنبت  P/Eو

سه با استفاده از رویکرد تصمی گیری چنند شاخصنه

 P/Bبننا بننازده سننهام رابطننه معنننیدار وجننود دارد []11ا

پرداخت .به این منظور ،وی  244معیار را در قالب سنه

تاالنننه و همکنناران ( )3132بننا بررسننی میننزان حجنن

عام داخلی ،خارجی و اهداگ سرمایهگنذار از طرینق

معامالت و اثر آن بر قیمت سهام بیان میکند کنه معینار

پرسشنامه بررسی کرد .نتایج این پژوهش نشان میدهد

حج معامالتی سهام میتوانند بنر بنازده روزهنای آتنی

که مه ترین معیارهای مؤثر عبارتاند از :سیاستهنا و

سهام اثر داشته باشد که توسط برخی از سنرمایهگنذاران

مقررات اقتصادی ،نسبتهای مالی مربوط به سنود هنر

حقیقی و حقوقی مورد توجه استا در این پژوهش و بنا

سه و توجه به اجنرای طنرحهنای تحقینق و توسنعه و

استفاده از تحلی رگرسنیونی نشنان دادهشنده اسنت کنه

چگونگی آنها []11ا

معاملهگران بنا اسنتفاده از اینن معینار توانسنتهانند بنازده
باالتری کسب نمایند []21ا

هرچند در مورد سهام در دنیا و کشور پژوهشهنای
زیادی انجامشده است ،ولی در مورد انتخاب صننعت از

اصرریزاده ( )3131شاخصهای منؤثر بنر تصنمی -

میننان صنننایع موجننود در بننورس پننژوهشهننای اننندکی

گیری سرمایهگذاران در شنرکتهنای پذیرفتنهشنده در

انجام شده است ،ازجمله این پژوهشها به مقاله هوشمند

بورس اوراق بهادار تهران را به چنند دسنته مهن تقسنی

و خدادوست ( )3181میتوان اشاره کرد کنه در آن بنر

می کند :شاخص هنای منالی ،نقندینگی ،اهرمنی ،سنود-

اساس تحلی عاملی سیزده شاخص ازجمله؛ تعداد سهام

آوری ،ارزش بازار ،شاخصهای تولیدی ،شاخصهنای

معامله شنده ،سنود سنهام ،مقندار سنرمایه ،درصند تریینر

بهرهوری ،شاخصهای اهمیت اقتصنادی ،شناخصهنای

ارزش بازاری سهام وااا تبیین شده است []16ا

مدیریتی ازجمله مه ترین اینن شناخصهنا هسنتندا اینن

با توجه به منرور ادبینات موضنوع نکنات زینر حناهز

شاخصها عبارتاند از :سود نا وینژه بنه فنروش ،نسنبت

اهمیت استا نخست معیارهای ریسک در بازار سنرمایه

سود خالص بنه متوسنط داراینیهنا ،3درآمند هنر سنه ،

عمدتا در ضمن معیارهای انتخاب سهام گردآوریشنده

نسبت قیمت بر درآمد ،2نسبت توزیع سود ،1سود نقندی

است و معدود پنژوهشهنایی کنه در اینن زمیننه وجنود

هر سه  ،سود خالص به فروش ،سود خالص به متوسنط

دارد نیز به معیارهای نوظهور در زمیننة سننجش ریسنک

داراییها پس از کسر داراییهای طرح و توسعه ،نسنبت

پرداختننهاننندا دوم اینکننه پژوهشننگران در پننژوهشهننای

آنی ،گردش داراییها ،افزایش تعدادی تولید نسنبت بنه

خود ،تفاوتی بین انواع سرمایهگذاران در انتخاب معیار-

سننال قب ن و پوشننش هزینننههننای مننالی []21ا امیننری و

های گزینش سهام قاه نشندهانند و در نهاینت ،معندود

همکاران ( )3183معیارهای شناساییشده بر اساس مرور

پژوهشهایی وجود دارد که تمامی معیارهای پنژوهش-

ادبیات پژوهش را در چهار خوشه اصلی شنام  :خوشنه

های پیشین را بنهصنورت جنامع منورد اعتبنارسننجی در

سودآوری ،خوشه رشد ،خوشه بنازار و خوشنه ریسنک

بننورس اوراق بهننادار تهننران قننرار دهنندا در جنندول 3

دستهبندی کردند []21ا هادویننژاد ( )3181رتبنهبنندی

فهرسننتی از تمننامی معیارهننای ریسننک عنننوانشننده در

معیارهای مورد توجه سهامداران در ارزیابی و انتخناب

پژوهشها گذشته اراههشنده اسنتا الزم بنه کنر اسنت
معیارهننای جنندول  3در پننژوهشهننای مختلننف کننه بننه

1. R0A
2. P/E
3. DPR

بعضننی از آنهننا در ادبیننات موضننوع اشننارهشننده اسننت
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به عنوان معیار ریسک شناختهشده اسنت؛ لنیکن بنه نظنر

سنجی از منظر نهادیها و در بورس اوراق بهادار تهنران

میرسد ماهیت بعضی از این معیارها اقتضا منیکنند کنه

استا

به صورت مطلق معیار ریسنک نباشند و نیازمنند اعتبنار-
جدول()1معیارهایریسکدرانتخابسهام،موجوددرادبیاتموضوع 
ردیف

معیار

ردیف

معیار

ردیف

معیار

3

انحراگ معیار

2

ارزش در معرط خطر

1

بتا

4

نی واریانس

1

دامنه نوسان بازده

6

نسبتهای نقدینگی

1

نسبتهای سودآوری

8

نسبتهای اهرمی

3

31

نقد شوندگی سهام

33

مدیریت شرکت

32

نوع محصول شرکت

31

جهت کلی بازار

34

چش انداز صنعت

31

مجموع تعداد روزهای توقف نماد

36

سهامداران عمده

31

سیاست پرداخت سود

38

شفافیت اطالعاتی شرکت

دامنه نوسان معیارهای چش انداز شرکت
( P/Eو  B/Pوااا)

در سه دهه اخیر دانشگاههنا و متخصصنان در تنالش

فنی به نام تحلی پوششی دادهها اراهه دادند کنه بنهطنور

�
بودهانند تنا کنارایی سنبدهای سنرمایهگنذاری سنرمایه

گستردهای در عل مدیریت برای محاسنبه سننجشهنای

گننذاران و دیگننر انننواع ابزارهننای بازارهننای مننالی را

نسبی بنازدهی بنه کنار منی رفنت []1ا بنا کناربرد DEA

بسنجندا در سال های نخست سرمایهگذاران بنر سننجش

کارایی سرمایهگذاری میتوانند بنا سننجش بنازده ینک

درصد بازده یک سرمایهگذاری بنهعننوان مبننایی بنرای

سبد سرمایه گذاری واحند در رابطنه بنا دیگنر سنبدهای

محاسبه کارایی متمرکز بودندا توبین )3318( 3ابزاری را

سرمایهگذاری مورد بح

قرار گیردا  DEAاینن امنر را

به سرمایهگنذاران پیشننهاد داد کنه ریسنک را برحسنب

با ایجاد یک مرز بازده متشک از ترکیب خطی از سهام

ترییرپذیری بازده بسنجدا سنپس در اواخنر دهنه ،3361

با بازده کام انجام می دهد و انحراگ صنندوقهنا را از

پژوهشننگران چننندین سنننجه جننایگزین جهننت محاسننبه

این مرز تعیین میکنند کنه عملکنرد ناکارآمند را نشنان

کننارایی اوراق بهننادار مبتنننی بننر منندل قیمننتگننذاری

میدهدا

داراینیهننای سننرمایهای ( )CAPMمطننرح کردننندا ایننن

از طننرگ دیگننر رویکننرد  DEAبننرای کمننک بننه

سنجه های جدید هنر دو عامن منؤثر بنر کنارایی اوراق

سرمایهگذاران در روند تصمی گیری منیتوانند بنه کنار

بهننادار را در برداشننت ،چراکننه بننازده سننرمایهگننذاری

رودا چنانکه بیان شد ،یکی از مزیتهنای  DEAنسنبت

تعدی شده بر اساس ریسک را در نظر منیگرفنت []31ا

به سنجههای سنتی ،این است که آن نهادههای چندگاننه

چارنز 2و همکاران ( )3331جایگزینی برای سننجههنای

و ستاندههای چندگانه را بهطور ه زمان بررسی میکنند

سنتی با طرح سنجه کنارایی اوراق بهنادار مننتج شنده از

و نهادههایی مانند هزینه های معامالتی و دیگر نهادههای
تولید ،بهعالوه ستاندههای چندگانه بهطنور هن زمنان در

1. Tobin
2. Charnes

تحلی کارایی مورد مالحظه قرار گیرندا از این گذشنته

رتبهبندی صنایع بورس تهران بر اساس معیار óهای ریسک از منظر سرمایهگذاران نهادی؛ رویکرد تحلی پوششی دادهها (11 / )DEA

ستاندهها و نهادهها میتوانند واحدهای سنجش مختلفنی

روشپژوهش 

داشننته باشننند بنندون آنکننه نیازمننند هننی تقنندم رابطننه

جهننت پاسننخگویی بننه پرسننشهننای پننژوهش در

جننایگزینی بننین ایننن دو باشنند []31ا ایننن مزیتننی جهننت

پننژوهش حاضننر از روشهننای پژوهشننی گوننناگونی

به کارگیری معیارهایی برای هزینههنای معنامالتی ماننند

استفادهشده اسنتا در ابتندا کلینه معیارهنای موجنود در

نسبتهای هزینه و کارمزد بهعالوه دیگر عوام هماننند

ادبیات موضوع گردآوری شد (جندول )3ا در ادامنه بنا

سننرمایهگننذاری اولیننه حننداقلی و اننندازه دارایننی در

 31تنننن از مننندیران شنننرکتهنننای سنننرمایهگنننذاری،

تحلی ها به شمار میرودا

صندوق های سرمایه گذاری و اعضای هیئت مدیره آنان،

همان گونه که بیان شد ،تناکنون پژوهشنی در منورد

مصاحبه باز انجام گرفنت کنه بنر اسناس آن معیارهنایی

تبیین معیارهای انتخناب صننعت در کشنور انجنام نشنده

جدیند کننه منندنظر نهننادیهننا اسننت ،اسننتخراج شنندا در

است؛ شاید اصلی ترین علت آن ،تحلی سرمایهگنذاری

انتخاب مصاحبهشوندگان از روش خوشهبنندی اسنتفاده

از منظر سرمایهگذاران خرد بوده است؛ چراکه سنرمایه-

شد و با توجه به حج معامالت و فعال بودن شنرکتهنا

گذاران خرد در اغلب موارد به دلی دیند کوتناهمندت،

افراد انتخاب شدندا معیارهای جدید بانضمام معیارهنای

کاستی در دانش فننی بنه تحلین صننعت نمنیپردازنندا

مستخرج از ادبیات موضوع که بالغبر  22معیار منیشنود

صنایع موجود در بورس تهران شام  18صننعت اصنلی

مورد اعتبارسنجی بر اساس پرسشنامه طیف لیکرت قرار

است که به دلین اختصنار ننام آنهنا در پاینان پنژوهش

گرفتا به دلین محندودیتهنای تعنداد پاسنخگویان از

ه زمان با رتبهبندی جامع اراههشده استا

آزمون کولمو گوروگ ن اسمیرنوگ برای تأییند توزینع
نرمال نتایج استفاده شدا معیارهنای مسنتخرج بنر اسناس
تحلی سلسله مراتبی 3رتبهبندی شند تنا اهمینت معیارهنا

سواالتوفرضیاتپژوهش 

مشخص شود و از طرگ دیگر ،تأیید مجددی بنر اعتبنار

این پژوهش بر آن است که به سه سؤال اصلی پاسخ

آن هنا باشندا در نهاینت صننایع بنورس بنر اسناس روش

دهنند :الننف) معیارهننای ریسننک از منظننر نهننادیهننا در

اندرسو و پیترسون 2ازجملنه روشهنای تحلین پوششنی

تحلی صننایع چیسنتب ب) رتبنهبنندی معیارهنا از نظنر

دادهها 1رتبه بندی شدا جهت پاسخگویی به سنؤال ینک

اهمیت چگونه استب ج) رتبهبندی صنایع بر اساس اینن

پژوهش مبنی بر اینکه معیارهای ریسک از منظر نهادی-

معیارها چگونه استب

ها در تحلی صنایع چیسنتب بنا توجنه بنه نبنود پشنتوانه

ازآنجاکه پژوهش حاضر جنبه اکتشافی دارد ،مبتننی

ادبیننات موضننوع بننا چننند تننن از منندیران شننرکتهننای

بر فرضیه خاصی نیست ،لیکن فرط اولیه پنژوهش اینن

سرمایهگذاری ،شرکتهای تنأمین سنرمایه و صنندوق-

است که معیارهای ریسک از منظر نهادیها با معیارهای

های در اندازه بزرگ مصاحبه باز انجام شدا

متداول در ادبیات موضوع متفاوت استا

معیارهای موجود در جدول  3که بنر اسناس ادبینات
موضننوع جمننعآوریشنده اسننت ،بننا توجننه بننه موضننوع
1. AHP
2. A&P
3. DEA
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پژوهش نیازمند اعتبارسنجی استا نخست اینن معیارهنا

منندلهننای  BCCو  CCRواحنندهایی کننه روی مننرز

سرمایهگذاران نهادی نیست و دوم اینکنه

کارایی قرار میگیرند ،حداکرر مقدار کارایی کنه برابنر

بعضننی از آنهننا در بننورس اوراق بهننادار تهننران اعتبننار

یک است را بنه خنود اختصنا

منیدهنند کنه در اینن

سنجی نشده است و در نهایت همه آنها بهعننوان معینار

صننورت واحنند تصننمی گیننری مننورد بررسننی بننهعنننوان

ریسک قلمداد نمیشوندا معیارهای جدول  2نیز هرچند

مننال

ارزیننابی خننود قننرار مننیگیننردا مزیننت منندل

از مصاحبه با نهادیها استخراجشده اسنت ،لنیکن بنرای

پیشنهادی بهوسیله اندرسن و پیترسون در اینن اسنت کنه

اعتبارسنجی در یک نمونه بیشتر در این آزمون شنرکت

شام فرط منال

قنرار گنرفتن واحند تصنمی گینری

داده شدندا در پژوهش حاضر با توجه بنه اینکنه پاسنخ-

برای خود آن واحد را نداردا بهعبارت دیگر ،واحدهای

های جمعآوریشده کمتنر از  11بنوده اسنت (فقنط 32

تصمی گیرنده میتواننند عنددی بیشنتر از ینک بگیرنند

نفر از  11پاسخدهننده ،پرسنشنامنه را تکمین کردنند)

[]1ا فرمول برنامهریزی خطنی در اینن مندل نینز هماننند

ابتدا وجود توزیع نرمال جواب خبرگان در هر  21سؤال

مدلهای قب است ،فقط آنکنه واحند تحنت بررسنی از

بهوسیله آزمنون کولموگنوروگ ن اسنمیرنوگ سننجیده

مجموع سمت چپ محدودیتهنای حنذگ منیگنرددا

میشودا با توجه به تأیید توزیع نرمال پاسخها از آزمنون

لذا نتایج این مدل برای واحندهای ناکنارا بنا مندلهنای

 Tاستفاده شدا در این پژوهش بعد از تأیید اعتبنار معینار

شرح داده شده قب یکسنان اسنتا امنا بنرای واحندهای

ها ،بهوسیله  AHPاین معیارهنا رتبنهبنندی شند تنا تبینین

کارا ،در این مدل اعداد باالتر از یک یا مساوی یک بنه

شود که کدام معیار ریسک از منظر نهادیها از اهمینت

دست میآیدا

از منظر خا

بیشتری برخوردار استا
در ادامننه بننرای رتبننهبننندی صنننایع مختلننف از روش
اندرسون و پیترسون کنه یکنی از روشهنای رتبنهبنندی
جننامع در تحلین پوششننی دادههننا اسننت ،اسننتفاده شنندا
تحلی پوششی دادههنا ،ینک فنن برنامنهرینزی ریاضنی
است که کارایی نسنبی گروهنی از واحندهای تصنمی -
گیری را انندازهگینری منیکنند و ینا بنهعبنارت دیگنر،
تحلی پوششنی دادههنا ینک فنن برنامنه رینزی ریاضنی
جهت اندازه گیری عملکنرد نسنبی واحندهای سنازمانی
است که دارای ورودیها و خروجیهای مختلفنی بنوده
و کار مقایسنه و سننجش کنارایی مشنک اسنت []6ا در

نتایجپژوهش 
با توجه به روش پژوهش بیانشنده کنه از سنه روش
پژوهش مجزا تشکی شده است ،یافتههنای زینر حاصن
شدا
بر اساس روش پژوهش بینانشنده در ابتندا مصناحبه
با بعضی از مدیران و اعضای هیئت مدیره انجام شندا بنر
اساس مصاحبه انجامشنده کنه از ننوع مصناحبه بناز بنود
معیارهای جدول  2بهعننوان معیارهنای خنا

سنرمایه-

گذاران نهادی جهت انتخاب سهام به دست آمدا
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جدول()2معیارهایریسکانتخابصنعت،خاصسرمایهگذاراننهادیمستخرجازمصاحبه 
ردیف 
1

معیار 
میانگین ضریب شناوری سهام شرکتهای موجود در
یک صنعت
درصد سهام در اختیار دولت در صنعت

3

بر اساس نتایج جدول  3و جدول  ،2تعداد  22معینار

ردیف

معیار

2

تعداد شرکتهای موجود در یک صنعت

4

میانگین رتبه کیفیت افشا اطالعات در صنعت

سرمایهگذاران نهادی اسنت :سنرمایه کنالن ،اسنتفاده از

جهت انتخاب صنعت لیست شده استا همه معینارهنای

کارشناسان متخصص و داشتن دید بلندمدتا

جدول  3را نمیتوان معیار ریسک دانسنت و معیارهنای

پنننس از اسنننتخراج معینننارهنننای جننندول  2تمنننامی

جدول  2معیارهایی است که در ادبینات موضنوع بندان

معیارهننای موجننود کننه در جنندول  3و جنندول  2نشننان

سرمایهگذاران نهنادی اسنتا

داده شده است ،مشتم بر  22معیار شدا توزیع پاسنخهنا

معیارهای جدول  2عمدتا ناشی از سه خصیصنه زینر در

برای تمامی  22معیار بهوسیله آزمنون کولموگنوروگ ن

اشاره نشده است و خا

اسمیرنوگ بررسی شدا
جدول()3نتایجآزمونفرضیهتوزیعنرمال(کولموگوروفـاسمیرنوف) 
شماره 3

شماره2

شماره1

شماره4

شماره 1

شماره6

شماره1

شماره8

شماره3

شماره31

شماره33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

2/111

2/111

4/111

4/111

1/6164

2/4141

2/1313

2/3838

1/3133

4/1616

4/6164

1/1146

1/8344

3/1111

3/1314

1/3244

3/3283

1/1131

1/1111

1/1131

1/8131

1/1141

Std.Deviation

1/221

1/138

1/221

1/214

1/213

1/231

1/181

1/212

1/181

1/111

1/413

Most Extreme
Differences Absolute

1/221

1/138

1/313

1/381

1/213

1/231

1/181

1/212

1/142

1/236

1/261

Positive

-1/221

-1/221

-1/221

-1/214

-1/338

-1/381

-1/142

-1/226

-1/181

-1/111

-1/413

Negative

1/114

3/111

1/114

1/318

1/631

1/313

3/211

1/111

3/211

3/131

3/123

Kolmogorov-smirnov
Z

1/623

1/231

1/623

1/183

1/121

1/112

1/111

1/134

1/111

1/381

1/118

)Asymp.sig.(2-tailed

شماره32

شماره31

شماره34

شماره31

شماره36

شماره31

شماره38

شماره33

شماره21

شماره23

شماره22

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

3/1211

4/6164

2/6164

2/1411

1/8382

4/2121

4/2121

4/3838

4/4141

4/2121

4/1313

1/1862

1/1141

3/3211

1/3142

1/1111

1/1862

1/1862

1/6111

1/6811

1/1862

3/1444

Std.Deviation

1/211

1/413

1/282

1/266

1/212

1/211

1/211

1/146

1/112

1/211

1/261

Most Extreme
Differences Absolute

1/211

1/261

1/282

1/266

1/226

1/383

1/383

1/146

1/234

1/383

1/332

Positive

-1/383

-1/413

-1/264

-1/383

-1/212

-1/211

-1/211

-1/233

-1/112

-1/211

-1/261

Negative

1/333

3/123

1/311

1/882

1/111

1/333

1/333

3/341

3/311

1/333

1/813

Kolmogorov-smirnov
Z

1/161

1/118

1/141

1/433

1/134

1/161

1/161

1/344

1/318

1/161

1/411

)Asymp.sig.(2-tailed

N
Mean

Normal
parametersa.b

N
Mean

Normal
parametersa.b
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همانگونه که نتایج جدول  1نشان منیدهند ،توزینع

عم آمد که نتایج آن آزمون  Tرا مورد تأیید قرار دادا

جننواب خبرگننان در کلیننه معیارهننا نرمننال اسننت ،لننذا

جدول  4نتایج آزمون  Tرا نشان میدهدا نتنایج آزمنون

میتوان از آزمون  Tاستفاده کردا جهنت تأییند صنحت

ویلکاکسون جهت اختصار آورده نشده استا

آزمون برای تمامی معیارها آزمنون ویلکاکسنون نینز بنه
جدول()4نتایجآزمون t
ارزش آزمون = 1
 %31فاصله اطمینان تفاوت

تفاوت میانگین

معناداری دو

درجه آزادی

آماره آزمون

1/113

31

-1/212

شماره 3

31

-1/118

شماره 2

1/131

شماره 1
شماره 4

دامنه

باالتر

پایینتر

1/4836

-3/1134

-3/11111

-1/1333

-3/6113

-3/11111

1/164

3/6138

1/1282

3/11111

1/188

31

3/1113

1/2643

3/11111

1/331

31

1/128

1/1282

-3/6138

-3/11111

1/118

31

-1/131

شماره 1

3/2114

1/1311

1/61616

1/166

31

2/281

شماره 6

-1/3181

-3/4111

-1/83838

1/111

31

-2/164

شماره 1

1/1461

3/2134

-1/31313

1/111

31

-1/131

شماره 8

-1/1318

-3/1221

-1/83838

1/161

31

-1/634

شماره 3

-1/4313

-3/2211

-1/83838

1/313

31

-4/111

شماره 31

3/2134

1/1461

1/31313

1/111

31

1/131

شماره 33

3/3112

-1/8213

3/16164

1/111

31

1/131

شماره 32

3/3111

3/2314

3/61616

1/113

31

31/111

شماره 31

3/8113

-1/1441

3/21211

1/183

31

1/163

شماره 34

-1/1441

-3/8113

-3/21211

1/181

31

-1/163

شماره 31

3/3111

-3/2314

3/61616

1/113

31

31/111

شماره 36

1/1434

-3/4112

-1/12121

1/118

31

-2/131

شماره 31

1/1441

-3/8113

-1/31313

1/161

31

-1/621

شماره 38

3/3111

3/2314

1/83838

1/111

31

1/634

شماره 33

1/1434

3/4112

-1/12121

1/118

31

-2/131

شماره 21

3/8113

1/1441

3/21211

1/111

31

1/163

شماره 23

3/8113

1/1441

3/21211

1/111

31

1/163

شماره 22
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همانگونه که در جدول  4مشنهود اسنت از بنین 22

استخراج شده است؛ نخست معیارهای منذکور از

خا

معیار انتخاب صنعت ،تعنداد  8معینار منورد تأییند قنرار

دیدگاه نهادیها معیار ریسک محسوب میشود و همین

گرفت که از بین  4معینار موجنود در جندول  2همگنی

باع

شده است که بعضی از معیارهای بیانشده تاکنون

مننورد تأیینند واقننع شنند کننه نشنناندهنننده توافننق جمعننی

در ادبیات موضوع بدان اشاره نشده باشندا دلین آن نینز

سرمایهگذاران نهادی بر اهمیت  4معیار مذکور استا از

همانگونه که بیان شد ،عندم وجنود سنابقه پنژوهش در

بین  38معیار موجود در جدول  3که مستخرج از ادبیات

زمینة تبیین معیارهای ریسنک از منظنر نهنادیهنا اسنتا

موضوع بوده اسنت ،تعنداد  34معینار منورد تأییند واقنع

نکته دوم در تحلی معیارهای بیانشده قید صنعت است؛

نشده است؛ بهعبارت دیگر ،از بنین معیارهنای جندول 3

بهبیاندیگر ،معیارهای بیانشده معیار ریسک در انتخاب

سننرمایهگننذاران نهننادی  4معیننار انحننراگ معیننار بننازده

صنعت مورد سرمایه گنذاری اسنت و ننه معینار انتخناب

صنعت در یک سال ،دامنه نوسنان بنازده صننعت ،دامننه

سهام؛ این نکته نیز ماهیت نگرش بنه معیارهنای ریسنک

نوسان قیمت به عایدی صنعت و مجموع تعداد روزهای

را دچار ترییر میکندا بنه نظنر منیرسند اگنر معیارهنای

توقف نماد در صنعت بهعنوان معیار ریسک مورد تأییند

ریسک جهت انتخاب سهام بررسی شنوند ،ترییراتنی در

قرار گرفتندا در تحلین نتنایج پنژوهش اینن نکتنه حناهز

معیارهنای اسنتخراجشننده بنه دسننت منیآمنند کنه خننود

اهمیت است که معیارهای بیانشده مبتنی بر دو خصیصه

نیازمند پژوهشی جداگانه استا

جدول()5معیارهایریسکجهتانتخابصنعتازمنظرسرمایهگذاراننهادی 
ردیف 
3
4
1

معیار 
انحراگ معیار بازده صنعت در یک
سال
میانگین ضریب شناوری سهام
شرکتهای موجود در یک صنعت
دامنه نوسان بازده صنعت

ردیف
2

معیار
تعداد شرکتهای موجود در یک

1
8

صنعت
درصد سهام در اختیار دولت در
صنعت

ردیف
1
6

معیار
میانگین رتبه کیفیت افشا
اطالعات در صنعت
مجموع تعداد روزهای
توقف نماد در صنعت

دامنه نوسان قیمت به عایدی
صنعت

معیارهای جدول  1بهوسیله  1نفر از خبرگان کنه بنه

برابر  1/183شده است که نشاندهنده قاب اعتماد بنودن

روش خوشه بندی از بین سرمایهگذاران نهنادی انتخناب

نتایج حاص از نظرات استا بر اساس نظنرات خبرگنی

شدند ،از روش تحلی سلسنله مراتبنی منورد رتبنهبنندی

معیارهننای ریسننک جهننت رتبننهبننندی صنننایع از منظننر

واقع شدا ننر سنازگاری روش تحلین سلسنله مراتبنی

سرمایهگذاران نهادی نتایج زیر به دست آمد:
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)رتبهبندیمعیارهایریسکیانتخابصنعتازمنظرسرمایهگذاراننهادی 

جدول(6
رتبه 

ضریباهمیت 

عامل 

3

دامنه نوسان بازده صنعت

1/812

2

دامنه نوسان قیمت به عایدی صنعت

1/111

1

مجموع تعداد روزهای توقف نماد در صنعت

1/133

4

انحراگ معیار بازده صنعت در یک سال

1/214

1

میانگین رتبه کیفیت افشا اطالعات در صنعت

1/213

6

میانگین ضریب شناوری سهام شرکتهای موجود در یک صنعت

1/313

1

درصد سهام در اختیار دولت در صنعت

1/311

8

تعداد شرکتهای موجود در یک صنعت

1/313

از منظننر سننرمایهگننذاران نهننادی مه ن تننرین معیننار

انتخاب نهادهها و ستاندههای مناسنب بنرای اسنتفاده

ریسک در انتخاب صنعت ،دامننه نوسنان بنازده صننعت

در تحلی پوششنی دادههنا بنه ماهینت پنژوهش بسنتگی

است و بعد از آن دامنه نوسان نسنبت قیمنت بنه عایندی

داردا ازآنجاکه این پژوهش از دیندگاه سنرمایهگنذاران

سه استا به نظر میرسد نهادیهنا نینز ماننند سنرمایه-

نهادی انجام میشنود ،نهنادههنا و سنتاندههنا بایند بنا در

گننذاران خننرد بننه معیارهننای سنناده و متننداولتننر تماین

نظرگیری این موضوع باشد که سرمایهگذار منیخواهند

بیشتری دارنند تنا معیارهنایی کنه از پیچیندگی بیشنتری

کارایی صنعت مورد نظر را بسنجدا همنانگوننه کنه در

برخوردار استا مجموع روزهای توقف نماد نیز از نظنر

جدول  1بیانشده است ،نهادههای پژوهش بنا توجنه بنه

نهادیها حاهز اهمینت اسنت؛ چراکنه نهنادیهنا بنه نقند

اعتبارسنجی انجامشنده ،انتخنابشنده اسنت؛ سنه معینار

شونده بودن دارایی خود اهمیت بیشتری منیدهنند و بنا

بازده صنعت ،مجموع سود نقدی در صننعت و مینانگین

توجننه بننه تخصننص و فعالیننت در چننندین بننازار ،تماین

عاینندی هننر سننه در صنننعت بننهعنننوان خروجننی روش

دارند بتوانند از پوینایی بیشنتری جهنت خنارج شندن از

تحلی پوششی دادهها قرار گرفته است که این سه معینار

بننازاری و داخنن شنندن در صنننعت یننا بننازار دیگننری

با توجه به تعریف خروجی مورد پسند نهنادیهنا اسنتا

برخوردار باشندا انحراگ معیار بازده صننعت هرچنند از

کلیه معیارهای ریسک کنه در پنژوهش اعتبنارسننجی و

نظر ماهیت جزو شاخصهای پراکندگی است و با دامنه

رتبهبندی شده است نیز بهعنوان ورودی در نظر گرفتنه-

نوسننان بننازده در یننک گننروه قننرار مننیگیرننند ،لننیکن

شده استا

مفروضات محاسباتی دقیقتنری نسنبت بنه دامننه نوسنان
داردا
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)نهادههاوستاندههایمدل 

جدول(7
ورودی 

خروجی 

انحراگ معیار بازده صنعت در یک سال 

بازده صنعت

میانگین ضریب شناوری سهام شرکتهای موجود در یک صنعت 

مجموع سود نقدی در صنعت

تعداد شرکتهای موجود در یک صنعت 

میانگین عایدی هر سه در صنعت

درصد سهام در اختیار دولت 
میانگین رتبه کیفیت افشا اطالعات 
مجموع تعداد روزهای توقف نماد در صنعت 
دامنه نوسان بازده صنعت 
دامنه نوسان قیمت به عایدی صنعت 

در مدلهای تحلی پوششی دادهها در صورتی نتایج

همانگونه که بینان شند در اینن پنژوهش بنر اسناس

پننژوهش از اعتبننار الزم برخننوردار خواهنند بننود کننه در

نهادهها و ستاندههای بیان شد ،بر اساس روش اندرسنون

انتخاب تعداد ورودیها و خروجیها ،قاعده زیر برقنرار

و پیترسون که جنزو روشهنای تحلین پوششنی دادههنا

باشد [:]13

است ،رتبهبندی جامعی از صنایع بورس تهران اراههشنده

تعننداد ( ≤ DMUSتعننداد خروجننیهننا ت تعننداد

اسننتا خاطرنشننان مننیگننردد کننه روش اندرسننون و
پیترسون دارای ویژگی ممتازی اسنت و آن اراهنه رتبنه-

ورودیها) × 1
در این پژوهش تعنداد ورودیهنا و خروجنیهنا در

بندی جامع است که به دلی برداشنته شندن محندودیت

مجموع  33شاخص است که سنه برابنر آن کمتنر از 18

حداکرری رتبه به دست میآیدا نتایج رتبهبنندی صننایع

واحد تصمی گیری که همان صنایع بورس هستند استا

در جدول  8نشان دادهشده استا

)رتبهبندیصنایعبورسبراساسمدلاندرسونـپیترسون 

جدول(8
رتبه 

نامصنعت 

 CCR

رتبه 

نامصنعت 

1

فلزات اساسی

3/1342821

21

مبلمان و مصنوعات دیگر

3/3461431

2

بانکها و مؤسسات اعتباری

3/1121411

23

قند و شکر

3/3431321

3

سرمایهگذاریها

3/1114661

22

شرکتهای چند رشتهای صنعتی

3/3311131

4

محصوالت شیمیایی

3/1114661

21

5

خدمات فنی و مهندسی

CCR

محصوالت غذایی و آشامیدنی
بهجز قند و شکر

3/1863131

3/1114841

24

مواد و محصوالت دارویی

3/1841181

3/1114841

21

استخراج سایر معادن

3/1111821

7

سایر واسطهگریهای مالی

3/1128431

26

پیمانکاری صنعتی

3/1121121

8

خودرو و ساخت قطعات

3/1123281

21

کاشی و سرامیک

3/1161111

9

واسطهگریهای مالی و پولی

3/6114441

28

سیمان ،آهک و گ

3/1241861

6

امال

و مسترالت
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رتبه 

نامصنعت 

 CCR

رتبه 

3/6138481

23

سایر محصوالت کانی غیرفلزی

3/1331411

3/1811111

11

استخراج کانههای فلزی

3/1184611

3/1113241

13

استخراج غالسنگ

1/3333221

4

ساخت محصوالت فلزی

3/1181181

12

محصوالت چوبی

1/3361111

1

ماشینآالت و تجهیزات

3/4441311

11

حم ونق  ،انبارداری و ارتباطات

1/3313418

6

سایر ماشینآالت و دستگاههای

3/2121111

14

ارتباطات رادیویی

1/3864113

3/2413411

11

انتشار ،چاپ و تکریر

1/3811613

3/3336341

16

3

نامصنعت 
فرآوردههای نفتی،کک و
سوخت هستهای

2

الستیک و پالستیک

1

کشاورزی ،دامپروری و
خدمات وابسته

برقی
1

دستگاهها و وسای ارتباطی

8

ابزار پزشکی ،اپتیکی و
اندازهگیری

CCR

دباغی ،پرداخت چرم و ساخت
انواع پاپوش

1/3111461

3

محصوالت کاغذی

3/3161181

11

رایانه و فعالیتهای وابسته به آن

1/3612231

31

سایر تجهیزات حم ونق

3/3481331

18

منسوجات

1/1211344

همانطور که در جدول  8مشاهده میشنود از منظنر

فعالیتهای زیر بنایی و فعالیتهای مالی از نظر نهادیها

معیارهای ریسک ،سرمایهگذاران نهادی بهترین صننعت

کارایی بهتنری در مواجنه بنا ریسنک دارنند و سنرمایه-

را صنعت فلزات اساسی منیداننند و پنس از آن صننعت

گذاران نهادی تمای بیشتری به این صنایع دارنندا شناید

بانکها و مؤسسات اعتباری در رده دوم قرار داردا باید

بتوان عمده دلی این مسئله را نوع نگنرش نهنادیهنا بنه

به این نکته توجه داشت که روش تحلی پوششی دادهها

بازار سرمایه دانست ،بهگونهای که با توجه به دید بلنند-

بهوسیله سنجش بین واحندهای تصنمی گینری بنه رتبنه-

مدت نهادیها ،میزان باالی سنرمایه و تماین بنه بنگناه-

بندی میپردازد و در مقایسه بین آنها کاراترین صننایع

داری شرکتهنا و صننایعی را برمنیگزیننند کنه مینزان

را مشخص منیکنند؛ لنذا ممکنن اسنت صننعتی از نظنر

سفته بازی در آنها حداق باشد و ساختار بنیادی قنوی-

معیاری دارای باالترین کارایی باشد؛ لنیکن در مجمنوع

تری برخوردار هستندا

معیارها و با توجه به وزنی که مدل به معیارها میدهند و
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