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چکیده
صندوقهاي سرمایه گذاري مشترک در بورسهاي دنیا با هدف افزایش كارایی و رونق سرمایهگذذاري
در بازارهاي سرمایه استفاده می گردند و نقش بذا اهمیتذی در تجهیذز منذاب مذالی و هذدایت بن بذه سذوي
ظرفیتهاي تولیدي دارند .فلسفه اصلی تاسیس این صندوقها جم بوري وجوه و سرمایه گذاري بنهذا در
مجموعه متنوعی از اوراق بهادار (سهام ،اوراق قرضه و سایر انواع اوراق بهادار) است .بررسی كذارایی ایذن
صندوقها با توجه به حجم باالي خرید و فروش بنها در بازار سرمایه از جمله مباحث اصلی در مورد بنهذا
است .در این تحقیق براساس روش ناپارامتریک تحلیل پوششی دادهها صندوقهاي سرمایه گذاري موجذود
تا اردیبهشت  1931براساس مدلهاي  BCCو  CCRرتبهبندي شدهاند و براساس تحلیل میذانگین بذازدهی
به مقیاس در مورد صندوق هاي سرمایه گذاري در بذازار سذرمایه ایذران بررسذی شذده اسذت و در نهایذت
براساس مدل اندرسون و پیترسون ( )A&Pرتبهبندي جامعی از صندوقها ارائه شذده اسذت .نتذای نشذان
دهنده این است كه  11صندوق براساس مدل  CCRبر روي مرز كارایی قرار دارنذد و براسذاس

مذدل BCC

تعداد صندوقهاي كارا  11عدد است .در سطح اطمینان  31درصد نتای حاصل از دو روش یکسان نیست
و در نتیجه بازده به مقیاس صندوقهاي سرمایه گذاري متغیر است.

واژههای کلیدی :صندوق سرمایه گذاري مشترک ،تحلیل پوششذی دادههذا ،بذازده بذه مقیذاس،
كارایی
نویسنده مسؤول:

hamedtajmir@gmail.com
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 -1مقدمه
رشد صندوق هاي سرمایهگذاري مشترک در چنذد
دهه گذشته اشاره به این نکته دارد كه بنها بذه عنذوان
یذذک نهذذاد سذذرمایهگذذذاري جدیذذد توانسذذتهانذذد میذذان
سرمایه گذاران جاي خود را باز كنند .رونق بازارهاي
سرمایه از یک طرف و نیاز به دانش و تخصص بذراي
سرمایه گذاري مطمئن موجب شذد انذواع مختلفذی از
صذذندوقهذذاي سذذرمایه گذذذاري ماننذذد صذذندوقهذذاي
سرمایه گذاري مشترک ،صندوقهاي سرمایه گذذاري
پوششی و انواع دیگر در بازار سرمایه شروع بذه كذار
كنند .اگرچذه تذاریت تشذکیل صذندوق هذاي سذرمایه

همانند تمامی نهادهاي مالی ،بذازدهی و كذارایی ایذن
نهاد جدید از بذدو پیذدایش مذورد توجذه محققذان و
فعاالن بازار سرمایه بوده است .ارائذه انذواع ابزارهذاي
سنجش بازدهی ماننذد شذاخص ترینذور ،1جنسذن 1و
شارپ 9را میتوان نخستین تذدشهذا در ایذن راسذتا
دانست .همزمان بذا افذزایش صذندوقهذا روشهذاي
جدیدتري نیز براي محاسبه كارایی و بازدهی اسذتفاده
شد ،كه روشهاي سنجش كارایی تحقیق در عملیذات
و به خصوص روش پیشرفته تحلیل پوششذی دادههذا
را میتوان از جملذه بخذرین دسذتاوردهاي علمذی در

گذاري بذه قذرن هیجذدهم مذیددي در انگلسذتان بذر

زمینه سنجش كارایی صذندوقهذاي سذرمایه گذذاري

میگردد ولی نخستین صندوقهاي سرمایه گذاري بذه

مشترک دانست كه نشأت گرفته از تلفیق علم مذالی و

شکل امروزي در سال  1318در شهر بوستون بمریکذا

دانش تحقیق در عملیات است.

تشذذکیل گردیذذد .از بن سذذال تذذاكنون ،صذذندوقهذذاي
سذذرمایه گذذذاري در جهذذان بذذه صذذورت گسذذتردهاي
فعالیت خود را توسذعه دادهانذد بذه طذوري كذه طذی
سالیان گذشته تعداد این صندوقهذا در دنیذا همذواره
رونذذدي صذذعودي داشذذته و ایذذن تعذذداد از 11111
صندوق در سال  1111به پیش از  11911صندوق در
پایان سال  1111رسذیده اسذت كذه مذیتوانذد مذدک
خوبی براي جذذابیت ایذن نهذاد مذالی بذراي سذرمایه
گذاران و موفقیت بنها در بازارهاي سرمایه محسذو
شذذذود (سذذذازمان بذذذورس و اوراق بهذذذادار.)1913 ،
صندوقهاي مشترک سرمایه گذاري هرچند در ایذران
سابقهاي به قدمت این صندوقها در دنیا نذدارد ولذی

تحلیذذذل پوششذذذی دادههذذذا )AED( 8سذذذنجش
جایگزینی بذراي محاسذبه عملکذرد پرتفذوي اسذت و
میتواند براي رف برخی مشکدت سنجههذاي سذنتی
كارایی استفاده شود AED .روش تحلیل ناپارامتریذک
مبتنی بر برنامه ریزي خطذی اسذت و بذراي تجزیذه و
تحلیل تواب تولید از طریق ایجاد مذرز كذارایی بکذار
می رود .یکی از دامهاي سنجشهذاي كذارایی سذنتی،
1

تدش براي تعریف معیار مناسب است؛ مزیت AED

با توجه به ناپارامتریک بودن بن این است كه مسذتلزم
هیچ الگوي تئوریکی مانند

 CAPMیا تئوري قیمت

1

گذاري بربیتراژ ( )APTبه عنوان معیار به كار گرفتذه

رشد این نهاد مالی جدید بسیار زیذاد بذوده اسذت بذه

شذذده ،نیسذذت و بذذه جذذاي بن ،كذذارایی نسذذبی یذذک

گونذذه اي كذذه ظذذرف مذذدت كوتذذاهی بذذیش از 111

صندوق را در رابطه با صندوقهاي بهینه مذیسذنجد

صندوق سرمایه گذاري در بازار سرمایه ایذران شذروع

(اندرسون 1و همکاران.)1118 ،

به كار كردند.
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 -2ضرورت انجام پژوهش

صندوقهاي مشترک سرمایه گذاري پرداختهاند ،ولذی

بررسی كارایی ابزارهاي مالی از دیرباز مورد توجه

تاكنون كارایی این صندوقها براسذاس روش تحلیذل

محققان بوده است ،محققان مالی با توجذه بذه دانذش

پوششی دادهها بزمذوده نشذده اسذت ،از ایذن رو ،در

مالی سنجههایی به تناسب ابذزار مذورد مطالعذه ارائذه

بازار سرمایه ایران میزان كارایی این صندوقهذا محذل

كردند كه سنجههایی مبتنی بر شاخصهاي ریسذک و

سوال است كه مقاله پیش رو در صدد جوابگذویی بذه

بذذازده از مهمتذذرین بنهذذا بذذوده اسذذت .بعذذد از بن كذذه

این سوال است.

مفروضات خطی بودن ،كذارا بذودن بازارهذاي مذالی،
توزی نرمال بازدهی سذهام مذورد تردیذد واقذ شذد،

 -3ادبیات پژوهش

استفاده از ابزارهایی كذه بتوانذد براسذاس مفروضذات

از جمله تحقیقات انجام شده در مورد صندوقهذا

واقعذذی میذذزان كذذارایی ابزارهذذا و نهادهذذاي مذذالی را

كه در بن از روشهاي تحلیل پوششی دادهها اسذتفاده

بسنجد ،دو چندان شد .سربغاز این تدشهذا اسذتفاده

شده است ،میتوان به مقاله اندرسذون و همکذاران در

از علذذوم دیگذذر بذذه خصذذوص تحقیذذق در عملیذذات و

سال  1118اشاره كرد كه به بررسی كذارایی صذندوق

روشهاي ریاضی موجود در بن براي سنجش كارایی

هذذاي سذذرمایه گذذذاري مشذذترک براسذذاس مذذدلهذذاي

ابزارهاي مالی بود .یکذی از روشهذایی كذه توانسذته

ناپارامتریک پرداختنذد و در بن از مذدلهذاي  BCCو

است در سالهاي اخیر جذاي خذود را در میذان بقیذه

 CCRبذذراي انذذدازهگیذذري كذذارایی اسذذتفاده كردنذذد.

روشها باز كند تحلیل پوششی دادهها اسذت كذه بذه

(اندرسذذون و همکذذاران )1118 ،در تحقیذذق دیگذذري
3

خاطر مزیتهاي فوق العاده بن مذورد تاكیذد اكيریذت

گروگوریا  1111به بررسذی عملکذرد صذندوقهذاي

محققان واق شده است.

سرمایهگذاري مشذترک امریکذا براسذاس مذدل هذاي

در مقذذاالت متعذذدد همانگونذذه كذذه در ادامذذه بیذذان
خواهذذد شذذد ،مزیذذت روش تحلیذذل پوششذذی دادههذذا
نسبت به روشهاي قبلی بررسی كارایی و رتبهبنذدي
صندوقها همچون روش جنسن ،ترینور و شارپ كه
همگی بر مبناي رگرسیون است ،با توجه به عدم نیذاز
به فرض خطی بودن بازدهی بنگونه كه در رگرسذیون

 DEAپرداخت و در بن از مدل  BCCبهذره بذرد .در
این زمینه تحقیقذات مشذابهی در سذالهذاي مختلذف
توسط دیگر محققذان از جملذه كوئسذمن 11در سذال
( 1111كوئسذذمن )1111 ،و گاالگذذدرا )1111( 11در
مورد صندوقهاي سرمایهگذاري استرالیا انجذام شذده
است.

مطرح است اثبات شده اسذت و ایذن روش در مذورد

در ایران تحقیقات بسیار معدودي در مورد بررسی

صندوقهاي سرمایهگذاري كشورهاي مختلذف ماننذد

عملکرد صندوقهاي سرمایه گذاري مشذترک ،انجذام

انگلیس ،بمریکا ،یونان و چین مورد بزمون واق شده

شذذده اسذذت از جملذذه مقالذذه «ارزیذذابی عملکذذرد

است .در بازار سرمایه ایران مقاالت نسذبتا زیذادي بذه

صندوقهاي سرمایه گذاري سهام در ایران» كه در بن

اجرا و بزمون روشهاي مبتنی بر رگرسیون در مذورد

عملکرد صندوقها با توجه به بازده تعذدیل شذده بذر
اساس ریسک بنها بذا اسذتفاده از معیارهذاي شذارپ،
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ترینر ،سورتینو و جنسذن انذدازه گیذري شذده اسذت.

توبین )1311( 19ابزاري را به سرمایهگذذاران پیشذنهاد

(سعیدي و مقدسیان )1913 ،تاكنون تحقیقی در زمینه

دادنذد كذه ریسذک را بذر حسذب تغییرپذذیري بذذازده

سنجش كارایی این صذندوقهذا براسذاس روشهذاي

بسنجند .سذسس در اواخذر دهذه  ،1311پژوهشذگران

تحلیل پوششی دادهها انجام نگرفته است.

چندین سنجه جایگزین جهت محاسبه كذارایی اوراق

صندوقهاي مشترک سرمایه گذاري بذا توجذه بذه
تعریف صورت گرفته در «قانون بذازار اوراق بهذادار»
مصو

مجلس شوراي اسذدمی در بذرمذاه  1918بذه

عنوان جایگزین مناسبی براي سذبدهاي مشذاع ایجذاد
گردیده اند .بذا ایجذاد صذندوق هذاي سذرمایه گذذاري،

بهذذادار مبتنذذی بذذر مذذدل قیمذذت گذذذاري دارایذذیهذذاي
سرمایهاي ( )CAPMمطرح كردند .ایذن سذنجههذاي
جدید هر دو عامل موثر بر كارایی اوراق بهذادار را در
برداشت ،چرا كه بازده سرمایه گذاري تعدیل شده بذر
اساس ریسک را در نظر میگرفت.

سبدهاي مشذاع كذه پذیش از ایذن توسذط تعذدادي از

شاخص شارپ ( ،)1311شاخص ترینر ( )1311و

كارگزاران با مجذوز سذازمان بذورس و اوراق بهذادار

بلفاي جنسن ( )1311اغلذب بذه طذور مشذتركی ایذن

تشذذکیل شذذده بودنذذد بذذه كذذار خذذود خاتمذذه دادنذذد.

سنجهها را به كار بردهاند .این سنجههذاي كذارایی در

صندوق هاي سرمایه گذاري مشترک به عنوان یکذی از

تدش براي جوا گویی به این سوال هستند كذه بیذا

مهمترین واسطههاي مالی ،نقذش انتقذال سذرمایه را از

فعالیتهاي یک مدیر صندوق حرفهاي بذازده اضذافی

سوي دارندگان مناب به سذمت مصذرفكننذدگان بذر

براي صندوق در مقایسه بذا یذک حالذت انفعذالی بذه

عهده دارد .از مهمترین مسائل در مورد صذندوقهذاي

دست میبورد .این سنجههاي سنتی ثابت كردهاند كذه

سرمایه گذاري مشترک میذزان اسذتفاده كذارا از منذاب

بسیار مفید هسذتند ،امذا بنهذا داراي ضذعفهذایی در

صندوق ،كه همان وجوه جم بوري شده از سذرمایه

بررسی عوامل كلیدي در ارزیابی كارایی اوراق بهذادار

گذاران است ،در جهت ایجاد بازدهی بیشتر است؛ بذه

هسذذتند همچنذذان كذذه ،معیذذار مناسذذب و هزینذذههذذاي

بیذذذذذان دیگذذذذذر ،بنچذذذذذه صذذذذذندوقهذذذذذاي

معامدتی تركیبی را لحاظ نمیكنند.

سرمایه گذاري را از یکذدیگر متمذایز مذیكنذد میذزان
كارایی بنها در استفاده از وجوه است.

مذذورثی 18و همکذذاران ( )1331جذذایگزینی بذذراي
سنجههاي سنتی با طرح سذنجه كذارایی اوراق بهذادار

در سه دهذه اخیذر دانشذگاهیان و متخصصذان در

منذذت شذذده از فنذذی بذذه نذذام تحلیذذل پوششذذی دادههذذا

تدش بودهاند تا كارایی صندوقهذاي سذرمایهگذذاري

(چارنز 11و همکاران )1311 ،ارائه دادند كه بذه طذور

مشذترک و دیگذر انذواع ابزارهذاي بازارهذاي مذالی را

گستردهاي در علم مدیریت براي محاسبه سنجشهاي

بسذذنجند .در سذذالهذذاي نخسذذت سذذرمایهگذذذاران بذذر

نسبی بازدهی بکار میرفت .با كذاربرد  AEDكذارایی

سنجش درصد بازده یک سذرمایه گذذاري بذه عنذوان

سرمایهگذذاري مذی توانذد بذا سذنجش بذازدهی یذک

مبنذذایی بذذراي محاسذذبه كذذارایی متمركذذز بودنذذد .در

صندوق واحد ،در رابطه با دیگذر صذندوقهذا بحذث

مطالعات دهه  1311ماركویتز( 11مذاركویتز )1311 ،و

كند AED .ایذن امذر را بذا ایجذاد یذک مذرز بذازدهی
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متشکل از تركیب خطی از صندوقهذایی بذا بذازدهی

تصذذمیمگیذذري 11شذذناخته مذذیشذذوند( .اندرسذذون و

كامل انجام میدهد و انحذراف صذندوقهذا را از ایذن

همکاران)1118 ،

مرز تعیذین مذیكنذد كذه عملکذرد ناكاربمذد را نشذان
میدهد.

از طرف دیگذر ،رویکذرد  AEDبذراي كمذک بذه
سرمایهگذاران در روند تصمیمگیري میتواند بذه كذار

بذذذراي انذذذدازهگیذذذري كذذذارایی صذذذندوقهذذذاي

رود .چنانکذذه بیذذان شذذد ،یکذذی از مزیذذتهذذاي AED

سذذرمایهگذذذاري همانگونذذه كذذه بیذذان شذذد ،نخسذذتین

نسبت به سنجه هاي سنتی این است كه بن نهادههذاي

تدشها استفاده از معادالت رگرسوینی براي بذربورد

چندگانه و ستاندههاي چندگانه را بذه طذور همزمذان

بازده مورد انتظار صندوقها بود ولی در ادامه سیفورد

بررسی میكند و نهادههایی مانند هزینههاي معذامدتی

و ثرال )1331( 11نشان دادند كه  AEDبرتذر از دیگذر

و دیگذذر نهذذادههذذاي تولیذذد ،بذذه عذذدوه ،سذذتاندههذذاي

فنون ماننذد رگرسذیون اسذت چذرا كذه بن بذر مبنذاي

چندگانه به طور همزمان در تحلیذل كذارایی مدحظذه

عملکرد نسذبی و نذه عملکذرد متوسذط اسذتAED .

نماید .از این گذشته ،ستاندهها و نهذادههذا مذیتواننذد

عملکرد هر واحدي را در مقایسذه بذا دیگذر واحذدها

واحدهاي سنجش مختلفی داشته باشذند بذدون بنکذه

بهینه میسذازد و بنگذاه عملکذرد منفذرد را مبتنذی بذر

نیازمند هیچ تقدم رابطه جایگزینی بین ایذن دو باشذد.

بهتذذرین عملکذذرد ارزیذذابی مذذی كنذذد ،در حذذالی كذذه

(روس .)1331 ،11ایذذن مزیتذذی بذذراي بذذه كذذارگیري

رگرسیون تنها یک بهینه سازي را اجذرا مذیكنذد كذه

معیارهایی براي هزینه هاي معامدتی مانند نسبتهذاي

رابطه اي متوسط درباره همه واحدها به دست می دهد

هزینذذه و كذذارمزد بذذه عذذدوه دیگذذر عوامذذل هماننذذد

و سسس عملکرد واحدي منفذرد را بذا متوسذط دیگذر

سذذرمایهگذذذاري اولیذذه حذذداقلی و انذذدازه دارایذذی در

واحدها مقایسه میكند .مزیت عمده  AEDاین اسذت

تحلیلها به شمار میرود.

كه این روش میتواند نهادهها و ستاندههاي چندگانذه
را بدون در نظرگیري رابطه تذابعی میذان بنهذا منطبذق
سازد و تحذت تذأثیر هذم خطذی بذین متغیرهذا ماننذد
رگرسیون چندگانه نیسذت (سذیفورد و ثذرال.)1331 ،
 AEDروابط بین نهادههذاي چندگانذه و سذتاندههذاي
چندگانه را بررسی می كند تا كاراترین تركیب نهادهها
را بذذراي تولیذذد محصذذولی معذذین ب ذه وجذذود بورد و
می تواند در ارزیابی كارایی نسبی هذر فذرد ،گذروه یذا
واحدي كه كارایی بن مدنظر است ،استفاده شود .ایذن
واحذذذدهاي مذذذورد بررسذذذی بذذذه نذذذام واحذذذدهاي

با بذه كذارگیري  AEDمذیتذوانیم مجموعذهاي از
صندوق ها را از بیشترین بازدهی تا كمتذرین بذازدهی
رتبهبندي كنیم و تعیین كنیم كه چگونه صندوقها در
رابطه با یکدیگر یا به بیان دیگذر ،بذه صذورت نسذبی
عمل می كنند .البته این ممکن اسذت داللذت بذر ایذن
نداشته باشد كه صندوقهاي پربذازده بذه طذور كذافی
بازده دارند یا نه ،این روش به ما میگویذد كذه كذدام
صندوق كاراترین در میان نمونه مورد مطالعذه اسذت.
 AEDهمچنذذین ،نتذذایجی بذذه دسذذت مذذیدهذذد كذذه
سنجش هذاي سذنتی فاقذد بن هسذتند ،ميذل ایذن كذه
مذیتوانذذد بیذذان كنذد كذذدام نهذذاده یذا سذذتانده سذذبب
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ناكاربمدي در صندوق شده اسذت و در نتیجذه مذدیر

مقیاس افزایش است .در این حالت نسبت افزایش در

صندوق میتواند بکوشد تا ناكاربمديهاي صندوق را

سذذتانده بذذزر تذذر از نسذذبت افذذزایش در داده اسذذت.

اصدح كند ،یا تدش كند با صندوقی كارا رقابت كند.

(نیکلسون)1311 ،13

اگر ناكاربمدي هاي بزرگی در مقیاسذی وسذی وجذود

به شکل ریاضی داریم:

داشته باشند ،ممکن است استدالل شود كه بذه خذاطر

)f(x1 , x2) > f (x1 , x2

برخی ناكارامديهاي بازار اسذت كذه بذه صذندوقهذا
اجازه میدهد تا در سطحی زیر بهینه فعالیذت كننذد و
با این حال باقی بمانند( .اندرسون و همکاران)1118 ،

ب) بازده به مقیاس ثابت

اگر میزان نهادههاي یک واحذد تصذمیمگیذري بذه
یک نسبت افزایش یابد و میزان ستاندههاي بن واحذد

 1-3بازده به مقیاس در مدلهای تحلیل پوششی دادهها

نیز به همان نسبت افزایش یابد ،یذا بذه بیذانی دیگذر،

از مزیتهاي دیگر تحلیذل پوششذی دادههذا ایذن

نسبت افزایش در ستاندهها متناسب (برابر) بذا نسذبت

است كه براساس مدلهاي مختلف بن میتذوان بذازده

افزایش در داده ها باشد ،میگذوییم بذازده بذه مقیذاس

به مقیاس واحدهاي تصمیم گیري را تعیین نمذود كذه

ثابت است( .نیکلسون)1311 ،

این امر ،براي تحلیلهاي اقتصادي از اهمیت خاصذی

به شکل ریاضی داریم:

برخوردار است .بازده به مقیذاس ارتبذاب بذین نسذبت

)f (x1 ,  x2) =  f (x1, x2

تغییرات دادهها و ستاندههاي یک واحد تصمیم گیري
را بیان مذیكنذد .نذوع بذازده بذه مقیذاس یذک واحذد

ج) بازده به مقیاس کاهشی

تصمیم گیري پاست به این سؤال است كه اگذر دادههذا

اگر میزان نهادههاي یک واحذد تصذمیمگیذري بذه

را افزایش دهیم چه تغییري بر روي مقدار ستاندههاي

یک نسبت افزایش یابد اما میزان ستاندههاي بن واحد

واحد تصمیمگیري رخ میدهد .از بینهاي مذدلهذاي

به نسبت كمتري افزایش یابد ،بازده نسبت به مقیذاس

شذذرح داده شذذده در قسذذمتهذذاي قبذذل ،مذذدل CCR

كاهشی است( .نیکلسون)1311 ،

بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و مذدل  BCCبذازدهی

به شکل ریاضی داریم:

متغیر نسبت به مقیاس دارند.

)f ( x1 ,  x2) <  t (x1, x2

بازده به مقیاس یک واحد تصمیمگیري مذیتوانذد
به سه نوع زیر باشد:
الف) بازده به مقیاس افزایشی:

اگر میزان ورودي یذک واحذد را بذه یذک نسذبت
افزایش دهیم ،و ستاندههاي بن واحد بذیش از نسذبتی
كه دادهها را افزایش دادهایم ،افزایش یابنذد ،بذازده بذه

 -4روش تحقیق
در این تحقیق در ابتدا جامعه تحقیق تعیذین مذی-
گردد و در ادامه بذه تعیذین ورودي و خروجذیهذاي
تحلیل پوششذی دادههذا و مذدلهذاي مذورد اسذتفاده
خواهیم پرداخت.
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انجام میشود ،نهادهها و ستاندهها باید با در نظرگیري

 1-4صندوقهای مورد مطالعه

در حال حاضر صذندوق هذاي سذرمایه گذذاري در
اوراق بهذذادار بذذا دربمذذد ثابذذت و صذذندوقهذذاي
سرمایه گذاري در سهام در بازار سرمایه ایران در حال
فعالیت هستند كذه مجمذوع تعذداد بنهذا بذه  11عذدد
رسیده است 11.صندوق هاي سرمایه گذذاري مشذترک
مورد مطالعه ،طبق جدول ( )1بخش پیوست است بذا
این تفاوت كه شش صندوق با دربمد ثابذت تمذمین
شذذده نذذوین سذذامان ،بتیذذه نذذوین ،امذذین ملذذت ،یکذذم

این موضوع باشد كه سرمایه گذار میخواهذد كذارایی
اوراق بهادارش را بسنجد .همانگونه كه در جذدول 1
بیان شده است نهادههاي تحقیق با توجذه بذه ادبیذات
موضوع انتخا

شذده اسذت؛ عمذر صذندوق نشذانگر

میزان زمانی است كه فرد سذرمایه خذود را در اختیذار
صندوق گذاشذته اسذت ،خذالص ارزش دارایذیهذا و
درصد داراییهاي نقدي كه جم درصد وجذه نقذد و
اوراق مشاركت است نیز از جملذه دیگذر نهذادههذاي
تحقیق است(.اندرسون و همکاران )1118 ،در قسمت

كذذارگزاري بانذذک كشذذاورزي ،كذذارگزاري پارسذذیان و

ستاندهها درصد بذازدهی از بغذاز فعالیذت از ادبیذات

كاربفرینان برتر بینده با توجه بذه عذدم دسترسذی بذه

موضوع استخراج شده است (اندرسذون و همکذاران،

اطدعات بنها كنذار گذاشذته شذد و در نتیجذه تعذداد

 )1118و درصد دوره برتر بازدهی بوسیله نظرسذنجی

صندوقهاي مورد مطالعه  18صندوق است .اطدعات

از خبرگان به عنوان یکی از مدک هذاي مهذم از دیذد

مورد نیاز از سایت مركز پردازش اطدعات مالی ایران

سرمایه گذاران مد نظر قرار گرفته است .درصذد دوره

وابسته بذه شذركت مذدیریت فنذاوري بذورس تهذران

برتر بازدهی طبق تعریذف مركذز پذردازش اطدعذات

استخراج شده است.

مالی ایران بیان است از :درصد تعداد روزهاي كذاري
از بغاز فعالیت هر صذندوق اسذت كذه در بن روزهذا

 2-4تعیین ورودی و خروجیهای مدل

انتخا

نهادهها و ستاندههاي مناسب براي استفاده

در تحلیل پوششی دادهها به ماهیذت تحقیذق بسذتگی

بازدهی صندوق از بازدهی شذاخص كذل برتذر بذوده
است( .مركز پردازش اطدعات مالی ایران)1931 ،

دارد .از بنجا كه این تحقیذق از دیذدگاه سذرمایهگذذار

جدول  -1نهادهها و ستاندههاي مدل
ستانده

نهاده

درصد بازدهی از بغاز فعالیت (اندرسون و همکاران )1118 ،عمر صندوق (گریگوریا)1111 ،
درصد دوره برتر بازدهی (نظرسنجی از خبرگان)

خالص ارزش داراییها (اندرسون و همکاران)1118 ،
درصد داراییهاي نقدي (ویلسون)1111 ،11
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ب) مدل BCC

 3-4مدلهای مورد استفاده

براي اجراي تحلیذل پوششذی دادههذا روشهذاي
متعددي وجود دارد كه براي اجراي تحقیق همانگونذه

مدل  BCCمورد استفاده در این تحقیق بذه شذکل
روابط ریاضی زیر است:

كذه اندرسذون و همکذذاران بیذان داشذتند ،بیشذذترین و
بهترین مدلهایی كذه اسذتفاده شذده اسذت سذه مذدل

s

 BCCو  CCRو اندرسن و پیترسن است لذا در ایذن

r 1

Max E0=  Wr O r 0  WB
St:

تحقیق ،از مدلهاي اصذلی  BCCو  CCRكذه هذر دو

1

دسته بندي بازده به مقیذاس ثابذت و متغیذر را در بذر
میگیرند و مدل رتبه بندي كلذی اندرسذن و پیترسذن
استفاده شده است .الزم به ذكر اسذت كذه گریگوریذا

 WB  0

شکل ریاضی مدلهاي مورد استفاده در این مقالذه
به شکل زیر است:

 VI

i i0

m

i 1
s

 W O  V I

i ij

i 1

rj

r

r 1

Wr  0

( )1111و ویلسذذون ( )1111بذذه شذذکل مجذذزا نیذذز از
همین مدلها در تحقیق خود استفاده كردهاند.

m

Vi  0

 WBبزاد در عدمت
این مدل را مدل “ممربی  ”BCC-Iمینامند.
ج) مدل اندرسن – پیترسون

الف) مدل CCR

مدل  CCRمورد استفاده در این تحقیق بذه شذکل
روابط ریاضی زیر است:
s

r 1

1

s

i0

V I
i

Wr Orj   Vi I ij  0

i 1
S


r 0

Wr  0
Vi  0

این مذدل را مذدل «مضربي

 »CCR-Iمذینامنذد.

هدف از این مدل ،محاسبه كاربیی  DMU0اسذت .در
این مدل  Viاوزان یا ضریب نهادهها و  Wrضرایب یذا
اوزان ستاندهها هستند.

این حالت واحد تصمیم گیري مورد بررسی به عنوان
مذذدک ارزیذذابی خذذود قذذرار مذذیگیذذرد .مزیذذت مذذدل

St:

i 1

مرز كاربیی قرار میگیرند حداكير مقذدار كذاربیی كذه
برابر یک است را به خود اختصاص میدهنذد كذه در

Max E0   Wr O r 0

m

در مدلهاي  BCCو  CCRواحدهایی كه بر روي

پیشنهادي به وسیله اندرسن و پیترسون در این اسذت
كه شامل فرض مدک قرار گرفتن واحد تصذمیم گیذر
براي خود بن واحد را ندارد به بیان دیگر ،واحذدهاي
تصمیمگیر مذیتواننذد عذددي بیشذتر از یذک بگیرنذد
(پوركاظمی.)1911 ،
رابطه برنامه ریزي خطی در این مذدل نیذز هماننذد
مدلهاي قبل است ،فقط بنکه واحد تحت بررسذی از
مجموع سمت چپ محدودیتهاي حذف مذیگذردد.
لذا نتای این مدل براي واحدهاي ناكارا با مذدلهذاي

بررسی كارایی صندوقهاي سرمایه گذاري مشترک براساس مدلهاي تحلیل پوششی دادهها 31 /

شرح داده شده قبل یکسان است .اما براي واحذدهاي

عدد مذكور به  1نزدیکتذر باشذد نشذان دهنذده ایذن

كارا ،در این مدل اعداد باالتر از یک یا مساوي یک به

است كه صندوق از كارایی بیشتري برخوردار است.

دست میبید.

جذذدول( )9در بخذذش پیوسذذت نتذذای حاصذذل از
اجراي دو مذدل  CCRو  BCCرا بذراي  18صذندوق

 4-4اعتبارسنجی مدلها

در مدل هاي تحلیل پوششذی دادههذا در صذورتی
نتای تحقیق از اعتبار الزم برخوردار خواهد بذود كذه
در انتخا

تعداد وروديها و خروجیها ،قاعذده زیذر

برقرار باشد( :محرابیان)1911 ،
تعذداد (  DMUSتعذذداد خروجذذیهذذا  +تعذذداد
وروديها) × 9

سرمایه گذاري نشان میدهد .این نتذای از كذاراترین
صندوق بذه ناكارامذدترین صذندوق رتبذهبنذدي شذده
است .همانگونه كه از نتای اجراي مدل  CCRمعلذوم
است تعداد  11صندوق سرمایه گذاري بذر روي مذرز
كارا واقذ شذدهانذد و بذر اسذاس مذدل  BCCتعذداد
صندوقهاي كارا  11صندوق است.
همانگون ذه كذذه از جذذدول( )9در بخذذش پیوسذذت

در این تحقیق تعداد وروديها و خروجذی هذا در

معلوم است صذندوق سذرمایه گذذاري نقذش جهذان،

مجموع  1شاخص است كه سه برابذر بن كمتذر از 18

صندوق سرمایه گذاري مشذترک شذادا

و صذندوق

واحد تصمیم گیري كه همذان صذندوقهذاي سذرمایه

سرمایه گذذاري تذدبیرگران بگذاه از نظذر مذدل CCR

گذاري هستند است .در این تحقیق بذراي محاسذبه از

ناكارا و از نظر مدل  BCCكارا است.

نرم افزار  LINGO 11استفاده شده است.
 -5نتیجه گیری
براي همه صذندوقهذاي سذرمایهگذذاري موجذود
میزان كذارایی بذر اسذاس روش  AEDمحاسذبه شذد.
همانطور كه در باال توضیح داده شد براي این تحقیذق
مدل  AEDستانده گرا به كار گرفته شذد كذه عذدد 1
بیان گر این واقعیذت اسذت كذه صذندوق مذورد نظذر
كارایی كامل دارند یذا بذه بیذان دیگذر ،بذر روي مذرز
كارایی واق شدهاند .البته ،ذكر این نکته الزم است كه
صندوقهاي سرمایه گذاري مشترک در این روش بذا
یکدیگر سنجیده میشوند؛ عدد كمتر از  1داللذت بذر
ایذن دارد كذذه صذذندوق مذذذكور در مقایسذذه بذذا دیگذذر
صندوق ها از كارایی كمتري برخوردار است .هر چذه

مدلهاي  ،CCRمدلهاي بازدهی ثابت به مقیذاس
هستند اما در عمل ،فرض بذازدهی ثابذت نسذبت بذه
مقیاس در بسیاري از واحدهاي تصذمیم گیذري قابذل
اتکا نبوده و بنابراین ،ضرورت تبیین مدلی بذا فذرض
بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ( )BCCبراي دریافذت
واق بینانهتري از مسائل احساس میشود .در شکل 1
روند رتبهبندي براساس دو مدل  BCCو  CCRنشان
داده شده است .همانطور كه از شکل بر میبیذد رتبذه
صندوق هذا بذر اسذاس دو مذدل در بیشذتر مذوارد بذا
یکذذدیگر یکسذذان اسذذت ولذذی در مذذورد بعمذذی از
صندوق ها مانند صندوق سرمایه گذاري مشترک نوین
بین عدد بذه دسذت بمذده از طریذق دو مذدل تفذاوت
چشمگیري دیده میشود.
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شکل -1روند رتبه هاي دو مدل  BCCو CCR

براي بررسی همسانی رتبه به دست بمذده توسذط

داري بین میانگین دو روش موجود است .بذر اسذاس

دو مدل بزمون مقایسذات زوجذی انجذام شذده اسذت

این نتای و با توجه بذه مطالذب بیذان شذده در مذورد

نتای این بزمون كه براساس نذرم افذزار  spss 16بذه

بازدهی به مقیاس در مدلهاي تحلیل پوششی دادههذا

دست بمده است در جدول  8بیان شذده اسذت .طبذق

میتوان نتیجه گرفت بازدهی به مقیاس صذندوقهذاي

نتای جدول در سطح اطمینان  31درصذد همبسذتگی

مشترک سرمایه گذاري متغیر است.

معنی داري بین دو روش وجود ندارد و تفاوت معنی

جدول  -8نتای بزمون مقایسات زوجی
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همانطور كه ذكر شذد در دو مذدل  BCCو CCR

رتبه تمامی واحدهاي تصمیم گیري بر روي مرز كذارا
یک خواهد شد و بین بنها نمیتوان رتبذهبنذدي كذرد.

سعیدي ،علی؛ مقدسیان ،ایمان؛ ( .)1913ارزیابی عملکذرد

صندوقهاي سرمایه گذاري سهام در ایذران ،فصذلنامه
بورس اوراق بهادار ،شماره .3

براي رف این نقیصه از مدل رتبهبندي نهایی اندرسون

پور كاظمی ،محمدحسین؛ ( .)1911ارزیابی كارایی نواحی

و پیترسون استفاده میشود .در این مذدل محذدودیت

سیزده گانه راه بهن جمهوري اسدمی ایذران بذه روش

خروجی نتای كه در دو مدل دیگر بین صذفر و یذک

تحلیل پوشش دادهها؛ پایان نامه دانشگاه شهید بهشتی.

بوده است از كران باال برداشته شده است و واحدهاي

محرابیذان ،سذعید ( .)1911مفذذاهیم محاسذباتی در تحلیذذل

تصمیمگیري هر عددي بیشتر از  1میتواننذد بگیرنذد.

پوششی داده ها ،پایذان نامذه دكتذري (علذوم ریاضذی)،

نتای حاصذل از ایذن مذدل در جذدول( )1در بخذش

دانشگاه تربیت مدرس.
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پیوست1:
جدول  .-1صندوقهاي سرمایه گذاري فعال در ایران تا 1931/1/19
ردیف

نام

1
1

صندوق سرمایه گذاري كاربفرین
صندوق سرمایه گذاري مشترک پویا

9

صندوق سرمایه گذاري مشترک حافظ

8

صذذذندوق سذذذرمایه گذذذذاري مشذذذترک
كارگزاري بانک صادرات ایران
صندوق سذرمایه گذذاري مشذترک سذهم
بشنا
صندوق سرمایه گذاري مشترک خبرگان

1

صذذذندوق سذذذرمایه گذذذذاري مشذذذترک
كارگزاري بانک ملی ایران
صندوق سرمایه گذاري مشترک پیشتاز

3

صندوق سذرمایه گذذاري مشذترک بریذن
(گلچین)
صذذذندوق سذذذرمایه گذذذذاري مشذذذترک
كارگزاري كاسسین مهر ایرانیان
صندوق سرمایه گذاري مشترک بگاه

1
1

1

11
11
11

صذذذندوق سذذذرمایه گذذذذاري مشذذذترک
كارگزاري بانک تجارت
صندوق سرمایه گذاري مشترک شادا

18

صندوق سرمایه گذاري مشترک پاسارگاد

11

صندوق سرمایه گذذاري مشذترک بانذک
اقتصاد نوین
صندوق سذرمایه گذذاري مشذترک یکذم
ایرانیان
صندوق سرمایه گذاري مشذترک بذورس
بیمه

19

11
11

نوع
اوراق بهادار با دربمد ثابت
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس و فرابورس و
اوراق بهادار با دربمد ثابت
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس و فرابورس و
اوراق بهادار با دربمد ثابت
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
بهادار با دربمد ثابت
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس و فرابورس و
اوراق بهادار با دربمد ثابت
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس و فرابورس و
اوراق بهادار با دربمد ثابت
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس و فرابورس و
اوراق بهادار با دربمد ثابت
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس و فرابورس و
اوراق بهادار با دربمد ثابت
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس و فرابورس و
اوراق بهادار با دربمد ثابت
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
بهادار با دربمد ثابت
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس و فرابورس و
اوراق بهادار با دربمد ثابت
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
بهادار با دربمد ثابت
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
بهادار با دربمد ثابت
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس و فرابورس و
اوراق بهادار با دربمد ثابت
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
بهادار با دربمد ثابت
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بذورس/فرابذورس و
اوراق بهادار با دربمد ثابت
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
بهادار با دربمد ثابت

تاریخ آغاز
فعالیت
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
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نام

نوع

ردیف
11

صندوق سذرمایه گذذاري مشذترک امذین
گلوبال
صندوق سرمایه گذاري مشذترک صذنعت
و معدن
صذذذندوق سذذذرمایه گذذذذاري مشذذذترک
بورسیران
صندوق سرمایه گذاري مشترک پیشگام

11

صندوق سرمایه گذاري مشترک رضوي

19

صندوق سذرمایه گذذاري مشذترک امذین
كاربفرین
صندوق سرمایه گذاري مشترک فارابی

11

سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
بهادار با دربمد ثابت
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بذورس/فرابذورس و
اوراق بهادار با دربمد ثابت
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بذورس/فرابذورس و
اوراق بهادار با دربمد ثابت
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بذورس/فرابذورس و
اوراق بهادار با دربمد ثابت
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بذورس/فرابذورس و
اوراق بهادار با دربمد ثابت
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بذورس/فرابذورس و
اوراق بهادار با دربمد ثابت
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بذورس/فرابذورس و
اوراق بهادار با دربمد ثابت
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بذورس/فرابذورس و
اوراق بهادار با دربمد ثابت
سرمایه گذاري در اوراق بهادار با دربمد ثابت و سهام

صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک مهذذر
ایرانیان
صندوق سذرمایه گذذاري مشذترک نذوین
سامان
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بذورس/فرابذورس و
صندوق سرمایه گذاري مشترک ممتاز
اوراق بهادار با دربمد ثابت
صندوق سرمایه گذاري مشترک ایساتیس سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بذورس/فرابذورس و
اوراق بهادار با دربمد ثابت
صندوق سرمایه گذذاري مشذترک بانذک سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بذورس/فرابذورس و
اوراق بهادار با دربمد ثابت
مسکن
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بذورس/فرابذورس و
صندوق سرمایه گذاري مشترک صبا
اوراق بهادار با دربمد ثابت
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
صندوق سرمایه گذاري مشترک پارس
بهادار با دربمد ثابت
سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بذورس/فرابذورس و
صندوق سرمایه گذاري مشترک نوین
اوراق بهادار با دربمد ثابت
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک بتیذه سرمایه گذاري در اوراق بهادار با دربمد ثابت و سهام
نوین
صندوق سرمایه گذاري مشذترک گنجینذه سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بذورس/فرابذورس و
اوراق بهادار با دربمد ثبات
بهمن
صندوق سرمایه گذاري مشذترک بذورس سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بذورس/فرابذورس و
اوراق بهادار با دربمد ثبات
18

13
11
11

18

11
11
11
13
91
91
91
99
98
91

تاریخ آغاز
فعالیت
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1913
1913
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ردیف
91
91
91
93
81
81
81
89
88
81
81
81
81
83
11
11
11
19

نام

نوع

صذذذندوق سذذذرمایه گذذذذاري مشذذذترک سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بذورس/فرابذورس و
اوراق بهادار با دربمد ثبات
نواندیشان
صندوق سذرمایه گذذراي مشذترک امذین سرمایه گذاري در اوراق بهادار با دربمد ثابت و سهام
ملت
صندوق سرمایه گذاري كارگزاري بانذک سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
بهادار با دربمد ثابت
كشاورزي
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
صندوق سرمایه گذاري مشترک رفاه
بهادار با دربمد ثابت
صندوق سرمایه گذاري مشترک بیمه دي سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
بهادار با دربمد ثابت
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
صندوق سرمایه گذاري امید ایرانیان
بهادار با دربمد ثابت
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
صندوق سرمایه گذاري فیروزه
بهادار با دربمد ثابت
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
صندوق سرمایه گذاري ار هومن
بهادار با دربمد ثابت
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
صندوق سرمایه گذاري نقش جهان
بهادار با دربمد ثابت
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
صندوق سرمایه گذاري تدبیرگران فردا
بهادار با دربمد ثابت
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
صندوق سرمایه گذاري بپادانا
بهادار با دربمد ثابت
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
صندوق سرمایه گذاري راهنما
بهادار با دربمد ثابت
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
صندوق سرمایه گذاري سینا
بهادار با دربمد ثابت
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
صندوق سرمایه گذاري عقیق
بهادار با دربمد ثابت
صندوق سرمایه گذاري تدبیرگر سرمایه سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
بهادار با دربمد ثابت
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
صندوق سرمایه گذاري امید سهم
بهادار با دربمد ثابت
صندوق سرمایه گذاري مشترک شاخصی سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
بهادار با دربمد ثابت
كاربفرین
صندوق سرمایه گذاري یکذم كذارگزاري سرمایه گذاري در اوراق بهادار با دربمد ثابت و سهام
بانک كشاورزي

تاریخ آغاز
فعالیت
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1931
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ردیف
18
11
11
11
11
13
11

نام

تاریخ آغاز
فعالیت

نوع

سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
صندوق سرمایه گذاري تدبیرگران بگاه
بهادار با دربمد ثابت
صندوق سرمایه گذاري برمان كاربفرین سرمایه گذاري در اوراق بهادار با دربمد ثابت و سهام
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري كذذارگزاري سرمایه گذاري در اوراق بهادار با دربمد ثابت و سهام
پارسیان
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
صندوق سرمایه گذاري پیشرو
بهادار با دربمد ثابت
صندوق سرمایه گذاري كاربفرینذان برتذر سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
بهادار با دربمد ثابت
بینده
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري سذذسهر اول سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
بهادار با دربمد ثابت
كارگزاري بانک صادرات
سهام و حذق تقذدم پذیرفتذه شذده در بذورس و اوراق
صندوق سرمایه گذاري مهر شریعه
بهادار با دربمد ثابت

1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931

منبعwww.fipiran.com :

پیوست :1
جدول -9نتای اجراي مدل  CCRو BCC
نام

CCR

BCC

1

صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذاري بپادانا

1/111111

1/111111

2

صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذاري ار هومن

1/111111

1/111111

3

صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذاري امید سهم

1/111111

1/111111

ردیف

4

5

6

صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذاري مشذترک امذین 1/111111
كاربفرین
صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذذذذذاري مشذذذذترک 1/111111
ایساتیس
صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذاري مشترک بانذک 1/111111
اقتصاد نوین

1/111111

نام
ردیف
صذذذندوق سذذذرمایه
گذذذذاري تذذذدبیرگر
22
سرمایه
صذذذندوق سذذذرمایه
گذذذاري كذذارگزاري
22
بانک كشاورزي
صذذذندوق سذذذرمایه
گذذذاري تذذدبیرگران
33
فردا
صذذذندوق سذذذرمایه
گذذذذاري مشذذذترک
31
صبا

CCR

BCC

1/1311111 1/1119139

1/1181181 1/1111113

1/1111131 1/1111381

1/1113811 1/1113113

1/111111

32

صذذذندوق سذذذرمایه
گذاري پیشرو

1/111111

33

صذذذندوق سذذذرمایه
گذذذذاري مشذذذترک 1/1919311 1/1111111
نواندیشان

1/1111111 1/1311311
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نام
ردیف
صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذاري مشترک بانذک 1/111111
7
مسکن
صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذاري مشترک بورس 1/111111
2
18
CCR

BCC
1/111111

1/111111

2

صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذذذذذاري مشذذذذترک 1/111111
بورسیران

1/111111

13

صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذاري مشترک پویا

1/111111

1/111111

11

صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذاري مشترک رفاه

1/111111

1/111111

12

صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذذذذذاري مشذذذذترک
شاخصی كاربفرین
صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذذذذاري كاربفرینذذذان
برتر بینده
صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذذذذذاري مشذذذذترک
كارگزاري كاسسین مهر
ایرانیان
صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذاري مشترک گنجینه
بهمن

1/111111

1/111111

نام
ردیف
صذذذندوق سذذذرمایه
گذذذذاري مشذذذترک
34
نوین
صذذذندوق سذذذرمایه
گذذذذاري مشذذذترک
35
ممتاز
صذذذندوق سذذذرمایه
گذذذذاري مشذذذترک
36
كذذذارگزاري بانذذذک
تجارت
صذذذندوق سذذذرمایه
گذذذذاري مشذذذترک
37
فارابی
صذذذندوق سذذذرمایه
گذذذذاري مشذذذترک
32
پاسارگاد
صذذذندوق سذذذرمایه
گذذذذاري مشذذذترک
32
خبرگان

CCR

BCC

1/1999111 1/1931111

1/1181911 1/1911199

1/1111111 1/1118181

1/1119111 1/1111981

1/1111131 1/1118331

1/1113111 1/1181111

1/111111

1/111111

43

صذذذندوق سذذذرمایه
گذاري امید ایرانیان

1/111111

1/111111

41

صذذذندوق سذذذرمایه
گذذذذاري مشذذذترک 1/1111111 1/1983111
صنعت و معدن

1/111111

1/111111

42

صذذذندوق سذذذرمایه
گذاري فیروزه

16

صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذاري مهر شریعه

1/111111

1/111111

43

17

صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذاري نقش جهان

1/111111 1/3111113

44

12

صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذاري مشترک شادا

1/111111 1/3888119

45

13

14

15

1/1111111 1/1911119

1/1111311 1/1139111

صذذذندوق سذذذرمایه
گذذذذاري مشذذذترک 1/1811111 1/8111939
سهم بشنا
صذذذندوق سذذذرمایه
گذذذذاري مشذذذترک 1/1911191 1/8818911
پارس
صذذذندوق سذذذرمایه
1/8111111 1/9111911
گذذذذاري مشذذذترک
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نام
ردیف
BCC
CCR
نام
ردیف
بورس بیمه
صذذذندوق سذذذرمایه
صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذذذذاري مشذذذترک 1/8131183 1/9113111
گذاري مشذترک بیمذه 46 1/3119191 1/3118111
12
پیشگام
دي
صذذذذندوق سذذذذرمایه
صذذذندوق سذذذرمایه
گذذذذاري سذذذسهر اول
گذذذذاري مشذذذترک 1/8181111 1/1381113
47 1/3811113 1/1111138
23
كذذذذارگزاري بانذذذذک
حافظ
صادرات
صذذذندوق سذذذرمایه
صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذذذذاري مشذذذترک 1/9111898 1/1118189
42 1/3111311 1/1193113
21
گذاري سینا
بگاه
صذذذندوق سذذذرمایه
گذذذذاري مشذذذترک
صذذذذندوق سذذذذرمایه
1/9811313 1/1119331
42 1/1319918 1/1111811
22
كذذذارگزاري بانذذذک
گذاري عقیق
ملی ایران
صذذذندوق سذذذرمایه
صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذاري مشترک مهر 1/9111311 1/1911911
53 1/1811111 1/1111183
23
گذاري راهنما
ایرانیان
صذذذندوق سذذذرمایه
صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذذذذاري مشذذذترک 1/1119191 1/1111131
گذذذذذاري مشذذذذترک 51 1/1818119 1/1311191
24
پیشتاز
برین(گلچین)
صذذذندوق سذذذرمایه
صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذذذذاري مشذذذترک
1/1118131 1/1198131
گذذذذذاري مشذذذذترک 52 1/1111111 1/1931119
25
كذذذارگزاري بانذذذک
رضوي
صادرات ایران
صذذذندوق سذذذرمایه
صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذذذذاري مشذذذترک 1/1119118 1/1113111
گذذذذذذاري برمذذذذذان 53 1/1111111 1/1991131
26
امین گلوبال
كاربفرین
صذذذندوق سذذذرمایه
صذذذذندوق سذذذذرمایه
گذذذذاري مشذذذترک 1/1111118 1/1811839
54 1/111111 1/1111111
27
گذاري تدبیرگران بگاه
یکم ایرانیان
CCR

BCC
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پیوست :9
جدول  -1نتای رتبهبندي نهایی براساس مدل اندرسون پیترسون
ردیف

نام

A&P

ردیف

1

صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 11/89919
شاخصی كاربفرین
صندوق سرمایه گذاري مشترک پویا 9/831198

22

3

صندوق سرمایه گذاري امید سهم

1/811911

33

4

صندوق سرمایه گذاري مهر شریعه

1/811111

31

5

1/111318

صندوق سذرمایه گذذاري كاربفرینذان
برتر بینده
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/191111
بورسیران
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/811181
بورس 18
صندوق سرمایه گذاري مشترک رفاه 1/931111

32

2
13

صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/119111
كارگزاري كاسسین مهر ایرانیان
1/111311
صندوق سرمایه گذاري بپادانا

37

11

صندوق سرمایه گذاري ار

1/111111

32

12

صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/131113
ایساتیس
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/113111
گنجینه بهمن
صندوق سرمایه گذاري مشترک بانک 1/111181
اقتصاد نوین
صندوق سرمایه گذاري مشترک بانک 1/111993
مسکن
صندوق سرمایه گذاري مشترک امذین 1/111118
كاربفرین
1/3111113
صندوق سرمایه گذاري نقش جهان

2

6
7
2

13
14
15
16
17

هومن

نام

A&P

22

صذندوق سذذرمایه گذذذاري تذذدبیرگر 1/1119139
سرمایه
صندوق سرمایه گذذاري كذارگزاري 1/1111113
بانک كشاورزي
صندوق سرمایه گذذاري تذدبیرگران 1/1111381
فردا
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/1113113
صبا
1/1311311
صندوق سرمایه گذاري پیشرو

33

صذذندوق سذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/1111111
نواندیشان
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/1931111
نوین
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/1911199
ممتاز
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/1118181
كارگزاري بانک تجارت
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/1111981
فارابی
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/1118331
پاسارگاد
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/1181111
خبرگان
صندوق سرمایه گذاري امید ایرانیان 1/1911119

41

صذذندوق سذذرمایه گذذاري مشذذترک 1/1983111
صنعت و معدن
1/1139111
صندوق سرمایه گذاري فیروزه

43

صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/8111939
سهم بشنا
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/8818911
پارس

34
35
36

32
43

42

44
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12
12
23
21

صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 45 1/3888119
شادا
صندوق سرمایه گذاري مشترک بیمه 46 1/3118111
دي
صذندوق سذرمایه گذذاري سذذسهر اول 47 1/1111138
كارگزاري بانک صادرات
42 1/1193113
صندوق سرمایه گذاري سینا

22

صندوق سرمایه گذاري عقیق

42 1/1111811

23

صندوق سرمایه گذاري راهنما

53 1/1111183

24

صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 51 1/1311191
برین(گلچین)
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 52 1/1931119
رضوي
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري برمذذان 53 1/1991131
كاربفرین
صندوق سذرمایه گذذاري تذدبیرگران 54 1/1111111
بگاه

25
26
27

صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/9111911
بورس بیمه
1/9113111
صندوق سرمایه گذاري مشترک
پیشگام
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/1381113
حافظ
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/1118189
بگاه
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/1119331
كارگزاري بانک ملی ایران
صندوق سرمایه گذاري مشترک مهر 1/1911911
ایرانیان
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/1111131
پیشتاز
صذذندوق سذذرمایه گذذاري مشذذترک 1/1198131
كارگزاري بانک صادرات ایران
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/1113111
امین گلوبال
صذذندوق سذذرمایه گذذذاري مشذذترک 1/1811839
یکم ایرانیان
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