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چكیده
ﻫدف اﺻﻠی این تﺤﻘﻴﻖ ،مﻄاﻟﻌﻪ ﺻندوق ﻫجﻴنگ اسﺖ کﻪ در ﻃی ﭼند دﻫﻪ اﺧﻴر توجﻪ سرمایﻪ گﺬاران(بویﮋه سرمایﻪ گﺬاران
حﻘﻴﻘی)و مﺤاﻓﻞ ﻋﻠﻤی را بﻪ ﺧود جﻠﺐ نﻤوده اسﺖ .رویﻜرداﺻﻠی در این تﺤﻘﻴﻖ کسﺐ ﺷناﺧﺖ ازاین ﺻندوق ﻫا با نگرش
بﻪ سﻪبﻌد اﺻﻠی نﻴاز سرمایﻪ گﺬاران،ابﺰارﻫای مورد نﻴاز و اﻟﺰامات ﻗانونی انجام ﺷده اسﺖ .در این تﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫای
ﻫجﻴنگ در دنﻴا و امﻜان سنجی راه اندازی این ﺻندوق ﻫارا درایران با توجﻪ بﻪ اﻃالﻋات بﻪدسﺖ آمده ازاین سﻪبﻌد و با
دوروش امﻜان سنجی تئوریﻚ و امﻜان سنجی با استﻔاده ازﭘرسشنامﻪ(نﻈر سنجی از ﺧﺒرگان) مورد بﺤث و بررسی ﻗرار گرﻓتﻪ
اسﺖ  .نتایج حاﺻﻞ از تجﺰیﻪ و تﺤﻠﻴﻞ داده ﻫا نشان می دﻫد کﻪ بر اساس نﻈر ﺻاحﺒنﻈران و تاسﻴس ابﺰارﻫای ماﻟی جدید
در بازار سرمایﻪ ایران از جﻤﻠﻪ ﺻندوق ﻫای سرمایﻪ گﺬاری ﺷخصی (  (Private equity fundو ﻓروش استﻘراضی ( Short
 ) Sellingامﻜان تاسﻴس ﺻندوق ﻫجﻴنگ در کشور وجود دارد.
بر اساس این تﺤﻘﻴﻖ رابﻄۀ منﻔی بﻴن انﺤراف استاندارد و اندازۀ ﺻندوق وجود دارد کﻪ با تﺤﻘﻴﻘات مﺤﻘﻘﻴن ﻗﺒﻠی از
جﻤﻠﻪ آمان و موئرث مﻄابﻘﺖ دارد و در اغﻠﺐ موارد ،ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری بﺰرگتر تﻤایﻞ بﻪ کاﻫش نوسانات دارند ،اما
نسﺒﺖ ﺷارپ مشابﻪ اسﺖ .اگرﭼﻪ ﺻندوﻗهای سرمایﻪگﺬاری سهامی از ریسﻚ باالتری نسﺒﺖ بﻪ سایر ﺻندوﻗها برﺧوردار
میباﺷند ،اما در ﺷرایﻄی کﻪ ﺷاﺧص کﻞ بورس بﻪ دالیﻠی ﻫﻤچون تورم ،ﻗدرت نﻘدینگی ،جاماندگی از سایر بازارﻫای موازی
و موارد دیگر مﻘاومﺖ ﻫای ﺧود را یﻜی ﭘس از دیگری ﭘشﺖ سر گﺬاﺷتﻪ اسﺖ ،بﻪ نﻈر اﻓرادی کﻪ در این ﺷرایط ریسﻚ
باالتری را متﻘﺒﻞ ﺷدهاند و در این ﺻندوقﻫا سرمایﻪگﺬاری کردهاند ضﻤن بهرهمندی از مﺰایای ﺻندوقﻫا توانستﻪاند بازدﻫی
مﻄﻠوبتری را نسﺒﺖ بﻪ ﺻندوقﻫای دیگر بﻪ دسﺖ آورند.
واژههای كلیدی :ﺻندوق ﻫجﻴنگ ،استراتﮋیهای سرمایﻪ گﺬاری ﺻندوﻗهای ﻫجﻴنگ ،آربﻴتراژ درآمد ثابﺖ ،ریسﻚ ارز،
ریسﻚ نرخ بهره.
363

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

 -1مقدمه
ﺻندوقﻫای ﻫجﻴنگ در دﻫﻪ  60بﻪ ﻃور ﭼشﻤگﻴری بهتر از ﺻندوقﻫای مشترک ﻋﻤﻞ کردند  .با رﺷد ﺻندوقﻫای
ﻫجﻴنگ  ،بسﻴاری از این ﺻندوق ﻫا برای کسﺐ حداکثر سود از استراتﮋیﻫای جونﺰ ،کﻪ متﻤرکﺰ بر انتخاب سهام
درکنار کاﻫش ریسﻚ بود ،استراتﮋیﻫای ریسﻜی براساس اﻫرم بﻠند مدت استﻔاده کردند.
بﻪ کارگﻴری استراتﺰیهای سرمایﻪ گﺬاری نادرسﺖ در سالﻫای  1969-٧0منجر بﻪ ﺧسارات سنگﻴنی ﺷد و با
اﻓﺰایش ﻓروش در بازار سهام در سالﻫای  ،19٧3-19٧4تﻌدادی از ﺻندوقﻫای ﻫجﻴنگ ورﺷﻜستﻪ ﺷدند .در سال
ﻫای بﻌد ،ﺻندوقﻫای ﻫجﻴنگ با ﻋﻤﻠﻜرد ﺧوب ﺧود بازدۀ باالیی را کسﺐ کردند و سرمایﻪگﺬاران بﻪ ﻫﺰاران
ﺻندوق ﻫجﻴنگ با استراتﮋیﻫای غﻴرمﻌﻤول ،از جﻤﻠﻪ بازارﻫای مشتﻘﻪ و مﺒادالت ارزی  ،ﻫجوم بردند .در اواﺧر
دﻫۀ  90و اوایﻞ سال ،2000دنﻴای ماﻟی با ﺷﻜسﺖ ﭼشﻤگﻴر تﻌدادی از ﺻندوقﻫای ﻫجﻴنگ ﺷناﺧتﻪ ﺷده از جﻤﻠﻪ
رابرتسون ،مواجﻪ ﺷد .از آن دوره ،ﺻندوقﻫای ﻫجﻴنگ بﻪ مﻘدار زیادی رﺷد کردند .بر ﺧالف تصور مردم  ،ﻫدف
بسﻴاری از ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ بﻪ جای کاﻫش ریسﻚ ،کسﺐ بﻴشترین بازدﻫی اسﺖ .این ﺻندوق ﻫا از این رو
ﭘوﺷشی نامﻴده ﺷده اند کﻪ اوﻟﻴن ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ با ﻫدف کسﺐ بازدﻫی در بازار رکودی آن دوره از ﻃریﻖ
ﻓروش استﻘراضی در بازار وارد ﺷدند.
مﻄاﻟﻌاتی کﻪ توسط براون  ،گوتﺰمن و ایﺒوتسون ( )1999و کوسوﻓسﻜی  ،نایﻚ ( )200٧انجام ﺷد،ثابﺖ می
کند کﻪ ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ توانایی توﻟﻴد آﻟﻔا را دارند  .ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ مدل ﻫﻔﺖ ﻋامﻠی ﻓانگ و ﻫسﻴﻪ
( )2004را بﻪ ﻋنوان مﻌﻴاری برای متنوع سازی بازدۀ ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ ذکر کرده اسﺖ .این مدل نشان داد
در دوره زمانی  1994تا سال  2001ﻫﻔﺖ ﻋامﻞ ریسﻚ می توانند تا  % 80از تغﻴﻴرات بازده ﺻندوق ﻫجﻴنگ را
توضﻴح دﻫند .در بررسی دیگری ﻫوبنر و کاﭘوﭼی ( ) 2004مدل ﭼند ﻋامﻠی جایگﺰینی ارائﻪ دادند.ﻫﻤچنﻴن با
بررسی ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ از سال  1994تا سال  2000کاﭘوکی و ﻫوبر ( )2004بﻪ این نتﻴجﻪ رسﻴدند
کﻪ تنها  25درﺻد از کﻞ ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ از نﻈر آماری ،آﻟﻔای موثری ایجاد می کنند.
ﺻندوﻗهای ﻫجﻴنگ اﻃالﻋات ﺧود را در ﺧصوص ﻋﻤﻠﻜردﺷان و حتی ساﺧتار مدیریتی ﺧود اﻓشا نﻤی کنند.در
سال  2018رﺷد ﻗابﻞ مالحﻈﻪ ای در ﺻنﻌﺖ ﺻندوق ﻫجﻴنگ وجود داﺷتﻪ اسﺖ .کﻞ استراتﮋیهای در آمد ثابﺖ
،استراتﮋی ﭼند گانﻪ ،بازارﻫای نوظهور و وابستﻪ بﻪ رویدادﻫا  51درﺻد کﻞ داریﻴهای تﺤﺖ مدیریﺖ  1ﺻندوﻗهای
ﻫجﻴنگ بوده اسﺖ.
در سﻪ ماﻫﻪ اول سال  2020مجﻤوع دارایی ﻫای تﺤﺖ مدیریﺖ بﻴش از  2.٧تریﻠﻴون دالر بود .این حجم
سرمایﻪ گﺬاری ﺷامﻞ ﺻندوق ﻫجﻴنگ درﺻندوﻗها 2و مﺒادﻟﻪ کاال  )CTA( 3کﻪ بﻪ ترتﻴﺐ  500مﻴﻠﻴارد و  330مﻴﻠﻴارد
دالر اسﺖ را ﺷامﻞ نﻤی ﺷود.
در ﺷﻜﻞ زیر حجم دارایی ﻫای مدیریﺖ ( )AUMرا تا سﻪ ماﻫﻪ دوم سال 2020را نشان می دﻫد .ﭼهار استراتﮋی
(درآمد ثابﺖ ،استراتﮋی ﭼندگانﻪ ﻫجﻴنگ  ،بازارﻫای نوظهور و وابستﻪ بﻪ رویداد ) بﻪ  ٪51از کﻞ  AUMمی رسند.
1

Asset under Management
Fund of funds
3 Commodity trading Advisors
2
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برﺧی از استراتﮋی ﻫای غﻴر جهﺖ دار ( 1مانند ﺧرید و ﻓروش سهام ﻗابﻞ تﺒدیﻞ ،ادغام ﺧرید و ﻓروش سهام  ،ارزش
نسﺒی و وابستﻪ بﻪ رویداد ) و استراتﮋی ﻫای بازار در حال ظهور ،ثﺒات بﻴشتری نسﺒﺖ بﻪ استراتﮋی ﻫای جهﺖ دار
(مثال رویﻜرد جهانی  ،اﺧﺬ موﻗﻌﻴﺖ ﺧرید یا ﻓروش) را نشان می دﻫند.

شكل : 1استراتژی سرمایه گذاری صندوق های هجینگ

 -1-1انعطاف صندوق های هجینگ در مقایسه با صندوق های مشترک
ﺻندوﻗهای ﻫجﻴنگ از استراتﮋیهای تهاجﻤی و ﻓﻌاالنﻪ ای استﻔاده می کنند تا ﻓرﺻتهای منﺤصر بازار را ﺷناسایی
و در ﭘورتﻔوی ﻫجﻴنگ ﺧود ،با اﺧﺬ ﭘوزیشن ﺧرید یا ﻓروش ، 2سود باالیی را کسﺐ نﻤایند و از ﺧاﺻﻴﺖ باالی
اﻫرمی  3استﻔاده کنند .ﻫﻤچنﻴن ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ می توانند ﭼند برابر وضﻌﻴﺖ ﺧود ،بدﻫی از بازارﻫای ماﻟی
تجهﻴﺰ نﻤایند و سود ﭼند برابری را بﻪ دسﺖ آورند .درمﻘابﻞ ،ﺻندوﻗهای مشترک ﻓﻘط موﻗﻌﻴﺖ ﺧرید را می گﻴرند
و کﻤتر سﺒد ﺧود ر ا مﺒادﻟﻪ می کنند وﻟی از ویﮋگی ﺧاﺻﻴﺖ اﻫرمی نﻴﺰاستﻔاده می کنند.
ﺻندوﻗهای ﻫجﻴنگ از ﻋدم ﻗﻴﻤﺖ درسﺖ بازار مثال از تﻔاوت ﻋدم تﻄابﻖ ﻗﻴﻤﺖ دو اوراق ماﻟی در بازار استﻔاده
می کنند.برﺧی از سایر ﺻندوﻗها از مدﻟها و اﻟگوریتﻤهای کامپﻴوتری برای بررسی دو سهام استﻔاده می کنند .برﺧی
از ﺻندوﻗهای ﻫجﻴنگ ﭘس از تجﺰیﻪ و تﺤﻠﻴﻞ روندﻫای اﻗتصاد کالن  ،حرکﺖ بازار را ﭘﻴش بﻴنی می کنند و بر
اساس تﺤﻘﻴﻘاتی کﻪ انجام می دﻫند ،سهام یا اوراﻗی انتخاب می نﻤایند کﻪ دارای ﭘتانسﻴﻞ رﺷد می باﺷند و بﻌد از
آن سهامی را برای ﺧریداری، ،ﻓروش و یا ابﺰارﻫای اوراق مشتﻘﻪ استﻔاده می کنند .

1

Non directional
Long or short 2
Highly leverage 3
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مدیران ﺻندوق ﻫجﻴنگ مﻌﻤوال در ﺷﻴوه ﻫای سرمایﻪ گﺬاری،انواع دارایی ﻫا و تﻜنﻴﻜهای سرمایﻪ گﺬاری مورد
استﻔاده ؛احتﻴاط الزم را دارند  .آنها می توانند ﻫم موﻗﻌﻴﺖ ﻫای ﺧرید و ﻫم ﻓروش را ترکﻴﺐ کنند و بﻪ جای
سرمایﻪ گﺬاری ﻫای متنوع از تﻤرکﺰ استﻔاده کنند،ﭘرتﻔوﻫایشان را ﻗرض بگﻴرند یا از اﻫرم استﻔاده کنند و در دارایی
ﻫای غﻴر نﻘدﺷونده سرمایﻪ گﺬاری کنند،مشتﻘﻪ ﻫا را مﻌامﻠﻪ کنند و اوراق بهادار ﭘﺬیرﻓتﻪ نشده در بورس را جهﺖ
کسﺐ سود در آینده نگهداری کنند  .در بازارﻫای نﺰوﻟی،مدیر ﺻندوق ﻫجﻴنگ در مﻘابﻞ اﻓﺖ بازار مصون سازی
انجام می دﻫد.
جدول - 1تفاوت بین صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های هجینگ
صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق هجینگ

Mutual Fund

Hedge Fund

نﻘد ﺷوندگی

نﻘد ﺷوندگی و بازﺧرید روزانﻪ

نﻘد ﺷوندگی ماﻫانﻪ و ساالنﻪ

اﻫداف ﻋﻤﻠﻜرد

کسﺐ بازده نسﺒی جﺬاب

کسﺐ بازده مﻄﻠﻖ جﺬاب

ویژگی

ﻗانون

تابع ﻗوانﻴن سرمایﻪ

بسﻴار ﻗانون گریﺰ

گﺬاریSEC

سرمایﻪ گﺬاران

نامﺤدود

بﻪ ﺷدت مﺤدود

حداﻗﻞ سرمایﻪ
گﺬاری اوﻟﻴﻪ

مﻌﻤوال ﺧﻴﻠی کوﭼﻚ و در حدود  1000دالر

مﻌﻤوال ﺧﻴﻠی بﺰرگ و بﻴشتر از 1مﻴﻠﻴون دالر

در دسترس بودن

برای ﻫﻤﻪ سرمایﻪ گﺬاران

ﻓﻘط در دسترس سرمایﻪ گﺬاران ثروتﻤند و واجد
ﺷرایط

حداکثر  30درﺻد سود ناﺷی از ﻓروش استﻘراضی
ﻓروش استﻘراضی
اسﺖ

آزادی نامﺤدود برای ﻓروش استﻘراضی

کارمﺰد تشویﻘی
ﻋﻤﻠﻜرد

مﻌﻤوال کارمﺰد تشویﻘی ﻋﻤﻠﻜرد وجود ندارد

کارمﺰد تشویﻘیٍ ﻋﻤﻠﻜرد(در حدود 20درﺻد)
مﻌﻤول اسﺖ

اﻫرم

تﻘریﺒا استﻔاده نﻤی ﺷود

بﻪ ﻃور وسﻴع استﻔاده می ﺷود

بازاریابی و تﺒﻠﻴغ

با اﻟﺰامات اﻓشاء نامﺤدود اسﺖ

مﺤدود بﻪ سرمایﻪ گﺬاران مﻌتﺒر

ﻋرضﻪ

امﻴدنامﻪ

بﻴانﻴﻪ ﻓروش ﺧصوﺻی

مشارکﺖ مدیر در
ﺻندوق

مشارکﺖ مﺤدود یا ﻋدم مشارکﺖ

بخش ﻋﻤده ای از ثروت ﺧود را سرمایﻪ گﺬاری می
کند

مشتﻘﻪ ﻫا

بﻪ ﻃور مﺤدود مﻌامﻠﻪ می کنند

آزاد در مﻌامﻠﻪ

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در سال  ،19٧3بوروتن ماﻟﻜﻴﻞ ،کتاب " ﭘﻴاده روی تصادﻓی در ﭘایﻴن ﺧﻴابان وال استریﺖ" را بﻪ ﭼاپ رساند
کﻪ در حال حاضر بﻪ ﻋنوان اﺻول ﺻندوق ﻫجﻴنگ کالسﻴﻚ ﺷناﺧتﻪ می ﺷود" .نﻈریﻪ ﭘﻴاده روی تصادﻓی" نام
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ﺧود را از این کتاب اﻗتﺒاس کرد کﻪ تالﺷی برای تشریح بازار سهام اسﺖ .اساسا ،این نﻈریﻪ بﻴان می کند کﻪ حرکﺖ
ﻗﺒﻠی سهام ﭘﻴش بﻴنی کننده مناسﺐ حرکﺖ بﻌدی سهام نﻴسﺖ .برای ارزیابی ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ
مﻄاﻟﻌات زیادی با روش ﻫای مختﻠف از جﻤﻠﻪ نسﺒﺖ ﻫای ﺷارپ ،ترینور ،نسﺒﺖ اﻃالﻋات و آﻟﻔای جنسن استﻔاده
ﺷده اسﺖ اما بﻪ دﻟﻴﻞ تﻤرکﺰ این ﺷاﺧص ﻫا بر دو ﻋامﻞ ریسﻚ و بازده برﺧی از مﺤﻘﻘﻴن از روش ﻫای دیگری کﻪ
دارای جامﻌﻴﺖ بوده و متغﻴر ﻫای دیگری را نﻴﺰ ﺷامﻞ می ﺷوند ،استﻔاده کردند .ﺻنﻌﺖ ﺻندوﻗهای ﻫجﻴنگ در
جهان رﻗابتی و ﭘﻴچﻴده اسﺖ ﭼون باید بﻪ سرمایﻪ گﺬاران مختﻠف ﺷامﻞ :ﺻندوق ﻫای توسﻌﻪ مﻠی ،ﺻندوق ﻫای
سرمایﻪ گﺬاری ،ثروتﻤندان ،بهترین ﻋﻤﻠﻜرد را ارایﻪ دﻫند و سرمایﻪ گﺬاران بﻪ این ﺻندوﻗها بﻪ راحتی اﻋتﻤاد نﻤی
کنند .ﺻندوق ﻫجﻴنگ در سال  2015رﺷد ﻗابﻞ توجهی را رﻗم زد و بﻪ جﺰ ساﻟهای  2008و  2011در ساﻟهای
دیگر ﺻندوق ﻫجﻴنگ سودآور بوده اسﺖ.
ﭘارک و استوم ( )1998در مﻄاﻟﻌﻪ اوﻟﻴﻪ ﺧود ،ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫجﻴنگ را با استﻔاده از ﭘایگاه داده TASS
از سال  1986تا  199٧مورد بررسی ﻗرار دادند .آنها از رگرسﻴون ،با توجﻪ بﻪ بازده ﻫای تنﻈﻴم نشده برای نرخ
بدون ریسﻚ ،استﻔاده کردند .بﻪ ﻃور دﻗﻴﻖ تر از نسﺒﺖ α = σکﻪ در آن αبازده بﻴش از مﻌﻴار ﺷاﺧص بوده و σ
انﺤراف استاندارد ﺻندوق می باﺷد ،استﻔاده ﺷده بود .آنها دریاﻓتند کﻪ ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد برای یﻚ سال اسﺖ و می
تواند نشان دﻫنده ﻋﻤﻠﻜرد آینده باﺷد .با این حال ،ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد مﻤﻜن اسﺖ بﻪ ﻃور ﻗابﻞ توجهی از ساﻟی بﻪ سال
دیگر متﻔاوت باﺷد .نتایج مشابهی نﻴﺰ برای ( CTAsمﺒادﻟﻪ بازرگانی کاال) ثابﺖ ﺷد.
آگراوال و نایﻚ ( )2000در تﺤﻘﻴﻘات ﺧود ،مﻴﺰان ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق را از سال ﻫای  1982تا  1998با
استﻔاده از ﭘایگاه داده ﭘﮋوﻫشی تﺤﻘﻴﻘات ﺻندوق ﻫجﻴنگ مورد بررسی ﻗرار دادند .آنها از ﭼارﭼوب سنتی دوره
ای و ﭼند دوره ای استﻔاده کردند وآنها ﻫﻤچنﻴن بررسی کردند کﻪ آیا ثﺒات بﻪ ﻋﻠﺖ بازدﻫی اندازه گﻴری ﺷده بﻴش
از سﻪ ماه (کوتاه مدت) و یا بﻴش از ﭼند سال (ﻃوالنی مدت) اسﺖ ؟آیا ﻫﺰینﻪ ﻫا بر مﻴﺰان ثﺒات ﺻندوق ﻫای
ﻫجﻴنگ تأثﻴر می گﺬارد یا ﺧﻴر؟
1
مﻄاﻟﻌات زیادی در مورد ماندگاری ﻋﻤﻠﻜرد ﻫﻤراه با مﻄاﻟﻌات دیگر در ﺧصوص رابﻄﻪ بﻴن بازده ﺻندوق و
ویﮋگی ﻫای ﺧاص ﺻندوق از ﻗﺒﻴﻞ اندازه ،سن و ﻫﺰینﻪ ﻫا ،وجود دارد  .اگر ﭼﻪ این مﻄاﻟﻌات از ﭘایگاه ﻫای مختﻠف
استﻔاده می کنند ،با این وجود ،می توانند راﻫنﻤای مﻔﻴدی برای سرمایﻪ گﺬاران ارائﻪ دﻫند .سرمایﻪ گﺬاران انتﻈار
دارند کﻪ ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوﻗهای ﻫجﻴنگ در ﻃول زمان ﭘایدار باﺷد ،مﻄاﻟﻌات اوﻟﻴﻪ آگراول ونایﻚ  )2000( 2و ﻫﻤچنﻴن
گﻴﺒسون و گﻴگر  )2003( 3ثابﺖ کرد ثﺒات و ﭘایداری برای ﺻندوﻗهای ﻫجﻴنگ با ﻋﻤر کﻤتر از یﻚ سال وجود
دارد .ﻋالوه بر این ،ﺷواﻫدی وجود دارد کﻪ برﺧی از آنها استراتﮋی ﻫای غﻴر رسﻤی (بﻪ ﻋنوان مثال آربﻴتراژ ﻗابﻞ
تﺒدیﻞ یا آربﻴتراژ ادغام ﻗابﻞ تﺒدیﻞ )بﻴشتر از استراتﮋیهای مستﻘﻴم مثﻞ (ﺧرید یا ﻓروش ) ثﺒات و ﭘایداری دارند.
اﺧتالف در این ثﺒات ﻋﻤﻠﻜردی ﻋﻤدتا بﻪ نوع استراتﮋی مربوط بﻪ ﻫر ﺻندوق مربوط می ﺷود.در تﺤﻘﻴﻘات دیگری

1

Performance persistence
Agarwal & Naik
3 BaresGibson &Gyger
2
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توسط امﻤان ،ﻫوبر  ) 2013 ( 1ثابﺖ کردندکﻪ ثﺒات ﻋﻤﻠﻜردی برای ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ ﻓراتر از یﻚ سال و
احتﻤاال تا ﭘنج سال وجود دارد .بﻴشتر مﻄاﻟﻌات نشان می دﻫد کﻪ ﻋوامﻞ اﺻﻠی بازده  ،بﻴن مﻴﺰان دارایی ﺻندوق
و ﻋﻤﻠﻜرد آن رابﻄﻪ منﻔی وجود دارد و رابﻄﻪ منﻔی بﻴن زمان تاسﻴس ﺻندوق و ﻋﻤﻠﻜرد آن و رابﻄﻪ مثﺒتی بﻴن
اﻓﺰایش ﻫﺰینﻪ ﻫا و ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق وجود دارد .ﺻنﻌﺖ ﻫجﻴنگ بسﻴار ﭘﻴچﻴده اسﺖ و سرمایﻪ گﺬاران نﻤی توانند
بﻪ راحتی بر آن مسﻠط ﺷوند و نﻴازمند دانش و دسترسی بﻪ اﻃالﻋات تخصصی اسﺖ .
در حال حاضر تﻌداد ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ بﻴش از  10،000ﺻندوق در سراسر جهان اسﺖ کﻪ بﻪ ﻋﻠﺖ
ورودی منابع ماﻟی جدید بﻪ ﺻنﻌﺖ ﻫجﻴنگ اسﺖ  .در اوایﻞ دﻫﻪ  2000رﺷد ﻗابﻞ توجهی در این ﺻنﻌﺖ وجود
داﺷتﻪ و اوضاع ﻗﺒﻞ از بﺤران ماﻟی سال  2008بﻪ اوج ﺧود رسﻴد .ﭘس از ﺧسارت ﻫای  ، 2008-2009رﺷد ﻗابﻞ
توجهی در دارایی ﻫا ادامﻪ داﺷﺖ.

شكل -2استراتژیهای جهت دار برای داراییهای تحت مدیریت
منﺒع :

BarclayHedge, 2015

در ﺷﻜﻞ ﻓوق رﺷد تاریخی دارایی ﻫای با استراتﮋی ﻫای جهﺖ دار ارائﻪ ﺷده اسﺖ.
از اواﺧر سال  1999تا سﻪ ماﻫﻪ سوم  2015سرمایﻪ گﺬار متوسط می تواند بﻴن 3تا  4برابر سرمایﻪ اوﻟﻴﻪ ﺧود
بازده کسﺐ نﻤاید  .ﺷاﺧص ﻫا در ﻃول تﻤام دوره بﻪ جﺰ ( 2008بﺤران ماﻟی) و ( 2011بﺤران منﻄﻘﻪ اروﭘایی) بﻪ
سﻤﺖ باال حرکﺖ می کردند .این کاﻫش در بازده با کاﻫش دارایی تﺤﺖ مدیریﺖ  ،ﺧصوﺻا در سال  2008ﻫﻤاﻫنگ
می باﺷد .اﻫﻤﻴﺖ مﻄاﻟﻌﻪ در این زمﻴنﻪ بﻪ دﻟﻴﻞ تأثﻴری اسﺖ کﻪ این ﺻندوقﻫا بر بازار سرمایﻪ کشورﻫا داﺷتﻪ و از
ﻃریﻖ آنﻫا اﻓراد و ﺷرکﺖﻫا اﻗدام بﻪ سرمایﻪگﺬاری در این ﺻندوق ﻫا مینﻤایند .ﻟﺬا برای سرمایﻪگﺬاران ﻋالﻗﻤند
بﻪ ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ  ،این موضوع اﻫﻤﻴﺖ دارد کﻪ کدام یﻚ از ﺻندوقﻫای ﻫجﻴنگ ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد بهتری
داﺷتﻪ و برای سرمایﻪگﺬاری مناسﺐترند و اینکﻪ آیا مﻌﻴار مناسﺐ و دﻗﻴﻘی برای این مساﻟﻪ وجود دارد یا ﺧﻴر.

Amman,Huber
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سورتﻴنو ( ) 1999از ریسﻚ نامﻄﻠوب برای ارزیابی ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ استﻔاده کرد .آگاروال و نایﻚ
(  )Agarwal V, Naik N, 2000مﻴﺰان ﻗابﻞ مالحﻈﻪ ای از ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد در دوره زمانی سﻪ ماﻫﻪ را بررسی کردند
کﻪ این ویﮋگی با حرکﺖ بﻪ سﻤﺖ بازده ساالنﻪ ،کاﻫش یاﻓﺖ .از این رو ،ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫجﻴنگ ﻋﻤدتا کوتاه
مدت می باﺷد .بﻪ نﻈر می رسد ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد بﻪ نوع استراتﮋی کﻪ ﺻندوق ﻫجﻴنگ از آن ﭘﻴروی می کند ،مرتﺒط
نﻤی باﺷد.
در ﻫﻤان سال ،آگاروال و نایﻚ ( )2000با استﻔاده از ﭘایگاه داده  HFRاز سال  1995تا  ،1998ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد
ﺻندوق ﻫجﻴنگ را با استﻔاده از روش ﻫای ﭘارامتریﻚ و غﻴر ﭘارامتریﻚ مورد بررسی ﻗرار دادندو از روش ﻫای
احتﻤاﻟی جدول برنده ﻫا و بازنده ﻫا با نسﺒﺖ متﻘابﻞ بﻪ نسﺒﺖ  CPRاستﻔاده کردند .آنها نتایج مشابهی با مﻄاﻟﻌات
ﻗﺒﻠی ﺧود داﺷتند ،کﻪ نشان می داد در استراتﮋی ﻫای مختﻠف ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ ،ﻋﻤدتا در دوره ﻫای سﻪ
ماﻫﻪ ،ثﺒات وجود دارد :بازنده ﻫا ﺻندوق ﻫﻤچنان زیان ده و برنده ﻫا ﻫﻤچنان سودآور بودند.
بﻪ ﻫﻤﻴن ترتﻴﺐ ،بارس ( )2003ﻋﻤﻠﻜرد ثﺒات ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ را در دوره ﻫای کوتاه مدت و بﻠند مدت
با استﻔاده از ﭘایگاه داده ﻫای ﺻندوق ﻫجﻴنگ  HFRاز سال  1992تا  2000با استﻔاده از آزمون ﻫای غﻴر ﭘارامتریﻚ
مورد بررسی ﻗرار داد کﻪ متﻔاوت از تﺤﻘﻴﻘات آگاروال و نایﻚ ( )2000اسﺖ کﻪ در نتﻴجﻪ اثﺒات ﺷد ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد
ﺻندوق ﻫجﻴنگ با استراتﮋی ﻫجﻴنگ ارتﺒاﻃی ندارد .آنها ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد را برای مدت زمان یﻜﻤاه تا سﻪ ماه را
مشاﻫده نﻤودند.
درمﻄاﻟﻌﻪ ای توسط کوﻫﻪ و ﻫﻤﻜاران ( )2003برای استراتﮋی سرمایﻪ گﺬاری ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ  ،ویﮋگی
ﻫای ﺻندوق و ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد مورد بررسی ﻗرار گرﻓﺖ .آنها از ﭘایگاﻫهای اﻃالﻋاتی EurekaHedge Advisors Pte
( Ltdدر حال حاضر  )Eurekahedgeو ( HedgeFund Intelligenceبﻌدﻫا  )AsiaHedgeاستﻔاده کردند .نﻤونﻪ داده
ﻫا از سال  1999تا 2003مورد بررسی ﻗرار گرﻓﺖ و با استﻔاده از آزمونهای دو دوره ای و ﭼند دوره ای آماره
کوﻟﻤوگروف-اسﻤﻴرنوف ،بﻪ این نتﻴجﻪ رسﻴدند کﻪ بازده ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ آسﻴایی دارای ﭘویایی بﻴشتری در
دوره ﻫای ماﻫانﻪ در مﻘایسﻪ با دوره ﻫای سﻪ ماﻫﻪ دارد .ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ ﭘس از اﻓﺰایش دوره
زمانی  ،بﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺰینﻪ ﻫایی کﻪ برای مدیریﺖ ﺻندوق ﭘرداﺧﺖ می کنند  ،بﻪ مﻴﺰان ﻗابﻞ توجهی بﻴش از یﻚ
ﭼهارم کاﻫش یاﻓﺖ.
ﻫری و برسن ( )2004از سال  19٧٧تا  1998در تﺤﻘﻴﻘاتی داده ﻫای مربوط بﻪ ﺷرکﺖ مدیریﺖ دارایی ﻟﻴپورت
را مورد استﻔاده ﻗرار دادند .آنها ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫجﻴنگ و رابﻄﻪ بﻴن اندازه ﺻندوق و ﻋﻤﻠﻜرد آنها را بررسی
و استراتﮋی ﺻندوق ﻫجﻴنگ را ﺷناسایی کردند :جهانی ،کالن جهانی ،بخشی ،بازار ﺧنثی ،رویداد مﺤور و اﺧﺬ
موﻗﻌﻴﺖ ﺧرید یا ﻓروش .ﻫﻤچنﻴن دو دستﻪ ﺻندوق در ﺻندوق وجود داﺷﺖ ( :1 )FoFﺻندوﻗهای ﻫجﻴنگ در آمریﻜا
و ﺻندوﻗهای ﻓراساحﻠی.

)Fund of Funds (FOF
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 -1-2هزینه های عملكرد و مدیریت
مﻌﻤوال ﺷناﺧتﻪ ﺷده اسﺖ کﻪ مدیران ﺻندوق ﻫﺰینﻪ ﻫای ﻋﻤﻠﻜرد و مدیریﺖ را بﻪ سرمایﻪ گﺬاران می ﭘردازند.
ﻫﺰینﻪ اداری یا مدیریتی درﺻد جﺒران ﺧسارت اسﺖ و اغﻠﺐ بﻪ ﭘایگاه داده ﻫای ﻓروﺷندگان برای ﻫر ﺻندوق
گﺰارش می ﺷود .این ﻫﺰینﻪ یﻚ درﺻد ثابﺖ (تﻌﻴﻴن ﺷده در راه اندازی ﺻندوق) دارایی ﻫای تﺤﺖ مدیریﺖ اسﺖ،
ماﻫانﻪ مﺤاسﺒﻪ می ﺷود و از ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق کﻪ بﻪ ﭘایگاه داده گﺰارش می ﺷود ،کسر می ﺷود .ﻫﺰینﻪ ﻋﻤﻠﻜرد یﻚ
نرخ ثابﺖ ثابﺖ در سود سود ﺻندوق اسﺖ و بﻪ مدیر ،اغﻠﺐ در ﭘایان ﻫر ماه ،ﻗابﻞ ﭘرداﺧﺖ اسﺖ .مﻌﻤوال ﻫﺰینﻪ ﻫای
اجرایی تﻘریﺒا  ٪20سود اسﺖ در حاﻟی کﻪ ﻫﺰینﻪ ﻫای اداری  ٪2تا  ٪1از دارایی ﻫای مدیریﺖ اسﺖ .با این حال،
سوال مهم این اسﺖ کﻪ آیا بﻴن ﻫﺰینﻪ ﻫای ﻋﻤﻠﻜرد و ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫای حﻤایتی ارتﺒاط وجود دارد .در زیر ،ما
برﺧی از مﻄاﻟﻌات را با این مسئﻠﻪ مﻄرح می کنﻴم .ما نتﻴجﻪ گرﻓتﻴم کﻪ رابﻄﻪ مثﺒﺖ بﻴن ﻫﺰینﻪ ﻫای انگﻴﺰﺷی و
ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق وجود دارد و بازده اضاﻓی بﻴش از ﻫﺰینﻪ ﻫای اضاﻓی اسﺖ .این نتﻴجﻪ نسﺒتا بصری و بﻪ راحتی
ﻗابﻞ توضﻴح اسﺖ زیرا ﻫﻤسویی بﻴن مناﻓع مدیران ﺻندوق و مناﻓع سرمایﻪ گﺬاران وجود دارد .جدول  5تﻤام
مﻄاﻟﻌاتی را انجام می دﻫد کﻪ ﻫﺰینﻪ ﻫای انجام تﺤﻘﻴﻖ را بررسی می کنند.
-2-2ثبات عملكرد صندوق هجینگ
اﺻﻄالح «ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد» برای نشان دادن ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری اسﺖ .بﻪ ﻋﺒارت دیگر ،ﭼگونگی
ﻋﻤﻠﻜرد مستﻤر ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری بﻪ ﺻورت مثﺒﺖ یا منﻔی اسﺖ .ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد مﻌﻤوالً در کوتاهمدت
(کﻤتر یا برابر یﻚ سال) و درازمدت (بﻴش از یﻚ سال) اندازهگﻴری میگردد.
مﻄاﻟﻌات زیادی در رابﻄﻪ با ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق سرمایﻪگﺬاری انجام ﺷده کﻪ برﺧی از آنﻫا را بازگو ﺧواﻫﻴم
کرد .بﻴشتر یاﻓتﻪﻫای ﻗﺒﻞ از سال  200٧بﻴانگر آن اسﺖ کﻪ ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد بﻪ ﺻورت کوتاهمدت (از یﻚ تا سﻪ ماه)
وجود دارد .بﻴشترین ثﺒات تا یﻚ سال ﻃول میکشد و بﻪ نﻈر نﻤیرسد ﻫﻴچ ثﺒات ﻋﻤﻠﻜردی باالتر از یﻚ سال
وجود داﺷتﻪ باﺷد .ﻫﻤچنﻴن بﻌضی از استراتﮋیﻫا از بﻘﻴﻪ یﻜپارﭼﻪتر بﻪ نﻈر میرسند .بﻪ ویﮋه برای استراتﮋیﻫای
غﻴرجهﺖدار ،ﺷهودی اسﺖ .با این حال ،ﻃی ﭘنج سال گﺬﺷتﻪ ،برﺧی از مﻄاﻟﻌات با استﻔاده از روشﻫای ﭘﻴشرﻓتﻪتر
اﻗتصادسنجی نشان داده اند کﻪ ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد درازمدت وجود دارد .در برﺧی موارد ،ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد تا ﭘنج سال بﻪ
ﻃول میانجامد .در ادامﻪ بررسی و تجﺰیﻪ و تﺤﻠﻴﻞ جﺰئﻴات مربوط بﻪ مﻄاﻟﻌات مربوط بﻪ ثﺒات کوتاهمدت
وﻃوالنیمدت بازده و اینﻜﻪ ﭼگونﻪ مﺤﻘﻘان یا سرمایﻪگﺬاران میتوانند از این اﻟگوﻫا بهتر بهرهبرداری کنند ،بررسی
میکنﻴم.
 -3-2ثبات عملكرد در كوتاهمدت
ﭘارک و استوم ( )1998در مﻄاﻟﻌۀ اوﻟﻴﻪ ﺧود ،ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق سرمایﻪگﺬاری را با استﻔاده از ﭘایگاه دادۀ
 TASSاز سال  1986تا  199٧مورد بررسی ﻗرار دادند .آنﻫا با استﻔاده از رگرسﻴون ،با توجﻪ بﻪ بازدهﻫای
تنﻈﻴمنشده برای نرخ بدون ریسﻚ ،مورد استﻔاده ﻗرار گرﻓتند .بﻪ ﻃور دﻗﻴﻖتر از نسﺒﺖ α = σکﻪ در آن  αبازده
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بﻴش از مﻌﻴار ﺷاﺧص بوده و  σانﺤراف استاندارد ﺻندوق اسﺖ ،استﻔاده میﺷود .آنﻫا دریاﻓتند کﻪ ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد
یﻚ سال اسﺖ .این ﻋنصر میتواند نشاندﻫندۀ ﻋﻤﻠﻜرد آینده باﺷد .با این حال ،بﻪ نﻈر میرسد ﻗدرت ثﺒات بﻪﻃور
ﻗابﻞتوجهی از ساﻟی بﻪ سال دیگر متﻔاوت باﺷد .نتایج مشابهی نﻴﺰ برای ( CTAsمشاوران بازرگانی کاال) یاﻓﺖ ﺷد.
آگراوال و نایﻚ در تﺤﻘﻴﻘات ﺧود ،مﻴﺰان ثﺒات و ﭘایداری ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق را ﭘﻴش و ﭘس از ﺻندوقﻫای
سرمایﻪگﺬاری از  1982تا  1998با استﻔاده از ﭘایگاه دادۀ ﭘﮋوﻫشی تﺤﻘﻴﻘات ﺻندوق ﻫجﻴنگ مورد بررسی ﻗرار
دادند .آنﻫا از ﭼارﭼوب ﭼنددورهای و ﭼارﭼوب سنتی دودورهای استﻔاده کردند .در ﭼهارﭼوب نخسﺖ ،احتﻤال
کﻤی وجود داﺷﺖ کﻪ ثﺒات مشاﻫدهﺷده تصادﻓی باﺷد .آنﻫا ﻫﻤچنﻴن اندازهگﻴری کردند کﻪ آیا ثﺒات بﻪ ﻋﻠﺖ
بازدﻫی اندازهگﻴریﺷده بﻴش از سﻪ ماه (کوتاهمدت) و یا بﻴش از ﭼند سال (ﻃوالنیمدت) اسﺖ یا ﺧﻴر .سرانجام،
بررسی کردند کﻪ آیا ﻫﺰینﻪﻫا بر مﻴﺰان ثﺒات ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری تأثﻴر میگﺬارد یا ﺧﻴر.
 -4-2استراتژیهای بازده جهتدار صندوق سرمایهگذاری
روشﻫای مﺒتنی بر رگرسﻴون (ﭘارامتری) و مﺒتنی بر جدول (غﻴرﭘارامتریﻚ) را استﻔاده کردند .در اوﻟﻴن رویﻜرد،
آنﻫا در ﻃول دورۀ ﻓﻌﻠی نسﺒﺖ بﻪ دورهﻫای ﻗﺒﻠی ،آﻟﻔا (نسﺒﺖ ارزیابی) را کاﻫش دادند .ضریﺐ ﺷﻴﺐ مثﺒﺖ بﻪ این
مﻌنی اسﺖ کﻪ ﺻندوق سرمایﻪگﺬاری کﻪ در دورۀ ﻗﺒﻠی ﺧوب ﻋﻤﻞ نﻤوده ،در دورۀ دادهﺷده نﻴﺰ ﺧوب ﻋﻤﻞ کرده
اسﺖ .برای روش دوم آنﻫا یﻚ جدول احتﻤاﻟی برندگان و بازندهﻫا را ایجاد کردند .در این جدول ،یﻚ ﺻندوق
ﻫجﻴنگ برنده در نﻈر گرﻓتﻪ میﺷود ،اگر آﻟﻔای آن ﺻندوق باالتر از آﻟﻔای متوسط تﻤام ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری
باﺷد ،در دورۀ مشخصی در یﻚ استراتﮋی ﻗابﻞمﻘایسﻪ ﻫستند .در غﻴر این ﺻورت این ﺻندوق سرمایﻪگﺬاری بازنده
اسﺖ .این تﻜنﻴﻚﻫا یﻚ نسﺒﺖ متﻘابﻞ مﺤصوالت متﻘابﻞ بﻪ  CRPو آمار مجﺬور کای بود.
آگاروال و نایﻚ مﻴﺰان ﻗابﻞمالحﻈﻪای از ثﺒات را در ﭘروسۀ زمانی سﻪماﻫﻪ ﭘﻴدا کردند .این ویﮋگی با حرکﺖ بﻪ
سﻤﺖ بازده ساالنﻪ ،تضﻌﻴف میگردد .از اینرو ،ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق سرمایﻪگﺬاری ﻋﻤدتاً کوتاهمدت اسﺖ .بﻪ نﻈر
میرسد ثﺒات بﻪ نوع استراتﮋیای کﻪ ﺻندوق سرمایﻪگﺬاری از آن ﭘﻴروی میکند ،مرتﺒط نﻴسﺖ .درجۀ ثﺒات در
ﭼارﭼوب ﭼنددورهای ،بﻪ ﻃور ﻗابﻞتوجهی کوﭼﻚتر از آنچﻪ بر مﺒنای ﭼارﭼوب سنتی دو دورهای ﺻورت میگﻴرد،
اسﺖ .ﻋالوه بر این ،ﭼارﭼوب ﭼندمرحﻠﻪای در بررسی با بازده ساالنﻪ تﻘریﺒاً ﻫﻴچ ثﺒاتی ندارد .نسﺒﺖ دادن ﻫﺰینﻪﻫای
ﻋﻤﻠﻜرد بر ثﺒات کوتاهمدت تأثﻴری ندارد.
در ﻫﻤان سال ،آگاروال و نایﻚ با استﻔاده از ﭘایگاه دادۀ  HFRاز  1995تا  ،1998ثﺒات ﺻندوق سرمایﻪگﺬاری
را بﻪ کﻤﻚ روشﻫای ﭘارامتری و غﻴرﭘارامتری مورد بررسی ﻗرار دادند .بﻪ ﻃور ﺧاص ،از روشﻫای مشابﻪ در مﻄاﻟﻌۀ
ﺧود مانند ﭘسگرایی (نسﺒﺖ ارزیابی) و روشﻫای احتﻤاﻟی جدول برندگان و بازندهﻫا با نسﺒﺖ متﻘابﻞ مﺤصول
نسﺒﺖ  CPRاستﻔاده کردند .آنﻫا نتایج مشابهی با مﻄاﻟﻌات ﻗﺒﻠی ﺧود داﺷتند ،کﻪ نشان میداد در استراتﮋیﻫای
مختﻠف ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری ،ﻋﻤدتاً در حوزهﻫای سﻪ ماﻫﻪ ثﺒات وجود دارد :بازندگان ﺻندوق ﻫﻤچنان بازنده
بودند ،در ﻋوض برندهﻫا ﻫﻤچنان برنده بودند.
بﻪ ﻫﻤﻴن ترتﻴﺐ ،بارس و ﻫﻤﻜاران ( )2003ﻋﻤﻠﻜرد ثﺒات ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری را در حوزهﻫای کوتاهمدت
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و بﻠندمدت سرمایﻪگﺬاری با استﻔاده از ﭘایگاه دادۀ مدیریﺖ ریسﻚ ماﻟی ( )HFRاز سال  1992تا  2000انجام
دادند .آنﻫا بر آزمونﻫای غﻴرﭘارامتریﻚ تﻤرکﺰ داﺷتند .یﻚ ﺻندوق را بﻪ ﻋنوان برنده ،اگر ﻋﻤﻠﻜردی بﻴش از حد
متوسط برای یﻚ دورۀ مﻌﻴن داﺷتﻪ باﺷد ،و در مﻘابﻞ ﺻندوق دیگر را بﻪ ﻋنوان بازنده در نﻈر گرﻓتند .آنﻫا دریاﻓتند
کﻪ استراتﮋیﻫای متخصص اﻋتﺒاری و ارزش نسﺒی باثﺒاتترین استراتﮋی بودند (ﺷامﻞ بﻴشترین درﺻد مدیرانی
بودند کﻪ بﻪ ﻃور مداوم از ﻫﻤتایان متوسط ﺧود برتر بودند).
این امر متﻔاوت از تﺤﻘﻴﻘات آگاروال و نایﻚ ( )a2000اسﺖ کﻪ متوجﻪ ﺷدند ثﺒات بﻪ نوﻋی با استراتﮋی مربوط
نﻴسﺖ .با وجود این ،این ثﺒات بﻪ سرﻋﺖ با گسترش حوزۀ زمان ،بﻪ سرﻋﺖ مﺤو گردید .نویسندگان نﻴﺰ مدتزمان
ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد را تﺤﻠﻴﻞ کردند .آنﻫا برای مدت کوتاﻫی (یﻚ تا سﻪ ماه) ثﺒات را مشاﻫده نﻤودند.
در ﻫﻤان سال ،مﻄاﻟﻌۀ جاﻟﺒی از کوﻫﻪ و ﻫﻤﻜاران ( )2003ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری را در رابﻄﻪ با سﺒﻚ،
ویﮋگیﻫای ﺻندوق و ثﺒات آنﻫا مورد بررسی ﻗرار داد .آنﻫا از ﭘایگاهﻫای اﻃالﻋاتی EurekaHedge Advisors Pte
( Ltdدر حال حاضر  )Eurekahedgeو ( HedgeFund Intelligenceبﻌدﻫا  )AsiaHedgeاستﻔاده میکردند .نﻤونۀ
دادهﻫا از سال  1999تا  2003مورد بررسی ﻗرار گرﻓﺖ با استﻔاده از تسﺖﻫای دودوره و ﭼنددورهای (آماره
کوﻟﻤوگروف-اسﻤﻴرنوف) ،دریاﻓتند کﻪ بازده ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری آسﻴایی ﭘویایی بﻴشتری در دورهﻫای ماﻫانﻪ
در مﻘایسﻪ با دورهﻫای سﻪماﻫﻪ داﺷتﻪ اسﺖ .این ثﺒات ﭘس از اﻓﺰایش مدتزمان اندازهگﻴری ،بﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺰینﻪﻫایی
کﻪ ﭘرداﺧﺖ میکردند ،بﻪ مﻴﺰان ﻗابﻞ توجهی بﻪ بﻴشتر از یﻚ ﭼهارم کاﻫش یاﻓﺖ.
ﻫری و برسن ( )2004از سال  19٧٧تا  1998در تﺤﻘﻴﻘاتی دادهﻫای اﺧتصاصیاﻓتﻪ توسط ﺷرکﺖ تخصﻴص
دارایی الﭘورت را مورد استﻔاده ﻗرار دادند .آنﻫا ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫجﻴنگ و رابﻄۀ بﻴن اندازۀ ﺻندوق و ﻋﻤﻠﻜرد
آنﻫا را بررسی نﻤودند و ﻫﻔﺖ سﺒﻚ استراتﮋی ﺻندوق ﻫجﻴنگ را ﺷناسایی کردند :جهانی ،کالن جهانی ،بخشی،
بیﻃرﻓی بازار ،رویداد مﺤور و اﺧﺬ ﭘوزیشن ﺧرید یا ﻓروش .ﻫﻤچنﻴن دو دستﻪ ﺻندوق در ﺻندوق وجود داﺷﺖ
( :1 )FOFﺻندوﻗهای سرمایﻪگﺬاری در ایاالتمتﺤدۀ آمریﻜا و ﺻندوقﻫای ﻓراساحﻠی .
نویسندگان از سﻪ روش دیگر را استﻔاده کردند -1 :رگرسﻴون بﻴن بازدهﻫای ﻓﻌﻠی و بازدهﻫای گﺬﺷتﻪ -2
تﺤﻠﻴﻞ سﺒﻚ سرمایﻪگﺬاری بر اساس ﺷارپ ( )1992و ﻓانگ و ﻫسﻴﻪ ( -3 )199٧آزمون نﻤونﻪای با استﻔاده از
رتﺒۀ ﻫﻤﺒستگی اسپﻴﻴرمن.
آنﻫا دﻟﻴﻠی بر ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد کوتاهمدت برای تﻘریﺒاً تﻤام سﺒﻚﻫا بﻪ غﻴر از ﻓروش کوتاهمدت را دریاﻓتند .با
این حال ،ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد بسﻴار کوﭼﻚ بود .تﻌداد زیادی از مشاﻫدات و تﻜنﻴﻚﻫای دﻗﻴﻖ برای ﺷناسایی آن الزم
بود ،ﻫرﭼند از دادهﻫایی کﻪ مدتزمان ﻃوالنی را ﭘوﺷش میداد و از سﻪ روش جایگﺰین استﻔاده میکردند .نتایج
آنﻫا بسﻴار ﺷﺒﻴﻪ بﻪ مﻄاﻟﻌات آگاروال و نایﻚ ( )2000 aبود کﻪ بﻪ ﻃور مشابﻪ برﺧی از تأثﻴرات ﻋﻤﻠﻜرد را در
ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری بﻪ استثنای استراتﮋیﻫای ﻓروش کوتاهمدت یاﻓتند .سﺒﻚﻫایی کﻪ بﻴشترین ثﺒات را
نشان داد ،بازار بیﻃرف و دو سﺒﻚ سرمایﻪگﺬاری در ﺻندوقﻫا وکالن جهانی بود .آگاروال و نایﻚ ()2000 a
ﻫﻤچنﻴن کشف کردند کﻪ برﺧی از سﺒﻚﻫای ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬار نشاندﻫندۀ ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد بﻴشتر نسﺒﺖ بﻪ
)Fund of Funds (FOF
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دیگر سﺒﻚﻫاسﺖ.
بﻪ ﻫﻤﻴن ترتﻴﺐ ،مﻄاﻟﻌﻪای با در نﻈر گرﻓتن دورۀ ﻃوالنی بازدهﻫای ﺻندوق سرمایﻪگﺬاری توسط کاﭘوﭼی و
ﻫابر ( )2004انجام ﺷد .آنﻫا با استﻔاده از ﭘایگاه دادهﻫای  HFRو  MARاز سال  1984تا  ،2000ﻋﻤﻠﻜرد
ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری را بررسی کردند و با استﻔاده از مدلﻫای رگرسﻴون  10و  14ﻋامﻠی ،متوجﻪ ﺷدند کﻪ
سرمایﻪگﺬاران ارﺷد بﻪ دنﺒال استراتﮋیﻫای ﭘویا بودند ،درحاﻟیکﻪ ﻋﻤﻠﻜرد ﭘایﻴن مدیران استراتﮋیﻚ (بﻪ ﻃور ﻗابﻞ
توجهی در بازارﻫای نوظهور اوراق ﻗرضﻪ) بودند .ﻫﻤچنﻴن ﻫﻴچ ثﺒات ﻋﻤﻠﻜردی برای بهترین و بدترین ﻋﻤﻠﻜرد
ﺻندوقﻫای سرمایﻪ گﺬاری وجود نداﺷﺖ .در مﻘابﻞ ،ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد در مﻘﻴاس یﻚ ﭘنجم سرمایﻪﻫا بود.
ﻋالوه بر این ،ﺻندوقﻫایی کﻪ درآمد متوسط را تجربﻪ کرده بودند ،اغﻠﺐ ﺷاﺧص باالی ارزش یﻚ ﺷرکﺖ بﻪ
ارزش بازار را ﻋرضﻪ میکردند .برﻋﻜس ،آن دستﻪ از ﺻندوقﻫایی کﻪ بهترین و بدترین بودند ،بﻪ نﻔع ﺷاﺧص ارزش
یﻚ ﺷرکﺖ بﻪ ارزش بازار بودند .در مورد استراتﮋیﻫا ،آنﻫا دریاﻓتند کﻪ دو تا از آنﻫا بﻪ ﺻورت سﻴستﻤاتﻴﻚ در
بازار بهتر ﻋﻤﻞ کردند :جهانی کالن ،بازار بی ﻃرف ،کﻪ ﺧارج از بازار از سال  1994تا  2000ﻋﻤﻠﻜرد بهتری داﺷتند.
با این حال ،نگرانی در مورد ﻗابﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴنان آمار مشاﻫدات بازده از سال  1984تا سال  1993بﻪ ﻋﻠﺖ وﻗایع
ناگهانی تاریخی (کﻤﺒود اﻃالﻋات برای ﺻندوقﻫایی کﻪ ﻗﺒﻞ از سال  1994در ﭘایگاه دادهﻫا از بﻴن رﻓتﻪ بودند)
وجود دارد.
کاﭘوﭼی ( )2009با گسترش مﻄاﻟﻌۀ ﻗﺒﻠی ﺧود (کاﭘوﭼی و ﻫابنر )2004 ،و با استﻔاده از روشﻫای مشابﻪ ،اﻟﺒتﻪ
با اضاﻓﻪ کردن دو ﭘایگاه دادۀ دیگر (تاس و بارکﻠﻴﺰ) ،مﻌﻴارﻫایی را کﻪ ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری را ﻗادر میسازد تا
بازار سهام و ﺷاﺧصﻫای اوراق ﻗرضﻪ را در بازارﻫای ﺻﻌودی و نﺰوﻟی اﻓﺰایش دﻫند ،مورد بررسی ﻗرار داد .این دوره
در سالﻫای  1995تا  2002کﻪ اوج ﺷاﺧص  NASDAQبود .ارزیابیﻫای مورد استﻔاده ﺷامﻞ بازده ،نوسان ،نسﺒﺖ
ﺷارپ ،آﻟﻔا ،بتا و ﭼوﻟگی بود .او دریاﻓﺖ کﻪ ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری با بازده ﭘایدار و نوسانات ﭘایﻴن و یا در
موﻗﻌﻴﺖ ﭘایﻴن نسﺒﺖ بﻪ بازار بﻪ ﺷدت میتوانند ﺷاﺧصﻫای بازار بﻪ ﺻورت مناسﺐ تﺤﺖ تﻤامی ﺷرایط بازار بهتر
ﻋﻤﻞ نﻤایند.
یﻜی دیگر از مﻄاﻟﻌات بسﻴار مهم در مورد ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ،از اﻟﻴنگ ( )2009بود .او تﻌدادی از مﻄاﻟﻌات ثﺒات
ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری را بررسی نﻤود .او نشان داد کﻪ ثﺒات ﺻندوق سرمایﻪگﺬاری برای مدت کوتاﻫی
تا ﺷش ماه وجود دارد .با وجود این ،ﻫرﭼﻪ مدتزمان ﻃوالنیتر باﺷد ،اﻫﻤﻴﺖ ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق سرمایﻪگﺬاری
کﻤتر اسﺖ .اﻟﻴنگ ﻫﻤچنﻴن مﻄاﻟﻌﻪای تجربی از ثﺒات ﻋﻤﻠﻜردﺻندوق سرمایﻪگﺬاری نﻴﺰ ارائﻪ داد.
اﻟﻴنگ از دادهﻫای  CISDMو ﺷش روش مختﻠف (آزمون کراس ﭘروتئﻴن ( ،)CPRآزمون کای ( ،)CSضریﺐ
اﻃالﻋات رتﺒﻪ بندی ( ،)RICﻫﻤﻜاری رتﺒۀ اسپﻴرمن ( ،)SRCرگرسﻴون مﻘﻄﻌی ( )CSRو تسﺖ کﻠﻤوگروف-
اسﻤﻴرنوف ( )KSنﻤونۀ آماری از سال  1996تا  2005استﻔاده نﻤود .او  18گروه استراتﮋیﻚ ﺻندوق سرمایﻪگﺬاری
را با ﺷش اﻓﻖ زمانی در نﻈر گرﻓﺖ :ماﻫانﻪ ،دوماﻫانﻪ ،سﻪماﻫﻪ ،نﻴمساﻟﻪ ،ساﻟﻴانﻪ و دوساﻟﻪ .او ﻫﻤچنﻴن ﺷش ضریﺐ
ﻋﻤﻠﻜرد (بازده ﺧام ،نسﺒﺖ ﺷارپ ،دو نسخۀ آﻟﻔا و دو نسﺒﺖ ارزیابی مرتﺒط) را در نﻈر گرﻓﺖ.
اکثر آزمونﻫا سﻄح باالی ثﺒات ﻋﻤﻠﻜردی را برای دورۀ زمانی تا ﺷش ماه نشان دادند .سﻄوح ثﺒات کﻤی
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کاﻫش یاﻓﺖ ،زیرا دورۀ زمانی بﻴشتر از ﺷش ماه ﺷد .با این حال ذکر این نﻜتﻪ مهم اسﺖ کﻪ سﻄح ثﺒات بﻪ ﻃور
گستردهای بستﻪ بﻪ روشﺷناسی متﻔاوت اسﺖ .اﻟﻴنگ نتﻴجﻪگﻴری آگاروال و نایﻚ ( )2000 aرا تأیﻴد کرد کﻪ
سﻄح ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد در یﻚ ﭼارﭼوب ﭼند دورهای بﻪﻃور ﻗابﻞمالحﻈﻪای کﻤتر از آنچﻪ در ﭼارﭼوب دو دوره در
نﻈر گرﻓتﻪ ﺷده ،میباﺷد.
اﻟﻴنگ تﻔاوتﻫای ﻋﻤﻠﻜرد در استراتﮋیﻫای مختﻠف ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری را دریاﻓﺖ .استراتﮋیﻫای تﺒدیﻞ
اوراق بهادار  1و بازارﻫای نوظهور دارای سﻄوح بسﻴار باالی ثﺒات ﻋﻤﻠﻜردی بودند .در مﻘابﻞ ،استراتﮋیﻫایی مانند
اﺧﺬ ﭘوزیشن ﺧرید برای سهام سﻄوح کﻤتری از اﻫﻤﻴﺖ را داﺷتند .ﻋالوه بر این ،استراتﮋی ادغام و استراتﮋی بخشی،
مﻘادیر باالیی از اﻫﻤﻴﺖ ﺧود را در سراسر حوزهﻫای زمانی حﻔظ کرد ،بر ﺧالف سایر راﻫﺒردﻫایی کﻪ در آنﻫا سﻄح
اﻫﻤﻴﺖ کاﻫش یاﻓﺖ،اﻟﻴنگ نتﻴجﻪ گرﻓﺖ کﻪ ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری ،بﻪ ﺷﻴوۀ ﺧاص مدیریﺖ
ﺻندوق مربوط میﺷود.آنﻫا دریاﻓتند کﻪ  20درﺻد متغﻴرﻫای بازده ﺻندوقﻫا را میتوان بﻪ سﺒﻚ مدیریﺖ ﺻندوق
نسﺒﺖ داد .بﻪ نﻈر میرسد کﻪ سﻄح ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق سرمایﻪگﺬاری با انتخاب مﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜرد ارتﺒاط ندارد.
مﻄاﻟﻌۀ مهم کاسووسﻜی و ﻫﻤﻜاران ( )200٧تﻤام مﻄاﻟﻌات ﻓوق را بﻪ ﭼاﻟش کشﻴده اسﺖ .آنﻫا از ﭼهار ﭘایگاه
داده  CISDM، HFR،TASSو MSCIاستﻔاده نﻤودند .دورۀ نﻤونﻪ از سال  1990تا  ،2002دورۀ زمانی دوزادهساﻟﻪ
بود .با بهرهگﻴری از روش ﺧود راه اندازی  ،2دریاﻓتند کﻪ بهترین ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری نﻤیتواند بر
اساس ﺷانس باﺷد .ﻋالوه بر این ،ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق سرمایﻪگﺬاری دراﻓﻖ زمانی ساالنﻪ وجود دارد .بﻪ ﻋالوه ،با
استﻔاده از مﻘﻴاسﻫای بﻴﺰین  ،3آنﻫا بر مشﻜﻞ منﻔی دورۀ نﻤونۀ کوتاهمدت کﻪ بسﻴاری از وجوه باال دارای تاریخچۀ
بسﻴار کوتاﻫی ﻫستند و بﻪ این ترتﻴﺐ ،آﻟﻔا ﻋﻤﻠﻜرد ارﻗام باال را بﻴش از حد ارزیابی میکند و ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوقﻫای
درآمد ﭘایﻴن را کم ارزیابی میکند .کاسووسﻜی و ﻫﻤﻜاران استدالل نﻤودند کﻪ مﺤﻘﻘان اوﻟﻴﻪ بﻪ اندازۀ کاﻓی ﻋﻤﻠﻜرد
را دﻗﻴﻖ اندازه نگرﻓتند و بﻴش از حد بر احتﻤال بازده در کوتاهمدت تﻜﻴﻪ نﻤودند .بﻪ این ترتﻴﺐ ،آنﻫا بر اینﻜﻪ کﻪ
ﭼگونﻪ بازده در دورهﻫای کوتاهمدت رﻓتار میکند ،بﻴش از حد تﻤرکﺰ میکنند.
این نویسندگان ،دیگر توضﻴﺤات مربوط بﻪ نتایج ثﺒات (ثﺒات در ﻫﺰینﻪﻫا یا ﻫﻤﻜاری ﭘﻴاﭘی کوتاهمدت در بازده)
را در نﻈر گرﻓتند ،اما ﺷواﻫدی از ﻋدم تﻄابﻖ در این توجﻴﻪﻫا نﻴﺰ دیده میﺷد .بﻪ ﻋنوان مثال ،ﺷواﻫدی از ماندگاری
ضﻌﻴفتر ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری با درآمدﻫای باال .آﺧرین ،اما نﻪ کﻤترین ،ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری
برای برﺧی از استراتﮋیﻫای ﺻندوقﻫای تضﻤﻴنﺷده از ﻗﺒﻴﻞ سهام بﻠندمدت،کوتاهمدت ،مﻌامﻠﻪگران جهﺖدار ،ارزش
نسﺒی و سرمایۀ ﺻندوقﻫا ،ﻗویتر اسﺖ.
مﻄاﻟﻌۀ دیگری با نتایجی مشابﻪ از جوئن وارا و ﻫﻤﻜاران منتشر ﺷده اسﺖ ( )2012کﻪ ﭘنج ﭘایگاه داده را از
سال  1994تا  2011استﻔاده کرده اسﺖ :ﭘایگاهﻫای دادۀ بارکﻴﺰﻫدج ،یورکاﻫدج ،HFR ،مورنﻴنگ استار و تاس.
آنﻫا سﻪ دوره را در نﻈر گرﻓتند :ماﻫانﻪ ،ﺷشماﻫﻪ و ساﻟﻴانﻪ  .آنﻫا در ﻃول ساﻟﻴان متﻤادی ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد
ﻗابﻞتوجهی را نشان دادند .بﻪ ﻃور دﻗﻴﻖ ،ﺻندوقﻫای کوﭼﻚ نشاندﻫندۀ ثﺒات در حوزه ساالنﻪ بود ،در حاﻟی کﻪ
1.

Convertible Arbitrage
Bootstrap
3. Bayesian Measures
2.
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ثﺒات کوتاهمدت بﻪ ﻋﻠﺖ مﺤدودیﺖﻫای اﺷتراک (ﻗﻔﻞ نﻤودن ،اﺧﻄاریﻪ و دورهﻫای بازﭘرداﺧﺖ) سخﺖ اسﺖ .ثﺒات
ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری بﺰرگتر ،بسﻴار ضﻌﻴف اسﺖ.
آنﻫا بر تأثﻴرات اﺧتالﻓات ﭘایگاه داده و گرایش در ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری و رابﻄﻪﻫای مﻘﻄﻌی
بﻴن ویﮋگیﻫای ﺻندوقﻫا و بازدهﻫای تﻌدیﻞﺷده با ریسﻚ تأکﻴد کردند .ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری ،ثﺒات
و  ،نسﺒﺖ بﻪ انتخاب ﭘایگاه داده حساس ﻫستند .ﻫﻤچنﻴن ،ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد حساس بﻪ مﺤدودیﺖﻫای سهم ،اندازۀ
ﺻندوق ،تناوب متﻌادلسازی و ﻋﻤﻞ کردن ﻃرح اسﺖ.
ﻫنتاتی-کاﻓﻞ و ﭘرتی ( )2015از سال  2000تا  2012با ﭘایگاه دادۀ  HFRبرای تجﺰیﻪ و تﺤﻠﻴﻞ ویﮋگیﻫای
آماری بازده ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری از واژۀ تصادﻓی بودن استﻔاده کردند .آنﻫا با استﻔاده از تسﺖﻫای ﻋﻤومی
انجامﺷده ،امﻜان ﺻﻔر تصادﻓی بودن (یﻌنی ﻋدم ثﺒات) را در مﻘابﻞ یﻚ جایگﺰین وسﻴع و نامشخص از جﻤﻠﻪ
ﺷﻜسﺖﻫای ساﺧتاری یا وابستگی اول و دوم را بررسی نﻤودند.
آنﻫا دریاﻓتند کﻪ کﻤتر از  50درﺻد از نﻤونﻪ بر مﺒنای متغﻴرﻫای تصادﻓی توزیعﺷده مستﻘﻞ و یﻜسان اسﺖ اما
این رﻓتار بﻪ استراتﮋی بستگی دارد .تﺤﺖ ﭼارﭼوب جدیدی کﻪ با تصادف بودن و ثﺒات بودجۀ ﺻندوقﻫای بازﭘرداﺧﺖ
مواجﻪ میﺷود ،استﻤرار بﻴشتر برﺧی از استراتﮋیﻫا (بﻪ ﻋنوان مثال ارزش نسﺒی یا وابستﻪ بﻪ رویداد) را بهتر از سایر
ﺻندوقﻫا (مثال سرمایﻪگﺬاری سهام و استراتﮋیﻫای کالن) ﺧوﺷﻪبندی میکند.
بﻪ ﻃور ﺧالﺻﻪ ،نﻈر کﻠی این اسﺖ کﻪ ثﺒات کوتاهمدت وجود دارد (آگاروال و نایﻚ2000 ،؛ بارز و ﻫﻤﻜاران،
 ،)2003اما بﻪ نﻈر میرسد کﻪ استراتﮋیﻫای غﻴرجهﺖدار واضحتر بودن ثﺒات را نشان میدﻫند (بارز و ﻫﻤﻜاران،
2003؛ اﻟﻴنگ .)2009 ،جﺰئﻴات بﻴشتر در مورد ماﻫﻴﺖ این ثﺒات کوتاهمدت ﻫﻤچنان در حال ظهور اسﺖ ،بﻪ ﻋنوان
مثال ،تنوع متضاد مﻴان استراتﮋیﻫای مختﻠف (اﻟﻴنگ2009 ،؛ ﻫری و برورسن )2004 ،و ویﮋگیﻫای ﺻندوقﻫای
مختﻠف مانند اندازه (جوئن وارا و ﻫﻤﻜاران )2012 ،وجود دارد .
 -5-2ثبات طوالنیمدت
1

مﻄاﻟﻌۀ وانگ و ژنگ ( )2008اوﻟﻴنبار «ﺷاﺧص استﻘالل استراتﮋی» را مﻌرﻓی کرد .آنﻫا ﭘایگاه اﻃالﻋاتی تاس را از
سال  1994تا  200٧با استﻔاده از تجﺰیﻪ و تﺤﻠﻴﻞ رگرسﻴون (با مدل  ٧ﻋامﻠی  Fungو  ،Hsiehمدل  Carhartو تﺤﻠﻴﻞ
ﻓاما-مﻜﺒث) مورد بررسی ﻗرار دادند .ﺷاﺧص  SDIاندازهگﻴری تﻤایﺰ ﺻندوقﻫای سرمایﻪ و بر اساس دادهﻫای بازده
تاریخی اسﺖ .آنﻫا تغﻴﻴرات مﻘﻄﻌی ﻗابﻞ توجهی در  SDIو ثﺒات ﻗوی ﺻندوق  SDIتا ﭘنج سال ﭘﻴدا کردند .نتایج
آنﻫا نشان داد کﻪ بﻪ ﻃور متوسط  SDIباالتر با ﻋﻤﻠﻜرد بهتر ،ارتﺒاط دارد .ﻋالوه بر این ،نتایج آنﻫا نشان داد کﻪ
ﺻندوقﻫای کوﭼﻚتر ،ﺻندوقﻫای جوان و ﺻندوقﻫایی کﻪ دارای ﻫﺰینﻪﻫای انگﻴﺰﺷی باالتری ﻫستند SDI ،باالتری
را نشان میدﻫند .در نهایﺖ ،ﺷواﻫدی وجود دارد کﻪ ﺷاﺧص  SDIﺷاﺧصی از نوآوری مدیر ﺻندوق اسﺖ و میتواند
توسط سرمایﻪگﺬاران مورد استﻔاده ﻗرار گﻴرد.
آمان و ﻫﻤﻜاران ( )2013مﻄاﻟﻌۀ اﺧﻴری مربوط بﻪ مﻄاﻟﻌۀ ﻗﺒﻠی انجام دادهاند .آنﻫا از سال  1994تا  2008با
)Strategy Distinctiveness Index (SDI
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استﻔاده از ﭘایگاه دادهﻫای ﻟﻴپر /تاس و  CISDMاز روش ﺻندوق سرمایﻪگﺬاری ،ﺻندوقﻫای ﻫجﻴنگ را در اﻓﻖ
زمانی بﻴن  6تا  36ماه مورد بررسی ﻗرار دادند.
آنﻫا از روش رگرسﻴون ﭘروبﻴﺖ برای تشخﻴص ویﮋگیﻫای ﺻندوق استﻔاده کردند کﻪ بﻪﻃور ﻗابﻞمالحﻈﻪای بر
ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد سرمایۀ ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری تأثﻴر میگﺬارد .آنﻫا ﻫﻤچنﻴن (بستﻪ بﻪ ﻋﻤﻠﻜرد گﺬﺷتﻪ و ویﮋگیﻫای
ﺻندوق) از اوراق بهادار استﻔاده میکنند .در این مدل ارزش وابستﻪ تنها میتواند دو مﻘدار (بﻪ ﻋنوان مثال ﻋﻤﻠﻜرد
ثابﺖ یا غﻴرثابﺖ  )HFرا برآورد کند و ﻫدف این اسﺖ کﻪ برآورد احتﻤال مشاﻫدات با ویﮋگیﻫای ﺧاص (بﻪ ﻋنوان مثال
اندازه ،سن ،اﻫرم) بﻪ یﻚ ردۀ ﺧاص کاﻫش یابد.
آمان و ﻫﻤﻜارانش دریاﻓتند کﻪ آﻟﻔای سودآورد ﺻندوق ،تا سﻪ سال وجود دارد .ثﺒات در بازده ﺧام برای دو
سال ﻗابﻞتوجﻪ اسﺖ ،ﻫر ﭼند کﻪ تنها در ﻃی یﻚ دوره ﺷش ماﻫﻪ ﻗابﻞ توجﻪ اسﺖ .در این ﭘﮋوﻫش ویﮋگیﻫای
ﺻندوق نﻴﺰ مورد بررسی ﻗرار میگﻴرد مانند :اندازۀ ﺻندوق ،سن،دورۀ تﻤدید ،ﻫﺰینﻪﻫای مدیریﺖ ،اﻫرم ،برای
ﺻندوق بستﻪ بﻪ سرمایﻪگﺬاریﻫای جدید و آیا مدیر ﺻندوق ﺷخصاً در ﺻندوق سرمایﻪگﺬاری میکند و ﺷاﺧص
استﻘالل استراتﮋی ()SDIرا مورد بررسی ﻗرار دادند .این ﺷاﺧص ابتدا توسط وانگ و ژنگ ( )2008مﻌرﻓی ﺷد .آمان
و ﻫﻤﻜاران نشان دادند کﻪ تﻤام این ویﮋگیﻫا بﻪ ﻃور ﭼشﻤگﻴری با ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد مرتﺒط اسﺖ ،اما ﺷاﺧص SDI
توانایی سﻴستﻤاتﻴﻚ اﻓﺰایش ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد را تا اﻓﻖ دوساﻟﻪ اﻓﺰایش میدﻫد .با این حال ،نﻤرۀ باال  SDIنشانﻪای
اسﺖ کﻪ با بازده ﭘایﻴن در بﺤران سال  2008مرتﺒط میﺷود .این بدان مﻌنی اسﺖ کﻪ این بودجﻪﻫا در ﻃول بﺤران
بﻴشتر میﺷود و درآمد ﭘایﻴنتری را دریاﻓﺖ میکند.
جاگاناتان و ﻫﻤﻜاران ( )2010مﻄاﻟﻌۀ مهﻤی انجام دادند کﻪ نتایجی را در مورد ثﺒات کوتاهمدت نﻴﺰ بﻪ ﭼاﻟش
میکشد .آنﻫا ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد را با استﻔاده از مﻌﻴارﻫای سﺒﻚ ﺻندوق سرمایﻪگﺬاری و روشﻫای جﺖ مانسﻜیLo ،
و ماکارو ( )2004و ﭘایگاه دادۀ  HFRاز سال  1996تا  2005اندازهگﻴری کردند .آنﻫا یﻚ روش برای ارزیابی
ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری ایجاد کردند.جاگاناتان و ﻫﻤﻜاران ﺷواﻫدی از تداوم ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق
سرمایﻪگﺬاری در ﻃول سﻪساﻟۀ اﻓﻖ ،بﻪ ویﮋه در مﻴان ﺻندوقﻫای باالی ﻋﻤﻠﻜرد ،ﭘﻴدا کردند .با این حال ،آنﻫا
ﺷواﻫد کﻤی از ماندگاری منابع ماﻟی ﭘایﻴن را یاﻓتند .ﻋالوه بر این ،استدالل کردند کﻪ دورۀ برآورد ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد
باید حداﻗﻞ سﻪ سال باﺷد .این بﻪ این دﻟﻴﻞ اسﺖ کﻪ بسﻴاری از وجوه ﺻندوقدار مانند دورهﻫای ﻗﻔﻞگﺬاری و
تﻤدید دارند.
دیدگاﻫی در مﻄاﻟﻌات ﻓوق توسط مﻄاﻟﻌۀ ﭘﻴشگام از بائﻪ و یی ( ،)2012کﻪ از ﭘایگاه دادۀ تاس از سال  1994تا
 2008استﻔاده میکردند ،ارائﻪ ﺷده اسﺖ .مانند آمان و ﻫﻤﻜاران (ویﮋگیﻫای ﺻندوق را ،از ﻗﺒﻴﻞ اندازه و سن در نﻈر
گرﻓتند) ،آنﻫا نﻴﺰ تأثﻴر مﺤدودیﺖﻫای جریان را بر ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد سرمایﻪﻫای ﺻندوق سرمایﻪگﺬاری بررسی کردند.
آنﻫا از روشﻫای غﻴرﭘارامتری (بر اساس جدول احتﻤاﻟی) و روشﻫای ﭘارامتری (بر اساس ﭘسگرایی) استﻔاده
میکردند و دریاﻓتند کﻪ مﺤدودیﺖﻫای جریان موجﺐ ﻋﻤﻠﻜرد ﭘایدار ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری میﺷود .بﻪ ﻃور
دﻗﻴﻖ ،آنﻫا متوجﻪ ﺷدند کﻪ نﻪتنها مﺤدودیﺖﻫای ﺧروج ﭘوﻟی نﻈﻴر دورۀ بازﭘرداﺧﺖ ،دورۀ ﭘرداﺧﺖ و دورۀ ﻗﻔﻞ ،بﻠﻜﻪ
مﺤدودیﺖﻫای ورودی مانند حداﻗﻞ سرمایﻪگﺬاری ،نﺰدیﻚ ﺷدن (انجام و یا ﺧرید سهام) و بستﻪ ﺷدن بﻪ سرمایﻪگﺬاران
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ﻓردی با ثﺒات برنده ارتﺒاط مثﺒﺖ دارد .انگﻴﺰهﻫای مدیریتی نﻴﺰ بﻪ ﭘﻴروزی برنده کﻤﻚ میکردند.
بﻪ ﻃور ﺧالﺻﻪ ،استراتﮋیﻫای نوآورانﻪ ﻓوق (از ﻟﺤاظ روشﻫای اﻗتصادسنجی) نشان داد کﻪ ثﺒات بازده بﻠندمدت
در ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری وجود دارد ،ﻫﻤانﻄور کﻪ برای ثﺒات کوتاهمدت ،جﺰئﻴات بستگی بﻪ ﺧصوﺻﻴات ﺻندوق
ﻓردی دارد.
جدول -3مطالعات مربوط به ثبات عملكرد صندوق های هجینگ
پایگاه

تعداد

زمان

صندوق

مورد

افق زمانی

مقیاس

(ماهانه)

عملكرد

٧535

19942002

12

بازده

19821998

3،6،12

3

بازده

آﻟﻔا ،بازده

محققین

سال

آگراول و
ﻫﻤﻜاران

2005

CISDM, HFR,
MSCI, TASS

آگراول و
نایﻚ

2000a

HFR

٧4٧

آگراول و
نایﻚ

2000b

HFR

16٧

19951998

آمنﻚ

2003

CSFB/Tremont
indices

9

19942000

1

باکور

2005

TASS

1٧9٧

19942000

3, 12, 24

بارس و
ﻫﻤﻜاران

2003

Financial Risk
Management

4934

19942000

1, 3, 6,
12

بویسون و
کوﭘر
برون و
گوتﺰمن

اطالعاتی

بررسی

روش آماری

نتایج

مربع کامﻞ –
رگرسﻴون

ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ساﻟﻴانﻪ وجود
دارد

نسﺒﺖ مﺤصول
اﻟﻔا ،نسﺒﺖ
متﻘابﻞ،رگرسﻴون
ارزیابی
،کوﻟﻤروف،سﻤﻴروف

ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ﻓصﻠی وجود
دارد

نسﺒﺖ مﺤصول
ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ﻓصﻠی وجود
آﻟﻔا ،نسﺒﺖ
متﻘابﻞ ،رگرسﻴون
دارد
ارزیابی
،کوﻟﻤروف،سﻤﻴروف
رگرسﻴون

ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ماﻫﻴانﻪ
وجود دارد

ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد بﻪ ﺻورت
ساﻟﻴانﻪ و ﻓصﻠی وجود دارد
بﻪ ﺻورت توﺻﻴﻔی
وﻟی در دو سال ثﺒاتی
نﻴسﺖ

بﻪ ﺻورت توﺻﻴﻔی ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد بﻪ ﺻورت
آﻟﻔا  ،بازده
ساﻟﻴانﻪ و ﻓصﻠی وجود دارد
آمارهt

2004

TASS

1659

19942000

3

آﻟﻔا

آمارهt

ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ﻓصﻠی وجود
دارد

2003

TASS

1295

19921998

12

بازده

رگرسﻴون

ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد ساﻟﻴانﻪ وجود
ندارد

TASS, HFR,
MAR, MSCI

5533

19902002

12

آﻟﻔا

کوسووسﻜی 2006
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بﻴشتر مﻄاﻟﻌات نشان می دﻫد کﻪ بﻴن ﻓاکتورﻫای اﺻﻠی بازده  ،بﻴن مﻴﺰان دارایی ﺻندوق و ﻋﻤﻠﻜرد آن رابﻄﻪ
منﻔی وجود دارد و رابﻄﻪ منﻔی بﻴن زمان تاسﻴس ﺻندوق و ﻋﻤﻠﻜرد آن و رابﻄﻪ مثﺒتی بﻴن اﻓﺰایش ﻫﺰینﻪ ﻫا و
ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق وجود دارد .ﺻنﻌﺖ ﻫجﻴنگ بسﻴار ﭘﻴچﻴده اسﺖ و سرمایﻪ گﺬاران نﻤی توانند بﻪ راحتی بر آن
مسﻠط ﺷوند و نﻴازمند دانش و دسترسی بﻪ اﻃالﻋات تخصصی اسﺖ .
 -3روش تحقیق
ﭘﮋوﻫش حاضر از نﻈر ﻃﺒﻘﻪ بندی بر مﺒنای ﻫدف ،از نوع ﭘﮋوﻫش ﻫای کاربردی اسﺖ .ﻫدف ﭘﮋوﻫش کاربردی،
توسﻌﻪ دانش کاربردی در یﻚ زمﻴنﻪ ی ﺧاص اسﺖ .ﻫم ﭼنﻴن ﭘﮋوﻫش حاضر ،از نﻈر روش و ماﻫﻴﺖ از نوع ﭘﮋوﻫش
ﻫﻤﺒستگی اسﺖ .در این ﭘﮋوﻫش ،ﻫدف تﻌﻴﻴن مﻴﺰان رابﻄﻪ متغﻴرﻫاسﺖ .روش ﭘﮋوﻫش بﻪ ﺻورت استﻘرایی اسﺖ
کﻪ در آن مﺒانی نﻈری و ﭘﻴشﻴنﻪ ﭘﮋوﻫش از راه مﻄاﻟﻌات کتابخانﻪ ای ،بررسی مﻘاالت ﭘﮋوﻫشی مختﻠف جﻤع آوری
می ﺷود و در رد یا اثﺒات ﻓرضﻴﻪﻫای ﭘﮋوﻫش با بﻜارگﻴری روشﻫای آماری مناسﺐ ،از استدالل استﻘرایی در تﻌﻤﻴم
نتایج استﻔاده ﺷده اسﺖ.
ﻟﺬا انجام ﭘﮋوﻫش در ﭼارﭼوب استدالل ﻫای ﻗﻴاسی -استﻘرایی ﺻورت گرﻓتﻪ اسﺖ .بدین مﻌنی کﻪ در مﺒانی
نﻈری و ﭘﻴشﻴنﻪ ﭘﮋوﻫش از راه مﻄاﻟﻌﻪ کتابخانﻪ ای ،سایر سایﺖﻫا ،مﻘاﻟﻪ ﻫا در ﭼارﭼوب ﻗﻴاسی و گرداوری اﻃالﻋات
برای تأئﻴد یا رد ﻓرضﻴﻪﻫا در ﻗاﻟﺐ استﻘرایی انجام میﭘﺬیرد.
برای ارزیابی ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫای سرمایﻪ گﺬاری مشترک ﺷاﺧص ﻫای ﻋددی مختﻠﻔی تاکنون مﻌرﻓی ﺷده
و در ﻋﻤﻞ نﻴﺰ جهﺖ ارزیابی ﻋﻤﻠﻜرد ﭼنﻴن ﺻندوق ﻫایی در کشورﻫای مختﻠف مورد استﻔاده ﻗرار گرﻓتﻪ اند .از
جﻤﻠﻪ نسﺒﺖ ترینور ( ،)1965نسﺒﺖ ﺷارپ ( ،)1966نسﺒﺖ اﻃالﻋات ،آﻟﻔای جنسن ،روش ﻫای ﭼند مﻌﻴاره بﻪ ویﮋه
روش تاﭘسﻴس و روش تﺤﻠﻴﻞ ﭘوﺷشی داده ﻫا ،روش ﻫایی ﻫستند کﻪ توسط مﺤﻘﻘﻴن مورد استﻔاده ﻗرار گرﻓتﻪ
اند .اکنون بﻪ برﺧی از این روش ﻫا اﺷاره می ﺷود.
 -1-3متغیر های تحقیق
موضوﻋات تﺤﻘﻴﻖ دارای مﻔاﻫﻴﻤی مجرد و ذﻫنی ﻫستند  .برای اینﻜﻪ ﻋﻤالً تﺤﻘﻴﻖ را انجام دﻫﻴم  .مﻔاﻫﻴم باید بﻪ
متغﻴر تﺒدیﻞ ﺷوند  .مﻔاﻫﻴم وﻗتی بﻪ متغﻴر تﺒدیﻞ می ﺷوند کﻪ بتوانﻴم بﻪ آنها مﻘدار و درجات آنها را تﻌﻴﻴن کنﻴم
 .باید بﻴن متغﻴر ﻫای وابستﻪ ،مستﻘﻞ و کنترل و بﻴن متغﻴر ﻫای گسستﻪ و ﭘﻴوستﻪ تﻔاوت ﻗائﻞ ﺷد( ایران نﮋاد ،
 .)4٧، 1382این تﺤﻘﻴﻖ با ﻋنایﺖ بﻪ ﻓرضﻴﻪ ﻫا و نوع ﭘرسشنامﻪ ﻃراحی ﺷده متغﻴر ﻫای مستﻘﻞ و متغﻴر ﻫای
وابستﻪ ای را دارا می باﺷد کﻪ ﻫر کدام متناظر با یﻜی از ﻓرضﻴﻪ ﻫا ﻫستند .
مدل رگرسیون صندوق های هجینگ

(Rit − Rft ) = i + i1 (Rmt − Rft ) + i 2 HMLt + i3SMBt + i 4UMDt + i5 (LGABIt −R ft ) + i6 (DJAIGt
−R ft ) + i7 (USDIt − Rf ) + i8 (MSWXUSt −R ft ) + i,t
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متغیرهای مستقل :متغﻴر مستﻘﻞ ) (independent variablesمتغﻴری اسﺖ کﻪ مﺤﻘﻖ

روی آن کنترل دارد.

متغیرهای وابسته
متغﻴر وابستﻪ ) (Dependent Variablesنشانگر تاثﻴر دستﻜاری یا اﻋﻤال متغﻴر مستﻘﻞ می باﺷد .متغﻴر وابستﻪ در
یﻚ تﺤﻘﻴﻖ متغﻴری اسﺖ کﻪ در اثر دستﻜاری متغﻴر مستﻘﻞ تغﻴﻴر می کند .در این تﺤﻘﻴﻖ نرخ بازده کﻞ بﻪ ﻋنوان
متغﻴر وابستﻪ اسﺖ .
جدول  -1-3متغیرهای پژوهش
نام متغیر
دارایی تﺤﺖ مدیریﺖ

منبع استخراج

تعریف عملیاتی
1

AUM

داده ها

مﻘدار دارایی اسﺖ کﻪ تﺤﺖ نﻈر یﻚ ﺻندوق مدیریﺖ می ﺷود

Iasg

حداﻗﻞ
سرمایﻪ گﺬاری اوﻟﻴﻪ

حداﻗﻞ سرمایﻪ گﺬاری اسﺖ کﻪ در ﺻندوق انجام می ﺷود

Iasg

نرخ بازده

سود یا زیان یﻚ سرمایﻪ گﺬاری در ﻃول یﻚ بازه زمانی مشخص کﻪ بﻪ ﺷﻜﻞ
درﺻد بر روی ﻫﺰینﻪ اوﻟﻴﻪ سرمایﻪ گﺬاری بﻴان میﺷود ،نرخ بازده گﻔتﻪ میﺷود.

Iasg

ﻋﻤﻠﻜرد
ﺻندوق ﻫجﻴنگ

بﻪ ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق در ﻃی دوره ﻫای زمانی گﻔتﻪ مﻴشود

Iasg

استراتﮋی
سرمایﻪ گﺬاری

متنوع سازی ﻗابﻞتوجهی در نوع ﭘوﺷش ریسﻚ و ﻓرﺻﺖﻫای سرمایﻪ گﺬاری در
انواع سﺒﻚﻫای سرمایﻪ گﺬاری وجود دارد کﻪ انﻌﻄافﭘﺬیری ﺷﻜﻞ ﺻندوق
ﭘوﺷش ریسﻚ را نشان میدﻫد.

Iasg

اندازه دارایی ﻫای تﺤﺖ مدیریﺖ

مﻴﺰان دارایی کﻪ تﺤﺖ مدیریﺖ یﻚ ﺻندوق می باﺷد

Iasg

ﻫﺰینﻪ ﭘاداش ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق

بﻪ ﭘاداﺷی کﻪ برای مدیران بﻪ دﻟﻴﻞ رسﻴدن بﻪ یﻚ سﻄح ﻋﻤﻜرد ﭘرداﺧﺖ می
ﺷود

Iasg

ﻋﻤر ﺻندوق
دوره زمانی

زمان تاسﻴس یﻚ ﺻندوق را مشخص می کند
بﻪ بررسی ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻃی دوره ﻫای زمانی بﻪ ﺻورت ماﻫﻴانﻪ ،ﻓصﻠی یا
ساﻟﻴانﻪ گﻔتﻪ می ﺷود

Iasg
Iasg

 -2-3خالص ارزش روزانه دارایی صندوق ()NAV
ﺧاﻟص ارزش روز ،ﻫر واحد سرمایﻪ گﺬاری ﺻندوق ﻋﺒارت اسﺖ از جﻤع ارزش بازار سﺒد دارایی ﻫا و اوراق بهادار
منهای بدﻫی ﻫای ﺻندوق تﻘسﻴم بر تﻌداد واحد ﻫایی کﻪ نﺰد سرمایﻪ گﺬاران اسﺖ .واحد ﻫای سرمایﻪ گﺬاری
روزانﻪ بر مﺒنای  NAVﻗﻴﻤﺖ گﺬاری می ﺷود و بﻪ ﻃور مﻌﻤول ﻗﻴﻤﺖ آنها بر اساس ﻋرضﻪ و تﻘاضای بازار تﻌﻴﻴن
نﻤی ﺷود .واحد سرمایﻪ گﺬاری بﻪ ﻗﻴﻤﺖ ( NAVبﻪ اضاﻓﻪ ﻫر گونﻪ ﻫﺰینﻪ ﻓروش) ﻋرضﻪ و براساس ( NAVمنهای

Asset Under Management
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ﻫﺰینﻪ ﻫای مربوط) بازﺧرید می ﺷود(.مدیریﺖ ﭘﮋوﻫش،توسﻌﻪ و مﻄاﻟﻌات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار،
)1389،1٧0
 -3-3بازده واقعی سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری
در واﻗع ﻋایدات سرمایﻪ گﺬار ﺻندوق  ،مانند سرمایﻪ گﺬاری در یﻚ سهم کﻪ می تواند بﻪ ﻃور کﻠی دو نوع بازده
ﺷامﻞ سودﻫای نﻘدی دریاﻓتی و ﻋایدات سرمایﻪ ﻫای ناﺷی از اﻓﺰایش ﻗﻴﻤﺖ سهم را برای دارنده ایجاد نﻤاید .از
آنجا کﻪ ﺻندوق ﻫای سرمایﻪ گﺬاری مشترک ،الزم اسﺖ تﻤامی ﺧاﻟص ﻋایدات ﺧود (مانده درآمد کﻞ ﭘس از کسر
ﻫﺰینﻪ ﻫا)را بﻴن دارندگان واحدﻫای سرمایﻪ گﺬاری توضﻴع کنند بنابراین،مناﻓع حاﺻﻞ از سرمایﻪ گﺬاری ﻫای
ﻓروﺧتﻪ ﺷده از تغﻴﻴر ﻗﻴﻤﺖ دارایی ﻫا و سرمایﻪ گﺬاری ﻫای موجود نﻴﺰ در مﺤاسﺒﻪ بازده مدنﻈر ﻗرار می
گﻴرد(.مدیریﺖ ﭘﮋوﻫش،توسﻌﻪ و مﻄاﻟﻌات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار)202 ،1389،
با استﻔاده از  NAVتاریخی جﻤع آوری ﺷده ازﺻندوق سرمایﻪ گﺬاری بﻪ ﺷﻜﻞ روزانﻪ و ﻓرمول زیر بازدﻫی ماﻫانﻪ
ﻫر ﺻندوق مﺤاسﺒﻪ گردیده اسﺖ:

زمانی t

:بازده ﺻندوق در دوره
 :ﺧاﻟص ارزش دارایی روزانﻪ ﺻندوق در انتهای بازه ی زمانی
 :ﺧاﻟص ارزش دارایی روزانﻪ ﺻندوق در ابتدای بازه ی زمانی
ریسک پذیری  :ریسﻚ ﭘﺬیری را ﻗﺒول ﺧﻄر کردن یا ﭘﺬیرﻓتن احتﻤال ضرر و زیان برای رسﻴدن بﻪ مﻘصود تﻌریف
نﻤود و بنابر این ﻓرد ریسﻚ ﭘﺬیر ﺷخصی اسﺖ کﻪ برﺧالف اﻓراد مﺤتاط و مﺤاﻓﻈﻪ کار اغﻠﺐ راضی بﻪ وضع موجود
نﺒوده و برای رسﻴدن بﻪ اﻫداف باالتر حاضر اسﺖ تا درجﻪ ای از ﺧﻄر وﻗوع ضرر و زیان را بپﺬیرد .
تحصیالت  :منﻈور از تﺤصﻴالت در این تﺤﻘﻴﻖ تﺤصﻴالت دانشگاﻫی مدیران سرمایﻪ گﺬاری در ﺻندوق ﻫای
سرمایﻪ گﺬاری می باﺷد کﻪ ﺷامﻞ ﻓوق دیپﻠم  ،ﻟﻴسانس  ،ﻓوق ﻟﻴسانس و دکتری می باﺷد .
سوابق كاری  :منﻈور تجربﻪ حرﻓﻪ ای مدیران سرمایﻪ گﺬاری در بازار ﻫای سرمایﻪ می باﺷد بﻪ ﺷرح زیر
مدیران کم تجربﻪ  :کﻤتر از  5سال
مدیران با تجربﻪ  :بﻴن 5تا 10سال
مدیران با تجربﻪ بسﻴار باال  :باالتر از 10سال
برای جﻤع آوری اﻃالﻋات مربوط بﻪ ریسﻚ ﭘﺬیری  ،تﺤصﻴالت  ،سن و سابﻘﻪ کاری از ﭘرسشنامﻪ استﻔاده گردیده
اسﺖ .
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 -4-3جامعه آماری
جام ﻌﻪ ﺷامﻞ گروﻫی از اﻓراد اسﺖ کﻪ دارای یﻚ یا ﭼند ﺻﻔﺖ مشترک ﻫستند واین ﺻﻔات مورد توجﻪ ﭘﮋوﻫشگران
می باﺷد جامﻌﻪ مﻤﻜن اسﺖ ﻫﻤﻪ اﻓراد یﻚ نوع ﺧاص ویا ﻋده مﺤدودتری از ﻫﻤان گروه را در بر گﻴرد( بسﺖ
.)24، 2001،1
در این ﭘﮋوﻫش جامﻌﻪ آماری بﻪ کﻠﻴﻪ اﻓرادی اﻃالق می ﺷود کﻪ ﻋﻤﻞ تﻌﻤﻴم ﭘﺬیری درمورد آنها ﺻورت می
گﻴرد(حاﻓظ نﻴا)119 ،1386
جامﻌﻪ آماری این تﺤﻘﻴﻖ مدیران ﺻندوق ﻫای سرمایﻪ گﺬاری در داﺧﻞ کشور می باﺷند کﻪ مجوز ﺧود را از
سازمان بورس و اوراق بهادار دریاﻓﺖ کرده اند.
-5-3نمونه آماری و روش نمونه گیری
نﻤونﻪ ﻋﺒارت اسﺖ از تﻌدادی از اﻓراد جامﻌﻪ کﻪ ﺻﻔات آنها با ﺻﻔات جامﻌﻪ مشابهﺖ داﺷتﻪ و مﻌرف جامﻌﻪ بوده و
از تجانس و ﻫﻤگنی با اﻓراد جامﻌﻪ برﺧوردار باﺷند (حاﻓظ نﻴا.)119 ،1386 ،در این تﺤﻘﻴﻖ از روش نﻤونﻪ گﻴری
تصادﻓی ساده استﻔاده ﺷده اسﺖ کﻪ ساده ترین روش نﻤونﻪ گﻴری احتﻤاالتی روش نﻤونﻪ گﻴری تصادﻓی ساده
اسﺖ.روش نﻤونﻪ گﻴری تصادﻓی ساده،روش انتخاب nواحد از جامﻌﻪ بﻪ حجم Nواحد اسﺖ ( )N>nبﻪ ﻗسﻤی کﻪ
ﻫﻤﻪ نﻤونﻪ ﻫایی کﻪ می توان انتخاب کرد ﺷانسی برابر برای انتخاب ﺷدن داﺷتﻪ باﺷند.مﻌﻤوال واحد ﻫای جامﻌﻪ
را از1تاNﺷﻤاره گﺬاری می کنن د آنگاه بدون برگرداندن این واحد بﻪ جامﻌﻪ بﻪ تصادف واحد دوم جامﻌﻪ را انتخاب
می کنند و این ﻓرآیند را تا انتخاب  nواحد نﻤونﻪ ادامﻪ می دﻫند.نﻤونﻪ حاﺻﻞ از این nواحد را نﻤونﻪ تصادﻓی بدون
جایگﺬاری می نامند.
مﺤﻘﻘﻴن ﻗﺒﻠی از سﻪ روش برای ارزیابی ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫا ی ﻫجﻴنگ استﻔاده کردند:
 )1رگرسﻴون بﻴن بازده ﻫای ﻓﻌﻠی و بازده ﻫای گﺬﺷتﻪ
 )2تﺤﻠﻴﻞ سﺒﻚ سرمایﻪ گﺬاری بر اساس ﺷارپ ( )1992و ﻓانگ و ﻫسﻴﻪ ()199٧
 )3آزمون نﻤونﻪ ای با استﻔاده از رتﺒﻪ ﻫﻤﺒستگی اسپﻴﻴرمن.
آنها دالﻟتی بر ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد کوتاه مدت برای تﻘریﺒا تﻤام سﺒﻚ ﻫا بﻪ غﻴر از ﻓروش کوتاه مدت را دریاﻓتند .با این
حال ،ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد بسﻴار کوﭼﻚ بود .بﻪ تﻌداد زیادی از مشاﻫدات نﻴاز بود و تﻜنﻴﻚ ﻫای دﻗﻴﻖ برای ﺷناسایی آن
الزم بود ،ﻫرﭼند از داده ﻫایی کﻪ مدت زمان ﻃوالنی را ﭘوﺷش می داد استﻔاده می کردند و از سﻪ روش جایگﺰین
استﻔاده می کردند .نتایج آنها بسﻴار ﺷﺒﻴﻪ بﻪ مﻄاﻟﻌات آگاروال و نایﻚ ( )2000بود کﻪ بﻪ ﻃور مشابﻪ برﺧی از
تأثﻴرات ﻋﻤﻠﻜرد را در ﺻندوق ﻫای سرمایﻪ گﺬاری بﻪ استثنای استراتﮋی ﻫای ﻓروش کوتاه مدت یاﻓتند .سﺒﻚ
ﻫایی کﻪ بﻴشترین ثﺒات را نشان داد ،بازار بی ﻃرف و دو سﺒﻚ سرمایﻪ گﺬاری ﺻندوﻗها در ﺻندوﻗها بود.استراتﮋیهای

1-Best
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جهانی ،کالن جهانی نﻴﺰ مﻘداری ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد را نشان دادند .درتﺤﻘﻴﻘات آگاروال و نایﻚ ( )2000برﺧی از سﺒﻚ
ﻫای ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ دارای ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد بﻴشتری نسﺒﺖ بﻪ دیگر استراتﮋیهای سرمایﻪ گﺬاری اسﺖ.
بﻪ ﻫﻤﻴن ترتﻴﺐ ،یﻚ مﻄاﻟﻌﻪ با در نﻈر گرﻓتن یﻚ دوره ﻃوالنی بازده ﻫای ﺻندوق سرمایﻪ گﺬاری توسط کاﭘوﭼی
و ﻫابر ( )2004انجام ﺷد .آنها با استﻔاده از ﭘایگاه داده ﻫای  HFRو  MARاز سال  1984تا  ،2000ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق
ﻫای سرمایﻪ گﺬاری را بررسی کردند .آنها با استﻔاده از مدل ﻫای رگرسﻴون  10و  14ﻋامﻠی  ،متوجﻪ ﺷدند کﻪ
سرمایﻪ گﺬاران بﻪ دنﺒال استراتﮋی ﻫای ﭘوی ا بودند .ﻫﻤچنﻴن ﻫﻴچ ثﺒات ﻋﻤﻠﻜردی برای بهترین و بدترین ﻋﻤﻠﻜرد
ﺻندوق ﻫای سرمایﻪ گﺬاری وجود نداﺷﺖ.
ﭘایگاه داد ﻫای مختﻠف از جﻤﻠﻪ  Eurekahedge Systematic Alphaبا استﻔاده از تﺤﻠﻴﻞ رگرسﻴون ﭼندمتغﻴره
بر ﻫﻔﺖ ﻫشدار از ﭘﻴش تﻌﻴﻴن ﺷده و ارزش آﻟﻔا بﻪ ﺻندوق ﻫای سرمایﻪ گﺬاری ﻓردی ،بر اساس توانایی مدیریﺖ
برای ارائﻪ بازدﻫی بﻴش از ﻋوامﻞ ﺧﻄر ساز سﻴستﻤﻴﻚ ،مدل سازی می نﻤاید .این ﻓاکتورﻫا ﻋﺒارتند از:
 )1بتا بازار ،ارزش ،اندازه (سهام جهانی)
 )2نرخ بهره باال (رتﺒﻪ سرمایﻪ گﺬاری ﭘایﻴن  /باالیی)
 )3نﻘدینگی
مﺤاسﺒﻪ سود نسﺒﺖ بﻪ ﺷاﺧص از مدل ذیﻞ استﻔاده می ﺷود :
SPPot + s i SMBt + hi HMLt + ti

SPPo
i

+

rt = i +  r
i

sp sp
i
t

در این ﭘایگاه داده ای ﺻندوﻗهای ﭘوﺷشی بر اساس ریسﻚ و بازدﻫی ﻃﺒﻘﻪ بندی ﺷده اند و نسﺒتهای ﺷارپ و
نسﺒﺖ ﻫای سورتﻴنو،نسﺒﺖ بازگشﺖ ماﻫﻴانﻪ ،انﺤرا ف مﻌﻴار باال  ،انﺤراف مﻌﻴار ﭘایﻴن ﻃﺒﻘﻪ بندی ﺷده اند .تﻌداد
ﺷاﺧص ﻫای ﻓهرسﺖ مﻤﻜن اسﺖ در ﻃول زمان تغﻴﻴر کند .این ﺷاﺧص ﺷامﻞ ﺷاﺧص ﻫای مﺰایای متﻌدد ریسﻚ
می باﺷد .ﻫر ﺷاﺧص زیربنایی بﻪ ﻃور مﻌﻤول بﻴش از یﻚ سﺒﻚ ﭘﻴش ﻓرض ﺧﻄر را نشان می دﻫد.
اندازگﻴری اکسپوژر از مدل ذیﻞ توسط(ﭘوژارﻟﻴو ،ﻫﻤﻜاران )2010 ،استﻔاده ﺷده اسﺖ :

t

)(1

+ε

=α+

∑iβiFi,t

R

t

R is the excess return generated by the currency manager, defined as the total return ( Rt* ) less the
) periodic risk-free rate ( RF , t
αisبﻪ ﻋنوان مﻌﻴاری برای اندازگﻴری مهارتهای مدیر حرﻓﻪ ای اسﺖ

Fیﻚ ﻓاکتور ریسﻚ سﻴستﻤاتﻴﻚ اسﺖ
 Βیﻚ ضریﺐ ﻫﻤﺒستگی اسﺖ کﻪ حساسﻴﺖ مدیر را بﻪ ﻓاکتورﻫا نشان می دﻫد
 ε.بﻪ ﻋنوان یﻚ ﺧﻄای نادر اسﺖ
در حاﻟی کﻪ رگرسﻴون  ،تﻌداد ﺻندوق ﻫایی را کﻪ سود توﻟﻴد می کنند را مﺤاسﺒﻪ می نﻤاید ،رگرسﻴون ﻫای بﻌدی
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بر اساس ﭘورتﻔﻴﻠوی موزون با مﻘادیر مساوی ،ﻋﻤﻠﻜرد کﻠی استراتﮋی ﻫای ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ را ارائﻪ می دﻫد
و بﻪ سرمایﻪ گﺬاران در ﺧصوص ﻗرار گرﻓتن در مﻌرض اکسپوژر اﻋالم می نﻤاید  .در این مﻄاﻟﻌﻪ(بﻴانچی و ﻫﻤﻜاران
 )2008،ما ﻫر دو روش را در نﻈر می گﻴریم .بﻪ منﻈور ارزیابی کامﻞ ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ  ،این مﻄاﻟﻌﻪ
ی ﻚ مدل ﻫشﺖ ﻋامﻞ مﺒتنی بر برﺧی از بازده ﻫای بازار مشترک را در نﻈر می گﻴرد(ﻓانگ ،ﻫسﻴﻪ )2004
− R ft ) + i 2 HMLt + i3 SMBt + i 4UMD
) −R ft ) + i6 (DJAIGt −R ft ) + i7 (USDI t − R f

(Rit − R ft ) = i + i1 (Rmt
+ i5 (LGABI t
+ i8 (MSWXUS t −R ft ) + i,t

با این حال ،با توجﻪ بﻪ ماﻫﻴﺖ سرمایﻪ گﺬاری ﻫای ﻓﻌال ﺷده مدیریﺖ ﺷده مانند ﺻندوق ﻫای ﭘوﺷشی  ،تﻤام
منابع بازگشتی بﻴش از حد نﻤی توانند با ﻋوامﻞ ﺧﻄر ﻗابﻞ مﻌامﻠﻪ تﻜرار ﺷوند .این بدان مﻌنی اسﺖ آﻟﻔا مﻤﻜن
اسﺖ بﻪ مهارت مدیر نسﺒﺖ داده ﺷود ،بﻪ احتﻤال زیاد می تواند بخشی از بتا جایگﺰین باﺷد کﻪ نﻤی تواند بﻪ ﻃور
موثر مدل سازی یا تﻜرار ﺷود.
با وجود این مﺤدودیﺖ ،ی ﻚ روش سﻴستﻤاتﻴﻚ برای تﻌﻴﻴن مﻘدار آﻟﻔا ،سرمایﻪ گﺬاران را ﻗادر بﻪ ﺷناسایی و
دسترسی بﻪ ﺻندوق ﻫای ﺻدور مجوز با بازده باال می ﺷود کﻪ با تنوع بخشﻴدن بﻪ اوراق بهادار بﻪ آنها کﻤﻚ می
کند .ﻋالوه بر این ،ﭼشم انداز موﻓﻘﻴﺖ آمﻴﺰ ریسﻚ سﻴستﻤاتﻴﻚ مدیر ﺻندوق ﻫﺰینۀ بازده (بﻪ ﻋنوان مثال بتا
جایگﺰین) بﻪ سرمایﻪ گﺬاران امﻜان دسترسی بﻪ بخشی از بازده مدیر ﺻندوق را با ﻫﺰینﻪ کﻤتر ،ارایﻪ می دﻫد.
با توجﻪ بﻪ این مﻄﻠﺐEurekahedge ،اوﻟﻴن نوع اﻃال ﻋات آﻟﻔای ﺧاﻟص ﺧود را بر روی سﻄح ﺻندوق در سراسر
مﺤدوده ﭘایگاه داده ﺻندوق ذﺧﻴره سازی ما کﻪ تﻤام دستوراﻟﻌﻤﻞ ﻫای جغراﻓﻴایی و استراتﮋیﻚ را ﭘوﺷش می
دﻫد ،راه اندازی کرده اسﺖ .این اﻃالﻋات بﻪ سرمایﻪ گﺬاران اجازه می دﻫد تا با ﺷناسایی ،رتﺒﻪ بندی و مﻘایسﻪ ی
وجوه ﺻندو ق ﻫای سرمایﻪ گﺬاری ﺷخصی ﺧود ،بر اساس توانایی آنها برای ارائﻪ بازده بﻴش از حد و یا آﻟﻔای ﺧاﻟص
برای ﭘورتﻔﻠوی ﺧود ،برنامﻪ ریﺰی نﻤایند.
با مﻘایسﻪ مدﻟهای ارایﻪ ﺷده در تﺤﻘﻴﻘات ﭘﻴشﻴن و بررسی مﺰایا و مﻌایﺐ و بر اساس ﺷرایط ﻓﻌﻠی ایران آنها
باید بررسی کرد آیا ﻫر ی ﻚ از این مدﻟها و یا ترکﻴﺒی از این مدﻟها می توانند جوابگوی ﺻندوق ﻫجﻴنگ با مدل
ایرانی بشوند یا نﻤی توان با توجﻪ بﻪ مﺤدودیتها و داده ﻫا این مدال را در ایران ﭘﻴاده سازی کرد.
 -6-3روش گردآوری اطالعات
برای گردآوری داده ﻫا از روﺷهای مﻴدانی و مﻄاﻟﻌات کتابخانﻪ ای استﻔاده نﻤوده و ابﺰار گردآوری نﻴﺰ ﭘرسشنامﻪ و
بانﻚ ﻫای اﻃالﻋاتی و ﺷﺒﻜﻪ ﻫای کامپﻴوتری اسﺖ .در مراحﻞ اوﻟﻴﻪ تﺤﻘﻴﻖ تالش گردید با مﻄاﻟﻌﻪ منابع تئوریﻚ
وتخصصی مدیریﺖ و ﻫﻤچنﻴن بهره گﻴری از تجارب ﭘﮋوﻫشگران و اساتﻴد متخصص و مجرب ،ترجﻤﻪ متون تخصصی
و استﻔاده از مﻘاالت و ﭘﮋوﻫشهای موجود در اینترنﺖ امﻜان ﻓراﻫم ﺷدن سنجش و اندازه گﻴری دﻗﻴﻖ ﻓراﻫم آید.
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برای بررسی آسان و رسﻴدن بﻪ جوابهای روﺷن و سریع و بدون ابهام و راحتی ﻃﺒﻘﻪ بندی و تجﺰیﻪ و تﺤﻠﻴﻞ در
این ﭘﮋوﻫش از ﭘرسشنام ﻪ استاندارد استﻔاده نﻤوده ،با استﻔاده از ﭘرسشنامﻪ اینترنتی سریﻌتر بﻪ نتایج دسترسی ﭘﻴدا
می کنﻴم وﻟی بﻪ دﻟﻴﻞ مﺤدودیﺖ اینترنتی و رسانﻪ ای و دﺷواری ﺷناﺧﺖ جامﻌﻪ و ﭘاسخ دﻫی ناﻗص و دﺷواری
ارتﺒاط ﺷخصی با ﭘاسخگو و نا آﺷنابودن مشارکﺖ کنندگان و ﭘﻴشﻴنﻪ ضﻌﻴف و ...در این ﭘﮋوﻫش از روش توزیع
ﭘرسشنامﻪ بﻪ ﺷﻴوه سنتی استﻔاده ﺷده اسﺖ.
 -7-3تعیین ورودی و خروجیهای مدل
انتخاب نهادهﻫا و ستاندهﻫای مناسﺐ برای استﻔاده در تﺤﻠﻴﻞ ﭘوﺷشی دادهﻫا بﻪ ماﻫﻴﺖ تﺤﻘﻴﻖ بستگی دارد .ﻋﻤر
ﺻندوق نشانگر مﻴﺰان زمانی اسﺖ کﻪ ﻓرد سرمایﻪ ﺧود را در اﺧتﻴار ﺻندوق گﺬاﺷتﻪ اسﺖ ،ﺧاﻟص ارزش دارایی ﻫا
و درﺻد دارایی ﻫای نﻘدی کﻪ جﻤع درﺻد وجﻪ نﻘد و اوراق مشارکﺖ اسﺖ نﻴﺰ از جﻤﻠﻪ دیگر نهادهﻫای تﺤﻘﻴﻖ
اسﺖ(.اندرسون و ﻫﻤﻜاران )2004 ،در ﻗسﻤﺖ ستانده ﻫا درﺻد بازدﻫی از آغاز ﻓﻌاﻟﻴﺖ از ادبﻴات موضوع استخراج
ﺷده اسﺖ (اندرسون و ﻫﻤﻜاران ) 2004 ،و درﺻد دوره برتر بازدﻫی بوسﻴﻠﻪ نﻈرسنجی از ﺧﺒرگان بﻪ ﻋنوان یﻜی از
مالک ﻫای مهم از دید سرمایﻪ گﺬاران مد نﻈر ﻗرار گرﻓتﻪ اسﺖ .درﺻد دوره برتر بازدﻫی ﻃﺒﻖ تﻌریف مرکﺰ ﭘردازش
اﻃالﻋات ماﻟی ایران بﻴان اسﺖ از :درﺻد تﻌداد روزﻫای کاری از آغاز ﻓﻌاﻟﻴﺖ ﻫر ﺻندوق اسﺖ کﻪ در آن روزﻫا
بازدﻫی ﺻندوق از بازدﻫی ﺷاﺧص کﻞ برتر بوده اسﺖ( .مرکﺰ ﭘردازش اﻃالﻋات ماﻟی ایران)1390 ،
جدول  -2-3نهادهها و ستاندههای مدل
ستانده

نهاده

درﺻد بازدﻫی از آغاز ﻓﻌاﻟﻴﺖ (اندرسون و ﻫﻤﻜاران،
)2004

ﻋﻤر ﺻندوق (گریگوریا)2006 ،

درﺻد دوره برتر بازدﻫی (نﻈرسنجی از ﺧﺒرگان)

ﺧاﻟص ارزش داراییﻫا (اندرسون و ﻫﻤﻜاران)2004 ،
درﺻد داراییﻫای نﻘدی (ویﻠسون)2006 ،

-8-3مدلهای مورد استفاده
برای اجرای تﺤﻠﻴﻞ ﭘوﺷشی دادهﻫا روش ﻫای متﻌددی وجود دارد کﻪ برای اجرای تﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤانگونﻪ کﻪ اندرسون و
ﻫﻤﻜاران بﻴان داﺷتند ،بﻴشترین و بهترین مدلﻫایی کﻪ استﻔاده ﺷده اسﺖ سﻪ مدل  BCCو  CCRو اندرسن و
ﭘﻴترسن اسﺖ ﻟﺬا در این تﺤﻘﻴﻖ ،از مدلﻫای اﺻﻠی  BCCو  CCRکﻪ ﻫر دو دستﻪ بندی بازده بﻪ مﻘﻴاس ثابﺖ و
متغﻴر را در بر میگﻴرند و مدل رتﺒﻪ بندی کﻠی اندرسن و ﭘﻴترسن استﻔاده ﺷده اسﺖ .الزم بﻪ ذکر اسﺖ کﻪ گریگوریا
( )2006و ویﻠسون ( )2006بﻪ ﺷﻜﻞ مجﺰا نﻴﺰ از ﻫﻤﻴن مدلﻫا در تﺤﻘﻴﻖ ﺧود استﻔاده کردهاند.
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ﺷﻜﻞ ریاضی مدلﻫای مورد استﻔاده در این رساﻟﻪ بﻪ ﺷﻜﻞ زیر اسﺖ:
الف) مدل CCR

مدل  CCRمورد استﻔاده در این تﺤﻘﻴﻖ بﻪ ﺷﻜﻞ روابط ریاضی زیر اسﺖ:
St:

این مدل را مدل «مضربی » CCR-Iمینامند .ﻫدف از این مدل ،مﺤاسﺒﻪ کارآیی  0DMUاسﺖ .در این مدل  Viاوزان
یا ضریﺐ نهادهﻫا و  Wrضرایﺐ یا اوزان ستاندهﻫا ﻫستند.
ب) مدل BCC

مدل  BCCمورد استﻔاده در این تﺤﻘﻴﻖ بﻪ ﺷﻜﻞ روابط ریاضی زیر اسﺖ:
=Max E0
St:

 WBآزاد در ﻋالمﺖ
این مدل را مدل “مضربی  ”BCC-Iمینامند.
ج)مدل اندرسن – پیترسون
در مدلﻫای  BCCو  CCRواحدﻫایی کﻪ بر روی مرز کارآیی ﻗرار میگﻴرند حداکثر مﻘدار کارآیی کﻪ برابر یﻚ
اسﺖ را بﻪ ﺧود اﺧتصاص می دﻫند کﻪ در این حاﻟﺖ واحد تصﻤﻴم گﻴری مورد بررسی بﻪ ﻋنوان مالک ارزیابی ﺧود
ﻗرار می گﻴرد .مﺰیﺖ مدل ﭘﻴشنهادی بﻪ وسﻴﻠﻪ اندرسن و ﭘﻴترسون در این اسﺖ کﻪ ﺷامﻞ ﻓرض مالک ﻗرار گرﻓتن
واحد تصﻤﻴم گﻴر برای ﺧود آن واحد را ندارد بﻪ بﻴان دیگر ،واحدﻫای تصﻤﻴمگﻴر میتوانند ﻋددی بﻴشتر از یﻚ
بگﻴرند (ﭘورکاظﻤی.)1382 ،
رابﻄﻪ برنامﻪ ریﺰی ﺧﻄی در این مدل نﻴﺰ ﻫﻤانند مدلﻫای ﻗﺒﻞ اسﺖ ،ﻓﻘط آنﻜﻪ واحد تﺤﺖ بررسی از مجﻤوع سﻤﺖ
ﭼپ مﺤدودیﺖﻫای حﺬف میگردد .ﻟﺬا نتایج این مدل برای واحدﻫای ناکارا با مدلﻫای ﺷرح داده ﺷده ﻗﺒﻞ یﻜسان
اسﺖ .اما برای واحدﻫای کارا ،در این مدل اﻋداد باالتر از یﻚ یا مساوی یﻚ بﻪ دسﺖ میآید.
 -2-8-3اعتبارسنجی مدلها
در مدل ﻫای تﺤﻠﻴﻞ ﭘوﺷشی داده ﻫا در ﺻورتی نتایج تﺤﻘﻴﻖ از اﻋتﺒار الزم برﺧوردار ﺧواﻫد بود کﻪ در انتخاب
تﻌداد ورودیﻫا و ﺧروجیﻫا ،ﻗاﻋده زیر برﻗرار باﺷد( :مﺤرابﻴان)13٧8 ،
تﻌداد ( £ DMUSتﻌداد ﺧروجیﻫا  +تﻌداد ورودیﻫا) × 3
در این تﺤﻘﻴﻖ تﻌداد ورودیﻫا و ﺧروجیﻫا در مجﻤوع  5ﺷاﺧص اسﺖ کﻪ سﻪ برابر آن کﻤتر از  54واحد تصﻤﻴم
گﻴری کﻪ ﻫﻤان ﺻندوق ﻫای سرمایﻪ گﺬاری ﻫستند اسﺖ .در این تﺤﻘﻴﻖ برای مﺤاسﺒﻪ از نرم اﻓﺰار 11LINGO
استﻔاده ﺷده اسﺖ.
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 -3-8-3روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات
در این تﺤﻘﻴﻖ برای آزمون ﻓرضﻴﻪ ﻫا از مدل رگرسﻴون ﺧﻄی ﭼند متغﻴره استﻔاده ﺷده اسﺖ .روش آماری مورد
استﻔاده در این تﺤﻘﻴﻖ روش داده ﻫای مﻘﻄﻌی می باﺷد .در ادامﻪ ابتدا روش رگرسﻴون داده ﻫای مﻘﻄﻌی تشریح
می گردد .سپس آزمون ﻫای مربوط بﻪ مﻌنی دار بودن کﻞ مدل و مﻌنی دار بودن متغﻴرﻫای مستﻘﻞ توضﻴح داده
می ﺷود .در آﺧر نﻴﺰ ﭘس از تشریح آزمون ﻫای مربوط بﻪ مﻔروضات رگرسﻴون کالسﻴﻚ ،نﺤوه تصﻤﻴم گﻴری در
مورد رد یا ﭘﺬیرش ﻓرضﻴﻪ ﻫای تﺤﻘﻴﻖ بﻴان می گردد .الزم بﻪ ذکر اسﺖ در این مﻄاﻟﻌﻪ برای تجﺰیﻪ و تﺤﻠﻴﻞ
داده ﻫا از نرم اﻓﺰارﻫای  Eviewsو  lingo ،matlab، SPSSبهره گرﻓتﻪ ﺷده اسﺖ.
3-9انتخاب مدلهای ارزش در معرض خطر
مدلﻫای ارزش در مﻌرض ﺧﻄر یا بﻪ ﻃور کﻠی ﻫر مدل ارزیابی ریسﻚ ﺷامﻞ یﻚ مدل ﭘﻴشبﻴنی بازده و یﻚ مدل
ﭘﻴشبﻴنی تالﻃم اسﺖ .ﻫﻤچنﻴن این مدلﻫا نﻴﺰ بر اساس یﻚ ﻓرض توزیﻌی ﺷﻜﻞ میگﻴرند .ارزش در مﻌرض ﺧﻄر
بر اساس اﻓﻖ ﭘﻴشبﻴنی و سﻄح اﻃﻤﻴنان مشخصی تﻌریف میﺷود و بﻪ ﻫﻤﻴن دﻟﻴﻞ انتخاب این دو را بﻪﻫﻤراه
انتخاب مدلﻫای  VaRمورد بررسی ﻗرار میدﻫﻴم .نﻤایﻪ زیر ابﻌاد مختﻠف یﻚ مدل ارزش در مﻌرض ﺧﻄر را ارائﻪ
مینﻤاید.

 .3-1فرض توزیعی

مدل پیشبینی بازده

مدل پیشبینی نوسان
نوسانتالطم

افق پیشبینی

 .1-1ابعاد مدلهای
ارزش در معرض
خطر
 .2-1خطر خطر

شكل -3-3ابعاد مدلهای ارزش در معرض خطر
(رادﭘور)138٧،
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-1-9-3مدلها پارامتریک
در مﻴان مدلﻫای ﭘارامتریﻚ ،برﺧی بسﻴار متداول ﻫستند و بﻪ ﻃور گسترده توسط ﻓﻌاالن ریسﻚ مورد استﻔاده
ﻗرار میگﻴرند .ما این مدلﻫا را تﺤﺖ ﻋنوان مدلﻫای ﭘارامتریﻚ مورد بررسی ﻗرار میدﻫﻴم.
در روش ﭘارامتریﻚ ابتدا یﻚ توزیع اوﻟﻴﻪ انتخاب ﺷده و ﭘارامترﻫای توزیع با ﻗرار دادن دادهﻫا در مدل احتﻤال
وﻗوع ﭘﻴشامد موردنﻈر تخﻤﻴن زده می ﺷوند .بﻪ منﻈور اﻟگو سازی ﻋﻤﻠﻜرد مﺤصول توزیعﻫایی کﻪ بﻪ ﻋنوان ﭘایﻪ
برای رﻫﻴاﻓﺖﻫای ﭘارامتریﻚ ﭘﺬیرﻓتﻪ ﺷده اند ﺷامﻞ نرمال ،ﻟوگ نرمال ،الجستﻴﻚ ،ویﺒول ،بتا و گاما می باﺷند.
در بﻴن آنﻫا ،بﻪ دﻟﻴﻞ این کﻪ توزیع بتا در ﻋﻤﻞ داری انﻌﻄاف ﭘﺬیری و توانایی نشان دادن ﭼوﻟگی موجود در توزیع
ﻋﻤﻠﻜرد مﺤصول را دارد ،در ادبﻴات موضوع بﻴشتر مورد استﻔاده ﻗرار می گﻴرد .مدلﻫای ﭘارامتریﻚ را میتوان در
و مدﻟهای نوسان ﭼند گانﻪ ﻗرار داد .در تﻤام روشﻫای
دو گروه ﻋﻤده ،مدلﻫای ریسﻚ ـ متریﻚ ،مدلﻫای
ﻓﻘط انﺤراف مﻌﻴار اسﺖ کﻪ نشاندﻫنده تﻔاوت در مﻴﺰان ارزش در مﻌرض ﺧﻄر اسﺖ.
ﭘارامتریﻚ مﺤاسﺒﻪ
روشﻫای ﭘارامتریﻚ رایج برای دارای این ﭘﻴش ﻓرض اساسی اسﺖ کﻪ بازدهی دارایی دارای توزیع نرمال ﻫستند
درحاﻟیکﻪ توزیع تجربی بازده ی دارایی مﻌﻤوأل ﭼوﻟﻪ بوده و دارای ﺧاﺻﻴﺖ وابستگی با برد ﻃوالنی ﻫستند .توزیع-
ﻫای ﭘارامتریﻚ باید زمانی استﻔاده ﺷوند کﻪ :
 )1نﻈریﻪ ﻫایی وجود داﺷتﻪ باﺷند کﻪ زیر بنای کاربرد آن توزیع برای این مسئﻠﻪ ﺧاص باﺷد.
 )2تجربﻪﻫای داﺧﻠی یا ﺧارجی نشان دﻫند کﻪ این توزیع برای این نوع مسئﻠﻪ مناسﺐ اسﺖ.
 )3داده ﻫای داﺧﻠی ﺷرکﺖ تﻘریﺒا برازنده توزیع باﺷد؛ یﻌنی بتوان ارﻗام حاﺻﻞ از داده ﻫای تاریخی ﺷرکﺖ
را بﻪ ﺧوبی با آن توزیع تشریح کرد .رویﻜرد ﭘارامتریﻚ میتواند ﺧصوﺻا برای ارزیابی ریسﻚﻫای ﻋﻤﻠﻴاتی
ﻓاجﻌﻪ آﻓرینی مﻔﻴد باﺷد کﻪ داده ﻫای مﺤدودی راجع بﻪ آنها داریم؛ زیرا این توزیع اﻃالﻋاتی ﻓراتر از دامنﻪ
دادهﻫای نﻤونﻪ ﻓراﻫم می آورند .ﻫم ﭼنﻴن توزیع ﻫای ﭘارامتر یﻚ رسﻤی ،یﻚ نﻈم از باال بﻪ ﭘایﻴن را بر
ﻓرایند ﺷﺒﻴﻪ سازی زیان ﻋﻤﻠﻴاتی تﺤﻤﻴﻞ میکنند .بﻪ دین مﻌنی کﻪ بﻪ جای این کﻪ ابتدا ﭘارامترﻫای یﻚ
نﻤونﻪ برآورد ﺷود ،ابتدا توزیع ﭘارامتریﻚ برازنده آن گﺰینش میﺷود .مثال ،برﺧی بانﻚﻫا از راه مﻘایسﻪ،
توزیعﻫایی را برای یﻚ حادثﻪ زیان بار ﺧاص انتخاب میکنند ،سپس بﻪ منﻈور تخﻤﻴن بهترین ﭘارامترﻫای
توزیع بﻪ جﻤع آوری دادهﻫای تجربی میﭘردازند.
در اینجا بﻪ تشریح گارچ ﭘارامتریﻚ و انواع مدلﻫای آن میﭘردازیم.
1

 -1-1-9-3نا همسانی واریانس شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته )

)

یﻜی از ویﮋگی ﻫای بازار ماﻟی غﻴرﻗابﻞ ﭘﻴش بﻴنی بودن ریسﻚ داراییﻫای ماﻟی اسﺖ .در این ﺻورت ﺧﻄاﻫا در
دورهﻫای زمانی مختﻠف ﻋدد واحدی نخواﻫند بود ،این رﻓتار نا ﻫﻤسانی واریانس نامﻴده میﺷود .کﻪ بﻪ تاثﻴر ﭼگونگی
نوسان بازار مربوط میﺷود و منجر بﻪ نوسانات ﺧوﺷﻪ ای می گردد .با وجود نا ﻫﻤسانی واریانس ضریﺐ رگرسﻴون
برای یﻚ رگرسﻴون مﻌﻤوﻟی حداﻗﻞ مجﺬورات بدون تورش اسﺖ اما ﺧﻄاﻫای استاندارد و ﻓاﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴنانﻫا کﻪ با
Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastisity
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روش مرسوم سنجﻴده می ﺷوند نادرسﺖ ﺧواﻫند بود و درک ﺻﺤﻴﺤی از ﺻراحﺖ مدل ایجاد نﻤیکنند .ویﮋگی
دیگر بازارﻫای ماﻟی وجود درجﻪای از ﺧود ﻫﻤﺒستگی در دادهﻫا اسﺖ.
1
را بﻪ ﻋنوان
کﻪ در مدﻟهای ساده بﻴان نﻤیﺷودانگﻞ مدل ﺧود رگرسﻴونی نا ﻫﻤسانی واریانس ﺷرﻃی یا
راه حﻠی برای این گونﻪ سریﻫای زمانی ﭘﻴشنهاد داد .و مدلﻫای  ،ARCHواریانس ﺷرﻃی یﻚ ﻓرایند ﺧود
رگرسﻴون اسﺖ .کﻪ از نا ﻫﻤسانی واریانس ﺷرﻃی ﺧﻄاﻫا منتج میﺷود .مدل ﻫای  ، ARCHﻗادر بﻪ توﺻﻴف
دورهﻫای آسایش و تالﻃم سریﻫای زمانی ﻫستند .اما بوﻟرسﻠو  2مدل انگﻞ  3را با تﻜنﻴﻜی کﻪ واریانس ﺷرﻃی را در
4
ﻓرایند  ARMAبﻴان می کرد .گسترش داد .وی دریاﻓﺖ کﻪ میتوان ﻫم زمان ،ﺧود رگرسﻴونی و مﻴانگﻴن متﺤرک
را بﻪ کار گرﻓﺖ .تﻌﻤﻴم یاﻓتﻪ مدل  ARCHکﻪ مدل ﺧود رگرسﻴونی نا ﻫﻤسانی واریانس ﺷرﻃی تﻌﻤﻴم یاﻓتﻪ یا
 GARCHنامﻴده می ﺷو.د .ﺧودرگرسﻴونی و مﻴانگﻴن متﺤرک را باﻫم در نا ﻫﻤسانی واریانس بﻪ کار می
گﻴرند( )Enders 1966موﻓﻘﻴﺖ مدﻟهای  GARCHباﻋث کاربرد گسترده آن در توﺻﻴف نوسانات زمانی ،نوسانات
ﺧوﺷﻪ ای ،واکنش ﻫای متﻘارن بﻪ ﺷوک ﻫای مثﺒﺖ و منﻔی ﺷده اسﺖ.
انگﻞ مدل نا ﻫﻤسانی واریانس ﺷرﻃی را بﻪ این ﺻورت بﻴان کرد.

یﻚ ﻓرایند وایﺖ نویﺰ اسﺖ .بوﻟرسﻠو مدل انگﻞ را با تﻜنﻴﻜی کﻪ واریانس ﺷرﻃی را در ﻓرایند ARMA
کﻪ
بﻴان میکرد ،گسترش داد با توجﻪ بﻪ ﻓرایند ﺧﻄا:

 ARCHکﻪ
تﺤﻘﻖ یاﻓتﻪ؛تﻌﻤﻴم یاﻓتﻪ مدل
یﻚ ﻓرایند وایﺖ نویﺰ و مستﻘﻞ از
کﻪ
نامﻴده می ﺷود .ﺧودرگرسﻴونی و مﻴانگﻴن متﺤرک را باﻫم در نا ﻫﻤسانی واریانس بﻪ کار می
گﻴرد .مدل) p(GARCH,qﺷامﻞ تاﺧﻴرات واریانس ﺷرﻃی  MAیا تﻌداد واژه ﻫای GARCH، q؛ و تاﺧﻴرات
ﺧود رگرسﻴونی ( )ARیا تﻌداد واژه ﻫای  ARCHﺧﻄی ( )pاسﺖ ( ،)Engle 2001مدل ﻫای  GARCHتﻚ
متغﻴره زیادی وجود دارد ،کﻪ جهﺖ تخﻤﻴن ریسﻚ ﭘرتﻔو نﻤیتوان از مدلﻫای تﻚ متغﻴره استﻔاده نﻤود.

1Autoregressive

Conditional Heteroskedstisity
Bollerslve
3 Engle
4 Moving Average
2
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این جدول درﺻد متغﻴرﻫایی را نشان می دﻫد کﻪ از نﻈر آماری ﻗابﻞ مالحﻈﻪ ای ﭘایدار ﻫستند (در سﻄح اﻫﻤﻴﺖ
 .)٪5برای نﻤونﻪ تﻌداد  293ﺻندوق ﻫجﻴنگ (ﭘانﻞ  (Aو تﻌداد  130ﺻندوق ﺻندوق ﻫا (ﭘانﻞ  (Bما ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد
را بﻪ ﺻورت ماﻫانﻪ  ،دو ماﻫانﻪ  ،سﻪ ماﻫﻪ  ،نﻴم ساﻟﻪ  ،ساالنﻪ و دوساالنﻪ با استﻔاده از ﺷش روش ﻋﻤﻠﻜرد متﻔاوت
تجﺰیﻪ و تﺤﻠﻴﻞ می کنﻴم :بازده ﺧام  ،نسﺒﺖ ﺷارپ ) ، (SRدو نسخﻪ آﻟﻔا  ،و دو مرتﺒط .نسخﻪ ﻫای نسﺒﺖ ارزیابی
(AR).

جدول مقایسه عملكردها
3

2

1

افق زمانی (ماهیانه )

24

12

6

28.90

29.70

بازده

29.66

بازده اضاﻓی

22.01

27.66

28.44

26.04

36.08

نسﺒﺖ ﺷارپ

24.54

28.19

28.47

25.87

28.64

36.59

38.39

39.07

34.03

36.87

25.22
35.89
28.47
36.92
31.71

αm
ARm
α
ms
ARms
Average

22.31
36.98
20.99
39.22
28.95

25.45
39.67
28.05
37.85
32.18

28.67
40.30
29.34
40.60
33.55

32.01

34.43

بازده

23.98

32.08

34.37

28.23

)A. Hedge Funds (293

26.31
24.26
36.64
33.01
27.99
26.17
36.97
34.08
31.76
29.07
)B. Funds of funds (130 funds

26.73

31.38

32.73

27.85

31.35

34.67

بازده اضاﻓی

38.71

45.78

43.44

38.02

37.90

39.95

نسﺒﺖ ﺷارپ

26.94
38.71
25.33
42.32
31.82

25.88
46.29
33.60
41.24
36.61

37.38
45.21
34.20
43.59
38.70

26.72
36.74
28.50
34.75
31.55

28.91
38.30
30.92
37.79
33.88

28.74
37.73
35.42
38.13
35.58

αm
ARm
α
ms
ARms
Average

نام متغیر

نام متغیر

نتایج تحقیق
مﻴانگﻴن ﻫﺰینﻪ مدیریﺖ

1

مﻴانگﻴن ﻫﺰینﻪ ﭘاداش

16

مﻴانگﻴن بازده ساﻟﻴانﻪ مرکﺐ
مﻴانگﻴن انﺤراف ماﻫﻴانﻪ

10.65
2.9٧

مﻴانگﻴن نسﺒﺖ ﺷارپ

1.23

مﻴانگﻴن آﻟﻔا در مﻘابﻞ اس اند پ 500

-0.1٧

مﻴانگﻴن بتا در مﻘابﻞ اس اند پ 500

0.55
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 ﺷش، ) ساالنﻪ و دو ساﻟﻪ،  اﻓﻖ نﻴم ساﻟﻪ،  سﻪ ماه،  دو ماﻫﻪ، در مﻄاﻟﻌﻪ ﭘایداری ﻋﻤﻠﻜرد ﺷش اﻓﻖ زمانی (ماﻫانﻪ
. و دو نسﺒﺖ ارزیابی مرتﺒط) اسﺖ،  دو نسخﻪ آﻟﻔا،  نسﺒﺖ ﺷارپ، اﻗدام ﻋﻤﻠﻜرد بازده ﺧام
(CPR) آزمون نسﺒﺖ مﺤصول متﻘابﻞ
(CS) آزمون مجﺬور کای
(RIC) اﻃالﻋات رتﺒﻪ ضریﺐ
Spearman (SRC) آزمون ﻫﻤﺒستگی رتﺒﻪ
Hurst (HE) آزمون ضریﺐ
(CSR) مﻘﻄﻌی رگرسﻴون
KS اسﻤﻴرنوف/ آزمون کوﻟﻤوگروف
This table shows the percentage of cases exhibiting statistically significant performance persistence (at
5% significance level) for the sample of 2,936 hedge funds (Panel A) and 1,378 funds of funds (Panel
B). We analyse performance persistence on a monthly, bi-monthly, quarterly, half-yearly, yearly, and
bi-yearly basis. The tests employed include cross-product ratio (CPR), chi-square (CHI), the rank
information coefficient (RIC), Spearman rank correlation (SRC), cross-sectional regression (CSR), and
Kolmogorov-Smirnov (KS).

Time horizon (months)

1

2

3

6

12

24

28.29
35.90
37.35
36.83
30.73
9.09
29.70

28.81
34.93
40.49
39.83
21.28
8.05
28.90

29.06
34.76
36.75
37.46
10.48
7.75
26.04

31.58
34.80
41.23
45.32
9.05
8.64
28.44

29.63
36.42
41.36
44.44
5.77
8.33
27.66

18.06
30.56
33.33
33.33
5.65
11.11
22.01

29.41
40.34
41.68
38.15
35.98
21.02
34.43

30.51
40.34
44.07
38.98
18.17
20.00
32.01

31.28
38.97
39.49
37.44
6.42
15.79
28.23

40.00
42.11
47.37
51.58
5.19
20.00
34.37

33.33
42.22
46.67
46.67
3.57
20.00
32.08

25.00
30.00
40.00
35.00
7.24
6.67
23.98

A. Hedge funds (2,93 funds)
CPR
CHI
RIC
SRC
CSR
KS
Average
B. Funds of funds (1,37 funds)
CPR
CHI
RIC
SRC
CSR
KS
Average
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جامعه و نمونه آماریتحقیقپیمایشی
ﭘس از تﻌﻴن جامﻌﻪ آماری و مﻄاﻟﻌﻪ منابع و کتابها و مﻘاالت مربوط بﻪ ادبﻴات موضـوﻋی و بررسـیامﻜـانسـنجی
تئوریـﻚ بـا توجـﻪ بـﻪ اﻃالﻋات جﻤع آوریﺷده ،جهﺖ انجام امﻜان سنجی بﻪ ﺷﻴوه نﻈرسنجی ،با دریاﻓﺖ استاد
راﻫنﻤا و استاد مشاور ﭘرسـنامﻪای تنﻈـﻴم و در بﻴن جامﻌﻪآماری (از ﻃریﻖسﻴستم اداری سازمان بورس) توزیعﺷد.
با ﻓرضﺧﻄای نﻤونﻪگﻴری10درﺻد کﻞ نﻤونﻪ نرمالبود .جامﻌﻪ آماری دراین تﺤﻘﻴﻖ از یﻚسو ﺷامﻞ کارگﺰاران و
کارﺷناسان آنهاسﺖ بﻪ این دﻟﻴﻞ کﻪ آنها بﻴشـترینارتﺒـاط الزم بﻪ ذکراسﺖ با توجﻪ بﻪ ﻫدف مﺤﻘﻖ از تﺤﻘﻴﻖ
ﭘﻴﻤایشی کﻪ اﻓﺰایش روایی امﻜان سنجیتئوریﻚ بوده اسﺖ ،تﻌداد اﻓراد نﻤونﻪ از ﻓﻌاالن بازار بﻪ ﺷرح ﻓوق انتخاب
ﺷده اسﺖ .اﻟﺒتﻪ با توجﻪ بﻪ حجم نﻤونﻪ و اینﻜﻪ تﻌداد  300ﭘرسشنامﻪجﻤع آوریﺷده اسﺖ.
 3-1فرضیات تحقیق
ﻓرضﻴات تﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒارتند از:
از دید سرمایﻪ گﺰاران نﻴاز بﻪ راه اندازی ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ وجود دارد.

)1
 )2از بﻌد ﻗانونی امﻜان راه اندازی ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ وجود دارد .
 )3از بﻌد ابﺰارﻫا ،امﻜان راه اندازی ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ وجود دارد.
 -4امكان سنجی تئوریک
 -4-1بعد نیاز سرمایه گذاران

در ﺷرایط بازار نﺰوﻟی کﻪ در آن ﺷاﺧص ﻫای مهم بازار رو بﻪ کاﻫش می گﺬارد،سﺒد سرمایﻪ گﺬاری اکثر سرمایﻪ
گﺬاران کﻪ با توجﻪ بﻪ ﺷاﺧص متنوع سازی ﺷده نﻴﺰ کاﻫش می یابد.در این ﺷرایط ،سرمایﻪ گﺬاران حﻘﻴﻘی با توجﻪ
بﻪ ﺷرایط ﺧاص ﺧود آسﻴﺐ ﭘﺬیرترین گروه در بﻴن سرمایﻪ گﺬاران ﻫستند.
بﻪ ﻫﻤﻴن دﻟﻴﻞ نﻴاز بﻪ ایجاد ﺻندوق ﻫجﻴنگ در این بازارﻫا برای این اﻓراد و گروﻫهای آسﻴﺐ ﭘﺬیر دیگر کامال
احساس می ﺷود .بدین ترتﻴﺐ بررسی ﺷرایط بازار در زمانهای گوناگون می تواند بﻪ ﺧوبی بﻴانگر نﻴاز یا ﻋدم نﻴاز
بﻪ این نوع ﺻندوق ﻫا باﺷد.ﻫﻤانﻄور کﻪ می دانﻴم بهترین مﻌﻴار برای بررسی ﺷرایط کﻠی بازار ،ﺷاﺧص بورس اوراق
بهادار یا بازارﻫای دیگر اسﺖ .بورس اوراق بهادار تهران ﻋﻠﻴرغم دارا بودن مﺤدودیﺖ ﻫایی ﻫﻤچون حجم مﺒنا و
مﺤدوه نوسان ،در تاریخ ﺧود ﻓراز و نشﻴﺒهای زیادی را تجربﻪ نﻤوده اسﺖ .ﻫﻤانﻄور کﻪ نﻤودار نشان می دﻫد
،ﺷاﺧص بورس اوراق بهادار تهران نﻴﺰ ﻫﻤانند دیگر کشورﻫای جهان دارای نوسانات زیادی در ﻃی دوره ﻫای گﺬﺷتﻪ
بوده اسﺖ کﻪ نشان می دﻫد بازار سرمایﻪ ایران نﻴﺰ ﻫﻤانند بازارﻫای دیگر،ﻫم دارای دوران رونﻖ و ﻫم دارای دوران
رکود بوده اسﺖ .کﻪ اﻟﺒتﻪ در دوران رکود بﻴشترین آسﻴﺐ متوجﻪ سرمایﻪ گﺬاران حﻘﻴﻘی بوده اسﺖ .بﻪ ﻫﻤﻴن دﻟﻴﻞ
الزم اسﺖ سرمایﻪ گﺬاران حﻘﻴﻘی و ﺻندوﻗهای بازنشستگی و ﺷرکتهای بﻴﻤﻪ در دارایی ﻫایی سرمایﻪ گﺬاری کنند
کﻪ آنها را در دوران رکود مصون نﻤاید.
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بنابراین بﻪ سادگی می توان بﻪ وجود نﻴاز برای راه اندازی ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ ﭘی برد.بﻪ ﻫﻤﻴن دﻟﻴﻞ بﻪ ﻟﺤاظ
تئوریﻚ نشان داده ﺷد کﻪ نﻴاز بﻪ راه اندازی ﭼنﻴن ﺻندوق ﻫایی وجود دارد ،ﭘس ﻓرضﻴﻪ اول مﺒنی بر امﻜان راه
اندازی ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ بر حسﺐ نﻴاز سرمایﻪ گﺬاران تایﻴد می ﺷود.
 -4-2بعد ابزارها:
ﻫﻤانﻄور کﻪ گﻔتﻪ ﺷد،ﻓروش استﻘراضی و مشتﻘﻪ ﻫا از جﻤﻠﻪ ابﺰارﻫای اساسی مورد استﻔاده توسط ﺻندوﻗهای
ﻫجﻴنگ می باﺷد  .با توجﻪ بﻪ راه اندازی ابﺰارﻫای ماﻟی مشتﻘﻪ کﻪ یﻜی از ابﺰارﻫای مورد استﻔاده ﺻندوق ﻫای
ﻫجﻴنگ می باﺷد کﻪ توسط آنها می توانند استراتﮋیهای ﻫجﻴنگ را ﭘﻴاده کنند.
 -4-3بعد محیط قانونی:
ساﺧتار غاﻟﺐ برای اکثر ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ ﺷراکﺖ مﺤدود می باﺷد ،بﻪ ﻋﺒارت دیگر برای راه اندازی ﺻندوﻗهای
ﻫجﻴنگ باید بﻪ دنﺒال ساﺧتاری باﺷﻴم کﻪ سهامداران آن از دو گروه مجﺰا تشﻜﻴﻞ ﺷده باﺷد.گروه اول یا ﻫﻤان
ﺷرکای مﺤدود ﻓﻘط نسﺒﺖ بﻪ سرمایﻪ ای کﻪ آورده اند مسئول ﻫستند و تﻌهد و مسئوﻟﻴﺖ آنها بﻪ اندازه سرمایﻪ
گﺬاریشان اسﺖ وگروه دوم یا مدیران ﺻندوق کﻪ نسﺒﺖ بﻪ تﻌهدات ﺷرکﺖ مسئوﻟﻴﺖ نامﺤدود دارند.در ﻗانون
تجارت جﻤهوری اسالمی ایران در بﻴن اﻗسام مختﻠف ﺷرکتها ،ﺷرکتی کﻪ ﭼنﻴن ویﮋگی را داﺷتﻪ باﺷد باید از نوع
ﺷرکتهای مختﻠط سهامی باﺷد.
ماده  162ﻗانون تجارت ﺷرکتهای مختﻠط سهامی را اینگونﻪ تﻌریف می کند:
ﺷرکﺖ مختﻠط سهامی ﺷرکتی اسﺖ کﻪ در تﺤﺖ اسم مخصوﺻی بﻴن یﻚ ﻋده ﺷرکای سهامی و یﻚ یا ﭼند
ﺷریﻚ ضامن تشﻜﻴﻞ می ﺷود .ﺷرکای سهامی کسانی ﻫستند کﻪ سرمایﻪ آنها بﻪ ﺻورت سهام یا ﻗﻄﻌات سهام
متساوی اﻟﻘﻴﻤﺖ درآمده و مسئوﻟﻴﺖ آنها تا مﻴﺰان ﻫﻤان سرمایﻪ اسﺖ کﻪ در ﺷرکﺖ دارند .ﺷریﻚ ضامن کسی
اسﺖ کﻪ سرمایﻪ او بﻪ ﺻورت سهام درنﻴامده و مسئول کﻠﻴﻪ ﻗروضی اسﺖ کﻪ مﻤﻜن اسﺖ ﻋالوه بر دارایی ﺷرکﺖ
ﭘﻴدا ﺷود.در ﺻورت تﻌدد ﺷریﻚ ﺷریﻚ ضامن مسئوﻟﻴﺖ آنها در مﻘابﻞ ﻃﻠﺒﻜاران و روابط آنها با یﻜدیگر تابع
مﻘررات ﺷرکﺖ تضامنی ﺧواﻫد بود .ﻫﻤچنﻴن ماده  164مدیریﺖ ﺷرکﺖ مختﻠط سهامی مخصوص بﻪ ﺷریﻚ یا
ﺷرکا ضامن ﺧواﻫد بود.بنابراین ﻫﻤانﻄور کﻪ مالحﻈﻪ می ﺷود ساﺧتار ﺷرکتهای مختﻠط سهامی ﺷﺒاﻫﺖ زیادی بﻪ
ساﺧتار ﺷراکﺖ مﺤدود دارد کﻪ مناسﺐ ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ می باﺷند .اما در ﺧصوص ﻗانون بازار اوراق بهادار
،بند  20از ماده  1ﺻندوق ﻫای سرمایﻪ گﺬاری اینگونﻪ مﻌرﻓی می کند:ﺻندوق سرمایﻪ گﺬاری،نهادی ماﻟی اسﺖ
کﻪ ﻓﻌاﻟﻴﺖ اﺻﻠی آن سرمایﻪ گﺬاری در اوراق بهادار اسﺖ و ماﻟﻜان آن نسﺒﺖ بﻪ سرمایﻪ گﺬاری ﺧود،در سود و زیان
ﺻندوق ﺷریﻚ ﻫستند.
اما در اساسنامﻪ ﺻندوق سرمایﻪ گﺬاری متوجﻪ می ﺷویم کﻪ منﻈور از ﺻندوق سرمایﻪ گﺬاری ﺻندوق سرمایﻪ
گﺬاری مشترک اسﺖ و بدین ترتﻴﺐ جایگاه و تﻌریف دﻗﻴﻘی برای ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ ذکر نشده اسﺖ.در ﺧصوص
ﺻندوق ﻫای سرمایﻪ گﺬاری مشترک نﻴﺰ ذکر این نﻜتﻪ ضروریسﺖ کﻪ این ﺻندوﻗها ساﺧتار ﻗانونی دﻗﻴﻘی ندارند
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،بدین مﻌنی کﻪ مجوز آنها ﺻرﻓا از سوی سازمان بورس اوراق بهادار ﺻادر می ﺷود و و در غاﻟﺐ ﻫﻴچﻜدام از
ﺷرکتهای تﻌریف ﺷده در ﻗانون تجارت نﻤی گنجند و ﻫﻤچنﻴن نﺰد سازمان ثﺒﺖ ﺷرکتها بﻪ ثﺒﺖ نﻤی رسند
،بنابراین نﻤی توان آنها را یﻚ ﺷخصﻴﺖ حﻘوﻗی مجﺰا در نﻈر گرﻓﺖ کﻪ این موضوع می تواند ضﻌف ﻋﻤده ای برای
آنها بﻪ حساب بﻴاید.
درگام نخسﺖ کارگﺰار از ﺻاحﺐ سهام مﻴخواﻫد تواﻓﻘنامﻪ ای را با ﻋنوان اﻋالمﻴﻪ رضایﺖ امضا کنند کﻪ بر
اساس آن کارگﺰار حﻖ داردآن سهام را بﻪ دیگران ﻗرض دﻫد .ﭘس از امضای این تواﻓﻘنامﻪ کارگﺰار می تواند اﻗدام
بﻪ ﻗرض دﻫی سهام کند.در گام دوم ﻓروﺷنده استﻘراضی سهام را از کارگﺰار ﻗر ض می گﻴرد .در گام سوم،ﻓروﺷنده
استﻘراضی سهام را در بازار بﻪ ﻓروش مﻴرساند .اﻟﺒتﻪ گام دوم و سوم مﻌﻤوالً بﻪ ﺻورت ﻫﻤﺰمان انجام می ﺷود.
 -5استراتژیهای سرمایه گذاری مختلف صندوق های هجینگ قابل عملیاتی در بازار ایران :
 -1-5فروش استقراضی
گامهای اصلی فروش استقراضی متعارف

شكل -4فروش استقراضی

براساس بررسی ساالنﻪ ﺻندوق ﻫای جایگﺰین جهانی  ، EYکﻪ در ماه نوامﺒر منتشر ﺷد  ،نﺰدیﻚ بﻪ دو سوم مدیران
ﺻندوق ﻫای  hedgeاز موﻓﻘﻴﺖ در راه اندازی ﭘﻴشنهادﻫای جدید و غﻴر سنتی برای مشتریان از جﻤﻠﻪ اوراق بهادار
سﻔارﺷی و حساب ﻫای مدیریﺖ ﺷده جداگانﻪ ﺧﺒر داده اند.
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شكل – 5مقدار سرمایه تحت مدیریت دارایی های جایگزین
منﺒع preqin:

روایی و پایایی پرسشنامه
جهﺖ روایی ،این ﭘرسشنامﻪ برای  10نﻔر از متخصصان مدیریﺖ ماﻟی در ﻓرستاده و با مﻴﺰان 0.824
مورد تأیﻴد ﻗرار گرﻓﺖ .ﭘایایی آن نﻴﺰ با روش آﻟﻔای کرونﺒاخ ثابﺖ گردیده اسﺖ .این روش برای مﺤاسﺒﻪ ﻫﻤﺒستگی
درونی آزمون ﻫایی کﻪ ویﮋگی ﻫای مختﻠف را اندازه گﻴری می کنند ،بﻜار می رود.
آﻟﻔای کرونﺒاخ ﻫر ﭘرسشنامﻪ بﻪ ﺷﻜﻞ زیر حساب ﺷده کﻪ برابر با ﻋدد 0.90٧مﺤاسﺒﻪ گردیده اسﺖ کﻪ مورد تایﻴد
می باﺷد.

تعداد نمونه

آلفای كرونباخ

300

0.90٧

ﻓرضﻴات تﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒارتند از:
 -1از دید سرمایﻪ گﺰاران نﻴاز بﻪ راه اندازی ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ وجود دارد.

 -2از بﻌد ﻗانونی امﻜان

394

3

: 𝜇 ≥%50 or

H0

3

: 𝜇 >%50 or

H1

3

: 𝜇 ≥%50 or

H0

3

: 𝜇 >%50 or

H1

راه اندازی ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ وجود دارد.
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-3از بﻌد ابﺰارﻫا ،امﻜان

راه اندازی ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ وجود دارد.
3

: 𝜇 ≥%50 or

H0

3

: 𝜇 >%50 or

H1

تحلیل داده ها
در جدول ﺷﻤاره( )1آمار توﺻﻴﻔی مربوط بﻪ ﻓرضﻴﻪ اول کﻪ بﻪ ترتﻴﺐ تﻌداد داده ﻫا ،مﻴانگﻴن ،انﺤراف مﻌﻴار و ﺧﻄای
مﻌﻴار مﻴانگﻴن نشان داده می ﺷود
Std.Error mean

Std.Deviation

Mean

N

0.5558

78601

3.9700

300

Ass1

جهﺖ آزمون ﻓرضﻴﻪ اول و با توجﻪ بﻪ جدول ﺷﻤاره ( ،)2دیده می ﺷود سﻄح مﻌناداری کﻤتر از  0.05اسﺖ و ﻓرضﻴﻪ
مورد تایﻴد ﻗرار نﻤی گﻴرد و از دید سرمایﻪ گﺬاران نﻴاز بﻪ راه اندازی ﺻندوق ﻫای مصون ﺷده وجود دارد.
جدول شماره ()1
95% confidence Interval
of difference
lower
upper
.8604
1.0796

Mean
Difference
.97000

Test value=3
)Sig(2-tailored
.000

df

t

199

17.453

Ass1

در جدول ﺷﻤاره( )3آمار توﺻﻴﻔی مربوط بﻪ ﻓرضﻴﻪ دوم کﻪ بﻪ ترتﻴﺐ تﻌداد داده ﻫا ،مﻴانگﻴن ،انﺤراف مﻌﻴار و ﺧﻄای
مﻌﻴار مﻴانگﻴن نشان داده می ﺷود.
جدول شماره ()2
Std.Error
mean
0.5122

Std.Deviation

Mean

N

.72440

3.7925

300

Ass2

جهﺖ آزمون ﻓرضﻴﻪ دوم و با توجﻪ بﻪ جدول ﺷﻤاره (، )4دیده می ﺷود سﻄح مﻌناداری کﻤتر از  0.05اسﺖ و
ﻓرضﻴﻪ H0مورد تایﻴد ﻗرار نﻤی گﻴرد و از بﻌد ﻗانونی امﻜان راه اندازی ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ وجود دارد.
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جدول شماره ()3
95% confidence Interval
of difference
lower
upper
-.6915
.8935

Mean
Difference
.79250

Test value=3
)Sig(2-tailored
.070

df

t

199

-15.472

Ass1

در جدول ﺷﻤاره () 5آمار توﺻﻴﻔی مربوط بﻪ ﻓرضﻴﻪ سوم کﻪ بﻪ ترتﻴﺐ تﻌداد داده ﻫا ،مﻴانگﻴن ،انﺤراف مﻌﻴار و
ﺧﻄای مﻌﻴار مﻴانگﻴن نشان داده می ﺷود.
جدول شماره( )5
Std.Error
mean
.10475

Std.Deviation

Mean

N

1.48140

3.7060

300

Ass3

جهﺖ آزمون ﻓرضﻴﻪ سوم و با توجﻪ بﻪ جدول ﺷﻤاره ( ،)6دیده می ﺷود سﻄح مﻌناداری کﻤتر از  0.05اسﺖ و
ﻓرضﻴﻪ H0مورد تایﻴد ﻗرار نﻤی گﻴرد و از بﻌد ﻗانونی امﻜان راه اندازی ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ وجود دارد.و از بﻌد ابﺰار
امﻜان راه اندازی ﺻندوق ﻫای مصون ﺷده وجود دارد.
تحلیل پرسشنامه
با توجﻪ بﻪ نﻈرات ﺧﺒرگان حدود  45درﺻد اﻋتﻘاد دارند رابﻄﻪ زیادی بﻴن دارایی تﺤﺖ مدیریﺖ توسط ﺻندوق
ﻫای سرمایﻪ گﺬاری ﻫجﻴنگ و بازده ساالنﻪ وجود دارد.بﻄوری کﻪ ﻋﻤﻠﻜرد  6ماﻫﻪ بازده بﻴشتری نسﺒﺖ بﻪ ﻋﻤﻠﻜرد
ساالنﻪ دارد ﻟﺬا می توان م هــم تــرین تﻔــاوت ماﻫﻴــﺖ واحــدﻫای ﺻندوق سرمایﻪ گﺬاری ﻫجﻴنگ بـا سـهام
یـﻚ ﺷـرکﺖ ،را تﻌﻴـﻴن ﻗﻴﻤﺖ مﻌامالتی آنها دانسﺖ .ﻗﻴﻤﺖ یﻚ واحـد در ﺻندوق ﻫای سرمایﻪ گﺬاری ﻫجﻴنگ
بر ﺧالف ﻗﻴﻤﺖ سهام ﺷرکﺖ ﻫا تﺤﺖ تاثﻴر مﻴﺰان ﻋرضﻪ و تﻘاضای آن ﻗرار نﻤﻴگﻴرد .مﺒنای ﺧریـد و ﻓـروش
واحـدﻫای سـرمایﻪ گـﺬاری کـﻪ توسـط ﺷـﻌﺐ ﺻـندوق و تﺤﺖ ﻋنوان ﺻـدور یـا ابﻄـال واحـدﻫای سـرمایﻪ
گـﺬاری ﺻورت می گﻴـرد ،ﺧـاﻟص ارزش دارایـی ﻫـای موجـود در سـرمایﻪ گـﺬای ﺻندوق ﻫجﻴنگ در ﭘایان ﻫر
روز اسﺖ .از آنجـا کـﻪ ﺻـندوق ﻫـای سرمایﻪ گﺬاری ﻓاﻗد دارایی ﻓﻴﺰیﻜی بوده سﺒد دارایی ﻫـای آن متشﻜﻞ از
سـهام و اوراق بهـادار ،اوراق مـشارکﺖ و یـا وجﻪ نﻘد اسﺖ بنابر این ﺧـاﻟص ارزش دارایـی ﻫـای آن در ﻫر روز بر
اساس ارزش روز دارایـی ﻫـای تـشﻜﻴﻞ دﻫنـده ﺻندوق ﻗابﻞ مالحﻈﻪ اسﺖ.
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Do you think is there any relationship between the asset under
?management by hedge fund and their annual returns
Series1

1

10

9
40.91%
Very much

0

2

4.55%

0.00%

9.09%

45.45%

very low

low

Moderate

Much

نﻘﻄﻪ ﻗوت بﺰرگی بـرای ﺻندوق ﻫای سرمایﻪ گﺬاری ﻫجﻴنگ و مـدیران آن مﺤسوب مﻴشود .کﻪ مدیران ﭘس از
گﺬﺷﺖ زمان تسﻠط مناسﺒی بر تشخﻴص ﺻﺤﻴح وضﻌﻴﺖ ﺻندوق و ترکﻴـﺐ دارایـی آن ﭘﻴـدا کـرده ،دارایی ﺻندوق
را بﻪ سﻤﺖ بهترین ترکﻴﺐ سوق می دﻫند.
بﻪ ﻃوریکﻪ  1درﺻد اﻓﺰایش در بازده بازار سهام منجر بﻪ  2/84درﺻد اﻓﺰایش در جریان سرمایﻪ در دورهﻫای
ﭘس از آن میﺷود و این نشاندﻫنده وجود ریسﻚ برای سرمایﻪگﺬاران ﺧرد در کوتاهمدت اسﺖ .درمﻘابﻞ ،ﺷواﻫدی
از ارتﺒاط مﻴان جریان سرمایﻪ و بازده بازار برای نﻤونﻪ ﺻندوقﻫا ی نهادی وجود ندارد .ﻫﻤچنﻴن ،ﻫﻴچ ﺷواﻫدی از
اینکﻪ جریان سرمایﻪ ،اﻟﻘاءکننده ﻓشار ﻗﻴﻤﺖ در بازار سهام باش وجود ندارد .سرمایﻪ گﺬاران در این ﺻندوق ﻫا
باید بﻪ ﻋوامﻠی مانند تﻌداد ﺻنﻌﺖ در ﺻندوق ،تﻌداد ﺻـدور و ابﻄال واحدﻫای ﺻندوق ،ارزش دارایی ﻫای ﺻندوق،
درﺻد تﻤﻠﻚ تﻌـداد سـرمایﻪ گـﺬاران ،وجـوه نﻘد و رﺷد ﺷاﺧص بازار در انتخاب ﺻندوق ﻫا برای بﻪ دسﺖ آوردن
بازده بﻴشتر توجﻪ نﻤایند.
Do you think is there any link between the Investment strategy of hedge
?funds and their annual returns
Series1

0

1

3

7

11

0.00%

4.55%

13.64%

31.82%

50.00%

Very low

Low

Moderate

Much

Very much
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ﻃﺒﻖ ﭘرسشنامﻪ  33درﺻد کارﺷناسان مﻌتﻘدند مﺤﻴط حﻘوﻗی و ﻗانون تجارت بﻪ ﻃور متوسط و زیاد باﻋث ایجاد
ﺻندوق ﻫجﻴنگ می ﺷود کﻪ در ﻫﻤﻴن راستا از آنجا کﻪ ﺻندوق ﻫای سرمایﻪ گﺬاری مشترک در مﺤﻴط ﻗانونی
بورس اوراق بهادار ﻗرار داﺷتﻪ و ﻓﻌاﻟﻴﺖ می کنند ،در وﻫﻠﻪ اول ﻋﻘود مشارکتی (حﻘوﻗی) از ﻃریﻖ مراجﻌﻪ بﻪ متن
ﻗانون و تﺤﻠﻴﻞ آن از منابع مختﻠف مورد بررسی ﻗرار می گﻴرد و ﭼنانچﻪ ﻫﻴچ یﻚ از ﻋﻘود بﻪ تنهایی مﺒﻴن نﻈام
حﻘوﻗی حاکم بر ﺻندوق ﻫای سرمایﻪ گﺬاری مشترک بﻪ ﺷﻤار نﻤی رود اﻟگویی تﺤﻠﻴﻠی مرکﺐ از ﻋﻘود حﻘوﻗی بﻪ
اﻗتضای بخش ﻫای مختﻠف ﻓﻌاﻟﻴﺖ ﺻندوق ﻫا مورد نﻴاز می باﺷد.
To what extent do you think the legal environment of business and
?business law makes it possible to set up Hedge Fund
Series1

7
0

3

7
4

0.00%

14.29%

33.33%

33.33%

19.05%

Very low

Low

Moderate

Much

Very much

Are hedge fund with performance of 6-month have more return than
?annual performance
Series1

8
6
4

1

5.00%

30.00%

40.00%

20.00%

5.00%

Very low

Low

Moderate

Much

Very much

1

نتایج حاﺻﻞ از ﭘرسشنامﻪ نشان می دﻫد 42درﺻد کارﺷناسان مﻌتﻘدند بازده ساالنﻪ ﺻندوق ﻫای سرمایﻪ گﺬاری
در ﻃول ﻋﻤر ﺧودش ،مﻤﻜن اسﺖ در ﺷرکﺖﻫای مﺤدودی سرمایﻪگﺬاری کند کﻪ بﻴن  10تا  15ﻋدد بﻪ ﻃور
متوسط ﺧواﻫد بود کﻪ تشﻜﻴﻞدﻫنده سﺒد سرمایﻪگﺬاری ﺻندوق اسﺖ .توانایی یﻚ ﺷرکﺖ  PEبرای ﻓروش سهامش
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در این ﺷرکﺖﻫا با یﻚ مﻴﺰان ﻗابﻞ توجﻪ سود و بﻌد از سﻪ تا ﻫﻔﺖ سال دوره نگهداﺷﺖ آنها ،تﻌﻴﻴنکننده موﻓﻘﻴﺖ
و یا ﺷﻜسﺖ آن ﺻندوق ﺧواﻫد بود.
ﺻندوق ﻫای سرمایﻪ گﺬاری با ﻫدف مدیریﺖ دارایی ﻫا در بﻪ جریان انداﺧتن آن در بازار سرمایﻪ بﻪ ﺻورت حرﻓﻪ
ای ﻓﻌاﻟﻴﺖ می کنند .در این مﻴان ﺻندوق ﻫای سرمایﻪ گﺬاری کﻪ توانستﻪ باﺷند بﻴشترین مﻴﺰان دارایی ﻫا را
مدیریﺖ کنند برای کسانی کﻪ ﻗصد ﺧرید یا مﻘایسﻪ ﺻندوق ﻫا را دارند ،حائﺰ اﻫﻤﻴﺖ اسﺖ.
Do you think hedge funds that are newly established and have shorter
life spans have higher annual returns than those that have a longer
?operating history
Series1
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9.52%

23.81%
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42.86%

9.52%

Very low

Low

Moderate

Much

Very much

نتایج حاﺻﻞ از ﭘرسشنامﻪ نشان می دﻫد  38درﺻد کارﺷناسان مﻌتﻘدند رابﻄﻪ بﻴن ﻫﺰینﻪ ﭘاداش ﭘرداﺧﺖ ﺷده
برای ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق و بازده ساﻟﻴانﻪ حاکی از این اسﺖ کﻪ در بازار اوراق بهادار تهران ،ﻓاکتورﻫای اﻗتصادی ارزیابی
ﻋﻤﻠﻜرد ﺷرکﺖ ﻫا در تﻌﻴﻴن ﭘاداش ﻫﻴأت مدیره حایﺰ اﻫﻤﻴﺖ اسﺖ کﻪ این امر باﻋث می ﺷود مدیران توجﻪ ﺧود
را بﻪ ﺷرکﺖ و در جهﺖ مناﻓع سرمایﻪ گﺬاران مﻌﻄوف کنند .بنابراین ،توﺻﻴﻪ می ﺷود برای تﻌﻴﻴن مﻴﺰان ﭘاداش
مدیران از ﻃرح ﻫای انگﻴﺰﺷی مﺒتنی بر ارزش اﻓﺰوده استﻔاده ﺷود تا توجﻪ مدیریﺖ بﻪ کاﻫش ﻫﺰینﻪ سرمایﻪ ﺷرکﺖ،
اﻓﺰایش نرخ بازده دارایی ﻫا و ﻫﻤچنﻴن ،ﭘﺬیرﻓتن اجرای ﭘروژه ﻫایی کﻪ نرخ بازدﻫی بﻴشتر از ﻫﺰینﻪ سرمایﻪ ایجاد
می کنند ،جﻠﺐ ﺷود.سﻴستم ﻓﻌﻠی ﭘاداش متناسﺐ با ﻋﻤﻠﻜرد مدیران نﻴسﺖ و ﭘاداش بر مﺒنای ﻋﻤﻠﻜرد مدیران
ﭘرداﺧﺖ نﻤی ﺷود .بنابراین ،الزم اسﺖ ﻃرح ﻫای ﭘاداﺷی تدوین گردد کﻪ بر مﺒنای مﻴﺰان تغﻴﻴر در ﻋﻤﻠﻜرد مدیریﺖ
ﺷرکﺖ ﻫا ﭘاداش نصﻴﺐ مدیریﺖ ﺷرکﺖ گردد.
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Do you think is there any relationship between the cost of the bonus
?and fee paid for Fund's performance and its annual return
Series1

8
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Moderate

Much
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داده ها و تحلیل نتایج
تعیین پرتفوی كارا و مرزهای كارا
در نﻤودار  ،1مﻔاﻫﻴم اﺻﻠی یﻚ مجﻤوﻋﻪ ﭘرتﻔوی کارا را نشان میدﻫد ،مﺤور ﻋﻤودی ،بازده مورد انتﻈار و مﺤور
اﻓﻘی ریسﻚ اسﺖ کﻪ توسط انﺤراف مﻌﻴار (و یا ﻫر نﻤاینده دیگر ریسﻚ) نشان دادهﺷده اسﺖ .در ﺻورتی کﻪ اوراق
بهادار مورد نﻈر را در ترکﻴﺐﻫای مختﻠف ترکﻴﺐ کنﻴم تﻌداد نامﺤدودی از جایگﺰینهای ﭘرتﻔوی امﻜان ﭘﺬیر ﺧواﻫد
ﺷد .این گﺰینﻪﻫای نامﺤدود در ﺷﻜﻞ نشان دادهﺷده اسﺖ و ﺷامﻞ تﻤامیمناﻃﻖ سایﻪدار اسﺖ و نشاندﻫنده
ترکﻴﺐ ﻫای زیادی از بازده مورد انتﻈار و ریسﻜی اسﺖ کﻪ از ﻃریﻖ تشﻜﻴﻞ ﭘرتﻔوی ﻗابﻞ دستﻴابی اسﺖ .در نﻈریﻪ
ﭘرتﻔوی بﻪ این مناﻃﻖ ،مناﻃﻖ ﻗابﻞ دسترسی ﭘرتﻔوی گﻔتﻪ میﺷود .این ﭘرتﻔویﻫا امﻜانﭘﺬیر ﻫستند ،وﻟی ضرورتاً
ﻗابﻞ ترجﻴح نﻴستند.

B

مرز کارایی

X

مجموعه قابل دستیابی

.

ERx
ERy

Y
A

x
=

انحراف معیار = ریسک
نمودار  .1رابطه میان بازده و ریسک
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در نﻤودار ﻓوق ،منﺤنی  ABمجﻤوﻋﻪ ای کارا (مرز کارایی) از ﭘرتﻔوی را نشان می دﻫد .نﻘاط روی این منﺤنی با
توجﻪ بﻪ ریسﻚ مﻌﻴن ،دارای بازده مورد انتﻈار بﻴشتری ﻫستند و یا ریسﻚ آنها با توجﻪ بﻪ بازده مورد انتﻈار،
کﻤترین اسﺖ.
ﺧالﺻﻪ نتایج حاﺻﻞ از برآورد ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫجﻴنگ بر مﺒنای متغﻴرﻫای توضﻴﺤی مختﻠف(مﻌﻴارﻫای ریسﻚ
سﻴستﻤاتﻴﻚ در ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ) در جدول  2-4آمده اسﺖ:
جدول -2-4معیارهای ریسک سیستماتیک در صندوق های هجینگ
R-squared
0.165587
0.070076
0.035169
0.232731
0.116592

Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Risk
Variable
B_CAP

0.0003

-3.7800

0.4230

-1.5988

0.0000

6.6156

0.0241

0.1595

C

0.0227

-2.3293

0.4437

-1.0335

B-es

0.0000

4.5615

0.0412

0.1879

C

0.1096

-1.6200

0.4925

-0.7978

G_es

0.0001

4.0344

0.0393

0.1585

C

0.0001

-4.6733

0.0272

-0.1273

SV-es

0.0000

7.3401

0.0248

0.1818

C

0.0029

-3.0826

0.0062

-0.0192

Var

0.0000

6.1079

0.0237

0.1445

C

با توجﻪ بﻪ ﺧالﺻﻪ اﻃالﻋات مندرج در جدول ﻓوق ،ﻋرض از مﺒدا ﻫر دو ﺧط برآوردی بر مﺒنای بتای سنتی و بتای
استرادا در سﻄح ﺧﻄای  5درﺻد مﻌنی دار (متﻔاوت از ﺻﻔر) ﻫستند.با توجﻪ بﻪ اﻃالﻋات مربوط بﻪ مﻘدار آماره، t
ﺷﻴﺐ ﻫردو ﺧط ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫجﻴنگ برآورد ﺷده ﻫم در سﻄح ﺧﻄای 5درﺻدمﻌنیدارﻫستند .یا بﻪ ﻋﺒارت
دیگر با اﻃﻤﻴنان 95درﺻد میتوان گﻔﺖ ﺷﻴﺐﻫای برآوردﺷده متﻔاوت از ﺻﻔر میباﺷند.
ﻗدرت تﺒﻴﻴن کنندگی یا توضﻴح دﻫندگی متغﻴر مستﻘﻞ بﻜارگرﻓتﻪ ﺷده در مدل رگرسﻴون براساس ضریﺐ
تﻌﻴﻴن سنجﻴده میﺷود.اﻃالﻋات جدول ﻓوق نشان می دﻫد کﻪ ﺷانﺰده درﺻد از تغﻴﻴرات متوسط بازدﻫی توسط
بتای سنتی و در مﻘابﻞ تنها ﻫﻔﺖ درﺻد از تغﻴﻴرات متغﻴر وابستﻪ توسط بتای نامﻄﻠوب ﻗابﻞ تﺒﻴﻴن اسﺖ.
در اینجا ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫجﻴنگ متغﻴر مستﻘﻞ و نرخ بازده متغﻴر وابستﻪ می باﺷد برآورد مدل با استﻔاده از
نرم اﻓﺰار  OXMETRICSانجام گرﻓتﻪ اسﺖ و باتوجﻪ بﻪ نﻤودار و جدول زیر ﺷوک ﻋﻤﺒﻜرد ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ
بﻴانگر ﻋدم اثر مﻌنادار بازده نوسانات ﻋﻤﻠﻜرد در ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ اسﺖ.در جدول ()4-3آماره توﺻﻴﻔی برای
ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫجﻴنگ و نرخ بازده ارائﻪ ﺷده اسﺖ .ﻫﻤان ﻃور کﻪ مشاﻫده می ﺷود انﺤراف مﻌﻴارﻫا بﻪ ﺻورت
مﻌناداری از مﻴانگﻴن بﺰرگتر ﻫستند کﻪ این مسئﻠﻪ بﻴانگر سﻄح باالی نوسانات در متغﻴرﻫای مدل اسﺖ .بر ﻃﺒﻖ
آماره جاک برا ﻓر ض توزیع نرمال در سﻄح مﻌنی داری یﻚ درﺻد برای ﻫر دو متغﻴر رد می ﺷود بﻪ ﻋالوه در جدول
یﻚ  ،آزمون ریشﻪ دیﻜی ﻓوﻟر ( ) 19٧9انجام ﺷده اسﺖ .نتایج نشان می دﻫند کﻪ دو متغﻴر ﻓوق در سﻄح مﻌنی
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داری یﻚ درﺻد ﭘایا می باﺷند .با استﻔاده از مﻘادیر بﺤرانی اکائﻴﻚ ( ،)19٧4ﻫنان کوئﻴن ( )19٧9رتﺒﻪ ﺧود
رگرسﻴون در تابع مﻴانگﻴن ،یﻚ تﻌﻴﻴن ﺷد و برای تابع واریانس مدل ( FITGARCH )1 , 1جهﺖ توﺻﻴف تابع
واریانس تخﻤﻴن زده ﺷد .جهﺖ تشخﻴص تﻌداد رژیﻤها از تسﺖ نرخ راسﺖ نﻤایی گارسﻴا و ﭘرون استﻔاده ﺷد.
با توجﻪ بﻪ جدول ( )4-3آماره آزمون تسﺖ  LRبرابر با  69تﻌﻴﻴن ﺷده اسﺖ ،بر این اساس ﻓرض ﺻﻘر ﻋدم تغﻴﻴر
رژیم در مدل (( FITGARCH )1 , 1یﻚ رژیﻤﻪ) در مﻘابﻞ ﻓرض یﻚ تغﻴﻴر رژیم در مدل  MS-FTTGARCHدر
سﻄح مﻌنی داری یﻚ درﺻد رد می ﺷود.
-3-4آماره توصیفی برای عملكرد صندوق هجینگ و نرخ بازده
بر اساس نتایج تسﺖ تشخﻴصی باکس  -ﭘﻴرس") (B - Pمﻴانگﻴن ثابﺖ بازدﻫی در ﻃول وضﻌﻴﺖ رونﻖ ( )0µبرابر
با 0.29و مﻘدار آن در رژیم رکود ( )1µبﻪ 0.16کاﻫش یاﻓتﻪ اسﺖ.
واریانس ثابﺖ بازدﻫی در ﻃول رژیم رونﻖ ( )0ωبرابر با  0 /03و در رژیم رکود بﻪ  0 /00کاﻫش یاﻓﺖ ﻃوری کﻪ
رژیم اول وضﻌﻴﺖ رونﻖ " را با بازده انتﻈاری باال و نوسان باال و رژیم دوم وضﻌﻴﺖ رکود را با بازده انتﻈاری ﭘایﻴن و
نوسان ﭘایﻴن نشان می دﻫد ،ضرایﺐ  ،y1 ,y0ضرایﺐ اثرات ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫجﻴنگ می باﺷند .تنها ضریﺐ y0
مﻌنی دار اسﺖ و مﻘدار منﻔی آن دالﻟﺖ بر این دارد کﻪ در رژیم رونﻖ ،ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫجﻴنگ ،بﻪ ﺻورت نامتﻘارن
ﻋﻜس اﻟﻌﻤﻞ نشان می دﻫد .اثر اﺧﺒار بد (ﺷوک منﻔی) نسﺒﺖ بﻪ اﺧﺒار ﺧوب (ﺷوک مثﺒﺖ) بر تغﻴﻴر ﭘﺬیری
(واریانس) کﻤتر اسﺖ.
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آماره

عملكرد صندوق هجینگ

نرخ بازده

مﻴنﻴﻤم

-1.82

-0.38

ماکﺰیﻤم

5.40

22.84

مﻴانگﻴن

0.619

1.0٧

انﺤراف مﻌﻴار

1.11

2.23

آماره جاک برا

49.٧4

16٧52

آزمون دیﻜی ﻓوﻟر

-14.1٧

-13.٧3
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-4-4تخمین مدل MRS- FITGARCHعملكرد صندوق هجینگ
لگاریتم راست نمایی
LR

0µ
0η
0ω
D0

0γ

-347.73

69

1η

0.29

1ω

()1.03
0.34
()0.95
0.03
()2.10
0.000
()29.35
-1.٧4

لگاریتم راست نمایی

B0

a0

1µ

D1

1γ
1β
1α

0.11
()1.44
0.000
6.22
0.14
1.44
0.000
-0.99
0.000
6.60
0.24

-347.73

()-1.68
0.125
()4.29
0.02
()3.03

)Q(12

)Q2(12

52.69
13.25
()0.14
6.48
()0.663

0.16

P00

0.89

()2.69

P11

0.89

پیش بینی
ﻓرضﻴﻪ بﻴن استراتﮋی سرمایﻪ گﺬاری ﺻندوﻗهای ﻫجﻴنگ در جهان و بازده ساﻟﻴانﻪ آنها ارتﺒاط وجود دارد .توسط
ﺷﺒﻴﻪ سازی مونﺖ کارﻟو با ﭘﻴش بﻴنی مدل گارچ ،برای انجام این ﻓرضﻴﻪ از توابع زیان آماری  MAE ، RMSEو
 MAPEو ﻫﻤچنﻴن آزمون دایﺒوﻟد-ماریانو کﻤﻚ گرﻓتﻪ می ﺷود.
-5-4نتایج پیش بینی خارج از نمونه برای افق یكماهه
نتایج ﭘﻴش بﻴنی ﺧارج از نﻤونﻪ برای اﻓﻖ یﻜﻤاﻫﻪ ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ در جدول ( )4-5نﻤایش داده ﺷده
اسﺖ و در جدول ( ) 4-6ﭘﻴش بﻴنی ﻫای انجام ﺷده رتﺒﻪ بندی ﺷده اسﺖ .ﻫﻤانﻄور کﻪ مشاﻫده می ﺷود مدل
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گارچ با توزیع  tبهترین ﭘﻴش بﻴنی را داﺷتﻪ اسﺖ .ﻃﺒﻖ تابع زیان  RMSEو  MAEرتﺒﻪ اول و ﻃﺒﻖ تابع زیان
 MAPEرتﺒﻪ دوم را دارد .این نتﻴجﻪ برای مدل گارچ با تابع توزیع  tدور از انتﻈار نﺒود  ،زیرا داده ﻫای سری زمانی
بازده بﻪ ﺻورت نرمال توزیع نشده اند .در مرتﺒﻪ بﻌد مدل گارچ با تابع توزیع  GEDﻗرار دارد و سپس مدل گارچ
با تابع توزیع نرمال .ﭘﻴش بﻴنی انجام ﺷده توسط ﺷﺒﻴﻪ سازی مونﺖ کارﻟو در رتﺒﻪ آﺧر ﻗرار دارد .اما ﻫﻤانﻄور کﻪ
آماره آزمون دایﺒوﻟد ماریانو نشان می دﻫد تﻔاوت مﻌناداری در ﭘﻴش بﻴنی مدل گارچ و ﺷﺒﻴﻪ سازی مونﺖ کارﻟو
وجود ندارد و اﺧتالف مﻘدار توابع زیان آماری برای ﭘﻴش بﻴنی ﻫای این دو روش ﭼندان مﺤسوس نﻴسﺖ.

آماره دایبولد-ماریانو

MAPE

MAE

RMSE

مدل

1/423

4/80E-05

2/07E-04

GARCH-N

1/098

4/70E-05

1/30E-04

GARCH-T

0/795

5/09E-05

1/40E-04

GARCH-GED

1/598

6/20E-05

1/95E-04

MC

)0/523 (1.67

جدول ( :)4-6بهترین مدل ها در پیش بینی از نظر معیارهای سه گانه
MAPE

MAE

RMSE

GARCH-GED

GARCH-T

GARCH-T

GARCH-T

GARCH-N

GARCH-GED

GARCH-N

GARCH-GED

MC

MC

MC

GARCH-N

شكل -1-4شوک عملكرد صندوق هجینگ

ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫجﻴنگ بازده انتﻈاری ﭘایﻴن و نوسان ﭘایﻴن نشان مﻴدﻫد.کﻪ ناﺷی از اثرات نامتﻘارن بازده بازار
می باﺷند .بازده بازار بورس اوراق بهادار  ،بﻪ ﺻورت نامتﻘارن ﻋﻜس اﻟﻌﻤﻞ نشان می ﻫد.
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نمودار -2-4شوک عملكرد صندوق هجینگ

بازده ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫجﻴنگ با واریانس باال و مﻴانگﻴن ﭘایﻴن می باﺷد .بازده بازار سهام بورس اوراق بهادار و
ﺷوک بازار ارائﻪ ﺷده اسﺖ بر اساس ﺷﻜﻞ باال وﻗﻔﻪ اول متغﻴر ﺷوک بازار نتوانسﺖ بهﺒود ﭼشﻤگﻴری را نسﺒﺖ بﻪ
مدل  MS FITGARCHدر تسخﻴر رژیم ﻫای رکود و رونﻖ بورس اوراق بهادار تهران ارائﻪ کند ﭼنانچﻪ با
بررسی ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫجﻴنگ بﻪ راحتی میتوان متوجﻪ ﺷد کﻪ مﻴﺰان سود ﺻندوقﻫای سرمایﻪ گﺬاری با درآمد
ثابﺖ کﻤتر اسﺖ و ﺻندوقﻫای سهامی بﻴشترین بازدﻫی را داﺷتﻪاند .ﻟﺬا ﺻندوقﻫای مختﻠط بدﻟﻴﻞ اینﻜﻪ حد
مﻴانی دو ﺻندوق دیگر ﻫستند بازدﻫی متوسﻄی نسﺒﺖ بﻪ آنﻫا داﺷتﻪاند و از ﻟﺤاظ مﻴﺰان بازدﻫی در بﻴن این دو
ﺻندوق ﻗرار گرﻓتﻪاند.
با توجﻪ بﻪ ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق ﻫجﻴنگ میتوان نتﻴجﻪگﻴری کرد کﻪ اگرﭼﻪ ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری
سهامی از ریسﻚ باالتری نسﺒﺖ بﻪ سایر ﺻندوقﻫا برﺧوردار میباﺷند ،اما در ﺷرایﻄی کﻪ ﺷاﺧص کﻞ بورس بﻪ
دالیﻠی ﻫﻤچون تورم ،ﻗدرت نﻘدینگی ،جاماندگی از سایر بازارﻫای موازی و موارد دیگر ﻃی  10ماه گﺬﺷتﻪ مﻘاومﺖ
ﻫای ﺧود را یﻜی ﭘس از دیگری ﭘشﺖ سر گﺬاﺷتﻪ اسﺖ ،بﻪ نﻈر اﻓرادی کﻪ در این ﺷرایط ریسﻚ باالتری را متﻘﺒﻞ
ﺷدهاند و در این ﺻندوقﻫا سرمایﻪگﺬاری کردهاند ضﻤن بهرهمندی از مﺰایای ﺻندوقﻫا توانستﻪاند بازدﻫی مﻄﻠوب-
تری را نسﺒﺖ بﻪ ﺻندوقﻫای دیگر بﻪ دسﺖ آورند.
نتیجه گیری و پیشنهاد
تداوم ﻋﻤﻠﻜرد برای بازده ﺷﺒﻴﻪسازی ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری این جدول درﺻد مواردی را نشان میدﻫد کﻪ
ﭘایداری ﻋﻤﻠﻜرد ﻗابﻞتوجﻪ آماری را نشان میدﻫند ( در سﻄح مﻌناداری  0 / 05درﺻد )  .ما تداوم ﻋﻤﻠﻜرد را بﻪ
ﺻورت ماﻫانﻪ  ,ماﻫانﻪ  ,ﻓصﻠی  ,یﻜساﻟﻪ ,دو ساﻟﻪ تﺤﻠﻴﻞ میکنﻴم  .آزمونﻫای مورد استﻔاده ﻋﺒارت بودند از :
نسﺒﺖ ضرب  -مﺤصول (  , ) cprمجﺬور کای (  ,) chi - squareضریﺐ ﻫﻤﺒستگی اسپﻴرمن (  , ) srcرگرسﻴون
مﻘﻄﻌی (  ) csrو کوﻟﻤوگروف  -اسﻤﻴرنوف ( . ) ks
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مﻘﻴاس

بازده

اﻓﻖ زمانی
)(ماﻫاانﻪ

2

3

6

12

24

1
Panel A: Short Out-of-the-money Strategy (own simulation)

CPR
CHI
RIC
SRC
CSR
KS
Average

0.84
2.52
5.04
4.20
2.40
0.00
2.50

0.00
1.69
5.08
1.69
4.00
0.00
2.08

2.56
10.26
0.00
2.56
1.20
0.00
2.76

5.26
5.26
5.26
0.00
2.00
0.00
2.96

0.00
0.00
0.00
0.00
1.60
0.00
0.27

0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.33

Panel B: Short Out-of-the-money Strategy (simulation using Agarwal and Naik’s (2004)
OTM put factor)

CPR
CHI
RIC
SRC
CSR
KS
Average

4.20
5.88
2.52
2.52
4.80
0.00
3.32

1.69
8.47
3.39
1.69
4.80
0.00
3.34

0.00
5.13
5.13
2.56
2.00
0.00
2.47

0.00
5.26
5.26
0.00
1.60
0.00
2.02

0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
0.00
0.67

0.00
0.00
0.00
0.00
11.24
0.00
1.87

0.00
0.00
0.00
0.00
4.40
0.00
0.73

0.00
0.00
0.00
0.00
8.40
0.00
1.40

Panel C: Random walk without drift (standard deviation 4.86%)

CPR
CHI
RIC
SRC
CSR
KS
Average

0.84
3.36
2.52
2.52
2.40
0.00
1.94

3.39
3.39
1.69
3.39
3.20
0.00
2.51

0.00
2.56
2.56
2.56
3.20
0.00
1.82
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5.26
10.53
5.26
5.26
4.00
0.00
5.05
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)Panel D: Random walk with drift (standard deviation 4.86%, drift 0.86%

0.00
0.00
0.00
0.00
2.80
0.00
0.47

0.00
0.00
0.00
0.00
1.20
0.00
0.20

0.00
5.26
0.00
0.00
0.80
0.00
1.01

5.13
5.13
2.56
2.56
1.20
0.00
2.76

3.39
3.39
8.47
6.78
0.80
0.00
3.81

0.00
2.52
1.68
0.84
2.40
0.00
1.24

CPR
CHI
RIC
SRC
CSR
KS
Average

ﻫﻤانﻄور کﻪ نتایج تﺤﻘﻴﻖ نشان داد،ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ بر اساس استراتﮋیهای مختﻠف سرمایﻪ گﺬاری ،دارای
بازده ﻫای مختﻠف ﻫستند و نﻴاز بﻪ وجود ﺻندوﻗهای ﻫجﻴنگ برای سرمایﻪ گﺬاران در ایران نﻴﺰ وجود دارد،ﻟﺬا بﻪ
ﻋنوان اوﻟﻴن گام در راه اندازی اینگونﻪ ﺻندوق ﻫا ﭘﻴشنهاد می ﺷود بستر ﻗانونی الزم برای ﻓﻌاﻟﻴﺖ آنها مهﻴا ﺷود
و از سوی دیگر در بستر ﻗانونی کشور ،ساﺧتار مورد نﻴاز برای ﻓﻌاﻟﻴﺖ آنها ﻃراحی ﺷود کﻪ این امر نﻴاز بﻪ اﺻالح
ﻗانون تجارت و ﻫﻤچنﻴن تﻌریف این ﺻندوق ﻫا در ﻗانون بورس اوراق بهادار دارد.
بنابراین الزم اسﺖ در مﺤﻴط ﻗانونی کشور (ﻗانون تجارت و ﻗانون بورس اوراق بهادار)ساﺧتار ﺷراکﺖ مﺤدود و یا
ساﺧتار مشابهی با ﻫﻤان ﺧصوﺻﻴات برای راه اندازی این ﺻندوق ﻫا تﻌریف ﺷود .با تﺤﻠﻴﻞ نﻤودارﻫایی کﻪ از نﻈر
گﺬﺷﺖ و ﻫﻤچنﻴن اوزان بﻪ دسﺖ آمده از ﻓرایندﻫای بهﻴنﻪسازی ،میتوان بﻪ نتایج زیر اﺷاره کرد :
براساس دیدگاه ﭘارامتریﻚ ،تﻔاوتی در استﻔاده از اﻟگوﻫای مارکویتﺰ ،ارزش در مﻌرض ریسﻚ و ارزش در مﻌرض
ریسﻚ احتﻤاﻟی وجود ندارد ،مرزﻫای کارای آنها بر یﻜدیگر ﻗرار گرﻓتﻪ و ضرایﺐ بهﻴنﻪ ﭘورتﻔوی یﻜسان اسﺖ؛
بنابراین ،نتایج مشابهی را ارائﻪ میدﻫند.
دﻟﻴﻞ این امر نﻴﺰ آن اسﺖ کﻪ با ﻓرض ﭘارامتریﻚ توزیع بازده ،زیانﻫای دنﺒاﻟﻪﻫا بﻪ ﻃور دﻗﻴﻖ مﺤاسﺒﻪ نشده
و کﻤتر از مﻘدار واﻗﻌی آن برآورد ﺷده اسﺖ .در نتﻴجﻪ برای مﺤاسﺒات اوزان بهﻴنﻪ در این حاﻟﺖ ،میتوان از
سادهترین اﻟگو از سﻪ اﻟگو بﻴان ﺷده استﻔاده کرد .از آنجا کﻪ اﻟگوﻫای ارزش در مﻌرض ریسﻚ و ارزش در مﻌرض
ریسﻚ احتﻤاﻟی دارای مﻔاﻫﻴم ﭘﻴچﻴدهتری ﻫستند ،اگر ﻫدف سرمایﻪگﺬار ﻓﻘط تﻌﻴﻴن اوزان بهﻴنﻪ میباﺷد ،بهتر
اسﺖ از اﻟگوی مارکویتﺰ استﻔاده کند .اما در ﺻورتی کﻪ ﻫدف سرمایﻪگﺬار و یا سایر نهادﻫای ماﻟی و ﭘوﻟی از جﻤﻠﻪ
بانﻚﻫا و بﻴﻤﻪ ﻫا بﻪ دسﺖ آوردن تخﻤﻴنی از حداکثر زیان مورد توجﻪ آنها و یا بﻪ ﻋﺒارتی مﺤاسﺒﻪ مﻘدار ﻋددی
ارزش در مﻌرض ریسﻚ و ارزش در مﻌرض ریسﻚ احتﻤاﻟی باﺷد ،استﻔاده از اﻟگوﻫای ارزش در مﻌرض ریسﻚ و
ارزش در مﻌرض ریسﻚ احتﻤاﻟی ﻋالوه بر ارائﻪ اوزان بهﻴنﻪ ،حداکثر ریسﻚ تهدیدکننده سرمایﻪگﺬار حﻘﻴﻘی یا
حﻘوﻗی را نﻴﺰ مﺤاسﺒﻪ و تﻌﻴﻴن میکند.
برای کسﺐ نتایج بهتر و دﻗﻴﻖتر برای بهﻴنﻪسازی ارزش در مﻌرض ریسﻚ ،باید از روشﻫای سراسری (ﻫﻤانند
ﺷﺒﻴﻪسازی بازﭘخﺖ ،اﻟگوریتم ژنتﻴﻚ ،اﻟگوریتمﻫای ﺷﺒﻜﻪﻫای ﻋصﺒی و غﻴره) و برای بهﻴنﻪسازی ارزش در مﻌرض
ریسﻚ احتﻤاﻟی باید از روشﻫای مﺤﻠی (ﻫﻤانند  fminconیا روشﻫای دیگر) استﻔاده کرد .بﻪ این دﻟﻴﻞ کﻪ اﻟگوی
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ارزش در مﻌرض ریسﻚ دارای اکسترممﻫای مﺤﻠی (حداﻗﻞ و حداکثر مﺤﻠی) زیادی اسﺖ ،روشﻫای مﺤﻠی با ﺷروع
از نﻘﻄﻪ ﻓرضی اوﻟﻴﻪ در جهﺖ یاﻓتن اوﻟﻴن و نﺰدیﻜترین اکسترمم بهﻴنﻪ حرکﺖ میکند و در ﺻورت یاﻓتن آن ،آن
نﻘﻄﻪ را بﻪ ﻋنوان نﻘﻄﻪ بهﻴنﻪ مﻌرﻓی میکند؛ حال آنﻜﻪ روش ﻫای سراسری بﻪ ﺻورت تصادﻓی در تﻜرارﻫای زیاد
بﻪ دنﺒال یاﻓتن بهترین نﻘﻄﻪ اکسترمم میباﺷند و با ﭘرش از نﻘﻄﻪ ای بﻪ نﻘﻄﻪ دیگر ،سﻌی در یاﻓتن بهترین و
بهﻴنﻪترین نﻘﻄﻪ دارند و جوابﻫای بهﻴنﻪای را ارائﻪ میدﻫد .از آنجا کﻪ تابع  fminconمﺤﻠی اسﺖ و ﻓﻘط در یاﻓتن
نﻘﻄﻪ حداﻗﻞ و یا حداکثر توانایی باالیی دارد ،درنتﻴجﻪ برای یاﻓتن جوابﻫای بهﻴنﻪ ،اﻟگوی ارزش در مﻌرض ریسﻚ
احتﻤاﻟی نتایج بسﻴار بهتر و ﻗابﻞ ﻗﺒولتری نسﺒﺖ بﻪ روشﻫای سراسری ارائﻪ میدﻫد.
ما در اینجا بﻪ مدلﻫای ﻋامﻞ اساسی یا مدلﻫای ﻋامﻞ ﺻریح (اندازۀ داراییﻫای تﺤﺖ مدیریﺖ ،سن ﺻندوقﻫا ،
ﻫﺰینﻪﻫا و نسﺒﺖ نﻘدینگی بﻪ مﺤدودیﺖﻫا) اﺷاره میکنﻴم کﻪ با استﻔاده از ﺧصوﺻﻴات ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری
ﻓرد ،میتوانند بازدﻫی سرانﻪ ﺻندوقﻫای ﺷخصی را توضﻴح دﻫند .با توجﻪ بﻪ اندازه و ﻋﻤﻠﻜرد ،اکثر مﻄاﻟﻌات
نتﻴجﻪگﻴری میکنند کﻪ رابﻄﻪای منﻔی بﻴن آنﻫا وجود دارد ،بﻪ ﻋنوان مثال ﺻندوقﻫای ﻫجﻴنگ کوﭼﻚتر بهتر
ﻋﻤﻞ میکنند .بﻪ نﻈر میرسد سن و ﻋﻤﻠﻜرد رابﻄﻪای مثﺒﺖ داﺷتﻪ باﺷند ،بﻪ ﻋنوان مثال ﺻندوقﻫای بازنشستگی
کﻪ زودتر راهاندازی ﺷدهاند ،نسﺒﺖ بﻪ ﺻندوقﻫای جوان بهتر ﻋﻤﻞ میکنند .ﻫﺰینﻪﻫا و ﻋﻤﻠﻜرد نﻴﺰ بﻪ نﻈر میرسد
رابﻄﻪای مثﺒﺖ با ﻫم داﺷتﻪ باﺷد.
 -1-8اندازه
اﺻﻄالح «اندازه» در ﺻندوقﻫای حﻤایتی بﻪ دارایی تﺤﺖ مدیریﺖ ( )AUMاﺷاره دارد .یﻚ ﻃﺒﻘﻪبندی مﻌﻤول
کوﭼﻚ کﻤتر از  100مﻴﻠﻴون دالر ،متوسط بﻴن  100تا  500مﻴﻠﻴون دالر و بﺰرگ (بﻴش از  500مﻴﻠﻴون دالر)
اسﺖ .
اگر دادهﻫا بﻪ زیر استراتﮋیﻫا تﻘسﻴم ﺷده بودند ،جﺰئﻴات جاﻟﺒی داﺷتند؛ بﻪ ﻋنوان مثال ،ﺻندوقﻫای آربﻴتراژ با
ریسﻚ کﻤتر ،بازدﻫی باالتری داﺷتند ،اما ﺧﻄر کﻤتری داﺷتند .این نتایج با داراییﻫای کوﭼﻜتر سازگار اسﺖ کﻪ براساس
استراتﮋیﻫای آربﻴتراژ ریسﻚ ،بر ﺧالف بودجﻪﻫای بﺰرگ کﻪ مﻤﻜن اسﺖ انﻌﻄاف ﭘﺬیری نداﺷتﻪ باﺷند ،سودمند اسﺖ.
این نشان میدﻫد کﻪ بازده باال مﻤﻜن اسﺖ ﻫﻤﻴشﻪ در ﻫﺰینۀ ریسﻚ باالتر نﺒاﺷد.
نتایج این تﺤﻘﻴﻖ نشاندﻫندۀ ﻫﻤﺒستگی منﻔی بﻴن مﻴﺰان بودجﻪ و بازده بود .مدیران ﺻندوقﻫای ﻫجﻴنگ از
مﺰایای ناکارآمدی بازار بهرهمند میﺷوند .دﻟﻴﻞ این اسﺖ کﻪ سود ناﺷی از ناکارایی بازار نسﺒتاً ثابﺖ اسﺖ؛ از این رو
تخصﻴص ﭘول بﻴشتر برای بهرهبرداری از این ناکارآمدی باﻋث میﺷود کﻪ بازده کاﻫش یابد .تأثﻴر اندازۀ ﺻندوق بر
بازده ،نسﺒﺖ ﺷارپ و آﻟﻔای توﻟﻴدﺷده از مدل ﭼند ﻋامﻞ دارایی بﻪ دسﺖ آمد .با استﻔاده از تﻜنﻴﻚﻫای رگرسﻴون
مﻘﻄﻌی ،رابﻄﻪای منﻔی بﻴن بازده و اندازۀ ﺻندوق نشان داده ﺷد .با این حال ،آنﻫا دریاﻓتند کﻪ وجوه بسﻴار کوﭼﻚ
بﻪ ﻃور متوسط در حد ﭘایﻴنتری ﻋﻤﻞ میکند .ﺻندوقﻫای تﻌهدی بسﻴار کوﭼﻚ از ریسﻚ نسﺒﺖ ﻫﺰینﻪ ﻫای
باالتری برﺧوردار ﻫستند.
ﻫﻤچنﻴن بر اساس این تﺤﻘﻴﻖ رابﻄۀ منﻔی بﻴن انﺤراف استاندارد و اندازۀ ﺻندوق وجود دارد کﻪ با تﺤﻘﻴﻘات
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مﺤﻘﻘﻴن ﻗﺒﻠی از جﻤﻠﻪ آمان و موئرث ( )2005مﻄابﻘﺖ دارد و در اغﻠﺐ موارد ،ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری بﺰرگتر
تﻤایﻞ بﻪ کاﻫش نوسانات دارند ،اما نسﺒﺖ ﺷارپ مشابﻪ اسﺖ.
ﻫرﭼند مﻤﻜن اسﺖ در آینده نتایج تﺤﻘﻴﻘاتی ﻗویتری در مورد ثﺒات ﻋﻤﻠﻜرد یا توضﻴﺤات بازدﻫی بودجﻪ ﻫﺰینﻪ
ای بر اساس ﻋوامﻞ اساسی داﺷتﻪ باﺷﻴم ،ﻫر سرمایﻪ گﺬار باید ﻋﻤﻠﻜرد ﺻندوق سرمایﻪ گﺬاری را بﻪ ﺻورت ﻓردی
ارزیابی کند .این امر ساده اسﺖ زیرا آنچﻪ کﻪ در گﺬﺷتﻪ بﻪ نﻈر می رسﻴد مﻌتﺒر باﺷد ،تصﻤﻴم گﻴری موﻓﻖ در مورد
یﻚ ﺻندوق سرمایﻪ گﺬاری ﻓرد را تضﻤﻴن نﻤی کند .ﻓراتر از تﺤﻠﻴﻞ کﻤی ،مﻌﻴارﻫای کﻴﻔی زیادی وجود دارد .برای
مثال ،سرمایﻪ گﺬار باید بﻪ منابع دیگر دسترسی ﭘﻴدا کند و در ﺻورت امﻜان مصاحﺒﻪ با مدیران ﺻندوق برای
بررسی ﺷﻴوه ﻫای مدیریﺖ ریسﻚ ﺻندوق ،سﻴاسﺖ ﻫای سرمایﻪ گﺬاری ،ﻗابﻠﻴﺖ ﻫای ﻋﻤﻠﻴاتی و تجربﻪ مدیریﺖ.
بررسی اظهارات ماﻟی و روﺷهای کسﺐ و کار ﺻندوق ﻫای سرمایﻪ گﺬاری و دریاﻓﺖ آنها توسط ﺷرکﺖ ﺧارجی
ﻗابﻞ اﻋتﻤاد ،ﭘﻴش نﻴازﻫای الزم برای تصﻤﻴم گﻴری سرمایﻪ گﺬاری موﻓﻖ ﻫستند.
پیشنهادات برای راه اندازی صندوق هجینگ در ایران
با توجﻪ بﻪ نتایج تﺤﻘﻴﻖ در حال حاضر امﻜان راه اندازی ﺻندوق ﻫای مصون ﺷده در ایران وجود دارد.
ﭘﻴشنهادات مﺒتنی برتﺤﻘﻴﻖ را نﻴﺰ می توان در حوزه ﻫای مورد بررسی ارائﻪ نﻤود:
-1ﻫﻤانﻄور کﻪ نتایج تﺤﻘﻴﻖ نشان داد،نﻴاز بﻪ وجود ﺻندوﻗهای ﻫجﻴنگ برای سرمایﻪ گﺬاران در ایران نﻴﺰ
وجود دارد،ﻟﺬا بﻪ ﻋنوان اوﻟﻴن گام در راه اندازی اینگونﻪ ﺻندوق ﻫا ﭘﻴشنهاد می ﺷود بستر ﻗانونی الزم برای ﻓﻌاﻟﻴﺖ
آنها مهﻴا ﺷود و از سوی دیگر در بستر ﻗانونی کشور ،ساﺧتار مورد نﻴاز برای ﻓﻌاﻟﻴﺖ آنها ﻃراحی ﺷود کﻪ این امر
نﻴاز بﻪ اﺻالح ﻗانون تجارت و ﻫﻤچنﻴن تﻌریف این ﺻندوق ﻫا در ﻗانون بازار اوراق بهادار دارد .بنابراین الزم اسﺖ
در مﺤﻴط ﻗانونی کشور (ﻗانون تجارت و ﻗانون بازار اوراق بهادار)ساﺧتار ﺷراکﺖ مﺤدود و یا ساﺧتار مشابهی با
ﻫﻤان ﺧصوﺻﻴات برای راه اندازی این ﺻندوق ﻫا تﻌریف ﺷود.
دستوراﻟﻌﻤﻞ و اساسنامﻪ نﻤونﻪ ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری ﺧصوﺻی ) (Private Equity Fundsتوسط سازمان
بورس  ،با موضوع ﻓﻌاﻟﻴﺖ ﺻندوق سرمایﻪگﺬاری ﺧصوﺻی ،جﻤعآوری منابع ماﻟی و تخصﻴص ﻋﻤده آن بﻪ ﻫجﻴنگ
در سهام و سهماﻟشرکﻪ ﺷرکﺖﻫا تصویﺐ ﺷده اسﺖ .سرمایﻪگﺬاری ﺻندوق در ﺷرکﺖﻫای سرمایﻪﭘﺬیر با ﻫدف
کسﺐ و حﻔظ کنترل ﺷرکﺖ و ﻫدایﺖ سﻴاسﺖ ﻫای ماﻟی و ﻋﻤﻠﻴاتی آن بﻪ منﻈور تﺤﻘﻖ اﻫداف مورد نﻈر و سپس
ﺧروج از ﺷرکﺖ سرمایﻪﭘﺬیر اسﺖ.
ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری ﺧصوﺻی از امﻜان سرمایﻪگﺬاری در ﺷرکﺖﻫای غﻴر سهامی ﻋام نﻴﺰ برﺧوردار اسﺖ.
ﻫﻤچنﻴن بر اساس ضوابط تﻌﻴﻴنﺷده ،بستر حﻤایﺖ از ﺷرکﺖﻫای سهامی ﻋام ﭘﺬیرﻓتﻪ نشده در بورس ،ﺷرکﺖﻫای
ﭘﺬیرﻓتﻪﺷده در بازار ﺷرکﺖﻫای کوﭼﻚ و متوسط ﻓرابورس ایران و ﺷرکﺖ ﻫایی کﻪ ﺷرایط ﭘﺬیرش در بورس را از
دسﺖ دادهاند نﻴﺰ از ﻃریﻖ ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری ﺧصوﺻی ﻓراﻫم ﺧواﻫد ﺷد .ﻫﻤچنﻴن ﺷرکﺖﻫایی کﻪ در دو
سال گﺬﺷتﻪ مشﻤول موضوع مادۀ  141اﺻالحﻴﻪ ﻗانون تجارت ﺷدهاند نﻴﺰ تﺤﺖ ﺷرایﻄی میتوانند از حﻤایﺖ
ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری ﺧصوﺻی بهرهمند ﺷوند .حداﻗﻞ سرمایﻪ ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری ﺧصوﺻی مﺒﻠغ 500
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مﻴﻠﻴارد ریال تﻌﻴﻴن ﺷد .دوره ﻓﻌاﻟﻴﺖ در نﻈر گرﻓتﻪ ﺷده برای این ﺻندوقﻫا حداکثر بﻪ مدت ﻫﻔﺖ سال اسﺖ کﻪ
 4سال ابتدایی آن بﻪ ﻋنوان دوره سرمایﻪگﺬاری ﺻندوق تﻌﻴﻴن میﺷود.
ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری ﺧصوﺻی از منﻈر ماﻫﻴﺖ و کارکرد با ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری در اوراق بهادار متﻌارف
ﻓﻌال در بازار سرمایﻪ ،تﻔاوتﻫای بنﻴادین دارند و ﭼارﭼوب و استراتﮋیﻫای سرمایﻪگﺬاری ﺻندوقﻫای
سرمایﻪگﺬاری ﺧصوﺻی ،منجر بﻪ ایجاد ریسﻚﻫای باالتر در این ﺻندوقﻫا میﺷود ،بنابراین متﻘاضﻴان
سرمایﻪگﺬاری در این ﺻندوق ﻫا باید ﭘس از مﻄاﻟﻌﻪ جﺰئﻴات اساسنامﻪ و امﻴدنامۀ ﺻندوق ،ﻓرم بﻴانﻴﻪ ﭘﺬیرش ریسﻚ
را بﻪ منﻈور سرمایﻪ گﺬاری در ﺻندوق تﻜﻤﻴﻞ کنند .ﻫﻤچنﻴن حداﻗﻞ مﻴﺰان سرمایﻪگﺬاری ﻫر سرمایﻪگﺬار در
ﺻندوقﻫای سرمایﻪگﺬاری ﺧصوﺻی ،یﻚﻫﺰار مﻴﻠﻴون ریال تﻌﻴﻴن ﺷده اسﺖ.
بﻪ این ترتﻴﺐ میتوان اذﻋان داﺷﺖ کﻪ بستر مناسﺐ و گستردهای برای تامﻴن ماﻟی ﺷرکﺖﻫای غﻴر سهامی
ﻋام و ﺷرکﺖ ﻫای سهامی ﻋام با ﺷرایط ﺧاص ﻓراﻫم ﺷده اسﺖ .در این دستوراﻟﻌﻤﻞ ،تالش ﺷده با تﻌﻴﻴن برﺧی
اﻟﺰامات و مﺤدودیﺖ ﻫا ،بﻪ مﻘوﻟۀ مدیریﺖ ریسﻚ نﻴﺰ توجﻪ ﺷود .با اﻗدامات ﺻورت گرﻓتﻪ از جانﺐ سازمان بورس
در این زمﻴنﻪ ﺷاﻫد ایجاد بستر مناسﺐ برای تامﻴن ماﻟی بنگاه ﻫای نﻴازمند اﺻالح ساﺧتار ماﻟی و ﻋﻤﻠﻴاتی در کنار
ایجاد تنوع در ابﺰارﻫای سرمایﻪگﺬاری باﺷﻴم.
- 2ایجاد و ﭘﻴدایش نهادﻫای جدید ماﻟی مستﻠﺰم وجود ابﺰارﻫای مورد نﻴاز برای آن نهاد اسﺖ،کﻪ از این حﻴث
بازار ماﻟی ایران دارای کﻤﺒودﻫای زیادی اسﺖ.بنابراین ﭘﻴشنهاد می ﺷود با استﻔاده از نﻈر متخصصﻴن مهندسی
ماﻟی و متخصصﻴن امور ﻓﻘهی ﻃراحی و تصویﺐ ابﺰارﻫای ماﻟی و بویﮋه ابﺰارﻫایی کﻪ ﺧاﺻﻴﺖ مصونﻴﺖ سازی داﺷتﻪ
باﺷند ،اﻗدام ﺷود.
-3ﭘﻴشرﻓﺖ و گسترش ابﺰارﻫا و نهادﻫای جدید ماﻟی نﻴازمند ﭘﻴشرﻓﺖ ﻫﻤﺰمان دیگر بخش ﻫا نﻴﺰ می باﺷد کﻪ
نﻘش مﻜﻤﻞ را در بازارﻫا ایجاد می کنند و بدون رﺷد و توسﻌﻪ ﻫﻤﺰمان آنها رﺷد و توسﻌﻪ نهادﻫا و ابﺰارﻫای ماﻟی
بوجود نﻤی آید .از جﻤﻠﻪ مهﻤترین این بخش ﻫا می توان بﻪ کارگﺰاری ﻫا،بانﻚ ﻫای سرمایﻪ گﺬاری،ﺷرکﺖ سپرده
گﺬاری و تسویﻪ وجوه،اﺷاره نﻤود .ﻟﺬا توﺻﻴﻪ می ﺷود بر گسترش و ﭘﻴشرﻓﺖ حوزه ﻫای مختﻠف بازار سرمایﻪ بویﮋه
بخش ﻫای ذکر ﺷده تﻤرکﺰ بﻴشتری ﺷده و آنها نﻴﺰ اﻗدام بﻪ ﺷناسایی نﻴازﻫای ﺧود برای گسترش ﻓﻌاﻟﻴتهای ﺷان
کنند.
 -3بر اساس بررسی ﻫایی کﻪ ﺻورت گرﻓﺖ ،ﻋﻤال ﺻندوق ﻫجﻴنگی در ایران بر اساس ساﺧتار ﺻندوﻗهای
ﻫجﻴنگ بﻴن اﻟﻤﻠﻠی وجود ندارد  .در ساﻟهای اﺧﻴر موضوع ﻫجﻴنگ کریپتوکارنسی  1ﻫا یا رمﺰارزﻫا بﻪ ﻋنوان روﺷی
برای ﻫجﻴنگ ارزی ایرانﻴان مﻄرح ﺷده اسﺖ تا بتوانند سرمایﻪ ﻫای ﺧود را بﻪ دارایﻴهای ارزی تﺒدیﻞ نﻤایند تا
بتوانند از بازده ﻫای بﻴن اﻟﻤﻠﻠی آن بهره مند ﺷوند.
-4بﻪﻃور مﻌﻤول بانﻚﻫا در ﻗاﻟﺐ ﻃرحﻫای سپردهﻫای ارزی ،ﻋالوه بر ﺻﻴانﺖ از داراییﻫای سپردهگﺬاران بﻪ
آن نرخ سود ،کﻪ حداکثر  5درﺻد اسﺖ ،اﻋﻄا میکنند .بررسیﻫا نشان میدﻫد از گﺬﺷتﻪ تاکنون مﻴﺰان استﻘﺒال
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از سپردهﻫای ارزی ،مانند سپردهﻫای ریاﻟی نﺒوده و در ساﻟهای گﺬﺷتﻪ بانﻚ ﻫا ،در ﻗﺒال دریاﻓﺖ مﺒاﻟغ ارزی ،ما بﻪ
ازای ریاﻟی آن را نتوانستند در سررسﻴد اﻋﻄا نﻤایند.
ﺷرکتهای بﻴﻤﻪ ای بﻴن اﻟﻤﻠﻠی در کشور و ﻫﻤچنﻴن ﺻادرکنندگان مﺤصوالت ﭘتروﺷﻴﻤی کﻪ دارای درآمد ارزی
ﻫستند بﻪ دنﺒال ﺻندوق ﻫجﻴنگ ارزی ﻫستند کﻪ بتواند ﻋالوه بر اﺻﻞ سرمایﻪ ارزی ،سودی را نصﻴﺐ سرمایﻪ
گﺬاران نﻤاید  .از ﻃرﻓی بسﻴاری از اﻓراد بﻪ دﻟﻴﻞ ﭘوﺷش در مﻘابﻞ تورم سرمایﻪ ریاﻟی ﺧود را تﺒدیﻞ بﻪ ارز نﻤوده
اند کﻪ این موضوع موجﺐ ﺷده کﻪ از یﻚ سو بخش ﻗابﻞ توجهی از اسﻜناسﻫای دالری ﺧریداری ﺷده ،از ﭼرﺧﻪ
اﻗتصاد ﺧارج ﺷده و بﻪ اﺻﻄالح راﻫی ﺧانﻪ ﻫا ﺷود و از سوی دیگر ،تامﻴن منابع ارزی از سوی دوﻟﺖ با مشﻜﻞ
روبﻪرو ﺷود .این در حاﻟی اسﺖ کﻪ اﻋﻄای سود ساالنﻪ بﻪ سپردهﻫای ارزی توسط ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ بﻪ سرمایﻪ
گﺬاران ارزی با تضﻤﻴن توسط نهادی مثﻞ بانﻚ مرکﺰی  ،موجﺐ میﺷود امنﻴﺖ سرمایﻪ حﻔظ و نگرانی از ﭼگونگی
نگهداری آن ،برﻃرف ﺷود .
 -5یﻜی از دالیﻞ ﻋﻤده کاﻫش سرمایﻪگﺬاری ﺧارجی در ایران ،نﺒود ابﺰارﻫای مشتﻘﻪ ارزی برای ﭘوﺷش ریسﻚ
نرخ ارز اسﺖ .ﭼنانچﻪ این موضوع ﻋﻤال حﻞ ﺷود ،میتواند سرمایﻪگﺬاران ﺧارجی را برای سرمایﻪگﺬاری در کشور
جﺬب کند .از ﻃرﻓی ﺷرکﺖﻫایی ﻫستند کﻪ نﻴاز بﻪ مواد اوﻟﻴﻪ در یﻚ دوره زمانی آتی دارند و الزم اسﺖ ﭘﻴشﺧرید
ارز داﺷتﻪ باﺷند.بنابراین ایجاد ﺻندوق ﻫجﻴنگ ارزی می تواند مشﻜالت ﻓراروی سرمایﻪ گﺬاران ﺧارجی و بازرگانان
را حﻞ کند .
-6بﺤث ﻓروش تﻌهدی (استﻘراضی) بﻪ ﻋنوان یﻜی از استراتﮋیهای ﺻندوق ﻫای ﻫجﻴنگ در بازار سرمایﻪ ایران
مﻄرح اسﺖ .با توجﻪ بﻪ اینﻜﻪ دریاﻓﺖ بهره در اسالم بﻪ دﻟﻴﻞ ربوی بودن ﻓروش استﻘراضی و مشﻜالت ﺷرﻋی ایجاد
ﺷده حرام اسﺖ ،تغﻴﻴراتی در سازوکار ﻓروش استﻘراضی ایجاد ﺷده اسﺖ .این تغﻴﻴرات در ﻗاﻟﺐ ﻋﻘد وکاﻟتنامﻪ بﻴن
ماﻟﻚ سهام و متﻘاضی اسﺖ .بﻪ این ﺻورت کﻪ سرمایﻪگﺬار بﻪ وکاﻟﺖ از ماﻟﻚ سهام و با نام ماﻟﻚ ،نسﺒﺖ بﻪ ﻓروش
سهام ماﻟﻚ اﻗدام میکند.ﻫﻤچنﻴن در ﻓروش تﻌهدی میتوان از کاﻫش ﻗﻴﻤﺖ سهام سود کسﺐ کرد .این سازوکار
از یﻚ سو منجر بﻪ اﻓﺰایش نﻘدﺷوندگی بازار میﺷود و از سوی دیگر بﻪﻋنوان سدی در برابر حﺒابی ﺷدن ﻗﻴﻤﺖﻫا
ﻋﻤﻞ میکند .ﻫﻤچنﻴن بﻪ مﻌامﻠﻪگران حرﻓﻪای این امﻜان را می دﻫد تا از نتایج ارزیابیﻫای ﺧود در روندﻫای
ﺻﻌودی و نﺰوﻟی بورس استﻔاده کنند .تﻤامی این موارد موجﺐ میﺷود کﻪ جایگاه تﺤﻠﻴﻞ در بازار سهام ارتﻘا ﭘﻴدا
میکند .اما از سوی دیگر در زمان رکود یا ریﺰشﻫای سنگﻴن ،اگر مﺤدودیتی ایجاد نشود ،ﺷدت سﻘوط ﻗﻴﻤﺖﻫا
اﻓﺰایش ﺧواﻫد یاﻓﺖ و امﻜان دستﻜاری ﻗﻴﻤﺖﻫا بﻴشتر میﺷود .بﻪ ﻫﻤﻴن منﻈور باید نﻈارت کامﻞ و کنترلﻫای
الزم از سوی نهاد ناظر و سازمان بورس ﺻورت گﻴرد .بﻪنﻈر می رسد کﻪ سازمان بورس ﭘﻴش از اجرایی ﺷدن این
سازوکار باید نگرانی ﻓﻌاالن بازار نسﺒﺖ بﻪ بﺤث دستﻜاری ﻗﻴﻤﺖﻫا و مدیریﺖ مصنوﻋی ﻋرضﻪ و تﻘاضا توسط
ﺻاحﺒان اﺻﻠی سهام را برﻃرف کند .از دیگر مﺰایای ﻓروش استﻘراضی میتوان بﻪ ﭘوﺷش ریسﻚ و اﻓﺰایش نﻘد
ﺷوندگی بازار نﻴﺰ اﺷاره کرد.
از سوی دیگر بورس تهران بازار نوﭘایی اسﺖ .در واﻗع بازار سرمایﻪ ایران برای جﺬب سرمایﻪﻫای بﻴشتر و برﻃرف
ﺷدن نﻴازﻫای ﻓﻌاالن اﻗتصادی ،ﭼاره ای غﻴر از ایجاد ابﺰارﻫای مناسﺐ در راستای اﻓﺰایش ﻋﻤﻖ بازار ندارد .ذکر این
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نﻜتﻪ ضروری اسﺖ کﻪ بﻴش از  80درﺻد حجم مﻌامالت بازارﻫای سرمایﻪ در دنﻴا متﻤرکﺰ بر ابﺰارﻫای ماﻟی ،مشتﻘات
و سایر اوراق بازار بﻪ جﺰ سهام اسﺖ؛ بنابراین راه اندازی این ابﺰار سﺒﺐ اﻓﺰایش ﻋﻤﻖ بازار و اﻓﺰایش سهم کﻴﻚ بازار
سرمایﻪ از اﻗتصاد کشور ﺧواﻫد ﺷد.
 -٧بر اساس مﻄاﻟﻌات انجام ﺷده مدل بومی ﺻندوق ﻫجﻴنگ بﻪ ﺻورت ذیﻞ ﺧواﻫد بود
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Abstract
The main purpose of this study is to study one of the most important investment funds, the
Hedge fund, which has attracted the attention of investors (especially real investors) and
scientific circles over the last few decades. This study tries to conduct a comprehensive study
on these funds and to obtain a comprehensive knowledge about them, functions, interests and
disadvantages of investment. The aim of this research is to study the feasibility of establishing
this fund in Iran with a view to the main needs of investors, tools required and legal
requirements and to test the feasibility of launching the fund in Iran with the data obtained
from feasibility and feasibility study using opinion survey of experts.
The results of data analysis show that based on the opinion of experts and the
establishment of new financial instruments in the Iranian capital market, including private
investment funds (Private equity fund and short sale), it is possible to establish a hedging
fund in the country.
Keywords: Hedge Fund, Hedging Strategies, Fixed Income Arbitrage, Currency Risk,
Interest Rate Risk
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