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سیداحمد عدالتپناه ،*،1رامین گودرزی کریم ،2بردیا خلیلیان ،3سارا پرتوی
1دانشکده ریاضی کاربردی ،موسسه آموزش عالی آیندگان ،تنکابن ،ایران.
2دانشکده ریاضی ،دانشگاه آالباما ،بیرمنگهام ،آمریکا.
3دانشکده مدیریت و تجارت بینالملل ،دانشگاه آکلند ،نیوزلند.
بررسی1331/11/27 :

دریافت1331/10/03 :

اصالح1331/12/11 :

پذیرش1333/01/23 :

چکیده
هدف :استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها برای تعیین كاراترین شركتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
است.
روششناسی پژوهش :در این پژوهش ،برای تعیین شرکتهای کارآ ،سه صنعت بانکداری ،پتروشیمی و دارویی ،مورد
بررسی قرارگرفته است .سپس با استفاده از روش برنامهریزی آرمانی ،درصد سرمایهگذاری سهم هر شرکت در پرتفوی،
مورد محاسبه قرار گرفته است .در این روش ،یکبار ،بازده و ریسک سهم به عنوان متغیرهای مدل و بار دیگر ،متغیر
نقدشوندگی ،به آنها اضافه شده است.
یافتهها :نتایج نشان داد که میتوان پس از رتبهبندی شرکتها ،به تحلیل حساسیت آنها پرداخت و با تعیین نقاط ضعف
و نیز ،شناخت میزان تأثیر متغیرها ،برای باال بردن سطح کارآیی شرکتها اقدام نمود.
اصالت/ارزش افزوده علمی :استفاده از پرتفوی شرکتهای کارآ برای سرمایهگذاری ،موجب کاهش ریسک سرمایهگذاری
و انتخاب پرتفوی مناسب میگردد.

کلیدواژهها :تحلیل پوششی دادهها ،کارایی شرکتها ،برنامهریزی آرمانی.
طبقهبندی
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4مدرسه مدیریت و بازاریابی ،دانشگاه تیلور ،مالزی.

 -1مقدمه
توسعه سرمایهگذاری از یك سو موجب جذب سرمایههای غیركارآ و هدایت آنها به بخشهای مولد اقتصادی میشود
و از سوی دیگر ،با توجه به جهتگیری سرمایهگذاران (مبتنی بر ریسکپذیری و بازده) ،سرمایهگذاریها در صنایعی
هدایت خواهد شد كه از سود بیشتر و یا ریسک كمتری برخوردار است و این امر ،در نهایت ،سبب تخصیص بهینه
منابع خواهد شد .هدف اصلی در مدیریت پرتفوی ،كمك به سرمایهگذار در انتخاب پرتفوی بهینه است .در این راستا،
2

تحلیل وضعیت حال و گذشتهی شركتها و همچنین ،شناسایی كارآترین شركتها بر اساس برخی از معیارها ،كمك
بسیار زیادی به سرمایهگذاران میکند .انتخاب پرتفوی مطلوب ،یكی از مسائل مهم مورد بحث در گذشته و حال بوده
و با پژوهشهایی كه در این زمینه صورت گرفته است ،الگوهایی برای تعیین پرتفوی ارائه شده است كه به مرور زمان،
ایرادات هركدام مشخص گردید و الگویی دیگر ،جایگزین آن شده است .یكی از مشكالت اساسی الگوهای ارائه شده،
نادیده گرفتن شاخصها و ابعاد چندگانه برای ارزیابی نهایی پرتفوی سهام میباشد كه این كاستی ،اعتبار نتایج ارزیابی
را زیر سؤال میبرد .كاستی دیگری كه به این الگوها وارد است ،عدم شناسایی دالیل رد یا پذیرش یك شركت در

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،1صفحه11-1 :

پرتفوی بهینه میباشد .در تحقیقاتی كه تاکنون در زمینهی شناسایی عوامل و شاخصهای مؤثر بر تعیین پرتفوی
بهینه صورت گرفته است ،شاخصهای بسیاری همچون نرخ بازده سرمایه ،سود هر سهم ،نسبت قیمت به سود و
ریسکپذیری ،شناسایی و در الگوهای مختلف ،برای ارزیابی پرتفوی سهام به كار گرفتهشدهاند (بلک و لیترمن،1
1332؛ دای و وِن2011 ،2؛ وو و همكاران2013 ،3؛ رسول زاده و فالح2020 ،4؛ کلیسی و همكاران2020 ،5؛ پرین و
رانکالی.)2020 ،6
در این پژوهش ،ابتدا با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها ،كارآترین شركتها تعیین میگردند .این روش ،در
مورد شرکتهای موجود در سه صنعت بانکداری ،پتروشیمی و دارویی بررسی میشود تا شرکتهای کارآ در هر صنعت،
شناخته شوند .شركتهای كارآ و ناكارآ را مشخص مینماییم ،شركتهای ناكارآ را رتبهبندی میکنیم و برای انتخاب
پرتفوی بهینه ،از بین شركتهای كارآ در نظر میگیریم .در ادامه ،با استفاده از روش برنامهریزی آرمانی ،درصد
سرمایهگذاری سهم هر شرکت در پرتفوی ،محاسبه میگردد .در این روش ،یکبار ،فقط بازده و ریسک سهم بهعنوان
متغیرهای مدل در نظر گرفته میشوند و بار دیگر ،متغیر نقد شوندگی به آنها اضافه میگردد تا تأثیر این متغیر نیز
بررسی شود و در نهایت ،مدلها با دادههای واقعی استخراجشده از صورتهای مالی شرکتهای مربوطه و نیز ،بانک
اطالعاتی بورس اوراق بهادار تهران ،حل میگردند و نتایج بهدستآمده ،تحلیل میشوند.

 -2تحلیل پوششی دادهها
تحلیل پوششی دادهها ،یك روش برنامهریزی ریاضی برای ارزیابی كارآیی واحدهای تصمیمگیرندهای است كه چندین
ورودی و چندین خروجی دارند .اندازهگیری كارآیی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملكرد یك شركت یا سازمان،
همواره مورد توجه محققین قرار داشته است .در سال  ،1397فارل 7با استفاده از روشی همانند اندازهگیری كارآیی

1

Black & Litterman
Dai & Wen
3
Wu et al.
4
Rasoulzadeh &Fallah
5
Kalayci et al.
6
Perrin & Roncalli
7
Farrell
2

در مباحث مهندسی ،به اندازهگیری كارآیی برای واحد تولیدی اقدام نمود .موردی كه فارل برای اندازهگیری كارآیی
مد نظر قرار داد ،شامل یك ورودی و یك خروجی بود .چارنز ،كوپر و رودز 1دیدگاه فارل را توسعه دادند و الگویی را
ارائه كردند كه توانایی اندازهگیری كارآیی با چندین ورودی و خروجی را داشت؛ این الگو ،تحت عنوان تحلیل پوششی
دادهها نام گرفت و برای اولین بار ،در رسالهی دكتری ادوارد رودز و به راهنمایی كوپر ،تحت عنوان ارزیابی پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان مدارس ملّی آمریكا ،در سال  1371در دانشگاه كارنگی مورد استفاده قرار گرفت (چارنز و
همكاران .)1371 ،2از آنجا كه این الگو توسط چارنز ،كوپر و رودز ارائه گردید ،به الگویی كه از حروف اول نام سه فرد

3

یادشده تشكیل شده است ،معروف گردید و در سال  ،1371در مقالهای با عنوان اندازهگیری كارآیی واحدهای
تصمیمگیرنده ،ارائه شد (چارنز.)1371 ،
در سالهای اخیر ،مطالعات ارزشمندی در توسعه و کاربردهای مدلهای تحلیل پوششی دادهها انجام گرفته است
(توما و همكاران2017 ،3؛ کوتین و همكاران2017 ،4؛ ژو و همكاران2011 ،؛ عدالت پناه2011 ،9؛ 2013؛ 2020؛
کُهل و همكاران2013 ،1؛ بنکر و همكاران2013 ،7؛ سلطانی و همكاران2020 ،1؛ مائو و همكاران2020 ،3؛ یانگ و
مشخصهی اساسی ماهیت الگو و بازده به مقیاس الگو است كه در زیر به تشریح هر یك پرداخته میشود:

-1-2ماهیت الگوی مورداستفاده
الف .ماهیت ورودی :درصورتیکه در فرآیند ارزیابی ،با ثابت نگهداشتن سطح خروجیها ،سعی در حداقل سازی
ورودیها داشته باشیم ،ماهیت الگوی مورداستفاده ،ورودی است.
ب .ماهیت خروجی :درصورتیکه در فرآیند ارزیابی ،با ثابت نگهداشتن سطح ورودیها ،سعی در افزایش سطح
خروجی داشته باشیم ،ماهیت الگوی مورداستفاده ،خروجی است .با دیدگاه ورودی ،به دنبال به دست آوردن ناكارآیی
فنی بهعنوان نسبتی كه بایستی در ورودیها كاهش داده شود ،هستیم تا خروجی ،بدون تغییر باقی بماند و واحد،
در مرز كارآیی قرار گیرد .در دیدگاه خروجی ،به دنبال نسبتی هستیم كه خروجیها باید افزایش یابند ،بدون آنکه
تغییر در ورودیها به وجود آید تا واحد موردنظر به مرز كارآیی برسد .در الگوی  ،CCRمقادیر بهدستآمده برای
كارآیی در دو دیدگاه ،مساوی هستند؛ ولی در مدل  ،BCCاین مقادیر متفاوت میباشند .علت انتخاب دیدگاه برای
یك الگوی  DEAدر ارزیابی نسبی عملكرد واحدها این است كه در بعضی موارد ،مدیریت واحد هیچ كنترلی بر میزان
خروجی ندارد و مقدار آن از قبل مشخص و ثابت است؛ مانند نیروگاه برق؛ در این موارد ،میزان ورودیها ،بهعنوان
متغیر تصمیم است؛ بنابراین ،دیدگاه ورودی مورد استفاده قرار میگیرد و برعکس ،در بعضی از موارد ،میزان ورودی،
ثابت و مشخص است و میزان تولید (خروجی) ،متغیر تصمیم میباشد؛ در چنین شرایطی ،دیدگاه خروجی مناسب

1 Charnes, Cooper & Rhodes
2 Charnes et al
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Toma et al.
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Yang et al.
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همكاران .)2020 ،10استفاده از الگوی تحلیل پوششی دادهها برای ارزیابی نسبی واحدها ،نیازمند تعیین دو

است .درنهایت ،انتخاب ماهیت (دیدگاه) ورودی و خروجی ،بر اساس میزان كنترل مدیر بر هر یك از ورودیها و
خروجیها تعیین میگردد (كولی و همكاران.)1331 ،1
بازده به مقیاس الگوی مورداستفاده :بازده به مقیاس ،بیانگر پیوند بین تغییرات ورودیها و خروجیهای یك
سیستم است .یكی از تواناییهای روش تحلیل پوششی دادهها ،كاربرد الگوهای مختلف متناظر با بازده به مقیاسهای
متفاوت و همچنین اندازهگیری بازده به مقیاس واحدهاست.
4

الف :بازده به مقیاس ثابت :بازده به مقیاس ثابت یعنی هر مضربی از ورودیها  ،همان مضرب از خروجیها را تولید
میكند.
ب :بازده به مقیاس متغیر  :بازده به مقیاس متغیر یعنی هر مضربی از ورودیها میتواند همان مضرب از خروجیها
یا كمتر از آن و یا بیشتر از آن را در خروجیها تولید كند.
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الگوی  ،BCCبازده به مقیاس را متغیر فرض میكند )بنكر و ترال)1332 ،2؛ در این روش ،كارایی واحدهای
تصمیمگیری با استفاده از مدلهای برنامهریزی ریاضی محاسبه میشود .بدین ترتیب كه برای مجموعهی واحدهای
تصمیمگیری موجود ،چند ورودی و چند خروجی تعریف میشود و مقادیر آنها برای هر واحد تصمیمگیری محاسبه
میشوند .سپس مدلهای تحلیل پوششی دادهها با ایجاد یك فضای مقایسهای بین واحدهای تصمیمگیری ،مرز كارآ
را تشكیل میدهند .هر واحد تصمیمگیری كه روی مرز قرار داشته باشد بهعنوان واحد تصمیمگیری كارآ شناخته
میشود و هر كدام كه زیر مرز قرار داشته باشند ،واحد ناكارآ میباشند و میزان ناكارایی آنها بر اساس فاصله تا مرز
محاسبه میگردد .تاکنون مدلهای مختلفی در زمینهی تحلیل پوششی دادهها ارائه شده است .تجزیهوتحلیل تحلیل
پوششی دادهها میتواند بهصورت ورودی محور و یا خروجی محور باشد (باولین .)1333 ،3در این پژوهش جهت
ارزیابی واحدهای تصمیمگیری از مدل  BCCاصالحشدهی ورودی محور استفاده میکنیم .این مدل بهصورت زیر
است:
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پارامترهای
استفادهشده در رابطهی باال عبارتاند از:
𝛉= کارایی واحد مورد بررسی.
𝐬𝐫+و  = 𝐬𝐢−متغیرهای کمبود و مازاد.
𝐣𝐢𝐱= مقدار ورودی  iام از واحد  jام.
𝐣𝐢𝐲 = مقدار خروجی  iام از واحد  jام.
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1 Coelli et al.
2 Banker & Thrall
3 Bowlin

الزم به ذکر است که در رابطهی باال اگر  𝛉∗ =1باشد ،واحد مورد بررسی ،کارآ است و اگر  𝛉∗ >1باشد ،واحد مورد
بررسی ،ناکارآست .همچنین  εیک مقدار بسیار کوچک است.

 -3برنامهریزی آرمانی
برنامهریزی آرمانی ،یكی از مهمترین مدلهای برنامهریزی چند هدفه است و از جمله مدلهای اساسی است كه
تصمیمگیرنده ،همزمان در صدد دستیابی به آرمانهایی برای چندین هدف میباشد .مسائل برنامهریزی آرمانی
مانند سایر مسائل میتوانند بهصورت خطی ،غیرخطی و یا اعداد صحیح فرموله شوند و انواع مختلفی را از خانوادهی
مدلهای برنامهریزی آرمانی ارائه نمایند .فرم كلی مدل برنامهریزی آرمانی بهصورت زیر است:
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که در آن:
 :xjبیانگر متغیرهای تصمیم مدل بوده كه میتواند هر عدد حقیقی غیر منفی را اختیار كند.
+
 : 𝐝−متغیرهای انحراف مثبت و منفی از آرمان  iام را نشان میدهد.
𝐢𝐝 و 𝐢
𝐢𝐛 :عدد سمت راست یا سطح تمایل آرمان  iام را بیان میدارد.

𝐤𝐏 :اولویت  kام )  ( k  1, 2, , qآرمان را مشخص میکند.
 : arjضرایب فنی مدل را ارائه مینماید.
 : Cijضرایب متغیرهای تصمیم  jام در آرمان  iرا نشان میدهد.
 :brعدد سمت راست محدودیتهای کارکردی.
این مدل دارای  nمتغیر تصمیم m ،آرمان k ،اولویت و  Sمحدودیت کارکردی است .روابط ریاضی موجود در مدل،
خطی و از درجه یک است (چارنز و همكاران.)1317 ،

-4محاسبه دادهها
در این پژوهش ،متغیرهای تحلیل پوششی دادهها عبارتاند از:



متغیرهای ورودی :میزان دارایی و میزان سرمایه.
متغیرهای خروجی :حاشیه سود خالص ،میزان بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام.
همچنین متغیرهای برنامهریزی آرمانی به شرح زیر است:



بازده سهام ،ریسک سهم و میزان نقد شوندگی سهم.
آرمانها در این پژوهش ،بیشینه کردن دو متغیر بازده و نقد شوندگی و نیز ،کمینه کردن متغیر ریسک میباشد؛
بنابراین با توجه به متغیرهای تحقیق ،تعریف عملیاتی زیر را در نظر میگیریم.

تحلیل پوششی دادهها و کارآیی شرکتها :رویکرد برنامهریزی آرمانی

r  ,1,2,..., s ,


i 


i,

1
j,

دارایی :میزان دارایی هر شرکت ،از سمت راست ترازنامه سال مالی منتهی به  1333/12/23استخراج میشود .طبق
معادله حسابداری ،دارایی برابر است با مجموع حقوق صاحبان سهام و بدهی.
سرمایه :سرمایه هر شرکت ،از سمت راست ترازنامه سال مالی منتهی به  1333/12/23در بخش حقوق صاحبان
سهام قسمت سرمایه ثبتشده ،استخراج میگردد.
.کل درآمدها /سود خالص = حاشیه سود

1
نرخ بازده دارایی :این متغیر توسط فرمول زیر محاسبه میگردد.

.مجموع داراییها /سود خالص = نسبت بازده دارایی
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام :این متغیر از فرمول زیر قابل محاسبه است.
مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،1صفحه11-1 :

.حقوق صاحبان سهام  /سود خالص = بازده حقوق صاحبان
متغیر وابسته در این تحقیق نیز عملكرد و کارایی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع
منتخب است.

 -1-4بازده یک پرتفوی
بازده یک پرتفوی ،میانگین موزون بازده سهام مختلف است و از رابطه زیر محاسبه میشود:
()3

𝑅𝑃 = 𝑋𝑎 𝑅𝑎 + 𝑋𝑏 𝑅𝑏 + ⋯ .. .

در این رابطه 𝐑 𝐏 ،بازده مجموعه 𝐗 𝐚 ،و 𝐛 𝐗 درصد سرمایهگذاری در سهام 𝐚 و 𝐛 و 𝐚 𝐑 𝑹𝒃 ،بازده سهام 𝒂 و 𝒃

میباشند.
بازده مورد انتظار هر پرتفوی از طریق میانگین وزنی بازده مورد انتظار هر یک از اوراق بهادار به آسانی قابل محاسبه
است .وزنهایی که برای میانگین مورد استفاده قرار میگیرند ،نسبتهایی از وجوه قابل سرمایهگذاری است که در
هر یک از اوراق بهادار ،سرمایهگذاری شدهاند .وزنهای ترکیبشده عبارت است از مجموع  100درصد کل وجوه قابل
سرمایهگذاری .بازده مورد انتظار پرتفوی بهصورت زیر محاسبه میشود.
𝑛

()4

𝐸(𝑅𝑃 ) = ∑ 𝑤𝑖 𝐸(𝑅𝑖 ).
𝑖=1

که در این معادله داریم:
) 𝐏 𝐑(𝐄 بازده مورد انتظار پرتفوی 𝐄(𝐑 𝐢 ) ،بازده مورد انتظار اوراق بهادار 𝐢 𝐰𝐢 ،وزن پرتفوی برای 𝒊 اُمین اوراق بهادار

 2-4ریسک پرتفوی
ریسک پرتفوی تابعی است از ریسک هر یک از اوراق بهادار و کوواریانس میان بازده هر یک از اوراق بهادار؛ این مفهوم
بهصورت زیر نشان داده شده است:
𝑛

𝑛

𝑛
2

()5

2

𝛿𝑃 = ∑ 𝑤𝑖 2 𝛿𝑖 + ∑ ∑ 𝑤𝑖 𝑤𝑗 𝛿𝑖𝑗 .
𝑖=1 𝑗=1
𝑛 𝑛

()1

𝑖=1
𝑛
2

2

𝛿𝑃 = ∑ 𝑤𝑖 2 𝛿𝑖 + ∑ ∑ 𝑤𝑖 𝑤𝑗 𝜌𝑖𝑗 𝛿𝑖 𝛿𝑗 .
𝑖=1 𝑗=1

𝑗𝑖𝛿
.
𝑗𝛿 𝑖𝛿

()7

𝑖=1

= 𝑗𝑖𝜌

𝟐

𝐏𝛅 واریانس بازده پرتفوی.
𝟐

𝐢𝛅 واریانس بازده اوراق بهادار 𝐢 .
𝐣𝐢𝛅 کوواریانس میان بازدههای اوراق بهادار 𝐢 و 𝐣 .
𝐣𝐢𝛒 ضریب همبستگی بین بازدههای اوراق بهادار 𝐢 و 𝐣 .
𝐢𝐰 و 𝐣𝐰 درصد وجوه سرمایهگذاری در اوراق بهادار 𝐢 و 𝐣 .
برای اندازهگیری ریسک هر اوراق بهادار ،از واریانس بازدههای مورد انتظار استفاده میکنیم .برای محاسبه واریانس
یا انحراف معیار مورد انتظار یک اوراق بهادار ،از معادلههای زیر میتوان استفاده نمود
𝑛
2

()1

2

𝑉𝐴𝑅(𝑅) = 𝛿 = ∑(𝑅𝑖 − 𝐸(𝑅)) 𝑃𝑟 𝑖 .
𝑖=1
1⁄
2

.

𝑚
2

] 𝑖𝑟𝑃 ))𝑅(𝐸 𝑆𝐷(𝑅) = 𝛿 = [∑(𝑅𝑖 −
𝑖=1

که در این معادله داریم
)𝐑(𝐄  :بازده مورد انتظار اوراق بهادار
𝐢 𝐑  𝐢:امین بازده ممكن
𝐢𝐫𝐏  :حتمال 𝑖 امین بازده ممكن
𝐦  :تعداد بازدههای ممكن
𝐢𝐰  :وزن پرتفوی برای 𝑖 امین اوراق بهادار

 -5مدل تحلیل پوششی دادهها
تابع هدف مدل تحلیل پوششی دادهها ،بر مبنای متغیر که بیانگر کارایی هر واحد است ،بیان میشود .درصورتیکه
این متغیر یک باشد ،واحد کارآو در غیر این صورت ،واحد ناکارآ است .پس از تعریف تابع هدف مسأله ،محدودیتهای
ورودی مربوط به میزان دارایی و سرمایه را بهصورت زیر تعریف میکنیم:

تحلیل پوششی دادهها و کارآیی شرکتها :رویکرد برنامهریزی آرمانی

که در این رابطه

()3

7

محدودیتهای ورودی
محدودیت دارایی
()10

1

A1 λ1 + ⋯ + An λn − Aj θ ≤ 0 .

که در آن 𝐢 ،𝛌𝐢 ،اُمین واحد تصمیمگیری 𝐀𝐢 𝐢 = 𝟏, . . , 𝐧 ،میزان دارایی هر واحد به میلیارد ریال و 𝐣𝐀 میزان دارایی
 jاُمین واحد تصمیمگیری میباشند .با توجه به اینکه مدل تحلیل پوششی دادهها برای هر صنعت ،به تفکیک بهکاررفته
است؛ لذا قسمت اول مدل برای سه صنعت بانکداری ،پتروشیمی و دارویی به ترتیب با ارقام مربوطه برای اولین واحد
تصمیمگیری در هر صنعت ،بهصورت زیر است:
 بانکداری

()11

181𝜆1 + 221𝜆2 + 312𝜆3 + 509𝜆4 +

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،1صفحه11-1 :

181𝜆6 + 221𝜆7 + 312𝜆8 − 181𝜃 ≤ 0 .
 پتروشیمی

()12

1314227𝜆1 + 2555502𝜆2 + ⋯ +
5255194 𝜆11 − 1314227𝜃 ≤ 0.

 -دارویی

()13

1509𝜆1 + 1667𝜆2 + ⋯ + 356 𝜆24 + 469 𝜆24 − 1509𝜃 ≤ 0.

 محدودیت سرمایه()14

𝐵1 𝜆1 + ⋯ + 𝐵𝑛 𝜆𝑛 − 𝐵𝑗 𝜃 ≤ 0.

که در آن 𝐁𝐢 ، 𝐢 = 𝟏, . . , 𝐧 ،سرمایه  iامین واحد تصمیمگیری 𝑩𝐣 ،میزان دارایی هر واحد به میلیارد ریال و 𝐣𝐁 ،
میزان سرمایه 𝐣 اُمین واحد تصمیمگیری میباشند.
 بانکداری

()15

8000𝜆1 + 13200𝜆2 + ⋯ +
20000𝜆7 + 45000𝜆8 − 8000𝜃 ≤ 0.

 پتروشیمی

()11

160000𝜆1 + 300000𝜆2 + ⋯ +
950000𝜆11 − 160000𝜃 ≤ 0.

 دارویی

378𝜆1 + 150𝜆2 + ⋯ +

()17

35 𝜆24 + 40 𝜆24 − 378 𝜃 ≤ 0.
3

محدودیتهای خروجی:
محدودیت بازده حقوق صاحبان سهام:
()11

𝐶1 𝜆1 + 𝐶2 𝜆2 … + 𝐶𝑛 𝜆𝑛 − 𝐶𝑗 ≥ 0.

که در آن 𝐂𝐢 ،بازده حقوق صاحبان سهام 𝐢 امین واحد تصمیمگیری و 𝐣𝐂 بازده حقوق صاحبان سهام 𝐣 امین واحد
کارایی است .این محدودیت برای سه صنعت انتخابی بهصورت زیر نوشته میشود:

()13

1.92𝜆1 + 1.82𝜆2 + ⋯ . . +0.68 𝜆7 + 4.46𝜆8 ≥ 1.92.

-پتروشیمی

()20

33.99 𝜆1 + 20.57 𝜆2 + ⋯ + 42.71𝜆11 ≥ 33.99.

 دارویی

()21

32.31 𝜆1 + 37.31 𝜆2 + ⋯ + 44.89𝜆23 + 20.07 𝜆24 ≥ 32.31.

محدودیت بازده داراییها:
()22

𝐷1 𝜆1 + 𝐷2 𝜆2 … + 𝐷𝑛 𝜆𝑛 ≥ 𝐷𝑗 .

که در آن 𝐢𝐃 بازده داراییهای 𝐢 امین واحد تصمیمگیری و 𝐣𝑫 بازده داراییهای 𝐣 اُمین واحد کارایی است؛ این
محدودیت برای سه صنعت انتخابی بهصورت زیر نوشته میشود:
 بانکداری

()23

28.97 𝜆1 + 25.77𝜆2 + ⋯ . . +18.51 𝜆7 + 39.43𝜆8 ≥ 28.97.

 پتروشیمی

()24

𝜆1 + 6 𝜆2 + ⋯ + 21 𝜆11 + 19.29𝜆11 ≥ 33.99. 11.14

تحلیل پوششی دادهها و کارآیی شرکتها :رویکرد برنامهریزی آرمانی

 بانکداری

-دارویی

()25

16 𝜆1 + 14.26 𝜆2 + ⋯ + 11.08 𝜆23 + 3.05 𝜆24 ≥ 16.

محدودیت حاشیه سود خالص
()21
10

𝐸1 𝜆1 + 𝐸2 𝜆2 … + 𝐸𝑛 𝜆𝑛 ≥ 𝐸𝑗 .

که در آن 𝐢𝐄 حاشیه سود خالص 𝐢 امین واحد تصمیمگیری و 𝐣𝑬 حاشیه سود خالص 𝐣 اُمین واحد کارایی است؛ این
محدودیت برای سه صنعت انتخابی بهصورت زیر نوشته میشود:
 بانکداری

()27

41.74 𝜆1 + 11.05 𝜆2 + ⋯ . . + 8.53 𝜆7 + 30 𝜆8 ≥ 411.74.

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،1صفحه11-1 :

 پتروشیمی

()21

𝜆1 + 10.7 𝜆2 + ⋯ + 0.15 𝜆10 + 32.48 𝜆11 ≥ 16.01. 16.11

 -دارویی

()23

21.66 𝜆1 + 23.27 𝜆2 + ⋯ + 11.61 𝜆24 + 5.92 𝜆25 ≥ 21.66.

-6مدل برنامهریزی آرمانی
پس از شناسایی شرکتهای کارآ ،شامل  12شرکت ،به انتخاب پرتفوی مناسب سهام از بین این شرکتها میپردازیم.
در رویكرد اول ،فقط آرمانهای بازده و ریسک در مدل آورده میشوند و در رویكرد دوم ،نقد شوندگی نیز به آن اضافه
میگردد.
تابع هدف در این مدل بهصورت زیر است:
()30

min ∶ 𝑝1 𝑑1 + 𝑝2 𝑑2 + 𝑝3 𝑑3 .

که در آن 𝟑𝐝  𝐝𝟏 , 𝐝𝟐 ,به ترتیب ،میزان انحراف بازده مورد انتظار ،ریسک و نقد شوندگی از مقدار مورد انتظار و
𝟑𝐩  𝐩𝟏 , 𝐩𝟐 ,ضرایب اهمیت هر کدام از این متغیرها در انتخاب سبد میباشند.
محدودیت بازده:
n

()31

∑ R i xi + d1− − d1+ = re .
𝑖=1

که در آن 𝐢𝐱 درصد سرمایهگذاری هر سهم در پرتفوی و 𝐢 𝐑 میانگین هندسی بازده سه سال آخر هر سهم و 𝐞𝐫 میانگین
−
 𝐝+میزان انحراف بازده کل از بازده مورد انتظار سبد میباشد.
حسابی بازده سهم شرکتهای کارآ است 𝐝𝟏 .و 𝟏

()32

18.75 𝑥1 + 22.82 𝑥2 + ⋯ + 19.36 𝑥11 + d1− − d1+ = 17.34.

محدودیت ریسک:

11
n

()33

+
∑ δi xi + d−
2 − d2 = δe .
𝑖=1

که در آن 𝐢𝛅 میزان انحراف معیار سه سال آخر هر سهم و 𝐞𝛅میانگین حسابی انحراف معیار شرکتهای کارآ است.
−
 𝐝+میزان انحرافات میباشد.
𝟐𝐝 و 𝟐

محدودیت نقد شوندگی:
n

()35

+
∑ Li xi + d−
3 − d3 = Le .
𝑖=1

−
 𝐝+میزان
که در آن 𝐢𝐋 رتبه نقد شوندگی هر سهم و 𝐞𝑳میانگین حسابی رتبه نقد شوندگی شرکتهای کارآ و 𝟑𝐝 و 𝟑

انحرافات است.
()31

+
80 𝑥1 + 100 𝑥2 + ⋯ + 9 𝑥12 + d−
3 − d3 = 43.58.

محدودیت سیستمی :این محدودیت مربوط به مجموع درصد سرمایهگذاری سهام شرکتهای مختلف در پرتفوی
است که بهصورت زیر بیان میگردد.
n

()37

∑ xi = 1.
𝑖=1

این محدودیت در دو رویكرد بهصورت زیر بسط داده میشود:
()31

𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥12 = 1.

-7شبیهسازی
با حل مدلهای ارائهشده در بخشهای قبل با استفاده از نرمافزار گمز ،نتایج جداول  1تا  5و شكلهای  1تا  3حاصل
میگردد:

تحلیل پوششی دادهها و کارآیی شرکتها :رویکرد برنامهریزی آرمانی

()34

+
5.43 𝑥1 + 6.18 𝑥2 + ⋯ + 7.60 𝑥12 + d−
2 − d2 = 4.69.

جدول  -1متغیرهای تصمیم.
Table 1- Decision variables.

12

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،1صفحه11-1 :

شکل  -1خروجی گمز برای اولین واحد در صنعت بانکداری.
Figure 1- GAMS output for the first module in banking.

شکل  -2خروجی گمز برای اولین واحد در صنعت پتروشیمی.
Figure 2- GAMS output for the first module in petrochemical.
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Figure 3- GAMS output for the first module in pharmaceutical.

جدول  -2میزان کارایی شرکتها.
Table 2- Efficiency of companies.

تحلیل پوششی دادهها و کارآیی شرکتها :رویکرد برنامهریزی آرمانی

شکل  -3خروجی گمز برای اولین واحد در صنعت دارویی.

. وضعیت کارایی شرکتهای موردمطالعه در صنعت بانکداری-3 جدول
Table 3- Efficiency of the studied companies in the banking industry.

14

. وضعیت کارایی شرکتهای موردمطالعه در صنعت پتروشیمی-4 جدول

. وضعیت کارایی شرکتهای موردمطالعه در صنعت دارویی-5 جدول
Table 5- Efficiency of the studied companies in the banking pharmaceutical.

11-1 : صفحه،1  شماره،1  دوره،مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

Table 4- Efficiency of the studied companies in the banking petrochemical.

-8تفسیر نتایج
رویکرد اول :از بین شرکتهای کارای موجود در سه صنعت منتخب (شامل  12شرکت) با توجه به آرمانهای بازده و
ریسک ،به تعیین درصد سرمایهگذاری هر سهم در سبد پرداخته شد .نتایج بهصورت جدول  1است:
جدول  -6درصد سرمایهگذاری هر سهم در رویکرد اول.

19

Table 6- Percentage of investment per share in the first approach.

جدول  7است:
جدول  -7درصد سرمایهگذاری هر سهم در رویکرد دوم.
Table 7- Percentage of investment per share in the second approach.

بحث خرید سهام و تشكیل پرتفوی از مباحث بسیار مهم مدیریت است برای انتخاب بهینه استفاده از روشهای
تصمیمگیری چند معیاره و بهینهسازی ریاضی ابزاری مناسب جهت انتخاب پرتفوی و مدیریت آن است .شرکتهای
سرمایهگذاری ،صندوقها و غیره که عمده فعالیت آنها تشكیل پرتفوی است میتوانند ابتدا استراتژی خود را تعیین
و سپس آن را به قیدهای مختلف تفکیک کرده و با استفاده از برنامهریزی آرمانی به انتخاب پرتفوی خود بپردازند.
استفاده از پرتفوی شرکتهای کارا برای سرمایهگذاری منجر به کاهش ریسک سرمایهگذاری و انتخاب پرتفوی مناسب
میگردد .همچنین با استفاده از نتایج الگو میتوان پس از رتبهبندی شرکتها به تحلیل حساسیت آنها پرداخته و با
تعیین نقاط ضعف و شناخت میزان تأثیر متغیرها ،جهت باال بردن سطح کارایی شرکتها اقدام نمایند.
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