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رشد و توسعه اقتصاد ،افزايش شرکتهاي سهامي و تفکیک مديريت از مالکیت و به دنبال آن
مسائل نمايندگي باعث اهمیت و توجه اندازهگیري عملکرد مالي شرکتها شد .شرکتهاي
سرمايهگذاري به عنوان يکي از مهمترين شرکتها در بازار سرمايه از دهه  1890میالدي در اياالت
متحده آمريکا مطرح شدند .به تدريج در ساير کشورهاي جهان تاسیس شرکتهاي سرمايهگذاري
مورد توجه قرار گرفت .در ايران نیز از دهه  1340شمسي اينشرکتها وارد دنیاي تجارت شدند.
گستردگي شرکتهاي سرمايهگذاري به حدي رسید که بخش مهمي از بازارهاي سرمايه تلقي شده
و بسیاري از سرمايهگذاران از خدمات اين شرکتها استفاده مينمايند .بهعبارتي سرمايهگذاران ،زمان
کافي ،توان مالي يا تخصص الزم را در ايجاد پرتفوي مناسب ندارند .بنابراين انجام اين مهم را به
شرکتهاي سرمايهگذاري ميسپارند و در مقابل ارزيابي عملکرد مالي اين شرکتها برايشان اهمیت
دارد .از ديرباز تالشهاي زيادي براي دستیابي به معیاري جهت ارزيابي عملکرد اين شرکتها در
سطح بینالمللي صورت گرفته تا امکان ارزيابي بهتر عملکرد را براي سرمايهگذاران اين شرکتها
فراهم نمايد .هدف تحقیق حاضر بررسي مدلهاي مطرح ادبیات بینالمللي شامل مدل شارپ ،ترينر،
جنسن ،پتانسیل مطلوب ،سورتینو و ...است که با توجه به شرايط و فعالیتهاي شرکتهاي
سرمايهگذاري در ايران ،تحلیلي بر امکان استفاده از اين مدلها براي ارزيابي عملکرد مالي
شرکتهاي سرمايهگذاري ارائه گردد.
واژههای کلیدی :ارزيابي عملکرد ،شرکتهاي سرمايهگذاري ،عملکرد مالي.
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مقدمه
سرمايهگذاري يکي از عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادي کشور ميباشد .ماحصل رشد
اقتصادي در يک کشور ،افزايش رفاه عمومي خواهد بود .افزايش سرمايهگذاري میان مردم و
هدايت اين سرمايهگذاريها به بخشهاي زيربنايي منجر به بهبود و افزايش سطح زندگي شده
و امکان برخورداري از زندگي با کیفیتتر را فراهم مينمايد .همچنین سرمايهگذاري ميتواند
1

نقش بسیار زياد در تعیین درآمد ملي داشته باشد ،زيرا اگر قسمت بیشتر تولید ناخالص داخلي

يک کشور به سرمايهگذاري اختصاص يابد ،سبب افزايش رشد اقتصادي ميگردد .به طور کلي
ميتوان انواع مختلف سرمايهگذاري در اقتصاد را تعريف کرد .از رايجترين دستهبنديهاي
موجود براي انواع سرمايهگذاريها ميتوان به طبقهبندي آنها بر حسب موضوع به دو دسته
سرمايهگذاري واقعي 2و سرمايهگذاري مالي 3اشاره نمود .سرمايهگذاري واقعي يعني
سرمايهگذار با فدا کردن ارزشي در زمان حاضر ،نوعي دارايي واقعي بدست ميآورد .در
سرمايهگذاري مالي ،فرد در ازاي فدا کردن ارزش حاضر ،نوعي دارايي مالي که نتیجه آن معموالً
جرياني از وجوه نقد است به دست ميآورد .سرمايهگذاري در اوراق بهادار که فرد در ازاي
پرداخت پول ،محق به دريافت جرياني از وجوه نقد به شکل سود ميشود ،سرمايهگذاري مالي
محسوب ميشود (بادي و همکاران ،2009 ،فصل چهارم).
امروزه ،داراييهاي مالي و سرمايهگذاري در آنها به يکي از ارکان مهم در اقتصاد کشورها
بدل شده است و در اين راه بازارهاي مالي و به ويژه بورس اوراق بهادار جايگاه تحصیل اين
گونه داراييها است .به دلیل نقش منحصر به فرد بورس در تولید ظرفیتهاي اقتصادي و کسب
بازده و سودآوري شرکتها و سرمايهگذاران ،جايگاه آن در اقتصاد کشورها به سرعت ارتقا
يافته و امروزه از آنچنان اهمیتي در سیستمهاي اقتصادي پیچیده برخوردار است که از آن براي
سنجش میزان سالمت و يا بیماري اقتصادي کشورها نام برده ميشود که مهمترين وظیفهاش،
ايجاد بازاري دائمي و پیوسته براي اورق بهادار ميباشد .بازارهاي مالي در هر کشوري از جمله
ايران شامل بازار پول 4و بازار سرمايه 5تشکیل ميشود که هر يک از اهمیت خاص خود
برخوردار است (قجر و همکاران .)1392 ،به طور خالصه ،بازار پول ،بازار مطالبات کوتاهمدت
(حداکثر تا يک سال) را در برميگیرد .گرايش اصلي بازار پول اصوالً بر ابزارهايي متمرکز
است که با استفاده از آنها بتوان به سرعت وضعیت نقدشوندگي را تغییر داد .به اين علت
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است که در چنین بازاري سرعت نقدشوندگي بسیار باال بوده و نیازهاي کوتاهمدت تا يک
سال درآن تأمین ميشود .به دلیل ماهیت کوتاهمدت آن ،تبديل وجوه جمعآوري شده به
سرمايه مالي امکان پذير نبوده و تنها براي تأمین مالي عملیات تولیدي و تجاري پیشبیني نشده
به کار ميرود .بازار سرمايه ،بازاري است که ارتباط تنگاتنگي با پسانداز و سرمايهگذاري
دارد و به مثابه يک واسطه مالي ،پس انداز واحدهاي اقتصادي داراي مازاد را به واحدهاي
داراي کسري ،براي سرمايهگذاري انتقال ميدهد .وظیفه بازار سرمايه تأمین مالي بلند مدت براي
بنگاههاي اقتصادي است .يکي از تغییرات مهم بازارهاي سرمايه در سالهاي اخیر ،صنعت
واسطهگري مالي است که در سراسر جهان رشد و گسترش چشمگیري را شاهد بوده است.
واسطههاي مالي در يک بازار توسعهيافته اوراق بهادار ،به عنوان نهادهاي اجرايي با
برخورداري از کارکردي چند منظوره ،نقش مهمي را در مجموعه وظايف و فعالیتهاي بازار
بر عهده دارند .در واقع سرمايهگذاري به عنوان موتور رشد اقتصادي تاثیر انکار ناپذير و حیاتي
در بهبود وضعیت اقتصادي کشورها دارد .واسطههاي مالي با جذب پساندازها و تأمین منابع
الزم براي سرمايهگذاري ،کاهش ريسک سرمايهگذاري و مديريت داراييها ميتوانند تاثیري
معنيدار بر سرمايهگذاري داشته باشند (لعلي و والي زاده .)1389 ،واسطههاي مالي در بازارهاي
سرمايه از تنوع زيادي برخوردارند که از مهمترين آنها ميتوان به شرکتهاي سرمايهگذاري،
صندوقهاي بازنشستگي ،شرکتهاي هلدينگ ،بانکهاي تجاري ،موسسات مالي و اعتباري،
صندوقهاي سرمايهگذاري ،شرکتهاي بیمه ،شرکتهاي لیزينگ و ...اشاره نمود (حائري و
حسیني .)1391 ،شرکتهاي سرمايهگذاري در اکثر بازارهاي مالي دنیا از مهمترين واسطههاي
مالي بورس اوراق بهادار هستند.
شرکتهاي سرمايهگذاري ،نهادهايي براي سرمايهگذاري و ورود افراد با سرمايههاي اندک
و تخصص کمتر به بازار سرمايه هستند .به بیان ساده ،شرکتهاي سرمايهگذاري ،سرمايه را از
تعداد زيادي از سرمايهگذاران (خرد و کالن) جمعآوري ميکنند و به شکلهاي مختلف آن را
در بازار سرمايه به کار ميبندند .به اين ترتیب سرمايهگذاري براي عموم مردم با تخصص کم و
سرمايههاي اندک در بازارهاي سرمايه به شکل حرفهاي میسر ميشود .با توجه به اهمیت عملکرد
اين شرکتها در بازارهاي سرمايه ،از آغاز دهه  1950تاکنون مطالعات زيادي به اين امر توجه
کرده و با مدلسازي و آزمون مدل هاي موجود درصدد ارزيابي عملکرد شرکتهاي

4

فصلنامه پژوهش حسابداری ،سال هفتم ،شماره  ،27زمستان 1396

سرمايهگذاري بودهاند .نتايج به دست آمده از مطالعات تجربي ،مختلف و متنوع است .مدلهاي
متعدد ارزيابي پرتفوي شرکتهاي سرمايهگذاري شامل تئوريهاي مدرن و فرامدرن پرتفوي
گواه اين ادعاست که ادبیات علمي حسابداري در جهان به ارزيابي عملکرد اين شرکتها توجه
زيادي نموده و پیشرفت نسبتاً قابل قبولي در اين حوزه داشته است (چن و همکاران .)2011 ،اين
در حالي است که مطالعات ارزيابي عملکرد شرکتهاي سرمايهگذاري در ايران نیز به منظور
ارزيابي و سنجش عملکرد اين شرکتها اغلب به استفاده از همان مدلهاي مرسوم ارزيابي
عملکرد همتايان جهاني در تحقیقات داخلي اکتفا مينمايند (يحیي زاده و همکاران (،)1389
صفري ( ،)1381هابنر ( ،)2007و .)...به هر صورت ،ارزيابي عملکرد شرکتهاي سرمايهگذاري
از اين جهت حائز اهمیت است که سرمايهگذاران بتوانند درباره نگهداري ،فروش و يا خريد
سهام اين شرکتها در زمان مقتضي تصمیمات الزم را اتخاذ نمايند .طبیعي است که
سرمايهگذاران بالقوه به دنبال سهامي از شرکتها باشند که عملکرد بهتري از ساير شرکتها
و نیز از عملکرد بازار داشته باشند .بنابراين عملکرد شرکتهاي سرمايهگذاري زير ذره بین اين
افراد و ساير گروهها بوده که هر يک با معیارهاي مختلفي به ارزيابي عملکرد ميپردازند .به
همین دلیل وجود مدل مناسب براي ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي سرمايهگذاري به
يکپارچگي بیشتر در سنجش عملکرد شرکتهاي مختلف و مقايسه بهتر آنها براي انجام
تصمیمگیري مناسب کمک خواهد کرد.
با توجه به بررسي اولیه فعالیتهاي شرکتهاي سرمايهگذاري در بازار سرمايه ايران ،ميتوان
دريافت که تفاوتهايي میان حوزه فعالیتهاي شرکتهاي سرمايهگذاري در ايران و خارج از
ايران وجود دارد که باعث ميشود عملکرد اين شرکتها صرفاً محدود به پرتفوي اوراق بهادار
شرکتهاي بورسي نبوده و متشکل از ساير فعالیتهاي سرمايهگذاري نیز باشد .در اين صورت
ممکن است نتوان با اطمینان باال ،از همان معیارهاي مرسوم جهاني نظیر شارپ و جنسن و ...براي
ارزيابي عملکرد اين شرکتها در ايران استفاده نمود ،زيرا به نظر ميرسد که بخشهاي مهم
ديگري عملیات شرکتهاي سرمايهگذاري را تشکیل ميدهد که برگرفته از فعالیتهايي به جز
سرمايهگذاري در پرتفوي اوراق بهادار شرکتهاي بورسي است .از اين رو ،در هنگام ارزيابي
عملکرد مالي شرکتهاي سرمايهگذاري بايد کلیه بخشهاي تشکیل دهنده فعالیت آنها مورد
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توجه قرار گیرد .حال سئوالي که مطرح ميشود اين است که آيا استفاده از مدلهاي ارزيابي
موجود ،توانايي سنجش صحیح عملکرد مالي شرکتهاي سرمايهگذاري را دارد؟
شرکتهای سرمایهگذاری
شرکتهاي سرمايهگذاري شرکتهايي هستند که از طريق فروش اوراق بهادار خود ،منابع
مالي پساندازکنندگان و افراد را جمعآوري کرده و آنها را در سهام و اوراق قرضه ساير
شرکتها سرمايهگذاري ميکنند .اهمیت اين مؤسسات در اين است که بسیاري از مردم با
پسانداز اندک خود شايد به راحتي نتوانند در اوراق بهادار مورد نظر خود سرمايهگذاري
کنند ،اما اين قبیل شرکتها ،با يک کاسه کردن وجوه آنها ،در اوراق بهادار متنوع
سرمايهگذاري و معموالً بازدهاي بیشتر از اين مجموعه عايد ميکنند (ريد2014 ،؛ بادي و
همکاران ،2009 ،فصل چهارم) .شرکتهاي سرمايهگذاري ويژگيهاي مهمي دارند که در
هنگام بررسي و کسب شناخت از آنها ،الزم است با اين ويژگيها آشنا بود .اين ويژگيها
معموالً در غالب مثبت (مزايا) و منفي (معايب) مطرح ميشوند .مهمترين مزايا عبارتند از:
 مديريت حرفهاي :شرکتهاي سرمايهگذاري به وسیله مديران حرفهاي مديريت ميشوند
که سرمايه گذاري بالقوه در هزاران شرکت متفاوت را بررسي و ارزيابي ميکنند.
شرکتهاي سرمايهگذاري با توجه به دسترسي به تخصص قادر هستند که مديريت پرتفوي
مطلوبي را ارائه کنند که بسیاري از افراد سرمايهگذار قادر به اين مسئولیت نیستند.
 قابلیت دسترسي باال :اين شرکتها خريد سهام توسط سرمايهگذاران به طور مستقیم يا
غیرمستقیم را تسهیل ميبخشد.
 تنوع بخشي اوراق بهادار و کاهش ريسک :از طريق سرمايهگذاري وجوه در ترکیب متنوعي
از اوراق بهادار صنايع و بخشهاي مختلف ،کاهش ريسک را امکان پذير ميسازد.
 قانونمند و تحت نظارت :اين صنعت تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار
فعالیتهاي خود را منظم مينمايند و شرايط الزم را براي حفاظت سرمايهگذاران از سوء
استفاده را فراهم مينمايند.
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 انعطافپذيري :اين شرکتها انواع مختلف پرتفوي با اهداف متنوعي را به عموم عرضه
ميکنند .وجود انواع مختلف شرکتها با اهداف گسترده سرمايهگذاري ،حق انتخاب و
انعطافپذيري بااليي در سرمايهگذاري به سرمايهگذاران ميدهد.
 سهولت و راحتي سرمايهگذاري :در مقايسه با ساير سرمايهگذاريها ،سرمايهگذاري در اين
شرکتها آسانتر است ،غالباً سرمايهگذاري در اين صندوقها با کمیسیون خريد و فروش
کمتر و سريعتر انجام ميگیرد.
 هزينهها :در اين نوع از سرمايهگذاريها هزينه معامالت نیز با تجمع وجوه در شرکتهاي
سرمايهگذاري به شدت کاهش مييابد .ميتوان تصور کرد که براي پخش کردن
سرمايهگذاري حتي براي يک فرد ثروتمند هزينه معامالت سنگیني از جمله حق الزحمه
خريد و فروش سهام متعدد وجود دارد که با مشارکت در مقیاسهاي باال کاهش مييابد.
 معامله راحتتر :بیشتر شرکتها مشارکت اين امکان را فراهم ميکنند که سهام از طريق تلفن
و ايمیل و به صورت پیوسته خريداري و فروخته شود.
در کنار مزاياي فوق براي اين شرکتها ،ميتوان معايبي را هم براي انتخاب سرمايهگذاري
از طريق شرکتهاي سرمايهگذاري عنوان کرد که مهمترين آنها عبارتند از:
 اصليترين نقطه ضعف شرکتهاي سرمايهگذاري ،به هزينههاي آنها مربوط ميشود.
 به دلیل هزينههاي نسبتاً زياد معامالت اوراق ،براي سرمايهگذاري کوتاهمدت چندان مناسب
نیست و سود رضايت بخشي را براي سرمايهگذار نخواهد داشت.
 امکان دسترسي سريع به پول وجود ندارد چون طبیعت چنین سرمايهگذاريهايي ،بلندمدت
است ،امکان نقدينگي سريع آن فراهم نیست و بازپرداخت وجه اوراق فروخته شده تا چند
روز ميتواند به تعويق افتد.
 معموالً هیچ اطمیناني براي بازيافت تمام مبلغ سرمايهگذاري وجود ندارد (رادفر.)1384 ،
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تفاوت صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری
در هنگام بررسي شرکتهاي سرمايهگذاري الزم است به اشتباهات مرسوم در میان عموم و
حتي برخي محققان و کارشناسان توجه نموده و توضیح کوتاهي نسبت به تفاوت شرکتهاي
سرمايهگذاري با ساير نهادهاي مالي به ويژه صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک داده شود.
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک 6طي دو دههي گذشته از محبوبیت زيادي در بین
سرمايهگذاران برخوردار شدهاند .در بسیاري منابع علمي نیز به تفاوت میان اين صندوقها و
شرکتهاي سرمايهگذاري توجه کافي نشده و گاهاً به جاي يکديگر استفاده ميشوند .بنابراين
الزم است شرح کوتاهي از صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ارائه گردد.
به طور کلي صندوق سرمايهگذاري مشترک نوعي نهاد سرمايهگذاري محسوب ميشود که
با فروش سهام خود ،وجوهي را به دست آورده و با توجه به هدف صندوق ،در ترکیبي از اوراق
بهادار شامل سهام ،اوراق قرضه ،ابزارهاي کوتاهمدت بازار پول و ديگر داراييها سرمايهگذاري
ميکند .به بیان ديگر ،صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک مجموعه اي از سهام ،اوراق مشارکت
و ساير اوراق بهادار است که در آن افراد مختلف پولهاي خود را روي هم ميگذارند و در
پرتفويي از اوراق بهادار سرمايهگذاري ميکنند .در نتیجه ،سرمايهگذار به جاي سرمايهگذاري
در يک سهم يا اوراق مشارکت خاص در يک صندوق سرمايهگذاري مشترک سرمايهگذاري
ميکند و براساس قوانین و مقررات مرتبط ،مبلغي در پرتفوي سرمايهگذاري شريک ميگردد.
اين تنوع در سرمايهگذاري سبب کاهش خطر آن و افزايش جذابیت صندوق سرمايهگذاري
شده است.
تا اينجا بسیاري از ويژگيهاي بیان شده براي صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک با
شرکتهاي سرمايهگذاري مشابه است ،زيرا اين صندوقها يک نهاد مالي مشابه شرکت
سرمايهگذاري است که از يک طرف وجوه سرمايهگذاران را جمعآوري نموده و از طرف
ديگر اين وجوه را با مديريت صحیح سرمايهگذاري ميکند .بنابراين طبیعي است که افراد ،اين
دو را يکسان تصور کنند .براي رفع ابهام و درک تفاوت میان صندوقهاي سرمايهگذاري
مشترک با شرکتهاي سرمايهگذاري الزم به ذکر است که فرق اساسي يک صندوق
سرمايهگذاري با يک شرکت سرمايهگذاري ،باز (متغیر) بودن سرمايه آن ميباشد.
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منظوراز باز بودن سرمايه اين است که در يک صندوق سرمايهگذاري ،هر سرمايهگذار
ميتواند در چارچوب اساسنامه در هر زماني به صندوق وارد يا از آن خارج شود ،اما در يک
شرکت سرمايهگذاري ،ورود و خروج سرمايه صرفاً در قالب افزايش يا کاهش سرمايه و با طي
تشريفات مندرج در قانون تجارت صورت ميپذيرد .به دلیل آنکه ورود و خروج سرمايه و
سرمايهگذار در صندوقهاي سرمايهگذاري يک عمل مجاز و تعريف شده است ،بنابراين ديگر
نیازي به نقل و انتقال واحدهاي سرمايهگذاري نميباشد ،اما در شرکتهاي سرمايهگذاري در
صورتي که شخص سرمايهگذار قصد خروج از شرکت را داشته باشد ،بايد واحد سرمايهگذاري
خود را به شخص ديگري منتقل نمايد و يا چنانچه شخصي بخواهد سهم خود را در شرکت
افزايش دهد ،بايد سهام مورد نظر خود را از ساير سهامداران خريداري نمايد .براي هر صندوق
سرمايهگذاري يک واحد 7سرمايهگذاري تعريف ميشود .اين واحد بیانگر حداقل میزان
سرمايهگذاري درصندوق است .بهعبارتي سرمايهگذاري ضريبي از يک واحد خواهد بود .در
نگاره  1تفاوتهاي شرکت و صندوق سرمايهگذاري قابل مشاهده است.
نگاره ( :)1مقایسه شرکت سرمایهگذاری و صندوق سرمایهگذاری
موضوع

شرکت سرمايهگذاري

صندوق سرمايهگذاري

کوچکترين جزء سرمايه

سهم

واحد سرمايهگذاري ()UNIT

ويژگي سرمايه

سهام تا روز تسويه قابل بازخريد نیست

واحد سرمايهگذاري قابل بازخريد

مبنا

اساسنامه

امیدنامه

ورود سرمايهگذار

خريد سهم

صدور واحد سرمايهگذاري

خروج سرمايهگذار

فروش سهم

ابطال واحد سرمايهگذاري

مکانیزم قیمت گذاري

عرضه و تقاضا

خالص ارزش روز دارايي ()NAV

سرمايه

ثابت طبق اساسنامه

متغیر در محدوده تعیین شده در امیدنامه

نحوه افزايش و کاهش سرمايه

برگزاري مجمع فوق العاده و تصويب

صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري

است.

افزايش يا کاهش سرمايه توسط
سهامداران
عرضه سرمايه

عرضه عمومي اولیه و معامله سهام در

عرضه عمومي پیوسته واحد

بازار ثانويه

سرمايهگذاري

نقد شوندگي

کم

زياد

دوره فعالیت

معموالً نامحدود

معموالً محدود

منبع :اسکندرنژاد1393 ،
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ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای سرمایهگذاری
شرکتهاي سرمايهگذاري از دهه  1890در اياالت متحده آمريکا مطرح شد و در
دهه  1920محبوبیت شرکتهاي سرمايهگذاري در آمريکا به حدي رسید که به تدريج زمینه
تاسیس نخستین شرکت سرمايهگذاري به شکل امروزي فراهم گرديد .پس از تاسیس رسمي
شرکت سرمايهگذاري در سال  ،1924به مرور زمان ساير نقاط دنیا به اهمیت و نقش انکار ناپذير
اين شرکتها در بازار پي برده و سعي در تاسیس شرکتي با کارکرد مشابه نمودند .گستردگي
شرکتهاي سرمايهگذاري به حدي رسید که بخش مهمي از بازارهاي سرمايه تلقي شده و
بسیاري از سرمايهگذاران از خدمات اين شرکتها استفاده مينمايند (تاروردي و همکاران،
 .)1392اغلب سرمايهگذاران زمان کافي و توان مالي و تخصص الزم را در ايجاد پرتفوي مناسب
نداشته و منابع مالي سرمايهگذاران کوچک بسیار محدودتر از آن بود که قادر به تهیه اوراق
بهادار منتشر شده شرکتهاي بزرگ باشند .به عالوه ،باال بودن ريسک و همچنین مشکل ارزيابي
درجه ريسک سرمايهگذاريهاي سودآور (مثل پروژههاي بلند مدت) باعث ميشود
سرمايهگذاران انگیزهاي به سرمايهگذاري در اينگونه پروژهها نداشته باشند .در اين موارد
واسطهگران مالي ميتوانند به نیابت از سرمايهگذاران ،به کمک ارزيابي پروژهها ،تعیین درجه
ريسک آنها و تنوع بخشیدن پروژهها با ريسکهاي متنوع ،سرمايهگذاران کوچک را ترغیب
به سرمايهگذاري نمايند (مشايخ.)1382 ،
به همین دلیل ارزيابي عملکرد اين شرکتها هم براي سرمايهگذاران و هم براي خود
شرکتهاي سرمايه گذاري از اهمیت فراوان برخوردار بوده و مورد توجه و پیگیري
سرمايهگذاران بازار قرار گرفته است .بنابراين ادبیات علمي اقتصاد ،حسابداري و مالي در جهان
در زمینه مطالعه و ارزيابي عملکرد پرتفوي سرمايهگذاري داراي قدمت طوالني به اندازه چندين
دهه ميباشد.
تاریخچه ارزیابی عملکرد
سرمايهگذاران همواره عالقمندند که از نتايج سرمايهگذاري خود آگاه شده و بازدهي آن را
با ساير سرمايهگذاريها و يا فرصتهاي سرمايهگذاري موجود مقايسه نمايند تا از بهینه بودن
انتخاب خود اطمینان يابند .به همین جهت ارزيابي عملکرد سرمايهگذاري اهمیت ويژهاي دارد،
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زيرا ميتواند تصمیمگیري در خصوص ادامه و يا قطع سرمايهگذاري را تحت تاثیر قرار دهد.
بررسي سیر تکامل تاريخي ارزيابي عملکرد در ادبیات مالي نشان ميدهد که دو تئوري مهم
وجود دارد؛ اول ،مدلهاي مبتني بر تئوري مدرن پرتفوي است که در آن هر گونه نوسان
احتمالي بازده اقتصادي در آينده به عنوان ريسک محسوب ميشود و با استفاده از انحراف
معیار حول میانگین به دست ميآيد .معیارهاي ارزيابي عملکرد شامل شارپ ،جنسن ،ترينرو...
در اين ديدگاه قرار دارند .دوم ،مدلها و معیارهاي ارزيابي عملکرد بر اساس تئوري فرامدرن
پرتفوي تعريف شدهاند .در اين تئوري مفهوم ريسک تغییر ميکند و به عنوان انحرافات
نامطلوب و نامساعد نسبت به میانگین يا نرخ بازدهي هدف تعريف ميشود؛ به گونهاي که
نوسانات باالتر از میانگین (يا نرخ بازدهي هدف) مساعد و در عوض نوسانات پايینتر از میانگین

(يا نرخ بازدهي هدف) نامطلوب يا نامساعد تلقي ميشود (خدايي وله و فوالدوندنیا.)1389 ،
در ادامه به اين تئوريها بیشتر پرداخته ميشود.
الف -تئوری مدرن پرتفوی

تا پیش از سال  1952سرمايهگذاران با مفاهیم ريسک و بازده آشنا بودند ،اما نميتوانستند آن
را اندازهگیري کنند .در واقع ،سرمايهگذاران از قبل ميدانستند که ايجاد تنوع مناسب است و
نبايد همه تخم مرغهاي خود را در يک سبد بگذارند ولي اندازهگیري ريسک و کمي کردن
آن غیرممکن به نظر ميرسید .تا اينکه مقاله هري ماکوويتز 8نگرش موجود را با تغییرات بسیاري
همراه کرد و بر اساس تعاريف کمي ارائه شده ،شاخص عددي براي ريسک معرفي نمود .هري
مارکويتز ريسک را بر اساس انحراف معیار چند دورهاي يک متغیر مطرح نمود .مقاله مارکويتز
که منبع ايجاد تئوري مدرن پرتفوي تلقي ميشود ،با ايجاد چارچوب ريسک و بازده به
تصمیمگیري سرمايهگذاران کمک کرد و با تعريف کمي ريسک سرمايهگذاري ،امر انتخاب
داراييها و مديريت پرتفوي براي سرمايهگذاران را تسهیل بخشید (زهدي و همکاران.)2012 ،
مفهوم اساسي در تئوري مدرن پرتفوي رابطه بین بازده مورد انتظار و ريسک است .رابطه بین
بازده مورد انتظار و ريسک رابطهاي مستقیم و مثبت است ،يعني هر اندازه بازده مورد انتظار
باالتري مدنظر باشد ،ريسک آن نیز بیشتر خواهد بود .بر مبناي اين تئوري ،افراد ريسک گريز
ميتوانند پرتفوي بهینه خود را به منظور کسب حداکثر بازده در يک سطح مشخص از ريسک
بازار تشکیل دهند.
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يکي از نخستین مدل هاي ارزيابي عملکرد پرتفو با الهام از تئوري مدرن پرتفوي متعلق به
ويلیام شارپ است .او براي ارزيابي عملکرد بر روي  34صندوق سرمايهگذاري مشترک طي
سالهاي  1954الي  1963تحقیقي انجام داد و به معیاري دست يافت که به «نسبت پاداش به
تغییرپذيري  »RVARمعروف است .اين معیار نشان دهنده مازاد بازده پورتفوي در مقابل هر
يک واحد از ريسک کل است .مقدار بیشتر اين معیار نشان دهنده عملکرد بهتري است و از
رابطه زير به دست ميآيد:
()1

𝑓̅𝑅𝑇𝑅̅𝑝 −
𝑃𝛿

= RVAR

که در آنTRp ،متوسط بازدهي کل پرتفوي طي يک دوره زمانيRf ،متوسط نرخ بازدهي
بدون ريسک طي يک دوره زماني و انحراف معیار بازده پرتفوي است.
الزم به ذکر است که در مدل شارپ فرض بر اين است که شاخص بازار رابطهاي با میزان
خطا ندارد .همچنین فرض بر اين است که اوراق بهادار فقط تحت تاثیر واکنش خود نسبت به
بازده قرار دارد ،به اين معنا که خطاي مربوط به اوراق بهادار الف با خطاي اوراق بهادار ب
همبستگي ندارد.
پس از او ،پروفسور ترينر در  1965در مقالهاي از منافع بکارگیري نوسان پذيري بازده پرتفوي
به عنوان معیاري براي ريسک به جاي استفاده از ريسک کل استفاده نمود و معیاري به نام
"نسبت پاداش  "RVOLمعرفي کرد .اين شاخص از رابطه زير به دست ميآيد:
()2

𝑓̅𝑅𝑇𝑅̅𝑝 −
𝑃̅
𝛽

= RV𝑂R

که در آنTRp ،متوسط بازدهي کل پرتفوي طي يک دوره زمانيRf ،متوسط نرخ بازدهي
بدون ريسک طي يک دوره زماني و βريسک سیستماتیک پرتفوي است .

الزم به ذکر است اين شاخص در حقیقت بیان کننده تغییرپذيري است که در ازاي هر واحد
از ريسک سیستماتیک چه میزان بازده مازاد نصیب سرمايهگذار ميشود .بنابراين اگر میزان تنوع
بخشي پرتفوي کم باشد ،شاخص ترينر ،نميتواند آن بخش از تغییرپذيري که به واسطه نبود
تنوع بخشي است (ريسک غیرسیستماتیک) را توضیح دهد.
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جنسن در سال  1968با بررسي عملکرد صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ،مدلي بر اساس
تئوري قیمتگذاري داراييهاي سرمايهاي 9منتشر کرد .در واقع ،معیار شارپ و ترينر ،تاکید
زيادي بر مقیاسهاي مطلق عملکرد داشتند در حالي که جنسن به دنبال مقیاس نسبي بود .معیار
ارزيابي عملکرد جنسن مستقیما بر مدل  CAPMاستوار است .بر اساس معیار جنسن چنانچه
بازده دارايي بیش از بازده مورد انتظار باشد ،گفته ميشود که دارايي داراي آلفاي مثبت يا بازده
غیرعادي ميباشد .به طور معمول سرمايهگذاران به دنبال آلفاي بزرگتر هستند .بر اساس معیار
جنسن،
[ (نرخ بازده بدون ريسک-بازده بازار) × بتاي پرتفوي +نرخ بازده بدون ريسک] – بازده
پرتفوي= آلفاي جنسن
بنابراين ميتوان فرمول زير را نوشت:
()3

)α =Rpt – Rft + bp (Rmt – Rft

که در آن گاها به Rpt − Rftصرف ريسک پرتفوي گفته ميشود .ميتوان گفت معیار جنسن
صرف ريسک پرتفوي مازاد بر بتاي پرتفوي در صرف ريسک بازار است .بنابراين مقدار مثبت
آلفا در معیار جنسن بیانگر عملکرد بهتر پرتفوي نسبت به بازار است.
از آنجا که مدل جنسن از کاربردهاي  CAPMمشتق شده است ،بنابراين مفروضات آن را در
برميگیرد .از جمله مهمترين اين مفروضات عبارتند از:
 هدف همه سرمايهگذاران حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظار است،
 انتظارات سرمايهگذاران در مورد ريسک و بازده همگن بوده و سرمايهگذاران افق زماني
معیني دارند،
 اطالعات همزمان براي سرمايهگذاران وجود دارد،
 دارايي بدون ريسک وجود دارد و وامگیري و وام دهي با آن نرخ ،به صورت نامحدود
امکان پذير است.
 مالیات و هزينههاي مبادالتي ،وجود ندارد.

مروری بر مدلهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای...

13

بنابراين چنانچه يکي از اين موارد وجود نداشته باشد ،استفاده از مدل جنسن براي ارزيابي
عملکرد با مشکل جدي روبرو است.
الزم به ذکر است که بر اساس تحقیق انجام شده از حجازي و غالمحسیني ( )1388امکان
استفاده از CAPMدر بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته و اين مدل توان تبیین رفتار بازده
در مقاطع زماني کوتاه مدت در بورس را دارد .از اين رو مانعي براي استفاده از اين معیار در
ارزيابي پرتفوي شرکتهاي سرمايهگذاري در ايران وجود ندارد.
پس از معرفي معیارهاي مبتني بر تئوري مدرن پرتفوي و استفاده فراگیر از اين معیارها ،توجه
انديشمندان به ضعفها و محدوديتهاي اين معیارها جلب شد .بررسيها نشان ميدهند که
تحت شرايطي خاص ،مدل میانگین – واريانس 10تئوري مدرن پرتفوي ،محاسبات و پیش
بینيهاي رضايت بخشي از رفتار سرمايهگذار ارائه نميکند .به عبارت ديگر به طور کلي مدل
میانگین -واريانس تئوري مدرن پرتفوي ،محدوديتهايي دارد که مهمترين آنها را ميتوان به
شرح زير خالصه نمود:
 مدل میانگین  -واريانسي مارکويتز ،يک پرتفوي بهینه را مشخص نميکند ،بلکه مجموعه
اي از پرتفويهاي کارا را روي منحني ،مشخص ميکند که همگي با توجه به ريسک و
بازدههاي متفاوت ،پرتفوي بهینه هستند.
 مدل میانگین  -واريانس ،مجموعه انحرافات (هم انحرافات مساعد و هم انحرافات نامساعد)
را در محاسبه ريسک در نظر ميگیرند ،اما نتايج تحقیقات ،نشان ميدهد که با در نظر گرفتن
تنها انحرافات نامساعد در تبیین مرز کارا ،ميتوان با ريسک کمتر به همان مقدار بازدهي
رسید .

 اگرچه براي سنجش ريسک ،انحراف معیار بازدهها به طور گستردهاي مورد استفاده قرار
ميگیرند ،اما چند مسئله ،سودمندي آن را محدود ميکند که عبارتند از:
 .1انحراف معیار ،تنها زماني معیار مناسب سنجش ريسک است که سطح زير منحني
توزيع بازدهها ،متقارن باشد ،در صورتي که توزيع بازدهها (حداقل در بازار سرمايه
کشور) ،نامتقارن است.
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 .2انحراف معیار ،زماني ميتواند به عنوان معیار ريسک مورد استفاده قرار گیرد که
سطح زير منحني توزيع بازدهها نرمال باشد ،اين در حالي است که توزيع بازدهها
غیرنرمال است.
 .3واريانس ،تنها زماني ميتواند معیار مناسبي براي سنجش ريسک باشد که مبناي
توزيع بازدهها ريسک سیستماتیک باشد.
از اين رو مارکويتز پیشنهاد کرد که مدلي بر اساس نیم واريانس ،طراحي شود که به روش
واريانسي ،ارجح است .به عبارت ديگر ،تئوري مدرن پرتفوي ،توسط ريسک و بازدهي که
همیشه نميتوانند واقعیتهاي بازارهاي سرمايهگذاري را نشان دهند ،محدود ميشود .در اين جا
الزم به يادآوري است که در تئوري مدرن پرتفوي (شیوه میانگین  -واريانس) ،ريسک بر اساس
معیار واريانس و يا جذر آن (انحراف معیار) محاسبه ميشود .پیشرفتهاي اخیر در تئوري
پرتفوي ،بر محدوديتهاي مذکور غلبه کرده است که پارادايم ريسک  -بازده را ايجاد نموده
است .اين پارادايم به تئوري فرامدرن (پست مدرن) 11پرتفوي مشهور است (عبده تبريزي و
شريفیان.)1387 ،
ب -تئوری فرامدرن پرتفوی

در واقع در ادبیات مالي ،در مورد ريسک دو ديدگاه مجزا وجود دارد .در ديدگاه اول ريسک
به عنوان هرگونه نوسان احتمالي بازده اقتصادي در آينده لحاظ ميشود .چیزي که مورد توجه
تئوري مدرن پرتفوي قرار گرفت .در ديدگاه دوم ريسک به عنوان نوسانات احتمالي منفي بازده
اقتصادي در آينده است .آنچه مورد نظر تئوريسینهاي فرامدرن پرتفوي است .در ادامه مهمترين
معیارهاي مبتني بر تئوري فرمدرن پرتفوي مختصر بررسي ميشود.
در سال  1994سورتینو و پرايس جهت اندازهگیري بازده تعديل شده بر حسب ريسک
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سرمايهگذاري روي يک دارايي ،پرتفوي يا استراتژي نسبتي به نام نسبت سورتینو را معرفي
نمودند .شايان ذکر است که اين نسبت ،تعديلي از نسبت شارپ است که صرفاً آن بازدههايي
که زير نرخ بازده مورد نیاز( 13نرخ بازده مورد انتظار) قرار ميگیرد ،استفاده ميشود .بنابراين
نسبت سورتینو در اندازهگیري عملکرد پرتفوي از نیم انحراف معیار به عنوان معیار اندازهگیري
ريسگ بهره ميبرد در حالي که در مدل شارپ از انحراف معیار استفاده ميکند .به بیان ديگر،
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در نسبت سورتینو 14اگر در ارزيابي عملکرد به جاي انحراف معیار از معیار ريسک نامطلوب
استفاده شود ،شاخص سورتینو حاصل ميشود .در واقع اگر xرا متغیر بازدهي پرتفوي و تابع f

)(xرا تابع چگالي احتمال اين متغیر و از طرفي  μبازده مورد انتظار و 𝑓𝑅 نرخ بازده بدون
ريسک باشد ،آنگاه شاخص سورتینو را ميتوان به صورت زير نشان داد؛
)𝑓𝑅(𝜇−

()4

= 𝑅𝑂𝑆

𝜎

که در آن عبارت 𝜎 نیم انحراف معیار بازدهيها زير نرخ هدف ،ميباشد و عبارت است از:
𝑟

)𝑥( 𝑑)𝑥(𝑓 𝜎 2 = ∫∞(𝑟 − 𝑥)2

()5

پس از سورتینو ،درسال  1998دولت هلند قانوني را وضع کرد که به موجب آن همه
صندوقهاي بازنشستگي ملزم شدند که در ارزيابي عملکرد از يک مبنا استفاده کنند ،که آن
را مبناي استراتژيک مينامند .هیچ دستورالعملي مبني بر چگونگي تعیین اين مبناي استراتژيک
به هنگام تصمیمگیري و چگونگي تاثیر آن بر تصمیمات سرمايهگذاران از ناحیه دولت صادر
نشد .به اين منظور گروهي از محققین که متشکل از سورتینو ،ون در میر و پالنتیگا 15جهت
پاسخگويي به ابهامات و همچنین تبیین يک چارچوب تصمیم در برگیرنده ارتباط بین تصمیمات
مديريت در سطوح مختلف استراتژيک ،تاکتیکي ،و عملیاتي در صندوقهاي بازنشستگي گرد
هم آمدند .کار اين گروه نهايتاً منجر به ارائه نسبت پتانسیل مطلوب 16براي اندازهگیري و سنجش
پتانسیل مطلوب نسبت به ريسک نامطلوب در سال  1999شد .در واقع نسبت پتانسیل مطلوب
يک ابزار جديد براي ارزيابي عملکرد است که بازدهي را نسبت به حداقل بازدهي قابل قبول
ميسنجد .اين نسبت را ميتوان حاصل تقسیم پتانسیل مطلوب بر ريسک نامطلوب تعريف کرد.
فرمول زير بیان کننده شیوه محاسبه آن ميباشد:
()6

)𝑅𝐴𝑀> 𝑡𝑅( 𝑃 ∑𝑅𝑡 >𝑀𝐴𝑅 (𝑅−𝑀𝐴𝑅) 1
)𝑅𝐴𝑀< 𝑡𝑅( 𝑃√∑𝑅𝑡 <𝑀𝐴𝑅 (𝑅−𝑀𝐴𝑅) 2

= 𝑅𝑃𝑈

صورت کسر نشان دهنده پتانسیل مطلوب يا بازده مورد انتظار اضافي نسبت به حداقل بازده
قابل قبول ( )MARميباشد که آن را پتانسیل موفقیت مينامند .مخرج کسر نیز ريسک نامطلوب
يا ريسک واماندگي از هدف ميباشد .در توزيع پیوسته از بازدهي ،نسبت پتانسیل مطلوب بر
اساس انتگرال محاسبه ميشود.
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نهايتاً يکي از مهمترين و جديدترين معیارهاي ارزيابي عملکرد بر مبناي تئوري فرامدرن
پرتفوي متعلق به کیتینگ و شادويک 17در سال  2002است که معیار عملکردي به نام امگا را
به دنیا معرفي نمودند .امگا به همه عناصر توزيع بازده توجه دارد و بازدههاي باالي نرخ بازده
هدف را به بازدههاي پايینتر از نرخ بازده هدف تقسیم ميکند .اين معیار عالوه بر میانگین و
واريانس به طور کامل تمامي اطالعات موجود در نرخ بازده را در نظر ميگیرد و نیازمند هیچ
پیش فرضي در مورد توزيع بازدهي و همچنین مطلوبیت سرمايهگذار نیست و تنها پیش فرض
آن ريسک گريزي سرمايهگذار ميباشد .با اين حال براي بازدههايي که از توزيع نرمال پیروي
ميکنند نیز معیار امگا گزينه مناسبي است.
از آنجا که نسبت امگا همه گشتاورهاي توزيع را ترکیب ميکند و به ترجیحات سرمايهگذار
براي سود و زيان (از طريق آستانه زيان) توجه ميکند ،معموالً از طريق منطقه سود سرمايهگذار
به منطقه زيان وي محاسبه ميگردد .فرمول زير بیانگر شیوه محاسبه امگا در ادبیات علمي است:
𝑏

()7

𝑥𝑑 ] )𝑥( 𝐹∫𝑟 [1−
𝑟

𝑥𝑑 )𝑥( 𝐹 𝑎∫

= )𝑟 (Ω

که در آن عبارت  rنرخ بازده مورد انتظارF (x) ،تابع توزيع تجمعي بازدهها و [ ]a,bفاصله
بازدهها است.
جمع بندی معیارهای ارزیابی عملکرد
مرور معیارهاي ارائه شده در حوزه ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي سرمايهگذاري ،نشان
ميدهدکه غالب مطالعات صورت گرفته با تاکید بر عملکرد پرتفوي اوراق بهادار که فعالیت
اصلي صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک است ،انجام شدهاند .بايد به اين نکته توجه نمود که
به دلیل ماهیت متفاوت فعالیتهاي شرکتها با صندوقهاي سرمايهگذاري ،نميتوان به همان
مدلهاي موجود ارزيابي عملکرد صندوقهاي سرمايهگذاري براي ارزيابي عملکرد مالي
شرکتهاي سرمايهگذاري اتکا نمود .به عبارت ديگر ،از آنجا که برخي شرکتهاي
سرمايهگذاري در ايران عالوه بر تهیه پرتفوي شرکتهاي بورسي ،به ساير فعالیتها نظیر تهیه
پرتفوي غیربورسي ،هلدينگ ،سرمايهگذاري در ساير داراييها و ...نیز مشغول ميباشند،
عملکرد اين شرکتها صرفاً محدود به پرتفوي اوراق بهادار شرکتهاي بورسي نبوده و ساير
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فعالیتهاي سرمايهگذاري را در بر ميگیرد .اين در حالي است که صندوقهاي سرمايهگذاري
داراي فعالیتي محدود به پرتفوي اوراق بهادار هستند .بنابراين توجه به تفاوت میان شرکتها و
صندوقهاي سرمايهگذار ي در مطالعات اين حوزه از اهمیت بسیار زيادي برخوردار است در
حالي که چنانچه بررسي شد حتي میان بسیاري محققان و افراد علمي هم اين تفاوت ناديده گرفته
ميشود.
از اين رو با توجه به تفاوتي که میان فعالیتهاي شرکتها و صندوقهاي سرمايهگذاري ديده
ميشود ،استفاده از مدل هاي مرسوم نظیر شارپ و جنسن و ...جهت ارزيابي عملکرد مالي
شرکتهاي سرمايه گذاري در ايران منجر به نتايج قابل اتکايي نشده و تصوير کاملي ترسیم
نميکند .بي توجهي مطالعات حوزه ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي سرمايهگذاري به اين
نکته مهم که بخشهاي ديگري عالوه بر سرمايهگذاري در پرتفوي متشکل از اوراق بهادار
شرکتهاي بورسي ممکن است فعالیتهاي شرکتهاي سرمايهگذاري را تشکیل ميدهد،
قابلیت اطمینان يافتههاي علمي اين مطالعات را زير سئوال ميبرد .بنابراين از نظر تئوري و
کاربردي ،توجه به کلیه بخشهاي تشکیل دهنده فعالیت شرکتهاي سرمايهگذاري از اهمیت
برخوردار است .اين اهمیت ،ضرورت انجام تحقیق روي عملکرد شرکتهاي سرمايهگذاري و
تالش براي ايجاد مدلي متناسب با کلیه فعالیتهاي اين شرکتها را نشان ميدهد ،که انتظار
مي رود در آينده محققان و پژوهشگران عالقه بیشتري به اين حوزه نشان داده و تالش بیشتري
براي شناسايي بخشهاي تشکیل دهنده فعالیت شرکتهاي سرمايهگذاري در ايران نمايند.
نتیجهگیری و پیشنهادات
هدف از سرمايهگذاري براي هر شخص سرمايهگذار ،افزايش و يا حداقل حفاظت از سرمايه
مالي موجود است ،بنابراين ارزيابي عملکرد سرمايهگذاري براي همه سرمايهگذاران مهم است.
هنگامي که اين سرمايهگذاري به صورت غیرمستقیم از طريق واسطههاي مالي نظیر شرکت
سرمايهگذاري انجام شده باشد ،ارزيابي عملکرد اين شرکتها نیز از اهمیت بااليي برخوردار
خواهد شد .در صورت نبود مدلي براي ارزيابي ،نميتوان تصمیم گیري خوبي انجام داد .در
صورتي که سرمايه گذاران از نتايج تصمیمات خود دچار ضرر و زيان شوند ،ممکن است از
بازار خارج شوند .يکي از پیامدهاي مهم خروج سرمايهگذاران از بازار ،کوچک شدن بازار و
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محدود شدن سرمايه تزريق شده به بازار خواهد بود .در صورت وقوع اين امر ،بازار سرمايه قادر
به کمک به اقتصاد از طريق تزريق منابع الزم براي توسعه زيرساختها نخواهد بود .بنابراين
ارزيابي عملکرد مالي يکي از مهمترين مسائل استفادهکنندگان درون و برون سازماني بوده و
وجود مدلي براي ارزيابي و سنجش عملکرد سازمانها ضروري خواهد بود.
بررسي ادبیات مالي نشان ميدهد تاکنون تالش هاي فراواني در جهت ارائه معیارهاي ارزيابي
عملکرد مالي شرکتهاي سرمايهگذاري در جهان صورت گرفته که کاربرد فراگیري داشتهاند.
بررسي معیارها و مدل هاي ارزيابي عملکرد مورد استفاده تحقیقات علمي و دنیاي عملي شامل
معیارهاي شارپ ،ترينر ،جنسن ،امگا ،سورتینو و ...نشان ميدهد اين معیارهاي ارزيابي عملکرد
مالي پرتفوي سرمايهگذاري تصوير کامل فعالیت شرکت سرمايهگذاري در ايران را در نظر
نميگیرد و استفاده از آنها امکان سنجش ساير فعالیتهاي شرکتهاي سرمايهگذاري نظیر
سرمايهگذاري در پروژهها ،سرمايهگذاريهاي غیر بورسي و ...را فراهم نميکند .بنابراين پرسش
مهم اين است که آيا ميتوان از اين معیارها براي ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي
سرمايهگذاري در ايران نیز استفاده نمود .براي پاسخ به اين سئوال کافي است دامنه گسترده
فعالیتهاي اين شرکتها در ايران را بررسي نمود.
اين بررسي نشان ميدهد که دامنه فعالیتهاي شرکتهاي سرمايهگذاري در ايران گستردهتر
از همتايان جهانيشان است و تمايزات مهمي میان شرکتهاي سرمايهگذاري داخلي و خارجي
وجود دارد .يکي از اساسيترين اين تمايزات ،محدود نبودن فعالیت اين شرکتها به پرتفوي
بورسي است که باعث ميشود معیارهاي معتبر موجود در ادبیات ،پاسخگوي نیاز سرمايهگذاران
اين شرکتها براي ارزيابي عملکرد مالي آنها نباشد .بنابراين استفاده از چنین معیارهايي براي
ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي سرمايهگذاري بازگو کننده کلیه فعالیتهاي مديريت شرکت
نبوده و امکان ناديده گرفته شدن ساير فعالیتهاي تاثیرگذار شرکت وجود دارد .به عبارت ديگر
علي رغم وجود معیارهاي براي ارزيابي عملکرد مالي پرتفوي در جهان ،همچنان خال وجود
مدلي براي شرکتهاي سرمايهگذاري در ايران حس ميشود .بنابراين پرسشي که علي رغم
اهمیت بسیار ،هنوز پاسخ مناسبي داده نشده اين است که با توجه به همه حوزههاي فعالیت
شرکتهاي سرمايهگذاري در ايران چگونه ميتوان عملکرد مالي اين شرکتها در ايران را
ارزيابي نمود؟ ارائه مدلي مناسب با در نظر گرفتن ويژگيها و شناسايي و توجه به فعالیتهاي
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تشکیل دهنده عملکرد نهايي شرکت سرمايهگذاري ممکن بوده و ميتواند به اتخاذ تصمیمات
سرمايهگذاران بر پايه ارزيابيهاي درست عملکرد شرکتهاي سرمايهگذاري کمک شاياني
نمايد.
هدف تحقیق حاضر اين است که با بررسي ادبیات موجود ،نیاز کنوني ادبیات مالي ايران را
براي تحقیقات آتي روشن نموده و محققان را به سمت انجام چنین تحقیق کاربردي سوق دهد.
تحقیق روي مدلي مناسب براي ارزيابي عملکرد مالي شرکتهاي سرمايهگذاري ميتواند هم از
نظر پژوهشي در ادبیات علمي و هم از نظر کاربردي در راه تصمیمگیري بهتر و تخصیص بهینهتر
منابع سودمند باشد .سرمايهگذاران خواهان آگاهي از عملکرد سازمان ميباشند .هر چه اطالعات
بیشتري در دسترس باشد و هر چه مهارت بیشتري در استفاده از اطالعات موجود وجود داشته
باشد ،ارزيابي صحیحتري از عملکرد سازمانها صورت خواهد گرفت .بنابراين با توجه به نقش
مهم اين شرکتها ،ايجاد مدلي بر اساس کل فعالیتهاي شرکتهاي سرمايهگذاري و نه فقط
بخش پرتفوي اوراق بهادار بورسي ضروري به نظر ميرسد .اين کار نیازمند بررسي دقیق همه
فعالیتهاي اين شرکتها و امکان سنجش صحیح آنها ميباشد که امیدواريم در آِينده محققان
علمي توجه بیشتري به اين موضوع نمايند.
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