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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 فصل دوم:

 بازده، ريسك و خط اوارق بهادار بازار
 

 بازده مورد انتظار و صرف ريسك
سهامهاي مختلف در بازار داراي بازده هاي مختلف و ريسك هاي متفاوتي هستند. براي پيش بيني بازده سهام در سال 

 را در نظر بگيريد كه  Lآينده يا به طور كلي در مقاطع آينده ابتدا بايد يك سناريو براي آن سهم طراحي كنيم. مثال سهم 
 درصد ضرر 5احتماال در سال آينده سه بازده احتمالي ممكن است داشته باشد. در صورت ركود اقتصادي اين سهم -

 درصد بازده خواهد 30 درصد بازده دارد و در صورت رونق اقتصادي 10ميكند. در صورت ثابت ماندن شرايط اقتصادي 
داشت. براي معرفي اين سهم نياز به شاخصي داريم كه بتواند وضعيت عمومي سهم را از نظر بازده براي ما معرفي كند. 

براي اين كار به نظر مي رسد شاخص بازده مورد انتظار ميتواند شاخص مناسبي باشد. براي محاسبه باده مورد انتظار اين 
سهم در سال آينده بايد حالتهاي مختلف سهام را با احتماالتش در نظر بگيريم و بازده اي مورد انتظار سهم را محاسبه 

 درصد رونق مواجه خواهيم شد در اين 30 درصد ثبات شرايط فعلي و 40 درصد با نكول 30كنيم. فرض كنيد به احتمال 
 صورت براي محاسبه بازده مورد انتظار سهم با استفاده از بازده ها و احتماالت وقوعي كه در باال ذكر شد داريم:

 
از جانب ديگر بايد توجه كرد كه در بازار همواره اواقي وجود دارند كه داراي ريسك نكول نيست. يعني در هر صورت اين 

اوراق سود خالصي را كه از قبل معين شده است، سال به سال پرداخت ميكنند. عموما اين اوراق اوراق قرضه خزانه 
هستند كه نرخ بازده بدون ريسك بازار را تعيين ميكنند. اوراق ديگر بازار معموال به دليل داشتن ريسك، نرخ بازده مورد 

انتظار باالتري از نرخ بازده بدون ريسك دارند. به تفاضل نرخ سودي كه از يك سهام انتظار مي رود و نرخ بازده بدون 
 درصد در نظر بگيريم براي سهامي كه 6ريسك بازار، صرف ريسك گفته ميشود. مثال اگر نرخ بازده بدون ريسك بازار را 

 محاسبات بازده مورد انتظار آن را انجام داده ايم، صرف ريسك برابر است با:
   نرخ بازده بدون ريسك -  بازده مورد انتظار = صرف ريسك

 
  درصد خواهد بود.5.5لذا صرف ريسك اين سهام 

 محاسبه واريانس
وارايانس يا مجذور آن كه انحراف معيار ناميده ميشود، در حقيقت مي تواند معيار مناسبي براي سنجش ريسك يك 

دارايي به حساب آيد. براي محاسبه واريانس، ابتدا بايد نرخ بازده مورد انتظار يك سهم را محاسبه كنيم. مثال در مثال باال 
  درصد است. 11.5همانگونه كه محاسبه كرديم، بازده مورد انتظار برابر با 

 رسانده در احتمال وقوع 2سپس بايد انحراف هر سه حالت را از بازده مورد انتظار محاسبه كنيم. و حاصل را به توان 
 ضرب كنيم و باهم جمع كنيم. به صورت زير
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 حال بايد اعداد حاصله را در احتمال وقوع ضرب كرده و با هم جمع كنيم:

 
 عدد حاصل واريان اين سهم است. حال اگر از اين عدد جذر بگيريم، انحراف معيار آن نيز به دست مي آيد:

 
  درصد است.9.6به عبارت ديگر، انحراف معيار اين سهم حدود 

 پرتفوي
غالبا سرمايه گذاران در پرتفويي از سهامها سرمايه گذاري ميكنند. طبعا وزن هر سهم در پورتفو برابر با ارزش آن سهم 

 تقسيم بر ارزش كل پرتفو خواهد بود. 
براي محاسبه بازده مورد انتظار يك پرتفو بايد ابتدا بازده مورد انتظار همه سهامهاي پورتفو را محاسبه كنيم. سپس وزن 

هر سهم را در بازده مورد انتظار آن ضرب نموده و اين حاصلضرب ها را با هم جمع كنيم.: 
 

براي محاسبه واريانس پورتفو، ابتدا بايد بازده پورتفو را در حالتهاي مختلف ( رونق، ركود و ...) محاسبه كنيم(كه از 
حاصلضرب وزن هر سهم در بازده آن سهم در آن حالت به دست مي آيد). سپس بايد بازده مودر انتظار كل پورتفو را نيز 
محاسبه كنيم. حال با محاسبه مربع تفاضل بازده مورد انتظار كل پورتفو و بازده مورد انتظار هر حالت( ركود، رونق و...) و 

ضرب آن در احتمال وقوع و جمع اين عبارات مي توان واريانس پورتفو را محاسبه كرد: 

 
 

انحراف معيار پورتفوي و تنوع بخشي 
با تنوع بخشي مي توان انحراف معيار يك پورتفو كه شاخصي براي ريسك پورتفو مي باشد را كاهش دهيم. براي تبيين 

اين نكته بايد به مفهوم همبستگي توجه كرد.  
دو متغير ممكن است با هم همبستگي مثبت، منفي يا صفر داشته باشند. اگر با افزايش متغير الف، متغير ب نيز افزايش 

يابد و بالعكس، اين دو متغير با هم همبستگي مثبت دارند. اگر با افزايش متغير الف، متغير ب كاهش يابد و بالعكس، اين 
دو متغير با هم همبستگي منفي دارند. اگر افزايش يا كاهش متغير الف تاثيري بر متغير ب نداشته باشد، يعني اين  دو 

متغير اصال با هم رابطه اي نداشته باشند، همبستگي بين اين دو صفر مي باشد. همبستگي ميان دو متغير معموال در يك 
طيف بين همبستگي كامل مثبت ( زماني كه رابطه دو متغير با هم كامال هم جهت باشد و اين رابطه كامل باشد. يعني 

 د رصد زياد شود.) تا همبستگي كامل منفي( زماني كه رابطه 10 درصد زياد شود متغير ب هم 10مثال اگر متغير الف 
 درصد افزايش يافت، متغير ب 10بين دو متغير كامال عكس باشد و اين رابطه عكس هم كامل باشد. مثال اگر متغير الف 

+ و زماني كه 1 درصد افزايش يابد.) در حقيقت ضريب همبستگي دو متغير، زماني كه همبستگي كامل مثبت دارند 10
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- مي باشد. با توجه به مفهوم همبستگي، ميتوان واريانس پورتفو را به صورت زير نيز 1همبستگي كامل منفي دارند 
 را محاسبه كنيم.) U و  Lتعريف كرد:(با فرض اينكه ميخواهيم واريانس بين دو سهم 

 
 

 بيانگر وزن هر سهم در پورتفو مي باشد. اگر در معادله باال دقت كنيد، متوجه خواهيد شد كه با تغيير Xكه در اين معادله 
 ميتوان واريانس بين دو سهم را كاهش داد. به طوري كه اگر ضريب ( در ضريب همبستگي بين دو سهم

- باشد، واريانس بين دو سهم كه شاخصي از ريسك پورتفو مي باشد،  با تغيير وزن سهم ها به 1همبستگي بين دو سهم 
حداقل خود، يعني صفر، مي رسد. 

اگر در نمودار زير تمام پورتفوهاي ممكن بين دو سهم را نمايش داده باشيم، طبعا سرمايه گذار تمايل دارد در قسمتي 
سرمايه گذاري كند كه با نقطه چين مشخص شده است. چرا كه در اين قسمت نسبت به قسمت پايين خط چين، با 

ريسك كمتر يا حداقل مساوي، بازده بيشتري كسب خواهد كرد. به اين مرز( مشخص شده با مربع نقطه چين) مرز كارا 
مي گويند. 

 
 
 
 
 
 

انتشار اطالعات، اخبار غير مترقبه و بازده هاي مورد انتظار 
بازده يك سهام عادي معموال به دو بخش تقسيم مي گردد. بخش اول بازده عادي يا مورد انتظار سهم است كه سرمايه 

گذار آن را پيش بيني مي كند و يا انتظارش را دارد. اين بازده وابسته به آگاهي سهامداران از اطالعات مختلف مربوط به 
سهم و بازار است. بخش دوم بازده داراي ريسك يا نامعلوم يك سهم است. اين سهم ناشي از اطالعات غير منتظره اي اي 

است كه طي سال منتشر مي شود. مثال اطالعاتي در مورد يك پروژه جديد. يا ورشكستگي يا نرخ بهره و ... .لذا بازده 
سهام يك شركت را به صورت زير مي توان نشان داد: 

 
اگر خبر توقف قسمتي از يك كارخانه قبال منتشر شده باشد، وقتي در روز موعود اين اتفاق مي افتد، ممكن است اين 

اتفاق، يعني توقف اين كارخانه اثري روي قيمت سهام نداشته باشد. دليل اين بي اثري آن است كه قبال به خاطر خبري 
كه از اين واقعه پرده بر داري مي كرد، قيمت سهم تعديل شده بود. به اصطالح مي گوييم كه قبال بازار اين اطالعات را 

تنزيل كرده است.  
اطالعات منتشر شده را نيز مي توان به دو بخش غير منتظره و منتظره تقسيم كرد. بخش منتظره اطالعات، بخشي از 

اطالعات است كه قبال تاثير خود را روي سهام گذاشته است. اما وقتي حادثه اي متناظر با آن اطالعات اتفاق بيافتد و به 
گونه اي نباشد كه قبال تبيين شده بود، بخش غيره منتظره اطالعات آن حادثه ناميده ميشود. كه تغيير قيمت سهم هم 

بر اساس اين بخش اطالعات اتفاق مي افتد. 

 بازده

 ريسک
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ريسك سيستماتيك و غير سيستماتيك 
ريسك سيستماتيك، همان ريسكي است كه به واسطه مسائل كالن بازار اتفاق مي افتد. مثال انتشار نرخ تورم، نرخ بهره، 
خبرهاي سياسي و ... موجب ريسك سيستماتيك ميشود. ريسك سيستماتيك بر همه انواع بازار اوراق بهادار تاثير گذار 

است. به اين ريسك، ريسك بازار نيز مي گويند. 
ريسك سيستماتيك، ريسكي است كه يك سهام خاص يا يك گروه كوچك از شركتها را تحت تاثير قرار مي دهد. مثل 
وروشكستگي يك شركت بزرگ يا افتتاح يك طرح سودآور در يك كمپاني توليد كننده مواد اوليه صنعت كاغذ.( اگرچه 

بايد دقت كرد كه تفكيك ريسك سيستماتيك و غير سيستماتيك به اين راحتي نمي باشد.)  
در حقيقت بازده غير منتظره يك شركت را ميتوان به دو بخش سيستماتيك و غير سيستماتيك تقسيم كرد. كه با توجه 

به مطالب قبلي ميتوان ريسك غير سيستماتيك را با تنظيم يك پورتفو مناسب به صفر رساند تا فقط ريسك 
 با  گرفته شده است) fundamentals of corporate financeسيستماتيك باقي بماند. در شكل زير(كه از كتاب 

زياد شدن تعداد سهامهاي پورتفو و در نتيجه تنوع بخشي بيشتر، ريسك غير سيستماتيك به تدريج حذف شده و ريسك 
سيستماتيك باقي مي ماند. 

 
 

ميانگين انحراف معيار که شاخصی از 
 ريسک سرمايه گذاری است

 تعداد سهام در پورتفو
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ريسك سيستماتيك و بتا 
بايد توجه كرد، از آنجا كه ريسك غير سيستماتيك با تنوع بخشي حذف ميشود، بازار فقط به پذيريش ريسك 

سيستماتيك يك سهم پاداش مي دهد.(توجه كنيد كه ريسك سيستماتيك سهمهاي مختلف بازار با هم متفاوت است.) 
معموال ريسك سيستماتيك يك سهم را به صورت نسبتي از ريسك سيستماتيك بازار نشان مي دهند و با معياري با نام 

) آن را مي سنجند. بتاي بازار معموال يك در نظر گرفته ميشود و بتاي سهامهاي ديگر ممكن است بيشتر از يك يا βبتا(
كمتر از يك باشند. سهمي كه بتاي بيشتري نسبت به بتاي بازار دارد، درحقيقت ريسك حاصل از عوامل سيستماتيك بر 

آن بيشتر از ميانگين ريسك حاصل از عوامل سيستماتيك بر كل بازار است. لذا سهمي كه بتاي بيشتري دارد، ريسك 
سيستماتيك بيشتري نيز دارد. براي يك پورتفو نيز يا محاسبه ميانگين وزني بتاهاي سهامهاي موجود در پورتفو مي توان 

بتا را محاسبه كرد. 

خط اوارق بهادار بازار 
  Aميخواهيم به اين موضوع بپردازيم كه بازار چگونه به پذيرش ريسك پاداش مي دهد. فرض كنيد پورتفويي را از  دارايي 

مثال اوراق كوتاه مدت خزانه داري (  درصد و دارايي بدون ريسك 1.6 درصد و بتاي 20با بازده مورد انتظار 
آمريكا كه بهره ثابت دارند) كه هيچ ريسك سيستماتيكي ندارد و لذا بتاي آن صفر است، تشكيل مي دهيم. حال بازده 

 مورد انتظار پورتفوي حاصل از تركيبهاي مختلف وزنهاي اين دو دارايي را محاسبه ميكنيم.

 
. 
. 
. 

 
اگر نمودار بازده مورد انتظار پورتفو و بتاي  پورتفو( كامال واضح است كه با تغيير وزن دارايي ها در پورتفو، بتاي سهم 

عوض خواهد شد.) را رسم كنيم، حاصل يك خط مستقيم خواهد بود: 
ي

 
 

 بازده مورد انتظار پورتفو

 بتای پورتفو
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از قبل مي دانستيم كه صرف ريسك يك دارايي برابر خواهد بود با بازده آن دارايي منهاي بازده دارايي بدون ريسك. در 
  مي A تقسيم بر بتاي دارايي Aاين نمودار، همانگونه كه مشاهده ميكنيد، شيب اين خط برابر با صرف ريسك دارايي 

 درصد مي باشد. نكته بسيار 7.5 همواره برابر با Aباشد. در حقيقت ميتوان گفت كه نسبت پاداش به ريسك دارايي 
مهمي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه نسبت پاداش به ريسك يك دارايي بايد با نسبت پاداش به ريسك دارايي 
هاي ديگر بازار ( در بازار كامل و آزاد) همواره برابر باشد. چرا كه قبال به اين نكته اشاره كرديم كه بازار تنها به ريسك 

سيستماتيك يك سهم و يا ورقه بهادار پاداش مي دهد لذا در يك بازار متعادل همواره بايد نسبت پاداش به ريسك يك 
سهم با سهم ديگر و يا با پورتفوهاي ديگر برابر باشد. لذا داريم: 

 
 بتا ) براي هر دارايي بايد همواره برابر با دارايي هاي –لذا در بازار متعادل همواره شيب خط رسم شده در نمودار ( بازده 

ديگر باشد. در نمودار زير بازده مورد انتظار چند سهام و بتاي آنها با هم رسم شده است: 

 
 به ترتيب به D و C درست روي خط قرار گرفته اند. اما سهامهاي B و Aدر اين نمودار مشاهده ميكنيد كه سهام هاي 

 به دليل Cدليل قيمتهاي كمتر از حد متعادل و بيشتر از حد متعادل، از خط اصلي فاصله گرفته اند. در بازار كامل سهام 
بازده بيشتر نسبته به سهامهاي ديگر با تقاضاي بيشتر مواجه ميشود و قيمت آن باال مي رود و اين كار باعث كاهش 

 نيز با كاهش تقاضا و افزايش عرضه به دليل سود پايين، Dدرصد بازده كل آن شده، لذا به خط تعادل باز مي گردد. سهام 
با كاهش قيمت مواجه ميشود لذا بازده كل آن كاهش يافته و به خط تعادل باز ميگردد. به اين خط، خط بازار اوراق 

 گفته ميشود كه از رسم بازده هاي مورد انتظار و بتاهاي متناظر با آنها در يك نمودار به دست مي آيد. SMLبهادار يا 
خط بازار اوراق بهادار در حقيقت خطي است كه تركيبهاي مختلف پورتفويي را كه از تمامي اوراق بهادار يك بازار و 

دارايي بدون ريسك تكشيل شده نمايش مي دهد. اگر يك پورتفو متشكل از همه اوراق بهادار بازار بسازيم كه وزن همه 
 در نظر گرفته مي شود. 1اين اوراق مساوي باشد، بتاي اين اوراق بايد ميانگين بتاي كل بازار باشد. لذا اين بتا همواره 

پس اگر صرف ريسك پورتفوي بازار را محاسبه كنيم و آن را بر بتاي بازار تقسيم كنيم، حاصل همان شيب خط بازار 
اوراق بهادار ميشود. اين عبارت همان صرف ريسك بازار است. 

بازده مورد انتظار سهام يا 
 پورتفو

بتای پورتفو 
 يا سهام
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از آنجا كه نسبت صرف ريسك هر سهم با هر سهم يا پورتفوي ديگر در بازار متعادل بايد يك سان باشد داريم: 

 
با معادله فوق را ميتوان به صورت زير هم نوشت: 

 
بر اساس معادله فوق مي توان بازده مورد انتظار يك سهم را محاسبه كرد. به اين معادله، معادله قيمت گذاري دارايي 

 نيز مي گويند. بر اساس اين معادله، بازده مورد انتظار يك سهم به سه عامل زير بستگي دارد: CAPMهاي سرمايه اي يا 
) - ارزش زماني پول در شرايط بدون ريسك(1
 - پاداش پذيرش ريسك سيستماتيك2
 - مقدار ريسك سيستماتيك3
 

  تمامي دارايي هاي بازار متعادل داراي ارزش فعلي خالص صفر مي باشند. چرا كه هزينه CAPMبر اساس معادله 
سرمايه همان نرخ بازده مورد انتظار خواهد بود. و ارزش فعلي خالص دارايي ها به واسطه آن محاسبه ميشود.  

نظريه قيمت گذاري آربيتراژ 
در اين نظريه، بازده غير منتظره حاصل از سهم را با توجه به عوامل مختلف مي سنجند. اين بازده ممكن است ناشي از 
تغيير در نرخ تورم، نرخ بهره، توليد ناخالص داخلي و ... باشد. در اين روش ممكن است تا چندين عامل را در محاسبه 
بازده مورد انتظار يك سهم در نظر بگيريم و براي هر عامل، مثال تورم، نسبت به بازار يك بتاي خاص تعريف كنيم. لذا 
ممكن است براي محاسبه بازده سهام در اين نظريه چندين عامل با بتاهاي مختلف را در نظر بگيريم نه اينكه فقط كل 

بازار را با بتاي كل بازار در نظر بگيريم. 
انتهاي خالصه فصل دوم 

والسالم علي من اتبع الهدي 
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