شرکت سرمایهگذاری ساختمان نوین

گزارش ماهانه اختصاصی
پایش عملکرد پرتفوی شرکت سرمایهگذاری
ساختمان نوین
شماره گزارش9904 :
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شرکت سرمايهگذاري
نوين

مقدمه
ارزيابي عملكرد پرتفوي را ميتوان از آن به نوهوان يه

سازوكار بازخور وكوترلهي به مورهور اخربترتهر هودن
فراگرد مهييري

سهرماي گرارا اسهتهادم هود .ارزيهابي

ن لكههرد مههيمي اساسههي در فراگههرد مههييري
سرماي گرارا اس  .گهاار

ري هه

اارهر بها هيز ارزيهابي و
سهرماي گرارا سهاخت ان

پاير ن لكهرد پرتههوا کهرك

وين تيوين کيم و بيين مورور از مقول طرااي کهاخص
و مييري

ري

پرتهوا هاا تته

بهرم گرفت کيم اس  .طرااهي کهاخص

مهييري

بهر پايه رويكهرد UK Index

 FTSE Seriesميباکي ك ب دلیل وجود  Coefficientتعييل
ساز از طريق كوترل و تعهييل کهاخص مو هر به بهرآورد
مابل اتكايي خوا هي گرديهي .در گها بعهيا بهر اسها

دو

رري ميرن پرتهوا و رري فراميرن پرتهوا ب ارزيابي
کههاخص ههاا ن لكههردا پرتهههوا کههرك
ساخت ان وين پرداخت ميگردد.

سههرماي گرارا

حمیدرضا احمدی

مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری
ساختمان نوین
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صفحه

شرکت سرمايهگذاري
نوين

ارزيابي عملكرد پرتفوي

3

صفحه

3
شاخصهاي طراحي شده به منظور ارزيابي عملكرد پرتفوي
شرکت سرمايهگذاري ساختمان نوين به تفكیک دو شاخص

شاخص
کوتاهمدت

سرمايهگذاري کوتاهمدت بورسي و غیر بورسي و ش اخص

بورسی و غیر

س رمايهگذاري بلندم دت بورس ي و غی ر بورس ي ارائ ه

بورسی

ميشود و به مقايسه آنها ب ا ش اخص ک و ب ورر اورا

شاخص

بهادار تهران پرداخته خواهد شد.

بلندمدت

لذا گزارش حاضر ،در قال

س رمايهگذاري کوتاهم دت

بورسي و غیر بورسي و شاخص س رمايهگذاري بلندم دت
بورسي و غیر بورسي و ش اخص ک و (تجمی

دو ش اخص

م ذکور) منتش ر ميگ ردد .ه دا از س رمايهگذاري

کوتاهمدت ،کس

بورسی و غیر

شاخص کل

بورسی

ساختمان نوین

سود از طريق خريد و فروش س ها در

شاخصهاي طراحي شده

افق زماني کوتاهمدت بوده و سرمايهگذاري بلندمدت نیز
تحت نظر هلدينگ بوده و با صالحديد آن ،سها ب ا دي د
بلندمدت نگهداري ميشوند .ع دد منن ا (مق دار ش رو

شاخصها) عدد  1000فرض شده است .لذا تمامي شاخصها
از عدد  1000شرو خواهند شد و بر حس

عملكردي ک ه از

خود نمايان ميسازند ميتوانند رشد ي ا اف ت در ش اخص
خود داشته باشند.

بررسي و مقايسه
شاخصهاي طراحي
شده با شاخص کو
بورر

شاخص کل
بورس

ارزيابي عملكرد پرتفوي
4

در اين گزارش ،براي پايش عملكرد پرتفوي شرکت
سرمايهگذاري ساختمان نوين از دو نظريه ،نظريه مدرن
پرتفوي و نظريه فرامدرن پرتفوي استفاده گرديده شد.
در نظريه مدرن پرتفوي تخصیص بهینه دارايي ها و ش ناخت
پرتفوي بهینه ب ر اس ار بهینهس ازي منتن ي ب ر می انگین و
واريانس بازده ( )Mean-Variance Optimizationص ورت
مي پذيرد .به عنارت ديگر ،تئوري مدرن پرتفوي ،ريسک ب ا
عنوان (تغییر پذيري کو بازدهه ا حول میانگین بازده) تعريف
شده و با استفاده از واريانس يا به گونهاي ديگر با استفاده از
انحراا معیار ،محاسنه ميشود .تئوري م درن پرتف وي ،ب ه
لحاظ توزي  ،با تمامي عد اطمینانه ا (مطلوب و نامطلوب)
به طور يكسان برخورد میكند .در اين شرايط ،واريانس ،معیار
ريسک متقارن است.
در نظريه فرامدرن پرتفوي ،تخص یص بهین ه داراي ي ه ا و
شناخت پرتفوي بهینه بر اس ار رابط ه ب ازده و معیاره اي
ريسک نامطلوب ) ( Downside Risk Optimizationانج ا
ميگیرد .اين رويكرد منتني بر فرض عد تق ارن ب ازدهي و
واکنش متفاوت سرمايه گذاران به نوسانات کمتر از میانگین
و نوسانات باالي میانگین است.

شرکت سرمايهگذاري
نوين

4
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شرکت سرمايهگذاري
نوين

سنجههاي ارزيابي عملكرد پرتفوي
4
انحراف معیار

ضریب بتا

مدرن پرتفوی

نسبت ترینر

معیار آلفای جنسن

نیم انحراف معیار

معیار سورتینو

نسبت امگا

سنجه مبتنی بر نظریه
فرامدرن پرتفوی

سنجههای ارزیابی عملکرد پرتفوی

نمودار  -1معرفی سنجههای ارزیابی شاخصهای
عملکردی به تفکیک مدرن و فرا مدرن

نسبت شارپ

سنجههای مبتنی بر نظریه

5

صفحه

سنجههاي ارزيابي شاخصهاي عملكردي

شرکت سرمايهگذاري
نوين
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5
سنجههای ارزیابی شاخصهای عملکردی مبتنی بر نظریه مدرن پرتفوی
معیار

راهنمای تحلیل سنجه

انحراف معیار

شان د ويم آن اس ك ب طور میا گین دادم ا چ مقيار از مقيار متوسط فاصل دار ي ( شان د ويم میاان
پراكويگي اس ) .اگر ا تراز معیار م ون اا از دادم ا ادي ب صهر باکي دادم ا ادي ب میا گین توي.
لرا مقيار کمتر اين سنجه شان د ويم عملكرد بهتر پورتهوا مورد بررسي ميباکي

معیار آلفای
جنسن

گرارا دارايي اا سرماي اا )(CAPMبیان كوويم مقيار مازاد
رريب آلهاا جو ن بر مبواا ميل می
متت ل کيم ا ترار ميرود يا مطلوب رر اس
بازدم ب ب بازدم مورد ا ترار (بازد ي ك با توج ب ري
ك ك ب گردد) اس  .مقدار مثنت اين ضري بیا گر عملكرد (بازده) بهتر ب ب ن لكرد (بازدم)
موردا ترار اس .

نسبت شارپ

شان د ويم اختالز میا گین بازدم پرتهوا و بازدم بيون ري
ب ب ا تراز معیار اس  .نسنت باالي اين
رريب د ويم عملكرد بهتر کاخص مورد بررسي ميباکي.

نسبت ترینر

معرز اختالز میا گین بازدم پرتهوا و بازدم بيون ري
ب ب رريب بتا اس  .نسنت باالي اين ضري
شان د ويم عملكرد بهتر کاخص مورد بررسي ميباکي.

ضریب بتا

معرز میاان ري كي اس ك سرماي گرار با تصااب آن دارايي ا ب ب كل بازار متت ل ميکود .رريب
بتاا بیشتر از يک و کمتر از يک ب ترتیب شان د ويم تهاجمي و تدافعي بودن ن لكرد پورتهوا مورد
بررسي ميباکي ( شان د ويم میاان وسان پريرا از بازار).

فرمول محاسباتی
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شرکت سرمايهگذاري
نوين

سنجههاي ارزيابي شاخصهاي عملكردي
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6
معیارهای ارزیابی شاخصهای عملکردی مبتنی بر نظریه فرامدرن پرتفوی
معیار

راهنمای تحلیل سنجه

نیم انحراف معیار

شان د ويم فاصل از میا گین بازد ي ايي ك ك تر از متوسط بازد ي توي
ميباکي .ر چ اين معیار کمتر باکي شان د ويم عملكرد بهتر کاخص مورد
بررسي ميباکي.

نسبت سورتینو

امطلوب مورد استهادم مرار مي گیرد و اين درآن
براا در ررگیرا ري
بازدم مورد ا ترار و ب ا تراز معیار امطلوب پرتهوا
بازدم بيون ري
دخیل توي .رچ
ب سورتیوو ي سرماي گرارا باالتر باکي مناسنتر
خوا ي بود.

نسبت امگا

ة نواصر توزيع بازدم توج دارد و بازدم اا باالا رخ بازدم
اين معیار ب
يز را ب بازد هاا پايینتر از رخ بازدم يز تق یم ميكوي .نسنت باالي
اين ضري د ويم عملكرد بهتر کاخص مورد بررسي ميباکي.
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بخش اول

ارزیابی عملکرد پرتفوی کوتاهمدت بورسی و غیربورسی

شرکت سرمايهگذاري
نوين

بخش اول -شاخص کوتاه مدت بورسي و غیربورسي
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وضعیت روند کلی شاخص کوتاهمدت بورسی
و غیربورسی

روند کلی شاخص کل بورس و شاخص کوتاهمدت بورسی و غیربورسی شرکت ساختمان نوین

مقيار کاخص

1,440
1,410
1,380
1,350
1,320
1,290
1,260
1,230
1,200
1,170
1,140
1,110
1,080
1,050
1,020
990
960
930
900
870
840
810
780
750

1399/08/03
1399/08/06
1399/08/10
1399/08/12
1399/08/17
1399/08/19
1399/08/21
1399/08/25
1399/08/27
1399/09/01
1399/09/03
1399/09/05
1399/09/09
1399/09/11
1399/09/15
1399/09/17
1399/09/19
1399/09/23
1399/09/25
1399/09/29
1399/10/01
1399/10/03
1399/10/07
1399/10/09
1399/10/13
1399/10/15
1399/10/17
1399/10/21
1399/10/23
1399/10/27
1399/10/30
1399/11/04
1399/11/06
1399/11/08
1399/11/12
1399/11/14
1399/11/18
1399/11/20
1399/11/25
1399/11/27
1399/11/29
1399/12/03
1399/12/05
1399/12/09
1399/12/11
1399/12/13
1399/12/17
1399/12/19
1399/12/23
1399/12/25
1399/12/27

شاخص کوتاه مدت بورسي و غیربورسي

شاخص کو بورر

روند ش اخص ک و ب ورر و ش اخص کوتاهم دت

بورسي و غیربورس ي ش رکت س اختمان ن وين از
ابتداي آبانماه 99الي انتهاي اسفندماه  99در ش كو
رو به رو مش هود ميباش د .ش اخص کوتاهم دت
بورسي و غیربورسي را میتوان در اين تايم فريم ب ه
سه موج تقسیمبندي نمود.
موج اول از ابتداي آبان م اه ب ه ص ورت ص عودي
شكو گرفت و تا تاريخ ششم ديماه ادامه يافت .در
اين موج ،ش اخص م ذکور ش اهد رش دي ح دود
 34/2درصدي بود .از طرف ي ديگ ر ،م وج دو از

جنس نزولي بود و در ششم ديماه شرو و با اف ت
 29درصدي در  29ديماه خاتمه يافت .م وج س و
نیز در طي بازه زماني  29ديماه الي پايان اسفندماه
شكو گرفت و ب ازدهي ح دود  22/7درص دي را
تجربه نمود.
ب ازدهي ک و ش اخص کوتاهم دت بورس ي و
غیربورسي از ابتداي آبان ماه الي پاي ان اس فندماه
در نهايت  27/7درصد به ثنت رسید.

شرکت سرمايهگذاري
نوين

بخش اول -شاخص کوتاه مدت بورسي و غیربورسي

روند بازدهی لگاریتمی روزانه شاخص کوتاهمدت بورسی و غیربورسی شرکت ساختمان نوین
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وضعیت روند بازدهی لگاریتمی شاخص
کوتاهمدت بورسی و غیربورسی
در گا بعدي نگاهي با تايم فريم ماهانه به بازدهي
لگاريتمي روزانه ش اخص کوت اه م دت بورس ي و

غیربورسي براي اس فند م اه  99خ واهیم داش ت.
ش اخص از  2اس فندماه ال ي  10اس فندماه ح دودا
بصورت نزولي بوده و  5/6درصد اف ت را هم راه
داشت .سپس  4روز کاري مت والي را در ح ال رن
زدن سپري کرده و درنهايت ام ا از  17اس فندماه
الي پايان اسفندماه روندي کامال صعودي داش ت و
توانست رشدي  15/8را براي خود ثنت نمايد.
بازدهي حسابي کلي شاخص کوتاهمدت بورس ي و
غیربورسي در طي اسفند ماه پس از افت و رش د

نیز به مثنت  10/93درصد رسید.
در اين ت ايم ف ريم ب ازدهي ماهان ه ش اخص ک و
بورر مثنت  5/6درصد بوده است ،فلذا ش اخص
کوتاهمدت بورسي و غیربورسي عملكرد بهتري در
اسفندماه نسنت به ش اخص ک و ب ورر داش ته
است.

شرکت سرمايهگذاري
نوين

بخش اول -شاخص کوتاه مدت بورسي و غیربورسي

روند نوسانات بازدهی شاخص کل بورس و شاخص کوتاهمدت بورسی و غیربورسی شرکت ساختمان نوین
4.3%

11
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وضعیت نوسانات شاخص کوتاهمدت
بورسی و غیربورسی

4.5%

نمودار رو به رو نوسانات ب ازدهي ش اخص
3.5%

3.2%

کو بورر و شاخص کوتاهم دت بورس ي و
غیربورس ي ش رکت س اختمان ن وين در

اسفند  99را نشان ميدهد.

2.5%

1.3%

0.8%

1.5%

1.0%

0.4%

-0.1%
-0.2%

0.1%

0.2%

0.5%

0.2%

-0.7%
-1.4%

-0.6%
-0.8%

-1.3%

-1.0%

-0.5%

-1.5%

مقدار بادهي

1.6%

1.5%

1.7%

بیشترين رشد روزانه در اس فندماه متعل ق
به شاخص کوتاهمدت بورسي و غیربورسي
با بازدهي  4/3درص دي در  26اس فندماه
بوده است و از طرا ديگر بیشترين اف ت
روزانه نیز متعل ق ب ه ش اخص کوتاهم دت
بورسي و غیربورسي با افت  1/4درص د در
 10اسفندماه ب وده اس ت .در حال ت کل ي،
نوس انات ب ازدهي ش اخص کوتاهم دت

بورس ي و غیربورس ي ب راي اس فندماه 99
نسنت به شاخص کو ب ورر بیش تر ب وده

شاخص کو بورر

شاخص کوتاه مدت بورسي و غیربورسي

است.

شرکت سرمايهگذاري
نوين

بخش اول -شاخص کوتاه مدت بورسي و غیربورسي
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وضعیت عملکرد پرتفوی کوتاه مدت
بورسی و غیربورسی

مقایسه ارزیابی عملکرد شاخصهای کوتاه مدت بورسی و غیربورسی با شاخص کل بورس

انحراا معیار کلي شاخص کوتاهمدت بورسي و

ردیف

نوع معیار

شاخص کل
بورس

شاخص کوتاهمدت
بورسی و
غیربورسی

تفسیر نتایج

1

انحراا معیار

0.018

0.021

عملكرد بهتر شاخص کو بورر

1.000

0.889

تدافعي بودن پرتفوي کوتاهمدت
بورسي و غیربورسي نسنت به
شاخص کو بورر

-7.435

9.387

عملكرد بهتر پرتفوي کوتاهمدت
بورسي و غیربورسي

غیربورسي از شاخص کو بورر طي بازه زماني
از ابتداي آبان ماه  99الي پايان اس فند م اه ،99
حدود  0/003واحد بیشتر بوده است ک ه نش ان
دهنده پراکندگي بیش تر ش اخص کوتاهم دت
بورسي و غیربورسي بوده است.

از طرا ديگر ،ضري

بتا پرتف وي کوتاهم دت

بورس ي و غیربورس ي ب ا رق م  0/889نش ان

2

ضري

بتا

دهنده حالت تدافعي پرتفوي مذکور نسنت به
شاخص کو بورر ميباشد.

اما نسنت شارپ بسیار باالتر و اخ تالا ح دود

3

نسنت شارپ

 16درص دي ش اخص کوتاهم دت بورس ي و
غیربورسي با شاخص کو بورر مهر تايی د ب ر
عملكرد بسیار بهتر شاخص کوتاهمدت بورس ي

* مبنای محاسبات تمامی جداول گزارش حاضر از ابتدای آبان ماه  99میباشد.

و غیربورسي شرکت سرمايهگذاري س اختمان

نوين است.

بخش دوم

ارزیابی عملکرد پرتفوی بلندمدت بورسی و غیربورسی

شرکت سرمايهگذاري
نوين

بخش دو  -شاخص بلندمدت بورسي و غیربورسي

روند کلی شاخص کل بورس و شاخص بلندمدت بورسی و غیربورسی شرکت ساختمان نوین

صفحه

وضعیت کلی روند شاخص بلندمدت
بورسی و غیربورسی
نمودار رو به رو روند دو شاخص کو بورر
و شاخص بلندمدت بورس ي و غیربورس ي
شرکت ساختمان نوين را نشان ميدهد.
شاخص بلندمدت بورسي و غیربورس ي از
مقيار کاخص

1399/08/03
1399/08/06
1399/08/10
1399/08/12
1399/08/17
1399/08/19
1399/08/21
1399/08/25
1399/08/27
1399/09/01
1399/09/03
1399/09/05
1399/09/09
1399/09/11
1399/09/15
1399/09/17
1399/09/19
1399/09/23
1399/09/25
1399/09/29
1399/10/01
1399/10/03
1399/10/07
1399/10/09
1399/10/13
1399/10/15
1399/10/17
1399/10/21
1399/10/23
1399/10/27
1399/10/30
1399/11/04
1399/11/06
1399/11/08
1399/11/12
1399/11/14
1399/11/18
1399/11/20
1399/11/25
1399/11/27
1399/11/29
1399/12/03
1399/12/05
1399/12/09
1399/12/11
1399/12/13
1399/12/17
1399/12/19
1399/12/23
1399/12/25
1399/12/27

شاخص بلندمدت بورسي و غیربورسي

شاخص کو بورر

1,530
1,500
1,470
1,440
1,410
1,380
1,350
1,320
1,290
1,260
1,230
1,200
1,170
1,140
1,110
1,080
1,050
1,020
990
960
930
900
870
840
810
780
750

14

دو موج اصلي صعود و نزولي تشكیو ش ده
اس ت .م وج اول ک ه ص عودي ب وده و از
ابتداي آبان ماه شرو ش ده و ب ا رش دي
حدود 41درصدي در  21ديماه خاتمه يافت.
اما موج دو  ،موجي بلعكس موج اول ب وده
است که از  21ديماه استارت زده شد و ت ا
پايان اسفندماه ادام ه داش ت .اف ت کل ي
موج دو حدود  36/8درصد بوده است.
بازدهي کو ش اخص بلندم دت بورس ي و

غیربورسي از ابتداي آب ان م اه ال ي پاي ان
اسفندماه در نهايت  4/2درص د ب ه ثن ت
رسید.

بخش دو  -شاخص بلندمدت بورسي و غیربورسي

روند بازدهی لگاریتمی روزانه شاخص بلندمدت بورسی و غیربورسی شرکت ساختمان نوین

شرکت سرمايهگذاري
نوين

15

صفحه

وضعیت روند بازدهی شاخص بلندمدت
بورسی و غیربورسی
شاخص بلندم دت بورس ي و غیربورس ي،
در دو روز ابت دايي اس فندماه 99رون د
صعودي داشت ،اما اين روند پايدار نن وده

و از  4اس فندماه رون دي نزول ي ب ه خ ود
گرفت تا  10اسفندماه اين رون د نزول ي ب ا
افتي  2/5درصدي ادامه پیدا نمود .س پس
اين روند معكور شده و براي  4روز کاري
متولي رشد نمود و توانست اف ت خ ود را
جن ران نماي د .از  17اس فندماه ال ي 25
اسفندماه اما ،اين رون د ب ار ديگ ر نزول ي
شده و درنهايت براي دو روز کاري پاي اني
سال روند بار ديگر مثنت شد.

بازدهي حس ابي کل ي ش اخص بلندم دت
بورسي و غیربورسي در ط ي اس فند م اه
پس از اف ت و رش د نی ز ب ه منف ي 0/92
درصد رسید.

شرکت سرمايهگذاري
نوين

بخش دو  -شاخص بلندمدت بورسي و غیربورسي

روند نوسانات بازدهی شاخص کل بورس و شاخص بلندمدت بورسی و غیربورسی شرکت ساختمان نوین

16

صفحه

وضعیت نوسانات شاخص بلندمدت بورسی
و غیربورسی

2.8%

نمودار رو به رو نوسانات بازدهي شاخص ک و
2.3%
1.8%
1.4%
1.0%
0.6%
0.4%

0.4%

-0.1%

-0.2%-0.2%

-0.2%

-0.8% -0.4%

0.4%
0.3%

0.3%

-0.7%

-0.7%

-0.3%

مقدار بادهي

1.3%
0.8%

-0.6%
-0.8%

0.3%

-0.7%
-1.2%

شاخص کو بورر

شاخص بلندمدت بورسي و غیربورسي

غیربورس ي ش رکت س اختمان ن وين را در
اسفندماه  99نشان ميدهد.
بیشترين رشد روزانه نیز متعلق به به ش اخص
کو بورر با رشد  2/9درصدي در  26اس فند
ماه بوده و بیشترين افت نیز متعلق به شاخص

-0.2%
-0.7%

ب

ورر و ش

اخص بلندم

دت بورس

يو

بلندمدت بورسي و غیربورس ي ب ا اف ت 4/5
درصدي در  9اسفندماه بوده است.
بیش ترين اف ت و رش د روزان ه ش اخص

بلندم دت بورس ي و غیربورس ي ش رکت
ساختمان نوين در اين ت ايم ف ريم ب ه ترتی
منفي  0/8درصد در  5و  23اسفندماه و مثنت
 1/4درصد در  13اسفندماه بوده است.

شرکت سرمايهگذاري
نوين

بخش دو  -شاخص بلندمدت بورسي و غیربورسي

17

صفحه

وضعیت عملکرد پرتفوی بلند مدت
مقایسه ارزیابی عملکرد شاخصهای بلندمدت بورسی و غیربورسی با شاخص کل بورس

بورسی و غیربورسی
انحراا معیار شاخص بلندمدت بورس ي و

ردیف

نوع معیار

شاخص کل
بورس

شاخص بلندمدت
بورسی و
غیربورسی

تفسیر نتایج

1

انحراا معیار

0.018

0.021

عملكرد بهتر شاخص کو بورر

1.000

0.525

تدافعي بودن پرتفوي بلندمدت
بورسي و غیربورسي نسنت به
شاخص کو بورر

-7.435

-1.914

عملكرد بهتر پرتفوي بلندمدت
بورسي و غیربورسي

غیربورسي حدود  0/003واحد از شاخص کو
ب ورر بیش تر ب وده ک ه نش ان دهن ده
پراکندگي بیشتر شاخص بلندمدت بورسي
و غیربورسي بوده است.
از ط را ديگ ر ،ض ري

بت ا پرتف وي

بلندم دت بورس ي و غیربورس ي ب ا رق م
 0/525نشان دهنده حالت تدافعي پرتف وي
مذکور ميباشد.

2

ضري

بتا

نس

ش ارپ ش اخص بلندم دت بورس ي و

غیربورسي حدود  -1/914بوده و با توجه به انكه
منف ي اس ت ،عمك ردي خ وبي از پرتف وي
بلندمدت بورسي و غیربورسي نشان نميدهد.

3

نسنت شارپ

اما نكت ه قاب و توج ه انجاس ت ک ه هن وز در
مقايسه با نسنت شارپ ش اخص ک و ب ورر

وضعیت بهتري دارد.

بخش سوم

ارزیابی عملکرد پرتفوی شرکت سرمایهگذاری ساختمان نوین

بخش سو  -ارزيابي کلي عملكرد پرتفوي شرکت سرمايهگذاري
ساختمان نوين
شاخص کل بورس

بازدهی اسفند 99

5.60%

شاخص کوتاه مدت بورسی و شاخص بلندمدت بورسی و
غیربورسی
غیربورسی

10.93%

شرکت سرمايهگذاري
نوين

19

صفحه

وضعیت تمامی شاخصهای شرکت

شاخص کل ساختمان
نوین

سرمایهگذاری ساختمان نوین

3.06%

با توجه به نمودار رو به رو مشخص مي گردد

-0.92%

که از اوسط بهمن ماه ش اهد پیش ي گ رفتن

روند کلی شاخص کل بورس و شاخصهای طراحی شده شرکت ساختمان نوین

مقدار شاخص

1,550
1,500
1,450
1,400
1,350
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
800
750

شاخص کوتاه مدت بورس ي و غیربورس ي از
ش اخص بلندم دت بورس ي و غیربورس ي
ب وديم و اخ تالا اي ن دو ش اخص ت ا پاي ان
اس فندماه بیش تر ش ده و ش دت بیش تري
گرفته است.
در حال ت کل ي ،کماک ان وض عیت تم امي

شاخصهاي شرکت سرمايهگذاري ساختمان
نوين در کو بازه مورد بررسي (ابتداي آب ان
ماه الي پايان اس فندماه) از ش اخص ب ورر
بهتر است.
همچنین در اس فندماه ،ش اخص بلندم دت
بورسي و غیربورسي با اف ت  0/92درص دي
تنها شاخص منفي بوده و شاخص کوتاه مدت
بورسي و غیربورسي با رشد  10/93درص دي

شاخص کوتاه مدت بورسي و غیربورسي

شاخص کو بورر

شاخص کو ساختمان نوين

شاخص بلندمدت بورسي و غیربورسي

بهت رين ش اخص در مقايس ه ب ا م ابقي

شاخصهاي مورد بررسي بوده است.

بخش سو  -ارزيابي کلي عملكرد پرتفوي شرکت سرمايهگذاري
ساختمان نوين

شرکت سرمايهگذاري
نوين

20

صفحه

مقایسه ارزیابی عملکرد شاخصهای ساختمان نوین و شاخص کل بورس با نظریه مدرن پرتفوی
ردیف

نوع معیار

شاخص کل
بورس

شاخص
کوتاهمدت
بورسی و
غیربورسی

شاخص بلندمدت
بورسی و
غیربورسی

شاخص کل
ساختمان
نوین

تفسیر نتایج

1

انحراا
معیار

0.018

0.020

0.021

0.018

کمترين ريسک از منظر انحراا معیار متعلق به شاخص کو
بورر و شاخص کو ساختمان نوين
است.

1.000

0.889

0.525

0.635

تمامي پرتفويهاي شرکت تدافعي بوده و از لحاظ شدت
نوسانپذيري نسنت به بازار  ،پرتفوي بلندمدت بورسي و
غیربورسي کمترين شدت و پرتفوي کوتاه مدت بیشترين
شدت را داشتهاند.

3

نسنت
شارپ

-7.435

9.387

-1.914

2.115

هر سه پرتفوي شرکت عملكردي بهتر از شاخص کو بورر
را داشتهاند و پرتفوي کوتاه مدت بورسي و غیربورسي
بهترين عملكرد را در بین ساير پرتفويها داشته است.

4

نسنت
ترينر

-

0.218

-0.078

0.061

پرتفوي کوتاه مدت بورسي و غیربورسي بهترين عملكرد را
داشته است.

5

معیار آلفاي
جنسن

-

0.312

0.029

0.123

پرتفوي کوتاه مدت بورسي و غیربورسي بیشترين مقدار
معیار آلفاي جنسن را داشته و لذا طنق سنجه ،بهترين
عملكرد را داشته است.

2

ضري

بتا

* از منظر تئوریک محاسبه نسبت ترینر و معیار آلفای جنسن برای شاخص کل بورس معنا ندارد و به همین دلیل محاسبه نشده است.

بخش سو  -ارزيابي کلي عملكرد پرتفوي شرکت سرمايهگذاري
ساختمان نوين

شرکت سرمايهگذاري
نوين

21

صفحه

مقایسه ارزیابی عملکرد شاخصهای ساختمان نوین و شاخص کل بورس با نظریه فرامدرن پرتفوی

ردیف

نوع معیار

شاخص کل
بورس

شاخص
کوتاهمدت
بورسی و
غیربورسی

شاخص بلندمدت
بورسی و
غیربورسی

شاخص کل
ساختمان
نوین

تفسیر نتایج

1

نیم انحراف
معیار

0.010

0.012

0.013

0.010

کمترين ريسک پرتفوي متعلق به پرتفوي کو ساختمان نوين
و شاخص کو ساختمان نوين است .و لذا طنق سنجه بهترين
عملكرد را داشتهاند.

2

نسبت سورتینو

-12.68

16.25

-3.21

3.76

هر سه پرتفوي شرکت عملكرد بهتر از شاخص کو بورر
را داشتهاند و پرتفوي کوتاه مدت بورسي و غیربورسي
بهترين عملكرد را در بین ساير پرتفويها داشته است.

3

نسبت امگا

0.93

1.40

1.05

1.18

هر سه پرتفوي شرکت عملكرد بهتر از شاخص کو بورر
را داشتهاند و پرتفوي کوتاه مدت بورسي و غیربورسي
ساختمان نوين بهترين عملكرد را در بین ساير پرتفويها
داشته است.

استان تهران  -منطقه  ،15محله عنار آباد-انديشه  ،خیابان قايم مقا فراهاني  ،خیابان شهدا  ،پالک  ، 21طنقه دو

شرکت سرمایهگذاری ساختمان نوین

