شرکت سرمایهگذاری ساختمان نوین

گزارش ماهانه اختصاصی
پایش عملکرد پرتفوی شرکت سرمایهگذاری
ساختمان نوین
شماره گزارش1400/06 :

اردیبهشت ماه 1400

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.
2
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سههرماي گرارا
حمیدرضا احمدی

مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ساختمان نوین

ارزيابي عملكرد پرتفوي
شرکت سرمايهگذاري نوين

3

شاخصهاي طراحي شده به منظور ارزياابي عملكارد پرتفاوي

شاخص
کوتاهمدت
بورسی و غیر

شرکت سرمايهگذاري ساختمان نوين باه تفكکاد دش شااخص

بورسی

سرمايهگذاري کوتاهمدت بورساي ش یکار بورساي ش شااخص
شاخص

سرمايهگذاري بلندمدت بورسي ش یکر بورسي ارائه ميشود ش

بلندمدت

به مقايسه آنها با شااخص کاب باورو اشراه بااادار تااران

بورسی و غیر

شاخص کل

پرداخته خواهد شد.

بورسی

لذا گزارش حاضر ،در قالب سرمايهگذاري کوتاهمدت بورسي
ش یکر بورسي ش شاخص سرمايهگذاري بلندمدت بورسي ش یکر

ساختمان نوین

بورسي ش شاخص کاب (تجمکا دش شااخص ماذکور) منتشار
شاخصهاي طراحي شده

ميگردد .هدف از سرمايهگذاري کوتاهمدت ،کسب ساود از
طريق خريد ش فرشش ساام در افق زماني کوتاهمدت باوده ش

بررسي ش مقايسه
شاخصهاي طراحي
شده با شاخص کب
بورو

3
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سرمايهگذاري بلندمدت نکز تحت نظار هلادينب باوده ش باا
صالحديد آن ،ساام با ديد بلندمدت نگاداري ميشوند .عدد

شاخص کل
بورس

مبنا (مقدار شرشع شاخصها) عدد  1000فرض شده است .لاذا
تمامي شاخصها از عدد  1000شرشع خواهند شاد ش بار حساب

عملكردي که از خود نمايان ميسازند ميتوانند رشد ياا افات
در شاخص خود داشته باشند.

ارزيابي عملكرد پرتفوي

4

شرکت سرمايهگذاري نوين

در اين گزارش ،براي پايش عملكرد پرتفوي شرکت
سرمايهگذاري ساختمان نوين از دش نظريه ،نظريه
مدرن پرتفوي ش نظريه فرامدرن پرتفوي استفاده
گرديده شد.
در نظريه مدرن پرتفوي تخصکص باکناه داراياي هاا ش
شناخت پرتفوي باکنه بر اساو باکنهساازي مبتناي بار
مکااانگکن ش شاريااانز بااازده (Mean- Optimization
 )Varianceصورت مي پذيرد .به عبارت ديگر ،تئاوري
مدرن پرتفوي ،ريسد باا عناوان (تغککار پاذيري کاب
بازدههاا حول مکانگکن بازده) تعريف شده ش با استفاده
از شاريانز يا به گونهاي ديگار باا اساتفاده از انحاراف
معکار ،محاسبه ميشود .تئوري مدرن پرتفوي ،به لحاظ
توزي  ،با تمامي عدم اطمکنانهاا (مطلوب ش نامطلوب)
به طور يكسان برخورد مکكند .در اين شرايط ،شاريانز،
معکار ريسد متقارن است.

4
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در نظريه فرامدرن پرتفوي ،تخصکص باکنه دارايي ها ش
شااناخت پرتفااوي باکنااه باار اساااو رابطااه بااازده ش
معکارهاااي ريسااد نااامطلوب ( Downside Risk
) Optimizationانجام ميگکرد .اين رشيكرد مبتناي بار
فرض عدم تقارن بازدهي ش شاکنش متفااشت سارمايه
گذاران به نوسانات کمتر از مکانگکن ش نوساانات باایي
مکانگکن است.

سنجههاي ارزيابي شاخصهاي عملكردي
شرکت سرمايهگذاري نوين

4
انحراف معیار

ضریب بتا

مدرن پرتفوی

نسبت ترینر

معیار آلفای جنسن

نیم انحراف معیار

معیار سورتینو
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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

سنجههاي ارزيابي شاخصهاي عملكردي
شرکت سرمايهگذاري نوين

5
سنجههای ارزیابی شاخصهای عملکردی مبتنی بر نظریه مدرن پرتفوی
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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 باتر 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
بازدم ب ب بازدم مورد ا ترار (بازد ي ك با توج ب ري
اس ك ك ب گردد) اس  .مقدار مثبت اين ضريب بیا گر عملكرد (بازده) باتر 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  .نسبت بایي اين
رريب د ويم عملكرد باتر کاخص مورد بررسي ميباکي.

نسبت ترینر

معرز اختالز میا گین بازدم پرتهوا و بازدم بيون ري
ب ب رريب بتا اس  .نسبت بایي اين ضريب
شان د ويم عملكرد باتر 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 بکشتر از يد و کمتر از يد ب ترتیب شان د ويم تااجمي و تدافعي بودن ن لكرد پورتهوا مورد
بررسي ميباکي ( شان د ويم میاان وسان پريرا از بازار).

فرمول محاسباتی
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سنجههاي ارزيابي شاخصهاي عملكردي
شرکت سرمايهگذاري نوين

6
معیارهای ارزیابی شاخصهای عملکردی مبتنی بر نظریه فرامدرن پرتفوی
معیار

نیم انحراف معیار

راهنمای تحلیل سنجه

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 باتر
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
ب سورتیوو ي سرماي گرارا بایتر باکي
دخیل توي .رچ
مناسبتر 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 .نسبت
بایي اين ضريب د ويم عملكرد باتر کاخص مورد بررسي ميباکي.

فرمول محاسباتی
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( r ) 

بخش اول

ارزیابی عملکرد پرتفوی کوتاهمدت بورسی و غیربورسی

بخش اشل -شاخص کوتاه مدت بورسي ش یکربورسي
شرکت سرمايهگذاري نوين

روند کلی شاخص کل بورس و شاخص کوتاهمدت بورسی و غیربورسی شرکت ساختمان نوین
1,450

وضعیت روند کلی شاخص کوتاهمدت بورسی
و غیربورسی

1,380

رشند شاخص کب بورو ش شاخص کوتاهمادت بورساي ش
1,310

یکربورسي شرکت ساختمان ناوين از ابتاداي آبانمااه99

1,240

الاي انتاااي ارديباشات  1400در شاكب رش باه رش مشاااود
ميباشد.

1,100
1,030
960
890
820

1400/2/29

1400/2/21

1400/2/12

1400/2/4

1400/01/25

1400/01/17

1400/01/08

1399/12/23

1399/12/13

1399/12/05

1399/11/27

1399/11/18

1399/11/08

1399/10/30

1399/10/21

1399/10/13

1399/10/03

1399/09/25

1399/09/17

1399/09/09

1399/09/01

1399/08/21

1399/08/12

1399/08/03
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شاخص کوتاه مدت بورسي ش یکربورسي

شاخص کب بورو

750

مقيار کاخص

1,170

موج اشل صعودي از ابتداي آبان مااه شاكب گرفات ش تاا
تاريخ ششم ديماه اداماه يافات .در ايان ماوج ،شااخص
مذکور شاهد رشدي حدشد  34/2درصدي بود .از طرفاي
ديگر ،موج دشم از جانز نزشلاي باود ش از ششام ديمااه
شرشع ش با افت  29درصدي در  29ديمااه خاتماه يافات.
پز از دش ماوج ماذکور ،شااخص کوتاهمادت بورساي ش
یکربورسي توانست پز از رشد ش افتااي فراشان به 1،319
شاحد در  7فرشردين دست بکابد که ايان رقام باایترين
رقاام از ديماااه  99ميباشااد .ساا ز شاااخص تااا پايااان

ارديباشت ماه شاهد افت بود ش به  1،211شاحد رسکد.
بااازدهي لگاااريتمي کااب شاااخص کوتاهماادت بورسااي ش
یکربورسي از ابتداي آبان ماه  99الي پايان ارديباشت ماه
 1400در ناايت به  19/19رسکد.

بخش اشل -شاخص کوتاه مدت بورسي ش یکربورسي

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

شرکت سرمايهگذاري نوين

وضعیت روند بازدهی لگاریتمی شاخص کوتاهمدت
بورسی و غیربورسی
در شكب رشبه رش نمودار بازدهي لگاريتمي رشزانه شاخص

کوتاه مدت بورسي ش یکربورسي باراي ارديباشات مااه
 1400قابب مشاهده است .از ابتداي ارديباشات شااخص
مذکور براي چاار رشز کاري متوالي رشندي نزشلي داشت،
بطوريكه شاهد کااهش  3/9درصادي در ايان شااخص

بوديم ،اما اين رشند از 7ام ارديباشت ماه معكوو شد ش
شاخص کوتاه مادت بورساي ش یکربورساي در ساه رشز
کاري بعد توانست افت خود را جبران نمايد .براي سااير
رشزها شاهد درجا زدن بوديم.
در ناايت بازدهي حسابي شاخص کوتاهمادت بورساي ش
یکربورسي در طي ارديباشت ماه به منفي  0/09درصاد
رسکد.
نكته حائز اهمکت آن است که باازدهي حساابي ماهاناه
شاخص کب بورو در ارديباشت ماه منفي  4/32درصد

بااوده اساات ش لااذا شاااخص کوتاهماادت بورسااي ش
10
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یکربورسي از اين باب عملكرد باتري نسبت به شااخص
کب بورو داشته است.

بخش اشل -شاخص کوتاه مدت بورسي ش یکربورسي

روند نوسانات بازدهی شاخص کل بورس و شاخص کوتاهمدت بورسی و غیربورسی شرکت ساختمان نوین
2.6%

شرکت سرمايهگذاري نوين

2.6%
2.1%

1.9%

بورو ش شاخص کوتاهمدت بورساي ش یکربورساي
شرکت ساختمان نوين ارديباشت ماه  1400را نشاان
ميدهد.

1.1%

0.1%
-0.1% -0.1%
0.2%
-0.3%

0.2% 0.2%

-0.6%

0.5%

0.4%

0.4%

0.2%

0.2%

0.2%
-0.2%
-0.4%

-0.2%
-0.3%

-1.2%

0.1%

-0.1%

-0.6%
-0.7%

-0.4%
-1.3%

0.6%

-1.1%
-1.2% -1.2%

-1.0%

-1.0%

مقدار بادهي

0.5%
0.4%

0.6%

0.7%

-0.4%
-0.9%

-1.3%

-1.4%

-1.6%

-1.9%
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شاخص کب بورو

بکشترين رشد رشزانه در ارديباشت ماه متعلق باه
شاخص کوتاهمدت بورسي ش یکربورسي با بازدهي
 2/6درصدي در  7ارديباشت ماه بوده اسات ش از

طرف ديگر بکشترين افت رشزاناه نکاز متعلاق باه
شاخص کوتاهمدت بورسي ش یکربورسي با افت 1/8
درصد در  5ارديباشات مااه باه شقاوع پکوسات.
همچنکن ،انحراف معکار شاخص کوتاهمدت بورسي
ش یکربورسي براي ارديباشت مااه  0/0084باود کاه
نسبت به شاخص کب بورو  0/001شاحد کمتر باوده
است .فلذا نوسانات بازدهي شااخص کوتاهمادت

-1.8%

شاخص کوتاه مدت بورسي ش یکربورسي

غیربورسی
نمودار رش باه رش نوساانات باازدهي شااخص کاب

1.6%

1.3%

وضعیت نوسانات شاخص کوتاهمدت بورسی و

بورسااي ش یکربورسااي نوسااانات بااازدهي کمتااري
نسبت به شاخص کب بورو داشته است.

بخش اشل -شاخص کوتاه مدت بورسي ش یکربورسي
شرکت سرمايهگذاري نوين

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

وضعیت عملکرد پرتفوی کوتاه مدت بورسی و
غیربورسی

ردیف

نوع معیار

شاخص کل
بورس

شاخص کوتاهمدت
بورسی و
غیربورسی

تفسیر نتایج

1

انحراف معکار

0.016

0.018

عملكرد باتر شاخص کب بورو

2

ضريب بتا

1.000

0.870

تدافعي بودن پرتفوي کوتاهمدت
بورسي ش یکربورسي نسبت به
شاخص کب بورو

3

نسبت شار

-18.403

4.172

عملكرد باتر پرتفوي کوتاهمدت
بورسي ش یکربورسي

انحااراف معکااار کلااي شاااخص کوتاهماادت بورسااي ش
یکربورسي از شاخص کب بورو طي بازه زماني از ابتداي

آبان ماه  99الي پايان ارديباشت مااه  ، 1400حادشد 0/002
شاحد بکشتر بوده اسات کاه نشاان دهناده پراکنادگي
بکشتر شاخص کوتاهمادت بورساي ش یکربورساي باوده
است.

از طرف ديگر ،ضريب بتاا از ابتاداي آباان مااه  99الاي
ارديباشت  1400پرتفوي کوتاهمدت بورسي ش یکربورسي
با رقم  0/870نشان دهنده حالت تدافعي پرتفوي مذکور
نسبت به شاخص کب بورو ميباشد .ضريب بتاا باراي
ارديباشت ماه  1400حدشد  0/622به ثبت رسکد.

* مبنای محاسبات تمامی جداول گزارش حاضر از ابتدای آبان ماه  99میباشد.
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همچنااکن ،نساابت شااار

از ابتااداي آبااان ماااه  99الااي

ارديباشاات  1400بسااکار بااایتر ش اخااتالف حاادشد 22/5
درصدي شاخص کوتاهمادت بورساي ش یکربورساي باا
شاخص کب بورو را نشان ميدهد .اين اختالف حاکي از

عملكرد برتر شاخص کوتاه مدت بورساي ش یکربورساي
ميباشد.

بخش دوم

ارزیابی عملکرد پرتفوی بلندمدت بورسی و غیربورسی

بخش دشم -شاخص بلندمدت بورسي ش یکربورسي

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

شرکت سرمايهگذاري نوين

1,520

وضعیت کلی روند شاخص بلندمدت

1,450

بورسی و غیربورسی

1,380

نمودار رش به رش رشند دش شاخص کب بورو

1,310
1,240

مقيار کاخص

1,170
1,100

1,030

ش شاخص بلندمدت بورساي ش یکربورساي

شرکت ساختمان نوين را نشان ميدهد.
شاخص بلندمدت بورسي ش یکربورساي از
دش موج اصلي صعود ش نزشلي تشكکب شاده
اساات .مااوج اشل کااه صااعودي بااوده ش از
ابتداي آبان ماه شرشع شاده ش باا رشادي
حدشد 41درصدي در  21ديماه خاتمه يافت.
اما موج دشم ،موجي بلعكز موج اشل باوده

960
890
820
750

است که از  21ديماه استارت زده شد ش تاا
پايان ارديباشات مااه  1400اداماه داشات.

افت کلاي ماوج دشم حادشد  48/1درصاد
بوده است.
بازدهي لگاريتمي کاب شااخص بلندمادت
بورسي ش یکربورسي از ابتداي آبان ماه الاي
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صفحه

پايان ارديباشت ماه  1400در ناايات منفاي
شاخص بلندمدت بورسي ش یکربورسي

شاخص کب بورو

 7/1درصد به ثبت رسکد.

بخش دشم -شاخص بلندمدت بورسي ش یکربورسي
شرکت سرمايهگذاري نوين

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

وضعیت روند بازدهی شاخص بلندمدت
بورسی و غیربورسی
شاخص بلندمدت بورساي ش یکربورساي،
در چااااار رشز ابتااادايي از هفتاااه اشل
ارديباشت ماه  1400رشندي نزشلي داشت،
اما اين رشند از نکمه دشم ارديباشات مااه
شدت گرفت ش سبب ريزش شااخص تاا

 931.8شاحد رسکد (تنااا بکسات ش يكام ش
بکست ش دشم ارديباشت ماه شاهد رشاد
بود).
بازدهي حسابي کلاي شااخص بلندمادت
بورساااي ش یکربورساااي نکاااز در طاااي
ارديباشت ماه  1400پز از نوساانات باه
منفي  7/17درصد رسکد.
همچناااکن اخاااتالف باااازدهي شااااخص
بلندمدت بورسي ش یکربورسي نسبت باه

شاخص کب باورو منفاي  2/85درصاد
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رسکد.

بخش دشم -شاخص بلندمدت بورسي ش یکربورسي
شرکت سرمايهگذاري نوين

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

وضعیت نوسانات شاخص بلندمدت بورسی و
غیربورسی

1.9%

1.6%
1.2%

ش شاخص بلندمادت بورساي ش یکربورساي شارکت

1.3%

ساااختمان نااوين را در ارديباشاات ماااه  1400نشااان

1.1%

0.5%
0.4%
0.3%

0.2%

0.6%

0.4%
0.2%

0.1%

-0.1%
-0.4%
-0.3%

-0.6%
-0.8%
-0.4%

-1.0%
-1.3%

-1.2%
-1.4%

-1.2%
-1.4%

-1.3%

-1.2%

0.1%

-0.1%
-0.2%

-0.6%

-1.1%
-1.2% -1.2%

ميدهد.

-1.0%
-1.0%-1.0%
-1.1%

مقدار بادهي

-0.1%

0.5%

0.4%

0.7%
0.5%

-0.4%

بکشترين رشد رشزانه نکز متعلق به باه شااخص کاب
بورو با بازدهي  1/9درصدي در  21ارديباشت مااه

بوده ش بکشترين افت نکز متعلق به شااخص شااخص
کب بورو با افت  1/6درصدي در  29ارديباشت ماه
بوده است.
بکشترين افات ش رشاد رشزاناه شااخص بلندمادت
بورسي ش یکربورسي شرکت ساختمان ناوين در ايان

-0.9%

تايم فريم باه ترتکاب منفاي  1/4درصاد در 25ش 27
ارديباشاات ماااه ش مثباات  1/2درصااد در هشااتم

-1.4%

-1.6%

نمودار رش به رش نوسانات بازدهي شاخص کب باورو

ارديباشت ماه بوده است.
همچنااکن ،انحااراف معکااار شاااخص بلنااد بورسااي ش

-1.9%
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شاخص کب بورو

شاخص بلندمدت بورسي ش یکربورسي

یکربورسي براي ارديباشت ماه  0/0076شاحد بود کاه
نسبت به شاخص کب بورو  0/0003شاحد کمتار باوده
است .

بخش دشم -شاخص بلندمدت بورسي ش یکربورسي
شرکت سرمايهگذاري نوين

مقایسه ارزیابی عملکرد شاخصهای بلندمدت بورسی و غیربورسی با شاخص کل بورس

وضعیت عملکرد پرتفوی بلند مدت بورسی
و غیربورسی
انحااراف معکااار شاااخص بلندماادت بورسااي ش

ردیف

نوع معیار

شاخص کل
بورس

شاخص بلندمدت
بورسی و
غیربورسی

تفسیر نتایج

1

انحراف معکار

0.016

0.019

عملكرد باتر شاخص کب بورو

2

ضريب بتا

1.000

0.499

تدافعي بودن پرتفوي بلندمدت
بورسي ش یکربورسي نسبت به
شاخص کب بورو

3

نسبت شار

-18.403

-10.100

عملكرد باتر پرتفوي بلندمدت
بورسي ش یکربورسي

یکربورسي از ابتداي آبان ماه  99الي ارديباشت
 1400حدشد  0/003شاحاد از شااخص کاب باورو
بکشتر بوده که نشان دهنده پراکنادگي بکشاتر
شاخص بلندمدت بورساي ش یکربورساي باوده
است.
از طرف ديگر ،ضريب بتاا پرتفاوي بلندمادت
بورسي ش یکربورسي با رقم  0/499نشان دهناده
حالت تدافعي پرتفوي مذکور ميباشد .ضاريب
بتاي ارديباشات مااه  1400نکاز باراي شااخص

بلندمدت بورسي ش یکربورسي  0/128رسکد که
از پرتفوي کوتاهمدت بورسي ش یکربورسي نکاز
تدافعکتر ميباشد.
نسااب شااار

شاااخص بلندماادت بورسااي ش

یکربورسااي حاادشد  10.1شاحااد اساات ش کماکااان در
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مقايسه با نسبت شار
مطلوبتري دارد.

شاخص کب بورو شضعکت

بخش سوم

ارزیابی عملکرد پرتفوی شرکت سرمایهگذاری ساختمان نوین

بخش سوم -شاخص پرتفوي شرکت سرمايهگذاري ساختمان نوين

بازدهی اردیبهشت ماه
1400

شاخص کل بورس

شاخص کوتاه مدت بورسی و
غیربورسی

شاخص بلندمدت بورسی و
غیربورسی

شاخص کل ساختمان نوین

-4.32%

-0.09%

-7.17%

-4.67%

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

وضعیت تمامی شاخصهای شرکت

سرمایهگذاری ساختمان نوین
با توجه به نمودار رش به رش مشخص مي گردد کاه از

1,550
1,500

اشسط بامان مااه شااهد پکشاي گارفتن شااخص

1,450

کوتاهمااادت بورساااي ش یکربورساااي از شااااخص

1,400

بلندمدت بورسي ش یکربورسي بوديم ش اختالف ايان

1,350

1,300
1,200

1,150

1,100

1,050
1,000
950

900

850
800

750

دش شاخص تاا پاياان اسافندماه بکشاتر شاده ش در
مقدار شاخص

1,250

شرکت سرمايهگذاري نوين

ارديباشت ماه  1400تشديد گرديد.
در حالت کلي ،کماکان شضعکت تماامي شااخصهاي
شرکت سرمايهگذاري ساختمان نوين در کب باازه

مورد بررسي (ابتداي آبان ماه الي پايان ارديباشات
ماه  )1400از شاخص بورو باتر است.
همچنکن در ارديباشت ماه  ،1400شاخص کوتاهمدت
بورسي ش یکربورسي با افت  0/09درصادي باتارين
عملكرد را در مقايز با سااير شااخصها داشاته ش
شاخص بلند مدت بورساي ش یکربورساي باا افات
 7/17درصدي ضاعکفترين شااخص در مقايساه باا
مابقي شاخصهاي مورد بررسي بوده است.
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شاخص کوتاه مدت بورسي ش یکربورسي
شاخص کب ساختمان نوين

شاخص کب بورو
شاخص بلندمدت بورسي ش یکربورسي

بخش سوم -شاخص پرتفوي شرکت سرمايهگذاري ساختمان نوين
شرکت سرمايهگذاري نوين

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

نوع معیار

شاخص کل
بورس

شاخص
کوتاهمدت
بورسی و
غیربورسی

شاخص بلندمدت
بورسی و
غیربورسی

شاخص کل
ساختمان
نوین

تفسیر نتایج

1

انحراف
معکار

0.016

0.018

0.019

0.016

کمترين ريسد از منظر انحراف معکار متعلق به شاخص کب
بورو ش پرتفوي کب ساختمان نوين
است.

2

ضريب بتا

1.000

0.870

0.499

0.613

تمامي پرتفويهاي شرکت تدافعي بوده ش از لحاظ شدت
نوسانپذيري نسبت به بازار  ،پرتفوي بلندمدت بورسي ش
یکربورسي کمترين شدت ش پرتفوي کوتاه مدت بکشترين
شدت را داشتهاند.

3

نسبت
شار

-18.403

4.172

-10.100

-6.105

هر سه پرتفوي شرکت عملكردي باتر از شاخص کب بورو
را داشتهاند ش پرتفوي کوتاه مدت بورسي ش یکربورسي
باترين عملكرد را در بکن ساير پرتفويها داشته است.

4

نسبت
ترينر

-

0.086

-0.376

-0.159

پرتفوي کوتاه مدت بورسي ش یکربورسي باترين عملكرد را
داشته است.

5

معکار آلفاي
جنسن

-

0.328

-0.042

0.081

پرتفوي کوتاه مدت بورسي ش یکربورسي بکشترين مقدار
معکار آلفاي جنسن را داشته ش لذا طبق سنجه ،باترين
عملكرد را داشته است.

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

بخش سوم -شاخص پرتفوي شرکت سرمايهگذاري ساختمان نوين
شرکت سرمايهگذاري نوين

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

نوع معیار

شاخص کل
بورس

شاخص
کوتاهمدت
بورسی و
غیربورسی

شاخص بلندمدت
بورسی و
غیربورسی

شاخص کل
ساختمان
نوین

تفسیر نتایج

1

نکم انحراف
معکار

0.009

0.011

0.012

0.009

کمترين ريسد پرتفوي متعلق به پرتفوي کب ساختمان نوين
ش شاخص کب بورو است .ش لذا طبق سنجه باترين عملكرد
را داشتهاند.

2

نسبت
سورتکنو

-31.23

7.15

-16.23

-10.56

هر سه پرتفوي شرکت عملكرد باتر از شاخص کب بورو
را داشتهاند ش پرتفوي کوتاه مدت بورسي ش یکربورسي
باترين عملكرد را در بکن ساير پرتفويها داشته است.

3

نسبت امگا

0.82

1.23

0.93

1.02

هر سه پرتفوي شرکت عملكرد باتر از شاخص کب بورو
را داشتهاند ش پرتفوي کوتاه مدت بورسي ش یکربورسي
ساختمان نوين باترين عملكرد را در بکن ساير پرتفويها
داشته است.
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