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 چکیده
هامی اسب  هبه از لظبا     زارهای مالی، انتخاب سهم یا سبدد سب  گذاران در با های سرمایه ترین دغدغه از مهم

اند. یکبی   های زیادی در رابطه با انتخاب سدد سهام معرفی شده سودآوری بهینه باشد. به همین منظور روش

ای از  به عنوان شباهه  (DEA)ها  باشد. تظلیل پوششی داده می (DEA)ها  ها تظلیل پوششی داده از این روش

گران قرار گرفته اس  هه هدف آن ارزیابی  ری از پژوهشقرن اهیر مورد توجه بسیا نیم درریزی هطی  برنامه

اغلب  در   DEAهای هالسیک  باشد. مدل های علمی می گیرنده با استفاده از روش تصمیم یعملکرد واحدها

گیرنبده را ببه دو    واحبدهای تصبمیم   DEAهای هالسیک  شود. مدل ارزیابی عملکرد اوراق بهادار استفاده می

تبوان   هالسیک را مبی  DEAهند.  هارا مرز هارایی را مشخص می DMUهنند و  یم میگروه هارا و ناهارا تقس

ترین سناریو استفاده هرد. مطالعات موجبود   برای شناسایی واحدهای دارای عملکرد هوب )هارا( در مطلوب

هبا   ها و هروجی هالسیک به طور هلی بر انتخاب ورودی DEAهای  در مورد ارزیابی عملکرد از طریق مدل

گیبرد. ببا    برای سددهای سهام مورد بررسی قرار مبی  DEAهای  مرهز دارند. در این تظقیق، پایه نظری مدلت

، (PE)دهیم هه یک راه مؤثر و عملی ببرای تقریب  هبارایی سبدد سبهام       هالسیک نشان می DEAاستفاده از 

یک ببا ممموعبه   هالسب  DEAهبای   دهیم هبه مبدل   هالسیک اس . در این مطالعه نشان می DEAاستفاده از 

برداری هنند و  ها را به منظور در نظر گرفتن تنوع هافی نمونه توانند به صورت مؤثر پرتفوی های هافی می داده

های عملکرد آنها استفاده شوند. ابتدا  برای ارزیابی PEتوانند به عنوان یک ابزار مؤثر در مظاسده  در نتیمه می

هنیم، آنگباه   واریانس تعریف می -آمد را تظ  چارچوب میانگینو مرز پرتفوی هار (PE)هارایی سدد سهام 

ببه شبرطی هبه مبرز      PEتوانند یک روش مؤثر برای تقری   های تنوع هطی شده می دهیم هه مدل نشان می

 مقعر باشد فراهم سازد.
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