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رتبه بندی شرکتها بر اساس شاخصهای مالی

رتبهبندی شرکت ها بر اساس شاخص های مالی
( کاربرد تکنیک TOPSIS
ایمان غریب  - 1کیوان دادرس  - 2علی پاده بان

با داده های بازه ای)

3

چکیده
سرمایهگذاران میتوانند براسـاس تحلیـل نس��بـتهای مالی ,شرکتهای مختـلف را برای
سرمایهگذاری انتخاب کنند .یكي از محدوديتهاي این نوع تحليل این است كه هر گروه از نسبتها
تنها يك بعد از ابعاد مالي را نشان مي دهد و در تحليل صـورتهاي مـالي به سهولـت نمي توان
نتايج تحليلهای متفاوت نسبتهاي مالي را با هم تجميع كرد و در مورد كليت صورتهاي مالي
نظر داد .این مطالعه کاربرد تکنیک  TOPSISرا جهت کمک به سرمایهگذاران برای تصمیمات
سرمایهگذاری پیشنهاد کرده و تحلیل نسبتهای مالی بهبود میدهد .برای این منظور  5شرکت
صنعت بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و دادههای مورد نیاز بین سالهای 1385
الی  1389و از صورت های مالی اساسی حسابرسی شده شرکتها جمعآوری شده است .ابتدا
وزن شاخـصه��ا به کمک تکنیـک انتـروپی تعییـن و سپـس با روش ( TOPSISبا دادههای
بازه ای) شرکتهای مورد مطالعه از منظر شاخصهای مالی رتبهبندی شده است  .در نهایت نتایج
این مطالعه می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا از منظر صورتهای مالی ،نسبت به انتخاب
شرکتهای برتر برای سرمایه گذاری اقدام کنند.
کلید واژهها
رتبه بندی ،تاپسیس ،انتروپی ،داده بازه ای ،تحلیل نسبت مالی

 - 1دانشجوی دکتری ،مدیریت صنعتی ,دانشگاه آزاد اسالمی ,واحد علوم و تحقیقات ,تهران ,ایران imangharib@yaho.com
 - 2دانشجوی دکتری ،مدیریت صنعتی ,دانشگاه آزاد اسالمی ,واحد علوم و تحقیقات ,تهران ,ایران kdadras@yahoo.com

 - 3کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیک ،تهران ،ایران
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مقدمه
سرمایهگذاران در بازارهای مالی بدنبال شناسایی شرکتهایی هس��تندکه بتوانند با خریداری
سهام آنها ،بازده مناسبی را بهدست آورند .سرمایه گذاران در بورس از دو طریق میتوانند متنفع
شون��د اول افزایش قیمت سهام خری��داری شده و دوم سود سهام دریافتی .تغییرات قیمت سهام
میتوان��د متاثر از عوامل کالن (وضعیت اقتصادی ،سیاسی ،جهان و کشور) ،عوامل صنعت (نحوه
قیمتگ��ذاری محصوالت ،عرضه و تقاضای محصوالت ،رقابتی یا انحصاری بودن صنعت) عوامل
خ��رد یا درونی شرکت (قابلیت نقد شوندگی سهام ,ترکیب سهامداران ,میزان سودآوری و ثبات
آن مدیری��ت) باشد .سودآوری شرکت نیز متاثر از اقدامات عملیاتی و مدیریتی شرکتها است.
یکی از راههای شناسایی شرکـتهای سـودآور در بورس ،ارزیابـی عمـلکرد شرکـتها از طریـق
اندازهگیری عملکرد مالی آنهاست.
اندازهگـیری عملـکرد مـالی نـه تنهـا بـ��رای سهامـداران بلـکه بـرای مدیـران شرکتها،
اعتباردهندگ��ان ,بانکها ,دارندگان اوراق قرضه و ...بس��یار با اهمیت است .آن برای اندازهگیری
کارآیی و موفقیت سطوح عملیاتی شرکت بسیار مفید است زیرا بهوسیله آن میتوان پی برد که
آی��ا شرکت بهطور موفقیتآمیز به اهداف��ش دست یافته است؟ و اینکه دالیل عدم موفقیت در
دستیابی به اهداف چیست؟ تحلیل عملکرد مالی برای مدیران در انجام برنامهریزی مالی بسیار
مهم است( .بورس)1390 ،
روش متداول در اندازهگیری عملکرد مالی سازمانها ،شیوه تحلیل نس��بتهاست که کاربرد
ابزاره��ا و تکنیکهای تحلیلی برای دادهها و صورتهای مالی اسـت .تحلیـل نس��ـبتها بـرای
خالصهسازی اطالعـات مالی و مقایس��ـه عملکرد مالی سازمانها بس��یار مفیـد اسـت .تحلیـل
نسبتهای مالی بدلیل ذهنی بودن بسیار مورد انتقاد قرار میگیرند .از اینرو تحلیلگران مالی به
اجبار برای ارزیابی عملکرد کلی شرکت نس��بتهای متفاوت را انتخاب و استفاده میکنند .گرچه
محاسبه نسبتها بسیار آسان است اما مشکل هنگام تعبیر و تفسیر نتایج نمایان میشود .هرگروه
از نسبتها تنها يك بعد از ابعاد مالي را نشان مي دهند و در تجزيه و تحليل صورتهاي مالي به
سهولت نميتوان نتايج تحليلگرهاي متفاوت نسبتهاي مالي را با هم تجميع كرد و در مورد كليت
صورتهاي مالي نظر داد( .گوموس 4و همکاران)2011 ،
از ای��ن دیدگاه ،رتبهبندی کردن شرکـتها به کم��ک تکنیکهای کمی رتبهبندی میتواند
تحلیلهای نس��بتهای مالی را بهبود دهد .این مقاله با استف��اده از  TOPSISبه بهبود و توسعه
تحلیل نسبتهای مالی کمک میکند.
4 - Gümüs
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پیشینه پژوهش

پیشینه نظری پژوهش

بیشتر محققین نسبتهای مالی را به چهار گروه به شرح زیر طبقهبندی کرده اند:

-1نسبت های نقدینگی

5

توانائی سازمان را در واریز بدهیهای کوتاه مدت نشان می دهد .اهم این نسبتها عبارتند از:
نسبتهای جاری و نسبت آنی.

-2نسبت های فعالیت

6

نسبتهای فعالیت کارآیی مدیران را در کاربرد داراییها (منابع مالی در اختیار مدیران) نشان
میدهند .مهمترین نسبتهای فعالیت عبارتنداز :دوره وصول مطالبات ،نسبت گردش سرمایه جاری،
نسبت گردش کاال.

-3نسبت های سرمایه گذاری

7

نس��بتهای سرمایه گذاری طرز ترکیب سرمایه شرکت را به معنی اعم آن که تمامی منابع
مالی را دربرمیگیرد نشان میدهد .نس��بتهای مذکور معـموال از تقس��ـیم بدهـیهای جـاری،
بدهیهای بلند مدت و یا کل بدهیها به ارزش ویژه بهدست میآیند.

-4نسبت سود آوری

8

هدف از کاربرد نس��بتهای سودآوری تعیین میزان موفقیت سازمان در کس��ب سود است.
موفقیت در کس��ب سود را از تعیین نس��بت سود به فروش یا داراییها و یا از راه سنجش سود با
سرمایهگذاری صاحبان سهام در سازمان بهدست می آورند( .بورس)1390 ،
مزایای تحلیل نسبت های مالی
تحلیل نس��بتهای مالی یک تکنیک بسیار مهم و مناسـب جهـت تحلیـلهای مالی بهشمار
میروند مزایای آن عبارتند از:
5 - liquidity ratio
6 - Activity Ratio
7 - Capitalization Ratio
8 - Profitability Ratio
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 -1نس��بتهای مالی میتوانند برای اندازه گیری عملک��رد و تعیین استانداردهای عملکرد
استفاده شوند.
 -2نسبتهای مالی می توانند برای تمرکز بروی نواحی که نیازمند بهبود است ،استفاده شوند
یا بروی زمینههای که بیشترین پتانسیل را برای پیشرفت در آینده دارند ،متمرکز شوند.
 -3آنها بخشهای بیرونی سازمان (بستانکاران ،بانکها و  )...را قادر می سازند تا سودآوری و
ارزش اعتباری سازمان را ارزیابی کنند.
 -4با این نسبتها معیاری برای مقایسه بین فعالیت شرکـت در یک دوره زمانـی به دسـت
میآید و نیز میتوان نسبتهای محاسبه شده را با متوسط صنعت مقایسه کرد.
 -5اگر روش مبتنی بر تحلیل این نسبتها با روشهای دیگر مثل اقتصاد سنجی ادغام شود
این نسبتها می تواند در فرآیند ارزیابی و قضاوت نقش مهمی بازی کند.
محدودیت های تحلیل نسبت های مالی
گرچه استفاده از تحلیل نسبتهای مالی بسیار شایع شد .اما آنها محدودیتهایی را بههمراه دارند:
 -1در اینج��ا یک موضوع قابل تامل وجود دارد ،هیچ تئوری وجود ندارد که بیان دارد ،عدد
صحیح و مناسب برای نسبتهای مالی مختلف ،چه عددی است.
 -2بدلیل عواملی چون عملیات مالی ،دوره های مالی مختلف و ...ممکن است نسبتهای مالی
در میان سازمانهای مختلف ،بهطور دقیق قابل مقایسه نباشند.
 -3نسبتهای مالی براساس صورتهای مالی محاسبه میشوند که فقط منعکس کننده گذشته
هستند و نشان دهنده آینده نیستند.
 -4صورتهای مالی پیش بینی هزینهها را میسر می سازند نه پیش بینی ارزش ها را.
 -5صورتهای مالی تمام اقالم و آیتمها را پوشش نمیدهند.
 -6عملیات و استانداردهای استاندادهای حسابداری در میان کشورها مختلف ،متفاوت است
و این موضوع انجام مقایسههای جهانی معنی دار را مشکل میسازد.
 -7تصمیمگیری مدیریت یک فرآیند پویا در یک محیط نسبتا متغیر است در حالیکه تحلیل
نسبتهای مالی ایستا است و بر اساس دادههای تاریخی صورت میگیرد.
-8همیشه ارتباط میان نسبتهای مالی مختلف سریع آشکار نمـیشـود( .جهانخوانی)1390،
-9در تحلیل نسبتها تغییرات سطح قیمت ها معموال مورد نظر قرار نمیگیرد .این نارسایی
در شرایط تورم حاد ,تشدید می شود( .اکبری)1390 ،
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پیشینه تجربی تحقیق
احس��ان اچ.فروز و همکاران ( )2003تحقیقی با عنوان تحلی��ل صورتهاي مالی با استفاده از
رویک��رد تحلیل پوشش��ی دادهها ،در فاصله سالهاي  1982تا 1992ب��رای شرکتهاي فعال در
بورس صنعت نفت و گاز انجام دادند .نتایج حاصل از کاربرد  DEAدر این تحقیق نشان داد که
ای��ن تکنیک مبنایی قابل اعتماد و اتکا برای تعیین کارایي عمـلی و مدیریـتی بنگاههاي اقتصادي
بوده است.
11
10
9
اورتاگول و كاراكاسوگلو ( )2007از تحليل سلس��له مراتبي فازي و تاپس��یس به منظور
ارزيابي عملكرد مالي استفاده كردند .روش اول در تعيين وزن نس��بتهاي مالي مورد نظر بهكار
گرفته شد ،سپس با استفاده از اين اوزان و روش دوم به رتبه بندي  15شركت در صنعت سيمان
تركيه اقدام كردند.
13
12
بابيك و پالزيبات ( )1998از روش پرامیتی در رتبهبندي نهايي شركتها و از روش AHP
در تعيين وزن معيارها (شاخص هاي كارايی) استفاده كردند.
كاي و وو )2001( 14در مطالعه ارزيابي مالي از تحليل سلسله مراتبي و تحليل پوششي دادهها
استفاده کردند و مدلي ارائه كردند كه خروجي آن ،واحدهاي كارآتر را مشخص مي سازد.
تولگا و سايرين)2005 ،( 15مس��ئله انتخاب سيس��تم عملياتي را با استفاده از تحليل جايگزيني
فازي و تحليل سلسله مراتبي فازي مورد بررسي قرار دادند.
احم��د پور و دیگران با استفاده از ترکی��ب روشهای تصمیمگیری چند شاخصه برای کمک به
سرمایهگذاران بهمنظور انتخاب سهام در بازار سهام اقدام کردند .آنها شرکتهای صنعت دارو را در
بورس اوراق بهادار ایران مطالعه کردند و با استـفاده از روشهای SAW TOPSIS ،و ELECTRE
و همینطور روش  Copelandشرکتها را رتبهبندی کردند ( .احمد پور و دیگران)1388 ،
جهانشاهل��و و دیگ��ران )2011 ، 2009 ، 2006( 16مدل  TOPSISرا با دادههای بازهای
برای مسائل تصمیمگیری چند شاخصه توسعه دادند .در پژوهش حاضر از الگوریتم پیشنهادی این
محققین استفاده شده است( .جهانشاهلو و دیگران)2009 ،
9 - Ertugrul & Karakasoglu
10 - FAHP
11 - TOPSIS
12 - Babic & Plazibat
13 - PROMOTTE
14 - Cai & Wu
15 - Tolga, et al
16 - Jahanshahloo, et al
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خواج��وی و دیگران ,تکنی��ک  DEAرا بهعنوان مکملی برای تحلیل سنتی نس��بتهای مالی
بررسی کردند .آنها صورتهای مالی  267شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را
بین سالهای  2005تا  2007تحلیل کردند .یافتهها نشان داد که فقط  32شرکت از مجموع 267
شرکت کارآ هستند( .خواجوي و دیگران)1389 ،
دانش شکیب و فضلی با استفاده از رویکرد ترکیبی  AHPو  TOPSISبر اساس شاخصهای
مال��ی شرکتهای صنعت سیمان حاضر در بورس اوراق بهادار تهران را رتبهبندی کردند.آنها از
طری��ق پرسشنامه و جمع آوری نظر خبرگان وزن (اهمی��ت) شاخصهای مالی را تعیین کردند.
(دانش شکیب و فضلی)1388 ،
قلیزاده ،مدلي براي رتبه بندي شركتهاي بورس تهران با استفاده از  AHPو تحليل پوششي
دادهها ارائه كرد و در صنعت مواد غذايي و آشاميدني بهكار گرفت( .قلیزاده)1383 ،
ماكوي��ي و سايرين با استفاده از معيارهاي مالي ،شركته��اي مشابه را با روش غيرپارامتري
آناليز پوششي داده ها مورد ارزيابي قرار دادند( .ماکوئی و دیگران )1387,
مقیمـ��ی و دیـگ��ران شرکتهای صنع��ت شیمی پذیرفتهشده در ب��ورس اوراق بهادار
تهران را براساس نس��بـتهای مالی با تکنیک  FAHPو  TOPSISرتبهبندی کردند( .مقیمی
و دیگران)2013 ،
مؤمن��ي و نجفي ،شاخصهاي مالي را با استف��اده از روش انتروپي وزن دهي كردند ،سپس با
استفاده از  TOPSISرتبه  170شركت را در  13صنعت جداگانه بورس تهران مشخص كردند.
(مومنی و نجفی)1383 ،
مدل پژوهش

روشTOPSIS 17

این مدل توسط هوانگ و یون )1981( 18پیشنهاد شد .اساس این تکنیک بر این مفهوم استوار
اس��ت که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت (بهترین حالت ممکن) و
بیشترین فاصله را با راه حل ایده آل منفی (بدترین حالت ممکن) داشته باشد .فرض بر این است
که مطلوبیت هر شاخص ،به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است( .مومنی)1385 ،

17 - Techniqe for ideal solution by similarity
18 - Hwang and Yoon
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گامهای حل
فرض کنید ماتریس تصمیم گیری به صورت جدول  1است:
جدول شماره  :1ماتریس تصمیمگیری

گام  -1محاسبه ماتریس تصمیم نرمال شده ()N
برای نرمالسازی از روش نورم استفاده می شود.

()1

گام  -2محاسبه ماتریس تصمیم نرمال موزون ()V

ماتریس نرمال شده ( )Nدر ماتریس قطری وزنها ( )Wn×nضرب میشود.
()2

گام  -3تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی

[ بردار بهترین مقادیر هر شاخص ماتریس  =] Vراه حل ایده آل مثبت ()A+
[ بردار بدترین مقادیر هر شاخص ماتریس  =] Vراه حل ایده آل منفی منف ()A-

()3

جاییکه O :نشان دهنده شاخص مثبت (سود) و  Iنشان دهنده شاخص منفی (هزینه) است.
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گام  -4بهدستآوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل های مثبت و منفی

فاصل��ه اقلیدس��ی هرگزینه تا ایده آل مثبت (  ) di+و فاصله هر گزینه تا ایده آل منفی ( ) di-
بر اساس فرمول های زیر محاسبه می شود.
()4
()5

()6

گام  -5تعیین نزدیک نسبی ( )Riگزینه به راه حل ایده آل

گام  -6رتبه بندی گزینهها :هر گزینهای که  Riآن بزرگتر باشد ,رتبه بهتری دارد.
روش  TOPSISبا داده بازهای
فرض کنید  A1 - A2...AMو  Mگزینههای مورد نظر برای تصمیمگیری هستندکه تصمیمساز
باید بر اساس معیار های  C1 - C2...CMانتخاب کند .همینـطور مقـادیر دقیـق گزینـهها ( )Aiبا
در نظر گرفتن شاخصها ( )Cjمشخص نیت و فقط مشخص است :
()7
جدول شماره  2مساله MCDMبا داده بازه ای را نشان می دهد.
جدول شماره  :2ماتریس تصمیم با داده بازه ای

رتبه بندی شرکتها بر اساس شاخصهای مالی
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گامهای حل

 )1محاسبه ماتریس تصمیم نرمال شده

()8
()9

بازه [ ] nijl,nijuفرم نرمال شده بازه [ ]aijl,aijuاست.
 ) 2محاسبه ماتریس تصمیم نرمال شده موزون (وزن دار)V=[vijl,viju[ :
اگ��ر شاخص های مدل دارای اهمیت متفاوتی بود می توانی ماتریس نرمال موزن را از طریق
فرمول زیر بهدست آورد.

()10

جاییکه  wjوزن  jامین شاخص است و ∑nj=1 Wj = 1

 ) 3محاسبه ایده آل مثبت و ایده آل منفی برای هر گزینه
مراحل تعیین ایده آل های گزینه  kبهشرح زیر است:
ال��ف-در ابتدا  (Akگزین��ه  ) kرا در بهترین حالت (پایین ترین حد برای تمامی شاخصهای
هزین��ه و باالترین حد برای تمامی شاخصهای سود) تعیین کنید و همینطور سایر گزینهها را در
بهترین حالت مشخص کنید .سپس  Ak+Uرا به شکل زیر تعریف کنید.
		
()11
جاییکه I :نشان دهنده شاخص ها با جنبه منفی (هزینه) و  0نشان دهنده شاخص ها با جنبه
مثبت (سود) است.
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ب(Ak -گزینه  )kرا در بدترین حالت (باالترین حد برای تمامی شاخصهای هزینه و پایین
ترین حد برای تمامی شاخص های سود) تعیین کنید و همینطور سایر گزینهها را در بدترین حالت
مشخص کنید .بهطوریکه:
()12
		

با این روش میتوان ایده آل بازه ای را برای ارزیابی  A_kبهوجود آورد .بهطوریکه ایده آل
مثبت و ایده آل منفی برای هرگزینه متفاوت می شوند.
ج  Ak-u -را به شکل زیر تعریف کنید:
()13
		

د) Ak-1را به شکل زیر تعریف کنید:
()14
		

) 4تعریف فاصله گزینه  kاز ایده آلها:

بعد از تعیین ایده آلها ,نیاز به نورمی احساس میشود که بتوان با آن فاصله میان گزینهها و
ایدهآل ها را اندازه گیری کرد .بدلیل اینکه ایده آل ها و گزینه ها اعداد بازه ای هستند بنابراین فاصله
محاسبه شده بازه ای خواهد بود .با استفاده از نورم ( ،)Euclideanمراحل زیر تعریف میشود:
تعریف فاصله Dk+U:بهعنوان فاصله میان بدترین حالت  Akو  Ak+uتعریف میشود بهطوری که:
()15

رتبه بندی شرکتها بر اساس شاخصهای مالی
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و  Dk+1به شکل زیر تعریف میشود:
()16

قضیه  – 1برای دو فاصله پیوسته نامساوی  Dk+1 ≤ Dk+Uبرقرار می شود.
حاال می توان فواصل دیگر را با استفاده از رویه مشابه به شکل زیر تعریف کرد.
()17
()18

قضیه  –2برای دو فاصله پیوسته نامساوی  Dk-1 ≤ Dk-Uبرقرار می شود.

 )5محاسبه نزدیکی نسبی (جواب بازه ای)
()19

با توجه به تعاریف دو قضیه باال:
()20

مقایسه اعداد بازهای
پس از تعیین امتیاز در شکل بازه ای ,برای یافتن بهترین گزینه باید آنها را رتبه بندی کنیم.
بدی��ن منظور باید بدانید که کدام عدد بازهای از بقیه اعداد بزرگتر یا کوچـکتر اسـت .در اینـجا
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میتوان از دو روش استفاده کرد:

 )1روش سنگو پتاس

19

الف  -بازه  Eتعریف می شود:
جاییکه ( m(Eنقطه میانی بازه و (  w(Eنصف پهنای بازه(عرض) است.
[(E=[m(E) , w(E

()21
بع��د از این تعری��ف  ,سنگوپتاس و پال تابع پذیرش را برای مقایس��ه دو عدد بازه ای EوD
معرفی می کنند:
()22
(>) Aممکن است تعبیر شود که فاصله اول از فاصله دوم پایین تر است .واژه پایین تر(باالتر
از) مثل واژه کوچکتر از (بزرگتر از) است .تصمیم گیرنده میتواند برای انتخاب یکی از دو عـدد
ب��ازهای (ب��رای حداکثر سازی یا حداقل سازی) از طری��ق ارزش (>) Aتصمیم بگیرد .این رویه
بیان می دارد که میان دو عدد بازه ای با نقطه میانی یکسان ,بازه با عدم اطمینان کوچکتر بهترین
انتخاب برای حداکثر سازی و حداقل سازی خواهد بود.

 )2روش دلگادو

20

دلگادو و دیگران ,دو نماد را بیان میکنند :ارزش و ابهام برای یک عدد فازی .این امکان وجود
دارد که یک بازه توسط یک عدد فازی ذوزنقهای بیان شود .در این مورد ارزش  Vو ابهام  Aیک
عدد بازه ای ،معادل نقطه میانی بازه و نصف پهنای بازه ,روش سنگو پتاس است .آنها مراحل زیر
را برای .برای رتبهبندی دو عدد بازه ای  E , Dپیشنهاد کردند:
مرحله  V(E( - 1و ( V(Dرا مقایسه کنید .اگر تقریبا» مساوی بودند به مرحله بعدی بروید
درغیراینصورت براساس Vبزرگتر  ,رتبهبندی کنید.
مرحله  A(E( -2را با ( A(Dمقایسه کنید  .اگر تقریبا «مساوی بودند .درنتیجه» ,دو عدد
19 - Sengupta’s
20 - Delgado ‘s
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 Eو  Dتقریبا» مساوی هستند .درغیراینصورت  Eو  Dرا بر اساس مالحظات تصمیم گیرنده در
خصوص عدم اطمینان و ارزش نسبی ( A(E) , A(Dرتبهبندی کنید .بدین منظور تصمیم گیرنده
با گرایشات خوش بینانه نسبت به عدم اطمینان ،عدد بازه ای با پهـنای ( )Aبـزرگتر را ترجیـح
میده��د و تصمیم گیرنده با گرایشات بد بینانه نس��بت به عدم اطمین��ان ،عدد بازه ای با پهنای
کوچکتر را ترجیح می دهد (جهانشاهلو و دیگران. )2011 ،

 )3روش انتروپی

21

انتروپی یک مفهوم بس��یار با اهمیت در علوم اجتماعی ,فیزیک و تئوری اطالعات می باشد.
وقتی که داده های یک ماتریس تصمیمگیری به طور کامل مشخص شدهباشد ،می توان از روش
آنتروپی برای ارزیابی وزن ها استفاده کرد .ایده روش فوق اینست که هرچه پراکندگی در مقادیر
یک شاخص بیشتر باشد آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است.
بهطور خالصه برای بهدست آوردن اوزان شاخصها می بایست گام های زیر را طی کرد
گام  )1با استفاده از جدول  ,1مقدار  P_ijمحاسبه شود.
()23

گام  )2محاسبه مقدار آنتروپی
()24

جاییکه :

و  mتعداد گزینهها است.

21 - Entropy
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گام  )3محاسبه مقدار عدم اطمینان
()25
گام )4محاسبه وزن شاخص  jام
()26
روش پژوهش
ای��ن پژوهـش از نظر هـدف ,تـحقیق کارب��ردی است .تمامـی دادههـای مورد نیاز از سایت
شرکته��ای بیم��ه و سایت سازمان بورس اوراق بهادار جمعآوری ش��ده است .دادههای مالی از
صورته��ای مالی شرکتها طی سال های  1385الی  1389جم��عآوری شده است .پایینترین
می��زان هر شاخص در سالهای فوق الذکر بهعنوان ح��د پایین بازه و باالترین مقدار هر شاخص
بهعنوان حد باالی بازه در نظر گرفته شده است.
متغیر های پژوهش
در ای��ن تحقیق پس از مطالعه پیشینه تحقیقات و مطالعات انـجام گرفـته شاخـصهای مالی
زیر برای رتبه بندی شرکتها انتخاب شد :نسبت بازده داراییها ،)ROA( 22نسبت بازده حقوق
صاحبان سهام ،)ROE( 23سود هر سهم , )EPS( 24نس��بت مالکانه ,)EA( 25حاشیه سود خالص
.)PM(26
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری و نمونه پژوهش ,شرکت های صنعت بیمه ,حاضر در بورس اوراق بهادار است
که  5شرکت ,بیمه آسیا ,بیمه البرز ,بیمه پارسیان ,بیمه دانا و بیمه ملت هستند .جدول ,3اطالعات
جمعآوری شده از صورتهای مالی شرکتهای بیمه را نشان میدهد.

22 - Return on Assets
23 - Return on Equity
24 - Earning per Share
Equity to Assets Ratio - 25
26 - Profit Margin
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جدول شماره  :1دادههای مالی شرکتهای بیمه
PM

ER

EPS

ROE

ROA

A/C

[]0/006 , 0/028

[] 0/088 , 0/156

[]73 , 280

[]0/056 , 0/186

[]0/008 ,0/016

آسیا

[]0/105 , 0/139

[] 0/149 , 0/179

[] 588 , 890

[]0/287 , 0/384

[]0/004 ,0/061

البرز

[]0/070 , 0/272

[] 0/243 , 0/335

[] 155 , 535

[]0/121 , 0/316

[]0/040 ,0/083

پارسیان

[]0/006 , 0/041

[]0/027 , 0/178

[] 146 , 740

[]0/059 , 0/510

[]0/004 , 0/023

دانا

[]0/190 , 0/328

[] 0/306 , 0/605

[] 175 , 371

[]0/141 , 0/249

[]0/053 , 0/126

ملت

یافته های پژوهش
گام  )1با استفاده از رابطه 1و  ,2ماتریس تصمیم نرمال بازهای بدست میآید.
جدول شماره :2ماتریس تصمیم نرمال بازه ای
PM

EA

EPS

ROE

ROA

A/C

[]0/012 , 0/056

[] 0/101 , 0/180

[]0/049 ,0/186

[]0/067 , 0/222

[]0/0420 ,0/088

آسیا

[]0/208 , 0/275

[]0/172 , 0/207

[] 0/390 ,0/591

[]0/343 , 0/416

[]0/233 ,0/333

البرز

[]0/139 , 0/539

[]0/281 , 0/387

[] 0/105 ,0/355

[]0/144 , 0/377

[]0/220 ,0/451

پارسیان

[]0/011 , 0/081

[]0/031 , 0/206

[] 0/097 ,0/491

[]0/070 , 0/609

[]0/021 , 0/124

دانا

[]0/376 , 0/648

[]0/353 , 0/699

[] 0/116 ,0/247

[]0/168 , 0/297

[]0/287 , 0/688

ملت

گ��ام  )2ابتدا به کمک تکنیک آنتروپی وزن هر شاخص محاسبه میشود .جدول  ,5وزنهای
بهدست آمده به کمک این تکنیک را نشان میدهد.
جدول شماره  .3وزن شاخص های تصمیم بر اساس روش انتروپی
PM

EA

EPS

ROE

ROA

W/C

0/406

0/18

0/12

0/054

0/24

Wj

سپس با استفاده از رابطه  ,3ماتریس تصمیم نرمال موزن موزون بازهای بهدست میآید.

114

فصلنامة توسعة مدیریت پولی و بانکی ،سال دوم ،شمارة  ،5زمستان 1393

جدول شماره  :4ماتریس تصمیم نرمال موزون بازه ای
PM

EA

EPS

ROE

ROA

A/C

[]0/005 , 0/023

[] /018 , 0/032

[]0/006 ,0/022

[]0/004 , 0/012

[]0/010 ,0/021

آسیا

[]0/085 , 0/112

[]0/031 , 0/037

[] 0/047 ,0/071

[]0/019 , 0/022

[]0/056 ,0/080

البرز

[]0/057 , 0/219

[]0/051, 0/070

[] 0/013 ,0/043

[]0/008 , 0/020

[]0/053 ,0/108

پارسیان

[]0/005 , 0/033

[]0/006 , 0/037

[] 0/012 ,0/059

[]0/004 , 0/033

[]0/005 , 0/030

دانا

[]0/152 , 0/263

[]0/064 , 0/126

[] 0/014 ,0/030

[]0/009 , 0/016

[]0/069 , 0/165

ملت

گام  )3مقادیر ایده آل مثبت و ایده آل منفی به کمک روابط  6 ,5 ,4و  7بهدست می آید.
جدول شماره  :5مقادیر ایده آل مثبت و ایده آل منفی گزینهها
PM

EA

EPS

ROE

ROA

0/263

0/126

0/071

0/033

0/165

+u
1

0/005

0/006

0/012

0/004

0/005

A1-u

0/263
0/005
0/263
0/263
0/005
0/005
0/089
0/089
0/002
0/002
0/263
0/263
0/005
0/005
0/263
0/219
0/005
0/005

0/126
0/006
0/126
0/126
0/006
0/006
0/047
0/047
0/003
0/003
0/126
0/126
0/018
0/006
0/126
0/070
0/006
0/006

0/071
0/006
0/071
0/059
0/012
0/006
0/022
0/022
0/006
0/006
0/071
0/071
0/006
0/006
0/071
0/071
0/006
0/006

0/033
0/004
0/033
0/033
0/004
0/004
0/015
0/015
0/004
0/004
0/033
0/022
0/004
0/004
0/033
0/033
0/004
0/004

0/165
0/005
0/165

A

A1+1
A1-1

A2+u

0/165

+1
2

0/005

A2-1

0/005
0/069
0/069

A

A2-u
A3+u
A3+1

0/005

-u
3

0/165

A4+u

0/005
0/165
0/005

A

A3-1
A4+1

A4-u

0/005

-1
4

0/108

A5+1

0/165
0/005
0/005

A

A5+u
A5-u
A5-1

گام  )4فاصله گزینه  kاز ایدهآلها به کمک روابط  10 , 9 , 8و  11محاسبه میشود.
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جدول شماره  :6فاصله گزینه ها از ایده آل مثبت و ایده آل منفی

گام  ) 5مقدار نزدیکی نس��بی برای هر گزینه با استفاده از رابطه  12محاسبه شده و نهایتا به
کمک روش رتبهبندی دلگادو ,گزینهها رتبه بندی میشود.
جدول شماره  :7مقادیر نزدیکی نسبی و رتبهبندی گزینهها

رتبه

)Half –width,A(E

) Mid-point,V( E

نزدیکی نسبی

گزینه

5

0/044

0/085

[] 0/039 , 0/129

آسیا

3

0/108

0/389

[] 0/203 , 0/497

البرز

1

0/608

0/774

[] 0/167 , 1/382

پارسیان

4

0/114

0/149

[] 0/036 , 0/263

دانا

2

0/429

0/772

[] 0/344 , 1/201

ملت

همانطور که از جدول  7مشاهده می شود V(E( ،شرکت بیمه پارسیان و بیمه ملت تقریبا با
هم مساوی هستند .بنابراین در این وضعیت تصمیم گیرنده جهت انتخاب می تواند به معیار (A(E
رج��وع کند تصمیم گیرنده خوش بین شرکت بیمه پارسیان را با ( A(Eبزرگتر و تصمیم گیرنده
بدبین شرکت بیمه ملت با ( A(Eکوچکتر را انتخاب می کند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
همانگونه که در بخش ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بحث شده پنج شاخص ,نس��بت بازده
دارای��ی ها ( ،)ROAنس��بت بازده حقوق صاحبان سهام ( ,)ROEسود هر سهم ( ،)EPSنس��بت
حاشیه سود خالص( ،)PMنسبت مالکانه ( ،)ERبه عنوان شاخصهای رتبهبندی شرکتهای بیمه
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد .سپس وزن شاخصهای مالی توسط تکنیک
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آنتروپ��ی محاسبه شد و نهایتا» شـرکتهای بیم��ه توسط تکنیک  TOPSISبا دادههـای بازهای
رتبهبندی شدند .مقدار شاخص نزدیک نسبی گزینهها به ترتیب برای شرکتهای بیمه آسیا ,بیمه
الب��رز ،بیمه پارسیان ،بیمه دانا و بیمه ملت بهدست آمد .که براساس روش دلگادو اعداد بازه ای
رتب��ه بندی شدند .شرکت بیمه پارسیان رتبه اول ,بیمه ملت رتبه دوم ,بیمه دانا رتبه سوم ,بیمه
البرز رتبه چهارم و بیمه آسیا رتبه پنجم را کسب کردند.
برای رتبهبندی گزینههای مساله این تحقیق ,استفاده از تکنیک های دیگر تصمیم گیری چند
شاخص��ه ( )MADMپیشنهاد میشود و همینطور میتوان با یک الگوریتم دیگر از  TOPSISبا
داده بازهای (منبع شماره  )16مجددا گزینهها را رتبهبندی کرد.

رتبه بندی شرکتها بر اساس شاخصهای مالی
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