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چكیده
هدف این پژوهش مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل چهار عاملی کر هارت و مدل پنج عاملی فاما و
فرنچ در پیشبینی بازده مورد انتظار سهام در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
بدین منظور ،نمونهای مشتمل بر  241شرکت طی سالهای  2811الی 2831انتخاب گردید .فرضیههای
تحقیق با استفاده از رویکرد رگرسیون چند متغیره و روش دادههای پانل برآورد شده است .نتایج تحقیق
نشان می دهد که مدل پنج عاملی فاما و فرنچ دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به مدل چهار
عاملی کرهارت در تبیین بازده سهام شرکتها میباشد .همچنین نتایج حاکی از آن است افزودن دو عامل
سودآوری و سرمایه گذاری به مدل سه عاملی باعث افزایش قدرت مدل در تبیین بازده سهام شرکتها
میشود.
واژههاي کلیدي :بازده سهام ،مدل سه عاملی فاما و فرنچ ،مدل پنج عاملی فاما و فرنچ ،مدل چهار عاملی
کرهارت.

 -2گروه حسابداری ،دانشجوی کارشناسی ارشد ,واحد علوم تحقیقات خوزستان،دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ،ایران( .نویسنده مسئول)
hashem.hezbi@gmail.com

 -1استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان ،مسجدسلیمان ،ایران.
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 -1مقدمه
اصوالً زمانی که یک سرمایهگذار میخواهد در یک دارایی سرمایهگذاری کند ،عالقهمنداست دارایی (یا
ترکیبی از داراییها) را انتخاب کند که در آینده بیشترین بازده و کمترین ریسک را داشته باشد و نهایتاً
منابع خود را در موقعیتهای سودآورتر سرمایهگذاری کند.
تعیین نرخ بازده مورد انتظار از یک دارایی ریسکی و چگونگی ارتباط بازده مورد انتظار با ریسک دارایی
از موضوعات موردعالقه دانشمندان مالی بوده و کوششهای زیادی برای تبیین رابط ۀ بین ریسک و بازده
انجامشده است .اولین الگویی که با بررسی رابطه بازده و ریسک سرمایهگذاری بهپیش بینی بازده مورد انتظار
پرداخت ،مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای) (CAPMبود که از دهۀ  2371مورداستفاده قرارگرفته است.
در دهۀ  2331فاما و فرنچ با انتقاد از مدل قیمتگذاری دارایی سرمایه ای ،مدل سه عاملی خود را پیشنهاد
کردند و استدالل نمودند که مدل آنها دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری است و مدتی بعد در سال
 2337کرهارت[ ] 1با اضافه نمودن یک متغیر جدید به مدل سه عاملی فاما و فرنچ تحت عنوان عامل شتاب،
مدل چهار عاملی را ارائه نمود که عملکرد بهتری نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ داشت .سرانجام فاما و
فرنچ ( ]21[ )1128با توسعه مدل سه عاملی خود و افزودن دو عامل جدید سودآوری عملیاتی و استراتژی
سرمایهگذاری شرکت به آن ،سعی در افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل برای بازده سهام کردند .هدف این
پژوهش بررسی مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل چهار عاملی کرهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در
پیش بینی بازده مورد انتظار سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران میباشد .از
آنجاییکه پیشبینی عملکرد شرکتها (پیشبینی بازده مورد انتظار) برای تصمیمگیری سرمایهگذاران بسیار
حائز اهمیت است ،معرفی بهترین مدل جهت پیشبینی بازده مورد انتظار سهام برای تصمیمگیری بهینه
سرمایهگذاران ضروری میباشد .بنابراین انجام این پژوهش در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر
میرسد.
 - 2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
اقتصاددانان مالی الگوهای متفاوتی را برای اندازهگیری ریسک ارائه دادند .نظریه بازار سرمایه با بسط و
تعمیم نظریه پرتفوی ،مدلی را برای قیمتگذاری داراییهای ریسک دار استخراج میکند که خروجی نهایی
این نظریه ،به نام مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ،تقریباً بهطور همزمان توسط شارپ (-23۹8
 ]11[)23۹4وترینر ( )23۹2تدوین گردید و سپس ،دوباره توسط موسین ( )23۹۹و لینتنر (23۹3-23۹5
)[ ]21و بلک( ]7[ )2371توسعه داده شد .در این مدل ریسک سیستماتیک تنها عامل در تعیین بازده مورد
انتظار است و ریسک غیر سیستماتیک نقشی را ایفا نمیکند[ .]1فاما و فرنچ ( )2331شواهدی را دال بر
ناکامیهای تجربی مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مطرح کردند .آنها با استفاده از رگرسیون
مقطعی تأیید کردند که اندازه شرکت  ،اندازه نسبت سود به قیمت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار عالوه
بر بتا ی بازار در تشریح بازده مورد انتظار نقش اساسی دارند .همچنین تأیید کردند که بین میانگین ،بازده و
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بتای سهام ارتباط معناداری وجود دارد[ .]21فاما و فرنچ( )2338با توجه به این یافتهها ،الگوی سه عاملی
فاما و فرنچ را برای تبیین بازده سهام ارائه دادند .الگوی سه عاملی فاما و فرنچ توانست تغییرات بازده را
بهخوبی توضیح دهد و تقریباً همه خالف قاعدههای شناختهشده مثل نسبت سود به قیمت ) ،(E/Pبازده
جریان نقدی ،رشد فروش و بازده بلندمدت گذشته را توجیه نماید[ .]22تنها خالف قاعدهای که الگوی سه
عاملی فاما و فرنچ نتوانست آن را توضیح دهد ،استراتژی مومنتوم(به معنی خرید و نگهداری سهام با بازدهی
زیاد و فروش سهام با بازدهی کم) جگادیش و تیتمن ( ]27[ )2338بود .در مورد عامل مومنتوم یا شتاب
مطالعات بسیاری مانند مطالعات جگادیش و تیتمن( ،)2338گراندی و مارتین( ]25[ )2331و هان و
تونکس( ]2۹[ )1112انجام شد .کرهارت( )2337از خالف قاعدۀ مومنتوم ارائهشده توسط جگادیش و تیتمن
( )2338برای ساختن یک الگوی چهار عاملی استفاده کرد .او صرف ریسک مرتبط با عامل مومنتوم )(WML
را پیریزی کرد و الگوی چهار عاملی را با اضافه کردن این عامل به الگوی سه عاملی فاما و فرنچ تدوین نمود.
تحقیقات زیادی مانند مطالعات نوی-مارکس ( ،]11[ )1121آهارونی،گروندی و زنگ ( ،]۹[)1128نشان
دادند که میانگین بازده سهام با نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار آن( )B/Mدر
ارتباط است .همچنین شواهدی وجود دارد که سودآوری و سرمایهگذاری میتوانند قدرت تبین میانگین
بازده سهامی که بهوسیله نسبت  B/Mایجاد میشود را افزایش دهد .این نتایج فاما و فرنچ را بر آن داشت که
نسخه مکملی از مدل سه عاملی فاما و فرنچ()2338را بررسی کنند ،درنتیجه آنها دو عامل سودآوری و
سرمایهگذاری را به عوامل بازار ،اندازه و B/Mمدل سه عاملی خود افزوده و مدل پنج عاملی جدیدی را مطرح
نمودند .فاما و فرنچ در سال ( )1128به آزمون مدل پنج عاملی جدید خود در شرکتهای بورسی امریکا
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که این مدل بین  ۹3تا  38درصد تغییرات مقطعی در بازدههای مورد
انتظار را برای پرتفویهای اندازه ،B/M ،سودآوری و سرمایهگذاری را توضیح میدهند .فاما و فرنچ با ارائه این
مدل تکمیلی امیدوار هستند که با تحقیقات تجربی در سایر کشورها توانایی تبیین آن در مقایسه با مدل
قبلی مورد تأیید قرار گیرد که این مسئله با تحقیقات آتی گزارش خواهد شد .لذا این مدل در ایران هنوز
موردمطالعه تجربی قرار نگرفته است و آثار آن در بازار سرمایه مشخص نمیباشد.
سابین آرتمن و همکاران ( )1121از تحقیقات در زمینه مدل کرهارت است .در این تحقیق آنها دو هدف
را دنبال کردند .ابتدا مجموعهای جدیدی از داده های موجود در بازار سهام را که در دسترس اغلب محققان
قرار داشت فراهم نمودند و آنها را بر طبق بتای بازار ،اندازه بازار ،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و
شتاب مرتب کرد .دوم اینکه ،این دادهها را برای اجرای آزمونهای قیمتگذاری داراییهای سرمایهای در
بازار سرمایه آلمان بکار گرفت .این آزمون تحقیقات پیشین را درباره تأثیر قوی عامل شتاب در بازار سرمایه
آلمان تأیید میکند .اما این آزمون شواهدی را در مورد عامل ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل اندازه ارائه
نکرد .همچنین مدل چهار عاملی کرهارت بهترین مدل در بین مدلهای بکار گرفتهشده بود[ .]12مینگ
الی( )1121مطالعاتی را در همین زمینه انجام داد .وی در تحقیق خود عملکرد  822صندوق سرمایهگذاری
مشترک را برای مدل تک عاملی قیمتگذاری داراییهای سرمایه ای ،سه عاملی فاما و فرنچ و چهار عاملی
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کرهارت آزمایش کرد .نتایج نشان داد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک که بازدهی عالی دارند ریسک
سیستماتیک پایینی دارند .در بین نتایج بهدست آمده ،مدل کرهارت نسبتاً مدل بهتری در بین این سه مدل
است .نتایج بیشتر نشان داد که نگهداری سهام با گذشته آنها بستگی دارد به شکلی که سرمایهگذاران در
پی خرید سهامی هستند که برنده بوده است و در پی فروش سهامی هستند که درگذشته بازنده
بودهاند[ .]23پژوهش عبدالباری و همکاران( )1124را می توان ازجمله تحقیقات نهایی درزمینۀ مدل چهار
عاملی کرهارت نام برد .آن ها در این پژوهش با عنوان بررسی تداوم عملکرد با استفاده از مدل چهار عاملی
کرهارت ( )2337تمام داده های تاریخ موجود از زمان شروع کاربرد شاخص داو جونز در سپتامبر  2333تا
مارس  1122را بررسی کردند .یافتههای آنها عملکرد مثبت را برای عامل شتاب نشان میدهد[ .]5فاما و
فرنچ ( )1125در تحقیقی تحت عنوان تشریح نابهنجاریها با یک مدل پنج عاملی ،آنها در این پژوهش اثر
افزودن دو عامل سودآوری و سرمایهگذاری را به مدل سه عاملی فاما و فرنج()2338بررسی میکنند .نتایج
آن ها حاکی از ارتباط مثبت بین بازده با سودآوری و سرمایهگذاری دارد که این ارتباط بازده مربوط به
بازخرید سهامی است که دارای نوسانات بازده و بتای کمی است که توسط شرکتهای سودآوری که
بهصورت محافظهکارانه سرمایهگذاری می کند منتشرشده است و از طرف دیگر ارتباط منفی بازده با
سودآوری و سرمایه گذاری ناشی از انتشار سهامی است که دارای بتای بزرگ و بازده نوسان پذیر است که
توسط شرکتهای غیر سودآور که بهصورت تهاجمی سرمایهگذاری میکنند میباشد[ .]28چای و
همکاران( )1125با استفاده از یک نمونه گسترده بین سالهای  2311تا  ،1128عملکرد مدل پنج عاملی را
در قیمتگذاری سهام استرالیا بررسی کردند .نتایج آن ها نشان داد که مدل پنج عاملی نسبت به مدل سه
عاملی نابهنجاریهای قیمتگذاری را بیشتر توضیح میدهد[ .]3فرانک و همکاران ( )1125در مطالعهای با
عنوان عوامل جدید قیمتگذاری دارایی و بازدههای مورد انتظار اوراق قرضه به تحلیل چگونگی قیمتگذاری
اثر دو عامل جدید سودآوری و سرمایه گذاری بر بازده سهام را در اوراق قرضه شرکتی پرداختند .آنها در
تحقیق خود بررسی کردند که صرفهای ریسک سیستماتیک تا چه حد به سودآوری عملیاتی و
سرمایهگذاری که توسط فاما و فرنچ تعریفشدهاند مرتبط هستند .نتیجه تحقیق آنها نشان از رابطه منفی
بین سودآوری و صرف ریسک دارد و رابطۀ بین سرمایهگذاری و مؤلفههای ریسک کامالً قوی و مستحکم
نیست ،در کل نتایج کار آنها از ناسازگاری این دو عوامل با بازده حکایت دارد[.]24
عباسی و غزلجه( )2832در مطالعهای تحت عنوان ،به آزمون تأثیر اجزای الگوی سه عاملی فاما و فرنچ
در بورس تهران پرداختند  .نتایج نشان داد که عوامل بتا ،اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده
سبد سهام تأثیر معنیداری دارند[ .]4تحقیقات داخلی در رابطه با آزمون مدل چهار عاملی کرهارت بسیار
محدود بوده ازجمله آن ،تحقیق صادقی شریف و همکاران ( )2831است که اثر عامل مومنتوم بر توان
توضیحی الگوی سه عاملی فاما و فرنچ را با دادهای بورس تهران برای سالهای  2811تا  2813بررسی
کردند که نتایج این تحقیق نشان میدهد که عامل مومنتوم در توضیح دادن بازدههای واقعی نقش
قابل توجهی دارد و با افزودن صرف حاصل از این عامل به الگوی سه عاملی فاما و فرنچ ،توان توضیحی الگو
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افزایش مییابد .این یافتهها حاکی از اعتبار تجربی الگوی کرهارت است که با تحقیقات مشابه خارجی
سازگار است[ .]8نتایج مطالعه پورزمانی و بشیری ( )2831که با عنوان آزمون مدل کرهارت برای پیشبینی
بازده مورد انتظار به تفکیک سهام رشدی و ارزشی طی سالهای  2815تا  2813در بورس تهران انجام شد،
نشان می دهد سهام رشدی دارای بازدهی بیشتری هستند[.]2
 -3روششناسی پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت از نوع همبستگی است .این پژوهش رویکردی قیاسی -
استقرایی دارد و در میان انواع تحقیقات همبستگی جزء تحلیلهای رگرسیونی میباشد .همچنین با توجه به
اینکه داده های مورداستفاده در پژوهش حاضر اطالعات واقعی و تاریخی است ،آن را میتوان از نوع پس
رویدادی  2طبقهبندی کرد.
جامعه آماری این تحقیق ،تمام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران از  2811تا پایان
سال  2831میباشد  .برای تعیین نمونه آماری از روش حذفی سیستماتیک ،استفادهشده است .بدین منظور
تعداد 241شرکت جهت برآورد مدلها و آزمون فرضیههای تحقیق انتخابشدهاند .همچنین برای تدوین
مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانهای و برای گردآوری دادههای موردنظر از اطالعات ارائهشده در سایت
اطالعرسانی بانک مرکزی  1و صورتهای مالی ارائهشده به سازمان بورس اوراق بهادار  ،8و سایر منابع اطالعاتی
مرتبط مانند بانک اطالعاتی تدبیر پرداز و رهآورد نوین سه استفادهشده است.
 -4فرضیههاي پژوهش
 )2قدرت مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در توضیح بازده سهام نسبت به مدل چهار عاملی کرهارت بیشتر
است.
 )1افزودن دو عامل سودآوری و سرمایهگذاری به الگوی سه عاملی فاما و فرنچ ،توان توضیح دهندگی
الگو را افزایش میدهد.
 -5مدل و متغیرهاي پژوهش
مستقل در این پژوهش عبارتاند از:

متغیرهای
صرف ریسک بازار )(RM − RFکه از تفاضل نرخ بازده بازار ) (RMو نرخ بازده بدون ریسک )(RFمحاسبه
میگردد .در این تحقیق شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان بازده بازار مورد استفاده قرار میگیرد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تفاوت بین شاخص پایان سال منهای شاخص ابتدای سال،
تقسیمبر شاخص ابتدای سال محاسبه میگردد .شاخص بازده بدون ریسک ) (RFنیز نرخ سود علیالحساب
اعالمشده اوراق مشارکت دولتی میباشد
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عامل اندازه یا بزرگی که از تفاوت بین بازده سهام شرکتهای بزرگ و سهام شرکتهای کوچک به
دست میآید و با  SMBنشان داده میشود  .ازآنجاکه طبق مدل باید شرکتها به دودسته بزرگ و کوچک
طبقهبندی شوند ،بدین منظور شرکتهای نمونه بر اساس اندازه مرتبشده و  %51باالی این رتبهبندی به
شرکتهای اندازه بزرگ )(Bو  %51پایینی به شرکتهای اندازه کوچک )(Sاختصاص داده میشود .پسازآن
برای محاسبه تفاوت اندازه شرکتهای بزرگ و کوچک ،ابتدا متوسط اندازه شرکتهای کوچک (میانگین
مجموع اندازه بزرگترین و کوچکترین) و شرکتهای بزرگ را جداگانه و تفاضل آنها از طریق رابطه زیر
محاسبه میگردد.
=SMB

همین عمل برای نسبت ارزش دفتری باارزش بازار ،سودآوری و سرمایهگذاری نیز تکرار میشود.
متغیر وابسته صرف ریسک پرتفوی ) (Ri − RFاست که از تفاوت نرخ بازده سهام یا پرتفوی )(Riو نرخ بازده
بدون ریسک )(RFبه دست میآید .بازده سهام هر شرکت از طریق فرمول زیر بهدستآمده است:

Dit  Pit 1       Pit 1  c 
Pit  c

 = Ritنرخ بازده سهم شرکت iدر دوره  = Pit 1 ،tقیمت سهم شرکت iدر اول دوره ،t

Pit

Rit 

= قیمت سهم

شرکت iدر پایان دوره  = Dit ،tسود سهم شرکت iدر دوره  = ،tدرصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و

آورده نقدی =  ،درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته = c ،مبلغ اسمی پرداختی بابت افزایش سرمایه از
محل مطالبات و آورده نقدی
برای آزمون فرضیهها در این پژوهش سه معادله رگرسیون چند متغیره به شرح زیر تدوین میگردد:
مدل( :)2مدل سه عاملی فاما و فرنچ
R i,t -R f,t =α1 +β1 (R m,t -R f,t )+β 2SMBi,t +β3HMLi,t +ε i,t

مدل( :)1مدل چهار عاملی کرهارت
R i,t -R f,t =α1 +β1 (R m,t -R f,t )+β 2SMBi,t +β3HMLi,t +β 4 WMLi,t +εi,t

مدل( :)8مدل پنج عاملی فاما و فرنچ
R i,t -R f,t =α1 +β1 (R m,t -R f,t )+β 2SMBi,t +β3HMLi,t +β 4 RMWi,t +β5CMAi,t +εi,t

که در آن Ritنرخ بازده ورقه بهادار یا پرتفوی در دوره RFt ،tنرخ بازده بدون ریسک RMt ،عامل بازار،
 SMBtعامل اندازه HMLt ،عامل ارزش دفتری به بازار RMWt ،عامل سودآوری CMAt ،عامل سرمایهگذاری،
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 ri ،hi ، Si ،  iو  ciبه ترتیب حساسیت عوامل بازار ،اندازه ،ارزش دفتری به بازار ،سودآوری و سرمایهگذاری
پرتفوی  iو  itبازده خاص دارایی پرتفوی  iبا میانگین
( WMLعامل شتاب) :تفاوت میانگین پرتفوی سهام برنده و بازنده است .
برای عامل شتاب ابتدا سهام بر مبنای عامل اندازه طبقهبندی و بر مبنای عملکرد سهام که در این
پژوهش میانگین بازده 21ماه در نظر گرفتهشده است به پرتفویهای جداگانه طبقهبندی میشوند.
سهام بر مبنای میانگین بازدهی  21ماه گذشته خود از باال به پایین طبقهبندیشده و سپس
شرکتهایی که میانگین بازده  21ماه گذشتهشان در  %81باال قرار گرفت در پرتفوی برنده  Wو سهامی که
میانگین بازدههای  21ماه قبل آنها در حدود  %41میانه قرارگرفته در پرتفوی متوسط و سهامی که در %81
پایین قرارگرفته است در پرتفوی بازنده  Lقرار میگیرد.
با توجه به مطالب ذکرشده شش پرتفوی ایجادشده عبارتاند از:
صفر میباشند.

S/LO ،S/NU ،S/W ،B/LO ،B/NU ، B/W

 =ɛpخطای استاندارد رگرسیون
 -6یافتههاي پژوهش
 -6-1آمارههاي توصیفی پژوهش
آماره های توصیفی شمایی کلی از وضعیت توزیع دادههای تحقیق ارائه مینمایند .آمارههای توصیفی مربوط
به شرکتهای نمونه در نگاره ( )2ارائهشدهاند.
نگاره  -1آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق
متغیر

مشاهدات میانگین

انحراف

بیشترین

چولگی

کشیدگی

صرف بازده سهام ()Ri-Rf

1527

8/1725

25/132

2۹4/472 -51/287

1/51۹

25/773

صرف ریسک بازار ()Rm-Rf

1527

1/1474

5/۹۹5

-7/411

24/871

1/115

2/313

عامل اندازه ()SMB

1527

-1/3۹14

8/115

-۹/5۹3

7/142

1/424

1/718

عامل ارزش دفتری به بازار ()HML

1527

-1/1573

1/414

-3/313

5/4۹5

-1/41۹

5/182

عامل سودآوری ()RMW

1527

1/2117

8/814

-1/715

7/417

-1/۹51

8/521

عامل سرمایهگذاری ()CMA

1527

-2/1317

1/347

-22/181

3/151

1/21۹

۹/737

عامل شتاب ()WML

1527

-2/81۹7

5/55۹

-18/123

۹/751

-2/۹13

۹/8۹5

معیار

کمترین
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با توجه به نگاره  ،2متوسط صرف بازده ماهانه سهام شرکتهای نمونه برابر با  8/172درصد بوده و
کمترین و بیشترین میزان آن به ترتیب برابر با  - 51/28درصد و  2۹4/47درصد میباشد .بررسی چولگی و
کشیدگی این متغیر گویای آن است که دادههای مربوط بهصرف بازده سهام شرکتها از توزیع نرمال
برخوردار نمیباشد بهطوریکه چولگی آن برابر با  1/51۹و کشیدگی آن برابر با  25/773است .4همچنین
متوسط صرف ریسک بازار شرکتهای نمونه برابر با  1/147درصد بوده و کمترین و بیشترین آن به ترتیب
 -7/41درصد و  24/87درصد میباشد.
 -6-2آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش
در انجام این تحقیق بهمنظور تخمین پارامترهای مدل از روش حداقل مربعات معمولی استفاده میگردد.
روش حداقل مربعات معمولی بر این فرض استوار است که متغیر وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال میباشد
و توزیع غیر نرمال آنها منجر به تخطی از مفروضات این روش برای تخمین پارامترها میشود .لذا الزم است
5
نرمال بودن توزیع این متغیرمورد آزمون قرار گیرد .در مطالعه حاضر موضوع فوق از طریق آماره جارکیو -برا

موردبررسی قرار میگیرد .اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از  1/15باشد ( )Prob>.05فرضیه H 0
مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته میشود .نتایج آزمون جارکیو – برا برای متغیر وابسته تحقیق در
نگاره  1ارائهشده است.
نگاره  -2نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق
متغیر

آماره جارکیو –برا

سطح اهمیت

صرف بازده سهام ()Ri-Rf

۹۹1۹3/41

1/1111

با توجه به اینکه سطح اهمیت آماره جارکیو  -برا برای متغیر صرف بازده سهام کمتر از  1/15میباشد
( )1/1111بنابراین فرضیه  H 1مبنی بر نرمال نبودن توزیع دادههای این متغیر در سطح اطمینان  %35مورد
تأیید قرار میگیرد و بیانگر این است که متغیر صرف بازده سهام از توزیع نرمال برخوردار نمیباشد .بنابراین
الزم است قبل از آزمون فرضیهها نرمالسازی شود .در این مطالعه برای نرمالسازی دادهها از تابع انتقال
جانسون  ۹و تابع باکس -کاکس بهره گرفتهشده است .نتایج حاصل از آزمون جارکیو – برا بعد از فرآیند
نرمالسازی دادهها به شرح نگاره  8میباشد.
نگاره  -3نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمالسازي
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متغیر

آماره جارکیو –برا

سطح اهمیت

صرف بازده سهام ()Ri-Rf

1/413

1/1111
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با توجه به نگاره  ،8ازآنجاییکه بعد از نرمالسازی دادهها سطح اهمیت آماره جارکیو – برا به باالتر از
 1/15افزایش پیداکرده است ( )1/1111بنابراین فرضیه  H 0در سطح اطمینان  %35تأییدشده و بیانگر این
است که متغیر صرف بازده سهام بعد از فرآیند نرمالسازی ،دارای توزیع نرمال میباشد.
 -6-3بررسی همبستگی میان متغیرهاي پژوهش
در این بخش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق و همبستگی
موجود بین آنها پرداخته میشود .ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق در نگاره  4ارائهشده
است.
نگاره -4ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي تحقیق
WML

CMA

RMW

HML

SMB

Rm_Rf

Correlation
Probability
Ri_Rf

2
2

2
2

2

2

-1.112

-1.114

1.141
1.3۹4
1.111

1.115

1.133
1.111
1.۹11
1.111
1.13۹
1.111

2

-1.142

1.835
1.111
-1.147
1.111
1.838
1.111
-1.148
1.111

1.111
1.218
1.111
1.381
1.111
-1.111
1.1۹1
1.1۹1
1.111

1.15۹
1.111
-1.127
1.218
1.171
1.111
1.183
1.111
-1.121
1.182
1.751
1.111

Ri_Rf
Rm_Rf
SMB

HML

RMW

CMA

WML

بر اساس نتایج حاصل از آزمون آماره پیرسون ،بین اکثر متغیرهای تحقیق همبستگی معناداری وجود دارد.
 -6-4بررسی مانایی متغیرهاي پژوهش
پیش از برآورد مدل تحقیق ،الزم است مانایی تمام متغیّرهای مورداستفاده در تخمینها ،مورد آزمون
قرار گیرد .زیرا نا مانایی متغیّرها چه در مورد دادههای سری زمانی و چه دادههای پانل باعث بروز مشکل
رگرسیون کاذب میشود .در این مطالعه برای آزمون مانایی متغیرها از آماره لوین لین چو بهره گرفتهشده
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است .در این آزمون بارد  H0عدم مانایی یا ریشه واحد رد میشود و مانایی پذیرفته میشود .در نگاره  5نتایج
آزمون فوق ارائهشده است .ب ا توجه به نتایج ارائه شده در نگاره  ،5بررسی مقادیر آمارههای محاسبهشده و
سطح معنیداری آنها نشان میدهد که تمامی متغیّرها در سطح  35درصد مانا هستند.
نگاره  -5آزمون مانایی متغیرهاي تحقیق
متغیر

آماره محاسبه شده

سطح معنی داري

صرف بازده سهام
صرف ریسک بازار

-45/754
-48/731

1/1111
1/1111

عامل اندازه

-41/312

1/1111

عامل ارزش دفتری به بازار

-43/58۹

1/1111

عامل سودآوری

-45/225

1/1111

عامل سرمایه گذاری

-۹2/۹35

1/1111

عامل شتاب

-48/518

1/1111

 -6-5برآورد مدلهاي پژوهش
همانطور اشاره شد در این تحقیق فرضیههای از رویکرد رگرسیون و با استفاده از روش دادههای پانل
برآورد میشوند .در این مدلها برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش دادههای پانل در
برآورد کارآمد خواهد بود یا دادههای ترکیب از آزمون  Fلیمراستفاده شده است ،و برای اینکه مشخص گردد
کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسبتر است از آزمون هاسمن استفادهشده است.
نتایج حاصل از این آزمونها در نگاره  ۹آمده است.
نگاره  -6نتایج انتخاب الگو براي برآورد مدل تحقیق
سطح

نوع آزمون

آماره آزمون

سه عاملی
فاما و فرنچ

آزمون  Fلیمر

F
2
F
2
F
2

چهار عاملی
کرهارت
پنج عاملی
فاما و فرنچ
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آزمون هاسمن
آزمون  Fلیمر
آزمون هاسمن
آزمون  Fلیمر
آزمون هاسمن

مقدار آماره

درجه آزادي

P-Value

2/521

()1871،242

1/1112

52/۹5۹

8

1/1111

2/531

()1872،242

1/1111

11/۹33

4

1/1111

2/377

()1871،242

1/1111

227/115

5

1/1111

آزمون
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با توجه به نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر ،ازآنجاییکه مقدار  P-Valueاین آزمون در هر سه مدل کمتر از
 1/15میباشد ،ناهمسانی عرض از مبدأها پذیرفتهشده و الزم است در برآورد مدلها از روش دادههای پانل
استفاده شود .همچنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن و  P-Valueآن ،ازآنجاییکه مقدار  P-Valueآن در
هر سه مدل کمتر از  1/15میباشد ،همه مدلها با است فاده از روش اثرات ثابت برآورد میشود .در نگاره 7
نتایج حاصل از برآورد مدلها به همراه مفروضات رگرسیون کالسیک مربوط به آن ارائهشده است .در بررسی
معنیدار بودن مدل تحقیق ،با توجه به اینکه مقدار احتمال ( )P-VALUEآماره  Fدر هر سه مدل از 1/15
کوچکتر میباشد ( )1/111با اطمینان  %35معنیدار بودن کلی مدل در کلیه سطوح تائید میشود.
نگاره  -7نتایج برآورد مدلهاي تحقیق
سه عاملی

چهارعاملی

پنج عاملی

پنج عاملی و

فاما و فرنج

کرهارت

فاما و فرنج

عامل شتاب

ضریب ثابت
(آماره )t
( )P-Value

-1/۹747
()-11/8۹8
()1/1111

-2/81۹3
()-21/۹۹1
()1/1111

-1/۹58۹
()-5/435
()1/1111

-1/8718
()-21/182
()1/1111

صرف ریسک بازار
(آماره )t
( )P-Value

1/4133
()12/۹12
()1/1111
2/123

1/1412
()12/172
()1/1111
8/313

2/4311
()42/318
()1/1111
1/41۹

1/1311
()21/۹12
()1/1111
2/111

عامل اندازه
(آماره )t
( )P-Value

1/2488
()4/181
()1/1111
2/235

1/1771
()8/418
()1/1117
2/235

1/1184
()8/۹13
()1/1111
2/141

1/2۹15
()4/378
()1/1111
2/143

عامل ارزش بازار به دفتری
(آماره )t
( )P-Value

-1/2171
()-8/518
()1/1114
2/115

-1/2152
()-4/257
()1/1111
2/11۹

-1/2541
()-4/441
()1/1111
2/۹11

-1/1144
()-4/113
()1/1111
2/۹14

2/4114
()11/۹37
()1/1111
1/418

5/۹532
()24/4۹3
()1/1111
4/185

1/148۹
()2/515
()1/2811

1/153۹
()2/83۹
()1/2۹15

ضرایب /مدلها

آماره

آماره

آماره

VIF

VIF

VIF

عامل سودآوری
(آماره )t
( )P-Value

آماره

-

-

VIF

عامل سرمایه گذاری
(آماره )t
( )P-Value

-

-
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ضرایب /مدلها

آماره

سه عاملی

چهارعاملی

پنج عاملی

پنج عاملی و

فاما و فرنج

کرهارت

فاما و فرنج

عامل شتاب

2/۹52

2/۹58

VIF

عامل شتاب
(آماره )t
( )P-Value
ضریب تعیین مدل

1/742۹

1/1545
()3/۹88
()1/1111
8/318
1/7311

1/1171

آماره  Fمدل
( )P-Value

2۹۹/342
()1/1111

113/821
()1/1111

183/747
()1/1111

237/54۹
()1/1111

آماره
( )P-Value
آماره Breusch-Pagan
( )P-Value

2/2۹8
()1/5511
2/113
()1/8574

2/183
()1/831۹
2/511
()1/8547

2/184
()1/8335
2/741
()1/1713

2/122
()1/545۹
4/381
()1/1۹83

2/315

2/112

2/1۹2

2/381

آماره

VIF

Jarque-Bera

آماره

-

Durbin-Watson

-

-2/152۹
()-22/۹84
()1/1111
2/175
1/77۹1

در بررسی مفروضات رگرسیون کالسیک نیز نتایج آزمون جارکوا  -برا گویای آن است که در هر سه مدل
باقیماندههای حاصل از برآورد در سطح اطمینان  %35از توزیع نرمال برخوردار میباشند بهطوریکه مقدار
احتمال ( )P-VALUEمربوط به این آزمون برای هر سه مدل بیشتر از  1/15است .یکی دیگر از مفروضات
آماری رگرسیون کالسیک همسانی واریانس باقیماندهها میباشد  .در این مطالعه برای بررسی همسانی
واریانسها از آزمون برش  -پاگان استفادهشده است .دراینارتباط مقدار احتمال ( )P-VALUEمربوط به این
آزمون در سطح هر سه مدل بیشتر از  1/15بوده و نشاندهنده همسانی واریانس باقیماندهها میباشد.
همچنین در این مطالعه برای آزمون همبسته نبودن باقیماندهها که یکی از مفروضات تجزیهوتحلیل و تحلیل
رگرسیون میباشد و خودهمبستگی نامیده میشود از آزمون دوربین واتسون استفادهشده است .مقدار آماره
دوربین واتسن در هر سه مدل مابین عدد  2/5و  1/5بوده و عدم وجود خودهمبستگی بین باقیماندهها،
بهعنوان یکی از فرضهای اساسی رگرسیون در همه مدلها پذیرفته میشود .نهایتاً در خصوص هم خطی
میان متغیرهای تحقیق نیز با توجه به اینکه مقدار آمار  VIFبرای تمامی متغیرها کمتر از  21میباشد
میتوان گفت هم خطی شدیدی میان متغیرهای تحقیق وجود ندارد.
 -6-7نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش
بر اساس نتایج ارائهشده در نگاره  ،7مدل چهار عاملی کرهارت احتمال ( )P-Valueآماره  Fمدل بیشتر
از  1/15بوده ( )1/1111و نشاندهنده معنیداری کل مدل در سطح اطمینان  35درصد میباشد .با توجه به
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ضریب تعیین این مدل که برابر با  1/7311میباشد میتوان گفت مدل چهار عاملی کرهارت توانایی توضیح
و پیشبینی  73/11درصد بازده مورد انتظار سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه ایران را دارا میباشد .از
سوی دیگر در مدل پنج عاملی فاما و فرنچ نیز احتمال ( )P-Valueآماره  Fمدل بیشتر از  1/15بوده
( )1/1111و نشاندهنده معنیداری کل مدل در سطح اطمینان  35درصد میباشد .ضریب تعیین این مدل
نیز برابر با  1/1171بوده و گویا ی آن است که مدل پنج عاملی فاما و فرنچ توانایی توضیح و پیشبینی
 11/71درصد از بازده مورد انتظار سهام شرکتها ی فعال در بازار سرمایه ایران را دارد .دراینارتباط
ازآنجاییکه ضریب تعیین مدل پنج عاملی فاما و فرنچ بیشتر از ضریب تعیین مدل چهار عاملی کرهارت می
باشد ( 73/11درصد <  11/71درصد) فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان  35درصد تأییدشده و مؤید آن
است که قدرت مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در توضیح بازده مورد انتظار سهام نسبت به مدل چهار عاملی
کرهارت بیشتر است.
با توجه به مبانی نطری تحقیق انتظار می رفت که مدل پنج عاملی فاما و فرنچ نسبت به مدل های
پیشین خود دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتر باشد و این مساله از نظر آزمون های اقتصادسنجی مورد
تایید قرار گرفت .این بدان معناست هنگامی که سرمایه گذار میخواهد در یک یا چند دارایی سرمایه
گذاری کند ،با استفاده از این مدل قادر خواهد بود پرتفویی را انتخاب کند که در آینده دارای بازده بیشتر
و ریسک کمتر باشد .بنابراین مدل پنج عاملی فاما و فرنچ که اولین بار در بازار سرمایه ایران مورد بررسی
قرار گرفته است می تواند به عنوان یک مدل مالی جدید نسبت به سایر مدلهای قبلی در پیشبینی بازده
مورد انتظار به سرمایه گذاران بالقوه در بورس اوراق بهادار کمک نماید .قدرت توضیح دهندگی باالی این
مدل نسبت به مدلهای پیشین نشان می دهد که این مدل قابلیت کاربردی بهتری دارد.
 -6-8نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش
بر اساس نتایج ارائهشده در نگاره  ، 7در مدل سه عاملی فاما و فرنچ احتمال ( )P-Valueآماره  Fمدل
بیشتر از  1/15بوده ( )1/1111و نشاندهنده معنیداری کل مدل در سطح اطمینان  35درصد میباشد .با
توجه به ضریب تعیین این مدل که برابر با  1/742۹میباشد میتوان گفت مدل سه عاملی فاما و فرنچ توان
توضیح و پیشبینی  74/2۹درصد بازده مورد انتظار سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران را دارا میباشد .دراینارتباط ازآنجاییکه ضریب تعیین مدل پنج عاملی فاما و فرنچ بیشتر از ضریب
تعیین مدل سه عاملی فاما و فرنچ میباشد ( 74/2۹درصد <  11/71درصد) فرضیه دوم تحقیق نیز در سطح
اطمینان  35درصد تأییدشده و مؤید آن است که افزودن دو عامل سودآوری و سرمایهگذاری به مدل سه
عاملی فاما و فرنچ ،توان توضیح دهندگی مدل را افزایش میدهد.
در مدل سه عاملی فاما و فرنچ که در تحقیقات گوناگونی مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شد که
عالوه برمیانگین تغییرات شاخص بازار عواملی چون اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان
سهام به ارزش بازار سهام نیز در پیش بینی بازده مورد انتظار موثر هستند آنها در نسخه مکمل پنج عاملی
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خود ،عالوه برعوامل قبلی ،با جمع آوری شواهد تجربی در بورس کشور آمریکا نشان دادند که دو عامل
سودآوری و سرمایه گذاری نیز می تواند قدرت تبیین مدل را برای پیش بینی بازده سهام افزایش دهد ،زیرا
تفاضل سودآوری باال و پایین وسرمایه گذاری زیاد وکم در پرتفوی های مختلف در بلندمدت باعث افزایش
سودآوری و به تبع آن افزایش بازده خواهد بود .براساس شواهد تجربی بدست آمده در شرکت های نمونه
در بورس ایران در فاصله زمانی سالهای  2811الی  2831اضافه نمودن این دو عامل باعث افزایش قدرت
توضیح دهندگی مدل پنج عاملی گردیده و شواهد فوق همانند نتیجه تحقیق فاما و فرنچ ( )1128موید این
مطلب است .در نتیجه می توان به جای مدل سه عاملی برای پیش بینی بازده مورد انتظار از مدل مکمل
استفاده نمود.
 -7نتیجهگیري و بحث
هدف اساسی تحقیق حاضر مقایسه قدرت توضیحی مدل چهار عاملی کرهارت و مدل پنج عاملی فاما و
فرنچ در پیشبینی بازده مورد انتظار سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .برای
آزمون فرضیهها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفادهشده است .روش آماری مورداستفاده در این
تحقیق روش دادههای پانل میباشد .پس از انجام آزمونهای اعتباری به این نتیجه رسیدیم که ،مدل پنج
عاملی دارای توان بیشتری برای توضیح بازده مورد انتظار سهام است .درنتیجه فرضیه اول تأییدشده است.
نتایج این فرضیه با نتایج تحقیق فاما و فرنچ ( )1125مطابقت دارد .همچنین افزودن دو عامل سرمایهگذاری
و سودآور ی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ توان توضیحی الگو افزایش مییابد ،درنتیجه فرضیه دوم نیز تأیید
میشود .نتایج این فرضیه با نتایج تحقیق فاما و فرنچ ( ،)1128فاما و فرنچ ( ،)1125چای و همکاران
( )1125مطابقت دارد و با نتایج پژوهش فرانک و همکاران ()1125مغایرت دارد .این یافتهها حاکی از برتری
اعتبار تجربی الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ نسبت به الگوی سه عاملی فاما و فرنچ و چهار عاملی کرهارت در
پیشبینی بازده مورد انتظار سهام دارد .درهرصورت این نتایج میتواند درک و دانش سرمایهگذاران و
پژوهشگران حوزه بازار سرمایه را افزایش دهد و در پرتو آن شاید بتوان به شناسایی عوامل دیگری که توانایی
توضیح دادن تغییرات بازده را داشته باشند دستیافت.
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