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چكیده
هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین همگرایی و روند حرکت سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  4831الی  4838است .بدین منظور ابتدا با پیروی از رویکرد
ارائهشده در پژوهش واهال ویاووز ( )3148طبقات تشکیل و همگرایی هر شرکت با طبقه خویش محاسبه
شد و ضمن بهکارگیری رویکرد جیگادیش و تیتمن ( )4398برای معین نمودن پرتفوی شرکتهای برنده و
بازنده ،به بررسی ارتباط بین همگرایی و روند حرکت سهام در این شرکتها پرداخته شد .نتایج نشان
میدهد بین همگرایی و میانگین بازده  3،8و  43ماه گذشته ،در شرکتهای برنده با همگرایی باال و
شرکت های بازنده با همگرایی پایین رابطه معناداری وجود دارد .در شرکتهای برنده با همگرایی باال با
افزایش بازه زمانی بازده گذشته ،میزان تأثیر همگرایی بر بازده گذشته افزایش مییابد .همچنین در
شرکتهای بازنده با همگرایی پایین با افزایش بازه زمانی بازده گذشته ،میزان تأثیر همگرایی بر بازده گذشته
کاهش مییابد.
واژههاي کلیدي :بازده طبقهای ،سرمایهگذاری طبقهای ،روند حرکت سهام ،همگرایی.

 -4دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان) ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول)
l.safdariyan@gmail.com

 -3دانشیارحسابداری ،دانشگاه اصفهان ،گروه حسابداری ،اصفهان ،ایران
 -8دانشیار اقتصاد بینالملل ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه ،گروه مدیریت و اقتصاد ،مبارکه ،ایران
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 -1مقدمه
یکی از مشخصترین مکانیسمهای تفکر بشری ،طبقهبندی کردن اشیا بر مبنای شباهات بین آنهاست.
اینگونه طبقهبندی حتی در بازارهای مالی نیز رایج است .31این رویکرد زمانی رخ میدهد که
سرمایهگذاران بهمنظور تصمیمهای سرمایهگذاری ،ابتدا دارایی های مالی بازار را به گروهایی همچون سهام
ارزشی یا رشدی ،اوراق مشارکت و یا اوراق مالی پرخطر گرو ه بندی می کنند سپس وجوه خود را به این
3
گروهها اختصاص میدهند .به این گروهها در اصطالح طبقه  4و به این روند اصطالحاً سرمایهگذاری طبقهای
گفته میشود  .9به دو دلیل سرمایهگذاران نهادی و منفرد ،سرمایهگذاری طبقهای را دنبال میکنند.
نخست :طبقهبندی کردن ،مشکل انتخاب کردن را کاهش میدهد و اجازه میدهد حجم گستردهای از
اطالعات پردازش گردد همچنین اختصاص دادن وجوه مالی بین ده طبقه پیچیدگی کمتری نسبت به
اختصاص وجوه مالی به هزاران نوع دارایی موجود در بازار دارد .دوم ،طبقهبندی سبب میشود سرمایهگذاران
بهتر بتوانند عملکرد مدیران مالی را تحلیل نمایند .3
همگرایی یک سهم با طبقهاش ،ابزار ارزشمندی در هنگام سرمایهگذاری طبقهای است و باعث میشود
که هنگام پژوهش و بررسی طبقات به تمام طبقات در سرمایهگذاری طبقهای به یک اندازه اهمیت داده
نشود و فقط بر روی طبقاتی با حداکثر بازده گذشته متمرکز شود .درواقع همگرایی هر سهم با طبقهاش
وسیلهای برای ارزیابی توانایی پیش پینی پذیری ایجادشده توسط سرمایهگذاری طبقهای است .43
همچنین نسبت به سایر شاخصهای شناختهشده مؤثر درروند حرکت سهام مثل حساسیت سرمایهگذاران،
اریبهای رفتاری میتوان همگرایی را با دقت بیشتری اندازهگیری کرد .پس سؤال اساسی این است که اگر
سرمایهگذاری طبقهای باعث ایجاد روند حرکت سهام و همگرایی در سطح طبقهها میشود آیا بین همگرایی
شرکتهای برنده و بازنده و میانگین بازده گذشته ارتباطی وجود دارد؟ در ادامه ابتدا مبانی نظری و پیشینه
پژوهش موردبررسی قرار میگیرد .سپس ضمن بیان فرضیههای پژوهش و روش آزمون آنها ،یافتههای
حاصل از آزمون ارائه میشود .در پایان نیز به بحث و نتیجهگیری و بیان محدودیتهای مطالعه پرداخته
میشود.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
گرایش و تمایل افراد به طبقهای خاص در یک مقطع زمانی دالیل مربوط به خود را دارد .سازوکارهای
متفاوتی سبب میشود تا افراد به طبقات گوناگون در مقاطع مختلف زمانی عالقهمند باشند و در راستای
طبقات دست به انتخاب زده و بهاصطالح بین طبقات حرکت کنند .دنبال کردن عملکرد نسبی ،یکی از این
سازوکارها است .پیگیری و دنبال کردن طبقاتی که نسبت به سایر طبقات در مقطعی از زمان عملکرد بهتری
دارند میتواند باعث شود که بعضی از طبقات نسبت به دیگر طبقات ارجحیت و یا اولویت داشته باشند و
معموالً از تفاوت بین سطوح عملکرد طبقات بهمنظور جداسازی آنها استفاده میشود .با کمک این ویژگی
میتوان طبقات را از هم متمایز نمود و بهعبارتیدیگر یک طبقه خاص را معرفی نمود .41
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به حرکت مشابه و به هم مرتبط بازده داراییها همگرایی گفته میشود .الگوی همبستگی مثبت بازده
داراییها در میان معامالت متفاوت و گوناگون اوراق بهادار همگرایی نامیده میشود و همگرایی بازده هر
سهم نسبت به طبقهای که در آن قرار دارد از طریق تخمین بتای بازده آن سهم نسبت به بازده موزون آن
طبقه به دست میآید .3
دو تئوری در مورد همگرایی وجود دارد :تئوری اول دارای دیدگاهی سنتی با تأکید بر ارزشهای اساسی
است که دارای مفروضات اولیه شامل اقتصاد با هزینه مبادله صفر و سرمایهگذاران عقالیی است و بر طبق آن
همگرایی در قیمتها ،منعکسکننده همگرایی در ارزشهای اساسی است .در این اقتصاد قیمتها برابر
باارزشهای اساسی است درواقع ارزش یک دارایی برابر با تنزیل معقوالنه جریانهای نقدی پیشبینیشده آن
با نرخ بهره متناسب با ریسک است پس بنابراین هرگونه همگرایی در قیمت داراییها باید ناشی از همگرایی
در ارزشهای اساسی باشد.43
تئوری دوم دارای دیدگاه رفتاری است و دربرگیرنده اقتصاد دارای هزینه مبادله با سرمایهگذاران
نامعقول است که در آن آربیتراژ دارای محدودیت است و همگرایی قیمتها از همگرایی ارزشهای اساسی
جدا میشود و ناشی از ارزشهای اساسی نیست .در این حالت همگرایی مبتنی بر احساسات و حساسیت
است درواقع احساسات و حساسیت سرمایهگذاران ،بر روی مبادالت ایشان ،قیمتها و درنهایت همگرایی
قیمتها تأثیر میگذارد .بر طبق تئوری دوم اگر معامله گران دارای احساسات متقارن و همبسته باشند و اگر
مبادالت آنها بر قیمتها تأثیر بگذارد بهموازات آنکه آنها وجوه خود را از یک طبقه به طبقه دیگر حرکت
میدهند تقاضا و نیاز هماهنگ ایشان باعث ایجاد عوامل مشترک در بازده داراییهایی میشود که در یک
طبقه قرار دارند؛ حتی باوجودآنکه جریانهای نقدی آن طبقه همبستگی نداشته باشند .در این حالت در
بازده داراییهایی که توسط این سرمایهگذاران خریداری ،نگهداری و مبادله میشود عوامل مشترکی به وجود
میآید .3
باربریز و شلیفر ( )3118همگرایی در سرمایهگذاری طبقهای را در درون طبقه و در سرتاسر طبقات
موردبررسی قراردادند .این دو پژوهشگر هنگام بررسی همگرایی بازده دارایی ها در درون طبقات دریافتند،
سرمایهگذاری طبقهای باعث میشود همبستگی بازده داراییهایی که در یک طبقه قرار دارند افزایش یابد.
بهعبارتیدیگر سرمایهگذاری طبقهای باعث افزایش همگرایی بین بازده داراییهای یک طبقه میشود.
هنگامیکه دو دارایی در یک طبقه قرار دارند همگرایی بین بازده آنها بیشتر از همگرایی بین جریانهای
نقدی آنهاست .هنگامیکه سرمایهگذاریها بر اساس طبقه و عملکرد گذشته آن باشد ،قیمت داراییهایی
که در یک طبقه قراردادند ،نسبت به جریانهای نقدی آنها همگرایی بیشتری دارد چون هنگامیکه
سرمایهگذاری بر روی یک طبقه بر اساس عملکرد برتر گذشته آن صورت گیرد سرمایهگذاران در تمام
داراییها و سهام آن طبقه بیشتر سرمایهگذاری میکنند و تمام داراییهای موجود در آن طبقه همه باهم
شامل افزایش قیمت میشوند .درواقع تقاضای هماهنگ سرمایهگذاران باعث میشود که همگرایی بین
قیمتها از همگرایی بین جریانهای نقدی فراتر رود.9
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در هنگام سرمایهگذاری طبقهای ،مفروضات اولیه بر این اساس است که بسیاری از سرمایهگذاران وجوه
خود را بر اساس عملکرد نسبی گذشته تخصیص میدهند و وجوه خود را در طبقاتی که درگذشته عملکرد
خوبی داشته سرمایهگذاری میکنند .ایشان این کار را با خارج کردن و برداشتن وجوه خود از طبقاتی که
عملکرد ضعیفی دارند انجام میدهند .مطالعه همگرایی در سرتاسر طبقات آشکار نموده است هنگامیکه دو
دارایی در دو گروه متفاوت قرار میگیرند ،همگرایی بازده کاهش مییابد به دلیل آنکه اگر فرض شود که
این دو دارایی در دوطبقه مقابل هم قرارگرفته باشند یک خبر خوب در مورد طبقه اول منجر به جذب
جریانهای سرمایهگذاری از طبقه دوم به سمت طبقه اول میشود این امر باعث میشود که بازده طبقات در
جهات مخالف حرکت کنند و همبستگی بین آنها کاهش یابد .41
وجود سرمایهگذارانی که سرمایههای خود را بر اساس طبقات و عملکرد نسبی آنها تخصیص میدهند
باعث ایجاد خودهمبستگی مثبت بین بازدههای طبقه در کوتاهمدت و خودهمبستگی منفی بین بازدههای
طبقه در بلندمدت میگردد .یک بازده خوب در مورد یک طبقه منجر به جذب سرمایهگذارانی میگردد که
باعث میشوند قیمتها در آینده دوباره (با توجه به مطلب بیانشده در مورد همگرایی در درون طبقات،
سرمایهگذاری طبقهای در مرتبه اول با جذب جریانهای سرمایهگذاری باعث افزایش هماهنگ قیمتها شده
است) افزایش یابند و خودهمبستگی مثبت ایجاد گردد .نوسان قیمت درنهایت معکوس میگردد و
خودهمبستگی مثبت در طبقه مذکور معکوس گردیده و در بلندمدت در طبقه خودهمبستگی منفی ایجاد
میشود .44
یکی از راهبردهای مهم و پرکاربرد درزمینه ی تحلیل عوامل مؤثر بر بازده سهام در بین تحلیل گران،
مدیران پرتفوی و سایر سرمایهگذاران در بازارهای نوین سرمایه دنیا راهبرد روند حرکت سهام  8است .با
کمک این راهبرد ،سعی میشود که با استفاده از عملکرد گذشته بازده سهام ،عملکرد آتی بازده سهام
پیشبینی و با استفاده از آن بازدهی اضافی ایجاد شود .راهبرد روند حرکت سهام از قانون دوم نیوتن عاریت
گرفتهشده است و شامل حرکت در جهت مشابه بازار است .این راهبرد براین باور است که روندهای اخیر
بازده سهام ادامه پیدا میکنند .راهبرد سرمایهگذاری روند حرکت سهام میتواند ماهانه یک درصد بازده
بیشتر نسبت به بازده بازار به دست آورد.43جیگادیش و تیتمن ()4338سهام موردمطالعه خود را بر اساس
بازده  8تا  43ماه گذشته سهام به دهکها طبقهبندی نمودند .سپس دهک اول را که دارای بیشترین
میانگین بازده گذشته است ،پرتفوی برنده نامیدند و دهک آخر را که دارای کمترین میانگین بازده گذشته
است پرتفوی بازنده نامیدند .درنهایت ایشان به این نتیجه رسیدند که راهبرد سرمایهگذاری روند حرکت
سهام که پرتفوی برنده را میخرد و پرتفوی بازنده را میفروشد در میانمدت بازده غیرعادی معنیداری را
ایجاد میکند .به اعتقاد آنان سودآوری پرتفوهای روند حرکت سهام ناشی از عکسالعمل با تأخیر قیمت
سهام به اطالعات مخصوص شرکت است.
هنگامیکه سرمایهگذاری در سطح طبقات و بر اساس عملکرد نسبی گذشته آنها صورت گیرد راهبرد
روند حرکت سهام هم در سطح داراییها هم در سطح طبقات سودمند هست .اگر یک دارایی در دوره
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گذشته عملکرد خوبی داشته است این احتمال وجود دارد که عملکرد خوب این دارایی ناشی از آن باشدکه
دارایی در طبقهای خوب قرارگرفته ،طبقهای که جریانهای سرمایهگذاری سرمایهگذاران را بهسوی خود
جذب میکند و باعث میشود این دارایی در آینده خودش بهخوبی عمل کند .9بهگونهای مشابه
داراییهایی که متعلق به طبقات غیر مشهور و ناشناخته توسط سرمایهگذاران هستند و در نتیجه جریانهای
سرمایهگذاری اندکی را جذب میکنند کمتر از ارزشهای اساسی خود مبادله میشوند ،در وضعیت نامساعد
قرار میگیرند .همگرایی داراییهایی که در یک طبقه هستند باالست و هنگامیکه این داراییها در طبقات
متفاوتی قرار میگیرند همگرایی کاهش مییابد بازدههای طبقهای الگوی مناسبی برای نشان دادن
خودهمبستگی مقطعی هستند و در این حالت راهبرد روند حرکت سهام مفید است.44اردیا و همکاران
 )3143(1نشان میدهند اگرچه بسیاری از صندوقهای سرمایهگذاری بهمنظور سرمایهگذاری ویژگیهای
سادهای همچون ارزش بازار سهام ،سود نقدی و درآمد طبقات را پی گیری میکنند ،اما میتوان از تغییرات
زمانی نسبی عملکرد این ویژگیها نیز بهمنظور تخصیص پرتفوها به طبقات نیز سود برد و همچنین
بهکارگیری یک مدل تک عاملی میتواند در تخصیص پویای طبقات سودمند باشد .تیموتی و همکاران
 )3149(9با بررسی ریسک سقوط سرمایهگذاری مبتنی بر طبقه ،نشان دادند ریسکهای سقوط
سرمایهگذاریها ی مبتنی بر روند حرکت سهام از ریسک سقوط مبتنی بر اندازه و ارزش سهام بزرگتر
هستند .از سویی دیگر تنوعبخشی بینالمللی ریسک سقوط مبتنی بر اندازه و ارزش سهام را کاهش میدهد
اما بر ریسک سقوط مبتنی بر روند حرکت سهام تأثیری ندارد .راسل و کوئینگ ( )3141تصمیمهای
سرمایهگذاری سرمایهگذاران جزء را در صنعت ،مورد آزمون و بررسی قراردادند و دریافتند که رفتار
سرمایهگذاران جزء در هنگام سرمایهگذاری در صنایع گوناگون ،مطابق با مدل سرمایهگذاری مبتنی بر طبقه؛
پیشنهادشده توسط باربریز و شلیفر ( )3118است .همچنین تقاضای سرمایهگذاران جزء و مبادالت تجاری
آنها در سطح صنایع گوناگون دارای همبستگی باالیی بوده و بهگونها ی قوی با بازده گذشته ارتباط دارد،
بعالوه تقاضای این دسته از سرمایهگذاران بازده هفته آتی را بهطور مثبت و بازده سه ماه الی یک سال آتی را
بهطور منفی پیشبینی مینمایند.
واهال و یاووز ( )3148نیز با اتکا بر پژوهش باربریز وشلیفر( )3118به بررسی همگرایی وروند حرکت
سهام در پرتفوهای برنده وبازنده پرداختند و نشان دادند بهموازات افزایش همگرایی در طبقات بازده پرتفو
های برنده افزایش و بازده پرتفوهای بازنده کاهش می یابد و همچنین پرتفو های برنده خریدار و بازنده
فروشنده با همگرایی باال نسبت به پرتفوهای برنده خریدار بازنده فروشنده با همگرایی پایین ،بازده بیشتری
کسب میکنند.
مطالعه بایر ( )3144نشان میدهد قواعد سادهای که شاخصهای بارا و s&pبرای تعیین نمودن سهام
رشدی و ارزشی استفاده میکنند،باعث میشود حتی اگر ارزشهای اساسی داراییهای موجود در طبقههای
رشدی و ارزشی به هم مربوط نباشند ،به دلیل اثر مبادالت تجاری افراد در این طبقات ،بازده موجود در
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آنها به هم پیوسته باشند،بهعبارتیدیگر کوواریانس بازدهها تنها ناشی از کوواریانس ارزشهای اساسی نیست
بلکه برچسبهای رشدی و ارزشی نیز باعث ایجاد کوواریانس مازاد در بازدهها میشود.
از دیدگاه گرین و وانگ ( ) 3113مطابق با دیدگاه سنتی همگرایی ،سرمایه گذاران سهام را بر مبنای
قیمت شان طبقه بندی می کنند.
مطالعه گرین وود  )3113( 3نشان داد هنگام افزایش تقاضا برای خرید سهام  ،سرمایهگذاران در زمان
استفاده ازشاخص معمول نیکی ( 3399شاخص قیمتی موزون) نسبت به حالت بهکارگیری شاخص غیرمعمول
(شاخص قیمتی باارزشهای برابر بازار) با شدت بیشتری سهام شاخص را خریداری میکنند و اگر تقاضا
کاهش یابد با شدت بیشتری سهام شاخص را میفروشند .همچنین در شاخص معمول همگرایی سهام و
بتای آنها با سایر سهام نسبت به شاخص غیرمعمول بیشتر است.
کو مار و لی  )3113( 3احساسات سرمایه گذاران جزء و همگرایی بازده را درسرتاسرطبقات موردبررسی
قراردادند و با مشاهده یکجهت کلی در رفتار معامالتی سرمایهگذاران منفرد دریافتند هنگامیکه تعدادی از
سرمایهگذاران در حال خریدن (فروش) نوع خاصی از سهام هستند سایر سرمایهگذاران نیز تمایل به خرید
(فروش) این نوع سهام رادارند .همچنین تغییرات در پرتفوها هنگامیکه مبتنی بر احساسات سرمایهگذاران
جزء باشد می تواند باعث ایجاد همگرایی در بازده سهام باشد.
در خصوص بررسی نقش همگرایی و طبقه در ایران میتوان به پژوهش انجامشده توسط دولو و فرتوک
( )4833اشاره نمود .ایشان با بررسی تغییرات مشترک بازده سهام و روند حرکت سهام نشان دادند تغییرات
مشترک بازدههای سهام و سبک منجر به تغییر سود تداوم میشود.
هاشمی و میرکی ( )4833با بررسی سودآوری راهبرد روند حرکت سهام نشان دادند باوجوداینکه
پرتفوبندی بر اساس روند حرکت سهام  3و  41ماهه بازدهی مثبت و معنیداری ایجاد میکند اما بهکارگیری
راهبرد روند حرکت سهام در دوره زمانی موردبررسی  4838تا  4833بازده مازاد بر ریسک (بازده غیرعادی)
ایجاد نکرده است .بهعبارتدیگر سودهای ناشی از بهکارگیری راهبرد روند حرکت سهام به علت پذیرش
ریسک بیشتر است.
فالحپور وهمکاران ( )4833نشان دادند هنگامیکه اخبار خوب باعث می شود تا قیمت سهام به باالترین
قیمت طی مقاطع مشخص ( 9روز 31،روز 31،روز و  93هفته) درگذشته برسد ،حس خوشبینانه در بازار و
همچنین اثر اطالعاتی این افزایش قیمت ،منجر به افزایش رفتار تعقیب روند گذشته و بهتبع آن بهبود اثر
روند حرکت سهام یا اثر باالترین قیمتها در مقاطع کوتاهمدت (کمتر از یک سال) و میانمدت (یک سال)
میگردد .بدین معنا که سهامی که در دورههای زمانی یادشده دارای باالترین قیمتها بودهاند در آینده نیز
برنده خواهند بود و منجر به کسب بازدهی اضافی برای سهامداران خواهند شد.
اسالمی بیدگلی و همکاران ( )4833در پژوهش خویش با آزمون راهبرد سرمایهگذاری روند حرکت
سهام نشان دادند میانگین بازده ماهانه پرتفوی برنده در دوره نگهداری از میانگین بازده ماهانه پرتفوی بازنده
در همین دوره بیشتر است .این امر نشان میدهد که پرتفوی که در سه ،شش ،نه ،دوازده ماه گذشته بهترین
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عملکرد را داشته است (پرتفوی برنده) ،در سه ،شش ،نه ،دوازده ماه آینده به عملکرد بهتر خود نسبت به
پرتفوی که درگذشته بدترین عملکرد را داشته است (پرتفوی بازنده) ادامه میدهد.
 -2روششناسی پژوهش
این پژوهش ازلحاظ هدف بنیادی-تجربی و ازلحاظ ماهیت جزء پژوهشهای همبستگی است .دادههای
مورداستفاده بهصورت ماهانه است .دادههای جمعآوریشده از صورتهای مالی 491شرکت نمونه ،با استفاده
از نرمافزار اکسل  3دستهبندیشده و سپس متغیر بازده موزون طبقه به کمک برنامههای نوشتهشده توسط
نرمافزار ماکرو ماژول  ،41محاسبه گردید .درنهایت پس از محاسبه همگرایی هر شرکت و روند حرکت سهام
پرتفوها ،و مشخص نمودن پرتفوهای برنده با همگرایی باال ،برنده با همگرایی پایین ،بازنده با همگرایی باال و
بازنده با همگرایی پایین ،فرضیههای پژوهش با کمک نرمافزار ایویوز  44آزمون گردید.
جامعه آماری موردبررسی در این پژوهش شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه
زمانی  4831تا  4838است .برای انتخاب نمونه از روش حذفی سامانمند با اعمال محدودیتهای زیر
استفادهشده است-4:سال مالی شرکتها منتهی به  33اسفندماه هرسال باشد-3.حداقل هر سه ماه یکبار
سهام آنها در بورس اوراق بهادار مبادله شده باشد-8.اطالعات صورتهای مالی آنها بهصورت کامل در
دسترس باشد - 1 .جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگر ی مالی نباشند .با اعمال شرایط باال 491
شرکت بهعنوان نمونه آماری انتخاب شد.
 -3مدل پژوهش
تشکیل طبقات برای محاسبه همگرایی هر شرکت الزامی است .بدین منظور بر پایه پژوهش واهال ویاووز
( )3148ابتدا در مرحله اول شرکتهای موردمطالعه در هرماه بر اساس اندازه شرکت از کوچک به بزرگ
مرتبشده و به  9گروه دستهبندی میشوند بهگونهای که در هر گروه بیست درصد از شرکتهای
موردمطالعه قرار میگیرد .سپس در مرحله دوم شرکتهای موردمطالعه بهصورت مستقل از مرحله اول؛ بر
اساس نسبت ارزش دفتری به بازار از کوچک به بزرگ مرتبشده و به  9گروه دستهبندی میشوند بهگونهای
که در هر گروه بیست درصد از شرکتهای موردمطالعه قرار میگیرد ،سپس از اشتراک یا تقاطع گروههای
مرتبشده در مرحله اول و دوم  39طبقه ساخته میشود .نحوه ساختن طبقات در جدول  4نشان دادهشده
است .بهعنوانمثال مطابق با جدول ارائهشده ،طبقه  A1 B1دربرگیرنده شرکتهایی است که هم در گروه
 A1وهم در گروه  B1قرارگرفته اند و درواقع دارای کمترین ارزش دفتری به بازار و اندازه شرکت میباشند.
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جدول  -1نحوه تشكیل طبقات
 22پرتفو تشكیلشده حاصل از اشتراک

B/M

size

A1 B5

A1 B4

A1 B3

A1 B2

A1B1

B1

A1

A2 B5

A2 B4

A2 B3

A2 B2

A2B1

B2

A2

A3 B5

A3 B4

A3 B3

A3 B2

A3B1

B3

A3

A4 B5

A4 B4

A4 B3

A4 B2

A4B1

B4

A4

A5 B5

A5 B4

A5 B3

A5 B2

A5B1

B5

A5

مرحله اول و مرحله دوم

منبع :روش پژوهش

پس از تشکیل طبقات ،برای محاسبه همگرایی ،در هرماه برای هر شرکت موجود در  39طبقه ،برای  8ماه
قبل از روز مطالعه دو متغیر بازده روزانه و بازده موزون طبقه به کمک رابطه( )4استخراج و محاسبه میشود.
رابطه () 4

∑
∑

که در آن
 :بازده موزون طبقهای روزانه هر شرکت
 :ارزش بازار روزانه هر شرکت در طبقه
 :بازده روزانه هر شرکت در طبقه
برای محاسبه بازده موزون طبقهای هر شرکت در رابطه بازده روزانه خود شرکت در نظر گرفته نمیشود.
پس از محاسبه بازده موزون طبقهای روزانه برای تمام شرکتهای موردمطالعه ،برای محاسبه شاخص
همگرایی از مدل باربریز ،شلیفر و ورگلر  )3119( 43استفاده میشود و برای هر یک از سهام موجود در طبقه
همگرایی محاسبه میشود  .بدین ترتیب که بتای هر سهم نسبت به بازده طبقهاش برآورد میشود .بدین
منظور رگرسیون تک متغیره بازده روزانه هر سهم بر روی بازده طبقهای روزانه آن طبق رابطه ( )3تخمین
زده میشود.
رابطه ()3
 :بازده روزانه شرکت  iدر روز  tدر ماه موردمطالعه است که به طبقه  sتعلق دارد.
 :بازده موزون شده  48طبقه  sروز tماه موردمطالعه است که دربرگیرنده سهم شرکت  iاست و برای
اجتناب از همبستگی مکانیکی بین سهم  iو پرتفو برمبنای طبقه هنگام محاسبه بازده موزون شده طبقه s
بازده سهم  iدر نظر گرفته نمیشود.
 :همگرایی شرکت نسبت به طبقه خود در ماه مورد مطالعه
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بدین ترتیب برای تمام شرکت های موردمطالعه در هرماه در بازه زمانی  4831الی  4838متغیر
همگرایی ( ) محاسبه میگردد .پس آن تمام شرکت های موردمطالعه در این بازه زمانی بر اساس روش
ارائهشده در پژوهش واهال و یاووز ( ، )3148بر اساس همگرایی محاسبهشده خود از کوچک به بزرگ
مرتبشده و به سه قسمت مساوی تقسیم میگردند  .اولین قسمت این شرکتها،شرک شرکتی با همگرایی
پایین ( )C1نامیده میشوند و آخرین قسمت ،شرکتهای با همگرایی باال ( )C3نامیده میشوند .
ازآنجاییکه سرمایهگذاری مبتنی بر طبقات ،باعث به وجود آمدن روند حرکت در سهام میشود  3به
منظور مشخص نمودن شرکتهای برنده ) (R10و شرکتهای بازنده ) (R1محاسبه روند حرکت سهام
برای هر شرکت الزامی است تا بتوان رابطه بین همگرایی و بازده گذشته را در این شرکتها بهدقت بررسی
نمود.
بر همین اساس به تبعیت از روش ارائهشده توسط جیگادیش و تیتمن ( )4338دربازه زمانی 4831
الی  4838برای تمامی شرکتها در هرماه بر اساس رابطه( )8متوسط بازده  3ماه گذشته محاسبه میشود.
رابطه() 8

∑

̅

پسازآن تمامی شرکتها بر اساس ̅ محاسبهشده از کوچک به بزرگ مرتب شده و به ده دهک مساوی
تقسیم میگردند .دهک اول این شرکتها ،شرکتهای بازنده یا ) (R1نامیده میشوند.دهک دهم این
شرکتها ،شرکتهای برنده یا ) (R10نامیده میشوند.
از اشتراک بین شرکتهای برنده با شرکتهای با همگرایی باال ،شرکتهای برنده با همگرایی
باالمشخص می شود .از اشتراک بین شرکتهای برنده و شرکتهای با همگرایی پایین  ،شرکت های برنده با
همگرایی پایین مشخص میگردند .از اشتراک بین شرکتهای بازنده با شرکتهای با همگرایی باال
شرکت های بازنده با همگرایی باالمشخص می شوندو از اشتراک بین شرکت های بازنده با شرکتهای با
همگرایی پایین  ،بازنده با همگرایی پایین مشخص میگردند .سپس تأثیر همگرایی بر میانگین بازده
گذشته این شرکتها بررسی می شود.در این پژوهش متغیر مستقل همگرایی هر شرکت می باشد که از
رابطه  3محاسبه شده است.متغیر وابسته بازده 8،3و 43ماه گذشته می باشد.
 -4فرضیههاي پژوهش
بر طبق راهبرد روند حرکت سهام ،بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته (سهامی که درگذشته
دارای بازدهی باالیی بوده است) و فروش سهام بازنده (سهامی که درگذشته دارای بازدهی پایین بوده است)
به دست میآید .43ازآنجاییکه همگرایی شرکت با طبقهای که در آن واقعشده است ،میزان پی گیری و
معامله سهام آن شرکت را نشان میدهد  .9به منظور بررسی رابطه بین همگرایی و روند حرکت سهام چهار
فرضیه به شرح زیر تدوین گردد:
فرضیه اول :در شرکتهای برنده با همگرایی باال ،همگرایی بر میانگین بازده گذشته سهام تأثیر دارد.
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فرضیه دوم :درشرکتهای برنده با همگرایی پایین ،همگرایی بر میانگین بازده گذشته سهام تأثیر دارد.
فرضیه سوم :در شرکتهای بازنده با همگرایی باال ،همگرایی بر میانگین بازده گذشته سهام تأثیر دارد.
فرضیه چهارم :درشرکتهای بازنده با همگرایی پایین ،همگرایی بر میانگین بازده گذشته سهام تأثیر دارد.
 -2یافتههاي پژوهش
در این بخش ابتدا به تشریح آمار توصیفی متغیرهای پژوهش پرداخته میشود.سپس یافته حاصل از آزمون
فرضیهها ارائه میگردد.
 -1-2آمار توصیفی
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  3ارائه شده است.مطابق با این جدول انحراف معیار بازده در
شرکتهای برنده با همگرایی پایین ( )41/31نسبت به شرکتهای برنده با همگرایی باال ( )41/39کمتر
است که نشاندهنده پراکندگی کمتر این متغیر در شرکتهای برنده با همگرایی پایین است .انحراف معیار
بازده در شرکتهای بازنده با همگرایی پایین ( )3/8نسبت به شرکتهای بازنده با همگرایی باال ()3/9
کمتراست که نشاندهنده پراکندگی کمتر این متغیر در شرکتهای با همگرایی پایین است .میانگین بازده
در تمام این شرکتها دارای عدم تقارن و کشیدگی مثبت است .انحراف معیار متغیر همگرایی نیز در
شرکتهای برنده با همگرایی پایین ( )1/333نسبت به شرکتهای برنده با همگرایی باال ( )3/3کمتر است
که نشاندهنده پراکندگی کمتر این متغیر در شرکتهای با همگرایی پایین است .عدم تقارن متغیر
همگرایی در شرکتهای برنده با همگرایی پایین بهصورت منفی ( )- 9/98و نسبت به عدم تقارن در
شرکتهای برنده با همگرایی باال ( )9/43بیشتر است .متغیر همگرایی در شرکتهای برنده با همگرایی پایین
و همگرایی باال دارای کشیدگی مثبت است .انحراف معیار متغیر همگرایی نیز در شرکتهای بازنده با
همگرایی پایین ( )1/413نسبت به شرکتهای برنده با همگرایی باال ( )1/843کمتر است که نشاندهنده
پراکندگی کمتر این متغیر در شرکتهای با همگرایی پایین است .عدم تقارن متغیر همگرایی در شرکتهای
بازنده با همگرایی پایین بهصورت منفی ( )-49/43و نسبت به عدم تقارن در شرکتهای بازنده با همگرایی
باال ( )1/3بیشتر است .متغیر همگرایی در شرکتهای بازنده با همگرایی پایین و همگرایی باال دارای
کشیدگی مثبت است.
جدول  -2آمار توصیفی
نام متغیر

کمینه

بیشینه میانگین

انحراف
معیار

چولگی کشیدگی

میانگین بازده شرکتهای برنده با همگرایی باال

-43/39

39

48/99

41/39

4/8

3/39

میانگین بازده شرکتهای برنده با همگرایی پایین
میانگین بازده شرکتهای بازنده با همگرایی پایین

-49
-43/3

31/33
31/3

43/3
4/8

41/31
3/8

4/1
1

3/3
84
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نام متغیر

کمینه

بیشینه میانگین

انحراف
معیار

چولگی کشیدگی

میانگین بازده شرکتهای بازنده با همگرایی باال

-43/3

33/3

4/8

3/9

1/41

8/13

همگرایی شرکتهای برنده با همگرایی پایین

-3/39

1

1/133

1/333

-9/98

89/9

همگرایی شرکتهای برنده با همگرایی باال

1

31/99

4/41

3/3

9/43

89/3

همگرایی شرکتهای بازنده با همگرایی پایین

-3/39

1

همگرایی شرکتهای بازنده با همگرایی باال

1/141

4/48

-49/43 1/4143 -1/113
1/39

1/843

1/3

833
3/33

منبع:یافته های پژوهشگر

 -2-2نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش
پس از مشخص نمودن طبقات رابطه بین همگرایی شرکتهای موجود در هر طبقه با روند حرکت سهام
بررسی میگردد؛ در شرکتهای برنده روند حرکت سهام بهگونهای است که درگذشته باالترین میانگین بازده
را داشتهاند .اگر سرمایهگذاری طبقها ی توانایی ایجاد همگرایی بین بازده هر شرکت با بازده طبقه آن داشته
باشد این همگرایی میتواند بر میانگین بازده گذشته تأثیر داشته باشد .43دادههای جمعآوریشده از
نوع بدون ساختار  41بوده و پس از تخمین متغیر مستقل همگرایی هر شرکت که توسط رابطه ()3
محاسبهشده بر روی متغیر وابسته میانگین بازده  jماه گذشته ،همانگونه که نتایج آزمون فروض کالسیک
در جدول  8نشان می دهد ،با توجه به آماره آزمون صفربودن میانگین پسماندها در هر سه حالت،فرضیه
صفر مبنی بر صفربودن میانگین پسماندها رد نمی شود.یکی از آزمون هایی که برای بررسی ناهمسانی
واریانس پسماندها وجود دارد آزمون گلجسر 49است.با توجه به نتایج آزمون،فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود
واریانس ناهمسانی ردنمی شود .از سوی دیگر آماره دوربین واتسون ارائهشده در جدول گویای فقدان
خودهمبستگی باقیماندهها است .نتایج حاصل از رگرسیون  OLSبرای شرکتهای برنده با همگرایی باال با
میانگین بازده  3،8و  43ماه گذشته در جدول  8ارائه گردیده است .همانگونه که نتایج حاصل در جدول8
نشان میدهد مدل در سطح اطمینان  39درصد معنادار است .بررسی مقدار ضریب تعیین تعدیلشده برآورد
شده گویای این مطلب است که با افزایش افق زمانی بازده گذشته میزان توضیح دهندگی متغیر مستقل
همگرایی افزایش مییابد .همچنین ضریب آماره  tمربوط به برازش متغیر مستقل همگرایی بربازده  3،8و 43
ماه گذشته به ترتیب ( )3/39( ،)3/33و ( )44/94ازنظر آماری معنادار است و متغیر مستقل همگرایی بر
متغیر وابسته میانگین بازده  3،8و  43ماه گذشته در شرکتهای برنده با همگرایی باال تأثیر دارد؛ بنابراین
فرضیه اول این پژوهش تأیید میگردد .یافتههای این فرضیه مطابق با یافتههای واهال و یاووز ( )3148است
که نشان دادند در شرکتها ی برنده همگرایی بر میانگین بازده گذشته تأثیر داشته و با افزایش همگرایی
،این تأثیر افزایش مییابد.
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جدول -3نتایج رگرسیون همگرایی بر بازده  jماه گذشته در شرکتهاي برنده با همگرایی باال

) (

آزمون گلجستر

آماره دوربین واتسون

ضریب همگرایی

انحراف معیار

آماره t

تعدیلشده

بازده  43ماه گذشته

4

1/4

3/13

1/93

1/34 44/94 1/13

3/13

39

1/111

ضریب تعیین

آماره دوربین واتسون

بازده  3ماه گذشته

4

1/1

3/31

1/93

1/43

3/31 1/399 3/39

88

1/111

آماره  Fمدل

بازده  8ماه گذشته

4

1/19

3/13

1/3

1/8

3/13 1/483 3/33

1/111 43/3

احتمال آمارهF

متغیر وابسته

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -3-2نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش
نتایج حاصل از رگرسیون  OLSبرای شرکتهای برنده با همگرایی پایین با میانگین بازده  3،8و  43ماه
گذشته در جدول 1ارائه گردیده است .همانگونه که نتایج حاصل در جدول  1نشان میدهد پس از بررسی
فروض کالسیک ؛ با توجه به آماره Fمدل در سطح اطمینان  39درصد معنادار نیست و متغیر مستقل
همگرایی با متغیر وابسته میانگین بازده  8، 3و  43ماه گذشته در شرکتهای برنده با همگرایی پایین ارتباط
معنیداری ندارد؛ بنابراین فرضیه دوم این پژوهش پذیرفته نمیشود.
جدول -4نتایج رگرسیون همگرایی بر بازده  jماه گذشته در شرکتهاي برنده با همگرایی پایین

) (

آزمون گلجسر

واتسون

آماره دوربین

ضریب همگرایی

انحراف معیار

آماره t

بازده  43ماه گذشته

4

1/9

4/39

39/9

413

1/111 1/39

4/39

1/13

1/93

منبع :یافتههای پژوهشگر
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تعدیلشده

بازده  3ماه گذشته

4

1/8

4/3

-4/3

3/18

1/111 -1/34

4/3

1/31

1/83

واتسون
ضریب تعیین

آماره  Fمدل

احتمال آمارهF

بازده  8ماه گذشته

4

1/3

4/9

1/39

3/9

1/111 1/13

4/9

1/113

1/3

آماره دوربین

متغیر وابسته
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 -4-2نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش
نتایج حاصل از رگرسیون  OLSبرای شرکتهای بازنده با همگرایی باال با میانگین بازده  3،8و  43ماه
گذشته در جدول  9ارائه گردیده است .همانگونه که نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در جدول 9نشان
میدهد ،پس از بررسی فروض کالسیک  ،با توجه به آماره Fمدل در سطح اطمینان  39درصد معنادار
نیست و متغیر مستقل همگرایی با متغیر وابسته میانگین بازده  3،8و  43ماه گذشته در شرکتهای بازنده
با همگرایی باال ارتباط معنیداری ندارد؛ بنابراین فرضیه سوم این پژوهش پذیرفته نمیشود.
جدول -2نتایج رگرسیون همگرایی بر بازده  jماه گذشته در شرکتهاي بازنده با همگرایی باال

) (

آزمون روش پاگان

واتسون

آماره دوربین

ضریب همگرایی

انحراف معیار

آماره t

تعدیلشده

بازده  43ماه گذشته

4

4/11 -1/1
4/9 1/13
منبع :یافتههای پژوهشگر

1/41 1/114 -1/83

ضریب تعیین

بازده  3ماه گذشته

4

ا1/

4/3

-4/9

4/8

4/83 1/111 -4/49

آماره  Fمدل

بازده  8ماه گذشته

4

1/1

3/33

93

34

1/3

احتمال آمارهF

متغیر وابسته

1/93 1/111

1/1
1/39
1/9

 -2-2نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش
همانگونه که نتایج آزمون فروض کالسیک در جدول  3نشان می دهد ،با توجه به آماره آزمون صفربودن
میانگین پسماندها در هر سه حالت ،فرضیه صفر مبنی بر صفربودن میانگین پسماندها رد نمی شود.یکی
دیگر از آزمون هایی که برای بررسی ناهمسانی واریانس پسماندها وجود دارد آزمون بروش پاگان 43ست.با
توجه به نتایج آزمون،فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود واریانس ناهمسانی ردنمی شود .از سوی دیگر آماره
دوربین واتسون ارائهشده در جدول گویای فقدان خودهمبستگی باقیماندهها است.نتایج حاصل از رگرسیون
 OLSبرای شرکتها ی بازنده با همگرایی پایین با میانگین بازده  3،8و  43ماه گذشته در جدول  3ارائه
گردیده است .همانگونه که نتایج حاصل در جدول نشان میدهد ،با توجه به آماره  Fمدل در سطح
اطمینان  39درصد معنادار است .ضریب آماره  tمربوط به برازش متغیر مستقل همگرایی بربازده  3،8و 43
ماه گذشته به ترتیب ( )3/33( ،)- 3/4و ( )3/19ازنظر آماری معنادار است و متغیر مستقل همگرایی بر متغیر
وابسته میانگین بازده  3،8و  43ماه گذشته در شرکتهای بازنده با همگرایی پایین تأثیر دارد؛ بنابراین
فرضیه چهارم این پژوهش تأیید میگردد .همچنین بررسی مقدار ضریب تعیین تعدیلشده برآورد شده
گویای این مطلب است که با افزایش افق زمانی بازده گذشته میزان توضیح دهندگی متغیر مستقل همگرایی
افزایش مییابد.
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جدول -6نتایج رگرسیون همگرایی بر بازده  jماه گذشته در شرکتهاي بازنده با همگرایی پایین

) (

آزمون بروش پاگان

واتسون

آماره دوربین

ضریب همگرایی

انحراف معیار

آماره t

تعدیلشده

ضریب تعیین

آماره  Fمدل

بازده  8ماه گذشته

4

1/3

4/3

-3/4

3/3

1/91 1/119 -3/4

احتمال آمارهF

متغیر وابسته

1/18

بازده  3ماه گذشته

4

1/99

3/13

1/98

1/39

3/33

1/43

1/111 33/9

بازده  43ماه گذشته

4

1/93

3/4

1/91

1/33

3/19

1/34

1/111

81

منبع یافته های پژوهشگر

 -6نتیجه گیري وبحث
در این پژوهش با تشکیل طبقات و محاسبه همگرایی ،رابطه بین همگرایی و میانگین بازده jماه گذشته
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید در
شرکتهای برنده با همگرایی باال و بازنده با همگرایی پایین بین همگرایی و میانگین بازده jگذشته رابطه
معنیداری وجود دارد.یافته های این پژوهش مطابق با پژوهش واهال و یاووز ( )3148است که نشان
می دهند با افزایش همگرایی در هر طبقه ،شرکتهایی که درگذشته دارای باالترین بازدهی هستند میزان
پی گیری توسط سرمایهگذاران به بیشترین میزان خود میرسد و همچنین هنگامیکه شرکتهایی موجود
در یک درگذشته دارای پایین ترین بازده بوده باشند میزان پی گیری و معامله سهام در آن طبقه به کمترین
مقدار خود می رسد .همچنین نتایج این پژوهش مطابق با لولن  ،)3113(49باربریز همکاران (، )3119گرین
وود (،)3113بایر ()3144و گرین و وانگ( )3113است که در پژوهشهای خویش نشان دادند در
هنگامیکه تصمیمهای سرمایهگذاری بر اساس طبقات صورت می گیرد و سرمایهگذاران به دنبال عملکرد
سهام ،طبقات را پی گیری مینمایند این پی گیری نقش مهمی در عملکرد آتی سهام دارد .همواره گام
نهادن درراه رسیدن به هدف ،با محدودیتهایی همراه است که باعث میشود رسیدن به هدف موردنظر با
کندی همراه شود .پژوهش حاضر نیز بهعنوان فرآیندی در جهت نیل به هدف حل مسئله پژوهش ،از این امر
مستثنا نیست .همانگونه که پیش ازاین اشاره گردید ،این پژوهش با استفاده از دادههای مربوط به نمونهای
از شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در یک مقطع زمانی خاص انجامشده است .بنابراین ،در
تعمیم نتایج این پژوهش به دورههای زمانی و نیز به شرکتهای غیر بورسی بازار باید بااحتیاط عمل نمود.
همچنین دادههای استخراجشده از صورتهای مالی شرکتها از بابت تورم تعدیل نگردیدهاند .در صورت
تعدیل اطالعات مذکور ممکن است نتایجی متفاوت از نتایج فعلی حاصل شود و در پایان دوره زمانی
موردبررسی در این پژوهش کوتاه بوده و باگذشت زمان ،پژوهشهای آتی میتوانند موضوع این پژوهش را در
دوره زمانی طوالنیتر موردبررسی قرار دهند .با توجه به آنکه سرمایهگذاری در طبقههای سهام ،باعث افزایش
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