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چكيده
با وقوع بحرانهای مالی در سالهای اخیر ،توجه به زیانهای حدی اهمیت یافته است .زیانهای
حدی میتواند برای سرمایهگذاران بسیار نامطلوب باشد و از آنجا که احتمال وقوع این زیانهای
غیرمعمول ناچیز نیست ،سرمایهگذاران نگران دنبالههای حدی توزیع بازدهی هستند .هدف پژوهش
حاضر آن است که با بهرهگیری از نظریه ارزش حدی ( )EVTکه برای توضیح حوادث غیرمعمول
طراحیشده ،مقدار ریسک نامطلوب حدی ( )EDRمحاسبهشده و اثرات آن در قیمتگذاری
داراییها بررسی گردد .برای این منظور ،نمونهای متشکل از  342شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران بین سالهای  4234تا  4234بررسی میگردد .جهت آزمون قیمتگذاری EDR
از دو روش تحلیل پرتفوی و رگرسیون فاما و مکبث ( )4392استفاده میشود .یافتههای حاصله
دال بر قیمتگذاری  EDRو معناداری آماری صرف ریسک نامطلوب حدی در بورس اوراق بهادار
تهران است .این پژوهش نشان میدهد زیانهای بالقوه ناشی از بازدهیهای بسیار نامطلوب ،یعنی
ریسک نامطلوب حدی ،به عنوان یک عامل ریسک در قیمتگذاری داراییها ملحوظ میگردد.
همچنین ،اثر سایر معیارهای ریسک شامل نوسانپذیری ،ارزش در معرض خطر و شاخص دنباله
راست قویتر از  EDRبوده و در صورت احتساب معیارهای فوق ،معناداری آماری صرف ریسک
 EDRاز دست میرود.
واژههاي كليدي :ریسک نامطلوب حدی ،نظریه ارزش حدی ،توزیع کالسیک مقدار حدی
تعمیمیافته.
 -4استادیار دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) ma_davallou@yahoo.com

 -3دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت مالی ،دانشگاه شهید بهشتی
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 -1مقدمه
معموالً بزرگ ترین ریسکهای بازار سرمایه یا پرتفویهای سرمایهگذاری زمانی اتفاق میافتد که
تغییرات ناگهانی بزرگ و نامطلوب رخ دهد .دانستن احتمال رخداد و تخمین زیان ناشی از اینگونهه
موارد نادر جهت مدیریت کارآمد ریسک ضروری مینماید .این زیانهها در دنبالهه تهابع توزیهع قهرار
داشته و به همین دلیل به آن «مقادیر حدی» گفته می شود .سرمایه گذاران معموالً از موقعیت ههایی
که می تواند آنها را در معرض زیانهای فاجعهبار (هرچند بها احتمهال پهایین) قهرار دههد ،اجتنهاب
می کنند .سرمایه گذاران بر اساس این "انگیزه اجتناب از فاجعه" نگران سناریوهای بسهیار نهامطلوب
3
بوده و از ریسک سقوط شهدید و سهریع قیمهت هها گریزاننهد (منهزس 4و همکهاران .)4331 ،ریتهز
( )4333و بارو )3119( 2نشان می دهند فجایع نادر یا رویهدادهای دنبالهه ای (یعنهی رویهدادهای بها
احتمال وقوع بسیار پایین اما ناگوار) ،در توضیح معمای صرف ریسک سهام و قیمت گذاری دارایی ها
حائز اهمیت بسیاری است .این تحقیقات نشان میدهد زیانهای بالقوه ناشی از وقهوع بهازدهیههای
بسیار نامطلوب (حدی) ،تحت عنوان ریسک نامطلوب حدی (از این په  ،)EDR4عامهل مهمهی در
قیمتگذاری دارایی ها محسوب میشود .از آنجا که زیانهای حدی بیش از آنچه توسط توزیهعههای
سنتی بازدهی (مانند نرمال یا الگ نرمال) پیشبینی میشود ،اتفاق افتاده و سقوط شدید قیمهتهها
می تواند متضمن اثرات قابل توجهی باشد لذا  EDRمستلزم مداقه بیشتری اسهت .بها وجهود اهمیهت
بحث ،بررسی قیمت گذاری  EDRو چگونگی تاثیر آن بر بازدهی دارایی با چالشهای جهدی مواجهه
است .یکی از چالش های موجود ،یافتن شاخص مناسه انهدازه گیهری  EDRاسهت .بها وجهود آنکهه
تعریف  EDRبه لحاظ مفهومی ساده است ،اما محاسبه آن مسهتلزم تخمهین احتمهال حهوادث نهادر
است که گاهی خارج از محدوده دادههای موجود است .تمرکز این پژوهش بهر ریسهک افهت قیمهت
سهام انفرادی در حالت حدی است .معیار  EDRمستقیماً از نظریهه ارزش فهرین )EVT( 1اسهتخراج
می شود که ریسک پیامدهای حدی را به نحو صحیحی ارزیابی مینماید .بهه عهالوه ،بهرای اسهتخراج
 EDRاز مدل چهارعاملی استفاده می شود به همین دلیل ،این معیار حاوی اطالعهاتی اسهت کهه در
عوامل رایج ریسک لحاظ نمیگردد .اساساً  EDRمعیار غیر سیستماتیک ریسک افهت قیمهت حهدی
است .استفاده از معیار غیر سیستماتیک به پشتوانه استدالل میتون )4339( 9مهیباشهد کهه معتقهد
است در صورت کامل نبودن بازارها ،تنوعبخشی کامل امری بسیار دشهوار اسهت .همچنهین ،شهواهد
نظری ارائه شده توسط ایبراجیمو )3113( 9و ایبراجیمو و والهدن )3119( 3و ایبراجیمهو و همکهاران
( )3113نشان میدهد تنوع بخشی همیشهه اولویهت مهرجح نیسهت خًوصه ًا بهرای توزیهعههای بها
دنباله های بسیار پهن .سنجه  EDRریسک های افت قیمت و دنباله پهن را ملحهوظ مهیدارد .ههدف
پژوهش حاضر آزمون قیمتگذاری  EDRدر بورس اوراق بهادار تهران است .این پژوهش با تمرکز بر
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ریسک افت قیمت در حالت حدی ،توانایی  EDRجههت توضهیح تفهاوت مقطعهی بهازدهی سههام را
بررسی میکند.
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
نظریه ارزش حدی ( )EVTنقش مهمی در توضیح ویژگیهای احتمالی رویدادهای غیرعادی
ایفا می کند .نظریه ارزش حدی برای ارزیابی شکل انتهای توزیع فرآیندهای تًادفی طراحیشده و
در میان ابزارهای آماری تخمین دنباله پهن موجود ،بهترین توصیف رفتار دنبالهها را ارائه مینماید.
ویژگهی متمایز  ،EVTکمیسازی رفتار تًادفی فرآیند در سطوح بسیار باال یا بسیار پایین است.
نظریه ارزش حدی به موازات نقش قضیه حد مرکزی در میانگین نمونه ،بر اکسترمم نمونه (مقادیر
حدی) متمرکز است .نظریه ارزش حدی کالسیک ،توزیع مجانبی 3اکسترممها (یا متغیرهای دنباله)
را در توزیع  GEV41با پارامتری به نام شاخص دنباله 44تعیین میکند که بیانگر ضخامت دنباله
توزیع است .معیار دنباله چپ 43شاخص مناسبی برای  EDRاست زیرا با تاکید بر انتهای دنباله
توزیع بازدهی ،ارزیابی صحیح تری از ریسک رخدادهای حدی ارائه میکند .شاخص دنباله چپ
باالتر به منزله  EDRباالتر است .در مقایسه با معیارهای سنتی ریسک که مبتنی بر میانگین است،
 EDRاز بروز خطا در تعیین احتمال جلوگیری کرده و برای استخراج اطالعات دنباله پهن توزیع از
گشتاورهای مرات باالتر استفاده نمیکند .بهعالوه ،این معیار عدم تقارن توزیع بازدهی سهام را نیز
در نظر میگیرد.
رابطه بازدهی و ریسک در پژوهشهای مختلف تأییدشده است .یکی از اصول اساسی مدیریت
مالی نوین ،رابطه تعادلی ریسک و بازدهی است .کمیسازی ریسک برای نخستین بار توسط
مارکویتز ( )4313صورت گرفت .نظریهه پرتفهوی مارکویتز ( )4313سعی دارد رفتار سرمایهگذاران
را بر اساس دو پارامتر میانگین و واریان (بازدهی و ریسههک) توزیههع بازدهی تبیههین کنههد .در
ایههن چههارچوب ،رفتههار سرمایهگذاران تابع مطلوبیتی را بیشینه میکند که به میهانگین و
واریهان بازدهی پرتفهوی بستگی دارد .در این مدل ،واریان بهعنوان معیار ریسک در نظر گرفته
میشود .استفاده از چارچوب میانگین-واریان  ،مستلزم دو شرط توزیع نرمال (تقارن توزیع
بازدهی) و درجه دوم یا سهمی بودن تابع مطلوبیت افراد (توزیع بیضوی بازدهیهها) اسهت .بنابراین
در شرایطی که نرمال بودن و تقارن توزیع بازدهی مورد تردید باشهد ،اسهتفاده از واریان و بهتبع
آن چارچوب میانگین-واریان منطقی و موجهه به نظر نمیرسد .در مدل میانگین-واریان
نوسهانات مثبهت و ریسهک نهامطلوب بهه یهک اندازه جریمه شده و اهمیهت یکسهانی دارد .در
مطالعه ریسکهای فراتر از پارادایم گوسی (فرض توزیع نرمال) سابقه پژوهشی طوالنی وجود دارد.
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در مقابل مدل میانگین-واریان مارکویتز ( ،)4313معیارهای مختلف ریسک ارائهشده است.
بهطورکلی ،بهرای اندازهگیری ریسهک سهه رویکهرد شهامل معیارهای مبتنی بر نوسانپذیری،
ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب وجود دارد .ریسک نامطلوب احتمال کاهش قیمت دارایی یا
سهرمایهگهذاری یا مبلغ زیان بالقوه سهرمایهگهذاری است .ریسک نامطلوب ،معیاری است که
انحرافات نامساعد را در نظر میگیرد .ورشکستگیهای تاریخی ،سقوط بازارهای مالی و بحرانهای
مالی به دنبال رویدادهایی واقع شده که آنقدر تکرار نمیشود که در توزیع تجربی تغییرات
قیمتها ،بازدهیها یا ارزش سبدهای مالی ایفای نقش کرده و در میانگین آن تأثیر داشته باشد و یا
انحراف معیار آن را تغییر دهد .دقیقاً به همین دلیل ،مطالعه توزیع این متغیرها کمکی به کاهش
زیان ناشی از رویدادهای غیرمعمول نمیکند .رخداد این رویدادها ،که آنچنان هم نادر نیست،
نشان میدهد برای مطالعۀ آماری دنیای مالی تمرکز بر توزیعهای متقارن با گشتاورهای متناهی
مانند توزیعهای نرمال و تی استیودنت کافی نیست .بحرانهای مالی نشان میدهد آنچه قابل
چشمپوشی نیست ،دنبالههای توزیع است .از زمانی که قاعده اولویت امنیت توسط روی ()4313
معرفی گردید و توسط آرزاک و باوا ( )4399توسعه یافت ،روشهای مختلفی برای محاسبه ریسک
نامطلوب ارائه شد .از آن جمله میتوان به نیم واریان (مارکویتز ،)4313 ،حد سود-اعتماد (بامول،
 ،)4392گشتاور جزئی نیمه پایین (باوا 4391 ،و فیشبرن ،)4399 ،ارزش در معرض خطر ،انتظارات
شرطی دنباله و انحراف معیار جزئی نیمه پایین اشاره کرد .بعضی پژوهشها برای استخراج اطالعات
دنباله پهن از توزیعهایی با کشیدگی بیش از نرمال مانند تی استودینت و برخی از گشتاورهای
مرتبههای باالتر استفاده میکند .تالشهای انجامگرفته جهت تعدیل محاسبات سنتی موج
توسعه درک مفهوم ریسک شده و در بیشتر تحقیقات بر ریسک نامطلوب و ریسک دنباله پهن
بهطور مجزا توجه شده است (راچر و همکاران .)3141،ریسک نامطلوب با احتمال نوسانات منفی
بازدهی در آینده تعریف میشود .ریسک دنباله ،مربوط به حوادث نادری است که در دنبالههای
توزیع بازدهی رخ میدهد که در صورت رخداد در دنباله سمت چپ ،ریسک نامطلوب حدی را
نشان میدهد.
در مطالعات جدیدتر حوزه قیمت گذاری دارایی ،معیارهای متفاوت ریسک از دیدگاههای مختلف
بررسی شده است .به بیان آنگ و همکاران ( )a3119بتای نزولی به توضیح تغییرات مقطعی بازدهی
سهام کمک میکند .هاروی و سیدیکیو ( )3111صرف ریسک معنادار چولگی شرطی را تایید
میکنند .مورنو و رودریگز ( )3113نشان می دهند عامل چولگی مشترک در ارزیابی عملکرد
صندوقهای مشترک سرمایهگذاری به لحاظ آماری و اقتًادی معنادار است .دیتمار ()3113
گشتاور مرتبه چهارم (کشیدگی) را به عنوان عامل ریسک معرفی میکند .تمامی معیارهای فوق،
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سیستماتیک است زیرا مبتنی بر رابطه بین بازدهی سهام و بازدهی بازار است .در خًوص ریسک
غیرسیستماتیک ،آنگ و همکاران ( )b3119نشان میدهند پرتفوی دارای نوسانپذیری
غیرسیستماتیک ( )IVباالتر از بازدهی آتی پایینتری برخوردار است در حالیکه گیو و ساویکاس
( )3141عقیده دارند  IVشاخص ریسک سیستماتیک است .میتون و ورکینک ( )3119و بویر و
همکاران ( ) 3141همبستگی معکوس بازدهی و چولگی غیرسیستماتیک مورد انتظار را تایید
میکنند .بالی و همکاران ( ) 3113ریسک افت قیمت را به کمک  VARتوزیع تجربی بازدهی
سنجیده و نشان میدهند رابطه ریسک-بازدهی مثبت برقرار است .همینطور ،به بیان بالی و
همکاران ( )3119رابطه  VARو بازده مورد انتظار صندوقهای پوشش ریسک ،مثبت است .به زعم
هوآنگ و همکاران ( )3143بین  EDRو بسیاری از معیارهای ریسک اشاره شده خًوصاً ( VARبه
دلیل ویژگی انعکاس ریسک های افت قیمت و حدی) رابطه نزدیکی برقرار است .سهام با EDR
باالتر معموالً از انحراف معیار غیرسیستماتیک ،چولگی ،کشیدگی ،بتای نزولیVAR ،
غیرسیستماتیک باالتر و چولگی و کشیدگی مشترک منفیتری برخوردار است.
النجین ( )4339یکی از نخستین محققانی است که برای کمیسازی رفتار حدی بازدهی اقدام
کرد .تا پیش از این ،بازدهی حدی تحت عنوان مشاهده دور افتاده حذف میشد .النجین ( )4339با
استفاده از نظریه ارزش حدی ،توزیع آماری کمینهها و بیشینههای بازدهی را تخمین زد .وی نشان
داد توزیع بازدهی حدی از توزیع فرشت تبعیت میکند و دنبالهای با دم پهن دارد .بهعالوه توزیع
حدی در طول زمان شکل نسبتاً ثابتی دارد .النجین ( )3111به ارائه کاربردهای مختلف نظریه
ارزش حدی و بهطور خاص در محاسبه ارزش در معرض خطر پرداخت و روش جدیدی برای
محاسبه ارزش در معرض خطر کل بازار معرفی نمود .او نشان داد فرم عمومی توزیع برآوردی
بازدهیهای حدی با بسیاری از فرآیندهای تًادفی که از آنها بهطور متداول بهعنوان مدل بازدهی
استفاده میشود (نظیر توزیع نرمال ،ترکی چند توزیع نرمال ،توزیع تی استیودنت ،خانواده
توزیعهای پارتین ،فرآیندهای  ) ARCHهمخوانی دارد .وی نشان داد روش مقدار حدی سه مزیت
نسبت به روشهای کالسیک دارد .نخست ،روش ارزش حدی ،یک روش پارامتریک است لذا
محاسبه ارزش در معرض خطر خارج نمونه برای مقادیر باالی احتمال امکانپذیر است .در حالیکه
با روش شبیهسازی تاریخی به دلیل کمبود مشاهدات امکان تعیین ارزش در معرض خطر برای
احتمالهای باال وجود ندارد .دوم ،ازآنجاکه روش ارزش حدی مدل خاصی برای بازدهی فرض
نمیکند و اجازه میدهد دادهها توزیع دنباله را تعیین کند ،ریسک مدل به میزان قابل توجهی
کاهش مییابد .در حالیکه بهعنوان مثال در توزیع نرمال ،دنبالههای توزیع هرگز بهخوبی مدل
نمیشود .سوم ،با توجه به آنکه روش ارزش حدی بر رخدادهای کمیاب تمرکز میکند ،ریسک این
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وقایع در نظر گرفته میشود در حالی که در توزیعهای شرطی که بازدهی تابع فرآیندهایی مانند
GARCHیا  EWMAاست ،شوکهای شدید و پیشبینینشده در نظر گرفته نمیشود .ولرسلو و
تودورو ( )3144نشان دادند جبران ریسک حوادث نادر بخش بزرگی از صرف ریسک سهام را شامل
میشود .یافتهها نشان میدهد بسیاری از صرف ریسکهای بزرگ سهام میتواند به جبران ریسک
جهش دنباله منسوب شود .این نوع ریسکها در چارچوب سنتی میانگین-واریان ضعیف
بیانشدهاند .تجزیه تحلیل صرف ریسک واریان نشان میدهد ترس سرمایهگذاران یا هراس از
سقوط ،نقش بسیار مهمی در توضیح صرف ریسک دنبالهای دارد .پون ( )3114بر اساس نظریه
چندمتغیره ارزش حدی ،چارچوب کلی برای مدلسازی و تعیین توزیع مشترک دنباله ارائه
مینماید .وی استدالل میکند رویکرد چندمتغیره کارآمدترین و مؤثرترین روش مطالعه حوادث
حدی مانند بحرانها است .او نشان میدهد استفاده از معیارهای ریسک سنتی گذشته میتواند
منجر به ارزیابی نادرست ریسک پرتفوی شود.
بالی ( )3113به بررسی رابطه ریسک نامطلوب و بازدهی مورد انتظار سهام میپردازد .در این
پژوهش ریسک در معرض خطر ،ریزش مورد انتظار ،ریسک دنباله بهعنوان معیارهای ریسک
نامطلوب استفاده میشود .نتایج حاصله موید رابطه مثبت و معنادار بین ریسک نامطلوب و بازده
پرتفوی است .همچنین ،ارزش در معرض خطر بهعنوان بهترین معیار ریسک از توان پیشبینی
قابلتوجهی برخوردار گردید.
 -3فرضيههاي پژوهش
فرضیه مورد آزمون پژوهش حاضر بدین شرح است:
"تاثیر  EDRبر بازده سهام به لحاظ آماری معنادار است".
 -4متغيرهاي پژوهش و نحوه اندازهگيري آن
متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش به شرح ذیل اندازهگیری میشود:
 بازدهی بازار :بر اساس لگاریتم طبیعهی نسهبت شهاخص کهل در زمهان  tنسهبت بهه زمهان t-1
محاسبه میشود.
 بازدهی سهام :بر اساس لگاریتم طبیعی نسبت قیمت تعدیل شده بابت افزایش سهرمایه و سهود
نقدی در زمان  tنسبت به زمان  t-1محاسبه میشود.
 ارزش دفتري به ارزش بازار ) :)B/Mعبارت از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان
سهام است.
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اندازه ( :)Sizeبر اساس لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت (حاصلضرب قیمت هر سهم در کل
تعداد سها جاری) محاسبه میشود.
نوسانات غيرسيستماتيک :با استفاده از انحراف معیار پسماند حاصل از مدل چهار عاملی
کارهارت ( )4339محاسبه میشود.
چولگی و كشيدگی :به ترتی از طریق محاسبه گشتاور سوم و چهارم به دست میآید.
ارزش در معرض خطر ( :)VARیکی از شناختهترین معیارهای ریسک در سطوح حدی VAR
است .در سطح خطای  4درصد با استفاده از بازدهی غیرعادی حاصل از مدل چهارعاملی در
طول  411مشاهده قبل از ماه مورد نظر محاسبه میشود.
شاخص دم راست :مشابه  EDRاست با این تفاوت که بر اساس حداکثر باقیماندههای حاصل از
مدل چهارعاملی برآورد میشود.
عامل اندازه ( :)SMBعبهارت از تفاوت میانگین بازدهی سههام شهرکتهای کوچک و سهام
شهرکتهای بهزرگ اسهت.
عامل بازار ( :)MKTعبارت از مابهالتفاوت بازدهی شاخص کل بازار منهای نرخ بدون ریسک
است.
عامـــل ارزش ) :(HMLعبههارت از مابهالتفاوت بازدهی سهههام شرکتهای با نسبت ارزش
دفتری به ارزش بازار باال و سهام شرکتهای با نسهبت ارزش دفتهری بهه ارزش بازار پایین
اسهههت.
مومنتوم ) :(MOMبر اساس بازدهی تجمعی  43ماه گذشته شرکت به استثنا یک ماه اخیر
محاسبه میشود.
 :EDRبرآورد  EDRدر دو مرحله انجام میشود .محاسبه شاخص دنباله پیشرتبهبندی و
محاسبه شاخص دنباله پسارتبهبندی.
 oشاخص دنباله پيشرتبهبندي :ابتدا حداقل بازدهی غیرعادی حاصل از مدل چهارعاملی
در هر ماه برای هر شرکت محاسبه میشود .سپ با استفاده از روش حداکثر درستنمایی
) (MLEپارامتر مدل  GEVتخمین زده میشود .پیشرتبهبندی با هدف کاهش
سوگیریهای ناشی از نقدشوندگی پایین و خطای متغیرها صورت میگیرد.
 oشاخص دنباله پسارتبهبندي :سهام شرکتها در پایان هر ماه بر اساس شاخص
پیشرتبهبندی به  1پرتفوی مساوی تقسیم میشود.الزم به ذکر است در هرماه باید حداقل
 1شرکت واجد شرایط وجود داشته باشد .سپ  ،میانگین موزون بازدهی اضافی پرتفویها
در هر یک از روزهای ماه محاسبه میشود .سپ حداقل بازدهی هر پرتفوی محاسبه شده
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و با استفاده از روش  ،MLEشاخص دنباله نهایی یا شاخص پسارتبهبندی هر پرتفوی در هر
ماه محاسبه میشود .نهایتاً این شاخص پسارتبهبندی بهعنوان  EDRهر سهم به هر یک از
سهام موجود در هر پرتفوی تخًیص داده میشود .بهاینترتی  ،سری زمانی  EDRماهانه
هر سهم به دست میآید.
 -5روششناسی پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران و قلمرو زمانی آن سالهای بین  4234تا  4234است .نمونه پژوهش شامل کلیه شرکتهای
جامعه است بهاستثنای شرکتهایی که دارای شرایط زیر باشد:
 جزء بانکها ،واسطهگری مالی ،لیزینگ و شرکتهای بیمه باشد.
 پایان سال مالی شرکت منطبق بر  33اسفندماه باشد.
 از ابتدا تا انتهای پژوهش در عضویت بورس اوراق بهادار نباشد.
 اطالعات صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی آنها در دسترس نباشد.
 طی سالهای  4234تا  4234تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشد.
با لحاظ کردن محدودیتهای فوق ،نمونه این پژوهش شامل  342شرکت میشود .همچنین،
دادههای صورتهای مالی شرکتها از مرکز پردازش اطالعات مالی ایران به نشانی
 www.fipiran.comو دادههای بازار از سایت رهاورد نوین استخراج گردیده است.
جهت آزمون قیمتگذاری  EDRو یا به سخن دیگر ،بررسی معناداری صرف ریسک نامطلوب
حدی از دو روش تحلیل پرتفوی و مدل فاما و مکبث ( )4392استفاده میشود .جهت بررسی
رابطه صرف ریسک  EDRو بازدهی مقطعی سهام در چارچوب رویکرد تحلیل پرتفوی ،سهام نمونه
در پایان هرماه بر اساس  EDRماه گذشته به  1پرتفوی مساوی تقسیم میشود .انجام این مهم
مستلزم وجود حداقل  1شرکت با  EDRغیرصفر در ماه مورد نظر است .42پرتفوی اول شامل
شرکتهایی است که دارای پایینترین  EDRو پرتفوی پنجم متشکل از شرکتهای دارای باالترین
 EDRاست .سپ  ،بازدهی پرتفویها محاسبهشده و بازدهی بدون ریسک از آن کسر میشود.
نهایتاً بازدهی پرتفوی با سرمایهگذاری صفر 44متشکل از خرید پرتفوی حائز باالترین  EDRو فروش
پرتفوی دارای پایینترین  EDRبه دست آمده و مادامیکه به کمک آزمون  tتفاوت معناداری با
صفر داشته باشد ،وجود صرف ریسک  EDRتایید میگردد .ایراد روش اخیر آن است که احًاء
صرف ریسک  EDRمیتواند ناشی از نادیده انگاشتن اثر عوامل دیگری نظیر بازار ،اندازه ،ارزش و
مومنتوم باشد .به همین دلیل ،بهجای بررسی بازدهی اضافی پرتفوی با سرمایهگذاری صفر ،آلفای
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پرتفویها مبتنی بر مدل چهارعاملی کارهارت ( )4339مورد بررسی قرار میگیرد .بدین نحو،
می توان اثر متغیرهای بازار ،اندازه ،ارزش و مومنتوم را کنترل نمود .برای محاسبه آلفای پرتفویها،
معادله ( )4در چارچوب رگرسیون سری زمانی برازش میشود.
()4
عامل
عامل ارزش،
عامل اندازه،
بازدهی اضافی ماهانه بازار،
که
مومنتوم و آلفای پرتفوی است .آلفای پرتفوی با سرمایهگذاری صفر محاسبه میشود .اگر این
آلفا به لحاظ آماری معنادار باشد ،میتوان ادعا کرد سرمایهگذار با خرید پرتفوی پنجم (تحمل
 EDRباال) و فروش پرتفوی اول بر بازار فائق آید .بهبیاندیگر ،معناداری آلفای اختالف پرتفویهای
اول و پنجم نشان میدهد اثر  EDRحتی با کنترل عوامل بازار ،اندازه ،ارزش و مومنتوم
قیمتگذاری شده و تحمل  EDRباالتر مستلزم انتظار کس بازدهی باالتر است.
جهت آزمون قیمتگذاری  EDRعالوه بر روش تحلیل پرتفوی از مدل رگرسیون فامها و مکبهث
( )4392نیز استفاده میشود .41برای این منظور ،معادالت ( )3تا ( )4با استفاده از دادهههای ماهانهه
برازش میشود.
()3
معیار ریسک افت قیمت حهدی شهرکت  iدر مهاه m

که بازدهی سهام  iدر ماه  mو
است .در معادله ( ) 2عوامل بازار ،اندازه و ارزش (منطبق با مدل سه عاملی) بهعنوان عوامهل ریسهک
کنترل میشود.
()2
با عنایت به اهمیت اثر مومنتوم ،عامل مذکور نیز در معادله ( )4ملحوظ میشود (منطبهق بها مهدل
چهارعاملی).
()4
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 EDRدارای رابطه تنگاتنگی با برخی معیارهای ریسک نظیر ارزش در معرض خطر ،چولگی و
کشیدگی است .در این صورت میتوان استدالل کرد رابطه  EDRو بازدهی سهام ناشی از اثرگذاری
سایر معیارهای ریسکی است که از همبستگی باالیی با  EDRبرخوردار است .به همین دلیل ،صرف
ریسک  EDRپ از کنترل سایر معیارهای ریسک بررسی میگردد .بدین نحو که شرکتها در
پایان هر ماه بر اساس معیار ریسک مورد نظر به  1پرتفوی مساوی تخًیص مییابد .سپ سهام
موجود در هر پرتفوی بر اساس  EDRماه گذشته به  1پرتفوی مساوی دیگر تقسیم میشود .سپ
بازدهی اضافی پرتفویهای م ذکور محاسبه شده و با استفاده از آزمون  tمعناداری تفاوت آن با صفر
ارزیابی میشود.
 -6یافتههاي پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول ( )4ارائه شده است .این جدول میانگین ،میانه،
انحراف معیار متغیرهایی همچون عوامل مدل چهارعاملی ،شاخص دنباله پیش رتبهبندی ،ریسک
نامطلوب حدی ،نوسان پذیری ،چولگی ،کشیدگی ،ارزش در معرض خطر و شاخص دنباله راست را
نشان میدهد.
جدول  -1آمار توصيفی
متغيرها
)
)
)

عامل بازار (
عامل اندازه (
عامل ارزش(
)
عامل مومنتوم (
بازدهی غیرعادی روزانه
شاخص دنباله پیش رتبهبندی
EDR

نوسانپذیری
چولگی
کشیدگی
ارزش در معرض خطر
شاخص دنباله راست
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ميانگين

ميانه

انحراف معيار

1/192
1/113
1/414
1/129
-1/143
1/199
1/191
1/444
4/949
41/193
-1/212
1/443

1/134
1/139
1/149
1/122
-1/133
1/193
1/113
1/422
4/419
3/323
-1/333
1/414

1/199
1/431
1/494
1/431
1/191
1/14
1/113
1/131
4/143
9/393
1/311
1/131
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بررسی صرف ریسک نامطلوب حدي بر مبناي رویكرد تحليل پرتفوي :جهت آزمون
قیمتگذاری  EDRدر چارچوب رویکرد تحلیل پرتفوی ،سهام نمونه در پایان هرماه بر اساس EDR
ماه گذشته به  1پرتفوی مساوی تقسیم میشود .پرتفوی اول دارای کمترین  EDRو پرتفوی پنجم
دارای بیشترین  EDRاست .شکل ( )3روند بازدهی اضافی پنج پرتفوی مبتنی بر  EDRرا نشان
میدهد.

شكل  - 1روند بازدهی اضافی ماهانه پرتفويهاي مبتنی بر EDR

همانگونه که در شکل ( ) 4نمایان است ،پرتفوی اول در طول زمان دارای کمترین بازدهی و
پرتفوی پنجم باالترین بازدهی را دارد .اختالف بازدهی این دو پرتفوی در طول زمان متفاوت است.
برای مقایسه بازدهی پرتفوی اول و پنجم ،اختالف بازدهی اضافی آنها نیز محاسبهشده که همان
بازدهی اضافی حاصل از استراتژی خرید پرتفوی پنجم و فروش پرتفوی اول است .روند بازدهی
پرتفوی اخیر در شکل ( )3نشان دادهشده است.

شكل  -2روند بازدهی اضافی پرتفوي متشكل از خرید پرتفوي پنجم و فروش پرتفوي اول
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بازدهی اضافی و آلفای حاصل از مهدل چهارعهاملی پرتفهویههای مبتنهی بهر  EDRدر جهدول ()3
مالحظه میگردد.
جدول  - 2بازدهی اضافی و آلفاي پرتفويهاي مبتنی بر EDR

پرتفوي

( 1پایين)

2

3

4

( 5باال)

باال منهاي پایين

EDR

1/111
4/339
1/923

1/114
3/114
1/913

1/113
3/419
1/911

1/191
3/934
4/412

1/194
3/313
4/213

1/134
**1/392
*1/113

بازدهی اضافی (درصد)
آلفا (درصد)

(* ** ،و *** به ترتی معناداری در سطح  1 ، 41و  4درصد)
همانگونه که در جدول ( )3مشاهده می گردد بازدهی اضافی پرتفوی متضمن کمترین EDR

برابر  4/339درصد و بازدهی اضافی پرتفوی دارای باالترین  EDRمعادل  3/313درصد است .روند
صعودی بازدهی اضافی توام با افزایش  EDRپرتفوی مشهود است .ستون «باال منهای پایین» جدول
( )3حاصل تفاضل بازدهی پرتفوی اول از پرتفوی پنجم (بازدهی پرتفوی با سرمایهگذاری صفر)
است .بازدهی اضافی پرتفوی مذکور برابر  1/392و در سطح اطمینان  31درصد به لحاظ آماری
معنادار است .بدین مفهوم که بازدهی استراتژی سرمایهگذاری مبتنی بر  ،EDRمثبت و معنادار
بوده و تحمل  EDRباالتر به منزله بازدهی (تحققیافته) باالتر است .آلفای پرتفوی مذکور برابر
 1/113درصد نشان می دهد بازدهی اضافی پرتفوی مذکور حتی پ از کنترل عوامل ریسک احًاء
شده در مدل چهارعاملی کماکان در سطح اطمینان  31درصد از حیث آماری معنادار است.
بررسی صرف ریسک نامطلوب حدي با استفاده از رویكرد رگرسيون فاما-مکبث
( :)1793نتایج حاصل از آزمون تاثیر  EDRبر بازدهی سهام در چارچوب مدل فاما و مکبث
( )4392در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول  -3نتایج حاصل از آزمون قيمتگذاري  EDRبا استفاده از رگرسيون فاما و مکبث ()1793
مدل
4
3
2

EDR
**

1/119
*1/111
**1/112

بتا
***1/113
***1/141

اندازه
***-1/111
***-1/119

نسبت ارزش دفتري به بازار
1/112
*1/112

(* ** ،و *** به ترتی معناداری در سطح  1 ، 41و  4درصد)
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مومنتوم
**1/119

آزمون قیمتگذاری صرف ريسک نامطلوب حدی ) (EDRمبتني بر نظريه ارزش حدی ) / (EVTمريم دولو و مهديه دشتي

در صورت احتساب  EDRبه عنوان تنها عامل ریسک فراگیر موثر بر بازدهی سهام (مدل ،)4
مالحظه میگردد که صرف ریسک  EDRبرابر  1/119و اثر مذکور از نظر آماری معنادار است .با
کنترل تاثیر عوامل ریسک احًاء شده در مدل سه عاملی شامل بازار ،اندازه و ارزش در مدل ،3
اگرچه ضری عامل ارزش ( )1/112معنادار نیست ،اما معناداری آماری ضری  )1/111( EDRبه
سطح اطمینان  31درصد تقلیل مییابد .چنانکه عالوه بر عوامل سهگانه فوق ،اثر مومنتوم نیز در
مدل  2تًریح گردد ،ضری  EDRبرابر  1/112و در سطح خطای  1درصد معنادار است .بدین
مفهوم که صرف ریسک  EDRحتی پ از کنترل اثر عوامل ریسک فراگیر شناخته شده ،مثبت و
از نظر آماری معنادار است.
رابطه  EDRو سایر معيارهاي ریسک :برخی شواهد تجربی نظیر هوآنگ و همکاران ()3143
نشان میدهد رابطه نزدیکی بین  EDRو برخی شاخصهای دیگر ریسک برقرار است .در این
صورت ،ممکن است محتوای اطالعاتی  EDRبا سایر معیارهای ریسک همپوشانی داشته باشد .در
نتیجه ،ظهور رابطه  EDRو بازدهی سهام ناشی از نادیده انگاشتن معیارهای اصلی ریسک باشد.
ضری همبستگی مقطعی  EDRو برخی معیارهای ریسک در جدول ( )4قابل مشاهده است.
جدول  -4همبستگی بين  EDRو برخی معيارهاي ریسک
معيار ریسک

ضریب همبستگی

آماره t

نوسانپذیری
چولگی
کشیدگی
ارزش در معرض خطر
شاخص دنباله راست

1/124
1/141
1/112
1/193
1/419

9/111
3/132
1/493
1/313
3/933

همانگونه که در جدول ( )4مالحظه میگردد ضری همبستگی مثبت  EDRبا نوسانپذیری،
چولگی و شاخص دنباله راست از نظر آماری معنادار است .جهت حًول اطمینان از توان توضیحی
 EDRباید اثر سایر معیارهای ریسک مرتبط کنترل گردد .برای این منظور ،شرکتها در انتهای
هرماه بر اساس معیار ریسک مورد نظر به  1پرتفوی تخًیص مییابد .سپ سهام هر پرتفوی بر
اساس  EDRماه گذشته به  1پرتفوی دیگر تقسیم می شود .میانگین بازدهی اضافی پرتفویهای
تشکیل شده بر اساس  EDRدر هریک از  1پرتفوی تعیین شده بر اساس معیار ریسک مورد نظر
محاسبه و معناداری تفاوت آن با صفر آزمون می شود .نتایج حاصل از کنترل اثر سایر معیارهای
ریسک بر رابطه -EDRبازدهی در جدول ( )1ارائه میشود.
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جدول  -5ميانگين بازدهی اضافی پرتفويها پس از كنترل اثر سایر عوامل ریسک
معيار ریسک

پایين EDR

پایين EDR

باال-پایين

آماره t

نوسانپذیری
چولگی
کشیدگی
ارزش در معرض خطر
شاخص دنباله راست

1/131
1/132
1/131
1/131
1/139

1/121
1/121
1/129
1/121
1/143

1/141
1/144
1/144
1/141
1/149

4/913
3/499
3/133
4/992
4/933

نتایج منعک در جدول ( )1نشان میدهد اثر  EDRپ از کنترل نوسانپذیری ،ارزش در
معرض خطر و شاخص دنباله راست به لحاظ آماری معنادار نیست .بدین مفهوم که ریسک ملحوظ
شده در  EDRچیزی فراتر از معیارهای فوق نبوده و از محتوای اطالعاتی منحًر به فردی برخوردار
نیست .اما شاخص های ریسک مبتنی بر گشتاورهای باالتر قادر به حذف اثر  EDRنیست .آماره t
بازدهی پرتفوی با سرمایه گذاری صفر در صورت کنترل چولگی برابر  3/499و در صورت کنترل
کشیدگی برابر  3/133شاهد این ادعا است .ارزش در معرض خطر و نوسانپذیری باعث بیشترین
کاهش صرف  EDRاست .در نتیجه توان توضیحی  EDRمغلوب معیارهای نوسانپذیری ،ارزش در
معرض خطر و شاخص دنباله راست است.
 -9نتيجهگيري و بحث
این پژوهش با هدف آزمون قیمتگذاری  EDRدر بورس اوراق بهادار تهران ،وجود صرف
ریسک  EDRرا تایید کرده و نشان میدهد بازدهی اضافی حاصل از استراتژی خرید پرتفوی با
 EDRباالتر و فروش پرتفوی با  EDRپایینتر در سطح اطمینان  31درصد به لحاظ آماری معنادار
است .لذا سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بابت تحمل  EDRانتظار کس بازدهی باالتر
دارند .آلفای مثبت و معنادار پرتفوی با سرمایهگذاری صفر مبتنی بر  EDRحاکی از آن است که
هیچ یک از عوامل ریسک احًاء شده در مدل چهارعاملی قادر به توضیح کامل بازدهی اضافی ناشی
از  EDRنیست .صرف ریسک مثبت  EDRدر بورس اوراق بهادار تهران موید یافته بالی ()3113
است که بر رابطه مثبت بین ریسک نامطلوب و بازده مورد انتظار سهام ایاالت متحده صحه مینهد.
همچنین ،در بررسی اثر همپوشانی  EDRبا برخی معیارهای ریسک مشخص گردید محتوای
اطالعاتی  EDRفقط بخشی از اطالعات مستتر در معیارهای نوسان پذیری ،ارزش در معرض خطر و
شاخص دنباله راست است زیرا کنترل اثر متغیرهای مذکور منجر به حذف اثر  EDRمیگردد .بر
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