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تأثیر استفاده از استراتژیهای معامالت کاهش ابعاد در پیشبینی بازده روزانه سهام
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حشمتاله عسگری

چکیده
سیستمهای خبردهی بازده سهام با ارائه اطالعات بهموقع موجب تصمیمگیریهای بهینه میگردند.

پیشبینی سود توسط مدیریت در ارزیابی سودآوری ،ریسک مرتبط با سود ،قضاوت در مورد قیمت سهام
و مدلهای ارزشیابی در سطح گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد (مانفرد و اینکی .)4112 ،1هدف
این مقاله ،بررسی تأثیر استراتژیهای معامالتی کاهش ابعاد بر پیش بینی بازده روزانه بازار سهام به روش
منطق فازی شرکتها است .این مقاله از نوع مطالعه کتابخانهای و تحلیلی -علی بوده و مبتنی بر تحلیل
دادههای تابلویی (پانل دیتا) است .در این پژوهش اطالعات مالی  11شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران در طی دوره زمانی  1911تا 1911بررسیشده است .نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده
از استراتژی معامالت کاهش بازده سهام و استراتژی کاهش قیمت سهام بر پیشبینی بازده روزانه بازار
سهام تأثیر معنیداری دارد ولیکن استراتژی معامالت کاهش حجم معامالت تأثیر معنیداری بر پیشبینی
بازار سهام ندارد.
کلمات کلیدی
استراتژی معامالتی کاهش قیمت سهام ،پیشبینی بازده روزانه بازار سهام ،استراتژی معامالتی کاهش
حجم معامالت سهام  ،دادههای ترکیبی

-1دانشجوی دکتری اقتصاد ،دانشکده مدیریت ،اقتصاد و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایرانe_rahdar2788@yahoo.com .
-4گروه اقتصاد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران(.نویسنده مسئول) H.asgari@mail.ilam.ac.ir
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-8مقدمه
هرگونه اطالعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته
باشد بر بازده سهام تأثیرگذار خواهد بود (چیانگ و همکاران .)4112 ،4استراتژی معامالتی کاهش ابعاد
پیشبینی شده هر سهم به روش پانل دیتا برای سال مالی آینده ،ازجمله اطالعاتی است که از سوی
تحلیلگران بازار سرمایه موردتوجه قرار میگیرد (کیم و اینکی .)4112 ،9این اطالعات بر بازده سهام
اثرگذار است و چنانچه دارای محتوای اطالعاتی باشد میتواند بر رفتار استفادهکنندگان بهخصوص
سهامداران بالفعل و بالقوه تأثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازدههای غیرعادی
(بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند (براک و همکاران.)4112 ،2
در راستای این مقاله بر آنیم تا به ارزیابی و پیشبینی بازده روزانه بازار سهام با استفاده از استراتژی
معامالتی کاهش ابعاد به روش پانل دیتا در بورس اوراق بهادار بپردازیم .ضرورت این مقاله از آنجا ناشی
میگردد که میتواند تاثیر مهمی بر عملکرد مدیران شرکتهای سرمایه گذار در بورس  ،عملکرد افراد
فعال در حوزه بورس ،معامالت عمده شرکتها ،افزایش یا کاهش سرمایهها ،روند سودآوری متداوم و
فرصت رشد سرمایهگذاریها داشته باشد.مهمترین اطالعاتی که در بازار سرمایه وجود دارد ،اطالعات و
پیشبینیهای مدیریت شرکتهاست ازجمله این پیشبینیها ،پیشبینی بازده روزانه توسط مدیریت
است .در این مقاله ابتدا مبانی نظری سپس مطالعات انجام شده ارایه خواهد شد و سپس روش تحقیق
بررسی میشود و در انتها به کمک تجزیه و تحلیل دادهها به بررسی نتایج مطالعه پرداخته خواهد شد.
-2مبانی نظری
استراتژیهای معامالتی مومنتوم و معکوس ،دو استراتژی مهم در مدیریت پرتفوی میباشند .هر دو
استراتژی سعی دارند با استفاده از اطالعات گذشته ،عملکرد آتی را پیشبینی و بازدهی اضافی ایجاد
نمایند .ازاین رو به واسطه چالشی که به تئوریهایی که بیان میکنند بازار کاراست و هیچگونه بازده
اضافی مازاد بر بازده بازار نمیتوان کسب کرد ،وارد کردهاند به طور فزایندهای موردتوجه قرارگرفتهاند .در
این قسمت ابتدا مطالبی در ارتباط با استراتژی معامالتی بیانشده است و سپس مطالبی در ارتباط با
بازده روزانه سهام بیان میشود؛ و در انتها به پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی اشاره شده است.
استراتژیهای معامالتی مومنتوم و معکوس
استراتژیهای مومنتوم و معکوس ،دو استراتژی مهم در مدیریت پرتفوی هستند که تالش میکنند
با بررسی قیمت های تاریخی به پیش بینی روندهای قیمت بپردازند و بازده غیر عادی کسب کنند .در
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حقیقت این استراتژیها روی پیش بینی عملکرد آتی متمرکز هستند و بازده غیر عادی را با استفاده از
روندهای گذشته و قیمتهای تاریخی ایجاد میکنند.
استراتژی مومنتوم شامل خرید برندهها و فروش استقراضی بازندههای گذشته ،میتواند بازده غیر
عادی معناداری را ایجاد نماید .در حقیقت این عملکرد در افق میان مدت که معموال بین  1تا 14ماه در
نظر گرفته میشود ،ادامه مییابد  .ایده اصلی این استراتژی ،این است که برندهها و بازندهها الگوی تاریخی
بازده خود را در دورههای آینده نیز حفظ میکنند .به عبارت بهتر مومنتوم اعتقاد به استمرار بازدهی
میان مدت تاریخی در افق میان مدت آتی دارد( تهرانی ،منصوری و انصاری.)4114،
استراتژی معامالتی دیگری که در بازارهای مالی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است ،استراتژی
معکوس (مخالف) است .بر اساس این استراتژی توصیه میشود سهامی خریداری شود که بازار نسبت به
آن بدبین است و سهامی فروخته شود که اکنون بازار نسبت به آن خوشبین است .این استراتژی برای
اولین بار توسط دریمن در کتاب معروفش منتشر گردید(دریمن.)1194 ،2
در حقیقت ،دلیل پیدایش قاعده معامالتی معکوس این بود که سرمایه گذاران در تصمیم گیری نسبت
به خرید اوراق بهادار ضعف دارند .آنها تمایل دارند ارزش بیشتری به اطالعات جدید داده و قیمت اوراق
بهادار را جدای از متغیرهای اساسی آن تعیین کنند .لذا سرمایه گذاران برای اطالعاتی که در مورد سهام
موفق وجود دارد ،ارزش بیشتری قائل گردیده و آن را زیر قیمت واقعی ارزشگذاری میکنند .طرفداران
مالی رفتاری اعتقاد دارند سرمایه گذاران بر مبنای یک روش متعصبانه ،اطالعات جدید را تفسیر میکنند.
آنها یا بیش از اندازه خوشبین و یا بیش از اندازه بدبین بوده و متعادل به نظر نمیرسند .بنابراین قیمت
اوراق بهادار به درستی تعیین نشده و در اکثر مواقع فشار عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد و تعادل
حکمفرما نیست ،مخصوصا زمانیکه حوادث غیر عادی رخ میدهد .البته آنها تمایل دارند تصمیمات
خودشان را در دوره بعدی تعدیل نمایند .این پدیده واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران نامگذاری شده
است و متعاقب آن فرضیه واکنش بیش از اندازه مطرح گردید ( اسالمی بیدگلی و ایکانی.)1991 ،
استراتژی سرمایهگذاری قدرت نسبی
یکی از استراتژیهایی که پیشتر در بازارهای سرمایه به کار گرفته میشد ،این بود که توصیه میشد،
سهامی خریداری گردد که درگذشته باالترین بازدهی را داشته و سهامی به فروش برسد که درگذشته
پایینترین بازده را کسب نموده است .این قاعده به نام استراتژی سرمایهگذاری قدرت نسبی شهرت یافت.
لوی ادعا کرد که یک قاعده معامالتی این است که سهامی خریداری شود که قیمت جاری آن باالتر از
متوسط قیمتهای  41هفته گذشته باشد (لوی .)1121 ،2اگرچه این استراتژی ،مورد انتقادهای
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شخصیتهای علمی قرارگرفت ،ولی هنوز تعدادی از سرمایهگذاران حرفهای از این استراتژی سرمایهگذاری
برای انتخاب سهام استفاده میکنند .به عنوان مثال اکثر صندوقهای سرمایهگذاری مشترک تمایل دارند
سهامی خریداری نمایند که بیش از یک دوره سه ماه درگذشته افزایش قیمت داشتهاند(گرینبالنت و
تیتمن.)1191 ،1
مفهوم بازده سهام
بازده در فرآیند سرمایهگذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه میکند و پاداشی برای
سرمایهگذاران محسوب میشود.بازده ناشی از سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران حائز اهمیت است ،برای
اینکه تمامی بازی سرمایهگذاری بهمنظور کسب بازده صورت میگیرد یک ارزیابی از بازده ،تنها راه منطقی
قبل از ارزیابی ریسک است که سرمایهگذاران میتوانند برای مقایسه سرمایهگذاریهای جایگزین و
متفاوت از هم انجام دهند .دو دیدگاه در مورد بازده سهام وجود دارد ،بازده سهام از دیدگاه سرمایهگذار
و بازده سهام از دیدگاه شرکت که در ذیل مختصراٌ اشاره خواهد شد.
بازده سرمایهگذاری در سهام عادی در یک دوره معی ن با توجه به قیمت اول و آخر دوره و منافع
حاصل از مالکیت ،به دست میآید منافع حاصل از مالکیت در دورههایی که شرکت مجمع برگزار کرده
باشد به سهامدار تعلق میگیرد و در دوره هایی که مجمع برگزار نشده باشد منافع مالکیت ،برابر صفر
خواهد بود بازده سرمایهگذاری در سهام با استفاده از رابطه زیر قابلمحاسبه است (راعی و تلنگی،
.)221،1999
( Pt  Pt 1 )  Dt
 100
Pt 1

rit 

 = Ptقیمت سهم در پایان دوره t
 = Pt 1قیمت سهم در ابتدای دوره  tیا پایان دوره t-1

 = Dtمنافع حاصل از مالکیت سهام که در دوز  tبه سهامدار تعلقگرفته است
منافع حاصل از مالکیت ممکن است به شکلهای مختلفی به سهامداران پرداخت شود که عمدهترین
آنها عبارت اند از:سود نقدی ،افزایش سرمایه از محل اندوخته (سهام جایزه) ،افزایش سرمایه از محل
مطالبات و آورده نقدی ،تجزیه سهام ،تجمیع سهام
همچنین بازده سهام از دیدگاه شرکت نیز به صورت زیر محاسبه میشود:
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تغییر قیمت همان سهم  +سود نقدی هر سهم
قیمت اول دوره همان سهم

=بازده هر سهم

که این نسبت را میتوان به دو قسمت بهصورت زیر تجزیه کرد
تغییر قیمت هر سهم
قیمت اول دوره سهم

+

سود نقدی هر سهم
قیمت اول دوره سهم

=

بازده هر سهم

که در این صورت به نسبت سمت راست «بازده عواید سرمایهای» و به نسبت سمت چپ «بازده سود
نقدی» سهام گفته میشود.
عوامل مؤثر بر بازدهی سهام
امروزه نظریه قابلیت پیشبینی بازده سهام در مدیرت مالی بهعنوان یک فرضیه موردپذیرش قرارگرفته
است یکی از اهداف اطالعات حسابداری کمک به استفادهکنندگان در پیشبینی جریانهای نقد ورودی
آتی به واحد تجاری و بهتبع آن پیشبینی بازده سرمایهگذاری است بخشی از متغیرهای تأثیرگذار بر
بازده سهام شرکتها در بازار سهام ناشی از اطالعات مالی است که از طریق سیستم حسابداری تهیه
می شود میزان تأثیر این اطالعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است محیط اقتصادی دربرگیرندهی
تمام عوامل مؤثربر استفاده کنندگان ،سیستم حسابداری و بازارهای سرمایه است در این محیط تمام اجزاء
باهم در ارتب اط بوده و بر هم تأثیر متقابل دارند یکی از مزایای شناخت محیط اقتصادی ،شناسایی
استفادهکنندگان بالقوه از اطالعات حسابداری و اولویتبندی نیازهای آنهاست با توجه به اینکه بازار
بهعنوان بخشی از محیط اقتصادی دربرگیرنده هر نوع سلیقهای است ،بنابراین میتواند به صورت شاخصی
در آینده که تعیینکننده میزان تقاضای جامعه برای اطالعات باشد این موضوع سبب تحقیقات زیادی در
ارتباط با بازار و نیروهای مؤثر بر آن شده است (دستگیر محسن و ظفری فاطمه.)1999،12،
-9پیشینه موضوع
همانگونه که فرضیه بازار کارا تصریح میکند ،درصورتیکه بازار کارا باشد ،کسب سود از روندهای
تاریخی با استفاده از یک استراتژی ساده و بدون هزینه ،همانند استراتژی معامالتی مومنتوم و معکوس،
باید غیرممکن باشد .با این وجود ،ادبیات غنی و فراوانی راجع به قابلیت پیشبینی بازده مقطعی سهام بر
مبنای بازدههای گذشته در ادبیات مالی مستند شده است و مطالعات زیادی نشان دادهاند که هر دوی
این استراتژیهای معامالتی در دورههای تشکیل و نگهداری متفاوتی میتوانند سودآور باشند.
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کنگ ،لیو و نی )4114( 9با استفاده از دادههای بازار سهام چین ،سودهای قابل مالحظه و معنیداری
برای استراتژی مومنتوم میانمرتبه به دست آوردند .یافتههای آنها نشان داد که سودهای مومنتوم در
حالتی که به سهام موجود در پرتفوی وزنی برابر با ارزش بازار داده شود ،نسبت به حالتی که به سهام
موجود در پرتفوی وزن مساوی داده میشد ،بیشتر میباشند .سایر نتایج حاصلشده از تحقیق آنها بیانگر
این مطلب بود که در حولوحوش زمان اعالن سود ،استراتژی مومنتوم سودهای کوتاهمدت باالیی را به
دست میدهد ،با این وجود چنین سودهایی در مقایسه با کل سودهای کسبشده در دورههای نگهداری
ماهانه مختلف ،به نسبت کوچک هستند.
جی )4119( 1استراتژیهای مومنتوم و معکوس را در بورس اوراق بهادار چین بررسی کرد .یافتههای
آنها نشان داد ،مومنتوم قیمت در پرتفویهایی با حجم معامالتی پائین وجود دارد .بهطور خاص ،نگهداری
یک پرتفوی برنده با حجم معامالتی پائین میتواند در افق میانمدت عملکرد بهتری از پرتفوی بازار داشته
باشد .در حقیقت ،رویکرد خرید و نگهداری یک پرتفوی برنده به طرز معنیداری عملکرد بهتری از پرتفوی
بازار در بورس چین دارد.
زانگ و اینکه ،)4111( 11در پژوهشی تحت عنوان "پیشبینی بازده روزانه بازار سهام با استفاده از
کاهش ابعاد " به بررسی ا ین موضوع پرداختند که آیا بازده روزانه بازار سهام با استفاده از استراتژی
معامالتی کاهش ابعاد به روش منطق فازی قابل پیشبینی میباشد؟ نتایج تحقیق آنها نشان داد که
استفاده از استراتژی معامالتی کاهش قیمت سهام بر پیشبینی بازده روزانه بازار سهام تأثیر مثبت و
مستقیمی میگذارد .ثانیاً استفاده از استراتژی معامالتی کاهش بازده سهام بر پیشبینی بازده روزانه بازار
سهام تأثیر منفی و معکوسی می گذارد .ثالثاً استفاده از استراتژی معامالتی کاهش حجم معامالت سهام
بر پیشبینی بازده روزانه بازار سهام تأثیرگذار نمیباشد.در پژوهشهای صورت گرفته تا کنون در ایران
فقط نشان میدادند که جهت اثر حجم معامالت بر بازده سود سهام به چه صورت است اما دراین مطالعه
دقیقا نشان میدهیم که اثر استفاده از استراتژی معامالت کاهش بازده سهام و استراتژی کاهش قیمت
سهام بر پیشبینی بازده روزانه بازار سهام تأثیر معنیداری دارد .
-۴روش تحقیق
به منظور تدوین یک مدل اقتصاد سنجی مناسب با هدف پاسخگویی به سوال اصلی این مطالعه
ضرورت دارد به کمک مبانی نظری مرتبط با موضوع یک مدل مفهومی که مبین روابط بین متغیرهای
تحقیق باشد ارائه شود.برای این منظور مدل مفهومی ذیل در نظر گرفته میشود.
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محققان آمار ،علوم کامپیوتر و ریاضیات کاربردی در طی سالها تحقیق و بررسی مجموعهای از
روشهای کاستن از حجم دادههای خطی و غیرخطی را ارائه کردهاند .به طور خاص دو روش برای کاستن
از ابعاد داده وجود دارد زانگ و اینکه )4111( 11یکی انتخاب مربوطترین متغیرها از مجموعه دادههای
اولیه است که معموالً به آن انتخاب خصیصه میگویند و دیگری تولید گروه کوچکتری از داده با استفاده
از متغیرهای جدید ،به گونهای است که این متغیرهای جدید ،هر یک ترکیبی از متغیرهای اولیه باشند.

بهمنظورپاسخگویی به سؤاالت اصلی مطالعه از مدل ارائه شده زانگ و اینکه،)4111( 14به شرح زیر
استفاده خواهد شد

corr ( X )Wi ,t   0  1Z var(Y )i ,t   2 e( X )i,t   3Wnew( X )i,t   4T1H ( K )i ,t  εi,t
که:
(  ) corr ( X )Wi ,tمعرف پیش بینی بازده روزانه بازار سهام (متغیر وابسته)
(𝑡 )𝑍var(𝑌)𝑖,معرف استراتژی معامالتی کاهش قیمت سهام شرکت  iدر سال (tمتغیر مستقل)
(𝑡 ) 𝑒(𝑋)𝑖,معرف استراتژی معامالتی کاهش بازده سهام شرکت  iدر سال (tمتغیر مستقل)
( (Wnew(X)i.tمعرف استراتژیمعامالتیکاهشحجممعامالت سهام شرکت iدر سال(tمتغیر مستقل)
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(  ( T1H(K)i,t,معرف نسبت سرمایهگذاری شرکت  iدر سال (tمتغیر مستقل)
روش تحقیق مورداستفاده در این مطالعه از نوع تحقیقات همبستگی،توصیفی میباشد (که در پژوهش
توصیفی از نوع همبستگی ،محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر میپردازد) .شیوه استدالل
پژوهش نیز قیاسیـ استقرایی میباشد .قیاسی به این دلیل که برای چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
از مسیر کتابخانه ،مقاالت و اینترنت استفاده شده است و استقرایی به دلیل آنکه جمعآوری اطالعات از
مسیر دادههای اولیه برای قبول یا رد فرضیهها انجام پذیرفته است .در این پژوهش با توجه به نوع دادهها
و روشهای تجزیهوتحلیل آماری موجود ،از روش «دادههای پانل دیتا» استفاده میشود .زیرا بهمنظور
بررسی پیش بینی بازده روزانه بازار سهام با استفاده از استراتژی معامالتی کاهش ابعاد به روش پانل دیتا
متغیرهای پیش بینی و برآورد شده از دو جنبه متفاوت موردبررسی قرار میگیرند .از یکسو ،این متغیرها
در میان شرکتهای مختلف و از سوی دیگر ،در دوره زمانی  1911-1911آزمون میشوند.
جمعآوری اطالعات برای هر نوع پژوهشی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد .ازآنجاییکه اطالعات
مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل بسیاری از اقالم حسابداری مندرج در صورتهای مالی حسابرسی
شده شرکتها میباشد ،دادههای موردنیاز از صورتهای مالی موجود در سایتهای مدیریت پژوهش،
توسعه و مطالعات اسالمی وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار 19و شبکه کدال ،سیستمهای جامع
اطالعرسانی ناشران ،12مرکز پردازش اطالعات مالی ایران 12و لوحهای فشرده سازمان بورس و اوراق بهادار
بهصورت دستی استخراج میشود.
برای تجزیهوتحلیل اطالعات و آزمون فرضیهها ،اطالعات مورد نیاز از طریق صورتهای مالی
حسابرسی شده شرکتهای مورد رسیدگی برای یک دوره ششساله ( )1912-1991جمعآوری خواهد
شد .پس از جمعآوری اطالعات مورد نیاز شرکتهای مورد رسیدگی ،فرضیههای تحقیق با استفاده از
تحلیل همبستگی و رگرسیون و روش اقتصادسنجی پانل دیتا ،مورد بررسی قرارگرفته و ابتدا محاسبات
اولیه در صفحه گسترده نرمافزار اکسل انجامگرفته و دادهها برای تجزیهوتحلیل آماده خواهند گردید،
سپس بهمنظور انجام تجزیه و تحلیلهای نهایی از نرمافزارهای Eviews 8.1 ،Spss22و،Minitab 17.1
استفاده میگردد.
الزم به ذکر است از نظر زمانی قلمرو تحقیق محدود به سالهای  1911تا  1911و از حیث مکانی
نیز کلیه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران میباشدکه در طی دوره زمانی مورد نظر کلیه
اطالعات مالی آنها در بررسی ارائه شده است ،به منظور نمونه گیری از روش حذفی استفاده شده است
که این کار با اعمال پیش فرضهایی صورت گرفته است ،برای این منظور معیارهای زیر در نظر گرفتهشده
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و درصورتیکه یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد بهعنوان یکی از شرکتهای نمونه انتخاب
شده است .روند انتخاب نمونه در جدول به شرح ذیل است:
 -1با توجه به اطالعات موردنیاز از سال  ،1911شرکتهایی که حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1911
در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفتهشدهاند و نام آنها تا پایان سال  1911از فهرست شرکتهای
یادشده ،حذف نشده باشد.
 -4در طول دوره مورد نظر ،سهام آنها به طور فعال در بورس معامله شده باشد.
 -9بهمنظور افزایش قابلیت مقایسه شرکتهای مورد بررسی ،دوره مالی آنها باید منتهی به 41
اسفندماه باشد و در دوره مورد مطالعه تغییر دوره مالی نداشته باشند.
 -2جزء شرکتهای واسطهگری مالی (سرمایهگذاری ،هلدینگ ،لیزینگ و بانکها و بیمهها) به دلیل
متفاوت بودن عملکرد آنها ،نباشندEF8RG.

 -2اطالعات موردنیاز در دسترس باشد.
پیشفرضها به ترتیب اعمال شدند ،بدینصورت که هر شرکتی که در پیش فرض اول قرارگرفته
است ،برای شمارش پیشفرضهای بعدی لحاظ نگردیده است.
در این تحقیق بعد از اعمال پیشفرضها 11 ،شرکت از  119صنعت باقی ماندند .در جدول  ،1فراوانی
اعضای نمونه نشان دادهشده است.
جدول -8فراوانی اعضای نمونه به تفکیك نوع صنعت

نام صنـــعـت

نمونه آماری

استخراج زغالسنگ

1

استخراج کانههای فلزی

2

استخراج سایر معادن

1

انواع فرآوردههای غذایی و آشامیدنی

1

منسوجات

1

فرآوردههای نفتی ،کک و سوخت هستهای

4

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی

12

الستیک و پالستیک

4
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سایر محصوالت کانی غیرفلزی

19

فلزات اساسی

14

ماشینآالت و تجهیزات

1

ماشینآالت و دستگاههای برقی

14

ساخت رادیو ،تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی

1

خودرو و ساخت قطعات

11

پیمانکاری صنعتی

1

حملونقل ،انبارداری و ارتباطات

4

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حملونقل

1

رایانه و فعالیتهای وابسته به آن

1

خدمات فنی و مهندسی

1

جــــمع

119

با توجه به جدول  ،1تعداد  11شرکت از جامعه آماری گزینش گردید؛ بنابراین حجم نمونه برابر با
کل جامعه آماری موردمطالعه نمیباشد.
-۵تجزیهوتحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها فرایندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که به طرق مختلف
جمعآوریشدهاند؛ خالصه ،دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و
ارتباط بین دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید .در این فرایند ،دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم
از جنبه تجربی پاالیش میشوند و روشهای گوناگون آماری نقش به سزایی در استنتاجها و تعمیم به
عهده دارند (خاکی ،1992 ،ص  .)912در این بخش با استفاده ازدادههای جمعآوری شده از نمونه آماری
مطالعه که شامل  11شرکت در دوره زمانی  1911-1911میباشد ،فرضیهها مورد آزمون قرار میگیرند.
روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش دادههای پانل 12میباشد که با بهرهگیری از نرمافزارهای
Eviews 8.1 ،Spss22و ،Minitab 17.1انجام خواهد شد .در ادامه ابتدا به منظور کسب شناخت بیشتر
درباره جامعه آماری و متغیرهای مورد مطالعه ،خالصهای از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه و نرمال
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بودن توزیع متغیرهای وابسته آزمون میگردد .سپس بر اساس طبقهبندی صورت گرفته در خصوص
فرضیههای تحقیق ،به گزارش آزمون فرضیهها و تجزیهوتحلیل نتایج حاصل پرداخته میشود.
خالصه آمار توصیفی متغیرهای مورداستفاده به شرح جدول ذیل است:
جدول  -2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

متغیر

انحراف کمترین بیشترین
تعداد
میانگین
معیار مقدار مقدار
مشاهدات

چولگی کشیدگی

پیشبینی بازده روزانه بازار سهام

11

1/921 1/991 1/2122 1/1111 1/1219 1/1229

استراتژی معامالتی کاهش قیمت
سهام

11

1/924 1/122 1/1121 1/1112 1/1949 1/4119

استراتژی معامالتی کاهش بازده
سهام

11

-1/942 -1/212 1/1299 1/1919 1/1941 1/2119

استراتژی معامالتی کاهش حجم
معامالت سهام

11

-1/241 1/219 1/1121 1/1111 1/1124 1/9212

نسبت سرمایهگذاری

11

1/122 1/211 1/2292 1/2122 1/1999 1/2294

با توجه به جدول  ،4میانگین پیشبینی بازده روزانه بازار سهام شرکتهای نمونه به ترتیب برابر با
 1/1229بوده و کمترین و بیشترین مقدار آن برابر با  1/1111و  1/2122میباشد .بررسی میزان چولگی
و کشیدگی این متغیر که بایستی به ترتیب  1و  9باشد تا متغیر دارای توزیع نرمال باشد ،نشان میدهد
که این متغیر دارای توزیع نرمال نیست .بر اساس آمار توصیفی ارائه شده در جدول  4میانگین استراتژی
معامالتی کاهش قیمت سهام ،استراتژی معامالتی کاهش بازده سهام و استراتژی معامالتی کاهش حجم
معامالت سهام شرکتهای نمونه طی بازه زمانی تحقیق مثبت و به ترتیب برابر با  1/2119 ،1/4119و
 1/9212بوده است .همچنین میانگین مثبت نسبت سرمایهگذاری به ترتیب برابر با  1/2294بوده است
آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق
در این مطالعه این موضوع از طریق آماره کولموگروف-اسمیرنف )K-S( 11مورد بررسی قرار میگیرد
و توسط نرم افزار Spss 22مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است .در جدول  9نتایج آزمون  K-Sبرای
متغیر پیش بینی بازده روزانه بازار سهام شرکتهای نمونه ارائه شده است.
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جدول  -9نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق

متغیر

تعداد ()N

آماره ()K-S

سطح اهمیت ()Sig

پیش بینی بازده روزانه بازار سهام

11

1/121

9/241

با توجه به این که برای متغیر پیش بینی بازده روزانه بازار سهام سطح اهمیت آماره  K-Sکمتر از
 12/1میباشد ،بیانگر این است که متغیر پیش بینی بازده روزانه بازار سهام از توزیع نرمال برخوردار
نمیباشند .نرمال بودن متغیر وابسته ،شرط الزم برای مدلهای رگرسیون است ،بنابراین الزم است قبل
از آزمون فرضیهها این متغیر نرمال سازی شود .در این مطالعه برای نرمال سازی دادهها از تابع انتقال
جانسون 19بهره گرفته شده وتوسط نرم افزار  Minitab17.1مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است .نتایج
حاصل از آزمون  K-Sبعد از فرآیند نرمال سازی دادهها به شرح جدول  2میباشد.
جدول  -۴نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی

متغیر

تعداد ()N

آماره ()K-S

سطح اهمیت ()Sig

پیش بینی بازده روزانه بازار سهام

11

1/192

1/249

با توجه به جدول  ،2از آنجایی که بعد از نرمال سازی دادهها سطح اهمیت ( )Sig.آماره کولموگروف-
اسمیرنف برای متغیر وابسته باالتر از  1/12میباشد ( ،)1/249بیانگر این است که متغیر پیش بینی
بازده روزانه بازار سهام بعد از فرآیند نرمال سازی ،دارای توزیع نرمال میباشند.
بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق
بر اساس نتایج حاصل از آماره پیرسون که توسط نرمافزار Spss22مورد تجزیه و تحلیل واقع شده
است و در جدول 2نتایج ارائه شده است  ،استراتژی معامالتی کاهش بازده سهام شرکتها همبستگی
مثبت نسبت به سرمایهگذاری از خود نشان میدهد.
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نسبت سرمایهگذاری

استراتژی معامالتی کاهش

حجم معامالت سهام

استراتژی معامالتی کاهش

بازده سهام

استراتژی معامالتی کاهش

قیمت سهام

پیشبینی بازده

روزانه بازار سهام

جدول -۵ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق

1
1
1
1

1

پیشبینی بازده روزانه بازار
سهام )( P  Value

 -1/111استراتژی معامالتی کاهش
( )1/919قیمت سهام )( P  Value

 1/122 1/111استراتژی معامالتی کاهش
( )1/119( )1/111بازده سهام )( P  Value

استراتژی معامالتی کاهش
-1/111 1/112 -1/112
حجم معامالت سهام
()1/111( )1/111( )1/299
)( P  Value

1/129 1/111 1/142 1/112
()1/412( )1/941( )1/114( )1/112

نسبت سرمایهگذاری
)( P  Value

برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش دادههای پانل در برآورد مدل موردنظر کارآمد
خواهد بود یا نه ،از آزمون چاو یا  Fمقید و به منظور اینکه مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا
اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسبتر است (تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوتهای واحدهای
مقطعی) از آزمون هاسمن استفاده میشود .نتایج حاصل از این آزمونها در جدول 2ارائه شده است.
جدول -6نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل ()8

آزمون

تعداد

آماره

مقدار آماره

درجه آزادی

P-Value

چاو

229

هاسمن

229

F
2

1/2211

()299،111

1/1244

2/2221

2

1/1949
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با توجه به نتایج آزمون چاو و  P-Valueآن ( ،)1/1244فرضیه  H 0آزمون در سطح اطمینان %12
رد شده و بیانگر این است که میتوان از روش دادههای پانل استفاده نمود .همچنین با توجه به نتایج
آزمون هاسمن و  P-Valueآن ( )1/1949که کمتر از  1/12میباشد ،فرضیه  H 0آزمون در سطح
اطمینان  %12رد شده و فرضیه  H1پذیرفته می شود .لذا الزم است مدل با استفاده از روش اثرات ثابت
برآورد شود.
-6تخمین و نتایج مدلها
در ادامه به تخمین مدل اقتصاد سنجی تحقیق و تفسیر ضرایب و آمارهای مربوطه پرداخته میشود،
برای هر فرضیه آزمون مفروضات آماری مربوط به آن شامل بررسی نرمال بودن باقیماندهها ،همسان بودن
واریانس باقیماندهها ،استقالل باقیماندهها و خطی بودن مدل همراه با توضیحات و نتایج حاصل از آن
ارائه میگردد  .کلیه آزمونهای فوق توسط نرمافزار  Eviews 8.1مورد تجزیه و تحلیل واقعشده است.
با توجه به اینکه آزمونهای انجام شده نشان دادند که امکان تلفیق دادهها وجود داشته و اثرات نیز
از نوع ثابت میباشند لذا مدل با دادههای ترکیبی و با لحاظ اثرات ثابت تخمین زده میشود که نتایج آن
به شرح جدول ذیل میباشد:
جدول - ۷نتایج تخمین مدل

ضریب

آماره t

مقدار احتمال

رابطه

متغیر
جزء ثابت

1/1924

4/4242

1/1429

مثبت ومعنی دار

استراتژی معامالتی کاهش قیمت سهام

1/1211

4/9294

1/1121

مثبت ومعنی دار

استراتژی معامالتی کاهش بازده سهام

-2/2111 -1/1942

1/1112

منفی و معنی دار

استراتژی معامالتی کاهش حجم معامالت سهام -4/9112 -1/1292

1/2111

بیمعنی

-2/2229 -1/1211

1/1111

منفی و معنی دار

نسبت سرمایهگذاری

ضریب تعیین مدل

1/2221

آماره F

1/2299
()1/1119

()P- Value

در بررسی معنیدار بودن کل مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره  Fاز  1/12کوچکتر میباشد
( )1/1119با اطمینان  %12معنیدار بودن کل مدل تائید میشود .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است
که 22/21درصد از پیشبینی بازده روزانه بازار سهام شرکتها توسط متغیرهای واردشده در مدل تبیین
میگردد.از این رو معنی داری کلی رگرسیون تایید میگردد.
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در بررسی معنیداری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در جدول  ،1ازآنجایی که احتمال آماره  tبرای
ضریب متغیر استراتژی معامالتی کاهش قیمت سهام کوچکتر از  1/12میباشد ( ،)1/1121درنتیجه
وجود تأثیر معنیداری استفاده از استراتژی معامالتی کاهش قیمت سهام بر پیشبینی بازده روزانه بازار
سهام در سطح اطمینان  12درصد مورد تائید قرار میگیرد؛ بنابراین فرضیه اول مطالعه پذیرفته شده و
با اطمینان  12درصد میتوان گفت استفاده از استراتژی معامالتی کاهش قیمت سهام بر پیشبینی بازده
روزانه بازار سهام شرکتها ،تأثیر معناداری وجود دارد .مثبت بودن ضریب این متغیر ( )1/1211حاکی از
وجود تأثیر مستقیم استفاده از استراتژی معامالتی کاهش قیمت سهام بر پیشبینی بازده روزانه بازار
سهام شرکتها میباشد بهطوریکه با افزایش  1واحدی استفاده از استراتژی معامالتی کاهش قیمت
سهام بر پیشبینی بازده روزانه بازار سهام شرکتها نیز به میزان(  )1/1211واحد افزایش مییابد؛
بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با تائید فرضیه اول مطالعه میتوان
نتیجه گرفت که استفاده از استراتژی معامالتی کاهش قیمت سهام بر پیشبینی بازده روزانه بازار سهام
تأثیرگذار است واز آنجا که احتمال آماره  tبرای ضریب متغیر استراتژی معامالتی کاهش بازده سهام
کوچک تر از  12/1میباشد (،) 1112/1در نتیجه وجود تاثیر معنی داری استفاده از استراتژی معامالتی
کاهش بازده سهام بر پیشبینی بازده روزانه بازار سهام در سطح اطمینان  12درصد مورد تائید قرار
میگیرد؛ بنابراین فرضیه اول مطالعه پذیرفتهشده و با اطمینان  12درصد میتوان گفت استفاده از
استراتژی معامالتی کاهش بازده سهام بر پیشبینی بازده روزانه بازار سهام شرکتها ،تأثیر معناداری
وجود دارد .منفی بودن ضریب این متغیر ( )-1/1942حاکی از وجود تأثیر غیرمستقیم استفاده از
استراتژی معامالتی کاهش بازده سهام بر پیشبینی بازده روزانه بازار سهام شرکتها میباشد بهطوریکه
با افزایش  1واحدی استفاده از استراتژی معامالتی کاهش قیمت سهام بر پیشبینی بازده روزانه بازار
سهام شرکتها نیز به میزان ( )-1/1942واحد کاهش مییابد.
-۷جمعبندی و نتیجهگیری تحقیق
عواملی که میتوان بر اساس آن بازده سود در بورس را در آینده پیشبینی نمود عملکردهای گذشته
بر مبنای از استراتژی معامالتی کاهش ابعاد به روش پانل دیتا است (لوکا .)4111 ،11هر شرکتی دارای
بازده مخصوص به خود است ،البته منظور شرکتی است که هدفش تحصیل سود باشد (ژائو و همکاران،41
 .)4119هریک از گروههای سرمایهگذار ،مثل دارندگان اوراق قرضه ،سهام ممتاز و سهام عادی ،خواهان
میزانی از نرخ بازدهی هستند که درخور ریسک مربوط به آن باشد؛ بنابراین ،هزینه سرمایه عبارت است
از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده موردنظر سرمایه گذران در شرکت تأمین
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شود (چن و چن)4112 ،41؛ بنابراین سرمایه گذران از یکسو به دنبال حداکثر کردن بازده خود هستند
و از سوی دیگر برای این امربر اطالعات حسابداری و در راس آنها سود هر سهم و نیز پیشبینیهای
انجام شده برای سود هر سهم از جانب مدیران اتکا میکنند .پیشبینی بازده روزانه سهام و درجه صحت
آنیکی از راههای کاهش ناقرینگی اطالعاتی میان مدیران ،سهامداران عمده و سرمایهگذاران بالقوه است
(چیانگ و همکاران .)4112 ،44بازده روزانه سهام پیشبینیشده میتواند مبنای مناسبی در
تصمیمگیریهای سرمایهگذاری به شمار آید.
با توجه به تجزیهوتحلیلهای صورت گرفته اوالً میتوان گفت که استفاده از استراتژی معامالتی کاهش
قیمت سهام بر پیشبینی بازده روزانه بازار سهام تأثیرگذار است؛ که این نتایج هم سو با نتایج کیم و
اینکی ،)4112( 49براک و همکاران )4112( 42و مانفرد و اینکی )4112( 42است .ثانیاً؛ استفاده از استراتژی
معامالتی کاهش بازده سهام بر پیش بینی بازده روزانه بازار سهام تأثیرگذار است؛ که این نتایج هم سو با
نتایج چیانگ و همکاران ،)4112( 42پاتل و همکاران )4112( 41و سارزانو و همکاران )4112( 49است.

ثالثاً؛ استفاده از استراتژی معامالتی کاهش حجم معامالت سهام بر پیشبینی بازده روزانه بازار سهام تأثیر
معناداری وجود ندارد.
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