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چكيده
يكي از ﻣﻬﻢترين اجزاي سيستﻢهاي ﻣالي  ،ابزارهاي ﻣالي ﻣشتقه )اختيار ﻣعاﻣله و اختيار فروش
تﺒعي( ﻣيباﺷﺪ  .نخستين نقش ابزارهاي ﻣشتقه ،فراهﻢ كردن يك راه ارزان براي كسب بازدهي باﻻتر و
كاهش ريسك است .بنابراين هﺪف پژوهش حاضر بررسي ارتﺒاط ابزارهاي ﻣالي ﻣشتقه )اختيار ﻣعاﻣله و
اختيار فروش تﺒعي( و هﻢزﻣاني بازده سﻬام ﻣيباﺷﺪ .اين تحقيق ازنظر هﺪف ،كاربردي و ازنظر ﻣاهيت و
روش ،توصيفي و ازنظر روابط بين ﻣتغيرها جزو ﻣطالعات همﺒستگي است .در پژوهش حاضر ،ﺷركتهاي
پذيرفتهﺷﺪه در بورس اوراق بﻬادار تﻬران كه اقﺪام به ﻋرضه اوراق ابزارهاي ﻣالي ﻣشتقه ) اختيار ﻣعاﻣله
و اختيار فروش تﺒعي( نمودهانﺪ ،جمعاً به تعﺪاد  ١١٢ﺷركت براي دوره زﻣاني  ١٣٩٢تا  ١٣٩٧ﻣوردبررسي
قرارگرفته است .سپس بهﻣنظور آزﻣون فرضيههاي پژوهش از روش ﻣﺪل رگرسيون ﭼنﺪ ﻣتغيره  -روش
پنل ديتا استفاده گرديﺪ .نتايج حاكي از آن است كه انتشار اوراق اختيار فروش تﺒعي سﻬام و انتشار اوراق
اختيار ﻣعاﻣله سﻬام هﻢزﻣاني بازده سﻬام را كاهش ﻣيدهﺪ.
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مقدمه
در سالهاي اخير ابزارهاي ﻣالي ﻣتنوﻋي توسط كارﺷناسان و ﻣﻬنﺪسان ﻣالي طراحي و در بازارهاي
ﻣالي ﻋرضه گرديﺪه است .لذا بهﻣنظور هرﭼه كاراتر ﺷﺪن بازار بورس اوراق بﻬادار تﻬران نياز به ﻋرضه
اوراق بﻬادار ﻣتنوع احساس ﺷﺪه است .يكي از اين ابزارها ،اوراق اختيار فروش تﺒعي است كه زيرﻣﺠموﻋه
اوراق ﻣشتقه ﻣيباﺷﺪ ] . [١٤اوراق ﻣشتقه بهﻋنوان ﻣحصول نوآوريهاي ﻋلوم ﻣﻬنﺪسي و ﻣالي ،در ﺷرايط
اﻣروز ﻣيتوانﺪ بخش اﻋظﻢ ﻣازاد نقﺪينگي را در بازارهاي ﻣالي جذب نماينﺪ .ﻋﻼوه بر آن انتشار اين اوراق
ﻣنﺠر به فعالتر ﺷﺪن بازار و تعميق آن ﻣيﺷود ]. [٣
با افزايش حﺠﻢ ﻣعاﻣله انواع اوراق بﻬادار كارايي بازار سﻬام بيشتر ﻣيﺷود و اين ﻣوضوع نشانه افزايش
سطﺢ اﻋتماد ﻋموﻣي به بورس اوراق بﻬادار خواهﺪ ﺷﺪ .در اغلب كشورها  ،هﺪف اصلي ناﺷر از انتشار اين
اوراق كسب انتفاع ﻣيباﺷﺪ ] [١٣در ايران ،اين ابزارها ﻋمﺪت ًا باهﺪف حمايت از بازار ،كاهش ريسك
سرﻣايهگذاران و تشويق آنها به خريﺪ بيشتر سﻬام پايه ﻣنتشر ﻣيگردد .ﭼنانچه انتشار و بهكارگيري اين
اوراق گسترش يابﺪ و با استقﺒال سﻬامداران ﻣواجه ﺷود ،رونق بازار سﻬام نيز بيشتر ﺷﺪه و گروه بزرگتري
از سﻬامداران بالقوه به بازار وارد ﻣيﺷونﺪ كه اغلب در صورت كاهش ريسك حاضر به سرﻣايهگذاري
هستنﺪ .رونق بازار سﻬام باﻋث توسعه اقتصادي كشور ﺷﺪه و با ايﺠاد سﻬولت در جلب ﻣنابع ،سرﻣايهگذاري
و رﺷﺪ بنگاههاي اقتصادي نيز تسﻬيل ﻣيگردد ،كه خود باﻋث افزايش سطﺢ اﺷتغال و رفاه اجتماﻋي
ﻣيﺷود ]. [٢
هﻢزﻣاني بازده سﻬام ،ﻣقياسي براي انﺪازهگيري ﻣقﺪار نسﺒي اطﻼﻋات خاص ﺷركت است كه در بازده
انعكاس يافته است؛ به ﻋﺒارتي .هﻢزﻣاني بازده سﻬام داﻣنهاي است كه در آن ،بازده بازار و صنعت ،تفاوت
بازده سﻬام را در سطﺢ ﺷركت توضيﺢ ﻣيدهﺪ .با توجه به اينكه هﺪف از سرﻣايهگذاري در سﻬام كسب
بازده ﻣناسب از سرﻣايهگذاري است ،فراهﻢ نمودن بستري ﻣناسب براي حضور گسترده گروههاي ﻣختلﻒ
سرﻣايهگذار و جلب اﻋتماد ﻣردم ،تحكيﻢ بازار سرﻣايه و ﻋمق بخشيﺪن به اين بازار ،از اساسيترين ابزارهاي
توسعه اقتصادي را به ارﻣغان خواهﺪ آورد ]. [٥
ازآنﺠاييكه اين نوع اوراق ﻣشتقه در ايران بسيار نوپاست ،تاكنون پژوهشهاي بسيار انﺪكي در اين
خصوص صورت گرفته است .ﻋواﻣل زيادي ﻣمكن است بر ﻣيزان حﺠﻢ ﻣعاﻣﻼت يا رونق ابزارهاي ﻣالي
ﻣشتقه )اختيار ﻣعاﻣله و اختيار فروش تﺒعي( تأثيرگذار باﺷﺪ اﻣا دراينبين يك ﻣتغير ﻣﻬﻢ "يعني بازده
سﻬام " براي بررسي انتخاب گرديﺪه است .لذا در اين پژوهش ابزارهاي ﻣالي ﻣشتقه )اختيار ﻣعاﻣله و
اختيار فروش تﺒعي( و هﻢزﻣاني بازده سﻬام ﻣوردبررسي قرار ﻣيگيرد .در اداﻣه بخشهاي بعﺪي اين
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پژوهش ابتﺪا ﻣﺒاني نظري و پيشينه پژوهشهاي ﻣرتﺒط با ﻣوضوع ﻣطرح ﻣيﺷود سپس بر اساس ﻣﺒاني
نظري و ﻣسئله ﻣطرحﺷﺪه روش تحقيق و فرضيههاي پژوهش تﺒيين ﻣيگردد و در انتﻬا نتايج آزﻣون
فرضيهها ،دستاورد و پيشنﻬادها ﻣطرح ﻣيگردد .
مباﻧي ﻧظري
اوراق ﻣشتقه در اين پژوهش ﺷاﻣل اختيار ﻣعاﻣله و اختيار فروش تﺒعي سﻬام نوﻋي ابزار ﻣالي ﻣﺪيريت
ريسك است كه به همراه سﻬام ﻣنتشر ﻣيﺷود و براي دارنﺪه آن حقوقي را بهﻋنوان »دارنﺪه اختيار« در
ﻣقابل فروﺷنﺪه اين اوراق بهﻋنوان »ﻣتعﻬﺪ« فراهﻢ ﻣيكنﺪ .همچنين ﻣمكن است حقوقي را براي ناﺷر
اوراق بﻬادار بهﻋنوان »دارنﺪه اختيار« در ﻣقابل دارنﺪه اوراق بﻬادار بهﻋنوان »ﻣتعﻬﺪ« فراهﻢ كنﺪ .اوراق
تﺒعي جزﺋي از اوراق پايه )ﻣثل اوراق قرضه يا سﻬام( بود و قابل خريﺪ و فروش نﺒوده و فاقﺪ بازار ثانويه
است .باوجوداين ،اوراق تﺒعي قيمت بازار اوراق قرضه يا سﻬاﻣي را كه خود جزﺋي از آن است و بر ﻣﺒناي
آن ﻣنتشر ﺷﺪه است تحت تأثير قرار ﻣيدهﺪ.
در ايران اختيار ﻣعاﻣله و اختيار فروش تﺒعي سﻬام بر اساس ﻣﺠوز سازﻣان بازار بورس اوراق بﻬادار
توسط ﺷركتهاي ﻣتقاضي ﻣنتشر و به دارنﺪگان سﻬام خرد ﺷركت ناﺷر ،به فروش ﻣيرسﺪ .اختيار فروش
تﺒعي سﻬام ابزار ﻣالي است كه براي پوﺷش ريسك و بيمه سﻬام در ﻣقابل افت قيمت سﻬام ﺷركتها در
بورس تﻬران به كار گرفته ﻣيﺷود .اختيار فروش تﺒعي سﻬام ١ازجمله ابزارهاي ﻣالي ﻣﺪيريت ريسك كمتر
ﺷناختهﺷﺪه است .الﺒته همانگونه كه ذكر ﺷﺪ اكثر ًا استفاده از اين نوع اختيار ﻣعاﻣله در ﻣورد اوراق
قرضه بوده و كمتر در خصوص سﻬام بهكاربرده ﻣيﺷود ،بااينوجود اين اوراق داراي نمونههاي ﻣشابه در
ديگر بازارها نيز هست .در ﻣورد كاركرد ﻣاهوي اين ابزارهاي ﻣالي ﻣشتقه دو نگاه كاﻣﻼً ﻣتضاد وجود دارد.
از نگاه ﻣنفي ،اين اوراق ﻣشتقه به دليل ايﺠاد اطمينان از حمايت قيمتي سﻬام توسط ﺷركت ناﺷر و يا
فروﺷنﺪه اوراق ﻣوجب كنﺪي فعاليت فعاﻻن بازار براي انتقال اطﻼﻋات ﻣؤثر بر قيمت سﻬام ﺷركت از
ﺷركت به بازار است و درنتيﺠه قيمت بازار يك سﻬﻢ از قيمت ذاتي آن فاصله ﻣيگيرد و ﻣيتوانﺪ بيثﺒاتي
بازار سرﻣايه را در پي داﺷته باﺷﺪ .همچنين سازوكار فعلي بهﻣنظور انتشار اوراق ﻣشتقه اگرﭼه باﻋث
كاهش ريسك سﻬامداران خرد در كوتاهﻣﺪت ﻣيﺷود و ﻋمﻼً ريسك ﺷركت ﻣنتشركننﺪه را افزايش
ﻣيدهﺪ كه اين ﻋمل در بلنﺪﻣﺪت ﻣمكن است كاهش سودآوري ﺷركت را در پي داﺷته باﺷﺪ .زيرا در
صورت كاهش قيمت سﻬام در بازار به قيمتي كمتر از قيمت توافق ﺷﺪه يا همان قيمت اﻋمال ،ﺷركت
ﻣتضرر ﻣيﺷود .اﻣا با نگرش ﻣثﺒت ،ابزارهاي ﻣالي ﻣشتقه ،ابزار قﺪرتمنﺪي براي ﻣصونسازي سرﻣايهگذاري
در سﻬام است و صﺪور آن اين پيام ﻣثﺒت را به بازار ﻣيدهﺪ كه اطﻼﻋات خاص ﺷركتي ٢در قيمت بازار
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سﻬام ﺷركت ﻣنعكس است .وجود ﭼنين رويكردهاي ﻣتضادي ﻣوجب ﺷﺪه است تا نظريه پردازان و
حرفهايها بازار نگاه ويژه اي به اين ﻣحصول ﻣالي داﺷته باﺷنﺪ و آن را جزﺋي از ذات بازار ﻣعرفي كننﺪ.
ادبيات اقتصاد ﻣالي بهطور گستردهاي از هﻢزﻣاني قيمت سﻬام بهﻋنوان ﻣعيار سنﺠش ﻣيزان اطﻼﻋات
خاص ﺷركتي ﻣنعكس در قيمت سﻬام استفاده ﻣيكنﺪ .اين ﻣعيار نشان ﻣيدهﺪ تا ﭼه انﺪازه تغييرات
بازده سﻬﻢ به تغييرات بازده بازار ﻣنتسب ﻣيﺷود .رول] [١٥استﺪﻻل ﻣيكنﺪ كه كمتر از  %٤٠از تغييرات
قيمت سﻬام بهوسيله ريسك ساﻣانمنﺪ توضيﺢ داده ﻣيﺷود و بقيه تغييرات قيمتي ناﺷي از اطﻼﻋات
خاص ﺷركتي است .نتايج برخي ﻣطالعات نشان ﻣيدهﺪ كه افزايش اطﻼﻋات خاص ﺷركتي ﻣوجب كاهش
هﻢزﻣاني بازده سﻬام ﻣيﺷود .زيرا هنگاﻣي كه اطﻼﻋات خاص ﺷركتي افزايش ﻣييابﺪ فعاﻻن بازار و
سرﻣايهگذاران با در نظر گرفتن اين اطﻼﻋات ﻣوقعيت ﻣعاﻣﻼتي خود را تغيير داده و درنتيﺠه قيمت سﻬام
تعﺪيلﺷﺪه و ﻣوجب كاهش همﺒستگي آن با بازده بازار ﻣيﺷود .به ﻋﺒارت بﻬتر ،هﻢزﻣاني بازده سﻬام
كاهش ﻣييابﺪ .خﻸهاي ﻣطرحﺷﺪه ﻣوجب گرديﺪ تا ﻣحقق تأثير اوراق ﻣشتقه را بر هﻢزﻣاني قيمت سﻬام
ﺷركتهاي پذيرفتهﺷﺪه در بازار سرﻣايه را آزﻣون نمايﺪ .در اين پژوهش پژوهشگر به اين سؤال كليﺪي
پاسخ دهﺪ كه آيا اوراق ﻣشتقه حﺠﻢ اطﻼع خاص ﺷركتي ﻣؤثر بر قيمت سﻬام را افزايش و درنتيﺠه
هﻢزﻣاني قيمت سﻬام كاهش ﻣييابﺪ؟
در اين پژوهش ﻣا جنﺒههاي ﻣثﺒت ابزارهاي ﻣالي ﻣشتقه را از طريق آزﻣون اينكه آيا اين اوراق ﻣوجب
انعكاس بيشتر و قويتر اطﻼﻋات خاص ﺷركتي در قيمت سﻬام ﺷركت ﻣيﺷود يا خير ،بررسي ﻣيكنيﻢ.
بهخصوص اينكه ﭼگونه انتشار اين اوراق ﻣوجب ﻣيﺷود تا تحركات قيمتي سﻬام ﺷركت ،بهجاي آنكه به
ﻋواﻣل ﻣرتﺒط با بازار )ريسك ساﻣانمنﺪ( نسﺒت داده ﺷود به اطﻼﻋات خاص ﺷركتي )ريسك غير ساﻣانمنﺪ(
نسﺒت داده ﺷود .اين پژوهش به ﻣا كمك ﻣيكنﺪ تا نقش ابزارهاي ﻣالي ﻣشتقه در ايﺠاد ثﺒات در بازارهاي
ﻣالي روﺷن ﺷود و همچنين فعاﻻن و قانونگذاران نقش اين ابزارهاي ﻣالي نوآورانه را بيشازپيش درك
نماينﺪ.
پيﺸينه پژوهش
گيوسپه و ديايتاليا [١٢] ٣در پژوهشي با ﻋنوان ريسك نقﺪينگي و سياستهاي اختيارات بيان نمودنﺪ
كه نقﺪينگي و ﻣعاﻣﻼت زياد بر روي اختيارات ،ﻣزاياي بسيار زيادي براي ﺷركتها و ﻣﺪيران آنها دارد.
هوي هنﮓ [١٣] ٤در پژوهشي به بررسي سودآوري تﺠارت نوسان در اختيار ﻣعاﻣله سﻬام پرداخته.
نتايج پژوهش ﻣذكور نشان ﻣيدهﺪ كه سودآوري به ﻣيزان قابلتوجﻬي كاهش ﻣييابﺪ.
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رابرت ] [٨در پژوهشي به بررسي اثرات ساختار سرﻣايه بر قيمت اختيار خريﺪ سﻬام پرداخت ،نتايج
پژوهش حاكي از آن است كه ﻣﺪل اختيار ﻣركب به ﻣعناي ارزش بازار اهرﻣي ﺷركت است.
ژوليان باي و همكاران ] [١٦تأثير اوراق سوآپ نكول اﻋتﺒاري را بر هﻢزﻣاني بازده سﻬام در بورس
اوراق بﻬادار ﺷانگﻬاي ﻣوردبررسي قراردادنﺪ .وي در پژوهش از ﻣﺪل كرافورد ) (٢٠١٢استفاده نموده .نتايج
پژوهش آنها نشان داد كه انتشار ابزار ﻣالي سوآپ اﻋتﺒاري ﻣوجب كاهش هﻢزﻣاني قيمت سﻬام ﻣيﺷود
و اين كاهش هﻢزﻣاني براي ﺷركتهايي با نسﺒت بﺪهي باﻻتر بيشتر است.
سابراﻣانيان ] [١٢تأثير قرارداد آتي ﺷاخص سﻬام ٥را بر نوسانات تمام سﻬام ﺷركتهاي حاضر در
فﻬرست داو جونز ) ٦(DJIAبررسي نمود .اين ﻣطالعه با استفاده از روش گارچ ساده انﺠامﺷﺪه است .نتايج
پژوهش نشان ﻣي دهﺪ كه فروش قرارداد آتي ﺷاخص سﻬام تأثيري بر نوسان روزانه سﻬام ﺷركتهاي
ﻣوجود در ﺷاخص قﺒل و بعﺪ از بازه زﻣاني فروش قرارداد آتي ﺷاخص نﺪاﺷته است.
كارجوناپا و افضل ] [٧در پژوهشي به تأثير فروش قرارداد آتي ﺷاخص بازار فرﻋي سي ان ايكس آي
تي ٧را بر هﻢزﻣاني قيمت سﻬام سنﺠيﺪهانﺪ .آنان دريافتنﺪ كه با آغاز انتشار قرارداد آتي ﺷاخص نوسان
قيمت سﻬام پايه به گونهاي غير ﻣنتظره افزايش يافته .نتايج پژوهش آنها با بسياري از پژوهشهاي ديگر
در تضاد بوده است.و به دليل اين ﻣغايرت آنان به اين نتيﺠه رسيﺪهانﺪ كه بايﺪ داﻣنه پژوهشهاي خود را
به ﺷاخصهاي اصلي ديگري هﻢ گسترش دهنﺪ.
ﺷمﺒاگارﻣان ] [٩تأثير انتشار قرارداد آتي و اختيار ﻣعاﻣله ﺷاخص نيفتي ٨را بر ﻣيزان داﻣنه نوسان
سﻬام بررسي نمود .نتايج پژوهش وي نشان ﻣيدهﺪ كه بين انتشار هﻢزﻣان قرارداد آتي و اختيار ﻣعاﻣله
رابطه ﻣعنيداري نوسان سﻬام پايه نﺪارد .همچنين وي حﺠﻢ ﻣعاﻣﻼت اين دو ابزار ﻣالي ﻣشتقه را بر
نوسانات بازده سﻬام پايه بررسي كرد اﻣا ﺷواهﺪي ﻣﺒتني بر تأثير ﻣعنادار ﻣتغيرهاي بازارهاي آتي بر بازار
نقﺪي تاﺋيﺪ نشﺪ.
ﭼيانﮓ و وانﮓ ] [٨به بررسي تأثير قراردادهاي آتي بر كنترل نوسان قيمت سﻬام در بازار بورس
نقﺪي سﻬام تايوان پرداختنﺪ .ﻣطالعه آنها ﺷاﻣل بررسي اثرات ﻣتغيرهاي كﻼن اقتصادي و اطﻼﻋات
ناﻣتقارن بر نوسانات قيمت سﻬام بوده است .نتايج تﺠربي نشان داد كه انتشار قرارداد آتي ﻣوجب كنترل
نوسانات قيمت سﻬام ﻣيﺷود درحاليكه تأثيري بر كاهش اطﻼﻋات ناﻣتقارن نﺪارد.
نقابي و همكاران ] [٦در پژوهشي با ﻋنوان تحليل سرﻣايهگذاري روي يك ﻣحصول ﺷيميايي با استفاده
از اختيار ﻣعاﻣله حقيقي بيان ﻣيدارنﺪ كه بهطور سنتي ﻣعمو ًﻻ ﻣﺪيران در تحليل سرﻣايهگذاري از
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روشهاي كﻼسيك ﻣاننﺪ ارزش خالص فعلي ،استفاده ﻣيكننﺪ .در اينروشها از ﻣقادير قطعي و ﻣشخص
براي تخمين هزينههاي پروژه استفاده ﻣيﺷود.
رحيميان و همكاران ] [٣در پژوهشي با ﻋنوان تأثير بازده سﻬام و نوسان ﺷاخص بورس بر روي حﺠﻢ
ﻣعاﻣﻼت اوراق اختيار فروش تﺒعي كه بر اساس يافتههاي پژوهش و نتايج تحليلهاي آﻣاري ،اگر بازده
سﻬام اين ﺷركتها ﻣطلوب و ﻣثﺒت باﺷﺪ به ﻋلت وجود ريسك باﻻ در سرﻣايهگذاري ،سﻬامداران تمايل
بيشتري به انﺠام ﻣعاﻣله و ورود به بازار اوراق اختيار فروش تﺒعي در بورس اوراق بﻬادار تﻬران دارنﺪ و
درنتيﺠه سﻬام خود را هرﭼنﺪ با انتظار بازده ﻣثﺒت در قﺒال ريسك ناﺷي از سرﻣايهگذاري بيمه خواهنﺪ
كرد .اﻣا اگر نوسان ﺷاخص بورس زياد باﺷﺪ به ﻣعني افزايش ريسك بازار خواهﺪ بود كه در ﭼنين حالتي
سﻬامداران باوجود ريسك باﻻ تمايل به ورود به بازار اوراق اختيار فروش تﺒعي نخواهنﺪ داﺷت.
خوزين ] [٢در پژوهشي با ﻋنوان بررسي رابطه ابعاد نقﺪ ﺷونﺪگي سﻬام با حﺠﻢ فروش اوليه اوراق
اختيار فروش تﺒعي بهﻋنوان يك ابزار ﻣالي نوين كه بر اساس آزﻣون فرضيهها بين ﺷكاف قيمت سﻬام و
ﻋمق بازار با حﺠﻢ فروش اوراق اختيار فروش تﺒعي رابطهاي ﻣشاهﺪه نشﺪ ،درحاليكه رابطه بين دفعات
ﻣعاﻣله سﻬام با حﺠﻢ فروش اوراق اختيار فروش تﺒعي ﻣثﺒت و ﻣعنيدار بوده است .نتايج نشان ﻣيدهﺪ
كه برخﻼف بسياري از ﻣحيطهاي سرﻣايهگذاري و پژوهشهاي ديگر ،در ايران سﻬامداران ﻣوقع خريﺪ
اوراق اختيار فروش تﺒعي توجﻬي به نقﺪينگي سﻬام نﺪارنﺪ و تنﻬا براي پوﺷش ريسك اين اوراق را خريﺪاري
ﻣيكننﺪ.
فروغي ،فرجاﻣي ] [٤در پژوهشي با ﻋنوان » تأثير هﻢزﻣاني قيمت و نوسانهاي بازده سﻬام بر نقﺪ
ﺷونﺪگي سﻬام« انﺠام دادهانﺪ .نتايج پژوهش حاكي از تأثيرﻣثﺒت هﻢزﻣاني قيمت سﻬام و نوسان ساﻣانمنﺪ
بازده سﻬام بر نقﺪ ﺷونﺪگي سﻬام است درحاليكه نوسان غير ساﻣانمنﺪ بازده سﻬام تأثير ﻣنفي بر نقﺪ
ﺷونﺪگي سﻬام دارد.
هوﺷمنﺪ ] [٥در پژوهشي با ﻋنوان بررسي تطﺒيقي قراردادهاي اختيار ﻣعاﻣله با اوراق فروش تﺒعي
بيان ﻣيدارد كه ابزارهاي ﻣالي ﻣشتقه كه از نوآوريهاي بازارهاي ﻣالي ﻣيباﺷﺪ ،نقش ﻣﻬمي را در رونق
بازارهاي ﻣزبور ايفا ﻣيكنﺪ .از ﻣﻬﻢترين اين ابزارها ،قرارداد اختيار ﻣعاﻣله ﻣيباﺷﺪ كه در ﻣقايسه با ساير
ابزارهاي ﻣشتقه از انعطافپذيري بيشتري برخوردار است .درنتيﺠه بهوسيله آن بﻬتر ﻣيتوان خطرات
ناﺷي از نوسانات قيمت را پوﺷش داد.
حسن لو و همكاران ] [١در پژوهشي با ﻋنوان اراﺋه راهكارهاي ﻣناسب جﻬت قيمتگذاري اوراق اختيار
فروش تﺒعي بيان ﻣيدارنﺪ كه در بازارهاي يورس ابزارهاي ﻣتفاوتي براي پوﺷش ريسك در اختيار
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سرﻣايهگذاران اين بازارها قرار دارد كه با توجه به تنوﻋي كه در اين ابزارها وجود دارد و كارايي اين بازارها
كه به دليل تنوع ابزارهاي ﻣختلﻒ و ساختار قانوني ﻻزم در اين بازارها ﻣيباﺷﺪ .سرﻣايهگذاران و ساير
گروههاي بازار سرﻣايه بﻬرهبرداري ﻻزم را از اين بازارها را ﻣيبرنﺪ.
روششناسي پژوهش
در پژوهش حاضر بر اساس ﻣﺒاني نظري ﻣطرحﺷﺪه ،تئوريهاي ﻣوجود و با توجه به انﺪك بودن
پژوهشهاي انﺠامﺷﺪه در ايران و كاستيهايي كه در اين زﻣينه وجود دارد را بهصورت فرضيه طرح
كردهايﻢ و در ﻣراحل بعﺪي آن فرضيه را ﻣورد واكاوي ﻋلمي قرار دادهايﻢ تا صحتوسقﻢ آنها آزﻣون
گردد .در اين پژوهش از ﻣعيار  R2كه ﭼگونگي حركت قيمت سﻬام ﺷركت را با حركت قيمت بازار نشان
ﻣيدهﺪ براي تعيين هﻢزﻣاني قيمت سﻬام استفادهﺷﺪه است .قيمت سﻬام از دو ﻋاﻣل ريسك ساﻣانمنﺪ
)ﻋواﻣل غير ﺷركتي( و ريسك غير ساﻣانمنﺪ )اطﻼﻋات خاص ﺷركتي( تعيين ﻣيﺷود .هر ﭼه اطﻼﻋات
خاص ﺷركتي بيشتر باﺷﺪ اﻋتماد سرﻣايهگذاران به قيمت سﻬام بيشتر است .به رابطه بين بازده بازار و
بازده سﻬام ﺷركت هﻢزﻣاني اطﻼق ﻣيﺷود .درصورتيكه ارتﺒاط بين بازده ﺷركت و بازده بازار كﻢ باﺷﺪ
) هﻢزﻣاني پايين( نشاندهنﺪه حﺠﻢ بيشتر اطﻼﻋات خاص ﺷركت در بازار است و سرﻣايهگذاران به قيمت
سﻬام ﺷركت اطمينان بيشتري دارنﺪ] .[٩با اين فرض يا استﺪﻻل كه قيمت سﻬام در بازار تابع ﻣيزان
اطﻼﻋات روانه ﺷﺪه از سوي ﺷركت به بازار است و انتشار ابزارهاي ﻣالي ﻣشتقه سﻬام حﺠﻢ اطﻼﻋاتي
بيشتري را براي فعاﻻن بازار فراهﻢ ﻣيكنﺪ و ﻣوجب ﻣيﺷود قيمت سﻬام تأثيري بيشتري از اطﻼﻋات
خاص ﺷركتي داﺷته باﺷﺪ درنتيﺠه هﻢزﻣاني بازده سﻬام كاهش ﻣييابﺪ .ازاينرو انتظار ﻣيرود فعاﻻن و
تحليل گران بازار براي اطﻼﻋات خاص ﺷركتي اهميت بيشتري قاﺋل ﺷونﺪ درنتيﺠه هﻢزﻣاني بازده سﻬام
ﺷركت كاهش يابﺪ .بهﻋﺒارتديگر ،با انتشار ابزارهاي ﻣالي ﻣشتقه حﺠﻢ اطﻼﻋات خاص ﺷركتي افزايش و
درنتيﺠه هﻢزﻣاني بازده سﻬام كاهش ﻣيبايﺪ .ازاينرو فرضيه ) (١و ) (٢به ﺷرح زير تﺒيين ﻣيﺷود :
فرضيه اول  :انتشار اوراق اختيار فروش تﺒعي سﻬام هﻢ زﻣاني بازده سﻬام را كاهش ﻣيدهﺪ.
فرضيه دوم  :انتشار اوراق اختيار ﻣعاﻣله سﻬام هﻢزﻣاني بازده سﻬام را كاهش ﻣيدهﺪ.
اين پژوهش ازنظر نوع هﺪف جزء پژوهشهاي كاربردي با رويكرد قياسي -استقرايي ﻣيباﺷﺪ .بﺪين
ترتيب كه ﻣﺒاني نظري و پيشينه پژوهش از راه ﻣطالعات كتابخانهاي ،ﻣقاﻻت و سايتها در قالب قياسي
و گردآوري اطﻼﻋات براي تأييﺪ و رد فرضيهها بهصورت استقرايي انﺠامگرفته است .اطﻼﻋات ﻣورداستفاده
در اين پژوهش از صورتهاي ﻣالي و يادداﺷتهاي پيوست صورتهاي ﻣالي و همچنين از اطﻼﻋات اوليه
تابلوي بورس )گردآوريﺷﺪه در نرمافزار رهآورد نوين و بانك اطﻼﻋاتي اداره آﻣار ﺷركت بورس(
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استفادهﺷﺪه است .جاﻣعه آﻣاري اين پژوهش تماﻣي ﺷركتهاي پذيرفتهﺷﺪه در بورس اوراق بﻬادار تﻬران
ﻣيباﺷنﺪ .بررسي انتخاب حﺠﻢ نمونه از نمونهگيري ساﻣانمنﺪ يا هﺪفمنﺪ به روش حذفي با در نظر گرفتن
اينكه سال ﻣالي آنها ﻣنتﻬي به پايان اسفنﺪﻣاه باﺷﺪ .صورتهاي ﻣالي آنها در دسترس باﺷﺪ ،اطﻼﻋات
ﻣوردنياز براي انﺪازهگيري ﻣتغيرهاي اين پژوهش را افشا نموده باﺷنﺪ .در پژوهش حاضر ،كليه ﺷركتهاي
پذيرفتهﺷﺪه در بورس اوراق بﻬادار تﻬران كه اقﺪام به ﻋرضه اوراق ابزارهاي ﻣالي ﻣشتقه ) اختيار ﻣعاﻣله
و اختيار فروش تﺒعي( خودكردهانﺪ در بازهي زﻣاني سال  ١٣٩٢تا  ١٣٩٧ﻣوردبررسي قرارگرفتهانﺪ كه
با توجه به ﻣحﺪود بودن ﺷركتهاي ﻋرضهكننﺪه اوراق اختيار ﻣعاﻣله و اختيار فروش تﺒعي ،تمام اين
ﺷركتها به تعﺪاد  ١١٢ﺷركت ﻣوردبررسي قرارگرفتهانﺪ.

مدل و متغيرهاي پژوهش
فرضيه اول  :انتشار اوراق اختيار فروش تﺒعي سﻬام هﻢزﻣاني بازده سﻬام را كاهش ﻣيدهﺪ.
ﻣتغير وابسته  ،در اين ﻣﺪل  SYNCi,هﻢزﻣاني بازده سﻬام ﺷركت  iرا در سال  tرا انﺪازه ﻣيگيرد.
𝑆𝑌𝑁𝐶 , = 𝛽 + 𝛽 SSSO , + 𝛽 𝐿𝑀𝐸 . + 𝛽 𝐿𝐸𝑉 . + 𝛽 𝑀𝑇𝐵 . + 𝛽 𝑅𝑂𝐴 .
+ 𝛽 𝐸𝑉𝑂𝐿 . + 𝛽 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸 . + 𝛽 𝐼𝑁𝐷𝑆𝐼𝑍𝐸 . + 𝜀 ,
هﻢزﻣاني بازده سﻬام ،انﺪازهگيري هﻢزﻣاني بازده سﻬام در پژوهش بر اساس ﻣﺪل پيشنﻬادي كرافورد
و همكاران ) (٢٠١٢است .بر اساس اين ﻣﺪل در ﻣرحله اول ،براي هرسال -ﺷركت ،ﻣﺪل رگرسيوني زير
را تخمين زده ﻣيﺷود .و با استفاده از دادههاي هفتگي بازده سﻬام آﻣاره  R2ﻣحاسﺒهﺷﺪه است .ﻣﺪل
كرافورد و ديگران ) (٢٠١٢به ﺷرح زير است :
+∏,

,

جايي كه  𝑅 ,نشان دهنﺪه بازده سﻬام ﺷركت  iدر هفته  tاست.
بازار هفته  tاست و

,

𝑅 𝛽+
,

,

𝑅 𝛽𝑅, = 𝛼+

𝑅 نشان دهنﺪه ﻣيانگين ﻣوزون

𝑅 نشان دهنﺪه بازده ﻣوزون صنعت در هفته  tاست ∏ , .خطاي تصادفي بازده

را نشان ﻣيدهﺪ .ازآنﺠاكه آﻣاره  Rدر بازه بين صفر و يك ﻣحﺪود است براي به دست آوردن يك توزيع
2

نرﻣال و بهﻣنظور دريافت استخراج ﻣتغير پيوسته ناﻣحﺪود از تﺒﺪيل لگاريتمي  R2استفاده كرديﻢ .بنابراين،
در ﻣرحله دوم ،تخمين آﻣاره  R2را از ﻣﺪل )باﻻ( به هﻢزﻣاني بازده سﻬام براي هر ﺷركت كه به طريقه
زير تﺒﺪيل كردهايﻢ :
]) 𝑅 𝑆𝑌𝑁𝐶 = 𝐿𝑁[𝑅 (1 −
با اين تﺒﺪيل ،بازه  SYNCاز ﻣنفي بينﻬايت تا ﻣثﺒت بينﻬايت خواهﺪ بود .ﻋﺪد بزرگتر SYNC

حركت قويتري بين بازدهي سﻬام ﺷركت و بازدهي صنعت يا بازار را نشان ﻣيدهﺪ ،بهﻋﺒارتديگر

٤٥٣

فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار /شماره چهل و ﻧه /زمستان١٤٠٠

يك هﻢزﻣاني بازده سﻬام باﻻتر را نشان ﻣيدهﺪ.
ﻣتغير ﻣستقل (SSSO٩) ،ﻣتغير ﻣستقل و ﻣعيار انتشار اوراق ﻣشتقه است ﭼنان ﭼه ضريب آن به
لحاظ آﻣاري ﻣعنادار باﺷﺪ نشان دهنﺪه اثر ﻣثﺒت و ﻣعنادار اوراق ﻣشتقه بر هﻢزﻣاني بازده سﻬام است.
اگر ﺷركت اوراق اختيار فروش تﺒعي سﻬام ﻣنتشر نموده باﺷﺪ برابر با  ١و در غير اين صورت برابر با صفر.
ﻣتغيرهاي كنترلي پژوهش به ﺷرح جﺪول زير است :
جدول : ١متغيرهاي كنترلي پژوهش
عﻼمت اختصاري

متغير

شيوه اﻧدازهگيري

LME

انﺪازه ﺷركت

لگاريتﻢ طﺒيعي ارزش بازار حقوق صاحﺒان سﻬام ﺷركت  iدر پايان سال ﻣالي

LEV

اهرم ﻣالي

ارزش دفتري كل بﺪهيها در ﻣقياس با كل داراييها در پايان سال ﻣالي است.

MTB

فرصت رﺷﺪ

نسﺒت ارزش بازار سﻬام به ارزش دفتري حقوق صاحﺒان در پايان سال ﻣالي

ROA

سودآوري ﺷركت

نسﺒت سود ﻋملياتي ﺷركت به جمع داراييها ﺷركت در پايان سال ﻣالي

EVOL

پراكنﺪگي درآﻣﺪ

نوسان سود كه از طريق انحراف ﻣعيار  ROAدر طول  ٥سال انﺪازهگيري ﻣي

VOLUME

حﺠﻢ ﻣعاﻣله سﻬام

لگاريتﻢ ﻣتوسط ﻣاهانه تعﺪاد داد و ستﺪ سﻬام در طول  ١٢ﻣاه سال t

INDSIZE

انﺪازه دارايي هاي صنعت لگاريتﻢ طﺒيعي جمع داراييهاي ﺷركتهاي ﻣتعلق به يك صنعت براي ﺷركت  iدر سال t

فرضيه دوم  :انتشار اوراق اختيار ﻣعاﻣله سﻬام هﻢزﻣاني بازده سﻬام را كاهش ﻣيدهﺪ.
𝑆𝑌𝑁𝐶 , = 𝛽 + 𝛽 STO , + 𝛽 𝐿𝑀𝐸 . + 𝛽 𝐿𝐸𝑉 . + 𝛽 𝑀𝑇𝐵 . + 𝛽 𝑅𝑂𝐴 .
+ 𝛽 𝐸𝑉𝑂𝐿 . + 𝛽 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸 . + 𝛽 𝐼𝑁𝐷𝑆𝐼𝑍𝐸 . + 𝜀 ,
) (STO١٠ﻣتغير ﻣستقل و ﻣعيار انتشار اوراق ﻣشتقه است ﭼنانچه ضريب آن به لحاظ آﻣاري ﻣعنادار

باﺷﺪ نشان دهنﺪه اثر ﻣثﺒت و ﻣعنادار اوراق ﻣشتقه بر هﻢزﻣاني بازده سﻬام است) .اگر ﺷركت در سال
اوراق اختيار ﻣعاﻣله سﻬام ﻣنتشر نموده باﺷﺪ برابر با  ١و در غير اين صورت برابر با صفر(.
يافته هاي پژوهش
انﺠام آزﻣون فرضيهها ،ﻣستلزم برقراري فرضهاي نرﻣال بودن ﻣتغيرهاي وابسته ،همساني واريانس و
ﻋﺪم خود همﺒستگي است .زيرا در صورت ﻋﺪم برقراري ،نتايج به دست آﻣﺪه قابليت اتكا نﺪارنﺪ و اين اﻣر
ﻣوجب استنتاج هاي غلط ﻣيﺷود .پس از اطمينان از برقراري ﻣفروضات رگرسيون به آزﻣون فرضيههاي
پژوهش پرداخته ﺷﺪه است.
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جدول : ٢ﻧتايج آزمون ماﻧايي متغيرها
احتمال

ﻋﻼﻣت اختصاري

آﻣاره

EVOL

١٨٥,١٢٥

٠,٠٠٠

INDSIZE

٧٥,٦٥٢١

٠,٠٠٠

LEV

٩٤,٦٣٥٢

٠,٠٠٠

LME

٨٢,٣٦٥٢

٠,٠٠٠

MTB

٨٥,٣٦٥٢

٠,٠٠٠

ROA

٩١,٣٦٥٢

٠,٠٠٠

STO

٨٩,٩٥٦٥

٠,٠٠٠

SSSO

٣٢٧,٢٨

٠,٠٠٠

SYNC

٣٥١,٦٣٢

٠,٠٠٠

VOLUME

٣٦١,٧٤٨

٠,٠٠٠

همانطور كه در جﺪول باﻻ نمايان است كليه ﻣتغيرهاي پژوهش در آزﻣون ريشه واحﺪ كوﭼكتر از
 ٠/٠٥است كه نشاندهنﺪه اين است كه ﻣتغيرها ﻣانا هستنﺪ .اين بﺪان ﻣعني است كه ﻣيانگين و واريانس
ﻣتغيرها در طول زﻣان و كوواريانس ﻣتغيرها بين سالهاي ﻣختلﻒ ثابت بوده است .درنتيﺠه استفاده از
اين ﻣتغيرها در ﻣﺪل باﻋث به وجود آﻣﺪن نتايج كاذب نميﺷود.
جدول : ٣ﻧتايج آزمون  Fليمر
نوع ﻣﺪل

آﻣاره

احتمال

نوع ﻣﺪل

آﻣاره

احتمال

ﻣﺪل )(١

١٧,٦٥

٠,٠٠

ﻣﺪل )(٢

١٥,٥٢

٠,٠٠

همان طور كه نتايج نشان ﻣيدهﺪ ،احتمال آزﻣون  Fليمر براي تمام ﻣﺪلهاي پژوهش كوﭼكتر از %٥
است؛ بنابراين فرض )ﻣﺪل تلفيقي( براي هيچ يك از ﻣﺪلها تاﺋيﺪ نميﺷود .به بيان ديگر ،اثرات فردي و
يا گروهي وجود دارد و بايﺪ از روش دادههاي تابلويي براي برآورد ﻣﺪلها استفاده ﺷود .
جدول : ٤ﻧتايج آزمون هاسمن

٤٥٥

نوع ﻣﺪل

آﻣاره

احتمال

نوع ﻣﺪل

آﻣاره

احتمال

ﻣﺪل )(١

٣,٦٣

٠,٣١٢

ﻣﺪل )(٢

٤,٣٢

٠,٢٤١
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همان طور كه نتايج نشان ﻣيدهﺪ با توجه به ﻣﺪلهاي پژوهش ،احتمال آزﻣون هاسمن ،براي تعيين
استفاده از ﻣﺪل اثرات ثابت در ﻣقابل اثرات تصادفي ،بيشتر از  %٥است .بنابراين فرضيه )ﻣﺪل اثرات ثابت(
رد ﻣيﺷود .اين ﻣوضوع به ﻣعني ﻋﺪم وجود ارتﺒاط بين خطاي رگرسيون تخمين زده ﺷﺪه و ﻣتغيرهاي
ﻣستقل است با توجه به نتايج آزﻣون ﭼاو و هاسمن ﻣناسبترين روش براي برآورد پاراﻣترها و آزﻣون
فرضيهها ﻣﺪل اثرات تصادفي است.
جدول : ٥ﻧتايج آزمون ﻧاهمساﻧي وارياﻧسها
نتيﺠه

ﻣﺪل

ﻣقﺪار آﻣاره

ﻣﺪل ١

١,٦٦٠

p-value
٠,١٠٤٧

ﻋﺪم وجود ناهمساني واريانس

ﻣﺪل ٢

١,٦٨٠

٠,٠٩٩٨

ﻋﺪم وجود ناهمساني واريانس

در اداﻣه جﻬت پرهيز از ناديﺪه گرفتن نقض فرض همساني واريانس و رخﺪاد نتايج كاذب ﻣمكن در
رونﺪ تخمين ،ﻻزم است كه از روش ﻣناسب براي تشخيص وجود يا ﻋﺪم وجود ناهمساني واريانس با
آزﻣوني ﻣعتﺒر استفاده ﺷود .براي اين ﻣنظور از آزﻣون براش پاگان با فرض صفر ﻣﺒني بر ﻋﺪم وجود
ناهمساني واريانس جمﻼت باقي ﻣانﺪه استفاده ﺷﺪ .نتايج به دست آﻣﺪه از اين آزﻣون كه در جﺪول زير
ﻣنعكس ﺷﺪه حاكي از تاييﺪ فرض صفر ﻣﺒني بر همساني واريانس ها براي ﻣﺪل است ،لذا در ﻣﺪل ﻣشكل
ناهمساني واريانس وجود نﺪارد ).(p>0.05
جدول : ٦ﻧتايج آزمون فرضيههاي اول و دوم پژوهش
فرضيه

ﻣتغير ﻣستقل

ﻣتغير
وابسته

آﻣاره t

آﻣاره f

SIG

ضريب
تعيين

دوربين واتسون

١

انتشار اوراق اختيار
فروش تﺒعي سﻬام

هﻢزﻣاني
بازده سﻬام

-١٠,٢٣

٩٨,٣٨

٠,٠٠٠

٠,٦٤٨

٢,٠٤٩

٢

نتشار اوراق اختيار
ﻣعاﻣله سﻬام

هﻢزﻣاني
بازده سﻬام

-٩,٦٥

١٠١,٦٣

٠,٠٠٠

٠,٥٧٥

٢,٠٤٨

سطﺢ ﻣعنيداري آﻣاره  fبراي فرضيههاي پژوهش كمتر از پنج صﺪم ﻣيباﺷﺪ بنابراين فرضيههاي
پژوهش تاييﺪ ﻣيگردد و با توجه به اينكه ﻣقﺪار آﻣاره  tﻣربوط به انتشار اوراق اختيار فروش تﺒعي سﻬام
برابر  -١٠,٢٣٦و ﻣقﺪار آﻣاره  tﻣربوط به انتشار اوراق اختيار ﻣعاﻣله سﻬام برابر با  -٩,٦٥٣ﻣيباﺷﺪ و سطﺢ
ﻣعنيداري ﻣربوط به ﻣتغيرهاي ﻣستقل كمتر از  ٠/٠٥ﻣيباﺷﺪ .همچنين با توجه به آﻣاره  tﭼنين ﻣيتوان
بيان داﺷت كه انتشار اوراق اختيار فروش تﺒعي سﻬام و انتشار اوراق اختيار ﻣعاﻣله سﻬام با هﻢزﻣاني بازده

٤٥٦
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سﻬام داراي رابطهاي ﻣنفي و ﻣعكوس ﻣيباﺷﺪ يعني انتشار اوراق اختيار فروش تﺒعي سﻬام و انتشار اوراق
اختيار ﻣعاﻣله سﻬام باﻋث كاهش هﻢزﻣاني بازده سﻬام ﻣي گردنﺪ .
ﻧتيجه گيري و بحث
بررسيها نشان ﻣيدهﺪ بعﺪ از تحوﻻت اخير در بازار و افت قيمت سﻬام ،نسﺒت سرﻣايهگذاران
كوتاهﻣﺪت در ﻣقايسه با سرﻣايهگذاران بلنﺪﻣﺪت ،در بازار افزايش يافته است ،حال آنكه نگاه بلنﺪﻣﺪت به
سرﻣايهگذاري ،ازجمله رويكردهايي است كه بايﺪ سرﻣايهگذاران به آن تشويق ﺷونﺪ و انتشار اوراق اختيار
فروش تﺒعي ،درواقع ابزار ﻻزم براي تشويق سرﻣايهگذاران بلنﺪﻣﺪت را فراهﻢ ﻣيكنﺪ .يكي از ﻋواﻣل ﻣﻬمي
كه سرﻣايهگذاران براي سرﻣايهگذاري در بازار اوراق بﻬادار به آن اهميت ويژه اي ﻣي دهنﺪ و همچنين
سياست گذاران بازار اوراق بﻬادار تمﻬيﺪات ﻣختلفي را براي بﻬﺒود آن در نظر ﻣي گيرنﺪ نقﺪ ﺷونﺪگي
اوراق بﻬادار است كه يكي از ﻣﻬﻢترين حوزه هاي ﻋلوم ﻣالي و سرﻣايهگذاري است .تعيين ﻋواﻣلي كه
بتوانﺪ بر نقﺪ ﺷونﺪگي سﻬام و ساير اوراق بﻬادار تأثيرگذار باﺷﺪ و باﻋث افزايش آن ﺷود ﻣيتوانﺪ به كارايي
بازارهاي ﻣالي كمك ﺷاياني كنﺪ .در اين پژوهش  ،ابزارهاي ﻣالي ﻣشتقه )اختيار ﻣعاﻣله و اختيار فروش
تﺒعي( و هﻢزﻣاني بازده سﻬام در بورس اوراق بﻬادار تﻬران ﻣوردبررسي قرار گرفت.
نتايج نشان حاصل ﺷﺪه از آزﻣون فرضيههاي پژوهش نشان داد كه :
 (١انتشار اوراق اختيار فروش تﺒعي سﻬام هﻢزﻣاني بازده سﻬام را كاهش ﻣيدهﺪ.
 (٢انتشار اوراق اختيار ﻣعاﻣله سﻬام هﻢزﻣاني بازده سﻬام را كاهش ﻣيدهﺪ.
نتايج حاصل ﺷﺪه از فرضيههاي اين تحقيق نشان داد كه با انتشار اوراق اختيار فروش تﺒعي و اختيار
ﻣعاﻣله سﻬام از ﻣيزان هﻢزﻣاني بازده سﻬام ﺷركتها كاسته ﺷﺪه است يا به ﻋﺒارت بﻬتر سﻬامداران
ﺷركتها با اطمينان بيشتري به ﻣعاﻣله سﻬام ﺷركتها پرداخته انﺪ و درنتيﺠه بر نوسانات بازدهي سﻬام
ﺷركتها افزوده ﺷﺪه است كه اين ﻣطلب ﻣيتوانﺪ نشان دهنﺪه ايﺠاد بازدهي باﻻتر نسﺒت به دوره قﺒل
از انتشار اوراق اختيار فروش تﺒعي و اختيار ﻣعاﻣله سﻬام باﺷﺪ بنابراين اگر بازده سﻬام ﻣناسب و ﻣثﺒت
باﺷﺪ در اين صورت هﻢزﻣاني بازده سﻬام كاهش پيﺪا خواهﺪ نمود و سﻬامداران تمايل بيشتري به انﺠام
ﻣعاﻣله و ورود به بازار اوراق اختيار فروش تﺒعي و اختيار ﻣعاﻣله سﻬام خواهنﺪ داﺷت .
ازآنﺠاكه اوراق اختيار فروش تﺒعي و اوراق اختيار ﻣعاﻣله سﻬام ،جذابيت بيشتري در ﻣقايسه با اوراق
با درآﻣﺪ ثابت ﻣاننﺪ اوراق ﻣشاركت دارنﺪ .برخﻼف اوراق ﻣشاركت كه حﺪاكثر سود پرداختي به سرﻣايهگذار
در آن ﻣشخص ﺷﺪه ،در اوراق اختيار فروش تﺒعي و اوراق اختيار ﻣعاﻣله سﻬام حﺪاقل سود دارنﺪه سﻬﻢ،
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تضمين ﺷﺪه است نه حﺪاكثر سود ،بنابراين اگر قيمت سﻬﻢ در تاريخ اﻋمال )پايان سررسيﺪ( بيشتر از
قيمت تعيين ﺷﺪه در اوراق باﺷﺪ ،بهطور طﺒيعي بازده سرﻣايهگذار نيز به همان ﻣيزان افزايش خواهﺪ
يافت و ازاينرو ،انتظار كسب بازده بيشتر براي دارنﺪگان اوراق اختيار فروش تﺒعي و اوراق اختيار ﻣعاﻣله
سﻬام وجود دارد ،اﻣا براي دارنﺪگان اوراق ﻣشاركت اين طور نيست .بر اين اساس سﻬاﻣﺪاران در بازار
سرﻣايه ديگر با نوساناتكوﭼك در بورس براي فروشسﻬام خود ﻋﺠله نميكننﺪ .ازآنﺠاييكه سرﻣايهگذاران
در بازارهاي سﻬام درپي حﺪاكثر كردن بازده خود هستنﺪ بنابراين به دنﺒال سرﻣايهگذاري در سﻬاﻣي
هستنﺪ كه به نظرﺷان بﻬترين است و همواره تمايل دارنﺪ تنﻬا اين نوع سﻬام را نگﻬﺪاري كننﺪ .از سوي
ديگر آنان بر اين ﻋقيﺪه انﺪ كه براي دست يافتن به بازدهي باﻻتر بايﺪ ريسك بيشتري را ﻣتحمل ﺷونﺪ.
بنابراين پيشنﻬاد ﻣيﺷود تا حﺪ ﻣمكن سﻬاﻣي را خريﺪاري كننﺪ كه اوراق اختيار فروش تﺒعي و اوراق
اختيار ﻣعاﻣله سﻬام آن سﻬام نيز به بازار ﻋرضه گرديﺪه باﺷﺪ .باوجود خريﺪ سﻬام پايه و در دست داﺷتن
اين اوراق ،سرﻣايهگذار سﻬام خود را در ﻣقابل ريسك هاي ناﺷي از سرﻣايهگذاري و ﻋﺪم اطمينان خاطر
در دستيابي به سود ﻣطلوب و جلوگيري از زيان هاي ناﺷي از سرﻣايهگذاري بيمه خواهﺪ كرد.
بر اساس اين طرح خريﺪاران سﻬام ضمن آنكه از كسب حﺪاقل سود ﻣعادل اوراق خريﺪاري ﺷﺪة خود
اطمينان پيﺪا ﻣيكننﺪ ،ﻣيتواننﺪ به كسب سودهاي بيشتر ناﺷي از افزايش قيمت سﻬام در آينﺪه اﻣيﺪوار
باﺷنﺪ .نتايج حاصل ﺷﺪه از اين پژوهش ﻣاننﺪ نتايج حاصل ﺷﺪه از پژوهش ژوليان باي و ديگران )(٢٠١٧
كه به بررسي تأثير اوراق سوآپ نكول اﻋتﺒاري بر هﻢزﻣاني بازده سﻬام در بورس اوراق بﻬادار ﺷانﮓهاي
پرداختنﺪ .نتايج پژوهش آنها نشان داد كه انتشار ابزار ﻣالي سوآپ اﻋتﺒاري ﻣوجب كاهش هﻢزﻣاني
قيمت سﻬام ﻣيﺷود و اين كاهش هﻢزﻣاني براي ﺷركتهايي با نسﺒت بﺪهي باﻻتر بيشتر است ،در راستاي
همﺪيگر قرار دارنﺪ .همچنين نتايج حاصل ﺷﺪه از پژوهش كارجوناپا و افضل ) (٢٠٠٧كه تأثير فروش
قرارداد آتي ﺷاخص بازار فرﻋي سي ان ايكس آي تي را بر هﻢزﻣاني قيمت سﻬام سنﺠيﺪهانﺪ .و دريافتنﺪ
كه با آغاز انتشار قرارداد آتي ﺷاخص نوسان قيمت سﻬام پايه به گونهاي غير ﻣنتظره افزايش يافته ،و اين
نتايج برخﻼف نتايج حاصل ﺷﺪه از پژوهش ﻣا و همچنين با بسياري از پژوهشهاي ديگر در تضاد بوده
است.
با توجه به انﺪك بودن پژوهشهاي ﻣربوط به ﻣوضوع تحقيق و لزوم انﺠام پژوهشهاي بيشتر پيشنﻬاد
ﻣيگردد در پژوهشهاي آتي درزﻣينه اراﺋه راهكارهايي براي ايﺠاد ابزارهاي ﻣالي جﺪيﺪ ،گسترش
بهكارگيري ابزارهاي ﻣوجود و يا سنﺠش ﻣيزان اثربخشي اين ابزارهاي ﻣالي جﻬت پوﺷش بازدهي و
ريسك سرﻣايهگذاران انﺠام گيرد.
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