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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی رابطهی بین گررایش احساسری سررمایهگرااران و قیمر
سهام شرک ها اس  .به همین منظور ،با استفاده از داده های مربوط به  111شررک طری
دوره ی زمانی 1831تا ،1831تأثیر متغیرهای مربوط به شاخص گرایش احساسی سررمایه-
گااران بر قیم سهام شرک ها ،با استفاده از مدل رگرسیون چندگانره بررسری مریشرود.
نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای اثر مومنتوم و صرف ارزش سرهام از دیردگاه نسرت
سود به قیم هر سهم ( ،)P/Eدارای ارتتاط مثت معنادار و متغیر اثر زیرانگریریی دارای
ارتتاط منفی معناداری با قیم سهام میباشند؛ اما بین سه متغیر اثر برگش بلندمرد و
اثر اندازه و صرف ارزش سهام از دیدگاه نست سود به خالص جریانهای نقردی هرر سرهم
( )P/CFبا قیم سهام رابطهی معناداری یاف نشد .عالوهبراین ،متغیر نرخ بازده داراییها
ارتتاط مثت و نرخ بازده فروش ارتتاط منفی با قیم سرهام دارد .برین دو متغیرر نسرت
سرمایه در گردش به داراییها و نرخ رشد داراییها با قیم سهام ،رابطه ی معناداری یاف
نشد.

واژههای کلیدی :گرایش احساسی سرمایهگااران ،قیم سهام ،مالی رفتاری ،برور
تهران.
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 .1مقدمه
هدف عمدهی سرمایهگااران از سرمایهگااری در بازار سهام ،کسب بازده معقول اس و برازده از
دو بخشِ تغییرا قیم سهام و سود سهام تقسیمی بهدس میآید .سرمایهگرااران و تحلیر -
گران مالی باید بتوانند با استفاده از مدلهای سرمایهگااری ،قیم سهام و برازده را پریشبینری
کنند .تئوری مالی سنتی بیان میکند که قیم سهام ،ارزش بنیادی سهام را نشان مریدهرد و
منعکس کنندهی ارزش جریانهای نقدی آتی اس  .از دیدگاه فرضیهی بازار کرارا ،قیمر اورا
بهادار منعکسکنندهی تمام اطالعا موجود در بازار اس و انتظرار مریرود کره ترأثیر هرگونره
اطالعا جدید در بازار ،سریعاً در قیم سهام شرک ها منعکس شود .برر پایرهی ایرن تئروری،
سرمایهگااران دارای رفتار عقالیی بوده ،به دنتال حداکثر ساختن مطلوبی مرورد انتظرار خرود
هستند (تلنگی .)1838 ،براین اسا  ،تغییرا قیم سهام به تغییررا سیسرتماتی

در ارزش

های بنیادی شرک مربوط اس و رفتار غیرعقالیی سرمایهگاار تاثیری بر بازده ندارد .اما شواهد
حکای

از آن دارد که بین گرایشهای احساسی سرمایهگااران با برازده سرهامی کره از ارزیرابی

ذهنی باالتری برخوردارند ،رابطهی مثت وجود دارد (حیردرپور و همکراران ،)1831،در نتیجره
باید براسا

متغیرهای احساسی ،شرایط رفتاری فعاالن بازار بور

را بررسری کررد .بره عترار

دیگر ،به جی عوام بنیادی ،باید تاثیر عوام رفتاری و احساسی سرمایهگااران را نیری برر قیمر
سهام در نظر گرف  .ازآنجاییکه عالوهبر تأثیر متغیرهای حسابداری نظیر بازده داراییهرا ،برازده
فروش ،ارزش دفتری داراییها به ارزش بازار آنها ،سود هر سهم ،انردازهی شررک برر قیمر و
بازده سهام ،متغیرهای رفتاری خرد و کالن نیی بر قیم

سهام تاثیرگاار مریباشرد ،لراا مسراله

اصلی این پژوهش عتار اس از اینکه :آیا غیر از متغیرهای حسابداری ،متغیر رفتاری گررایش
احساسی سرمایهگااران هم میتواند با قیم سهام رابطهی معنراداری داشرته باشرند یرا خیرر
دربارهی اهمی این پژوهش میتوان گف  :پژوهش حاضر باعث خواهد شد کره برخری عوامر
رفتاری مؤثر بر قیم

سهام شرک ها در بازار سرمایه شناسایی شود و به دنتال آن ،مشراوران و

تحلی گران مالی می توانند برا شرناخ بهترر مشرتری قتر از مشراوره ،خردما بهترری را بره
مشتریان خود ارائه نمایند .به عتار دیگرر ،برا توجره بره نترایج مرورد انتظرار از ایرن پرژوهش،
مشاوران مالی میتوانند زمینهای را فراهم کنند که در مرحلهی قت از مشاوره ،با نفوذ در ذهرن
مشتری و کسب درک و فهم جامعی از انگییهها و خواس ها و نگرانیهای مشتری ،در طرراحری
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کنند.

 .2مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
تاکنون پژوهشگران زیادی (مثالً رضرایی و شرفیعی دییجری )1831،بره بررسری عوامر
بنیادی تأثیرگاار بر قیم

سهام پرداختهاند؛ اما قیمر سرهام شررک هرا تحر ترأثیر عوامر

رفتاری سرمایهگااران نیی میباشد .علیرغم پژوهشهای زیادی که در ایرن زمینره انجرام شرده
اس  ،هنوز این عوام بهصور کام شناسایی نشدهاند و بین پژوهشگران مالی اخرتالف نظرر
وجود دارد (خواجوی و همکاران .)1831،از طرفی پژوهشهای اثتاتی حسابداری طی دو دهرهی
اخیر در بازار سرمایهی کشورهای صنعتی شتاب گرفته و هدف اصلی آنها نیی عمدتاً پیشبینری
قیم اورا بهادار بوده اس  .فرض اولیه و اساسی این پژوهشها ،مساویبودن قیم سرهام برا
ارزش شرک اس و ارزش داراییها نیی مطابق با مدل قطعی فیشر میباشد؛ بنرابرایرن تفراو
ناشی از قیم با ارزش ذاتی ناشی از کارانتودن بازار سررمایه ،فروراً برهمنیلرهی مرنعکسنشردن
اطالعا در قیم سهام تلقی میشود .برهایرنترتیرب ،تفراو برین قیمر و ارزش عمردتاً بره
نارساییهای سیستم حسابداری منتسب میشود و پژوهشها تالش دارند کره ارتتراط اطالعرا
حسابداری را با قیم اورا بهادار بررسی کنند.
در بازار بور

ایران ،وجود عواملی چون سرمایهگااران فرص طلب ،دخال هرای دولر و

وجود شواهدی دال بر کارا نتودن بازار ،باعث نابرابری قیم با ارزش شده اس و نترایج حاصر
از پژوهشهایی که فرضیههای بازار کارا را درنظر نمیگیرند ،نمریتوانرد نتیجرهبخرش باشرد .در
نتیجه پژوهشهای حسابداری ،باید بیشتر حول محورهای کالن اقتصرادی و شرناخ دقیرقترر
رفتار سرمایهگااران و رفتار دول در برخورد با بازار بور
از طرفی در صور وجود ی

متمرکی شود (ثقفی.)1831 ،

بازار کارا ،باز هم نتایج حاصر از پرژوهشهرای حسرابداری

درپیوندبا با سهام ،چندان درخور اعتماد نیسر  .خواجروی و قاسرمی ( )1831بیران مریکننرد:
«اوای دههی  31میالدی ،نظریهی بازار کارا به بیشترین کراربرد خرود در مطالعرا دانشرگاهی
رسید .بیشتر مدلهای مالی در آن زمان به بررسی رابطهی بین قیمر دارایریهرا و متغیرهرای
کالن اقتصادی پرداخته و با استفاده از نظریهی انتظارا عقالیی ،سعی در مررتتطکرردن علروم
مالی و اقتصادی در ی

نظریهی جااب داشتند؛ اما وجود برخی شواهد تجربی مانند استثناهای
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بازار که توسط مدلهای رایج فرضیهی بازار کارا قاب تتیین نمودند ،زمینهساز پیدایش نظریرهی
مالی رفتاری گردید ».بیشتر نظریههای اقتصادی بر این اسا

بنا شدهاند که افراد در مواجره برا

رویدادهای اقتصادی بهصور منطقی عم مریکننرد و تمرامی اطالعرا موجرود را در فراینرد
تصمیمگیری در نظر میگیرند .این فرضیه متنای اصلی فرضیهی بازار کارا اسر ؛ امرا پرژوهش-
گران به این فرضیه خدشه وارد نمودند و مدارکی پیدا کردنرد کره نشراندهنردهی نترود رفترار
منطقی در متحث سرمایهگااری اس ؛ مثالً سرمایهگااران به جای اینکه دنترال نقطرهی بهینره
باشند ،معموالً به نقطهی راضیشدن اکتفا میکنند (باربرز و همکاران .1)1333 ،از طرفی روزانه
تعداد زیادی اختار خوب و بد اقتصادی ،سیاسی در بازار به سمع سررمایهگرااران مریرسرد کره
باعث برانگیختهشدن احساسا سرمایهگااران و در نتیجه باعث تغییر قیم سهام و بره دنترال
آن تغییر بازده سهام میشود؛ برای نمونه ،لی )1111( 1در پژوهش خود متوجه شرد کره اخترار
خوب و بد ،میتواند بر بازده سهام شرک ها تأثیرگاار باشرد .پرژوهشهرای انجرامشرده در ایرن
زمینه (برای مثال ،آنتونیس و همکاران1111 8،؛ لی )1111،نشان میدهد که احساسا  ،ترأثیر
بااهمیتی بر بازده سهام دارد؛ ولی این تأثیرگااری معموالً در روزها و هفتههای بعد اثرر خرود را
بر بازده سهام نشان میدهد؛ بنابراین انتظار میرود کره بره دنترال برانگیخترهشردن احساسرا
سرمایهگااران ،بهویژه زمانی که این احساسا زودگار نتاشد ،قیم سرهام شررک هرایری کره
اختار خوب یا بد مربوط به آنها باعث تحری

احساسا سرمایهگااران شده اس  ،تغییر کند.

در دیدگاه مالی سنتی ،تأثیر عوام روانشناسی مد نظر قرار نمیگیرد و نتایج پژوهشهای
مالی رفتاری نشان داده اس که گرایش احساسی فردی و ساختاریافتهی سرمایهگرااران ،ترأثیر
مهمی بر بازده سهام دارد (لیستون .)1111 1،در حقیق  ،فع وانفعرال پویرا برین معاملرهگرران
اختاللزا و آربیتراژگران منطقی ،قیم ها را شک مریدهرد و اگرر یر

سرهام ،معاملرهگرهرای

اختاللزای بیشتر یا معاملهگرهای منطقی کمتری داشته باشد ،نوسرانا قیمتری آن چشرمگیر
اس (لی.)1111،
باتوجه به وجود استثناهای بازار سرمایه و درنظرگرفتن نظریرهی مرالی رفتراری ،برهنظرر
میرسد همراه با متغیرهای کالن اقتصادی و حسابداری ،عوام رفتاری سرمایهگااران نیی مری-
تواند بر قیم سهام شرک ها تأثیرگاار باشد.
براربریی و همکراران ( )1333در مطالعررا خرود در برور

اورا بهررادار آمریکرا ،در ابترردا
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اطالعا شرک هرا دو پرتفروی تشرکی دادنرد کره یکری عملکرردی خروب و دیگرری

عملکردی ضعیف داش  .آنان سپس عملکرد سه سال بعد این دو پرتفوی را محاسته و مشراهده
کردند که عملکرد پرتفوی موفق نست به عملکرد پرتفوی بازنده بردتر بروده اسر ؛ بره عترار
دیگر ،پرتفوی بازنده در بلندمد به پرتفوی برنرده و پرتفروی برنرده در بلندمرد بره پرتفروی
بازنده تتدی میشود .آنان از این موضوع با عنوان اثر برگش بلندمد یاد کردند .از طرفی این
پژوهشگران براسا

اطالعا ششماهرهی شررک هرا ،دو پرتفروی تشرکی دادنرد کره یکری

عملکردی خوب و دیگری عملکردی ضعیف داش  .آنان سپس عملکرد ششماههی بعد ایرن دو
پرتفوی را محاسته نمودند و مشاهده کردند که عملکرد پرتفوی موفق نست به عملکرد پرتفروی
بازنده بهتر بوده اس ؛ به عتار دیگر ،سهام با عملکرد ضعیف در دورهی کوتاهمد به عملکررد
گاشتهی خود وفادار اس  .آنها از این موضوع با عنوان اثر حرکا کوتاهمرد (مومنتروم) یراد
کردند .آنان در ابتدا براسا

متغیر بازده غیرعادی در دورهی تشکی شرک هرا بره دو پرتفروی

موفق و ناموفق تقسیم نمودند؛ سپس در دورهی بعد که به دورهی آزمرون معرروف اسر  ،نررخ
بازده غیرعادی دو پرتفوی برنده و بازنده را با یکدیگر مقایسه کردند.
بر اسا

تئوری چشمانداز ،ترجیحا افراد به این موضوع بستگی دارد کره یر

چگونه به وجود آمده اس ؛ به عتار دیگر ،در تئوری چشمانداز تابع سود ،ی
زیان ،ی

مشرک

تابع کراو و ترابع

تابع محدب اس  .این موضوع نشان میدهد که افراد در ناحیهی زیان ،ریس پرایر و

در ناحیه سود ،ریس گریی هستند؛ به عتار دیگر ،افراد هنگامی که با زیان مواجره مریشروند،
بهمنظور ازبینبردن ناراحتی حاص از زیان و به امید اینکه این ناراحتی به لرا تتردی شرود؛
حاضر به پایرش ریس
شرک

بیشتری میشوند .بر این اسا  ،هنگرامی کره نتیجرهی عملیرا یر

زیان میباشد ،انتظار میرود که بر ریسر پرایری مردیری شررک افریوده شرود و در

نتیجه شرک در آینده عملکرد بهتری را از خود نشان دهد .بر این اسرا  ،انتظرار مریرود کره
میانگین نرخ رشد سود و زیان سهام شرک های زیانآور نست به شرک هرای سرودآور در یر
سال بعد بهتر باشد .از این موضوع در ادبیا مالی رفتاری با عنوان اثر زیانگرییی یاد میشود.
باربریی و همکاران ( )1333در بازار سرمایهی آمریکا ،شرک ها را طی چند دهه براسرا
نست قیم به سود هر سهم (یا دو نست قیم به خالص جریانا نقرد عملیراتی هرر سرهم،
قیم به ارزش دفتری هر سهم) به دو پرتفوی دارای نست باالی نسرت قیمر بره سرود هرر
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سهم (بهمنیلهی پرتفوی برنده) و نست پایین قیم بره سرود هرر سرهم (برهمنیلرهی پرتفروی
بازنده) تقسیم نمودند؛ سپس میانگین نست هر دو پرتفوی را در ی

سال بعد محاسته کردنرد.

آنان مشاهده کردند که میانگین نست  P/Eسال بعد پرتفوی برنده در مقایسه برا سرال جراری
کمتر اس  .دربارهی پرتفوی بازنده عکس این مطلرب صراد برود .نترایج پرژوهش نیکرومرام و
همکاران ( )1831و حیدرپور و همکاران ( )1831در ایران نشان داد که گرایشهای احساسری
سرمایهگااران بهطور سیستماتی

بر قیم سهام شررک هرای کوچر

ترأثیر دارد؛ در نتیجره

انتظار میرود هر شرک کوچ تر باشد ،احساسا سررمایهگرااران بیشرتر برانگیختره شرود .از
طرفی اثر متغیرهای حجم سهام و نست سرمایه ی سهام و مرازاد سرود تقسریمی نیری ازسروی
پژوهشگرانی مانند باکر و ورگلر 1112( 1و )1112برای محاستهی گررایش احساسری سررمایه-
گااران بهکار گرفته شده اس .
نگارهی ( )1خالصهی نتایج مهمترین پژوهشهای انجامشرده در داخر و خرارا را نشران
میدهد.
لیستون

گرایش احساسی فردی و ساختاریافتهی سرمایهگااران تأثیر با مهمی بر بازده

()1111

سهام دارد.
 .3مدل پژوهش ،نحوهی اندازهگیری و تعریف متغیرها

 .3-1مدل پژوهش
مدل این پژوهش به شرح فرمول ( )1اس :
() 1

Pi.t=α+1SENTi,t+β1GAi,t+3ROAi,t +4ROSi,t +5CAi,t +ei,t

در اینجا ،SENTi,t ،گرایش احساسی سرمایهگااران؛  ،GAi,tرشد داراییها؛  ،ROAi,tنررخ
بازده داراییها؛  ،ROSi,tنرخ بازده حقو صاحتان سهام؛  ،CAi,tنسرت سررمایه در گرردش بره
جمع داراییها در پایان دوره.
 .3-2متغیر وابسته
متغیر وابسته ی این پژوهش ،تغییرا قیم سهام اس که از تفاو قیم انتها و ابتدای
دوره بر قیم سهام در ابتدای دوره بهدس میآید.
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 .3-3متغیر مستقل
در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش ،گرایش احساسی سرمایهگااران بهمنیلهی متغیر
مستق در نظر گرفته میشود .برای محاستهی متغیر گرایش احساسری سررمایهگرااران ،روش-
های متعددی از سوی پژوهشگران مالی رفتاری بهکار رفته اس  .حیدرپور و همکاران ()1831
این روشها را در سه دسته تقسیمبندی میکننرد .اولرین گرروه از شراخصهرای انردازهگیرری
گرایشهای احساسی سرمایهگااران متتنیبر روشهای پیمایشری اسر کره برهطرور مسرتقیم
گرایشا احساسی بازار را اندازهگیری میکند .از این گروه میتوان به شاخص تمایال مصررف-
کنندگان میشریگان ( )MCSIاشراره کررد .در نقطرهی مقابر روشهرای مسرتقیم ،روشهرای
غیرمستقیم قرار دارد که برای اندازهگیری گرایشهای احساسی سرمایهگااران از دادههای مالی
بهره میگیرند .از این گروه میتوان به شاخص نتود تعادل در خرید و فروش و شاخص اطمینان
بارن و شاخص گرایشهای احساسی بازار سرمایه ( )EMSIاشاره کرد .دسته سوم از روشهرای
اندازهگیری ،مربوط به روشهای ترکیتی اس که معروفترین آن شاخص ترکیتری ارائرهشرده از
سوی باکر و ورگلر ( )1112میباشد.
نگاره  :1خالصهی پژوهشهای انجامشده در داخل و خارج
نام پژوهشگران
قالیتاف اص و
نادری()1831
حاجیان نژاد()1833

نتایج
در برخی از شرایط ،بازار به اطالعا جدید ی واکنش بیش از حد یا کمتر از حد کوتاهمد
و ضعیف نشان میدهد؛ اما از لحاظ آماری معنادار نیس .
سرمایهگااران در بور

اورا بهادار تهران ،در شرایط بحرانی بازار برهصرور منطقری عمر

میکنند و مطابق با مدل قیم گااری داراییهای سرمایهای ،در شرایط بحرانی بازار انحرراف
معیار مقطعی بازده سهام افیایش مییابد.
هاشمی و
بهیادفر()1831

نتایج حاص از آزمون فرضیهها با استفاده از مدل رگرسریون ،بیرانگر مربروط برودن متغیرهرای
سود هر سهم ،نست سرمایه در گردش به دارایی ،بازده دارایریهرا ،سرود خرالص بره فرروش و
گردش داراییها در تتیین قیم سهام شرک ها بود.

رضایی و شفیعی

بازده شرک

دییجی()1831

بیشترین اثر را بر متغیرهای حسابداری در تشریح روند تدریجی قیم سهام دارد.

حیدرپور و
همکاران()1831

و سرع گردش دارایی نست بره متغیرهرای انردازهی شررک و سرود تقسریمی،

نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطهی مثت

و معنادار گرایشهای احساسی سرمایهگااران برا

بازده سهام شرک های دارای کمترین اندازه ،نست ارزش دفتری به برازار و نسرت
نهادی بود.

مالکیر
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نام پژوهشگران
لی)1112( 2

نتایج
نتیجه گرف که ریس

گرایش احساسی گیارشا ساالنه میتواند بازدههای آتی را پریشبینری

کند .شرک هایی که افیایش عمده در ریس

گرایش احساسی دارند ،در  11مراه بعرد از تراریخ

انتشار گیارش ساالنه ،بازدههای منفی نست به شرک های دیگر خواهند داش .
باکر و ورگلر

هنگامی که شاخص اول دورهی گرایشهای احساسری در سرطح پرایین اسر  ،برازده سرهام

()1112

شرک های کوچ  ،تازهتأسیس ،پرنوسان ،غیرسودده ،فاقد سرود تقسریمی ،مسرتعد رشرد و
دچار بحرانهای مالی ،باال میباشد و برعکس .این موضوع بیانگر این اس

کره چنرین سرهام-

هایی در دوران نیولی گرایشهای احساسی سرمایهگااران ،بهطور نستی کمتر از واقع قیمر -

گااری میشوند.
گرایش احساسی سرمایهگااران نقش مهمی در بازار سرمایه ایفا میکند.

باکر و ورگلر
()1112

شاخص گرایش احساسی بهطور منفی در آمریکا و بهطور مثت

هنگ براک و
همکاران)1113( 2
پودل)1111( 3

در آلمان با برازدههرای آتری

مرتتط اس (حیدرپور و همکاران.)1831 ،
گرایش احساسی سرمایهگااران تأثیر مهمی بر قیم سهام شرک ها ندارد.

آنتونیس و همکاران

احساسا  ،تأثیر بااهمیتی برر برازده سرهام دارد؛ بره گونرهای کره ترأثیر احساسرا یکشرنتهی

()1111

سرمایهگااران ،در بازده سهام دوشنته منعکس میشود .هرمچنرین ترأثیر احساسرا برر برازده
سهام ،معموالً در هفتههای بعد خود را نشان میدهد و احساسا منفی باعث افیایش در حجرم
معامال و تغییرا بازده سهام میشود.
3

یویگار و تا

احساسا سرمایهگااران اثرا متفاوتی در صنایع مختلف دارد .به گونرهای کره یر

()1111

تغییرر در

احساسا سرمایهگااران ،تأثیری بااهمی بر تغییرا شاخص سهام مربوط به صنایع بانکرداری
و مواد غاایی و آشامیدنی ،در مقایسه با صنایع خردهفروشی و مخابرا دارد.
به بررسی رابطه ی بین اختار احساساتی انتاشته در تغییرر شراخص سرهام پرداخر و رابطرهی

لی ()1111

منفی بااهمیتی را بین این دو متغیر گیارش داد.
11

سنییجی و اگه
()1111

ارتتاط آماری بااهمیتی را بین سه متغیر قیم هر سهم به سود هر سهم ،قیم

ارزش دفتری هر سهم و سود تقسیمی هر سهم به سود هر سهم با بازده سهام مربوط به برور
اورا بهادار آمریکا گیارش کردند؛ ولی در بور

کاتما

هرر سرهم بره

11

و سانگ
()1111

اورا بهادار ترکیه این گونه نتود.

سرمایهگااران با افیایش حجم معامال روزانه ی خود اثر مهمی بر قیم سهام مریگاارنرد؛ بره
گونهای که مییان افیایش در قیم سهام ناشی از حجم زیاد معامال روزانه ،نست به افریایش
ناشی از حجم کم معامال روزانه ،بیشتر اس .

تی

11

و یلماز

اعتماد بیشازحد سرمایهگااران بازار ترکیه ،تأثیری منفی بر قیم و بازده سهام دارد.

()1111
لیستون ()1111

گرایش احساسی فردی و ساختاریافتهی سرمایهگااران ،تأثیری مهم بر بازده سهام دارد.
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با توجه به متانی نظری پژوهش ،در این پژوهش متغیر گرایش احساسری سررمایهگرااران
مدل پیشنهادی شمسالدینی ( )1831در پایاننامهی دکتری او اندازهگیرری مریشرود.

براسا

شمسالدینی ( )1831برای محاستهی شاخص گرایش احساسی سرمایهگااران ،ده متغیرِ نست
گردش سهام ،مازاد سود تقسیمی ،اثر زیانگرییی ،اثر برگش بلندمد  ،اثر مومنتوم ،اثر اندازه،
نست سرمایهی سهام و صرف ارزش را از دیدگاه سه نست ِ قیم هر سهم به سرود هرر سرهم
( )P/Eو قیم هر سهم به ارزش دفتری هر سهم ( )P/Bو قیم هر سهم به خرالص جریانرا
نقدی هر سهم ( )P/CFمورد آزمون قرار داد .نتایج پژوهش وی نشان داد که از برین ده متغیرر
بررسی شده ،تأثیر چهار متغیر نست گردش سهام ،نست سرمایهی سهام ،مازاد سود تقسریمی
و صرف ارزش از دیدگاه نست قیم به ارزش دفترری هرر سرهم ( )P/Bرا نمریتروان در برازار
سرمایه ی ایران اثتا کرد؛ به عتار دیگر ،مدل پیشنهادی وی برای محاستهی شاخص گرایش
احساسی سرمایهگااران از شش جیء به شرح فرمول ( )1تشکی شده بود:
() 1

SENi,t=D1*MOMi,t+D2*LTRi,t+D3*EPi,t+D4*PCFi,t+D5*SIZEi,t+ D6*RA

شمسالدینی ( )1831سپس برای محاستهی اثر برگش بلندمد و اثر مومنتوم از نرخ
بازده غیرعادی و برای محاستهی اثر زیانگرییی از نرخ رشد سود استفاده کرد و مدل مربوط به
فرمول ( )1به شرح فرمول ( )8درآمد:
(SENi,t=D1*AARi,t+D2*AARi,t+D3*EPi,t+D4*PCFi,t+D5*SIZEi,t+ D6*GPi,t )8
نگاره  :2تشریح متغیرهای بهکاررفته در پژوهش

D1

متغیر مجازی اس ؛ به گونهای که اگر نرخ بازده غیرعادی سال قت شرک بیشرتر از میرانگین نررخ برازده
غیرعادی بازار بوده باشد برابر با ی

و در غیر این صور برابر با صفر اس .

MOM

اثر مومنتوم که با استفاده از متغیر  D1*AARبهدس میآید.

AAR
D2

نرخ بازده غیرعادی که برابر اس با نرخ بازده واقعی منهای نرخ بازده مورد انتظار
متغیر مجازی اس ؛ به گونهای که اگر نرخ بازده غیرعادی مربوط به سه سال قت شرک کمتر از میرانگین
نرخ بازده غیرعادی بازار بوده باشد برابر با ی

LTR
D3

و در غیر این صور برابر با صفر اس .

اثر برگش بلندمد که با استفاده از متغیر D3*AARبهدس میآید.
متغیر مجازی اس ؛ به گونهای که اگر نست
بازار بوده باشد برابر با ی

( )E/Pسال قت شرک بیشتر از میانگین نسرت

و در غیر این صور برابر با صفر اس .

()E/P
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PE
D4

نست قیم هر سهم به سود هر سهم
متغیر مجازی اس ؛ به گونهای که اگر نسرت
( )E/CFبازار بوده باشد برابر با ی

PCF
D5

( )E/CFسرال قتر شررک بیشرتر از میرانگین نسرت

و در غیر این صور برابر با صفر اس .

نست قیم هر سهم به خالص جریانا نقدی هر سهم
متغیر مجازی اس ؛ به گونهای که برای شرک های کوچ

برابر با ی

و برای سایر شرک ها برابر برا صرفر

اس .

SIZE
D6

اندازهی شرک که برابر اس با لگاریتم طتیعی جمع داراییهای هر شرک .
متغیر مجازی اس ؛ به گونهای که اگر شرک در سال قت زیانآور بروده اسر عردد یر

و در غیرر ایرن

صور عدد صفر به آن اختصاص مییابد.

RA

اثر زیانگرییی که با استفاده از متغیر D6*GPبهدس میآید.

GP

نرخ رشد سود یا زیان

در فرمول فو  ،نرخ بازده غیرعادی برابر اس با تفاو نرخ بازده واقعی سال جاری و نررخ
بازده مورد انتظاری که از مدل قیم گااری داراییهای سرمایهای بهدس

آمده اس  .نرخ بازده

واقعی نیی از حاص تقسیم تفاو قیم سهام ابتدا و انتهای دوره بعرالوهی سرود تقسریمی برر
قیم سهام ابتدای دوره به دس آمده اس .
 .3-4متغیرهای کنترل
متغیرهای کنترلی این پژوهش شام چهار متغیرِ نرخ بازده داراییها ( ،)ROAنرخ برازده
فروش ( ،)ROSرشد داراییها ( )GAو نست سرمایه در گردش به جمرع دارایریهرای انتهرای
دوره ( )CAاس که از سوی پژوهشگرانی مانند رضایی و شفیعی دییجی ( )1831بهکرار رفتره
اس .
با توجه به نحوهی محاسته ی متغیر مستق که از اثر متقاب برخی متغیرها بهدس مری-
آید ،با واردکردن اص متغیرها به مدل ،مدل اصلی پژوهش بهصور زیر در میآید:
Pi.t=α+β1AARi,t+β2D1*AARi,t+β3D2*AARi,t+β4PEi,t+β5D3*PEi,t+β6PCFi,t+β7
D4*PCFi,t+β8SIZEi,t+β9D5*SIZEi,t+β10GPi,t+β11D6*GPi,t+12GAi,t +13ROAi,t
+14ROSi,t +15CAi,t +ei,t
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 .4فرضیههای پژوهش
در راستای دستیابی به اهداف پژوهش در این مقاله و با توجه به متانی نظرری و پرژوهش
های باربریی و همکاران ( ،)1333نیکومرام و همکراران ( ،)1831حیردرپور و همکراران (،)1831
باکر و ورگلر ( 1112و )1112و شمسالدینی ( ،)1831فرضیههای پژوهش عتارتند از:
فرضیهی اول :بین اثر مومنتوم و قیم سهام شررک هرای پایرفترهشرده در برور

اورا

بهادار تهران ،رابطهی معناداری وجود دارد.
فرضیهی دوم :بین اثر برگش بلندمد و قیم

سهام شرک های پایرفتهشده در برور

اورا بهادار تهران ،رابطهی معناداری وجود دارد.
فرضیهی سوم :بین صرف ارزش از دیدگاه نست قیم به سود هرر سرهم و قیمر سرهام
شرک های پایرفتهشده در بور

اورا بهادار تهران ،رابطهی معناداری وجود دارد.

فرضیهی چهارم :بین صرف ارزش از دیدگاه نست قیم بره خرالص جریانرا نقردی هرر
سهم و قیم

سهام شرک های پایرفتهشده در بور

اورا بهرادار تهرران ،رابطرهی معنراداری

وجود دارد.
فرضیهی پنجم :بین اثر اندازه و قیم سرهام شررک هرای پایرفترهشرده در برور

اورا

بهادار تهران ،رابطهی معناداری وجود دارد.
فرضیهی ششم :بین اثر زیانگرییی و قیم سهام شرک های پایرفتهشده در بور

اورا

بهادار تهران ،رابطهی معناداری وجود دارد.
 .5روش پژوهش
این پژوهش ی

مطالعهی کاربردی میباشد .مانند بیشتر پژوهشهای انجامشده در حوزهی

علوم اجتماعی و ازجمله حسابداری ،در این پژوهش از طرح پژوهش نیمهتجربی استفاده شده
اس  .برای آزمون فرضیهی پژوهش از مدل رگرسیون و نرمافیارهای  Eviews ،Excelو
 SPSSاستفاده گردیده اس .
 .5-1جامعهی آماری و نمونهی آماری و دورهای که آزمون در آن صورت گرفته است
جامعرهی آمراری مربروط برره آزمرون فرضریههرای پرژوهش ،شرام تمرامی شررک هررای
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پایرفتهشده در بور

اورا بهادار تهرران اسر  .دورهی زمرانی ایرن بخرش از سرال  1831ترا

1831میباشد .ازآنجاییکه برای محاسته ی اثر برگش بلندمد به اطالعا سه سال قتر هرر
شرک نیاز بود ،دادههای سه سال اول دورهی پژوهش حاف و دادههای مربروط بره سرالهرای
 1831تا  1831واکاوی شد.
انتخاب نمونهی آماری شرک ها ،با درنظرگرفتن این معیارها انجام گردید و در نهای 111
شرک

انتخاب شد :اطالعا مورد نیاز شرک ها طری سرالهرای  1831ترا 1831در دسرتر

باشد؛ پایان سال مالی شرک ها اسفندماه باشد؛ طی دورهی زمانی پرژوهش ،تغییرر سرال مرالی
نداده باشند؛ در گروه شرک های سرمایهگااری و واسطهگرهای مالی و بان
سهام شرک ها طی هر ی

و هلدینگ نتاشند؛

از سالهای دورهی پژوهش معامله شده باشد.
 .6یافتههای پژوهش

نگاره :3نتایج آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مدل رگرسیون
عالم اختصاری متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداق

حداکثر

P

-1/112

1/811

-1/321

1/118

GA

/181

1/11

-1/322

1/313

GP

1/111

1/11

-1/331

1/11

ROA

1/181

1/113

-1/811

1/21

ROI

1/112

1/181

-1/313

1/111

CA

1/133

1/113

-1/212

1/311

AARA

-1/111

1/311

-1/133

1/113

SIZE

1/322

1/213

1/83

2/333

PE

1/3

1/122

-11/33

13/13

PCF

1/112

1/311

-13/18

12/81

نتایج آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش به شرح نگارهی ( )8اس  .همانگونه کره
مشاهده میشود ،میانگین نست قیم هر سهم به سود هر سهم  1/3میباشد و حداکثر مییان
را دارد .از طرفی این متغیر دارای بیشترین انحراف معیار برا مقردار  1/122نیری مریباشرد .ایرن
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 P/Eدر مقایسره برا سرایر متغیرهرای پرژوهش اسر  .در

مجموع نتایج آمار توصیفی حاکی از تنوع نمونهی انتخابی اس ؛ لاا میتوان نترایج نمونره را بره
جامعه تعمیم داد .در ادامه ،ماتریس ضریب همتستگی متغیرهای پژوهش به شررح نگرارهی ()1
آورده شده اس  .در این نگاره ،عالوهبر بیان ضریب همتستگی متغیرهای مربوط به نگاره ی (،)1
به ضریب همتستگی متغیرهایی که مستقیماً در محاستهی شاخص گرایش احساسی نیی بهکرار
گرفته شدهاند ،اشاره شده اس  .نتایج نشان میدهد که همتستگی (اثر متقاب ) بین متغیرهرای
رشد سود با متغیر رشد سود مربوط به پرتفوی زیانآور برابر برا  ،-1/222نررخ برازده غیرعرادی
سال جاری با نرخ بازده غیرعادی سال جاری مربوط به پرتفویی که در ی

سال قت نرخ برازده

غیرعادی باالیی داشته اس برابر با  ، -1/313نرخ برازده غیرعرادی سرال جراری برا نررخ برازده
غیرعادی سال جاری مربوط به پرتفویی که در سه سال قت نرخ بازده غیرعادی پرایینی داشرته
اس برابر با  ،-1/111نست  P/Eسال جاری با نست  P/Eسال جاری مربوط به پرتفویی کره
در سال قت دارای نست پایینی از  P/Eبوده اس برابر با  ،-1/823نست  P/CFسال جراری
با نست  P/CFسال جاری مربوط به پرتفویی که در سال قت نست پرایینی از  P/CFداشرته
اس

برابر با  -1/281و ضریب همتستگی متغیر اندازهی ک شرک ها برا انردازهی مربروط بره

شرک های کوچ

برابر با  -1/222میباشد .ازآنجاییکه ضریب مربوط به دو متغیرر نررخ برازده

غیرعادی سال جاری ( )AARو نرخ بازده غیرعادی سال جاری مربوط به پرتفرویی کره در سره
سال قت از نظر نرخ بازده در وضعی پایینی بوده اس ( ،)D2*AARحدود 1درصد مریباشرد،
میتوان گف که اثر متقاب این دو متغیر (اثر برگش بلندمد ) بسیار کم اس  .دررابطهبرا اثرر
متقاب سایر متغیرها ،اوالً این رابطه برای تمامی متغیرها منفی و معکو

اس ؛ ثانیراً بیشرترین

رابطهی مربوط به اثر متقاب دو متغیر نرخ بازده غیرعادی سرال جراری ( )AARبرا نررخ برازده
غیرعادی سال جاری مربوط به پرتفویی می باشد که در سال قت از نظر نرخ برازده در وضرعی
مطلوبی بوده اس

( )D1*AARو کمترین آن هم مربوط به دو متغیر نست قیم هر سهم بره

سود هر سهم سال جاری ( )P/Eو نست قیم هر سهم به سود هر سهم سال جاری مربوط به
پرتفویی که در سال قت از نظر این نست در سطح پایین قرار داشته اس ( )D3*P/Eمیباشد؛
لاا میتوان گف که بین شش متغیر بررسیشده ،اثر مومنتوم بیشترین ترأثیر را در در گررایش
احساسی سرمایهگااران دارد.
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در این پژوهش از الگوی رگرسیون چندگانه برای آزمون فرضیهها استفاده شرده اسر  .از
آزمون چاو ( Fلیمر) برای تعیین نوع روش تخمین (تلفیقی یا تابلویی) استفاده شرده اسر کره
نتایج حاص از آزمون فو به شرح نگارهی ( )1اس .
نگاره  :4نتایج آزمونهای چاو و هاسمن
آزمون

آماره

سطح معناداری

نتیجه

آزمون  Fلیمر

1/8

1/18

دادههای تابلویی

آزمون هاسمن

81/11

1/111

اثرا ثاب

همانطور که نتایج نشان میدهد ،سطح معنراداری آمرارهی  Fلیمرر کرمترر از  %1اسر ؛
بنابراین روش مد نظر برای تخمین مدل ،تابلویی میباشد .ازآنجاییکه سطح معناداری آمرارهی
هاسمن کمتر از  %1اس  ،مدل مد نظر از نوع اثرا ثاب اس .
برای بررسی عدم خود همتستگی بین باقیماندهها از آمارهی دوربین واتسون استفاده شده
اس  .طتق نگارهی ( ، )2آمارهی دوربین واتسون برابر با  1/122بوده اس که ایرن مقردار برین
مقادیر بحرانی  1/1و  1/1قرار دارد؛ بنابراین بین باقیماندهها مشک خودهمتستگی وجود ندارد.
از طرفی همانگونه که در نگارهی 1مشاهده میشود ،مقدار آمرارهی آزمرون  Fبرابرر برا  1/21و
مقدار  pمربوط به آن  1/11اس که معناداری ک مردل را تأییرد مریکنرد .همننرین مقرادیر
ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدی شده بهترتیب برابر با  1/81و  1/132اس که نشران مری-
دهد حدود %11تغییرا قیم سهام بهوسیلهی متغیرهای مستق و کنترل تتیین میشود.
نتایج مربوط به آزمرون فرضریههرای پرژوهش در نگرارهی( )2آمرده اسر  .نترایج آزمرون
فرضیهی اولِ پژوهش نشان میدهد که بین متغیر اثر مومنتوم ( )D1AARبهمنیلهی ی

جریء

متغیر گرایش احساسی سرمایهگااران و قیم سهام رابطهی معنیداری وجرود دارد ()p=1/11؛
به عتار دیگر ،از آنجاییکه مقدار ضریب ( )βمربوط به متغیر  D1*AARبرابر با مثت 1/318
اس  ،میتوان گف که بین نرخ بازده غیرعادی سال جاری پرتفویی که در ی

سال قت برنرده

بوده اس و تغییرا قیم سهام رابطهی معنادار مستقیمی وجرود دارد کره مطرابق برا مترانی
نظری پژوهش میباشد؛ به عتارتی ،نتایج حاص از آزمون فرضیهی اول نشران داد کره برین اثرر
مومنتوم بهمنیلهی ی

جیء گرایش احساسی سرمایهگااران برا قیمر سرهام رابطرهی معنرادار
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مثت وجود دارد.
نتایج مربوط به آزمون فرضیه ی دوم پژوهش نشان داد که ضریب متغیر برگش بلندمد
( )D2*AARمنفی  1/121اس  .با توجه به اینکه مقدار  pبرابر با  1/811و بیشتر از  %1اس ،
میتوان نتیجه گرف که بین اثر برگش بلندمد برا قیمر سرهام رابطرهی معنراداری وجرود
ندارد؛ لاا فرضیهی دوم پژوهش را نمیتوان تأیید کرد.
نتایج مربوط به آزمون فرضیهی سوم پژوهش نشان داد که ضرریب متغیرر صررف ارزش از
دیدگاه نست قیم

به سود هر سهم ( )D3*PEبرابر با  1/11اس  .با توجه به اینکه مقردار p

برابر با  1/11و کمتر از  %1اس  ،میتوان نتیجه گرف که بین  D3*PEو قیم سهام رابطرهی
معناداری وجود دارد؛ لاا فرضیهی سوم پژوهش تأیید مریشرود .از طرفری مقردار  pمربروط بره
متغیر صرف ارزش از دیدگاه نست قیم به خالص جریانهای نقردی هرر سرهم ()D4*PCF
حدود  1/21اس که نشان میدهد امکان تأیید فرضیهی چهارم پژوهش وجود ندارد .نتایج بره-
دس آمده مربوط به متغیر نست  P/Eدر این پژوهش ،با نتایج پرژوهش سرنیریجیر و اگره
( )1111در بور

آمریکا مخالف میباشد و با نتایج بهدس آمدهی این دو پژوهشگر در برور

ترکیه مشابه اس .
نتایج مربوط به آزمون پنجم پژوهش نشان داد که ضریب متغیر اثرر انردازه ()D5*SIZE
منفی  1/121اس  .با توجه به اینکه مقدار  pبرابرر برا  1/811و بیشرتر از  %1اسر  ،مریتروان
نتیجه گرف که بین اثر اندازه با قیم سهام رابطهی معناداری وجود نردارد؛ لراا امکران تأییرد
فرضیهی مربوط به اثر اندازه وجود ندارد .نتایج مربوط بره ایرن فرضریه برا نترایج پرژوهشهرای
ابراهیمی و سعیدی ( ،)1833محمدی و همکاران ( ،)1833رضایی و شفیعی دییجری (،)1831
الم ( ،)1111گالییو و سالوادور ( ،)1112باکر و ورگلرر ( )1112مخرالف مریباشردو برا پرژوهش
حیدرپور و همکاران ( )1831مشابه اس .
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نگاره  :5ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای فرضیهی اول پژوهش

-

GA

-1/11 1/183 1

D1*AAR1

1
1/18

1/181 -1/11 -1/118 -1/111 -1/111 1/112 1/111 -1/111 1/111 -1/113 1/111 1/113

1/112 -1/112 -1/112

1/133

1/181 1/113 -1/111 1/113 -1/111 -1/113 1/111 1/111 1/181

AARA

D5*SIZE

1

1/112 1/111

1/121

1/112

1/112 -1/181 -1/111 -1/118 1/111

D5*SIZE

1/113 -1/111 1/281

PCF

D4*PCF

1

1/118 1/181 1/111 -1/111 -1/113 1/128 -1/121

1/113 -1/281 -1/111 1/181

GP

D3*PE

1

1/112 -1/823 1/118 -1/113 -1/113

1

-1/111 1/111 1/182 -1/111

SIZE

CA

1

1/18

1/118

1/111 -1/111 1/222

-1/121 1/123 -1/111 1/181 -1/112 -1/112 1/181 1/113

ROA

D6*GP

1

1/112 -1/123

-1/181 1/111 1/121 -1/181 -1/23
1/131 -1/121 -1/111 1/112

1

-1/111 -1/113 1/181 -1/123 1/112

1

-1/111 1/121 1/1121 -1/111

1

1/111 1/181 1/111

1

1/112 1/118

1

1/112

1/181 -1/111 -1/112 -1/111 1/111 -1/183

1

D2*AAR3

ROS

GA

D1*AAR1

1

PE

PE

ROS

D2*AAR3

D6*GP

ROA

CA

SIZE

D3*PE

GP

D4*PCF

PCF

متغیر
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نتایج آزمون فرضیهی ششم (اثر زیرانگریریی) پرژوهش نشران داد کره مقردار  pبرابرر برا
 1/111اس که نشاندهندهی تأیید این فرضیه اس  .با توجه به منفیبودن ضریب این متغیرر،
میتوان گف اثر زیانگرییی با قیم سهام رابطهی معکرو

دارد کره بررخالف مترانی نظرری

تئوری چشمانداز اس .
نتایج مربوط به بررسی رابطهی متغیرهای کنترلی نشان میدهد که بین دو متغیر کنترلی
نرخ بازده داراییها و نرخ بازده فروش با تغییرا قیم سهام بهترتیب رابطرهی مثتر و منفری
معناداری وجود دارد .بین دو متغیر رشد داراییها و نست سرمایه در گردش به جمع داراییهرا
با قیم سهام رابطهی معناداری وجود ندارد .نتایج بهدس آمده مربوط به نرخ بازده دارایریهرا
در این پژوهش با نتایج پژوهشهای ابراهیمی و سعیدی ( )1833و هاشرمی و بهیادفرر ()1831
و رضایی و شفیعی دییجی ( )1831مشابه اس و از نظر متغیر نرخ رشرد دارایریهرا ،نترایج برا
پژوهش بهرامفر و شمس عالم ( )1838مشابه دارد و از نظر متغیر نرخ بازده فروش ،نترایج برا
پژوهش هاشمی و بهیادفر ( )1831مخالف اس و به پژوهش کلوب و نرافی )1112( 18شرتاه
دارد و از نظر متغیر نست سرمایه در گردش به جمع داراییها ،نترایج برا پرژوهش ابراهیمری و
سعیدی( )1833مشابه داشته ،با پژوهش هاشمی و بهیادفر( )1831مخالف میباشد.
 .7بحث و نتیجهگیری
بهطور کلی نتایج پژوهش نشاندهندهی این اس که حتی پس از کنترل متغیرهرای نررخ
بازده داراییها ،نرخ بازده فروش ،نست سرمایه در گردش به جمع داراییها و نرخ رشد دارایی-
ها ،متغیرهای اثر مومنتوم و اثر زیانگرییی و صرف ارزش از دیدگاه نست قیم بره سرود هرر
سهم بهمنیلهی سه جیء اندازه گیرری متغیرر گررایش احساسری برا قیمر سرهام دارای ارتتراط
معناداری میباشند ،به گونهای که بیشترین ارتتاط مربروط بره متغیرر اثرر مومنتروم ( )1/318و
کمترین ارتتاط مربوط به متغیر اثر زیانگرییی ( )-1/133میباشد.
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نگاره  :6نتایج آزمون فرضیهی اول پژوهش
عالم اختصاری متغیر

ضریب متغیر

آمارهی t

سطح معناداری

Α

1/131

1/11

1/13

AAR

-1/111

-1/13

1/11

D1*AAR

1/318

1/221

1/11

D2*AAR

-1/121

-1/11

1/811

PE

1/113

1/812

1/123

D3*PE

1/11

1/131

1/11

PCF

1/11

1/11

1/181

D4*PCF

-1/111

-1/181

1/131

SIZE

-1/112

-1/111

1/81

D5*SIZE

1/111

-1/81

1/21

GP

1/111

2/13

1/11

D6*GP

-1/133

-1/11

1/111

ROA

1/111

8/123

1/111

ROS

-1/11

-1/121

1/18

CA

1/183

1/223

1/118

GA

-1/13

-1/231

1/121

ضریب تعیین ضریب تعیین تعدی شده

آمارهی F

1/81

1/132

سطح معناداری آمارهی دوربین واتسون

1/218

1/11

1/122

هرچند بین اثر زیانگرییی و قیمر سرهام رابطرهی معنراداری وجرود دارد ،ایرن رابطره
برخالف متانی نظری تئوری چشمانداز سهام منفی و معکو

اس  .از طرفی سه متغیرر مربروط

به گرایش احساسی شام اثر برگش بلندمد (نرخ بازده غیرعادی سه سرال قتر مربروط بره
پرتفوی بازنده) اثر اندازه و صرف ارزش از دیدگاه نست قیم به خالص جریانهای نقردی هرر
سهم دارای رابطهی معناداری با قیم سهام نمیباشرند .برا توجره بره ایرنکره ضرریب تعیرین
تعدی شدهی مدل برابر  %13/2میباشد ،میتوان نتیجره گرفر کره متغیرر گررایش احساسری
سرمایهگااران به همراه سایر متغیرهای کنترلی میتواند تأثیر مهمری برر قیمر سرهام داشرته
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باشد .این نتایج مخالف با نتایج پژوهش پودل ( )1111اس  .از طرفی از بین سه متغیر گررایش
احساسی که با قیم سهام رابطهی معناداری دارند ،دو متغیر اثر مومنتوم و صرف ارزش مربوط
به نست

 P/Eدارای رابطهی مثتتی با قیم سهام میباشد؛ لاا با توجره بره مثتر برودن ایرن

ضرایب ،میتوان گف که نتایج این پژوهش مشابه برا نترایج پرژوهش هنگر برراک و همکراران
( )1113در بازار سرمایهی آلمان و مخالف با نتایج تحقیقرا آنهرا در برازار سررمایهی آمریکرا
اس  .با این تفاو که متغیر وابستهی پژوهش هنگ براک و همکاران ( )1113بازده آتی سرهام
بود.
 .8پیشنهادها
 .8-1پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش
 .1با توجه به رابطهی بین متغیر گرایش احساسری سررمایهگرااران برر قیمر سرهام ،بره
کارگیاران و مشاوران مالی فعال در بور

اورا بهرادار توصریه مریشرود ،عرالوهبرر متغیرهرای

اقتصادی و حسابداری تاثیرگاار بر نوسانا قیم سهام ،به ویژگیهای رفتراری سررمایهگرااران
نیی توجه شود.
 .1با توجه بره ترأثیر احساسرا سررمایهگرااران برر قیمر سرهام ،سررمایهگرااران بایرد
هنگامی که در بازار اختار هیجانی و احساساتی زودگار وجود دارد ،با دق بیشتری بره خریرد و
فروش سهام متادر ورزند.
 .8-2پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
از آنجایی که دانش مالی رفتاری در دنیرا یر

دانرش نوپاسر و تعرداد پرژوهشهرای

انجامشده در ایران نیی چندان زیاد نمیباشد ،به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود:
 .1اثر مومنتوم را برای دورههای کمتر از ی

سال به صور روزانه ،هفتگی ،ماهانه یا چند

ماهه بررسی کنند و با نتایج این پژوهش مقایسه نمایند؛
 .1اثر برگش بلندمد را برای دورههای دوساله و چهارساله و بیشتر محاسته کننرد و برا
نتایج این پژوهش که در آن از دوره سهساله استفاده شده اس  ،مقایسه نمایند؛
 .8در پژوهشی جداگانه ،اثر سایر عوام مالی رفتاری مانند اعتماد بریشازحرد برر قیمر
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سهام بررسی شود؛
 .1مشابه این پژوهش را برای دورههای زمانی طوالنیتر تکرار کنند.
 .9محدودیتهای عمده پژوهش
پژوهش حاضر با محدودی هایی روبهرو بوده اس که عتارتند از:
 .1در این پژوهش ،اثرا نوع صنع

در نظر گرفته نشرده اسر  .برا توجره برره احتمررال

متفاو بودن شد و ضعف روابط مشاهدهشده در صرنایع مختلرف ،بایرد بره ترأثیر صررنع در
تفسیر نتایج توجه شود.
 .1با توجه به اینکه برای بررسی اثر برگش بلندمد نیاز به اطالعا سه سال قتر برود،
لاا اطالعا سالهای  31تا  31از آزمون فرضیهها حاف شد .این کار باعرث کوتراهشردن طرول
دورهی بررسیشده از  11سال به  3گردید؛ لاا در تعمیم نتایج حاص از پژوهش به سایر دوره-
ها باید با احتیاط عم شود.
 .8اثرا ناشی از تورم و تفراو در روشهرای حسرابداری در انردازهگیرری و گیارشرگری
رویدادهای مالی ممکن اس بر نتایج تحقیرق تأثیرگراارد کره بره دلیر دسترسرینداشرتن بره
اطالعا  ،تعدیلی از این باب

صور نگرفته اس .

 .1دربارهی این تحقیق عوام دیگری از جمله عوام کالن اقتصادی و سیاسری و ترورش-
های رفتاری سرمایهگااران حقیقی وجود دارد که از دسرتر

محقرق خرارا بروده اسر  .ایرن

عوام میتوانند بر نتایج تحقیق اثرگاار باشند؛ لکن اثر این عوام در این تحقیق در نظر گرفته
نشده اس .
باوجوداین ،اعتقاد بر این اس که هیچکدام از محدوی هرای میبرور بره خدشرهدار شردن
نتایج پژوهش منجر نشده و پژوهش همچنان از روایی داخلی و خارجی مناستی برخوردار اس .
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