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چکیده
در این پژوهش ،ناهنجاری اقالم تعهدی و ناهنجاری سرمایهگذاری و تبیین این دو ،توسط
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 .1مقدمه
نتایو پژوهشهای تجربی حاکی از این است که متغیرهایی همنون اندازه ،نسبت سود بطه
قیمت سهام و اقالم تعهدی میتوانند بازده سطهام را بهتطر از مطدل قیمطتگطذاری دارایطیهطای
سرمایهای ( )CAPM1پیشبینی کنند .توانایی پیشبینی متغیرهای مذکور ،عطالوه بطر ریسط
سامانمند در مدل  CAPMرا ناهنجاری بازار 2مطینامنطد .در حقیقطت ناهنجطاری بطازار ،نتطایو
پژوهشهای تجربی هستند که با مبانی نظری مدل مذکور همخوانی ندارنطد .ایطن ناهنجطاریهطا
میتواند نشاندهنده ناکارآمدی بازار یا نارسایی در مدلهای قیمتگذاری داراییها باشند.
ناهنجاری اقالم تعهدی 9یکی از شناختهترین ناهنجاریهای قیمتگذاری داراییهطا اسطت
که به رابطه ی منفطی بطین اقطالم تعهطدی و بطازده آتطی سطهام اشطاره دارد (کوتطاری 2001 ،4و
ریناردسون 1و همکاران .)2010 ،این ناهنجاری برای اولین بار توس اسطلون )1331( 1مططر
شد که در پژوهش خود ،وجود بازده سهام غیرعادی کم (زیاد) را برای سهام با اقالم تعهدی بطاال
(اقالم تعهدی پایین) مستند کرد .از آن زمان تاکنون ادبیات مالی و حسطابداری درصطدد تبیطین
این ناهنجاری بوده و پطژوهشهطای مختلفطی در ایطن زمینطه انجطام شطده اسطت (هرشطلیفر 7و
همکاران ،2012 ،ریناردسون و همکاران ،2010 ،هاشطمی و همکطاران .)1932 ،یکطی دیگطر از
ناهنجاریهای قیمتگذاری داراییها ،ناهنجاری سرمایهگذاری است که به رابططهی منفطی بطین
سطح سرمایهگذاری شرکت (رشد داراییها) و بازده آتطی سطهام اشطاره دارد (لطی 8و همکطاران،
.)2012
بین اقالم تعهدی و سرمایهگذاری هر شرکت همبستگی و رابطهی مستقیم میتواند وجطود
داشته باشد (ریناردسون و همکاران .)2010 ،بطه همطین دلیطل اقطالم تعهطدی دارای م تطوای
اطالعاتی و حاوی اطالعات رشد و سرمایهگذاری است .دو تفسطیر در قالطد دو نظریطهی رقیطد
برای دو ناهنجاری مذکور در ادبیات پژوهش به وجود آمده است که ت ت عنوان قیمطتگطذاری
نادرست رشد (فیرفیلد 3و همکاران )2009 ،و دیگری ت ت عنوان ریس

منطقی قیمتگطذاری

(خان 2008 ،10و وو 11و همکاران )2010 ،از آنان نامبرده شده است .با توجطه بطه همبسطتگی
مذکور بین اقالم تعهدی و سرمایهگطذار ی هطر شطرکت ،ایطن دو ناهنجطاری بطه یکطدیگر وابسطته
هستند (ریناردسون و همکاران.)2010 ،
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هدف این پژوهش تبیین دو ناهنجاری مذکور بر اسات متغیر جدید ،ت ت عنطوان ریسط
پراکندگی بازده (متغیری که میتواند نمایندهی  12وضطعیت اقتصطاد کطالن باشطد) ،مططاب بطا
پژوهش چینرنا 19و همکاران ( )2011است .بر این اسات سؤال اصلی این پژوهش ایطن اسطت
که آیا پراکندگی بازده توانایی تبیین ناهنجاری اقالم تعهدی و ناهنجاری سرمایهگذاری را دارد؟
به همین منظور برای آزمون فرضیهها از رگرسیون مقطعی دومرحلهای و رگرسیون سری زمانی
استفاده شده است.
در ادبیات مالی و حسابداری ایطران بررسطیهطای متعطددی در خصطوا ناهنجطاری اقطالم
تعهدی انجام شده اما بررسی خاصی در خصوا تعامطل هطمزمطان ناهنجطاری اقطالم تعهطدی و
ناهنجاری سرمایهگذاری انجامنشطده اسطت .عطالوه بطر ایطن در بررسطی پیشطینهی پطژوهش بطه
مطالعه ی خاصی برخورد نشد که در ارتباط با ریس

پراکندگی بطازده 14در ایطران انجطامشطده

باشد.
 .2مبانی نظری
 .2-1ناهنجاری اقالم تعهدی و ناهنجاری سرمایهگذاری
اسلوان ( )1331اولین م ققی بود که تفاوت بازده بین شرکتهای با اقطالم تعهطدی بطاال و
اقالم تعهدی پایین را گزارش کرد و بیان کرد که تفاوت بین بازده این دو دسته از شرکتهطا را
نمیتوان توس عامل ریس

بازار (مدل  )CAPMیطا عامطل انطدازهی شطرکت توضطیح داد .بطر

اسات یافتههای وی شرکتهای با اقالم تعهدی باال و پطایین بطا در نظطر گطرفتن ریسط

آنهطا،

بهصورت نادرست قیمتگذاری میشوند که این امر را ناهنجاری اقالم تعهدی نامیدهانطد .وی بطر
اسات دو عامل مذکور ناهنجاری اقالم تعهدی را به تخمطین بطیشازحطد بطازار از پایطداری جطز
تعهدی سود مرتب کرد که این موضوع منجر به ان راف قیمتهای سهام از ارزشهطای ذاتطی و
درنتیجه ناهنجاری اقالم تعهدی میشود (خان.)2008 ،
در ادبیات پژوهش در رابطه با ناهنجاری اقالم تعهطدی دو دیطدگاه اصطلی و بطه شطر زیطر
شکلگرفته است:
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بر اسات دیدگاه اول سرمایهگذاران تنها بر روی سود خالص متمرکزشده و متفطاوت بطودن
درجه ی پایداری جز تعهدی و جز نقدی سود را درک نکرده کطه ایطن امطر منجطر بطه ارزیطابی
نادرست اطالعات موجود در اقالم تعهدی شده است (اسلون 1331 ،و ریناردسطون و همکطاران،
)2001؛
بر اسات دیدگاه دوم به علت تفاوت در زمان وصول و پرداخطت وجطه نقطد و زمطان ت قط
درآمد و ت مل هزینهها ،مبنای نقدی نمیتواند مبنای مناسطبی بطرای نشطان دادن تغییطرات در
عملکرد شرکت باشد که از آن ت ت عنوان پارازیت 11جریان وجه نقد نامبطرده شطده اسطت .بطر
این اسات اقالم تعهدی تعدیلکنندهی این پارازیت در نشان دادن عملکرد شرکت اسطت .دلیطل
این امر این است که اقالم تعهدی سرمایهگذاری موجود را در سرمایهی در گردش انطدازهگیطری
میکند .هنگامیکه حجم فعالیت شرکت افطزایش مطییابطد ،ظرفیطت تولیطد بیشطتر مطیشطود و
درنتیجه موجودی کاال افزایشیافته و این امر منجر به افزایش اقطالم تعهطدی م اسطبهشطده بطر
مبنای سرمایهی در گردش خواهد شطد .بطرعک

هنگطامیکطه حجطم فعالیطت شطرکت کطاهش

مییابد ،فروش موجودیها با تخفیف انجام میشود ،تسویهحسابهای دریافتنی در زمان زودتطر
و تسویه بدهیهای کوتاهمدت به تعوی میافتد که منجر به کاهش اقالم تعهدی بطه دلیطل نطوع
م اسبه آن میشود (فیرفیلد و همکاران)2009 ،؛ بنابراین اقالم تعهدی دارای م توای اطالعات
رشد و سرمایهگذاری شرکت است و میتواند بر بازده سهام اثرگذار باشطد کطه در ایطن رابططه دو
دلیل (دو نظریهی رقید) به شر زیر وجود دارد (چینرنا و همکاران:)2011 ،
دلیل اول -قیمتگذاری نادرست رشد :با فرض وجود ساختار بهینهی سرمایه ،یعنی تأمین
سرمایه تا زمانی که پروژههایی با خالص ارزش فعلی مببت وجود دارد ،سرمایههای تطأمینشطده
منجر به افزایش ظرفیت تولید شرکت و به دنبال آن افطزایش موجطودیهطا و درنتیجطه افطزایش
اقالم تعهدی خواهد شد .این فرآیند باعث افزایش مخرج کسر نرخ بازده داراییهطا ،یعنطی جمط
ارزش دفتری داراییها خواهد شد و درنتیجه نرخ بازده داراییها کاهش مییابد .به علطت انتظطار
سودآوری در دورههای آتی و عینی نبودن نتایو آن در دورههای جاری یا ابتدای سرمایهگطذاری،
سرمایهگذار با نرخ تنزیل بیشتری آن را تنزیل کرده و درنتیجه نرخ بازده مطورد انتظطار کمتطری
وجود خواهد داشت؛ بهعبارتدیگر اقالم تعهدی شرکت در حال رشد و سطرمایهگطذاری افطزایش
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مییابد؛ درحالیکه در همان سالهای ابتدایی رشطد و سطرمایهگطذاری بطه بطازده بطاالیی دسطت
نخواهد یافت .سرمایهگذاران به این اطالعات رشطد کطه در اقطالم تعهطدی در دورههطای اولیطهی
سرمایهگذاری وجود دارد ،واکنش بیشازاندازه نشان میدهند که این واکنش منجطر بطه تعطدیل
قیمت سهام و درنتیجه قیمتگذاری نادرست سهام یا بهعبطارتدیگطر ناهنجطاری اقطالم تعهطدی
خواهد شد (فیرفیلد و همکاران2009 ،؛ برادشطو 11و همکطاران 2001 ،و دینطو 17و همکطاران،
)2008؛
دلیل دوم -ریس
ریس

منطقی قیمتگطذاری :ناهنجطاری اقطالم تعهطدی ممکطن اسطت بازتطاب

باشد و میزان ناهنجاری اقالم تعهدی با اطالعات سرمایهگذاری موجود در اقطالم تعهطدی

افزایش یابد (ژانگ .)2007 ، 18ناهنجاری اقالم تعهدی میتواند منعک کنندهی صرف ریسط
منطقی باشد .خان ( )2008با استفاده از مدل چهار عاملی توضطی ی مبتنطی بطر ریسط

بطرای

رابطهی غیرعادی بین اقالم تعهدی و بازدههای آتی ارائه کرده است .بر اسات نتایو پژوهش وی
بخش قابل توجهی از تغییرات بازده آتی شرکت های دارای اقالم تعهدی بطاال و پطایین مطیتوانطد
بهوسیلهی ریس

توضیح داده شود (چینرنا و همکاران .)2011 ،بطر اسطات ایطن دیطدگاه بطازار

سرمایهی اطالعات موجود را ارزیابی میکند و شرکتهایی با اقالم تعهدی پایین ،دارای ریسط
باالتر هستند؛ بنابراین بازده باالتر برای شرکتهای با اقالم تعهدی پایین و دارای ریسط
را به عنوان جبران ریس

باالتر در نظر میگیرد؛ پ

مختلف اقالم تعهدی معیاری برای اندازهگیری ریس

بطاالتر

میتوان اینگونطه بیطان کطرد کطه سططو
است که درنتیجه منجر به سطو مختلف

بازده خواهد شد (فاما و فرنچ.)2008 ، 13
شرکتها در واکنش به تغییرات نرخ بهره ،اقالم تعهدی را تعدیل میکنند .زمانی کطه نطرخ
بهره کاهش مییابد اکبر پروژهها سودآور شده و به علطت افطزایش سطرمایهگطذاری مقطدار اقطالم
تعهدی ترازنامهای نیز افزایش مییابد و همننین بازدههای مورد انتظار نیز کاهش خواهد یافت؛
زیرا نرخ بهرهی پایین به معنی بازده مورد انتظار پایین در آینده خواهد بود .برعک

زمطانی کطه

نرخ بهره افزایش مییابد ،پروژههای کمتری سودآور شده و به علت کاهش سرمایهگذاری مقطدار
اقالم تعهدی ترازنامه نیز کاهش خواهد یافت و عالوه بر این بازدههای مورد انتظطار نیطز افطزایش
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مییابد؛ زیرا نرخ بهرهی باال به معنی بازده مورد انتظار باالتر در آینده خواهد بود .درنتیجه بطین
اقالم تعهدی و بازده سهام رابطهی منفی ایجاد میشود (وو و همکاران.)2010 ،
هر دو دلیل دیدگاه دوم بطر مبنطای بااهمیطت بطودن اقطالم تعهطدی مطیتوانطد ناهنجطاری
سرمایهگذاری به معنای رابطهی منفی بین رشد داراییها و بازده آتی سهام را نیز توضیح دهطد؛
زیرا اقالم تعهدی دربرگیرندهی اطالعات رشد و سرمایهگذاری شرکتها هستند؛ بنابراین این دو
دلیل میتواند دالیلی برای تبیین ناهنجاری سرمایهگذاری باشد (چینرنا و همکاران.)2011،
ناهنجاری سرمایهگذاری ناهنجاری مبتنی بر رشد خالص دارایطیهطای عملیطاتی اسطت .در
ادبیات پژوهش خالص داراییهطای عملیطاتی را بطه دو بخطش کوتطاهمطدت و بلندمطدت تفکیط
میکنند که بخش کوتاهمدت ،بهاستبنا وجه نقد ،همان اقالم تعهدی است .بر این اسطات اقطالم
تعهدی بخشی از رشد خالص داراییهای عملیاتی را نشان میدهد و درنتیجطه ناهنجطاری اقطالم
تعهدی ،نمونهای از ناهنجاری سرمایه گذاری خواهد بود .به این معنی که شطرکت در سطالهطای
ابتدایی رشد خود ،خالص داراییهای عملیاتی کوتاهمدت (اقالم تعهدی) را افزایش میدهطد؛ امطا
دسترسی به بازده بلندمدت مطوردنظر در سطالهطای اولیطه وجطود نخواهطد داشطت .درحطالیکطه
سرمایه گذاران انتظار غیرمنطقی از بازده باال برای سالهای اولیهی رشد شرکت و بطه علطت بطاال
بودن اقالم تعهدی دارند و این امر منجر بطه ناهنجطاری اقطالم تعهطدی خواهطد شطد (فیرفیلطد و
همکاران .)2009 ،بر اسات آننه تاکنون بیان شد سؤالی که مطر میشود .آیا میتوان توضطیح
مشترکی برای دو ناهنجاری اقالم تعهدی و سرمایهگذاری پیدا کرد؟ در این پژوهش بطا اسطتفاده
از متغیر پراکندگی بازده در سطح بازار که میتواند بیانکنندهی وضعیت بازار سطرمایه (اقتصطاد
کالن) باشد ،هر دو این ناهنجاریها بهصورت مشترک و مستقل بررسی شده است.
 .2-2پراکندگی بازده در سطح بازار و ارتباط آن با ناهنجاری اقالم تعهدی و ناهنجاری
سرمایهگذاری
هنگام وضعیت خوب اقتصادی معموالً میان ویژگی شرکتها تفطاوت کمتطری وجطود دارد؛
زیرا در زمان کاهش نرخ بهره سرمایهگذاری افراد به سطمت بطازار سطرمایه میطل خواهطد کطرد و
درنتیجه شاهد افزایش تولید و رون اقتصادی در سطح کطالن جامعطه (اقتصطاد) خطواهیم بطود و
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علیرغم تفاوت در ویژگی شرکتها ،افزایش فراگیر در قیمت سهام اکبر شرکتها وجود خواهطد
داشت .به همین دلیل در وضعیت خوب اقتصادی پراکندگی بازده شرکتها در سطح پایینتطری
است؛ اما در مقابل در وضعیت بد اقتصادی و به علت کمبود سرمایه ،شرکتها ناچار بطه تعطدیل
هزینههای خود هستند که میزان این تعدیل وابسته به ویژگیهای خطاا (توانطایی) آن شطرکت
است؛ بنابراین در وضعیت بد اقتصادی تفاوت بین ویژگیهطای شطرکتهطا نمطود بیشطتری پیطدا
میکند و تفاوت در ویژگیها و درنتیجه تفاوت در میزان تعدیل هزینههطا ،منجطر بطه تفطاوت در
تعدیل قیمت سهام شرکتها خواهطد شطد؛ بنطابراین در ایطن وضطعیت اقتصطادی ،انتظطار وجطود
پراکندگی باالتر در بازده اکبر شرکتها خطواهیم داشطت (گطومز 20و همکطاران2009 ،؛ ژانطگ،
2001؛ جیانگ2010 ،21؛ دمیرر و جاتگانکار 2019 ،22و چینرنا و همکاران.)2011 ،
بر این اسات پراکندگی بازده در سطح بازار میتواند اطالعطات مربطوط بطه وضطعیت کطالن
بازار سرمایه و درنتیجه شرای سرمایهگطذاری شطرکت هطا را نشطان دهطد .بطه ایطن معنطا کطه در
دوره هایی که پراکندگی بازده مذکور باال باشد ،در وضعیت بد اقتصادی که همراه با نرخ بهطرهی
باال است ،ما شاهد سرمایهگذاری و رشد در شرکتها نخواهیم بود .به عبارت دقیط تطر دودسطته
عوامل شامل عوامل در سطح کالن بازار (اقتصطادی) و عوامطل در سططح شطرکت (ویژگطیهطای
خاا ،همنون نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار یا نسبت سطود بطه قیمطت) توضطیحدهنطدهی
بازده مورد انتظار شرکت خواهند بود .در ایطن رابططه پطژوهشهطای اخیطر نشطان مطیدهطد کطه
پراکندگی بازده در سطح بازار میتواند ازجمله بهترین نماینطده در سططح کطالن بطرای توضطیح
بازده سهام شرکتها باشطد (جیانطگ2010 ،؛ اسطتیور و سطان 2010 ،29و دمیطرر و جاتگانکطار،
.)2019
بهطور خالصه رشد پایین شرکتها همراه با وضعیت بطد اقتصطادی (بطازار) اسطت (گطومز و
همکاران2009،؛ جیانگ 2010 ،و دمیر و جاتگانکار)2019،؛ بنابراین شرکتهطا در رشطد پطایین
خود با ریس

باالتری مواجه هستند و همننین همراه با سرمایهگذاری کمتر و میزان پطایینتطر

اقالم تعهدی خواهند بود؛ پ

بازده مورد انتظار باالتر شرکتهای با میزان پایینتر اقالم تعهدی

و سرمایهگذاری (ناهنجاری اقالم تعهدی و سرمایهگذاری) میتواند ناشی از ریس

بطاالتر آنهطا

باشد .از طرف دیگطر بطر اسطات آننطه بیطان شطد پراکنطدگی بطازده در سططح کطالن مطیتوانطد
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نشاندهندهی تغییرات (نوسان) در رشد (میزان سرمایهگذاری و اقالم تعهدی) باشد؛ بنابراین در
پژوهشهای اخیر از پراکنطدگی بطازده بطهعنطوان متغیطر توضطی ی ناهنجطاری اقطالم تعهطدی و
سرمایهگذاری استفادهشده است (چینرنا و همکاران.)2011 ،
 .3پیشینهی پژوهش
 .3-1پیشینهی خارجی
چینرنا و همکاران ( )2011دریافتند که شرکتها با اقالم تعهطدی و سطرمایهگطذاری کطم
بیشتر در معرض ریس

پراکندگی بازده قرار می گیرند و نتیجه گرفتنطد کطه پراکنطدگی بطازده،

ناهنجاری اقالم تعهدی و ناهنجاری سرمایهگذاری را توضیح میدهد.
دمیر و جاتگانکار ( )2019رابطهی سامانمند بین پراکنطدگی و بطازده را بطا کنتطرل عوامطل
بازار ،اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار مشاهده کردند .آنها دریافتند کطه ریسط
بازده در طول دورههایی که بازار سودآوری باالیی دارد ،دارای صرف ریس
حاکی از این است که پراکندگی بازده ش

پراکنطدگی

است .نتایو پطژوهش

مربوط به بازسازی بنیادین اقتصاد را در بردارد.

جیانگ ( )2010دریافت که سهام با حساسیت باالتر بطه پراکنطدگی بطازده ،بطازده بطاالتری
دارد و پراکندگی بازده دارای صرف ریس

مببت است و بهتر از عامطل ارزش دفتطری بطه ارزش

بازار میتواند بازده مورد انتظار را توضیح دهد .وی استدالل میکند که پراکندگی بطازده دو بعطد
از ریس

سامانمند را در بردارد .یکی بهطور مستقیم با رشد کل اقتصاد و وضعیت بطازار مطرتب

است و دیگری مربوط به تجدید ساختار بنیادین اقتصاد که با رشد کل اقتصاد آینده و نوسطانات
آتی همراه است.
وو و همکاران ( )2010فرضیهی سرمایهگذاری بهینه را ارائطه کردنطد .فرضطیهی آنهطا بطر
اسات نظریهی کیو است که بیان میکند شرکت ها اقالم تعهدی خود را در واکنش به تغییطرات
نرخ بهره بهصورت بهینه تنظیم میکنند .آنها دریافتند که اضافه کردن عامل سرمایهگذاری بطه
رگرسیونهای شناختهشدهی قیمتگذاری داراییها ،میزان ناهنجطاری اقطالم تعهطدی را کطاهش
میدهد.
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استیور و سان ( )2010ارتباط بین پراکندگی تعدیلشدهی بازده و بازده سطهام را بررسطی
کردند و نتیجه گرفتند که پراکندگی تعدیلشدهی بازده بطه علطت کنتطرل بطازده بطازار ،بهتطر از
متغیر پراکندگی بازده وضعیت اقتصادی را نشان مطیدهطد .ژانطگ ( )2007دریافطت ناهنجطاری
اقالم تعهدی مربوط به اطالعات سرمایهگذاری موجود در اقالم تعهدی است .در شرکتهایی که
اقالم تعهدی همزمان با رشد کارکنان تغییر میکند ،اقالم تعهدی بیانگر توان پطیشبینطی قطوی
برای بازده آتی سهام است و در شرکتهایی که اقالم تعهدی همبستگی کمی با رشطد کارکنطان
نشان میدهد ،ناهنجاری اقالم تعهدی بسیار ضعیف است.
کانلی و استیور )2001( 24دریافتند که پراکندگی بازده اطالعات مربوط به نوسانات بطازار
آینده و اخبار اقتصاد کالن را در بر دارد .گطومز و همکطاران ( )2009دریافتنطد کطه بطازده مطورد
انتظار در هر مقط از زمان توس تعدادی از متغیرهای کلی اقتصطاد و تعطدادی از ویژگطیهطای
خاا هر شرکت تعیین میشود که پراکندگی بازده بهترین عامل برای بیان وضطعیت اقتصطادی
است.
 .3-2پیشینهی داخلی
فروغی و رهروی دستجردی ( )1931دریافتند که برخی متغیرهطا ازجملطه اقطالم تعهطدی
سرمایهی در گردش میتواند سود آتی ،بازده آتی و رشد در بازده آتی را پیشبینطی کنطد و ایطن
بازده قابل پیشبینی ،بازده غیرعادی نیست و به دلیل ریس

ت مل شده است و باید بطه وقطوع

بپیوندد.
دستگرد و شهرزادی ( )1939در پژوهش خود به بررسطی مطدل سطه عطاملی فامطا و فطرنچ
( )1339در توضیح تغییرات بازده پرداختند .آنها دریافتند که این عوامطل مطیتواننطد تغییطرات
بازده را نشان دهند و همننین این عوامل دوبهدو با یکدیگر اثر جایگزین و مکمل دارند .خانی و
صادقی ( )1932تأثیر برگشت اقالم تعهدی بر پایداری اقالم تعهدی و توانایی پطیشبینطی بطازده
سهام را بررسی کردند و دریافتند که بین اقالم تعهدی و نوسانات سرمایهی در گطردش رابططهی
معنادار وجود دارد.
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فروغی و همکاران ( )1931دریافتند که ارتباط معکوت و معناداری بطین اقطالم تعهطدی و
بازده آتی سهام وجود دارد و همننین بازده نامشهود دورههای قبل بر رابطهی بین اقالم تعهدی
و بازده آتی سهام تأثیر دارد؛ بهعبارتدیگر با ورود این متغیر به الگوی پژوهش ،ارتباط معکطوت
و معنادار اقالم تعهدی و بازده آتی سهام از بین میرود .حقیقت و ایرانشاهی ( )1983دریافتنطد
که اقالم تعهدی خالف قاعده وجود دارد که وابسته به اطالعات سرمایهگطذاری شطامل در اقطالم
تعهدی بوده است .همننین سرمایه گذاران در بورت اوراق بهادار تهران نسبت به اقطالم تعهطدی
واکنش بیشازاندازه نشان میدهند.

مشایخی و همکاران ( )1983دریافتند که ناهنجاری مخارج سرمایهای و ناهنجطاری اقطالم
تعهدی در بازار سرمایهی ایران وجود دارد و این دو ناهنجاری ممکن است به طرق مختلف باهم
مربططوط باشططند .همنن طین بعططد از کنتططرل کططردن سططه عامططل ریس ط

فامططا و فططرنچ (،)1339

سرمایهگذاران با بهکارگیری همزمطان دو ناهنجطاری مطیتواننطد بطازدههطای بطاالتری نسطبت بطه
بهکارگیری یکی از این دو ناهنجاری کسد میکنند.
 .4فرضیههای پژوهش
پراکندگی تعدیلشدهی بازده در سطح بازار شاخص مناسدتری بطرای وضطعیت اقتصطادی
است (استیور و سان)2010 ،21؛ لذا در این پژوهش از پراکندگی تعدیلشطدهی بطازده اسطتفاده
می شود .در این پژوهش منظور از پراکندگی (تعدیلشده) بازده ،پراکندگی (تعدیلشطده) بطازده
در سطح بازار است.
بر اسات مبانی نظری پژوهش فرضیههایی که در این پژوهش مورد آزمون قرار مطیگیطرد
عبارتاند از:
فرضیهی اول :پراکندگی بازده منجر به صرف ریس

در سطح بازده هر شرکت میشود؛

فرضیهی دوم :پراکندگی تعدیلشدهی بازده منجر به صطرف ریسط

در سططح بطازده هطر

شرکت میشود؛
فرضیهی سوم :پراکندگی تعدیلشدهی بطازده منجطر بطه صطرف ریسط
مقطعی اقالم تعهدی میشود؛

در پرتفطویهطای
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در پرتفطویهطای

مقطعی سرمایهگذاری میشود؛
فرضیهی پنجم :پراکندگی تعدیلشدهی بازده منجطر بطه صطرف ریسط

در پرتفطویهطای

مقطعی اقالم تعهدی و سرمایهگذاری میشود؛
فرضیهی ششم :پراکندگی تعدیلشدهی بازده منجطر بطه صطرف ریسط

در پرتفطویهطای

مصونسازی اقالم تعهدی میشود؛
فرضیهی هفتم :پراکندگی تعدیلشدهی بطازده منجطر بطه صطرف ریسط

در پرتفطویهطای

مصونسازی سرمایهگذاری میشود.
 .5روش پژوهش
پژوهش حاضطر ازنظطر هطدف کطاربردی اسطت و ازنظطر ماهیطت و روش از نطوع توصطیفی-
همبستگی است .برای آزمون فرضیهها از رگرسیون مقطعی دومرحلهای و رگرسیون سری زمانی
(چینرنا و همکاران )2011 ،استفادهشده است .دادههای این پژوهش مبتنی بر اطالعات واقعطی
بازار سهام و صورتهای مالی حسابرسی شدهی شرکتهطای عضطو بطورت اوراق بهطادار تهطران،
سایتهای اینترنتی بورت اوراق بهطادار تهطران و کطدال و بطا اسطتفاده از نطرمافطزار رهآورد نطوین
جم آوریشده است .همننین برای م اسبهی متغیرها و تجزیهوت لیل دادهها و استخراج نتایو
پژوهش از نرمافزارهای  Eviewsو  Excelاستفادهشده است.
 .5-1جامعه و نمونهی آماری
جامعهی آماری موردبررسی شطرکتهطای پذیرفتطه شطده در بطورت اوراق بهطادار تهطران و
دورهی موردمطالعه از  1981الی  1934است .معیارهای اعمالشده برای انتخاب نمونه به شطر
زیر بوده است:
 .1تططا قبططل از سططال  1981در بططورت اوراق بهططادار تهططران پذیرفتططهشططده باشططند و بططرای
قابلمقایسه بودن اطالعات ،سال مالی شرکتها منتهی به  23اسفند باشد .همننطین ططی بطازه
زمانی پژوهش دورهی مالی خود را تغییر نداده باشند؛
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 .2جز شرکتهای واسطهگری مالی (بان ها ،سرمایهگذاریها و لیزینگ) نباشد؛
 .9تمام دادههای موردنیاز پژوهش برای شطرکتهطای موردبررسطی موجطود و در دسطترت
باشد؛
 .4معامالت سهام شرکت ططی دورهی پطژوهش بطیش از سطه مطاه در بطورت اوراق بهطادار
متوقف نشده باشد؛
 .1ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکتها در دورهی زمطانی پطژوهش منفطی نباشطد
(فاما و فرنچ.)1339 ،
بر اسات شرای فوق تعداد  1،121سال– شطرکت ،نمونطه نهطایی را بطرای تجزیطهوت لیطل
آماری تشکیل دادند.
 .5-2متغیرهای پژوهش
متغیرهای مورداستفاده در این پژوهش چهار نوعاند :متغیر وابسته ،متغیر مسطتقل شطامل
متغیرهای توضی ی و متغیرهای مبنای پرتفوی بندی و متغیرهطای کنتطرل .قبطل از م اسطبهی
متغیرها برای حذف تأثیر دادههای پرت %1 ،و  %33دادههای بازده ماهانهی سطهام در هرمطاه بطا
استفاده از نرمافزار  ،eviewsوینسورایز 21شده است (چینرنا و همکاران.)2011 ،
 .5-2-1متغیر وابسته
) :بطازدههطای اضطافی سطهم  iدر مطاه  ،tمططاب مطدل ()1

بازده اضافی هر سطهم ( i
بهدستآمده است.

= Ri,t – Rf

مدل()1
که در آن:
 :بازده اضافی هر سهم  iدر ماه t
 :Ri,tبازده ماهانهی هر سهم  iدر ماه t

 :Rfنرخ بازدهی بدون ریس

که برای نرخ بازدهی بدون ریس

سرمایهگذاری بلندمدت ی ساله بان

مرکزی استفاده شده است.

از نرخ سود سپردههای
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) :بازدههای اضافی پرتفوی  pدر ماه  ،tمطاب مدل ()2

بهدستآمده است.
مدل()2

= Rp,t – Rf

که در آن:
 :بازده اضافی هر پرتفوی  pدر ماه t

 :Rp,tبازده ماهانهی هر پرتفوی  pدر ماه .t
در این پژوهش برای م اسبهی بازده ماهانهی پرتفوی از میان دو روش وزن دهی یکسان27
و وزن دهی بر مبنای ارزش بازار سهام 28از روش وزن دهی یکسان مطاب مدل ( )9استفاده
شده است.
مدل()9

∑ = Rp,t

که در آن:
 :Rp,tبازده ماهانهی هر پرتفوی  pدر ماه t
 :Ri,tبازده ماهانهی هر سهم  iدر ماه t

 :nتعداد سهام موجود در پرتفوی.p
 .5-2-2متغیرهای کنترل
متغیرهای کنترل پژوهش سه عامل فاما فرنچ ( )1339شامل عامطل بطازار ،عامطل انطدازه و
عامل ارزش هستند .برای م اسبهی آنها ابتدا در هرسال  tشش پرتفوی در مهرماه همان سال
 tتشکیل و این پرتفویها برای دوازده ماه بعدی منتهی به شهریورماه سال  t+1نگطهداری شطده
است و مجدداً در مهرماه سال آتی این روند تکرار میشود .برای تشطکیل ایطن شطش پرتفطوی از
ارزش دفتری و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام استفادهشده که ن طوهی م اسطبهی آنهطا بطه
شر زیر است:
 :MVارزش بازار حقوق صاحبان سهام ،تفاوت ارزش روز داراییهطا و بطدهیهطای شطرکت
است که از حاصلضرب تعداد سهام در ارزش بازار هر سهم در مردادماه هرسال  tم اسطبهشطده
است (هرشلیفر و همکاران)2004 ،؛
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 :BVارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ،از تفاوت ارزش دفتری دارایطیهطا و بطدهیهطای
شرکت در پایان سال مالی  t-1م اسبهشده است.
سپ

برای م اسبهی متغیرهای کنترل پژوهش به ترتید مراحل زیر طی میشود:

 )1تمام شرکتهای نمونه بطر اسطات  MVمطاه مطرداد هرسطال  tبطه دو قسطمت مسطاوی
تقسیمشدهاند .شرکتهای با ارزش بازار باال ،پرتفوی شرکتهای بزرگ ( )Bigو شرکتهطای بطا
ارزش بازار پایین ،پرتفوی شرکتهای کوچ

( )Smallتلقی شدهاند؛

 )2تمام شرکتهای نمونه بهصورت مستقل از مرحلهی اول بر اسات نسبت ارزش دفتطری
حقوق صاحبان سهام پایان سال مالی  t-1به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام مردادمطاه سطال t

( )B/Mمرتد و سه گروه بر اسات نسبت  B/Mبه شر زیر تشکیلشده است:
 %90شرکتهای با بطاالترین رتبطه ،شطرکتهطای دارای نسطبت  B/Mبطاال (%90 .)High
شرکتهای با پایینترین رتبه ،شرکتهای دارای نسبت  B/Mپایین ( %40 .)Lowشرکتهایی
که در میانه قرار میگیرند ،شرکتهای دارای نسبت  B/Mمتوس ( )Medianهستند؛
 )9از ترکید پرتفویهای مستقل م اسطبهشطده ،شطش پرتفطوی بطر اسطات اشطتراک ،دو
پرتفوی مبتنی بر اندازه و سه پرتفوی مبتنی بر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ،طبط نگطاره
( )1تشکیلشده است:
نگاره  :1پرتفوی بندی برای محاسبهی سه عامل فاما و فرنچ
High

Median

Low

S/H
B/H

S/M
B/M

S/L
B/L

B/M
Size
Small
Big

این شش پرتفوی به ترتید مراحلی کطه بیطان شطد در مهرمطاه هرسطال  tتشطکیل و بطرای
دوازده ماه منتهی به شهریورماه  t+1نگهداری شده و در مهرماه سال آتی نیز دوباره این فرآینطد
تکرار شده است.
سپ

سه عامل فاما فرنچ ( )1339به شر زیر م اسبهشده است:
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بازار است و از تفطاوت حاصطل

مطاب مدل ( )4م اسبهشده است.
MKT = Rm-Rf

مدل ()4
که در آن:
 :Rmبازده ماهانهی بازار
 :Rfنرخ بازدهی بدون ریس .

در این پژوهش برای م اسبهی بازده ماهانهی بازار از میان دو روش وزن دهطی یکسطان و
وزن دهی بر مبنای ارزش بازار سهام از روش وزن دهی یکسان مطاب مطدل ( )1اسطتفاده شطده
است (چینرنا و همکاران.)2011 ،
∑ = Rm,t

مدل()1
که در آن:
 :Rm,tبازده ماهانهی بازار در ماه t
 :Ri,tبازده ماهانهی هر سهم i

 :nتعداد سهام موجود در نمونه.
عامل اندازه ( :)SMB90دومین عامل فاما فرنچ از تفاوت حاصل از میانگین بازده ماهانهی
پرتفویهای سهام شرکتهای کوچ

و پرتفویهای سهام شرکتهای بطزرگ بطا کنتطرل متغیطر

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام طب مدل ( )1م اسبه شده است:
مدل ()1

⁄

⁄

⁄

-

⁄

⁄

⁄

= SMB

عامل ارزش ( :)HML91سومین عامل فاما فرنچ از تفاوت حاصل از میانگین بازده ماهانهی
پرتفویهای سهام شرکتهای با نسبت  B/Mباال و پرتفوی سهام شرکتهای با نسبت B/M

پایین با کنترل متغیر اندازه طب مدل ( )7م اسبه شده است:
مدل () 7

⁄

⁄

-

⁄

⁄

= HML
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 .5-2-3متغیر مستقل
پراکندگی بازده در سطح بازار ( :)RDtپراکندگی بازده ماهانهی سهام ،مطاب با پژوهش
چینرنا و همکاران ( )2011برابر است با ان راف استاندارد بازده ماهانهی تمام سهمهای نمونهی
پژوهش که طب مدل ( )8م اسبه شده است:
∑

مدل ()8

√= RDt

که در آن:
 :RDtپراکندگی بازده در ماه t

 :nتعداد سهام در نمونه
 :Ri,tبازده سهام  iدر ماه t

 :Rm,tبازده بازار در ماه .t
پراکندگی تعدیلشدهی بازده در سطح بازار ( :)RRDپراکندگی تعدیلشدهی بازده ماهانه
بهصورت باقیماندههای ( )εtحاصل از برآورد مدل رگرسیون ( )3تعریطفشطده اسطت .بطه دلیطل
نوساناتی که در عاملهای ریس

بازار وجود دارد ،بین پراکندگی بازده ماه  tو قطدرمطل بطازده

بازار ماه  tتفاوت مببتی وجود دارد؛ بنابراین پراکنطدگی بطازده ( )RDبسطیار فراتطر از تغییراتطی
است که مرتب با بازده بازار است (اسطتیور و سطان)2010 ،؛ پط

در ایطن پطژوهش مططاب بطا

پژوهش چینرنا و همکاران ( )2011از پراکندگی تعدیلشدهی بازده ماهانه استفادهشطده اسطت
که نسبت به بازده بازار ماهانه و قدر مطل بازده بازار ماهانه ،متعامد 92است .به ایطن معنطا کطه
ی

رابطهی خطی مطاب مدل ( )3بین آنها وجود خواهد داشت.
مدل ()3

RDt = γ0 + γ1 Rm,t + γ2 |Rm,t| + εt

که در آن:
 :Rm,tبازده بازار در ماه t
| :|Rm,tقدر مطل ارزش Rm,t

 :RDtپراکندگی بازده ماهانهی سهام در ماه .t
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در خصوا متغیرهایی که از برآورد جز خطای مدل م اسبه میشوند ،همانند  RRDدر
مدل ( ،)3برای جلوگیری از ان راف ایجادشده و ناشی از عطدم دسترسطی بطه اطالعطات آینطدهی
بازار 99یا برای جلوگیری از اشتباه نمونهگیری ،94از دو روش گسترش نمونه 91بطه شطر زیطر
استفاده میشود (چینرنا و همکاران:)2011 ،
روش پنجرهی گسترده :91در این روش ی

دورهی زمانی اولیه خطارج از دورهی پطژوهش

در نظر گرفته میشود ( .)1،...،hدورهی زمانی برای برآورد متغیر موردنظر در هرماه  ،tاز نقطهی
شروع ثابت ( )1که بدون تغییر باقی میماند تطا مطاه  tاسطت و در هرمطاه تعطداد دادههطا زیطادتر
میشود؛ اما زمانی استفاده از این روش مناسد خواهطد بطود کطه در مطدل پطیشبینطی شکسطت
ساختاری 97وجود نداشته باشد .به این معنا که در سری زمانی جابجایی پیشبینینشده وجود
نداشته باشد؛
روش پنجرهی غلتان :98در این روش نیز ی

دورهی زمانی اولیه خارج از دورهی پژوهش

در نظر گرفته میشود ( .)1،...،hدورهی زمانی برای بطرآورد متغیطر مطوردنظر در هرمطاه  ،tثابطت
است و نقطهی شروع تغییر میکند .زمانی که در مطدل پطیشبینطی شکسطت سطاختاری وجطود
داشته باشد ،استفاده از این روش مناسد است .در ادامه ضمن آزمون شکست سطاختاری ،روش
م اسبهی  RRDبهصورت دقی بیان میشود.
 .5-2-3-1آزمون شکست ساختاری و محاسبهی RRD

مطاب با آزمطون  Cusum of Squares testططی دورهی پطژوهش شکسطت سطاختاری
مشاهده شد؛ بنابراین برای م اسبهی  RRDاز روش پنجرهی غلتان به شر زیر استفاده شد:
 .1با استفاده از دادههای آبان ماه سال  1981بهعنوان نقطهی شروع (این سال بطهگونطهای
انتخابشده است که برای برآورد رگرسیون کافی باشد) تا مهرماه سال  1988ضراید مطدل ()9
برآورد شده است؛
 .2آخرین باقیمانده رگرسیون ( ،)εtیعنی تفاوت مقدار واقعطی پراکنطدگی بطازده از مقطدار
پیشبینی آن در مهرماه سطال  1988کطه از ضطراید رگرسطیون بطرآورد شطده اسطت بطهعنطوان
پراکندگی تعدیلشدهی بازده در مهرماه سال  1988م اسبه شده است؛
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 .9سپ

با استفاده از دادههای آذرماه سال  1981تا آبان ماه سطال  1988رگرسطیون ()3

برآورد و مطاب با مرحلهی دوم باقیمانده در آبان ماه بهعنوان  RRDآبان م اسبهشطده اسطت.
به همین ترتید تا دیماه  1934تعداد  71رگرسیون جداگانه برای هرماه با استفاده از دادههای
دو سال قبل برآورد میشود.
 .5-2-4متغیرهای مبنای پرتفوی بندی:
هططدف ایططن پططژوهش بررسططی تفططاوت بططین بططازده آتططی شططرکتهططای بططا اقططالم تعهططدی
(سرمایهگذاری) کم و باالست .ابتدا بررسی شده است آیا بطین بطازدهی ایطن شطرکتهطا تفطاوتی
وجود دارد که سه عامل فاما فرنچ قادر به توضیح آن نباشند (وجود ناهنجطاری اقطالم تعهطدی و
ناهنجاری سرمایه گذاری)؟ سپ

در صورت وجطود تفطاوت بررسطی شطده اسطت آیطا پراکنطدگی

تعدیلشدهی بازده میتواند این تفاوت را توضیح دهد؟ بطدین منظطور الزم اسطت شطرکتهطا در
پرتفویهایی با اقالم تعهدی یا سرمایهگذاری مشابه قرار گیرند تا بتطوان بطه بررسطی ایطن هطدف
پرداخت.
اقالم تعهدی ( :)ACCاقالم تعهدی مطاب با مبانی نظری پژوهش بطا اسطتفاده از روش
ترازنامهای که حاوی اطالعات رشد و سرمایهگذاری است ،طب مدل ( )10م اسطبهشطده اسطت
(اسلون:)1331 ،
مدل (Acci,t = [(ΔCAi,t(ΔCashi,t) ((ΔCLi,t(ΔSTDi,t(ΔTPi,t) (Depi,t] / TAi,t )10

که در این مدل:
 :Acci,tاقالم تعهدی شرکت  iدر سالt
 :ΔCAi,tتفاوت داراییهای جاری سال قبل ( )t-1و سال جاری ( )tشرکت i
 :ΔCashi,tتفاوت وجه نقد سال قبل ( )t-1و سال جاری ( )tشرکت i
 :ΔCLi,tتفاوت بدهیهای جاری سال قبل ( )t-1و سال جاری ( )tشرکت i

 :ΔSTDi,tتفاوت حصه جاری بدهیهای بلندمدت سال قبل ( )t-1و سال جاری ()t
شرکت i
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 :ΔTPi,tتفاوت مالیات پرداختنی سال قبل ( )t-1و سال جاری ( )tشرکت i
 :Depi,tهزینه استهالک شرکت  iدر سال t

 :TAi,tجم ارزش دفتری داراییهای شرکت  iدر سال .t
سرمایهگذاری ( :)IAنسبت سرمایهگذاری به جم داراییها طب مدل ( )11م اسبهشطده
است (وو و همکاران 2010 ،و لیاندرت 93و همکاران:)2008 ،
مدل ()11

IAi,t = (ΔPPE_Grossi,t + ΔInventoriesi,t) / TAi,t

که در این مدل:
 :I/Ai,tسرمایهگذاریها به داراییهای شرکت  iدر سال t

 :ΔPPE_Grossi,tتفاوت در اموال ،ماشینآالت و تجهیزات ناخالص سال قبل ( )t-1و
سال جاری ( )tشرکت i

 :ΔInventoriesi,tتفاوت در موجودی مواد و کاال سال قبل ( )t-1و سال جاری ()t
شرکت i

 :TAi,tجم ارزش دفتری داراییهای شرکت  iدر سال .t
 .5-3نحوهی پرتفوی بندی
تمام پرتفویهای پژوهش با توجه به متغیطر مبنطای پرتفطوی بنطدی در مهرمطاه هرسطال t

تشکیل و به مدت دوازده ماه تا شهریورماه سال  t+1نگهداری میشود و در سال بعطد نیطز ایطن
فرآیند تکرار شده است .میانگین با وزن برابر بازدههای هر پرتفوی در ماه  tبطهعنطوان بطازده آن
پرتفوی در ماه  tم اسبهشده است.
 .5-3-1نحوه پرتفوی بندی آزمون فرضیه سوم تا پنجم
برای آزمون فرضیهی سوم (چهارم) پژوهش ،در مهرماه سال  tشرکتهطا بطر اسطات اقطالم
تعهدی (سرمایهگذاری) م اسبهشده در سال مالی  ،t-1از کوچ

به بزرگ مرتد و مجموعطهای

شامل  21پرتفوی اقالم تعهدی (سرمایهگذاری) تشکیل میشود کطه در هطر پرتفطوی  1شطرکت
وجود دارد .برای آزمون فرضیهی پنجم پژوهش ،در مهرماه هرسال  ،tشرکتها بر اسطات اقطالم
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تعهدی و سرمایهگذاری ( )1*1از کوچ

به بزرگ مرتدشده و مجموعهای شطامل  21پرتفطوی

اقالم تعهدی و سرمایهگذاری تشکیل میشود؛ بدین منظور ابتدا  1پرتفوی مرتدشده بر اسطات
اقالم تعهدی م اسبهشده در سال مالی  t-1تشکیل داده و سپ

هرکدام از این پرتفویها به 1

پرتفوی بر اسات سرمایهگذاری به دارایی م اسبهشده در سال مالی  t-1مرتدشدهاند.
 .5-3-2نحوه پرتفوی بندی آزمون فرضیه ششم و هفتم
برای آزمون فرضیهی ششم (هفتم) پژوهش ،در مهرماه هرسال  ،tتمام شرکتها بر اسطات
اقالم تعهدی (سرمایهگذاری) م اسبه شده در سال مطالی  ،t-1مرتطد و سطپ

بطه پطنو طبقطه

 )IA( ACCطبقهبندیشدهاند .بهن ویکه طبقهی اول نشاندهنطدهی شطرکتهطایی بطا اقطالم
تعهدی پایین ( ACC1سرمایهگذاری پایین  )IA1باشند .سپ

پرتفوی مبتنطی بطر اسطتراتژی

اقالم تعهدی (سرمایهگذاری) تشکیلشده و بازده ماهانهی این پرتفویها از تفطاوت میطانگین بطا
وزن برابر بازده ماهانهی پرتفویهای  ACC1و  IA1( ACC5و  )IA5م اسبهشده اسطت کطه
پرتفوی مصونسازی اقطالم تعهطدی ( ACC_Hedgetپرتفطوی مصطون سطازی سطرمایهگطذاری
 )IA_Hedgetنامیده میشود.
 .5-4مدلهای پژوهش و روشهای آزمون فرضیهها
در این پژوهش با اضافه کردن متغیر پراکندگی (تعدیلشده) بازده به مدل سه عاملی فامطا
و فرنچ ( )1339و فاما مکبث )1379( 40فرضیههای پژوهش آزموده شده است.
فرضیه ی اول پژوهش که صرف ریس

پراکندگی بازده در مقط بازده سهام را بیان میکنطد،

با استفاده از روش رگرسیون دومرحلهای فاما مکبث ( )1379به شر زیر آزموده شده است:
مرحلهی اول :رگرسیون سری زمانی مطاب مدل ( )12بهصطورت جداگانطه بطرای هطر شطرکت
اجراشده است.
= βi,0 + βi,MKT MKTt + βi,SMBSMBt +βi,HMLHMLt + βi,RD

مدل ()12

RDt+ εi,t

تبيين ناهنجاري اقالم تعهدي و ناهنجاري سرمایهگذاري توسط پراکندگی بازده

مرحلهی دوم :ی

36

رگرسیون مقطعی مطاب مدل ( )19اجراشده اسطت .بتاهطای بطرآورد شطده

( ) ̂ iبطرای هططر عامطل از مرحلططهی اول بططهعنطوان متغیرهططای توضطی ی در رگرسططیون مقطعططی
استفادهشده و صرف ریس

( )γبهصورت مقطعی م اسبه شده است.

= γ0 + γMKT ̂ i,MKT+ γSMB ̂ i,SMB + γHML ̂ i,HML + γRD
̂ i,RD + ηi,t

مدل()19
برای آزمون فرضیهی اول از معناداری  γRDاستفاده شده است.
فرضیهی دوم پژوهش که صرف ریس

پراکندگی تعدیلشدهی بازده در مقط بازده سطهام را

بیان میکند ،با استفاده از روشی که برای آزمون فرضیهی اول تشریح شطد ،مططاب مطدل ()14
آزموده شد:
= γ0 + γMKT ̂ i,MKT+ γSMB ̂ i,SMB + γHML ̂ i,HML + γRRD
̂ i,RRD + ηi,t

مدل ()14
برای آزمون فرضیهی اول از معناداری  γRRDاستفاده شده است.
فرضیههای سوم ،چهارم و پنجم که صرف ریس

پراکنطدگی تعطدیلشطدهی بطازده در مقطط

پرتفویهای اقالم تعهدی و سرمایهگذاری را بیان میکنند ،از روش رگرسیون دومرحلطهای فامطا
مکبث ( )1379با توجه به نوع پرتفوی بندی متفاوت هرکدام که در قسمت  1-9-1بیطان شطد،
آزموده شدهاند:
در مرحلهی اول رگرسیون سری زمانی مطاب مطدل ( )11بطهصطورت جداگانطه بطرای هطر
پرتفوی اجراشده است.
= βi,0 + βp,MKT MKTt + βp,SMBSMBt +βp,HMLHMLt + βp,RRD
RRDt + εp,t

مدل ()11
در مرحلهی دوم ی

رگرسیون مقطعی مطاب مدل ( )11اجراشده اسطت .بتاهطای بطرآورد

شده ( ) ̂ pبرای هر عامل از مرحلهی اول بهعنوان متغیرهطای توضطی ی در رگرسطیون مقطعطی
استفادهشده و صرف ریس

( )γبهصورت مقطعی م اسبه شده است.

= γ0 + γMKT ̂ p,MKT+ γSMB ̂ p,SMB + γHML ̂ p,HML + γRRD

مدل()11

̂ p,RRD + ηp,t
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برای آزمون فرضیههای سوم و چهارم و پنجم از معناداری  γRRDبا توجطه بطه نطوع پرتفطوی
بندی متفاوت هرکدام از این فرضیهها استفاده شده است.
فرضططیهی ششططم (هفططتم) پططژوهش کططه صططرف ریس ط

پراکنططدگی تعططدیلشططدهی بططازده در

پرتفویهای مصونسازی اقالم تعهدی (سرمایهگذاری) را بیان میکند ،با توجه به نطوع پرتفطوی
بندی متفاوت هرکدام که در قسمت  1-9-2بیان شد و رگرسطیون سطری زمطانی مططاب مطدل
( )17برای هر ی

از پرتفویهای  1گانه و پرتفوی مصونسازی آزموده شده است:

= βp,0 + βp,MKT MKTt + βp,SMBSMBt +βp,HMLHMLt + βp,RRD
RRDt + εp,t

مدل ()17

برای آزمون فرضیهی ششطم (هفطتم) از عطدم معنطیداری  βp,0و معنطیداری  βp,RRDدر
پرتفوی مصونسازی اقالم تعهدی (سرمایهگذاری) استفادهشده است.
 .6یافتههای پژوهش
 .6-1آمار توصیفی
در نگاره شمارهی ( )2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش نشان دادهشده است.
نگاره  :2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

871

-0/9433

0/8237

0/0898

0/1112

871

-0/7178

0/1191

0/0211

0/1913

71

1/4041

24/7114

11/1829

4/9039

-1/0118

3/0141

-0/1171

2/7884

3/4141

0/3487

9/4801

14/1998

0/1711

4/2218

نام متغیر

نماد متغیر

سرمایهگذاری

IA

اقالم تعهدی

ACC

پراکندگی بازده

RD

ماهانه

RRD

ماهانه

71

عامل اندازه

SMB

ماهانه

71

-1/4141

عامل ارزش

HML

ماهانه

71

-3/3094

پراکندگی
تعدیلشدهی بازده

نوع

تعداد

حداقل

حداکبر

میانگین

ان راف
معیار

سال-
شرکت
سال-
شرکت
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نام متغیر

نماد متغیر

نوع

تعداد

حداقل

حداکبر

میانگین

ان راف
معیار

عامل بازار

MKT

ماهانه

71

-3/1984

21/11

1/7031

1/7111

بازده مازاد سهم

Rie

-91/1211

148/204

1/7031

14/012

بازده مازاد پرتفوی

Rpe

ماهانه

71

-19/9141

12/8107

-1/181

4/184

Rpe

ماهانه

71

-11/0094

1/8491

-1/133

9/1931

ACC_Hedge
بازده مازاد پرتفوی
IA_Hedge

ماه-شرکت 3100

 .6-2آزمون فرضیهی اول و دوم
نتایو حاصل از آزمون فرضیهی اول (دوم) پژوهش در نگاره شطمارهی  ،9رگرسطیون )9(2
درجشده است.
آزمون فرضیهی اول (دوم)؛ مطاب با نتایو مقدار ضطرید  ) ̂ RRD( ̂ RDبرابطر بطا 0/34
( )0/41است که ایطن مقطدار مببطت اسطت و نشطاندهنطدهی صطرف ریسط

مببطت پراکنطدگی

(تعدیلشده) بازده بر بازده سهام شرکتها است .با توجه بهاحتمال آماره  tبطهدسطتآمطده بطرای
متغیر ،) ̂ RRD( ̂ RDفرضیهی اول (دوم) در سطح خطای  %1رد نخواهد شد و نتیجه گرفتطه
میشود پراکندگی (تعدیلشده) بازده در مقط بازده سهام قیمتگذاری شده است .بطه عبطارتی
در وضعیتهای بد اقتصادی بورت اوراق بهادار تهران با پراکندگی بازده باال ،شرکتها بازده آتی
باالتری به دلیل جبران ریس

پراکندگی بازده خواهند داشت .بهعنوان نمونه در دیماه  32کطه

پراکندگی تعدیلشدهی بازده باال و برابر  3/01است (پراکندگی بازده بطاال نماینطده وضطعیت بطد
اقتصادی) ،میانگین بازده مازاد این ماه شرکتهطای نمونطه برابطر  1/11اسطت و دیمطاه  39کطه
پراکندگی تعدیلشدهی بازده پایین و برابر  -4/07است ،میانگین بازده مازاد این ماه شرکتهای
نمونه برابر  -7/94است.
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نگاره  :3نتایج آزمون فرضیهی اول و دوم
رگرسیون (= γ0 + γMKT ̂ i,MKT + γSMB ̂ i,SMB + γHML ̂ i,HML + ηi,t )1
= γ0 + γMKT ̂ i,MKT+ γSMB ̂ i,SMB + γHML ̂ i,HML + γRD ̂ i,RD + ηi,t

رگرسیون ()2
= γ0 + γMKT ̂ i,MKT+ γSMB ̂ i,SMB + γHML ̂ i,HML + γRRD ̂ i,RRD + ηi,t

رگرسیون ()9
رگرسیون ()1

متغیر
γO
̂ MKT

̂ HML

̂ SMB
̂ RD
̂ RRD

رگرسیون ()2

رگرسیون ()9

ضرید

1/42431

0/37087

1/04998

احتمال آماره t

0/0000

0/0001

0/0001

ضرید

0/4111

0/7982

0/1117

احتمال آماره t

0/0123

0/0001

0/0028

ضرید

-0/103

0/1411

-0/1291

آماره t

-0/811

1/114

-0/311

احتمال آماره t

0/9391

0/2417

0/9491

ضرید

0/4934

0/4173

0/4117

احتمال آماره t

0/0093

0/0019

0/0099

ضرید

0/3402

احتمال آماره t

0/0000

ضرید

0/4141

احتمال آماره t

0/0071

R2
R2تعدیلشده

0/10111

0/2022

0/1911

0/07323

0/1711

0/1019

آماره F

4/32118

1/8719

4/0819

احتمال آماره F

0/0023

0/0000

0/0098

رگرسیون شمارهی ( )1به منظور مقایسه بطرای آزمطون فرضطیهی اول و دوم بطرآورد شطده
است .برای مقایسه بین دو مدل که تعداد متغیرهای برابر نداشته باشند R2 ،تعدیلشطده معیطار
مناسبی است (گجراتی R2 .)1981 ،تعدیلشده در رگرسطیون شطمارهی ( )1یعنطی مطدل سطه
عاملی فاما فرنچ برابر با  0/073است؛ درحالیکه با اضافه کردن متغیر پراکندگی (تعطدیلشطده)

تبيين ناهنجاري اقالم تعهدي و ناهنجاري سرمایهگذاري توسط پراکندگی بازده
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بازده به سه عامل فاما فرنچ R2 ،تعدیلشده برابر با  )0/101( 0/171میشود و قدرت توضطی ی
مدل افزایش قابلتوجهی مییابد.
 .6-3آزمون فرضیهی سوم
نتایو حاصل از آزمون فرضیهی سوم پژوهش در نگاره شمارهی ( )4قسطمت ( )1درجشطده
است .مطاب با نتایو مقدار ضرید  ̂ RRDبرابر با  0/181است که ایطن مقطدار مببطت اسطت و
نشاندهندهی صرف ریس مببت پراکندگی تعدیلشدهی بازده بر بازده پرتفطویهطای مقطعطی
اقالم تعهدی است .با توجه بهاحتمال آماره  tبهدستآمده برای متغیطر  ̂ RRDفرضطیهی سطوم
پژوهش در سطح خطای  %1رد نخواهد شد و میتوان استدالل کرد که پراکندگی تعدیلشدهی
بططازده در مقطط بططازده پرتفططویهططای اقططالم تعهططدی شططرکتهططای بططورت اوراق بهططادار تهططران
قیمتگذاری شده است.
 .6-4آزمون فرضیهی چهارم
نتططایو حاصططل از آزمططون فرضطیهی چهططارم پططژوهش در نگططاره شططمارهی ( )4قسططمت ()2
درجشده است .مطاب با نتایو مقدار ضرید  ̂ RRDبرابر با  0/8491است که این مقدار مببطت
است و نشاندهندهی صرف ریس مببت پراکندگی تعدیلشدهی بازده بطر بطازده پرتفطویهطای
مقطعی سرمایهگذاری است .با توجه بطهاحتمطال آمطاره  tبطهدسطتآمطده بطرای متغیطر ̂ RRD
فرضیهی چهارم در سطح خطای  %1رد نخواهد شد و مطیتطوان اسطتدالل کطرد کطه پراکنطدگی
تعدیلشدهی بازده در مقط بازده پرتفویهای سرمایهگذاری شطرکتهطای بطورت اوراق بهطادار
تهران قیمتگذاری شده است.
 .6-5آزمون فرضیهی پنجم
نتایو حاصل از آزمون فرضیهی پنجم پژوهش در نگاره شمارهی ( )4قسمت ( )9درجشطده
است .مطاب با نتایو مقدار ضرید  ̂ RRDبرابر با  0/4211است که این مقطدار مببطت اسطت و
نشاندهندهی صرف ریس مببت پراکندگی تعدیلشدهی بازده بر بازده پرتفطویهطای مقطعطی
اقالم تعهدی و سرمایهگذاری است .با توجه بهاحتمال آماره  tبهدستآمده برای متغیطر ̂ RRD
فرضیهی پنجم در سطح خطای  %1رد نخواهد شد که میتوان شاهد قیمطتگطذاری پراکنطدگی
تعدیلشدهی بازده در مقط بازده پرتفویهای اقالم تعهدی و سرمایهگذاری شرکتهای بطورت
اوراق بهادار تهران بود.
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نگاره  :4نتایج آزمون فرضیهی سوم و چهارم و پنجم
= γ0 + γMKT ̂ p,MKT+ γSMB ̂ p,SMB + γHML ̂ p,HML + γRRD ̂ p,RRD
+ ηp,t
مدل رگرسیون
() 9
()2
()1
فرضیهی پنجم
فرضیهی چهارم
فرضیهی سوم
آزمون فرضیه
 21پرتفوی  1*1پرتفوی اقالمتعهدی
 21پرتفوی اقالم
نوع پرتفوی بندی
و سرمایهگذاری
سرمایهگذاری
تعهدی
متغیر
-0/8977
0/0497
-0/9808
ضرید
Γ0
0/131
0/3108
0/4419
احتمال آماره t
2/1418
1/1111
2/0833
ضرید
̂ MKT
0/0004
0/0801
0/0007
احتمال آماره t
0/1991
0/3188
0/2193
ضرید
̂ HML
0/1088
0/011
0/1072
احتمال آماره t
0/9817
0/9213
0/4808
ضرید
̂ SMB
0/1491
0/2233
0/1118
احتمال آماره t
0/4211
0/8491
0/1810
ضرید
̂ RRD
0/0137
0/008
0/0111
احتمال آماره t
0/9708
0/9010
0/9979
R2
0/241
0/1172
0/2048
 R2تعدیلشده
0/0001
0/0001
0/0042
احتمال آماره F

 .6-6آزمون فرضیهی ششم
نتایو حاصل از آزمون فرضیهی ششم پژوهش در نگاره شطمارهی ( )1درجشطده اسطت .در
قسمت اول نگاره شمارهی ( )1وجود ناهنجاری اقالم تعهطدی در بطورت اوراق بهطادار تهطران بطا
استفاده از رگرسیون سری زمانی با سه عامل فاما فرنچ مططاب بطرای هطر یط

از پرتفطویهطای

پنوگانه و مصونسازی اقالم تعهدی بررسی شد .اگر  β0پرتفطوی مصطونسطازی اقطالم تعهطدی
معنیدار باشد ،یعنی اختالف بین بازده شرکتهای با اقالم تعهدی پایین و بازده شرکتهطای بطا
اقالم تعهدی باال توس متغیرهای توضی ی در رگرسطیون توضطیح داده نشطده اسطت .بطا توجطه
بهاحتمال آماره  tمربوط به  β0پرتفطوی مصطونسطازی کطه برابطر بطا  0/0021و معنطادار اسطت؛
بنابراین سه عامل فاما فرنچ نمیتواند اختالف بازده بین شرکتها با اقطالم تعهطدی کطم و اقطالم

تبيين ناهنجاري اقالم تعهدي و ناهنجاري سرمایهگذاري توسط پراکندگی بازده

مطاب با ادبیطات پطژوهش در بطورت اوراق بهطادار تهطران نیطز
تعهدی زیاد را توضیح دهد؛ پ
نیست.

نگاره  :5نتایج آزمون فرضیهی ششم
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ناهنجاری اقالم تعهدی وجود دارد که این ناهنجاری توس سه عامل فاما و فطرنچ قابطل توضطیح

ضرید

معنی داری F

تعدیل شده R

0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000

0.890888 0/866 0.913378 0/892 0/897

0/029

0/000

0/209

0/241

0/022

0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000

0/892 0/921 0/922 0/889 0/908

0/899 0/926 0/927 0/897 0/914

0/114 0/942 0/078 0/633 0/030

-0/156 -0/031 -0/288 -0/038 0/318

0/039 0/500 0/429 0/738 0/043

0/0000

0/273

0/322

0/039

0/465

0/027

R2

RRD

SMB

2

0/896 0/901

معنی داری 0/599 0/017

ضرید

0/917

0/989

0/871

ضرید

0/660

0/048

-0/239

0/494

-0/206 0/071 0/066 -0/026 0/193

0/398

معنی داری 0/457 0/376

0/895

معنی داری

-0/001 -0/033 0/259

0/631

0/936

0/001

0/138

0/0000 0/280 0/704 0/423 0/291

0/038

HML

ضرید

0/329

-0/170 -0/059 -0/019 -0/032 0/159

0/332

-0/025 -0/029 0/158

0/009

-0/170

0/978

0/991 0/986 1/071 1/002 0/987

0/997 1/013

0/939

معنی داری 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000

0/546

0/036

0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000

0/954

1/055

معنی داری 0/2551 0/6195 0/9648

0/1545 0/3560

0/0021

0/3477 0/9649 0/5137 0/2596 0/4698 0/1510

-0/929 -1/147 -0/499 0/044

1/439

-3/191

-0/044 -0/657 -1/136 -0/727 1/452

-0/946

-0/004
MKT

βO

آماره t

ضرید

-0/140 -0/211 -0/107 0/018

0/315

-1/906

-0/017 -0/225 -0/434 -0/334 0/764

قسمت اول :سه عامل فاما و فرنچ

قسمت دوم :سه عامل فاما فرنچ با متغیر پراکندگی

-0/710

پرتفوی

ACC2 ACC1

ACC3

ACC4

ACC5

ACC-hedge ACC5 ACC4 ACC3 ACC2 ACC1 ACC-hedge
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در قسمت دوم نگطاره شطمارهی ( )1رگرسطیون سطری زمطانی بطا سطه عامطل فامطا فطرنچ و
پراکندگی تعدیلشدهی بازده برای هر ی

از پرتفطویهطای پطنوگانطه اقطالم تعهطدی و پرتفطوی

مصونسازی اقالم تعهدی برآورد شد .آزمون این فرضیه در دو قسمت جداگانهی (الطف و ب) بطه
شر زیر باید بررسی شود (چینرنا و همکارن:)2011 ،
الف) بررسی معنیداری  β0در پرتفوی مصونسازی اقالم تعهدی :با اضطافه کطردن متغیطر
 RRDبه سه عامل فاما و فرنچ ،احتمال آماره  tمربوط بطه  β0در پرتفطوی مصطونسطازی برابطر
 0/947و معنادار نیست؛ بنابراین متغیر پراکندگی تعدیلشدهی بازده توانایی تبیطین ناهنجطاری
اقالم تعهدی را دارد؛
ب) بررسی معنیداری متغیر  RRDدر پرتفوی مصون سطازی اقطالم تعهطدی :در پرتفطوی
مصونسازی ضرید این متغیر  0/4147و مببت و معنادار است و نشاندهنطدهی صطرف ریسط
مببت در پرتفویهای مصونسازی اقالم تعهدی است.
با توجه به نتیجه ی بررسی دو قسمت الف و ب مبنطی بطر معنطیداری ضطرید پراکنطدگی
تعدیلشدهی بازده و عدم معنیداری  β0در پرتفطوی مصطونسطازی اقطالم تعهطدی ،پراکنطدگی
تعدیلشدهی بازده می تواند اختالف موجود در بازده بین شرکتها با اقالم تعهطدی کطم و اقطالم
تعهدی زیاد را توضیح دهد .با توجه به ضرید پراکندگی بازده در پرتفوی شرکتهطای بطا اقطالم
تعهدی پایین ( )ACC1و پرتفوی شرکتهای با اقالم تعهدی باال ( )ACC5میتطوان اسطتدالل
کرد که شرکتهای عضو بورت اوراق بهادار تهران بطا اقطالم تعهطدی پطایین ،بیشطتر در معطرض
ریس

پراکندگی بازده هستند و صرف ریس

باالتری دارند .بهعنوان نمونطه مجطدداً در دیمطاه

 32که پراکندگی بازده باال و برابر  3/01است .بازده مازاد پرتفوی شطرکتهطا بطا اقطالم تعهطدی
پایین (بطاال) )9/11( 11/09 ،اسطت و بطازده مطازاد پرتفطوی مصطونسطازی  7/8اسطت؛ بنطابراین
فرضیهی ششم پژوهش پذیرفته میشود.
در بررسی نرمال بودن جز خطا ،تمامی رگرسیونها بهجز رگرسطیونهطای پرتفطوی دوم و
پرتفوی چهارم در هر دو قسمت جدول از توزی نرمال برخوردار بودند .برای نرمطالسطازی جطز
خطا ،مقادیر پرت از رگرسطیون هطای فطوق حطذف شطد .بطرای اطمینطان از عطدم وجطود مشطکل

تبيين ناهنجاري اقالم تعهدي و ناهنجاري سرمایهگذاري توسط پراکندگی بازده
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خودهمبستگی و ناهمسانی واریان  ،کلیهی رگرسیونها بطا سطه وقفطه متغیطر وابسطته نیرومنطد
شدند.
 .6-7آزمون فرضیهی هفتم
نتایو حاصل از آزمون فرضطیهی هفطتم پطژوهش در نگطاره شطمارهی ( )1درجشطده اسطت.
همانند نگاره شمارهی ( ،)1در قسمت اول نگاره شمارهی ( )1وجود ناهنجاری سرمایهگطذاری در
بورت اوراق بهادار تهران بررسی شد .احتمال آماره  tمربوط به  β0پرتفوی مصونسازی برابر بطا
 0/0018و معنادار است و سه عامل فاما فرنچ قدرت توضطیح ناهنجطاریهطای سطرمایهگطذاری را
ندارد و می توان نتیجه گرفت که مطاب با ادبیطات پطژوهش در بطورت اوراق بهطادار تهطران نیطز
ناهنجاری سرمایه گذاری وجود دارد که این ناهنجاری توس سه عامل فاما و فرنچ قابل توضطیح
نیست.
نگاره  :6نتایج آزمون فرضیهی هفتم
پرتفوی

IA1

IA2

IA3

IA4

IA5

IA_Hedge

قسمت اول :سه عامل فاما و فرنچ
βO

IA1

IA2

IA3

IA4

IA5

IA_Hedge

قسمت دوم :سه عامل فاما فرنچ با متغیر پراکندگی

ضرید

-0/069 -0/109 0/214 0/059 -0/095

-1/635

0/375 -0/271 0/130 -0/226 -0/008

-1/874

آماره t

-0/184 -0/486 0/869 0/181 -0/434

-3/246

0/864 -0/561 0/276 -0/588 -0/013

-2/041

معنی داری 0/0018 0/8543 0/6284 0/3876 0/8570 0/6657
0/963 1/002 1/098 1/060 0/878

-0/084

0/939 1/014 1/103 1/066 0/879

-0/060

معنی داری 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000

0/043

0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000

0/163

-0/095 -0/108 -0/171 0/073 0/301

0/396

-0/101 -0/103 -0/170 0/070 0/304

0/408

معنی داری 0/280 0/048 0/019 0/363 0.0000

0/000

0/090 0/035 0/020 0/364 0/0000

0/0000

0/176 0/087 -0/119 -0/273 0/128

-0/052

0/089 0/136 -0/102 -0/266 0/142

0/053

معنی داری 0/064 0/336 0/099 0/0000 0/066

0/707

0/316 0/039 0/225 0/0000 0/026

0/653

ضرید

0/382 -0/210 -0/074 -0/045 -0/052

-0/444

معنی داری

0/000 0/130 0/363 0/429 0/730

0/041

0/909 0/923 0/933 0/930 0/927

0/289

0/909 0/923 0/933 0/931 0/927

0/290

تعدیل شده R

0/883 0/914 0/929 0/927 0/923

0/153

0/903 0/918 0/928 0/926 0/922

0/239

معنی داری F

0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000

0/002

0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000

0/000

MKT

HML

SMB

RRD

ضرید

0/0450 0/3903 0/5763 0/7833 0/5585 0/9898

ضرید
ضرید

R2
2
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در قسمت دوم نگطاره شطمارهی ( ) 1رگرسطیون سطری زمطانی بطا سطه عامطل فامطا فطرنچ و
پراکندگی تعدیلشدهی بازده برای هر ی

از پرتفویهطای پطنوگانطه سطرمایهگطذاری و پرتفطوی

مصونسازی سرمایهگذاری برآورد شد .همانند آزمون فرضیهی ششم ،آزمون ایطن فرضطیه در دو
قسمت جداگانه (الف و ب) به شر زیر باید بررسی شود (چینرنا و همکارن:)2011 ،
الف) بررسی معنیداری  β0در پرتفوی مصونسازی سرمایهگذاری :با اضافه کطردن متغیطر
پراکندگی تعدیلشدهی بازده به سه عامل فاما و فرنچ ،احتمال آماره  tمربوط به  β0در پرتفطوی
مصونسازی برابر  0/041و معنادار است و بنابراین متغیر پراکندگی تعدیلشدهی بازده توانطایی
تبیین ناهنجاری سرمایهگذاری را ندارد؛
ب) بررسی معنیداری متغیر  RRDدر پرتفوی مصونسازی سطرمایهگطذاری :در پرتفطوی
مصونسازی ضرید این متغیر ( )-0/444و معنادار است و نشاندهندهی صرف ریس

منفی در

پرتفویهای مصونسازی است.
با توجه به نتیجه ی بررسطی دو قسطمت الطف و ب مبنطی بطر معنطیداری متغیطر  RRDو
معنیداری  β0در پرتفوی مصطونسطازی سطرمایهگطذاری مطیتطوان بیطان کطرد کطه پراکنطدگی
تعدیلشدهی بازده نمیتواند اختالف موجود در بازده بین شرکتهای بورت اوراق بهادار تهطران
با سرمایهگذاری کم و سرمایهگذاری زیاد را توضیح دهد؛ بنابراین فرضیهی هفتم پژوهش تأییطد
نمیشود.
در بررسی نرمال بودن جز خطا تمامی رگرسیونها از توزی نرمال برخوردار بودنطد .بطرای
اطمینان از عدم وجود مشکل خودهمبستگی و ناهمسانی واریان  ،کلیهی رگرسیونهطا بطا سطه
وقفه متغیر وابسته نیرومند شدند (چینرنا و همکاران.)2011 ،
 .7بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش
مطاب با نتایو پنو فرضیهی اول پژوهش میتوان نتیجه گرفت کطه در بطازار بطورت اوراق
بهادار تهران پراکندگی بازده ،شرای عمومی اقتصاد کالن را بیان میکند و متغیر مفیدی اسطت
که رشد و ریس های مرتب با بازسازی بنیادی اقتصاد را در بردارد .پراکندگی بطازده بطهعنطوان
نمایندهای از وضع یت اقتصطادی ایطران باعطث صطرف ریسط

در سططح مقطعطی بطازده سطهام و

تبيين ناهنجاري اقالم تعهدي و ناهنجاري سرمایهگذاري توسط پراکندگی بازده
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پرتفویهای مقطعی اقالم تعهدی و سرمایهگذاری شرکتهای عضطو بطورت اوراق بهطادار تهطران
مططیشططود؛ بنططابراین پراکنططدگی بططازده در مقطط بططازده سططهام قیمططتگططذاری شططده اسططت و در
وضعیتهای بد اقتصادی (پراکندگی بازده باال) ،شرکتهای بورت اوراق بهادار تهران بازده آتطی
باالتری به دلیل جبران ریس

پراکندگی بازده خواهند داشت .بهعبارتیدیگر سهام با حساسیت

باالتر به پراکندگی بطازده ،بطازدهی بطاالتر از میطانگین بطازده بطازار دارد .همننطین ارتبطاط بطین
پراکندگی بازده و بازده سهام حتی پ

از کنترل کردن عاملهای بطازده بطازار ،انطدازه و نسطبت

ارزش دفتری به ارزش بازار نیز وجود دارد .میتوان نتیجه گرفت که مطاب بطا ادبیطات پطژوهش
بازده مورد انتظار در هر مقط از زمان توس تعدادی از ویژگیهای خاا هر شرکت و تعطدادی
از متغیرهای کلی اقتصاد تعیین میشود که پراکندگی بازده عامل بیانکنندهی وضعیت اقتصطاد
است.
مطاب با نتایو فرضطیهی ششطم و هفطتم پطژوهش ناهنجطاری اقطالم تعهطدی و ناهنجطاری
سرمایهگذاری در بورت اوراق بهادار تهران وجود دارد که توسط سطه عامطل فامطا و فطرنچ قابطل
توضیح نیست .ناهنجاری اقالم تعهدی در بطورت اوراق بهطادار تهطران توسط پراکنطدگی بطازده
تبیین میشود .شرکتهای با اقالم تعهدی پطایین بیشطتر در معطرض ریسط
هستند و صرف ریس

باالتری دارند و بازدهی باالترشان به دلیل جبران ریس

پراکنطدگی بطازده
پراکندگی بازده

است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که اقالم تعهطدی شطامل اطالعطات رشطد و سطرمایهگطذاری
بنیادی هستند و بازدهی از استراتژی اقالم تعهدی مطاب با برداشطت درسطت از رشطد (ریسط
منطقی قیمتگذاری) است .بهعبارتیدیگر ناهنجاری اقطالم تعهطدی بطه دلیطل ریسط

منطقطی

قیمتگذاری است .همننین ناهنجطاری سطرمایهگطذاری در بطورت اوراق بهطادار تهطران توسط
پراکندگی بازده تبیین نمیشود .پراکندگی تعدیلشطدهی بطازده یطا بطر مبنطای راهبطرد خریطد و
نگهططداری نم طیتوانططد اخططتالف موج طود در بططازده بططین شططرکتهططای بططا سططرمایهگططذاری کططم و
سرمایهگذاری زیاد را توضیح دهد و یا اینکه به علت م دود بودن تعداد نمونهی پژوهش امکطان
آزمون قوی فرضیه در سطح پرتفوی مصونسازی شده وجود نخواهد داشت.
در این پژوهش اقالم تعهدی و سرمایهگذاری نشاندهندهی رشد شطرکت بطوده و بطر ایطن
اسات نشان داده شد که بر مبنای ریس

پراکنطدگی ،بطازده سطودآوری راهبطرد اقطالم تعهطدی،

6931  بهار و تابستان، شماره اول، دوره نهم،مجله پيشرفتهاي حسابداري
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 درنتیجه به سرمایهگطذاران در بطورت اوراق بهطادار تهطران.متفاوت از راهبرد سرمایهگذاری است
 تفطاوت سطودآوری آنهطا را مطدنظر قطرار،پیشنهاد میشود در هنگام بهکارگیری این دو راهبطرد
.دهند
عالوه بر این در پژوهشهای آتی مطیتطوان تطأثیر هزینطههطای نقطدینگی و شطکاف قیمطت
پراکنطدگی بطازده آزمطود

پیشنهادی خریدوفروش سهام را بهعنوان عوامل تعدیلکنندهی ریس
.)2011 ،(چینرنا و همکاران
یادداشتها

1. Capital Asset Pricing Model
3. Accruals Anomaly
5. Richardson
7. Hirshleifer
9. Fairfield
11. Wu
13. Chichernea
15. Noise
17. Dechow
19. Fama & French
21. Jiang
23. Stivers & Sun
25. Stivers & Sun
27. Equal weighted
29. Market
31. High Minus Low
33. Look-ahaed bais
35. Out of sample
37. Structural break
39. Lyandres

2. Market Anomalies
4. Kothari
6. Sloan
8. Li
10. Khan
12. Proxy
14. Return Dispersion
16. Bradshaw
18. Zhang
20. Gomes
22. Demirer & Jategaonkar
24. Connolly & Stivers
26. Winsorize
28. Value weighted
30. Small Minus Big
32. Orthogonal
34. Sampling error
36. Expanding windows
38. Rolling windows
40. Fama & MacBet

تبيين ناهنجاري اقالم تعهدي و ناهنجاري سرمایهگذاري توسط پراکندگی بازده
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منابع
الف .فارسی
حقیقت ،حمید و ایرانشاهی ،علطی اکبطر ( .)1983بررسطی واکطنش سطرمایه گطذاران نسطبت بطه
جنبههای سرمایه گذاری اقالم تعهدی .بررسی های حسابداری و حسابرسی.20-1 ،)11( ،
خانی ،عبداهلل و صادقی ،م سن ( .)1932تاثیر برگشت ،پایداری و ناهنجاری اقطالم تعهطدی بطر
سود دوره شرکت های پذیرفته شده در بورت اوراق بهادار تهطران .پطژوهشهطای تجربطی
حسابداری.111-147 ،)2(0 ،
دستگرد ،م سن و شهرزادی ،مهشید ( .)1939بررسی ارتباط بین عامطل انطدازه ،عامطل بطازار و
صطرف ریسط بططازار (مکمططل یططا جططایگزین) در توضططیح تغییططرات بططازده اضططافی پرتفططوی.
پیشرفتهای حسابداری.101-87 ،)17(9 ،
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