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چكیده
در یک بازار کارا ،قیمت داراییها منعکسکننده ارزش ذاتی و دربردارنده کلیه اطالعات موجود در بازار است.
وجود اصطکاکهای مختلف در بازار می تواند باعث ایجاد ناکارایی و فاصله گرفتن قیمت اوراق بهادار از ارزش ذاتی
خود به دلیل عدم انعکاس فوری اطالعات در قیمتها شود .در این پژوهش با معرفی معیاری برای اندازهگیری
میزان تأخیر در انعکاس اطالعات ،اثر این تأخیر بر بازده سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بررسی می-
شود .این معیار بر اساس میزان انعکاس فوری اطالعات بازار در قیمت سهام و مقایسه آن با میزان انعکاس اطالعات
مربوط به دورههای قبل بازار در قیمت ها محاسبه میگردد .براساس نتایج بدستآمده ،شرکتهایی که اطالعات با
تأخیر زیاد در قیمت سهام آنها منعکس میشود ،صرف بازدهای کسب میکنند که آن را نمیتوان با استفاده از
عوامل ریسک شناختهشده توضیح داد.
واژههای كلیدی :اصطکاک بازار ،بازده آتی ،تأخیر انعکاس اطالعات ،کارایی بازار.
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 -1مقدمه
بر اساس فرم نیمه قوی فرضیه کارایی بازارها،
قیمت سهام بایستی منعکسکننده کلیه اطالعات
اعالمشده به بازار باشد و بهعالوه ،هرگونه اطالعات
جدیدی که به بازار مخابره میشود بالفاصله در قیمت-
ها منعکس شود .پژوهشهای نظری و تجربی متعدد،
حاکی از وجود اصطکاکهای گوناگونی است که مانع
انعکاس سریع اطالعات در قیمتها شده و واکنش
قیمتها را با تأخیر مواجه میکند .بنا بر تعریف استول
( ،)2555اصطکاک عبارت است از مقدار زمانی که الزم
است تا یک دارایی بهطور بهینه مورد دادوستد قرار
گیرد .بهعبارتدیگر اصطکاک هزینهی الزم برای انجام
یک معامله سریع است.
دیجنارو و روبوتی ( )2552به تقسیمبندی انواع
گوناگون اصطکاک در بازار پرداخته و اهمیت مطالعه و
شناسایی آنها را از دیدگاه سرمایهگذاران و ناظران
بازار بیان کردهاند .بهعالوه ،پژوهشهای مختلف عوامل
متعددی را بهعنوان ایجادکننده اصطکاک شناسایی
کردهاند .بهعنوان نمونه ،مرتون ( )0392اطالعات
ناکامل ،0کوال و ماسکوویتز ( )2550اطالعات
نامتقارن ،2میلر ( )0322عدم امکان فروش
استقراضی ،9و برنن ( )0325مالیات را بهعنوان عوامل
ایجاد اصطکاک و ناکارایی در بازار معرفی و اثر آنها را
بر قیمت داراییها بررسی کردهاند .مطالعه عوامل
ایجادکننده اصطکاک و موانع انعکاس اطالعات در
قیمتها از این جهت حائز اهمیت است که اوالً قیمت-
های ناکارا به معاملهگران سیگنال غلطی از میزان
ارزش ذاتی داراییها میدهند و ثانیاً ،اصلیترین
کارکرد بازار سرمایه در اقتصاد که همان تخصیص
بهینه سرمایه به شرکتها و صنایع باارزش افزوده باال
است را مختل میکند (ورگلر.)2555 ،
در پژوهش حاضر ،با استفاده از یک سنجه تجربی
شدت اصطکاک بازار ،به بررسی اثر وجود اصطکاک و
تأخیر در انعکاس اطالعات بر قیمت سهام در بورس
اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .سنجهی
مورداستفاده ،میزان تأخیر در انعکاس اطالعات بازار در
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سهام مختلف را بهصورت تجربی اندازهگیری کرده و
این امکان را فراهم میکند که تأثیر این اصطکاکها بر
بازدهی سهام سنجیده شود .بهعبارتدیگر ،در این
پژوهش این پرسش مورد بررسی است که آیا سهامی
که انعکاس اطالعات در آنها با تأخیر بیشتری صورت
میگیرد ،بازدهی مورد انتظار باالتری در مقایسه با
سایر سهام دارند یا خیر؟ به زبان دیگر ،آیا تأخیر در
انعکاس اطالعات بهعنوان یک عامل ریسک توسط بازار
شناخته شده و متناسب با آن بازده مورد انتظار افزایش
مییابد؟
برای پاسخ به این سؤال ،الزم است بررسی شود که
اوالً ،آیا سهامی که اطالعات با تأخیر طوالنیتری در
قیمت آنها منعکس میشود بازدهی بیشتری در
مقایسه با سایر شرکتها کسب میکنند یا خیر .ثانیاً
آیا بازدهی ناشی از تأخیر در انعکاس اطالعات با
استفاده از سایر عوامل شناختهشدهی ریسک (مانند
بازار ،اندازه ،ارزش ،نقدشوندگی و شتاب) قابل توضیح
است یا نه .بهعنوان مثال ،درصورتیکه تأخیر در
انعکاس اطالعات ناشی از عواملی همچون کوچک بودن
اندازه شرکت باشد ،طبعاً بایستی بازدهی مربوط به آن
نیز با استفاده از عامل ریسک اندازه قابل توضیح باشد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد سهامی که در
آن ها انعکاس اطالعات با تأخیر بیشتری صورت می-
گیرد بازدهی باالتری کسب میکنند که این بازدهی با
استفاده از عوامل شناختهشدهی ریسک قابل توضیح
نیست .اهمیت این یافته ازاینجهت است که اگر در
بورس اوراق بهادار تهران ،تأخیر در انعکاس اطالعات
یک عامل ریسک بوده و سرمایهگذاران بابت آن
بازدهی باالتری طلب میکنند ،الزم است عوامل مؤثر
در ایجاد اصطکاک شناسایی و راهکارهای کاهش یا
حذف این عوامل بررسی گردد .کاهش این موانع
انعکاس اطالعات منجر به افزایش کارایی بازار ،کاهش
بازده مورد مطالبهی سرمایهگذاران و به تبع آن کاهش
هزینه تأمین مالی شرکتها در بورس میگردد.
در ادامه ،به مرور ادبیات مربوطه پرداخته و سپس،
سنجه اندازهگیری تأخیر انعکاس اطالعات معرفی
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خواهد شد .پسازآن ،نتایج آزمونهای تجربی را ارائه
کرده و نهایتاً نتیجهگیری میشود.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
در دهههای گذشته ،ادبیات گستردهای به بررسی
عوامل مؤثر بر کارایی بازارها پرداخته و الگوهای
مختلفی از پیشبینیپذیری در قیمت سهام را
شناسایی کردهاند که یا بهعنوان یک عامل ریسک و یا
بهعنوان عالمتی از ناکارایی بازار و زیر سؤال رفتن
فرض عقالیی بودن رفتار سرمایهگذاران شناخته شده-
اند .بهعنوان مثال ،عواملی همچون بازار ،اندازه ،ارزش،
شتاب و نقدشوندگی توسط برخی پژوهشگران
به عنوان عوامل ریسک و سازگار با فرض کارایی بازارها
شناختهشدهاند (فاما و فرنچ ،0339 ،جگادیش و
تیتمن ،0339،پستر و استمباو  .)2559در مقابل،
برخی از پژوهشها این عوامل را عمدتاً ناشی از
ناکارایی بازار و وجود خطای رفتاری سرمایهگذاران
معرفی کردهاند (باربریس و تیلر.)2559 ،
همچنین ،مطالعات مختلفی به شناسایی عوامل
عدم انعکاس فوری اطالعات در بازار و بررسی اثرات
تأخیر انعکاس اطالعات در قیمت سهام پرداختهاند.
بهعنوان مثال ،مرتون ( )0392در تحقیق خود بیان
کرد که سهام شرکتهایی که برای سرمایهگذاران
چندان شناختهشده نیستند ،بازده مورد انتظار بیشتری
دارند ،زیرا به دلیل وجود اطالعات ناقص در مورد سهام
مختلف ،سرمایهگذاران صرفاً اوراق بهاداری را در
پرتفوی خود نگهداری میکنند که با ویژگیهای
ریسک و بازده آن آشنا باشند.
کومار ( )2552در تحقیقی که بر روی 02555
سرمایهگذار انجام داد ،فرضیه مرتون ( )0392را تأیید
کرد و نشان داد بیش از  20درصد از سرمایهگذاران در
سبد سرمایهگذاری خود تنها دارای یک سهم میباشند
و بیش از نیمی از آنها حداکثر  9سهم دارند .بهعبارت
دیگر ،توجه و شناخت سرمایهگذاران محدود به تعداد
اندکی سهم است و به همین دلیل ،آنها تنوع بسیار
اندکی در سبد سرمایهگذاری خود دارند.

تأخیر در انعکاس اطالعات به دلیل اصطکاکهای
مختلف ،پیامدهای گوناگونی برای بازار و قیمتگذاری
داراییها دارد که مطالعات مختلفی به آن پرداختهاند.
هو و ماسکوویتز ( )2550به بررسی رابطهی میان
اصطکاک بازار و تأخیر انعکاس اطالعات با بازده آتی
سهام پرداختهاند .آنها دریافتند شرکتهایی که در
آن ها قیمت با تأخیر نسبت به انتشار اطالعات واکنش
نشان میدهد ،صرف بازدهای کسب میکنند که این
صرف بازده توسط معیارهای شناختهشده ریسک نیز
قابل تشریح نیست .آنها همچنین به بررسی رابطهی
تأخیر انعکاس اطالعات با اندازه شرکت ،نسبت ارزش
دفتری به ارزش بازار ،ریسک بازار (بتا) ،بازده گذشته
سهم ،تعداد تحلیلگران ،مالکیت حقوقی 4و
نقدشوندگی 0پرداختند و به این نتیجه رسیدند
شرکتهای با تأخیر باال معموالً شرکتهای کوچک،
دارای نوسانات قیمتی زیاد و کمتر شناختهشده می-
باشند که توسط بسیاری از فعاالن بازار نادیده
قرارگرفته میشوند .نادیده گرفتن سرمایه گذاران منجر
به عدم انجام معامله و در نتیجه عدم انعکاس اطالعات
در قیمت ها می گردد .بهعالوه ،شرکتهایی که
انعکاس اطالعات در آنها با تأخیر باالتری صورت می-
گیرد ،در مقایسه با سایر شرکتها هزینهی کمتری را
صرف تبلیغات میکنند که نشان میدهد این شرکتها
برای سرمایهگذاران چندان شناختهشده نیستند.
هو ( )2552در پژوهش خود نشان داد که میزان
تأثیر تغییرات قیمت یک سهم بر سایر سهام موجود در
همان صنعت (اثرات پیشرو -وقفه ،)6ناشی از انتشار
تدریجی اطالعات است .وی همچنین نشان داد که این
اثرات پیشرو – وقفه ،در صنایعی که رقابتی تر و بیشتر
مورد توجه بازار هستند ،کمتر مشاهده می شود.
در پژوهشی دیگر ،کالن ،خان و لو ( )2505به
بررسی رابطهی کیفیت اطالعات حسابداری ،تأخیر
انعکاس اطالعات و بازده آتی پرداختند و نشان دادند
سهام شرکتهایی که کیفیت اطالعات حسابداری آنها
پایین است با تأخیر بیشتری اطالعات را منعکس می

فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره سيوهشتم

51

علي ابراهيم نژاد و مهدی پدرام راد

کنند و سرمایه گذاران از سهام آنها بازده باالتری را
مطالبه میکنند.
لین ،سینق ،سان و یو ( )2504از نگاه ریسک
نقدشوندگی به بررسی رابطه تأخیر انعکاس اطالعات و
بازده آتی پرداختند .آنها نشان دادند که اکثر شرکت-
های دارای تأخیر ،دارای ریسک نقدشوندگی بیشتر،
نظارت کمتر از سمت سرمایهگذاران حقوقی و
همچنین پوشش تحلیلی 2پایینتر از سوی تحلیلگران
بازار میباشند که باعث میشود قیمت سهام این
شرکتها با تأخیر زیادی به اطالعات واکنش نشان
دهد .نقدشوندگی پایین سهام این شرکتها سبب
حضور تعداد کمتر سرمایهگذار در آنها میشود و لذا
هنگامی که بازار با شوک نقدشوندگی مواجه میشود
به دلیل حضور تعداد کمتر سرمایهگذار که باید این
شوک را جذب کنند ،واکنش بیشتری در اینگونه
شرکتها دیده میشود .برای قبول چنین ریسکی،
سهامداران انتظار کسب بازدهای اضافی دارند.
بوهم و بارتلی ( )2552در پژوهش خود به مقایسه
بازده شرکتهای با تأخیر باال نسبت به شرکتهای با
تأخیر پایین پرداختند و نتیجهی تحقیق آنها مؤید
9
این حقیقت است که بازده نامتعارف اعالم سود
مرتبط با اصطکاک بازار است که مانعی در جهت
قیمت گذاری درست اطالعات موجود است .به طور
مشابه ،بوهم و دنیلسون ( ) 2552نشان دادند اصطکاک
باعث تأخیر در انعکاس اخبار اعالم افزایش سرمایه در
قیمت ها می شود.
علیرغم مطالعات گستردهای که در بورس امریکا در
مورد تأخیر انعکاس اطالعات صورت گرفته ،در بورس
ایران تاکنون تنها یک پژوهش در مورد میزان تأخیر
در انعکاس اطالعات انجام شده است .رحمانی ،یوسفی
و رباط میلی ( )0930به بررسی رابطه کیفیت اطالعات
حسابداری و تأخیر در تعدیل قیمت سهام پرداختند.
مطابق نتایج آنها شرکت هایی که سود غیرمنتظره
بیشتر و کیفیت اقالم تعهدی کمتری دارند ،با تأِخیر
بیشتری به تغییرات بازار واکنش نشان می دهند.
برخالف نتایج کالن ،خان و لو ( ،)2505رحمانی و
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همکاران ارتباطی میان تأخیر انعکاس اطالعات ناشی از
کیفیت اطالعات حسابداری و بازده آتی نیافتند.
درعینحال ،پژوهشهای مختلفی در رابطه با
کارایی بازار سهام در سطوح مختلف انجام شده است.
به عنوان مثال ،فدایی نژاد ( )0924به بررسی کارایی
بازار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت .نتایج وی
پس از آزمون فرمهای مختلف فرضیه کارایی بازارها
نشان داد که بورس اوراق بهادار تهران در هر دو سطح
ضعیف و نیمهقوی فاقد کارایی اطالعاتی است .این
مسئله سبب میشود که بتوان روند تغییرات قیمت را
پیشبینی کرد .بهعبارتدیگر فرضیهی تصادفی بودن
تغییرات قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران رد می-
شود .به طور مشابه ،تاالنه و هجران کش راد ()0935
به بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح
ضعیف و نیمه قوی پرداختند که نتایج آنها نشان داد
که از یک سو قیمتها از الگوی خاصی تبعیت میکند
و به عبارت دیگر ،در سطح ضعیف ناکارا است ،و از
سوی دیگر نسبت به اخبار انتشار تعدیل سود با تأخیر
واکنش نشان میدهند و لذا بورس اوراق بهادار تهران
در هر دو سطح ضعیف و نیمهقوی دارای کارایی
اطالعاتی نیست .ناکارایی بورس تهران در سطح ضعیف
توسط نوربخش و اصغری ( )0993و فالح پور ،اصغری
زاده و فراهانی ( )0930نیز نشان داده شد.
در تحقیقاتی دیگر ،نمازی و شوشتریان ( )0924و
اله یاری ( )0992به بررسی شکل ضعیف کارایی بورس
اوراق بهادار تهران پرداختهاند و نتایج تحقیق آنها نیز
داللت بر ناکارایی بورس اوراق بهادار تهران در هر دو
سطح ضعیف و نیمه قوی دارد.
برخالف پژوهش های ذکرشده که همگی داللت بر
ناکارایی بورس تهران دارند ،سلیمی فر و شیرزور
( )0993به بررسی کارایی بازار سهام با استفاده از
روش آزمون نسبت واریانس پرداختند و نشان دادند در
صورتی که شرایط وجود ناهمسانی واریانس در نظر
گرفته شود ،کارایی در بازار سرمایه تهران وجود دارد.
با توجه به اینکه جمعبندی اکثر پژوهشهای
انجامشده بر روی بورس تهران حاکی از عدم کارایی
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این بازار در سطوح مختلف است ،انتظار میرود موضوع
اصطکاک در بازار و تأخیر در انعکاس اطالعات در
بورس تهران موضوعی بااهمیت باشد و تأثیر بیشتری
در مقایسه با بازارهای کاراتر و توسعهیافته مانند بورس
آمریکا که اکثر مطالعات قبلی در آنها انجام شده،
داشته باشد.

رابطه )2
بازده سهم  jدر هفته t

 -3روششناسی پژوهش
در این پژوهش ،با استفاده از دادههای بورس تهران
ابتدا شاخص تأخیر انعکاس اطالعات را که در ادامه
معرفی خواهد شد ،برای سهام مختلف محاسبه کرده و
سپس ،بررسی میکنیم که آیا سهام با تأخیر باالتر
بازده بیشتری کسب میکنند یا خیر .پسازآن ،به این
موضوع خواهیم پرداخت که آیا بازده ناشی از تأخیر
انعکاس اطالعات ،با استفاده از عوامل ریسک
شناختهشده همچون ریسک بازار و اندازه ،قابل توضیح
است و یا خود یک عامل ریسک بوده و صرف ریسک
مستقل به همراه دارد.
برای محاسبهی شاخص تأخیر انعکاس اطالعات ،از
معیار معرفیشده توسط هو و ماسکوویتز ()2550
استفاده شده است .برای محاسبهی این شاخص ،ابتدا
با استفاده از بازدههای هفتگی ،دو معادله رگرسیون در
رابطه ( )0و ( )2برای هر سهم در هرسال بهصورت
جداگانه تخمین زده شده است:
رابطه )0
)

شده به بازار با یک تأخیر حداکثر یکماهه در قیمتها
منعکس خواهد شد.
بهطور مشابه ،رابطه ( )2بهصورت زیر تخمین زده می
شود:

(

بازده سهم  jدر هفته t

که در این رابطه،
بازده شاخص کل بازار
(بهعنوان متغیر وابسته)،
بازده شاخص کل بازار در هفتهt-
در هفته  ،tو
 nاست .مقدار  nرا مشابه هو و ماسکوویتز ()2550
برابر  4در نظر میگیریم و بنابراین ،این معادله ،میزان
واکنش بازده هفتگی سهم به بازده بازار در هفته جاری
و چهار هفته قبل از آن را اندازهگیری میکند.
بهعبارتدیگر ،فرض بر این است که اطالعات مخابره

که مشابه رابطه (،)0
بازده شاخص کل بازار
(بهعنوان متغیر وابسته) و
3
در هفته  tاست .این معادله ،همان مدل بازار است و
در حقیقت ،اگر در رابطه ( )0مقدار  nبرابر صفر فرض
شود ،معادل رابطه ( )2نیز خواهد بود.
آنگاه شاخص تأخیر با استفاده از نسبت ضرایب
تعیین 05دو رابطهی باال محاسبه میشود:
رابطه )9
که در آن  R2lagمقدار ضریب تعیین رابطه ( )0و R2

ضریب تعیین رابطه ( )2است.
بهصورت مفهومی ،اگر در هر هفته ،کلیهی
اطالعات بازار بالفاصله در قیمت سهم منعکس شود،
در رابطه ( )0ضرایب ) ( همگی صفر بوده و عمالً
قدرت توضیحدهندگی هر دو رابطه یکسان بوده و D1
برابر صفر خواهد بود .در مقابل ،اگر بخش عمده
اطالعات با تأخیر و در طی هفتههای آتی در سهم
منعکس شود ،قدرت توضیحدهندگی جمالت
باال بوده و بنابراین ،ضریب تعیین رابطه ( )0باالتر از
رابطه ( )2خواهد بود .در این حالت ،مقدار شاخص
تأخیر  D1نزدیک به  0خواهد بود .بنابراین ،هرچه
شاخص  D1نزدیک تر به صفر باشد ،میزان تأخیر
انعکاس اطالعات برای سهم کمتر ،و هرچه  D1به یک
نزدیک تر باشد ،میزان تأخیر انعکاس اطالعات باالتر
است.
در محاسبه بازدهی هفتگی از بازدههای مرکب
روزانه استفاده شده است و دوشنبه بهعنوان مبدأ
زمانی هر هفته در نظر گرفته شده است تا از اثرات
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دورهای مربوط به ابتدا و انتهای هفته اجتناب شود.
بازه زمانی این پژوهش ،از فروردین  0995تا اسفند
 0932است و شامل تمامی شرکتهای موجود در
بورس اوراق بهادار تهران یعنی  909شرکت میباشد.
دادههای بازده روزانه سهام از وبسایت مرکز پژوهش،
توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق
بهادار 00جمعآوری شده است .سایر دادهها شامل
ارزش بازار ،ارزش دفتری و حجم معامالت از کتابخانه
سازمان بورس و اوراق بهادار بهصورت حضوری دریافت
شده است.
 -4نتایج پژوهش
 -1-4مشخصات پرتفویهای مرتبشده بر اساس
شاخص تأخیر قیمت سهام
جدول ( )0تفاوت ویژگیهای سهام با تأخیر باال و
پایین را نشان میدهد .برای این منظور ،سهام مختلف
برحسب میزان شاخص تأخیر ساالنه ،به پرتفویهایی
متشکل از ده دهک تقسیم شدهاند .دهک اول شامل
سهام با کمترین شاخص تأخیر و دهک دهم مشتمل
بر شرکتهایی با بیشترین مقدار تأخیر میباشد.
سپس میانگین موزون (برحسب ارزش بازار)
ویژگیهای مختلف این دهکها محاسبه و در جدول
( )0گزارش شده است .این ویژگیها شامل ارزش بازار
شرکت ،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ،واریانس
بازده هفتگی ،بتای بازار (جمع ضرایب رگرسیون بازده
سهام بر روی بازده بازار به اضافه  4وقفه ،مطابق رابطه
( ،))2درصد مالکیت حقوقی ،نوسانات غیر-
سیستماتیک ،02متوسط بازده سال گذشتهی سهم 09و
متوسط بازدهی سه سال قبل سهم به استثنای یک
سال آخر هستند .همچنین بهمنظور سنجش
نقدشوندگی از چند شاخص شامل متوسط حجم
04
معامالت ماهانه در یک سال ،نسبت گردش سهام
(تعداد سهام معاملهشده در ماه تقسیم بر تعداد کل
سهام) ،شاخص عدم نقدشوندگی آمیهود (،00)2552
متوسط قیمت سهام 00و متوسط تعداد روزهای

02

معامالتی استفاده شده است .همچنین آماره  Fبرای
مقایسهی میانگین مقادیر محاسبهشده در بین تمامی
دهکها ارائه شده است که نشان میدهد برای
کدامیک از متغیرهای موردبررسی تفاوت آماری
معناداری میان دهکهای مختلف وجود دارد .دو ستون
آخر سمت راست ،ضریب همبستگی شاخص تأخیر با
متغیرهای موردبررسی را بر اساس سنجههای پیرسون
و اسپیرمن نشان میدهد.02
همانطور که در جدول ( )0مشاهده میشود،
تفاوت قابلمالحظهای میان شاخص تأخیر در دهک-
های اول و دهم وجود دارد ،بهطوریکه شاخص تأخیر
در دهک دهم حدوداً  05برابر دهک اول است.
بنابراین ،سهام موجود در بورس تهران از نظر سرعت
انعکاس اطالعات در قیمتها تفاوت قابلتوجهی با
یکدیگر دارند .بهعالوه ،همانطور که مشاهده میشود،
شرکتهای با تأخیر باال شامل شرکتهایی با اندازه
کوچک تر ،با نسبت ارزش دفتری به بازار باالتر ،و دارای
بازدهی کمتر در  02ماه و  90ماه قبل میباشند.
یک نکتهی قابلتوجه در مقایسه با پژوهشهای
قبلی این است که برخالف نتایج هو و ماسکوویتز
( ) 2550که نشان دادند سهام با تأخیر باال دارای بتای
باالتر هستند ،نتایج این پژوهش نشان میدهد که بتای
دهک دهم که شامل سهام با تأخیر باال است بهطور
متوسط کمتر از سهام با تأخیر پایین است .این یافته را
میتوان با استفاده از پژوهشهای انجام شده در حوزه
معامالت غیرهمزمان 09توضیح داد .این مطالعات
(دیمسون 0323 ،و ویلیامز و شولز )0322 ،نشان می-
دهند ،در بازارهای با نقدشوندگی پایین ،به دلیل عدم
معامله سهام برخی شرکتها در بعضی روزها و ساعت-
های بازار ،در بازدههای روزانه یا هفتگی ،بتا یا میزان
همبستگی با بازده بازار کمتر از میزان واقعی اندازه-
گیری میشود.
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جدول  -1تفاوت ویژگی های دهکهای سهام مرتبشده بر اساس شاخص تأخیر

* نشانگر معناداری در سطح  ** ،%05در سطح  %0و *** در سطح  0%میباشد.

با توجه به یافتههای این مطالعات ،میتوان گفت
دلیل پایینتر بودن بتای شرکتهای با تأخیر باال در
بورس تهران ،نقدشوندگی بسیار پایین این
شرکتهاست که باعث میشود علیرغم ریسک باالی
ذاتی آنها نتوانند به سرعت به تغییرات بازار واکنش
نشان داده و درنتیجه ،بتای آنها کوچکتر اندازهگیری
شود.
مرتون ( ) 0392درصد مالکیت حقوقی ،تعداد
سرمایه گذاران ،تعداد کارمندان شرکت ،تعداد تحلیل-
گران ،مخارج تبلیغات شرکت را عوامل ناشی از
اصطکاک شناخت سرمایهگذار عنوان میکند .متأسفانه
به دلیل محدود بودن اطالعات در دسترس از شرکت-
های بورس ایران تنها از درصد مالکیت حقوقی برای
شناسایی این اصطکاک در این تحقیق استفاده شده
است .همچنین به دلیل محدود و ناقص بودن اطالعات
این بخش اعداد گزارش شده تنها میانگین دادههای
شرکتهای موجود در آن دهک را گزارش میدهد.
همانگونه که در جدول ( )0مشاهده میشود آماره F
برابر  5/92بوده و تفاوت معناداری میان مالکیت
حقوقی سهام با دهکهای مختلف تأخیر ،مشاهده
نمیشود .یک توضیح احتمالی برای این موضوع ،باال
بودن مالکیت حقوقی بهصورت کلی و مشارکت نسبتاً
پایین سهامداران حقیقی در بورس تهران در مقایسه با
بورسهای توسعهیافته است .البته یافتن پاسخ دقیق

این موضوع ،مستلزم بررسی مستقل است که به
پژوهشهای آتی موکول میگردد.
همچنین ،بهمنظور بررسی رابطهی نقدشوندگی و
میزان تأخیر انعکاس اطالعات ،در جدول ( )0شاخص-
های مختلف نقدشوندگی شامل متوسط حجم معامالت
ماهانه در یک سال ،نسبت گردش سهام ،شاخص عدم
نقدشوندگی آمیهود ( ، )2552متوسط قیمت سهام و
متوسط تعداد روزهای معامالتی برای دهکهای
مختلف تأخیر انعکاس اطالعات بررسی و مقایسه شده
است.
همانطور که انتظار میرود ،نتایج جدول ( )0نشان
میدهد تأخیر ،رابطهی معکوسی با اکثر سنجههای
نقدشونگی دارد .03بهعبارتدیگر ،سهامی که انعکاس
اطالعات در قیمت آنها با تأخیر بیشتری اتفاق می-
افتد ،در مقایسه با سهام با سرعت انعکاس اطالعات
باال ،نقدشوندگی پایینتری دارند .این مسئله نشان
میدهد که ممکن است تأثیر شاخص تأخیر بر بازدهی
آتی صرفاً ناشی از نقدشوندگی بوده و این شاخص ،یک
عامل ریسک مستقل نباشد .برای بررسی این موضوع،
در بخش های بعدی در قالب معادله رگرسیون ،به
بررسی این موضوع پرداخته شده که آیا تأخیر در
انعکاس اطالعات صرفاً ناشی از نقدشوندگی پایین است
و یا خود یک عامل ریسک مستقل به شمار میآید.
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 -2-4تأخیر انعكاس اطالعات و متوسط بازده
مورد انتظار
در بخش قبل نشان داده شد که تفاوتهای
متعددی میان ویژگیهای سهام با تأخیر انعکاس
اطالعات باال و پایین وجود دارد .در این بخش ،به این
سؤال پرداخته میشود که آیا میزان تأخیر در انعکاس
اطالعات با بازده مورد انتظار سهم مرتبط است یا خیر.
جدول ( )2به بررسی رابطهی تأخیر قیمت و بازده
آتی سهام پرداخته است .در این جدول همچون جدول
( )0ابتدا سهام براساس شاخص تأخیر خود در پایان
هرسال مرتب و سپس به دهکهایی تقسیم شدهاند و
متوسط بازدهی ماهیانه آنها برای سال آتی بر اساس
دو روش میانگین موزون (برحسب ارزش بازار) و
میانگین ساده گزارش شده است.
همانطور که جدول ( )2نشان میدهد متوسط
بازده ماهیانه شرکتهایی که در دهک دهم هستند
(شرکتهای با تأخیر باال) نسبت به شرکتهایی که در
دهک اول هستند (شرکتهای با تأخیر پایین) مقدار
قابلتوجه ( 0/090بر اساس میانگین موزون و 5/933
بر اساس میانگین ساده) تفاوت دارد .تفاوت بازده این
دو دهک ،ساالنه معادل  04/02و  4/23درصد برحسب
میانگینهای موزون و ساده است که رقم قابل توجهی
است.

برای آنکه تأخیر در انعکاس اطالعات در قیمتها
یک عامل ریسک مستقل تلقی شود الزم است نشان
داده شود که بازده موردانتظار ناشی از آن ،با استفاده از
عوامل شناختهشده ریسک قابل توضیح نیست .برای
این منظور ،در بخش انتهایی جدول ( )2قدرت
توضیحدهندگی عوامل مختلف ریسک بر بازدهی
موردانتظار عامل تأخیر موردبررسی قرارگرفته است.
برای بررسی این موضوع ،تفاوت بازدهی ماهانه دهک
های اول و دهم بر روی عوامل شناختهشده ریسک
برازش میشود .عوامل ریسک مورداستفاده عبارتاند از
ریسک بازار در قالب مدل ارزشگذاری داراییهای
سرمایهای ، 25عوامل اندازه و ارزش بهعالوه عامل
ریسک بازار در قالب مدل فاما-فرنچ ( ،)0339بهعالوه
عامل شتاب در قالب مدل چهارعاملی کارهارت
( ،)0332و به عالوه عامل نقدشوندگی پستور و
استمباو ( )2559در قالب مدل پنج عاملی .همانطور
که مشاهده میشود ،هیچیک از پنج عامل ریسک
مورداستفاده قادر به توضیح کامل بازدهی موردانتظار
ناشی از تأخیر نیستند .مقادیر بهدستآمده برای آلفا
هم از نظر آماری و هم از نظر اقتصادی معنادار و
قابلتوجه هستند و بازدهی ساالنه نزدیک به  05درصد
را برای این عامل نشان میدهند.

جدول  -2اثر تأخیر انعكاس اطالعات بر بازده مورد انتظار

* نشانگر معناداری در سطح  ** ،%05در سطح  %0و *** در سطح  0%میباشد.
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جالب آنکه مقادیر تخمین زده شده برای آلفا در
این پژوهش ،با مقادیر تخمین زده شده در
پژوهشهای بورس آمریکا همخوانی دارد .بهعنوان
مثال ،هو و ماسکوویتز ( )2550مقدار آلفا را برای
مدلهای سه تا پنج عاملی به ترتیب 5/22 ،5/05 ،و
 5/29تخمین زدهاند 20که به اعداد تخمین زدهشده در
جدول ( )9نزدیک است .این موضوع که علیرغم
تفاوتهای متعدد ساختاری بازارهای مختلف ،آیا
میزان صرف ریسک عامل تأخیر در بازارهای مختلف
یکسان است نیازمند بررسیهای بیشتری است که به
پژوهشهای آتی موکول میشود.
در مجموع ،نتایج ارائه شده در این بخش نشان می
دهند که اوالً ،شرکتهایی که انعکاس اطالعات در
قیمتهای آنها با تأخیر طوالنیتری انجام میشود
بازدهی باالتری کسب میکنند ،و ثانیاً ،این بازده ناشی
از باالتر بودن ریسک این شرکتها است و با عوامل
شناختهشده ریسک قابل توضیح نیست.
 -3-4رگرسیون فاما مكبث
در بخش قبل ،بازده ناشی از تأخیر از طریق دهک-
بندی سهام بررسی شد .این روش ،باعث میشود بخش
زیادی از اطالعات موجود در قیمت سهام از طریق
تجمیع دادهها در هر دهک از بین برود .بهعالوه ،با
توجه به اینکه تنها یک سری زمانی ناشی از تفاضل
بازده دهک باال و پایین به دست میآید و درنتیجه
تعداد مشاهدات محدود است ،تعداد متغیرهای مستقل
از حد مشخصی نمیتواند فراتر رود و بنابراین،
نمی توان همه عوامل متعددی که بر بازده تأثیرگذار
هستند را در یک رگرسیون به طور همزمان کنترل
کرد .به همین دلیل ،یکی از روشهای رایج برای
سنجش بازده ناشی از عوامل ریسک ،استفاده از روش
معرفیشده توسط فاما و مکبث ( )0329است .در این
روش ،در هر دوره زمانی یک رگرسیون مستقل برازش
شده و ضرایب به دست آمده از مجموعه این
رگرسیون ها برای تحلیل معنادار بودن اثر متغیرها
مورداستفاده قرار میگیرد.

در جدول ( )9برای سنجش شاخص تأخیر بر روی
بازده ،در هر ماه بازده ماهانه شرکتها بر روی
مشخصات شرکت شامل لگاریتم ارزش بازار ،لگاریتم
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ،بازده تجمعی سال
گذشته سهام (به استثنای آخرین ماه) ،بازده تجمعی
سه سال گذشته سهام (به استثنای سال سوم) و
شاخص تأخیر تخمین زده شدهاند .همچنین از بازده
ماه گذشتهی سهام نیز بهعنوان یک متغیر کنترلی
اضافی جهت جلوگیری از اثر بازگشت کوتاهمدت بازده
جگادیش ( )0335استفاده شده است.
ستون اول جدول ( ) 9نتایج رگرسیون برخی عوامل
شناختهشده مؤثر بر بازده را بدون درنظر گرفتن
شاخص تأخیر نشان میدهد .رابطهی مثبت میان
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده ،نشاندهنده
عامل ارزش است و مطابق با شواهد ارائه شده در
ادبیات ،افزایش ارزش دفتری به بازار منجر به افزایش
بازده میشود .همچنین ،رابطهی مثبت میان بازده
سال قبل ( )%-2,-02مطابق با پژوهشهای پیشین و
نشاندهنده اثر شتاب 22است (جگادیش و تیتمن،
 .)0339رابطهی عامل اندازه و بازده برخالف انتظار
مثبت است که تنها در سطح  %05معنادار است .نتایج
سایر عوامل ،از نظر آماری معنادار نیستند.
ستون دوم جدول ( )9رابطه میان شاخص تأخیر و
بازده را نشان میدهد که مثبت و در سطح  %0معنادار
است .این رابطه نشان میدهد سهام با شاخص تأخیر
باال که انعکاس اطالعات در آنها با سرعت کمتری رخ
می دهد ،بازده باالتری دارند که با نتایج ارائه شده در
بخش قبل همخوانی دارد.
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جدول  -3اثر شاخص تأخیر بر بازده ماهانه سهام با استفاده از رگرسیون فاما  -مكبث
گردش معامالت حجم معامالت

نقدشوندگی

لگاریتم (اندازه)

*5/5045
()0/09

*5/5009
()0/99

***5/5202
()2/99

-5/5502
()-5/03

لگاریتم ()B/M

**5/5009
()0/39

**5/5005
()2/55

**5/5095
()2/00

**5/5099
()2/03

**5/5003
()2/53

بازده (%)- 02,-90

-5/5522
()-0/20

-5/5522
()-0/00

*-5/5590
()-0/03

-5/5509
()-2/50

-5/5520
()-0/92

بازده (%)-2,-02

***5/5042
()2/95

**5/5020
()2/90

5/5504
()0/22

5/5540
()5/93

**5/5020
()2/25

بازده (%)-0،-0

5/5034
()5/35

5/5042
()5/03

-5/5545
()-5/03

-5/5022
()-5/02

5/5004
()5/09

**5/5030
()2/22

***5/5222
()2/04

***5/5299
()2/20

**5/5022
()2/59

*-5/5932
()-0/32
***5/5290
()2/02

*-5/5900
()-0/20
***5/5239
()9/00

5/5042
()5/25
5/5555
()5/59

شاخص تأخیر
لگاریتم تعداد روزهای معامالتی
لگاریتم (شاخص نقدشوندگی)

*

5/5025
()0/39

* نشانگر معناداری در سطح  ** ،%05در سطح  %0و *** در سطح  0%میباشد.

همانطور که گفته شد ،مهمترین عاملی که ممکن
است توضیحدهنده اثر تأخیر بر بازده باشد،
نقدشوندگی است .بهعبارتدیگر ،ممکن است شاخص
تأخیر بهطور غیرمستقیم یک سنجه نقدشوندگی باشد
که در این صورت ،بازده مربوط به آن ناشی از ریسک
نقدشوندگی است و نه اصطکاک و کندی در انعکاس
اطالعات .سه ستون بعدی جدول ( )9نتایج رگرسیون

همبستگی بر نتایج آماری ،سه رگرسیون مجزا انجام
شده است .همانطور که نتایج نشان میدهد ،شاخص
تأخیر همچنان با وجود این متغیرهای نقدشوندگی از
نظر آماری معنادار است و بنابراین ،اثر تأخیر ناشی از
نقدشوندگی نیست .در مجموع ،نتایج جدول ( )9نشان
میدهد که تأخیر در انعکاس اطالعات ،یک عامل
ریسک مستقل است که با سایر عوامل شناختهشده

فاما -مکبث را در حضور سنجههای مختلف
نقدشوندگی نشان میدهد .ازآنجاکه نقدشوندگی به
شکلهای مختلف قابلتعریف و اندازهگیری است ،در
این بررسیها از سنجههای نقدشوندگی مختلف
استفاده شده است .در هر سه ستون ،لگاریتم تعداد
روزهای معامالتی سهم بهعنوان یک سنجه
نقدشوندگی آورده شده است .بهعالوه ،سه سنجه حجم
معامالت ،نسبت گردش معامالت و شاخص
نقدشوندگی آمیهود در سه ستون مجزا به ترتیب آورده
شدهاند .برای حل مشکل همبستگی باالی این سه

ریسک قابل توضیح نیست.

سنجه با یکدیگر و جلوگیری از اثرگذاری این

02

 -5نتیجهگیری و بحث
در این پژوهش با استفاده از یک سنجه تجربی
شدت اصطکاک بازار ،به بررسی تأخیر در انعکاس
اطالعات در قیمت سهام و اثر آن بر بازده بهعنوان یک
عامل ریسک سرمایهگذاری پرداخته شد .نتایج نشان
میدهند سهامی که اطالعات در آنها با تأخیر
بیشتری منعکس میشود بازده باالتری نسبت به سایر
سهام کسب می کنند و این بازده با استفاده از سایر
عوامل شناختهشده ریسک مانند اندازه ،ارزش ،شتاب،
و نقدشوندگی قابل توضیح نیست .این نتایج با یافته
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های هو و ماسکوویتز ( )2550و سایر پژوهش های
مربوط به رابطهی میان تأخیر انعکاس اطالعات با بازده
آتی سهام در بازار امریکا سازگار است .این پژوهش ها
نشان می دهند شرکتهایی که در آنها قیمت با
تأخیر نسبت به انتشار اطالعات واکنش نشان میدهد
صرف بازدهای کسب میکنند که این صرف بازده
توسط معیارهای شناختهشده ریسک قابل تشریح
نیست.
یافته های این پژوهش همچنین با نتایج مطالعات
پیشین در مورد کارایی بورس تهران سازگار است و به
شناخت بهتر عوامل ایجاد ناکارایی بازار کمک می کند.
این پژوهش ها شواهد متعددی از ناکارایی بورس
تهران در سطوح مختلف ضعیف و نیمه قوی ارائه می
کنند .شواهد ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد
یکی از ع وامل موثر بر ناکارایی بورس تهران ،تأخیر در
انعکاس اطالعات به دلیل وجود اصطکاک در بازار
است.
با توجه به اهمیت انعکاس اطالعات در قیمتها
برای دستیابی به کارایی بازار و نیز اثر آن بر بازده و
متعاقباً هزینه تأمین مالی شرکتها از بازار ،الزم است
درک کاملتری از عوامل ایجادکننده اصطکاک و ایجاد
تأخیر در انعکاس اطالعات به دست آمده و بهعالوه،
راهکارهایی برای کاهش این تأخیر و بهبود انعکاس
اطالعات در بازار توسط نهاد ناظر بازار بررسی و اجرا
گردد.
یکی از عوامل معرفیشده در پژوهشهای پیشین
که توضیحدهنده تأخیر در انعکاس اطالعات است ،عدم
توجه سرمایهگذاران به سهام برخی شرکتها است.
عواملی همچون تبلیغات ،میزان فاصله از مراکز مالی و
پایتخت ،و نیز مالکیت حقوقی بهعنوان عوامل مؤثر بر
شاخص تأخیر اطالعات معرفیشدهاند .یکی از
محدودیتهای پژوهش حاضر ،عدم امکان بررسی
جامع بر روی تأثیر میزان توجه سرمایهگذاران بر شدت
تأخیر در انعکاس اطالعات است که ناشی از عدم
دسترسی به داده است .تنها سنجه از میزان توجه
سرمایه گذاران که در این پژوهش بررسی شد میزان

مالکیت سرمایهگذاران حقوقی است که به دالیلی
همچون حضور کمرنگ و درصد پایین مالکیت حقیقی
در بورس تهران سنجه ایده آلی نیست و با نتایج
بدست آمده در بورس های توسعه یافته متفاوت است.
بنابراین ،یکی از زمینههای پیشنهادی برای پژوهش-
های آتی بررسی جامعتر برروی ارتباط میزان توجه
سرمایه گذاران با میزان تأخیر در انعکاس اطالعات در
قیمتها است.
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سنجش تأخير در انعکاس اطالعات در بورس اوراق بهادار تهران
.31

.31

.31

.31

.39

.53

برای اجتناب از اثرات بازگشت کوتاه مدت از بازده ماه آخر یعنی اسفند
صرفنظر کرده ایم .برای توضیح بیشتر به جگادیش ( )3991مراجعه
کنید.
14.
turnover
این شاخص یکی از رایج ترین شاخص های اندازه گیری نقدشوندگی
سهام است که برابر است با قدر مطلق بازدهی روزانه سهم تقسیم بر حجم
معامالت روزانه به لایر ضربدر 3111111
معموالً قیمت سهام کوچک و غیرنقدشونده کوچکتر است و لذا به عنوان
یک شاخص نقدشوندگی مورد استفاده قرار میگیرد .برای توضیح بیشتر
به چونگ و یانگ ( )5132مراجعه کنید.
سنجه اسپیرمن به منظور سنجش میزان یکنوا بودن دو سری داده از نظر
ترتیب دادهها به کار می رود و سنجه پیرسن رابطه خطی میان دو سری
داده را میسنجد.
18.
Non-synchronous trading
تنها مورد استثناء شاخص آمیهود است که رابطه معناداری با تأخیر
ندارد .با توجه به اینکه در حد اطالع نویسندگان ،کارایی این شاخص قب ً
ال
در بازار بورس تهران ارزیابی نشده ،نتیجه مشخصی از این مشاهده
گرفته نمیشود.
20.
CAPM
به پنل  Cجدول  5پژوهش مذکور مراجعه شود.
22.
Momentum effect
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