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چكیده
هدف این پژوهش ،بررسی آزمون همزمانی قیمت سهام بر ریسک کاهش قیمت سهام شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران است .در این پژوهش اطالعات مالی  901شرکت در طی دوره زمانی  9831تا
 9811بررسی شده است ( 451شرکت  -سال) .برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره ترکیبی
استفاده شده است .بطورکلی ،نتایج نشان می دهد که همزمانی قیمت سهام ،عامل تاثیرگذاری بر ریسک کاهش
قیمت سهام است.
سایر یافته های پژوهش حاکی از وجود اثر مثبت و معنادار ضریب منفی چولگی بازده سهام و شاخص سود
آوری بر ریسک کاهش قیمت سهام و همچنین رابطه معکوس (منفی) نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی
و اندازه شرکت بر ریسک کاهش قیمت سهام و نیز بی معنا بودن رابطه فرصتهای رشد و اهرم مالی با متغیر
ریسک کاهش قیمت سهام می باشد.
واژههای كلیدی :همزمانی قیمت سهام ،ریسک کاهش قیمت سهام ،بازده سهام.

 -9استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) Mehran.matinfard2@gmail.com
 -2کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران sohbat8@gmail.com
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مهران متين فرد و صحبت صالح ورزی

 -1مقدمه
در ایران نقش بازارهای سرمایه در ساختار مالی
بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و
پررنگ تر از سایر بازارها میباشد(پیتروسکی و رول
استون .)2001( ،عوامل مؤثر بر قیمت سهام شرکتها
را می توان به عوامل داخلی (تحت کنترل مدیریت
شرکتها) و عوامل خارجی (خارج از کنترل مدیریت
شرکتها ا) تقسیم نمود (فرناندس و فریرا.)2001 ،
ریسک کاهش قیمت سهام در بازار یکی از نگرانیهای
اصلی سرمایهگذاران است و پژوهش در این زمینه
می تواند برای بازار سرمایه حائز اهمیت باشد .افزایش
پدیده کاهش قیمت سهام ،سبب بدبینی سرمایهگذاران
در مورد سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار میشود،
که این مسأله در نهایت میتواند سبب خارج ساختن
منبع سرمایهگذاران توسط آنها از بورس اوراق بهادار
شود .در اقتصاد رو به رشد حال حاضر سرمایهگذاران،
مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی ،همواره به
دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا
بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند
مدت ثروت خود را افزایش دهند (چن و همکاران،
 .)2002بنابراین تعیین میزان تاثیر عواملی که بر روی
بازده و قیمت سهام شرکتها تاثیر میگذارد ،هم از
جهت سرمایهگذاران و هم از جهت مدیران مالی از
اهمیت به سزایی برخوردار است (بیک و همکاران،
.)2090
در ادامه ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان
میشود .سپس روش پژوهش ،فرضیهها و مدلهای
مورد استفاده تشریح خواهند شد .در نهایت یافتههای
حاصل از تحلیل آماری بررسی و تفسیر شده و
نتیجهگیری نیز بیان میشود.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
سرمایه گذاران در زمره سزاوارترین گروهها برای
دریافت اطالعات به موقع می باشند .تغییرات قیمت
سهام یک منبع مهم اطالعاتی و مؤثر برای آنان در
ارزیابی وضعیت واحد تجاری است .بنابراین مهمترین
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مساله برای سرمایه گذاران امکان پیش بینی تغییرات
قیمت است .ما در این پژوهش فرض میکنیم که
نظارت قوی سرمایهگذاران ،تصمیمگیریهای مدیریت
در ارتباط با جریانهای نقدی را محدود کرده و باید
ریسک در ارتباط با قیمت سهام کاهش داده شود .چن
و همکاران ( ،)2002نظارت سرمایهگذاران را شامل هر
دو مورد گردآوری اطالعات خاص شرکت و نفوذ
مدیریت در ارتباط با حفاظت از حقوق مالکیت
سرمایهگذاران نهادی میدانند .معموال بازده در یک
دوره معین شامل هر گونه وجه نقد دریافتی به اضافه
تغییرات قیمت دارایی در طول دوره تقسیم بر قیمت
اوراق یا دارایی در زمان خرید است (گومپرز و
همکاران.)2008 ،
ریسک کاهش(سقوط) قیمت سهام و دیدگاه های
مختلف موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام طی سال
های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال ،2003
توجه بسیاری را به خود جلب کرده است .این تغییرات
عمدتاً به دو صورت سقوط و جهش قیمت سهام رخ
میدهد .با توجه به اهمیتی که سرمایه گذاران برای
بازده سهام خود قائل هستند ،پدیده سقوط سهام که
به کاهش شدید بازده منجر می شود ،در مقایسه با
جهش بیشتر مورد توجه پژوهشگران بوده است.
تعریف سقوط قیمت سهام دارای سه ویژگی مشخص
است.
الف) سقوط قیمت سهام یک تغییر بسیار بزرگ و
غیر معمول در قیمت سهام است که بدون
وقوع یک حادثه مهم اقتصادی رخ می دهد؛
ب) این تغییرات بسیار بزرگ به صورت منفی
هستند؛
ج) سقوط قیمت سهام یک پدیده واگیردار در
سطح بازار است .بدین معنی که کاهش قیمت
سهام تنها به یک سهام خاص منحصر نمی
شود ،بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را
شامل می شود .
هریک از ویژگیهای سه گانه فوق ،در مجموعه ای
از حقایق تجربی ،مستدل و قوی ریشه دارند .در رابطه
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با ویژگی نخست ،هانگ و استین ، )2008( 9بیان می
کنند که بسیاری از تغییرات بزرگی که بعد از
جنگجهانی در شاخص ( ) 2s & p500رخ داده است و
به ویژه سقوط بازار در اکتبر  ،9132به دلیل افشای
اخبار مربوط به یک رویداد مهم و قابل توجه نبوده
است .
ویژگی دوم تعریف فوق ناشی از یک عدم تقارن
تجربی و قابل توجه در تغییرات بازده بازار است؛ بدین
معنی که تغییرات بزرگ در قیمت بیشتر به صورت
کاهش و کمتر به صورت افزایش بوده است .این عدم
تقارن به دو طریق قابل اثبات است .نخست از طریق
مشاهده مستقیم دادههای تاریخی مربوط به بازده بازار،
می توان این عدم تقارن را به وضوح مالحظه کرد.
بررسی داده های مزبور نشان می دهد که از  90تغییر
بزرگی که بعد از سال  9112در شاخص s & p 500
رخ داده است 1 ،مورد آنها کاهش بوده است .به طور
کلی ،بخش وسیعی از ادبیات مربوط به بازار سهام،
بیانگر آن است که بازده سهام در طول زمان نشان
دهنده چولگی منفی یا نوسان نامتقارن است .
سومین ویژگی تعریف سقوط قیمت سهام این
است که سقوط پدیده ای است که تمام بازار را در بر
میگیرد .بدین معنی که این پدیده به تمام انواع سهام
موجود در بازار سرایت می کند.
تقریباً در تمام مطالعات انجام شده ،پدیده سقوط
قیمت سهام به عنوان پدیده ای مترادف با چولگی
منفی بازده سهام ،از لحاظ آماری این گونه تعریف شده
است« :سقوط قیمت سهام به عنوان پدیدهای نادر در
بازار سرمایه ،زمانی رخ می دهد که بازده ماهانه خاص
شرکت طی یک دوره زمانی 8/2،انحراف معیار کمتر از
میانگین بازده ماهانه خاص شرکت طی همان دوره
باشد» .اساس این تعریف بر این مفهوم آماری قرار دارد
که با فرض نرمال بودن توزیع بازده ماهانه خاص
شرکت ،نوسانهایی که در فاصله میانگین به عالوه 8/2
انحراف معیار و میانگین منهای  8/2انحراف معیار قرار
می گیرند ،از جمله نوسانهای عادی محسوب میشوند
و نوسانهای خارج از این فاصله جزو موارد غیرعادی

قلمداد می شوند .با توجه به اینکه سقوط قیمت سهام
یک نوسان غیرعادی است ،عدد 8/2به عنوان مرز بین
نوسانهای عادی و غیر عادی در نظر گرفته میشود .
بلک و کریستی )2002( 8در توضیح چگونگی بروز
پدیده سقوط قیمت سهام ،نظریه اثرات اهرمی را ارایه
کردند .این نظریه بیان می کند که کاهش (افزایش) در
قیمت سهام یک شرکت ،اهرم های مالی و عملیاتی آن
را افزایش (کاهش) می دهد و متقابالً منجر به نوسان
بازده سهام و این واکنش نامتقارن ،چولگی منفی بازده
سهام را به همراه دارد .بالنچارد و واتسون)9132( 1
در توضیح پدیده چولگی منفی بازده سهام ،مدل حباب
تصادفی قیمت سهام را مطرح کردند .بر اساس
نظریههای مالی نوین ،ارزش یک سهم با جمع ارزش
فعلی جریانهای نقدی آتی آن برابر است .همچنین بر
اساس فرضیه بازار کارا ،قیمت سهام در یک بازار کارا
برابر یا در محدوده ارزش ذاتی آن در نوسان است .اما
در بعضی مواقع براثر یک شوک (انتشار اطالعات جدید
و ،)...قیمت ها بدون هیچ توجیه بنیادی و اقتصادی
افزایش می یابد و به عبارت دیگر قیمت سهام بهگونه
چشمگیری افزایش می یابد .از این فرایند در ادبیات
مالی با عنوان حباب قیمتی یاد می شود .بالنچارد و
واتسون معتقدند که چولگی منفی بازده سهام یا سقوط
قیمت سهام از ترکیدن حباب های قیمتی ناشی می
شود .
همزمانی قیمت سهام و بازده سهام
جانسون ،همزمانی قیمت سهام را اینگونه تعریف
میکند :درجه ای از اطالعات بازار و صنعت است که در
قیمت سهام شرکت منعکس میشود .همچنین دورنف
و مورک و یونگ( )2008و پیتروسکی و رولستون
( )2001همزمانی بازده سهام را اینگونه تعریف کرده
اند :نشان دهنده این است که تا چه حد بازده بازار و
صنعت ،تغییرات بازده سهام شرکت را شرح میدهد .
رفتار قیمت سهام از دو عامل حرکت بازار و اطالعات
خاص شرکتی تبعیت میکند .حرکت بازار که متاثر از
عوامل مختلف اعم از مسائل داخلی و خارجی و
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سیاسی و  ...خواهد بود و اطالعات خاص شرکتی که
مربوط به عوامل خود شرکت است .اعتماد بیشتر
سرمایه گذار به سود شرکت وابسته به اطالعات خاص
شرکتی بیشتر است .اعتماد بیشتر سرمایه گذار به سود
شرکت وابستگی بیشتری به اطالعات خاص شرکتی
دارد و در صورتی که ارتباط بین بازده شرکت و بازده
بازار(همزمانی قیمت)پایین باشد ،نشان دهنده بیشتر
بودن اطالعات خاص شرکتی است .بنابراین می توان
گفت پایین بودن همزمانی بازده سهام شرکتها ،در
واقع بیانگر این موضوع است که قیمت آنها وابستگی
کمتری به حرکت بازار دارد ،چون مقدار بیشتری از
اطالعات خاص شرکتی وجود دارد که فعاالن بازار به
آن اطمینان میکنند .
پیتروسکی و رولستون ( ،)2001با استفاده از
همزمانی قیمت به تجزیه و تحلیل مقدار نسبی
اطالعات خاص شرکتی که در قیمت منعکس میشود
پرداختند که متوجه شدند معامالت درون گروهی و
سرمایه گذاران نهادی به طور کلی اطالعات خاص
شرکتی بیشتری برای بازار فراهم میکنند .در حالی که
بسیاری از شواهد مطابق با تفسیر همزمانی قیمت
سهام به عنوان یک معیاری از مقدار نسبی اطالعات
خاص شرکتی است که در قیمت سهام منعکس
میشود ،اما تعداد کمی از مطالعات وجود دارد که
استدالل میکنند همزمانی قیمت به جای اطالعات
خاص شرکتی ،پارازیت موجود در فرآیند معامالت را
در خود جای میدهد .در تالش برای تطبیق تفاوت در
یافته های تجربی همزمانی قیمت ،لی و لیو ()2002
یک مدل از ریسک غیرسیستماتیک ارائه دادند .آنها
نشان دادند که ریسک غیرسیستماتیک را میتوان به دو
جزء پارازیت و جزء اطالعاتی تجزیه کرد .آنها بیشتر
جزء اطالعاتی را به دو بخش بهروزرسانی اطالعات و
بخش تحلیل عدم اطمینان تجزیه کردند .ارزشمندی
)کیفیت ارائه اطالعات) قیمت با اجزای پارازیت کاهش
می یابد ،اما با جزء اطالعات رابطه برعکس دارد
(جانسون).2001،
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بازده سهام و عوامل موثر بر آن  :بازده سهام عادی،
عبارتست از مجموعه عایداتی که در طول یک دوره
مالی به شرح ذیل به دارنده سهم تعلق می گیرد که
شامل :تغییر قیمت  ،سود نقدی هر سهم ،
عوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را میتوان
به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری
است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد میپذیرد و
گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود
همان سهم مربوط میباشد.
متغیرهای اقتصادی مختلفی را میتوان به عنوان
عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت ،اما اگر
بخواهیم یک متغیر را به عنوان تاثیرگذارترین متغیر
انتخاب کنیم ،بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه
است .برای سادگی ،تمام عوامل انحصاری که تنها بر
یک سهم موثر هستند را نیز در یک عامل خالصه
میکنیم .به این ترتیب میتوان مدل معروف به مدل
بازار را ساخت .مطابق این مدل ،بازده هر سهم از دو
عامل تشکیل میگردد که یک جزء آن ناشی از بازار
است که ضریب تاثیرپذیری سهم از بازار را بتا
مینامند؛ جزء دیگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم
است که آلفا نامیده میشود.
بسیاری از سرمایه گذاران در پیش بینی های خود،
عواملی از قبیل بازدهی سهام و نسبت قیمت به سود را
در نظر می گیرند و هنگامی که بازده سهام کاهش می
یابد و یا نسبت قیمت به سود به طور بی سابقه ای
افزایش می یابد ،آنها را زنگ خطر تلقی می کنند.
بدین ترتیب چنین مطرح می شود که علت تغییرات
در روند اولیه قیمت سهام ،سوددهی شرکت های صادر
کننده سهام می باشد .این مسئله در مورد یک صنعت
خاص نیز می تواند صادق باشد.
 -1-2پیشینه پژوهش
تا کنون در ایران هیچ پژوهشی به بررسی نقش
همزمانی قیمت سهام در کاهش ریسک قیمت سهام
در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند نشده است .لذا
به تعدادی از پژوهشیهایی که در رابطه با سقوط
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قیمت سهام و نوسانات قیمت سهام و ریسک
سیستماتیک و بازده درداخل( بورس اوراق بهادار
تهران)وخارج پرداخته و اشاره شده است.
مردگی قشمی( ،)9818در پژوهش خود تحت
عنوان "بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام و
نسبتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران" به بررسی رابطه بین ده نسبت
مالی و تغییرات قیمت سهام پرداخت .نسبتهایی که
او برای بررسی روابط باال منطبق بر پژوهشهای قبلی
انتخاب کرده است عبارتند از :نسبت جاری ،نسبت
آنی ،نسبت بازده داراییها ،نسبت بازده حقوق صاحبان
سهام ،نسبت گردش موجودی کاال ،نسبت گردش
داراییهای ثابت ،نسبت سود ناخالص به فروش ،نسبت
سود به فروش ،نسبت سود هر سهم و نسبت قیمت به
درآمد .نتایج این پژوهش نشان داد که بین نسبتهای
مالی و تغییرات قیمت سهام رابطه معنیداری وجود
دارد .این پژوهش نشان داد که بین نسبت جاری،
نسبت حقوق صاحبان سهام ،سود هر سهم و قیمت هر
سهم رابطه قویتری وجود دارد.
فروغی و همکاران ( )9810به بررسی تأثیر شفاف
نبودن اطالعات مالی بر ریسک ریزش آتی قیمت سهام
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران پرداختند .یافتهها ،حاکی از آن است که بین
عدم شفافیت اطالعات مالی و ریسک سقوط آتی
قیمت سهام رابطه مستقیم وجود دارد .بنابراین،
میتوان نتیجه گرفت که با افزایش عدم شفافیت در
گزارشگری مالی ،ریسک سقوط آتی قیمت سهام
افزایش مییابد .نتایج این پژوهش ،همچنین نشان
میدهد که در شرایطی که بین مدیران و
سرمایهگذاران عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد ،اثر عدم
شفافیت اطالعات مالی بر افزایش ریسک سقوط آتی
قیمت سهام بیشتر است .
مرادی و همکاران ( ،)9810به بررسی تأثیر
محافظهکاری حسابداری بر کاهش ریسک ریزش
قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و
 10شرکت را از سال  32 -30بررسی نمودند.

یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین وجود و یا
عدم وجود رویداد سقوط سهام در طول دوره پژوهش
با سطح محافظهکاری حسابداری ،یک رابطه معکوس و
معنادار وجود دارد .به عبارت دیگر ،یافتهها حاکی از
تأثیر مثبت محافظهکاری حسابداری بر کاهش ریسک
سقوط قیمت سهام است .همچنین ،رابطه بین
محافظهکاری با وجود یا عدم وجود رویداد سقوط
قیمت سهام در شرکتهای دارای سطح عدم تقارن
اطالعاتی باال ،به لحاظ آماری معنادار نیست و عدم
تقارن اطالعاتی ،نتوانسته است تأثیر محافظهکاری در
کاهش ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش دهد
دیانتی دیلمی و همکاران ( ،)9819به بررسی تأثیر
مدیریت سرمایه در گردش بر کاهش احتمال ریسک
ریزش قیمت سهام میپردازند .شواهد نشان میدهند؛
مدیریت سرمایه در گردش احتمال ریسک ریزش
قیمت سهام را به صورت معناداری کاهش میدهد.
آن و زنگ ، ) 2091( 5در تحقیقی با عنوان
"همزمانی قیمت سهام ،شاخص سودآوری و
سرمایهگذاران نهادی " به بررسی رابطه بین این سه
عامل پرداختند .آن ها به طور خاص در ارتباط با رابطه
بین دو عامل همزمانی قیمت سهام و ریسک
ورشکستگی ناگهانی با مالکیت شرکتها
(سرمایه گذاران نهادی) ،یک رابطه منفی برقرار کرده
که با انگیزه بسیار قوی نشان از نگهداشت باالی افق
های سرمایهگذاری طوالنی مدت میباشد .در واقع
رابطه مثبت میان سرمایهگذاران نهادی با دو عامل
ریسک ورشکستگی ناگهانی و همزمانی قیمت سهام
گذار بوده و بیشتر گرایش به انجام معامله بر مبنای
نظارت خواهد بود .یافته های آنها نشان داد که
نظارت سرمایهگذاران نهادی در ارتباط با جریانهای
نقدی شرکت کنترل مدیران را محدود کرده و ریسک
خاصی که در شرکت توسط مدیران ایجاد شده را
جذب خود نموده و در نتیجه ریسک  R2را به سطح
پایینتری کاهش میدهد .عالوه بر این نظارت
سرمایه گذاران نهادی سبک و کم بوده و انباشتن اخبار
بد مدیریتی ،نتایج خودش را در ریسک ورشکستگی
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قیمت سهام نش ان داده و هنگامی که اخبار بد انباشته
شده باشد نهایتا رها شده و باعث این ناهمسانیها
خواهد شد.
هانگ و چن ( )2009به پیشبینی ریزش قیمت
سهام توسط سه متغیر حجم معامالت ،بازدههای
گذشته سهام و چولگی قیمت سهام پرداختهاند .نتایج
این پژوهش این طور بیان میشود که ،چولگی منفی
بازده روزانه سهام یا همان پدیده ریزش قیمت سهام
در سهامی مشخصتر است که دو مورد زیر را تجربه
کرده باشند :اول یک افزایش در حجم معامالت سهام
نسبت به روند آن درطی شش ماه گذشته ،دوم
بازدههایی مثبت را در بیش از  84ماه قبل تجربه کرده
باشند .پژوهشگر در این مقاله این طور نتیجه میگیرد
که یافته اول این پژوهش مطابق است با مدل هانگ و
استین که پیشبینی مینماید عدم تقارنهای منفی در
بازده سهام زمانی اتفاق میافتد که یک اختالف نظر
بزرگ بین عقاید سرمایهگذاران وجود دارد.
کالن و فانگ ( )2098به بررسی رابطه بین
سرمایه -گذاران نهادی و ریزش قیمت سهام شرکت
پرداختند .این پژوهش دو دیدگاه مخالف از سرمایه
گذاران نهادی را مورد آزمون قرار میدهد :دیدگاه
نظارتی (مانیتورینگ) در مقابل سلب مالکیت .نتایج
این پژوهش حاکی از آن است که شواهد محکمی در
مورد رابطه معکوس بین مالکان نهادی و ریزش قیمت
سهام در آینده وجود دارد .این مسأله بدان دلیل است
که ،سرمایهگذاران نهادی از طریق نظارت بر مدیریت
مانع از انباشته شدن اخبار بد در شرکت (یکی از
مهمترین دالیل ریزش قیمت سهام) میشوند.
 -3فرضیه پژوهش
براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش که در باال به
آن اشاره شد ،فرضیه زیر تدوین شده است:

بین همزمانی قیمت سهام و ریسک کاهش قیمت
سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
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 -4روششناسی پژوهش
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع
تحقیقات توصیفی و همبستگی قرار دارد ،از این رو که
در پی یافتن رابطه معناداری بین متغیرهای تحقیق
هستیم و همین طور به مطالعه حدود تغییرات متغیر
وابسته با توجه به حدود تغییرات متغیرهای مستقل
میپردازیم .شیوه استدالل پژوهش ،قیاسیـ استقرایی
میباشد .قیاسی به این دلیل که برای چارچوب نظری
و پیشینه پژوهش از مسیر کتابخانه ،مقاالت و
اینترنت استفاده شده است و استقرایی به دلیل آنکه
جمعآوری اطالعات از مسیر دادههای اولیه برای قبول
یا رد فرضیه ها انجام پذیرفته است .با استفاده از
دادههای جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق،
فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار میگیرد .روش آزمون
4
فرضیات در مطالعه حاضر روش دادههای پانل
میباشد که با بهرهگیری از نرمافزارهای 2 ،Spss 20
 Eviewsو  Minitab94انجام خواهد شد.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
بنابر اعالم سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار
تهران کلیه شرکتهای پذیرفته شده تا پایان سال
 9811شامل  520شرکت در  82گروه صنعتی بودهاند.
بنابراین در تحقیق حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته
شده در بورس و اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی
شش ساله ،از سال  9831تا  ،9811جامعه آماری
تحقیق می باشند.متغیرهای پژوهش ،اطالعات مورد
نیاز در دسترس بجزء شرکتهای واسطهگری مالی
(سرمایهگذاری ،هلدینگ ،لیزینگ و بانکها و بیمهها)
به دلیل متفاوت بودن عملکرد آنها ،نباشند .با توجه
به اطالعات مورد نیاز از سال  ،9831شرکتهایی که
حداکثر تا پایان اسفند ماه سال  9832در بورس و
اوراق بهادار تهران پذیرفته شدهاند و نام آنها تا پایان
سال  9811از فهرست شرکتهای یاد شده ،حذف
نشده باشد.در طول دوره موردنظر ،سهام آنها به طور
فعال در بورس معامله شده باشد .به منظور افزایش
قابلیت مقایسه شرکتهای مورد بررسی،و در دوره
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مورد مطالعه تغییر دوره مالی نداشته باشند.براین
اساس ،تعداد  901شرکت در دوره زمانی  9831تا
 9811به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.
 -5مدل و متغیرهای پژوهش
مدل پژوهش برگرفته از پژوهش پراتو و همکاران
( )2099و متغیرهای تعدیل شده پژوهش ،زنگ
( )2091به صورت زیر برآورد شده است:
CRASH i , t   0  1 SYNCH i ,t   2 NCSKEWi ,t
  3 IOi ,t   4 MTBi ,t   5 SIZEi ,t
  6 LEVi ,t   7 ROEi ,t   i ,t

با توجه به فرضیه پژوهش ،متغیر وابسته این پژوهش
متغیرهای این پژوهش به سه گروه طبقه بندی می
شود :
( : CRASH i ,tریسک کاهش قیمت سهام)برابر
است با مجموع اثرات متغیرهای تاثیرگذار بر نوسانات
کاهش قیمت سهام که معموال از تقابل متغیرهای
نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها ،نسبت سود
انباشته به کل داراییها ،نسبت سود قبل از بهره و
مالیات به کل داراییها ،نسبت ارزش دفتری حقوق
صاحبان سهام به کل بدهیها و نرخ رشد قیمت سهام
به دست میآید (بانسال و همکاران.)2001 ،
مطابق تحقیق هاتن (" )2001سقوط قیمتی
ماهانه" را در یک سال مالی برای یک شرکت زمانی در
نظر میگیریم که آن شرکت بازدهی ماهانه  8.2برابر
انحراف معیار زیر میانگین بازده ماهانه خاص شرکت
برای کل سال مالی را تجربه کند 8/2(.انحراف معیار
به این دلیل انتخاب شده است که در تحقیقات قبلی
(هاتن  ،2001کیم و ژانگ  )2090از این مقدار
استفاده شده است ).
بازده ماهانه خاص یک شرکت که با  wنشان می
دهیم برابر است با لگاریتم طبیعی عدد یک به عالوه
عدد باقیمانده ای که از فرمول زیر محاسبه می گردد:
) w j ,t  log(1   j ,t

rj , t  a j  B1 J rm , r  2  B2 j rm , t 1  B3 j rm , t
 B4 J rm , t 1  B5 j rm ,t  2   jt

که در فرمول فوق

r j ,t

بازده سهام شرکت  jدر ماه

r
 tمی باشد و  m ,tبازده بازار (بر اساس شاخص بازار)
خواهد بود .در این فرمول به این دلیل درمحاسبه ی
بازده چند ماه قبل و بعد استفاده شده است تا نشان
دهیم که بازده یک سهم در یک دوره ی خاص چگونه
تغییر می کند ،و روند بازده آن چگونه است .بنابراین
چنانچه ( wبازده خاص سهام) کمتر از  8/2برابر
انحراف معیار نسبت به میانگین باشد ،درآن صورت
خواهیم گفت که آن شرکت دچار سقوط قیمت شده
است.برای این منظور از متغیر مجازی صفر ویک برای
تفکیک شرکت ها استفاده خواهد شد.

(: SYNCH i,tهمزمانی قیمت سهام ) همزمانی قیمت
سهام از تقابل دو متغیر نوسانات قیمت سهام و بازده
سهام به دست میآید .همزمانی قیمت سهام زمانی
اتفاق میافتد که نوسانات قیمت سهام ییشتر از
نوسانات بازده سهام باشد.
برای محاسبه همزمانی قیمت سهام از مدل مورک
و همکاران )2000( 2و جین و دی مایرس )2004( 3به
صورت زیر استفاده خواهیم کرد.
ri ,t  a j  B1rm,t  B2 rk ,t   jt
2

از مدل فوق  Rیعنی ضریب تعیین تعدیل شده
مدل استخراج می شود و بر اساس فرمول زیر همزمانی
قیمت سهام محاسبه می شود.
Ri ,t

SYNCH i ,t

Ri ,t

متغیرهای كنترلی
( : NCSKEWi,tضریب منفی چولگی بازده ماهانه خـاص
شرکت)
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برای محاسبه سقوط قیمت سهام چولگی منفی بازده
ماهانه خاص شرکت است که ازمدل زیر محاسبه می
شود:
]

3/ 2

)  w ] / [(n  1)(n  2)(W
it

3/ 2

it

)NCSKEWit  [ n( n  1

که درآن Nتعداد بازده ماهانه مشاهده شده برای
w
شرکت در هر سال و  j ,tبازده شرکت در سال
tاست.
 (: IOi ,tنسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی)
برای بدست آوردن این متغیر تعداد سهام شرکت که
دراختیار دولت ،بیمه ها ،صندوق های بازنشستگی و
بنیاد ها و بانک ها می باشد مورد محاسبه قرار می
گیرد و از تقسیم آن بر روی کل سهام منتشر شده
شرکت نسبت مالکیت سرمایهگذاران نهادی به دست
میآید (کامپرس و همکاران. )2008 ،
(: MTBi ,tفرصتهای رشد) برابر است با نسبت ارزش
بازار به ارزش دفتری در پایان سال مالی ،که فرمول
محاسبه آن به صورت زیر می باشد (فرنس و همکاران،
.)2003
(: Sizei ,tاندازه شرکت) برابر است با لگاریتم طبیعی
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی
(ونگ و همکاران.)2001 ،

(: LEVi ,tنسبت اهرم مالی شرکت) نشان دهنده اهرم
مالی شرکت می باشد که از تقسیم ارزش دفتری کل
بدهی ها به ارزش دفتری کل دارایی های شرکت به
دست می آید .نحوه محاسبه نسبت دارایی های نقدی
به صورت زیر می باشد (هوتن و همکاران.)2099 ،
(: ROEi ,tشاخص سود آوری)برابر است با نسبت سود
خالص به جمع حقوق صاحبان سهام در پایان دوره به
صورت زیر محاسبه می شود(.تحقیق هاتن و تهرانیان ،
.)2001
 -6یافتههای پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق خالصه وضعیت
آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مدل پس از
غربالگری و حذف دادههای پرت در نگاره شماره 9
ارائه شده است.
با توجه به نگاره ( ،)9میانگین ریسک کاهش
قیمت سهام شرکتهای نمونه به ترتیب برابر با
 0/4221بوده و کمترین و بیشترین مقدار آن برابر با
 0/0000و  9/0000میباشد .بررسی میزان چولگی و
کشیدگی این متغیر که بایستی به ترتیب  0و  8باشد
تا متغیر دارای توزیع نرمال باشد ،نشان میدهد که
این متغیر دارای توزیع نرمال نیست .بر اساس آمار
توصیفی ارائه شده در نگاره ( ،،)9میانگین همزمانی
قیمت سهام شرکتهای نمونه طی بازه زمانی تحقیق
مثبت و به ترتیب برابر با  0/4151بوده است.

نگاره شماره  -1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
انحراف

كمترین

بیشترین

تعداد

معیار

مقدار

مقدار

ریسک کاهش قیمت سهام

451

0/4221

0/9111

0/0000

9/0000

-0/129

همزمانی قیمت سهام

451

0/4151

0/9533

0/9512

9/2492

-0/120

0/895

متغیر

مشاهدات

میانگین

چولگی

كشیدگی
0/920

ضریب منفی چولگی بازده سهام

451

0/2431

0/0188

0/4219

0/1025

0/115

0/921

نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی

451

0/5592

0/2233

0/0248

2/4512

9/219

98/109

فرصتهای رشد

451

0/8122

0/9245

-9/2230

0/2249

-2/041

92/845

اندازه شرکت

451

5/3513

0/4010

1/4543

2/1331

0/281

0/441

اهرم مالی
شاخص سود آوری

451
451

0/9158
0/9142

0/5924
0/9842

0/0000
0/0009

4/1439
0/1142

2/225
9/215

22/123
1/542
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همچنین میانگین مثبت ضریب منفی چولگی
بازده سهام ،نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران
نهادی ،فرصتهای رشد و اندازه شرکت به ترتیب برابر
با  0/8122 ،0/5592 ،0/2431و  5/3513بوده است.و
در نهایت میانگین اهرم مالی و شاخص سود آوری که
بر مبنای حداقل و حداکثری بوده ،به ترتیب برابر با
 0/9158و  0/9142میباشد.
آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق در
این مطالعه موضوع آزمون نرمال بودن توزیع متغیر
1
وابسته تحقیق از طریق آماره کولموگروف-اسمیرنف
مورد بررسی قرار میگیرد.
در نگاره شماره ( )2نتایج آزمون برای متغیر
ریسک کاهش قیمت سهام شرکتهای نمونه ارائه شده
است.
نگاره شماره  -2نتایج آزمون نرمال بودن متغیر
وابسته تحقیق
سطح
متغیر

تعداد ( )Nآماره ()K-S

اهمیت
( )Sig

ریسک کاهش قیمت سهام

9/422

451

0/009

با توجه به این که برای متغیر ریسک کاهش قیمت
سهام سطح اهمیت آماره کولموگروف-اسمیرنف کمتر
از  0/05میباشد ،بنابراین فرضیه  Hمبنی بر نرمال
بودن توزیع این متغیرها در سطح اطمینان  %15رد
شده و بیانگر این است که متغیر ریسک کاهش
قیمت سهام از توزیع نرمال برخوردار نمیباشند.
از آنجایی که نرمال بودن متغیر وابسته ،شرط الزم
برای مدلهای رگرسیون است ،بنابراین الزم است قبل
از آزمون فرضیهها این متغیر نرمال سازی شود .در این
پژوهش برای نرمال سازی دادهها از تابع انتقال
جانسون 90بهره گرفته شده و توسط نرم افزار 94
 Minitabمورد تجزیه و تحلیل واقع شده است .نتایج
حاصل از آزمون نرمال بودن بعد از فرآیند نرمال سازی
دادهها به شرح نگاره ()8میباشد.

نگاره شماره  -3نتایج آزمون نرمال بودن متغیر
وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی
متغیر

تعداد ()N

ریسک کاهش قیمت سهام

451

آماره (K-

)S
0/450

سطح
اهمیت
( )Sig
0/212

با توجه به نگاره ()8از آنجایی که بعد از نرمال
سازی دادهها سطح اهمیت آماره کولموگروف-
اسمیرنف برای متغیر وابسته باالتر از  0/05میباشد
H0

( ،)0/212بنابراین فرضیه

در سطح اطمینان %15

تأیید شده و بیان گر این است که متغیر ریسک کاهش
قیمت سهام بعد از فرآیند نرمال سازی ،دارای توزیع
نرمال میباشند.
برای آزمون مدلهای ابتدا از آزمون چاو استفاده
شد تا مشخص گردد که آیا از روش پانل باید استفاده
کرد یا روش ترکیبی و در ادامه از آزمون هاسمن برای
استفاده از روش پانل اثرات تصادفی یا اثرات ثابت
استفاده شد .در نهایت برازش مدل ارائه و نتایج حاصل
از مفروضات رگرسیون کالسیک برای مدلهای تحقیق
بیان گردید .نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول
پژوهش نشان از آن داشت که بین همزمانی قیمت
سهام و ریسک کاهش قیمت سهام رابطه معنادار و
مستقیمی وجود دارد.

0

نگاره شماره  -4نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل ()1
آزمون

مقدار
آماره

تعداد

آماره

چاو

451

F

0/0000 )903،583( 2/2901

هاسمن

451

2

0/0125

4/3200

درجه آزادی

2

P-Value

با توجه به نتایج آزمون چاو و آحتمال آماره آن
( ،)0/0000فرضیه  Hآزمون در سطح اطمینان %15
رد شده و بیانگر این است که میتوان از روش
دادههای پانل استفاده نمود .همچنین با توجه به نتایج
آزمون هاسمن و آحتمال آماره آن ( )0/0125که کمتر
از  0/05میباشد ،فرضیه  Hآزمون در سطح اطمینان
0
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 %15رد شده و فرضیه  H 1پذیرفته میشود .لذا الزم
است مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود.
آزمون جارکو -برا  :برای آزمون نرمال بودن
جمالت خطا استفاده شده است  .نتایج آزمون حاکی
از این است که باقیماندههای حاصل از برآورد مدل
تحقیق در سطح اطمینان  %15از توزیع نرمال
برخوردار هستند ،بهطوری که احتمال مربوط به این
آزمون ( )0/0212بزرگتر از  0/05میباشد.
آزمون برش پاگان  :برای بررسی همسانی
واریانسها ازاین آزمون استفاده شده است .با توجه به
سطح اهمیت این آزمون که کوچکتر از  0/05میباشد
( ،)0/0235فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی
واریانس رد شده و میتوان گفت مدل دارای مشکل
ناهمسانی واریانس میباشد.آزمون دوربین واتسون :

برای آزمون همبسته نبودن باقیماندهها که یکی از
مفروضات تجزیه و تحلیل و تحلیل رگرسیون میباشد
و خود همبستگی نامیده می شود ازاین آزمون استفاده
شده است .با توجه به نتایج اولیه برآورد مدل مقدار
آماره دوربین واتسون برابر با  2/18بوده و از آنجایی
که مابین 9/5و  2/5میباشد میتوان نتیجه گرفت
باقیماندهها مستقل از هم میباشند .خالصه نتایج
آزمونهای فوق در نگاره شماره ( ) 5ارائه شده است.
با توجه به نتایج حاصل از آزمونهای چاو و
هاسمن و همچنین نتایج آزمون مفروضات آماری
رگرسیون کالسیک ،مدل ( )9تحقیق با استفاده از
روش دادههای پانل و بهصورت اثرات ثابت برآورد
میشود .نگاره شماره ( )4نتایج آزمون فرضیات
پژوهش ارائه شده است.

نگاره شماره  -5نتایج آزمونهای مربوط به مفروضات آماری مدل ()1
آماره Jarque-Bera

2

9/3244

آماره Durbin-

آماره Breusch-Pagan

P  Value
0/0212

P  Value
0/0253

F

9/4280

آماره Ramsey

Watson
D

F

2/18

9/2112

P  Value
0/9442

نگاره شماره  -6نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت
متغیر وابسته :ریسك كاهش قیمت سهام
تعداد مشاهدات 101 :شركت درطول  6سال(درمجموع654مشاهده شركت-سال)

110

متغیر

ضریب

آماره t

P-Value

رابطه

جزء ثابت

0/1854

0/3284

0/8322

بی معنی

همزمانی قیمت سهام

0/0312

9/3254

0/0835

مثبت

ضریب منفی چولگی بازده سهام

2/3811

8/2555

0/0092

مثبت

نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی
فرصتهای رشد

-0/0530
0/0828

-2/9955
0/1101

0/0813
0/8121

منفی
بی معنی

اندازه شرکت

-0/8589

-4/8124

0/0000

منفی

اهرم مالی

0/0983

0/1124

0/8931

بی معنی

شاخص سود آوری

0/9191

8/2313

0/0002

مثبت

ضریب تعیین مدل

0/4159

آماره F
( ) P  Value

8/0553
()0/0000
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شکل برآورد شده مدل با استفاده از نرمافزار 7

 Eviewsبه صورت زیر خواهد بود :
CRASH i , t  0.4356  0.0897 SYNCH i , t
 2.8394 NCSKEWi , t  0.0580 IOi , t
 0.0373MTBi , t  0.3531SIZEi , t
 0.0138 LEVi , t  0.1919 ROEi , t   i , t

در بررسی معنیدار بودن کل مدل با توجه به این
که مقدار احتمال آماره  Fاز  0/05کوچکتر میباشد
( )0/0000با اطمینان  %15معنیدار بودن کل مدل
تایید میشود .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است
که  41/59درصد از ریسک کاهش قیمت سهام
شرکتها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین
میگردد.
در بررسی معنیداری ضرایب با توجه نتایج ارائه
شده در نگاره ( )4از آنجایی احتمال آماره  tبرای
ضریب متغیر همزمانی قیمت سهام کوچکتر از 0/05
میباشد ( ،) 0/0835در نتیجه وجود رابطه معنیداری
میان همزمانی قیمت سهام وریسک کاهش قیمت
سهام در سطح اطمینان  15درصد مورد تأیید قرار
می گیرد .بنابراین فرضیه تحقیق پذیرفته شده و با
اطمینان  15درصد میتوان گفت بین همزمانی قیمت
سهام و ریسک کاهش قیمت سهام شرکتها ،رابطه
معناداری وجود دارد .مثبت بودن ضریب این متغیر
( )0/0312حاکی از وجود رابطه مستقیم میان
همزمانی قیمت سهام و ریسک کاهش قیمت سهام
شرکتها میباشد بهطوری که با افزایش  9واحدی
همزمانی قیمت سهام و ریسک کاهش قیمت سهام
شرکتها نیز به میزان  0/0312واحد افزایش مییابد.
بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته
در ارتباط ب ا تایید فرضیه پژوهش میتوان نتیجه گرفت
که بین همزمانی قیمت سهام و ریسک کاهش قیمت
سهام شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

بطور کلی یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه
مثبت ومعناداری بین ضریب منفی چولگی بازده سهام
و شاخص سود آوری وهمچنین رابطه معکوس ( منفی)
بین نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی و
اندازه شرکت و نیز بی معنا بودن رابطه فرصتهای
رشد و اهرم مالی با متغیر ریسک کاهش قیمت سهام
می باشد،بطورکلی ،نتایج نشان می دهد که همزمانی
قیمت سهام ،عامل تاثیرگذاری بر ریسک کاهش قیمت
سهام است.
 -2نتیجهگیری و بحث
با توجه به کلیه مطالب مطرح شده در بـاال ایـن سـوال
اصلی مطرح شد که همزمانی قیمت سـهام بـر ریسـک
کاهش قیمت سهام تاثیرگذار است یا نـه بنـابراین بـا
طرح این سوال اصلی ،زمینه برای انجام کارتحقیقی در
این زمینه مهیا گشت و فرضیه تحقیق تدوین گردید،با
توجه نتایج از آن جایی احتمـال آمـاره  tبـرای ضـریب
متغیــر همزمــانی قیمــت ســهام کوچــکتــر از 0/05
میباشد ( ،)0/0835در نتیجه وجود رابطـه معنـیداری
میان همزمانی قیمت سـهام و ریسـک کـاهش قیمـت
سهام در سطح اطمینان  15درصـد مـورد تأییـد قـرار
می گیرد .بنابراین فرضـیه تحقیـق پذیرفتـه شـده و بـا
اطمینان  15درصد میتوان گفت بین همزمانی قیمـت
سهام و ریسک کاهش قیمت سهام شـرکت هـا ،رابطـه
معناداری وجود دارد .مثبت بـودن ضـریب ایـن متغیـر
( )0/0312حــاکی از وجــود رابطــه مســتقیم میــان
همزمانی قیمت سهام و ریسـک کـاهش قیمـت سـهام
شرکت ها میباشد بهطوری کـه بـا افـزایش  9واحـدی
همزمانی قیمت سهام و ریسـک کـاهش قیمـت سـهام
شرکت ها نیز به میزان  0/0312واحد افزایش مـییابـد.
بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیلهای صـورت گرفتـه
در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش می تـوان نتیجـه
گرفت که بین همزمانی قیمت سهام و ریسـک کـاهش
قیمت سـهام شـرکت هـا رابطـه معنـادار و مسـتقیمی
وجود دارد.
نتیجه حاصل از فرضیه ،نظـر وجـود ارتبـاط معنـی دار
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رابطه متغیر مسـتقل و وابسـته بـا پـژوهش ارکـنس و
همکاران ( ،)2092کیم و همکـاران ( )2099و فریـرا و
الکس ( ،)2002مطابقت دارد ،ولی از نظر نـوع ارتبـاط
(مستقیم یا عکس) با نتایج پـژوهش پیتروسـکی و رول
اســتون ( )2001مــرتبط و بــا پــژوهشهــای چــن و
همکــاران ( )2009و مــورک و همکــاران ( )2000در
تضاد است.
پیشنهادهای پژوهش به شرح ذیل ارائه میگردد:
 سازمان بورس اوراق بهادار میتواند با توجه به
نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه اطالعات
جامعتری را در خصوص ریسک کاهش قیمت
سهام برای سهامداران منتشر نماید.
 توصیه مراجع تدوین استانداردهای حسابداری به
افشای اختیاری اطالعات جامع در خصوص میزان
و سطح همزمانی قیمت سهام و ریسک کاهش
قیمت سهام شرکتها.
 از آن جهت که افزایش میزان و سطح همزمانی
قیمت سهام میتواند اثرات مهمی بر تصمیم
سرمایه گذاران داشته باشد ،ارائه اطالعات کامل و
شفاف از سوی مدیریت در زمینه همزمانی قیمت
سهام و ریسک کاهش قیمت سهام بسیار راهگشا
خواهد بود.
 بهتر است تحلیلگران مالی فعال در بازار سرمایه،
مشاوران سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار در
کنار تحلیلها و تکنیکهای معمولی که انجام
میدهند ،تحلیلهای خاصی مبتنی بر وضعیت
ریسک کاهش قیمت سهام و عوامل تاثیرگذار بر
آن و همزمانی قیمت سهام شرکتها با توجه به
استانداردهای حسابداری به عمل آورند.
 مطالعه تاثیر نوع صنعت بر روی روابط بین
همزمانی قیمت سهام و ریسک کاهش قیمت سهام
شرکتها.
 استفاده از سایر متغیرهای ارزیابی کنترلی مانند
محدودیت های مالی و شاخص صنعت ،در بررسی
رابطه بین اثرگذاری همزمانی قیمت سهام بر
ریسک کاهش قیمت سهام شرکتها.
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 بررسی تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی ،مانند:
تورم ،بهای نفت و نرخ ارز بر روی شناسایی رابطه
بین اثرگذاری همزمانی قیمت سهام بر ریسک
کاهش قیمت سهام شرکتها.
 انجام تحقیق دیگری با در نظر گرفتن همزمانی
قیمت سهام ناشی از مسائل سیاسی و تاثیر آن بر
ارزش ذاتی شرکتها.
 با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش
پیشنهاد میگردد تحقیقی در ارتباط با رابطه بین
همزمانی قیمت سهام و ریسک کاهش قیمت سهام
و تاثیرگذاری آن بر بازده غیرعادی سهام شرکتها
انجام شود.
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