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چكیده
پدیده ریزش ارزش سهام با مهمترین هدف سرمایه گذاری اشخاص یعنی کسب سود در ارتباط است .نقش
موثر ریزش ارزش سهام در کاهش سرمایه اشخاص ،اهمیت دوچندانی را برای شناسایی و کشف روند غیرعادی
بازده و ریزش ارزش سهام ایجاد نموده است .هدف پژوهش حاضر کشف روند غیرعادی بازده و در نهایت ریزش
ارزش سهام است .به این منظور بازده ماهانه  044شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی
تیرماه  1731تا فروردین  1733مورد بررسی قرار گرفت .همچنین نظریه گراف مبتنی بر حافظه به عنوان روشی
برای کشف تغییر در روند بازده شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است .این روش از منظر نظریه گراف به حل
مسئله میپردازد .نتایج این پژوهش نشان داده است که در نظر گرفتن فاصله اقلیدسی در نظریه گراف مبتنی بر
حافظه منجر به شناسایی تغییرهای غیرعادی در روند بازده شرکتها میگردد .با این حال این روش نتوانسته است
تمامی نقاطی مرتبط با ریزش ارزش سهام را شناسایی و کشف نماید.
واژههای كلیدی :ریزش ارزش سهام ،نظریه گراف مبتنی بر حافظه ،بازده ماهانه سهام.

 -1دانشجوی دکتری رشته حسابداری ،دانشکده اقتصاد و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران
 -2دانشیار ،گروه حسابداری ،دانشکده اقتصاد و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
darabiroya1394@gmail.com

 -7استادیار ،گروه حسابداری ،دانشکده اقتصاد و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران.
 -0استادیار ،گروه حسابداری ،د انشکده اقتصاد و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران.

51

سيدجواد حبيب زاده بایگی ،رویا دارابی ،فاطمه صراف و یداله نوری فرد

 -1مقدمه
پیشرفتهای اخیر در ریاضیات کاربردی باعث
توسعه قابل توجه نظریه گراف به عنوان ابزاری بسیار
مناسب برای پژوهش در زمینههایی از قبیل نظریه
کدگذاری ،تحقیق در عملیات ،آمار ،شبکههای
الکتریکی ،علوم رایانه ،شیمی ،زیستشناسی ،علوم
اجتماعی و سایر زمینهها شده است (داگالس برنت
وست .)1731 ،یکی از زمینههایی که میتواند مورد
نظر نظریه گراف باشد کشف تغییر است .تغییر را
می توان نقطه ای در فرآیند یا روند دانست که تحت
تأثیر انحرافات به وجود میآید .کشف تغییر با رفع
نیازهایی از قبیل شناخت انحرافات ،عیب یابی ،نظارت
و کنترل روند و تصمیم گیری در ارتباط است .امروزه
پیشرفت تکنولوژی ،بکارگیری سنسورهای دقیق و
وجود سیستمهای قدرتمند پردازش اطالعات ابزاری
مناسب برای رفع این نیازها ایجاد کرده است .نتیجه
این ابزارهای قدرتمند را میتوان در مواردی نظیر
امنیت سیستمهای پیچیده ،کنترل کیفیت محصوالت
و پیش بینی وقایع طبیعی مشاده نمود .با این حال
گاهی کشف تغییر به دالیلی مانند وجود نویز در
دادهها با دشواریهایی مواجه است .ریزش ارزش سهام
را می توان به عنوان یکی از موارد بااهمیت تغییر در
روند بازده شرکتها دانست .تغییر ناشی از ریزش
ارزش سهام ،بزرگ ،غیرمعمول و منفی در نظر گرفته
میشود .ریزش ارزش سهام را میتوان به عنوان پدیده
ای دانست که در آن قیمت سهام دچار تعدیل منفی و
ناگهانی میشود (برادران حسن زاده و تقی زاده خانقاه،
 .)1733هدف اصلی اشخاص از سرمایهگذاری در سهام
شرکتها را کسب سود دانست .کسب سود با برآورد
صحیح بازده مثبت آتی سهام کسب میشود .در چنین
وضعیتی برآورد صحیح ارزش آتی سهام شرکتها
بدون توجه به روندهای بازده ،میتواند آسیبی جدی به
سودآوری سهامداران وارد نماید .در واقع در این فرآیند
ریزش ارزش سهام از اهمیت وافری برخوردار است
(دارابی و ریاضی .)1730 ،پس از بحران مالی سال
 ،2442تغییرات ناگهانی و شدید سهام مورد توجه
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بخش زیادی از پژوهشگران قرار گرفت .در این
تغییرات ،ریزش ارزش سهام که منجر به کاهش شدید
بازده سهام میگردد ،نسبت به جهش ارزش سهام
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است (فروغی و میرزایی،
 .)1731علی رغم آنکه پژوهشهای زیادی در زمینه
عوامل موثر بر ریزش ارزش سهام انجام پذیرفته است،
برخی سوالها در خصوص پدیده ریزش ارزش سهام
باقی ماندهاند .اینکه با توجه به تعریف ریزش ارزش
سهام چه تغییراتی در روند بازده شرکت را میتوان غیر
معمول و ناگهانی دانست ،زمان واقعی ریزش ارزش
سهام چه زمانی اتفاق میافتد و اینکه حساسیت
سرمایه گذاران چه نقشی در کشف ریزش ارزش سهام
دارد از جمله این سوالها است .در این خصوص
مدلهای چندانی که بتواند پاسخ گوی این سوالها
باشد وجود ندارد .از این رو پژوهش حاضر در پی یافتن
مدلی برای محاسبه ریزش قیمت سهام در شرایط
واقعی توزیع بازده و پاسخ به سوالهای باقی مانده
است .در ادامه مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان
شده و پس از تشریح مدلهای ریزش قیمت سهام به
بیان روش پژوهش و نظریه گراف مبتنی بر حافظه
پرداخته شده و در انتها نتایج و نتیجهگیری پژوهش
ارائه میشود.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
تعاریف متفاوتی از ریزش ارزش سهام در
پژوهشهای پیشین ارائه شده است ،با این حال
تغییری منفی ،غیرمعمول ،ناگهانی و بزرگ در ارزش
سهام بخش مشترک تعاریف ارائه شده است .هاتن و
همکاران ( )2443ریزش ارزش سهام را تغییری منفی،
بسیار بزرگ و غیرمعمول در ارزش سهام دانستهاند که
در نبود حادثه مهم اقتصادی واقع شده و به عنوان
چولگی منفی در بازده سهام در نظر گرفته میشود.
چن و همکاران ( )2441عالوه بر موارد پیش گفته
واگیردار بودن ریزش ارزش سهام در سطح بازار را به
عنوان ویژگی دیگر ریزش ارزش سهام در نظر گرفته
است ،به این معنی که تغییر ناشی از ریزش ارزش
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سهام منحصر به یک شرکت نبوده و تمام بازار را در
برمی گیرد .البته درستی این ویژگی قابل نقد است چرا
که در براساس نظریههای موجود در خصوص ریزش
ارزش سهام و دالیل عنوان شده در بسیاری از پژوهش
های پیشین ،مخفی نگه داشتن اخبار بد توسط مدیران
و افشای یکباره آن موجب بروز ریزش ارزش سهام
میشود .از این رو واگیردار بودن پدیده ریزش قیمت
سهام احتیاج به بررسی بیشتری دارد .نظریههای
مختلفی به بیان علل بروز ریزش ارزش سهام پرداخته
اند .در این رابطه ،نظریه نمایندگی با توجه به عدم
تقارن اطالعاتی موجود بین ذینفعان مختلف ،بیان
میدارد مدیران جهت برآوردن انگیزهها و منافع
شخصی از جمله کسب پاداش ،حفظ موقعیت شغلی و
ارتقای آن ،تمایل به عدم انتشار اخبار بد دارند و این
مسئله انباشت تاثیرگذاری اخبار بد را در پی دارد.
پرواضح است که عدم افشای اخبار بد تا همیشه امکان
پذیر نیست و به ناچار زمانی فرا خواهد رسید که به
دالیلی نظیر نشت اخبار یا پرهزینه بودن عدم افشا،
ناگهان اخبار بد وارد بازار میشود .در چنین موقعیتی
اخبار بد یکباره وارد بازار شده و ریزش ارزش سـهام را
در پی دارد (جین و مایرز2442 ،؛ هاتن و همکاران،
2443؛ بنملچ و همکاران .)2414 ،بلک و لیو ()2443
تضاد منافع بین مدیران و مالکان را عامل عدم انتشار
اخبار بد مرتبط با پروژههای زیانده توسط مدیران
دانستهاند که در نهایت باعث انباشت اخبار بد میشود.
بنملچ و همکاران ( )2414بیان کردهاند که مدیران
پروژههایی با ارزش فعلی خالص منفی را بدون بیان
نتایج آن به امید کسب پاداش بیشتر ادامه میدهند اما
این رویه انباشت اخبار بد را در پی دارد .در نهایت
انباشت اخبار بد به اوج رسیده و به اجبار منتشر و
موجب ریزش ارزش سهام میشوند .هاتن و همکاران
( )2443معتقدند نبود اطالعات و یا عدم وجود
اطمینان کافی در مورد آنها مشکل اساسی در بازارهای
مالی است و زمانی که شفافیت در گزارشگری مالی
وجود نداشته باشد ،مدیران فرصت کافی برای حفظ
سمت ،اعتبار و مزایای حرفه ای از طریق پنهان نگه

داشتن اطالعات و اخبار منفی دارند .پنهان نگه داشتن
اخبار بد از جانب مدیران منجر به انباشت اخبار بد در
داخل شرکت میشود .با این حال انباشت اخبار بد و
عدم انتشار آن برای مدت زمان طوالنی غیرممکن و
پرهزینه است .در نتیجه به ناچار اطالعات و اخبار
منفی انباشت شده به یکباره وارد بازار شده و ریزش
ارزش سهام را منجر میشود .ناهمگونی دیدگاه سرمایه
گذاران به عنوان عامل بروز ریزش ارزش سهام در
پژوهش هانگ و استین ( )2447مورد توجه قرار
گرفت .بر اساس نتایج پژوهش هانگ و استین
( ،)2447ناهمگونی دیدگاه سرمایه گذاران ،بصورت
بالقوه قابلیت انتشار سیگنالهای منفی توسط سرمایه
گذاران بدبین را ایجاد میکند .بر اساس این نظریه ،تا
زمانی که سرمایه گذارانی در بازار فعال باشند و با
خوشبینی بازار سهام را دنبال کنند ،اخبار منفی
منتشر نمیشود .اما اگر بخشی از سرمایه گذاران بازار
سهام را ترک کرده و معامالت سهام با کمبود تقاضا
روبه رو شود ،اخبار منفی پنهان شده توسط سرمایه
گذاران بدبین به یکباره منتشر شده و ریزش ارزش
سهام را پدید میآورد .انسداد اطالعات در پژوهش
سائو و همکاران ( )2442دلیلی دیگر در ایجاد ریزش
ارزش سهام برشمرده شده است .مطابق با نظریه
انسداد اطالعات ،روند صعودی قیمت موجب حضور
فعال سرمایه گذاران حرفهای در بازار میشود .در
مقابل ،سرمایه گذاران غیرحرفه ای معموالً ماهیت
واقعی سیگنالهای بازار را به درستی درک نمیکنند و
تا زمان کاهش قیمت وارد بازار معامالت نمیشوند.
کاهش قیمتها در این مدل زمانی رخ میدهد که
چشمانداز بد اقتصادی بر وضعیت موجود غلبه میکند
و درست در چنین زمانی سرمایه گذاران غیرحرفه ای
به امید کسب بازده وارد بازار میشوند .در نتیجه،
انسداد اطالعات وقوع بازده منفی پس از یک دوره
افزایش قیمتها را در پی دارد (ژو )2412 ،و میتوان
آن را ریزش ارزش سهام دانست .اثرات بازخورد دائمی
را میتوان علت دیگر ریزش ارزش سهام دانست (فرنچ
و همکاران1323 ،؛ کمپل و هنسچل .)1332 ،جهش
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عمده قیمت سهام میتواند انگیزه ارزیابی مجدد بهای
اوارق بهادر توسط سرمایه گذاران را به دنبال داشته
باشد و در پی آن صرف ریسک مورد نظر افزایش یابد.
افزایش صرف ریسک منجر به کاهش قیمتهای
تعادلی شده و در نتیجه آن ضمن تقویت تاثیر اخبار
بد ،تاثیر اخبار خوب خنثی شده و چولگی منفی بازده
ایجاد میشود (هاتن و همکاران .)2443 ،حبیب و
همکاران ( )2413معتقدند برخی شرکتها به علت
ماهیت بنیادین نوع فعالیت خود ،به صورت بالقوه در
معرض ریزش ارزش سهام هستند .به عنوان مثال،
ریزش قیمت نفت در شرکتهای نفتی ،بروز ادعاهای
عظیم مالی بر علیه شرکتهای بیمه ،اقدامهای قانونی،
تغییر در محیط رقابتی و اقدامهای دولتی همگی
میتوانند منجر به ریزش ارزش سهام شوند.
بررسی مبانی نظری پژوهش مبین وجود مدلهای
مختلفی در توضیح ریزش ارزش سهام است .در عمده
پژوهشها نظریه نمایندگی توضیح دهنده ریزش ارزش
سهام در نظر گرفته شده است .پژوهشگرانی نظیر
جین و مایرز ( ،)2442هاتن و همکاران ( )2443و
بنملچ و همکاران ( )2414با اشاره به نظریه نمایندگی
انباشت اثرگذاری در نتیجه عدم افشای اخبار بد را
عامل ریزش یکباره ارزش سهام دانستهاند .بلک و لیو
( )2443نیز کمابیش نظر مشابهی اعالم داشتهاند.
هانگ و استین ( )2447ناهمگونی دیدگاه سرمایه
گذاران را مطرح کرده و سائو و همکاران ()2442
انسداد اطالعات را عامل بروز ریزش ارزش سهام
دانستهاند .فرنچ و همکاران ( )1323و کمپل و
هنسچل ( )1332معتقدند اثرات بازخورد دائمی و غلبه
چشمانداز بد اقتصادی بر وضعیت جاری ریزش ارزش
سهام را پدید میآورد .در این بین حبیب و همکاران
( )2413با اشاره به ماهیت بنیادین فعالیت شرکتها
عواملی نظیر اقدامهای قانونی را عاملی برای وقوع
ریزش ارزش سهام موثر عنوان نمودهاند .در راستای
تعریف عملیاتی ریزش ارزش سهام و بر مبنای مبانی
نظری ارائه شده چند نکته حائز اهمیت است .در واقع
از مبانی نظری اینگونه استنباط میشود که ریزش
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ارزش سهام تغییری منفی و بزرگ است که در روند
عادی حرکتی بازده خاص شرکت رخ نداده و به صورت
ناگهانی به وقوع میپیوندد .با این حال بررسی
مدل های عملیاتی در این خصوص مبین آن است که
صرفاً وجود تغییری بزرگ و منفی مورد عنایت قرار
گرفته و تغییری غیرعادی و ناگهانی چندان مورد توجه
نبوده است .غیرعادی و ناگهانی بودن تغییر در روند
حرکتی بازده موضوعی است که در این پژوهش به
واسطه بکارگرفتن نظریه گراف مبتنی بر حافظه مورد
توجه قرار گفته است .برای ارزیابی ریزش ارزش سهام
روش های مختلفی تاکنون ارائه شده است .در این
روشها ابتدا بازده خاص شرکت محاسبه میشود.
محاسبه بازده شرکت به جهت رفع اثر بازده بازار و
تعیین بازده ناشی از عملکرد شرکت صرف نظر از
اوضاع عمومی بازار صورت میپذیرد .مقدار باقی مانده
در مدل زیر به عنوان بازده خاص شرکت تلقی
میگردد:
رابطه (rj,0 = β0 + β1j rm,0-2 + β2j rm,0-1 + β3j rm,0 + )1
β4j rm,0+1 + β1j rm,0+2 + ԑit

در این رابطه  rj,0بازده سهام شرکت  jدر ماه  0طی
سال مالی rm,0 ،بازده بازار در ماه  4است .باقی مانده
مدل ( )ԑitبازده خاص شرکت در نظر گرفته میشود.
مدل دوره ریزش یکی از مدلهای ازیابی ریزش ارزش
سهام است .بر اساس نتایج پژوهش هاتن و همکارن
( ،)2443برادشاو و همکاران ( )2414و کالین و فانگ
( )2417دوره ریزش ،دورهای است که در آن بازده
ماهانه خاص شرکت  7/43انحراف معیار کمتر از
میانگین بازده ماهانه خاص آن شرکت است .در این
مدل برای اندازهگیری زمان ریزش قیمت سهام از
لگاریتم طبیعی باقی مانده رابطه ( )1استفاده میشود.
در مدل چولگی منفی بازده سهام ،چن و همکاران
( )2441چولگی منفی تر بازده سهام را عامل افزایش
احتمال ریزش ارزش سهام می دانند با این حال در این
مدل زمان ریزش ارزش سهام مشخص نمیشود .برای
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محاسبه چولگی منفی بازده سهام در این مدل از رابطه
زیر استفاده میشود:
رابطه ()2

NCSKEWit = - [n (n-1)3/2 ∑Wit] /
][(n-1)(n-2)(∑Wit)3/2

در مدل باال  Witنشان دهنده بازده ماهانه خاص
شرکت  iبرای ماه  tو  nتعداد بازده ماهانه مشاهده
شده در طی سال مالی است .مدل سیگمای حداکثری
را برادشو و همکاران ( )2414به عنوان یک معیار کمی
و پیوسته برای اندازه گیری احتمال ریزش قیمت سهام
معرفی کردند .مدل سیگمای حداکثری مشابه مدل
مدل چولگی منفی بازده سهام زمان ریزش ارزش سهام
را مشخص نمیکند و با در نظر گرفتن بازدههای پرت
رابطه زیر را ارائه میدهد:
رابطه ()7

]

w

W

= EXTR_SIGMA

میانگین بازده ماهانه خاص
در این رابطه
شرکت و  wانحراف استاندارد بازده ماهانه خاص
شرکت است .در مدل نوسان پایین به باال ،چن و
همکاران ( )2441معتقد به کنترل نوسانات نامتقارن
بازده میباشند .میزان باالتر این معیار مطابق با توزیع
دارای چولگی چپ بیشتر و در نتیجه احتمال ریزش
ارزش سهام باالتر اس ت اما در این مدل هم زمان
ریزش ارزش سهام مشخص نمیگردد .برای محاسبه
این متغیر از رابطه زیر استفاده میشود:
رابطه ()0

𝜃 DUVOLj,t =-Log ((nu – 1) ∑ DOWN W2 j,
) 𝜃 / (nd – 1)∑ UPW2 j,

که در این رابطه  nuو  ndتعداد ماههای باال و پایین
طی سال مالی  tتعریف میشود .در پژوهشهای
پیشین عمدتاً دلیل انتخاب از بین مدلهای مذکور
ارائه نشده است .از میان این مدلها صرفاً مدل دوره
ریزش به کشف ریزش ارزش سهام میپردازد و سایر
مدل ها صرفاً یک عدد کمی و پیوسته را به نشانه

احتمال خطر گزارش می کنند .در واقع مدلهای
چولگی منفی بازده سهام ،سیگمای حداکثری و نوسان
پایین به باال بدون تعیین نقاط ریزش ارزش سهام در
روند بازده شرکت ،مقداری کمی و پیوسته را به عنوان
احتمال ریزش ارزش سهام ارائه میکنند .مدل دوره
ریزش هم گرچه نقاط ریزش ارزش سهام را گزارش
میکند اما با نقدهایی رو به رو است .اساس مدل دوره
ریزش بر پایه فرض نرمال بودن توزیع قرار دارد که در
چندان در عالم واقع نمود پیدا نمیکند .در واقع با
فرض وجود توزیع نرمال در بازده ماهانه خاص شرکت،
نوسانهایی در فاصله میانگین به عالوه  7/43انحراف
معیار و میانگین منهای  7/43انحراف معیار،
نوسانهای عادی محسوب شده و نوسانهای خارج از
این فاصله ،جز موارد غیرعادی در نظر گرفته شده و در
نتیجه نقاط ریزش ارزش در نظر گرفته میشوند .با این
حال بر اساس مبانی توزیع نرمال ،در صورتی که
داده های بازده خاص شرکت از توزیع نرمال برخوردار
باشند تنها  4/1د رصد از توزیع داده در فاصله کمتر از
میانگین منهای  7/43انحراف معیار قرار میگیرددر
حالیکه نتایج پژوهش هاتن و همکاران ( )2443بیانگر
وجود  13/1درصد ریزش قیمت سهام در نمونه ای
شامل  04222سال-شرکت آمریکایی بین سالهای
 1331تا  2441است .در ایران نیز پژوهش ودیعی
نوقابی و رستمی ( )1737و پژوهش دارابی و حبیب
زاده بایگی ( ) 1731مقدار ریزش قیمت سهام را 20
درصد اعالم نمودند .این نتایج مشخص میسازد توزیع
بازده خاص شرکتهای مورد مطالعه از توزیع نرمال
برخوردار نبودهاند .نقد دیگری که بر مدلهای موجود
اندازهگیری ریزش ارزش سهام وارد است ،آن است که
این مدل ها بیش از آنکه بر غیرعادی و ناگهانی بودن
ریزش توجه کنند صرفاً شدت ریزش را در نظر
میگیرند.
عمده پژوهشهای انجام شده در زمینه ریزش
ارزش سهام به دنبال تعیین رابطه بین متغیرهای
مختلف با ریزش ارزش سهام و یا پیش بینی آن
بودهاند و تاکنون نظریه گراف در مبحث ریزش ارزش
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سهام بکار گرفته نشده است .در این ارتباط ،مویدی
راد و همکاران ( )1737یک الگوریتم ابتکاری برای
تجدید آرایش شبکههای توزیع به منظور کاهش تلفات
اهمی مبتنی بر نظریهی گراف ارائه نمودند .یافتههای
این پژوهش نشان میدهد الگوریتمهای توسعه یافته
گراف از سرعت بسیار مناسبی برخوردارند و با توجه به
تعداد محاسبات پخش بار ،کارایی و برتری الگوریتم
پیشنهادی در مقایسه با روشهای دیگر مشخص
گردیده است .دارابی و حبیب زاده بایگی ()1731
ریزش ارزش سهام را با دقت  30درصد با استفاده از
الگوریتم کاوش باکتری و با دقت  37درصد با استفاده
از الگوریتم بیز پیشبینی کردند .با این حال در این
پژوهش مدلی برای اندازهگیری ریزش قیمت سهام
ارائه نشد .دارابی و زارعی ( )1732نشان دادند بیش
اطمینانی مدیریت و محافظهکاری بر ریسک ریزش
ارزش سهام تاثیر دارد .عالوه بر این ،محافظهکاری
اثرمنفی ،برتاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک
ریزش ارزش سهام دارد .بادآور نهندی و تقی زاده
خانقاه ( )1732نشان دادند پرداخت سود سهام تأثیری
منفی و معنی دار بر ریزش ارزش سهام دارد .همچنین
انباشت اخبار بد بازده منفی و شدید را به شکل ریزش
ارزش سهام در پی دارد .نتایج خواجوی و رحمانی
( ) 1733نشان داد که خودشیفتگی مدیران تاثیر
مثبتی خطر ریزش ارزش سهام دارد .برادران حسن
زاده و تقیزاده خانقاه ( )1733نشان دادند استراتژی
متنوعسازی شرکتی رابطه مثبت و معناداری با ریزش
ارزش سهام دارد .متین فرد و صالح ورزی ( )1733با
آزمون اثرگذاری همزمانی قیمت سهام بر ریسک
کاهش قیمت سهام نشان دادند همزمانی قیمت سهام،
عامل تاثیرگذاری بر ریسک کاهش قیمت سهام است.
گازدا و همکاران ( )2411با بررسی کاربرد نظریه
گراف در روند جبران خسارت ،مدلهایی برای
یارانههای سودمند و به حداقل رساندن بروز ادعای
جبران خسارت ارائه نمودند .لیائو ( )2412ریسک
ریزش ارزش سهام را با دقت  21درصد با استفاده از
شبکه عصبی پیش بینی نمود و دقت شبکه عصبی را
02

بیشتر از روش لجستیک اعالم نمود .کیم و همکاران
( ) 2412ارتباط مستقیمی بین اعتماد به نفس کاذب
مدیرعامل و خطر ریزش ارزش سهام وجود دارد.
گیتیرز و همکاران ( )2412به بررسی کاربرد تئوری
گراف در مبحث چالشها و مسائل لجستیک مرتبط با
شهر هوشمند پرداختند .در این پژوهش راه حلی
عملی با استفاده از ترکیبی از نظریه گراف کاربردی و
سیستم اطالعات جغرافیایی برای مسائل غیر قابل
پیش بینی مسیرهای برنامه ریزی ارائه شده است .لی
و کای ( )2412نشان دادند مذهب از طریق مدیریت
ریسک بر خطر ریزش ارزش سهام شرکتهای چینی
موثر است .همچنین بر اساس نتایج مکتسبه نقش
مذاهب مختلف ،بر خطر ریزش ارزش سهام متفاوت
است .چانگ و همکاران ( )2413رابطه ای مثبت و
معنی دار بین نقدشوندگی سهام و خطر ریزش ارزش
سهام نشان دادند .کیم و همکاران ( )2413نشان
دادند بین کیفیت گزارشگری مالی و خطر ریزش
قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد .بن ناصر و
قوما ( )2412وجود رابطه بین رفاه کارکنان و خطر
ریزش ارزش سهام را نشان دادند .رنگاسوامی و
گراسامی ( )2412مفاهیم نظریه گراف را در شبکههای
کامپیوتری و حل مسائل تامین مالی مطالعه پردازش
ابری بکار گرفتند .بر اساس این پژوهش مفاهیم نظریه
گراف در زمینه شبکههای پیچیده دیدگاههای ساده
تری ارائه میدهد و تکنیکهای گراف میتوانند در
ارائه راه حلهای ساده برای بسیاری از مسائل ذاتی در
شبکهها موثر واقع شوند .نتایج هو و وانگ ()2412
بیانگر رابطه معنی داری بین ارتباطات سیاسی و ریزش
ارزش سهام است.
 -3فرضیه پژوهش
هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای کشف ریزش
ارزش سهام در زمان وقوع بر اساس نظریه گراف
مبتنی بر حافظه میباشد.
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بر این اساس ،فرضیه پژوهش به صورت زیر تشریح
میگردد:
 مدل ارائه شده بر مبنای نظریه گراف مبتنی بر
حافظه توانایی کشف ریزش ارزش سهام را دارد.
 -4روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر روش ،جزء پژوهشهای
توصیفی-اکتشافی محسوب میشود .این پژوهش وضع
موجود را بررسی نموده و با توصیف وضعیت فعلی و
بیان ویژگیها و صفات آن ،توزیع مناسب را شناسایی و
به کشف متغیر مورد نظر میپردازد .همچنین این
پژوهش جنبه کاربردی در حوزه تصمیمم گیری داشه
و به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات از
روشهای توصیفی و تحلیلی استفاده شده است .در
این پژوهش به منظور تدوین مبانی نظری از مطالعات
کتابخانه ای و به منظور جمع آوری داده از پایگاههای
داده نرم افزاری رایج و سایت رسمی بورس اوراق بهادار
تهران استفاده گردیده است .متغیر مورد بررسی در این
پژوهش ریزش ارزش سهام است .ریزش ارزش سهام را
می توان تغییری بزرگ ،غیرمعمول و ناگهانی در روند
حرکتی بازده سهام تلقی نمود .در علم آمار ،تغییر
غیرمعمول و ناگهانی ،تغییر در پارامترهای یک سیستم
است که آنی یا حداقل بسیار سریع نسبت به دوره
نمونه برداری صورت میپذیرد .تشخیص آنی تغییر در
روندها ،فرصت برنامهریزی و تصمیم گیری بهینه را
مهیا ساخته و امکان تصحیح روند با صرف هزینه و
زمان کمتر و اطمینان بیشتر فراهم میشود .مسائل
کشف تغییر را میتوان از این منظر که تمام دادهها از
ابتدا در دسترس باشند یا در طول زمان کشف گردند
بررسی نمود .بر این اساس کشف تغییر را میتوان به
دو بخش برخط و برون خط تقسیم کرد .در این
پژوهش با توجه به نیاز به کشف آنی و به موقع تغییر،
کشف تغییر برخط بر اساس نظریه گراف مبتنی بر
حافظه مورد توجه قرار گرفته است .کشف تغییر بر
یک توالی از متغیرهای تصادفی با
خط
است و به صورت
چگالی شرطی

بر خط دریافت می شود .قبل از زمان تغییر مجهول
پارامتر چگالی شرطی ثابت و مساوی 𝜃 است و بعد
از تغییر برابر 𝜃 خواهد بود .در کشف بر خط ،تغییر بر
روی پارامتر به محض وقوع کشف میشود .در این
مسائل هدف تشخیص تغییر است .تغییر برخط را
می توان به کمک عبارت زیر که قانون توقف نیز نامیده
میشود کشف داد( :باسویلی و نیکیفورو)1337 ،
رابطه ()1

یک
که در آن یک حد آستانه است و
خانواده از توابعی با  nمتغیر است .زمان اخطار است
که در آن تغییر کشف میشود .نظریه گراف شاخهای از
ریاضیات با موضوع گراف در نظر گرفته میشود .نظریه
گراف در واقع شاخهای از توپولوژی در نظر گرفته شده
و با جبر و نظریه ماتریسها پیوند مستحکم و
تنگاتنگی دارد (گریمالدی .)1732 ،در مبحث کشف
تغییر یک راه حل مفید جهت یافتن نقطه تغییر
استفاده از میانگین فاصله میان دادههای بعد از تغییر و
قبل است تغییر است .به عبارت دیگر اگر بتوانیم داده
ای را پیدا کنیم که فاصله میانگین دادههای بعد از این
داده با میانگین دادههای قبل از این داده بیشینه باشد،
همان داده نقطه ای است که تغییر در آن رخ داده
است .برای یافتن این داده میتوان از نظریه گراف
مبتنی بر حافظه بهره برد .نظریه گراف مبتنی بر
حافظه اولین بار در سال  2414توسط نیکووسکی و
جین در واحد پژوهشی شرکت میتسوبیشی به عنوان
روشی موثر در کشف تغییر ارائه شد .در نظریه گراف
مبتنی بر حافظه معیار فاصله اقلیدسی نرمال شده
جهت یافتن فاصله بین دادههای مختلف استفاده
میشود .این معیار به صورت زیر تعریف شده است:
(نیکووسکی و جین)2414 ،
رابطه ()2
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‖
که در آن ‖
فاصله اقلیدسی
میان داده  kام با داده lام را نشان میدهد .به عبارت
میانگین فاصله میان دادههای قبل از داده
دیگر
jام با میانگین دادههای بعد از داده jام را نشان میدهد.
بنابراین کافیست ابتدا پنجره ای را بر روی دادهها
حرکت داده و معیار فوق را برای تمامی دادههای درون
پنجره محاسبه کرد .سپس داده ای که بیشنه مقدار C
را درون پنجره دارد را به عنوان نقطه تغییر درون
پنجره معرفی کرد .به عبارت دیگر از عبارت زیر جهت
یافتن نقطه تغییر در هر پنجره استفاده میکنیم:
رابطه ()3

با استفاده از روش فوق نمودار احتمال رخداد بازده
شکل گرفته و برای هر پنجره روی دادهها یک تغییر
پیدا خواهد شد .اما از آنجا که در هر کاربردی حد
مقدار تغییر یافته متفاوت است ،بنابراین نیاز است که
از یک حد آستانه مناسب بر روی تغییرات پنجرهها
استفاده شود .به عبارت دیگر تغییراتی که از حد

آستانه تجاوز کنند به عنوان تغییر واقعی معرفی
خواهند شد .در این پژوهش بر اساس بررسی تجربی
صورت پذیرفته حد آستانه  4/7مورد استفاده قرار
گرفته است .مشکلی که در این روش وجود دارد
پیچیدگی زمانی زیاد آن است .محاسبه هر  Cاز
برخودار است و در نهایت
پیچیدگی زمانی
محاسبه این معیار برای تمامی پنجرهها از پیچیدگی
برخوردار خواهد بود .این میزان در
معادل
بسیاری از کاربردها ،خصوصا کاربردهای برخط غیرقابل
قبول است .برای حل نمودن این پیچیدگی در روش
نظریه گراف مبتنی بر حافظه از یک عبارت بازگشتی
برای محاسبه  Cاستفاده میشود .این عبارت بازگشتی
به صورت زیر میباشد:
رابطه ()2

با استفاد از عبارت فوق پیچیدگی روش MB-GT

کاهش خواهد یافت .در شکل زیر
به میزان
الگوریتم روش  MB-GTنشان داده شده است:

Algorithm: Compute
Inputs:
Sliding window size: N
Sl d g
do :
}Γt = {x1, … , x2
Distance function :
d(x1, x2) * e.g., d(x1, x2)=ǁx1-x2ǁ
Local variables:
Partial-sum vector:
}β = {b ]|≤1≤N
* Recurre t ﬁgure of mer t C: * ax. ﬁgure of mer t for a ( , j ) pa r
Outputs:
F gure of mer t:
ϒMB-GT * ax. ﬁgure of mer t for Γt */
1: for i = 1 to N do
2: β ]=0
*Reset the array values to zero*/
3: end for
4: for j=(N-1) to 2 do
5: C = 0
6: for i=(j-1) to 1 do
) 7: β ]=β ]+d(x , xj
**I creme tally update the part al sums
] 8: C = C + β
9:
**Updat g ﬁgure of mer t
10: end for
11: end for
12: return

نظریه گراف مبتنی بر
در الگوریتم باال،
حافظه قلمداد میشود .پس از طی مراحل فوق ،نقاط
تغییر غیرمعمول و ناگهانی کشف میشود .تعریف
00

ریزش ارزش سهام مبین تغییری غیر معمول ،ناگهانی،
بزرگ و منفی است .از این رو در ادامه از بین نقاط
تغییر کشف شده در مراحل قبل ،نقاطی که عالوه بر
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کشف ریزش ارزش سهام بر مبنای نظریه گراف مبتنی بر حافظه

 1733به تعداد  234داده بوده است .به طور کلی آمار
توصیفی در خصوص دادهها به شرح جدول  1است:
با توجه به حجم بسیار زیاد خروجیها و تحلیل
های مرتبط با آن ،شرکتهای ایران خودرو ،سیمان
کرمان ،آبسال و سرما آفرین که تحلیلهای مرتبط با
آن نمایندهای برای بیان نتایج کلی پژوهش بودهاند،
برای توضیح نتایج انتخاب شدهاند .نتایج آما توصیفی
برای بازده و بازده خاص شرکتهای انتخاب شده به
شرح جدول  2است.
پس از آمار توصیفی ،پژوهش وارد تحلیل داده
میشود .بر اساس روابط تشریح شده در بخش روش
پژوهش ،نظریه گراف مبتنی بر حافظه توزیعی را ارائه
می کند که در آن ارتفاع بیشتر رخدادها در نمودار
ترسیمی ،بیانگر احتمال رخداد پایین تر ارزیابی
می گردد .در واقع بر این اساس ،وقوع بازده با احتمال
رخداد پایین در زمان ظهور شناسایی و کشف
میگردد .نمودار های زیر بیانگر رهیافت نظریه گراف
مبتنی بر حافظه در بیان احتمال رخداد بازده شرکت
میباشد.

غیر معمول و ناگهانی بودن ،کمتر از میانگین منهای
یک انحراف معیار باشند به عنوان نقاط ریزش ارزش
سهام در نظر گرفته میشوند .جامعه مورد نظر این
پژوهش ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران در نظر گرفته شده است .با توجه به آنکه
تعداد بیشتر داده موجب برازش بهینه تر مدل
میگردد ،در این پژوهش شرکتهایی که حداقل دارای
 14داده طی دوره مورد آزمون (تیر ماه سال 1731
لغایت پایان فروردین ماه  ) 1733باشند ،به عنوان
نمونه انتخاب میشوند .در نهایت ،در این پژوهش 044
شرکت دارای حداقل داده مورد نیاز بوده و به عنوان
نمونه مورد استفاده قرار گرفتهاند.
 -5یافتههای پژوهش
در بخش یافتههای پژوهش تعداد  044شرکت طی
سالهای  1731تا  1733مورد بررسی قرار گرفتند.
کمترین تعداد داده طی دوره زمانی پژوهش متعلق به
شرکت پتروشیمی جم از مهرماه  1732تا فروردین ماه
 1733به تعداد  11داده بوده است .بیشترین تعداد
داده طی دوره زمانی پژوهش متعلق به شرکت دارویی
کیمیدارو از بهمن ماه  1731لغایت فروردین ماه

جدول  -1آمار توصیفی دادههای پژوهش
شرح

فراوانی-عدد

میانگین

میانه

دادههای مورد بررسی

13207

103

102

حداقل تعداد داده حداكثر تعداد داده
در شركت

در شركت

11

234

جدول  -2آمار توصیفی شركتهای مورد بررسی
نام شركت

نماد

بازده شركت

بازده خاص شركت

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

ایران خودرو

خودرو

4/4132

4/1123

-4/4422

4/1042

سیمان کرمان
آبسال

سکرما
البسا

4/4131
4/4132

4/1201
4/1711

-4/4422
-4/4427

4/1127
4/1222

سرماآفرین

لسرما

4/4213

4/1740

4/4401

4/1232
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نمودار  -1احتمال رخداد بازده  -ایران خودرو

نمودار -2احتمال رخداد بازده  -سیمان كرمان

نمودار -3احتمال رخداد بازده  -آبسال

نمودار  -4احتمال رخداد بازده  -سرما آفرین

بر اساس روابط تشریح شده ،تغییـرات غیرعـادی بـا
ارتفاع بیشتری در نمودار خروجی نظریه گراف مبتنـی
بر حافظه نمایش داده می شود .این روش کار شناسایی
تغییــرات غیرمعمــول در رونــد بــازده را امکــان پــذیر
02

می نماید .در مرحله بعد کافی است حـد آسـتانه مـورد
نظر جهت تفکیک نقاط تغییر غیرمعمول از سایر نقـاط
اجرا گردد .بر اساس تعریف انجام شده تغییراتی کـه از
حد آستانه تجاوز کنند به عنوان تغییـر واقعـی معرفـی
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می شوند .در این پژوهش بر اساس بررسی تجربی انجام
شده ،حد آستانه  4/7استفاده گردیده است .اعمال حـد

آستانه را میتوان در نمودارهای زیر مشاهده نمود:

نمودار  -5اعمال حد آستانه -ایران خودرو

نمودار  -6اعمال حد آستانه -سیمان كرمان

نمودار  -7اعمال حد آستانه -آبسال

نمودار  -8اعمال حد آستانه -سرما آفرین
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در نمودارهای باال تغییراتی که از حد آستانه تجاوز
نموده اند به عنوان تغییرات غیرمعمـول در نظـر گرفتـه
می شوند .با این حال ،تغییرات غیرمعمول صرفاً ریـزش
ارزش سهام تلقی نمی گردند چرا که یک جهش عمـده
نیز می تواند تغییـر غیـر معمـول قلمـداد گـردد .بـرای

تعیین نقاط مرتبط با ریزش ارزش سهام ،نقاطی که در
فاصله کمتر از یک انحراف معیـار نسـبت بـه میـانگین
قرار گیرد به عنوان نقاط مـورد نظـر پـژوهش در نظـر
گرفته میشـوند .ایـن نقـاط را مـی تـوان در جـدول 7
مشاهده نمود.

جدول  -3نقاط ریزش ارزش سهام كشف شده
ایران خودرو
تاریخ

مقدار

سیمان كرمان
تاریخ

آبسال

مقدار بازده

تاریخ

مقدار بازده

تاریخ

مقدار

(ماه و سال)

بازده

(ماه و سال)

(ماه و سال)

بازده

41-1730

-4/242

11- 1737

-4/112

41-1731

-4/103

41-1731

-4/010

42-1731

-4/730

43- 1727

-4/117

14-1732

-4/171

43-1731

-4/134

11-1731

-4/132

40- 1722

-4/104

42-1732

-4/121

11-1727

-4/101

43-1722

-4/702

14- 1732

-4/103

42-1722

-4/224

42-1732

-4/212

14-1722

-4/133

-

-

12-1732

-4/122

14-1732

-4/171

41-1734

-4/130

-

-

-

-

-

-

47-1734

-4/132

-

-

-

-

-

-

42-1732

-4/132

-

-

-

-

-

-

نقاط ریزش ارزش سـهام کشـف شـده بوسـیله نظریـه
گراف مبتنی بر حافظه را می توان در نمودارهای بـازده

(ماه و سال)

سرما آفرین

خاص شرکت به شرح نمودارهای  3تا  11زیر مشاهده
نمود.

0.8
0.6

سقوط قیمت

بازده

0.4
0.2
0

-0.2
-0.4
-0.6

نمودار  -9كشف ریزش ارزش -ایران خودرو
0.6
0.4

سقوط قیمت

بازده

0.2
0
-0.2
-0.4

-0.6
-0.8

نمودار -11كشف ریزش ارزش-سیمان كرمان

01
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کشف ریزش ارزش سهام بر مبنای نظریه گراف مبتنی بر حافظه
0.8
سقوط قیمت

0.6

بازده

0.4
0.2
0

-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

نمودار  -11كشف ریزش ارزش -آبسال
0.8
سقوط قیمت

0.6

بازده

0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6

نمودار  -12كشف ریزش ارزش -سرما آفرین

کشف نقاط به وضوح در نمودار رونـد حرکتـی شـرکت
های ایران خودرو و سـیمان کرمـان (نمودارهـای  17و
 )10قابل مشاهده است .برخی از این نقاط را مـیتـوان
به صورت زیر لیست نمود.

بررسی نقاط کشـف شـده بـه عنـوان ریـزش ارزش
سهام و تحلیل نمودارهای روند بازده مبین آن است که
علی رغم وجود برخی نقاط مشکوک به ریـزش کـه در
نمودار قابل مشاهدهاند ،نظریه گراف مبتنی بـر حافظـه
اقدام به کشف این نقاط ننمـوده اسـت .وضـعیت عـدم

جدول  -3نقاط ریزش ارزش سهام كشف نشده
سیمان كرمان

ایران خودرو
تاریخ (ماه و سال)

مقدار بازده

تاریخ (ماه و سال)

مقدار بازده

42-1731

-4/177

42-1727

-4/240

43-1732

- 4/023

43-1721

-4/111

0.8
0.6

0.6
سقوط قیمت

بازده

0.4

0.4

0.2

0.2

0.0

0.0

-0.2

-0.2

-0.4
-0.6

-0.4
1375- 08 -0.6

1378- 09

سقوط قیمت

بازده

1383- 08

-0.8

نمودار )13ریزش كشف نشده -ایران خودرو

1385- 09

نمودار  )14ریزش كشف نشده -سیمان كرمان
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گرچه غیرمعمول بودن یا نبودن این نقاط بـا توجـه
به روند داده نیاز به بررسی و آزمون های بیشتری دارد،
اما به نظر می رسد نظریه گراف مبتنی بر حافظه برخی
نقاط مشکوک به ریزش را شناسایی ننمـوده اسـت .در
نتیجه فرضیه پژوهش مورد پذیرش قرار نمیگیرد.
 -6نتیجه گیری و بحث
هدف پژوهش حاضر کشف ریزش ارزش سهام
است .به این منظور نظریهها و مدلهای موجود در
زمینه ریزش ارزش سهام مورد بررسی و تحلیل قرار
گرفت .نتایج در این بخش نشان داد بر مبنای نظریهها
و تعاریف ارائه شده ،ریزش ارزش سهام را میتوان
تغییری منفی ،بزرگ ،غیرعادی و ناگهانی دانست که
در روند حرکتی بازده خاص شرکت رخ میدهد .با این
حال بخش غیر عادی و ناگهانی بودن ریزش ارزش
سهام در مدلهای عملیاتی موجود چندان مورد عنایت
قرار نگرفته است .ضمن اینکه خروجی مدلهای
عملیاتی ریزش ارزش سهام یا مانند مدلهای ارائه
شده توسط چن و همکاران ( )2441و برادشو و
همکاران ( )2414صرفاً یک مقدار کمی پیوسته است
که ایده خاصی در خصوص زمان ریزش ارزش سهام
ارائه نمیدهد و یا مانند مدل ارائه شده توسط هاتن و
همکارن ( )2443بر مبنای مفروضاتی قرار گرفته است
که در عالم واقع وجود ندارد .از این رو ،در این پژوهش
سع ی بر آن شد تا با بکارگیری نظریه گراف مبتنی بر
حافظه نقاط تغییر غیرعادی و ناگهانی در روند حرکتی
ریزش ارزش سهام شناسایی شده و در مرحله بعد با
جداسازی نقاط تغییر منفی و بزرگ ،نقاط ریزش
ارزش سهام کشف گردد .بکارگیری نظریه گراف مبتنی
بر حافظه در واحد پژوهشی شرکت میتسوبیشی نشان
داده است این روش که بر مبنای فاصله اقلیدسی
طرحریزی شده است ،روشی موثر در کشف تغییرهای
غیرعادی و ناگهانی است .با این حال ،نتایج این
پژوهش بیانگر آن است که برخی نقاط مشکوک به
ریزش ارزش سهام بر این اساس شناسایی و کشف
نشدهاند .از این رو ،پیشنهاد میگردد مدلها و
01

نظریه های دیگری برای شناسایی و کشف ریزش ارزش
سهام بکارگرفته شود و نتایج آن با روش مورد استفاده
در این پژوهش مطابقت داده شود .همچنین میتوان
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