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چكیده
در اغلب بازارهای سرمایه جهان از دامنه مجاز نوسان برای اهداف مختلفی همچون کاهش نوسانات قیمتی،
تالطم (منظور از تالطم ،تغییرات شدید قیمتی میباشد) و دستکاری در سهام استفاده میگردد .اعمال دامنه مجاز
نوسان دارای اثراتی هستند که برخی از آنها مفید و برخی مضر میباشند .یکی از مهمترین اثرات اعمال دامنه
مجاز نوسان ،اثر ربایش است که در اکثر بورس هایی که از دامنه مجاز نوسان استفاده می کنند به اثبات رسیده
است .اثر ربایش در بورس اوراق بهادار تهران به اثبات رسیده است و در این مقاله برآن هستیم تاثیر نوع معامله
گران به تفکیک حقوقی و گروهی در بروز اثر ربایش بر دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران را
مشخص نماییم .به عبارت دیگر در این تحقیق می خواهیم علت این اثر را در بورس تهران مورد بررسی قرار داده
و نقش هر کدام از سرمایهگذاران فعال در بازار را در بروز این اثر مشخص سازیم .در ادامه در مورد خرید
گروهی و ساز و کار آن بحث خواهیم کرد و مقایسهای بین فعالیت این دو دسته معاملهگران در بورس انجام
خواهیم داد.
این تحقیق ،از نوع مطالعه توصیفی -همبستگی مبتنی بر داده های سری زمانی است ،که  01شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی  0930بهعنوان نمونه انتخاب گردیده اند .شیوه انتخاب نمونه از
طریق غربال گیری و روش غیراحتمالی است .برای آزمون این ارتباط از مدل های سری زمانی و رگرسیون خطی
استفاده شده است .مطالعات صورت گرفته در این مقاله بر روی  01شرکت مورد بررسی (کاشی و سرامیک سینا،
قند لرستان ،ایران ترانسفو ،زامیاد ،صنایع آذراب ،کالسیمین ،فوالد مبارکه اصفهان ،قند پیرانشهر ،شکر شاهرود،
توسعه معادن و فلزات) حاکی از آن است که بجز یک مورد (شکر) در تمامی شرکتها نقش سرمایهگذاران
حقوقی در بروز اثر ربایشی بیشتر از سرمایهگذاران گروهی بوده است .علت انتخاب این شرکتها بهعنوان نمونه،
نوسان باال ،حجم معامالت بیشتر و اینکه در طول دوره زمانی تحقیق ،بیشتر روزها نماد سهام باز بوده است.
واژههای كلیدی :دامنه مجاز نوسان ،اثر ربایش ،معامالت حقوقی ،خریداران گروهی ،بورس اوراق بهادار تهران.

 -0کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی meysam.finance@gmail.com

 -2عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
 -9عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

alirostami96@gmail.com
fallahshams@gmail.com
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دامنههای مجاز نوسان به اوایل دهه  31میالدی

 -1مقدمه
ویژگیهایی که بسیاری از بورسهای پیشرفته

بازمیگردد.

دنیا دارند ،حاکی از رقابت کامل این بازارها است،

تحقیقهای زیادی در رابطه با تاثیرات دامنه مجاز

چراکه تعداد خریداران و فروشندگان بسیار زیاد،

نوسان در بازار بورس انجام گرفته شده است که

کاالی مورد معامله همگن ،اطالعات بهطور کامل در

برخی از تحقیقها بر لزوم اعمال حد نوسان قیمت

دسترس همگان قرار داشته و درنهایت قیمت توسط

سهام تأکید دارند و به آثار مثبت آن اشاره مینمایند

فعاالن بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا

در حالیکه در تحقیقهای دیگری به آثار منفی اعمال

تعیینشده و از خارج به بازار دیکته نمیشود .ایجاد

حد نوسان قیمت اشاره شده و بر لزوم بیشتر شدن

ساز و کار منظم و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا

دامنه نوسان و یا حذف محدودیت تأکید میگردد .با

برای تعیین قیمت داراییهای مالی را میتوان یکی از

این وجود ،در اکثر کشورها در طول زمان و با رشد

مهمترین اهدافی دانست که از تشکیل بورسها

بازارهای مالی ،دامنه نوسان قیمت سهام افزایش

تعقیب میشود .در بازارهای مالی دنیا به خصوص

یافته است و در بازارهای پیشرفته و توسعه یافته این

بازارهای سرمایه ،قانونگذاران و مسئوالن ،قوانین و

محدودیت وجود ندارد ،یعنی دامنه مجاز نوسان

مقررات بسیاری را وضع کردهاند که این هدف

برای قیمت سهام ها در نظر گرفته نشده است.

محقق شود و به عبارت صحیحی به تشکیل بازار
کارا 0کمک کنند( .عالیشوندی)0911 ،

همانطوری که بیان شد اعمال دامنه مجاز نوسان
روزانه هم دارای فواید و هم دارای مضراتی می

قوانین و مقرراتی که مانع از تقابل عرضه و

باشد .از فواید آن میتوان به کاهش تالطم بازار،

تقاضا میشوند در اغلب بازارهای نوظهور بیشتر به

محافظت از سرمایهگذاران ،ممانعت از بروز

چشم میخورند .یکی از مهمترین قوانینی که در این

بحرانهای مالی و حفظ بازار و کاهش دستکاری

زمینه در بازارهای نوظهور وضع میشود ،حد نوسان

قیمت اشاره کرد .تاخیر در کشف قیمت ،عکس

قیمت سهام 2است که در بازارهای مالی از آن

العمل بیش از اندازه ،دخالت در معامالت ،تسری

بهعنوان یک عامل کنترلی در برابر نوسانات قیمت

نوسان ها و اثر ربایشی از مضرات اعمال دامنه مجاز

سهام و همچنین بهمنظور کاهش تالطم بازار،

نوسان می باشند .تحقیقات زیادی در این باره

دستکاری در قیمتها و زیان سرمایهگذاران در اثر

صورت گرفته است و برخی کارایی آن را تایید

تصمیمات هیجانی استفاده میگردد .دامنه مجاز

کردهاند و برخی ناکارایی این دامنه را نشان داده اند.

نوسان ،حدود قیمتی سقف و کفی است که هر سهم

در این تحقیق ابتدا به یکی از پیامدهای دامنه مجاز

در هر روز کاری میتواند داشته باشد و قیمت فقط

نوسان بنام اثر ربایشی پرداخته میشود و در گام بعد

در این محدوده میتواند حرکت کند( .محدوده مجاز

این اثر در سهام های نمونه مورد آزمون قرار می

برای نوسان قیمت) .در تارنمای بورس اوراق بهادار

گیرد و درنهایت به بررسی تاثیر نوع معامله گران در

تهران نیز اصطالح دامنه مجاز نوسان به معنی حد

ایجاد این اثر خواهیم پرداخت.

مجاز تغییرات قیمتی تعریف شده است .وضع این
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 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

اشاره کرد .یکی دیگر از فواید آن جلوگیری از

یکی از مهمترین ویژگیهای بازار کارای اوراق

دستکاری در قیمتها میباشد .همانطور که از قبل

بهادار ،رقابت آزادانه است که در آن تقابل عرضه و

اشاره گردید ،اعمال دامنه مجاز نوسان دارای فواید و

تقاضا منجر به کشف قیمت هرچه نزدیک تر به

مضرات مختلفی می باشد که در این تحقیق یکی از

ارزش واقعی اوراق بهادار میشود.به عبارت دیگر

مضرات آن به نام اثر ربایشی بررسی میشود.

برقرار بودن ویژگیهای بازار کارا میتواند منجر به

در این قسمت ابتدا در مورد اصطالح توقف

کشف صحیح قیمت شود .میتوان نتیجه گرفت که

معامالت ،پیدایش دامنه مجاز نوسان و ابعاد آن و

بازارهای سهام باید عاری از هر محدودیتی در تقابل

خرید گروهی بحث میکنیم ودر ادامه به توصیف

عرضه و تقاضا باشند .با این وجود ،در برخی از

ویژگیهای آنها میپردازیم.

بورسها سیاستگذاران و قانونگذاران بازار برای
حفاظت از منافع سرمایهگذاران در برابر نوسانات

-1-2تعریف توقف معامالت

5

شدید قیمت سهام ،قوانین مختلفی را وضع میکنند.

طی دو دهه اخیر توقف معامالت یک سهم

نوسانات شدید قیمت سهام ،معموالً به واسطه عدم

خاص به رویهای رایج در بسیاری از بازارهای سهام

تعادل در عرضه وتقاضا و یا معامالت سفتهبازی

بینالمللی تبدیل شده است .برای مثال در بورس

ایجاد میشود ،به همین دلیل معموالً در بازارهایی که

اوراق بهادار نیویورک ،روزانه بطور متوسط نماد

بازارسازان 9و متخصصان بازار4بهمنظور جهتدهی
به قیمت سهام وجود ندارند ،نوسانات شدید
قیمتها بیشتر رخ میدهد( .صفار)0930 ،

چهار سهم عادی متوقف

میشود.6

قانونگذاران به این دلیل معامالت یک سهم را
متوقف میکنند که با حفظ ثبات و نظم بازار از منافع

در بسیاری از بورسهای دنیا همچون تایوان،

سرمایهگذاران و منافع عمومی حمایت کنند .بورس

تایلند ،استرالیا ،اسپانیا ،مالزی ،ایتالیا ،ترکیه ،فرانسه،

اوراق بهادار معموالً توقف معامالت را در جهت

کره ،ژاپن و ایران ،قانونگذاران بهمنظور کاهش

حفاظت از معامله گران بی اطالع و یا بازارسازان بی

تالطم بازار و همچنین کاهش ریسک و ضرر

اطالع در مقابل وجود اطالعات نامتقارن که هزینه

سرمایهگذاران در اثر تصمیمات احساسی و هیجانی

های معامالتی قابل توجهی به آنها تحمیل میکنند،

اقدام به وضع دامنه مجاز نوسان نمودهاند .وضع این
دامنه بدان معنی است که قیمت سهام در هر روز
کاری در محدوده معینی امکان حرکت دارد .در ایران

اعمال میکنند

7

.

"توقف معامالت در واقع توقف موقتی در
معامالت رسمی سهمی خاص یا کل بازار است" .

از سال  0917تاکنون این حد نوسان در قیمت سهام

هدف اساسی از توقف معامالت این است که

وجود دارد .اعمال حد نوسان در قیمت هم دارای

فرصت الزم به سرمایهگذاران برای واکنش نسبت به

فواید و هم دارای مضراتی میباشد که از فواید آن

اطالعات جدید داده شود تا از طریق سفارشهایی

میتوان به کاهش تالطم بازار و جلوگیری از بازی

که پس از تجزیه و تحلیل اخبار جدید وارد سیستم

با قیمت توسط سهامداران با سرمایه های بزرگ

میشود ،قیمت سهم به سطح تعادلی جدید برسد .به
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عبارت دیگر وجود توقف معامالت باعث ایجاد

 -2-2تعریف حد نوسان قیمت سهام

زمانی میشود که سرمایهگذاران به تجزیه تحلیل

حد نوسان قیمت سهام ،حداکثر یا حداقل تغییر

بیشتر سهم پرداخته و نسبت به قیمتگذاری واقعی

قیمت مجاز سهام در یک روز است به شکلی که

و تعادلی سهم کمک کنند و سفارشها و معامالت

انجام معامله در خارج از دامنه تعیینشده در هر روز

خود را بر مبنای اطالعات واقعی انجام دهند.

غیر ممکن باشد (اسکندری.)0919،

بیلدیک و همکارش1در سال  2112به بررسی

همچنین" ،دامنه نوسان قیمت" پایین ترین تا

توقف معامالت در بورس اوراق بهادار ترکیه

باالترین قیمتی است که در آن دامنه ،طی یک یا چند

پرداختند .او با توجه به دادههای موجود برای هر

جلسه رسمی معامالتی بورس ،قیمت میتواند نوسان

معامله به ارزیابی کارایی توقف معامالت از طریق

داشته باشد (آیین نامه معامالت در شرکت بورس

بررسی رفتار بازده ،نوسان پذیری قیمت و حجم

اوراق بهادار تهران ،مصوب کمیسیون فرعی شورای

معامالت طی توقفهایی که به انتشار اطالعات

عالی بورس و اوراق بهادار.)0912/00/2،

مربوط میشوند و نه توقفهایی که عدم تعادل در

حد نوسان قیمت سهام دارای  2ویژگی است که

سفارش دارند ،پرداخت .یافتههای بیلدیک و

باعث کنترل نوسان قیمت سهام میشود ،این 2

همکارش نشان داد که بسیاری از اطالعات جدید در

ویژگی عبارتاند از (بیلدیک و الداگ:)2112،

 02دقیقه بعد از بازگشایی معامالت در قیمتها
منعکس میشوند .عکسالعمل سرمایهگذاران نسبت
به اخبار بد (منفی) در مقایسه با واکنش آنان نسبت
به اخبار مثبت (خوب) تندتر و شدیدتر است.
بیلدیک و همکارش به این نتیجه رسیدند که
علیرغم توقف معامالت و انتشار اطالعات جدید
در حین آن ،سرمایهگذاران حقوقی از طریق انتخاب
زمان مناسب تر برای معامله در دوره پس از توقف،
نسبت به سرمایهگذاران حقیقی منفعت بیشتری
کسب مینمایند .سرانجام ،نتایج کلی بیلدیک و
همکارش نشان داد که توقف معامالت در انتشار
اطالعات با ارزش ،کارا بوده و نقش مهمی را در
تقویت کارایی مکانیزم رسیدن به قیمت واقعی و
کشف قیمت ایفاء میکند.

 )0ایجاد محدودیت (مانع) قانونی در تغییر
قیمت سهام
 )2ایجاد یک فرصت زمانی برای ارزیابی مجدد
و منطقی سهام
ظاهراً ،حد نوسان از سقوط و نوسانهای شدید
قیمتها جلوگیری به عمل میآورد و دوره زمانی را
برای بازنگری و ارزیابی مجدد فراهم میکند .تأثیر
این ویژگیها در مواقعی که بازار دچار آشفتگی
شده ،کامالً مشهود است .در شرایط آشفتگی بازار
معموالً سرمایهگذاران تحت تأثیر جو روانی بازار
قرار گرفته و تصمیمات عجوالنه و غیر عقالیی اتخاذ
مینمایند و عکسالعمل بیش از حد نشان می دهند.
اتخاذ این تصمیمات عجوالنه در میان سرمایهگذاران
انفرادی بیشتر بوده و احتمال زیان این سرمایهگذاران
در زمان آشفتگی بازار بسیار باال است.
تلسر در سال  0310در تحقیق خود به این نتیجه
رسید که حد نوسان قیمت در شرایط آشفته ،3زمان
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بیشتری برای مشاوره و ارزیابی مجدد در اختیار

سقوط بیش از اندازه قیمتها

سرمایه گذاران قرار می دهد.

جلوگیری کرده ،باعث آرام شدن معامله گران آشفته

بسیاری از محققان ،01رفتار آشفته00را در افزایش

در بحران 0317

شده و در کاهش بحران موثر بوده است.

نوساناتی که به بحران اکتبر  0317منجر شده موثر

در جدول شماره یک زیر دامنه مجاز نوسان بورس

میدانند و به همین دلیل در بازارهای مالی استفاده از

سهام برخی از کشورها آورده شده است.

حد نوسان قیمت سهام را توصیه مینمایند .این
محققان ادعا میکنند که حد نوسان قیمت سهام از
جدول :1دامنه نوسان بورس سهام برخی از كشورهای دنیا
كشور

درصد دامنه نوسان

كشور

درصد دامنه نوسان

كشور

درصد دامنه نوسان

آرژانتین

01

اتریش

2

ایرلند

ندارد

بلژیک

 2تا 01

اکوادور

02

مکزیک

01

مصر

2

فنالند

02

ایران

4

مالزی

91

پاکستان

7

آلمان

ندارد

فیلیپین

 41تا 21

هند

1

آمریکا

ندارد

فرانسه

 01تا 21

ترکیه

2

یونان

ندارد

ژاپن

 01تا 61

پرتقال

02

برزیل

ندارد

تایلند

91

اسپانیا

01

انگلستان

ندارد

مأخذ :نتایج حاصل از بررسی بورس های کشورها

اعداد فوق مربوط به دامنه نوسان سهام در بورس
می باشد درحالیکه که در فرابورس و ابزارهایی به

 )2دخالت در معامله14؛ یعنی باعث عدم بروز
قیمت واقعی سهم در هر روز میشود.

غیر از سهام مثل حق تقدم ،دامنه نوسان فرق میکند.

 )3سرایت تالطم15؛ بدین معنی که تالطم

مثالً در کشور ایران دامنه نوسان فرابورس  %2و حق

قیمتها به دلیل رسیدن به حد قیمتی متوقف شده و

تقدم  %1می باشد.

در روز کاری بعد به صورت تالطم اضافی مشاهده

همانطور که اشاره شد ،دامنه مجاز نوسان،دارای
فواید و مضراتی میباشد که در ذیل به مضرات آن
اشاره میکنیم:

خواهد شد( .

Kuhn et al., 1991; kim and

)Rhee,1997;Kim,2001
 )4اثر ربایشی16؛بدان معناست که قیمت ها

 )1تأخیر در كشف قیمت13؛ بدین معنی که

هنگام نزدیک شدن به حدود دامنه مجاز نوسان،به

قیمتها در همان روز نمیتوانند نسبت به اطالعات

این حدود جذب میشوند .07به تعبیر دیگر با نزدیک

منتشره واکنش بزرگ نشان دهند بنابراین قیمت روز

شدن قیمت به یکی از حدود دامنه (سقف یا کف)،

سهم ،قیمت واقعی آن نمیباشد.

;(Fama, 1989

)Lehmann, 1989; Lee et al., 1994

سرعت نزدیکتر شدن آن به این حدود افزایش
مییابد .اثر ربایشی بدین معنی است که هرچقدر که
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قیمتها به حدود دامنه نوسان نزدیک میشوند،
سرعت رسیدن قیمتها به این حدود افزایش پیدا

روز زمان برای تخصیص پیشبینی شده بود ،این
گونه سهام با کد گروهی «ررر» خریداری

میشد.

میکند .مهمترین مطالعه نظری صورت گرفته در

منظور از خرید گروهی ،خرید اوراق بهادار

رابطه با اثر ربایش توسط «سابرهمانیم» میباشد که

توسط کارگزار با کد معین ،و تخصیص آن به

بیان میکند در بورسهایی که معامالت به دلیل

مشتریان است .بدین منظور شرکت بورس برای هر

رسیدن به دامنههای مجاز نوسان متوقف میشود ،در

کارگزاری کد معامالتی گروهی تعریف میکند .کد

صورتی که قیمت به دامنههای مجاز نزدیک بوده و

معامالتی گروهی شناسهای است که برای ورود

بازیگران بازار نیز خواستار باقی ماندن قدرت

سفارشهای خرید و یا فروش گروهی برای هر

نقدشوندگی سهام خود باشند ،تغییرات قیمت زیاد

شرکت کارگزاری در سامانه معامالتی تعریف شده

شده و احتمال اینکه قیمت سهام به حدود دامنه

است .این شناسه به صورت حروف ،عدد و یا

نوسان نزدیک باشد ،افزایش می یابد .به عبارت دیگر

ترکیبی از هر دو میباشد .وجود خریداران گروهی

«سابرهمانیم» با این مطالعه نظری خود به این نتیجه

میتواند تأثیری در ایجاد اثر ربایش بر دامنه نوسان

رسید که حدود دامنه مجاز نوسان باعث ایجاد اثر

داشته باشد که ما در این تحقیق برآنیم اثر معامالت

ربایشی میشود و تغییرات و نوسانات قیمت باال

گروهی کارگزاران را در بروز اثر ربایش مورد

رفته و از طرف دیگر حجم معامالت سهام در

بررسی قرار دهیم.

اطراف دامنه های نوسان باال می رود.

گرچه خرید گروهی مدتی است که از سیستم
معامالتی بورس تهران حذف گردیده و عمالً
نمیتوان معامالتی را با آن انجام داد ولی ما در این

 -3-2خرید گروهی
در سامانه معامالتی بورس ایران ،مبنای تعریف و

تحقیق بر آن هستیم که کارایی این ابزار را بسنجیم و

صدور کد معامالتی برای سهامداران ،استفاده از سه

تأثیر این مورد را در اثر ربایشی مورد بررسی قرار

حرف اول نام خانوادگی اشخاص و یک عدد پنج

دهیم.

رقمی بوده ،لذا باید برای خریدهای گروهی نیز یک
کد معامالتی تعریف میشد .کدی که سه حرف
ابتدایی آن نباید مشابه ابتدای هیچ نام خانوادگی

 -4-2تحقیقات خارجی
دو و همکاران

01

به بررسی وکنکاش اطالعات

ایرانی باشد تا به هنگام خرید با کد گروهی ،هیچ

معامالت در بورس کره( )KSEپرداختند و به این

تشابهی با سایر کدهای موجود نداشته باشد .بنابراین

نتیجه رسیدند که محدوده های قیمتی کوچک و

استفاده از سه حرف «د» که بدون تردید سه حرف

باریک اثرهای ربایشی شدید و قوی تری را ایجاد

ابتدایی هیچ نام خانوادگی در ایران نیست ،به این

می کند .آنان اثر ربایشی را در  2ریز ساختار زیر

منظور استفاده شد و واژه «ددد» در بورس تهران

مشاهده کردند :نرخ بازدهی ،حجم معامالت،

متولد شد .همانگونه که در معامالت کارگری و

نوسانات ،جریان سفارشها و نوع سفارش.

تخصیص سهام به کارکنان شرکتها که بیش از یک

35

فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره بيست و هفتم

بررسی مقایسه بین معامالت اشخاص حقوقی و گروهی(ددد) در بروز اثر ربایش بر ...

در این مطالعه دو نتیجه عمده حاصل شده است،

هیسه چند مورد از مزایای مدل و روش کار

اول اینکه بین میزان دامنه مجاز نوسان و اثر ربایشی

خود(مدل الجیت) را نام میبرد که عبارتند از:

در  2متغیر باال رابطه عکس وجود دارد .یعنی هر

 با استفاده از مدلهای مختلف نتیجه یکسانی به

چقدر دامنه مجاز نوسان بیشتر باشد اثر ربایشی کمتر

وجود آمده است .مثالً مدل پرابیت نیز نتایج

مشاهده میشود و بالعکس.

یکسانی را با مدل الجیت ارائه داده است.

نتیجه دومی نیز که حاصل شد این بود که در

 در این مطالعه یکی از فعالترین بورس های

دامنههای باالیی حجم معامالت سرمایهگذاران و

دنیا،بورس تایوان ،برای بررسی اثر ربایش

سرعت نوسانات بیشتر میشود که  2دلیل عمده

انتخاب شده است و بنابراین در این تحقیق

برای این موضوع ذکر گردید که یکی دلیل

خطای ناشی از کم بودن معامالت ظاهر

روانشناسی سرمایهگذاران میباشد و دیگری عدم

نمیشود( .در این تحقیق به دلیل انتخاب نمونه

وجود فروش استقراضی در بورس کره است و نتیجه

های دارای حجم معامالت باال و نوسانات زیاد و

نهایی که آنان از مطالعه خود گرفتند ،این بود که اثر

هم چنین انتخاب قیمتها و حجم معامالت به

ربایش در بورسهایی که دامنه مجاز نوسان را اعمال

صورت دادههای بین روزی و سری زمانی 2
دقیقهای در دوره زمانی تحقیق ،تا حدودی

میکنند ،مشاهده میشود.
03

یافتههای هیسه و همکاران با استفاده از مدل
الجیت (یک مدل همبستگی که برای تخمین احتمال

توانستهایم خطای ناشی از کم بودن معامالت را
کاهش دهیم)

وقوع یک رخداد وابسته به مجموعهای از متغیرهای

 تمامی شرکتهای بورس تایوان مورد مطالعه

مستقل بکار می رود) اثر ربایش را در بورس تایوان

قرار گرفتهاند که این امر خطای انتخاب موردی

نشان میدهد.

در مورد اثر ربایش را از بین میبرد.
20

مدل الجیت بهمنظور تحلیل متغیرهایی که تنها

دیوید و همکاران یکی از مهمترین مطالعات را

دو حالت برای آنها متصور است (گسسته میباشد)،

درباره اثر ربایشی انجام دادند .مطالعه آنها در بورس

گسترش یافته است .مدل این مقاله برای میزان

تایوان در بازه زمانی  9ژانویه  0331تا  21مارس

فاصلههای متفاوت قیمت به حد مجاز دامنه نوسان

 0333و در مجموع  924روز معامالتی صورت

اجرا گردیده و مشخص شده که در چه میزان از

گرفته است .در بورس تایوان در بازه زمانی مورد

فاصله قیمت تا حدود دامنه مجاز نوسان ،اثر ربایش

مطالعه  4.7درصد تمامی معامالت در حد باالی

آغاز میشود .نتایج مدل نشان میدهد که زمانی اثر

دامنه نوسان و  9.7درصد از معامالت در حد پایین

ربایش شروع میشود که فاصله قیمت تا حد باالی

انجام شده است .آنها با بررسی خود ،ربایش قابل

دامنه مجاز نوسان به کمتر از  3جست 21و تا حد

توجهی را درحد باالی دامنه مجاز نوسان مشاهده

پایین دامنه مجاز به کمتر از  4جست برسد(.جست

کردند و در حد پایین دامنه مجاز نوسان ربایشی

ترجمه کلمه  tickبوده و به معنای کوچکترین میزان

خاصی را مشاهده و گزارش ننمودند .ایشان

مجاز تغییرات قیمت سهام در بازار است)

مطالعات خود را بر اساس بازدهی  2دقیقهای در طی
روز سهام بورس تایوان قرار دادهاند .چو و همکاران
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از میان تمامی  479شرکت بورس تایوان942 ،

داشته باشد ،در زمانی که قیمت یک سهم به 4

شرکتی را انتخاب کردند که حداقل یک معامله در

درصد حد باالیی رسیده باشد ،به احتمال زیاد به حد

هر بازه  2دقیقهای داشته باشند .سپس با استفاده از

باالی دامنه نوسان خواهد رسید و در این صورت

روش خود همبستگی به آزمون اثر ربایش پرداختند.

استراتژی معامالتی سودآور خواهد بود .به همین

ضرایب متغیرهای مدل حاکی از اثر ربایش قوی در

ترتیب در مورد حد پایین دامنه نوسان در صورت

حد باالیی دامنه نوسان و اثر ربایش ضعیف در حد

وجود اثر ربایش در دامنه پایینی ،اگر قیمت تا

پایینی دامنه نوسان میباشد.

درصد در دامنه نوسان کاهش پیدا کند ،به احتمال

4

دیوید و همکاران بهمنظور نشان دادن این

زیاد به حد پایین دامنه نوسان خواهد رسید و

موضوع که اثر ربایش به دلیل وجود دامنه مجاز

استراتژی سرمایهگذاری سودآور خواهد بود .پس از

نوسان ایجاد میگردد ،همین موضوع را با تغییراتی

شبیهسازی این استراتژی در بازه زمانی مورد بررسی،

جزئی در تعریف متغیرهای توضیح دهنده در مورد

در مقایسه با روشهای دیگر سرمایهگذاری در همان

 31سهام از بورس اس اند پی  211استفاده کردند.

بازه مانند خریدن و نگهداری ،این روش به صورت

در این بررسی اثر ربایشی در سهام اس اند پی

معناداری از بازدهی بیشتری برخوردار بود .بدین

مشاهده نشد و نکته حائز اهمیت این بود که در این

ترتیب از دیدگاه استراتژی سرمایهگذاری نیز

سهام ها در مورد حد پایین دامنه نوسان اثر ربایش

شواهدی بر وجود اثر ربایش در بورس تایوان یافت

منفی گزارش شد.

شد.

دیوید و همکاران همچنین از روش دیگری غیر

مطالعاتی نیز وجود دارد که این اثر را رد
22

از همبستگی بهمنظور نشان دادن وجود اثر ربایش

میکند.برای مثال آباد و همکاران با بررسی بورس

استفاده کردند .این روش بر مبنای استراتژی تشکیل

اسپانیا( )SSEشواهدی مبنی بر وجود اثر ربایشی را
29

با بررسی

سبد سهام و خرید و فروش سهم در زمان معین بنا

نیافتند.همچنین کوشرک و همکاران

شده است .براین اساس در هر زمان که قیمت یک

قراردادهای آتی اوراق قرضه خزانه و کاال اثری از
24

سهم به  4درصد از  7درصد دامنه نوسان مثبت

ربایش نیافتند.توما بیان میکند که این اثر ربایشی

برسد ،سهم خریداری میشود و در بازگشایی روز

فقط در بازار سهام مشاهده میشود و مطالعات

کاری بعد فروخته خواهد شد .همچنین در هر زمان

تجربی که در بازارهای اوراق آتی انجام شدهاند،اثر

که یک قیمت یک سهم به منفی  4درصد از منفی 7

ربایش را نشان نمیدهد که دلیل عدم وجود این اثر

درصد دامنه نوسان منفی برسد ،سهم فروش

را میتوان به خاطر وجود اهرم و عقالیی بودن

استقراضی میشود و در آغاز روز کاری بعد حساب

معامالت آتی دانست.

سهام بسته خواهد شد( .منظور از فروش استقراضی،

مطالعه توما در بازار مصر بر روی دادههای بازار

فروش سهمی است که مالک آن نیستیم و به صورت

سهام مصر ،از تاریخ  9ژانویه  0334تا تاریخ 90

قرضی از کسی گرفته و بعد از مدتی به آن پس

دسامبر  2110میالدی انجام گرفته است .در بازار

میدهیم .زمانی که بازار حالت نزولی دارد بیشتر از

مصر از سال  0337تا  2112میالدی یک دامنه مجاز

این مکانسیم استفاده میشود) اگر اثر ربایش وجود

نوسان  2درصدی وجود داشته است که معامالت با
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رسیدن قیمتها به این حدود متوقف میشدند.

ربایش منفی (اثر دافعه) در حدود دامنه نوسان خود

بنابراین در نیمه اول بازه زمانی مورد مطالعه در

میباشند .الزم به ذکر است این اثر در حدود پایینی

تحقیق ،دامنه مجاز نوسان وجود نداشته است ،در

مستحکمتر و قابل دفاعتر از حدود باالیی میباشد .و

حالیکه در نیمه دوم دامنه مجاز در بازار وجود داشته

هم چنین مشاهده شد که اثر تکانه ای 22با اثر ربایش

است .در دوره ای که دامنه مجاز نوسان در بازار

متفاوت هستند .منظور از اثر تکانه ای یا اثر مومنتوم

وجود داشت ،در  1درصد از روزها ،قیمتها به

میل به باقی ماندن در وضعیت فعلی برای قیمت

حدود دامنه مجاز نوسان رسیدهاند .شایان ذکر است

است .البته وضعیت فعلی محدود به افزایشی یا

که این تنها مطالعهای است که اثر ربایش را با وجود

کاهشی بودن قیمت نیست ،بلکه شامل سرعت

و عدم وجود دامنه مجاز نوسان مورد بررسی قرار

افزایش یا کاهش هم میشود که در اثر تکانه ای بر

داده است و بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که

خالف اثر ربایش این سرعت ثابت میباشد).

تنها اعمال دامنه مجاز نوسان باعث اثر ربایش شده
است .مدل مورد استفاده در این مطالعه مدل الجیت

 -3فرضیه تحقیق

میباشد که اثر ربایشی را در بازار مصر به اثبات

میزان تأثیر معامالت سرمایهگذارانحقوقی در

رسانده است .نمونه مورد استفاده در این مطالعه 2

بروز اثر ربایشی قیمت سهام به حد نوسان قیمت

شرکت بورس مصر بود که به تنهایی  02درصد کل

بیشتر از معامالت گروهی است.

حجم معامالتی بورس مصر در آن زمان را تشکیل
می دهند.

 -4روششناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی

 -5-2تحقیقات داخلی

مبتنی بر تحلیل دادهای سری زمانی است و از حیث

محمد علویان قوانینی( )0931در پایاننامهای با

هدف کاربردی محسوب میشود .آزمونها و تحلیل

راهنمایی خانم دکتر شیوا زمانی تحت عنوان «بررسی

دادهها با استفاده از مدل رگرسیونی ودر محیط

اثر ربایش با وجود دامنه مجاز نوسان در بورس

نرمافزاری Eviews7انجام شده است.

اوراق بهادار تهران» ابتدا یکی از پیامدهای دامنه

جامعه آماری مورد مطالعه ،شامل کلیه

مجاز نوسان بنام اثر ربایش مورد بررسی قرار گفته و

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

در ادامه فقط به بررسی وجود یا عدم وجود اثر

تهران تا تاریخ  0930/10/10می باشد.

ربایشی با مدل خود همبستگی آماری در پنج سهم

نمونه از جامعه آماری فوقالذکر به صورت غیر

پر معامله (حفاری شمال ،مخابرات ،بانک سینا،

احتمالی غربالی انتخاب شد بهطوریکه نتایج حاصله

صنایع دریایی ایران و سایپا) ،که به تنهایی درحدود

از اعتبار کافی برخوردار باشددر این تحقیق با قرار

 29درصد از معامالت بورس اوراق بهادار را در سال

دادن مجموعهای از معیارهای زیر نمونه را انتخاب

 0911به خود اختصاص میدهند ،پرداختند؛ و به

مینماییم:

این نتیجه رسیدند که سهام این شرکت ها ،دارای اثر
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 حداقل  71درصد دوره مورد مطالعه معامله شده
باشد

متغیر وابسته انتخاب شده است .برای محاسبه بازده
بین روزی سهام از فرمول هندسی زیر استفاده

 میزان نوسانات بازدهی سهم نسبتاً زیاد باشد.
(طوری که میزان تغییرات قیمت سهم از شبه حد

میشود.
Rt

بازدهی قیمتی هر سهم در سری زمانی مورد

نوسان که  2درصد میباشد بیشتر باشد).

نظر میباشد که ما در این تحقیق ابتدا کل

 حجم معامالت سهام شرکت منتخب باال باشد.

بازدهیهای قیمتی  2دقیقهای را به دست میآوریم.

با در نظر گرفتن معیارهای باال در مجموع 01

سپس با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته

شرکت پرمعامله در بازه زمانی تحقیق را بهعنوان

( )ADFبه بررسی مانایی این متغیر میپردازیم.

نمونهانتخاب میکنیم .علت انتخاب نمونه کم به این

مانایی یکی از آزمونهایی میباشد که قبل از ایجاد

دلیل میباشد که دادههای ما بین روزی و بهصورت

مدل باید بدان پرداخت .نتایج حاصل از آزمون دیکی

سری زمانی  2دقیقهای در دوره زمانی تحقیق بوده و

فولر تعمیم یافته حاکی از مانایی متغیرهای بازدهی

در مجموع این ده شرکت دارای دادههای حجیمی

باال میباشد.

بودند که میتوان به آنها اتکا کرد.
 -5متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها
دادههای تحقیق شامل سریهای زمانی 2
دقیقهای قیمتهای معامله شده در بورس میباشد که
از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران استخراج
گردیده و همچنین از سرمایه شرکت بهعنوان متغیر
کنترلی نیز در تحقیق استفاده کردهایم که این متغیر
ازسایت شرکت بورس اوراق بهادار جمعآوری شده
است.
متغیرهای این تحقیق شامل دو دسته متغیرهای
وابسته و متغیر توضیحی میباشند که در ذیل به
توضیح آنها پرداخته میشود.

گام بعدی ایجاد مدل  ARIMAمیباشد که در
قسمت بعدی توضیح داده میشود و بعد از آن نمونه
 ARIMAرا با استفاده از مدل گارچ استاندارد کرده
و سپس بازدهیهای استاندارد شدهای که بین ()±2
بازدهیهای استاندارد شده قیمتهای پایانی روز قبل
هستند را جدا کرده و از بازدهی کل بهدست آمده از
قسمت اول کم میکنیم که پسماند بازدهی در سری
مذکور بهدست آید.
الزم به ذکر است شیوه ایجاد مدلهای

و  GARCHو هم چنین انتخاب وقفههای مناسب
برای این مدل ها در قسمتهای بعدی بهطور کامل
توضیح داده میشود.
 -2-5متغیر مستقل

 -1-5متغیر وابسته
متغیر وابسته ،متغیری است که مشاهده یا
اندازهگیری میشود تا تأثیر متغیر مستقل بر روی آن
مشخص شود .در این تحقیق پسماند واریانس
شرطی بازدهی سریهای زمانی  2دقیقهای که

p

 Ln
 t p 
t 1 


 Rمتغیر مستقل به متغیری

t

اطالق میشود که از طریق آن ،متغیر وابسته تبیین یا
پیشبینی میشود و محقق قصد دارد تأثیر یا رابطه
این متغیر با متغیر وابسته را اندازهگیری کند.

نشاندهنده میزان نوسان قیمت سهام است بهعنوان
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متغیر اندازه شرکت بهعنوان متغیر مستقل این
تحقیق محسوب میشود که به صورت متغیر کنترلی

پیدا کردن ناهمسانی شرطی بازدهی های بین روزی
استخراج میکنیم تا بتوانیم

z i ,t

را بهدست آوریم:

در مدل گنجانیده شده است .برای اندازه شرکت از

hi ,t   i ,0   i ,1u 2i.,t 1   i , 2u 2i ,t  2  ...  ai , qu 2i ,t  q

لگاریتم طبیعی مقدار سهام در قیمت سهم استفاده

 i ,1hi ,t 1  i , 2 hi ,t  2  ...  i , p hi ,t  p

کردهایم.
 MVلگاریتم طبیعی اندازه شرکت میباشد که
این متغیر ،بهعنوان متغیر کنترلی وارد مدل شده

 -3-5متغیرهای توصیفی پژوهش

است  .بیانگر اثر ربایش خواهد بود که اگر صفر
باشد بدان معنی است که اثر ربایش وجود ندارد و

جدول  :2متغیرهای توصیفی
نام متغیر

نحوه محاسبه

نرخ بازدهی

p

Rt  Ln t

 pt 1 

ui ,t

نرخ بازدهی استاندارد شده

1

z i ,t 

mt  N 1  zi ,t
zi ,tQ

پسماند واریانس شرطی بازدهی

 mt 

i,t

z

ربایش منفی است.این مدل هم برای نوسانات اطراف
سقف و هم کف محاسبه میگردد و از این طریق
مشخص میگردد که اثر ربایش نسبت به حد باالی

سریهای زمانی  2دقیقهای
لگاریتم طبیعی اندازه شرکت

بزرگتر از صفر باشد اثر

ربایش مثبت

است(خودهمبستگی مثبت)و اگر منفی باشد اثر

h i ,t 2

متوسط بازدهی قبل از شبه حد نوسان

اگر مخالف صفر باشد این اثر وجود دارد.اگر 

نوسان و پایین نوسان چگونه خواهد بود و اینکه نوع
)MV  LN ( s * p

اثر ربایش در حدود سقف و کف قیمتی چگونه
میباشد.

 -6روش و مدل مفهومی پژوهش

با توجه به اینکه در بورس سهام ایران درصد

بر اساس توضیحات فوق مدل تحقیق به شککل زیکر

سهام شناور آزاد پایین میباشد و اکثر این سهام ها

ارائه میشود:

(نزدیک  72درصد) توسط حقوقیها بلوکه شده و

 mt    B I B  I  MVi  ei ,t

i ,t

z

در اختیار آنها میباشد بنابراین ما معیار  %72را برای
جدا کردن معامالت اشخاص حقوقی و گروهی بر

که در این مدل:

میگزینیم .الزم به ذکر است برای استفاده از این

 zi ,tبازدهی اسکتاندارد شکده بکر اسکاس مکدل

درصد از نظر خبرگان مالی نیز بهره جستهایم( .مدیر

 GARCHهست .بدین صورت که ابتدا با اسکتفاده از

عامالن شرکتهای کارگزاری)

سری زمانی قیمتهای  2دقیقهای معاملکه شکده هکر

if R B i ,t  . / 75 , R S i ,t  . / 75
if R B i ,t  . / 75 , R S i,t  . / 75 I

سهم یک مدل  ARبه صورت زیر ایجاد میکنیم:

ri ,t  i  ai ,1ri ,t 1  ai , 2 ri ,t 2  ......  ai , p ri ,t  p  ui ,t

رگرسیون یا مدل  ARیک مدل ( GARCH)q,pبرای

=1

که در آن
i ,t

در گام بعد بر اساس پسماندهای مدل خود

IB 1

B

 : Rنسبت حجم خرید سهم  iدر زمان tتوسط

حقوقیها به حجم کل خرید
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S
و  : R i ,tنسبت حجم فروش سهم  iدر زمان

t

البته در انتخاب تعداد وقفههای مدل

ARIMA

معیار اصلی ما بیزین بوده است .چراکه به نحوی

توسط حقوقیها به حجم کل فروش

معیارهای حنان کوئین و آکائیک را در خود دارد.

است.
با استفاده از ضرایب  های به دست آمده از
رگرسیون باال به تفسیر وجود یا عدم وجود اثر
ربایشی توسط سرمایهگذاران حقوقی یا گروهی
خواهیم پرداخت.
در صورتی که هر کدام از ضرایب مربوط بهIها(
 ) معنیدار باشد ،نشان از وجود اثر ربایشی به
وسیله همان دسته از سرمایهگذاران که مشخص شده
است میباشد .برای مثال وقتی که  مربوط به

جزء ثابت مدل میباشد  Rtبرابر با میزان بازدهی
در زمان  Rt 1 ،tبرابر با میزان بازدهی در زمان ،t-1
 Rt  2برابر با میزان بازدهی در زمان  et 1 ،t-2پسماند
زمانt-1و  etپسماند در زمان tمیباشد.
در جدول  1-4نتایج حاصل از برآورد مدل
)ARIMA(2,1

بوسیله نرم افزار Eviews7آورده شده

است.

I

معنیدار باشد ،نشان از این است که اثر ربایشی به

جدول : 3نتایج حاصل از برآورد مدل

ARMIA

(شركت كالسیمین)

وسیله سرمایهگذاران گروهی ایجاد میگردد .در اینجا

انحراف

مقدار اماره

مقدار

یک شرکت را بهطور نمونه (شرکت کالسیمین) مورد

متغیر

ضریب

بررسی و آزمون قرار میدهیم و اثر ربایشی و تأثیر

C

نوع معامله گران (به تفکیک حقوقی و گروهی) را

1/110

1/112

)AR(1

-1/311

1/002

-7/113

در اثر ربایشی اجرا میکنیم.

)AR(2

-1/116

1/109

-6/410

1/111

)MA(1

-1/103

1/004

-7/021

1/111

 1-6برآورد مدل ( ARIMAشركت كالسیمین)

معیار

t

احتمال

1/276

1/712
1/111

مأخذ :نتایج حاصل از تحقیق

در این تحقیق ،با استفاده از روش باکس جنکینز
وبرآورد مدلهای مختلف
افزار  Eviews7مدل

MA

به کمک نرم

)ARIMA(2,1

با توجه به

AR

و

 2-6برآورد مدل ( GARCHشركت كالسیمین)
پس از آزمون ناهمسانی واریانس وایت و

معیارهای مختلفی ،همانند آکائیک ،)AIC( 26بیزین-

مشاهده وجود ناهمسانی واریانس در بین باقیمانده-

( ،)SBICحنان-کوئین )HQIC(21و R 2

های متغیرهای اصلی تحقیق ،پی بردیم که استفاده از

مناسبترین مدل میباشد .زیرا کمترین مقدار ، AIC

مدلهای  ARCHو GARCHدر این تحقیق مناسب

را داراست و باالترین مقدار  R 2را

هستند .به عبارت دیگر برای استفاده از این مدلها

شوارتز
SBIC

27

و

HQIC

نیز به خود اختصاص دادهاست .مدل

)ARIMA(2,1

مذکور به صورت ذیل میباشد.

باید به بررسی واریانسهای جمله خطا بپردازیم.
اینکه واریانسها ثابت است یا متغیر .در صورت
متغیر بودن واریانسها از این مدلها استفاده میکنیم.

Rt  c(1)  c(2) Rt 1  c(3) Rt 2  c(4)et 1  et

برای بررسی ثابت یا متغیر بودن واریانسها
آزمونهای مختلفی وجود دارد که ما در این تحقیق
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از آزمون وایت استفاده کردهایم و نتایج حاکی از
متغیر بودن واریانس ها می باشد.

آزمون فرضیه
فرضیه تحقیق بیان میکند که تأثیر معامالت

با استفاده از روش آزمون و خطا و بررسی انواع

سرمایهگذاران حقوقی در بروز اثر ربایشی قیمت

مختلف مدلهای  ،ARCHمیتوان نتیجه گرفت که

سهام به حد نوسان قیمت بیشتر از معامالت

در بین این مدلها ،مدل

با توجه به

)GARCH(1,1

سرمایهگذاران گروهی است.

معیارهای مختلفی ،همانند آکائیک ( ،)AICبیزین-

برای بررسی این موضوع باید به قدر مطلق

شوارتز ( ،)SBICحنان-کوئین ( )HQICو R 2

ضرایب اثر ربایشی هر یک از سرمایهگذاران توجه

مناسبترین مدل میباشد .زیرا کمترین مقدار ،AIC

کرد و هرکدام که بیشتر بود تأثیر بیشتری نسبت به

SBIC

و

HQIC

را داراست .همچنین ،باالترین مقدار

 R 2را نیز به خود اختصاص دادهاست.

دیگری در اثر ربایشی دارد.
در جدول زیرنتایج برای شرکت کالسیمین آورده

Rt  c(1)  c(2) Rt 1  c(3) Rt 2  c(4)et 1  et
) et  N (0, ht

hi ,t   i , 0   i ,1u 2 i.,t 1  i ,1hi ,t 1  et

شده است.
جدول  :15-4نتایج حاصل از بررسی تأثیر معامله گران
بر اثر ربایش در شركت كالسیمین

 -7نتایج پژوهش
در جدول  4نتایج حاصل از برآورد مدل
) GARCH(1,1با استفاده از نرمافزار Eviews7آورده
شده است .با توجه به اطالعات این جدول ،در ادامه

نام شركت
کالسیمین

نتیجه
تأثیر حقوقی بیشتر از گروهی
میباشد.

مأخذ :نتایج حاصل از تحقیق

نتایج آزمون فرضیات بیان میشود.
اگر به نتایج جدول شماره  4نگاه کنیم میبینیم
جدول  : 4نتایج حاصل از برآورد مدل

GARCH

(شركت كالسیمین)
نماد متغیر

ضریب

انحراف

که به معنی قبول فرض صفر میباشد.

مقدار آماره

معیار

که مقدار آماره  zبزرگتر از مقدار احتمال میباشد

z

مقدار
احتمال

معادله میانگین
C

-1/141

1/172

-1/291

1/232

)AR(1

1/117

1/107

43/244

1/111

)AR(2

1/002

1/107

6/941

1/111

)MA(1

-1/334

1/110

-662/423

1/111

به همین ترتیب برای شرکتهای زیر در جدول زیر
خالصه شده است.
جدول  06-4به بررسی تأثیر معامالت
سرمایهگذاران مختلف (حقوقی یا گروهی) در بروز
اثر ربایش در شرکتهایی که این اثر در آنها به
اثبات رسیده است میپردازد.

معادله واریانس
C

1/142

1/110

92/710

1/111

(RESID1)^2

1/023

1/114

26/366

1/111

)GARCH(-1

1/672

1/117

14/201

1/111

مأخذ :نتایج حاصل از تحقیق
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جدول  :16-4نتایج حاصل از بررسی تأثیر معامله گران
بر اثر ربایش در سایر شركتها

در گام بعدی با استفاده از سریهای زمانی
قیمتها و حجم معامالت  2دقیقهای شرکتهای

نام شركت

نتیجه

نمونه ،مدل  ARIMAبرای هر شرکت بهطور مجزا

ایران ترانسفو

تأثیر حقوقی بیشتر از گروهی میباشد.

ایجاد کرده و در ادامه مدل  GARCHرا با استفاده از

کاشی و سرامیک سینا تأثیر حقوقی بیشتر از گروهی میباشد.
قند پیرانشهر

تأثیر حقوقی بیشتر از گروهی میباشد.

قند و شکر شاهرود تاثیر گروهی بیشتر از حقوقی میباشد.
صنایع آذراب

تأثیر حقوقی بیشتر از گروهی میباشد.

پسماندهای حاصل از مدل  ARIMAاجرا میکنیم و
درنهایت نمونههای اصلی مقاله را اجرا کرده و به
بررسی فرضیات میپردازیم.

توسعه معادن و فلزات تأثیر حقوقی بیشتر از گروهی میباشد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیات در نمونههای

زامیاد

تأثیر حقوقی بیشتر از گروهی میباشد.

موجود در بورس اوراق بهادار تهران در سال 30

قند لرستان

تأثیر حقوقی بیشتر از گروهی میباشد.

نشان میدهد که اثر ربایشی در بورس تهران وجود

فوالد مبارکه اصفهان تأثیر حقوقی بیشتر از گروهی میباشد.
ماخذ :نتایج حاصل از تحقیق

با توجه به جداول باال میتوان به این نتیجه
رسید که به جزدر یک شرکت ،در تمامی شرکتهای
مورد بررسی تأثیر معامالت سرمایهگذاران حقوقی در
بروز اثر ربایش بر دامنه مجاز نوسان بیشتر از
معامالت سرمایهگذاران گروهی میباشد .بنایراین
سرمایهگذاران حقوقی و حقوقی در اثر ربایش
شرکتها نقش موثرتری نسبت به سرمایهگذاران
گروهی داشتند .این نتایج با مقایسه آمارههای  zبا
مقدار احتمال آنها به دست آمده است.

سهام به حدود دامنه مجاز نوسان ،سرعت حرکت
سهام به این حدود بیشتر و بیشتر میشود.مطالعات
صورت گرفته در این مقاله بر روی  01شرکت مورد
بررسی (کساوه ،قلرست ،بترانس ،خزامیا ، ،فاذر،
کالسیمین ،فوالد ،قپیرا ،قشکر ،و معادن) ،حاکی از آن
است که بجز یک مورد (قشکر) در تمامی شرکتها
نقش سرمایهگذاران حقوقی در بروز اثر ربایشی
بیشتر از سرمایهگذاران گروهی بوده است.
فهرست منابع
 اسالمی بیدگلی ،غالمرضا؛ قالیباف اصل ،حسن؛
عالیشوندی ،عبداهلل (« .)0911بررسی آثار تغییر

 -8نتیجهگیری و بحث
در این تحقیق ابتدا درباره دامنه مجاز نوسان و
اثرات و ابعاد آن بحث نمودیم و به بررسی یکی از
اثرات دامنه مجاز نوسان به نام اثر ربایشی پرداختیم.
اثر ربایشی بدین معنی است که با نزدیک شدن
قیمت به یکی از حدود دامنه(سقف یا کف) ،سرعت
نزدیکتر شدن آن به این حدود افزایش مییابد و
قیمت سریعتر به این حدود میرسد.
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دارد که به معنی این است که با نزدیک شدن قیمت

حد نوسان قیمت سهام بر نوسان بازار،بازدهی
بازار،تعداد دفعات معامالت،اندازه معامالت و
سرعت گردش سهام در بورس اوراق بهادار
تهران» .تحقیقات مالی ،دوره  ،00شماره  ،27بهار
و تابستان  ،0911از صفحه  9تا .29
 اسکندری ،رسول (« .)0931بررسی آثار حد
نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار
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