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چكیده
قیمتگذاری ریسک درماندگی مالی ،مطالعات بسیاری را از زمان مطرح شدن فرضیه عامل درماندگی مالی
چان و چن ( )1991و فاما و فرنچ ( )1991در پی داشته است .درصورتیکه ریسک درماندگی مالی باال باشد و در
مدل قیمتگذاری دارائیها نادیده گرفته شود ،شاهد اعمال صرف ریسک مثبت یا منفی در سهامهای درمانده
خواهیم بود .صرف ریسک مثبت زمانی اتفاق میافتد که پدیده فراواکنشی نسبت به ریسک ورشکستگی را شاهد
باشیم و صرف ریسک منفی نیز زمانی حادث میشود که پدیده فروواکنشی نسبت به ریسک ورشکستگی را داشته
باشیم .درصورتیکه بازار در مواجهه با ریسک ورشکستگی فروواکنشی از خود نشان دهد ،شرکتهای درمانده
بازده پائینتری کسب خواهند کرد ،بازده پائین برای دورههای آتی ادامه یافته و شاهد ظهور مومنتوم خواهیم بود.
تحقیق حاضر به بررسی واکنش سرمایهگذاران در مواجهه با ریسک درماندگی مالی و ایجاد مومنتوم بازده
در شرکتهای درمانده و غیردرمانده میپردازد و تأثیر عوامل اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را به
عنوان عوامل مؤثر بر ریسک ،کنترل میکند .نتایج تحقیق حاکی از فروواکنشی سرمایهگذاران نسبت به ریسک در
شرکتهای درمانده مالی و ظهور مومنتوم بازده در آنهاست.
واژههاي كلیدي :درماندگی مالی؛ فروواکنشی؛ مومنتوم بازده؛ اثر اندازه؛ اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار.
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واکنش کمتر از اندازه 1دیچو ( )1998است ،پی

 -1مقدمه
دیر زمانی مفاهیم مالی کالسیک و فرض انسان

بردن به جواب این سوال است که آیا وضعیت مالی

عقالئی زیربنای علم مالی و تئوریهای آن قرار

یک شرکت را میتوان علتی برای وقوع خالف

داشت .مالی کالسیک در بستری ایدهآل ،به توصیف

قاعده مومنتوم دانست و یا خیر.

قواعدی میپرداخت که سرمایهگذاران در یک بازار
عقالئی میبایست بدانگونه رفتار کنند .فرض
عقالئی بودن سرمایهگذاران به عنوان مدل سادهای از

 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
درک

عوامل

روانشناختی

و

احساسی

رفتار انسان ،از پایههای اصلی دانش مالی کالسیک

سرمایهگذاران و تأثیرپذیری قیمت سهام از این

محسوب شده و تقریبا تمامی نظریههای مالی

عوامل ،در چند دهه اخیر موجب تحول چشمگیری

کالسیک مانند نظریه پرتفوی ،مدل قیمتگذاری

در مبانی ارزشی نظریههای مالی شده است .وجود

دارائیهای سرمایهای ،بازار کارای سرمایه ،تئوری

تورشهای رفتاری بسیاری در نظریههای مالی به

نمایندگی و نظریههای فرعی منشعب از آن ،متاثر از

اثبات رسیده که از جمله آنها ،تورش دیرپذیری 9و

این فرض بوده است].[2

تورش نماگری 4سرمایهگذاران است ].[2

اما در سالیان اخیر ،ظهور پدیدههائی همچون

طبق تعریف در تورش دیرپذیری ،افراد به

حباب قیمتی در بازار سهام ،نوسانات بیش از حد در

دیدگاهها و پیشبینیهای قبلی خود متمسّک شده،

قیمت سهام ،واکنش بیش یا کمتر از اندازه

اطالعات جدید را نادیده گرفته و یا کمتر از حد

سرمایهگذاران به اطالعات جدید و بسیاری موارد

الزم به آن واکنش نشان میدهند .در مقابل در تورش

دیگر که در تقابل با نظریه بازار کارای سرمایه قرار

نماگری ،افراد بههنگام مواجهه با اطالعات منتشره،

داشت ،باعث تشکیک در مفروض اصلی مالی

آن را به تصورات قبلی خود نسبت داده و به عللی

کالسیک ،انسان عقالئی ،و ایجاد پارادایم جدیدی

متناسب احساس میکنند تا الگوی ذهنی خود را

تحت عنوان "مالی رفتاری "1گردیده است.

حفظ نمایند ].[2

در مالی رفتاری ،به عنوان یک پارادایم جدید در

نتیجه این دو سوگیری ،کمواکنشی /بیش

علم مالی ،نقش واکنشهای طبیعی رفتار انسان ،نه

واکنشی 5سرمایهگذاران به اطالعات منتشره و اعمال

لزوما عقالئی ،به عنوان متغیری اثرگذار در مواجه با

صرف ریسک منفی /مثبت در مدل قیمتگذاری

شرایط و اطالعات جدید مورد مطالعه قرار

دارائیها است .بنابراین قیمت نادرست اوراق بهادار

میگیرد] .[2مومنتوم نیز به معنی تداوم روند ،از

را به نوعی میتوان ناشی از انعکاس سوگیریهای

جمله پدیدههای منشعب از عوامل رفتاری

رفتاری در الگوی قیمتگذاری دانست ].[3

سرمایهگذاران است.

در حالت فروواکنشی ،اطالعات منتشره به

هدف اصلی تحقیق حاضر که مبانی علمی آن

سرعت در قیمتها جذب نشده و سرمایهگذاران آن

منتج از فرضیه عامل درماندگی مالی فاما و فرنچ

را به کندی در انتظارات قیمتی خود اثر میدهند .در

( )1991و چان و چن ( )1991و همچنین فرضیه

این شرایط با استفاده از کشف روندها و اثبات وجود
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همبستگی پیاپی ،میتوان به بازده غیرمعمول دست

فروواکنشی داشته و در مدل قیمتگذاری دارائیها،

یافت .این راهبرد در ادبیات مالی تحت عنوان راهبرد

صرف ریسک منفی اعمال میکنند .بنابراین به دلیل

توالی حرکت قیمت ،مومنتوم ،شناخته میشود .این

فروواکنشی سرمایهگذاران ،در دورههای آتی

موضوع مورد مطالعات بسیاری در تحقیقات مالی

اطالعات به آرامی تأثیر خود را در قیمت خواهند

قرار گرفته است ].[3

گذاشت و در نتیجه بازده این شرکتها نسبت به

قیمتگذاری ریسک درماندگی مالی ،6مطالعات

شرکتهای غیردرمانده پائینتر خواهد بود ].[12

بسیاری را از زمان مطرح شدن فرضیه عامل

با در نظر گرفتن فرضیه عامل درماندگی مالی

درماندگی مالی چان و چن )1991( 7و فاما و فرنچ

انتظار میرود تا  )1با کنترل عامل اندازه (نسبت

( )1991در پی داشته است .درصورتیکه ریسک

ارزش دفتری به ارزش بازار) ،شرکتهای درمانده

درماندگی مالی باال باشد و در مدل قیمتگذاری

مالی دارای بازدهی باالتری نسبت به شرکتهای

دارائیها نادیده گرفته شود ،شاهد اعمال صرف

غیردرمانده باشند و  )1با کنترل ریسک درماندگی

ریسک مثبت یا منفی در سهامهای درمانده خواهیم

مالی ،بازده شرکتهای با اندازه کوچک (نسبت

بود .صرف ریسک مثبت زمانی اتفاق میافتد که

ارزش دفتری به ارزش بازار باال) ،باالتر از بازده

پدیده فراواکنشی نسبت به ریسک ورشکستگی را

شرکتهای با اندازه بزرگ (نسبت ارزش دفتری به

شاهد باشیم و صرف ریسک منفی نیز زمانی حادث

ارزش بازار پائین) نباشد.

میشود که پدیده فروواکنشی نسبت به ریسک
ورشکستگی را داشته باشیم ].[7

با در نظر گرفتن فرضیه واکنش کمتر از اندازه نیز
انتظار میرود تا  )1بازده سهام شرکتهای درمانده

درصورتیکه بازار در مواجهه با ریسک

مالی پائینتر از بازده سهام شرکتهای غیر درمانده

ورشکستگی فروواکنشی از خود نشان دهد،

باشد و  )1تداوم میانمدت بازده ،مومنتوم ،تنها در

شرکتهای درمانده بازده پائینتری کسب خواهند

شرکتهای درمانده مالی وجود داشته باشد.

کرد ،بازده پائین برای دورههای آتی ادامه یافته و
شاهد ظهور مومنتوم خواهیم بود.

تحقیقات انجام شده در زمینه توالی حرکت
قیمتها به دو دسته کلی تقسیمبندی میشوند .دسته

چهارچوب نظری تحقیق حاضر بر پایه

اول تحقیقاتی هستند که وجود یا عدم وجود مومنتوم

فرضیه عامل درماندگی مالی فاما و فرنچ ( )1991و

را در بازارهای مالی مورد آزمون قرار میدهند و

چان و چن ( )1991و همچنین فرضیه واکنش کمتر

دسته دوم ،مطالعاتی هستند که ارتباط میان ظهور

از اندازه 8دیچو ( )1998طرحریزی شده است .بر

مومنتوم و عوامل اعتباری را مورد بررسی قرار

اساس فرضیه عامل درماندگی مالی ،شرکتهای

میدهند.

کوچک و شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به

تحقیقات انجام شده در زمینه وجود یا عدم وجود

ارزش بازار باال ،نسبتاً درمانده بوده و بازده باال در

توالی حرکت قیمتها:

این شرکتها جبرانی برای ریسک باالی آنها است.

جگادیش و تیتمن ( 1999و  )1221استراتژی

بر اساس فرضیه واکنش کمتر از اندازه نیز

مومنتوم را در بازار سهام آمریکا در دوره زمانی

سرمایهگذاران در مورد شرکتهای درمانده مالی

 1965تا  1989مورد آزمون قرار دادند و دریافتند که
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خرید سهام دهک برنده ،فروش استقراضی سهام

امینی ( )1988در دوره زمانی  1981الی 1987

دهک بازنده ،و سپس نگهداری این پرتفوها برای

نشان داد که با استفاده از استراتژی مومنتوم قیمت در

دورهای  9تا  11ماهه ،سودهای غیر عادی معنیداری

افق زمانی یکساله ،میتوان بازده غیر عادی کسب

را بدست میدهند .آنها ظهور مومنتوم را دلیلی بر

نمود .وی همچنین عامل اصلی ایحاد مومنتوم را

فروواکنشی سرمایهگذاران نسبت به اطالعات عنوان

واکنش کمتر از اندازه سرمایهگذاران به اطالعات

میکنند.

معرفی کرد.

چو و همکاران ( )1222با بررسی نمونهای
متشکل از  8کشور آسیایی ،سودآوری استراتژی

تحقیقات انجام شده در زمینه ارتباط میان مومنتوم و
عوامل اعتباری:

مومنتوم را مورد مطالعه قرار دادند .آنها دریافتند که

دیچو ( )1998نشان داد که شرکتهای با احتمال

اثر مومنتوم در کشور ژاپن بسیار کوچک بوده و از

باالی ورشکستگی در طی بازه زمانی  1995الی

نظر آماری معنیدار نمیباشد .همچنین استراتژی

 1982به طور متوسط ماهانه  1/1درصد عملکرد

مومنتوم در کره و اندونزی نیز سودآور نیست.

پائینتری نسبت به سایرین داشتهاند ،استدالل وی

موگا و سانتاماریا ( )1227دریافتند که استراتژی
مومنتوم بازدههای مازادی را در بازارهای نوظهور

برای این اتفاق قیمتگذاری نادرست توسط سرمایه-
گذاران برای شرکتهای درمانده بود.

آمریکای التین بدست میدهد .نتایج آنها همچنین

گارالپی و همکاران ( )1226با استفاده از

نشان داد که اثر مومنتوم در آمریکای التین نسبت به

معیارهای اعتباری ارائه شده توسط شرکت مودیز به

بازارهای توسعه یافته قویتر است.

بررسی تفاوت بازدهی در شرکت های درمانده و غیر

فدایینژاد و صادقی ( )1985سودآوری استراتژی
مومنتوم را در بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی

درمانده پرداختند ،نتایج آنها عدم تفاوت معنی دار
میان بازدهی این دو نوع را نشان داد.

قرار داده و دریافتند که برای افق زمانی یک تا شش

کمپل و همکاران ( )1226با تحقیقات خود در

ماهه ،استراتژی مومنتوم میتواند بازدهی اضافی

انگلستان نشان دادند که شرکتهای درمانده مالی

ایجاد نماید.

بازده پائینتری از بازده شرکتهای غیردرمانده

مهرانی و نونهال نهر ( )1986به بررسی امکان

بدست میآوردهاند.

افزایش بازده سرمایهگذاریها وکسب بازده غیرعادی

آورامو و همکاران ( )1227به ارتباط بین مومنتوم

از طریق بهکارگیری راهبرد معامالتی معکوس در

و ریسک اعتباری شرکت اشاره و بیان میکنند که

بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .شواهد بدست

مومنتوم تنها در شرکتهای با رتبه اعتباری پایین

آمده از این تحقیق وجود واکنش بیش از اندازه

ایجاد میشود .استدالل آنها این است که عملکرد

سرمایهگذاران را در بازار اوراق بهادار تهران تأیید و

ضعیف شرکتهای با رتبه اعتباری پایین به علت

نشان داد بهکارگیری راهبرد سرمایهگذاری معکوس

تداوم بازده پایین بازندگان دورههای قبل است .و در

هم برای دورههای سرمایهگذاری دو ساله و سه ساله

نهایت تحقیقات آگاروال و تافلر ( ،)1228نتیجهای

بسیار سودمند و مؤثر است.

مغایر با فرضیه عامل درماندگی مالی ارائه داد .آنها
نشان دادند که در یک بازه زمانی نسبتاً طوالنی
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مدت 1979 ،الی  ،1221واکنش کمتر از اندازه

 شرکتهای فعال در صنعت واسطهگری مالی اعم

سرمایهگذاران به ریسک درماندگی مالی باعث ایجاد

از بانکها ،بیمهها ،شرکتهای سرمایهگذاری و

مومنتوم در این شرکتها است و اثرات اندازه و

هلدینگها .دلیل عدم انتخاب شرکتهای مالی،

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تأثیری بر بازدهی

از یک سو جلوگیری از محاسبه مضاعف و از

شرکتهای درمانده مالی نداشته است.

سوی دیگر تفاوت در روشهای حسابداری

مطالب ارائه شده در این پژوهش شامل موارد
زیر است :در بخش دوم در مورد روششناسی
تحقیق و ابزار گردآوری اطالعات و تعریف عملیاتی
متغیرها توضیح داده شده است .بخش سوم به بیان

مورد استفاده در شرکتهای مالی با دیگر
شرکتها است.
 شرکتهائی که سال مالی آنها منتهی به اسفند
نباشد.

فرضیههای تحقیق و بخش چهارم به تشریح

 شرکتهائی که دارای ارزش دفتری منفی باشند،

یافتههای تحقیق اختصاص یافته است .در بخش

زیرا تفسیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

پنجم نتایج تحقیق ارائه شده و مورد تفسیر قرار

منفی مشکلساز است و از طرفی احتماالً اکثر

گرفته است .در نهایت در بخش ششم به نتیجهگیری

شرکتهائی که دارای ارزش دفتری منفی هستند

و ارائه پیشنهادها پرداخته شده است.

درمانده خواهند بود.
 شرکتهائی که به مدتی کمتر از  11ماه قبل از
تشکیل پرتفوی ،در فهرست بورس لیست شده

 -3روششناسی پژوهش
روش بهکارگرفته شده در این پژوهش از نظر
هدف کاربردی بوده و بهدلیل آنکه در آن از

باشند زیرا برای برای کنترل عامل برندگی یا
بازندگی نیازمند بازده تاریخی هستیم.

مطالعات کتابخانهای و میدانی استفاده میشود،

 شرکتهایی که بیش از سه ماه بر روی سهام آنها

میتوان آن را تحقیق توصیفی-کتابخانهای به حساب

معاملهای انجام نگردیده است .بدین طریق از

آورد.

مشکالتی که ناشی از حجم پایین معامله و

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره

احتماال ایجاد بازدههای متفاوت جلوگیری
میشود.

زمانی  1981الی  1991میباشد .در طول این دوره از

در نهایت با اعمال این محدودیتها نمونه تحقیق

دادههای ماهانه مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته

شامل  85شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق

استفاده شده است .روش انتخاب نمونه بدین

بهادار تهران میباشد.

صورت بوده است که شرکتهای دارای شرایط ذیل
از جامعه آماری حذف شده و مابقی شرکتهایی که
تا پایان سال  1991در بورس اوراق بهادار تهران
پذیرفته شدهاند ،نمونه مورد نظر را تشکیل دادهاند:

 -4مدل پژوهش و متغیرهاي آن
در این تحقیق از  z-scoreبه عنوان معیاری برای
تعیین درماندگی مالی شرکتها استفاده شده است.
همانند آلتمن ( )1968و آگاروال و تافلر (،)1227
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 scoreیک شرکت ،میانگین وزنی چند نسبت مالی

طبقهبندی شده 92 ،درصد باال و  92درصد پائین

است که از صورتهای مالی اساسی آن استخراج

را انتخاب میکنیم .در نهایت  4پرتفوی از تقاطع

میشود ].[8

ارزش بازار و zحاصل میگردد.

برای استفاده از این مدل میبایست متغیرها و

 شرکتها را براساس  zآنها به دو گروه درمانده و

ضرائب مدل برای شرایط محیطی ایران مورد تعدیل

غیر درمانده تقسیم مینماییم .سپس به طور

قرار میگرفت .به این منظور از  z-scoreمحاسبه

مستقل ،شرکتها بر مبنای نسبت ارزش دفتری

شده توسط سلمیانی امیری ( )1981برای برآورد

به ارزش بازاریشان طبقهبندی شده 92 ،درصد

شاخص درماندگی استفاده گردیده است .این مدل به

باال و  92درصد پائین را انتخاب میکنیم .در

شرح زیر میباشد:

نهایت  4پرتفوی از تقاطع نسبت ارزش دفتری
به ارزش بازار و  zحاصل میگردد.
 شرکتها را براساس  zآنها به دو گروه درمانده و
غیردرمانده تقسیم مینماییم .سپس به طور

 :X1نسبت سرمایه در گردش به کل دارائیها

مستقل ،شرکتها بر مبنای بازده  11ماه قبلشان

 :X2نسبت دارائی جاری به بدهی جاری

(شاخص مومنتوم) طبقهبندی شده 92 ،درصد

 :X3نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارائیها

باال و  92درصد پائین را انتخاب میکنیم .در

 :X4نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائیها

نهایت  4پرتفوی از تقاطع بازده  11ماه قبل و

 :X5نسبت فروش به کل دارائیها

حاصل میگردد.

ضریب تعیین این مدل  2/79و قدرت
پیشبینیکنندگی درماندگی مالی برای یکسال قبل از
وقوع بحران  %95میباشد.
برای تشکیل پرتفوها ،ابتدا  z-scoreبرای تکتک
شرکتهای نمونه محاسبه شده و شرکتها به دو
گروه درمانده و غیردرمانده تقسیمبندی شدهاند،

z

پس از تشکیل پرتفوها ،میانگین بازدهی مازاد
ماهانه 9هر پرتفو بطور جداگانه محاسبه شده،
معنیداری آنها مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت
از مدل رگرسیون سه عاملی فاما و فرنچ ()1999
برای آزمون بازده غیرعادی استفاده شده است .این
مدل به شرح زیر میباشد:
)

(

سپس به منظور کنترل تأثیر عامل اندازه ،نسبت
ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم،

 :Ritمیانگین بازده با اوزان برابر پرتفوی  iدر ماه

طبقهبندیهائی بر حسب هریک صورت گرفته و از

 :RFtبازده ماهانه اوراق مشارکت دولتی در ابتدای ماه

تقاطع آنها چندین پرتفوی تشکیل شده است.

t

شیوه تشکیل پرتفوها به شکل زیر بوده است:
 شرکتها را براساس  zآنها به دو گروه درمانده و
غیر درمانده تقسیم مینماییم .سپس به طور
مستقل ،شرکتها بر مبنای ارزش بازاریشان
08

t

 :RMtمیانگین موزون بازده کلیه شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران
 :SMBtبازده پرتفوی شبیهسازی شده بر اساس عامل
اندازه در ماه

t
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 :HMLtبازده پرتفوی شبیهسازی شده بر اساس
عامل اندازه در

فرضیه چهارم :تداوم میانمدت بازده (مومنتوم) تنها

ماه t

در شرکتهای درمانده مالی وجود خواهد داشت.

 :εitجمله خطا
 SMBو  HMLهمانند روش فاما و فرنچ ()1999

 -6یافتههاي پژوهش

تشکیل شده است.

آمار توصیفی :جدول  ،1میانگین ارزش بازار،
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم (بازده

 -5فرضیههاي پژوهش

 11ماه گذشته) پرتفوهای تشکیل شده را در شرایط

فروض اصلی این تحقیق در دو بخش ارائه می-

کنترل عامل اندازه نمایش میدهد .در حالت اندازه

گردد ،فرضیه اول و دوم به دنبال آزمون فرضیه عامل

کوچک ،میانگین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

درماندگی و فرضیه سوم و چهارم در پی آزمون

در پرتفوهای درمانده باالتر از پرتفوهای غیردرمانده

فرضیه فروواکنشی سرمایهگذاران است.

و میانگین بازده  11ماهه در پرتفوهای متشکل از

فرضیه اول :با کنترل عامل ارزش دفتری به ارزش

سهام شرکتهای درمانده پائینتر از گروه غیردرمانده

بازار ،شرکتهای درمانده مالی دارای بازدهی

است .پائین بودن بازده  11ماهه در پرتفوهای

باالتری نسبت به شرکتهای غیردرمانده خواهند

درمانده با فرضیه واکنش کمتر از اندازه بازار مطابقت

بود.

دارد.

فرضیه دوم :با کنترل عامل اندازه ،شرکتهای

در حالت اندازه بزرگ ،میانگین نسبت ارزش

درمانده مالی دارای بازدهی باالتری نسبت به

دفتری به ارزش بازار برای پرتفوی متشکل از سهام

شرکتهای غیردرمانده خواهند بود.

شرکتهای درمانده باالتر از پرتفوی غیر درمانده و

فرضیه سوم :بازده سهام شرکتهای درمانده مالی

میانگین بازده  11ماهه در پرتفوهای درمانده پائینتر

پائینتر از بازده سهام شرکتهای غیر درمانده خواهد

از بازده  11ماهه در پرتفوهای غیر درمانده است .در

بود.

این حالت نیز پائین بودن مومنتوم  11ماهه با فرضیه
واکنش کمتر از اندازه بازار مطابقت دارد.

جدول -1مقایسه ارقام میانگین ارزش بازار B/M ،و مومنتوم در صورت كنترل عامل
میانگین ارزش بازار
Size

(میلیون ریال)

میانگین

Size

میانگینMom

B/M

Z Low

Z High

Z Low

Z High

Z Low

Z High

کوچک

101,922

104,894

0/89

0/61

0/00

0/03

بزرگ

4,525,969

4,369,496

0/64

0/35

0/02

0/03
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این حالت نیز پائین بودن مومنتوم  11ماهه با فرضیه

جدول  1میانگین ارزش بازار ،نسبت ارزش
دفتری به ارزش بازار و بازده  11ماه گذشته

واکنش کمتر از اندازه بازار مطابقت دارد.

پرتفوهای تشکیل شده را در شرایط کنترل نسبت

به همین ترتیب ،جدول  9میانگین ارزش بازار،

ارزش دفتری به ارزش بازار نمایش میدهد .در

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده  11ماه

حالت نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پائین،

گذشته پرتفوهای تشکیل شده را در شرایط کنترل

میانگین ارزش بازار شرکتهای درمانده از میانگین

عامل مومنتوم نمایش میدهد .در حالت بازنده،

ارزش بازار شرکتهای غیر درمانده پائینتر و

میانگین ارزش بازار شرکتهای درمانده و

میانگین بازده  11ماهه در پرتفوهای متشکل از سهام

شرکتهای غیر درمانده تقریباً برابر و نسبت ارزش

شرکتهای درمانده پائینتر است .پائین بودن بازده

دفتری به ارزش بازار در پرتفوی درمانده باالتر

 11ماهه در پرتفوهای درمانده با فرضیه واکنش

است.

کمتر از اندازه بازار مطابقت دارد.

در حالت برنده ،میانگین ارزش بازار شرکتهای

در حالت نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

درمانده از میانگین ارزش بازار شرکتهای غیرمانده

باال ،میانگین ارزش بازار شرکتهای درمانده از

باالتر و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار برای

میانگین ارزش بازار شرکتهای غیرمانده باالتر و

پرتفوی متشکل از سهام شرکتهای درمانده نسبت

میانگین بازده  11ماهه در پرتفوهای درمانده پائینتر

به پرتفوی متشکل از سهام شرکتهای غیر درمانده

از بازده  11ماهه در پرتفوهای غیر درمانده است .در

هم باالتر است.

جدول  .2مقایسه ارقام میانگین ارزش بازار B/M ،و مومنتوم در صورت كنترل عامل
میانگین ارزش بازار
B/M

میانگین

(میلیون ریال)
Z Low

پائین

Z High

2,583,626 2,041,403

باال

971,853

952,851

B/M

میانگینMom

B/M

Z Low

Z High

Z Low

Z High

0/21

0/22

0/04

0/05

1/14

0/92

-0/01

0/01

جدول  .3مقایسه ارقام میانگین ارزش بازار B/M ،و مومنتوم در صورت كنترل عامل مومنتوم
Prior-year
return

08

میانگین ارزش بازار
(میلیون ریال)

میانگین

B/M

میانگینMom

Z Low

Z High

Z Low

Z High

Z Low

Z High

بازنده

1,061,361

1,057,467

0/83

0/46

-0/02

-0/01

برنده

2,100,584

1,992,801

0/49

0/36

0/08

0/07
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آزمون فرضیات :در جدول  4نتایج آزمون

یا بازندگی ،بازده سهام شرکتهای درمانده مالی

تفاوت بازدهی پرتفوهای درمانده و غیردرمانده در

پائینتر از بازده سهام شرکتهای غیر درمانده

شرایط کنترل عامل  B/Mارائه شده است .در این

نخواهد بود .همچنین مومنتوم تنها در شرکتهای

آزمون تفاوت بازدهی با عدد صفر مقایسه شده ،در

درمانده مالی به وقوع میپیوندد.

صورتیکه اختالف بطور معنیداری مثبت باشد،
بازده پرتفوهای درمانده باالتر از پرتفوهای

جدول  .4آزمون تفاوت معنیداري در شرایط كنترل
عامل

غیردرمانده و در صورتیکه این اختالف به طور
معنیداری منفی باشد بازده پرتفوهای درمانده
پائینتر از پرتفوهای غیردرمانده خواهد بود .مشاهده
میشود که میانگین اختالف پرتفوهای درمانده و
غیردرمانده به ترتیب برابر با  %0/3و  %0/2است .با
توجه به مقدار آماره  tکه در حالت نسبت ارزش
دفتری به ارزش بازار پائین برابر با  0/43و در حالت
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار باال برابر

B/M

میانگین بازده مازاد ماهانه %
Z Low

Z High

پائین

0/20%

-0/1%

باال

2/4%

2/2%

عامل اندازه
size

میانگین بازده مازاد ماهانه %

حالت بیشتر از  0/05است ،فرض صفر تائید شده،

بزرگ

2/19%

0/9%

ادعای فرضیه رد میشود و در نتیجه میتوان بیان

کوچک

1/20%

0/6%

تفاوت
1/29%

()1/42
0/6%

نمود که با کنترل عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش

بود.

()2/18

جدول .5آزمون تفاوت معنیداري در شرایط كنترل

Z Low

باالتری نسبت به شرکتهای غیردرمانده نخواهند

()2/49
0/2%

Z High

بازار ،شرکتهای درمانده مالی دارای بازدهی

تفاوت
0/3%

0/18

است و همچنین مقدار  p-valueآزمون که در هر دو

B/M

()0/27

جدول .6آزمون تفاوت معنیداري در شرایط كنترل
عامل مومنتوم
Mom

میانگین بازده مازاد ماهانه %

تفاوت

Z Low

Z High

پرتفوهای درمانده و غیردرمانده در شرایط کنترل

پائین

3/08%

1/75%

عامل اندازه ارائه میدهد .با توجه به نتایج ارائه شده

باال

0/8%

1/31%

()-0/57

-2/28%

-0/44%

-1/84%

** ()1/21

()0/52

*)(0/74

جدول  5مشابه جدول قبل ،تفاوت بازدهی

میتوان بیان نمود که با کنترل عامل اندازه،
شرکتهای درمانده مالی دارای بازدهی باالتری

تفاوت

1/33%

()1/18
-0/51%

نسبت به شرکتهای غیردرمانده نخواهند بود.
جدول  6به مانند جداول قبل ،تفاوت بازدهی

نتایج رگرسیون فاما و فرنچ :جدول  7نتایج

پرتفوهای درمانده و غیردرمانده را در شرایط کنترل

رگرسیون فاما و فرنچ ( )1999را با در نظر گرفتن

عامل مومنتوم نشان میدهد .نتایج این جدول

تأثیر عامل  B/Mو درماندگی مالی بر بازده سهام

حکایت از آن دارد که با کنترل اثر مومنتوم ،برندگی

ارائه میدهد .مالحظه میشود که بازده تعدیل یافته
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بابت ریسک شرکتهای درمانده مالی تفاوت

مالی بر بازده سهام ارائه میدهد .مالحظه میشود که

معنیداری با بازده شرکتهای غیردرمانده ندارد ،به

در شرایط درماندگی مالی شرکتها ،بازده شرکتهای

این ترتیب قادر به رد فرض صفر فرضیه اول نیستیم.

بازنده به طور معنیداری بیشتر از بازده شرکتهای

جدول  8نتایج رگرسیون فاما و فرنچ ( )1999را

برنده است ،بنابراین فرض صفر فرضیه چهارم رد

با در نظر گرفتن تأثیر عامل اندازه و درماندگی مالی

شده ،ادعای فرضیه مبنی بر ظهور مومنتوم در

بر بازده سهام ارائه میدهد .مالحظه میشود که بازده

شرکتهای درمانده مالی تائید ،همچنین بازده تعدیل

تعدیل یافته بابت ریسک شرکتهای درمانده مالی

یافته بابت ریسک شرکتهای درمانده مالی تفاوت

تفاوت معنیداری با بازده شرکتهای غیردرمانده

معنیداری با بازده شرکتهای غیردرمانده ندارد ،در

ندارد ،لذا قادر به رد فرض صفر فرضیه دوم نیستیم.

نتیجه قادر به رد فرض صفر فرضیه سوم نیستیم .در

جدول  9نتایج رگرسیون فاما و فرنچ ( )1999را
با در نظر گرفتن تأثیر عامل مومنتوم و درماندگی

مجموع نتایج رگرسیون از وجود پدیده مومنتوم در
شرکتهای درمانده مالی حمایت میکند.

جدول .7نتایج رگرسیون فاما و فرنچ ( -)1993تأثیر عامل  B/Mو درماندگی مالی بر بازده سهام
B/M

پائین
باال

β1

 R2تعدیل شده

Z Low

Z High

%2/96

%1/14

تفاوت
%-2/78

)(0/56

**)(2/06

)(1/18

0/23

%2/41
()2/629

%1/97
***()1/81

%-1/96

0/57

)(0/93

Z Low

Z High
0/44

0/27

جدول .8نتایج رگرسیون فاما و فرنچ ( -)1993تأثیر عامل اندازه و درماندگی مالی بر بازده سهام
Size

کوچک
بزرگ

β1
Z Low

Z High

%2/77
*()1/81
%2/12
()0/03

%1/88
***()2/89
%1/64
**()2/39

 R2تعدیل شده
تفاوت
%-2/69

Z Low

Z High

0/47

0/07

%-1/69

0/63

0/59

)(0/47

)(1/49

جدول .9نتایج رگرسیون فاما و فرنچ ( -)1993تأثیر عامل مومنتوم و درماندگی مالی بر بازده سهام
β1

 R2تعدیل شده

Mom

بازنده
برنده
تفاوت

00

Z Low

Z High

تفاوت

%2/41

%2/86

%-2/45

* ()1/84

()1/37

)(1/57

%2/17

%1/87

%-1/72

()0/19

**()2/64

)(0/79

%2/14

%-1/21

%-1/15

)(1/55

)(1/28

**

)(2/43

Z Low

Z High

0/39

0/16

0/21

0/29

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

0/37

0/32

آزمون تجربی مومنتوم بازده در شرکت های درمانده مالی :شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

از جمله پیشنهاداتی که در انتهای این تحقیق

 -7نتیجهگیري و بحث
تحقیق حاضر به منظور مطالعه واکنش

میتوان ارائه داد ،توجه سرمایهگذاران به پدیده

سرمایهگذاران در مواجهه با ریسک درماندگی مالی و

مومنتوم در شرکتهای درمانده مالی و تداوم روند

ایجاد مومنتوم در این شرکتها انجام گردید و تأثیر

در آنهاست .همچنین در این تحقیق از معیار

عوامل اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را

به عنوان معیار درماندگی استفاده گردید .به عنوان

نیز به عنوان عوامل مؤثر بر ریسک ،کنترل نمود.

پیسنهاد برای تحقیقات آتی ،محققین میتوانند با

نتایج فرضیه اول و دوم نشان داد که علی رغم
کنترل عوامل اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش

z-score

استفاده از سایر روشهای تعیین درماندگی ،آزمون
فوق را انجام دهند.

بازار ،شرکتهای درمانده عملکرد باالتری نسبت به
شرکتهای غیر درمانده بدست نیاوردهاند .این نتایج

فهرست منابع

بر خالف شواهد واسول و زینگ ( )1224است که

 امینی ،نقی ( ،)1988بررسی پدیدههای نیروی

نشان دادند شرکتهای درمانده مالی بازده باالتری

حرکت قیمت و نیروی حرکت عایدات و رابطه
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