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چكیده
1

در این مقاله از مدل تحلیل ممیزی ( )DAبرای تعیین احتمال دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار
تهران استفاده شده است .در این مطالعه ،ابتدا با استفاده از روش غربالگری ،نمونهای به حجم  543شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطالعات مربوط به شاخصهای قیمت و بازده نقدی
( ،)TEDPIXقیمت پایانی ،نوسان قیمت پایانی و حجم معامالت در بازه زمانی سالهای  1531تا  1531گردآوری
گردید .سپس با ب کارگیری آزمون وابستگی دیرش و آزمون ضرایب کشیدگی و چولگی و با استفاده از متغیر
قیمت و بازده نقدی ،شرکتهای منتخب به دودسته دستکاری قیمت شده و دستکاری قیمت نشده تقسیم شدند.
سپس با بررسی نمودار روند تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی و حجم معامالت در مورد شرکتهای
دستکاری قیمت شده و با استفاده از الگوی «هالی» ،2تاریخ شروع دستکاری قیمت تعیین گردید .در گام بعدی ،با
استفاده از تحلیل ممیزی یعنی تابع ممیزی خطی ( 5)LDFو تابع تحلیل ممیزی درجه دوم ( 4)QDFو با استفاده از
متغیرهای قیمت پایانی ،نوسان قیمت پایانی و حجم معامالت و با استفاده از اطالعات یک سال قبل از شروع
دستکاری قیمت سهام برای شرکتهای دستکاری قیمت شده و اطالعات چهارساله برای شرکتهای دستکاری
قیمت نشده ،مدلهایی برای پیشبینی دستکاری قیمت سهام طراحی گردید .در پایان قدرت پیشبینی مدلها با
استفاده از دادههای گروه آزمایش موردبررسی قرار گرفت .با توجه به نتایج بهدستآمده ،قدرت پیشبینی مدل
تحلیل ممیزی خطی  35درصد و قدرت پیشبینی مدل تحلیل ممیزی درجه دوم  15درصد است.
واژههای كلیدی :دستکاری قیمت بازار ،3تحلیل ممیزی خطی ،تحلیل ممیزی درجه دوم.

 - 1دانشآموخته کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد m.poustfroush@gmail.com ،
 - 2استادیار دانشگاه یزد (نویسنده عهده دار مکاتبات)alireza_naser@yazd.ac.ir ،
 - 5استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یزدmahmoudmoein@gmail.com ،
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سرمایهگذاران خارجی و شرکتها از کارهای «کتان

 -1مقدمه
بیشتر موارد دستکاری قیمت برای حوزه

پارخ» 3با نتایجی که اگر بزرگتر نبود حداقل با

خریدوفروش سهام و شرکای آن زیانبخش است.

تقلب قبلی مساوی بود چشمپوشی کردند و موجب

دستکاری قیمتهای بازار به کشف قیمت واقعی

فروپاشی بازار سرمایه هند شدند.

زیان میرساند و قیمت منصفانه اوراق بهادار را

در موقعیتهایی که محیط برای فعالیت

نادرست جلوه میدهد .قیمتهای تحریفشده،

دستکاری کنندههای قیمت مساعد است طراحی یک

سرمایهگذار را مجبور به انتقال به بازارهای کارآمدتر

سیستم باکفایت پایش بازار ضروری به نظر میرسد.

میکند .این امر به شرکتها انگیزه اضافی میدهد تا

پایش مؤثر بازار به مبادله سهام ،متناوب بودن مقاصد

اوراق بهادارشان را در بازارهای دیگری که مقررات

خریدوفروش و تنظیم ساختارهای جایگزینی در

بهتر و نظارت مؤثرتری دارند منتشر کنند .ازاینرو،

بازار سرمایه کمک میکند .سیستم پایش به اجرای

روشهای شناخت و شیوههای برطرف کردن

مناسب اقدامات پیشگیرانه و اصالحی برای

دستکاری قیمت سهام منافع بزرگی را برای

جلوگیری از سوءاستفاده ،دستکاری قیمتها یا

پژوهشگران ،تنظیمکنندهها و مبادله گران بازار

شیوههای خریدوفروش غیرقانونی که میتواند به

حاصل میکند.

بازار زیان بزند کمک میکند.

در سال  ،2005افشاء تخطی از قانون خرید و

این مقاله کوشش میکند تا یک مدل مناسب

فروش به وسیله شرکت «لیودور» ،5یکی از بزرگترین

برای کشف دستکاری قیمت سهام معرفی کند؛

شرکتهای خریدوفروش اینترنتی ژاپنی ،موجب

بنابراین در ابتدا با استفاده از آزمونهای وابستگی

اضطراب و ترس ناگهانی از فروش و معامله در بازار

دیرش و آزمون ضرایب کشیدگی و چولگی به

شد و بهسرعت به اوراق بهادار شرکتهای دیگر با

بررسی وجود بازدهی غیرعادی (تفاوت معنیدار بین

فنّاوری پیشرفته مانند توشیبا و کانون سرایت پیدا

بازدهی واقعی و بازدهی مورد انتظار) در سهام

کرد و بازار معامالت سهام توکیو را مجبور کرد که

شرکتهای موردمطالعه برای دستیابی به طبقهبندی

در ابتدا خریدوفروش سهام را موقتاً تعطیل کند تا از

شرکتها به دودسته دستکاری قیمت شده و

سقوط وسیع بازار جلوگیری کند (تایم.)2005 ،

دستکاری قیمت نشده پرداخته میشود .شرکتهایی

موارد مشهور در بازار هند مربوط به سالهای

که روند نوسانات قیمت آنها تصادفی نبوده و قیمت

 1332و  2001است (باسو و دالل .)2003 ،در سال

سهام آنها در مقطع زمانی موردمطالعه دارای

« ،1332هارشاد متا» 1در تبانی با بانکهای هند،

خودهمبستگی باقیمتهای گذشته باشد و از طرفی

مؤسسات بازرگانی ،کارگزاران اوراق بهادار،

بازدهی غیرعادی آنها معنیدار باشد ،دلیل بر انجام

بانکهای خارجی و شرکتهای تعاونی یک بازار

دستکاری قیمت در سهام آنها خواهد بود .در گام

پررونق کاذب را هماهنگ کرد که با یک فروپاشی

بعدی ،دو مدل تحلیل ممیزی خطی و تحلیل ممیزی

پایان یافت .در یک رخداد باورنکردنی در تاریخ،

درجه دوم برای پیشبینی دستکاری قیمت طراحی

یک مجموعه متفاوت از بانکها ،کارگزاران سهام،

میشود .در برازش مدلها برای شرکتهای
دستکاری قیمت شده از دادههای یک سال قبل از
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بروز دستکاری قیمت (تغییر ناگهانی قیمت سهام

اول دادهها باید از یک توزیع نرمال چندمتغیره
10

3

دو

شرکت در بازار) در بازه زمانی مطالعه (سالهای

پیروی کنند و ماتریس واریانس کوواریانس

 1531لغایت  )1531و برای شرکتهای دستکاری

گروه باید مساوی باشد و دوم معتبر بودن دادههای

قیمت نشده از دادههای چهارساله موردمطالعه

بازار خرید و فروش سهام است؛ بنابراین ،در

( 1533لغایت  )1531استفادهشده است متغیرهای

صورتی که این فرضیات رد شوند از یک تکنیک که

مستقل در این دو مدل میانگین قیمت پایانی ،میانگین

برای دادهها با ماتریس واریانس کوواریانس نامساوی

نوسان قیمت پایانی و میانگین حجم معامالت در

مناسبتر است استفاده میشود که تابع ممیزی درجه

بازه زمانی موردمطالعه و متغیر وابسته متغیر دو

دوم ( )QDFاست (گانادسیکان و کترینگ.)1312 ،

ارزشی دستکاری قیمت (صفر برای شرکتهای

این تابع نیاز ندارد که ماتریس واریانس کوواریانس

دستکاری قیمت شده و یک برای شرکتهای

یکسان داشته باشد .باالخره ،آخرین هدف مقایسه و

دستکاری قیمت نشده) است .الگوی مفهومی

مقابله نتایج دو مدل برای بررسی و تعیین اثرات

بهکاررفته برای پیشبینی دستکاری قیمت مدل

استفاده از یک مدل  QDFبجای یک مدل  LDFدر

تحلیل ممیزی خطی و مدل تحلیل ممیزی درجه دوم

مواردی که فرضیات تشکیلدهنده نقض میشوند

است.

است.

تکنیکهای آماری مانند تحلیل ممیزی خطی،
رگرسیون لجستیک و غیره بهوسیله محققین با مطرح

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

کردن مدلهای جدید و کارآمد برای کشف

یکی از مشکالتی که متصدیان بازارهای مالی

تقلبهای مالی ازجمله دستکاری قیمت بکار

جهان با آن روبهرو هستند ،تغییر در واقعیت بازار

رفته اند .یکی از عمومیترین مدلها برای کشف

توسط سودجویان است .این افراد با انجام معامالت

دستکاری قیمت و تقلبها تابع تحلیل ممیزی خطی

صوری باعث تغییر کاذب قیمتها میشوند و یا

است .بااینوجود ،قبل از استفاده از تابع طبقهبندی

صفهای خریدوفروش را با سفارشهای کاذب

خطی ،ضروری است که بررسی شود آیا فرضیات

دستخوش تغییر میکنند که اصطالحاً به آن دستکاری

بهطور صحیح وضعشدهاند و همچنین آیا دادهها در

قیمت گفته میشود و هدف از آن ،فریب

فرضیات وضعشده صدق میکنند .اگر فرضیات

سرمایهگذاران است .توسل به یک سری اقدامات

معتبر نباشند ،آنگاه استفاده از تابع به استنتاج

مانند معامالت صوری ،سفارش چینی در یک حجم

نادرست منجر خواهد شد.

مشخص ،افزایش قیمت سهام یک شرکت خاص با

درباره دست یافتن به هدف تعیینشده در این

ایجاد شایعه و جمعآوری سهام در قیمت پایین برای

مقاله ،این پژوهش به سه قسمت هرکدام با اهداف

به دست آوردن سود را میتوان ازجمله مصادیق بارز

خودش تقسیمشده است .اولین هدف استفاده از تابع

افعال مادی جرم اعالم کرد.

ممیزی خطی برای طبقهبندی سهام بدون بررسی

دستکاری قیمتها ،معموالً در بازارهای ناکارا

معتبر بودن فرضیات استفادهشده در مدل است.

رخ میدهد .به اینگونه که گروه یا عدهای خاص با

هدف دوم بررسی دو فرضیه به این صورت است که
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دخالت در میزان عرضه و تقاضای موجود در بازار

ارتباطی نوین ضمن تسریع انتشار اطالعات در سطح

سبب بر هم زدن تعادل واقعی شده و موجبات

وسیع و گسترده ،هزینۀ آن راهم پایین آورده و باعث

افزایش یا کاهش قیمت سهام را به وجود میآورند.

شده است که ماهیت دستکاری و راهبردهای

این امر سبب میشود تا ریسک سرمایهگذاری

دستکاری کنندگان قیمت نیز از نوع سنتی و

سهامداران خُرد که توانایی تأثیرگذاری در چنین

کالسیک آن متفاوت باشد( .فالح شمسی و تیموری

بازی را ندارند افزایش یابد و در مقابل گروه

شندی)1534 ،

تأثیرگذار هرروز قدرتمندتر شده و روزبهروز ریسک
خود را کاهش و سرمایه خود را افزایش دهند.

یکی از مهمترین روشهای انجام چنین جرائمی،
دستکاری بر مبنای اطالعات است .در این روش

تنظیم بازار از طریق مداخله انسانی تنها از طریق

دستکاریکننده بهوسیلۀ انتشار اطالعات گمراهکننده

مشاهده چشمی دادههای بازار زیاد تأثیرگذار نیست.

یا شایعات بیپایه و اساس قیمت سهام را تغییر

در یک بازار تنظیمشده ،افزایش تعداد شرکتهایی

میدهد .در این شیوه ،عدهای از سرمایهگذاران با

که سهام آنها معامله میشود ،چندالیگی را توسعه

هماهنگی با یکدیگر سهام یک شرکت را مدنظر قرار

میدهد و همچنین تعدد شرکای سرمایهگذاری و

داده و آن را خریداری میکنند و پسازآن با انتشار

بورسبازیها را در پی دارد .این مسئله بهنوبۀ خود

شایعات مثبت پیرامون سهام شرکت مذکور قیمت آن

به توسعه حجم خریدوفروش و چند پارگی نقدینگی

را باالبرده و با فروش آن سهام کسب سود میکنند.

کمک میکند .همه این موارد قبول فناوری انقالبی و

بهطورکلی این اطالعات مبنای تصمیمگیری

استفاده از مدلهای آماری توسعهیافته را برای کنترل

سرمایهگذاران برای معامالت اوراق بهادار خواهد

بازار سرمایه الزامی میسازد .از سیستم پایش بازار

بود اما متأسفانه برخی از شرکتهای بورس از

انتظار میرود تا فعالیت خریدوفروش سهام را بر

شفافیت اطالعاتی برخوردار نبوده و ضوابط را

اساس مدلهای ریاضی که دادههای قیمت سهام را

رعایت نمیکنند .این قبیل شرکتها هدف خوبی

آنالیز میکند بهدقت بررسی کند و وضعیتهای

برای دستکاری قیمت هستند.

نابهنجار را تعیین کند .این کار به آماده کردن یک

روش دیگر دستکاری قیمت بر مبنای معامالت

محیط خریدوفروش منصفانه با ایجاد یک سیستم

به وجود میآید .افراد با استفاده از گروه معاملهگران

بازدارنده قوی برای دستکاری بالقوه قیمتها کمک

سرشناس یک خرید گسترده انجام میدهند و با این

میکند.

کار قیمتها را افزایش داده و وقتی قیمتها به

با رشد و توسعۀ شبکهها و ابزارهای ارتباطی و

باالترین حد رسید با فروش عمده سهام ،سود باالیی

گسترش انواع ابزارهای نوین مالی در سطح بازارهای

کسب میکنند .در این روش دستکاریکننده قیمت،

مالی از یکسو و تدوین قوانین و سازوکارهای ضد

پس از خرید ،سعی بر آن دارد تا تقاضای خرید

دستکاری اوراق بهادار از سوی دیگر ،باعث شده

سهام شرکت را با دستکاری باال ببرد و در پی این

است که روشهای دستکاری اوراق بهادار نیز اشکال

اقدام قیمت سهام باال رفته و سود سرشاری را عاید

نوینی به خود بگیرد و اغلب شناسایی آن بسیار

خود کند.

مشکل و پرهزینه باشد .رشد و توسعۀ شبکههای
02
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روش دیگر دستکاری قیمت دستکاری بر مبنای

شبکه عصبی مصنوعی و با استفاده از اطالعات

عمل نامیده میشود .اعمالی بهغیراز معامالت را که

مربوط بهاندازه شرکت ،شفافیت اطالعات ،نسبت

ارزش واقعی یا ارزش درک شده داراییها را تحت

 P/Eو نقد شوندگی سهام یک سال قبل از دستکاری

تأثیر قرار داده و تغییر دهد ،دستکاری بر مبنای عمل

قیمت آنها ،مدلی برای پیشبینی دستکاری قیمت

مینامند( .مریک و نارایان)2003 ،

سهام شرکتها طراحیشده است .در پایان نیز قدرت

قربانی و باقری ( )1533در پژوهشی با عنوان

پیشبینی مدلها با استفاده از دادههای گروه آزمایش

«دستکاری بازار اوراق بهادار» به بررسی جنبههای

مورد آزمون قرارگرفته است .نتایج پژوهش آنها

حقوقی دستکاری قیمتها پرداختهاند .آنها بیان

نشان میدهد که قدرت پیشبینی مدل الجیت برای

میکنند که هرچند دستکاری بازار در قوانین جزایی

گروه آزمایش  32/1درصد و در مدل شبکههای

سابق ایران نیز جرم قلمداد شده بود ،ولی ناتوانی در

عصبی مصنوعی  34/1درصد بوده است.

اعمال آنها سبب شد قانونگذار در سال  1534با

میرفیض فالح شمس و دیگران ( )1531در

تصویب قانون بازار اوراق بهادار ،دستکاری بازار

پژوهشی تحت عنوان «بررسی دستکاری قیمتها در

اوراق بهادار را دوباره جرم قلمداد کند .از دیدگاه

بورس تهران با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان»

آنها ،در تدوین مقررات کیفری قانون ازجمله بند 5

انجام داده اند .در این پژوهش در ابتدا با استفاده از

مادۀ  45از یک سیاست کیفری واحد و مشخص

آزمون وابستگی دیرش و از میان  513شرکت33 ،

پیروی نشده است و شرایط تحقق جرائم موضوع

مورد بهعنوان شرکتهای دستکاری قیمت شده

قانون بهصورت دقیق تعریفنشدهاند؛ همچنین عنصر

شناساییشده است .سپس دقت پیشبینی مدل ماشین

روانی جرم بهصورت واضح و روشن تعیین نشده

بردار پشتیبان ،در دستکاری قیمتها در بازار سرمایه

است که وجود این ابهامات در قانون میتواند سبب

بررسیشده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که این

اختالف رویه محاکم در اجرای قانون و بهتبع آن

مدل  31درصد از دستکاری قیمتها را بهدرستی

کاهش بازدارندگی مقررات کیفری شود.

پیشبینی مینماید.

میرفیض فالح شمس و حمیدرضا کردلوئی

میرفیض فالح شمس و دیگران ( )1531در

( )1531پژوهشی با عنوان «آزمون مدلهای الجیت

پژوهشی تحت عنوان «بررسی و تعیین عوامل کشف

و شبکه عصبی مصنوعی جهت پیشبینی دستکاری

و پیشبینی تشکیل حباب تصنعی قیمتی» از مدل

قیمت در بورس اوراق بهادار تهران» انجام دادهاند.

تحلیل ممیزی چندگانه برای تخمین حباب قیمت در

در این پژوهش نخست از طریق آزمونهای تسلسل،

بورس اوراق بهادار استفاده کردهاند و برای پیشبینی

کشیدگی و آزمون وابستگی دیرش ،نمونه انتخاب

حباب قیمت از متغیرهای اندازه شرکت ،ترکیب

شده به دودسته دستکاریشده و دستکاری نشده

سهامداری ،نسبت  ،P/Eشفافیت اطالعات و سرعت

تقسیمشده است .در گام بعدی با بررسی روند

نقد شوندگی استفاده نمودهاند .نتایج تحقیق آنها

بازدهی تجمعی و حجم معامالت شرکتهای

نشان میدهد قدرت پیشبینی مدل تحلیل ممیزی

دستکاری شده ،تاریخ شروع دستکاری قیمت

چندگانه برای گروه آزمایش  30/2درصد بوده است.

تعیینشده است؛ سپس از طریق مدلهای الجیت و
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میرفیض فالح شمس و عظیم زارع ( )1532در

کارآمد نیست بکار بردند .بعالوه آنها مدل ARIMA

پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل تأثیرگذار در بروز

و شبکه عصبی را برای آزمایش شکل ناکارآمد بازار

حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران» به

استفاده کردند و استنتاج کردند که بورس سهام داکا

بررسی حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

کارآمد نیست.

پرداختهاند .در این تحقیق از روش رگرسیون الجیت

تیسائویی و آلوئی ( ،)2011پویایی جریان

باینری و شبکه عصبی مصنوعی برای پیشبینی

اطالعات میان سهام بازگشتی و حجم خریدوفروش

حباب قیمت استفادهشده است و برای پیشبینی

را در بورس سهام تونس ( )TSEبررسی کردند.

حباب قیمت از متغیرهای اندازه شرکت ،ترکیب

نتایج پژوهش آنها مشخص کرد که شواهد قوی

سهامداری ،نسبت  ،P/Eشفافیت اطالعات و سرعت

درباره رابطه تأخیر در میانگین بازگشتی و واریانس

نقد شوندگی استفادهشده است .نتایج تحقیق نشان

حجم در سهام عمده تونس وجود دارد .این مسئله،

میدهد که بین تمامی متغیرهای مستقل انتخابشده

نشان میدهد که جریان اطالعات در بورس سهام

و حباب قیمت رابطه معنیداری وجود دارد و مدل

تونس از یک دنباله بهجای یک فرآیند همزمان

شبکه عصبی به دلیل خطای کمتر در پیشبینی

مشخصکننده عدم قبول فرضیات متضمن کارایی

بهعنوان مدل دقیقتر شناساییشده است.

پیروی میکند .این مقاله و مقاله قبلی (مقاله آرفین و

بلک ( ،)1311یک بازار نقد شونده را بهصورت

رحمان) باهم نشان میدهند که احتمال آنکه بازار

یک بازار مستمر که مبالغ بزرگ سهام میتواند بدون

همیشه کارآمد نباشد وجود دارد و احتمال اینکه یک

درنگ خریداری یا فروخته شود ،تعریف میکند.

فرد در داخل شرکت با اطالعات بیشتر میتواند

بعالوه او اضافه میکند که یک بازار کارآمد بازاری

قیمتهای بازار را دستکاری کند ،وجود دارد.

است که مبالغ کوچک سهام میتوانند در یک قیمت

کیل و ویسوانتان ( ،)2003پیشنهاد میکنند که

خیلی نزدیک به قیمت جاری بازار خریداری یا

یک استراتژی خریدوفروش نباید بهصورت

فروخته شود و مبالغ بزرگ سهام میتواند بیش از

دستکاری قیمت شده غیرقانونی طبقهبندی شود ،مگر

دوره زمانی تمدیدشده باقیمتهایی که بهطور

اینکه نیت متخلف تحلیل بردن همزمان صحت

متوسط خیلی نزدیک به قیمتهای جاری بازار

قیمت و نقد شوندگی بازار باشد .ازاینرو قیمت و

هستند خریداری یا فروخته شوند ،به شرطی که

حجم که از شاخصهای کلیدی برای تعیین

اطالعات اضافی بااهمیت درباره اوراق بهادار وجود

دستکاری بالقوه قیمتهای بازار هستند بهعنوان

نداشته باشد .او همچنین توضیح داد که سرمایهگذار

متغیرهای اصلی در نظر گرفته میشوند.

میتواند بلوکهای بزرگ را با صرف یا با تنزیل
وابسته به اندازه بلوک بخرد یا بفروشد.

یک بازار انحصار موقتى از طریق خرید کلی
میتواند گرفتار هر یک از سه نوع دستکاری قیمتها

آرفین و رحمان ( ،)2011فرضیه بازار کارآمد را

شود .آلن و دیگران ( ،)2005آنها بازار انحصار

برای بورس سهام داکا ( )DSEدر دوره زمانی

موقتى از طریق خرید کلى را در دوره تاریخی

 2005-2003آزمایش کردند .آنها مدل بازده اضافی

«روبر -بارون» مطالعه کردند .یکی از کلیدهای

بازار را برای تأیید اینکه بورس سهام داکا شکل نیمه

مشاهده آنها این است که قیمت یک سهام ،اغلب

00
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کشف دستکاری قیمت سهام با استفاده از تحلیل ممیزی خطی و تحلیل ممیزی درجه دوم

اوقات بدون همراه بودن با جهش بزرگ قیمت در

در پژوهش هانسون و اُپرا ( )2005تأثیر

نزدیکی زمان انحصار موقتی ،گرایش به گسسته بودن

دستکاری قیمت در بازارهای آتی و پیشبینی ارزیابی

دارد .آنها همچنین تفسیر کردند که یک بازار

میشود و نوع رفتار کسانی که میخواهند

انحصار موقتی از طریق خرید کلی همراه با

تصمیمگیریهای عمومی را منحرف کنند موردمطالعه

دستکاری در قیمت سهام بازار فرسایش معنیدار در

قرار میگیرد؛ برای این اشخاص یک آستانه ریسک

نقد شوندگی ،افزایش حجم بازار ،اثر قیمتی ناسازگار

وجود دارد که حاضرند در صورت بازخورد عواقب

روی سایر داراییها و میل به ممانعت از کارایی دارد.

این عمل بپذیرند و به تعریف آن میپردازند.

کامرتون فورد و پاتنینز ( ،)2003یک نمونه

جارو ( ،)1332وجود استراتژیهای دستکاری

واقعی از دستکاری قیمت سهام در پایان روز را بکار

قیمت در بازار را درجایی که سوداگران بزرگ

بردند تا از روی مشاهده و تجربه ،تأثیر دستکاری

حضور دارند بررسی و اثبات کرد .او همچنین بیان

قیمتها را روی بدهیها و حقوق صاحبان سهام

کرد که در بازار اوراق بهادار مشتقه ،اگر این بازارها

اثبات کنند .آنها نشان دادند که سهام بازگشتی،

توسط یک گروه از سهامداران عمده کنترل شود

انتشار سهام ،اندازه تجارت ،فعالیت خریدوفروش در

میتواند در احتمال دستکاری قیمت درزمینۀ حقوق

پایان روز و بازگشت چشمگیر قیمت به دنبال

صاحبان سهام بازار تأثیر بگذارد.

افزایش قیمت صبح برای دستکاری قیمت سهام

گاگانیس و دیگران ( ،)2010در ابتدا  3نسبت

است .آنها یک شاخص برای اندازهگیری احتمال و

مالی را که در تحلیل ممیزی و شبکههای عصبی

شدت دستکاری برای قیمت سهام در پایان روز

برای طبقهبندی شرکتها به دو گروه به نام

ایجاد کردند و تخمین صحت طبقهبندی آن را به

شرکتهایی که در وضعیت هدایت به ورشکستگی

دست آوردند.

قریبالوقوع هستند و شرکتهایی که در این

اگروال و وو ( ،)2005بر اساس دادههای بازار

وضعیت نیستند ،شناسایی کردند .شرکتهای تحت

آمریکا اثبات کردند که دستکاری قیمت ،حجم سهام

مطالعه همگی شرکتهای فعال در کشور یونان

را افزایش میدهد .آنها نشان دادند که قیمت سهام

بودند .سپس آنها دو متغیر اضافی دیگر به نام

در طی دوره زمانی دستکاری قیمت سهام باال میرود

تشخیص حسابرسان و اندازه حسابرسی را برای

و سپس مسیر معکوس را به دوره قبل از دستکاری

سنجش شرکتهای مشابه برای اهداف فوق اضافه

قیمت طی میکند .همچنین آنها خاطرنشان کردند

کردند .پژوهش مشخص کرد که بعد از واردکردن دو

که در بعضی موارد ،قیمتها و نقدینگی وقتیکه

متغیر مجازی صحت سطوح مدل افزایش یافت.

دستکاری کننده قیمت میفروشد نسبت به وقتیکه

شینو تاکایاما ( ،)2010برای مقابله با یک بازار

میخرد باالتر میروند .این نشان میدهد که تغییرات

تحت دستکاری قرارگرفته ،راهبردی پویا را پیشنهاد

در قیمت ،حجم و نوسان پارامترهای بحرانی هستند

میکند .این راهبرد پویا بهگونهای است که معامالت

که ردگیری آنها دستکاری قیمتها را آشکار

مختلف را در دورههای زمانی مختلف موردسنجش

میکند.

قرار میدهد و نتیجهگیری میکند .وی با انتخاب
سهام خاص در این نوع بازار حرکت میکند.
فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره بيست و نهم

02

محمدحسین پوستفروش ،علیرضا ناصر صدرآبادی و محمود معینالدین

آگوت و دیگران ( ،)2003روشهایی را برای

 -3مدلهای پژوهش و نحوه اجرا و اندازهگیری

کشف دستکاری قیمت در بورس سهام استانبول بر

متغیرهای آن

اساس تفاوت میان سهام دستکاریشده و متوسط

 -1-3آزمون وابستگی دیرش

بازگشتی روزانه ،متوسط تغییرات روزانه در حجم

این مدل توسط گرانت مک کوئین و استیون تورلی

خریدوفروش و متوسط نوسان روزانه در دورههای

( ،)1334برای کشف حباب قیمت توسعه دادهشده

زمانی قبل از دستکاری ،زمان دستکاری و بعد از

است.

13

زمان دستکاری قیمت توسعه دادند .دادههای بکار

برخالف خصوصیات تابع چگالی احتمال که

رفته برای امتحان صحت طبقهبندی ،حساسیت و

روی احتماالت غیرشرطی تمرکز دارد ،تابع مخاطره

ویژگی آماری برای شبکه هوش مصنوعی ()ANN
و ماشین بردار پشتیبان ()SVM

12

11

خصوصیات دادهها را برحسب ضرایب احتمال

بودند .نتایج با

مشروط توصیف میکند .انتخاب میان خصوصیات

نتایج تحلیل ممیزی و رگرسیون لجستیک برای پیدا

مخاطره و احتمال به پرسشهای تحقیق بستگی دارد.

کردن صحت طبقهبندیشان مقایسه شدند.

آزمون وابستگی دیرش برای قضاوت منطقی

پونیامورتی و توپان یک مدل بر اساس تحلیل

درباره حباب بازار سهام ،یعنی احتمال اینکه ادامه

ممیزی برای طبقهبندی یک سهم بهصورت

یک سلسله بازده به طول سلسله وابسته است را

دستکاریشده یا دستکاری نشده را ارائه دادهاند،

مطرح میکند؛ بنابراین ویژگیهای تابع مخاطره برای

آنها از تابع تحلیل ممیزی درجه دوم ()QDF

این مورد مناسب است .یک علت دیگر برای استفاده

استفاده کردهاند تا احتمال دستکاری قیمت سهام را

از ویژگیهای تابع مخاطره فقدان شکل بسته چند

مطالعه کنند .آنها بیان میکنند که پژوهشگرانی که

پارامتری تابع احتمال گسسته است.

تحلیل ممیزی را برای استفادههای مشابه بکار بردهاند

تابع مخاطره لگاریتم درستنمایی به شکل زیر تعریف

از توابع خطی بدون اعتبارسنجی فرضیاتی که مدل را

میشود:

تشکیل میدهند ،استفاده کردهاند .آنها توابع خطی

معادله 1
(

را با دادههای بازار سرمایه هند آزمایش کردند و
نتیجه گرفتند که دادهها از پیشفرضهایی که کاربرد
طبقه توابع خطی را کنترل میکنند پیروی نمیکنند.
این امر موجب استفاده آنها از توابع  QDFبرای
طبقهبندی سهام به دوطبقه قیمت دستکاریشده و
قیمت دستکاری نشده گردید .اینیک تکنیک
مناسبتر برای مواردی که دادهها از پیشفرضهای
توابع خطی مطابقت نمیکنند است (پونیامورتی و
توپان.)2012 ،

که

(

تعداد سلسلههای کامل و

| (

∑

تعداد

سلسلههای جزئی با طول بزرگتر از  iمیباشند.
جمالت شامل

و

در توابع لگاریتم درستنمایی

فوق برای ترکیب اطالعات در سلسلههای جزئی
اضافهشدهاند و در نمونههای بزرگ میتوان آنها را
نادیده گرفت.
برای اجرای آزمون وابستگی دیرش یکشکل
تابعی برای تابع مخاطره باید انتخاب شود .تابع
لگاریتم لجستیک بهصورت زیر تعریف میشود:
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معادله :2

(

(

(

است رد میشود و میتوان نتیجه گرفت که
دستکاری قیمت در قیمت سهام شرکت مورد بررسی

تابع الجیت محدوده بیکران

(

را به

انجامشده است.

بازه ) (0, 1از احتمال مشروط پایان یک سلسله،
تبدیل میکند .فرض صفر عدم وجود

یعنی

 -2-3ضرایب كشیدگی و چولگی

حباب ،داللت بر احتمال اینکه پایان یک سلسله

روش دیگر برای تشخیص احتمال بروز دستکاری

مستقل از بازدهیهای قبلی و یا اینکه بازدهیهای

قیمتها ،بررسی ضرایب کشیدگی و چولگی سری

غیرعادی مثبت و منفی تصادفی هستند دارد .در

بازدهیهای آنها هست.

جمالت مدل ،فرض صفر عدم وجود وابستگی

 -1-2-3ضریب كشیدگی

(ثابت نرخ مخاطره یا تابع چگالی

دیرش

هندسی) است .فرض مقابل ( βمنفی) بهاحتمال اینکه
پایان سلسله مثبت باید با طول سلسله یا شیب کمتر

14

کشیدگی یا همواری توزیع سری را اندازهگیری
میکند و با فرمول زیر محاسبه میشود:
̿

معادله :5

̂

(

∑

پارامتر کاهش یابد اشاره میکند (کاهش نرخ تابع
مخاطره) .آزمون با جایگذاری معادله  2در معادله 1
و ماکزیمم کردن تابع لگاریتم درستنمایی نسبت به α
و

β

انجام میشود .آزمون ریشه درستنمایی

توزیع کای– دو با یک درجه آزادی دارد .در تابع

که ̂ بر مبنای برآورد کننده اُریب واریانس هست و
با فرمول زیر محاسبه میشود:
√

معادله :4

̂

15

الجیت ،متغیر مستقل لگاریتم طول سلسله جاری و

 -2-2-3ضریب چولگی

متغیر وابسته اگر سلسله پایان پذیرد مقدار یک

چولگی یک معیار از تقارن توزیع سری حول

میگیرد و اگر سلسله در پریود بعدی پایان نپذیرد،

میانگینش هست و با فرمول زیر محاسبه میشود:
معادله :3

مقدار صفر میگیرد.
در این مدل تابع مخاطره نمونه که بهصورت

̿
̂

(

∑

تعریف میشود احتمال شرطی اینکه

که̂ یک برآورد کننده برای انحراف معیار استاندارد

یک سلسله در  iپایان میپذیرد با این فرض که آن

بر اساس برآورد کننده اُریب واریانس است و با

(

آخرین  iاست را نشان میدهد.
طول  iو

تعداد سلسله با

تعداد سلسله با طول بزرگتر از  iاست.

در این آزمون ،معنیداری ضریب  βدر تخمین
تابع مخاطره مورد آزمون قرار میگیرد .جهت انجام
این آزمون از آزمون والد استفاده میشود .فرض
صفر در این آزمون

β=1

یا بهعبارتدیگر 1- β=0

است .اگر سطح معنیداری ( )P-VALUEکمتر از 3
درصد باشد فرض صفر مبنی بر اینکه  βبرابر با یک

فرمول زیر محاسبه میشود:
معادله :5

√

̂

مقادیر بحرانی ضریب چولگی توزیع نرمال برابر
صفر و ضریب کشیدگی آن برابر  5است.
اگر بازدهی روزانه شرکتهای بورس اوراق
بهادار در قلمرو زمانی تحقیق بهطور معنیداری از
ضریب کشیدگی کمتر از نرمال و چولگی بیشتر از
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نرمال برخوردار باشد ،امکان بروز دستکاری قیمت
وجود خواهد داشت.

اگر نشان داده شود که دادهها نرمال چندمتغیره
هستند ،آنگاه نیاز است تا اعتبارسنجی شود ،اگرچه
ماتریس واریانس کوواریانس مساوی باشد یا نباشد.
اگر مشاهده شود که ماتریس واریانس کوواریانس

 -3-3تحلیل ممیزی خطی
مورد  :1هدف اول این پژوهش محاسبه نتایج

مساوی نیست ،از مدل  QDFبرای طبقهبندی سهام

برای طبقهبندی یک مجموعه از سهام بهصورت

به دو گروه استفاده میشود .مدل  QDFیک مدل

دستکاریشده و دستکاری نشده بر اساس مدل LDF

بهتر برای مجموعه دادههای نرمال چندمتغیره با

بدون اثبات صحت فرضیات استفادهشده در تابع

داشتن مقادیر متفاوت واریانس کوواریانس است

است .تابع بهصورت زیر تعریف میشود:

(رنچر.)2002 ،
(

معادله :1

 -1-3-3امتحان نرمال چندمتغیره بودن
برای آزمون نرمال چندمتغیره بودن از آزمون

که:
̅

معادله :3

کلموگروف-اسمیرنف

15

استفاده میشود .آماره

آزمون کلموگروف-اسمیرنف تعدیلیافته بهصورت
زیر است:
̅

معادله :3

̅

معادله :10

√(

√

مقدار  p-valueبر اساس جدول زیر محاسبه
که مقادیر
میشوند و

و

برای هر  kگروه محاسبه

میشود .اگر مقدار  Dبین احتمال دو سطح باشد

تا

متغیرهای مستقل هستند؛

آنگاه از روش درونیابی خطی برای محاسبه p-

را برای i = 1, 2, …, k

 valueاستفاده میشود .اگر مقدار  Dکمتر از

ماکزیمم است

کوچکترین مقدار بحرانی در جدول باشد ،آنگاه p-

بنابراین میتوان مقدار

(

(

پیدا کرد 'y' .به گروهی که

 value ≥ 0.15و اگر  Dبیشتر از بزرگترین مقدار

اختصاص مییابد.
مورد  :2هدف بعدی امتحان معتبر بودن صحت

بحرانی در جدول باشد آنگاه p-value ≤ 0.01

فرضیات استفادهشده در مدل  LDFبرای دادههای
بازار سهام است .فرضیات اصلی استفادهشده در مدل

جدول  -1احتمال باالی دنباله و مقادیر متناظر ناحیه
بحرانی برای آزمون كلموگروف -اسمیرنف برای توزیع

 LDFبهصورت زیر میباشند:

نرمال و توزیع لگانرمال

 -1متغیرهای مستقل در این مدل از توزیع نرمال
چندمتغیره پیروی میکنند.

0.01
1.035

0.025
0.995

0.05
0.895

 -2ماتریس واریانس کوواریانس محاسبهشده
برای هر گروه مشابه است.
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0.10
0.819

p-value 0.15
D
0.775
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بنابراین ،اگر

 -2-3-3محاسبه ماتریس واریانس كوواریانس
بر مبنای نتایج فوق ،اگر استنتاج شود که
یک توزیع

نمونههای مستقل از اندازه ،... ، ،

 ،آنگاه

 .M=1به همان اندازه که تفاوت میان ،... ، ،
اضافه شود  Mبه صفر نزدیک خواهد شد.
13

(باکس1343 ،؛ باکس  )1330تقریب  χ2و

نرمال چندمتغیره را شکل میدهند ،میتوان دومین

13

فرضیه را امتحان کرد .دومین فرضیه توضیح میداد

تقریب  Fرا برای توزیع  Mتخصیص داده است،

که ماتریس واریانس کوواریانس محاسبهشده برای

هر دو این آزمونهای تقریب بهصورت آزمون ام

هر گروه باید مشابه باشد .برای جمعیت  kمتغیره،

باکس توصیه میشود.

شکل عمومی فرض صفر بیان میکند ،ماتریس

آزمون ام باكس :معادله برای تعریف  Mرا میتوان

واریانس کوواریانس برای هر  kگروه باید یکسان

بهصورت زیر نوشت:

باشد .این فرض بهصورت زیر نشان دادهشده است:

معادلاااه ]}|

)

|

آزمون ام باکس

11

استفاده میشود (باکس1343 ،؛

باکس .)1330
مرحله اول در این فرآیند محاسبه مقدار  Mاست:
]

معادله :11

|

|

|

|

|

|

∑

|

∑({

آزمون تقریب  :χ2تقریب کای-دو از فرمول

= … = مااتریس واریاانس کوواریاانس گاروه دوم
برای امتحان اینکه فرض صفر برقرار است ،از

}| |

:15

= ماااتریس واریااانس کوواری اانس گااروه اول
ماتریس واریانس کوواریانس گروهkام

{ ∑[

زیر محاسبه میشود:
]

معادله :14

(

(

[]

∑[

∑

که  pتعداد متغیرها است ،آنگاه
معادله :13
(

(

(

(

|[

فرض صفر رد میشود.

اگر

درجه آزادی تقریب کای-دو بر اساس فرماول زیار

که:
–1

ماتریس واریانس کوواریانس iمین نمونه
شماره گروه نمونه = K
ماتریس واریانس کوواریانس نمونه ادغامشده =
∑

معادله :12

∑

وضعیت دیگری که باید برقرار شود این است
که همه مقادیر

باید بزرگتر از تعداد متغیرهای p

باشند .بهعبارتدیگر
و  Mباید صفر باشد.

| | برای برخی از مقادیر i

محاسبه میشود:
(

معادله :15

آزمون تقریب  :Fبرای آزمون تقریب  Fمقدار
محاسبهشده در  χ2بکار میرود .عالوه بر این
و

مقادیر ، ، ،

را با استفاده از فرمولهای

دادهشده زیر محاسبه میشود:
معادله :11

]

)

معادله :13
معادله :13
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∑(

∑[

(

(
(

(

(

(
(
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معادله :20

)

(

)

(

̅

̅

(

(

(

| |

معادله :24

معادله :21

که

احتماالت پیشین است.

برای دادههایی که نرمالسازی شده است و
ماتریس واریانس کوواریانس مساوی دارند ،فرض

اگر

میشود که احتماالت پیشین ،... ، ،
معادله :22

(

باشند.

برای اینکه مدل  QDFبر اساس ماتریس کوواریانس
بکار برده شود ،برای هر گروه  ،kتعداد مشاهدات

اگر

(nتعداد متغیرها) باید بزرگتر از  Pباشد ،برای اینکه

معادله :25

(

(

از موارد باال هرکدام که قابلاجرا است وابسته به
مقادیر

و  ،اگر

 ،فرض صفر رد میشود.

اگر بتوان فرض صفر را که مقرر میکرد ماتریس
واریانس کوواریانس برای دو گروه باید مشابه باشد
را رد کرد ،آنگاه استنتاج میشود که برای دادههای
داده شده نمیتوان از مدل  LDFاستفاده کرد؛ در
چنین مواردی میتوان از تابع مربع فاصله تعمیمیافته
که  QDFنامیده میشود استفاده کرد (رنچر.)2002 ،

معکوس ماتریس کوواریانس باید موجود باشد.
 -5-3ماتریس درهمریختگی

20

بعد از طبقهبندی سهام به دو گروه بر اساس
مدل  LDFو  QDFبه مقایسه صحت پیشبینی و
محدوده خطا پرداخته میشود و اگر روش مناسب
بکار نگرفته شده باشد باید مرحلهبهمرحله به جلو
رفت .تخمین صحت طبقهبندی نتایج بهدستآمده از
توابع  LDFو  QDFبا استفاده از جدول طبقهبندی
نادرست یا ماتریس درهمریختگی محاسبه میشود.
در این پژوهش از روش توزیع مجدد برای

 -4-3تحلیل ممیزی درجه دوم

تخمین طبقهبندی نادرست استفادهشده است .نسبت

مدل  QDFبه باقی نگهداشتن بهینهسازی در

طبقهبندی نادرست که بعد از توزیع مجدد

مواردی که ماتریس واریانس کوواریانس گروههای

بهدستآمده است در جدول طبقهبندی نادرست یا

مختلف مساوی نیست ،کمک میکند .تابع زیر برای

ماتریس درهمریختگی در جدول  2جدولبندی شده

طبقهبندی بهوسیله تخصیص  yبه گروهی که

است.

مقدار (

ماکزیمم است استفاده میشود:
جدول  – 2جدول طبقهبندی نادرست

01
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 -6-3روش آماری و تجزیه و تحلیل دادهها
(هالی ،)1335 ،با بررسی روند شرکتهای
دستکاریشده طی سالهای  1321تا  1332در

 -4روششناسی پژوهش
روش مورداستفاده در این تحقیق ،توصیفی -تحلیلی
و از نوع پس رویدادی است.

بورسهای لندن و نیویورک دریافت که الگوی

جامعه آماری پژوهش ،شرکتهای پذیرفتهشده

رفتاری دستکاری قیمت در بیشتر موارد مشابه است.

در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سالهای 1531

بر اساس نظر وی ،دستکاری قیمت یک سهم در

تا  1531هست .در این پژوهش با استفاده از روش
21

بورس اوراق بهادار را میتوان به چهار مرحله تقسیم

فیلترینگ دادهها جامعه محدودشده و سپس نمونه

کرد:

برای پژوهش انتخاب گردید .برای این منظور

 )1مرحلۀ تشکیل ائتالف بین دستکاری کنندگان و

شرکتهایی انتخاب شدند که حائز شرایط زیر

تبانی آنها برای ایجاد تقاضای کاذب در بازار

بودند:

 )2افزایش شدید و مستمر قیمت سهم به دلیل

 قبل از سال  1531در بورس پذیرفته و تا

افزایش تقاضا نسبت به عرضۀ سهم در بازار

پایان سال  1531در بورس فعال بودند.

 )5خروج دستکاری کنندگان از بازار سهم با فروش

 طی دوره پژوهش ،تغییر سال مالی نداشتند.

یکجای سهم موردنظر به متقاضیان
 )4کاهش شدید تقاضا و حجم معامالت سهم
موردنظر و درنتیجه سقوط قیمت سهم به پایینتر
از قیمت قبل از دستکاری

 وقفه معامالتی بیش از  5ماه نداشتند.
با توجه به شرایط فوق نمونهای به حجم  543برای
آزمون فرضیات این پژوهش انتخاب شد.
روشهای گردآوری اطالعات در این پژوهش

برای برازش مدل هالی در بورس اوراق بهادار

به دودسته کتابخانهای و میدانی تقسیم میشود .برای

تهران به مشاهده روند قیمت سهام شرکتهایی که

جمعآوری اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و

شایعات در مورد دستکاری قیمت آنها در بورس

پیشینۀ تحقیق از روش کتابخانهای و در خصوص

اوراق بهادار تهران وجود داشته است پرداخته

جمعآوری اطالعات برای تأیید یا رد فرضیات

میشود .با مشاهده روند قیمت شرکتهای مزبور

پژوهش ،از روش میدانی استفادهشده است .دادههای

استنباط میشود که الگوی دستکاری در بورس تهران

موردنیاز برای پژوهش از سایت رسمی بورس اوراق

نیز مشابه بورسهای دیگر است.

بهادار تهران و لوح فشرده منتشرشده توسط سازمان

برای طبقهبندی اولیه شرکتها به دو گروه
دستکاری قیمت شده و دستکاری قیمت نشده بر

بورس و همچنین از نرمافزار رهاورد نوین استخراج
و استفادهشده است.

اساس مدل هالی از آزمونهای آماری آزمون

در این پژوهش ،از متغیر شاخص قیمت و بازده

وابستگی دیرش و محاسبه ضرایب کشیدگی و

نقدی ( )TEDPIXبرای انجام آزمون وابستگی

چولگی استفادهشده است.

دیرش و آزمون تسلسل و انجام طبقهبندی اولیه
شرکتها به دو گروه دستکاری قیمت شده و
دستکاری قیمت نشده استفادهشده است .قیمت،
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حجم و نوسان متغیرهایی هستند که در مدلهای

برای انجام آزمون فوق دادههای مربوط به

تحلیل ممیزی خطی و تحلیل ممیزی درجه دوم

شاخص قیمت و بازده نقدی شرکتهای موردنظر

استفادهشدهاند.

در بازه زمانی پژوهش از لوح فشرده سازمان بورس
اوراق بهادار استخراج و با استفاده از نرمافزار

 - 5فرضیات پژوهش

 Eviewsمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .ابتدا از

فرضیات مورداستفاده در این پژوهش عبارتاند از:

آزمون دیکی -فولر تعمیمیافته برای بررسی مانایی

فرضیه  -1تحلیل ممیزی خطی مدل مناسبی برای

سریهای زمانی استفاده شد .اگر سریهای زمانی

تشخیص دستکاری قیمتها در بورس اوراق بهادار

موردمطالعه مانا نباشند به دلیل بروز مشکل رگرسیون

تهران است.

کاذب ،امکان استفاده از مدلهای خود توضیحی

فرضیه  -2تحلیل ممیزی درجه دوم مدل مناسبی

وجود ندارد .سپس با استفاده از روش باکس –

برای تشخیص دستکاری قیمتها در بورس اوراق

جنکینز مدل خود توضیحی سری زمانی تخمین زده

بهادار تهران است.

شد .نتایج بهرهگیری از این روش نشان میدهد که

فرضیه  -3مدل تحلیل ممیزی درجه دوم مدل بهتری

مدل ) ARIMA(2,1,1و یا به عبارتی مدلی که در آن

نسبت به مدل تحلیل ممیازی خطای بارای سانجش
دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است.

دو وقفه بازدهی ،یکمرتبه تفاضل گیری از متغیر
قیمت و بازده نقدی برای حصول مانایی سری به
همراه یک وقفه پسماند بهترین مدل به شمار میآید.
سپس بازدهیهای غیرعادی از طریق محاسبه

 -6نتایج پژوهش

پسماندهای مدل خود توضیحی محاسبه گردید.

 -1-6آزمون وابستگی دیرش
در هنگام بروز دستکاری ،قیمت از ارزش ذاتی
آن فاصله میگیرد و بازدهی واقعی داراییها با بازده
مورد انتظار آنها متفاوت میشود .در زمان بروز
دستکاری ،بازده سهام با توجه به تقاضای کاذب
افزایشیافته و پس از عرضه سهام موردنظر توسط
دستکاری کنندگان ،بازدهی بهیکباره سقوط میکند.
با توجه به این روند ابتدا بازدههای مثبت روزانه
اتفاق میافتد که به آنها سلسلههای مثبت بازدهی
گفته میشود .سپس باعرضه سهام ،بازدهی سقوط
میکند که در این حالت ،سلسلههای منفی بازدهی
اتفاق میافتد .با توجه به این آزمون ،دستکاری زمانی
اتفاق میافتد که سلسلههای منفی پس از سلسلههای
مثبت رخداده و به آن وابسته باشد.
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در مرحله بعد از آزمون همبستگی سریالی در
نرمافزار  Eviewsبرای بررسی خودهمبستگی در
پسماندها استفاده گردید .برای انجام این آزمون از
آزمون «بروش – گادفیری» استفادهشده است.
درصورتیکه مقدار آماره بهدستآمده از مقادیر
بحرانی آماره  Fکمتر باشد ،فرض وجود
خودهمبستگی در پسماندها پذیرفته میشود و این
بدین معنی است که مدل بهصورت بهینهای بازده
غیرعادی را تخمین زده است.
پس از محاسبه پسماندها خروجیها به نرمافزار
اکسل منتقل و بازدهیهای غیرعادی را بهصورت
سلسلههای مثبت و منفی شمارش و از هم مجزا و
نرخ تابع مخاطره را برای هر یک از سلسلهها
محاسبه میکنیم .بازدهیهای غیرعادی شمارششده
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دوباره به نرمافزار  Eviewsمنتقل و با استفاده از

قیمت شده و  32شرکت در گروه شرکتهای

معادله لگاریتمی تابع مخاطره (معادله  )2پارامترهای

دستکاری قیمت نشده قرار گرفت.

 αو  βمحاسبه میشود .برای تعیین معنیداری
ضریب  βاز آزمون «والد» استفاده میشود .فرض

 -3-6طبقهبندی اولیه شركتها

صفر در این آزمون  β=1یا بهعبارتدیگر β-1=0

پس از انجام آزمونهای فوق برای تقسیمبندی

است .اگر سطح معنیداری (  )P-VALUEکمتر از 3

نهایی شرکتها ،تعداد  132شرکت که در هر دو

درصد باشد فرض صفر مبنی بر اینکه  βبرابر با یک

آزمون فوق در گروه دستکاری قیمت شدهها

است رد میشود و میتوان نتیجه گرفت که

قرارگرفته بودند در طبقه دستکاری قیمت شدهها و

دستکاری قیمت در قیمت سهام شرکت موردبررسی

تعداد  155شرکت که حداقل دریکی از دو آزمون

انجامشده است.

فوق در گروه دستکاری قیمت نشده قرا گرفته بودند

با توجه به نتایج بهدستآمده از انجام این آزمون

در طبقه دستکاری قیمت نشدهها قرار گرفتند.

تعداد  253شرکت در گروه شرکتهای دستکاری

سپس در گروه شرکتهای دستکاری قیمت شده

قیمت شده و  105شرکت در گروه شرکتهای

با بررسی نمودار روند بازدهی و حجم معامالت

دستکاری قیمت نشده قرار گرفت.

شرکتهای دستکاریشده و بر اساس الگوی «هالی»
زمان شروع دستکاری مشخص گردید.

 -2-6آزمون ضرایب كشیدگی و چولگی
برای انجام این آزمون از آماره «جارکو – برا»

در آخرین مرحله مقادیر متغیرهای موردبررسی
22

در مدلهای تحقیق (متغیرهای قیمت ،حجم و

در نرمافزار  Eviewsاستفاده گردید .اگر بازدهی

نوسان) برای هر شرکت برای شرکتهای دستکاری

روزانه شرکتهای بورس در قلمرو زمانی تحقیق

قیمت شده در طول دوره یکساله قبل از تاریخ

بهطور معنیداری از ضریب کشیدگی کمتر از نرمال

شروع دستکاری و برای شرکتهای دستکاری قیمت

و چولگی بیشتر از نرمال برخوردار باشند ،امکان

نشده در بازه زمانی سالهای  1533لغایت  1531از

بروز دستکاری قیمت در سهام شرکت مذکور وجود

نرمافزار رهاورد نوین استخراج و در فایل اکسل

دارد .با توجه به سطح معنیداری آماره «جارکو –

گردآوری و میانگین متغیرهای مذکور محاسبه

برا» نرمال بودن توزیع سری زمانی مشخص میشود.

گردید.

درصورتیکه مقدار  p-valueآماره مذکور بزرگتر از
 ./03باشد شرکت در زمره شرکتهای دستکاری

 -4-6آزمون تحلیل ممیزی خطی

قیمت شده طبقهبندی و در غیر این صورت در زمره

هدف آنالیز ممیزی ،مینیمم کردن واریانس درون

شرکتهای دستکاری قیمت نشده طبقهبندی

گروهها و ماکزیمم کردن واریانس بین گروهها است.

میشود.

برای دستیابی به این هدف ،دو مجموعه از اوراق

با توجه به نتایج بهدستآمده از انجام این آزمون
تعداد  235شرکت در گروه شرکتهای دستکاری

بهادار

و

مشخصشده است.

مجموعه از اوراق بهادار دستکاریشده و
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مجموعه از اوراق بهادار دستکاری نشده تشکیلشده

نشدهها

است.

 -0/00054503و

مورد  -1معادله عمومی (

برای دو گروه

برابر با  0/0002432و

برابر با

برابر با  0/0000002است.

نتایج با جانشین کردن ثابتها و مقادیر y

بهصورت زیر سادهشده است:

محاسبهشده است.

معادله 23

نتایج نهایی طبقهبندی بر اساس مدل فوق در جدول

(

معادله 25

که ،

شماره  5آورده شده است:

(

و

میکنند .مقدار

جدول  – 3نتایج طبقهبندی تابع ممیزی خطی

قیمت ،حجم و نوسان را بیان
(

خطای
پسین

دستكاری دستكاری
خطا

برای  i = 1, 2محاسبه میشود.

 yبه گروهی تخصیص مییابد که در مورد آن

(

0/2412321 0/2513331

قیمت

قیمت

نشده

شده

43

151

ماکزیمم است .اگر تابع قادر باشد تا بهطور صحیح
مشاهدات را طبقهبندی کند بهصورت «درست»

عالمتگذاری خواهد شد.
برای انجام این آزمون از نرمافزار  splusاستفاده
شد .برای گروه دستکاری قیمت شده متغیرهای
میانگین قیمت پایانی ،میانگین نوسان قیمت پایانی و
میانگین حجم معامالت در بازه زمانی یک سال قبل
از شروع دستکاری قیمت و برای گروه دستکاری
قیمت نشده متغیرهای میانگین قیمت پایانی ،میانگین
نوسان قیمت پایانی و میانگین حجم معامالت در
بازه زمانی سالهای  1533لغایت  1531در نظر
گرفته شد.
با توجه به مقادیر خروجی نرمافزار،

و

با

مقادیر  -1/020331و  -1/511515محاسبهشدهاند.
برای گروه دستکاری قیمت شده،

برابر با

قیمت شده
دستکاری

0/3330320 0/5234440

55

31

قیمت
نشده

عالمتگذاری خواهد شد ،در غیر این صورت اگر
طبقهبندی نادرست باشد ،بهصورت «نادرست»

دستکاری

0/4211124 0/4453153

-

جمع

-

بر اساس جدول فوق از مجموع  132شرکت
دستکاری قیمت شده  151شرکت توسط مدل تحلیل
ممیزی خطی بهصورت «درست» و  43شرکت
بهصورت «نادرست» طبقهبندیشده است .از مجموع
 155شرکت دستکاری قیمت نشده  55شرکت به
صورت «درست» و  31شرکت بهصورت «نادرست»
طبقهبندیشده است.
جدول طبقهبندی نادرست برای ماتریس در هم
ریختگی مدل  LDFبهصورت زیر است:
جدول  -4ماتریس درهمریختگی – تابع ممیزی خطی
خطای طبقهبندی

برابر

0/2555543

دستكاری قیمت شده

0/5205255

دستكاری قیمت نشده

با  0/0000001و برای گروه دستکاری قیمت

0/4454335

جمع

 0/0001341و

20

برابر با  -0/000331و
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بر اساس جدول فوق خطای طبقهبندی در گروه

جدول  -6ماتریس كوواریانس با فرض همگن بودن
واریانسها

دستکاری قیمت شدهها  21درصد (خطای نوع اول)
و در گروه دستکاری قیمت نشدهها  52درصد

حجم

نوسان

قیمت

(خطای نوع دوم) و درمجموع خطای پیشبینی مدل

- 132410124

13555

13312151

قیمت

5315121

345

-

نوسان

3412505333231

-

-

حجم

 44درصد است.
مورد  -2برای آزمون اینکه آیا دادهها نرمال
چندمتغیره هستند یا خیر از آزمون کلموگروف –
اسمیرنف در نرمافزار  splusاستفاده گردید .نتایج در
جدول ذیل گردآوریشده است:
جدول  -5آزمون نرمال بودن متغیرها (آزمون
كلوموگرف-اسمیرنف)
احتمال

آماره

5e-001

0/2025303

قیمت

5e-001

0/2513143

نوسان

5e-001

0/1323153

حجم

یکبار دیگر برای احراز نرمال بودن نیاز است تا
آزمون شود که آیا ماتریس واریانس کوواریانس دو
گروه مساوی است؟ بنابراین ،مقادیر کوواریانس
گروه دستکاری قیمت شده و گروه دستکاری قیمت

همچنین خروجی آزمون ام-باکس در جدول شماره
 1آورده شده است.
جدول  -7آزمون همگن بودن كوواریانسها (آزمون ام
–باكس)
احتمال

درجه آزادی

آماره

0

5

230/5351

0

5

241/3141

ام باكس
ام باكس
تعدیلیافته

نتایج آزمون تقریب  χ2در جدول زیر آورده شده
است:
جدول  -8مقادیر آزمون تقریب كای-دو همبستگی
كانونی

نشده را باید محاسبه نمود .نظر به اینکه دو گروه به
نامهای دستکاریشده و دستکاری نشده وجود دارد

احتمال

فرضیات میتواند بهصورت فرضیات زیر کاهش

0/0140234

درجه

آماره

نسبت

آزادی كای-دو درستنمایی

همبستگی
كانونی

0/1143011 0/3534015 10/51033 5

dim1

یابد:
 : H0ماتریس کوواریانس گروه دستکاری قیمت شده
و گروه دستکاری قیمت نشده مساوی است.
 :H1ماتریس کوواریانس گروه دستکاری قیمت شده
و گروه دستکاری قیمت نشده مساوی نیست.
خروجی نرمافزار  splusبا فرض همگن بودن
واریانسها بهصورت جدول زیر است:

نتیجه :ما فرض صفر را رد میکنیم و فرض

را

میپذیریم:
 :H1ماتریس واریانس کوواریانس گاروه دساتکاری
قیمت شده و گروه دستکاری قیمات نشاده مسااوی
نیست.
نتایج آزمون تقریب  Fدر جدول زیر گردآوریشده
است.
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جدول  – 9مقادیر آزمون تقریب

از  LDFرا محدود میکنند مُقیّد نشده است .تابع

F

(آزمون تساوی میانگینها (گروه متغیرها :دستکاری قیمت شده))
درجه درجه
احتمال آزادی آزادی
دوم

F

ممیزی درجه دوم بهصورت زیر است:
معادله 21

آمارهها

̅

̅

(

(

(

| |

اول
 0/35341 5/3311المبدای ویلكس

541 0/01405

5

541 0/01405

5

0/05033 5/3311

541 0/01405

5

0/05135 5/3311

541 0/01405

5

0/05135 5/3311

اثر پیالی
اثر هتلینگ-
الولی
بزرگترین
ریشه «روی»

نتیجه :ازآنجاییکه مقدار محاسبهشده بزرگتر از
مقدار  Fجدول است فرض صفر را رد میشود و
فرض مقابل که بهصورت زیر است پذیرفته میشود:
 :H1ماتریس واریانس کوواریانس گاروه دساتکاری
قیمت شده و گروه دستکاری قیمات نشاده مسااوی

در معادله فوق ،از ماتریس واریانس کوواریانس
نمونه

برای هر یک از دو گروه به نامهای

و

دستکاریشده و دستکاری نشده استفاده میشود تا
معادله درجه دوم

(

و

(

شکل بگیرد .سپس

مقادیر  yاز هر دو گروه جایگزین میشود .مقادیر
نتیجه شده بهصورت زیر است .احتمال اولیه

برای

هر مشاهده با مقدار  0/3تعیینشده است .چونکه
میتواند از

احتمال مساوی فرض شده است،

معادله باال خارج شود .نتایج دو معادله بهصورت زیر
است:
معادله 23
̅

(

̅

(

(

| |

نیست
با توجه به نتایج آزمون تقریب  χ2و تقریب F

فرض صفر را رد میشود ،یعنی ماتریس واریانس –
کوواریانس هر دو مساوی نیست.
نتایج آزمون فرضیه  -1با توجه به سطح
معنیداری آزمون ام -باکس ،میتوان نتیجه گرفت که
ماتریس واریانس -کوواریانس هر دو گروه مشابه
نیست .ازاینرو میتوان استنتاج کرد که LDF

نمیتواند مدل مناسبی برای طبقهبندی دادههای بازار
سهام فوق به سهام دستکاریشده و دستکاری نشده
باشد و بنابراین فرضیه اول پژوهش رد می شود.
 -5-6آزمون تحلیل ممیزی درجه دوم

و معادله 23
̅̅̅

(

̅̅̅

| |

اینجا  yیک آرایه شامل دادههای قیمت ،حجم و
نوسان سهام را نشان میدهد .مقدار

(

برای = i

 1, 2محاسبهشده است .اگر تابع قادر باشد تا بهطور
صحیح مشاهدات را طبقهبندی کند آنگاه آن
بهصورت «درست» طبقهبندی خواهد شد ،در غیر
این صورت اگر طبقهبندی نادرست باشد ،آن
بهصورت «نادرست» طبقهبندی خواهد شد .نتایج
آزمون فوق در جداول  10الی  15گردآوریشده
است.

همانگونه که قبالً بیان گردید ،اینیک نوع از
آنالیز ممیزی است که بهوسیله فرضیاتی که استفاده

22

(

(
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کشف دستکاری قیمت سهام با استفاده از تحلیل ممیزی خطی و تحلیل ممیزی درجه دوم

جدول  -10ماتریس كوواریانس با فرض ناهمگن بودن

جدول  –13نتایج طبقهبندی تابع ممیزی درجه دوم
دستكاری دستكاری

واریانسها
خطای پسین

گروه :دستکاری قیمت شده
حجم

نوسان

قیمت

- 445410353

24115

14311255

قیمت

1043221

1233

-

نوسان

1115424531311

-

-

میانگین

گروه :دستکاری قیمت نشده
حجم

قیمت

نوسان

22333520 11143 - 1/031111e+003

قیمت

قیمت

خطا

نشده

شده

0/1045335 -0/2235533

13

155

0/3033150 0/1153103

51

152

0/4311033 0/2123315

-

-

دستكاری
قیمت شده
دستكاری
قیمت نشده
كلی

قیمت

1/213533e+ 001

533

-

نوسان

با توجه به نتایج جدول فوق از مجموع 132

1/333531e+ 015

-

-

میانگین

شرکت دستکاری قیمت شده  155شرکت توسط
مدل تحلیل ممیزی درجه دوم بهصورت «درست» و

جدول  –11مقادیر ثابت معادلهها

 13شرکت بهصورت «نادرست» طبقهبندیشده است.

دستكاری قیمت نشده

دستكاری قیمت شده

- 21/30433

- 21/01553

از مجموع  155شرکت دستکاری قیمت نشده 51
شرکت بهصورت «درست» و  152شرکت بهصورت
«نادرست» طبقهبندیشده است.

جدول  – 12مقادیر ضرایب معادله درجه دوم

یکبار دیگر با استفاده از نتایج بهدستآمده،

گروه :دستکاری قیمت شده
حجم

نوسان

قیمت
قیمت

فوق تنظیم کرد .ماتریس درهمریختگی آنالیز ممیزی

-

نوسان

درجه دوم در جدول  14نشان دادهشده است.

-

میانگین

- 5/432100e-003 0/0000005334 - 3/421100e-012
-0/0004123512 4/503134e-010
- 2/340000e-015

میتوان یک جدول طبقهبندی نادرست برای نتایج

-

جدول  – 14ماتریس درهمریختگی – تابع ممیزی

گروه :دستکاری قیمت نشده
حجم

نوسان

قیمت

درجه دوم

0/000000111 - 2/15500e-012

- 2/23351e-003

قیمت

خطای طبقهبندی

-0/001545233 1/12113e-003

-

نوسان

-0/2251330

دستكاری قیمت شده

-

میانگین

0/1532555

دستكاری قیمت نشده

0/2150511

كلی

- 5/50000e-014

-

نتایج پیشبینی مدل در جدول زیر گردآوریشده
است:

بر اساس جدول فوق خطای طبقهبندی در گروه
دستکاری قیمت شدهها  22درصد (خطای نوع اول)
و در گروه دستکاری قیمت نشدهها  11درصد

فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره بيست و نهم
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(خطای نوع دوم) و درمجموع خطای پیشبینی مدل

بهطور موفقیتآمیز به دو گروه طبقهبندی کند الزم

 21درصد است.

است که داده ها توزیع نرمال داشته باشند و ماتریس

نتایج آزمون فرضیه  -2با توجه به خطای
طبقهبندی مدل میتوان نتیجه گرفت که مدل تحلیل

واریانس کوواریانس بین دو مجموعه باید مشابه
باشد.

ممیزی درجه دوم مدل مناسبی برای پیشبینی

در مدل  LDFبا توجه به نتایج بهدستآمده از

دستکاری قیمتها در بورس اوراق بهادار تهران

مجموع  132شرکت دستکاری قیمت شده 151

است و بنابراین فرضیه دوم پژوهش تأیید میشود.

شرکت توسط مدل تحلیل ممیزی خطی بهصورت
«درست» و  43شرکت بهصورت «نادرست»

 -6-6مقایسه نتایج آزمونهای تحلیل ممیزی

طبقهبندیشده است .از مجموع  155شرکت

درجه دوم

دستکاری قیمت نشده  55شرکت بهصورت

در مقایسه نتایج  LDFو  QDFمیتوان استنتاج
کرد که برای دادههای ارائهشده ،نتایج بهدستآمده با

«درست» و  31شرکت بهصورت «نادرست»
طبقهبندیشده است.
قدرت پیشبینی مدل در گروه شرکتهای

استفاده از تابع دومی بهمراتب بهتر از نتایج به دست

دستکاری قیمت شده  13درصد و خطای پیشبینی

آمده از تابع اولی است؛

در این گروه  23درصد و در گروه شرکتهای
جدول  -15جدول مقایسه خطای كل دو مدل

دستکاری قیمت نشده قدرت پیشبینی مدل 40/3

مدل

خطای كل طبقهبندی (درصد)

درصد و خطای پیشبینی در این گروه  33/3درصد

تحلیل ممیزی خطی

44

است .درمجموع خطای طبقهبندی استفاده از مدل

تحلیل ممیزی درجه دوم

21

 LDFدر گروه شرکتهای دستکاری قیمت شده
 25/5درصد و در گروه دستکاری قیمت نشده 52

نتایج آزمون فرضیه  -3با توجه به خطاای مادلهاا

درصد و درمجموع خطای طبقهبندی  44درصد

میتوان مقرر نمود که مدل  QDFپایشبینای بهتاری

هست.

برای طبقه بندی سهام باه دوطبقاه دساتکاری شاده و
دستکاری نشده فراهم میکند.

در این پژوهش بهطور موفقیتآمیز نشان داده
شد که برای جامعه موردمطالعه ،دادههای بازار نه
توزیع نرمال دارند و نه دو مجموعه دادهها شامل

 -7نتیجهگیری و بحث

اوراق بهادار دستکاریشده و دستکاری نشده

با مرور ادبیات پژوهش مشاهده میشود که اکثر

ماتریس واریانس کوواریانس مشابه دارند؛ بنابراین،

پژوهشگرانی که از آنالیز ممیزی برای طبقهبندی

از مدل  QDFکه یک نوع از آنالیز ممیزی است که

سهام به دوطبقه دستکاری قیمت شده و دستکاری

محدود به دو محدودیت مدل  LDFنیست استفاده

قیمت نشده استفاده کردند از گزینه عمومیتر تابع

شد.

ممیزی خطی استفاده کردهاند .مشکل در بهکارگیری

در مدل  QDFاز مجموع  132شرکت دستکاری

این مدل این است که برای اینکه مدل ،دادهها را

قیمت شده  155شرکت توسط مدل تحلیل ممیزی

22
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درجه دوم به صورت «درست» و  13شرکت

روی مدلهای مختلف برای کمک به شناسایی مدل

بهصورت «نادرست» طبقهبندیشده است .از مجموع

با بهترین صحت پیشبینی انجام شود.

 155شرکت دستکاری قیمت نشده  51شرکت به
صورت «درست» و  152شرکت به صورت

فهرست منابع

«نادرست» طبقهبندیشده است.

 فالح شمس ،میرفیض ،تیموری شندی علی،

قدرت پیشبینی مدل در گروه شرکتهای

(« ،)1534طراحی الگوی پیشبینی دستکاری

دستکاری قیمت شده  33/3درصد و خطای پیشبینی

قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران»،

در این گروه  10/3درصد و در گروه شرکتهای

فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)،

دستکاری قیمت نشده قدرت پیشبینی مدل 13

شماره  ،21صص .113-145

درصد و خطای پیشبینی  31درصد است .درمجموع

 فالح شمس ،میرفیض ،کردلوئی حمیدرضا،

خطای طبقهبندی استفاده از مدل  QDFدر گروه

(« ،)1531آزمون مدلهای الجیت و شبکه

شرکتهای دستکاری قیمت شده  22/3درصد و در

عصبی مصنوعی جهت پیشبینی دستکاری قیمت

گروه دستکاری قیمت نشده  12درصد و درمجموع

در بورس اوراق بهادار تهران» ،مجله مهندسی

خطای طبقهبندی  21درصد است.

مالی و مدیریت اوراق بهادار ،شماره  ،1صص

همچنین نشان داده شد که استفاده از مدل LDF

.51-53

برای دادههای فوق به خطای بیشتر در طبقهبندی

 فالح شمس ،میرفیض ،کردلوئی حمیدرضا ،رشنو

دادهها به دستکاریشده و دستکاری نشده منتهی

مهدی« ،)1530( ،بررسی دستکاری قیمتها در

میشود .خطای طبقهبندی استفاده از مدل 44 ،LDF

بورس تهران با استفاده از مدل ماشین بردار

درصد است که در حدود  11درصد بیشتر است.

پشتیان» ،مجله تحقیقات مالی ،دوره  ،14شماره

بنابراین میتوان استنتاج کرد که مدل  QDFیک

 ،1صص .53-34

پیشبینی بهتر در مقایسه با مدل  LDFفراهم میکند.

 فالح شمس ،میرفیض ،زارع عظیم،)1532( ،

در مطالعات بعدی ،مدل میتواند با استفاده از

«بررسی عوامل تأثیرگذار در بروز حباب قیمت

یک مجموعه متفاوت از شرکتها بررسی شود.

در بورس اوراق بهادار تهران» ،فصلنامه بورس

همچنین میتوان بعضی از متغیرهای اضافی دیگر را

اوراق بهادار ،شماره  ،21بهار  ،1532سال ششم،

شناسایی کرد که شاید بتوان خطای طبقهبندی

صص .15-31

نادرست را کاهش داد و پیشبینی بهتری ارائه کرد.

 فالح شمس ،میرفیض و دیگران،)1531( ،

همچنین پیشنهاد میشود از الگوریتمهای

«بررسی و تعیین عوامل کشف و پیشبینی

فراگیری ماشین 25مانند ماشین بردار پشتیبان و شبکه

تشکیل حباب تصنعی قیمتی» ،فصلنامه دانش

هوش مصنوعی برای کشف اینکه آیا میتوان درصد

سرمایهگذاری ،سال اول ،شماره اول ،بهار ،1531

خطای طبقهبندی نادرست را کاهش داد استفاده

صص .33- 124

شود .در ضمن پیشنهاد میشود از یک مطالعه تطبیقی
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کشف دستکاری قیمت سهام با استفاده از تحلیل ممیزی خطی و تحلیل ممیزی درجه دوم
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