توان توضیحی نقدشوندگی با تاکید بر سنجههای مختلف

تاریخ دریافت39/01/03 :

تاریخ پذیرش31/0/01 :

فصلنامه علمي پژوهشي
دانش مالي تحليل اوراق بهادار
سال نهم ،شماره سيویکم
پائيز 5931

مریم دولو

1

مرضیه شاکراردکانی

2

چكیده
هدف این پژوهش آزمون قیمتگذاری نقدشوندگی با تاکید بر  01معیار متفاوت و آزمون استراتژی معامالتی
مبتنی بر نقدشوندگی و نهایتاً مقایسه آن با استراتژی مبتنی بر اندازه/ارزش است .برای این منظور نمونهای متشکل
از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  0830تا  0838بررسی گردید .برای نیل
به هدف پژوهش از روش تحلیل پرتفوی استفاده گردیده است .نتایج حاصله حاکی از آن است که نقدشوندگی
در بورس اوراق بهادار تهران قیمتگذاری نمی شود .با استفاده از آزمون انحراف از میانگین و آزمون GRS

مشخص گردید ،استراتژی معامالتی مبتنی بر نقدشوندگی قادر به ایجاد بازده غیرعادی نیست .نتایج فوق
صرفنظر از معیار اندازهگیری نقدشوندگی برقرار است .همچنین ،اثربخشی باالتر استراتژی معامالتی مبتنی بر
اندازه/ارزش از نظر آماری (نه اقتصادی) محرز گردید.
واژههاي کلیدي :نقدشوندگی ،اندازه ،ارزش.

 - 0استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
 - 2کارشناس ارشد مدیریت مالی موسسه غیرانتفاعی البرز (مسئول مکاتبات) Marzieh.ardakani@gmail.com
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تام( )2100به استفاده از چندین معیار نقدشوندگی

 -1مقدمه
شناسایی عوامل موثر بر بازده همواره یکی از

متمایل شده است .از آنجا که تکیه بر یک معیار به

چالشهای جدی محققان مالی بوده است .مطالعات

تنهایی امکان تمایل نتایج حاصله به سمت نتایجی که

انجام شده پیرامون اثر نقدشوندگی بر بازده سهام

احتماالً مورد حمایت معیارهای نقدشوندگی دیگر

منجر به نتایج متناقضی گردیده است که برخی موید

نیست را در پی دارد ،به کارگیری معیارهای مختلف

وجود تاثیر معنادار(الم و تام ،)2100(0هرن))2100(2

نقدشوندگی اهمیت مییابد(لیچوسکی و ورونکووا

و برخی نشانگر عدم وجود رابطه معنادار

 .)2102لسموند( )2111نگرانیهایی را در مورد

(لیسچوسکی و ورونکووا( ))2102متغیرهای مذکور

سنجش نقدشوندگی با استفاده از معیارهای

است .ثبات نتایج حاصل از آزمون تاثیر نقدشوندگی

نقدشوندگی تکبعدی در بازارهای نوظهور مطرح

بر بازده سهام موضوع مطالعات لیو( )2112و

مینماید .به عقیده وی برای محاسبه ابعاد مختلف

سابراهمانیام )2113(8از اهمیت بسزایی برخوردار

نقدشوندگی و ارائه تحلیلهای قوی ،میبایست از

است .بدینمفهوم که استفاده از معیارهای مختلف

طیف وسیعی از معیارهای نقدشوندگی استفاده شود.

نقدشوندگی نتایج متفاوتی به همراه داشته است .با

با توجه به این موضوع که عامل نقدشوندگی دارای

توجه به این واقعیت که نقدشوندگی دارای ابعاد

ابعاد متعددی میباشد ،به منظور پوشش ابعاد بیشتری

مختلفی میباشد ،به منظور پوشش ابعاد گوناگون این

از این عامل ،میبایست از چندین معیار متفاوت

عامل میبایست از چندین معیار متفاوت برای

برای تخمین نقدشوندگی استفاده نمود .در این

تخمین نقدشوندگی استفاده نمود .اغلب مطالعات

تحقیق ،ده معیار نقدشوندگی برای ملحوظ نمودن

صورت گرفته حوزه قیمتگذاری نقدشوندگی

ابعاد مختلف نقدشوندگی استفاده شده است که هر

صرفاً از یک معیار استفاده میکند؛ آچاریا و

یک از این معیارها ابعاد مختلفی را در برمیگیرد .به

پدرسن ،)2111(9آمیهود( ،)0331براون،)2113(1

طور مثال شکاف قیمت خرید و فروش(آمیهود و

کوپر ،)0331(2کامارا ،)2113(1خان و بیکر،)0338(3

مندلسون )0332ناظر به بعد هزینه معامالتی،03

مارسلو و کوییروس )2112(3از معیار آمیوست و یا

گردش مالی و حجم (برنان )0333حاکی از بعد

معکوس آن

یعنی آمیهود استفاده نمودند.

حجم معامالتی03بوده و گردش مالی استاندارد شده

داتر،)0333(01

بیکر،)0332(00

با تعداد حجم معامالتی روزانه صفر  xماه

رونهورست )0333( 02از گردش مالی استفاده کردند.

قبل(لیو )2112عالوه بر دو بعد مذکور به بعد سرعت

آمیهود

و

هاوگن

و

مندلسون(،)0332

چوردیا،)2111(08

معامالتی 21نیز اشاره دارد.

السواراپو و رینگانیوم )0338(09و جاکوبی)2111(01

بنابراین ،در این تحقیق از ده معیار گوناگون

از نسخههای مختلف معیار شکاف قیمت خرید و

نقدشوندگی اعم از معیارهای آمیهود ،لگاریتم

فروش استفاده نمودند .این در حالی است که

آمیهود ،مجذور آمیهود ،بازده صفر ،بازده صفر،2

مطالعات جدیدتر نظیر آتکینز و دایل،)0331(02

لسموند ،آمیوست ،رول ،رول ،2لیو و معیار آمیهود

چوردیا( ،)2112کین و پدرسن ،)2111(01الم و

اصالح شده جهت احتساب ابعاد متعدد این عامل
استفاده شده است .این رویکرد میتواند به شناسایی
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تاثیر ابعاد مختلف نقدشوندگی در قیمتگذاری

براساس مدل فاما و مکبث( )0318ارزیابی کردند.

دارایی کمک نماید .یکی از معیارهای نقدشوندگی

نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که بتا توان

مورد استفاده در این پژوهش ،نسخه اصالح شده

توضیحی کمی در متوسط بازده سهام دارد که این

معیار نقدشوندگی آمیهود میباشد .این معیار

یافته در تضاد با  CAPMبود .فاما و فرنچ()0338

خصوصاً در بازارهای معامالتی غیرفعال و با گردش

طی آزمونهایی ،به وجود رابطهای مثبت و معنادار

مالی پایین قابل استفاده است که تاکنون در بورس

بین نسبت ا رزش دفتری به ارزش بازار و بازده سهام

اوراق بهادار تهران استفاده نشده است.

و یک رابطه منفی بین اندازه و بازده سهام پی بردند

هدف این پژوهش ،آزمون توان توضیح تغییرات

و مدل سه عاملی مشتمل بر عوامل بازار ،اندازه و

بازده سهام توسط نقدشوندگی از طریق رویکرد

ارزش را ارائه نمودند .به تدریج عوامل موثر دیگر بر

تحلیل پرتفوی است .همچنین استراتژی معامالتی

بازده سهام از جمله عامل نقدشوندگی ،شناسایی و به

مبتنی بر نقدشوندگی مورد آزمون قرار گرفته و با

مدل سه عاملی افزوده شد .آمیهود و مندلسون

استراتژی معامالتی مبتنی بر عوامل اندازه/ارزش

( )2112بیان کردند که" :طبق تئوری قیمتگذاری

مقایسه میشود.

دارایی بازده مورد انتظار دارایی باید با سطح ریسک
آن افزایش یابد .از آنجا که سرمایهگذاران همیشه از

 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
تئوری پرتفوی ،ایده اصلی برای نظریه تعادلی
مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای میباشد .با
فرض قبول نظریه پرتفوی و مفروضات آن ،رابطه
بین ریسک و بازده مورد انتظار داراییهای مختلف
توسط الگوی تعادلی ریسک و بازده قابلبیان است
که معروفترین آنها تئوری قیمتگذاری داراییهای
سرمایهای( )CAPMمیباشد(گاالگدرا .)211220میلر
و

شولز،)0312(22

بالک(،)0312

فاما

و

28

مکبث ( )0318رابطه بتا و بازده دارایی را تایید
کردند .با این وجود ،بازده سهام با بتای باالتر به طور
سیستماتیک کمتر از مقدار پیشبینی شده توسط
مدل CAPM

میباشد ،درحالیکه سهام با بتای

پایینتر به طور سیستماتیک ،بازدهی باالتر از مقدار
محاسبه شده توسط  CAPMرا نشان می-
دهد(دمپسی .)2108فاما و فرنچ( )0332تاثیر نسبت
درآمد به قیمت ،بتا ،اهرم ،اندازه و نسبت ارزش
دفتری به ارزش بازار را بر بازده مقطعی سهام

هزینه نقدشوندگی پایین میگریزند و تمایل به
دریافت پاداش در ازای مواجهه با آن را دارند ،بازده
مورد انتظار دارایی باید تابع افزایشی نقدشوندگی
پایین باشد .بنابراین ،بازده دارایی به دو مشخصه
وابسته میباشد :ریسک و نقدشوندگی".
آمیهود و مندلسون )0332(29از طریق مطالعه اثر
شکاف قیمت خرید و فروش

21

به وجود رابطه

بازده-شکاف مقعر و افزایشی پی بردند .آمیهود
( )2112مطالعات صورت گرفته را ادامه داد و
مشاهده نمود که در طول زمان ،بازده اضافی سهام
پیشبینی شده با نقدشوندگی پایین مورد انتظار بازار
سهام افزایش مییابد .لیو )2112(22نیز با ارائه
معیاری جدید برای نقدشوندگی اوراق منفرد ،نشان
داد سهام غیرنقدشونده ،کوچک و ارزشی است و
دارای گردش مالی پایین با شکاف قیمت خرید و
فروش باال و قدرمطلق نسبت بازده به حجم باال می-
باشد .معیار لیو ابعاد چندگانه نقدشوندگی مانند
مقدار معامله ،سرعت و هزینه با تاکید بر سرعت
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معامالتی را در برمیگیرد.مارشال )2112(21با بررسی

نموده و به نتایجی حاکی از وجود یک تخفیف

نقدشوندگی در بورس استرالیا از طریق معیار

معنادار عدمنقدشوندگی دست یافتند .آنها شواهدی

نقدشوندگی جدید ( )WOV23به وجود اثر

برای اثر ریسک نقدشوندگی بر بازده دارایی نیافتند.

نقدشوندگی مثبت پی برد که یافتههای السواراپو و

در سالهای اخیر ،کیم و لی )2109(89با بهرهگیری از

رینگانیوم )0338(23را به چالش میکشید زیرا ایشان

 3معیار مختلف نقدشوندگی ،مدل قیمتگذاری

میدانستند.

دارایی سرمایهای اصالح شده با نقدشوندگی آچاریا

وی مشاهده نمود که  WOVبه عنوان معیار

و پدرسن )2111(81را در بازار سهام آمریکا مورد

نقدشوندگی در بازارهای سفارش محور ،نسبت به

آزمون قرار دادند و به وجود یک جزء مشترک و

نرخ گردش مالی و شکاف قیمت خرید و فروش

سیستماتیک نقدشوندگی پی برده و به شواهدی قوی

بهتر عمل میکند .الم و تام )2100(81نیز به اهمیت

از قیمتگذاری نقدشوندگی دست یافتند .وراس

نقدشوندگی به عنوان یک عامل مهم قیمتگذاری

ماکادو( )2109با استفاده از رگرسیونهای چندگانه و

شده اذعان نمودند .آنها از رویکرد رگرسیون سری

تحلیل عملکرد مدلها در توضیح نوسانات بازده

زمانی و  3معیار نقدشوندگی مختلف استفاده نمودند

پرتفویهای متنوع در بازار برزیل به این نتیجه دست

و بازده سهام را با استفاده از مدلهای  ،CAPMسه

یافت که توان توضیحی مدل دو عاملی لیو بهتر از

عاملی فاما و فرنچ و سه عاملی فاما و فرنچ تعدیل

 CAPMو بسیار نزدیک به مدل سه عاملی میباشد.

اثر نقدشوندگی را منحصر به ژانویه

82

شده با نقدشوندگی برآورد نمودند .لیانگ و

چیانگ و ژنگ

وی )2102(80بازارهای توسعهیافته را بررسی نموده

سهام و ریسک نقدشوندگی را در بازارهای

و از دو معیار نقدشوندگی پاستور و استامباگ

کشورهای G7با استفاده از رگرسیون دادههای ترکیبی

( )2118و آمیهود( )2112استفاده نمودند .آنها به

طی  21سال بررسی نمودند .شواهد ارائه شده توسط

وجود شواهدی مبنی بر تقاضای صرف قیمتگذاری

آنها نشان میدهد رابطه بازده اضافی سهام با ریسک

از سوی سرمایهگذاران برای تحمل ریسک

عدم نقدشوندگی این بازارها ،مثبت و معنادار است.

نقدشوندگی بازار در هر دو سطح محلی و جهانی

یحییزادهفر و خرمدین( )0831اثر ریسک عدم

پی بردند .در حالیکه لیچوسکی و ورونکوا)2102(82

نقدشوندگی و عامل نقدشوندگی را بر بازده اضافی

با تمرکز بر بازار لهستان به عنوان یک بازار نوظهور

سهام بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار

دریافتند برخالف یافتههای مطالعات قبلی در سایر

دادند .آنها برای محاسبه نقدشوندگی از معیار عدم-

بازارهای نوظهور ،شواهدی مبنی بر کمک عامل

نقدشوندگی آمیهود استفاده کردند .نتایج تحقیق نشان

نقدشوندگی به بهبود توان توضیحی مدل سه عاملی

داد که عامل نقدشوندگی بر متغیر وابسته تحقیق تاثیر

وجود ندارد .نگوین و هیلو )2108(88از هفت معیار

معنادار دارد .مهرانی و رسائیان ( )0833در بررسی

نقدشوندگی شامل شکاف قیمت خرید و فروش

رابطه معیارهای نقدشوندگی و بازده سهام طی سال-

موثر ،شکاف قیمت خرید و فروش ،معیار آمیهود،

های  0830تا  0832با استفاده از رگرسیون دادههای

معیار لیو ،اثر قیمت پاستور و استامباگ ،حجم

ترکیبی نشان دادند بازده استراتژیهای معامالتی

معامالت سهام و حجم معامالتی دالری استفاده

مبتنی بر برخی معیارهای نقدشوندگی نظیر شکاف

53

( )2101رابطه بین بازده اضافی

فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره سيویکم

توان توضیحی نقدشوندگی با تاکید بر سنجههای مختلف

قیمت پیشنهادی خرید و فروش ،گردش سهام،

رابطه نقدشوندگی و فرصتهای سرمایهگذاری به

حجم ریالی معامالت ،تعداد دفعات انجام معامله و

شواهدی دست مییابند که نشان میدهد رابطه میان

درصد روزهای انجام معامله از نظر آماری معنادار

نقدشوندگی و بازده سهام ،معکوس و معنادار است.

نیست .یحییزادهفر و همکاران ( )0833رابطه

به زعم محققان نقدشوندگی منجر به افزایش

نقدشوندگی و بازده را طی سالهای  0830تا 0831

فرصتهای سرمایهگذاری و کاهش هزینه سرمایه

در بورس اوراق بهادار تهران آزمودند .آنها با استفاده

سهام میشود .ابزری ،کبیریپور و سهیلی ( )0832به

از رگرسیون دادههای ترکیبی نشان دادند رابطه مثبت

بررسی اثر معیار چندبعدی نقدشوندگی بر بازده سهام

و معناداری بین گردش سهام و بازده آن برقرار است.

پرداختند که این معیار از طریق ترکیب شش معیار

ایشان دلیل وجود این رابطه را ناشی از افزایش

مختلف نقدشوندگی شامل نسبت عدم نقدشوندگی

جذابیت سهام نقدشونده دانستند .سیرانی و همکاران

آمیهود( ،)2112نسبت حجم معامالت به تغییرپذیری

( )0831شواهدی ارائه میکنند که حاکی از عدم

جان 81و همکاران ( ،)2118نسبت گردش سهام چای

تاثیر نقدشوندگی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته

و همکاران( ،)2101معیار میانگین حجم معامالت

شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

چانگ و همکاران ( ،)2101تعداد روزهای معامالتی

رستمیان و همکاران ( )0831با ذکر اهمیت این

83

با بازده صفر چانگ وهمکاران ( ،)2101احتمال
83

موضوع که سهام شناور آزاد بر نقدشوندگی سهام و

انجام معامله نریان و ژنگ ( )2100حاصل گردیده

نقدشوندگی بر بازده سهام اثرگذار میباشد ،طی

است .آنها به منظور ترکیب معیارهای نقدشوندگی و

پژوهشی در بورس اوراق بهادار تهران ،سعی بر

ارائه یک معیار چندبعدی ،از روش تحلیل TOPSIS

بررسی چگونگی ارتباط بین سهام شناور آزاد با

استفاده نمودند .در نهایت با استفاده از الگوی داده-

ریسک نامطلوب و نقدشوندگی و تأثیر پذیری آنها بر

های ترکیبی برای دورهای ده ساله مشاهده نمودند که

هم در بورس اوراق بهادار تهران نمودند و از طریق

الگوی چهار عاملی متشکل از عوامل فاما و فرنچ و

مطالعه طی سالهای  0831- 0838بر روی 288

عامل نقدشوندگی ،بهترین الگو جهت تبیین بازده

شرکت به بررسی روابط بین متغیرها پرداختند که

اضافی سهام در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

نتایج به دست آمده وجود ارتباط معنی دار و مثبت

یحییزادهفر و زارعی ( )0832در آزمون رابطه قیمت

بین سهام شناور آزاد با ریسک نامطلوب و

پایانی سهام با نقدشوندگی (شکاف قیمت پیشنهادی

نقدشوندگی سهام را تایید میکند.

خرید و فروش) به شواهدی دست یافتند که حاکی

اسالمی بیدگلی و هنردوست ( )0830به مقایسه

از رابطه معکوس متغیرهای مذکور در بورس اوراق

مدل سه عاملی فاما و فرنچ تعدیل شده با معیار

بهادار تهران طی سالهای  0830تا  0831بود .آنها

نقدشوندگی پاستور و استامباگ ( )2118با مدل سه

برای آزمون رابطه یاد شده از رگرسیون دادههای

عاملی پرداختند .نتایج حاکی از معناداری اثرات بازده

ترکیبی استفاده کردند .بادآور نهندی و همکاران

اضافی بازار ،اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به

( )0832در بررسی اثرگذاری نقدشوندگی بر بازده

ارزش بازار و عدم معنیداری عامل نقدشوندگی بود.

سهام از معیارهای نقدشوندگی شکاف قیمت نسبی و

کاظمی و حیدری ( )0830در پژوهشی پیرامون

تعداد دفعات گردش سهام استفاده کرده و با استفاده
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از روش رگرسیون دادههای ترکیبی نشان دادند طی

استراتژیهای معامالتی مبتنی بر نقدشوندگی استفاده

دوره زمانی  0839تا  0833افزایش سطح سنجههای

میگردد.

نقدشوندگی منتج به افزایش بازده سهام گردیده

میتوان بر اساس آنگ و همکاران )2112( 91و

است .انصاری و همکاران ( )0832دریافتند که

فاما و فرنچ ( )2101استدالل کرد اگر عامل ریسک

نقدشوندگی قادر نیست بازده حاصل از استراتژی

توسط سرمایهگذاران قیمتگذاری شود ،بدان مفهوم

معامالتی مبتنی بر شتاب را در بورس اوراق بهادار

است که بازار در قبال تحمل عامل مذکور انتظار

تهران توضیح دهد .قالیباف و ایزدی ( )0838نیز بر

کسب بازده اضافی دارد و یا بالعکس ،برای

رابطه مستقیم نقدشوندگی و بازده در بورس اوراق

بهرهبرداری از عامل یادشده ،حاضر است به بازده

بهادار تهران صحه نهادند .آنها با استفاده از رگرسیون

مورد انتظار پایینتری دست یابد .به بیان دقیقتر،

دادههای ترکیبی نشان دادند تغییرات نقدشوندگی و

بررسی رابطه نقدشوندگی و بازده به منزله آزمون

بازده سهام طی سالهای  0832تا  0833با یکدیگر

قیمتگذاری نقدشوندگی است .با عنایت به عدم

همجهت است .شواهد ارائه شده توسط حبیبیفر و

تصریح عامل یادشده در مدلهای رایج قیمتگذاری

همکاران ( )0839حاکی از آن است که رابطه بین

نظیر  CAPMو فاما-فرنچ ( ،)0338اگر بتوان به

ریسک نقدشوندگی و بازده واقعی سهام رشدی و

کمک استراتژی معامالتی مبتنی بر نقدشوندگی به

ارزشی ،طی سالهای  0831-0832در بورس اوراق

بازده اضافی دست یافت ،این امر به معنی تایید رابطه

بهادار تهران خطی و مثبت است اما شدت این رابطه

عامل نقدشوندگی و بازده است .همچنین با عنایت

در مورد شرکتهای ارزشی بیشتر است.

به اهمیت نقش عوامل اندازه و ارزش در توضیح
تغییرات بازده ،جهت تبیین دقیقتر جایگاه
قیمتگذاری عامل نقدشوندگی ،به تبعیت از

 -3روششناسی پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی توان

لیچوسکی

و
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ورونکوا ()2102

به

مقایسه

توضیح بازده سهام توسط نقدشوندگی سهام است.

استراتژیهای معامالتی مبتنی بر نقدشوندگی با

نکته قابل توجه آن است که هر یک از معیارهای

اندازه و ارزش پرداخته میشود .بر این اساس،

نقدشوندگی ناظر بر یکی از ابعاد متغیر یاد شده

فرضیههای این پژوهش به شرح ذیل است:

است و لذا استفاده از یک معیار خاص میتواند

فرضیه اول :عامل نقدشوندگی دارای توان توضیح

تحلیل نتایج حاصل را مخدوش سازد .به همین

بازده سهام است.

دلیل ،برای آزمون توان توضیحی نقدشوندگی از 01

فرضیه دوم :عملکرد استراتژی معامالتی مبتنی بر

معیار مختلف استفاده میگردد.

نقدشوندگی ،به لحاظ آماری معنادار است.

صرفنظر از لزوم به کارگیری معیارهای مختلف

فرضیه سوم :استراتژی معامالتی مبتنی بر

نقدشوندگی ،برای آزمون توان توضیحی از

نقدشوندگی کاراتر از استراتژی معامالتی مبتنی بر

رویکردهای تحلیل پرتفوی و ارزیابی عملکرد

عوامل اندازه/ارزش است.
این پژوهش در پی آزمون اثر عامل نقدشوندگی

04
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توان توضیحی نقدشوندگی با تاکید بر سنجههای مختلف

بر بازده سهام ،آزمون استراتژی معامالتی مبتنی بر

بازار αj ،عرض از مبدا پرتفوی SMBt ،jعامل اندازه،

نقدشوندگی و نهایتاً مقایسه توان توضیحی عامل

 HMLtعامل ارزش IMVt ،عامل نقدشوندگی،

نقدشوندگی با عوامل اندازه/ارزش از طریق آزمون

 βjimv،βjsmb ،βو βjhmlضریب حساسیت به هر کدام از

استراتژی معامالتی مبتنی بر متغیرهای مذکور است.

عوامل مورد نظر؛ ujt ،εjt ،𝜂jtو  νjtجزء خطای تصادفی

لذا این مطالعه در سه مرحله انجام میگیرد .در گام

است .از طریق مقایسه تعداد آلفاهای معنادار این دو

عامل

مدل با تعداد آلفاهای تخمینی معنادار مدلهای

نقدشوندگی از رویکرد تحلیل پرتفوی استفاده می-

تعدیل شده با نقدشوندگی میتوان در خصوص

شود .برای این منظور ،ابتدا هر یک از ده معیار

اثرگذاری این عامل بر بازده اضافی سهام اظهارنظر

نقدشوندگی مورد استفاده در این پژوهش برای تمام

نمود .اگر تعداد آلفاهای معنادار مدل تعدیل شده با

سهام نمونه در هر سال محاسبه میشود .هر یک از

نقدشوندگی نسبت به مدل متناظر آن کاهش یابد،

معیارهای عدمنقدشوندگی ساالنه از طریق میانگین

بدان مفهوم است که عامل نقدشوندگی بر بازده

معیارهای ماهانه محاسبه میگردد و تنها معیار ساالنه

اضافی سهام اثرگذار است.

نخست،

جهت

آزمون

قیمتگذاری

jm

لیو( )2112از متوسط معیارهای شش ماهه حاصل

آیا به کمک استراتژي معامالتی مبتنی بر

میشود .سپس سهام نمونه برحسب هر یک از

نقدشوندگی میتوان به بازده اضافی دست یافته و

معیارهای دهگانه نقدشوندگی مرتب شده و به پنج

بر بازار غلبه کرد؟ این پرسشی است که در گام دوم

پرتفوی مساوی  P1تا  P5تقسیم میگردد .پرتفوی

بررسی میگردد .به منظور آزمون تفاوت آلفای

اول شامل سهام با نقدشوندگی باال و پرتفوی پنجم

پرتفویهای حاوی سهام غیرنقدشونده و سهام با

حاوی سهام با نقدشوندگی پایین میباشد .سپس

نقدشوندگی باال ،از آزمون انحراف از میانگین
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مدلهای  ،CAPMفاما و فرنچ(CAPM ،)0338

استفاده میشود .از این طریق میتوان به این موضوع

تعدیل شده و فاما-فرنچ تعدیل شده با عامل

پی برد که آیا آلفای پرتفویهای اول و پنجم از

نقدشوندگی(روابط  0تا  )9برای هر یک از پنج

پرتفویهای پنجگانه مبتنی بر نقدشوندگی تفاوت

پرتفوی مبتنی بر هر یک از معیارهای دهگانه

معناداری دارد یا خیر .به منظور تحلیل اینکه آیا

نقدشوندگی برازش میگردد:

ضرایب آلفای پرتفویهای پنجگانه نقدشوندگی به

rjt = αj +βjm rmt +εjt

()0

(rjt = αj +βjm rmt +βjsmb SMBt +βjhml HMLt +𝜂jt )2

()8

rjt = αj +βjm rmt +βjimv IMVt + ujt

طور مشترک برابر صفر است ،از آزمون
گیبنز )0333(98استفاده میشود .در گام سوم به
مقایسه استراتژی معامالتی مبتنی بر نقدشوندگی و
استراتژی مبتنی بر اندازه/ارزش پرداخته میشود تا
اثربخشی آنها به بوته آزمون گذاشته شود .برای این

()9

rjt = αj +β jm rmt +β jsmb SMBt +β jhml HMLt +β jimv IMVt+ν jt

منظور ،تعداد آلفاهای معنادار  CAPMو فاما و فرنچ
در دو حالت استراتژی معامالتی ،یکی مبتنی بر

که  rjtبازده اضافی پرتفوی rmt ،jبازده اضافی

عوامل اندازه/ارزش و دیگری براساس عامل
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نقدشوندگی ،مشخص میگردد کدام استراتژی

 بازده اضافی بازار :عبارت است از مابهالتفاوت

معامالتی کاراتر میباشد .استراتژی دارای درصد

بازده شاخص بازار و نرخ بهره بدون ریسک

آلفای معنادار باالتر ،اثربخشی باالتری خواهد داشت.

نرخ اوراق مشارکت بانک مرکزی به عنوان نرخ

لذا شش پرتفوی مبتنی بر عوامل اندازه/ارزش فاما و

بدون ریسک استفاده میگردد.

فرنچ( )0332تشکیل شده و مدلهای  CAPMو فاما

 SMB و  :HMLمحاسبه این دو متغیر با

و فرنچ( )0338برای هر یک از آنها برازش میگردد.

استفاده از روش فاما و فرنچ()0332-0338

ترکیب پرتفویهای مذکور به طور ساالنه تجدید

صورت میگیرد.

ساختار میگردد .آلفای  CAPMو فاما و فرنچ شش

 نقدشوندگی(:)IMV

برای

محاسبه عامل

پرتفوی مورد نظر برآورد و با یکدیگر مقایسه می-

نقدشوندگی ( )IMVابتدا کل سهام نمونه

گردد(برازش روابط  0و .)2

برحسب هر یک از معیارهای دهگانه

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه

نقدشوندگی به طور صعودی مرتب میشود.

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

سپس بر اساس متوسط هر یک از معیارهای

تهران طی سالهای  0830تا  0838میباشد .نمونه

مذکور به دو دسته سهام با نقدشوندگی پایین()I

تحقیق مشتمل بر کلیه شرکتهای جامعه به استثنای

و سهام با نقدشوندگی باال( )Vتقسیم میگردد.

شرکتهای زیر میباشد:

الزم به ذکر است همه معیارهای به کار رفته در

 )0شرکتهایی که طبق فاما و فرنچ ()0332

این تحقیق به جز معیار لسموند ،معیار عدم-

شرایط حضور در نمونه را ندارد؛ منظور

نقدشوندگی میباشد(مقادیر پایین معیارهای

شرکتهایی است که ارزش دفتری حقوق

عدمنقدشوندگی ،نقدشوندگی باال را نشان می-

صاحبان سهام آنها در سال t-1منفی باشد.

دهد در حالیکه مقادیر باال ،عدمنقدشوندگی باال

 )2شرکتهایی که در گروه شرکتهای سرمایه-

را نشان میدهد) .از تقابل این دو گروه با شش

گذاری ،هلدینگ ،بیمه ،بانک و سایر واسطه-

پرتفوی ایجاد شده بر اساس اندازه و

گریهای مالی است.

ارزش(پرتفویهای ششگانه فاما و فرنچ

برای گردآوری دادههای مورد نیاز پژوهش از

 ،)0332دوازده پرتفوی(،I/M/S ،I/H/S ،I/L/B

بانکهای اطالعاتی معتبر در بورس اوراق بهادار

 )I/M/B ،I/H/B ،I/L/Sو(،V/H/S ،V/L/B

تهران از جمله سایتهای ،fipiranکدال ،سازمان

 )V/H/B ،V/M/B ،V/L/S ،V/M/Sایجاد می-

بورس اوراق بهادار تهران TSETMC ،و نرمافزار

شود و عامل نقدشوندگی( )IMVاز تفاوت میان

 TseClientاستفاده شده است.

متوسط بازدههای ماهانه در شش پرتفوی
نقدشوندگی پایین و شش پرتفوی با

 -4متغیرهاي پژوهش و نحوه محاسبه آن

نقدشوندگی باال محاسبه میگردد .متغیر IMVاز

متغیرهای این پژوهش به شرح ذیل اندازهگیری می-

رابطه( )2محاسبه میشود:

گردد:
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توان توضیحی نقدشوندگی با تاکید بر سنجههای مختلف
IMV=1/6(I/M/B+ I/H/B+I/L/S+ I/M/S+ I/H/S+
I/L/B) - 1/6(V/H/B+ V/M/B+ V/L/S+ V/M/S+
)V/H/S+ V/L/B
( )2

معیارهای عدمنقدشوندگی به کار رفته در تحقیق به
شرح زیر میباشد:

جدول  -1نحوه محاسبه معیارهاي عدم نقدشوندگی
متغیرها

فرمول

 :Ni,mشمار روزهای با حجم معامالتی غیرصفر برای
در ماه

سهام i

m

|

 :Ri,t,mبازده سهام  iدر روز  tدر ماه

عنوان

|

m

معیار آمیهود

∑

 :Voli,t,mحجم معامالتیریالی
متوسط لگاریتم نسبتهای روزانه قدرمطلق بازده به حجم

|

|

معامالتی
متوسط ریشه دوم نسبتهای روزانه قدرمطلق بازده به حجم

|

|

معامالتی

∑

معیار لگاریتم آمیهود

∑

معیار مجذور آمیهود

معیار بازده صفر

---تعداد روزهای با بازده صفر و دارای حجم معامالتی مثبت در یک ماه

----

مجموع تعداد روزهای معامالتی در یک ماه

معیار لسموند

 :Ni,mتعداد روزهای معامالتی در هر ماه
 : Ni,mتعداد روزهای با بازده غیرصفر برای سهام  iدر ماه
 :Ri,t,mبازده سهام  iدر روز  tدر ماه

معیار بازده صفر2

m

m

معیار آمیوست

 :Vol i,t,mحجم معامالتی ریالی
اولین اختالف در لگاریتم قیمتهای باز شدن در
روز t

معیار رول

اولین اختالف در لگاریتم قیمتهای باز شدن
در روز

t-1

زمانی که کواریانس مثبت باشد به کار میرود.

معیار رول2

1
[

) :(x-month turnoverگردش مالی درطول xماه قبل
* :Deflatorتعدیل کننده

]

معیار لیو

 : NOTDتعداد روزهای معامالتی در بازار در طول  xماه قبل

 : Ni,mتعداد روزهای با حجم غیرصفر معامالتی برای
در ماه

سهام i

معیار آمیهود اصالح
شده

m
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مریم دولو و مرضیه شاکر اردکانی
متغیرها

فرمول

 :Ri,tبازده سهام  iدر

عنوان

روزt

 :Vol i,tحجم معامالتی ریالی سهام  iدر

روز t

 :ZeroVoli,mدرصد روزهای با حجم صفر در ماه

m

باشد.

* Deflator :به گونهای انتخاب میشود که نسبت

 -5یافتههاي پژوهش

اصالح شده ( -823/2322و  )- 022/3131مثبت

آمار توصیفی و ضرایب همبستگی ده معیار

میباشد .بیشترین مقدار میانگین نقدشوندگی مربوط
02

نقدشوندگی مورد استفاده در این پژوهش در

به معیار آمیوست(  )0/93*01و کمترین مقدار

جدول 2مالحظه میگردد.

مربوط به معیارهای آمیهود و مجذور آمیهود با

همانطور که مالحظه میشود میانگین و میانه

مقادیر نزدیک به صفر میباشد .در جدول  8آمار

اغلب معیارهای نقدشوندگی به استثنای دو معیار

توصیفی و ضرایب همبستگی عوامل ریسک ارائه

لگاریتم آمیهود ( - 3/1201و  )-3/3213و آمیهود

میگردد.

جدول-2آمار توصیفی و ضرایب همبستگی معیارهاي نقدشوندگی
آمار توصیفی
آمیهود اصالح شده

آمیهود

آمیوست

لسموند

- 823/2322

1/1111

*

- 022/3131

1/1111

02

0/93 01

لیو

لگاریتم آمیهود

رول

مجذور آمیهود بازده صفر2

بازده صفر1

1/1101

21/3393

- 3/1201

1/1183

1/1111

1/0233

1/8123

میانگین

1/1112

02/1883

- 3/3213

1/1189

1/1111

1/1319

1/2832

میانه

23/1082
1/1131
3/13 01
1/1111
913/8380
0/2211
81/1319
08/1900 02/1212
- 0/9380
8/2212 0132/1101 223/9233 813/1891
9/8133
021/3331 1/8131
2/01*0109 1/1111
1/1111
1/3108
1/1111
1/1111
1/1111 -2012/3221

0/2310
0/3021
3/0882
1/1111
- 02/3921

1/1189
8/2322
92/3111
1/1118
- 1/1112

1/1111
3/1922
31/9922
1/1112
1/1111

1/0919
2/1121
3/3118
0/1111
1/1111

1/2880
1/3113
8/0292
0/1111
1/1111

انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
ماکسیمم
مینیمم

9/31*0101
02

*

ضرایب همبستگی
آمیهود اصالح شده

0/1111

آمیهود

آمیوست

لسموند

لیو

لگاریتم آمیهود

رول

مجذور آمیهود بازده صفر2

بازده صفر1

0/1111

0/1111
- 1/0119

0/1111
1/1213
- 1/0939

0/1111
1/2311
1/1129
- 1/2123

بازده صفر0
بازده صفر2
مجذور آمیهود
رول

0/1111

0/1111
- 1/1291

0/1111
1/1192
- 1/1132

0/1111
- 1/1133
- 1/1391
1/0288

0/1111
1/9310
- 1/1923
- 1/0021
1/0133

- 1/2293
- 1/2010
- 1/1182
- 1/1283
- 1/1331

1/8210
1/0293
- 1/1111
- 1/1111
1/1181

1/9091
- 1/2818
- 1/1283
1/1311
- 1/1033

1/2838
1/3222
- 1/1312
- 1/1910
1/0111

لگاریتم آمیهود
لیو
لسموند
آمیوست
آمیهود

- 1/1112

1/1310

1/1213

- 1/3199

- 1/2210

1/0991

1/1121

1/8292

- 1/1198

آمیهود اصالح شده

* همه معیارهای به کار رفته در این پژوهش ،معیارهای عدمنقدشوندگی میباشد به غیر از معیار لسموند که معیار نقدشوندگی میباشد.
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توان توضیحی نقدشوندگی با تاکید بر سنجههای مختلف

جدول-3آمار توصیفی و ضرایب همبستگی عوامل ریسک
کشیدگی

چولگی

انحرافمعیار

میانگین

21/9319

9/3333

1/8193

1/1111

rmt

2/2812

1/2313

0/0022

1/9222

SMB

1/2913

1/1013

0/0222

1/3131

HML

9/3183

- 1/1129

1/2913

1/1823

)IMV(LIQ-Amh

02/2092

- 2/2831

1/3121

- 1/0839

)IMV(LIQ-AmhLog

1/3321

- 0/1180

1/1811

- 1/1221

)IMV(LIQ-Amh Sqr

1/9382

- 1/1019

1/1218

- 1/1113

)IMV(LIQ-Zero1

1/3091

- 1/3131

1/2301

1/1011

)IMV(LIQ-Zero2

1/8112

0/1112

0/1113

1/1121

)IMV(LIQ-Les

2/8102

1/3210

1/2190

- 1/1110

)IMV(LIQ-Amivest

2/3999

- 0/0213

0/1130

- 1/1320

)IMV(LIQ-Adj Amh

08/1013

- 2/0311

1/3390

- 1/0239

)IMV(LIQ-Roll

8/8820

- 1/2113

1/2333

- 1/1331

)IMV(LIQ-Liu

ب :ضرایب همبستگی
HML

SMB

rmt

0/1111

rmt

0/1111

1/0313

SMB

0/1111

1/8921

1/0102

HML

- 1/0223

- 1/8923

1/1291

)IMV(LIQ-Amh

- 1/2298

- 1/8230

- 1/1110

)IMV(LIQ-AmhLog

- 1/2122

- 1/9133

1/1091

)IMV(LIQ-AmhSqr

- 1/0298

- 1/2111

- 1/1392

)IMV(LIQ-Zero1

- 1/0118

- 1/0033

- 1/1112

)IMV(LIQ-Zero2

1/9221

- 1/1211

1/1111

(IMV(LIQ-Les

1/0113

1/1331

1/0899

)IMV(LIQ-Amivest

- 1/8022

1/1190

1/1022

)IMV(LIQ-AdjAmh

- 1/8132

1/1911

- 1/1292

)IMV(LIQ-Roll

- 1/0111

- 1/8132

1/1019

)IMV(LIQ-Liu

آمار توصیفی سه عامل بازده اضافی بازار ،اندازه،

1/1111و انحراف معیار آن 1/8193است .کشیدگی

ارزش و نقدشوندگی مبتنی بر معیار دهگانه در

توزیع بازده بازار برابر 21/9است .طبق آمارهای

قسمت "الف" جدول 8ارائه گردیده است .همانطور

موجود در قسمت "الف" جدول 8مقادیر SMB

که مشاهده میشود متوسط بازده اضافی ماهانه بازار

و HMLهر دو مثبت و به ترتیب برابر  92/2و 31/3
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درصد است .به جز معیارهای آمیهود ،بازده صفر 2و

تعداد آلفاهای معنادار تخمینی حاصل از CAPM

لسموند سایر معیارهای نقدشوندگی منفی است.

توسعهیافته با نقدشوندگی کاهش یابد ،میتوان نتیجه

قسمت "ب" جدول 8نشانگر ضرایب همبستگی

گرفت عامل نقدشوندگی بر بازده اضافی سهام

میان عوامل ریسک میباشد که هیچ مقدار بسیار

اثرگذار بوده و قادر است بخشی از تغییرات آن را

بزرگی را نشان نمیدهد که موجب ایجاد نگرانی در

تبیین نماید که توسط عامل بازار توضیح داده

رابطه با وجود مشکل همخطی شود.

نمیشود .همچنین نتایج حاصل از آزمونهای انجام

در راستای آزمون توان توضیحی عامل

شده بابت بررسی عملکرد استراتژی معامالتی مبتنی

نقدشوندگی(فرضیه اول) ،آلفای پنج پرتفوی مبتنی بر

بر نقدشوندگی(فرضیه دوم) که شامل آزمونهای

هر یک از معیارهای دهگانه نقدشوندگی با استفاده از

انحراف از میانگین و آزمون گیبنز است نیز در

مدلهای  CAPMو  CAPMتعدیل شده با عامل

جدول( )9مالحظه میگردد.

نقدشوندگی در جدول( )9ارائه گردیده است .اگر
جدول -4مقایسه آلفاي  CAPMو  CAPMتوسعهیافته در سطوح مختلف نقدشوندگی با استفاده از  11معیار مختلف
نقدشوندگی
CAPM

رول

لیو
*

آمیهود اصالح شده آمیوست
1/1883
*1/8912
1/2219

لسموند
- 1/1212
1/0121
1/0092

بازده صفر 2بازده صفر 1مجذور آمیهود لگاریتم آمیهود
**

1/9932
1/2112
1/0233

1/2930
1/2192
1/8112

1/8222
1/2219
1/2011

*

1/2111
1/2911
*1/8923

1/9203
1/2120
1/2911

1/0202
1/1333

1/8110
1/1193

1/2932
1/1133

1/2932
1/1932

1/1393
1/0003

0/2008
1/1102

**2/1211
0/1132

*0/3211
1/3203

**2/3182
0/2812

1/0123
1/2913
**1/8338

1/8022
1/0131
1/2218

1/2213
**1/9999
1/2291

1/2113
1/1189

1/2101
1/0182

1/2913
1/1111

1/2211
1/0289
***
1/2231
***1/8299

**2/9812
1/8903

1/9931
1/3093

0/2921
1/3021

**0/3229* 2/8222** 2/1011
0/9211 - 2/3138*** - 0/9231

لیو

رول

**

آمیهود
***

P1
P2
P3
P4
P5
GRS
DiM

 CAPMتعدیل شده با عامل نقدشوندگی
آمیهود اصالح شده آمیوست

لسموند

بازده صفر 2بازده صفر 1مجذور آمیهود لگاریتم آمیهود
**

**

آمیهود
***

1/0381
1/2912
1/2312
1/0223
- 1/1392

1/2911
1/1101
1/1081
1/1298
- 1/0289

1/2008
**1/8212
1/0013
1/0133
- 1/0233

1/1122
1/1333
**
1/2119
*1/8331
**
1/2298
1/2311
**
1/8881
1/0022
***
1/1911
**1/8210

1/9923
1/2101
1/2099
1/2011
1/0193

1/2121
1/0132
1/2900
1/2033
1/1103

1/2333
1/2112
1/0211
1/0201
- 1/1212

1/0339
1/1332
1/0122
1/1832
- 1/0992

1/9013
1/2321
1/2213
1/0032
1/0218

0/1183
0/2383

0/0192
*0/3120

0/3021
*0/1301

8/0328*** 0/1339
- 8/9231*** - 0/1989

1/1013
0/8112

1/1239
0/2291

1/1820
*0/3331

1/3122
**2/1210

0/2311
0/0109

همانطور که مشاهده میشود اغلب آلفاهای

میتوان با استفاده از استراتژی معامالتی مبتنی بر

تخمینی(همه آلفاهای معنادار) مندرج در جدول()9

عامل نقدشوندگی مورد نظر(معیارهای دهگانه) به

مثبت میباشد .یافته اخیر بدان مفهوم است که

بازده غیرعادی دست یافته و بر بازار غلبه کرد.
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P1
P2
P3
P4
P5
GRS
DiM

توان توضیحی نقدشوندگی با تاکید بر سنجههای مختلف

مقایسه بخشهای "الف" و "ب" جدول( )9گویای

نمییابد .به گونهای که معناداری آلفای CAPM

این واقعیت است که میزان آلفاهای برآوردی مبتنی

پرتفوی اول بر اساس معیار آمیهود برابر  1/9203در

بر  CAPMعموماً باالتر از آلفاهای مبتنی بر CAPM

صورت استفاده از  CAPMتعدیل شده ()1/9013

تعدیل شده است .این یافته چندان دور از انتظار

دستخوش تغییر نمیگردد .این وضعیت در مورد

نیست زیرا بخشی از بازده غیرعادی به واسطه

معیارهای مجذور آمیهود ،بازده صفر ،0بازده صفر 2و

حضور نقدشوندگی ،تبیین شده و لذا آلفا کاهش

آمیهود اصالح شده نیز دقیقاً برقرار است.

مییابد .همانگونه که مالحظه میگردد تعداد

جدول( )1آلفای برآوردی حاصل از مدل فاما و

آلفاهای معنادار پس از احتساب عامل نقدشوندگی

فرنچ و نسخه تعدیل شده آن با نقدشوندگی را برای

ذیل  CAPMتعدیل شده ،کاهش قابل مالحظهای

پنج پرتفوی مبتنی بر نقدشوندگی نشان میدهد.

جدول -5مقایسه آلفاي فاما-فرنچ و فاما-فرنچ توسعهیافته در سطوح مختلف نقدشوندگی با استفاده از  11معیار
مختلف نقدشوندگی
مدل سه عاملی فاما و فرنچ
آمیوست

لیو

رول

آمیهود اصالح شده

- 1/2031

- 1/0123

- 1/1132

*

- 1/2130

- 1/0200

1/1931

**

-1/9022
-1/9112

لسموند
**

-1/9081

بازده صفر 2بازده صفر 1مجذور آمیهود لگاریتم آمیهود
1/1933

1/0832

- 1/0832

- 1/1013

آمیهود
1/0312

P1

- 1/0289

- 1/0339

- 1/8221

- 1/0292

- 1/0933

- 1/1319

P2

- 1/1032

- 1/0121

- 1/0383

- 1/0203

- 1/2218

- 1/2022

- 1/0118

- 1/0209

- 1/1321

- 1/0131

P3

- 1/1222

- 1/2310

- 1/8292

- 1/0892

- 1/2323

**-1/9039

- 1/2882

*

**

-1/9132

- 1/2291

- 1/1308

**

-1/9038

1/0930

1/0211

- 1/0132

- 1/2301

**2/9812

1/9931

0/2921

**2/1011

**2/8222

*0/3229

0/2008

**2/1211

1/1031

1/2322

0/0081

**-2/1121

*-0/3829

1/1193

1/1021

**2/1219

**

-1/1111

- 1/8133
**

P4

-1/1332

- 1/2913

-1/1293

*0/3211

**2/3182

GRS

1/3919

**1/1819

DiM

P5

مدل سه عاملی فاما و فرنچ به عالوه عامل نقدشوندگی()IMV
لیو

رول

آمیهود اصالح شده

آمیوست

لسموند

- 1/2312

- 1/0131

- 1/2010

- 1/0829

- 1/1121

*

بازده صفر 2بازده صفر 1مجذور آمیهود لگاریتم آمیهود
1/1022

- 1/0911

1/2028

1/1922

آمیهود
1/0199

P1

- 1/2121

- 1/0092

1/2291

-1/9029

1/0382

- 1/0188

- 1/8131

1/1212

1/1111

- 1/1930

P2

- 1/1812

- 1/1319

1/1228

- 1/1222

1/0133

- 1/1110

- 1/0038

1/1118

1/1223

- 1/1139

P3

- 1/1322

*

1/1321

-1/2828

- 1/1181

- 1/2131

*

- 1/2133

- 1/1012
*

1/1821

**

-1/8210

- 1/2132

P4

***- 1/9189

- 1/0181

- 1/0288

1/1811

1/8922

1/1823

-1/2280

- 1/2123

- 1/1138

- 1/8022

P5

**2/1912

1/9129

0/8103

*2/1180

0/8222

0/9210

0/2208

0/8893

0/1813

0/0311

GRS

1/3128

1/0281

1/2321

- 0/0312

*-0/3109

- 1/1131

1/8291

**2/1211

1/1818

*0/1103

DiM

همانگونه که در جدول( )1مالحظه میگردد

آلفاهای معنادار) منفی است .آلفای منفی حاکی از

تعداد آلفاهای معنادار فاما-فرنچ و فاما-فرنچ تعدیل

رابطه معکوس عدمنقدشوندگی و بازده در بورس

شده بسیار اندک و اغلب آلفاهای تخمینی(همه

اوراق بهادار تهران است ،لذا برای طراحی استراتژی
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سودآور باید پرتفوی با عدم نقدشوندگی باال را

مبتنی بر معیار عدمنقدشوندگی مذکور ،اثربخش

فروخت .استفاده از مدل فاما-فرنچ تعدیل شده برای

نیست.

تخمین آلفای پرتفویهای مبتنی بر نقدشوندگی،

به عالوه آزمون  GRSکه توسط گیبنز در سال

منجر به کاهش شمار آلفاهای معنادار گردیده به

 0333پیشنهاد گردید ،در راستای بررسی کارایی

نحویکه آلفای فاما-فرنچ پرتفوی پنجم مبتنی بر

استراتژی معامالتی مبتنی بر نقدشوندگی ،استفاده

معیار آمیهود برابر  -1/1293و در سطح اطمینان 31

میشود و به این پرسش پاسخ میدهد که آیا آلفای

درصد از نظر آماری معنادار است ،اما آلفای فاما-

پرتفویها به طور مشترک صفر است یا خیر.

فرنچ تعدیل شده همین پرتفوی برابر  -1/8022به

اگر GRSمعنادار شود ،فرض صفر رد میشود یعنی

لحاظ آماری معنادار نیست .سایر معیارها نیز از

حداقل یکی از ضرایب آلفای پنج پرتفوی صفر

وضعیت مشابهی برخوردار است .با این حال ،با

نیست .نتایج حاصل از آزمون  GRSمنعکس در

توجه به معدود بودن کل آلفاهای معنادار ،نمیتوان

جداول( )9و ( )1دال بر آن است که  GRSحدوداً

اندک کاهش تعداد آلفاهای معنادار در نتیجه استفاده

در  11درصد موارد مدلهای  CAPMو فاما و فرنچ

از مدل فاما-فرنچ تعدیل شده را دال بر قیمتگذاری

از نظر آماری معنادار گردیده اما در مدلهای

عامل نقدشوندگی تلقی نمود.

تعدیلشده با نقدشوندگی اکثر قریب به اتفاق

برای ارزیابی عملکرد استراتژی معامالتی مبتنی

GRSها از لحاظ آماری معنادار نیست .نتایج حاصل

بر نقدشوندگی میبایست عملکرد پرتفوی با

از این دو آزمون ،حاکی از عدم سودآوری استراتژی

سرمایهگذاری صفر متشکل از خرید (فروش)

معامالتی مبتنی بر نقدشوندگی میباشد.

پرتفوی اول و فروش (خرید) پرتفوی دوم را بررسی

برای مقایسه عملکرد استراتژی معامالتی مبتنی

نمود .به همین منظور آلفای پرتفویهای اول و پنجم

بر نقدشوندگی با اندازه/ارزش ،نخست آلفای

با استفاده از آزمون انحراف از میانگین با یکدیگر

 CAPMو فاما-فرنچ شش پرتفوی مبتنی بر

مقایسه میشود .اگر این تفاوت معنادار باشد،

اندازه/ارزش برآورد گردیده و در جدول( )2ارائه

میتوان بر اساس عامل نقدشوندگی استراتژی

میگردد.

معامالتی تعریف کرد که بر بازار غلبه نماید .نتایج
حاصل از آزمون انحراف از میانگین در جداول ()9
و ( )1مالحظه میگردد .آزمون مذکور برای هر چهار
مدل  CAPM ،CAPMتعدیل شده و فاما-فرنچ و
فاما-فرنچ تعدیل شده برای اکثر معیارهای عدم-
نقدشوندگی به لحاظ آماری معنادار نیست و تنها
حدود  21درصد از DiMها معنادار شدهاند ،این بدان
معنی است که تفاوت آلفای پرتفوی اول با پرتفوی
پنجم معنادار نبوده و در نتیجه استراتژی معامالتی

03
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جدول -6آلفاي تخمینی مبتنی بر مدلهاي  CAPMو فاما-فرنچ براي شش پرتفوي اندازه/ارزش فاما و فرنچ
H

FAMA & FRENCH
M

CAPM
L

M

H

L

***1/1113

1/1111

***- 1/1032

***1/1131

1/1190

***- 1/1019

S

***1/0231

- 1/1183

*1/1093

***1/0231

1/1111

***1/1033

B

شش پرتفوی مبتنی بر

جدول  2مقایسه میگردد .بدین مفهوم که تعداد

آلفای

اندازه/ارزش به جز برای پرتفویهای با نسبت B/M

آلفاهای معنادار  CAPMو فاما و فرنچ استراتژی

متوسط( S/Mو  )B/Mدر سایر پرتفویها در سطح

معامالتی مبتنی بر اندازه/ارزش و استراتژی مبتنی بر

اطمینان  31درصد به لحاظ آماری معنادار است.

نقدشوندگی با یکدیگر مقایسه میشود .آلفای

آلفای فاما-فرنچ نیز وضعیت مشابهی دارد .از میان

2

CAPM

همه پرتفویهایی که دارای آلفای معنادار است،
مقادیر آلفای  CAPMپرتفوی  )-1/1019( S/Lو
آلفای فاما-فرنچ آن ( )-1/1032منفی و به لحاظ
آماری معنادار است .در صورتی که تعداد آلفاهای
معنادار فاما و فرنچ نسبت به آلفاهای  CAPMکاهش
یابد ،میتوان نتیجه گرفت بخشی از تغییرات بازده
که توسط عامل بازار توضیح داده نشده ،توسط
عوامل اندازه و ارزش قابل توضیح است .همین
استدالل برای کاهش مقادیر آلفای فاما -فرنچ نسبت
به آلفای  CAPMصدق میکند .همانطور که مشاهده
میشود آلفاهای برآوردی فاما-فرنچ به استثنای
پرتفوی  B/Lدر سایر پرتفویها در سطح اطمینان 31
درصد معنادار است .همچنین ،تفاوت قابل
مالحظهای میان تعداد آلفاهای معنادار  CAPMو
فاما-فرنچ مشاهده نمیگردد .اگر از پرتفویهای با
ارزش متوسط چشمپوشی شود ،افزایش ضریب آلفا
توام با افزایش ارزش و اندازه در هر دو مدل محرز
است (در مجموع به نظر میرسد مدل CAPM

کاراتر از فاما و فرنچ است).
برای ارزیابی استراتژی معامالتی مبتنی بر
نقدشوندگی نسبت به استراتژی معامالتی مبتنی بر
اندازه/ارزش ،تعداد آلفاهای معنادار جداول  1و 9با

استراتژی معامالتی مبتنی بر اندازه/ارزش حدود

3

موارد از نظر آماری معنادار است در حالیکه تعداد
آلفاهای معنادار استراتژی معامالتی مبتنی بر
نقدشوندگی بسیار کمتر است .به این ترتیب میتوان
اثربخشی باالتر استراتژی معامالتی مبتنی بر
اندازه/ارزش را از نظر آماری (نه اقتصادی) تایید
نمود.
 -6نتیجهگیري و بحث
نتایج حاصل از این پژوهش گویای این واقعیت
است که عامل نقدشوندگی ،توان توضیح تغییرات
بازده سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران را
ندارد .بدین مفهوم که محتوای اطالعاتی نقدشوندگی
(در صورت وجود) از طریق سایر عوامل ریسک
یعنی عامل بازار ،اندازه و ارزش پوشش داده
میشود .لذا نقدشوندگی قادر نیست بازده مورد
انتظار و متعاقباً هزینه سرمایه حقوق مالکانه را متاثر
ساخته و به یکی از مالحظات مهم مدیران در زمان
افزایش سرمایه مبدل گردد .این نتیجه میتواند بدین
سبب باشد که در بورس اوراق بهادار تهران ،سهام
شرکتها عمدتاً تحت مالکیت سرمایهگذاران بزرگ
یا استراتژیک قرار دارد که این امر منتج به کاهش
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سهام شناور آزاد میگردد .عرضه و تقاضای سهام

سرمایهگذاران عامل مذکور را نه به عنوان یک متغیر

شناور آزاد است که قیمت سهام شرکت را تعیین

بلکه در مقام واقعیت بازار بپذیرند .به بیان دیگر ،به

میکند و قابلیت نقدشوندگی سهام را نشان میدهد

طور متوسط آنچه در میان شرکتها متفاوت است،

و بخش بلوکه شده آن به دلیل عدمحضور در فرآیند

درجه عدم نقدشوندگی است .در این شرایط

عرضه و تقاضای روزانه ،در نوسان و تعیین قیمت

اشخاصی که در سهام با نقدشوندگی پایین

سهام تاثیری ندارد و این امر منجر به فقدان

سرمایهگذاری میکنند ،انگیزهای برای پرداخت

نقدشوندگی میشود .همانطور که افخمی ()0833

صرف (عدم) نقدشوندگی ندارند .فقدان اثر

نشان میدهد بین سهام شناور آزاد و نقدشوندگی

نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران میتواند

رابطه معنیدار وجود دارد .بر اساس مبانی نظری

ناشی از تقویت بازارهای موازی و در نتیجه هدایت

انتظار میرود رابطه بین عدم نقدشوندگی و بازده

نقدینگی به سمت این بازارها باشد .این موضوع

سهام منفی باشد .زیرا یکی از مهمترین عوامل ریسک

میتواند بر میزان مشارکت در سرمایهگذاری سهام و

دارایی ،قابلیت نقدشوندگی آن است و هر چه ریسک

در نهایت نقدشوندگی بازار موثر باشد.

ناشی از دارایی افزایش یابد ،سرمایهگذار انتظار
دریافت بازده بیشتری خواهد داشت .این در حالی

فهرست منابع

است که نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از عدم

 ابزری ،مهدی .کبیریپور ،وحید .سهیلی،

اثرگذاری عامل نقدشوندگی بر متوسط بازده تعدیل

سیروس ،)0832( .تحلیل تأثیر نقدشوندگی بر

شده بابت ریسک در بورس اوراق بهادار تهران می-

بازده سهام با کنترل سبکهای سرمایه-

باشد .بنابراین نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار

گذاری:رویکردی جدید با معیاری چند بعدی،

تهران قیمتگذاری نمیشود که این یافته موید یافته

مجله دانش حسابداری ،شماره پانزدهم،

اسالمی بیدگلی و هنردوست ( )0830مبنی بر عدم-

صص.13-018

معناداری عامل نقدشوندگی در بورس تهران است و

 اسالمی بیدگلی ،غالمرضا .هنردوست ،اعظم.

در تقابل یافتههای لیو( )2112و کیم و لی()2109

( ،)0830مدل سه عاملی فاما و فرنچ و ریسک

قرار دارد که شواهدی قوی از قیمتگذاری ریسک

نقدشوندگی :شواهدی از بازار بورس اوراق

نقدشوندگی را نشان میدهد .حال آنکه لیچوسکی و

بهادار تهران ،فصلنامه دانش سرمایهگذاری،

ورونکوا ( )2102با مطالعه بازار لهستان شواهدی

شماره دوم ،صص .31-002

مبنی بر قیمتگذاری عامل نقدشوندگی نیافتند .در

 افخمی ،عادل ،)0833( .بررسی رابطه تجربی

نتیجه ،یافتههای این پژوهش ضمن تایید عدم

ریسک ،بازده و نقدشوندگی با سهام شناور آزاد

سودآوری استراتژی معامالتی مبتنی بر نقدشوندگی،

در بورس اوراق بهادار تهران ،پایان نامه

در تایید نتایج لیچوسکی و ورونکوا( )2102حاکی از

کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،دانشگاه امور

کارایی باالتر استراتژی معامالتی مبتنی بر اندازه/

اقتصادی و دارایی.

ارزش است .به نظر میرسد عدم نقدشوندگی حاکم
بر بورس اوراق بهادار تهران ،باعث گردیده
34
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 انصاری ،حجتاهلل .تهرانی ،رضا .سارنج،
علیرضا ،)0832( .بررسی رابطه بین بازده حاصل
از استراتژی شتاب و نقدشوندگی ،فصلنامه
راهبرد مدیریت مالی ،شماره دوم.

گذاری ،فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،
شماره شانزدهم ،صص .23- 83
 مهرانی ،ساسان .رسائیان ،امیر ،)0833( .بررسی
رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام در بازده

 بادآور نهندی ،یونس .رینالی ،مهدی .ملکی ،اژدر.

ساالنه سهام در بورس اوراق بهادار تهران،

( ،)0832بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر بازده

پیشرفتهای حسابداری ،شماره یکم ،صص

سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

.201-281

بهادار تهران ،پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار،
شماره چهارم ،صص .33-33

 یحیی زادهفر ،محمود .خرمدین ،جواد،)0831( .
نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم-

 حبیبیفر ،جواد .تهرانی ،رضا .انصاری ،کامبیز.

نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق

( ،)0839بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی

بهادار تهران ،بررسیهای حسابداری و حسابرسی،

و ریسک بازار با بازده سهام رشدی و ارزشی با

شماره پنجاه و سوم ،صص .010-003

رویکرد مدل  AHPدر بورس اوراق بهادار

 یحییزاده فر ،محمود .زارعی ،حسن،)0832( .

تهران ،فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق

تحقیقات حسابداری و حسابرسی ،شماره

بهادار ،شماره بیست و سوم ،صص .83-18

هفدهم ،صص .013-028

 رستمیان ،فروغ .اسالمی برجلو ،المیرا،)0831( .

 یحییزاده فر ،محمود .شمس ،شهابالدین.

بررسی ارتباط بین سهام شناور آزاد با ریسک

الریمی ،سیدجعفر ،)0833( .بررسی رابطه

نامطلوب و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار

نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار

تهران ،فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل

تهران ،تحقیقات مالی ،شماره بیست و نهم،

اوراق بهادار ،شماره دوازدهم ،صص .10-33

صص .000- 023

 سیرانی ،محمد .حجازی ،رضوان .کشاورز،
ملیحه ،)0831( .مطالعه تاثیر ریسک نقدشوندگی
و سایر عوامل موثر بر بازدههای مقطعی در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ،پژوهشهای حسابداری مالی ،شماره یکم،
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