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چكیده
قراردادهای اختيار معامله برای اولين بار در ساا  1973ميالدی به بازار سارماهه راه هافتند و ازآنپس ر شاد روزافزونی در بازار
آنهاا باه وودد آماد باهطدریکاه در ع صاار فعلی اختياار معااملاههاا در باازارهاای زهاادی در اق صاای ن قاا و هاان در حاا مباادلاه و
خرهدوفروش ه سااتند .در اهن تحقيق اختيار معامله و اختيار فروش تبعی مدردبرر ساای قرار گرفتند .بنابراهن در اهن تحقيق به
برر ساای اختيار معامله ،اختيار فروش تبعی و عملکرد صااندو های ساارماههگذاری و شاارک های ساارماههگذاری با روهکرد
تفاوتهای دوگانه پرداخته شد.
برای انجام اهن تحقيق نمدنهای از  38شرک سرماههگذاری و  244صندو سرماههگذاری بدرس اورا بهادار تهران با
استفاده از روش نمدنهگيری انتخاب گردهد .اهن پژوهش ،برای دوره  1393الی  1399صدرت گرف  .روش آماری مدرداستفاده
در اهن تحقيق روش رگرسيدن چند متغيره به شيده پانل دهتا و «تفاوتهای دوگانه» ( )Difference-in-Differenceمی باشد.
نتاهج اهن تحقيق نشان داد که :انتشار اورا اختيار فروش تبعی سهام و انتشار اورا اختيار معامله سهام باعث افزاهش عملکرد
صندو های سرماههگذاری و شرک های سرماههگذاری میگردد و همچنين افزاهش در عملکرد صندو های سرماههگذاری و
شرک های سرماههگذاری در زمانهاهی که شرک ها اورا اختيار فروش تبعی سهام منتشر نمددهاند نسب به زمانهاهی که
شرک ها اورا اختيار معامله منتشر نمددهاند بيشتر اس .
واژههای كلیدی :ابزارهای مالی مشتقه ،اختيار معامله ،اختيار فروش تبعی ،عملکرد صندو های سرماههگذاری و شرک های
سرماههگذاری ،روهکرد .Difference-in-Difference
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درواقع ارز هاابی عملکرد شاار کا هاا از مه ترهن مد ضااد عاات
مدردتد واه ساار مااهاه گاذاران باهمنظدر ارزهاابی ميزان مدفق يا
مدهره در بهکارگيری سارماهه آنها و ت صامي گيری در مدرد
حفظ افزاهش ها فروش سرماههگذاران مزبدر ،به ارزهابی عملکرد
عالقاهم نادناد .اعت باارده نادگاان باهمنظدر ت صاامي گيری در مدرد
ميزان و نرخ اع طاای اعت باار ،باه ارزهاابی عملکرد میپردازناد .در
شاار کا برای انت خااب
نظر گرفتن ا هادا ا سااتراتژها ها
مجمدعههای از روشهای ارزهابی عملکرد مناا ساار ،برای ه
شاارک خار ضاارورت دارد .مه ترهن ونبهای که تد سا
سارماههگذاران مدردتدوه قرار میگيرد اهن ا سا که آها ارزش
ساار ماا هاه گاذاری آن هاا و نتي جاه عملکرد و مادهر ها افزاهش
پياداکرده ا سا باهبيااندهگر آهاا برای آناان ارزش خلق شااده
ا سا  .برخی از بن گااه هاای اقت صااادی در د هاه هاای اخير
تکن يا هاای متندعی را بر ا ساااس روهکرد هاای مختلي برای
ارزهاابی عملکرد ب کاار ب سا تاهاناد ا ماا ت عاداد م حادود از آن هاا از
اثربخش فرآه نادهاای ساااز ماان خدد ر ضاااها دارناد در ع مال
روهکردهاای مختلفی برای ارزهاابی عملکرد وودد دارد و در اهن
معيارها ،شاااخ ها و ن سااب های مختلي مدردا سااتفاده قرار
میگيرد کاه در م حاا سا باه آن هاا از اطال عاات ح ساااباداری و
اقت صااادی و ترکيبی از آن هاا ا ساات فااده می شاادد(هی و
همکاران.)2020،1
برای ارزهابی عملکرد در شاارک های تدليدی معمدالً باهد
به عملکرد مدهره پرداخ و چگدنگی ت سااخير بازار و ساااهر
مدارد اهنچنينی ،ولی در اهن تحقيق به عملکرد صااندو های
سارماههگذاری و شارک های سارماههگذاری پرداخته شاده ا سا
واهيکه نحده فعالي و تصامي گيری سهامداران شرک ها برای
نحده انجام معامالت ساهام شارک های تح تمل خدد باعث
شاکلگيری ساددآوری و عملکرد صاندو های سارماههگذاری و
شاارک های ساارماههگذاری میگردد ،دراهنبين در زمانهاهی
که بحرانهای مانند ت شاکيل حباب و ها ساقد در بدرس شاکل
میگيرد آن چيزی کاه میتداناد باا عاث روانتر شاادن و هاا باه
عبارت بهتر افزاهش ميزان نقد شادندگی ساهام شارک ها گردد
وودد ابزار هاای ماالی ندهن ماان ناد اورا م شاات قاه ه سا و
دراهن بين باا افزاهش ميزان ن قاد شااد نادگی و افزاهش حج
م عاامالت سا هاام ميزان کاارمزد در هاافتی صا نادو هاای

ساارماههگذاری و شاارک های ساارماههگذاری افزاهشهافته و
درنهاه عملکرد صااندو های ساارماههگذاری و شاارک های
سارماههگذاری بهبدد میهابد ،بنابراهن در اهن تحقيق به برر سای
اثرات صاادور اخت ياار م عااملاه ،اخت ياار فروش تبعی بر عملکرد
صااندو های ساارماههگذاری و شاارک های ساارماههگذاری با
روهکرد تفاوتهای دوگانه پرداخته شاده ا سا  .البته قبل از هر
تد ضاايحی باهد به اورا م شااتقه پرداخ که در زهر تد ضااي
دادهشده اس .
ابزارهای م شااتقه ندعی قرارداد حقدقی مالی ه سااتند که
ارزش آنهاا از داراهیهاای دهگری ناا شای می شاادد هاا بين دو
طر تدافق می شادد .ابزار م شاتقه از ابزارهاهی مالی ه ساتند که،
عمادتاً مبتنی ها م شااتق از ه داراهی پاهه ا سا  .به عبارتی
ارزش آنها منبعث از ارزش دارائی دهگری ا سا  .دارائیهاهی
کاه میتدان ناد باهعندان داراهی پااهاه اهن ابزار هاا ا ساات فااده کرد،
عبارتاند از :انداع سااهام ،ابزارهای بهرهای و متأثر از ند سااانات
نرخ بهره ،ابزار هاای باازار م باادالت ارزی ،انداع کااال ،اعت باارات
مشخ و خار و وامهای کدچ و کالن .اورا بهادار مشتقه
دارای کاربردهای مفيدی ه ساتند .قراردادهای آتی ،ره سا های
قيمتی نا شای از ند ساانات قيم نقطهای را برای سارماههگذاران
ماا لا اهن اورا در نق طاه مربد کااهش مید هاد .در ع مال،
بي شاترهن ا ساتفاده از ا ساتراتژی م صادن ساازی مبتنی بر روهکرد
حداقل وارهانس ( )MVا سا ( .پارک و ساادئيچر1995 ، 2
چددری 2003 ، 3بای و همکاران.)2019،4
هکی از شاراه کارآمد شادن بازار سارماهه وه تخ صاي
بهيناه مناابع ،وودد اورا ب هاادار متندع ا سا  .ازاهنرو در اکثر
بدرس هاای معتبر دن ياا ،اورا ب هاادار متندعی وودد دارد کاه
ساارماههگذاران با تدوه به گراهشهای خدد به ره سا و بازده
در اهن اورا سارماههگذاری میکنند .اورا م شاتقه از ابزارهای
ندهنی ا سا که مح صاد ندآوریهای متخ صا صاان مالی بدده و
در شااراه امروز بخش اعظ ماازاد ن قادهنگی را در باازار هاای
مالی وذب مینماهند .اهن اورا به فعا تر شادن بازار سارماهه
کم زهادی نمدده و باعث تعميق بازار می شاادد (ندهي سااا و
همکااران .)2017،5وها کااراهی باازار ساارمااهاه اهران و فعاا تر
نمددن بدرس اورا ب هاادار تهران ،بااهاد اورا ب هاادار متندعی در
اخت ياار ساار مااهاه گاذاران قرار گيرد کاه آن هاا باا در نظر گرفتن
ره سا و بازده هر ه از اورا در آن سارماههگذاری نماهند .با
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اهن اقادام میتدان بخش اعظمی از ماازاد نقادهنگی را واذب اهن
باازار ماالی نمدد .اورا اخت ياار م عااملاه و قراردادهاای تحدهال آتی
مایتادانا نااد بااه کاااراهای بااازار کا ما نا مادده و بااه آن عا ماق
بخشند(آکرون.)2019،1
ازآنجاهیکه اورا م شاتقه در اهران ب سايار ندپا سا  ،تا آنجا
که نگارنده اطالع دارد تاکندن تحقيقات کمی در اهن خ صادر
صدرت گرفته اس  .اهن پژوهش در مدرد ابزارهای مالی مشتقه
(اخت ياار م عااملاه و اخت ياار فروش تبعی) ا سا  .عدا مال زهاادی
ممکن ا سا بر ميزان حج م عاامالت هاا رونق ابزار هاای ماالی
م شااتقه (اختيار معامله و اختيار فروش تبعی) دخال دا شااته
با شااد .همي شااه تحقيقات صاادرت گرفته در زمينه اختيارات
معمدالً تأثير آنها را بر بازدهی سهام و رهس بررسی نمددهاند
ا ماا تحقيقی درزمي ناه اخت ياار م عاام لاه و اخت ياار فروش تبعی و
عملکرد صا نادو هاای ساار ماا هاه گاذاری و شاار کا هاای
سارماههگذاری صادرت نگرفته ا سا  .بنابراهن در اهن تحقيق به
اخت ياار م عااملاه و اخت ياار فروش تبعی و عملکرد صا نادو هاای
ساار مااهاه گاذاری و شاار کا هاای ساار مااهاه گاذاری باا روهکرد
تفاوتهای دوگانه پرداخته شااده ا سا  .اهن پژوهش با طر
م باانی نظری و پي شااي ناه پژوهش هاای مرتب باا مد ضاادع و
همچنين تبيين روش پژوهش و فر ضايههای برگرفته از م سائله
و مبانی نظری پژوهش ادامه هافته و سا س به ت شااره نتاهج
آزمدن فر ضا ياه هاا پرداخ تاه شااد و درن هااها نتي جاهگيری و
پيشنهادها بيان میشدد.

انداع ابزارهای م شااتقه در بازارهای مالی و ساارماهه ای در
و ها تد ساعاه اهن باازارهاا و کما باه مادهرها ره سا برای
ولدگيری از ضاارر و زهان سااهامداران به وودد آمده ا سا .
ازوملاه اهن ابزار هاا قرارداد هاای اخت ياار م عااملاه و اخت ياار فروش
تبعی ه ساات ناد کاه باه طرفين قرارداد تدانااهی خرهادوفروش در
آه ناده بااقي ما هاای تعيين شااده در ز ماان انع قااد قرارداد را
میدهند.
در اهران اختيار معامله و اختيار فروش تبعی سهام بر اساس
مجدز سدی سازمان بدرس و اورا بهادار تدس شرک های
متقاضی منتشر و به دارندگان سهام خرد شرک ناشر ،به فروش
میرسد .اختيار فروش تبعی سهام ابزار مالی اس که برای
پدشش رهس و بيمه سهام در مقابل اف قيم سهام
شرک ها در بدرس تهران به کار گرفته میشدد .اختيار فروش
تبعی سهام 3ازومله ابزارهای مالی مدهره رهس کمتر
شناختهشده اس  .البته همانگدنه که ذکر شد اکثراً استفاده از
اهن ندع اختيار معامله در مدرد اورا قرضه بدده و کمتر در
خصدر سهام بهکاربرده میشدد ،بااهنوودد اهن اورا دارای
نمدنههای مشابه در دهگر بازارها نيز هس  .در مدرد کارکرد
ماهدی اهن ابزارهای مالی مشتقه دو نگاه کامالً متضاد وودد
دارد .از نگاه منفی ،اهن اورا مشتقه به دليل اهجاد اطمينان از
حماه قيمتی سهام تدس شرک ناشر و ها فروشنده اورا
مدور کندی فعالي فعاالن بازار برای انتقا اطالعات مؤثر بر
قيم سهام شرک از شرک به بازار اس و درنتيجه قيم
بازار ه سه از قيم ذاتی آن فاصله میگيرد و میتداند
بیثباتی بازار سرماهه را در پی داشته باشد .همچنين سازوکار
فعلی بهمنظدر انتشار اورا مشتقه اگرچه باعث کاهش رهس
سهامداران خرد در کدتاهمدت میشدد و عمالً رهس شرک را
افزاهش میدهد که اهن عمل در بلندمدت ممکن اس کاهش
سددآوری شرک را در پی داشته باشد .زهرا در صدرت کاهش
قيم سهام در بازار به قيمتی کمتر از قيم تدافق شده ها
همان قيم اعما  ،شرک متضرر میشدد .اما با نگرش مثب ،
ابزارهای مالی مشتقه ،ابزار قدرتمندی برای مصدنسازی
سرماههگذاری در سهام اس و صدور آن اهن پيام مثب را به
بازار میدهد که اطالعات -خار شرکتی 4در قيم بازار سهام
شرک منعکس اس  .وودد چنين روهکردهای متضادی مدور
شده اس تا نظرههپردازان و حرفهایها بازار نگاه وهژهای به اهن
محصد مالی داشته باشند و آن را وزئی از ذات بازار معرفی
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 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بازارهای مالی نقش مهمی در ومعآوری سرماهه مدردنياز برای
انداع فعالي های تدليدی دارند .در اهن ميان بازار ساارماهه که
هکی از رکن هاای ا صاالی آن بدرس اورا ب هاادار ا سا نقش
مه تری اهفا میکند .زهرا در اهن بازار اورا مالی با ساارر ساايد
بلندمدت ،خرهدوفروش می شادد  .بنابراهن تد ساعه اهن بازارها از
وه تأثيری که در پي شاارف و تد سااعه اقت صااادی دارند ،باهد
هکی از اولده های برنامهرهزی در هر کشدری باشد .در راستای
اهن هد  ،طراحان و مهند ساان مالی تالش میکنند تا با خلق
ابزار هاای وادهاد ماالی ام کاان ساار مااهاه گاذاری در اهن باازار هاا را
برای افراد فراه کنند و سابر وذب هرچه بي شاتر افراد به اهن
باازار هاا و افزاهش ساار ماا هاه گاذاری در آن شااد ناد(کي و
همکاران.)2018،2
Sagi Akron
Donghan Kim, Jun Sik Kim, Sung Won Seo
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کنند .در اهن پژوهش ما ونبههای مثب ابزارهای مالی مشتقه
را از طرهق آزمدن اهنکه آها اهن اورا مدور انعکاس بيشتر و
قدیتر اطالعات -خار شرکتی در قيم سهام شرک میشدد
ها خير ،بررسی میکني  .بهخصدر اهنکه چگدنه انتشار اهن
اورا مدور میشدد تا تحرکات قيمتی سهام شرک  ،بهوای
آنکه به عدامل مرتب با بازار (رهس سيستماتي ) نسب داده
شدد به اطالعات -خار شرکتی (رهس غير سيستماتي )
نسب داده شدد .اهن پژوهش به ما کم میکند تا نقش
ابزارهای مالی مشتقه در اهجاد ثبات در بازارهای مالی روشن
شدد و همچنين فعاالن و قاندنگذاران نقش اهن ابزارهای مالی
ندآورانه را بيشازپيش درک نماهند .از طر دهگر ادبيات اقتصاد
مالی بهطدر گستردهای از عملکرد صندو های سرماههگذاری و
شرک های سرماههگذاری بهعندان معيار سنجش ميزان
اطالعات خار شرکتی منعکس در عملکرد آنها استفاده
میکنند .اهن معيار نشان میدهد تا چه اندازه تغييرات عملکرد
صندو های سرماههگذاری و شرک های سرماههگذاری به
تغييرات قيم سهام منتسر میشدد .رو ( )1988استدال
میکند که کمتر از  %40از تغييرات قيم سهام بهوسيله
رهس سيستماتي تدضي داده میشدد و بقيه تغييرات
قيمتی ناشی از اطالعات -خار شرکتی اس  .نتاهج برخی
مطالعات نشان میدهد که افزاهش اطالعات -خار شرکتی
مدور کاهش عملکرد شرک های صندو های سرماههگذاری
و شرک های سرماههگذاری میشدد .زهرا هنگامیکه اطالعات-
خار شرکتی افزاهش میهابد فعاالن بازار و سرماههگذاران با در
نظر گرفتن اهن اطالعات مدقعي معامالتی خدد را تغيير داده
و درنتيجه قيم سهام تعدهلشده و مدور افزاهش حج
معامالت سهام شده و درنتيجه ميزان کارمزد درهافتی کارگزاران
افزاهشی میشدد .به عبارت بهتر ،عملکرد صندو های
سرماههگذاری و شرک های سرماههگذاری بهبدد میهابد (فرهرا
1
و الکس  ، 2007کرافدرد و دهگران  ،2012دونگ و دهگران
 .)2019اهن پيشينه تجربی انگيزه اصلی محقق اس تا اختيار
معامله و اختيار فروش تبعی و عملکرد صندو های
سرماههگذاری و شرک های سرماههگذاری با روهکرد تفاوتهای
دوگانه سنجش کند .در اهن پژوهش محقق میخداهد به اهن
سؤا کليدی پاسخ دهد آها اورا مشتقه اهن تحقيق حج
اطالع خار شرکتی مؤثر بر قيم سهام را افزاهش و درنتيجه

عملکرد صندو های سرماههگذاری و شرک های سرماههگذاری
بهبدد میهابد
پیشینه پژوهش
الوت و همکاران 2021 2اختيار معامله سااهام ،حقد و پاداش
مادهر عاا مال و مادهرها خ سااارت مادهر عاا مال برای باه حاداکثر
ر سااانادن عملکرد ساااز ماانی آن هاا برای ان جاام اهن تحقيق از
اطالعات شارک ها از ساا  2000تا  2019ا ساتفاده نمددهاند
نتاهج حا صال شاده از برر سایهای آنها ن شاان میدهد که اختيار
م عااملاه سا هاام معمدالً ت حا تاأثير حقد و پااداش مادهر عاا مال
بدده و درنهاه با عملکرد شاارک ها دارای ارتبا م سااتقي
هس .
3
ها سااگدا و همکاران  2017به ت صاادهر برنامههای اختيار
خرهد سااهام و تأثيرات آن بر عملکرد شاارک در دوره ا صااال
شاارکتی ژاپن رداخت ناد .ن تااهج حاا صاال شااده از
حااکم يا
برر ساایهای آنها ن شااان داد که حداقل درزمينه شاارک های
ژاپنی ،وودد ابزارهای م شااتقه (اختيار فروش سااهام و اختيار
معامله ساهام) میتدانند بهعندان ه انگيزه ا صالی برای بهبدد
عملکرد شرک عمل کنند.
ژوليان بای و دهگران )2017( 4به تأثير اورا سادآ نکد
اعت بااری را بر ه ز ماانی باازده سا هاام در بدرس اورا ب هاادار
شااانگ هاای مدردبرر ساای قراردادناد .در تحقيق خدد از ماد
کرافدرد ( )2012ا ساتفاده نمددند .نتاهج تحقيق آنها ن شاان داد
که انت شااار ابزار مالی ساادآ اعتباری مدور کاهش ه زمانی
قيم ساهام می شادد و اهن کاهش ه زمانی برای شارک هاهی
با نسب بدهی باالتر بيشتر اس .
سابرامانيان ( )2014تأثير قرارداد آتی شاخ سهام 5را بر
ند ساانات تمام ساهام شارک های حا ضار در فهر سا داو ودنز
( 6)DJIAبرر سای نمدد .مطالعه با ا ساتفاده از روش گارس سااده
انجام شااده ا سا  .نتاهج تحقيقات ن شااان میدهد که فروش
سااهام تأثيری بر ند سااان روزانه سااهام
قرارداد آتی شاااخ
شارک های مدودد در شااخ قبل و بعد از بازه زمانی فروش
قرارداد آتی شاخ نداشته اس .
کاارودنااپاا و اف ضاال ( )2007در تحقيقی باه تاأثير فروش
قرارداد آتی شاااخ بازار فرعی ساای ان اهکس آی تی  7را بر
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Dehong Liu et all
Steve Lovett, Abdul A. Rasheed, Wanrong Hou
3
Nobuhisa Hasegawa , Hyonok Kim , Yukihiro Yasuda
4
Xuelian Baia et all
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ه زمانی قيم سااهام ساانجيده اند .آنان درهافتند که با آغاز
انت شاار قرارداد آتی شااخ ند ساان قيم ساهام پاهه به گدنهای
غير منتظره افزاهشهااف تاه .ن تااهج تحقيق آن هاا باا ب سا يااری از
تحقيقات دهگر در ت ضااد بدده ا سا  .در تدويه اهن ت ضااد آنها
درهاافتناد کاه شاااخ فرعی باازار همداره رفتااری مت ضاااد در
بدرس هند داشته اس .
شاامباگارمان ( )2003تأثير انت شااار قرارداد آتی و اختيار
معامله شااخ نيفتی 1را بر ميزان دامنه ند ساان ساهام برر سای
نمدد .نتاهج تحقيق وی ن شاان میدهد که بين انت شاار همزمان
قرارداد آتی و اختيار معامله رابطه معنیداری ندسان سهام پاهه
ندارد .همچنين وی حج معامالت اهن دو ابزار مالی م شاتقه را
بر ورای ند سااانات بازده سااهام پاهه برر ساای کرد اما شااداهدی
مبتنی بر تاأثير مع ناادار متغير هاای باازار هاای آتی بر باازار ن قادی
تائيد نشد.
چيانگ و وانگ ( )2002به برر ساای تأثير قراردادهای آتی
سااهام در بدرس اورا بهادار تاهدان
بر کنتر ند سااان قيم
پرداختند .مطالعه آنها شااامل برر ساای اثرات متغيرهای کالن
اقت صااادی و اطالعات نامتقارن بر ند سااانات قيم سااهام بدده
ا سا  .نتاهج تجربی ن شااان داد که انت شااار قرارداد آتی مدور
کنتر ند سااانات قيم سااهام می شاادد در حالی که تأثيری بر
کاهش اطالعات نامتقارن ندارد.
رحيميان و همکاران  1398به تأثير بازده ساهام و ند ساان
شاااخ بدرس بر روی حج م عاامالت اورا اخت ياار فروش
تبعی پرداخت ناد .کاه بر ا ساااس هااف تاه هاای پژوهش ،اگر باازده
سهام اهن شرک ها مطلدب و مثب باشد به عل وودد رهس
باال در ساارماههگذاری ،سااهامداران تماهل بي شااتری به انجام
م عاام لاه و ورود باه باازار اورا اخت ياار فروش تبعی دار ناد و
درنتيجاه سا هاام خدد را هرچناد باا انت ظاار باازده مثبا در قباا
رهس ناشی از سرماههگذاری بيمه خداهند کرد .اما اگر ندسان
شااخ بدرس زهاد با شاد به معنی افزاهش ره سا بازار خداهد
بدد که در چنين حالتی ساهامداران با وودد ره سا باال تماهل
به ورود به بازار اورا اختيار فروش تبعی نخداهند داش .
خدزهن  1396به برر سای رابطه ابعاد نقد شادندگی ساهام با
حج فروش اول ياه اورا اخت ياار فروش تبعی پردا خا  .ن تااهج
ن شااان مید هااد کااه بر خال ب سا يااری از محي هااای
سارماههگذاری و پژوهش های دهگر ،در اهران ساهامداران مدقع
خرهاد اورا اخت ياار فروش تبعی تدوهی باه ن قادهنگی سا هاام

Nifty Index

اهن اورا را خرهاداری

نادارناد و تن هاا برای پد شااش ره سا
میکنند.
هد شاامناد  1394در تحقيقی باا عندان برر سای تطبيقی
قرارداد هاای اخت ياار م عااملاه باا اورا فروش تبعی ب ياان می دارد
کاه ابزار هاای ماالی م شاات قاه کاه از ندآوری هاای باازار هاای ماالی
ه سا  ،نقش مهمی را در رونق بازارهای مزبدر اهفا می کند .از
مهمترهن اهن ابزار هاا ،قرارداد اخت ياار م عاام لاه ه سا کاه در
مقاه سااه با ساااهر ابزارهای م شااتقه از انعطا پذهری بي شااتری
برخدردار ا سا  .درنتيجه بهو ساايله آن بهتر میتدان خطرات
نا شای از ند سااانات قيم را پد شااش داد .در اهن مقاله ،ضاامن
مقاه سااه قراردادهای اختيار معامله با اورا فروش تبعی که در
بدرس اورا بهادار اهران به فروش می ر ساد ،چالش های فقهی
و حقدقی آن بررسی میشدد.
 -4فرضیههای پژوهش
)1
)2
)3
)4
)5

)6

انت شااار اورا اخت ياار فروش تبعی سا هاام عملکرد
صندو های سرماههگذاری را افزاهش میدهد.
انت شاار اورا اختيار معامله ساهام عملکرد صاندو های
سرماههگذاری را افزاهش میدهد.
انت شااار اورا اخت ياار فروش تبعی سا هاام عملکرد
شرک های سرماههگذاری را افزاهش میدهد.
انت شاار اورا اختيار معامله ساهام عملکرد شارک های
سرماههگذاری را افزاهش میدهد.
افزاهش در عملکرد صااندو های ساارماههگذاری در
ز ماان هااهی کاه شاار کا هاا اورا اخت ياار فروش تبعی
سااهام منت شاار نمددهاند ن سااب به زمانهاهی که
شارک ها اورا اختيار معامله منت شار نمددهاند بي شاتر
اس .
افزاهش در عملکرد شاارک های ساارماههگذاری در
ز ماان هااهی کاه شاار کا هاا اورا اخت ياار فروش تبعی
سااهام منت شاار نمددهاند ن سااب به زمانهاهی که
شارک ها اورا اختيار معامله منت شار نمددهاند بي شاتر
اس .

 -5روش پژوهش
با تدوه به تق ساي بندی علمی ازنظر هد اهن پژوهش ،از ندع
پژوهش کااربردی و از آن جاا کاه مد ضاادع اهن پژوهش اخت ياار
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م عااام لااه و اخت يااار فروش تبعی و عملکرد صا ناادو هااای
ساار مااهاه گاذاری و شاار کا هاای ساار مااهاه گاذاری باا روهکرد
تفاوتهای دوگانه ا سا  ،لذا میتدان اهن پژوهش را در زمره
پژوهش هاای تد صاايفی قرارداد .از نظر تئدر ها وز پژوهش
های اثباتی و از منظر ا سااتدال نيز وز قيا ساای -ا سااتقراهی
ا سا  .همچنين ،روش شاانا ساای پژوهش از ندع پس روهدادی
میبا شااد ،بدهن معنی که پژوهش بر ا ساااس اطالعات گذ شااته
انجام میشدد.
وامعه آماری اهن تحقيق تمامی شارک های پذهرفته شاده
در بدرس اورا ب هاادار تهران ،صا نادو هاای ساار مااهاه گاذاری
و شاارکتهای ساارماههگذاری بين سااا های 1393تا 1399می
با شاند .برر سای انتخاب حج نمدنه از نمدنهگيری ساي ساتماتي
هاا هادفم ناد باه روش حاذفی باا در نظر گرفتن شااراه زهر
استفاده شد:
ساا مالی آنها منتهی به پاهان ا سافند ماه با شاد ،حداقل
شااش سااا بين سااا های  1393تا  1399در بدرس اورا
بهادار تهران بدده با شااند ،صاادرتهای مالی آنها در د سااترس
باا شااد ،اطال عاات مدردن يااز برای انادازه گيری متغير هاای اهن
تحقيق را اف شااا نمدده با شااند .قلمرو اهن تحقيق از نظر زمانی
هف سااا هعنی بين سااالهای  1393تا پاهان  1399ه سا .
بدهن صاادرت که برای فر ضاايه های او تا چهارم دوره زمانی
تحقيق شاش سااله بين  1393الی  1398و برای فر ضايه پنج
و شا شا بين ساالهای  1393الی  1399ه سا که در آن داده
های  9ماهه شرک ها تبدهل به داده های ساالنه شده اس .

عالمت
LME

متغیر

 -5-1مدل و متغیرهای پژوهش
انت شااار اورا اختيار فروش تبعی سااهام عملکرد صااندو های
سرماههگذاری و شرک های سرماههگذاری را افزاهش میدهد.
𝑡𝑦𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 SSSO𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑀𝐸𝑖.𝑡 + 𝛽3 𝐿𝐸𝑉𝑖.
𝑡+ 𝛽4 𝑀𝑇𝐵𝑖.𝑡 + 𝛽5 𝐸𝑉𝑂𝐿𝑖.
𝑡+ 𝛽6 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑖.𝑡 + 𝛽7 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖.𝑡 + 𝜀𝑖,

متغیر وابسته
در اهن مد  Yهعنی عملکرد صااندو های ساارماههگذاری و
شارک های سارماههگذاری ه سا برای اندازه گيری عملکرد از
معيار بازدهی داراهيها ا سااتفاده شااده ا سا  =ROA :عملکرد
صاندو های سارماههگذاری و شارک های سارماههگذاری ( سادد
خال تقسي بر کل داراهيها)
متغیرهای مستقل
( )SSSO1متغير م سااتقل و معيار انت شااار اورا م شااتقه ا سا
چنانچه ضارهر آن به لحا آماری معنادار با شاد ن شاان دهنده
اثر مث با و مع ناادار اورا م شاات قاه بر عملکرد صا نادو هاای
سارماههگذاری و شارک های سارماههگذاری ا سا ( .اگر شارک
در سا  t-1اورا اختيار فروش تبعی سهام منتشر نمدده باشد
برابر با  1و در غير اهنصدرت برابر با صفر)
متغیرهای كنترلی
متغيرهای کنترلی تحقيق به شر ودو زهر اس :

شیوه اندازه گیری

لگارهت ارزش بازار شرک

لگارهت طبيعی ارزش بازار حقد صاحبان سهام شرک  iدر پاهان سا مالی اس

.

LEV

اهرم مالی

ارزش دفتری کل بدهیها در مقياس با کل داراهیها در پاهان سا مالی اس

MTB

فرص رشد

نسب ارزش بازار سهام به ارزش دفتری حقد صاحبان سهام شرک  iدر پاهان سا مالی اس

ROA

سددآوری شرک

EVOL

پراکندگی درآمد

VOLUME

حج معامله سهام

SIZE

نسب سدد عملياتی شرک به ومع داراهیها شرک در پاهان سا مالی
ندسان سدد که از طرهق انحرا معيار  ROAدر طد  5سا اندازهگيری میشدد.
لگارهت متدس ماهانه تعداد دادوستد سهام در طد  12ماه سا
لگارهت طبيعی ومع داراهیهای شرک  iدر سا

اندازه شرک

(منبع :هاسگدا و همکاران)2017 ،

انت شااار اورا اخت ياار م عااملاه سا هاام عملکرد صا نادو هاای
سرماههگذاری و شرک های سرماههگذاری را کاهش میدهد.
Subordinate securities sale option

54
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𝑡𝑦𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 STO𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑀𝐸𝑖.𝑡 + 𝛽3 𝐿𝐸𝑉𝑖.
𝑡+ 𝛽4 𝑀𝑇𝐵𝑖.𝑡 + 𝛽5 𝐸𝑉𝑂𝐿𝑖.
𝑡+ 𝛽6 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑖.𝑡 + 𝛽7 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖.𝑡 + 𝜀𝑖,

( )STO1متغير م سااتقل و معيار انت شااار اورا م شااتقه ا سا
چنانچه ضارهر آن به لحا آماری معنادار با شاد ن شاان دهنده
اثر مث با و مع ناادار اورا م شاات قاه بر عملکرد صا نادو هاای
سارماههگذاری و شارک های سارماههگذاری ا سا ( .اگر شارک
در ساا  t-1اورا اختيار معامله ساهام منت شار نمدده با شاد برابر
با  1و در غير اهنصدرت برابر با صفر)
روش آزمون فرضیه پنجم و ششم
افزاهش در عملکرد صاندو های سارماههگذاری و شارک های
سارماههگذاری در زمانهاهی که شارک ها اورا اختيار فروش
تبعی ساهام منت شار نمددهاند ن ساب به زمانهاهی که شارک ها
اورا اختيار معامله منتشر نمددهاند بيشتر اس .
روش تاجاربای آزمادن فار ضا يااه هااای اهان پاژوهاش ،روش
ا سااتانداردی با نام برر ساای «تفاوتهای دوگانه» (Difference-
 )in-Differenceاسا  .اسااس اهن روش بر مبنای خروویهاهی
ا سا که از م شااهدات «تغييرات رفتاری» گروه آزماهش و گروه
کنتر در دو دوره زمانی متفاوت به د سا میآهد .گروه مدرد
آزماهش «رفتاری» را تجربه میکنند ولی گروه کنتر در طد
دوره ز ماانی م شاااباه آن «رف تاار» را تجرباه نمیکن ناد .باهمنظدر
برر ساای تاأثير «رف تاار» در گروه آز مااهش ،باه ت فااوت تد واه
میکني  .ت فااوت ع باارت ا سا از تغييرات رف تااری در گروه
آزماهش منهای تغييرات رفتاری گروه کنتر  .سا س از طرهق
رگر سايدن ،ميزان همب ساتگی «رفتار پس از اعما » (ه متغير
مدهدمی که ن شاان دهنده رفتار گروه آزماهش و ها گروه کنتر
ا سا ) و «رفتار قبل از اعما » (ه متغير مدهدمی برای ن شاان
دادن سااا قبل از «اعما رفتار» محا ساابه می شاادد .در اهن
تحقيق مراد از «رفتار» انت شاار اختيار فروش تبعی ساهام ا سا .
گروه آزماهش در اهن تحقيق شارک هاهی هساتند که در ساا t
اقدام به انتشار اختيار فروش تبعی نمددند .گروه کنتر در اهن
تحقيق شارک های نمدنه تحقيق ه ساتند که در ساا  tاورا
م شاتقه منت شار نکردهاند .همچنين تفاوت رفتار اهن دو گروه در
سااا  t-1نيز برر ساای می شاادد .تفاوتهای دوگانه برر ساای
تفاوتهای رفتاری اهن دو گروه در ساا  t-1و  tا سا  .ا ساتفاده
از روش برر ساای ت فااوت هاای دو گااناه ناه تن هاا نگرانی پيرامدن

Stock trading option

تغييرات رف تاار گروه آز مااهش و گروه کنتر را باه دل يال تغيير
دوره ز ماانی مدردبرر ساای کااهش مید هاد ،بل کاه همچنين
تدر شاهاای رفتااری نا شاای از تفاوتهای بنيادی رفتار اهن دو
گروه را نيز حاذ مین مااهاد .در اهن پژوهش روش ت فااوت هاای
دوگانه بهمنظدر برر سای تأثير انت شاار ابزارهای مالی م شاتقه بر
آ گااهی بخ شاای باه باازار ساار ماا هاه (عملکرد صا نادو هاای
سرماههگذاری و شرک های سرماههگذاری) اس .
-6یافته های پژوهش
سااط معنی داری آماره  fکمتر از پنج صاادم ه سا بنابراهن
فر ضايه های او تا چهارم پژوهش تاهيد میگردد و با تدوه به
اهنکه مقدار سااط معنی داری آماره  tمربد به انت شااار اورا
اختيار فروش تبعی ساهام کمتر از  0/05هسا لذا فرضايه های
تحقيق تااه ياد گردهاده اناد .همچنين باا تد واه باه آ مااره  tچنين
میتدان بيان دا شا که انت شاار اورا اختيار فروش تبعی ساهام
و انت شااار اورا اختيار معامله سااهام با عملکرد صااندو های
ساارماهه گذاری و عملکرد شاارکتهای ساارماهه گذاری دارای
رابطه ای مثب و م سااتقي ه سا هعنی انت شااار اورا اختيار
فروش تبعی سااهام و انت شااار اورا اختيار معامله سااهام باعث
افزاهش عملکرد صا نادو هاای ساار ماا هاه گاذاری و عملکرد
شارکتهای سارماهه گذاری میگردد  .و دليل اصلی اهن رابطه و
نتيجه ای که بد سا آمده اهن ا سا که وودد اورا اختيار
معااملاه باعث میگردد شاارک هاهی که دارای اورا م شااتقاه
ساهامی که تح مالکي آنها سا را دارا با شاند در صادرتيکه
سااهام شاارک بي شااتر از حد قيمتی مندرو در اورا
قيم
م شااتقه رهزش نماهد دارندگان آن قدرت فروش سااهام تح
ماالک يا خدد را در قي ما بااالتر (قي ما م نادرو در اورا
م شااتقه)دارند و لذا متحمل زهان نمی گردند و از ساادی دهگر
ساهاام اورا خدد را در ه حد
زمانيکاه شاارک های قيما
قيمتی م شاخ صاای بيمه میکنند(اورا م شااتقه برای اهن حد
قيمتی صاادر میکنند) بنابراهن به ساهامداران شارک و فعاالن
بازار اهن ساايگنا را میدهند که قيم سااهام شاارک از اهن
حد قيمتی کمتر نخداهد شاد بنابراهن با رو شان شادن ن سابی
و ضااعي ساارماههگذاری انتظار افزاهش سااددآوری و درنهاه
بهبدد عملکرد شاارک های ساارماههگذاری و صانادو های
سرماههگذاری محقق میگردد.
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تعیین

واتسون

1.615

تاهيد
تاهيد

فرضیه

متغیر مستقل

متغیر وابسته

1

انتشار اورا اختيار فروش تبعی سهام

عملکرد صندو های
سرماهه گذاری

0.622 171.24 0.000 17.059

2

انتشار اورا اختيار معامله سهام

عملکرد صندو های
سرماهه گذاری

0.588 128.32 0.000 16.543

1.994

3

انتشار اورا اختيار فروش تبعی سهام

عملکرد شرکتهای
سرماهه گذاری

0.772 353.16 0.000 15.158

2.222

تاهيد

4

انتشار اورا اختيار معامله سهام

عملکرد شرکتهای
سرماهه گذاری

0.723

1.613

تاهيد

فرضیه پنجم به شرح زیر هست
افزاهش در عملکرد صااندو های ساارماههگذاری در زمانهاهی
که شارک ها اورا اختيار فروش تبعی ساهام منت شار نمددهاند
ن ساب به زمانهاهی که شارک ها اورا اختيار معامله منت شار
نمددهاند بيشتر اس .
نتاهج حا صاال از تخمين ن شااان میدهد که احتما آماره
خی دو والد بيانگر اهن اس که کل مد از لحا آماری معنی
دار ه سا (چدن احتما آماره خی دو والد کمتر از  %5ا سا ).
و همچنين احت ماا آزمدن  tبرای متغير اورا اخت ياار فروش
تبعی سااهام کدچکتر از  %5ا سا لذا ضاارهر برآوردی متغير
فد از لحا آماری معنی دار می با شااد.اما در مقابل ضاارهر
متغير اورا اخت ياار م عااملاه در ه ماان دوره ز ماانی م شاااباه فااقاد
تأثير بدده ا سا .بنابراهن میتدان بيان دا شا که افزاهش در
عملکرد صاندو های سارماههگذاری در زمانهاهی که شارک ها
اورا اختيار فروش تبعی سااهام منت شاار نمددهاند ن سااب به

آماره t

9.119

SIG

0.000

آماره F

ضریب

دوربین

نتیجه
آزمون

168.3

زمانهاهی که شاارک ها اورا اختيار معامله منت شاار نمددهاند
بي شااتر ا سا .برر ساای تأثير عامل سااا با ا سااتفاده از روش
تفاوتهای دوگانه (:)Difference-in-Difference
قابل ذکر اسا برای اولين بار اورا مشاتقه در ساا 1392
منتشر و سا اعما آن  1393بدده اس بنابراهن برای آزمدن
برر ساای ت فااوت هاای دو گااناه ( )Difference-in-Differenceاز
س .همان گدنه که در باال قابل
ساا  1392صار نظر شاده ا ا
مشااهده اسا فق در ساا  1394تاثيری مشااهده نشاده اسا
اما در سااه سااا  1396 ، 1395و  1399باالترهن ميزان تأثير
گذاری اورا اختيار فروش تبعی ساهام بر عملکرد صاندو های
سارماههگذاری م شااهده شاده ا سا بنابراهن میتدان بيان داشا
کاه در سااال هاای  1396 ، 1395و  1399افزاهش در عملکرد
صااندو های ساارماههگذاری در زمانهاهی که شاارک ها اورا
اختيار فروش تبعی سهام منتشر نمددهاند نسب به زمانهاهی
که شرک ها اورا اختيار معامله منتشر نمددهاند بيشتر اس .

جدول شماره  6نتایج حاصلشده از روش Difference-in-Difference

متغیرها

ضریب برآوردی

خطای استاندارد

آماره آزمون t

احتمال آزمون t

ssso

0.8749594

0.1251307

6.99

0.000

sto

1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
ضرهر ثاب
آماره خی دو والد در
رگرسيدن GLS
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)0 (omitted

1.302256
1.402816
0.8791976
0.0495138
2.849845
0.3041809
6.914191
1524.7

تأثير عامل سا
10.1
0.1289713
1.538
0.9115551
6.83
0.1288139
5.12
0.0096785
3.14
0.9073122
به عل همبستگی باال تدس نرم افزار حذ شده اس
8.59
0.0353997
94.3
0.0733208
احتما آماره خی دو والد در  GLSرگرسيدن
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0.000
0.121
0.000
0.000
0.002
0.000
0.000
0.000
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ن ساب به زمانهاهی که شارک ها اورا اختيار معامله منت شار
نمددهاند بي شاتر ا سا .برر سای تأثير عامل ساا با ا ساتفاده از
روش ت فااوت هاای دو گااناه ( :)Difference-in-Differenceقاابال
ذکر ا سا برای اولين بار اورا م شاتقه در ساا  1392منت شار و
ساا اعما آن  1393بدده ا سا بنابراهن برای آزمدن برر سای
تفاوتهای دوگانه ( )Difference-in-Differenceاز سا 1392
س .همان گدنه که در باال قابل م شااهده اسا
صار نظر شاده ا ا
در ساالهای  1395و  1396تاثيری م شااهده ن شاده ا سا اما در
ساه ساا  1396 ، 1395و  1399باالترهن ميزان تأثير گذاری
اورا اخت ياار فروش تبعی سا هاام بر عملکرد شاار کا هاای
سارماههگذاری م شااهده شاده ا سا بنابراهن میتدان بيان داشا
کاه در سااال هاای  1397 ، 1394و  1399افزاهش در عملکرد
شاارک های ساارماههگذاری در زمانهاهی که شاارک ها اورا
اختيار فروش تبعی سهام منتشر نمددهاند نسب به زمانهاهی
که شرک ها اورا اختيار معامله منتشر نمددهاند بيشتر اس .

فرضیه ششم به شرح زیر می باشد
افزاهش در عملکرد شاارک های ساارماههگذاری در زمانهاهی
که شارک ها اورا اختيار فروش تبعی ساهام منت شار نمددهاند
ن ساب به زمانهاهی که شارک ها اورا اختيار معامله منت شار
نمددهاند بيشتر اس .
نتاهج حا صاال از تخمين ن شااان میدهد که احتما آماره
خی دو والد بيانگر اهن اس که کل مد از لحا آماری معنی
دار می باا شااد (چدن احت ماا آ مااره خی دو والاد کمتر از %5
ا سا ) .و همچنين احت ماا آزمدن  tبرای متغير اورا اخت ياار
فروش تبعی سااهام کدچکتر از  %5ا سا لذا ضاارهر برآوردی
متغير فد از ل حاا آ مااری معنی دار می باا شااد.ا ماا در م قاابال
ضارهر متغير اورا اختيار معامله در همان دوره زمانی م شاابه
فاقد تأثير بدده ا سا .بنابراهن میتدان بيان دا شا که افزاهش
در عملکرد شاار کا هاای ساار مااهاه گاذاری در ز ماان هااهی کاه
شاارک ها اورا اختيار فروش تبعی سااهام منت شاار نمددهاند

جدول شماره  7نتایج حاصلشده از روش Difference-in-Difference

متغیرها

ضریب برآوردی

خطای استاندارد

آماره آزمون t

احتمال آزمون t

ssso

0.0189237

0.0058208

3.25

0.001

)0 (omitted

sto

تأثير عامل سا
1393

0.0328478

0.0097744

3.36

0.001

1394

0.0501074

0.009548

5.25

0.000

1395

0.062092

0.0494689

1.25

0.141

1396

0.0350367

0.048758

0.71

0.784

1397

0.3041809

0.0353997

8.59

1398

0.000

به عل همبستگی باال تدس نرم افزار حذ شده اس

1399

0.398118

0.0379673

10.48

0.000

ضرهر ثاب

5.576857

0.0989653

56.35

0.000

1375.62

احتما آماره خی دو والد در  GLSرگرسيدن

آماره خی دو والد در
رگرسيدن GLS

 -7بحث و نتیجه گیری
سرماههگذاران و متخصصان بازار سرماهه همداره به دنبا اهن
می باشند که رهس سرماهه گذاری خدد را کاهش داده و
بتدانند بازده مدرد انتظار خدد را کسر نماهند .هکی از بهترهن
گزهنه های مدودد در اهن رابطه ،استفاده از ابزارهای مشتقه و
بهخصدر حق خرهد ها فروش سهام (اختيار معامله) می باشد.
از مدضدعات مدرد عالقه تحليلگران مالی و اقتصاددانان ،ارزش
گذاری و تحليل ندسانات قيم اورا بهادار اس که از آن

0.000

ومله میتدان به سهام ،اورا قرضه ،اختيارات و دهگر ابزارهای
مالی اشاره کرد .در سالهای اخير ،بازارهای آتی و اورا اختيار
معامله ،در دنيای مالی و سرماهه گذاری ،اهمي روزافزونی پيدا
کرده اس و اکندن به سطحی از ندآوری های مالی رسيده اه
که ضروری اس همه متخصصين در امدر مالی از چگدنگی
کارکرد اهن بازارها ،نحده استفاده از آنها و همچنين ساز وکار
تعيين قيم در اهن بازارها آگاه باشند و باهد بدانند که انتشار
اهنگدنه اورا اختيار چه تاثيراتی میتدانند بر عملکرد ساهر
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قسم های مالی بگذارند و با در نظر داشتن اهن مطلر
تصميمات مالی دقيقتر و بهتر که دارای سددآوری باالتری
هس اتخاذ نماهند ،نتاهج اهن تحقيق با تدوه به برآورده نمددن
انتظارات محقق نشان داد که انتشار اورا اختيار معامله
میتداند باعث اهجاد سدد و بازدهی و همچنين افزاهش عملکرد
سه ندع از شرک هاهی باشد که در حقيق صادر کننده اهن
اورا نيستند و فق از عداهد صدور اهن اورا بهره مند می
گردند ،که نتاهج نشان داد که انتشار اورا اختيار معامله و
اختيار فروش سهام باعث بهبدد در عملکرد صندو های
سرماههگذاری و شرک های سرماههگذاری گردهده اس  ،البته
باهد در نظر داش که عملکرد اهن دو گروه به ندعی شبيه به
کسر بازدهی ساهر سهامداران و فعاالن بدرسی اس و با در
نظر داشتن اهن اصل مشاهده میگردد که انتشار اهن اورا
باعث افزاهش عملکرد اهن شرک ها شده اس  .البته برای اهنکه
نتاهج تحقيق دارای دروه اتکای باالتری باشد و نتاهج حاصله
دقيق تر باشد با استفاده از روش برنامه ندهسی تفاوتهای
دوگانه به بررسی اثرات انتشار اهن اورا در دوره های زمانی
متفاوت پرداخته شد که مشاهده گردهد اثرات انتشار اهن اورا
در دوره های زمانی مختلي بر روی اهن دو گروه متفاوت بدده
اس  .امروزه با تدوه به اهمي و گسترش روزافزون بازارهای
سرماهه در تجهيز و گردآوری سرماهه های کدچ فردی به
سم فعالي های تدليدی ،شناساهی رفتار سرماههگذاران و
متغيرهای تأثيرگذار بر بازارهای سرماهه اهمي زهادی پيداکرده
اس  .در سالهای اخير ابزارهای مالی متندعی طراحی و در
بازارهای مالی عرضه گردهده اس و بهمنظدر هرچه کاراتر شدن
اورا بهادار تهران نيز ،نياز به عرضة اورا بهادار متندع احساس
شده اس  .عرضة اورا اختيار معامله و قراردادهای تحدهل آتی،
کم بزرگی به کاراتر شدن اهن بازار مه مالی خداهد نمدد.
اورا مشتقه از ابزارهای ندهنی اس که محصد ندآوریهای
متخصصان مالی بدده و در شراه امروز بخش اعظ مازاد
نقدهنگی را در بازارهای مالی بين المللی وذب مینماهند .اهن
اورا به فعا تر شدن بدرس اورا بهادار کم زهادی نمدده و
باعث تعميق بازار میشدد .هکی از انداع اورا مشتقه ،اورا
اختيار فروش تبعی اس  .اهن اورا در حقيق ابزاری اس که
بهوسيله آن ندسانات و زهان سهام بيمه ميشدد .بر اساس اهن
روشها ،سهامدار عمده با تدوه به شناختی که نسب به سه و
پتانسيل های آن دارد اورا را منتشر میکند و کسی که اهن
اورا را خرهداری میکند در تارهخ اعما درصدرتيکه قيم
سه پاهينتر از نرخ تدافقی باشد زهان او وبران می شدد .هد
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استفاده از ابزارهای مالی مشتقه ،اهن اس که در بازار سرماهه،
ندسانات قيمتی برای افراد اهجاد رهس و استرس می نماهد و
اهن مسئله باعث تدقي ها کاهش فعالي فعاالن اهن بازار میشدد
را کنتر نماهد که اهن اهجاد اطمينان به فعاالن بازار سرماهه
باعث افزاهش حج معامالت در سهام شرک و ارتقا اعتماد به
روند سددآوری شرک و بازدهی سرماههگذاران باعث کاهش
استرس ها همان رهس سهام شرک ها خداهد شد .همچنين
هميشه حج معامالت بهعندان هکی از معيارهای نقدهنگی و
متغيرهای مدثر بر قيم داراهی مدردتدوه فعاالن بازار سرماهه
بدده اس  .افزاهش حج معامالت به معنای افزاهش عالقه به
خرهد و فروش اورا بهادار اس که با افزاهش تقاضای اورا
بهادار سبر افزاهش قيم ميگردد .از طرفی دهگر افزاهش حج
معامالت با افزاهش نقد شدندگی داراهی ،ضمن کاهش شکا
بين قيم های درخداستی فروشنده و پيشنهادی خرهدار منجر
به افزاهش تقاضا و نهاهتاً افزاهش بازده میگردد و نکته اصلی که
در اهن تحقيق مدردبررسی قرار گرف و نتاهج مدرد انتظار
محقق برآورده گردهد اهن بدد که صدور ابزارهای مالی مشتقه
منجر به بهبدد عملکرد و سددآوری شرک های سرماههگذاری
و همچنين صندو های سرماههگذاری گردهده اس .
نتاهج نشان حاصلشده از آزمدن فرضيه های تحقيق نشان
داد که  :الي .انتشار اورا اختيار فروش تبعی سهام و اورا
اختيار معامله سهام عملکرد صندو های سرماههگذاری و
عملکرد شرک های سرماههگذاری را افزاهش میدهد،.
ب.افزاهش در عملکرد صندو های سرماههگذاری در زمانهاهی
که شرک ها اورا اختيار فروش تبعی سهام منتشر نمددهاند
نسب به زمانهاهی که شرک ها اورا اختيار معامله منتشر
نمددهاند بيشتر اس  .و.افزاهش در عملکرد شرک های
سرماههگذاری در زمانهاهی که شرک ها اورا اختيار فروش
تبعی سهام منتشر نمددهاند نسب به زمانهاهی که شرک ها
اورا اختيار معامله منتشر نمددهاند بيشتر اس  .نتاهج
حاصلشده از تحقيق الوت و همکاران  ، 2021هاسگدا و
همکاران  ، 2017ژوليان بای و دهگران ( ،)2017کارودناپا و
افضل ( ،)2007رحيميان و همکاران  1398همگی همراستا با
نتاهج حاصل شده از اهن تحقيق می باشند .هکی از عدامل مهمی
که سرماههگذاران برای سرماههگذاری در بازار اورا بهادار به
آن اهمي وهژهای میدهند و همچنين سياس گذاران بازار
اورا بهادار تمهيدات مختلفی را برای بهبدد آن در نظر
میگيرند نقد شدندگی اورا بهادار اس که هکی از مهمترهن
حدزه های علدم مالی و سرماههگذاری اس  .تعيين عداملی که
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بتداند بر نقد شدندگی سهام و ساهر اورا بهادار تأثيرگذار باشد
و باعث افزاهش آن شدد میتداند به کاراهی بازارهای مالی کم
شاهانی کند .در اهن پژوهش ،اختيار معامله و اختيار فروش
تبعی و عملکرد صندو های سرماههگذاری و شرک های
سرماههگذاری با روهکرد  DIDدر بدرس اورا بهادار تهران
مدردبررسی قرار گرف .نتاهج نشان حاصلشده از آزمدن فرضيه
های تحقيق نشان داد که انتشار اورا اختيار فروش تبعی سهام
و انتشار اورا اختيار معامله سهام باعث افزاهش عملکرد
صندو های سرماههگذاری و شرک های سرماههگذاری
میگردد و همچنين افزاهش در عملکرد صندو های
سرماههگذاری و شرک های سرماههگذاری در زمانهاهی که
شرک ها اورا اختيار فروش تبعی سهام منتشر نمددهاند
نسب به زمانهاهی که شرک ها اورا اختيار معامله منتشر
نمددهاند بيشتر اس .
همچنين نتاهج حاصلشده از فرضيه های تحقيق با
استفاده از روش «تفاوتهای دوگانه» (Difference-in-
 )Differenceنشان داد که :افزاهش در عملکرد صندو های
سرماههگذاری و شرک های سرماههگذاری در زمانهاهی که
شرک ها اورا اختيار فروش تبعی سهام منتشر نمددهاند
نسب به زمانهاهی که شرک ها اورا اختيار معامله منتشر
نمددهاند بيشتر اس .و همان گدنه که در باال قابل مشاهده اس
فق در سا  1394تاثيری مشاهده نشده اس اما در سه سا
 1396 ، 1395و  1399باالترهن ميزان تأثير گذاری اورا
اختيار فروش تبعی سهام بر عملکرد صندو های سرماههگذاری
مشاهده شده اس بنابراهن میتدان بيان داش که در سالهای
 1396 ، 1395و  1399افزاهش در عملکرد صندو های
سرماههگذاری در زمانهاهی که شرک ها اورا اختيار فروش
تبعی سهام منتشر نمددهاند نسب به زمانهاهی که شرک ها
اورا اختيار معامله منتشر نمددهاند بيشتر اس  .و نيز همان
گدنه که در باال قابل مشاهده اس در سالهای  1395و 1396
تاثيری مشاهده نشده اس اما در سه سا  1396 ، 1395و
 1399باالترهن ميزان تأثير گذاری اورا اختيار فروش تبعی
سهام بر عملکرد شرک های سرماههگذاری مشاهده شده اس
بنابراهن میتدان بيان داش که در سالهای  1397 ، 1394و
 1399افزاهش در عملکرد شرک های سرماههگذاری در
زمانهاهی که شرک ها اورا اختيار فروش تبعی سهام منتشر
نمددهاند نسب به زمانهاهی که شرک ها اورا اختيار معامله
منتشر نمددهاند بيشتر اس  .بر اساس عدامل تعيين کننده
کم های اختيارات سهام به روند معامالت در بدرس طی

دوره های زمانی متفاوت و همچنين در دوره های رهزشی و
اصال قيمتی سهام در بدرس ،بررسی تاثيراتی که میتداند
صادر کردن اختيار فروش و معامله بر عملکرد شرک های
صندو های سرماههگذاری و شرک های سرماههگذاری داشته
باشد از اهمي باالهی برخدردار اس که در اهن تحقيق
مدردتدوه قرار گرفته و آزمدن شده اس  .با اهن حا  ،با ه
چالش تجربی مداوه هستي  .ما با استفاده از برآورد تطبيق نمره
تماهل (  ،)1983 ،Rosenbaum and Rubinکه میتداند ه
محي تصادفی اهجاد کند  ،اهن مشکل را برطر نمدده  .بهطدر
دقيق تر  ،ما با استفاده از روش تفاوتهای دوگانه (تفاوتهای
دوگانه) (با استفاده از تطبيق نمره تماهل) برای عملکرد عملياتی
در ميان شرک های صندو های سرماههگذاری و شرک های
سرماههگذاری اثرات تصدهر طر اختيار فروش و معامالت
سهام را بررسی نمدده  .بررسی ها نشان میدهد بعد از تحدالت
اخير در بازار و اف قيم سهام ،نسب سرماههگذاران
کدتاهمدت در مقاهسه با سرماههگذاران بلندمدت ،در بازار
افزاهشهافته اس  ،حا آنکه نگاه بلندمدت به سرماههگذاری،
ازومله روهکردهاهی اس که باهد سرماههگذاران به آن تشدهق
شدند و انتشار اورا اختيار فروش تبعی ،درواقع ابزار الزم برای
تشدهق سرماههگذاران بلندمدت را فراه میکند .بنابراهن
میتدان بيان داش که رهس ناشی از ندسان قيم ها در
بدرس و نحده مقابله با آن هکی از دغدغه های فعاالن و نظرهه
پردازان اقتصادی و مالی اس  .ندسان های پيش بينی نشده
قيم ها عالوه بر اهنکه امکان برنامهرهزی دقيق کسر و کار را
مختل می کند دربردارنده آثار رفاهی نامطلدبی نيز می باشند.
هکی از ابزارهاهی که میتداند از تحميل اهن رهس ها ولدگيری
نماهد و از ندسانات بيش از حد قيمتها بکاهد صدور ابزارهای
مالی مشتقه از قبيل اختيار فروش و اختيار معامله سهام می
باشد ،تا آنجا که نگارنده اطالع دارد تا کندن تحقيق خاصی در
اهن زمينه صدرت ن ذهرفته اس و در اهن تحقيق به ونبه های
پنهان صدور اختيار فروش و معامله سهام و تاثيراتی که
میتدانند بر عملکرد شرک ها داشته باشند پرداخته شد و نتاهج
نشان داد که صدور ابزارهای مالی مشتقه مانند اختيار فروش و
اختيار معامله سهام بر عملکرد و سددآوری شرک های
صندو های سرماههگذاری و شرک های سرماههگذاری تأثير
مستقي داشته اس  .هد اصلی از انجام اهن تحقيق بررسی
تاثيراتی هس که ابزارهای مالی مشتقه (اختيار معامله و اختيار
فروش تبعی ) میتدانند بر عملکرد صندو های سرماههگذاری
و شرک های سرماههگذاری داشته باشند .رهس ناشی از
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ندسان قيم ها در بدرس و نحده مقابله با آن هکی از دغدغه
های فعاالن و نظرهه پردازان اقتصادی و مالی اس  .ندسان های
پيش بينی نشده قيم ها عالوه بر اهنکه امکان برنامهرهزی
دقيق کسر و کار را مختل می کند دربردارنده آثار رفاهی
نامطلدبی نيز می باشند .هکی از ابزارهاهی که میتداند از تحميل
اهن رهس ها ولدگيری نماهد و از ندسانات بيش از حد قيمتها
بکاهد صدور ابزارهای مالی مشتقه از قبيل اختيار فروش و
اختيار معامله سهام هس  ،تا آنجا که نگارنده اطالع دارد تاکندن
تحقيق خاصی در اهن زمينه صدرت ن ذهرفته اس و در اهن
تحقيق به ونبه های پنهان صدور اختيار فروش و معامله سهام
و تاثيراتی که میتدانند بر عملکرد شرک ها داشته باشند
پرداخته شد و نتاهج نشان داد که صدور ابزارهای مالی مشتقه
مانند اختيار فروش و اختيار معامله سهام بر عملکرد و سددآوری
شرک های سرماههگذاری و صندو های سرماههگذاری تأثير
مستقي داشته اس و باعث بهبدد عملکرد و سدداوری آنها
شده اس لذا برای کسر بازدهی باالتر به فعاالن بدرسی تدصيه
میگردد در زمانهاهی که شرک ها اورا اختيار فروش تبعی
سهام منتشر نمددهاند نسب به زمانهاهی که شرک ها اورا
اختيار معامله منتشر نمددهاند اقدام به نگهداری و هاخرهد واحد
های صندو های سرماههگذاری و شرک های سرماههگذاری
نماهند زهرا در اهن دوره های زمانی معمدالً سددآوری اهن دو
گروه افزاهش میهابد و میتداند بازدهی باالتری را نصير آنها
نماهد و در ضمن به مسئدلين بازار سرماهه پيشنهاد میگردد
که تمامی شرک های پذهرفته شده در بدرس و فرابدرس را
مجبدر به صدور ابزارهای مالی مشتقه در رابطه با سهام خدد
نماهند تا از اهن طرهق به فعاالن بازار سرماهه چراغی روشن
درزمينه عملکرد اتی شرک ها نشان داده شدد تا از معامالت
هيجانی در بازار سرماهه ب رهيزند و نيز بازار سرماهه دچار حباب
و سقد های مکرر و پياپی نگردد .البته باهد در نظر داش که
افزاهش صدور ابزارهای مالی مشتقه باعث بهبدد سدداوری
شرک های سرماههگذاری و صندو های سرماههگذاری گردهده
اس زهرا باعث وضعي نقد شدندگی سهام شرک ها شده اس .
فهرست منابع
ح سانلد ,خدهجه ساميرا رحيميان و زهنر باغبان ،1393 ،ارائه
راه کاار هاای م ناا ساار و ها قي ما گاذاری اورا اخت ياار
فروش تبعی ،سدمين کنفرانس ملی حسابداری و مدهره ،
تهران ،مدسسه اطالع رسانی نارکيش،
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خدزهن علی  " 1396برر سای رابطه ابعاد نقد شادندگی ساهام با
حج فروش اول ياه اورا اخت ياار فروش تبعی باهعندان ها
ابزار ماالی ندهن " راهبرد مادهرها ماالی سااا پنج ب هاار
 1396شماره 16
رحيمياان نظاام الدهن علی خدزهن وماا محمدی " 1398
تأثير بازده سااهام و ند سااان شاااخ بدرس بر روی حج
م عاامالت اورا اخت ياار فروش تبعی "دانش ماالی تحل يال
اورا بهاادار ،مقااله  ،11دوره  ،12شامااره  ،42تاب ساتاان
 ،1398صفحه 193-181
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Abstract
Trading options first entered the stock market in 1973, and since then there has been increasing
growth in their market; So that in the current era of trading options in many markets around the
world are being traded and bought and sold. In this study, Trading options and subordinate sales
options were examined. Therefore, in this study, Trading options, Subordinate selling options and
the performance of mutual funds and investment companies were examined with a dual differences
approach.
For this research, a sample of 38 investment companies and 244 investment funds of Tehran
Stock Exchange were selected using sampling method. This research was conducted for the period
1393 to 1399. The statistical method used in this research is multivariate regression method using
data panel method and "Difference-in-Difference". The results of this study showed that: the
issuance of subordinated stock options and the issuance of stock options increase the performance
of mutual funds and investment companies and also increase the performance of mutual funds and
investment companies at times when companies The bonds issued by the subordinate stock are
higher than when the companies issued the bonds.
Keywords: Derivative Financial Instruments, Trading option, Subordinate selling option, Mutual
Funds and Investment Companies Performance, Difference-in-Difference Approach
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