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 -1مقدمه
امروزهسرمايهگذاری موفق،مستلزمشناسايي عواملموثر
کهای مرتبط با آن و تخصیص
بر سرمايهگذاری و ريس 
بهینه منابعباهدفکسبباالترين بازدهممکنميباشد.
دراين راستاسرمايهگذاران فردیونهادیدرجستجوی
استراتژیهايي هستند که بتوانند با استفاده از آنها بازده

يکوشند با استفاده از
بیشتری را بدست آورند و م 
هاوروشهایمختلفبههدفخوددستيابند. 


استراتژی
یها ،استراتژی
يترين استراتژ 
يکي ازمهمترين واساس 
مبتيبرمومنتوماستکهدراينپژوهشبهدنبالبررسي
نقشآنهستیم.اين استراتژیبهنوعي سرمايهگذاری در
يباشد و ادعا مينمايد که بازدهي مثبت يا
جهت بازار م 
منفي گذشته در دوره مشخصي از آينده نیز همچنان
تداومخواهد داشت.اين استراتژیازهمبستگي مثبتدر
انمدت حکايت دارد .مومنتوم
ييها در می 
بازدهي دارا 
قیمت سهام بطور معمول به افزايش (کاهش) مستمر در
قیمتسهامپسازافزايش(کاهش)اخیرطي2تا12ماه
گذشتهاشارهدارد(جگاديش وتیتمن ، 1)1332اين يک
يرسد بازدههای آتي
پديده گیج کنندهاستزيرا بهنظرم 
با استفاده از بازدههای گذشته قابل پیشبیني هستند ،و
يدهد که سرمايهگذاران بازار سهام بطور
اين امر نشان م 
سهمها را به موقع پردازش
کامل اطالعات در مورد اين  
يکنند.ماسعيبهبررسياينموردداريمکهآياتحلیل
نم 
يتواند برای افزايش عملکرد
صورتهای مالي م 

یهای سرمايهگذاری مبتني بر شتاب (مومنتوم)
استراتژ 
استفادهشود. 
صورتهایماليبرایافزايش

پتانسیلتجزيهوتحلیل
یهای مومنتوم به اين دلیل است که تغییرات
استراتژ 
قیمت گذشته را ميتوان به داليل بنیادی و يا به داليل
غیربنیادی(مانندمعامالتنويزی)هدايتکرد.سهاميکه
عملکرد قیمت گذشته آنها به داليل غیربنیادی رد
يشود ،بايد معکوس نشان داده شوند .در تحقیقات
م
گذشته شواهد کمي درباره میزان تناقض مومنتوم قیمت
سهامبااصولبنیادیوجوددارد.ايناصولانگیزهاولیهما
برایاينمطالعهبودهاست.اگرتحلیلبنیادیبهشناسايي
يتواند به افزايش بازده
سهمها کمک کند ،م 
اين  
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يشود،
یهايي که براساس مومنتوم انجام م 
سرمايهگذار 
يکنیم که تحلیل
کمک کند .ما شواهدی را ارائه م 
یهای
صورتهای مالي برای افزايش عملکرد استراتژ 

يباشد. 
مبتنيبرمومنتوممفیدم 
صورتهایماليبازدهرابهبود

بررسياينکهآياتحلیل
يبخشد بهچنددلیل مهماست.اولاينکه ،درحالي که
م
یهای مومنتوم
تحقیقات دانشگاهي گستردهکهبهاستراتژ 
مربوط هستند ،فراگیر است .اين مطالعات شک و
یهای مومنتوم مطرح
ترديدهايي را در مورد استراتژ 
يکنند .دوم اينکه علیرغم ادبیات گسترده در مورد
م
مومنتوم،سودهای بدستآمدهازآنبهخوبي قابلدرک
صورتهای

نیست.سوم،اينکه مشخصنیست کهتحلیل 
یهایمومنتوممفیدباشد
يتوانددرافزايشاستراتژ 
ماليم 
چرا که مشخص نیست که قیمت سهام بازار با اصول
بنیادیمتناقضاستيانه. 
يکي ديگر ازمباحثي که دراين پژوهشموردبررسي
يگیردتجزيهوتحلیلبنیادیاست.تجزيهوتحلیل
قرارم 
بنیادی يکي از روشهای ارزيابي اوراق بهادار است که
اندازهگیری ارزش ذاتي با بررسي
مستلزم تالش برای  
عواملاقتصادی ،مالي وديگر عواملکیفي وکمي است.
يتوانبطورعلمي
بنیادگرايانمعتقدند،ارزشهرسهمرام 
آنها بیشتر بر اقتصاد ،آمار مالي و
تعیین نمود و تکیه  
يکه افرادی که از مومنتوم استفاده
اطالعات است ،درحال 
يکنند ،بیشتر به دنبال تاريخچه قیمتي سهم هستند.
م
آنانبهصورتحسابدرآمد(سودوزيان)،ترازنامه،سوابق
استهای مديريت ،رشد فروش ،قدرت
تقسیم سود ،سی 
ينمايند(انسرو
مديريتوفشارهایرقابتيتوجهخاصيم 
احمدوعرفان،.2)2111 
مواردی که در باال عنوان شد به اين معني است که
يتوان با پیگیری تاريخي قیمت سهام و ديگر اوراق
م
بهادار ،بازده سرمايهگذاری خود را افزايش داد .محققان
انمدتبا
بسیاریسعيدرتوجیحپديدهتداومبازدهدرمی 
استفاده از نظريههای مالي مدرن نمودهاند .آنان معتقدند
که اضافه بازده کسب شده در بکارگیری استراتژی
سکهای
سرمايهگذاری مومنتوم در واقع جبران ري 
آنها
یهایحاضرقادربهتبیین 
ناشناختهایاستکهتئور 
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کهمدتها

نیستند.برخينیزفرضیهانسانعاقلاقتصادی
یهای مالي بودهاسترابهچالشکشیده و
زيربنای تئور 
کمکگرفتهاند.اين

برای تفسیر آن ازمفاهیم روانشناسي 
بهای رفتاری سرمايهگذاران در
دستهاعتقاددارندکهاري 
يگردد. 
انمدتم 
بازارموجبتداومبازدهدرمی 

-2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تحقیقات قبلي که در ايران و ساير کشورها پیرامون
استراتژیمومنتومانجامشده،بااستفادهازروشهایديگر

(عمدتاً تشکیل پرتفوی با استفاده از روند بازدههای
کردهاند.ما
گذشته)،سودمندیاستراتژیمومنتومراتايید 
يخواهیم از هردو استراتژی مومنتوم و
در اين تحقیق م 
تحلیل بنیادی ،بهشکلترکیبي استفادهکنیم تااثرآنرا
مشاهدهنمايیم. 
يباشد
مومنتوم :مومنتوم مفهومي در علم فیزيک م 
يدارد ،يک جسمدر حالحرکتگرايش دارد
کهبیان م 
که همچنان در حرکت باقي بماند مگر اينکه نیرويي از
خارجبرآنواردشود(قانوناولنیوتن).بهعبارتديگر
مصداقاين قانوندربازاراين استکهيک روندقیمتي
تمايل داردکهباقي بماندتازماني کهيک نیروی خارجي
جلویآنرابگیرد.استراتژیمومنتومشاملسرمايهگذاری
ينمايدکهبازدهيمثبتيا
يباشدوادعام 
درجهتبازارم 
منفيگذشتهتادورهمشخصيازآيندهنیزهمچنانتداوم
خواهدداشت.درمقابلاستراتژی معکوساعتقادداردکه
عوام و اکثريت بازار اشتباه ميکنند و روندهای اخیر
يگردند ،بنابراين برای دستیابي به بازدهي
متها برم 
قی 
اضافي بايد صبور بود و با جسارت در جهت مخالف بازار
يتواند
یها م 
عمل کرد .تايید سودمندی اين استراتژ 
چالشي اساسي درمقابلتئوری نوين مالي وبحثکارايي
بازار ايجاد نمايد .تحلیل و تبیین عوامل تعیین کننده
بازدهيسهامبراساسروندگذشتهوبااستفادهازدادههای
يتواند درکسببازده
شرکتهای فعالدربازارسرمايه م 


آتي کمک کند .مومنتوم قیمت برای اولین بار توسط
.آنهاپرتفويي
جاگاديش وتیتمن ()1332مطرحگرديد 
راتشکیلدادندکهازخريد11درصدازسهامبابیشترين
بازدهوفروش 11درصدازسهامباکمترين بازدهدريک

آنهانشانداد
يآمد.نتیجه تحقیق  
سالگذشتهبدستم 
که پرتفوی مومنتوم تشکیل شده ،بازدهي اضافي 1
يکند
درصدی درماهنسبتبهبازدهبدونريسک ايجاد م 
و در پژوهش بعدی خود در سال  2111نشان دادند که
اينبازدهياضافيهمچنانوجودداردوباگذشتزماناز
بیننرفتهاست. 
مومنتومحداقلدرکوتاهمدتازتوانبااليي

استراتژی 
شبینيبازدهغیرعادیدربازارسرمايهبرخورداربوده
درپی 
یهای انتخاب شده از طريق اين
و غالبا بازده پرتفو 
یهایمدونو
ازمدلهایبرگزيدهازتئور 

استراتژیبیشتر
مومنتومکوتاهمدت

يباشد.درحقیقت 
فرامدونپرتفوی م 
يروند.مومنتوم
دههای يکساني بهشمارم 
وبلندمدتپدي 
کوتاهمدتبهدلیل فرااعتمادی سرمايهگذاران واستفادهاز

یهای سرمايهگذاری متضاد و رفتار تودهوار شکل
استراتژ 
يگیرد در حالیکه در بلندمدت رفتارهای مومنتومي
م
متگذاریياعواملبنیادیباشد. 
يتواندمتاثرازخطاقی 
م
تحلیل بنیادی سهام:تحلیلبنیادیسهامدومرحله
صورتهای مالي شرکت مثل

دارد .مرحله اول بررسي 
صورتسودوزيان ،ترازنامهوارزيابي سودآتي است.در
گامدومارتباطدادنعلي سود آتي بهارزشبازاراست.
دهآل بین
ابتدا بايد مرز کارا را که به دنبال رابطه اي 
شاخصهای مالي استانداردودرآمداست،شناسايي شود.

یهای
يشود وورود 
سهامدرمرزکارابهخوبي مديريت م 
مالي را به حداکثر درآمد تبديل ميکند و سهام در
نتر ازمرزکارااين گونهنیست.بعدازآنمرزکارايي
پايی 
دادههایمختلفماليو
دهآلبین 
کهبهدنباليکرابطهاي 
يشود.سهامهادرمرزمطلوب
ارزشبازارهست،محاسبهم 
نتر از مرز
يشوند .سهامهای پايی 
متگذاری م 
در بازار قی 
يشوند .در اين مطالعه برای
کارا ارزشگذاری کمتری م 
دادهها
محاسبه اين مرزهای عددی از تحلیل پوششي  
يشود. 
استفادهم 
2
مطابقباگفتههای ايو (،)1331ارتباطبین اطالعات

جهی  -1ارتباط
حسابداری و ارزش بازار سهام در نتی 
اطالعات حسابداری و سود آتي از سرمايهگذاری سهام و
 -2ارتباطبین سودآتي وارزشبازارسهاماست.بدست
يتواند باعث بررسي
آوردن اطالعات حسابداری جديد م 

نشریـه علمـی دانش مالی و تحلیل اوراق بهادار شماره پنجاه و چهارم

15

واکاوی مومنتوم قیمت سهام با استفاده از تحلیل صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  /احمد خدامیپور و همکار

مجددانتظارات سرمايهگذار درموردسودآتي وتطبیق با
افتههایايو(،)1331هدف
ارزشبازارجديدشود.مطابقي 
از تحلیل بنیادی تشخیص فاکتورهای مشخصي از
يتواند برای توضیح
صورتهای مالي است که م 

دادههای 

يتواندرنظر
ارزشبازارسهامبهکاررود.رابطهعليکهم 
گرفتبهشرحزيراست: 
دادههای

صورتهای

مالي 

سود
شبیني
پی 
شده 

ارزشبازار 


وههای اصلي تحلیلگران مالي در
سود يکي از شی 
آنهاست.
صورتهای مالي  

شرکتها ،استفاده از 

ارزيابي 
يگیرند وبه
صورتهایمالي يک شرکترام 

تحلیلگران ،
آنها ميپردازند .در تجزيه و تحلیل
تجزيه و تحلیل  
يشود وضعیت سودآوری ،ريسک مالي،
شرکتها سعي م 


وضعیت تولید و فروش ،وضعیت بدهي و حاشیه سود
شرکت بطور کامل بررسي گردد .ذينفعان شرکت اعم از
سهامداران ،بستانکاران و افراد طرف معامله با شرکت
لهای انجامشدهبر
يتوانند بااستفادهازتجزيه وتحلی 
م
صورتهای مالي يک شرکت،تصمیمات مناسبي در

روی
مورد شرکت بگیرند .اگر ريسک مالي شرکت باال باشد
سهامدارانممکناستاقدامبهفروشسهامخودکنندو
يا بستانکاران سعي ميکنند اعتبار کمتری به شرکت
بدهندويا درمقابلريسک باالبازدهي بیشتری راطلب
کنند.بنابرتوضیحاتباالسوالپژوهشبهشرحزيراست: 
آيا زماني که انتظارات درباره عملکرد يک شرکت در
متهای گذشتهبازتابيافته کهاين انتظاراتباتحلیل
قی 
یتراست؟ 
بنیادینیزسازگاراست،اثرمومنتومقو 
پديده مومنتوم برای اولین بار توسط جگاديش و
تیتمن()1332دربورساوراقبهادارآمريکا،موردمطالعه
قرارگرفت.آنهاکسببازدهمازادبااستفادهاز

وبررسي 
استراتژی سرمايهگذاری صفر را مورد بررسي قرار دادند.
اين استراتژی از طريق تشکیل پرتفوی برنده 4و بازنده9
سهمهايي بودکهدر
انجام شد.پرتفوی برندهدربرگیرنده  
دورهقبلبهترينعملکردراداشتند(%11باال)ودرسويي
ديگر پرتفوی بازندهشاملسهمهايي بودکهدردورهقبل
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بدترين عملکرد را داشتند ( %11پايین) .سهام برنده
يشدوسهامبازندهبهصورتفروشاستقراضي
خريداریم 
يرسید و به اين ترتیب يک پرتفويي با
به فروش م 
يشد کهعوايد حاصلازآن،
سرمايهگذاری صفرتشکیل م 
یهای برندهوبازندهبدست
ازخالصبازدهحاصلازپرتفو 
آنها از استراتژی  6*6استفاده
يآمد .در حقیقت  
م
کردهاند.دادههاييکهجگاديش وتیتمن()1332استفاده

کردند،بازده سهامثبتشدهدر NYSEو AMEXبرای
دورهزمانيمابین1369تا1313بود.آنهانشاندادندکه
استراتژی خريد سهام با باالترين بازده در طول  2تا 12
نترين بازدهدرطولهمان
ماهقبلوفروشسهامباپايی 
دوره بازده ساالنهای حدود  %12در طي سال بعد ايجاد
خواهدکرد. 

جدول  .1نتایج بررسی استراتژی در مطالعه جگادیش و تیمن
(( )1991منبع :متن مقاله جگادیش و تیتمن)
دوره نگهداری ()k
 12

3

6

دوره تشكیل ()j
2

 %1663  %1661  %1691  %1622

2

( )2692 ( )2663 ( )2623 ( )161
 %1616  %1612  %1639  %1614

6

( )2626 ( )2616 ( )2611 ( )2644
 %1612  %1619  %1621  %1613

3

( )2613 ( )2641 ( )2611 ( )2612
 %1661  %1632  %1641  %1621

 12

( )2629 ( )2639 ( )264 ( )2614


یها ،بدون در نظر
بازده ماهانه حاصل از اين استراتژ 
گرفتنهرگونههزينهمعامالتهمراهباآمارهtدرجدول1
يشود ،بازده
نشاندادهشدهاست.همانطورکهمشاهدهم 
یها مثبت ميباشد و همچنین بازده همه
همه استراتژ 
یها به جز استراتژی ( 2و  )2از لحاظ آماری در
استراتژ 
يباشد. 
سطحخطای،%9معنادارم 
جهگیری
جگاديش و تیتمن ( )1332همچنین نتی 
کردند که اين بازده مازاد از طريق ريسک سیستماتیک
عکسالعمل به تاخیر افتاده
ناشي از استراتژی معامله يا  
قیمت نسبت به اطالعات راجع به يک عامل عمومي،
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همانندآنچهکهلوومکینلي()1331درمقالهخودمطرح
يباشد .آنها همچنین دريافتند
يکنند ،قابل توضیح نم 
م
کهدرطول24ماهبعداز12ماهاول،ايناستراتژیبازده
آنهابازگشتدربازده
يکند.بهعبارتديگر 
منفيايجادم 
را مشاهده کردند .عالوه بر اين ،يک الگوی فصلي آشکار
قابلمشاهدهبود ،بطوری کهاين استراتژی درژانويه هر
سالبطورمتوسطبازيان1درصدی،عملکردبسیارمنفي
ماههابازدهمثبتي راايجاد
داشت.درصورتي کهدرساير  
يکرد. 
م
6
چنوهمکاران ()2114دربازارآمريکابهشواهدی
جديددرمورداستراتژیمومنتومدرآمددستيافتندکه
%بازدهيايجادميکندوحتي

بطورمتوسطماهانه1661
بعدازتعديلريسکازطريقمدلسهعامليفاماوفرنچ
نیز ماندگار است .در مقايسه با مومنتوم درآمد ،مومنتوم
درآمد سودآوری کمتری دارد و از نظر ماندگاری از دو
مومنتومديگرعمرکمتریدارند. 
دوبرينزکايا 1( )2114با استفاده از توضیحات ريسک
محور،اقدامبهبررسيسودآوریاستراتژیمومنتومجهاني
نمود .ايشان نشان داد ،عملکرد برندهها و بازندههای
گذشته در بیان رونق و رکود بازارهای جهاني نامتقارن
هستند .برندهها در بازار نزولي بتای بزرگتر و در بازار
صعودی بتای کوچکتری نسبت به بازندهها دارند .از اين
یهای برنده بازنده
رو ،ريسک آنها نامتقارنتراست .پرتفو 
يشوند.
مومنتوم در بازار نزولي بعنوان ريسک محسوب م 
اما در بازار صعودی بعنوان پوشش ريسک  بکارگرفته
یهایمومنتوم
يشوند.پسازکنترلعاملريسک،پرتفو 
م
يداری نیستند و
ديگر قادر به کسب بازده غیرعادی معن 
يشود. 
يدارم 
عاملمومنتومغیرمعن 
يومان تسه 1( )2119به بررسي سودآوری استراتژی
مومنتوم در مورد صندوقهای قابل معامله در بورس
نیويورک پرداخت .نتايج نشان دادند که با استفاده از
استراتژی مومنتوم مقطعي طي سالهای 2114-1331
استفاده از استراتژی مومنتوم ،بازدهي قابل توجهي را
ايجاد کرده است در حالي که با استفاده از استراتژی
مومنتومسریزمانيصندوقهایکميبازدهيقابلتوجه

کسب کردند ،بیشترين بازدهي براساس اين روش طي

دورانبحرانمالي 2111ايجادشدکهبعدازاينبحران
اينبازدهيبهشدتکاهشيافت. 
بييانگوتانگ 3()2116بهبررسياثرتغییرشرايط
اقتصاد کالن بر سودآوری استراتژی مومنتوم پرداختند.
آنهابهايننتیجهرسیدندکهدرشرايطبداقتصادیکه

صرف ريسک مورد انتظار بازار نیز باالست استراتژی
مومنتوم سودآور نیست ولي زماني که اقتصاد در شرايط
مطلوباقتصادیقرارداردوصرفريسکموردانتظاربازار
نیز پايین است استفاده از اين استراتژی سودآور خواهد
بود. 
ژوان وو و همکاران 11( )2113در پژوهش خود به
متگذاری و پايداری اجزا مختلف سود
بررسي قی 
پرداختهاند.يافتههای اين پژوهشنشاندادکهبازاربطور

يدهد که
متگذاری را بصورت اشتباه انجام م 
معمول قی 
يشود. 
منجربهناهنجاریدراقالمتعهدیم 
بهزاد مواليي و همکاران ( )1234به ارزيابي عملکرد
استراتژیهای مونتوم درآمد و سود پرداختند و به اين

نتیجه رسیدند که اين دو استراتژی در بازار بورساوراق
بهادار تهران سودآور است بطوری که با خريد سهام
شرکتهايي که در دوره گذشته دارای افزايش درآمد و


شرکتهایکهدردوره


اندوفروشسهام

افزايشسودبوده
اندميتوان


گذشتهدارایکاهشدرآمدوکاهشسودبوده
بازدهمازادبدستدهد. 
سلیمانیان و همکاران ( )1231دريافتند که طبق
متگذاریعامليعقالييعواملمدلچهارعامليشامل
قی 
ارزش،مومنتوموکیفیت سهامبههمراهعاملبازار،ناشي
حدهندگيبازده
ازريسکبودهوويژگيآنهانیزتوانتوضی 
مازادرادارد.بعبارتديگر ناهنجاری ارزشومومنتومبه
تگذاریاست. 
دلیلريسکمنطقيقیم 
يافتههای پژوهش صفری و آشنا ( )1231نشان

ميدهد بکارگیری مدل پیشنهاد شده بطور قابل توجهي

عملکرد پرتفوی مبتني بر استراتژی مومنتوم را ارتقا
ميدهد و تفاوت معناداری بین میانگین بازده روزانه

پرتفویبازار(شاخصقیمتبورساوراقبهادارتهران)با
رههای تشکیل و نگهداری  ،2 ،6 3و
پرتفوی بهینه با دو 
 12ماههوجوددارد.همچنیننسبتشارپپرتفویبهینه
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بیشترازپرتفویبازاراست. 
عبدالباقي وهمکاران()1233بهبررسي اهمیت درک
یهای معامالتي
رفتارهای هیجاني در اتخاذ استراتژ 
پرداختند.باتوجهبهاينکه وجودرفتارهای مومنتومي در
یهای
يتواند بر شدت اثربخشي استراتژ 
کنار تودهواری م 
افتههای اين پژوهش نشان
سرمايهگذاری تاثیر بگذارد ،ي 
يتواندسببتداومافزايش
يدهدکهرفتارهایهیجاني م 
م
يتواند سببتثبیت
يا کاهشقیمت آتي سهامگرددکهم 
یهای سرمايهگذاری مبتني بر مومنتوم گردد که
استراتژ 
حرکتهای مومنتومي است.

در واقع مبین بُعد رفتاری 
افتهها گواهبراينواقعیتاستکهدرصنايع
ناساسي 
براي 
دردورههای يک تاچهار

باتودهواری باال،رفتارمومنتومي 
شرکتهای برنده نسبت به شکستهای بازنده

ماه بازده 
قابلمشاهدهاست. 
محبي ( )1411در پژوهشي نتايج نشان داد بین
مومنتومومازادبازدهسهامرابطهمعکوسوبین ريسک
سیستماتیک و بازده مازاد سهام رابطه معناداری وجود
ندارد. 
يهای دولووهمکاران()1411نتايجي رانشان
بررس 
افتههایحاصلازآزمونفرضیهاول،ضمن
دادکهدرآني 
تايیدکسببازدهبیشترسهاميکهاخیراباباالترينقیمت
 92هفته خود ،مورد معامله قرار گرفتند نسبت به سهام
شرکتهايي کهدرابتدای دوره 92هفتهگذشته،باالترين


يکنندگي
شبین 
قیمت معامالتي را لمس نمودند؛ توان پی 
مومنتوم "زمانبندی باالترين قیمت  92هفته" را نیز با
عنايت بهمعناداربودناختالفضرايب مجازی دوپرتفوی
برنده وبازندهاين استراتژی دررگرسیون ترکیبي ،اثبات
يآزمايي فرضیهدوم
نمودند.همچنیننتايجحاصلازراست 
يکنندگي
شبین 
اين تحقیق نیز بیانگر تايید توان پی 
استراتژی "باالترين قیمت  92هفته" دربازهزماني مورد
يباشد.
بررسيم 

 -1فرضیه پژوهش
با توجه به مباني نظری و پژوهشهای انجام گرفته و
همچنین درجهتدستیابي بهاهدافپژوهش،فرضیه زير
تدوينوموردآزمونقرارگرفتهاست: 

15

زماني که انتظارات درباره عملکرد شرکت در
متهایگذشتهبازتابيافته کهبااصولبنیادیسازگار
قی 
یتراست.
است،اثرمومنتومقو 

 -4روششناسی پژوهش
اين تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش
است.درپژوهشهای

پژوهشتجربي ازنوعپسرويدادی 
پس رويدادی ،روابط احتمالي بین متغیرها از طريق
مشاهدهشرايط موجود،موردمطالعهقرارميگیرد کهدر
آن ،موارد مورد مطالعه در گذشته رخ دادهاند و توسط
محقق قابل دستکاری نیستند .از نظر روش استدالل نیز
اين تحقیق از نوع پژوهشهای استقرايي است که با
استفادهازجامعه(نمونه)نسبتبهالگوييبرایکلجامعه
ينمايد .پژوهش حاضر ،از لحاظ نظريه ،در زمره
اقدام م 
پژوهشهایمالیهرفتاریقرارداردوازلحاظآماریازنوع

تحقیقات همبستگي است .به منظور پژوهش ،دادههای
صورتهای

کمي موردنیاز برای آزمونفرضیه پژوهشاز
مالي حسابرسي  شده منتشر شده در سامانه کدال و
نرمافزار رهآورد نوين استخراج شده است و با
همچنین  
نرمافزار
مرتبسازی و به وسیله  
استفاده از نرمافزار Exel 
Eviewsنسخه11موردتحلیلقرارگرفتهاست.

 1-4جامعه و نمونه آماری
شرکتهای

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه 
يباشد .بنابر
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران م 
اعالمسايت رسمي سازمانبورساوراقبهادارتهرانکلیه
شرکتهایپذيرفتهشدهکهشرايطاستفادهازآنهادراين


پژوهشمهیابودهاست،تاپايانسال،1231212شرکت
شرکتهای پذيرفته شده

بودهاند.در پژوهشحاضرکلیه 

دربورساوراقبهادارتهراندريک بازهزماني دهساله،از
سال1211تا،1231جامعهآماریپژوهشميباشند. 
 .1با توجه به اطالعات مورد نیاز از سال ،1211
شرکتهايي کهحداکثرتاپايان اسفندماهسال


 1231در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته
شدهاندونامآنهاتاپايان سال 1231ازفهرست

شرکتهایيادشده،حذفنشدهباشد.
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.2
.2

.4

.9

درطولدورهموردنظر،سهامآنهابطورفعالدر
بورسمعاملهشدهباشد.
شرکتهای

به منظور افزايش قابلیت مقايسه 
موردبررسي ،دورهمالي آنها بايد منتهي به23
اسفند ماه باشد و در دوره مورد مطالعه تغییر
دورهمالينداشتهباشند.
واسطهگری مالي (سرمايهگذاری،

شرکتهای 


جز
مهها) به دلیل
بانکها و بی 
هلدينگ ،لیزينگ ، 
متفاوتبودنعملکردشان،نباشند.
اطالعات مورد نیاز برای انجام پژوهش در
صورتهای مالي و

دسترس بوده و در 
صورتهای مالي افشا

ادداشتهای توضیحي 

ي
شدهباشد.

 2-4متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری
بازده خرید و نگهداری ( :)Rt+1,iبازده،2،6 3و
 12ماه آينده شرکت  iبراساس تغییرات قیمت ابتدا و
يگردد .نکته حائز اهمیت در
انتهای هر دوره محاسبه م 
متهای مورد استفاده در
محاسبه بازده اين است که قی 
فرمولزير ،نسبتبهافزايش سرمايه (درصورترخداد)و
دهاند .بازده
همچنین پرداخت سود تقسیمي تعديل گردي 
يشود: 
سهامبااستفادهازفرمولزيرمحاسبهم 
Rit = ln

کهدرآن:
=Ritبازدهسهامiدردورهt
=Pitقیمت تعديل شدهنسبتبهافزايش سرمايه وسود
تقسیميسهمiدرانتهادورهt
=Pitقیمت تعديل شدهنسبتبهافزايش سرمايه وسود
تقسیميسهمiدرابتدادورهt-1 

مومنتوم قیمت سهام :کهبراساستغییراتقیمت
شرکتها رادر


ماهقبل،
شرکتها طي،2،6 3و 12


سهام
 2گروه برندگان ( ،)Winnersمتوسط ( )MedMomو
قرارميدهیم.

بازندگان ()Losers
F_score=I_ROA+I_CFO+I_ACC+I_DROA+I_DL
EV+I_LIQ+I_SSTK+I_DM+I_DTURN

اصول بنیادی (فاندامنتال) :که براساس تحلیل
يآيد .بدين صورت که ما برای
صورتهای مالي بدست م 

اصول بنیادی از امتیازی تحت عنوان امتیاز F)(F-score
شرکتهادرابتدادر11دهکوسپس

يکنیم 
و
استفادهم 
يدهیم.برایبدستآوردنعددمدنظر
در2دستهقرارم 
يشودکهدرادامهبهتوضیح
Fازيکمدلديگراستفادهم 
يپردازيم .اما قبل از آن بايد گفت که
متغیرهای آن م 
دادههای مورد نیاز برای بدست آوردن امتیاز  Fرا با

صورتهایماليبدستخواهیمآورد.در

استفادهازتحلیل
ادامه به توضیح متغیرهای مورد استفاده در مدل باال
يپردازيموسپسبهمدلدومخواهیمرسید. 
م
برندگان ( :)Winnersمتغیر ساختگي است و در
صورتي کهشرکت 2ماهپسازپايان سالمالي بهچرخه
مومنتوم2واردشودبرابربا1استودرغیرازاينصورت
برابرباصفراست .
مومنتوم متوسط ( :)MedMomمتغیر ساختگي
استودرصورتيکهشرکت2ماهپسازپايانسالمالي
بهچرخهمومنتوم 2واردشودبرابربا 1استودرغیر از
اينصورتبرابرباصفراست. 
بازندگان ( :)Loserمتغیرساختگياستودرصورتي
کهشرکت2ماهپسازپايانسالماليبهچرخهمومنتوم
 1واردشودبرابربا 1استودرغیر ازاين صورتبرابربا
صفراست. 
قویهای اصول بنیادی ( :)Strongمتغیر ساختگي
است که اگر شرکت جز گروه  قدرتمند ()F-score 7-9
اصولبنیادی(فاندامنتال)باشد،برابربا1ودرغیرازاين
صورتبرابرباصفراست. 
متوسط اصول بنیادی ( :)MidFscoreمتغیر
ساختگي استکهاگرشرکتجزگروهمتوسط( F-score

)4-6اصولبنیادی (فاندامنتال)باشد،برابربا 1ودرغیر
ازاينصورتبرابرباصفراست. 
ضعیفهای اصول بنیادی ( :)Weakمتغیر ساختگي
استکهاگرشرکتجزگروهضعیف()F-score 0-3اصول
بنیادی(فاندامنتال)باشد،برابربا1ودرغیرازاينصورت
برابرباصفراست. 
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برندگان بزرگ ( :)Extreme Winnersمتغیر
ساختگياستکهاگرشرکتطبقبازدهخريد ونگهداری
سهامدر 6ماهگذشتهجزدهک 11قرارگیرد برابربا1
استودرغیراينصورتبرابرباصفراست. 

برای محاسبه سود مورد انتظار شرکت از روابط زير
استفادهشدهاست: 

بازندگان بزرگ ( :)Extreme Losersمتغیر
ساختگياستکهاگرشرکتطبقبازدهخريد ونگهداری
سهام در  6ماه گذشته جز دهک  1قرار گیرد برابر با 1
استودرغیراينصورتبرابرباصفراست. 

برای محاسبهانحرافمعیار سودشرکتازرابطهزير
استفادهشدهاست: 

جاذبه ( :)Glamourمتغیر ساختگي است که اگر
يگیرد ()1-2
شرکت در يکي از دهکهای پايین قرار م 
برابربا1است،درغیراينصورتبرابرباصفراست. 
ارزش ( :)valueمتغیر ساختگي استکهاگرشرکت


ييهایاولدوره.
:ROAنسبتسودخالصبهکلدارا 

يگیرد ()1-11برابربا1
ازدهکهای باالقرارم 

دريکي 
است،درغیراينصورتبرابرباصفراست. 

اگرROA<0باشد،متغیرشاخصI_ROAبرابربا1است
درغیراينصورتبرابربا1است. 

دهکهای اندازه
رتبهبندی اندازه ( :)Sizerank 

 :CFOنسبت خالص جريان وجه نقد حاصل از

شرکت براساس بورس اوراق بهادار تهران از آخرين سال

تقويمي. 

ييهای اول دوره .اگر
تهای عملیاتي به کل دارا 
فعالی 
 CFO<0باشد،متغیر شاخص I_CFOبرابربا 1استدر
غیراينصورتبرابربا1است. 

نسبتارزشدفتری بهبازارشرکتبراساسآخرين سال
تقويمي. 

:ACCتفاوتمیانROAو.CFOاگر ACC<0باشد،

رتبهبندی ارزش دفتری به بازار (:)BMrank

رتبهبندی سود شگفتانگیز ( :)SUErankسود
شگفتانگیزمبتنيبردهکشرکتازچهارمینفصلسال

مالي است که  F-Scoreآن محاسبه شده است .سود
درسودخالصسهماهه

شگفتانگیز ،نسبتتغییر فصلي 

يشود. 
ييهایترازنامهاطالقم 
بهمیانگینکلدارا 
سود غیره منتظره استاندارد شده است با استفاده از
يآيد: 
رابطهزيربدستم 

کهدرآن: 
=SUEitسودغیرمنتظرهبرایشرکتiدردورهt 

متغیر شاخص I_ACCبرابربا 1استدرغیر اين صورت
برابربا1است: 
ACC=ROA–CFO

 :DROAتفاوت میان  ROAسال جاری و سال
گذشته .اگر 1< DROAباشد ،متغیر شاخص  DROA_I
برابربا1استودرغیراينصورتبرابربا1است: 
DROA= ROAt,i – ROAt-1,i

:DLEVتفاوتبیننسبتبدهيهای بلندمدتبهکل
يهایبلندمدتبهکل
ييهایسالجاریونسبتبده 
دارا 
ييهای سال گذشته .اگر  1>  DLEVباشد ،متغیر
دارا 
شاخص  I_DLEVبرابر با  1است و در غیر اين صورت
برابربا1است: 
DLEV = LEVt,i – LEVt-1,i

=سودشرکتiدردورهt 
=سودموردانتظارشرکتiدردورهt 

 :DLIQتفاوتبین نسبتجاری سالجاری بانسبت

𝜎=انحرافمعیاررشدسودشرکتiدردورهt 

جاری سالگذشته.اگر DLIQ > 0باشد،متغیر شاخص
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 I_DLIQبرابر با  1است و در غیر اين صورت برابر با 1
است: 
DLIQ = LIQt,i – LIQt-1,i

:SSTKمیزانسهاممنتشرشدهشرکتدرسالمورد
نظر.اگر DLIQ < 0باشد،متغیر شاخص I_ SSTKبرابر
با1استودرغیراينصورتبرابربا1است. 
 :DMتفاوت بین نسبت حاشیه سود سال جاری با
نسبتحاشیهسودسالگذشته.اگرDM > 0باشد،متغیر
شاخصI_DMبرابراستبا1ودرغیراينصورتبرابربا
1است: 
DM = Mt,i – Mt-1,i

ييهای سال
 :DTURNتفاوت نسبت گردش دارا 
ييهای سال گذشته .اگر
جاری با نسبت گردش دارا 
 DTURN > 0باشد،متغیر شاخص I_DTURNبرابربا1
استودرغیراينصورتبرابربا1است: 
DTURN = TURNt,i – TURNt-1,i

 1-4مدل پژوهش
برایآزمونفرضیهپژوهشازمدلنهاييزيراستفادهشده
است: 
Rt+1,i = α0,t + α1,t * Winnerst,i + α2,t * Winners 
* MidFscoret,i + α3,t * Winners  Strongt,i + α4,t
MedMom  Strongt,i + α5,t * MedMom  Weakt,i +
* α6,t * Loserst,i + α7,t * Losers  MidFscoret,i + α8,t
* Losers  Weakt,i + β1,t * Extreme Winnerst,i + β2,t
* Extreme Loserst,i + γ1,t * Sizerankt,i + γ2,t
BMrankt,i + et,i

 -5یافتههای پژوهش
 1-5آمار توصیفی 
جامعهای کهبرای پژوهش

بهمنظورشناختبهترماهیت 
انتخابشدهاستوآشنايي بیشتر بامتغیرهای پژوهش،
خالصهای ازآمار

دادههای آماری ،
قبلازتجزيه وتحلیل  
يگردد .به بیاني ،پارامترهای
توصیفي متغیرها ارائه م 
دادهها
توصیفي پژوهش شمايي کلي از وضعیت توزيع  
يباشد .اين پارامترها شامل اطالعات مربوط به
م
شاخصهای مرکزی نظیر میانگین ،میانه ،کمینه وبیشینه

و همچنین اطالعات مربوط به شاخصهای پراکندگي
همچونانحرافمعیاراست. 
شاخصهای پراکندگي که شرط

از جمله مهمترين 
مطلوببرایواردکردنمتغیربهمدلرگرسیونيميباشد،
انحراف معیار است .با توجه به اينکه ،انحراف معیار تمام
يتوان
متغیرهای پژوهش مخالف صفر است ،بنابراين م 
متغیرهایمدنظررادرمدلواردکرد. 
شاخصهای مرکزی بیان شده میانگین

از بین 
يشود که نشان دهنده نقطه
مهمترين آنها محسوب م 
تعادلومرکزثقلتوزيع است.میانگین شاخصمناسبي
دادهها است .برای مثال مقدار
برای نشان دادن مرکزيت  
میانگین مومنتوم قیمت سهام در دوره آزمون برابر
بیشتردادههاحولاين

باشدکهنشانميدهد

با1/113 
مي
نقطه تمرکز يافتهاند .همچنین پارامترهای پراکندگي،
معیاریبرایتعیینمیزانپراکندگيازيکديگريامیزان
پراکندگي آنها نسبت به میانگین است .از مهمترين 

جدول  .2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش (منبع :یافتههای پژوهشگر)
بازده

مومتئوم قیمت

اصول

اندازه

ارزش دفتری به

سود

نام متغیر

خرید

سهام
 LMW

بنیادی
 Fan

 Size

بازار
 BM

شگفتانگیز
 SUE

میانگین

 16114

 16113

 162411

 11629

 1649

 22664

میانه

 1661

 1639

 162226

 162214

 1616

 161329

بیشینه

 1621

 1621

 16911

 161113

 2621

 16242

کمینه

 1619

 16111

 1614

 161141

 1611

 161462

انحراف معیار

 1632

 1611

 161111

 16121

 16216

 16141

آزمون جارک-

مقدار 

 12699

 196222

 2269262

 11662

 961162

 636924

برا

معناداری 

 16111

 16111

 16111

 16111

 16111

 16111

RT

نماد متغیر
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پارامترهای پراکندگي ،انحراف معیار است .در بین
پرتفویهابیشترينانحرافمعیارمربوط بهبازدهخريد و

نگهداری سهاماستکهبرابراستبا،1/32وکمترين آن
مربوط به مومنتوم قیمت سهام است که برابر با 1/11
است .میانه نیز يکي از شاخصهای مرکزی است که
وضعیت جامعهرانشانميدهد.همانگونهکهدرجدول2
يشود ،میانه متغیر ارزشدفتری بهبازار ()BM
مشاهدهم 
ازدادههای اين

يدهد نیمي 
برابربا 1/6استکهنشانم 
متغیر کمترازاين مقدارونیمي ديگر بیشتر ازاين مقدار
يباشد.آزمون جارک -برا آزموني است که برای بررسي
م
دادههابیشترعمومیت
نرمالبودنويانرمالنبودنتوزيع 
دارد .همانطور که در جدول  2مشاهده ميگردد ،سطح
يداری در هر کدام از متغیرها  ،کمتر از  9درصد
معن 
يتوان مطرح
هستند؛پسدرسطحاطمینان  39درصد،م 
نموداينمتغیرهادارایتوزيعنرمالهستند؛وطبققضیه
حد مرکزی ،ضرايب در دادههای با تعداد مشاهدات باال،
يشوند ،هرچندتوزيع اجزانرمالنباشد
نرمالمحسوبم 
(مهرانيوپروائي،.)1232بهبیانيديگر،ماداميکهاندازه
نمونهبهاندازهکافي بزرگباشد،نقضفرضنرمالبودن،
مشکليدرنتايجبرازشايجادنميکند. 

 2-5بررسی مانایی متغیرهای پژوهش
روشهای معمولاقتصادسنجي دربرآوردمدل
بکارگیری  
براين فرضاستواراستکهمتغیرهای مدلپايا هستند.
اگر متغیرهای مدل ناپايا يا دارای ريشه واحد باشند ،در
اين صورت آزمونهای  Tو  Fمعمول از اعتبار الزم
برخوردارنخواهندبودورگرسیون بدستآمدهرگرسیون
کاذب خواهد بود .بنابراين ،در صورتي که احتمال آماره
آزمونهای مربوط به مانايي (ايستايي) کمتر از سطح

اطمینان  9درصد باشد ،فرض صفر مبني بر عدم مانايي
يتواننتیجهگرفتکهمتغیرها
متغیرهاردخواهدشدوم 
ماناست و مدلهای طراحي شده برای فرضیهها دارای
مشکل رگرسیون کاذب نخواهد بود .جدول  2مانايي
متغیرهایوابسته،مستقلوکنترليپژوهشراطيآزمون
يدهد. 
نشانم 

56

جدول  .1آزمون مانایی متغیرهای پژوهش (منبع :یافتههای
پژوهشگر)
نام متغیر

بازده خرید
مومنتوم قیمت

نماد

نتیجه

آزمون پایایی

متغیر

آماره
F

احتمال
آماره 

 RT

 11613

 16111

ماناست 

 LMW  11662

 16111

ماناست 

سهام
اصول بنیادی

 FAN

 4626

 16111

ماناست 

اندازه

 Size

 3616

 16111

ماناست 

ارزش دفتری به

 BM

 462

 16111

ماناست 

بازار
سود شگفتانگیز

 SUE

 1966

 16111

ماناست 


ازآنجايي کهمیزان  P-Valueبدستآمدهکمتراز9
آزمونهای مربوطه نشان

درصد است ،بنابراين ،نتايج 
يباشد. 
دهندهپاياييتماممتغیرهایمدلرگرسیونيم 

 1-5آزمون ناهمسانی واریانسها
جهت بررسي ناهمساني واريانس ،از آزمون ناهمساني
واريانس ( )LRاستفاده شده است ،که نتايج اين آزمون
جدولشماره()4ارائهشدهاست 
جدول  4نتایج آزمون ناهمسانی واریانس(( )LRمنبع:
یافتههای پژوهشگر)
مدل

مقدار آماره

مدلرگرسیوني  231661 

معناداری
16111 

نتیجه
ناهمسان 


با توجه به اينکه نتايج آزمون ناهمساني واريانس
گويای مشکل ناهمساني واريانس¬ها بود بنابراين جهت
رفعمشکلازروشحداقلمربعاتتعمیميافته()EGLS
در مدل نهايي رگرسیون استفاده مي¬شود .آزمون
خودهمبستگي جهت بررسي مشکل خودهمبستگي،
آزمونوولدريجبهشرحجدول()9استفادهشدهاستکه
نتیجه آزمون وولدريج برای فرضیه تايیدی بر عدم وجود
مشکلخودهمبستگياست. 
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جدول  5نتایج آزمون وولدریچ(( )Wooldridgeمنبع:
یافتههای پژوهشگر)
مقدار

مدل

نتیجه

معناداری

آماره
26429 

مدل
رگرسیوني 

عدموجود
همبستگي 

16166 

 4-5انتخاب نوع مدل و الگوی مناسب از طریق
آزمون  Fلیمر و هاسمن
جهتتعییننوعدادههایترکیبي(تابلويي ياتلفیقي)از

آزمونFلیمروهمچنینجهتتعییناثراتثابتيااثرات
تصادفي دادههای تابلويي نیز از آزمون هاسمن استفاده
شدهاست .نتايجاينآزمونها درجدولشماره()6ارائه
شدهاست. 

جدول  6نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن (منبع :یافتههای
پژوهشگر)
هاسمن

 Fلیمر

مدل

46991 

16111 

تابلويي 

226432 

رگرسیونی

آزمون

مقدارآماره 

معناداری 

نتیجه

مقدارآماره 

معناداری 
16111 

نتیجه
اثراتثابت 



با توجه به نتايج آزمون  Fلیمر ،مشخص است که
يباشد. 
دادهها،تابلوييوازنوعاثراتثابتم 
الگوی 


 5-5نتایج آزمون فرضیه
نتايجنهاييآزمونفرضیهپژوهش،درجدولشماره9به
شرحزيرارائهشدهاست: 
نتايج حاصل از تخمین مدل اول زماني که انتظارات
درباره عملکرد يک شرکت در قیمتهای گذشته بازتاب
يافتهکهباتحلیلبنیادیسازگاراست،اثرمومنتومقویتر

است.نشانميدهدکهمدلدرسطحاطمینان39درصد

2
معنيدار بوده ( 1/111 =  )P-Valueو مقدار   Rتعديل


ميباشد و نشان ميدهد که حدود 13
شده برابر  1/13 
درصد زماني که انتظارات درباره عملکرد يک شرکت در
قیمتهایگذشتهبازتابيافتهکهباتحلیلبنیادی سازگار
است،اثرمومنتومقویتراست.درنتیجهفرضیهمزبور،رد

نميشود .از سوی ديگر ،متغیرهای کنترلي ،در سطح

اطمینان مورد نظر معنيدار ميباشد ()P-Value=1/111
تاثیرمستقیمبربازدهخريدونگهداریسهامدارند. 

جدول  .7تاثیر مومنتوم بر انتظارات عملكرد یک شرکت در
قیمتهای گذشته بازتاب یافته (منبع :یافتههای پژوهشگر) 
RT

متغیر وابسته مدل :بازده
خرید و نگهداری سهام

متغیرها 
ضريببتا 
مومنتوم
قیمت
سهام 

LMW

ضريب 

آماره t معناداری 

 16136

 16126  161111

 16436

 26111  161121

اصول
بنیادی 

 Fan

 16916

اندازه 

 Size

 16911  -16192  161111

ارزش
دفتریبه
بازار 

 BM

 161121  16129  161111

سود
شگفتانگیز 


 SUE

 161212  -26219  161111

آمارهF
(معناداری) 

4694( )16111

 26296  161111

ضريب
تعیین 

 1613

ضريب
تعیین
تعديلشده 

 1613

 262

آماره
دوربین-
واتسون 


 6بحث و نتیجهگیری
نتايجحاصلازآزمونفرضیهنشانميدهدانتظاراتدرباره

عملکرديکشرکتدرقیمتهایگذشتهبازتابيافتهکه
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با تحلیل بنیادی سازگار است ،اثر مومنتوم قویتر است.
درصدمعنيدار بود

که مدل در سطح اطمینان  39
( =1/111 )P-Valueو مقدار  R2تعديل شده برابر 1/13
ميباشد و نشان ميدهد که حدود  13درصد زماني که

انتظاراتدربارهعملکرديکشرکتدرقیمتهایگذشته

بازتابيافتهکهباتحلیلبنیادیسازگاراست،اثرمومنتوم
قویتر است بیان ميگردد .در نتیجه فرضیه مزبور ،رد

نميشود .از سوی ديگر ،متغیرهای کنترلي ،در سطح

اطمینانموردنظرمعنيدارميباشد.(1/111=)P-Value

تاثیرمستقیمبربازدهخريدونگهداریسهامدارند.نتايج
همسوباپژوهشهایيومان(،)2119نیکبخت()1219و
)ميباشد.لذانتايجکليپژوهش نشان
فدايينژاد( 1219

ميدهد زماني که انتظارات درباره عملکرد شرکت در

قیمتهایگذشتهبازتابيافتهکهبااصولبنیادیسازگار

تراستنتايجهمسوباپژوهشهای


است،اثرمومنتومقوی
)ميباشد. 
کمالي()1216ومهراني( 1216
نتايج حاکي از سوگیری فراواکنشي در میان
سرمايهگذاران است؛ و مبین اين است که سرمايهگذاران،
سهام دارای عملکرد تاريخي غیرمطلوب را کمتر از ارزش
ذاتي تبیین ميکنند اما هنگامي کهدر بلندمدتتشخیص
يشانصحیحنبودهاست،بهخصوصدر
دهندکهارزيابيقبل 
زمانرسیدن قیمتبهسطححمايتي يک کفمهمقديمي،
بازدهي اين سهام نسبت به بازار افزايش مييابد .از سوی
داشتهاند و از سطح
ديگر ،سهامي که عملکرد اخیر قوی  
گذشتهاند،باجلبتوجه

مقاومتيآخرينسقفمهمخودنیز
سرمايهگذاران و سوگیریهای فراواکنشي و تازهگرايي،
همچناندر کوتاهمدت افزايش قیمتي راتجربه ميکنند.با
توجه به اهمیت سرمايهگذاری صحیح و سودآور برای
سرمايهگذاران دربازارهای سرمايه جهانوباتوجهبهاينکه
گستردهای باموضوعاتمتنوعدر

درسطحجهانتحقیقات 
خصوصعملکردبازارهایسرمايهگذاریصورتگرفتهاستو
درخصوصبازارسهامتهرانمقدارتحقیقاتومطالعاتانجام
شدهناچیز ميباشد.درمطالعاتمختلفنیز آشکاراستکه
برای بسیاری از استراتژیهای معامالتي ،بتای اوراق بهادار
برندهبیشتر ازاوراقبهاداربازندهاستکهاين موضوعنشان
ميدهد پرتفـویهـای برنـده ريسک سیستماتیک بیشتری
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افتهها  نشـان مـيدهـد بـازده بـاالتر در ارتباط با
دارند .ي 
اوراق بهادار استراتژی مومنتوم رابطه مستقیم با ريسک
سیستماتیکدارد. 
دو استراتژی معامله که بصورت گستردهای دربازارهای
سرمايه دنیا مورد استفاده قرار ميگیرند ،استراتژیهای
مومنتومومعکوسميباشند.ايناستراتژیها همیشه بعنوان
تحلیل تکنیکال معروف بودهاند .براساس استراتژی
سرمايهگذاریمومنتومبرخالففرضیهبازارکارا،بازدهسهام
دربازههایزمانيمختلفدارایرفتارخاصيميباشدو

عادی
ميتوان با بکارگیری راهبرد سرمايهگذاری مناسب با افق
زمانيموردنظر،بازدهيبیشازبازدهبازاربدستآورد. 
دراينجااضافهبازدهکسبشدهدرراهبردسرمايهگذاری
ناشناختهای است که

مومنتوم در واقع جبران ريسکهای 
یهای حاضرقادربهتبیین آنهانیستند.تحقیقات نشان
تئور 
ميدهد که در دورههای نگهداری متفاوت ،استراتژیهای
يتوانند سودمند باشند .استراتژیهای مختلف در
متفاوت م 
مجموع شامل يک روش ساده هستند که در آنها براساس
معیار بازدهي در دوره مشخصي از زمان گذشته تشکیل و
برایدورهمشخصياززمانآتينگهداریميشوندوهرکدام
ازاستراتژیهای سرمايهگذاری بهدنبالايجاد بازدهي اضافي
براساس قابلیت پیشبیني حرکات کوتاهمدت قیمتها بر
اساسعملکردگذشتهميباشند. 
دهتر
نتايج ضمن حمايت از روشهای ترکیبي و پیچی 
تحلیل تکنیکال که تاکنون کمتر مجال ورود به تحقیقات
افتهاند،نظريه گشتتصادفيوفرضیه بازارکارارا
تجربيراي 
يکشدچراکهحتي
دربورساوراقبهادارتهران،بهچالشم 
اگر بازار در سطحضعیف خود نیز کاراباشد،امکانبدست
آوردن پايدار و سیستماتیک سود غیرنرمال در بازار نبايد
وجودداشتهباشد.
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Dissecting stock price momentum using financial
statement analysis of companies listed on the Tehran
Stock Exchange
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Abstract
Many studies have been done on the momentum strategy in Tehran Stock Exchange to predict stock
returns .In most of research pertaining to momentum, profit and return are used as a criterion for
selection of stocks with best (worst) performance in the past for momentum portfolio. Therefore, the
purpose of this study is to investigate the profitability of momentum strategy using the analysis of
financial statements based on past share returns. For this purpose, the sample includes 213 member
companies of Tehran Stock Exchange and has been selected for a period of 10 years from 1388 to
1397. This research is applied in terms of purpose, post-event experimental in terms of research
method, reasoning in terms of method, establishment, theory in terms of behavioral financial research
and statistically in the form of correlational research using community (sample). It acts as a model for
the whole society. To test the research model, first F-Limer test and then Hausman test were used.
The results tests showed that the test method for the research hypothesis is the panel (panel) data
method with fixed effects, which was performed using 10 EViews software. The results of this study
show that the collected data are significant at 95% confidence level (P-Value = 0.000) and the
adjusted R2 value is 0.89 and shows that about 89% when performance expectations A company
reflected in past prices that is consistent with fundamental analysis, the momentum effect is stronger
than when the pure momentum strategy is used.
Keywords: Financial Statement Analysis, Fundamental Analysis, Stock Price Momentum
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