فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال یازدهم ـ شماره  83ـ تابستان 9812
صص 67ـ58

پيشبيني بازده غيرعادي بر مبناي مدل مبتني بر شتاب سود و
صنعت در بورس اوراق بهادار تهران



چکيده
استراتژيهاي نيروي حرکت (شتاب) که به عنوان يک استراتژي معامله و مديريت پرتفوي به صورت
گستردهاي مورد استفاده قرار ميگيرد بيانگر تداوم روند کنوني قيمت سهام است و اعتقاد دارد که روندهاي
اخير ادامه مييابد .اين استراتژيها با فرضيه بازار کارا حتي در شکل ضعيف آن ناسازگار بوده و جزء خالف
قائدههاي تکنيکال به شمار ميروند.
در اين پژوهش در صدديم با استفاده از اطالعات مربوط به عملکرد مالي شرکتها اثبات نماييم آيا صنايعي که
نسبت به پيشبينيها سود بيشتري کسب نمودهاند درآينده نزديک نيز در همان جهت عمل خواهند کرد يا
خير؟ براي رسيدن به اين هدف با استفاده از نمونهاي شامل سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران طي سالهاي  5831تا  5831و همچنين با استفاده از پرتفويهاي شبيهسازي شده براساس
متغيرهاي سود غيرمنتظره استاندارد شده و بازده غيرعادي پيرامون تاريخ اعالم سود به تفکيک هر صنعت به
ارزيابي سودمندي و علل و عوامل وارتباط اين پديدهها پرداختيم.
نتايج بدست آمده حاکي از آن است که با بررسي نيروي حرکت سود بر حسب صنايع مختلف ميتوان بازدهي
اضافي کسب نمود ،همچنين ميزان ارتباط اين پديدهها با گذشت زمان کم رنگ گرديده و در يک بازهي
زماني يکساله تقريباً از ميان ميروند.
واژگان کليدی :استراتژيهاي نيروي حرکت ،نيروي حرکت صنعت ،نيروي حرکت سود

 عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي
 دانشجوي دکتري حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايي
تاریخ دریافت19/91/8 :

تاریخ پذیرش12/2/3 :

45

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ،سال یازدهم ،شماره  ،83تابستان 2831

مقدمه
مشاهدات مختلفي که هر کدام به نوعي در تناقض با فرضيه بازار کارا است
پژوهشگران را بر آن داشته است تا با کمک روشهاي علمي ،فرضيههاي ديگري را نيز
بررسي کنند .بخش مهمي از اين تحقيقات امروزه با عنوان مديريت مالي رفتاري شکل
گرفته است که رويکرد نويني براي تبيين برخي از مسائل ناشناخته است .استراتژيهاي
نيروي حرکت يکي از شاخههاي تحقيقاتي در حوزه مديريت مالي رفتاري است.
اين استراتژيها از خود همبستگي مثبت در بازدهي داراييها در ميان مدت حکايت
ميکند و قائل به استمرار بازدهي ميانمدت تاريخي در ميان مدت آتي ميباشد (اميني،
 .)5833در اين استراتژي بازدهي اضافي با خريد سهام برنده گذشته ،و فروش سهام
بازنده گذشته قابل دستيابي ميباشد ،به عبارت ديگر اين استراتژيها بيان مينمايند
اوراق بهاداري که عملکرد خوبي (بدي) را در گذشته تجربه کردهاند در يک دوره ي
زماني ميان مدت در آينده نيز همين روند را ادامه ميدهند .نيروي حرکت به  8دسته
نيروي حرکت سود ،قيمت و صنعت تقسيم بندي گرديده که تا کنون تحقيقات
متعددي به بررسي وجود اين استراتژيها به صورت مجزا و ترکيبي خصوصاً ترکيب
نيروي حرکت سود با قيمت و نيروي حرکت قيمت با صنعت در بورسهاي اوراق
بهادار دنيا پرداخته است .هدف از اين تحقيق نيز بررسي امکان پيشبيني بازده آتي با
استفاده از بازده گذشته و جديدترين سود غير منتظره است که بر اساس صنعت
طبقهبندي شده و در واقع ريسک ناشي از تمرکز روي يک سهم خاص را کاهش
ميدهد .به عبارت ديگر ،سرمايه گذاران ـ به ويژه در ايران که تمرکز عده ي کثيري از
تحليلگران بر روي صنايع مختلف بورس بوده و دليل آن را نيز ميتوان نوسانات ايجاد
شده در سالهاي اخير به ويژه نوسانات ارزي دانست ـ با تحليل بورس به تفکيک
صنعت ،ابتدا صنايع داراي بازدهي باال را شناسايي نموده و با دقيقتر کردن حوزه
انتخاب خود از ميان انبوه سهام عرضه شده در بورس ،تمرکز خود را روي انتخاب
بهترين سهم در سودآورترين صنعت مينمايند.
نتايج بررسي محققين نيز نشان ميدهد در صورت تشکيل پرتفوي بر اساس صنعت،
ميتوان بازدهي بيشتري از استراتژيهاي نيروي حرکت بدست آورد .با اين وجود،
نيروي حرکت صنعت اساساً از تاثير تقدم وتاخر در داخل صنعت مشتق ميگردد
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خصوصاً اين که بازده پرتفوهاي ايجاد شده بر اساس صنايع مختلف تمايل به آن دارد
که بسيار نزديک به هم حرکت کنند .بنابراين ،شواهد کلي حاکي از آن است که نه
نيروي حرکت صنعت و نه نيروي حرکت مختص شرکت هيچ يک ديگري را
همپوشاني نميکنند اما هر دو با اهميت تلقي ميشوند (براون و مارتين )0113 ،به همين
دليل تحليل گران وال استريت که گزارشهاي مختلفي در خصوص بازار تهيه ميکنند
به تخمين در آمدها و روند قيمت وبازدهي در صنايع مختلف پرداخته و بر اين اساس
توصيه به خريد يا فروش يک سهم در بازار مينمايند.اين تحليل مبتني بر صنعت نه تنها
ميتواند پارامترهاي مناسبي از ميزان ارزش و سودمندي اطالعات براي سرمايهگذار
فراهم آورد بلکه باعث ميشود سرمايهگذار ديدگاه مناسبي از ارتباط بين تصميمگيري
تحليل گران ،شکلگيري قيمت سهم و نيروي حرکت بدست آورد و با استفاده از
بکارگيري استراتژيهاي نيروي حرکت صنعت و نيروي حرکت سود در خريد و
فروش سهام ،بازدهي بااليي کسب نمايد.

پيشينه پژوهش
ماسکوويتزو گرينبالت نيروي حرکت را در بازدههاي صنعت ارزيابي کردند .آنها
پرتفوهاي موزون بر اساس ارزش متشکل از صنايع گوناگوني تشکيل دادند و سهام را
بر اساس بازدههاي گذشته صنعت مربوطه رتبه بندي کردند .اين دو پي بردند که صنايع
با نيروي حرکت باال 6،ماه بعد از شکلگيري پرتفوي در مقايسه با صنايع با نيروي
حرکت پائين بهتر عمل ميکنند .به منظور ارزيابي حدي که نيروي حرکت صنعت به
سودهاي کلي نيروي حرکت کمک ميکند ،دو فرد نامبرده عملکرد استراتژي يک
«صنعت تصادفي» را بررسي کردند .بطور خاص،آنها شرکتهاي موجود در صنايع
برنده و بازنده را با ساير شرکتهايي که در اين صنايع نبودند جايگزين کردند اما اين
شرکتها داراي همان بازدههاي دوره رتبهبندي بودند که شرکتهاي جايگزين شده
داشتند و پرتفوهاي صنعت تصادفي نيزداراي همان سطوح بازده در گذشته بودند که
پرتفوهاي برنده و بازنده داشتند .با اين حال ،ماسکوويتزو گرينبالت به اين نکته رسيدند
1- Grinblat & Moskowitz
2- Random industry
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که استراتژي نيروي حرکت صنعت تصادفي آنها بازده هايي نزديک به صفر ايجاد
ميکند .اساساً بر مبناي اين شواهد ،آنها نتيجه گرفتندکه استراتژي نيروي حرکت ،از
نيروي حرکت صنعت ،سود ميبرد نه از نيروي حرکت مختص شرکت (ماسکوويتزو
گرينبالت.)0118،
گراندي و مارتين در سال  0111اهميت نيروي حرکت صنعت را مجدداً بررسي
کردند .آنها کار ماسکوويتزو گرينبالت را تکرار کرده و فهميدند که براي يک دوره
رتبه بندي  6ماهه و يک دوره تملک  6ماهه پيوسته ،استراتژي صنعت حقيقي ،بازده
مثبت قابل مالحظه اي بدست ميآورد (معادل  1/83درصد در هر ماه) در حاليکه
استراتژي صنعت تصادفي هيچ بازدهاي حاصل نميکند اين نتايج نشان ميدهد که
استراتژيهاي نيروي حرکت که بطور متداول در ادبيات موضوعي مورد استفاده قرار
ميگيرند ،بطور واضح از قابليت پيشبيني بازدههاي خاص شرکت سود ميبرند اگر چه
ممکن است از نيروي حرکت صنعت نيز منتفع گردند.
بوني و وماك در سال  0113سهام موجود در بورس اوراق بهادار آمريکا را بر
اساس سيستم طبقه بندي صنعتي جهاني ( )GICSدر  13صنعت مختلف طبقه بندي
کردند وبا استفاده از استراتژي خريد سهام موجود در صنايعي که روند گذشته آنها
مثبت بوده و فروش سهام صنايعي که روند بازده گذشته آنها منفي بوده است طي مدت
 1سال  0درصد بازده بيشتر از بازده بازار بدست آوردند (بوني و وماك )0113 ،اين دو
محقق همچنين نتيجه گرفتند که اطالعات موجود در توصيههاي تحليل گران ،در
شناسايي قيمتگذاري نادرست سهام شرکتهاي فعال در يک صنعت خاص کامالً
ارزشمند هستند اما همين اطالعات براي پيشبيني بازده آتي سهام شرکتهاي حاضر
در ساير صنايع چندان ارزش ندارند (کمالي.)5831 ،
چگاديش و تيتمن در مورد نقش و اهميت تحليلگران به عنوان متخصصين صنايع
تحقيقات گوناگوني انجام دادند .يافتههاي اين تحقيق ،گوياي آنست که اطالعات با
ارزش و حتي دانستههاي کم ارزش تحليل گران در مورد يک صنعت يا صنايع
1- Grundy,Martin
2- Boni and womack
3- Jegadeesh and Titman
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مختلف ،درك و فهم ما از کارآيي بازار و نيروي حرکت قيمت را بهبود ميدهند
(چگاديش و تيتمن.)0118،
براون و مارتين 5با يک بررسي بلند مدت در آمريکا موفقيت استراتژيهاي نيروي
حرکت در کوتاه مدت را فقط به خاطر تفاوتهاي مقطعي 0در بازدهيهاي مورد انتظار
بيان کردند .آنها استدالل کردند که سودهاي نيروي حرکت يک محصول جانبي اين
موضوع ميباشد که بعضي از سهام بخاطر وجود يک سري از عوامل ريسک ناشناخته
ريسکيتر ميشوند .به عبارتي اگر بازدهي اضافي بخاطر ريسک سيستماتيک ناشناخته
باالتر (پايينتر) ايجاد شود ،پس سهام در آينده نيز به اين بازدهي باالتر (پايينتر) دست
خواهد يافت (براون و مارتين.)0113 ،
فدايي نژاد و صادقي( )5831نشان دادند با استفاده از استراتژيهاي نيروي حرکت
در افق زماني کوتاه مدت (يک تا شش ماهه) ميتوان بازدهي اضافي بدست آورد و در
افقهاي زماني بلند مدت (دوازده ماه و بيشتر) به کارگيري استراتژي معکوس ميتواند
موجب کسب بازدهي اضافي گردد.
نتايج تحقيق صفي الدين و سنتي( )0116نشان داد که اثر مومنتوم با توجه به رشد
صنايع متفاوت است و در صنايع با رشد باالتر اثر مومنتوم باالتري را کشف کردند.
همچنين خالقي مقدم و سرهنگي( )5833با وارد کردن متغييرهايي همچون حجم
معامالت ،نسبت نگهداري سهام توسط سرمايه گذاران نهادي ،سهام شناور آزاد و حجم
مبنا در بازار ايران به اين نتيجه دست يافتند که نيروي حرکت با در نظر گرفتن
متغييرهاي فوق بازدهي بيشتري نشان ميدهد.

فرضيههای تحقيق
با استفاده از مباني نظري و پيشينه تحقيقاتي که به آن اشاره شد ،فرضيه اين تحقيق به
شرح زير تدوين شده است:
 .5با استفاده از استراتژي مومنتوم سود و صنعت ميتوان بازدهي اضافي در بورس اوراق
بهادار تهران کسب کرد.
1- Brown and Martin
2- Cross sectional
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متغييرهای تحقيق
متغيرهاي تحقيق شامل موارد زير است:
الف ـ سود غير منتظره استاندارد که به شرح ذيل محاسبه ميشود:
eiq – eiq-4
σit

= SUE it

 =eiqسود فصلي (تحقق يافته) سهم  ،که اخيراً در ماه  tاعالم شده
 =eiq-4سود فصلي (تحقق يافته)  4فصل گذشته سهم i
 =σitانحراف استاندارد سودهاي غير منتظره در طول  3فصل پيش
ب ـ بازده غيرعادي حول تاريخ اعالم سود که به شرح زير محاسبه ميشود:
∑

بازده سهم ،iدر روز  jاست .روز اعالم آخرين سود فصلي تحقق يافته  j=0در
شاخص بازده نقدي قيمت (بازده کل) است .براي محاسبه
نظرگرفته ميشود و
بازده غير عادي حول تاريخ اعالم سود ،بازده غيرعادي موجود از  0روز قبل تا  0روز
بعد از تاريخ اعالم سود با هم جمع ميشود.

تعيين جامعه و نمونه
از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي  5831تا ،5831
تعداد 511شرکت که داراي شروط زير باشند انتخاب شده است:
5ـ شرکتهايي که تا قبل ازسال  5838در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده
باشند.
0ـ شرکتهايي که سال مالي آنها همگي يکسان است و منتهي به  50/03باشد.
8ـ شرکتهايي که نماد آنها بيش از  31روز ،توقف معامالتي نداشته باشد.
4ـ شرکتهايي که بصورت فصلي ،سود پيشبيني شده اعالم کرده باشند.

1- SUE=Standard unexpected earning
2- Abnormal return
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روش تحقيق
سهام موجود در نمونه بر اساس نوع صنعت ،در يکي از ده صنعت زيرطبقهبندي
ميشود:
 .0دارو
 .5خودرو وساخت قطعات خودرو
 .4محصوالت شيميايي ،نفتي ،کک و سوخت
 .8قند ،شکرومواد آشاميدني و غذايي
هستهاي
 .6سيمان ،آهک ،گچ وساير محصوالت کاني
 .1ساخت محصوالت فلزي و فلزات اساسي
غير فلزي
 .8استخراج کانيهاي فلزي ،زغال سنگ و ساير  .3ماشين آالت و دستگاههاي برقي
معادن
 .51خدمات فني و مهندسي
 .3بانکها و موسسات اعتباري

سپس سود غير منتظره استاندارد سهام موجود در صنايع براي دورههاي زماني 8
ماهه محاسبه ميشودکه آن را دوره مشاهده ميناميم.
صنعت برنده ( )niwnerصنعتي است سهام تشکيل دهنده آن بهترين عملکرد را بر
اساس اين معيار دارند ( )IN5وصنعت بازنده ( )loserصنعتي است که سهام تشکيل
دهنده آن از نظر متغيير سود غير منتظره استاندارد بدترين عملکرد را دارند (.)IN51
سپس بازدههاي غيرعادي تجمعي را براي سهمهاي هر صنعت ذکر شده براي دورههاي
 8،6و 50ماهه بعد از تشکيل پرتفوي محاسبه مينماييم ( 50و  6و )k = 8که به اين
دورهها ،دوره نگهداري يا آزمون ميگوييم.
براي بدست آوردن عملکرد هرصنعت از فرمول زير استفاده ميکنيم.
∑

∑

 = INبيانگرصنايع  W= winnerو  L=loserو ( a=arbitrageصنعت برنده منهاي
صنعت بازنده )
 = Zبيانگر ريز دورههاي آزمون (…)sub-period=1,2,3,
1- Test Period
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 = Kبيانگر تعداد ماههايي که صنايع نگه داشته ميشود ( 50و  6و ) K = 8
اگر مومنتوم صنعت وجود داشته باشد ،صنايعي که در گذشته عملکرد خوبي
داشتند ،به عملکرد خوب خود در ماههاي آتي نيز ادامه خواهند داد ،در حاليکه صنايعي
که از خود در ماههاي گذشته عملکرد بدي نشان دادهاند در آينده نزديک نيز بد عمل
خواهندکرد .در نهايت استراتژي تشکيل پرتفوي صنعت آربيتراژ بازدهي غيرصفر به
ارمغان خواهد آورد .براي اين منظور ميانگين بازده غيرعادي تجمعي ) (ACARبراي
پرتفويهاي صنايع برنده و بازنده محاسبه و با هم مقايسه شده است .به عبارت ديگراگر
استراتژي نيروي حرکت صنعت باعث ايجاد بازده غيرعادي شود بايد بازدهي صنايع
برنده منهاي صنايع بازنده ( آربيتراژ ) در دوره آزمون ما بازدهي بيشتر از صفر يا مثبت
ايجاد کند.يعني صنايع برنده در دوره مشاهده ،در دوره آزمون نيز برنده و بازندهها هم
بازنده باقي خواهند ماند .براي آزمون درجه معنيدار بودن بازدههاي  CRبراي
پرتفوهاي آربيتراژ در صورت نرمال بودن توزيع دادهها از آماره آزمون  tدر سطح
اطمينان  31درصد به شرح زير استفاده ميکنيم .
√

براي بدست آوردن پرتفوهاي برنده و بازنده تشکيل شده بر اساس بازده غيرعادي
حول تاريخ اعالم سود( )ABRاز رابطه زير استفاده مينماييم:
∑

∑

 = INبيانگرصنايع  W= winnerو  L=loserو( a=arbitrageصنعت برنده منهاي
صنعت بازنده)
 = Zبيانگر ريز دورههاي آزمون (…)sub-period=1,2,3,
 = Kبيانگر تعداد ماههايي که صنايع نگه داشته ميشود ( 50و  6و ) K = 8
همانند متغيير ) (SUEميانگين بازده غيرعادي تجمعي ) (ACARتشکيل شده بر
اساس متغيير ) (ABRرا براي پرتفويهاي صنايع برنده و بازنده محاسبه و به مقايسه
آنها ميپردازيم.در اين مرحله نيز براي آزمون درجه معنيدار بودن بازدههاي CR
براي پرتفوهاي آربيتراژ ،در صورت نرمال بودن توزيع دادهها از آماره آزمون  tدر
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سطح اطمينان  31درصد استفاده ميشود.

نتایج آزمون فرضيه
الف) تقسيمبندی پرتفوهای صنعت براساس متغير سود غيرمنتظره استاندارد ()EUS

اگر استراتژي نيروي حرکت صنعت باعث ايجاد بازده غيرعادي شود بايد صنايع
برنده (بازنده) در دوره مشاهده ،در دوره آزمون نيز برنده (بازنده) باقي مانده و بازدهي
صنايع برنده منهاي صنايع بازنده (آربيتراژ) بر اساس متغيير  SUEدر دوره آزمون ما
بازدهي بيشتر از صفر يا مثبت ايجاد کند ،بنابراين فرضيات فرعي زير را مطرح
مينماييم:
H0 : ACAR industry SUE = winner SUE,test – winner SUE,form ≤0
H1 : ACAR industry SUE = winner SUE,test – winner SUE,form >0

H1-1

H0 : ACAR industry SUE = loser SUE,test – Loser SUE,form ≥0
H1 : ACAR industry SUE = loser SUE,test – Loser SUE,form <0

=
H1-2

H0 : ACAR industry arbitrage SUE = winner SUE – Loser SUE ≤0
H1 : ACAR industry arbitrage SUE = winner SUE – Loser SUE > 0

H1-3

جدول  ،5آماره آزمون و سطح معنيداري را براي اين آزمون ارائه ميدهد .با توجه
به اينکه مقدار آماره آزمون براي دورههاي  8ماهه به ترتيب برابر با  83880و  83811و
 83435ميباشد و اين مقادير از مقدار  tجدول ( )5364با درجه آزادي 84و 81بزرگتر
هستند بنابراين فرض آماري صفر رد و فرض مخالف تاييد ميشود .از با توجه به سطوح
معنيداري بهدست آمده براي آزمون که برابر با  13110و  13115و  13110ميباشد و
اين مقادير از مقدار خطاي  ، =1/11کمتر هستند ،نتيجه ميگيريم که در دوره سه ماهه
صنايع برنده در گذشته همچنان برنده و صنايع بازنده نيز بازنده باقي مانده و در نتيجه
بازده صنعت آربيتراژ مثبت خواهد بود .در دوره  6ماهه مقدار آماره آزمون به ترتيب
برابر با 53111 ، 83180و 83435وسطح معني داري 13115و13165و 13110که نشان
دهنده اين است که در اين دوره صنايع برنده در دوره مشاهده ،در دوره آزمون نيز به
روند خوب خود ادامه داده و همچنان برنده باقي ميمانند ولي صنايع بازنده در دوره
مشاهده ،در دوره آزمون ديگر بازنده باقي نمي مانند از طرفي بازده صنعت آربيتراژ
همچنان مثبت است يعني با استفاده از استراتژي مومنتوم صنعت در دوره  6ماهه ميتوان
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بازده اضافي از بورس کسب نمود.در دوره  50ماهه مقدار آماره آزمون به ترتيب برابر
53080و53611و 53135وسطح معني داري13180و13115و 13130ميباشد که نشان
دهنده اين است که نه صنايع برنده در دوره مشاهده در دوره آزمون برنده باقي ميمانند
و نه صنايع بازنده ،بازنده باقي ميمانند بنابراين در اين دوره نميتوان با استفاده از
استراتژي مومنتوم صنعت بازده اضافي کسب نمود.
جدول .9نتایج آزمون مقایسه ميانگينها برای دوره های8و6و 92ماهه فرضيات فرعی  9-9تا 9-8
آماره

درجه

سطح معنی

تفاضل

کران

t

آزادی

داری

ميانگين

پایين

دوره آزمون8ماهه صنايع برنده

83880

84

13110

135401

1318

135801

دوره آزمون8ماهه صنايع بازنده

83811

84

13115

-130883

-135186

-134045

83435

81

13110

130554

135038

138840

دوره آزمون6ماهه صنايع برنده

83180

84

13115

135001

131613

1353034

دوره آزمون6ماهه صنايع بازنده

53111

84

13165

1315883

-1318086

-131045

83435

81

13110

1318554

135038

135340

53080

84

13180

13155401

1311113

1315034

53611

84

13115

135883

-138086

-130045

53135

81

13130

13158554

135338

135340

شرح

دوره آزمون 8ماهه صنعت
آربيتراژ

دوره آزمون 6ماهه صنعت
آربيتراژ
دوره آزمون50ماهه صنايع برنده
دوره آزمون50ماهه صنايع
بازنده
دوره آزمون 50ماهه صنعت
آربيتراژ

کران باال

نتيجه
رد فرض
صفر
رد فرض
صفر
رد فرض
صفر
رد فرض
صفر
تاييد فرض
صفر
رد فرض
صفر
تاييد فرض
صفر
تاييد فرض
صفر
تاييد فرض
صفر

بنابراين فرضيه تحقيق از لحاظ آماري براي متغيير  SUEدر دوره سه ماهه و  6ماهه
تاييد ولي در دوره  50ماهه رد ميشود.
ب) تقسيمبندی پرتفوهای صنعت براساس متغير بازده غيرعادی حول تاریخ اعالم سود
()ABR

همانند تحليل  SUEاگر صنايع برنده و بازنده به روند خود ادامه داده و بازدهي
صنايع برنده منهاي صنايع بازنده (آربيتراژ) بر اساس متغيير  ABRدر دوره آزمون ما
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بازدهي بيشتر از صفر يا مثبت ايجاد کند ،بنابراين استراتژي نيروي حرکت صنعت باعث
ايجاد بازده غيرعادي ميگردد ،بنابراين فرضيات فرعي زير مطرح ميگردد:
H0 : ACAR industry ABR = winner ABR,test – winner ABR,form ≤0

= winner ABR,test – winner ABR,form >0

ABR

= Loser ABR,test – Loser ABR,form <0
= Loser ABR,test – Loser ABR,form ≥0

H1 : ACAR industry

=h2 – 1

H1 : ACAR industry
H0 : ACAR industry

=h2 – 2

H0 : ACAR industry arbitrage ABR = winner ABR – Loser ABR ≤0
H1 : ACAR industry arbitrage ABR = winner ABR – Loser ABR > 0

=h2 – 3

ABR
ABR

جدول  ،0آماره آزمون و سطح معنيداري را براي اين آزمون ارائه ميدهد .در
آزمون اين فرضيه نيز در دوره  8ماهه مقدار آماره آزمون از مقدار  tجدول ( )5364با
درجه آزادي 84و  81بزرگتر ميباشد بنابراين فرض صفر آماري رد و فرض مخالف
تاييد ميشود .از طرفي با توجه به سطوح معنيداري بهدست آمده براي آزمون که از
مقدار خطاي  ، =1/11کمتر هستند ،نتيجه ميگيريم که در دوره سه ماهه صنايع برنده
در گذشته همچنان برنده و صنايع بازنده نيز بازنده باقي مانده و در نتيجه بازده صنعت
آربيتراژ مثبت خواهد بود .در دوره  6ماهه مقدار آماره آزمون به ترتيب برابر با
43581و 53431و 83560وسطح معني داري 1311و13148و 13114ميباشدکه نشان
دهنده اين است که در اين دوره صنايع برنده در دوره مشاهده ،در دوره آزمون نيز به
روند خوب خود ادامه داده و همچنان برنده باقي ميمانند ولي صنايع بازنده در دوره
مشاهده ،همانند متغير  SUEدر دوره آزمون نيز ديگر بازنده باقي نمي مانند ولي بازده
صنعت آربيتراژ همچنان مثبت است يعني با استفاده از استراتژي مومنتوم صنعت در
دوره  6ماهه ميتوان بازده اضافي از بورس کسب نمود.در دوره  50ماهه مقدار آماره
آزمون به ترتيب برابر 43163و53611و53501وسطح معني داري1311و 13111و13514
ميباشد که نشان دهنده اين موضوع ميباشد که بر خالف متغيير  SUEصنايع برنده در
دوره مشاهده ،در دوره آزمون نيز برنده باقي مانده ولي همچنان صنايع بازنده از قاعده
نيروي حرکت تبعيت نمي نمايند و در نهايت بازده صنعت آربيتراژ نيز منفي ميباشد.
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جدول .2نتایج آزمون مقایسه ميانگينها برای دوره های8و6و 92ماهه فرضيات فرعی  2-9تا 2-8
شرح
دوره آزمون8ماهه صنايع
برنده
دوره آزمون8ماهه صنايع
بازنده
دوره آزمون 8ماهه
صنعت آربيتراژ
دوره آزمون6ماهه صنايع
برنده
دوره آزمون6ماهه صنايع
بازنده
دوره آزمون 6ماهه
صنعت آربيتراژ
دوره آزمون50ماهه
صنايع برنده
دوره آزمون50ماهه

درجه

سطح معنی

تفاضل

کران

کران

t

آزادی

داری

ميانگين

پایين

باال

43464

84

13110

135848

1313100

130148

43331

84

13115

130611

-135185

-138883

83435

81

13110

130554

135038

138840

43581

84

13111

135331

131364

130836

آماره

53431

84

13148

1318583

-1318833

135868

83560

81

13114

135864

1314388

130046

43163

84

13111

1316811

131881

131386

53611

84

13111

135883

-138086

-130045

صنايع بازنده
دوره آزمون 50ماهه
صنعت آربيتراژ

نتيجه
ردفرض
صفر
ردفرض
صفر
رد فرض
صفر
ردفرض
صفر
تاييد فرض
صفر
رد فرض
صفر
رد فرض
صفر
تاييد فرض
صفر

53501

81

13514

130441

131344

134148

تاييدفرض
صفر

بنابراين فرضيه اين تحقيق براي متغيير  ABRاز لحاظ آماري براي دوره سه ماهه و 6
ماهه تاييد ولي در دوره  50ماهه (بدون در نظر گرفتن سهام برنده) رد ميگردد.

نتيجهگيری
انتظار بر اين بود ،اگر مومنتوم صنعت وجود داشته باشد ،صنايعي که از نظر
متغييرهاي سود غير منتظره استاندارد شده) (SUEو بازده غير عادي حول تاريخ اعالم
سود) (ABRعملکرد خوبي داشتند ،به عملکرد خوب خود در ماههاي آتي نيز ادامه
خواهند داد ،در حالي که آنهايي در ماههاي گذشته ،عملکرد بدي از خود نشان داده
اند ،در آينده (دورههاي 50،8،6ماهه) نيز بد عمل خواهند کرد و در نهايت استراتژي
تشکيل پرتفوي آربيتراژ (صنايعي که عملکرد اخيرشان خوب بوده بخريم و آنهايي را
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که عملکرد اخيرشان بد بوده بفروشيم) ،بازدهي غير صفر براي ما به ارمغان خواهد
آورد .براي اين منظورACAR ،ها را براي پرتفويهاي برنده و بازنده محاسبه کرده و به
مقايسه آنها پرداختيم .براي مقايسه ميانگينها از اين فرضيه آماري استفاده کرديم که
بيان ميدارد ،چنانچه ميانگين پرتفوي صنايع آربيتراژ مثبت باشد ،به اين مفهوم است که
خريد صنايع برنده و فروش صنايع بازنده ميتواند بازدهي غيرعادي مثبت ايجاد کند و
شواهد کافي براي رد فرض صفر وجود دارد .با نگاه به حد باال و پايين فاصله که هر دو
است که اين موضوع از لحاظ آماري
مثبت است نتيجه ميگيريم که
معنيدار است.
مثبت بودن بازدهي غيرعادي پرتفوي صنايع آربيتراژ ،نشان ميدهد که صنايع برنده
در آينده ( 8و  6ماه آتي) نيز برنده باقي مانده و برعکس پرتفوهاي بازنده درآينده (8،6
ماه آتي) بازنده باقي ميمانند .از اين رو استراتژي مومنتوم صنعت در بورس اوراق
بهادار تهران در بازههاي زماني  8،6ماهه سودآور است.
با توجه به نتايج بدست آمده از انجام آزمون فرضيهها ميتوان چنين نتيجه گرفت
که با استفاده از بازدههاي گذشته سهام و اطالعات در مورد اعالم سود شرکت ميتوان
به بازدهي اضافي دست يافت .اين نتايج ،ناقض فرضيه کارايي بازار در شکل ضعيف
است چرا که ميتوان از روي اطالعات تاريخي ،بازدهي غيرعادي کسب نمود .با توجه
به کسب بازدهي غير عادي از استراتژي مومنتوم صنعت در افق زماني  8و  6ماهه،
سرمايهگذاران در بورس ميتوانند با در نظر گرفتن صنايعي که در گذشته روند
صعودي در بازدهي را داشتهاند و فروش صنايعي که روند نزولي در بازدهي را تجربه
کردهاند بازدهي اضافي کسب کنند و در نهايت اينکه سودآوري استراتژي مومنتوم
صنعت تنها در دوره زماني  8و  6ماهه تأييد گرديده و سودآوري اين استراتژي در
دوره زماني يکساله (عليرغم تاييد فرضيه براي سهام موجود در صنايع برنده) مورد تأييد
قرار نگرفت که اين به علت از بين رفتن يا کم اثر شدن اثرات ناشي از سوگيري خود
اسنادي در مورد صنايعي است که بازده غيرعادي بااليي داشتهاند.
1- Non-Zero Return
2- Over confident
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