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مقدمه
فاما ( )1970با معرفی و ارائه فرضیه بازار کارا سعی کرد رفتار بازار سهام را تشریح نماید.
فرضیه مزبور حاکی از آن است که افراد بدون افزایش ریسک سرمایهگذاری خود قادر به
کسب بازده اضافی نخواهند بود .با این حال ،شواهد از وجود سرمایهگذارانی خبر میدهد
که با ایجاد استراتژیهای کمریسک میتوانند بازده مثبت قابلمالحظهای را کسب نمایند.
بنابراین ،یافتههای مذکور زمینه را برای نقض آشکار فرضیه بازار کارا فراهم میکنند
(هِلینکا .)2008 ،استراتژیهای شتاب که مشتمل بر خرید سهام برنده در گذشته و فروش
سهام بازنده در گذشته هستند ،مثالی برجسته از موارد نقضکننده فرضیه بازار کارا
میباشند .سرمایهگذارانی که به استراتژیهای شتاب متوسل میشوند ،انتظار دارند عملکرد
گذشته سهم در آینده کوتاهمدت نیز استمرار یابد .در واقع ،شتاب کوتاهمدت دلیل
سودآوری این استراتژیهاست.
ماسکُوِتز و گرینبِلَت ( ،)1999هانگ و همکاران ( )2000و فاما و فرنچ ( )1993سایر
عاملهای اثرگذار بر سودآوری استراتژیهای شتاب را مورد اشاره قرار میدهند؛ عاملهایی
نظیر نوع صنعت ،سطح پوشش تحلیلگران ،اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش
بازار .پژوهشهای این افراد نشان میدهد با دخالت دادن عاملهای فوق و انجام تعدیلهای
الزم ،سودآوری استراتژیهای شتاب با کاهش قابلتوجهی روبهرو میشود .باالخص،
هانگ و اِستاین ( )1999بر این باورند که علت بروز شتاب ،انتشار آهسته اطالعات
خصوصی و محرمانه میان سرمایهگذاران است که خود منجر به ایجاد ناکارایی اطالعاتی و
ارزشگذاری بیشتر یا کمتر از واقع سهم شده و همین امر کسب بازده اضافی چشمگیر
توسط معاملهگران استفادهکننده از استراتژیهای شتاب را در پی دارد (هِلینکا.)2008 ،
در پژوهش پیشرو ،عامل دیگری که میتواند بر سودآوری استراتژیهای شتاب
اثرگذار باشد مورد بررسی قرار میگیرد؛ عاملی تحت عنوان ماهیت راهبری شرکتی.
گامپِرس و همکاران ( )2003از وجود رابطه بین ماهیت راهبری شرکتی و قیمت سهام خبر
میدهند .فو و لیو ( )2007به رابطه فیمابین ماهیت راهبری شرکتی و میزان افشای اطالعات
توسط شرکت اشاره میکنند .فو و همکاران ( )2014رابطه بین راهبری شرکتی ،میزان
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نقدینگی شرکت و نقدشوندگی سهام را در شرکتهای خانوادگی بررسی کردند و به این
نتیجه رسیدند که شرکتهای مزبور در تصمیمهای سرمایهگذاری خود محافظهکارتر
هستند و حجم بیشتری از داراییهای نقدشونده را در مقایسه با سایر شرکتها نگهداری
میکنند .گو و هَکبِرث ( )2013نحوه تعامل راهبری شرکتی و شفافیت اطالعات
حسابداری را مد نظر قرار دادند و دریافتند که شرکتهای برخوردار از ساختار راهبری
مناسبتر ،شفافتر هستند و بازده غیرعادی باالتری را محقق میسازند .واکِر ( )2013رابطه
راهبری شرکتی و قیمت سهام را بررسی کرد و نشان داد بازار تأثیر استراتژیهای راهبری
شرکتها را از قبل در قیمت سهام آنها منعکس مینماید.
در این پژوهش ،با پیروی از روش ابتکاری گامپِرس و همکاران ( ،)2003شرکتها
بسته به ماهیت ساختار راهبری خود در یکی از دو طبقه دموکراتیک یا مستبد قرار
میگیرند .طبقه دموکراتیک شامل شرکتهای مدافع حقوق سهامداران و طبقه مستبد
دربرگیرنده شرکتهای ناقض حقوق سهامداران است .فو و لیو ( )2007در بررسی رابطه
راهبری شرکتی و میزان افشای اطالعات ،دو فرضیه رقیب را معرفی میکنند :فرضیه فشار
بازار و فرضیه جبههگیـری مدیریت .فرضیه اول بیان میکند که شرکتهای دموکراتیک
زیر فشار وارده از جانب سهامداران برای ایجاد بازده مثبت در کوتاهمدت هستند و از این
رو ،احتمال انتشار اطالعات محرمانه و بهخصوص اطالعات منفی توسط مدیران آنها کم
است .در مقابل ،شرکتهای مستبد که به اندازه شرکتهای دموکراتیک با فشار
سهامداران روبهرو نیستند ،بر اهداف بلندمدت تمرکز میکنند و ابائی از انتشار همه
اطالعات ندارند .درونمایه فرضیه جبههگیـری مدیریت این است که مدیران شرکتهای
مستبد از آنجاکه بهجای اهداف شرکت در پی تحقق مقاصد شخصی خود هستند ،با
احتمال کمتری دست به افشای اطالعات محرمانه شرکت میزنند .علت آن است که با
افشای اطالعات بیشتر ،شفافیت افزایش و مزایای شخصی مدیریت کاهش مییابد.
این پژوهش از نخستین مطالعاتی است که رابطه فیمابین ماهیت راهبری شرکتی و
سودآوری استراتژیهای شتاب را تحلیل میکنند .ترکیب یافتههای فو و لیو ( )2007و
نظریه انتشار آهسته و تدریجی اطالعات هانگ و اِستاین ( )1999گویای نتایج زیر است :با
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در نظر داشتن فرضیه فشار بازار ،انتشار اطالعات محرمانه توسط شرکتهای دموکراتیک
آهستهتر است و همین موضوع امکان کسب سود بیشتر حاصل از استراتژیهای شتاب را
برای سرمایهگذاران در سهام این شرکتها افزایش میدهد؛ با در نظر داشتن فرضیه جبهه-
گیـری مدیریت ،انتشار اطالعات محرمانه توسط شرکتهای مستبد آهستهتر است که
نتیجه آن فراهم آمدن شرایط جهت کسب سود بیشتر حاصل از استراتژیهای شتاب برای
سرمایهگذاران در شرکتهای فوق خواهد بود.
ساختار مقاله در ادامه به این صورت است :در بخش دوم ،ادبیات موضوع و پیشینه
پژوهش مرور میشود .بخش سوم به روش پژوهش اختصاص یافته است .در بخش چهارم
یافتههای پژوهش و در بخش پایانی خالصه پژوهش و نتیجهگیری ارائه میشود.

پیشینه پژوهش
فرضیه بازار کارا
فرضیه بازار کارا این موضوع را بررسی میکند که آیا بازار سهام در دریافت و پردازش
اطالعات ورودی بهطور معقول عمل میکند و آیا اطالعات بالفاصله و بدون سوگیری در
قیمت اوراق بهادار منعکس میشود (فاما .)1965 ،بر اساس این فرضیه ،هیچ سرمایهگذاری
نمیتواند در بلندمدت بهطور سیستماتیک بیشتر از میزان ریسکی که متحمل شده است،
بازده کسب کند .در چنین بازاری ،قیمت سهام انعکاسی از اطالعات مربوط به آنهاست و
تغییرات قیمتها از الگوی قابلپیشبینی و خاصی پیروی نمیکند (فاما.)1970 ،
از زمان معرفی و پیدایش فرضیه بازار کارا تاکنون ،صاحبنظران متعددی صحت آن را
مورد تردید قرار دادهاند .همچنین مشاهده چندین مورد خالفقاعده بلندمدت در بازار
سهام باعث شد قدرت این فرضیه زیر سؤال برود .با این حال ،یافتههای فوق صرفاً حاکی از
ناقص بودن مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای میباشد که فرضیه بازار کارا بر پایه
آن شکل گرفته است .از این رو ،فاما و فرنچ ( )1993متغیرهای دیگری را به مدل قیمت-
گذاری داراییهای سرمایهای اضافه کردند که سودآوری اضافی استراتژیهای مبتنی بر
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اندازه شرکت ،نسبت درآمد به قیمت سهم ،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم و
 ...را توجیه نمایند (هِلینکا.)2008 ،
عالوه بر موارد فوق ،خالفقاعدههای دیگری نیز در بازار سهام مشاهده شدهاند .این
موارد لزوماً در ارتباط با مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای نیستند ،اما اعتبار فرضیه
بازار کارا را تحلیل میبرند .از بین این خالفقاعدهها میتوان به اثر ژانویه که گاهی اوقات
اثر پایان سال نیز خوانده میشود ،و اثر روزهای معامالتی هفته اشاره کرد (هِلینکا.)2008 ،
استراتژیهای شتاب -معکوس
استراتژیهای شتاب -معکوس مجموعه دیگری از خالفقاعدههای بررسیشده در
پژوهشهای دانشگاهی هستند .استراتژیهای شتاب بر رابطه بین بازده نسبی سهم و بازار در
دوره قبل تمرکز میکنند .قاعده ساده استراتژی شتاب این است :سهامی که در گذشته
عملکرد بهتر یا ضعیفتری را از خود به نمایش گذاشتهاند در آینده نیز همان روند را ادامه
خواهند داد .بنابراین ،یک استراتژی شتاب پرتفویی ایجاد مینماید که سهام برنده در
گذشته را خریداری کرده و سهام بازنده در گذشته را به فروش میرساند .به دو طریق می-
توان یک پرتفوی شتاب ایجاد نمود :روش تخصیص وزن برابر یا روش تخصیص وزن بر
اساس ارزش بازار .با استفاده از این دو روش سهام موجود در نمونه در چندین پرتفوی
جای میگیرند .روش تخصیص وزن برابر پرتفویهایی ایجاد میکند که در آنها مبلغ
سرمایهگذاریشده در هر سهم برابر است .در روش تخصیص وزن بر اساس ارزش بازار
پرتفویهایی تشکیل میشود که در آنها به هر سهم متناسب با ارزش بازار آن وزن تعلق
میگیرد (سوئینکِلز.)2004 ،
نخستین بار جَگِدیش و تیتمِن ( )1993از وجود استراتژی شتابی که طی یک دوره
زمانی طوالنی ،بازدههای غیرعادی محقق ساخته بود ،خبر دادند .این دو در پژوهش خود
سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار نیویورک و بورس اوراق بهادار
آمریکا را با استفاده از استراتژیهای شتاب تجزیه و تحلیل کردند .جَگِدیش و تیتمِن
( )1993پرتفویهایی ایجاد نمودند که سهام برخوردار از عملکرد بهتر در  9 ، 6 ،3و 12
ماه قبل (سهام برنده) را خریداری کرده و سهام دارای عملکرد ضعیفتر در  9 ،6 ،3و 12
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ماه قبل (سهام بازنده) را به فروش میرساند ،اما طول دوره نگهداری آنها با یکدیگر
متفاوت بود .جَگِدیش و تیتمِن ( )1993دوره نگهداری را  9 ،6 ،3یا  12ماه تعیین و در
پایان هر دوره پرتفویهای موجود را مجدداً بر اساس عملکرد آنها در دوره موردنظر بهروز
نمودند .این دو همچنین از رویکرد استراتژیهای همپوشانی بهره بردند .آنچه مشاهده
کردند این بود که بین سالهای  1965تا  ،1989با انتخاب سهام بر مبنای عملکردشان در
طول  6ماه گذشته و نگهداری آنها تا  6ماه آینده ،بهطور متوسط بازده مازادی معادل
 12/01درصد در سال محقق میگردد .یکی از یافتههای بااهمیت این بود که میانگین
ارزش بازار پرتفوی سهام برنده و سهام بازنده در دوره زمانی 1989کمتر از میانگین بازار
میباشد .این موضوع نشان داد شتاب برای سهام یا شرکتهای کوچکتر ،قدرتمندتر
است.
جَگِدیش و تیتمِن ( )2001در دوره زمانی بعدی یعنی سالهای  1990تا  ،1998سهام با
قیمت کمتر از  5دالر را در ابتدای دوره نگهداری و سهام موجود در پایینترین دهک
ارزش بازار (یعنی کوچکترین سهام) را از تجزیه و تحلیل خود حذف نمودند تا به این
ترتیب اثر سوگیری سهام کوچک را خنثی کرده باشند .یافتههای پژوهش نشان داد میانگین
بازده اضافی استراتژی شتاب  1/39درصد در هر ماه است .در این پژوهش همچنین شتاب
بین سالهای  1965تا  1998مورد بررسی قرار گرفت و میانگین بازده اضافی را ماهانه 1/23
درصد ( 14/76درصد ساالنه) نشان داد .بنابراین ،شتاب مشاهدهشده در دوره زمانی -1989
 1965ناشی از اندازه نمونه و قلمرو زمانی نبوده است.
سودآوری استراتژیهای شتاب طی دورههای زمانی بلندمدت و در بازارهای مختلف
نیز مورد بررسی قرار گرفته است .راوِنهُرست ( )1998رویکرد جَگِدیش و تیتمِن ()1993
را دنبال و شتاب را برای یک پرتفوی بینالمللی متشکل از  12بازار اروپایی تحلیل نمود.
این پژوهشگر با استفاده از دهکها بهمنظور شناسایی سهام برنده و سهام بازنده براساس
عملکرد گذشته آنها ،سودآوری استراتژیهای شتاب را در بازارهای اروپایی موردبررسی
بهطور متوسط حدود یک درصد در ماه طی دوره زمانی  1980-1995اعالم کرد .این نتایج
هم در مورد سهام کوچک و هم در مورد سهام بزرگ کامالً مشابه بوده و گویای این
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واقعیت است که یافتههای جَگِدیش و تیتمِن ( )1993اتفاقی نبوده است .در واقع،
همبستگی بین بازار اوراق بهادار ایاالت متحده آمریکا و بازارهای اروپایی نشان میدهد
عامل شتاب در میان بازارهای مختلف ،متداول است.
ماسکُوِتز و گرینبِلَت ( )1999سودآوری کلی استراتژیهای شتاب را در صنایع مختلف
بررسی کردند .این دو پژوهشگر برای هر صنعت ،استراتژیهای شتاب جداگانهای را خلق
و سودآوری آنها را با یکدیگر مقایسه نمودند .بر مبنای یافتههای این پژوهش ،سودآوری
استراتژیهای شتاب در یک صنعت خاص منشأ تحقق بخش عمدهای از سودآوری کلی
استراتژیهای شتاب در بازار است .در پژوهش مزبور مشاهده شد که حتی بعد از وارد
کردن عاملهای اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در قالب مدل سهعاملی
فاما -فرنچ ،شتاب همچنان وجود داشته و خودنمایی میکند .ماسکُوِتز و گرینبِلَت ()1999
سپس استراتژیهای شتاب را بر اساس نوع صنعت تعدیل کرده و نشان دادند سودآوری
این استراتژیها [پس از این تعدیل] بهشکل چشمگیری کاهش مییابد .برخالف یافتههای
جَگِدیش و تیتمِن ( )1993مشاهده شد که استراتژیهای مبتنی بر نوع صنعت هم برای سهام
کوچک و هم برای سهام بزرگ سودآور بوده و اختالف معناداری با یکدیگر ندارند.
گریفین و همکاران ( )2003استراتژیهای شتاب را در چهل کشور مختلف مورد مطالعه
قرار داده و دریافتند که استفاده از استراتژیهای مزبور در آمریکای شمالی ،آمریکای
التین و اروپا سودآور و در آسیا غیرسودآور است.
هِلینکا ( )2008در پژوهش خود به بررسی تأثیر ماهیت راهبری شرکتی بر سودآوری
استراتژیهای شتاب پرداخت .وی با تقسیم شرکتها به دو گروه حامی و ناقض حقوق
سهامداران نشان داد شرکتهای حامی حقوق سهامداران این امکان را برای سرمایهگذاران
فراهم میکنند که از بازده مثبت و قابلمالحظه شتاب بهرهمند گردند ،اما بازده استراتژی-
های شتاب در شرکتهای ناقض حقوق سهامداران منفی است .آنتونیو و همکاران ()2013
معتقدند که نقدشوندگی تأثیر قابلمالحظهای بر سودآوری استراتژیهای شتاب دارد.
وانگ و ژو ( )2015در پژوهش خود از وجود رابطه بین صعودی یا نزولی بودن بازار و
نوسانپذیری آن با سودآوری استراتژیهای شتاب خبر میدهند .یافتههای پژوهش
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آوراموف و همکاران ( )2016در ایاالت متحده آمریکا ،ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه
اروپا حاکی از آن است که با افزایش نقدشوندگی ،سودآوری استراتژیهای شتاب بهشکل
قابلتوجهی افزایش مییابد.
اسالمی بیدگلی و همکاران ( )1389سودآوری استراتژی سرمایهگذاری شتاب را در
بورس اوراق بهادار تهران مطالعه کردند و دریافتند که در بازه زمانی  3تا  12ماه ،پدیده
تداوم بازده یا شتاب در رفتار بازده سهام عادی وجود دارد و بنابراین میتوان با اتخاذ
راهبرد سرمایهگذاری شتاب در بورس اوراق بهادار تهران ،بازده سرمایهگذاری خود را
افزایش داد .سعیدی و همکاران ( )1390نشان دادند برای دوره تشکیل  1تا  4ماه ،استراتژی
شتاب و برای دوره تشکیل  5و  6ماه ،استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران
سودمند است .تهرانی و همکاران( )1392به بررسی رابطه بین بازدهی حاصل از
استراتژیهای شتاب و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختندو نشان دادند
نقدشوندگی تأثیری بر بازده پرتفویهای شتاب ندارد .یافتههای پژوهش بزرگاصل و
صاحبقرانی ( )1392از آن حکایت دارد که با بررسی نیروی حرکت سود بر حسب صنایع
مختلف در بورس اوراق بهادار تهران میتوان بازده اضافی کسب کرد.
تشریح یافتههای شتاب
با استفاده از دو دیدگاه میتوان وجود پدیده شتاب را تشریح نمود :دیدگاه مبتنی بر
ریسک و دیدگاه رفتاری .دیدگاه مبتنی بر ریسک توسط جَگِدیش و تیتمِن ( )1993معرفی
و ارائه شد .این دو در پژوهش خود وجود شتاب را بهعنوان پاداشی برای تحمل ریسک،
تجزیه و تحلیل کردند .جَگِدیش و تیتمِن در قالب مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایه
ای ،بتا (ضریب حساسیت) استراتژیهای شتاب خود را آزمون نمودند .با این وجود،
یافتههای آنها نشان داد علت وجود شتاب ،ریسک بازار نیست ،زیرا بتای مدل قیمت-
گذاری داراییهای سرمایهای اختالف معناداری با بتای بازار ندارد یا بهعبارت دیگر،
استراتژیهای شتاب پرریسکتر از پرتفوی بازار نیستند (هِلینکا.)2008 ،
دیدگاه دوم مبتنی بر مدلهای رفتاری است .در مجموع ،استراتژیهای شتاب سودآور
هستند ،زیرا بازار به اطالعات بالفاصله پاسخ نداده و در نتیجه واکنش بیش از اندازه یا
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کمتر از اندازه در قیمت سهم رخ میدهد .این مدلهای رفتاری در جستجو برای یافتن
مبنایی روانشناختی جهت توضیح پدیده واکنش افراطی یا تفریطی [که ناشی از رفتار
سرمایهگذار است] هستند .دَنیِل و همکاران ( )1998شتاب را یکی از پیامدهای بیشبرآورد
سرمایهگذاران از توانایی خود تلقی میکنند که بعدها وقوع واکنش افراطی اولیه را موجب
میشود .اگر سرمایهگذاری تواناییهای خود را بیش از واقع برآورد کند ،خطای پیشبینی
خود را کمتر از اندازه الزم تخمین خواهد زد که نتیجه آن واکنش افراطی قیمت در بازار
سهام است.
باربِریس و همکاران ( )1998واکنش افراطی یا تفریطی قیمت سهم را نتیجه نگاه
سوگیرانه سرمایهگذاران به بازار سهام میدانند .سرمایهگذاران سود شرکت را یا بهعنوان
نظام بازگشت به میانگین یا بهمثابه نظام گرایش و تمایل درنظر میگیرند .بهعنوان مثال،
مجموعهای از اطالعات غیرمنتظره مثبت سرمایهگذار را مطمئن میکند که در درون نظام
گرایش قرار گرفته است .اطالعات غیرمنتظره منفی که بعد از اطالعات غیرمنتظره مثبت
منتشر میشود به سرمایهگذار در مورد وجود نظام بازگشت به میانگین اطمینان میدهد.
افزون بر این ،سرمایهگذاران در تصمیمگیریهای خود بیشتر از آنکه سطح معناداری
آماری اطالعات را مد نظر قرار دهند ،به ثبات و قوام آن توجه میکنند .اطالعیههای
شرکتی نمونهای از اخبار با قوام پایین و سطح معناداری آماری باال هستند که سرمایه-
گذاران به آنها واکنش تفریطی نشان میدهند .مجموعهای از اطالعیههای رسانهای که
تصویر مثبتی از وضعیت شرکت را به نمایش میگذارد ،نمونهای از اخبار با قوام باال و
سطح معناداری آماری پایین هستند که سرمایهگذاران به آنها واکنش افراطی نشان
میدهند.
هانگ و اِستاین ( )1999دیدگاه رفتاری دیگری را ارائه دادند .این پژوهشگران دو نوع
سرمایهگذار را مشخص و توصیف کردند :دسته اول افرادی که به پایش اخبار و اطالعات
میپردازند و دسته دوم افرادی که با بهکارگیری استراتژیهای شتاب خرید و فروش
میکنند .اگرچه دسته اول با توجه به اخبار و اطالعات در مورد شرکتها تصمیمگیری
میکنند ،دسته دوم تصمیمهای خود را بر مبنای عملکرد اخیر قیمت سهام اتخاذ مینمایند.
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مهمترین فرض هانگ و اِستاین ( )1999این است که اطالعات به آهستگی در میان
جمعیت سرمایهگذاران منتشر میشود .خصوصاً اینکه اطالعات منفی تدریجاً پخش میشود
که همین امر واکنش تفریطی قیمت سهام را در پی خواهد داشت .پایشگران اخبار،
اطالعات اولیه را گرفته و به آن واکنش تفریطی نشان میدهند .با این حال ،در صورت
مشاهده و درک احتمال افزایش سود ،تقاضا برای خرید سهام را باال برده و موجبات رشد
قیمت آن را فراهم میکنند .معاملهگران متوسل به استراتژیهای شتاب ،باال رفتن قیمت
سهم را در نظر گرفته و اقدام به خرید آن میکنند که نتیجه آن واکنش افراطی قیمت سهم
خواهد بود .این دیدگاه همچنین پیشبینی میکند که شتاب برای سهامی که کمتر در
معرض پوشش تحلیلگران بوده و اطالعات اندکی پیرامون خود منتشر میسازند ،مشهودتر
است .بنابراین طبق دیدگاه فوق ،شرکتهای کوچکتر بهخاطر قرار نگرفتن در کانون
توجه رسانهها ،در مواجهه با پدیده شتاب آسیبپذیرتر هستند .اطالعات ،بهویژه اطالعات
منفی ،در مورد شرکتهای کوچک معموالً آهسته و تدریجی بین سرمایهگذاران منتشر
میشود و امکان بهرهمندی از سود حاصل از استراتژیهای شتاب را برای آنها فراهم می-
کند (هانگ و همکاران.)2000 ،
راهبری شرکتی
جدایی مالکیت از مدیریت منجر به بروز مسأله نمایندگی شد .برای حل تضاد منافع ناشی از
مسأله نمایندگی ،سازوکارهایی مطرح شدند که راهبری شرکتی یکی از آنها است .راهبری
شرکتی مجموعه سازوکارهای کنترلی داخلی و خارجی است که تعیین میکند شرکت
چگونه و توسط چه کسانی اداره شود (حساس یگانه و احمدی .)1392 ،در پژوهشهای
گذشته ،رابطه راهبری شرکتی با متغیرهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه
برخی از این پژوهشها مرور میگردد.
بورونو و کالسِنس ( )2010نشان میدهند بین ساختار راهبری و محیط قانونی حامی
سهامداران با ارزش شرکت رابطه معناداری حاکم است .اِمِن و همکاران ( )2010با استفاده
از دادههای  22کشور توسعهیافته دریافتند که بین امتیاز شاخص راهبری شرکتی (متشکل از
 64عامل) و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .طبق یافتههای لی و
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همکاران ( ،)2012نقدشوندگی میتواند رابطه مثبت بین راهبری شرکتی و ارزش شرکت
را بهبود بخشد .طارِق و عباس ( )2013با انجام پژوهشی در بورسهای اوراق بهادار
کراچی ،الهور و اسالمآباد ،به این نتیجه رسیدند که تبعیت از آئیننامه راهبری شرکتی
تأثیر مثبتی روی عملکرد شرکت (که با استفاده از بازده داراییها ،بازده حقوق صاحبان
سهام و بازده سرمایه اندازهگیری میشود) دارد .نتایج پژوهش مان ( )2013حاکی از آن
است که راهبری شرکتی مناسب مدیریت سود را کاهش داده یا بهکلی از بین میبرد.
جاوِید و صِبور ( )2015نشان میدهند شرکتهای برخوردار از ساختار راهبری قوی،
عملکرد بهتری دارند و با هزینه کمتر به منابع مالی دسترسی پیدا میکنند.
براساس یافتههای ثقفی و طالبی نجفآبادی ( ،)1395اصول راهبری شرکتی شامل
وجود کمیته حسابرسی ،تفکیک نقش مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره و اندازه هیئت
مدیره رابطه معناداری با ارزش شرکتهای عرضه اولیهشده ندارند .شعری و همکاران
( )1395دریافتند که راهبری شرکتی و ابعاد آن شامل شفافیت ،اثربخشی هیئت مدیره،
حقوق سهامداران و اثرات مالکیت ،رابطه مثبت و معناداری با کارایی سرمایهگذاری دارند.
نتایج پژوهش خدادادی و همکاران ( )1395حاکی از آن است که از بین معیارهای انتخابی
برای راهبری شرکتی ،تمرکز مالکیت و دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
تأثیر مثبت و معنادار ،و مالکیت مدیریت تأثیر منفی و معنادار بر بهموقع بودن افشای
گزارشگری مالی دارند .صفرزاده و طاوسی ( )1396نشان میدهند رابطه بین معامله با
اشخاص وابسته با درصد مالکیت سهامداران نهادی و تغییر مدیرعامل منفی و معنادار ،و
رابطه بین معامله با اشخاص وابسته و پاداش هیئت مدیره مثبت و معنادار است.
راهبری شرکتی و افشای اطالعات
در مورد ماهیت ساختار راهبری شرکتها دو فرضیه مطرح شده است .فرضیه اول ،فرضیه
فشار بازار ،بر نقش شرایط راهبری بهعنوان ابزارهای کمکی مدیران در پیگیری و تحقق
اهداف بلندمدت تأکید دارد .شرایط راهبری از مدیران در مقابل جایگزین شدن توسط
گروهی دیگر حفاظت میکنند .بنابراین ،مدیران شرکتهای مستبد با احتمال بیشتری
دست به انتشار اطالعات محرمانه زده و کمتر زیر فشار برای دستکاری و تغییر بیانیههای
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حسابداری هستند .فرضیه دوم ،فرضیه جبههگیـری مدیریت ،بیان میکند که مدیران ترجیح
میدهند بهجای اهداف شرکت ،منافع شخصی خود را دنبال نمایند .مطابق با فرضیه مزبور،
مدیران شرکتهای مستبد ترجیح میدهند همه اطالعات دردسترس خود را افشا نسازند،
زیرا بیم آن دارند که شفافیت و افشای بیشتر اطالعات ،منافع شخصی آنها را کاهش دهد
(فو و لیو.)2007 ،
فو و لیو ( )2007با بررسی رابطه فیمابین ماهیت راهبری شرکتی و افشای اطالعات
توسط شرکت ،این دو فرضیه را آزمون کردند .یافتههای آنها نشان داد مدیران شرکتهای
مستبد در مقایسه با همتایان خود در شرکتهای دموکراتیک نهتنها با احتمال بیشتری به
پیشبینی سود اقدام میکنند که تمایل دارند انتشار اطالعیههای پیشبینیخود را تا اواخر
فصل نیز به تعویق بیاندازند .بنابراین ،یافتههای فو و لیو ( )2007مؤیّد فرضیه فشار بازار
است.
هدف پژوهش پیشرو ،تأیید وجود یکی از دو فرضیه معرفیشده در باالست .به این
منظور ،استراتژیهای شتاب هم برای شرکتهای دموکراتیک و هم برای شرکتهای
مستبد ایجاد شده و سودآوری آنها یکی از دو فرضیه فشار بازار و جبههگیـری مدیریت را
تأیید یا رد خواهد کرد .در فرضیه فشار بازار پنداشت عمومی این است که شرکتهای
مستبد اطالعات محرمانه بیشتری منتشر میسازند .سودآوری استراتژیهای شتاب از انتشار
آهسته و تدریجی اطالعات محرمانه در بین سرمایهگذاران نشأت میگیرد .لذا ،سودآوری
استراتژیهای شتاب باید برای شرکتهای مستبد ،کمتر و برای شرکتهای دموکراتیک،
بیشتر باشد .درونمایه فرضیه جبههگیـری مدیریت این است که شرکتهای مستبد با
احتمال کمتری اقدام به انتشاراطالعات محرمانه میکنند .بنابراین ،سودآوری استراتژیهای
شتاب باید برای شرکتهای مستبد در مقایسه با شرکتهای دموکراتیک بیشتر باشد
(هانگ و همکاران.)2000 ،
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روش پژوهش
هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر ماهیت راهبری شرکتی بر سودآوری استراتژیهای شتاب
است .به همین منظور ،دادههای ماهانه نمونهای متشکل از  110شرکتپذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران [بهجز بانکها ،مؤسسات مالی اعتباری ،شرکتهای سرمایه-
گذاری ،هلدینگ و بیمه] طی بازه زمانی  1387/01/31تا  1396/12/29مورد بررسی قرار
میگیرد .این نمونه آماری شامل شرکتهایی است که سال مالی آنها منتهی به  29اسفند
بوده ،قبل از سال  1386در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در بازه زمانی فوق
بیشتر از  3ماه توقف نماد معامالتی نداشتهاند .در این پژوهش از چند مجموعه داده و منابع
اطالعاتی مختلف بهشرح زیر استفاده شده است )1( :دادههای قیمت و بازده سهام موجود
در نمونه از طریق نرمافزار رهآورد نوین استخراج گردید )2( ،دادههای راهبری شرکتی از
طریق مراجعه به گزارشها و اطالعیههای شرکتها در سامانه کدال و سایت اینترنتی آنها
جمعآوری شد )3( ،دادههای صنعت برای محاسبه بازدههای تعدیلشده بر اساس این عامل
از طریق نرمافزار رهآورد نوین مورد استفاده قرار گرفت )4( ،دادههای مدل سهعاملی فاما-
فرنچ نیز با استفاده از صورتهای مالی شرکتها و نرمافزار رهآورد نوین بهدست آمد.
در ادامه ،ابتدا توضیحاتی در مورد نحوه تعیین ماهیت شرکتها از منظر راهبری
شرکتی (دموکراتیک یا مستبد بودن) ارائه شده ،سپس به ترتیب ،استراتژیهای شتاب،
آلفای مدل سهعاملی فاما -فرنچ و تعدیل بازده و امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی بر
اساس نوع صنعت تشریح میگردد.

تشکیل پرتفویهای دموکراتیک و مستبد
در اکثر پژوهشهای پیشین ،ماهیت حاکمیت شرکتی تنها با توجه به یک ویژگی ساختار
حاکمیتی یعنی حمایت از حقوق سهامداران مد نظر قرار گرفته و بر مبنای آن دموکراتیک
یا مستبد بودن شرکتها تعیین شده است .بررسی ویژگیهای سازوکار حاکمیتی بهطور
مجزا ،این واقعیت را نادیده میگیرد که سایر ویژگیها ممکن است تأثیر دیگری بر
ویژگی مورد بررسی داشته یا اینکه ویژگی تجزیهو تحلیلشده خود میتواند معرف سایر
ویژگیها باشد (احمدوند .)1388 ،این پژوهش ،از روش متفاوتی بهره برده و بهجای توجه
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صرف به ویژگی حمایت از حقوق سهامداران ،زیرمجموعههای مختلف ساختار حاکمیتی
را در نظر گرفته و از مجموع آنها یک شاخص ترکیبی ایجاد نموده است .در تهیه شاخص
ترکیبی حاکمیت شرکتی مجموعاً از  50عامل راهبری استفاده شده که همگی اسمی
هستند و برای ارزشگذاری صفر یا یک را میپذیرند.
این عوامل در چهار زیرمجموعه قرار میگیرند )1( :حقوق سهامداران و ذینفعان ()2
هیئت مدیره و کمیتههای آن ( )3حسابرسی و ( )4افشا عمومی و شفافسازی .وزن و تعداد
عوامل تشکیلدهنده هر زیرمجموعه در جدول ( )1ارائه شده است .از ضرب وزن در نمره
هر زیرمجموعه ،ارزش عددی آن زیرمجموعه بهدست میآید .مجموع ارزش عددی
زیرمجموعهها ،امتیاز شاخص ترکیبی حاکمیت شرکتی را مشخص میکند که عددی بین
صفر و  12/1خواهد بود (فالح شمس و همکاران .)1396 ،برای تعیین دموکراتیک یا
مستبد بودن ساختار راهبری شرکتها بهصورت زیرعمل میشود :ابتدا ،شرکتهای موجود
در نمونه بر اساس امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی از بیشترین به کمترین مرتب شده،
سپس  40درصد پایینی (از امتیاز صفر تا  )4/84در پرتفوی مستبد و  40درصد باالیی ( از
امتیاز  7/26تا  )12/1در پرتفوی دموکراتیک جای میگیرند .مابقی شرکتها (از امتیاز
 4/84تا  )7/26بیتفاوت تلقی میشوند (توداس و کاراتاناسیس2007 ،؛ یاسر)2011 ،
]جدول (.[)2
جدول ( .)1وزن و تعداد عوامل تشکیلدهنده زیرمجموعههای حاکمیت شرکتی
زیرمجموعه

وزن (درصد)

تعداد عوامل تشکیلدهنده

حقوق سهامداران و ذینفعان

35

11

هیئت مدیره و کمیتههای آن

20

26

حسابرسی

10

6

افشا عمومی و شفافسازی

35

7

جمع

100

50
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جدول ( .)2ماهیت ساختار راهبری شرکتها براساس امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی
نوع شرکت

محدوده امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی

مستبد

صفر تا 4/84

بیتفاوت

 4/84تا 7/26

دموکراتیک

 7/26تا 12/1

استراتژیهای شتاب
استراتژیهای شتاب مبتنی بر خرید سهام برنده در گذشته و فروش سهام بازنده در گذشته
هستند .ایجاد پرتفویهای سهام برنده و بازنده برمبنای عملکرد گذشته آنها طی دورههای 6
ماهه است .بنابراین ،از انتهای فروردین  1387تا انتهای اسفند  1396برای هر یک از سهام
موجود در نمونه آماری پژوهش ،میانگین بازده  6ماه گذشته محاسبه میشود .سپس،
استراتژیهای شتاب با پیروی از روش جَگِدیش و تیتمِن ( )1993شکل میگیرد .این
استراتژیها سهام را بر مبنای عملکردشان در Jماه گذشته انتخاب و آنها را به مدت  Kماه
نگهداری میکنند (استراتژی  Jماه K/ماه؛  J = 6و  .)K= 3 ،6 ،12در انتهای هر ماه،t ،
سهام با توجه به عملکرد  Jماه گذشته خود به ترتیب صعودی رتبهبندی میگردند.
بر اساس این رتبهها ،پنج پنجک تشکیل و به سهام موجود در آنها وزن برابر تخصیص
داده میشود 20 .درصد باالیی (سهام با بدترین عملکرد در  Jماه گذشته) در پنجک اول و
 20درصد پایینی (سهام با بهترین عملکرد در  Jماه گذشته) در پنجک پنجم جای میگیرند.
پنجک اول شامل سهام بازنده و پنجک پنجم مشتمل بر سهام برنده خواهد بود .در هر ماه،
 ،tاستراتژی شتاب ،پرتفوی سهام برنده را خریداری کرده و پرتفوی سهام بازنده را به
فروش میرساند و این موضع را به مدت  Kماه حفظ مینماید .تفاوت بین بازده پرتفوی-
های سهام برنده ( )Wو بازنده ( ،)Lسودآوری استراتژی شتاب را تعیین میکند (.)WML
برای تشخیص معنادار بودن یا نبودن این بازدهها از مقدار آماره آزمون  tزوجی با
نمونههای مستقل استفاده میشود .استراتژیهای شتاب توصیفشده در باال بهمنظور تکرار
رویکرد جَگِدیش و تیتمِن ( )2001مورد استفاده قرار میگیرند .برای تحلیل رابطه ماهیت
راهبری شرکتی و سودآوری استراتژیهای شتاب هم در پرتفوی سهام دموکراتیک و هم
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در پرتفوی سهام مستبد ،از  3استراتژی استفاده میگردد :کوتاهمدت ( ،)3/6میانمدت
( )6/6و بلندمدت ( .)12/6در اینجا نیز سطح معناداری آماری هر استراتژی از طریق مقدار
آماره آزمون  tزوجی با نمونههای مستقل سنجیده میشود.
آلفای مدل سهعاملی فاما -فرنچ
جهت بررسی رابطه علّی سودآوری استراتژیهای شتاب از مدل سهعاملی فاما -فرنچ
( )1993استفاده میشود .این مدل در مقایسه با مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای
دربردارنده دو عامل اضافی است SMB ،و  ،HMLتا بتواند بازده مازادی را که شاید
ناشی از تأثیر این عاملهاست توجیه نماید .پارامترهای مدل سهعاملی با استفاده از
رگرسیون میانگین بازده تخمین زده میشود .افزون بر این ،بهمنظور شناسایی علت وجود
پدیده شتاب ،آلفای محاسبهشده مدل با میانگین بازده استراتژیهای شتاب مقایسه
میگردد .اگر آلفا تفاوت معناداری با عدد صفر داشته باشد ،مدل سهعاملی نمیتواند
تفاوت در بازدههای محققشده را با موفقیت توجیه نماید.
تعد ی ل بازده و امت یاز شاخص ترک ی بی راهبری شرکتی بر اساس نوع صنعت

طبق یافتههای ماسکُوِتز و گرینبِلَت ( ،)1999شتاب را میتوان به نوع صنعت شرکتهای
حاضر در پرتفوی نیز نسبت داد .بنابراین ،بهمنظور از بین بردن اثر احتمالی عامل مزبور الزم
است بازده و امتیاز شاخصترکیبی راهبری شرکتی بر اساس نوع صنعت شرکت موردنظر
تعدیل گردد .تعدیل بازده بهصورت زیر خواهد بود:
معادله شماره () 1
جاییکه:
𝑖 :سهم (شرکت)
𝑗 :نوع صنعت
𝑡 :زمان (ماه)
𝑡𝑗𝑖𝑅 :بازده تعدیلشده سهم 𝑖 متعلق به صنعت 𝑗 در زمان 𝑡
𝑡𝑗𝑖𝑟 :بازده سهم 𝑖 متعلق به صنعت 𝑗 در زمان 𝑡
𝑡𝑗̅𝑟 :میانگین بازده صنعت 𝑗 در زمان 𝑡
𝑡̅𝑟 :میانگین بازده بازار در زمان 𝑡

𝑡̅𝑟 𝑅𝑖𝑗𝑡 = 𝑟𝑖𝑗𝑡 − 𝑟̅𝑗𝑡 +
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تعدیل بازده بر اساس نوع صنعت ( 𝑡𝑗𝑖𝑅) عملکرد کل آن صنعت را مشخص میسازد.
دادههای تعدیلشده ،اثر صنعت را در نظر میگیرند و مانع از آن میشوند که پدیده شتاب
ناشی از عملکرد این عامل باشد .در واقع ،اگر شتاب همچنان وجود داشته باشد میتوان
علت آن را به عاملهایی غیر از نوع صنعت نسبت داد .افزون بر این الزم است ،امتیاز
شاخص ترکیبی راهبری شرکتی نیز بر اساس اثر صنعت تعدیل شود .فرمول ریاضی تعدیل
امتیاز شاخص مذکور بهصورت زیر خواهد بود:
معادله شماره () 2

𝑖𝑔𝑐 𝐶𝐺𝐼𝑖𝑗𝑡 = 𝑐𝑔𝑖𝑖𝑗𝑡 −
𝑖𝑔𝑐 ̅̅̅̅𝑗𝑡 +
𝑡̅̅̅̅

جاییکه:
𝑖 :سهم (شرکت)
𝑗 :نوع صنعت
𝑡 :زمان (ماه)
𝑡𝑗𝑖𝑖𝑔𝑐 :امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی سهم 𝑖 متعلق به صنعت 𝑗 در زمان 𝑡
𝑖𝑔𝑐 :میانگین امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی صنعت 𝑗 در زمان 𝑡
𝑡𝑗̅̅̅̅
𝑖𝑔𝑐 :میانگین امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی بازار در زمان 𝑡
𝑡̅̅̅̅
𝑡𝑗𝑖𝐼𝐺𝐶 :امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی تعدیلشده سهم 𝑖 متعلق به صنعت 𝑗 در زمان 𝑡

شرکتی که بهخاطر دارا بودن امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی کمتر از  7/26در
پرتفوی دموکراتیک جای نگرفته است ،پس از این تعدیل میتواند جزئی از آن گردد .این
مورد تنها زمانی ممکن است رخ دهد که میانگین امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی
صنعت موردنظر کمتر از میانگین امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی بازار باشد .عکس
این حالت برای شرکتهای مستبد مصداق خواهد داشت.

یافتههای پژوهش
در جدول ( ،)3آمارههای توصیفی نمونه مورداستفاده در پژوهش شامل حداقل ،حداکثر،
میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی بازده پرتفویهای شتاب ،اندازه
شرکت ،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی ارائه
شدهاند .جدولهای ( )4و ( ،)5میانگین بازده ماهانه استراتژیهای شتاب کوتاهمدت (،)3/6
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میانمدت ( )6/6و بلندمدت ( )12/6را نشان میدهند .یافتههای پژوهش حاکی از آن است
که در بازه زمانی  1387/01/31تا  ،1396/12/29از بین سه استراتژیشتاب فوق ،تنها
استراتژی شتاب میانمدت که از دوره تشکیل و نگهداری  6ماهه استفاده میکند ،سودآور
است .جَگِدیش و تیتمِن ( )2001میانگین بازده ساالنه استراتژی شتاب ( )6/6را برای سهام
بزرگ طی سالهای  1990تا  10/56 ،1998درصد اعالم میکنند .در پژوهش پیشرو،
میانگین بازده ماهانه استراتژی مذکور و مقدار آماره  tآن با استفاده از دادههای خام
(تعدیلنشده) در بازه زمانی مورداشاره ،به ترتیب  2/39درصد و  2/28است .اعمال
تعدیلهای مرتبط با نوع صنعت ،میانگین بازده ماهانه را به  2/15درصد و مقدار آماره  tرا به
 2/06میرساند .ارقام ذکرشده نشان میدهد این استراتژی شتاب در طول زمان سودآور
باقیمانده ،هرچند معناداری آماری آن کاهش یافته است.
آلفاهای مدل سهعاملی گزارششده در جدولهای ( )4و ( )5نشان میدهد پیشبینی
مدل تا چه اندازه از عملکرد واقعی فاصله داشته است .آلفاهای مثبت مدل سهعاملی که از
میانگین بازده ماهانه استراتژیهای شتاب بزرگتر هستند ،از وجود پدیده شتابی خبر
میدهند که توسط مدل مذکور توضیح داده نشده است.
جدول ( )3آمار توصیفی
حداقل

حداک

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

30/31

-1/44

0/50

24/78

-0/52

0/08

13/85

13/66

1/69

0/67

0/14

0/60

0/48

0/43

1/40

2/70

6/27

6/25

1/30

0/11

-0/72

ثر

)%( Return

-46/84

Size

10/41

18/88

BTM

-1/21

2/86

CGI

3/22

9/30

 :Returnبازده پرتفویهای شتاب
 :Sizeاندازه شرکت (لگاریتم ارزش بازار)
 :BTMنسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
 :CGIامتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی
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جدول ( .)4سودآوری استراتژیهای شتاب با استفاده از دادههای خام
3

J
6

W
%9/95

L
%10/36

2/31

2/49

WML
-%0/41

FFα
%1/16

W
%22/33

1/

0/84

2/78

K
6
WML
L
%2/39 %19/94
2/28

2/56

12
FFα
%4/72

W
%43/23

1/33

3/57

L
%49/53

WML
-%6/30

FFα
%3/77

2/24

1/01

3/78

 :Jدوره تشکیل
 :Kدوره نگهداری
 :Wمیانگین بازده ماهانه پرتفوی برنده
 :Lمیانگین بازده ماهانه پرتفوی بازنده
 :WMLبازده استراتژی شتاب
 :FFαآلفای مدل سهعاملی فاما  -فرنچ

جدول ( .)5سودآوری استراتژیهای شتاب با استفاده از دادههای تعدیلشده بر اساس صنعت
3

J
6

K
6

W
%8/83

2/22

L
%9/41

WML
-%0/58

FFα
%1/09

W
%23/55

L
%21/40

WML
%2/15

FFα
%4/38

W
%44/45

2/52

1/31

0/95

2/67

2/55

2/06

1/37

3/55

12
WML
L
-%6/73 %51/18

3/86

2/

FFα
%3/68

1/09
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پرتفویهای دموکراتیک و مستبد – امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی
بهمنظور تمایز قائل شدن بین سبک دموکراتیک و مستبدانه راهبری شرکتی از امتیاز
شاخص ترکیبی راهبری شرکتی استفاده شده است .شرکتهای دارای امتیاز شاخص
ترکیبی راهبری شرکتی حداقل  7/26در پرتفوی دموکراتیک جای میگیرند .پس از
اعمال تعدیلهای الزم بر اساس نوع صنعت ،معیار قرار گرفتن در پرتفوی دموکراتیک
دارا بودن امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی حداقل  7/10خواهد بود .شرکتهایی که
امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی آنها قبل از اعمال تعدیلها حداکثر  4/84و پس از
آن حداکثر  4/90است ،پرتفوی مستبد را تشکیل میدهند .در جدولهای ( )6تا ( ،)8نتایج
مقایسه اثر شتاب در پرتفویهای دموکراتیک و مستبد با استفاده از دادههای خام ذکر شده
است.
جدول ( .)6سودآوری استراتژیشتاب ( )3/6با توجه به ماهیت راهبری شرکتی

FFα

Democracy
WML
%7/64

Dictatorship
WML
-%4/33

– )(Democracy WML
)(Dictatorship WML
%11/97

2/22

2/06

2/75

%8/44

-%5/01

%13/45

1/66

2/16

3/23

 :Democracy WMLبازده استراتژی شتاب در پرتفویهای دموکراتیک
 :Dictatorship WMLبازده استراتژی شتاب در پرتفویهای مستبد

جدول ( .)7سودآوری استراتژیشتاب ( )6/6با توجه به ماهیت راهبری شرکتی

FFα

– )(Democracy WML
)(Dictatorship WML
%20/21

Democracy
WML
%13/55

-%6/66

3/01

2/89

3/23

%14/01

-%6/67

%20/68

2/11

2/32

3/67

Dictatorship WML
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جدول ( .)8سودآوری استراتژیشتاب ( )12/6با توجه به ماهیت راهبری شرکتی

FFα

– )(Democracy WML
)(Dictatorship WML
-%0/22

Democracy WML

Dictatorship WML

-%2/77

-%2/55

1/44

1/03

0/55

%3/67

-%3/24

%6/91

1/55

1/99

2/25

جدولهای ( )9تا ( )11نیز نتایج مقایسه اثر شتاب در پرتفویهای دموکراتیک و مستبد
را با استفاده از دادههای تعدیلشده بر اساس صنعت نشان میدهد.
جدول ( .)9سودآوری استراتژیشتاب ( )3/6با توجه به ماهیت راهبری شرکتی

FFα

– )(Democracy WML
)(Dictatorship WML
%10/74

Democracy WML

Dictatorship WML

%6/31

-%4/43

2/04

1/99

2/89

%7/45

-%4/78

%12/23

2/12

1/89

3/63

جدول ( .)10سودآوری استراتژیشتاب ( )6/6با توجه به ماهیت راهبری شرکتی

FFα

– )(Democracy WML
)(Dictatorship WML
%17/87

Democracy
WML
%11/76

-%6/11

2/67

2/33

3/44

%12/49

-%5/56

%18/05

2/04

2/54

3/26

Dictatorship WML

جدول ( .)11سودآوری استراتژیشتاب ( )12/6با توجه به ماهیت راهبری شرکتی

FFα

– )(Democracy WML
)(Dictatorship WML
-%1/09

Democracy
WML
-%4/87

-%3/78

1/07

1/89

0/98

%2/24

-%5/67

%7/91

1/24

1/78

2/34

Dictatorship WML
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با توجه به جدولهای ( )6تا ( ،)11مشاهده میشود که در بین شرکتهای
دموکراتیک ،استراتژیهای شتاب کوتاه و میانمدت ،عایدی مثبت و قابلمالحظهای را
نصیب سرمایهگذاران میکنند ،اما عایدی هر سه استراتژی شتاب در شرکتهای ناقض
حقوق سهامداران منفی و معنادار است .همچنین میتوان گفت که این عایدیها ناشی از
اثر صنعت نبوده و با استفاده از مدل سهعاملی فاما -فرنچ قابلتوجیه نمیباشد .آن قسمت از
عایدیهای استراتژیهای شتاب که قابلانتساب به عامل نوع صنعت نیست ،منطقاً باید
ناشی از سایر عوامل باشد .در مدل سهعاملی این موضوع آزمون میشود که آیا وجود
پدیده شتاب مربوط به سه عامل معرفیشده در مدل مزبور است یا خیر .حتی با استفاده از
مدل سهعاملی و آلفاها (مقادیر ثابتی) که اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش
بازار را در نظر میگیرند ،باز هم بخش قابلمالحظهای از پدیده شتاب بدونتوجیه باقی
میماند.
تفاوت مابین اثر شتاب در پرتفویهای دموکراتیک و مستبد یکی از یافتههای مهم این
پژوهش است .با توجه به نظریه انتشار تدریجی اطالعات هانگ و همکاران ( ،)2000نتایج
پژوهش پیشرو حاکی از آن است که بازار سهام به اطالعات منتشرشده توسط شرکتهای
مستبد واکنش افراطی نشان میدهد .در مقابل ،واکنش تفریطی بازار سهام به اطالعات
منتشرشده توسط شرکتهای دموکراتیک آنها را با اثر شتاب مثبت مواجه میسازد .به این
ترتیب ،فرضیه فشار بازار تأیید و فرضیه جبههگیـری مدیریت رد میشود .طبق فرضیه فشار
بازار ،شرکتهای دموکراتیک با احتمال کمتری اقدام به انتشار اطالعات محرمانه
میکنند .در مقابل ،فرضیه جبههگیـری مدیریت نشان میدهد احتمال انتشار همه اطالعات
دردسترس توسط مدیران شرکتهای مستبد کمتر است ،زیرا آنها مایلند بهجای تمرکز بر
اهداف شرکت ،مقاصد شخصی خود را دنبال نمایند .اگر فرضیه جبههگیـری مدیریت
صحیح باشد ،در این صورت شرکتهای مستبد در مقایسه با شرکتهای دموکراتیک اثر
شتاب بیشتری را از خود نشان میدهند.
سودآوری استراتژیهای شتاب کوتاه و میانمدت مورداستفاده در پژوهش پیشرو،
فرضیه بازار کارا را نیز نقض میکند .طبق فرضیه مزبور ،همه اطالعات موجود در قیمت

تأثیر ماهیت راهبری شرکتی بر سودآوری استراتژیهای شتاب 119 ...

سهم منعکس میشود و سرمایهگذاران نمیتوانند با استفاده از استراتژیهای معامالتی
بدونریسک بازده بیشتری را نسبت به بازار کسب کنند .مدل سهعاملی که نسخه تعدیل-
شده مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای است و فرضیه بازار کارا قادر به توجیه بازده
غیرعادی مورداشاره در این نوشتار نیستند.

خالصه پژوهش و نتیجهگیری
در این پژوهش ،نقش ماهیت راهبری شرکتی در بروز اثر شتاب با استناد به دادههای نمونه
ای متشکل از  110شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی
 1387/01/31تا  1396/12/29تجزیه و تحلیل شد .اثر شتاب یا استمرار بازده در میانمدت،
که طی دو دهه گذشته در بازارها و دورههای زمانی متفاوت مشاهده شده است ،با استفاده
از دو دیدگاه قابلتشریح میباشد :دیدگاه مبتنی بر ریسک و دیدگاه رفتاری .دیدگاه اول،
وجود اثر شتاب را بهعنوان پاداشی برای تحمل ریسک معرفی میکند ،اما دیدگاه دوم آن
را ناشی از واکنش افراطی یا تفریطی سرمایهگذاران میداند.
افزون بر این ،شرکتها با توجه به امتیاز شاخص ترکیبی راهبری خود در یکی از دو
طبقه دموکراتیک یا مستبد قرار گرفتند .طبقه دموکراتیک شامل شرکتهای مدافع حقوق
سهامداران و طبقه مستبد دربرگیرنده شرکتهای ناقض حقوق سهامداران است .همچنین،
بهمنظور بررسی رابطه راهبری شرکتی و میزان افشای اطالعات ،دو فرضیه رقیب معرفی
شد :فرضیه فشار بازار و فرضیه جبههگیـری مدیریت .طبق فرضیه اول ،مدیران شرکتهای
دموکراتیک ،برخالف همتایان خود در شرکتهای مستبد ،بهدلیل فشار وارده از جانب
سهامداران برای ایجاد بازده مثبت در کوتاهمدت ،اطالعات محرمانه و بهخصوص
اطالعات منفی اندکی را منتشر میکنند .طبق فرضیه دوم ،مدیران شرکتهای مستبد،
برخالف مدیران شرکتهای دموکراتیک ،برای جلوگیری از کاهش مزایای شخصی خود
در نتیجه افزایش شفافیت ،اطالعات محرمانه کمتری را افشا میکنند.
در پژوهش پیشرو ،برای توصیف اثر شتاب ،دوره تشکیل  6ماهه و دورههای
نگهداری  6،3و  12ماهه ،انتخاب شد .ابتدا سودآوری سه استراتژی شتاب کوتاهمدت
( ،)3/6میانمدت ( )6/6و بلندمدت ( )12/6مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که در
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بازه زمانی فوق هم با استناد به دادههای خام و هم با توجه به دادههای تعدیلشده بر اساس
صنعت ،تنها استراتژی شتاب میانمدت که از دوره تشکیل و نگهداری  6ماهه استفاده می-
کند ،سودآور است .سپس ،سودآوری استراتژیهای شتاب در هر یک از دو طبقه
دموکراتیک و مستبد مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد ماهیت راهبری شرکتی بر سودآوری استراتژیهای شتاب
تأثیرگذار است .استراتژیهای شتاب کوتاهمدت و میانمدتی که سهام برنده پرتفوی
دموکراتیک و سهام بازنده پرتفوی مستبد را خریداری کرده و سهام بازنده پرتفوی
دموکراتیک و سهام برنده پرتفوی مستبد را به فروش میرسانند ،ماهانه بازدهای معادل
 11/97و  20/21درصد را بهطور میانگین کسب میکنند .با در نظر گرفتن اثر نوع صنعت
و اعمال تعدیلهای مربوطه ،سودآوری استراتژیهای فوق به ترتیب به  10/74و 17/87
درصد کاهش مییابد .بنابراین ،عامل نوع صنعت قادر به توضیح کامل یافتههای این
پژوهش نیست .همچنین ،آلفاهای مثبت و معنادار مدل سهعاملی حاکی از آن است که
مدل مزبور با استفاده از عاملهایی مانند اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش
بازار نمیتواند این بازدههای غیرعادی را توجیه نماید.
عالوه بر این ،بر اساس یافتههای پژوهش پیشرو ،در بین شرکتهای دموکراتیک،
استراتژیهای شتاب کوتاه و میانمدت ،عایدی مثبت و قابلمالحظهای را نصیب سرمایه
گذاران میکنند ،اما عایدی هر سه استراتژی شتاب در شرکتهای ناقض حقوق
سهامداران منفی است .تحقق بازده قابلمالحظه حاصل از بهکارگیری استراتژیهای شتاب
کوتاهمدت و میانمدت توسط شرکتهای دموکراتیک و مواجهه شرکتهای مستبد با
بازده منفی حاصل از هر سه استراتژی شتاب ،شاهدی دالّ بر وجود فرضیه فشار بازار است.
این موضوع تصدیق مینماید که مدیران شرکتهای پشتیبان حقوق سهامداران در مقایسه
با همتایان خود در شرکتهای ناقض حقوق سهامداران ،اطالعات محرمانه کمتری را افشا
میکنند .افزون بر این ،مشاهده شد که بازدههای استراتژیهای شتاب فوقالذکر پس از
اعمال تعدیلهای مرتبط با نوع صنعت ،اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش
بازار ،همچنان استواری خود را حفظ میکنند.
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پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی با انتخاب نمونه آماری بزرگتر و قلمرو زمانی
طوالنیترسودآوری استراتژیهای شتاب سود و شتاب صنعت در قالب فرضیههای
مورداشاره بررسی شود ،تأثیر نماگرهای کالن اقتصادی ،معیارهای کیفیت سود و
معیارهای کیفیت اطالعات حسابداری بر سودآوری استراتژیهای شتاب قیمت ،شتاب
سود و شتاب صنعت مطالعه شود ،نقش وضعیت بازار سهام در سودآوری استراتژیهای
شتاب تحلیل شود ،اثرگذاری بحران مالی بر سودآوری استراتژیهای شتاب مورد بررسی
قرار گیرد ،و رابطه بین سودآوری استراتژیهای شتاب با ساختار سرمایه و ساختار مالکیت
مطالعه شود.
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