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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر متغیرهاي مختلف بر بازدهی صندوقهاي سرمایهگذذاري مشذترد در ایذران انجذام
شده است؛ این متغیرها عبارت از :تعداد واحدهاي سرمایهگذاري صذندوقهذا؛ بذانکی بذودن یذا نبذودن صذندوقهذا؛ رتبذه
كارگزاري صندوقها (مدیران صندوقها)؛ نسبت فعالیت معامالتی صندوقها؛ اندازه صندوقها؛ عمر صذندوقهذا؛ ارزش
صدور و ارزش ابطال صندوقها و بازده بازار است .در این پذژوهش االالعذات  93صذندوق سذرمایهگذذاري مشذترد در
یک بازه زمانی  81ماهه از مهر ماه سال 4931تا شهریور ماه سال  4938بررسی شده است .براي تخمذین پارامترهذاي الگذو
از الگوي رگرسیون معمولی ( )OLSو دادههاي مختلط (دیتا پانل) استفاده شده است .نتایج حاصذل از آزمذون فرهذیههذا
نشان میدهد كه بین تعداد واحدهاي سرمایه گذاري صندوق ،نسذبت فعالیذت معذامالتی صذندوق ،انذدازه صذندوق ،عمذر
صندوق ،ارزش صدور ،ارزش ابطال ،بازده بازار و بازده صندوق رابطه معنذاداري ووذود دارد ،ولذی بذین بذانکی بذودن یذا
نبودن صندوقها و بازده صندوقها رابطذه معنذاداري ووذود نذدارد .همچنذین شذواهد حذاكی از ایذن اسذت كذه بذین رتبذه
كارگزاري صندوقها (مدیران صندوقها) و بازدهی صندوقها رابطه معناداري ووود ندارد.
واژههای کلیدی :صندوق سرمایهگذاري مشذترد ،تعذداد واحذد سذرمایهگذذاري صذندوقهذا ،بذانکی بذودن یذا نبذودن
صندوقها ،رتبه كارگزاريها ،بازدهی صندوق سرمایهگذاري مشترد.

* نویسنده مسؤول
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مقدمه

صذذندوق سذذرمایهگذذذاري مشذذترد یکذذی از انذذوا

در تمام ووامع امروزي ،واحدهاي صنعتی ،خدماتی

شركتهاي سرمایهگذاري است كه بذا سذاختار سذرمایه

و یا بازرگانی براي فعالیت در وامعه نیاز بذه منذابع مذالی

متغیذذر (بذذه شذذکل امذذروزي) بذذراي بذذار نخسذذت در شذذهر

كافی براي فعالیت دارند و این واحدها به وهت كاهش

بوستون آمریکذا در سذال  4381ایجذاد شذد [ .]84از آن

ریسک فعالیت خذود ،بذه انتشذار اوراق بهذادار مبذادرت

سال تاكنون صندوقهذاي سذرمایهگذذاري در وهذان بذه

میكنند و از این الریق وووه مذازاد افذراد و خانوارهذا و

ویژه در آمریکا به صورت موفقیت آمیزي فعالیت خذود

اشخاص حقوقی را به الرف خود میكشانند .بذا عنایذت

را توسعه دادهاند ،به الوري كه الی سالیان گذشته تعداد

به این امر كه همه سرمایهگذاران بازار سرمایه بذه دنبذال

این صندوقها در دنیا همواره رو بذه صذعود بذوده و ایذن

افزایش منافع خود هستند و با نگاه به ریسذکهذایی كذه

تعذذداد از  14974صذذندوق در سذذال  8111بذذه بذذیش از

در صذذنایع مختلذذف ووذذود دارد ،سذذرمایهگذذذاران بذذراي

 99911صذذندوق در پایذذان سذذال  8117رسذذید [ .]1ایذذن

سذذرمایهگذذذاري ،خذذود بایذذد بذذه تجزیذذه و ت لیذذل دقیذذق

صندوق ها در ایران براي اولین بار در قانون بذازار اوراق

گزارشهذاي مذالی و اوراق بهذادار اقذدام كذرده و یذا از

بهادار مصوب سال  4921مذورد تووذه قذرار گرفذت .از

مشاوران و متخصصان بازارهاي مالی و یا صذندوقهذاي

مذذرداد مذذاه سذذال  4927بذذه بعذذد تعذذداد صذذندوقهذذاي

سذذرمایهگذذذاري مشذذترد 4بذذراي سذذرمایهگذذذاري خذذود

سرمایهگذاري با سرمایه متغیذر افذزایش یافذت .بذه الذور

اسذذتفاده كننذذد .بذذر اسذذاس قذذانون بذذازار اوراق بهذذادار

مثذذذذال تذذذذا  9ماهذذذذه اول سذذذذال  97 ،4923صذذذذندوق

ومهوري اسذالمی ایذران ،صذندوق سذرمایه گذذاري بذه

سرمایهگذاري فعال در ایران فعالیذت مذیكردنذد كذه از

شرح زیر تعریف شده اسذت؛ نهذادي مذالی كذه فعالیذت

این تعداد  1صندوق با درآمد ثابت و  99صندوق سذهام

اصذذلی آن سذذرمایه گذذذاري در اوراق بهذذادار اسذذت و

بود [ .]49با تووه به عمر كم این صندوقها در ایران ،از

مالکان آن بذه نسذبت سذرمایهگذذاري خذود ،در سذود و

زمانی كه بذه ووذود آمذدهانذد تذا كنذون ،شذواهد نشذان

زیان صندوق شریکاند [.]48

میدهد كه رشد زیذادي كذردهانذد .ایذن رشذد نمایذانگر

صذذندوق سذذرمایهگذذذاري مشذذترد ،مجموعذذهاي از

اقبال عمومی سرمایهگذاران به آنهذا در عرصذه اقتصذاد

وووه سذرمایهگذذاران را ومذعآوري كذرده و اقذدام بذه

ملی است [ .]41صندوقهاي سرمایهگذذاري بذا سذرمایه

خرید اوراق بهادار گوناگون البذق اساسذنامه و امیدنامذه

متغیر 8و شركتهاي سرمایهگذاري با سرمایه ثابذت 9دو

صندوق مذیكنذد و امکذان مذدیریت حرفذهاي و متنذو

صندوقی هستند كه در زمینه مدیریت سذبد سذهام مذورد

سذذذازي مناسذذذر را فذذذراهم مذذذیآورد موهذذذوعی كذذذه

تووه سرمایهگذاران قرار گرفتهاند .سذاختار صذندوقهذا

سرمایهگذاران خرد به تنهایی قذادر بذه انجذام آن نیسذتند

به صورتی هستند كه  8گذروه اركذان نرذارتی و اركذان

[ .]1این صندوقهذا در ایذران بذا مذدیریت شذركتهذاي

مدیریتی براي آنها در نرر گرفته شده است .تعبیه اركان

كارگزاري اداره میشوند و با مقررات خاص خذود كذه

متعدد نرارتی بر عملکرد صندوقها و ایجاد ساز و كذار

ت ذذت نرذذارت سذذازمان بذذورس و اوراق بهذذادار اسذذت؛

نرذذذارتی مسذذذتمر بذذذه افذذذزایش سیاسذذذتهذذذاي كنتذذذرل

فعالیت میكنند.

داخلی،كذذاهش ریسذذک دارایذذیهذذا و كسذذر بذذازدهی
1. Mutual Fund

2. Open End Funds
3. Closed End Funds
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معقول متناسذر بذا سذطی ریسذک پذیرفتذه شذده منجذر

به این صورت مطرح میگردد كه آیا تعذداد واحذدهاي

میشود [.]9

سرمایهگذاري صندوقها ،رتبه كذارگزاريهذا (مذدیران

یکی از معیار هاي مهم تصمیمگیري سرمایهگذاران،

صندوقها) و بانکی بودن یا نبودن صذندوقهذا در كنذار

نرخ بازدهی صندوق است .این بازدهی توسط مذدیریت

متغیرهاي دیگر همچون نسبت فعالیت معامالتی ،انذدازه

صذذذندوقهذذذا بذذذا اسذذذتفاده خذذذالص ارزش هذذذر واحذذذد

صندوق ،عمر صذندوق ،ارزش صذدور ،ارزش ابطذال و

سرمایهگذاري 4در پایان هر روز افشا مذیشذود .خذالص

بذذازده بذذازار بذذر بذذازدهی صذذندوقهذذاي سذذرمایهگذذذاري

ارزش هر واحذد سذرمایهگذذاري عبذارت از ارزش روز

مشترد تأثیر میگذارد؟

دارایی هاي صندوق در پایان آن روز منهاي بذدهیهذاي
صذذندوق در پایذذان آن روز تقسذذیم بذذر تعذذداد واحذذدهاي

چارچوب نظری

سرمایهگذاري نزد سذرمایهگذذاران در پایذان همذان روز

بررسی رابطه حجم معذامالت ،تغییذر قیمذت و بذازده

است .قیمت صدور و ابطال واحدهاي سرمایهگذاري بذا

سهام از موهو هاي اسذت كذه از سذال  4313تذا كنذون

اسذذذتفاده از همذذذین نذذذرخ (خذذذالص ارزش هرواحذذذد

مورد تووه شذدید پژوهشذگران مذالی و اقتصذادي قذرار

از منرذذور نمذذودن هزینذذه معاملذذه

گرفته است و اولین پژوهشذگري كذه بذه ارتبذاج حجذم

مشذذخص مذذیشذذود .ایذذن بذذر خذذالف شذذركتهذذاي

معامالت و تغییر قیمذت پرداخذت ،آسذبورن بذود [ .]8از

سرمایهگذاري است كذه ارزش سذهام آنهذا بذا تووذه بذه

د یلی كه به منرور توویه ارتباج مثبت بین بازده سذهام

سذذرمایهگذذذاري) پ ذ

و حجم معامالت ارایه شذده اسذت موهذو یذو شذکل

عرهه و تقاها بازار مشخص میشود.

1

8

بودن تغییرات قیمذت و حجذم معذامالت در الذول یذک

( ،)8113تذذا ت و راف ،)8113( 9كذذارپوف،)4327( 1

روز معامالتی است كه این كار توسط كالف ،لیذو وفذام

پورزمذذانی و همکذذاران ( )4923و سذذعیدي و همکذذاران

با استفاده از تعذداد خبرهذاي وارده بذه بذازار ،قذدرمطلق

( )4923تأثیر برخی عوامل و ویژگیهاي صذندوقهذا از

بازدهی و حجم معامالت به بررسی نوسانهذاي بذازده و

ومله حجم معامالت ،كذه بذر نسذبت فعالیذت معذامالتی

ورود االالعات در الذول یذک روز معذامالتی ( 48دوره

صذذندوقهذذا تذذأثیر مذذیگذذذارد ،انذذدازه صذذندوق ،عمذذر

نیم ساعتی) انجام گرفته است؛ كه از مطالعه كالف ،لیذو

صندوق ،ارزش صذدور ،ارزش ابطذال و بذازده بذازار بذر

و فام میتذوان نتیجذه گرفذت كذه فزونذی گذرفتن حجذم

بازدهی صندوقها مورد تأیید قرار گرفته اسذت .در ایذن

معامالت ،تغییر قیمت و تعداد اخبار رسذیده بذه بذازار در

پژوهش نیز در كنار متغیرهاي مذكور ،در وهت توسذعه

دوره هاي آغاز و پایان معامالت در هر روز ،دلیلی براي

مذذدلهذذاي قبلذذی ،از متغیرهذذاي دیگذذري همچذذون تعذذداد

ارتباج مثبت این متغیرهاسذت [ ]8و در ایذن پذژوهش از

واحدهاي سرمایهگذذاري صذندوقهذا ،بذانکی بذودن یذا

حجم معامالت بذراي م اسذبه نسذبت فعالیذت معذامالتی

نبودن صندوق ها و رتبه كذارگزاري صذندوق هذا (مذدیر

صندوق هاي سرمایهگذاري مشترد استفاده شده است.

صندوق ها) استفاده شده است .لذا مسأله پژوهش حاهر

واود ( )8112در پژوهشی اندازه صذندوق را بذه عنذوان

البذذق پذذژوهشهذذاي انجذذام شذذده از وملذذه وذذاود

)1 Net Asset Value (NAV
2. Javed
3. Talat & Rauf
4. Karpoff

عامذذل اثرگذذذار بذذر بذذازدهی صذذندوقهذذا معرفذذی كذذرد و
5. U-Shape
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استد ل او این بود كذه هذر ذه صذندوق بزرگتذر باشذد

البق من نی یادگیري ،4هنگامی كذه شخصذی فعذالیتی را

می تواند تنذو بیشذتري ایجذاد كنذد و ایذن بذر عملکذرد

به صورت مداوم انجام میدهد ،آن شخص در انجام آن

صندوق اثر گذار است [ .]88متغیرهاي مورد بررسی در

فعالیت مهارت پیدا میكند و به مرور زمذان آن فعالیذت

این پژوهش براساس مبذانی نرذري و همچنذین براسذاس

را با كیفیت با تري انجام میدهد []47؛ به همین وهذت

پژوهش هاي انجام شده در این حذوزه گذردآوري شذده

از عمر صندوق به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر بذازدهی

است.

صندوقها ،استفاده شده است .در پژوهشهذایی كذه در

با تووذه بذه ایذن كذه صذندوقهذاي سذرمایهگذذاري

حوزه صندوقهاي سرمایهگذاري مشذترد انجذام شذده

مشترد بانکی از بنیه و پشتوانه مالی و نقدینگی با تري

است اثر متغیرهایی از ومله ارزش صدور ،ارزش ابطذال

نسبت به صندوقهذاي غیذر بذانکی برخذوردار اسذت ،در

وانذذدازه صذذندوق بذذر بذذازده صذذندوق تأییذذد شذذده اسذذت

نتیجه می تذوان اسذتنباج كذرد كذه ایذن حجذم نقذدینگی

[ .]88،47همچنین بذا تووذه بذه پژوهشذی كذه سذعیدي و

می تواند در میزان سرمایهگذاري و حجم معامالت و در

همکذاران ( ،)4923در رابطذذه بذذا عوامذذل مذذؤثر بذذر بذذازده

نتیجه بازدهی آنها تأثیر بگذذارد .همچنذین بذا تووذه بذه

صندوقهاي سرمایهگذاري سهام ،انجام داده است و در

این كه رتبهبندي كذارگزاران بذر مبنذاي میذزان سذرمایه،

پیشینه پژوهش نیز به آن اشاره شده است ،بازده بازار بذه

تعذذداد مشذذتریان ،دفتذذر پذذذیرش فعذذال و سذذایر عوامذذل

عنوان متغیر اثرگذار بر بازده صندوق در نرر گرفته شده

اعتباري مربوج به كارگزاران از الرف مدیریت نرذارت

است [.]7

بر كذارگزاران سذازمان بذورس و اوراق بهذادار صذورت
میگیرد ،می توان بیذان كذرد ،كذارگزاران ،كذه مذدیران

پیشینه پژوهش

صندوقهاي سرمایهگذاري مشترد هسذتند ،مذیتواننذد

اسذذذتفن و پتریذذذک ،)8141( 8نشذذذان دادنذذذد كذذذه

با تووه به رتبه خود بذه اعتبذار صذندوق سذرمایهگذذاري

ت لیلگذذران خریذذد م ذذور بذذه الذذور قابذذل تذذووهی بذذر

مشترد خذود بیفزایذد و بذا تووذه بذه ایذن كذه یکذی از

تصمیمهاي معامالت تأثیر میگذارند .آنها بیذان كردنذد

مذذواردي كذذه سذذرمایهگذذذاران در سذذرمایهگذذذاري خذذود

مدیران صندوق ها به شذدت از پیشذنهادهاي ت لیلگذران

مدنرر قذرار مذیدهنذد عوامذل م یطذی صذندوقهاسذت

پیذذروي مذذیكننذذد .بذذازدههذذاي غیرعذذادي نسذذبت بذذه

افذذزایش مشذذتریان

تذذأثیر بذذر

[ ،]41ایذذن افذذزایش اعتبذذار باعذذ

پیشذذنهادهاي ت لیلگذذران خریذذد م ذذور باع ذ

افذزایش حجذم معذامالت و

عملکرد معامالت صندوقهاي سرمایهگذاري مذیشذود.

افزایش بذازدهی صذندوقهذا مذیشذود.

معامالت انجذام شذده از الریذق پیشذنهادهاي ت لیلگذران

همچنذذین بذذه دلیذذل ایذذن كذذه افذذزایش تعذذداد واحذذدهذذاي

خرید م ور نسبت به دیگر معذامالت ،بذازدهی بذا تري

سرمایهگذذاري در دسذت سذرمایهگذذاران بذر نقذدینگی

دارند .در كل ،تأثیر ت لیلگران خریذد م ذور مذؤثرتر از

صندوقهاي سرمایهگذاري میافزاید و این نقدینگی در

ت لیلگران فروش م ذور اسذت [ .]81ذن 9و همکذاران

میزان حجم معامالت صذندوقهذا مذؤثر اسذت ،بنذابراین

( )8149نیز به تأثیر برون سپاري مدیریت صذندوقهذاي

صندوق ها و در نتیجه باع
در نهایت باع

تعذذداد واحذذدهاي سذذرمایهگذذذاري مذذیتوانذذد بذذر بذذازده
صندوقها تأثیر گذار باشد.

1. Learning Curve
2. Stefan & Patrich
3. Chen
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سرمایهگذاري مشترد بذر عملکذرد و انگیذزههذاي ایذن

این بود كه هر ه صندوق بزرگتر باشد ،میتواند تنذو

صندوقهذا پرداختنذد .آنهذا بیذان كردنذد ،صذندوقهذا،

بیشتري ایجاد كند و این میتواند بذر عملکذرد صذندوق

مذذدیریت یذذک قسذذمت بزرگذذی از صذذندوق خذذود را بذذه

اثر گذار باشد و همچنین او گفت پیشینه مذدیر صذندوق

شذذركتهذذاي مشذذاورهاي ،بذذرون سذذپاري مذذیكننذذد.

كه همان سوابق مدیر سبد و رشته ت صیلی وي است بذر

پژوهشگران مذكور گفتند ،بعد از انجام اقذدامات اولیذه

بازده صذندوق اثذر گذذار اسذت .در ایذن پذژوهش تذأثیر

برونسپاري در صندوقها ،عملکرد صندوقها ،بذه الذور

سابقه صندوق بر بازدهی آن رد شذد [ .]88در پژوهشذی

تخمینی سه برابر بیشتر از زمذان كنذونی مذیشذود .هذمنا

دیگذذر وبذذر )8117( 8بذذه بررسذذی انتخذذاب بهتذذرین سذذبد

آنهذذا گفتنذذد كذذه صذذندوقهذذاي بذذرونسذذپاري شذذده

سرمایهگذاري با كمترین ریسک ،پرداخذت .نتذایج ایذن

انگیزههاي بیشتري در وهت سرمایهگذاري دارند ،ولذی

پژوهش تأیید كننده نتایج پذژوهشهذاي قبلذی بذود كذه

احتمال دارد به سذبر عملکذرد هذعیف صذندوق بذرون

همگی بیان می داشتند با افزایش تعداد سذهام خریذداري

سذذپاري شذذده و ریسذذک اللبذذی بذذیش از انذذدازه مذذدیران

شذذده از شذذركتهذذاي مختلذذف و ایجذذاد یذذک سذذبد

شذود صذندوق سذرمایهگذذاري

سرمایهگذاري مذی تذوان ریسذک سذرمایهگذذاري را بذه

مشترد با شکست مواوه شود [ .]81ونگ )8141( 4نیز

حذذذداقل رسذذذاند و وبذذذر ایذذذن پذذذژوهش را در مذذذورد

به تأثیر برخی از پیش بینی كنندههایی همچذون ریسذک

صندوقهاي سرمایهگذذاري انجذام و بذه نتذایج یکسذانی

غیر متعارف (بازدههاي غیر عذادي گذشذته) بذر بذازدهی

رسذذید [ .]82ادیسذذون وسذذلی )8111( 9در پژوهشذذی بذذه

صندوق پرداخت كه نتیجه گرفت اگر در گذشته بذازده

بررسی نقش مدیران حرفه اي و غیر حرفهاي بر بذازدهی

غیر عادي با باشد ،باع

كاهش بازده مورد انترذار در

صندوقهاي سرمایهگذذاري پرداخذت .وي در پذژوهش

آینده میشذود و بذر عکذ

آن نیذز صذادق اسذت [.]87

مذكور با تووه به معیارهاي از پیش تعیین شده اقدام بذه

صندوق مذكور ،باعذ

تا ت و راف ( )8113در پژوهشی رابطه اندازه صندوق

تفکیک مدیران حرفهاي از غیر حرفذهاي نمذود و سذپ

و بازده صندوق را مذورد بررسذی قذرار دادنذد و بذه ایذن

به بررسی نقذش ایذن مذدیران در بذازدهی صذندوقهذاي

نتیجه رسید كه انذدازه صذندوق بذا بذازدهی آن ارتبذاالی

سرمایهگذاري پرداخت .نتایج پژوهش او نشذان داد كذه

نذذدارد و نتیجذذه دیگذذر ایذذن پذذژوهش ،تأییذذد تذذأثیر عمذذر

مدیران حرفه اي عملکرد بهتري نسذبت بذه مذدیران غیذر

صذذندوق ،هزینذذه صذذندوق و نسذذبت فعالیذذت بذذر بذذازده

حرفهاي دارند [ .]42ماموقلی و دابوسی )8119( 1نیذز بذه

صندوق بود .بنابراین او بیان كذرد كذه صذندوقهذاي پذر

بررسی بازدهی صندوقهاي سذرمایهگذذاري و ریسذک

سابقه ،داراي بازده بیشتري هستند و به صورت كاراتري

این صندوقها پرداخت .نتذایج پذژوهش او نشذان داد بذا

عمل میكنند [ .]89واود ( )8113در پژوهشی بیان كرد

تووه به ریسک صندوقها ،بذازدهی آنهذا مناسذر بذوده

ریسک (بتا و ان ذراف معیذار) بذر عملکذرد صذندوقهذا

است [ .]81آرتیکی  )8119( 1نیز بذه بررسذی عملکذرد

اثرگذار است .بذه عبذارتی ،هر ذه ریسذک بیشذتر باشذد

صندوقهذاي سذرمایهگذذاري پرداخذت .وي بذراي ایذن

بازده صندوق با تر است .عامل اثر گذار دیگذر ،انذدازه

منرذذذور از میذذذزان خریذذذد و فذذذروش واحذذذدهاي ایذذذن

صندوق معرفی كرده است .استد ل پژوهشذگر مذذكور
1. Wang

2. Weber
3. Addison wesley
4. Mamoghli & Daboussi
5. Artikis
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صندوقهاي سرمایهگذذاري و همچنذین از بذازدهی ایذن

صندوقها تقسیم كردند و نتایج پژوهش آنهذا نشذان داد

صذذندوقهذذا بذذه عنذذوان معیذذاري بذذراي ارزیذذابی عملکذذرد

كذذه در صذذندوقهذذاي بذذا درآمذذد ثابذذت كذذه عمذذده

استفاده نمود [ .]43كذارپوف )4327( 4در یذک مطالعذه

سذذرمایهگذذذاران آن اشذذخاص حقذذوقی هسذذتند بذذازدهی

وامع از پژوهشهاي تجربی نرري در رابطه با تغییذرات

بهتري نسبت به صندوقهاي با درآمذد متغیذر كذه عمذده

قیمت سهام و حجم معامالت ،مشاهده نمذود كذه اغلذر

سذذرمایهگذذذاران آن اشذذخاص حقیقذذی هسذذتند ،دارنذذد و

مطالعات به بررسی روابط همزمان بین حجم معامالت و

همچنین نتایج بررسیهاي دیگذر پژوهشذگران نشذان داد

تغییر قیمت پرداختهاند و اكثرا نیذز ایذن ارتبذاج را مثبذت

كه در مورد سایر صندوقها نیز سرمایهگذذاران حقذوقی

به دست آوردهاند [.]43

عملکرد بهتري نسبت به سذرمایهگذذاران حقیقذی دارنذد

قالیباف اصل و كردي ( ،)4938به بررسی رابطه بذین

[ .]41سذذعیدي و سذذعیدي ( )4927پژوهشذذی بذذر مبنذذاي

نسبت فعالیت معذامالتی و ریسذک ،بذازده و تنذو سذبد

ارتباج بین وریان سرمایه صندوقهاي سرمایهگذذاري و

سرمایه گذاري صندوقهاي سرمایهگذاري ،پرداختنذد و

بازده بازار انجام دادند و وریان سرمایه را به سذه بخذش

نتایج پژوهش آنها بیانگر آن اسذت كذه نسذبت فعالیذت

صدور ،ابطال و خالص وریانهاي نقذدي تقسذیم بنذدي

معامالتی صندوقهاي داراي مدیر سرمایهگذذاري مذرد،

كردند .نتایج پژوهش آنهذا نشذان مذیدهذد ،بذر اسذاس

كم تجربه ،بذا ت صذیالت پذایینتذر و وذوانتذر بیشذتر از

االالعات ماهانه ،ارزش واري صدور خالص ووذه نقذد

صندوق هاي داراي مدیر سرمایهگذاري زن ،با تجربه ،با

بر بازده بازار اثر گذار است ،ولذی بذر اسذاس االالعذات

ت صذذیالت بذذا تر و مسذذنتذذر اسذذت [ .]44عزیذذزي و

هفتگی تأثیر آنها تأیید نشد [ .]9پور زمانی و همکذاران

شریففر ( )4938نیز به بررسی عواملی پرداختند كه در

( )4923نیز پژوهشی مبنی بر تأثیر متغیرهاي مختلذف بذر

رفتار سذرمایهگذذاران در انتخذاب صذندوق هذا اثرگذذار

بازدهی  49صندوق سرمایهگذاري مشترد در ایران در

هستند .این دو پژوهشگر در پژوهش خذود از دو شذاخه

دوره زمذانی  91هفتذهاي انجذام دادنذد و نتذایج پذذژوهش

كمی -كیفی اسذتفاده كردنذد .در نهایذت بذه ایذن نتیجذه

آنها نشان میدهد كه بین نوسانهاي بازده صذندوق تذا

رسذذذیدند كذذذه مهمتذذذرین عوامذذذل مذذذؤثر بذذذر انتخذذذاب

دوره قبل ،بازده دوره گذشذته صذندوق ،سذن صذندوق،

صندوقهاي سرمایهگذاري مشترد به ترتیذر اولویذت

نرخ گردش دارایی هاي ت ت مدیریت صندوق تا دوره

عبارتنذذذد از :بذذذازدهی و عملکذذذرد ،دانذذذش و شذذذناخت

قبل و بازده كسر شده توسط صندوق همبستگی مثبذت

سذذرمایهگذذذاران از صذذندوق ،دروذذه ریسذذک گریذذزي

و معناداري ووود دارد .همچنذین شذواهد حذاكی از آن

سرمایهگذار ،عوامل م یطذی ،عمذر بذا /حجم و انذدازه

است كه میان داراییهذاي ت ذت مذدیریت صذندوق در

صندوق ،دسترسذی و در انتهذا تبلیغذات و االذال رسذانی

دوره قبل ،هزینههذاي صذندوق ،نذرخ رشذد پذول ودیذد

اسذذذت [ .]41مذذذو یینذذذژاد و عطذذذایی ( )4934نیذذذز در

نسبت به دوره قبل و بازدهی صندوق تفذاوت معنذاداري

پژوهشی نقش سذرمایهگذذاران حقیقذی و حقذوقی را بذر

ووذذود دارد [ .]9همچنذذین سذذعیدي و همکذذاران ()4923

بازدهی صندوق هاي سذرمایهگذذاري بررسذی كردنذد و

عوامل مؤثر بر بذازدهی  81صذندوق سذرمایهگذذاري در

آنها صندوق ها را به دو بخذش بذا درآمذد ثابذت و سذایر

سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در دوره زمانی18
هفتهاي مورد بررسی قذرار دادنذد؛ پژوهشذگران مذذكور

1. Karpoff

تأثیر برخی عوامل و ویژگیهاي صندوقهاي سرمایه گذاري مشترد بر بازدهی این صندوقها 21 /

 41عامل تعداد صنعت مووود در سذبد سذرمایهگذذاري

براساس نتایج بذه دسذت آمذده بذین بذازده تعذدیل شذده

صذذندوق ،نذذرخ رشذذد ارزش صذذندوق ،ارزش صذذدور،

براساس ریسذک صذندوقهذا كذه بذر مبنذاي هذریر بتذا

ارزش ووه نقد نگهداري شده توسط صذندوق ،درصذد

تعدیل شده است ،با بازده بازار تفاوت معناداري ووذود

تملک سذهامداران حقیقذی ،ارزش ابطذال ،بذازده بذازار،

نذذذدارد و همچنذذذین بذذذین عملکذذذرد صذذذندوقهذذذاي

ریسک (قدر مطلق ان راف از میانگین) ،نسبت فعالیذت،

سرمایهگذاري مشترد ،با تووذه بذه معیارهذاي شذارر،

سذذرمایه و بذذازده دوره قبذذل را بررسذذی كردنذذد و نتذذایج

ترینذذر ،سذذورتینو ،در سذذالهذذاي مذذورد بررسذذی ،تفذذاوت

پژوهش آنها ووود ارتباج خطی معناداري بین  9متغیر:

معناداري ووود ندارد .اما معیذار بذازده تفاهذلی ونسذن

بذذازده بذذازار ،نذذرخ رشذذد ارزش صذذندوق ،قذذدر مطلذذق

ووذذود تفذذاوت معنذذادار بذذین عملکذذرد صذذندوقهذذاي

ان ذذراف از میذذانگین بذذازده صذذندوق ،ارزش صذذدور

سرمایهگذاري مختلذف را در سذال  4927و در دوره دو

واحدهاي سرمایهگذاري ،نسبت فعالیت صندوق ،ارزش

سال  4927-22رد نکرد [ .]2نررپور و ابراهیمی ()4922

ابطال واحدهاي سرمایهگذاري را با بازده صذندوقهذاي

نیز پژوهشی در رابطه با الراحی صندوق سرمایهگذذاري

سرمایهگذاري تایید مذیكنذد [ .]7شذهبازي ( )4923نیذز

مشترد اسذالمی در بذازار سذرمایه انجذام دادنذد كذه در

پژوهشی بر مبناي مقایسذه تطبیقذی صذندوقهذا براسذاس

پژوهش خود به این موهو اشاره كردند كذه صذندوق

رتبهبندي معیارهاي متفاوت و توسذعه معیارهذاي ودیذد

همن رعایت فقه اسالمی باید به گونهاي الراحی شذوند

ارزیابی عملکرد (كه مشخصذه آنهذا اسذتفاده از ریسذک

كذذه از سذذوددهی مطلذذوب برخذذوردار باشذذند و در نتیجذذه

نامطلوب است) انجام دادند و همچنین به بررسذی رابطذه

باع

استقبال عمومی شوند .در این راسذتا پژوهشذگران

بذذازده بذذازار و بذذازده صذذندوقهذذا پرداختنذذد و در ایذذن

همن معرفذی ویژگذیهذا و بیذان كذاركرد برخذی اوراق

پژوهش از  7متغیر استفاده شد و نتذایج آنهذا نشذان داد

بهادار اسالمی ،به الراحی و تبیین سذاختار صذندوقهذاي

كه رتبه بنديهاي حاصذل از روشهذاي سذنتی و مذدرن

سذذرمایهگذذذاري مشذذترد بذذا اوراق بهذذادار اسذذالمی

تقریبا مشابه بذوده و تفذاوت معنذاداري بذین آنهذا ووذود

پرداختند [ .]49در پژوهش دیگذري اسذالمی بیگذدلی و

ندارد و همچنین آن ها نتیجه گرفتند ،رابطه بین میذانگین

همکذذاران ( )4921بذذه بررسذذی عملکذذرد شذذركتهذذاي

بازده صندوقهاي سرمایهگذاري و بذازده بذازار معنذادار

سرمایهگذاري بذر اسذاس شذاخصهذاي ترینذر ،ونسذن،

اسذذذذت [ .]3سذذذذعیدي و مقدسذذذذیان ( )4923عملکذذذذرد

شارر پرداختند؛ نتیجه آنهذا بذه ایذن صذورت بذود كذه

صندوقهاي سرمایهگذاري سذهام را بذا تووذه بذه بذازده

اندازه شركت هاي سرمایهگذذاري و رتبذه نقدشذوندگی

تعذذدیل شذذده براسذذاس ریسذذک آنهذذا بذذا اسذذتفاده از

آنها بر عملکرد شان تأثیر معنا داري ندارد [.]4

معیارهذذاي شذذارر ،ترینذذر ،سذذورتینو و ونسذذن ارزیذذابی

با تووه به پژوهشهایی كذه در زمینذه صذندوقهذاي

كردند .در فاصله زمانی سال  4927تا پایذان  9ماهذه اول

سرمایهگذاري مشترد انجام شذده اسذت و همچنذین بذا

سال  4923به بررسی نتایج پرداختند و همچنین در مورد

تووه به مبانی نرري پژوهش حاهذر ،سذعی شذده اسذت

نسذذذبتهذذذاي م اسذذذبه شذذذده بذذذراي صذذذندوقهذذذاي

به این مسأله پاسخ داده شذود كذه آیذا تعذداد واحذدهاي

سرمایهگذاري مختلف به بررسی عملکرد صندوقهذاي

سرمایهگذاري صندوق ها ،رتبه كذارگزاري صذندوقهذا

سرمایهگذاري در مقایسذه بذا عملکذرد بذازار پرداختنذد.

(مدیر صندوقها) و بانکی بودن یا نبذودن صذندوقهذاي
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سذذرمایهگذذذاري مشذذترد در كنذذار متغیرهذذایی همچذذون

نتیجذذه افذذزایش حجذذم معذذامالت و در نهایذذت افذذزایش

نسذذبت فعالیذذت معذذامالتی ،انذذدازه صذذندوقهذذا ،عمذذر

بازدهی صندوقها میشود .همچنین زم به ذكذر اسذت

صندوق هذا ،ارزش صذدور ،ارزش ابطذال و بذازده بذازار

كه رتبهبندي كارگزاران با تووه بذه عملکذرد كذل سذال

روي بازدهی صندوقها تأثیر دارد یا خیر؟

آنهذذا انجذذام مذذیشذذود ،در نتیجذذه در پذذژوهش حاهذذر
رتبهبندي سا نه مذكور به كل ماههاي سال تعمذیم داده

فرضیههای پژوهش

شده است .همچنین با تووه بذه ایذن كذه افذزایش تعذداد

با تووه به مبانی نرذري و پیشذینه پذژوهش و نرذرات

واحد هاي سرمایهگذاري در دسذت سذرمایهگذذاران بذر

برخذذی پژوهشذذگران همچذذون وذذاود ( ،)8113تذذا ت و

نقدینگی صندوقهاي سرمایهگذذاري مذیافزایذد و ایذن

راف ( ،)8113پورزمانی و همکذاران ( )4923و سذعیدي

نقذذدینگی در میذذزان حجذذم معذذامالت صذذندوقهذذا مذذؤثر

و همکاران ( )4923تأثیر برخذی عوامذل و ویژگذیهذاي

اسذذت ،بنذذابراین مذذیتذذوان گفذذت تعذذداد واحذذدهاي

صذذندوقهذذا همچذذون نسذذبت فعالیذذت معذذامالتی ،انذذدازه

سرمایهگذاري بر بازده صندوقها تأثیر گذار است.

صندوق ،عمر صذندوق ،ارزش صذدور ،ارزش ابطذال و
بذذازده بذذازار بذذر بذذازدهی صذذندوقهذذاي سذذرمایهگذذذاري

بنابراین فرهیههاي پژوهش بذه صذورت زیذر مطذرح
میگردند:

مشترد تأیید شده است .همچنین با تووه به این كذه در

 -4بین تعداد واحدهاي سذرمایهگذذاري صذندوق و

كشذذور ومهذذوري اسذذالمی ایذذران بانذذکهذذا بذذه تشذذکیل

بازدهی صذندوق رابطذه معنذاداري ووذود دارد؛  -8بذین

كارگزاري و صندوق سرمایهگذاري مشذترد مبذادرت

نو صذندوق از نرذر بذانکی بذودن یذا نبذودن و بذازدهی

مذذیورزنذذد و بذذا تووذذه بذذه ایذذن كذذه صذذندوقهذذاي

صذذندوق رابطذذه معنذذاداري ووذذود دارد؛  -9بذذین رتبذذه

سرمایهگذاري مشترد بانکی از بنیذه و پشذتوانه مذالی و

كارگزاري و بذازدهی صذندوق رابطذه معنذاداري ووذود

نقذدینگی بذذا تري نسذبت بذذه صذندوقهذذاي غیذر بذذانکی

دارد؛  -1بین نسبت فعالیت معامالتی و بازدهی صذندوق

برخوردار هستند ،در نتیجه می توان استنباج كرد كه این

رابطه معناداري ووذود دارد؛  -1بذین انذدازه صذندوق و

حجم نقدینگی می تواند در میزان سرمایهگذاري خود و

بازدهی صذندوق رابطذه معنذاداري ووذود دارد؛  -9بذین

حجم معامالت و در نتیجه بازدهی آنهذا تذأثیر بگذذارد.

عمر صندوق و بازدهی صندوق رابطه معنذاداري ووذود

همچنین با تووه به ایذن كذه رتبذه كذارگزاران بذر مبنذاي

دارد؛  -7بذذین ارزش صذذدور و بذذازدهی صذذندوق رابطذذه

میزان سرمایه ،تعداد مشتریان ،دفتر پذیرش فعال و سذایر

معنذاداري ووذود دارد؛  -2بذین ارزش ابطذال و بذازدهی

عوامل اعتباري مربوج به كارگزاران از الذرف مذدیریت

صندوق رابطه معناداري ووود دارد؛  -3بین بازده بذازار

نرارت بر كارگزاران سازمان بذورس و اوراق بهذادار بذه

و بازدهی صندوق رابطه معناداري ووود دارد.

الور سا نه انجام میشوند ،میتوان گفذت كذارگزاران،
كذذه بذذه نذذوعی مذذدیران صذذندوقهذذاي سذذرمایهگذذذاري
مشترد هستند ،میتوانند با تووه به رتبه خود بذه اعتبذار
صندوق سذرمایهگذذاري مشذترد خذود بیفزایذد و ایذن
افزایش اعتبار باع

افذزایش مشذتریان صذندوقهذا و در

روش پژوهش
وامعه مورد نرذر در ایذن پذژوهش عبذارت اسذت از
تمامی صندوقهاي سرمایهگذاري مشذترد (در سذهام)
كه داراي مجوز فعالیت از سازمان بذورس اوراق بهذادار
هستند .دوره هاي زمانی به صورت ماهانه است كه البذق
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آنچه كه گفته شد هر صندوق  81مذاه از مذاه مهذر سذال

پژوهش حاهر به دلیل این كه به بررسی روابط بذین

 31تا پایان ماه شهریور سال  38را شامل میشذود .روش

متغیرها مذی پذردازد از نذو اثبذاتی اسذت و همچنذین بذه

نمونه گیري پذژوهش حاهذر نمونذه گیذري هدفمنذد یذا

مووذذر ایذذن كذذه از مذذدل رگرسذذیونی در وهذذت تذذأثیر

قضاوتی است .در این نو نمونه گیري ،نمونذه براسذاس

متغیرها بر یکدیگر استفاده شده اسذت ،پذژوهش از نذو

قضاوت شخصی یذا اهذداف مطالعذه انتخذاب مذیشذود.

همبستگی است.

بنابراین نمونه آماري در پژوهش حاهر شامل آن دسذته
صندوقهاي سرمایهگذاري است كه:
تا پایان اسفند ماه سال  4923تاسی

الگوي تصریی شده بر مبناي عوامل تذأثیر گذذار بذر
بازدهی صندوق در دوره مشخص الراحذی شذده اسذت.

شده باشذند ،بذه

عوامل و نماد آنها در الگوي تصذریی شذده زیذر تبیذین

گونه اي كه حذداقل شذش مذاه از شذرو فعالیذت آنهذا

گردیده است كذه در ایذن مذدل متغیذر وابسذته ،بذازدهی

گذشته باشد .تا پایان مهر ماه سال  4938در حال فعالیت

صذذندوق اسذذت و متغیرهذذاي مسذذتقل تعذذداد واح ذدهاي

باشذذند .صذذندوق سذذرمایهگذذذاري مشذذترد (در سذذهام)

سذذرمایهگذذذاري صذذندوقهذذا ،بذذانکی بذذودن یذذا نبذذودن

باشند .االالعات مورد نیاز در خصوص این صندوقها تا

صذذذندوقهذذذا ،رتبذذذه كذذذارگزاري صذذذندوقهذذذا (مذذذدیر

تاریخ  4938/17/91در دسترس باشد .مدیر آنها یکذی

صندوقها) ،نسبت فعالیت معامالتی صذندوقهذا ،انذدازه

از كارگزاران بورس اوراق بهادار باشد.

صندوق و عمر صندوقها ،ارزش صذدور ،ارزش ابطذال

بدین ترتیر نمونه پژوهش حاهر شامل  93صندوق

و بازده بازار است .همچنذین بذراي آزمذون فرهذیههذا از

سرمایهگذاري مشترد كه حذایز شذروج فذوق هسذتند،

رگرسیون معمولی ( )OLSاستفاده شده است .بذا تووذه

بررسی شده و سري زمانی  81ماهه بذراي آنهذا در نرذر

به این كه پیش فذر

اسذتفاده از ایذن رگرسذیون انجذام

گرفته شده است و از آن وذایی كذه سذاختار دادههذا بذه

آزمون ریشه واحد است ،لذا در این پژوهش براي انجام

صورت دادههاي تلفیقی متوازن 4است ،در نتیجذه تعذداد

آزمون ریشه واحد ،از آزمون ریشه واحد دیکی فذولر،8
ایم ،پسران و شین 9و فیلیپ

مشاهدهها  399مورد است.

پرون 1استفاده شذده اسذت.

از آنجذذایی كذذه روش انجذذام پذذژوهش بذذه صذذورت

همچنذذذین از آزمذذذون هاسذذذمن و آزمذذذونهذذذایی بذذذراي

میدانی بوده و با دادههاي واقعی صذندوقهذا سذر و كذار

مفرو

آزمذون

دارد االالعات ایذن صذندوقهذا از سذایت صذندوقهذاي

نیز استفاده شده است.

هاي مدل كالسیک و همچنذین از پذ

سذذرمایهگذذذاري مشذذترد و سذذایت اداره نرذذارت بذذر

مدل استفاده شذده در ایذن پذژوهش كذه در قسذمت

نهادهاي مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ومع آوري

" ار وب نرري" توهیی داده شده اسذت بذه صذورت

شذذده اسذذت و وهذذت تلخذذیص ،البقذذه بنذذدي دادههذذا و

رابطه زیر است:

همچنذذین پذذردازش و تجزیذذه و ت لیذذل آنهذذا از نذذرم
افزارهذاي  Eviews7 ،Excelو  SPSS21اسذتفاده شذده

RNAVit=αit+βi8Log(Nouit)+βi2Bankit+βi3Rankit
+βi1Turnit+ βi6Log(Sizeit)+ βi1Log(Ageit)+
βi4Log(ISSit)+ βi5Log(REDit)+ βi7Rmt+εit

است.

1. Balanced Panel Data

2. Dickey Fuller
3. Im, Pesaran & Shin
4. Philips Perron
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در مذذذذذدل فذذذذذوق  RNAVitبذذذذذازده صذذذذذندوق

تعداد واحدهاي سرمایهگذاري نزد سرمایهگذاران ،بایذد

سذذذرمایهگذذذذاري مشذذذترد iدر دوره Nouit ،tتعذذذداد

ارزش روز دارایذذیهذذاي صذذندوق در پایذذان روز منهذذاي

واحدهاي سرمایهگذاري نذزد سذرمایهگذذاران صذندوق

بدهیهاي صذندوق در پایذان روز تقسذیم بذر ارزش روز

سذذرمایهگذذذاري مشذذترد  iدر دوره  Bankit ،tبذذانکی

خالص داراییها بکنیم .براي همسان سازي این متغیر نیز

بودن یذا نبذودن صذندوق سذرمایهگذذاري مشذترد  iدر

از لگاریتم آن استفاده شده است.

دوره  Rankit ،tرتبذذذذذه كذذذذذارگزار صذذذذذندوقهذذذذذاي

بانکی بودن یا نبودن صندوقهذا بذا تووذه بذه بذانکی

سذذرمایهگذذذاري مشذذترد  iدر دوره  Turnit ،tنسذذبت

بذذودن یذذا نبذذودن كذذارگزار صذذندوق سذذرمایهگذذذاري

فعالیت معامالتی صندوق سذرمایهگذذاري مشذترد iدر

مشترد ،كه مدیر صندوق هستند ،مشخص شده است.

دوره  Sizeit ،tاندازه صندوق سرمایهگذذاري مشذتردi

رتبه كارگزاري هذا بذا تووذه بذه رتبذهبنذدي سذازمان

در دوره  Ageit ،tعمر صندوق سرمایهگذاري مشتردi

بذذذورس و اوراق بهذذذادار كذذذه البذذذق عملکذذذرد سذذذا نه

در دوره  ISSit ،tارزش واحدهاي سرمایهگذاري صذادر

كارگزاران است و در سایت رسمی این سازمان مووود

شذذده صذذندوق سذذرمایهگذذذاري مشذذترد iدر دوره ،t

است ،استخراج شده و بذا تووذه بذه ایذن كذه رتبذهبنذدي

 REDitارزش واحذذدهذذاي سذذرمایهگذذذاري ابطذذال شذذده

كارگزاران براساس عملکرد سا نه آنهاست ،رتبهبندي

صذذندوق سذذرمایهگذذذاري مشذذترد iدر دوره  tو Rmt

مذكور به كل ماههاي سال تعمیم داده شدهاند.

بازده بازاردر دوره  tاست.

در این پژوهش انذدازه صذندوق بذر اسذاس میذانگین
ارزش صندوق در دوره مورد نرر م اسذبه شذده اسذت،

متغیرهای پژوهش
بازده صذندوق سذرمایهگذذاري مشذترد بذه عنذوان
متغیر وابسته از رابطه ساده زیر م اسبه شده است:

كه می تواند مقیاس خوبی براي ایذن متغیذر باشذد؛ بذراي
همسذذان سذذازي ایذذن متغیذذر نیذذز ،از لگذذاریتم ایذذن متغیذذر
استفاده شده است.

(خالص ارزش هر واحد سرمایهگذاري بذه صذورت

نسبت فعالیت معامالتی صندوق حاصل تقسیم حجم

روزانه در سایت صندوقهاي سذرمایهگذذاري مشذترد

معامالت صندوق بر میانگین سذرمایه صذندوق اسذت .از

منتشر میشود و این االال رسانی ت ت نرارت سذازمان

آن وا كذه صذندوقهذاي سذرمایهگذذاري داراي میذزان

بورس اوراق بهادار است).

سرمایه متفاوت هستند ،از این نسبت براي ایجاد قابلیذت
مقایسه و بررسی حجم معامالت صندوقها با اندازههاي

در فرمول فوق RNAVit ،بذازده صذندوق  iدر دوره
زمانی  NAVit ،tخالص ارزش داراییهاي صندوق  iدر
دوره زمذذانی  tو  NAVit-1خذذالص ارزش دارایذذیهذذاي

مختلف (بزرگ و كو ک) استفاده شده است.
نسذذبت فعالیذذت معذذامالتی بذذه صذذورت زیذذر م اسذذبه
میشود:

صندوق  iدر پایان دوره زمانی  t-1است.
تعداد واحدهاي سرمایهگذاري نزد سذرمایهگذذاران
به دلیل افزودن به نقدینگی صندوقهذا ممکذن اسذت بذر
بازدهی صندوقها تأثیر داشذته باشذد كذه بذراي م اسذبه

منرور از حجم معامالت ،مجمذو ریذالی معذامالت
انجام شده توسط صذندوقهذاي سذرمایهگذذاري اعذم از
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خریذذد و فذذروش ماهانذذه اسذذت و سذذرمایه صذذندوق نیذذز

سرمایهگذاري میكند پ

میانگین خالص ارزش دارایذی هذاي صذندوق الذی دوره

بازدهی صندوق ها رابطذه داشذته باشذد .ارزش صذدور و

مورد بررسی است .براي م اسبه سذرمایه صذندوق كذل

ارزش ابطال صندوقهذاي سذرمایهگذذاري مشذترد در

ارزش دارایی هاي صندوق در انتهاي هذر مذاه را بذا كذل

سایت ایذن صذندوقهذا مووذود اسذت و ایذن االالعذات

خالص ارزش دارایذیهذاي صذندوق در ابتذداي هذر مذاه

ت ت نرارت سذازمان بذورس و اوراق بهذادار اسذت .در

تقسذذیم بذذر كذذل خذذالص ارزش

این پژوهش براي همسذان سذازي متغیذرهذاي مذذكور از

ومذذع كذذرده ،سذذپ

داراییهاي صندوق در ابتداي هر ماه میكنیم.

این متغیرها ممکذن اسذت بذا

لگاریتم ارزش صذدور و لگذاریتم ارزش ابطذال اسذتفاده

عمر صندوقها براساس روز اززمان روز تأسذی

بذه

شده است.

صورت ماهانه براي بذازه زمذانی پذژوهش م اسذبه شذده

براي م اسبه بازده بذازار نیذز از نذرخ رشذد شذاخص

است و همچنین براي همسان سازي عمذر صذندوقهذا از

كل بورس اوراق بهادار تهذران اسذتفاده شذده اسذت كذه

لگاریتم این متغیر استفاده شده است.

این بازده بذه صذورت روزانذه در سذایت رسذمی بذورس

صذندوقهذاي سذرمایهگذذاري براسذاس درخواسذذت

اوراق بهادار تهران گزارش میشود.

سذذذرمایهگذذذذاران بذذذه صذذذدور و ابطذذذال واحذذذدهذذذاي
سرمایهگذاري می پردازند .بازده بیشتر ،سذرمایهگذذاران

یافتههای پژوهش
ودول  ،4آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش است:

را تشذذویق بذذه سذذرمایهگذذذاري مذذیكنذذد و بذذازده كمتذذر
سذذذرمایهگذذذذاران را تشذذذویق بذذذه ابطذذذال واحذذذدهذذذاي

جدول ( )1آمار توصیفی پارامترهای الگوی پژوهش
بازده
(مقیاس
نسبتی)

لگاریتم تعداد

نسبت فعالیت

لگاریتم عمر

واحدهای

معامالتی

صندوق

سرمایهگذاری

(مقیاس

(مقیاس

(مقیاس نسبتی)

نسبتی)

نسبتی)

لگاریتم ارزش
صدور (مقیاس
نسبتی)

لگاریتم
ارزش ابطال
(مقیاس
نسبتی)

لگاریتم اندازه
صندوق
(مقیاس نسبتی)

تعداد دادهها

399

399

399

399

399

399

399

میانگین

1/198

1/1111

1/1118

8/3314

9/91991

9/91199

41/87481

میانه

1/184

1/9998

1/1111

1/18374

9/94191

9/91311

41/8848

مد

-1/19

9/7499

1/114

8/71

9/41

9/42

3/33

1/178

1/9131

1/1184

1/42293

1/89742

1/89979

1/92929

ولگی

1/131

1/4723

1/111

-1/1139

1/19142

1/19212

1/41117

كشیدگی

1/181

-1/17389

1/443

1/41382

1/11931

1/11822

1/99188

-1/41

9/971

1/1114

1/11191

1/2112

1/2199

3/999

1/91

1/8312

1/148

1/11133

7/4794

7/4714

48/1919

ان راف
معیار

كمترین
داده
بیشترین داده
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با تووه به این كه ساختار دادهها تلفیقی است ،بذراي

عالوه بر آزمون هاسمن باید از آزمون ریشذه واحذد

بررسذذی تركیذذر پذذذیري بایذذد آزمذذون اثذذرات ثابذذت و

كه پیش فرهی براي استفاده از رگرسذیون  OLSاسذت

تصادفی انجام شود .در این خصوص از آزمون هاسذمن

استفاده كرد؛ متغیر سذري زمذانی ،هنگذامی ایسذتا (مانذا)

استفاده شده است .در آزمونهاسذمن فرهذیص صذفر ایذن

است كه میانگین ،واریان

و هذرایر خذود همبسذتگی

است كه هیچ همبستگی بین اوزاي اخذالل و متغیرهذاي

آن در الول زمان ثابت باقی بمانند .اهمیت ایذن آزمذون

از آن كذه نتذذایج آزمذذون

هنگامی است كه پژوهشذگر بخواهذد از ایسذتایی سذري

نمایش داده شد ،در صورتی كه احتمال آمارۀ آزمون از

زمانی در دادههاي مختلط الگو خود آگاهی یابد .ووود

 4/1كو ک تر باشد مدل اثرات ثابت پذیرفته مذیشذود

ناایسذذتایی در سذذريهذذاي مذذورد اسذذتفاده در یذذک مذذدل

[.]41

میتواند موور اسذتنباجهذاي غلذط آمذاري و در نتیجذه

توهذذی ی ووذذود نذذدارد .پذ

با استفاده از آزمون هاسمن ،كاي مربع 89/879281
و احتمال  1/1111به دست آمد .پ
فذذر

فر

رگرسیون كاذب شود .آزمون ریشه واحد در وذدول 8
نشان داده شده است:

صفر به نفذع

یذذک رد مذذیشذذود .در نتیجذذه بایذذد از رگرسذذیون

تلفیقی با اثرات ثابت استفاده كرد.
جدول ( )2آزمون ریشه واحد متغیر وابسته
روش آماری

آماره t

احتمال

دادههای عرض از مبدا

تعداد مشاهدهها

روش ایم  -پسران و شین

41/1829

1/11

93

399

دیکی فولر تعمیم یافته

811/132

1/11

93

399

949/114

1/11

93

399

فیلیپ

پرون

بذذا تووذذه بذذه نتذذایج مشذذخص شذذده همذذه احتمذذالهذذا
زیر/11هستند ،در نتیجه فر

 4/11به دست آمد و فر

صذفر مبنذی بذر صذفر بذودن

صفر مبنی بر ووود ریشذه

میانگین پسماندها رد نمیشود .براي نرمال بذودن وملذه

واحد رد شده و از این رو سري زمانی متغیر وابسته ایستا

خطاها ،از نمودار توزیع فراوانذی خطذاهذا اسذتفاده شذده

است؛ بر این اساس در ودول  9نتایج حاصل از اوذراي

است و با مقایسه نمودار توزیذع فراوانذی خطذا و نمذودار

مذذدل رگرسذذیون معمذذولی ( )OLSبذذا اثذذرات ثابذذت و بذا

توزیع نرمال ،كه در شذکل  4نشذان داده شذده اسذت ،بذا

تص یی وایت براي رفع ناهمسانی ارایه گردیده اسذت و

تووه به اینکه مقدار میانگین ارایه شده در سمت راسذت

از حذف متغیرهذاي بذی

نمودار بسیاركو ک (نزدیک به صفر) و ان راف معیار

در ودول  1نیز مدل نهایی پ
تأثیر ،نشان داده شده است.

براي آزمون صفر بودن میانگین ومله خطا ،با تووذه
به م اسبات آماري انجام شده ،آماره  9/19 tو احتمذال

نزدیک به یک است نیز میتوان استنباج كرد كه توزیع
خطا ها نرمال اسذت ،پذ

مذی تذوان از رگرسذیون بذراي

آزمون مدل آماري پژوهش استفاده كرد.
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شکل ( )1آزمون نرمال بودن خطاها
جدول ( )3نخستین تخمین الگو با تمامی پارامترها باتصریح وایت
متغیرها

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

متغیر ثابت

-1/811217

1/191147

-1/477878

1/727

)LOG(NOU

1/144871

1/111221

8/912788

1/1848

BANK

1/114811

1/11829

1/919487

1/4172

RANK

1/111211

1/118374

1/821817

1/4799

TURN

82/17914

81/79142

8/399924

1/1191

)LOG(SIZE

1/147723

1/111998

9/211999

1/1114

)LOG(AGE

1/194914

1/148193

8/389189

1/1199

)LOG(ISS

-8/842818

4/491119

-8/114111

1/1111

)LOG(RED

8/812128

4/494131

8/171971

1/1928

RM

1/379317

1/194349

91/1423

1/111

همان الور كه از آمذاره  tو مقذادیر سذطی معنذاداري

نسبت فعالیت معامالتی ،اندازه صندوق ،عمذر صذندوق،

ودول  9مشخص اسذت برخذی متغیذرهذا هسذتند كذه بذا

ارزش صدور ،ارزش ابطال و بازده بازار) روي بذازدهی

بذذازدهی صذذندوقهذذا درسذذطی االمینذذان  ٪31ارتبذذاج

صندوقها در سطی االمینان  ،٪31تأثیر معناداري دارند.

معناداري ندارندكه می تذوان بذه بذانکی بذودن یذا نبذودن

بهترین تخمین از الگو نیز در وذدول  1نشذان داده شذده

صندوقها و رتبه كارگزاري صندوقها اشاره كرد ،ولی

است.

بقیه متغیرها (تعداد واحدهاي سرمایهگذاري صندوقها،
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جدول ( )4بهترین تخمین از الگو
متغیرها

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

متغیر ثابت

-1/812199

1/194323

-1/449738

1/734

)LOG(NOU

1/144811

1/111218

8/999173

1/1433

TURN

99/78981

89/19839

9/414339

1/1147

)LOG(SIZE

1/147311

1/111979

9/282849

1/1114

)LOG(AGE

1/191149

1/148119

8/329199

1/1183

)LOG(ISS

-8/944814

4/123121

-8/489441

1/1114

)LOG(RED

8/948429

4/131114

8/412899

1/1911

RM

1/371111

1/194281

91/91938

1/1981

همچنین با تووه به این كه هریر دوربین –واتسون

پذذژوهش حاهذذر بذذا پذذژوهش تذذا ت و راف ()8113

 4/34است و با عنایت به ایذن كذه هذریر مذذكور بذین

مطابقت دارد ،را كه در هر دوتذأثیر متغیذر مذذكور بذر

 4/1و  8/1است در نتیجه پسماندهاي مذدل داراي خذود

روي بذذازدهی صذذندوقهذذا تأییذذد شذذده اسذذت .همچنذذین

همبستگی نیستند و همچنین هریر همبستگی و هریر

تا ت و راف ( )8113تأثیر نسبت فعالیت را بذر بذازدهی

تعیین بین متغیرهاي مستقل و وابسته نیز بذه ترتیذر 1/29

صندوق تأیید كردند ،در پژوهش حاهر نیز با تووذه بذه

و  1/93است .براي فرهیههاي پژوهش میتوان بذه ایذن

آزمونهاي آماري انجذام گرفتذه ،رابطذه نسذبت فعالیذت

نتیجه رسید كه بانکی بودن یا نبودن صذندوقهذا و رتبذه

معامالتی بر بازدهی صندوقهذا تأییذد شذد .همچنذین در

كارگزاريها روي بازدهی صندوقها در سطی االمینذان

پذذژوهش حاهذذر هماننذذد پذذژوهش سذذعیدي و همکذذاران

 ٪31تأثیري معنذا داري ندارنذد ،ولذی تعذداد واحذدهاي

( )4923تأثیر ارزش صدور ،ارزش ابطذال ،بذازده بذازار،

سذذرمایهگذذذاري صذذندوق ،نسذذبت فعالیذذت معذذامالتی

نسبت فعالیت بر بازدهی صندوق مورد تأیید قرار گرفت

صندوق ،اندازه صندوق ،عمر صذندوق ،ارزش صذدور،

و همچنذذین پذذژوهش حاهذذر بذذا پذذژوهش پورزمذذانی و

ارزش ابطذذال و بذذازده بذذازار در سذذطی االمینذذان  %31بذذر

همکاران ( )4923در رابطه با تأثیر مثبذت عمذر صذندوق

بازدهی صندوقها رابطه معنذا داري دارنذد .در رابطذه بذا

بر بازدهی صندوق مطابقت دارد.
از پذذ

مقایسه نتایج پژوهش حاهر با نتایج پژوهشذگران دیگذر

آزمذذون بذذراي االمینذذان نسذذبت بذذه تخمذذین

می توان گفت كه پژوهش حاهر بذا پذژوهش واویذد و

زنندگی مدل رگرسیون استفاده می شود .رونذد كذار بذه

همکاران ( )8113در رابطه بذا تذأثیر انذدازه صذندوق بذر

این صورت است كه ابتدا با اسذتفاده ازمذدل رگرسذیون

بذذازدهی صذذندوق مطابقذذت دارد ذذرا كذذه در هذذر دو

نهایی به دست آمذده و هذرایر متغیذرهذاي ایذن الگذو،

پژوهش تأثیر اندازه صندوق بر بازدهی صندوقها تأییذد

بازدهی مهر ماه سال  4938صندوقهذا را تخمذین زده و

شده است ،ولی در این مورد پژوهش حاهر با پذژوهش

سپ

با بازدهی واقعی مهر ماه سال 4938كذه در سذایت

تا ت و راف ( )8113مطابقت ندارد ،را كذه تذا ت و

صندوقهذاي سذرمایهگذذاري مشذترد ووذود دارد ،بذا

راف ( )8113تأثیر انذدازه صذندوق را بذر روي بذازدهی

اسذذتفاده ازآزمذذون مقایسذذه زووذذی مقایسذذه كذذرده و

صندوقها نپذیرفت .در رابطذه بذا عمذر صذندوقهذا نیذز،

همبستگی آن دو را مورد آزمون قرار میدهیم .با تووذه
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به آزمون صورت گرفته مقذدار آمذاره  ،8/277 ،tدروذه

ابطذذال و بذذازده بذذازار بذذر بذذازدهی صذذندوقهذذا در سذذطی

آزادي  92و مقدار معناداري  1/117است .در نتیجه بین

االمینان  ٪31رابطه معنذاداري دارنذد و البذق شذواهد بذه

مقدار بازدهی تخمین زده شده و مقدار بذازدهی واقعذی

دست آمده و آزمونهاي انجام گرفته مشخص شذد كذه

صندوقها تفاوت معناداري ووذود نذدارد و مذیتذوان از

بذذانکی بذذودن یذذا نبذذودن صذذندوقهذذا و همچنذذین رتبذذه

مدل پذژوهش در وهذت تخمذین و پذیش بینذی بذازدهی

كارگزاريها بر بذازدهی صذندوقهذا در سذطی االمینذان

صندوقها استفاده كرد.

 ٪31رابطذذه معنذذاداري ندارنذذد؛ یعنذذی پشذذتوانه مذذالی
صذذذندوقهذذذاي بذذذانکی و همچنذذذین اعتبذذذار كذذذارگزار

بحث و نتیجه گیری
صذذندوقهذذاي سذذرمایهگذذذاري مشذذترد یکذذی از

صندوقها ،كه مدیر آنهذا هسذتند ،روي بذازدهی آنهذا
تأثیر معناداري ندارند.

نهادهاي مالی است كه در آنهذا بذا ومذع آوري ووذوه
نقد سرمایهگذاران اقدام به خرید اوراق بهذادار مختلذف

محدودیتهای پژوهش

می كنند و در حقیقت به ایجاد سبد سرمایهگذاري اقدام

با تووه به این كه نمونه انتخاب شذده صذندوقهذاي

می كنند و با تووه به تخصصی بودن ایذن صذندوقهذا و

سرمایهگذاري مشترد از بین صندوقهایی كه بین مهذر

همچنین ریسک پایین آنهذا سذرمایهگذذاران زیذادي از

ماه سال  4931و شهریور سال  4934فعالیت میكردنذد،

آنها استقبال میكنند وافذزایش ثذروت سذرمایهگذذاران

انتخاب شده اسذت .در نتیجذه در نمونذه آمذاري از همذه

نیز با تووه به افذزایش( NAVارزش خذالص هذر واحذد

صذذندوقهذذاي سذذرمایهگذذذاري مشذذترد اسذذتفاده نشذذده

سرمایهگذاري) این صندوقهاست.

است ،لذا نتایج آماري پژوهش حاهذر را نمذیتذوان بذه

با تووه به پژوهشهاي اخیر ،پژوهشگران برخذی از

همه صندوقهاي سرمایهگذاري مشترد تعمیم داد.

پارامترها را از قبیل تأثیر تركیر سرمایهگذذاران حقیقذی

با تووه به این كه در پژوهش حاهر از صندوقهاي

و حقذذوقی ،بذذازده بذذازار و نذذرخ رشذذد ارزش صذذندوق،

سرمایهگذاري مشترد (در سهام) اسذتفاده شذده اسذت،

ارزش صذذدور و ابطذذال و ....روي بذذازدهی صذذندوقهذذا

لذذذا نتذذایج ایذذن پذذژوهش را نمذذیتذذوان بذذه صذذندوقهذذاي

آزمون و بررسی كرده اند .در پژوهش حاهر نیذز رابطذه

سرمایهگذاري مشترد با درآمد ثابت تعمیم داد.

بذذین تعذذداد واحذذدهاي سذذرمایهگذذذاري صذذندوقهذذاي
سرمایهگذاري مشترد ،بانکی بودن یا نبودن صندوقها

پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی

و همچنین رتبه كارگزاري صندوقها (مدیر صندوقها)

با تووه به این كه در پژوهش حاهر عمر صندوقها

در كنار نسبت فعالیت معامالتی ،اندازه صندوقها ،عمذر

بر روي بازدهی صندوقها تأثیر معناداري دارد ،پیشذنهاد

صندوق ها ،ارزش صدور ،ارزش ابطال و بازده بذازار بذر

مذذذیشذذذود كذذذه در پذذذژوهشهذذذاي آتذذذی تذذذأثیر عمذذذر

بازدهی صندوقها بررسی شده است .نتیجه آزمونهذا و

كارگزاريها ،كه مدیران صندوقها هستند ،بذر بذازدهی

م اسذذبات آمذذاري بذذه ایذذن صذذورت بذذود كذذه تعذذداد

صذذندوقهذذاي سذذرمایهگذذذاري مشذذترد بررسذذی كننذذد.

واحذذدهاي سذذرمایهگذذذاري ،نسذذبت فعالیذذت معذذامالتی،

همچنین با تووه به شرایط سرمایهگذاري صذندوقهذاي

اندازه صندوق ها ،عمر صندوقها ،ارزش صدور ،ارزش

سرمایهگذاري مشذترد ایذران ،پیشذنهاد مذیشذود تذأثیر
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میذذزان سذذرمایهگذذذاري صذذندوقهذذا در اواراق و صذذنایع

[ ]9سعیدي ،علی؛ سعیدي ،حسین .)4927( .ارتباج بذین

مختلف را روي بازدهی ایذن صذندوقهذا بررسذی شذود.

وریان سرمایه صندوقهاي سرمایهگذذاري و بذازده

همچنذذین بذذا تووذذه بذذه ایذذن كذذه اشذذتغال در هركذذدام از

بذذازار :شذذواهدي از بذذورس اوراق بهذذادار ،فصذذلنامه

نهادهاي سرمایهگذاري ایران منذوج بذه داشذتن گذواهی

ت قیقات مالی.98 :49 ،

نامذذههذذاي بذذورس اوراق بهذذادار اسذذت ،مذذیتذذوان تذذأثیر

[ ]7سذذعیدي ،علذذی؛ م سذذنی ،قاسذذم؛ مشذذتاق ،سذذعید.

مدارد و گواهی نامذههذاي مذدیران صذندوقهذا ،را بذر

( .)4923عوامذذل مذذؤثر بذذر بذذازده صذذندوقهذذاي

روي بازدهی این صندوقها بررسی كرد.

سذذرمایهگذذذاري در سذذهام در بذذورس اوراق بهذذادار
تهران ،فصلنامه بذورس اوراق بهذادار-414 :9 ،41 ،

منابع

.489

[ ]4اسالمی بیگدلی ،غالمرها؛ تهرانی ،رها؛ شیرازیان،

[ ]2سعیدي ،علذی؛ مقدسذیان ،ایمذان .)4923( .ارزیذابی

زهذذذرا .)4921( .بررسذذذی رابطذذذه میذذذان عملکذذذرد

عملکذذرد صذذندوقهذذاي سذذرمایهگذذذاري سذذهام در

شركتهاي سذرمایهگذذاري براسذاس سذه شذاخص

ایران ،فصلنامه بورس اوراق بهادار.1 – 81 :9 ،3 ،

ترینر،ونسن و شذارر بذا انذدازه (ارزش بذازاري) و

[ ]3شذذذذذهبازي ،داود .)4923( .سذذذذذنجش عملکذذذذذرد

نقد شوندگی آنهذا ،فصذلنامه ت قیقذات مذالی:43 ،

صذذندوقهذذاي سذذرمایهگذذذاري سذذهام بذذا اسذذتفاده از

.9-81

روشهذذاي نذذوین ،پایذذاننامذذه كارشناسذذی ارشذذد،

[ ]8امید قائمی ،مصذطفی .)4973( .بررسذی رابطذه بذین

دانشگاه علوم اقتصادي.

حجذذم معذذامالت و قیمذذت سذذهام در شذذركتهذذاي

[ ]41عزیزي ،شهریار؛ شریففر ،امیذر .)4938( .عوامذل

پذیرفته شده در بذورس اوراق بهذادار تهذران ،پایذان

تعیین كننده انتخاب صذندوق هذاي سذرمایهگذذاري

نامذذذه كارشناسذذذی ارشذذذد ،دانشذذذکده علذذذوم اداري

مشترد :رویکرد پژوهش آمیخته ،فصلنامه علمی-

دانشگاه شهید بهشتی.

پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی.7-4 :8 ،4 ،

[ ]9پور زمانی ،زهرا؛ روحی ،علی؛ صفري ،امیر م مد.

[ ]44قالیبذذاف اصذذل ،حسذذن؛ كذذردي ،ملی ذذه.)4938( .

( .)4923بررسذذی تذذأثیر برخذذی عوامذذل مذذدیریتی و

بررسذذی ارتبذذاج بذذین نسذذبت فعالیذذت معذذامالتی و

م یطذذی بذذر بذذازده صذذندوقهذذاي سذذرمایهگذذذاري

ریسذذذک بذذذازده و تنذذذو پرتفذذذوي صذذذندوقهذذذاي

مشترد در ایران ،مجله پژوهشهاي مدیریت29 ،

سرمایهگذاري مشذترد ،فصذلنامه علمذی پژوهشذی

[ ]1وعفذذذذذري ،علذذذذذی .)4931( .اصذذذذذول و مبذذذذذانی
سرمایهگذذاري در بذورس اوراق بهذادار ،انتشذارات
كیومرث.71-79 ،
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مالی ،راهنماي قانون بذازار اوراق بهذادار ،انتشذارات
شركت االال رسانی و خدمات بورس.18 ،
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[ ]48قانون بازار اوراق بهادار ومهذوري اسذالمی ایذران،
ماده  ،4بند.81
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