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Abstract
predicting stock returns has been one of the most important financial market issues. In this
paper, we compare the five-factor model of Fama and French model and four-factor model of
Carhart to explain stock returns of listed companies in the Tehran Stock Exchange during
1387-1392. Carhart model variables include market risk premium, value, size and
momentum. The variables included in the five factor model of Fama and French are market
risk premium, value, size, momentum and profitability factors. The results show that there is
a significant relation between stock return and market risk premium, size, and value factors.
However, momentum and profitability do not show a significant relation with stock returns.
In other words, the results show that in the Tehran Stock Exchange, Fama and French threefactor model is credible, while Carhart four-factor model and Fama and French five-factor
model does not valid.
Keywords: Fama and French Five Factor Model, Carhart Four Factor Model, Fama and
French, Three Factor Model, Profitability Factor.
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چکیده
پیشبینی نرخ بازده سهام ،همواره یکی از مهمترین مباحث بازارهاای ماالی باوده اسات .ایان پاژوهش باا اساتفاده از
آزمون معنیداری ضرایب متغیرهای توضیحی الگوها و الگوی رگرسایون دادههاای ترکیبای واحادهای مق عای و ساری
زمانی و ضریب تعیین تعدیلشده ،الگوی پنجعاملی فاما و فرنچ و الگوی چهارعاملی کارهارت را برای تبیین بازده سهام
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سالهای  6332تا  6317مقایساه کارده اسات.
متغیرهای الگوی کارهارت شامل عوامل صرف ریسک بازار ،ارزش ،اندازه و مومنتوم است .در الگوی پنج عاملی فاماا و
فرنچ ،افزون بر عوامل الگوی کارهارت از عامل سودآوری نیز استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان مایدهاد از لحاا
آماری ،عوامل صرف ریسک بازار ،اندازه و ارزش بر بازده سهام تأثیر می گذارناد و دو عامال مومنتاوم و ساودآوری بار
بازده سهام تأثیری ندارند .به بیان دیگر نتایج پژوهش نشان میدهد در بورس اوراق بهادار تهران ،الگوی سهعااملی فاماا و
فرنچ صدق میکند؛ اما الگوی چهارعاملی کارهارت و پنجعاملی فاما و فرنچ صدق نمیکند.
واژههای کلیدی :الگوی پنجعاملی فاما و فرنچ ،الگوی چهارعاملی کارهارت ،مومنتوم ،صرف ریسک بازار

* نویسنده مسؤول
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مقدمه

کردنااد کااه در آن باارای تبیااین بااازده سااهام از صاارف

باازار سارمایه از ارکاان اساسای نظاام اقتصاادی

ریسک بازار و بتای سهام استفاده میشود .درادامه برای

هرکشاور باه شامار مایرود .ایان باازار محال تجمیا

توسعۀ الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایهای ،فاماا

سارمایههاای اناد  ،سارگردان و پراکناده باه سامت

و فااارنچ )6113( 3دو عامااال انااادازه (لگااااریتم جما ا

واحدهای مختلف اقتصادی است .نمااد باازار سارمایه،

داراییها) و ارزش (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار)

بورس اوراق بهادار و نهادهای وابساته اسات .عملکارد

را به الگوی قیمتگذاری داراییهای سارمایهای اضاافه

صاحی باورس ،پیامادهای ارزشامندی مانناد رشاد و

کردند ] .[66کارهارت )6112( 4نیاز عامال مومنتاوم را

توسعه اقتصادی را میتواند بههمراه داشاته باشاد .بارای

به الگو اضافه کرد ] [2و پس از آن فاما و فرنچ ()7364

هدایت پسانادازها باه ساوی ایان باازار ،بایاد اعتمااد

عامل ساودآوری را نیاز باه الگاوی کارهاارت افزودناد

سرمایهگاذاران را جلاب کارد .سارمایهگاذاران تاالش

].[73

میکنند پساندازهای خود را در جایی سرمایهگاذاری

فاما و فرنچ در پژوهشای کاه در ساال  6113انجاام

کنند که بیشاترین باازده را داشاته باشاد ،هرچناد بایاد

دادند ،دریافتند سرمایهگذاران به جاای توجاه باه یاک

ریسک مربوط به سرمایهگذاری را نیز در نظار بگیرناد.

عامل ریسک (ضریب بتای سهم( در ماورد ساه عامال

ازآنجا که بیشتر سرمایهگذاران ،ریسکگریاز هساتند،

ریسک مجزا نگران هستند و به آن توجه میکنند .ایان

تنها هنگامی حاضر به سرمایهگاذاری در اوراق بهاادار

سه عامل عبارتند از ریسک باازار )بتاای ساهم( ،عامال

هستند که متناسب با ریسک تحملشده ،بازده بهیناهای

اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش باازار .آنهاا ایان

بتوانند کسب کنند .همچنین با توجه به رشاد و توساعۀ

سه عامل را عوامل تعیینکننده در تغییرات بازده بورس

بازارها و ابزارهای ماالی ،پیچیادگی بازارهاای ماالی و

امریکاا برشامردند ] .[67ایان الگاو توجاه بسایاری از

تخصصیشدن مقولۀ سرمایهگاذاری سارمایهگاذاران و

سرمایهگذاران و پژوهشاگران را جلاب کارده اسات و

شااغالن بازارهاای ماالی ،نیازمناد ابزارهاا ،روشهاا و

موضوع پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است .در ایران

بهتارین

نیز در قالب پاژوهشهاای مختلاف ،صاحت و قابلیات

الگوهاایی هساتند کاه آنهاا را در انتخاا

سرمایهگذاری و مناسبترین سبد سرمایهگذاری یاری

کاربردی آن بررسی و م العه شده است ].[7

دهاد .ایان امار موجاب شاد کاه نظریاههاا ،الگوهاا و

کارهارت ( )6112به الگوی سهعاملی فاماا و فارنچ،

روشهای گوناگونی برای قیمتگاذاری دارایایهاای

عاماال مومنتااوم را اضااافه کاارد ] [1و پااس از آن فامااا و

مالی م رح شود که هر روز در حاال توساعه و تغییار و

فرنچ ( )7364برای ارائۀ الگوی پنجعااملی خاود ،عامال

تحول باشند .شالودۀ این قبیل الگوها را در نظریاۀ سابد

سودآوری را به الگوی چهارعااملی کارهاارت ()6112

ساارمایهگااذاری نااوین مااارکوویتز )6157( 6ماایتااوان

اضافه کردند؛ بنابراین باا توجاه باه اهمیات تبیاین باازده

جستجو کرد .وی بازده سهام شارکت را باا باازده باازار

سهام شرکتها برای کمک به سرمایهگاذاران باالقوه و

مرتبط کارد ] .[77پاس از آن شاارو و لینتنار)6115( 7

بالفعل ،پژوهش حاضر میکوشاد قادرت توضایحی دو

الگوی قیمتگذاری دارایایهاای سارمایهای را معرفای

الگوی مذکور را با یکدیگر مقایسه کند.

1. Markowitz
2. Sharpe and Lintner

3. Fama and French
4. Carhart
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مبانی نظری

متغیرهای دیگری غیر از بتا را با بازده سهام بیازمایناد .از

به سبب آنکه تعیین بازده سهام ،عنصری کلیادی در

آن جمله به متغیرهاای درآماد هار ساهم باه قیمات آن

شکلدهی تصمیمهای فعاالن بازار است ،بارآورد باازده

(باسو ،)6122 ،7متغیر اندازۀ شرکت (بنز ،)6136 ،3متغیر

برمبنای سایر متغیرهایی که برآورد آنها سادهتر اسات،

ارزش دفتااری بااه ارزش بااازار سااهام (روزنباار  4و

به موضوعی جذا برای پژوهشگران تبدیل شده است.

همکاران  ،)6135بازده گذشته سهام (دی بونت و تالر،5

اولین الگوهای برآورد باازده در دهاۀ  13مایالدی ارائاه

 ،)6135اهرم (بهانداری ،)6133 ،1سودآوری (هااگن و

شاد ،زمااانی کاه نظریااۀ نااوین اوراق بهاادار مااارکویتز

بیکاار )6112 ،2و غیااره ماایتااوان اشاااره کاارد ] .[5از

( )6157نظر پژوهشاگران را باه خاود جلاب کارده باود

مهمتارین ویژگایهاای الگوهاای چنادعاملی ،ساهولت

] .[77اولین الگوی برآورد بازده ،الگوی قیمت گاذاری

افزودن متغیر جدید به الگوهاای قبلای و یاا حتای تغییار

داراییهاای سارمایهای ویلیاام شاارو ( )6113باود کاه

متغیرهااای قبلاای اساات . .ایاان ویژگاای ساابب تنااوع

بازده یک دارایی را تابعی خ ی از صرف ریسک باازار

پژوهشها در حوزۀ تبیین بازده سهام بوده است.

می دانست .تردیدی وجود ندارد که از نظر من قی بازده

پژوهشهای دو دانشمند در این حوزه با نامهای فاما

یااک دارایاای بااا میاازان ریسااک آن نساابت بااه بااازار در

و فرنچ ،م العات بر الگوهای عاملی را دگرگاون کارده

ارتباط است؛ ولی این موضوع کاه آیاا صارف ریساک

است .فاما و فارنچ از دهاۀ  13مایالدی تااکنون چنادین

بازار تنها عامل تعیینکنندۀ بازده است ،موضوعی بحاث

مقالااااۀ مشااااتر

(،7333 ،7331 ،6111،6112 ،6113

برانگیاااز باااوده اسااات .مشاااکل دیگااار ایااان الگاااو،

 7367 ،7363و  )7364در راب ااه بااا بااازده سااهام منتشاار

پیشفرض هایی بود که در دنیای واقعی ملموس نبود .از

کردهاند که اولین پژوهش آنها ( )6113جایگاهی ویژه

آن زمااان تااا کنااون پااژوهشهااای زیااادی باار الگااوی

در بین پژوهش های مرباوط باه تبیاین باازده ساهام دارد

قیمت گذاری داراییهای سارمایهای در راب اه باا باازده

] .[63-73فاما و فرنچ ( )6113راب ۀ بین باازده ساهام باا

سهام انجام گرفته که حاصل آن توسعۀ الگاوی ماذکور

سه متغیر بتا ،اندازۀ شرکت و نسبت ارزش دفتاری را باه

بوده است .بتدریج اساتفاده از الگاوهاای چنادعاملی در

ارزش بازار بررسی کردند .آنها در اولین پژوهش خود

تبیااین بااازده سااهام ،جااایگزین الگااوی تااکعاااملی

( )6113با تشکیل سبدهای سرمایهگاذاری و رتباهبنادی

قیمت گذاری داراییهای سارمایهای شاد .راس ()6121

آنها براساس ارزش و وزن ،الگوی ساهعااملی خاود را

الگااوی قیمااتگااذاری آربیتاارا را در اواخاار دهااۀ 23

در مقایسه با الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایهای

میالدی معرفی کرد که نسبت به الگاوی قیماتگاذاری

آزمودند .نتایج پاژوهش آن هاا نشاان داد قادرت تبیاین

دارایاایهااای ساارمایهای دو مزیاات داشاات :اول آنکااه

الگوی آنها بهتر از الگوی قیماتگاذاری دارایایهاای

محدودیت های کمتری در پایشفارضهاای آن وجاود

سرمایهای است .آنها در پاژوهش دوم ( )6111الگاوی

داشت و دوم اینکه الگو را بهصورت تجربای مایتاوان
آزمود ] .[5براساس گفتۀ آرتمان و همکااران)7367( 6
پژوهشگران از دهۀ  33میالدی سعی داشتهاند راب ۀ بین
1. Artman et, al

2. Basu
3. Banz
4. Rosenberg
5. DeBondt and Thaler
6. Bhandari
7. Haugen and Baker
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خود را با استفاده از مجموعاههاای باا وزنهاای یکساان

آنان معتقد بودند اگار باه جاای الگاوی قیمات گاذاری

آزمودندکه این بار نیز نتایج پژوهش آنها وجود راب اه

دارایی های سرمایه ای شارو از الگوی ساه عااملی آناان

بین اندازۀ شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش باازار

استفاده شود ،بسیاری از مشااهداتی را مایتاوان توجیاه

با بازده سهام را تأیید کرد ] .[67البته نتایج پژوهش دوم

کرد که با استفاده از الگوی شارو تبیاین پاذیر نبودناد .

آنها حاکی از قدرت توضی دهندگی بیشتری نسبت به

الگوی ارائهشدۀ آنان بهصورت زیر است:

آزمون قبلی بود .به اعتقاد آنها بتا تنها  23درصد باازده
سهام یک سبد سرمایهگذاری متنوع را میتواناد توجیاه
کند ،در صورتی که الگوی سهعاملی آنها قدرت تبیین
 15درصدی دارد ] .[74در ساال  6112پژوهشاگری باا
نام کارهاارت عامال چهاارمی را باه الگاوی ساهعااملی
اضااافه کاارد کااه آن را مومنتااوم (تمایاال بااه عملکاارد
گذشته) نامید .مومنتوم متغیری بود که نشاندهندۀ تمایل
بازار به واکنش مثبت نسابت باه عملکارد شارکتهاای
موفق در دورههای کوتاه مدت پس از موفقیت و تمایال
به واکنش منفی نسبت به عملکرد شارکتهاای نااموفق
در دوره های پاس از شکسات باود .درواقا ایان عامال
نشان میداد نگرش بازار ،گذشتهگارا بااقی مایماناد تاا
درنهایت تغییر جهت دهد .وی از وقفهای یکسااله بارای
سنجش این عامل استفاده کارد .پاژوهش وی نشاان داد
کسانی که سهام شرکتهای سرمایهگذاری موفاق را در
پایااان سااال ماایخرنااد و سااهام شاارکتهااای ناااموفق را
میفروشند تا  3درصدبازده به دست میآورند ] .[1ایان
پااژوهش و الگااوی آن نیااز توانسات منشااأ شااکلگیااری
پژوهشهای زیادی در حوزۀ پیشبینی بازده سهام مانناد
کمبل و همکااران ،)7333( 6ساهگال و جاین،)7366( 7
آرتماان و همکاااران ( )7367و دیگااران شااود ] 1و  3و
 .[73درنهایت فاما و فرنچ ( )7364عامال ساودآوری را
به الگوی چهارعاملی کارهارت اضافه کردند.
فاما و فرنچ با استفاده از الگوی سه عاملی خود ساعی
کردند مشاهدات غیرعادی گزارششده را توجیه کنناد.
1. Campbell et al
2. Sehgal and Jain
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که در آن  E(Ri)-Rfمازاد بازده سبد سرمایهگاذاری
بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریساک SML ،اخاتالف
بااازده ساابد ساارمایهگااذاریای از سااهام شاارکتهااای
کوچک و سبد سرمایه گذاری ای از سهام شارکت هاای
بزر  HML ،اختالف بازده سبد سارمایهگاذاریای از
سهامی که نسبت ارزش دفتاری باه ارزش باازار حقاوق
صاااااحبان سااااهام آنهااااا باااازر

اساااات و ساااابد

ساارمایهگااذاریای اساات کااه نساابت ارزش دفتااری بااه
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آن ها کوچاک اسات.
 si ،biو  hiنیز حساسیت بازده نسابت باه عوامال ماذکور
هسااتند .آنااان درنهایاات عنااوان ماایکننااد کااه الگااوی
سهعاملی آنها نمیتواند تاداوم باازده را در میاانمادت
تبیین کند .فاما و فرنچ ( )7367بیان میکنند که سه دلیل
برای ناتوانی الگوی آنان در تفسیر پدیدۀ مومنتوم وجود
دارد .اول اینکه مشاهدۀ پدیدۀ تداوم بازده در میانمدت
ممکن است ناشی از داده کاوی عمادی باشاد؛ بناابراین
آنان توصیه می کنند که بهتر است پژوهش های بیشاتری
در دوره های زمانی مختلف و یا در سایر بازارهای ماالی
دنیاااا انجاااام گیااارد .دوم اینکاااه ممکااان اسااات واقعاااً
قیمت گذاری دارایی ها در بازار غیرعقالیی باشاد .افاراد
به اطالعات گذشتۀ اخیر واکانش کمتار از انادازه نشاان
میدهند .این امار باه تاداوم باازده در میاانمادت منجار
می شاود .از ساوی دیگار آناان باه اطالعاات بلندمادت
گذشته واکنش بایش از انادازه نشاان مای دهناد کاه باه
بازگشاات بااازده در بلندماادت منجاار ماایشااود .در ایاان
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دیدگاه برای توجیه تداوم باازده در میاان مادت بایاد باه

می گیرد؛ بناابراین بایاد باه اعماال ساایر عوامال در باین

مااالی رفتاااری متوساال شااد .سااوم اینکااه قیمااتگااذاری

متغیرهای پژوهش مبادرت کارد .ازایانرو آنهاا عامال

داراییها در بازار عقالیی است؛ ولی الگاوی ساهعااملی

پنجم را با عنوان عامل سودآوری به الگوی چهارعااملی

تنها یک الگو است که تداوم بازده در میان مادت یکای

کارهارت اضافه کردند تا فزایندهبودن یاا نباودن عامال

از کاستی های آن را نمایان می کند .در این دیدگاه ،در

ساااودآوری را بیازمایناااد ][73؛ بناااابراین در پاااژوهش

آینده بایدکارهای بیشتری برای ارائۀ یاک الگاوی بهتار

حاضر ،دو الگوی پنج عاملی فاما و فارنچ و چهارعااملی

انجااام گیاارد کااه احتماااالً عواماال ریسااک بیشااتری را

کارهااارت در بااازار سااهام ایااران بااا یکاادیگر مقایسااه

دربردارد ].[61

میشوند.

در سال  6112پژوهشگری به ناام کارهاارت ،عامال
چهااارمی را بااه الگااوی سااهعاااملی اضااافه کاارد و آن را

پیشینۀ پژوهش

مومنتااوم (تمایاال بااه عملکاارد گذشااته) نامیااد .مومنتااوم

پژوهشهای متعدد در مورد پیشبینی بازده سهام به

متغیری بود که نشان میداد بازار تمایال دارد نسابت باه

پیدایش روشهای متعدد کمّی بارای پایشبینای باازده

عملکرد شرکت هاای موفاق در دورههاای کوتااهمادت

سهام منجر شد که با توجه به روشهای مدّنظر در ایان

پااس از موفقیاات ،واکاانش مثباات و نساابت بااه عملکاارد

پژوهش به تعدادی از پژوهشهای انجام شده در ایران

شاارکتهااای ناااموفق در دورههااای پااس از شکساات

و خارج از ایران اشاره میشود.

واکنش منفی نشان دهد .درواق این عامال نشااندهنادۀ

فاما و فرنچ ( )7364محتوای اطالعاتی فزایندۀ عامل

این موضاوع باود کاه نگارش باازار ،گذشاتهگارا بااقی

سودآوری در الگوی چهارعاملی کارهاارت را بررسای

میماند تا درنهایت تغییر جهات دهاد .وی از وقفاههاای

کردند .نتایج پژوهش آنها نشاندهندۀ وجود راب اهای

یکساله برای سنجش این عامال اساتفاده کارد .پاژوهش

معنیدار بین عامل سودآوری و بازده سهام بود .ازاینرو

وی نشااان داد کسااانی کااه سااهام شاارکتهااای ساارمایه

آنها استنباط کردند قدرت توضیحی الگوی پنجعااملی

گااذاری موفااق را در پایااان سااال ماایخرنااد و سااهام

بیش از قدرت توضیحی الگوی چهارعاملی است ].[73

شرکتهای ناموفق را میفروشند تاا  3درصاد باازده باه

فان و یو )7363( 6الگوی فاما و فارنچ و الگاوی عااملی

دست میآورند ] .[1این پژوهش و الگوی آن توانسات

چن و همکاران )7366( 7را در  67اقتصااد بازر

منشأ شکلگیری پژوهشهای زیادی در حوزۀ پیشبینی

مقایسه کردند .الگاوی چان و همکااران شاامل عوامال

بازده سهام باشد؛ مانند پژوهشهاای کمبال و همکااران

بازار ،سرمایهگذاری و بازده داراییها است که از نظریۀ

دنیاا

3

( ،)7333سااهگال و جااین ( ،)7366آرتماان و همکاااران

کیو االهام گرفته است .نتاایج نشاان داد الگاوی چان و

( ،)7366فاما و فرنچ ( )7364و دیگران.

همکاران از قادرت تبیاین بیشاتری برخاوردار اسات .باا

فاماااا و فااارنچ ( )7364اذعاااان کردناااد الگاااوی

وجود اینکه در الگاوی چان و همکااران ،ضاریب آلفاا

چهارعاملی کارهارت را میتوان مبنا و ساایر متغیرهاا را

همچنان معنادار است؛ مقدار آن کمتر از الگاوی فاماا و

در پسماند الگو قرار داد؛ اما ایراد این مساأله ایان اسات
کااه تااأثیر سااایر عواماال را پاایشبینااینشاادنی در نظاار

1. Fan & Yu
2. Chen et al
3. Q-Theory
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فاارنچ بااوده اساات ] .[76پااژوهش آرتماان و همکاااران

الگوی کوپی و در صنای تولیادی و کاالهاای مصارفی

( )7367ازجمله پژوهشهای انجامشده در زمینۀ الگوی

کامدوام ،الگاوی ساهعااملی فاماا و فارنچ برتاری دارد

کارهاارت اسات .وی در پاژوهش خاود ،دو هادف را

] .[73ایزدی نیا و همکاران ( )6313دو الگوی سهعاملی

دنبال میکرد :اول ،او مجموعاهای جدیاد از دادههاای

فاما و فرنچ و چهارعاملی کارهارت را در باورس اوراق

بازار سهام را م رح کرد که برای همۀ پژوهشاگران در

بهادار تهران مقایسه کردند .نتایج پاژوهش آنهاا نشاان

دسترس بود  .این دادهها شامل عوامل باازدههاا (عامال

می دهاد کاه الگاوی چهارعااملی در مقایساه باا الگاوی

بازار ،عامل اندازه ،عامل نسبت ارزش دفتری باه ارزش

ساهعااملی ،محتاوای اطالعااتی فزایناده در تبیاین باازده

بازار و عامل مومنتوم) بود .دوم اینکه او ایان دادههاا را

سهام ندارد ] .[6اشراق نیای جهرمی و نشوادیان ()6332

برای اجارای آزماونهاای قیماتگاذاری دارایایهاای

دو الگاوی  CAPMو فاماا و فارنچ را مقایساه کردناد.

سرمایهای در بازار سرمایۀ آلمان باه کاار گرفات .ایان

نتایج پژوهش آنها نشان میدهد الگوی سهعاملی فاماا

آزمون پژوهشهای پیشین را دربارۀ تاأثیر زیااد عامال

و فرنچ در مقایسه با الگوی  CAPMبرتری نسبی داشته

مومنتوم در بازار سرمایۀ آلمان تأیید کرد؛ اما در ماورد

است .همچنین مانند بسیاری از بازارهای دنیا ،در بورس

عامال ارزش دفتاری باه ارزش باازار و عامال انادازه،

اوراق بهادار تهران میان باازده سابد سارمایهگاذاری و

شواهدی ارائه نکرد ] .[1مینگ الی )7363( 6م العاتی

وسعت شرکتهای تشکیلدهندۀ سبد سرمایهگاذاری،

را در زمینااۀ الگااوی تااکعاااملی  ،CAPMالگااوی

راب ۀ معکوس برقرار اسات و ایان بادان معناسات کاه

سه عاملی فاما و فارنچ و الگاوی چهارعااملی کارهاارت

هرچه شرکتها کوچکتر باشند ،خ ر پاذیری آنهاا

انجام داد .وی در پژوهش خود ،عملکرد  366صندوق

نیز بیشتر و بازده مورد انتظار باالتر خواهد بود .همچنین

را بارای الگاوی تاکعااملی

از سوی دیگر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار یاک

قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ،سهعاملی فاما فرنچ

سهم با بازده ،راب ۀ مستقیم دارد؛ یعنی هرچه این نسبت

و چهارعااملی کارهاارت آزماایش کارد .او درکال

باالتر باشاد ،خ رپاذیری در حاوزۀ ساهام آن شارکت

مادارکی یافات کاه نشاان مای دهاد صاندوقهاای

بیشتر و درنتیجه انتظاار باازده بیشاتری وجاود دارد ].[7

با بازده عالی ،ریسک نظاممناد

رحمانی ( )6334تأثیر سه عامل بازار ،اندازه شارکت و

کمی دارند .در بین نتایج الگوی یاکعااملی ،CAPM

نسبت ارزش دفتری باه ارزش باازار ساهام را بار باازده

سهعااملی فاماا فارنچ ،چهارعااملی کارهاارت ،الگاوی

سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرد؛ سپس

کارهاارت باهطاور نسابی الگاوی بهتاری اسات ].[73

دو الگوی  CAPMو الگوی سهعاملی فاما و فرنچ را با

کااوپی )7334( 7قاادرت تبیااین الگااوی تااکعاااملی

هم مقایساه کارد .همچناین وی بررسای کارد کاه آیاا

قیمت گذاری دارایی سرمایهای والگوی سهعاملی فاما و

قدرت توضیحی عامل اندازۀ شارکت بیشاتر از قادرت

فرنچ را مقایسه کرد .نتایج پژوهش وی نشاان مایدهاد

توضیحی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام است

قدرت پیشبینی هردو الگو از نظر آماری مشابه اسات؛

یا خیر .نتایج بهدستآمده نشان میدهد کاه ساه عامال

ولی در صنای بهداشاتی ،شایمیایی و انار ی ،عملکارد

بازار ،اندازۀ شارکت و نسابت ارزش دفتاری باه ارزش

سرمایهگذاری مشاتر

سرمایهگذاری مشتر

1. Ming Lai
2. Copy

بازار سهام ،سه عامل تأثیرگذار بر بازده سهام در بورس
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اوراق بهادار تهاران هساتند و اساتفاده از یاک الگاوی

(الگوی -7الگوی پنجعاملی فاما و فرنچ)

چندعاملی ،پراکندگی بازدههای سهام را نسبت به یک

Rit – RFt = ai + bi(RMt – RFt) + siSMBt +
hiHMLt + wiWMLt+riRMWt + eit

الگاوی تاکعااملی بهتار مایتواناد توضای دهاد ][3؛
بنابراین با توجه به پژوهش های پیشین مشاهده مایشاود

کااااااه در آنهااااااا ،HMLt ،SMBt ،RMt ،RFt ،Rit

که الگو های چندعاملی نسبت به الگوهای تاکعااملی،

 RMWt ،WMLtو  eitبهترتیب نشااندهنادۀ باازده ساهام

محتااوای اطالعاااتی فزایناادهای دارنااد .ازایاانرو در ایاان

شرکت  iدر زمان  ،tنرخ بازده بدون ریسک ،بازده سبد

پااژوهش باارای بررساای محتااوای اطالعاااتی فزایناادۀ

ساارمایهگااذاری بااازار ،میااانگین بااازده شاارکتهااای

الگو های عاملی ،الگوی پنجعاملی فاما و فرنچ و الگوی

کوچک منهای شرکتهای بزر  ،میانگین بازدههاای

چهارعاملی کارهارت مقایسه شده است.

شرکتهای با نسابت ارزش دفتاری بااال منهاای پاایین،
میانگین بازده سبد سرمایهگذاری سهام برناده و بازناده،

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحا ماهیت ،توصیفی و از ناوع
همبستگی و از لحاا هادف ،کااربردی اسات .نموناۀ
آمااری ،تماامی شارکتهاای پذیرفتاهشاده در باورس
اوراق بهاادار تهاران در قلمارو زماانی  6332تاا 6317
اسات .نموناۀ مادّنظر شاامل  627شارکت اسات کاه
بااهصااورت تصااادفی از میااان صاانای مختلااف بجااز
مؤسسههای مالی و اعتباری ،بانکها و واس ههای ماالی
و شرکتهای سرمایهگذاری انتخا

شدهاند.

فرضیۀ پژژوهش :در تبیاین باازده ساهام ،قادرت
توضیحی الگوی پنجعاملی فاما و فرنچ ،بایش از قادرت
توضیحی الگوی چهارعاملی کارهارت است.
در این پژوهش بارای مقایساۀ قادرت توضایحی دو

میانگین بازده شرکت های با سودآوری باال منهای پایین
و بخش اخالل الگو است.
بنابراین پنج عامل م رحشده در الگوی فاما و فارنچ
عبارت است از ]:[73
عامل اول ،صرف ریسک بازار اسات کاه هماان
عامل بتا است که  CAPMارائه کرده است و با تفاضال
بازده بازار و بازده بدون ریسک ) (RMt – RFtبه دست
میآید .باازده باازار ( )RMtباا راب اۀ  6محاسابه شاده
است.

(راب ۀ )6

Indext  Indext 1
Indext 1

RM t 

الگااوی فامااا و فاارنچ ( )7364و کارهااارت ( )6112از
ضریب تعیین تعدیلشادۀ الگاوهاا اساتفاده شاده اسات.

کااااه در آن  Indext ،RMtو  Indext-1بااااهترتیااااب

گفتنی است الگوهای کارهارت ( )6112و فاماا و فارنچ

نشاندهندۀ باازده باازار ،شااخص ساهام در پایاان مااه و

( )7364بااهترتیااب در الگااوهااای  6و  7نشااان داده شااده

شاخص سهام در ابتدای ماه است .برای محاسابۀ باازده

است ].[73

بدون ریسک از نرخ سود اوراق مشارکت استفاده شده

(الگوی  -6الگوی چهارعاملی کارهارت)

است .این نرخ براسااس گازارشهاای باناک مرکازی

Rit – RFt = ai + bi(RMt – RFt) + siSMBt +
hiHMLt + wiWMLt+ eit

جمهوری اسالمی ایاران باه دسات آماده اسات کاه از
نماگرهاای اقتصاادی ایان باناک منتشار شاده اسات.
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هساتند و نسابت ارزش دفتاری باه ارزش

ازآنجایی که طبق گزارش باناک مرکازی ایاران ،ایان

اندازه بزر

نرخها بهطور عماده باهصاورت فصالی پرداخات شاده

بازار آنها باال است.

است ،نرخ بازده بدون ریسک ماهانه بهصورت راب ۀ 7

عامل سوم ،تفاوت بین میانگین بازدههای سبد

محاسبه شده است.

سرمایهگذاری سهام شرکتهای با نسبت ارزش دفتری
به ارزش بازار باال و سبد سرمایهگذاری سهام

(راب ۀ )7

شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین
4


 i 



RF  1      1  12
  4  




است که عموماً به آن عامل ارزش میگویند و با
 HMLنشان داده شده و با استفاده از راب ۀ  4محاسبه
شده است.

عامل دوم ،تفااوت باین میاانگین باازدههاای سابد
سارمایهگاذاری ساهام شارکتهاای کوچاک وسابد
سرمایهگذاری سهام شرکتهای بزر

(راب ۀ )4

است که به آن

)

(

)

(= HML

عامل اندازه میگویناد .ایان عامال باا  SMBنشاان داده
میشود و با استفاده از راب ۀ  3محاسبه شده است.

عامل چهارم ،تفاوت بین میانگین بازدههای مجموعه

(راب ۀ )3
)

که متغیرهای آن در راب ۀ  3تعریف شده است.
سهام شرکتهای برنده (شرکتهای با مومنتوم باال) و

(

)

(

مجموعۀ سهام شرکتهای بازنده (شرکتهای با
مومنتوم پایین) است و با نماد  WML6نشان داده شده

که در آن  ، ، ، ،و  .بهترتیب نشاندهندۀ
شرکتهایی است که از نظر اندازه کوچاک هساتند و
نسبت ارزش دفتری به ارزش باازار آنهاا پاایین اسات،

است که با استفاده از راب ۀ  5محاسبه شده است.
(راب ۀ )5
)

شرکتهایی است که ازنظر انادازه کوچاک هساتند و

(

)

(= WML

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آنها متوسط اسات،
شرکتهایی است که از نظر اندازه کوچاک هساتند و

که در آن

نشاندهندۀ شرکتهاایی اسات کاه از

نسبت ارزش دفتاری باه ارزش باازار آنهاا بااال اسات،

نظر اندازه کوچک هستند و مقادار مومنتاوم آنهاا بااال

هساتند و

است،

نشاندهندۀ شرکتهایی است که از نظر اندازه

بازر

هساتند و مقادار مومنتاوم آنهاا بااال اسات،

شرکتهایی است که از نظار انادازه بازر

نسبت ارزش دفتری به ارزش باازار آنهاا پاایین اسات،
هساتند و

نشاندهندۀ شرکتهایی است که از نظر اندازه کوچک

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آنها متوساط اسات

هستند و مقدار مومنتوم آنها پایین است و نشاندهندۀ

شرکتهایی است که از نظار انادازه بازر

و در نهایت  .نشاندهندۀ شرکتهایی است که از نظر
)1. Winners Minus Losers (WML
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شرکتهایی است کاه از نظار انادازه بازر

نشاندهندۀ شرکتهایی است که از نظر اندازه کوچک

هساتند و

مقدار مومنتاوم آنهاا پاایین اسات .گفتنای اسات بارای

هسااتند و مقاادار سااودآوری آنهااا پااایین اساات و

محاسبۀ مومنتوم از میانگین بازده سهام شرکت در  3تا 1

نشاندهندۀ شرکتهایی است که از نظر اندازه بازر

ماه قبل استفاده شاده اسات و شارکتهاایی کاه مقادار

هستند و مقدار سودآوری آنها پایین است ] [73و ].[2

مومنتااوم آنهااا باایش از مقاادار میانااۀ مومنتااوم اساات،

گفتنی است برای محاسبۀ سودآوری شارکت از نسابت

شرکتهای با مومنتاوم بااال در نظار گرفتاه مایشاوند و

بااازده دارایاایهااا (نساابت سااود عملیاااتی بااه متوسااط

برعکس.

دارایی ها) استفاده شده است و بارای تعیاین ساودآوری

عامژل پژن ، ،تفااوت باین میاانگین باازدههاای

باال و یا پایین از مقدار میانۀ نسبت بازده دارایی بهعناوان
معیار تشخیص استفاده شده است.

مجموعه سهام شرکتهاای باا ساودآوری بااال و پاایین
است که باا نمااد  RMWنشاان داده شاده اسات کاه باا

یافتهها

استفاده از راب ۀ  1محاسبه شده است.

در این پژوهش برای انجاام آزماونهاای آمااری از
نرمافزارهای آمااری  SPSSو  EVIEWSاساتفاده شاده

(راب ۀ )1
(

)

)

است .برای بررسی مشخصات عمومی متغیرها ،همچنین

(= RML

برآورد الگاااااااو و تجزیه و تحلیل دقیق آنها ،آشنایی با
آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم است .آماااااااااااار

که در آن نشاندهندۀ شارکتهاایی اسات کاه از

توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در جادول  6ارائاه

نظر اندازه کوچک هستند و مقدار سودآوری آنها باال

شده است.

است ،نشاندهندۀ شرکتهایی است که از نظر اندازه
بزر

هستند و مقادار ساودآوری آنهاا بااال اسات،
جدول ( )1توصیف آماری متغیرهای پژوهش
نام متغیر

113

3/35

3/236

-3/43

3/12

3/61

3/614

3/67

3/73

3/667

3/33

3/42

3/37

3/31

3/34

6/73

صرف ریسک بازار (

)

عامل اندازه (

)

113

عامل ارزش (

)

113

3/71

113

3/75

3/615

113

3/14

3/343

مومنتوم (
عامل سودآوری)

( )

تعداد مشاهدات

مقدار میانگین

انحراف معیار

حداقل داده

حداکثر داده

)
(

جااادول  6برخااای آماااار توصااایفی شاااامل تعاااداد

سال اسات و بیشاترین پراکنادگی باه عامال ساودآوری

مشاهدات ،مقدار میانگین ،انحراف معیار ،حداقل داده و

تعلق دارد .همچنین ضاریب همبساتگی باین متغیرهاا در

حداکثر داده را نشان مایدهاد .باا مراجعاه باه جادول 6

جدول  7ارائه شده است.

مشاهده میشاود کاه تعاداد مشااهدات  113شارکت –
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جدول( )2ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
) (

بازده اضافی (

) ( )

صرف ریسک بازار (

)

(

)

SMB

HML

6/33
( )

3/77

6/33

عامل اندازه (

)

-3/33

3/33

6/33

عامل ارزش (

)

3/67

-3/76

3/63

6/33

-3/67

3/36

-3/67

-3/75

6/33

3/31

3/64

-3/62

3/64

-3/63

مومنتوم (
عامل سودآوری)

)
(

با توجاه باه جادول  7مشااهده مایشاود کاه از باین

نشان می دهد س

6/33

معناداری آزمون اف لیمر (اف مقید

متغیرهااای توضاایحی پااژوهش ،عواماال صاارف ریسااک

یا آزمون چاو) برای الگوهای  6و  7بیش از  3/35است

بازار ،ارزش و سودآوری با بازده اضافی سهام ،راب های

و باید از آزمون رگرسیون دادههای ترکیبای واحادهای

مستقیم دارد و ساایر متغیرهاا باا باازده اضاافی راب اهای

مق عاای و سااری زمااانی اسااتفاده کاارد؛ بناااابراین در

معکوس دارند .همچنین جدول  7نشان می دهد بیشترین

جاادولهااای  3و  4نتااایج حاصاال از آزمااون رگرساایون

ضریب همبستگی بین بازده اضاافی و عامال ساودآوری

دادههااای ترکیباای واحاادهای مق عاای و سااری زمااانی

وجااود دارد؛ امااا باارای تعیااین میاازان تااأثیر متغیرهااای

استفاده شده است .گفتنی است در این پژوهش باهدلیال

توضااایحی بااار متغیااار وابساااته الزم اسااات الگاااوهاااای

پایینبودن ضرایب تعیین الگاوهاا باه آزماون هامخ ای

رگرسیونی دادههای ترکیبی واحدهای مق عای و ساری

نیازی نیست و با توجه به ناهمسانبودن واریانس خ اهاا

زمانی ارائهشاده در الگاوهاای  6و  7آزماون شاوند کاه

از رگرسااایون حاااداقل مربعاااات تعمااایمیافتاااه بااارای

نتااایج آن در جاادولهااای  7و  3خالصااه شااده اساات.

برطرفکردن ناهمسانی واریانسها استفاده شاده اسات.

گفتنی است در این پژوهش برای انتخا از بین الگاوی

همچنااین باارای آزمااون نرمااالبااودن توزی ا متغیرهااای

رگرسیونی دادههای ترکیبی واحدهای مق عای و ساری

پاژوهش از آزماون کولماوگروف -اسامیرنف اساتفاده

زمانی و الگوی رگرسیونی دادههای تابلویی ،از آزماون

شده است و متغیرهای اندازه و مومنتوم از توزیا نرماال

اف لیمر و برای انتخا از بین الگوی دادههای تاابلویی

تبعیت نکردهاند و قبل از آزماون فرضایههاای پاژوهش،

با آثار ثابت و الگوی دادههای تابلویی با آثاار تصاادفی

متغیرهای مذکور باا اساتفاده از تااب انتقاال جانساون در

از آزمون هاسامن اساتفاده شاده اسات .نتاایج پاژوهش

نرمافزار مینیتب نرمال شدهاند.
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جدول ( )3نتایج آزمون الگوی چهارعاملی کارهارت (الگوی )1
Rit – RFt = ai + bi(RMt – RFt) + siSMBt + hiHMLt + wiWMLt+ eit

ضرایب

آمارۀ t

سطح معناداری آمارۀ t

نام متغیر
عامل ارزش ()HML

72/363

5/111

3/333

عامل اندازه ()SMB

3/313

3/633

3/337

عامل صرف ریسک ()RP

-3/215

-4/322

3/333

عامل مومنتوم ()WML

-3/534

-6/112

3/316

عرض از مبدأ

471/725

1/343

3/333

معناداری آمارۀ اف لیمر (اف مقید یا آزمون چاو)= 3/333

س

س

معناداری آمارۀ 3/333 = F

ضریب تعیین تعدیلشدۀ الگو= 3/63

با مراجعه به جادول  3مالحظاه مایشاود کاه سا

تنها عامال مومنتاوم بار باازده ساهام تاأثیر نمایگاذارد.

معناداری آمارۀ  Fکمتر از  3/35است؛ بنابراین در س

همچنااین جاادول  3نشااان ماایدهااد ضااریب تعیااین

اطمینان  15درصد فرضیۀ صفر (فرض صفربودن تماامی

تعدیلشدۀ الگو 3/63 ،است و  63درصد تغییرات بازده

ضرایب) رد میشود و حداقل یکی از متغیرهای مساتقل

سااهام بااا متغیرهااای الگااوی کارهااارت توضاای داده

پژوهش بر بازده سهام تأثیر میگذارد .با مشااهدۀ سا

میشود؛ اما برای تعیین تأثیر عامل سودآوری از الگاوی

معناداری آمارۀ  tمربوط به ضرایب ،مالحظه میشود در

فاما و فرنچ استفادهشده است که نتاایج آن در جادول 4

س

اطمینان  15درصد ،از بین متغیرهای مورد م العه،

خالصه شده است.

جدول ( )4نتایج آزمون الگوی پنجعاملی فاما و فرنچ (الگوی )2
Rit – RFt = ai + bi(RMt – RFt) + siSMBt + hiHMLt + wiWMLt+riRMWt + eit

نام متغیر
عامل ارزش ()HML

ضرایب

آمارۀ t

سطح معناداری آمارۀ t

3/33333

3/31

3/317

عامل اندازه ()SMB

-2

عامل صرف ریسک ()RP

6/42×63

7/31

3/361

-3/33336

-3/32

3/266

-4/33×63-3

-6/37

3/633

عامل سودآوری ()RMW

-3/33334

-3/31

3/331

عرض از مبدأ

3/34213

7/61

3/371

عامل مومنتوم ()WML

س

معناداری آمارۀ اف لیمر (اف مقید یا آزمون چاو) = 3/0141
س

معناداری آمارۀ 3/333 = F

ضریب تعیین تعدیلشدۀ الگو= 3/363
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معنااداری آماارۀ F

قلمروی زمانی یا مکانی پژوهش بتاوان جساتجو کارد و

با مراجعاه باه جادول  4و سا

مشاهده میشود کاه فرضایۀ صافربودن تماامی ضارایب

تعیین دقیقتر علل آن ،مستلزم اجرای پژوهشهای بیشتر

متغیرها رد میشود و حداقل یکی از متغیرهای پاژوهش

در این زمینه است؛ بنابراین مایتاوان اساتنباط کارد کاه

بار بااازده ساهام تااأثیر ماایگاذارد .بااا مراجعاه بااه سا

الگااوی پاانجعاااملی فامااا و فاارنچ نساابت بااه الگااوی

معناداری آمارۀ  tمشاهده میشود که تنهاا عامال انادازه

چهارعاملی کارهارت ،محتوای اطالعاتی فزاینده ندارد؛

بر بازده سهام تأثیر می گاذارد و ساایر عوامال بار باازده

زیرا اوالً ضریب تعیین تعدیلشدۀ الگاوی پانجعااملی و

سهام تأثیر ندارناد .همچناین ازآنجاا کاه ضاریب عامال

الگوی چهارعاملی تغییری ندارد و دومااً ضاریب متغیار

سودآوری از لحاا آمااری معنایدار نیسات و ضاریب

سودآوری ،معنی دار نیست .همچنین نتایج این پاژوهش

تعیین الگوی فاما و فرنچ بیشتر از ضریب تعیاین الگاوی

نشان می دهد ضریب متغیر مومنتوم نیز در س

اطمینان

کارهارت نیست؛ استنباط میشود که براساس نتایج ایان

 15درصد معنیدار نیست؛ بناابراین الگاوی چهارعااملی

پژوهش ،الگوی کارهارت بر الگوی پانجعااملی فاماا و

کارهارت نیز نسبت به الگاوی ساهعااملی فاماا و فارنچ،

فرنچ برتری دارد.

محتااوای اطالعاااتی فزاینااده ناادارد و ایاان اماار بااا نتااایج
پااژوهش ایاازدی نیااا و همکاااران ( )6313و فااان و یااو

نتی،هگیری و پیشنهادها

( )7363سازگاری دارد.

بااا توجااه بااه تااأثیر بااازده سااهام باار تصاامیمگیااری

برای دساتیابی باه الگاویی جاام تار و ساازگارتر باا

سهامداران الزم است پژوهشگران ،عوامل تأثیرگذار بار

شاارایط بااورس اوراق بهااادار تهااران بااه پژوهشااگران

بااازده سااهام را بررساای کننااد .در ایاان پااژوهش ،تااأثیر

پیشنهاد میشود درخصوص دالیل مقبولنباودن الگاوی

متغیرهای اندازۀ شرکت ،ارزش شارکت (نسابت ارزش

پنجعاملی فاما و فرنچ پژوهش کنند.

دفتری به ارزش بازار) ،صرف ریسک بازار ،مومنتاوم و

همچنین پیشانهاد مایشاود در تبیاین باازده ساهام از

سودآوری م العاه شاد .نتاایج پاژوهش نشاان مایدهاد

الگوی سهعاملی فاما و فرنچ اساتفاده کنناد؛ زیارا عامال

متغیرهای اندازۀ شرکت ،ارزش و صرف ریساک باازار

مومنتااوم در الگااوی چهارعاااملی کارهااارت و عاماال

بر بازده سهام تأثیر میگذارد و این نتایج با نتایج حاصل

سودآوری در الگوی پنجعااملی فاماا و فارنچ بار باازده

از پژوهشهاای فاماا و فارنچ ( )6113و کاوپی ()7334

سهام تأثیری نمیگذارناد و محتاوای اطالعااتی فزایناده

سازگار است؛ بناابراین هماان گوناه کاه انتظاار مایرود

ندارند.

بااهکااارگیری الگوهااای عاااملی مناساابتاار از الگااوی
تک عاملی قیمت گذاری داراییهاای سارمایه ای اسات؛
زیرا صرف ریسک بازار تنهاا عامال تبیاینکننادۀ باازده
سااهام نیساات ] .[5همچنااین نتااایج ایاان پااژوهش نشااان
می دهد عامل سودآوری بر بازده سهام تأثیر نمیگاذارد
و این امر برخالف نتایج حاصل از پژوهش فاما و فارنچ
( )7364است .شاید دلیل این مغایرت را در اختالف در
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