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Abstract
In general, when a financial market works ordinarily, the probability distribution of the first significant digit of
the returns of the assets listed therein follows Benford’s law, but does not necessarily follow this distribution in
the case of anomalous events. This law shows the contingency of various digits in a set of numbers thus it can
be used for assessing data sets that occur naturally. The present study applied Benford law in order to investigate
the empirical probability distribution of the first and the second digit of daily stocks return in listed companies
in the Tehran Stock Exchange during 1384 – 1393. The findings show that the data of daily stocks return in
listed companies in the Tehran Stock Exchange that used in the present study do not obey the Benford law. This
can be due to some reasons such as different data transformation or influential conditions in the Iran stock
market.
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چکیده
. اهمیت خاصی دارد، كیفیت دادهها، بهخصوص سرمایهگذاران در بازار اوراق بهادار استفاده میكنند،در بحث دادهها و اطالعاتی كه افراد
، چنانچه بازار در شرایط عادي و نرمال فعالیت كند.دستكاري اطالعات بازار و شرایط آن ازجمله عوامل دخیل در كیفیت اطالعات است
 احتمال وقوع ارقام مختلف را در یک مجموعه اعداد نشان، این قانون. توزیعی لگاریتمی به نام قانون بنفورد دارد،دادههاي موجود در آن
 همسانی توزیع اطالعات مربوط به بازده روزانۀ سهام شركتهاي پذیرفتهشده در بورس، در این پژوهش براي بررسی شرایط بازار.میدهد
 نتایج پژوهش نشان میدهد اطالعات مربوط به بازده روزانۀ سهام. با این قانون بررسی شده است8939  تا8912 اوراق بهادار تهران در سالهاي
 در دورۀ پژوهش از این قانون تبعیت نمیكند كه دالیل مختلفی مانند تبدیالتی كه بر،شركتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
.اطالعات و دادهها انجام میشود و یا شرایط و وقایع تأثیرگذار در بازار بورس اوراق بهادار دارد
 كیفیت دادهها، قانون بنفورد، بازده سهام:واژههای کلیدی
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مقدمه

 8339را بااا اسااتفاده از قااانون بنفااورد مطالعااه كاارد و

بورس اوراق بهادار بهعنوان باازار رسامی داد و ساتد

دریافت ،توزیع رقام اول باازده از قاانون بنفاورد تبعیات

سااهام شااركتهااا ،ن ااش مهماای در تخصاایص منااابع بااه

میكند .قانون بنفاورد در بحاث آزماونهااي مرباوط باه

بخااشهاااي مختلااف اقتصاااد و رشااد و توسااعۀ آن دارد

موانع روانشناسی و سطوح م اومت در بازارهااي ساهام

(رسااتمی و جعفااري درگیااري  .)8938مهاامتاارین اباارار

نیر به كار رفته اسات .ديسیوساتر  2و همكااران ()8331

تصاامیمگیااري اسااتفادهكنناادگان از اطالعااات ،بااهوی اژه

ادعا كردند تفاوت توزیاع دادههاا از یكناواختی ،پدیادۀ

سرمایهگذاران در این بازار ،دادهها و اطالعات حاصل از

طبیعی است و به دنبال آن ،پشتوانهاي باراي فریایههااي

معامالت و افشاست .وجود اطالعات صاحی و در خاور

موانااع روانشناساای پیاادا نكردنااد .ژیپنااو و همكاااران

9

اتكا ،تأثیر زیادي در ارزیابی شرایط باازار دارد و باعاث

( )4332برقراري قانون رقم اول را دربارۀ قیمت سهام در

اخذ تصامیمهااي صاحی تار سارمایهگاذاران مایشاود.

روزهاي معامالتی بررسی كردند و به نتایجی مشابه نتایج

اطالعات صحی  ،منافع متعددي را به دنبال دارد؛ منافعی

لی ( )8331دسات یافتناد .نیگرینای )4339( 1بیاان كارد

ماننااد كاااهش ریسااک ساارمایهگااذاري ،افاارایش افاا

كشف انحراف از خط قانون بنفورد ممكان اسات نشاانۀ

برنامهریري سرمایهگذاران ،بهبود دسترسی شركتهاا باه

دستكاري دادههاا باشاد و از ایان مویاوع باراي كشاف

منابع مالی جدید ،كاهش هرینۀ تأمین سارمایه ،مادیریت

ت لا هاااي مالیااتی در سااال  4339اساتفاده كاارد .نتااایج

بهتر منابع كه درنهایات ،باه قیماتهااي واقعایتار ساهام

پااژوهش نشااان داد ارقااام درآمااد و سااود هاار سااهم

منجر میشود .زمانی كاه افارایش قیمات ساهام براسااس

شركتهاي منتشرشده در وال اساتریت ژورناال بیشاتر از

خل واقعای ارزش و ناه براسااس انتااارات مادیریت از

واقع نشان داده شده است.

سود باشد ،اندازۀ بازارهاا و قادرت ن اد شاوندگی آنهاا

كورازا  7و همكاران ( )4331دربارۀ رقام اول قیمات

افرایش مییابد و نهتنها براي سهامداران ،بلكه براي كال

و بازده روزانه شاخص استاندارد اناد پاورز  933از ساال

جامعه ثروت ایجاد میكند (رستمی و جعفري درگیاري

 8339تا سال  4337دریافتند تبعیت از ایان قاانون وجاود

.)8938

دارد؛ یعنی بازار به حالت عاادي و نرماال كاار مایكناد.

قانون بنفورد ،احتمال توزیع رقم اول دادههااي یاک

آنها در مرحلۀ بعادي پاژوهش خاود ،توزیاع روزباهروز

مجموعه اعداد تصادفی است .تئاودور پایهیال)8339( 8

دادهها را بررسی كردند و به این نتیجه رسیدند كه بیشاتر

مستنداتی دربارۀ قانون بنفاورد 4و چگاونگی كااربرد آن

توزیعها از قانون بنفورد تبعیات مایكناد و در روزهاایی

در زمینۀ دادههاي بازار سهام و برخی از دادههاي خااص

كه از این قانون تبعیت نمیشود ،وقاایع غیرعاادي اتفااق

مالی ارائه كرد .باراي اولاین باار ،لای )8331( 9از قاانون

میافتد كه در بازار تأثیر داشته است؛ مانند ورشكساتگی

بنفااورد بااراي دادههاااي مااالی اسااتفاده كاارد .وي بااازده

والاسااتریت در  47فوریااۀ  4337یااا واقعااۀ  88سااپتامبر

روزانۀ شاخص متوسط صنعت داوجونر از سال  8333تاا

.4338

 8339و شاااخص اسااتاندارد انااد پااورز از سااال  8341تااا

1. Theodor P. Hill
2. Benford law
3. Ley

4. De. Custer
5. Zhipeng
6. Nigrini
7. Corazza

بررسی مطاب ت دادههاي بورس اوراق بهادار تهران با قانون بنفورد 839 /

آمیااااارام  8و همكااااااران ( )4389اشاااااتباهات در

قانون بنفورد مطااب اسات و حسابرساان باراي كشاف و

صورتهاي مالی را با اساتفاده از قاانون بنفاورد بررسای

جلوگیري از ت ل

و ارائۀ صورتهاي مالی گمراهكننده

كردند .آنها براساس روشهایی كه براي ارزیابی كیفیت

از این قانون میتوانند استفاده كنند.

دادهها به كاار مایرود ،معیاار جدیاد ساال  -شاركت را

در ایران نیر پاژوهشهاایی در زمیناههااي مختلاف باا

براي برآورد سط اشاتباه در صاورتهااي ماالی ایجااد

استفاده از این قانون انجام شده اسات .رساتمی و جعفاري

كردند .این معیار ،جنبههایی از توزیع اعداد صورتهااي

درگیري ( )8938از قانون بنفورد بهعنوان شاخص ارزیابی

مالی شاركت را ارزیاابی مایكناد كاه از قاانون بنفاورد

كیفیت دادهها در بازار اوراق بهادار تهران استفاده كردناد.

انحراف دارد .آنها شواهد تجربیاي ارائه كردند كه ایان

دادههاي مدّنار آنهاا ،قیماتهااي پایاانی ساهام و م اادیر

معیااار ،كیفیاات دادههاااي صااورتهاااي مااالی را نشااان

شاااخصهاااي موجااود در بااازار اوراق بهااادار از اول سااال

میدهد و رابطۀ این معیار را با معیارهاي مدیریت سود بر

 8971تا پایان سال  8911باود .شاركتهااي نموناه نیار از

مبناي اقالم تعهدي و دستكاري سود نشان دادند .نتایج

شااركتهااایی انتخااا شااده بااود كااه در چااارال باااالي

پااژوهش نشااان داد اوالً ،صااورتهاااي مااالی تجدیااد

معامالت روزانۀ سهام قرار داشتند .بررسی نتاایج پاژوهش

ارائااهشااده نساابت بااه همااان صااورتهااا قباال از اصااالح،

نشان داد دادههاي مدّنار از ایان قاانون تبعیات نمایكناد.

مطاب ت بیشتري با قانون بنفاورد دارد و دومااً ،همانگوناه

آنهااا نتااایج مشااابهی نیاار در بررساای رقاام اول دادههااا در

كه انحراف از قانون بنفورد افرایش مییاباد ،ثباات ساود

دورههاي قبل و بعد از حجم مبنا و دربارۀ بررسی رقم اول

كاااهش مااییابااد .درآخاار نیاار نشااان دادنااد معیااار آنهااا

قیمتهاي پایانی روزانۀ تکتاک شاركتهااي نموناه باه

اشتباهات مهم مدّنار بیانیههاي حسابداري و حسابرسی و

دست آوردند و این عادم مطاب ات را نتیجاۀ متأثرشادن از

سااازمان اوراق بهااادار را باارآورد ماایكنااد و بااهعنااوان

تبدیالتی بیان كردند كه بر آنها انجام میشود و یاا ممكان

شاخصی براي ارزیابی اشتباهات میتواند به كار رود.

است ناشی از ناهنجاريهاي رفتااري باازار سارمایه باشاد.

بااارت )4381( 4بااراي ارزیااابی اطمینااان و اعتماااد

محمدي و همكاران ( )8933ایان قاانون را معیااري باراي

سرمایهگذاران خارجی در باازار اوراق بهاادار فیلیپاین از

ارزیابی سود شركتها و ابراري باراي كشاف نشاانههااي

این قانون استفاده كرد و دریافت ،با اطمینان  39درصاد،

احتمالی دستكاري سود گرارششده دانستند و باا اساتفاده

انطباق با این قانون وجود دارد و نوسانهاا در خریادهاي

از ایااان قاااانون ،وجاااود مااادیریت آرایشااای ساااود را در

خارجی سهام فیلیپین در ساط ثاابتی بااقی مایماناد كاه

شااركتهاااي پذیرفتااهشااده در بااازار اوراق بهااادار تهااران

نشان مایدهاد سارمایهگاذاران خاارجی باه باازار اوراق

بررسی كردند .دورۀ زمانی پژوهش از سال  8971تاا ساال

بهادار فیلیپین اعتماد دارند .توتا  9و همكاران ( )4381نیر

 8911انتخا شد و در آزمون دادهها هام رقام اول و هام

نیر كاربرد قانون بنفورد را بهعنوان اباراري باراي كشاف

رقم دوم دادهها آزموده شد .نتایج پژوهش در حالت كلی

در دادههاي حسابداري آزمودند .آنها به این نتیجه

نشان داد در این بازه زمانی ،مدیریت آرایشی سود در ایان

تل

رسیدند كاه در كشاور آلباانی ،دادههااي حساابداري باا

شركتها وجود ندارد.
تمامی كاربردهاي مختلف مالی كه در پژوهشهااي

1. Amiram
2. Barte
3. Tota

باااال ذكاار شااد ،از ایاان ایااده حمایاات ماایكنااد كااه در
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بازارهاي مالی دستكارينشده ،قانون بنفورد وجاود دارد.
مگاار در مااواردي كااه وقااایع غیرعااادي در بااازار تااأثیر

با تعمیم تواباع ذكرشاده ،شاكل كلای قاانون بنفاورد
بهشرح زیر بیان میشود:

گذاشته باشاد (كاورازا و همكااران  .)4331در ایاران باا
وجودآنكاااه اطالعاااات مرباااوط باااه باااازده ساااهام در
تصمیمگیاري سارمایهگاذاران ن اش مهمای دارد ،هناوز
پژوهشی در زمینۀ مطاب ت ایان دادههاا باا قاانون بنفاورد
انجام نشده است .این مویوع كه آیا باازار اوراق بهاادار
ایران در شرایط عادي و نرمال فعالیت میكند و یا تحت
تاثر شارایط و وقاایع غیار عاادي قارار دارد ،در كیفیات
اطالعات موجود در آن اثر میگذارد ،تصامیمگیاري را
براي سارمایهگاذاران مشاكل مایكناد و باعاث كااهش
سرمایهگذاري در بازار سهام و سرازیرشدن سرمایهها باه
بخش هایی مانند مسكن میشود؛ بنابراین مشابه پاژوهش
كورازا ( )4331از اطالعات مربوط به باازده ساهام باراي
سنجش شرایط بازار ایران استفاده میشاود و پیاروي آن
از قانون بنفورد آزموده میشاود .ایان آزماون ناهتنهاا در
دورۀ پژوهش ،براي هر سال نیار انجاام خواهاد شاد كاه
تاكنون در پژوهشهاي داخلی دیگر انجام نشده است.

ایاان قااانون را بااراي اولااین بااار ،ساایمون نیوكم ا

8

( )8118ریاییدان و اخترشناس امریكاایی معرفای كارد.
او مشاهده كارد صافحات اولیاۀ جادولهااي لگااریتمی
نسبت به صافحات بعادي كهناهتار اسات .باه دنباال ایان
مشاهده ،چنین استنباط كرد كاه اساتفادهكننادگان بیشاتر
در جستوجاوي اعاداد چنادرقمی هساتند كاه باا ارقاام
كوچک  4،8یا  9شروع میشود تا اعداد چنادرقمی كاه
با ارقاام  2تاا  3شاروع مایشاود؛ اماا ازآنجااییكاه وي،
شواهد تجربی و دالیل ناري در ایان ماورد بیاان نكارد،
این قانون در مرحله گمان باقی ماند .ایان قاانون را شاش
دهه بعد ،فرانک بنفورد ( )8391فیریكدان مؤسسۀ جنرال
الكتریک كه در ظاهر از كار نیوكم

آگاه نبود ،دوباره

كشااف كاارد .وي بااا بررساای توزیااع ارقااام معن ایدار در
بیست مجموعه داده ،حمایت ویژهاي از این قانون فراهم
آورد .پس از آن ،تاالش هااي زیاادي باراي اثباات ایان

مبانی نظری
طباا قااانون بنفااورد ارقااام معنااادار در بساایاري از

قاانون انجاام شااد .هیال ( )8339اثباات كاارد ایان قااانون
4

مجموعه دادههاي عاددي كاه باهطاور طبیعای باه وقاوع

نسبت به م یاس و پایه ثابت است .پترونارو و همكااران

میپیوندد ،باه طاور یكنواخات توزیاع نشاده اسات .ایان

( )4338نیر یكی از مبانی اولیۀ ایان قاانون را فراینادهاي

ارقااام ،توزیااع لگاااریتمی خاصاای را دنبااال ماایكننااد؛

یااربی ماایداننااد .آنهااا بیااان كردنااد كااه بساایاري از

بهگونهاي كه احتمال وقوع رقم یاک باهعناوان رقام اول

سیسااتمهاااي عااددي نایاار قیمااتهاااي بااازار سااهام از

در بسیاري از مجموعه دادهها بیشتر از سایر ارقام است و

سیستمهاي دینامیكی با فرایندهاي براونی 9پیروي نكارده

بیشترشدن كااهش

است؛ بلكه براسااس فراینادهاي یاربی عمال مایكناد.

مااییابااد .ایاان قااانون احتمااال وقااوع رقاام اول و دوم را

جدول توزیع احتمال وقاوع رقام  3تاا  3بار اسااس ایان

بهصورت زیر بیان میكند:

قانون بهشرح جدول ( )8است فالح و دانشزاد (:)8934

احتمال وقوع رقمهاي  3-4به تناس

)

 :رقم اول
d= 1,2,….,9

 :رقم دوم
d=0, 1,2,….,9

1. Simon Newcomb
2. Pietronero
3. Brownian process
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جدول ( )1توزیع احتمال ارقام
D

0

احتمال رقم اول

-

1

2

3

5

4

6

7

8

9

3/321 3/398 3/391 3/317 3/373 3/337 3/849 3/871 3/938

احتمال رقم دوم 3/319 3/311 3/333 3/339 3/337 3/833 3/832 3/833 3/882 3/843

هیاال ( )8339بیااان م ایكنااد اگاار توزیااعهااا بااهطااور

روش پژوهش

تصادفی انتخا شود و نمونههایی تصادفی از هر یک از

جامعۀ آماري شامل كل شركتهاي پذیرفتهشاده در

این توزیعها برگریده شود ،آنگاه فراوانی وقاوع اعاداد

بورس اوراق بهادار تهاران باین ساالهااي 8939 –8912

این نمونههاي تركی شده حتی در صورت تبعیتنكردن

است .اطالعات شركتهاایی كاه در ایان باازه زماانی از

توزیعهاي مست ل بهطور دقیا از قاانون بنفاورد ،باا ایان

بازار خارج و یا به باازار وارد شادهاناد ،نیار در پاژوهش

توزیع همسو هساتند .بویال )8332( 8نیار نشاان مایدهاد

استفاده شده است؛ زیرا تأكید بر تداوم فعالیت شركتها

مجموعااه دادههااا ،زمااانی كااه اجااراي ایاان دادههااا از

نیست؛ بنابراین تعداد شاركتهاا در ساالهااي مختلاف،

متغیرهاي تصادفی و از مناابع گونااگون از قبیال یار ،

متفاوت و بین  933تا  213شاركت باوده اسات .دركال،

ت سیم و یا توان اعداد صحی ناشی شده باشاد ،از قاانون

 493147داده مربوط به بازده سهام تجریه و تحلیل شاده

بنفورد تبعیت خواهد كارد؛ بناابراین ،ایان قاانون درباارۀ

اساات .ایاان اطالعااات از پایگاااههاااي اطالعاااتی سااازمان

دادههاي بازار نیر میتواند به كار گرفته شود .با توجه باه

بااورس اوراق بهااادار تهااران و بااا اسااتفاده از ناارمافاارار

ن اااش ویاااژۀ دادههااااي مرباااوط باااه باااازده ساااهام در

ره آورد نوین به دست آمده است .در پژوهشهاي پیشین

تصمیم گیري سرمایه گذاران ،دادههاي مرباوط باه باازده

كه به برخی از آنها اشاره شد ،براي آزمون تبعیت دادهها

روزانااۀ سااهام بررس ای ماایشااود .بااراي بررساای كیفیاات

از توزیااع بنفااورد ،از آزمااون نكااویی باارازش خاای 4

اطالعات مربوط به بازده سهام در دورۀ پژوهش ،تبعیات

(كاي اسكوور) اساتفاده شاده اسات .ایان آزماون باراي

رقاام اول دادههااا در كاال و در هاار سااال بااا اسااتفاده از

م ایسااۀ فراواناایهاااي مشاااهدهشااده بااا فراواناایهاااي

فرییههاي زیر بررسی مایشاود و باراي دقات تجریاه و

پیشبینایشاده براسااس الگاو اساتفاده مایشاود (آذر و

تحلیل نتاایج باهدساتآماده ،رقام دوم باازده ساهام نیار

مااومنی )8939؛ بنااابراین ،ابتاادا فراواناای رقاام اول و دوم

بررسی میشود []1؛ بنابراین فرییه هاي پژوهش بهشارح

دادهها محاسبه و سپس فراوانایهااي پایشبینایشاده بار

زیر در نار گرفته شد:

اساس توزیاع بنفاورد محاسابه مایشاود و باراي آزماون

 -8بااهطااوركلی ،رقاام اول مربااوط بااه بااازده سااهام

هریک از فرییهها ،فرییۀ  H0و  H1بهشرح زیر در ناار

شركتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ایران در

گرفته میشود و براي آزمون این فرییهها از آمارۀ خای

دورۀ پژوهش از قانون بنفورد تبعیت میكند.

 4استفاده خواهد شد.

 -4بااهطااوركلی ،رقاام دوم مربااوط بااه بااازده سااهام
شركتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ایران در

 :H0فراوانیهاي مشاهدهشده از قانون بنفاورد تبعیات
میكند.
 :H1فراوانیهاي مشاهدهشده از قانون بنفاورد تبعیات

دورۀ پژوهش از قانون بنفورد تبعیت میكند.
1. Boyle

نمیكند.
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چنانچااه م اادار آمااارۀ آزمااون (خاای  )4در سااط

مبنی بر تبعیت رقم اول باازده ساهام از قاانون بنفاورد رد

معناداري مدّنار یعنی  33یا  39درصاد از میاران منادرج

میشود .در مرحلۀ بعد ،دادههاي هر سال بهطور جداگانه

در جدول بیشتر باشد ،میاان دو توزیاع انحاراف بیشاتري

آزموده شد .نتایج آزمونها بهصورت خالصه در جادول

وجود دارد و فرض صافر رد مایشاود .همچناین هرچاه

( )9آمده است.

م دار خی  4محاسبهشده از م دار متنااظر آن در جادول
كمتر باشد ،فرض صافر رد نمایشاود و آن را مایتاوان
پذیرفت (رنجبري شرف آبادي  .)8938باراي ارقاام اول
كه درجه آزادي  1است ،م دار خی  4جادول در ساط
اطمینااان  33درصااد و خطاااي  8درصااد 43/3334 ،و در
سط اطمینان  39درصاد و خطااي  9درصاد89/9379 ،
است و براي ارقام دوم كه درجه آزادي  3اسات ،م ادار

جدول ( )2آزمون فرضیۀ اول
مقدار درجه

فرضیۀ اول

خی  2آزادی معناداری

آزمون تبعیت كل رقم
اول از قانون بنفورد

سطح

4839/19

1

3/333

جدول ( )3آزمون فرضیۀ اول در هر سال

خی  4جدول در ساط اطمیناان  33درصاد و خطااي 8

سال

تعداد مقدار خی درجه
دادهها

2

سطح

آزادی معناداری

درصد 48/1113،و در سط طمینان  39درصد و خطااي

8912

49282

118/381

1

3/333

 9درصد 81/3833،است (رنجبري شرف آبادي .)8938

8919

89824

993/993

1

3/333

از م دار سط معناداري نیار باراي تعیاین نتیجاۀ آزماون

8911

99943

979/871

1

3/333

ماایتااوان اسااتفاده كاارد .اگاار میااران سااط معناااداري

8917

98149

471/818

1

3/333

محاسبهشده از  3/39كمتر باشد ،فرض صفر رد و فارض

8911

84121

934/234

1

3/333

یک پذیرفته میشود.

8913

84117

92/397

1

3/333

8933

84782

491/213

1

3/333

8938

84181

79/118

1

3/333

8934

83333

887/474

1

3/333

8939

19291

8141/141

1

3/333

یافتهها
طب فرییۀ اول پژوهش ،رقام اول مرباوط باه باازده
سهام شركتهاي پذیرفتاهشاده در باورس اوراق بهاادار
ایران در دورۀ پژوهش از قانون بنفورد تبعیات مایكناد.

همانگونه كه مالحاه میشاود ،در تماامی ساالهااي

براي آزمون این فرییه در یاک مرحلاه ،هماۀ دادههااي

دورۀ پژوهش سط معناداري از  3/39كمتر بوده اسات؛

مربوط به رقم اول بازده روزاناۀ ساهام در دورۀ پاژوهش

بنابراین فرض صفر رد و فرض یاک پذیرفتاه مایشاود؛

كه  493171داده بود ،آزموده شد .نتیجۀ آزمون بهشارح

درنتیجه ،فرییۀ پژوهش رد میشود؛ یعنی در های یاک

جدول ( )4است.

از سااالهاااي دورۀ پااژوهش ،رقاام اول مربااوط بااه بااازده

خی  4محاسبهشده هم در ساط معنااداري  8درصاد
از خ ای  4جاادول (در سااط  43/3334 =%8و در سااط

روزانۀ سهام شركتهااي پذیرفتاهشاده در باورس اوراق
بهادار ایران از قانون بنفورد تبعیت نمیكند.

 )89/9379 =%9بررگ تر است؛ بنابراین فرییۀ صافر رد

در فرییۀ دوم نیر ادعا شده كه رقام دوم مرباوط باه

و فرییۀ یک پذیرفته میشود؛ درنتیجه ،فرییۀ پاژوهش

بازده سهام شاركتهااي پذیرفتاهشاده در باورس اوراق
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بهااادار ایااران در دورۀ پااژوهش از قااانون بنفااورد تبعیاات

همانگونه كه مالحاه میشود ،بهجر در ساال  ،33در

میكند .براي آزماون ایان فریایه ،ابتادا هماۀ دادههااي

سط اطمینان  39درصد ،سط معناداري از  3/39كمتار

مربوط به رقم دوم بازده روزاناۀ ساهام در دورۀ پاژوهش

بوده است؛ بنابراین فرض صفر رد و فرض یک پذیرفتاه

كه  493147داده بود ،آزماون شاد و نتیجاۀ آن باهشارح

میشود و درنتیجه ،فریایۀ پاژوهش رد مایشاود؛ یعنای

جدول ( )2است.

بهجر در سال  33در سالهاي دیگر دورۀ پاژوهش ،رقام
دوم مرباااوط باااه باااازده روزاناااۀ ساااهام شاااركتهااااي

جدول ( )4آزمون فرضیۀ دوم
فرضیۀ دوم
آزمون تبعیت كل رقم
دوم از قانون بنفورد

مقدار

درجه

سطح

خی 2

آزادی

معناداری

92/273

3

3/333

خی  4محاسبهشده در سط خطاي  8درصد از خای
 4جااادول (در ساااط 48/1113 =%8و در ساااط =%9
 )81/3833بررگتر اسات؛ بناابراین فریایۀ صافر ،رد و
فرییۀ یک پذیرفته میشاود؛ درنتیجاه ،فریایۀ پاژوهش
مبنی بر تبعیت رقم دوم بازده ساهام از قاانون بنفاورد نیار
رد میشاود؛ ساپس در مرحلاۀ بعاد ،دادههااي هار ساال
بهطور جداگانه آزموده شد .نتایج آزماونهاا باهصاورت
خالصه در جدول ( )9آمده است.

سال

تعداد مقدار خی درجه
دادهها

تبعیت نمیكند.
نتایج و پیشنهادها
همانگونه كه قبالً گفته شد ،بستري كاه اطالعاات در
آن قرار داده میشاود و در اختیاار سارمایهگاذاران قارار
می گیرد و یا به عبارت دیگار ،شارایط باازار در كیفیات
اطالعات ارائاهشاده در آن باازار تأثیرگاذار اسات .اگار
بازار ،شرایط عادي و نرمال داشته باشاد ،قابلیات اتكااي
اطالعات آن افارایش ماییاباد و باعاث افارایش جاذ
سرمایه در آن بازار میشود .كروزا ( )4331بیان میكند،
در مواردي كه بازارهاي مالی بهطور نرمال و عادي كاار
میكنند ،منط ی است كه حدس برنیم رقام اول باازده و

جدول ( )5آزمون فرضیۀ دوم در هر سال
2

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ایران از قانون بنفورد

سطح

آزادی معناداری

8912

49282

73/339

3

3/333

8919

89828

21/347

3

3/333

8911

99931

99/472

3

3/333

8917

98181

81/392

3

3/341

8911

84129

49/949

3

3/339

8913

84112

44/444

3

3/331

8933

84784

7/121

3

3/923

8938

84183

12/391

3

3/333

8934

83333

41/838

3

3/338

8939

19287

99/191

3

3/333

قیمت سهام از قانون بنفورد تبعیت كند ،مگار در شارایط
غیرعادي و وقوع وقایعی كه اثر قوي در بازارهااي ماالی
داشته باشند .قانون بنفورد احتماال وقاوع ارقاام در یاک
مجموعه داده اسات .ایان قاانون بیاان مایكناد رقام اول
دادههایی كه بهطور طبیعی به وقوع میپیوندند ،از توزیع
یكنواخت تبعیت نمیكند؛ بلكه توزیع لگاریتمی خاصای
را دنبال میكند .باه ایان ترتیا  ،احتماال وقاوع ارقاامی
باارزشهاي كم ،بیشاتر از ساایر ارقاام اسات؛ از ایانرو،
قانون حایر ،چارچو ارزشمندي براي تخمین صاحت
ارزشهاااي داده ارائااه و الگوهاااي ناهنجااار در مجموعااه
داده را شناسایی میكند .ازآنجایی كه اطالعاات مرباوط
به باازده ساهام در تصامیمگیاري سارمایهگاذاران ن اش
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ویژهاي دارد ،در این پژوهش ،تبعیت اطالعات مربوط به

 -4رستمی ،م .جعفري درگیري ،ا« .)8934( .بررسی

بازده سهام از قانون بنفورد در بازار باورس اوراق بهاادار

قانون بنفورد در بورس اوراق بهادار تهاران» ،پژوهشاهاي

تهران بررسی شد .نتایج نشان داد در بورس اوراق بهادار

مدیریت در ایران.833-39 :87)8( ،

تهران ،اطالعات مربوط به بازده ساهام در دورۀ پاژوهش

 -9رنجبري شرف آبادي ،ع« .)8938( .قانون بنفورد

نه در هر سال و نه در كل دورۀ پژوهش از قانون بنفاورد

و كاربردهاااي آن در حسابرساای» ،ماهنامااه حسااابرس،

تبعیت نمیكند .این امر در كیفیت اطالعاات مرباوط باه

(.887 -883 :19)82

باازده ساهام تردیاد ایجااد مایكناد و وجاود دسااتكاري
دادهها و یا شرایط غیرعادي تأثیرگذار در بورس را نشان

 -2فااالح ،ا .دانااشزاد ،م .)8934( .قااانون بنفااورد و
كاربردهاي آن ،اندیشه آماري.12-81:78 ،8)99( ،

میدهد و میتواند یكی از دالیل عدم اطمیناان برخای از

 -9محماادي ،ح .صااالحیراد ،م .و حاااجیزاده ،س.

سرمایه گذاران به بازار بورس ایران باشد .بر اساس نتاایج

( .)8933شناسایی مادیریت آرایشای ساود باا اساتفاده از

بهدستآمده ،سرمایهگذاران در بورس اوراق بهاادار نیار

قانون بنفورد ،دانش حسابرسی.17 -98 :88)29( ،

باید توجه داشته باشند كه هنگاام تصامیمگیاري تنهاا باه
رقم بازده محاسبهشده در باازار اكتفاا نكنناد بلكاه باراي
تصمیمگیري ،شرایط اثرگذار در بازار را نیر مدّنار قارار
دهند .نتایج پژوهش براي تحلیلگران ماالی نیار در انجاام
تجریه و تحلیلها میتواند كاربرد داشاته باشاد؛ بناابراین
پیشنهاد میشود كه در آینده بر دالیال اصالی ایان عادم
انطباق و راهحلهاي رفع آن براي داشتن باازاري باثباات
و در خور اتكا پژوهش و بررسی شود .مایتاوان فرآیناد
ایاان پااژوهش را بااهصااورت محاادودتري در بخااشهااا و
صنایع مختلف بازار تكرار كرد تا مشخص شود در كدام
بخشها ،كاركرد باازار عاادي و نرماال اسات .پاژوهش
حایر نیر مانند بیشتر پژوهشهاا باا محادودیتهاایی در
دسترساای بااه دادههااا مواجااه بااود كااه مهاامتاارین آن،
كاملنبودن اطالعات مربوط به باازده شاركتهاا در هار
روز و موجااود نبااودن اطالعااات مربااوط بااه بااازده همااۀ
شركتها است.
منابع فارسی
 -8آذر ،ع .و مومنی ،م .)8977( .آمار و كااربرد آن
در مدیریت .تهران :انتشارات سمت.
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