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Abstract
Accurately predict of stock returns is a key factor in investment decisions. The aim of this study is the test of
five-factor Fama and French model and to comparison the performance of three-factor and five-factor model of
Fama and French (2015) to estimate the expected return. This research is a correlation-descriptive research and
its hypothesis is tested based on data collected from 40 companies listed on Tehran Stock Exchange in 2009 to
2014 years. Research hypothesis are tested by correlations synchronicity assessing in two phases of Alpha time
series test to calculating intercept by GRS statistic and cross-sectional Fama-Macbeth (1973) test in pricing
coefficient. The results show that five-factor model of Fama and French, with these explanatory variables: size,
value, profitability and investment pattern, explains excess stock returns better than Fama and French threefactor model. Based on the results, in three-factor model value is the only factor that is significant, while the
five-factor model price these two factors: value and investment.
Keywords: Five Factor Asset Pricing Model of Fama-French, Capital Asset Pricing Model Test, investment
pattern, profitability
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چکیده
 آزمون نظریۀ پنجعاملی فاما و، هدف پژوهش حاضر. عامل کلیدی در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری است،پیشبینی صحیح بازده سهام
 همبستگی است و فرضیۀ-  این پژوهش از نوع توصیفی.فرنچ و مقایسۀ عملکرد الگوی سهعاملی و پنجعاملی در برآورد بازده موردانتظار است
 با، فرضیۀ پژوهش. شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است09  برای7911-7939 آن براساس اطالعات سالهای
 مکبث-  و آزمون مقطعی فاماGRS  در دو مرحلۀ آزمون سری زمانی آلفا برای سنجش عرض از مبدأ با آمارۀ،درنظرگرفتن همزمانی روابط
، ارزش، با متغیرهای توضیحی اندازه، نتایج بهدستآمده نشان میدهد الگوی پنجعاملی فاما و فرنچ.در قیمتگذاری ضرایب بررسی شده است
 براساس نتایج در. مازاد بازده سهام را با قدرت بیشتری نسبت به الگوی سهعاملی فاما و فرنچ توضیح میدهد،سودآوری و سرمایهگذاری
. تنها عامل ارزش معنادار است؛ در حالی که الگوی پنجعاملی دو عامل ارزش و سرمایهگذاری را قیمتگذاری میکند،الگوی سهعاملی
، الگوی سرمایهگذاری، آزمون الگوی قیمتگذاری دارایی سرمایهای، الگوی قیمتگذاری پنجعاملی فاما و فرنچ:واژههای کلیدی
سودآوری

* نویسنده مسؤول
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مقدمه

سئالهئئای بعئد بئئا انتقئئاداتی روبئهرو شئئد و پژوهشئئگران

با توجه به اهمیت مسئللۀ بئازده موردانتظئار سئهام در

مختلئئف عوامئئل مئؤثر دیگئئری را کئئه در تخمئئین بئئازده

فرایند تصمیمگیری ،سرمایهگذاران برای تخمئین بئازده،

موردانتظار سهام باید به آنهئا توجئه شئود ،بئه آن اضئافه

بایئد عوامئئل زیئئادی را در نظئر بگیرنئئد .آزمئئون تجربئئی

کردند و اثرات آن را بررسئی کردنئد؛ درنهایئت فامئا و

الگوهای قیمتگذاری ،نشاندهندۀ ضعف آنها در تبیئین

فئئرنچ ( )2979بئئا افئئزودن دو عامئئل جدیئئد بئئه الگئئوی

بازده موردانتظار اوراق بهئادار اسئت .الگئوی اسئتاندارد

سهعاملی الود ،الگئوی پئنجعئاملی شئامل عوامئل بئازده

قیمتگذاری دارایی سئرمایهای تنهئا عامئل تبیئینکننئدۀ

بازار ،اندازه ،ارزش ،سودآوری و سرمایهگذاری را ارانه

بازده سهام را بازده بازار معرفی مئیکنئد .ازطرفئی بتئای

کردند که در ارزیابی بازده موردانتظئار ،بهتئر از الگئوی

بازار بهمنزلۀ عامل قیمتگذاری ریسک برای بازده سهام

سهعاملی عمل میکند.

مناسب نیست [ .]7بئرالالف نتئایج مطالعئات پیشئین کئه

در پژوهش حاضر تئالش بئر ایئن اسئت بئا تکیئه بئر

بیانکنندۀ رابطۀ الطی بین ریسئک سیسئتماتیک و بئازده

الگو های عاملی برآورد بازده موردانتظار ،مقایسهای بئین

اوراق بهادار است ،مطالعئات االیئر بئر ایئن نکتئه تأکیئد

عملکرد الگوی سهعاملی و الگوی پنجعاملی فاما و فرنچ

دارند که عالوه بر ریسئک سیسئتماتیک ناشئی از عامئل

صورت گیئرد .در حئالی کئه در پئژوهشهئای االیئر بئه

بازار ،عوامل دیگری نیز وجود دارد که با تغییرات بئازده

الگوی پنجعاملی فامئا و فئرنچ توجئه شئده اسئت ،وجئه

سهام ارتباط دارد و با درنظرگئرفتن آنهئا بهتئر مئیتئوان

تمایز ایئن پئژوهش آزمئون جئامن ایئن الگئو در بئورس

تغییئئرات بئئازده را تبیئئین کئئرد .در یکئئی از مهئئمتئئرین

اوراق بهادار تهران با آزمون فاما  -مکبث است.

پژوهشهای انجامشئده ،فامئا و فئرنچ )7339( 1براسئاس
مطالعئئات تجربئئی پیشئئین و بئئا اتکئئا بئئه روش رگرسئئیون

مبانی نظری

مقطعی فاما و مکبث )7319( 2رابطۀ بین متغیرهئای بتئا،

مهمترین مفاهیم در سرمایهگذاری ،ریسئک و بئازده

انئئدازۀ شئئرکت و نسئئبت ارزش دفتئئری بئئه ارزش بئئازار،

است .هر سهم یا هر سبد از سهام اگر در فاصئلۀ الاصئی

اهرم مالی و نسبت سئود بئه قیمئت بئا بئازده موردانتظئار

از زمئئان الریئئداری ،نگهئئداری و فروالتئئه شئئود ،بئئازده

سهام در بازار سرمایۀ آمریکا را مطالعئه کردنئد .آنهئا بئه

معینی نصیب دارندۀ الود میکند .معموالً سرمایه گذاران

این نتیجه دست یافتند که ریسک سیستماتیک بئهتنهئایی

بئئهجئئای سئئرمایهگئئذاری در یئئک سئئهم تشئئکیل سئئبد

قئئادر نیسئئت همئۀ تغییئئرات بئئازده را تبیئئین کنئئد .از بئئین

میدهند؛ بنابراین ،الزم است عالوه بر بازده هر سهم ،بئه

متغیرهئئای بررسئئیشئئده ،دو متغیئئر «انئئدازۀ شئئرکت» و

بازده موردانتظار سبد سهام نیز توجئه شئود [ .]77نگئرش

«نسئئبت ارزش دفتئئری بئئه ارزش بئئازار» بئئه الگوهئئای

نظریۀ جدید سبد سئرمایهگئذاری از مفئاهیم نظریئۀ سئبد

سیستماتیک در رشد و سودآوری نسبی مربوط میشئود.

سرمایه گذاری مارکویتز (به نقل از روحاللهی )2979 ،و

پس از این پژوهش ،این پژوهشگران الگوی سهعاملی را

نظریۀ بازار سرمایۀ شارپ ( )7390استخراج شده اسئت.

بئئا عوامئئل صئئرف ریسئئک بئئازار ،انئئدازه و ارزش بئئرای

طبئئا الگئئوی قیمئئتگئئذاری دارایئئیهئئای سئئرمایهای،

ارزیئئابی بئئازده موردانتظئئار ارانئئه کردنئئد .ایئئن الگئئو در

سرمایهگذاران باید از یک معیار الارجی ریسک استفاده

1. Fama & French
2. MacBeth

3. Markowitz
4. Sharpe
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کنند .براساس مفروضات مشخصی ،تمام سرمایهگئذاران

سرمایه گذاری ،میانگین همبستگی کامئل و منفئی داشئته

مقطعئئی کئئه در پئئی حداک رسئئازی سئئود الئئود هسئئتند،

باشئئد ،مئئیتئئوان ریسئئک سئئبد را بئئه صئئفر رسئئاند؛ ولئئی

الواستار سبد متنوعی از داراییهای ریسکیاند و در ایئن

واقعیئئت ایئئن اسئئت کئئه بئئا متنئئوعسئئازی ،ریسئئک

زمینئئه وام مئئیگیرنئئد یئئا وام مئئیدهنئئد تئئا بئئه سئئطحی از

سیسئئتماتیک کئئاهش نمئئییابئئد؛ زیئئرا براسئئاس تعریئئف

ریسک برسند که با ترجیحات آنها سئازگار باشئد [.]77

ریسک سیستماتیک ،بئازار سئهام تحئوالتی دارد کئه بئر

معیار مناسب بئرای ریسئک دارایئی هئای منفئرد در ایئن

بازده کل اوراق بهادار موجود در بازار تأثیر میگذارد و

شرایط ،سنجش حرکت همزمان آن با سئبد بئازار اسئت.

موجب نوسان بازده تمام اوراق بهئادار موجئود در بئازار

نظریئئههئئای جدیئئد سئئرمایهگئئذاری در بیشئئتر مئئوارد

می شود .در این حالئت بئههئیچوجئه نمئیتئوان آن را بئا

ابزارهایی را ارانه مئیکننئد کئه مئیتئوان بئهوسئیلۀ آنهئا

تشئئکیل سئئبد کئئاهش داد؛ بنئئابراین ،ریسئئک کئئل بئئا

ریسک سرمایه گذاری را مدیریت کرد و درک آنهئا تئا

تنوعبخشی به صفر نمیرسئد .شئارپ ( )7390بئهتئدریج

حدی به سرمایهگذاران کمک میکنئد تئا بئا اسئتفاده از

الگوهئئئای تعئ ئادلی ازجملئئئه الگئئئوی قیمئئئتگئئئذاری

دیدگاه مدیریت سبد سرمایه گذاری به هدفهئای الئود

دارایئئیهئئای سئئرمایهای را بئئرای نشئئاندادن رابط ئۀ بئئین

دسئئت یابنئئد و بئئا توجئئه بئئه ریسئئک ایجادشئئده ،بئئازده

ریسک و بازده داراییهای منفرد مطئرح کئرد کئه سئبد

سرمایهگذاری الود را حئداک ر کننئد .قبئل از مئارکویتز

بئئئازار را سئئئبدی مطلئئئوب فئئئرض مئئئیکنئئئد .الگئئئوی

(نخسئئتین سئئالهئئای دهئئۀ  )7399نظریئئۀ موجئئود دربئئارۀ

قیمئئتگئئذاری دارایئئیهئئای سئئرمایهای تئئا آزمئئون رول

1

سئئرمایهگئئذاری ،نظریئئهای سئئنتی بئئود .در ایئئن رویکئئرد

( )7311چندان انتقاد نشد .انتقاد رول بر این مبنا بئود کئه

عقیئئده بئئر ایئئن بئئود کئئه اگئئر بئئرای تشئئکیل سئئئبد

پیش بینی اصلی الگوی  CAPMاین است که سئبد بئازار

سرمایه گئذاری از سئهام شئرکتهئای مختلئف اسئتفاده

کاراست و این چیزی است که بایئد آزمئون شئود .سئبد

شئئود ،ایئئن امکئئان بئئه وجئئود مئئیآیئئد کئئه ریسئئک

بازار ممکن است شامل هر نئوع دارایئی باشئد؛ بنئابراین،

سرمایه گذاری کاهش یابد؛ اما مارکویتز بئا ارانئۀ نظریئۀ

بهراحتی دسترسیپذیر نیست؛ پس بهدلیل اینکئه ترکیئب

سبد سرمایه گذاری ثابت کرد دیگر نمیتوان ریسئک را

سبد واقعی بازار ناشناالته است CAPM ،در عمل قابلیت

بهوسیلۀ سرمایهگذاری در صناین یئا بخئشهئای تجئاری

کاربرد ندارد .نتیجۀ عمومی که بعد از رول پژوهشئگران

مختلف کاهش داد یا با انتخاب بهترین سرمایهگذاریهئا

زیئئئادی ازجملئئئه رینجئئئانم ،)7317( 2چئئئن (،)7319

در هر صنعت از ریسک اجتناب کرد؛ بلکه عملکرد سبد

الکونیشئئوک و شئئاپیرو( )7313( 0بئئه نقئئل از شئئارپ،

تا حد زیادی به کل مجموعۀ سئهام داالئل سئبد بسئتگی

 )2997و فاما و فرنچ ( )7339ارانه کردند ،این است کئه

دارد؛ بهعبارتی ،ریسک سبد سهام به ریسک هر یئک از

قدرت توضیحدهندگی بتای بازار بسیار ضئعیف اسئت و

اوراق وابسته نیست؛ بلکئه بئا همبسئتگی بئین بئازدههئای

 CAPMقادر نیست به صورت صحیح بئازده موردانتظئار

اوراق بهئئادار موجئئود در سئئبد ارتبئئاط دارد .کئئار اصئئلی

یک دارایی را پیشبینی کند [ .]70این الگئو همئواره در

مئارکویتز توجئئه بئئه ضئئریب همبسئئتگی بئئین بئئازده سئئبد

طول زمان با ورود متغیرهای مختلف آزمون شده اسئت.

اوراق بهئئادار و ت ئأثیر آن بئئر ریسئئک کئئل سئئبد اسئئت.
مئئارکویتز نشئئان داد اگئئر اوراق بهئئادار موجئئود در سئئبد

1. Roll
2. Reinganum
3. Chen
4. Lakonishok & Shapiro

 / 791مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال ششم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )22پاییز 7931

بین الگوهای قیمت گئذاری دارایئی سئرمایه ای ،بئهطئور

موردانتظار سئهامداران ارانئه مئیدهئد؛ بنئابراین ،فرضئیۀ

ویژه به مفهوم انتخئاب سئبد سئرمایهگئذاری در الگئوی

پژوهش به این صورت تعریف میشود:

سئئهعئئاملی مطئئرحشئئده توسئئط فامئئا و فئئرنچ ( )7339بئئا

الگئئوی پئئنجعئئاملی فامئئا و فئئرنچ بهتئئر از الگئئوی

درنظرگرفتن عوامئل بئازار ،انئدازه و ارزش توجئه شئده

سئئهعئئاملی فامئئا و فئئرنچ ،بئئازده موردانتظئئار سئئهام را در

اسئئئت .در مطالعئئئاتی مشئئئابه ،کارهئئئارت )7331( 1بئئئا

بورس اوراق بهادار تهران توضیح میدهد.

مطرحکردن تمایل به عملکرد گذشتۀ سهام ،2کئالرک
و همکاران ( )2979با اضئافهکئردن دو عامئل تمایئل بئه

روش پژوهش

عملکرد گذشتۀ سهام و نوسان ویژه به الگوی سئهعئاملی

در زمینۀ آزمون فرضیۀ پئژوهش ،الگئوی سئهعئاملی

استاندارد و چئن و همکئاران ( )2977بئا بررسئی عوامئل

فاما و فرنچ طبا رابطئۀ ( )7و الگئوی پئنجعئاملی فامئا و

بئئازار ،سئئرمایهگئئذاری و بئئازده دارایئئی سئئعی کئئردهانئئد

فرنچ طبا رابطۀ ( )2تعریف میشود.

الگوی سهعاملی فاما و فرنچ را تکمیئل و تقویئت کننئد.
چو و همکاران ( )2979اثر محدودیتهئای آربیتئرار را
بر قیمت گذاری داراییهئای سئرمایه ای ازجملئه عوامئل
الگئئئوی فامئئئا و فئئئرنچ ( )7339تبیئئئین کئئئردهانئئئد .در
پژوهش های دااللی نیز حاجینژاد و همکاران ( )2970با
مقایسۀ الگوی سهعاملی فاما و فرنچ و الگئوی کارهئات،
تنها دو متغیر ریسک و اندازه را معنادار و مؤثر بئر بئازده
سهام برآورد کردهاند .درنهایت الگوی پنجعاملی فامئا و
فرنچ ( )2979برای توصیف میانگین بازده سئهام ،عئالوه
بر عوامل صئرف ریسئک بئازار ،انئدازه و ارزش کئه در
الگوی سهعاملی فاما و فرنچ ( )7339استفاده میشود ،از
دو عامل سودآوری و سرمایهگذاری نیز استفاده میکند.
نتایج مطالعۀ آنها نشئان مئیدهئد الگئوی پئنجعئاملی در
توضیح میانگین بازده سهام بهتر از الگوی سهعاملی عمل
می کند .صالحی و صئالحی ( )2979الگئوی پئنج عئاملی
فاما و فرنچ را در بورس اوراق بهادار تهئران بئرای تبیئین
بازده سهام رشدی و ارزشی بررسی کردهاند.
ارزیابی الگوهای قیمئتگئذاری دارایئی سئرمایهای،
زمینۀ سنجش الگوهئای مطلئوب را بئرای بئرآورد بئازده
1. Carhart
2. Momentum
3. Clarke
4 .Chu
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در این روابط ri,t ،بازده سهام  iدر ماه  rf,t ،tنرخ بازده
بدون ریسک در ماه  tو  rm,tبئازده بئازار در مئاه  tاسئت.
 SMBعامل انئدازه اسئت کئه از تفئاوت میئانگین بئازده
ماهانۀ سبد سهام شرکتهای کوچئک و میئانگین بئازده
سبد سئهام شئرکتهئای بئزرب بئه دسئت مئیآیئد .در
طبقه بندی سهام بر مبنای اندازه ،شرکتها براساس میزان
سئئرمایهگئئذاری بازارشئئان طبقئئهبنئئدی مئئیشئئوند .سئئهام
کوچک ،سهامی با سرمایۀ پایینتر از میانۀ سئرمایۀ بئازار
اسئت و در مقابئل ،سئهام بئزرب ،سئهامی بئا سئئرمایهای
باالتر از میانۀ سرمایۀ بازار است .ضئریب بئرآوردی ایئن
متغیر ،میزان حساسئیت بئازده موردانتظئار سئبد سئهام را
نسبت به تفاوت عملکرد شرکتهای کوچک و بئزرب
مئئیسئئنجد .در ایئئن الگئئو طبئئا پئئژوهش فامئئا و فئئرنچ
( ،)2979عامئئل انئئدازه بئئرای شئئرکت  iبئئه ایئئن صئئورت
محاسبه می شئود کئه ابتئدا تعئداد سئهام هئر شئرکت در
ارزش بازار هر سهم آن شرکت ضرب میشود تئا ارزش
بازار سهام شرکت به دست آید؛ سئسس لگئاریتم طبیعئی
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ارزش بازار محاسبه می شود و پئس از تشئکیل سئبدهای

موردانتظار یک سئهم اسئت ،ناشئی از تفئاوت عملکئرد

 ،2×2درنهایت  SMBدر الگوی سئهعئاملی طبئا رابطئۀ

شرکتهای با سودآوری باال و شرکتهای با سودآوری

( )9و در الگئئوی پئئنجعئئاملی طبئئا رابطئئۀ ( )0محاسئئبه

پایین را ارزیئابی مئیکنئد .سئودآوری براسئاس الگئوی

میشود.

قیمت گذاری فاما و فرنچ ( )2979از نسبت سود عملیاتی

(SMB   RSH  RSL  / 2   R BH  R BL  / 2 )9

منهای هزینۀ بهره به ارزش دفتری حقوق صئاحبان سئهام

SMB   R SH  R SL  R SR  R SW  R SC  R SA  / 6 

به دست میآید .از آنجا که این نسبت نیز تنهئا در پایئان

 R BH  R BL  R BR  R BW  R BC  R BA  / 6

سال مالی محاسبهشدنی است ،برای سئال  tبئا اسئتفاده از

()0

 Rبیانکنندۀ بازده هر سئبد سئرمایهگئذاری و HML

بیان کننئدۀ عامئل ارزش دفتئری بئه ارزش بئازار ()B/M
است .این عامل از تفاوت میانگین بازده ماهانۀ سبد سهام
با نسبت ارزش دفتئری بئه ارزش بئازاری بئاال و میئانگین

اطالعات حسابداری  t-1اندازهگیری مئیشئود و پئس از
تشکیل سبد شرکت ها RMW ،در الگوی پنجعاملی فاما
و فرنچ از رابطۀ ( )9به دست میآید.
(RMW   RSR  R BR  / 2   RSW  R BW  / 2 )9

بازده ماهانۀ سبد سهام بئا نسئبت ارزش دفتئری بئه ارزش

در این رابطه R ،بیانکنندۀ بازده هر سئبد سئرمایهگئذاری

بازاری پایین محاسبه مئیشئود .ضئریب بئرآوردی بئرای

است و  CMAعامل سرمایهگئذاری اسئت کئه از تفئاوت

این عامل ،بیانکنندۀ میئزان حساسئیت بئازده موردانتظئار

میانگین بازده ماهانۀ سبد سهام شرکتهای محافظئهکئار

یک سهم است که ناشی از تفاوت عملکرد شرکتهئای

(بئئا سئئرمایۀ کئئم) بئئا میئئانگین بئئازده ماهان ئۀ سئئبد سئئهام

بئئا نسئئبت ارزش دفتئئری بئئه ارزش بئئازاری بئئاال و نسئئبت

شرکتهای تهاجمی (با سرمایۀ زیاد) محاسئبه مئیشئود.

ارزش دفتری به ارزش بئازاری پئایین اسئت .در محاسئبۀ

ضریب برآوردی بئرای  ،CMAمیئزان حساسئیت بئازده

این نسبت ،چئون مقئدار  B/Mتنهئا در پایئان سئال مئالی

موردانتظئئئار یئئئک سئئئهم ،ناشئئئی از تفئئئاوت عملکئئئرد

قابلمحاسبه است ،طبا روش فاما و فرنچ ( )2979نسئبت

شئئرکتهئئای تهئئاجمی و محافظئئهکئئار را مئئیسئئنجد؛

ارزش دفتئئری بئئه ارزش بئئازاری هئئر شئئرکت براسئئاس

بهعبارتی ضریب این عامئل بیئانکننئدۀ حساسئیت بئازده

اطالعات موجود در پایئان سئال مئالی  t-1محاسئبه شئده

موردانتظار یک سهم ناشی از نرخ رشئد دارایئیهاسئت.

است .این عدد برای همۀ ماههای هر سال یکسان در نظئر

بئئرای محاسئئبۀ الگئئوی سئئرمایهگئئذاری یئئک شئئرکت از

گرفته شده است .محاسبۀ  HMLبرای الگوی سئهعئاملی

عامل رشد داراییها از رابطۀ ( )1استفاده میشئود .بئرای

و الگئئوی پئئنجعئئاملی فامئئا و فئئرنچ ازطریئئا رابط ئۀ ()9

محاسبۀ این عامل بهدلیل دردسترسبئودن میئزان دارایئی

صورت میگیرد.

در پایان سال مالی ،این نسبت در پایان سئال  t-1محاسئبه

()9

HML   RSH  R BH  / 2   RSL  R BL  / 2

در این رابطه R ،بیانکنندۀ بازده هر سبد سرمایهگئذاری و
 RMWبیانکنندۀ عامئل سئوددهی اسئت کئه از تفئاوت
میانگین بازده ماهانۀ سبد سهام بئا بئازده قئوی و میئانگین
بازده ماهانۀ سبد سهام با بازده ضعیف محاسئبه مئیشئود.
ضئئریب بئئرآوردی ایئئن متغیئئر ،میئئزان حساسئئیت بئئازده

شده است.
()1

A i ,t 1  A i ,t 2
A i ,t  2

Rai ,t 

 Rai,tنرخ رشد داراییهای شرکت  iدر سئال Ai,t-1 ،t

داراییهئای شئرکت  iدر سئال  t-1و  Ai,t-2دارایئیهئای
شرکت  iدر سال  t-2اسئت .پئس از محاسئبۀ نئرخ رشئد

 / 779مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال ششم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )22پاییز 7931

دارایئئیهئئا و سبدسئئازی شئئرکتهئئا CMA ،در الگئئوی

صفر ،آمارۀ  GRSبرابر با صئفر مئیشئود و در غیئر ایئن

پنجعاملی فاما و فرنچ طبا رابطۀ ( )1محاسبه میشود.

صئورت ،بئزربترشئدن میئانگین مطلئا انئدازۀ آلفاهئا،

(CMA   RSC  R BC  / 2   RSA  R BA  / 2 )1

مقدار محاسبهشده برای آمارۀ  GRSرا افزایش میدهد.

در این رابطه R ،بیانکنندۀ بازده هر سئبد سئرمایهگئذاری
است.
آمئئارۀ  GRSیئئک آمئئارۀ آزمئئون اسئئت کئئه بئئرای
سنجش قدرتمندی الگوهای تخمینی به کار میرود .این
آماره در آزمون سری زمانی الگوهای قیمتگذاری ،بئر
کفایئئت توضئئیحدهنئئدگی الگئئو تمرکئئز دارد .اگئئر در
رگرسئئیون بئئازده دارایئئیهئئای آزمئئایششئئده و عوامئئل
موجود در الگوی قیمتگذاری ،متغیرهای الگئو بتواننئد
تغییرات بازده دارایی را بهصورت کامئل توضئیح دهنئد،
انتظار می رود آلفای رگرسیون برابر صفر باشد .با فئرض
اینکه بئازده شئرکتهئا بئهصئورت مسئتقل و یکنواالئت
توزین شده باشئد ،بئا دسترسئی بئه توزیئن آلفئا ،ازطریئا
آمارۀ  GRSمی توان برابئری همزمئان آلفاهئا بئا صئفر را
آزمئئون کئئرد .هنگئئام محاسئئبۀ  ،GRSمئئاتریس آلفاهئئای
سری زمانی تشئکیل مئیشئود .بئا دسترسئی بئه مئاتریس
آلفاها نحوۀ توزین آلفا مشئخص مئیشئود .آمئارۀ GRS

طبا رابطۀ ( )3محاسبه میشود.

()3
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در این رابطه N ،تعداد شرکتها T ،تعداد دورههئای
زمانی L ،تعداد عاملهای الگو و ̂ یک بردار  N×1از

ایئئن مطالعئئه ازنظئئر هئئدف کئئاربردی و ازنظئئر روش
استفاده شده توصیفی  -همبستگی اسئت .جامعئۀ آمئاری
پژوهش ،همۀ شرکتهای پذیرفتهشئده در بئورس اوراق
بهئئادار تهئئران اسئئت کئئه طئئی دورۀ پئئژوهش ،بئئا اعمئئال
محدودیتهای زیر انتخاب شده است :شرکتهایی کئه
پایئئان سئئال مئئالی آنهئئا  23اسئئفندماه باشئئد و طئئی دورۀ
پژوهش سئال مئالی الئود را تغییئر نئداده باشئد ،بئهدلیئل
تفاوت در ماهیت و طبقهبندی اقالم صئورتهئای مئالی،
جزء واسطهگئریهئای مئالی نباشئد ،بئهدلیئل اطمینئان از
تئداوم فعالیئت ،شئرکتهئا نبایئد بئیش از سئه مئاه وقفئۀ
معامالتی داشته باشد و ارزش دفتری شرکتها در طئول
دورۀ پژوهش بایئد م بئت باشئد .بئر ایئن اسئاس ،تعئداد
 09شرکت طی دورۀ زمانی  7911تا  7939مطالعئه شئد.
از آنجا که در الگوی تعریفشدۀ پژوهش بئه اطالعئات
سالهای  t-1و  t-2نیئاز اسئت ،بئرای تکمیئل اطالعئات،
داده های مربوط به سالهای  7919تئا  7939جمئنآوری
شده است .ضمن اینکه اطالعئات مربئوط بئه متغیئرهئا از
سایتهئای اطئالعرسئانی بئورس اوراق بهئادار تهئران و
نرمافزار رهئاورد نئوین گئرد آوری شئده اسئت .در ایئن
پئئژوهش ،ابتئئدا دادههئئای جمئئنآوریشئئده بئئا صئئفحۀ
گستردۀ  Excelپردازش و پس از آن برای برآورد الگئو
و تجزیهوتحلیل روابط رگرسیونی از نرمافئزار Eviews8

اسئئتفاده شئئده اسئئت .بئئرای مقایسئۀ عملکئئرد الگئئوهئئای
سهعاملی و پنجعاملی فامئا و فئرنچ ،آزمئون هئر یئک از

عئرض از مبئدأهای برآوردشئده اسئت  .برآوردگئر

الگوها در دو سطح انجام شده است .برای مقایسۀ عرض

بدون تئورش از مئاتریس کوواریئانس جمئالت االئالل،

از مبدأ الگوهئای آزمئونشئده ،بئرای هئر الگئو در بئازه

  2میئئانگین نمونئئه از بئئازده اضئئافی بئئازار و ˆ m2
m

واریانس نمونه از بازده اضافی بازار است .تحئت فرضئیۀ

زمئئانی 12ماهئئه ،بئئا اسئئتفاده از دادههئئای موجئئود بئئرای
متغیرهای مستقل و متغیئر وابسئته ،رگرسئیونهئای سئری
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زمانی بهصئورت مجئزا بئرای  09شئرکت بئرآورد شئده

میشود و در صورت وجود ناهمسانی واریئانس ازطریئا

است .با اسئتفاده از نتئایج رگرسئیونهئای سئری زمئانی،

ماتریس کوواریانس وایت ،مشئکل ناهمسئانی واریئانس

آمارۀ  GRSمحاسبه شده اسئت و از ایئن طریئا آزمئون

الگوها برطرف میشود.

سری زمانی آلفاها صورت گرفته اسئت .در مرحلئۀ دوم،
یافتهها

برای برآورد قیمتگذاری عوامل موجود در هر یئک از
الگوها ،رگرسئیون مقطعئی فامئا و مئکبئث ( )7319در

با استفاده از آمار توصیفی می توان به الگویی کلئی

سئطح شئرکت انجئام شئده اسئت .در ایئن مرحلئه بئئرای

بئئرای اسئئتفادۀ سئئرین از دادههئئا دسئئت یافئئت .در ایئئن

سنجش نرمالبودن الطاها از آزمون جارکو-بئرا و بئرای

پژوهش از میانگین ،میانئه ،انحئراف معیئار ،حئداک ر و

تشخیص ناهمسئانی واریئانس از آزمئون وایئت اسئتفاده

حداقل مقادیر متغیر هئا بئرای توصئیف داده هئا اسئتفاده

شده اسئت .درصئورت رد فرضئیۀ مبنئی بئر نرمئالبئودن

شده است .توصیف داده هئای پئژوهش در جئدول ()7

الطاها ،با افئزایش متغیئر موهئومی ایئن مشئکل برطئرف

گزارش شده است.

جدول ( )1آمار توصیفی متغیرهای الگوی سهعاملی و الگوی پنجعاملی فاما و فرنچ پس از مرحلۀ سری زمانی
الگوی سهعاملی فاما و فرنچ
متغیر

نماد

تعداد

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

صرف ریسک بازده سهام

)(Ri-Rf

09

9/139

9/900

7/771

-2/90

1/09

قیمت صرف بازده بازار

)β (Rm-Rf

09

9/912

-9/929

2/279

-9/97

9/09

قیمت عامل اندازه

)β(SMB

09

9/999

9/220

9/902

-9/1

2/22

قیمت عامل ارزش

)β)Hml

09

9/299

2/2

9/999

-7

7/93

الگوی پنجعاملی فاما و فرنچ
متغیر

نماد

تعداد

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

صرف ریسک بازده سهام

)(Ri-Rf

09

9/139

9/900

7/771

-2/90

1/09

قیمت صرف بازده بازار

)β (Rm-Rf

09

9/721

-9/232

2/221

-9/10

9/09

قیمت عامل اندازه

)β(SMB

09

9/910

9/230

9/999

-9/37

2/22

قیمت عامل ارزش

)β)Hml

09

9/222

9/277

9/929

-7/70

7/19

قیمت عامل سودآوری

)β)Rmw

09

9/239

9/979

9/191

-7/92

2/97

قیمت عامل سرمایهگذاری

)β)Cma

09

-9/999

9/932

9/010

-7/00

9/33

میئئانگین بئئرای متغیئئر مئئازاد بئئازده بئئازار در الگئئوی

 9/900و نیمی دیگر بیشتر از این مقئدار اسئت .یکئی از

پنجعاملی برابر با  9/721است که نشئان مئیدهئد بیشئتر

مهم ترین پارامترهای پراکندگی ،انحئراف معیئار اسئت.

دادههئئا پیرامئئون ایئئن نقطئئه تمرکئئز یافتئئه اسئئت .طبئئا

مقدار این پارامتر برای متغیر مازاد بازده برابئر بئا 7/771

جدول ( )7میانۀ متغیر مازاد بازده برابئر بئا  9/900اسئت

است .معیار حداقل و حداک ر ،کمترین و بیشترین میزان

که نشاندهندۀ ایئن اسئت کئه نیمئی از دادههئا کمتئر از

مشاهده را در جامعه نشان میدهد؛ برای م ئال ،کمتئرین
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میزان مازاد بازده ،در الگوی پنجعئاملی فامئا و فئرنچ بئا

یا کاهش عرض از مبدأ ممکن است بیانکنندۀ برقراری

 2/90و بیشترین مازاد بازده مشاهدهشده در جامعئه طئی

یکئئی از فئئرضهئئای اصئئلی در الگئئوی قیمئئتگئئذاری

دورۀ پژوهش  1/09است.

دارایی سرمایهای باشد .ازطرفی ،عوامل موجود در الگو

بئئا توجئئه بئئه آزمئئون الگئئوهئئای قیمئئتگئئذاری

باید قیمتگذاری شود؛ بنئابراین ،بئرای آزمئون فرضئیۀ

دارایئئیهئئای سئئرمایهای ،در صئئورتی کئئه یئئک الگئئوی

پژوهش ،آزمون سری زمانی آلفا بئرای ارزیئابی هئدف

قیمت گذاری بهطور کامل بازده موردانتظئار را توضئیح

اول و آزمون مقطعی فاما  -مکبث برای سنجش هدف

دهد ،عرض از مبدأ رگرسئیون مئازاد بئازده دارایئی بئر

دوم انجام شد .نتایج مربوط به الگوی سئهعئاملی فامئا و

الگوی بازده عاملی ،برابر با صفر الواهد بود .صفرشئدن

فرنچ در جدول ( )2گزارش شده است.

جدول ( )2نتایج آزمون  GRSو برآورد مقطعی قیمت عوامل در الگوی سهعاملی فاما و فرنچ
Ri – Rf = αi + λi,mβ(Rm – Rf) +λi,smbβsmb+λi,hmlβhml + ei

نتایج آزمون سری زمانی
میانگین مطلق سایز آلفاها
در مرحلۀ سری زمانی
آمارۀ GRS

9/023
2371/173

درصد معناداری آلفاها
در مرحلۀ سری زمانی
معناداری آمارۀ GRS

%19
9/999

نتایج آزمون مقطعی
متغیر

ضریب

انحراف معیار

آمارۀ t

سطح معناداری

α

9/737

9/719

71/029

9/999

)β (Rm-Rf

9/999

9/999

9/902

9/937

)β(SMB

9/999

9/291

9/292

9/171

)β)Hml

-9/122

9/219

-2/997

9/979

آمارۀ دوربین واتسون

2/711

ضریب تعیین

9/993

ضریب تعیین تعدیلشده

9/299

آمارۀ F

9/170

معناداری آمارۀ F

9/9919

در نتئئایج مربئئوط بئئه رگرسئئیونهئئای سئئری زمئئانی،

نیسئئت .معنئئاداری عامئئل  βSMBنیئئز بئئا  Prob<9/99رد

میانگین مطلا آلفا برابر با  9/023بئوده اسئت کئه در %19

میشود .صفربودن ضرایب در ایئن الگئو نشئان مئیدهئد

موارد معنادار است .با توجه به توزین آلفاها و با معنئاداری

قیمت عامل مئدنظر صئفر اسئت و آن عامئل قئادر نیسئت

آمارۀ  GRSدر الگئوی سئهعئاملی فامئا و فئرنچ ،فرضئیۀ

صئئرف ریسئئک سئئهام را قیمئئتگئئذاری کنئئد .سئئطح

برابری عئرض از مبئدأ بئا صئفر رد مئیشئود .در آزمئون

معناداری ضریب  βHMLدر سطح الطای  α=9/99برابئر بئا

مقطعی الگوی سهعاملی ،برای بررسئی روابئط از آمئارۀ t

 9/979است که بیانکنندۀ معناداری قیمئت  HMLاسئت.

در سطح الطای  α=9/99استفاده میشود .براسئاس نتئایج

میزان ضریب برآوردشدۀ این عامل برابر با  -9/122است

بهدستآمده ،ضریب ) β(Rm – Rfدر سطح  α=9/99معنئادار

که رابطۀ منفی بین این ضریب و صرف ریسئک سئهام را

تحلیل مقایسهای دربارۀ عملکرد مدل سهعاملی و پنجعاملی فاما و فرنچ در تخمین بازده موردانتظار 779 /

نشان میدهد و به ازای یک واحد افئزایش در آن ،مئازاد

ضریب تعیین تعدیلشده بیان میکنئد کئه حئدود  %29از

بازده به شرط ثابئتبئودن سئایر عوامئل بئه انئدازۀ 9/122

تغییئئئرات صئئئرف ریسئئئک سئئئهام توسئئئط رگرسئئئیون

کاهش مئییابئد .معنئاداری آمئارۀ  Fبئا سئطح معنئاداری

برآوردشده ،توضیحدادنی است .نتایج مربوط بئه آزمئون

 9/991مبنی بر معناداری الگوی رگرسیون است .با توجئه

الگوی پنجعئاملی فامئا و فئرنچ ،در جئدول ( )9گئزارش

بئئه معنئئادارنبودن متغیرهئئای بئئازده بئئازار و انئئدازه ،میئئزان

شده است.

جدول ( ) نتایج آزمون  GRSو برآورد مقطعی قیمت عوامل در الگوی پنجعاملی فاما و فرنچ
Ri – Rf = αi + λi,mβ(Rm – Rf) +λi,smbβsmb+λi,hmlβhml+λi,rmwβrmw +λi,cmaβcma + ei

نتایج آزمون سری زمانی
میانگین مطلق سایز آلفاها در
مرحلۀ سری زمانی
آمارۀ GRS

9/929
7707/190

درصد معناداری آلفاها در
مرحلۀ سری زمانی
معناداری آمارۀ GRS

%19
9/999

نتایج آزمون مقطعی
متغیر

ضریب

انحراف معیار

آمارۀ t

سطح معناداری

α

9/211

9/797

29/921

9/999

)β (Rm-Rf

9/939

9/997

7/917

9/729

)β(Smb

-9/911

9/293

-7/101

9/910

)β)Hml

-9/030

9/292

-2/797

9/907

)β)Rmw

-9/929

9/719

-9/779

9/792

)β)Cma

-9/311

9/293

-9/999

9/997

آمارۀ دوربین واتسون

2/729

ضریب تعیین

9/919

ضریب تعیین تعدیلشده

9/093

آمارۀ F

9/793

معناداری آمارۀ F

9/9999

در نتئئایج مربئئوط بئئه رگرسئئیونهئئای سئئری زمئئانی

بهدستآمده ،معناداری عوامل ) β(Rm – Rfو  βSMBهئر دو

الگوی پنجعاملی ،میئانگین مطلئا آلفئا برابئر بئا 9/929

با سطح معناداری بیش از  9/99رد شده است .صفربودن

است که در  %19موارد معنادار است .با توجه بئه توزیئن

ضرایب در این الگو نشان میدهد قیمئت عامئل مئدنظر

آلفاها ،با معناداری آمارۀ  ،GRSفرضیۀ مبنی بئر برابئری

صفر است و آن عامل قادر نیست صرف ریسئک سئهام

عرض از مبدأ با صئفر رد مئیشئود .در تحلیئل ضئرایب

را قیمئئتگئئذاری کنئئد .سئئطح معنئئاداری عامئئل  βHMLدر

رگرسئئیون مقطعئئی در جئئدول ( )9نیئئز  ،H0صئئفربودن

سطح الطای  α=9/99برابر با  9/907است که بیانکنندۀ

ضرایب رگرسئیون و  ،H1صئفرنبودن ضئرایب تعریئف

معناداری قیمت  HMLاست .میزان ضریب برآوردشئدۀ

میشود .برای بررسی روابط ،از آمارۀ  tدر سطح الطای

این عامل برابر با  -9/030است که رابطۀ منفی بئین ایئن

 α=9/99اسئئئئتفاده شئئئئده اسئئئئت .براسئئئئاس نتئئئئایج

ضریب و صرف ریسک سهام را نشان میدهد و به ازای
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یک واحد افزایش در آن ،مازاد بازده به اندازۀ -9/030

نتایج و پیشنهادها

کاهش مییابد .معناداری ضریب  βRMWبا مقدار 9/792

پیشبینی بازده سهام از مهمترین مسئانل پئیش روی

رد مئئئیشئئئود .ضئئئریب  βCMAدر سئئئطح معنئئئاداری

سئئرمایهگئئذاران در بازارهئئای سئئرمایه تلقئئی مئئیشئئود؛

تعریفشئده ،دارای سئطح معنئاداری  9/997اسئت کئه

بنابراین ،شناسئایی عوامئل تأثیرگئذار بئر بئازده اهمیئت

طبا فرضیۀ  ،H1بیانکننئدۀ معنئاداربودن ایئن ضئریب و

بسزایی دارد .برای رسئیدن بئه حئداک ر بئازده ،همئواره

مقدار آن برابر با  -9/311است .این میزان نشان میدهد

پژوهشئئگران الگئئوهئئای عئئاملی را مطئئرح و آزمئئون

سرمایهگذار برای افزایش این عامل ،کاهش چشمگیری

کردهاند .در پژوهش حاضر ،عملکرد الگوی سئهعئاملی

در میزان بازده الود الواهد داشت .معناداری آمارۀ  Fبئا

فاما و فئرنچ ( )7339و الگئوی پئنجعئاملی فامئا و فئرنچ

سطح معناداری نزدیک به صفر  9/999بر معناداری کئل

( )2979در بئئورس اوراق بهئئادار تهئئران بررسئئی شئئده

رگرسئئیون داللئئت دارد .بئئا توجئئه بئئه معنئئادارنبودن

است .با توجه به نتایج بهدستآمده ،توانایی دو الگو در

متغیرهئئای بئئازده بئئازار و انئئدازه و سئئودآوری ،میئئزان

مرحلۀ آزمون آلفا بهصورت مشابه گزارش شئده اسئت.

ضریب تعیین تعدیلشده بیان میکند که حئدود  %09از

در حالی که موفقیت الگوی پنجعاملی نسبت به الگئوی

تغییئئئرات صئئئرف ریسئئئک سئئئهام توسئئئط رگرسئئئیون

سهعاملی در مرحلۀ آزمون مقطعئی فامئا  -مئکبئث در

برآوردشده توضیحدادنی است.

سطح سهام انفرادی تأییئد شئده اسئت .ضئمن اینکئه در

در مقایسئۀ دو الگئئو بئئا یکئئدیگر در مرحلئۀ آزمئئون

الگوی سهعاملی معناداری عوامل صرف ریسک بازار و

سری زمانی آلفا ،آمارۀ  GRSبرابری عئرض از مبئدأ بئا

اندازه رد شده است و تنها عامل ارزش معنادار است .در

صفر را در هر دو الگو رد مئیکنئد و درصئد معنئاداری

الگوی پئنجعئاملی نیئز عوامئل صئرف ریسئک بئازار و

آلفاها در دو الگو برابر است .در مرحلۀ آزمئون مقطعئی

انئئئئدازه معنئئئئادار نیسئئئئت .عوامئئئئل ارزش و الگئئئئوی

فاما  -مکبئث ،افئزایش ضئریب تعیئین تعئدیلشئده از

سرمایه گذاری ،معنادار است و رابطۀ منفی با مازاد بازده

 9/29در الگوی سهعاملی به  9/09در الگوی پنجعاملی،

سهام دارد .عامل مربوط به سودآوری نیز قیمتگئذاری

نشئئاندهنئئدۀ برتئئری نسئئبی الگئئوی پئئنجعئئاملی اسئئت.

نشده است.

همچنین سطح معناداری آمارۀ  Fاز  9/9919در الگئوی

بنابراین الگوی پنجعئاملی و ورود متغیرهئای جدیئد

سهعاملی به  9/9999در الگوی پئنجعئاملی بهبئود یافتئه

آن بئئه الگئئوهئئای بئئرآورد بئئازده موردانتظئئار در بئئورس

است .سطح معناداری ضریب مربوط به صئرف ریسئک

اوراق بهادار تهران ،با موفقیت نسبی آزمون شئده اسئت

بازار و انئدازه در هئر دو الگئو رد شئده اسئت .ضئریب

و پیشنهاد میشود در تحلیل بازده موردانتظار ،به عوامئل

ارزش در هر دو الگو معنادار است و رابطۀ منفی با مازاد

ارزش و الگئئوی سئئرمایهگئئذاری در الگئئوی فکئئری

بازده سهام دارد .در الگوی پنجعاملی ،معنئاداری عامئل

سرمایه گذاران توجه شود .همچنین با توجه به معنئاداری

سئئودآوری رد شئئده اسئئت و الگئئوی سئئرمایهگئئذاری،

این عوامل و بهبود نتئایج الگئوی پئنجعئاملی نسئبت بئه

معنادار است و رابطۀ منفی با صرف ریسک سئهام دارد.

الگوی سهعاملی ،از الگوی پنجعئاملی در تحلیئل بئازده

سئئئطح معنئئئاداری آمئئئارۀ  Fبیئئئانکننئئئدۀ معنئئئاداری

موردانتظار استفاده شود.

توضیحدهندگی هر دو الگوست.
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از محئئدودیتهئئای ایئئن پئئژوهش نوپئئابودن بئئازار
سرمایۀ ایران و کمبودن تعئداد شئرکتهئایی اسئت کئه
به طور پیوسته اطالعات آنها دردسترس است که این امر
.ممکن است بر نتایج پژوهش تأثیر بگذارد
References
[1] Blits, D. (2014). Agency-based asset
pricing and the beta anomaly. European
Financial Management, 20(4): 770-801.
[2] Carhart, M. (1997). On persistence in
mutual fund performance. The Journal of
Finance, 52(1): 5-82.
[3] Chen, L., Novy-Marx, R., & Zhang, L.
(2011). An alternative three-factor model.
Available at: SSRN.com. 1418117.
[4] Chu, Y., Hirshleifer, D. A., & Ma, L.
(2016). The causal effect of limits to
arbitrage on asset pricing anomalies.
Available at: SSRN: http://dx.doi.org/
10.2139/ssrn.2696672.
[5] Clarke, R. G., De Silva, H., & Thorley, S.
(2010). Know your VMS exposure. The
Journal of Portfolio Management, 36(2):
52-59.
[6] Fama, E. F., French, K. R. (1993).
Common risk factors in the returns on
stocks and bonds. Journal of Financial
Economics, 33(1): 3-56.
[7] Fama, E. F., French, K. R. (2015). A fivefactor asset pricing model. Journal of
Finacial Economics, 116(1): 1–22.

 / 779مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال ششم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )22پاییز 7931

