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Abstract
The purpose of this research is to study studying the relationship between stock price synchronicity and tails of return
distribution at Tehran Stock Exchange. The sample consists of 118 companies that have been chosen from among compaines
listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2010-2014, and hypothesis testing has been done with multiple
regression based on panel data. The results of hypothesis testing show that firms with high stock price synchronicity have
higher probability of generating positive tails than firms with low synchronicity, and also there is positive relation between
stock price synchronicity and skewness. Investors of stocks with hig price synchronicity have lower reaction to bad news in
respect to stocks with low price synchronicity. High stock price synchronicity show that market information reflected on
stock return is more, and investors suffer only systematic risk. Therefore, it is suggested that investors in Tehran Stock
Exchange invest on stocks with higher stock price synchronicity and with higher information transparency.
Keywords: Stock price synchronicity, tails of return distribution, Ownership concentration, Dividend payout ratio, skewness
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چکیده
 شرکت در771  نمونۀ آماری پژوهش شامل، بررسی رابطۀ همزمانی قیمت سهام با دنبالۀ توزیع بازده سهام است؛ از اینرو،هدف این پژوهش
 از رگرسیون چندگانه. از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است7939  تا انتهای7913  سال از ابتدای5
 احتمال تولید دنبالۀ مثبت را نسبت به، نتایج پژوهش نشان میدهد همزمانی قیمت سهام زیاد.مبتنی بر دادههای تابلویی استفاده شده است
 به نظر میرسد سرمایهگذاران، رابطۀ مثبتی وجود دارد؛ درنتیجه، به عالوه بین همزمانی قیمت سهام و چولگی.شرکتهای با همزمانی کم دارد
. کمتر به اخبار منفی واکنش شدید نشان میدهند،در شرکتهای با همزمانی قیمت سهام زیاد نسبت به شرکتهای با همزمانی قیمت کم
 ریسک، بیشتر است و ریسكی که سرمایهگذاران متحمل میشوند،همزمانی زیاد سهام نشان میدهد اطالعات بازار منعكسشده بر بازده سهام
سیستماتیک است؛ بنابراین به سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار توصیه میشود در شرکتهایی سرمایهگذاری کنند که همزمانی قیمت
.سهام بیشتر و شفافیت اطالعاتی بیشتری دارند
. همزمانی قیمت سهام، نسبت پرداخت سود هر سهم، دنبالۀ توزیع بازده سهام، چولگی، تمرکز مالكیت:واژههای کلیدی

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
با گسترش بازار سهام در دنیا و گسترش اخیر آن در

سرمایهگنذاران نهنادی بنه سنمت شنرکتهنایی جنذب

ایران ،روزبهروز به تعداد عالقهمندان برای ورود به اینن

میشوند که ساز وکار حاکمیت خوب دارند .مؤسساتی

بازار افزوده میشود .این سرمایهگذاران که برای کسب

که تنور سرمایهگذاری دارنند ،ریسنک قیمنت آنهنا بنه

بازده بیشتر وارد این بازار میشوند ،باید آگناهی کامنل

ریسک بازار مربوز است و بسیاری از تغییرات در بنازده

از ریسکهای این بازار داشته باشند و بنین اینن بنازار و

سهام با بازده بازار توویح داده میشود؛ درنتیجه ،باعن

دیگر بازارهای موجنود بتواننند ماایسنه و موازننه کننند.

همزمانی زیاد بازده سهام و بازده بازار میشود؛ بننابراین

سننرمایهگننذاران بننازار سننرمایه در برابننر ریسننکهننای

سنناز وکننار حاکمیننت شننرکتی در افننزایش مهننارت

متحملشده در این بازار ،انتظار سطح بنازده متناسنب بنا

پیشبینی بنه سنرمایهگنذاران نهنایی کمنک منیکنند و

سطح ریسک را دارند؛ پس باید سطح ریسنک و بنازده

زمانی که وقایع اتفاق میافتد بازار تا حد زینادی بنه آن

مدّنظرشان را در بندو ورود بنه اینن بنازار بداننند .بیشنتر

واکنش نشان نمیدهد .تنور کنم قیمنت سنهام در ینک

سرمایهگذاران بنه موونور ریسنک و بنازده از دیندگاه

شرکت اساسا به همبسنتگی زیناد بنازده سنهام و بنازار و

فردی نگاه میکننند؛ بنهاصنطال قاناوت آننان کنامال

درنتیجه ،همزمانی زیاد منجر میشود ].[3

ذهنی است .بازده سهام از دو قسمت تشنكیل منیشنود:

شرکتهای سرمایهگذاری در معرض ریسنکهنای

 -7بازده جاری یا بازده ناشی از دریافت سود سهام؛ -2

بسیاری قنرار دارنند .ریسنک منالی را عمومنا بنهعننوان

بازده ناشی از افزایش قیمت سهام .اصطال ننر بنازده

درجننۀ عنندم قطعیننت دربنار بننازدههننای خننالص آینننده

برای توصیف نر رشد سنرمایهگنذاری در طنول دور

میتوان مطر کرد .ارزیابی دقیق ریسنک در بازارهنای

نگهداری دارایی به کار میرود ].[6

مالی برای سرمایهگنذاری بنهجنا و درنتیجنه ،تخصنیص

همزمانی قیمت سهام ،7مایاسنی بنرای انندازهگینری

بهینننۀ سننرمایه ،اهمیننت حینناتی دارد .افننزایش فراریننت

مادار نسبی اطالعات خاص شرکت است که در قیمت

بازارهننای مننالی در دهننۀ گذشننته ،موجننب پیشننرفت

انعكاس یافته است؛ بنه عبنارتی ،همزمنانی قیمنت سنهام

ابزارهای پیچید مدیریت ریسک شدهاست .از دیندگاه

دامنهای است که در آن ،بازده بنازار و صننعت ،تفناوت

مدیریت ریسک ،تحلیل رفتار دنبالۀ 9بازدههای سهام ،به

بننازده سننهام را در سننطح شننرکت تووننیح مننیدهنند.

فهم تغییرات زیاد در ارزش سرمایهها کمنک منی کنند.

اطالعنننات و محنننی حننناکمیتی از ینننک شنننرکت،

شكلهای صریح دنبالههای توزیع ،2اطالعنات مهمنی را

تعیینکنند همزمانی قیمت سهام است؛ امنا در پنژوهش

برای مدیران ریسک وسنرمایه گنذاران فنراهم منیکنند

فاروق و احمند ( )2172بنه جنای توجنه بنه اطالعنات و

] .[27چننندین مطالعننه دربننار همزمننانی قیمننت سننهام و

محننی حنناکمیتی بننهعنننوان سنناز وکننار تولینند و انتشننار

دنبالۀ توزیع سهام بهطور مسنتال انجنام شنده اسنت؛ امنا

اطالعات ،ساز و کاری در نظر گرفته میشنود کنه ننور

تاکنون پژوهشی داخلی دربار اثر همزمانی قیمت سنهام

سرمایهگذاران مؤثر در یک شنرکت را نشنان منیدهند.

در دنبالۀ توزیع سهام انجام نشده است .در این پژوهش،

فننناروق و احمننند )2172(2اسنننتدمل منننیکننننند کنننه

تأثیر همزمانی قیمت سهام در دنبالنۀ توزینع بنازده سنهام

1. Stock Price Synchronicity
2 Farooq and Ahmad

3. Tail
4. Tail distribution

بررسی رابطۀ همزمانی قیمت سهام و توزیع بازده 59 /
2

در شننرکتهننای پذیرفتننهشننده در بننورس اوراق بهننادار

قیمت بازار حرکنت کنند ] .[71داسنگوپتا و همكناران

تهران تحلیل شده است .در اینن ماالنه ،پنس از مادمنه،

( )2171اسننتدمل مننیکنننند مح نی حنناکمیتی بهتننر بننه

مبانی نظری بررسنی منیشنود؛ سن س بنهترتینب ،روش

بیشتربودن همزمانی قیمنت سنهام منجنر منیشنود؛ زینرا

پنننژوهش و یافتنننههنننای پنننژوهش و درانتهنننا ،نتنننایج و

توانایی پیشبینی سرمایهگذاران را بهبود میبخشد .آنهنا

پیشنهادهای پژوهش بیان میشود.

توجه دارند که بهبنود در محنی حناکمیتی بنه افنزایش
دقنت پنیشبینننی دربنار اتفاقنات آیننند شنرکت منجننر

مبانی نظری

میشنود .در حانور سناز و کنار حاکمینت ناکنافی بنه

تننا قبننل از دهننۀ  ،11فرایننندها در اقتصنناد و مننالی بننا

سختی بنر اختینارات مندیریت منیتنوان نظنارت کنرد؛

توزیع نرمال (حرکت برنولی) توصیف میشدند .فامنا و

بنابراین مدیران این شرکتها همیشه اطالعنات درسنت

همكاران ( )7311در مطالعات تجربی مشنخص کردنند

را دربننار شننرکتهننای خننود فنناش نمننیکنننند ].[72

توزیع نرمال برای برازش دادهها در الگوسنازی مناسنب

گزارشننگری مننالی جننز مهمننی از حاکمیننت شننرکتی

نیست؛ زیرا توزیعها معموم دنبالهپهن و نامتاارن بودنند.

مناسننب اسننت .ابهننام گزارشننگری مننالی مننانع عملكننرد

به دنبال آنها توزیعهای پایدار معرفنی منیشنود .قنوانین

مناسب سیستمهای حاکمیت شرکتی در چینره شندن بنر

پایدار یكی از راه حنلهنا در الگوسنازی ریاونی بنازده

عدم تاارن اطالعاتی و هزینههنای نماینندگی منیشنود.

سننهام اسننت؛ زیننرا ایننن توزیننعهننا چننولگی وکشننیدگی

افشننای عمننومی اطالعننات ،شننرای نظننارت عننالی بننر

دادهها را در نظنر منیگینرد] .[22جنین و منایر)2116(7

عملكرد را فراهم میآورد و شرکتهایی که حاکمینت

الگننویی تحلیلننی مطننر کردننند کننه صنناحبان منننافع

شرکتی وعیف دارند ،اغلب با ارائۀ صنورتهنای منالی

درونسنننازمانی (مننندیران) بیشنننتر از صننناحبان مننننافع

دارای ابهام و مدیریت سود ،مشكالت نظنارتی خنود را

بنرونسننازمانی (سننرمایه گننذاران) از اطالعننات آگنناهی

پنهننان مننیکنننند .از طرفننی افشننای وننعیف ،اطالعننات

دارند .این امر موجب عندم تانارن اطالعناتی بنین آننان

نامتاننارن را بننرای سننرمایهگننذاران افننزایش مننیدهنند.

منیشننود و عنندم تاننارن اطالعنناتی (عنندم شننفافیت) بننه

سرمایهگذاران به این افزایش عندم قطعینت ،بنا واکننش

صاحبان منافع درونسازمانی توانایی میدهد جریانهای

نابهجا به اخبار منفی و واکنش کم به اخبار مثبنت پاسنخ

نانندی بیشننتری دریافننت کنننند (اگننر اطالعننات مخف نی

میدهند .میتون )2112( 9نشان میدهند شنرکتهنای بنا

شننود)؛ بنننابراین صنناحبان منننافع درونسننازمانی نیازمننند

سنناز وکننار حاکمیننت وننعیف ،واکنننش شنندیدتری بننه

کننناهش ریسنننک شنننرکت هسنننتند تنننا درنتیجنننۀ آن،

شوکهای منفی نسبت بنه شنرکتهنای بنا سناز و کنار

سرمایهگذاران با ریسک کمتنری روبنه رو باشنند .سنهم

حاکمیت بهتر نشان میدهند.

ریسک کمتنر سنرمایهگنذاران ناشنی از عندم شنفافیت،

شننرکتهننای ارائننهدهننند همزمننانی زینناد ،مالكیننت

نسبت ریسک بنازار بنه کنل ریسنک (مجمنور ریسنک

نهادی بیشتری جذب منیکننند و بنهطنور کلنی ،چنون

شرکت و ریسک بازار) را کناهش منیدهند و اینن امنر

سرمایهگذاران نهادی ،سرمایهگذاران بلندمدت هسنتند،

میشود قیمت سهام با هماهنگی بیشتری به سنمت

با احتمال کمتری واکنش بیش از حد به اطالعات نشنان

1. Jin, L. And Mayers

2. Dasgupta, et al.
3. Mitton

باع
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میدهند ] .[75احتمال اینكه سرمایهگذاران ،سنهام را بنا

سهام بیشتری همراه است و با شرکتهنای بنا همزمنانی

افننق سننرمایهگننذاری کوتنناهمنندت نسننبت بننه دیگننر

بیشتر و با محنی حناکمیتی بهتنری در ارتبنا هسنتند و

شرکتکنندگان در بازار در زمان مواجهه با شوکهنای

عملكننرد شننرکتهننای بننا همزمننانی بیشننتر ،بهتننر از

منفننی بفروشننند ،بیشننتر اسننت .از آنجننا کننه یننک افننق

شرکتهای با همزمانی کمتر است] .[3ابنورا و چینوالیر

سرمایهگذاری کوتاه مدت نشان میدهد سرمایهگنذاران

( )2176نیز رابطۀ نوسان بازده و دنبالۀ ریسک را مطالعنه

در آیند نزدیک و نه بالفاصله در زمنان کناهش قیمنت

کردننند .آنهننا عامننل عنندم تاننارن و آثننار سننرریز را در

بازار ،سهم خنود را خواهنند فروخنت ،اسنتراتژی بهیننه

بررسی خود لحنا کردنند و نتیجنه گرفتنند اهنرم پوینا

برای سرمایهگذارن کوتاهمدت این اسنت کنه بالفاصنله

مهمترین عامل در تحرک بازارهای سهام است.

بعد از افول بازار ،سهم خود را بفروشند؛ با وجنود اینن،

2

کرافورد و همكاران ( )2172چگنونگی اطالعنات

سرمایهگذارن بلندمدت به اخبار منفی به انداز سنرمایه-

تولیدشنند تحلیلگننران را تحلیننل کردننند .هنگنننامی

گذاران کوتاهمدت واکنش زیاد از حد نشان نمنیدهنند

سرمایهگذاران ،پوششی را آغاز میکنند که به ترکینب

و این چنین واکنشی ،احتمال به دستآوردن بازده مثبت

اطالعات صنعت خاص شرکت و اطالعات وسیع بازار

را افننزایش مننیدهنند] .[76داچ و همكنناران )2175( 7بننا

در دسترس دربار ینک شنرکت کمنک کنند .شنرور

استفاده از همزمنانی قیمنت سنهام ،تغیینرات ماطعنی در

پوشش شرکتها بدون پوشش تحلیلگر قبلی ،همزمانی

عدم تاارن بازده را برای شنرکتهنای فهرسنتشنده در

را افنزایش منیدهند و پیشننهاد منیکنند تحلیلگنران،

فنالننند ،سننوئد ،نننرو و دانمننارک ،در طننول دور بننین

اطالعات وسیع صنعت و بازار را تولید کنند .نتایج نشان

سالهای  2111و 2172توونیح دادنند .شنرکتهنای بنا

داد ننور اطالعناتی کنه تحلیلگنران در ابتندا تولیند

همزمانی بیشتر ،احتمال تولید توزیع مثبنت سننگینتنری

میکنند ،بنه اطالعنات تحلیلگنران دیگنر بسنتگی دارد.

نسننبت بننه شننرکتهننای بننا همزمننانی کننم دارننند و

زیننن

واندرسننون )2177( 9ایننن مووننور را بررسننی

سرمایهگذاران در این شرکتها نسبت بنه شنرکتهنای

کردننند کننه چگونننه همزمننانی قیمننت سننهام ،اطالعننات

با همزمانی کم ،کمتر به اخبار منفی واکنش شدید نشان

خاص شرکت را منعكس میکند .آنهنا فنرض کردنند

مننیدهننند .فنناروق و احمنند ( )2172تننأثیر سنناز و کننار

همزمنانی قیمنت در هرینک از محنی هنای اطالعنات

حاکمیت شرکتی را در همزمانی قیمنت سنهام بنا توجنه

خوب خاص شرکت یا محی های اطالعات بد خناص

به شواهدی از بازارهای در حال ظهنور بررسنی کردنند.

شرکت ممكن است کم باشد؛ زینرا قیمنتهنای سنهام،

آنها رابطۀ متغیر مستال حاکمینت شنرکتی (تحلیلگنران

اطالعات عمومی و خصوصی را به هم پیونند منیدهند.

پیننرو ،تمرکننز مالكیننت و پیچینندگی عملینناتی) و متغیننر

آنها با استفاده از سه نماینده برای انحرافهای متاناطع

وابستۀ همزمانی قیمت سنهام را در دور  2116تنا 2111

در اطالعنات عمنومی خناص شنرکت و ینک نموننۀ

در هننند بررسننی کردننند .نتننایج نشننان مننیدهنند در

بزرگ ،شواهدی را فراهم کردند که از رابطۀ  Uشنكل

شرکتهای با تمرکز مالكینت کمتنر ،تحلیلگنری پینرو

معكوسی بنین همزمنانی و اطالعنات عمنومی حماینت

بیشتر و پیچیدگیهای عملیات کمتر با همزمنانی قیمنت

میکرد .نتایج آنها به تطبیق یافتههنای متاناد مطالعنات

1. Douch, et al.

2. Crawford, et al.
3. Xing & Anderson
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قبلی کمک و بر همزمانی قیمت سهام بهعنوان شاخص

سهام وجود دارد .عالوه بر اینن یافتنههنا نشنان منیدهند

یكننواختی از کیفینت محنی اطالعنات ینک شنرکت

رابطۀ منفنی و معنناداری بنین پاینداری سنرمایهگنذاری

شک ایجاد کرد.

نهننادی و همزمننانی قیمننت سننهام و ارتبننا مثبننت و

کتیاراساکن و تیسی )2177( 7این پرسش را بررسنی

معنناداری نینز بنین ناپاینداری سنرمایهگنذاران نهننادی و

کردننند کننه آیننا بننازده سننهام در بازارهننای آس نیایی بننا

همزمانی قیمت سهام وجود دارد ] .[22پرویزی ()2172

واریانس نامحدود مشخص میشود یا فا بنا وارینانس

رابطۀ همزمانی قیمت سهام (معیاری از مینزان اطالعنات

زیاد .آنها با استفاده از نظرینۀ ارزش بنی نهاینت ()EVT

بننازار کننه در قیمننت سننهام انعكنناسیافتننه اسننت) را بننا

برای مشخص کردن توزیعهای بازده شاخصهای سنهام

نادشوندگی سهام شرکتهای پذیرفتنهشنده در بنورس

آسننیایی در دور زمننانی  7313تننا  2113بننه ایننن نتیجننه

اوراق بهننادار تهننران بررسننی کننرد .در ایننن پننژوهش،

رسیدند که توزیع های بازده شاخصهای بنازار آسنیایی

همزمننانی قیمننت سننهام ،متغیننر مسننتال و نادشننوندگی

دنبالهچاق (پهن) با واریانس محندود اسنت؛ امنا پنارامتر

سهام ،متغیر وابسته اسنت .از اخنتالف قیمنت پیشننهادی

شننكل توزیننعهننای بننازده سننهام در نشنناندادن بازارهننا،

خرینند و فننروش نسننبی سننهام نیننز بننهعنننوان معیننار

تفناوت خیلننی زیننادی بننا بازارهنای توسننعهیافتننه ننندارد.

نادشوندگی استفاده شنده اسنت .بنین همزمنانی قیمنت

داسگوپتا و همكناران ( )2171بررسنی کردنند کنه آینا

سهام و اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فنروش نسنبی

همزمانی بازده سهام با بهبود شفافیت افزایش منییابند.

سهام ،رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد و از آنجنا کنه

آنها نشان دادند در محی هنای شنفافتنر ،قیمنتهنای

اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش با نادشوندگی

سهام باید اطالعات مفیدتر دربار حوادث آینده داشته

سنننهام ،رابطنننۀ معكنننوس دارد ،همزمنننانی قیمنننت بنننا

باشند .درنهایننت ،دریافتننند حماینت تجربنی بنرای

نادشوندگی سهام ،رابطۀ مثبت و معناداری دارد .رابطنۀ

پیشبینیهای نظری آنها در سه زمینه که سنن شنرکت

بتننای سننهام ،نوسننانهننای سیسننتماتیک بننازده سننهام و

نامیده میشد ،بح های سرمایه را معتندل و  ADRهنا

نوسننانهننای غیرسیسننتماتیک بننازده سننهام (بننهعنننوان

را لیست میکرد ].[72

معیارهایی از میزان اطالعات بازار) با نادشوندگی سهام

پرهیزکار ( )2172رابطۀ بین سرمایهگذاران نهادی و

نیز بررسی شد .بین بتای سهام ،نوسانهنای سیسنتماتیک

همزمای قیمت سهام را در شرکتهای پذیرفتنهشنده در

و غیرسیسنننتماتیک بنننازده سنننهام و اخنننتالف قیمنننت

بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرد .در این پژوهش،

پیشنهادی خرید و فروش نسبی ،رابطۀ منفی و معننادار و

سرمایهگذاران نهادی برحسب میزان انگینزه و تمایلشنان

درنتیجه ،با نادشنوندگی سنهام ،رابطنۀ مثبنت و معننادار

بننرای کنتننرل و نظننارت بننر شننرکتهننا بننه دو گننروه

وجود دارد ].[29

سننرمایهگننذاران نهننادی پاینندار (بلندمنندت) و ناپاینندار

راعننی و نبننیزاده ( )2179توزیننع بننازده سننهام در

(موقت) تاسیم شدهاند تا رابطۀ آنها بنا همزمنانی قیمنت

بننورس اوراق بهننادار تهننران را آزمودننند .در سننالهننای

سننهام تحلیننل شننود .نتننایج نشننان داد ارتبننا منفننی و

گذشته ،بسیاری از نظریههای مالی (الگنوی بهیننهسنازی

معناداری بین سرمایهگنذاری نهنادی و همزمنانی قیمنت

سبد سنرمایهگنذاری منارکویتز ،الگنوی قیمنتگنذاری
داراییهای سرمایهای شارپ-تریننر-جنسنن و )...مبتننی

1. Kittiakarasakun & Tse
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بر فرویۀ توزیع نرمال بوده است؛ اما اخینرا اینن فرونیه

شرکت هایی که در بورس اوراق بهنادار تهنران فعالینت

رد شده اسنت .در اینن پنژوهش بنه کمنک روش R/S

دارند و دادههای مربو به آنها بنرای دورههنای زمنانی

توزینع

بین  7913تا  7939در دسترس باشد؛ شنرکتهنایی کنه

بازده سهام  22شنرکت فعنال در بنورس بنین سنالهنای

سننهام آنهننا در دورههننای زم نانی بننین  7913تننا7939در

 7911تا  7931را آزمودند و نتایج نشان میدهد  3نمناد

بورس معامله شده باشد و تا پایان سال منالی  7939نمناد

معامالتی ،توزیع پایدار دارند ].[22

آنها از تنابلوی بنورس حنذف نشنده باشند؛ سنال منالی

برای تخمین هرس و معیار اندرسنون -دارلینن

هدف اصلی اینن مطالعنه ،بررسنی همزمنانی قیمنت

شننرکتهننا منتهننی بننه پایننان اسننفندماه هرسننال باشنند؛

سهام بر دنبالۀ توزیع سهام در بورس اوراق بهادار تهنران

شرکت ها به هیچ وجه در اینن سنالهنا زینانده نباشنند؛

است .در این ارتبا به ناش سناز و کنار حناکمیتی نینز

شرکتهایی که نماد آنها بیشتر از  9ماه وقفنۀ معنامالتی

توجه میشود .تأثیر همزمانی قیمت سهام در بازده سنهام

نداشته باشد؛ بانکها ،مؤسسات مالی ،شرکتهای بیمه،

(عملكرد شرکت) و چولگی نیز بررسی می شنود .بنرای

هلدین

 ،سرمایه گذار و نظنایر اینن شنرکتهنا نباشند.

بررسی رابطۀ همزمانی قیمت سهام و توزیع بازده سنهام،

برخننی از دمیننل حننذف شننرکتهننا و مؤسسننات مننالی

پنج فرویه در قالب الگوی رگرسیون مبتنی بر دادههنای

عبارتننند از -7 :وجننود تفنناوت در تفسننیر ریسننک مننالی

تابلویی آزمون میشود.

(نسبتهای اهرمی بام) در شرکتهای مالی و غیرمالی؛

فرویۀ اول :همزمانی قیمنت سنهام بنر دنبالنۀ توزینع
بازده سهام ،تأثیر معناداری دارد.

بهگونهای که این ریسک برای شرکتهای مالی ،عادی
و برای شرکتهای غیرمالی ممكنن اسنت غیرعنادی بنه

فرویۀ دوم :تمرکز مالكیت در رابطنۀ بنین همزمنانی

نظر برسد و به اتّخاذ تصمیمهنای ناصنحیح منجنر شنود.

قیمت سهام و دنباله توزیع بازده سنهام ،تنأثیر معنناداری

 -2وجود تفاوت در روشها و برآوردهنای حسنابداری

دارد.

در شننرکتهننای مننالی و غیرمننالی کننه تننداخل آنهننا بننا

فرویۀ سوم :نسبت پرداخت سود سهام در رابطۀ بین

یكدیگر ممكن است به بروز نتنایج اشنتباه مننتج شنود و

همزمانی قیمت سهام و دنبالۀ توزینع بنازده سنهام ،تنأثیر

 -9شفافنبودن طباهبندی میان فعالینتهنای عملیناتی و

معناداری دارد .فرویۀ چهارم :همزمانی قیمنت سنهام در

تأمین منالی شنرکتهنای منالی و غیرمنالی .گنردآوری

بازده سهام ،تأثیر معناداری دارد.

دادهها و اطالعات مزم موجود در صورتهنای منالی و

فرویۀ پنجم :همزمانی قیمت سهام در چولگی ،تأثیر
معناداری دارد.

ارزش بنازار سنهام نیننز بنا سننامانۀ الكترونینک کنندال 7و
مدیریت فناوری بورس تهران 2انجام شده اسنت .بنرای
تلخیص دادهها ،ابتدا نسنبتهنای مندّنظر بنا اسنتفاده از

روش پژوهش
جامعۀ آماری شنامل شنرکتهنای پذیرفتنه شنده در
بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال  7913تنا پاینان

دادههای جمعآوریشده برای تکتک شرکتها و هر
یک از سالهای مدّنظر محاسبه شد .کلیّنۀ فعالینتهنای
مربو به عملیات تلخیص با استفاده از نرمافزار Excel

سال  7939است .تعداد  771شرکت از جامعه با استفاده
از روش غربال و با توجه به معیارهای زیر انتخناب شند.

1. www.codal.ir
2. www.tsetmc.com
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نسبت پرداخت سود هر سهم است .تفاوت الگوی سنوم

آزمون شد .به جای استفاده از روشهایی نظیر دادههنای

با الگوی اول در آن است که متغیر نسبت پرداخت سود

ماطعی ،از روش دادههای تابلویی اسنتفاده شنده اسنت.

هر سهم به دو صورت مستال و حاصلونرب در متغینر

براساس این ،فرویههای پنژوهش بنا اسنتفاده از الگنوی

همزمانی قیمت سهام به الگو اوافه شده است.

رگرسننیون خطننی ارزیننابی خواهنند شنند .الگننوی اول

()9

انجام و س س فرویهها بنا اسنتفاده از ننرمافنزار ایوینوز

پژوهش برای آزمون فرویۀ اول بهشر رابطۀ ( )7است
کننه در آن Taili,t ،دنبالننۀ توزیننع بننازده سننهامSYNi,t ،

همزمانی قیمت سهام Sizei,t ،انداز شرکت Levi,t ،اهرم
مالی Epsi,t ،سود هر سهم Gri,t ،رشد شنرکتMBVi,t ،

نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری حاوق صاحبان
سهام،

ها ورایب رگرسیون،

ماندار ثابنت و

جمله اختالل الگوی رگرسیون را نشان میدهد.
( )7

الگوی پژوهش چهارم برای آزمنون فرونیۀ چهنارم
بهصورت رابطۀ ( )2است که در آن RETi,t ،نشاندهند
بننازده سننهام شننرکت اسننت .تفنناوت الگننوی چهننارم بننا
الگننوی اول ایننن اسننت کننه متغیننر وابسننتۀ بننازده سننهام
شرکت بنه جنای متغینر دنبالنۀ توزینع بنازده سنهام قنرار
گرفته است.
()2

الگننوی دوم پننژوهش بننرای آزمننون فروننیۀ دوم
بننهصننورت رابطننۀ ( )2اسننت کننه در ایننن رابطننهOwi,t ،

تمرکز مالكیت را نشان میدهد .تفناوت الگنوی دوم بنا
الگوی اول در آن است که متغیر تمرکز مالكینت بنه دو
صورت مستال و حاصل ورب در متغیر همزمانی قیمت
سهام به الگو اوافه شده است.

الگوی پنژوهش پننجم بنرای آزمنون فرونیۀ پننجم
بنننهصنننورت رابطنننۀ ( )5اسنننت کنننه در آن SKEWi,t

نشاندهند چولگی است .تفاوت الگوی پنجم با الگوی

()2

اول این است که متغیر وابسنتۀ چنولگی بنه جنای متغینر
دنبالۀ توزیع بازده سهام قرار گرفته است.
()5

الگوی سوم پژوهش برای آزمنون فرونیۀ سنوم بنه-
صورت رابطۀ ( )9است که در آن  DIVIDi,tنشاندهند
1. Eviews

متغیرهای وابسنته شنامل دنبالنۀ توزینع بنازده سنهام،
بازده سهام و چولگی است .اولنین متغینر وابسنته ،دنبالنۀ
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توزیننع بننازده سننهام اسننت .سننرمایهگننذاران ،سننهام

()1

شننرکتهننای بننا بننازده کمتننر از بننازده مدّنظرشننان را

یا

نمیخرند .یک روش برای اندازهگیری ریسکگرینزی
سرمایهگذاران ،محاسبۀ احتمال کمتربودن بازده از بازده
منندّنظر سنننرمایهگنننذاران (میاننننه) و محاسنننبۀ احتمنننال
بیشتربودن بازده از بازده مدّنظر سنرمایهگنذاران (میاننه)

متغیرهننای مسننتال شننامل همزمننانی قیمننت سننهام،

است .دنباله بهصورت نسبت احتمال کمتربودن بنازده از

تمرکز مالكیت و نسبت پرداخت سنود هنر سنهم اسنت.

میانه به احتمال بیشتربودن بازده از میانه تعریف میشنود.

اولننین متغیننر مسننتال ،همزمننانی قیمننت سننهام اسننت.

در رابطۀ ( L1 ،)6احتمنال کمتربنودن بنازده از نمنا و L2

همزمانی قیمت سنهام ،دامننهای اسنت کنه در آن بنازده

احتمال بیشتربودن بازده از نما را نشان میدهد.

بازار و صنعت ،تفاوت بازده سنهام را در سنطح شنرکت

() 6

نشان میدهد یا به عبارتی ،قیمت سهام ،نسبت زینادی از
اطالعننات بننازار را ترکیننب کننرده اسننت و بننرعكس .بننا

دومین متغیر وابسته ،بازده سهام است .برای محاسنبۀ
بازده سهام یک شرکت از سه عامل تفاوت ریالی قیمت
در انتهای دور نسبت به اول دوره ،میزان تاسیم سود ینا
 DPSدر طول دوره و میزان افزایش سنرمایۀ شنرکتهنا
از محنل اندوختننه یننا آورده در محنندود زمننانی مندّنظر
استفاده میشود ].[1
()1

 Pi,tقیمت سهام در پایان دوره Pi,t-1 ،قیمت سهام در
ابتدای دوره A ،درصد افنزایش سنرمایه از محنل آورد
نادی مطالبات B ،درصد افزایش سرمایه از محل انباشته

استفاده از الگوی منورک و همكناران ( ،)2111چنان و
حمید ( ، )2116زین
تران

و اندرسنون ( )2177و نگنوین و

( )2179از الگوی رگرسیون ( )3استفاده میشود

کننه در آن بننازده سننهام " "iدر طننول منناه " "tمتغیننر
وابسته و بازده شاخص بازار مربو " "mمتغیر مسنتال
است.
()3

براساس الگوی رگرسیون ( )3همزمانی قیمت سنهام
براساس رابطۀ زیر محاسبه میشود.
()71

و اندوختننه و  DPSi,tسننود نانندی هننر سننهم را در دوره
نشان میدهد.
سومین متغیر وابسته ،چولگی اسنت .روابن ریاونی
مختلفی برای اندازهگیری چولگی وجنود دارد .یكنی از
آنها وریب چولگی اول پیرسون است.

در معادلۀ بام R2 ،وریب تعیین بنرآورد معادلنۀ ()3
است .فرض نرمال بودن توزیع بازده ] [77بسیار محندود
است؛ بنابراین به جنای فنرض توزینع نرمنال از خنانواد
پارامتر انعطافپذیر از توزیعهایی استفاده منیشنود کنه
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شكل چوله دارند و چاقتر یا نازکتر از توزینع طبیعنی

شرکت ،اهرم مالی ،رشد ،سود هر سهم و نسنبت ارزش

است ] .[79دومین متغیر مستال ،تمرکنز مالكینت اسنت

بازار سهام به ارزش دفتری حاوق صاحبان سنهام اسنت.

کنه عبنارت اسنت از چگنونگی توزینع سنهام بنین

برای محاسبۀ انداز شرکت از لگناریتم طبیعنی مجمنور

سننهامداران شننرکتهننای مختلننف .هرچننه تعننداد

دارایننیهننای شننرکت در پایننان دوره اسننتفاده مننیشننود.

سهامداران کمتر باشد ،مالكیت متمرکزتر خواهند بنود.

اندازه با ابعاد مختلف محنی اطالعنات شنرکت همنراه

بننرای محاسننبۀ نسننبت تمرکننز مالكیننت از شنناخص

است .اهرم مالی از تاسیم کل بدهیها بنر داراینی کنل

هرفیندال -هیرشمن استفاده شده است .شناخص مزبنور

شننرکت حاصننل مننیشننود .متغیننر رشنند ،رشنند کننل

از مجمور مجذور درصند سنهام متعلنق بنه سنهامداران

دارایننیهننای شننرکت اسننت و بننا اننندازهگیننری درصنند

شرکتها به دست منیآیند .اینن شناخص بنه منوازات

تغییرات در کل داراییها در پایان دوره نسنبت بنه سنال

افزایش میزان تمرکز مالكیت افزایش پیدا میکند و در

قبل به دست میآید .سود هر سهم ،نشاندهنند سنودی

شرایطی که کل سهام متعلق به یک نفر باشد ،بیشنترین

است که شنرکت در ینک دور مشنخص بنهازای ینک

ارزش را به خنود اختصناص منیدهند و معنادل 71111

سهم عادی به دست آورده است که از تاسیم سود پنس

واحد محاسبه میشود .در صورتی که ساختار مالكینت

از کسنر مالینات شننرکت بننر تعنداد کننل سننهام محاسننبه

پراکنده باشند و کلیّنۀ سنهامداران ،نسنبهنای مسناوی

م نیشننود .نسننبت ارزش بننازار سننهام بننه ارزش دفتننری

داشته باشند ،کمتنرین ارزش را پیندا منیکنند و معنادل

حاننوق صنناحبان سننهام ،آخننرین متغیننر کنترلننی اسننت.

 71111/Nمحاسبه میشود .شناخص هرفینندال بنهشنر

سرمایهگنذاران نسنبت ارزش بنازار بنه ارزش دفتنری را

رابطۀ ( )77محاسبه شده است ].[71

معیار اندازهگیری ریسک قرار میدهند.

()77

یافتهها
برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،ابتدا آمنار توصنیفی
دادههننا شننامل شنناخصهننای مرکننزی ،شنناخصهننای

سومین متغیر مسنتال ،نسنبت سنود هنر سنهم اسنت.

پراکندگی و انحراف از قرینگی شنامل مینانگین ،میاننه،

نسبت پرداخت سنود هنر سنهم بنه درصندی از درآمند

حداکثر ،حداقل ،انحراف معینار ،چنولگی و کشنیدگی

اطالق میشود که بهعننوان سنود سنهام بنه سنهامداران

محاسبه شد .تعداد شرکتها  772و دور زمانی -7939

پرداخت میشود .نحو محاسبۀ آن به این صورت اسنت

 7913است؛ بنابراین تعنداد کنل مشناهدات  531اسنت.

که سود تاسیمی هر سهم در سال را بر سود هر سنهم ینا

آزمننون مانننایی 7و اعتبننار محنندودیتهننای بننیشاز حنند

سود تاسیمی را بر درآمد خالص تاسنیم منیکننند .اینن

مشننننخص 2بننننرای اطمینننننان از نتننننایج پننننژوهش و

نسبت نشان میدهند چنه انندازه سنود سنهام را از محنل

سننناختگینبنننودن روابننن موجنننود در رگرسنننیون و

سود میتوان پرداخت کرد .شرکتهایی کنه بنه مرحلنۀ

معناداربودن متغیرهای پژوهش انجام شد .بنرای آزمنون

بلوغ رسیده انند ،نسنبت پرداخنت زینادی دارنند کنه بنا

مانایی ،روش آزمون لوین ،لین و چو به کار رفت .نتایج

تاسیم سود پرداختشد هر سهم بنر سنود هنر سنهم بنه
دسننت مننیآینند ] .[71متغیرهننای کنترلننی شننامل انننداز

1. Stationary Test
2. Test the validity of over identifying restrictions
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آزمون مانایی متغیرها نشان میدهند متغیرهنای پنژوهش

تابلویی پذیرفته میشود .برای تشخیص نور الگو از نظنر

مانا است؛ بننابراین فرونیۀ صنفر مبننی بنر ریشنۀ واحند

آثار ثابت یا آثار تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شد.

داشتن متغیرها رد میشود؛ مثال ،آمار آزمون لوین ،لین

سطح معناداری آمار آزمون هاسمن برای الگوهای اول

و چنننو بنننرای متغینننر  ،Tailماننندار  -22/192و سنننطح

تا پنجم زیر  1/15به دست آمد .فرویۀ ماابل پذیرفته و

معنننیداری آن صننفر بننهدسننت آمننده اسننت کننه نشننان

در این مرحله الگوی آثار ثابنت بنهعننوان الگنوی برتنر

میدهد این متغیر در سطح مانا است.

برای فرویههای پژوهش انتخاب میشود .بنرای آزمنون

آزمون چاو یا آزمون تغییرات سناختاری مربنو بنه
فرونننیههنننا (اف لیمنننر) بنننرای تشنننخیص تلفیانننی ینننا
تابلویی بودن ساختار دادهها انجام شد .سطح معننیداری
آمار اف فیشر کمتر از  1/15بنهدسنت آمند؛ درنتیجنه،

فرویههای پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیمیافتنۀ
تخمیمی استفاده شده است.
فرویۀ اول :همزمانی قیمنت سنهام در دنبالنۀ توزینع
بازده سهام ،تأثیر معناداری دارد.

رگرسیون ،عرض از مبدأ متفاوت دارد؛ یعننی عنرض از
مبدأها با یكدیگر برابر نیستند؛ بنابراین الگو با دادههنای

جدول ( )1نتایج تخمین الگوی فرضیۀ اول
نام متغیر

وریب ( )

انحراف معیار

C

آمار

t

احتمال آماره

1/115

7/262

5/522

1/111

-1/951

1/121

-1/612

1/111

-1/133

1/731

-2/121

1/111

-7/111

1/271

-2/51

1/1719

-6/27

7/ 5

-2/727

1/111

-1/265

1/126

-5/151

1/111

.1/227
– تعدیلشده

1/226

سطح معناداری F

.1/111

آمار

F

دوربین واتسون

2/261
2/966

همانگونه کنه در جندول ( )7مالحظنه منیشنود ،بنا

تعیین تعدیل شد الگو نشان می دهد متغیرهای برآوردی

توجه به آمنار  Fگفتننی اسنت الگنوی رگرسنیون بنام

الگو ،توان توویحدهندگی ( 25درصند) بنرای توونیح

معنی دار است .مادار آمار دوربنین– واتسنون ،پنس از

متغیر وابسته را دارد .با توجه به احتمال آمنار همزمنانی

خود بازگشت مرحلۀ اول برای رفع خودهمبستگی برابر

قیمت سهام کنه کمتنر از  1/15اسنت ،گفتننی اسنت بنا

 2/966است .مادار این آماره مناسب و نشاندهند نبود

سطح اطمیننان  35درصند ،فرونیۀ

قبنول منیشنود؛

خودهمبستگی بین اجنزای الگنو اسنت .ماندار ونریب

یعنی همزمانی قیمت سهام در دنبالۀ توزیع بنازده سنهام،
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تنأثیر معننادار و منفنی دارد؛ یعننی بنا افنزایش همزمنانی

نشاندهند نبود خودهمبستگی بین اجنزای الگنو اسنت.

قیمت سهام ،دنبالۀ توزیع بازده سهام کاهش مییابد.

مادار وریب تعینین تعندیلشند الگنو ،نشنان منیدهند

فرویۀ دوم :رابطۀ بین همزمانی قیمت سهام و دنبالنۀ

متغیرهای بنرآوردی الگنو ،تنوان توونیحدهنندگی (21

توزیع بازده سهام با لحا کنردن متغینر تمرکنز مالكینت

درصد) را برای توویح متغیر وابسنته دارد .بنا توجنه بنه

در الگوی پژوهش تعدیل میشود.

احتمال آمنار متغینر همزمنانی قیمنت سنهام در تمرکنز

همانگونه کنه در جندول ( )2مالحظنه منیشنود ،بنا

مالكیت که بیشتر از  1/15است ،گفتنی اسنت در سنطح

توجه به آمار  Fگفتننی اسنت الگنوی رگرسنیون بنام

اطمینان  35درصد ،فرویۀ دوم پذیرفته نمیشنود؛ یعننی

معنی دار است .مادار آمنار دوربنین– واتسنون پنس از

رابطۀ همزمانی قیمت سهام و دنبالۀ توزیع سهام بنا ورود

خودبازگشننت مرحلننۀ اول بننرای رفننع خودهمبسننتگی

تمرکز مالكیت تعدیل نمیشود.

برابننر 2/221اسننت کننه مانندار ایننن آمنناره مناسننب و

جدول ( )2نتایج تخمین الگوی فرضیۀ دوم
نام متغیر

وریب ( )

انحراف معیار

C

آمار

t

احتمال آماره

211/6

953/7

561/2

111/1

727/1-

771/1

212/7-

223/1

111/1

111/1

356/1

92/1

12/9-

12/9

333/1-

971/1

191./1-

273/1

121/9-

111/1

211/1

725/1

221/2

1265/1

152/1-

96/7

719/5-

111/1

291/1-

122/1

611/5-

111/1

-

216/1

– تعدیلشده

732/1

سطح معناداری F

111/1

آمار

F

دوربین واتسون

373/7
221/2

فرونیۀ سنوم :رابطنۀ همزمنانی قیمنت سنهام ودنبالنۀ

خودهمبستگی برابر  2/913است کنه ماندار اینن آمناره

توزیع بازده سهام با لحنا متغینر نسنبت پرداخنت سنود

مناسب و نشان دهنند نبنود خودهمبسنتگی بنین اجنزای

سهام در الگوی پژوهش تعدیل میشود.

الگو است .مادار وریب تعیین تعدیلشد الگنو ،نشنان

نتایج آزمنون فرونیۀ سنوم در جندول ( )9گنزارش

می دهد متغیرهای برآوردی الگو ،توان توویحدهندگی

شده است .بنا توجنه بنه آمنار  Fگفتننی اسنت الگنوی

(73درصد) برای توویح متغیر وابسته دارد .بنا توجنه بنه

رگرسیون بنام معننیدار اسنت .ماندار آمنار دوربنین–

احتمننال آمننار متغیننر همزمننانی قیمنت سننهام در نسننبت

واتسننون ،پننس از خودبازگشننت مرحلننۀ اول بننرای رفننع

پرداخت سود سهام کنه بیشنتر از  1/15اسنت ،گفتننی
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است در سطح اطمینان  35درصد ،فرویۀ سنوم پذیرفتنه

توزیع سهام با ورود نسبت پرداخت سنود سنهام تعندیل

نمی شنود؛ یعننی رابطنۀ همزمنانی قیمنت سنهام و دنبالنۀ

نمیشود.

جدول ( )3نتایج تخمین الگوی فرضیۀ سوم
نام متغیر

وریب ( )

انحراف معیار

C

آمار

احتمال آماره

t

617/6

217/7

572/2

111/1

965/1-

152/1

121/6-

111/1

717/1

152/1

111/7

1672/1

151/1

1211/1

171/7

1633/1

-1711

292/1

211/9-

1177/1

771/7-

223/1

211/2-

179/1

95/1

721/1

966/2

173/1

397/2-

513/7

261/9-

1172/1

253/1-

126/1

623/5-

17111

215/1
– تعدیلشده

737/1

سطح معناداری F

111/1

آمار

111/7

F

913/2

آمار دوربین-واتسون

فرویۀ چهارم :همزمانی قیمت سهام در بازده سهام ،تأثیر معناداری دارد.

جدول ( )4نتایج تخمین الگوی فرضیۀ چهارم
نام متغیر

وریب ( )

انحراف معیار

C

آمار

t

احتمال آماره

15/2-

115/1

713/6-

111/1

197/1-

123/1

115/7-

219/1

172/7

799/1

693/1

111/1

956/2-

929/1

522/6-

111/1

173/7

722/1

275/1

111/1

261/77

72/7

16/71

111/1

525/1-

121/1

213/77-

111/1

511/1
– تعدیلشده

221/1

سطح معناداری F

111/1

آمار

F

آمار دوربین-واتسون

129/2
916/2
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نتایج آزمون فرویۀ چهنارم در جندول ( )2گنزارش

( 25درصد) ،برای توویح متغیر وابسته دارند .با توجه به

شننده اسننت .همانگونننه کننه در جنندول ( )2مالحظننه

احتمال آمار متغیر همزمانی قیمنت سنهام کنه بیشنتر از

مننیشننود ،بننا توجننه بننه آمننار  Fگفتنننی اسننت الگننوی

 1/15است ،گفتنی است در سنطح اطمیننان  35درصند،

رگرسیون بنام معننیدار اسنت .ماندار آمنار دوربنین–

فرویۀ چهارم پذیرفته نمیشنود؛ یعننی همزمنانی قیمنت

واتسننون ،پننس از خودبازگشننت مرحلننۀ اول بننرای رفننع

سهام در بازده سهام ،تأثیر معناداری ندارد.

خودهمبستگی برابر 2/916اسنت کنه ماندار اینن آمناره

فرویۀ پنجم :همزمانی قیمت سهام در چولگی ،تأثیر

مناسب و نشان دهنند نبنود خودهمبسنتگی بنین اجنزای

معناداری دارد .نتایج آزمون فرویۀ پنجم درجندول ()5

الگو است .مادار وریب تعیین تعدیل شند الگنو نشنان

گزارش شده است.

می دهد متغیرهای برآوردی الگو ،توان توویحدهندگی

جدول ( )5نتایج تخمین الگوی فرضیۀ پنجم
نام متغیر

وریب ( )

انحراف معیار

C

آمار

t

احتمال آماره

2/1

191/1

211/5

111/1

761/1

176/1

599/71

111/1

69/6-

72/9

779/2-

1959/1

31/5-

711/7

122/5

111/1

921/1-

129/1

6/1-

111/1

617/1
– تعدیلشده

269/1

سطح معناداری F

111/1

آمار

F

آمار دوربین-واتسون

966/2
925/2

همانگونه کنه در جندول ( )5مالحظنه منیشنود ،بنا

درصد) متغیر وابسته را دارد .با توجنه بنه احتمنال آمنار

توجه به آمار  Fگفتننی اسنت الگنوی رگرسنیون بنام

متغیر همزمانی قیمت سنهام کنه کمتنر از  1/15اسنت،

معنی دار است .مادار آمار دوربنین– واتسنون ،پنس از

گفتنی است در سطح اطمینان  35درصد ،فرونیۀ پننجم

خودبازگشت مرحلۀ اول برای رفع خودهمبستگی برابنر

رد نمیشود؛ یعنی همزمنانی قیمنت سنهام در چنولگی،

 2/925است که مادار این آماره مناسب و نشناندهنند

تأثیر معناداری دارد.

نبنود خودهمبسنتگی بنین جمننالت خطنای الگنو اسننت.
مادار ونریب تعینین تعندیلشند الگنو نشنان منیدهند
متغیرهای بنرآوردی الگنو ،تنوان توونیحدهنندگی (26

نتایج و پیشنهادها
بهطور خالصه از یافتههای پژوهش حاونر منیتنوان
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نتیجه گرفت بنا افنزایش همزمنانی قیمنت سنهام ،دنبالنۀ

شننرکت نسننبت بننه اطالعننات بننازار بننرای معاملننهگننران

توزیع بازده سهام کاهش خواهد یافت .این نتیجه مطابق

سختتر است و زمانی که یک سهم ،همبستگی زینادی

بننا نتیجننۀ پننژوهش داچ و همكنناران ( )2175اسننت کننه

با بازار دارد ،معاملهگنران بنه اطالعنات مشناهدهشنده از

محی اطالعاتی بهتر در ارتبا با این شرکتها را دلینل

حرکت بازار اتكای بیشتری میکنند که در این حالنت،

اصلی این نتیجه در نظنر منیگینرد و اسنتدمل منیکنند

تعنندیالت قیمننت سننهام ،حساسننیت کمتننری بننه جریننان

سرمایهگذاران نسبت به شرکتهای بنا همزمنانی قیمنت

سفارش خودشان دارند و بیشتر به حرکت بازار وابسنته-

کم ،کمتر به اخبار منفی واکنش شدید نشان میدهنند و

اند و همزمانی زیاد سهام نشان میدهند اطالعنات بنازار

شرکتهای با همزمانی زیاد ،احتمال تولید دنبالۀ توزینع

منعكس شده بر بازده سهام ،بیشنتر اسنت و ریسنكی کنه

مثبت نسبت به شرکتهای با همزمانی کم دارنند .نتنایج

سرمایهگذاران متحمل میشنوند ،ریسنک سیسنتماتیک

فرویههای دوم ،سوم وچهارم بنرخالف نتیجنۀ پنژوهش

است .همزمانی زیاد ،نشاندهند محنی حناکمیتی بهتنر

داچ و همكاران ( )2175اسنت .رابطنۀ همزمنانی قیمنت

در میننان شننرکتهننا اسننت کننه ریسننک مطلننوب ایننن

سهام و دنبالۀ توزیع بنازده سنهام بنا ورود متغینر تمرکنز

شرکتها بیشتر از ریسنک ننامطلوب آنهنا اسنت .بنرای

مالكیننت تعنندیل نمننیشننود .بننهدلیننل محنندودیت در

سننرمایهگننذاران ،سننرمایهگننذاری در شننرکتهننایی بننا

دسترسنبنودن اطالعنات درصند سنهام در دسنت افنراد

همزمانی زیاد ،بهتر است؛ زیرا همزمانی کم ،نشاندهند

داخلی شرکت ،نتیجۀ متفاوتی با نتیجنۀ ماالنۀ مرجنع بنه

افزایش اطالعنات خناص شنرکت اسنت کنه در دسنت

دست آمده است .رابطۀ همزمانی قیمنت سنهام و دنبالنۀ

منندیران داخلننی شننرکت قننرار دارد و سننهامداران بننرای

توزیع بازده سهام بنا ورود نسنبت پرداخنت سنود سنهام

دسترسی به این اطالعات به انجام هزیننه نیازمنند هسنتند

تعدیل نمیشود .این نتیجۀ متفاوت ممكن است بنهدلینل

کنه سنرمایهگنذاران را دلسننرد منیکنند و هرچنه دنبالننۀ

متفاوتبودن ساختار بازار سرمایۀ نموننههنای مندّنظر در

توزیع سهام به سمت نرمالبودن میل کنند ،نشناندهنند

دو پنننژوهش باشننند .نمونن نۀ من ندّنظر در مطالعن نۀ داچ و

بهتربودن آن است؛ بنابراین به سرمایهگذاران در بنورس

همكاران ( )2175شامل کشورهای فنالند ،سنوئد ،ننرو

اوراق بهنننادار توصنننیه منننیشنننود در شنننرکتهنننایی

و دانمارک با بازار سرمایۀ توسنعهیافتنه اسنت .درواقنع،

سرمایهگذاری کنند که همزمنانی قیمنت سنهام بیشنتر و

مطالعۀ آنها ،پژوهشی بین کشنوری اسنت و بنرای چنند

شفافیت اطالعاتی بیشتر دارند .به سنازمان بنورس اوراق

کشنور مختلنف بررسننی شنده و بنا بننازار سنرمایۀ ایننران

بهادار پیشننهاد منی شنود بنا توجنه بنه تنأثیر عندم تانارن

متفاوت بوده است .همزمانی قیمت سهام در بازده سنهام

اطالعاتی در همزمانی قیمت سهام ،قوانین و مارراتنی را

نیز تأثیر معناداری ندارد .براساس فرویۀ آخر ،همزمنانی

اتّخاذ کند که شرکتها سناختار کنترلنی بهتنری داشنته

قیمت سهام در چولگی سهام ،تأثیر معنناداری دارد .اینن

باشننند .دولننت باینند قننوانین الننزامآوری را بننرای افشننای

نتیجننه مطننابق نتیجننۀ پننژوهش داچ و همكنناران ()2175

صننحیح اطالعننات شننرکتهننا ووننع کننند .منندیران

است .داچ نشان داده است همزمانی قیمت سنهام ،نانش

شرکتها اطالعات را بهدرستی ارائنه بدهنند تنا از عندم

تعیینکنندهای در تعیین چولگی دارد.

تاارن اطالعات ناشنی از افشنای نامناسنب پرهینز کننند؛

با توجه به نتایج بام ،دسنتیابی بنه اطالعنات خناص

زیرا افشای نادرسنت اطالعنات باعن

سناو ناگهنانی
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قیمننت سننهام و همچنننین جننذبنشنندن سننرمایهگننذاران
.میشود
 امكنان انجنام،با توجه به شرای متغیرهای پنژوهش
پننژوهش دربننار تمننام شننرکتهننای حاوننر در بننورس
 اینن امنر بنه،اوراق بهادار تهران میسنر نیسنت؛ بننابراین
کاهش تعداد نموننههنای پنژوهش منجنر شنده اسنت و
تعمیم نتایج پژوهش به سایر شرکتهنا بایند بنا احتینا
 بهدلیل تورم نسبتا زیاد در ایران و با توجه بنه.انجام شود
قننانون جدینند مالینناتی دربننار سننهولت انجننام تجدینند
 محاسبۀ متغیر کنترل انداز شرکت بنا لگناریتم،ارزیابی
طبیعی مجمنور داراینیهنا محاسنبه شنده و فنرض شنده
 داراینیهنای خنود را،است بیشنتر شنرکتهنای مندّنظر
 به پژوهشگران توصیه میشنود.تجدید ارزیابی کردهاند
پژوهش حاونر بنه تفكینک صننایع موجنود در بنورس
اوراق بهنادار تهننران بنرای تعیننین اثنر صنننعت آزمننون و
 این.بهصورت ماایسهای در صنایع متفاوت بررسی شود
پژوهش را در شرکتهای بزرگ و کوچنک منیتنوان
 بنه عنالوه توصنیه منیشنود پنژوهشهنای.بررسی کرد
دیگری با لحا کردن متغیرهای دیگری انجام شنود کنه
اثننر تعنندیلگر در رابطنۀ همزمننانی قیمننت سننهام و دنبالنۀ
،توزیع بازده سهام دارند؛ مانند اثر سرمایهگذارن نهنادی
 برای محاسبۀ تمرکز مالكینت.پیچیدگی عملیات و غیره
 از. هریشنمن اسنتفاده شنده اسنت-از الگوی هرفینندال
سایر مبانی ارزیابی تمرکز مالكیت نیز میتنوان اسنتفاده
.کرد
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