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چكيده
تحقیقات متعددی اثبات کردهاند که در افقهای زمانی متفاوت کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت بازده سهام
عملکرد متفاوتی دارند .دو استراتژی مهم و پرکاربرد در بین تحلیلگران ،مدیران پرتفوی و سایر سرمایهگذاران در
بازارهای سرمایه حال حاضر دنیا استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم میباشند .در هردوی این استراتژیها که
دقیقاً در مقابل یکدیگر قرار میگیرند ،سعی میشود که با استفاده از عملکرد گذشته ،عملکرد آتی را پیشبینی و
بازدهی اضافی ایجاد نمایند .هدف اصلی پژوهش تجربی حاضر تعیین تأثیر میانگین تفاضل بازده پرتفوی سود
دیدگان و زیان دیدگان بر پایه نرخ نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران نهادی با سودهای مومنتوم و معکوس
میباشد .جامعه آماری این پژوهش ،شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .دادههای
موردمطالعه این پژوهش سالهای  8811الی 8831بوده و رویکرد این پژوهش همبستگی 8و گرایش کاربردی 2و
لحاظ تئوریک از نوع تحقیقات اثباتی و ازنظر استدالل از نوع استقرایی میباشد .نتایج نشان میدهد که بازده
پرتفوی برندگان با بازده پرتفوی بازندگان بر اساس اثر نسبت نگهداری سهامداران نهادی با سودهای مومنتوم
رابطه ندارد .ازاینرو رابطه معنیدار بازده پرتفوی برندگان و بازندگان بر اساس نسبت نگهداری سهامداران نهادی
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با سودهای معکوس در دورههای یکماهه و سهماهه مشاهده گردید .لذا ،نسبت نگهداری سهام توسط سهامداران
نهادی در دوره کوتاهمدت عامل مؤثر ی جهت تعیین تغییرات بازدهی مومنتوم و معکوس میباشد .بدین معنی
نسبت باالی نگهداری سهام توسط سهامداران نهادی میتواند موجب کسری /مازاد عرضه و افزایش/کاهش
قیمتها شود و برعکس نسبت پایین نگهداری سهام توسط سهامداران نهادی موجب مازاد /کسری عرضه و
کاهش /افزایش قیمتها میشود.
واژههای كليدی :پرتفوی برندگان و با زندگان ،سهامداران نهادی ،سودهای مومنتوم ،سودهای معکوس.
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 -1مقدمه
بر اساس فرضیه بازار کارا روند و الگوی خاصی در بازدهی اوراق بهادار وجود ندارد و رفتار قیمتها تصادفی و
غیرقابلپیشبینی است و عملکرد پرتفوی مستقل از گذشته آن میباشد  .لیکن مطالعات متعدد اخیر نشان
دادهاند که در افق زمانی میانمدت ( 82-8ماه) در بازده سهام مومنتوم 8وجود دارد ،یعنی عملکرد مطلوب
برندگان گذشته و عملکرد ضعیف بازندگان گذشته در این بازه زمانی استمرار مییابد.
جیگادیش و تیتمن )8338(1اثبات کردند استراتژی که مبادرت به خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام
بازنده قبلی مینماید ،تقریباً بازده اضافی ماهانه یک درصد در طی  6ماه بعدی ایجاد می نماید .محققین دیگری
1
ازجمله کون راد و کول ،)8331(2مارکوویتز 6و گرینبالت ( ،)8333راون هورست ،)8331( 9دوگز و مکنایت
( )2112و غیره به ا ثبات سودمندی استراتژی مومنتوم در بازار سهام ایاالتمتحده آمریکا و اروپا پرداختهاند.
درحالیکه وجود مومنتوم در بازده سهام ،در نقاط مختلف جهان اثباتشده است و علیرغم اینکه به نظر میرسد
سودمندی مومنتوم چندان بحثانگیز نباشد ،محرکهای دقیق این اثر بهعنوان یک سؤال تجربی باقیمانده است
و این مسئله که چه عواملی میتوانند محرکهای دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشکار نیست(مکنایت و
هو.)2116، 3
هنگ،لیم و استین 81فرض میکنند که مومنتوم از انتشار تدریجی اطالعات خاص شرکت ناشی میشود.
نتایج کار ایشان نشان داد استراتژی مومنتوم در خصوص سهامهای دارای پوشش تحلیلگر پایینتر مؤثرتر است و
پوشش تحلیلگر بیشتر از اندازه اثر مومنتوم را در بازار سهام انگلستان تحریک میکند(هنگ و همکاران،88
.)2111
لذا این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که بازده پرتفوی برندگان و بازده پرتفوی بازندگان بر اساس
نسبت نگهداری سهام توسط سهامداران نهادی با سودهای مومنتوم و معکوس چه رابطهای دارد؟
در این پژوهش جهت پاسخ به این سؤال ،ابتدا مبانی نظری و پیشینه مربوط به استراتژیهای مومنتوم و
معکوس تشریح ،سپس فرضیههای پژوهش تدوین و طی دوره زمانی هفتساله با توجه به استخراج دورههای
تشکیل و نگهداری  8،8و 6ماهه متوالی با انتخاب جامعه آماری پژوهش بهصورت قضاوتی و گزینشی با اعمال
محدودیتهایی آزمون شدهاند.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
استراتژیهای مومنتوم و معکوس دو گزینه متقابل استراتژیهای معامله میباشند .سودهای مومنتوم و
معکوس توسط تفاوتهای مقطعی 82بازده مورد انتظار اوراق بهادار و یا از طریق پیشبینی پذیری سریهای
زمانی 88بازده سهام قابل توضیح میباشند .بهطورکلی ادبیات بر روی پیشبینی پذیری سری زمانی متمرکز بوده
است ،اما اخیراً الگوهای مقطعی بسیار موردتوجه بوده است (لو و مکینلی .)8331 ،81توجه به این نکته حائز
اهمیت است که صرف نظر از نوع استراتژی فرضیه مقدم این است که موفقیت این استراتژیها مبتنی بر رفتار
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زمانی قیمت داراییها میباشد .ع ملکرد گذشته اوراق بهادار با برخی معیارها نظیر متوسط بازده پرتفوی مرتبط
است که این امر برخالف مدل گشت تصادفی 82و کارایی بازار میباشد.
تفاوت اصلی بین استراتژیها در افق زمانی بررسی و بهکارگیری آنها میباشد ،نتایج پژوهشها نشان
میدهد که دورههای نگهداری متفاوت ،استراتژیهای متفاوت میتوانند سودمند باشند .چنانکه در دورههای
زمانی کوتاهمدت(کمتر از سه ماه) روندها برمیگردند و بنابراین استراتژی معکوس مناسب است .این خود
میتواند به خاطر خودهمبستگی 86مقطعی و نیز هزینههای معامله باشد .در دوره زمانی میانمدت(سه تا
دوازدهماهه) به نظر میرسد که برندگان گذشته نسبت به بازندگان گذشته بهتر عمل میکنند که این خود
میتواند به خاطر عکسالعمل کمتر از اندازه باشد .درنهایت در دوره زمانی بلندمدت (سه تا پنج سال) به نظر
میرسد استراتژی معکوس سودمند است و بازندگان تاریخی نسبت به برندگان تاریخی بهتر عمل میکنند
(لولن.)2112 ،89
بوش( )8331سرمایهگذاران نهادی را بهصورت سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانکها ،شرکتهای بیمه،
شرکتهای سرمایهگذاری و نهادها و موسسههایی از این قبیل تعریف میکند .در کشورهای توسعهیافته مانند
آمریکا و انگلیس ،چ هار نوع اصلی از سهامداران نهادی وجود دارد( پورحیدری و همکاران.)8811 ،
 )8صندوقهای بازنشستگی
 )2شرکتهای بیمه
 )8شرکتهای سرمایهگذاری
 )1بانکها
در دهههای اخیر سرمایهگذاران نهادی بزرگترین مالکان شرکتها محسوب میشود و کنترل درصد زیادی از
سهام بازار و شرکتها را در دست دارند.
هایاشی )2118( 81بیان میکند که سهامداران نهادی در سال  2118حدود شصت درصد از سهام موجود در
بازار ایاالتمتحده آمریکا را تحت کنترل داشتند .این در حالی است که تیلور )8331( 83بیان میکند ،این میزان
در سالهای 8321،8311و 8331به ترتیب برابر با  88/1و  12درصد بوده است با افزایش درصد مالکیت
سهامداران نهادی نقش آنها نیز بهتدریج رو به تغییر و تحول نهاد و آنها از سهامداران ساده به سهامداران با
قدرت نظارت بر عملکرد مدیران تبدیل شدند .تا قبل از آن ،سهامداران نهادی بهدرستی در امور و فرایندهای
تصمیمگیری دخالت داده نمیشدند و بهراحتی تحت فرمان مدیران قرار داشتند .سهامداران نهادی درگذشته
به محض نارضایتی از عملکرد مدیران شرکت یا عملکرد سهام اقدام به فروش سهام در دست خود میکردند(باتاال
و همکاران .)8331،21به تدریج با دردست گرفتن اداره سهام افراد توسط سهامداران نهادی توزیع مالکیت در
شرکتها رو به تحول نهاد سرمایهگذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابلتوجهی از سهام شرکتها از نفوذ
قابل مالحظهای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار شدند (چن و همکاران.)2119 ،
در ایران نیز برخی از موسسهها و سازمانها به عنوان سهامداران نهادی در ترکیب مالکیت برخی از شرکتها
دیده میشوند .از این قبیل سازمان و موسسهها میتوان به موسسههای بیمه اعم از شرکتهای بیمه بازرگانی
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سازمانهای تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی ،بنیاد شهید و امور ایثارگران ،بنیاد پانزده خرداد ،سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران و هاللاحمر اشاره کرد .بدین ترتیب مالحظه میشود که شرکتها با تغییراتی
دریافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند(رحمان سرشت و مظلومی،
 )8811و چنین فرض میشود که این سهامداران از توانایی الزم جهت تأثیرگذاری بر تصمیمها و سیاستهای
شرکت سرمایه پذیر برخوردار هستند(فروغی و همکاران.)8811 ،
با استناد به بیانیه مطرحشده و نیز با توجه به تقسیمبندی سهامداران بر اساس درصد مالکیت (سهامداران
جزئی ،اثرگذار کنترلک ننده) این امکان وجود دارد که سهامداران نهادی با درصد مالکیت کمتر از  %21در برخی
از شرکتها تأثیر و نفوذ فراوانی بر تصمیمات و سیاستهای مالی شرکت داشته باشند ،ولی در برخی دیگر از
شرکتها فاقد چنین تأثیرگذاری باشند بهطوریکه همانگونه که بیان شد سرمایهگذاران نهادی از لحاظ اندازه
سهام ،تخصص در جمعآوری اطالعات و نظارت بر مدیران تفاوتهای زیادی با سهامداران جزء دارند؛ آنها
منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیران دارند ،اما اینکه آیا واقعاً از قدرت و منابع خود برای نظارت استفاده میکنند
و بر مدیران فشارمی آورند سؤالی است که در بسیاری از ذهنها به وجود میآید .بهواسطه این پیش فرض که
سرمایهگذاران نهادی دانش و مهارتهای معامالتی عالیتری نسبت به سرمایهگذاران انفرادی دارند .درنتیجه ،در
بازارهایی که نسبت حضور سرمایهگذاران نهادی زیاد میباشد ،سرمایهگذاران انفرادی اغلب رفتار سرمایهگذاران
نهادی را تقلید مینمایند .این نوع از پدیده در بازارهای نوظهور در مقایسه با بازارهای پیشرفته مشترکتر است ،اما
نیاز به مشارکت بالنسبه زیاد سرمایهگذاران نهادی دارد .با توجه به تأثیر سرمایهگذاران نهادی بر روندهای بازار در
این مطالعه سعی شده تأثیر نسبت نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران نهادی بر روی استراتژیهای معامالتی
بررسی گردد .سرمایهگذاران نهادی شامل شرکتهای سرمایهگذاری ،صندوقهای بازنشستگی ،بانکها و بیمهها
میباشد(موسوی شیری و همکاران.)8831،
پيشينه تجربی
فاما و فرنچ ( ،)8336در پژوهشی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا رابطه بین استراتژیها و بازدهی
پرتفویها را میتوان با مدل سه عاملی فاما و فرنچ توضیح داد؟ در این پژوهش آنها پرتفویها را بر اساس نسبت
ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و رشد فروش ،نسبت سود هر سهم به فروش و رشد فروش ،نسبت بهای
تمامشده به فروش و فروش تشکیل دادند .بر اساس نتایج تحقیق مدل سه عاملی آنها بیش از نود درصد
بازدهیهای حاصل از استراتژیهای مختلف را توضیح میدهد .نتایج حاکی از آن است که با افزایش نسبت ارزش
شرکتها بازدهی میانگین پرتفویها نیز افزایش مییابد.
هون و پاوالو( ،)2118سودهای قابلتوجه برای استراتژی شتاب بلندمدتتر بازار سهام استرالیا یافتهاند ،اما
هیچ سودآوری برای استراتژیهای معکوس در این بازه زمانی مشاهده نگردیدهاند .دمیر و همکاران(،)2111
دریافتند که استراتژی شتاب نسبت به استراتژی مومنتوم در بازار سرمایه استرالیا سودآورتر است .هان و
تانکس( ،)2118به شواهدی قابلتوجه از وجود اثر شتاب در افقهای زمانی کوتاهمدت و میانمدت در بازار سهام
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انگلستان دستیافتهاند .نارانیو و پورتر( ،)2119نشان دادهاند که استراتژیهای شتاب بین شکوری برای بازارهای
نوظهور سودآورتر از بازارهای سهام توسعهیافته بوده است .گاالریوتیز و همکاران( ،)2119در پژوهشی دریافتهاند
که استراتژی شتاب برای دورههای کوتاهمدت و استراتژی معکوس در دورههای طوالنیتر تشکیل و نگهداری
میشوند .ناتن و همکاران( ،) 2111شواهدی از سودآوری استراتژی شتاب برای سهام بورس اوراق بهادار شانگهای
یافتهاند ،اما هیچ رابطه معنیدار ی میان حجم معامالت گذشته و سودهای شتاب مشاهده نکردهاند .زایوکیدایز و
زاکوریز( ،)2113دریافتهاند که سرمایه گذاران کوتاهمدت میتوانند با در نظر گرفتن اطالعات منحصربهفرد
گذشته شرکتها ،بهطور قابلتوجهی از استراتژیهای شتاب سود ببرند.
فاما و فرنچ ( ،)2182در مطالعهای به آزمون مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در سطح جهانی در بازه سالهای
 8331تا  2181پرداختند .نتایج گویای این است که در شمال آمریکا ،اروپا و آسیا و اقیانوسیه بازدهی میانگین
سهام با  B/Mو سودآوری رابطه مثبت و با سرمایهگذاری رابطه منفی دارد .این الگو در شرکتها با اندازه کوچک
قویتر از شرکتها با اندازه بزرگ است ولی در کشور ژاپن همبستگی میان بازدهی میانگین با سودآوری و
سرمایهگذاری کم است .اما مدل پنج عاملی در تبیین رفتار سهام با بازدهی پایین در شرکتهای کوچک که
سرمایهگذاری باالیی دارند ولی سودآوری آنها پایین است موفق عملنکرده است .هان( ،)2188به ارزیابی
سودآوری استراتژیها ی مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه چین پرداختهاند و به این نتیجه دست یافتند که در
دوره کوتاهمدت  ،استراتژی معکوس سودآورتر و در دوره بلندمدت ،استراتژی مومنتوم سودآورتر است.
کاکیچی ،)2182( 28در پژوهشی با عنوان مدل پنج عاملی فاما و فرنچ :شواهدی از بازارهای جهانی به بررسی
کارایی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در بازار اوراق بهادار  28کشور توسعه یافته در طی سالهای  8332تا 2181
پرداختند .در این تحقیق از مدل سه عاملی ،چهار عاملی و پنج عاملی برای بررسی میزان توضیح دهندگی بازدهی
پرتفویها استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد که در آمریکای شمالی و اروپا و بازارهای جهانی مدل پنج عاملی
قابلیت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به مدلهای سه و چهار عاملی دارد ولی در بازارهای ژاپن و آسیا و
اقیانوسیه این مدل توضیح دهندگی کافی را ندارد .همچنین نتایج نشان داد که در بازارهای منطقهای مدل پنج
عاملی عملکرد بهتری نسبت به بازارهای جهانی دارد .ساپیریا و همکاران( ،)2186دریافتند که سودآوری استراتژی
معکوس نسبت به استراتژی مومنتوم در بازار سرمایه هندوستان بیشتر است.
بدری و فتح الهی( ،) 8838در پژوهشی با عنوان مومنتوم بازده :شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ،به این
نتیجه دست یافتند که مومنتوم بازده تا دوره میانمدت ،از طریق مدلهای رفتاری قابل توضیح است و فرا
واکنشی بازار میتواند موجب ایجاد مومنتوم باشد .در دوره بلندمدت ،مومنتوم بازده ناپایدار شده و بازده
استراتژیهای مبتنی بر مومنتوم ،بازده نزدیک به صفر و بیمعنی میشود .احمدی و آقا لطیفی ( ،)8813در
پژوهشی نشان دادند که بین سود خالص شرکتها و بازده سهام آنها رابطه مستقیم وجود دارد .در تحقیق فوق
رابطه بین متغیرها در طی فاصله زمانی  8818تا  8816بهطور ساالنه برای  29شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران در صنعت خودروسازی که بهطور مستمر طی سالهای مذکور فعال بودهاند موردبررسی قرارگرفته
است .همچنین نتایج حاکی از آن است که جریان نقد عملیاتی تأثیر معناداری روی بازده سهام ندارد .قائمی و
937
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طوسی ( )8812به بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در
قلمرو زمانی سال 8891تا  8812پرداختند .نتایج تحقیق حاکی از رابطه معنیدار و مثبت بازده سهام با شاخص
ریسک سیستماتیک ،اندازه شرکت و نسبت  P/Eمیباشد .همچنین مشخص گردید که سه متغیر اندازه ،نسبت
ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت  P/Eبهعالوه مقدار ثابت برکنار یکدیگر بهطور معنیداری بازدههای سهام را
تشریح مینمایند و هنگامیکه متغیرهای مستقل بهطور مجزا با بازده سهام سنجیده شود مالحظه شد که بین
نسبت ارزش دفتری با ارزش بازار سهام و همچنین حجم مبادالت سهام با بازده رابطه معنیداری وجود ندارد.
 -3فرضيههای پژوهش
بهمنظور بررسی رابطه بازده پرتفوی سود دیدگان و زیان دیدگان بر پایه نرخ نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران
نهادی با سودهای مومنتوم و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران ،با پیروی از تحقیقات ساپیریا و
همکاران( )2186و هان( ،)2188فرضیههای زیر مطرحشده است:
 فرضيه اول :میانگین تفاضل بازده پرتفوی سود دیدگان و زیان دیدگان بر پایه نرخ نگهداری سهام توسط
سرمایهگذاران نهادی با سودهای مومنتوم رابطه دارد.
 فرضيه دوم :میانگین تفاضل بازده پرتفوی سود دیدگان و زیان دیدگان بر پایه نرخ نگهداری سهام
توسط سرمایهگذاران نهادی با سودهای معکوس رابطه دارد.
 -4روششناسی پژوهش
این پژوهش ازلحاظ هدف ،از نوع توصیفی و ازنظر ماهیت و روش ،از نوع همبستگی است .با توجه به اینکه
این پژوهش میتواند در فرایند تصمیمگیری سرمایهگذاران مورداستفاده قرار گیرد ،از نوع پژوهشهای کاربردی
به شمار میرود .برای گردآوری دادهها ی پژوهش ،از پایگاه رسمی بورس اوراق بهادار تهران و سایر پایگاههای
اینترنتی رسمی مرتبط ،نرمافزار رهآورد نوین و دیگر منابع اطالعاتی استفادهشده است .جامعه آماری این پژوهش
شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای  8831 – 8811است ،طی
این دوره زمانی هفتساله با توجه به استخراج دورههای تشکیل و نگهداری یک ،سه و ششماهه متوالی بوده که
برای اجرای تحقیق کافی میباشد و عالوه بر این تا ابتدای سال  8819بسیاری از شرکتها در بورس
پذیرفتهشدهاند.
انتخاب نمونه آماری تحقیق به صورت قضاوتی و گزینشی صورت گرفته است ،جهت انجام نمونهگیری شرایط ذیل
در نظر گرفتهشده است:
الف :شرکتهای انتخابی باید تا ابتدای فروردین  8819در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتهشده باشند.
ب :ازنظر تعداد روزهای معامالتی در چارک چهارم قرار داشته باشند (باالتر از  Q4 = 111باشند).
بدین منظور شرکتهای حائز شرایط (الف) را ازنظر تعداد روزهای معامالتی به ترتیب صعودی مرتبشده و
شرکتهایی که دارای بیشترین تعداد روزهای معامالتی بودهاند انتخابشده است.
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بر این اساس و پس از اعمال محدودیتهای فوق تعداد  882شرکت در دوره زمانی  8811تا  8831شرایط فوق
را دارا بودند .بنابراین ،فرضیههای پژوهش در محدوده زمانی فوق و شرکتهای انتخابی مورد آزمون قرارگرفتهاند.
 -5متغيرهای پژوهش
متغیرهای این پژوهش شامل:
 سود مومنتوم  :در این پژوهش سودهای مومنتوم با پیروی از پژوهش رحمانی و همکاران( )8831به دست
میآید .لذا ،در مرحله اول سهام بر اساس بازده ششماهه دوره تشکیل به ترتیب صعودی رتبهبندی میشود
و برای دوره ششماهه آتی نگهداری میشود  .سپس سهام نمونه بر مبنای بازدهی دوره تشکیل و بر اساس
استراتژی  81-11-81به سهطبقه تقسیم میشود.
طبقه اول( ،)P1شامل  81درصد از سهام نمونه و دارای بدترین عملکرد «سهام بازنده».
طبقه دوم ( ،)P2شامل  11درصد از سهام نمونه و دارای عملکرد متوسط.
طبقه سوم( ،)P3دربرگیرنده  81درصد از سهام و دارای بهترین عملکرد «سهام برنده»
سود مومنتوم عبارت است از :تفاوت مثبت بین میانگین بازدهی طبقه اول و طبقه سوم ( )P3-P1در
دوره نگهداری است.
 سود معکوس :در این پژوهش سودها ی معکوس با پیروی از پژوهش رحمانی و همکاران( )8831و فالح
شمس و همکاران )8832،به دست میآید .لذا ،ابتدا سهام بر اساس بازده ششماهه دوره تشکیل به ترتیب
صعودی رتبهبندی میشود و برای دوره ششماهه آتی نگهداری میشود  .سپس سهام نمونه بر مبنای بازدهی
دوره تشکیل و بر اساس استراتژی  81-11-81به سهطبقه تقسیم میشود.
طبقه اول( ،)P1شامل  81درصد از سهام نمونه و دارای بدترین عملکرد «سهام بازنده».
طبقه دوم ( ،)P2شامل  11درصد از سهام نمونه و دارای عملکرد متوسط.
طبقه سوم( ،)P3دربرگیرنده  81درصد از سهام و دارای بهترین عملکرد «سهام برنده» .
سود معکوس عبارت است از :تفاوت منفی بین میانگین بازدهی طبقه اول و طبقه سوم ( )P3-P1در دوره
نگهداری است.
 نرخ نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران نهادی :با توجه به تأثیر سرمایهگذاران نهادی بر روندهای بازار در این
مطالعه سعی شده تأثیر نسبت نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران نهادی بر روی استراتژیهای معامالتی
بررسی گردد .سرمایهگذاران نهادی شامل شرکتهای سرمایهگذاری ،صندوقهای بازنشستگی ،بانکها و
بیمهها میباشد.
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جدول  -1ارتباط بين بازدهی مومنتوم و نسبت نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران نهادی
اثر نسبت
نگهداری

I2

I3

I1

نسبت نگهداری نسبت نگهداری نسبت نگهداری
باال

متوسط

پایين

R1 I3- R1 I1

R1 I3

R1 I2

R1 I1

(زیان دیدگان)R1

R3 I3- R3 I1

R3 I3

R3 I2

R3 I1

R3

R5 I3- R5 I1

R5 I3

R5 I2

R5 I1

(سود دیدگان)R5

R5 I3- R1 I3

R5 I2- R1 I2

R5 I1- R1 I1

اثر مومنتوم

در مدل مورداستفاده در این پژوهش R ،ارائهدهنده بازده پرتفوی از سود دیدگان و زیان دیدگان و  Iنرخ
نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران نهادی را ارائه میدهند.
در این مطالعه ،نسبت نگهداری باالی سهام بهوسیله کاهش تعداد سهام در دسترس برای معامله میتواند
بهطور بالقوه بر بازار تأثیرگذار باشد .درنتیجه نسبت باالی نگهداری سهام میتواند موجب کمبود عرضه سهام و
درنتیجه افزایش قیمتها شود .برعکس نسبت پایین نگهداری سهام میتواند موجب مازاد عرضه و کاهش قیمتها
گردد ،اگر نهادها کوشش کنند که بهطور همزمان مقدار زیادی از سهام را عرضه کنند .بنابراین ،افزایش و کاهش
نسبت نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران نهادی با توجه به فعالیت خریدوفروش آنها میتواند بهعنوان سیگنالی
جهت خریدوفروش سهام استفاده گردد( ساپیریا و همکاران 2186،و هان.)2188،
 -6یافتههای پژوهش
-1-7آمارههای توصيفی
نتایج آمار توصیفی حاصل از پژوهش در سطح کل شرکتها در جدول  8نشان دادهشده است.
جدول  -2تعداد پرتفوی تشكيلشده در دورههای مختلف
دوره تشكيل و دوره

یکماهه – شركت

سهماهه – شركت

ششماهه – شركت

نگهداری

1*1

3*3

6*6

تعداد
پرتفوی

82692
11

1222
21

2882
81

قبل از اینکه به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شود ،شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش بهصورت
خالصه در جدول شماره ( )2موردبررسی قرار میگیرد.
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جدول( :)3ميانگين پرتفوی تشكيلشده بر اساس استراتژیهای مومنتوم و معكوس
پرتفوی

پرتفوی سود دیدگان

پرتفوی زیان دیدگان

نرخ نگهداری سهام توسط
سرمایهگذاران نهادی

انحراف

تعداد

ميانگين

11
21

88/229
89/118

6

81

91/991

13/361

8

11

-81/189

26/288

8

21

-81/118

3/283

-23/228

6

81

-88/898

6/133

-81/818

81/128

8
8

11
21

1/196
1/811

81/961
1/318

1/681
1/681

1/928
1/121

6

81

2/331

2/116

1/691

1/321

8
8

كمينه

بيشينه

21/628
29/21

1/188
1/121

68/312
31/639

22/922

212/363

-216/216

8/118
88/161

معيار

جدول( )8نشاندهنده میانگین هر یک از پرتفویهای برنده و بازنده بر اساس استراتژیهای مومنتوم و
معکوس یکماهه ،سهماهه و ششماهه میباشد  .میانگین پرتفوی سود دیدگان در دورههای یک ،سه و ششماهه
به ترتیب برابر با  89/118 ،88/229و  91/991و میانگین پرتفوی زیان دیدگان دورههای یک ،سه و ششماهه
به ترتیب برابر با  -81/118 ،-81/189و  -88/898و میانگین نرخ نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران نهادی در
دورههای یک ،سه و ششماهه به ترتیب برابر با  1/811 ،1/196و  2/331میباشند .همانطور که در این جدول
نشان دادهشده است ،بازده پرتفوی برنده همواره بزرگتر از بازده پرتفویهای بازنده است.
 -2-7نتایج آزمون فرضيههای پژوهش
فرضيه اول :میانگین تفاضل بازده پرتفوی سود دیدگان و زیان دیدگان بر پایه نرخ نگهداری سهام توسط
سرمایهگذاران نهادی با سودهای مومنتوم رابطه دارد.
فرضیه اول مبنی بر رابطه میانگین تفاضل بازده پرتفوی سود دیدگان و زیان دیدگان بر پایه نرخ نگهداری
سهام توسط سرمایهگذاران نهادی با سودهای مومنتوم میباشد .نتایج جدول( )1نشان میدهد که ضریب ثابت
بتا در تمامی پرتفویها و در دورههای موردبررسی مثبت میباشد ،که نشاندهنده بازدهی بیشتر استراتژیهای
مومنتوم نسبت به بازدهی بازار در تمامی دورهها میباشد  .لذا ضریب بتای مثبت برای پرتفوی اول ( )8*8در
دورههای تشکیل و نگهداری معنیدار میباشد که نشان میدهد سهامداران نهادی با استراتژی مومنتوم این
پرتفوی رابطه معنیداری دارد .لذا ،نتایج نشان میدهد که در پرتفوی اول( )8*8فرضیه اول تائید میشود و در
دو پرتفوی( )8*8و ( )6*6این فرضیه رد میشود  .به عبارتی نسبت نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران نهادی
در پرتفوی اول عامل مؤثری جهت تعیین تغییرات بازدهی مومنتوم میباشد و همچنین ،رابطه معنیدار نسبت
نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران نهادی با سودهای مومنتوم در پرتفوی دوم و سوم مشاهده نگردید.
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جدول  -4نتایج آزمون فرضيه اول
Mom it=β1+β2((R5I3-R1I3)-(R5I1-R1I1)) +εit

پرتفوی

R2

R2adj

F

P-Value

Cofficients
D-W

Constant

8*8

1/161

1/169

936/18

1/111

2/833

***8/931

8*8

1/111

1/116

88/891

1/113

8/161

***

6*6

1/191

1/188

2/322

1/111

8/213

*** سطح معنیداری با اطمینان %33

**

سطح معنیداری با اطمینان %32

*

6/829

1/622

))R5I3-R1I3))R5I1-R1I1
***9/886
9/936
6/268

سطح معنیداری با اطمینان %31

فرضيه دوم :میانگین تفاضل بازده پرتفوی سود دیدگان و زیان دیدگان بر پایه نرخ نگهداری سهام توسط
سرمایهگذاران نهادی با سودهای معکوس رابطه دارد.
فرضیه دوم مبنی بر رابطه میانگین تفاضل بازده پرتفوی سود دیدگان و زیان دیدگان بر پایه نرخ نگهداری سهام
توسط سرمایهگذاران نهادی با سودهای معکوس میباشد .نتایج جدول( )2نشان میدهد که ضریب ثابت بتا در
پرتفوی اول مثبت میباشد که نشاندهنده بازدهی بیشتر استراتژیهای معکوس نسبت به بازدهی بازار در دوره
اول میباشد .همچنین ،ضریب ثابت بتا در پرتفویهای دوم و سوم منفی میباشد که نشاندهنده بازدهی کمتر
استراتژیهای معکوس نسبت به بازدهی بازار در دورههای دوم و سوم میباشد .لذا ضریب بتای مثبت برای
پرتفوی اول ( )8*8و ضریب بتای منفی برای پرتفوی دوم( )8*8در دورههای تشکیل و نگهداری معنیدار
میباشد که نشان میدهد میانگین تفاضل بازده پرتفوی سود دیدگان و زیان دیدگان بر پایه نرخ نگهداری سهام
توسط سرمایهگذاران نهادی با استراتژی معکوس این پرتفویها رابطه معنیداری دارد .همچنین ،نتایج نشان
میدهد که در پرتفویهای اول( )8*8و دوم( )8*8فرضیه دوم تائید میشود و در پرتفوی ( )6*6این فرضیه رد
میشود  .به عبارتی نسبت نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران نهادی در پرتفوی اول و دوم عامل مؤثری جهت
تعیین تغییرات بازدهی سودهای معکوس میباشد و همچنین ،رابطه معنیدار نسبت نگهداری سهام توسط
سرمایهگذاران نهادی با سودهای معکوس در پرتفوی سوم مشاهده نگردید.
جدول  -5نتایج آزمون فرضيه دوم
Rev it=β1+β2((R5I3-R1I3)-(R5I1-R1I1)) +εit

پرتفوی

R2

R2adj

F

P-Value

Cofficients
D-W

Constant

))R5I3-R1I3))R5I1-R1I1

8*8

1/166

1/166

911/61

1/111

2/218

***21/886

***8/961

8*8

1/166

1/123

88/118

1/113

8/938

***

*

6*6

1/133

1/162

8/282

1/186

8/811

*** سطح معنیداری با اطمینان %33

**

سطح معنیداری با اطمینان %32

-16/918

***
*
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-2/122

-8/913

سطح معنیداری با اطمینان %31
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 -7نتيجهگيری و بحث
در بازار کارا ،اطالعاتی که در بازار منعکس میشود بهسرعت بر قیمت تأثیر میگذارد .در چنین بازاری قیمت
اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک است ،بهبیاندیگر ویژگی مهم بازار کارا این است که قیمت تعیینشده در
بازار ،شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است .بنابراین بازار کارا به بازاری اطالق میشود که در آن
قیمت اوراق بهادار از قبیل قیمت سهام عادی ،منعکسکننده تمام اطالعات موجود در بازار باشد .بازار کارا باید
نسبت به اطالعات جدید ،حساس باشد .اگر اطالعات تازهای به اطالع عموم برسد ،قیمتها ،متناسب با جهت
اطالعات یادشده ،تغییر خواهد کرد.
فرضیه اول مبنی بر رابطه میانگین تفاضل بازده پرتفوی سود دیدگان و زیان دیدگان بر پایه نرخ نگهداری
سهام توسط سرمایهگذاران نهادی با سودهای مومنتوم میباشد .نتایج نشان میدهد که در پرتفوی اول()8*8
فرضیه اول تائید میشود و در دو پرتفوی( )8*8و ( )6*6این فرضیه رد میشود .به عبارتی نسبت نگهداری
سهام توسط سرمایهگذاران نهادی در پرتفوی اول عامل مؤثری جهت تعیین تغییرات بازدهی مومنتوم میباشد و
همچنین ،رابطه معنیدار نسبت نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران نهادی با سودهای مومنتوم در پرتفوی دوم
و سوم مشاهده نگردید .لذا ،نتایج این فرضیه در پرتفوی اول با یافتههای هان( )2188و ساپیریا و همکاران
( ) 2186همخوانی دارد و در پرتفوی دوم و سوم با یافته های مذکور مطابقت ندارد و با توجه به اینکه در داخل
کشور هیچگونه پژوهشی در مورد ارتباط بین متغیرها انجامنشده است ،مقایسه نتایج پژوهش در داخل کشور
امکانپذیر نیست .بهطورکل ی نتایج حاصل از فرضیه اول در پرتفوی اول که سبب کشف رابطه میانگین تفاضل
بازده پرتفوی سود دیدگان و زیان دیدگان بر پایه نرخ نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران نهادی با سودهای
مومنتوم شد و مطابق با چارچوب نظری پژوهش میباشد و در پرتفوی دوم سوم سبب کشف رابطه میانگین
تفاضل بازده پرتفوی سود دیدگان و زیان دیدگان بر پایه نرخ نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران نهادی با
سودهای مومنتوم نشد و مغایر با چارچوب نظری پژوهش میباشد؛ بااینحال به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود
که در زمان خرید سهام جهت نگهداری در کوتاهمدت از استراتژی مومنتوم استفاده نمایند .بهطورکلی نتیجه
آزمون این فرضیه در پرتفوی اول نشان داد که نسبت نگهداری سهام توسط سهامداران نهادی بر اساس پرتفوی
اول عامل مؤثری جهت تعیین تغییرات بازدهی مومنتوم میباشد  .بدین معنی نسبت باالی نگهداری سهام توسط
سهامداران نهادی میتواند موجب کسری عرضه و افزایش قیمتها شود و برعکس نسبت پایین نگهداری سهام
توسط سهامداران نهادی موجب مازاد عرضه و کاهش قیمتها میشود  .لذا ،کاهش و افزایش نسبت نگهداری
سهام توسط سهامداران نهادی با توجه به فعالیت خریدوفروش آنها میتواند بهعنوان سیگنالی برای
خریدوفروش سهام استفاده شود .ازاینرو  ،نسبت نگهداری سهام توسط سهامداران نهادی بر اساس پرتفویهای
دوم و سوم عامل مؤثر ی جهت تعیین تغییرات بازدهی مومنتوم نمیباشند  .نتایج این فرضیه بر اساس
پرتفویها ی دوم و سوم با یافته های پژوهش جیلوسی و بونسزتین( )2118همسو میباشد ،بهطوریکه نتایج
پژوهش آنها نشان داد دلیل خریدوفروش سهام توسط سهامداران نهادی تنها به خاطر این است که سایر
سرمایهگذاران نیز درگیر رفتار گلهای هستند.
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فرضیه دوم مبنی بر رابطه میانگین تفاضل بازده پرتفوی سود دیدگان و زیان دیدگان بر پایه نرخ نگهداری
سهام توسط سرمایهگذاران نهادی با سودهای معکوس میباشد .نتایج نشان میدهد که در پرتفویهای
اول( )8*8و دوم( )8*8فرضیه دوم تائید میشود و در پرتفوی ( )6*6این فرضیه رد میشود .به عبارتی نسبت
نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران نهادی در پرتفوی اول و دوم عامل مؤثری جهت تعیین تغییرات بازدهی
سودهای معکوس میباشد و همچنین ،رابطه معنیدار نسبت نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران نهادی با
سودهای معکوس در پرتفوی سوم مشاهده نگردید .بهطورکل ی نتیجه آزمون این فرضیه در پرتفوی اول و دوم
نشان داد که نسبت نگهداری سهام توسط سهامداران نهادی بر اساس پرتفوی اول و دوم عامل مؤثری جهت
تعیین تغییرات بازدهی معکوس میباشد  .بدین معنی نسبت باالی نگهداری سهام توسط سهامداران نهادی
میتواند موجب مازاد عرضه و کاهش قیمتها شود و برعکس نسبت پایین نگهداری سهام توسط سهامداران
نهادی موجب کسری عرضه و افزایش قیمتها بر اساس استراتژی معکوس میشود .لذا ،کاهش و افزایش نسبت
نگهداری سهام توسط سهامداران نهادی با توجه به فعالیت خریدوفروش آنها میتواند بهعنوان سیگنالی برای
خریدوفروش سهام استفاده شود .ازاینرو  ،نسبت نگهداری سهام توسط سهامداران نهادی بر اساس پرتفوی سوم
عامل مؤثری جهت تعیین تغییرات بازدهی مومنتوم نمیباشند  .نتایج این فرضیه بر اساس پرتفوی سوم با
یافتههای پژوهش جیلوسی و بونسزتین( )2118همسو میباشد  .همچنین ،نتایج این فرضیه در پرتفوی اول و
دوم با یافتههای هان( )2188و ساپیریا و همکاران ( ) 2186همخوانی دارد و در پرتفوی سوم با یافتههای
جیگادیش وتیتمن( ،)8338یافتههای هان( )2188و ساپیریا و همکاران ( )2186مطابقت ندارد و با توجه به
اینکه در داخل کشور هیچگونه پژوهشی در مورد ارتباط بین متغیرها انجامنشده است ،مقایسه نتایج پژوهش در
داخل کشور امکانپذیر نیست .بهطورکلی نتایج حاصل از فرضیه دوم در پرتفوی اول و دوم که سبب کشف
رابطه میانگین تفاضل بازده پرتفوی سود دیدگان و زیان دیدگان بر پایه نرخ نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران
نهادی با سودهای معکوس شد و مطابق با چارچوب نظری پژوهش میباشد و در پرتفوی سوم سبب کشف رابطه
میانگین تفاضل بازده پرت فوی سود دیدگان و زیان دیدگان بر پایه نرخ نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران
نهادی با سودهای معکوس نشد و مغایر با چارچوب نظری پژوهش میباشد؛ بااینحال به سرمایهگذاران پیشنهاد
میشود که در زمان خرید سهام جهت نگهداری حداکثر تا دوره سهماهه از استراتژی معکوس استفاده نمایند تا
به حداکثر بازدهی سهام دست یابند.
بهطورکلی یافتههای این پژوهش نشان داد که استراتژیهای مومنتوم و معکوس در دورههای کوتاهمدت پس از
کنترل عامل نسبت نگهداری سهام توسط سرمایهگذاران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارند و عاملی
برای ایجاد بازدههای غیرعادی هستند.
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