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چكیده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی عدم تقارن تأثیر قیمت معامالت بلوکی خرید و فروش میباشد .بدین
منظور 525 ،معامله بلوکی ( 013بلوک خرید و  215بلوک فروش) به صورت تصادفی به عنوان نمونۀ پژوهش از
بین شرکتهایی که در طی سالهای  1033تا  1032معاملۀ بلوکی انجام دادهاند ،انتخاب شده است .این معامالت
با توجه به محدودیتهای کمتر ،حجم زیاد و اثرات قیمتی ،توجه سهامداران را به خود جلب کرده است و
سهامداران برای شناسایی ،ارزیابی و افزایش نقدینگی و ظرفیت و توانایی بازارها ،معامالت خود را به صورت
بلوکی انجام میدهند .در این تحقیق ،ابتدا با استفاده از روش نقطه میانی ،معامالت بلوک به دو گروه خرید و
فروش تفکیکشده سپس به آزمون فرضیات پرداخته شده است .نتایج آزمون رگرسیون مقطعی نشان میدهد که
بین تأثیر قیمت خریدها و فروشهای بلوکی عدم تقارن وجود دارد.
واژههای کلیدی :معامالت بلوک ،خرید و فروش بلوکی و تأثیر قیمت.
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 -1مقدمه
سرمایه به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تولید ،نقش فعال در توسعه اقتصادی کشور دارد .بازار سهام و یکی
از ارکان اصلی آن یعنی بورس اوراق بهادار ،به عنوان بهترین راه تجهیز منابع کشورها بوده است .بورس اوراق
بهادار یک نوع بازار معامالت است که اوراق بهادار پذیرفته شده در آن تحت ضوابط خاصی مورد معامله قرار
میگیرند .معامالت در قلب بازارهای مالی و یک موضوع مهم در اقتصاد مالی است .معامالت در بازارهای سهام
جهان ،به سه گروه خرد (عادی) ،بلوک و عمده تقسیم میشود .معامالت بلوک ،معامالتی که به دلیل حجم زیاد
و تأثیر بیشتر آن در بازار سهام ،توجه سهامداران را به خود جلب کرده است (بیان ،ونگ و ژنگ .)2312 ،در سال
 1393فقط  % 2از معامالت بورس اوراق بهادار نیویورک را معامالت بلوک تشکیل میداد ولی در سال ،2331
بیش از  %51از کل حجم معامالت بازار بورس نیویورک در قطعات  13/333یا بیشتر (معامالت بلوکی) اجرا شد
و در سالهای  2310و  2312این درصد به باالترین حد ممکن رسیده است ،هم چنین در سالهای اخیر و در
برخی از روزهای معامالتی ،حجم معامالت بلوک بازار بورس کشورمان به بیش از  %03کل حجم معامالت نیز
رسیده است .معامالت بلوکی در کنار بازار معامالت عادی به صورت اختیاری امکان انجام معامالت بلوکی را با
محدودیتهای کمتر و تسهیالت بیشتر برای سهامداران حقوقی و سهامداران حقیقی بزرگ فراهم ساخته است.از
مزیتهای بازار بلوک این است که تسویه خارج از پایاپای هم در این بازار پیشبینیشده است و این عامل به
نقدشوندگی بیشتر در بازار سرمایه کمک میکند .بنابراین با توجه به این افزایش قابلمالحظه ،معامالت بلوک
اهمیت زیادی در تحقیقات دانشگاهی پیدا کرده است.
تأثیر قیمت ،اشاره به ارتباط بین سفارش دریافتی خرید یا فروش و تغییر قیمت پس از آن دارد .یکی از
مهمترین پرسشها  ،مربوط به وابستگی اندازه تأثیر قیمت معامالت بزرگ و تأثیر رفتار زمانی (اینکه آیا تأثیر
معامله فوری و دائمی است) میباشد .پس مواردی چون عوامل پیشبینی موفقیت ،ورود اطالعات شخصی و اثر
آماری با توجه به جریان نوسانات سفارش در تأثیر قیمت به ذهن میآید (بوچاد .)2333 ،1تأثیر قیمت معامالت
بلوک به طور معمول به اجزای دائمی و موقتی طبقهبندی شده است .جزء دائمی ،تغییر قیمتی که ناشی از
محتوای اطالعاتی معامله بوده ،در حالیکه تأثیر قیمت موقتی ،تغییر در قیمتی که به دلیل حساسیتهای بازار
مانند اثر نقدینگی و عدم تقارن بین خرید و فروش به وجود میآید.مفهوم تأثیر معامالت بلوکی بر قیمت سهام
پذیرفته شده است و این مفهوم دو موضوع اصلی را در بر میگیرد ،اولین و شاید پیچیدهترین آن ،عدم تقارن
تأثیر قیمت پس از معامالت بلوکی میباشد .ثبات قیمت سهام بعد از خرید بلوکی افزایش مییابد ،ولی یک
انحراف جزئی در قیمت سهام پس از فروش بلوکی اتفاق میافتد .دومین و شاید مهمترین موضوع ،عدم تقارن
تأثیر قیمت دائمی خرید و فروش بلوکی میباشد (فرینو و همکاران .)2332 ،2براساس مطالب مطرحشده ،این
پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسشها میباشد که بین تأثیر قیمت معامالت بلوک خرید و فروش عدم
تقارن وجود دارد؟
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 -2مبانی نظری و مروری پیشینه پژوهش
درجه تأثیر قیمت برای جلوگیری از معامالت ،هنوز هم به عنوان یک نقطه از مشاجره در ادبیات باقی مانده
است .دو موضوع اصلی در ادبیات وجود دارد ،اولین و شاید گمراه کننده ترین آن ،عدم تقارن تأثیر قیمت پس از
معامالت بلوک میباشد .ثبات قیمت سهام بعد از خرید بلوکی افزایش مییابد ،ولی یک انحراف جزئی در قیمت
سهام پس از فروش بلوکی اتفاق میافتد .دومین و شاید مهمترین موضوع این است که عدم تقارن ،تأثیر قیمت
دائمی میباشد (فرینو.)2332 ،
اکثریت مطالعات تجربی درباره معامالت بلوک ،نتایج فریبنده ای را مستند کردهاند که از اثر نامتقارن قیمت
هنگامی که واکنش های مطلق قیمت برای خرید و فروش به طور چشم گیری متفاوت است ،پشتیبانی میکند.
تفاوت تأثیر قیمت بین خرید و فروش های بلوکی در بسیاری از بازارهای خارج از آمریکا که معامالت بلوکی را در
ابتدا شناخته بودند ،تأیید شده است .برای مثال (جی مایل 1339 ،0و جرگوروس 2330 ،در بازارهای انگلستان)،
(فرینو 1339 ،در بازارهای استرالیا) و (چیاچن تانا و همکاران 2332 ،2در یک مطالعه که  09بازار بینالمللی را
پوشش می داد) .نتیجه کلی این است که معامالت راه اندازی شده توسط خریدار نسبت به معامالتی که فروشنده
راه میاندازد ،تأثیر قیمت بیشتری دارد .این امر نشان میدهد که فروشندگان یک حق نقدینگی پرداخت
میکنند درحالیکه خریداران آن را پرداخت نمی کنند چرا که ثبات قیمت معموالً وابسته به خریدهای معامله
بلوکی بوده و تغییر قیمت وابسته به فروشهای معامالت بلوکی است .یک توضیح موجه برای این پدیده ،این
است که معامالت در خرید نسبت به فروش به صورت آگاهانهتری صورت میگیرد( .چان و همکاران )1330 ،5و
(کیم و همکاران )2331 ،9در میان تحقیقات دیگر ،توضیحی رسمی برای این عدم تقارنی ارائه کردند که بیانگر
این است که معامالت طرف خرید بر اساس آگاهی بوده درحالیکه در طرف فروش براساس انگیزههای نقدینگی
صورت میگیرد .معامالت بلوکی فروش را میتوان از طریق بسیاری از عوامل که یکی از آنها تمایل به نقدینگی
است ،بر انگیخت ،درحالیکه معامالت بلوکی خرید تمایل به انتقال اطالعات ویژه شرکت را دارد .تصمیم به
فروش یک سهام ،گزینه های محدودی را که یک معامله گر در میان سهام های خود در داراییهایش دارد را
منعکس میکند ،در حالی که تصمیم به خرید یک سهام عالقه اولیه به یک سهام خاص در میان سهام های دیگر
بازار را نشان میدهد.
ایبوکونل )2310( 2عوامل مؤثر بر تأثیر قیمت معامالت بلوک اجرا شده بر روی بزرگترین بازار معامالت
کربن را با استفاده از روشهای پژوهش الزهرانی ( )2313بررسی کرده است .برای بدست آوردن دو مجموعه از
دادهها ،ابتدا داده های با تعداد فراوانی باال از جزئیات معامالت روزانه به نزدیکترین ثانیه و برای بررسی تأثیر
قیمت از نوع قیمت متفاوت (دایمی ،موقت و کل) استفاده کردند.پژوهش فوق مانند سایر مطالعات یک نوع تأثیر
قیمت نامتقارن بین خرید و فروش یافته است که تأثیر قیمت بلوک خرید  -3/309و بلوک فروش 3/300
میباشد.اثرات قیمت دایمی ،کل و موقت برای همه متغیرهای مستقل به استثنای متغیرهای ساختگی مثبت
میباشد ولی در سطوح  %5 ، %1و  %13معنیدار نمیباشد.
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الزهرانی و همکاران ) 2310( 0عوامل مؤثر بر تأثیر قیمت معامالت بلوک در بازار سرمایه را با استفاده از
روشهای پژوهش فرینو ( )2332بررسی کردند .شواهد نشان میدهد که یک تأثیر قیمت نامتقارن برای معامالت
بلوک ( %3/5برای خرید بلوک و  -%3/00برای فروش بلوک) وجود دارد .با این حال ،به طور متوسط اثر قیمت
یک معامله بلوک کوچک و کوتاه مدت انعطافپذیری باال در بازار را نشان میدهد .عالوه براین ،یک ارتباط
مستقیم بین اندازه معامالت و سطح عدم تقارن اطالعاتی یافتند .اثر قیمت معامله یک تابع افزایشی از حجم
معامله برای خریدهای معامالت بلوک است درحالیکه برای فروش معامالت بلوک ،با تغییر اندازه معامله اثر
قیمت به طور قابلتوجهی تغییر نمیکند.
روبین چو )2311( 3در این مطالعه از مجموعه دادهها ی منحصر به فرد برای بررسی اثرات قیمت کل،
نقدینگی و اطالعات معامالت نهادی عمده در مقابل معامالت فردی استفاده کردند .چند نتیجه جالب به دست
آمده است .شواهد برای کل دوره نمونه نشان میدهد که اثرات قیمت دائمی بیشتر معامالت بلوک آغازین توسط
خریدار بزرگ تر از معا مالت بلوک آغازین توسط فروشنده بوده ولی این امر برای اثرات نقدینگی برعکس
میباشد .با این حال ،نتایج نشان میدهد که اثرات قیمت دائمی فروشهای بلوک نسبت به اثرات خریدهای
بلوک در بازارهای راکد بزرگتر می باشد و این روند برای بازارهای پر رونق معکوس است .این نتایج مطابق با
فرضیه شرایط اقتصادی جاری که برای تشریح عدم تقارن بین اثرات قیمت کل ،اطالعات و اثرات نقدینگی خرید
و فروش بلوک استفاده شده است ،میباشد .نتایج تجربی جدید نشان میدهد که روندهای عدم تقارنی بین اثرات
قیمت خرید و فروشهای بزرگ برای معامله گران فردی و همچنین برای معامله گران نهادی نگه داشته شده
است.
13
اگرواال ( ) 2313تأثیر دائمی (تأثیر اطالعات) و تأثیر موقتی (تأثیر نقدینگی) معامالت بلوک صورت گرفته
در بازار سهام را تحلیل می کند .معامالت بلوک با استفاده از معیارهای چندگانه مبتنی بر ارزش معامله و حجم
معامله شناسایی می شود .به طور کلی ،تأثیر قیمت دائمی برای خریدهای بلوک بیشتر از برای فروشهای بلوک
در نظر گرفته می شود ،که این موضوع نشانگر این است که خریدهای بلوک حاوی اطالعات مفیدتری نسبت به
فروشهای بلوک میباشد ،که ممکن است به دلیل نیازهای نقدینگی باشد .شواهد نشان میدهد قیمتها افزایش
خود را  0دقیقه قبل از خرید بلوک آغاز میکنند ولی این موضوع در مورد فروش بلوک صادق نیست هم چنین
یافته ها بیانگر این است که تأثیر قیمت معامالت بلوک برای بازارهای سهام سرمایهگذاری سطح پایین تر بیشتر
از بازارهای سهام سرمایهگذاری با درجات باالتر میباشد.
فرینو ( )2339برای کشف چگونگی تأثیر قیمت معامالت بلوک ،دادهها را از پنج بازار بورس بزرگ دنیا
گردآوری کردند .یافتههای کلی در این مقاله جهت عدم تقارن در چهار بازار از پنج بازار مذکور را نشان میدهد و
در یکی از بازارها انحراف نسبی د ر قیمت سهام به دنبال هر دو معامالت بلوک خرید و فروش دیده میشود .تأثیر
قیمت دائمی نامتقارن در تمام پنج بازار سهام وجود دارد .قیمت سهام پس از خرید بلوک افزایشیافته و پس از
فروش بلوک سقوط میکند .حتی با تداوم خرید و فروش ،عدم تقارنی تأثیر قیمت دائمی هنوز باقی میماند.
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چن ( )2335در پژوهشی به بررسی اثر معامالت بلوک در قیمت سهام پرداخت .نتایج نشان میدهد که
متوسط بازده غیرعادی سهام پس از خریدار و فروشنده آغازین کوچک معامالت بلوک و ناچیز میشود و پس از
هر دو بلوک خرید و فروش انحراف قیمت معنیداری وجود ندارد .پرتفوی سهام تشکیلشده پس از معامالت
بلوک ،بازده غیرعادی سهام را در هر دو خریدار و فروشنده آغازین معامالت بلوک به طور عجیب مشابه و عملکرد
هر دو پرتفوی را بهتر از شاخص بازار نشان میدهد .به طور کلی ،جلوگیری از معامالت بلوک هر دو جهت ممکن
است به بازار انگیزه داده و به هر دو بلوک خرید و فروش واکنش مثبت نشان میدهد .اثر بلندمدت در معامله
بلوک به نفع پرتفوی هر دو گروه از سهام باشد.
سار )2331( 11در این مقاله یک مدل نظری برای توضیح تأثیر عدم تقارن تأثیر قیمت دائمی بین خریدار و
فروشنده آغازین معامالت بلوک (تأثیر قیمت دائم خرید بزرگتر از فروش میباشد) معرفی میکند .این مدل
نشان میدهد که چگونه استراتژی معامالتی پرتفوی نهادی مدیران بین محتوای اطالعاتی خرید و فروش تفاوت
ایجاد میکند .مفهوم اصلی مدل این است که عدم تقارن ،عملکرد سابق قیمت را تحت تأثیر قرار میدهد .شدت
معامالت نهادی و فراوانی اثر رویداد اطالعات وابستگی متفاوت عدم تقارن به عملکرد قیمت اخیر را تحت تأثیر
قرار میدهد  .معامالت بلوک در طول دوره عملکرد ناچیز قیمت ،عدم تقارن مثبت قوی تری را نشان میدهد.
معامالت بلوکی پس از اجرای سفارش با قیمت باال ،باید عدم تقارن کمتر یا حتی عدم تقارن منفی را نشان دهد.
 -3فرضیههای پژوهش
این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسشها میباشد که تأثیر قیمت خرید بلوکی با فروش بلوکی
نامتقارن میباشد .بنابراین فرضیههایی به شرح زیر آزمون میگردد:
فرضیه اول :بین تأثیر قیمت کل خرید و فروش بلوکی عدم تقارن وجود دارد.
فرضیه دوم :بین تأثیر قیمت موقتی خرید و فروش بلوکی عدم تقارن وجود دارد.
فرضیه سوم :بین تأثیر قیمت دایمی خرید و فروش بلوکی عدم تقارن وجود دارد.
 -4روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر به بررسی تأثیر قیمت نامتقارن خرید و فروش بلوکی در بازار سهام پرداخته است .لذا این
تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی میباشد به منظور انجام پژوهش ،دادههای مالی مورد نیاز از طریق مراجعه
حضوری به شرکت مدیریت فناوری بورس و همچنین نرمافزار ره آورد نوین استخراج شده است .دادهها پس از
جمعآوری در صفحه گسترده اکسل ،مرتب و طبقهبندی و در نهایت با استفاده از نرمافزارهای آماری
مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتهاند .لذا تجزیه و تحلیل دادهها براساس رگرسیون مقطعی صورت گرفته است .برای
آزمون معنیدار بودن رگرسیون از آماره و برای معنیدار بودن ضرایب رگرسیون از آماره استفاده شده است.
دوره زمانی این پژوهش از سال  1033تا  1032بوده و جامعه آماری کلیه معامالت بلوک انجامشده در اینن
دوره زمانی میباشد .در نهایت تعداد  525معامله بلوک به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شده است.
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این نمونهها به طور تصادفی و با توجه به معیارهای زیر انتخابشدهاند:
 )1نمونههای پژوهش نباید در طی دوره مورد تحقیق توقف فعالیت داشته باشند.
 )2اطالعات مالی مورد نیاز به طور کامل وجود داشته باشد.
 )0در روز معامالتی قبل و بعد از انجام معامله بلوکی ،معامالت عادی (خرد) نیز داشته باشند.
 )2یک شرکت در روز نباید بیش از یکبار معامله بلوکی انجام داده باشند.
 -5مدل پژوهش و متغیرهای آن
در این پژوهش ابتدا از مدل فرینو و همکاران ( )2332و الزهرانی و همکاران ( )2310برای محاسبه بازده
تأثیر قیمت معامالت بلوکی خرید و فروش استفاده ،سپس براساس این بازده به دست آمده بررسی میشود که
بین خرید و فروش معامالت بلوکی عدم تقارن وجود دارد یا نه.در این مدل تأثیر قیمت معامالت بلوکی ،عملکرد
تعدادی از متغیرهایی هستند که عوامل مؤثر بر تأثیر قیمت هستند ،بنابراین میتوان رگرسیون زیر را برآورد
کرد:
رابطه )1
متغیرهای وابسته :در این تحقیق از سه متغیر وابسته برای آزمون فرضیات به شرح زیر استفاده شده است:
رابطه )2
تأثیر قیمت کل (
از معامله بلوک (
رابطه )0

) عبارت است از ،قیمت معامله بلوک ( ) منهای قیمت معامله پنج معامله قبل
) تقسیم بر قیمت معامله پنج معامله قبل از معامله بلوک.

) عبارت است از ،قیمت معامله پنج معامله بعد از معامله بلوک (
تأثیر قیمت موقت (
منهای قیمت معامله بلوک تقسیم بر قیمت معامله بلوک.
رابطه )2

)

) عبارت است از ،قیمت معامله پنج معامله بعد از معامله بلوک
تأثیر قیمت دایمی (
منهای قیمت معامله پنج معامله قبل از معامله بلوک تقسیم بر قیمت معامله پنج معامله قبل از معامله بلوک.
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متغیرهای مستقل
) :اندازهگیری مختلفی برای این متغیر ،از جمله تعداد سهام
حجم (اندازه) معامالت بلوکی (
معاملهشده  ،ارزش ریالی معامله ،لگاریتم طبیعی ارزش ریالی معامله ،نسبت حجم به میانگین حجم معامالت
روزانه و نسبت ارزش ریالی به میانگین ارزش معامالت روزانه ،آزمون شده است .در کل لگاریتم طبیعی حجم
معامله ،سازگاری بهتری را برای مدل فوق فراهم میکند .اندازه معامله به عنوان پروکسی از محتوای اطالعاتی
معامالت سفارشی ،مورد استفاده قرار میگیرد (فرینو و همکاران.)2332 ،
) :نوسانات بیانگر اختالف عقیده در میان معامله گران میباشد ،از این رو
نوسانات قیمت سهام (
آن یک اندازهگیری غیرمستقیم از گزینش نادرست است .افزایش در نوسانات سهام ،ریسک مشارکان در بازار را
افزایش خواهد داد (فرینو و همکاران.)2332 ،
) :لگاریتم طبیعی کل ارزش ریالی سهام معاملهشده تقسیم بر حجم
گردش مالی معامالت (
معامالت سهام در روز معامالتی قبل از معامله بلوک (فرینو و همکاران )2332 ،یا لگاریتم طبیعی مجموع ارزش
پولی سهام معاملهشده تقسیم بر ارزش سهام منتشرشده در روز معامالتی قبل از معامله بلوک میباشد (الزهرانی،
گرگوریو و هادسون ،)2310 ،با استفاده از نسبت زیر:
رابطه )5
گردش مالی معامالت به عنوان یک مقیاس اندازهگیری نقدینگی در بازار محسوب میشود .بسیاری از
محققان از گردش مالی معامالت به عنوان تنها اندازهگیری خود ،برای فعالیتهای معامالتی و یا نقدینگی بازار
استفاده میکنند .برای مثال لکونیشوک و لو ( )1302پیشنهاد میکنند که،گردش مالی معامالت اندازهگیری
خوبی از نقدینگی است.
اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام )
(  :این متغیر اندازهگیری دیگری از نقد
شوندگی بازار بوده که در تجزیه و تحلیل آن مورد استفاده قرار میگیرد .اختالف قیمت پیشنهادی خرید و
فروش سهام بالفاصله ،قبل آن سفارش بلوک که به بازار عرضهشده ،میباشد و به شرح زیر محاسبه میشود
(الزهرانی ،گرگوریو و هادسون.)2310 ،
(
)
رابطه )9
)

(

 :پایینترین قیمت پیشنهادی
 :باالترین قیمت پیشنهادی،
در رابطه فوق،
) :بیانگر بازده روزانه بر مبنای شاخص مورد نظر ،که شرکتهای پذیرفتهشده در
بازده بازار (
بازار را پوشش میدهد .فرینو ( )1339بازده بازار را بر اساس روز معامله بلوک محاسبه کردند .انتظار میرود یک
رابطه مثبت بین بازده بازار و تأثیر قیمت با توجه به بتای مثبت اکثریت سهام و یافتههای مطالعات قبلی وجود
داشته باشد (الزهرانی و همکاران.)2310 ،
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) :بازده تجمعی روزانه سهام برای معامالت پنج روز قبل از معامله بلوک محاسبه
بازده تجمعی (
میشود .آن نشان می دهد که آیا روند خرید یا فروش برای سهام خاص وجود دارد .انتظار میرود یک ارتباط
مثبت بین بازده تجمعی سهام و قیمت تأثیر وجود خواهد داشت (الزهرانی و همکاران.)2310 ،
جدول  :1خالصه ای از متغیرهای پژوهش
نماد متغیرها

توضیحات
تأثیر قیمت
لگاریتم طبیعی تعداد سهام معاملهشده (حجم معامالت بلوک)
نوسانات قیمت سهام
لگاریتم طبیعی گردش مالی معامالت
بازده بازار
بازده روزانه تجمعی سهام

)

(

اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

در مطالعه حاضر برای آزمون متقارن یا نامتقارن بودن تأثیر قیمت خرید و فروش بلوکی ،ابتدا باید معامالت
را به دو گروه خرید بلوکی و فروش بلوکی تفکیک کرده ،سپس تأثیر قیمت را مشاهده کرد .برای طبقهبندی
معامالت به خرید و فروش ،از دو روش لی و چنگ ( )1331استفاده میشود .روش اول ،قانون تیک بوده و روش
دوم آزمون نقطه میانی میباشد .آزمون قانون عالمت ،تغییرات قیمت را نسبت به قیمتهای قبلی معامله مقایسه
میکند  .اگر تغییر قیمت بین معامالت مثبت باشد ،معامله به عنوان یک معامله خرید کد گذاری میشود .ولی
اگر قیمت معامله نسبت به معامله قبلی کمتر باشد ،آن معامله ،فروش بلوکی محسوب میشود .در تعیین عالمت
یک معامله هنگامی که تغییرات قیمت صفر است از روش بونسر و همکاران ( )1333استفاده میشود .بنابراین
( مقایسه میشود و اگر تغییر در قیمتها باز هم صفر باشد ،این
قیمت معامله ) ( با قیمت معامله )
( هنوز
فرآیند را تا زمانی که تفاوتی در قیمت دو معامله مشاهده شود ،ادامه داده میشود .اگر تفاوت در )
هم صفر باشد ،این معامله طبقهبندی نشده و حذف میشود.
هم چنین با استفاده از مقایسه قیمت معامله با نقاط میانی پیشنهادی در زمان معامله ،میتوان آزمون نقطه
میانی را انجام داد .نقطه میانی را بین اختالف خرید و فروش دادهشده محاسبه میکنیم .قیمت میانی رایج
مربوط به یک معامله ،برای تصمیمگیری در مورد اینکه یک معامله ،خرید است و یا فروش ،استفاده میشود .اگر
قیمت معامله باالتر (پایین تر) از قیمت میانی باشد ،به عنوان یک خرید (فروش) در نظر گرفته میشود .نقطه
میانی به شرح زیر محاسبه میشود:
رابطه )2

00
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 -6نتایج پژوهش
 -1-6نتایج رگرسیون برای تأثیر قیمت کل بلوکهای خرید و فروش
یکی از اهداف این پژوهش بررسی تقارن یا عدم تقارن تأثیر قیمت معامالت بلوک خرید و فروش میباشد.
در ادامه روش تحقیق ،معامالت بلوک با استفاده از روش نقطه میانی ،به دو گروه خرید بلوکی و فروش بلوکی
تفکیک میشود %53 .از کل معامالت به عنوان معامالت اولیه خرید و  %23از همه معامالت به عنوان معامالت
اولیه فروش طبقهبندی میشود  .این اعداد با مطالعات قبلی که تعداد معامالت خرید بیشتر از فروشها است،
سازگار به نظر میرسد .جدولهای زیر اشاره به عدم تقارن تأثیر قیمت کل خرید بلوکی و فروش بلوکی دارد.
جدول  :2خالصه آماری تأثیر قیمت کل
نتایج آماری

تعداد معامالت

تأثیر قیمت

واریانس

کل معامالت بلوکی

525

3/395399

3/25202

خرید بلوکی

013

3/33920

3/332521

فروش بلوکی

215

3/30251

3/22135

طبقهبندی معامالت

میانگین تأثیر قیمت کل بین دو گروه به ترتیب با میانگین مقدار  3/33920و  3/30251متفاوت است که
نشاندهنده پذیرش فرضیه اول می باشد .میانگین بیانگر یک عدم تقارن در تأثیر قیمتی است که در بسیاری از
مقاالت قبلی یافت میشود (الزهرانی و همکاران .)2310 ،جدول  ،2تعداد خریدها و فروشهای بلوکی را بر طبق
قانون "نقطه میانی" نشان میدهد .یک توضیح برای تعداد خریدهای بیشتر این است که فروش تعداد زیادی از
سهام نسبت به خرید همان مقدار سهام با حداقل تأثیر قیمت آسانتر است.
معامالت بلوک در طول دوره عملکرد ناچیز قیمت ،عدم تقارن مثبت قوی تری را نشان میدهد .معامالت
بلوکی پس از اجرای سفارش با قیمت باال ،باید عدم تقارن کمتر یا حتی عدم تقارن منفی را نشان دهد (سار،
 .)2331میتوان به جدول  2اشاره کرد که در آن ،تعداد معامالت یک رابطه با عدم تقارن تأثیر قیمت در
فروشها و خریدها دارد .سایر نتایج رگرسیون برای تأثیر قیمتی بلوکهای خرید و فروش به شرح زیر آورده شده
است:
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جدول  :3تخمین رگرسیون با متغیر وابسته تأثیر قیمتی کل برای بلوک خرید
متغیر

)

(

)

متغیر وابسته :تأثیر کل (
احتمال

آماره t

خطای استاندارد

ضرایب

3/3139

-2/525225

3/331009

3/330221

3/333

5/039152

3/333310

3/3333302

3/3321

-0/112102

3/333233

-3/333303

3/5102

-3/929255

3/331222

-3/333231

3/333

-9/020520

3/333322

-3/339022

3/3352

2/032205

3/395535

3/100031

3/3131

3/050012

3/322201

3/350323

آمارههای آزمون مدل
سطح معناداری F

3/33330

 R2تعدیلشده

3/03

آماره F

2/202

آماره دوربین-واتسون

2/0555

جدول  :4تخمین رگرسیون با متغیر وابسته تأثیر قیمتی کل برای بلوک فروش
متغیر

)

(

)

متغیر وابسته :تأثیر کل (
احتمال

آماره t

خطای استاندارد

ضرایب

3/5232

-3/90355

3/33205

-3/33120

3/3353

2/23293

3/33199

3/33290

3/0225

-3/33209

3/331312

-3/33133

3/2020

3/22203

3/33031

3/33202

3/3003

2/10332

3/33122

3/33023

3/1590

1/22229

3/13023

3/15235

3/3253

1/23210

3/30021

-3/39300

آمارههای آزمون مدل
سطح معناداری F

3/333313

 R2تعدیلشده

3/23

آماره F

2/22

آماره دوربین-واتسون

2/32

سایر نتایج نشان میدهد که ضریب تعیین تعدیلشده برای دو متغیر وابسته (تأثیر قیمتی کل برای بلوک
خرید و فروش) در جداول  0و  2به ترتیب %03و  %23میباشد که بدان معناست که  %03تأثیر قیمتی کل برای
بلوک خرید و  %23تأثیر قیمتی کل برای بلوک فروش توسط متغیرهای مستقل بیان میگردد .عالوه بر آن آماره
دوربین واتسون در جداول  0و  2به ترتیب  2/05و  2/32میباشد که نشاندهنده عدم خود همبستگی بین
06
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متغیرها میباشد .مقدار آماره  ،Fبرای هر سه جدول تخمین رگرسیون )3/333( ،میباشد که معنیدار بودن کلی
رگرسیون و به عبارت دیگر ،اثر معنیدار بودن همزمان بودن همه متغیرها را نشان میدهد که در اینجا در سطح
بسیار باالیی معنیدار.
 -6-2تأثیر قیمت موقتی بلوکهای خرید و فروش
جدول  :5خالصه آماری تأثیر قیمت موقتی
نتایج آماری

تعداد معامالت

تأثیر قیمت

واریانس

کل معامالت بلوک

525

-3/333232

3/33232

خرید بلوکی

013

-3/33223

3/33922

فروش بلوکی

215

3/39121

3/30251

طبقهبندی معامالت

تأثیر قیمت موقتی برای خرید بلوکی  -3/33223و برای فروش بلوکی  3/39121میباشد که بیانگر عدم
تقارن تأثیر قیمت بین خرید و فروش بلوکی میباشد .بنابراین فرضیه دوم پذیرفته میشود .سایر نتایج رگرسیون
برای تأثیر قیمتی بلوکهای خرید و فروش به شرح زیر آورده شده است:
جدول  :6تخمین رگرسیون با متغیر وابسته تأثیر قیمتی موقتی برای بلوک خرید
متغیر

)

(

متغیر وابسته :تأثیر موقتی (
احتمال

آماره t

)
خطای استاندارد

ضرایب

3/3312

0/20290

3/33390

3/332212

3/333

-2/35230

3/33331

-3/33332

3/3303

2/31225

3/33320

3/333931

3/3335

0/5332

3/33115

3/332332

3/333

13/12312

3/33310

3/331039

3/3333

-1/95902

3/30535

-3/350395

3/3121

-2/52235

3/31129

-3/320292

آمارههای آزمون مدل
2

سطح معناداری F

3/33313

 Rتعدیلشده

3/05

آماره F

1/39

آماره دوربین-واتسون

2/09
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جدول  :7تخمین رگرسیون با متغیر وابسته تأثیر قیمتی موقتی برای بلوک فروش
متغیر وابسته :تأثیر موقتی (

متغیر

)

(

)

احتمال

آماره t

خطای استاندارد

ضرایب

3/333

-2/53233

3/12291

-1/02929

3/3231

2/23100

3/33120

3/33202

3/5210

3/93130

3/33129

-3/3302

3/1335

1/93322

3/33220

3/33291

3/2020

-1/32220

3/33130

-3/33230

3/3323

2/05195

3/12522

3/05292

3/333

12/31500

3/33050

3/35221

آمارههای آزمون مدل
سطح معناداری F

3/3333

 R2تعدیلشده

3/51

آماره F

0/50

آماره دوربین-واتسون

2/21

سایر نتایج نشان میدهد که ضریب تعیین تعدیلشده برای دو متغیر وابسته (تأثیر قیمتی موقتی برای بلوک
خرید و فروش) در جداول  9و  2به ترتیب  %05و  %51میباشد که بدان معناست که  %05از تأثیر قیمتی موقتی
برای بلوک خرید و  %51تأثیر قیمتی موقتی برای بلوک فروش توسط متغیرهای مستقل بیان میگردد .عالوه بر
آن آماره دوربین واتسون در جداول  9و  2به ترتیب  2/09و  2/21میباشد که نشاندهنده عدم خود همبستگی
بین متغیرها میباشد .مقدار آماره  ،Fبرای هر سه جدول تخمین رگرسیون )3/333( ،میباشد که معنیدار بودن
کلی رگرسیون و به عبارت دیگر ،اثر معنیدار بودن همزمان بودن همه متغیرها را نشان میدهد که در اینجا در
سطح بسیار باالیی معنیدار میباشد.
 -3-6تأثیر قیمت دایمی بلوکهای خرید و فروش
جدول  :8خالصه آماری تأثیر قیمت دایمی
نتایج آماری

تعداد معامالت

تأثیر قیمت

واریانس

کل معامالت بلوک

525

3/332303

3/33320

خرید بلوکی

013

3/330922

3/33323

فروش بلوکی

215

3/335505

3/33322

طبقهبندی معامالت
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تأثیر قیمت موقتی برای خرید بلوکی  3/330922و برای فروش بلوکی  3/335505میباشد که بیانگر عدم
تقارن تأثیر قیمت بین خرید و فروش بلوکی میباشد . .بنابراین فرضیه سوم نیز پذیرفته میشود .به طور کلی،
تأثیر قیمت دائمی برای فروشها ی بلوکی بیشتر از برای خریدهای بلوکی در نظر گرفته میشود ،که این موضوع
نشانگر این است که فروشهای بلوک حاوی اطالعات مفیدتری نسبت به فروشهای بلوک میباشد.
جدول  :9تخمین رگرسیون با متغیر وابسته تأثیر قیمتی دایمی برای بلوک خرید
متغیر

(

)
) (

سطح معناداری F
آماره F

متغیر وابسته :تأثیر دایمی (
خطای استاندارد
آماره t
احتمال
3/33352
-2/23050
3/3120
3/33332
3/33221
3/0902
3/33311
-3/12222
3/333
3/33352
13/19933
3/333
3/33322
-3/02323
3/333
3/31025
0/33032
3/333
3/32291
-3/59211
3/333
3/33032
2/53952
3/3101
آمارههای آزمون مدل
3/3333
 R2تعدیلشده
آماره دوربین-واتسون
2/20

)
ضرایب
-3/33129
3/333313
-3/33130
3/33503
-3/33229
3/12259
-3/20503
3/32312
3/23
2/22

جدول  :11تخمین رگرسیون با متغیر وابسته تأثیر قیمتی دایمی برای بلوک فروش
متغیر

)

(

سطح معناداری F
آماره F

متغیر وابسته :تأثیر دایمی (
خطای استاندارد
آماره t
احتمال
3/33000
0/02922
3/3332
3/33322
-3/30205
3/3035
3/33351
-2/03525
3/333
3/33225
-1/22329
3/2195
3/33309
5/91913
3/333
3/35222
2/33295
3/3301
3/33103
3/20302
3/9250
آمارههای آزمون مدل
 R2تعدیلشده
3/3333
آماره دوربین-واتسون
2/32
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)
ضرایب
3/31232
-3/33339
-3/33252
-3/33035
3/33239
3/15219
3/333325
3/02
2/25
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سایر نتایج نشان میدهد که ضریب تعیین تعدیلشده برای دو متغیر وابسته (تأثیر قیمتی دایمی برای بلوک
خرید و فروش) در جداول  3و  13به ترتیب  %23و  %02میباشد که بدان معناست که  %23از تأثیر قیمتی
دایمی برای بلوک خرید و  %23تأثیر قیمتی دایمی برای بلوک فروش توسط متغیرهای مستقل بیان میگردد.
عالوه بر آن آماره دوربین واتسون در جداول  0و  2به ترتیب  2/22و  2/25میباشد که نشاندهنده عدم خود
همبستگی بین متغیرها میباشد .مقدار آماره  ،Fبرای هر سه جدول تخمین رگرسیون )3/333( ،میباشد که
معنیدار بودن کلی رگرسیون و به عبارت دیگر ،اثر معنیدار بودن همزمان بودن همه متغیرها را نشان میدهد
که در اینجا در سطح بسیار باالیی معنیدار.
هدف از این پژوهش بررسی تقارن یا عدم تقارن تأثیر قیمت معامالت بلوک خرید و فروش بود .خالصه عدم
تقارن تأثیر قیمت خرید و فروش بلوکی برای سه اثر قیمتی (کل ،دایمی و موقتی) به شرح زیر میباشد که نتایج
براساس تحقیقات گذشته (ایبوکونل( ،)2310 ،الزهرانی و همکاران( ،)2310 ،اگرواال( ،)2313 ،فرینو،)2332 ،
(جی مایل( ،)1339 ،جرگوروس )2330 ،و (فرینو )2332 ،عدم تقارن تأثیر قیمت خرید و فروش بلوکی را اثبات
میکند .نتیجه کلی این است که معامالت راه اندازی شده توسط خریدار نسبت به معامالتی که فروشنده راه
می اندازد ،تأثیر قیمت بیشتری دارد .این امر نشان میدهد که فروشندگان یک حق نقدینگی پرداخت میکنند
درحالیکه خریداران آن را پرداخت نمیکنن د چرا که ثبات قیمت معموالً وابسته به خریدهای معامله بلوکی بوده
و تغییر قیمت وابسته به فروشهای معامالت بلوکی است .همانند تحقیقات قبلی ،در این پژوهش نیز اثر نامتقارن
بین قیمت خرید و فروش بلوک مستند شده است .ادبیات موجود چندین تخمین را به عنوان منبع عدم تقارن
ارائه داده است .این مقاله مستندات عدم تقارن در ادبیات قبلی را تکرار کرده و تخمینهای جدید را به عنوان
منبع آن عدم تقارنی فراهم آورده است .نتایج نشان میدهد که از بین بردن اثرات قیمت معامله بلوک خرید و
فروش و از رده خارج کردن تفاوتهای سیستماتیک بین خرید و فروشهای بلوک ،باعث ایجاد تقارن در رفتار
اثرات قیمت معامله بلوک میشود .یک واکنش قیمت مثبت معنادار به دنبال تداوم قیمتها برای خرید و یک
واکنش قیمت منفی و معنادار به دنبال سقوط قیمت دائمی برای فروش گزارش شده است .قیمت سهام پس از
خرید بلوک افزایشیافته و پس از فروش بلوک سقوط میکند .حتی با تداوم خرید و فروش ،عدم تقارنی تأثیر
قیمت دائمی هنوز باقی میماند.
جدول  :11خالصه اثرات قیمتی خرید و فروش بلوکی

66

اثرات قیمتی

خرید بلوکی

فروش بلوکی

نتیجه

تأثیر قیمت کل

3/33920

3/30251

اثبات عدم تقارن و پذیرش فرضیه اول

تأثیر قیمت دایمی

-3/33223

3/33922

اثبات عدم تقارن و پذیرش فرضیه دوم

تأثیر قیمت موقتی

-3/33011

3/39121

اثبات عدم تقارن و پذیرش فرضیه سوم
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 -7نتیجهگیری و بحث
در سال  1393فقط  2درصد از معامالت بورس اوراق بهادار نیویورک را معامالت بلوک تشکیل میداد ولی
در سالها ی اخیر ،معامالت بلوکی در سراسر جهان به طور چشمگیر ی افزایش یافته است ،حتی در بازار سهام
کشورمان نیز به طور روزانه تقریباً نیمی از کل حجم معامالت به صورت بلوکی انجام میشود .افزایش معامالت
بلوک ،در درجه اول موجب افزایش سرمایهگذاران نهادی در بازارهای سهام جهان شده است و با توجه به
محدودیتهای کمتر ،تسهیالت بیشتر و مزیت تسویه خارج از پایاپای موجب افزایش تحرکات اشخاص حقوقی و
حقیقی بزرگ ،باال رفتن حجم معامالت سهامداران عمده و افزایش نقد شوندگی سهام میشود .معامالت بلوکی با
توجه با حجم بسیار باالیی که دارد نیاز به بررسی بیشتر در تحقیقات دانشگاهی پیدا کرده است .هدف اصلی
پژوهش حاضر ،بررسی عدم تقارن تأثیر قیمت معامالت بلوکی خرید و فروش میباشد .بدین منظور 525 ،معامله
بلوکی به صورت تصادفی به عنوان نمونۀ پژوهش از بین شرکتهایی که در طی سالهای  1033تا  1032معاملۀ
بلوکی انجام دادهاند ،انتخاب شده است .برای به دست آوردن دو مجموعه از دادهها ،ابتدا دادههای با تعداد فراوانی
باال از جزئیات معامالت روزانه به نزدیکترین ثانیه و برای بررسی تأثیر قیمت از سه نوع قیمت متفاوت (دایمی،
موقت و کل) استفاده شده است .در این تحقیق ،ابتدا با استفاده از روش نقطه میانی ،معامالت بلوک به دو گروه
خرید و فروش تفکیک شده ،سپس به آزمون فرضیات پرداخته شده است .پژوهش فوق مانند سایر تحقیقات ،یک
نوع تأثیر قیمت نامتقارن بین خرید و فروش یافته است .خالصه نتایج آزمون رگرسیون مقطعی در جدول 13
نشان میدهد که بین تأثیر قیمت خریدها و فروشها ی بلوکی عدم تقارن وجود دارد .بنابراین هر سه فرضیه
مذکور پذیرفته میشود.
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