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چكیده
این تحقیق با هدف مقایسه بازدهی و ریسک در روشهای تکنیکال انتخابی با دو استراتژی سرمایهگذاری
مجدد و ترازشده و روش خرید و نگهداری به عنوان یک روش غیرفعال سرمایهگذاری ،در بورس اوراق بهادار
تهران از سال  5831تا پایان 5835انجام شده است .پس از جمعآوری اطالعات مربوط به  51شرکت فعال ،از
نرمافزار صفحهگسترده اکسل ،1050جهت طبقهبندی اطالعات و محاسبه متغیرها استفاده گردید و درنهایت،
اطالعات حاصل با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در این تحقیق ،ریسک و بازده
روشهای تکنیکال انتخابی شامل روش میانگین متحرک ،دو میانگین متحرک ،شاخص قدرت نسبی ،حدود -
حمایت و مقاومت و روش شاخص جریان پول با دو استراتژی مطرح شده محاسبه شده و سپس بازده و ریسک
روشهای تکنیکال انتخابی با روش خرید و نگهداری مقایسه شده است .نتایج حاکی از آن است که ،بازده روش-
های تکنیکال با دو استراتژی سرمایه گذاری مجدد و ترازشده تفاوت معناداری با هم ندارند ،درحالیکه ،ریسک
روش سرمایهگذاری مجدد تفاوت معناداری با ریسک روش سرمایهگذاری ترازشده دارد و دراکثر نتایج به دست
آمده ریسک روش تکنیکال با استراتژی سرمایه گذاری مجدد کمتر از همان روش تکنیکال با استراتژی ترازشده
میباشد .درمقایسه روش تکنیکال با دو استراتژی مطرحشده بازده روش خرید و نگهداری با روشهای تکنیکال
با استراتژی سرمایه گذاری مجدد و ترازشده متفاوت است و این تفاوت در مقایسه روش تکنیکال با استراتژی
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ترازشده بیشتر از استراتژی سرمایهگذاری مجدد میباشد .به طورکلی ،در اکثر روشهای تکنیکال انتخابی بازده
روش تکنیکال انتخابی با استراتژی سرمایه گذاری مجدد با اختالف اندکی کمتر از روش خرید و نگهداری و بازده
روش خرید و نگهداری کمتر از روش تکنیکال مورد استفاده با استراتژی سرمایهگذاری ترازشده میباشد .در
مورد ریسک اغلب نتایج به دست آمده نشان میدهد که ریسک روش تکنیکال انتخابی با استراتژی مجدد کمتر از
ریسک روش خرید و نگهداری و ریسک روش خرید و نگهداری بیشتر از روش تکنیکال مورد استفاده با استراتژی
سرمایهگذاری ترازشده میباشد.
واژههاي كلیدي :روش تکنیکال ،روش خرید و نگهداری ،بازدهی ،ریسک ،استراتژی سرمایهگذاری ترازشده،
استراتژی سرمایه گذاری مجدد.

 -1مقدمه
عمده مطالعاتی که در ایران در رابطه با کارایی انجام شده ،حاکی از این است که بورس اوراق بهادار تهران از
کارایی ضعیف برخوردار میباشد ،و این سبب شده است تا قیمت سهام تفاوت زیادی با ارزش ذاتی آن داشته
باشد .سرمایهگذاری در چنین بازاری مستلزم تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و همچنین زمانبندی خرید و فروش
آنها میباشد .به طورکلی ،روشها و فنون مختلفی دررابطه با سرمایهگذاری در بازار سرمایه وجود دارد که
آگاهی از روشهایی که برای فضای سرمایهگذاری امروزی مؤثر باشد ،میتواند به سرمایهگذاران کمک نماید تا
بیشترین بازدهی را حاصل نماید (سینایی)5831،
در این راستا تجزیه و تحلیل تکنیکال 5یکی از روشهای مهم در زمینه سرمایهگذاری در بازار سرمایه
است .سرمایه گذاری نیازمند مدیریت است و همواره با مقولهای به نام مخاطره یا ریسک توام است .سرمایه-
گذاریای که در این تحقیق مدنظر است سرمایه گذاری در دارایی مالی و به ویژه اوراق بهادار قابل معامله است.
برای تصمیم گیری در بازار سرمایه سهام موارد متعددی نقش و تاثیر خواهند داشت ،از جمله؛ چه نوع سهمی
باید خریداری شود ،در چه زمانی و به چه قیمتی .ارزش دفتری سهم ،ارزش ذاتی سهم ،زمان فروش سهم ،میزان
ریسک سهم ،بازدهی سهم و ...همه از مولفههایی هستند که سرمایهگذاری در این بازار را پیچیده و حساس می-
کند .اولین و مهمترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار فرا روی سرمایهگذار
قرار دارد ،عامل قیمت سهام و به تبع آن مقوله ارزیابی و پیشبینی قیمت آینده است .باید روشی را در پیش-
بینی انتخاب کرد که بیشترین دقت و کمترین ریسک را داشته باشد .روش تکنیکال که تحقیق حاضر بر آن
متمرکز است با مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و شاخصها و ...به سرمایهگذار در تعیین زمان خرید
و فروش در بازار و نهایتا افزایش بازدهی سرمایهگذار کمک مینماید (تهرانی.)5835،
بررسی تاثیر شاخصهای تکنیکال و استفاده از آن در کاهش خطر و بهعالوه مقایسه آن با راهبرد خرید و
نگهداری بهعنوان یک راهبرد غیرفعال سرمایهگذاری هدف این تحقیق است .دراین تحقیق پیرو سایر تحقیق-
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های گذشته به مقایسه بازدهی روش خرید و نگهداری با شاخصهای تحلیل تکنیکال پرداخته و عالوه برآن به
محاسبه ریسک در روش خرید و نگهداری و ریسک در روش تکنیکال با دو استراتژی سرمایهگذاری مجدد و
سرمایهگذاری ترازشده نیز میپردازد و از این طریق نقش تحلیل تکنیکال را در کاهش ریسک بررسی مینماید.
تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال اساسی که آیا روش تکنیکال یک ابزار مفید برای تصمیمگیری
در مواجه با ریسک میباشد؟ عالوه براین روش تکنیکال با استراتژیهای سرمایهگذاری مجدد و سرمایهگذاری
تراز شده با روش خرید و نگهداری از لحاظ کاهش ریسک سرمایهگذاری مقایسه میشود.
 -2مبانی نظري و مروري برپیشینه پژوهش
برای کسب سود در بازار گسترده جهانی ،نیاز به اطالعات تخصصی و پیچیده کارشناسی امری الزم و
ضروری به نظر میرسد .در بازار سرمایه سرمایهگذار نیازمند تجزیه و تحلیلهای علمی و استفاده از فنون و
روشهای تجربی است .افزون بر آن سرمایهگذاری در چنین بازاری مستلزم تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و هم-
چنین زمانبندی خرید و فروش آنها میباشد که اگر به درستی انجام نشود ،ممکن است حتی موجب زیان
سرمایهگذارشود .سرمایهگذاری نیازمند مدیریت است زیرا دستیابی به ثروت همواره با مقولهای به نام مخاطره یا
ریسک توام است.
در کشورهای توسعه یافته ،بورس اوراق بهادار به عنوان یک ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمایههای
کوچک و بزرگ مردم و هدایت آنها به سوی امور تولیدی عمل میکند .بورس محل و جایگاه پرقدرتی
برای این امر محسوب میشود از نظر افرادی که در بورس سرمایهگذاری میکنند آگاهی از نوسانات قیمت
سهام اهمیت بهسزائی دارد .روشها و فنون مختلفی در رابطه با سرمایهگذاری در بازار سرمایه وجود دارد که
آگاهی از روشهایی که برای فضای سرمایهگذاری امروزی مؤثر باشد ،میتواند به سرمایهگذاران کمک نماید تا به
آنچه میخواهند دست پیدا کنند و از آنجا که خواسته آنها کسب بازدهی به منظور افزایش ثروت خود می-
باشد باید روشهایی به کار گرفته شوند که بتوانند بیشترین بازدهی را حاصل نمایند (سینایی و خان
بابایی.)5831،
در ارزشیابی و پیش بینی سهام سه رویکرد عمده وجود دارد:
 رویکرد بنیادی
 رویکرد تکنیکی
 رویکردترکیبی ()CANSLIM

 رویكرد بنیادي
این رویکرد در سال  5380مطرح و بعد از جنگ جهانی دوم درقالب های نظری مورد توجه قرار گرفت .در
این رویکرد برای تعیین ارزش ذاتی سهام از روشی تحت عنوان تجزیه و تحلیل بنیادی یا اساسی استفاده می-
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شود .این روش برای اولین بار توسط بنجامین گراهام و بعدها توسط وارن بافت که هر دو از پیشکسوتان
بازارسرمایه ایاالت متحده در وال استریت بوده اند ،تهیه و تدوین شده است (کنی.)5839،
این روش مورد تایید دانشگاهیان است ،زیرا به طور علمی و با تکیه بر ابزارهای مختلف علمی از قبیل
اقتصاد ،آمار ،اطالعات مالی و غیره ارزش سهام را تعیین میکند .در این روش برای تعیین ارزش ذاتی سهم به
صورتهای مالی ،سوابق تقسیم سود ،سیاستهای مدیریت ،رشد فروش ،توان موسسه در افزایش سودآوری و
بسیاری عوامل دیگر توجه شده ،سپس ارزش ذاتی به دست آمده را با قیمت جاری سهام مقایسه و بر این اساس
در مورد خرید ،فروش و یا نگهداری آن تصمیم گیری میکنند (رایلی و براون.)5839،
لذا محافل دانشگاهی معتقدند بنیادگرایان ،اصول صحیح تری را برای ارزش ،مورد نظر دارند .همانطور که
گفته شد بخش قابل مالحظهای از اطالعات بنیادی ،بر اطالعات و آمار اقتصاد ملی ،صنعت و شرکت تمرکز دارد.
رو یکرد معمول در تحلیل سهام در شرکت در برگیرنده چهار مرحله اساسی است (کنی.)5838،
 )5تعیین وضعیت کلی اقتصاد کشور :وضعیت اقتصاد ملی از آن جهت مطالعه و بررسی می شود که
مشخص شود آیا شرایطی کلی برای بازار سهام مناسب است یا خیر؟ آیا تورم موثر است؟ آیا مصرف-
کنندگان کاالها را مصرف می کنند؟ تراز تجاری مطلوب است؟ اینها تنها بخشی از سواالت است که
تحلیلگران برای تعیین کردن تاثیرات شرایط اقتصادی بر بازار سهام با آن مواجه هستند.
 )1تجزیه و تحلیل صنعت :وضعیت صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند.اگر وضعیت صنعت مطلوب
نباشد ،بهترین سهام موجود در این صنعت نمی تواند بازده مناسبی داشته باشد.
 )8تجزیه و تحلیل شرکت :بعد از تجزیه و تحلیل صنعت خود شرکت نیز باید تجزیه و تحلیل شود تا از
سالمت آن اطمینان حاصل آید .این تحلیل  ،معموال از طریق بررسی صورت های مالی شرکت انجام می
شوند .از روی این صورت ها می توان نسبت های مالی سودمندی را محاسبه نمود ،که مبنای تصمیم
گیری تحلیلگران می باشد.
 )9ارزشیابی قیمت سهام :تحلیلگر بنیادی پس از طی کردن سه مرحله نامبرده به بررسی این موضوع می
پردازد که آیا قیمت سهام به درستی تعیین شده است یا خیر؟
 رویكرد تكنیكی
این رویکرد از اوایل قرن بیستم که به تدریج رفتار قیمت سهام و ارزش آن به شکل علمی تر مورد توجه قرار
گرفت ،به وجود آمد .در واقع تحلیل تکنیکی با ارائه مقاالتی توسط چارلز داو و ویلیام هامیلتون متولد شد.
2

تئوري داو
تئوری داو ،مبنای مهم تمام تحقیقات و مطالعات تکنیکی بازار است .اگر چه مکرراً به دلیل تأخیر زیاد مورد
انتقاد قرار گرفته و گاهی اوقات (خصوصاً در مراحل اولیه بازار راکد) توسط کسانی که در پذیرفتن نظرات آن
تمرد میکنند ،مورد تمسخر قرار گرفته است ،با این حال نام او برای هر کسی که با بازار سهام ارتباط داشته،
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آشناست .نوشتههای زیادی از مروج نهایی آن ،کارلز اچ.داو ،وجود دارد که وی "تئوری" خود را نه به عنوان
وسیلهای برای پیشبینی بازار سهام ،یا حتی به عنوان راهنمایی برای سرمایه¬گذاران ،بلکه بیشتر به عنوان
وسیله سنجش برای روندهای کلی داد و ستد میدانست و تصور میکرد .به طورکلی تحلیلگران تکنیکی از دو
تکنیک کلی استفاده میکنند :الگوهای نموداری و شاخصها یا اندیکاتورها.
فروض نظریه داو که پایه نظریه تحلیل تکنیکی را تشکیل میدهد عبارتست از:
 )5تمامی اطالعات مربوط به عوامل بنیادی در قیمتها انعکاس پیدا کرده است.
 )1سه نوع روند اصلی ،ثانویه (عکس العملهای تصحیح کننده بازار ( وروندهای کوچک  ،تغییرات قیمت را
هدایت میکنند.
 )8روندهای بازار تکرار میشوند .این که چه اتفاقی افتاده )پیشینه قیمت( مهمتر از آن است که چرا این
اتفاق افتاده است.
روند اصلی مثبت سه مرحله دارد :مرحله اول خرید حرفهایهای بازارهای مالی است که درهنگام پایان یافتن
افت وفروش عجوالنه عامه سرمایهگذاران صورت میگیرد .درمرحله دوم سایر معاملهگران نیز با بازار همراه می-
شوند که به دنبال سود سرمایهای هستند و مرحله سوم با پیوستن معاملهگران کمتجربه مشخص میشود
(کنی .)5838،به بیان دیگر ،تحلیل تکنیکی علم ثبت تاریخچه واقعی معامله شامل تغییرات قیمت ،حجم
معامالت و پیش بینی روند آتی است .تحلیلگران تکنیکی اعتقاد دارند که قیمت سهام تقریبا روند گذشته را
دنبال میکند مگر در مواردی که در عرضه وتقاضای سهم تغییراتی ایجاد شود که دراین صورت میتوان از
طریق الگوهای تکنیکی به پیش بینی قیمت سهام پرداخت .ابزار کار تحلیلگران تکنیکی کردارها هستند و به
همین دلیل این گروه را چارتیست نیز می نامند.
ترسیم رفتار قیمت ،بررسی وتهیه کردارها و مطالعه نوسانات وشناخت حساسیتهای رفتار قیمت و پیش
بینی آینده ،هدف اصلی این گروه از صاحبنظران است  .برای رسم کردارها به باالترین قیمت ،پایین ترین
قیمت ،قیمت آخر وتعداد سهام معامله شده درهرروز نیاز است .این کردارها میتواند به صورت روزانه ،ماهانه و یا
ساالنه تهیه شود (کنی .)5838،در واقع تحلیلگران تکنیکی به دنبال تغییرات بلندمدت نیستند و میگویند باید
از فرصتهای کوتاه مدت حداکثراستفاده را کرد و سود آنی بهدست آورد.
 رویكرد تركیبی
 CANSLIMتوسط کارشناس معروف بازار سرمایه ویلیام اونیل تدوین شده است .این روش ترکیبی از دو
روش تحلیل بنیادی و تکنیکی میباشد .این روش بر مبنای مشاهده بیش از  000سهم در طی نیم قرن از سال
 5310تا  1005میالدی تهیه و تدوین شده است .او در چاپ دوم کتاب خود در سال  1001عتوان کرد هر
شرکتی که این خصوصیات را داشته باشد میتواند یک سهم خوب و پربازده معرفی شود که عبارتند از:
 -Cدرآمد فصلی هر سهم :باید آخرین  EPSسه ماهه نسبت به همین دوره در سال قبل  10درصد رشد داشته
باشد.
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 -Aرشد عایدی سالیانه :رشد عایدی ساالنه باید  11درصد باشد .افت درآمد در یک سال ایراد ندارد.
 -Nمدیریت جدید ،قراردادهای جدید ،محصوالت جدید و قیمتهای باالی جدید :ویلیام اونیل توجه کرد که
مدیریت ،قراردادها  ،قیمت های باال و محصوالت جدید هریک به تنهایی میتوانند باعث صعود یک سهم باشند.
در واقع سهامهای  Hiflyeقبل از صعود هر کدام الاقل یکی از عوامل فوق را تجربه میکنند.
 -Sسهام عادی در دست مردم :اگر تعداد سهام شناور در یک شرکت کمتر از  11درصد باشد نشانه قدرت سهم
آن شرکت برای حرکت صعودی است زیرا اگر سهمی که در دست مردم است زیاد باشد تغییرات اندکی میکند.
 - Lصنایع پیشرو :اگر قدرت نسبی شرکتی باالتر از  38باشد نشانه قدرت سهم آن شرکت برای حرکت صعودی
است و این شرکت در زمره صنایع پیشرو قرار دارد.
 - Iسرمایه گذاران نهادی :یک شرکت خوب باید  8تا  50حمایت کننده با عملکردی باالتر از حد متوسط داشته
باشد .به عبارتی اگر سهام شرکتی توسط چندین شرکت سرمایهگذاری به عنوان سرمایهگذاران نهادی خریداری
شود از جمله سهامهای پربازده تلقی می گردد.
 -Mجهت بازار :جهت حرکت بازار یکی از مهمترین پارامترهای تصمیمگیری است .مسلما در بازار خوب و رو به
رشد راحتتر میتوان تصمیمگیری کرد و در بازار منفی وضعیت کمی بدتر میشود .بنابراین سهام پر بازده با
توجه به جهت بازار شناسایی میگردد که بدترین سهم در بهترین بازار (بازار با رشد) بهتر است از بهترین سهم
در بدترین بازار (بازار بدون رشد) میباشد (ویلیام اونیل.)1001،
در طول دو دهه اخیر مدلهایی نظیر مدلهای رفتاری ،فرضیه بازار کارا را با چالش مواجه کردهاند که این
مسأله موجب شده است تا سودمندی روشهای تکنیکال بیشتر از قبل مورد بررسی قرارگیرد .این تحلیل نقش
مهمی را بهویژه در زمانبندی فرآیند سرمایهگذاری ایفا میکند .بر اساس روش تکنیکال ،قیمت به عنوان نقطه
تعادل عرضه و تقاضا همه انتظارات بازار را در خود دارد .در نتیجه ،این روش تالش مینماید تا از طریق مطالعه و
بررسی روند گذشته قیمت ،تغییرات آینده قیمت را در همان مراحل اولیه شناسایی کرده و فرصتی را برای کسب
بازدهی فراهم آورد .برخالف تجزیه و تحلیل بنیادی که در آن متغیرهای اقتصادی مختلف مورد بررسی قرار
گرفته و تأثیر این متغیرها بر جریانات نقدی آتی دارایی مالی به دقت تعیین می شود ،درنتیجه روش تکنیکال به
جای بررسی عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا ،به مطالعه تغییرات عرضه و تقاضا میپردازد .اغلب مطالعات انجام شده
در رابطه با تحلیل تکنیکال ،نشان میدهند که سرمایهگذاران زیادی در عمل از این روش استفاده میکنند ،اما با
وجود اینکه بسیاری از تکنیکگرایان به قدرت پیشبینی روشهای خود اعتقاد راسخ دارند ،در بین جامعه
دانشگاهی این مساله مطرح است که آیا روشهای تکنیکال مبتنی بر نمودار و روند گذشته قیمتها از نظر
آماری ،قدرت پیشبینی دارند و در کاهش خطر سرمایهگذاری موثرند ،و آیا درصورت درنظرگرفتن عواملی نظیر
هزینه معامالت باز هم این روشها سودآور میباشند؟ علیرغم آنکه ،روش تکنیکال روش پرکاربردی در سرمایه-
گذاری است و تحلیلگران تکنیکی به قدرت پیشبینی روش های خود ایمان دارند ،درمیان جامعه دانشگاهی
سودمندی روشهای تکنیکال با تردید و انتقادات بسیاری روبهروست .یکی از دالیل استفادهکنندگان روش
تکنیکال این است که معتقدند ،این روش برای نظامبخشی و کاهش ریسک مفید است .منظور از ریسک در این
191

سال چهارم /شماره شانزدهم /زمستان 1991

مقايسه بازدهي و ريسک در روش تکنیکال با استراتژي  / ...الهه علیزاده نودهي ،غالمرضا محفوظي و آتیه وثیرش

تحقیق انحراف استاندارد از بازده است .برای همه سرمایهگذاران انتخاب روش سرمایهگذاری و معامله سهام در
بورس رابطه مستقیمی با بازدهی حاصله از آن روش و میزان ریسک آن دارد .به عبارتی سرمایهگذار همیشه به
دنبال افزایش منافع خود با کاهش ریسک است .روش تکنیکال که تحقیق حاضر بر آن تمرکز دارد بیان میکند
که مطالعه رفتار گذشته قیمت سهام با استفاده از نمودارها ،شاخصها و الگوهای مشخصی میتواند به سرمایه-
گذاران در تعیین زمان خرید و فروش در بازار و در نهایت افزایش بازدهی وکاهش ریسک در تصمیمگیری کمک
نماید (دورفیلد).
مساله اصلی این تحقیق بررسی تاثیر شاخصهای تکنیکال و استفاده از آن درکاهش خطر و بهعالوه مقایسه
آن با راهبرد خرید و نگهداری بهعنوان یک راهبرد غیرفعال سرمایهگذاری است .لذا این تحقیق به بررسی روش
تکنیکال به -عنوان یک ابزار مفید برای تصمیمات ریسکپذیر میپردازد.
تحقیقاتی که در این زمینه در داخل کشور انجام شده اغلب به آزمایش کارآیی بازار سرمایه ،مقایسه بازدهی
روشهای تکنیکال وروش خرید و نگهداری پرداختهاند .چنانچه در سطح ضعیف کارآیی بازار نیز تایید نمیشد
در آنصورت به طور غیرمستقیم استفاده از تحلیل تکنیکال مفید به نظر میرسید .درمورد قسمت دوم این
تحقیق که به بررسی و مقایسه ریسک روش های تکنیکال با روش خرید و نگهداری پرداخته شده ،تحقیق مشابه
در زمینه محاسبه ریسک روش های تکنیکال و همچنین در زمینه استفاده از استراتژی سرمایهگذاری مجدد و
ترازشده در داخل کشور موجود نمییاشد .اکنون به برخی مطالعات خارج کشور در این زمینه اشاره میکنیم :
امیرعباس امامی ( )5830در مقالهای با عنوان "بررسی و مقایسه قابلیت پیشبینی قواعد تحلیل تکنیکال در
بورس اوراق بهادار تهران" سودآوری برخی شاخصهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار داده و
برخی از شاخصهای پرکاربرد در بازار بورس تهران را مقایسه نموده و  90قاعده معامالتی شامل انواع میانگین
های متحرک کوتاه و بلند ،حدود حمایت و مقاومت و باندهای بولینگر و نوسانگرهای استوکاستیک را بر روی 11
شرکت پرمعامله بورس اوراق بهادار مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که در بین شاخصهای
مورد بررسی میانگین متحرک کوتاه مدت و نوسانگرها از بیشترین سودآوری و حدود حمایت و مقاومت از
کمترین سودآوری برخوردارند.
میانگین متحرک بلندمدت نیز با اینکه از سودآوری بیشتری نسبت به استراتژی خرید و نگهداری برخوردار
است ،سود کمتری در مقایسه با نوسانگرها و میانگینهای متحرک کوتاهمدت ایجاد کرده است.
همچنین رضا تهرانی و محمد اسماعیلی ( )5835به بررسی تاثیر استفاده از شاخصهای مهم تحلیل
تکنیکال بر بازدهی کوتاهمدت سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و اثربخشی استفاده از تحلیل
تکنیکال در بورس اوراق بهادار را با تمرکز بر چند شاخص مهم و پرکاربرد آن مورد بررسی قرار داده است.
هفت شاخص معتبر را در قالب دو نوع شاخص تحلیل تکنیکال روند و نوسانات در طی سالهای 5830تا
5838که هم شامل دوره رونق و هم دوره رکود است ،بر روی  01شرکت که از جمله بهترین شرکتها از لحاظ
تعداد روز معامالتی می باشند مورد بررسی قرار داده و نتایج آن حاکی از این است که هر یک از شاخصهای
تحلیل تکنیکال در مقایسه با استراتژی خرید و نگهداری نمیتوانند بازدهی باالتر و غیرنرمالی را عاید سرمایهگذار
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و چارتیست (کارگزار) خود نمایند ،ولی ادغام شاخصهای تحلیل تکنیکال به صورت نوسانات و درنظر گرفتن آنها
با یکدیگر خصوصا شاخص قدرت نسبی و تصادفی به طور معناداری میتوانند بازدهی باالتری نسبت به استراتژی
خرید و نگهداری ایجاد نمایند.
کریستین کلین ( )1003در تحقیقی تحت عنوان"تحلیل تکنیکال به عنوان یک روش در مدیریت ریسک"
به بررسی سه نوع استراتژی سرمایهگذاری در بازار بر پایه سیگنالهای معامالت بر اساس تحلیل تکنیکال
پرداخته و بررسی نموده که آیا تحلیل تکنیکال یک ابزار مفید برای تصمیمات ریسک پذیر است که میتواند بر
نوسانات سرمایهگذاری اثرگذار باشد و به این نتیجه رسیده است که تحلیل تکنیکال بهعنوان یک روش کاهش
خطر حداقل خطرناک است .سه استراتژی بهکارگرفتهشده در این تحقیق ،استراتژی سرمایهگذاری مجدد،
استراتژی سرمایهگذاری ترازشده واستراتژی موضع معامالت فروش است و به این نتیجه رسیده که تحلیل
تکنیکال در کاهش خطر سرمایهگذاری موثر است.
بروک الکیشناف در سال  5331دو قاعده تکنیکال را با بهکارگیری شاخص داو از سال  5338تا 5330
آزمون کردند نتیجه این آزمون حمایت از قواعد تکنیکال بود.
بسمبیندر و چان  ، 5331قواعد معامالتی « بروک و همکاران » ( ،)5331را در هنگکنگ ،ژاپن ،کره،
مالزی ،تایلند و تایوان در دوره  5381تا  5335بررسی کردند .نتایج حاکی از قابلیت باال و قوی پیشبینی برای
بازارهای درحال تکامل مالزی ،تایلند و تایوان بود.
 -3روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر طبقهبندی برمبنای هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است .هدف تحقیق کاربردی،
توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است .همچنین تحقیق حاضر ،از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق
همبستگی است .دراین تحقیق هدف ،تعیین میزان رابطه متغیرهاست .برای این منظور بر حسب مقیاسهای
اندازهگیری متغیرها ،شاخصهای مناسبی اختیار میشود.
جامعه آماری این تحقیق ،شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای داده-
های مالی طبقهبندی و حسابرسیشده آنها از ابتدای سال  5831لغایت پایان سال  5835موجود بوده و در
بورس فعال بودهاند میباشد .در این تحقیق ،باتوجه به موضوع و ادبیات آن 51شرکت فعال بورس اوراق بهادار
که با توجه به بازههای 8ماهه وبراساس حجم معامالت ،تعداد دادوستد ،تعداد روزهای داد و ستد برپایه معیارهای
نقدشوندگی که در سایت بورس اعالم میشود انتخاب شدند .از نرمافزار صفحهگسترده اکسل ،1050جهت طبقه
بندی اطالعات و محاسبه متغیرها و درنهایت ،اطالعات حاصل با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.

 -4فرضیه هاي پژوهش:
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 -4فرضیههاي پژوهش
فرضیه اصلی اول :بازده روش خرید و نگهداری با بازده روش تکنیکال متفاوت است.
فرضیه فرعی اول :بازده روش خرید و نگهداری با بازده روش میانگین متحرک براساس استراتژی مجدد و
ترازشده متفاوت است.
فرضیه فرعی دوم :بازده روش خرید و نگهداری با بازده روش دومیانگین متحرک بر اساس استراتژی مجدد و
ترازشده متفاوت است.
فرضیه فرعی سوم :بازده روش خرید و نگهداری با بازده روش شاخص قدرت نسبی براساس استراتژی مجدد و
ترازشده متفاوت است.
فرضیه فرعی چهارم :بازده روش خرید و نگهداری با بازده روش حدود حمایت ومقامت براساس استراتژی
مجدد و ترازشده متفاوت است.
فرضیه فرعی پنجم :بازده روش خرید و نگهداری با بازده روش شاخص جریان پول براساس استراتژی مجدد و
ترازشده متفاوت است.
فرضیه اصلی دوم  :ریسک روش خرید و نگهداري با ریسک روش تكنیكال متفاوت است.
فرضیه فرعی اول :ریسک روش خرید و نگهداری با ریسک روش میانگین متحرک براساس استراتژی مجدد و
ترازشده متفاوت است.
فرضیه فرعی دوم :ریسک روش خرید و نگهداری با ریسک روش دومیانگین متحرک بر اساس استراتژی مجدد
و ترازشده متفاوت است.
فرضیه فرعی سوم :ریسک روش خرید و نگهداری با ریسک روش شاخص قدرت نسبی براساس استراتژی
مجدد و ترازشده متفاوت است.
فرضیه فرعی چهارم :ریسک روش خرید و نگهداری با ریسک روش حدود حمایت و مقامت براساس استراتژی
مجدد و ترازشده متفاوت است.
فرضیه فرعی پنجم :ریسک روش خرید و نگهداری با ریسک روش شاخص جریان پول براساس استراتژی
مجدد و ترازشده متفاوت است.
 -5مدل هاي پژوهش و نحوه اندازه گیري آن
روش خرید و نگهداري :3در این روش هر سهم در اولین زمان دوره فعالیت (سرمایهگذاری) خریداری میشود
و تا پایان دوره فعالیت نگهداری میشود و سپس فروخته میشود.

روش تكنیكال :علم ثبت (معموال به صورت نموداری) دادههای معامالت (تغییرات قیمت ،حجم معامالت و
غیره) در یک سهام خاص و نهایتا استنتاج روند محتمل آینده با توجه به تصویر ترسیمشده تاریخ آن است.
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ریسک سرمایهگذاري :ریسک ،احتمال وقوع نتایجی درسرمایهگذاری است که متفاوت از انتظارات سرمایهگذار
ممکن است اتفاق بیفتد .به عبارت دیگر؛ ریسک احتمال نوسانات بازدهی در آینده را میگویند که با معیار
انحراف معیار در این تحقیق اندازهگیری شده است.
استراتژيهاي سرمایهگذاري
در این مقاله دو استراتژی برای سرمایهگذاری درنظرگرفته شده است .دلیل انتخاب این دو استراتژی بررسی
کاهش ریسک در دو حالتی که سرمایه گذار (پس از صادر شدن سیگنال خرید از روش تکنیکال انتخابی) مبلغ
ثابتی برای سرمایهگذاریش درنظر بگیرد و یا با سود و زیان حاصل از سرمایهگذاری که در مرحله قبل کسب
نموده وارد بازار شود صورت گرفته است .دورفیلد ( )1003در مقاله خود با عنوان" تحلیل تکنیکال به عنوان
روشی در مدیریت ریسک" استراتژی سرمایهگذاری را به سه دسته استراتژی سرمایهگذاری مجدد و استراتژی
سرمایهگذاری ترازشده و استراتژی موضع معامالتی فروش 9تقسیم نموده که در استراتژی سوم فرض شده است
که همزمان بر روی سهام مورد نظر خود قرارداد آتی فروش اتخاذ مینماییم و معادل آن را در سهام سرمایه-
گذاری می کنیم .با توجه به اینکه در ایران بازار آتی فروش فعال نداریم (به جز مواردی چون سکه طال)
استراتژی سوم در این مقاله بررسی نگردید.
روش تكنیكال با استراتژي سرمایهگذاري مجدد:5
به این معنی است که (با فرض یک سرمایه گذاری اولیه) در مراحل بعدی مجددا تمام سرمایهای را که در
دست داریم (چه افزایش قیمت سهام سرمایه و چه کاهش قیمت سهام که باعث کاهش سرمایه شود) به
هرصورت با کل سرمایه موجود مجددا در بازار سرمایهگذاری کنیم .تا زمانی که سرمایهگذار در بازار است ارزش
سرمایه گذاریش با قیمت سهام تغییر میکند و در طول این دوره اگر از بازار خارج شود ارزش سرمایهگذاریش
تغییر نمیکند ).در صورتی که مقدار سرمایهگذاری اولیه  500دالر باشد و 10دالر سود داشته باشیم با 510
دالر و در صورت زیان  10دالری با سرمایه 30دالر وارد بازار شویم).
روش تكنیكال با استراتژي سرمایهگذاري ترازشده:6
بدین معنی است که در هر مرحله که بخواهیم به بازار وارد شویم فارغ از آنکه سود کردیم یا ضرر با یک
سرمایه ثابت (همان سرمایهای که نخستین بار با آن وارد بازار شدیم) وارد بازار شویم .محاسبه بازده سرمایه-
گذاری در این استراتژی کمی پیچیده تر از روش سرمایه گذاری مجدد می باشد(.مطابق جدول)A
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جدول A
A

نمونه اي از مقایسه بازده وریسک روش خرید و نگهداري وروش تكنیكال با استراتژي تراز شده
بازده

شماره استراتژي
5
1
8
9
1
0
8
3
3
50
55

خالص ارزش

ارزش سرمایه

مقدار سرمایه

سرمایه

بازده خرید و قیمت

دارایی

گذاري در سهام

در حساب

گذاري

سهم

500000

500000
590000

0/90

590000

0/00

590000

-0/91

88009

0/00

88009

5/53

508031

500000
88009

500000
530035

نگهداري

500

5

590

1

0/90

581

8

0/08

10

9

0/50

11

1

0/35

501

0

YES

590000
590000
90000
90000
88009
88009
11030
11030
508031

NO

YES

NO

YES
NO

0/61

دوره

0/90

0/55

ریسک

روش شاخصهاي تحلیل تكنیكال
در این روش برای محاسبه بازدهی سرمایهگذاری سهامدار ،پس از مشخص شدن زمان و نقاط خرید و فروش
سهام با عالیم یا سیگنالهای شاخصهای تکنیکال ،بازدهی آن نیز محاسبه میگردد .نکته قابل توجه اینکه
چنانچه از قیمتهای تعدیلی یا تعدیل شده سهام براساس میزان سرمایه افزوده شده یا سود تقسیم یافته
استفاده گردد( ،همانگونه که در این تحقیق نیز انجام شده) برای محاسبه بازدهی ،دیگر لزومی به افزایش سود
تقسیمی مذکور و عواید حاصل از افزایش سرمایه در صورت کسر آن ،وجود ندارد.
8

میانگین متحرک ساده

در روش میانگین متحرک که یک نمونه بارز از راهبرد فعال سرمایهگذاری است ،قیمت بازار اوراق بهادار با
میانگین متحرک قیمتهای گذشته در طول یک دوره معین ،مقایسهشده و با توجه به سیگنالهای حاصل
نسبت به خرید یا فروش اوراق بهادار مورد نظر اقدام میشود.
n 1

MAt (n)  n 1  pt i
i 0

 = nدوره میانگین متحرک برای دوره ی  tام
 = pt-iقیمتهای بسته شدن (اختتامی) در هر روز معامالتی.
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چنان چه قیمت سهم ،میانگین متحرک را از سمت پایین قطع کند (و صعودی باشد) ،زمان خرید آن سهم
می باشد و در صورتی که قیمت سهم ،میانگین متحرک خود را از سمت باال قطع کند (و روندی نزولی داشته
باشد) زمان فروش آن سهم میباشد.
سیستم دو میانگین متحرک
به این تکنیک روش دوخط متقاطع گفته میشود .تکنیک استفاده همزمان از دومیانگین متحرک باعث ایجاد
کمی تاخیر نسبت به بازار میشود ولی در عوض اخطارهای نادرست کمتری دارد.
8

شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی ،نوساننمای نرخ تغییر است .این شاخص سرعت تغییر قیمتها را اندازه میگیرد و به-
صورت زیر محاسبه میشود:
100
)
1  RS

( RSI  100 

میانگین تغییر کاهشی قیمتهای پایانیNدوره /میانگین تغییر افزایشی قیمتهای پایانیNدوره =RS
تعداد دورههایی که در محاسبه مورداستفاده قرارمیگیرد که میتواند  3یا  59دورهای باشد = N

مقدار عددی  RSIبین  0تا  500میتوانند متغیر باشند .که به عقیده صاحبنظران مقدار  RSIبین مقادیر  0تا
 80نشان دهنده موقعیت و زمان خرید سهام شرکت مذکور است و مقدار بین مقادیر  80تا  500نشاندهنده
زمان فروش سهام آن میباشد.
شاخص جریان پول3
شاخص جریان پول ،شاخص لحظه ای است که قدرت جریان ورود و خروج پول به اوراق بهادار را اندازه می-
گیرد .برای محاسبه این شاخص باید ابتدا مقادیر قیمت واقعی ،جریان پول و نسبت پول را محاسبه کنیم .این
شاخص عالوه بر قیمت ،حجم معامالت را نیز در نظر میگیرد و تفاوت آن با شاخص قدرت نسبی در همین
است .بنابراین میتواند قدرت پولی که به سهم جاری میشود را نیز اندازهگیری کند .اگر  MFIباالی  30باشد
بیانگر قرار داشتن در منطقه اشباع خرید است و اگر پایینتر از  10باشد بیانگر قرارداشتن قیمت در منطقه
اشباع فروش است  .برای محاسبه این شاخص باید ابتدا مقادیر قیمت واقعی ،جریان پول و نسبت پول را به
صورت زیر محاسبه کنیم:
جریان پول=قیمت واقعی × حجم معامالت

 = H  L  Cقیمت واقعی

نسبت پول=جریان پول مثبت/جریان پول منفی
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 = Cقیمت بسته شدن
 = Lپایین ترین قیمت معامله
 = Hباالترین قیمت معامله
اگر قیمت واقعی امروز از قیمت واقعی دیروز بیشتر باشد ،به صورت جریان پول مثبت و چنانچه قیمت امروز
کمتر از
قیمت دیروز باشد و بهصورت جریان پول منفی درنظرگرفته میشود .شاخص جریان پول با استفاده از نسبت پول
به صورت زیر محاسبه میشود:
011

MFI= 500 -

نسبت پول1
10

روش حدود حمایت و مقاومت

تحلیلگران تکنیکی معتقدند ،وقتی قیمت یک سهم به حداکثر قبلی خود نزدیک میشود ،سهامداران اقدام به
عرضه زیاد سهم میکنند ،این امر منجر به افزایش عرضه سهم و کاهش قیمت میشود ،حال اگر قیمت از این
حد عبور کند احتمال افزایش قیمت وجود دارد .ازطرفی وقتی قیمت به حد کمینه خود میرسد خریداران اقدام
به خرید می کنند ،که منجر به افزایش تقاضا و افزایش قیمت سهم می شود ،حال اگر قیمت از این حد کمینه
نیز پایین تر بیاید ،به این معنی است که خریداران معتقدند ارزش سهم هنوز به حدی نرسیده است که ارزش
خرید داشته باشد ،لذا احتماال روند نزولی جدید قیمت سهم آغاز شده است .روش حدود حمایت و مقاومت
طوری طراحی شده که در حالت اول سیگنال خرید و درحالت دوم سیگنال فروش ایجاد میشود .از دید
n
 Pt  Pmaxاتفاق میافتاد .در
محاسباتی در این پایاننامه سیگنال خرید برای روش TRBدر حالت

n

این رابطه pt

به عنوان قیمت سهم در زمان  tو  pmaxبه عنوان بیشترین قیمت سهم طی دوره  nروزه قبلی تعریف میشود.
برای سیگنال فروش برقراری عکس شرط فوق الزم است (امامی)5830 ،
 -6متغیرهاي پژوهش ونحوه محاسبه آنها
محاسبه بازدهی بر اساس روش تكنیكال:
در این حاالت نرخ بازدهی کل و ساالنه سهام تمام شرکتهای مورد مطالعه بر اساس هر یک از روشهای
تکنیکال محاسبه میشوند .بدین صورت که اگر عالمت خرید برای هر سهم ایجاد شود آن سهم را میخریم و
بازدهی را محاسبه میکنیم و اگر عالمت فروش وجود داشت سهم مورد نظر را میفروشیم و پول آن را در اوراق
مشارکت سرمایهگذاری میکنیم.

 :Rsiمیانگین بازدهی یا نرخ بازدهی کل هر سهم براساس روش تکنیکال انتخابی
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 : ri,t+1نرخ بازدهی هر سهم در دوره t
 : rf,t+1بازده بدون ریسک در دوره t

 : dt+1اعالم عالمت های خرید و فروش براساس روش تکنیکال انتخابی (عدد یک نشانه عالمت خرید و عدد صفر
نشانه عالمت فروش است).
 :Nتعداد دورههای قلمرو زمانی تحقیق
بعد از محاسبه نرخ بازدهی کل هر سهم ،نرخ بازدهی کل پرتفوی مورد مطالعه از طریق میانگین حسابی محاسبه میشود:
n

si

R
i 1

n

RS i 

 :nدوره مورد بررسی
محاسبه میانگین بازدهی بر اساس روش خرید و نگهداري :
در این روش هر سهم در اولین زمان دوره فعالیت (سرمایهگذاری) خریداری میشود و تا پایان دوره فعالیت نگهداری
میگردد و سپس فروخته می شود .کلیه مزایای دریافتی در طی دوره با تفاوت قیمت سهام اول و پایان دوره ،مبنای
محاسبه بازدهی روش خرید و نگهداری میباشد (پورزمانی.)5835،
∑

 : Ri,t+1نرخ بازدهی هر سهم در دوره t

 : Nتعداد دوره های قلمرو زمانی تحقیق
 : Rniمیانگین بازدهی  nروزه یا نرخ بازدهی کل هر سهم  iبر اساس روش خرید و نگهداری
نرخ بازدهی كل پرتفوي مورد بررسی بر اساس روش خرید و نگهداري
نرخ بازدهی کل پرتفوی مورد بررسی براساس روش خرید و نگهداری به صورت ذیل محاسبه میشود:
m

ni

R
i 1

m

Rn 

 : Rnنرخ بازدهی کل پرتفوی مورد بررسی یا میانگین بازدهی کل پرتفوی
: mتعداد شرکتهای مورد مطالعه
محاسبه ریسک و فرمول انحراف معیار به صورت زیر میباشد:
n

n

n  Rt2  (  Rt ) 2
t 1

)n ( n  1

 :Rtبازده
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 : nدوره مورد بررسی
داده های تحقیق به ترتیب عبارتند از:
 :ReMAبازدهی روش میانگین
 : RiBریسک خرید ونگهداری
 :ReBبازدهی خرید و نگهداری
متحرک
 :RiEMAریسک روش دو
 : RiMAریسک روش میانگین متحرک  :ReEMAبازدهی روش دو میانگین
میانگین متحرک
 :RiRSIریسک شاخص قدرت نسب  :ReMFIبازدهی شاخص
 :ReRSIبازدهی شاخص قدرت نسبی
جریان پول
 :RiMFIریسک شاخص جریان پول  :ReLIMبازدهی حدود حمایت و مقاومت  :RiLIMریسک حدود حمایت
و مقاومت
 -5نتایج پژوهش
فرضیه اول تحقیق به مقایسه میانگین بازدهی روشهای مورد بررسی در دوره زمانی  8ساله مربوط میشود
که با در نظرگرفتن هزینه معامالت مورد آزمون قرار میگیرد .برای انجام این مقایسه ،میانگین بازدهی حاصل از
راهبرد خرید و نگهداری و روش تکنیکال به صورت زیر درنظرگرفته شده است:
H0: μ1=μ2
H1: μ1≠μ2

:µ 5میانگین بازدهی روش تکنیکال مدنظر
 :µ1میانگین بازدهی حاصل از راهبرد خرید و نگهداری
برای مقایسه میانگین این دو جامعه ابتدا باید فرض برابری واریانسها موردآزمون قرار گیرد.
H0:δ1= δ2
H1:δ1≠ δ2

به منظور اجرای آزمون فرضیه تحقیق اطمینان از نرمال بودن دادهها ضروری است .در این راستا از آزمون
ناپارامتریک کولموگروف -اسمیرنف استفاده شده است .برای بررسی برابری میانگین دو جامعه از آماره -t
استیودنت استفاده شده است .در نرمافزار آماری مورداستفاده ،قبل از بررسی برابری میانگینها برابری واریانسها
از آزمون لوین و آماره  Fاستفاده میشود.
آمارتوصیفی دادهها
آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس داده های 51شرکت در کل دوره ) 5835-5831بوده است .آزمون
فرضیات دادهها برای سالهای  5831تا  ،5835از طریق نرم افزار  SPSSانجام شده است .نقطه شروع آزمون
تعیین سطح نرمال بودن هر کدام از متغیرها میباشد .برای بررسی نرمال بودن متغیرها و باقیماندهها از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است .اگر مقدار احتمال مربوط به این آزمون بزرگتر از  0/01باشد ،با
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اطمینان  %31می توان نرمال بودن توزیع متغیرها را مورد تایید قرار داد و برعکس ،نتایج حاصل از این آزمون
نشان میدهد که متغیرهای وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال می باشد.
جدول -1آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق
متغیر

عالمت

میانگین

ماكزیمم

مینیمم

انحراف معیار

چولگی

بازده

Rei

-0/511

3/00

-8/58

5/03

5/03

ریسک

Rit

-18/33

-1/80

-89/83

8/15

0/51

نتایج محاسبات آماری مربوط به روش خرید و نگهداری به صورت زیر میباشد.
جدول –2گروه آماري-روش خرید و نگهداري
ریسک و بازده خرید و نگهداري
میانگین خطاي استاندارد انحراف استاندارد میانگین
0/19933

1/10935

9/9883

ReB

0/95903

8/81039

50/9903

RiB

همانگونه که مالحظه میشود در جدول( ،)8آزمون لوین برای سنجش برابری واریانسها به ترتیب مقدار
معناداری 0/0195و 0/0589را نشان میدهد که چون کمتر از سطح خطای  0/01است ،میتوان استنباط کرد
که واریانس دو جامعه برابر نمیباشد ،در نتیجه با فرض نابرابری واریانسها به بررسی برابری میانگین بازدهی و
ریسک روش خرید و نگهداری پرداخته شده است و نیز مالحظه میشود آزمون لوین برای سنجش برابری
واریانسها به ترتیب مقدار معناداری  0/509 ،0/505 ،0/188و  0/830را نشان میدهد که چون بیشتر از سطح
خطای  0/01است ،میتوان استنباط کرد که واریانس دو جامعه برابر میباشد ،در نتیجه با فرض برابری
واریانسها به بررسی برابری میانگین بازدهی و ریسکها در روش میانگین متحرک و دو میانگین متحرک
پرداخته شده است.
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جدول -3آزمایش نمونه هاي مستقل-روش خرید و نگهداري
تست لوین براي

تست  tبراي برابري میانگین ها

برابري واریانس ها

فاصله اطمینان  55درصد از انحراف
سطح

انحراف خطاي

اختالف

Sig. (2-

پایین

استاندارد

میانگین

)دامنه

-0/19003 0/80013

0/85851

9/9883

0/118 0/305

-0/19018 0/80088

0/85851

9/9883

0/118 0/305

0/38380 1/38330

0/19531

50/9903

8/111 0/005

0/38398 1/33008

0/19531

50/9903

8/111 0/005

سطح باال

t

Sig.

F

0/0195

5/838

فرض برابری
واریانس ها
فرض عدم
برابری
واریانس ها

0/0589

5/305

ReB

فرض برابری
واریانس ها
فرض عدم
برابری
واریانس ها

RiB

نتایج محاسبات آماری مربوط به آزمون فرضیه اول فرعی از فرضیه اول اصلی و فرضیه اول فرعی از فرضیه دوم
اصلی به شرح ذیل میباشد:
جدول -4گروه آماري-روش میانگین متحرک ساده
متوسط خطاي

انحراف

استاندارد

استاندارد

0/50103

5/99303

9/9513

0/53938

5/89815

9/9311

1/00

0/11819

1/80898

8/3881

5/00

0/80383

1/80530

3/9101

1/00

میانگین

گروه
5/00

سال چهارم /شماره شانزدهم /زمستان 1991
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RiMA
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جدول  -5آزمایش نمونه هاي مستقل-روش میانگین متحرک ساده
تست لوین براي

تست  tبراي برابري میانگین ها

برابري واریانس ها

فاصله اطمینان 55
درصد از انحراف
انحراف

اختالف

Sig. (2-

میانگین

)دامنه

0/95830

-0/13890

0/11815

-0/3181

0/188 -0/810 0/891

0/95303

-0/13813

0/11815

-0/3181

-0/810 0/891

-1/88850 -0/83339

0/90103

0/505 -8/388 0/000 -5/13800

-1/88881 -0/83301

0/90103

-8/388 0/000 -5/13800

خطاي

سطح باال سطح پایین

استاندارد

t

F

Sig.

فرض برابری
5/950
واریانس ها
فرض عدم
برابری
واریانس ها

ReMA

فرض برابری
5/333
واریانس ها
فرض عدم
برابری
واریانس ها

RiMA

نتایج محاسبات آماری مربوط به آزمون فرضیه دوم فرعی از فرضیه اول اصلی و فرضیه دوم فرعی از فرضیه دوم
اصلی به شرح ذیل میباشد:
جدول -6گروه آماري-روش دو میانگین متحرک
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متوسط خطاي

انحراف

استاندارد

استاندارد

0/53090

5/80810

9/9181

0/18331

1/59109

9/1339

1/00

0/89080

8/09831

3/0115

5/00

0/89850

8/00388

55/9811

1/00

میانگین

گروه
5/00

سال چهارم /شماره شانزدهم /زمستان 1991
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جدول -5آزمایش نمونه هاي مستقل-روش دو میانگین متحرک
تست لوین براي

تست  tبراي برابري میانگین ها

برابري واریانس ها

فاصله اطمینان 55
درصد از انحراف
انحراف
سطح باال سطح پایین

خطاي
استاندارد

اختالف

Sig.(2-

میانگین

)دامنه

t

Sig.

0/98300

-0/88081

0/80011

0/509 -0/191 0/133 -0/50133

0/98319

-0/88033

0/80011

-0/191 0/133 -0/50133

-0/30115 -5/33109

0/93810

0/830 -1/339 0/000 -1/31058

-0/30115 -5/33109

0/93810

-1/339 0/000 -1/31058

F

1/083

فرض
برابری
واریانس ها

ReEMA

فرض عدم
برابری
واریانس ها
0/085

فرض
برابری
واریانس ها

RiEMA

فرض عدم
برابری
واریانس ها

الف) بررسی وضعیت بازدهی و ریسک روش میانگین متحرک و دو میانگین متحرک
نتایج بدست آمده از محاسبات با نرم افزار  spssنشان میدهد که مقدار معناداری برای بازدهیهای محاسبه
رد نمیشود،
شده به ترتیب معادل  0/891و 0/133میباشد که چون بزرگتر از سطح خطاست لذا فرضیه
همچنین مختلف العالمه بودن حد پایین ( )-0/11890و حد باال ( )0/95830بر اساس روش میانگین متحرک
( )-0/88081و ( )0/98300بر اساس روش دو میانگین متحرک حاکی از آنست که دادههای مورد بررسی در
سطح احتمال  31درصد میانگین بازدهیهای بدست آمده دو استراتژی مجدد و ترازشده درمدلهای مطرح شده
تفاوت معنادار ندارند.

سال چهارم /شماره شانزدهم /زمستان 1991
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ب) بررسی وضعیت ریسک میانگین متحرک و دو میانگین متحرک
نتایج بدست آمده نشان میدهد که مقدار معناداری برای ریسکهای محاسبه شده به ترتیب معادل 0/000
و 0/000میباشد که چون کوچکتر از سطح خطاست فرضیه رد میشود ،همچنین همعالمت بودن حد پایین
( )-1/88850و حد باال ( )-0/83339براساس روش میانگین متحرک و ( )-8/30115و ( )-5/33109بر اساس
روش دو میانگین متحرک حاکی از آنست که با توجه به دادههای مورد بررسی در سطح احتمال  31درصد
میانگین ریسکهای بدست آمده بر اساس دو استراتژی مجدد و ترازشده در مدلهای مطرح شده تفاوت معنادار
دارند.
ج) بررسی وضعیت بازده و ریسک دو روش خرید و نگهداري ومیانگین متحرک به صورت كلی
نتایج ارائه شده در جداول فوق نشان میدهد که میانگین بازده روش خرید و نگهداری به اندازه  0/0058از
میانگین بازده روش میانگین متحرک واستراتژی ت رازشده کمتر است .همچنین میانگین ریسک روش خرید و
نگهداری به اندازه  5/0109از میانگین ریسک روش میانگین متحرک و استراتژی ترازشده بیشتر است .سطح
معناداری آزمون نیز 0/891میباشد که باالتر از  0/01است .این یافته نشان میدهد که بازده و ریسک روش
خرید و نگهداری ب ا بازده وریسک روش میانگین متحرک با استراتژی سرمایهگذاری مجدد و ترازشده متفاوت
است .براین اساس ،فرضیه اصلی در سطح اطمینان  31درصد پذیرفته میشود .اما نکته حائز اهمیت این است که
روش میانگین متحرک با استراتژی مجدد بر روش خرید و نگهداری با توجه به1/0089ریسک کمتر ارجحیت
دارد.
د) بررسی وضعیت بازده و ریسک دو روش خرید و نگهداري و دو میانگین متحرک به صورت كلی
نتایج ارائه شده در جداول فوق نشان میدهد که میانگین بازده روش خرید و نگهداری به اندازه  005110از
میانگین بازده روش دو میانگین متحرک و استراتژی ترازشده کمتر است .همچنین میانگین ریسک روش خرید و
نگهداری به اندازه 5/0898از میانگین ریسک روش دو میانگین متحرک و استراتژی ترازشده کمتر است .سطح
معناداری آزمون نیز 0/133میباشد که باالتر از  0/01است .این یافته ،نشان میدهد که بازده و ریسک روش
خرید و نگهداری با بازده وریسک روش دو میانگین متحرک با استراتژی سرمایهگذاری مجدد و ترازشده متفاوت
است .براین اساس ،فرضیه اصلی در سطح اطمینان  31درصد پذیرفته میشود .اما نکته حائز اهمیت این است که
روش دو میانگین متحرک با استراتژی مجدد بر روش خرید و نگهداری با توجه به5/3513ریسک کمتر ارجحیت
دارد
نتایج محاسبات آماری مربوط به آزمون فرضیه سوم فرعی از فرضیه اول اصلی و فرضیه سوم فرعی از فرضیه دوم
اصلی به شرح ذیل میباشد:
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جدول- 8گروه آماري-روش شاخص قدرت نسبی
متوسط خطاي

انحراف

استاندارد

استاندارد

0/50103

5/99303

9/9513

0/10159

1/88511

9/0118

1/00

0/11819

1/80898

8/3881

5/00

0/88310

8/01310

51/8100

1/00

میانگین

گروه
5/00

ReRSI

RiRSI

جدول  -5آزمایش نمونه هاي مستقل-روش شاخص قدرت نسبی
تست لوین براي

تست  tبراي برابري میانگین ها

برابري واریانس ها

فاصله اطمینان 55
درصد از انحراف
سطح باال سطح پایین

انحراف خطاي

اختالف

Sig. (2-

استاندارد

میانگین

)دامنه

t

Sig.

F

0/88513

-0/13013

0/85080

0/980 -0/19110

-0/830

0/001

3/908

0/88110

-0/31810

0/85080

0/988 -0/19110

-0/830

-1/81313 -9/08330

0/91183

0/000 -9/35358

0/515 -55/109

-1/81380 -9/08393

0/91183

-55/109 0/000 -9/35358
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فرض
برابری
واریانس ها

ReRSI

فرض عدم
برابری
واریانس ها
1/030

فرض
برابری
واریانس ها

RiRSI

فرض عدم
برابری
واریانس ها
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نتایج محاسبات آماری مربوط به آزمون فرضیه چهارم فرعی از فرضیه اول اصلی و فرضیه چهارم فرعی از
فرضیه دوم اصلی به شرح ذیل میباشد:
جدول-10گروه آماري-حدود حمایت و مقاومت
متوسط خطاي

انحراف

استاندارد

استاندارد

0/53090

5/80810

9/9181

0/18338

1/10888

9/0080

1/00

0/89080

8/09831

3/0115

5/00

0/88008

8/05511

58/1181

1/00

میانگین

گروه
5/00

ReLIM

RiLIM

جدول-11آزمایش نمونه هاي مستقل-روش حدود حمایت و مقاومت
تست لوین براي

تست  tبراي برابري میانگین ها

برابري واریانس ها

فاصله اطمینان 55
درصد از انحراف
سطح باال سطح پایین

انحراف خطاي

اختالف

Sig. (2-

استاندارد

میانگین

)دامنه

t

Sig.

0/91111

-0/35111

0/88313

0/051 -0/853 0/988 -0/19810

0/91131

-0/35131

0/88313

-0/853 0/988 -0/19810

-1/18393 -8/03010

0/98301

0/939 -3/080 0/000 -9/08183

-1/18393 -8/03010

0/98301

-3/080 0/000 -9/08183
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F

فرض برابری
0/830
واریانس ها
فرض عدم
برابری
واریانس ها

ReLIM

فرض برابری
0/980
واریانس ها
فرض عدم
برابری
واریانس ها

RiLIM
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همانگونه که مالحظه میشود آزمون لوین برای سنجش برابری واریانس بازدهیها به ترتیب مقدار معناداری
0/051 ،0/001را نشان میدهد که چون کمتر از سطح خطای  0/01است میتوان استنباط کرد که واریانس دو
جامعه برابر نمیباشد و آزمون برابری میانگین بازدهیها با فرض نابرابری واریانسها انجام میگیرد .از سویی
دیگر مالحظه میشود آزمون لوین برای واریانسها به ترتیب مقدار معناداری 0/939 ،0/515را نشان میدهد که
چون بزرگتر از سطح خطای  0/01است میتوان استنباط کرد که واریانس دو جامعه برابر میباشد در نتیجه با
فرض برابری واریانسها به بررسی برابری میانگین ریسکها پرداخته شده است.
الف) بررسی وضعیت بازدهی شاخص قدرت نسبی و حدود حمایت و مقاومت
نتایج بدست آمده از محاسبات با نرم افزار  spssنشان میدهد که مقدار معناداری برای بازدهیهای محاسبه
رد نمیشود،
شده به ترتیب معادل  0/988و  0/988می باشد که چون بزرگتر از سطح خطاست لذا فرضیه
همچنین مختلف العالمه بودن حد پایین ( )-0/31810و حد باال ( )0/88110بر اساس روش شاخص قدرت
نسبی ( )-0/35131و ( )0/91131بر اساس روش حدود حمایت و مقاومت حاکی از آنست که با توجه به داده-
های مورد بررسی در سطح احتمال  31درصد میانگین بازدهیهای بدست آمده بر اساس استراتژی مجدد وتراز
شده در مدلهای مطرحشده تفاوت معنادار ندارند.
ب) بررسی وضعیت ریسک شاخص قدرت نسبی و حدود حمایت و مقاومت
نتایج بدست آمده نشان میدهد که مقدار معناداری برای ریسکهای محاسبه شده به ترتیب معادل
رد میشود ،همچنین همعالمت بودن
 0/000و 0/000میباشد که چون کوچکتر از سطح خطاست فرضیه
حد پایین ( )-1/81313و حد باال ( )-9/08330بر اساس روش شاخص قدرت نسبی و ( )-1/18393و
( )-8/03010بر اساس روش حدود حمایت و مقاومت حاکی از آنست که با توجه به دادههای مورد بررسی در
سطح احتمال  31درصد میانگین ریسکهای بدست آمده بر اساس دو روش مطرح شده با دو استراتژی مجدد و
ترازشده تفاوت معنادار دارند ،و با توجه به آنکه حد باال و پایین منفی میباشد به معنی آنست که میانگین
ریسک استراتژی مجدد کمتر از ریسک استراتژی ترازشده در دو مدل میباشد.
ج) بررسی وضعیت بازده و ریسک دو روش خرید و نگهداري و شاخص قدرت نسبی به صورت كلی
نتایج ارائه شده در جداول فوق نشان میدهد که میانگین بازده روش خرید و نگهداری به اندازه 0/1151
از میانگین بازده روش شاخص قدرت نسبی و استراتژی ترازشده کمتر است .همچنین میانگین ریسک روش
خرید و نگهداری به اندازه  0/8518از میانگین ریسک روش شاخص قدرت نسبی و استراتژی ترازشده کمتر
است .سطح معناداری آزمون نیز 0/988میباشد که باالتر از  0/01است .این یافته نشان میدهد که بازده و
ریسک روش خرید و نگهداری با بازده وریسک روش شاخص قدرت نسبی با استراتژی سرمایهگذاری مجدد و
ترازشده متفاوت است .براین اساس ،فرضیه اصلی در سطح اطمینان  31درصد پذیرفته میشود .اما نکته حائز
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اهمیت این است که روش شاخص قدرت نسبی با استراتژی مجدد بر روش خرید و نگهداری با توجه
به1/0089ریسک کمتر ارجحیت دارد.
د) بررسی وضعیت بازده و ریسک دو روش خرید و نگهداري و حدود حمایت و مقاومت به صورت
كلی
نتایج ارائه شده در جداول فوق نشان میدهد که میانگین بازده روش خرید و نگهداری به اندازه  0/1881از
میانگین بازده روش حدود حمایت و مقاومت واستراتژی ترازشده کمتر است .همچنین میانگین ریسک روش
خرید و نگهداری به اندازه  1/3500از میانگین ریسک روش حدود حمایت و مقاومت و استراتژی ترازشده کمتر
است .سطح معناداری آزمون نیز 0/988میباشد که باالتر از  0/01است .این یافته نشان میدهد که بازده
وریسک روش خرید و نگهداری با بازده و ریسک روش حدود حمایت و مقاومت با استراتژی سرمایهگذاری مجدد
و ترازشده متفاوت است .براین اساس ،فرضیه اصلی در سطح اطمینان  31درصد پذیرفته میشود .اما نکته حائز
اهمیت این است که روش حدود حمایت و مقاومت با استراتژی مجدد بر روش خرید و نگهداری با توجه به
 5/3513ریسک کمتر ارجحیت دارد.
مقایسه بازدهی و ریسک بر اساس استراتژي سرمایهگذاري مجدد و ترازشده روش شاخص جریان
پول وروش خرید و نگهداري
نتایج محاسبات آماری مربوط به آزمون فرضیه پنجم فرعی از فرضیه اول اصلی و فرضیه پنجم فرعی از فرضیه
دوم اصلی به شرح ذیل میباشد:
جدول -12گروه آماري-روش شاخص جریان پول
متوسط خطاي

انحراف

استاندارد

استاندارد

0/15911

5/38008

9/9830

0/58510

5/19900

9/8155

1/00

0/88933

8/05830

3/0388

5/00

0/10391

1/95001

8/8150

1/00

میانگین

گروه
5/00

ReMFI

RiMFI

همانگونه که مالحظه میشود آزمون لوین برای سنجش برابری واریانسها به ترتیب مقادیر  0/500و 0/033
را نشان میدهد که چون بیشتر از سطح خطای  0/01است میتوان استنباط کرد که واریانس دو جامعه برابر
میباشد ،در نتیجه با فرض برابری واریانسها به بررسی برابری میانگینها پرداخته شده است.
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جدول -13آزمایش نمونه هاي مستقل-روش شاخص جریان پول
تست لوین براي برابري

تست tبراي برابري میانگین ها

واریانس ها

فاصله اطمینان  55درصد
از انحراف
انحراف خطاي

اختالف

Sig. (2-

استاندارد

میانگین

)دامنه

0/03818

0/810

0/853

0/810

0/853

911/1

911/1

سطح باال

سطح پایین

0/08000

-0/91939

0/18903

0/08010

-0/91159

0/18903

0/03818

1/83381

5/03993

0/91353

5/39150

0/000

1/83001

5/03953

0/91353

5/39150

0/000

t

Sig.

F

0/500

5/381

فرض برابری
واریانس ها
فرض عدم
برابری واریانس
ها

0/033

1/353

ReMFI

فرض برابری
واریانس ها
فرض عدم
برابری واریانس
ها

RiMFI

الف) وضعیت بازدهی شاخص جریان پول
نتایج بدست آمده از محاسبات با نرم افزار  spssنشان میدهد که مقدار معناداری برای آزمون مقایسه
رد نمیشود همچنین
بازدهیها معادل  0/810و چون بزرگتر از سطح خطا معادل  0/01است لذا فرضیه
مختلف العالمه بودن حد پایین ( )-0/91939و حد باال ( )0/08000حاکی از آنست که با توجه به دادههای مورد
بررسی در سطح احتمال  31درصد میانگین بازدهیهای بدست آمده بر اساس استراتژی مجدد و ترازشده تفاوت
معنادار ندارند.
ب) وضعیت ریسک شاخص جریان پول
نتایج بدست آمده نشان می دهد که مقدار معناداری برای آزمون مقایسه انحراف معیارها معادل  0/000و
رد میشود همچنین همعالمت بودن حد پایین
چون کمتر از سطح خطا معادل  0/01است لذا فرضیه
( )5/03993و حد باال ( )1/83381حاکی از آنست که با توجه به دادههای مورد بررسی در سطح احتمال 31
درصد میانگین ریسکهای بدست آمده بر اساس روش شاخص جریان پول و استراتژی مجدد و ترازشده تفاوت
معنادار دارند و با توجه به آنکه حد باال و پایین مثبت هستند به معنای آنست که میانگین ریسک استراتژی
مجدد از استراتژی ترازشده بیشتر است.
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ج) بررسی وضعیت بازده وریسک دو روش خرید و نگهداري و شاخص جریان پول به صورت كلی
نتایج ارائه شده در جداول فوق نشان میدهد که میانگین بازده روش خرید و نگهداری به اندازه  0/0093از
میانگین بازده روش شاخص جریان پول و استراتژی مجدد کمتر است .همچنین میانگین ریسک روش خرید و
نگهداری به اندازه  0/8981از میانگین ریسک روش شاخص جریان پول و استراتژی مجدد بیشتر است .سطح
معناداری آزمون نیز 0/810میباشد که باالتر از  0/01است .این یافته نشان میدهد که بازده وریسک روش
خرید و نگهداری با بازده و ریسک روش شاخص جریان پول با استراتژی سرمایهگذاری مجدد و ترازشده متفاوت
است .براین اساس ،فرضیه اصلی در سطح اطمینان  31درصد پذیرفته میشود .اما نکته حائز اهمیت این است که
روش شاخص جریان پول با استراتژی تراز شده بر روش خرید و نگهداری با توجه به1/0338ریسک کمتر
ارجحیت دارد.
 -8نتیجه گیري و بحث
باتوجه به نتایج به دست آمده کلیه فرضیههای تحقیق مورد قبول قرارگرفته است و بازده و ریسک روش
خرید و نگهداری با بازده و ریسک روش تکنیکال انتخابی با استراتژی ترازشده و مجدد متفاوت بوده است.
مقایسه بازده روش تکنیکال با استراتژی سرمایهگذاری مجدد و روش تکنیکال با سرمایهگذاری ترازشده :
تفاوت معنادار مشاهده نگردید.
مقایسه بازدهی در روش تکنیکال با استراتژی سرمایهگذاری ترازشده و استراتژی سرمایهگذاری مجدد با
خرید و نگهداری :بازده روش تکنیکال با استراتژی سرمایهگذاری ترازشده و بازده روش تکنیکال با استراتژی
سرمایهگذاری مجدد تفاوت معنادار با بازده روش خرید و نگهداری دارد .تفاوت در مقایسه بازده روش تکنیکال با
سرمایهگذاری مجدد و روش خرید و نگهداری کمتر از تفاوت در بازده روش تکنیکال با استراتژی سرمایهگذاری
ترازشده وروش خرید و نگهداری میباشد.
مقایسه بازده روش تکنیکال با استراتژی سرمایهگذاری ترازشده و روش خرید و نگهداری :تفاوت معنادار
مشاهده گردید و بازدهی روش تکنیکال با سرمایهگذاری ترازشده بیشتر از خرید و نگهداری ارزیابی شد .میانگین
متحرک بیشترین بازدهی و روش شاخص جریان پول کمترین بازدهی را در بین روشهای تکنیکال دارد.
مقایسه بازده روش تکنیکال با استراتژی سرمایهگذاری مجدد و روش خرید و نگهداری :تفاوت معنادار
مشاهده شد وبازده روش خرید و نگهداری با تفاوت کمتری نسبت به مقایسه باروش تکنیکال با استراتژی
سرمایه گذاری ترازشده بیشتر از بازده روش تکنیکال با استراتژی سرمایهگذاری مجدد ارزیابی شد .میانگین
متحرک و شاخص جریان پول کمترین بازدهی و روش حدود حمایت و مقاومت بیشترین بازدهی را در بین
روشهای تکنیکال با استراتژی سرمایهگذاری مجدد دارد.
مقایسه ریسک روش تکنیکال با استراتژی سرمایهگذاری مجدد و روش تکنیکال با سرمایهگذاری ترازشده:
تفاوت معناداری مشاهده گردید.
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مقایسه ریسک در روش تکنیکال با استراتژی سرمایهگذاری ترازشده و استراتژی سرمایهگذاری مجدد با
خرید و نگهداری :در روش دو میانگین متحرک ،شاخص قدرت نسبی و حدود حمایت و مقاومت ریسک روش
تکنیکال با استراتژی سرمایهگذاری مجدد کمتر از روش خرید و نگهداری و ریسک خرید و نگهداری کمتر از
روش تکنیکال با استراتژی سرمایهگذاری ترازشده میباشد .درروش شاخص جریان پول ریسک روش تکنیکال با
استراتژی ترازشده کمتر از خرید و نگهداری محاسبه شد درحالی که ریسک روش خرید و نگهداری بیشتر از
ریسک روش تکنیکال با استراتژی سرمایهگذاری مجدد میباشد .در روش میانگین متحرک ریسک روش
تکنیکال با استراتژی سرمایه گذاری ترازشده بیشتر از ریسک روش تکنیکال با استراتژی سرمایهگذاری مجدد و
کمتر از خرید و نگهداری محاسبه گردید.
به طور کلی ،در اکثر روش های تکنیکال مورد بحث ،در مقایسه بازده روش تکنیکال با استراتژی سرمایه-
گذاری مجدد و سرمایهگذاری ترازشده تفاوت معناداری در بازده مشاهده نگردید ولی در اغلب نتایج در مقایسه
روش تکنیکال و خرید و نگهداری بازده استراتژی تراز شده بیشتر از خرید و نگهداری ارزیابی گردید و در
ارزیابی بازده روش خرید و نگهداری و روش سرمایهگذاری مجدد اختالف کمتری مشاهده شد .در مقایسه بازده
روش های تکنیکال با خرید و نگهداری ،در روش میانگین متحرک با استراتژی سرمایهگذاری ترازشده از همه
بیشتر و در روش شاخص جریان پول کمتر میباشد .در مقایسه بازدهی روش خرید و نگهداری و روش تکنیکال
با روش سرمایهگذاری مجدد با توجه به اینکه اختالف زیادی مشاهده نگردید ،روش میانگین متحرک و شاخص
جریان پول کمترین بازدهی و روش حدود حمایت و مقاومت بیشترین بازدهی را در این ردهبندی داشته است.
در مقایسه ریسک روش های خرید و نگهداری و روش تکنیکال در سه روش دو میانگین متحرک ،شاخص قدرت
نسبی و حدود حمایت و مقاومت ریسک روش تکنیکال با استراتژی سرمایهگذاری مجدد کمتر از روش خرید و
نگهداری و ریسک روش خرید و نگهداری کمتر از روش تکنیکال با استراتژی ترازشده میباشد .در روش شاخص
جریان پول ریسک روش تکنیکال با استراتژی ترازشده کمتر از خرید و نگهداری محاسبه شد ،درحالیکه ریسک
روش خرید و نگهداری بیشتر از ریسک روش تکنیکال با استراتژی سرمایهگذاری مجدد میباشد .در روش
میانگین متحرک ریسک روش ترازشده بیشتر از مجدد و کمتر از خرید و نگهداری محاسبه گردید .بنابراین در
مقایسه روش خرید و نگهداری و روش تکنیکال با استراتژی ترازشده ،روش شاخص جریان پول کمترین ریسک
و حدود حمایت و مقاومت بیشترین ریسک را دارد درحالی که در مقایسه روش خرید و نگهداری و روش
تکنیکال با استراتژی سرمایه گذاری مجدد بیشترین ریسک مربوط به روش حدود حمایت و مقاومت و شاخص
جریان پول و کمترین ریسک مربوط به روش میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی میباشد.
با توجه به نتایج به دست آمده ،میتوان عنوان کرد که بازدهی روشهای تکنیکال مورد بررسی با دو
استراتژی در نظر گرفته شده متفاوت از هم نمی باشد ،ولی بازدهی روش خرید و نگهداری با روش تکنیکال با
استراتژی ترازشده متفاوت است و میتوان بیان نمود که ،بازدهی روش ترازشده در اغلب روشهای انتخابی
بیشتر است درحالیکه ریسک روش تکنیکال با سرمایهگذاری مجدد در اغلب روشها کمتر از خرید و نگهداری
محاسبه گردیده است .نتایج به دست آمده از این تحقیق در سنجش بازدهی روشهای تکنیکال با استراتژی
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سرمایهگذاری مجدد و مقای سه با روش خرید و نگهداری منطبق با نتایج تحقیق سینایی و باباخانی ( )5831و
تحقیق اسماعیلی ( )5831و مطالعه هادسون و همکاران ( )5330در کشور انگلستان و اسکوراس میباشد ،اما در
مقایسه بازدهی روشهای تکنیکال با استراتژی سرمایهگذاری ترازشده و خرید و نگهداری منطبق با نتایج تحقیق
شاپور محمدی و ناصر محمد خانلو می باشد .در مورد فرضیه اصلی دوم تحقیقات مشابهی بر اساس دو استراتژی
سرمایهگذاری مجدد و ترازشده در داخل کشور مشاهده نگردید .نتایج به دست آمده از تحقیق با نتیجه مطالعه
دورفیلد و کریستین کلین ( )1003در بازار بورس نیویورک منطبق میباشد .در مقایسه کاهش ریسک روش
خرید و نگهداری با دو استراتژی مطرح شده ،ریسک سرمایهگذاری در روش تکنیکال با استراتژی سرمایهگذاری
مجدد ،ریسک کمتری نسبت به روش سرمایه گذاری ترازشده دارد و با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،استفاده از
روش تکنیکال با استراتژی سرمایهگذاری مجدد میتواند در مقایسه با روش خرید و نگهداری ،در کاهش میزان
ریسک سرمایه گذاری موثر باشد .از آنجا که تحقیقات مشابه در زمینه بررسی بازدهی روشهای تکنیکال در بازار
بورس کشورهای مختلف دارای نتایج یکسانی نبوده به طور مطلق و در سطح کلی نمیتوان در مورد استفاده
نمودن یا کنار گذاردن روش های مورد استفاده نظر داد .استفاده کاربردی از نتایج تحقیق در بورس اوراق بهادار
تهران برای سرمایهگذاران جهت تصمیمات سرمایهگذاری ،استفاده از سایر روشهای تکنیکال برای مقایسه
ریسک و بازدهی ،مقایسه کاهش ریسک در روش تکنیکال برای صنایع مختلف ،انتخاب شرکتهای مورد بررسی
براساس شاخصهای سودآوری و شرکتهای پرمعامله و مقایسه کاهش ریسک روشهای تکنیکال برای شرکت-
های انتخاب شده ،بهکارگیری روشهای فرا ابتکاری نظیر الگوریتم ژنتیک و شبکههای عصبی برای بهینه کردن
پارامترهای تحلیل تکنیکال ،بررسی کاهش ریسک روشهای تکنیکال با توجه به محدودیتهای زمانی انجام
معامالت در بورس کشور و استفاده از سایر معیارهای اندازهگیری ریسک مانند نیم واریانس ،نیم انحراف معیار و...
و همچنین استفاده از استراتژیهای سرمایهگذاری دیگر همانند استراتژی موضع معامالتی فروش( 55در این
حالت فرض شده است که همزمان بر روی سهام مورد نظر خود قرارداد آتی فروش 51اتخاذ مینماییم و معادل
آن را در سهام سرمایهگذاری می کنیم .اگر چه در ایران بازار آتی فروش فعال نداریم پیشنهاد میشود برای سکه
طال با توجه به وجود بازار آتی دادههایی به دست آورد) برای تحقیقات آتی پیشنهاد میگردد.
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