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چكیده
از لحاظ تئوریهای اقتصادی بهترین نوع بازار و کاراترین آن ها بازار رقابت کامل است .در این بازارها تعداد
خریداران و فروشندگان به قدری زیاد است که رفتار هیچ یک از بازیگران آن به تنهایی بر بازار مؤثر نبوده و تنها
با ایجاد تغییرات واقعی و در سطح کلیقی امکان تغییر قیمت وجود خواهد داشت .بورس اوراق بهادار تهران که
در آن انواع سهام شرکتها معامله می شود با مشکالتی از جمله عمق کم بازار مواجه بوده که تأثیر برخی
بازیگران و ایجاد جو روانی میتواند زیانهای هنگفتی را متوجه سرمایهگذاران نماید .لیکن ایجاد حدود نوسان
قی مت ابزاری است تا بازار و بازیگران آن فرصت تأمل بیشتر و تصمیمگیری بهتر داشته باشند .لذا نتایج این
تحقیق نشان می دهد که اعمال این حدود باعث بروز پدیده اثر ربایش گردیده و سرمایهگذاران به علت ترس از
عدم خرید سهام به قیمت مناسب یا فروش آن قبل از سقوط کامل قیمتها ،سریعاً به حدود قیمتی جذب می -
شوند .بسیاری از شرکتهای سهامی بازار از جمله  03شرکت بزرگ مورد بررسی با این پدیده مواجه بوده و نکته
اینکه این پدیده بین سرمایه گذاران نهادی رواج بیشتری یافته که کامال بر خالف انتظار میباشد .از نتایج دیگر
این تحقیق میتوان به کاهش و کنترل نوسان در اثر وجود حدود مجاز و عدم تأثیر اثر ربایش بر طول موجهای
شاخص قیمت اشاره نمود.
واژههای كلیدی :دامنه مجاز نوسان ،اثر ربایش ،سرمایگذاران نهادی ،سرمایهگذاران غیرنهادی ،بازار بورس.
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 -1مقدمه
دیدگاههای مختلفی در باب بازار سرمایه عنوان گردیده و مکاتب مختلف علمی سعی نمودهاند رفتار عوامل
فعال در بازار سرمایه را به تصویر کشند .آنچه مسلم است ،تئوریهای کالسیک چندان به بررسی این رفتارها در
بازار توجه ننمودهاند؛ اما نظریههای نوین از جمله نظریات رفتاری و عصبی و حتی تئوریهای اصالح شده
کالسیک ،ناگزیر از بیان اهمیت رفتار بودهاند .اهمیت عنصر انسانی در بازار موجب شده تا نه تنها تحلیلگران
تکنیکی نیز آنرا در تحلیلهای خود مدنظر قرار دهند ،حتی دامنه تحقیقات گستردهای در این مورد با عناوینی
همچون حسابداری ذهنی در سراسر دانشکدههای مالی در جهان فراگیر شود .در زیر گروه همین موارد میتوان
به یک دیدگاه نوین تحت عنوان اثر ربایش در بازارهای نوظهور اشاره نمود ،که جای آن در بازار کشور ما هنوز
خالی است.
بازار سهام را میتوان یکی از مصادیق بازار رقابت کامل دانست که با تعداد بسیار زیاد عرضهکنندگان و
تقاضاکنندگان ،همگن بودن کاالهای مورد مبادله ،آزادی ورود و خروج به بازار و اطالعات کامل شناخته میشود.
جهت اطمینان از کامل بودن اطالعات و دسترسی صحیح و به موقع ذینفعان به اطالعات حساس شرکتها،
قوانین بسیار سختگیرانهای وضع شده است .لیکن در برخی کشورها خصوصاً بازارهای در حال توسعه ،شایعات و
هیجانات که عموماً ناشی از عمق کم بازار و حضور کمرنگ متخصصان و بازارگردانان است ،نقشی اساسی داشته
و نوسانات شدید و مخاطرات بسیار باعث رویگردانی سرمایهگذاران از این بازار میشود .لذا سیاستگذاران بازار در
پی اجرای راهکارهایی همچون اعمال حد قیمت و معرفی کف و سقف نوسان روزانه جهت حمایت از منافع
سرمایهگذاران بودهاند .اعمال حد نوسان قیمت دارای فوایدی همچون کاهش تالطم بازار و جلوگیری از بازی با
قیمت توسط سرمایهگذاران بزرگ و سفتهبازان و دستکاری در قیمتها میباشد .از مضرات آن میتوان به تاخیر
در کشف قیمت واقعی سهام ،دخالت در معامله ،سرایت تالطم و اثر ربایشی اشاره نمود.
اثر ربایشی به اثری گفته میشود که در آن قیمت سهام به محدودههای خاصی که همان کف و سقف قیمت
هستند جذب میشوند .به عبارت دیگر اثر ربایشی زمانی است که قیمت سهم با نزدیکتر شدن به محدودههای
قیمت ،سرعت نزدیک شدن آن افزایش مییابد .بنابراین اثر ربایش بر خالف فلسفه وجود حد نوسان ،خود باعث
ایجاد نوسان و کاهش نقدینگی بازار و انتقال حجم معامالت بازار اصلی به بازارهای فرعی دیگر میشود.
این تحقیق به دنبال اثبات عدم یا وجود اثر ربایش در بازار بورس کشور و بررسی میزان اثرگذاری آن در به
وجود آمدن سیکلهای تجاری را مورد بررسی قرار میدهد .نقش سرمایهگذاران مختلف در بروز پدیده اثر ربایش
نیز مورد توجه خواهد بود .مجموعه این اطالعات سیاستگذاران بازار را جهت بررسی کارایی وجود حد نوسان بازار
و نیاز یا عدم نیاز به تغییر آن یاری مینماید.
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 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق
 -2-1دامنه نوسان قیمت
حد نوسان قیمت سهام ،نوعی متوقف کنده خودکار است که در بازارهای معامالت آتی و برخیی بیورس هیای
اوراق بهادار در بازارهای نوظهور استفاده می شود .واژه متوقف کننده خوکار ریشه در مهندسی برق و الکترونییک
داشته و کلید یا سویچی است که از قبل تنظیم شده تا جریان برق را در زمیانی کیه فعالییت بیشیتر از ظرفییت
طراحی شده برای سیستم می باشد ،قطع نماید .متوقف کننده های خودکیار ،مکیانیزم هیای اساسیی هسیتند کیه
توسط بازارها بکار رفته تا نوسان بازار را محدود ساخته و از رفتارهای شتابزده فعاالن بازار کیه ممکین اسیت بیه
ورشکستگی بازار بیانجامد ،جلوگیری کند (.)9330،Veld-Merkoulova
در بازارهای مالی ،متوقف کنندههای خودکار به دو شکل اصلی به کار گرفته میشوند که عبارتند از:
الف) توقف معامالت :عبارتست از ممانعت از انجام معامله یک ورقه بهادار یا کل بازار در یک زمان مشخص
در شرایط ضروری و یا بر اساس نظر مسووالن بازار)9332 ،Kim, Yague & Yang( .
هدف اساسی از توقف معامالت این است که فرصت الزم به سرمایه گیذاران جهیت عکی العمیل نسیبت بیه
اطالعات جدید داده شود تا از طریق سفارشاتی که پ از تجزیه و تحلیل اخبار جدیید وارد سیسیتم میی شیود،
قیمت سهم به سطح تعادلی جدید برسد .بنابراین هدف از اعمال توقف ،اطمینان خیاطر از دسترسیی منصیفانه و
برابر همه سرمایه گذاران به اطالعات در زمیان ورود اطالعیات جدیید ،ییا وقیوع تغیییرات قابیل مالحظیه اسیت.
(علیمحمدی)6029 ،
ب) حد نوسان قیمت سهام :حداقل یا حداکثر تغییر مجاز قیمت سهام در یک روز بیه طیوری کیه انجیام
معامله در خارج از دامنه تعیین شده در هر روز غیرممکن باشد( .اسکندری )6030 ،حید نوسیان قیمیت سیهام،
دارای دو ویژگی است که باعث کنترل نوسانات قیمت سهام میشود ،که عبارتند از:
 )6ایجاد محدودیت قانونی در تغییر قیمت سهام
 )9ایجاد یک فرصت زمانی برای ارزیابی مجدد و منطقی سهام
ظاهراً حد نوسان از سقوط قیمت ها جلوگیری می کند ،مانع از نوسان های شدید قیمت می شود و دوره زمانی
را برای بازنگری و ارزیابی مجدد فراهم می کند .تأثیر این ویژگیها در مواقعی که بازار دچار آشفتگی شده ،کیامالً
مشهود است .در شرایط آشفتگی بازار ،معموالً سرمایه گذاران تحت تاثیر جو روانی بازار قرار گرفتیه و تصیمیمات
عجوالنه و غیرعقالیی اتخاذ می نمایند و عک العمل بیش از حد نشان می دهند .اتخاذ این تصمیمات عجوالنه در
میان سرمایه گذاران انفرادی بیشتر بوده و احتمال زیان این دسته از سرمایه گذاران در زمان آشفتگی بازار بسییار
باالست( .بیلدیک و الداگ)9339 ،
در بورسهای اوراق بهادار توسعه یافته ،بیشتر از توقف معامالت استفاده مییشیود .در بیورس سیهام اییاالت
متحده ،توقف معامالت را به حد نوسان قیمت ترجیح می دهند .عالوه بر ایاالت متحده آمریکا ،بورس هیای سیهام
در ایتالیا ،کانادا ،آلمان ،هنگ کنگ ،انگلی و  ...نیز توقف معامالت را نسبت به حد نوسان ترجیح میی دهنید .بیر
خالف این بورسها ،بازارهای معامالت آتی آمریکا حد نوسان قیمت را مناسبتر میدانند.
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اهداف متوقف کننده های خودکار ،تسهیل در رسیدن به قیمت واقعی ،کاهش نوسان بازار و کیاهش ریسیک
معامالتی است و در بازارهای معامالت آتی ،بکارگیری حد نوسان قیمت ،به عنوان جایگزینی برای حداقل سرمایه
مورد نیاز میباشد ()9330،Veld-Merkoulova
در میان رایج ترین و شاید ابتدایی ترین نوع متوقف کننده های خودکار ،حد نوسیان قیمیت سیهام اسیت کیه
بیشتر در بازارهای معامالت آتی و بازارهای نوظهور اوراق بهادار از آن استفاده می شود .اندازه و نوع دامنیه مجیاز
نوسان در بین کشورهای استفاده کننده از این دامنه تنوع بسیاری داشته است( .علویان قوانینی)6023 ،
الزم به ذکر است که بزرگترین دامنه نوسان قیمت در بین بورس های دنیا مربوط بیه کشیور ژاپین بیا  %13و
کوچکترین دامنه نوسان نیز مربوط به بورس اوراق بهادار ایران با  %9حد مجاز نوسان میباشد.
دامنه مجاز نوسان در کشورهایی که از این سیستم استفاده می کنند بنا به شرایط اقتصادی و بازاری مختلف
میباشد .در جدول ذیل دامنه مجاز نوسان بورس سهام برخی کشورها ذکر شده است.
جدول  -1دامنه نوسان بورس سهام برخی از كشورهای جهان
كشور

دامنه مجاز
نوسان ()%

كشور

دامنه مجاز
نوسان ()%

كشور

دامنه مجاز
نوسان ()%

آرژانتین
بلژیک

63
 5تا 63

اتریش
اکوادور

5
65

ایرلند
مکزیک

ندارد
63

مصر

5

فنالند

65

ایران

9

مالزی

03

پاکستان

2

آلمان

ندارد

فیلیپین

 93تا 53

هند

3

آمریکا

ندارد

فرانسه
ژاپن

 63تا 93
 63تا 13

ترکیه
پرتغال

5
65

یونان
برزیل

ندارد
ندارد

تایلند

03

اسپانیا

63

انگلستان

ندارد

کره جنوبی

65

کنیا

63

هلند

ندارد

تایوان

2

ونزوئال

93

هنگکنگ

ندارد

کلمبیا

ندارد

استرالیا

ندارد

نروژ

ندارد

ایتالیا

 63تا 93

کانادا

ندارد

65
پرو
منبع :علیمحمدی6026 ،

وجود دامنه نوسان بدین معنی است که تغییرات قیمت یک سهم در یک روز نمی تواند بیشتر از حدود مجاز
باشد .جدول ذیل تاریخچه مختصری از دامنه مجاز نوسان را در بورس اوراق بهادار تهران نشان میدهد.
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جدول  -2تاریخچه دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران
بازه زمانی

دامنه مجاز نوسان قیمت سهام

از ابتدای  6023تا ابتدای 6033

کنترل شده به صورت قضاوتی

از ابتدای  6033تا 6039/30/32

دامنه متقارن  6تا  5درصدی با توجه به نسبت

از  6039/30/32تا 6039/66/99

دامنه نوسان متقارن  5درصدی

از  6039/66/99تا 6032/39/96

دامنه نوسان متقارن  9درصدی

از  6032/39/96تا 6033/33/61

دامنه نوسان متقارن  0درصدی

از  6033/33/61تا 6032/39/32

دامنه نوسان متقارن  0/5درصدی

از  6032/39/32تاکنون

دامنه نوسان متقارن  9درصدی

برای اعمال دامنه نوسان مزایایی ذکر شده که ذیالً به برخی

P/E

از آنها اشاره میگردد.

 )1كشف قیمت واقعی :وقتی قیمت سهام به این حدود نزدیک میشود و به حد نوسان میرسید ،معیامالت
متوقف می شود .این توقف فرصتی را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند تا پیرامون قیمت سهم و ارزش واقعی آن
تامل کرده و تصمیمگیری صحیحتر و بدور از هیجانی انجام دهند.
 )2جلوگیری از دستكاری قیمت ها :وجود دامنه مجاز نوسان باعث میشود که سهامداران بزرگ نتوانند با
تغییر قیمت در زمان های مورد دلخواه تغییرات قیمتی مورد نظر خود را ایجاد کنند زیرا قیمت هیا حیداکثر بیین
این حدود تغییر می نماید .بسیار دیده شده که برخی سفته بازان با ایجاد هیجان و جیو کیاذب در بیازار ،میوجی
ایجاد کرده و با رسیدن قیمت به حد دلخواه به سرعت از بازار خارج میگردند .این عمل نوعی فریب در بازار بوده
و عمالً باعث زیان سرمایه گذاران کوچک و کم تجربه خواهد شد .لیکن حد نوسیان قیمیت ایین عمیل را محیدود
خواهد نمود گرچه قوانین دیگری نیز برای مقابله با این پدیده وضع گردیده است.
 )3كاهش تالطم در بازار :واضح است با وجود دامنه مجاز نوسان ،تغییرات قیمتیی سیهام محیدود شیده و
فراتر از این حدود نخواهد شد .بدین معنا که از بروز تغییرات ناگهانی در قیمت سهام جلیوگیری شیده و بیازار از
ثبات بیشتری برخوردار خواهد گردید( .اسکندری)6023 ،
برای اعمال دامنه نوسان مضراتی ذکر شده که در ذیل اشاراتی به آنها خواهیم

داشت:

 )1تاخیر در كشف قیمت :بدین معنی که قیمتها نمیتوانند در همان روز نسیبت بیه اطالعیات منتشیره
واکنش بزرگ نشان دهند؛ بنابراین قیمت روز سهم قیمت واقعی آن نمی باشد این امر سرعت به تعیادل رسییدن
بازار را کاهش داده و روند تخلیه حبابها را نیز طوالنی مینماید(.فاما 6232 ،و لمان 6232 ،و لی )6229
 )2دخالت در معامله :یعنی باعث عدم بروز قیمت واقعی سیهم در هیر روز میی شیود .فرضییه مداخلیه در
معامالت سعی دارد رفتار حجم معامالت پ از رسیدن به حد نوسان قیمت را مورد بررسی قرار دهید .التیریج و
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بن زیون در سال  6220به تأثیر حد نوسان قیمت در نقدشوندگی سهام اشاره و تاثیر حد نوسان قیمت بر کیاهش
نقدشوندگی را به عنوان یک هزینه بدیهی و آشکار استفاده از حد نوسان قیمت معرفی کردند.
 )3سرایت تالطم :بدین معنی که تالطم قیمتها به دلیل رسیدن به حید قیمتیی متوقیف شیده و در روز

کاری بعد به صورت تالطم اضافی مشیاهده خواهید شید،Kim and Rhee ; 6226 ،kim ; 6226 ،.Kuhn et al( .
)9336
 )4اثر ربایشی :اثر ربایشی به اثری گفته می شود که در آن قیمت سهام به نقطه ای جیذب میی شیود .بیه
عبارت دیگر وجود دامنه محدود نوسان مانع از آن میشود که قیمتها آزاد باشند و بنیابراین قیمیتهیای سیهام
مانند آهن ربا به محدودههای خاصیی متماییل مییشیوند،cho et al. ;6229 ،Cho ;6229 ، Subramanyam( .

)9330
ربایش و جذب توسط معامالتی است که به وسیله سرمایه گذاران انجام می شود و محیدودههیای قیمتیی بیه
عنوان یک ربایش عمل میکنند و قیمتها را به آن محدودههای سوق میدهند .به عبارت دیگیر و کامیلتیر اثیر
ربایشی یعنی این که با نزدیک تر شدن قیمت سهم به محدوده های خود (سقف یا کف) سرعت نزدییک تیر شیده
آن به این حدود افزایش می یابد .اثر ربایشی بدین معنی است که هر چه فاصله قیمت بیا حید قیمتیی بیه صیفر
نزدیک تر شود ،احتمال رسیدن به حد قیمتی به یک نزدیکتر خواهد شد( .علویان قوانینی)6023 ،
لذا این اثر به پدیده ای اشاره دارد که محدودههای قیمتی به عنوان یک ربایش (همانند آهنربا) عمل کرده و
قیمت های سهام را به این حدود سوق و هل می دهد و هر چه به این حدود نزدییکتیر شیویم سیرعت ربیایش و
جذب بیشتر میشود.
مطالعات مختلف حاکی از آن است که این اثر به دو دلیل عمده شکل میگییرد .اول عامیل عقالییی کیه بیه
نگرانی از کاهش نقدشوندگی سهام به دلیل رسید آن به حد دامنه مجاز نوسان اشاره دارد؛ یعنی این که به خاطر
وجود دامنه مجاز نوسان و رسیدن قیمت سهام به این دامنهها ،معامالت سهام متوقیف مییشیود و نقدشیوندگی
کاهش می یابد؛ بنابراین سهامداران به خاطر ترس از این پدیده ،حجم معامالت سهام را در این محدودهها افزایش
می دهند .عامل بعدی عامل رفتاری سرمایه گذاران است که ناشی از تاثیر روانی دامنه مجاز نوسیان بیر معیامالت
است .در زمان نزدیک شدن به حد مجاز ،معاملهگران انتظار دارند که قیمت به حد برسد و همیین انتظیار سیبب
سرعت گرفتن حرکت قیمت به سمت حد مجاز می شود)9332 ،Woon K. Wong( .
طبق تحقیقات صورت گرفته برای این که بتوانیم اثر ربایش را مور بررسی قرار دهیم بر خیالف سیایر اثیرات
اعمال دامنه مجاز نوسان که برای بررسی آنها از داده های قیمت پایانی روز استفاده میکنیم ،بایید از دادههیای
بین روزی استفاده کرده و تعداد دفعاتی که قیمیت هیر سیهم در هیر روز بیه یکیی از ایین حیدود مییرسید را
اندازه گیری کرده و بازه قیمتی را در این فواصل به دست آوریم .از طرف دیگر اثر ربایش بیشیتر در بیورسهیایی
دیده میشود که دامنه مجاز نوسان آنها کوچک باشد)9332 ،Woon K. Wong( .
"سابرهمانیم" معتقد است در بورسهایی که معامالت به دلیل رسیدن به دامنههیای مجیاز نوسیان متوقیف
می شود ،در صورتی که قیمت به دامنه های مجاز نوسان نزدیک باشند و بازیگران بازار نیز خواسیتار بیاقی مانیدن
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قدرت نقدشوندگی سهام خود باشند ،تغییرات قیمت زیاد شده و احتمال نزدیک شیدن قیمیت سیهام بیه دامنیه
نوسان افزایش میی ابد .به عبارت دیگر وی با این مطالعه نظری خود به این نتیجه رسید که حیدود دامنیه مجیاز
نوسان باعث ایجاد اثر ربایشی شده و تغییرات و نوسانات قیمت باال رفته و از طرف دیگر حجم معامالت در اطراف
این دامنهها باال میرود)Subrahmanyam, 1994( .
"ونگ" معتقد است زمانی که مؤسسات و اشخاص نهادی حجم باالیی از معامالت بیازار را انجیام مییدهنید،
نشانه هایی ایجاد می شود که قیمت سهام با سرعت کمتری به محدودههای قیمتی خود نزدیک میشیود و دلییل
اصلی آن شاید به خاطر آگاهتر بودن مؤسسات در انجام معامالتشان باشد و بنیابراین اثیر ربیایش در ایین حالیت
یافت نمیشود .در نتیجه اینکه سرمایه گذاران نهادی با فعالیت و معامالت بیشتر در بیازار بیه کیارایی و شیفافیت
بازار کمک میکنند)Woon K. Wong, 2009( .
ونگ و همکاران با بررسی بورس تایوان و با در نظر گرفتن حجم معامالت اشخاص نهادی و غیرنهادی در بازه
بین روزی  5دقیقه ای به این نتیجه رسیدند که سرمایهگذاران نهادی (برعک سرمایهگذاران غیرنهادی) ،به طور
آگاهانه معامله انجام می دهند و زمانی که قیمتها با سرعت کمتری به حدود دامنیه نوسیان نزدییک مییشیوند،
غالب معامالت توسط نهادیها می باشد که نشانه عدم وجود اثر ربایشی است لیکن زمانیکه غالب معامالت توسط
سرمایهگذاران غیرنهادی باشد ،نشانه هایی از اثر ربایشی و تغییر سرعت حرکت سهام به حدود دامنه مجاز نوسان
یافت می شود)Woon K. Wong, 2009( .
گلدشتین و همکاران استراتژیهای معامالتی افراد در بازار  NYSEدر طول دوره آشفته اکتبر  6222را میورد
بررسی ،تجزیه و تحلیل قرار دادند و به وجود اثر ربایشی پی بردند)Goldstein et al., 2004( .
چان و همکاران با استفاده از اطالعات معامالت بورس کوواالالمپور به این نتیجه رسیدند که ایین اثیر وجیود
داشته و وجود دامنه مجاز نوسان کمکی به عدم تقارن اطالعاتی نمیکند و هزینههایی را ایجاد میکند کیه ایین
هزینهها حتی در بورسهایی که دامنه مجاز نوسان آن ها زیاد است نیز مشاهده می شود)Chan et al., 2005( .
دو و همکاران به بررسی و کنکاش اطالعات معامالت در بورس کره ( )KSEپرداختند و به این نتیجه رسیدند
که محدودههای قیمتی کوچک و باریک اثرهای ربایشی شدید و قویتری را ایجاد میکنند .آنان اثر ربایشی را در
 5ریزساختار نرخ بازدهی ،حجم معامالت ،نوسانات ،جریان سفارشیات و نیوع سیفارش مشیاهده کردنید .در ایین
مطالعه دو نتیجه عمده حاصل شده است .اولی اینکه بین میزان دامنه مجاز نوسان و اثر ربایشی در  5متغیر بیاال
رابطه عک وجود دارد .یعنی هر قدر دامنه نوسان بیشتر باشد ،اثر ربایشی کمتری مشاهده میشیود و بیالعک .
نتیجه دوم این بود که در دامنههای باالیی حجم معامالت سرمایهگذاران و سرعت نوسانات بیشتر می شود که دو
دلیل عمده برای این موضوع ذکر گردید که یکی دلیل روانشناسی سیرمایهگیذاران بیوده و دیگیری عیدم وجیود
فروش استقراضی در بورس کره است .نتیجه نهایی اینکه اثر ربایش در بورس هیایی کیه دامنیه مجیاز نوسیان را
اعمال میکنند ،مشاهده میشود)Du et al., 2005( .
دو و همکاران در مطالعات خود بیان کردند که باید بین اثر مومنتوم و اثر ربایش تمایز و تفاوت قائل شد .گر
چه تمایز بین این دو بسیار سخت میباشد و آنان با ارائه نظریه ای این تفاوت را شناسایی کردنید .آنیان بیا ارائیه
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حدود دامنه نوسان غیرواقعی (شبه حد نوسان) و مشاهده قیمتهای معامله شده و حجم معامالت در بازهای کیه
قیمت سهام در شبه حد نوسان قرار دارد و مقایسه آن با زمانی که قیمت سهام در خارج از شبه حد نوسان قیرار
دارد ،توانستند اثر مومنتوم و اثر ربایش را از هم تشخیص دهند .به عقیده وی زمانیکه در ایین دو فاصیله حجیم
معامالت و نو سانات قیمت سهام برابر باشد ،اثر مشاهده شده مومنتوم بوده و در غیر این صورت اثر ربایش اسیت.
(علیمحمدی)6029 ،
یافته های هیسه و همکاران با استفاده از مدل الجیت ،اثر ربایش را در بورس تایوان نشان میی دهید .میدل
این مقاله برای میزان فاصله های متفاوت قیمت به حد مجا ز دامنه نوسان اجرا گردیده و مشخص شده که در چه
میزان از فاصله قیمت تا حدود دامنه مجاز نوسان ،اثر ربایش آغاز میشود .مدل نشان مییدهید کیه زمیانی اثیر
ربایش شروع می شود که فاصله قیمت تا حد باالی دامنه مجاز نوسان به کمتر از  2جست  6و تا حد پایین دامنه
مجاز به کمتر از  9جست برسد)Hsieh et al., 2009( .
ونگ و همکاران  9به بررسی حجم معامالت و سایر متغیرهای بازار بورس تایوان پرداختنید و بیه ایین نتیجیه
رسیدند که اثر ربایشی به وسیله سرمایه گذاران غیر نهادی ایجاد میگردد .در این مطالعه ابتدا به بررسی وجود یا
عدم وجود اثر ربایشی در بازار بورس تایوان از ابتدای سال  9339تا انتهای سال  9339پرداختند .الزم بیه ذکیر
اسییت کییه در آن سییال  266شییرکت در بییورس تییایوان مییورد پییذیرش قییرار گرفتییه بودنیید کییه بییا قییرار دادن
محدودیتهایی و شاخصههایی نمونه مورد مطالعه را به  909شرکت تقلیل دادند .در این مطالعه قیمتها و حجم
معامالت را به صورت سری زمانی  5دقیقه به  5دقیقه مورد تجزیه تحلیل قرار داده و به وجود اثیر ربایشیی پیی
بردند .در گام دوم با قراردادن نسبت های حجم معامالت اشخاص نهادی و غیر نهادی در مدل خیود ،بیه بررسیی
تأثیر معامله گران در این اثر پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در شرکتهای مورد نمونه کیه اثیر ربایشیی در
آنها به اثبات رسیده ،معاملهگران غیرنهادی سهم باالیی در این اثر داشتند.
دیوید و همکاران  0یکی از مهمترین مطالعات را درباره اثر ربایشی انجام دادند .مطالعه آنها در بورس تیایوان
در بازه زمانی  0ژانویه  6223تا  93مارچ  6222و در مجموع  099روز معامالتی صورت گرفتهاسیت .در بیورس
تایوان در بازه زمانی مورد مطالعه  9.2درصد تمامی معامالت در حد باالی دامنه نوسان و  0.2درصد از معامالت
در حد پایین انجام شدهاست .آنها با بررسی خود ،ربیایش قابیل تیوجهی را در حید بیاالی دامنیه مجیاز نوسیان
مشاهده کردند و در حد پایین دامنه مجاز نوسان ربایشی خاصی را مشاهده و گزارش ننمودند .ایشیان مطالعیات
خود را بر اساس بازدهی  5دقیقه ای در طی روز سهام بورس تایوان قراردادهاند.
دیوید و همکاران به منظور نشان دادن این موضوع که اثر ربایش بدلیل وجود دامنه مجاز ایجیاد مییگیردد،
همین موضوع را با تغییراتی جزئی در تعریف متغیرهای توضیح دهنده در مورد  23سهام از بیورس اس انید پیی
 ) S&P 500( 533استفاده کردند .در این بررسی اثر ربایشی در سهام اس انید پیی مشیاهده نشید و نکتیه حیائز
اهمیت این بود که در این سهامها در مورد حد پایین دامنه نوسان اثر ربایش منفی گزارش شد.
"برکمن" نشان می دهد که در بازار آتی ،اثر ربایش وجود ندارد .او در مطالعه خود قیمتهیای آتیی شیاخص
نیکی را که هم در بازار اوراق بهادار اوزاکا و هم در بازار اوراق بهادار سنگاپور معامله می شود را مورد بررسی قرار
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داده است  .تفاوتی که بین این دو بازار وجود دارد این است که در بازار اوزاکا دامنه مجاز نوسان وجود دارد ،اما در
سنگاپور چنین محدودیتی وجود ندارد .در صورت وجود اثر ربایش ،هنگام نزدیکی به سقف قیمت در بازار اوزاکا،
قیمت آتی نیز باید باالتر از بازار سنگاپور باشد ،اما نتایج حاصل از این مطالعیه خیالف ایین مطلیب را بیه اثبیات
رسانده است .مطالعات برکمن دلیل این موضوع را صراحتاً به خاطر آربیتراژ شدید دو بازار اوزاکا و سنگاپور ربیط
میدهد( .علویان قوانینی)6023 ،
9
مطالعاتی نیز وجود دارد که این اثر را رد میکند .برای مثال آباد و همکاران با بررسی بورس اسیپانیا ()SSE
شواهدی مبنی بر وجود اثر ربایشی را نیافتند .همچنین کوشرک و همکاران  5بیا بررسیی قراردادهیای آتیی اوراق
قرضه خزانه و کاال اثری از ربایش نیافتند .توما  1بیان می کند که این اثر ربایشیی فقیط در بیازار سیهام مشیاهده
می شود و مطالعه تجربی که در بازارهای اوراق آتی انجام شدهاند ،اثر ربایشی را نشان نمیدهند کیه دلییل عیدم
وجود این اثر را می توان به خاطر وجود اهرم و عقالیی بودن معامالت آتی دانست.
یانگ و جیمی با مطالعه  902شرکت از  596شرکت پذیرفته شده در بورس تایوان در سال  9333مییالدی
اثر ربایشی را مشاه ده نکردند و به این نتیجه رسیدند که دامنه مجاز نوسان پدیده فراواکنشی را کم کرده و باعث
ایجاد دوره و اثر سکون میشود که دقیقاً بر خالف اثر ربایش می باشد)Yong, 2003( .
پینگ و همکاران با استفاده از مدل الجیت به بررسی وجود اثر ربایش و دلیل آن در  902شیرکت پذیرفتیه
شده در بورس تایوان در سال  9332پرداختند .مدل الجیت قادر به شناسایی اثیر ربیایش در سیهام و همچنیین
مناطقی که احتمال پدیدار شدن این اثر زیاد است ،می باشد .آنان با بررسیهای خود به این نتیجه رسییدند کیه
اثر ربایشی در شرکت هایی که اکثر معامالتشان آگاهانه میباشد ،خیلی کمتر مشاهده میگردد؛ یعنی هیر چقیدر
سرمایه گذاران با آگاهی و اطالعات بیشتر وارد بازار شوند این اثر کمتر دیده خواهد شد.
آنان با ارائه مدل عالوه بر اینکه توانستند متغیرهای مستقلی که در اندازه اثر ربایشی ( )MEتاثیرگذار هستند
را شناسایی کنند ،با بسط مدل خود رابطه بین معامالت آگاه و اثر ربایشی را مورد بررسی قیرار دادنید .در میدل
اولیه که برای اندازه گیری اندازه ربایشی بکار می رفت متغیرهیای مسیتقل میدل عبیارت بودنید از :نیرخ بیازدهی
استاندارد ،انحراف استاندارد از مدل بازار ،حجم معامالت ،اندازه ،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار .با اسیتفاده از
روش سنجی خودهمبستگی و اجرای مدل به این نتیجه رسیدند که تمامی ضرایب  5متغیر باال مثبت و معنیادار
بودند .پینگ و همکاران در بسط مدل خود ،معامالت آگاه را به صورت معیار معامالت بر اساس اطالعیات ()PIN
وارد مدل کردند و مشاهده کردند که ضریب  PINمنفی میباشد که حاکی از رابطه منفی بین معامالت آگاهانه و
اندازه اثر ربایشی است .نتیجه گیری دیگر آنان این بود که بین اندازه دامنه نوسان و اثر ربایشی رابطه عک وجود
دارد.
پینگ و همکاران به این نتیجه رسیدند که وجود اثر ربایشی باعث کاهش نقیدینگی مییشیود و از آنجیا کیه
نقدینگی یکی از مهم ترین عوامل در فرآیند ارزیابی اوراق بهادار میی باشید ،بنیابراین اثیر ربیایش در ارزش اوراق
بهادار تأثیر بسزایی دارد)Amihud and Mendelson, 1986; O’Hara, 2003( .
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توما به وسیله قیمت های آغاز و بسته شدن بر روی داده های بازار سهام مصر و با اسیتفاده از میدل الجییت،
مشاهده کرد که احتمال رسیدن قیمت سهام به حدود قیمتی ،در زمانی که این حدود وضیع شیدهانید بیشیتر از
زمانی است که دامنه مجاز نوسانی وجود ندارد .وی همچنین این اثر را با مدل پرابیت مورد آزمون قرار داد و بیه
نتایج یکسانی دست یافت .همچنین به منظور تعم یم ادعیای خیود مبنیی بیر وجیود اثیر ربیایش در بیازار مصیر،
محاسبات خود را برای تمامی شرکت های بازار مصر تکرار کرد و نتایج مشابهی را به دست آورد.
مطالعات مختلف دیگری نیز در رابطه با نقش سرمایه گذاران در ایجاد اثر ربایشی وجود دارد که بیرای مثیال
می توان به مطالعات و تحقیقات چان و الکونیشوک 2 ،چاکراوارتی  3و سییاس  2اشیاره کیرد کیه ایین محققیان در
تحقیقاتشان به این نتیجه رسیدند که معامالت سرمایهگذاران نهادی و غیرنهادی تأثیرات متفاوتی بیر ایجیاد اثیر
ربایشی دارند و نتیجه گرفتند که این اثر به وسیله سرمایهگذاران غیرنهادی ایجاد میگردد.
مارکلو و همکاران با بررسی بورس آتی شاخص سهام و بورس کاالی برزیل از زانویه  6222تا دسیامبر  6222بیه
نتایج ذیر دست یافتند:
 )6وجود دامنه مجاز نوسان از جهش و حرکت های قیمتیی بیزرگ جلیوگیری میی کنید و باعیث ایجیاد
دورهای میشود که به سرمایهگذار فرصت ارزشیابی درست سهام را میدهد .کیه بیه ایین دوره ،دوره
سکون می گویند )cool-off-effect( .بنابراین دامنه مجیاز نوسیان باعیث از بیین بیردن و کیم کیردن
نوسانات شدید میشود.
 )9دامنه مجاز نوسان باعث دخالت در معادله میشیود ،یعنیی حجیم معیادالت افیزایش یافتیه و حالیت
غیرنرمال در بازار ایجاد میگردد.
 )0با استفاده از مدل خود همبستگی) AR(1)-EGARCH(1,1در حدود بیاالیی دامنیه مجیاز نوسیان اثیر
ربایش به اثبات رسید ولی در حدود پایین اثر ربایشی یافت نشد.
 )9اثر سکون ایجاد شده در دامنه پایینی قیمت قوی تر از اثر ربایش ایجاد شده در دامنه بیاالیی قیمیت
میباشد.
بونگ و همکاران به بررسی بورس نوظهور چین میپردازند .ایشان نمونهای از  633شرکت پذیرفتیه شیده در
بورس شانگهای را در دوره زمانی یکم جوالی  9339تا  06دسامبر  163( 9339روز کیاری) را انتخیاب کیرده و
رابطه بین بازدهی ها و معامالت سرمایهگذاران نهادی و غیر نهادی را مورد بررسی قرار می دهند و به ایین نتیجیه
رسیدند که پاسخ سرمایه گذاران غیر نهادی به شوک های قیمتی بیشتر از سرمایه گذاران نهادی است .ایشیان بیه
بررسی رفتار معامالتی دو گروه سرمایهگذاران فوق در موقع اعالم سود شرکتها پرداختند و به این مهیم دسیت
یافتتند که میانگین حجم معامالت تجمعی غیرنرمال سرمایهگذاران غیر نهادی خیلیی بیشیتر از سیرمایهگیذاران
نهادی میباشد و بدین ترتیب سرمایهگذاران غیرنهادی باعث ایجاد اثر ربایش میشوند)Bong Soo Lee, 2010( .
کریستین و همکاران به بررسی تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس لهستان در بیازه زمیانی  2جیوالی
 6221تا  61نوامبر پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران نهادی اثر رمه ای از خود نشان نمی دهند
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در حالیکه سرمایهگذاران غیرنهادی در معامالتشان اثر رمهای را ثابت کردهاند که این اثر در نوسانات رو به پایین
نسبت به نوسانات رو به باال از شدت بیشتری برخوردار است (.)Christiane Goodfellow, 2009
بوهل و همکاران در زمینه رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام تحقیق کردند .یافته ها
حاکی از آن است که افزایش مالکیت سرمایه گذاران نهادی و غالب بودن حجم معیامالت بیازار بوسییله آنیان اثیر
ثابتکنندگی بر نوسانپذیری بازده سهام دارد ،چرا که آنان قیمت سهام را به سرعت با اطالعیات جدیید تنظییم
کرده ،باعث کاراتر شدن بازار سهام میگردند.Bohl,M., Brzezcynski,J., Wilfling( 9332( .
بوهل و سینزکی ،در مطالعه خود این موضوع را مورد تحقیق قرار دارند که آیا سرمایه گذاران نهیادی باعیث
بی ثباتی قیمت های سهام می شوند؟ نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که وقتی سرمایه گذاران نهیادی سیهامداران
عمده شرکت میشوند ،نوسانپذیری بازده سهام سقوط میکند) Bohl,M., Brzezcynski,J., Wilfling،9332 ( .
محمد علویان قوانینی ( )6023در پایاننامهای تحت عنوان "بررسی اثر ربایش با وجود دامنه مجاز نوسان در
بورس اوراق بهادار تهران" به بررسی وجود یا عدم وجود اثر ربایشی با مدل خودهمبستگی آماری در پنج سهم پر
معامله (حفاری شمال ،مخابرات ،بانک سینا ،صنایع دریایی ایران و سایپا) پرداختند و به این نتیجه رسییدند کیه
سهام این شرکت ها ،دارای اثر ربایش منفی(اثر دافعه) در حدود دامنه نوسان خود میباشند.
فخاری و طاهری به بررسی رابطه سرمایهگذاران نهادی و نوسانپذیری بازده سهام شرکتهای پذیرفتیهشیده
در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای دو تئوری نظارت کارآمد و همگرایی منافع میپردازند .آنیان  696شیرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرا تهران را در سال مالی  6032را به عنوان نمونه انتخاب کرده و با اسیتفاده از
مدل رگرسیون خطی چندگانه به آزمون این مدل پرداختند .در این تحقیق نوسانپذیری بازده سیهام بیه عنیوان
متغیر وابسته و سرمایه گذاران نهادی به عنوان متغیر مستقل استفاده شدهاست .ایشان به این نتیجه رسیدند کیه
میان سرمایهگذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام رابطه معکوس معناداری وجود دارد .بنابراین میتوان اظهار
نمود که در این تحقیق فرضیه نظارت کارآمد در ارتباط با نقش سرمایهگذاران نهادی در کیاهش نوسیانپیذیری
بازده سهام تایید می شود ،در حالیکه فرضیه همگرایی منافع مبنی بر وجود رابطه مستقیم معنادار بیین مالکییت
سرمایهگذاران نهادی و نوسانپذیری بازده سهام مورد تایید قرار نمیگیرد.
علی محمدی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با استفاده از نمونه  99تایی از شرکتهای پذیرفته شیده در
بورس اوراق بهادار تهران اثر ربایشی را مورد آزمون قرار داده است .طبق تحقیقات وی در غالیب شیرکتهیا اثیر
ربایشی دیده میشود و همچنین نقش سرمایهگذاران نهادی در بروز اثر ربایش بیشتر از سرمایهگذاران غیرنهادی
است .این اثر بر خالف سایر کشورهای دیگر است؛ زیرا در غالب بورسهای دنیا نقش سیرمایهگیذاران غیرنهیادی
بیشتر از سرمایهگذاران نهادی بوده است( .علیمحمدی)6029 ،
 -3فرضیههای پژوهش
با توجه به اهداف ،سواالت و مطالعات انجیام گرفتیه پیرامیون اثیر ربیایش در بازارهیای بیورس ،در ایین تحقییق
فرضیههای ذیل مورد بررسی ،کنکاش و آزمون قرار خواهد گرفت:
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فرضیه  -1استقرار دامنه نوسان قیمتی موجب بروز پدیده ربایش به نهایت در بازار سرمایه میگردد.
فرضیه  -2میزان اثرگذاری سرمایه گذار فردی در جهت ایجاد جهشهای قیمتی تا سر حدهای ماکزیمم ،بییش
از سرمایهگذار نهادی است.
فرضیه  -3ارتباط نوسانات شاخص کل با اثر مغناطیسی مستقیم ،همراستا و همسو است.
فرضیه  -4طول موجها با وجود اثر ربایش کوتاهتر خواهد شد.
 -4روش شناسی پژوهش
روش مورد نظر برای اجرای این پژوهش عمدتاً کتابخانه ای و بعضاً میدانی است .نوع تحقیق نییز کیاربردی و
نتیجه منتج از آن قابل بکارگیری برای سرمایه گذاران فردی و نهادی است .زیرا از داده های واقعی مندرج در نرم
افزارهای روز بازار سرمایه از جمله ره آورد نوین استفاده می شود .در ایین کیار تحقیقیاتی اطالعیات معیامالت در
دوره های  5دقیقه ای  03شرکت بزرگ بازار از نظر سرمایه ثبت شده را طی دوره  63ماهه منتهی به شیهریورماه
سال  6029از شرکت بیورس دریافیت داشیته و بیا اسیتفاده از میدل هیای اقتصادسینجی  ARCHو  GARCHو
بررسیهای آماری مورد آزمون قرار میدهیم.
برای آزمون فرضیه نخست باید مراحل ذیل به اجرا درآیند:
 )6سری زمانی بازدهی بین روز دادهها در فواصل  5دقیقه به  5دقیقیه بیرای شیرکتهیای منتخیب از
فرمول  R  Ln P محاسبه میشود.
Pt 1 


t




t

 )9مدل ) ARMA(p,qبرای بازدههای بین روز هر یک از شرکتهای منتخیب طبیق فرمیول ذییل ارائیه
شییود Yt    1Yt 1  ...   p Yt  p  ut  1ut 1  ...   q ut q :بییرای بییه دسییت آوردن
وقفه مناسب در مدل فوق از معیار اطالعات آکائیک ( )AICاستفاده میگردد.
 )0بر اساس پسماندهای مدل ) ARMA(p,qیک مدل ) GARCH(q,pبرای یافتن ناهمسانی شرطی
بازدهیها به صورت ذیل استخراج میشود t2  0  1ut21  ...  qut2q  1 t21  ...   p t2 p :
 )9بازدهی های به دست آمده از از فرمول فوق را استاندارد کرده و در صورتی که توزیع  GARCHنرمال
باشد z  u t OR zˆ  uˆ t ،باید محاسبه گردد.
ˆ t

t

t

t

 )5در این مرحله یک شبه حد نوسان (  )  2درصدی تعریف نموده و بازدهیهای قبل شبه حد نوسیان
و مجموعه بازدهی های قبل از حد نوسان واقعی و شمارش تعیداد بیازهیهیای هیر ییک از ایین دو
مجموعه در دستور کار قرار می گیرد.

 )1متوسط بازدهی در قبل از شبه حد نوسان (  ) mtبه صورت  z
t

N

mt 

محاسبه میشود.

 )2آزمون اثر ربایش برای حدود نوسان واقعی با برآورد مدل ذیل انجام میگیرد:
MVt  et

03

zt  mt     
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در رابطه باال  MVلگاریتم طبیعی اندازه شرکت است که به عنوان متغیر کنترل بکار رفته تا از باعیث خنثیی
شدن اثر تقریب بازدهی به حد باال و پایین اندازه شرکت را خنثی کند .اگر عرض از مبید  مثبیت و معنیادار
باشد نشانگر اثر ربایش مثبت (خودهمبستگی مثبت) و در صورتی که منفیی و معنیادار باشید بییانگر وجیود اثیر
ربایش منفی است .مدل فوق الذکر برای نوسانات سقف و کف محاسبه شده و میتواند تمییز دهنیده اثیر ربیایش
حدود باال و پایین و مقایسه کننده سرعت اثر ربایش در این حدود باشد.
 )3برای مشخص کردن تأثیر انواع معاملهگران بر اثر ربایش باید معادله فوق به صورت ذیل برآورد شود:
I   MVt  et

zt  mt    BS I BS   B I B   S I S  

در این مدل  Iها را به تفکیک خریداران و فروشندگان در فواصل  5دقیقهای افراز کردهایم .به طوری که
RtB  0 / 75

RtS  0 / 75,

if

I BS  1

RtS  0 / 75

RtB  0 / 75,

if

I B 1

RtS  0 / 75

RtB  0 / 75,

if

I S 1

RtS  0 / 75

در روابط فوق

RtB

RtB  0 / 75,

if

I 1

نسبت حجم خرید سهام شرکت معین در زمان  tتوسط خریداران نهیادی بیه کیل حجیم

خرید بوده و  RtSنیز نسبت حجم فروش سهام شرکت معین در زمان  tتوسط فروشندگان نهادی نسبت بیه کیل
حجم خرید است .از آنجا که در بازار بورس تهران حدود  %25معامالت توسط اشخاص نهادی انجام میگردد ،پ
از مشاوره با متخصصین بازار این حد برای افراز معامالت مدنظر قرار گرفت.
 -5نتایج پژوهش
در صورتی که هر کدام از ضرایب مربوط به Iهاکه در روش شناسیی تحقییق ارائیه گردیید ،معنییدار باشید،
نشان دهنده وجود اثر ربایشی در آن گروه از سرمایهگذاران خواهد بود .بطور مثال در صورتیکه ضریب  Iمعنیدار
باشد به این معنا است که اثر ربایشی توسط سرمایهگذاران غیرنهادی ایجاد گردیده است .جدول ذیل نتیایج ایین
برآوردها را برای  03شرکت بزرگ بازار نشان میدهد.
نماد بورسی

اثر ربایش

نماد بورسی

اثر ربایش

نماد بورسی

اثر ربایش

اخابر

غیر نهادی

فملی

نهادی

فوالد

نهادی

وپاسار

غیرنهادی
غیرنهادی

وغدیر
وپارس

غیرنهادی
نهادی

كگل
وبملت

غیرنهادی
نهادی

وتجارت

نهادی

ونوین

نهادی
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نماد بورسی

اثر ربایش

وصندوق

نهادی

خودرو

شخارک

غیرنهادی

شپنا

وانصار

نهادی

وكار

نهادی

شفن

غیرنهادی

خبهمن

غیرنهادی

وبشهر

شبهرن

نهادی

وساپا

غیرنهادی

وبانک

اثر ربایش

نماد بورسی

اثر ربایش

نماد بورسی

غیرنهادی

فخوز

غیرنهادی

نهادی

ومعادن

نهادی

وسینا

غیرنهادی
نهادی
غیرنهادی

برای تفکیک نوسانات معمول شاخص بازار و اثرات ربایش ،ابتدا باید فواصل  %63نزدییک بیه سیقف مجیاز و
 %63کف مجاز را در نظر گرفت .اگر روز معامالتی بعد قیمت سهام افزایش نیافته باشد ،باید معامالت جذب شده
به سقف مجاز را از معامالت آن روز حذف نمود .از طرف دیگر اگر روز معامالتی بعد قیمت سهام کیاهش نیافتیه
باشد ،باید معامالت جذب شده به کف را از معامالت آن روز حذف کرد .سپ شاخص قیمت را بار دیگر محاسبه
نمود .اگر دو شاخص به دست آمده با یکدیگر مقایسه شوند ،مشاهده میگردد کیه تنهیا  692روز کیاری مقیدار
شاخص جدید با شاخص معمول برابر است و در  906روز شاخص باالتر یا کمتر از مقدار معمول باید میبیود .بیا
بررسی دقیقتر این  906روز که اثر ربایش مؤثر واقع شده مالحظه میشود که  693روز شاخص با توجه به وجود
سقف نوسان قیمت کمتر از حد خود محاسبه شده و در  630روز باقیمانده شاخص با توجه به وجود کف نوسیان
قیمت بیشتر از حد خود محاسبه شده است .در مجموع میتوان اینگونه استنباط نمود کیه وجیود کیف و سیقف
نوسان در بازار بورس تهران باعث کاهش نوسانات شاخص  03شرکت شده است.
در مرحله بعدی برای به دست آوردن طول موجهای شاخص باید ماکزیمم و مینیممهای نسیبی را در سیری
زمانی محاسبه نمود .سپ باید فاصلههای زمانی این طول موجها را در دو سری زمانی شیاخص محاسیبه شیده
توسط بو رس و شاخصی که در مرحله قبل را حذف اثرات ربایش به دست آمد ،مقایسه کرد.
نتایج مدل حاکی از این است که طی دوره مورد بررسی و طبق دادههای محاسبه شده توسط بورس ،شاخص
با  62مورد ماکزیمم نسبی مواجه بوده که بالطبع  61طول موج قابل محاسبه است .متوسط این طول موجها 99
روز کاری بوده است .از سوی دیگر و با حذف اثر ربایش و محاسبه مجدد شاخص قیمیت 61 ،میاکزیمم نسیبی و
 65طول موج به دست آمده است .متوسط این طول موجها  99روز کاری میباشد .با استفاده از آمار استنباطی و
مقایسه دو نمونه تفاوت معناداری بین طول موجهای محاسبه شده مشاهده نگردید .لذا به نظر میرسد اثر ربایش
اثر معناداری بر طول موجها نداشته و زمان رسیدن شاخص به نقطه اوج را کاهش نمیدهد.
 -6نتیجهگیری و بحث
در برخی کشورها خصوصاً بازارهای در حال توسعه ،شایعات و هیجانات که عموماً ناشی از عمیق کیم بیازار و
حضور کمرنگ متخصصان و بازارگردانان است ،نقشی اساسی داشته و نوسانات شیدید و مخیاطرات بسییار باعیث
رویگردانی سرمایهگذاران از این بازار میشود .لذا سیاستگذاران بازار در پی اجرای راهکارهایی همچون اعمال حد
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قیمت و معرفی کف و سقف نوسان روزانه جهت حمایت از منافع سرمایهگذاران بودهاند .اعمال حد نوسان قیمیت
دارای فوایدی همچون کاهش تالطم بازار و جلوگیری از بازی با قیمت توسط سرمایهگذاران بزرگ و سفتهبازان و
دستکاری در قیمتها میباشد .از مضرات آن میتوان به تاخیر در کشف قیمت واقعی سهام ،دخالیت در معاملیه،
سرایت تالطم و اثر ربایشی اشاره نمود.
طبق برآوردهای انجام گرفته ،اثر ربایش در معامالت تمامی  03شرکت بزرگ مورد بررسی مشاهده گردید.
دلیل آن را می توان ایجاد جو روانی ناشی از عدم نقدشوندگی سهام در حدود تعیین شده قیمتی و احتمال توقف
معامالت دانست .از سوی دیگر بر خالف انتظار این اثر تنها ناشی از رفتار ناآگاهانه سرمایهگذاران غیرنهادی
نیست بلکه این اثر در بسیاری از مواقع از سوی سرمایهگذاران نهادی نیز تقویت شده است .به طوریکه طبق
جدول بخش قبل اثر ربایش بوجود آمده در نوسان قیمت تنها  2شرکت بیشتر متاثر از معامالت سرمایهگذاران
غیرنهادی است و اثر ربایش موجود در معامالت  96شرکت دیگر متاثر از رفتارهای سرمایهگذاران نهادی بوده
است .وجود اثر ربایش و گرایش آن به حدود قیمتی به سد محکم قانونی برخورد نموده و عمالً نوسان قیمتها
کمتر از مقدار واقعی خود شده است .بدین معنی که اگر حدود مجاز قیمتی وضع نمیشد نوسان قیمتها بیشتر
از مقادیر ثبت شده می بود .البته نتایج به دست آمده حاکی از این است که وجود دامنه مجاز نوسان و بالتبع آن
اثر ربایش تأثیری بر طول موج قیمتها یعنی فاصله دو ماکزیمم نسبی شاخص نداشته است.
فهرست منابع
 اورنسون ،الیوت .)6019( .روانشناسی اجتماعی .ترجمه :حسین شکرکن ،چاپ دوم .اهواز :مرکیز انتشیارات و
چاپ دانشگاه شهید چمران
 آییننامه معامالت در شرکت بورس اوراق بهادار تهران ،مصوب شورای عالی بورس
 تلنگی ،احمد .) 6030( .تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری .تحقیقات مالی62 ،
 ثقفی ،علی و پوریانسب ،امیر .) 6030( .پژوهش های تجربی حسابداری .دانش و پیژوهش حسیابداری ،سیال
اول ،شماره  ،0ص ص .3-62
 جهانخانی ،علی و عبده تبریزی ،حسین .)6029( .نظریه بازار کارای سرمایه .تحقیقات مالی6 ،
 دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مصوب سوم مردادماه .6031
 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران ،مصوب  60آذرماه  ،6032هیأتمدیره
سازمان بورس و اوراق بهادار
 راعی ،رضا و فالح پور ،سعید .) 6030( .مالیه رفتاری ،رویکردی متفاوت در حوزه مالی .تحقیقات میالی،63 ،
ص ص .22-631
 رنانی ،محسن )6032(،بازا ر یا ناباز :بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران ،موسسیه
عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ،تهران.

سال پنجم /شماره هفدهم /بهار 5731

15

 انجمن مهندسي مالي ايران- فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري

 مرکز انتشارات علمیی دانشیگاه ازاد اسیالمی، ) اقتصاد خرد6032( ، علی، حسن و رشید شمخال،سامانیپور
. چاپ دوم،قزوین
. تهران،) مباحثی در اقتصاد خرد6023( ، جعفر،عبادی
. مجل شورای اسالمی،6039  آذرماه6  مصوب،قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران
.6066  اردیبهشتماه60  مصوب،قانون تجارت
. تهران، سازمان انتشارات دانشگاه تهرانف چاپ هشتم، ) اقتصاد6012(، محمود،منتظر ظهور






























Daniel, K., Hirshleifer, D. & Subrahmanyam, A. (1998). “Investor Psychology and Security
Market under and Overreactions”, The Journal of Finance, 53: 1839-1885.
De Bondt, W. F. M. & Thaler, R. (1985). “Does the Stock Market Overreact?”, The Journal of
Finance. 40, No. 3, 793-805.
Fama, E. & French, K. (1992). “The Cross-section of Expected Stock Returns”, The Journal of
Finance. 47, 427-465.
Fama, E. F. (1970). “Efficient Capital markets: A Review of Theory and Empirical Work”,
Journal of Finance, 383-417
Fama, E. F. (1998). “Market Efficiency, Long-term Returns, and Behavioral Finance”, Journal of
Financial Economics, 49, 283-306.
Grinblatt, M. & Han, B. (2005). “Prospect Theory, Mental Mccounting, and Momentum”, Journal
of Financial Economics, 78, 311–339.
Haveman, Robert H. & Knopf A. , The Market System, John wiley & Sons, New York, 1966.
Jegadeesh, N. & Titman, S. (1993). “Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications
for Stock Market Efficiency”, The Journal of Finance. 48.
Kothari, S. P., Lewellen, J. & Warner, J. B. “Stock Returns, Aggregate Earnings Surprises, and
Behavioral Finance”, Journal of Financial Economics, (in press).
Lakonishok, J., Sheifer, A. & Vishny, R. (1994). “Contrarian Investment, Extrapolation and
Risk”, The Journal of Finance. 49, 1541-1578.
Lucas, R. E. (1978). “Asset Prices in an Exchange Economy”, Econometrica, 46(6), 1429-1445.
Mehta, J.K., Studies in Advanced Economics Thetory, S.Chand & Co., New Delhi, 1964.
Merton, R. C. (1973). “An Intertemporal Capital Asset Pricing Model”, Econometrica, 41, 867878.
Miller, E. (1977). “Risk, Uncertainty and Divergence of Opinion”, Journal of Finance. 32, 1681151.
Moss, A. (2002). “When All Else Fails: Government as the Ultimate Risk Manager”, Cambridge,
Mass. :Harvard University Press.
Namazi, M. (1985). “A Critical Review of the Efficient Market Hypothesis”, Akron Business and
Economic Review, 27-35.
Ritter, J. R. (2003). “Behavioral Finance”, Pacific-Basin Finance Journal, 11, 429-437.
Salvatore, Dominik, Microeconomic Theory, Third Edition. McGraw-Hill, Inc., 1992.
Shafir, E. & Thaler, R. (2006). “Invest now, Drink later, Spend never: on the Mental Accounting
of Delayed Consumption”, Journal of Economic Psychology. ARTICLE IN PRESS.
Shiller, J. R. (2003). “From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance”, Journal of
Economic Perspectives, 17, 83-104.
Shiller, R. (1981). “Do Stock Market Prices Move too Much to be Justified by Subsequent
Changes in Dividends?”, American Economic Review, 71, 421-436.
Tversky, A. & Kahneman, D. (1974). “Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases”.
Science. 185: 4157. 31-45.
5731  بهار/ شماره هفدهم/سال پنجم

14

 فريدون رهنماي رودپشتي و حمید مهدويراد/ ... بررسي اثر ربايش در سیکلهاي تجاري و سرمايهگذاري



Vuolteenaho, T. (2002). “What Drives Firm-Level Stock Returns?”, Journal of Finance, 57, 64233

یادداشتها
1

- tick
- Woon K. Wong, Matthew C. Chang, Anthony H. Tu(2009)
3
- David D. Cho, Jeffrey Russell, George C. Tiao, Ruey Tsay ( 2003 )
4
- Abad and pascual, 2007.
5
- Kuserk et al., 1989.
6
- Tooma, Eskandar A., 2011.
7
- chan and Lakonishok, 1995.
8
- Chakravarty, 2001.
9
- sias, 2004.
2

17

5731  بهار/ شماره هفدهم/سال پنجم

