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چکیده
هدف این پژوهش تجزیه و تحليل تجربی ابعاد فراكتال بر شاخص بازده نقدي و قيمت سهام شركتهاي
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .در این راستا ،شاخص بازده نقدي و قيمت بورس اوراق بهادار
تهران مورد بررسی قرار گرفت .نمونه آماري پژوهش شاخص بازده نقدي و قيمت در دوره زمانی 1931-1931
میباشد .در این پژوهش با استفاده از تحليل  R/Sو توان هرست به بررسی تصادفی بودن سري زمانی بازده نقدي
و قيمت پرداختهشده است .تحليل  R/Sبه عنوان یک روش غيرخطی قوي براي بررسی سريهاي زمانی تصادفی
و تشخيص آنها از سريهاي زمانی غيرتصادفی كاربرد دارد كه مهمترین مزیت تحليل  R/Sعدم وابستگی به نوع
توزیع سري زمانی مربوط است .یافتههاي حاصل از این پژوهش نشان میدهد كه سري زمانی شاخص بازده
نقدي و قيمت مستقل و تصادفی نيست و داراي حافظه بلندمدت میباشد.
واژههای كلیدی :نظریه آشوب ،ابعاد فراكتال ،توان هرست ،گام تصادفی ،كارایی بازار.
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 -1مقدمه
از آغاز شکل گيري بازارهاي سرمایه ،شناخت و بررسی رفتار قيمت اوراق بهادار و قيمتگذاري داراییهاي
مالی ،همواره مورد توجه سرمایهگذاران و دانشگاهيان بوده است .همانطور كه شواهد نشان میدهد در دهه
اخير ،بازار سهام یکی از مهمترین مکانهایی بوده است كه سرمایهگذاران در آنجا سرمایهگذاري كردند و بازده
باالیی را از این بازار كسب كردهاند( .)Agwuegbo et al. 2010یکی از مهمترین مسائل در بازار سهام ،قيمت-
گذاري سهام میباشد .شيوه قيمتگذاري اوراق مورد معامله ،حاصل فعل و انفعال متغيرهاي مختلفی میباشد كه
هر یک به طریقی و با شدت متفاوتی بر قيمت اوراق مزبور تاثير میگذارد(خواجوي و قاسمی .)1931 ،پس از
قيمتگذاري اوراق بها دار ،تغييرات قيمت سهام یکی دیگر از مهمترین موضوعات مورد توجه هر سرمایهگذار
جهت خرید ،نگهداري و یا فروش اوراق بهادار است .تغييرات قيمت سهام در بورس اوراق بهادار امري عادي است
كه این تغييرات می تواند تحت تاثير عوامل مختلفی اعم از درون سازمانی و برون سازمانی قرار گيرد كه هركدام
از این عوامل میتوانند قيمت سهام را به نحوي دچار نوسان و تغييرات كند(افشاري .)1931 ،همچنين استفاده از
قيمت سهام در گذشته می تواند یکی از عوامل موثر جهت پيشبينی قيمت سهام در آینده باشد .بنابر نظریه
تئوري تکنيکی ،الگوي گذشته رفتار قيمت اوراق بهادار در گذشته ،در آینده به همان صورت تکرار خواهد
شد(نمازي . )1931 ،افراد به دالیل مختلف به الگوي رفتاري پيشبينی قيمت سهام روي میآورند .ناشناخته
بودن عوامل تاثير گذار دیناميک بر تغييرات قيمت سهام و نبود مدلهاي كامل براي توصيف هر یک از این
عوامل و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر ،دليلی براي روي آوردن به پيشبينی قيمت سهام از روش مبتنی بر سري
هاي زمانی شركتها است(خالوزاده و همکاران . )1931 ،در صورتی كه الگوي رفتاري تغييرات قيمت سهام قابل
كشف باشد سهامداران با ارزیابی سهام خود و دیگر سهام موجود در بازار میتوانند بهترین سهام را انتخاب و در
نتيجه اقدام به نگهداري ،فروش و یا بعضاً جایگزینی سهام خود با سهام دیگر نمایند(افشاري .)1931 ،از طرفی،
تکنيک هاي مختلفی جهت آزمون كارایی بازار وجود دارد .یکی از تکنيکهاي آزمون كارایی بازار تکنيک گام
تصادفی میباشد(نمازي . )1931 ،منظور از گام تصادفی قيمت سهام ،شرایطی است كه تغييرات قيمت سهام
روند خاصی ندارد و روند تغيير قيمت و الگوي رفتاري آن تصادفی و غير منظم است(جهانخانی و عبده تبریزي،
 .)1931ضرورت آزمون كارایی بازار از آنجا ناشی میشود كه بازار ،در صورت كارا بودن قيمت اوراق به درستی و
عادالنه تعيين میشود و تخصيص سرمایه كه مهمترین عامل توليد و توسعه اقتصادي است بهصورت مطلوب و
بهينه انجام می شود و عدم تایيد فرضيه بازار كارا به معنی وجود همبستگی در بازدهي هاي بازارهاي مالی می-
باشد .به منظور در نظر گرفتن همبستگیها در بازدهيها و قيمتهاي شاخصهاي مالی در بازار سهام پيترز فرضيه
بازار فراكتالی را مطرح نمود .این فرضيه دامنه وسيع تري براي رفتار بازدهي ها در نظر میگيرد .در فرضيه بازار
فراكتالی از نظریه فراكتال ها و هندسه فراكتالی و براي تعيين وجود همبستگی در نوع فرآیند رفتاري از آماره
نماي هرست استفاده میشود( . (Peters, 1994روشهاي مختلفی براي محاسبه نماي هرست وجود دارد كه
مهمترین این روشها ،تحليل  R/Sنام دارد.
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هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحليل تجربی ابعاد فراكتال بر شاخص بازده نقدي و قيمت و همچنين
بررسی وجود حافظه بلندمدت در تغييرات شاخص بازده نقدي و قيمت سهام شركتهاي پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران با استفاده از تحليل  R/Sمیباشد .براي رسيدن به هدف اصلی پژوهش سواالت زیر طراحی
شده است:
 آیا تغييرات شاخص بازده نقدي و قيمت مستقل از یکدیگرند؟
 آیا تغييرات شاخص بازده نقدي و قيمت داراي حافظه بلندمدت میباشد؟
به منظور دستيابی به اهداف پژوهش ،فرضيه زیر ارائه میشود:
تغييرات شاخص بازده نقدي و قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران مستقل از یکدیگر و بدون حافظه بلندمدت
میباشد.
در این پژوهش با استفاده از روش سري زمانی و تحليل ( )R/Sبراي اندازهگيري ابعاد فراكتال بر بازده
شاخص نقدي و قيمت استفاده میشود .تحليل  R/Sبه عنوان یک روش غيرخطی قوي براي بررسی سريهاي
زمانی تصادفی و تشخيص آنها از سري هاي زمانی غير تصادفی كاربرد دارد .بر پایه این تحليل ،وجود اثر حافظه
بلندمدت را می توان از اطالعات مربوط به بازده روزانه سهام شركتها و یا شاخص سهام بازار را ،به دست آورد.
همچنين یکی از مهمترین مزایاي تحليل  R/Sعدم وابستگی به توزیع سري زمانی مربوط است(خالوزاده و
همکاران .)1931 ،در این پژوهش جهت محاسبه توان هرست و بعد فراكتال شاخص بازده نقدي و قيمت ،از
تحليل  R/Sاستفاده شده است .در این پژوهش جهت آزمون گام تصادفی و وجود حافظه بلندمدت در بازار
بورس و همچنين آزمون كارایی بازار از تجزیه و تحليل ابعاد فراكتال بر شاخص بازده نقدي و قيمت ،استفاده
شدهاست.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
گام تصادفی
در سال هاي اخير تحقيقات تجربی زیادي در رابطه با كارایی بورس اوراق بهادار به عنوان معياري جهت
تعيين كارایی بازار ،مورد توجه قرار گرفته است .در یک بازار كارا ،رفتار قيمت اوراق بهادار نباید از الگوي خاصی
تبعيت كرده و تغييرات متوالی قيمتهاي اوراق ب هادار باید مستقل از یکدیگر بوده و از تئوري گام تصادفی پيروي
نماید(نمازي و شوشتریان .)1931 ،بعداز مطرح شدن نظریه گام تصادفی ،فرضيه بازارهاي كارا براي آزمون آن
بوجود آمد كه بر اساس این فرضيه بازارهایی كه از فرایند گام تصادفی تبعيت نمایند كارا میباشند .اما بر اساس
مطالعه مندلبروت در حاليکه همبستگی كوتاهمدت به احتمال زیاد بنيادي براي تدوین استراتژيهاي تجاري به
منظور كسب بازدهيهاي غيرمعمول ایجاد نمیكند ،اما وجود همبستگیهاي بلندمدت تحت شرایط معينی به
مفهوم آنست كه استراتژيهاي تجاري مبتنی بر قيمتهاي تاریخی ممکن است بطور سيستماتيک سودآور باشد.
بنابراین تشخيص نوع همبستگی در بازدهيهاي شاخصهاي بازارهاي مالی از اهميت فراوانی براي سرمایهگذاران و
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سياستگذاران مالی برخوردار است .در نتيجه ،فرضيه گستردهتر ار فرضيه بازار كارا كه فقط همبستگیهاي كوتاه-
مدت را در نظر میگرفت مطرح شد كه در این فرضيه همبستگیهاي بلندمدت نيز مورد توجه قرار میگرفت(
 . )Peters, 1994این فرضيه توسط پترز ،فرضيه بازار فركتالی ناميده شد .این فرضيه دالیل مبنی بر عدم
همبستگی را رد نمیكند اما دامنه وسيعتري را براي رفتار بازدهيها در نظر میگيرد.
نظریه آشوب
بنيان نظریه آشوب توسط ریاضی دانانی چون ادوارد لورنز و جيمزیورك در دهههاي  136١و  133١ميالدي
شکل گرفت .كلرت تئوري آشوب را این طور تعریف كرد" :مطالعه كمی رفتارهاي غيردورهاي بیثبات در
سيستمهاي دیناميک غيرخطی( .)Mc BRIDE, 2005انگاره اصلی و كليدي تئوري آشوب این است كه در هر بی
نظمی ،نظمی نهفته است .به این معنا كه نباید نظم را تنها در یک مقياس جستجو كرد .پدیدهاي كه در مقياس
محلی ،كامال تصادفی و غيرقابل پيشبينی به نظر میرسد چه بسا در مقياس بزرگتر كامال پایا و قابل پيشبينی
میباشد( .)Vsotelo, 2009طرفداران این نظریه بر این باورند كه در ميان الگوهاي ظاهراً پيچيده پدیدههاي
مختلف ،از سيستمهاي هواشناسی گرفته تا هر پدیده دیگري از جمله سازمانها و بازارهاي بورس ،نوعی نظم
وجود دارد( .)Weiss, 1992طبق نظریه آشوب غيرقابل پيشبينیترین (آشفتهترین) سيستمها نيز همواره در
محدوده مرزهاي معينی حركت میكنند و هرگز از آن خارج نمیشوند كه معموال در درون این بینظمی و
آشوب ،الگویی از نظم وجود دارد كه به طور شگفت انگيزي زیبا است(رضائيان.)193١ ،
هندسه فراكتال ،توصیفگر جهان طبیعت
اگرچه آشوب نظریهاي است كه بر موضوعات گوناگون اجتماعی و سياسی و اقتصادي نظر دارد ،اما نيازمند
زبانی براي تصویر سازي مفاهيم خود بود و این عرصهاي بود كه هندسه آشوب یا فراكتالها خلق كردند .فضاي
فراكتالی همچون زبانی نوین ،در توصيف ،مدلسازي و تحليل تشکلهاي بغرنج بهكار میآید؛ ليکن در زبان
سنتی كه بر اساس فضاي اقليدسی مبتنی است ،اجزا و اشکال ،مانند خط ،دایره و كره ،كامال مرئی و آشنا
هستند؛ حال آنكه عناصر زبان جدید  ،تن به مشاهده مستقيم و ظاهري نمیسپارند .این زبان نوپا ،عموما
متشکل از الگوریتمهایی است كه توسط رایانهها ،به اشکال ،ساختارها و شمایل منتظم ،تبدیل میشوند؛ و از
آنجا كه گنجينه وسيعی از الگوریتمها و روشهاي محاسباتی را در بر میگيرد ،از گنجایش الزم براي در اختيار
نهادن ابزار تحليل توانمندي برخوردار است( .) Peitgen et al. 1992تعداد ابعاد فضا ،در هندسه اقليدسی ،همواره
عددي صحيح و غيراعشاري(یکبعدي ،دوبعدي و سه بعدي) است؛ اما در فضاي فراكتالی ،میتواند عددي
غيرصحيح و اعشاري باشد .بعد فراكتال ،عددي است كمی كه به چگونگی قرار گرفتن اشيا در فضاي مربوط به
خود وابسته است كه یکی از روشهاي بدست آوردن بعد فراكتال ،محاسبه توان هرست و كم كردن آن از عدد
 1میباشد( .)Voss et al. 1985; Peitgen et al. 1992مطالعه پدیدههاي برخوردار از فضاي ابعادي فراكتالی ،در
سالهاي اخير ،با اقبال شایان توجهی مواجه بوده و عرصه هاي گوناگونی از فرآیندهاي فيزیکی ،فنی و زیستی را
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دربرگرفته است .بویژه بسيا ري از فرآیندها و موجودات طبيعی ،از خواص الزم براي توصيف و مدلبندي در
فضاي فراكتالی برخوردار هستند؛ مانند درختان ،كوهها ،ابرها ،خوشهها ،كهکشانها(فقيه .)1933 ،بنابراین
هندسه فراكتالی وسيله و مفهومی نوین است كه امکان توصيف ریختهاي طبيعی را ميسر كرده است .بنياد
هندسه فراكتالی بر این فرض استوار است كه اشکال طبيعی ،خودهمانند هستند و از تکرار قانونمند یک بلوك
آغازین ایجاد شدهاند و از طرفی دیگر ،اجسام همانند اشکال در دنياي واقعی داراي ابعاد متفاوت
هستند(.)Peitgen et al. 1992
در روانشناسی و علوم رفتاري هم كوششهایی براي بهرهگيري از نظریه فراكتال در تدوین مدلهاي كمی به
عمل آمده است()Schroeder, 1991؛ و همچنين بهرهگيري از نظریه فراكتال میتواند فراهمكننده معيارهایی
كمی براي سنجهها و شاخص هاي مدیریتی در ارزیابی و مقایسه فرآیندهاي رشد و توسعه ،استحکام و انسجام
سازمانها ،شبيه سازي ،تصميمگيري و مانند اینها باشد(فقيه.)1933 ،
كاربرد نظریه آشوب و فراكتال در بازارهای مالی
مدلهایی كه بر اساس چارچوب سيستمی میباشند تالش محققين بر این است كه از روابط سادهشده
استفاده نمایند ،و بر این مبنا پيشبينی میكنند كه با این وضعيت سيستم چگونه رفتار خواهد كرد .بنابراین،
"دليل و تاثير "در این مدلها به صراحت تعریف میشوند( .)Rosenblum & Kuttner, 2006براي مثال فرض
اصلی مدلهاي قيمتگذاري داراییهاي سرمایه اي این است كه برگشت سرمایه تابعی خطی یا تناسبی از
ریسک میباشد .دو فرض وابستگی و رابطه خطی به ما اجازه می دهند یک مدل ساده ریاضی براي توضيح این
ارتباط بسازیم .دیگر فرض مشترك بين مدلهاي ساده شده ،این است كه سيستمهاي تحت مطالعه هرگاه به
خود وانهاده شود به سمت تعادل پيشمیرود( .)Rosenblum & Kuttner, 2006با این ساده انگاري امکان
كاربردي شدن یک مدل بسيار كاهش مییابد .تحت فرضيات مدل ساده شده نمیتوان بر بسياري از مسائل فایق
آمد .دانش نوین ،مطالعه رفتار پویاي مدل هاي غير خطی را تحت عنوان رفتار آشوبی فراهم آورده است .شاید
بزرگترین كمک نظریه آشوب انگيزهبخشی براي پژوهش در رفتار پيچيده سيستمهاي پویا باشد(.)Gleick, 1993
بطور مثال ،اگر نمودار پالت بازده بازار سهام را به صورت ساعتی ،روزانه ماهيانه یا ساليانه بدون هرگونه نشانی از
زمان ترسيم كنيم ،به احتمال زیاد قادر به تشخيص الگویی مبنی بر تميز ادوار زمانی نخواهيم بود .اما با استفاده
از نظریه آشوب میتوان نشان داد كه سريهاي زمانی آشوبی غالباً چرخههایی نامتناوب و رفتار روندي قویی را
نشان میدهند و یا به عبارت دیگر میتوان الگوهاي ادواري (سيکلی) را تشخيص داد اما زمان شروع و پایان آن-
ها قابل پيشگویی نيستند .در طول این ادوار با زده مثبت از بازده مثبت پيروي میكنند و بازده معکوس نيز به
همين ترتيب ،اما گذار از هر مرحله به مرحله دیگر غيرقابل پيشبينی و ناگهانی است .از طرفی دیگر ،هم در
فيزیک و هم در مالی ،هدف از نظریه آشوب و فراكتال مطالعه رفتار دورهاي غيرخطی حساسيت سيستم به
شرایط اوليه كه منجر به جاذبهاي عجيب میشود ،است .بر این اساس ،رفتار آشوبگونه جزء جدایی ناپذیر
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یک سيستم است اما در صورتی كه الگوي مشخص و قابل پيش بينی و با دوره تناوب ثابت در رفتار بازار به
وجود آید این الگو دليل بر وجود حافظه بلندمدت در بازار و عدم وجود رفتار آشوبگونه است.
مروری بر پیشینه پژوهش
خالوزاده و همکاران ( )1931در پژوهش خود تحت عنوان "آیا قيمت سهام در بازار بورس تهران قابل پيش
بينی است؟" به بررسی موردي قيمت سهام شركت شهد ایران پرداختند .در این پژوهش از روش تحليلی R/S
جهت پيشبينی قيمت شركت شهد ایران استفاده شد .نتایج این پژوهش نشان میدهد كه سري قيمت شركت
شهد ایران ماهيت غيرتصادفی دارد و ميانگين حافظه بلندمدت در مورد شركت شهد ایران در حدود  1١روز
میباشد.
مشيري ( )1931در مقاله اي با عنوان " مروري بر نظریه آشوب و كاربردهاي آن در اقتصاد" به معرفی
نظریه آشوب پرداخت .در این مقاله ،وي با توجه به نو بودن ادبيات آشوب و بی نظمی ،مفاهيم اوليه و ریاضی آن
را تشریح و سپس كاربردهاي متنوع نظریه آشوب ،به ویژه در اقتصاد را بيان كرد .همچنين ،وي روشهاي
گوناگون آزمون آشوب كه در واقع بيشترین جنبه كاربردي نظریه را دارد بيان كرد.
تهرانی و همکاران ( )1931در مقالهاي با عنوان "همبستگی متقابل شاخصهاي بورس اوراق بهادار تهران با
استفاده از تحليل چندفراكتالی همبستگیهاي بدون روند شده" به بررسی ساختار همبستگی ميان شاخص قيمت
بازار بورس اوراق بهادار تهران و شاخصهاي مالی و صنعت در دوره زمانی  1931-1931پرداختند .نتایج پژوهش
آنان بيانگر وجود نوعی رابطه مقياسی ميان این شاخصها بود كه در آن شدت تفاوت رابطه مقياسی ميان شاخص
هاي مالی و صنعت بيش از سایر شاخصها است.
رهنماي رودپشتی و پدرام ( )1931در مقالهاي با عنوان " آناليز فراكتالی شاخص بورس اوراق بهادار تهران
به روش  "RSبه بررسی كارایی بازار و معرفی بازار فركتالی پرداختند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد
كه تغييرات روزانه شاخص بورس اوراق بهادار با تغييرات روزهاي آتی و تغييرات هفتگی با تغييرات هفته هاي
آینده همبستگی دارد كه در این حالت سري زمانی خاصيت فراكتالی دارد.
رهنماي رودپشتی و كالنتري دهقی ( )1939در پژوهشی به عنوان "مدلهاي مولتی فركتال در علوم مالی:
ریشه ،ویژگیها و كاربردهاي آنها" به این نتيجه رسيدند كه پویایی بازار سرمایه موجب شده است كه
رویکردها ،شيوه ها و مدلهاي تحليل بازار در حال تحول باشد ،همچنين در خوشهبندي نوسانات سريهاي زمانی
مالی ،مقياسهاي كوچکتر مدنظر قرار میگيرد.
سرليتين و شينتانی ( )1١١9به بررسی روند گام تصادفی و آشوبناك در شاخص داوجونز بورس سهام امریکا
پرداختند .این محققين شاخص روزانه داوجونز بورس سهام امریکا را در دوره زمانی  1313-1١١١با استفاده از
توان لياپانوف آزمون كردند .نتایج این پژوهش نشان می دهدكه سري زمانی شاخص داوجونز بيشتر از یک روند
تصادفی پيروي میكند تا اینکه از یک روند آشوبناك پيروي كند.
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توماس ( )1١١3در پژوهشی تحت عنوان " تجزیه و تحليل ابعاد فراكتال بر بازده داراییهاي چين" به
بررسی وجود گام تصادفی در بازار سهام چين پرداخت .در این پژوهش توماس بازارهاي شانگهاي و شانزن كه
دو بازار مهم در چين می باشند را مورد بررسی قرار داد .او با استفاده از توان هرست كه ابزاري جهت آزمون ابعاد
فراكتال می باشد ،تغييرات شاخص سهام این دو بازار را مورد تجزیه و تحليل قرار داد .روش توماس به این
صورت بود كه ابتدا بازارهاي شانگهاي و شانزن را به عنوان دو بازار جدا و مستقل از هم در نظر گرفت .سپس
دوره زمانی مورد بررسی را از سال  1333تا  1١١6انتخاب كرد .در مرحله بعد با استفاده از توان هرست ابعاد
فراكتال این بازارها را محاسبه و سپس كارایی دو بازار را نسبت به هم مقایسه كرد .همچنين توماس توان
هرست دو بازار را با توان هرست گروه شبيه سازي شده مقایسه كرد .نتایج پژوهش توماس نشان داد كه هيچ
كدام از دو بازار شانگهاي و شانزن داراي كارایی در سطح ضعيف نمیباشند اما بازار شانگهاي كارایی بيشتري
نسبت به بازار شانزن دارد.
نوروززاده و جعفري ( )1١١3در پژوهشی تحت عنوان "تحليل چند فراكتالی نوسانات روندزدایی شده
شاخص كل بورس تهران" شاخص قيمت كل سهام بورس اوراق بهادار تهران را در دوره  1939-1939مورد
بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنان نشان می دهد رفتار فراكتالی بازار تهران با روند فراكتالی گام تصادفی
اختالف اختالف چشمگيري دارد.
یو و همکاران ( ) 1١11با استفاده از ابعاد فراكتال بار دیگر كارایی بازار چين را در سطح ضعيف آزمون
كردند .این محققين روند تغييرات قيمت سهام را با استفاده از روش  R/Sمورد تجزیه و تحليل قرار دادند .نتایج
پژوهش آنان نشان داد كه بازار سهام چين در سطح ضعيف كارا نمیباشد.
چن و زیدي ( ) 1١11با استفاده از توان هرست بازارهاي مالزي و هندوستان را طی سال 133١-1١١3
مورد بررسی قرار دادند .این محققين دوره زمانی  133١-1١١3را به سه دوره  133١-1336به عنوان دوره قبل
از بحران مالی آسيا ،دوره زمانی  1336-1333به عنوان دوره بحران مالی آسيا و دوره  1333-1١١3به عنوان
دوره بعد از بحران مالی آسيا تقسيم كردند .نتایج پژوهش آنان نشان میدهد كه هيچ حافظه بلندمدتی در
بازارهاي مالزي و هندوستان پس از بحران مالی آسيا وجود ندارد .همچنين نتایج پژوهش آنان نشان میدهد كه
بازارهاي مالزي و هندوستان در دوره زمانی  1١١3-1333درسطح ضعيف كارا می باشد.
 -3روششناسی پژوهش
آزمون نماي هرست برمبناي مطالعاتی است كه هرست براي تشخيص فرایند ورودي جریان آب در سدي كه
برروي رودخانه نيل میساخت ،انجام داد .جریان ورودي آب در سدها معموالً تصادفی فرض میشدند ،ولی هرست
با مطالعه دادههاي دورههاي گذشته به وجود چرخههاي نامتناوبی در جریان ورودي آب پیبرد .روش مطالعه
وآزمون هرست به تدریج به سایر پدیدهها نيز كه درظاهر تصادفی به نظر میرسند ولی ممکن است از یک الگوي
منظمی برخوردار باشند ،تعميم داده شد .روش انجام آزمون به شرح زیر است(:)Voss et al. 1985; Peters, 1994
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یک سري زمانی  X=X1,...,Xnرا درنظر بگيرید .ابتدا ،مقياس دادهها به صورت زیر تغيير یافته و یا به عبارتی
نرمال میشود:
رابطه ()1

, r = 1,…,n

كه در آن  Xmميانگين سري است .در مرحله بعد ،سري زمانی جدیدي به صورت زیر محاسبه
رابطه ()1

میشود.

, r = 2,…,n

از آنجا كه ميانگين  Zصفر است ،آخرین مقدار  ،Yیعنی  ،Ynهميشه صفر خواهد بود .دامنه تعدیل شده برابر
خواهد بود با:
رابطه ()9
بدیهی است كه چون ميانگين  Yصفر است ،حداكثر آن هميشه بزرگتر یا مساوي صفر و حداقل آن هميشه
كوچکتر یا مساوي صفر خواهدبود .بنابراین ،دامنه تعدیلشده ) (Rnهميشه غيرمنفی خواهد بود .هرست با
استفاده از قاعده نصف در آمار رابطه زیر را تعریف كرد:
رابطه ()9

) (

كه در آن R ،دامنه تجدید مقياس شده S ،انحراف معيار سري زمانی a ،عدد ثابت n ،تعداد مشاهدات و  Hنماي
هرست هستند .فرمول باال را می توان به طور تقریبی به صورت زیر نوشت:
رابطه ()1

) (

 Hرا توان هرست نيز می نامند .توان هرست همانندي دو پيشامد پياپی را نشان میدهد .توان هرست به
كمک محاسبه شيب منحنی) log (R/S) / log (nو با استفاده از روش رگرسيون در حوزه تغييرات  Nبه دست می
آید .بيشترین مقدار به دست آمده نمایانگر ميانگين دوره گردش متناوب الگو است .در عمل ،میتوان با انجام یک
رگرسيون ،ضریب نماي هرست ) (Hرا برآورد كرد .طبق نتایج هرست ،اگر مقدار نماي هرست برابر با  ١/1شد
داللت بر یک فرایند مستقل دارد .همچنين بعد فراكتالی سریهاي زمانی ميزان ناهمواري و نوسانات آن را نشان
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ميدهد .بعد فراكتالی یک خط برابر  1و براي یک صفحه برابر  1است ،بنابراین بعد فراكتالی یک سریزمانی بين 1و
 1قرار دارد.
رابطه بعد فراكتالی و نماي هرست یکسري زمانی از رابطه ( )6به دست می آید:
D=2-H
رابطه ()6
كه:
 :Dبعد فركتال
 :Hنماي هرست
اگر نماي هرست بين  ١/1و  1قرار گيرد ،داللت بر یک سري زمانی دوامدار با حافظه بلندمدت دارد و در نهایت
اگر ،نماي هرست برابر با یک مقدار مثبت ولی كمتر از  ١/1شد ،داللت بر بی دوام بودن فرایند دارد.
در این پژوهش ابتدا توان هرست و بعد فراكتال با استفاده از نرمافزار مطلب  1١1١محاسبه و سپس با
استفاده از نرم افزار  SPSSبعد فر اكتال محاسبه شده مربوط به سري زمانی ،با بعد فراكتال مربوط به سري
زمانی گروه شبيهسازي شده گام تصادفی ،مقایسه و آزمون شده است.
 -4متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آن
این پژوهش فقط شامل دو متغير میشود .متغير وابسته بازده شاخص نقدي و قيمت میباشد .دوره زمانی،
متغير مستقل این پژوهش میباشد و به وسيله فواصل روزانه اندازهگيري میشود .شاخص قيمت و بازده نقدي
یا همان شاخص بازده كل با نماد  TEDPIXاز فروردین  1933در بورس تهران محاسبه و منتشر شده است.
تغييرات این شاخص نشانگر بازده كل بورس است و از تغييرات قيمت و بازده نقدي پرداختی ،متاثر میشود.
شاخص قيمت و بازده نقدي را میتوان یکی از دقيقترین شاخصهاي محاسبه در بورس تهران به حساب آورد
زیرا هر دو مولفه تقسيم سود در شركت ها و بازده سهام بر اثر افزایش قيمت سهام شركتها در آن ،مدنظر قرار
گرفته است  .شاخص بازده نقدي و قيمت از دو قسمت تشکيل شده است(سایت رسمی بورس اوراق بهادار
تهران):
 )1بازده ناشی از دریافت سود سهام( سود نقدي)
 )1بازده ناشی از تغييرات قيمت سهام(سود سرمایهاي)
نرخ بازده هم براي دورههاي گذشته و هم براي دورههاي آینده قابل محاسبه است .جهت محاسبه درآمد سهم
در طول یک دوره ،اگر  Dtسود نقدي سهم در یک دوره مالی و  Ptو  Pt-1قيمت سهم در ابتدا و انتهاي دوره یاد
شده باشد آن گاه درآمد هر سهم ( )Eبرابر است با:
رابطه ()6

)Et = Dt + (Pt - Pt-1
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با تقسيم این معادله بر  ،Pt-1بازده سهم ( )Yدر طول دوره به دست میآید:
رابطه ()3

Yt = (Dt/ Pt-1) + (Pt - Pt-1) / Pt-1

با توجه به معادله باال ،بازدهی سهام همواره مثبت نيست و با توجه به ميزان تغييرات قيمت در دوره
نگداري و ميزان پرداخت سود نقدي در پایان دوره مالی ممکن است مثبت ،صفر و یا منفی شود .قسمت دوم
معادله باال نشان دهنده تغييرات قيمت سهم است كه با ضرب آن در تعداد سهام شركتهاي پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار ،می توان بازده قيمتی كل بازار را به صورت ميانگين وزنی به دست آورد:
1١١

رابطه ()3

∑

= TEPIXt

 : pitقيمت شركت iام در زمان
 : qitتعداد سهام منتشره شركت iام در زمان t
 : Dtعدد پایه در زمان  tكه در زمان مبداء برابر  ∑pioqioبوده است
 : Pioقيمت شركت iام در زمان مبدأ
 : qioتعداد سهام منتشره شركت iام در زمان مبدأ
t

جامعه آماري این پژوهش كليه شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند .بدین منظور
شاخص بازده نقدي و قيمت بورس اوراق بهادار تهران طی سال مالی  31-31مورد بررسی قرار گرفته است.
جهت بررسی دقيقتر وجود حافظه بلندمدت در شاخص بازده نقدي و قيمت ،در سه دوره زمانی  31-31و -36
 31و  33-31مورد بررسی قرار میگيرد.
 -5فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظري ،پيشينه ،هدف و سوالهاي پژوهش ،فرضيههاي زیر در این پژوهش مورد بررسی قرار
میگيرد:
 )1تفاوت معناداري ميان بعد فراكتال شاخص بازده نقدي و قيمت سهام شركتهاي پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1931-1931و بعد فراكتال گروه شبيه سازي شده گام
تصادفی وجود دارد.
 )1تفاوت معناداري ميان بعد فراكتال شاخص بازده نقدي و قيمت سهام شركتهاي پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1931-1936و بعد فراكتال گروه شبيه سازي شده گام
تصادفی وجود دارد.
 )9تفاوت معناداري ميان بعد فراكتال شاخص بازده نقدي و قيمت سهام شركتهاي پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1933-1931و بعد فراكتال گروه شبيه سازي شده گام
تصادفی وجود دارد.
00
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جدول  -1آزمون آماری فرضیه 1
پارامتر
191١
١/113911
١/١١31169
١/3113١9
93/316
1/133136
١/١١١
%1

Hypothesis 1- testing

تعداد مشاهدهها
توان هرست گروه شبيه سازي شده گام تصادفی
انحراف استاندارد
توان هرست گروه تجربی
آماره t
بعد فراكتال
P-value

سطح معنادار
رد

H0

جدول -2آزمون آماری فرضیه 2
پارامتر
1111
١/113911
١/١١31169
١/31113١
93/191
1/13399
١/١١١
%1

Hypothesis 2- testing

تعداد مشاهدهها
توان هرست گروه شبيه سازي شده گام تصادفی
انحراف استاندارد
توان هرست گروه تجربی
آماره t
بعد فراكتال
P-value

سطح معنادار
رد

H0

جدول -3آزمون آماری فرضیه 3
پارامتر
1113
١/113911
١/١١31169
١/319311
96/١16
1/131133
١/١١١
%1

Hypothesis 3- testing

تعداد مشاهدهها
توان هرست گروه شبيه سازي شده گام تصادفی
انحراف استاندارد
توان هرست گروه تجربی
آماره t
بعد فراكتال
P-value

سطح معنادار
رد

H0
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 -6نتایج پژوهش
فرضيه هاي این پژوهش جهت اینکه آیا شاخص بازده نقدي و قيمت بورس اوراق بهادار تهران داراي حافظه
بلندمدت میباشند یا خير ،آزمون شدند .حافظه بلندمدت ارتباط مستقيم با ابعاد فراكتال دارد .ابعاد فراكتال
دادههاي مستقل و داراي روند تصادفی برابر  1.1و یا به عبارتی داراي توان هرست  ١.1میباشند كه در این
صورت رفتار سري آشوبگونه خواهد بود .در صورتی كه توان هرست بزرگتر از  ١.1یا ابعاد فراكتال كوچکتر از
 1.1باشد سري زمانی تصادفی نبوده و داراي حافظه بلندمدت میباشد و اگر توان هرست كوچکتر از  ١.1و یا
ابعاد فراكتال بزرگتر از  1.1باشد سري زمانی بیدوام است( .)Peitgen et al. 1992جهت محاسبه بعد فراكتال
شاخص بازده نقدي و قيمت سهام ،هر سه گروه فرضيهها با استفاده از تجزیه و تحليل  R/Sمورد تجزیه و تحليل
قرار گرفتند .عالوه براین ،تجزیه و تحليل  R/Sدوره تناوب حافظه بلندمدت را نشان میدهد.
یافتههاي حاصل از آزمون فرضيه اول ،حاكی از آن است كه اختالف معناداري ميان بعد فراكتال شاخص
بازده نقدي و قيمت در دوره زمانی  1931-1931و بعد فراكتال گروه گام تصادفی شبيهسازي شده وجود دارد.
فرضيه  1تکرار حافظه بلندمدت بازده نقدي و قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران را طی سال 1931-1931
آزمون میكند .مقدار  p-valueگزارش شده برابر  ١.١١١میباشد كه نشان دهنده رد شدن فرضيه  H0در سطح
معنادار  1درصد است .توان هرست  ١.3113١9و ابعاد فراكتال  1.133136در دوره  99١روزه نشان دهنده
ت صادفی نبودن شاخص بازده نقدي و قيمت در دوره زمانی  1931-1931است .به عبارتی دیگر شاخص بازده
نقدي و قيمت در این دوره زمانی داراي حافظه بلندمدت میباشد.
یافتههاي حاصل از آزمون فرضيه دوم ،حاكی از آن است كه اختالف معناداري ميان بعد فراكتال شاخص
بازده نقدي و قيمت در دوره زمانی  193١-1939و بعد فراكتال گروه گام تصادفی شبيهسازي شده وجود دارد.
فرضيه  1تکرار حافظه بلندمدت بازده نقدي و قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران را طی سال 1931-1936
آزمون میكند .مقدار  p-valueگزارش شده برابر  ١.١١١میباشد كه نشان دهنده رد شدن فرضيه  H0در سطح
معنادار  1درصد است .توان هرست  ١.31113١و ابعاد فراكتال  1.13399در دوره  99١روزه نشان دهنده
تصادفی نبودن شاخص بازده نقدي و قيمت در دوره زمانی  1931-1936و وجود حافظه بلندمدت در این دوره
زمانی است.
یافتههاي حاصل از آزمون فرضيه سوم ،حاكی از آن است كه اختالف معناداري ميان بعد فراكتال شاخص
بازده نقدي و قيمت در دوره زمانی  1933-1931و بعد فراكتال گروه گام تصادفی شبيهسازي شده وجود دارد.
فرضيه  9تکرار حافظه بلندمدت بازده نقدي و قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران را طی سال 1933-1931
آزمون میكند .مقدار  p-valueگزارش شده برابر  ١.١١١میباشد كه نشان دهنده رد شدن فرضيه  H0در سطح
معنادار  1درصد است .توان هرست  ١.319311و ابعاد فراكتال  1.131133در دوره  99١روزه نشان دهنده
تصادفی نبودن شاخص بازده نقدي و قيمت در دوره زمانی  1933-1931و وجود حافظه بلندمدت در این دوره
زمانی است.
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سال پنجم /شماره هجدهام /تابستان 5971

تجزيه و تحلیل تجربي ابعاد فراکتال بر شاخص بازده نقدي و  / ...شکراله خواجوي و هادي عبدي طالببیگي

 -7نتیجه گیری و بحث
یکی از مفروضات بنيادي كه در بسياري از مدلها و الگوها نظير مدل قيمت گذاري داراییهاي سرمایهاي
( )CAPMكاربرد دارد ،كارایی بازار میباشد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد كه توان هرست در بازه
زمانی  1931-1931بزگتر از  ١.1و بعد فراكتال در این دوره زمانی بين  1.1و  1میباشدكه نشان دهنده آن
است كه تغييرات شاخص بازده نقدي و قيمت مستقل از یکدیگر نيست و یا به عبارتی تغييرات شاخص بازده
نقدي و قيمت از گردش تصادفی پيروي نمیكند.
بطور كلی یافتههاي حاصل از پژوهش نشان میدهد كه:
 )1تغييرات متوالی قيمت سهام شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مستقل از یکدیگر
نيستند و به بيان كاملتر قيمت سهام مستقل از قيمتهاي سهام در گذشته نمیباشد و یا به عبارت
دیگر با توجه به مدل بازار كارا ،بورس اوراق بهادار در سطح ضعيف كارا نمیباشد.
 )1شاخص بازده نقدي و قيمت بورس اوراق بهادار تهران خاصيت فراكتالی دارد كه این خاصيت بيانگر آن
است كه شاخص بازده نقدي و قيمت داراي حافظه بلندمدت میباشد.
همچنين باتوجه به مستقل نبودن تغييرات شاخص بازده نقدي و قيمت و وجود حافظه بلندمدت در
تغييرات شاخص بازده نقدي و قيمت می توان نتيجه گرفت كه بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعيف كارا
نمی باشد .با توجه به نتایج مطالعه به سرمایه گذاران و فعاالن بازار سرمایه پيشنهاد میشود كه از نتایج این
پژوهش در تحليل كاركرد بازار جهت تصميم گيري در خرید و یا نگهداري سهام استفاده كنند.
نتایج این پژوهش از لحاظ آزمون كارایی بورس اوراق بهادار با یافتههاي نمازي و شوشتریان ( ،)1931فدائی
نژاد ( ،)1939خالوزاده و همکاران ( ،)1931افشاري ( ،)1931سينایی و همکاران ( ،)1939قاليباف و ناطقی
( ،)1931تهرانی و همکارن( ،)1933نوربخش و همکارن( )1933و عباسيان و همکاران ( )1931منطبق و
برخالف یافتههاي بيدگلی و باطانی( ،)1939شيركوند و همکاران( )1933میباشد .از طرفی با توجه به اینکه
شرایط بازار و رقابت در كشورها و دورههاي زمانی متفاوت ،میتواند بر نتایج پژوهش تاثيرگذار باشد ،میبایست
این عوامل را در مقایسهها لحاظ كرد.
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