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Absterct
Studies investigating shareholders' overreaction biase have implications for
investor misstatement of corporate performance. Investors value stocks with good
past performance above their intrinsic value and stocks with poor past financial
performance below their intrinsic value. After some time when investors realize
that their previous expectations were not right, the stock price returns to its
intrinsic and fair value. The present study investigates the overreaction biase of
Tehran Stock Exchange shareholders. The research time period is 10 years from
2008 to 2017. The statistical population of the research is the companies listed in
Tehran Stock Exchange. The research method is portfolio test. The results were
analyzed by t-test. The results show that the shareholders in Tehran Stock
Exchange have overreaction than the abnormal stock return.
Keywords: overreaction, cumulative abnormal return,Testing period, formation
priod, Winners portfolio, Losers portfolio
JEL Classification: G40
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چکیده
پژوهشهایی ﻛﻪ وجود خطای ادراﻛی بیشواﻛنشی ﺳﻬاﻣﺪاران را ﻣورد بررﺳی قرار دادهانﺪ
حـــاﻛی او واﻛـــنش نادرﺳـ ـ ﺳرﻣایﻪگذاران بـ ـﻪ ﻋﻤﻠﻜـ ـرد گذﺷـ ـﺘﻪ ﺷرﻛ ها هسﺘنﺪ.
ﺳرﻣایﻪگذاران ،ﺳﻬامهای با ﻋﻤﻠﻜرد گذﺷﺘﻪی خوب را باﻻﺗر او اروش ذاﺗیﺷان و ﺳﻬامهای
با ﻋﻤﻠﻜرد ﻣاﻟی گذﺷﺘﻪ ضعیف را پایینﺗر او اروش ذاﺗیﺷان ،اروشگذاری ﻣیﻛننﺪ .بعﺪ او
ﻣﺪﺗی وقﺘــــی ﺳرﻣایﻪگذاران ﺗشﺨیﺺ دهنﺪ ﻛﻪ انﺘﻈارات قﺒﻠی آنها ﺻﺤیﺢ نﺒوده اﺳ ،
قیﻤ ﺳﻬام بــﻪ اروش ذاﺗـی و واقعی خود ،باوﻣیگردد .پژوهش حاضر بﻪ بررﺳی خطای
ادراﻛی بیشواﻛنشــی ﺳﻬاﻣﺪاران بـــــورس اوراق بﻬادار ﺗﻬران ﻣیپرداود .دورهی وﻣانی
ﺗﺤﻘیﻖ ،دهﺳاﻟﻪ او ﺳال  7831ﺗــا  7831اﺳ  .جاﻣعــﻪی آﻣــاری ﺗﺤﻘیـﻖ ،ﺷرﻛ های
پذیرفﺘﻪ ﺷــﺪه در بورس اوراق بﻬادار ﺗﻬران اﺳ  .جﻬ ﺗجزیﻪ و ﺗﺤﻠیل نﺘایﺞ او آوﻣون
آﻣاری  tبﻬره گرفﺘﻪ ﺷﺪه اﺳ  .نﺘایﺞ بﻪ دﺳ آﻣﺪه حاﻛی او آن اﺳ ﻛـــﻪ ﺳﻬاﻣﺪاران در
بورس اوراق بﻬادار ﺗﻬران با ﺗوجﻪ بﻪ باوده غیرﻋادی انﺒاﺷـــﺘﻪ ﺳﻬام ،دارای خطای ادراﻛی
بیشواﻛنشی هسﺘنﺪ.

واژههای كلیدی :خطای بیشواﻛنش ـی ،باوده غیرﻋادی انﺒاﺷــﺘﻪ ،پرﺗ وی برنﺪه ،پرﺗ وی
باونﺪه
طبقهبندی G40 :JEL
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مقدمه
در دو دههی اخیر تحقیقات وسیعی كه ارتباط بین بازده سهام و معیارهای عملکرد
مالی گذشتهه همون ررو ها ،ستندها ،رریا نقد و بازده سهام را بررسی نمایند
انجامشتده است ا این مطالعات به این منضنع ،سندی

داده اس

كه آیا معیارهای

عملکرد واحتد تجتاری میتنانتد بتازدههای آتی ستتتهام را یشبینی نمایدا بر این
استتا  ،یم
دستتت

ستتهام واحدهای تجاری كه عملکرد مالی گذشتتهه معتتاعدی را به

آوردهاند باالتر از ارز

خند ،یم گذاری میشتتتنندا یم

واحدهای تجاری سرانجام به ارز

ستتتهام این

اصلی و ذاتی بازمیگردد و بازدههای ایینی را

در طنل دوره بلندمدت كعب میكنندا از طرف دیگر واحدهای تجاری كه عملکرد
مالی ضتتعیفی را در گذشتتهه تجربه نمندهاند ،زیر یم
بعداً ستتتهام آ ها بازده باالتری به دستتت

ارز گذاری میشتتنند و

میآورد ()De Bondt & Thaler, 1985ا

مطالعات مهعدد اخیر از این تﺌنری كه بازارهای سرمایه تمایﻞ دارند به اخبار مالی
كامالً حعا

باشند ﺸهیبانی میكنندا بدین معنی كه بعد از یﻚ ارﺰایش زیاد یا یﻚ

كاهش زیاد در یم های سهام در بازار ،حركات معکن
اس

یم  ،ابﻞمﺸتتاهده

()Dissanaike,2015ا ستترمایهگذارا  ،نرخ رشد سندهای گذشهه شرك

را به

آینده تعمیﻢ میدهندا آ ها سهام با عملکرد گذشهه خیلی ضعیﻒ را میرروشتتند و
سهام با عملکرد نی را میخرند

(Chiao, 2005

& )Huengا محققا دو اعده

بازار ستهام را یعنی خطای ادراكی رراواكنﺸی و عکسالعمﻞ كمهر از اندازه را منرد
بررستی رار دادهاندا یکی از شناهد نﺸا میدهد كه این دو ،كارایی بازار را نقض
میكنند ()Bloomfield & etl, 2000ا
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شتاید هیچ منضنعی در ادبیات مالی اخیر ،بحث برانگیﺰتر از این سؤال نباشد
كه آیا سترمایهگذارا در تعیین یم

سهام ،منطقی عمﻞ میكنند یا خیر؟ در نظریه

بتازار كتارآمتد ستتترمایه ،راما )1991( 1به دو ررض بعتتتیار مهﻢ تنره داردا اوالً
سترمایهگذارا در تصتمیﻢگیریهای خند در بازار دارای ررهار منطقی هعهندا ثانی ًا
آ ها بر اسا

آخرین اطالعات و اخبار ،ا دام به خرید و ررو

و برای تعیین منصتتتفتانته بند یمت

اوراق بهادار كرده

اوراق بهادار ،درای

كاری دارند (مرادی و

نیکبخ )1811 ،ا طبق مفروضتات بازار كارای سرمایه ،یم

سهام به طنر منطقی

تعیین شتده و منعکس كننده تمام اطالعات در دستهر
بعتتتیار زیادی از ررهار غیرعادی یم

در بازار است م اما شناهد

ستتتهام همانند خطای ادراكی رراواكنﺸتتتی

ستتترمتایتهگتذارا و واكنش كمهر از انتدازه آنا در دورههای زمانی كنتاهمدت و
بلنتدمتدت در بازارهای بنر

اوراق بهادار دنیا ورند داردا برخی اعهقاد دارند كه

طبق مفروضات بازار كارا ،باید انهظار اینگننه منارد غیرعادی كه ناشی از شانس و
تصتادف است

را داشهه باشیﻢ ()Fama,1998ا ولی شناهد به دس

مطابق با این دیدگاه باشدم زیرا برخی از الگنهای یم

آمده نمیتناند

و یا بازده به صنرت نی

و با اعده در بعتیاری از بازارهای دنیا ورند دارد كه ناشی از ررهار سرمایهگذارا
اس ا
در ستالهای اخیر ،ﮋوهﺸگرا به اثرگذاری ررهار انعا در تصمیﻢگیریهای
مالی اشتارهكردهاند و اعهقاد دارند كه سرمایهگذارا در اتخاذ تصمیمات مالی خند،
به مفاهیﻢ و ررضتتتیههای زیربنایی ،نظریهها و مدلهای انهخاب طرحها و سبدهای
سرمایهگذاری تنرهی ندارند و گاهی آ ها را نمیشناسندا لذا بازارهای سهام ،كارا
نیعهند و یا از حدا ﻞ كارایی كه تﺌنریهتتا بر آ هتتا بنتتا شتتتتدهانتتد برخنردار
نمیباشتتند(استتالمی و همکارا ا)1811دیبنن

و تالر )1911( 2اﻇهار داشهند كه

برخی از نظریههای روانﺸناسی میتنانند ررهار سترمایهگذارا را تفعیر نمایند

( De

)Bondt & Thaler, 1985ا
1. Fama
2. De Bondt & Thaler
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ررض منطقی بند ستتترمتایتهگتذارا  ،منرد انهقاد محققا زیادی رار گررهه
اس ا شناهدی از ادبیات روانﺸناسی ،آشکار میسازد كه تصمیمات ارراد بر اسا
یﻚ ستتری تعصتتبات روانی صتتنرت میگیردا آ ها تمایﻞ دارند ارز
اطالعات ردید بدهندم یم
وا عیا
یم

ستهام مربنط به شرك های منرق را باالتر از یم

تعیین كننتد و بالعکس یم
وا عیا

بیﺸتتهری به

ستتتهام شتتترك های نامنرق را ایینتر از

برآورد نمایندا خطای ادراكی رراواكنﺸتتتی و كمهر از اندازه ،زمانی

رخ میدهد كه ارراد با تنره به اطالعات ردید ،یم ها را بیﺸتتهر یا كمهر از میﺰا
وا عی آ تعیین میكنندا انهظارات ارراد ،تابع یشبینیهای آ ها اس ت

كه گاهی از

ناكارآمدی ،برخنردار اس ت ا رهﻢ منبع این ناكارآمدیها ،میتناند كاربردهای مهمی
برای مطالعه در زمینهی عقالنی
(نیکبخ

ستتترمایهگذارا و كارایی بازار داشتتتهه باشتتتد

و مرادی)1811 ،ا

بنابراین رستتش اصتتلی تحقیق عبارت اس ت
بنر

اوراق بهادار تهرا به عملکرد گذشتتهه شتترك

از اینكه آیا ستترمایهگذارا در
(بر استتا

معیار بازده مازاد

انباشتهه ستهام) رراواكنش نﺸتا میدهند یا خیر؟ اسخ به این سؤال میتناند تأثیر
زیادی در شتتکﻞگیری مدلهای تصتتمیﻢگیری ستترمایهگذارا برای خرید و ررو
سهام داشهه باشدا
 .3مبانی نظری پژوهش و مروری بر پیشینه پژوهش
 .3-3مبانی نظری
 .3-3-3تئوری مالی رفتاری

متالی ررهتاری ،حنزهی تتازهای از ﮋوهش متالی استتت

كه به كنکا

در عنامﻞ

روا شتناستانهی مؤثر بر تصمیمات سرمایهگذاری می ردازدا حنزهی مالی ررهاری،
تال

میكنتد تتا بی تاعتدگیهتای بتازار و ستتتایر رعالی های آ را كه از طریق

ررضیههای بازار كارا ابﻞ تنصیﻒ نیعهند ،تﺸریح نمایدا اصنل بنیادین دانش مالی
ررهاری ،عنامﻞ روا شناسانه یا ره گیریهای ررهاری هعهند كه بر سرمایهگذارا
تأثیر میگذارند ،اطالعات آنا را محدود یا منحرف میكنند و ممکن استتت

باعث

635
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شنند آ ها علیرغﻢ صحیح بند اطالعات به نهایج و تصمیﻢهای نادرسهی برسندا
یکی از حیتاتیترین برنتامههای ﮋوهﺸتتتی دانش مالی امروز كه در رر
نظریه بازارهای كارا رار دارد نظریه ررهار مالی است
بین علنم مالی و علنم ارهماعی اس ت

كه حاصتﻞ تﺸتریﻚ معاعی

و باعث فرفتر شتتد دانش ما از بازارهای

مالی شتتتده استتت ا در ادبیات ا هصتتتاد غرب ،ماهی
منرندی منطقی كه تح

رد

ورندی انعتتتا ها بهعننا

شتتترایا كامالً شتتتفاف ،تصتتتمیﻢگیری میكند تعریﻒ

میشتتندا این منرند كامﻞ كه اغلب از آ بهعننا انعتتا ا هصتتادی یاد میشتتند
همناره در بهینهستتتازی منارع دلخناهش كامیاب استتت

و تمام اطالعاتی را كه بر

گﺰینتههتا و تصتتتمیمتاتش تتأثیر دارند رمعآوری میكند و من عیهی آرمانی را كه
مطمﺌناً در دنیای وا عی بعیاری از سرمایهگذارا یار
اما سایمن

1

نمیشند خلق میكندا

( )1001كه در ﮋوهشهای ررهاری یﺸرو بند انعا ا هصادی را

منرندی غیر وا عی در نظریههای ا هصتادی تﺸخی
مقالهای با عننا «بازبینی تخصی

دادا اسههمن )1001( 2نیﺰ در

دارایی با اسهفاده از چالش ررهار مالی» بیا كرد

كه ارراد در نظریههای ستتنهی ،منطقی هعتتهند در حالیكه ررهار مالی ارراد را نرمال،
ررض میكنندا یعنی یﻚ ستترمایهگذار ممکن است

تصتتمیمی اتخاذ كند كه از نظر

ا هصادی تنریه نداشهه باشدا
نظریههای ررهار مالی در دو سطح خرد و كال  ،تأثیرگذار هعهند:
1ا ررهار مالی خرد ( :)BFMIبه بررسی ررهارها یا سنگیریهای سرمایهگذارا
می ردازد و آ ها را از عامال ا هصتتتادی منطقی كه در نظریه ا هصتتتاد كالستتتیﻚ
مهصنریﻢ ،بازمیشناسندا
1ا ررهار مالی كال ( :)BFMAشتتناستتایی و تﺸتتریح ناهنجاریهایی در نظریه
بازارهای كارا كه الگنهای ررهاری ،احهماالً ادر به تنضیح آ هعهندا
 .3-3-2تئوریهای مبتنی بر روانشناسی سرمایهگذار

تﺌنری بتازار كارا درباره ررهار یم

ستتتهام در بازار ،دو یشبینی یا دو ررض را در
1. Simon
2. Statman
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بازار ستهام ،معادل ارز

نظر میگیرد :اول ،یم

اصلی و ذاتی آ اس ا دوم ،بازده

بتازار نمیتنانتد از طریق اطالعات عمنمی یشبینی شتتتندم بنابراین بر طبق این دو
ررض ،همه ستهامها بهطنر صتحیح یم گذاری شدهاندم یعنی یم
شتده در بازار ،معادل ارز

سهام مﺸاهده

رعلی همه رداخ های آتی است م اما حجﻢ وستیعی از

تحقیقات ،اعهقاد دیگری را به محققین القاء نمندهاند ()Alwathainani, 2006ا
1

لی و استتنامیناتا

( )1001اﻇهار داشتتهند كه معتتاوی نداشتتهن یم های

مﺸتاهده شتده در بازار با ارز

وا عی و ذاتیشتا ستادهنگری است م زیرا یم

ستتهام همیﺸتته در حال تعادل و آرامش استت
برسد) و این وضعی

نﺸا دهنده مکانیعﻢ یم

(تمایﻞ دارد به ارز

وا عی خند

بازار اس ا

باربریس و همکارا  )1991( 2برای تفعتتیر عکسالعمﻞ كمهر از اندازه و بیش
از اندازه به دو اعدهی سترانگﺸتهی شتامﻞ رن نمایندگی و رن محارظهكاری اشاره
نمندنتدا آ هتا برای تفعتتتیر اینکه چرا بازار در بعضتتتی از منارد ،خطای ادراكی
رراواكنﺸتتتی و در بعضتتتی منارد عکسالعمﻞ كمهر از اندازه نﺸتتتا میدهد اﻇهار
داشتهند كه سترمایهگذارا در تصتمیﻢگیری ا هصتادی خند ،از ناعد سترانگﺸتهی
مذكنر اسهفاده میكنندا
اشخاصی كه از اعده سرانگﺸهی دوم یعنی محارظهكاری اسهفاده مینمایند در
زمانی كه تغییرات ستند بعد از حركات معکن
میكنند كه واحد تجاری در حال

برگﺸ

ستند ،رخ میدهد به اشهباه تصنر

بازده به ارز

نهیجته اطالعتات رتدیتد بتهكنتدی در یم

ذاتی و وا عی اس ا در

ستتتهام منعکس میگردد و منجر به

عکسالعمﻞ كمهر از اندازه سهامدارا میشندا
امیر و گانﺰاچ )1991( 3در ﮋوهش خند آنوه باعث خطای ادراكی رراواكنﺸی
و كمهر از اندازه سترمایهگذارا میشند را اسهفاده ارراد از دو اعده سرانگﺸهی در
هنگام تصتتمیﻢگیری كه نﺸتتأت گررهه از ویﮋگیهای روانی ستترمایهگذارا اس ت ،
عننا كردند یعنی رن نمایندگی و رن ثاب

نگهداشهن و تعدیﻞا آ ها اﻇهار داشهند
1. Lee & Swaminathan
2. Barberis & etl
3. Amir & Ganzach
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كه و هی سترمایهگذارا از رن نمایندگی در تصمیﻢگیریهای خند اسهفاده میكنند
در منرد چﺸﻢانداز آتی شرك  ،یشبینیهای ارراطی و بیش از اندازه دارند و طبق
رن ثاب

نگهداشهن و تعدیﻞ ،سرمایهگذارا نظر و ضاوت اولیه را ثاب

نگه داشهه

و سپس برای تعدیﻞ آ به در كاری در رتن اطالعات ردید و تغییرات در شرایا،
حرك

نمیكنندا

 .3-3-1انواع تئوریهای مرتبط با ناهنجاریهای مالی

ناهنجاریهای مالی عبارت اس
یم

از یﻚ الگنی معهند شده و مﺸاهده شده از ررهار

ستتتهام كه با یشبینیهای بازارهای كارا و با انهظارات منطقی یم گذاری

داراییها ناستتتازگار استتت ا در اینجا به دو دستتتهه از تﺌنریهای ر ابهی در منرد
ناهنجاری مالی رداخههشتده و با هﻢ مقایعته میشنند« :تﺌنری ررهاری» و «تﺌنری
ابهام در ساخهار منطقی»ا
تﺌنری ررهاری ،بیا كنندهی غیرمنطقی بند ستترمایهگذار اس

و تﺌنری ابهام

در ستتتاخهتار منطقی ،بیا كنندهی ناكامﻞ بند اطالعات ستتترمایهگذارا دربارهی
ستاخهار محیا ا هصتادی است ا این دو دستهه تﺌنری ،ررضیات بازار كارا را نقض
میكنندا ررضتتتیات بازار كارا عبارت استتت

از اینکه ستتترمایهگذارا دانش كاملی

دربارهی ستتاخهار استتاستتی ا هصتتاد دارند و دیگر اینکه ستترمایهگذارا تجﺰیه و
تحلیﻞگرا منطقی اطالعات هعهند و میتنانند تصمیمات منطقی اتخاذ كنندا
دی بنن

و تالر ( )1911از یﻚ ستری شناهد روانﺸناسی برای تفعیر خطای

ادراكی رراواكنﺸتی سترمایهگذارا اسهفاده نمندندا الكننیﺸﻚ و همکارا )1991( 1
هﻢ از شتناهدی مﺸتابه با دی بنن

و تالر ،برای تنضیح خطای ادراكی رراواكنﺸی

ستتتهامدارا استتتهفاده كردندا آ ها عل
رتفنلینهایی كه بر اسا

بازدههای خنب به دستتت

آمده از طریق

اطالعات مالی گذشهه شکﻞگررهه بندند را یشبینیهای

اغراقآمیﺰ در منرد عملکرد آینده شرك ها میدانندا
دستههی دوم تﺌنریها ،ررض منطقی بند سرمایهگذارا را می ذیرند اما این
1. Lakonishok & et al
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ررض را كه سترمایهگذارا  ،اطالعات و دانش كاملی در منرد ا هصاد و بازار دارند
را رد میكنندا به این مدلها یا تﺌنریها ،تﺌنریهای ابهام در ستتتاخهار منطقی بازار
گفهه میشندم یعنی تصمیمات غیرمنطقی سرمایهگذارا ناشی از گرایشهای روانی
یا غیر منطقی بند آ ها نیعت
یا دانش و آگاهی نا

بلکه ناشی از ساخهار غیرمنطقی اطالعات در بازار
()Barav & Heaton, 2002ا

آ ها اس

 .3-3-1استراتژی سرمایهگذاری معکوس

در بعتتتیاری از تحقیقات به عمﻞ آمده در زمینه بهكارگیری راهبردهای مﺸتتتخ
سازما یارهه ،مﺸخ

سرمایهگذاری در اكثر بازارهای بنر

شده اس

كه میتنا

با بهكارگیری راهبردهای معامالتی مﺸتخصی ،بازده اوراق بهادار را ارﺰایش دادا دو
اوراق بهادار به كار گررهه

راهبرد ستتترمتایتهگتذاری غتالب كه در بازارهای بنر
میشند به شرح زیر اس :
 -1راهبردهای درت نعبی:

طبق این راهبرد ،تنص تیه میشتتند ستتهامهایی خریداری شتتنند كه در دورهی
رسد كه در دورهی گذشهه

گذشتهه باالترین بازده را داشتههاند و ستهامی به ررو
ایینترین بازده را كعب نمنده اس
 -1راهبرد سرمایهگذاری معکن :

طبق این راهبرد تنصتیه میشتند ،ستهامی خریداری گردد كه در حال حاضر
بازار نعب

به آ سهﻢ ،بعیار بدبین اس

آ بعیار خن بین اس

(نیکبخ

به

و سهامی رروخهه شند كه بازار نعب

و مرادی)1811 ،ا

سترمایهگذارانی كه از این رویه برای سترمایهگذاری در سهام اسهفاده میكنند
مهغیرهایی همون نعتب
تعیین زیر ارز

ستند به یم

یا باالی ارز

یا نعب

ارز

درهری به بازار را مالک

یم گذاری شتد سهام ،رار میدهندا دی بنن

و تالر ( )1911اﻇهار نمندند كه بر مبنای اطالعات نیﻢ ر گذشتتهه ،بخش وستتیعی
از بازدههای غیرنرمال به وستیلهی استهراتﮋی سرمایهگذاری معکن
اس ا این دو محقق ،اسهراتﮋی سرمایهگذاری معکن

به دس

آمده

را به عننا ﺸهنانهای برای

خطای ادراكی رراواكنﺸی سرمایهگذارا  ،تفعیر نمندندا
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چن )1011( 1استهراتﮋی سرمایهگذاری معکن

را اسهراتﮋیای خناند كه طی

آ ستتتهامهایی كه درگذشتتتهه بازنده بندهاند ،خریداری شتتتده و ستتتهامهایی كه
درگذشتهه ،برنده بندهاند رروخهه میشنندا سرمایهگذارا تﺸخی

میدهند كه این

استتهراتﮋی ،بازده باالتری در ی داردم اما این بازده مازاد و اضتتاری ،اداشتتی برای
تحمﻞ ریعﻚ بیﺸهر اس ا
 .3-3-5مفهوم خطای ادراكی بیش واكنشی

ستتتالهتا س از آ كته ررضیه بازار كارا در نقش ررضتتتیهای راهنما در تﺸریح و
یشبینی ررهار سرمایهگذارا منطقی در ادبیات مالی مطرح شد دو تنسعه برای این
ررضیه ،تبیین گردید :ررضیه بیشواكنش از سنی دیبنن

و تالر ( )1911و ررضیه

اطالعات غیر طعی از سنی تیهمن)1998( 2ا
ررضیه بیشواكنش ،عکسالعمتﻞ بیش از حدی را برای ستتترمتایهگذارا در
حنادث و اخبار غیرمنهظره مهصنر اس ا در نهای  ،اسهدالل ررضیه بیشواكنش آ
اس

كه ستترمایهگذار میتناند انن معامله مخالفی را وضع كند كه خرید سهام

شرك های بازنده و ررو

سهام شرك های برنده برای تنلید بازدههای غیرعادی

را در بترمتیگتیردا ررضیه اطالعات غیر طعی بیا میكنتتد كه ورود اطالعات
غیرمنهظرهم چه خنب و چه بد ،عدم طعی

و ریعﻚ را در بازارهای سرمایه ارﺰایش

میدهدا
به نظر رابرت هاگن )1011( 3عل
به این دلیﻞ استتت

كه بازار در تﺸتتتخی

خطای ادراكی رراواكنﺸ تی ستترمایهگذارا
اینکه روند خنب یا بد نمیتناند خیلی

ادامه داشهه باشد ناتنا اس ا
بته عبتارتی واكنش منفی به یم

به هنگام انهﺸتتتار اخبار اولیه ،واكنشهای

منفی بعدی را به دنبال دارد (اسالمی و همکارا )1811 ،ا

1. Chan
2. Tit man
3. Robert Hagen's
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 .3-2پیشینه تحقیق
 .3-2-3پیشینه داخلی

رعفری و ملکیتا ( )1891بته بررستتتی تتأثیر دامهتای متالی ررهاری بر كیفی
اوراق بهادار تهرا (مطالعه منردی در بنر

تصمیﻢگیری سرمایهگذارا در بنر

منطقتهای همتدا ) رداخهندا نهایج آزمن رگرستتتین نﺸتتتا داد كه دامهای مالی
ررهاری و تمامی ابعاد آ بر كیفی

تأثیر دارد ()p<0/01ا

تصمیﻢگیری سرمایهگذارا بهصنرت معناداری

صتتتاد ی و باغبا ( )1891در تحقیقی با عننا «بررستتتی تأثیر تنر های
ررهاری ستترمایهگذارا بر تصتتمیﻢگیری مالی (منرد مطالعه :ستترمایهگذارا بانﻚ
گردشتتتگری تهرا )» نﺸتتتا دادند كه ستتته تنر
ابهامگریﺰی استا

تحلیﻞ و بررسیهای اكثری

سنگری ،ﺸتتتیما گریﺰی و

به اتفاق رعاال بازار سرمایه اس

كه باید به آ ها رداخهه شندا
ذكایی و محعتتنی ( )1891در تحقیق خند به واكاوی ریﺸتتههای كﮋررهاری
سترمایهگذارا در بازارهای مالی ،كنگره انعتا شتناستی زیعتهی و انعتتا شتتناسی
ﺰشتکی رداخهندا به گفهه آ ها دو مفروضته اصلی در مالی كالسیﻚ این اس

كه

ستترمایهگذارا همناره عا النه تصتتمیﻢ میگیرند و همیﺸتته به دنبال حداكثرستتازی
مطلنبی

خند هعهندا

علمی و احمتتدیتا ( )1891در تحقیق خند بتتا رویکرد متتالی ررهتتاری ،بتته
مدلستازی واكنش یم

سهام بر اسا

ررآیند ماركنف در بازار سهام رداخههاندا

ستتتجتادی و لطفی ( )1891بته بررستتتی تتأثیر دامهتای مالی ررهاری بر كیفی
تصتتمیﻢگیری ستترمایهگذارا در بنر

اوراق بهادار تهرا رداخهندا نهایج آزمن

رگرستین نﺸا داد كه دامهای مالی ررهاری بر كیفی

تصمیﻢگیری سرمایهگذارا

به صنرت معناداری تأثیر داردا
دهقا و همکارا ( )1891با عنای

به اهمی

لﺰوم بررستتی ررهار گروهی در

دورا رونق و ركند بازار و با تنره به شتتناهد اولیه بروز این ننع ررهارها در بازار
بنر

اوراق بهادار تهرا به بررستی ررهار گروهی سرمایهگذارا در بازه سالهای
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 1811تا  1898از دو منظر مالی استهاندارد و مالی ررهاری رداخهندا نهایج به دس
آمتده بیتانگر این استتت

كه ستتترمایهگذارا در بنر

اوراق بهادار تهرا غالباً از

استتتهقالل عمﻞ در اتخاذ تصتتتمیمات ستتترمایهگذاری برخنردار نبنده و تبعی

از

تصتتمیمات دیگرا را به اتخاذ رویکرد معتتهقﻞ ترریح میدهند كه به معنی تأیید
دیده ررهار رمعی در بنر

اوراق بهادار تهرا اس ا

رستتتهمی و حکیمیرر ( )1891در تحقیق خند به بررستتتی خطای ادراكی
رراواكنﺸی سهامدارا بنر

اوراق بهادار تهرا رداخهند و به دنبال اسخگنیی به

این ستؤال بندند كه آیا در تصتمیمات سرمایهگذارا  ،واكنش بیش از اندازه نعب
به اطالعات تداوم رعالی

شترك ها در گﺰار های حعتابرسی ورند داردا نهایج

بهدستت آمده حاكی از آ استت
گﺰار

كه ستترمایهگذارا نعتتب

به بند تداوم رعالی

حعتتابرس تی شتترك ها ،خطای ادراكی رراواكنﺸ تی (مثب

و منفی) نﺸتتا

میدهندا
نیکبخ

و مرادی ( )1811با ارزیابی بیشواكنش سهامدارا عادی در بنر

اوراق بهادار تهرا  ،مﺸاهده نمندند كه علیرغﻢ بتیشواكنش سرمایهگذارا در
دورههای منرد بررستیِ تحقیق ،بهكارگیری راهبرد سرمایهگذاری معکن

در دوره

اول ،منرقی آمیﺰ و بهكارگیری این راهبرد در دوره دوم تحقیق ،نامنرق خناهد بندا
بدین ترتیب نهایج این تحقیق به صتتنرتی نی از ررضیه بیش -واكنش سهامدارا
عادی در بنر

اوراق بهادار تهرا حمای

كردا

الیباف و نادری ( )1811با اشاره به مهفاوت بند واكنش ارراد نعب

به

اطالعات ردید منهﺸره در بازار سهام ایرا و غیر عقالیی بند ررهار آنا به بررسی
بیشواكنش ستتترمایهگذارا نعب

به اطالعات و اخبار منهﺸره در شرایا ركند و

رونق داخلی رداخهندا آ ها نهیجه گررهند كه ستترمایهگذارا در كنتاهمدت نعب
به اطالعات و اخبار منهﺸره در شرایا ركند و رونق ،واكنش بیش از حد نﺸا
ندادهاندا
مهرانی و نننهال نهر ( )1811به بررسی امکا ارﺰایش بازده ستترمایهگذاریها
و كعب بازدههای غیرعادی از طریق بهكارگیری راهبرد معامالتی معکن

در بنر
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اوراق بهادار تهرا
بنر

رداخهندا نهایج تحقیق آ هتا بیشواكنش ستتترمایهگذارا در

اوراق بهادار تهرا را تأیید نمندا
هیبهی و زندیه ( )1890بر آ شدند تا بر اسا

طعی

دو ررضیه بیشواكنش و عدم

اطالعات ،به ارزیابی و تبیین ررهار ستتترمایهگذارا در بازار سهام ایرا در

دوره زمانی دوستتاله اردیبهﺸتت

 1819بپردازندا یارهههای این

 1811تا اردیبهﺸ

ﮋوهش ،سازگاری بازدهی سهامدارا با دو ررضیه رنقالذكر و در نهیجه ارﺰایش
عدم طعی

بازار در برخی سهامها و همونین بیشواكنش سهامدارا را در بعضی

از صنایع بنرسی منرد بررستی در هنگام انهﺸار اخبار بروز و یا خروج بحرا مالی
رهانی به اثبات رساندا
 .3-2-2پیشینه خارجی

نی و همکارا  )1011( 1در تحقیقی با عننا «بررس تی ستتاخهار هیﺌ مدیره ،رذب
سترمایه و خطای ادراكی بیشواكنﺸی ازنظر شاخ

های رنی معامالت» به بررسی

این منضتنع رداخهند كه آیا ارﺰایش بیش از حد یم
معامالتی رنی ،ابﻞاندازهگیری است
ادراكی بیشواكنﺸی ممکن اس

ستهام تنسا شاخ

های

یا خیرا نهایج تحقیق آ ها نﺸا داد كه خطای

سرمایهگذارا را وادار به خرید سهام با یم های

باال كندا در حالی كه سرمایهگذارا نهادی میتنانند هﻢزما با كاهش یم

سهام،

تعداد سهام خند را كاهش دهندا
راهتاررا و همکارا

2

( )1011در تحقیقی با عننا «بررستتتی خطای ادراكی

بیشواكنﺸی سرمایهگذارا و اطمینا بیشازاندازه به خند» به بررسی ورند خطای
ادراكی بیشواكنﺸی سرمایهگذارا در بازار سرمایه و حركات معکن

یم

سهام

در آینده ناشتی از این دیده رداخهندا آ ها به این نهیجه رسیدند كه سرمایهگذارا
تمایﻞ دارند نعتتب

به بنگاههایی كه دارای رشتتد باالتری هعتتتهند خطای ادراكی

بیشواكنﺸتی داشتهه باشندا این تحقیق همونین نﺸا داد كه بنگاههای دارای رشد
باالتر تمایﻞ به كاهش عملکرد در آینده دارندا
1. Ni & etl
2. Raharja

645

راهبرد اقتصادی ♦ سال  ♦ 01شماره  ♦ 3پیاپی  ♦ 33پاییز 0٠11

لعتتتکنالت و آنفاكنر
ادراكی بیشواكنﺸ تی در بنر

1

( )1011تحقیقی با عننا «بررستتتی ورند خطای
اوراق بهادار تایلند» انجام دادندا نهایج تحقیق آ ها

شتناهدی از واكنش بیش از حد یم

ستهام در بنر

سهام تایلند را به ویﮋه در

دورههایی از رمله بحرا مالی آستیا  ،1991هرجومرج ستیاسی در  1001و بحرا
مالی رهانی در سال  1001نﺸا میدهدا
دیعتانایﻚ )1011( 2تأثیر واكنش بیش از اندازه سرمایهگذارا سهام عادی در
بنر

اوراق بهادار لند را در سال  1010منرد بررستتتی راردادا چن)1988( 3

خطای ادراكی رراواكنﺸتی سرمایهگذارا به عملکرد مالی گذشهه باال ( ایین) را كه
به وستیله مهغیرهای حعتابداری به نام نرخ رشد در ررو ها ،سند خال

و سند

عملیاتی ،اندازهگیری میشتد منردبررسی رار دادندا آ ها هیچ شناهدی از خطای
ادراكی رراواكنﺸتتتی و حركات معکن

یم

به دستتت

نیاوردندا آ ها یارهههای

خند به عننا شتناهد مهضاد با تﺌنریهای ررهاری كه بیا كننده این مطلب بند كه
الگنی عملکرد گذشتهه شترك ها ممکن است

منجر به این شند كه سرمایهگذار،

درک اشتتهباهی درباره چﺸتتﻢانداز آتی این واحدهای تجاری شتتکﻞ دهد را تفع تیر
نمندندا
احمد و حعتین )1018( 4به بررستی خطای ادراكی رراواكنﺸی سرمایهگذارا
در بتازار بنر

اوراق بهتادار كناالالمپنر رداخهندا هدف از انجام این تحقیق،

بررستی این منضتنع بند كه آیا رتفنیهای به شتدت برنده و به شدت بازنده در
طی  8ستتال ،در  8ستتال بعد ،برگﺸ ت

بازده را تجربه میكنند یا خیرا نهایج تحقیق

آ ها نﺸتا داد كه در طنل شتش دورهی منرد بررسی ،میانگین بازده انباشهه برای
رتفنی برنده ،در دوره تﺸتکیﻞ ،بیﺸهر از دوره آزمن رتفنی بنده اس ا همونین
برای رتفنی بازنده ،میانگین بازده انباشتتهه ،در دوره آزمن بیﺸتتهر از میانگین بازده
انباشتتهه در دوره تﺸتتکیﻞ رتفنی بنده استت ا از این رو طی دورههای  8ستتاله،
1. Lerskullawat & Ungphakorn
2. Dissanayake
3. Chan
4. Ahmad.& Hossain
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رتفنی برنده دارای عملکردی بدتر از عملکرد بازار بنده استت ا بالعکس ،رتفنی
بازنده عملکردی بههر از عملکرد بازار داشهه اس ا
گینناراتنه و یننهساوا )1001( 1به بررسی تأثیر بیشواكنش ستترمایهگذارا در
سهام عادی در بنر

تنكین رداخهندا نهایج نﺸا داد كه دیده ررهار برگﺸ

بازده

در بازار تنكین نیﺰ ورند داردا
راما و ررنچ )1991( 2به منظنر بررستتی اینکه آیا «ررصتت های طالیی» یا به
عبارت دیگر اسهراتﮋی سرمایهگذاری معکن  ،در سراسر رها نفنذكننده اس

یا

خیر ،مطالعهای بر روی  11كﺸتنر انجام دادهاندا آ ها ستهام منرند در كﺸنرها را
در ایا هر ستتال ( )1911-1991بر استتا
یم

نعتتب

ارز

درهری در دستتهر

بازار آخر ستال هر ستهﻢ ،طبقهبندی كردندا گروه ارزشتی  80درصتد سهام

شرك های دارای باالترین نعب

ارز

درهری به ارز

بازار را شامﻞ میشدند و

گروه رشدی 80 ،درصد سهام شرك های دارای ایینترین نعب
ارز

به

ارز

درهری به

بازار را دربرمیگررهندا در كﺸنرهایی عالوه بر ایاالتمهحده آمریکا عملکرد

«ارزشتی» بهطنر مهنستا  1/1درصتد بههر از «رشتدی» بنده و «ستهام ارزشی» در
تمامی كﺸنرها به رﺰ ایهالیا برده شده اس ا
ال نرتا و همکارا

3

( )1991بررستتی نمندند كه آیا بازده بﺰرگتر حاصتتﻞ از

بهكارگیری استتهراتﮋی ارزشتتی (استتهراتﮋی كه طی آ ستتهام با عملکرد ضتتعیﻒ،
خریداری و ستهام با عملکرد نی ،رروخهه شتند) ناشی از عنامﻞ ریعﻚ اس

یا

انهظارات اشتتتهباه و مهعصتتتبانه ستتترمایهگذارا ؟ این محققین استتتهنهاج نمندند كه
سترمایهگذارا بهطنر ستیعتهماتیﻚ درباره رشتد آتی سهامهای رشدی و ارزشی،
انهظارات مهعصبانه و اشهباه دارندا
دنیﻞ ،هیر اشتالیفر و سابراماینام )1991( 4عننا كردند سرمایهگذارا بیش از
انتدازه به اطالعات شتتتخصتتتی خند اطمینا دارند به ویﮋه اگر این اطالعات را با
1. Gunartneh & yunasava
2. Fama.& French
3. Laporta & etl
4. Daniel, Hirshleifer & Subrahmanyam
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زیادی به دست

آینده شتترك

آورده باشندا اگر این اطالعات ننعی نگر

مثب

ایجاد كند اطمینا بیش از حد ستتبب میشتتند یم

در منرد
ستتهام این

شتترك ها در بازار ستتهام ،بعتتیار بیش از اندازه ذاتی تعیین گردد و بالعکس اگر
اطالعات شتتخص تی ستترمایهگذارا  ،آینده مناستتبی را برای شتترك
اطمینا بیش از حد به اطالعات باعث میشتند یم
كمهر از ارز

ترس تیﻢ ننماید

ستهام این شترك ها بعیار

ذاتی آ تعیین شندا

 .2فرضیههای پژوهش
فرضيه اول :سرمایهگذارا در بنر

اوراق بهادار تهرا نعب

به بازده غیرعادی

انباشهه سهام رتفنی با وز یکعا  ،دارای خطای ادراكی بیشواكنﺸی هعهندا
فرضييه دوم :ستتترمایهگذارا در بنر

اوراق بهادار تهرا نعتتتب

غیرعادی انباشتهه سهام رتفنی منزو بر حعب ارز

به بازده

بازار ،دارای خطای ادراكی

بیشواكنﺸی هعهندا
فرضييه سيي:م :خطای ادراكی بیشواكنﺸتتی ستترمایهگذارا نعتتب
غیرعادی انباشتتتهه ستتتهام رتفنی منزو بر حعتتتب ارز
ادراكی بیشواكنﺸتی سترمایهگذارا نعتب

به بازده

بازار ،بیش از خطای

به بازده مازاد انباشتهه سهام رتفنی با

وز یکعا اس ا
 .1روششناسی تحقیق
این ﮋوهش به لحاظ منضتنعی در حنزه حعابداری و مدیری

مالی رار میگیرد

كه دادههای منرد اسهفاده آ از لحاظ زمانی شامﻞ یﻚ دوره  10ساله طی سالهای
 1811تا انههای ستتال  1891بنده كه از صتتنرتهای مالی ستتاالنه و یادداش ت های
تنضتتیحی و نیﺰ آمار معامالت روزانه ستتهام شتترك های ذیررههشتتده در بنر
اوراق بهادار تهرا كه در رضتای نمننه ﮋوهش رار گررههاند استهفاده شتده اس ا
الزم به ذكر است

كه نمننه آماری این ﮋوهش به رو

نظر گررهن معیارهای مخهلفی صتنرت گررهه كه در نهای

حذف سیعهماتیﻚ و با در
تعداد  110شرك

برای

انجام آزمن های آماری انهخاب شدندا بعد از محاسبه آماره های تنصیفی مهغیرهای
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ﮋوهش ،برای تقعتیﻢ شترك ها به برنده و بازنده از رو
شده اس ا همونین برای آزمن ررضیات ،آزمن
استت ا ره

آزمن رتفنلین اسهفاده

 tاسهیندن

به كار گررهه شده

آزمن معنیدار بند از  P  Valueكه تنستتا نرمارﺰار  SPSSو

 Minitabمحاسبه شده اسهفاده میشندا
 .1-3متغیرهای پژوهش

در این ﮋوهش ،عملکرد مالی گذشتتهه شتترك

بهوستتیلهی بازده مازاد غیرعادی

انباشتهه ( )CARاندازهگیری شتده كه مهغیر اصتلی ﮋوهش اس ا بدین منظنر ابهدا
بازده غیرعادی هر ستتهﻢ ( )ARاز محاستتبه تفاضتتﻞ بازده وا عی هر ستتهﻢ ( 𝑡𝑖𝑅) و
بازده منرد انهظار آ انجام شتتده و همونین به منظنر به دستت

آورد بازده منرد

انهظار سهام ،مدل بازده تعدیﻞ شده بازار ،منرد تنره رار گررهه اس ا بر طبق این
مدل بازده منرد انهظار ،برای تمام اوراق بهادار مﺸابه و معاوی با بازده بازار اس ا
با تنره به تنضتیحات یاد شتده بازده غیرعادیای نیﺰ بر استا

ررمنل شماره ()1

ابﻞ محاسبه اس :
𝒎𝑹 𝑨(𝑹𝒊𝒕 ) = 𝑹𝒊𝒕 −

فرمول ()1

همونین بازده بازار با استتهفاده از دادههای شتتاخ
ررمنل شماره ( )1محاسبه میشند:

كﻞ یم

ستتهام و بر استتا
𝐼𝐼0 −

فرمول ()2

𝐼0

= 𝑚𝑅

 :Rmبازده بازار
 :I0شاخ
 :Iشاخ

كﻞ یم
كﻞ یم

سهام در ابهدای دوره
سهام در ایا دوره

سپس بازده غیرعادی انباشهه بر اسا

ررمنل شماره ( )8محاسبه میگردد:

فرمول ()3

) 𝑡𝑅(𝐴 ∑ = 𝑖𝑅𝐴𝐶

در این ﮋوهش دورهی تﺸتتکیﻞ و همونین دورهی آزمن رتفنی  1ستتاله در نظر
گررهه شتده است ا دورهی تﺸتکیﻞ رتفنی از ستال  1811تا سال  1891و دورهی
آزمن رتفنی از سال  1891تا  1891اس ا
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 .1-2مدل پژوهش جهت آزمون فرضیهها
 .1-2-3مدل اندازهگیری فرضیه اول

H 0 : CAR PLe - CAR PW e 0
H 1 : CAR PLe - CAR PW e > 0
 :CARpleبازده مازاد انباشهه رتفنی بازنده در دوره آزمن با اسهفاده از رتفنی
با وز یکعا ا
 :CARPWeبازده مازاد انباشتتهه رتفنی برنده در دوره آزمن با استتهفاده از
رتفنی با وز یکعا ا
رد ررضتیه  H0به معنی تأیید خطای ادراكی بیشواكنﺸی به بازده مازاد انباشهه
اس ت ا برای آزمن ررض تیه ررعی اول ،ابهدا رتفنی با وز یکعتتا برنده و بازنده
تﺸتکیﻞ میگرددا برای این كار ،بازده مازاد انباشتهه هر یﻚ از سهامهای منرند در
نمننه در دوره تﺸکیﻞ رتفنی محاسبه میشندا سپس بر ایهی  CARiبا اسهفاده از
نرمارﺰار  Minitabدر هر دوره زمانی ،شترك ها به سه رتفنی طبقهبندی میشنندا
 %80از شتتتركت هتای دارای باالترین  CARiدر رتفنی برنده و  %80درصتتتد از
شرك های دارای ایینترین  CARiدر رتفنی بازنده رار میگیرندا بعد از تﺸکیﻞ
رتفنی با وز یکعتتا برنده و بازنده ،بازده مازاد انباشتتهه رتفنی بازنده در دوره
آزمن منهای بازده مازاد انباشهه رتفنی برنده در دوره آزمن میگرددا اگر حاصﻞ،
بهطنر معنیداری بﺰرگتر از صفر باشد ،خطای ادراكی بیشواكنﺸی ورند داردا
 .1-2-2مدل اندازهگیری فرضیه دوم

H 0 : CAR PLv - CAR PW v 0
H 1 : CAR PLv - CAR PW v >0
 : CARplvبازده مازاد انباشتتهه رتفنی بازنده در دوره آزمن با استتهفاده از
رتفنی منزو بر حعب ارز

بازارا

 : CARPWvبازده مازاد انباشتتهه رتفنی برنده در دوره آزمن با استتهفاده از
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رتفنی منزو بر حعب ارز

بازارا

رد ررضتیه  H0به معنی تأیید خطای ادراكی بیشواكنﺸی به بازده مازاد انباشهه
اس ت ا برای آزمن ررض تیه ررعی دوم ،ابهدا رتفنی منزو برحعتتب ارز
برنده و بازنده تﺸتتکیﻞ میگرددا برای این كار ابهدا با استتهفاده از نرمارﺰار
شتترك های منرند در نمننه تحقیق را بر استتا

بازار
Minitab

اندازه به دو رتفنی  10درصتتد

ایین و  10درصد باال تقعیﻢ میكنیﻢ كه رتفنی  10درصد ایین به عننا رتفنی
كنچﻚ ( )smallو  10درصد باال به عننا رتفنی بﺰرگ ( )bigمﺸخ

میگردندا

سپس بازده مازاد انباشهه هر یﻚ از سهام منرند در نمننه در دوره تﺸکیﻞ رتفنی
محاستبه میشندا سپس هر یﻚ از رتفنیهای كنچﻚ و بﺰرگ بر ایهی  CARiبا
استهفاده از نرمارﺰار  Minitabدر هر دوره زمانی به سته رتفنی طبقهبندی میشنندا
 %80از شتتتركت هتای دارای باالترین  CARiدر رتفنی برنده و  %80درصتتتد از
شرك های دارای ایینترین  CARiدر رتفنی بازنده رار میگیرندا بعد از تﺸکیﻞ
برنده و بازنده ،بازده مازاد انباشتتهه رتفنی بازنده

رتفنی منزو برحعتتب ارز

در دوره آزمن منهای بازده مازاد انباشهه رتفنی برنده در دوره آزمن میشندا اگر
حاصتﻞ بهطنر معنیداری بﺰرگتر از صفر باشد خطای ادراكی بیشواكنﺸی ورند
داردا
 .1-2-1مدل اندازهگیری فرضیه سوم:

H 0 : CARv - CARe 0
H 1 : CARv - CARe >0
 :CARvتفاوت بازده مازاد انباشتهه رتفنی بازنده و برنده در دوره آزمن با اسهفاده
از رتفنی منزو بر حعتب ارز
میشند:
فرمول ()4

بازار كه بر استا

ررمنل شتماره ( )1محاسبه

CAR PLv - CAR PW v = CARv

 : CAReبتازده مازاد انباشتتتهه رتفنی برنده و بازنده در دوره آزمن با استتتهفاده از
رتفنی با وز یکعا كه بر اسا

ررمنل شماره ( )1محاسبه میشند:

665

راهبرد اقتصادی ♦ سال  ♦ 01شماره  ♦ 3پیاپی  ♦ 33پاییز 0٠11

CAR PLe - CAR PW e = CARe

فرمول ()5

رد ررضتتیه  H0به معنی این استت

كه خطای ادراكی بیشواكنﺸتتی به بازده مازاد

انباشتتهه با استتهفاده از رتفنی منزو بر حعتتب ارز

بازار بیش از خطای ادراكی

بیشواكنﺸتی به بازده مازاد انباشتهه با اسهفاده از رتفنی با وز یکعا اس ا برای
آزمن ررضتتیه ررعی ستتنم ،ابهدا رتفنی با وز یکعتتا برنده و بازنده تﺸتتکیﻞ
میگرددا برای این كار ،بازده مازاد انباشتتهه هر یﻚ از ستتهام منرند در نمننه در
دوره تﺸتکیﻞ رتفنی محاسبه میشندا سپس بر ایهی  CARiبا اسهفاده از نرمارﺰار
 Minitabدر هر دوره زمانی ،شترك ها به سته رتفنی طبقهبندی میشنندا  %80از
شتترك های دارای باالترین  CARiدر رتفنی برنده و  %80درصتتد از شتترك های
دارای ایینترین  CARiدر رتفنی بازنده رار میگیرندا بعد از تﺸتتکیﻞ رتفنی با
وز یکعا برنده و بازنده ،بازده مازاد انباشهه رتفنی بازنده در دوره آزمن منهای
بازده مازاد انباشتتهه رتفنی برنده بر استتا

ررمنل شتتماره ( )1در دوره محاستتبه

میشندا
ستپس رتفنی منزو برحعتب ارز

بازار برنده و بازنده تﺸتکیﻞ میشندا

برای این كار ابهدا با استتتهفاده از نرمارﺰار  Minitabشتتترك های منرند در نمننه
تحقیق را بر استا

اندازه به دو رتفنی  10درصتد ایین و  10درصتد باال تقعیﻢ

میكنیﻢم كته رتفنی  10درصتتتد تایین بته عننا رتفنی كنچﻚ ( )smallو 10
درصتتد باال به عننا رتفنی بﺰرگ ( )bigمﺸتتخ

میگردندا ستتپس بازده مازاد

انباشتهه هر یﻚ از سهام منرند در نمننه در دوره تﺸکیﻞ رتفنی محاسبه میشندا
سپس هر یﻚ از رتفنیهای كنچﻚ و بﺰرگ بر ایهی  CARiبا اسهفاده از نرمارﺰار
 Minitabدر هر دوره زمانی ،به سه رتفنی طبقهبندی میشنندا  %80از شرك های
دارای بتاالترین  CARiدر رتفنی برنتده و  %80درصتتتد از شتتتركت های دارای
ایینترین  CARiدر رتفنی بازنده رار میگیرندا بعد از تﺸتتتکیﻞ رتفنی منزو
برحعتتب ارز

برنده و بازنده ،بازده مازاد انباشتتهه رتفنی بازنده در دوره آزمن

منهای بازده مازاد انباشتتهه رتفنی برنده بر استتا
محاسبه میشندا

ررمنل شتتماره ( )1در دوره
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بعد از آ تفاوت بازده مازاد انباشتتهه رتفنی بازنده و برنده در دوره آزمن با
استهفاده از رتفنی منزو برحعب ارز

بازار ( )CARvمنهای تفاوت بازده مازاد

انباشتهه رتفنی برنده و بازنده در دوره آزمن با اسهفاده از رتفنی با وز یکعا
( )CAReمحاستبه میشتندا اگر حاصتﻞ به طنر معنیداری بﺰرگتر از صتفر باشد
خطای ادراكی بیشواكنﺸتتتی به بازده مازاد انباشتتتهه با استتتهفاده از رتفنی منزو
برحعتتب ارز

بازار بیش از خطای ادراكی بیشواكنﺸ تی به بازده مازاد انباشتتهه با

اسهفاده از رتفنی با وز یکعا اس ا
 .1آزمون فرضیات و تحلیل نتایج
برای تجﺰیه و تحلیﻞ اطالعات از آمار تنصتیفیِ شتاخصههای مركﺰی ،راكندگی و
انحراف از رینگی محاستبه شده اس ا نهایج آمار تنصیفی بیانگر تننع نمننه اس
كه حاكی از تننع شتتترك های انهخابی و در نهیجه ابلی

تعمیﻢ نهایج نمننه به

رامعه ﮋوهش استت ا همونین با تنره به انحراف معیار ستتایر مهغیرها هما گننه
كه در ردول  1نﺸتتا دادهشتتده میتنا بیا نمند كه راكندگی در نمننه انهخابی
زیاد نبنده استت  .همونین از روی راصتتله میانه و میانگین میتنا مهقار بند یا
نبند مهغیر را نهیجه گرر

ئیغیر س
CAR

 Rmس
 Ritس

كه همه مهغیرهای دارای تقار  ،نعبی هعهندا

جدول  .0آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش
ان رافسئعیا س
ئیان س
ئیان ین س
 930.0س
 93999س
 93..0س
 931.0س
 93909س
 931.0س
 931.0س
 93.10س
 93..0س

ئیهیمم س
 93999س
 93999س
 9391.س

ئاکزیمم س
 13999س
 13..0س
 13.00س

نهایج تحقیق

 .1-3نتایج آزمون فرضیه اول

آزمن ررضتیه اول با استهفاده از  t-testانجام شتده كه نهایج آ بهصنرت ردول 1
اس :
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جدول  .2نتایج آزمون فرضیه اول
CAR ple − CAR pwe

نامسئیغیر س
زع ار س
ئیان ین س
ان رافساسیان ا ر س

 ..س
 00/0س
 ../.س

H 0 : CAR PLe - CAR PW e 0
H 1 : CAR PLe - CAR PW e > 0

آزئون س
س

آئا مسآزئونس(  stat

 )tس

ئا ا س  tسج و س

 ./.0س
 1/00.س

ئا ا ساحیما س(  ) P  valueس

نییج سآزئونس(  0.05

س

 )س

 9/99س

رس H 0

س

با تنره به نهایج ردول  1و از آنجا كه مقدار آماره آزمن ( )8/11بﺰرگتر از

 1/111بنده و نیﺰ مقدار احهمال (  ) P  valueكمهر از  0/01استت
 H 0در ستتطح معنیداری  %91رد میشتتند و این بدین معناست

س ررض

كه یم

ستتهام

شترك هایی كه بازده مازاد انباشهه باالتری ( ایینتری) با اسهفاده از رتفنی با وز
یکعتا درگذشتهه داشههاند بیش از وا ع (كمهر از وا ع) یم گذاری شده اس

و

ستتهام آ ها در بلندمدت ،بازده ایینی (باالیی) كعتتب خناهد نمندا یا به طنركلی
میتنا گف

خطای ادراكی بیشواكنﺸتی برای بازده مازاد انباشهه شرك ها ورند

داردا
 .1-2نتایج آزمون فرضیه دوم

آزمن ررضتیه دوم با استهفاده از  t-testانجام شده كه نهایج آ به صنرت ردول 8
اس :
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جدول  .3نتایج آزمون فرضیه دوم
CAR plv − CAR pwv

نامسئیغیر س
زع ار س
ئیان ین س
ان رافساسیان ا ر س

 ..س
 ../0س
 ../0س

H 0 : CAR PLv - CAR PW v 0
H 1 : CAR PLv - CAR PW v >0

آزئون س

آئا مسآزئونس(  stat

 )tس

 ./90س

ئا ا س  tسج و س

 1/00.س

ئا ا ساحیما س(  ) P  valueس

نییج سآزئونس(  0.05

س

 9/9.1س

 )س

رس H 0

س

نهایج تحقیق

با تنره به نهایج ردول  8و از آنجا كه مقدار آماره آزمن ( )1/09بﺰرگتر از 1/111

بنده و نیﺰ مقدار احهمال (  ) P  valueكمهر از  0/01اس

س ررض  H 0در سطح

كه یم

سهام شرك هایی كه بازده

معنیداری  %91رد میشتند و این بدین معناست

مازاد انباشتتهه باالتری ( ایینتری) با استتهفاده از رتفنی منزو برحعتتب ارز
درگذشتهه داشتههاند ،بیش از وا ع (كمهر از وا ع) یم گذاری شده اس

بازار

و سهام آ ها

در بلندمدت بازده ایینی (باالیی) كعب خناهد نمندا به طنركلی میتنا گف

خطای

ادراكی بیشواكنﺸی برای بازده مازاد انباشهه شرك ها ورند داردا
 .1-1نتایج آزمون فرضیه سوم

آزمن ررضتیه ستنم با اسهفاده از  t-testانجام شده كه نهایج آ بهصنرت ردول 1
اس :
جدول  .٠نتایج آزمون فرضیه سوم
نامسئیغیر س
زع ار س
ئیان ین س
ان رافساسیان ا ر س
آزئون س
آئا مسآزئونس(  ) t  statس
ئا ا س  tسج و س

ئا ا ساحیما س(  ) P  valueس
نییج سآزئونس(  )   0.05س

CAR v − CAR e

 ..س
 .9/9س
 .0/0س
H 0 : CARv - CARe 0
H 1 : CARv - CARe >0

 ./0.س
 1/00.س
 9/99س
رس

H0

س
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با تنره به نهایج ردول  1و از آنجا كه مقدار آماره آزمن ( )8/98بﺰرگتر از

 1/111بنده و نیﺰ مقدار احهمال (  ) P  valueكمهر از  0/01استت
 H 0در ستتطح معنیداری  %91رد میشتتند و این بدین معناس ت

س ررض

كه تفاوت بازده

مازاد انباشتتهه رتفنی بازنده و برنده در دوره آزمن با استتهفاده از رتفنی منزو
برحعتتتب ارز

بتازار بهطنر معنیداری بﺰرگتر از تفاوت بازده مازاد انباشتتتهه

رتفنی برنده و بازنده در دوره آزمن با اسهفاده از رتفنی با وز یکعا اس ا به
طنر كلی خطای ادراكی بیشواكنﺸتتتی ستتترمایهگذارا نعتتتب
انباشتتهه ستتهام رتفنی منزو برحعتتب ارز
واكنﺸتی سترمایهگذارا نعتب

به بازده غیرعادی

بازار ،بیش از خطای ادراكی بیش

به بازده مازاد انباشهه سهام رتفنی با وز یکعا

اس ا
 .1-1تجزیه و تحلیل نتایج

با تنره به نهایج ارائه شتده در ردول ( 1ررضیه  )1سرمایهگذارا در بنر
بهادار تهرا نعتب

اوراق

به بازده غیر عادی انباشتهه سهام رتفنی با وز یکعا  ،دارای

خطای ادراكی بیشواكنﺸتی هعتهندا سرمایهگذارا انهظار دارند بازده مازاد انباشهه
گذشهه شرك ها همونا تداوم یابدم اما و هی انهظارات آنا درس
ستتهام این واحدهای تجاری به ستتم

یم
معکن

از آب درنیامد

ارز های استتاستتی و ذاتی خند

میشتندا در نهیجه بازده ایینی را كعتب میكنندا بالعکس سرمایهگذارا

بازده غیر عادی انباشتهه آتی سهامهایی كه درگذشهه از این باب
كمهر از اندازه برآورد میكنند و یم

ضعیﻒ بندهاند را

ستتهام این واحدهای تجاری به زیر ارز

ذاتی آ ها میرستدا سرانجام و هی عملکرد آینده انهظارات سرمایهگذارا را محقق
نمیكند این سهام بازده باالتری را كعب میكنندا نهایج آزمن این ررضیه با تحقیق
لعکنالت و آنفاكنر ( )1011سازگار اس ا
همونین با تنره به نهایج ارائه شده در ردول ( 8ررضیه  )1سرمایهگذارا در
بنر

اوراق بهادار تهرا نعتتب

برحعتتب ارز

به بازده غیر عادی انباشتتهه ستهام رتفنی منزو

بازار ،دارای خطای ادراكی بیشواكنﺸتی هعتتهندا نهایج به دس ت

آمده ،حتتاكی از واكتتنش نادرستت

از ستتنی سرمایهگذارا است

و این دیده

آزمون وجود خطای ادراکی بیشواکنشی در بازار سرمایه ایران 665

حهی بعد از آ در نظر گررهن اندازه شرك ها نیﺰ رخ دادا هما طنر كتتته در مبانی
نظری ﮋوهش نیتتﺰ بته آ اشتاره گردید سرمایهگذارا زمانی كه انهظاراتﺸا را از
بازده غیر عادی انباشتهه شرك ها شکﻞ میدهند تمایﻞ دارند ایتتتتداری بازده غیر
عادی انباشتهه شتترك ها را بیش از وا ع ارزیابی كنند و در وا ع ثبات در بازده غیر
عادی انباشتتهه شتترك ها را یشبینی میكنندا در نهیجه این منضتتتتتتنع ستتتتتتبب
یم گذاری باالتر (كمهر) از ارز
سترمایهگذارا تﺸخی

ذاتی ستتهام میشتتندا در این ستتهامها و هی

دهند كه عقاید بلی آ ها صحیح نبنده اس  ،سرانجام در

طنل دورههای بلندمدت در بازار ،عقب (رلن) میارهندا نهایج آزمن این ررضتیه با
تحقیق بلنمفیلد و همکارا

1

( )1000ستتازگار استت

و با نهایج تحقیق زاروین

2

( )1919مغایر اس ا
همونین با تنره به نهایج ارائه شتتده در ردول ( 1ررضتتیه  )8خطای ادراكی
بیشواكنﺸتی سرمایهگذارا نعب
برحعتب ارز

به بازده غیر عادی انباشهه سهام رتفنی منزو

بازار ،بیش از خطای ادراكی بیشواكنﺸتی سرمایهگذارا نعب

به

بازده مازاد انباشتهه ستهام رتفنی با وز یکعتا است ا با تنره به تﺸدید خطای
ادراكی بیشواكنﺸی در حالهی كه رتفنیها با در نظر گررهن ارز
تﺸتتتکیﻞ گردند میتنا گف

بازار شرك ها

بازده بیﺸتتتهرِ حاصتتتﻞ از به كار گیری راهبرد

ستترمایهگذاری معکن  ،صتترف ریعتتﻚ حاصتتﻞ از ستترمایهگذاری در ستتهام
شتتترك های كنچﻚتر نیعتتت م بلکه ناشتتتی از خطای ادراكی بیشواكنﺸتتتی
سرمایهگذارا نعب

به بازده غیرعادی انباشهه اس م زیرا هنگامیكه رتفنی بازنده

و برنده از لحاظ اندازه شتترك

مﺸتتابه شتتدند و تنها تفاوت این دو رتفنی در

عملکرد گذشهه آ ها در بازده غیر عادی انباشهه بنده اس  ،باز هﻢ بازده غیر عادی
انباشتتهه رتفنی بازنده از بازده غیر عادی انباشتتهه رتفنی برنده در دوره آزمن ،
بهطنر معنیداری بﺰرگتر از صتفر مﺸتاهده شدا نهایج آزمن این ررضیه با تحقیق
لعکنالت و آنفاكنر ( )1011سازگار اس ا
1. Bloomfield & etl
2. Zarowin
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نتیجهگیری
با تنره به نهایج حاصتتﻞ از آزمن ررضتیات ﮋوهش مبنی بر ورند خطای ادراكی
بیشواكنﺸتی سرمایهگذارا در بنر

اوراق بهادار تهرا و با در نظر گررهن بازده

غیرعادی انباشتتهه میتنا با به كارگیری راهبرد ستترمایهگذاری معکن

به رای

راهبرد سرمایهگذاری درت نعبی ،بازده سهام را ارﺰایش دادا ضمناً به ﮋوهﺸگرا
برای انجام ﮋوهشهای آینده یﺸتنهاد میشتند این ﮋوهش را برای هر صنع

یا

صتتنایع عمده به صتتنرت رداگانه و البهه با در نظر گررهن مهغیرهای دیگر همون
نعب

یم

سهام به رریا نقد و یا نعب

یم

سهام به ررو

نیﺰ انجام دهندا

منابع
ارز

درهری به ارز

بازار

احمد نر ،احمد ()1811ا بررسی تأثیر اندازه شرك و نعب
بر بازده سهاما تحقیقات مالی ()19ا ص 19-81ا
امانی مطلق ،مریﻢ و بخﺸتی نﮋاد ،محمند ()1891ا بررسی دیدگاه مالی ررهاری در كارایی
بازار سهام شرك های ذیررهه شده در بنر اوراق بهادار تهرا ا دومین كنفرانس
بتینالمللی تحنالت ننین در متتدیری ت ا ا هصتتتتاد و حعتتتتابتتداریا تهرا ا
https://civilica.com/doc/782080

اوراق بهادار تهرا ا تحقیقات

با رزاده ،سعید ()1811ا عنامﻞ مؤثر بر بازده سهام در بنر
مالی ()19ا ص 11-11ا
غالمرضا اسالمی بیدگلی  ،مهدی اسکندری ( )1811بررسی رابطه بین ریعﻚ و بازده در
بنر تهرا بر استا مدل سه عاملی راما و ررنچ رصلنامه تحقیقات مالی 1811
شماره 18
تلنگی ،احمد ()1818ا تقابﻞ نظریه ننین مالی و مالی ررهاریا تحقیقات مالی ()11ا ص
80-11ا
رعفری ،عتادل و ملکیا  ،ستتتعید ()1891ا بررستتتی تأثیر خطاهای مالی ررهاری بر
تصتتمیﻢگیری ستترمایهگذارا در شتترك های ستترمایهگذاری در بنر تهرا ،
تنجمین همتتایش ملی ﮋوهشهتتای متتدیری ت و علنم انعتتتتانی در ایرا ا
تهرا اhttps://civilica.com/doc/812638
دهقا  ،عبدالمجیدا اصتلی زاده ،احمدا یروی طالمی ،سمانه و آ امحمدی ،مریﻢ ()1891ا
مطالعه تطبیقی رویکرد مالی ررهاری و مالی اسهاندارد در انهخاب رتفنی بهینهم در
دورا رونق و ركند بازار ستترمایه ایرا ا اولین همایش ملی یارهههای ننین در
علنم انعانی و امنی ارهماعیا تهرا اhttps://civilica.com/doc/669719
ذكتائی ،محمند و محعتتتنی نتامقی ،داوود ()1891ا واكتاوی ریﺸتتتههتای كﮋررهاری
سترمایهگذارا در بازارهای مالیا كنگره انعتا شتناستی زیعتهی و انعتا شناسی
ﺰشکیا مﺸهدا https://civilica.com/doc/877225
رایلی ،ررانﻚ كی و براو  ،كی ستی ()1891ا تجﺰیه و تحلیﻞ سرمایه گذاری و مدیری
ستتبد اوراق بهادارا(تررمه :غالمرضتتا استتالمی بیدگلی ،ررشتتاد هیبهی و رریدو
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رهنمای رود ﺸهی)ا تهرا ا ترمها
رستهمی و حکیمی رر ( )1891بررسی واكنش بیش از اندازه سرمایه گذارا بنر اوراق
بهادار نعتب به اطالعات حعتابرستی تداوم رعالی شرك نﺸریه حعابداری و
مدیری  ,دوره  , 1شماره  ; 18صفحه  81تا صفحه 11
مهرانی ستاسا  ,,نننهال نهر علی اكبر( )1811بررسی امکا به كارگیری راهبرد معامالتی
معکن در بنر اوراق بهادار تهرا نﺸتریه بررسیهای حعابداری و حعابرسی
دوره  , 11شماره  ; 10صفحه  11تا صفحه  11ا
ستتجادی ،س تیدحعتین و لطفی ،علیاصتتغر ()1891ا تأثیر دامهای مالی ررهاری بر كیفی
تصتمیﻢگیری سترمایهگذارا شترك های سترمایهگذاری ذیررهه شده در بنر
اوراق بهادار تهرا ا كنفرانس بینالمللی ﮋوهشهای ننین در مدیری ا ا هصتتادا
حقنق و علنم انعانیا شیرازا https://civilica.com/doc/663058
صتاد ی ،ابراهیﻢ و باغبا  ،مهدی ()1891ا بررسی تأثیر تنر های ررهاری سرمایهگذارا
بر تصتتمیﻢگیری مالی (منرد مطالعه :ستترمایهگذارا بانﻚ گردشتتگری تهرا )ا
كنفرانس ملی الگنهای ننین در مدیری و كعتتتبوكار با رویکرد حمای از
كارآررینا ملیا تهرا ا https://civilica.com/doc/818035
علمی ،زهرا و احمدیا  ،داوود ()1891ا بررس تی مدلهای مالی ررهاری در برآورد یم
ستتتهتاما كنفرانس ملی تحنالت ننین در مطتالعتات و حعتتتابتداریا مراغها
https://civilica.com/doc/746144

غالمرضتاا شمس ،شهابالدین و چی سازا  ،هعهی ()1811ا چاپ اولا نظریههای مالی
ننینا تهرا ا منسعه چاپ و انهﺸارات دانﺸگاه تهرا ا
ردایی نﮋاد ،محمد اسماعیﻞ ()1818ا بررسی اثر نعب و اندازه شرك تا میﺰا سندآوری
شرك هاا تحقیقات مالی ()11ا ص 118-181ا
تالیبتاف اصتتتﻞ ،حعتتتن و نادری ،معصتتتنمه ()1811ا بررستتتی واكنش بیش از اندازه
سرمایهگذارا در بنر اوراق بهادار تهرا نعب به اطالعات و اخبار منهﺸره در
شرایا ركند و رونقا تحقیقات مالی ()11ا ص 91-111ا
نیکبخ  ،محمدرضتتا و مرادی،مهدی ()1811ا ارزیابی واكنش بیش از اندازه ستتهامدارا
عادی در بنر اوراق بهادار تهرا ا بررستیهای حعتابداری و حعتابرسی ()10ا
ص 91-111ا
هیبهی و زندیه ( )1890بیش واكنش سترمایه گذارا بازار سهام ایرا به اخبار بحرا مالی
رهانی نﺸتریه دانش مالی تحلیﻞ اوراق بهادار (مطالعات مالی) دوره  ,1شماره ;9
صفحه  11تا صفحه 100ا
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