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چکیده
یکی از رفتارهایی که نظریههای مالی سنتی از توجیه آن عاجز بودهاند و باید به کمک مالی رفتاری به
دنبال تبیین آن بود ،رفتار گروهی سرمایه گذاران است .رفتار گروهی در بازارهای مالی باعث فاصله
گرفتن قیمتهای سهام از ارزش های بنیادی آنها میشود و این به معنای ورود آربیتراژرها ،تشکیل
حباب و فرار سرمایهها از بازار میباشد .وجود صفهای قابل توجه خرید و فروش سهام و معکوس
شدن روند آنها در روزهای معامالتی بعد ،عدم وجود چارچوب قانونی محکم ،تاثیرپذیری شدید بورس
از تحوالت سیاسی و اقتصادی و حضور کمرنگ سرمایهگذاران حقیقی و خروج سریع آنها از بازار در
هنگام کاهش شاخص بورس ،شواهدی از بروز رفتار گروهی در بورس اوراق بهادار تهران است .با
توجه به اهمیت رفتار گروهی در بازارهای مالی ،و شواهد اولیه بروز این نوع رفتار در بورس اوراق
بهادار تهران ،این تحقیق به بررسی رفتار گروهی سرمایهگذاران در این بازار از سال  5831تا سال 5831
پرداخته است .مدل استفاده شده در این تحقیق ،مدل چانگ ،چنگ و خورانا ( )0111است .برای تخمین
این مدل از رگرسیون استوار استفاده شده است .نتایج بهدست آمده ،نشان میدهد سرمایهگذاران در
بورس اوراق بهادار تهران رفتار گروهی دارند ،و این نوع رفتار در بازار افزایشی بیشتر از بازار کاهشی
است.
واژه های کلیدی :مالی رفتاری ،رفتار گروهی ،بازار افزایشی ،بازار کاهشی ،رگرسیون استوار
 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه عالمه طباطبایی
 استادیار گروه حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی
 استادیار گروه حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی
تاریخ دریافت2937/2/72 :

تاریخ پذیرش2939/9/22 :
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مقدمه
در برخی از مفروضات و مبانی تئوریک بیان میشود که سرمایهگذاران بر اساس
تجزیه و تحلیلهای مبتنی بر عقالنیت خویش به تصمیمگیری پرداخته و عملکرد خویش
را بر آن بنا میکنند .به عبارت دیگر بر این اساس تصمیمات ،کامال متاثر از اطالعات
شخصی تصادفی و مستقل از نحوه عملکرد و تصمیمات دیگران است .اما مشاهدات
دنیای واقعی ،نشان دهنده وجود تناقضاتی بین مفروضات مذکور و عملکرد واقعی
بازارهای مالی میباشد .برای بررسی موضوعاتی از این دست رشته ای با عنوان مالی
رفتاری 5به وجود آمد که به بررسی رفتار و نحوه تصمیمگیری سرمایهگذاران در
بازارهای مالی میپردازد (اسالمی بیدگلی و شهریاری.)5831 ،
این مکتب فکری با مشاهدهی ناتوانی مدلهای موجود که مبتنی بر عقالنیت کامل
بودند به روانشناسی و علم تصمیمگیری روی آورد .طرفداران این مکتب عقالنیت
محدود 0را که سایمون 8ارایه داده بود به عنوان پیشفرض پذیرفتند و سعی کردند
مدلهای مالی را با علم روانشناسی بارور سازند .دانش مالی رفتاری معتقد به وجود ردپای
تورشهای روانشناسی در بازار و سرمایهگذاران میباشد و سعی دارد با مطالعهی همزمان
جامعهشناسی ،روانشناسی ،رفتارشناسی الگوهای تصمیمگیری و مدلهای رفتاری به
پیشبینی روند و جهت حرکت قیمتها بپردازد (بدری و صادقی.)5831 ،
هدف از انجام تحقیق حاضر ،بررسی رفتار گروهی1سرمایه گذاران در بورس اوراق
بهادار تهران میباشد .این نوع رفتار در ترجمه فارسی ،گلهای و تودهای نیز ترجمه شده
است .همچنین در این تحقیق عالوه بر بررسی رفتار گروهی سرمایهگذاران ،این نوع از
رفتار در بازارهای افزایشی و کاهشی نیز بررسی شده و با هم مقایسه میشوند.

بیان مسئله
نظریههای نوین ،ابزاری جدید برای رویارویی با مسائل و مشکالتی هستند که نظریات
1- Behavioral Finance
2- Bounded Rationality
3- Herbert A. Simon
4- Herd Behavior
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قدیمی از پاسخگویی به آنها عاجز بودند .در این راستا ،نظریههای مالی رفتاری
جوابگوی برخی از بحرانهایی شدند که با نظریههای سنتی مالی قابل توجیه نبودند.
حرکت بازار به صورت جمعی و توده وار بهویژه در هنگامی که بازده بازار بیشتر یا کمتر
از حالت طبیعی (نرمال) است ،یکی از رفتارهایی است که نظریههای مالی سنتی از توجیه
آن عاجز بودهاند .به این حرکت جمعی در بازار رفتار گروهی اطالق میشود .رفتار
گروهی بهطور خاص ،بررسی میکند که آیا اشخاص در هنگام سرمایه گذاری بر اساس
اطالعات خود عمل میکنند ،یا بیشتر تحت تاثیر تصمیمات ،رفتارها و عملکرد دیگران
قرار گرفته و از آنها تقلید میکنند .این موضوع خود باعث انجام معامالتی شبیه به هم و
در یک جهت یکسان میشود.
رفتار گروهی عبارت است از آن دسته رفتارهای سرمایهگذاران در بازار ،که منجر به
نادیده گرفتن پیشبینیها و عقاید خود در رابطه با قیمت سهام و اتخاذ تصمیمات
سرمایهگذاری ،تنها بر پایه رفتار کل بازار میشود .به عبارت دیگر ،رفتارهای احساسی و
در برخی موارد غیر عقالیی تعداد زیادی از سرمایهگذاران نسبت به صفهای خرید و
فروش و حرکت گروهی آنها به تبعیت از افرادی است که به گمان آنها ،به دلیل بهره
مندی از اطالعات نهانی ،بهترین زمان ورود و خروج از بازار در رابطه با سهام خاصی را
زودتر از سایر سرمایهگذاران تشخیص دادهاند.
برخی مشاهدهها بیان میدارند که رفتار گروهی توسط مشارکت کنندگان در بازار،
نوسانات و عدم ثبات بازار را تشدید میکند و شکنندگی سیستم مالی را افزایش میدهد.
این موضوع توسط محققین مختلف در بازارهای مالی کشورهای مختلف مورد بررسی
قرار گرفته که نتایج آنها بسته به بازار مورد بررسی متفاوت بوده است.
مشاهده آن چه در بورس اوراق بهادار تهران صورت میگیرد بیان کننده رفتارهایی
میباشد که بسیار نزدیک به تعریف بیان شده برای رفتار گروهی است .برای مثال میتوان
به تشکیل صفهای قابل توجه خرید و جا به جایی سریع آن با صف فروش و بالعکس
اشاره کرد .اما برای تصمیمگیری نهایی درباره اینکه چنین رفتارهایی و حالتهایی مشابه
آن یک رفتار گروهی است یا خیر باید با استفاده از روشهای علمیکه توسط محققین
مختلف در کشورها و بازارهای مالی مختلف به صورتی رایج استفاده شده ،مورد آزمون
قرار گیرد .در سالهای اخیر علیرغم رشد چشمگیر ارزش معامالت و ارزش بازار شرکت
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ها در بورس اوراق بهادار و حضور پررنگ سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی ،تحقیق
چندانی در خصوص بررسی پدیده رفتار گروهی در بورس انجام نشده است .از این رو
این تحقیق قصد بررسی رفتار گروهی سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران
را در سالهای  5831تا  5831دارد .انجام چنین تحقیقی و توجه به نتایج آن در بازار
بورس اوراق بهادار تهران میتواند کمک شایانی به درک بهتر رفتار اخیر سرمایهگذاران
در این بازار نماید.

اهمیت و ضرورت تحقیق
فرض بر این است که با وجود رفتار گروهی ،افراد باورهای خود را نادیده گرفته و
تصمیمات سرمایهگذاری خود را صرفا بر اساس حرکات گروهی بازار اتخاذ مینمایند.
بنابراین ،رفتار بازده سهام به نحوی هدایت میشود که از بازده کل بازار انحراف پیدا
نکند (اسالمی بیدگلی و شهریاری.)5831 ,
5
بحران مالی بین المللی چند سال اخیر به وضوح آشکار کرد که قیمتهای بازار
میتواند بهطور قابل توجهی از ارزش بنیادی ،برای دورههای طوالنی فاصله بگیرد.
محدودیتهای نقدینگی ،اطالعات نامتقارن ،آربیتراژرها و سایر عوامل دیگر بهطور
معمول به عنوان مقصر این بحران شناخته شدند .این عوامل منجر به از بین رفتن ثبات
بازارهای مالی شده و سرمایهگذاران را با یک ریسک سیستماتیک غیر قابل پوشش
مواجه میکند (فیلیپاس و همکاران .)0155 ،همچنین یکی از جنبههای منفی رفتاری
گروهی حباب قیمت است که بازار را از حالت تعادل خارج میکند .حباب قیمت
میتواند به وسیلهی رفتار گروهی شکل بگیرد (هات.)0113 ،
با توجه به مطالب بیان شده میتوان به این نتیجه رسید که شناخت رفتار گروهی در
بازار از دو جنبه مفید است .اوالً با شناخت رفتار گروهی در بازار توسط سرمایهگذاران و
تحلیل بنیادی سهام شرکتها میتوان به سودهایی فراتر از عرف بازار دست یافت .ثانیاً از
آنجا که رفتار گروهی باعث کاهش اثربخشی بازار و افزایش ناپایداری و عدم ثبات بازار
3ـ بحران مالی بین المللی که شروع آن از بحران مالی ایاالت متحده آمریکا در سال  7002میالدی بود.
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میشود ،نهادهای مسئول بازار سرمایه میتوانند با شناخت آن و اعمال تدابیر الزم بازار را
به سمت پایداری بیشتر سوق دهند.
در دهههای اخیر و در تحقیقاتی که مربوط به حوزهی مالی میباشد ،توجه بسیاری به
رفتار گروهی سرمایهگذاران در بازارهای مالی شده و اغلب تحقیقاتی که به بررسی
تجربی رفتار سرمایهگذاران در بازارهای مالی میپردازد مربوط به رفتار گروهی میباشد
(تان و همکاران)0113 ،

پیشینه تحقیق
کریستی و هوانگ )5331( 5به تحقیقاتی پیرامون رفتار گروهی در بازار از طریق
بازگشت سرمایه سرمایهگذاران در بازار بورس نیویورک پرداختند .مدل آنها بیان
میداشت که سرمایهگذاران در دورههایی که بازار دارای حرکت معمولی است از
اطالعات خود استفاده میکنند اما در دورههایی که بازار حرکتهای غیرعادی دارد
سرمایهگذاران تمایل دارند که از رفتار کلی بازار تبعیت کنند .آنها به این نتیجه رسیدند
که رفتار گروهی عامل تعیین کنندهی بازدههای سهام درزمان تالطم بازار نیست.
چانگ ،چنگ و خورانا )0111( 0به مطالعهی رفتار گروهی از طریق تعیین انحرافات
بازده سهام از بازده بازار در چندین بازار پرداخته و به این نتیجه رسیدند که شواهد قوی
از رفتار گروهی در بازار کره جنوبی و تایوان وجود دارد ،همچنین شواهد ضعیفی از
رفتار گروهی در بازار ژاپن میباشد .در بازارهای آمریکا و هنگ کنگ شواهدی از رفتار
گروهی پیدا نشد.
8
دمیرر و کوتان ( )0111به مطالعهی رفتار گروهی در بازار چین ،بازار شنزن و
شانگهای ،پرداختند و شواهدی از رفتار گروهی در بین سرمایهگذاران چینی پیدا نکردند.
هرچند کهیافتههای آنان این موضوع را تایید میکرد که سرمایهگذاران در بازار کاهشی
بیشتر از بازار افزایشی تمایل به رفتار مشابه دارند .این نتایج با تحقیقات تان ،چیانگ،

1- Christie and Huang
2- Chang, Cheng & Khorana
3- Demirer & Kutan
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میسون و نلینگ )0113( 5و چیانگ ،ژیاندونگ و تان )0151( 0که این موضوع را در
همان بازار با مدلهای دیگری بررسی کردند سازگار بود.
اسالمیبیدگلی و شهریاری ( )5831رفتار توده وار (گروهی) را با استفاده از انحرافات
بازده سهام از بازده کل بازار در طی سالهای  31تا  31در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی کردند .یافته های این تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده وار در دوران رونق
بازار در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد ،ولی شواهدی از توده واری در زمان
رکود بازار با استفاده از داده های روزانه بازده یافت شد .به عالوه محققین با استفاده از
داده های هفتگی و ماهانه به شواهدی از توده واری دست نیافتند ،که این مساله می تواند
تاکیدی بر کوتاه مدت بودن پدیده توده واری باشد.
یوسفی و شهر آبادی ( )5831در تحقیق خود وجود رفتار گروهی بین سرمایهگذاران
در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  5830تا  5831را با استفاده از مدل هوانگ
و سالمون (HS) 8مورد بررسی و آزمون قرار دادند .متغیرهای مورد نیاز تحقیق با استفاده
از اطالعات  01ماه گذشته بازده ماهانه بازار و بازده ماهانه هر سهم ،محاسبه گردیدند.
محققین به این نتیجه رسیدند که سرمایهگذاران در بورس تهران رفتار گروهی دارند.
همچنین نتایج تحقیق بیانگر آن بود که بین بازده بازار و پدیده رفتار گروهی رابطه
معناداری وجود ندارد.
1
ایزدی نیا و حاجیان نژاد ( )5833در تحقیقی که با استفاده از مدل کریستی و هوانگ
) (CHدر چهار صنعت شامل صنایع سرمایهگذاری ،محصوالت شیمیایی ،مواد و
محصوالت دارویی و سیمان ،آهک و گچ در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند ،به
شواهدی از رفتار گروهی در این صنایع دست پیدا نکردند و بیان داشتند که
سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار رفتار عقالیی دارند.
کشاورز حداد و رضایی ( )5833در تحقیقی بین سالهای  5831تا  5831به بررسی
رفتار گروهی بین سرمایهگذاران نهادی پرداختند .نتایج بهدست آمده بروز رفتار گروهی
1- Tan, Chiang, Mason & Nelling
2- Chiang, Jiandong, & Tan
3- Huang & Salmon
4- Christie & Huang
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در بین سرمایهگذاران نهادی را تایید میکرد و سطح آن را باالتر از کشورهای توسعهیافته
نشان میداد .همچنین در این تحقیق نشان داده شد که رفتار گروهی تاثیر معنیداری بر
بازده سهام نداشته است.
سعیدی و فرهانیان ( )5831از طریق معیار بتای گروهی به بررسی رفتار گروهی در
بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای  5830تا  5831با استفاده از روش پنجره متحرک
با اندازه پنجره  01ماهه (روش هوانگ و سالمون )0111پرداختند که نتیجهی آن تایید
رفتار گروهی در بورس اوراق بهادار تهران بود .همچنین جهت سنجش تطبیق رفتار توده
واری ،مانایی و هم انباشتگی رفتار بلندمدت آن ،در کنار متغیرهای ویژه بازار سهام
(بازده ،ارزش و حجم معامالت) و تورم مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آزمون نشان داد
که متغیرهای مورد نظر با معیار تشخیص توده واری دارای همگرایی هستند.

روش تحقیق
تحقیق جاضر کاربردی بوده و از آنجا که به بررسی ارتباط متغیرهای مستقل با متغیر
وابسته می پردازد یک تحقیق توصیفی همبستگی میباشد .از نگاهی دیگر از آنجا که
بازهی زمانی مورد مطالعه در این تحقیق  5831تا  5831است ،و دادهها جمعآوری شده
تاریخی است ،این تحقیق یک مطالعهی پسرویدادی است.

فرضیههای تحقیق
رفتار گروهی در بازارهای مالی نوظهور نمایانتر میباشد و بورس اوراق بهادار تهران
جز این دسته از بازارها میباشد .همچنین از آنجا که ورود سرمایهگذاران به بازارهای
مالی در زمانی که این بازارها افزایشی و در حال رونق است بیشتر از زمانی است که این
بازارها حالت رکود دارند ،و از آنجایی که اغلب این سرمایهگذاران تازه وارد اطالعات
چندانی از بازارهای مالی و سهام شرکتها ندارند؛ تمایل زیادی به پیروی از سایرین
دارند .با توجه به این موضوعها فرضیههای این تحقیق به صورت زیر میباشد:
فرضیه اول :سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتار گروهی دارند.
فرضیه دوم :در صورت وجود رفتار گروهی در بازار ،این رفتار در بازار افزایشی بیشتر از
بازار کاهشی است.
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شایان ذکر است که بازار افزایشی( 5کاهشی )0به بازاری گفته میشود که در طی یک
ماه بازده آن بیشتر (کمتر) از صفر باشد (ویگینز.)5330 ،8

متغیرها و مدل تحقیق
برای بررسی رفتار گروهی در بازارهای مالی از مدل چانگ ،چنگ و خورانا )(CCK

( )0111استفاده می شود که بر اساس آن هنگامی که رفتار گروهی در بازار وجود دارد
بازده شرکتها مشابه بازده بازار شده و در حقیقت انحرافات بازده شرکتها از بازده
بازار کاهش مییابد .قبل از بیان مدل چانگ ،چنگ و خورانا دو مدل متداول دیگر یعنی
مدل کریستی و هوانگ ) )5331( (CHو مدل هوانگ و سالمون ( )0111( )HSمعرفی
می شوند.
مدل کریستی و هوانگ ( )5331برای کشف رفتار گروهی در بازار سرمایه ،بر
بازدههای سهام و کل بازار تمرکز نموده است .کریستی و هوانگ مطرح کردند که رفتار
گروهی میتواند خود را در دادههای بازده سهام آشکار نماید .به نظر آن ها ،از آن جایی
که سرمایهگذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری به پیروی از اجماع کل بازار
گرایش دارند ،میتوان انتظار داشت انحراف بازده سهام شرکتها از بازده کل بازار کم
باشد .آنها برای آزمون رفتار گروهی از معادله رگرسیون زیر استفاده کردند ،تا دریابند
سطح انحراف بازده هر سهم از بازده کل بازار در زمان تالطم بازار ،کاهش یافته است یا
خیر .بنابراین آنها از دو متغیر مجازی استفاده نمودند ،که مربوط به دوران رکود و رونق
بازار میباشد .به عبارت دیگر سطح انحرافات را متغیری وابسته به زمان تالطم بازار
دانستند.
 :انحرافات بازده هر سهم از بازده کل بازار در روز  tمی باشد.
 :متغیر مجازی برای در نظر گرفتن نوسانات غیرعادی کاهشی بازده بازار .اگر بازده
در روز  tواقع بر حد پایین توزیع نرمال بازده باشد برابر یک و در غیر این صورت برابر
1- Bull Market
2- Bear Market
3- Wiggins
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صفر است.
 :متغیر مجازی برای در نظر گرفتن نوسانات غیرعادی افزایشی بازده بازار .اگر بازده
در روز  tواقع بر حد باالی توزیع نرمال بازده باشد برابر یک و در غیر این صورت برابر
صفر است.
 :انحراف متوسط از بازده بازار.
منفی
منفی معنیدار (در رابطه با بازار کاهشی) و وجود
وجود ضرایب
معنیدار (در رابطه با بازار افزایشی) بیانگر شکلگیری رفتار گروهی توسط
مشارکتکنندگان در بازار است ،زیرا رابطهای منفی بین سطح انحرافات و نوسانات بازار
را نشان می دهد و بدین معنی است که در زمان تالطم بازار ،سطح انحرافات کاهش
یافته است.
کریستی و هوانگ برای محاسبهی انحرافات بازده سهام ،از انحراف معیار مقطعی
بازده سهام شرکتها از بازده بازار استفاده نمودند.
هوانگ و سالمون رابطهی زیر را برای رفتار گروهی ارائه نمودند:

)

 :مقدار استاندارد شده رفتار گروهی در زمان t

̂⁄

∑

̂
(

̂  :انحراف معیار پسماندهای معادالت رگرسیون برای سهم i

̂  :انحراف معیار بازده ماهانه بازار
 : Nتعداد شرکتهای پرتفوی مورد نظر
یا تخمین زنندهی بتای گروهی به صورت زیر محاسبه میشود:
در این رابطه
(

)
)

̂
̂

(
̂
̂

)

(

و
است و ̂ عبارتست از واریانس
در این رابطه ̂ کواریانس و
̂ واریانس پسماندهای نمونهای است که بر آن اساس رگرسیونها محاسبه شده است.
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به ترتیب بازده سهم  iدر زمان  tو بازده بازار برای همان دوره است.
و
در این مدل اگر واریانس ( ) در معادلهی باال معادل صفر شود ،بتای سهمهای
مختلف همسان بازار تغییر کرده که نشان دهندهی رفتار گروهی کامل است و هر چه
مقدار واریانس ( ) افزایش یابد ،از مقدار رفتار گروهی کسر شده است.
اما مدل چانگ ،چنگ و خورانا ) )0111( (CCKکه در این تحقیق از آن استفاده
میشود ،بر این مبنا است که هر چه انحرافات بازده سهام از بازده بازار کمتر باشد تمایل
سرمایهگذاران به پیروی از بازار بیشتر میشود .به عبارت دیگر بازده سهام شرکتها
دارای پراکندگی نبوده و مانند بازده بازار میباشد.
در این مدل انحرافات بازده شرکتها متغیر وابسته است و از رابطه زیر بهدست میآید.
|

|∑

قدر مطلق انحراف مقطعی بازده سهام شرکتها از بازده بازار
در این رابطه
میانگین بازده  Nسهم در
بازده سهم شرکت  iدر روز  tو
در روز  tاست.
پرتفوی کل بازار در روز  tمی باشد N .تعداد شرکتهای موجود در پرتفوی بازار در
روز  tاست.
برای بهدست آوردن انحرافات بازده سهام شرکتها از بازده بازار ،نیازمند بهدست
آوردن بازده سهام موجود در پرتفوی بازار و همچنین بازده بازار در طی دورهی زمانی
تحقیق میباشیم .در ضمن بازده بازار و بازده سهام موجود در پرتفوی به صورت روزانه
محاسبه میشوند.
مقدار بازده سهام شرکت ، ،از رابطهی زیر بهدست میآید:

قیمت روز ماقبل سهم شرکت می باشد .در زمانی
 :قیمت روز جاری سهم و
که شرکت تقسیم سود و تغییر سرمایه داشته باشد ،قیمت روز قبل تعدیل می شود.
از میانگین حسابی بازده روزانه  Nشرکت موجود در پرتفوی بازار بهدست
مقدار
میآید و رابطهی آن به قرار زیر است:
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∑

مربع بازده بازار به وسیلهی بازده بازار محاسبه می شود .در این تحقیق بازده بازار و
مربع بازده بازار متغیرهای مستقل مدل میباشند.
مدل  CCKیک رابطهی مثبت بین بازده بازار و انحرافات بازده شرکتها ،زمانی که
بازار حالت غیرعادی ندارد پیشبینی میکند ،به این معنی که ضریب مثبت بازده بازار
نشان دهنده افزایش انحرافات بازده شرکتها از بازده بازار می باشد .ضریب منفی و
معنادار مربع بازده بازار نشان دهندهی کاهش انحرافات بازده شرکتها از بازده بازار ،و
تاییدکنندهی وجود رفتار گروهی در بازار میباشد.
در این تحقیق برای بررسی رفتار گروهی در توزیع کل بازار از مدل زیر استفاده می شود.
|

|

در این مدل حاکی از متوسط سطح انحرافات بازده سهام از بازده بازار ،در بازار بی
برابر صفر میباشد .ضریب بازده بازار و
تالطم میباشد ،یعنی زمانی که
ضریب مربع بازده بازار است.
برای مقایسهی بازار افزایشی و کاهشی نیز از مدل زیر استفاده میشود که در حقیقت
همان مدل قبلی بوده اما به وسیلهی یک متغیر مجازی ،بازار افزایشی و کاهشی از هم جدا
شدهاند.
)

(

)

(

در این رابطه ضریب بازده بازار در بازار افزایشی و ضریب بازده بازار در بازار
کاهشی و ضریب مربع بازده بازار در بازار افزایشی و ضریب بازده بازار در بازار
کاهشی است D .متغیر مجازی است که بازار افزایشی و کاهشی را از هم جدا میکند و
قبالً نحوه محاسبه آن توضیح داده شد.
با توجه به این نکته که توزیع متغیر وابسته این تحقیق ) ،(CSADنرمال نبود و با
روشهای نرمالسازی نرمال نشد ،به جای استفاده از رگرسیون خطی ساده در این مدل،
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از رگرسیون استوار برای تخمین ضرایب استفاده شده است.دادههای پرت در رگرسیون
ساده ،یک مشکل اساسی در تخمین این نوع رگرسیون میباشد و اساسا ،دو راه برای
مقابله با این مشکل وجود دارد .اولین و بهترین راهی که معموال توصیه میشود ،رفع
خطاهای آزمون فرضیات است .وقتی دادهها پرت کمی موجود میباشد ،این روش به
بهترین وجه عمل میکند ،اما زمانی که دادههای پرت زیاد است ،پیدا کردن و تصحیح یا
حذف این دادهها سخت و گاهی ناممکن است و به محاسبات سخت و پیچیدهای نیاز
دارد.
راه دوم رگرسیون استوار میباشد .این رگرسیون سعی دارد راهی را ارائه دهد که
تخمین رگرسیون از دادههای پرت تاثیر نپذیرد .روش اصالح فرضیات حداقل مربعات و
رگرسیون استوار یک هدف را در دو جهت مختلف پیگیری میکنند .روش اصالح
فرضیات با حذف دادههای پرت بهترین خطی را که به دادهها برازش میشود پیدا
میکند .در مقابل رگرسیون استوار ابتدا بهترین خطی را که به بیشترین دادهها برازش
میشود پیدا کرده ،بعد از طریق خطاها ،دادههای پرت را یافته و حذف میکند (لروی و
روسو.)5331 ،روش رگرسیون استوار یک روش ناپارامتریک است .روشهای
ناپارامتریک از آنجا که فرض نرمال بودن دادهها را با خود ندارند ،نیاز به آزمون نرمال
بودن دادهها نیست.

جامعه آماری و قلمرو زمانی و مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران میباشد .قلمرو زمانی نیز بازهی
زمانی ابتدای سال  5831تا انتهای سال  5831میباشد .برای اجرای مدلهایی که در این
تحقیق استفاده میشوند به اطالعات مربوط به معامالت روزانه شرکتهای بورس اوراق
بهادار نیاز است .از آنجایی که نبود اطالعات کافی مربوط به معامالت روزانه باعث
کاهش قدرت تخمین این مدلها میشود ،محدودیتهای زیر برای شرکتهای مورد
مطالعه ،برای دستیابی تخمینهای بهتر ،در نظر گرفته شد.
 .5شرکتهای مورد مطالعه باید تا ابتدای سال  5831در بورس اوراق بهادار تهران
پذیرفته شده و تا پایان سال  5831در بورس فعال بوده و از فهرست شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف نشده باشند.
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 .0نماد معامالتی شرکتهای نمونه در بورس اوراق بهادار تهران نباید بیش از  1ماه بطور
پیوسته متوقف باشند.
با توجه به محدودیتهای باال تعداد  535شرکت در بورس اوراق بهادار تهران که
شرایط فوق را داشتند ،برای این مطالعه انتخاب شدند.

روش جمعآوری و پردازش دادهها
در این تحقیق از قیمتهای پایانی روزانه شرکتها برای محاسبه بازدههای روزانه 535
شرکت نمونه استفاده گردیده و بازده بازار از میانگین بازده روزانه آنها حاصل شده است.
برای اجرای مدلهای این تحقیق از رگرسیون استوار؛ و برای برآورد این رگرسیون از
نرمافزار  STATAاستفاده شده است.

یافتههای تحقیق
آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق در جدول  ،5نمایش داده شده است.
همانگونه که بیان گردید ،از آنجا که متغیر وابسته از توزیع نرمال برخوردار نبود ،به جای
استفاده از رگرسیون ساده از رگرسیون استوار در تخمین ضرایب استفاده شده است.
جدول  .3آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق

میانه

0/001630

0/002123

0/000009

بیشینه

0/090137

0/022660

0/000900

کمینه

0/000110

0/000007

0/000000

میانگین

0/001322

0/007976

0/000022

انحراف معیار

0/009327

0/007710

0/000079

تعداد مشاهدات

2070

2070

2070

در جدول فوق،

انجرافات بازده شرکتها از بازده بازار.

بازده بازار و
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مربع بازده بازار می باشد..

نتایج آزمون فرضیه ها و مقایسه با تحقیقهای مشابه
فرضیه  :3سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتار گروهی دارند.

همانطور که از جدول شماره  0مشخص است ضریب متغیر مربع بازده بازار منفی و
در سطح  %1معنادار است .وجود ضریب منفی برای این متغیر نشان دهندهی کاهش
انحرافات بازده شرکتها از بازده بازار ،زمانی که بازار دچار تالطم (در حال افزایش یا
کاهش) است ،میباشد .کاهش انحرافات بازده شرکتها از بازده بازار به معنی وجود
رفتار گروهی در بازار است .پس فرضیه اول تحقیق تایید میشود.
نتیجهی این تحقیق با تحقیقات کریستی و هوانگ ( )5331در بورس نیورک؛ مطالعه
چانگ و همکاران ( )0111در بازارهای کره جنوبی ،تایوان و ژاپن؛ مطالعه تان و چیانگ
( )0113بر روی بازار چین و مطالعه چیانگ و همکاران ( )0151در بازار چین مطابقت
دارد .همچنین این تحقیق با تحقیقات اسالمیو شهریاری ( ،)5831یوسفی و شهرآبادی
( ،)5831صمدی ( )5831که بر روی بورس اوراق بهادار تهران انجام شدهاند ،مطابقت
دارد.
جدول .4نتایج رگرسیون توزیع کل بازار
ضریب

مقدار ضریب متغیر مستقل

خطا

آماره ازمون t

سطح معنی داری

0/0000922

0/0002200

00/77

0/000

2/066227

0/172173

21/20

0/000

-20/09112

1/996071

-7/77

0/072

|

|

میباشد .در
بازده بازار می

این جدول نتایج رگرسیون
 ،انحرافات بازده شرکتها از بازده بازار و
این رگرسیون
باشد.
فرضیه  :4در صورت وجود رفتار گروهی در بازار ،این رفتار در بازار افزایشی بیشتر از
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بازار کاهشی است.
همانطور که از جدول شماره  8مشخص است ،ضریب متغیر مربع بازده بازار ،برای
بازار افزایشی منفی و در سطح  %1معنادار است .ضریب منفی نشان دهنده کاهش
انحرافات بازده شرکتها از بازده بازار ،در زمانی است که بازار افزایشی بوده است.
کاهش انحرافات بازده شرکتها از بازده بازار به معنی وجود رفتار گروهی در بازار
افزایشی است .ضریب متغیر مربع بازده بازار کاهشی منفی اما بیمعنی است .این به معنی
عدم تایید وجود رفتار گروهی در بازار کاهشی می باشد .پس رفتار گروهی در بازار
افزایشی تایید شده اما در بازار کاهشی تایید نمی شود .بنابراین فرضیه دوم تحقیق حاضر
نیز تایید میشود.
جدول  .1نتایج رگرسیون توزیع بازار افزایشی و بازار کاهشی.
ضریب

مقدار ضریب متغیر مستقل

خطا

آماره آزمون t

سطح معناداری

0/000960

0/0002031

00/03

0/000

2/226073

0/263313

26/63

0/000

0/3030722

0/0277232

27/63

0/000

-72/11912

2/272723

-7/06

0/020

-1/691726

2/601201

-0/22

0/920

این جدول نتایج رگرسیون
)

(

)

(

و  D=0اگر
میباشد D=1 .اگر
 ،انحرافات بازده شرکتها از بازده بازار و

 .در این رگرسیون
بازده بازار می باشد.
تحقیقات زیادی بر روی بازار افزایشی و کاهشی ،در زمینه رفتار گروهی انجام نشده
است .دمیرر و کوتان ( )0111تحقیقی مشابهی در بازار چین انجام دادهاند و به این نتیجه
رسیدند که سرمایه گذاران در بازار چین رفتار گروهی ندارند ،اما تمایل به رفتار شبیه به
هم در بازار کاهشی بیشتر از بازار افزایشی است .در تحقیق اسالمی و شهریاری ()5831
عالوه بر تایید رفتار گروهی در بورس اوراق بهادار تهران؛ بهاین نتیجه رسیدند که رفتار
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گروهی در بازار کاهشی وجود دارد ،اما این نوع از رفتار در بازار افزایشی وجود ندارد.
نتایج هر دوی این تحقیقها مغایر با نتایج این تحقیق است که علت آن می تواند تفاوت
در سالهای انجام تحقیق باشد.

محدودیتهای تحقیق
هر تحقیقی دارای محدودیتهایی است که قابل کنترل نبوده و ممکن است در نتایج
تحقیق تاثیرگذار باشند .از این منظر محدودیتهایی این تحقیق عبارتند از:
 .5از جمله محدودیتهای این تحقیق شرکتهایی بودند که نماد آنها در مدت زمانی
کمتر از  1ماه ،اما به دفعات بسته بوده اما هیچ گاه توقف پیوسته نماد آنها به  1ماه در
سال نرسیده است .بنابراین دادههای مربوط به معامالت این شرکتها در هر سال کم
بوده و ممکن است باعث کاهش دقت محاسبات شود.
 .0یکی دیگر از محدودیتهای این تحقیق وجود دامنه نوسان روزانه و حجم مبنا در
بورس اوراق بهادار تهران است که از تغییرات بیش از دامنه نوسان قیمت جلوگیری
مینماید و خود در برخی موارد به تشکیل صفهای خرید و فروش طوالنی منجر
میشود و این صفهای طوالنی ممکن است از نظر روانی رفتار گروهی را تشدید
نماید.
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