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چكیده
هدف اصلی مطالعه حاضر ،بررسی تمايل سرمايه گذاران بر تکیه به چولگی و تجزيه و تحلیل تفاوت میان نمودار چولگی بازده سهامهای مختلف
است که می تواند معیاری برای ترجیحات سرمايهگذاری آنها باشد .نمونه مورد استفاده در اين مطالعه ،مشتمل بر  44شرکت پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  1311تا  1332است و برای آزمون فرضیهها از نرم افزارهای  SPSSو  EViewsاستفاده شده است.
نتايج پژوهش بیانگر اين است که همبستگی معکوس و نیمه قوی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و چولگی بازده سهام وجود دارد .ضمناً
سهام های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پايین در مقايسه با سهام های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار باال ،چولگی مثبت بیشتر و يا
چولگی منفی کمتری دارند و هرچه ارزش دفتری به ارزش بازار سهام کمتر می شود ،چولگی بازده سهام مثبتتر میگردد.
واژگان كلیدی :نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ،چولگی بازده سهام ،بورس اوراق بهادار تهران

 -1مقدمه
يکی از مسائل مهم و حیاتی هر فعالیت اقتصادی ،ارزيابی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده می باشد .بی شک اين مسئله با پیشرفت روزافزون
فعالیت های اقتصادی وارد عرصه جديدی می شود و لزوم ايجاد روشهای دقیقتر و نزديک تر به واقعیت بیشتر احساس می شود و همین احساس نیاز
مقدمه ايجاد روشهای نوين ارزيابی و تکمیل روشهای قديمیتر میشود (فرگوسن و رنتزلر.)2004 ،
برای رشد اقتصادی هر کشور ،الزم است افراد مازاد درآمد وود را سرمايهگذاری کنند .بنابراين ،هر سرمايهگذار برای آن که بتواند سهامی با بازده
بیشتر و ريسک کمتر به دست آورد ،نیازمند اطالعاتی در مورد آن سهام است .اطالعاتی که در مورد سهام هر شرکت وجود دارد ،يا بر اساس اطالعات
داولی آن شرکت يا بر اساس اطالعات وارجی آن شرکت است .اطالعات داولی يک شرکت ،در صورتهای مالی آن ،مثل صورت سود و زياد و ترازنامه
منعکس می شود .اطالعات وارجی يک شرکت نیز در بازار بورس وجود دارد که اين عوامل داولی و وارجی بر بازده سهام تأثیر میگذارد و قیمت
سهام را در بازار تعیین می کند .در اين پژوهش ،ارزش دفتری که از جمله اطالعات داولی شرکت است ،از صورتهای مالی که منابع اصلی تأمین
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کننده اطالعات هستند ،بهدست می آيد .ارزش بازار نیز از جمله اطالعات وارجی شرکت است که به کمک اين دو عامل میتوان چگونگی انتخاب سهام
يا پرتفوی با بازده بیشتر را به سرمايهگذار نشان داد .مطالعات نشان می دهد که بین بازده سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ارتباط وجود دارد
(فاما و فرنچ.)1332 ،
در اين پژوهش به بررسی تمايل سرمايه گذاران بر تکیه به چولگی پرداوته شده است و تفاوت میان نمودار چولگی بازده سهامهای مختلف که
میتواند معیاری برای ترجیحات سرمايهگذاری آن ها باشد مدنظر قرار گرفته است .در اين پژوهش براساس تحقیقات انجام شده و محاسبات حسابداری
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ،میزان چولگی بازده سهام تخمین و محاسبه شده است.
پژوهش حاضر جهت يافتن پاس خی برای اين پرسش است که آيا بین چولگی بازده سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه معناداری
وجود دارد يا ویر؟
 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
تاکنون استراتژیهای متفاوتی برای سرمايهگذاری در سهام با هدف افزايش بازدهی ارائه شده است .متداولترين اين رويکردها در پژوهشهای
داول و وارج از کشور ،دو عامل اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار است .در اين رويکرد که توسط فاما و فرنچ ( )1333ارائه شده است ،عنوان
شده است که از يک سو سرمايهگذاری در سهام شرکتهايی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار باال (شرکتهای ارزشی) نسبت به سرمايهگذاری در
سهام شرکتهايی با اندازه کوچک ،بازدهی باالتری را برای سرمايهگذاران محقق میسازد .مقصود از اندازه شرکتها ،ارزش بازار هر سهم از شرکت در
تعداد سهام منتشر شده شرکت در زمان مورد نظر است .اگرچه اين رويکرد بايد در هر بازاری با توجه به شرايط واص آن بازار مورد توجه قرار گیرد،
نکته قابل توجه اين است که همواره بايد پويايی بازار و تغییر موقعیت شرکتهايی را که سهام آنها در حال معامله است ،مدنظر قرار داد.
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ،تفاوت در بازدههای تاريخی سهام را توضیح می دهد .اين نسبت از تقسیم مجموع حقوق صاحبان سهام بر
حاصل ضرب قیمت بازار سهام و تعداد سهام عادی در دست سهامداران بهدست میآيد (هاگن.)2001 ،

معادله ()1

) = BM (tنسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در پايان سال t؛
) = TA (tمجموع دارايیهای شرکت در پايان سال t؛
) = TD (tمجموع بدهیهای شرکت در پايان سال t؛
) = MP (tقیمت سهام در آورين معامله در پايان سال t؛ و
) = NS (tمجموع دارايیهای شرکت در پايان سال t؛
براساس نسبت ارزش دفتری به ارزش سهام میتوانیم سهام را به دو گروه سهام ارزشی و رشدی تقسیم کنیم که در ذيل به آن اشاره میکنیم.
 -2-2سهام رشدی و سهام ارزشی
يکی از مهمترين دغدغههای سرمايهگذاران ،يافتن روشی برای انتخاب مناسب ترين سهم يا پرتفوی از میان انبوه سهام موجود در بازار میباشد.
مطالعات نشان میدهد که بین بازده سهام شرکتها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ( )B/Mآنها ارتباط وجود دارد .با افزايش نسبت  B/Mنوع
سهام از رشدی به ارزشی تغییر میيابد.
سهام رشدی گران ،سهامی هستند که قیمت آن ها نسبت به جريان نقدی ،عايد ،سود تقسیمی و ارزش دفتری آنها باالتر از میانگین است به-
عبارتی ديگر ،نسبت ارزش دفتری آن ها نسبت به ارزش بازار کمتر است و سهام ارزشی ارزان ،سهامی هستند که قیمت آنها نسبت به جريان نقدی،
عايدی ،سود تقسیمی و ارزش دفتری آنها پايینتر از میانگین است.
"ارزش دفتری" بر مبنای بهای تمام شده تاريخی است و هیچگونه انعکاس يا بازتابی از دورنمای مورد انتظار شرکت در آن لحاظ نگرديده است و
برعکس" ،ارزش بازار" سهام ،منعکس کننده اين دورنما است .اگر دورنمای آينده شرکت نشاندهنده رشدی بیش از رشد متوسط باشد" ،ارزش
دفتری" کوچکتر از "ارزش بازار" وواهد بود .بهعبارت ديگر ،اگر چنانچه قیمت بازاری سهام نسبت به ارزش دفتری آن باال باشد ،احتماالً موردی است
که به لحاظ سرمايه گذاری از چشم انداز ووبی برووردار است .برعکس اگر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار يک سهم باال باشد ،دلیلی بر آنست که
چشمانداز مناسبی برای آن سهم وجود ندارد.
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مطابق با مدل قیمتگذاری دارايیهای سرمايه ای ،بازده مورد انتظار از يک سهام عادی توسط بازده بدون ريسک و صرف ريسک تعیین میشود و
صرف ريسک نیز تابعی از بتا است .بر اساس اين نظريه ،سرمايهگذاران در بازار با سرمايهگذاری بر روی يک پرتفوی ،تنها ريسکی را که میپذيرند و بازار
هم در مقابل آن ريسک پاداش میدهد ريسک سیستماتیک (بتا) میباشد .شواهد اویر نشان می دهند که عالوه بر بتا ،نسبت ارزش دفتری به ارزش
بازار و اندازه شرکت نیز در بازار قیمتگذاری میشوند .سهامی که بنا به داليلی ،بغیر از امکان رشد عايدات بالقوه ،پايینتر از ارزش ذاتی قیمتگذاری
میشوند؛ به نظر می رسند که از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بااليی برووردار هستند .در مقابل آن دسته از سهامی که نرخ رشد بااليی در میزان
فروش و سودآوری دارند؛ از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری پايینی برووردارند.
به هر حال چنین به نظر میرسد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار باال ،بعضاً می تواند بدين مفهوم باشد که سهام در بازار ارزان و پايین بودن
آن به ديد مفهوم باشد که سهام گران است .به همین واطر بروی سرمايهگذاران موقع وريد استراتژی شتاب را در پیش میگیرند تا سهام با  P/Eباال
يا نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری پا يین را وريداری کنند و با اين فرض که سهام برنده در آينده نیز برنده است ،منتفع گردند .بروی ديگر نیز از
استراتژی معکوس گرايی پیروی میکنند به اين معنی که سهام با  P/Eپايین يا نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری باال را میورند ،با اين فرض که
سهام شرکتهای کوچک در آينده بازده باالتری را کسب وواهند نمود .اين مطالعات در حوزه "علوم مالی-رفتاری" قرار می گیرد.
بروی از مطالعات انجام شده در بازارهای مالی نشان می دهد ،میانگین بازدهی سهام ارزشی (سهامی با نسبت باالی ارزش دفتری به بازار) در
مقايسه با سهام رشدی (سهامی با نسبت پ ايین ارزش دفتری به بازار) باالتر است .روزنبرگ ( ،)1314فاما و فرنچ ( ،)1332اکونیشوک و همکاران
( )1334و فاما و فرنچ ( ) 2004در توجیه دلیل تفاوت بازدهی دو سهم فوق ،عنوان کردند که بازده سهام اغلب به دو بخش جداگانه يعنی بازده نقدی
ناشی از تقسیم سود و بازده ناشی از سود سرمايهای قابل تجزيه است .آنها به تجزيه بازده ناشی از سود سرمايهای به دو بخش جداگانه يعنی نرخ رشد
ارزش دفتری و نرخ رشد ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام (به واسطه نگهداری و حفظ سود) تقريباً صفر است .بنابراين ،وجود نرخ باالی
بازدهی ناشی از سود سرمايهای تقريباً به طور کامل ناشی از رشد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری است .از سوی ديگر بعد از شناسايی يک سهم به
عنوان سهم رشدی ،متوسط نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آن کاهش يافته و در عوض نرخ رشد ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام افزايش می-
يابد.
مطلب ديگر که در اين مطالعات قابل توجه به نظر میرسد ،مسئله تعديل و همگرايی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بعد
از تشکیل پرتفوی های رشدی و ارزشی است .فاما و فرنچ ادعا نمودند ،هیچ سهمی برای همیشه به عنوان يک سهم رشدی يا ارزشی باقی نمیماند.
بنابراين به طور من طقی اين انتظار وجود دارد که تحت تأثیر عوامل بازار و وجود شرايط رقابتی بین شرکتها ،بازده سهام رشدی و ارزشی در طول زمان
به هم نزديک شود.
اين در حالی است که بروی ديگر از مطالعات (بلک1334 ،؛ مکینلی ) 1333 ،در انتقاد به نظر گفته شده ،مدعی هستند که صرف ناشی از نسبت
ارزش دفتری به قیمت بازار ،از شرايط واص نمونه در بازار سرمايه آمريکا نشئت میگیرد و نمی توان اين الگوها را در وارج از بازار سرمايه آمريکا
مشاهده کرد .در عین حال پارهای از پژوهشهای انجام شده در بازار سرمايه ايران نیز نشان میدهد ،بروالف نتايج مطالعات فاما و فرنچ ،سهام رشدی
از متوسط بازدهی باالتری در مقايسه با سهام ارزشی برووردار بودهاند.
سهام رشدی نسبت به سطوح جاری عايدات و سود تقسیمی هر سهم قیمت های بااليی دارند و بازار انتظار دارد ،سهام رشدی گران در آينده
رشدی سريعتر از نرخ میانگین داشته باشند .اين انتظار احتماالً بر اين مبنا است که در گذشته ،رشدی سريعتر از میانگین داشتهاند .بنابراين رشد
سريع تر از رشد میانگین در عايدات گذشته نیز از وصايص سهام رشدی گران میباشد .عکس اين امر در مورد سهام ارزشی ارزان صادق است.
طبق تعريف گراهام و داد ،سهام ارزشی به سهامی اطالق می گردد که قیمت بازار آن ها در مقايسه با يک معیار سنجش بنیادی ،پايین باشد.
معیارهای بنیادی متفاوتی برای گزينش سهام ارزشی وجود دارند ،به عنوان مثال ،شرکتهايی که سهامشان زير ارزش دفتری معامله میشوند ،سهامی
که دارای نسبت قیمت به درآمد پايین میباشند و يا آن دسته سهامی که نسبت قیمت به فروش آنها پايین میباشد.
پائوپولو ( )2003سرمايهگذاری شرکتها و بروی ويژگیها و مشخصههای آنها را ،به ويژه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ،توابعی از شرايط
اقتصادی و بنابراين دربرگیرنده اطالعاتی در رابطه با رفتار بازدهی سهام میداند .وی در مطالعه وود نشان میدهد که انتخاب شرکتها بهعنوان
شرکتهای ارزشی يا رشدی در واقع بر اساس میزان سهم آنها از سرمايهای است که نسبت به کل سرمايه به کار گرفته شده در اقتصاد ،مورد بهرهوری
قرار گرفته است .به اين ترتیب ،سیاست مصرف بهینه سرمايه میزان تمرکز بر سرمايه را تغییر می دهد و بر ارزشیابی وجوه نقد شرکت تأثیرگذار است.
وی در اين مدل نشان میدهد که چگونه شرکت هايی با نسبت پايین ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان شرکتهايی با تمرکز سرمايه باال انتخاب
میشوند .در حالی که شرکتهای رشدی (شرکتهايی با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری باال) شرکتهايی با سطوح پايین سرمايه بهرهور نسبت به
کل سرمايه ذویره شده هستند .بنابراين سیاست مصرف بهینه سرمايه در اين مدل نقش مهمی دارد.
اين که چگونه نمودار چولگی بر نرخ و ارزش سهام تأثیرگذار است يکی از مسائل بحث برانگیز در علم اقتصاد و حسابداری مالی میباشد .اگرچه
مدل  CAPMبدون درنظر گرفتن تأثیر ارزشگذاری ،برآوردهای مالی را تعیین میکند.
تحقیقات باربريز و هانگ ( ) 2001بر مبنای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی يک تئوری بنیادين را مطرح کرد که میان اين
نسبت و میانگین سود سهام و تأثیر چولگی بر ارزشگذاری دارايیها ،رابطهای مستقیم وجود دارد.
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رشد يک شرکت میتواند چولگی را افزايش داده و سرمايهگذاران را ترغیب کند .به هر حال رفتار سرمايهگذاران و تکیه و تأکید آنها بر استفاده
از نمودارهای چولگی و ترجیح آنها بر سرمايهگذاری روی سهامهای رو به رشد ،تفاوت میان نمودار چولگی سهامهای مختلف را نشان میدهد.
 -3-2رابطه بین چولگی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام
اصول محافظهکارانه حسابداری و اصل تحقق باعث می شود که اندازهگیری دارايی و درآمدها کمی غرض ورزانه باشد .دو نوع حسابداری محافظه
کارانه داريم :شرطی و غیرشرطی (بیور و رايان  .) 2004در حالت غیرشرطی دارايی های نامشهود مانند عامل رشد ،نام تجاری ،سهمی که از بازار دارد و
 ،R&Dدر ترازنامه ناديده گرفته می شود در حالت شرطی ،ما ارزش سهام را در شرايط نامساعد محاسبه میکنیم ولی برای شرايط مساعد محاسبه
نمیکنیم که مثال ووب برای اين مورد قاعده اقل بهای تمام شده و ارزش بازار برای موجودیهای کاال میباشد.
روش غیر شرطی در مقابل شرطی ،باعث همبستگی بیشتر میان نسبت ارزش سهام شرکت به ارزش سهام شرکت در بازار ،و تفاوت نوع دارايی در
صنايع مختلف میشود .پس در حالت غیرشرطی بیشتر تمايل به در نظر گرفتن تفاوتهای درون صنعت میباشد و در حالی که در روش محاسبه ضرر
و زيان بصورت شرطی به تفاوتهای برون صنعتی توجه میشود.
از طرف ديگر در زمانی که بازار پررونق باشد میتواند با گسترده کردن فعالیتها سودآوری را بیشتر کند (روبیچک و ونهورن .)1391 ،در نتیجه
بازپرداوتی های شرکت به صورت چولگی مثبت وواهد بود .نسبت ارزش سهام به ارزش سهام در بازار با میزان درجهی چولگی بازپرداوتها همبستگی
دارد مانند تفاوت میان میانگین و میانه که برای برآورد و محاسبهی چولگی استفاده میشود (پیرسون.)1134 ،
 -4-2رابطه بین چولگی و بازده مورد انتظار
تجزيه و تحلیل اين مسأله نیاز به انحراف میانگین -واريانس قیمتگذاری دارايی دارد (روبیتستین1313 ،؛ کوائوز و لیتزنبرگ1319 ،؛ میتون و
ورکینگ2001 ،؛ باربريز و هانگ .)2001 ،تحقیقات صورت گرفته از روی قمارها و وريدهای التاری که انفرادی صورت گرفته است ،انجام شده است.
اين مشاهدات عنوان میکنند که سرمايهگذاران به توزيع چولگی مثبت گرايش و تمايل دارند.
بخشی از تحقیقات نشان می دهند که افراد ،تابع چولگی زمانی که شکل تقعر وود حفظ میکند را دوست دارند (روبنستن1313 ،؛ کوائوز و
لیتزنبرگر1319 ،؛ هاروی و سیديک .)2000 ،اظهارات نشان میدهد که سرمايهگذاران عموماً ريسک گريزند و بنابراين همه آنها سبد سهام متنوعی را
نگهداری می کنند .در چنین وضع اقتصادی ،فقط يک نمودار چولگی که با ارتباط و همبستگی میان چولگی سهام و چولگی سبد سهام بازار به دست
آمده ،میتواند قابل اطمینان باشد.
 -3پیشینه پژوهش
پژوهشهای تجربی نشان داده اند که استفاده از چولگی بازده نتايج مختلفی در بیان بازده سهام به همراه داشته است (فرندو و سترفیلد1310 ،؛
هاروی وسیديک2000 ،؛ هانگ و همکاران2004 ،؛ پست و همکاران .)2001 ،اویراً باربريز و هانگ ( )2001مدل ارزشگذاری همتراز با میزان دارايی
را بر اساس تئوری سود فزاينده ورسکی و کاهنمن ( )1332ارائه کردند .وصوصیات بارز و کلیدی مدل باربريز و هانگ اين است که در معادلسازی
دارايی بر مبنای وصوصیت هر کاال در بازده سهام ،ارزشگذاری میشود .برآورد آنها اين بود که سهامهای با چولگی مثبت بیشتر ،میانگین بازده
کمتری دارند .که در تحقیقات میتون و ورکینک ( )2001نیز نتايج مشابهای بهدست آمد.
آرديتی ( 1314و  )1311و کراس و لیتزنبرگر ( )1319طی مطالعاتی که انجام دادند ،نشان دادند که سرمايهگذاران ،چولگی مثبت را ترجیح می-
دهند .پس از آن مطالعاتی نیز در سالهای اویر انجام گرفته است که چولگی را به عنوان گشتاور سوم در ارزيابی عملکرد سبد اوراق بهادار مورد آزمون
قرار دادهاند.
هروی و سیدکی ( ) 2000بازدهی ماهانه سهام اياالت متحده را در نیس ،امکس و نزدک به جهت تست معیارهای مختلف چولگی و کشیدگی
سیستماتیک ،مورد استفاده قرار دادند .آنها در پژوهش وود پرتفویهايی بر مبنای بتا ،چولگی و کشیدگی و پرتفویهايی بر مبنای اندازه و نسبت
ارزش دفتری به بازار تشکیل دادند .نتايج پژوهش آنها نشان داد که کشیدگی نقش مهمی در تشريح  CAPMصرف ريسک بازی میکند .اعم از
اينکه تخمین صرف ريسک بر مبنای شرطی باشد يا بر مبنای مدل سه عاملی فاما و فرنچ.
تحقیقات باربريز و هانگ ( ) 2001بر مبنای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی يک تئوری بنیادين را مطرح کرد که میان اين
نسبت و میانگین سود سهام و تأثیر چولگی بر ارزشگذاری دارايیها ،رابطهای مستقیم وجود دارد.
کونراد و همکاران ( )2003برای تخمین برآورد نمودار والف چولگی سهامهای انفرادی از نرخهای توافقی استفاده کردند .روشی که استفاده
کردند توسط باکشی و همکاران ( ) 2003بوجود آمده و نیازی به داشتن اطالعات از نمونه جامع ندارد تا چولگی را محاسبه کنیم .البته مضرات اين
روش اين است که نیاز به اطمینان باال از عدم وجود وطر برای سرمايهگذاری دارد و هنگامی که برای سهامهای مرتبط با فنآوری استفاده میشود در
دوره حباب ،چولگی مثبت از وود نشان نمیدهد.
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بوير و همکاران ( ) 2010مدارکی ارائه کردند که میان چولگی و بازده سهام رابطه منفی وجود دارد .کومار ( )2003و بالی و همکاران ( )2011نیز
شواهدی ارائه کردند که نشان میدهد سرمايهگذاران فردی تمايل به سرمايهگذاری روی سهامهايی با وصوصیاتی شبیه به قرعه کشی دارند.
پژوهش ژانگ و همکاران ( )2010نشان داد سهامهايی که نسبت ارزش شرکت به ارزش شرکت در بازار آنها پايین (سهام رشدی) میباشد ،در
قیاس با سهامهايی که نسبت ارزش شرکت به ارزش شرکت در بازار آنها باال (سهام ارزشی) میباشد ،به طور معناداری چولگی مثبت بیشتری دارند و
سرمايهگذاران از روی نمودار چولگی اين سهامها اقدام به سرمايهگذاری میکنند.
در ارتباط با تأثیر عوامل چولگی بازده بر مدل قیمت گذاری دارايی تا کنون در کشورمان پژوهشی صورت نگرفته است .اما در ارتباط با عوامل
موثر بر بازدهی سهام پژوهش های مختلفی صورت گرفته است .به عنوان مثال ،نتايج پژوهش رحمانی و تجويدی ( )1313نشان داد که بین نسبت
فروش به قیمت هر سهم و سود به قیمت با بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد .همچنین ،نتايج مرتبط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام
در سال های مربوط ثبات نداشت .بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با بازده نیز ارتباطی مشاهده نشد.
موسوی و قاندی ( )1314نیز وجود رابطه معکوس بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیر مستقل و بازده و سودآوری به عنوان
متغیر وابسته نشان دادند .راعی و شواوی زاده ( ) 1314عنوان نمودند عالوه بر عامل بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار متغیر اندازه نیز میتواند
بازدهی سهام را تبیین نمايد .همچنین عامل اندازه درجه تبیین کنندگی باالتری را نسبت به ارزش دفتری به ارزش بازار دارد .احمدپور و رحمانی
( ) 1319نشان دادند که عوامل بازار ،اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سه عامل تأثیرگذار روی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران
هستند .فريد و دهقانی زاده ( )1311نیز مطرح کردند که بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده سهام ارتباط معنیداری وجود ندارد.
 -4فرضیههای پژوهش
فرضیه يک :بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و چولگی بازده سهم ارتباط معنیداری وجود دارد.
فرضیه دو :سهامهای با نسبت ارزش دفتری به ارز ش بازار پايین در مقايسه با سهام های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار باال ،چولگی مثبت و يا
چولگی منفی کمتری دارند.
 -5روش پژوهش
روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی -همبستگی است که در آن ،مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه ،مقاله و اينترنت جمعآوری
شده و به صورت استدالل قیاسی و در رد يا اثبات فرضیههای پژوهش با بکارگیری روش های آماری مناسب از استدالل استقرايی در تعمیم نتايج
استفاده میشود .داده های مورد نیاز از سايت سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سامانه جامع اطالعاتی آن و نرم افزارهای مالی از جمله رهآورد نوين و
تدبیر پرداز تهیه و گردآوری شدند .همچنین برای انجام آزمونهای آماری از نرمافزار  Spssو برای تحلیل دادهها از نرمافزار  Eviewsو جهت انجام
آزمونهای آماری همبستگی از روش پیرسون استفاده میشود.
جامعه آماری اين پژوهش شامل شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران است .نمونه مورد بررسی از شرکتهای بورس اوراق بهادار
تهران که از ابتدای سال  1311تا پايان سال  1332در بورس عضويت دارند .برای انجام اين کار از روش نمونهگیری مرحلهای (غربالگری) با در نظر
گرفتن چند معیار گزينشی به شرح زير انتخاب میگردند:


از سال  1311در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند.



شرکتهای انتخابی دارای ارزش دفتری منفی نباشند.



برای افزايش قابلیت مقايسه ،دوره مالی شرکتهای نمونه بايستی منتهی به پايان اسفند ماه باشد.



طی سالهای مالی ياد شده تغییر فعالیت يا تغییر سال مالی نداشته باشند.

 شرکتهای انتخابی جز بانکها و موسسات مالی و شرکتهای سرمايهگذاری ،واسطهگری مالی ،شرکتهای هلدينگ و لیزينگها نباشند ،زيرا
افشاهای مالی و ساوتارهای اصول راهبردی شرکت در آنها متفاوت است.
و در آور واطرنشان میشود که شرکتهای اوراجی ،شرکتهای انتقال يافته به تابلوهای فرعی ،شرکتهايی که با توجه به زمان پذيرش از
حداقل جلسات تاريخی مورد نیاز برووردار نباشند ،از جامعه آماری حذف میشوند .پس از اعمال محدوديتهای باال ،تعداد  44شرکت باقی ماند که به
عنوان نمونه پژوهش بر روی آنها صورت میگیرد.
 -6متغیرهای پژوهش
 -1-6متغیر وابسته
بازده شرکت  iدر روز  :tبر اساس تغییرات شاوص قیمت و بازده نقدی شرکتها در هر روز معامالتی محاسبه میشود.
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معادله ()2

شاوص
که در آن لگاريتم طبیعی
میباشد .چولگی بازده سهام را نیز به روش

قیمت و بازده نقدی شرکتها در روز معامالتی به مقدار همان شاوص در روز معامالتی قبل
زير به دست وواهیم آورد:

معادله ()3
 -2-6متغیرهای مستقل
 .1اندازه شرکت  iدر روز  :tعبارت است از ارزش بازار شرکت  iدر هر روز و از حاصلضرب تعداد سهام شرکت در قیمت روز به دست میآيد .در
اين پژوهش از لگاريتم ارزش بازار به عنوان اندازه شرکت استفاده میشود.
معادله ()4
 = Macapتعداد کل سهام شرکت × قیمت روز سهام شرکت
 .2نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت  iدر روز  :tکه عبارتست از ارزش دفتری شرکت به روی ارزش بازار سهام شرکت در هر روز.

معادله ()4
) = BM (tنسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در پايان سال t
) = TA (tمجموع دارايیهای شرکت در پايان سال t
) = TD (tمجموع بدهیهای شرکت در پايان سال t
) = MP (tقیمت سهم در آورين معامله سال t
) = NS (tتعداد سهام عادی در دست سهامداران در پايان سال t
شرکتها را بر اساس ارزش دفتری به ارزش بازار طبقهبندی نموده و در مرتبسازی آنها ،اثرات اندازه شرکت در زمان تجزيه و تحلیل اثرات
 BMرا کنترل مینمايیم .با اين روش ،سه پرتفوی با نسبتهای  BMساوته و در سه دسته ،طبقهبندی میکنیم:
 .1شرکتهايی با نسبت  BMباال؛
.2

شرکتهايی با نسبت  BMمتوسط؛ و

.3

شرکتهايی با نسبت  BMپايین.

 -7یافتههای پژوهش
 -1-7تحلیل دموگرافیک نمونههای پژوهش
گراف  dot plotمربوط به سه متغیر پژوهش ،در نمودار زير قابل مشاهده است .در نمودار زير مشهود است که پراکندگی چولگی بازده سهم
بیشتر از ساير متغیرها میباشد.
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نمودار ( )1پراكنش متغیرهای چولگی و ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده سهام
 -2-7آمار توصیفی
جدول ( )1آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

با توجه به جدول شماره يک ،متغیر ارزش دفتری به ارزش بازار سهام دارای میانگین  0/419انحراف معیار  0/494میباشد .چولگی مربوط به اين
متغیر منفی میباشد که چوله به چپ بودن متغیر را نشان میدهد .ضريب چولگی بیشتر از  0/4است که نشان میدهد میزان چولگی توزيع زياد است.
ضريب کشیدگی نیز مثبت می باشد که نشانگر بلندتر بودن توزيع از توزيع نرمال است .به عبارت ديگر ،تمرکز دادهها حول میانگین بیشتر است .نمودار
توصیفی متغیر مذکور در نمودار شماره دو ارائه شده است.
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نمودار ( )2نمودار توصیفی ارزش دفتری به ارزش بازار سهام
با توجه به جدول شماره يک و نمودار شماره سه ،با بررسی شکل توزيع متغیر بازده از نقطه نظر تقارن و چولگی ،مالحظه میگردد که چولگی
منفی بوده ولی چون قدرمطلق ضريب چولگی از  0/4کمتر است ،میزان چولگی زياد نیست .از طرفی چون میزان کشیدگی مثبت است ،توزيع بلندتر از
توزيع نرمال میباشد .علت اوج گرفتن اين توزيع اين است که دادهها حول میانگین متمرکز شدهاند و به عبارت ديگر ،از پراکندگی دادهها کاسته شده
است.

نمودار ( )3توصیفی متغیر بازده
با توجه به جدول شماره يک و نمودار شماره چهار ،ضريب چولگی متغیر اندازه نیز مثبت بوده يعنی اين متغیر چوله به راست است .بنابراين
میانگین بزرگتر از ساير آمارهای گرايش به مرز يعنی مد و میانه میباشد .توزيع بلندتر از توزيع نرمال است.
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نمودار( )4توصیفی متغیر اندازه شركت
 -3-7آمار استنباطی
 -1-3-7آزمون نرمال بودن متغیر وابسته
در تحلیلهای آماری ،نرمال بودن داده ها به وصوص در مورد متغیر وابسته ،از اهمیت واصی برووردار است .جهت آزمون نرمال بودن دادهها از
آزمون جارک-برا استفاده شده است که نتیجه آن در نمودار شماره پنج ارائه شده است.

نمودار ( )5آزمون نرمال بودن متغیر وابسته
برای بررسی نرمال بودن دادهها میبايست به احتمال  Jarque-Beraتوجه کنیم .اگر مقدار احتمال آن کمتر از  0/04باشد ،بدين معنی است که
دادهها نرمال نمیباشند و فرض صفر رد میشود .همانطور که در شکل مالحظه میشود ،چون احتمال آن بیشتر از  0/04میباشد ،شواهد حاکی از
نرمال بودن دادهها است.

 -2-3-7آزمون مانایی متغیرها
قبل از استفاده از دادهها الزم است که نسبت به مانايی آنها اطمینان حاصل شود ،زيرا بکارگیری روشهای معمولی اقتصاد سنجی با استفاده از
دادههای آماری نامانا موجب میشود که آزمونها از اعتبار الزم برووردار نباشند و استنباطهای نادرستی در مورد شدت و میزان ارتباط میان متغیرها
انجام شود .بنابراين از آزمون ديکیفولر جهت بررسی مانايی متغیرها استفاده شد.
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در اين آزمون ،فرضیه صفر عبارت است از وجود ريشه واحد و فرضیه مقابل ،عبارت از مانايی متغیرها میباشد .اگر آماره محاسبه شده از مقدار
بحرانی مککینون بزرگتر باشد ،فرض نامانايی متغیرها رد میشود .نتايج بدست آمده از اين آزمون در جدول شماره دو آمده است.
جدول ( )2آزمون نامانایی متغیرها

از آنجا که سطح معناداری تمامی متغیرها کمتر از  0/04است ،مانايی تمامی متغیرها تأيید میگردد.
 -3-3-7آزمون فرضیه های پژوهش
آزمون فرضیه اول
نتیجه آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای اندازه ،ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده سهام و چولگی بازده سهام در جدول شماره سه قابل
مشاهده است.
جدول ( )3آزمون فرضیه اول

با توجه به وروجی  ،SPSSمقدار همبستگی وطی پیرسون بین دو متغیر  -0/323میباشد .سطح معناداری نیز برابر  0/0142میباشد و اين
مقدار ،از  0/04کمتر می باشد .بنابراين ،فرض عدم همبستگی بین دو متغیر با اطمینان تقريبا  33درصد رد میشود .لذا دو متغیر مذکور دارای
همبستگی وطی می باشند و چون مقدار اين همبستگی منفی است ،دارای همبستگی منفی میباشند .در واقع ،ارتباط بین دو متغیر معکوس میباشد
و افزايش يکی از آنها ،باعث کاهش ديگری میشود.
آزمون فرضیه دوم
نتیجه آزمون فرضیه مذکور با استفاده از جدول و نمودار کرولیشن ارائه شد ه است .نتايج مورد نظر به ترتیب در جداول شماره چهار ،پنچ و شش
و نمودارهای شش و هفت و هشت آمده است.
جدول ( )4همبستگی بین سهامهای با ارزش دفتری به ارزش بازار باال و چولگیشان
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نمودار ( )6همبستگی بین سهامهای با ارزش دفتری به ارزش بازار باال و چولگیشان
جواب جدول کرولیـشـن و مشـاهده نمودار نشـان میدهـد که رابـطه  BMو چولگی در شرکتهايی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار باال،
يک رابطه معکوس نیمهقوی است .در واقع ،سهامهايی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری باال ،چولگی منفی بیشتری دارند.
جدول ( )5همبستگی بین سهامهای با ارزش دفتری به ارزش بازار متوسط و چولگیشان
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نمودار ( )6همبستگی بین سهامهای با ارزش دفتری به ارزش بازار متوسط و چولگیشان
جواب جدول کرولیشن و مشاهده نمودار نشان میدهد که رابطه  BMو چولگی در شرکتهايی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار متوسط،
يک رابطه معکوس ضعیف است .همچنین سهام هايی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار متوسط چولگی منفی کمتری نسبت به سهامهايی با نسبت
ارزش دفتری به ارزش بازار باال دارند.
جدول ( )6همبستگی بین سهامهای با ارزش دفتری به ارزش بازار پایین و چولگیشان

نمودار ( )6همبستگی بین سهامهای با ارزش دفتری به ارزش بازار پایین و چولگیشان
جواب جدول کرولیشن و مشاهده نمودار نشان میدهد که رابطه  BMو چولگی در شرکتهايی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پايین يک
رابطه معکوس قوی است .ضمناً سهامهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پايین چولگی مثبت بیشتر و يا چولگی منفی کمتری نسبت به سهام-
های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار باال و يا سهامهايی با نسبت ارزش دفتری به ارزش متوسط دارند.
 -8نتیجهگیری و پیشنهاد
اين پژوهش ،تحلیلی بر ارتباط میان نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
پژوهش بر اساس دوره  4ساله از سال  1311تا اسفند  1332بر اساس اطالعات مربوط به بازده و چولگی بازده سهام و ارزش دفتری به ارزش بازار و
اندازه شرکت انجام شد .يکی از محرکهای مطالعه حاضر مطالعه ژانگ و همکاران ( )2010بوده است .ژانگ و همکاران ( )2010نشان دادند که سهام-
هايی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پايین نسبت به سهامهايی به نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار باال بهطور معناداری چولگی مثبت بیشتری
دارند و سرمايهگذاران از روی نمودار چولگی اينها میتوانند اقدام به سرمايهگذاری کنند .در واقع هر چه از مدلها يا ابزارهای مناسب بیشتری بتوانیم
استفاده کنیم میتوانیم متغیرهای ضروری تصمیمگیری را با دقت بیشتری پیشبینی کنیم و منابع مالی به گونهای مناسبتر هدايت شده و بازار در
جهت کارايی حرکت وواهد کرد.
ابتدا در فرضی ه اول به بررسی وجود ارتباط بین ارزش دفتری به ارزش بازار با چولگی بازده سهام پرداوتیم و با ضريب همبستگی پیرسون ،يک
همبستگی معکوس نیمه قوی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و چولگی بازده سهام مورد تأيید قرار گرفت و فرضیه اول قبول شد.
در مورد فرضیه دوم هم ابتدا سهام ها را بر اساس ارزش دفتری به ارزش بازار در سه گروه بر اساس معیارهايی که عنوان شد ،طبقه بندی کرديم و
سپس به قیاس گروه ها پرداوتیم .نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دو نیز تأيید شد و نتايج نشاد دادند سهامهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
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پايین در مقايسه با سهام های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار باال ،چولگی مثبت بیشتر و يا چولگی منفی کمتری دارند .مضافاً اينکه در فرضیه دوم
مشخص شد هر چه ارزش دفتری به ارزش بازار سهام کمتر میشود ،چولگی بازده سهام مثبتتر میگردد که استفاده از نتیجه حاصل از اين پژوهش
میتواند به سرمايهگذاران در انتخاب سهامهای رشدی و يا ارزشی و سرمايهگذاری بهینه و شناوت رفتار سهامها ،کمککند.
اين موضوع مؤيد آن است که بايد هرگونه الگوی سیستماتیک در چولگی و عملکرد فهرست سهامهای سرمايهگذاری شده را مورد ارزيابی و
نظارت دقیق قرار داد .استراتژیهای سرمايهگذاری که به منظور بهرهگیری از اشتباهات نرخ گذاری بازار انجام میشود ،ممکن است ناوواسته سرمايه-
گذار را در معرض وطرات جدی چولگی قرار دهد .نتايج نشان داد اندازهگیری ساده بر اساس نسبت  BMقدرت پیشبینی بااليی با در نظر گرفتن
چولگی بازده سهم در آينده دارد.
پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی ،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکتهای رو به افول و ورشکسته و سالم را مورد بررسی قرار داده و
ارتباط آن را با چولگی مشخص کنند .ضمناً پیشنهاد میشود اين آزمون برای دورههای بلندمدتتر و با استفاده از اطالعات شرکتهای بیشتری آزمون
گردد تا نتايچ آن مورد بررسی مجدد قرار گیرد .عالوه بر اين ،پیشنهاد می شود موضوع پژوهش حاضر با استفاده از متغیرهای جايگزين نیز انجام گیرد
تا تصريح مدل به شکل بهتری انجام شود.
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