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Email: kamali _hajar@yahoo.com

چكيدهس
كسب سود مازاد از استراتژیهای شتاب و معكوس نشان دهنده االیتدپ شدتی لتندز لدازد
سهام اسپ ،ینالراین در مقالل تئوری لازار كارا كه مز گویه سرمایه گدااران لدا اسدتهاد از
اتمتهای تاریخز نمزتواننه لازد های اضافز له دسپ آورنه ،ارار مز گترد .ههف این مقالده
لررسز االیتپ سوددهز استراتژیهای شتاب و معكوس لرحسب افق های زمانز كوتا مده
 دريافت مقاله58/9/72 :

 پذيرش مقاله01/8/01 :

و متان مه اسپ.لرای این منظور داد های  05شركپ شایرفته شه در لورس اوراق لهدادار
تهران طز دور شنج ساله تحقتق ( از التهای سال  1831تا انتهای سال  ) 1830مورد استهاد
ارار گرفته انه .نتایج لهدسپ آمه نشان مز دهه كه در لورس اوراق لهادار تهران اثر شتاب
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دانشور

بررسيياستسييژرت

س هيي

ساييژ

س

بررسی استراتژيهاي شتاب ومعكوس در بورس اوراق بهادار تهران

پيشينهس حقيقس

مقدمهس
کععـ ت امـاط رات ـا

تیم ها مـعکس

موجـود بانـع .

برابق ائو ی باار کا ر  ،رگر کـرماه گـرر رن بیوردعـ بـا
اا هخک کود ب دک

رکیفادت را رات ا

داکا رهک باار د کطح ضکیف دالل

بیعک باادت کهاط بررکا

باادت های اا هخک د باار هـای

کرماه د کشو های مخیلف ردجـاط نـ ت رکـ  .تابلیـ
يیش بیعک باادت های کهاط با رکیفادت را رات ا

آق دـ رهـب بـر

در د .اکـ رد اهـادی

اـا هخک

چالشک بودن آن د برربرمفهـوط کـا رهک باار ،کـ کـالهای

را مطالکا  ،کوددهک رکیرراژههای کرماه گـرر ی نـیا
( ) Momentumق مکســــــــو

د کالهای ردیر مطالکا

اهـاد بـر ق تابلیـ

اوالدک يا ردرهم حاکم بر ردبیـا

( ) Contrarianد

ق مطالکـا

رک ،مک بان  .مفهوط دهگر تابلی

باار های کهاط بیب رلمللک ر بر کک دمودت رد ؛ ابـق رهـب

مـالک بـودت

يیش بیعک بـاادت ،س

رلکم بـیش را ردـ رات ق کمیـر را ردـ رات بـاار کـهاط بـ

مطالکا  ،رهب رکیرراژیها مک اوردعـ بـاادت هـای رضـافک

رات ا

تابـ اـوجهک اولیـ کععـ  .رکـیرراژی نـیا  ،بـ درهـ

ق کمیر را رد رات ب مفهوط فاصل گرفیب موت

کهاط هاهک ک د گرنی باادت باالهک درنی رد (برد ت ها) ق

را ر اش های بعیادی آن بـ دلیـ دـوش بیعـک ق بـ بیعک

فرقش کهاطهاهک ک د گرنـی بـاادت يـاهیعک درنـی ردـ

بیش را رد رات کرماه گرر رن مک بان  .س

(بااد ت ها) مربوط مک نـود .رکـیرراژی مکسـو  ،درهـ

ج ه مک بان .فرض س رلکم بیش را رد رات

مطالکـ دیبودـ

تیم

کهاط

ق اـالر() Debondt and Thaler

بااد ـ ت هــای () Losersگرنــی ق فــرقش برد ـ ت هــای

( )6,5دشان درد ک د اوالدک مـ

() Winnersگرنی مک بان .

بااد ت های گرنی (کهاطهـای بـا بـاادت يـاهیب هـا معفـک)

کوددهک رهب رکیرراژیها دشان دهع ت تابلی
باادت کهاط رک

 ،بـیب  3اـا  5کـا،،

يیش بیعک

ملسردی باالار را برد ت های گرنی (کهاط های با بـاادت

ق بعـابررهب د ماابـ فرضـی بـاار کـا ر

باال ها مثب ) در د ؛ همچعیب میوک يرافوی هـای باادـ ت

( ( Efficient Market Hypothesis ) )EMHکـ

د  33مات بک را نس گیری ملسردی باالار را ملسـرد

مک گوه هیچ رکیرراژی دمک اورد برری دق ت های امـادک

باار  ،باادهک ماارد مکاد 11/3% ،ق يرافـوی هـای بردـ ت

ياه ر کوددت بان  ،ترر مک گیـرد .برابـق ائـو ی بـاار

ملسردی کمیر را باار ب میزرن  5%درنی رد .رهب مطالکـ

کا ر  ،رگر کرماه گرر رن بیوردعـ بـا رکـیفادت را رات ـا
اا هخک کود ب دک

آق د رهب بر داکا رهک بـاار داللـ

در د؛ بعابررهب تابلیـ

کـوددهک رکـیرراژیهـای نـیا

مکسو

دشان درد با ب کا گیری رکیــرراژی مکسـو

بااد ت)  ،مک اورن باادت رضـاف کسـب دمـود.جگـادهش ق
ق

اییمب( )7( ) Jegadeesh and Titmanدشان دردد ک

هک چالشک د مااب مفهوط ائو ی باار کا ر مـک

د هک رفق امادک بیب  3اـا  11مـات ،بردـ ت هـای گرنـی

بان .

ملسردی باالار ق م رقط دسب

با اوج ب
مطالکا

(رثـر بردـ ت-

د کا رهک بو

رق رق بهادر اهررن اوکـ

ب بااد ت های گرنی (د

ح قد  1د ص د هر مات) در د ق رهب دشان دهع ت قجود

ردجاط ن ت ( )4,3,2ردیظا مک قد ک با رکـیفادت

نیا

رارهب رکیرراژی ها ،بیورن بـاادت رضـافک بـاالهک د بـو

(ا رقط باادت) د تیمیهای کهاط رک .

يرقاربـا ق کـامر

() Proterba and Summers

رق رق بهادر اهررن کسب کرد؛ ضمب رهب کـ رهـب مطالکـ

( ،)8جیگادهش ( ،)9فاما ق فردچ()Fama and French

رق رق بهادر اهررن د

( ،)10لو ق مسیعلک()11( ) Lo and Makinlyنوره ی

مک اورد آامودک برری کا رهک بو

کـطح ضـکیف()Weak– Form Efficient Market

را دودهمبسیگک معفک د باادت های کهاط د بلع م
دودهمبسیگک مثب

دیز بان .
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فـاما ()1( )Famaبیان کرد بـاار قتیـک کـا ر رکـ

کـ

يـیش

حسن قاليباف اصل و هاجر كمالی

دردد  .دود همبسیگک مثب
م

د فاصل هـای امـادک کواـات

 )17( )and Hussainبر قی کهاط بو

ق دودهمبسـیگک معفـک د فاصـل

هــای امــادک بلع ـ م ـ

رکــیرراژی مکســو

ر دشــان

رق رق بهادر

کورالالمپـو بـیب کـالهای  1193-1113رثـرر
مکسو

مکدهعـ .

رکــیرراژی

ر دشان دردد .

رق رق بهـــادر

ر د هســک را باار هــای

را کــهاط ( NYSE- AMEXبــو

رکــیرراژههای نــیا

ق مکســو

آمرهســا) بــرری دق ت  1135-1191دشــان مــکدهــ کــ

دوظهــو  ،بــو

رکیرراژی کرماه گرر ی بر قی برد ت هـای نـش ماهـ

 1111-1111بر کک کردت رد ؛ ک ابـق هافیـ هـای آدهـا
رکیرراژی نیا

گرنی ق فرقش بااد ت های نش مات گرنـی د هـر مـات

رق رق بهــادر رکــیادبو ،بــیب کــالهای
د کواات مـ

اارهبا  1د ص کود د او ،نش مات آهع ت کسـب کـردت

مکسو

رد .

کرماه گرر رن مک کع .ب

همچعیب مطالکـ

ققن هو کـ ()Rouwen Horst

( )12د هک دمودـ را  11کشـو ر قيـاهک بـیب کـالهای

میان م

مک کع  .رثرر

گرنی ق فرقش باادـ تهـای

رثــر نــیا

ق د بلعـ مـ

رثــر

(بااگش ) ر اجرب مک کعع .
رق رق بهادر اهـررن ،د فاصـل

امــادک  1111 - 1111ب ـ بر کــک تابلی ـ

د هر 11باار مشاه ت نـ ؛ گرچـ

اــ رقط بــاادت هــای نــرک هــای کــوچسیر دســب

با

رکیفادت را دردت های بو

گرنی  ،د هر مات  1د ص کود رضـاف کسـب
نیا

دهگر آدهـا د هافیعـ کـ

کوهب فوکیر () Kevin Fosterق لک دررای ()19با

 1191-1115دشان درد ک هک يرافوی کرماه گرر ی بـر
قی برد ت های میان م

(اا دت کا )،کود ماارد تاب متحظـ ری ديـیب

کــهاط د کواــات مـ
مکسو

(اـا هسسـا )،ق رکـیرراژی

رکیرراژههای نیا

بــ

ق مکسو

کــود دهــک

د رهب باار يردردیع  .آدهـا

د بر کک های دود هیچ فیا ی مبعک بر قجود رکیرراژی

نرک های بز گیر بیشیر بودت رک  .چوهک ،ایـیمب ق قی

مکسو

() Chui and Titman and Weiد کــا1111 ،

نیا

يی ر دسردد  .هافیـ هـای آدهـا قجـود رکـیرراژی
ر د رفق امادک (  3-11مات ) ااهی کردت رک .

د باار هـای کـرت،

محم رکما ی ف رئک دژرد ق محسـب صـادتک( )20بـا

ژريب ق همچعیب  9بـاار آکـیاهک دهگـر مشـاه ت کرددـ .

رق رق

نوره تاب اوجهک را کودهای نیا
کلرلک ق رهعگلـی

رکیفادت را نـرک

( )13( ) Clearly and Inglisاـک

هـای يرهرفیـ نـ ت د بـو

بهادر اهررن،کودمع ی رکیرراژی مکسو

ق مومعیوط ر د

بر کک هاهک د باار کادادر با رکیفادت را رکـیرراژی نـیا

بیب کالهای  91اا ، 98با رکیفادت را رات ـا

کودهای رضافک تاب اـوجهک ر مشـاه ت کرددـ .مـک

دمودـ ـ بـــرری دق ت هـــای 11،3،3ق 18ماهـ ـ بر کـــک

( )14( )Maseبرری باار کهاط لع ن بیب کالهای -1111
 1199دشــان درد ک ـ مکســو

دمودد .دیاهب ب دک

ن ـ ن بــاادت برد ـ تهــا ق

تابلی

يیش بیعک بیشیری دسب

بــرری رفــق هــای امــادک اــوالدکار،رکــیرراژی مکســو

هـای بز گیـر،

کودمع ار رک .

بـ بـاادت کـهاط نـرک

هــای کــوچسیر در دــ  .دیــاهب بر کــک هــای باهیــا

ق

چاکککـک ( )15( )Baytas and Chakiciقی بـاادت
های بلع مـ
تابلی

رکـیرراژی مکسـو

د  1کشـو صـعکیک

يیش بیعک آدرر ااهی کردد .دوگرقهـو()16( )1115

د کواات م

ق میان م

آم ت را رهب احایق دشـان مـک دهـ

ک برری رفق های امادک نـش ماه ،رکـیرراژی مومعیـوط ق

بااد ت های گرنی  ،رثر بردـ ت -باادـ ت ر ااهیـ مـک کعـ .
همچعیب بیان کرد ک بـاادت کـهاط نـرک

 35نـرک

رثرراک را رکـیرراژی مکسـو

د دق ت امــادک  1113 -1111د بــاار کــهاط رکــیررلیا
34
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رکیرراژی نیا

مشاه ت دسرد .بر کک هـای رحمـ ق حسـیب( Ahmad

بررسی استراتژيهاي شتاب ومعكوس در بورس اوراق بهادار تهران

هه
فرضي س

س حقيقس

مکسو (بااگش ) د بلع م

د کواـات مـ

ق رثـر

برری آامون فرضیا  ،يرافوی هاهک ب نرح اهـر اشـسی

د رکثر مطالکـا

ردجـاط

مک نود :

ن ت د کـاهر باار هـای کـرماه  ،فرضـیا

باادت اجمکک نرک هـا ر بـرری دق ت هـای اشـسی j

اهـر د رهـب

ماه (  ) j = 1 , 2 , 4محاکب ق بـرری هـر دق ت نـس

يژقهش مو د آامون ترر مک گیرد .
 -1با رکیفادت را رکیرراژی نیا
بو

گیری  5يرافوی با قان برربر اشسی مک نود  ،يرافوی بـا

مک اورن باادت رضـافک د

باالارهب باادت اجمکک کهاط ک جزء يعجـک بـاالی کـهاط

رق رق بهادر اهررن کسب کرد.
مک اورن بـاادت رضـافک

رک  ،يرافوی بردـ ت ( )P1ق يرافـوی بـا کمیـرهب بـاادت

(معظو را باادت رضافک د رهب احایق،افاق

باادت يرافوی

اجمکک کهاط ک جز يعجک يـاهیب کـهاط رکـ  ،يرافـوی

های برد ت ق باادـ ت مـک بانـ ).د بـو

رق رق بهـادر

بااد ت ( )P5گرنی

 -1با رکیفادت را رکیرراژی مکسو

اهررن کسب کرد.

ر اشسی دورهع درد.

بک را اکییب يرافوی های برد ت ق بااد ت گرنـی بـرری

س

دق ت هــای اشــسی  1،1ق 8ماهــ ،باادت دق ت دگهــ ر ی
ت هسه سوسج معهسآم ر س حقيقس

1،1ق 8ماه ()K=1،1،8اکییب مـک نـود کـ بـر

بيو

جامک آما ی نام کلی نرکیهای يرهرفی ن ت د بـو

رکا

رق رق بهادر اهررن مک بان کـ د دق ت امـادک  1391اـا

ب دک

ياهان  ، 1395فکا ،بودت رد .دمود احایق با د دظر گـرفیب

 ) Iدق ت نس گیری  1ماهـ  ،بـا  8ق  1ق  1مـات دق ت

نرره اهر ردیخا

ن ت رک .

رهب ارکیب  1رکیرراژی کرماه گرر ی بيو
مک آه .

دگه ر ی

 -1نرکیهاهک ک ااتب را کا ( 1391 ،ياهان کا)1391 ،
د بو

 ) IIدق ت نــس گیــری  1ماهـ بــا  8ق  1ق  1مــات دق ت

رق رق بهادر اهررن يرهرفی ن ت بانع .

دگه ر ی

 -1نرک هاهک ک کا ،مالک آدها همگک هسسـان رکـ

ق

 )IIIدق ت نس گیری  8ماهـ بـا  8ق  1ق  1مـات دق ت

معیهک ب  11/11بان .

دگه ر ی

 -3نرک هـای کـ د اـک دق ت امـادک مـو د بر کـک

میوک باادت های رضـافک ماهادـ بـرری هريرافـوی د

ر اش دفیری ق کود هر کهم معفک د رنی بانع .

دق ت دگ در ی با فرمو ،اهر محاکب مک نود:

 -8نرک های کرماه گـرر ی را جامکـ آمـا ی حـر

n

Ri

ن ت رک .
کپ

( نــیا

بـیب کـا،هـای

تیم ـ

 1395-1391مکامل ن ترد .
را بیب رهب نرکیها،اک رد  51نـرک

دمود آما ی ردیخا

باادت يرافوی بااد ت را يرافوی برد ت گرنـی د

 P1  P5 0ب رهب مکعک ک رکیمرر تیم

اک رد ک نرک هـای يرهرفیـ نـ ت اـا کـا831 ، 93 ،

د دهاه



ب هب ارایب کودآق ی هر رکیرراژی با رکـیفادت را فرضـی

ن ت رد .

بودد ک را بیب آدها  181نـرک

1

Rp 

دق ت دگ در ی کم مک نود ( ) winner – Loser

 -3نرک هاهک ک  3مـات میـورلک مکاملـ د رنـی ردـ  ،را

نرک


i 1

 -5نرک های ک ح رت  %11دق ت ،مکامل درنی بانع
دمود حر

اهر

بـ

قجود در د

) ق  P1  P50بـ رهــب مکعــک کـ قرژگــودک
قجــود در د(مکســو

)،بــا رکــیفادت را آامــون t-

 studentبرری مااهس میادگیب دق جامک ،آامون مک نود.

عـورن

ن ت رد .

س
34

Downloaded from cs.shahed.ac.ir at 0:04 IRDT on Saturday August 18th 2018

  Daneshvar (Raftar) Management and Achievement / Shahed University / 18th Year / 2011-12 / No.50دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار  /مديريت و پيشرفت /دانشگاه شاهد  /دی  / 09سال هجدهم  /شماره 09

با اوجـ بـ مشـاه ت رثـر نـیا

روشسان ساس حقيقس

حسن قاليباف اصل و هاجر كمالی

میادگیب ق میاد رک  .دکـی دقط رات ـا

آزم نسفرضيهسه س
دردت های اح

مطالکـ بر کـک مـک نـود .جـ ق ،آمـا

اوصیفک بیادگر ما ر
صو

ورم مربوط ب نادص هـای يررکعـ گک دظیـر ردحـرر
مکیا  ،چولگک ق کشی گک رک

ک بیادگر يررکعش دردت هـا

حو ،محو میادگیب رک .

ورم اوصیفک برری هـر میيیـر بـ

مجزر ق برری مجموع يـعب کـا ،مـک بانـ  .رهـب

ج ق ،د بردر د ت رات ا

جدول  .1آمار توصيفي
کشی گک

چولگک

ردحرر

اک رد مشاه ر

13/311

3/198

1/11133

1/351

1/1113

811

P1

11/315

3/199

1/11191

1/1111

1/1835

811

P5

11/111

1/311

1/11918

1/113

1/1851

811

P1-P5

برری آامون فرض قجود رکیرراژی نیا
د بو

مکیا

میاد

میادگیب

نرح

هـا مکسـو

H1 :  P1   P5  0

رق رق بهـادر اهـررن فـرض آمـا ی اهـر مـو د

آامون ترر مک گیرد.د صو
د صو

د فرض  H1رثر نیا

ـ ط د فـرض H1رثـر مکسـو

H1 :  P1   P5  0

ق

د بـو

ج ق 1 ،باادت يرافوی هاهک ک دق ت اشسی آدها هـک

رق رق بهادر اهررن تاب مشاه ت دوره بود.
فرض آامون هک ارف

ماه ق دق ت های دگ در ی 1،1،ق  8ماهـ بـودت رکـ

رک :

ر

دشان مک ده .
جدول  .2بازده استراتژيهاي سرمايهگذاري يك ماهه
دق ت اشسی يرافوی()F=1

دق ت دگه ر ی ()P
1-8

1-1

1-1

1/1831

1/1989

1/185

*()5/113

*()3/113

*()3/318

1/1318

1/1131

1/1138

*()8/311

*()1/181

*()1/115

1/1191

1/1595

1/1313

*()1/915

*()1/111

*()1/333

*دشان دهع ت مکعک در بودن آامون  t-studentد کطح

برد ت()P1
بااد ت()P5
بااد ت – برد ت()P1-P5

د آامون هک ارف ردجاط ن ت برری بر کک مکعـادر ی
افاض میادگیب باادت های برد ت ق بااد ت بر رکـا

 %5مک بان .

دیاهب

ب صو اک ک د ج ق 1 ،مشاه ت مک نود بـر رکـا

جــ ق ،1 ،بــرری دق ت هــای اشــسی هــک ماهــ ق

آما  T-Testد کطح مکعـک در ی  %5امـاط میـادگیبهـا

دگه ر ی1ق  1ق 8ماه قدق ت اشسی دق ماه با دگه ر ی

مکعک در رک .بعابررهب آامـون افاضـ میـادگیب يرافـوی

 1ماه ،کطح مکعـک در ی کـوچسیر را %5رکـ ؛ بعـابررهب

های برد ت ق بااد ت ر مک اورن ردجاط درد.

فرض H1تاب
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ج ق 3 ،باادت يرافویهاهک ک دق ت اشسی آدها دق ماه

دشان مک ده .

جدول . 3بازده استراتژي هاي سرمايه گذاري دو ماهه
دق ت اشسی يرافوی()F=2

دق ت دگه ر ی ()P
1-8

1-1

1-1

1/1181

1/1135

1/1881

*()8/113

*()3/311

*()3/113

1/1191

1/1313

1/1119

*()8/858

*()3/311

*()1/115

1/1831

1/1383

1/1133

()1/558

()1/811

*()1/311

برد ت()P1
بااد ت()P5
بااد ت – برد ت()P1-P5

*دشان دهع ت مکعک در بودن آامون  t-studentد کطح

مک نود قلک را لحـا آمـا ی مکعـک در دیسـ .بعـابررهب

 %5مک بان .

فرض  H1ر دمک اورن د کرد.

برری دق ت اشسی  1ماه فا با دق ت دگهـ ر ی هـک
ماه رثر نیا

مشاه ت ن ت د کطح %5مکعک در رک

برری دق ت دگه ر ی  1ماه ق  8ماه رثر نـیا

ج ق 8 ،باادت يرافوی هاهک ک دق ت اشسی آن چهـا
ماه ق دق ت دگ در ی 1،1ق  8ماه بـودت رکـ

ق

مشـاه ت

ر دشـان

مک ده .

جدول  .4بازده استراتژي سرمايه گذاري چهار ماهه
دق ت اشسی يرافوی()F=4

دق ت دگه ر ی ()P
8-8

8-1

8-1

1/1818

1/1133

1/1518

*()3/339

*()1/391

*()1/311

1/1119

1/1551

1/1119

*()3/199

*()1/181

*()1/111

1/1593

1/1515

1/1111

()1/331

()1/833

()1/155

* دشان دهع ت مکعادر ی آامون  t-studentد کـطح %5
مک بان .
بر رکا

آمـا  t-studentبـرری دق ت اشـسی چهـا

ماه ق دق ت دگه ر ی 1،1ق 8ماه رثر نیا

مشاه ت ن ت

د کطح  %5مکعک در دمک بانـ .بعـابررهب فـرض  H1ر
دمک اورن د کرد.
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برد ت()P1
بااد ت()P5
بااد ت – برد ت()P1-P5
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ها باادت برد تها بیشیر را بااد تها ی گرنی بودت رک .

ق دق ت های دگ در ی آدهـا 1،1ق  8ماهـ بـودت رکـ

ر
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