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 .1دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران
 .3کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

دريافت مقاله78/6/3 :

 پذيرش مقاله78/4/33 :
Scientific-Research
Journal of
Shahed University
Eighteenth Year
No. 47-2
Jun.Jul.2011

وکر
این مقاله به بررسی رابطه بینن بیاه و ر ری یی سن ییکا نیل ییولکی ر ی ینامی سی ا

ر

بورس ارراق ب ا ار ران ر ررو همانی 1851-58می پر اه  .حقنقات م ابه ر این همننیه
نیایج میفار ی را ر ررو های صعو ی ر نزرلی باهار ن ان میی هنیا بیه هکینن لنیه ررو
همانی حقنق به ر ررو صعو ی ( )1851-58ر نزرلی ( )1858-58ق نم شاو ر رابطه مور
نظر ر هریی اه این ررو ها به فکنی مور بررسی قرار مرفیه است .اه بینن ا و هیای 885
شریت پذیرفیه شاو ر بورس ارراق ب ا ار ران فقط ا و هیای  48شیریت ر بیاهو همیانی
 1851-58اسیفا و شاو استل مالک انیخیا ایین  48شیریت منیانکنن عیاا ررههیای معام یه
بررری س ا

دوماهنامه علمي -پژوهشي
دانشگاه شاهد
سال شانزدهم -دوره جديد
شماره 74-2
تير 1093

ر هر سال می باشا .نیایج حقنق به این مط ی اشیارو ار ییه براسیاس میال

قنکتمذاری اراین ای سرمایهای یولکی نقش م کی ر وصنف باه و سی ا

ر هیر ر ررو

ایفا می نکایا؛ ر ررو صعو ی ی نامی با باه و رابطه معنی اری ار رلی ر ررو نزرلی
هنچ رابطه معنی اری بنن ی نامی ر باه و رجو ناار  .این رحالن ت یه ر مال سه عام ی
فاما ر فرنچ بالنه حضور عوامه اضافی شامه ن بت ارهش فیری بیه ارهش بیاهار ر انیااهول
این ضرای

ر هنچکاا اه رروها معنی ار نکیباشنا.

کفژدثن ی ر ا :نرخ باه ول ری یی سن ییکا نیل میال قنکیت میذاری اراین یای سیرمایه ای
()CAPMل مال سه عام ی فاما ر فرنچل یولکیل ی نامی.

511

دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار  /مديريت و پيشرفت /دانشگاه شاهد  /تير / 09سال هجدهم  /شماره 74-2

Email : Ahmadnabizad@ut.ac.ir

*

Downloaded from cs.shahed.ac.ir at 2:20 IRST on Saturday November 17th 2018

مدیریت و پیشرفت

تگصرف باثد

سامثب باث فساه ث

فد

 Daneshvar (Raftar) Management and Achievement / Shahed University / 18th Year / 2011-12 / No.47-2

دانشور

بررسی تاثیرر واگی ی ک یدار دی ر

بررسی تاثیر چولگی و کشیدگی در توصیف بازده سهام با استفاده از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای و ...

روشررررهایی ماننررررد واریررررانر ناکمسررررانی شررررمطی

مق مه
( )CAPMرایجتمین مدل برمای قیمرت گرذاری داراییهرا

 )Heteroscedastisitو یا ا روش عم می گشرتاورکا

بشمار میآید .این مدل بیان میکند کر برین برا دو مر رد

()Generalized Method of Momentsاسررتفادو

انتظار یک دارایی و ریسک سیسرتماتیک (بترا) آن دارایری

نم دند( )2 )3محققینی ک نشران دادنرد ،صرمی ریسرک

رابط خطی و مثبت وج د دارد.

درط ل مان تغییرم مری نمایرد و ا ایرن طمیر تغییرمات
ساختاری ممرن درنظمگمفت مریشر د ( .)4در صر رتیر

در مطالع ای کر تتینییرو و کمرراران( ettengill et
 )pal.بمای ار یابی قردرت بترا در تبیرین ریسرک ان را

عالوو بم بتا ،چ لیی و کشریدگی نیرز در ت صریب برا دو

دادند ،آنها بیان داشتند ک در واقعیرت ایرن امرران وجر د

تاثیم گذار باشند می ت اند راکنمایی خر بی برمای سرممای

دارد ک با دو با ار کمتم ا نمخ بهمو بدون ریسرک باشرد؛

گذاران در انتخاب سها مناسب باشند.

بنابماین نتایج آ م نهای تیشین در م رد رابط بین ریسرک
و با دو باید تغییم یابند .چنانچ با دو با ار بیشرتم ا نرمخ

ف برثت تحقرق

بهمو بدون ریسک باشرد ،کریس سرممای گرذاری مایرو بر

صمفنظم ا اینر چ میزان تن ع در تمتف ی سممای گرذار

داشتن دارایی بدون ریسک نخ اکد ب د .عالوو برم ایرن ا

ای اد ش د ،حذی تمامی ریسرها میسرم نخ اکرد بر د .ا

آن اییر بتا معیار ریسک است ،یک دارایی با بتای بزرگتم

طمفی سممای گذار مستح دریافت آن نمخ با دکی اسرت

باید ریسک بیشتمی نسبت بر دارایری برا بترای کر چرتم

ک متناسب با ریسک تحمو شدو باشد .مدل قیمت گذاری

کنیامیر با دو برا ار بیشرتم ا نرمخ

داراییهای سممای ای و کمچنین مدلهایی ک بعدکا بماساس

داشت باشد .در نتی
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بهمو بدون ریسک است ،باید رابط مثبتی بین بترا و برا دو

این مدل بنا نهادو شد ایرن امرران را فرماک مریآورد کر

وج د داشت باشد .بط ر مشراب کنیامیرر برا دو برا ار ا

ریسک سممای گذاری را محاسرب کرمدو و نرمخ برا دکی

نمخ بهمو بدون ریسک کر چرتم اسرت ،رابطر برین بترا و

م رد انتظار تعیین ش د.
بم طب مدل  CAPMبتا واحد اندا و گیرمی ریسرک

با دو منفی خ اکد ب د .بم این اساس آنهرا در برا ار سرها

سیستماتیک ممب ط ب سها است .در واقع بتا ،میزان باال و

اممیرا ش اکد روشنی را دال بم مدل شمطی  CAPMتیدا
نم دند و نتی

تایین رفتن قیمت سه با میزان باال و ترایین رفرتن قیمرت

گمفتند ک این ادعا ک بتا یک عامرو مهر

در قیمت گذاری تعادلی است ،باید مر رد بمرسری م ردد

کلی سها با ار را انردا و گیرمی مری کنرد .در مقایسر برا

قمار گیمد(.)1

صمی ریسک با ار سها بترا نشران دکنردو میرزان تراداش

ش اکد ت مبی کر ت سرف فامرا و فرمنس ( & Fama

م رد ت قع سممای گرذاران در برا ار سرها برمای تحمرو

 )Frenchارائر گمدیررد ،نشرران داد کر بتررا بطر ر کامررو

ریسک اضافی است .این مدل بیان مینماید ک تنها دلیلری

تغییمات با دو را تبیین نمی کند .بم این اساس آنهرا نشران

ک یک سممای گذار با دکی باالتم ا میانیین با ار بدست

دادند ک ع امو دییمی مانند اندا و و نسبت ار ش دفتمی

میآورد این است ک ریسک آن بیشتم ا ریسک کو برا ار

ب ار ش با ار ب قدرت تبیین این مدل می افزاید(.)2

باشد .مدل  CAPMدر حالت کلی بص رت یم میباشد:

در کنررار چارچ بهررای شررمطی مبتنرری بررم با ارکررای

()1

صع دی و با ارکای نزولی سایم مدلهای شمطی CAPM
نیز در ادبیات مالی ثبت شدواند .تحقیقات ان ا گمفت برم

ک در آن

روی مرردلهای شررمطی  CAPMرا مرریتر ان بر  2گررموو
تقسی

) Ri  R f   i ( Rm  R f
Ri

با دکی م رد انتظار سره iا  R f ،نرمخ

با دکی بدون ریسرک  i ،بترای سره iا

نم د )1 :محققینری ماننرد کراروی ( ) Harveyا

با دکی با ار می باشد.
511
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در ادبیات مالی مدل قیمت گذاری داراییهای سرممای ای-

ات رگمسرررری (

Conditional

Autoregressive

دکتررضا تهرانی و همكاران

این مطلب ارائ دادواند کر تفراوت در برا دکی ا طمیر

معط ی نمایند.

خطی بین بتا و با دکی یک سه در یک دورو مانی ک تاو

نشان می دکد ک سممای گذاران در ا ای تذیمش ریسرک

بمقمار نمی باشد .نتایج این تحقیقات مدل سرادو CAPM

سیستماتیک وکشیدگی بیشتم با دو بیشتمی دریافرت کرمدو

را م رد تمدید قمار داد(.)5

و در مقابو با نیهداشتن سها با چ لیی مثبرت ا بخشری

فاما و مک بث ( )1793برا اسرتفادو ا یرک روش سر

ا با دو م رد انتظار خ د صمفنظم می کنند .عالوو بم ایرن

ممحل ای ،بمای کمماو در با و مرانی  1735 -86اضراف

بیان گمدیدو است ک کشریدگی و چر لیی را نمری تر ان

با دو مت سطی را درحدود1/3درصدی بدست آوردنرد کر

ب سیل متن ع سا ی ا بین برمد( .)11بسریاری ا محققرین

نشان دکندو رابط مثبتی بین ریسک و با دو است .آنها بر

اعتبارمدل  CAPMرا با در نظم گمفتن گشتاورکای باالتم

این نتی

و نیز تاثیم این گشتاورکا را بم قیمت داراییها م رد مطالعر

رسیدند ک ب غیم ا بترا کریس معیراری دییرمی

آ م ن آنها وج د رابط  CAPMرا در با ار سها اممیررا

 )LitzenBergerبا افرزودن چر لیی مردل  CAPMرا

تایید کمد( .)8با این وج د ش ارت( )Schwertبیران مری

بسف دادو و ب این نتی

رسیدند ک افزودن چ لیی باعث

کند ک فاما و مک بث دلیو بسیار ضرعیفی را برمای تاییرد

افرررزاید قررردرت تبیررررین مررردل مررری شررر د(.)11

رابط بین ریسک و با دو ارائ کرمدو انرد چرما کر رابطر

فمانسیر( )Francisنشان داد ک چ لیی کرو در قیمرت

مثبت بین ریسک و با دو ک در تحقی آنها بردان اشرارو

گذاری سها تاثیمی ندارد( .)12فمنگ و الی(& Frang

شدو است ،در طی دورو کای مانی ک تاکتم معنرادار نمری

 )Laiب این مطلب تی بمدند ک سممای گذاران در مقابرو

باشد(.)9

تحمو ریسک سیسرتماتیک کشریدگی و چر لیی اضراف

ظمیب فمد و قائمی ،در مقال ای تحت عنر ان آ مر ن

با دکی را دریافت می کننرد( .)13ک انرگ و سراچو (

ت مبی مدل قیمرت گرذاری دارایری کرای سرممای ای در

 )Hwang & satchellگشتاورکای درج براالتم را بر

ب رس اوراق بهادار تهمان ،ب آ م ن ارتباط خطی سرادو و

منظ ر تعیین اضراف برا دو در با ارکرای ن ظهر ر در نظرم

مثبت ریسک سیستماتیک و با دو سرها در بر رس اوراق

گمفتند( .)14تهمانی و کمراران( )1369در تحقیقی کر در

بهادار تهمان تمداختند .بمای این منظ ر دادو کای ممب ط ب

ب رس اوراق بهادار تهمان با استفادو ا مدل قیمتگرذاری
رسیدند کر

با دو سها شمکت کای نم ن و با دو جمع آوری گمدیرد.

داراییهای سممای ای ان ا دادند ،ب این نتی

نتایج ب دست آمدو نشان می دکد ریسک سیستماتیک بر

اضاف نم دن چ لیی باعث افزاید قدرت تبیین کننردگی

تنهایی ،تغییمات با دو سها شمکت کا را نمی ت اند ت جی

با دو میش د(.)15

نماید(.)6
م ق سه اثم ی مثمث ک مرنچ

م ق  CAPMبث ددهثکرهثا رجه بثالتر

کمانط ر ک در باال نیرز بردان اشرارو گمدیرد ،مردل سرادو

چ نگ و ونگ( )Cheung & Wongعد نممرال بر دن

 CAPMقادر ب ت صیب کامرو برا دو سرها نمری باشرد

ت یع با دو سها ب عن ان یک حقیقرت آشررار را نشران
دادند( .)7بم این اساس می ت ان نتی

بماین اساس انتظار میرود افزودن گشتاورکای ممتب باالتم

گمفت ک میرانیین

ب مدل س عاملی فاما و فمنس بت اند قردرت ایرن مردل را

و واریانر با دو سها ب تنهرایی برمای ت صریب ت یرع

حتی در مقایس با مدل  CAPMبا گشتاورکای براالتم در

با دو کافی نمی باشد .این امم باعث شد ک محققان ت جر

ت صیب با دکی سها بهب د دکرد .فامرا و فرمنس مشراکدو
511
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بط ر سیستماتیک بم میانیین با دو تاثیم نردارد و بنرابماین

قمار دادو اند بعن ان مثال کماوس و لیتزنبمگرم(& Kraus
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تفاوت بتاکای آنها قابو ت صیب نمیباشد .کمچنین ارتباط

تحقیقاتی ک ت سف آردیتی)  (Ardittiان را گمفرت
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تحقیقات مختلب در ط ل سالیان گذشت نتای ی را دال بم

خ د را ب گشتاور س

و چهار یعنی چ لیی وکشریدگی

بررسی تاثیر چولگی و کشیدگی در توصیف بازده سهام با استفاده از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای و ...

سیستماتیک(بترا) ،چر لیی و کشریدگی در بر رس اوراق

نم دند ک  2دست ا سها نسبت ب سرایم سرها برا دکی
شمکت کایی ک نسبت ار ش دفتمی ب ار ش با ار آنهرا

با ت ج ب اینر سممای گذاران ،سها با چ لیی مثبرت و
کشیدگی کمتم ا نممال را بر سرهامی کر دارای چر لیی

 CAPMاضاف نم دند)2( :

منفی و کشیدگی باالتم ا نممال کستند تمجیح مری دکنرد
انتظار می رود ک با دو با چ لیی رابط منفی و کشریدگی

Ri  R f   i ( Rm  R f )  bs .SMB  b HML  

رابط مثبت داشت باشد .بم این اساس در این تحقی رابط
بین با دو برا بترا ،کشریدگی و چر لیی در دورو صرع دی

کر ر در آن  Riبرررا دو سرررها  R f ،رخ برررا دو بررردون

( )1361-63و دورو نزولرری ( )1363-65مقایسر گمدیرردو

ریسک Rm ،با دو با ار میباشد .بتای این مدل شربی مردل

است.

 CAPMاست ولی با آن بمابم نیست SMB.نشان دکنردو
اضاف با دو تاریخی سها شمکت کای ک چک نسربت بر

رکش شنثسی تحقرق

سها شمکت کای بزرگ و  HMLنشان دکنردو ی اضراف

در ب ر رس اوراق بهررادار تهررمان ب ر ماننررد ب ر رس سررایم

با دو سها شمکت کای با نسبت  B/Mباال نسبت ب سها

کش رکای در حال ت سع نقدش ندگی سها اندک بر دو و

شمکت کای با نسبت  B/Mترایین مری باشرد .مردل سر

معامالت محدودی بم روی سها صر رت مری گیرمد؛ بر

عاملی فاما-فمنس در حدود  71درصد تغییمات با دو سرها

کمین دلیو جمع آوری اطالعرات دقیر در مر رد تمرامی

را ت صیب می نماید(.)2

سها دش ار می باشد .با ت ج ب ایرن محردودیتها ا برین
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 )Doanدر بمرسرررری

 436شمکت تذیمفت شدو در بر رس اوراق بهرادار تهرمان

دوان و کمررررراران (etal

قیمتیذاری داراییکای با م منت کای براالتم در ب رسرهای

 84شمکت در برا و مرانی  1361-65انتخراب شردو انرد،

رسیدند ک یا دکی سها در

مالک انتخاب این  84شرمکت میرانیین تعرداد رو کرای

استمالیا دارای چ لیی منفی و تهنتم ا برا دکی سرها در

معامل بمروی سها در کم سال می باشد .بمای این منظ ر

رسیدند ک چ لیی

آمارو میانیین تعداد رو کای معامل تخمین دو شدو بمابرم

نسرربت بر کشرریدگی قرردرت تبررین بیشررتمی در ت صرریب

با  125رو ب دو است ک بمطب این معیار تنها  84شمکت

با دکی دارد( .)18با ت ج بر کمر ایرن تحقیقرات کنر

واجد شمایف ب دو اند .این  84شمکت ا صرنایع مختلفری

ج اب این س ال بدون تاسخ ماندو است ک آیا چر لیی و

انتخاب شدو اند ک تمکیرب آنهرا در نیرارو ( )1مشرخ

استمالیا و آممیرا ب این نتی

آممیراست .کمچنین آنها ب این نتی

و چهرار ) در قیمرت گرذاری

کشیدگی(گشتاورکای س

شدو است:

سها تاثیمدارند؟ در راستای تاسرخ بر ایرن سر ال درایرن
مقالر بر بمرسرری رابطر برین بررا دکی سررها بررا ریسررک
جدول .1تعداد شرکتهای انتخابی از هر صنعت
صنعت ک .فلزی محصوالت

فلزات اساسی کاشی ماشین آالت و

کاغذی
تعداد

5

3

بمای ان ا محاسبات ال

8

4

دستگاههای

تجهیزات

برقی

7

5

ا قیمتهرای تایرانی ممبر ط

ب سها این  84شمکت و نیز شراخ

خودرو قند شکر غذایی دارویی شیمیایی سیمان آهک و
گچ
4

4

8

5

5

6

سایت ممکرز اطرالع رسرانی بر رس اوراق بهرادار تهرمان
استخماج شدو است .دادو کای ممب ط ب نمخ بهمو سرالیان

کرو قیمرت برا ار

بماساس اطالعات استخماج شدو ا بانک ممکزی بر طر ر

سها استفادو شدو ک این دادو کرا بر صر رت رو انر ا
511
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باالتمی دارند)1:سرها شرمکت کرای ک چرک و )2سرها

بهادار تهمان در فاصل

B/Mباال است.بم این اساس آنها این  2عامو را بر مردل

مانی 1361-65تمداخت می شر د.

دکتررضا تهرانی و همكاران

شدو است .در این مقال برمای برمآورد تارامتمکرا ا مردل

ص رت یم استفادو گمدیدو است:

رگمسی ن دو ممحل ای استفادو شدو است .در ممحلر اول
Rti  1  i Rmt   it

()3

ک در این رابط  Ritبا دو مر رد انتظرار سره
مان  α1 ،tو  α2عرم

iا در

با دو سها شمکت کای با نسبت  B/Mباال نسبت ب سها

ا مبردا βi ،بترای سره  iا در

شمکت کای با نسربت  B/Mترایین مریباشرد و  eitجرز

مدل  iFF ،CAPMبتای سه  iا در مدل س عاملی فامرا

اخالل می باشرد .برمای تخمرین ضرمایب  αو  βا روش

و فمنس Rmt ،با دو با ار در مران  SMB ،tنشران دکنردو

 OLSاستفادو شردو اسرت .در ممحلر دو ا رگمسری ن

اضاف با دو تاریخی سها شمکت کای ک چک نسربت بر

مقطعی ب ص رت یم استفادو شدو است:

سها شمکت کای برزرگ و  HMLنشران دکنردو اضراف
()5

Ri   0   i  i   2 Si   3 K i   it

()8

Ri   0   iFF ( Rm  R f )  bs .SMB  b HML   4 Si   5 K i   it

ک در آن  Si ،βi ،Riو  Kiبر تمتیرب برا دو ،ریسرک

رابط معنی داری بین ضمیب چ لیی ،ضمیب کشیدگی و

سیسرتماتیک ،چر لیی و کشرریدگی سرره  iا مرریباشررند.

با دکی سها در مدل قیمت گذاری داراییهای سممای ای
و مدل س عاملی فاما و فمنس وج د ندارد.

چ لیی و کشیدگی بمای جامع ب صر رت یرم محاسرب

نهث ج تحقرق
آمارو کای ممب ط ب متغیمکای وابسرت و مسرتقو مردلهای
( )2و ( )3ممب ط ب دورو کرای مرانی  1361-63و -65
1363ب تمتیب در جداول ( )2و ( )3نماید دادو شدواند.

مرضره تحقرق

جدول . 2آماره مربوط به متغیر مستقل و وابسته مدل ( )3و ( )4در دوره صعودی
متغیم

بتای

بتای

CAPM

F&F

میانیین

1111118

1117811

11235

-813

انحمای معیار

11112

1141941

11519

51451

961621

حداکثم

11115

1169171

11714

51761

2831931

1111325

حداقو

-111126

-11851

-115141

-15158

141851

-11111112 -1111151

میان

1111138

11217

11252

-8

961981

آمارو

با دو

511

چ لیی

کشیدگی

HML

SMB

1141371

1111125

1111119

1111142

1111121
1111141

1111131

1111117
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مت سف  14درصد با انحمای معیار  1درصد در نظم گمفت

بمای تخمرین بتاکرا ا مردل رگمسری ن سرمی مرانی بر

بررسی تاثیر چولگی و کشیدگی در توصیف بازده سهام با استفاده از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای و ...

جدول . 3آماره مربوط به متغیر مستقل و وابسته مدل ( )3و ( )4در دوره نزولی
CAPM

F&F

میانیین

-1111149

11711

117341

-31939

انحمای معیار

11115127

11118

11115

41975

311114

حداکثم

111179

91118

6148

71414

7811113

111116

حداقو

-111245

-11492

-111241

-71949

21131

-1111142

-11112

میان

-111114

11621

117483

-41483

431921

-111114

-1111115

با دو

آمارو

کمانی ن ک در جداول ( )2و( )3مشاکدو میشر د در

491361

-1111111

-1111117

111128

1111143
111118

ب منظ ر بمرسی رابط بین کشیدگی و چ لیی با با دو

دورو صع دی میانیین با دو مثبت و انحمای معیار برا دو

در دوروکای صرع دی و نرزولی آ مر ن گمدیدو است کر

 1/1116است؛ در حالیر حداکثم و حداقو با دو 1/1136

نتایج آ م ن فمضی در دورو کای صع دی و نزولری برا ار

و -1/1126می باشد .در دورو نزولی میانیین با دو منفری

ب تمتیب در جداول ( )4و ( )5آمدو است .فمضی تحقیر

ب دو و انحمای معیار نیز  1/115127می باشد .نرت جالب

ب ارتباط بین ضمایب چ لیی ،کشیدگی و با دو میتمدا د.

ت ج این است ک دردورو صع دی میرانیین کشریدگی و

آ م ن فمضی با استفادو ا رگمس نم دن با دکی برم روی

چ لیی ب چپ ب طر ر قابرو ت جر ای نسربت بر دورو

کمیک ا متغیمکای مستقو(بتا ،چ لیی و کشیدگی) مردل

نزولی بیشتم است .میانیین کشریدگی و چر لیی در برا ار

( )5و ( )8ان ا گمفت است1.کمانی ن ک در جردول ()8

صع دی ب تمتیب  114/37و -8/3میباشد در حالیر این

مشاکدو میگمدد ،در برا ار صرع دی بترا برا برا دو رابطر

مقررادیم بررمای دورو نزولرری بر تمتیررب 49/361و -3/939

داشت و در سطح  75درصد معنیدار اسرت .برا ت جر بر
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است .عممان( )Omranدر تحقیقات مشاب نتی

گمفرت

اینر آ م ن رگمسی ن ب صر رت مقطرع مرانی صر رت

ک برین چر لیی و برا دو رابطر مثبتری وجر د دارد(.)19

گمفت است بنابماین ضمیب بتا ،صمی ریسک برا دو برا ار

بماساس مطالعات ان را شردو مشرخ

می باشد ک مثبت بدسرت آمردو اسرت ترر  CAPMدر

شردو اسرت کر

سممای گذاران سهامی ک دارای چ لیی مثبرت وکشریدگی

دورو صع دی با ار رد نمی گمدد .ا طمی دییم چر لیی

منفی کستند را ب سایم سها تمجیح میدکند بم این اساس

در این دورو در سطح  75درصد معنری دار بر دو برم ایرن

انتظار میرود ک ضمایب متغیمکای چ لیی و کشیدگی در

اساس می ت ان نتی

گمفت کر چر لیی برم برا دو تراثیم

معادل ( )2ب تمتیب منفی و مثبت باشرند .عرالوو برم ایرن

معنی دار و با آن رابط مستقی دارد .ا طمی دییم در این

مشاکدو شدو است ک در دورو کای صع دی با ار اکمیت

دورو رابط بین کشیدگی و با دو نیز معنری دار بر دو و در

کشیدگی و چ لیی در ت صیب تغییمات با دو سها نسبت

کشیدگی در این دورو بمروی با دو تاثیم دارد.

نتی

ب دورو کای نزولی بیشتم میباشد(چیائ و سایمین)(.)16
جدول  .4نتایج حاصل از آزمون فرضیه در دوره صعودی(مدل )CAPM
Prob

T

Std.Error

Coefficients

شمح

111111

-4418537

1111188

-112745

نمخ با دو بدون ریسک

111111

1185

11111727

1111153

بتا

111111

-412415

11111146

-11111827

چ لیی

111111

91528

-111111

11111914

کشیدگی

511
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متغیم

بتای

بتای

چ لیی

کشیدگی

HML

SMB

دکتررضا تهرانی و همكاران

رابط بین بتا با با دو معنیدار است یعنی در این دورو نیرز

ب چ لیی سها ت ج نمایند .اما بم خالی دورو صرع دی

 CAPMتایید میش د .ا طمی دییم رابط بین چر لیی

در این دورو بین کشیدگی و با دو رابط معنی داری وج د

و با دو در سطح  75درصد معنی دار ب دو برم ایرن اسراس

کشریدگی در ایرن دورو برمروی برا دو

تاثیم ندارد.

گمفت کر چر لیی برم برا دو تراثیم دارد و

جدول . 5نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در دوره نزولی)مدل )CAPM
Prob.

t

Std.Error

Coefficients

شمح

111116

-37141

111119341

-1112673

نمخ با دو بدون ریسک

11111

-513126

111113763

-11112118

بتا

1/111

816189

111111157

111119212

چ لیی

11168

1133

111111

111111

کشیدگی

بط ر مشاب نتایج حاصو ا تخمین مردل( )8در دورو-

دیدو میش د ،در کم دو دورو ضمایب چ لیی و کشریدگی

کای صرع دی و نزولری در جرداول( )8و ( )9نشران دادو

معنیدار نمیباشند .دلیو ایرن امرم ایرن اسرت کر ع امرو

شدواست .کمانط ر ک مشاکدو مریشر د ،در کرم دو دورو

نسبت ار ش دفتمی ب ار ش با ار و اندا و در این مدل تا

ضمیب بتا معنیدار میباشد .عالوو بم این در کرم دو دورو

حدود یادی بخشی ا با دو را کر در مردل CAPMبرا

ضمیب ممب ط بر نسربت ار ش دفترمی بر ار ش برا ار

گشتاورکای درج باال ت صیب میگمدنرد را کنترمل مری-

معنیدار ب دو در حالیر ضمیب ممب ط ب انردا و شرمکتها،

نمایند.

جدول . 6نتایج حاصل از آزمون فرضیه در دوره صعودی ) مدل فاما و فرنچ(
شمح

Prob

t

Std.Error

coefficients

11111

31191

111115452

1111927

11111

36189

11112319

111678

بتا

112115

11644

111658

1119231

چ لیی

112895

11825

111124

111115

کشیدگی

11111

41325

111531

112279

HML

11111

-41461

1111212

-111543

SMB

ا مبدا

عم

جدول . 7نتایج حاصل از آزمون فرضیه در دوره نزولی ) مدل فاما و فرنچ(
Prob

t

شمح

coefficients Std.Error

11111

-31853

1111111

-1111387

11111

3125

11112

-111185

بتا

114268

11161

11234

111425

چ لیی

112161

-11961

1117121

-1119121

کشیدگی

11111

51234

11136

111767

HML

111131

11212

111417

1115111

SMB

515

عم

ا مبدا
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تنها در دورو صع دی معنیدار می باشد .اما کمانی ن کر
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در جدول ( )5مشاکدو می ش د ک در دورو نزولی نیرز

سممای گذاران باید در این دورو نیز ب ماننرد دورو نزولری

... بررسی تاثیر چولگی و کشیدگی در توصیف بازده سهام با استفاده از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای و

در این مقال رابط برین معیارکرای مختلرب آمراری برا دو
 چ لیی و کشیدگی با با دو سها در ب رس،سها یعنی بتا
 م رد بمرسری قرمار1361-65 اوراق بهادار تهمان در دورو
 دورو م ر رد بمرسرری ب ر دورو صررع دی ا.گمفت ر اسررت

،  قففففف ف م،  احمففففف ف،  ظريففففف ف فففففففر.8
) آزمف ت ربر ف مف ق مف2881( محم حسف
گذاري ارايف اف ي مفرم يي اي ر ف رر ا را
 علف اتممف ع ااسف ا ااهف.ه ار رهفرات
38-12  صص،ش راز ه ر

. تقسی شدو اسرت1363-65 و دورو نزولی1361-63سال
یافت کای این تحقی نشان مری دکرد کر بماسراس مردل
 در دورو صررع دی چرر لیی و کشرریدگی نقرردCAPM
 امرا در.مهمی در ت صیب با دو کای سها ایفا می نماینرد

9. Cheung, Y. & Wong, K.A. (1992) an
assessment of Risk and return: some empirical
findings from the Hong Kong stock exchange.
Applied Financial Economics 2,105-114.
10. Arditti, F. (1971) another looks mutual fund
performance. Journal of financial and
Quantitative Analysis 6,909-912.
11. Kraus, A. & Litzen Berger, R. (1976).skewness
performance and valuation of risk assets.
Journal of financial and Quantitative Analysis
14, 1015-1025.
12. Francis, j.c. (1975) skewness and investor’s
decisions. Journal of financial and Quantitative
Analysis 120,163-176.

دورو نزولی تنها چ لیی با با دو ارتبراط داشرت و فمضری
.رابط معنی داری بین کشیدگی با با دو تایید نمری گرمدد
،این در حالی است ک در مدل سر عراملی فامرا و فرمنس
-ضمایب چ لیی و کشیدگی در کیچردا ا دوروکا معنی
دار نمیباشد نتایج این تحقی با نتایج تحقیقاتی ک ت سف
Kraus(  کررررماوس و لیتزنبمگررررم،(Arditti)آردیترررری
،) ان ا دادندFrancis() و فمانسیرLitzenBerger&

13. Frang, H. & Lai, T.Y. (1997) Co-Kurtsis and
capital asset pricing. Financial Review 32,293307.
14. Hwang, S. & satchell, S.E. (1997) Modelling
emerging market risk premia using higher
moments. Journal of finance and economics
4,271-296.

سا گار است ک نشان دادند افزودن چ لیی و کشریدگی
 محدودیت ایرن.باعث افزاید قدرت تبیین مدل می ش د
تحقی عد وج د دادو کای کو شمکتهای تذیمفت شدو در
ب رس ب دلیو عد نقدش ندگی سها آنها ب دو اسرت برم

.)2881( احم ف،  ا ف زا، ، م فف، ل ري ف ت، رض ف،  رهراا.23
ز مه ف
که گ ر ر ص
ررم ر ث ر چ ل
.اممف از مف ق مف گفذاري اراي هف ي مفرم يياي
 شفففم ر،  مف ف ا، صفففله مي ف ف رر ا را هف ف ار
.81-12صص.1

 شمکت تذیمفت شردو در بر رس436 کمین اساس ا بین
 شررمکت اسررتفادو84 اوراق بهررادار تهررمان تنهررا دادو کررای
.گمدید

16. Doan, P. & Lin, C. & Zurbruegg, R. (2010).
Prcing assets with higher moments: Evidence
from the Australian and US stock markets.
Journal of International Financial Markets,
Institutions & Money 20, 51-65
17. Omran, M.F. (2007) An Analysis of The capital
asset Pricing Model in the Egyptian stock
market. The Quarterly Review of Economics
and Finance, 46,801-812.
18. Chiao, C. & Hung, K. & Srirastava, S. (2003)
Taiwan stock market and four-moment asset
pricing model. Journal of international Financial
markets, institutions & money 3,355-381.
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