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چکیدٌ
پػٍّف حبضط ثِ زًجبل ثطضؾی تبحیط هتـیطّبی ضیؿک ٍ ثبظزُ ثطضٍی ؾْبم  55قطکت ثطتط ثَضؼ اؾت.
ّسف انلی ایي پػٍّف تجییي اضتجبط ثیي قبذم ضیؿک ٍ ثبظزُ ؾْبم اؾت ٍ ثط ّویي هجٌب هؿبلِ انلی ایي
پػٍّف ایي اؾت کِ آیبهیبى هؼیبضّبی ضیؿک ٍ ثبظزُ زض ثَضؼ اٍضام ثْبزاض تْطاى اضتجبط هؼٌی زاضی ٍجَز
زاضز؟ زض ایي تحوین ،جبهؼِ آهبضی قبهل  55قطکت ثطتط پصیطكتِ قسُ زض ثَضؼ اٍضام ثْبزاض تْطاى هی ثبقس.
ثب تَجِ ثِ تؼساز کن هكبّسات جبهؼِ آهبضی ٍ ًوًَِ آهبضی ثب یکسیگط ثطاثطًس .اثعاض تجطثِ ٍ تحلیل ،اًَاع
آظهًَْبی آهبضی ٍ ضطایت ّوجؿتگی ،ضٍاثط هتـیطّب هَضز ثطضؾی گطكتِ اًس .ثطای ثطضؾی كطضیبت اظ
ضگطؾیَى اؾتلبزُ قسُ اؾت .ثطاؾبؼ ًتبیج ایي پػٍّف ٍ زازّْبی آى هیتَاى ًتبیج کلی پػٍّكْب ضا هَضز
ثطضؾی هطاضزازً .تبیج ًكبى زازُ اًس کِ اضتجبط هیبى ضیؿک ٍ ثبظزُ زض ثَضؼ اٍضام ثْبزاض تْطاى ٍجَز زاضز.
ياژگان کلیدی :ضیؿکٍ ،اضیبًؽً ،یوِ ٍاضیبًؽ ،ثتب ،ثبظزُ.

اؾتبزیبض زاًكکسُ هسیطیت ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس هكن ،ایطاى

ًَیؿٌسُ هؿئَل ،کبضقٌبؼ اضقس هسیطیت هبلی زاًكگبُ تْطاى ،ایطاىEmail: Saeed.moradpour@chmail.ir .
کبضقٌبؼ اضقس هسیطیت هبلی ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس هكن ،ایطاى
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مقدمٍ

تكطیح کبهل هجبحج ثبظاض ؾطهبیِ ٍ ػَاهل ضیؿک

ضقس ٍ قکَكبیی ّط کكَض ثِ ؾطهبیِگصاضی ٍ

ٍ ثبظزُ ،اؾتسالل ذَاّین کطز کِ قٌبذت ػَاهل

ثطًبهِضیعی هٌبؾت ثؿتگی زاضزّ .سایت نحیح

احط گصاض ثط ضیؿک ٍ ثبظزُ ؾْبم اظ اّویت

جطیبًبت ًوسی ثِ ؾوت ٍ ؾَی كؼبلیتْبی

ثؿعایی ثطای ؾطهبیِ گصاضی ٍ كؼبالى ثبظاض ؾطهبیِ

تَلیسی ٍ ؾطهبیِگصاضی؛ ضقس اهتهبزی ،اكعایف

ثطذَضزاض اؾت.

تَلیس ًبذبلم هلی ،ایجبز اقتـبل ،اكعایف زضآهس

بیان مسالٍ

ؾطاًِ ٍ ًْبیتبً ضكبُ ػوَهی ضا زض پی ذَاّس

پسیسُ ضیؿک ٍ اًساظُ گیطی آى یکی اظ ثحج

زاقت .اظ اّساف اؾبؾی زض ّط ؾطهبیِ گصاضی،

ثطاًگیعتطیي هجبحج هَجَز زض تئَضی ّبی هبلی

کؿت ؾَز ٍ ثِ ػجبضت کبهلتط ،کؿت ثبظزُ اؾت.

اؾت .ضیؿک ضا هی تَاى ًتیجِ ًجَز اطالػبت

ثبظزُ یب پبزاـ ؾطهبیِ گصاضی ،قبهل زضآهس جبضی

کبهل تلوی ًوَز ثِ طَضی کِ زض نَضت ًجَز

$هخل ؾَز ؾبالًِ ٍ #اكعایف یب کبّف اضظـ

اطویٌبى کبهل اظ هَكویت ،ضیؿک ثِ ٍجَز هی

زاضائی $هٌلؼت یب ضطض ؾطهبیِ #اؾتً« .طخ ثبظزُ

آیس .اظ ثیي اًَاع ضیؿک هی تَاى ثِ ضیؿک

ٍاهؼی یک هجوَػِ ؾطهبیِ گصاضی زض اٍضام

ؾیبؾی ،ضیؿک تـییطات ًطخ ثْطُ ،ضیؿک تَضم،

ثْبزاض ،چگًَگی ػولکطز ؾطهبیِ گصاضی ّبی یک

ضیؿک تجبضی ،ضیؿک ًوسقًَسگی ٍ ضیؿک

قرم ضا زض گصقتِ ًكبى هیسّس ».ؾطهبیِ

ٍضقکؿتگی اقبضُ زاقت .تؼبضیق ثؿیبضی اظ

گصاضاى ثَضؼ ٌّگبم تهویوبت ؾطهبیِ گصاضی،

ضیؿک اضائِ قسُ اؾت کِ زض شیل ثِ چٌس هَضز

ػَاهل هرتللی ضا زض ًظط هیگیطًس .هطتَى هؼتوس

آى اقبضُ هی گطزز:

اؾت کِ ؾطهبیِ گصاضاى ًؿجت ثِ تولک اٍضام

 حبلت یب کیلیتی کِ هَضز قک اؾت

ثْبزاضی توبیل ًكبى هیسٌّس  #Herold,2003$کِ

 اهکبى آى کِ حَازث آیٌسُ ثبػج

زض هَضز آى اطالع ٍ آگبّی ثیكتطی زاقتِ ثبقٌس

ضطثِ ظزى ثِ هب قَز

ٍ یب اذیطا ثِ ًَػی تَجِ آًبًطا جلت کطزُ ثبقس

 اتلبم یب ًتیجِ ؿیط هٌتظطُ

ضیؿک ٍ ثبظزُ زٍ ػبهل ثؿیبض هْن ّؿتٌس کِ
تهویوبت ؾطهبیِ گصاضاى ضا تحت تأحیط هطاض
هیزٌّس .ثِ ّویي ػلت قٌبذت ػَاهلی کِ
هَجت اكعایف ثبظزُ ٍ یب کبّف ضیؿک هیقًَس
حبئع اّویت ثبالیی اؾت .زض ایي ًَقتبض ضوي
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 ػسم اطویٌبى
 تـییطات هوکي زض پیبهسّب
 اًحطاف اظ آًچِ هس ًظط اؾت
ّوبى گًَِ کِ هالحظِ هی قَز ّط چِ اظ
تؼطیق اٍل ثِ ؾوت تؼبضیق ثؼسی پیف ثطٍیس
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ثِ تسضیج اظ یک ؾَ ثط هبثلیت اًساظُ گیطی

هبلی ،ضیؿک ثِ احتوبل اظ زؾت زازى ؾطهبیِ

ضیؿک اكعٍزُ هی گطزز ٍلی اظ ؾَی زیگط اظ

زاللت زاضز .ثبظزُ ّن هطاض اؾت هیعاى ؾَزّی

ّورَاًی تؼبضیق اضائِ قسُ ثب هلَْم ضایج ٍ

یک ؾطهبیِگصاضی ضا ًكبى زّس .ثِ زلیل اّویت

ػوَهی ضیؿک کبؾتِ هی قَز .ثطای هخبل ،آیب هی

ضیؿک ٍ ثبظزُ زض ؾطهبیِگصاضی ،ثكط هججَض قس

تَاى ّطگًَِ تـییط زض پیبهس ّبی آتی ضا ًَػی

ایٌسٍ ضا کوّی کٌس.

ضیؿک هحؿَة ًوَز ؟ آیب ٍجَز احتوبل کؿت

زض ایي هیبى ،کوّی کطزى ثبظزُ ،کبض ؾبزُ تطی

ثبظزُ اضبكِ تط اظ ثبظزُ هَضز اًتظبض ًیع ثِ ًَػی

اظ آة زض آهس .توطیجب ّوِ تَاكن زاضًس کِ

توجل ضیؿک اؾت؟

ثبظزُییک ؾطهبیِگصاضی ؾَز آى اؾت توؿین ثط

جْت کوی ًوَزى ٍ اًساظُ گیطی ضیؿک تب

کل هجلؾ ؾطهبیِگصاضی قسُ یب چیعی زض ّوبى

کٌَى هؼیبضّب ی گًَبگًَی اظ هجیل زاهٌِ تـییطات،

اططاف .طجیؼی اؾت کِ ّوِ ثِ زًجبل

زاهٌِ هیبى چبضکیٍ ،اضیبًؽ ،اًحطا ف هؼیبض،

ؾطهبیِگصاضیّبیی ثبقٌس کِ ثیكتطیي ثبظزُ ضا

اًحطاف هطلن اظ هیبًگیي ٍ ًیوِ ٍاضیبًؽ اضائِ

زاضًس .اهب آیب ؾطهبیِگصاضیّبی پطثبظزُ لعٍهبً اهي

قسُ اؾت .یکی اظ ضایج تطیي ایي هؼیبضّب،

ّؿتٌس؟ طجیؼی اؾت کِ ًِ .ؾْبهی ضا زض ًظط

ٍاضیبًؽ ٍ ثتبی هحبؾجِ قسُ ثط اؾبؼ آى هی

ثگیطیس کِ هیوت آى ثِ ؾطػت ،ضقس هیکٌس ٍلی

ثبقس .جْت هحبؾجِ ٍاضیبًؽ ،پؽ اظ هحبؾجِ

احتوبل ایي کِ ثِ ّوبى ؾطػت ّن اكت کٌس

هیبًگیي زازُ ّب ،اًحطاف زازُ ّب اظ هیبًگیي

ٍجَز زاضز .ؾطهبیِگصاضی زض ایي ؾْبم ،زٍ ضٍ

هحبؾجِ قسُ ٍ هیبًگیي هجوَع هجصٍضات ایي

زاضز :یب ؾَز كطاٍاى هی کٌین ٍ ذَـ ثِ حبلوبى،

اًحطاكبت ثِ ػٌَ اى هؼیبض ضیؿک اضا ئِ هی گطزز

یب ضطض هیکٌین ٍ توطیجب انل ؾطهبیِی ذَز ضا اظ

ٍلی ّوبى گًَِ کِ ثساى اقبضُ قس ًوی تَاى

زؾت هیزّین .ثٌبثطایي اگط ثِ زًجبل یک ؾَز

ّطگًَِ اًحطاف اظ هیبًگیي ضا ضیؿک هحؿَة

پبیساض ّؿتینّ ،طگع ًجبیس ؾطاؽ آى ًَع

ًوَز .هؿبلِ انلی ایي پػٍّف ثطضؾی ضاثطِ

ؾطهبیِگصاضی ثطٍین.

هؼیبضّبی ضیؿک ٍ ثبظزُ زض ثَضؼ اٍضام ثْبزاض

ثطای کوّی کطزى هلَْم ضیؿک ،ضٍـّبی

تْطاى  55قطکت ثطتط اؾت.

ظیبزی ثِ کبض ضكتِ اؾتٍ .اضیبًؽ ثبظزُ کِ اٍلیي

اَمیت ي ضريرت تحقیق

قبذم اًساظُ گیطی ضیؿک اؾت .الجتِ ٍاضیبًؽ

زض ثبٍض ػوَهی ،ضیؿک حبلتی اؾت کِ اقبضُ

ثبظزُ یک اقکبل اؾبؾی زاضزٍ :اضیبًؽًَ ،ؾبًبت

ثِ احتوبل ٍهَع ضذسازی ًبهطلَة زاضز .زض ثبظاض

اضظـ ؾجس ؾطهبیِ ضا زض زٍ جْت ؾَز ٍ ظیبى
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ثِ یک هیعاى ،زذبلت هیزّس ،حبل آى کِ ضیؿک

هوکي اؾت حساهل ّلت هیلیَى اظ آى ضا اظ

ؾطهبیِگصاضی ثِ آى ثركی اظ ًَؾبًبت اقبضُ

زؾت ثسّین .زض حبلی کِ ّویي اتلبم ًبزض ثطای

هیکٌس کِ زض جْت ضطض ّؿتٌس .ثٌبثطایي

ؾْبم زیگطی هوکي اؾت هٌجط ثِ اظ زؾت زازى

ٍاضیبًؿیک ططكِ ٍ$اضیبًؽ هٌلی #کِ تٌْب

حساهل ؾِ هیلیَى اظ ؾطهبیِ قَز .زض ایي نَضت

ًَؾبًبت هٌلی ضا زذبلت هیزّس هؼطكی قس کِ

اضظـ زض ذطط ؾْبم هربثطات اظ آى ؾْبم زیگط

کبض ثب آى ثِ آؾبًی ٍاضیبًؽ هؼوَلی ًیؿت.

ثیكتط اؾت ٍ ثٌبثطایٌطیؿک آى ثیكتط .ثِ اؾتلبزُ

ٍاضیبًؽ ٍ ٍاضیبًؽ هٌلی ّط زٍ اقکالت اؾبؾی

اظ کلوِی «حساهل» ،زهت کٌیس .زض ایي جب

زاضًس ٍ ثطای ّویي توطیجب ثِ زضز اؾتلبزُ ّبی

ًویتَاًین کطاًی ثطای کل ضطض ،ؿیط اظ کل

ػولی ًویذَضًس .زض ثؿیبضی اظ هسلّبٍ ،اضیبًؽ

ؾطهبیِ هطاض زّین .اهب ثطای حساهل ضطض هیتَاًین.

ًَؾبًبت ،ثیًْبیت ثعضگ اؾتٍ .هتی ٍاضیبًؽ،

ثب ایي حؿبةّ ،سف انلییبكتي ؾجسی اظ ؾْبم

ثی ًْبیت ثعضگ هیقَزیؼٌی ؾطهبیِگصاضی،

اؾت کِ ضیؿک آى حساهل ٍ ثبظزُ آى حساکخط

ثؿیبضپطذطط اؾت! زض حبلی کِ زض ثبٍض ػوَهی

ثبقس کِ ّسف ؿبئی ًظطیِی ؾطهبیِگصاضی اؾت.

ؾطهبیِگصاضیّبایي

ایي

هسضّن

ضیؿکآلَز

ادبیات تحقیق

ًیؿتٌس .ثِ ّویي ػلت ثِ تسضیج ،ضٍـّبی

هطبلؼِ آکبزهیک ًیوِ ٍاضیبًؽ زض تئَضی

زیگطی هؼطكی قسًس ضیؿک ؾطهبیِگصاضی ضا ثی

پطتلَی هسهتی ثطاثط ثب ٍاضیبًؽ زاضزً .یوِ

ًْبیت ثعضگ ًكبى ًسٌّس ٍ اكطازی ثِ ثطضؾی

ٍاضیبًؽ ثب اًتكبض زٍ هوبلِ هجعا زض ؾبل 1952

ذَال ایي اًساظُّبی جسیسی ضیؿک پطزاذتٌس.

تَؾط زٍ اًسیكوٌس ثعضگ زض ازثیبت هبلی ثِ ًبم-

ٌَّظ ّن هجبًی ًظطی اًساظُگیطی ضیؿک جبی

ّبی هبضکَیتع ٍ 1ضٍی 2ثِ ػٌَاى هؼیبض ضیؿک

ثحج زاضز.

هططح

گطزیس(Fisher1997)(Markowitz1952) .

ضایج تطیي قبذم اًساظُگیطی ضیؿک ،اضظـ

اٍلیي هوبلِ هطتجط ثب ضیؿک تَؾط هبضکَیتع

زض ذطط اؾت .اضظـ زض ذطط ػجبضت اؾت اظ

اًتكبض یبكت کِ زض آى ثِ اضائِ چبضچَثی کوی

هوساض پَلی کِ هوکي اؾت زض نَضت ٍهَع یک

جْت هحبؾجِ ضیؿک ٍ ثبظزُ پطزاذتِ قسُ ثَز.

اتلبم ًبگَاض ًبزض اظ زؾت ثسّین .هخال كطو کٌیس

ٍی ثب ثِ کبضگیطی هیبًگیي ٍ ٍاضیبًؽ ثبظزُ ٍ

زُ هیلیَى تَهبى زض ؾْبم هربثطات ،ؾطهبیِگصاضی

کٍَاضیبًؽ ثیي ثبظزُ ؾْن ّبی هرتلق ضٍقی

کطزُ این کِ احتوبل اكت هیوت آى ثؿیبض کن
اؾت .اهب اگط ّویي اتلبم ثس اكت هیوت ضخ زّس،

04

1

Markovitz
2
Roy

رابطه هعیارهای ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهراى (هطالعه هوردی 05 :شرکت برتر عضو بورس)

اضائِ ًوَز کِ زض آى ثبظزُ هَضز اًتظبض ضا زض

ٍلی ثِ ػلت هكکالت هحبؾجبتی ،هبضکَیتع زض

ضیؿکی هؼیي حساکخط یب ضیؿک ضا زض ثبظزُ

هسل ذَز اظ ٍاضیبًؽ اؾتلبزُ کطزُ اؾت،

هكرم ثِ حساهل هی ضؾبًس .هوبلِ ضٍی ًیع زض

) (Fabre,2009ظیطا جْت هحبؾجِ ضیؿک

ّوبى ؾبل اًتكبض یبكتٍ .ی ؾؼی زض اضائِ هؼیبض

ًبهطلَة ًیبظ ثِ تؼییي هبتطیؽ ًیوِ ٍاضیبًؽ-

ٍ ضٍقی ػولی جْت تجییي اضتجبط هیبى ضیؿک ٍ

کٍَاضیبًؽ هی ثبقس کِ توطیجبً حجن هحبؾجبت

زاقت.

هَضز ًیبظ ثطای ترویي ایي هبتطیؽ زٍ ثطاثط

ثبظزُ

)(He,1999)(Becker,2010)(Michaud1989

ثِ اػتوبز ضٍی ،ؾطهبیِ گصاضاى زض اثتسا ثِ زًجبل
حلظ انل ؾطهبیِ ذَز ثَزُ ٍ ؾپؽ حساهل ًطخ
ثبظزُای ضا ثطای ؾطهبیِ ذَز زض ًظط هی گیطًس.
) (Mankert,2010حبنل تالقْبی ضٍی ثب ًبم
"تکٌیک اطویٌبى هطجح ضٍی" هٌتكط گطزیس .ثِ
ًظط ٍی ؾطهبیِ گصاضاى اظ یک ططف ثِ زًجبل
كطنت ّبی ؾطهبیِگصاضیی ّؿتٌس کِ ا حتوبل
کوتط قسى ثبظزُ آى اظ ثبظزُ هَضز اًتظبض یب ثبظزُ
ّسف حساهل ثَزُ ٍ ؾپؽ پبزاقی زض اظای توجل
ضیؿک

تـییطات

ثبظزُ

طلت

هی

کٌٌس.

)(Black,1992

هبضکَیتع ثب تبییس ًتبیج تحوین ضٍی ثیبى کطز کِ ثِ

هبتطیؽ ٍاضیبًؽ-کٍَاضیبًؽ اؾت ظیطا زضایِ
ّبی تكکیل زٌّسُ ایي هبتطیؽ ثط ذالف هبتطیؽ
ٍاضیبًؽ-کٍَاضیبًؽ حَل هطط انلی هتوبضى
ًیؿت(Herold,2003) .

هطبلؼِ ثط ضٍی ًیوِ ٍاضیبًؽ زض طی ؾبل ّبی
زِّ  1975 ٍ 1965ازاهِ یبكت .کَضیک ٍ
ؾبپَؾٌیک زض ؾبل  1962هعایبی تئَضیک اؾتلبزُ
اظ ًیوِ ٍاضیبًؽ ثط ٍاضیبًؽ ضا زض هحبؾجِ ضیؿک
ثیبى کطزًس.
هبئَ زالیل هبطؼی اضائِ ًوَز کِ ؾطهبیِ گصاض
كوط ثِ ضیؿک ًبهطلَة تَجِ کطزُ ٍ تٌْب هی
تَاى اظ هؼیبض ًیوِ ٍاضیبًؽ ثطای هحبؾجِ ضیؿک
ًوَز(Shefrin,2000) (Rachev,2008).

زٍ زلیل ؾطهبیِ گصاض ثِ زًجبل حساهل کطزى

اؾتلبزُ

ضیؿک ًبهطلَة اؾت:

ثبلعضٍ ؾَضتیٌَ ٍ پطایؽ اظ ٍاغُ ًیوِ ٍاضیبًؽ

ّ .1وبٌّگی ثیكتط ضیؿک ًبهطلَة ثب ٍاهؼیبت ٍ

ًؿجی جْت اقبضُ ثِ ًیوِ ٍاضیبًؽ هحبؾجِ قسُ

هلَْم ضیؿک

ثط هجٌبی ًطخ ثبظزُ ّسف ٍ اظ ًیوِ ٍاضیبًؽ ثطای

 .2احتوبل ػسم تَظیغ ًطهبل ثبظزُ ؾْبم

هؼطكی ًیوِ ٍاضیبًؽ هحبؾجِ قسُ ثط هجٌبی ًطخ

ثب ٍجَز ایي کِ ًیوِ ٍاضیبًؽ ثِ ػٌَاى یکی اظ

ثبظزُ هَضز اًتظبض اؾتلبزُ ًوَزُ ٍ ثِ طَض جساگبًِ

هؼیبضّبی اًساظُ گیطی ضیؿک ًبهطلَة اظ

پطزاذتٌس.

ثؿیبضی جْبت ًؿجت ثِ ٍاضیبًؽ اٍلَیت زاقت

ثِ

ثطضؾی

ایي

زٍ

هؼیبض

)(Satchell,2000)(Walters,2009
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ّوبى گًَِ کِ شکط گطزیس نحت ًتبیج حبنل

ایي ًویهِ اؾتلبزُ اظ ًیوِ ٍاضیبًؽ ضا پیكٌْبز

اظ ثِ کبضگیطی ٍاضیبًؽ ثِ ػٌَاى هؼیبض ضیؿک

ًوَزًس.

ٍاثؿتگی قسیسی ثِ ًَع تَظیغ زازُ ّبی هَضز

ريش پژيَص

ثطضؾی ٍ یب ثِ طَض زهین تطً ،طهبل ثَزى آى زاضز.

ضٍـ تحوین ایي پػٍّف کبضثطزی ٍ اظ ًَع

ثسیي جْت طی زِّ  1975تحویوبت ثؿیبضی

ّوجؿتگی اؾت .اطالػبت ایي تحوین اظ اطالػبت

ثطای ثطضؾی ًَع تَظیغ ثبظزُ زاضایی ٍ آظهَى

تبضیری هیوت ّبی ؾْبم ،نَضت ّبی هبلی

ًطهبل ثَزى آى نَضت گطكت.

قطکت ّب ٍ ّوچٌیي اطالػبت هجبهغ ٍ ثطای

زض تحویوبتی کِ تَؾط کلوکَؾکیَ آًگ ٍ

تکویل هجبحج ًظطی اظ ًَع کتبثربًِ ای اؾتلبزُ

چَا اًجبم پصیطكت هكرم گطزیس کِ ثب تَجِ ثِ

قسُ اؾت ّوچٌیي اثعاض گطزآٍضی هطبلؼبت

تبییس ًكسى كطو ًطهبل ثَزى تَظیغ ثبظزُ ،هؼیبض

اؾٌبزی ٍ هكبّسُ اؾت .هسل هلَْهی ضا هی تَاى

ٍاضیبًؽ هی تَاًس پبؾد ّبی ًبنحیحی زض

زض قکل ظیط ذالنِ ًوَز.

ذهَل ضیؿک ثِ زؾت زّس .آًْب جْت ضكغ

قکل  :#1$هسل هلَْهی تحوین )shefrin,2000$
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جبهؼِ آهبضی ایي پػٍّف  55قطکت ثطتط

 ٍ 1389هلوطٍ هکبًی آى ثَضؼ اٍضام ثْبزاض

ثَضؼ اٍضام ثْبزاض تْطاى اؾت ٍ ًوًَِ آهبضی

تْطاى هی ثبقس.

توبم قطکت ّبی جبهؼِ ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًتربة

كطهَل جبهغ ظیط جْت هحبؾجِ ًطخ ثبظزُ ؾْبم

هی قَز .هلوطٍ ظهبًی تحوین اظ ؾبل  1385الی

قطکت ّبی هَضز ثطضؾی ،اؾتلبزُ ذَاّس هی
قَز:

( Pt  Pn )  N C
N  Pt
 e
Nt
Nt
Pt 1

( Pt  Pt 1 )  ( Dt ) 

Ri 

کِ زض آى:

R
ً : iطخ ثبظزُ کل هبّبًِ ؾْبم ًؿجت ثِ هیوت اٍل زٍضُ
P
 : t 1هیوت ؾْبم زض اثتسای ّط هبُ
P
 : tهیوت ؾْبم زض اًتْبی ّط هبُ
P
 : nاضظـ اؾوی ّط ؾْن
Dt

 :ؾَز ًوسی ّط ؾْن

NC
Ne
Nt

 :تؼساز ؾْبم اكعایف یبكتِ اظ هحل آٍضزُ ًوسی

 :تؼساز ؾْبم اكعایف یبكتِ اظ هحل اًسٍذتِ یب ؾَز اًجبقتِ
 :تؼساز ؾْبم هجل اظ اكعایف ؾطهبیِ

هتـیط ّبی هؿتول:
زض توبهی هَاضز ظیط
اهیس ضیبضی=E
ثبظزُ =R
اًحطاف هؼیبر = σ
هیبًگیي =μ
ثبظاض=M
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هیبًگیي ثبظزُ زاضایی  iثِ تطتیت ثیبًگط ثبظزُ

هحبؾجِ ضیؿک یک زاضایی زض یک پطتلَ ی ًیع

زاضایی زض زٍضُ  ،Ri ٍ μزض ضاثطِ ثبال اؾت .ثطای

هی تَاى اظ کٍَاضیبًؽ ثبظزُ زاضایی اؾتلبزُ ًوَز:

زض ایٌجب ً Mوبز ثبظاض هی ثبقس .ثتب یکی اظ پطکبض

ثبظزُ هَضز اًتظبض یک زاضایی ضا هحبؾجِ

ثطزتطیٌوؼیبضّبی هحبؾجِ ضیؿک اؾت .هی تَاى

)(Sharpe,1999

ًوَز:

ثِ آؾبًیجب اؾتلبزُ اظ هسل CAPMثِ ٍؾیلِ آى ٍ

ثِ تطتیت ًكبى زٌّسُ ثبظزُ هَضز اًتظبض زاضایی

اؾتلبزُ ًوَز .زض ایي قیَُ ،تبثغ هطلَثیت كطز

ثسٍى ضیؿک ٍ نطف ضیؿک ثبظاض هی ثبقٌس.

ؾطهبیِ گصاض ثط اؾبؼ هیبًگیي ثبظزُ زاضایی ٍ

ّوبًگًَِ کِ ػٌَاى گطزیس ثِ کبضگیطی ٍاضیبًؽ،

ٍاضیبًؽ زازُ ّبی ًبهطلَة ثیبى هی قَز.

اًحطاف هؼیبض ٍ ثتبی هؼوَلی زض توبهی تَظیغ ّب

) (Bevan,1998ضیؿک زاضایی هٌلطز زض ایي

اهکبى پصیط ًجَزُ ٍ ٍاثؿتگی قسیسی ثِ ًَع

تکٌیک ثِ ٍؾیلِ ٍاضیبًؽ زازّْبی ًبهطلَة یب

تَظیغ ثبظزُ ٍ ًطهبل ثَزى آى زاضز .جْت ضكغ ایي

ثِ ثیبى ؾبزُ تطً ،یوِ ٍاضیبًؽ هحبؾجِ هی گطزز.

ًویهِ هیتَاى اظ هؼیبضّبی ضیؿک ًب هطلَة

فرضیٍ َای تحقیق
ثیي قبذم ضیؿک ٍ$اضیبًؽ ٍ #ثبظزُ ؾْبم ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز.
ثیي قبذم ضیؿک $ثتب ٍ #ثبظزُ ؾْبم ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز.
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ثیي قبذم ضیؿک ً$یوِ ٍاضیبًؽ ٍ #ثبظزُ ؾْبم ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز.
بررسی ورمال بًدن دادٌ َا
ایي آظهَى جْت ثطضؾی ازػبی هططح قسُ زض هَضز تَظیغ زازُ ّبییک هتـیط کوی هَضز اؾتلبزُ هطاض هی گیطز.
 : H0تَظیغ ًطهبل اؾت $ازػب#
 : H1تَظیغ ًطهبل ًیؿت
جسٍل  :#1$کلَهگطٍف اؾویطًَف
ret

semi

beta

Var

0.506

0.561

0.543

0.661

Kolmogorov-Smirnov Z

0.96

0.912

0.929

0.774

)Asymp. Sig. (2-tailed

جسٍل قوبضُ ً 1تیجِ یک ذطٍجی اؾت کِ
تؼساز زازُ ّب ،پبضاهتطّبی هَضز ًظط زض ثطضؾی

قَز ٍ زض نَضتی کِ ثبالتط اظ  "5ثبقس ًطهبل
اؾت.

ٍجَز تَظیغ ،هسضهطلن ثیكتطیي اًحطاف ،ثیكتطیي

ثطای ثطضؾی هكکل ّوجؿتگی ؾطیبلی اظ

اًحطاف هخجت ،ثیكتطیي اًحطاف هٌلی ،هوساض آهبضُ

آظهَى زٍضثیيٍ -اتؿَى هی تَاى اؾتلبزُ کطز.

تَظیغ ًطهبل ٍ ؾطح هؼٌی زاضی  #sig$ضا اضائِ هی

) (Theil,1971ثب تَجِ ثِ جسٍل قوبضُ  2هكکلی

کٌس .چَى  sigکوتط اظ  5زضنس اؾت  H0ضز

زض اؾتوالل ذطبّب ٍجَز ًساضز.

قسُ ٍ ازػبی ًطهبل ثَزى ترلیلبت پصیطكتِ ًوی
جسٍل  :#2$یف كطو ضگطؾیَى
كطضیِ ؾَم

كطضیِ زٍم

كطضیِ اٍل

semi

beta

Var

2.096

2.134

2.072

D-W

1.000

1.000

1.000

VIF

1.000

1.000

1.000

TLORANCE

برررسی فرضیٍ َای تحقیق

Ret

هٌظَض اظ ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى اؾتلبزُ هی

ثطای تجعیِ تحلیل ٍ آظهَى كطضیِ ّب اظ

قَز .ػوَهب هكبّساتی کِ ثطای هحبؾجِ ضطیت

ضطیت ّوجؿتگی هی تَاى اؾتلبزُ ًوَز .ثسیي

ّوجؿتگی زض اذتیبض اؾت ًوًَِ ای تهبزكی اظ

04

هجله ههندسی هدیریت.شواره.4سال دوم.بهار.2931دانشگاه آزاد اسالهی واحد قشن

جبهؼِ اؾت ٍ ًِ کل آى .زض ًتیجِ ضطیت

ثطای اًجبم ایي آظهَى الظم اؾت ػالٍُ ثط

ّوجؿتگی هحبؾجِ قسُ اظ ًوًَِ  #R$ترویٌی اظ

كطو ًطهبل ثَزى هتـیط تهبزكی ،Yایي كطو ضا

ضطیت ّوجؿتگی جبهؼِ  #ρ$ذَاّس ثَز .گبّی

ّن اضبكِ کٌین کِ ً Xیع هتـیطی تهبزكی ثب تَظیغ

هوکي اؾت ثط حؿت اتلبم ٍ کبهال قبًؿی

ًطهبل اؾت .اگط توبم ایي كطضیبت نبزم ثبقس ٍ

ّوجؿتگی قسیس هٌلی یب هخجتی ضا ثیي Y ٍ X

كطضیِ ً ρ ;5یع زضؾت ثبقس ،هی تَاى ًكبى زاز

ثطاؾبؼ یک ًوًَِ تهبزكی ،هحبؾجِ گطزز .زض

کِ آهبضُ  :tزاضای تَظیغ tثب  n-2زضجِ آظازی

حبلی کِ ایي زٍ هتـیط انال ثب یکسیگط ّیچگًَِ

اؾت .زض ًتیجِ هی تَاى اظ جسٍل  ٍ$ tزض

ٍاثؿتگی ًساقتِ ثبقٌس .ثِ ػجبضت زیگط ٍاهؼیت

هَاضزی کِ  nثعضگتط اظ  35اؾت اظ جسٍل #z

اهط ایي اؾت کِ زٍ هتـیط تهبزكی Y ٍ Xثب

ثطای اًجبم آظهَى كَم اؾتلبزُ کطز .اگطپصیطكتِ

یکسیگط ّوجؿتگی ًساضًس ٍ ضطیت ّوجؿتگی

قَز ًتیجِ گیطی ذَاّین کطز کِ  y ٍ xثِ

ایي زٍ هتـیط زض جبهؼِ ثطاثط نلط اؾت ٍلی

نَضت ذطی ثب یکسیگط ٍاثؿتِ ًیؿتٌس ٍ اگط

ضطیت ّوجؿتگی هحبؾجِ قسُ زض ًوًَِ کویت

كطو نلط پصیطكتِ ًكَز ًتیجِ گیطی ذَاّین

$ػسزی #ؿیط نلطضا ًكبى هی زّس.

کطز کِ  y ٍ xثِ یکسیگط ٍاثؿتِ اًس.

جسٍل  :#3$هؼٌی زاضی آهبضی
Semi
-.509

beta
.865

var
-.093

ضطیت

.000

.000

.002

ؾطح هؼٌی زاضی

ثب تَجِ ثِ جسٍل ثبال توبهی هطضیبت پصیطكتِ
هی قًَس ٍ ضاثطِ هیبى ضیؿک ٍ ثبظزُ زض ثَضؼ
اٍضام ثْبزاض تْطاى تبییس هی قَز.

بحث ي وتیجٍ گیری

Ret

تئَضی ّبی هَجَز زض هتَى ػلوی ّورَاًی
زاضز.
ثِ طَض کلی ،تهویوبت ذطیساضاى زض توبهی
ثبظاضّب ٍ ذهَنب زض ثبظاضّبی هبلی ٍ ثبالذم

ثط اؾبؼ ًتبیج ایي پػٍّف ٍ زازُ ّبی آى هی

زض ثبظاض ثَضؼ اٍضام ثْبزاض ،ثِ زٍ ػبهل ثبظزُ ٍ

تَاى ًتبیج کلی پػٍّف ّب ضا هَضز ثطضؾی هطاض

ضیؿک ثؿتگی زاضز .زض هتَى هرتلق ثِ هبّیت ٍ

زاز .ثب تَجِ ثِ ایي هَضَع کِ توبهی كطضیِّبی

ػَاهل هرتلق زض ضاثطِ ثب ایي زٍ ػبهل پطزاذتِ

هجَل قسُ اًس زض ایٌجب ثِ ایي هَضَع پطزاذتِ

هی قَز.

هیقَز کِ تب چِ حس ًتبیج ثِ زؾت آهسُ ثب
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قلبف ؾبظی ،اطالع ضؾبًی گؿتطزُ ،توَیت

پیشىُادات آتی

ًظبضت ٍ انالح ضٍـ ّب ّوِ ٍ ّوِ ثبیس زض

 -1اؾتلبزُ اظ ًگبُ ّبی نٌؼتی تلکیک قطکتْب ثِ

ذسهت کبّف ضیؿک زض ثبظاض ؾطهبیِ ثبقس .زض

نٌبیغ هرتلق ٍ هوبیؿِ ثیي نٌبیغ هرتلق زض

ّط هَضز ،ثَضؼ ثبیس آگبّبًِ ٍ ثب تسثیط ثِ انالح

ثَضؼ اٍضام ثْبزاض تْطاى گبّب هی تَاًس ًتبیج

اهَض ثپطزاظز ٍ الجتِ ّوِ ایي حَظُ ّب ثب اًجَّی اظ

هَكویت آهیع تطی ثطای ؾطهبیِ گصاضاى ثِ ّوطاُ

جعییبت ّوطاُ اؾت.

زاقتِ ثبقس.

ضیؿک ّبیی کِ زض ایي هَضز هكبّسُ قسُ ٍ

 -2هوبیؿِ ضٍاثط قبذم ّبی ضیؿک ٍ ثبظزُ زض

ثِ کبض گطكتِ هی قَز ثب ؾِ قبذم ضیؿک

ثبظاض ّبی هرتلق هبلی ثب ؾطح کبضایی هرتلق

ٍاضیبًؽ ،ضیؿک ًین ٍاضیبًؽ ٍ ضیؿک ثتب

هی تَاًس زض پبؾد ثِ ؾَال ػلل اذتالف ّبی

ؾٌجیسُ هی قًَس ٍ ًتبیج ًكبى زازُ اؾت کِ

ًتبیج ایي پػٍّف زض ایطاى ٍ ؾبیط پػٍّف ّب

ضاثطِ هٌلی هیبى ثبظزُ ٍ ضیؿک ٍاضیبًؽ ٍ ًین

ثبقس.

ٍاضیبًؽ ٍجَز زاضز ٍ ضیؿک ثتب ضاثطِ هخجت ثب

 -3پیكٌْبز هی قَز تبحیط ًؿجت ّبی هَضز

ثبظزُ زاضایی ّب زاضز.

ثطضؾی ثط ضٍی ثبظزُ ٍ ضیؿک ّبی هرتلق

ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثِ كؼبالى ثبظاض ؾطهبیِ پیكٌْبز

ؾٌجیسُ ٍ ؾپؽ ثِ تجییي ضٍاثط پطزاذتِ قَز.

هی گطزز اظ قبذم ضیؿک ًین ٍاضیبًؽ زض

 -4پیكٌْبز هی قَز اظ ّط ضیؿک ثب تَجِ ثِ

تحلیل ّب اؾتلبزُ ًوَزُ تب ثتَاًٌس ثِ ًتبیج ٍاهؼیتط

ضٍاثطف ثب ثبظزُ ثِ کبض گطكتِ قَز.

زؾت پیسا کٌٌس.
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The study of relation between risk indices and return in TSE on
superior 50 companies
Dr.B.Abedini

S.Moradpour

M.Moradpour

ABSTRACT
In this study, risk factors and yields on corporate stock exchange has been used to
explain the relationship of risk and return there was a significant relationship. The
main problem of this study was to investigate the relationship between risks and
return metrics in Tehran Stock Exchange's top 50 companies. The study
population included 50 companies listed in Tehran Stock Exchange are superior.
Here the population and sample are equal to each other. Experience and analysis
tools, various statistical tests and correlation coefficients, relations between
variables are explored. Regression was used to examine the hypotheses. The
results of this research and the overall results of the data can be examined. Here
we explain how these results are consistent with existing theories in the literature.
key words: Risk,variance, Beta, Semi-variance, Return.
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