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با توجه به نقش كلیدی بازار سرمایه در اقتصادكالن بررسی رفتار سرمایهگذاران در خصوص تمایل به
تقلید از اعمال دیگران و شكلگیری رفتار تودهوار ،تأثیر این رفتار بر بازده سهام شركتها بسیار
ضروری است كه با استفاده از مدل هوانگ و ساالمون برای  13شركت در دوره زمانی  1917تا 1931
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند ،پژوهش حاضر از نظر هدف ،از نوع تحقیقات كاربردی است .از نظر
روش و ماهیت از نوع پژوهش همبستگی و از آزمون كلموگوروف -اسمیرنوف جهت نرمال بودن
دادهها و به كمک آزمونهای آماری  tبه بررسی فرضیههای آماری تحقیق پرداخته شد .نتایج حاكی از
آن است كه بین رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی و بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد و این
رابطه در شركتهای بزرگ بیشتر از شركتهای كوچک و در شركتهای با اهرم مالی باال بیشتر از
شركتهای با اهرم مالی پایین است.

طبقهبندی .H54, R53 :JEL

واژههای كلیدی :بازده سهام ،رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی ،مدل هوانگ و ساالمون.

در بیشتر كشورها ،شناخت فرایند تصمیمگیری مشاركتكنندگان در بورس همواره موضوعی
مهم برای مشاركتكنندگان و سرمایهگذاران در بازار بوده است .در اكثر كشورها محققان

* تاریخ دریافت1931/11/11 :

تاریخ پذیرش1935/9/15 :
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تالشهای قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار سرمایهگذاری مشاركتكنندگان بازار و
تأثیر این عوامل بر قیمت اوراق بهادار داشته اند ،چرا كه رفتارهایی كه بر تصمیمات
سرمایهگذاری مشاركتكنندگان در بازار تأثیر میگذارند از اهمیت ویژهای برخوردارند.
یكی از مطالعاتی كه در این زمینه بهسرعت گسترش یافته ،ادغام نظریههای اقتصادی با
نظریههای رایج روانشناسی بود كه تحت عنوان مالی رفتاری مطرح گردید.
در الگوی اقتصادی مالی سنتی فرض میشود كه تصمیمگیرندگان بهطور كامل عقالیی
رفتار میكنند و همیشه در پی بیشینه كردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند .بهعبارت دیگر
دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی ،عقالنیت كامل عوامل و تصمیمگیریهای مبتنیبر
بیشینهسازی مطلوبیت مورد انتظار است ،در حالیكه در مالیرفتاری عنوان میشود كه برخی
پدیدههای مالی را میتوان با به كارگیری مدلهایی توصیف كرد كه در آنها عامل اقتصادی
كامالً عقالیی در نظر گرفته نمیشود .در برخی از مدلهای مالی رفتاری ،عوامل رفتاری دارند
كه بهطور كامل عقالیی نیستند .در برخی مدلها نیز عوامل اعتقادات درستی دارند ،اما
انتخابهایی انجام میدهند كه با بیشینهسازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست (راعی و
همكاران.)1131 ،
در اینباره شكلگیری رفتارهای رمهای كه ازآن به رفتارهای تودهوار تعبیر میشود،
توضیح چگونگی اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری از میان گزینههای مختلف توسط
سرمایهگذاران را تا حدودی توجیه میكند .رفتار تودهوار ،پذیرش ریسك فراوان بدون
اطالعات كافی است .بهعبارتی میتوان آن را قصد و نیت آشكار سرمایهگذاران در كپی كردن
رفتار سایر سرمایهگذاران تعریف نمود (بیخچندانی و شرما.)0222،
در این حالت سرمایهگذاران ومدیران صندوقها بهعنوان تودهای به تصویر كشیده میشوند
نشانههای بحران بهسرعت بهسمت پناهگاههای امن هجوم میآورند .این امر بهطور عمده
ناشی از فقدان شفافیت اطالعاتی ،عدم تقارن اطالعاتی ،فقدان قوانین و مقررات با پشتوانه
اجرایی ،عدم صراحت مقررات ،فقدان الزامات افشای اطالعات و جلب اطمینان سرمایهگذاران
از این رهگذر ،فقدان تحلیلهای كارشناسانه مناسب و در نهایت عدم كارایی بازار سرمایه است.
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اگر بازار دقیقاً كارا باشد رفتار تودهوار وجود ندارد ،در حقیقت وجود رفتار تودهوار
به ناكارامدی بازار منجر میشود .شواهد نشان میدهند كه سرمایهگذاران در بورس اوراق
بهادار تهران برای تعیین ارزش سهام كمتر از روشهای كمی استفاده مینمایند و قضاوتهای
ایشان بیشتر مبتنی بر تصورات ذهنی ،اطالعات غیرعلمی ،شایعات و پیروی كوركورانه از تعداد
معدودی از مشاركتكنندگان در بازار سرمایه است .در این راستا و بهمنظور بهبود شرایط
گسترش فعالیتهای بازار سرمایه و جلوگیری از شكست ،در اقداماتی كه در جهت جلب
مشاركت مردم در سرمایهگذاری صورت میگیرد باید نتایج علمی جایگزین تصورات ذهنی گردد
و آموزشهای الزم در این زمینه به مشاركتكنندگان در بازار داده شود .بدون شك اطالعات
نیز نقش اساسی در بورس اوراق بهادار دارد و همین امر باعث شده تا بر اهمیت شفافسازی
اطالعات در بازار اوراق بهادار افزوده شود (شهریاری.)1131 ،
در بازارهای نوظهور ،كمیابی اطالعات و بهموقع و دقیق نبودن اطالعات در مورد
یك شركت خاص و همچنین اثرگذاری عوامل سیاسی و اقتصادی كالن بر بازارهای مالی
سبب تمركز سرمایهگذاران بر رفتار سایر سرمایهگذاران و پیروی از آنها و در نتیجه
شكلگیری رفتار تودهوار در این بازارها میشود .بنابراین با توجه به نقش كلیدی بازار سرمایه
در اقتصاد كالن كشور ،بررسی رفتار سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص
تمایل آنها به تقلید از اعمال دیگران یا بهعبارتی شكلگیری رفتار تودهوار بسیار ضروری است .با
حاكمیت پارادایم مالی رفتاری و به چالش كشیده شدن تئوریهای مالی استاندارد ،بهدلیل
ناتوانی آنها در تبیین ناهنجاریهای مشاهدهشده در بازار سرمایه ،مطالعه و پژوهش درباره
موضوعهای رفتاری و روانی سرمایهگذاران اهمیت خاصی یافته است؛ چرا كه به اعتقاد
كارشناسان و صاحبنظران این حوزه ،عامل اصلی بروز این قبیل ناهنجاریها در بازار سرمایه
میتواند عملكرد بازار و كارایی آن را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه تأثیر بهسزایی بر بازده
سهام داشته باشد ،مطالعه و بررسی علمی میگردد .رفتار جمعی بهعنوان نوعی تورش رفتاری
منشأ بروز و پیدایش ناهنجاریهای متعددی از قبیل :حباب و سقوط قیمتها و شكلگیری
نوسانهای شدید در بازار و در نهایت عدم كارایی در بازار سرمایه به حساب آید .به این دلیل
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ضروری است كه رفتار تودهوار در بین سرمایهگذاران بررسی شود تا بتوانیم از بروز این
ناهنجاریها جلوگیری كنیم (محمدی و همكاران.)1131 ،
 .2چارچوب نظری پژوهش
در تحقیق انجامشده توسط یوسفی و شهرآبادی در مقالهای تحت عنوان "تأثیر رفتار تودهوار
سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران" تودهواری را با استفاده از مدل هوانگ و ساالمون
اندازه گیری نمودهاند كه فرضیه دوم این تحقیق با فرضیات تحقیق حاضر همخوانی دارد.
مقاله محمدی و همكاران ( )1131نیز رفتار جمعی سرمایهگذاران را با مدل دیگری مورد
بررسی قرار میدهد .در فرضیه دوم این تحقیق به بررسی تبعیت سهامداران از عامل اندازه
میپردازد كه با فرضیات تحقیق حاضر همخوانی دارد.
با توجه به تحقیقات عنوانشده و با توجه به اینكه تاكنون هیچ تحقیق مشابهی به بررسی
رفتار تودهوارسرمایهگذار ان نهادی بر بازده سهام با در نظر گرفتن اهرم مالی بهعنوان متغیر
تعدیلگر نپرداخته است ،تحقیق حاضر از این حیث دارای نوآوری است.
 .9پیشینه پژوهش
در تحقیق جهانگیریراد و همكاران ( )1111با عنوان "بررسی رفتارگروهی سرمایهگذاران در
بورس اوراق بهادار تهران" از مدل چانگ ،چنگوخورانا برای تودهواری استفاده شده است.
برای تخمین این مدل از رگرسیون استوار استفاده شده است .نتایج بهدست آمده نشان میدهند
سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتارگروهی دارند و این نوع رفتار در بازار
افزایشی بیشتر از بازار كاهشی است.
در تحقیقی دیگر نوشته زنجیردار و خالقكسبی ( )1111با عنوان "مطالعه تأثیر نسبت
تعدیلشده و اجزای آن بر رفتار تودهوار سرمایهگذاران میپردازند .هدف پژوهش حاضر ،یافتن
پاسخ این پرسش است كه آیا استفاده ازتحلیل دوپونت تعدیلشده و اجزایش توان پیشبینی
سودآوری آتی و توضیحدهندگی بازده سهام شركتها را دارد و میتواند بر رفتار
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سرمایهگذاران مؤثر باشد؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد بازده خالص داراییهای
عملیاتی توانایی پیشبینیكنندگی سودآوری آینده را دارد.
فرناندز و دیگران ( )0221تورشهای رفتاری را به دو گروه طبقهبندی نمودند :تورشهای
شناختی و تورش های احساسی كه هردوی این موارد موجب تصمیمگیری غیرعقالیی انسان میشوند.
تورشهای احساسی همچون زیانگریزی ،ریشه در بینش و عواطف ناگهانی داشته و اصالح
آنها به سهولت مقدور نیست .تورشهای شناختی نظیر در دسترس بودن ،ریشه در اشتباه شیوه
استدالل دارد و كسب اطالعات موجب بهبود و كاهش خطای تصمیم میشود ،اما شفرین نشان
داد كه انتخاب پرتفوی با چارچوب تئوری دورنما متفاوت از انتخاب پرتفوی در چارچوب
تئوری مطلوبیت مورد انتظار است.
رومانو ( )0221درتحقیقی به بررسی رابطه میان هزینههای مبادالتی سهام و بروز رفتار
تودهوار توسط مدیران سرمایهگذاری میپردازد .نتایج تحقیق وی حاكی است كه هزینههای
مبادالتی باال موجب بروز رفتار تودهوار در میان این مدیران میشود ،در حالیكه هزینههای
مبادالتی پایین چنین روندی را بهدنبال ندارد و حتی هزینههای مبادالتی بسیار پایین موجب میشود
مدیران سرمایهگذاری اقداماتی را انجام دهندكه ازسرمایهگذاران با سرمایهگذاریهای كوچك
متمایز گردند.
ویالتورو ( )0221با بررسی ارتباط بروز رفتار تودهوار و میزان حسن شهرت مدیران بیان میكند
كه هرچه مدیران حسن شهرت بیشتری داشته باشند ،بیشتر به اطالعات خصوصی خود تكیه میكنند
و برعكس مدیران كمتر شناختهشده بیشتر رفتار همدیگر را تقلید میكنند.
تان و همكاران ( )0223در تحقیقی باعنوان "رفتار تودهوار در بازارهای سهام چین"
با استفاده از روش تحقیق مبتنی بر تعیین انحراف معیار مقطعی بازده سهام و تخمین رگرسیون
هاردتا و همكاران ( )0222در تحقیقی با عنوان "چه كسانی رفتار تودهوار دارند؟"
به بررسی رفتار تحلیلگران مالی در بازار پرداختند .آنها پیشبینیهای تحلیلگران مالی را
با استفاده از پرسشنامه بررسی كردند .نتایج نشان داد علیرغم تعصبات تحلیلگران مالی ،آنها
رفتار تودهوار نداشتهاند.
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كوتاری و همكاران ( )0211پژوهشی تحت عنوان "رفتار سرمایهگذاری كلی
شركتها"انجام دادند .در این تحقیق به بررسی چگونگی ارتباط سرمایهگذاری با تغییرات
گذشته و آینده در انواع متغیرهای اقتصادی كالن از جمله سود ،قیمت سهام ،بیثباتی و نرخ
بهره در بین شركتهای آمریكایی در دوره  1110تا  0212پرداخته شده است .نتایج این تحقیق
نشان میدهد كه سرمایهگذاری باال رشد سود منفی را پیشبینی میكند و با بازده پایین سهام
همراه است.
سیپریانیو گارینو ( )0221درتحقیقی با عنوان "رفتار تودهوار در یك بازار ساختگی"
به بررسی رفتار تودهوار در یك بازار كوچك و تحت كنترل با روش تحقیقی مبتنی بر انحراف
معیار مقطعی بازده سهام پرداختند و نتیجه پژوهش آنها حاكی از عدم وجود رفتار تودهواری
در بازار بود.
جهانگیریراد و همكاران ( )1111در یك تحقیق به بررسی رفتار گروهی سرمایهگذاران
در این بازار از سال  1131تا سال  1112پرداختهاند .در این تحقیق از مدل چانگ ،چنگ و
خورانا ( )0222و برای تخمین این مدل از رگرسیون استوار استفاده شده است .نتایج
بهدستآمده نشان میدهد سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتار گروهی دارند و
این نوع رفتار در بازار افزایشی بیشتر از بازار كاهشی است.
پورزمانی ( )1111در پژوهشی وجود رفتار تودهوار سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار
تهران را مورد بررسی قرار داده است .در این راستا با استفاده از مدل كریستی و هوانگ انحراف
بازده سهام شركتها از بازده بازار در فواصل زمانی روزانه و هفتگی در كل توزیع بازده بازار و
نیز در خالل دورههای نوسانات افزایشی یا كاهشی بازار در گروه سرمایهگذاران نهادی مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج تحقیق حاكی است كه رفتار تودهوار در دوران رونق بازار
تهران با استفاده از دادههای روزانه بازده یافت شد.
ایزدینیا و همكاران ( )1133در پژوهشی وجود رفتار تودهوار در بورس اوراق بهادار تهران
را مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج تحقیق حاكی است كه رفتار تودهوار در چهار پرتفوی
مورد آزمون وجود نداشته و همچنین نتایج تحقیق برای دوران تنش همراه با افول بازده سهام و
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دوران تنش همراه با صعود بازده سهام یكسان است .بر این اساس رفتار سرمایهگذاران عقالیی
بهنظر میرسد؛ بهعبارت دیگر مطابق با الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ،انحراف
معیار بازده سهام در دوران تنش بازار افزایش یافته است.
اسالمی بیدگلی و همكاران ( )1132در تحقیقی وجود رفتار تودهوار مشاركتكنندگان
در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادهاند .یافتههای این تحقیق نشان میدهد
كه رفتار توده وار در دوران رونق بازار در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد ،اما شواهدی
از تودهواری در زمان ركود بازار با استفاده از دادههای روزانه بازده یافت شد .به بیان دیگر
در بورس اوراق بهادار تهران انحراف بازده سهام شركتها از بازده بازار در خالل دورههایی
است كه تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی مثبت میباشد.
 .1فرضیههای پژوهش
فرضیههای تحقیق حاضر بهصورت زیر ارائه میگردند:
 فرضیه اصلی اول :بین رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی و بازده سهام شركتهایپذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
 فرضیه فرعی اول :تأثیر رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی بر بازده سهام در شركتهایبا اندازه بزرگ بیشتر از شركتهای با اندازه كوچك است.
 فرضیه فرعی دوم :تأثیر رفتارتودهوار سرمایهگذاران نهادی بر بازده سهام در شركتهایبا اهرم مالی باال بیشتر از شركتهای با اهرم مالی پایین است.
 .5روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،از نوع تحقیقات كاربردی است .از نظر روش و ماهیت از نوع
مباحث تئوریك پژوهش از مسیر مطالعه منابع ،نشریات ،منابع داخلی و خارجی موجود در
كتابها و استفاده از اینترنت جمعآوری شدهاند .جامعه آماری در این پژوهش كلیه
شركتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران هستند كه تعداد  91شركت بهعنوان نمونه
سیستماتیك پژوهش انتخاب شدند .دوره زمانی این پژوهش از ابتدای سال  1131تا  1111است .برای
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تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است و در نهایت به كمك آزمونهای
آماری  ،tاحتمال محاسبهشده به قضاوت و ارزیابی در مورد هر یك از فرضیههای آماری
پژوهش پرداخته شد.
 .6مدلهای پژوهش
مدلهای رگرسیونی تحقیق حاضر بهصورت زیر میباشند:
مدل آماری فرضیه اصلی:
R it   0  1HM it  € it

()1

مدل آماری فرضیه فرعی اول :ابتدا شركتها را بر اساس اندازه به دو دسته شركتهای
با اندازه بزرگ (شركتهای با اندازه بزرگتر از میانه) و شركتهای با اندازه كوچك
(شركتهای با اندازه كوچكتر از میانه)،تقسیم كرده و سپس به برآورد مدل رگرسیونی زیر در
شركتهای با اندازه بزرگ میپردازیم:
R it   0  1HMit  € it

()0

مدل آماری فرضیه فرعی دوم :ابتدا شركتها را بر اساس اهرم به دو دسته شركتهای
با اهرم باال (شركتهای با اهرم مالی باالتر از میانه) و شركتهای با اهرم مالی پایین
(شركتهای با اهرم پایینتر از میانه) تقسیم كرده و  ،سپس به برآورد مدل رگرسیونی زیر در
شركتهای با اهرم مالی باال میپردازیم:
()1
 : R itبازده سهام
 : HMitرفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی
 : € itخطای برآورد
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 :  0عرض از مبدأ رگرسیون
 : 1برآوردكننده شیب خط رگرسیون
 .7متغیرهای پژوهش
 .1-7متغیرهای مستقل

رفتار تودهوار

( :با استفاده از مدل هوانگ و ساالمون رابطه زیر را برای اندازهگیری

تودهواری ارائه كردهاند:
2

()9

 bsimt 



N t i 1  σ εi,t / σ m,t 
Nt

1

H m,t

 : H m,tمقدار رفتار تودهوار در زمان
:  i,tانحراف معیار پسماندهای معادالت رگرسیون
: m,tانحراف معیار بازده ماهانه بازار
 i,t  STD   m,t 

()1
كه در آن:
 : STDانحراف معیار
 : € itخطای معادله رگرسیون

) (R it    R m

 : m,tانحراف معیار بازده ماهانه بازار كه بهصورت زیر محاسبه می گردد:
σ m,t  STD  R m,t 

كه در آن:
 : STDانحراف معیار
 : R Mبازده ماهانه بازار (كه بهطور مستقیم استخراج میگردد).
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همانطور كه بارز است  b s i m tكه مقدار بتای تودهواری استاندارد شده است از رابطه زیر
بهدست میآید:
2
imt
2
imt

()1



COV  ri,t , rm,t 
VAR  rm,t 



s
imt

b

كه در آن:
Cov  ri , rm   E  (ri  E ri )(rm  E rm )  E  ri * rm   E ri  E  rm 
N

2

()3

 2  p  x i  x i   
i 1

 : E  ri امید ریاضی بازده سهام

 : E  rm امید ریاضی بازده بازار
 : µمیانگین
در تحقیقات مختلف نشان داده شده كه  βدرطول زمان عدد ثابتی نیست و در حال تغییر است.
تغییرات زمانی  βتوسط روشهای مختلف قابل اندازهگیری است .در این تحقیق برای
اندازهگیری تغییرات زمانی بتا بهعنوان شاخصی برای  β imtاز روش پنجره متحرک استفاده
شده است و اندازه پنجرهها  09ماه در نظرگرفته شدهاند:
R it    R mt  

() 1

سهم  iمیباشد.
 .2-7متغیر وابسته

بازده سهام

( میباشد كه بهشرح زیر محاسبه میشود:
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()12

 100

1    p1  p0  DPS  1000
p0

R it 

 R itبازده سهام شركت اصلی
 : درصد كل افزایش سرمایه
 : P1قیمت سهام در پایان دوره
 : P0قیمت سهام در ابتدای دوره
 : DPSسود تقسیمی هر سهم
 : درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات
 :1222قیمت اسمی هر سهم
بر اساس مدل  HSمقادیر تودهواری برای هر یك ازماههای دوره زمانی ()1131-1111
محاسبه گردیدند كه در ادامه درباره محاسبه متغیرها توضیح مختصری را ارائه میدهیم .برای
پیادهسازی مدل  HSابتدا دو متغیر بازده ماهانه بازار و بازده ماهانه هر یك از  91سهم نمونه
تحقیق طی دوره زمانی ( )1131-1111محاسبه گردیدند .بهطور مثال برای محاسبه بازده بازار
تیرماه  Tedpix 1131اولین روز ماه از  Tedpixآخرین روز ماه كسر و بر  Tedpixاولین روز
ماه تقسیم گردید .همچنین برای محاسبه بازده تیرماه سهم  iشاخص قیمت و سود نقدی اولین
روز ماه آن سهم از شاخص قیمت و سود نقدی آخرین روز ماه كسر و بر شاخص قیمت و سود
نقدی اولین روز ماه تقسیم گردید .به این ترتیب برای هر  91سهم نمونه آماری تحقیق
و در بازده زمانی مورد نظر این دو متغیر محاسبه گردیدند ،سپس برای هر سهم در هر یك از
ماههای مذكور با استفاده ازاطالعات  09ماه قبل بازده ماهانه ،رگرسیون این دو متغیر بهوسیله
انحراف معیارآنها محاسبه گردیدند .كوواریانس بین بازده ماهانه بازار و سهم و واریانس
بازدههای ماهانه بازار با توجه به اطالعات  09ماه قبل آنها محاسبه و طبق رابطه زیر بتای
تودهواری استانداردشده استخراج گردید:
COV  ri,t , rm,t 

()11

VAR  rm,t 

bsimt 
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سپس باجایگزینی بتای تودهواری و انحراف معیار پسماندها و بازدههای استانداردشده،
برای هر یك از  Hmtمقدار رفتار تودهوار بازار در ماههای سالهای ( )1131-1111محاسبه
گردیدند( .دوره زمانی پژوهش ،پنجساله و از سال  1131تا  1111میباشد ،اما با توجه به اینكه
نیاز به دادههای دو سال قبل میباشد ،دادهها از سال  1131تا  1111جمعآوری شد).
 .9-7متغیرهای تعدیلگر

 اندازه شركت ) (SIZEكه برابر با لگاریتم كل داراییهای شركت میباشد (شاهعلیزاده:)1110 ،()10

Sizeit  LN  asset it 

 : Asset itكل داراییهای شركت
 : Sizeitاندازه شركت
 اهرم مالی ( :)LEVكه از تقسیم كل بدهیها به كل داراییها بهدست میآید (شاهعلیزاده: )1110 ،كل دارایی شركت/كل بدهی شركت= اهرم مالی
 .1یافتهها و تحلیل پژوهش
 .1-1تجزیهوتحلیل آزمون فرضیه اصلی اول

بین رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی و بازده سهام شركتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
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جدول  .1برآورد رگرسیونی برای رابطه بین رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی و بازده سهام
احتمال

متغیر

ضریب

tآماره

ضریب ثابت

1/111119

 92/31211

 2/2222

سرمایهگذاران

0/110111

 0/122911

 2/2111

R

2

تعدیلشده

رفتار تودهوار

دوربین-

Fآماره

تعداد

واتسون

( Fاحتمال)

مشاهدات


 2/110132

 1/331001

9/911112
 2/21131

091

نهادی

مأخذ :نتایج تحقیق.

با توجه به نتایج حاصل از جدول ( )1از آنجا كه مقادیر سطح معناداری  tبرای كلیه متغیرها
كمتر از  1درصد است ،بنابراین آزمون تساوی ضرایب رگرسیون این دو متغیر برابر صفر رد میشود
كه این مسئله نشان میدهد متغیرهای مذكور با سطح اطمینان  11درصد معنادار میباشند و نیز
مقدار ضریب تعیین تعدیلشده مدل ( )2/110نشاندهنده توان توضیحدهندگی نسبتاً پایین مدل
بهمنظور تشریح متغیر وابسته میباشد ،بهاین معنا كه حدود  11/0درصد از تغییرات بازده توسط
رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی قابل تبیین است .مقدار آماره  Fرگرسیون برابر با
 9/911112میباشد كه با توجه به احتمال مربوط به آماره  Fنتایج حكایت از توان
توضیحدهندگی مدلهای مذكور دارد ،زیرا مقادیر  Fمحاسباتی در سطح خطای  2/21درصد
معنادار است .بر این اساس مدلهای رگرسیون در سطح اطمینان  11درصد دارای معناداری
كلی میباشند .بنابراین بین رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی و بازده سهام رابطه خطی مستقیم
و معناداری وجود دارد و فرضیه اصلی اول مورد پذیرش قرار میگیرد .مدل رگرسیونی نهایی:
()11

LNR it  597534 /1+ 912799 / 2HMit

تأثیر رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی بر بازده سهام درشركتهای با اندازه بزرگ بیشتر از
شركتهای با اندازه كوچك است.

] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-08
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جدول  .2برآورد رگرسیونی رابطه بین رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی و بازده سهام (شركتهای بزرگ و كوچک)
شركتهای بزرگ
احتمال

متغیر

ضریب

آماره t

ضریب ثابت

1/101119

12/02191

2/2222

90/20111

1/031212

2/2222

رفتار تودهوار
سرمایهگذاران

R10

دوربین-

تعدیلشده

واتسون

2/031132

1/190310

آماره F

تعداد

(احتمال)F

مشاهد
ات

01/11119
2/222221

101

نهادی

شركتهای كوچک
متغیر
ضریب ثابت

ضریب

آماره t

احتمال

1/190212

92/12131

2/2222

رفتار تودهوار
سرمایهگذاران

 2/110901

 2/203911

 2/1011

R20

دوربین-

آماره F

تعدیلشده

واتسون

(احتمال)F

2/222119

2/213011

2/111229
2/101111

تعداد
مشاهد
ات

100

نهادی

مأخذ :نتایج تحقیق.

با توجه به نتایج حاصل از جدول ( ،)0از آنجا كه مقادیر سطح معناداری  tبرای كلیه
متغیرها بهاستثنای رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی در شركتهای كوچك كمتر از 2/12
درصد است ،متغیرهای مذكور (بهاستثنای رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی در شركتهای با
اندازه كوچك) با سطح اطمینان  11درصد معنادار میباشند .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده
مدل در شركتهای بزرگ نشاندهنده آن است كه حدود  03/1درصد از تغییرات بازده سهام
توسط رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی در شركتهای بزرگ تبیین میشود .با توجه به
احتمال مربوط به آماره  Fنتایج حكایت از توان توضیحدهندگی در مدل شركتهای بزرگ و
شركتهای بزرگ در سطح اطمینان  11درصد دارای معناداری كلی میباشند.
آماره دوربین-واتسون مؤید این مطلب است كه بین اجزای اخالل مدل ،خودهمبستگی
وجود ندارد و بین رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی و بازده سهام تنها در سطح شركتهای
بزرگ رابطه خطی مستقیم و معناداری وجود دارد و در شركتهای كوچك رابطه خطی
معناداری یافت نشد ،بنابراین تأثیر رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی بر بازده سهام تنها
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در شركتهای با اندازه بزرگ معنادار است؛ پس میتوان فرضیه فرعی اول را پذیرفت و نتایج
حاكی از تأثیرگذاری اندازه شركت بر نوع و شدت رابطه بین رفتار تودهوار سرمایهگذاران
نهادی و بازده سهام میباشد .مدل رگرسیونی نهایی در شركتهای بزرگ:
()19

LNR it  1/ 329354 + 42 /02797 HMit

 .2-1-1آزمون و تجزیهوتحلیل فرضیه فرعی دوم

تأثیر رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی بر بازده سهام درشركتهای با اهرم مالی باال بیشتر از
شركتهای با اهرم مالی پایین است.
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جدول  .9برآورد رگرسیونی رابطه بین رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی و بازده سهام
(شركتهای با اهرم مالی باال و پایین)
شركتهای با اهرم مالی باال
متغیر

ضریب

tآماره

ضریب ثابت

1/019911

 11/00911

رفتار تودهوار
سرمایهگذاران نهادی

احتمال

R

0

1

تعدیلشده

دوربین-

آماره F

تعداد

واتسون

(احتمال)F

مشاهدات

 2/2222

 2/2222  1/101091  11/23911

 2/019111

 1/192101

12/12200
 2/22222

101

شركتهای با اهرم مالی پایین
متغیر
ضریب ثابت
رفتار تودهوار
سرمایهگذاران نهادی

ضریب

tآماره

احتمال

R2

0

تعدیلشده

 99/02113  0/202121

 2/2222

 2/913312  2/113101

 2/2131

 2/221011

دوربین-

Fآماره

تعداد

واتسون

)(Fاحتمال

مشاهدات

 1/239131

2/093310
 2/21321

100

مأخذ :نتایج تحقیق.

با توجه به نتایج حاصل از جدول ( ،)1این مسئله كه مقادیر سطح معناداری  tبرای كلیه
متغیرها بهاستثنای رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی در شركتهای با اهرم مالی پایین كمتر از
 2/21درصد است ،نشان میدهد متغیرهای مذكور (بهاستثنای رفتار تودهوار سرمایهگذاران
نهادی در سطح شركتهای با اهرم مالی پایین) با سطح اطمینان  11درصد معنادار میباشند،
مقدار ضریب تعیین تعدیلشده مدل در شركتهای با اهرم مالی باال نشان میدهد كه حدود
 01/1درصد از تغییرات بازده توسط رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی در شركتهای با اهرم
مالی باال قابل تبیین است .با توجه به احتمال مربوط به آماره  Fنتایج حكایت از توان توضیحدهندگی
در مدل شركتهای با اهرم مالی باال و عدم توضیحدهندگی در مدل شركتهای با اهرم مالی
 11درصد دارای معناداری كلی میباشند .مقادیرآماره دوربین-واتسون مؤید این مطلب است
كه بین اجزای اخالل مدل خود همبستگی وجودندارد ،بنابراین بین رفتار تودهوار سرمایهگذاران
نهادی و بازده سهام تنها در سطح شركتهای با اهرم مالی باال رابطه خطی مستقیم و معناداری
وجود دارد ،اما در شركتهای با اهرم مالی پایین رابطه خطی معناداری وجود ندارد .بنابراین
میتوان فرضیه فرعی دوم را مورد پذیرش قرار داد و نتایج نشاندهنده تأثیرگذاری اهرم مالی
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پایین دارد .بنابراین مدلهای رگرسیون در مدل شركتهای با اهرم مالی باال در سطح اطمینان
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بر نوع و شدت رابطه بین رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی و بازده سهام است .مدل
رگرسیونی نهایی در شركتهای با اهرم مالی باال:
()11

LNR it  1/ 294473 + 51/ 68439HMit

 .5نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه میان رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی و بازده
سهام شركتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی  1131تا 1111
در بورس اوراق بهادار تهران بوده است ،پس از طراحی و آزمون فرضیات پژوهش
كه به تفكیك فرضیه اصلی و فرعی صورت گرفت ،این نتیجه حاصل شد كه بین رفتار تودهوار
سرمایهگذاران نهادی و بازده سهام شركتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط
معناداری وجود دارد .بهعالوه تأثیر رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی بر بازده سهام
در شركتهای با اندازه بزرگ بیشتر از شركتهای با اندازه كوچك است و نیز تأثیر رفتار
تودهوار سرمایهگذاران نهادی بر بازده سهام در شركتهای با اهرم مالی باال بیشتر از
شركتهای با اهرم مالی پایین است.
سیرپریانی و گارینو ( )0223در تحقیقی با عنوان "رفتار تودهوار در یك بازار ساختگی"
به بررسی رفتار تودهوار در بازار كوچك و تحت كنترل با روش تحقیقی مبتنی بر انحراف معیار
مقطعی بازده سهام پرداختند و نتیجه پژوهش حاكی از عدم وجود رفتار تودهوار در بازارهای
كوچك بود كه از این نظر با نتایج حاصل از این پژوهش سازگار است.
 .6پیشنهادات پژوهش
و بروز رفتار تودهوار در صندوقهای سرمایهگذار ی و همچنین به بررسی ارتباط بین
گرایشهای احساسی سرمایهگذاران و بازده سهام در شرایط رونق و ركود بازار بپردازند.

منابع
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اسالمیبیدگلی ،غالمرضا و سارا شهریاری ( ،)1132بررسی و آزمون رفتار تودهوار سرمایهگذاران با استفاده از
انحرافات بازده سهام از بازده كل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1132تا ،"1139
بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،سال  ،91صص .01-99
ایزدینیا ،ناصر و امین حاجیاننژاد (" ،)1133بررسی و آزمون رفتار تودهوار در صنایع منتخب بورس اوراق
بهادار تهران" ،نشریه بورس اوراق بهادار ،سال  ،1صص .121-110
پورزمانی ،زهرا (" ،)1111بررسی رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی با استفاده از مدل كریستی و هوانگ
در بورس اوراق بهادار تهران" ،دانش سرمایهگذاری ،سال  ،1شماره  ،1صص .191-122
جهانگیریراد ،مصطفی؛ مرفوع ،محمد و محمد جواد سلیمی (" ،)1111بررسی رفتار گروهی سرمایهگذاران
در بورس اوراق بهادار تهران ،مطالعات تجربی حسابداری مالی ،سال  ،11شماره  ،90صص .111-112

راعی ،رضا و سعید فالحپور (" ،)1131مالی رفتاری ،رویكردی متفاوت در حوزه مالی" ،دوفصلنامه تحقیقات
مالی ،شماره  ،13زمستان و پاییز.11-122 ،
شاهعلیزاده ،بیتا (" ،)1110بررسی كارایی نسبت دوپونت تعدیلشده آن برای پیشبینی سودآوری شركتها
در هر یك از مراحل چرخه عمرشركت" ،دومین همایش ملی مدیریت نوین ،شیراز.

شهریاری ،سارا ( ،)1131بررسی و آزمون رفتار تودهوار سرمایهگذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده
كل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1132الی  ،1139پایاننامه كارشناسیارشد ،دانشگاه تهران.
محمدی ،شاپور؛ راعی ،رضا؛ قالیباف ،حسن و غالمحسین گل ارضی ( ،)1131تجزیهوتحلیل رفتار جمعی
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