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پیشبینی بازده منفی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران

چکیده
یﮑﯽ از ﻣساﺋﻞ ﻣﻬمﯽ ﮐه ﭘﮋوﻫشﮕران و دانشمﻨﺪان ﺣﻮزه تصمیمگیری و ﭘیﺶبیﻨﯽ با آن روبرو ﻫستﻨﺪ انتﺨاب ﻣتﻐیرﻫای تاﺛیرگﺬار بر
ﺧروﺟﯽ تصمیم و ﭘیﺶبیﻨﯽ اﺳﺖ .بﻨابرایﻦ اگر بتﻮان بازده ﺳﻬام را با اﺳتفاده از ﻣتﻐیرﻫای ﻣﻨاﺳﺐ ﭘیﺶبیﻨﯽ ﮐرد و ﻣﺪلﻫایﯽ برای آن
ﮐرد .از ایﻦرو ﻫﺪف ﻣقاﻟه ﺣاضر بررﺳﯽ ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام در بازار ﺳرﻣایه ایران اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ دﺳتیابﯽ به ایﻦ ﻫﺪف دادهﻫای
ﻣربﻮط به  081شرﮐﺖ در دوره زﻣانﯽ  88اﻟﯽ  89ﮐه از طریق روش ﺣﺬف ﺳیستماتیﮏ ﺟمﻊآوری گردیﺪه اﺳﺖ ﮐه از ﻣعیارﻫای
اﻫرﻣﯽ ،عملﮑرد ،گردش ،نﻮﺳان ،ﮐیفیﺖ و تﻮرﭘیﺪو ﺟﻬﺖ ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده ﻣﻨفﯽ با اﺳتفاده گردیﺪ ﮐه نتایج بیانﮕر آن اﺳﺖ ﮐه تماﻣﯽ
ایﻦ تماﻣﯽ ایﻦ ﻣعیارﻫا در ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام در بﻮرس تﻬران ﺟز ﻣعیارﻫای ﮐارآﻣﺪی ﻫستﻨﺪ.
واژههای کلیدی :بازده ﺳﻬام ،ﭘیﺶ بیﻨﯽ ،بﻮرس تﻬران.
دریاﻓﺖ9318/2/91 :

اصالح9318/4/92 :

ﭘﺬیرش9318/5/8 :

 -1مقدمه
ﻫمﻮاره ﭘیﺶبیﻨﯽ شرایﻂ آیﻨﺪه یﮑﯽ از ﭼاﻟﺶﻫای ﻣﻬم انسان بﻮده و بشر ﺳعﯽ ﮐرده اﺳﺖ با آگاﻫﯽ یاﻓتﻦ از شرایﻄﯽ ﮐه در آیﻨﺪه ﭘیﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ ﺧﻮد را برای رویارویﯽ با آن ﻣﻬیا ﮐﻨﺪ .به بیان ﺳاده ﭘیﺶبیﻨﯽ به ﻣعﻨای درك ایﻦ ﻣﻄلﺐ اﺳﺖ ﮐه ﮐﺪام ﻣتﻐیرﻫا ﻣﻨﺠر به ﭘیﺶ بیﻨﯽ ﻣتﻐیر
ﻫای دیﮕر ﻣﯽ شﻮنﺪ (ﻣﮑلیﻨس )5119 ،0بﻄﻮری ﮐه ضرورت و تﻮﺟه به ﻣساﺋﻞ آیﻨﺪه و ﭘیﺶ بیﻨﯽ آنﻫا ﮐه از دیر باز در بازارﻫای ﻣاﻟﯽ ﻣﻄرح
بﻮده ،با گسترش ﻓزایﻨﺪه و ﭘیﭽیﺪهتر شﺪن ایﻦ بازارﻫا اﻫمیﺖ دو صﺪ ﭼﻨﺪان یاﻓته اﺳﺖ ،به گﻮنهای ﮐه ﻫم اﮐﻨﻮن ﻣﺪیران شرﮐﺖﻫای
ﺳرﻣایهگﺬار در ایﻦ گﻮنه بازارﻫا ،ﺳعﯽ در اﺳتفاده از ﺟﺪیﺪتریﻦ ابزار ﻫای علمﯽ ﺟﻬﺖ تﺠزیه و تحلیﻞ بازارﻫای ﻣاﻟﯽ دارنﺪ تا بتﻮانﻨﺪ ﭘرتفﻮی
دارایﯽ ﺧﻮیﺶ را به گﻮنهای انتﺨاب نمایﻨﺪ تا بازده ﺣاصله بیشیﻨه گردد ﮐه ﻫمیﻦ اﻣر بیانگر ایﻦ ﻣسﺌله اﺳﺖ ﮐه اﻣﮑان ﻓعاﻟیﺖ در بازارﻫای
ﭘیشرﻓته اﻣروزی بﺪون بﻬرهگیری از ابزار و ﻓﻨﻮن علمﯽ وﺟﻮد نﺪاشته و در صﻮرت ﻓعاﻟیﺖ در ایﻦ گﻮنه بازارﻫا ،شﮑسﺖ و ﮐسﺐ بازده ﻫای
ﻣﻨفﯽ ﺟزء نتایج ﺣاصله اﺳﺖ (ﻣشایﺨﯽ .)285،اﻣروزه ﻓرضیه ﻗابلیﺖ ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده ﺳﻬام به عﻨﻮان واﻗعیﺖ در ﻣﺪیریﺖ ﻣاﻟﯽ ﻣﻮرد
ﭘﺬیرش ﻗرار گرﻓته اﺳﺖ .در ﺳال ﻫای اﺧیر وﺟﻮد عﻮاﻣﻞ ﻣؤﺛر بسیاری ﮐه به ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده ﺳﻬام ﮐمﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻄرح شﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪل
ﻗیمﺖگﺬاری دارایﯽﻫای ﺳرﻣایهای یﮑﯽ از ﻣﺪل ﻫای ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده ﺳﻬام اﺳﺖ ﮐه برای ﺳال ﻫای زیادی ﻣﻮرد اﺳتفاده ﻗرار گرﻓته اﺳﺖ .در
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اراﺋه داد در واﻗﻊ شرایﻂ ﻣﻄمﺌﻦ تری در بازار ﺳرﻣایه ایﺠاد ﻣﯽشﻮد ﮐه به اﻣر گسترش ﺳرﻣایهگﺬاری در بازارﻫای ﻣاﻟﯽ ﮐمﮏ ﺧﻮاﻫﺪ

ایﻦ ﻣﺪل ﻓرض ﻣﯽ شﻮد ﮐه ﺳرﻣایهگﺬاران ﻣﯽ تﻮانﻨﺪ بازده اضاﻓﯽ را با تحمﻞ ریسﮏ اضاﻓﯽ ﮐسﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ضریﺐ بتا در ایﻦ ﻣﺪل تﻮانایﯽ
الزم را در ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده ﺳﻬام دارد .در ﺳال ﻫای اﺧیر دو ﻣتﻐیر انﺪازه شرﮐﺖ و نسبﺖ ارزش دﻓتری به ارزش بازار ﺣقﻮق صاﺣبان ﺳﻬام
به ﻣثابه ﻣتﻐیرﻫای بسیار ﻣﻬم در ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده ﺳﻬام به ﮐار گرﻓته شﺪه انﺪ و بیان شﺪه اﺳﺖ ﮐه ایﻦ دو ﻣتﻐیر به ﻫمراه عاﻣﻞ بازار،
ﻣتﻮﺳﻂ بازدﻫﯽ را تﻮضیح ﻣﯽ دﻫﻨﺪ (ﻓاﻣا و ﻓرنچ .)0885 ،در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ بر آن شﺪیم ﮐه ایﻦ ﻣسﺌله را به بررﺳﯽ ﻣعیارﻫای ﻣﺨتلف

تبییﻦ و ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده ﺳﻬام ﻣﻨفﯽ 0بپردازیم.
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برزگری ﺧانقاه و ﻫمﮑاران ( )0289به ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده ﺳﻬام با اﺳتفاده از نسبﺖﻫای ﻣاﻟﯽ ﭘرداﺧتﻨﺪ .نتایج ﭘﮋوﻫﺶ ﺣاﮐﯽ از آنسﺖ ﮐه
نسبﺖﻫای ﺳﻮدآوری در بیﻦ ﺳایر گروه ﻫای نسبﺖ ﻫای ﻣاﻟﯽ از ﺳﻬم باالتری در ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده ﺳﻬام برﺧﻮرددارنﺪ و در ایﻦ بیﻦ نسبﺖ
بازده دارایﯽ ﻫا و بازده ﺣقﻮق صاﺣبان ﺳﻬام بیشتریﻦ تﻮانایﯽ در تﻮضیح تﻐییرات بازده ﺳﻬام را از ﺧﻮد نشان ﻣﯽدﻫﺪ .رﺣیمﯽ و شاهآبادی
( )0281به بررﺳﯽ نقﺶ ﺟریان اطالعات در ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده ﺳﻬام بازار بﻮرس ایران ﻣﯽﭘردازد .نتایج بیانﮕر آن اﺳﺖ در ﺣاﻟﯽ ﮐه بازده
بازار اﻣا ﻣﻨابﻊ ﭘیﺶبیﻨﯽﭘﺬیری بازده ﺳﻬام  ،ﺳﻬام ایران از ﻗابلیﺖ ﭘیﺶبیﻨﯽ باالیﯽ برﺧﻮردار اﺳﺖ .به طﻮر ﻗابﻞ تﻮﺟﻬﯽ بﻄﻮری ﮐه اﻫمیﺖ
در بازار ﮐاﻫﺶ یاﻓته و به طﻮر ﻣعﮑﻮس اﻫمیﺖ و اعتبار ﻣﺪل ﭼﻨﺪ عاﻣلﯽ ﻗیمﺖگﺬاری دارایﯽ با اﻓزایﺶ نﻮﺳانات بازار اﻓزایﺶ ﻣﯽیابﺪ.
عالوه بر ایﻦ ،نتایج نشان ﻣﯽدﻫﺪ در دورهﻫای دارای اطالعات باال در بازار ،ریسﮏ بازار ﻣحلﯽ و تﻐییرات در ﻗیمﺖ نفﺖ بازده ﮐﻞ ﺳﻬام
را تحﺖ تأﺛیر ﻗرار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟان ﺟانﯽ و ﻫمﮑاران ( )0281به بررﺳﯽ رابﻄه بیﻦ ﺳﻮد و اﺟزای آن با ﺟﻬﺖ بازده ﺳﻬام ﭘرداﺧتﻨﺪ .نتایج
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣا ﮐﯽ از ایﻨسﺖ ﮐه شرﮐﺖ ﻫای با ﮐیفیﺖ ﺳﻮد باال،بازده ﻣثبﺖ و شرﮐتﻬای با ﮐیفیﺖ ﺳﻮد ﭘاییﻦ بازده ﻣﻨفﯽ ﮐسﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
شمس و ﭘارﺳاییان ( ،)0280ﻣﻄاﻟعهای با عﻨﻮان «ﻣقایسه عملﮑرد ﻣﺪل ﻓاﻣا و ﻓرنچ و شبﮑهﻫای عصبﯽ ﻣصﻨﻮعﯽ در ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده ﺳﻬام
در بﻮرس تﻬران» انﺠام دادنﺪ .آنﻫا به ﻣقایسه ﻣﺪل ﺳه عاﻣلﯽ ﻓاﻣا و ﻓرنچ و ﻣﺪل شبﮑه عصبﯽ رگرﺳیﻮن عمﻮﻣﯽ ،برای ﭘیﺶبیﻨﯽ بازدﻫﯽ
ﺳﻬام شرﮐﺖﻫای بﻮرس اوراق بﻬادار تﻬران در ﻗلمرو زﻣانﯽ بیﻦ ﺳالﻫای  0238تا  0288ﭘرداﺧتﻨﺪ .نتایج ﺣاﮐﯽ از ایﻦ اﺳﺖ ﮐه بیﻦ
ﻣیانﮕیﻦ ﺧﻄای ﻣﺪلﻫا در ﭘیﺶبیﻨﯽ بازدﻫﯽ ﺳﻬام شرﮐﺖﻫا و ﭘرتفﻮیﻫای تشﮑیﻞشﺪه اﺧتالف ﻣعﻨﯽداری وﺟﻮد دارد ﮐه ایﻦ اﺧتالف
ﺣاﮐﯽ از برتری ﻣﺪل شبﮑه عصبﯽ رگرﺳیﻮن عمﻮﻣﯽ بر ﻣﺪل ﻓاﻣا و ﻓرنچ در ﭘیﺶبیﻨﯽ بازدﻫﯽ ﺳﻬام شرﮐﺖﻫا و ﭘرتفﻮیﻫا ﻣﯽباشﺪ.

شریعﺖ ﭘﻨاﻫﯽ و ﻫمﮑاران ( ،)0281در ﭘﮋوﻫشﯽ با عﻨﻮان «ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده با اﺳتفاده از ﻣعیارﻫای ﻣﺨتلف ریسﮏ؛ بر اﺳاس شﻮاﻫﺪی
از بﻮرس اوراق بﻬادار تﻬران» با اراﺋه ﻣﺪلﻫای ﻣﺨتلف ﺟﻬﺖ ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده ،بﻬتریﻦ ﻣعیار ریسك بر اﺳاس ﻗﺪرت ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده را
انتﺨاب ﮐردهانﺪ .بﺪیﻦ ﻣﻨظﻮر 1 ،ﻣعیار ریسك ،انحراف ﻣعیار ،انحراف ﻣﻄلق از ﻣیانﮕیﻦ ،نیم انحراف ﻣعیار و ارزش در ﻣعرض ﺧﻄر،
از بیﻦ ﻣعیارﻫای ﻣعمﻮﻟﯽ و ناﻣﻄلﻮب ریسك انتﺨاب گردیﺪه و به بررﺳﯽ ﻗﺪرت ﭘیﺶبیﻨﯽ ﻫر یك از ایﻦ ﻣعیارﻫا در اﻓقﻫای زﻣانﯽ یك،
دو و ﺳهﻣاﻫه ﭘرداﺧتهشﺪه اﺳﺖ .ﻫمﭽﻨیﻦ برای تحلیﻞ دادهﻫا از رگرﺳیﻮن با اﺳتفاده از دادهﻫای ﭘانﻞ اﺳتفاده گردیﺪه اﺳﺖ .نتایج
بهدﺳﺖآﻣﺪه از اطالعات  66شرﮐﺖ در دوره زﻣانﯽ  0285تا  0283ﺣاﮐﯽ از ایﻦ اﺳﺖ ﮐه به ترتیﺐ ﻣعیارﻫای نیم انحراف ﻣعیار و
ارزش در ﻣعرض ﺧﻄر ،از ﻗﺪرت ﭘیﺶبیﻨﯽ بﻬتری نسبﺖ به دیﮕر ﻣعیارﻫا به ﺧصﻮص در اﻓق تك دورهای برﺧﻮردارنﺪ .عباﺳﯽ و باﻗری
( ،)0281ﭘﮋوﻫشﯽ با عﻨﻮان «ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده ﺳﻬام با اﺳتفاده از ﻣﺪلﻫای غیرﺧﻄﯽ آﺳتانهای و بررﺳﯽ نقﺶ ﺣﺠم ﻣعاﻣالت در بﻬبﻮد
عملﮑرد ایﻦ ﻣﺪلﻫا» انﺠام دادنﺪ .بﺪیﻦ ﻣﻨظﻮر نمﻮنهای از  56شرﮐﺖ در طﻮل ﺳالﻫای  0281تا  0288از شرﮐﺖﻫای بﻮرس اوراق
بﻬادار تﻬران ﻣﻮردﻣﻄاﻟعه ﻗرار گرﻓتﻨﺪ .از دادهﻫای  3ﺳال به عﻨﻮان دادهﻫای آﻣﻮزشﯽ و از دادهﻫای  5ﺳال به عﻨﻮان دادهﻫای آزﻣایشﯽ
اﺳتفاده شﺪ .با اﺳتفاده از آزﻣﻮن دایبلﺪ -ﻣاریانﻮ ،عملﮑرد ﻣﺪلﻫا ﻣﻮرد ﻣقایسه ﻗرار گرﻓﺖ .نتایج نشان دادنﺪ ،ﻣﺪلﻫای غیرﺧﻄﯽ از
ﻗﺪرت ﭘیﺶبیﻨﯽ باالتری نسبﺖ به ﻣﺪل  ARMAبرﺧﻮردارنﺪ .ﻫمﭽﻨیﻦ بهﮐارگیری ﺣﺠم ﻣعاﻣالت در ﻣﺪلﻫای غیرﺧﻄﯽ عملﮑرد ایﻦ
ﻣﺪلﻫا را بﻬبﻮد نبﺨشیﺪ .علﯽ آب بر ( ،)0281ﭘایانناﻣهای با عﻨﻮان «ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده ﺳﻬام با اﺳتفاده از ﻣﺪلﻫای ﺧﻄﯽ و غیرﺧﻄﯽ
(ﻣﻄاﻟعه ﻣﻮردی صﻨعﺖ ﭘتروشیمﯽ)» انﺠام داد .ﻫﺪف اصلﯽ ایﻦ تحقیق ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده ﺳﻬام شرﮐﺖﻫای ﭘتروشیمﯽ ﻣﻮردﻣﻄاﻟعه در
بازه زﻣانﯽ  0285تا  0286بر اﺳاس تﻐییرات در ﻣتﻐیرﻫای ﻗیمﺖ نفﺖ و نرخ ارز و بعﺪازآن ،ﻣقایسه نتایج بهدﺳﺖآﻣﺪه و ﭘیﺪا ﮐردن
دﻗیقتریﻦ ﻣﺪل برای ﭘیﺶبیﻨﯽ اﺳﺖ .نتایج ﺣاصﻞ از تحقیق نشان ﻣﯽدﻫﺪ ﮐه ﻫر دو روش ﺧﻄﯽ و غیرﺧﻄﯽ ﻗادر به ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده ﺳﻬام
 0بازده ﻣﻨفﯽ زﻣانﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐه ﮐه ﮐسﺐ و ﮐار بازده بﺪﺳﺖ آﻣﺪه برای ﺣقﻮق صاﺣبان ﺳﻬاﻣﺪار به ﺟای بﺪﺳﺖ آوردن ﺳﻮد ،زیان ایﺠاد شﺪه اﺳﺖ بعبارتﯽ دیﮕر
یﮏ ﺳرﻣایه گﺬاری دارای نرخ بازده ﻣﻨفﯽ اﺳﺖ ﮐه ارزش آن را طﯽ یﮏ دوره زﻣانﯽ ﻣعیﻦ از دﺳﺖ رﻓته اﺳﺖ.

ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام شرﮐﺖﻫای ﭘﺬیرﻓته شﺪه در بازار ﺳرﻣایه ایران

و ارتباط بﺨﺶ ،بسته به ﺳﻄح ﺟریان اطالعات ﻣﻮﺟﻮد در بازار ،ﻣتفاوت و گﻮناگﻮن اﺳﺖ ﺧﻮدﻫمبستﮕﯽ ﻣرتبه اول بسته به نﻮﺳان ﻣﻮﺟﻮد

ﻫستﻨﺪ اﻣا دﻗﺖ شبﮑه عصبﯽ در ایﻦ ﭘیﺶبیﻨﯽ باالتر بﻮده و ایﻦ اﻣر نشان از برتری شبﮑه عصبﯽ ﻣصﻨﻮعﯽ در برابر ﻣﺪل رگرﺳیﻮن ﺧﻄﯽ
ﭼﻨﺪ ﻣتﻐیره ﻣﯽباشﺪ و ﻗابلیﺖ شبﮑهﻫای عصبﯽ ﻣصﻨﻮعﯽ را در ایﻦ ﭘیﺶبیﻨﯽ تأییﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آذر و ﻫمﮑاران ( )0288در ﭘﮋوﻫشﯽ تﻮانایﯽ
ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده ﺳﻬام با اﺳتفاده از نسبﺖﻫای ﺣسابﺪاری با دو رویﮑرد شبﮑهﻫای عصبﯽ ﻣصﻨﻮعﯽ و رگرﺳیﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣربعات را بررﺳﯽ
ﮐردنﺪ .نتایج ﭘﮋوﻫﺶ نشان داد ﮐه با اﺳتفاده از نسبﺖﻫای ﺣسابﺪاری تا ﺣﺪودی ﻣﯽتﻮان بازده ﺳﻬام را ﭘیﺶبیﻨﯽ نمﻮد و ﻫر دو روش
رگرﺳیﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣربعات و شبﮑهﻫای عصبﯽ تﻮانایﯽ ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده ﺳﻬام را دارنﺪ اﻣا عملﮑرد شبﮑهﻫای عصبﯽ ﻣصﻨﻮعﯽ از رگرﺳیﻮن

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣربعات بﻬتر اﺳﺖ .ﻣﻮﺧرﺟﯽ و ﻫمﮑاران ،)2191( 0به بررﺳﯽ ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده بازار ﺳﻬام با اﺳتفاده از ﻣﺪل ﻫا و ﭘاراﻣترﻫای
ﻣتﻐیر زﻣانﯽ ﭘرداﺧتﻨﺪ .ﻫﺪف اصلﯽ ایﻦ ﻣقاﻟه بررﺳﯽ ﻗابلیﺖ ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده بازار ﺳﻬام با اﺳتفاده از روش رگراﺳیﻮن ﻣتﺪاول و ﻣﺠمﻮعهای
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از ﻣتﻐیرﻫای ﮐسﺐ و ﮐار شﻨاﺳایﯽ شﺪه تا دﻫه  9181بﻮد .یاﻓته ﻫای ﻣﻄاﻟعه شﻮاﻫﺪی را در ﺧصﻮص ﻗابلیﺖ ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده بازار ﺳﻬام
ﺧارج از نمﻮنه را در ارتباط با ﭼرﺧه ﻫای ﮐسﺐ و ﮐار ﻓراﻫم ﮐرد .و ﭘیﺶ بیﻨﯽ ﻫای صﻮرت گرﻓته در ﻣقایسه با ﻣیانﮕیﻦ بازده تاریﺨﯽ
دارای ﺳﻮد ﻣﻄلﻮبیﺖ ﻗا بﻞ تﻮﺟه ﻣﯽ باشﺪ .ﻫمﭽﻨیﻦ اﺳتراتﮋی ﻫای ﺳرﻣایه گﺬاری بر ﻣبﻨای ﭘیﺶ بیﻨﯽ ﻫای صﻮرت گرﻓته باعث بﻬبﻮد
ﻣﻮازنه بازده و ریسﮏ در ﻣقایسه با ﺳرﻣایه گﺬاری از طریق ﺧریﺪ و نﮕﻬﺪاری ﺳﻬام ﻣﯽ شﻮد .ﻣﮏ ﻣیالن )2191( 5به بررﺳﯽ ﻗابلیﺖ

ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده ﺳﻬام و نقﺶ تﻮرم و دیﻨاﻣیﮏﻫای آﺳتانهای ﭘرداﺧﺖ و بﺪیﻦ نتیﺠه دﺳﺖ یاﻓﺖ ﮐه ﻣاﻫیﺖ ﻗابلیﺖ ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده ﺳﻬام
ﻣتﻨاﺳﺐ با ﺳﻄح تﻮرم ﻣتﻐیر ﻣﯽ باشﺪ و ایﻨﮑه ﻣاﻫیﺖ روابﻂ بیﻦ ﻣتﻐیرﻫای اﻗتصادی و بازده بر اﺳاس ﺳﻄح تﻮرم ناشﯽ از اﺛرات ﻣتفاوت

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)2تابستان  ،9318صفحه921-931 :

ریسﮏ اﻗتصادی ﻣتﻐیر ﻣﯽ باشﺪ .اﻓزایﺶ تﻮرم ﺳﻄح ﭘاییﻦ ﻣﯽ تﻮانﺪ نشاندﻫﻨﺪه بﻬبﻮد شرایﻂ اﻗتصادی و بازده ﭘیﺶ بیﻨﯽ شﺪه ﭘاییﻦ تر
باشﺪ ،درﺣاﻟﯽ ﮐه عﮑس ایﻦ ﻣساﻟه در ﻣﻮرد اﻓزایﺶ برابر در ﻣیزان تﻮرم ﺳﻄح باال صﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .برآورد ﺧﻄﯽ ﻣقادیر ضریﺐ ﻣتﻨاﻗضﯽ
را اراﺋه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐه ﻣﯽ تﻮان اﺳتﺪالل ﮐرد ایﻦ ﻣقادیر ناشﯽ از ترﮐیﺐ ﻣقادیر ضریﺐ بیﻦ روش ﻫای ﻣﺨتلف ﻣﯽ باشﺪ .ﻣحققان در ایﻦ
ﻣﻄاﻟعه به ﻣحاﺳبه و آزﻣﻮن ﻣﺪل ﻫای آﺳتانه ای با تﻮرم و ﺳاﺧتار زﻣانﯽ به عﻨﻮان ﻣتﻐیر آﺳتانه ای ﭘرداﺧتﻨﺪ .ﻣﺪل ﻫای ﻣﻮرد اﺳتفاده نشان
دﻫﻨﺪه تﻐییر در عالﻣﺖ یا ﻣقادیر ﭘاراﻣترﻫا در روش ﻫای ﻣﺨتلف ﻣﯽ باشﻨﺪ به طﻮری ﮐه رابﻄه بیﻦ بازده ﺳﻬام و ﻣتﻐیرﻫای اﻗتصادی ﺛابﺖ
نیسﺖ .انﺪازه گیری برازش درون نمﻮنه و روش ﭘیﺶ بیﻨﯽ از ﻣﺪل ﻫای آﺳتانه ﭘشتیبانﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ایﻦ ﻣﺪل ﻫا ضریﺐ تعییﻦ باالترMAE ،

و  RMSEﭘاییﻦ تر و شاﺧص ﻫای باالتری را در ارتباط با ﺧریﺪ و ﻓروش ﺳﻬام تﻮﻟیﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ایﻦ نتایج به تﻮضیح ﻓقﺪام شﻮاﻫﺪ تﺠربﯽ
ﺳازگار در ﭘشتیبانﯽ از ﭘیﺶ بیﻨﯽ نرخ بازده ﺳﻬام ﮐمﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و برای اﻓرادی ﮐه به ﻣﺪل ﺳازی بازار ﺳﻬام و ﻫمﭽﻨیﻦ ﻣبادﻟه و ﻣﺪیریﺖ
ﭘرتفﻮی ﻣﯽ ﭘردازنﺪ ،از اﻫمیﺖ زیادی برﺧﻮردار اﺳﺖ .ﮐاﻣبﻮرودیس و ﻫمﮑاران )2191( 2به بررﺳﯽ ﭘیﺶ بیﻨﯽ نﻮﺳانات بازده ﺳﻬام از
طریق ﻣقایسه  ،GARCHﻣﺪل نﻮﺳان ضمﻨﯽ و ﻣﺪل نﻮﺳان تحقق یاﻓته ﭘرداﺧتﻨﺪ و ﻫمﭽﻨیﻦ ﻣحتﻮای اطالعاتﯽ ﭘیﺶ بیﻨﯽ ﻫای نﻮﺳانات
ضمﻨﯽ برای نﻮﺳانات بازده شاﺧص ﺳﻬام ﻣﻮرد بررﺳﯽ ﻗرار گرﻓﺖ .نتایج ﻣﻄاﻟعه نشان داد ﮐه نﻮﺳانات ضمﻨﯽ از یﮏ اﻟﮕﻮی ﻗابﻞ ﭘیﺶ
بیﻨﯽ ﭘیروی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و تاییﺪ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد یﮏ رابﻄه ﻫمزﻣان بیﻦ نﻮﺳانات ضمﻨﯽ و بازده شاﺧص ﺳﻬام ﻣﯽ باشﺪ .نﻮﺳانات ضمﻨﯽ عملﮑرد
بﺪتری نسبﺖ به ﭘیﺶ بیﻨﯽ ﻫای ﻣتﻨاوب دارد .با ایﻦ ﺣال ،ﻣﺪﻟﯽ ﮐه ﻣﺪل ناﻣتقارن  GARCHرا با نﻮﺳانات ضمﻨﯽ و تحقق یاﻓته از طریق
ﻣﺪل ﻫای ( ARMAناﻣتقارن) تلفیق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺪل ایﺪه آل برای ﭘیﺶ بیﻨﯽ نﻮﺳان اﺳﺖ .ایﻦ شﻮاﻫﺪ ﻫمﭽﻨیﻦ با تﻮﺟه به ارزش در ﻣعرض
ﺧﻄر ﭘشتیبانﯽ ﻣﯽ شﻮد.

 -3فرضیهها







ﻓرضیه اصلﯽ اول :ﻣعیارﻫای اﻫرﻣﯽ تﻮان ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام را دارد.
ﻓرضیه اصلﯽ دوم :ﻣعیارﻫای عملﮑرد تﻮان ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام را دارد.
ﻓرضیه اصلﯽ ﺳﻮم :ﻣعیارﻫای گردش تﻮان ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام را دارد.
ﻓرضیه اصلﯽ ﭼﻬارم :ﻣعیارﻫای نﻮﺳان تﻮان ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام را دارد.
ﻓرضیه اصلﯽ ﭘﻨﺠم :ﻣعیارﻫای ﮐیفیﺖ تﻮان ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام را دارد.
ﻓرضیه اصلﯽ ششم :ﻣعیارﻫای تﻮرﭘیﺪو تﻮان ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام را دارد.

Mukherji
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McMillan

2

Kambouroudis

3

در ﻣقاﻟه ﺣاضر ﺟﻬﺖ تبییﻦ ﻓرضیات از شﺶ ﻣﺪل رگرﺳیﻮنﯽ زیر برای ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام از طریق ﻣعیارﻫای ﻣﺨتلف اﺳتفاده

شﺪه اﺳﺖ ﮐه ایﻦ ﻣعیارﻫای شاﻣﻞ :ﻣعیارﻫای اﻫرﻣﯽ0؛ ﻣعیارﻫای عملﮑرد5؛ ﻣعیارﻫای گردش2؛ ﻣعیارﻫای نﻮﺳان1؛ ﻣعیارﻫای ﮐیفیﺖ9

و ﻣعیارﻫای تﻮرﭘیﺪو 6ﻣﯽ باشﻨﺪ و ﻣتﻐیر وابسته ایﻦ ﻣﺪلﻫا بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام ﻣﯽباشﻨﺪ:
ﻣﺪل ( )0ﻣعیارﻫای اﻫرﻣﯽ.
()9

𝑡𝑖𝜀 𝐼𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐹𝐿𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑂𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑊𝐶𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐼𝐶𝑅𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐶𝑅𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐶𝐹𝐿𝑖𝑡 +
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ﮐه  Iبازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام؛  FLاﻫرم ﻣاﻟﯽ؛  OLاﻫرم عملیاتﯽ؛  WCTAنسبﺖ ﺳرﻣایه در گردش؛  ICRنسبﺖ ﭘﻮشﺶ بﻬره؛  CRنسبﺖ
ﺟاری؛  CFLتﻐییرات اﻫرم ﻣاﻟﯽ؛ 𝜺 ﺧﻄای رگرﺳیﻮنﯽ.
ﻣﺪل ( )5ﻣعیارﻫای عملﮑرد.

نقﺪ؛  CROAتﻐییر در بازده دارایﯽﻫا.
ﻣﺪل ( )2ﻣعیارﻫای گردش.
()3

𝑡𝑖𝜀 𝐼𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑇. 𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐶𝑇𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 +

 TRنسبﺖ گردش دارایﯽﻫا؛  CTRتﻐییرات گردش دارایﯽﻫا؛  INVنسبﺖ گردش ﻣﻮﺟﻮدی ﮐاال؛  CINVتﻐییرات ﻣﻮﺟﻮدی ﮐاال.
ﻣﺪل ( )1ﻣعیارﻫای نﻮﺳان.
()4

𝑡𝑖𝜀 𝐼𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑆𝐷_𝑅𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐷_𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑆𝐷_𝑁𝐼𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑆𝐷_𝐶𝐹𝑖𝑡 +

 SD_Retانحراف ﻣعیار بازده ﺳﻬام؛  SD_Saleانحراف ﻣعیار ﻓروش؛  SD_NIانحراف ﻣعیار ﺳﻮد ﺧاﻟص؛  SD_CFانحراف ﻣعیار
وﺟه نقﺪ.
ﻣﺪل ( )9ﻣعیارﻫای ﮐیفیﺖ.
()5

𝑡𝑖𝜀 𝐼𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐴𝐶𝐶𝑡𝑜𝑇𝐴𝑖𝑡 +
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Torpedo

1

َ
ا َژدر ( )Torpedoیا تﻮرﭘیﺪو یﮏ ﺳالح انفﺠاری ﭘرتابﯽ اﺳﺖ ﮐه از دریا و در درون آب ﭘرتاب ﻣﯽشﻮد .اژدر ﭘرتابﻬای ﺧﻮدﭘیشران اﺳﺖ ﮐه از رو یا زیر ﺳﻄح آب ﭘرتاب
ﻣﯽشﻮد و در درون آب ﺣرﮐﺖ ﮐرده نزدیﮏ به ﻫﺪف یا ﭘس از برﺧﻮرد با آن ﻣﻨفﺠر ﻣﯽشﻮد .ﻫمﭽﻨیﻦ ﺳﻬام تﻮرﭘیﺪو به ﺳﻬاﻣﯽ گﻮیﻨﺪ ﮐه به ﺳرعﺖ ارزش بازار ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣﯽ دﻫﺪ و از یﮏ رونﺪ نزوﻟﯽ بﺪون ﻫیچ عالیمﯽ از بﻬب ﻮد تبعیﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .بعبارتﯽ دیﮕر ﺳﻬاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐه ﮐاﻫﺶ ﻗابﻞ ﻣالﺣظه در ارزش آن رخ داده و به نظر ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐه
ﮐاﻫﺶ ارزش در آیﻨﺪه ﻗابﻞ ﭘیﺶ بیﻨﯽ اداﻣه ﺧﻮاﻫﺪ داشﺖ .ایﻦ نام ﺳﻬام به یﮏ ﮐشتﯽ ﺟﻨگ زده تشبیه شﺪه اﺳﺖ ﮐه تﻮﺳﻂ یﮏ تﻮرﭘیﺪو زده شﺪه اﺳﺖ ﮐه به ﺳرعﺖ ﭘاییﻦ ﻣﯽ
رود تا غرق شﻮد (ﮐاویانﯽ.)9311 ،

ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام شرﮐﺖﻫای ﭘﺬیرﻓته شﺪه در بازار ﺳرﻣایه ایران

𝑡𝑖𝐴𝑂𝑅𝐶 𝐼𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐸𝑇𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑁𝐸𝐺𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑅𝑒𝑡_3𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐶𝐶𝐶𝑖𝑡 + 𝛽6
()2
𝑡𝑖𝜀 +
 ROAبازده دارایﯽﻫا؛ ETLتﻮان ﭘرداﺧﺖ بﺪﻫﯽ؛  NEGزیان شرﮐﺖ؛  RET_3بازده ﺳﻬام در ﺳال ﻗبﻞ؛  CCCﭼرﺧهی تبﺪیﻞ وﺟه

 :ACCtoTAگردش اﻗالم تعﻬﺪی به ﮐﻞ دارایﯽﻫا.
مدل ( )6معیارهای تورپیدو.

()1

𝑡𝑖𝐷𝑆 𝐼𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐵𝑡𝑜𝑀𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐸𝑡𝑜𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑆𝐺𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐶𝐸𝑡𝑜𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6
𝑡𝑖𝜀 +

 BtoMنسبﺖ ارزش دﻓتری به ارزش بازار؛  EtoMنسبﺖ ﺳﻮد ﻫرﺳﻬم به ﻗیمﺖ ﺳﻬام؛  Equityﺟریان وﺟه نقﺪ ناشﯽ از انتشار ﺳﻬام؛
 SGرشﺪ ﻓروش؛  CEtoPتﻐییر نسبﺖ ﺳﻮد ﻫرﺳﻬم به ﻗیمﺖ ﺳﻬام؛  SDاﻓﺖ ﻓروش.
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 -4روش پژوهش
روش ﭘﮋوﻫﺶ از نظر ﻣاﻫیﺖ و ﻣحتﻮا از نﻮع تﻮصیفﯽ ﻫمبستﮕﯽ اﺳﺖ؛ ﮐه با اﺳتفاده از دادهﻫای ﺛانﻮیه ﻣستﺨرج از صﻮرتﻫای ﻣاﻟﯽ
شرﮐﺖﻫای ﭘﺬیرﻓتهشﺪه بازار ﺳرﻣایه ایران به تحلیﻞ رابﻄهی ﻫمبستﮕﯽ ﻣﯽﭘردازد .از ﺳﻮی دیﮕر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣاضر از نﻮع ﭘسرو یﺪادی
(نیمه تﺠربﯽ) اﺳﺖ ،یعﻨﯽ بر ﻣبﻨای تﺠزیه و تحلیﻞ اطالعات گﺬشته و تاریﺨﯽ (صﻮرتﻫای ﻣاﻟﯽ شرﮐﺖﻫا) انﺠام ﻣﯽگیرد .ﻫمﭽﻨیﻦ

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)2تابستان  ،9318صفحه921-931 :

ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نﻮع ﻣﻄاﻟعهای ﮐتابﺨانهای و تحلیلﯽ–علﯽ بﻮده و ﻣبتﻨﯽ بر تحلیﻞ دادهﻫای تابلﻮیﯽ (ﭘانﻞ دیتا) نیز ﻣﯽباشﺪ .ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
از ﺣیث ﻫﺪف ﮐاربردی و از ﺣیث ﻣاﻫیﺖ و ﻣحتﻮا تﻮصیفﯽ ﻫمبستﮕﯽ ﻗلمﺪاد ﻣﯽشﻮد .در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺟمﻊآوری اطالعات با اﺳتفاده
ً
از اطالعات اوﻟیه شرﮐﺖﻫا بﻮده اﺳﺖ؛ یعﻨﯽ اطالعات و دادهﻫای ﻣﻮردنیاز تحقیق ﮐال از روش ﮐتابﺨانهای ،با اﺳتفاده از نرماﻓزار رهآورد
نﻮیﻦ و با ﻣراﺟعه به ﺳازﻣان بﻮرس اوراق بﻬادار تﻬران و ﻣﻄاﻟعه صﻮرتﻫای ﻣاﻟﯽ اﺳاﺳﯽ شرﮐﺖﻫای ﭘﺬیرﻓتهشﺪه بﻮرس اوراق بﻬادار
تﻬران در طﯽ ﺳال  0288-0289بﺪﺳﺖ آﻣﺪهانﺪ .در ایﻦ باره عالوه بر ﻣﻄاﻟعه صﻮرتﻫای ﻣاﻟﯽ اﺳاﺳﯽ ،اطالعات ﻣربﻮط به صﻮرتﻫای
ﻣاﻟﯽ از ﺳایﺖ اطالعاتﯽ بﻮرس ﻣﻮرد اﺳتفاده ﻗرار گرﻓته اﺳﺖ .ﻫمﭽﻨیﻦ در ایﻦ دوره زﻣانﯽ با اﺳتفاده از روش ﺣﺬف ﺳیستماتیﮏ
ً
تعﺪاد 081شرﮐﺖ انتﺨاب گردیﺪ و نﻬایتا ﺟﻬﺖ بررﺳﯽ ﻓرضیات تحقیق از ﻣﺪل ﻟﻮﺟیﺖ و ﻣﺪل ﭘروبیﺖ اﺳتفاده شﺪه اﺳﺖ.

 -5تجزیه و تحلیل دادهها
برآورد ﻣﺪل رگرﺳیﻮن (.)0
به دﻟیﻞ دو ﺣاﻟتﯽ بﻮدن ﻣتﻐیر وابسته ،یﮑﯽ از روشﻫای ﻟﻮﺟیﺖ یا ﭘروبیﺖ را برای برآورد رگرﺳیﻮنﯽ انتﺨاب گردیﺪ .از آنﺟایﯽ ﮐه آﻣاره
ایﻦ دو روش بسیار ﻣشابه ﻫم اﺳﺖ ،نتایج آنﻫا تفاوت زیادی با ﻫم نمﯽﮐﻨﺪ .نتایج برآورد رگرﺳیﻮنﯽ و درصﺪ ﭘیﺶبیﻨﯽ صحیح ﻣﺪلﻫای
ﭘﮋوﻫﺶ به شرح زیر اﺳﺖ.
جدول  -1برآورد رگرسیونی مدل (.)1
متغیر

ضرایب

آماره t

مقدار احتمال

نتیجه

ضریب VIF

FL

4/40

4/12

4/718

بیمعنی

1/01

OL

-8/40

-2/20

4/151

بیمعنی

2/44

WCTA

-4/87

-1/55

4/422

معنیدار و منفی

4/48

ICR

-4/44442

-2/04

4/251

بیمعنی

2/44

CR

-4/40

-1/48

4/427

معنیدار و منفی

1/44

CFL

4/27

1/41

4/414

معنیدار و مثبت

2/21

C

8/45

2/24

4/182

معنیدار و مثبت

-

07/74

مقدار احتمال آماری درستنمایی

آماره درستنمایی
 R2مک فادان

4/444

4/12

جدول  -2درصد پیشبینی صحیح.
مدل

درصد پیشبینی صحیح

درصد پیشبینی خطا

مدل ()2

88/24

44/78

ﻫمانطﻮر ﮐه در ﺟﺪول  9ﻣالﺣظه ﻣﯽ گردد ﻣتﻐیر تﻐییرات اﻫرم ﻣاﻟﯽ در ﻣﺪل ﻣعﻨﯽدار و ﻣثبﺖ اﺳﺖ .ﻫمﭽﻨیﻦ ﻣتﻐیرﻫای نسبﺖ ﺟاری
و نسبﺖ ﺳرﻣایه در گردش نیز در ﻣﺪل ﻣعﻨﯽدار و ﻣﻨفﯽ ﻫستﻨﺪ .اﻣا ﺳایر ﻣتﻐیرﻫا اعم از اﻫرم ﻣاﻟﯽ ،اﻫرم عملیاتﯽ و نسبﺖ ﭘﻮشﺶ ﻫزیﻨه
بﻬره در ﻣﺪل ﻣعﻨﯽدار نیستﻨﺪ ،بﻨابرایﻦ از ﻣﺪل ﺣﺬف ﻣﯽشﻮنﺪ و تﻨﻬا ﻣتﻐیرﻫای ﻣعﻨﯽدار در ﻣﺪل باﻗﯽ ﻣﯽﻣانﺪ .نتیﺠه برآورد ﻣﺪل
رگرﺳیﻮنﯽ به صﻮرت زیر ﺧﻮاﻫﺪ بﻮد.
𝐼𝑖𝑡 = 7.05 − 0.68 𝑊𝐶𝑇𝐴𝑖𝑡 − 0.09 𝐶𝑅𝑖𝑡 + 0.18 𝐶𝐹𝐿𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 .

ﻫمﭽﻨیﻦ در ﺟﺪول  9آﻣارهی نسبﺖ درﺳتﻨمایﯽ برابر  18/81و در ﺳﻄح ﻣعﻨﯽداری  1/111به دﺳﺖ آﻣﺪ .از آنﺠایﯽ ﮐه ایﻦ ﻣقﺪار ﮐمتر
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از  1/115اﺳﺖ ،بﻨابرایﻦ ﻓرض صفر در ﺳﻄح اطمیﻨان  15درصﺪ رد ﻣﯽشﻮد ،یعﻨﯽ در ﺳﻄح اطمیﻨان  15درصﺪ ﻣﺪل ﻣعﻨﯽداری وﺟﻮد
دارد .آﻣاره ﻣﮏ ﻓادن برای ﻣﺪل برازش شﺪه برابر  1/29ﻣﯽباشﺪ ،ﻣﯽتﻮان نتیﺠه گرﻓﺖ در ﺣﺪود  29درصﺪ از تﻐییرات ﻣتﻐیر وابسته تﻮﺳﻂ
ﻣتﻐیرﻫای ﻣستقﻞ بیان ﻣﯽگردد .ایﻦ ﻣیزان آﻣار ﻣﮏ ﻓادن ﭘاییﻦ اﺳﺖ و ایﻦ ﻣساﻟه نشاندﻫﻨﺪه ارتباط ضعیف بیﻦ ﻣتﻐیرﻫای ﻣستقﻞ با
ﻣتﻐیر وابسته ﻣﯽباشﺪ.

جدول  -3برآورد رگرسیونی مدل (.)2
متغیر

ضرایب

آماره t

مقدار احتمال

نتیجه

ضریب VIF

ROA

-4/57

-1/10

4/411

معنیدار و منفی

0/87

ETL

-4/27

-2/27

4/148

بیمعنی

4/54

NEG

-4/44

24/84

4/444

بیمعنی

2/88

RET_3

-4/4448

-1/75

4/440

معنیدار و منفی

2/42

CCC

-4/444441

-4/00

4/820

بیمعنی

2/44

CROA

4/4444

0/11

4/444

معنیدار و مثبت

2/41

C

-4/54

-8/80

4/444

معنیدار و منفی

-

247/00

مقدار احتمال آماری درستنمایی

آماره درستنمایی
 R2مک فادان

0/000

4/25

جدول  -4درصد پیشبینی صحیح.
مدل

درصد پیشبینی صحیح

درصد پیشبینی خطا

مدل ()1

88/80

44/18

ﻫمانطﻮر ﮐه در ﺟﺪول  2ﻣالﺣظه ﻣﯽشﻮد ﻣتﻐیرﻫای ﻣستقﻞ بازده دارایﯽ و بازده ﺳﻬام ﺳه ﺳال ﭘیﺶ در ﻣﺪل ﻣعﻨﯽدار و ﻣﻨفﯽ ﻫستﻨﺪ.
ﻫمﭽﻨیﻦ ﻣتﻐیر تﻐییر در بازده دارایﯽ نیز در ﻣﺪل ﻣعﻨﯽدار و ﻣثبﺖ ﻣﯽباشﺪ .اﻣا ﺳایر ﻣتﻐیرﻫا اعم از تﻮان ﭘرداﺧﺖ بﺪﻫﯽ ،زیان شرﮐﺖ و
ﭼرﺧهی تبﺪیﻞ وﺟه نقﺪ در ﻣﺪل ﻣعﻨﯽدار نیستﻨﺪ و از ﻣﺪل ﺣﺬف ﻣﯽشﻮنﺪ و تﻨﻬا ﻣتﻐیرﻫای ﻣعﻨﯽدار در ﻣﺪل باﻗﯽ ﻣﯽﻣانﻨﺪ .نتیﺠه برآورد
ﻣﺪل رگرﺳیﻮنﯽ به صﻮرت زیر ﺧﻮاﻫﺪ بﻮد.
𝐼𝑖𝑡 = −0.53 − 0.58 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 − 0.0007𝑅𝑒𝑡_3𝑖𝑡 + 0.0003 𝐶𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 .

آﻣارهی نسبﺖ درﺳتﻨمایﯽ برابر  918/11و در ﺳﻄح ﻣعﻨﯽداری  1/111به دﺳﺖ آﻣﺪ یعﻨﯽ در ﺳﻄح اطمیﻨان  15درصﺪ ﻣﺪل ﻣعﻨﯽداری
اﺳﺖ .از آنﺠایﯽ ﮐه ﻣقﺪار آﻣاره ﻣﮏ ﻓادن برای ﻣﺪل برازش شﺪه برابر  1/95ﻣﯽباشﺪ ،ﻣﯽتﻮان نتیﺠه گرﻓﺖ در ﺣﺪود  95درصﺪ از
تﻐییرات ﻣتﻐیر وابسته تﻮﺳﻂ ﻣتﻐیرﻫای ﻣستقﻞ بیان ﻣﯽگردد .ایﻦ ﻣیزان آﻣار ﻣﮏ ﻓادن بسیار ﭘاییﻦ اﺳﺖ و ایﻦ ﻣساﻟه نشاندﻫﻨﺪه ارتباط
ضعیف بیﻦ ﻣتﻐیرﻫای ﻣستقﻞ با ﻣتﻐیر وابسته ﻣﯽباشﺪ .ﻫمﭽﻨیﻦ با تﻮﺟه به نتایج درصﺪ ﭘیﺶبیﻨﯽ صحیح ،طبق ﺟﺪول 4ﺣﺪود 11
درصﺪ از ﻣشاﻫﺪات به صﻮرت صحیح ﭘیﺶبیﻨﯽ شﺪهانﺪ و  33درصﺪ از ﻣشاﻫﺪات به صﻮرت ﺧﻄای ﭘیﺶبیﻨﯽ شﺪهانﺪ ایﻦ ﻣقﺪار
ﭘیﺶبیﻨﯽ صحیح ﺧﻮب نیسﺖ و ایﻦ نشاندﻫﻨﺪهی داشتﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﻗابﻞ اتﮑا نیسﺖ.

ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام شرﮐﺖﻫای ﭘﺬیرﻓته شﺪه در بازار ﺳرﻣایه ایران

برآورد ﻣﺪل رگرﺳیﻮن (.)5

برآورد ﻣﺪل رگرﺳیﻮن (.)2
جدول  -5برآورد رگرسیونی مدل (.)3
متغیر

ضرایب

مقدار احتمال

tآماره

VIFضریب

نتیجه

TR

-4/47

-2/08

4/407

معنیدار و منفی

2/41

CTR

4/24

4/48

4/441

معنیدار و مثبت

2/40

INV

-4/442

-24/48

4/444

معنیدار و منفی

2/22

CINV

4/42

4/28

4/441

معنیدار و مثبت

2/24

C

-4/08

-8/00

4/444

معنیدار و منفی

-

آماره درستنمایی

241/87

مقدار احتمال آماری درستنمایی

4/444
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4/44

 R2مک فادان

جدول  -6درصد پیشبینی صحیح.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)2تابستان  ،9318صفحه921-931 :

مدل

درصد پیشبینی صحیح

درصد پیشبینی خطا

مدل ()4

85/80

40/48

ﻫمانطﻮر ﮐه در ﺟﺪول  5دیﺪه ﻣﯽشﻮد ﻣتﻐیرﻫای ﻣستقﻞ نسبﺖ گردش ﮐﻞ دارایﯽﻫا و نسبﺖ گردش ﻣﻮﺟﻮدی ﮐاال در ﻣﺪل ﻣعﻨﯽدار و
ﻣﻨفﯽ ﻫستﻨﺪ .ﻫمﭽﻨیﻦ ﻣتﻐیرﻫای تﻐییرات گردش دارایﯽ و تﻐییرات ﻣﻮﺟﻮدی ﮐاال نیز در ﻣﺪل ﻣعﻨﯽدار و ﻣثبﺖ ﻣﯽباشﺪ .در ایﻦ ﻣﺪل تمام
ﻣتﻐیرﻫا ﻣعﻨﯽدار ﻫستﻨﺪ ،و بﻨابرایﻦ تمام ﻣتﻐیرﻫا در ﻣﺪل رگرﺳیﻮنﯽ باﻗﯽ ﻣﯽﻣانﺪ .نتیﺠه برآورد ﻣﺪل رگرﺳیﻮنﯽ به صﻮرت زیر ﺧﻮاﻫﺪ بﻮد.
𝑡𝑖𝜀 𝐼𝑖𝑡 = 0.47 − 0.08 𝑇. 𝑅𝑖𝑡 + 0.1 𝐶𝑇𝑅𝑖𝑡 − 0.001 𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 0.01 𝐶𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 +

آﻣارهی نسبﺖ درﺳتﻨمایﯽ برابر  912/18و در ﺳﻄح ﻣعﻨﯽداری  1/111به دﺳﺖ آﻣﺪ ،یعﻨﯽ در ﺳﻄح اطمیﻨان  15درصﺪ ﻣﺪل ﻣعﻨﯽداری
وﺟﻮد دارد .از آنﺠایﯽ ﮐه ﻣقﺪار آﻣاره ﻣﮏ ﻓادن برای ﻣﺪل برازش شﺪه  1/33ﻣﯽباشﺪ ،ﻣﯽتﻮان نتیﺠه گرﻓﺖ در ﺣﺪود  33درصﺪ از
تﻐییرات ﻣتﻐیر وابسته تﻮﺳﻂ ﻣتﻐیرﻫای ﻣستقﻞ بیان ﻣﯽگردد .ایﻦ ﻣیزان آﻣار ﻣﮏ ﻓادن ﭘاییﻦ اﺳﺖ و ایﻦ ﻣساﻟه نشاندﻫﻨﺪه ارتباط نسبتا
ضعیفﯽ بیﻦ ﻣتﻐیرﻫای ﻣستقﻞ با ﻣتﻐیر وابسته ﻣﯽباشﺪ .ﻫمﭽﻨیﻦ در ﺟﺪول  1ﻣشاﻫﺪه ﻣﯽشﻮد ،ﺣﺪود  15درصﺪ از ﻣشاﻫﺪات به صﻮرت
صحیح ﭘیﺶبیﻨﯽ شﺪهانﺪ و  35درصﺪ از ﻣشاﻫﺪات به صﻮرت غلﻂ ﭘیﺶبیﻨﯽ شﺪهانﺪ ایﻦ ﻣقﺪار ﭘیﺶبیﻨﯽ صحیح ﺧﻮب نیسﺖ و ایﻦ
نشاندﻫﻨﺪهی داشتﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﻗابﻞ اتﮑا نیسﺖ.
برآورد ﻣﺪل رگرﺳیﻮن (.)1
جدول  -7برآورد رگرسیونی مدل (.)4
متغیر

ضرایب

tآماره

مقدار احتمال

نتیجه

VIFضریب

SD_Ret

4/448

1/58

4/424

معنیدار و مثبت

2/44

SD_Sale

-4/44444441

-4/14

4/747

بیمعنی

1/42

SD_NI

-4/4444442

-4/04

4/407

بیمعنی

4/20

SD_CF

4/4444442

4/88

4/542

بیمعنی

0/40

C

-4/00

-0/01

4/444

معنیدار و منفی

-

آماره درستنمایی

28/08

مقدار احتمال آماری درستنمایی

4/442
4/22

مک فادان R
2

جدول  -8درصد پیشبینی صحیح.
مدل

درصد پیشبینی صحیح

درصد پیشبینی خطا

مدل ()0

88/47

44/01

ﻫمانطﻮر ﮐه در ﺟﺪول  1دیﺪه ﻣﯽ شﻮد ﻣتﻐیرﻫای ﻣستقﻞ انحراف ﻣعیار بازده ﺳﻬام در ﻣﺪل ﻣعﻨﯽدار و ﻣثبﺖ اﺳﺖ .اﻣا ﺳایر ﻣتﻐیرﻫا
اعم از انحراف ﻣعیار ﺳﻮد ﺧاﻟص ،انحراف ﻣعیار ﻓروش و انحراف ﻣعیار ﺟریان وﺟه نقﺪ در ﻣﺪل ﻣعﻨﯽدار نیستﻨﺪ ،بﻨابرایﻦ از ﻣﺪل
ﺣﺬف ﻣﯽشﻮنﺪ و تﻨﻬا ﻣتﻐیرﻫا ﻣعﻨﯽدار در ﻣﺪل باﻗﯽ ﻣﯽﻣانﻨﺪ .در نتیﺠه برآورد ﻣﺪل رگرﺳیﻮنﯽ به صﻮرت زیر ﺧﻮاﻫﺪ بﻮد.
𝑡𝑖𝜀 𝐼𝑖𝑡 = −0.49 + 0.007 𝑆𝐷𝑅𝑒𝑡 𝑖𝑡 +

آﻣارهی نسبﺖ درﺳتﻨمایﯽ برابر  91/41و در ﺳﻄح ﻣعﻨﯽداری  1/119به دﺳﺖ آﻣﺪ .از آنﺠایﯽ ﮐه ایﻦ ﻣقﺪار بیشتر از  1/115اﺳﺖ،
بﻨابرایﻦ ﻓرض صفر در ﺳﻄح اطمیﻨان  15درصﺪ رد نمﯽشﻮد ،یعﻨﯽ در ﺳﻄح اطمیﻨان  15درصﺪ ﻣﺪل ﻣعﻨﯽداری وﺟﻮد نﺪارد .از آنﺠایﯽ
ﮐه ﻣقﺪار آﻣاره ﻣﮏ ﻓادن برای ﻣﺪل برازش شﺪه برابر  1/99ﻣﯽباشﺪ ،ﻣﯽتﻮان نتیﺠه گرﻓﺖ در ﺣﺪود  99درصﺪ از تﻐییرات ﻣتﻐیر وابسته
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تﻮﺳﻂ ﻣتﻐیرﻫای ﻣستقﻞ بیان ﻣﯽگردد .ایﻦ ﻣیزان آﻣار ﻣﮏ ﻓادن ﭘاییﻦ اﺳﺖ و ایﻦ ﻣساﻟه نشاندﻫﻨﺪه ارتباط ضعیف بیﻦ ﻣتﻐیرﻫای ﻣستقﻞ
با ﻣتﻐیر وابسته ﻣﯽباشﺪ .ﻫمانﻄﻮر ﮐه در ﺟﺪول  8ﻣشاﻫﺪه ﻣﯽشﻮد ،ﺣﺪود  11درصﺪ از ﻣشاﻫﺪات به صﻮرت صحیح ﭘیﺶبیﻨﯽ شﺪهانﺪ
و  33درصﺪ از ﻣشاﻫﺪات به صﻮرت غلﻂ ﭘیﺶبیﻨﯽ شﺪهانﺪ ایﻦ ﻣقﺪار ﭘیﺶبیﻨﯽ صحیح ﺧﻮب نیسﺖ و ایﻦ نشاندﻫﻨﺪهی داشتﻦ ﻣﺪﻟﯽ
ﻗابﻞ اتﮑا نیسﺖ.

جدول  -9برآورد رگرسیونی مدل (.)5
متغیر

ضرایب

tآماره

نتیجه

مقدار احتمال

VIFضریب

ACCtoTA

-4/440

-1/11

4/418

معنی دار و منفی

2/44

C

-4/02

-22/20

4/444

معنیدار و منفی

-

8/40

مقدار احتمال آماری درستنمایی

آماره درستنمایی
 R2مک فادان

4/444

4/20

جدول  -11درصد پیشبینی صحیح.
مدل

درصد پیشبینی صحیح

درصد پیشبینی خطا

مدل ()5

66/00

33/29

ﻫمانطﻮر ﮐه در ﺟﺪول  1دیﺪه ﻣﯽشﻮد ﻣتﻐیر گردش اﻗالم تعﻬﺪی به ﮐﻞ دارایﯽﻫا در ﻣﺪل ﻣعﻨﯽدار و ﻣﻨفﯽ اﺳﺖ بﻨابرایﻦ بیﻦ دو ﻣتﻐیر
گردش اﻗالم تعﻬﺪی به ﮐﻞ دارایﯽﻫا و بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام رابﻄه ﻣﻨفﯽ و ﻣعﻨﯽداری وﺟﻮد داردبﻨابرایﻦ برآورد رگرﺳیﻮنﯽ به صﻮرت زیر
ﻣﯽباشﺪ.

𝑡𝑖𝜀 𝐼𝑖𝑡 = −0.41 − 0.004 𝐴𝐶𝐶𝑡𝑜𝑇𝐴𝑖𝑡 +

ﮐه آﻣارهی نسبﺖ درﺳتﻨمایﯽ برابر  1/34و در ﺳﻄح ﻣعﻨﯽداری  1/111به دﺳﺖ آﻣﺪ .از آنﺠایﯽ ﮐه ایﻦ ﻣقﺪار ﮐمتر از  1/115اﺳﺖ،
بﻨابرایﻦ ﻓرض صفر در ﺳﻄح اطمیﻨان  15درصﺪ رد ﻣﯽشﻮد ،یعﻨﯽ در ﺳﻄح اطمیﻨان  15درصﺪ ﻣﺪل ﻣعﻨﯽداری وﺟﻮد دارد .آﻣاره ﻣﮏ
ﻓادن برای ﻣﺪل برازش شﺪه برابر  1/91ﻣﯽباشﺪ ،ﻣﯽتﻮان نتیﺠه گرﻓﺖ در ﺣﺪود  91درصﺪ از تﻐییرات ﻣتﻐیر وابسته تﻮﺳﻂ ﻣتﻐیرﻫای
ﻣستقﻞ بیان ﻣﯽگردد .ایﻦ ﻣیزان آﻣار ﻣﮏ ﻓادن ﭘاییﻦ اﺳﺖ و ایﻦ ﻣساﻟه نشاندﻫﻨﺪه ضعیف بیﻦ ﻣتﻐیرﻫای ﻣستقﻞ با ﻣتﻐیر وابسته ﻣﯽباشﺪ.
ﻫمانﻄﻮر ﮐه در ﺟﺪول  91ﻣشاﻫﺪه ﻣﯽشﻮد ﺣﺪود  11درصﺪ از ﻣشاﻫﺪات به صﻮرت صحیح ﭘیﺶبیﻨﯽ شﺪهانﺪ و  33درصﺪ از ﻣشاﻫﺪات
به صﻮرت غلﻂ ﭘیﺶبیﻨﯽ شﺪهانﺪ .ایﻦ ﻣقﺪار ﭘیﺶبیﻨﯽ صحیح نسبتا ﺧﻮب اﺳﺖ و ایﻦ نشاندﻫﻨﺪهی داشتﻦ ﻣﺪﻟﯽ نسبتا ﻗابﻞ اتﮑاﺳﺖ.

برآورد ﻣﺪل رگرﺳیﻮن (.)1

ﭘیﺶبیﻨﯽ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام شرﮐﺖﻫای ﭘﺬیرﻓته شﺪه در بازار ﺳرﻣایه ایران

برآورد ﻣﺪل رگرﺳیﻮن (.)5

جدول  -11برآورد رگرسیونی مدل (.)6
متغیر
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ضرایب

tآماره

نتیجه

مقدار احتمال

VIFضریب

BtoM

-1/85

-1/88

4/447

معنیدار و منفی

2/70

EtoP

-4/22

-1/41

4/401

معنیدار و منفی

2/15

Equity

-4/25

-4/42

4/442

معنیدار و منفی

2/00

SG

-4/42

-4/17

4/884

بیمعنی

2/42

CEtoP

-4/41

4/20

4/774

بیمعنی

2/44

SD

4/17

1/74

4/445

معنیدار و مثبت

2/80

C

-4/24

-1/45

4/425

معنیدار و منفی

-

242/80

مقدار احتمال آماری درستنمایی

آماره درستنمایی
 R2مک فادان

4/444

4/28

جدول -12درصد پیشبینی صحیح.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)2تابستان  ،9318صفحه921-931 :

مدل

درصد پیشبینی صحیح

درصد پیشبینی خطا

مدل ()8

01/48

58/84

ﻫمانطﻮر ﮐه در ﺟﺪول  99دیﺪه ﻣﯽشﻮد ﻣتﻐیرﻫای نسبﺖ ارزش دﻓتری به ارزش بازار ،نسبﺖ ﺳﻮد ﻫرﺳﻬم به ﻗیمﺖ ﺳﻬام و ﺟریان وﺟه
نقﺪ ناشﯽ از انتشار ﺳﻬام در ﻣﺪل ﻣعﻨﯽدار و ﻣثبﺖ ﻫستﻨﺪ .ﻫمﭽﻨیﻦ ﻣتﻐیر اﻓﺖ ﻓروش در ﻣﺪل ﻣعﻨﯽدار و ﻣﻨفﯽ اﺳﺖ .اﻣا ﻣتﻐیرﻫای رشﺪ
ﻓروش و تﻐییر نسبﺖ ﺳﻮد ﻫرﺳﻬم به ﻗیمﺖ ﺳﻬام در ﻣﺪل ﻣعﻨﯽدار نیستﻨﺪ ،بﻨابرایﻦ از ﻣﺪل ﺣﺬف ﻣﯽشﻮنﺪ.و تﻨﻬا ﻣتﻐیرﻫای ﻣعﻨﯽدار در
ﻣﺪل باﻗﯽ ﻣﯽﻣانﻨﺪ .بﻨابرایﻦ برآورد رگرﺳیﻮنﯽ به صﻮرت زیر ﻣﯽباشﺪ.
𝑡𝑖𝜀 𝐼𝑖𝑡 = −0.13 − 2.75 𝐵𝑡𝑜𝑀𝑖𝑡 − 0.11 𝐸𝑡𝑜𝑃𝑖𝑡 − 0.15 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 + 0.28 𝑆𝐷𝑖𝑡 +

آﻣارهی نسبﺖ درﺳتﻨمایﯽ برابر  919/14و در ﺳﻄح ﻣعﻨﯽداری  1/111به دﺳﺖ آﻣﺪ ،یعﻨﯽ در ﺳﻄح اطمیﻨان  15درصﺪ ﻣﺪل ﻣعﻨﯽداری
وﺟﻮد دارد .ﻣقﺪار آﻣاره ﻣﮏ ﻓادن برای ﻣﺪل برازش شﺪه برابر  1/91ﻣﯽباشﺪ ،ﻣﯽتﻮان نتیﺠه گرﻓﺖ در ﺣﺪود  91درصﺪ از تﻐییرات ﻣتﻐیر
وابسته تﻮﺳﻂ ﻣتﻐیرﻫای ﻣستقﻞ بیان ﻣﯽگردد .ایﻦ ﻣیزان آﻣار ﻣﮏ ﻓادن ﭘاییﻦ اﺳﺖ و ایﻦ ﻣساﻟه نشاندﻫﻨﺪه ارتباط ضعیف بیﻦ ﻣتﻐیرﻫای
ﻣستقﻞ با ﻣتﻐیر وابسته ﻣﯽباشﺪ .ﻫمانﻄﻮر ﮐه در ﺟﺪول ﻣشاﻫﺪه ﻣﯽشﻮد ،برای ﻣﺪل ( )92ﺣﺪود  11درصﺪ از ﻣشاﻫﺪات به صﻮرت
صحیح ﭘیﺶبیﻨﯽ شﺪهانﺪ و  24درصﺪ از ﻣشاﻫﺪات به صﻮرت غلﻂ ﭘیﺶبیﻨﯽ شﺪهانﺪ .ایﻦ ﻣقﺪار ﭘیﺶبیﻨﯽ صحیح نسبتا ﺧﻮب اﺳﺖ و
ایﻦ نشاندﻫﻨﺪهی داشتﻦ ﻣﺪﻟﯽ نسبتا ﻗابﻞ اتﮑاﺳﺖ.

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
ﭘیﺶ بیﻨﯽ آیﻨﺪه ﻫمﻮاره به صﻮرت یﮏ ضرورت در زنﺪگﯽ روزﻣره و به عﻨﻮان یﮏ ﺣﻮزه ﻣشترك در بسیاری از علﻮم ﻣﻄرح بﻮده اﺳﺖ .یﮑﯽ
از ﺣﻮزهﻫایﯽ ﮐه در آن ﭘیﺶ بیﻨﯽ از اﻫمیﺖ ﺧاصﯽ برﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣسایﻞ ﻣربﻮط به ﺣﻮزه ﻫای ﻣاﻟﯽ و اﻗتصادی اﺳﺖ .اﺧیرا ﻣساﻟه ای
ﮐه تﻮﺟه زیادی را به ﺧﻮد ﺟلﺐ ﮐرده ،ﭘیشرﻓﺖ ﻓزایﻨﺪه بازار ﻫای ﻣاﻟﯽ ﭘﻮﻟﯽ و ﻣاﻟﯽ ﻣﯽ باشﺪ .ﻫم اﮐﻨﻮن یﮑﯽ از اﻫﺪاف اصلﯽ گردانﻨﺪگان
بازارﻫای ﭘﻮﻟﯽ وﻣاﻟﯽ ایﻦ اﺳﺖ ﮐه ﻫمه اﻓراد بتﻮانﺪ وارد ایﻦ بازار ﻫا شﺪه و ﻓرصﺖ ﻫا ﻣﻨاﺳﺐ ﺳرﻣایه گﺬاری را تشﺨیص داده و در صﻮرت
تشﺨیص صحیح بتﻮانﺪ ﺳﻮد ﻣﻨاﺳبﯽ ﮐسﺐ نمایﻨﺪ .گﺬر از یﮏ اﻗتصاد تﻮﺳعه نیاﻓته به اﻗتصاد تﻮﺳعه یاﻓته ،نیازﻣﻨﺪ ﺳرﻣایه و ﺳرﻣایه
گﺬاری اﺳﺖ .از ایﻦ رو در ﻓرآیﻨﺪ گﺬار ،از یﮏ ﺳﻮ تاﻣیﻦ ﻣﻨابﻊ و ﺳرﻣایه و از ﺳﻮی دیﮕر تﺨصیص ﻣﻄلﻮب ایﻦ ﻣﻨابﻊ ،شرط الزم برای
ﻣﻮﻓقیﺖ اﻗتصادی اﺳﺖ .ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده ﺳﻬام و یا شاﺧص ﺳﻬام یﮑﯽ از ﻣﻮضﻮعات ﻣﻬم ﻣاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐه تﻮﺟه ﻣحققان را برای ﺳال ﻫای
ﻣتمادی به ﺧﻮد ﺟلﺐ ﮐرده اﺳﺖ و بر ایﻦ ﻓرض اﺳتﻮار اﺳﺖ ﮐه اطالعات اﺳاﺳﯽ ﮐه در گﺬشته در دﺳترس عمﻮم بﻮده رابﻄه ای اﺣتماﻟﯽ
با بازده ﺳﻬام یا شاﺧص ﻫای آیﻨﺪه دارد ،ﮐه ایﻦ ﻓرض در بازار ﻫاﺋﯽ ﮐه ﮐاراﺋﯽ بازار ،ضعیف باشﺪ ﻗابﻞ اعمال اﺳﺖ .با تﻮﺟه به ایﻦ ﮐه
ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده ﺳﻬام یﮑﯽ از دغﺪغه ﻫای تحلیﻞ گران و ﺳرﻣایه گﺬاران در بﻮرس اﺳﺖ در ایﻦ ﻣقاﻟه با اﺳتفاده از روش رگرﺳیﻮن ﻟﻮﺟیﮏ
و ﭘروبیﺖ به ﭘیﺶ بیﻨﯽ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام با اﺳتفاده از ﻣعیارﻫای ﻣعیارﻫای اﻫرﻣﯽ ،عملﮑرد ،گردش ،نﻮﺳان ،ﮐیفیﺖ و تﻮرﭘیﺪو ﮐه انتظار
ﻣﯽ رود نقﺶ ﻣﻮﺛری بر بازده ﺳﻬام شرﮐﺖ ﻫای عضﻮ بﻮرس اوراق بﻬادار تﻬران داشته باشﻨﺪ ،ﭘرداﺧته شﺪه ﮐه نتایج به شرح زیر اﺳﺖ:

با تﻮﺟه به نتیﺠه ﻓرضیهی اول ﻣبﻨﯽ بر وﺟﻮد رابﻄهی ﻣعﻨﯽدار بیﻦ نسبﺖ گردش ﺳرﻣایه ،نسبﺖ ﺟاری و تﻐییرات اﻫرم ﻣاﻟﯽ با بازده ﻣﻨفﯽ
ﺳﻬام ،ﻫر ﭼه نسبﺖ ﺳرﻣایه در گردش و نسبﺖ ﺟاری برای شرﮐتﯽ در یﮏ ﺳال بیشتر باشﺪ ،اﺣتمال دریاﻓﺖ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام برای آن
شرﮐﺖ در آن ﺳال ﮐمتر ﻣﯽ شﻮد ،در عیﻦ ﺣال ،ﻫر ﭼه اﺧتالف اﻫرم ﻣاﻟﯽ دو ﺳال ﻣتﻮاﻟﯽ شرﮐﺖ بیشتر باشﺪ ،اﺣتمال دریاﻓﺖ بازده
ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام برای آن شرﮐﺖ بیشتر ﻣﯽشﻮد .ﮐه ایﻦ نتیﺠه با نتایج ﭘﮋوﻫﺶ آذر و ﻫمﮑاران ( )9381ﻣﻄابقﺖ دارد .با تﻮﺟه به نتیﺠه ایﻦ
ﻓرضیه به شرﮐﺖﻫای ﺳرﻣایهگﺬاری ﭘیشﻨﻬاد ﻣﯽشﻮد برای اﺟتﻨاب از دریاﻓﺖ بازده ﻣﻨفﯽ در ﺳاﻟﯽ ﺳعﯽ بر ﺛابﺖ نﮕه داشتﻦ اﻫرم ﻣاﻟﯽ،
و اﻓزایﺶ گردش ﺳرﻣایه داشته باشﻨﺪ .با تﻮﺟه به نتیﺠه ﻓرضیهی دوم ﻣبﻨﯽ بر وﺟﻮد رابﻄهی ﻣعﻨﯽدار بیﻦ بازده دارایﯽﻫا ،بازده ﺳﻬام در
ﺳه ﺳال ﻗبﻞ و تﻐییرات بازده دارایﯽ با بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام ،ﻣﯽتﻮان ﻫر ﭼه بازده دارایﯽﻫا و بازده ﺳﻬام در ﺳه ﺳال ﻗبﻞ برای شرﮐتﯽ در یﮏ
ﺳال بیشتر باشﺪ ،اﺣتمال دریاﻓﺖ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام برای آن شرﮐﺖ در آن ﺳال ﮐمتر ﻣﯽشﻮد ،در عیﻦ ﺣال ،ﻫر ﭼه اﺧتالف بازده دارایﯽ
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دو ﺳال ﻣتﻮاﻟﯽ شرﮐﺖ بیشتر باشﺪ ،اﺣتمال دریاﻓﺖ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام برای آن شرﮐﺖ بیشتر ﻣﯽشﻮد .ﮐه ایﻦ نتیﺠه با نتایج ﭘﮋوﻫﺶ راﭘاچ
و ﻫمﮑاران ( ،)2192آذر و ﻫمﮑاران ( )9381ﻣﻄابقﺖ دارد .با تﻮﺟه به نتیﺠه ایﻦ ﻓرضیه به شرﮐﺖﻫای ﺳرﻣایه گﺬاری تﻮصیه ﻣﯽشﻮد
ب رای اﺟتﻨاب از دریاﻓﺖ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام ﺳعﯽ بر اﻓزایﺶ ﺳﻮد ﺧاﻟص و ﺛابﺖ نﮕه داشتﻦ نسبﺖ ﺳﻮد ﺧاﻟص بر دارایﯽﻫا بﮑﻮشﻨﺪ و
ﻫمﭽﻨیﻦ ﺳعﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣیانﮕیﻦ بازده ﺳﻬام را باال نﮕه دارنﺪ .ﻫمﭽﻨیﻦ به ﺳرﻣایهگﺬاران در انتﺨاب شرﮐﺖﻫای ﺳرﻣایهگﺬاری ﭘیشﻨﻬاد
وﺟﻮد رابﻄهی ﻣعﻨﯽدار بیﻦ گردش ﻣتﻐیرﻫای گردش نسبﺖ گردش ﮐﻞ دارایﯽﻫا ،تﻐییرات گردش دارایﯽﻫا ،نسبﺖ گردش ﻣﻮﺟﻮدی ﮐاال،
تﻐییرات گردش ﻣﻮﺟﻮدی ﮐاال با بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام ،ﻣﯽتﻮان ﻫر ﭼه گردش ﻣتﻐیرﻫای گردش نسبﺖ گردش ﮐﻞ دارایﯽﻫا ونسبﺖ گردش
ﻣﻮﺟﻮدی ﮐاال برای شرﮐتﯽ در یﮏ ﺳال بیشتر باشﺪ ،اﺣتمال دریاﻓﺖ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام برای آن شرﮐﺖ در آن ﺳال ﮐمتر ﻣﯽشﻮد ،در عیﻦ
ﺣال ،ﻫر ﭼه اﺧتالف گردش نسبﺖ گردش ﮐﻞ دارایﯽﻫا ونسبﺖ گردش ﻣﻮﺟﻮدی ﮐاال دو ﺳال ﻣتﻮاﻟﯽ شرﮐﺖ بیشتر باشﺪ ،اﺣتمال
دریاﻓﺖ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام برای آن شرﮐﺖ بیشتر ﻣﯽشﻮد .ﮐه ایﻦ نتیﺠه با نتیﺠه ﭘﮋوﻫﺶ ﻟشﮑری و ﻫمﮑاران ( )9381ﻣﻄابقﺖ نﺪارد .با
تﻮﺟه به نتیﺠه ایﻦ ﻓرضیه به شرﮐﺖﻫای ﺳرﻣایهگﺬاری ﭘیشﻨﻬاد ﻣﯽشﻮد گردش ﻣﻮﺟﻮدی ﮐاال و گردش دارایﯽﻫا را اﻓزایﺶ دﻫﻨﺪ و از
ﮐاﻫﺶ شﺪیﺪ آن ﺟلﻮگیری ﮐﻨﻨﺪ .با تﻮﺟه به نتیﺠه ﻓرضیهی ﭼﻬارم ﻣبﻨﯽ بر وﺟﻮد رابﻄهی ﻣعﻨﯽدار بیﻦ انحراف ﻣعیار بازده ﺳﻬام و انحراف
ﻣعیار ﺳﻮد ﺧاﻟص با بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام ،ﻣﯽتﻮان ﻫر ﭼه انحراف ﻣعیار ﺳﻮد ﺧاﻟص برای شرﮐتﯽ در یﮏ ﺳال بیشتر باشﺪ ،اﺣتمال دریاﻓﺖ
بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام برای آن شرﮐﺖ در آن ﺳال ﮐمتر ﻣﯽ شﻮد ،در عیﻦ ﺣال ،ﻫر ﭼه انحراف ﻣعیار بازده ﺳﻬام شرﮐﺖ بیشتر باشﺪ ،اﺣتمال
دریاﻓﺖ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام برای آن شرﮐﺖ بیشتر ﻣﯽشﻮد .ﮐه ایﻦ نتیﺠه ﭘﮋوﻫﺶ رﺣیمﯽ و ﻫمﮑاران ( )9314ﻣﻄابقﺖ دارد .با تﻮﺟه به
نتیﺠه ایﻦ ﻓرضیه به ﺳرﻣایهگﺬاران ﭘیشﻨﻬاد ﻣﯽشﻮد در انتﺨاب شرﮐﺖﻫای ﺳرﻣایهگﺬاری با اﺣتمال دریاﻓﺖ بازده ﻣثبﺖ ﺳﻬام به ﺳﻮد
ﺧاﻟص شرﮐﺖﻫا تﻮﺟه ﮐﻨﻨﺪ .با تﻮﺟه به نتیﺠه ﻓرضیهی ﭘﻨﺠم ﻣبﻨﯽ بر وﺟﻮد رابﻄهی ﻣعﻨﯽدار بیﻦ گردش اﻗالم تعﻬﺪی به ﮐﻞ دارایﯽﻫا
با بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام ،ﻣﯽتﻮان ﻫر ﭼه گردش اﻗالم تعﻬﺪی به ﮐﻞ دارایﯽﻫا برای شرﮐتﯽ در یﮏ ﺳال بیشتر باشﺪ ،اﺣتمال دریاﻓﺖ بازده
ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام برای آن شرﮐﺖ در آن ﺳال ﮐمتر ﻣﯽشﻮد .با تﻮﺟه به نتیﺠه ایﻦ ﻓرضیه به شرﮐﺖﻫای ﺳرﻣایهگﺬاری ﭘیشﻨﻬاد ﻣﯽشﻮد برای
ﭘیﺶبیﻨﯽ ﺳﻬام شرﮐﺖ از ﻣعیارﻫای ﮐیفیﺖ اﺳتفاده ﮐﻨﻨﺪ .با تﻮﺟه به نتیﺠه ﻓرضیهی ششم ﻣبﻨﯽ بر وﺟﻮد رابﻄهی ﻣعﻨﯽدار بیﻦ ﻣتﻐیرﻫای
نسبﺖ ارزش دﻓتری به ارزش بازار ،نسبﺖ ﺳﻮد ﻫرﺳﻬم به ﻗیمﺖ ﺳﻬام ،ﺟریان وﺟه نقﺪ ناشﯽ از انتشار ﺳﻬام و اﻓﺖ ﻓروش با بازده ﻣﻨفﯽ
ﺳﻬام ،ﻣﯽتﻮان ﻫر ﭼه ﻣتﻐیرﻫای نسبﺖ ارزش دﻓتری به ارزش بازار ،نسبﺖ ﺳﻮد ﻫرﺳﻬم به ﻗیمﺖ ﺳﻬام و ﺟریان وﺟه نقﺪ ناشﯽ از انتشار
ﺳﻬام برای شرﮐتﯽ در یﮏ ﺳال بیشتر باشﺪ ،اﺣتمال دریاﻓﺖ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام برای آن شرﮐﺖ در آن ﺳال ﮐمتر ﻣﯽشﻮد ،در عیﻦ ﺣال،
ﻫر ﭼه اﻓﺖ ﻓروش شرﮐﺖ بیشتر باشﺪ ،اﺣتمال دریاﻓﺖ بازده ﻣﻨفﯽ ﺳﻬام برای آن شرﮐﺖ بیشتر ﻣﯽشﻮد ﮐه ایﻦ نتیﺠه با ﭘﮋوﻫﺶ ﻣقﺪم و
ﻫمﮑاران ( )9313ﻣﻄابقﺖ دارد .با تﻮﺟه به ایﻦ ﻓرضیه ششم به شرﮐﺖﻫای ﺳرﻣایهگﺬاری و نﻬادﻫا ﺳرﻣایهگﺬری ﺧاطر نشان ﻣﯽشﻮد،
ﻣعیارﻫای تﻮرﭘیﺪو را عاﻣلﯽ ﻣﻬمﯽ برای اﻓزایﺶ بازده ﺳﻬام در نظر گیرنﺪ .ﻫمﭽﻨیﻦ تﻮصیه ﻣﯽشﻮد برای اﺟتﻨاب از دریاﻓﺖ بازده ﻣﻨفﯽ
ﺳﻬام از اﻓﺖ ﻓروش ﺟلﻮگیری ﮐﻨﻨﺪ .به عالوه به ﺳرﻣایهگﺬران ﭘیشﻨﻬاد ﻣﯽشﻮد شرﮐﺖﻫایﯽ را ﮐه ﻓروش آنﻫا نسبﺖ به ﺳال گﺬشته
ﮐاﻫﺶ یاﻓته را برای ﺳرﻣایهگﺬاری انتﺨاب نﮑﻨﻨﺪ.
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