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چکیذُ
پظٍّؾّبیهجتٌیثشهبلیسفتبسیًـبًگشٍسٍداػتثٌبّبیفشاٍاًیدسثبصاسّبیهبلیهیثبؿذًٍتبیجحبكلاصآًْب
هـخقهیؼبصدکِپذیذّْبیسٍاًـٌبختیًمؾهْویدستؼییيسفتبسثبصاسّبیهبلیداسًذ.

دسایيپظٍّؾثباتکبءثِهجبًیًظشیهبلیسفتبسیثِثشسػیٍاکٌـْبیسفتبسیػشهبیِگزاساىدسثبصُّبی
صهبًیهختلفپشداختِؿذُاػتٍثشاػبعػشیصهبًیدادُّبیهشثَطثِؿشکتّبیثَسعاٍساقثْبداس
تْشاىدسللوشٍصهبًی 1385تب 1389الگَیهتٌبػتثبثَسعاٍساقثْبداستْشاىثغَسکلیاسائِگشدیذُاػت.
اثضاسآهبسیهَسداػتفبدُتجضیٍِتحلیلهَجکهیثبؿذکِثبلذستتججیيکٌٌذگیٍتفکیکهمیبعّبی
صهبًیاهکبىتحلیلثشسٍیؿشکتّبیًوًَِآهبسیسافشاّنهیأٍسد .
ًتبیجپظٍّؾًـبىهیدّذکِػشهبیِگزاساىپغاصاخجبسخَةیبثذ،دسثبصُّبیصهبًیهختلف،هتفبٍت
ػولهیکٌٌذ.ثْگًَِایکِدسهمیبعصهبًیثلٌذهذتٍاکٌؾسفتبسیػشهبیِگزاساىلبثلهالحظْتشاصهمیبع
صهبًیکَتبُهذتهیثبؿذّ.وچٌیيثبصدّیػشهبیِگزاسیحبكلاصتغییشاتلیوتًیضدسثبصُّبیصهبًی
هختلفثؼذاصاخجبسخَةٍثذهتفبٍتاػت.ایيثبصدّیدسکَتبُهذتّنجْتثبتغییشاتػَدّشػْن(
)EPSحشکتهیکٌذٍلیدسثلٌذهذتدسخالفجْتآى.
ٍاصُّبی کلیذی:سفتبسػشهبیِگزاساى،ثیؾٍاکٌـی،هَجک،ضشیتٍاکٌؾثِػَد
عجمِثٌذیهَضَػیۺC65،D03،G14،G11

Vakilifard.phd@gmail.com
 .عضو هیات علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده اقتصاد و هدیریت،
Ali_saeedi@yahoo.com
 .عضو هیات علوی دانشگاه آزاد اسالهی واحد تهراى شوال ،دانشکده اقتصاد و هدیریت،

 .دانشجوی دکتری هدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالهی واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده اقتصاد و هدیریت
(مسئول مکبتجبت)akbareftekhari@gmail.com ،
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همذهِ
ثٌیبدگشایبىثبهغشحًوَدى«تئَسیثبصاسکبسا» ثبٍسداؿتٌذ کِثبتجضیٍِتحلیلهتغیشّبیهبلیٍ
التلبدیکلیذیهیتَاىاسصؽٍالؼیػْبمساثشآٍسدًوَد.ثشاػبعایيتئَسیّ،یچکغًویتَاًذدس
ثلٌذهذتثغَسػیؼتوبتیکثیـتشاصهیضاىسیؼکیکِهتحولؿذُاػت،ثبصدُکؼتکٌذ.دسچٌیي
ثبصاسی،لیوتػْبماًؼکبػیاصاعالػبتهشثَطثِآًْبػتٍتغییشاتلیوتّبداسایالگَیخبفٍ
لبثلپیؾثیٌیًیؼت .ثِثیبىدیگشٍ،یظگیهْنثبصاسکبساایياػتکِلیوتتؼییيؿذُدسثبصاس،
ؿبخقهٌبػجیاصاسصؽٍالؼیاٍساقثْبداساػت.اگشثبصاسًؼجتثِاعالػبتجذیذثیتفبٍتثبؿذٍ
ػکغالؼولالصمساًـبىًذّذ (یؼٌیتحلیلکٌٌذُایدسثبصاسثشایاسصیبثیٍثشسػیاثشاعالػبت
جذیذثشلیوتًجبؿذ)عجؼبکبساییًخَاّذداؿت.
اهبعیدِّ ، 90تحلیلّبیالتلبدػٌجیػشیّبیصهبًیلیوتّب،ػَدّبیًمذیٍػبیذاتثِ
ثؼظهذلّبییػَقپیذاکشدکِسٍاًـٌبػیافشادساثِثبصاسّبیهبلیاستجبطهیذاد.ثشایياػبع،
پظٍّـگشاى ثباػتثٌبّبیفشاٍاًیدسثبصاسّبیهبلیسٍثشٍؿذًذٍثِایيًتیجِسػیذًذکِپذیذّْبی
سٍاًـٌبختیًمؾهْویدستؼییيسفتبسثبصاسّبیهبلیداسًذ(ثبسثشیغٍتبلش.)2003،
دسایيپظٍّؾثباتکبءثِهجبًیًظشیهبلیسفتبسیثِثشسػیٍاکٌـْبیسفتبسیػشهبیِگزاساىدس
ثبصُّبیصهبًیهختلفپشداختِؿذُاػتٍثشاػبعػشیصهبًیدادُّبیهشثَطثِؿشکتّبیثَسع
اٍساقثْبداستْشاى،الگَیهتٌبػتثبثَسعاٍساقثْبداستْشاىثغَسکلی ًـبىدادُؿذُ اػت .ثذیي
هٌظَسپغاصاًذاصُگیشیاثشاتػَداػالهیؿشکتّبدسثَسعاٍساقثْبداستْشاىثشثبصدّیآًْب،
ٍاکٌؾسفتبسیثبصاسدسهمبثلاخجبسخَةٍثذثبتجضیٍِتحلیلهَجکهَسدػٌجؾٍهمبیؼِلشاس
خَاّذگشفت.

ثیبى هغبلِ
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ّوبىعَسکِگفتِؿذ،هغبلؼبتگؼتشدُایثشسٍیچگًَگیتلوینگیشیدسػشهبیِگزاسیٍ
تبهیيهبلیكَستگشفتِاػتٍفبکتَسّبًٍؼجتّبیهختلفیتَػظپظٍّـگشاىهختلف،ؿٌبػبییٍ
اسصیبثیؿذُاػتکِهیتَاًٌذایيتلوینگیشیساتحتتبثیشلشاسدٌّذ.
دسهَاجِْثباػتثٌبّبیفشاٍاىثبصاسّبیهبلیثِایيًتیجِسػیذًذکِپذیذُّبی

پظٍّـگشاى
سٍاًـٌبختیًمؾهْویدستؼییيسفتبسثبصاسّبیهبلیداسًذ.ثبایيٍجَدهغبلؼبتسػویٍداًـگبّی
دسایيحَصُعیدِّ1990گؼتشؽیبفت.
دسًتیجِثبٍجَداسائِتئَسیْبٍهذلّبیهختلفثٌیبدیٍتکٌیکیدسصهیٌِکبساییثبصاسٍالجتِکبسآهذی
تلوینگیشیدسثبصاسػشهبیِ،ثباًحشافْبیجذیدسایيصهیٌِهَاجْینکِتحتػٌَاىهبلیسفتبسیجلَُگش
گزاساىٍتحلیلسفتبسیسٍاًـٌبختیآًْبثیؾاصپیؾداسای
–
ؿذُاػت.ثٌبثشایيلضٍمتَجِثِسفتبسػشهبیِ
اّویتهیثبؿذًَ .ثَدىایيتئَسیًٍبؿٌبختِثَدىاثضاسهٌبػتثشایتحلیلسفتبسػشهبیِگزاساىثبػثؿذُ
پظٍّـگشدسایيپظٍّؾ،
اػتتبدسایيصهیٌِالگَّبیاًذکیدسدػتشعلشاسگیشد.دغذغٍِهؼبلِاكلی
تکیِثشهجبًیهبلیسفتبسیٍدسیبفتالگَییدسثبصاسػشهبیِایشاىثشاػبعایيتئَسیًَظَْسثشایتَجیٍِ
تحلیلسفتبسّبیصهبًیػشهبیِگزاساىاػت.دسپظٍّؾّبیلجلیثباثضاسضشیتٍاکٌؾثِػَدٍ،اکٌؾ
ػشهبیِگزاساىثِػَداػالهیآىّنًِاصدسیچِسفتبسیاًذاصُگیشیهیؿذ.حبلدسایيپظٍّؾثذًجبلایي
خَاّینثَدتبتفبٍتْبیتجییيگشیاثضاسهَجکساًیضدسچبسچَةهبلیسفتبسیجؼتجَکٌینتبثِتکویل
ثحثکوککٌذ.

هجبًی ًظزی ٍ پیؾیٌِ پضٍّؼ
اصهغبلؼبتیکِثشحَصُسفتبسیفشدیػشهبیِگزاساىتوشکضداسًذ،هیتَاىثِهمبلِاػلَیچ()1972
دسثبسُثشداؿتًبدسػتافشاداصسیؼکٍهمبالتتَسػکی ٍکبًوي ( ٍ)1974کبًويٍتَسػکی

4. Slowitch
5. Tourski
6. Kanman
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دسثبسُتلویوبتؿَْدیٍچبسچَةّبیتلویندسػبلْبی1979ٍ1974کًِمؾثٌیبدیيدس

()1979
.)1390
ایيصهیٌِداؿتِاًذ،اؿبسًُوَد(ّیجتیً،یکَهشامٍهَػَی،

)1998دسهمبلِ«سٍاًـٌبػیػشهبیِگزاسٍػکغالؼولثیؾاصحذٍکوتشاصحذثبصاس
داًیلٍّوکبساًؾ(
ٍتیتوي ()1993دسػبل1993
ػْبم»دسػبل،1998پذیذُاسیتخَداػٌبدیساؿٌبػبییًوَدًذ.جیگبدیؾ
هبُگزؿتِ)ثبصدُثیـتشیسادسػبلثؼذًؼجتثِػْبمداسایثبصدُ
ًـبىدادًذکِػْبمداسایثبصدُثبالتش(6دس
تب5
ًـبىدادُثَدًذکٍِلتیػْبمثشهجٌبیثبصدّی
3
)1985
کنتشفشاّنهیکٌذ.دسهمبثلدیثًَتٍتبلش(
دسػبلّبیثؼذ

ػبلتبسیخیستجِثٌذیهیؿًَذ،ػْبهیکِثبصدّیثیـتشیداؿتِاًذ(ثشًذگبىتبسیخی)
آًْبایيثشگـتدسثبصدّیساثِػکغالؼول

ثبصدّیکوتشیداؿتِاًذ(یؼٌیتجذیلثِثبصًذگبىآتیهیؿًَذ).

ثبتوشکضثشلَاػذؿَْدیًوبیٌذگبى
ثیؾاصحذػشهبیِگزاساىهٌتلتکشدًذ.ثًِظشایيدٍ،ػشهبیِگزاساى
هیتَاًٌذثؼیبسخَؽثیيدسهَسدثشًذگبىلجلیٍثؼیبسثذثیيدسثبسُثبصًذگبىلجلیثبؿٌذٍایياسیتهیتَاًذ
.)2005
لیوتّبسااصاسصؽراتیخَدهٌحشفػبصد(هشاداللٍَّوکبساى،
دٍهمبلِثبسثشیض ،ؿیفش ٍٍیـٌی (ٍ)1998داًیل ّ،یشؿیفش ٍػبثشاهبًیبم ()1998هذلّبی
سفتبسیساثشایتجییيػکغالؼولثیؾاصحذٍکوتشاصحذدسػغحکالىثبصاساسا


ئِ

کشدُاًذ(ثبسثشیغٍتبلش.)2003،


7. Jigadish
8. Titman
9. Barbiriz
10. Shiffer
11. Wishni
12. Daniel
13. Hirshiffer
14. Sabramaniam
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دسهذلداًیلّ،یشؿیفشٍػبثشاهبًیندٍدػتِػشهبیِگزاسهغلغٍغیشهغلغٍجَدداسد.ػشهبیِگزاساىغیش
هغلغدسهؼشماسیتلضبٍتیلشاسًویگیشًذٍلیوتػْبمتَػظػشهبیِگزاساىهغلغؿکلهیگیشدٍآًْب

ػبثشاهبًیبى.)،
دسهؼشمدٍاسیتفشااعویٌبىٍخَداػٌبدیلشاسداسًذ( 2008

هزٍری ثز پیؾیٌِ پضٍّؼ در ایزاى
ثزرعی ،ؽٌبعبیی ٍ تَصیف عجکْبی غبلت رفتبری عزهبیِگذاراى در ثبسار عْبم تْزاى

(ؿدلی

خَراعگبًی ،حغیي  ،رضبئیبى ،دکتز علی ،تْزاًی ،دکتز رضب)

یتبثیگزاسثشػجکتلوینگیشیػشهبیِگزاساىًَ،عػجکْبی
دسایيپبیبًٌبهِثبثشسػیػَاهلغیشػمال س
ی
سفتبسیافشاددسثبصاسػْبمتْشاىهـخقگشدیذّ.وچٌیيػجکْبیسفتبسیػشهبیِگزاساىصىٍهشدٍػجکْبی
سفتبسیػشهبیِگزاساىدسچْبسگشٍُػٌیًیضهَسدثشسػیٍهمبیؼِلشاسگشفت.

ًیکَهزام ّبؽن ،ععیذی ،علی)
،
عْبم
اًذاسُگیزی عکظالعول رفتبری عزهبیِگذاراى در ثبسار (،

دسایيهمبلِؿبخلیثشهجٌبیدادُّبیدسدػتشعثشا

یػٌجؾػکغالؼولسفتبسی

ػشهبیِگزاساىدسثشخَسدثبسیؼکهؼشفیؿذُکِهیتَاىاصآىثشایتَضیححشکبتلیوتیدسثبصاس
ػْبمًیضاػتفبدُکشد.
اس هذل فضبی

تجشیِ ٍ تحلیل رفتبر جوعی عزهبیِگذاراى در ثَرط اٍراق ثْبدار تْزاى ثب اعتفبدُ
حبلت(،هحوذی ،ؽبپَر ،راعی ،رضب ،لبلیجبف اصل ،عیذحغي ،گل ارضی ،غالم حغیي)

ًتبیجپظٍّؾحبضشًـبىهیدّذکِػشهبیِگزاساىدسثَسعاٍساقثْبداستْشاىثِكَستجوؼیٍ
هؼتوشاصػبهلثبصاستجؼیتهیکٌٌذ.تجؼیتجوؼیػشهبیِگزاساىاصػبهلثبصاسًٍبدیذُگشفتيهتغیشّبی

ؿَد کِسٍاثظتؼبدلیدسثَسعاٍساقثْبداس
ثٌیبدیتَػظػشهبیِگزاساىدسثَسعاٍساقثْبداسثبػثهی
تْشاىتبحذصیبدیتضؼیفؿذُ،ثبصاسثِػوتػذمکبساییهتوبیلگشدد.
تحلیل رفتبری ؽکل گیزی حجبة لیوت در ثبسار عزهبیِ(هطبلعِ هَردی ثَرط
()1376-1387صوذی ،ععیذٍ ،اعظ ثزساًی ،هحوذ ،لبعوی ،هحوذرضب)
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دسایيهمبلِثباػتفبدُاصتؼبسیفٍسٍاثظسیبضی،حجبةلیوتػْبمهؼشفیؿذُ

ٍ ػپغدس

چبسچَةًظشیِّبیسفتبسیػلتپیذایؾآىتحلیلهیؿَد.ثشاػبعًتیجِثذػتآهذُاصایي
پظٍّؾ،حجبةلیوتدسثَسعاٍساقثْبداستْشاىعیدٍسُ

1376-1387تحتتبثیشسفتبسّبی

جوؼی،هذگشاییٍؿشایظسٍاًیحبکنثشثبصاسلشاسداسد.


ضعف ضزیت ٍاکٌؼ ثِ عَد( ٍ ) ERCاّویت تحلیل رفتبری عزهبیِگذاراى

دسپظٍّـْبیهبلیثشایػٌجؾٍاکٌؾثِػَددسثبصاساصضشیتٍاکٌؾثِػَدثْشُگیشیهیؿذکِ
هؼیبسهٌبػتٍکبهلیثشایتجییيسفتبسػشهبیِگزاساىًیؼتٍتٌْبهیتَاًذهیضاىٍاکٌؾػشهبیِگزاساىدس
دسحبلیکِتحلیلسفتبسػشهبیِگزاساىکِهی
همبثلػَاهلهـخقؿذُدسثؼتشصهبًیدساصهذتساًـبىدّذ
.
تَاًذثؼیبسهَثشٍالغؿَدٍثشایتلوینّبیػشهبیِگزاسیآتیًیضساّگـبٍساٌّوبثبؿذ،ثِاثضاسهٌبػجتشی
ثشایتحلیلًیبصداسد.یؼٌیهبدسایيپظٍّؾثِدلیلاّویتتحلیلسفتبسػشهبیِگزاساىثبالخقدسچبسچَة
هبلیسفتبسیاصاثضاستجضیٍِتحلیلهَجکثْشُخَاّینثشدکِلذستتحلیلثؼیبسهٌبػتٍلَیدستحلیل
.)2008
اثؼبدصهبًیػشیّبیصهبًیداسد(فبًگًٍلیش،

ًظزیِّبی کلی هزتجط

ًظشیِّبیهشتجظثبایيپظٍّؾدسدػتِثٌذیّبیصیشلبثلاسائِّؼتٌذۺ
 -سٍاًـٌبػیؿٌبختی؛ٍاتؼَى( ،)1913لیجشهيًٍبتؼَالع(

،)1970گشیٌَالذ( ،)1980

سیؼیبسدی()2008اػکبال()2008
 التلبدسفتبسی؛کبهِشِس(،)2003گیالد()1986 هبلیسفتبسی؛اػلَیچ( ،)1972تَسػکیٍکبًويٍلیٌتٌش( ،)1974دیثًَتٍتبلش( ،)1985جیگبدیؾٍتیتوي( ،)1993اٍلؼي( ٍ،)1998اًیلِّ،شؿیفشٍػبثشاهبًیبم( ،)2008 (ٍ)1998
ثبسثشیغ(،)2003ایلوبًي(ًَ،)2012فؼٌیگشٍثیکش()2012
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 تلوینگیشیؿَْدی؛تَسػکیٍکبًوي( ّ،)1979یگٌیض( ،)1996اػکبال( ،)2008پَئتضٍسٍئٌضی(،)2011سٍآگبسػیب()2011
 -تلوینگیشیؿَْدی،ؿَْدًوبیٌذگیٍدیشپزیشی؛ثِشاثبصٍى(

،)2000ثلیٌؼکیٍ

اػتشاًگ()2011
 افؼَػگشیضی؛ثل،سٍهش،جبػي( )1982)1997
 ثیـَاکٌـیٍکوَاکٌـی؛گشیفیي(،)1992اسًٍیگفیـش(،)1930ؿفیش،دایوًَذٍتَسػکی()2012
،)2012تَسػتي،ثبخهيٍکشهٌب(
جشٍایغٍادى(،)1997ؿیجٍاىٍّیت(
 تَسؽتأخّش؛جیگبدیؾٍتیتوي( ،)1993دیجًَت( )1993 ًَػبًبتافشاعیلیوتٍداساییْب؛ؿیلش( )1979 ثیؾٍاکٌـی؛صاٍادافؼکیٍّوکبساى()2004 ثبٍستغییشٍضؼیت؛ثلوفیلذٍّیلض()2002 ؿَْدثشجؼتگیٍدػتشػیاعالػبت؛چبىٍّوکبساًؾ()2004
ًظزیِّبی پؾتیجبى

ًظشیِّبیپـتیجبىپظٍّؾحبضشػجبستٌذاصۺ
 حزکت تذریجی لیوت پظ اس اعالى عَد :دسایيًظشیِکِثشًبسدٍتَهبع( ،)1990آیکي -ثشی(  )1995اسائًِوَدُاًذ،لیوتّبثشخالفلَاػذثبصاسکبسا،پغاصاػالمافضایؾػَدثب
کوَاکٌـیسٍثشٍؿذٍُلیوتػْبمثِکٌذیسؿذهیکٌذ.
 ٍاکٌؼ حجن ٍ ارسػ خزیذ عْبم پظ اس اعالم عَد غیزهٌتظزُ :دسایيًظشیِکِلی( )2000اسائًِوَدُاػت،پغاصاػالمػَدغیشهٌتظشُ،حجنٍاسصؽخشیذػْبمافضایؾهییبثذٍ
ثبلؼکغپغاصاػالمصیبىغیشهٌتظشُ،حجنٍاسصؽفشٍؽػْبمافضایؾهییبثذ.
فزضیِّبی پضٍّؼ
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ثبتَجِثِهغبلؼبتاًجبمؿذٍُثشسػیادثیبتًظشیهشثَطثِپظٍّؾ،فشضیِّبیصیشثشای
آصهَىدادُّبیجوغآٍسیؿذُاصًوًَِآهبسیهٌتختدسثَسعاٍساقثْبسداستْشاىدسًظشگشفتِ 
ؿذٍ،هَسدآصهَىلشاسخَاّذگشفت.
.1ػشهبیِگزاساىدسثبصُّبیصهبًیهختلفپغاصاخجبسخَةیبثذهتفبٍتػولهیکٌٌذ.
.1-1ػشهبیِگزاساىدسثبصُصهبًیکَتبُهذتثؼذاصتؼذیالتػَداػالهیافشاعیػولهیکٌٌذ.
.2-1ػشهبیِگزاساىدسثبصُصهبًیثلٌذهذتثؼذاصتؼذیالتػَداػالهیػبدیسفتبسهیکٌٌذ.
 .2ثبصدّیػشهبیِگزاسیحبكلاصتغییشاتلیوتدسثبصُّبیصهبًیهختلفپغاصاخجبسخَةیبثذ
هتفبٍتاػت.
 .1-2ثبصدّیحبكلاصتغییشاتلیوتدسثبصُصهبًیکَتبُهذتّوؼَثبتؼذیالتػَداػالهیهیثبؿذ.
 .2-2ثبصدّیحبكلاصتغییشاتلیوتدسثبصُصهبًیثلٌذهذتّوؼَثبتؼذیالتػَداػالهیًویثبؿذ.

رٍػ ؽٌبعی پضٍّؼ
ایيپظٍّؾاصًَعکبسثشدیهیثبؿذٍثشاػبعسٍؽّوجؼتگیاًجبمهیپزیشد.

هتغیزّبی پضٍّؼ

هتغیشّبیپظٍّؾثِدٍدػتِهؼتملٍٍاثؼتِثِؿشحصیشتمؼینهیؿًَذۺ
هتغیشّبیٍاثؼتِۺ
کِثبهتغیشًوبیٌذُحجنهؼبهالتػٌجیذُؿذُاػت؛

الف)سفتبسػشهبیِگزاساى(افشاعیٍػبدی)
ة)ثبصدّیحبكلاصتغییشاتلیوت
هتغیشّبیهؼتملۺ
ػَداػالهی

ًوبیٌذُتؼذیالتEPSػٌجیذُؿذُاػت؛ة)
الف)اخجبسخَةیبثذکِثبهتغیش

رٍػ جوع آٍری دادُّب
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سٍؽگشدآٍسیدادُّبکتبثخبًِایٍهیذاًیهیثبؿذ.صهیٌٍِادثیبتپظٍّؾثباػتفبدُاصهغبلؼبتکتبثخبًْبی
گشدآٍسیؿذُاػتّ .وچٌیيدادُّبیهَسدًیبصؿبهلاعالػبتهبلیهٌتـشؿذُؿشکتّبیپزیشفتِؿذُدسثَسع
اٍساقثْبداستْشاىاصعشیكهـبّذٍُاصػبیتثَسعاٍساقثْبداستْشاىثذػتآهذُاػت.


جبهعِ آهبری ٍ حجن ًوًَِ

جبهؼِآهبسیهتـکلاصکلیِؿشکتّبیفؼبلدسثَسعاٍساقثْبداستْشاىهیثبؿذ.ثشایتؼییي
حجنًوًَِؿشکتّبیهَسدثشسػی،دسایيتحلیلاثتذاثبیذثشآٍسدیاصضشیتّوجؼتگیهَسد
اًتظبسداؿتِثبؿینّ.وچٌیيثبیذػغحاعویٌبى ٍثبصُاعویٌبى ًتبیجساتؼییيًوَد.دس پظٍّؾّبی
سفتبسی،ػغحاعویٌبى ٍ%95ثبصُاعویٌبى ،%5همبدیشپزیشفتِؿذُایّؼتٌذ.ثٌبثشایي،حجنًوًَِ
تلبدفیهؼبدل63ؿشکتثشآٍسدؿذ(تیلَس.)1998،
ثباػتفبدُاصجذٍلتؼییيحجنًوًَِ(آلجیٌبٍاٍلجٌیکٍ)2003 ،هحبػجبتهشثَعِ،حجنًوًَِ
تلبدفیهؼبدل63ؿشکتثشآٍسدؿذ.
دادُّبیهَسدثشسػیدسایيپظٍّؾ،اصدادُّبیهٌتـشؿذُهشثَطثِؿشکتّبیًوًَِآهبسیثذػتآهذُ
1385تب1389هیثبؿذ.ثشایياػبع،ػشیصهبًیکلیِدادُّبیسٍصاًِ
اػت.ثبصُصهبًیهَسدثشسػی،ػبلّبی
هشثَطثِحجنهؼبهالت،لیوتٍتؼذیالتػَداػالهیؿشکتّبیػضًَوًَِآهبسیدسثبصُصهبًیهَسدثشسػی
ؿٌبػبییؿذٍُدستجضیٍِتحلیلآهبسیهَسداػتفبدُلشاسگشفتِاػت.


رٍػّب ٍ اثشار تجشیِ ٍ تحلیل دادُّب

دسایيهغبلؼِثشایکویػبصیٍاکٌـْبیسفتبسیػشهبیِگزاساىاص«حجنهؼبهالتػْبم»ثِػٌَاى
هتغیشًوبیٌذُ سفتبساػتفبدُؿذُاػت.
سٍؽآهبسیهَسداػتفبدُثْوٌظَستجضیٍِتحلیلدادُّبدسایيپظٍّؾ،اثضاسآهبسیتجضیٍِ
تحلیلهَجکاػت.

15. Confidence Level
16. Confidence interval
17. Proxy
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ساثغِهتغیش«حجنهؼبهالتػْبم»ثباخجبسهٌتـشُدسهَسدػَداػالهی،ثباػتفبدُاصتحلیلهَجک(ٍاسیبًغ،
کٍَاسیبًغٍّوجؼتگیهَجک)دسثبصُّبیصهبًیهختلفهَسدثشسػیلشاسهیگیشد.
اثضاسهَجکعیفهتٌَػیاصفیلتشّبٍؿشایظساؿبهلهیؿَد.ایياثضاسپغاصهغبلؼبتثؼیبسثِ
ؿکلصیشدسایيپظٍّؾاػتفبدُؿذُاػتۺ
فیلتشهَجکۺ)LA(8هیثبؿذ
ؿشایظهشصیۺثبصتبثی)(Reflexiveهیثبؿذ
تجذیلهَجکۺتجذیلگؼؼتِثبثیـتشیيّوپَؿبًی) (MODWTهیثبؿذ.
ثذیيهٌظَساثتذادیتبیهشثَطثِّشؿشکتثغَسهجضاتحلیلٍػپغثبتکٌیکٍاسیبًغهَجک
ًتبیجثبّنهمبیؼِهیؿًَذ.
دسحمیمتدستجذیلهَجکًیضثِهبًٌذتجذیلفَسیِیکتبثغیبػشیصهبًیثِكَست
هجوَػِ ایاصجوالتثبتَاثغپبیِهَجکثیبىهیؿَد؛ثبایيتفبٍتکِتَاثغهَجکثِهبًٌذػیٌَع

ٍکؼیٌَعًجَدٍُدسثشگیشًذُپبساهتشهمیبعّؼتٌذ(جفشدٍّوکبساى.)2001،

یکهفَْمعجیؼیدسػشیّبیصهبًیهبلیٍ،یظگیچٌذهمیبػیثَدىآًْبػت.یؼٌییکػشی
صهبًیهـبّذُؿذُ،هوکياػتػبختبسّبیهتؼذدیداؿتِثبؿذکِّشکذامدسهمیبعصهبًیهتفبٍتی
اتفبقهیبفتذ(جفشدٍّوکبساى.)2001 ،سٍؽّبیهجتٌیثشهَجکهیتَاًٌذایيًَعاصػشیّبی
صهبًیساثِچٌذصیشػشیتجضیِکٌٌذکِّشکذاماصایيصیشػشیّبساهیتَاىثِهمیبعصهبًی
خبكیًؼجتداد.فشآیٌذّبیهَجَددسایيهمیبعّبیصهبًیهتفبٍت -کِدسكَستػذماػتفبدُاص
تفکیکهَجک،لبثلتـخیقًیؼتٌذ –هیتَاىثبسٍؽّبیهجتٌیثشهَجکتفکیکًوَدٍػپغثب
اػتفبدُاصاثضاسّبیهؼوَلػشیّبیصهبًیهَسدتحلیللشاسداد.
تجذیلهَجکاصعشیكتمؼینتغجیمیكفحِصهبى –فشکبًغ،تفکیکپزیشیهٌبػتفشکبًغدس
فشکبًغّبیپبییيٍتفکیکپزیشیهٌبػتصهبىدسفشکبًغّبیثبالسادساختیبسلشاسهیدّذ.ایي
خبكیتتحتػٌَاىتحلیلچٌذتفکیکی ؿٌبختِهیؿَد(گبلگبتی.)2008،

18. Maximal Overlap Wavelet Transform
19. Multiresolution analysis
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ػالٍُثشتحلیلچٌذتفکیکی،سٍؽّبیهجتٌیثشهَجکهیتَاًٌذؿکلدیگشیاصتغییشاتٍ
ػبختبسٍاثؼتگیثشخیاصفشآیٌذّبیتلبدفیساثشاػبعهمیبعدساختیبسلشاسدٌّذ(گبلگبتی.)2008،
ٍاریبًظ هَجک :اگش{ }Xیکفشآیٌذتلبدفیهبًبثبٍاسیبًغ σ2Xثبؿذٍٍاسیبًغهَجکدس

همیبعjساثِكَستσ2X,jتؼشیفکٌین،داسینۺ
= σ2X

∞
2
j=1 σX,j



ٍٍاسیبًغهَجکدسهمیبع،jثٌبثِتؼشیفػجبستاػتاصۺ
} σ2X,j = var{ωj,t

کٍَاریبًظ هَجک :یکثشآٍسدکٌٌذُثذٍىتَسؽاصکٍَاسیبًغهَجکثشاػبعتجذیل
MOWTاصػجبستصیشلبثلحلَلاػتۺ


X Y
N−1
t= L J−1 ωj,t ωj,t

N−1

1
Nj

= γXY ,j



ّوجغتگی هَجکٍ :دسًْبیتیکثشآٍسدکٌٌذُ MODWTاصضشایتّوجؼتگیهَجکثشای

همیبعٍjتبخیشτاصػجبستصیشلبثلحلَلاػتۺ


γτ,XY ,j
σX ,j σY ,j

= ρτ,XY ,j

دسایيهغبلؼِاصثشآٍسدکٌٌذّْبیثبالثشایثشسػیاستجبطاخجبسًبگْبًیثبسفتبسػشهبیِگزاساى
(حجنهؼبهالت)اػتفبدُؿذُاػت(گبلگبتی.)2008،
داثـیض(  )1992یکخبًَادُاصفیلتشّبیفـشدُساثبعَلّبیهختلفتَػؼِدادُاػتکِثًِبم
فیلتشّبیخبًَادُ ( LAحذاللًبهتمبسى)ؿٌبختِهیؿًَذ.ایيًَعخبًَادُاصفیلتشّبیهَجک،ثِ

20. Least Assymetric
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دلیلّوتشاصیدلیكصهبىثیيضشایتهَجکدسهمیبعّبیهختلفٍػشیصهبًیاكلی،دستحلیل
هَجکػشیّبیصهبًیثؼیبسهفیذاػت(داثـیض.)1992،
تجذیلگؼؼتِهَجک   DWTکِػشیصهبًیاكلیساثِضشایتهَجکتجذیلهیکٌٌذ،اص
عشیكالگَسیتنّشهیهلت()1989ثِدػتهیأیذ .
DWTدٍایشادػوذُداسدۺ
حجنًوًَِثبیذثش2jتمؼیوپزیشثبؿذ.
ضشایتهَجکٍهمیبعًؼجتثِاًتمبل،ثبثتًیؼتٌذ.
یکتجذیلجبیگضیيثشای ،DWTتجذیل  MODWTاػتکِدٍایشادرکشؿذُدسهَسد
DWTساًذاسد .اصآًجبییکِحجنًوًَْْبیػشیّبیصهبًیهَسداػتفبدُدسایيهغبلؼِ،ضشیجیاص
ً 2jیؼتٌذ،دسایيهغبلؼِاصتجذیلMOWTاػتفبدُؿذُاػت.
یبفتْْبی پضٍّؼ
دسایيلؼوتثباػتفبدُاصًتبیجثِدػتآهذُاصتحلیلّبیهَجکثِثشسػیفشضیِّبیپظٍّؾ
هیپشداصین.ثشایایيهٌظَسدسجِّوجؼتگیثیيصهبىاػالم ٍٍ EPSاکٌؾػشهبیِگزاساىثِلیوت
اػالهیثشایکلیِؿشکتّبیًوًَِ،دسهمیبعصهبًیهختلفهَسدثشسػیلشاسهیگیشدٍ.اکٌؾ
ػشهبیِگزاساىثباػتفبدُاصهتغیشحجنهؼبهالتػْبمهؼبهلِؿذُهَسدثشسػیلشاسگشفتٍِهمیبع
صهبًیهختلفهؼشفکَتبُهذت،هیبىهذتٍثلٌذهذتّؼتٌذ.
همیبعهتٌبظشثِافكصهبًی
همیبعتفکیکؿذًذ1 .
ّبیصهبًیثِ
6
دستحلیلّبیاًجبمؿذُایيهغبلؼِ،ػشی
سٍصاػتٍثِّویيتشتیتتبهمیبع
.6
هتٌبظشثِافكصهبًیتب8
4
سٍص،همیبع
2
2تب4
ثبحجنهؼبهالتثشایتبخیشاتهثجتٍهٌفیاػالمتؼذیالتتب
36
EPS
ّوچٌیيّوجؼتگیاػالمتؼذیالت
ثِایيهؼٌبکِثشایّشهمیبعصهبًیّ،وجؼتگیاػالمتؼذیالتثبحجنهؼبهالتاص
36
سٍصهحبػجِؿذُاػت.

21. Discrete Wavelet Transform
22. Maximal Overlap Discrete Wavelet Transform
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ًوَداسؿوبسًُوًَْبیاصایيهحبػجبتسا
،1
36سٍصپغاصآىهحبػجِؿذُاػت.
سٍصلجلاصاػالمتؼذیالتتب
ثشایّش6همیبعصهبًیدسیکیاصؿشکتّبیًوًَِآهبسی(آرسآة)ًـبىهیدّذ.
عجكًوَداس ،1دسهمیبعّبیصهبًیکَتبُیؼٌیهمیبعّبی ،2 ٍ1ثضسگیّوجؼتگی  ثیيدٍهتغیش
اػالمتؼذیالتٍحجنهؼبهالتدسّوِتبخیشاتهثجتٍهٌفیً،ضدیکثِكفشاػت،دسحبلیکِدس
همیبعّبیصهبًیثلٌذ،ثٍِیظُهمیبعّبی،6ٍ5ایياستجبطلَیتشهیؿَد.
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نمودار :1نتبیج تحلیل همجستگی متقبثل موجک ثرای یکی از شرکتهبی نمونه آمبری (آذرآة)
ثزرعی ٍ تحلیل فزضیِ اٍل ٍ فزضیِ ّبی فزعی آى

ًتبیجتحلیلّوجؼتگیهتمبثلهَجکثشایؿشکتهَسداؿبسُدسثخؾ ً1-5ـبىهیدّذکِثب
اػالمتؼذیالت ، EPSحجنهؼبهالتتٌْبدسهمیبعّبیصهبًیثلٌذهذتیؼٌیهمیبعصهبًی 5ثِثبال
کًِضدیکثِیکهبُاػت،تغییشهییبثذ(افضایؾحجنهؼبهالتثبافضایؾ

ٍEPSکبّؾآىثب

کبّؾ.)EPS
ّبی،
ًوَداسً 2ـبىهیدّذکِثشایؿشکتّبیهَسدثشسػیّ،وجؼتگیدسّیچهَسدیدسهمیبع2ٍ1
یؼٌیدسکَتبُهذت،هؼٌبداسًیؼت.تٌْبثشای

1.7دسكذ اصؿشکتّبّوجؼتگیدسهمیبع
13
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هؼٌیداساػتٍدسهمیبعّبی 6 ٍ5 ،4ثِتشتیتثشای %43.3 ٍ%28.3،%13.3اصؿشکتّبهؼٌیذاس 
اػت.



نمودار :2نتبیج تحلیل همجستگی متقبثل موجک ثرای کل شرکتهبی نمونه آمبری

ثٌبثشایيًتیجِگیشیهیؿَدکِحجنهؼبهالتپغاصاػالمتؼذیالت EPSدسکَتبُهذتتغییش
هؼٌبداسیًذاسد  .تغییشاتحجنهؼبهالتثِتذسیجدسهمیبعّبیصهبًیثلٌذتشٍثِخلَفاصهمیبع
 5ثِثؼذیؼٌیًضدیکثِیکهبٍُثؼذاصآىافضایؾهییبثذ.
ثٌبثشایيفشضیِاٍلپظٍّؾسدًویؿَد.یؼٌیػشهبیِگزاساىپغاصاخجبسخَة
یبثذ،دسثبصُّبیصهبًیهختلف،هتفبٍتػولهیکٌٌذاهبگضاسّْبی
هیؿًَذ.

ثزرعی ٍ تحلیل فزضیِ دٍم ٍ فزضیِ ّبی فزعی آى

14
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ثِهٌظَسثشسػیفشضیِدٍم،اثتذاػشیصهبًیلیوتسٍصاًِػْبمؿشکتّبیًوًَِهحبػجٍِػپغ
دٍتحلیلهَجکثِؿشحصیشثشایاسصیبثیثبصدّیدسهمیبعّبیصهبًیهختلفاًجبمؿذُاػتۺ
الف) تحلیل MOWT

 :ثباػتفبدُاصایيتجذیل،ػشیصهبًیلیوتثِهمیبعّبیصهبًیتـکیل -

دٌّذُآىتجضیِهیؿَدً.وَداس ً، 3تبیجایيتجذیلساثشایػشیصهبًیثبصدّیػْبمؿشکتآرسآة
ًـبىهیدّذۺ
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نمودار  :3نتبیج تحلیل  MOWTثرای یکی از شرکتهبی نمونه آمبری ( آذرآة)

ًوَداسd1ثِهمیبعصهبًی 2تب 4سٍصٍ d2تب d4ثِهمیبعّبی 32-16 ،16-8،8-4سٍصهشثَط
اػتًs4 ،یضثِهمیبعصهبًیثیؾاص

1هبُهشثَطاػت(ثلٌذهذت)ً.تبیجایي
اػتفبدُهیؿَد کِفشضیِدٍمساهَسدآصهَى

تحلیلثِػٌَاىٍسٍدیثشایتحلیلثؼذی
لشاسهیدّذ.

ة) تحلیل ٍاریبًظ هَجک  :ایيتحلیلثباػتفبدُاصًتبیجتحلیلپیؾٍثشایتفکیکٍاسیبًغ
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ػشیصهبًیثبصدّیثِهمیبعّبیصهبًیتـکیلذٌّذُآىاًجبمهیؿَدً.وَداس ً،4تیجِایيتحلیلسا
ثشایؿشکتآرسآةًـبىهیدّذۺ









نمودار  :4واریبنس موجک سری زمبنی ثبزدهی ثر حست مقیبسهبی زمبنی

ساثغِسیبضیٍاسیبًغهَجکثشایثشسػیفشضیِدٍمثًِحَیتغییشیبفتِاػتکٍِاسیبًغثبال
هتٌبظشثبافضایؾلیوتٍٍاسیبًغپبییيهتٌبظشثبکبّؾلیوتثبؿذ.
ٍاسیبًغهَجکػشیصهبًیلیوتکِثشحؼتهمیبعّبیصهبًیهختلفهحبػجٍِدسًوَداس 4
تشػینؿذُاػت،ثٍِضَحًـبىهیدّذکِدسکَتبُهذت،تغییشاتلیوتّوؼَثبتؼذیالتػَداػالهی
هیثبؿذٍلیثبافضایؾهمیبعصهبًی،تغییشاتلیوتدسخالفجْتتؼذیلػَداػالهیحشکتهیکٌذ.
رکشایيًکتِضشٍسیاػتکِدسكَستاػتفبدُاصدادُّبیهبّیبًِیبػبالًِهوکياػتًتبیجثِکلی
هتفبٍتثبؿٌذ .ایيًتیجِثشایکلیِؿشکتّبیًوًَِثِّویيكَستاػت.یؼٌیلیوتدسکَتبُهذت
افضایؾٍدسثلٌذهذتکبّؾهییبثذً .تبیجتحلیلّبیالفٍةثشایکلیِؿشکتّبیًوًَِهحبػجِؿذُ
اػت .ثٌبثشایيًتبیجتحلیلهَجکدسهمیبعصهبًیهَسداػتفبدُدسایيپظٍّؾًـبىهیدّذکِپغاص
تؼذیالتهثجتػَداػالهی،دسکَتبُهذت،سؿذلیوتّبثبػثافضایؾثبصدّیحبكلاصتغییشاتلیوتٍ
پغاص
دسثلٌذهذتثبهتؼبدلؿذىلیوت،ثبػثکبّؾثبصدّیحبكلاصتغییشاتلیوتهیؿَدّ.وچٌیي
16
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کبّؾثبصدّیحبكلاصتغییشاتلیوت

تؼذیالت هٌفیػَداػالمی،دسکَتبُهذت،کبّؾلیوتّبثبػث
ؿَد
هت ،ثبػثافضایؾثبصدّیحبكلاصتغییشاتلیوتهی .
ٍدسثلٌذهذتثبهتؼبدلؿذىق
ی
الجتًِتبیجحبكلاصتحلیلّبیفَقًـبىهیدّذکِثغَسکلیدسکَتبُهذتپغاصتؼذیالت
ػَداػالهیػالٍُثشثبصدّیحبكلاصتغییشاتلیوت،کلثبصدّیًیضّنجْتثبتؼذیالتحشکت
هیکٌذ.یؼٌیدسکَتبُهذتثبصدّیپغاصتؼذیالتهثجتافضایؾٍپغاصتؼذیالتهٌفیکبّؾ
هییبثذ.اهبدسثلٌذهذتفمظثبصدّیحبكلاصتغییشاتلیوتلبثلتحلیلاػت.پغفشضیِدٍم
پظٍّؾٍگضاسّْبی2-2ٍ1-2تبییذهیؿًَذ.

ثحث ٍ ًتیجِ گیزی
ثشسػیّبیآهبسیٍتحلیلّبیاًجبمؿذُ ً،تبیجصیشسادسهَسدفشضیِّبیپظٍّؾًـبى
هیدّذۺ
 .1-7عزهبیِگذاراى در ثبسُّبی سهبًی هختلف پظ اس اخجبر خَة یب ثذ هتفبٍت عول هیکٌٌذ.
 .1-1-7عزهبیِگذاراى در ثبسُ سهبًی کَتبُهذت ثعذ اس تعذیالت عَد اعالهی افزاطی عول هیکٌٌذ.
 .2-1- 7عزهبیِگذاراى در ثبسُ سهبًی ثلٌذهذت ثعذ اس تعذیالت عَد اعالهی عبدی رفتبر هیکٌٌذ.

اصتحلیلّبیآهبسیحبكلاصتجضیٍِتحلیلّوجؼتگیهتمبثلهَجکچٌیيًتیجِگیشیهیؿَد
کِحجنهؼبهالتپغاصاػالمتؼذیالت EPSدسکَتبُهذتتغییشهؼٌبداسیًذاسد.تغییشاتحجن
هؼبهالتثِتذسیجدسهمیبعّبیصهبًیثلٌذتشٍثِخلَفاصهمیبع 5ثِثؼذیؼٌیًضدیکثِیکهبُ
ٍثؼذاصآىافضایؾهییبثذ.ثٌبثشایيفشضیِاٍلپظٍّؾسدًویؿَد.یؼٌیػشهبیِگزاساىپغاصاخجبس
خَةیبثذ،دسثبصُّبیصهبًیهختلف،هتفبٍتػولهیکٌٌذاهبگضاسّْبی2.1ٍ1.1ػکغهیؿًَذ.

ثبسدّی عزهبیِگذاری حبصل اس تغییزات لیوت در ثبسُّبی سهبًی هختلف پظ اس اخجبر خَة
یب ثذ هتفبٍت اعت.
ثبسدّی حبصل اس تغییزات لیوت در ثبسُ سهبًی کَتبُهذت ّوغَ ثب تعذیالت عَد اعالهی هیثبؽذ.
ثبسدّی حبصل اس تغییزات لیوت در ثبسُ سهبًی ثلٌذهذت ّوغَ ثب تعذیالت عَد اعالهی ًویثبؽذ.
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ٍاسیبًغهَجکػشیصهبًیلیوتکِثشحؼتهمیبعّبیصهبًیهختلفهحبػجِ



ؿذُاػت،ثٍِضَحًـبىهیدّذکِدسکَتبُهذت،تغییشاتلیوتّوؼَثبتؼذیالت



ػَداػالهیهیثبؿذٍلیثبافضایؾهمیبعصهبًی،تغییشاتلیوتدسخالفجْتتؼذیل



ػَداػالهیحشکتهیکٌذ .ایيًتیجِثشایکلیِؿشکتّبیًوًَِثِّویيكَستاػت.ثٌبثشایي
ًتبیجتحلیلهَجکدسهمیبعصهبًیهَسداػتفبدُدسایيپظٍّؾًـبىهیدّذکِپغاصتؼذیالت
هثجتػَداػالهی،دسکَتبُهذت،سؿذلیوتّبثبػثافضایؾثبصدّیحبكلاصتغییشاتلیوتٍدس
ثلٌذهذتثبهتؼبدلؿذىلیوت،ثبػثکبّؾثبصدّیحبكلاصتغییشاتلیوتهیؿَد.
ّوچٌیي پغاصتؼذ یالت  هٌفیػَداػالمی،دسکَتبُهذت ،کبّؾلیوتّبثبػث کبّؾثبصدّی
حبكلاصتغییشاتلیوت ٍدسثلٌذهذتثبهتؼبدلؿذىقیهت ،ثبػثافضایؾثبصدّیحبكلاصتغییشات
لیوتهیؿَد.


الجتًِتبیجحبكلاصتحلیلّبیفَقًـبىهیدّذکِثغَسکلیدسکَتبُهذت
پغاصتؼذیالتػَداػالهیػالٍُثشثبصدّیحبكلاصتغییشاتلیوت،کلثبصدّیًیضّن



جْتثبتؼذیالتحشکتهیکٌذ.یؼٌیدسکَتبُهذتپغاصتؼذیالتهثجتثبصدّیافضایؾ



ٍپغاصتؼذیالتهٌفیثبصدّیکبّؾهییبثذ.اهبدسثلٌذهذتفمظثبصدّیحبكلاص



تغییشاتلیوتلبثلتحلیلاػت.پغفشضیِدٍمپظٍّؾٍگضاسّْبی

2-2 ٍ1-2تبییذ 

هیؿًَذ.

جوع ثٌذی کلی



ًتبیجحبكلاصایيپظٍّؾساهیتَاىثلَستکلیدسالگَیصیشجوغثٌذی
کشدۺ

کاهش حجن هعاهالت

ثبات حجن هعاهالت
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افسایش حجن هعاهالت

ثبات حجن هعاهالت

یکهاه و باالتر

کوتر از یکهاه

تعدیل هثبت

تثبیت بازدهی

رشد بازدهی

تَضیحبت

دسالگَیفَقً،تبیجحبكلاصتحلیلحجنهؼبهالتدسهمیبعصهبًییکهبٍُثبالتشتٌْبثشای
%43اصؿشکتّبلبثلاتکبػت.
ثشسػیّبًٍتبیجفَقًـبىاصسفتبستَدَّاسدسثَسعاٍساقثْبداستْشاىداسد.صیشادسثلٌذهذتٍ
پغاصهـخقؿذىتؼذیالتهثجتیبهٌفی(دسًتیجِافضایؾیبکبّؾثبصدّی)ٍثبحشکتثبصاسدس
حجنهؼبهالتسفتبستَدَّاسًوبیبىهیؿَد.
فشکبًغدادُّبیهَسداػتفبدُدسایيپظٍّؾسٍصاًِهیثبؿذ.

پیؾٌْبدّبیی ثزای پضٍّؼّبی آتی
.1-8اػتفبدُاصدادُّبیثبفشکبًغپبییيتش(ّفتگی،هبّبًٍِػبالًِ)یبثبالتش(کوتشاصیکسٍص)
هیتَاًذًتیجِهتفبٍتیداؿتِثبؿذ.ثٌبثشایيیکیاصصهیٌْْبیهْندس

پظٍّؾّبیآیٌذُهیتَاًذ

ثشسػیدادُّبیثبفشکبًغپبییيتشثبؿذ.
.2-8اًتخبةیکكٌؼتخبفثِػٌَاىجبهؼِآهبسیهَضَعپظٍّؾ
.3-8ثشسػیتبثیشاتهتغیشّبییغیشاصػَداػالهیهبًٌذهتغیشّبیهحیظداخلی
ٍخبسجی
 .4-8تجییيساثغِچٌذهتغیشثشسفتبسػشهبیِگزاساىثباػتفبدُاصتجضیٍِتحلیلهَجک

هٌبثع
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سال اول  ،شماره 2

اػالهیثیذگلی ،غالهشضب ،ػجذُتجشیضی

،حؼیي  ،هحوذی،ؿبپَس ٍ ؿوغ ،

ؿْبةالذیي ( «،)1388ثزرعی سهبى همیبط هذل لیوت
عزهبیِای اس طزیك تجذیل هَجک

گذاری دارایی

ثشسػیْبیحؼبثذاسیٍحؼبثشػی ،۵۸ ،

» ،

۳۵-۵۲،۸۱۶۱-۱۰۲۴


ثْشادهْشً،فیؼِ «)1387 (،پیؼ ثیٌی لیوت ًفت خبم ثب اعتفبدُ اس ّوَارعبسی
هَجک ٍ ؽجکِ عصجی هصٌَعی» ،فللٌبهِهغبلؼبتالتلبداًشطی،ػبلپٌجن،ؿوبسُ
98-81،18



 «،)1389ثزرعی راثطِ

پبکیضُ،کبهشاى،دثیشیبى،هٌَچْشٍجؼفشی،اثَالفضل(

هیبى ثبسدّی عْبم ٍ تَرم ثباعتفبدُ اس تجشیِ ٍ تحلیل هَجک در ثَرط
اٍراق ثْبدار »،فللٌبهِپظٍّؾّبیالتلبدیایشاى،دسحبلچبح،
ؿوبسُ45-70،43


خلیلیؿَسیٌی،ػیبٍؽ(  «،)1385رٍؽْبی پضٍّؼ در علَم اًغبًی »،اًتـبساتیبدٍاسُ
کتبة،تْشاى،



ػؼیذی،ػلیٍفشّبًیبى،ػیذهحوذجَاد «)1390 (،هجبًی التصبد ٍ هبلی رفتبری »،
اًتـبساتؿشکتاعالعسػبًیٍخذهبتثَسع،تْشاى،



ؿبپَس (ً «،)1385ظزیِ هَجک ٍ کبرثزد آى در تحلیل

حؼیي ،هحوذی ،

ػجبػیًظاد ،
جبری»،تحمیمبتالتلبدی ۱-۲۰،۰۰۳۹-۸۹۶۹،۷۵،
عیکلْبی ت



ّیجتی،فشؿبدًٍیکَهشامّ،بؿنٍهَػَی،ػیذسضب(

 «،)1390تئَری هبلی »،اًتـبسات

پظٍّـکذُاهَسالتلبدی،تْشاى


ًیکَهشامّ،بؿنٍػؼیذی،ػلی(

 «)1387اًذاسُگیزی عکغبلعول رفتبری

عزهبیِگذاراى در ثبسار عْبم»،جؼتبسّبیالتلبدی
Correlation

for

Tables

Size
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Analysis with Applications in Partial Correlation and Multiple
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Behavioral Reactions An Analysis Based on the Data Derived from
the Tehran Stock Exchange
HamidrezaVakilifard24
Ali Saeedi25
Akbar Eftekhari Aliabadi26
Abstract
Throughout the field of behavioral finance, researchers faced with many
exceptions in the financial markets, concluded that psychological phenomena
play a major role in determining the behavior of the financial markets. In this
research, different types of investors’ behavior are recognized in different time
scales.
A general model for the Tehran Stock Exchange was designed, using the time
series data, from 2006 to 2010. Wavelet analysis was utilized as a statistical and
analytical tool to explain trait and multi resolution.
The research results show that investors exhibit different reactions after good
or bad news. Their reactions on a long term scale are more distinct from those in
the short term. The return of investment derived by price is different in various
periods after good or bad news; it has the same trend as the direction of EPS
adjustment in the short term. But this trend is not recognized in the long term,
and is rather reversed.
Keywords: Behavioral Finance; Investors' Behavior; Over & Under Reaction;
Wavelet
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