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چکیدُ
ّدف اس ایي پضٍّؼ ارائِ یک هدل تعوین یبفتِ اس تئَری لیوتگذاری آرثیتزاص ،تحت عٌَاى تئَری
لیوت گذاری آرثیتزاص ًبهطلَة ،ثب اعتفبدُ اس هفبّین اًحزاف هعیبر ًبهطلَة ٍ ثتبی ًبهطلَة اعت .ایي
پضٍّؼ ثب درثزگزفتي ثبسدّی  97عْن هَرد هعبهلِ در ثَرط اٍراق ثْبدار تْزاى ٍ هتغیزّبی کالى
التصبدی ،ثِ ارسیبثی راثطِ ثیي ثبسدّی تعدیلؽدُ ٍ ثتبی ًبهطلَة در دٍرُ  1384تب  1393ثِ رٍػ پبًل
دیتب پزداذتِ اعت .یبفتِّبی پضٍّؼ ثیبًگز ٍجَد راثطِ هعٌیداری هتغیزّبی ًزخ ارس ،ؽبذص ثَرطً ،زخ
تَرم هصزفکٌٌدُ ٍ ًزخ عپزدُ گذاری ثب ثبسدّی عْبم اعت ٍ ضزایت ّز کدام ثِ تزتیت عجبرتاًد اس
 -2.02 ٍ 1.12 ،0.20 ،-0.45؛ ثِطَریکِ ًزخ ارس ٍ ًزخ عپزدُگذاری راثطِ هٌفی ٍ ؽبذص ثَرط ٍ ًزخ تَرم
هصزفکٌٌدُ راثطِ هثجتی ثب ثبسدّی عْبم داؽتِ ٍ هجوَعبً  27.17درصد اس تغییزات ثبسدّی عْبم را
تَضیح هیدٌّد .یبفتِّبی تحمیك هَید عدم کبرایی کبفی تئَری لیوت گذاری آرثیتزاص در ثَرط اٍراق
ثْبدار تْزاى هیثبؽد.
واصههبی کلیدی :تئَری لیوتگذاری آرثیتزاص ،تئَری لیوتگذاری آرثیتزاص ًبهطلَة ،ثتبی ًبهطلَةً ،ین
ٍاریبًظ

 دا٘ؾدٛی دوتزی ٔذیزیت  ،دا٘ؾٍب ٜعیغتبٖ  ٚثّٛچغتبٖ
ٛ٘ یغٙذٔ ٜغئ -َٛاعتبدیبر دا٘ؾىذٔ ٜذیزیت  ٚالتقبد ،دا٘ؾٍب ٜعیغتبٖ  ٚثّٛچغتبٖMohammad_Tash@eco.usb.ac.ir ،

 اعتبدیبر دا٘ؾىذٔ ٜذیزیت  ٚالتقبد  ،دا٘ؾٍب ٜعیغتبٖ  ٚثّٛچغتبٖ
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همدهِ
ثب تٛخ ٝث ٝا٘تمبدٞبی ٔغزح ؽذ ٜثز ٔذَ لیٕتٌذاری داراییٞبی عزٔبیٝایٔ ،حممیٗ
التقبد ٔبِی ثذ٘جبَ ارایٔ ٝذَٞبی دلیكتز ثٛد٘ذ .دِیُ افّی ایٗ ا٘تمبدٞب فزضیٞٝبی
ٔحذٚدوٙٙذٜای اعت و٘ ٝظزی ٝثز آٖ اعتٛار اعت ،وٟٓٔ ٝتزیٗ آٖٞب ث ٝؽزح سیز اعت.1 :
وبرایی ثبسار 1عزٔبی٘ ٚ ٝزٔبَ ثٛدٖ تٛسیغ ثبسدٞی اٚراق ثٟبدار ثٌٝ٘ٛٝای و ٝؽبخـ تزویجی
ثبسار را ٔیتٛاٖ ٕ٘بیٙذٜای ٔؼتجز اس عزٔبیٌٝذاریٞبی تٕبْ ثبسارٞب در ٘ظز ٌزفت .2 .تبثغ
ٔغّٛثیت درخٝی د 2ْٚعزٔبیٌٝذاراٖ .ؽجٟٝدار ثٛدٖ ایٗ فزضیٞٝب در ػُٕ ،خبٔؼٝ
دا٘ؾٍبٞی را دٝٞی  70ث ٝارائ ٝاٍِٛیی ٘ٛیٗ ر ٖٕٛٙٞوزد و ٝحبفُ آٖ را راط  ٚدیٍزاٖ ثب
ػٛٙاٖ ٘ظزی ٝلیٕتٌذاری آرثیتزاص ارائٕٛ٘ ٝد٘ذ (ٚویّی فزد  ٚسارػی٘ .)1388 ،ظزیٝ
لیٕتٌذاری آرثیتزاص ثٝػٛٙاٖ خبیٍشیٙی ثزای ٔذَ لیٕتٌذاری ٔیبٍ٘یٗٚ-اریب٘ظ
داراییٞبی عزٔبیٝای ارائٝؽذ ٜتٛعظ ؽبرحِ ،یٙتٙز  ٚتزیٙزٔ 3ؼزفی ٌزدیذ .ایٗ ٔذَ اثشار
تحّیّی لٛیای ثزای تٛضیح پذیذٜٞبی ٔؾبٞذٜؽذ ٜدر داراییٞبی ریغىی اعت ( Ross,
.)1976
4
٘ظزی ٝلیٕتٌذاری آرثیتزاص ارائٝؽذ ٜتٛعظ راط ثز فزك ػذْ ٚخٛد فزفت آرثیتزاص در
ثبسارٞبی ٔبِی اعتٛار اعت  ٚؽزط افّی آٖٚ ،خٛد یه راثغ ٝخغی ثیٗ ثبسدٚ ٜالؼی ٚ
ٔدٕٛػٝای اس ػٛأُ ٔؾتزن اعت ،)Harding, 2008( .درحبِیو ٝریؾ ٝچٙیٗ ٘ظزیٝای
و ٝثیبٖ ٔیدارد ػذْ ٚخٛد فزفت آرثیتزاص ؽزط اعبعی تؼبدَ اعت را ٔیتٛاٖ در ٔذَ
تؼبدَ ػٕٔٛی اررٔ 5ٚؾبٞذٕٛ٘ ٜد ( .)kallio & ziemba, 2007در ایٗ ٔذَ ،دارایی ثز
اعبط ریغه آٖ لیٕتٌذاری ٔیؽٛد؛ ثب ایٗ تفبٚت وٙٔ ٝجغ ریغه فمظ یه ػبُٔ ٚ
آٖ  ٓٞپزتفِٛیٛی ثبسار ٘یغت ،ثّى ٝػٛأُ ٔتؼذدی ثز دارایی ٔؤثز٘ذ و ٝث ٝآٖٞب ػٛأُ
ریغه ٌٛیٙذ .ثٙب ث ٝفزك ،تؼذاد ػٛأُ ریغه ث٘ ٝغجت تؼذاد داراییٞب وٓ ٞغتٙذ
(ٔحغٙی دٔ.)1386،ٝٙ
در ٔغبِؼبت اخیز ،پضٞٚؼٌزاٖ ث ٝآسٔ ٖٛایٗ ٔذَ ثب اعتفبد ٜاس دٔ ٚمیبط ضزیت ثتب ٚ
ٚاریب٘ظ پزداختٝا٘ذ ( .)Tavakoli Baghdadabad & Glabadanidis, 2014أب
1- Market Efficiency
2 -Quadratic
3 -Sharp, Lintner and Tryner
4 -Ross
5 -Arrow
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پضٞٚؼ ٞبی فزاٚا٘ی حبوی اس ػذْ وبرایی ایٗ دٔ ٚمیبط در ا٘ؼىبط عغٛح ریغه یه
دارایی ٞغتٙذ ،ثذیٗ ٔؼٙی و ٝایٗ دٔ ٚمیبط ٘مؼ خٛد را در ٔذَ ٞبی ته ػبّٔی ثٝ
خٛثی ایفب ٕ٘یوٙٙذ ( Markowitz, 1959; Estrada, 2002; Post & Van Vliet,
 .) 2006ثٙٔ ٝظٛر ؽٙبعبیی ایٗ ٘بوبرایی ،تؼذادی اس ٔغبِؼبت ث ٝارائٔ ٝذَ خذیذی اس
ٚاریب٘ظ  ٚثتب تحت ػٛٙاٖ ٘یٓ ٚاریب٘ظ  ٚثتبی ٘بٔغّٛة در ٔذَ ته ػبّٔی ٌغتزػ یبفتٝ
 CAPMپزداختٙذ ( .)Estrada, 2002, 2004ثب ایٗ حبَ تٕبٔی ٔغبِؼبت در داخُ
ثبسار عزٔبی ٝایزاٖ اس ٔؼیبرٞبی ریغه ٘بٔغّٛة فمظ در لبِت ٔذَ ته ػبّٔی CAPM
اعتفبدٕٛ٘ ٜدٜا٘ذ ،در حبِیو ٝایٗ ٔؼیبرٞب در لبِت ٔذَٞبی چٙذػبّٔی اس خّٕٔ ٝذَ
ٛٔ APTرد ثزرعی لزار ٍ٘زفتٝا٘ذ .در ایٗ پضٞٚؼ ثٙٔ ٝظٛر ؽٙبعبیی ػذْ وبرایی ٚاریب٘ظ
(ا٘حزاف ٔؼیبر) ،اس ٔؼیبرٞبی خذیذ ٘یٓ ٚاریب٘ظ  ٚثتبی ٘بٔغّٛة در لبِت ٔذَ  APTتحت
ػٛٙاٖ ٔذَ ٘ APTبٔغّٛة ( )D-APTاعتفبدٌ ٜزدیذ .اس ایٙز ٚدر ادأٔ ٝغبِت اثتذاً ثٝ
پیؾی ٝٙت حمیك ٔ ٚجب٘ی ٘ظزی تحمیك ٔی پزداسیٓ .عپظ ث ٝآ٘بِیش ٔذَ تدزثی ثزآٚرد ؽذٜ
٘ ٚتبیح ٔزتجظ ثب آٖ اؽبرٔ ٜیٌزدد  ٚدر ا٘تٟب ثٕٟٔ ٝتزیٗ یبفتٞٝب  ٚپیؾٟٙبدات اؽبرٜ
ٔیٌزدد.
پیؾیٌِ پضٍّؼ
در دٞٝٞبی ٌذؽتٔ ٝغبِؼبت فزاٚا٘ی ث ٝآسٔ ٖٛتدزثی  APTثب اعتفبد ٜاس ؽٙبعبیی
ٔتغیزٞبی ٔبِی  ٚوالٖ التقبدی تإثیزٌذار ثز ثبسدٞی عٟبْ در ثبسارٞبی پزداختٝا٘ذ .ثیؼتز
ایٗ ٔغبِؼبت حغبعیت ثبسدٞی عٟبْ ث ٝػٛأُ ٔؾتزن (ثتبی ػٛأُ) را در ٔذِی ثب
اعتفبد ٜاس ٚاریب٘ظ  ٚا٘حزاف ٔؼیبر دارایی  ٚوٚٛاریب٘ظ ثیٗ ثبسدٞی ٞز دارایی  ٚثبسدٞی
ػٛأُ ٔٛرد ارسیبثی لزار داد ٜا٘ذ.
1
اِٚیٗ ٔغبِؼ ٝدر ایٗ سٔی ٝٙتٛعظ اعتفبٖ راط ( )1976ا٘دبْ ٌزفت .در ادأ ٝاِتٚ ٖٛ
ٌزٚثز ) 1988( 2ارتجبط ثیٗ عبختبر ریغه ٔ ٚتغیزٞبی والٖ التقبدی را در ثبسار عٟبْ
صاپٗ ٔٛرد ثزرعی لزارداد٘ذ ٘ ٚتید ٝپضٞٚؾؾبٖ ثیبٍ٘ز ٚخٛد چٟبر ػبُٔ ٔ ٟٓدر تٛفیف
فزآیٙذ تِٛیذ ثبسد ٜثٛد .عبدٚرعىیٙٞ ٚ 3زیىٔ )2001( 4ٝذَ ثبسار چٙذػبّٔی را ثزای
1- ElTon
2 -Gruber
3 -Sadorsky
4 -Henriques
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تخٕیٗ ثبسدٛٔ ٜرد ا٘تظبر لیٕت عٟبْ ٔحقٛالت خٍّٙی  ٚوبغذی وب٘بدا ٔٛرد اعتفبد ٜلزار
داد٘ذ٘ .تبیح پضٞٚؾؾبٖ حبوی اس ایٗ ثٛد و ٝثبسدٞی ثبسار٘ ،زخ ارس  ٚلیٕت وبال ٞزوذاْ
تإثیز ثب إٞیتی ثز ثبسدٞی لیٕت عٟبْ دار٘ذ ثٝعٛریو ٝافشایؼ در ثبسدٞی ثبسار  ٚلیٕت
وبال ثبػث افشایؼ ثبسدٞی عٟبْ  ٚافشایؼ در ٘زخ ارس ثبػث وبٞؼ ثبسدٞی لیٕت عٟبْ
ٔیٌزددٌ .ی )2008( 1ث ٝثزرعی راثغ ٝثبسدٞی عٟبْ ٔ ٚتغیزٞبی والٖ التقبدی اسخّٕٝ
ؽبخـ لیٕت ٔقزفوٙٙذ ،ٜػزض ٝپ٘ ،َٛزخ ارس خبرخی ،تِٛیذ ٘بخبِـ ّٔی  ٚلیٕت ٘فت
چٟبر التقبد درحبَ ظٟٛر ثزسیُ ،رٚعیٙٞ ،ٝذ  ٚچیٗ پزداخت٘ .تبیح حبوی اس آٖ ثٛد وٝ
ثیٗ ٘زخ ارس ٔزثٛع ٚ ٝلیٕت ٘فت ثب لیٕتٞبی ؽبخـ ثبسار عٟبْ راثغٔ ٝؼٙیداری ٚخٛد
دارد  ٚایٗ ٕٔىٗ اعت ث ٝدِیُ تإثیز دیٍز ػٛأُ والٖ التقبدی داخّی  ٚثیٗإِّّی ثز
ثبسدٞی ثبسار عٟبْ ثبؽذٓٞ ،چٙیٗ ثیٗ ثبسدٞی ثبسار عٟبْ ٌذؽت ٚ ٝحبَ راثغٝی ٔؼٙیداری
یبفت ٘ؾذِ .ی ٚ 2ٛؽزعتب )2008( 3ث ٝتدشی ٚ ٝتحّیُ راثغ ٝثّٙذٔذت ؽبخـٞبی ثبسار
عٟبْ چیٗ ٔ ٚدٕٛػٝای اس ٔتغیزٞبی التقبد والٖ اسخّٕ ٝػزض ٝپ ،َٛتِٛیذ فٙؼتی ،تٛرْ،
٘زخ ارس ٘ ٚزخٞبی ثٟز ٜپزداختٙذ٘ .تبیح ٘ؾبٖدٙٞذ ٜیه راثغ ٝثیٗ لیٕت عٟبْ ٔ ٚتغیزٞبی
التقبد والٖ ثٛد ٓٞ ٚچٙیٗ ٘ؾبٖدٙٞذ ٜراثغٔ ٝثجت ثیٗ ػّٕىزد ثبسار عٟبْ ٔ ٚتغیزٞبی
التقبد والٖ در ثّٙذٔذت ثٛد .یبً٘ ٕٞ ٚىبراٖ (٘ )2010ظزی ٝلیٕتٌذاری آرثیتزاص را در
ثبسار اٚراق ثٟبدار چیٗ ٔٛرد آسٔ ٖٛلزار داد٘ذ .در ٔذَ رٌزعی ٖٛعزاحیؽذ ٜثزای آسٖٔٛ
تدزثی اس رٚػ پبُ٘ دیتب در ٔذَ لیٕتٌذاری ٓٞ ٚچٙیٗ عٔ ٝتغیز ا٘ذاس ٜؽزوت٘ ،غجت
ارسػ ثبسار ث ٝارسػ دفتزی ٘ ٚغجت لیٕت ث ٝدرآٔذ ثٝػٛٙاٖ ػٛأُ تإثیزٌذار ثز ثبسدٞی
اعتفبدٌ ٜزدیذ٘ .تبیح پضٞٚؼ ٘ؾبٖدٙٞذ ٜػذْ تإثیز ایٗ ع ٝػبُٔ ثز ثبسدٞی اٚراق ثٟبدار
ثٛد ،ثذیٗ ٔؼٙی و ٝتئٛری لیٕتٌذاری آرثیتزاص در ثبسار اٚراق ثٟبدار چیٗ لبثُاخزا  ٚآسٖٔٛ
٘یغت .لبدر ( )2012ث ٝارسیبثی تإثیز ٔتغیزٞبی والٖ التقبدی (٘زخ ثٟز ٜاٚراق خشا٘ٚ ٝ
تِٛیذات فٙؼتی) ثز ثبسدٞی عٟبْ ثٛرط اٚراق ثٟبدار داوب پزداخت .اٌزچ٘ ٝتبیح ٔذَ
٘ؾبٖدٙٞذ ٜیه راثغ ٝی ٔثجت ثیٗ ٘زخ ثٟز ٜاٚراق لزض ٝخشا٘ ٚ ٝتِٛیذات فٙؼتی ثب ثبسدٞی
عٟبْ ثٛد أب ضزایت اس ٘ظز آٔبری ٔؼٙیدار ٘جٛد٘ذ .تٛوّی ثغذادآثبد ٌ ٚالثبدا٘یذیظ
(٘ )2014ظزی ٝلیٕت ٌذاری آرثیتزاص را ثب رٚیىزد ریغه ٘بٔغّٛة ٔٛرد ارسیبثی لزار داد٘ذ.

1 -Gay
2 -Liu
3 -Shrestha
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ٔغبِؼ ٝآٖٞب درثزٌیز٘ذ 163 ٜعٟبْ ٔؼبّٔٝؽذ ٜدر ثٛرط عٟبْ ٔبِشیٓٞ ٚ 1چٙیٗ ٞؾت
ٔتغیز والٖ التقبدی ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیزٞبی ٚاثغتٔ ٚ ٝغتمُ ٘ ٚیش د ٚدٚر ٜسٔب٘ی -1990
 2010-1998 ٚ 1998ثٛد٘ .تبیح حبوی اس آٖ ثٛد و ٝتٕبٔی ٔتغیزٞبی تؼزیفؽذ ٜتٛا٘بیی
لیٕتٌذاری ثبسدٞی عٟبْ را در ٔذَ D-APTدار٘ذ ،ثذیٗ ٔؼٙی وٞ ٝؾت ػبُٔ ٔتفبٚت
ریغه تإثیز ٕٟٔی ثز ثبسدٞی ٔٛرد ا٘تظبر دار٘ذ ،ایٗ ػٛأُ ػجبرتا٘ذ اس :تِٛیذات فٙؼتی،
٘زخ تٛرْ ،لیٕت ٘فت٘ ،زخ ارس ،عبختبر سٔب٘ی ٘زخ ثٟز٘ ،ٜزخ پظا٘ذاس ٚ 2ثبسد ٜثبسار.
دعتٍیز ٕٞ ٚىبراٖ ( ) 1388ػٛأُ ریغىی تإثیز ٌذار ثز ٔبساد ثبسدٞی عٟبْ ؽزوتٞبی
فؼبَ در فٙؼت پتزٚؽیٕی را در دٚرٜی سٔب٘ی  1382تب  1384ث ٝفٛرت ٔبٞب٘ٛٔ ٝرد
ثزرعی لزار داد٘ذ .ثب اعتفبد ٜاس ٔذَ لیٕتٌذاری آرثیتزاصٔ ،تغیزٞبی ٔبساد ثبسدٞی ثبسار،
درفذ تغییزات ٘زخ تغؼیز ارس ،درفذ تغییزات ٘زخ تٛرْ  ٚدرفذ تغییزات لیٕت ٘فت خبْ
ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٌزفتٙذ٘ .تبیح آسٔ ٖٛفزضیٞٝب حبوی اس ایٗ ثٛد و ٝضزیت ٔتغیز ٔبساد
ثبسدٞی ثبسار اس ِحبػ آٔبری ٔؼٙیدار ثٛد ٜاعت .عدبدی ٕٞ ٚىبراٖ ( )1389تحمیمی را ثب
ٞذف تؼییٗ راثغ ٝثّٙذٔذت ثیٗ ٘زخ رؽذ ؽبخـ ثبسد٘ ٜمذی عٟبْ ٔ ٚدٕٛػٝای اس
ٔتغیزٞبی والٖ التقبدی اس لجیُ ٘زخ تٛرْ٘ ،زخ رؽذ ٘مذیٍٙی٘ ،زخ ارس  ٚدرآٔذ ٘فتی،
ا٘دبْ داد٘ذ .آٖٞب در ایٗ تحمیك دادٜٞب را ثٝفٛرت فقّی  ٚثزای دٚرٜی سٔب٘ی  1377تب
 ٚ 1386ثب اعتفبد ٜاس رٚػ خٛد رٌزعی ٖٛثزداری ثب ٚلفٞٝبی تٛسیؼیٛٔ ،رد تدشی ٚ ٝتحّیُ
لزار داد٘ذ٘ .تبیح آسٔ ٓٞ ٖٛخٕؼی ٘یش حبوی اس ٚخٛد راثغٝی ثّٙذٔذت ٔیبٖ ٔتغیزٞبی
التقبدی ٔشثٛر ٘ ٚزخ رؽذ ؽبخـ ثبسد٘ ٜمذی ثٛد .غالٔی پزٚر ( )1390ث ٝآسٔ ٖٛؽزعی
٘ظزی ٝلیٕتٌذاری آرثیتزاص در ث ٛرط اٚراق ثٟبدار تٟزاٖ پزداختٚ .ی ثزای ایٗ وبر چٟبر
ٔتغیز ثتب٘ ،غجت لیٕت ث ٝدرآٔذٔ ،یشاٖ عزٔبی ٝؽزوتٞب ٘ ٚغجت ارسػ دفتزی ث ٝارسػ
ثبساری ؽزوت ٞب را ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیزٞبی ٔغتمُ در ٘ظز ٌزفت٘ .تبیح آسٔ٘ ٖٛیش حبوی اس یه
راثغٝی خغی ثیٗ ایٗ ٔتغیزٞب در عغح اعٕیٙبٖ  95درفذ در ایٗ ثبسٜی سٔب٘ی ثٝفٛرت
ٔؾزٚط ثٛد .عدبدی  ٚفزاسٔٙذ ( )1390پضٞٚؾی را ثب ٞذف ثزرعی وبرثزد ٘ظزیٝ
لیٕتٌذاری آرثیتزاص  ٚتإثیز تغییزات پیؼثیٙی٘ؾذ ٜی ٔتغیزٞبی والٖ التقبدی اس لجیُ
٘زخ تٛرْ ،ػزضٝی پ٘ ،َٛزخ ارس ،لیٕت ٘فت ،عبختبر دٚرٜای ٘زخٞبی ثٟز ٚ ٜتِٛیذات
فٙؼتی ثز ثبسدٞی ٔٛرد ا٘تظبر ٞز ع ٟٓدر ثٛرط اٚراق ثٟبدار تٟزاٖ ا٘دبْ داد٘ذٔ .حممیٗ
1 Malaysian Stock Market
2- Saving Rate
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ایٗ ٔغبِؼ ٝث ٝایٗ ٘تید ٝدعت یبفتٙذ و٘ ٝظزی ٝلیٕتٌذاری آرثیتزاص یه ٔذَ ٔٙغمی در
تٛضیح ثبسدٞی ٔٛرد ا٘تظبر ٞز عٔ ٟٓحغٛة ٔیؽٛد ٔ ٚتغیزٞبی والٖ التقبدی ٔشثٛر
ٔؼٙیدار  ٚث ٝػٛٙاٖ ٔٙبثغ ریغه عیغتٕبتیه در ثٛرط اٚراق ثٟبدار تٟزاٖ تؼزیف ٔیؽ٘ٛذ.
عیت ٘یب  ٚعٛرا٘ی ( )1392ث ٝآسٔ ٖٛثزلزاری ؽزایظ اٍِٛی لیٕتٌذاری آرثیتزاص در ثٛرط
اٚراق ثٟبدار تٟزاٖ پزداختٙذ .ث ٝایٗ ٔٙظٛر ،اعالػبت ٔزثٛط ث ٝلیٕت  20ؽزوت ثٛرعی ٚ
ؽؼ ؽبخـ والٖ التقبدی ٌزدآٚری ٛٔ ٚرد اعتفبد ٜلزار ٌزفتٓٞ ،چٙیٗ اس رٚػ
تخٕیٗ  SURثزای تخٕیٗ عیغتٓ ٔؼبدالت  ٚاس آٔبر LR ٜثٙٔٝظٛر آسٔ ٖٛثزلزاری
ؽزایظ اٍِٛی لیٕتٌذاری آرثیتزاص اعتفبد ٜؽذ .درٟ٘بیت ،ثب دادٜٞب  ٚرٚػ تخٕیٗ ٔذوٛر،
ثزلزاری  APTدر ثٛرط عٟبْ تٟزاٖ رد ٘ؾذ .لبِیجبف افُ  ٚایشدی ( )1393ث ٝثزرعی ایٗ
ٔٛضٛع پزداختٙذ و ٝآیب ػٛأّی  ٓٞچ ٖٛفزف ثبسدٞی ثبسار ،ا٘ذاس٘ ،ٜغجت ارسػ دفتزی ثٝ
ارسػ ثبسار  ٚؽتبة ،ثب  ٚثذ ٖٚػبُٔ ریغه ٘مذؽ٘ٛذٌی ،تٛا٘بیی تٛضیح ثبسدٞی عٟبْ را
دار٘ذ یب خیز٘ .تبیح پضٞٚؼ حبوی اس ایٗ ثٛد و ٝفزف ثبسد ٜثبسار ثب ضزیت ٚ 0.3671
احتٕبَ وٓتز اس ٘ ،0.000غجت ارسػ دفتزی ث ٝارسػ ثبسار ثب ضزیت  ٚ 1.442ارتجبط
ٔؼىٛط  ٚاحتٕبَ ٘ ٚ 0.1157مذؽ٘ٛذٌی ثب ضزیت  ٚ 0.2729احتٕبَ وٓتز اس  0.000خشء
ػٛأّی ٞغتٙذ و ٝارتجبط ٔؼٙیداری ثب ثبسد ٜؽزوتٞبی پذیزفتٝؽذ ٜدر ثٛرط اٚراق ثٟبدار
تٟزاٖ دار٘ذ.
ثب ایٗ حبَ ٔغبِؼبت ٔذوٛر ثیبٍ٘ز د٘ ٚىت ٝوّیذی ٔیثبؽٙذ .ا َٚایٗو ٝثیؼتزؽبٖ
ثتبی ػٛأُ را در ٔذَ  APTثب اعتفبد ٜاس ٚاریب٘ظ  ٚا٘حزاف ٔؼیبر در ؽىُ ٔتؼبرفؽبٖ ثٝ
وبر ٌزفتٝا٘ذ .د ْٚایٗو ٝایٗ ٔغبِؼبت ثیبٍ٘ز یبفتٞٝبی ٔتؼذدی ٔیثبؽٙذ ثٝعٛری وٝ
ثبسدٞی عٟبْ تحت تإثیز تؼذادی ػٛأُ والٖ التقبدی لزار دارد (ػشیش  ٚی٘ٛی ساٚا،1
 .)2006در ایٗ پضٞٚؼ خٟت تخٕیٗ ٔذَ  APTاس ٔؼیبرٞبی ریغه ٘بٔغّٛة (٘یٓ
ٚاریب٘ظ  ٚثتبی ٘بٔغّٛة) اعتفبد ٜؽذ ٜاعتٓٞ .چٙیٗ در ایٗ پضٞٚؼ اس ؽؼ ٔتغیز والٖ
ا لتقبدی ٘زخ ارس ،ؽبخـ ثٛرط ،لیٕت خٟب٘ی ٘فت اٚپه٘ ،زخ تٛرْ ٔقزف وٙٙذ٘ ٚ ٜزخ
عپزدٌٜذاری در تخٕیٗ ٔذَ اعتفبد ٜؽذ ٜاعت.

1- Azeez and Yonezawa
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هجبًی ًظزی پضٍّؼ
اعتفبٖ راط ( )1976یه ٔذَ لیٕتٌذاری خغی  Kػبّٔی را ،تحت ػٛٙاٖ ٔذَ
 ،APTث ٝػٛٙاٖ ٔذَ ػٕٔٛیتز ٘غجت ثٔ ٝذَ ٔتذا CAPM َٚؽبرحِ-یٙتٙز ارائٕٛ٘ ٝد.
ایٗ ٔذَ ثیبٖ ٔیدارد و ٕٝٞ ٝی پزتفِٛیٞٛبی ثب ثبرٞبی ػبّٔی ففز ،ثبسدٞی ٔٛردا٘تظبر
ثزاثز ثب ٘زخ ثذ ٖٚریغه دار٘ذ .ایٗ ٔذَ ثبسدٞی دارایی ایدبدؽذ ٜتٛعظ ٔذَ ()1+k
ػبّٔی را ثب رخٛع ث ٝیه ٔدٕٛػ ٝاس فزف ریغه ثزای ٞز یه اس ػٛأُ ٓٞ ٚ kچٙیٗ ٘زخ
ثذ ٖٚریغه تؼییٗ ٔیٕ٘بیذٔ .ذَ اِٚی APT ٝثب ایٗ فزك ؽىُ ٔیٌیزد و ٝثبسد i ٜأیٗ
دارایی ثٚٝعیّٔ ٝذَ  Kػبّٔی ثٝفٛرت سیز ایدبد ٔیؽٛد:
)

()1

(

و ٝدر آٖ  ٚ ، ، ( ) ،ث ٝتزتیت ػجبرتا٘ذ اس ثبسد ٜدارایی  iاْ در سٔبٖ
 ،tثبسدٛٔ ٜرد ا٘تظبر دارایی  iاْ ،حغبعیت دارایی  iاْ ث ٝػبُٔ  kاْ (ثتبی ػبُٔ) ،ثبسدٜ
)

ػبُٔ  kاْ ثب فزك ایٗو0 ٝ
ایٙى0 ٝ

)

( 0 ،

)

(  ٚخشء اخالَ و ٝثیبٍ٘ز ثبسدٚ ٜیض ٜاعت ثب فزك
(

0 ٚ

)

(

یب

سٔب٘ی وٝ

2

 .اعتفبٖ راط (٘ )1976ؾبٖ داد و ٝثبسدٛٔ ٜرد ا٘تظبر ٔتؼبدَ دارایی i
سٔب٘ی
ثٝفٛرت خغی ث ٝثبرٞبی ػبّٔی ٔزتجظ اعت  ٚثٝفٛرت ٔؼبدِ )2( ٝثیبٖ ٔیٌزدد:
)

() 2
و ٝدر

آٖ0 ،

ٚ

(

 ،ث ٝتزتیت ،ػجبرتا٘ذ اس ثبسد ٜدارایی ثذ ٖٚریغه ) (  ٚحغبعیت

لیٕت ثبسار ث ٝػبُٔ ثٙیبدی ٔ .kؼبدِ )2( ٝثیبٍ٘ز لیٕتٌذاری دارایی  APTاعت ٘ ٚؾبٖ
ٔی دٞذ و ٝثبسدٛٔ ٜرد ا٘تظبر یه دارایی تبثؼی خغی اس فزف ریغه ػٛأُ عیغتٕبتیه
ثبؽذ آٌٖبٔ ٜؼبدِٔ )2( ٝؾبثٔ ٝذَ  CAPMخٛاٞذ
در یه التقبد اعت .حبَ اٌز 1
ؽذ ثٝعٛری و ٝثبسدٛٔ ٜرد ا٘تظبر ث ٝثتبی یه دارایی ٔزتجظ خٛاٞذ ؽذ .درٟ٘بیت اٌز یه
ٔ ،ؼبدِ )2( ٝثٔ ٝؼبدِٝ
دارایی ثذ ٖٚریغه ثب ثبسدٜ
ٔٛخٛد ثبؽذ ،ثب فزك 0
( )3تجذیُ ٔیؽٛد:
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)

() 3

(

ثزای ثبس٘ٛیغی ٔذَ  APTث ٝػٛٙاٖ یه ٔذَ رٌزعی ٖٛچٙذػبّٔی و ٝاخبسٜ
ٔیدٞذ در ع َٛسٔبٖ تغییز وٙذٔ ،ؼبدِ )3( ٝرا در ٔؼبدِ )2( ٝخبیٍشیٗ  ٚثبس٘ٛیغی
ٔیوٙیٓ و ٝدر ایٗ فٛرت ٔدٕٛػٝای اس رٌزعیٖٞٛبی غیزخغی در ع t َٛدٚر ٜث ٝفٛرت
ٔؼبدِ )4( ٝث ٝدعت ٔیآیذ:
() 4

)

∑

(

( در ٘ظز ٌزفتٝ
در ادأ ،ٝراثغ ٝلیٕتٌذاری آرثیتزاص ،ثب یه ػبُٔ تقبدفی )1
ٔیؽٛد .یه تٛفیف ثٟتزی اس  λ1ایٗ اعت و ٝدر ؽزایظ تؼبدِی ثٝػٛٙاٖ فزف ریغه( ̅
1

 )- RFدر ٘ظز ٌزفت ٝؽٛد ،در ایٗ حبِت ثبسدٛٔ ٜرد ا٘تظبر دارایی ثٝفٛرت ٔؼبدِ )5( ٝثیبٖ
ٔیٌزدد:
() 5

̅ ,

-

) (

و 1̅ ٝػجبرت اعت اس ثبسدٛٔ ٜرد ا٘تظبر یه پزتفِٛی ٛثب حغبعیت ٚاحذ ث ٝػبُٔ اٚ َٚ

حغبعیت ففز .ثٝعٛروّیٔ ،ذَ ٔ APTیتٛا٘ذ ثٝفٛرت ٔؼبدِ )6( ٝثبس٘ٛیغی ؽٛد:
() 6

-

̅ ,

-

̅ ,

)

(

اٌز ٔؼبدِ )6( ٝثٝػٛٙاٖ ٔؼبدِ ٝرٌزعی ٖٛخغی تفغیز ؽٛد ( ثب فزك ایٗو ٝثزدار
ثبسدٞی دارای تٛسیغ ٘زٔبَ اعت  ٚػٛأُ ثٝعٛر خغی تغییز ؽىُ ٔیدٙٞذ) ،ضزیت ثتب،
ٕٞ ،ب٘ٙذ ثتبی ٔذَ  CAPMتؼزیف ٔیؽٛد:
() 7

(

)
)

(
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یب  ،ث ٝتزتیت  ،ػجبرتا٘ذ اس وٚٛاریب٘ظ ثیٗ
یب ) (
(
و) ٝ
ثبسدٞی دارایی  iاْ  ٚثبسدٞی ػبُٔ  kاْٚ ٚ ،اریب٘ظ ثبسد ٜػبُٔ  kاْ .خشء افّی
تؾىیُدٙٞذ ، ٜیه وغزی اس ا٘حزاف اعتب٘ذارد دارایی  iاْ  ٚػبُٔ  kاْ ٚ ٚاریب٘ظ ػبُٔ
 kاْ اعت .ثب ایٗحبَ ،ؽٛاٞذ ثغیبر سیبدی حبوی اس ایٗ اعت ؤ ٝمیبط ریغه و ٝثٚٝعیّٝ
ٚاریب٘ظ یب ا٘حزاف ٔؼیبر ثیبٖ ٔیؽٛد دارای ٔٛا٘غ ٔ ٚحذٚدیتٞبیی اعت ( Markowitz,
 .)1959; Tavakoli Baghdadabad & Glabadanidis, 2011یىی اس ایٗ ٔٛا٘غ
ایٗ اعت وٚ ٝاریب٘ظٛ٘ ،عب٘بت ثبالتز اس ٔیبٍ٘یٗ یب ٘زخ ثبسدٞی ٞذف را ٕٞب٘ٙذ ٘ٛعب٘بت
پبییٗ تز اس ٔیبٍ٘یٗ یب ٘زخ ثبسدٞی ٞذف در ٔحبعج ٝپزاوٙذٌی ثبسد ٜحٔ َٛیبٍ٘یٗ در ٘ظز
ٔیٌیزد؛ ثٙبثزایٗ ،سٔب٘ی و ٝتٛسیغ ثبسدٞی دارایی غیز٘زٔبَ اعت ٚاریب٘ظ یب ا٘حزاف ٔؼیبر،
یه ٔؼیبر ٘بوبرا اعت ( Tavakoli Baghdadabad & Glabadanidis, 2013,
 .) 2014ث ٝػجبرتیٔ ،فٔ ْٟٛؼیبر ریغه ث٘ ٝزٔبَ ثٛدٖ ثبسدٞی دارایی ثزٔیٌزدد ،أب اس
عزفی ٘یش ٚاضح اعت و ٝافزاد ،ثیؾتز اس آٖو ٝث ٝد٘جبَ ثبسد ٜثبؽٙذ ،ریغه ٌزیش٘ذ .پظ
ریغه در تؼزیف ٚالؼی خٛد دارای اریت  ٚچٍِٛی اعت ٞ ٚزٌ ٝ٘ٛفزك ٘زٔبَ ثٛدٖ در
ٔٛرد پزاوٙذٌی ثبسدٞی در تؼزیف ریغه فذق ٕ٘یوٙذ ،در عزف دیٍز ،ؽٛاٞذ فزاٚا٘ی
حبوی اس تٛسیغ ٘بٔتمبرٖ ثبسدٞی در ثبسار عزٔبی ٝاعت ،پظ اس ایٙزٚ ٚاریب٘ظ  ٚا٘حزاف ٔؼیبر
ٔمیبط ٔٙبعجی اس ریغه ٘خٛاٙٞذ ثٛد (تٟزا٘ی  ٚدیٍزاٖ)1391 ،؛ ثٙبثزایٗ ٘یٓ ٚاریب٘ظ
ثبسدٞی ثٙب ث ٝد ٚدِیُ ٔؼیبر ٔؼمَٛتزی اس ٚاریب٘ظ اعت .اِٚیٗ دِیُ ایٗو ٝعزٔبیٌٝذاراٖ
اس تغییزات ٔغّٛة ٌزیشاٖ ٘یغتٙذ ثّى ٝایٗ تغییزات ٘بٔغّٛة اعت و ٝثزای عزٔبیٌٝذاراٖ
حىٓ ریغه را دارد .د ْٚایٗو ٝچ ٝدر فٛرت ٘زٔبَ ثٛدٖ  ٚچ ٝدر فٛرت غیز٘زٔبَ ثٛدٖ
تٛسیغ ثبسدٞی٘ ،یٓ ٚاریب٘ظ ٔیتٛا٘ذ ثٝعٛر ٔغتمیٓ ثیبٖوٙٙذٔ ٜفٟٔٛی ٚالؼی اس ریغه
ثبؽذ٘ .یٓ ٚاریب٘ظ  ٓٞچٙیٗ ٘ٛعب٘بت ثبسدٞی سیز ٔیبٍ٘یٗ یب ٘زخ ثبسدٞ ٜذف را در ٔحبعجٝ
ریغه در ٘ظز ٔیٌیزد  ٚاس ایٗ ر ٚاس ٚاریب٘ظ خذاةتز اعت (راػی  ٚخغزٚی.)1386،
ٔحذٚدیت دیٍز ٚاریب٘ظ یب ا٘حزاف ٔؼیبر ایٗ اعت و ٝلبدر ٕ٘یثبؽٙذ تإثیز ٞشیٞٝٙبی
ثبثت ٔؼبٔالت را در ٔؼبٔالت در ٘ظز ثٍیز٘ذ .ثب ایٗ حبَٚ ،اریب٘ظ یب ا٘حزاف ٔؼیبر ثبسدٞی
پزتفِٛی ٛتب ایٗؤ ٝؼیبر ٔٙبعتتزی اس ریغه ثبؽٙذٔ ،ؼیبر ٔٙبعتتزی اس ػذْ اعٕیٙبٖ
ٞغتٙذ (.)Tavakoli Baghdadabad & Glabadanidis, 2014
ؽٛاٞذ پضٞٚؼٞبی تدزثی فزاٚا٘ی ثب غّج ٝثز ٔحذٚدیتٞبی ٚاریب٘ظ ٘یش ثیبٍ٘ز ایٗ
حمیمت اعت و ٝثبسدٞی دارای تٛسیغ غیز٘زٔبَ اعت ٓٞ ٚچٙیٗ ٘یٓ ٚاریب٘ظٔ ،ؼیبری وٝ
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تٟٙب ا٘حزاف ثبسدٞی سیز ٔیبٍ٘یٗ را در ٔحبعجبت در ٘ظز ٔیٌیزدٔ ،ؼیبر ٔٙبعتتزی اس
ریغه عزٔبیٌٝذاری اعتٌ .بٖٕٞ ٚ 1ىبراٖ ( )2005اػتمبد داؽتٙذ و ٝدر تٛسیغ غیز٘زٔبَ
ثبسدٞیٔ ،ؼیبر ریغه ٘بٔغّٛة ٔؼیبر وبراتزی ٘غجت ثٚ ٝاریب٘ظ اعت .ثٛن اعتبثز ٚ
والرن ) 1985( 2ثب ثزرعی ٔؾىالت ارسیبثی ػّٕىزد پزتفِٛی ٛثب اختیبر ٔؼبّٔ٘ ٝؾبٖ داد٘ذ
و ٝا عتفبد ٜاس ٚاریب٘ظ ثزای ٔحبعج ٝریغه پزتفٛی ٘تبیح فحیحی ارایٕ٘ ٝی وٙذ  ٚثزای
3
رفغ چٙیٗ ٔؾىّی اعتفبد ٜاس ٔؼیبرٞبی ریغه ٘بٔغّٛة را پیؾٟٙبد ٕ٘ٛد٘ذ .اعتزادا
(ٔ )2004،2002ؼیبرٞبی ریغه ٘بٔغّٛة ٔ ٚؼیبرٞبی رایح ریغه را ٔٛرد ٔمبیغ ٝلزار داد.
ٚی در تٕبٔی پضٞٚؼٞبی خٛد ث ٝایٗ ٘تید ٝدعت یبفت ؤ ٝؼیبرٞبی ریغه ٘بٔغّٛة
اسخّٕ ٝثتبی ٘بٔغّٛة ٘غجت ث ٝتٕبٔی ٔؼیبرٞبی رایح ریغه وبراتز٘ذٚ .ی ٕٞچٙیٗ
چبرچٛة ٔیبٍ٘یٗ٘-یٓ ٚاریب٘ظ را ث ٝػٛٙاٖ خبیٍشیٗ ٔٙبعجی ثزای رٚیىزد ٔیبٍ٘یٗ-
ٚاریب٘ظ پیؾٟٙبد ٕ٘ٛدٞ .برٚی  ٚعیذیهٔ )2000( 4غبِؼبت ٔزثٛط ث ٝوبرثزد ریغه
٘بٔغّٛة را ثٔ ٝذَٞبی لیٕتٌذاری تٛعؼ ٝداد٘ذ  ٚث ٝایٗ ٘تید ٝرعیذ٘ذ ؤ ٝذَ
لیٕتٌذاری ٔٛرد ٔغبِؼٝؽبٖ ثب رٚیىزد خذیذ ریغه ٘بٔغّٛة ٘غجت ثٔ ٝذَٞبی رایح
دیٍز ثٟتز لبثُاخزا خٛاٞذ ثٛد .اعتزادا ( )2007ثب ارائ ٝچبرچٛة خذیذی ثزای ٔذَ ته
ػبّٔی ثٔ ٝمبیغ ٝثتبی ٘بٔغّٛة  ٚثتبی رایح ٔذَ ته ػبّٔی  CAPMپزداخت٘ .تبیح
پضٞٚؼ ٞبی ٚی حبوی اس ایٗ ثٛد و ٝثتبی ٘بٔغّٛة ٘غجت ث ٝثتبی  CAPMثٟتز لبثُاخزا
اعت .در٘تید٘ ،ٝتبیح تٕبٔی ٔغبِؼبت فٛق حبوی اس ٔحذٚدیتٞبیی راخغ ث ٝوبرایی ثتبی
ػٛأُ اعت.
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝثیبٖ ؽذ در پضٞٚؼ حبضز ٘ظزی ٝلیٕتٌذاری آرثیتزاص ثٝعٛر تدزثی ثب
رٚیىزد ریغه ٘بٔغّٛة ٔٛرد آسٔ ٖٛلزار خٛاٞذ ٌزفت .ایٗ ٔذَ ثزای تٛعظ تٛوّی
ثغذادآثبد ٌ ٚالثبدا٘یذیظ ( )2014ارائٌ ٝزدیذ .در ایٗ ٔذَ ث ٝخبی ٚاریب٘ظ (ا٘حزاف ٔؼیبر)
اس ٘یٓ ٚاریب٘ظ (٘یٓ ا٘حزاف ٔؼیبر) اعتفبدٔ ٜیٌزدد؛ ثٙبثزایٗ ٔفٔ ْٟٛؾبث ٝث ٝثتبی ػٛأُ
ثغظ دادٜؽذ ٚ ٜثتبی ٘بٔغّٛة ػٛأُ ،خبیٍشیٗ ثتبی ػٛأُ ٔیٌزدد .پظ در ایٗ فٛرت اس
ایٗ ٔذَ ثب ػٛٙاٖ تئٛری لیٕتٌذاری آرثیتزاص ٘بٔغّٛة ( )D-APTیبد ٔیؽٛد  ٚثٝفٛرت
ٔؼبدِ )8( ٝفزٔٔ ِٝٛیٌزدد:
1- Gan
2 -Bookstaber and Clarke
3 -Estrada
4 -Harvey and Siddique
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() 8

,

i = 1, . . . , N

)+ . . . + (̅̅̅̅ – Rf

+

)Rit = E(R–it) + (̅̅̅̅ – Rf

 ،ث ٝتزتیت ،ػجبرتا٘ذ اس ثبسد ٜدارایی  iاْ در سٔبٖ
و ٝدر آٖ ،Rf ،̅̅̅، ( ) ،
 ،tثبسدٛٔ ٜرد ا٘تظبر دارایی  iاْ ،ثبسدٛٔ ٜردا٘تظبر یه پزتفِٛی ٛثب حغبعیت ٚاحذ ث ٝػبُٔ k
اْ  ٚحغبعیت ففز ث ٝدیٍز ػٛأُ یب ػبُٔ  kاْ ثب فزك ایٙىٝ
0

)

( 0ٚ،

( سٔب٘ی وٝ

)

یب

2

سٔب٘ی

)

0

( ،

٘ ،زخ ثبسدٜ

ثذ ٖٚریغه  ٚحغبعیت ثبسدٞی پبییٗ ٘غجت ثٔ ٝیبٍ٘یٗ در اٚراق ثٟبدار  iاْ ث ٝػبُٔ  kاْ
(ریغه ٘بٔغّٛة) .اٌز ٔؼبدِ 8 ٝثٝػٛٙاٖ ٔؼبدِٝی رٌزعی ٖٛخغی تفغیز ؽٛد ،آٌٖبٜ
ثٝفٛرت ٔؼبدِ )9( ٝثیبٖ خٛاٞذ ثٛد:
() 9

) -+

(,

) -

) - +

(,

(,
*

*

=

)
)

(
(

=

 ، ٚ ، ، ،ث ٝتزتیت،
( )،
(
)،
وٝ
ػجبرتا٘ذ اس ریغه ٘بٔغّٛة ،وٚٛاریب٘ظ ٘بٔغّٛة ثیٗ ثبسد ٜدارایی  ٚ iتجذیُ خغی ػبُٔ
 kاْٚ ،اریب٘ظ ٘بٔغّٛة تجذیُ خغی ػبُٔ  kاْ ،ثبسدٞی دارایی  iاْ ،ثبسدٞی ػبُٔ  kاْ،
ٔیبٍ٘یٗ ثبسدٞی دارایی iاْ در ع َٛدٚر ٜتخٕیٗٔ ٚ ،یبٍ٘یٗ ثبسدٞی ػبُٔ  kاْ در عَٛ
دٚر ٜتخٕیٗٔ .ؼبدِ )8( ٝفزك ٔیوٙذ و ٝخغبٞبی پیؼثیٙی ثبسدٞی عٟبْ ٘بؽی اس ػٛأُ
 kاعت و ٝثیٗ تٕبٔی اٚراق ثٟبدار (ٓٞ ٚ )̅̅̅- Rfچٙیٗ ثبسدٚ ٜیضٔ )u( ٜخقٛؿ اٚراق
ثٟبدار ٔ ،iؾتزن ٞغتٙذ؛ ثٙبثزایٗ ،ثز عجك رٚیىزد اعتفبٖ راط ( ،)1976ثبسدٛٔ ٜردا٘تظبر
ٔزثٛط ٔیؽٛد ٔ ٚغبثك ٔؼبدِ)10( ٝ
ٔتؼبدَ دارایی  iثٝعٛر خغی ث ٝثبرٞبی ػبّٔی
ثیبٖ ٔیٌزدد:
()10

]+ . . . + [λk - λ0

]E(Rit) = λ0 + [λ1 - λ0

و ،λ1 ٚ λ0 ٝث ٝتزتیت ،ػجبرتا٘ذ اس ثبسد ٜثذ ٖٚریغه دارایی ( ٚ )Rfحغبعیت ثبسدٜ
ثبسار ثٔ ٝتغیز  kأْ .ؼبدِٔ )10( ٝذَ  D-APTاعت  ٚثبسدٞی ٔٛرد ا٘تظبر یه دارایی را
ث ٝػٛٙاٖ تبثؼی خغی اس فزف ریغه ػٛأُ عیغتٕبتیه در التقبد تٛفیف ٔیوٙذ .اٌز
1

ثبؽذ ،آٌٖب ٜایٗ ٔذَ ٔؾبث D-CAPM ٝارائٝؽذ ٜتٛعظ اعتزادا ( )2002خٛاٞذ
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ؽذ و ٝثبسدٛٔ ٜردا٘تظبر را ثٝػٛٙاٖ تبثؼی خغی اس ثتبی ٘بٔغّٛة اٚراق ثٟبدار تٛفیف
ٔیوٙذ .درٟ٘بیت ٚخٛد یه دارایی ثذ ٖٚریغه ثب ٘زخ ثبسدٞی ( Rfثب فزك ایٗوRF = ( ٝ
 ))λ0ثبػث ٔیٌزدد ٔؼبدِ )10( ٝثٝفٛرت ٔؼبدِ )11( ٝثبس٘ٛیغی ٔیؽٛد:
()11

E(Rit) – Rf = λ1 + . . . + λk
ثٙٔٝظٛر آسٔ ٖٛتدزثی  ،D-APTاخبسٔ ٜیدٞیٓ  Rfدر ع َٛسٔبٖ تغییز وٙذ؛ ثٙبثزایٗ
رٌزعی ٖٛغیزخغی در ثبس ٜسٔب٘ی  ،Tثب خبیٍشیٙی ٔؼبدِ )11( ٝدر ٔؼبدِ )10( ٝث ٝدعت
خٛاٞذ آٔذ  ٚدٚثبر ٜث ٝفٛرت ٔؼبدِ )12( ٝثبس٘ٛیغی خٛاٞذ ؽذ:
) + uit

()12

∑= Rit – λ0t

(λj +

kٚ
ٔؼبدِ )12( ٝؽبُٔ ٔ Tؾبٞذ ٚ ٜثبسد N ٜپزتفِٛی ٛاعت ؤ ٝیثبیغت  NKدر
در  λjتخٕیٗ سد ٜؽ٘ٛذ .ثب ثبس٘ٛیغی ٔؼبدِٚ )12( ٝیضٌی تدزثی آٖ ثٝفٛرت ٔؼبدِ)13( ٝ
ثیبٖ ٔیٌزدد:
fjt + eit

()13
وٝ
()14

∑

= Rit – λ0t

یه ثزدار ثبثت اعت  ٚثٝفٛرت ٔؼبدِٕ٘ )14( ٝبیؼ دادٔ ٜیؽٛد:
λj

∑

ٚاضح اعت و D-APT ٝدارای عٔ ٝشیت ٔؾخـ اعت و ٝػجبرتا٘ذ اس ایٗو ٝلبثُ
آسٔ ٖٛاعتٔ ،حذٚدیتٞبی غیزخغی ٔمغؼی ثز ٔذَ لیٕتٌذاری خغی ٓٞ ٚچٙیٗ
ٔحذٚدیتٞبی لیٕتٌذاری را ثز ٔؼبدِ )14( ٝاػٕبَ ٔیوٙذ ،ثذیٗ ٔؼٙی ؤ ٝؼبدِ)14( ٝ
٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝلیٕت ریغه ثزای  jأیٗ ػبُٔ ٔیثبیغت ثزای تٕبٔی داراییٞب یىغبٖ
ثبؽذ .ایٗ ٔحذٚدیتٞب ؽزط السْ ثزای آسٔ ٖٛتدزثی اػتجبر  D-APTرا فزأ ٓٞیوٙٙذ.
اثتذا ٔؼبدِ )13( ٝرا ٔیتٛاٖ تخٕیٗ سد  ٚعپظ آٖ را ٔیتٛاٖ ثب اعتفبد ٜاس ٔحذٚدیتٞبی
ٔ APTغبثك ٔؼبدِ )14( ٝتخٕیٗ سد .ثب اػٕبَ ٔحذٚدیت لیٕتٌذاری در ٔؼبدِٚ )14( ٝ
ٔمبیغ ٝآٖ ثب ٘تبیح ثب تخٕیٗ ٔؼبدِ )13( ٝایٗ اخبس ٜرا ثٔ ٝب ٔیدٞذ تب ایٗ ٔغإِ ٝرا آسٖٔٛ
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وٙیٓ و ٝآیب اػٕبَ ٔحذٚدیتٞبی لیٕتٌذاری  D-APTثز رٚی ٔذَ چٙذػبّٔی وٙٔ ٝدز
ثٔ ٝؼٙیداری آٔبری ٔیؽٛد ،ثبػث وبٞؼ لذرت تٛضیحی ٔیؽٛد یب خیز .ثٙٔٝظٛر
دعتیبثی ث ٝحغبعیتٞب  ٚفزف ریغهٔ ،ؼبدِ )12( ٝث ٝفٛرت ٔؼبدِ )15( ٝثبس٘ٛیغی
ٔیؽٛد:
()15

(∑

)

و ، ٝث ٝػٛٙاٖ یه ثزدار  ،Tثزداری یى ٚ ٝث ٝتؼذاد  Tثٝفٛرت 1

اعت ٚ

ثٝفٛرت ٔؼبدِ )16( ٝتؼزیف ٔیؽٛد:
) (( )-′
) (( )-

()16

)
)
)
)

(
(
(
(

,
,
,
,

 ،و ٝث ٝیه
ٔتغیز ٚاثغت ٝدر ٔؼبدِ )15( ٝثبسدٞی ٔبساد اعت،
لبثُٔؾبٞذ٘ ٜیبس داردٔ .ؼبدِ )15( ٝث ٝفٛرت ٔؼبدِ )17( ٝثبس٘ٛیغی ٔیؽٛد:
) (

()17
ػالٔت وز٘ٚىز اعت ٚ
وٝ
٘ٛؽتٔ ٝیؽٛد:

)

) (

(

(,

)

ثٝفٛرت ٔ Nؼبدِٝ

) (
) (
()18
)

(

)

( ]) (

[

)

(
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ثبس٘ٛیغی ٔؼبدِ )18( ٝثٝعٛر خالفٙٔ ،ٝدز ثٔ ٝؼبدِٔ )19( ٝیؽٛد:
( )-

()19
ٓٞچٙیٗ ٔؼبدِ )19( ٝثب خبی ٌذاری
( )20ثبس٘ٛیغی ٔیؽٛد:

(

)

-

()20
وٝ

یه ثزدار1

) (

لیٕتٌذاری ریغه ٘بٔغّٛة،

ثٝفٛرت ٔؼبدِٝ

)

اس ثبسدٞی ٔبساد اٚراق ثٟبدار،

,

(

,

یه ثزدار 1

اس

اس ٔؾبٞذات ثز رٚی ػٛأُ ،K

یه ٔبتزیظ

ٔیثبؽٙذ .در ٟ٘بیت ٔذِی وٝ
اس حغبعیتٞب  ٚیه ٔبتزیظ
یه ثزدار 1
در پضٞٚؼ حبضز ٔٛرد ثزرعی لزار خٛاٞذ ٌزفت ث ٝفٛرت ٔؼبدِ )21( ٝثیبٖ ٔیٌزدد:
()21

𝐿

𝛽

𝐹

𝛽

𝐷
𝜀

𝛽
𝑃 𝐷 𝛽

𝛽

𝑃 𝐷 𝜀 ٚ ،ث ٝتزتیت ػجبرتا٘ذ اس :ثبسدٞی
𝐿 ، 𝐷 ،
،
و ٝدر آٖ
پزتفٛی  iدر سٔبٖ ٘ ،tزخ ارس در سٔبٖ  ،tؽبخـ ثٛرط در سٔبٖ ٘ ،tزخ تٛرْ در سٔبٖ ،t
لیٕت ٘فت در سٔبٖ ٘ ،tزخ عپزدٌٜذاری در سٔبٖ  ٚ tخغب.
رٍػ پضٍّؼ
ایٗ ٔغبِؼ ٝیه پضٞٚؼ وٕی  ٚتدزثی ثز ٔجٙبی رٌزعی ٖٛپبُ٘ تزویجی ثب اعتفبد ٜاس
ثبسدٞی  97عٟبْ ٔٛرد ٔؼبّٔ ٝدر ثٛرط اٚراق ثٟبدار تٟزاٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیز ٚاثغت ٚ ٝؽؼ
ٔتغیز والٖ التقبدی ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیزٞبی ٔغتمُ در ثبسٜی سٔب٘ی  1384تب  1393اعت؛
ث ٌٝ٘ٛٝای و ٝایٗ ؽزوتٞب خش ٚفٙبیغ ثشري ثٛرعی ثٛد ٚ ٜدر ایٗ دٚر ٜفؼبِیت خٛد را
لغغ ٘ىزدٜا٘ذ  ٚعبَ ٔبِی آٖٞب ٔٙتٟی ثٞ 12/29 ٝز عبَ ٔیثبؽذٔ .تغیز ٚاثغت ٝدر ٔذَ
(ٔ [minحبعجٔ ٝی
 D-APTثبسدٞی عبال٘ ٝعٟبْ اعت و ٝث ٝفٛرت 0)-
ؽٛد .ثزای ٔحبعج ٝثبسدٞی عٟبْ اعتخزاج ؽذ ٜاس ٘زْ افشار رٜآٚرد ٘ٛیٗ ،تؼذیُٞبی السْ
ثزای عٛد ٘مذی ،عٟبْ خبیش ،ٜحك تمذْ  ٚتدشی ٝعٟبْ ا٘دبْ ؽذ ٜاعتٔ .تغیزٞبی ٔغتمُ
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٘یش ػٛأُ والٖ التقبدی اس پیؼ تؼییٗ ؽذٜی ٘زخ ارس ،ؽبخـ ثٛرط ،لیٕت خٟب٘ی ٘فت
اٚپه٘ ،زخ تٛرْ ٔقزف وٙٙذ٘ ٚ ٜزخ عپزدٌٜذاری ٔیثبؽٙذ و ٝث ٝفٛرت
(ٔ [minحبعجٔ ٝیؽٛد .دادٜٞبی ٔزثٛط ث ٝتٕبٔی ایٗ ٔتغیزٞب عبال٘ٝ

0)-

ٔیثبؽذ  ٚاس ٚةعبیت رعٕی ثب٘ه ٔزوشی opec.org ،goldprice.org ،اعتخزاج
ؽذٜا٘ذ.
تجشیِ ٍ تحلیل دادُّب
در ایٗ ثخؼ لجُ اس تخٕیٗ ٔذَ در اِٚیٗ ٌبْ ثب ارائ ٝآٔبر تٛفیفی ث ٝارائ ٝاعالػبت
پبیٝای در ارتجبط ثب ٔتغیزٞبی پضٞٚؼ ٔی پزداسیٓ .در ادأ ٝاس عزیك آسٔ ٖٛریؾٚ ٝاحذ ثٝ
ثزرعی ٔب٘بیی یب ٘بٔب٘بیی ٔتغیزٞبی پضٞٚؼ پزداختٔ ٝیؽٛد .در ٌبْ ثؼذی آسٔ ٖٛچبٚ
خٟت تؼییٗ ٘ٛع ٔذَ  ٚدر فٛرت تإییذ ٔذَ پبُ٘ ،آسٔٞ ٖٛبعٕٗ خٟت تؼییٗ اثزات ثبثت
یب اثزات تقبدفی ٔٛرد ثزرعی لزار خٛاٞذ ٌزفت .در ٘تید ٝپظ اس تؼییٗ ٘ٛع اثزٔ ،ذَ
ٟ٘بیی را تخٕیٗ خٛاٞیٓ سد .تٕبٔی ایٗ تخٕیٗٞب در لبِت رٚػ رٌزعی ٖٛپبُ٘ تزویجی
ٔٛرد آسٔ ٖٛلزار خٛاٙٞذ ٌزفتٓٞ .چٙیٗ ث ٝدِیُ ٔشایبیی ٔب٘ٙذ :وبٞؼ ٓٞخغی ثیٗ
ٔتغیزٞب  ٚتٛرػ ثزآٚرد  ٚا٘ذاسٌٜیزی اثزاتی و ٝدر دادٜٞبی ٔمغؼی  ٚعزی سٔب٘ی لبثُ
ؽٙبعبیی ٘یغت ،اس ٔذَ  GLS1در تخٕیٗ ٞب ثٟز ٜخٛاٞیٓ ثزد .آٔبرٜٞبی تٛفیفی ارائٝ
ؽذ ٜدر خذ َٚؽٕبر 1 ٜؽبُٔ حذالُ  ٚحذاوثز ٔمبدیز ٔیبٍ٘یٗٔ ،یب٘ ،ٝا٘حزاف ٔؼیبر،
چٍِٛی  ٚوؾیذٌی  97ؽزوت در ع َٛدٚرٜی ٔٛرد ثزرعی اعت.
جدٍل  :1آهبرُّبی تَصیفی
ٔتغیزٞبی
پضٞٚؼ

ٔیبٍ٘یٗ

ٔیب٘ٝ

ٔبوغیٕٓ

ٔیٙیٕٓ

ا٘حزاف
ٔؼیبر

چٍِٛی

وؾیذٌی

٘زخ ثبسدٜ

39.71288

13.395

810.34

-79.52

91.9813

3.18746

18.038

٘زخ ارس

17580.10

10233

34358

9187

10419

0.72176

1.7018

ؽبخـ ثٛرط

27865.47

17915.8

79015.4

7966.5

23587.39

1.1235

2.859

٘زخ تٛرْ
ٔقزفوٙٙذٜ

18.828

18.689

41.2137

4.534

9.006

1.06

4.5378

لیٕت ٘فت

82.774

86.64

123.09

48.77

26.64

-0.00133

1.4104

٘زخ عپزد-ٜ
ٌذاری

17.275

16.625

22

13

2.909

0.1115

1.6468

ٔأخذ :یبفتٞ ٝبی ٔحمك
1- Generalized Least Square
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ٕٞب٘غٛر و ٝدر خذٔ 1 َٚؾبٞذٔ ٜیٌزدد ٘زخ ثبسدٞی دارای ٔیبٍ٘یٗ ٚ 39.71288
ٔیب٘ 13.395 ٝاعت  ٚاس آٖخب و ٝفبفّٔ ٝیبٖ ایٗ د ٚسیبد ٔیثبؽذ ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝزفت
و ٝایٗ ٔتغیز دارای تٛسیغ غیز ٘زٔبَ ٔیثبؽذ .ثیؼتزیٗ ثبسدٞی ٔ ٚ 810.34تؼّك ثٕ٘ ٝبد
خپبرط در عبَ  ٚ 1392وٓتزیٗ ثبسدٞی ٘یش ٔ ٚ -79.52تؼّك ثٕ٘ ٝبد فزآٚر در عبَ
 1386اعت .ا٘حزاف ٔؼیبر ثبسدٞی ٘یش پزاوٙذٌی  91.9813حٔ َٛیبٍ٘یٗ را ٘ؾبٖ ٔیدٞذ.
چٍِٛی ٘زخ ثبسدٞی ٘یش ٔ 3.18746ی ثبؽذ و ٝثیبٍ٘ز چٍِٛی ٔثجت اعت  ٚاس عزفی ٘زخ
ث بسدٞی ثب چٍِٛی ٔثجت ثذیٗ ٔؼٙی اعت و ٝاحتٕبَ سیبٖ پبییٗ  ٚاحتٕبَ عٛد ثبال اعت.
وؾیذٌی ٘زخ ثبسدٞی ٘یش  18.038اعت  ٚاس آٖخب و ٝدارای ٔبساد وؾیذٌی ٔ 15.038ی
ثبؽذ ثیبٍ٘ز ضزیت وؾیذٌی ٔثجت اعت٘ .زخ ارس ثب دارا ثٛدٖ ٔیبٍ٘یٗ ٔ ٚ 17580.10یب٘ٝ
 10233دارای تٛسیغ غیز٘زٔبَ اعت .ثیؼتزیٗ ٘زخ ارس ٔزثٛط ث ٝعبَ ٔ ٚ 1391ؼبدَ
 34358ریبَ  ٚوٓتزیٗ ٘زخ ارس ٔزثٛط ث ٝعبَ ٔ ٚ 1384ؼبدَ  9187ریبَ اعت .پزاوٙذٌی
حٔ َٛیبٍ٘یٗ ٘زخ ارس ٘یش  10419اعتٓٞ .چٙیٗ دارای چٍِٛی ٔثجت ضؼیف  ٚوؾیذٌی
ٔٙفی ضؼیف اعت .ؽبخـ ثٛرط دارای ٔیبٍ٘یٗ ٔ ٚ 27865.47یب٘ 17915.8 ٝاعت وٝ
ثیبٍ٘ز ػذْ تٛسیغ ٘زٔبَ اعت .ثیؼتزیٗ ؽبخـ ثٛرط ٔزثٛط ث ٝعبَ ٔ ٚ 1392ؼبدَ
 ٚ 79015.4وٓتزیٗ ٔزثٛط ث ٝعبَ ٔ ٚ 1387ؼبدَ  7966.5اعت .پزاوٙذٌی حَٛ
ٔیبٍ٘یٗ  ٚ 23587.39چٍِٛی ٔثجت  ٚوؾیذٌی ٔٙفی اعت٘ .زخ تٛرْ ٔقزفوٙٙذ ٜدارای
ٔیبٍ٘یٗ ٔ ٚ18.828یب٘ 18.689 ٝاعت و ٝثیبٍ٘ز تٛسیغ ٘زٔبَ اعت .ثیؼتزیٗ ٘زخ تٛرْ
ٔزثٛط ث ٝعبَ ٔ ٚ 1391ؼبدَ  ٚ 41.2137وٓتزیٗ ٔزثٛط ث ٝعبَ ٔ ٚ 1384ؼبدَ 4.534
اعت .پزاوٙذٌی حٔ َٛیبٍ٘یٗ  ٚ 9.006چٍِٛی  ٚوؾیذٌی ٔثجت ضؼیف اعت .لیٕت ٘فت
دارای ٔیبٍ٘یٗ ٔ ٚ 82.774یب٘ 86.64 ٝاعت و ٝثیبٍ٘ز تٛسیغ تمزیجبً ٘زٔبَ اعت .ثبالتزیٗ
لیٕت ٘فت ٔزثٛط ث ٝعبَ ٔ ٚ 1390ؼبدَ  123.09دالر  ٚپبییٗتزیٗ ٔزثٛط ث ٝعبَ 1387
ٔ ٚؼبدَ  48.77دالر اعت .پزاوٙذٌی حٔ َٛیبٍ٘یٗ  ٚ 26.64چٍِٛی  ٚوؾیذٌی ٔٙفی
ضؼیف اعت٘ .زخ عپزدٌٜذاری دارای ٔیبٍ٘یٗ ٔ ٚ 17.275یب٘ 16.625 ٝاعت و ٝثیبٍ٘ز
تٛسیغ تمزیجبً ٘زٔبَ اعت .ثبالتزیٗ ٘زخ ٔزثٛط ث ٝعبَ ٔ ٚ 1393ؼبدَ  22درفذ  ٚپبییٗ-
تزیٗ ٘زخ ٔزثٛط ث ٝعبَ ٔ ٚ 1384ؼبدَ  13درفذ اعت .پزاوٙذٌی حٔ َٛیبٍ٘یٗ ٚ 2.909
چٍِٛی ٔثجت ضؼیف  ٚوؾیذٌی ٔٙفی ضؼیف اعت.
در خذ 2 َٚثٙٔ ٝظٛر ثٙٔ ٝظٛر تؼییٗ ایٗو ٝآیب ٞز وذاْ اس عزیٞبی سٔب٘ی ٔب٘بیی
وبفی را دارا ٔیثبؽٙذ یب خیز ،اس آسٖٔٞٛبی ریؾٚ ٝاحذ ٔختّفی اسخّٕ ٝآسِٔٛ ٖٛیِٗ ،ی ٚ
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چٛ؛ ایٓ ،پغزاٖ  ٚؽیٗ ) )PP-Fisher ٚ ADF-Fisher ،IPSاعتفبد ٜؽذ ٜاعت .اس
ٔیبٖ آسٖٔٞٛبی فٛقِٛ ،یِٗ ،ی  ٚچ ٛاس عزی آسٖٔٞٛبی ریؾٚ ٝاحذ ٔؾتزن  ٚآسٖٔٞٛبی
ایٓ ،پغزاٖ  ٚؽیٗ اس عزی آسٖٔٞٛبی ریؾٚ ٝاحذ ٔمغؼی ٔیثبؽٙذ .آسٖٔٞٛبی ریؾٚ ٝاحذ
ٔزثٛط ثٔ ٝتغیزٞبی رٚیىزد ریغه ٘بٔغّٛة ٔغبثك خذ 2 َٚارائٌ ٝزدیذ ٜاعت :
جدٍل  :2آسهَى ریؾِ ٍاحد هتغیزّبی پضٍّؼ
آسهَىّب

لَیي ،لی ٍ چَ
()LLC

هتغیزّب
ًزخ ثبسدُ
ًزخ ارس
ؽبذص
ثَرط
ًزخ تَرم
هصزفکٌٌدُ
لیوت ًفت
ًزخ
عپزدُگذاری

این ،پغزاى ٍ ؽیي
( & IM, PESARAN

ADF-Fisher

pp-FISHER

)SHIN

آٔبرٜ

عغح ٔؼٙی
داری

آٔبرٜ

عغح ٔؼٙی
داری

آٔبرٜ

عغح ٔؼٙی
داری

آٔبرٜ

عغح ٔؼٙی
داری

-22.846

0.000

-13.419

0.000

547.24

0.000

658.57

0.000

-24.429

0.000

-11.428

0.000

518.55

0.000

1050.44

0.000

-17.739

0.000

-12.351

0.000

507.047

0.000

515.381

0.000

-40.9003

0.000

-30.401

0.000

1072.98

0.000

2027.74

0.000

-10.846

0.000

-8.758

0.000

389.82

0.000

385.419

0.000

-29.413

0.000

-18.470

0.000

707.23

0.000

674.463

0.000

ٔأخذ :یبفتٞ ٝبی ٔحمك
ٔغبثك ٘تبیح خذ 2َٚاس آٖ خب و ٝعغح اس آٖ خب و ٝعغح ٔؼٙیداری ثزای تٕبٔی ٔتغیزٞب
ثز اعبط آسٖٔٞٛبی ریؾٚ ٝاحذ ِٛیِٗ ،ی  ٚچٛ؛ ایٓ پغزاٖ  ٚؽیٗ؛ pp- ٚ ADF-Fisher
FISHER؛ سیز  0.01اعتٔ ،یتٛاٖ ٌفت تٕبٔی ایٗ ٔتغیزٞب ثز اعبط آسِٔٛ ٖٛیِٗ ،ی ٚ
چ )LLC( ٛریؾٚ ٝاحذ ٔؾتزن ٘ذار٘ذٓٞ .چٙیٗ آسٖٔٞٛبی ایٓ ،پغزاٖ  ٚؽیٗ ٘ؾبٖ
ٔیدٙٞذ و ٝریؾٚ ٝاحذ ٔمغؼی ٚخٛد ٘ذارد٘ .تبیح آسٖٔٞٛبی ریؾٚ ٝاحذ ثیبٍ٘ز ٔب٘بیی در
عغح تٕبٔی ٔتغیزٞبی ٔذَ D-APTاعت.
لجُ اس تخٕیٗ ٔذَ اثتذا ثبیذ ٘ٛع ٔذَ تؼییٗ ٌزدد ،ثزای تؼییٗ ٘ٛع ٔذَ ٔٛرد اعتفبدٜ
در دادٜٞبی تزویجی اس آسٖٔٞٛبی ٔختّفی اعتفبدٔ ٜیؽٛد .رایحتزیٗ آٖٞب آسٔ ٖٛچب ٚثزای
اعتفبد ٜاس ٔذَ اثز ثبثت در ٔمبثُ ٔذَ ثزآٚردی دادٜٞبی تزویتؽذ ،)pool( ٜآسٖٔٛ
ٞبعٕٗ ثزای اعتفبد  ٜاس ٔذَ اثزات ثبثت در ٔمبثُ ٔذَ اثز تقبدفی  ٚآسٔ LM ٖٛثزای
اعتفبد ٜاس ٔذَ اثز تقبدفی در ٔمبثُ ٔذَ ( )poolاعت.
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اس ایٗ ر ٚدر خذ 3 َٚثزای آسٔ ٖٛچب ،ٚاثتذا ٔذَ اثز ثبثت تخٕیٗ سد ٜؽذ ٜاعت ،عپظ
ثز اعبط آٔبرِ F ٜیٕز در ٔٛرد  poolیب  panelثٛدٖ ٔذَ لضبٚت ٔیؽٛد .در آسٔF ٖٛ
ِیٕز فزضی ٝیىغبٖ ثٛدٖ ػزك اس ٔجذؤٞب (رٚػ  poolingیب تّفیمی) در ثزاثز فزضیٝ
ٔخبِف٘ ،بٕٞغب٘ی ػزك اس ٔجذؤٞب (رٚػ پبّ٘ی) لزار ٔیٌیزد.
جدٍل  :3آسهَى  Fلیوز-رٍیکزد ریغک ًبهطلَة
آسهَى اثزات

آهبرُ

درجِ آسادی

عطح هعٌی داری

Cross-section

1.485674

()96.868

0.0027

F

ٔأخذ :یبفتٞ ٝبی ٔحمك
٘تبیح خذ٘ 3 َٚؾبٖدٙٞذ ٜرد

فزضی0 ٝ

 ٚدر٘تید ٝتإییذ اثزات ثبثت در ثزاثز رٚػ

حذالُ ٔزثؼبت تدٕیغ ؽذ ٜاعت (ث ٝثیبٖ عبدٜتز تإییذ دادٜٞبی تزویجی ( )panelدر ثزاثز
دادٜٞبی تّفیمی ( ،))poolیؼٙی تّفیك دادٜٞب ٔذَ را ث ٝدرعتی ثزآٚرد ٕ٘یوٙذ ،سیزا عغح
ٔؼٙی داری سیز  0.01اعت .در خذ 4 َٚآسٔٞ ٖٛبعٕٗ ثزای تؼییٗ ایٗؤ ٝذَ اثزات ثبثت
ٔذَ وبراتز اعت یب خیز ا٘دبْ ٔیٌیزد .آسٔٞ ٖٛبعٕٗ و ٝثز پبیٚ ٝخٛد یب ػذْ ٚخٛد ارتجبط
ثیٗ خغبی رٌزعی ٖٛتخٕیٗ سد ٜؽذٔ ٚ ٜتغیزٞبی ٔغتمُ ٔذَ ؽىُ ٌزفت ٝاعت فزك
ثیبٌٖز وبرایی اثزات
در آٖ ثیبٌٖز ػذْ وبرایی اثزات تقبدفی اعت  ٚفزك
تقبدفی اعت .ثزای ا٘دبْ آسٔٞ ٖٛبعٕٗ اثتذا ٔذَ ث ٝفٛرت اثزات تقبدفی تخٕیٗ
سدٜؽذ ٜاعت  ٚعپظ آسٔٞ ٖٛبعٕٗ ا٘دبْ ٔیؽٛد.
جدٍل  :4آسهَى ّبعوي-رٍیکزد ریغک ًبهطلَة
ذالصِ آسهَى
Cross-section random

آهبرُ ذی دٍ
0.0000

درجِ آسادی ذی دٍ
5

عطح هعٌی داری
1.0000

ٔأخذ :یبفتٞ ٝبی ٔحمك
اعت .ث ٝػجبرتی ٘تبیح ثیبٌٖز ایٗ اعت
٘تبیح آسٔ ٖٛفٛق ثیبٌٖز ػذْ رد فزضیٝ
و٘ ٝیبسی ث ٝاعتفبد ٜاس ٔذَ اثزات تقبدفی ٕ٘یثبؽذ  ٚثبیذ اس ٔذَ اثزات ثبثت اعتفبدٜ
ٕ٘ٛد .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح آسٔٞ ٖٛبعٕٗٔ ،ذَ را ثبیذ ثبر دیٍز ثب تٛخٔ ٝذَ اثزات ثبثت تخٕیٗ
ثش٘یٓ .پظ اس تخٕیٗ٘ ،تبیح ث ٝفٛرت خذ 5 َٚارائٌ ٝزدیذ ٜاعت :
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جدٍل  :5آسهَى اثزات ثبثت-رٍیکزد ریغک ًبهطلَة
هتغیزّب

ضزیت

اًحزاف اعتبًدارد

آهبرُ t

عطح هعٌی داری

عزض اس هجدأ

-15.44168

1.097958

-14.06400

0.0000

ًزخ ارس

-0.458606

0.051976

-8.823356

0.0000

ؽبذص ثَرط

0.209648

0.046229

4.535004

0.0000

ًزخ تَرم هصزفکٌٌدُ

1.125040

0.223132

5.042047

0.0000

لیوت ًفت

0.052788

0.029478

1.790777

0.0737

ًزخ عپزدُگذاری

-2.026500

0.772522

-2.623226

0.0089

ضزیت تعییي

0.347622

ضزیت تؼییٗ تؼذیُؽذٜ

0.271712

آهبرُ دٍرثیي ٍاتغَى

1.933017

آٔبرF ٜ

4.575414

عطح هعٌی داری آهبرُ )(F

0.0000

ٔأخذ :یبفتٞ ٝبی ٔحمك
٘تبیح فٛق ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝتٕبٔی ٔتغیزٞب در عغح  99درفذ ٔؼٙیدار ٞغتٙذ
( )p<0.01ث ٝخش لیٕت ٘فت٘ ،تبیح ٓٞچٙیٗ ثیبٌٖز راثغٙٔ ٝفی ٔتغیز ٘زخ ارس ٘ ٚزخ
عپزدٌٜذاری ثب ٔتغیز ٘زخ ثبسدٞی ؽزوتٞبی ثٛرعی اعت ،ثذیٗ ٔؼٙی و ٝثب افشایؼ ٘زخ
ارس ٘ ٚزخ عپزدٌٜذاری؛ ٘زخ ثبسدٞی وبٞؼ ٔییبثذ  ٚثبِؼىظ ٓٞ ٚچٙیٗ راثغٔ ٝثجت
ٔتغیزٞبی ؽبخـ ثٛرط٘ ،زخ تٛرْ ٔقزفوٙٙذ ٜثب ٔتغیز ٘زخ ثبسدٞی اعت ،ثذیٗ ٔؼٙی وٝ
ثب افشایؼ ؽبخـ ثٛرط٘ ،زخ تٛرْ ٔقزفوٙٙذ ٜ؛ ٘زخ ثبسدٞی افشایؼ ٔییبثذ  ٚثبِؼىظ.
ضزایت ٔتغیزٞبی ٔؼٙیدار ٘یش ثیبٍ٘ز ایٗ اعت و ٝثب یه درفذ تغییز در ٞز یه اس
ٔتغیزٞبی ٔؼٙیدار اس خّٕ٘ ٝزخ ارس ،ؽبخـ ثٛرط٘ ،زخ تٛرْ ٔقزف وٙٙذ٘ ٚ ٜزخ عپزد-ٜ
ٌذاری؛ ٘زخ ثبسدٞی ث ٝتزتیت  -2.026500 ٚ 1.125040 ،0.209648 ،-0.458606درفذ
تغییز ٔیوٙذ .اس عزفی ضزیت تؼییٗ تؼذیُ ؽذ ٜثزاثز ثب  0.271712اعت ،ثذیٗ ٔؼٙی وٝ
 27.1712درفذ اس تغییزات ٔتغیز ٚاثغت٘( ٝزخ ثبسد )ٜثٚ ٝعیّٝی ٔتغیزٞبی ٔغتمُ تجییٗ
ٔیٌزددٔ .مذار آٔبر ٜدٚرثیٗ ٚاتغ 1.933017 ٓٞ ٖٛاعت  ٚاس آٖ خب و ٝثیٗ  1.5تب ٚ 2.5
٘شدیه  2اعت ،ثیبٍ٘ز ػذْ ٚخٛد خٛد ٕٞجغتٍی ثیٗ ثبلیٕب٘ذٜٞب در رٌزعی ٖٛاعتٔ .مذار
آٔبر ٓٞ F ٜثزاثز  4.575414اعت  ٚعغح ٔؼٙی داری آٔبر F ٜاس آٖ خب و ٝوٓتز اس 0.05
اعت ثیبٌٖز ثزاسػ فحیح ٔذَ اعت .در ٟ٘بیت ٔذَ ٟ٘بیی در عغح  99درفذ ث ٝفٛرت
( )22ارائٔ ٝیٌزدد:
()22
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ًتیجِگیزی
در ایٗ پضٞٚؼٔ ،ذَ دیٍزی اس  APTثب رٚیىزد ریغه ٘بٔغّٛة در ثٛرط اٚراق ثٟبدار
تٟزاٖ ارائٌ ٝزدیذ .در اثتذا ػٛأُ والٖ التقبدی تإثیزٌذار ثز ثبسدٞی عٟبْ وٙٔ ٝجؼی اس
ریغه عیغتٕبتیه ٘بٔغّٛة ٞغتٙذ ؽٙبعبیی ؽذ٘ذ .در ادأ ٝث ٝارسیبثی ایٗو ٝآیب ایٗ
ػٛأُ لبدر ث ٝلیٕت ٌذاری عٟبْ ثبسار ٞغتٙذ یب خیز پزداخت ٝؽذ٘ .تبیح حبوی اس ایٗ اعت
و ٝتٕبٔی ػٛأُ ث ٝخش لیٕت ٘فت در عغح  99درفذ لبدر ث ٝلیٕتٌذاری عٟبْ ثبسار
ٞغتٙذ ث ٝعٛری و ٝاس ثیٗ ایٗ ػٛأُ ٘زخ ارس ٘ ٚزخ عپزدٌٜذاری راثغٔ ٝؼٙیدار ٙٔ ٚفی ٚ
٘زخ تٛرْ ٔقزف وٙٙذ ٚ ٜؽبخـ ثٛرط راثغٔ ٝؼٙیدار ٔ ٚثجتی ثب ثبسدٞی عٟبْ دار٘ذ.
اس عزفی ٔؼٙیداری ثیؼ اس یه ػبُٔ ثٔ ٝؼٙی تإییذ ٔذَ  APTثب رٚیىزد ریغه
٘بٔغّٛة اعت  ٚایٗ ثذیٗ ٔؼٙی اعت و ٝثیؼ اس یه ػبُٔ تغییزات ثبسدٞی عٟبْ را تجییٗ
ٔیٕ٘بیٙذٓٞ .چٙیٗ اس وُ تغییزات ثبسدٞی عٟبْ  27.17درفذ تٛعظ ایٗ ػٛأُ تجییٗ
ٔیٌزدد؛ أب  72.83درفذ اس تغییزات ثبسدٞی ٔیتٛا٘ذ ثیبٌٖز ریغه غیزعیغتٕبتیه ثبؽذ
و ٝایٗ ٔمذارٛ٘ ،عب٘بت ثبسد ٜعٟبْ ؽزوتٞبی ٔٛخٛد در پزتفٛی ث ٝفٛرت ٚاریب٘ظ خبؿ
ٞز ؽزوت اعت و ٝدالیّی غیز اس ػٛأُ عیغتٕبتیه دارد ،ثٙبثزایٗ ٔی تٛاٖ ٘تیدٌ ٝزفت
ؤ ٝیشاٖ سیبدی اس ٚاریب٘ظ ثبسدٞ ٜز یه اس ؽزوتٞبی ٔٛخٛد در پزتفٛی ػّتی ٘بٔؾخـ
دارد و ٝثبسار ثبثت ایٗ ٘ٛع اس ریغه ٞیچٌ ٝ٘ٛپبداؽی ث ٝعزٔبیٌٝذاری پزداخت ٕ٘یوٙذ.
٘تبیح آٔبر ٜضزیت تؼییٗ حبوی اس ػذْ وبرایی وبفی ٔذَ  APTثب رٚیىزد ٘بٔغّٛة در ثبسار
ثٛرط اٚراق ثٟبدار ٔیثبؽذ .اس ایٗ ر ٚث ٝؽزوتٞبی عزٔبیٌ ٝذاری ،فٙذٚقٞبی عزٔبی-ٝ
ٌذاری ،عزٔبیٌٝذاراٖ حمٛلی  ٚحمیمی پیؾٟٙبد ٔیٌزدد و ٝدر تحّیُٞبی خٛد خٟت
خزیذ  ٚفزٚػ عٟبْ  ٓٞثؼذ ٔغّٛة  ٓٞ ٚثؼذ ٘بٔغّٛة ریغه را ِحبػ وٙٙذ  ٚتإثیز
فؼبِیت ٞبی التقبدی ٘بِٔٛذ ثب رٚیىزد ریغه ٘بٔغّٛة را ثز ثبسدٞی عٟبْ ٔٛرد تٛخ ٝلزار
دٙٞذ.
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