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 چكیده

شواهد حکایت از آن دارد که سرمایه گذاران برای تعيين ارزش سهام از روش های کمی استفاده نمی کنند. قضاوت ها مبتنی 

که بر اساس محدودیت  هيجانیدر بورس است. متغيرهای  هيجانیبر تصورات ذهنی و اطالعات غيرعملی و شرایط روانی و 

رفتار در این پژوهش؛ رابطه بين . بازار بورس را مورد بررسی قرار می دهند های شناختی شکل می گيرند، شرایط روانی فعاالن

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی خواهد شد. این پژوهش از  سهام بازدهو  هيجانی سرمایه گذاران

مدل رگرسيون خطی چند  فرضيه ها ازدر این پژوهش برای آزمون  بدین منظور نوع تحقيق غير آزمایشگاهی و توصيفی است.

پژوهش حاضر  استفاده شده است. اثرات تصادفیروش پانل با در تحقيق، متغيره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده 

نتایج بدست آمده ناشی از آزمون رگرسيون بين  .انجام پذیرفته استبرای دوره زمانی هفت ساله 7838تا  7831سال های  طی

های مستقل و هيجانات رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که بين بازده کوتاه مدت و متغير

هيجانات رفتاری سرمایه گذاران ارتباط مثبت و معنی دار و در مقابل بين بازده بلند مدت و هيجانات رفتاری سرمایه گذاران 

از نتيجه تحقيق این مفهوم استنباط می شود که در معامالت هيجانی بيشتر به بازده  ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد و

 کوتاه مدت و در معامالت منطقی تر بيشتر به بازده های بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران تأکيد می شود.
 

 

 بورس اوراق بهادار تهران. ،رفتار هيجانی سرمایه گذاران، مالی رفتاری، سهام بازده واژگان کلیدی:
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 مقدمه

سهام را نشاان مای دهاد و مانعکن کنناده ارزش       ذاتی، ارزش در بازار د که قيمت سهامنمالی سنتی بيان می کن هایتئوری

بر پایه فرضيه بازار کارا، سرمایه گذاران رفتار عقالیی دارند به ایان معنای کاه هماه اطالعاات       .های نقدی آتی می باشدجریان

. بر ایان اسااس،   (7838)تلنگی،  موجود و در دسترس را پردازش کرده و به دنبال حداکثرساختن مطلوبيت موردانتظار هستند

ت مربوط اسات و رفتاار بای خرداناه سارمایه گاذار       تغييرات قيمت سهام به تغييرات سيستماتيک در ارزش های بنيادی شرک

تاثيری بر بازده ندارد. حتی اگر بعضی از سرمایه گذاران با معامالت بی خرداناه در عرضاه و تقاضاا شاوج ایجااد کنناد. دیگار        

و هاا،   )کاي   بااقی خواهاد ماناد    ذاتیآربيتراژگران منطقی، اثر این شوج ها را خنثی می کنند. بنابراین قيمت سهام در سطح 

0272). 

اما شواهد حکایت از آن دارد که سرمایه گذاران برای تعيين ارزش سهام از روش های کمی اساتفاده نمای کنناد. قضااوت هاا      

کاه بار اسااس     هيجاانی در باورس اسات. متغيرهاای     هيجاانی مبتنی بر تصورات ذهنی و اطالعات غيرعملی و شرایط روانی و 

)مای چان و لاين،     شرایط روانی فعاالن بازار بورس را مورد بررسی قارار مای دهناد   محدودیت های شناختی شکل می گيرند، 

. مالی رفتاری یکی از مطالعاتی است که در این زمينه به سرعت گسترش یافته است و به بررسی فرایند تصمي  گياری  (0272

تاکيد آن بيشاتر باه تااثير احساساات،     سرمایه گذاران و عکن العمل آنها نسبت به شرایط مختلف بازارهای مالی می پردازد و 

شخصيت، فرهنگ و قضاوت های سرمایه گذاران بر تصمي  گيری سرمایه گذاری می باشد. از بنيان گذاران این حوزه از داناش  

. دیدگاه مالی رفتاری نشان می دهد که برخای از تغييارات   (0222)بيکر و وگالر،  مالی، روانشناس مشهور دانيل کاهنمن است

)کي   سرمایه گذار، نقش مهمی در تعيين قيمت ها بازی می کندرفتار هيجانی اوراق بهادار، هيچ دليل بنيادی نداشته و قيمت 

. در حقيقت، فعل و انفعال پویا بين معامله گران اختالل زا و آربيتراژگران منطقی قيمتها را شکل می دهد و اگار  (0272هان ، 

 يشتر و با معامله گرهای منطقی ک  تری داشته باشد نوسانات قيمتی آن چشمگير استیک سهام معامله گرهای اختالل زای ب

 . (0272)می چن، 

خاود   هيجاناات احساسای  مالی رفتاری بيانگر دو فرض اساسی است: اولين فرض بر این است که سرمایه گاذاران تحات تااثير    

های نقدی آتی و ریساک هاای سارمایه گاذاری تعریاف      تصمي  می گيرند. در اینجا گرایش احساسی به صورت اعتقاد به جریان

شده که این اعتقاد توسط حقایق در دسترس ایجاد نشده است. دومين فرض این است کاه آربيتاراژ در برابار سارمایه گاذاران      

ادی احساسی پر ریسک و پرهزینه است. بنابراین سرمایه گذاران منطقی با آربيتراژگرها در برگردانادن قيمتهاا باه قيمات بنيا     

-0، 7830پرتکاپو نيستند. ماليه رفتاری مدرن اعتقاد دارد که محدودیت هایی برای آربيتراژ وجود دارد)حيادرپور و همکااران،   

7.) 

 در مقطعای  اثرات امر و این گردیده بازانه سفته های گذاری سرمایه برای تقاضای نسبی ایجاد به منجر احساسی های گرایش

آیا هيجانات رفتاری سرمایه گاذاران مای    که است شود این می مطرح اینجا که سوالی اما .داشت پی خواهد در را سهام قيمت

لذا در این تحقيق بر آني  تا باه   افزایش بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردد؟تواند منجر به 

 این پرسش، پاسخی مناسب ارائه دهي .

 

 تحقیق پیشینه و روش

مه روزه جریان قدرتمند و مداومی از اطالعات بسيار زیاد به بازار وجود دارد. اگار باازار کاارا باشاد، باه محاف دریافات ایان         ه

اطالعات قيمت اوراق بهادار باید واکنش نشان دهد و تعدیل شود. واکنش معموال نمی تواند آنی باشد. ولی فاصله باين دریافات   

روش ها و تکنيک های در دسترس جهات دریافات و پاردازش اطالعاات، متناساب باشاد.        اطالعات و واکنش قيمت ها باید با

همچنين، واکنش آغازین بازار نسبت به دریافت اطالعات جدید باید به طور دقيق صورت گيارد و احتبااب باه تصاحيح بعادی      

ای سارمایه از کاارایی الزم برخاوردار    قيمت ها نباشد. واکنش قيمت های بازار نيز باید به دور از تعصب باشد. برخای از بازارها  

نيستند. در این بازارها اوالً اطالعات به وفور و به سرعت در بازار پخش نمی شوند. ثانياً قيمت اوراق بهادار نسابت باه اطالعاات    

ر باشد. جدید بی تفاوت است و یا ممکن است عکن العمل قيمت اوراق بهادار نسبت به اطالعات جدید بيشتر از حد مورد انتظا

برخی اوقات ممکن است بازار واکنش کمتری نسبت به یک یا چند رویداد نشان دهد. در این گونه بازارها، تحليال گاران قاوی    
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وجود ندارند که اطالعات را دریافت و درست ارزیابی کنند و تصمي  بگيرند. بنابراین قيمت به درستی تعيين نمی شود. از ایان  

د؛ زیرا وی اطمينان ندارد، قيمتی را که برای ورقه بهادار دریافت یا پرداخت می کناد عادالناه   رو کسی احساس امنيت نمی کن

است. تا زمانی که مدیریت عالقه ای به انتشار پيش بينی های بد نداشته باشد، بازار ممکن است توانایی تفسير درست اعالمياه  

ج تفاوت پيش بينی اخبار بد را به صورت کامال کامل یا باه صاورت   ها را نداشته باشد. برای مثال، ممکن است بازار توانایی در

تکه ای یخ از کوه یخ را نداشته باشد. از طرف دیگر، و با توجه به عقيده سرمایه گذاران مبنی بر بی عالقگی مادیریت باه ارائاه    

بد با توجه به خوش بينی نسابت  کامل پيش بينی های بد و ترجيح مدیریت بر نشان دادن مقدار کمتر از واقع پيش بينی های 

به آینده، سرمایه گذاران ممکن است خوش بينی مدیران را بيش از حد در نظر بگيرند و واکنش بيشتر از حد نسبت باه اخباار   

 (.0272همکاران، و )امينویل بد را نشان دهند

نظریه های اقتصاد عمدتاً بر این مبنا تدوین می شوند که افراد به شکلی معقول رفتار مای کنناد و اطالعاات موجاود در روناد      

سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گيرد. این فرض مبنای نظریه کارایی بازار است. اما تحقيقاات نشاان مای دهاد مادارکی      

آنقدر که ما تصور می کني ، فراگير نيست. تحقيق دربااره رفتاار سارمایه گاذاران بار       وجود دارد که ثابت می کند رفتار معقول

 نحوه تاثير احساسات انسان ها بر روند تصمي  گيری آنها تاکيد دارد. 

به طور کلی شواهد تجربی به دست آمده از مطالعات صورت گرفته در بازارهای سرمایه، گویای این واقعيات اسات کاه فرآیناد     

يری سرمایه گذاران و رفتار آنها بسيار پيچيده بوده، امکان ارائه یک الگوی واحد برای پيش بينی رفتار آنهاا در باازار،   تصمي  گ

عقالیی است و شناسایی دقياق محرکهاای   به راحتی ميسر نخواهد بود. در بسياری از مواقع رفتار سرمایه گذاران در بورس غير

 (.0228س و پراساد، ود)مریکارفتاری امکان پذیر نخواهد ب

 و بينی خوش حاشيه ميزان" از است عبارت نمود بيان گذاران احساسی سرمایه های گرایش برای توان می یکی از تعاریفی که

 (.0272)کي  و ها،  "یک سهام به نسبت سهامداران بدبينی

 هاای  شااخ   از گاروه  اولاين  :کرد تقسي  دسته سه به توان می را گذاران رفتارهای هيجانی سرمایه گيری اندازه های روش

را  باازار  احساسای  گرایشات بطور مستقي  و پيمایشی بوده های روش بر مبتنی گذاران سرمایه رغتارهای هيجانی گيری اندازه

اشاره کرد. در نقطه مقابال روش هاای مساتقي  روش هاای      MCSI 7شاخ   به توان می گروه این از .کند می گيری اندازه

  قرار دارد که برای اندازه گيری گرایش های احساسی سرمایه گذاران از داده های مالی بهره  مای گيرناد.  از ایان    غير مستقي

و شاخ  گارایش هاای احساسای باازار      8، شاخ  اطمينان بارن0گروه نيز می توان به شاخ  عدم تعادل در خرید و فروش

 شااخ   آن معروف ترین که باشد می ترکيبی های روش به مربوطگيری  اندازه های روش از سوم سرمایه اشاره نمود. دسته

 ( می باشد.0222و ورگلر ) باکر توسط شده ارائه ترکيبی

سارمایه گاذاری شارکتها از    بازده بر ميزان  رفتارهای هيجانی سرمایه گذارانبنابراین انجام یک آزمون تجربی جهت تعيين اثر 

 اهميت ویژه ای برخوردار است. 

پرداختناد. آنهاا از   SME بار سارمایه گاذاری هاای در باورس       رفتاری ( به تحقيقی با عنوان اثر مالی0272ران )هانگ و دیگ

( اساتفاده  0270تاا   0222مجموعه ای از داده های جدید شرکت های خصوصی از هلند در دوره طوالنی مادت زماانی )ساال    

نداشات. حتای زمانيکاه مياان اثارات       SMEایه گذاری هاای  نمودند. نتایج نشان می دهد که بحران مالی تاثير زیادی بر سرم

 تامين مالی داخلی )جریان های نقدی( و تامين مالی خارجی )بدهی بانک ها( تمایز شدند.  

 رسمی های سایت وب اجتماعی )از قبيل های رسانه توسط شده ایجاد ( نشان دادند، گرایش احساسی0277چن و همکاران )

غالباا بارای آن گوناه از شارکتها کاه سهامشاان توساط         رسانه تاثير .دارد ارتباط آتی و فعلی سهام های بازده با ها(، روزنامه و

 باا  را ساهام  باازده  و ( برای اولين بار اثر روز هفته0272سرمایه گذاران خرده نگهداری می شود، قوی تر است. وو و همکاران )

نقش  مشابه بازده، بر هفته روز اثر نقش که آن است از حاکی بیتجر های تخمين .کردند مرتبط سرمایه گذار احساسی گرایش

 باا  هاایی  مثاال ساهام   عنوان به .باالست ذهنی ارزیابی با هایی سهام متعلق به و است بازده بر گذار سرمایه احساسی گرایش

                                                 
1 Michigan Consumer Sentiment Index 
2 Buy-Sell Imbalance 
3 Barron’S Confidence Index 
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 در همچنين .گيرند می قرار های احساسی گرایش تاثير تحت بيشتر است، تر قوی روز هفته اثر که زمانی در پایين بازار ارزش

 کشف شد. بازده و احساسی گرایش بين باالیی تحقيق، ارتباط این

 مرتب پرتفوی پنجک 4 آنها .پرداختند سهام قيمت بر گذاران سرمایه ( به بررسی تأثير گرایش های احساسی0272کي  و ها )

 گارایش   کاه  کردناد  گياری  نتيجه اینگونه و ایجاد نموده قيمت و نهادی مالکيت ، بازار به دفتری اندازه، ارزش اساس بر شده

 نسبت و پایين قيمت سهام کوچک، اندازه با ای کره های شرکت قيمت سهام سيستماتيک بطور گذاران سرمایه های احساسی

 رسيدند نتيجه این به همچنين .دهد می خود قرار تأثير تحت را پایين نهادی مالکيت درصد ک  و بازار ارزش به دفتری ارزش

 تقویت را مدل ای عملکرد سرمایه های دارایی گذاری قيمت مدل به سرمایه گذاران احساسی گرایش شاخ  کردن که اضافه

 ، ارزش و مومنتوم را بهتر توضيح می دهد. اندازه اثرات و بخشيده

 واقعای  باازار  دو در ماهاه بعادی   8 هاای  باازده  و گذار سرمایه احساسی ( ارتباط مثبتی بين گرایش0272لينگ و همکاران )

 در منحرف بيشتری مداوم نقش گذار سرمایه گرایش احساسی که گرفتند نتيجه همچنين آنها .پيدا کردند عمومی و خصوصی

 خااطر  )باه  خصوصی در بازارهای آگاه، آربيتراژگران توسط فرصت از استفاده سر راه بر مانع ایجاد و بنيادی ارزشهای از کردن

 .کند می بازی عمومی بازارهای نسبت به قيمت( افشا در محدودیت و اطالعاتی عدم تقارن نقدینگی، عدم

 ساایر  باازار  باا  مقایساه  در سهام بانگالدش  بازار در واقع از کمتر قيمت گذاری سطح مقایسه به (0272) همکاران و امينویل

 انحاراف  درصاد باا   17/232بنگالدش  سهام بازار در واقع از قيمت گذاری کمتر سطح آنها مطالعه براساس .پرداختند کشورها

 00 و امریکاا،  22 ماالزی درصاد    ، درصد؛ 87)سنگاپور کشورها سایر در گرفته صورت مطالعات که در مقایسه با 7071 معيار

 و و معنادار مثبت طور به شرکت اندازه و سن آنها، رگرسيون تحليل و تجزیه اساس بر .بود قابل مالحظه ای بسيار رق  درصد(

 بين بااهميتی رابطه به آنها .داشتند واقع رابطه از کمتر قيمتگذاری سطح با معنادار و منفی طور به معامله حج  و صنعت نوع

 نيافتند. دست واقع کمتراز قيمتگذاری سطح و اوليه عمومی عرضه زمان

 اساتفاده  آلماان  و را باه ترتياب ازآمریکاا    SENTIXو  AAII( دو شاخ  گرایش احساسی 0223هنگل براج و همکاران )

 مرتبط آتی های با بازده آلمان در مثبت طور و به آمریکا در منفی طور به احساسی گرایش که شاخ  بود این نتيجه .کردند

 منفای  اثر  1987الی 1994 زیر دوره در نيز، آمریکا بازار برای .پيدا نمودند آلمان در را اعالميه روز مثبت اثر همچنين .است

 باازده  شاخ  که معنی بدین .باشد دار نمی معنی انتشار روز اثر دیگر های دوره در اما تایيد شد احساسی گرایش انتشار روز

 می دهد. نشان واکنش احساسی گرایش شاخ  به انتشار نسبت

انجاام داده اناد. در    "ده ساهام تاثير گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بااز "( تحقيقی با عنوان7830حيدرپور و همکاران)

این تحقيق تاثيرگرایش های احساسی سرمایه گذاران، بر بازده سهام پرتفوی های مرتب شده بر اساس انادازه، قيمات، نسابت    

مورد بررسی قارار گرفات. باازده ماهاناه هار       7833لغایت  7832ارزش دفتری به بازار و نسبت مالکيت نهادی در قلمرو زمانی 

ساس بازده  ماهانه هر شرکت و با استفاده از رویکرد وزن برابر محاسبه شاد و در آخار باا اجارای روش رگرسايون      پرتفوی بر ا

چندمتغيره به صورت سری زمانی بر روی مدل، ضرایب مربوطه تخمين زده شد. بدین منظور مدل چهار عاملی پرتفاوی باازار،   

احساسی سرمایه گذاران در تبيين بازده ماورد اساتفاده قارار گرفات.     اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار و گرایش های 

نتایج این تحقيق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار گرایش های احساسی سرمایه گذاران با بازده ساهام شارکتهای دارای   

 کمترین اندازه نسبت ارزش دفتری به بازار و نسبت مالکيت نهادی می باشد.

 بازده های از حاصل نتایج .پرداختند سهام عمومی اوليه عرضه واقع از کمتر قيمت گذاری آزمون ( به7833)باالورد  و عباسی

 در واقاع  از کمتر قيمت گذاری پدیده داد نشان نمونه ای تک t آزمون از با استفاده کوتاه مدت در بازار شاخ  با شده تعدیل

 .دارد وجود تهران بورس در اوليه عمومی عرضه

 نتاایج  ایان  به و نموده را بررسی گيرند می قرار کارا بازار فرضيه با مواجهه ( بی قاعدگی هایی که در7831و شيرزادی )راعی 

 رخ باازار  کال  باازدهی  و ماهانه معامالت در حج  عادی غير تغيير هيچگونه رمضان ماه همچنين ماه و اسفند در ( 7رسيدند 

 اثار  خاالف  ماه( بار  ایران )فروردین سال آغاز در ( 8است  کمتر ماه ها سایر به نسبت ماه تير در معامالت ( حج 0نمی دهد 

 اولين که محرم ماه در (2بود.  حج  معامالت کاهش و عادی غير بازدهی کاهش از شواهد حاکی شده، تایيد ميالدی سال آغاز

 کاه  ایان اسات   تحقياق  کلای  نتيجه هستي   بازار ماهانه معيار بازدهی انحراف و معامالت حج  کاهش شاهد قمری است ماه
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 جهات  در را ای حرفاه  سارمایه گاذاران   الگوها، این روند از گيری بهره و که شناسایی دارد وجود بازار رفتار در خاصی الگوی

 .ميکند اضافی یاری بازدهی کسب

 

 های تحقیقپرسش و فرضیه

هاای علمای اسات.    کردن جواب مساائل باا اساتفاده از روش   شود و هدف آن پيدا پژوهش علمی همواره با نوعی مساله آغاز می

پرسش های اصلی این تحقيق به شارح ذیال مای    دشوارترین گام در فرآیند پژوهش مشخ  کردن مسئله مورد مطالعه است.

 باشد:

 هران دارد؟رفتارهای هيجانی سرمایه گذاران اثر معناداری بر بازده کوتاه مدت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تآیا 

 آیا رفتارهای هيجانی سرمایه گذاران اثر معناداری بر بازده بلند مدت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟

 برای پاسخ به پرسشهای این تحقيق، فرضيات زیر تدوین شده است:

 ه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران دارد.رفتارهای هيجانی سرمایه گذاران اثر معناداری بر بازده کوتاه مدت سرمای :1فرضیه 

 رفتارهای هيجانی سرمایه گذاران اثر معناداری بر بازده بلند مدت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران دارد. :2فرضیه

 

 جامعه آماری تحقیق  

 تهران برای دوره زمانی سال هایجامعه مطالعاتی این پژوهش شامل کليه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

 ، که  تمامی شرایط زیر را دارا باشند: 7838تا  7831

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند. 7831شرکتهایی که بعد از سال  .7

 شرکتهایی که دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه نباشند. .0

 ليت یا تغيير سال مالی داده باشند.شرکتهایی که در سالهای مورد بررسی تغيير فعا .8

 شرکتهایی که صورتهای مالی حسابرسی شده آنها در سالهای مورد بررسی در دسترس نباشند. .2

 شرکتهایی که طی سالهای مورد بررسی وقفه طوالنی مدت در معامالت داشته باشند. .5

 7838باشند که تا پایان سال ار تهران میجامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلية شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهاد

تعداد شرکت بوده است. حج  نمونه با توجه به روش غربالگری و پن از حذف  281آورد نوین بورس برابر با افزار رهبر پایه نرم

 . شرکت شده است 33مشاهدات پرت برابر با 

 

 فرمول ها و روابط ریاضی

و پن رویدادی)با استفاده از اطالعات گذشته( و روش آماری آن همبستگی یعنی قياسی  -روش تحقيق حاضر از نوع استقرایی

 باشد.بررسی وجود رابطه بين متغيرها از طریق رگرسيون چند متغيره می

 

 مدل پژوهش جهت ارزیابی فرضیه اول و دوم: 

 ده می نمایي .در این پژو هش برای ارزیابی فرضيه اول و دوم به ترتيب از مدلهای رگرسيونی زیر استفا

 
Rsit = 0 + 1* Emotionit + 2* Sizeit + 3* Levit + 4* ROAit +εit 

 

Rlit = 0 + 1* Emotionit + 2* Sizeit + 3* Levit + 4* ROAit +εit 

 

 نحوه اندازه گیری متغیرها: 
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 گيری می شود:( به شرح زیر اندازه 0272متغيرهای تحقيق حاضربا توجه به تحقيق هانگ و دیگران)

 

 الف: متغیرهای مستقل تحقیق:

Rsit   ظر گرفته می شود وندر  سرمایه گذاری به عنوان بازده کوتاه مدت Rlit        به عناوان متغيار باازده بلناد مادت سارمایه

 ( از رابطه زیر استفاده گردیده است :tدر سال  iرای محاسبه بازده )نرخ بازده سه  گذاری در نظر گرفته می شود، ب

 

 

 Ritبازده واقعی شرکت : i در دورهt                                          . 

: P1 .قيمت سهام در پایان دوره 

 P0.قيمت سهام در اول دوره : 

α    .درصد کل افزایش سرمایه : 

 ß مطالبات.: درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و 

که در آن برای متغير بازده کوتاه مدت عرضه های اوليه دوره شش ماهه در نظر گرفته شده و بارای انادازه گياری باازده بلناد      

 مدت از دوره های یک ساله استفاده شده است.

 

 ب: متغیر وابسته

Emotionit  ر تحقيق حاضر برای اندازه گيری عنوان متغير هيجانات رفتاری سرمایه گذاران  در نظر گرفته می شود که د به

استفاده شده است. این شاخ  توسط جونز  EMSIبازار سرمایه  هيجانات رفتاریسرمایه گذاران از شاخ   هيجانات رفتاری

 خواهد بود:( ارائه شده است. که به شرح زیر قابل اندازه گيری 0225)

 
 که در آن:

 Rit   رتبه بازده سهام شرکت =i  در ماهt 

Riv  رتبه نوسان پذیری تاریخی شرکت =i  در ماهt 

 = ميانگين رتبه بازده ماهانه سهام شرکتهای پرتفوی 

 = ميانگين رتبه نوسان پذیری تاریخی سهام شرکتهای پرتفوی
 

 

 

 ج: متغیرهای کنترلی:

 (: لگاریت  طبيعی جمع دارایی های شرکت می باشد.Sizeitاندازه شرکت)-7

که به عنوان متغير کنترلی تحقيق در مدل در نظر گرفته می شود و از نسبت بدهی به حقوق صاحبان  (:Levit)اهرم مالی-0

 (.0272سهام محاسبه می شود )چن و شان، 

از تقسي  سود خال  شرکت بر ارزش دفتری دارایی  (: بيانگر نسبت بازده دارایی های شرکت است کهROAitرشد شرکت)-8

 های شرکت محاسبه خواهد شد.

011* 
1000 ß- 0P -1 (1+ α )P 

= itR 
0P 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 جداول ، شكل ها و نمودارها :

 آمار توصیفی داد ها

( اندازه7831-38های شرکت طی دوره آزمون )سال 33های های وابسته، و مستقل که با استفاده از دادهآمار توصيفی متغير

 ارائه گردیده است.   7اند، شامل ميانگين، ميانه، انحراف معيار، کمينه و بيشينه است که در جدول گيری شده

 .  آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق1جدول 

 کمینه بیشینه انحراف معیار میانه میانگین شرح متغیرها

 Emotion 3.794915 2.750627 4.595936 27.57814 0.003862 هيجانات رفتاری سرمایه گذاران

 Rs 9.880252 8.331667 8.46958 48.88163 0.204762 بازده کوتاه مدت شرمایه گذاری

 Rl 36.82116 29.80982 27.61607 149.203 1.14831 بازده بلند مدت سرمایه گذاری

 Size 13.07182 13.24085 2.034706 18.06301 9.86729 اندازه شرکت

 ROA 0.411121 0.194808 0.764343 4.765307 0.018334 بازده دارایی های شرکت

 Lev 3.471445 1.423278 7.599608 48.69868 0.213773 اهرم مالی شرکت

 

 آزمون فرضیات تحقیق 

های رگرسيون الزم است ابتدا مفروضات رگرسيون خطی مورد آزمون قرار گيرد. نتایج حاصل از آزمون پيش از برازش مدل

حاکی از نرمال بودن توزیع متغير وابسته، آزمون دوربين واتسون حاکی از استقالل خطاها و آزمون  کولموگروف اسميرنوف

VIF  خطی بين متغيرهای مستقل می باشد.حاکی از عدم وجود ه  

 

 زمون فرضیه اول تحقیق:آ

 رفتارهای هيجانی سرمایه گذاران اثر معناداری بر بازده کوتاه مدت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران دارد.: 1فرضیه 

در عادله رگرسايون  بارای فرضايه اول    ها، نتایج حاصل از برازش مپن از آزمون مفروضات رگرسيون و اطمينان از برقراری آن

( نيز حاکی از معناداری کل مدل رگرسيون می باشد. هماان طاور کاه در    727122) Fمقدار آماره ( ارائه شده است. 0جداول )

مشخ  شده است، ضریب تعيين و ضاریب تعياين تعادیل شاده مادل فاوق باه ترتياب عبارتناد از           (0)قسمت پایين جدول 

 درصاد از تغييارات   2278 توان نتيجه گرفت که در معادله رگرسيونی مزبور ، تنها حدوددرصد. بنابراین، می 2278درصد و 2275

 شوند.  توسط متغيرهای مستقل و کنترل مزبور تبيين می نسبت سرمایه گذاری های کوتاه مدت در
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 مدل اول. نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون 2جدول

 سطح معنی داری tآماره  مقدار ضریب ضریب متغیر نام متغیر

 α0 0.332739 2.966937 0.0031 عدد ثابت

Emotion α1 0.044286 2.314441 0.0433 

Size α2 -0.023649 -2.814574 0.005 

Lev α3 0.051884 3.559985 0.0004 

ROA α4 0.000104 1.477965 0.14 

 F 727122آماره  %2275 ضریب تعيين

 %2278 تعدیل شدهضریب تعيين 
 2222/2 (P-Valueداری)معنی

 77272 آماره دوربين واتسون

 

 هيجاناات رفتااری سارمایه گاذاران    باتوجه به یافته های این جدول مشاهده می شود که سطح معناداری ضریب تااثير متغيار   

(Emotion کوچکتر از سطح خطای نوع اول )25/2 (228/2برآورد شده  =p-valueو )    از این رو می توان پذیرفت کاه تااثير

ورس اوراق بهادار تهران بر بازده کوتاه مدت سرمایه گاذاری در  پذیرفته شده در بهيجانات رفتاری سرمایه گذاران در شرکتهای 

( نتيجاه مای شاود    27222شرکتهای مورد مطالعه معنادار بوده است. همچنين با توجه به مثبت بودن ضریب تاثير رگرسيونی )

که هيجانات رفتاری سرمایه گذاران دارای اثر مثبت و مستقي  بر روی بازده کوتاه مدت سرمایه گذاری بوده اسات. باه عباارتی    

می توان این گونه نتيجه گيری نمود که در شرکتهای پذیرفته شاده در باورس اوراق بهاادار تهاران در صاورتی کاه هيجاناات        

فزایش حج  معامالت و در پی آن بازده کوتاه مدت شارکتهای ماورد مطالعاه بيشاتر     رفتاری سهامداران افزایش یابد منجر به ا

شده و به عبارتی سهامداران هيجانی بيشتر به بازده کوتاه مدت خود می اندیشند و لذا فرضيه اصلی اول تحقياق پذیرفتاه مای    

 شود.

 

 آزمون فرضیه دوم تحقیق:

 اداری بر بازده بلند مدت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران دارد.رفتارهای هيجانی سرمایه گذاران اثر معن :2فرضیه

 (8)( نيز حاکی از معناداری کل مدل رگرسيون می باشد. همان طور که در قسمت پایين جدول 87257) Fمقدار آماره 

 درصد. 5778د و درص 5773 مشخ  شده است، ضریب تعيين و ضریب تعيين تعدیل شده مدل فوق به ترتيب عبارتند از

 

 مدل دومنتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون (: 3) جدول

 سطح معنی داری tآماره  مقدار ضریب ضریب متغیر نام متغیر

 α0 -0.019161 -0.187034 0.8517 عدد ثابت

Emotion α1 -0.029547 -2.158657 0.0476 

Size α2 0.008545 1.110244 0.2673 

Lev α3 -0.042637 -2.11921 0.0344 

ROA α4 -2.19E-05 -0.23552 0.8139 

 F 87257آماره  %5773 ضریب تعيين

 %5778 ضریب تعيين تعدیل شده
 2238/2 (P-Valueداری)معنی

 77872 آماره دوربين واتسون

 
هيجاناات رفتااری سارمایه گاذاری     ( مشاهده می شاود ساطح معنااداری ضاریب تااثير متغيار       8باتوجه به یافته های جدول )

(Emotion کوچکتر از سطح خطای نوع اول )25/2 (221/2برآورد شده  =p-value )  تااثير  و از این رو می توان پذیرفت کاه

هيجانات رفتاری سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده بلند مدت سارمایه گاذاری در   
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( نتيجه مای شاود   -27203همچنين با توجه به منفی بودن ضریب تاثير رگرسيونی )ورد مطالعه معنادار بوده است. شرکتهای م

دارای اثر منفی و مستقي  بر روی بازده بلند مادت شارکتهای    بورس اوراق بهادار تهران درهيجانات رفتاری سرمایه گذاران که 

باورس اوراق بهاادار    پذیرفته شاده در در شرکتهای گونه نتيجه گيری نمود که وان این مورد مطالعه بوده است. به عبارتی می ت

شده و این  سرمایه گذاری ها بازده بلندمدتکاهش افزایش یابد منجر به هيجانات رفتاری سرمایه گذاران تهران در صورتی که 

 موضوع در واقع مؤید نتيجه ناشی از فرضيه اول پژوهش است و لذا فرضيه اصلی دوم تحقيق نيز پذیرفته می شود.

 

 نتیجه گیری

های پذیرفته شده در بورس شرکت ران بر بازده سرمایه گذاری ها درسرمایه گذا ميزان هيجاناتتأثير هدف این تحقيق بررسی 

شرکت انجام شده است. نتایج -مشاهده سال 238ساله به همراه  1. این کار در یک مقطع زمانی اوراق بهادار تهران است

بين متغيرهای مستقل و هيجانات رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران از آزمون رگرسيون  بدست آمده ناشی

ذاران ارتباط مثبت و معنی دار و در مقابل بين بازده سرمایه گ هيجانات رفتاریحاکی از آن است که بين بازده کوتاه مدت و 

سرمایه گذاران ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد و از نتيجه تحقيق این مفهوم استنباط می هيجانات رفتاری بلند مدت و 

د مدت در بورس اوراق شود که در معامالت هيجانی بيشتر به بازده کوتاه مدت و در معامالت منطقی تر بيشتر به بازده های بلن

هيجانات رفتاری سرمایه نتایج برخی تحقيقات پيشين نيز بيانگر وجود یک رابطه قوی مابين تأکيد می شود.  ر تهرانبهادا

، (0277) چن و همکاراناست لذا نتایج تحقيق حاضر در راستای نتایج تحقيقات  بازده ناشی از سرمایه گذاریميزان و  گذاران

 می باشد. ( 0272) همکارانو  لينگ، (0272) کي  و ها

 

 محدودیت های پژوهش

در هنگام انجام هر تحقيق محدودیت هایی نيز بر سر راه محقق قرار می گيرد که این تحقيق نيز از آن مستثنی نيست. عمده 

 های پژوهش و تعمي  آن باید مد نظر قرار گيرد به شرح زیر است: ترین محدودیت های تحقيق حاضر که در تفسير یافته

برخی محدودیت ها در زمينه انتخاب نمونه مواجه بودی  که از آن  در این تحقيق همانطور که بدان اشاره شد با .7

ها و تعداد جمله عدم تغيير سال مالی، در دسترس بودن اطالعات مورد نياز متغيرها و .... بود. قطعا استفاده از دوره

 شرکت های بيشتر بر اعتبار و روایی تحقيق خواهد افزود. 

های نمونه از لحاظ اندازه،  ساختار سازمانی، (  و نيز اینکه شرکت7831-38با توجه به قلمرو زمانی تحقيق حاضر) .0

ها بایستی های اقتصادی فعال در کشور نيستند، لذا تعمي  یافتهنوع محصوالت و نوع صنعت لزوماً معرف تمام واحد

 با احتياط انجام گيرد.

 پیشنهاد برای تحقیقات آتی

 شود:ارتباط با این پژوهش، موضوعات زیر پيشنهاد میهای آتی در به منظور انجام پژوهش

مورد بررسی قرار داد و انتظار می رود با توجه  و بطور جداگانه صنایع در هر یک از می توان موضوع تحقيق حاضر را  .7

 به تفاوت ماهيت فعاليت شرکت ها در صنایع مختلف نتایج متفاوتی حاصل شود.

معامالتی بر سایر ارکان  هيجانات رفتاری سرمایه گذاران ارتباط با ارزیابی تأثير در  می توان موضوع تحقيق حاضر را  .0

 مورد بررسی و مداقه قرار داد. همچون حج  معامالت، نوسانات روزانه قيمت سهام، تخلفات معامالتی و ...

تجاری رخه بر اساس مراحل چ شرکتهای فعال در بورس های تفکيک شدهبررسی موضوع تحقيق حاضر، در نمونه .8

 عمر)رشد، بلوغ و افول( شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.)رکود ورونق( و نيز مراحل چرخه  

های تفکيک شده بر اساس اندازه شرکت های پذیرفته شده در ای موضوع تحقيق حاضر، در نمونهبررسی مقایسه .2

 بزرگ و کوچک. های بورس اوراق بهادار تهران به گروه
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