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 چکیده 

این تحقیق به بررسی رابطه بین درصد مالکیت نهادی و همزمانی قیمت سهم شرکت با قیمت بازار سهام 

همزمانی قیمت سهام به گرایش حرکت  پردازد.های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میشرکت

تواند وابسته به روند کند که این گرایش میقیمت سهام شرکت در یک دوره زمانی مشخص اشاره می

همزمانی قیمت قیمت بازار سهام باشد، این حرکت باهم و در یک راستای قیمت سهام شرکت و بازار را 

داری تعیین این موضوع است که آیا درصد مالکیت نهادی اثر مهم و معنی هدف این تحقیق، گویند.سهام می

عنوان متغیر  مالکیت نهادی به بر همزمانی قیمت سهم شرکت با قیمت بازار سهام دارد؟ در این تحقیق،

ظر گرفته شده است، همچنین شامل متغیرهای عنوان متغیر وابسته در ن مستقل و همزمانی قیمت سهام به

کنترلی : اندازه شرکت، اهرم شرکت، چولگی بازده ماهانه سهام شرکت و انحراف استاندارد بازده ماهانه 

عنوان  به 1391تا  1386شرکت طی دوره زمانی  55برای بررسی مورد نظر تعداد  .صنعت نیز می باشد

ون فرضیه از روش رگرسیون چندگانه با مدل اثرات تصادفی بهره نمونه انتخاب شده است. به منظور آزم

دهد که بین درصد مالکیت نهادی و همزمانی قیمت سهم نتیجه این تحقیق نشان می گرفته شده است.

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معناداری وجود شرکت با قیمت بازار سهام شرکت

 ندارد.

 

 مالکیت نهادی، همزمانی قیمت سهام، اندازه شرکت، اهرم شرکت، انحراف استاندارد بازدهی: واژگان کلید
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 مقدمه 

در بازارهای  دهد.می نشان را چشمگیری و اروپا رشد  آمریکا بهادار اوراق بازارهای در نهادی مالکیت میزان ،های اخیرسال در

( 2008) 1است فرنچ بوده نهادی گذارانسرمایه اختیار در هاشرکت سهام درصد 78به طور میانگین میزان  2007 سال در آمریکا

قانون اساسی  44های اصل های که در اختیار دولت است و همچنین اجرای سیاستدر کشور ما نیز به دلیل وجود سهام شرکت .

یرات مهمی بر روی مدیریت، تصمیمات نهادی تأث مالکیت. درصد باالی  ها هستیمشاهد حضور گسترده مالکان نهادی در شرکت

دهند، می انجام گذاراناین سرمایه که نظارتی و اطالعاتی هایفعالیت امر از قیمت سهام دارد ، این ها و همچنینشرکت ، رفتار

اما  زمینه مالکیت نهادی تحقیقات گوناگونی صورت گرفته است، در ایران در  .(1389رحمانی نیا ) و گیرد نیکبختنشأت می

مفهوم همزمانی قیمت  ها مهجور مانده استزمینه مالکیت نهادی بلکه در ارتباط با سایر زمینه تنها در یکی از مسائلی که نه

بینی پردازیم؟ در بیان پاسخ باید گفت که پیشاما اهمیت همزمانی قیمت سهام در چیست و چرا به مطالعه آن می سهام است.

ترین کارها در بازار سهام است. سهامداران و یکی از مشکلرفتن معیارهای تأثیرگذار بر آن روند قیمت سهام و در نظر گ

تواند قیمت سهام را متأثر سازند، آگاهی از متغیرها و دستیابی به باشند که میگذاران نیازمند شناسایی متغیرهایی میسرمایه

(، رشد 1988)  2انتشار مقاله رول  پس از  همزمانی قیمت سهام گردد. ادبیاتهای آنان میمدل مناسب منجر به بهبود تصمیم

اندازه شرکت ، مقدار اطالعات مختص درباره تواند وابسته بهرول دریافت که میزان همزمانی قیمت سهام می چشمگیری کرد .

گذار و نظارت سرمایه ( دریافتند که بین شدت2006)3جین و مایرز  شرکت و سطح اطالعات بازار درباره قیمت سهام باشد.

همزمانی قیمت سهام رابطه منفی وجود دارد و همچنین سهام با همزمانی قیمت باالتر احتمال بیشتری دارد که سقوط کند. در 

این تحقیق به منظور شناسایی میزان تأثیر مالکیت نهادی بر پدیده همزمانی قیمت سهام، به بررسی رابطه بین درصد مالکیت 

 ایم.های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداختهانی قیمت سهم شرکت با قیمت بازار سهام در شرکتنهادی بر همزم

 

 بیان مسأله

تواند در قیمت که به عنوان یکی از عواملی که می است مالی برانگیزهای جدید و بحثموضوع از یکی سهام، همزمانی قیمت

است. توجه به این موضوع مخصوصاً پس از  قرارگرفته سرمایه بازار محققان مورد توجه اخیر هایسال سهام تأثیر بگذارد در

قیمت سهام به گرایش حرکت قیمت سهام شرکت در یک  همزمانی»رشد روزافزونی پیدا کرده است.  2007بحران مالی سال 

سهام باشد این حرکت باهم و در یک  تواند وابسته به روند قیمت بازارکند که این گرایش میدوره زمانی مشخص اشاره می

(همزمانی قیمت 2004)4همچنین پتروسکی و رولستون« گویند.راستای قیمت سهام شرکت و بازار را همزمانی قیمت سهام می

بازدهی صنعت و بازار تفاوت موجود در بازدهی سهام در سطح شرکت را  ای است که در آندامنه»کنند را این گونه تعریف می

گردد. رول در مقاله خود دریافت ( بازمی1988نقطه آغازین جهش در ادبیات همزمانی قیمت به مقاله رول )« دهد.می توضیح

تواند وابسته به اندازه شرکت، مقدار اطالعات مختص شرکت و میزان اطالعات موجود درباره که میزان همزمانی قیمت سهام می

بینی آینده قیمت سهام و پیش بین همزمانی موضوع همزمانی، به دلیل ارتباط به قیمت سهام باشد. دلیل گرایش روز افزون

                                                           
1French  
2Roll  

3Jin and Myers  
4Piotroski  , Roulstone 
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 این گردد. ازبرمی اقتصاد کل همچنین و مالی بخش بر عملکرد آن سهام و تأثیر و نوسانات  بازار بازده آن تبعبه قیمت سهام و

 گشا راه و مفید بازار سرمایه تصمیمات از بسیاری اتخاذ در تواندمی همزمانی قیمت سهام بر مؤثر عوامل بررسی و رو ، مطالعه

 عادی گذارانسرمایه و اقتصادی هایناظران نظام ها،شرکت مدیران مالی، نهادهای از اعم فعاالن بورس برای آن نتیجه بوده و

 .باشد قابل استفاده

 

 
 

 برخی از عوامل با امکان تأثیر بر همزمانی قیمت سهام 1-1نمودار 

 

بازارهای  در منابع مدیریت و سرمایه بازار به اندازهاپس و وجوه انتقال واسطهبه نهادی گذارانسرمایه نقش امروزه دیگر، طرف از

 سهام جهانی بازارهای در نهادی گذارانسرمایه معامالت افزایش کهیطوربه است ، پیدا کرده بیشتری اهمیت روز به روز مالی

 شده است ؛ سهام قیمت تغییرات بر نهادها این تأثیر به بررسی مالی محققان توجه افزایش به منجر ، 1980 اواخر دهه از

 متعاقباً و قیمت بر تغییرات که کرد تلقی شرکت سهامداران از گروهی عنوانتوان به می را نهادی گذارانسرمایه که یاگونهبه

وجود  متفاوتی نظریات و همزمانی قیمت سهام نهادی گذارانسرمایه میان ارتباط خصوص در  .نقش دارند سهام بازده نوسان

یافته به سبب حمایت (در مطالعات خود دریافتند که در کشورهای کمتر توسعه2000)5طور مثال  مورک و همکاران دارد؛ به

ت بر همزمانی قیمت سهام گذاران، همزمانی قیمت سهام باالتر هست. تأکید آنان بر نقش نظارضعیف از حقوق مالکیت سرمایه

تواند به دلیل ابهام و پیچیدگی اطالعات و تسلط مدیران بر جریان بیشتر می ( دریافتند که همزمانی2006است. جین و مایرز )

گذاران مدیران را قادر ساخته، دسترسی و تسلط بیشتری بر نقدی شرکت باشد. اطالعات محدود و حمایت ضعیف از سرمایه

   6شود. همچنین  آن و ژانگگیری همزمانی قیمت سهام باالتری میکت داشته باشند و این منجر به شکلجریان نقدی شر

گذار، مدیران باید دخالت خود را کاهش دهند و از این طریق خطرات کمتری ( دریافت که در شرایط نظارت شدید سرمایه2013)

گذاران ضعیف یابد. در مقابل وقتی نظارت از سوی سرمایهکاهش میشرکت را تهدید خواهد کرد. بنابراین همزمانی قیمت سهام 

شود، در نتیجه بین همزمانی قیمت یابد، به دلیل اینکه نفوذ و دخالت مدیران بیشتر میباشد همزمانی قیمت سهام افزایش  می

 گذاران باید ارتباطی منفی وجود داشته باشد. سهام و شدت نظارت سرمایه

تری را در مدت گذاران نهادی که سهام بیشی سهام است. آن سرمایهص شده که نظارت نهادی تابع اندازهاز سوی دیگر مشخ

که سهام مالکان نهادی افزایش تری برای نظارت بر مدیران دارند. زیرا هنگامیی بیشتری در اختیار دارند، انگیزهزمان بیش

ها  داری ارزش پولی نه بسیاری دارد و همچنین به دلیل اینکه مقدار سهام آنها معموالً هزیها برای آنیابد ،خروج از شرکتمی

 به نسبت بیشتری زیان معرض در وی نظارتی، عملیات در نهادی گذارماندن سرمایه غیرفعال صورت بسیاری است در

گذاران اما اگر شرکت عملکرد ضعیفی را نشان دهد، سرمایه .گیردمی قرار دارند، شرکت در کمتری منافع دیگر که گذارانسرمایه

 گذاری خود را منحل کنند و خارج شوندتوانند سرمایهنهادی که در شرکت سهام نسبتاً کمتری را در اختیار دارند به راحتی می

                                                           
5et al Morck  
6 An , Zhang  

همزمانی قیمت سهام

اندازه شرکت 
میزان و شفافیت 

اطالعات 
شدت نظارت
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مدت نصیب این نظارت در کوتاه ی کمتری برای نظارت مدیران دارند، زیرا بعید است که منافع، در نتیجه این سهامداران انگیزه

 آنان گردد .  

ها و شده ما به دنبال این هستم که آیا بین درصد مالکیت نهادی و در نتیجه فرضیه نظارت کارآمد آنبا توجه به مطالب مطرح

یق درصد مالکیت همزمانی قیمت سهم شرکت با قیمت بازار سهام رابطه معناداری در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟ در این تحق

 شود .عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته میعنوان متغیر مستقل و همزمانی قیمت سهام به نهادی به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چارچوب تحقیق 2-1نمودار

هدف اصلی این تحقیق درک این موضوع است که آیا بین درصد مالکیت نهادی و همزمانی قیمت سهم شرکت با قیمت بازار 

نگاهی بر مالکان نهادی و نتیجه   ای وجود دارد. پس درهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطهسهام شرکت

های بورسی های مؤثر بر همزمانی قیمت سهام در شرکتها دارد و همچنین منجر به شناسایی شاخصمخصوصاً نقش نظارتی آن

تواند گذاری آنان در بورس میی سرمایهکنندگان به منظور نحوهگان و سایر استفادهگیرندگان، اعتباردهندشود و به تصمیممی

 .کمک کند

 

 پیشینه ی پژوهش

های اخیر، در ایران و سایر کشورها مطالعات زیادی در خصوص اثر مالکیت نهادی بر سایر متغیرها صورت گرفته است طی سال

. در ادامه، برخی از تحقیقاتی که در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر در سایر کشورها انجام شده و نیز برخی از مهمترین تحقیقات 

 .گرددمحتوای تحقیق حاضر رابطه نزدیکی دارند، ارائه می داخلی که با

 های داخلی پژوهش

بررسی ارتباط بین بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به "( در تحقیقی تحت عنوان 1387و شهنازی)  پورحیدری

به بررسی این موضوع پرداختند که آیا بین بازده  "های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانارزش بازار سهام با بازده شرکت

اندازه شرکت ،اهرم شرکت، چولگی متغیرهای کنترلی: 

انحراف استاندارد بازده ماهانه بازده ماهانه سهام شرکت ، 

 صنعت

همزمانی 

قیمت 

 سهام

مالکیت 

 نهادی

 فرضیه نظارت کارآمد 
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. است 1383تا  1376های شرکت طی سال 165داری وجود دارد؟ نمونه این تحقیق تعداد بازار و بازده سهام شرکت رابطه معنی

 داری و مستقیمی وجود دارد .بازار و بازده شرکت ارتباط معنی نتایج بیانگر این مطلب است که بین بازده

قیمت  همزمانی و تعهدی اقالم کیفیت اجزای بین رابطه تبیین"( در پژوهش خود با عنوان 1390حمد پور و قلعه رودخانی ،)ا

 تحقیق، این از هدف .بررسی قرارداد مورد تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت "تهران  بهادار اوراق بورس در

 تحقیق، این دارد؟ در هاشرکت قیمت همزمانی بر داریمعنی و اثر مهم تعهدی اقالم کیفیت اجزای آیا که موضوع بود این تعیین

 هایبرای بررسی  .گردید محاسبه وابسته متغیر عنوانبه قیمت همزمانی و مستقل متغیر عنوانبه تعهدی اقالم کیفیت اجزای

 نشان تحقیق است. نتایج این شده آماری انتخاب نمونه عنوانبه 1388 الی 1383 زمانی دوره طی شرکت 53 تعداد نظر مورد

 اختیاری تعهدی اقالم کیفیت بین ولی وجود ندارد ایرابطه قیمت باهمزمانی غیر اختیاری تعهدی اقالم کیفیت بین که دهدمی

 .دارد وجود یممستق و دارمعنی ایرابطه تهران، بهادار بورس اوراق در شده پذیرفته هایشرکت برای قیمت با همزمانی

 

 قیمت همزمانی و اطالعاتی تقارن عدم ارتباط بررسی" ( با عنوان1391همچنین در پژوهشی دیگر احمد پور و قلعه رودخانی)

 بهادار اوراق بورس در قیمت، همزمانی و اطالعاتی تقارن عدم میان رابطه نگرش تحقیق این هدف"بهادار تهران اوراق بورس در

 .محاسبه گردید وابسته متغیر عنوانبه قیمت همزمانی و مستقل متغیر عنوانبه اطالعاتی تقارن عدم تحقیق این است. در تهران

 نتایج .است انتخاب شده آماری نمونه عنوانبه 1390 الی 1385 زمانی دوره طی شرکت 105 تعداد موردنظر هایبررسی برای

 .ندارد وجود قیمت همزمانی و اطالعاتی تقارن عدم میان داریمعنی رابطه که است این از ها حاکیداده تحلیل از حاصل

 های خارجیپژوهش

  2R ( بود. در این مقاله که با نام  1998ترین مطالعاتی که در زمینه همزمانی قیمت سهام انجام شده مقاله رول )یکی  از مهم

پردازد که آیا اندازه شرکت و میزان اخبار خاص درباره یک شرکت بر روی همزمانی انتشار یافت ، رول به بررسی این نکات می

بورس اوراق بهادار نیویورک استفاده کرد .  1987تا اوت  1982قیمت سهام تأثیر دارد؟ و برای این بررسی از اطالعات سپتامبر 

)ضریب تعیین(باالتری خواهند داشت .و همچنین اگر اطالعات مختص درباره یک   2Rگ های بزررول روشن ساخت شرکت

 تر خواهد بود.شرکت بیشتر و قابل افشا باشد، همزمانی قیمت پایین

محتوای اطالعاتی بازار سهام : چرا بازارهای در حال ظهور حرکت "(  با عنوان 2000بر اساس مطالعات مورک و همکاران)

های سهام حرکت کشور در سرتاسر دنیا  کشف شده که قیمت 40ها دربر اساس مطالعه و بررسی آن "سهام دارد؟همزمان قیمت 

همزمان بیشتری در اقتصادهایی نوظهور دارد، نسبت به اقتصادهایی توسعه یافته دارد. این مطالعه پیشرفت مهمی در درک اثرات 

کنند به این ها دالیلی که برای این مورد ذکر میدر سرتاسر جهان داشت . آن زیربنایی بازار سرمایه در بازارهای توسعه یافته

های افشا اطالعات و ضعف ساز و کارهای حاکمیت شرکتی معیارهای هستند شرح است : شفافیت شرکتی پایین ، فقدان سیاست

 شوند. که می تواند موجب همزمانی بیشتر قیمت سهام 

تئوری و شواهد  :شفافیت ، کیفیت قیمت و بازده همزمان قیمت سهام"تحقیق خود با عنوان  ( در2010داسگوپتا و همکاران )

پوشش داد شده بود استفاده  2004تا  1980های های ورلداسکپ بین سالوسیله پایگاه دادههای که بهکه از اطالعات شرکت "

تر نی قیمت سهام وجود دارد .وقتی یک کمپانی شفافکنند که یک رابطه  بین کیفیت ، افشا اطالعات و همزماکرد، بیان می

 شود. کنندگان بازار وجود دارد موجب  بازده همزمان باالتر در آینده میاست و اطالعات بیشتری در دسترس شرکت

ترل به بررسی اثرات کن "داران و همزمانی قیمت سهامکنترل وسیع سهام"( در تحقیق خود با عنوان 2012و همکاران ) 7صبری

 654سهامداران بر روی همزمانی قیمت سهام با تمرکز بر روی ویژگی برجسته حاکمیت شرکتی پرداخت . برای این منظور از 

                                                           
7 Sabri 
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ها دریافتند که همزمانی قیمت سهام با استفاده کردند . آن 2007تا  1998های شرکت لیست شده در بورس فرانسه بین سال

 کنترل وسیع رابطه منفی دارد .

به رابطه بین مالکیت نهادی  "گذاران نهادیهمزمانی قیمت سهام ، ریسک ریزش و سرمایه "( در پژوهش خود2013انگ)آن و ژ

استفاده  2010تا 1987های های آمریکایی بین سالو همزمانی قیمت سهام پرداختند و برای این بررسی از اطالعات شرکت

ای معنادار و منفی وجود یزان مالکیت نهادی و همزمانی قیمت سهام رابطهدهد که بین مها نشان میکردند . نتایج بررسی آن

 ای منفی وجود دارد.دارد. همچنین بین میزان مالکیت نهادی و ریسک ریزش سهام رابطه

 

  روش تحقیق

 یک در کاربردی دانش توسعه کاربردی، هدف تحقیق . شودبندی بر مبنای هدف ، کاربردی  تلقی میطبقه ازنظراین تحقیق 

که در این است و همچنین بر اساس ماهیت و روش تحقیق همبستگی و نوع دادها نسبی است . با توجه به این خاص زمینه

ها استفاده شده است از نظر محیط پژوهش از نوع شبه آزمایشی است . فرضیه تحقیق با تحقیق از اطالعات تاریخی شرکت

 شود.درصد آزمون می 95در سطح اطمینان  tو Fن همبستگی ، آزمون استفاده از تحلیل رگرسیون ، آزمو

 فرضیه این پژوهش عبارت است از: 

 داری وجود دارد.بین درصد مالکیت نهادی و همزمانی قیمت سهم شرکت با قیمت بازار سهام رابطه معنی 

 شود :ی  رگرسیونی  به شرح زیر استفاده میبرای آزمون فرضیه  از رابطه

i,t+ ɛi,t . VOL5+  βi,t . SKEW4+ Β 1-i,t. LEV3+  β 1-i,t.SIZE2+  β 1-i,t.IO1= β i,tHSYNC 
0H:  وجود ندارد.داری معنیبین درصد مالکیت نهادی و همزمانی قیمت سهم شرکت با قیمت بازار سهام رابطه 

1H:   وجود دارد. داریمعنیبین درصد مالکیت نهادی و همزمانی قیمت سهم شرکت با قیمت بازار سهام رابطه 
 متغیرهای تحقیق 1-1جدول 
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i,tSYNCH 

ی
ار

ص
خت

ت ا
الم

ع
 

 مستقل همزمانی قیمت سهام

یر
تغ

ع م
نو

 

1-i,tIO وابسته درصد مالکیت نهادی 

1-i,tSIZE اندازه شرکت 

 کنترلی

1-i,tLEV شرکت اهرم 

i,tSKEW چولگی بازده ماهانه سهام شرکت 

i,tVOL انحراف استاندارد بازده ماهانه صنعت 

 جامعه و نمونه آماری

، البته با توجه به این موضوع که برای آزمون بخشی از مدل تحقیق،  است 1391تا  1387های قلمرو زمانی تحقیق شامل سال

  1391تا  1386های شش سال نیاز است .لذا عمالً برای انجام این تحقیق داده  tبه جای سال   t-1به محاسبه تغییرات سال 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که دارای کلیه شرایط مورد نیاز است، بنابراین جامعه آماری شامل شرکت

 زیر باشند:

  1391تا  1386های مالی ها در طول سالبررسی ، شرکت های موردبه منظور همگن شدن نمونه آماری در سال (1

 باشند. در بورس حضور داشته

 اند.به دلیل ماهیت خاص فعالیت حذف شده .نباشد مالی گریواسطه یا و گذاریسرمایه شرکت (2

 ماه نداشته باشند. 6در طول سال مالی وقفه معامالتی بیش از  (3

 ها در دسترس باشد.نیاز آن العات موردها و اطهای مورد بررسی دادهدر همه سال (4

 

شرکت از  55شرکت کاهش یافت و در نهایت تعداد  119های اعمال شده حجم جامعه آماری به تعداد با توجه به محدودیت

 سال( و با توجه به فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب گردید. –شرکت  275جامعه آماری  به روش تصادفی ساده ) 

 
 آمار توصیفی 1-2جدول 

 میانگین حداکثر حداقل تعداد 
انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

 -0.60 -0.15 0.58 -0.34 0.94 -1.67 275 همزمانی قیمت سهام

 1.22 -1.33 0.23 0.71 0.99 0.04 275 مالکیت نهادی

 0.15 0.67 1.29 13.47 16.93 11.06 275 اندازه شرکت

 -0.02 -0.12 0.17 0.61 1.11 0.12 275 اهرم شرکت

چولگی بازده ماهانه سهام 

 شرکت
275 2.98- 3.44 0.87 1.22 0.47- 0.53 

انحراف استاندارد بازده ماهانه 

 صنعت 
275 0.87 13.99 6.87 2.76 0.65 0.12 
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  یافته ها
 ایم .زیر ارائه دادههای توصیفی را در جدول شاخص در این بخش به تفکیک برای هریک از متغیرهای تحقیق، تعدادی از

اند بر اساس گرفته هایی که در این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قراردهد که تعداد شرکتنتایج بررسی آمار توصیفی نشان می

تا  1387های سال است. بنابراین با توجه به اینکه مشاهدات در سال مورد در هر 55حجم نمونه که در فصل سوم بیان شد 

ها داریم. در شاخص میانگین به جزء در متغیر وابسته ( مشاهده در هر یک از متغیر275اند ،تعداد )جمع آوری شده 1391

. ، که این مقدار منفی متغیر باشنددارای مقادیر مثبت می هانیانگیمهمزمانی قیمت سهام که دارای مقدار منفی است، بقیه 

های نمونه باشد، همچنین متغیر مستقل درصد تواند بیانگر همزمانی پایین قیمت سهام در بین شرکتهمزمانی قیمت سهام می

ها در اختیار های نمونه، درصد باالیی از سهام آندهد در شرکتدارد که نشان می 0.71مالکیت نهادی میانگینی برابر با 

توان است ، از این رو می 1.29و انحراف معیاری برابر با 13.47گذاران نهادی است. متغیر اندازه شرکت میانگینی برابر با سرمایه

نحراف استاندارد بازده صنعت ی نیستند. اامالحظهها( دارای تفاوت قابل های نمونه از نظر اندازه )بر مبنای داراییگفت که شرکت

و کمترین انحراف معیار از آن اهرم شرکت هست و با استناد به این  تری  نسبت به بقیه متغیرها هستنددارای انحراف معیار باال

های بدهی قرار دارند. دو متغیر وابسته و ای از نسبتهای نمونه در یک طیف نسبتاً پیوستهتوان گفت که شرکتکمیت می

 مستقل داری چولگی به چپ هستند.
 

 آزمون مانایی متغیرها 

آزمون  از واحد ریشه بررسی جهت ، اساس این بر شوند.آزمون می مانایی نظر از هاداده ابتدا کاذب، رگرسیون از جلوگیری رایب

 .است شده آورده 1-3 شماره در جدول آزمون مانایی از حاصل کردیم. نتایج (  استفاده2002چو) و لین لوین،

 
 متغیرها ماناییآزمون  1-3جدول 

 آزمون چولوین ، لین و 

 متغیر آماره آزمون سطح احتمال
0.0000 19.8369- SYNCH 

0.0000 4.18223- IO 

0.0000 8.44187- SIZE 

0.0000 10.8214- LEV 

0.0000 17.1494- SKEW 

0.0000 13.3109- VOL 

 

گردد که فرض صفر ، مبنی بر نامانا بودن متغیرهای مشخص می  1-3با توجه به میزان سطح احتمال تمامی متغیرها در جدول 

 باشند.شوند. لذا تمامی متغیرهای مورد استفاده فاقد ریشه واحد بوده و مانا میتحقیق رد می

 

 آزمون تشخیص نوع مدل

 تخمین مدل و پژوهش فرضیه آزمون برای های تابلویی دادهیا   های تلفیقیدادههای روش از یک کدام اینکه گزینش برای

 تکتک برای برآورد شده ضرایب میان تفاوتی که کندمی بیان چاوآزمون  صفر فرضیه شود . آزمون چاو استفاده می از ترندمناسب
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با  ندارد. تابلویی وجود هایداده از استفاده با مدل برآورد به لزومی معنا که بدین ندارد وجود جمعی و ضریب برآورد شده مقاطع

بایست از روش دادهای تابلویی شود و مینشان داده شده است ، فرض صفر رد می 1-4توجه به آماره آزمون چاو که در جدول 

 بین انتخاب ترین موضوعمهم شود برآورد تابلویی هایداده روش به باید مدل که شد حاصل اطمینان اینکه از پساستفاده شود. 

 آزمون صفر شود. فرضیهمی استفاده هاسمن از آزمون مناسب روش شدن مشخص است. برای ادفیتص اثرات و ثابت اثرات روش دو

 مقدار  احتمال برای که دهدمی نشان  1-4 جدول در منعکس تصادفی است. نتایج اثرات دارای مدل که کندمی بیان هاسمن

 استفاده تصادفی اثرات از روش بایستشود  و مینمیرد  تصادفی( اول)اثرات فرض در نتیجه است  0.6462هاسمن عدد  آزمون 

 شود.انجام می GLS تخمین تصادفی با اثرات -تابلویی هایداده روش به رگرسیون ادامه  آزمون شود. در
 آزمون تشخیص نوع مدل 1-4 جدول 

 معناداری آماره آزمون آزمون

 0.0000 2.70 چاو

 0.6462 3.34 هاسمن

 1-5جدول در مدل برآورد از نتایج حاصل مدل تخمین برای تصادفی اثرات مدل انتخاب های چاو و هاسمن وآزمون انجام از پس

 است. شده ارائه
 برآورد مدل نهایی 1-5جدول 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است ،   لذا نتیجه  05/0کمتر از   Fسطح معناداری مربوط به مقدار آماره  ، شودمالحظه می 1-5طور که در جدول همان

برآورد شده  در کل معنادار شود و مدل رگرسیون معنی بودن کل مدل است، رد میمدل  که همان بی  0H گیریم فرضیه می

 . است ، و دارای کارایی مناسب است

 

تر بزرگ β 1مربوط به  t شود ، مقدار آماره مالحظه می 1-5با توجه به نتایج حاصل از بررسی ضرایب متغیرها در جدول شماره 

ادی و همزمانی قیمت رابطه شود. به عبارت دیگر بین درصد مالکیت نهپذیرفته می 0H( و فرض 89/0˃05/0است ) 0.05از 

 معناداری وجود ندارد . 

 

خطای  ضرایب متغیرها

 استاندارد

t-معناداری آماره 

C 1.58- 0.53 2.97- 0.0032 

IO 0.02 0.22 0.12 0.8984 

SIZE 0.06 0.04 1.61 0.1065 

LEV 0.11 0.26 0.44 0.6547 

SKEW 0.06 0.02 2.44 0.0153 

VOL 0.03 0.01 2.59 0.0100 

 آماره وزنی

 -0.19 میانگین متغیر وابسته 0.067 ضریب تعیین

 0.50 انحراف معیار متغیر وابسته 0.050 ضریب تعیین تعدیل شده

F-64.71 هامجموع مجذورات باقیمانده 3.88 آماره 

 2.03 واتسون-آماره دوربین  F 0.0020معناداری آماره
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 نتیجه آزمون فرضیه 1-6جدول 

 نتیجه فرضیه                 

 رد فرضیه داری وجود دارد.بین درصد مالکیت نهادی و همزمانی قیمت سهم شرکت با قیمت بازار سهام رابطه معنی

 

شود که ضرایب متغیرهای کنترلی چولگی بازده ماهانه سهام شرکت و انحراف استاندارد مشاهده می 1-5همچنین در جدول 

شود که این ضرایب است که با توجه به ستون معناداری مشخص می 0.03و  0.09بازده صنعت در این مدل به ترتیب مقادیر 

عت با مثبت  بین چولگی بازده و انحراف استاندارد بازده صن دار وای معنیمعنادار هستند . بنابراین رابطه 0.05در سطح خطای 

  همزمانی قیمت سهام یافت شد.

 نتیجه گیری

در این تحقیق سعی شده است ، رابطه بین درصد مالکیت نهادی و همزمانی قیمت سهم شرکت با قیمت بازار سهام مورد آزمون 

توان تأثیری قابل م که آیا میزان مالکیت نهادی در هر شرکت می. به عبارت دیگر سعی در بیان این موضوع داری قرار گیرد

مالحظه بر روی همزمانی قیمت سهم شرکت با قیمت بازار سهام داشته باشد. همزمانی قیمت سهام در این تحقیق  بر اساس 

که بین دو متغیر محاسبه شده است .  نتایج حاصل از آزمون فرضیه این تحقیق نشان داد  2004مدل پتروسکی و رولستون 

از  درصد مالکیت نهادی و همزمانی قیمت سهم شرکت با قیمت بازار سهام رابطه معناداری در بازار سرمایه ایران وجود ندارد .

توان نتایج این تحقیق را با تحقیقی داخلی مقایسه کرد  اما با آنجا که تحقیقی داخلی در این زمینه صورت نگرفته است ،  نمی

توان به  پژوهش جین و ه در سایر کشورها در این زمینه صورت گرفته است قابل مقایسه است که از آن جمله میتحقیقاتی ک

 ها دریافتند که همزمانیاشاره کرد. آن «های جدیدضریب تعیین پیرامون دنیا :تئوری جدید و ارزیابی»( با عنوان 2006مایرز)

پیچیدگی اطالعات و تسلط مدیران بر جریان نقدی شرکت باشد، بر اساس این مطالعه تواند به دلیل ابهام و باالتر قیمت سهام می

گذاران مدیران را قادر ساخته، دسترسی و تسلط بیشتری بر جریان نقدی شرکت اطالعات محدود و حمایت ضعیف از سرمایه

ای منفی بین شدت نظارت و رابطه نتیجه شود درگیری همزمانی قیمت سهام باالتری میداشته باشند و این منجر به شکل

همزمانی قیمت سهام، ریسک ریزش و »(  در تحقیقی با عنوان 2013همزمانی قیمت سهام وجود دارد . همچنین آن و ژانگ  )

گذار، مدیران باید دخالت خود را کاهش دهند و از این طریق دریافتند که در شرایط نظارت شدید سرمایه« گذاران نهادی سرمایه

یابد در مقابل وقتی نظارت از سوی تری جذب شود. بنابراین همزمانی قیمت سهام کاهش میرات مختص شرکت کمخط

شود. تر مییابد، زیرا در آن صورت نفوذ و دخالت مدیران بیشگذاران ضعیف باشد همزمانی قیمت سهام افزایش  میسرمایه

گذاران باید ارتباطی منفی وجود داشته باشد. اما در این تحقیق برخالف بنابراین بین همزمانی قیمت سهام و شدت نظارت سرمایه

 ای بین مالکیت نهادی و همزمانی قیمت سهام مشاهده نشده است.دو تحقیق عنوان شده رابطه

با  همزمانی قیمت سهم شرکت و درصد مالکیت نهادی  بین ای معناداررفت رابطهمی انتظار موضوع، ادبیات اساس درمجموع بر

تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین درصد مالکیت نهادی و همزمانی قیمت سهم  شود . اما نتایج حاصل قیمت بازار سهام

هر چند طبق تحقیقات انجام شده در زمینه مالکیت نهادی مشخص شده با قیمت بازار سهام در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. 

کاهد و نهایتاً با افزایش درصد زایش نظارت بر عملکرد مدیران شده ، از عدم تقارن اطالعاتی میکه حضور مالکان نهادی موجب اف

گذاران بازار تواند برای سیاستها میشود و این یافتهمالکیت این گروه از سهامداران ، از نوسان پذیری بازده سهام کاسته می
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گذاران در ارائه سهامداران نهادی مفید واقع شود، همچنین برای سرمایهسرمایه  در تدوین مقررات برای استقرار و تقویت نقش 

 خصوص در محکمی شواهد هنوز طورکلیاما بهگذاری سودمند باشد. مبنایی برای کاهش ریسک نوسان پذیری بازده سرمایه

همزمانی قیمت سهام  وضوعم اینکه به توجه با است و  نیامده مالکیت نهادی بر همزمانی قیمت سهام به دست تأثیر میزان

 هاینتایج پژوهش و است کم بسیار خصوص این در پژوهش گذرد،نمی دهه دو از بیش آن از عمر و است موضوعی جدید

است و اظهارنظر و بیان پیشنهاد در این زمینه را با مشکل  متفاوت مختلف کشورهای در و نداشته همخوانی یکدیگر با شدهانجام

 سازد. رو میروبه
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Abstract 

 

These researches examine the relation between Percent Institutional ownership and stock price 

synchronicity with Stock market price in Tehran Stock Exchange. Synchronicity refers to the 

tendency for the stocks in a share market to move in the same direction. The stock co-

movement direction could be upwards or downwards depending upon the trend in the market 

.The purpose of this research is determine whether the Percent Institutional ownership has any 

important and significant effect on the price synchronicity of companies? In this study 

Institutional ownership as an independent variable and price synchronicity as dependent 

variable have been considered and Includes control variables: Firm size, financial leverage, 

skewness of firm Monthly return, and standard deviation of Monthly industry return. However, 

for this examine we selected a list of, Tehran Stock Exchange companies during (2008-2012). 

For the purpose of testing the Hypothesis, statistical method of “Multiple regression with 

random effects model” have been used. The results show that there is not significant 

relationship the Between Percent Institutional ownership and stock price synchronicity. 

 

Keywords: Institutional ownership, stock price synchronicity, Firm size, financial leverage, 

standard deviation return 
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