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 بررسی نقش قیمت گذاری سهام در کوتاه مدت و بلندمدت بر تمایالت سرمایه گذاران

 مومنی علیرضا،  1سرپرست عطیه

 مسئول نویسنده-1

 چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش قیمت گذاری سهام در کوتاه مدت و بلندمدت بر تمایالت سرمایه گذاران می 

 8اوراق بهادار تهران در دوره زمانی باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس 

شرکت و  145می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، تعداد  1395الی  1388ساله بین سال های 

شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش -سال 984در مجموع 

پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه ها از الگوهای  –پژوهش های توصیفی گردآوری داده ها در گروه

بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان می دهد  Eviews8رگرسیونی با استفاده از نرم افزار 

هنگامی که و  داردجسارت در پیـش بینی رشد بلند مدت سرمایه گذاری با تمایالت سرمایه گذار رابطه ای مثبت 

پروکسی های تمایالت سرمایه گذار بیشتر است، رابطه ای قوی تر و منفی میان پیش بینی رشد بلند مدت درآمد و 

هنگامی که پروکسی های تمایالت سرمایه گذار بیشتر است، در . هم چنین، تجدیدنظر در پیش بینی درآمد وجود دارد

میان پیش بینی رشد بلند مدت در آمد و بازدهی سهام وجود دارد. اما رابطه مثبت این صورت رابطه ای قوی تر و منفی 

 تمایالت سرمایه گذار و جسارت در پیش بینی، دقت پیش بینی های رشد را کاهش نمی دهد.  میان

 قیمت گذاری سهام، تمایالت سرمایه گذاران، بورس اوراق بهادار تهران.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

لی را می توان از اساسی ترین بازارهای یک کشور در نظر گرفت. شرایط این بازارها به شدت بر بخش های بازارهای ما

واقعی اقتصاد تأثیرگذار است و به شدت از سایر بخش ها)نه لزوماً در کوتاه مدت( تأثیرمی پذیرند. یکی از اجزای مهم 

ر یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادا

تحت ضوابط و قوانین خاص است. یکی از وظایف این بازار کمک به عادالنه نمودن قیمت اوراق بهادار و سرعت 

بازارهای مالی با توجه به سود مورد انتظار شرکت و در واقع،  (.1391)احمدپور و پیکرنگار،  بخشیدن به معامالت است

اطالعات پشتیبانی کننده از این انتظارات، اقدام به تعیین قیمت سهام در بازار می نماید. این قیمت گذاری مبتنی بر 

خالص ارزش فعلی جریانات نقدی شرکت بوده و در صورت وجود اطالعات جدید در این خصوص، بازار اقدام به 

(. 2010انتظارات از سهم مورد نظر کرده و در نتیجه قیمت سهم در بازار تعدیل می گردد)چانگ و همکاران، تعدیل 

بورس اوراق بهادار را می توان از طرفی  یک مکان جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین 

یگر، مرجع رسمی و مطمئنی برای سرمایه گذاری مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت در نظر گرفت. از سویی د

(. در بازارهای اقتصادی، قیمت گذاری دارایی های 1391دارندگان پس اندازهای راکد است)احمدپور و پیکرنگار، 

قابل معامله، نقش اساسی را در تخصیص منابع به عهده دارد. بنابراین نیاز ضروری برای فهم عوامل اساسی تشریح کننده 

ین دارایی ها وجود دارد. نظریه های مالی بیان می کنند که ارزش یک سهم برابر با ارزش فعلی عواید مورد قیمت ا

، دیدگاه های متفاوتی وجود دارند که یکی (. اصوال در قیمت گذاری سهام2013انتظار آن است)کامپلو و گراهام، 

دهد. بر می عملکرد یا سودآوری قرار بنای ارزیابی راهای شرکت را مبنای ارزشیابی و دیگری، ماساس ارزیابی دارایی

 (:1389)عسگرزاده،  کلی عبارتند از این اساس می توان گفت این دیدگاه ها به طور

ای، ارزش جایگزینی، ارزش بر مبنای خالص روش های ارزیابی سهام براساس دارایی های شرکت)شامل ارزش تسویه -1

 ها و...(ارزش دارایی

 رزیابی سهام برمبنای سودآوری مدل های ا -2

 قیمت به ارزش دفتری و...( ای)شامل قیمت به سود،مدل های مبتنی بر معیارهای مقایسه -3

 های مبتنی بر جریانات نقدی تنزیلی)شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقد و جریان نقدی آزاد.مدل -4

ارچوب های قیمت گذاری سهام، بر یک مبنای نظری استوار است نکته حائز اهمیت این است که تقریباً همه الگوها و چ

 (.1389)عسگرزاده، 

و همین  تأثیرهای قابل توجهی دارند هادانیم، عوامل روانی بر حرکات و اعمال انساناز سوی دیگر همانطور که می

این عوامل نسبت به عوامل بیرونی مسائل روانی است که افراد را از درون با یکدیگر متمایز کرده است، ولی تا به حال 

تمایالت یا احساسات سرمایه گذار به  (.1388)مشایخی و بهبهانی نیا،  است کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته

عنوان بخشی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار سرمایه گذاران، مورد توجه است. اولین گام برای بررسی چگونگی تأثیر این 
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تارهای سرمایه گذاران، ایجاد شاخص برای این تمایالت می باشد. تعیین شاخص برای تمایالت سرمایه تمایالت بر رف

گذار به یک نگرانی و دغدغه جدی در آثار رشته مالی تبدیل شده است و تحقیقات زیادی نیز در این باب صورت 

ت اندازه گیری کرد)چانگ و پذیرفته است. تمایالت سرمایه گذار را می توان بر اساس دو دستاورد متفاو

(. در روش اول تمایالت سرمایه گذار را می توان توسط نظر سنجی  استنباط کرد. در این روش مستقیماً 2010همکاران

از افراد سؤاالتی را می پرسند مبنی بر اینکه در مورد شرایط بازار سهام، اقتصاد و یا شرایط فعلی، چه احساسی دارند. از 

اشاره کرد. به این شاخص  FEARSو  AAII ،NEW ROCHELL های ها می توان به شاخصجمله این شاخص 

ها، شاخص روشن، مستقیم یا واضح گفته می شود. در روش دیگر، تمایالت سرمایه گذار را می توان بر اساس 

ها و یا دیگر آمارهای متغیرهای بازار ، اندازه گیری کرد. برای ایجاد این شاخص ها از الگوهای معامله، جابجایی قیمت 

بازار جهت استخراج میزان شدت کلی تمایالت سرمایه گذار استفاده می شود. به این شاخص ایجاد شده، شاخص 

(، به ذکر این نکته می پردازد 2012فینتر) (.2010تمایالت ضمنی و یا غیر مستقیم اطالق می گردد)چانگ و همکاران 

اده از روش پرسشنامه و پرسیدن سؤال از سرمایه گذاران دو دیدگاه متفاوت وجود که در رابطه با دیدگاه مستقیم و استف

دارد. دیدگاه اول به این مطلب می پردازد که استفاده از اطالعات سنجشی، راه بهتری جهت کسب میزان تغییرات در 

چه چندین مطالعه به  وضعیت و شرایط روحی سرمایه گذاران می باشد. دیدگاه دوم بیانگر این موضوع است که اگر

بررسی تمایالت سرمایه گذار بصورت واضح، صریح و مستقیم پرداخته اند، ولی استفاده از این مقیاس ها می تواند 

(. در نهایت با توجه به مطالبی که در باال راجع به بحث قیمت گذاری و تمایالت سرمایه 2012مشکل ساز باشد)فینتر، 

ح می شود که نقش قیمت گذاری سهام بر تمایالت سرمایه گذاران چیست؟ در همین گذاران بیان شد، این سؤال مطر

راستا در پژوهش پیش رو قصد داریم تا به پاسخ این سؤال بپردازیم و نقش قیمت گذاری سهام در کوتاه مدت و 

 بلندمدت را بر تمایالت سرمایه گذاران بررسی نماییم.

 پژوهشمبانی نظری 
مالی به نقش و اثر احساسات سرمایه گذار بر قیمت گذاری دارایی پرداخته اند. احساسات  هایپژوهش بسیاری از 

سرمایه گذار نوعی ویژگی روانی است که از طریق حرکت ها و تغییرات قیمت دارایی و فعالیت سرمایه گذار تعیین و 

اژ منطقی لزوماً قیمت ها را به سمت اصول نمایان می گردد. نظریه ی سنتی قیمت گذاری دارایی اعالم می دارد که آربیت

بنیادی حرکت می دهد و احساسات سرمایه گذار در این زمینه نقشی ندارند. البته، در برخی تحقیقات رفتاری صورت 

گرفته در حوزه ی تأمین مالی استدالل شد که احساسات سرمایه گذار باعث می شود قیمت سهام از مقدار و ارزش 

 ندوجود دارپژوهش هایی (. 1997؛ شلیفر و ویشنی، 1990د منحرف گردد )دی النگ و همکاران، اصلی و بنیادی خو

که نشان می دهند احساسات متغیر سرمایه گذاران در طول زمان بر قیمت های سهام اثر می گذارند. لمون و 

فاده کردند و نشان دادند که ( از معیار احساسات سرمایه گذار است2007، 2006( و باکر و ورگلر)2006پورتیناگوینا)

گذاری می شوند و این ارزشگذاری بیش از حد در شرایطی که  سهام های پرنوسان جدید کوچک بیش از حد ارزش
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(، دریافتند که این سهام ها درطول چنین دوره هایی با 2012احساسات باال است، شدیدتر می باشند. هریبار و مک اینز )

نه روبه رو خواهند بود. آن ها استدالل نمودند که چون سهام های پرنوسان جدید پیش بینی های سود فرصت طلبا

گذاری این سهام ها به شدت تحت تأثیر  کوچک به شدت تحت تأثیر معامالت معامله گران اختالل زا هستند، ارزش

 احساسات سرمایه گذار قرار دارد. 

ت بر صحت و دقت کلی پیش بینی های سود تحلیلگر نیز به تحلیل اثر احساساپژوهش هایی از سوی دیگر، برخی 

( نشان دادند که خوش بینی مالی در زمینه ی پیش بینی های سود سه ماهه تحت تأثیر 2012پرداختند. والتر و والیس)

احساسات سرمایه گذار می باشد. این تحقیقات بر این احتمال دامن زدند که احساسات سرمایه گذار با تحت تأثیر قرار 

دن انتظارات و پیش بینی های حاضرین و اعضای بازار در زمینه ی پرداخت های آتی شرکت، باعث سوء قیمت دا

گذاری سهام می گردد. اگرچه تحقیقات پیشین بر اثر احساسات بر صحت و دقت کلی پیش بینی های مربوط به 

بر پیش بینی ها و انتظارات رشد سود  پرداخت های نزدیک توجه داشته اند، چند تحقیق نیز وجود دارد اثر احساسات

بلندمدت را مورد تحلیل قرار دادند. انتظارات رشد سود بلندمدت برای ارزشگذاری قیمت سهام حیاتی و ضروری است. 

در بسیاری از مدل های ارزشگذاری ارزش ذاتی برآورده شده ی سهام شرکت بر انتظارات رشد سود بلندمدت متکی و 

( 1962(. برای مثال، براساس مدل رشد گوردون)2001؛ گلبهاردت و همکاران، 1998انکل و لی، وابسته می باشند)فر

قیمت به سود سهام نشان دهنده ی این حقیقت است که یک درصد افزایش در رشد سود سهام بلندمدت به  20نسبت 

دند که پیش بینی های سود (، گزارش دا2004درصد بازده می باشد. براساس این مدل، کوپلند و همکاران) 20معنی 

بلندمدت تحلیلگر، )پروکسی انتظارات رشد بلندمدت سرمایه گذار(، بر قیمت سهام اثر زیادی دارد. در بسیاری از 

تحقیقات مشخص شد که انتظارات رشد بلندمدت سرمایه گذار که به صورت پیش بینی سود بلندمدت تحلیلگر نمایش 

شدید و باال می باشد که این امر خود باعث سوءقیمت گذاری معناداری در سهام  داده می شوند، به طور متوسط بسیار

(، نشان دادند که شرکت های دارای رشد پیش بینی شده ی باال به 2003(، و چان و همکاران)1996می گردد. الپورتا)

عث سوءقیمت گذاری شدت از سایر شرکت ها متمایز می باشند. تحقیقات نشان می دهند که این انتظارات باال با

معناداری در سهام می گردد. در شرایطی که احساسات سطح بازار مطابق با اولویت و ترجیحات سرمایه گذاران باشد، 

)احساسات باالی بازاری(، ممکن است آن ها روی پتانسیل رشد شرکت حساب نمی نمایند. پیش بینی شده است که باال 

تمایل را می دهد که شرکت های دارای رشد پیش بینی شده ی باال را از سایر بودن احساسات به سرمایه گذاران این 

شرکت ها متمایز و متفاوت بدانند. این پیش بینی ها و انتظارات بیش از حد باال در دوره ی بعدی اصالح می گردد و این 

رشد پیش بینی شده اصالح با کاهش سوءقیمت گذاری بر بازده مقطعی سهام اثر می گذارد. در شرکت هایی که 

 (.2015بیشتری دارند، بازبینی و اصالح پیش بینی سود منفی باالتر و بازده ی سهام کمتر است)میوا، 

 پیشینه پژوهش
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( بیان کردند با توسعه ی شبکه ی اجتماعی، تعامل میان سرمایه 2017) کن و همکاراندر ارتباط با موضوع پژوهش 

سریع تر و راحت تر می شود. به همین خاطر ، تمایالت سرمایه گذار که می تواند بر تصمیمات  گذاران در بازار سهام 

ان زیادی بازار سهام سرمایه گذاری تاثیر بگذارد به سرعت از طریق شبکه گسترش و افزایش می یابد و می تواند به میز

، جمع آوری شده، بکه ی اجتماعی بازار سهام چینرا تحت تاثیر قرار داد. در این پژوهش، نظرات کاربر از سایت ش

سپس، اطالعات مربوط به تمایالت سرمایه گذار با استفاده از تجزیه معنایی به دست آمده است. تجزیه ی دینامیکی  

در پژوهش  رارتی بهینه، میان تمایالت سرمایه گذار و بازار سهام رابطه وجو دارد. نشان داد که بر اساس روش مسیر ح

یک رابطه ی مثبت معنادار میان احساسات سرمایه گذار و سرمایه گذاری شرکت به  (2017)سوشنگ وانگ و همکاران

کند و متفاوت می  دست آمد. حساسیت های احساسات سرمایه گذار در سطح متفاوت سرمایه گذاری شرکت تغییر می

باشد. شرکت های کوچک حساسیت احساسی بیشتری نسبت به شرکت های بزرگ دارند. هیچ رابطه ی معناداری میان 

تمایالت سرمایه گذار رشد دریافتند ( 2016سایر متغیرهای کنترل و احساسات مقطعی سرمایه گذار دیده نشد. ژو و نیو)

هد و به همین خاطر بر قیمت سهام تاثیر می گذارد. یافته ها نشان داد که اطالعات مورد انتظار و نرخ بازده را تغییر می د

حسابداری و تمایالت سرمایه گذار هر دو می توانند قیمت سهام را تبیین کنند. با این وجود اطالعات حسابداری برای 

تقارن فاحشی بر قیمت سهام دارد. م سهام هایی که درآمد ثابت دارند، مطمئن تر است و  تمایالت سرمایه گذار تاثیرات

با استفاده از تمایالت سرمایه گذار قابل پیش بینی سهام بازدهی  شاخص روزانه ی نشان دادند ( 2016) سان و همکاران

می باشد. شواهد حاصل نشان داد که تاثیر سرمایه گذار به تاثیر روزانه ی تکانه وابسته نیست در حالی که تاثیر روزانه ی  

نه تنها در  نیم ساعت پایانی وجود دارد. از دیدگاه سرمایه گذار، تمایالت سرمایه گذار دارای ارزش اقتصادی است تکا

 به ویژه زمانی که با توجه به استراتژی های تجاری ارزیابی می شود. 

اعالم کردند یک رابطه ی مثبت و معنادار میان احساسات سرمایه گذار و شاخص های اولیه  (2015فیاضی و همکاران )

که وقتی احساسات رسانه ای خاص شرکت  کردندمشخص  (2013کاهان و همکاران)و ثانویه ی بازاری وجود دارد. 

ان می دهند. مشخص شد )منفی( واکنش بیش از حد نش )منفی( باشد، سرمایه گذاران به شگفتی های سود مثبت مثبت

که این اثر در شرکت هایی که ارزشگذاری شان دشوار است متمرکز می باشد و نمی توان با اطالعات موجود در معیار 

احساسات آن ها را توضیح داد. مشخص شد لحن اخبار به سوءارزشگذاری سهام کمک می رساند و این اثر بر 

 است.ازاری سرمایه گذاری مشهودتر احساسات سطح ب

بین گرایشات احساس سرمایه گذاران و قیمت نشان دادند که  (1395رفیع زاده و برزگر)هم چنین در مطالعات داخلی 

تهران رابطه معناداری گذاری کمتر از حد عرضه عمومی اولیه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

دیدگاه نسبت سود به تغیرهای اثر مومنتوم و صرف ارزش سهام از مدریافتند  (1395) ستایش و شمس الدینی وجود دارد.

دارای ارتباط مثبت معنادار و متغیر اثر زیان گریزی دارای ارتباط منفی معناداری با قیمت سهام می باشند؛  قیمت هر سهم

الص جریان های اما بین سه متغیر اثر برگشت بلندمدت و اثر اندازه و صرف ارزش سهام از دیدگاه نسبت سود به خ
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این، متغیر نرخ بازده دارایی ها ارتباط مثبت و نرخ  بر ی معناداری یافت نشد. عالوهبا قیمت سهام رابطه منقدی هر سه

بازده فروش ارتباط منفی با قیمت سهام دارد. بین دو متغیر نسبت سرمایه در گردش به دارایی ها و نرخ  رشد دارایی ها با 

نشان می دهد که در طول یک  (1395ابراهیمی و همکاران)نتایج پژوهش  ی معناداری یافت نشد.رابطهقیمت سهام، 

بازار کامل، اختالف معناداری بین ارزش ذاتی سهام و قیمت جاری بازار بوده است که در تمامی موارد قیمت تابلو از 

ران نسبت به التر قیمت در بورس اوراق بهادار تهارزش ذاتی سهام بیشتر بوده است که این نشان دهنده ارزش گذاری با

نشان دهنده کارایی آن  (1393کمالی و همکاران)در پژوهش مدل  حاصل از به کارگیری نتایج قیمت جاری سهام است.

اظهار  (1392) ابراهیمی و گرکزرس اوراق بهادار تهران را دارد. در پیش بینی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بو

دارای تفاوت  ریاست جمهوری میزان تأثیر تمایالت و احساسات سرمایه گذار بر بازده مازاد بازار در دو دورهتند داش

حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار گرایش های  (1392) ور و همکارانحیدرپنتایج مطالعه  چشمگیر نبوده است.

رین اندازه، نسبت ارزش دفتری به بازار و نسبت مالکیت احساسی سرمایه گذاران با بازده سهام شرکت ها دارای کمت

 با توجه به مطالب ارایه شده، فرضیه های پژوهش حاضر به شرح ذیل تدوین شده اند: نهادی می باشد.

  فرضیه اصلی:

 قیمت گذاری سهام در کوتاه مدت و بلند مدت در تمایالت سرمایه گذار نقش دارد. ➢

 فرضیه های فرعی:

تمایالت صعودی سرمایه گذار منجـر به پیش بینی جسورانه رشـد بلند مدت سرمایه گذاری می شـود )جسارت در پیش  ➢

 بینی رشد بلند مدت سرمایه گذاری با تمایالت سرمایه گذار رابطه ای مثبت دارد(.

 کاهش می دهد. رابطه مثبت میان تمایالت سرمایه گذار و جسارت در پیش بینی، دقت پیش بینی های رشد را ➢

هنگامی که پروکسی های تمایالت سرمایه گذار بیشتر است، رابطه ای قوی تر و منفی میان پیش بینی رشد بلند مدت  ➢

 درآمد و تجدیدنظر در پیش بینی درآمد وجود دارد. 

یش بینی هنگامی که پروکسی های تمایالت سرمایه گذار بیشتر است، در این صورت رابطه ای قوی تر و منفی میان پ ➢

 رشد بلند مدت در آمد و بازدهی سهام وجود دارد.

 روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر ماهیت و محتوایی از نوع همبستگی و نظر هدف در گروه پژوهش های کاربردی قرار دارد. انجام 

 از پژوهش پیشینه واستقرایی صورت می پذیرد. بدین معنی که مبانی نظری -پژوهش در چارچوب استدالل های قیاسی

 از ها فرضیه رد و تأیید برای ها گردآوری داده و یاسیق قالب در معتبر های سایت سایر و مجالت ای، کتابخانه راه

 مجالت کتب، شامل ای کتابخانه منابع به مراجعه با پژوهش این درهم چنین،   .پذیرد می صورت استقرایی راه

 پایان اجرایی، و آموزشی نهادهای و ها سازمان پژوهشی، و تحقیقاتی مراکز ها، انتشارات فصلنامه ماهانه، و هفتگی

 به مراجعه و اینترنت قبیل از اطالعات الکترونیکی های پایگاه در جستجو مرتبط، پژوهشی و تحصیلی های نامه

عالوه بر این، شده است.  پرداخته اطالعات گردآوری به نوین آورد ره افزار نرم و تهران بهادار اوراق بورس سازمان
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تهران بین سال های  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت کلیه پژوهش، این مطالعه مورد آماری جامعه

 تمام نخست است. شده استفاده در دسترس های داده کل از نمونه، انتخاب برایاست. در این پژوهش،  1395تا  1388

 واجد که هایی شرکت کلیه بین از سپس، شدند. کنند؛ انتخاب شرکت گیری نمونه در توانستند می که هایی شرکت

 آزمون انجام برای مانده باقی های شرکت 162تعداد  نهایت در و شده حذف اند، نبوده زیر شرایط از یک هر

  :اند شده انتخاب

در بورس اوراق بهادار تهران  1388سال  از پیش بررسی، مورد های سال در آماری نمونه شدن همگن منظور به (1

 پذیرفته شده باشند. 

 .باشد اسفندماه پایان به منتهی ها شرکت مالی دوره مقایسه، قابلیت افزایش لحاظ به (2

 شود.  نمی بیمه های شرکت و ها بانک لیزینگ، گذاری، سرمایه مالی، گری واسطه های شرکت شامل آماری نمونه (3

 .باشند نداده مالی دوره یا فعالیت تغییر تحقیق این زمانی قلمرو طی ها شرکت (4

 باشد دسترس در ها شرکت نظر مورد های داده (5

 متغیرها و مدل های رگرسیونی
 تمایالت و پراکندگی پیش بینی های رشد بلند مدت درآمد 

رشد بلند مدت به منظور آزمون فرضیه اول در راستای تعیین رابطه بین تمایالت و پراکندگی پیش بینی های برای 

 درآمد، از تخمین مدل رگرسیونی زیر استفاده می شود:

(1) 

LTG5t − LTG1t = β0 + β1Sentimentt + εi,t 

نشان دهنده تمایالت سرمایه گذاران است که از متوسط حجم معامالت سهام طی  Sentimenttدر این مدل، متغیر 

LTG5tهر دوره مالی محاسبه می شود. همچنین  − LTG1t  نیز گستره رشد بلندمدت پیش بینی شده درآمدهای

 5درصدی ) 20شرکت را نشان می دهد. برای این منظور، رشد درآمدهای پیش بینی شده شرکت ها در چندک های 

 گروه( دسته بندی شده و تفاضل متوسط رشد درآمدهای پیش بینی شده برای آنها محاسبه می شود.

 تمایالت و پراکندگی نرخ رشد واقعی

به منظور آزمون فرضیه دوم تحقیق در راستای تعیین رابطه تمایالت و پراکندگی نرخ رشد واقعی، از تخمین مدل برای 

 رگرسیونی زیر استفاده می شود:

(2) 

Growth5t − Growth1t = β0 + β1Sentimentt + εi,t 

نشان دهنده تمایالت سرمایه گذاران است که از متوسط حجم معامالت سهام طی  Sentimenttدر این مدل، متغیر 

Growth5tهر دوره مالی محاسبه می شود.  − Growth1t  نیز گستره رشد بلندمدت واقعی درآمدهای شرکت را

گروه( حاصل از  5درصدی ) 20نشان می دهد. برای این منظور، رشد واقعی درآمدهای شرکت ها در چندک های 
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رآمدهای پیش بینی شده دسته بندی شده و تفاضل متوسط رشد درآمد برای آنها محاسبه می شود. به عبارت دیگر، به د

منظور تعیین اختالف بین رشد واقعی درآمد و رشد پیش بینی شده آن، ابتدا چندک ها بر حسب رشد پیش بینی شده 

این چندک ها محاسبه می شود. اختالف این مقادیر  تعیین گردیده و سپس متوسط رشد واقعی درآمدهای هر شرکت در

 . حد متوسط در چندک های پایینی و باالیی، نشان دهنده گستره واقعی رشد درآمد شرکت ها خواهد بود

 تمایالت سرمایه گذار و تجدید نظر در)اصالح(  پیش بینی درآمد

رمایه گذار و تجدید نظر در )اصالح(  پیش بینی به منظور آزمون فرضیه سوم در راستای تعیین رابطه تمایالت سبرای 

 درآمد، از تخمین مدل رگرسیونی زیر استفاده می شود:

(3) 

Rev5t − Rev1t = β0 + β1Sentimentt + εi,t 

نشان دهنده تمایالت سرمایه گذاران است که از متوسط حجم معامالت سهام طی  Sentimenttدر این مدل، متغیر 

Rev5tهر دوره مالی محاسبه می شود.  − Rev1t  .نیز گستره تجدیدنظر در پیش بینی سود شرکت را نشان می دهد

از گروه( حاصل  5درصدی ) 20برای این منظور، رشد واقعی سودهای تجدید نظر شده شرکت ها در چندک های 

سودهای پیش بینی شده دسته بندی شده و تفاضل متوسط رشد درآمد برای آنها محاسبه می شود. به منظور تعیین گستره 

سودهای تجدید نظر شده، ابتدا چندک ها بر حسب رشد پیش بینی شده تعیین گردیده و سپس متوسط رشد واقعی 

شود. اختالف این مقادیر حد متوسط در چندک سودهای تجدید نظر شده هر شرکت در این چندک ها محاسبه می 

 . های پایینی و باالیی، نشان دهنده گستره واقعی سودهای تجدید نظر شده شرکت ها می باشد

 تمایالت سرمایه گذار و تجدیدنظر متوالی در قیمت 

متوالی در قیمت، از  به منظور آزمون فرضیه چهارم در راستای تعیین رابطه بین تمایالت سرمایه گذار و تجدیدنظربه 

 تخمین مدل رگرسیونی زیر استفاده می شود:

(4) 

Re𝑡5t − Ret1t = β0 + β1Sentimentt + εi,t 

نشان دهنده تمایالت سرمایه گذاران است که از متوسط حجم معامالت سهام طی  Sentimenttدر این مدل، متغیر 

Ret5tهر دوره مالی محاسبه می شود. همچنین  − Ret1t  .نیز گستره تغییرات بازده سهام شرکت ها را نشان می دهد

بینی شده دسته گروه( حاصل از درآمدهای پیش  5درصدی ) 20برای این منظور، بازده سهام شرکت ها در چندک های 

بندی شده و تفاضل متوسط بازده سهام برای آن ها محاسبه می شود. به منظور تعیین گستره تغییرات بازده سهام برای 

شرکت های با پیش بینی بلندمدت درآمد باال و پیش بینی بلندمدت درآمد پایین، ابتدا چندک ها بر حسب رشد پیش 

زده سهام شرکت ها در این چندک ها محاسبه می شود. اختالف این مقادیر بینی شده تعیین گردیده و سپس متوسط با

حد متوسط در چندک های پایینی و باالیی، نشان دهنده گستره تغییرات بازده سهام شرکت ها در چندک های حاصل 

 .از پیش بینی بلندمدت درآمد می باشد
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 تجزیه و تحلیل داده ها

ارائه می  راف معیار برای هریک از متغیرهاچون میانگین و شاخص پراکندگی انحهمهای مرکزی در این بخش، شاخص

( مشاهده می شود که متوسط درآمد خالص شرکت ها برابر با 1به شاخص های ارائه شده در جدول )توجه  با گردد.

شرکت ها به طور متوسط برابر با بدست آمده است. بازده سهام  6504/774و میانگین سود هرسهم آنها برابر با  4865289

درصد بوده است و شاخص تمایالت سرمایه گذاران که از لگاریتم طبیعی حجم معامالت سهام بدست آمده  3187/51

و  8855/625بدست آمده است. گستره پیش بینی بلندمدت درآمدهای شرکت برابر با  379/8به طور متوسط برابر با 

بوده است. به طور میانگین گستره تجدید نظر در پیش  331/3014شرکت برابر با  گستره نرخ رشد واقعی درآمدهای

 دست آمده است.ه ب 31208/35و گستره رشد بازده سهام شرکت برابر با  4183/196بینی سود شرکت برابر با 

 آمار توصیفی متغیرها( 1)جدول 

 انحراف معیار کمینه بیشینه میانه میانگین نماد متغیر

 EARNINGS 4865289. 729388.0 3.68E+08 0.000000 21066037 درآمد خالص

 EPS 774.6504 439.6103 15304.78 -3326.57 1329.006 سود هر سهم

 RETURN 51.31876 21.34664 859.4987 -65.8051 100.4732 بازده سهام

تمایالت 

سرمایه 

 گذاران

SENTIMENT 8.379005 8.441361 8.638554 8.092869 0.223612 

پیش بینی 

 بلندمدت سود
LTG5-LTG1 625.8855 103.6838 3807.583 74.82848 1403.082 

گستره واقعی 

 رشد سود

GROWTH5-

GROWTH1 
3014.331 1002.552 12439.52 586.9985 4362.107 

گستره تجدید 

نظر در پیش 

 بینی سود

REV5-REV1 196.4183 120.3754 701.9994 95.02340 223.2702 

گستره رشد 

 بازده سهام
RET5-RET1 35.31208 31.20509 84.79750 7.238740 24.02220 
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دست آمده از چندک های باالیی و پایینی سود هرسهم، درآمد ه قابل ذکر است که به منظور تحلیل فرضیه های مقادیر ب

 هرسهم، گستره رشد درآمد و گستره رشد بازده سهام مورد بررسی بوده اند کهو بازده سهام در قالب گستره رشد سود 

سلب کرده و در هر سال، یک مشاهده از متغیرهای مذکور موجود است. لذا انجام  ماهیت سری زمانی را از داده ها

این رو به منظور  )چاو/هاسمن( در این داده ها ضرورت نیافته است. از ای مانایی و آزمون های تشخیص مدلآزمون ه

 استفاده شده است. OLSاز برازش مدل های رگرسیون مقطعی به روش  آزمون فرضیه ها

 آزمون فرضیه اول

 به منظور آزمون فرضیه اول تحقیق، از تخمین مدل رگرسیونی زیر بهره گرفته شده است.

LTG5t − LTG1t = β0 + β1Sentimentt + εi,t 
نشان دهنده تمایالت سرمایه گذاران است که از متوسط حجم معامالت سهام طی هر  Sentimenttدر این مدل، متغیر 

LTG5tدوره مالی محاسبه شده است. همچنین  − LTG1t  نیز گستره رشد بلندمدت پیش بینی شده درآمدهای

 5درصدی) 20شرکت را نشان می دهد. برای این منظور، رشد درآمدهای پیش بینی شده شرکت ها در چندک های 

گروه( دسته بندی شده و تفاضل متوسط رشد درآمدهای پیش بینی شده برای آن ها محاسبه شده است. در این بخش، 

شود. در ابتدا الگوی الزم برای تخمین مدل تعیین گردیده و سپس مدل تحقیق برآورد و نتایج حاصل از آن تفسیر می

 ایج فرضیه تحقیق ارائه می گردد. نتیجه برازش مدل، نت

 نتایج برآورد ضرایب مدل فرضیه اول ( 2)ول جد

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر توضیحی

SENTIMENT 8761.592 3852.497 2.274263 0.0221 

C 75890.42 31701.41 2.393913 0.0121 

 مفروضات اولیه و مشخصات مدل رگرسیونی

 5.172274 تحلیل واریانسآماره  0.410161 ضریب تعیین تعدیل شده

 0.022053 معناداری مدل 1.788730 آماره دوربین واتسون

 0.5394 احتمال بروش پاگان گادفری 0.433475 آماره بروش پاگان گادفری

 0.8291 احتمال بروش گادفری 0.199648 (LMآماره بروش گادفری)

 0.150387 برا-احتمال جارک 3.789085 برا-آماره جارک

منظور آزمون فرضیه اول، سطح معناداری اثر تمایالت سرمایه گذاران در مدل رگرسیونی تحقیق مورد تحلیل قرار به 

=  0221/0دست آمده )ه ب 05/0گرفته است. با توجه به سطح معناداری بدست آمده برای این اثر که کوچکتر از خطای 

p-value تاثیر معناداری بر روی جسارت مدیران در پیش بینی ( می توان نتیجه گرفت که تمایالت سرمایه گذاران

بلندمدت درآمد شرکت ها داشته است. با استناد به ضریب تاثیر این متغیر که در جهت مثبت برآورد گردیده 
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(592/8761  =beta می توان نتیجه گرفت که تمایالت سرمایه گذاران تاثیر مستقیم و معناداری بر روی جسارت )

مورد تایید  05/0بینی بلندمدت درآمد شرکت داشته است. از این رو فرضیه اول تحقیق در سطح خطای مدیران در پیش 

به منظور تعیین تناسب برازش مدل و برقراری مفروضات اولیه رگرسیونی، آزمون های نیکویی برازش  قرار گرفته است.

توجه به این که مقدار احتمال معناداری آزمون تحلیل دار بودن کل مدل با مدل نیز انجام شده اند. در بررسی معنی

شود. ضریب تعیین تعدیل دار بودن کل مدل تایید میمعنی %95باشد با اطمینان تر میکوچک 05/0فیشر( از  Fواریانس )

درصد از تغییرات موجود در جسارت در پیش بینی بلندمدت درآمد شرکت ها  01/41شده مدل نیز گویای آن است که 

گردد. آزمون بروش پاگان گادفری به منظور تایید همسانی واریانس اجزای توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می

( بدست آمده که موید p-value=  5394/0) 05/0خطای مدل انجام شده است. سطح معناداری این آزمون بزرگتر از 

تقالل پسماندهای مدل از آزمون بروش گادفری استفاده همسانی واریانس اجزای خطای مدل است. به منظور آزمون اس

بدست آمده که نشان از تایید فرض  05/0(  نیز بزرگتر از خطای p-value=  8291/0شد. سطح معناداری این آزمون )

به منظور بررسی تصریح الگوی رگرسیونی از آماره  صفر آماری در این مدل، مبنی بر استقالل جمالت خطای مدل دارد.

(، نشان DW=  788/1بدست آمده ) 5/2تا  5/1وربین واتسون استفاده شد. آماره این آزمون که در بازه مقادیر تجربی د

برا در جهت تایید نرمال بودن توزیع تجربی اجزای خطا -از تصریح مناسب الگوی رگرسیونی دارد. نتایج آزمون جارک

( نشان از نرمال بودن اجزای خطای مدل داشته است. از این p-value=  1503/0) 05/0نیز با سطح معناداری بزرگتر از 

 رو می توان پذیرفت که مفروضات اولیه رگرسیون برقرار بوده و نتایج مدل در تعیین اثرات قابل استناد است.  

 آزمون فرضیه دوم
 به منظور آزمون فرضیه دوم تحقیق، از تخمین مدل رگرسیونی زیر بهره گرفته شده است.

Growth5t − Growth1t = β0 + β1Sentimentt + εi,t 
نشان دهنده تمایالت سرمایه گذاران است که از متوسط حجم معامالت سهام طی هر  Sentimenttدر این مدل، متغیر 

Growth5tدوره مالی محاسبه شده است. همچنین  − Growth1t  نیز گستره رشد بلندمدت واقعی درآمدهای

گروه(  5درصدی ) 20شرکت را نشان می دهد. برای این منظور، رشد واقعی درآمدهای شرکت ها در چندک های 

حاصل از درآمدهای پیش بینی شده دسته بندی شده و تفاضل متوسط رشد درآمد برای آنها محاسبه شده است. به 

اختالف بین رشد واقعی درآمد و رشد پیش بینی شده آن، ابتدا چندک ها بر حسب رشد عبارت دیگر، به منظور تعیین 

پیش بینی شده تعیین گردیده و سپس متوسط رشد واقعی درآمدهای هر شرکت در این چندک ها محاسبه شده است. 

آمد شرکت ها بوده عی رشد دراختالف این مقادیر حد متوسط در چندک های پایینی و باالیی، نشان دهنده گستره واق

 است. 
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 نتایج برآورد ضرایب مدل فرضیه دوم( 3)جدول 

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر توضیحی

SENTIMENT -16574.56 2535.861 -6.536066 0.0013 

C 146505.8 20688.19 7.081617 0.0009 

 مفروضات اولیه و مشخصات مدل رگرسیونی

 42.72016 آماره تحلیل واریانس 0.874267 تعیین تعدیل شدهضریب 

 0.001255 معناداری مدل 1.619831 آماره دوربین واتسون

 0.0516 احتمال بروش پاگان گادفری 6.478375 آماره بروش پاگان گادفری

 0.3054 احتمال بروش گادفری 1.807699 (LMآماره بروش گادفری)

 0.6675 برا-احتمال جارک 0.808255 برا-آماره جارک

به منظور آزمون این فرضیه در راستای تعیین رابطه میان تمایالت سرمایه گذار با اختالف رشد واقعی میان شرکت هایی 

که رشد زیادی برایشان پیش بینی شده بود و شرکت هایی که رشد پایینی برایشان پیش بینی شده، سطح معناداری اثر 

رد تحلیل قرار گرفته است. با توجه به سطح معناداری بدست آمده تمایالت سرمایه گذاران در مدل رگرسیونی تحقیق مو

( می توان نتیجه گرفت که تمایالت سرمایه p-value=  0013/0بدست آمده ) 05/0برای این اثر که کوچکتر از خطای 

ضریب تاثیر گذاران تاثیر معناداری بر روی اختالف درآمدهای واقعی و پیش بینی شده شرکت داشته است. با استناد به 

( می توان نتیجه گرفت که رابطه مثبت میان تمایالت beta=  -56/16574این متغیر که در جهت منفی برآورد گردیده )

سرمایه گذار و پراکندگی پیش بینی رشد بلند مدت درآمد مطابق با دقت پیش بینی نبوده است. از این رو فرضیه دوم 

 Fبا توجه به این که مقدار احتمال معناداری آزمون تحلیل واریانس ) رد گردیده است. 05/0تحقیق در سطح خطای 

شود. ضریب تعیین تعدیل شده مدل دار بودن کل مدل تایید میمعنی %95باشد با اطمینان تر میکوچک 05/0فیشر( از 

رهای وارد شده درصد از تغییرات موجود در دقت پیش بینی درآمد شرکت ها توسط متغی 42/87نیز گویای آن است که 

( بدست p-value=  0516/0) 05/0گردد. سطح معناداری آزمون بروش پاگان گادفری بزرگتر از در مدل تبیین می

(  p-value=  3054/0آمده که موید همسانی واریانس اجزای خطای مدل است. سطح معناداری آزمون بروش گادفری )

بدست آمده که نشان از تایید فرض صفر آماری در این مدل، مبنی بر استقالل جمالت خطای  05/0نیز بزرگتر از خطای 

(، نشان از DW=  619/1بدست آمده ) 5/2تا  5/1مدل دارد. آماره آزمون دوربین واتسون که در بازه مقادیر تجربی 

برا در جهت تایید نرمال بودن توزیع تجربی اجزای خطا -ارکتصریح مناسب الگوی رگرسیونی دارد. نتایج آزمون ج
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( نشان از نرمال بودن اجزای خطای مدل داشته است. از p-value=  6675/0) 05/0نیز با سطح معناداری بزرگ تر از 

 ست. این رو می توان پذیرفت که مفروضات اولیه رگرسیون برقرار بوده و نتایج مدل در تعیین اثرات قابل استناد ا

 آزمون فرضیه سوم

 به منظور آزمون فرضیه سوم تحقیق، از تخمین مدل رگرسیونی زیر بهره گرفته شده است.

Rev5t − Rev1t = β0 + β1Sentimentt + εi,t 
نشان دهنده تمایالت سرمایه گذاران است که از متوسط حجم معامالت سهام طی هر  Sentimenttدر این مدل، متغیر 

Rev5tت. همچنین دوره مالی محاسبه شده اس − Rev1t  نیز گستره تجدیدنظر در پیش بینی سود شرکت را نشان می

گروه( حاصل از  5درصدی ) 20دهد. برای این منظور، رشد واقعی سودهای تجدید نظر شده شرکت ها در چندک های 

ه عبارت دیگر، به سودهای پیش بینی شده دسته بندی شده و تفاضل متوسط رشد درآمد برای آنها محاسبه شده است. ب

منظور تعیین گستره سودهای تجدید نظر شده، ابتدا چندک ها بر حسب رشد پیش بینی شده تعیین گردیده و سپس 

متوسط رشد واقعی سودهای تجدید نظر شده هر شرکت در این چندک ها محاسبه شده است. اختالف این مقادیر حد 

 جدید نظر شده شرکت ها بوده است. گستره واقعی سودهای ت متوسط در چندک های پایینی و باالیی، نشان دهنده

 نتایج برآورد ضرایب مدل فرضیه سوم( 4)جدول 

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر توضیحی

SENTIMENT -1371.927 615.4934 -2.228988 0.0363 

C 11989.01 5064.770 2.367139 0.0242 

 مشخصات مدل رگرسیونیمفروضات اولیه و 

 4.968388 آماره تحلیل واریانس 0.398097 ضریب تعیین تعدیل شده

 0.046262 معناداری مدل 1.782928 آماره دوربین واتسون

 0.3343 احتمال بروش پاگان گادفری 1.140956 آماره بروش پاگان گادفری

 0.8372 احتمال بروش گادفری 0.188697 (LMآماره بروش گادفری)

 0.1525 برا-احتمال جارک 3.760175 برا-آماره جارک

به منظور آزمون فرضیه سوم تحقیق، سطح معناداری اثر تمایالت سرمایه گذاران در مدل رگرسیونی تحقیق مورد تحلیل 

 0363/0بدست آمده ) 05/0قرار گرفته است. با توجه به سطح معناداری بدست آمده برای این اثر که کوچکتر از خطای 

 =p-value گذاران تاثیر معناداری بر روی تجدید نظر در پیش بینی درآمد ( می توان نتیجه گرفت که تمایالت سرمایه

( می beta=  -927/1371شرکت داشته است. با استناد به ضریب تاثیر این متغیر که در جهت منفی برآورد گردیده )

عبارت توان نتیجه گرفت که رابطه میان تمایالت سرمایه گذار و تجدید نظر در پیش بینی درآمد منفی بوده است. به 

دیگر، در شرایطی که پیش بینی جسورانه رشد بلند مدت درآمد که تحت تاثیر تمایالت صعودی سرمایه گذار هستند، 
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سهام هایی که رشد بیش تری برای آن ها پیش بینی شده است، در پیش بینی آن ها به صورت منفی تری تجدید نظر یا 

تایید گردیده است و می توان ادعا نمود که  05/0خطای  اصالح می شوند. از این رو فرضیه سوم تحقیق در سطح

هنگامی که تمایالت سرمایه گذار بیشتر است، رابطه ای قوی تر و منفی میان پیش بینی رشد بلند مدت درآمد و 

 فیشر( Fبا توجه به این که مقدار احتمال معناداری آزمون تحلیل واریانس ) تجدیدنظر در پیش بینی درآمد وجود دارد.

شود. ضریب تعیین تعدیل شده مدل نیز دار بودن کل مدل تایید میمعنی %95باشد با اطمینان تر میکوچک 05/0از 

درصد از تغییرات موجود در گستره تجدید نظر پیش بینی درآمد شرکت ها توسط متغیرهای  80/39گویای آن است که 

( p-value=  3343/0) 05/0وش پاگان گادفری بزرگتر از گردد. سطح معناداری آزمون بروارد شده در مدل تبیین می

-p=  8372/0بدست آمده که موید همسانی واریانس اجزای خطای مدل است. سطح معناداری آزمون بروش گادفری )

value بدست آمده که نشان از تایید فرض صفر آماری در این مدل، مبنی بر استقالل  05/0(  نیز بزرگتر از خطای

=  782/1بدست آمده ) 5/2تا  5/1ی مدل دارد. آماره آزمون دوربین واتسون که در بازه مقادیر تجربی جمالت خطا

DWبرا در جهت تایید نرمال بودن توزیع -(، نشان از تصریح مناسب الگوی رگرسیونی دارد. نتایج آزمون جارک

( نشان از نرمال بودن اجزای خطای مدل p-value=  1525/0) 05/0تجربی اجزای خطا نیز با سطح معناداری بزرگتر از 

تعیین اثرات قابل  داشته است. از این رو می توان پذیرفت که مفروضات اولیه رگرسیون برقرار بوده و نتایج مدل در

 استناد است.  

 آزمون فرضیه چهارم

 است.به منظور آزمون فرضیه چهارم تحقیق، از تخمین مدل رگرسیونی زیر بهره گرفته شده 

Re𝑡5t − Ret1t = β0 + β1Sentimentt + εi,t 
نشان دهنده تمایالت سرمایه گذاران است که از متوسط حجم معامالت سهام طی هر  Sentimenttدر این مدل، متغیر 

Ret5tدوره مالی محاسبه شده است. همچنین  − Ret1t  .نیز گستره تغییرات بازده سهام شرکت ها را نشان می دهد

گروه( حاصل از درآمدهای پیش بینی شده دسته  5درصدی ) 20زده سهام شرکت ها در چندک های برای این منظور، با

بندی شده و تفاضل متوسط بازده سهام برای آنها محاسبه شده است. به عبارت دیگر، به منظور تعیین گستره تغییرات 

دمدت درآمد پایین، ابتدا چندک ها بر بازده سهام برای شرکت های با پیش بینی بلندمدت درآمد باال و پیش بینی بلن

حسب رشد پیش بینی شده تعیین گردیده و سپس متوسط بازده سهام شرکت ها در این چندک ها محاسبه شده است. 

اختالف این مقادیر حد متوسط در چندک های پایینی و باالیی، نشان دهنده گستره تغییرات بازده سهام شرکت ها در 

 ینی بلندمدت درآمد بوده است. چندک های حاصل از پیش ب

 نتایج برآورد ضرایب مدل فرضیه چهارم( 5)جدول 

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر توضیحی

SENTIMENT -144.5683 60.74414 -2.379954 0.0332 
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C 1274.190 499.8512 2.549139 0.0013 

 مفروضات اولیه و مشخصات مدل رگرسیونی

 5.664181 آماره تحلیل واریانس 0.437369 ضریب تعیین تعدیل شده

 0.033169 معناداری مدل 1.872116 آماره دوربین واتسون

 0.3669 احتمال بروش پاگان گادفری 0.983576 آماره بروش پاگان گادفری

 0.6666 احتمال بروش گادفری 0.465628 (LMآماره بروش گادفری)

 0.5414 برا-احتمال جارک 1.226913 برا-جارکآماره 

 

به منظور آزمون فرضیه چهارم تحقیق، سطح معناداری اثر تمایالت سرمایه گذاران در مدل رگرسیونی تحقیق مورد 

بدست آمده  05/0تحلیل قرار گرفته است. با توجه به سطح معناداری بدست آمده برای این اثر که کوچکتر از خطای 

(0332/0  =p-valueمی توان نتیجه گرفت که تمایالت سرمای ) ه گذاران تاثیر معناداری بر روی گستره تغییرات بازده

( beta=  -5683/144سهام شرکت داشته است. با استناد به ضریب تاثیر این متغیر که در جهت منفی برآورد گردیده )

ت می توان نتیجه گرفت که رابطه میان تمایالت سرمایه گذار و گستره تغییرات بازده سهام منفی بوده است. به عبار

دیگر، هنگامی که تمایالت سرمایه گذار بیشتر است، در این صورت رابطه ای قوی تر و منفی میان پیش بینی رشد بلند 

با  تایید گردیده است. 05/0مدت در آمد و بازدهی سهام وجود دارد. از این رو فرضیه چهارم تحقیق در سطح خطای 

 %95باشد با اطمینان تر میکوچک 05/0فیشر( از  Fل واریانس )توجه به این که مقدار احتمال معناداری آزمون تحلی

درصد از تغییرات  73/43شود. ضریب تعیین تعدیل شده مدل نیز گویای آن است که دار بودن کل مدل تایید میمعنی

اری گردد. سطح معنادموجود در گستره تغییرات بازده سهام شرکت ها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می

( بدست آمده که موید همسانی واریانس اجزای p-value=  3669/0) 05/0آزمون بروش پاگان گادفری بزرگتر از 

بدست آمده  05/0( نیز بزرگتر از خطای p-value=  6666/0خطای مدل است. سطح معناداری آزمون بروش گادفری )

ل جمالت خطای مدل دارد. آماره آزمون دوربین که نشان از تایید فرض صفر آماری در این مدل، مبنی بر استقال

(، نشان از تصریح مناسب الگوی رگرسیونی DW=  872/1بدست آمده ) 5/2تا  5/1واتسون که در بازه مقادیر تجربی 

 05/0برا در جهت تایید نرمال بودن توزیع تجربی اجزای خطا نیز با سطح معناداری بزرگتر از -دارد. نتایج آزمون جارک

(5414/0  =p-value نشان از نرمال بودن اجزای خطای مدل داشته است. از این رو می توان پذیرفت که مفروضات )

 اولیه رگرسیون برقرار بوده و نتایج مدل در تعیین اثرات قابل استناد است.  

 هاگیری و بررسی تطبیق یافتهنتیجه

قیمت گذاری سهام در کوتاه نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر را می توان به صورت کلی این طور مطرح کرد که 

مدت و بلند مدت در تمایالت سرمایه گذار دارد. بنابراین، زمانی که قیمت گذاری سهام تغییر می کند، طبیعتا رفتار و 
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در این ارتباط بایستی اشاره شود که سازگار با بحث های گسترده تمایالت سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. 

ای که به نقش تمایالت سرمایه گذاران در قیمت گذاری دارایی در ادبیات موضوع وجود دارد، مطالعات پیشین نشان 

شی از اثرگذاری می دهند که تمایالت سرمایه گذاران دارای تاثیر معناداری بر قیمت سهام داشته که این امر می تواند نا

ترجیحات سرمایه گذاران برای اوراق بهاداری باشد که دارای ارزش باالتری بوده، آربیتراژ بیشتری دارند و تحت تاثیر 

انتظارات سود کوتاه مدت می باشند. به هر حال، اگرچه انتظارات رشد بلندمدت برای ارزش گذاری سهام بسیار حیاتی 

سی امکان تمایل سرمایه گذاران بر کاهش قیمت گذاری سهام با اثرگذاری انتظارات است، اما مطالعات اندکی به برر

بلندمدت سرمایه گذاران پرداخته اند. در این مطالعه، تالش پژوهش گر به بررسی این امکان پرداخت. نتایج به دست 

می شود که به طور متهورانه به  آمده نشان می دهد تمایالت باالی سرمایه گذاران موجب القاء این موضوع به سهامداران

متامیز سازی شرکت های دارای رشد باال از دیگر شرکت ها، بپردازند و این پیش بین رشد بلندمدت موجب قیمت 

 گذاری پایین می شود. 

در همین ارتباط، بسیاری از پژوهش ها در حوزه مالی به نقش و اثر احساسات سرمایه گذار بر قیمت گذاری دارایی 

ته اند. احساسات سرمایه گذار نوعی ویژگی روانی است که از طریق حرکت ها و تغییرات قیمت دارایی و فعالیت پرداخ

سرمایه گذار تعیین و نمایان می گردد. نظریه ی سنتی قیمت گذاری دارایی اعالم می دارد که آربیتراژ منطقی لزوماً 

سرمایه گذار در این زمینه نقشی ندارند. البته، در برخی  قیمت ها را به سمت اصول بنیادی حرکت می دهد و احساسات

تحقیقات رفتاری صورت گرفته در حوزه ی تأمین مالی استدالل شد که احساسات سرمایه گذار باعث می شود قیمت 

در مجموع می توان گفت نتایج پژوهش حاضر سازگار با  سهام از مقدار و ارزش اصلی و بنیادی خود منحرف گردد.

(، سان و 2016(، ژو و نیو)2017(، سوشنگ وانگ و همکاران)2017پژوهش های کن و همکاران) نتایج

(، رضایی و 2008(، اکسوی و همکاران)2009(، لی و همکاران)2012(، هوچانگشنگ و همکاران)2016همکاران)

 ( می باشد. 1389ی)( و پورحیدری و اکبر1392(، حیدرپور و همکاران)1395(، ستایش و شمس الدینی)1395بهاروند)
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