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 چکیده

بین دول مختلف از توجه خاص بین المللي بر خوردار مي ت المللي و سهم عمده در انتقاالبینهای به دلیل استفاده از آب کشتیراني صنعتامروزه 

تامین مالي مشارکت صنعت در  راه باشد. یکضروری مي هاوجود راهي مطمئن برای تحقق هزینه، های گزاف این صنعتهزینه با توجه به. باشد

گذاران در رفتار سرمایهرابطه بالذا تحقیق در باشد،گذاران ميت در بورس، بسته به رفتار سرمایهکه حضور موفق یک صنعباشد. از آنجایيمي بورس

بازار سهام به . المللي پررنگ تر نمایدنقش ایران را در مجامع بین ردد وگافزایش اعتبار آن تواند عالوه بر توسعه سبب ميسهام صنعت کشتیراني 

-سرمایه واکنش بازار سهام کارا نباشد، شود. چنانچهگذاران همراه ميباشد که انتشار اخبار با واکنش سرمایهاخبار مي طور عمده تحت تاثیر جریان

در این  گیرد.واکنش قرار ميواکنش و یا کمبود و بازار سهام در وضعیت بیشاخبار و اطالعات واکنشي بدون تورش نخواهد  به نسبت گذاران

شود. بدین ترتیب دو استفاده ميEVIEWS نرم افزار و  ، فرض ناپیوستگي اخبارOHLC روزانه هایپژوهش برای بررسي رفتار آنان از قیمت

نتایج گویای عدم رفتار بیش واکنشي  شود.بد تشكیل مي واکنش به اخبار بیش واکنش به اخبار خوب ودو آماره جهت آزمون بیش وH0فرض

 باشد.سرمایه گذاران در شرکت کشتیراني جمهوری اسالمي ایران مي

 

 

 .OHLCهای واکنش، صنعت دریایي، کشتیراني جمهوری اسالمي ایران، قیمتبازار سهام، بیش:  کلمات کلیدی

 JEL :Q52, Q53, H23, R48طبقه بندی

 

 

 

 

 

 مقدمه _1

رسد. اهمیت روز افزون بازار حضیض مي اوقات به اوج و زماني به نقطه تحوالت اقتصادی افت و خیزهای فراواني دارد، بطوری که اقتصاد گاهي

اق بهادار است.در سازد. یكي از اجزای مهم بازار های مالي، بورس اورهای مالي در اقتصاد یک کشور بررسي مداوم این بازار را ضروری ميدارایي

سانات از شكل تاریخ بازارهای مالي، بازار سهام همواره با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده است. نوسانات قیمت ها جزء ذات بازار است اما گاهي این نو

 بیش. کننده بورس وارد ميدهند و ضربات جبران ناپذیری بعادی خود خارج و جای خود را به صعودهای افسار گسیخته و سقوط های ناگهاني مي

دارایي  درقیمت گذاری مبنایي ،به عنوان دردسترس اطالعات از همه منطقي سرمایه گذاران براستفاده باتكیه بازارکارا، فرضیه که است دهه ازسه

 واکنش توانمي رفتاری، مالي ادبیات فرضیه در این توسعه برای .رودبه کارمي رفتارسرمایه گذاران درتشریح راهنما ودرنقش فرضیه ای مالي های

 ی روشن شدن موضوع درابتدا فرضیهبرا .[1]نمود تبیین بیش واکنش را فرضیه بهاداررا قیمت های اوراق آني تطبیق عدم درهنگام سرمایه گذاران

رفتار پردازیم. بیش واکنش را تعریف نموده سپس به بیان علل و اهمیت بررسي این موضوع به ویژه عوامل اهمیت آن در کشور عزیزمان ایران مي
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 بیش جدید اطالعات به نسبت سهام قیمت دهدکهيرخ م زماني بازارسرمایه های قاعده موارد نقص از یكي به عنوان سرمایه گذاران بیش واکنش

به عبارتي در این حالت ارزش ذاتي سهام از ارزش اسمي  .است همراه قیمتي برگشت با معموالً و تغییرکند رودانتظار مي به طورعقالئي که ازآنچه

 بهاداراغلب وراق دهدکهامي نشان دراین زمینه رفته صورتگ شود. تحقیقاتبازگشت قیمتي مي است که این خود موجب بروز پدیده آن کمتر

-واکنش کنند. بطور کلي شدّت چنینتجربه مي ارانگذسرمایه توسط اطالعات پردازش انتظار رادرنتیجه ازحد بیشتر کمترو واکنش از هایيچرخه

دو هر باشداثر درك قابل ازافراد بسیاری توسط اطالعات این هااز اطالعات اولیّه بستگي دارد. اگرآن درك میزان به گذارانسرمایه ازسوی هایي

گذاران بورس اوراق بهادار واکنشي سرمایه ای بیشدر مطالعه 1331لیباف اصل در سال قاگردد، اشاره مي [2]تر خواهد شد واکنش مذکور کم

ها تاری تحقیق فوق شامل اطالعات شرکآمجامعه  رونق را را مورد بررسي قرار داد.تهران نسبت به اخبار و اطالعات منتشر شده در شرایط رکود و 

که در  باشد. نتایج تحقیق گویای این مطلب استاسمیرنوف مي-روش آزمون کلوموگروفو استفاده از 1331-1311در فاصله زماني سال های 

ر بد واکنش منفي کوتاه مدت گذاران نسبت به اطالعات خوب شرکت، واکنش مثبت کمتر از اندازه و نسبت به اخباشرایط بازار رونق، سرمایه

 هایحوزهدراکثر فراواني تحقیقات تاکنون .[3]ام مثبت بوده است. ند ولي بعد از اعالن خبر به دلیل وجود بازار رونق، روند حرکتي قیمت سهاداشته

 گیریشكل درخصوص جدی تحقیقات پرداختن به قرارگرفته، موردکم لطفي بین دراین آنچه اما گرفته، یران صورتدر ا سرمایه بازار با مرتبط

تحقیقات  ر آن شدیم تا با نگاهي متفاوت ازباشد که در این تحقیق بمي ویژه صنعت کشتیرانيه ب تهران بهادار بورس اوراق در گذارانسرمایهرفتار

-سرمایهکنندگان ومشارکتی برا مهم موضوعي همواره بورس، گیری درتصمیمفرآیند شناخت دراکثرکشورها،شین، آن را مورد بررسي قرار دهیم. پی

 است بوده بازار در گذاران

قضاوت  و نمایندمي استفاده کمّي روشهای از کمتر سهام ارزش برای تعیین تهران بهادار اوراق بورس در سرمایه گذاران که دهدمي نشان شواهد

سرمایه است  بازار در مشارکت کنندگان از معدودی عده از کورکورانه و پیروی شایعات غیرعلمي، اطالعات ذهني، تصورات بر مبتني بیشتر های ایشان

بهادار  اوراق بازار در اطالعات شفاف سازی اهمیت بر تا شده باعث همین امر و دارد بهادار اوراق بورس در اساسي نقش نیز اطالعات بدون شک [.1]

 کارا سرمایه بازار باشد. اگرمداوم مي طور به زیاد و حجم با اطالعات ورود اخبار و جریان سرمایه، بازار ترین عوامل تاثیرگذار برافزوده شود. از مهم
 جدید اطالعات به اخبار نسبت سهام هایترتیب قیمت همراه شده و بدین گذاران سرمایه منطقي اطالعات جدید با واکنش ورود اخبار و باشد،

 کافي از کارآیي سرمایه بازارهای شود. اغلبمي واقعي هایارزش به سهام قیمت تعدیل نشان داده و موجب تورش بدون و کامل سریع، واکنشي
 گذارانسرمایه واکنش شود و ثانیاٌنمي پخش بازار در سرعت با و اطالعات به شكل گسترده برخوردار نیستند. در بازارهای ناکارآی سرمایه اوّالٌ اخبار و

درستي  به های مذکور قیمت سهاماست، در این وضعیت 2و گاه کمتر از حد مطلوب 1مطلوب حد از بیشتر اخبار و اطالعات جدید، گاه به نسبت

نداشته  اطمینان خرید یا فروش سهام با آن مواجه است، برای که از عادالنه بودن قیمتي گذارشود که سرمایهشود و این امر سبب مينمي تعیین

بازار سرمایه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و همچنین در حال  شود.اری ميو این عدم اطمینان منجر به کاهش و یا عدم سرمایه گذ باشد

به ساخت، تولید، تعمیر و تغییر سازه  صنایع دریائي به عنوان صنایع مادر توسعه، نقش نیرو محرکه اقتصادی را بر عهده دارد و  با توجه به آنكه

، شناسایي رفتار سرمایه مي پردازند و .. مرتبط با انواع کشتي، شناور، سكوهای فراساحلهای گوناگون، تهیه همه ابزار و تدارك نیازمندی های 

باشد. با توجه به هزینه های گزاف صنعت کشتیراني، بخش خصوصي تمایلي جهت سرمایه جهت ایجاد قابلیت ارزش افزوده ضروری مي گذاران آن

ثبت باشد. تامین مالي برای صنعت کشتیراني حضور فعال سهام آن در بازار سرمایه مي . جهت رفع این مشكل، از جمله راه هایگذاری درآن ندارد

نقطه شروع  1331 اردیبهشت 13شدن حكشتي به عنوان عالمت و نماد انحصاری کشتیراني جمهوری اسالمي ایران بر روی تابلوی فرعي بورس در 

از آنجاییكه خریدو  رفت.و مجوز مبادله سهام شرکت فوق در تاالر بورس به شمار می ورود سهام این شرکت برای گام اساسي و  دراین زمینهتحوالت 

باشد که درجه ی رود، نیازمند اطمینان سرمایه گذاران به سود آوری ميفروش سهام این شرکت، گامي در جهت تحقق منابع مالي آن بشمار مي

توان به ات منتشر شده توسط شرکت مزبور است.ُ. با توجه به توضیحات ارایه شده، ميتحقق این اطمینان منوط به قابل اعتماد بودن اخبار و اطالع

اهمیت مطالعه حاضر در جهت شناخت رفتار سرمایه گذاران شرکت کننده در این شرکت پي برد، چرا که رفتار واکنشي سرمایه گذاران تا حدود 

باشد. شایان ذکر است هر چه صحت اخبار و اطالعات منشره هر توسط شرکت ميبسیار زیادی، گواه درجه صحت یا سقم اطالعات انتشار یافته 

ین شرکت بیشتر باشد، اعتماد سرمایه گذاران آن بیشتر، ریسک کمتر و در نتیجه رونق سهام  آن شرکت نیز بیشتر شده که این خود منتهي به تام

 گردد. مالي هرچه بیشتر شرکت مي

 ها بررسی و یافته روش _1

ترین عوامل تاثیرگذار دربازارسهام، جریان اخبار واطالعات است که باحجم زیاد و به طور مداوم بازار سهام را تحت همانطور که اشاره گردید، از مهم

مللي وشرایط عمومي های بین ا لدهد. به عنوان مثال، اخبار و اطالعات مربوط به آب وهوا، اعتصاب کارگران، کمبود مواد اولیه، بحرانتاثیر قرار مي

                                                            
1
 Overreaction 

2
 Underreaction 
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گذاران همراه شده و سرمایه3گذارد. اگربازارسهام کارا باشد، ورود اخبار واطالعات جدید با واکنش صحیح اقتصاد همگي برقیمت سهام تاثیرمي

 . [1]شودميقیمت واقعي تعدیل  دهد و بهقیمت بازاری سهام نسبت به اخبار واطالعات جدید واکنشي سریع، کامل و بدون تورش نشان مي

که اخبار واطالعات به شكل گسترده و باسرعت دربازار اغلب بازارهای سهام ازکارایي کافي برخوردار نیستند. در بازارهای ناکارای سهام عالوه بر این

-واکنش سرمایه گذاران نسبت به اخبار و اطالعات جدید واکنشي صحیح نیست، به شكلي کهشود که واکنش سرمایهشود، مالحظه ميپخش نمي

-باشد. به عبارت دیگر افراد تحت تاثیر عوامل روانمي1واکنشو گاه کمتر از حد مطلوب یا کم  1واکنشگذاران گاه بیشتر از حد مطلوب یا بیش 

 [3]شناختي و رفتاری ممكن است نسبت به اخبار و اطالعات جدید، واکنش صحیح نشان ندهند 

ش در بازار سهام وجود داشته باشد، قیمت واقعي و قیمت بازاری با یكدیگر برابر نخواهند بود که این امر تحت واکن واکنش و یا کم چنانچه بیش

صحیح تعدیل خواهند شد که  واکنش در جهت رسیدن به واکنش واکنش و یا کمشود. در بلندمدت بیش شناخته مي 6گذاریعنوان خطای قیمت

گذاری در بلند مدت گرایش به صفر دارد و سرانجام بازار سهام، ارزش دقیق اخبار و اطالعات را یمتمترادف است با این موضوع که خطای ق

 ( انواع واکنش به اخبار و اطالعات ترسیم شده است:1سازد. در شكل )مشخص مي

 
 ( انواع واکنش به اخبار و اطالعات1شكل )

دهد. اگر شود را نشان ميکه اخبار و اطالعاتي جدیدی منتشر  ميSمسیر قیمت واقعي و قیمت بازاری سهام تا زمان ABدر شكل فوق، مسیر

شود، سه مسیر برای قیمت بازاری BCش قیمت واقعي سهام به اندازه)مطابق با قسمت الف(، موجب افزای Sاخبار و اطالعات منتشر شده در زمان 

 سهام قابل تصور است:

رسد و ميCیابد و به قیمت واقعي افزایش مي این صورت قیمت بازاری به اندازهاکنش صحیح در بازار وجود داشته باشد، در اگر و (1

 .دهدبه مسیر خود ادامه مي CDدر ادامه روی خط 
رسد و مي Cبه نقطهیابد و واکنش در بازار وجود داشته باشد، در این صورت قیمت بازاری بیش از قیمت واقعي افزایش مياگر بیش (2

 شود.به سمت قیمت واقعي تعدیل مي Oدر ادامه از مسیر 
رسد و در مي Uیابد و به واکنش در بازار وجود داشته باشد، در این صورت قیمت بازاری کمتر از قیمت واقعي افزایش مياگر کم (3

 شود.به سمت قیمت واقعي تعدیل مي Uادامه از مسیر 
شود، این امر سبب واکنش این است که در این شرایط قیمت سهام به درستي تعیین نميواکنش و کم های بیشوضعیتنكته حائز اهمیت در 

گذار از عادالنه بودن قیمتي که برای خرید یا فروش سهام با آن مواجه است، اطمینان نداشته باشد. نا اطمیناني از قیمت سهام، شود که سرمایهمي

 .[6]دارد ، بسي جای تاملزارسهام در اقتصاد این صنعتبابا توجه به نقش و جایگاه خصوص در صنایع مادری نظیر کشتیراني  هب

گذاران در بازار سهام، با بدست آوردن توزیع تالطم استاندارد شده قیمت دریافت اخبار و اطالعات سرمایه پیوستهنادر این پژوهش با فرض جریان 

در هر تحقیقي، تهیه اطالعات واقعي با  شود.گذاران مشخص ميسرمایه آن توسطوجود عدم یا  واکنشبیشوجود وضعیت آماری آن  سهام و خواص

توجه به منظوری که از تحقیق داریم، حائز اهمیت است. در تحقیق حاضر به منظور گردآوری و تدوین ادبیات مربوط به موضوع تحقیق و بررسي 

ها، اطالعات و مقاالت موجود در پایگاه های معتبر اینترنتي و پایان نامه ها( ی)کتب و مقاالت موجود در کتابخانهاوش کتابخانهاز ر ،سوابق تحقیق

های مرتبط با بورس اوراق بهادار از نرم افزارها و سایت به صورت روزانه و استفاده شده است. داده های مورد نیاز آزمون فرضیه های تحقیق

-22های ایران در بازه زماني سال كشتیراني جمهوری اسالميهای مالیشرکتنظیرنرمافزارهایتدبیرپردازورهاوردنوین،برمبنایصورت

متغیرهای زماني اشاره شده، مورد استفاده قرار گرفته است. ها به صورت روزانه در بازهاین پژوهش، دادهگردد درتاکید مياستخراجشدهاست.29

Poدر این تحقیق قیمت آغازین سهام مورد استفاده 
n حداکثر قیمت روز ،Ph

n حداقل قیمت روز ،Pl
n قیمت پایاني سهام ،Pc

n بازده روزانه سهام ،

Rn حداکثر بازده روزانه سهام ،Rn,max حداقل بازده روزانه سهام ،Rn,min تالطم قیمت سهام بر حسب حداکثر بازده روزانه ،Vn,max تالطم قیمت ،

                                                            
3
 Correct Response 

4 Over reaction 
5 Under reaction 
6
 Mispricing 
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به تعریف  الزم است پس از ارایه مطالب فوق، باشند.و توزیع تالطم استاندارد شده قیمت سهام ميVn,minحسب حداقل بازده روزانهسهام بر 

-متغیرهای استفاده شده در تحقیق به صورت عملیاتي بشرح جدول ذیل مي .[6]پردازیم بصورت عملیاتي همتغیرهای مورد بررسي در تحقیق ب

 باشند:

 تعریف متغیرهای عملیاتی(: 1جدول )

c o

n n nR P P 
 

,max
0 1

sup ( ) h o

n n n n
t

R R t P P
 

  
 ,min

0 1
inf ( ) l o

n n n n
t

R R t P P
 

    

,max ,max ,max2 ( )n n n nV R R R 
 ,min ,min ,min2 ( )n n n nV R R R 

 
,max

,max 2( )

n

n

n n

V
F

R 



 

,min

,min 2( )

n

n

n n

V
F

R 


  

,max

1
,max

2

1

1

1
( )

1

N

n

n
N N

n

n

V
N

F

R R
N













 

,min

1
,min

2

1

1

1
( )

1

N

n

n
N N

n

n

V
N

F

R R
N













 

 (1323)برزگر،  منبع:            

فرمول آمده در جدول باال صورتهب که در پژوهش پیش روی مورد استفاده قرارگرفته استFتوان اشاره نمود که آزمونمي( 1در توضیح جدول)

شود. به این سبب  به فرض پیوستگي اخبار در صورت وجود فرض غیر واقعي پیوستگي اخبار استفاده مي Fn,minو  Fn,maxو  محاسبه مي شود

کلیه اطالعات  به طور کامل در دسترس عوام و سرمایه  کندميشود که دور از  پذیرش انسان عقالیي است که فرض فرض غیر واقعي گفته مي

در ادامه به معرفي مدل تحقیق و روش تجزیه و ق از فرض ناپیوستگي اخبار استفاده شده است.گیرد و بدین جهت در این تحقیگذاران قرار مي

صحت  GARCHو با کمک مدل  Eviewsفاده از نرم افزارتبا اس جسته و بهره  F. در این تحقیق از آزمون شودپرداخته ميتحلیل داده ها 

-توان به بررسي بیشناپیوستگي در جریان دریافت اخبار و اطالعات، تنها مي رض نمودن،با ف، شوداشاره مينماییم. دستاوردهای فوق را بررسي مي

زیرا با وارد نمودن این فرض در تحلیل نتایج، از سطح واکنش سرمایه گذاران تا حدی کاسته شده که این خود  گذاران پرداختواکنش سرمایه

واکنش به اخبار و اطالعات خوب و بد را نیز از یكدیگر تمایز داد. توان بیشمي اما دشود نتوان کم واکنش یا واکنش صحیح را تمییز داموجب مي

واکنش به اخبار و خواهد شد، در حالي که بیشFN,maxو سرانجام سبب افزایشVn,maxوRn,maxواکنش به اخبار و اطالعات خوب، سبب افزایشبیش

 شود:به شرح زیر تشكیل مي H0در نتیجه دو فرضیه گردد. مي همراهFN,maxو سپس Vn,maxوRn,minاطالعات بد، با افزایش

  :H0,G واکنش به اخبار و اطالعات خوبعدم بیش

جدول ارایه معرفي شده در  FN,maxواکنش به اخبار و اطالعات خوب،قابل بررسي است. برای آزمون بیش F2N,N-1با  FN,maxفرض فوق با مقایسه 

 شود:شود و سپس احتمال زیر محاسبه ميبرای هر سهم بصورت مجزاتعیین مي شده

(1)       ,max 2 , 1 ,max. ( )N N N NP F P F F 
 

واکنش به اخبار و اطالعات وجود بیش  H0ی فوق کمتر شود به معنای شانس بیشتر در رد شدن فرضهر چه احتمال معرفي شده در رابطه

گیرند، در این حالت چنانچه احتمال معرفي شده در درصد معناداری مورد آزمون قرار مي 21معموال در سطح باشد. متغیرهای اقتصادی خوب مي

 شود.واکنش به اخبار و اطالعات خوب رد ميمبني بر عدم بیش H0باشد فرض  91/9( کمتر از 1ی )رابطه

  :H0,Gواکنش به اخبار و اطالعات بدعدم بیش

معرفي  FN,minواکنش به اخبار و اطالعات بد، این بار قابل بررسي است. برای آزمون بیش F2N,N-1با  FN,minمقایسه  مشابه فرض اول، فرض دوم با

 شود:شود و احتمال زیر برآورد ميبرای هر سهم بصورت جداگانه محاسبه مي جدول ارایه شده ی قبلشده در 

(2)       ,min 2 , 1 ,min. ( )N N N NP F P F F 
 

شود. بعد از آزمون کردن دو واکنش به اخبار و اطالعات بد رد ميمبني بر عدم بیش H0باشد فرض  91/9مشابه فرض اول اگر احتمال فوق کمتر از 

تواند برای تبیین وضعیت شود و نسبت حاصل ميواکنش هستند به کل سهام سنجیده ميفرض فوق، نسبت تعداد سهامي که در وضعیت بیش

طور جدی تحت تاثیر ناهمساني که نتایج حاصل شده بهدر بازار مورد مطالعه، استفاده شود.سرانجام الزم است به منظور اطمینان از این واکنشبیش

 ناهمساني واینكه واریانس گرفتن نظر در برای شده، باردیگر آزمون شوند.. لذا اصالحFN,maxو FN,minفوق با دو آماره  H0واریانس نباشد، دو فرض 
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 یافته تعمیم خودتوضیحي شرطي ناهمساني واریانس مدل یا TARCH  مدل از خیر یا کندمي ایجاد تغییری نتایج در انيناهمس واریانس آیا این

 دهد:اصالح شده را نشان مي FN,maxو  FN,minزیر دو آماره  نماییم. رابطهمي ستفاده اTARCH ایآستانه

(3  )    

,max ,min

2 2
1 1* *

,max ,min2 2

2 2
1 1

,
( ) ( )

N N
n n

n nn n
N NN N

n n

n nn n

V V

F F
R R R R

 

 

 

 

 
 

 

 
 

σ2ی فوق در رابطه
nهای تناسبواریانس مقید است که از مدلTARCH های اصالح چنانچه آماره .شودبا فرض ثابت بودن نرخ رانش حاصل مي

شود که نتایج تحت تاثیر ناهمساني واریانس نیستند و در غیر آن شده نتایج آزمون را بصورت قابل توجهي نسبت به قبل تغییر ندهند، نتیجه مي

σ2 فوق، در رابطه واکنش قابل اتكا هستند.های اصالح شده برای شناسایي بیشورت نتایج آزمون با آمارهص
n  واریانس شرطي است که از

نامتقارن است و برای لحاظ عدم GARCHهای كي ازانواع مدلیTARCHشود. مدلو با فرض ثابت بودن نرخ رانش حاصل ميTARCHمدل

بندی ی زیرفرمولرت رابطهواریانس شرطي به صو TARCHگیرد. در مدل مثبت و منفي در مدل مورد استفاده قرار ميهای تقارن در اثرات شوك

 :[1]شودمي

(1)            

2 2 2 2

1 1 1 1

1 1

1 1

1 0

0 0

n n n n n

n n

n n

u u I

I if u

I if u

       

 

 

   

 


  

دار و معني ϒهای مثبت و منفي بر تغییرپذیری )واریانس( متقارن است. چنانچه دار نباشد بدین معني است که اثر شوكمعني ϒدر این مدل اگر 

های منفي های مثبت بیشتر از شوكدار و منفي باشد، اثر شوكمعني ϒهای مثبت است و نیز اگر های منفي بیشتر از شوكمثبت باشد، اثر شوك

شود که نتایج قابل زمون را بصورت قابل توجهي نسبت به قبل تغییر ندهند، نتیجه مي( نتایج آ3ی )های اصالح شده در رابطهباشد.چنانچه آمارهمي

 های اصالح شده باید مورد استفاده قرار بگیرند.واکنش نتایج آزمون با آمارهاتكا هستند و در غیر آن صورت برای شناسایي بیش

 بحث و تحلیل نتایج _3

به تحلیل نتایج آن در نظر گرفته شده است  در بورس اوراق بهادار، کشتیراني جمهوری اسالمي ایرانبا توجه به آنكه در این تحقیق سهام شرکت 

-روز مي 611الزم به ذکر است بیان گردد که در این بازه ی زماني سه ساله تعداد ایام کاری که سهام این شرکت خریدو فروش گردیده پردازیم.مي

گردد متعاقبا اشاره ميده در مطالعه حاضر، انجام گردیده و نتایج نهایي در جدول زیر ارایه گردیده است.مطابق توضیحات فوق، مراحل بیان شباشد.

 محاسبه و استخراج گردیده است.  EVIEWSبا استفاده از نرم افزار  کشتیراني برای شرکت F2N,N-1مقدار 

 : نتایج برآورد مدل(1جدول)

N شرکت  نماد  ,maxNF
 min,NF  )95.0(CrucialF   

عدم رد 

0, :GH 

عدم رد 

0, :BH 

 حكشتي

کشتیراني 

جمهوری 

 اسالمي ایران

617 0.313 0.579 1.123 

    

 منبع: محاسبات محقق

*Fبدست آمده برای  مقادیر با مقایسه 
N,minوF*

N,max وF کمتر بودن این مقادیر از نیز مشاهده و بحرانيF به  توان نتیجه گرفت کهبحراني مي

توان رد نمود. نتایج جدول فوق حاکي از آن است که سهام شرکت کشتیراني جمهوری اسالمي ایران هم را نمي H0,Gو  H0,Bترتیب فرضیه های  

تواند مبتني بر علل مختلفي باشد که این امر ميباشد. نسبت به اخبار و اطالعات بد، فاقد بیش واکنش مينسبت به اخبار و اطالعات خوب و هم 

یكي از مهمترین  علل نتیجه ی حاصله، انتشار اخبار و  گفت،توان مي ولیكن بدون شک باشدیافتن این علل در حیطه ی پژوهش حاضر نمي

 باشد.یه گذاران مياطالعات دقیق از سوی این صنعت برای سرما

 گیرینتیجه _4

، توجه بین دول مختلف و باالخص نفت استفاده از آب های بین المللي در انتقال کاال ها ی جهاني به سمت با توجه به تمایل حرکت جهاني

. توسعه پایدار و توجه به باشدمي در جهت توسعه پایدار  صنایعنسبت به سایر  يتوجه خاص نیازمندو بویژه صنعت کشتیراني، به صنعت دریایي 

، صنعت کشتراني دریایي ایرانکه قلب صنعت شود. از آنجا دریایي امری ضروری محسوب مي تامین هزینه های مالي صنایع مربوطه بویژه صنایع
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به منظور برنامه ریزی، تدوین لذا بدین منظور در این مقاله  در جهت توسعه و پایداری خود، اشد و با توجه به هزینه های گزاف این صنعتبمي

رفتار سرمایه گذاران این برآورد شناسایي و  اقدام به برای این صنعت،  و نیز  یكي از مهمترین راه های تامین مالي های سیاستيتوصیه ،هااستراتژی

عالوه بر تامین مالي باعث افزایش آن هر شرکت در  لي برای هر شرکت است که حضوربورس یكي از مهمترین راه های تامین ما صنعت نموده ایم.

شود. این علل زمینه ساز یررسي تحقیق حاضر گردید. نتایج حاکي از آن است در صحنه های ملي و بین المللي ميصنعت مربوطه  شرکت واعتبار 

اطي نسبت به اخبار و اطالعات خوب و رفتار بیش واکنشي و افر در بورس اوراق بهادار، که سرمایه گذاران صنعت کشتیراني جمهوری اسالمي ایران

با در نظر گرفتن تحریمات شدید علیه این صنعت، از خود بروز نداده اند. به احتمال زیاد این نتیجه ماحصل صداقت و شفاف بودن اطالعاتي  بد

که ریسک سرمایه گذاری در این توان دریافت نمود ازین عدم بیش واکنش مي است که این صنعت در اختیار سرمایه گذاران خود نهاده است.

، در اختیار سرمایه گذاران صنعت پایین بوده است. از این رو پیشنهاد میگردد صنعت مزبور با قرار دادن اطالعات و نتایج حاصله ا این تحقیق

سهام این شرکت را فراهم نموده که به تبع آن راهي  مطمئن برای تامین مالي  سمت به یمسیری جهت هرجه بیشتر روی آوردن سرمایه گذار

 هزینه های گزاف خود با بهره ی صفر بجای استقراض از بانک های داخل و خارج از کشور  فراهم سازد.  

 فهرست منایع
، مجله دانش مالي، تحلیل "بار بحران مالي جهانيبیش واکنش سرمایه گذاران بازار سهام ایران به اخ"هیبتي، فرشید و زندیه، وحید،   [1]

 11-29(،سال سوم، ص 1329اوراق بهادار، شماره ی نهم، بهار )

 [2 ]  Tversky, A. and kahneman, D., "Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases" Science, 

185(4157), (1974),  pp. 1124–1131 
گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطالعات و بررسي واکنش بیش از اندازه سرمایه"نادری، معصومه، قالیباف اصل، حسن و [ 3]

-112(، ص1331،  سال هشتم، )21، مرکز تحقیقات کامیپیوتری علوم انساني، تحقیقات مالي، شماره "اخبار منشره در شرایط رکود و رونق

21. 

ون رفتار توده وار سرمایه گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار بررسي و آزم"شهریاری، سارا، [ 1]

 (.1331، پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، )1331الي  1339های ، طي سال"تهران

، "گذاران در بورس اوراق بهادار تهران ر از حد مورد انتظار سرمایهارزیابي واکنش کمت "(.1331مهراني، ساسان و نونهال نهر، علي اکبر، )[ 1]

 .111-136(، ص 1331، دوره پانزدهم، زمستان )11های حسابداری و حسابرسي ، شماره بررسي

"ف پژوهش های روزانه OHLC های گذاران در بازار سهام با قیمت واکنشي سرمایه فرا سازی مدل "موسوی، میرحسین و برزگر، نرگس،[ 6]

 .331-373، ص 3333، تابستان 4، شماره 3حسابداری، دوره 
 .333-323ص: (،1321پنجم،)، انتشارات فرهنگ شناسي، ویراست چهارم، چاپ Eviewsسوری، علي،. اقتصادسنجي همراه با کاربرد [ 1]
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