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Abstract
The stock price crash (SPC) is associated with profitability as the most important
goal of investing. Any increase in the phenomenon of SPC has raised the pessimism of
investors in investing in the stock market, and this can ultimately lead to the withdrawal
of resources from the stock market. The SPC can be a big, negative, sudden and unusual
change in stock returns that occurs in the absence of an important economic event. The
purpose of this study is to review and provide an on-line SPC detection model that is
consistent with the definitions and theories. In so doing, 49559 monthly specific returns
of 299 companies listed on the Tehran Stock Exchange (TSE) were investigated from
July 1992 to April 2018. As a result, an on-line model for SPC detection was presented
based on Likelihood Ration (LR) and consistent with the agency theory. In this model,
the Local Generalized Likelihood Ratio (LGLR) was used for detection of abrupt
changes in the trend of specific returns. The results of this study showed that the
proposed model was capable of SPC detection.
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چکیده
سقوط قیمت سهام به تغییر بزرگ ،منفی ،غیرمعمول و ناگهانی در روند بازده سهام اشاره دارد که در نبود حادثه
مهم اقتصادی رخ میدهد و چون مهمترین هدف سرمایهگذاری اشخاص ،یعنی کسب سود را به مخاطره میاندازد ،اگر
تشدید شود سبب بدبینی سرمایهگذاران خروج منابع از بورس اوراق بهادار میگردد .بنابراین ،پژوهش حاضر به بررسی،
کشف و ارائه مدلی برای سقوط قیمت سهام پرداخته که ضمن همخوانی با تعاریف و نظریههای مرتبط با سقوط قیمت
سهام ،بتواند زمان سقوط قیمت سهام را با ورود دادههای جدید شناسایی نماید .برای این منظور ،تعداد  43993داده
مربوط به بازده ماهانه  233شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی مهرماه  1311الی فروردین
ماه  1331مورد بررسی قرار گرفت .به منظور راستی آزمایی مدل طراحی شده 36 ،درصد از شرکتهای مورد بررسی
( 203شرکت) ،به صورت تصادفی به عنوان شرکتهای آموزش برای طراحی مدل انتخاب شدند و  16درصد باقی
مانده ( 36شرکت) بهعنوان شرکتهای آزمایش برای راستیآزمایی مدل مورد استفاده قرار گرفتند .نتایج نشان داد
مدل تعیین شده بر مبنای نسبت درستنمایی ،توانایی تشخیص زمان سقوط قیمت سهام شرکتهای مورد مطالعه را
مطابق با هدف پژوهش دارد.
واژگان کلیدی :سقوط قیمت سهام ،نسبت درستنمایی ،بازده ماهانه سهام
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در سالهای اخیر ،همزمان با پیشرفت فناوری و دسترسی به حسگرهای دقیق و وجود سیستمهای
پردازش اطالعات قدرتمند ،نیاز به عیبیابی و تشخیص تغییر ،ایجاد شرایط الزم برای نظارت بر فرآیندهای
مالی و صنعتی ،امنیت سیستمهای پیچیده نظیر هواپیماها ،قایقها ،موشکها ،نیروگاههای هستهای و کنترل
کیفیت محصوالت و پیشبینی وقایع طبیعی فاجعهبار بهطور چشمگیری افزایش یافته است .در این بین،
سقوط قیمت سهام 1بهعنوان یک تغییر بزرگ ،غیرعادی ،ناگهانی و منفی در قیمت سهام ،یکی از مهمترین
موارد تشخیص تغییر در بازار بورس اوراق بهادار است که از نگرانیهای اصلی سرمایهگذاران نیز محسوب
میشود .زیرا ،مهمترین هدف سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در سهام شرکتها کسب بازده مناسب است و
افزایش پدیده سقوط قیمت سهام با ایجاد بدبینی در آنها میتواند به خروج منابع از بورس اوراق بهادار منجر
گردد .لذا ،در چنین وضعیتی ،شناسایی قیمت صحیح شرکتها بدون توجه به روندهای بازار میتواند به
سودآوری سهامداران آسیب جدی وارد نماید (دارابی و ریاضی .)1334 ،بهویژه ،آنکه عدم شفافیت کامل
در گزارشگری مالی و نبود اطالعات یا عدم اطمینان کافی در مورد آنها از مشکالت اساسی بازارهای مالی
است و مدیران در چنین شرایطی این فرصت را دارند که برای حفظ شغل ،اعتبار و مزایای حرفهای خود،
اطالعات منفی را در داخل شرکت پنهان و باعث انباشت اخبار بد در داخل شرکت شوند .اما ،با پنهان
ساختن انبوهی از اطالعات منفی ،نگهداری آن برای مدت زمان طوالنیتر غیرممکن و پرهزینه شده و در
نهایت ،این اطالعات منفی به یکباره وارد بازار میشوند و موجب سقوط قیمت سهام میگردند (هاتن و
همکاران .)2663 ،2لذا ،تغییرات ناگهانی و شدید قیمت سهام در سالهای اخیر -بهخصوص پس از بحران
مالی سال  -2662مورد توجه ویژه دانشگاهیان و افراد حرفهای فعال در بازارهای مالی قرار گرفته است.
البته ،در بین تغییرات ،سقوط قیمت سهام که کاهش شدید بازده سهام را به دنبال دارد بیش از جهش
قیمت سهام مورد توجه بوده است (فروغی و میرزائی .)1331 ،اما علیرغم این توجه ،مدلهای معدودی
برای تشخیص زمان سقوط قیمت سهام ارائه شده که دوره سقوط هاتن و همکاران ( )2663یکی از مهمترین
آنهاست .ولی ،این مدل به علت فرضهایی مانند نرمال بودن توزیع دادهها با واقعیت مطابقت چندانی ندارد.
از اینرو ،پژوهش حاضر با بهکارگیری مدل معروف نسبت درستنمایی در پی یافتن مدلی برای
تشخیص سقوط قیمت سهام در شرایط واقعی توزیع بازده شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران است
که برخی از ویژگیهای سقوط قیمت سهام نظیر ناگهانی و غیرعادی بودن آن نیز که چندان مورد عنایت
قرار نگرفته را لحاظ نماید .برای این منظور ،با درنظر گرفتن نوع توزیع آماری حاکم بر روند بازده خاص
شرکتهای مورد مطالعه ،پارامترهای بهکارگیری نسبت درستنمایی توسعهیافته بر اساس مبانی نظری و
آمارههای بازار بورس ایران تعیین و به شناسایی تغییرات ناگهانی و غیرمعمول توزیع مزبور پرداخته شده
است  .پس از آن با تدوین معیاری برای تشخیص تغییرات منفی و بزرگ ،مدل تشخیص زمان سقوط قیمت

. Stock Price Crash Risk
. Hutton et al

فصلنامه راهبرد مدیریت مالی/سال نهم ،شماره سی و سوم ،تابستان 7011

مقدمه

1
2

751

ارائه مدلی برای تشخیص زمان سقوط قیمت سهام /سیدجواد حبیبزاده بایگی ،رویا دارابی ،فاطمه صراف و یداله نوری فرد

سهام طراحی و راستیآزمایی گردیده است .ضمناً ،طراحی مدلی که همگام با ورود داده جدید ،سقوط
احتمالی قیمت سهام را هشدار دهد از دیگر اهداف این پژوهش است.
در ادامه ،مقاله پیش رو چنین سازماندهی شده که ابتدا ،مبانی نظری مدلهای موجود تشخیص
سقوط قیمت سهام بیان و پیشینه پژوهشهای مرتبط با آن مرور شده است .سپس ،روش پژوهش تشریح
و نتایج حاصل از تحلیل دادهها ارائه و تفسیر شده است .در نهایت ،بر اساس جمعبندی بهعمل آمده چند
توصیه سیاستی پیشنهاد گردیده است.
مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
در پژوهشهای پیشین ،تعاریف مختلفی از سقوط قیمت سهام ارائه شده است .مشخصاً ،هاتن و
همکاران ( )2663سقوط قیمت سهام را تغییری منفی ،بسیار بزرگ و غیرمعمول در قیمت سهام دانستهاند
که در غیاب یک حادثه مهم اقتصادی رخ داده و مترادف با چولگی منفی در بازده سهام است .چن و
همکاران ) 2661( 1سقوط قیمت سهام را یک پدیده واگیردار در سطح بازار دانستهاند .به این معنی که
تغییر مزبور منحصر به یک سهم خاص نیست و تمامیت بازار را در برمیگیرد .اما ،این تعاریف چندان جامع
به نظر نمیرسد .چرا که براساس بسیاری از پژوهشها ،پنهان نگه داشتن اخبار بد توسط مدیران و افشای
یکباره آن موجب پدید آمدن سقوط قیمت سهام در آن شرکت خاص میگردد .از اینرو ،واگیرداری سقوط
قیمت سهام با مفهومی که چن و همکاران ( )2661عنوان داشتهاند نیاز به بررسی بیشتری دارد .در نظریه
نمایندگی نیز به تشریح علل بروز سقوط قیمت سهام پرداخته میشود .بر اساس این نظریه ،با توجه به
وجود عدم تقارن اطالعاتی بین ذینفعان داخل و خارج از شرکت ،مدیران در راستای برآوردن انگیزهها و
منافع شخصی از قبیل تحصیل پاداش و حفظ موقعیت یا ارتقا شغلی به عدم انتشار اخبار بد گرایش دارند
که این موضوع مانند سدی باعث انباشت تأثیرگذاری اخبار بد میشود .با این حال عدم افشای اخبار بد
برای همیشه امکان پذیر نیست و زمانی که این انباشت به اوج برسد ناگهان عدم افشا غیرممکن و پرهزینه
میشود .در چنین زمانی اخبار بد یکباره وارد بازار شده و سقوط قیمت سهام را ایجاد میکند (بنملچ و
همکاران2616 ،2؛ هاتن و همکاران 2663 ،و جین و مایرز .)2660 ،3بلک و لیو )2661( 4نیز نشان دادند
تضاد منافع بین مدیران و مالکان باعث میشود مدیران پروژههای زیانده و اخبار بد ناشی از آن را از چشم
دیگران پنهان نگه دارند و موجبات انباشت اخبار بد را فراهم سازند .بنملچ و همکاران ( )2616نیز نتیجه
گرفتهاند مدیران پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی را به امید کسب پاداش بیشتر ادامه میدهند .اما
ای ن رویه به عدم انتشار و انباشت اخبار بد منجر میشود .در نهایت ،زمانی که انباشت اخبار بد به حداکثر
می رسد مدیران به اجبار این اخبار را منتشر و سقوط قیمت سهام پدید میآید .مدل «انسداد اطالعات»
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چارچوب نظری دیگری برای توضیح سقوط قیمت سهام است .در این مدل ،یک روند صعودی قیمت موجب
حضور فعال سرمایهگذاران آگاه در بازار میشود .در مقابل ،سرمایهگذاران کمتر مطلع بهطور معمول در مورد
ماهیت واقعی سیگنالهای بازار مشکوک هستند و تا زمان کاهش قیمتها در بازار حضور نمییابند .اصالح
قیمت در چنین وضعیتی زمانی رخ میدهد که چشمانداز اقتصادی ناخوشایند بر وضعیت موجود غلبه یافته
و آنگاه سرمایهگذاران کمتر مطلع وارد بازار میشوند .بنابراین ،انسداد اطالعات منجر به وقوع بازده منفی
پس از یک دوره افزایش قیمتها میشود (ژو .)2610 ،1منبع دیگر ریسک سقوط اثرات بازخورد دائمی
است (کمپل و هنسچل 1332 ،2و فرنچ و همکاران .)1321 ،3جهشهای عمده قیمت سهام میتواند منجر
به ارزیابی مجدد نوسانات بازار توسط سرمایهگذاران شده و در نتیجه آن ،صرف ریسک مورد نیاز افزایش
یابد .افزایش صرف ریسک ،قیمتهای تعادلی را کاهش میدهد و در نتیجه آن تأثیر اخبار بد تقویت شده،
تأثیر اخبار خوب خنثی میگردد و چولگی منفی بازده ایجاد میشود (هاتن و همکاران .)2663 ،یکی دیگر
از دالیل سقوط قیمت ،میتواند این واقعیت باشد که برخی از سهام به علت ماهیت بنیادین عملیات خود،
بهطور بالقوه در معرض سقوط قیمت سهام هستند .بهعنوان مثال ،سقوط قیمت نفت در شرکتهای نفتی؛
بروز ادعاهای بزرگ مالی بر علیه شرکتهای بیمه ،اقدامهای قانونی ،تغییر در محیط رقابتی و اقدامات دولت
همه رویدادهایی هستند که ممکن است موجب سقوط قیمت سهام شوند (حبیب و همکاران.)2611 ،4
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد شیوه اندازهگیری سقوط قیمت سهام است .در
پژوهشهای مختلف به طور معمول چهار مدل برای اندازهگیری و تشخیص سقوط قیمت سهام در نظر
گرفته شده است .برای محاسبه سقوط قیمت سهامی میبایست در گام اول معیار  Wj,0بر اساس بازده خاص
شرکت از رابطه ( )1حاصل میشود:
)Wj,0 = Ln (1+ ԑj,0
رابطه ()1
در رابطه فوق  Wj,0لگاریتم طبیعی بازده ماهانه شرکت  jدر ماه صفر است و  ԑj,0بازده ماهانه خاص
شرکت  jدر نظر گرفته شده و از باقیمانده رابطه ( )2حاصل میگردد (هاتن و همکاران:)2663 ،
rj,0 β β 0 β β 1j rm,0-2 β β 2j rm,0-1 β β 3j rm,0 β β 4j rm,0+1 β β 1j rm,0+2 + ԑi,0
رابطه()2
در این رابطه  rj,0بازده سهام شرکت  jدر ماه  0طی سال مالی rm,0 ،بازده بازار در ماه صفر است.
باقیمانده مدل ( )ԑitبازده خاص شرکت در نظر گرفته میشود .در گام بعد سقوط قیمت سهام با استفاده از
مدلهای بهکار گرفته شده در پژوهشهای پیشین شامل دوره سقوط ،چولگی منفی بازده سهام ،سیگمای
حداکثری و نوسان پایین به باال اندازهگیری میشود .توضیح این مدلها به شرح زیر است:
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مدل دوره سقوط :بر اساس نتایج پژوهش هاتن و همکاران ( ،)2663برادشاو و همکاران )2616( 1و
کالین و فانگ )2613( 2دوره سقوط به دورهای گفته میشود که طی آن بازده ماهانه خاص شرکت 3/63
انحراف معیار کمتر از میانگین بازده ماهانه خاص آن شرکت باشد .ریسک سقوط قیمت سهام ،در مدل
هاتن و همکاران ( )2663بهصورت یک متغیر مجازی در نظر گرفته میشود که در آن اگر شرکت طی سال
مالی حداقل یک دوره سقوط داشته باشد ،مقدار  1و در غیر این صورت مقدار  6اختیار میکند.
چولگی منفی بازده سهام :چن و همکاران ( )2661چولگی منفی بازده سهام شرکت را مقدمهای بر
سقوط قیمت سهام میدانند و معتقدند که نشانههای سقوط قیمت سهام را میتوان از شش ماه قبل با
درنظر گرفتن چولگی منفی بازده سهام مشخص نمود .در این مدل ،شرکتهایی با چولگی منفی بازده سهام،
با احتمال باالتری در آینده دچار سقوط قیمت سهام میشوند .برای محاسبه چولگی منفی بازده سهام از
رابطه ( )3استفاده میشود:
رابطه ()3

]NCSKEWit = - [n (n-1)3/2 WWit] / [(n-1)(n-2)(WWit)3/2

در مدل باال Wit :نشاندهنده بازده ماهانه خاص شرکت  iبرای ماه  tو  nتعداد بازده ماهانه مشاهده
شده در طی سال مالی است .در این مدل هرچه قدر مقدار ضریب منفی چولگی بیشتر باشد ،شرکت در
معرض سقوط قیمت سهام بیشتری خواهد بود.
سیگمای حداکثری :برادشو و همکاران ( )2616مدل سیگمای حداکثری را به عنوان یک معیار کمی
و پیوسته برای اندازهگیری احتمال سقوط قیمت سهام ایجاد کردند .سیگمای حداکثری بازدههای پرت را
با توجه به انحراف معیار یک شرکت خاص در نظر میگیرد .برای محاسبه این متغیر از رابطه ( )4استفاده
میشود:
رابطه ()4

ETT R_GGG
] 𝑤𝜎 AA = MMin[W−w̅ /

در این رابطه w̅ :میانگین بازده خاص شرکت و 𝑤𝜎 انحراف استاندارد بازده خاص شرکت است.
نوسان پایین به باال :چن و همکاران ( )2661بیان کردند که نوسان پایین به باال ،نوسانات نامتقارن
بازده را کنترل میکند .میزان باالتر این معیار چولگی چپ بیشتری را نشان میدهد و معادل سقوط قیمت
سهام در نظر گرفته میشود .برای محاسبه این متغیر از رابطه ( )9استفاده میشود:
رابطه ()9

) 𝜃 DUVOLj,t =-Log ((nu – 1) ∑ DOWN W2 j, 𝜃 / (nd – 1)∑ UPW2 j,

در این رابطه  nuو  ndتعداد ماههای دارای بازده مثبت و بازده منفی طی سال مالی  tتعریف میشود.
بررسی پیشینه پژوهش مبین آن است که از میان مدلهایی که برای تعیین سقوط قیمت سهام مطرح
شده ،صرفاً مدل دوره سقوط به کشف یا تعیین زمان سقوط قیمت سهام میپردازد .در حالی که مدل دوره
سقوط نقاط سقوط قیمت سهام را مشخص میکند .مدلهای چولگی منفی بازده سهام ،سیگمای حداکثری
و نوسان پایین به باال مقداری کمی و پیوسته ارائه میدهند که بر اساس مطالعات انجام شده انتظار میرود
مقدار بیشتر آن نشان دهنده ریسک باالتر سقوط قیمت سهام باشد .با این حال این مدلها ایده خاصی در
1
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خصوص زمان سقوط قیمت سهام بیان نکرده و حد مشخصی برای تشخیص شرکتهایی که دچار سقوط
قیمت سهام شدهاند ارائه نمیکنند .اساس مدل دوره سقوط نیز بر پایه این مفهوم آماری قرار دارد که با
فرض وجود توزیع نرمال دادههای بازده ماهانه خاص شرکت ،نوسانهایی که در فاصله میانگین بهعالوه
 3/63انحراف معیار و میانگین منهای  3/63انحراف معیار قرار میگیرند ،نوسانهای عادی محسوب میشود
و نوسانهای خارج از این فاصله ،جز موارد غیرعادی در نظر گرفته شده و بهعنوان نقاط سقوط قیمت سهام
شناخته میشوند .با این حال ،فرض نرمال بودن بازده خاص شرکتها که پشتوانه مدل دوره سقوط است،
مورد سوال قرار گرفته است .در واقع ،بر اساس مبانی توزیع نرمال ،در صورتی که دادههای بازده خاص
شرکت از توزیع نرمال برخوردار باشند تنها  6/1درصد از توزیع داده در فاصله بیش از میانگین منهای 3/63
انحراف معیار قرار میگیرد .این موضوع در نمودار  1ارائه شده است .با این حال نتایج پژوهش هاتن و
همکاران ( )2663با بررسی  46222سال-شرکت آمریکایی بین سالهای  1331تا  2669مبین وجود 11/1
درصد سقوط قیمت سهام است (هاتن و همکاران .)2663 ،در ایران نیز پژوهش ودیعی نوقابی و رستمی
( )1333مقدار سقوط قیمت سهام را  24درصد اعالم نمودند .این نتایج مشخص میسازد توزیع بازده خاص
شرکتهای مورد مطالعه از توزیع نرمال برخوردار نبودهاند .بررسی نمودار هیستوگرام بازده خاص شرکتهای
بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز موید نرمال نبودن توزیع میباشد .برای مثال ،نمودار توزیع بازده خاص
شرکت آبسال طی بازه زمانی آبان ماه سال  1312تا پایان فروردین ماه  1331به صورت نمودار  2است:

نمودار  .2توزیع بازده خاص شرکت آبسال

نقد دیگری که بر مدلهای موجود اندازهگیری سقوط قیمت سهام وارد است ،درنظر نگرفتن غیرعادی
و ناگهانی بودن سقوط است .در واقع مدلهای موجود بر شدت سقوط تمرکز دارند .در حالی که تعریف
سقوط قیمت سهام موید ناگهانی بودن و غیرمعمول بودن سقوط نیز میباشد .اگرچه میتوان تا اندازهای
شدت زیاد سقوط قیمت را ناگهانی و غیرمعمول دانست .اما ،این تفسیر الزاماً درست نیست .بهنظر میرسد
با توجه به اطالعات کسب شده به منظور رفع ایرادهای وارده به مدلهای پیشین ،نیاز به تدوین مدلی جدید
برای سقوط قیمت سهام وجود دارد .به استثنای مدلهای ارائه شده توسط هاتن و همکاران ( ،)2663برادشو
و همکاران ( )2616و چن و همکاران ( ،)2661سایر پژوهشهای انجام شده در این زمینه در پی یافتن
767
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رابطه بین متغیرهای مختلف با سقوط قیمت سهام و یا پیشبینی سقوط قیمت سهام بودهاند .برای نمونه،
در پژوهش هو و وانگ )2612( 1نقش موثر ارتباطات سیاسی بر کاهش سقوط قیمت نشان داده شده است.
در پژوهش بن ناصر و قوما )2612( 2وجود رابطه بین رفاه کارکنان و خطر سقوط قیمت سهام تأیید گردید
و چانگ و همکاران )2611( 3نقش مستقیم نقدشوندگی سهام در خطر سقوط قیمت سهام را یادآور شدهاند.
کیم و همکاران ) 2611( 4نشان دادند بین کیفیت گزارشگری مالی و خطر سقوط قیمت سهام رابطه علی
وجود دارد .لیائو )2610( 9با استفاده از شبکه عصبی ،ریسک سقوط قیمت سهام را با دقت  29درصد پیش
بینی نمود .در پژوهشهای انجام شده در ایران ،خواجوی و همکاران ( )1331نشان دادند رابطه مستقیمی
بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت وجود دارد .خواجوی و رحمانی ( )1331به نقش موثر
خودشیفتگی مدیران بر خطر سقوط قیمت سهام اشاره نمودهاند .در پژوهشهای دارابی و زارعی ( )1330و
بشکوه و کشاورز ( )1331نقش بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک سقوط قیمت سهام مورد توجه قرار گرفته
است .در نهایت اینکه دارابی و حبیبزاده بایگی ( )1339با استفاده از الگوریتمهای کاوش باکتری و بیز
نشان دادند این الگوریتمها در پیشبینی سقوط قیمت سهام دقت  34و  33درصدی دارند.
در خصوص کاربرد نسبت درستنمایی ،لی و همکاران )2612( 0با استفاده از نسبت درستنمایی
توسعهیافته به مقایسه تجربی برآورد حساسیت توزیع در شبیهسازی حالت پایدار و حالت افقی پرداختهاند
و نتایج بهدست آمده از پژوهش یوستالی و همکاران )2612( 1نشان داد نسبت درستنمایی توسعهیافته در
طراحی هندسی موثر برای رادارهای پیشفرستنده مفید است و تشخیص اهداف خاص را تضمین میکند.
سوال پژوهش
پژوهش حاضر با بهکارگیری ابزار نسبت درستنمایی به دنبال طراحی مدلی است که ضمن در نظر
گرفتن ویژگیهای ناگهانی وغیرعادی ،ویژگیهای منفی و بزرگ بودن سقوط را لحاظ نماید و توانایی
تشخیص به هنگام سقوط احتمالی قیمت سهام را دارا باشد .از این رو ،سوال پژوهش بهصورت زیر مطرح
میگردد:
• آیا با بهکارگیری نسبت درستنمایی توسعهیافته و بسط و گسترش آن ،میتوان مدلی برای تشخیص
بههنگام زمان سقوط قیمت سهام طراحی نمود؟
روش شناسی پژوهش
1

. Hu & Wang
. Ben-Nasr & Ghouma
3
. Chang et al
4
. Kim et al
5
. Liao
6
. Lei et al
7
. Ustalli et al
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این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است که با بررسی و توصیف وضعیت فعلی متغیرهای مورد
بررسی ،به بیان ویژگیها و صفات آن ها پرداخته ،توزیع مناسب وضعیت جاری را شناسایی و به تشخیص
متغیر مورد نظر میپردازد .از نظر هدف ،پژوهش جنبه کاربردی دارد .اطالعات الزم برای تدوین مبانی
نظری نیز با انجام مطالعات کتابخانهای و دادههای الزم برای طراحی مدل از پایگاههای رایج از جمله پایگاه
رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمعآوری گردیده است .جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران است و قلمرو زمانی پژوهش نیز مهرماه سال  1311لغایت پایان فروردین
ماه  1331است .با توجه به آنکه بررسی تغییر منفی در بازده خاص شرکتها احتیاج به وجود داده کافی
دارد ،برای انتخاب نمونه ،شرکتهایی انتخاب گردیدند که حداقل  96داده ماهانه طی دوره مورد بررسی
داشته باشند .در واقع ،اگرچه حداقل داده ضروری برای اجرای مدل سقوط قیمت سهام 12 ،داده ماهانه
است .با این حال ،بررسی نمودارهای هیستوگرام ،تشخیص نوع توزیع ،بررسی نمودارهای کنترل و نقاط
سقوط قیمت کشف شده احتیاج به دادههای بیشتری جهت تشکیل روند و کنترل آن دارد .از اینرو،
شرکتهای با حداقل  96داده ماهانه به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند .بر این اساس ،از مجموع
شرکتهای پذیرفتهشده در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی  20سال ( 1311لغایت  ،)1331در مجموع
 43993داده ماهانه برای  233شرکت انتخاب شد .بهمنظور راستیآزمایی مدل طراحی شده 36 ،درصد از
شرکتهای مورد بررسی ( 203شرکت) ،بهصورت تصادفی بهعنوان شرکتهای آموزش و برای طراحی مدل
انتخاب شدند و  16درصد باقیمانده ( 36شرکت) بهعنوان شرکتهای آزمایش برای راستیآزمایی مدل
استفاده گردیدند.
متغیر مورد بررسی عبارت است از سقوط قیمت سهام است که بر اساس مبانی نظری پژوهش بهصورت
تغییر بزرگ ،غیرعادی و ناگهانی در روند حرکتی بازده سهام تعریف میشود .تغییر را میتوان بهعنوان زمانی
در نظر گرفت که فرآیند یا روند داده تحت تأثیر انحرافات قرار گرفته و به تبع آن ،تحت شرایط خارج از
کنترل در میآید (امیری و اهللیاری .)2612 ،1در علم آمار ،تغییر غیرعادی و ناگهانی به تغییر در پارامترهای
یک سیستم گفته میشود که نسبت به دوره نمونهبرداری آنی یا حداقل بسیار سریع باشد (باسویلی و
نیکیفورو .)1333 ،2تشخیص سریع تغییر در فرآیندها ،اجازه برنامهریزی به شیوههای مناسبتری را فراهم
ساخته و با مهیا نمودن امکان تصمیمگیری بهینه ،زمینه تصحیح روند با صرف هزینه کمتر و اطمینان
بیشتر را فراهم میکند .همچنین ،روشهای تشخیص تغییر میتوانند برای شاخههای علمی نظیر ،پردازش
سیگنال و شناسایی الگو ،کنترل و نظارت و تحلیل سریهای زمانی بهکار گرفته شوند .مسائل تشخیص
تغییر را میتوان از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار داد .از جمله اینکه تمام دادهها از ابتدا در دسترس
هستند یا در طول زمان کشف میگردند .در این تقسیمبندی میتوان تشخیص تغییر را به دو بخش تغییر
برخط و تغییر برونخط تقسیم کرد .در تشخیص تغییر برخط 𝑛≤𝑘≤ (𝑦𝑘 )1که بهعنوان یک توالی از
متغیرهای تصادفی مشاهده شده با چگالی شرطی )  𝑝θ (𝑦𝑘 |𝑦𝑘−1 . … . 𝑦1در نظر گرفته میشود که به
. Amiri & Allahyari
. Basseville & Nikiforov
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صورت برخط دریافت میشود .قبل از زمان تغییر مجهول  𝑡0پارامتر  θچگالی شرطی ثابت و مساوی θ0

است و بعد از تغییر برابر  θ1خواهد بود .مسئله تشخیص برخط باید این تغییر بر روی پارامتر  θرا به مجرد
رخ دادن آشکار کند .در این مسائل هدف تشخیص تغییر است .تغییر برخط را میتوان به کمک رابطه ()0
که قانون توقف نیز نامیده میشود تشخیص داد (باسیویلی و نیکیفورو:)1333 ،
رابطه ()0

}𝜆 ≥ ) 𝑛𝑦 𝑡𝑎 = 𝑖𝑛𝑓{𝑛 ∶ 𝑔𝑛 (𝑦1 . … .

که در آن  λیک آستانه هشدار است و  (g n )n≥1یک خانواده از توابعی با  nمتغیر است 𝑡a .زمان
اخطار است که در آن تغییر تشخیص داده شده است .در تشخیص تغییر برون خط دو فرضیه با نامهای
بدون تغییر و باتغییر در نظر گرفته می شود .آزمون فرضیه برون خط برای یک نمونه با اندازه متناهی
𝑛𝑦  𝑦1 . … .به صورت رابطه ( )1فرموله میشود:
رابطه
() 1

) H0 ∶ for1 ≤ k ≤ N ∶ pθ (yk |yk−1 . … . y1 ) = pθ0 (yk |yk−1 . … . y1

H1  ∶ thereexistsanunknown1 ≤ t 0 ≤ Nsuchthat:
) for1 ≤ k ≤ t 0 − 1 ∶  pθ (yk |yk−1 . … . y1 ) = pθ0′ (yk |yk−1 . … . y1
) fort 0 ≤ k ≤ N ∶ pθ (yk |yk−1 . … . y1 ) = pθ1 (yk |yk−1 . … . y1

در این پژوهش ،علی رغم پیچیدگی های روش برخط ،با توجه به توانایی آن در اعالن نتایج همگام با
ورود داده جدید ،تشخیص تغییر برخط مورد توجه قرار گرفته است .از جنبه دیگر ،تغییرات را میتوان به
دو دسته کلی جمعشونده یا پرشی که بیشتر به تغییرات در میانگین متغیرهای تصادفی گفته میشود و
تغییرات غیرجمعشونده که تغییرات در ساختار کلی سیگنال را مدنظر قرار میدهد ،تقسیم کرد (باسیویلی
و نیکیفورو .)1333 ،از این دیدگاه تغییر در بازده خاص شرکت را میتوان به عنوان تغییر جمعشونده در
نظر گرفت .در این پژوهش برای تدوین مدل از  Wj,0استفاده میشود که از روابط ( )1و ( )2حاصل میگردد.
در راستای حذف اثر مواردی از قبیل افزایش سرمایه و تقسیم سود ،بازده شرکت در رابطه ( )2با نماد 𝑗𝑟
نمایش داده شده و از رابطه ( )2حاصل میشود (یحییزادهفر و همکاران:)1323 ،
𝐷𝑝𝑡 (1+𝛼+𝛽)−(𝑝𝑡−1 +𝑐𝛼)+
رابطه ()2
= 𝑗𝑟
𝛼𝑐𝑝𝑡−1 +

که در آن 𝑡𝑝 و  𝑝𝑡−1قیمت سهم در پایان و ابتدای دوره 𝛼 ، tدرصد افزایش سرمایه از محل مطالبات
و آورده نقدی و  βدرصد افزایش سرمایه از محل اندوخته C ،قیمت پذیرهنویسی یک سهم جدید و  Dسود
تقسیمی طی دوره  tهستند rm .نیز در رابطه ( )2بازده بازار است و با استفاده از اطالعات شاخص سهام در
ابتدا و پایان هر دوره ،با مدل  rm = (Mt − Mt−1 )/Mt−1اندازهگیری میشود که در آن  Mشاخص بازار
است .در اکثر کاربردهای تشخیص تغییر ،هرچند پارامترهای توزیع دادهها قبل از تغییر مشخص است .اما،
مقدار برخی از این پارامترها ،بعد از رخ دادن تغییر مشخص نیست .این درحالی است که بسیاری از روشهای
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) 𝑖𝑦( 𝜃𝑝

رابطه ()3

`1

) 𝑖𝑦( 𝜃𝑝
`0

𝑛𝑙 𝑗=𝑖𝑘∑ = ) 𝑆𝑗𝑘 (𝜃1

در عبارت فوق  𝑝𝜃`0و  𝑝𝜃`1به ترتیب توزیع دادههای قبل و بعد از تغییر میباشند .علت بیان تابع
رابطه ( )3بر اساس پارامتر  𝜃1این است که این پارامتر برای دادههای بعد از تغییر مجهول است .رابطه ()3
در صورتی به بیشترین مقدار خود خواهد رسید که  jنقطه تغییر انتخاب شود .از طرف دیگر پارامتر 𝜃1
مجهول است .این پارامتر با توجه به نوع تغییرات جمعشونده ،میانگین دادههای بعد از تغییر حاصل میگردد.
بنابراین ،تابع باال دارای دو پارامتر مجهول مستقل شامل زمان تغییر و پارامتر بعد از تغییر است که برای
یافتن آنها از روش تخمین بیشترین درستنمایی به شکل رابطه ( )16استفاده میشود (باسویلی و نیکیفورو،
:)1333
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تشخیص تغییر نظیر نمودار کنترل شوارت ،1نمودار کنترل میانگین متحرک هندسی ،2نمودار کنترل
میانگین متحرک متناهی 3و روشهای جمع تجمعی ،4نیاز به دانستن پارامتر توزیع دادههای بعد از تغییر
دارند .برای غلبه بر این مشکل روشی به نام نسبت لگاریتم درستنمایی معرفی شد که برای شناسایی تغییر
به دانستن پارامتر توزیع دادهها قبل از تغییر نیاز ندارد (لردن .)1311 ،9نسبت درستنمایی توسعهیافته به
دو صورت سراسری و محلی قابل بهکارگیری است .در شکل سراسری ،روند بازده خاص شرکت در طی دوره
زمانی مورد مطالعه با استفاده از نسبت درستنمایی توسعهیافته بررسی و تحلیل میشود .اما در شکل
محلی ،نسبت درستنمایی توسعهیافته صرفاً بر پنجرهای از آخرین دادهها به اندازه  Nاعمال میگردد .ایده
در نظر گرفتن دادههای مؤخر نسبت به تمام دادهها میتواند این مزیت را داشته باشد که روندهای جاری
تحت تأثیر روندهای گذشته تحلیل نشوند .نسبت درستنمایی برای مشاهدات از زمان  jتا زمان  kبه صورت
رابطه ( )3تعریف میشود:

) 𝑔𝑘 = 𝑚𝑎𝑥1≤𝑗≤𝑘 𝑠𝑢𝑝𝜃1:|𝜃1−𝜃0|≥𝑣𝑚 >0 𝑆𝑗𝑘 (𝜃1

رابطه ()16

در این پژوهش بر مبنای توزیع گاوسی ،0نسبت درستنمایی توسعهیافته مورد استفاده قرار گرفته و
مدل نسبت درستنمایی بهصورت رابطه ( )11ارائه میگردد:
)

رابطه ()11

𝜇1+𝜇0
2

∑𝑘𝑖=𝑗 (𝑦𝑖 −

𝜇1− 𝜇0
σ2
2

= 𝑘𝑗𝑆

در رابطه  𝜇0 ،11میانگین توزیع دادههای بدون تغییر 𝜇1 ،میانگین توزیع بعد از تغییر و  σواریانس
دادهها میباشد .حال اگر  𝑣 = 𝜇1− 𝜇0در نظر بگیریم ،رابطه ( )16را میتوان بهصورت رابطه ( )12بازنویسی
نمود:
رابطه ()12

]

𝑣2

2σ2

−

) 𝑣(𝑦𝑖 −𝜇0
σ2

[ 𝑗=𝑖𝑘∑ 𝑔𝑘 = 𝑚𝑎𝑥1≤𝑗≤𝑘 𝑠𝑢𝑝𝑣:|𝑣|≥𝑣𝑚 >0

1

. Shewhart control charts
. The exponentially weighted moving average (EWMA) chart
3
. Finite moving average control chart
4
. Cumulative sum control chart
5
. Lorden
6
. Gaussian distribution
2

765

ارائه مدلی برای تشخیص زمان سقوط قیمت سهام /سیدجواد حبیبزاده بایگی ،رویا دارابی ،فاطمه صراف و یداله نوری فرد

محدودیت حداکثرسازی 𝑣 بهصورت رابطه ( )13تشریح میگردد:
رابطه ()13

]

̂𝑗2
𝑣

2σ2

−

𝑦(̂
𝑣
𝑗
) 𝑖 −𝜇0

[ 𝑗=𝑖𝑘∑ 𝑘≤𝑗≤𝑔𝑘 = 𝑚𝑎𝑥1

σ2

در رابطه ( ،)13برآورد قدرمطلق مقدار 𝑗̂𝑣 بهصورت رابطه ( )14تشریح میشود:
 𝑚𝑣 ∑𝑘𝑖=𝑗 |𝑦𝑖 −  𝜇0 | − 𝑣𝑚 ) +

رابطه ()14

1
𝑘−𝑗+1

زمانی که 𝑚𝑣 برابر با صفر باشد تابع 𝑘𝑔 را میتوان بهصورت رابطه ( )19تشریح نمود.
2

رابطه ()19

]) [∑𝑘𝑖=𝑗(𝑦𝑖 − 𝜇0

1

𝑘−𝑗+1

𝑘≤𝑗≤𝑚𝑎𝑥1

( = | 𝑗̂𝑣|
1

2σ2

= 𝑘𝑔

از آنجا که نسبت درستنمایی توسعهیافته به روش محلی بر روی پنجرهای از دادهها به اندازه  Nداده
اعمال میگردد ،مدل نهایی نسبت درستنمایی توسعهیافته را میتوان در روش نسبت درستنمایی
توسعهیافته محلی به شرح رابطه ( )10بیان نمود:
2

رابطه ()10

𝑁∑[
]) 𝑖=𝑗 (𝑦𝑖 − 𝜇0

1

𝑁−𝑗+1

𝑁≤𝑗≤𝑚𝑎𝑥1

1

2𝜎 2

= 𝑛𝑔

جهت تشخیص تغییر بر روی پارامتر 𝑔 بایستی آستانه هشدار مناسب اعمال شود .آستانه هشدار یک
پارامتر یا درجه تنظیم است که با استفاده از آن میتوان حساسیت مدل به تشخیص تغییر را تعیین و
کنترل نمود .در واقع حد تفکیک تغییرات عادی از غیرعادی بهوسیله آستانه هشدار تعیین میگردد .پس از
طی مراحل مزبور ،تغییرات غیرعادی روند حرکتی بازده خاص شرکت تعیین میگردد .بر اساس تعریفی که
از سقوط قیمت سهام ارائه شده ،با یک تغییر غیرعادی و ناگهانی ،بزرگ و منفی روبه رو هستیم .غیرعادی
و ناگهانی بودن تغییر بر اساس روابط پیش گفته مشخص میگردد .این تغییرات غیرعادی میتواند بهعنوان
نشانههایی از ورود اخبار منفی به بازار قلمداد گردد .با این حال نکتهای که بایستی مدنظر قرار گیرد آن که
تغییرات غیرعادی روند میتواند منفی یا مثبت باشد .از اینرو ،نقاطی به عنوان سقوط در نظر گرفته میشوند
که عالوهبر غیرعادی بودن بر اساس روابط بی ان شده ،در فاصله کمتر از دو انحراف معیار  12دوره مؤخر
نسبت به میانگین قرار گیرند.
تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق ،دادههای  233شرکت از مهرماه سال  1311تا پایان فروردین ماه  1331مورد بررسی
قرار گرفتند که کمترین فراوانی متعلق به شرکت پاالیش نفت بندرعباس با نماد "شبندر" به تعداد  91داده
و بیشترین فراوانی متعلق به شرکت دارویی کیمیدارو با نماد "دکیمی" به تعداد  222داده بود .آمار توصیفی
دادههای پژوهش به شرح جدول ( )1است:
جدول  .1آمار توصیفی دادههای پژوهش
شرح
بازده خاص شرکت (ماهانه)

766

فراوانی-عدد

میانگین داده
در شرکت

میانه داده در
شرکت

حداقل تعداد داده در
شرکت

حداکثر تعداد داده در
شرکت

43993

109

103

91

222
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جدول  .2آمار توصیفی دادههای پژوهش
شرح

فراوانی

بازده شرکت
میانگین

بازده خاص شرکت

واریانس

انحراف معیار

میانگین

واریانس

انحراف معیار

شرکتهای آموزش

203

6/620

6/610

6/13

-6/661

6/61

6/11

شرکتهای آزمایش

36

6/629

6/610

6/13

-6/662

6/61

6/11

شرکتهای مورد مطالعه

233

6/620

6/610

6/13

-6/661

6/61

6/11

منبع :محاسبات پژوهش

با توجه به حجم بسیار زیاد خروجیها و تحلیلهای مرتبط با آن ،تحلیلهای مرتبط با شرکتهای
جام دارو (نماد فجام) ،ایرکا پارت صنعت (نماد خکار) ،ایران خودرو (نماد خودرو) و بهنوش (نماد غبهنوش)
بهعنوان نمایندهای برای بیان نتایج کلی پژوهش انتخاب و آمار توصیفی آنها به شرح جدول ( )3است:
جدول  .3آمار توصیفی برخی از شرکتهای مورد مطالعه
نام شرکت

نماد

بازده شرکت (رابطه )2
میانگین
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عالوه بر این نتایج آمار توصیفی نرخ بازده ماهانه و نرخ بازده خاص ماهانه شرکتهای مورد مطالعه
به شرح جدول ( )2قابل مشاهده است:

بازده خاص شرکت (رابطه )1
میانگین

انحراف معیار

انحراف معیار

جام دارو

فجام

6/6230

6/1300

-6/6611

6/1366

ایرکا پارت صنعت

خکار

6/6361

6/1231

-6/6691

6/1149

ایران خودرو

خودرو

6/6234

6/1432

-6/6620

6/1111

بهنوش

غبهنوش

6/6360

6/1293

6/6624

6/1224
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توزیع بازده خاص شرکتهای مندرج در جدول ( )3بهصورت زیر است:

نمودار  .3توزیع بازده خاص نماد فجام

نمودار  .4توزیع بازده خاص نماد خکار
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نمودار  .5توزیع بازده خاص نماد خودرو

نمودار  .6توزیع بازده خاص نماد غبهنوش

بررسی نمودارهای  2تا  0مبین تشابه توزیع حاکم بر بازده خاص به توزیع گاوسی است .پس از این،
بر مبنای روابط ریاضی مبتنی بر مدل نسبت درستنمایی توسعهیافته ،مقدار احتمال وقوع هر رخداد مورد
سنجش قرار میگیرد .بهکارگیری رابطه  10منجر به آن میگردد که رخدادهای ناگهانی و غیرمعمول بازده
با شدت بیشتری در توزیع نمودار نمایش داده شود .نتایج این بررسی در نمودارهای  1تا  16قابل مشاهده
است:

نمودار  .7نسبت درستنمایی  -نماد فجام

نمودار  .8نسبت درستنمایی  -نماد خکار

نمودار  .9نسبت درستنمایی -نماد خودرو

نمودار  .11نسبت درستنمایی  -نماد غبهنوش

نمودار  .11اعمال آستانه هشدار -نماد فجام

نمودار  .12اعمال آستانه هشدار -نماد خکار

نمودار  .13اعمال آستانه هشدار -نماد خودرو

نمودار  .14اعمال آستانه هشدار -نماد غبهنوش
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بر ا ساس رابطه  ،10مدل ن سبت در ستنمایی تو سعهیافته به شکل محلی آن ،تغییراتی که از شدت
بیشتتتری در خروجی برخوردار باشتتند را به عنوان مقادیر غیرعادی طبقهبندی میکند .این امر از آن بابت
صورت می پذیرد تا نقاط سقوط قیمت که بر ا ساس تعریف حالتی غیرعادی دارند بهو ضوح قابل ت شخیص
با شند .در مرحله بعد ،جهت جدا سازی نقاط تغییر غیرعادی که بهعنوان سقوط قیمت سهام درنظر گرفته
شده اند الزم است یک آستانه هشدار در نمودارها مشخص شود .آستانه هشدار میتواند بهعنوان مرز تعیین
حد احتمال رخدادهای غیرعادی درنظر گرفته شتتود و بر استتاس قانون توقف (رابطه  )0با نماد 𝜆 نمایش
داده می شود .آ ستانه ه شدار در این پژوهش بر ا ساس میانگین 𝑛𝑔 به میزان  6/1234درنظر گرفته شده
است .نتایج اعمال آستانه هشدار بر نمودار شرکتهای منتخب به شرح زیر است:

آستتتانه هشتتدار در نمودارهای  11تا  ، 14رخدادهایی با مقدار احتمال پایین را از ستتایر رخدادها جدا
می سازد .رخدادهایی که باالتر از آستانه هشدار قرار گیرند ،بهعنوان بازده غیرعادی درنظر گرفته می شوند.
البته باید توجه دا شت که رخدادهای غیرعادی لزوماً بیانگر تغییری بزرگ نبوده و میتوانند منفی یا مثبت
باشتتند .با توجه به هدف پژوهش ،جهت تعیین ستتقوط قیمت ستتهام نقاطی درنظر گرفته میشتتود که در
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فا صله کمتر از دو انحراف معیار ن سبت به میانگین  12دوره مؤخر قرار گیرد .نتایج آزمونهای انجام شده
در خصوص شرکتهای منتخب به شرح جدول ( )4است:
جدول  .4نقاط سقوط قیمت سهام (از گروه آزمون)
نماد خکار

نماد فجام

نماد خودرو

سال

ماه

مقدار بازده

سال

ماه

مقدار بازده

سال

ماه

مقدار بازده

سال

ماه

مقدار بازده

1314

16

-6/9624

1331

0

-6/2019

1321

3

-6/4131

1321

9

-6/2911

1322

9

-6/3921

1331

3

-6/3610

1331

2

-6/2133

1322

4

-6/9312

-

-

-

1334

3

-6/3334

-

-

-

1321

4

-6/4246

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1333

4

-6/3912
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نقاط تعیین شتتده به عنوان ستتقوط قیمت ستتهام را میتوان در نمودارهای بازده خاص شتترکتهای
منتخب به شرح زیر مشاهده نمود:
0.8
 0.6سقوط قیمت سهام
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برمبنای نتایج حاصل شده ،مدل ارائه شده بر مبنای نسبت در ستنمایی تو سعهیافته محلی قادر به
ت شخیص سقوط قیمت سهام شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران ا ست .این معیار میتواند معیاری
گسسته ارائه نماید که با استفاده از ویژگی نسبت درستنمایی ،با درنظر گرفتن توزیع بازده ویژگی ناگهانی
و غیرعادی بودن سقوط ،ویژگی منفی بودن را با حذف تغییرات ناگهانی و غیرعادی مثبت و ویژگی بزرگ
بودن سقوط را با لحاظ انحراف معیار  12دوره مؤخر لحاظ نماید .میتوان مدل سقوط قیمت سهام که از
ویژگیهای منظور شده برای آن حمایت میکند را مستفاد از رابطه ( )10به شرح رابطه ( )11بیان نمود:
2
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در این مدل 𝑖𝑤 بازده خاص شتترکت استتت که از رابطه ( )1حاصتتل میشتتود .همچنین  σواریانس
دادهها 𝜇0 ،میانگین دادههای بدون تغییر و  Nاندازه پنجره داده استتت .بر استتاس پژوهش چن و همکاران
( )2661نشتتانههای ستتقوط قیمت ستتهام را میتوان از  0ماه قبل مشتتاهده نمود .بر این استتاس و طبق
بررستتتی های تجربی صتتتورت پذیرفته این پژوهش مبتنی بر مقادیر مختلف  ،Nاز داده های بازده خاص
شرکت در یک دوره  0ماهه برای تشخیص سقوط قیمت سهام استفاده شد.
برر سیهای تجربی پژوهش (جدول  )1مبین نزدیک به صفر بودن میانگین بازده خاص شرکتهای
مورد مطالعه و نزدیک به  6/61بودن واریانس توزیع آن استتتت .بر این استتتاس ،رابطه ( )11بهصتتتورت
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نمودار  .17تشخیص سقوط قیمت سهام در روند

نمودار  .18تشخیص سقوط قیمت سهام در روند

2

̅̅̅̅[∑𝑡−5
 𝑔𝑖,𝑡 = 8. 33قابل بیان ا ست که در آن  tزمان (دوره) ا ست .در این مرحله بر ا ساس قانون
] 𝑖𝑤 𝑖=𝑡0
توقف (رابطه  ،)0برای جداسازی تغییرات ناگهانی و غیرعادی از 𝜆 به عنوان آستانه هشدار استفاده شده و
مقدار آن برابر با میانگین 𝑡 𝑔𝑖,معادل  6/1234تعیین شتتتده استتتت .در واقع تعیین تغییر ناگهانی و
غیرعادی بر اساس نسبت درستنمایی توسعهیافته و قانون توقف به صورت رابطه ( )12قابل بیان است:
رابطه ()12

2

̅̅̅̅[∑𝑡−5
𝑔𝑖,𝑡 ≥ 0.7294, 𝑔𝑖,𝑡 = 8. 33
] 𝑖𝑤 𝑖=𝑡0

الزم به ذکر است که تغییر ناگهانی و غیرعادی صرفاً به تغییرات با شدت زیاد اشاره ندارد و میتواند
در بخشهای مختلف یک توزیع شدت باال یا پایین دا شته با شد .در واقع ،بهکارگیری 𝜆 صرفاً تغییرات
ناگهانی و غیرعادی را شتتتناستتتایی میکند .در حالیکه ستتتقوط قیمت ستتتهام عالوهبر تغییری ناگهانی و
غیرعادی ،دارای ویژگی تغییر منفی و بزرگ نیز استتت .بر این استتاس ،جهت تعیین ستتقوط قیمت ستتهام
نقاطی در نظر گرفته شده که در فاصله کمتر از دو انحراف معیار  12دوره مؤخر نسبت به میانگین حسابی
قرار گیرند .بر ا ساس ضریب بهکار گرفته شده در مدل 𝑡 𝑔𝑖,و مقدار 𝜆 میتوان مدل نهایی سقوط قیمت
سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران را بهصورت رابطه ( )13ارائه نمود:
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𝜎1𝑖𝑓:𝑔𝑖,𝑡 ≥ 0.087, 𝑤𝑖,𝑡 ≤ 𝑥̅ − 2
𝜎0𝑖𝑓:𝑔𝑖,𝑡 ≥ 0.087, 𝑤𝑖,𝑡 > 𝑥̅ − 2
0𝑖𝑓:𝑔𝑖,𝑡 < 0.087

رابطه ()13
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= 𝑡𝑆𝑃𝐶𝑖,

2

𝑔𝑖,𝑡 = [∑𝑡−5
𝑖=𝑡0 𝑤𝑖,𝑡 ] ,

که در آن  SPCi,tسقوط قیمت سهام  iدر زمان  tا ست .این معیار ،برای نقاط سقوط قیمت سهام
برابر  1و برای ستتایر نقاط برابر با  6خواهد بود 𝑥̅ .و 𝜎 به ترتیب میانگین و انحراف معیار 𝑡𝑤𝑖,در  12ماه
موخر و  ԑj,tبازده خاص شرکت و از رابطه ( )2حاصل میشود .بهطور کلی میتوان بیان نمود مدل طراحی
شتتده با درنظر گرفتن توزیع  0ماهه و لحاظ ویژگیهای یک تغییر ناگهانی ،غیرمعمول ،منفی و بزرگ قادر
به شناسایی بههنگام سقوط احتمالی قیمت سهام با ورود داده جدید است .راستیآزمایی مدل ارائه شده بر
اساس کشف سقوط قیمت سهام در شرکتهای آزمایش صورت پذیرفته است .به این منظور ،همانطور که
در بخش روش شنا سی پژوهش مطرح شد 16 ،در صد از شرکتهای مورد مطالعه ( 36شرکت) بهعنوان
شتتترکت های آزمایش منظور و مدل طراحی شتتتده (رابطه  )13بر روند بازده خاص آنها اعمال گردید.
نمودارهای  13تا  23اجرای مدل ارائه شده بر روند بازده خاص برخی از شرکتهای گروه آزمایش شامل
پارس دارو (نماد دپارس) ،پتروشیمی خارک (نماد شخارک) ،کاشی سعدی (نماد کسعدی) و پگاه اصفهان
(نماد غشصفا) را نشان میدهد:
جدول  .5نقاط سقوط قیمت سهام (از گروه آزمایش)
نماد شخارک

نماد دپارس

نماد غشصفا
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نقاط تعیین شتتده بهعنوان ستتقوط قیمت ستتهام را میتوان در نمودارهای بازده خاص شتترکتهای
مذکور به شرح زیر مشاهده نمود.
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نمودار  .22تشخیص سقوط قیمت سهام در روند

بازده خاص نماد کسعدی

بازده خاص نماد غشصفا

نتایج راستتتتیآزمایی مدل در گروه شتتترکت های آزمایش بیانگر توانایی مدل طراحی شتتتده برای
تشخیص سقوط قیمت سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران است.
نتیجهگیری و بحث
پژوهش حاضر با هدف کشف زمان سقوط قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام شده
استتت .به این منظور نظریهها و مدلهای مرتبط با ستتقوط قیمت ستتهام بررستتی و تحلیل شتتد .بر مبنای
نظریهها و تعاریف ارائه شتتده ،ستتقوط قیمت ستتهام را میتوان تغییری بزرگ ،منفی ،غیرمعمول و ناگهانی
دان ست که در نبود حادثه مهم اقت صادی رخ میدهد و نا شی از انت شار ناگهانی و یکباره اخبار بد ا ست .با
این حال ،برر سی مدلهای اندازهگیری سقوط قیمت سهام مبین آن ا ست که بخش غیرعادی و ناگهانی
بودن سقوط قیمت سهام چندان مورد عنایت قرار نگرفته ا ست .ضمن اینکه خروجی مدلهای عملیاتی
ستتقوط قیمت ستتهام یا مانند مدلهای ارائه شتتده توستتط چن و همکاران ( )2661و برادشتتو و همکاران
( ) 2616صرف ًا یک مقدار کمی پیو سته ا ست که ایده خا صی در خ صوص زمان سقوط ارزش سهام ارائه
نمیدهد و یا مانند مدل ارائه شده تو سط هاتن و همکارن ( )2663بر مبنای مفرو ضاتی قرار گرفته که در
عالم واقع وجود ندارد .از اینرو ،پژوهش حاضر سعی نمود با بررسی توزیع بازده در شرکتهای بازار بورس
اوراق بهادار تهران و به کارگیری مدلی متناستتتب با آن ،نقاط تغییر غیرعادی و ناگهانی در روند حرکتی
سقوط قیمت سهام را شنا سایی کرده و در مرحله بعد با جدا سازی تغییرات منفی و بزرگ ،زمان سقوط
قیمت سهام را مشخص سازد .به این منظور ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی
قرار گرفت و به دو گروه شرکتهای آموزش (برای طراحی مدل) و شرکتهای آزمایش (برای راستیآزمایی
مدل طراحی شتتده) تقستتیم گردید .در نهایت مدلی بههنگام برای تشتتخیص زمان ستتقوط قیمت ستتهام
طراحی گردید و توان آن با اجرای مدل بر روند بازده خاص شتترکتهای گروه آزمایش تایید گردید .با این
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نمودار  .21تشخیص سقوط قیمت سهام در روند
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حال ،این موضتتوع که چه روشهایی برای محاستتبه بازده خاص شتترکت وجود دارد و کدام روش از دقت
باالتری برخوردار استتت نیاز به پژوهش دیگری دارد .از اینرو ،پیشتتنهاد میگردد مدل تعیین بازده خاص
شرکت در تحقیقات آتی مورد کنکاش قرار گیرد.
مالحظات اخالقی:
حامی مالی :مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان :تمام نویسندگان در آمادهسازی مقاله مشارکت داشتهاند.
تعارض منافع :بنابر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تعهد کپی رایت :طبق تعهد نویسندگان حق کپی رایت رعایت شده است.

بشکوه ،مهدی و کشاورز ،فاطمه .)1331( .بیش اطمینانی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام.
راهبرد مدیریت مالی.132-211 ،)2(0 ،
خواجوی ،شکراله و رحمانی ،محسن .)1331( .بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر خطر سقوط
قیمت سهام :شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران .دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،)31(11 ،
.1-19
خواجوی ،شکراله ،.رضایی ،غالمرضا و باقری ،مرتضی .)1331( .بررسی نقش واسطهای قابلیتهای
مدیران بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قمیت سهام شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران .راهبرد مدیریت مالی.11-34 ،)2(0 ،
دارابی ،رویا و حبیبزاده بایگی ،سیدجواد .)1339( .پیشبینی ریزش ارزش سهام با استفاده از
الگوریتم کاوش باکتری و الگوریتم بیز .مدلسازی ریسک و مهندسی مالی.129-269 ،)2(1 ،
دارابی ،رویا و ریاضی ،مریم .)1334( .ارتباط بین ریسک سقوط آتی قیمت سهام با گزارشگری
مالی غیرشفاف در شرکتهای با درصد سهام شناور آزاد پایین .پژوهشنامه اقتصاد و کسبو
کار.23-33 ،)12(0 .
دارابی ،رویا و زارعی ،علی .)1330( .تأثیر بیشاطمینانی مدیریت بر ریسک سقوط قیمت سهام :با
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