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چکیده
بازار سهام تحت تاثیر جريان اخبار و اطالعات است .چنانچه بازار سهام کارا نباشد ،واکنش
سرمايهگذاران نسبت به اخبار و اطالعات ،سبب میشود که بازار سهام در وضعیت فراواکنشی يا
فروواکنشی قرار گیرد .در اين مقاله با رويکرد نظری ،به مدلسازی واکنش سرمايهگذاران در بازار سهام
با استفاده از قیمتهای آغازين ،حداکثر ،حداقل و پايانی (  ) OHLCروزانه پرداخته شده است .در
مدلسازی با قیمتهای  OHLCروزانه ثابت میشود قیمت بازار سهام فرآيند براونی هندسی دارد،
سپس با استخراج توزيع تالطم استاندارد شده وضعیت واکنش سرمايهگذاران مشخص میشود .با وارد
کردن ناپیوستگی در جريان دريافت اخبار و اطالعات به مدل جهت گسترش مدل با فرو

واقعیتر،

تبیین میگردد که در اين حالت تنها بررسی فراواکنشی سرمايهگذاران امکانپذير است .بدين ترتیب دو
فرضیه و دو آماره جهت آزمون فراواکنشی به اخبار و اطالعات خوب و بد تشکیل میشود.
مدلسازی فراواکنشی با قیمتهای  ، OHLCنواقص روشهای مرسوم را برطرف ساخته و بصورت
سیستمی وجود و يا عدم وجود فراواکنشی را بررسی میکند.
واژههای کلیدی :بازار سهام ،فراواکنشی ،فروواکنشی ،قیمتهای OHLC
طبقه بندی موضوعیG14, G12, C58 :
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 -1مقدمه
از مهمترين عوامل تاثیرگذار در بازار سوووهام ،جريان اخبار و اطالعات اسوووت که به طور
مداوم بازار سهام را تحت تاثیر قرار میدهد .به عنوان مثال ،اخبار و اطالعات مربوط به آب و
هوا ،اعت صاب کارگران ،کمبود مواد اولیه ،بحرانهای بینالمللی و شرايط عمومی اقت صاد،
همگی بر قیمت سهام تاثیرگذار ا ست .اگر بازار کارا با شد ،ورود اخبار و اطالعات جديد با
واکنش صحیح 6سرمايهگذاران همراه شده و قیمت بازار سهام ن سبت به اخبار و اطالعات
جديد واکن شی سريع ،کامل و بدون تورش ن شان میدهد و به قیمت واقعی تعديل می شود
(مهرانی ،نونهال نهر (6359

در بازارهای ناکارای سهام عالوه بر اينکه اخبار و اطالعات به شکل گ سترده و با سرعت
در بازار پخش نمیشوووود ،مالحظه میشوووود که واکنش سووورمايهگذاران نسوووبت به اخبار و
اطالعات جديد واکنشی صحیح نیست ،به شکلی که واکنش سرمايهگذاران گاه بیشتر از حد
مطلوب يا فراواکنش 8و گاه کمتر از حد مطلوب يا فروواکنش 3میباشد (قالیباف اصل ،نادری
 .)6351چنانچه فراواکن شی و يا فروواکن شی در بازار سهام وجود دا شته با شد ،قیمت واقعی و
قیمت بازار با يکديگر برابر نخواهند بود که اين امر تحت عنوان خطای قیمتگذاری 4شووناخته
میشووود .در اين شوورايط قیمت سووهام به درسووتی تعیین نمیشووود ،اين امر سووبب میشووود که
سرمايهگذار از عادالنه بودن قیمتی که برای خريد يا فروش سهام با آن مواجه ا ست ،اطمینان
نداشته باشد .در شکل ( ) 6انواع واکنش به اخبار و اطالعات ترسیم شده است:

شکل ( :)1انواع واکنش به اخبار و اطالعات
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در شووکل ( ،)6مسوویر  ABمسوویر قیمت واقعی و قیمت بازار سووهام تا زمان  sکه اخبار و
اطالعاتی جديدی منت شر می شود را ن شان میدهد .اگر اخبار و اطالعات منت شر شده در زمان
( sمطابق با ق سمت الف) ،موجب افزايش قیمت واقعی سهام به اندازهی  BCشود ،سه م سیر
برای قیمت بازار سهام قابل تصور است:
 -1با وجود واکنش صووحیح در بازار ،قیمت بازار به اندازهی قیمت واقعی افزايش میيابد و به
 Cمیرسد و در ادامه روی خط  CDبه مسیر خود ادامه میدهد.
 -.با وجود فراواکنشوووی در بازار ،قیمت بازار بیش از قیمت واقعی افزايش میيابد و به نقطهی
 Oمیرسد و در ادامه از مسیر  oبه سمت قیمت واقعی تعديل میشود.
 -0با وجود فروواکنشوووی در بازار ،قیمت بازار کمتر از قیمت واقعی افزايش میيا بد و به U

میرسد و در ادامه از مسیر  uبه سمت قیمت واقعی تعديل میشود.
انتشار اخبار و اطالعاتی که موجب کاهش قیمت واقعی سهام شود ،در قسمت ب شکل ()6
ترسیم شده است .در هر دو قسمت شکل ( ،)6مسیر  ABCDمسیر قیمت واقعی سهام و نیز
م سیر قیمت بازار با وجود واکنش صحیح را ن شان میدهد ،م سیرهای  ABODو ABUD

نیز بهترتیب م سیر قیمت بازار در شرايط فراواکن شی و فروواکنشی را نشان میدهند (نیکبخت،
مرادی  .)6354هدف مطالعه حا ضر برر سی روش های شنا سايی و ا ستخراج و ضعیت واکنش
سرمايهگذاران در بازار سهام و ارائه مدلی بر اساس قیمتهای  OHLCمیباشد.
 -٢مروری بر پیشینه
کینز( )6331نخسوووتین فردی بود کووه از طريق بررسوووی نوسووووانهووای روزانووه سوووود
سرمايهگذاریها ،فروواکنشی سرمايهگذاران در بازارهای سهام را مشاهده کرد .فراواکنشی
سووورمايهگذاران ،در بورس نیويورک ،مورد بررسوووی قرارگرفت (دیبونت ،تالر  .)6351در
مقابل ،جگاديش و تیتمن( )6333نخسوتین کسوانی بودند که فروواکنشوی سورمايهگذاران را
مطرح نمودند ،آنها با مطالعهی بورس نیويورک آمريکا ،به بررسی اين مو ضوع پرداختند .در
مطالعات بعدی واکنش سوورمايهگذاران در سوواير بازارهای سووهام مورد مطالعه قرار گرفت .در
سال  6334بورس سائوپائولو ،در سال  6339بورس لندن و بورس توکیو ،در سال  6333بورس
هنگکنگ ،در سوووال  8116بورس کوالالمپور و در ادامه سووواير بورسها مورد بررسوووی قرار
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گرفتند (داکاستا 6334؛ ديسانیک 6339؛ گاناراتنه ،يونهساوا 6339؛ فانگ 6333؛ احمد ،حسین
.)8116
در زمینه ی من شا عدم واکنش صحیح در بازار سهام مطالعات مختلفی انجام شده ا ست ،در
برخی مطالعات تفاوت در رفتار سووورمايهگذاران و در بعضوووی ديگر تفاوت در کیفیت اخبار و
اطالعات ،منشا عدم واکنش صحیح در بازار سهام محسوب شده است .به عنوان مثال ،دانیل و
هم کاران ( )6335بر تورش در اطال عات تاک ید کرد ند .در اين نگرش ب یان میشوووود که
سوورمايهگذاران به اطالعات شووخصووی خود اعتماد زيادی دارند به ويژه اگر اين اطالعات را در
طول زمان و با تالش زياد بهد ست آورده با شند .در اين مطالعه با ورود اخبار و اطالعات جديد
به بازار ،اختالف اطالعات شووخصووی سوورمايهگذارن سووبب رفتارهای مختلف آنها میشووود
(دانیل ،هیرشووولفر ،سوووابراحمانیام  .)6335دانیل و تیتمن ( )8111مدلی را مطرح کردند که بیان
میکرد قیمت سووهام به اطالعات محسوووس نسووبت به اطالعات غیر محسوووس واکنش بیشووتری
نشووان میدهد .در اين مدل اسووتنباط میشووود که بازار سووهام به اطالعات مرتبط و پر از آمار و
ارقام واکنشووی کمتر از سووطح واکنش صووحیح و در مقابل به اطالعات برجسووته ،غیر مرتبط و
شايعهگونه واکنش بیش از سطح واکنش صحیح نشان میدهند.
در طرف مقابل ،در سووال  6333هانگ و اسووتین مدلی را ارائه کردند که ارتباط دو گروه از
افراد غیر عقاليی را نشوووان می داد که اين دو گروه عبارت بودند از بینندگان خبری و معامله
کنندگان لحظهای .بینندگان خبری سوورمايهگذارن هسووتند که هزينه بااليی را برای جمعآوری
اطالعات پرداخت میکنند ،در مقابل معاملهکنندگان لحظهای سرمايهگذارانی ه ستند که هزينه
کمتری در جمعآوری اطالعات صوورف میکنند .در اين مدل ،با ورود اطالعات جديد به بازار
سهام ،بینندگان خبری واکنشی کمتر از واکنش صحیح نشان میدهند .در مقابل معاملهکنندگان
لحظهای سعی میکنند از فروواکن شی بینندگان خبری استفاده کنند و واکن شی بیش از واکنش
صحیح نشان خواهند داد (هانگ ،استین .)6333

از مطالعات انجام شووده در ايران نیز میتوان به مطالعه نیکبخت و مرادی ( )6354اشوواره کرد
که به ارزيابی فرا واکنشوووی سوووهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .قالیباف
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ا صل و نادری ( )6351فراواکن شی سرمايهگذاران بورس اوراق بهادار تهران ن سبت به اخبار و
اطالعات منت شر شده در شرايط رونق و رکود را برر سی کردند .در مطالعه ديگری ،مهرانی و
نونهالنهر ( )6359فروواکنشی سرمايهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند.
 -3روش و مبانی نظری پژوهش
ارتباط بین قیمت واقعی و قیمت بازار بو سیله يک منحنی اثر خبر 1تبیین می شود .اين امر در
رابطهی ( )6نشان داده شده است (کلوبنر ،بکر ،فريدمن :)8168
t

Pt   GdF
0

در رابطهی فوق Pt ،قیمت بازار در دوره  dF ، tتغییرات قیمت واقعی و  Gمنحنی اثر
خبر میباشوود .در واقع  Gمنعکس کنندهی واکنش در بازار سووهام به اخبار و اطالعات منتشوور
شده میباشد ،مقدار  Gکه بستگی به فاصله از زمان انتشار خبر دارد ،بهصورت تابع زير تعريف
میگردد:

)G  g (h

() 8

در رابطهی ( h ،)8بیانگر فا صله از زمان انت شار خبر ا ست .اگر زمان انت شار خبر  sو زمان

حال  tباشد (  ،) t  sخواهیم داشت:

h t s

()3
با توجه به روابط ( )8و ( )3میتوان رابطهی ( )6را دقیقتر نوشت:

t

()4

Pt   g (t  s )dFs
0

در رابطهی ( )4سه وضعیت واکنش صحیح ،فراواکنشی و فروواکنشی بصورت زير مشخص
میگردد:
 .6اگر  g (0)  1باشد ،واکنش صحیح در بازار سهام وجود دارد.
 .8اگر  g (0)  1باشد ،وضعیت فراواکنشی در بازار سهام وجود دارد.
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 .3اگر  0  g (0)  1باشد ،وضعیت فروواکنشی در بازار سهام وجود دارد.
در بلندمدت فراواکنشی و فروواکنشی جهت رسیدن به واکنش صحیح تعديل خواهند شد و
خطای قیمتگذاری در بلندمدت گرايش به صفر دارد .بهبیان دقیقتر ،اگر  hبه بینهايت میل
کند ،خطايی در واکنش سووورمايهگذاران و قیمتگذاری سوووهام در بازار سوووهام وجود نخواهد
داشت ،يعنی:
lim g (h)  1

()1

h 

منحنی اثر خبر که بتواند شورايط فوق را تامین کند ،بهصوورت زير تعريف میشوود (کلوبنر،
بکر ،فريدمن :)8168
g (h)  1  (i0  1)eh

()1

در راب طهی (  ،)1سووور عت تصوووحیح خ طای قی مت گذاری و  i0اثر اول یه خبر ،يعنی

) i0  g (0میباشد .باال بودن مقدار  به اين معناست که خطا در قیمتگذاری خیلی سريع
تصوووحیح می شوووود در حالی که کو چک بودن آن به مع نای ک ندی در تصوووحیح خ طای
قیمتگذاری اسووت .تا اينجا ارتباط بین قیمت واقعی ،قیمت بازار و منحنی اثر خبر مطرح شوود،
درحالیکه در واقعیت تنها قیمتهای بازاری قابل مشوواهده اسووت .در روشهای مرسوووم جهت
شووناخت فراواکنشووی يا فروواکنشووی میتوان به بررسووی اختالف بازدهی واقعی و بازدهی مورد

انتظار سهام پرداخته می شود ( سینکی ،کارتر .)6333بازدهی واقعی سهام از زمان انتشار خبر s
تا زمان  ، tبرابر است با:
Rt ,t s  Pt  Ps

()9

با توجه به رابطهی ( ،)3رابطهی فوق را میتوان به صورت زير نوشت (يور :)6339
Rt ,h  Pt  Pt h

()5
با توجه به روابط ( )4و ( )1داريم:
()3

 1)e  h ]dFs

t h

 [1  (i

0

0

t

Rt ,h   [1  (i0  1)e  h ]dFs 
0
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با توجه به خواص انتگرال معین ،نهايتا خواهیم داشت:
()61

 1)e  h ]dFs

t

 [1  (i

0

Rt ,h 

t h

رابطهی ( ،)61بازدهی واقعی پس از انتشووار خبر تا زمان ( tبه طول  ) hرا نشووان میدهد .در
ارتباط با بازدهی مورد انتظار سوووهام ،از آنجا که اختالف قیمت بازار و قیمت واقعی سوووهام با
گذشووت زمان و فاصووله گرفتن از زمان انتشووار خبر و با تصووحیح سووطح واکنش سوورمايهگذاران
کوچک خواهد شد ،بازدهی مورد انتظار سهام برابر با بازدهی سهام در صورت وجود واکنش
صووحیح سوورمايهگذاران (بازدهی بلندمدت سووهام) میباشوود .در واقع چنانچه در رابطهی ()61
مقدار  i0را برابر با يک قرار دهیم ،مطابق با رابطهی ( )66بازدهی مورد انتظار پس از انتشوووار
خبر تا زمان ( tبه طول  ) hحاصل میگردد.
t

 dF

()66

s

E ( Rt ,h ) 

t h

حال با تعريف  Z t ,hبه صوووورت زير ،میتوان اختالف بازدهی واقعی و بازدهی مورد انتظار
پس از انتشار خبر را سنجید:
()68

 1)e  h dFs

t

 (i

0

Zt ,h  Rt ,h  E ( Rt ,h ) 

t h

در رابطهی ( ) 68چنانچه بازدهی واقعی و بازدهی مورد انتظار با يکديگر برابر باشووودZ t ,h ،

برابر با صوفر میشوود که اين امر به معنای وجود واکنش صوحیح در بازار نسوبت به خبر منتشور
شده می باشد .در صورتی که خبر منتشر شده ،موجب افزايش قیمت واقعی شود و بازار سهام با
فراواکن شی سرمايهگذاران همراه با شد ،آنگاه قیمت بازار در زمان  tبدلیل تعديل واکنش ،از
قیمت بازار در زمان  sکمتر خواهد بود و مقدار  Z t ,hمنفی خواهد شووود .بنابراين بر اسووواس
مقادير مختلف  Z t ,hمیتوان سطح واکنش در بازار را استخراج کرد .از آنجايی که در محاسبه
مقدار  ، Z t ,hمقدار دقیق  در دسووترس نمیباشوود و همچنین محاسووبهی بازدهیها ،تابعی از
طول بازهی محاسوووبه می باشووود ،اسوووتفاده از بازدهی ها برای اسوووتخراج وضوووعیت واکنش
سرمايهگذاران چندان مطلوب به نظر نمیرسد.
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در مطالعات داخلی مذکور ،برای محاسوووبه بازدهی واقعی و بازدهی مورد انتظار سوووهام،
شاخصهايی با استفاده از قیمت سهم در ابتدا و انتهای دوره ،سود نقدی سهم ،درصد افزايش
سرمايه و شاخص بورس در ابتدا و انتهای دوره طراحی شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
طراحی شاخص برای محا سبه بازدهی واقعی و بازدهی مورد انتظار سهام و ا ستخراج و ضعیت
واکنش نیز از دقت کافی برخوردار نیسوووت چراکه طراحی متفاوت شووواخص بازدهی واقعی و
بازدهی مورد انتظار سووهام ،سووبب احصووا نتايج متفاوت میگردد ،مورد اخیر به عنوان نقدی بر
مطالعات داخلی اشاره شده ،مطرح میباشد.
 -4مدلسازی بر اساس قیمتهای OHLC

در جهت رفع نواقص ا شاره شده مدل سازی برا ساس قیمتهای  OHLCتبیین میگردد.
در مدلسووازی براسوواس قیمتهای  ، OHLCابتدا الزم اسووت به بررسووی ويژگی قیمت بازار
پرداخته شود .خطای قیمتگذاری يعنی تفاضل قیمت واقعی (ارزش ذاتی) و قیمت بازار مطابق
با رابطهی ( )63بوسیله  Mنمايش داده میشود:

M t  Pt  Ft

()63
t

رابطهی فوق با توجه به روابط ( )4و ( )1و نظر بر اين که  Ft   dFsمی باشووود ،عبارت
0

است از:
t

()64

t

M t   [1  (i0  1)e  h ]dFs   dFs
0

0

به بیان ديگر:
t

()61

M t  (i0  1)  e  h dFs
0

تغییر در خطای قیمتگذاری بوسیلهی رابطهی ( )61تشريح شده است (میلر :)6333
()61

dM t   M t dt  (i0  1)dFt

خطای قیمتگذاری استاندارد شده M t ،1به صورت زير تعريف میشود:
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t

()69

M t  (i0  1)  e  h dFs  (i0  1) M t
0

حال مشابه با رابطهی ( )61برای تغییر در خطای قیمتگذاری استاندارد شده داريم:
() 65

dM t   M t dt  dFt

از رابطهی ( )63خواهیم داشت:
() 63

dPt  dM t  dFt

از ترکیب روابط ( )61و ( )63نتیجه میشود:
()81

dPt   M t dt  i0 dFt

با جايگذاری رابطهی ( )69در رابطهی ( )81داريم:
()86

dPt   (i0  1)M t dt  i0 dFt

نهايتا با ترکیب روابط ( )65و ( )86خواهیم داشت:
() 88

dPt   M t dt  i0 dM t

رابطهی فوق نشووان میدهد قیمت بازار سووهام فرآيند براونی هندسووی 9دارد .تبعیت متغیر از
فرآي ند براونی ه ندسوووی به اين مع ناسووووت که تغییرات متغیر در يک دورهی ز مانی برابر با
حاصوولضوورب متوسووط تغییر متغیر (  )  M tدر دوره زمانی (  ،) dtبه اضووافهی حاصوولضوورب
انحراف معیار متغیر (  ) i0در يک متغیر تصادفی (  ) dM tمیباشد .تغییر متغیر در فرآيند براونی
هند سی به دو ق سمت معین )  M t dt ( 5و ت صادفی ) i0 dM t ( 3تجزيه می شود که ت صادفی
بودن تغییر متغیر (در اينجا تغییر قیمت بازار) نیز از قسمت تصادفی آن ناشی میشود.
در خ صوص فرآيند براونی بايد توجه دا شت که رابرت براون گیاه شناس ا سکاتلندی ،برای
اولین بار در سال  6585با مشاهده متوجه اين حرکت در مطالعه ذرات معلق میکروسکوپی شد.
پس از آن ،دامنه کاربرد حرکت براونی از مطالعه ذرات بسووویار فراتر رفت (ظهوری زنگنه،
جهانی پور .)6353
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فرآيند براونی دارای ويژگیهای خوشرفتار ريا ضی ا ست ،بهگونهای که در آن میتوان
يک الگو را با دقت باال برآورد و همچنین احتماالت را محا سبه کرد .از اين رو تحلیلگران
اغلب وقتی با تجزيه و تحلیل يک فرآيند چند بعدی با منشووا ناشووناخته مانند قیمت در بازار
سووهام مواجه هسووتند ،بهروندهای مسووتقل مانند فرآيند براونی روی میآورند .امروزه انواع
مختلف فرآيندهای براونی در مدلسازیها استفاده میشوند (استادزاد ،مهرآلیان .)6336
در فرآيند براونی هندسوووی ،متوسوووط تغییر متغیر که نرخ رانش 61نامیده میشوووود با   nو

انحراف معیار متغیر با   nنمايش داده می شود ،بدين ترتیب رابطهی ( )88عبارتست از (بکر و
همکاران :)8119

dPt  n dt   n dM t

()83

حال برای شناخت فراواکنشی و يا فروواکنشی مدلی بر اساس قیمتهای OHLC

روزانه66

تبیین می شود .قیمتهای  OHLCروزانه ا شاره به چهار قیمت سهام دارد که در طول روز و
در خالل جريان معامالت بورس حاصوول میشووود .معامالت در بورس

با يک قیمت آغازين68

برای سهام شروع میشود و در پايان روز به قیمت پايانی 63میرسد .همچنین در خالل معامالت
و با نوسوووان قیمت سوووهام ،حداکثر قیمت روز 64و حداقل قیمت روز 61تعیین میگردد .قیمت
آغازين ،حداکثر قیمت روز ،حداقل قیمت روز و قیمت پايانی ،به ترتیب با  Pnl ، Pnh ، Pnoو
 Pncنشووان داده میشوووند ،در حالی که  nنشوواندهندهی روزهای مختلف میباشوود .بازدهی
روزانه سهام مطابق با رابطهی ( )84با تفاضل قیمت پايانی از قیمت آغازين حاصل میگردد:
Rn  Pnc  Pno

()84
حداکثر و حداقل بازدهی روزانه نیز به صورت زير خواهد شد:

Rn ,max  sup Rn (t )  Pnh  Pno

()81

0t 1

Rn ,min  inf Rn (t )  Pnl  Pno
0t 1

توزيع مشوووترک بازدهی روزانه سوووهام با حداکثر و حداقل بازدهی روزانه به صوووورت تابع
چگالی احتمال توام 61زير میباشد (بکر و همکاران :)8119
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()81
) 2(2 Rn ,max  Rn

(R
 Rn ) 
 2R
exp   n ,max n ,max

2
n
n


) 2( Rn  2 Rn ,min
(R
 Rn ) 
 2R
exp   n ,min n,min
) f ( Rn , Rn ,min )  f ( Rn

2
2
n
n


2

) f ( Rn , Rn ,max )  f ( Rn

در رابطهی ( f ( Rn ) ،)81به يک تابع چگالی احتمال نرمال 69اشووواره دارد به صوووورتی که
)  Rn  N ( ,  2میباشوود .در توضوویح مفهوم تابع چگالی احتمال ،بايد توجه داشووت ،در
حالی که احتمال پیشامدهای مختلف برای يک متغیر تصادفی گسسته تحت عنوان تابع احتمال
بیان میشود ،احتمال پیشامدهای مختلف برای يک متغیر تصادفی پیوسته در مفهوم تابع چگالی
احتمال مطرح میبا شد (پار سیان  .)6359حال با تعريف  Vبه صورت زير

به عنوان تالطم65

قیمت سهام ،تالطم بر حسب حداکثر و حداقل بازدهی روزانه حاصل میشود:

) Vn,max  2 Rn,max ( Rn,max  Rn
()89

) Vn,min  2 Rn,min ( Rn,min  Rn

با توجه به روابط ( )81و ( V ،)89توزيع نمايی 63به صورت زير خواهد داشت (يور :)6339
()85

 1 
, Vn,min  exp  2 
 n 

 1 
Vn,max  exp  2 
 n 

با توجه به خواص توزيع نمايی ،خواهیم داشت:
()83

  n2
2
n

1
1

E (Vn ,max )  E (Vn ,min ) 



همانطور که رابطهی ( )83نشووان میدهد ،امید رياضووی دو توزيع  Vn,maxو  Vn,minبرابر با
  n2میبا شد ،اين در حالی ا ست که در رابطهی ( )83رابطهی  i0   nتعريف شد و  i0اثر
اولیه خبر را نشان میدهد .توزيع  Vn,maxو  Vn,minاستاندارد شده برای  Nروز به شکل زير
خواهد بود (میلر :)6333
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()31
N

V

n ,min

n 1
N

1
N

1
( Rn  R) 2

N  1 n 1

N

FN ,min 

V

n ,max

,

n 1
N

1
N

1
( Rn  R) 2

N  1 n 1

FN ,max 

در رابطهی فوق R ،بازدهی متوسوووط روزانه برای  Nروز میباشووود .مطابق رابطهی فوق،
توزيع  Vn ,maxو  Vn,minاسوووتاندارد شوووده برای  Nروز از يک توزيع  Fبا  2Nدرجه
آزادی در صوووورت و  N  1درجه آزادی در مخرج تبعیت میکند .در شوووکل ( )8توزيع
تالطم استاندارد شده در ازای دو مقدار  6/81و  1/91برای  i0شبیه سازی شده است.

شکل ( :)٢توزیع تالطم استاندارد شده قیمت سهام در ازای فراواکنشی و
فروواکنشی

در شکل ( ،)8توزيع  F2 N , N 1که با خط ممتد نمايش داده شده ا ست ،توزيع تالطم قیمت
سووهام در شوورايطی که بازار با واکنش صووحیح همراه باشوود را نشووان میدهد .در شووکل سوومت

راست ،توزيع تالطم استاندارد شده در شرايطی که   n  i0  1باشد و وضعیت فراواکنشی
در بازار وجود دا شته با شد شبیه سازی شده ا ست ،در اين حالت توزيع تالطم ا ستاندارد شده
حول عددی بزرگتر از يک قرار گرفته ا ست .در شکل سمت چپ نیز توزيع تالطم ا ستاندارد

شده در شرايطی که   n  i0  1میباشد و بیانگر وجود وضعیت فروواکنشی در بازار است

را شوووبیهسوووازی میکند ،در اين حالت توزيع تالطم حول عددی کوچکتر از يک قرار گرفته
اسووت .چنانچه توزيع تالطم اسووتاندارد شووده در ازای   n  i0  1ترسوویم گردد ،بر توزيع
 F2 N , N 1منطبق خواهد شد.
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همچنانکه مالحظه می شود فراواکن شی موجب انتقال توزيع تالطم ا ستاندارد شده به سمت
را ست و فروواکن شی موجب انتقال آن به سمت چپ می شود .نکتهی مهمی که در شکل ()8
مشهود است ،اين است که توزيع تالطم در وضعیت فراواکنشی کشیدگی بیشتر و در وضعیت
فرو واکن شی ک شیدگی کمتری ن سبت به و ضعیت واکنش صحیح دارند (کلوبنر ،بکر ،فريدمن
.)8168
با توجه به مطالب ارائه شووده ،با بدسووت آوردن توزيع تالطم اسووتاندارد شووده و مقايسووه آن با
توزيع  F2 N , N 1میتوان وضعیت فراواکنشی ،فرو واکنشی و يا واکنش صحیح سرمايهگذاران
را مشووخص کرد .اما بايد توجه داشووت که در مطالبی که تا اين قسوومت مطرح گرديد ،فر
ضمنی جريان پیوستهی دريافت اخبار و اطالعات بوسیلهی سرمايهگذاران در بازار سهام ،بوده
اسووت .حالت واقعیتر اين اسووت که جريان اخبار و اطالعات بصووورت ناپیوسووته در مدل وارد
شووود ،چراکه حالت محتمل اين اسووت که سوورمايهگذاران تمامی اخبار و اطالعات را در اختیار
نداشته باشند و نیز اخبار و اطالعاتی که در اختیار دارند دقیقا در زمان انتشار آنها نباشد.
چنانچه جريان اخبار و اطالعات بصوووورت ناپیوسوووته در مدل وارد شوووود ،از سوووطح واکنش
سرمايهگذاران کا سته می شود .در اين توزيعهای تالطم ا ستاندارد شده در شکل ( )8به سمت
چپ انتقال میيابد .با انتقال توزيع تالطم اسوتاندارد شوده به سومت چپ ديگر امکان تشوخیص
واکنش صوووحیح و فروواکنش در مدل فوق وجود ندارد ،چون در ازای مقدار يک و همچنین
مقادير کمتر از يک برای اثر اولیه خبر (  ،) i0  1تالطم اسووتاندارد شووده ،حول عددی کمتر از

يک توزيع خواهد شووود .در واقع مشوووخص نیسوووت که میزان پايین واکنش از سوووطح واکنش
سوورمايهگذاران ناشووی شووده اسووت و يا اينکه ناپیوسووتگی در جريان دريافت اخبار و اطالعات
عامل پايین بودن میزان واکنش میباشد.
بدين ترتیب ،در صووورت وارد کردن ناپیوسووتگی در جريان دريافت اخبار و اطالعات ،تنها
میتوان به برر سی بیشواکنش سرمايهگذاران پرداخت .در اين ق سمت میتوان فراواکن شی به
اخبار و اطالعات خوب و بد را نیز از يکديگر تمايز داد .فراواکنشی به اخبار و اطالعات خوب،
سبب افزايش  Rn,maxو  Vn ,maxو سرانجام سبب افزايش  FN ,maxخواهد شد ،در حالی که
فرا واکنشوووی به اخبار و اطالعات بد ،با افزايش  Rn ,minو  Vn,minو سوووپس  FN ,minهمراه
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میگردد (به شووکل ( )6و روابط ( )89و ( )36توجه شووود) .در نتیجه دو فرضوویه به شوورح زير
تشکیل میشود (کلوبنر ،بکر ،فريدمن :)8168
عدم فراواکنشی به اخبار و اطالعات خوب H 0,G :

فر

فوق با مقايسووه  FN ,maxبا  F2 N , N 1قابل بررسووی اسووت .برای آزمون فراواکنشووی به

اخبار و اطالعات خوب FN ,max ،معرفی شده در رابطهی ( )31برای هر سهم به صورت مجزا
تعیین میشود و سپس احتمال زير محاسبه میشود:
) P.FN ,max  P( F2 N , N 1  FN ,max

()36

هر چه احتمال فوق کمتر شوووود به معنای شوووانس بیشوووتر در رد شووودن فر

 H 0و وجود

فراواکنشی به اخبار و اطالعات خوب میباشد .متغیرهای اقتصادی معموال در سطح  31درصد
معناداری مورد آزمون قرار می گیرند ،در اين حالت چنانچه احتمال معرفی شوووده در رابطهی
( )36کمتر از  1/11باشووود فر

 H 0مبنی بر عدم فراواکنشوووی به اخبار و اطالعات خوب رد

میشود.
عدم فراواکنشی به اخبار و اطالعات بد H 0, B :

فر

دوم با مقايسووه  FN ,minبا  F2 N , N 1قابل بررسووی اسووت .برای آزمون فراواکنشووی به

اخبار و اطالعات بد ،اين بار  FN ,minمعرفی شوووده در رابطهی ( )31برای هر سوووهم بصوووورت
جداگانه محاسبه میشود و احتمال زير برآورد میشود:
()38
) P.FN ,min  P( F2 N , N 1  FN ,min

مشابه فرضیه اول اگر احتمال فوق کمتر از  1/11باشد فر

 H 0مبنی بر عدم فراواکنشی به

اخبار و اطالعات بد رد می شود .بعد از آزمون کردن دو فر ضیه فوق ،ن سبت تعداد سهامی که
در وضعیت فراواکنشی هستند به کل سهام سنجیده میشود و نسبت حاصل میتواند برای تبیین
و ضعیت فراواکن شی در بازار مورد مطالعه ،ا ستفاده شود .سرانجام الزم ا ست جهت اطمینان از
اينکه نتايج حا صل شده تحت تاثیر ناهم سانی واريانس نبا شد ،دو فر

 H 0فوق با دو آماره
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 FN ,minو  FN ,maxاصووالح شووده ،بار ديگر آزمون شوووند .رابطهی زير دو آماره  FN ,minو
 FN ,maxاصالح شده را نشان میدهد:
Vn,min

()33

 n2

N


n 1

( Rn  R) 2

 n2

Vn ,max
N



F * N ,min 

,

2
n




n 1

( Rn  R) 2

 n2

n 1

N

N



F * N ,max 

n 1

در رابطهی فوق  n2 ،واريانس شووورطی اسوووت که از مدل ) GJR  GARCH (1,1و با
فر

ثابت بودن نرخ رانش حاصل میشود .مدل  81 GJRيکی از انواع مدلهای GARCH

نامتقارن اسوووت و برای لحاظ 86عدم تقارن در اثرات شووووک های مثبت و منفی در مدل مورد

استفاده قرار میگیرد .در مدل ) GJR  GARCH (1,1واريانس شرطی به صورت رابطهی
زير فرمولبندی میشود (سوری :)6336

 n2     n21  un21   un21 I n 1
()34

u n 1  0

if

u n 1  0

if

 I n 1  1

 I n 1  0

در اين مدل اگر  معنیدار نباشووود بدين معنی اسوووت که اثر شووووکهای مثبت و منفی بر

تغییرپذيری (واريانس) متقارن اسووت .چنانچه  معنیدار و مثبت باشوود ،اثر شوووکهای منفی
بیشتر از شوکهای مثبت است و نیز اگر  معنیدار و منفی باشد ،اثر شوکهای مثبت بیشتر

از شووکهای منفی میباشود .چنانچه آمارههای اصوالح شوده در رابطهی ( )34نتايج آزمون را
ب صورت قابل توجهی ن سبت به قبل تغییر ندهند ،نتیجه می شود که نتايج قابل اتکا ه ستند و در
غیر آن صووورت برای شووناسووايی فراواکنشووی نتايج آزمون با آمارههای اصووالح شووده بايد مورد
استفاده قرار بگیرند.
 -5نتیجهگیری
در اين مطالعه ،ابتدا به معرفی فراواکن شی ،فرو واکن شی و واکنش در ست پرداخته شد و در
ادامه چارچوب نظری و مقايسوووه بازده واقعی و بازده مورد انتظار در اسوووتخراج فراواکنشوووی و
فروواکن شی ا شاره گرديد که با توجه به انتقادهای وارده به آن ،مدل سازی بر اساس قیمتهای
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 OHLCمطرح شوود .در تشووريح مدلسووازی بر اسوواس قیمتهای  ، OHLCنشووان داده شود
قیمت بازار سووهام فرآيند براونی دارد و سووپس  Vکه به عنوان تالطم قیمت سووهام ،به شووکلی
تعريف شد که امید ريا ضی آن برابر با اثر اولیه خبر با شد؛ بدين طريق شنا سايی فراواکن شی و
فروواکنشووی بر اسوواس قیمتهای  OHLCممکن شوود .از آنجا که شووناسووايی فوق ،جريان
پیوسوووتهی دريافت اخبار و اطالعات به عنوان فر

ضووومنی لحاظ شوووده بود و نقطهی ايراد به

شووومار می رفت ،ناپیوسوووتگی جريان دريافت اخبار و اطالعات وارد مدل شووود .با وارد کردن
ناپیوسووتگی در جريان دريافت اخبار و اطالعات بیان شوود که ديگر شووناسووايی فروواکنشووی و
واکنشووی صووحیح از يکديگر امکانپذير نیسووت و مطرح گرديد که در اين حالت تنها میتوان
وجود و يا عدم وجود فراواکنشووی را مورد آزمون قرار داد .سووپس دو فرضوویه و دو آماره برای
آزمون آنها مطرح گرديد که بوسیله آنها بررسی فراواکنشی در بازار سهام ممکن شد ،سپس
در آخرين اقدام دو آماره برای بررسی اثرگذاری ناهمسانی واريانس ،اصالح شد.
پی نوشتها
Intraday OHLC Prices

68

Open Price

63

Open, High, Low and Close
)Prices (OHLC
Correct Response

Close Price

64

Overreaction

3

High Price

61

Underreaction

4

Low Price

61

Mispricing

1

Joint Density Function

69

News Impact Curve

1

Normal Density Function

65

Standardized Mispricing

9

Volatility

63

Geometric Brownian Motion

5

Exponential Distribution

81

Deterministic

3

Glosten, Jagonnathan and
)Runkle (GJR

86

Stochastic

61

Drift Rate

66
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