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Analysis of Behavioral Reactions  

in Tehran Stock Exchange 

Eftekhari  Aliabadi (PHD)  Akbar 

Abstract 

Through Behavioral finance, researchers faced with many exceptions 

in financial markets and concluded that psychological phenomena 

play an important role to determine financial markets behavior. In this 

research, different types of investors’ behavior have been recognized 

in different time scales.  

A general model for Tehran Stock Exchange has been designed by 

using the time series data, from 2006 to 2010. Wavelet analysis has 

been used as a statistical and analytical tool to explain trait and multi 

resolution.  

Research results show that investors have different reaction after good 

or bad news, their reaction in long term scale is more distinct than 

short term. Return of investment derived by price is different in 

various periods after good or bad news; it has the same trade as the 

direction of EPS adjustment in short term. But this trend isn’t 

recognized in long term. 

Key Words: Behavioral finance, Investor Behavior, Over & Under 

reaction, Wavelet 

JEL Classification: G11   ، G14   ، D03   ، C65 
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 در بورس اوراق بهادار تهران های رفتاریبررسی و تحلیل واکنش

 چکیده 

 باشدمیاستثناهای فراوانی در بازارهای مالی  نشانگر ورودپژوهشهای مبتنی بر مالی رفتاری  

های روانشناختی نقش مهمی در تعیین پدیده سازد کهاز آنها مشخص می لنتایج حاصو 

 رفتار در بازارهای مالی دارند.

-سرمایه یرفتار واکنشهایبه بررسی با اتکاء به مبانی نظری مالی رفتاری در این پژوهش 

های است و براساس سری زمانی دادههای زمانی مختلف پرداخته شدهگذاران در بازه

 الگوی 5831 – 5831مربوط به شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 

، ابزار آماری مورد یده استبطور کلی ارائه گرد بورس اوراق بهادار تهرانمتناسب با 

استفاده تجزیه و تحلیل موجک می باشد که با قدرت تببین کنندگی و تفکیک مقیاسهای 

 آورد.میزمانی امکان تحلیل بر روی شرکتهای نمونه آماری را فراهم 

های زمانی گذاران پس از اخبار خوب یا بد، در بازهدهد که سرمایهنتایج پژوهش نشان می

ای که در مقیاس زمانی بلند مدت واکنش رفتاری گونهکنند، بهمختلف، متفاوت عمل می

همچنین بازدهی باشد.تر از مقیاس زمانی کوتاه مدت میگذاران قابل مالحظهسرمایه

های زمانی مختلف بعد از اخبار خوب سرمایه گذاری ناشی از تغییرات قیمت نیز در بازه

( EPSت. این بازدهی در کوتاه مدت هم جهت با تغییرات سود هر سهم ) وبد متفاوت اس

 حرکت می کند ولی در بلند مدت در خالف جهت آن. 

 گذاران، بیش واکنشی، موجک، ضریب واکنش به سودهای کلیدی: رفتار سرمایهواژه

 JEL   :G11  ،G14  ،D03  ،C65طبقه بندی 

 

 

 

 

 
 



4 
 

 قدمهم .1

که با تجزیه و تحلیل  باور داشتند "تئوری بازار کارا  "بنیادگرایان با مطرح نمودن    

متغیرهای مالی و اقتصادی کلیدی، می توان ارزش واقعی سهام را برآورد نمود. 

تواند در بلند مدت بطور سیستماتیک بیشتر از میزان براساس این تئوری هیچکس نمی

کسب کند. در چنین بازاری، قیمت سهام انعکاسی  است بازدهریسکی که متحمل شده

از اطالعات مربوط به آنهاست و تغییرات قیمتها دارای الگوی خاص و قابل پیش بینی 

نیست. به بیان دیگر ویژگی مهم بازار کارا این است که قیمت تعیین شده در بازار، 

ه اطالعات جدید شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است. اگر بازار نسبت ب

ای در بازار برای تفاوت باشد و عکس العمل الزم را نشان ندهد؛ یعنی تحلیل کنندهبی

 ارزیابی و بررسی اثر اطالعات جدید بر قیمت نباشد، طبعا بازار کارآئی نخواهد داشت.

های زمانی قیمتها، سودهای نقدی و تحلیلهای اقتصاد سنجی سری 19اما طی دهه 

داد، سوق ط مدلهایی که روانشناسی افراد را به بازارهای مالی ارتباط میعایدات به بس

پیدا کرد. بر این اساس محققین با استثناهای فراوانی در بازارهای مالی روبرو شدند و به 

های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار در بازارهای این نتیجه رسیدند که پدیده

 (2998)باربریس و تالر،مالی دارند.

گیااری در  ای باار روی چگااونگی تصاامیم شااد، مطالعااات گسااتردهطااور کااه گفتااه همااان

هاای مختلفای کاه     گذاری و تامین مالی صورت گرفته است و فاکتورهاا و نسابت   سرمایه

گیری را تحت تاثیر قرار دهند، توسط محققان مختلف، شناساایی و   توانند این تصمیم می

 است.   ارزیابی شده

با استثناهای فراوانی که در بازارهای مالی پیش روی داشتند به ایان   محققین در مواجه

های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار بازارهای مالی دارند  نتیجه رسیدند که پدیده

 گسترش یافت. 5119با این وجود مطالعات رسمی و دانشگاهی در این حوزه طی دهه 

مختلف بنیادی و تکنیکی در زمیناه کاارآئی    در نتیجه با وجود ارائه تئوریها و مدلهای

گیری در بازار سرمایه، باا انحرافهاای جادی در ایان زمیناه      بازار و البته کارآمدی تصمیم

گر شده است، بنابراین لزوم توجاه باه رفتاار    مواجهیم که تحت عنوان مالی رفتاری جلوه

باشد، روانشناختی آنها بیش از پیش دارای اهمیت می –سرمایه گذاران و تحلیل رفتاری 
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گذاران باعا   نو بودن این تئوری و ناشناخته بودن ابزار مناسب برای تحلیل رفتار سرمایه

شده است تا در این زمینه الگوهای اندکی در دسترس قرار گیرد. آنچه دغدغاه اصالی و   

الی رفتااری و دریافات الگاوئی    مساله اصلی محقق در این پژوهش است، تکیه بر مبانی م

در بازار سرمایه ایران بر اساس این تئوری نوظهور برای توجیه و تحلیل رفتارهاای زماانی   

سرمایه گذاران است. در پژوهشاهای قبلای باا ابازار ضاریب واکانش باه ساود، واکانش          

 گیری می شد، حاا  در سرمایه گذاران به سود اعالمی آن هم نه از دریچه رفتاری اندازه

گاری ابازار موجاک را نیاز در     این پژوهش بدنبا  این خاواهیم باود تاا تفاوتهاای تبیاین     

 چارچوب مالی رفتاری جستجو کنیم تا به تکمیل بح  بیفزاید.

 یرفتاار  واکنشاهای باه بررسای   با اتکاء باه مباانی نظاری ماالی رفتااری      در این پژوهش 

ت و براسااس ساری زماانی    اسا های زمانی مختلف پرداختاه شاده  گذاران در بازهسرمایه

باورس اوراق  متناسب باا   الگویهای مربوط به شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران داده

گیری اثرات سود پس از  اندازه بدین منظور، یده استبطور کلی ارائه گرد بهادار تهران

در  رفتاری باازار اعالمی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر بازدهی آنها ،  واکنش 

مقابل اخبار خوب و بد با تجزیه و تحلیل موجک مورد سنجش و مقایساه قارار خواهاد    

 گرفت.

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش   .2

گاذاران قارار دارناد     از مطالعاتی که تمرکز خود را در حوزه رفتااری فاردی سارمایه    

( درباره برداشت نادرست افراد از ریسک و مقااالت  5192) 5توان به مقاله اسلویچ می

( درباااره تصاامیمات  5191( و کااانمن و تورسااکی ) 5191) 8و کااانمن 2تورسااکی

که نقاش بنیاادین در ایان     5191و  5191های تصمیم در سالهای  شهودی و چارچوب

 (5819)هیبتی،نیکومرام و موسوی، اند اشاره نمود.  زمینه داشته

العمل بایش از   گذار و عکس روانشناسی سرمایه »( در مقاله 5113انش )دانیل و همکار

، پدیاده اریاب خاود اسانادی را شناساایی      5113در ساا   « حد و کمتر از حد بازار سهام
                                                           

1
Slowitch 

2
 Tourski 

3
 Kanman 
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نشان دادند که ساهام دارای باازده    5118( در سا  5118) 1و تیتمن 1نمودند. جیگادیش

ر سا  بعد نسبت به سهام دارای بازده کم تار  ماه گذشته ( بازده بیشتری را د 6باالتر ) در 

( نشاان داده بودناد وقتای کاه ساهام بار       5131کند. در مقابل دی بونت و تاالر )  فراهم می

شاوند، ساهامی کاه باازدهی بیشاتری       سا  تااریخی رتباه بنادی مای     1تا  8مبنای بازدهی 

) یعنای تبادیل باه     اند های بعد بازدهی کمتری داشته اند )برندگان تاریخی ( در سا  داشته

العمال بایش از حاد     شوند ( آنها این برگشت در باازدهی را باه عکاس    بازندگان آتی می

گاذارن بار قواعاد     گذاران منتصب کردناد. باه نظار ایان دو، از آنجاا کاه سارمایه        سرمایه

توانند بسیار خوش بین در مورد برنادگان قبلای و    کنند، می  شهودی نمایندگان تمرکز می

هاا را از ارزش ااتای    تواند قیمات  درباره بازندگان قبلی باشند و این اریب می بسیار بدبین

 (2991)مراداقلو و همکاران،شان منحرف سازد. 

 55و ساابرامانیام  59، هیرشایفر 1( و دانیال 5113) 3و ویشانی  9، شیفر6دو مقاله باربریز

در  العمال بایش از حاد و کمتار از حاد      های رفتاری را جهت تبیاین عکاس   ( مد 5113)

 (2998)باربریس و تالر،اند سطح کالن بازار ارایه کرده

گذار مطلا  و غیار مطلا  وجاود      در مد  دانیل، هیرشیفر و سابرامانیم دو دسته سرمایه

گیرناد و قیمات ساهام     گذاران غیر مطل  در معرض اریب قضاوتی قرار نمی دارد. سرمایه

ض دو اریب فرا اطمینان و خود گیرد و آنها در معر گذاران مطل  شکل می توسط سرمایه

 (2993)سابرامانیان،اسنادی قرار دارند. 

 

 
 پیشینه پژوهش در ایران مروری بر  .2-5

                                                           
4
 Jigadish 

5
 Titman 

6
 Barbiriz 

7
 Shiffer 

8
 Wishni 

9
 Daniel 

10
 Hirshiffer 

11
 Sabramaniam 
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بررسی ، شناسایی و توصیف سبکهای غالب رفتاری سرمایه گذاران در باازار  . 2-5-5

 (تهرانی، دکتر رضا، رضائیان، دکتر علی، دقی خوراسگانی، حسینص،)سهام تهران

نامه، با بررسی عوامل غیر عقالی تاثیر گاذار بار سابک تصامیم گیاری      در این پایان   

رفتااری افاراد در باازار ساهام تهاران مشاخص گردیاد.         سرمایه گاذاران، ناوس سابکهای    

سبکهای رفتااری سارمایه گاذاران     همچنین سبکهای رفتاری سرمایه گذاران زن و مرد و 

   مقایسه قرار گرفت. در چهار گروه سنی نیز مورد بررسی و

 

 ،نیکومرام،)اندازه گیری عکس العمل رفتاری سرمایه گذاران در باازار ساهام  . 2-5-2

  (  علی ،سعیدی , هاشم

در این مقاله شاخصی بر مبناای داده هاای در دساترس باراس سانجش عکاس العمال        

رفتاری سرمایه گذاران در برخاورد باا ریساک معرفای شاده کاه مای تاوان از آن بارای          

 توضیح حرکات قیمتی در بازار سهام نیز استفاده کرد. 

ران باا  تجزیه و تحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تها . 2-5-8

 سیدحسان,  ،قالیبااف اصال   رضا, ،راعی شاپور, ،محمدی ،)استفاده از مد  فضای حالت

 (غالم حسین ،گل ارضی

دهد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهاادار تهاران باه     نتایج پژوهش حاضر نشان می 

صورت جمعی و مستمر از عامل بازار تبعیت می کنند. تبعیت جمعی سارمایه گاذاران از   

زار و نادیده گارفتن متغیرهاای بنیاادی توساط سارمایه گاذاران در باورس اوراق        عامل با

بهادار باع  می گردد تا رواباط تعاادلی در باورس اوراق بهاادار تهاران تاا حاد زیاادی         

 تضعیف شده، بازار به سمت عدم کارایی متمایل گردد. 

ماوردی   )مطالعاه  تحلیل رفتاری شکل گیری حباب قیمت در بازار سارمایه  . 2-5-1 

 محمااد, ،واعااب برزاناای  سااعید, ،صاامدی)(5896-5839بااورس اوراق بهااادار تهااران  

       (قاسمی ،محمدرضا

در این مقاله با استفاده از تعاریف و روابط ریاضی، حباب قیمت ساهام معرفای شاده،    

سپس در چارچوب نظریه های رفتاری علت پیدایش آن تحلیل می شود. بر اساس نتیجاه  
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-5839این پژوهش حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره بدست آمده از 

 .تحت تاثیر رفتارهای جمعی، مدگرایی و شرایط روانی حاکم بر بازار قرار دارد 5896

   
 ( و اهمیت تحلیل رفتاری سرمایه گذاران ERC. ضعف ضریب واکنش به سود) 2-2

بازار از ضریب واکنش باه ساود   در پژوهشهای مالی برای سنجش واکنش به سود در 

گاذاران نمای   معیار مناسب و کاملی برای تبیین رفتار سارمایه که این ، بهره گیری می شد

باشد و تنها می تواند میزان واکنش سرمایه گذاران را در مقابل عوامل مشاخص شاده در   

اناد  بستر زمانی درازمدت نشان دهد، در حالیکه تحلیل رفتار سرمایه گاذاران کاه مای تو   

بسیار موثر واق  شود و برای تصمیمهای سرمایه گذاری آتی نیز راهگشاا و راهنماا باشاد    

نیاز به ابزار مناسبتری برای تحلیل دارد، یعنی به دلیل اهمیت تحلیل رفتار سرمایه گذاران 

باالخص در چارچوب مالی رفتاری ما در این پژوهش از ابزار تجزیاه و تحلیال موجاک    

یار مناسب و قوی در تحلیل ابعااد زماانی ساریهای زماانی دارد بهاره      که قدرت تحلیل بس

 (2993)فانگ و نصیر،خواهیم برد.

 
 نظریه های کلی مرتبط  . 2-8

 بندیهای زیر قابل ارائه هستند:در دستهمرتبط با این پژوهش های نظریه

والااد گاارین( ، 5199لیباارمن و ناتسااوالس )،  (5158واتسااون )روانشناساای شااناختی؛  -

 (2993(اسکاال)2993ریسیاردی) ،(5139)

 (5136گیالد )،(2998کامِرِر )؛ اقتصاد رفتاری  -

دی بونات و تاالر   ، (5191تورسکی و کاانمن و لینتنار )  ،(5192اسلویچ ) ؛مالی رفتاری -

وانیال، هِرشایفر و ساابرامانیام    ،(5113اولسان ) ،(5118جیگادیش وتیتمن )، (5131)

 (2952(، نوفسنیگر و بیکر)2952، ایلمانن) (2998باربریس )،  (2993و ) (5113)

 ،(5116هیگنیااااز )،(5191تورسااااکی و کااااانمن ) ؛ هودیشااااگیااااری تصاااامیم  -

 (2955روآ گارسیا)، (2955پوئتز و روئنزی)،(2993اسکاال)

بلینساکی و  ، (2999بِراباازون ) ؛ گیری شهودی،شهود نماینادگی و دیرپاذیری  تصمیم  -

 (2955استرانگ)
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 (5132رومر، جاسن )بل، ؛ گریزیافسوس  -

شفیر، دایموند و ،( 5189ارونیگ فیشر )،(5112گریفین )؛ واکنشیواکنشی و کمبیش  -

(، تورستن، باخ 2952شیج وان و هیت ) ،(5119و ادن ) ( جروایس5119تورسکی )

 (2952من و کرمنا)

 (5118بونت )دی، (5118من )جیگادیش و تیت؛ تورش تأخّر  -

 (5191شیلر )؛ هادارایینوسانات افراطی قیمت و   -

 (2991زاوادافسکی و همکاران )؛ بیش واکنشی  -

 (2992بلمفیلد و هیلز )؛ باور تغییر وضعیت  -

 (2991چان و همکارانش )؛ برجستگی و دسترسی اطالعات دشهو  -

 
 های پشتیبان. نظریه2-1

 نظریه های پشتیبان پژوهش حاضر عبارتند از :

برنارد و توماس ؛ در این نظریه که سوداز اعالن حرکت تدریجی قیمت پس -

ها برخالف قواعد بازار کارا، قیمتاند، ارائه نموده (5111بری )آیکن، (5119)

واکنشی روبرو شده به کندی قیمت سهام رشد پس از اعالم افزایش سود با کم

 کند.می

، در این نظریه که واکنش حجم و ارزش خرید سهام پس از اعالم سود غیرمنتظره -

پس از اعالم سود غیرمنتظره حجم و ارزش خرید است، ( ارائه نموده2999لی )

یابد و بالعکس پس از اعالم زیان غیرمنتظره حجم و ارزش فروش سهام افزایش می

 یابد.سهام افزایش می

 

 

 های پژوهش  فرضیه .3

با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی ادبیات نظری مربوط به پژوهش فرضایه هاای   

آمااری منتخاب در باورس اوراق    نموناه  های جما  آوری شاده از   زیر برای آزمون داده

 بهاردار تهران در نظر گرفته و مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
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های زمانی مختلف پس از اخبار خوب یا بد متفاوت عمل سرمایه گذاران در بازه. 5

 کنند.می

ه مدت بعد از تعدیالت سود اعالمی سرمایه گذاران در بازه زمانی کوتا. 5-5       

 کنند.افراطی عمل می

سرمایه گذاران در بازه زمانی بلند مدت بعد از تعدیالت سود اعالمی . 5-2       

 عادی رفتار می کنند.

های زمانی مختلف پس از در بازهناشی از تغییرات قیمت گذاری بازدهی سرمایه. 2

 اخبار خوب یا بد متفاوت است.

بازدهی ناشی از تغییرات قیمت در بازه زمانی کوتاه مدت همسو با . 2-1

 باشد.تعدیالت سود اعالمی می

بازدهی ناشی از تغییرات قیمت در بازه زمانی بلند مدت همسو با تعدیالت  .2-2

 باشد.سود اعالمی نمی

 

 پژوهششناسی روش  .4

 پذیرد.  م میباشد و براساس روش همبستگی انجااین پژوهش از نوس کاربردی می

باشاد. زمیناه و ادبیاات پاژوهش باا       ای و میدانی مای  ها کتابخانهروش گردآوری داده

هاای ماورد نیااز کاه     است. همچناین داده ای گردآوری شدهاستفاده از مطالعات کتابخانه

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهاران   شامل اطالعات مالی منتشر شده شرکت

 است.مشاهده و از سایت بورس اوراق بهادار تهران بدست آمدهشوند از طریق می

-جامعه آماری متشکل از کلیه شرکتهای فعا  در بورس اوراق بهادار تهران می

های مورد بررسی، در این تحلیل ابتدا باید ی شرکتباشد.برای تعیین حجم نمونه

و  52ح اطمینانبرآوردی از ضریب همبستگی مورد انتظار داشته باشیم. همچنین سط
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 Confidence Level 
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% و 11نتایج را باید تعیین نمود. در تحقیقات رفتاری، سطح اطمینان  58ی اطمینانبازه

ی تصادفی معاد  حجم نمونه بنابراین.ای هستندشده%، مقادیر پذیرفته1ی اطمینان بازه

 (5113)تیلور،شرکت برآورد شد. 68

و محاسبات  (2998، جدو  تعیین حجم نمونه )آلجینا و اولجنیکبا استفاده از 

 شرکت برآورد شد. 68ی تصادفی معاد  ، حجم نمونهمربوطه

های  های منتشر شده مربوط به شرکت های مورد بررسی در این پژوهش، از داده  داده 

 5831تا  5831های  است. بازه زمانی مورد بررسی، سا نمونه آماری بدست آمده

، های روزانه مربوط به حجم معامالتدادهباشد. بر این اساس، سری زمانی کلیه  می

های عضو نمونه آماری، در بازه زمانی مورد  و تعدیالت سود اعالمی شرکت قیمت

 بررسی شناسایی شده و در تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفته است. 

حجم  "گذاران از سرمایه یرفتارواکنشهای در این مطالعه برای کمی سازی 

 رفتار استفاده شده است.  51به عنوان متغیر نماینده "سهام  معامالت

هاا در ایان پاژوهش ابازار     منظاور تجزیاه و تحلیال داده   روش آماری مورد استفاده باه 

 .استآماری تجزیه و تحلیل موجک 

با اخباری که در مورد سود اعالمی منتشر   "حجم معامالت سهام  "ی متغیر رابطه

لیل موجک )واریانس، کوواریانس و همبستگی موجک( در شود با استفاده از تحمی

 گیرد.های زمانی مختلف مورد بررسی قرار میبازه

ابزار موجک طیف متنوعی از فیلترها و  شرایط را شامل می شود پس از مطالعات 

 بسیار این ابزار به شکل زیر در این پژوهش بکار رفته است:

 می باشد LA(8)فیلتر موجک : 

 می باشد (Reflexive)ی : بازتابی شرایط مرز

 می باشد.  (MODWT) 51تبدیل موجک : تبدیل گسسته با بیشترین همپوشانی
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بدین منظور ابتدا دیتای مربوط به هر شرکت بطور مجزا تحلیل و سپس با تکنیک 

 واریانس موجک نتایج با هم مقایسه می شوند.

ه یک تاب  یا سری زمانی به در حقیقت در تبدیل موجک نیز به مانند تبدیل فوری  

شود با این تفاوت که تواب   ای از جمالت با تواب  پایه موجک بیان می صورت مجموعه

)جفرد ی پارامتر مقیاس هستند. موجک به مانند سینوس و کسینوس نبوده و در بر گیرنده

 (2995و همکاران،

آنهاست،  های زمانی مالی، ویژگی چند مقیاسی بودنیک مفهوم طبیعی در سری

های متعددی داشته باشد که هر یعنی یک سری زمانی مشاهده شده، ممکن است ساختار

 (2995)جفرد و همکاران،.افتد. کدام در مقیاس زمانی متفاوتی اتفاق می

های زمانی را به چند زیر سری های مبتنی بر موجک قادرند این نوس از سریروش

توان به مقیاس زمانی خاصی نسبت ها را میسریتجزیه کنند که هر کدام از این زیر 

 داد.

که در صورت –های زمانی متفاوت وجود دارند فرآیندهایی را که در این مقیاس

های مبتنی بر توان با روشمی –عدم استفاده از تفکیک موجک، قابل تشخیص نیستند

ی، مورد های زمانموجک، تفکیک نمود و سپس با استفاده از ابزارهای معمو  سری

 تحلیل قرار داد.

پذیری فرکانس، تفکیک –ی زمان تبدیل موجک از طریق تقسیم تطبیقی صفحه

های پذیری مناسب زمان در فرکانسهای پایین و تفکیکمناسب فرکانس در فرکانس

شناخته  56این خاصیت تحت عنوان تحلیل چند تفکیکیدهد.باال را در اختیار قرار می

 (2993)گالگاتی،شود.می

توانند شکل دیگری از های مبتنی بر موجک میعالوه بر تحلیل چند تفکیکی، روش

تغییرات و ساختار وابستگی برخی از فرآیندهای تصادفی را بر اساس مقیاس در اختیار 

 (2993)گالگاتی،قرار دهند.

  { یااک فرآینااد تصااادفی مانااا بااا واریااانس Xواریااانس موجااک: اگاار  
باشااد و   

    را به صورت  jواریانس موجک در مقیاس 
 تعریف کنیم داریم:  
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∑    
 

 

   

    
  

 ، بنا به تعریف عبارت است از:jو واریانس موجک در مقیاس 

    
       ̃     

ی بدون تاورش از کوواریاانس موجاک بار     کوواریانس موجک: یک برآورد کننده

 حصو  است:از عبارت زیر قابل  MODWTاساس تبدیل 

 ̃      
 

 ̃ 

     ∑  ̃   
  ̃   

 

   

       

 

از ضارایب همبساتگی    MODWTی همبستگی موجک: و نهایتاً یک برآورد کنناده 

 از عبارت زیر قابل حصو  است: τو تاخیر   jموجک برای مقیاس 

 ̃        
 ̃      

 ̃    ̃   

 

خباار ناگهاانی باا رفتاار     های باال جهت بررسی ارتبااط ا در این مطالعه از برآوردکننده

 (2993.)گالگاتی،گذاران )حجم معامالت( استفاده شده استسرمایه

های مختلف توسعه داده های فشرده را با طو ( یک خانواده از فیلتر5112دابشیز )

شوند. این )حداقل نامتقارن( شناخته می LA 59ی است که به نام فیلترهای خانواده

ترازی دقیق زمان بین ضرایب موجک در به دلیل هم خانواده از فیلترهای موجک،

های زمانی بسیار مفید های مختلف و سری زمانی اصلی، در تحلیل موجک سریمقیاس

 (5112)دابشیز،است. 

که سری زمانی اصلی را به ضرایب موجک  DWT 53ی موجک تبدیل گسسته

 آید.به دست می  (5131کنند، از طریق الگوریتم هرمی ملت )تبدیل می
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DWT دو ایراد عمده دارد؛ 

 پذیر باشد.تقسیم   حجم نمونه باید بر 

 ضرایب موجک و مقیاس نسبت به انتقا ، ثابت نیستند.

اسات کاه دو ایاراد اکار       MODWT 51، تبادیل  DWTیک تبدیل جایگزین بارای  

هاای زماانی ماورد    هاای ساری  را ندارد. از آنجایی که حجم نموناه  DWTشده در مورد 

 MODWTنیسااتند، در ایاان مطالعااه از تباادیل     ه در ایاان مطالعااه، ضااریبی از اسااتفاد

 استفاده شده است.  

 شوند: متغیرهای پژوهش به دو دسته مستقل و وابسته به شرح زیر تقسیم می

گذاران )افراطی و عادی( که با متغیر نماینده  متغیرهای وابسته:        الف( رفتار سرمایه

     ده است   حجم معامالت سنجیده ش

 ناشی از تغییرات قیمتب( بازدهی      

 EPSمتغیرهای مستقل:       الف( اخبار خوب یا بد که با متغیر نماینده تعدیالت 

 است                                                         ب( سود اعالمی سنجیده شده

 های پژوهشیافته .5
های موجک به بررسی نتایج به دست آمده از تحلیلدر این قسمت با استفاده از 

ی همبستگی بین زمان اعالم پردازیم. برای این منظور درجهمی پژوهشهای فرضیه

EPS های نمونه، در ی شرکتگذاران به قیمت اعالمی برای کلیهو واکنش سرمایه

استفاده از گذاران با گیرد؛ واکنش سرمایهمقیاس زمانی مختلف مورد بررسی قرار می

سهام معامله شده مورد بررسی قرار گرفته و مقیاس زمانی معامالت متغیر حجم 

 مدت، میان مدت و بلندمدت هستند.مختلف معرف کوتاه

مقیاس تفکیک شادند.   6های زمانی به های انجام شده در این مطالعه، سریدر تحلیل

روز اسات   3-1به افق زماانی  متناظر  2روز، مقیاس  1-2متناظر به افق زمانی  5مقیاس 

 .6و به همین ترتیب تا مقیاس 
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باا حجام معاامالت بارای تااخیرات مثبات و        EPSهمچنین همبستگی اعالم تعدیالت 

روز محاسبه شده است. به این معناا کاه بارای هار مقیااس       86منفی اعالم تعدیالت تا 

اعالم تعادیالت  روز قبل از  86زمانی، همبستگی اعالم تعدیالت با حجم معامالت از 

از ایان محاسابات    اینموناه ، 5شماره روز پس از آن محاسبه شده است. نمودار  86تا 

-مقیاس زمانی برای یکی از شرکتهای نمونه آماری )آارآب( نشان مای  6را برای هر 

 دهد.

 
 نتایج تحلیل همبستگی متقابل موجک برای یکی از شرکتهای نمونه آماری )آارآب(  -5نمودار 

، بزرگای  2و  5هاای  هاای زماانی کوتااه یعنای مقیااس     ، در مقیاس 5شماره نموداردر 

ی تااخیرات مثبات و   همبستگی بین دو متغیر اعالم تعدیالت و حجم معامالت در همه

-های زمانی بلند، به ویاژه مقیااس  که در مقیاسمنفی، نزدیک به صفر است، در حالی

 شود.تر می، این ارتباط قوی6و  1های 

 : و فرضیه های فرعی آن. بررسی و تحلیل فرضیه او  1-5

، نشان 5-1مورد اشاره در بخش نتایج تحلیل همبستگی متقابل موجک برای شرکت  

هاای زماانی بلناد    ، حجم معامالت تنهاا در مقیااس  EPSدهد که با اعالم تعدیالت می

یابد )افازایش  به باال که نزدیک به یک ماه است، تغییر می 1مدت یعنی مقیاس زمانی 

 (. EPSو کاهش آن با کاهش  EPSحجم معامالت با افزایش 
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های مورد بررسی، همبستگی در هیچ ماوردی  دهد که برای شرکتنشان می 2نمودار 

% از 5,9، یعناای در کوتاااه ماادت، معنااادار نیساات. تنهااا باارای   2و  5هااای در مقیاااس

به ترتیاب   6و  1، 1های مقیاس، معنی دار است و در 8ها همبستگی در مقیاس شرکت

 دار است.ها معنی% از شرکت18,8% و 23,8%، 58,8برای 

 

 
 نتایج تحلیل همبستگی متقابل موجک برای کل شرکتهای نمونه آماری -2نمودار

 

 EPSشود که حجم معاامالت پاس از اعاالم تعادیالت     بنابراین چنین نتیجه گیری می

-ندارد؛ تغییرات حجم معاامالت باه تادریج در مقیااس    مدت تغییر معناداری در کوتاه

به بعد یعنی نزدیک به یک مااه و بعاد از    1های زمانی بلندتر و به خصوص از مقیاس 

 یابد.آن، افزایش می

گذاران پس از اخباار خاوب یاا    شود یعنی سرمایهی او  تحقیق رد نمیبنابراین فرضیه

 2,5و  5,5هاای  کنناد اماا گازاره   مای های زمانی مختلاف، متفااوت عمال    بد، در بازه

 شوند.عکس می
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 دوم و فرضیه های فرعی آن. بررسی و تحلیل فرضیه 1-2

هاای  ی ساهام شارکت  روزاناه  قیمتم، ابتدا سری زمانی دوی به منظور بررسی فرضیه

نمونه محاسبه و ساپس دو تحلیال موجاک باه شارح زیار بارای ارزیاابی باازدهی در          

 مختلف انجام شده است:های زمانی مقیاس

هاای  به مقیاس قیمت: با استفاده از این تبدیل، سری زمانی MODWT29الف( تحلیل 

نتاایج ایان تبادیل را بارای ساری        8شود. نمودار ی آن تجزیه میدهندهزمانی تشکیل

 دهد:زمانی بازدهی سهام شرکت آارآب نشان می

 
 برای یکی از شرکتهای نمونه آماری ) آارآب(  MODWTنتایج تحلیل  -8نمودار 

 

روز  1تا  2مربوط به مقیاس زمانی  d1نمودار 

-3، 3-1هاای  مربوط باه مقیااس   d4تا  d2و 

نیااز مربااوط بااه    s4روز اساات،  56-82، 56

ماه است )بلند مدت(.  5مقیاس زمانی بیش از 

نتایج این تحلیل به عنوان ورودی برای تحلیل 

وم را ماورد آزماون قارار    دی بعدی که فرضیه

 شود.دهد، استفاده میمی

ب( تحلیل واریانس موجاک: ایان تحلیال باا     
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-استفاده از نتایج تحلیل پیش و برای تفکیک واریانس سری زمانی بازدهی به مقیااس 

 ی آن انجام دهندههای زمانی تشکیل

 دهد:ی این تحلیل را برای شرکت آارآب نشان مینتیجه 1شود. نمودار می

وم باه نحاوی تغییار یافتاه     دی ی ریاضی واریانس موجک بارای بررسای فرضایه   رابطه

 کاهش قیمتو واریانس پایین متناظر با  افزایش قیمتاست که واریانس باال متناظر با 

 باشد.

های زمانی مختلاف محاسابه   که بر حسب مقیاس قیمتواریانس موجک سری زمانی 

مادت تغییارات   که در کوتاهدهد ترسیم شده است، به وضوح نشان می 1و در نمودار 

باشد ولی با افزایش مقیااس زماانی تغییارات    قیمت همسو با تعدیالت سود اعالمی می

 کند. اکر ایان نکتاه ضاروری   قیمت در خالف جهت تعدیل سود اعالمی حرکت می

های ماهیانه یا ساالنه ممکن اسات نتاایج باه کلای     است که در صورت استفاده از داده

 متفاوت باشند.

های نموناه، باه هماین صاورت اسات، یعنای قیمات در        ی شرکتاین نتیجه برای کلیه

هاای الاف و ب بارای    یابد. نتایج تحلیلمدت افزایش و در بلندمدت کاهش میکوتاه

 است.اسبه شدههای نمونه محی شرکتکلیه

بنابراین نتایج تحلیل موجک در مقیاس زماانی ماورد اساتفاده در ایان پاژوهش نشاان       

دهد که پس از تعدیالت مثبت سود اعالمی، در کوتاه مادت، رشاد قیمتهاا باعا      می

افزایش بازدهی ناشی از تغییرات قیمت و در بلند مدت با متعاد  شدن قیمات، باعا    

 شود.ات قیمت میکاهش بازدهی ناشی از تغییر

باعا    متهاا یق کااهش کوتااه مادت،    در ،یسود اعالم منفی التیپس از تعدهمچنین 

 باعا   مات، یو در بلند مدت با متعاد  شادن ق  بازدهی ناشی از تغییرات قیمت کاهش

 .دشوبازدهی ناشی از تغییرات قیمت می افزایش

در کوتاه مدت پاس از  دهد که بطورکلی البته نتایج حاصل از تحلیلهای فوق نشان می

تعدیالت سود اعالمی عالوه بر بازدهی ناشی از تغییرات قیمت، کل باازدهی نیاز هام    

کناد. یعنای در کوتااه مادت پاس از تعادیالت مثبات        جهت با تعدیالت حرکت مای 

 یابد.بازدهی افزایش و پس از تعدیالت منفی بازدهی کاهش می
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 قیمت قابل تحلیل است. اما در بلند مدت فقط بازدهی ناشی از تغییرات

 .تائید می شوند 2-2و  5-2های وم تحقیق و گزارهدپس فرضیه 

 

 و بحث گیری نتیجه .6

هاای زماانی   گاذاران در باازه  سارمایه  یرفتاار  واکنشاهای بررسی هدف کلی پژوهش 

بررسیهای آماری و تحلیلهای انجام شده نتاایج زیار را   می باشد بر این اساس  مختلف

 پژوهش نشان می دهد: در مورد فرضیه های

های زمانی مختلف پس از اخباار خاوب یاا باد متفااوت      . سرمایه گذاران در بازه6-5

 کنند.عمل می

. سرمایه گذاران در بازه زماانی کوتااه مادت بعاد از تعادیالت ساود اعالمای        6-5-5

 کنند.افراطی عمل می

سود اعالمی عاادی  . سرمایه گذاران در بازه زمانی بلند مدت بعد از تعدیالت 6-5-2

 رفتارمی کنند.

از تحلیلهای آماری حاصل از تجزیه و تحلیل همبستگی متقابل موجاک چناین نتیجاه    

مادت تغییار   در کوتااه  EPSشود که حجم معامالت پس از اعالم تعدیالت گیری می

های زماانی بلنادتر و باه    معناداری ندارد؛ تغییرات حجم معامالت به تدریج در مقیاس

 یابد.به بعد یعنی نزدیک به یک ماه و بعد از آن، افزایش می 1قیاس خصوص از م

گذاران پس از اخباار خاوب یاا    شود یعنی سرمایهی او  تحقیق رد نمیبنابراین فرضیه

 2,5و  5,5هاای  کنناد اماا گازاره   های زمانی مختلاف، متفااوت عمال مای    بد، در بازه

 شوند.عکس می

های زمانی مختلف پس از تغییرات قیمت در بازه گذاری ناشیبازدهی سرمایه -. 6-2

 از اخبار خوب یا بد متفاوت است.

بازدهی ناشی از تغییرات قیمت در بازه زمانی کوتاه مدت همسو با تعدیالت  -6-2-5

 باشد.سود اعالمی می

بازدهی ناشی از تغییرات قیمت در بازه زمانی بلند مدت همسو باا تعادیالت    -6-2-2

 باشد.میسود اعالمی ن
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های زمانی مختلاف محاسابه   واریانس موجک سری زمانی قیمت که بر حسب مقیاس

مادت تغییارات قیمات همساو باا      دهاد کاه درکوتااه   شده است، به وضاوح نشاان مای   

باشد ولی با افزایش مقیاس زمانی تغییرات قیمت در خالف تعدیالت سود اعالمی می

 کند.جهت تعدیل سود اعالمی حرکت می

هاای نموناه، باه هماین صاورت اسات، بناابراین نتاایج         ی شرکتیجه برای کلیهاین نت 

دهد کاه پاس   تحلیل موجک در مقیاس زمانی مورد استفاده در این پژوهش نشان می

از تعدیالت مثبت سود اعالمی، در کوتاه مدت، رشد قیمتهاا باعا  افازایش باازدهی     

قیمت، باعا  کااهش باازدهی    ناشی از تغییرات قیمت و در بلند مدت با متعاد  شدن 

 شود.ناشی از تغییرات قیمت می

باعا    متهاا یق کااهش کوتااه مادت،    در ،یسود اعالم منفی التیپس از تعدهمچنین 

 باعا   مات، یو در بلند مدت با متعاد  شادن ق  بازدهی ناشی از تغییرات قیمت کاهش

 .دشوبازدهی ناشی از تغییرات قیمت می افزایش

دهد که بطورکلی در کوتاه مدت پاس از  تحلیلهای فوق نشان میالبته نتایج حاصل از 

تعدیالت سود اعالمی عالوه بر بازدهی ناشی از تغییرات قیمت، کل باازدهی نیاز هام    

کناد. یعنای در کوتااه مادت پاس از تعادیالت مثبات        جهت با تعدیالت حرکت مای 

 یابد.بازدهی افزایش و پس از تعدیالت منفی بازدهی کاهش می

 بلند مدت فقط بازدهی ناشی از تغییرات قیمت قابل تحلیل است. اما در

 تائید می شوند. 2-2و  5-2های م تحقیق و گزارهدوپس فرضیه 

 

با توجه باینکه پژوهش حاضار بلحااا اساتفاده از ابازار در داخال و خاارش از کشاور        

رساد  اولین پژوهشی است که ابزار موجک در مالی رفتاری بهره برده است، بنظر می 

 نتایج آن قابل مقایسه با سایر پژوهشها نمی باشد.
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 زیر جم  بندی کرد: الگویتوان بصورت کلی در نتایج حاصل از این تحقیق را می

 

 تثبیت بازدهی

 کاهش حجم معامالت

 کاهش بازدهی  

ل  ثبات حجم معامالت
دی
تع

فی
من

 

 تثبیت بازدهی

 افزایش حجم معامالت

 رشد بازدهی  

 معامالتثبات حجم 

ل 
دی
اااا
تع

ت
مثب

 

  کمتر از یکماه یکماه و باالتر

 توضیحات :         

فوق نتاایج حاصال از تحلیال حجام معاامالت در مقیااس زماانی یکمااه و          الگویدر 

 % از شرکتها قابل اتکاست. 18باالتر تنها برای 

دارد،  بااورس اوراق بهااادار تهاارانوار در بررساایها و نتااایج فااوق نشااان از رفتااار تااوده

چراکه در بلند مادت و پاس از مشاخص شادن تعادیالت مثبات یاا منفای )در نتیجاه          

وار نمایاان  افزایش یا کاهش بازدهی( و با حرکت بازار در حجم معامالت رفتار تاوده 

 شود.  می

 باشد.های مورد استفاده در این پژوهش روزانه میفرکانس داده

را فاراهم  تحقیقاات آتیا  زیار جهات    نتایج پژوهش حاضر، امکان پژوهشهای به شارح  

 نمود

تار )هفتگای، ماهاناه و سااالنه( یاا بااالتر       های با فرکانس پایین.  استفاده از داده5 

هاای  ی متفاوتی داشته باشد. بنابراین یکای از زمیناه  تواند نتیجه)کمتر از یک روز( می

 باشد. ترهای با فرکانس پایینتواند بررسی دادهمهم در تحقیقات آینده می

 . انتخاب یک صنعت خاص به عنوان جامعه آماری موضوس پژوهش  2

. بررسی تاثیرات متغیرهائی غیر از سود اعالمی مانند متغیرهای محیط داخلای و  8 

 خارجی  

. تبیین رابطه چند متغیر بر رفتار سرمایه گاذاران باا اساتفاده از تجزیاه و تحلیال      1 

 موجک
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