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چکیدُ
ٞسف اظ ا٘دبْ ایٗ تحمیك ،ثطضسی ضاثغ ٝثیٗ ٔؼبٔالت ثّٛن ثب ٘ٛسب٘بت لیٕت سٟبْ زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ
است .ثسیٗٔٙظٛض سٟبْ ضطوتٞبی زاضای ٔؼبٔالت ثّٛن عی سبَٞبی  1390تب ٛٔ ،1394ضز ثطضسی لطاض ٌطفتٝ
است .زض ایٗ تحمیك 110 ،ضطوت اظ  19غٙؼت ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفتٙس .ضٚش پژٞٚص حبضط ،اظ ٘ظط ٞسف وبضثطزی ٚ
اظ ٘ظط ٔبٞیت اظ ٘ٛع ٕٞجستٍی  ٚثطاظش ٔسَٞبی ضٌطسی٘ٛی ث ٝضٚش زازٜٞبی تطویجی ٔیثبضس .یبفتٞٝبی تحمیك
٘طبٖ زاز و٘ ٝطخ ضضس لیٕت سٟبْ ثب لیٕت وبُٔ ٛٔ ٚلت ٔؼبٔالت ثّٛن ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٘ساضز زض حبِی و ٝضاثغ ٝآٖ
ثب لیٕت زائٓ ٔؼبٔالت ثّٛن ٔؼٙبزاضاستٕٞ .چٙیٗ حدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ ثب لیٕت ٔٛلت ٔؼبٔالت ثّٛن ضاثغٝ
ٔؼٙبزاضی ٘ساضز ،أب ضاثغ ٝآٖ ثب لیٕت زائٓ  ٚلیٕت وبُٔ ٔؼبٔالت ثّٛن ٔؼٙبزاض ثٛز ٜاست .ضاثغ ٝثیٗ ٘مسض٘ٛسٌی
سٟبْ  ٚثبظز ٜثبظاض سٟبْ ثب ٞط یه اظ ٔؼیبضٞبی سٌ ٝب٘ ٝلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ٔؼٙبزاض ثٝزست آٔس.
ٍاصُّای کلیدیٔ :ؼبٔالت ثّٛن ،لیٕت سٟبْ ،ثبظز ٜثبظاض ،حدٓ ٔؼبٔالت٘ ،مسض٘ٛسٌی.
JEL: C32, C52, G12, G15
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هقدهِ
اظ ثب إٞیتتطیٗ ٔجبحث ٔبِی زض حٛظ ٜالتػبزی وطٛضٔ ،جبحث ٔطثٛط ثٛ٘ ٝسب٘بت لیٕت سٟبْ ٚ
حدٓ ٔؼبٔالت ا٘دبْ ضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٔیثبضس .زض ثسیبضی اظ ٔٛاضز ٕٔىٗ است
ذطیس  ٚفطٚش  ٚخبثٝخبیی حدٓٞبی ثعضيتط سٟبْ زض ثبظاض ذطز أىبٖپصیط ٘جٛز ٜیب تأثیط ٘بٔغّٛثی ثط
ض٘ٚس ٔؼبٔالت ذطز زاضت ٝثبضس ،ایٗ زض حبِی است وٞ ٝیچ سٟبٔساض ػٕسٜای ٔٙغمبً تٕبیّی ث ٝتضؼیف
سٟبْ تحت ٔسیطیت ذٛز ٘ساضز ،اظ ایٗض ،ٚزض ثبظاضٞبی پیططفت ٝز٘یب ٕٛٞاض ٜسؼی ثط آٖ است و ٝسبظ ٚ
وبضی فطا ٓٞضٛز تب ٔجبزالت سٟبٔساضاٖ ثعضي تأثیط ٘بٔغّٛثی ثط ثبظاض ٔؼبٔالت ذطز ایدبز ٘ىٙس.
افعایص ضٚظافع ٖٚسطٔبیٌٝصاضی زض ثبظاضٞبی سطٔبی ٚ ٝث ٝتجغ آٖ افعایص حدٓ ٔؼبٔالت ا٘دبْ
ضسٔ ٜستّعْ ایدبز لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔٛضٛػ ٚ ٝخسیس ثط ذظ زض التػبز وطٛضٞب ٔیثبضس ،چطا و ٝأطٚظٜ
ٔؼبٔالت ثعضي یب ثّٛن زض ثبظاضٞبی سطٔبیٛٔ ٝضز تٛخ ٝثسیبضی اظ سطٔبیٌٝصاضاٖ لطاض ٌطفت ٝاست
(فطی ،ٛٙخبض٘سیه ِ ٚپ.)2007 ،1 ٖٛ
آیتىٗ )2003( 2ازػب ٔیوٙس و ٝثیص اظ  70زضغس اظ سطٔبیٌٝصاضیٞبی ا٘دبْ ضس ٜتٛسظ ٔؤسسبت
سطٔبیٌٝصاضی ثط ضٚی ٔؼبٔالت ثّٛن ا٘دبْ ٔیضٛز .اظ ایٗض ،ٚتؼساز ٔؼبٔالت ثّٛن زض ثٛضس ٔٛضز
تٛخ ٝثسیبضی اظ سطٔبیٌٝصاضاٖ لطاض ٌطفت ٝاست .ثسیبضی اظ ٔحممبٖ ٘یع ٔؼتمس٘س و ٝلیٕت ٔؼبٔالت
ثّٛن ٔیتٛا٘س زاضای تأثیطات ثبِمٜٛای ثط ٔؼبٔالت ذطز سٟبْ ثبضس ٞ ٚط چ ٝلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن
ثیطتط ثبضس ،تأثیطٌصاضی ثیطتطی ثط ضٚی ثبظاض سٟبْ زاضز٘ .بیس ٚ ٚضٚظف ،)1994( 3ث ٝایٗ ٘تید ٝضسیس٘س وٝ
ػٛأُ ٔتأثط ثط ٘ٛسب٘بت لیٕت سٟبْ ػبّٔی تأثیطٌصاض  ٚاسبسی زض ض٘ٚك ٌطفتٗ یب ػسْ ض٘ٚك ثبظاضٞبی
سطٔبیٔ ٝیثبضس .اظ عطفی ،ثبظز ٜثبظاض سٟبْ ثٝػٛٙاٖ ػبّٔی ثٙیبزی زض خٟتٌیطی ٔؼبٔالت ا٘دبْ
ضس ٜثٛز ٚ ٜزض غٛضت ض٘ٚس افعایطی زاضتٗٔ ،یتٛا٘س ثبػث ػسْ ثّٛو ٝضسٖ سٟبْ ضطوتٞب زض زست
افطاز ذبظ ضٛز (آچطیب ٞ ٚدی.)2005 ،4
فطیِٛٔ ،ٛٙیىب  ٚظ ،)2014( :ٖٚث ٝایٗ ٘تید ٝضسیس٘س و ٝز ٚػبُٔ حدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ ا٘دبْ ضسٜ
ٔ ٚؼیبض ٘مسض٘ٛسٌی سٟبْ زض اوثط ضطوتٞبی فؼبَ زض ثبظاض سطٔبی ٝثٝػٛٙاٖ ٘مغ ٝػغف زض خٟت
لیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ضطوتٞب ٘مص ایفب ٔیوٙس .آ٘بٖ ٔؼتمس ثٛز٘س و ٝثّٛو ٝضسٖ ٔؼبٔالت ضیط ٝزض
لٛا٘یٗ ثٙیبزی ضطوتٞب زاضتٔ ٚ ٝتأثط اظ ٘ٛسب٘بت ػبزی  ٚظٚزٌصض ٕ٘یثبضسٔ .ؼبٔالت سٟبْ ضطوتٞب
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زض ثبظاض سطٔبی ٝظٔب٘ی ض٘ٚك ذٛاٞس زاضت و ٝوّی ٝػٛأُ ثیط٘ٚی  ٚزض٘ٚی ضٛنآٚض زض ٘ظط ٌطفتٝ
ضس ٚ ٜزض حیٗ تٛخ ٝث ٝػٛأُ زض٘ٚی ٔتأثط ثط ض٘ٚك ٔؼبٔالت ٔب٘ٙس تمسیٓ سٛز ،ػٛأُ ذبضخی ٔب٘ٙس
تغییطات التػبزی سبیط ضطوتٞب ٘یع زض ٘ظط ٌطفت ٝضٛز (فطیِٛٔ ،ٛٙیىب  ٚظ . )2014 ،1ٖٚفطیٚ ٛٙ
پبِٔٛج ،ٛوبپبیج ،ٛخطاس ِّٛٔ ٚیىب زض ٔغبِؼٝای ث ٝثطضسی تأثیط افعایص افطبی اعالػبت ضطوتٞب زض
٘مسیٍٙی سٟبْ زض ثٛضس ایتبِیب ث ٝایٗ ٘تید ٝزست یبفتٙس و ٝافعایص افطبی اضای ٝاعالػبت ،افعایص
٘مسیٍٙی ثطای ٔؼبٔالت ضا ث ٝثبض ٔیآٚض٘س  ٚثٝعٛض وّی ایٗ ضٛاٞس ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝافطبی اعالػبت
ضطوت سجت افعایص ٘مسیٍٙی سٟبْ ثطای ٔؼبٔالت ثعضي  ٚوٛچه ٔیضٛز (فطی ٚ ٛٙپبِٔٛج ،ٛوبپبیج،ٛ
خطاس ِّٛٔ ٚیىب.)2013 ،2
اثط لیٕتی ٔؼبٔالت ثّٛن ثٝعٛض ٌستطز ٜزض ٔغبِؼبت پیطیٗ ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاست  ٚثٝعٛض
ٔؼٕ َٛاثط لیٕتی ث ٝز ٚخعء زائٕی ٛٔ ٚلت عجمٝثٙسی  ٚتدعی ٚ ٝتحّیُ ضس ٜاست .خعء زائٕی تغییطات
لیٕت ثب تٛخ ٝثٔ ٝحتٛای اعالػبت ٔؼبّٔ ٝاست .زض حبِیو ٝاثط لیٕتی ٔٛلت ،تغییط لیٕت ثٝزِیُ
اذتالفٞبی ثبظاض ٔب٘ٙس اثط ٘مسض٘ٛسٌی  ٚػسْ تؼبزَ ثیٗ ػطض ٚ ٝتمبضب است (زأٛزاضاِٖ .)2005 ،3صا
ثطضسی اثطات ٔؼبٔالت ثّٛن ٔیتٛا٘س زض زضن چٍٍ٘ٛی پبسد ثبظاض ٔفیس ٚالغ ضٛز.
زض پژٞٚص حبضط ،ضاثغ ٝلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ثب ٘ٛسب٘بت لیٕت سٟبْ زض ضطوتٞبی پصیطفتٝ
ضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖٛٔ ،ضز ثطضسی لطاض ٌطفت ٝاست .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ اظ ٔتغیط لیٕت
ٔؼبٔالت ثّٛن ضطوت ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیط ٚاثست ٚ ٝاظ ٔتغیطٞبی ٘طخ ضضس لیٕت سٟبْ ،حدٓ ٔؼبٔالت
سٟبْٔ ،ؼیبض ٘مسض٘ٛسٌی سٟبْ  ٚثبظز ٜثبظاض سٟبْ ضطوت ثٝػٛٙاٖ ٔتغیطٞبی ٔستمُ استفبز ٜضسٜ
است  .زض ایٗ تحمیك ،ثٙٔٝظٛض سٙدص لیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ،س ٝاثط ٔتفبٚت لیٕت وبُٔ ،لیٕت
ٔٛلت  ٚلیٕت زائٓ ثطٌطفت ٝاظ تحمیك فطی ،ٛٙخبض٘سیه ِ ٚپٛٔ )2007( ،ٖٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاست.
ٕٞچٙیٗ ثطای تؼییٗ ضاثغٙٔ ٝبست  ٚزضست ثیٗ ٔتغیطٞبی ٚاثستٔ ٚ ٝستمُ اظ یه سطی ٔتغیطٞبی
وٙتطِی ٔب٘ٙسٔ :طتجظ ثٛزٖ فؼبِیت ضطوت  ٚا٘ساظ ٜضطوت استفبز ٜضس ٜاست و ٝثط ضٚی ٔتغیطٞبی
ٔستمُ ثٝغٛضت غیطٔستمیٓ تأثیط زاض٘سٞ .سف اغّی ایٗ تحمیك پبسد ث ٝایٗ پطسص است و ٝآیب
اثطات ٘ٛسب٘بت سٟبْ ثط لیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن زض ضطوتٞبی پصیطفت ٝضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض
تٟطاٖ تأثیط ٔیٌصاضز؟
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اٌط چٔ ٝؼبٔالت ثّٛن ضطٚضتبً ثبػث تٕطوع زض ٔبِىیت ضطوت ٕ٘یضٛز ،أب ثبػث تغییط زض ٛٞیت
ٔبِه ػٕس ٜضطوت  ٚزض ٘تید ٝتغییط زض وٙتطَ ضطوت ٔیضٛز .زض وطٛضٞبیی ؤ ٝؼبٔالت ثّٛن ثٝػٛٙاٖ
خبیٍعیٙی ثطای وٙتطَ ضطوت ثٝوبض ٔیضٚزٚ ،اوٙص لیٕت سٟبْ ثٔ ٝؼبٔالت ثّٛنٙٔ ،بفغ ٔطتطن
وٙتطَ ضا ٔٙؼىس ٔیوٙس ،زض حبِیو ٝغطف وٙتطَ پطزاذت ٝضس ٜثطای ثّٛن سٟبْ ،اضظضی ضا ٔٙؼىس
ٔیوٙس و ٝذطیساض ثّٛن حبضط است ثطای وست وٙتطَ پطزاذت وٙس ،یؼٙی ٔٙبفغ ذػٛغی وٙتطَ ضا
٘طبٖ ٔیزٞسٔ .ؼبٔالت ثّٛن ثب غطف ثعضٌی ٘سجت ث ٝلیٕت سٟبْ زض ثبظاض ٔجبزِٔ ٝیض٘ٛس .لیٕتٌصاضی
ٔؼبٔالت ثّٛن ػٕٔٛبً ثب ثطآٚضزی اظ ٔٙبفغ ذػٛغی وٙتطَ تٛضیح زازٔ ٜیض٘ٛس (ثٛضتِٛٛتی ٕٞ ٚىبضاٖ،1
.)2006
تحمیكٞبی پیطیٗ ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝثّٛنٞبی سٟبْ ثب غطف ثعضٌی ٘سجت ث ٝلیٕت سٟبْ زض
ثٛضس ٔجبزِٔ ٝیض٘ٛس  ٚا٘ساظ ٜثّٛن ،ذػٛغیبت ذطیساض  ٚذػٛغیبت ضطوت ثط ٘ٛسب٘بت لیٕت
سٟبْ تأثیط زاض٘س (اػتٕبزی ،زٞمب٘ی.)1394 ،
ٞسف تحمیك حبضط ثب تٛخ ٝثٔ ٝسئّ ٝاغّی تحمیك ضبُٔ ،ثطضسی ضاثغ ٝثیٗ ٘طخ ضضس لیٕت
سٟبْ ،حدٓ ٔؼبٔالت سٟبْٔ ،ؼیبض ٘مسض٘ٛسٌی سٟبْ ،ثبظز ٜثبظاض سٟبْ  ٚلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن زض
ضطوتٞبی پصیطفت ٝضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٔیثبضس.
زض ایٗ ٔمبِ ،ٝثطای زضن ثٟتط ضاثغ ٝثیٗ لیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ثب ٘ٛسب٘بت سٟبْٛٔ ،ضٛع تحمیك
تططیح  ٚثٝعٛض فططزٍ٘ ٜبٞی ثٔ ٝجب٘ی ٘ظطی پطتٛا٘ ٝا٘دبْ ایٗ تحمیك زاضت ٚ ٝسپس پیطیٔ ٝٙرتػطی
اظ تحمیمبت ا٘دبْ ضس ٜلجّی زض اضتجبط ثب ٔٛضٛع تحمیك زض سغح زاذّی  ٚثیٗإِّّی اضائٔ ٝیضٛز.
سپس ث ٝتجییٗ ضٚش تحمیك ،فطضیٞٝبی تحمیك ،تؼطیف ػّٕیبتی ٔتغیطٞب ،خبٔؼ ٝآٔبضی ،ضٚش پطزاظش
زازٜٞبٔ ،سَ ٔٛضز استفبز ٚ ٜضٚش تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب  ٚسپس ٔسَٞبی ٔرتّف تدعی ٚ ٝتحّیُ
ضٌطسی ٖٛاضائ٘ ٚ ٝتبیح آظٖٔٞٛبی آٔبضی ثیبٖ ٔیٌطزز .زض ذبتٕ ،ٝپیطٟٙبزٞبی ٔجتٙی ثط ٘تبیح آظٖٔٛ
فطضیٞ ٝب ٔغطح ٔیٌطزز.
پیطیٌة پضٍّص
زض چٙس زٌ ٝٞصضت ،ٝإٞیت ٔؼبّٔ ٝثّٛن زض سٟبْ ػبزی ثٝعٛض لبثُ تٛخٟی افعایص یبفت ٝاست.
ٔؼبٔالت ثّٛن ،حدٓ ثبالیی اظ سٟبْ ضطوتٞبست و ٝثٝغٛضت یىدب ٔ ٚؼٕٛالً ث ٝلیٕتی و ٝثبالتط
اظ لیٕت ثبظاض سٔ ٟٓؼبّٔٔ ٝیضٛز .اظ عطیك ا٘دبْ ٔؼبٔالت ثّٛن سٟبْ ،ا٘تمبَ ٔبِىیت  ٚوٙتطَ ضطوت
Bortolotti, et al

1
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زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ غٛضت ٔیٌیطز  ٚاوثط ایٗ ثّٛنٞب ثب لیٕتی ثیطتط اظ لیٕت ثبظاض ٔجبزِٝ
ٔیض٘ٛس (اػتٕبزی  ٚزٞمب٘ی .)1394 ،ازثیبت تدطثی ٔٛخٛز ٘طبٖ ٔیزٞس ؤ ٝؼبٔالت ثّٛن تأثیط
ثعضي ٔ ٚسأٚی ثط ضٚی لیٕتٞبی سٟبْ ٔیٌصاض٘سٙٔ .غك ٘ظطی ثطای ایٗ ضفتبض ،تأثیط ٘مسیٍٙی ٚ
اعالػبتی ٘بضی اظ اخطای سفبضضبت ثعضي ٔیثبضس .ث٘ٝظط ٔیضسس ذطیساض  ٚفطٚضٙسٜای ؤ ٝؼبٔالت
ثّٛن ضا ضطٚع ٔیوٙٙس ،ثط ضٚی لیٕتٞبی سٟبْ تأثیط ٔتفبٚتی زاضت ٝثبضٙس.
زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٔؼبٔالت ثّٛن سٟبْ زض لبِت ٔؼبٔالت ػٕس ٜا٘دبْ ٔیضٛز .عجك
ثٙس ٔ 19بز 1 ٜزستٛضاِؼُٕ اخطایی ٘ح ٜٛا٘دبْ ٔؼبٔالت زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٔػٛة آشض
ٔ ،1389ؼبّٔ ٝػٕسٔ ،ٜؼبّٔٝای است و ٝتؼساز سٟبْ یب حك تمسْ لبثُ ٔؼبّٔ ٝزض آٖ زض ضطوتٞبیی
و ٝسٟبْ پبی ٝآٖٞب ثیص اظ ٔ 3یّیبضز ػسز است ،ثعضيتط یب ٔسبٚی یه زضغس سٟبْ پبی ٚ ٝزض ضطوتٞبیی
ثعضيتط یب ٔسبٚی  5زضغس ثبضس و ٝسٟبْ پبی ٝآٖٞب وٕتط یب ٔسبٚی ٔ 3یّیبضز ػسز است .ثٙبثطایٗ
ایٗ ٔؼبٔالت اظ إٞیت ٚیژٜای ثطای ثٛضس ٕٞ ٚچٙیٗ سطٔبیٌٝصاضاٖ ثٝذػٛظ سطٔبیٌٝصاضاٖ
ٟ٘بزی ثطذٛضزاض ٔیثبضس .ضٕٗ ایٗو ٝزض تحمیمبت زاذّی ا٘دبْ ضس ٜزض ٔٛضز ٔؼبٔالت ثّٛن زض
ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٔیعاٖ غطف ایٗ ٔؼبٔالت ثیص اظ  30زضغس ٔحبسج ٝضس ٜاست و٘ ٝطبٖ
ٔیزٞس غطف وٙتطَ زض ٔؼبٔالت ثّٛن سٟبْ زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ثبالست (اػتٕبزی ٚ
زٞمب٘ی.)1394 ،
٘مسض٘ٛسٌی سٟبْ ،اظ ضیسهٞبی ٔطتجظ ثب سٟبْ ضطوت است .سٟبْ زاضای ٘مسض٘ٛسٌی ثبال ثطای
سٟبٔساضاٖ  ٚسطٔبیٌٝصاضاٖ خصاة ثٛز ٚ ٜتمبضبی آٖ ضا افعایص ٔیزٞسٛٔ .ضٛع ٘مسض٘ٛسٌی ثٝػٛٙاٖ
ػبُٔ تؼییٗوٙٙس ٜثبظز ٜسٟبْ زض اٚاسظ ز ٝٞسبَٔ 1980غطح ٌطزیس (چبٖ  ٚفبف٘ .)2003 ،1مسض٘ٛسٌی
تأثیط خطیبٖ سفبضش ضا ثط لیٕت ٔٙؼىس ٔیسبظز .ایٗ تأثیط ٔیتٛا٘س ثٝغٛضت ترفیف ٔطبٞسٌ ٜطزز
و ٝفطٚضٙسٔ ٜیزٞس یب پبزاضی و ٝذطیساض ٍٙٞبْ اخطای سفبضش ثبظاض زضیبفت ٔیوٙسٌّٛ( ،ستٗ ٚ
ٔیٍّطاْ .)1985 ،2ثٝعٛض وّی ،ث ٝایٗ پطسص تبو ٖٛٙثٝعٛض وبُٔ  ٚثب اعٕیٙبٖ پبسد زاز٘ ٜطس ٜاست
و ٝآیب ٘مسض٘ٛسٌی ٔیتٛا٘س ثبظز ٜزاضایی ضا تحت تأثیط لطاض زٞس یب ذیط تحمیك ػٕطی ٕٞ ٚىبضاٖ ٘طبٖ
ٔیزٞس و ٝػبُٔ ٘مسض٘ٛسٌی ثط ثبظز ٜزاضایی ٔؤثط است  ٚسطٔبیٌٝصاضاٖ ٕٛٞاض ٜآٖ ضا ٔٛضز تٛخ ٝلطاض
ٔیزٙٞس (ػٕطی ،ظایب٘ی ِٚٛ ٚویُ.)2004 ،3
1

Chan & Faff
Glosten & Milgrom
3
Omri, Zayani & Loukil
2
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لبثّیت ٘مسض٘ٛسٌی یه ٚضل ٝسٟبْ ثٔٝؼٙبی أىبٖ فطٚش سطیغ آٖ استٞ .ط چمسض سٕٟی ضا
ثتٛاٖ سطیغتط  ٚثب ٞعی ٝٙوٕتطی ث ٝفطٚش ضسب٘سٔ ،یتٛاٖ ٌفت و ٝآٖ س ٟٓاظ ٘مسض٘ٛسٌی ثیطتطی
ثطذٛضزاض است .اٚضاق ثٟبزاضی و ٝثٝعٛض ضٚظا٘ ٚ ٝث ٝزفؼبت ٔىطض ٔؼبّٔٔ ٝیض٘ٛس٘ ،سجت ث ٝاٚضاق
ثٟبزاضی و ٝث ٝزفؼبت ٔحسٚز یب زفؼبت وٓ ٔؼبّٔٔ ٝیض٘ٛس ،لبثّیت ٘مسض٘ٛسٌی ثیطتط  ٚزض ٟ٘بیت
ضیسه وٕتطی زاض٘س (ٔبضضبَ  ٚیبً٘.)2006 ،1
٘مص ػبُٔ ٘مسض٘ٛسٌی زض اضظشٌصاضی زاضاییٞب ،حبیع إٞیت است؛ ظیطا سطٔبیٌٝصاضاٖ ث ٝایٗ
ٔٛضٛع تٛخ ٝزاض٘س و ٝاٌط ثرٛاٙٞس زاضاییٞبی ذٛز ضا ث ٝفطٚش ضسب٘ٙس ،آیب ثبظاض ٔٙبسجی ثطای آٖٞب
ٚخٛز زاضز یب ذیط؟ ٞط چمسض لبثّیت ٘مسض٘ٛسٌی یه س ٟٓوٕتط ثبضس ،آٖ س ٟٓثطای سطٔبیٌٝصاضاٖ
خصاثیت وٕتطی ذٛاٞس زاضتٍٔ ،ط ایٗو ٝثبظز ٜثیطتطی ػبیس زاض٘س ٜآٖ ضٛز (ویُ٘ ،یىِٛسٌ ٚ ٖٛبٚیٗ،2
٘ .)2005مسض٘ٛسٌی ،تبثؼی اظ تٛا٘بیی ا٘دبْ ٔؼبّٔ ٝسطیغ ثب حدٓ ثبالیی اظ اٚضاق ثٟبزاض ٞ ٚعی ٝٙپبییٗ
است .ث ٝایٗ ٔؼٙی و ٝلیٕت زاضایی زض فبغّ ٝظٔب٘ی ٔیبٖ سفبضش تب ذطیس ،تغییط چٙسا٘ی ٘ساضت ٝثبضس
(ِی .)2006 ،3ٛزضخ٘ ٝمسض٘ٛسٌی سطٔبیٌٝصاضی ٚلتی پبییٗ است و ٝلیٕت ٔٙػفب٘ ٝآٖ ثٝسطػت ثٝزست
٘یبیسٔ .یعاٖ ٘مسض٘ٛسٌی سٟبْ ثط تػٕیٕبت سطٔبیٌٝصاضاٖ زض تطىیُ پطتفٛی سطٔبیٌٝصاضی ٔؤثط
است .ثٝػجبضت زیٍط ،سطٔبیٌٝصاضاٖ ٔٙغمی ثطای سٟبْ زاضای ٘مسض٘ٛسٌی وٕتط ،غطف ضیسه ثیطتطی
ضا ٔغبِجٔ ٝیوٙٙس  ٚثبظزٛٔ ٜضز ا٘تظبض آٖٞب ثیطتط ذٛاٞس ثٛز .ثٙبثطایٗ ،ضاثغٙٔ ٝفی ثیٗ ٘مسض٘ٛسٌی ٚ
ثبظز ٜسٟبْ زض سغح سبذتبضٞبی وٛچه ٚخٛز زاضز .ظیطا ٘مسض٘ٛسٌی وٕتط ٔسبٚی ثب ضیسه ثیطتط ٚ
ضیسه ثیطتط ٕٞطا ٜثب ثبظز ٜثیطتط است (ثطٚوٕٗ ،چبً٘  ٚپطیٍ .)2009 ،4ٖٛٙأب زض سغح والٖ ٚ
زض سغح یه وطٛض ،ا٘تظبض ٔیضٚزٞ ،ط چ٘ ٝمسض٘ٛسٌی سٟبْ ثیطتط ٔیضٛز زض ثطٌیط٘س ٜاعالػبت
خسیسی ثطای تغییطات تسضیدی سٟبْ ثبضس و ٝث ٝثبال ضفتٗ سغح ثبظزٙٔ ٜدط ذٛاٞس ضس (ثٛضتِٛٛتی ٚ
ٕٞىبضاٖ.)2006 ،
5
ػعت  ٚیٛالٚزاؽ (  )2017زض تحمیمی ثب ػٛٙاٖ «اعالػبت ٚضٚزی ٛ٘ ٚسبٖٞبی لیٕت سٟبْ» ثٝ
ثطضسی اػتجبضسٙدیٔ ،رّٛعی اظ تٛظیغ فطضی 6)MDH( ٝثب استفبز ٜاظ حدٓ ٔؼبٔالت  ٚتؼساز ٔؼبٔالت
ثٝػٛٙاٖ ٕ٘بیٙسٕٞ ٜعٔبٖ ثطای ٚضٚز اعالػبت زض ثبظاض سٟبْ ػطثستبٖ پطزاذتٙسٕٞٝ٘ٛ٘ .ب ضبُٔ  15ضبذع
1

Marshall & Young
Kiel, Nicholson & Gavin
3
Liu
4
Brockman, Chung & Perignon
5
Ezzat, Uludag
6
)Mixture of Distribution Hypothesis (MDH
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اظ آٚضیُ  2008تب اٚت سبَ  2013اظ ٘ٛسب٘بت لیٕت سٟبْ  ٚاعالػبت ٚضٚزی ثٛز٘ .تبیح ثیبٍ٘ط ایٗ
ٔغّت ثٛز٘س وٛ٘ ٝسبٖٞب تسأ ْٚییبثٙسٍٙٞ ،بٔیو ٝحدٓ ٔؼبٔالت  ٚتؼساز ٔؼبٌّٔٝطاٖ زض ٔؼبزِٝ
ٚاضیب٘س ضطعی وبٞص ٔییبفت .یبفتٞٝبی لبثُ تٛخ ٝایٗ ٔمبِ ٝایٗ است و ٝتؼساز ٕٞعٔبٖ اظ ٔؼبٔالت،
خب٘طیٗ ثٟتطی ثطای ٚضٚز اعالػبت اظ حدٓ ٔؼبٔالت است و ٝایٗ ضا ٔیتٛاٖ ثٚٝیژٌی ٔٙحػط ثٝ
فطز ثبظاض سٟبْ ػطثستبٖ ٘سجت زاز.
ایجیىٌ ،ُ٘ٛطیٍٛضی ،ٖٛپب٘سیت )2014( 1زض تحمیمی ث ٝثطضسی اثط لیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن زض ثبظاضٞبی
سطٔبی ٝاتحبزی ٝاضٚپب پطزاذتٝا٘س .ایطبٖ تؼساز ٔ 21یّیبضز ٔؼبّٔ ٝثّٛن ضا عی سبَٞبی  2008تب 2011
زض ثبظاض وطثٗ اضٚپب ٔٛضز ٔغبِؼ ٝلطاض زازٜا٘س٘ .تبیح تحمیك ایطبٖ ٘طبٖ زاز ٜو ٝاثطات وٛچه لیٕت
ٔؼبٔالت ثط ضٚی ٌستط ٜلیٕت پیطٟٙبزی ذطیس  ٚفطٚش ٕٞ ٚچٙیٗ ٘ٛسب٘بت لیٕت سٟبْ اتفبق ٔیافتس
 ٚاثطات ثعضيتط آٖ زض ٔیب٘ ٝضٚظ ٔؼبّٕٔ٘ ٝبیبٖ ٔیٌطزز .یبفتٞٝبی ایطبٖ ٕٞچٙیٗ ٘طبٖ زاز ٜو ٝاثط لیٕت
ٔؼبٔالت ثّٛوی ثط ضٚی لیٕت سٟبْ ،زض ٚضؼیت ذطیس ،وٕتط اظ اثط آٖ زض ٚضؼیت فطٚش ثٛز ٜاست.
ضی )2013( 2ٛتحمیمی ضا ثب ػٛٙاٖ «ػسْ تمبضٖ اثط لیٕت اظ ٚیژٌیٞبی ٔؼبٔالت :خٟت  ٚا٘ساظٜ
ٔؼبٔالت ا٘دبْ زازٜا٘س .یبفتٞٝبی تحمیك ایطبٖ ٘طبٖ زاز ؤ ٝؼبٔالت ثّٛن زض لیبس ثب ٔؼبٔالت
وٛچه ،اثطات ثعضيتطی ثط لیٕت زائٕی سٟبْ ثطخبی ٔیٌصاض٘س و٘ ٝطبٖ اظ اعالػبت افع٘ٚتط
ٔؼبٔالت ثّٛن ٘سجت ثٔ ٝؼبٔالت ذطز زاضزٕٞ .چٙیٗ یبفتٞٝب ٘طبٖ زاز و ٝثٝضغٓ سبیط تحمیمبت ،اثط
لیٕت زائٕی ٔؼبٔالت ثّٛن زض ٚضؼیت فطٚش ٔحتٛای اعالػبتی ثیطتطی ٘سجت ثٚ ٝضؼیت ذطیس
ٔؼبٔالت زاضز.
3
اِعٞطا٘یٌ ،طیٍٛضٛٞ ٚ ٖٚزس )2013( ٖٛزض تحمیمی ث ٝثطضسی اثطات ٔؼبٔالت ثّٛن زض ثٛضس
ػطثستبٖ سؼٛزی پطزاذتٙس .آٖٞب زض تحمیك ذٛز تؼساز  125ضطوت ضا عی سبَٞبی  2005تب 2008
ٔٛضز ٔغبِؼ ٝلطاض زاز٘س .یبفتٞٝب ٘طبٖ زاز ٜو ٝذطیس  ٚفطٚش ثّٛوی سٟبْ زاضای اثطات ٘بٔتمبض٘ی ثط
ضٚی لیٕت سٟبْ ثٛزٜا٘سٕٞ .چٙیٗ آٖٞب زضیبفتٙس و ٝفطٚضٙسٌبٖ سٟبْ ثّٛوی ٘سجت ث ٝذطیساضاٖ،
٘مسیٍٙی ثیطتطی ضا پطزاذت ٔیوٙٙس  ٚثٝعٛض ٔیبٍ٘یٗ ،اثط ٔؼبٔالت ثّٛن ثط لیٕت سٟبْ ضطوتٞب
زض وٛتبٜٔست ٕ٘بیبٖ ٔیضٛز ٘ ٚطبٖ اظ اضتدبػی ثٛزٖ لیٕتٞب زض ایٗ ثبظاض زاضزٕٞ .چٙیٗ ایطبٖ
ثیبٖ وطز ٜا٘س و ٝضاثغٔ ٝستمیٕی ثیٗ ا٘ساظٔ ٜؼبٔالت ثّٛن  ٚػسْ تمبضٖ اعالػبتی زض ثبظاض ٚخٛز زاضز
1
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ٔ ٚؼبٌّٔٝطاٖ ٘یع ثب ٚاوٙص ثیص اظ حس لجُ اظ ٔؼبٔالت ثّٛن ٔ ٚؼىٛسسبظی لیٕت سٟبْ پس اظ
ٔؼبٔالت ثّٛن ،اظ سطٔبیٌٝصاضی سٛز ٔیثط٘س.
فبٖٞ ،ی  ٚخیبً٘ )2012( 1زض تحمیمی ث ٝثطضسی لیٕتٌصاضی ٔ ٚحتٛای اعالػبتی ٔؼبٔالت ثّٛن
زض ثٛضس ضبً٘ٞبی عی سبَٞبی  2003تب  2009پطزاذتٝا٘س .یبفتٞٝبی ایطبٖ ٘طبٖ زاز ٜو ٝزض
ٔؼبٔالت ثّٛن ترفیف تمطیجبً  4زضغسی ثط ضٚی لیٕت سٟبْ اػٕبَ ٔیضٛز و ٝایٗ ٔیعاٖ ،لبثُ تٛخٝ
ٔ ٚؼٙبزاض است ٔ ٚؼبٔالت ثّٛن ترفیفی زاضای اثطٌصاضی ٔٙفی ثط ضٚی لیٕت زائٓ سٟبْ تب  60ضٚظ
پس اظ ٔؼبّٔ ٝاست زض حبِی و ٝایٗ اثط ثطای ٔؼبٔالت ثّٛن ثیٕ ٝضسٔ ٜؼٙبزاض ٘جٛز٘ ٚ ٜطبٖ اظ ػسْ
ایدبز اعالػبت اضظضٕٙس تٛسظ ذطیساضاٖ زاضز.
آٌبضٚاال  ٚپب٘سی ) 2010( 2زض تحمیك ذٛز ٘سجت ث ٝتدعی ٚ ٝتحّیُ تأثیط زائٕی (تأثیط اعالػبت)
 ٚتأثیط ٔٛلتی (تأثیط ٘مسیٍٙی) ثط ضٚی ٔؼبٔالت ثّٛن ٔؼبّٔ ٝضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض ّٔی ٙٞس
الساْ وطزٜا٘سٔ .ؼبٔالت ثّٛن ثب استفبز ٜاظ ٔؼیبضٞبی ٔتؼسزی ثطاسبس حدٓ ٔؼبّٔ ٚ ٝاضظش ٔؼبّٔٝ
ضٙبسبیی ٔیض٘ٛس .ثط ضٚی  ٓٞضفت ،ٝتأثیط زائٕی لیٕت ثیطتط ثطای ذطیساضیٞبی ثّٛن است تب ثطای
فطٚشٞبی ثّٛن  ٚحبوی اظ ایٗ است و ٝذطیسٞبی ثّٛن حبٚی اعالػبت ثیطتطی اظ فطٚشٞبی
ثّٛن ٔیثبضٙس و ٝزِیُ آٖ ٔیتٛا٘س ٘یبظ ٘مسیٍٙی ثبضس .ثطذالف زیٍط ثبظاضٞب ،آٖٞب زض تحمیك ذٛز
ٔطبٞس ٜوطزٜا٘س و ٝتأثیط ٔٛلتی ثیطتط اظ تأثیط زائٕی زض ٔٛضز ذطیسٞبی ثّٛن است.
اٌبضٚاال ( )2008زض تحمیمی ثٔ ٝغبِؼ ٝضاثغ ٝثیٗ ٔبِىیت ٟ٘بزی ٘ ٚمسض٘ٛسٌی سٟبْ ،اظ زٙٔ ٚظط
وژٌعیٙی  ٚوبضآیی اعالػبتی پطزاذت ٝاست .ثٙبثطایٗ ،زض ایٗ تحمیك ،اظ ز ٚفطضیٔ ٝتمبثُ ثط ٔجٙبی ٔٙظط
وژٌعیٙی  ٚزیٍطی ثط ٔجٙبی ٔٙظط وبضایی اعالػبتی استفبز ٜضس ٜاست .ثب تبئیس فطضیٞٝبی تحمیك
٘تبیح ػٕس ٜظیط حبغُ ضس ٜاست :ا :َٚضطوتٞبی زاضای ٔبِىیت ٟ٘بزی پبییٗتط ،زاضای ٘مسض٘ٛسٌی
سٟبْ پبییٗتطی ٞستٙس (ٔٙظط وژٌعیٙی) .ز :ْٚضطوتٞبیی ؤ ٝبِىیت ٟ٘بزی ثبالتط ،زاضای ٘مسض٘ٛسٌی
سٟبْ ثبالتطی ٞستٙس (ٔٙظط وبضآیی اعالػبتی).
زأٛزاضاٖ ( )2005ضفتبض لیٕت پیطأٔ ٖٛؼبٔالت ٟ٘بزی (ثّٛن) ثطای اٚضاق ثٟبزاض ِیست ضس ٜزض
ثٛضس سٟبْ ٘یٛیٛضن ضا ثطای ثبظ ٜظٔب٘ی  1986تب ٛٔ 1988ضز تدعی ٚ ٝتحّیُ لطاض زازٜا٘س .آ٘بٖ ثٝ
ایٗ ٘تید ٝضسیس٘س و ٝذطیسٞبی ٟ٘بزی زاضای تأثیط زائٕی ثعضٌتطی زض ٔمبیس ٝثب فطٚشٞب ٔیثبضٙس.
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عجك یبفتٞٝبی ٌطٌٛضیه ٚ ٚسپطٔ )2003( ٚؼبٔالت ثّٛن زض اسّٛا٘ی تأثیط ٔثجتی ثط لیٕت سٟبْ
زاض٘س .ػال ٜٚثط ایٗ ،ثّٛن ثب غطفٞبی ٘سجتبً ثبالیی ٔؼبّٔٔ ٝیض٘ٛس  ٚغطفٞب ثب افعایص زضغس سٟبْ
ا٘تمبِی زض ثّٛن ،ضبذع لسضت چب٘ٝظ٘ی ذطیساض ضا افعایص ٔیزٙٞس.
خٙیٍٙع ،زاٚیسٞ ،یٍیٙعٌ ،یجس  ٚثطٚازِی ،)2002( 1خٙیٍٙع ٕٞ ٚىبضأٖ ،غبِؼٝای ضا ثب ػٛٙاٖ
ٔبِىیت ٟ٘بزی ،اعالػبت ٘ ٚمسض٘ٛسٌی ا٘دبْ زاز٘س .أب آ٘چ ٝزض ایٗ تحمیك ثٝعٛض ذبظ ثطضسی ضسٜ
است ضاثغ ٝثیٗ ٔبِىیت ٟ٘بزی  ٚخعء وژٌعیٙی ػسْ تمبضٖ اعالػبتی است .زض ایٗ ٔغبِؼ 35 ٝفػُ
اظ سبَ  1983تب سبَ ٛٔ 1991ضز ثطضسی لطاض ٌطفت .ثب استفبز ٜاظ ٞ 50عاض ٔطبٞس ٜآٖٞب ٔٛفك ضس٘س
تب ٘طبٖ زٙٞس و ٝثیٗ ٔبِىیت ٟ٘بزی  ٚضىبف لیٕتٞبی پیطٟٙبزی ذطیس  ٚفطٚش ضاثغ ٝػىس ٚخٛز
زاضز ٟ٘ ٚبزٞب ٔٛخت ثٟجٛز زض ٘مسض٘ٛسٌی سٟبْ زض ثبظاض ٔیٌطز٘س .ػال ٜٚثط ایٗ آٖٞب زضیبفتٙس و ٝخعء
ٔطثٛط ث ٝوژٌعیٙی ضىبف لیٕتی ثب افعایص ٔبِىیت ٟ٘بزی وبٞص ٔییبثس .ضبذع ٘مسض٘ٛسٌی اغّی
ٔٛضز استفبز ٜزض ایٗ پژٞٚص ،تفبٚت ٘سجی لیٕتٞبی پیطٟٙبزی است.
آٔیٟٛز )2002( 2اػالْ ٕ٘ٛز و ٝػسْ ٘مسض٘ٛسٌی ٔٛضز ا٘تظبض ثبظاض ،زاضای ضاثغٔ ٝثجت ثب ٔبظاز ثبظزٜ
پیصثیٙی ضس ٜسٟبْ است .ا ٚزض تحمیك ذٛز ازػب ٕ٘ٛز ٜاست و ٝثرطی اظ ٔبظاز ثبظزٛٔ ٜضز ا٘تظبض ضا
ٔیتٛاٖ ثٚٝسیّ ٝغطف ػسْ ٘مسض٘ٛسٌی ثیبٖ ٕ٘ٛز .ا٘ ٚسجت لسض ٔغّك ثبظز ٜسٟبْ ث ٝحدٓ ٔؼبٔالت
ثطحست زالض ضا ٔؼیبض ػسْ ٘مسض٘ٛسٌی زض تحمیك ذٛز ٔٛضز استفبز ٜلطاض زاز .ا ٚازػب ٕ٘ٛز ٜاست وٝ
ػسْ ٘مسض٘ٛسٌی ،تأثیط ثیطتطی ثط غطف سٟبْ ضطوتٞبی وٛچه زاضز.
سپی٘ )1997( 3یع تأثیط لیٕت ٘بٔتمبضٖ ٔطبثٟی ضا ثطای ٔؼبٔالت ثّٛن اخطا ضس ٜزض ثٛضس سٟبْ
ِٙسٖ زض ثبظ ٜظٔب٘ی  1987اِی  1992ثٝزست آٚضز ٜاست.
احٕسپٛض ٘ ٚػیطی ( )1394زض تحمیمی ث ٝثطضسی ػسْ تمبضٖ تأثیط لیٕت ٔؼبٔالت ثّٛوی ذطیس ٚ
فطٚش زض ثٛضس تٟطاٖ پطزاذتٙس .ثسیٗٔٙظٛضٔ 525 ،ؼبّٔ ٝثّٛوی ( 310ثّٛن ذطیس  215 ٚثّٛن
فطٚش) ثٝغٛضت تػبزفی ثٝػٛٙاٖ ٕ٘٘ٛۀ پژٞٚص اظ ثیٗ ضطوتٞبیی و ٝزض عی سبَٞبی  1390تب
ٔ 1392ؼبّٔۀ ثّٛوی ا٘دبْ زاز٘س ،ا٘تربة ضس٘س .ایٗ ٔؼبٔالت ثب تٛخ ٝثٔ ٝحسٚزیتٞبی وٕتط ،حدٓ
ظیبز  ٚاثطات لیٕتی ،تٛخ ٝسٟبٔساضاٖ ضا ث ٝذٛز خّت وطز ٜاست  ٚسٟبٔساضاٖ ثطای ضٙبسبیی ،اضظیبثی
 ٚافعایص ٘مسیٍٙی  ٚظطفیت  ٚتٛا٘بیی ثبظاضٞبٔ ،ؼبٔالت ذٛز ضا ثٝغٛضت ثّٛوی ا٘دبْ ٔیزٙٞس .زض ایٗ
تحمیك ،اثتسا ثب استفبز ٜاظ ضٚش ٘مغٔ ٝیب٘یٔ ،ؼبٔالت ثّٛن ث ٝزٌ ٚط ٜٚذطیس  ٚفطٚش تفىیه ضسٜ
1
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پژٞٚصٞبی ٘ٛیٗ زض حسبثساضی  ٚحسبثطسی ،زٚض ٜا ،َٚضٕبض ٜسٝ

سپس ث ٝآظٔ ٖٛفطضیٞٝب پطزاذت ٝضس ٜاست٘ .تبیح آظٔ ٖٛضٌطسیٔ ٖٛمغؼی ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ
تأثیط لیٕت ذطیسٞب  ٚفطٚشٞبی ثّٛوی ػسْ تمبضٖ ٚخٛز زاضز.
فطٚؽ٘ژاز ٔ ٚطازی خع ( )1393ث ٝثطضسی ػٛأُ ٔؤثط ثط ضىبف لیٕت پیطٟٙبزی ذطیس  ٚفطٚش
سٟبْ ثٝػٛٙاٖ ٔؼیبضی ثطای ػسْ تمبضٖ اعالػبتی عی سبَٞبی  1386تب  1391پطزاذتٙس .یبفتٞٝبی
ایطبٖ ٘طبٖ زاز ٜو ٝحدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ  ٚتؼساز زفؼبت ٔؼبٔالت سٟبْ اضتجبط ٔؼٙیزاضی ثب ضىبف
لیٕت پیطٟٙبزی ذطیس  ٚفطٚش سٟبْ زاض٘س ِٚی اضتجبعی ثیٗ ٔتغیطٞبی ضیسه ٘مسض٘ٛسٌی سٟبْ
ٚخٛز ٘ساضت ٝاست.
تبالٕ٘ٞ ٚ ٝىبضاٖ ( )1392زض تحمیمی ثب ػٛٙاٖ ٔحتٛای اعالػبتی حدٓ غیطػبزی ٔؼبٔالت سٟبْ
ضطوتٞبی پصیطفت ٝضس ٜزض ثٛضس تٟطاٖ تؼساز  45ضطوت ضا زض زٚض ٜظٔب٘ی  1385تب ٛٔ 1388ضز
ٔغبِؼ ٝلطاض زازٜا٘س .یبفتٞٝبی تحمیك ایطبٖ ٘طبٖ زاز ٜو ٝثیٗ زازٜٞبی حدٓ ٔؼبّٔ ٚ ٝثبظز ٜضٚظٞبی
ثؼس اظ آٖ ،ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز  ٚاظ زازٜٞبی حدٓ ٔؼبٔالت ٔیتٛاٖ ثطای پیصثیٙی ثبظز ٜسٟٓ
زض ضٚظٞبی ثؼسی استفبز ٜوطز .ایٗ یبفتٞٝب ثٝعٛض ٔستمیٓ ثط ٔحتٛای اعالػبتی حدٓ ٔؼبٔالت ٚ
غیطٔستمیٓ ثط ٘بوبضایی اعالػبتی ثٛضس تٟطاٖ زالِت زاضز .اِعاْ ثبظاض ث ٝا٘تطبض سطیغتط اعالػبت
ٔطتجظ ثب حدٓ غیطػبزی ٔؼبٔالت یه سٔ ،ٟٓیتٛا٘س ٔ ٕٝٞؼبٌّٔٝطاٖ اظ خّٕٔ ٝؼبٌّٔٝطاٖ ثسٖٚ
اعالػبت ٔحطٔب٘ ٝضا ،زض ٔٛلؼیت اعالػبتی ثٟتطی لطاض زٞس  ٚثبػث وبضایی ثیطتط ثبظاض ضٛز.
سؼیسی  ٚزازاض ( )1389زض تحمیمی ث ٝثطضسی ضاثغ ٝثیٗ ٘مسض٘ٛسٌی سٟبْ ثب ضبذع ٘مسض٘ٛسٌی
زٚضٜٞبی پیطیٗ زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ پطزاذتٙس ،اعالػبت الظْ ثطای زٚض ٜچٟبض سبِ1384( ٝ
اِی  )1387ثٝغٛضت زازٜٞبی تطویجی ٌطزآٚضی ضس ٜثٛز .زض ایٗ تحمیك ٚخٛز اضتجبط تب ضص ٚلفٝ
ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت٘ .تبیح حبغُ اظ تحمیك ٘طبٖ زاز و ٝثیٗ ضبذع ٘مسض٘ٛسٌی سٟبْ زض ٔبٜ
خبضی  ٚضبذع ٘مسض٘ٛسٌی سٟبْ زض ٚلفٞٝبی ظٔب٘ی ٌصضت ٝاضتجبط ٔؼٙیزاضی ٚخٛز زاضز ٕٞ ٚچٙیٗ
ثیٗ ضبذع ٘مسض٘ٛسٌی پیصثیٙی ضس ٜسٟبْ ثب ضبذع ٘مسض٘ٛسٌی ٔحبسج ٝضس ٜث ٝضٚش آٔیٟٛز،
ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙیزاضی ٚخٛز زاضز.
ایعزی٘یب  ٚضسبئیبٖ ( ،)1389زض تحمیمی ث ٝثطضسی اضتجبط ثیٗ ٔیعاٖ تٕطوع ٔبِىیت ٘ ٚمسض٘ٛسٌی
سٟبْ ضطوتٞبی پصیطفت ٝضس ٜزض ثٛضس تٟطاٖ پطزاذتٝا٘س .زض ایٗ پژٞٚص اظ زضغس سٟبْ زض زست
سٟبٔساضاٖ ثّٛوی (ػٕس )ٜو ٝحسالُ  5زضغس اظ سٟبْ ٔٙتطط ضس ٜضطوت ضا زض زست زاض٘س ثٝػٛٙاٖ ٔؼیبض
تٕطوع ٔبِىیت  ٚاظ اذتالف لیٕتٞبی پیطٟٙبزی ذطیس  ٚفطٚش سٟبْ ثٝػٛٙاٖ ٔؼیبض ٘مسض٘ٛسٌی
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استفبز ٜضس ٜاست٘ .تبیح حبغُ اظ تحمیك ٘طبٖ زاز و ٝثیٗ ٔیعاٖ تٕطوع ٔبِىیت ٘ ٚمسض٘ٛسٌی سٟبْ
اضتجبط ٔؼٙیزاضی ٚخٛز زاضز.
احٕسپٛض  ٚضسبئیبٖ ( ،)1385ثیبٖ وطزٜا٘س و ٝاذتالف لیٕت پیطٟٙبزی ذطیس  ٚفطٚش ثبالتط،
ٔٛخت پبییٗتط آٔسٖ لسضت ٘مسض٘ٛسٌی ثبظاض سٟبْ ٔیضٛز .زض ایٗ تحمیك ،ث ٝثطضسی ػٛأُ ٔؤثط ثط
اذتالف لیٕت پیطٟٙبزی ذطیس  ٚفطٚش سٟبْ پطزاذت ٝضس ٜاست٘ .تبیح تحمیك ٚخٛز ضاثغ ٝثیٗ
اذتالف لیٕت پیطٟٙبزی ذطیس  ٚفطٚش  ٚاعالػبت ٔبِی ٔب٘ٙس لیٕت ،حدٓ ٔؼبٔالت ،تؼساز زفؼبت
ٔؼبٌّٔ ،ٝطزش سٟبْ ضطوت ،حدٓ ضیبَ ٔؼبٔالت ،اضظش ثبظاض ضطوت ،تغییطپصیطی لیٕت  ٚضیسه
ثبظاض ضا تأییس ٔیوٙسٕٞ .چٙیٗ آٖٞب ،ضاثغٝای ٔثجت ٔیبٖ لیٕت سٟبْ  ٚضىبف لیٕت پیطٟٙبزی
ذطیس  ٚفطٚش ضا ٌعاضش ٕ٘ٛز٘س.
ػبضفی ( )1385زض ثرطی اظ تحمیك ذٛز ث ٝثطضسی ٔیعاٖ غطف ثّٛنٞبی سٟبْ زض ایطاٖ پطزاذتٝ
است .ث ٝاػتمبز ٚی ٔسیطاٖ ضطوتٞبی ذطیساض ،یب اضربظ حمیمی ثطای وست ٔبِىیت ٔ ٚسیطیت
اوثطیت زض ضطوتٞبی ٞسف ،سٟبْ ضا ث ٝلیٕت ثبالتط اظ ٘طخ تبثّ ٛذطیساضی ٔیوٙٙسٚ .ی ٔتٛسظ
غطف پطزاذت ضس ٜتٛسظ ذطیساض ث ٝسٟبٔساضاٖ لجّی ضطوتٞبی ٞسف ضا زض سبَٞبی  1376تب
 1381ثٔ ٝیعاٖ  39زضغس ٔحبسج ٝوطز ٜاست.
ظیٛزاضی ( ،) 1384زض تحمیك ذٛز ث ٝثطضسی ضاثغ ٝثیٗ حدٓ ٔؼبٔالت ،لیٕت سٟبْ ٛ٘ ٚسب٘بت
ثبظز ٜزض زٚض ٜظٔب٘ی  1383/01/08تب  1384/03/11ثط ضٚی زازٜٞبی  15ضطوت ثٛضسی پطزاذت وٝ
خعء  50ضطوت فؼبَ ثٛضس زض سبَ  1383لطاض زاضتٝا٘س ،پطزاذت .زض ایٗ ٔغبِؼ ٝضٚاثظ ٕٞعٔبٖ ٚ
ػّی حدٓ ٔؼبٔالت  ٚتغییطات لیٕت ٛ٘ ٚسب٘بت ثبظزٛٔ ٜضز ثطضسی لطاض ٌطفت٘ .تبیح ایٗ تحمیك
اضتجبط ٕٞعٔبٖ ثیٗ حدٓ ٔؼبٔالت  ٚتغییطات لیٕت سٟبْ ٘ ٚیع اضتجبط ٕٞعٔبٖ ثیٗ حدٓ ٔؼبٔالت ٚ
لسض ٔغّك تغییط لیٕت سٟبْ ضا تأییس ٕ٘ٛزٕٞ ،چٙیٗ اضتجبط ثبظذٛضزی (ز ٚعطف )ٝثیٗ حدٓ ٔؼبٔالت
 ٚثبظز ٜسٟبْ ضا ٔٛضز تأییس لطاض زاز أب ایٗ فطضیٛٔ ٝضز تبییس لطاض ٍ٘طفت و ٝحدٓ ٔؼبٔالت تٛضیحزٙٞسٜ
٘ٛسب٘بت ثبظز ٜاست  ٚاعالػبت ثٝغٛضت ٕٞعٔبٖ ث ٝثبظاض ٚاضز ٔیضٛز.
خٟب٘رب٘ی  ٚاسىٙسضی ( ،)1383اثط ثٝوبضٌیطی حس ٘ٛسبٖ لیٕت سٟبْ ضا زض ثٛضس ایطاٖ زض زٚضٜ
ظٔب٘ی یبظزٔ ٜب ٝٞاظ تبضید  1382/07/01تب تبضید  1383/06/01ثب استفبز ٜاظ آظٖٔٞٛبی ٘بپبضأتطیه
ٔمبیسبت ظٚخی ٚیُ وبوسٔ ٚ ٖٛمبیس ٝاحتٕبَ ٔٛفمیت زٌ ٚطٛٔ ٜٚضز ثطضسی لطاض زاز٘س٘ .تبیح پژٞٚص
آٖٞب ٘طبٖ زاز و ٝحس ٘ٛسبٖ لیٕت سٟبْ ثبػث ثٚٝخٛز آٔسٖ تسطی ٘ٛسب٘بت  ٚتأذیط زض ضسیسٖ ثٝ
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لیٕت ٚالؼی سٟبْ زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٔیثبضس ِٚی فطضیٞٝبی ٔطثٛط ث ٝتأثیط حس ٘ٛسبٖ
لیٕت سٟبْ ثط ٚاوٙص ثیص اظ ا٘ساظٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ٔساذّ ٝزض ٔؼبٔالت پصیطفت٘ ٝطس.
لبئٕی ( )1379زض تحمیك ذٛز ث ٝثطضسی ضاثغ ٝحدٓ ٔؼبٔالت  ٚلسض ٔغّك تغییط لیٕت سٟبْ ثط
ضٚی  24ضطوت پط ٔؼبّٔ ٝثٛضسی زض ٔحسٚز ٜظٔب٘ی  74-78پطزاذت٘ .تبیح وّی ایٗ تحمیك ػجبضت
است اظ :تؼساز زفؼبت ٔؼبّٔٞ ٝط س ٟٓثب تؼساز سٟبْ ٔؼبّٔ ٝضس ٜزض ٞط ضٚظ ٕٞجستٍی ٔثجت زاض٘س.
ایٗ ثساٖ ٔؼٙی است و ٝزض ث ٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ،تؼساز ٔؼبٔالت والٖ ثسیبض وٕتط اظ تؼساز
ٔؼبٔالت خعئی است .تؼساز زفؼبت ٔؼبّٔ ٝزض ٞط ضٚظ  ٚتؼساز سٟبْ ٔؼبّٔ ٝضس ٜزض ٞط ضٚظ ثب تغییط
لیٕت سٟبْ زض آٖ ضٚظ ضاثغٔ ٝثجت  ٓٞ ٚخٟتی ثب  ٓٞزاض٘س .تؼساز زفؼبت ٔؼبّٔ ٚ ٝتؼساز سٟبْ ٔؼبّٔٝ
ضس ٜأطٚظ ضاثغ ٓٞ ٝخٟتی ثب تغییط لیٕت فطزا زاضز.
پژٞٚصٞبی تدطثی زض ٔٛضز ٘ٛسب٘بت لیٕت سٟبْ ثٝزِیُ ا٘تمبَ ثرص ػٕس ٜیب لسٕتی اظ سٟبْ
ضطوتٞب ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝایٗ ٘ٛسب٘بت ٔثجت ٞستٙس ٔ ٚؼٕٛالً لیٕت ثبال ٔیضٚز .زض ایٗ غٛضت،
سٟبٔساضاٖ الّیت اظ تغییط سٟبٔساض ػٕس ٜضطوت ثٟطٔ ٜیثط٘س ٔ ٚؼبٔالت ثّٛن ضٚیساز ٔثجتی ثطای
ضطوت ٔحسٛة ٔیضٛز (اػتٕبزی  ٚزٞمب٘ی .)1394 ،ثبضوّی ِٛٞ ٚسض٘س ( )1989اِٚیٗ وسب٘ی ثٛز٘س
و ٝثب ٔغبِؼ ٝلیٕتٌصاضی ثّٛنٞبی سٟبْ ػبزی ضٛاٞس سیستٕبتیه زض ایٗ ٔٛضز فطا ٓٞوطز٘س٘ .تبیح
تحمیكٞبی پیطیٗ ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝثّٛنٞبی سٟبْ ثب غطف ثعضٌی ٘سجت ث ٝلیٕت سٟبْ زض ثٛضس
ٔجبزِٔ ٝیض٘ٛس  ٚا٘ساظ ٜثّٛن ،ذػٛغیبت ذطیساض  ٚذػٛغیبت ضطوت ٞسف ثط ٘ٛسب٘بت لیٕت تأثیط
زاض٘س (اػتٕبزی  ٚزٞمب٘ی.)1394 ،
ثب تٛخ ٝث ٝازثیبت ٘ظطی  ٚاٞساف تحمیك فطضیٞٝب ثٝغٛضت ظیط تسٚیٗ ضسٜا٘س:
فزضیِ اٍل :ثیٗ ٘طخ ضضس لیٕت سٟبْ  ٚلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ،ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
فزضیِ دٍم :ثیٗ حدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ  ٚلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ،ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
فزضیِ سَم :ثیٗ ٔؼیبض ٘مس ض٘ٛسٌی سٟبْ  ٚلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ،ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
فزضیِ چْارم :ثیٗ ثبظز ٜثبظاض سٟبْ  ٚلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ،ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
رٍشضٌاسی پضٍّص
پژٞٚص حبضط ثٝز٘جبَ ثطضسی ضاثغ ٝثیٗ لیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ثب ٘ٛسب٘بت سٟبْ زض ضطوتٞبی
پصیطفت ٝضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ٔیثبضس .ضٚش پژٞٚص اظ ٘ظط ٔبٞیت ٔ ٚحتٛایی اظ ٘ٛع
ٕٞجستٍی  ٚاظ ٘ظط ٞسف وبضثطزی ٔیثبضس  ٚثب استفبز ٜاظ تدعی ٚ ٝتحّیُ ضٌطسی ٖٛچٙس ٔتغیط ٜثٝ
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ٔٙظٛض تؼییٗ ٔیعاٖ اثطٌصاضی ٔتغیطٞبی ٔستمُ ثط ٔتغیط ٚاثست ٝاستفبز ٜضس .اظ ٘ظط ٌطزآٚضی زازٜٞب
 ٚاعالػبت یه تحمیك تٛغیفی ثٛز ٚ ٜثب تٛخ ٝث ٝایٗو ٝزازٜٞبی ٔٛضز استفبز ٜزض آٖ ٚالؼی  ٚتبضیری
استٔ ،یتٛاٖ آٖ ضا اظ ٘ٛع پس ضٚیسازی عجمٝثٙسی ٕ٘ٛز.
اظ آٖخبیی و ٝاعالػبت ٔطثٛط ثٔ ٝتغیطٞبی ایٗ پژٞٚص ضبُٔ ثسیبضی اظ الالْ حسبثساضی ٔٙسضج
زض غٛضتٞبی ٔبِی حسبثطسی ضس ٜضطوتٞب ٔیثبضس ،زازٜٞبی ٔٛضز ٘یبظ اظ غٛضتٞبی ٔبِی ٔٛخٛز
زض سبیتٞبی ٔسیطیت پژٞٚص ،تٛسؼٔ ٚ ٝغبِؼبت اسالٔی ٚاثست ٝث ٝسبظٔبٖ ثٛضس  ٚاٚضاق ثٟبزاض ٚ
ضجى ٝوساَ ،سیستٓٞبی خبٔغ اعالعضسب٘ی ٘بضطأٖ ،طوع پطزاظش اعالػبت ٔبِی ایطاٖ ِٛ ٚحٞبی
فططز ٜسبظٔبٖ ثٛضس  ٚاٚضاق ثٟبزاض ثٝغٛضت زستی استرطاج ٔیضٛز .اظ ایٗض ٚضٚش ٌطزآٚضی زازٜٞب،
ضٚش وتبثرب٘ٝای است.
خبٔؼ ٝآٔبضی پژٞٚص حبضط ضبُٔ وّی ٝضطوتٞبی پصیطفت ٝضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ زض
ثبظ ٜظٔب٘ی پٙدسبِ ،ٝاظ سبَ  1390تب پبیبٖ ٔ 1394یثبضٙس .زض ایٗ ٔغبِؼ ٝثطای ا٘تربة ٕ٘ ٝ٘ٛاظ
ضٚش غطثبٌَطی (حصفی) استفبز ٜضس ٜاست .ثطای ایٗ ٔٙظٛض ٔؼیبضٞبی ظیط زض ٘ظط ٌطفت ٝضس ٚ ٜزض
غٛضتی و ٝیه ضطوت وّیٔ ٝؼیبضٞب ضا احطاظ وطز ٜثبضس ثٝػٛٙاٖ یىی اظ ضطوتٞبی ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربة
ضس ٜاست.
 ضطوتٞبیی و ٝحساوثط تب پبیبٖ اسفٙس ٔب ٜسبَ  1389زض ثٛضس  ٚاٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ پصیطفتٝ
ضسٜا٘س ٘ ٚبْ آٖٞب تب پبیبٖ سبَ  1394اظ فٟطست ضطوتٞبی یبز ضس ،ٜحصف ٘طس ٜثبضس.
 زض ع َٛزٚضٛٔ ٜضز ٘ظط ،سٟبْ آٖٞب ثٝعٛض فؼبَ زض ثٛضس ٔؼبّٔ ٝضس ٜثبضس.
 ثٙٔٝظٛض افعایص لبثّیت ٔمبیس ٝضطوتٞبی ٔٛضز ثطضسی ،زٚضٔ ٜبِی آٖٞب ثبیس ٔٙتٟی ث29 ٝ
اسفٙس ٔب ٜثبضس  ٚزض زٚضٛٔ ٜضز ٔغبِؼ ٝتغییط زٚضٔ ٜبِی ٘ساضت ٝثبضٙس.
 خعء ضطوتٞبی ٚاسغٌٝطی ٔبِی (سطٔبیٌٝصاضیّٞ ،سیِ ،ًٙیعی ٚ ًٙثب٘هٞب  ٚثیٕٞٝب) ثٝزِیُ
ٔتفبٚت ثٛزٖ ػّٕىطز آٖٞب٘ ،جبضٙس.
 اعالػبت ٔٛضز ٘یبظ زض زستطس ثبضس.
پیصفطؼٞب ثٝتطتیت اػٕبَ ضس٘س ،ثسیٗغٛضت وٞ ٝط ضطوتی و ٝزض پیص فطؼ ا َٚلطاض ٌطفتٝ
است ،ثطای ضٕبضش پیصفطؼٞبی ثؼسی ِحبػ ٍ٘طزیس ٜاست .زض ایٗ تحمیك ثؼس اظ اػٕبَ پیصفطؼٞب،
 110ضطوت اظ  19غٙؼت ثبلی ٔب٘س٘س.
ٔسَ ٘ظطی تحمیك ثطٌطفت ٝاظ تحمیك اِعٞطا٘یٌ ،طیٍٛضٛٞ ٚ ٖٚزس ٚ )2013( ٖٛثٝغٛضت ضاثغ1 ٝ
ٔیثبضس.
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ضاثغ)1( ٝ
Price Impactit=α0+α1Valatilityit+α2Ln Turnoverit+α3Momentumit+α4Market Returnit
+α5BAS (Relative)it + α6Sizeit+εit

ٔتغیط ٚاثست ٝایٗ ٔغبِؼ ٝلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ضطوت است ،ثطاسبس تحمیك اِعٞطا٘یٌ ،طیٍٛضٖٚ
ٛٞ ٚزس ،)2013( ٖٛلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ،افعایص ٘بٌٟب٘ی لیٕت ذطیس سٟبْ  ٚیب وبٞص ٘بٌٟب٘ی
لیٕت فطٚش سٟبْ زض حدٓ ظیبز اظ ٔٙظط سطٔبیٌٝصاض است و ٝثٚ ٝاسغ ٝػسْ تغبثك حدٓ سٟبْ
ٔٛضز ٘ظط سطٔبیٌٝصاض ثب حدٓ سٟبْ ٔٛخٛز ثطای ذطیس یب فطٚش ضخ ٔیزٞس.
زض ٚالغ لیٕت ٔؼبٔالت ثّٛنٔ ،ؼبّٔٝای است و ٝتؼساز سٟبْ  ٚحك تمسْ لبثُ ٔؼبّٔ ٝزض آٖ
ثطای ضطوتٞبیی و ٝسطٔبیۀ پبیۀ آٖٞب ثیص اظ یه ٔیّیبضز ػسز است ثعضيتط یب ٔسبٚی ٘یٓ  ٚوٕتط
اظ یه زضغس سطٔبیۀ پبی ٚ ٝثطای ضطوتٞبیی و ٝسطٔبیۀ پبیۀ آٖٞب وٕتط یب ٔسبٚی یه ٔیّیبضز ػسز
است ثعضيتط یب ٔسبٚی یه  ٚوٕتط اظ پٙح زضغس سطٔبیۀ پبیۀ ضطوت ثبضس (آئیٗ٘بٔ ٝاخطایی لبٖ٘ٛ
ثبظاض اٚضاق ثٟبزاض.)1388 ،
زض ایٗ تحمیك ثٙٔٝظٛض سٙدص لیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ،س ٝاثط ٔتفبٚت لیٕت وبُٔ ،لیٕت ٔٛلت ٚ
لیٕت زائٓ ثطٌطفت ٝاظ تحمیك فطی ،ٛٙخبض٘سیه ِ ٚپٛٔ .)2007( ٖٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاست ثٝعٛضی و:ٝ
اثز قیوت کاهل :ضضس ٘سجی لیٕت سٟبْ ضطوت ٘سجت ثٔ 5 ٝؼبّٔ ٝلجُ اظ ثّٛن.
اثز قیوت هَقت :ضضس ٘سجی لیٕت سٟبْ زض ٔ 5ؼبّٔ ٝثؼس اظ ثّٛن ٘سجت ث ٝلیٕت ثّٛن.
اثز قیوت دائن :ضضس ٘سجی لیٕت سٟبْ زض ٔ 5ؼبّٔ ٝثؼس اظ ثّٛن ٘سجت ثٔ 5 ٝؼبّٔ ٝلجُ اظ ثّٛن.
ٔتغیطٞبی ٔستمُ ایٗ ٔغبِؼ٘ ،ٝطخ ضضس لیٕت سٟبْ ،حدٓ ٔؼبٔالت سٟبْٔ ،ؼیبض ٘مسض٘ٛسٌی
سٟبْ  ٚثبظز ٜثبظاض سٟبْ ٔیثبضس.
ًزخ رضد قیوت سْام :ثطاسبس تحمیك اِعٞطا٘یٌ ،طیٍٛضٛٞ ٚ ٖٚزس٘ ،)2013( ٖٛطخ ضضس
لیٕت سٟبْ ،ا٘حطاف ٔؼیبض لیٕت ٔؼبٔالت سٟبْ اظ ضٚظ لجُ اظ ثّٛن تب ِحظٔ ٝؼبّٔ ٝثّٛن است.
حجن هعاهالت سْام :ثطاسبس تحمیك اِعٞطا٘یٌ ،طیٍٛضٛٞ ٚ ٖٚزس ،)2013( ٖٛحدٓ ٔؼبٔالت
سٟبْ ػجبضت است ٘سجت اضظش سٟبْ ٔؼبّٔ ٝضس ٜث ٝاضظش سٟبْ ا٘تطبض یبفت ٝاست  ٚزض ایٗ تحمیك
اظ ٍِبضیتٓ عجیؼی ایٗ ٘سجت استفبز ٜضس ٜاست  ٚتؼطیف ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض اظ حدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ
ػجبضت اظ تؼساز سٟبْ یب لطاضزازٞبیی است و ٝزض زٚض ٜظٔب٘ی ٔؼیٗٔ ،ؼٕٛالً یه ضٚظٔ ،ٜؼبّٔٔ ٝیض٘ٛس.
ًقدضًَدگی سْام :ثطاسبس تحمیك اِعٞطا٘یٌ ،طیٍٛضٛٞ ٚ ٖٚزس٘ ،)2013( ٖٛمسض٘ٛسٌی
سٟبْ ،ثبظز ٜتدٕؼی ضٚظا٘ ٝسٟبْ زض  5ضٚظ ٔؼبٔالتی لجُ اظ ٔؼبّٔ ٝثّٛن است .زض ٚالغ ٘مسض٘ٛسٌی
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سٟبْ ،تٛا٘بیی ثبظاض ثطای خصة حدٓ ػظیٓ ٔؼبٔالت ثس ٖٚایدبز ٘ٛسبٖ ثیص اظ ا٘ساظ ٜزض لیٕت
تؼطیف ٔیضٛز.
باسدُ باسار سْام :ثط اسبس تحمیك فطی ،ٛٙخبض٘سیه ِ ٚپ ،)2007( ٖٛثبظز ٜثبظاض سٟبْ ثطای
ٔؼبٔالت ثّٛن ثطای ٞط یه اظ ٔؼیبضٞبی لیٕت وبُٔ ،لیٕت ٔٛلت  ٚلیٕت زائٓ ثٝعٛض خساٌب٘ٝ
ٔحبسجٔ ٝیضٛز .ثطای لیٕت وبُٔ ،ثبظز ٜثبظاض ػجبضت است اظ زضغس ثبظز ٜسٟبْ اظ  5ضٚظ لجُ اظ ٔؼبّٔٝ
ثّٛن تب ٔؼبّٔ ٝثّٛن .ثطای لیٕت ٔٛلت ،ثبظز ٜثبظاض ػجبضت است اظ زضغس ثبظز ٜسٟبْ زض ٔؼبّٔ ٝثّٛن
تب  5ضٚظ ثؼس اظ ٔؼبّٔ ٝثّٛن  ٚثطای لیٕت زائٓ ،ثبظز ٜثبظاض زضغس ثبظز ٜسٟبْ اظ  5ضٚظ لجُ اظ ثّٛن تب
 5ضٚظ ثؼس اظ آٖ است.
ٔٙظٛض اظ ثبظز ٜسٟبْ ٔدٕٛػٔ ٝعایبی است و ٝزض ع َٛسبَ ث ٝس ٟٓتؼّك ٔیٌیطزٔ ،دٕٛػ ٝایٗ
ٔعایب ضبُٔ ٔٛاضز شیُ است:
 افعایص لیٕت سٟبْ زض آذط سبَ ٔبِی ٘سجت ث ٝاثتسای سبَ ٔبِی ٔٛضز ٔحبسج( ٝتفبٚت ٘طخ اَٚ
 ٚآذط سبَ ٔبِی س ٟٓضطوت).
 سٛز ٘مسی ٘بذبِع ٞط س ٟٓعجك ٔػٛثٔ ٝدٕغ ػٕٔٛی غبحجبٖ سٟبْ و ٝثؼس اظ وسط ٔبِیبت
پطزاذت ٔیٌطزز.
ٔ عایبی ٘بضی اظ حك تمسْ ذطیس سٟبْ و ٝلبثُ تمٛیٓ ث ٝاضظش است.
ٔ عایبی ٘بضی اظ سٛز سٕٟی یب سٟبْ خبیع.ٜ
ٔتغیطٞبی وٙتطِی ایٗ تحمیك ضبُٔ ،زأ ٝٙلیٕت پیطٟٙبزی ذطیس  ٚفطٚش سٟبْ  ٚا٘ساظ ٜضطوت
ٔیثبضس.
داهٌِ قیوت پیطٌْادی خزید ٍ فزٍش :اذتالف لیٕت پیطٟٙبزی ذطیس  ٚفطٚش سٟبْ وٝ
ثٝػٛٙاٖ ٔؼیبض زیٍطی اظ ٘مسض٘ٛسٌی زض ایٗ تحمیك ثٝوبض ٌطفت ٝضس ٜاست  ٚثٝغٛضت زأ٘ ٝٙسجی
لیٕتٞبی پیطٟٙبزی ذطیس  ٚفطٚش ثٝغٛضت ضاثغ ٝضٕبضٔ )2( ٜحبسجٔ ٝیضٛز.
ضاثغ) 2( ٝ

High  Low
 High  Low 


2



ثٝعٛضی و:ٝ
 :Highثٟتطیٗ لیٕت پیطٟٙبزی فطٚش سٟبْ تب لجُ اظ ٔؼبّٔ ٝثّٛن.
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 :Lowثٟتطیٗ لیٕت پیطٟٙبزی ذطیس سٟبْ تب لجُ اظ ٔؼبّٔ ٝثّٛن.
ا٘ساظ :ٜزض ایٗ تحمیك ٔب٘ٙس تحمیك اِعٞطا٘یٌ ،طیٍٛضٛٞ ٚ ٖٚزس ،)2013( ٖٛثٙٔٝظٛض سٙدص
تأثیط ثیص لیٕتٌصاضی سٟبْ  ٚزض ٔمبثُ آٖ ،وٓ اضظشٌصاضی لیٕت سٟبْ اظ ا٘ساظٔ ٜؼبٔالت استفبزٜ
ضس ٜاست وٙٔ ٝدط ث ٝفطٚش یب ذطیس سٟبْ اظ خب٘ت سطٔبیٌٝصاضاٖ ٔیضٛز  ٚثطاسبس ٍِبضیتٓ عجیؼی
تؼساز ٔؼبٔالت ا٘دبْ ضس ٜتب لجُ اظ ِحظ ٝثّٛن ٔحبسجٔ ٝیضٛز.
رٍش تجشیِ ٍ تحلیل اطالعات
ضٚش آٔبض استٙجبعی ٔٛضز استفبز ٜزض ایٗ تحمیك ،ثطاظش ٔسَٞبی ضٌطسی٘ٛی ث ٝضٚش پبُ٘ زیتب
ٔی ثبضس و ٝثطحست ٘ٛع زازٜٞب تّفیمی یب تبثّٛیی ثٛزٖ آٖ تػٕیٓ ٌطفتٔ ٝیضٛز .زازٜٞبی تّفیمی،
زض ٚالغ ثیبٖوٙٙس ٜزازٜٞبی ٔمغؼی زض عی ظٔبٖ است ،یب ثٝػجبضت زیٍط ،ایٗ زازٜٞب حبغُ تطویت
ز ٚزست ٝزازٜٞبی سطی ظٔب٘ی ٔ ٚمغؼی ٔیثبضس .ثب تٛخ ٝث ٝازثیبت تحمیك ٔٛخٛز زض ایٗ پژٞٚص اظ
زازٜٞبی تّفیمی استفبز ٜضس ٜاست.
ثٙبثطایٗ ثطای ایٗو ٝثتٛاٖ ٔطرع ٕ٘ٛز و ٝآیب زازٜٞبی تبثّٛیی یب تّفیمی ثطای ثطآٚضز تبثغ ٔٛضز
٘ظط وبضآٔستط ذٛاٞس ثٛز یب ٘ٝ؟ اظ آظِٔ F ٖٛیٕط (چب )ٚاستفبز ٜضس ٜاست .یؼٙی لجُ اظ ترٕیٗ ٔسَٞب،
الظْ است و ٝضٚش ترٕیٗ (تّفیمی یب تبثّٛیی) ٔطرع ٌطزز .زض غٛضتی و ٝثطاسبس ٘تبیح آظٖٔٛ
چب ٚثطای ٞط یه اظ فطضیٞٝب ،استفبز ٜاظ ضٚش زازٜٞبی پبُ٘ ٔٛضز تأییس ٚالغ ضٛز ،ثٙٔٝظٛض ایٗوٝ
ٔطرع ٌطزز وساْ ضٚش (اثطات ثبثت  ٚیب اثطات تػبزفی) ثطای ثطآٚضز ٔٙبستتط ٔیثبضس اظ آظٖٔٛ
ٞبسٕٗ استفبزٔ ٜیضٛز.
ثطای ٔطبٞساتی و ٝاحتٕبَ آظٔ ٖٛآٖٞب ثیطتط اظ  5زضغس ثبضس یب ثٝػجبضتی زیٍط ،آٔبض ٜآظٖٔٛ
آٖٞب وٕتط اظ آٔبضٍ٘ ٜبض ٜثبضس ،اظ ضٚش تّفیمی استفبزٔ ٜیضٛز  ٚثطای ٔطبٞساتی و ٝاحتٕبَ آظٖٔٛ
آٖٞب وٕتط اظ  5زضغس است ،ثطای ترٕیٗ ٔسَ اظ ضٚش تبثّٛیی استفبزٔ ٜیضٛز .ضٚش تبثّٛیی ذٛز
ثب استفبز ٜاظ زٔ ٚسَ «اثطات تػبزفی» « ٚاثطات ثبثت» ٔیتٛا٘س ا٘دبْ ٌیطز .ثطای تؼییٗ ایٗو ٝاظ
وساْ ٔسَ استفبز ٜضٛز اظ آظٔٞ ٖٛبسٕٗ استفبزٌ ٜطزیس ٜاست.
یافتِّای پضٍّص
زض ثرص آٔبض تٛغیفی ،تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب ثب استفبز ٜاظ ضبذعٞبی ٔطوعی چٔ ٖٛیبٍ٘یٗ ٚ
ٔیب٘ ٚ ٝضبذعٞبی پطاوٙسٌی ا٘حطاف ٔؼیبض ،چٍِٛی  ٚوطیسٌی ا٘دبْ پصیطفت ٝاست .ذالغٚ ٝضؼیت
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آٔبض تٛغیفی ٔطثٛط ثٔ ٝتغیطٞبی ٔسَ پس اظ غطثبٌَطی  ٚحصف زازٜٞبی پطت زض ٍ٘بض ٜضٕبض)1( ٜ
اضائ ٝضس ٜاست.
ًگارُ ضوارُ  :1آٔبض تٛغیفی ٔتغیطٞبی تحمیك
هتغیز

ًواد

تعداد
هطاّدات

هیاًگیي

هیاًِ

اًحزاف
هعیار

کویٌِ بیطیٌِ چَلگی کطیدگی

اثط لیٕت وبُٔ

Total-Impact

550

0/097 0/106

1/869 0/014 0/338 -0/114 0/128

اثط لیٕت ٔٛلت

TemporaryImpact
PermanentImpact

550

0/125 0/111

1/794 -0/070 0/338 -0/114 0/128

550

0/129 0/107

1/829 -0/029 0/337 -0/113 0/128

550

2/905 2/688

1/750 -0/030 4/196 1/128 0/913

550

1/833 -0/106 12/196 8/125 1/177 10/427 10/233

٘مسض٘ٛسٌی سٟبْ

Momentum

550

0/170 0/116

1/806 -0/009 0/338 -0/113 0/131

ثبظزٞی ثبظاض
سٟبْ
زأ ٝٙلیٕت
پیطٟٙبزی ذطیس
 ٚفطٚش

MarketReturn

550

0/081 0/036

1/733 -0/005 0/111 -0/041 0/045

Bas

550

0/194 0/255

1/777 0/004 0/296 0/214 0/024

Size

550

9/951 10/114

1/818 0/055 12/196 8/119 1/178

اثط لیٕت زائٓ

٘طخ ضضس لیٕت
سٟبْ
حدٓ ٔؼبٔالت
Ln-Turnover
سٟبْ
Volatility

ا٘ساظ ٜضطوت

ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی ٍ٘بض ٜضٕبض )1( ٜاثط لیٕت وبُٔ ٔؼبٔالت ثّٛن ثٝعٛض سبِیب٘ ٝثب ٔیبٍ٘یٗ
 ٚ 0/106ا٘حطاف ٔؼیبض  0/128ثطآٚضز ضس ٜاست .ایٗ ضبذعٞبی ثطای اثط لیٕت ٔٛلت ثٝتطتیت
ثطاثط ثب  0/128 ٚ 0/111ثٛز ٚ ٜثطای اثط لیٕت زائٓ ٘یع ثٝتطتیت ثطاثط ثب  0/128 ٚ 0/107ثٛز ٜاست.
ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ضبذعٞب ث٘ٝظط ٔیضسس و ٝاذتالف لبثُ ٔالحظٝای ثیٗ اثطات لیٕتٞبی وبُٔ،
زائٓ ٛٔ ٚلت ٚخٛز ٘ساضت ٝثبضس٘ .طخ ضضس لیٕت سٟبْ ضطوتٞب عی سبَٞبی ٔٛضز ٔغبِؼ ٝثب ٔیبٍ٘یٗ
 2/688ثطآٚضز ضس ٜاستٕٞ .چٙیٗ ٍِبضیتٓ حدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ ٘یع ثب ٔیبٍ٘یٗ  ٚ 10/233ا٘حطاف
ٔؼیبض  1/177ثطآٚضز ضس ٜاستٔ .یبٍ٘یٗٞبی ٔؼیبض ٘مسض٘ٛسٌی سٟبْ  ٚثبظز ٜثبظاض ضطوتٞب عی سبَٞبی
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ٔٛضز ٔغبِؼ ٝثطاثط ثب  0/036 ٚ 0/116ثٛز ٜاستٕٞ .چٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ زأ ٝٙلیٕت پیطٟٙبزی ذطیس ٚ
فطٚش سٟبْ ثطاثط ثب ٔ ٚ 0/255یبٍ٘یٗ ا٘ساظ ٜضطوت ثطاثط ثب  10/114ثطآٚضز ضس ٜاست .ثب تٛخ ٝثٝ
ضبذع ٞبی چٍِٛی  ٚوطیسٌی ٔطبٞسٔ ٜی ضٛز و ٝچٍِٛی تٕبٔی ٔتغیطٞب تمطیجب ٘عزیه ث ٝغفط
ثٛز ٜأب ٔؼیبض وطیسٌی آٟ٘ب زض لیبس ثب تٛظیغ ٘طٔبَ اظ ٔمساض  3اذتالف ظیبزی زاضت ٝاست و٘ ٝطبٖ
اظ پطاوٙسٌی ثیطتط زازٞ ٜب  ٚاضتفبع وٕتط ٔٙحٙی تٛظیغ آٟ٘ب ٘سجت ث ٝتٛظیغ ٘طٔبَ زاضز.
هاًایی هتغیزّای پضٍّص
ثٙٔٝظٛض ثطضسی ٔب٘بیی ٔتغیطٞبی پژٞٚص اظ آظٖٔٞٛبی ِٛیٗ ِیٗ  ٚچ ،ٛزیىی فِٛط تؼٕیٓ یبفت،ٝ
فیّیپس پط ٚ ٖٚایٓ پسطاٖ  ٚضیٗ استفبز ٜضس ٜاست .تٕبْ ایٗ آظٖٔٞٛب ثٝعٛض ٔطتطن ،فطضیٝ
ٚخٛز ضیطٚ ٝاحس زض ٔمبزیط سطی ضا ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ٔیزٙٞس .زض غٛضتیو ٝفطضی ٝغفط آظٔٔ ٖٛجٙی
ثط ٚخٛز ضیطٚ ٝاحس زض ٔمبزیط سطی ضز ٌطزز ٔیتٛاٖ پصیطفت و ٝسطیٞبی ٔٛضز ٔغبِؼٔ ،ٝب٘ب ٞستٙس
 ٚزض غیط ایٗ غٛضت ثبیس اظ ضٚشٞبیی چ ٖٛتفبضٌُیطی ،ضٌطسی٘ٛی ثط ضٚی ظٔبٖ  ٚیب تجسیالت
ثبوس  ٚوبوس استفبزٕٛ٘ ٜز .اظ آ٘دب و٘ ٝتبیح تٕبْ ایٗ آظٖٔٞٛب ثطای ٔتغیطٞبی تحمیك یىسبٖ
ثٛز ،ٜتٟٙب ٘تبیح آظٔ ٖٛزیىی فِٛط تؼٕیٓیبفت ٝاضائ ٝضس ٜاست٘ .تبیح ایٗ آظٔ ٖٛزض ٍ٘بض ٜضٕبض)2( ٜ
اضائ ٝضس ٜاست .فطضیٞٝبی غفط ٔ ٚمبثُ زض ایٗ آظٔ ٖٛثٝغٛضت ظیط تؼطیف ٔیض٘ٛس.
 :H0ضیطٚ ٝاحس ٚخٛز زاضز  ٚسطی ظٔب٘ی ٔب٘ب ٘یست
 :H1ضیطٚ ٝاحس ٚخٛز ٘ساضز  ٚسطی ظٔب٘ی ٔب٘ب است
ًگارُ ضوارُ ٘ :2تبیح آظٔ ٖٛزیىی فِٛط تؼٕیٓ یبفتٔ ٝتغیطٞبی تحمیك
ًواد

لیٕت وبُٔ
لیٕت ٔٛلت
لیٕت زائٓ
٘طخ ضضس لیٕت سٟبْ
حدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ
٘مسض٘ٛسٌی سٟبْ
ثبظز ٜثبظاض سٟبْ
زأ ٝٙلیٕت پیطٟٙبزی ذطیس  ٚفطٚش
ا٘ساظٜ

آهارُ آسهَى

سطح هعٌاداری ()Sig

377/894
353/985
344/499
346/213
348/730
413/473
355/146
322/919
368/170

P-Value < 0/0001
P-Value < 0/0001
P-Value < 0/0001
P-Value < 0/0001
P-Value < 0/0001
P-Value < 0/0001
P-Value < 0/0001
P-Value < 0/0001
P-Value < 0/0001
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ٕٞبٖعٛض وٍ٘ ٝبض ٜضٕبض٘ )2( ٜطبٖ ٔیزٞس ،سغٛح ٔؼٙبزاضی آظٔ ٖٛزیىی فِٛط ثطای تؼییٗ
ٔب٘بیی ٞط یه اظ ٔتغیطٞبی تحمیك اظ ذغبی ٘ٛع ا 0/05 َٚوٛچىتط است  ٚزض ٘تید ٝفطضی ٝغفط
آٔبضی آظٔٔ ٖٛجٙی ثط ٚخٛز ضیطٚ ٝاحس ضز ضسٔ ٚ ٜیتٛاٖ پصیطفت و ٝسطیٞبی ٔٛضز ٔغبِؼ ٝزض ایٗ
سغح ذغب ٔب٘ب ٞستٙس.
آسهَى فزضیِّای پضٍّص
زض ایٗ ثرصٔ ،سَ ٘ظطی پژٞٚص ثطای ٞط یه اظ اثطات لیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ثٝعٛض خساٌب٘ٝ
ثطاظش زاز ٜضس ٜاست .اظ ایٗضٞ ٚط یه اظ فطضیٞٝبی تحمیك ثب تٛخ ٝثٞ ٝط یه اظ ٔؼیبضٞبی اثط
لیٕت وبُٔ ،اثط لیٕت ٔٛلت  ٚاثط لیٕت زائٓ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٔیٌیط٘س .ثب تٛخ ٝث ٝثطاظش خساٌب٘ٝ
ٔسَ ضٌطسی٘ٛی تحمیك ثطای ٞط یه اظ اثطات لیٕتی ٔصوٛض ،آظٔ ٖٛچب٘ ٚیع زض خٟت تؼییٗ تبثّٛیی یب
تّفیمی ثٛزٖ ٔسَ ثطای ٞط یه اظ ایٗ اثطات ا٘دبْ ضس ٜاست و٘ ٝتبیح آٖ ثٝضطح ٍ٘بض ٜضٕبض)3( ٜ
ثٛز ٜاست .فطضیٞٝبی غفط ٔ ٚمبثُ زض ایٗ آظٔ ٖٛثٝغٛضت ظیط تؼطیف ٔیض٘ٛس.
ٔ :H0سَ تّفیمی وبضاتطٔ ،سَ تبثّٛیی است
ٔ :H1سَ تبثّٛیی وبضاتطٔ ،سَ تّفیمی است
ًگارُ ضوارُ ٘ :3تبیح آظٔ ٖٛچب ٚثطای ٔسَ ٞبی تحمیك
هدل تحقیق

هقدار آهارُ

درجِ آسادی

سطح احتوال

اثط لیٕت وبُٔ
اثط لیٕت ٔٛلت
اثط لیٕت زائٓ

0/7314
0/7314
0/7314

()515،28
()515،28
()515،28

0/842
0/842
0/842

ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی آظٔ ٖٛچبٔ ٚطبٞسٔ ٜیضٛز و٘ ٝتبیح ایٗ آظٔ ٖٛثطای ٞط سٔ ٝسَ تحمیك،
تب س ٝضلٓ اػطبض یىسبٖ ثٛز ٜاست .ثٙبثط ثعضٌتط ثٛزٖ سغح ٔؼٙبزاضی آظٔ;0/842( ٖٛسغح احتٕبَ)
اظ ذغبی ٘ٛع ا 0/05 َٚفطؼ ٔٙبست ثٛزٖ ٔسَ تّفیمی زض ٞط سٔ ٝسَ تحمیك ضز ٕ٘یٌطزز .ثٙبثطایٗ
ثطای ا٘دبْ آظٔ ٖٛفطضیٞٝبی تحمیك اظ ثطاظش ٔسَ ضٌطسی٘ٛی ث ٝضٚش زازٜٞبی تّفیمی استفبزٔ ٜیضٛز.

پژٞٚصٞبی ٘ٛیٗ زض حسبثساضی  ٚحسبثطسی ،زٚض ٜا ،َٚضٕبض ٜسٝ
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هدل اثزات قیوت کاهل
زض ایٗ ثرص ٘تبیح ٔسَ ضٌطسی٘ٛی تحمیك ثطای ٔتغیط ٚاثست ٝاثط لیٕت وبُٔ ٔؼبٔالت ثّٛن
اضائ ٝضس ٜاستٍ٘ .بض ٜضٕبض )4( ٜیبفتٞٝبی ٔسَ زض ایٗ ثرص ضا ٘طبٖ ٔیزٞس .فطضیٞٝبی غفط ٚ
ٔمبثُ زض آظٔٔ ٖٛؼٙبزاضی اثطات ٔتغیطٞبی ٔستمُ (ثطای پبسد ث ٝفطضیٞٝبی تحمیك) ث ٝایٗ غٛضت
تؼطیف ٔیض٘ٛس.
H 0 : Bi  0
i  1,2,3,4

H1 : Bi  0

ًگارُ ضوارُ ٔ :4سَ اثطات لیٕت وبُٔ ٔؼبٔالت ثّٛن
ًواد

٘طخ ضضس لیٕت سٟبْ
حدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ
٘مس ض٘ٛسٌی سٟبْ
ثبظزٞی ثبظاض سٟبْ
زأ ٝٙلیٕت پیطٟٙبزی ذطیس  ٚفطٚش
ا٘ساظٜ
ػسز ثبثت

ًواد
تأثیز
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B0

ضزیب

آهارُ t

سطح احتوال

رابطِ

0/0032
0/0063
0/0868
-0/1164
-0/4480
0/0106
0/0323

0/8632
2/1424
8/8716
-2/2457
-2/5313
4/5611
0/4824

0/3884
0/0326
0/0001
0/0251
0/0116
0/0001
0/6297

ٔؼٙبزاض است
ٔؼٙبزاض است
ٔؼٙبزاض است
ٔؼٙبزاض است
ٔؼٙبزاض است
ٔؼٙبزاض است
ٔؼٙبزاض ٘یست

ثطاسبس یبفتٞٝبی ٍ٘بض ٜضٕبضٔ )5( ٜتغیطٞبی حدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ (;0/0326سغح احتٕبَ)،
٘مسض٘ٛسٌی سٟبْ (;0/0001سغح احتٕبَ)  ٚثبظز ٜثبظاض سٟبْ (;0/0251سغح احتٕبَ) زاضای اثطٌصاضی
ٔؼٙبزاضی ثط لیٕت وبُٔ ٔؼبٔالت ثّٛن ثٛزٜا٘س زض حبِیو٘ ٝطخ ضضس لیٕت سٟبْ (;0/3884سغح
احتٕبَ) اثطٌصاضی ٔؼٙبزاضی ثط لیٕت وبُٔ ٔؼبٔالت ثّٛن ٘ساضت ٝاستٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝضطایت
تأثیط ثطآٚضز ضس ٜز ٚضبذع حدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ ٘ ٚمسض٘ٛسٌی سٟبْ زاضای تأثیط ٔستمیٓ  ٚضبذع
ثبظز ٜثبظاض سٟبْ زاضای تأثیط ٔؼىٛس ثط لیٕت وبُٔ ٔؼبٔالت ثّٛن ثٛزٜا٘س .ثٙبثطایٗ ٔسَ ثطآٚضز ضسٜ
زض ایٗ ٍ٘بض ٜضا ٔیتٛاٖ ثٝغٛضت ضاثغ ٝضٕبض )3( ٜثبظ٘ٛیسی وطز.
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ضاثغ)3( ٝ
Total Impactit= 0.0323+0.0032 Valatilityit+0.0063 Ln Turnoverit+ 0.0868
Momentumit +0.1164 Market Returnit-0.4480 BAS (Relative)it+0.0106 Ln Sizeit

ٍ٘بض ٜضٕبض٘ )5( ٜتبیح آظٖٔٞٛب  ٚضبذعٞبی ٘یىٛیی ثطاظش ٔسَ ضٌطسی٘ٛی فٛق ضا ٘طبٖ ٔیزٞس.
ًگارُ ضوارُ  :5ضبذع ٞبی ٘یىٛیی ثطاظش ٔسَ لیٕت وبُٔ
ضاخص

ضطیت تؼییٗ اغالح ضسٜ
آٔبض F ٜتحّیُ ٚاضیب٘س
سغح ٔؼٙبزاضی ٔسَ
آٔبض ٜزٚضثیٗ ٚاتسٖٛ
آظٔ٘ ٖٛطٔبَ ثٛزٖ اخعاء ذغب

بزآٍرد

0/3276
3/6013
0/0016
2/052
0/9875

ثب تٛخ ٝث ٝسغح ٔؼٙبزاضی ٔسَ و ٝوٛچىتط اظ ذغبی ٘ٛع ا 0/05 َٚاست ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت
ؤ ٝسَ ضٌطسی٘ٛی ثطاظش زاز ٜضس ٜزض ایٗ سغح ذغب ٔؼٙبزاض ثٛز ٜاست  ٚثٙبثط ضطیت تؼییٗ اغالح
ضسٔ ٜسَ ثب استفبز ٜاظ ٔتغیطٞبی ٔستمُ تحمیك ٔیتٛاٖ تب  32/76زضغس اظ تغییطات ٔٛخٛز زض اثط
لیٕت وبُٔ ٔؼبٔالت ثّٛن ضا تجییٗ ٕ٘ٛزٕٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض ٜزٚضثیٗ ٚاتس ٖٛزض خٟت تأییس
استمالَ اخعاء ذغب ثیٗ ٔمبزیط تدطثی  1/5تب  2/5ثطآٚضز ضس ٜو٘ ٝطبٖ اظ استمالَ اخعای ذغب زاضز.
ٕٞچٙیٗ سغح ٔؼٙبزاضی آظٔ ٖٛخبضن-ثطا ثطای تأییس ٘طٔبَ ثٛزٖ اخعای ذغب ٘یع ثعضٌتط اظ ذغبی
٘ٛع ا 0/05 َٚثٛز٘ ٚ ٜطبٖ ٔیزٞس و ٝاخعای ذغبی ٔسَ زاضای تٛظیغ تدطثی ٘طٔبَ ثٛزٜا٘س .اظ ایٗ
ضٔ ٚفطٚضبت اِٚی ٝضٌطسی٘ٛی ثطای ایٗ ٔسَ ثطلطاض ثٛزٔ ٚ ٜسَ لبثُ استٙبز است.
هدل اثزات قیوت هَقت
زض ایٗ ثرص ٘تبیح ٔسَ ضٌطسی٘ٛی تحمیك ثطای ٔتغیط ٚاثست ٝاثط لیٕت ٔٛلت ٔؼبٔالت ثّٛن
اضائ ٝضس ٜاستٍ٘ .بض ٜضٕبض )6( ٜیبفتٞٝبی ٔسَ زض ایٗ ثرص ضا ٘طبٖ ٔیزٞس .فطضیٞٝبی غفط ٚ
ٔمبثُ زض آظٔٔ ٖٛؼٙبزاضی اثطات ٔتغیطٞبی ٔستمُ (ثطای پبسد ث ٝفطضیٞٝبی تحمیك) ثٝغٛضت ظیط
تؼطیف ٔیض٘ٛس.
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H 0 : Bi  0
i  1,2,3,4

H1 : Bi  0

ًگارُ ضوارُ ٔ :6سَ اثطات لیٕت ٔٛلت ٔؼبٔالت ثّٛن
ًواد

٘طخ ضضس لیٕت سٟبْ
حدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ
٘مس ض٘ٛسٌی سٟبْ
ثبظزٞی ثبظاض سٟبْ
زأ ٝٙلیٕت پیطٟٙبزی ذطیس  ٚفطٚش
ا٘ساظٜ
ػسز ثبثت

ًواد
تأثیز
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B0

ضزیب

آهارُ t

سطح احتوال

رابطِ

0/0054
0/0005
0/0185
-0/1943
0/1132
0/0033
0/0363

1/7761
0/1641
5/4165
-2/8921
0/4357
2/0552
0/5363

0/0763
0/8697
0/0001
0/0040
0/6632
0/0291
0/5919

ٔؼٙبزاض ٘یست
ٔؼٙبزاض ٘یست
ٔؼٙبزاض است
ٔؼٙبزاض است
ٔؼٙبزاض ٘یست
ٔؼٙبزاض است
ٔؼٙبزاض ٘یست

ثطاسبس یبفتٞٝبی ٍ٘بض ٜضٕبضٔ )6( ٜتغیطٞبی ٘مسض٘ٛسٌی سٟبْ (;0/0001سغح احتٕبَ)  ٚثبظزٜ
ثبظاض سٟبْ (;0/0040سغح احتٕبَ) زاضای اثطٌصاضی ٔؼٙبزاضی ثط لیٕت ٔٛلت ٔؼبٔالت ثّٛن ثٛزٜا٘س،
زض حبِی و ٝحدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ (;0/8697سغح احتٕبَ) ٘ ٚطخ ضضس لیٕت سٟبْ (;0/0763سغح
احتٕبَ) اثطٌصاضی ٔؼٙبزاضی ثط لیٕت ٔٛلت ٔؼبٔالت ثّٛن ٘ساضت ٝاستٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝضطایت
تأثیط ثطآٚضز ضس ٜضبذع ٘مسض٘ٛسٌی سٟبْ زاضای تأثیط ٔستمیٓ  ٚضبذع ثبظزٞی ثبظاض سٟبْ زاضای
تأثیط ٔؼىٛس ثط لیٕت ٔٛلت ٔؼبٔالت ثّٛن ثٛزٜا٘س .ثٙبثطایٗ ٔسَ ثطآٚضز ضس ٜزض ایٗ ٍ٘بض ٜضا ٔی-
تٛاٖ ثٝغٛضت ضاثغ ٝضٕبض )4( ٜثبظ٘ٛیسی وطز.
ضاثغ)4( ٝ
Temporary Impactit= 0.0363+0.0054 Valatilityit+0.0005 Ln Turnoverit+ 0.0185
Momentumit - 0.1943 Market Returnit-0.1132 BAS (Relative)it+0.0033 Ln Sizeit

ٍ٘بض ٜضٕبض٘ )7( ٜتبیح آظٖٔٞٛب  ٚضبذعٞبی ٘یىٛیی ثطاظش ٔسَ ضٌطسی٘ٛی فٛق ضا ٘طبٖ ٔیزٞس.
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ضاثغ ٝثیٗ ٔؼبٔالت ثّٛن ثب ٘ٛسب٘بت لیٕت سٟبْ

ًگارُ ضوارُ  :7ضبذعٞبی ٘یىٛیی ثطاظش ٔسَ لیٕت ٔٛلت
ضاخص

بزآٍرد

ضطیت تؼییٗ اغالح ضسٜ
آٔبض F ٜتحّیُ ٚاضیب٘س
سغح ٔؼٙبزاضی ٔسَ
آٔبض ٜزٚضثیٗ ٚاتسٖٛ
آظٔ٘ ٖٛطٔبَ ثٛزٖ اخعاء ذغب

0/1037
2/3406
0/0237
2/061
0/3966

ثب تٛخ ٝث ٝسغح ٔؼٙبزاضی ٔسَ و ٝوٛچىتط اظ ذغبی ٘ٛع ا 0/05 َٚاست ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت
ؤ ٝسَ ضٌطسی٘ٛی ثطاظش زاز ٜضس ٜزض ایٗ سغح ذغب ٔؼٙبزاض ثٛز ٜاست  ٚثٙبثط ضطیت تؼییٗ اغالح
ضسٔ ٜسَ ثب استفبز ٜاظ ٔتغیطٞبی ٔستمُ تحمیك ٔیتٛاٖ تب  10/37زضغس اظ تغییطات ٔٛخٛز زض اثط
لیٕت ٔٛلت ٔؼبٔالت ثّٛن ضا تجییٗ ٕ٘ٛزٕٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض ٜزٚضثیٗ ٚاتس ٖٛزض خٟت تأییس استمالَ
اخعاء ذغب ثیٗ ٔمبزیط تدطثی  1/5تب  2/5ثطآٚضز ضس ٜو٘ ٝطبٖ اظ استمالَ اخعای ذغب زاضزٕٞ .چٙیٗ
سغح ٔؼٙبزاضی آظٔ ٖٛخبضن  -ثطا ثطای تأییس ٘طٔبَ ثٛزٖ اخعای ذغب ٘یع ثعضٌتط اظ ذغبی ٘ٛع اَٚ
 0/05ثٛز٘ ٚ ٜطبٖ ٔیزٞس و ٝاخعای ذغبی ٔسَ زاضای تٛظیغ تدطثی ٘طٔبَ ثٛزٜا٘س .اظ ایٗضٔ ٚفطٚضبت
اِٚی ٝضٌطسی٘ٛی ثطای ایٗ ٔسَ ثطلطاض ثٛزٔ ٚ ٜسَ لبثُ استٙبز است.
هدل اثزات قیوت دائن
زض ایٗ ثرص ٘تبیح ٔسَ ضٌطسی٘ٛی تحمیك ثطای ٔتغیط ٚاثست ٝاثط لیٕت زائٓ ٔؼبٔالت ثّٛن اضائ ٝضسٜ
استٍ٘ .بض ٜضٕبض )8( ٜیبفتٞٝبی ٔسَ زض ایٗ ثرص ضا ٘طبٖ ٔیزٞس .فطضیٞٝبی غفط ٔ ٚمبثُ زض آظٖٔٛ
ٔؼٙبزاضی اثطات ٔتغیطٞبی ٔستمُ (ثطای پبسد ث ٝفطضیٞٝبی تحمیك) ثٝغٛضت ظیط تؼطیف ٔیض٘ٛس.
H 0 : Bi  0
i  1,2,3,4

H1 : Bi  0

پژٞٚصٞبی ٘ٛیٗ زض حسبثساضی  ٚحسبثطسی ،زٚض ٜا ،َٚضٕبض ٜسٝ
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ًگارُ ضوارُ ٔ :8سَ اثطات لیٕت زائٓ ٔؼبٔالت ثّٛن
ًواد

ًواد

تأثیز

٘طخ ضضس لیٕت سٟبْ
حدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ
٘مس ض٘ٛسٌی سٟبْ
ثبظزٞی ثبظاض سٟبْ
زأ ٝٙلیٕت پیطٟٙبزی ذطیس  ٚفطٚش
ا٘ساظٜ
ػسز ثبثت

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B0

ضزیب

آهارُ t

سطح احتوال

رابطِ

-0/0017
0/0016
-0/0005
0/1254
-0/0001
-0/0017
0/1084

-3/2459
2/5610
-2/7184
2/5203
-0/0008
-0/4744
2/5095

0/0158
0/0451
0/0353
0/0438
0/9993
0/0635
0/0131

ٔؼٙبزاض است
ٔؼٙبزاض است
ٔؼٙبزاض است
ٔؼٙبزاض است
ٔؼٙبزاض ٘یست
ٔؼٙبزاض ٘یست
ٔؼٙبزاض است

ثطاسبس یبفتٞٝبی ٍ٘بض ٜضٕبضٞ )8( ٜط یه اظ ٔتغیطٞبی ٘طخ ضضس لیٕت سٟبْ (;0/0158سغح
احتٕبَ) ،حدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ (;0/0451سغح احتٕبَ)٘ ،مسض٘ٛسٌی سٟبْ (;0/0353سغح احتٕبَ)
 ٚثبظز ٜثبظاض سٟبْ (;0/0438سغح احتٕبَ) زاضای اثطٌصاضی ٔؼٙبزاضی ثط لیٕت زائٓ ٔؼبٔالت ثّٛن
ثٛزٜا٘س .ثب تٛخ ٝث ٝضطایت تأثیط ثطآٚضز ضس ،ٜضبذعٞبی ٘طخ ضضس لیٕت سٟبْ ٘ ٚمسض٘ٛسٌی سٟبْ
زاضای تأثیط ٔؼىٛس  ٚضبذعٞبی حدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ  ٚثبظز ٜثبظاض سٟبْ زاضای تأثیط ٔستمیٓ ثط
لیٕت زائٓ ٔؼبٔالت ثّٛن ثٛزٜا٘س .ثٙبثطایٗ ٔسَ ثطآٚضز ضس ٜزض ایٗ ٍ٘بض ٜضا ٔیتٛاٖ ثٝغٛضت ضاثغٝ
ضٕبض )5( ٜثبظ٘ٛیسی وطز.
ضاثغ)5( ٝ
Permanent Impactit= 0.1084+0.0017 Valatilityit+0.0016 Ln Turnoverit - 0.0005
Momentumit - 0.1254 Market Returnit-0.0001 BAS (Relative)it+0.0017 Ln Sizeit

ٍ٘بض ٜضٕبض٘ )9( ٜتبیح آظٖٔٞٛب  ٚضبذعٞبی ٘یىٛیی ثطاظش ٔسَ ضٌطسی٘ٛی فٛق ضا ٘طبٖ ٔیزٞس.
ًگارُ ضوارُ  :9ضبذعٞبی ٘یىٛیی ثطاظش ٔسَ لیٕت زائٓ
ضاخص

ضطیت تؼییٗ اغالح ضسٜ
آٔبض F ٜتحّیُ ٚاضیب٘س
سغح ٔؼٙبزاضی ٔسَ
آٔبض ٜزٚضثیٗ ٚاتسٖٛ
آظٔ٘ ٖٛطٔبَ ثٛزٖ اخعاء ذغب

بزآٍرد

0/2375
3/3129
0/0193
2/120
0/5586
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ثب تٛخ ٝث ٝسغح ٔؼٙبزاضی ٔسَ و ٝوٛچىتط اظ ذغبی ٘ٛع ا 0/05 َٚاست ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت
ؤ ٝسَ ضٌطسی٘ٛی ثطاظش زاز ٜضس ٜزض ایٗ سغح ذغب ٔؼٙبزاض ثٛز ٜاست  ٚثٙبثط ضطیت تؼییٗ اغالح
ضسٔ ٜسَ ثب استفبز ٜاظ ٔتغیطٞبی ٔستمُ تحمیك ٔیتٛاٖ تب  23/75زضغس اظ تغییطات ٔٛخٛز زض اثط
لیٕت زائٓ ٔؼبٔالت ثّٛن ضا تجییٗ ٕ٘ٛزٕٞ .چٙیٗ ٔمساض آٔبض ٜزٚضثیٗ ٚاتس ٖٛزض خٟت تأییس استمالَ
اخعاء ذغب ثیٗ ٔمبزیط تدطثی  1/5تب  2/5ثطآٚضز ضس ٜو٘ ٝطبٖ اظ استمالَ اخعای ذغب زاضزٕٞ .چٙیٗ
سغح ٔؼٙبزاضی آظٔ ٖٛخبضن-ثطا ثطای تأییس ٘طٔبَ ثٛزٖ اخعای ذغب ٘یع ثعضٌتط اظ ذغبی ٘ٛع اَٚ
 0/05ثٛز٘ ٚ ٜطبٖ ٔیزٞس و ٝاخعای ذغبی ٔسَ زاضای تٛظیغ تدطثی ٘طٔبَ ثٛزٜا٘س .اظ ایٗضٔ ٚفطٚضبت
اِٚی ٝضٌطسی٘ٛی ثطای ایٗ ٔسَ ثطلطاض ثٛزٔ ٚ ٜسَ لبثُ استٙبز است.
ًتایج آسهَى فزضیِّای تحقیق
زض ایٗ ثرص ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی ٞط یه اظ ٔسَٞبی ضٌطسی٘ٛی فٛق ،پبسد فطضیٞٝبی تحمیك
اضائ ٝضس ٜاست.
فزضیِ اٍل :ثیٗ ٘طخ ضضس لیٕت سٟبْ  ٚلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ،ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثطآٚضز ٔسَٞبی ضٌطسی٘ٛی ثطای اثطات لیٕت وبُٔٛٔ ،لت  ٚزائٓ ٔطبٞس ٜضس
و٘ ٝطخ ضضس لیٕت سٟبْ ثب ٞیچ یه اظ اثطات لیٕت وبُٔ ٛٔ ٚلت ٔؼبٔالت ثّٛن ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی
٘ساضت ٝزض حبِیو ٝضاثغ ٝآٖ ثب لیٕت زائٓ ٔؼبٔالت ثّٛن ٔؼٙبزاض ثٛز ٜاست .ثٙبثطایٗ فطضی ٝا َٚتحمیك
ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفت ٝاست.
فزضیِ دٍم :ثیٗ حدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ  ٚلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ،ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثطآٚضز ٔسَٞبی ضٌطسی٘ٛی ثطای اثطات لیٕت وبُٔٛٔ ،لت  ٚزائٓ ٔطبٞس ٜضس
و ٝحدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ ثب اثط لیٕت ٔٛلت ٔؼبٔالت ثّٛن ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٘ساضت ٝزض حبِی و ٝضاثغٝ
آٖ ثب لیٕت زائٓ  ٚلیٕت وبُٔ ٔؼبٔالت ثّٛن ٔؼٙبزاض ثٛز ٜاست .ثٙبثطایٗ فطضی ٝز ْٚتحمیك ٔٛضز
تأییس لطاض ٌطفت ٝاست.
فزضیِ سَم :ثیٗ ٔؼیبض ٘مسض٘ٛسٌی سٟبْ  ٚلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ،ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثطآٚضز ٔسَٞبی ضٌطسی٘ٛی ثطای اثطات لیٕت وبُٔٛٔ ،لت  ٚزائٓ ٔطبٞس ٜضس
و٘ ٝمسض٘ٛسٌی سٟبْ ثب تٕبٔی اثطات لیٕت وبُٔٛٔ ،لت  ٚزائٓ ٔؼبٔالت ثّٛن ،ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی زاضتٝ
است .ثٙبثطایٗ فطضی ٝس ْٛتحمیك ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفت ٝاست.
فزضیِ چْارم :ثیٗ ثبظز ٜثبظاض سٟبْ  ٚلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ،ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
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ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثطآٚضز ٔسَ ٞبی ضٌطسی٘ٛی ثطای اثطات لیٕت وبُٔٛٔ ،لت  ٚزائٓ ٔطبٞسٜ
ضس و ٝثبظزٞی ثبظاض سٟبْ ثب تٕبْ اثطات لیٕت وبُٔٛٔ ،لت  ٚزائٓ ٔؼبٔالت ثّٛن ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی زاضتٝ
است .ثٙبثطایٗ فطضی ٝچٟبضْ تحمیك ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفت ٝاست.
ًگارُ ضوارُ  :11ذالغ٘ ٝتبیح آظٔ ٖٛفطضیٞٝبی تحمیك
ضزح فزضیِ

ًتیجِ

ثیٗ ٘طخ ضضس لیٕت سٟبْ  ٚلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
ثیٗ حدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ  ٚلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
ثیٗ ٔؼیبض ٘مس ض٘ٛسٌی سٟبْ  ٚلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
ثیٗ ثبظزٞی ثبظاض سٟبْ  ٚلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.

تأییس
تأییس
تأییس
تأییس

ًتیجِگیزی ٍ پیطٌْادّا
زض پژٞٚص حبضط ضاثغ ٝثیٗ ٘ٛسب٘بت سٟبْ ثب لیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن زض ضطوتٞبی پصیطفت ٝضسٜ
زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ عی سبَٞبی  1390تب پبیبٖ ٛٔ 1394ضز اضظیبثی لطاض ٌطفت .زض ایٗ تحمیك
چٟبض فطضیٞٝب تسٚیٗ  110 ٚضطوت اظ  19غٙؼت ثب استفبز ٜاظ ثطاظش ٔسَ ضٌطسی ٖٛذغی چٙسٌب٘ٝ
ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفتٙس .ثٙٔٝظٛض آظٔ ٖٛفطضیٞٝبی تحمیك ،لیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن زض س ٝخعء لیٕت
ٔٛلت ،لیٕت زائٓ  ٚلیٕت وبُٔ ٔؼبٔالت ثّٛن ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفت .ثسیٗخٟت ٞط یه اظ
فطضیٞٝبی تحمیك ثطای ٞط س ٝخعء لیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ثٝعٛض خساٌب٘ٛٔ ٝضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفت
و ٝذالغ٘ ٝتبیح ثٝضطح ظیط ثٛز ٜاست:
٘تبیح آظٔ ٖٛفطضی ٝا ،َٚیبفتٞٝبی حبغُ اظ ثطاظش ٔسَٞبی ضٌطسی٘ٛی ثطای اثطات لیٕت وبُٔ،
ٔٛلت  ٚزائٓ ٘طبٖ زاز و٘ ٝطخ ضضس لیٕت سٟبْ ثب اثطات لیٕت وبُٔ ٛٔ ٚلت ٔؼبٔالت ثّٛن ضاثغٝ
ٔؼٙبزاضی ٘ساضت ٝزض حبِی و ٝضاثغ ٝآٖ ثب لیٕت زائٓ ٔؼبٔالت ثّٛن ٔؼٙبزاض ثٛز ٜاست .اظ ایٗض ٚثب
تٛخ ٝث ٝایٗو٘ ٝطخ ضضس لیٕت سٟبْ ،ثب یىی اظ اثؼبز لیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٘طبٖ زاز،ٜ
ثٙبثطایٗ فطضی ٝاٛٔ َٚضز تأییس لطاض ٌطفت .یبفتٞٝب ٘طبٖ زاز و ٝثب افعایص لیٕت زائٓٔ ،ؼبٔالت
ثّٛن ٘یع افعایص ٔییبثس  ٚضاثغٝای ٔستمیٓ ثیٗ ایٗ ز ٚضبذع ٚخٛز زاضز .یبفتٞٝبی تحمیك زض ایٗ
ثرص ثب ٘تبیح حبغُ اظ تحمیمبت فطیِٛٔ ،ٛٙیىب  ٚظ ،)2014( ،ٖٚاحٕسپٛض  ٚضسبئیبٖ ( ،)1385لبئٕی
( ،)1379ظیٛزاضی ( ،)1384خٟب٘رب٘ی  ٚاسىٙسضی ( ٚ )1383احٕسپٛض (ٕٞ )1394س ٛثٛز ٜاست.
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٘تبیح آظٔ ٖٛفطضی ٝز ،ْٚیبفتٞٝبی حبغُ اظ ثطاظش ٔسَٞبی ضٌطسی٘ٛی ثطای اثطات لیٕت وبُٔ،
ٔٛلت  ٚزائٓ ٘طبٖ زاز و ٝحدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ ثب اثط لیٕت ٔٛلت ٔؼبٔالت ثّٛن ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی
٘ساضت ٝزض حبِی و ٝضاثغ ٝآٖ ثب لیٕت زائٓ  ٚلیٕت وبُٔ ٔؼبٔالت ثّٛن ٔؼٙبزاض ثٛز ٜاست .ثب تٛخ ٝثٝ
ایٗو ٝحدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ ،ثب اثؼبز لیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٘طبٖ زاز ،ٜثٙبثطایٗ فطضیٝ
زٛٔ ْٚضز تأییس لطاض ٌطفت .یبفتٞٝبی تحمیك زض ایٗ ثرص ثب ٘تبیح حبغُ اظ تحمیمبت احٕسپٛض ٚ
ضسبئیبٖ ( ،)1385ظیٛزاضی ( ،)1384خٟب٘رب٘ی  ٚاسىٙسضی ( ٚ )1383احٕسپٛض (ٕٞ )1394س ٛثٛز ٜاست.
٘تبیح آظٔ ٖٛفطضی ٝس ،ْٛیبفتٞٝبی حبغُ اظ ثطاظش ٔسَٞبی ضٌطسی٘ٛی ثطای اثطات لیٕت وبُٔ،
ٔٛلت  ٚزائٓ ٘طبٖ زاز و٘ ٝمسض٘ٛسٌی سٟبْ ثب تٕبٔی اثطات لیٕت وبُٔٛٔ ،لت  ٚزائٓ ٔؼبٔالت
ثّٛن ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی زاضت ٝاست .ثٙبثطایٗ فطضی ٝس ْٛتحمیك ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفت ٝاست .یبفتٞٝبی
تحمیك زض ایٗ ثرص ثب ٘تبیح حبغُ اظ تحمیمبت فطیِٛٔ ،ٛٙیىب  ٚظ ،)2014( ،ٖٚأیس لبئٕی ( ،)1379ظیٛزاضی
( ،)1384خٟب٘رب٘ی  ٚاسىٙسضی ( ،)1383احٕسپٛض  ٚضسبئیبٖ ( ٚ )1385احٕسپٛض (ٕٞ )1394س ٛثٛز ٜاست.
٘تبیح آظٔ ٖٛفطضی ٝچٟبضْ :ثطاظش ٔسَٞبی ضٌطسی٘ٛی ثطای اثطات لیٕت وبُٔٛٔ ،لت  ٚزائٓ
٘طبٖ زاز و ٝثبظز ٜثبظاض سٟبْ ثب تٕبْ اثطات لیٕت وبُٔٛٔ ،لت  ٚزائٓ ٔؼبٔالت ثّٛن ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی
زاضت ٝاست .ثٙبثطایٗ فطضی ٝچٟبضْ تحمیك ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفت ٝاست .یبفتٞٝبی تحمیك زض ایٗ
ثرص ثب ٘تبیح حبغُ اظ تحمیمبت لبئٕی ( ،)1379ظیٛزاضی ( ،)1384خٟب٘رب٘ی  ٚاسىٙسضی (،)1383
احٕسپٛض  ٚضسبئیبٖ ( ٚ )1385احٕسپٛض (ٕٞ )1394س ٛثٛز ٜاست.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح پژٞٚص حبضط پیطٟٙبزٞبیی ثطای استفبز ٜاظ ایٗ ٘تبیح ثٝضطح ظیط اضائٔ ٝیٌطزز:
 ثب تٛخ ٝث ٝتأییس فطضی ٝأ َٚجٙی ثط «ثیٗ ٘طخ ضضس لیٕت سٟبْ  ٚلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ضاثغٝ
ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز» ،پیطٟٙبز ٔیضٛز و ٝتغییطات لیٕت سٟبْ زض ثبظاض ػبزی لجُ  ٚثؼس اظ ا٘دبْ
ٔؼبٔالت ثّٛن ثٙٔٝظٛض تؼییٗ تأثیط ضٚیسازی ایٗ ٔؼبٔالت ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌیط٘س.
 ثب تٛخ ٝث ٝتأییس فطضی ٝزٔ ْٚجٙی ثط «ثیٗ حدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ  ٚلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ضاثغٝ
ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز» ،پیطٟٙبز ٔیضٛز تأثیط اذجبض ذٛة  ٚثس ثبظاض ثط حدٓ ٔؼبٔالت سٟبْ زض ثبظاض
سطٔبی ٝثٙٔٝظٛض خٌّٛیطی اظ لضبٚت اضتجب ٜزض ٔٛضز افعایص یب وبٞص حدٓ ٔؼبٔالت ضطوتٞب
زض ٘ظط ٌطفت ٝضٛز.
 ثب تٛخ ٝث ٝتأییس فطضی ٝسٔ ْٛجٙی ثط «ثیٗ ٔؼیبض ٘مسض٘ٛسٌی سٟبْ  ٚلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ضاثغٝ
ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز» ،پیطٟٙبز ٔیضٛز زض ثرص ٚاسغٌٝطی ثٙٔٝظٛض فطا ٓٞوطزٖ أىبٖ ٔطبضوت
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ذبضخی زض ثبظاض سطٔبی ٚ ٝثٙٔٝظٛض افعایص ضلبثت ثبظاضٌطزا٘بٖ زاذّی ٕٞ ٚچٙیٗ زستطسی ثبظاض
سطٔبی ٝثٙٔ ٝبثغ ٘مسی ثیطتط  ٚزض ٟ٘بیت٘ ،مسض٘ٛسٌی سٟبْ ضطوتٞب ،آظازسبظی ثیطتطی اػٕبَ ٌطزز.
 ثب تٛخ ٝث ٝتأییس فطضی ٝچٟبضْ ٔجٙی ثط «ثیٗ ثبظزٞی ثبظاض سٟبْ  ٚلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ضاثغٝ
ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز» ،پیطٟٙبز ٔیضٛز سطٔبیٌٝصاضاٖ زض تػٕیٕبت سطٔبیٌٝصاضی ذٛز ث ٝپبییٗ
ثٛزٖ ٌطزش ٔؼبٔالتی سٟبْ  ٚحدٓ ٔجبزالت سٟبْ تٛخ ٝزاضت ٝثبضٙس .ظیطا ایٗ ػبُٔ ٔٛخت
تٛظیغ ثبظز ٜسٟبْ پطاوٙسٔ ٜیضٛز  ٚضیسه یب ٘ٛسبٖپصیطی ثبظز ٜسٟبْ ثیطتط ٔیضٛز .اظ ایٗض،ٚ
ٞط چ ٝحدٓ ٔجبزالت سٟبْ ثیطتط ثبضس ،ضیسه آٖ وٕتط  ٚثبظزٛٔ ٜضز ا٘تظبض آٖ ٘یع ثیطتط ذٛاٞس
ثٛز .اظ ایٗض ٚا٘تظبض ٔیضٚز ضطوتٞبیی و ٝحدٓ ٔجبزالت سٟبْ آٖٞب ثیطتط استٔ ،یعاٖ ثبظزٜ
ٔٛضز ا٘تظبض وٕتطی زاضت ٝثبضس .زض ٟ٘بیت ٘تبیح ایٗ تحمیك ثطای سطٔبیٌٝصاضاٖ ثٝذػٛظ ذطیساضاٖ
 ٚفطٚضٙسٌبٖ ثّٛنٞبی سٟبْٔ ،حممبٖ  ٚتحّیٍّطاٖ ٔبِی  ٚضطوت ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ
لبثُ ثٟطٜثطزاضی ٔیثبضس.
ا٘دبْ ایٗ تحمیك ثب زیٍط ٔتغیطٞب ،اضتجبط تٕطوع ٔبِىیت  ٚلیٕت ٔؼبٔالت ثّٛن ضطوتٞب یب
ٔغبِؼٔ ٝؼیبضٞبی ٔؤثط ثط غطف وٙتطَ زض ٔؼبٔالت ثّٛن ضطوتٞب یب استفبز ٜاظ ضٚشٞبی تػٕیٌٓیطی
چٙسٔؼیبضٔ ٚ ٜمبیس٘ ٝتبیح ٔسَٞبی ٔٛضز استفبز ٜثب ٘تبیح ٔغبِؼ ٝحبضط ٕٞ ٚیٗعٛض پژٞٚص زض ٔٛضز
سبیط ػٛأُ ٔؤثط ثط ٔؼبٔالت ثّٛن اظ خّٕ ٝػٛأُ والٖ التػبزی ،سیبسی ،پیطٟٙبز ٔیضٛز.
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