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چکيده
در این پژوهش متنوع کردن بدره ،برای حالتی بررسی میشود که بازار سهام باا تطماش شادید
مواجه باشد؛ بهعبارت دیگر ،قیمت سهام افزایش یا کاهش شدید را تجربه کرده باشاد براساا
نتایج مطالعات در صورت وجاود تطماش شادید در باازار دارایایهاا ،همبساتگی شارمی میاان
بازدهیها افزایش مییابد ،در نتیجه متنوعسازی ریسک را کاهش نمیدهاد باهمنظاور ارزیاابی
درستی این ادعا در بازار داراییهای مالی ایران از روشهای آماری کرنل و گارچ و بارای بارآورد
کوانتیل توزیع بازدهی سهام و سپس برای آزمون فرضیۀ امکان کاهش ریسک غیرسیساتماتیک
و سیستماتیک از آمارههای همبستگی شرمی ،واریانس جمطت خطای معادلاه و ضاریب بتاای
 CAPMشرمی استفاده شد نتایج تجربی این پژوهش ،نشان میدهد که در وضعیت افتان بازار
متوسط همبستگی شرمی بین داراییها ،مثبت و بزرگتر از ناحیۀ میانی است ،ولی همبساتگی
شرمی بین داراییها در وضعیت خیزان بازار ،تفاوت معناداری با ناحیۀ میانی ندارد بتاا نیاز در
دورههای مختلف بازار ثابت نیست و در دورههاای نزولای باازار ،بیشاتر از دورههاای صاعودی و
عادی است
طبقهبندي C32 ,C30 ,G32 ,G11 :JEL
واژههاي کليدي :بازار افتانوخیزان ،بازار سهام متطمش ،بازدهی شارمی ،همبساتگی شارمی،
 CAPMشرمی

* نویسندۀ مسئول09144265174 ،
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مقدمه
اگر سرمایهگذاران تمام سرمایۀ خود را در دارایی خاصی سرمایهگذاری کنند ،ممکن اسات باا
ریسک زیادی روبهرو شوند ،ولی اگر در تصمیمات خاود مجموعاهای از سارمایهگاذاریهاا را
انتخاب کنند که بهترین مجموعۀ ممکن از سرمایهگاذاریهاا باشاد ،مایتوانناد باا کمتارین
ریسک به نرخ بازدهی مطلوب خود که نزدیک به نرخ باازار اسات ،دسات یابناد از آنجاا کاه
متنوعسازی یک گزینۀ راهبردی است که بسیاری از مدیران برای بهبود عملکارد خاود از آن
استفاده میکنند ،در این پژوهش برآنیش تا امکان متنوع کردن بدره بارای کااهش ریساک را،
برای دورهای که بازار سهام افتان یا خیزان باشد ،بررسی کنیش
یکی از سه اصل سرمایهگذاری بلندمدت ،تنوعبخشی بدره است ،با این حاال همبساتگی
بین داراییهای داخل بدره نیز اقدامی برای کاهش ریساک بادره اسات باازده یاک بادره در
مول زمان عبارت است از میانگین وزنی بازدههای سرمایهگذاریهای منفرد در بادره (منظاور
از سرمایهگذاریهای منفرد سرمایهگذاری روی تنها یک دارایی است) انحراف اساتاندارد هاش
مقیاسی برای اندازهگیری پراکندگی بازدههای پایشبینایشاده اسات و کااربرد وسایعی در
اندازهگیری ریسک دارد هرچه مقدار عددی انحراف معیاار بیشاتر باشاد ،باه هماان نسابت
میزان پراکندگی بازده و در نتیجه ریسک آن مرح نیز بیشتر خواهد باود و بارعکس انحاراف
معیار پایین دارای پراکندگی بازده کمتر و نشاندهندۀ ریسک کمتر است
لی 1و دیگاران ( )2005رابطاۀ باین تطماش و باازده باازار را در دوازده باازار بازرگ
بینالمللی سهام مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که در بیشتر بازارها رابطۀ مثبات
و معناداری بین تطمش و بازده وجود دارد نیکنن 2و دیگران ( )2008نیز تطماش و باازده
سهام را پس از حملۀ یازدهش سپتامبر در آمریکا در  53بازار سهام بینالمللی و منطقهای
آزمون کردند یافتههای تجربی مطالعۀ آنها بیانگر این نکته بود که تطمش بازارهای سهام
بعد از این حمله بهصورت معناداری افزایش یافته است
با این حال ریسک سبد مالی بهراحتی از میانگین وزنای انحاراف معیارهاا باهدسات
نمیآید بلکه باید همبستگی بازده داراییها را نیز در نظر بگیاریش همبساتگی مقیاسای
1. Li
2. Niknen
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برای سانجش میازان حرکاتهاای هاشجهات باین باازده دو دارایای اسات ،و ترکیاب
داراییهایی که بازده آنها با یکدیگر همبستگی کمی دارند ،انحراف معیار کلی سبد ماالی
را کاهش میدهد
از آنجا که نوع (منفی یا مثبت بودن) و شدت همبساتگی نقاش مهمای در مادیریت
ریسک و متنوع کردن بدره دارد ،مطالعات گوناگونی به آزمون تغییار مقادار همبساتگی
بین بازار های مالی در مول زمان ،برای کشورهای مختلف پرداختاهاناد براساا نتاایج
چندین مطالعه ،همبستگی باید بهدقت اندازهگیری شود ،زیرا یاافتن همبساتگی باار در
1
دمهای توزیع نسبت به قسامت میاانی توزیاع تعجابآور نیسات رنگاین و اسالونیک
( )1955با استفاده از مدلهای گارچ چندمتغیره 2برای بازدهیهای ماهانۀ چندین کشور
در دورۀ  1990-1960دریافتند که بروز نوسانات سبب میشود متنوع کردن بدره در آن
دورهها کمتر موفقیتآمیز باشد آنها در سال  1999با استفاده از دادههای ماهانۀ بازدهی
سهام بینالمللی ،نشان دادند که در شرایط پرتطمش (بحاران) همبساتگی میاان بازارهاا
بهصورت معناداری متفاوت از حالت عادی (وضعیت آرام و باثبات بازارها) است کمپال3و
همکاران ( )2000نیز تحلیل مشابهی انجام دادهاند
در این مقاله متنوع کردن بدره برای حالتی بررسی میشود که قیمت سهام افازایش یاا
کاهش شدید را تجربه کرده باشد براسا مطالعات انجامگرفته هنگام وجود تطمش شادید
در بازار داراییها ،همبستگی شرمی میان بازدهیها افزایش مییابد ،در نتیجه متنوعساازی
نمیتواند سبب کااهش ریساک شاود (رنگاین و اسالونیک1995 ،؛ رامچاارد و سوسامل،
 )1998برای ارزیابی درستی این ادعا در بازار مالی ایران از روشهای آماری مثال چگاالی
کرنل و مدلهای گارچ استفاده میکنیش تا کوانتیل توزیع بازدهی ساهام را در ساط  10و
 %25و نیز  90و  %75تخمین بازنیش ساپس از آماارههاای همبساتگی شارمی ،واریاانس
جمطت خطای معادله و ضریب بتای  CAPMشرمی 4بهترتیب برای آزمون فرضایۀ امکاان
کاهش ریسک غیرسیساتماتیک و ریساک سیساتماتیک اساتفاده مایکنایش نتاایج ایان
1. Longin and Slonik
2. Multivariate GARCH
3. Campbell
)4. Capital Asset Pricing Model(CAPM
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پژوهش ،در حقیقت امطعات اضافی بارای سارمایهگاذاران و مادیران صاندو هاا فاراهش
میکند
پرسشهایی که این پژوهش در پی پاساخگویی باه آنهاسات ،در قالاب ساه پرساش
اساسی خطصه میشود:
()2()1
متفااوت باا وضاعیت باثباات
 1آیا همبستگی شرمی در بازار های افتانوخیزان
بازارهاست؟
 2آیا بتای تخمینی نسبت به افتانوخیزان بودن وضعیت بازار سهام تهاران حساا
است؟
 3آیا ریسک غیرسیستماتیک در بازار افتان بزرگتر از بازار خیزان خواهد بود؟
بهمنظور پاسخگویی به پرسشهای بار ،مقاله در شش بخاش ساازماندهی مایشاود:
بعد از مقدمه ،در بخش دوم مطالعات در زمینۀ این موضوع بررسی مایشاود در بخاش
سوم روششناسی تحقیق شامل روشهای تخمین کوانتیل ،بررسای همبساتگی شارمی
بین بازدهیهای شرمی سهشهای مختلف با استفاده از مدل  1DCC-GARCHو تخمین
مدل قیمتگاذاری شارمی دارایایهاای سارمایهای باه روش  dvech mgarchبررسای
میشود دادهها و تصویری از ویژگیهای آماری آنها در بخش چهارم معرفی میشاود در
بخش پنجش یافتههاای پاژوهش و تحلیال نتاایج را خاواهیش داشات بخاش ششاش باه
جمعبندی و نتیجهگیری اختصاص دارد
بررسی ادبيات موضوع
از آنجا که در مدلهای اقتصادسنجی مقطعی ،ثابت بودن واریانس جمطت اخطل همواره
یکی از فروض کطسیک بهحسااب مایآیاد ،انگال ( )1982بارای رهاایی از ایان فارض
محدودکننده مدل جدیدی به نام آرچ را پیشنهاد کرد در این مدل فرض بار ایان اسات
که جملههای اخطل مستقل و با میانگین صافرند ولای واریاانس آنهاا باا فارض وجاود
امطعات گذشته ،متغیر است در مدلسازی توسط آرچ و گارچ تکمتغیره ،باازدههاای باا
وقفه ،تغییرات تصادفی ،نوسانات یا ترکیبی از این متغیرها برای یک بازار تنها ،باهعناوان
 1همبستگی شرمی پویای گارچ
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متغیر توضیحی دیگر بازارها استفاده شده اند تا تأثیرات خارجی نوساانات و باازده میاان
بازارهای مختلف بهدست آید ،همانند آنچه در پژوهش های کایش 1و همکااران (، )1999
کانا ( ،2)1998ریس ( 3)2001و هارجو 4و همکاران ( )2008مشاهده میشود
مسئلۀ مهش در بدره وجود همبستگی بین بازده اعضای بدره است که در مول زماان ایان
همبستگی ثابت نخواهد ماند ،مدلهاای تاکمتغیاره قاادر باه توصایف همبساتگی ماذکور
نیستند مدلهایی که همبستگی را ثابت فرض میکنند ،تنها در تخماین مااتریس واریاانس
عملکرد بهتری دارند و از تخمین مااتریس کوواریاانس نااتواناناد ایان در حاالی اسات کاه
همبستگی شرمی اعضای بدره را نمیتوان در بلندمدت نادیده گرفت هنگامیکه همبساتگی
شرمی ثابت فرض میشود ،ریسک بدره بیشتر یا کمتر از مقادار واقعای تخماین زده خواهاد
شد ازاینرو به مدلهای چندمتغیرهای نیاز است که هش ریسک بدره را در یک عادد خطصاه
کند و هش همبستگی پویای وابسته به زمان را لحاا کناد بناابراین مادلهاای آرچ و گاارچ
تکمتغیره به مدلهای آرچ و گارچ چندمتغیره ( )MGARCHبسط یافتهاند با ایان مادلهاا
میتوان ویژگیهای بارز بازده بازارهای سهام شامل کشیدگیها ،اثرات اهرمی و خوشاهبنادی
نوسانات را بهدست آورد که بهوسیلۀ مدلهای آرچ و گارچ تکمتغیره قابل بارآورد نباودهاناد
در مدلهای گارچ چندمتغیره ماتریس واریانس کوواریانس جملههای اخطل سریهاا بارآورد
میشود ،درحالیکه در مدلهای تکمتغیره فقط واریانس جمطت اخاطل ساریهاا محاسابه
میشود
رایجترین شکلهای مدل گارچ چندمتغیره که تاکنون استفاده شده ،مادل گاارچبارداری
( )VECHبلرساالو و همکاااران ( ،)1998خودهمبسااتگی شاارمی ثاباات  )CCC(5بلرساالو
( ،)1990خودهمبستگی شرمی پویا )DCC( 6و مدل  BEKKانگل و همکاران است
رنگین و اسلونیک ( )1995باه بررسای تغییارات همبساتگی باازدهیهاای باازار ساهام
بینالمللی در مول دورههای پرتطمش با اساتفاده از شااخب باازدهی ماهاناۀ ساهام در دورۀ
1. Kim
2. Kanas
3. Reyes
4. Harju
)5. Constant Conditional Correlation(CCC
)6. Dynamic Conditional Correlation(DCC
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زمانی ژانویۀ  1959تا دسامبر  456(1996مشااهده) بارای پانج کشاور (آلماان ،انگلساتان،
فرانسه ،آمریکا و ژاپن) در چارچوب مدل گارچ چندمتغیره پرداختند به این منظور از تئاوری
ارزش فرین( )3استفاده کردند تا توزیع چندمتغیره دمها را مدلسازی کنناد نتیجاۀ تحقیقاات
ایشان نشان داد که همبستگی بهخودیخود به تطمش بازار وابسته نیست ،بلکاه باه وضاعیت
بازدهی بازار وابسته است و در بازار سهامی که با افت مواجه باشد ،1افزایش مییابد
کمپل و کافمن )2000( 2برای بررسی اینکه آیا تغییرات شدید در بازدهیهاای بازارهاای
مالی بینالمللی همبستگی باریی نسبت به بازدهیهای معمولی دارند ،از بازده ساهام در دورۀ
زمانی مه  1990تا دسامبر  2500(1999مشاهده) در بازارهاای ساهام پانج کشاور (ایاارت
متحدۀ آمریکا ،انگلستان ،فرانسه ،آلمان و ژاپن) استفاده کردناد آنهاا کوانتیالهاای سااختار
همبستگی را در بازدهی داراییهای بینالمللی با استفاده از روشهای ارزش در معرض خطار
به شیوهای ساده و بدون نیاز به مدلسازی پارامتری تخمین زدند نتاایج تحقیقاات نشاان داد
که برای تغییرات شدید بازدهیهای سهام منافع تنوع بینالمللی محدود است
گرنجر و سیلویاپول )2001(3برای بررسی امکان متنوع کردن بدره زمانیکه باازدهی
سهام با افت مواجه باشد ،از بازده روزانۀ  30سهام صانعتی داو جاونز مای دورۀ -1991
 1999استفاده کردناد آنهاا کوانتیالهاای باازدهی ساهام را باا اساتفاده از روشهاای
پارامتریک و ناپارامتریک برآورد کردند و از مریق این کوانتیلها بازدهی شرمی و سپس
همبستگی شرمی  30سهش را زمانیکه تغییرات منفی بازرگ در باازدهی ساهام وجاود
دارد ،نسبت به بازار عادی ،محاسبه کردند در این زمینه از مدل گارچ چندمتغیاره بارای
بررسی اثر نوسانات استفاده شد ،و با توجه به نتاایج نشاان داده شاد کاه امکاان متناوع
کردن بدره وقتیکه بازدهی سهام با افت مواجه باشد ،وجود ندارد
به نظر گرنجر و سیلویاپول ( )2001رابطۀ معکو ریسک و باازده باا ابازار دیگاری
عطوهبر همبستگی شرمی باید اندازهگیری شود مهشترین این عوامل بتای شرمی است،
بنابراین آنها در تحقیق خود که در دورۀ زمانی  1991تا  1999روی شااخبS&P 500
داوجونز انجام گرفت ،شرایط مختلف باازار را در نظار گرفتاه و روش  CAPMشارمی را
1. Bear markets
2. Paul Kofman
3. clive W J granger and Paramsilvapulle
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بهکار بردند هدف از این تحقیق بررسی تأثیر نامتقارن شرایط مختلف بازار بار بتاا باود
هدف دیگر ایشان بررسی پایداری بتا در مقابل اخبار بد و خوبی که باازار را تحات تاأثیر
قرار میدهد ،بود ایشان نتیجه گرفتند که با توجه به تأثیر اخباار باد و خاوب بار باازار،
بتای پرتفویها تحت تأثیر شرایط مختلف ثابت نمیماند
آنگ و بکارت )2002( 1به بررسی تخصیب داراییهاای باینالمللای در دورۀ زماانی
ژانویۀ  1970تا دسامبر 1997برای ایاارت متحادۀ آمریکاا ،ایاارت انگلساتان و آمریکاا
پرداختند نتیجۀ تحقیقاات ایشاان نشاان داد کاه همبساتگی باین باازدهیهاای باازار
بینالمللی سهام در مول دورههای پرتطمش افازایش ماییاباد و سابب مایشاود مناافع
متنوعسازی بینالمللی مورد تردید قرار گیرد
کوتر و رنگین  )2007(2به بررسی همبساتگی از مریاق ارزش در معارض خطار در
دورۀ زماانی  1ژانویااۀ  1995تااا  31دسااامبر  2003باارای شاااخبهااای  S&P 500و
 FTSE100پرداختند نتیجۀ تحقیقات ایشاان نشاان داد کاه همبساتگی بارای حاواد
انتهای چپ (سقوط) نسبت به حواد انتهای راست (رونق) بیشتر است
پتنگیل و همکاران ( )1995بهمنظور انتقال نوسانات واقعی بازار بارای ارتقاای مادل
قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ،صعودی یا نزولی بودن بازار را مورد توجه قرار دادناد
و وارد مدل کردند آنها معتقدند بین بازده و بتا رابطۀ شرمی وجود دارد
بلوم و فرناد )1973( 3باهعناوان اولاین پژوهشاگران الگاوی قیماتگاذاری دارایای
سرمایه ای اقدام به تخمین بتا کردند سپس پرتفوهایی براسا بتا بهدست آوردند آنهاا
سهامی را که بتای پایین داشتند ،در یک پرتفو و سهامی را که بتای بااریی داشاتند ،در
پرتفوی دیگری قرار دادند بررسی آنها نشان داد که از مریق ایجاد پرتفو و متنوعساازی،
ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد
بهمور خطصه یافتههای این مطالعات نشان میدهد که:
 1همبستگی بین بازارهای بینالمللی سهام در وضعیتهای مختلاف باازدهی باازار
متفاوت است؛
1. Ang and Bekaert
2. John cotter and Francois Longin
3. Blume and Frend
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 2امکان متنوع کردن بدره ،زمانیکه روند نزولی در بازدهی سهام وجود دارد محدود
است؛
 3بتا در بازارهای رو به بار و رو به پایین برابر نیست
مدل پژوهش
در این بخش با جزییات پاسخ پرسشهای تحقیق را براسا دادههاای جماعآوریشاده از
سازمان بور و اورا بهادار ارائه میدهیش برای بررسی متنوع کاردن بادره و همبساتگی
شرمی در بازارهای افتانوخیزان ابتدا کوانتیل توزیع بازدهی سهامها را در ساط  10و 25
درصد و نیز  90و  75درصد با استفاده از روشهای آماری معاروف مثال چگاالی کرنال و
مدلهای گارچ تخمین میزنیش با بهکارگیری این کوانتیلها ،بازدهیهای شارمی را بارای
دمهای پایینی ،باریی و ناحیۀ میانی محاسبه میکنیش از آنجا که همبستگی نقاش مهمای
در متنوع کردن بدره و تخصیب سرمایه دارد ،امکان متناوع کاردن بادره را کاه در ماول
توزیع بازدهیهای شرمی از مریق همبستگی شرمی باه روش  DCCمحاسابه مایشاود،
بررسی میکنیش عطوهبر این ،تأثیر نامتقارن شرایط مختلف بازار (در نظر گارفتن وضاعیت
افتانوخیزان بودن بازار) و امکان کاهش ریسک غیرسیستماتیک و ریسک سیساتماتیک را
از مریق واریانس پسماندهای  CAPMشرمی و بتا بررسی میکنیش
 .1روش تخمين کوانتيل

دو روش ،برای تخمین کوانتیال توزیاع باازدهی وجاود دارد کاه عباارتاناد از 1 :روش
پارامتریک :ریساک متاریکس ،مادلهاای  ARCH/GARCHو تئاوری ارزش فارین؛ 2
روش ناپارامتریک :تخمین کرنل از تابع چگالی در این پژوهش ابتدا از روش ناپارامتریک
برای تخمین کوانتیل توزیع بازدهی استفاده شده (شایدر و ماارون ،)1990 ،1ساپس باا
اساااتفاده از رویکااارد پارامتریاااک کوانتیااال توزیاااع باااازدهی را براساااا فرایناااد
 ARCH/GARCHبرآورد میشود

1. sheather and marron
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 تخمين کوانتيل به روش کرنل

این بخش را با معرفی کرنل گاوسی شروع میکنیش کاه در آن  x1 ,..., xTبیاانگر نموناۀ
تصادفی و  Tنیز نشاندهندۀ حجش مشاهدات است
1
) exp(  2
2

() 1
)(x i  x
h

1
2



)K()  (2

  و  h  0 / 5T 0 / 2 Sاست که در آن  sانحراف معیار بازدهی نموناه و h

پهنای پنجره ،پارامتر هموارسازی یاا پهناای باناد نامیاده مایشاود و مقادار آن میازان
هموارسازی در برآورد کرنل را تعیین میکند
برآوردگر کرنل با هستۀ  Kنیز بهصورت زیر تعریف میشود:
1
T
)K(

i 1
Th

() 2

f̂1 (x) 

در این روش اگر چگالی واقعی دارای دم بلند باشد ،پارامتر هموارسازیای که بارآورد
خوبی در قسمت اصلی توزیع ارائه میدهاد ،موجاب نااهمواریهاای جعلای در دمهاای
چگالی برآوردشده میشود و اگر پارامتر هموارسازیای انتخاب شود که در دمها چگاالی
را خوب برآورد کند ،برآمدگی قسمت اصلی توزیع محاو مایگاردد .در اداماه ،برآوردگار
کرنل تطبیقی معرفی میشود که راهحلی مناسب در برخورد با چنین چگالیهایی اسات،
به این صورت که در دمهای توزیع از هستههای پهنتر (پارامتر هموارسازی بازرگتار) و
در قسمت اصلی توزیع که چگالی بار است ،از هستههای باریکتر (پاارامتر هموارساازی
کوچکتر) استفاده میکند
x x
1 T 1
K( i
)

i 1
T
hTi
hTi

() 3

f̂2 (x) 

که در آن )  Ti = d k (x iفاصلۀ 𝑖𝑥 از  kامین نزدیکترین همسایه در میاان ( )T-1دادهی
1
2

-

باقیمانده و  k=Tاست
تخمین کوانتیل  ،و )  (1 - درصد به روش کرنل ،بهترتیب زیر بیان شدهاند:
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1
K h ((i  ) / T  )ri
2
j T
1
) j1 K h (( j  2)  
i T
i 1

() 4



1
K h ((i  ) / T  (1  ))ri
2
j T
1
)) j1 K h (( j  2)  (1  
i T
i 1

() 5
) f̂ 1 (.یا )f̂ 2 (.

که در آن ) K h (.همان
سهش برای  i=1,…, Tاست

تعریفشده در بارسات و

ri

KQ 

KQ1 

نیاز بیاانگر باازدهی

 مدل  GARCHبراي تخمين کوانتيل

فرض کنید میانگین و واریانس در مول زمان از فرایند زیر پیروی کنند:
rt     i 1 i rt i   j1  j u t  j  u t
u t  t  t

() 6

)  t ~N(0, 
2
t

2t  02  i 1i u2t i   j1 b j2t  j

() 7

دو معادلۀ  6و  7بهترتیب معادلۀ میانگین و واریانس برای بازده  rtاست از آنجاا کاه
توزیع تجربی بازدهیهای روزانه سهام اغلاب کشایدگی اضاافی 1دارناد ،بارای محاسابۀ
کوانتیلهای بازدهیها از توزیع نمایی استفاده میکنیش
کوانتیلهاای و )  (1 - درصاد باهترتیاب برابار  rˆt 1  deˆ t 1و rˆt 1  de(1 )ˆ t 1
هستند ،که در آن  rˆt 1و  ˆ t 1پیشبینی یاک گاام جلاوتر معاادرت  6و  7اسات و  deو
)  de(1 مقادیر بحرانای و ) (1- درصاد هساتند کاه از مریاق دو توزیاع نماایی زیار
محاسبه شدهاند:
() 8

1
1
) 1    1  exp(de(1) ) and   exp(de
2
2

1. leptokurtic
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توجه کنید که توزیعهای نمایی در اینجا بهصورت متقارن در نظار گرفتاه شادهاناد،
بهعبارت دیگر:
) de  de(1

 .1همبستگی شرطی و بازدهی شرطی سهام

در این قسمت بازدهی شرمی و همبستگی شرمی تعریف شده و فرضیههایی برای بیاان
متغیر بودن متوسط همبستگی شرمی در بین بازارهای مختلف (باازار افتاان ،خیازان و
عادی) ارائه میشود عطوهبر ایان ریساک سیساتماتیک و غیرسیساتماتیک را از مریاق
 CAPMشرمی تخماین زده مایشاود  ،تاا ببینایش آیاا امکاان کااهش ریساک در اثار
متنوعسازی بدره وجود دارد؟
 بازدهی شرطی سهام

برای بیان نحوۀ محاسبۀ بازدهیهای شرمی ،دو دارایی با باازدهیهاای  riو  r jدر نظار
میگیریش  QLiو  QLjکوانتیلهای  ρدرصد و  QUiو  QUjکوانتیلهای  1-ρدرصد هار
یک از بازدهیهاست ،که برای دمهای پایینی و باریی توزیع دومتغیاره  riو  r jتعریاف
شدهاند
در این مطالعاه  ρرا  10و  25درصاد در نظار مایگیاریش بارای  tمشاخب باازدهی
دومتغیرۀ شرمی  riو  r jرا بهصورت زیر تعریف میکنیش:
(rLit ,rLjt )  {(rit ,rjt ) / rit  QLi andrjt  QLj},

() 9
()10

(rMit , rMjt )  {(rit , rjt ) / QLi  rit  Qui andQLj  rJt  QUj },

()11

} (rUit , rUjt )  {(rit , rjt ) / rit  QUi andrjt  QUj

)  (rMit , rMjt ) ، (rLit , rLjtو )  (rUit , rUjtتوزیع توأم شرمی بازدههای  ritو  r jtبه ترتیاب
در دم پایینی ،ناحیۀ میانی و دم باریی است توجه کنید زمانیکه  ρکوچک باشد ،بارای
بعضی  tها )  (rLit , rLjtو )  (rUit , rUjtمیتوانند صفر شوند.
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 همبستگی شرطی سهام
در این پژوهش از مدل اقتصادسنجی همبستگی شرمی پویاای گاارچ )(DCC-GARCH

بهمنظور بررسی همبستگیهای پویای بین بازدهیهای شرمی سهشهای مختلاف در باازار
بور اورا بهادار ایران استفاده میکنیش در این روش همبستگیها در مول زماان متغیار
فرض میشوند مدل  DCC-GARCHدر سال  2002توسط انگل ارائه شد و هماان مادل
گارچ است که در آن رابطۀ بین متغیرها با در نظر گرفتن حواد می دوره ،تجزیهوتحلیال
و در دو مرحله تخمین زده میشود در مرحلۀ اول ،یک مدل  GARCHتکمتغیاره بارای
هر سری باازده باهمنظاور باهدسات آوردن مااتریس انحاراف اساتاندارد زماان -متغیار و
پسماندهای استانداردشده تخمین میزنایش و در مرحلاۀ دوم از باازده دارایایهاای تغییار
شکلیافته از مریق انحرافات استاندارد تخمین زدهشده از مرحلۀ اول ،برای ایجاد مااتریس
کوواریانس شرمی و تخمین پارامترهای همبستگی شرمی پویا استفاده میشود
با استفاده از مدل معرفیشده ،ضرایب   Mi ،  Liو  Uiرا که بهترتیب نشاندهندۀ
همبستگی شرمی بازدهیهای شرمی در دم پایینی ،ناحیاۀ میاانی و دم بااریی توزیاع
است ،محاسبه میشود اگر متوسط همبستگی شرمی در دمهای پاایینی توزیاع بیشاتر
باشد ،متنوع کردن بدره در دم پایینی موفقیتآمیز نخواهد بود ،برای این منظور برقراری
نابرابریهای زیر را آزمون میکنیش:
()12

) av( iU )  av( iM

av( iL )  av( iM ) and

اگر نابرابریهای بار برقرار باشد ،میتوان نتیجه گرفت که منافع متنوع کاردن بادره
تحت بازارهای شرمی افتانوخیزان کاهش خواهد یافت
 مدل قيمتگذاري شرطی داراییهاي سرمایهاي ()CAPM

ریسک سیستماتیک نشاندهندۀ آن بخش از کل ریسک مجموعۀ سهام است که بهدلیل
وجود عواملی که کل سهام موجود در بازار را تحت تأثیر قرار میدهند ،بهوجاود آماده و
قابل کاهش نیست مدل  CAPMرابطۀ بین ریسک سیستماتیک و باازده هار ساهش یاا
دارایی را بیان میکند که بهصورت زیر در ادبیات مالی و اقتصادسنجی مطرح شده است:
()13

rit   0   i rmkt  t i = 1,2,…, N
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کااه در آن rit ،بااازدهی سااهام  iدر دورۀ  rmkt ،tبااازدهی باادرۀ بااازار در دورۀ   i ،tریسااک
سیستماتیک 0 ،و   tبهترتیب عرض از مبدأ و جز اخطل است ،بادرۀ باازار نیاز باهصاورت
مقابل محاسبه میشود (ln pf t )  ln( pf t 1 )) :که  pf tشاخب قیمت بدرۀ باازار اسات ،و
برابر میانگین وزنی قیمت  Nسهش در زمان  tاست حاال بارای  ρو ) (1-ρدرصاد داده شاده،
کوانتیلها را با توجه به توضیحات قسمت قبلی محاسبه میکنایش و ساپس باازدهی شارمی
دومتغیره را با در نظر گرفتن بازدهی دارایی  iو بازدهی بازار بهصورت زیر تعریف میکنیش:
()14

(riLt , rmkLt )  {(rit , rmkt ) / rit  QiL andrmkt  QmkL },

()15

(riMt , rmkMt )  {(rit , rmkt ) / QiL  rit  QiU andQmkt  rmkt  QmkU },

()16

} (riUt , rUmkt )  {(rit , rmkt ) / rit  QiU andrmkt  QmkU

بازدهیهای شرمی تعریفشده بهترتیب ،بیانگر بازدهی شرمی در دم پایینی ،ناحیاۀ
میانی و دم باریی توزیع دومتغیرهاند برای محاسبۀ متغیر بودن ریسک غیرسیستماتیک
و بتا  CAPMشرمی در بازارهای افتانوخیزان ،آنها را در دمهای پایینی ،میانی و بااریی
توزیع دومتغیره شرمی به روش  dvechmgarchبهدست میآوریش مادل گاارچ بارداری
استفادهشده در این مطالعه یک مزیت ویژه دارد که براسا مطالعات شیرر 1و همکاران،
اگر بیش از دو متغیر در ماتریس واریانس کوواریانس شرمی باشد ،در مقایساه باا مادل
 BEKKانعطافپذیر است چارچوب مدل  dvechmgarchبهصورت زیر است:
rt  0  1rt 1  t

()17

t  t u t

q

p

j 1

i 1

hit  s   Ai vech (t i ti )    j ht  j

که در آن  Aو  Bماتریس پارامترهاا باا ابعااد ) s ،1/2N(N+1) ×1/2N(N+1یاک باردار
) 1×1/2N(N+1است نماد ) vech(.عملگری است کاه مااتریس پاایین مثلثای را باه باردار
ستونی تبدیل میکند

1. Scherrer
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سپس امکان کاهش ریسک در اثر متناوعساازی بادره را باا اساتفاده از نامعاادرت زیار
آزمون میکنیش:
()18
()19



1
N





1
N



iM

2
iM



1
N

and



iM

1
N





1
N



1
N

and



2
iM

1
N





1
N

iu

2
iu

iL

2
iL

نامعادلۀ  12-2-3بیانگر ریسک سیستماتیک بازار بوده و ناشی از تحورت کلی بازار اسات
و تنها مختب به شرکت خاصی نبوده ،و شاخصی بارای مقایساۀ شادت همساویی تغییارات
بازده سهش مورد نظر با بازده شاخب کل بازار است همچنین بیاانگر ایان اسات کاه ریساک
سیستماتیک در بین بازارهای مختلف متغیر بوده و زمانیکاه باازار افتاان باشاد ،بازرگتار از
حالت عادی است و بر عکس زمانیکه بازار خیزان باشد ،کمتر از حالت معماولی اسات پاس
میتوان نتیجه گرفت که بتا رابطۀ منفی با بازده دارد هنگامیکه بازار افتان اسات ،ریساک را
میتوان از مریق سرمایهگذاری روی سهام دارای بتای پاایین کااهش داد نامعادلاۀ 13-2-3
نیز نشاندهندۀ ریسک غیرسیستماتیک بوده که ناشی از خصوصیات خاص شارکت از جملاه
نوع محصول ،ساختار سرمایۀ سهامداران عمده است و براسا نظریاههاای بادره باا افازایش
تعداد سهام موجود در بدره میتوان این نوع ریسک را کنترل کارد نتاایج مدلساازی ریساک
غیرسیستماتیک نشان داد که در بازارهای متطمش ریسک غیرسیساتماتیک بیشاتر از حالات
عادی است اغلب تطش سرمایهگذاران بر این است که ریسک غیرسیستماتیک یا تناوعپاذیر
به حداقل ممکن تقلیل یابد ،به همین سبب ترکیب بادره بهتار اسات باهگوناهای باشاد کاه
نوسانات مشابهی نداشته باشند ،یعنی با کاهش بازده یکی ،بازده دیگری افزایش یابد
تحليل تجربی
در این بخش ،نخست برخی از ویژگایهاای آمااری ساریهاای زماانی و ساپس وجاود
ریشههای واحد در سریهای بازدهی بررسی میشود ،زیارا وجاود ریشاۀ واحاد در یاک
سری زمانی به معنای نامانایی در واریانس است و در صورت نامانا بودن یک سری زماانی
اعتبار استنتاج آماری و دقت پیشبینیها کاهش مییابد ،و سرانجام بهمنظور پاسخگویی
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به پرسشها و فرضیههای تحقیق ،همبستگی شارمی و ریساک سیساتماتیک و ریساک
غیرسیستماتیک را برای دمهای باریی و پایینی و ناحیۀ میانی برآورد میکنیش
 .1معرفی شاخصهاي مورد مطالعه

امطعات مربوط به سری زمانی خودرو و ساخت قطعات ،سایر ماشینآرت و دستگاههای
برقی ،سرمایهگذاریها ،محصورت شیمیایی ،محصورت غذایی و آشامیدنی بهجاز قناد و
شکر ،فراوردههای نفتی ،فلزات اساسی ،رستیک و پطساتیک ،ماشاینآرت و تجهیازات،
واسطهگریهای مالی ،محصورت چوبی ،فلزی ،کاغذی ،منسوجات و دستگاهها و وساایل
ارتبامی در بازۀ زمانی  1381/08/01تاا  1392/09/30کاه دربردارنادۀ  2657مشااهده
است ،در پژوهش حاضر استفاده میشود
با توجه به مقالۀ فاما ( ،)1965نرخ مرکب پیوستۀ بازده برای یاک ساهش در زماان ،t
بهصورت تفاضل لگاریتمی مبیعی قیمتهای آن سهش مورد نظر محاسبه میشود کاه در
این پژوهش نیز از همین روش استفاده خواهیش کرد
()20

pt
) )  ln( pt )  ln( pt 1
pt 1

(Rt  ln

که در آن  Rtبازدهی لگاریتمی pt ،قیمات در زماان  tو  pt 1قیمات در زماان  t-1را نشاان
میدهد از  15سهش موجود  6ساهش دارای چاولگی منفای و  9ساهش دارای چاولگی مثبات
است همچنین مقادیر مربوط به ضاریب کشایدگی باازدهیهاای مرباوط بیشاتر از ضاریب
کشیدگی تابع چگالی نرمال است ،بنابراین تابع چگالی بازدهی این داراییهاا ،دم پهان و قلاۀ
بلند دارد و آمارۀ جارکبرا نیز بیانگر آن است که تابع توزیع بازده داراییها نرمال نیست
از سویی آمارۀ  دیکی– فولر ( )ADFاز مقادیر بحرانی مربوط باه ساط معنااداری
کوچک است در نتیجه فرضیۀ صفر مبنی بار وجاود ریشاۀ واحاد رد مایشاود در ایان
صورت نیازی به تفاضلگیری نیست ،زیرا سری ریشۀ واحد ندارد و مانایی برقارار اسات
آزمون دیگری که برای بررسی مانایی دادههای مرباوط باه ساری زماانی اساتفاده شاده
است ،آزمون  PPیا آزمون فیلیپس پرون ( )1998است که مساتلزم تخماین رگرسایون
آزمون است از آنجا که تابع نمونهای فیلیپس پرون از مقادیر بحرانای مرباوط باه ساط
معناداری ،کوچکتر است ،در نتیجه فرضیۀ صفر مبنی بر وجود ریشۀ واحد رد میشاود
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بار دیگر نتیجۀ قبلی تأیید شده و نیازی به تفاضلگیری نیست ،زیرا ساری ریشاۀ واحاد
ندارد و مانایی برقرار است
 .2تخمين کوانتيل

همانمورکه در بند دوم ،بخش اول از روششناسی بحا شاد ،بارای تخماین کوانتیال
بازدهیها از دو روش پارامتریک و ناپارامتریک استفاده میشود ابتدا مادل ناپارامتریاک
چگالی کرنل بهمنظور تخمین کوانتیلهای توزیع محاسبه میشود بارای ایان منظاور از
معادرت  4-1-3و  5-1-3استفاده میشود تا کوانتیل باازدهیهاا را در ساط  10و 25
درصد و نیز  90و  75درصد تخمین بزنیش نتایج تخمین در جدول  1ارائه شده است
در ادامه با فرض توزیع تیاستیودنت ،مدل  ARCH/GARCHبیانشده در  6-1-3و
 7-1-3را تخمین میزنیش سپس با استفاده از  rˆt 1و  ˆ t 1برآورد شده ،کوانتیلها را در
سط  10و  25درصد و نیز  90و  75درصد محاسبه میشود
جدول  .1تخمين کوانتيل توزیع بازدهی سهام با استفاده از روش کرنل
سهام

%10

%25

%90

%75

خودرو و ساخت قطعات
دستگاههای برقی
سرمایهگذاریها
محصورت شیمیایی
محصورت غذایی
فراوردههای نفتی
فلزات اساسی
رستیک و پطستیک
ماشینآرت و تجهیزات
واسطهگریهای مالی
محصورت چوبی
محصورت فلزی
محصورت کاغذی
منسوجات
وسایل ارتبامی

-0/0121175
-0/0121397
-0/0068223
-0/0069777
-0/0060034
-0/0103216
-0/0099175
-0/0072942
-0/0075394
-0/0067283
-0/0038156
-0/0131678
-0/0084269
-0/0003583
-0/0112799

-0/0036388
-0/00286
-0/0021387
-0/0020605
-0/0015518
-0/0024736
-0/0035794
-0/0018912
-0/0029947
-0/0027583
0/00
-0/004274
-0/0015528
0/00
-0/0018288

0/016985
0/017171
0/010762
0/011115
0/009394
0/014251
0/013317
0/005122
0/009670
0/010167
0/010706
0/016769
0/012210
0/001674
0/012417

0/004016
0/004295
0/003797
0/004238
0/002451
0/003251
0/006022
0/001363
0/003864
0/004189
0/00
0/005003
0/003137
0/00
0/001041
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 .3برآورد تجربی همبستگی شرطی

همانمورکه در بند سوم ،بخش دوم از فصل روششناسای بیاان شاد ،باهمنظاور مدلساازی
همبستگی شرمی بدره از بازدهیهای شرمی محاسبهشده بهوسیلۀ معاادرت 1-2-3و -2-3
2و  3-2-3استفاده میشود با توجاه باه هادف تحقیاق ،از روش  DCC-MGARCHبهاره
خواهیش جست این روش بر این فرض استوار است که همبستگی شرمی بین بازارهای ماالی
یک عدد ثابت نیست و در بعضی دورهها کااهش ،و در بعضای دورههاا افازایش ماییاباد بار
خطف مدلهای سنتی که عدد ثابت را بهعنوان همبستگی باین دو یاا چناد متغیار در نظار
میگرفتند ،این روش برای هر دورۀ زمانی یک عدد برآورد میکند ازاینرو مایتاوان ارتبااط
بین بازارهای مالی را در دورههای مختلف ارزیابی کرد برای مثال ،ممکان اسات همبساتگی
دو یا چند سری در دورههای قبل و بعد از یک بحران مالی تغییر یابد
متوسط همبستگی شرمی برای بازدهیهای شرمی دومتغیره که بهوسیلۀ کوانتیلها
محاسبه شده ،در جدول  2مشاهده میشود  ijتخمین همبستگی شارمی )  (rit , rjtو
 i=1,2,…,15و  j=1,2,…,15و i≠jاست ،که برای  105جفت متماایز در دمهاا و ناحیاۀ
میانی توزیع دومتغیره ( 1260معادله  )DCC-MGARCHتخمین زده شده است
جدول  .2تخمين ضریب همبستگی شرطی بازدهیها
الف) تخمين کوانتيل با استفاده از چگالی کرنل
متوسط همبستگی شرطی
کوانتیل
 10درصد 90 -درصد
 25درصد 90 -درصد

دم پایینی
0/3625
0/15050

ناحیۀ میانی
0/09572
0/02360

دم باریی
0/123688
0/08994

ب) تخمين کوانتيل با استفاده از مدلARCH/GARCH
کوانتیل
 10درصد 90 -درصد
25درصد 90 -درصد

دم پایینی
0/284238
0/1212

ناحیۀ میانی
0/03117
0/01976

دم باریی
0/1519
0/076059

متوسط همبستگی شرمی برای بازدهیهای شرمی محاسبهشده بهوسایلۀ کوانتیال کرنال
در سط  10درصد بهترتیاب بارای دم پاایینی ،ناحیاۀ میاانی و دم بااریی برابار ،0/284238
 0/03117و  0/1519است نتایج بهدستآمده برای کوانتیل  25درصد نیاز مطاابق  10درصاد
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بوده و نشان میدهد که متوسط همبستگی شرمی در دم پایینی بیشتر از ناحیاۀ میاانی اسات،
ولی بر خطف ادبیات موجود در مدلهای تطمش ،متوسط همبستگی شارمی در دم باار تفااوت
معناداری با ناحیۀ میانی ندارد این محاسبات برای بازدهیهای شرمی محاسابهشاده باهوسایلۀ
کوانتیلهای مدل  ARCH/GARCHنیز تکرار شد ،که نتایج مشابه چگالی کرنل بهدست آمد
نتایج حاصل از مدلسازی همبستگی شرمی گواه آن است که در بازارهای با تطمش شادید
یعنی زمانیکه بازار افتان باشد ،متوسط همبستگی شرمی بین بازدهیهای شرمی ،مثبات و
بزرگتر از حالت عادی است ولی همبستگی شرمی بین داراییها در دم بار تفاوت معناداری
از ناحیۀ میانی ندارد پس در بازار افتان بهدلیل مثبت و بار بودن همبستگی ،میتاوان گفات
اگر بازاری سیر نزولی در پیش گیرد ،بازارهای دیگر نیز ممکن اسات مطاابق آن دچاار نازول
شده ،در نتیجه عملکرد کل سبد سهام با مخامره مواجه میشود بهعبارت دیگار در ماواقعی
که بازار افتان باشد ،بهدلیل افزایش همبستگی شرمی میان دارایایهاا ،متناوع کاردن بادره
ریسک کمتر را کاهش میدهد
 .4تخمين مدل قيمتگذاري شرطی داراییهاي سرمایهاي

برای آزمون فرضیۀ امکان کاهش ریسک غیرسیساتماتیک و ریساک سیساتماتیک بایاد
مدل قیمتگذاری شرمی داراییهای سارمایهای را بارای  15صانعت در دمهاا و ناحیاۀ
میانی توزیع ،مدلسازی کنیش جدولهاای  3و  4خطصاه نتاایج ریساک سیساتماتیک و
غیرسیستماتیک تخمین زدهشده بهوسیلۀ  CAPMشرمی را بیان میکند
جدول  .3تخمين بتاي  CAPMشرطی
الف) تخمين کوانتيل با استفاده از مدل ARCH/GARCH

متوسط بتا  CAPMشرطی
کوانتیل
 10درصد 90 -درصد
 25درصد 90 -درصد

دم پایینی
0/2057
0/2545

ناحیۀ میانی
0/1905
0/1709

دم باریی
0/1582
0/1311

ب) تخمين کوانتيل با استفاده از چگالی کرنل
کوانتیل
 10درصد 90 -درصد
25درصد 90 -درصد

دم پایینی
0/2076
0/1894

ناحیۀ میانی
0/1901
0/1633

دم باریی
0/1697
0/1391
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جدول  .4تخمين ریسک غيرسيستماتيک  CAPMشرطی
الف) تخمین کوانتیل با استفاده از مدل ARCH/GARCH

کوانتیل
 10درصد 90 -درصد
 25درصد 90 -درصد

متوسط  Error varianceدر مدل  CAPMشرطی
ناحیه میانی
دم پایینی
0/0615
1/6316
0/00235
0/2642

دم باالیی
1/0511
0/2352

کوانتیل
 10درصد 90 -درصد
25درصد 90 -درصد

ب) تخمین کوانتیل با استفاده از چگالی کرنل
ناحیه میانی
دم پایینی
0/0056
1/7289
0/003138
0/4664

دم باالیی
1/5756
0/4235

نتایج جدول  4نشان میدهد که توجاه باه شارایط افتاانوخیازان باودن باازار نتاایج
متفاوتی را بهبار خواهد آورد همانمورکه مشاهده شد بتا در دورههای مختلف باازار ثابات
نبوده و در دورههای نزولی بازار بتا بیشتر از دورههای صاعودی و عاادی اسات ،باهعباارت
دیگر بتا رابطۀ منفی با بازده دارد بهمور مثاال هنگاامیکاه باازار خیازان اسات ،باازده را
میتوان از مریق سرمایهگذاری بر روی سهام با بتای بار بهبود بخشید و هنگامیکاه باازار
افتان است ،ریسک را میتوان از مریق سرمایهگذاری روی سهام دارای بتای پایین ،کااهش
داد همچنین نتایج مدلسازی ریسک غیرسیستماتیک نشان داد کاه در بازارهاای ماتطمش
بهخصوص در بازار افتان ریسک غیرسیستماتیک بیشتر از حالت عادی است اغلاب تاطش
سرمایهگذاران بر این است که ریسک غیرسیستماتیک یا تناوعپاذیر را باه حاداقل ممکان
تقلیل دهند به همین سبب ترکیب بدره بهتر است بهگونهای باشد کاه نوساانات مشاابهی
نداشته باشند؛ یعنی با کاهش بازده یکی ،بازده دیگری افازایش یاباد بارای مثاال در باازار
افتان بهدلیل اینکه همبستگی شرمی بین بازدهیها بیشتر است ،ریسک غیرسیساتماتیک
را کمتر میتوان کاهش داد حال میتوان نتیجه گرفت که توجاه باه افتاانوخیازان باودن
بازار ،پیشبینیهایی با دقت بیشتر ایجاد میکند و قابلیت اعتماد سنجههاای بارآوردشاده
بهمنظور پوشش ریسک موجود را افزایش میدهد
نتيجهگيري
همانگونهکه در بخش اول نیز بیان شد ،هدف اصلی این پژوهش ،بررسی متناوع کاردن
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بدره برای حالتی است که بازار سهام متطمش بوده یا بهعباارتی قیمات ساهام باهسامت
افزایش یا کاهش شدید در حرکت باشد برای این منظور از دادههای روزانۀ باور اورا
بهادار استفاده میکنیش تا بدرۀ متناوع را در ساالهاای  1381/08/01تاا 1392/09/30
تشکیل دهیش از آنجا که همبستگی نقش مهمی در اندازهگیاری ریساک متناوع کاردن
بدره دارد ،امکان متنوع کردن بادره را در ماول توزیاع باازدهیهاای شارمی از مریاق
همبستگی شرمی بررسی میکنیش عطوهبر این تأثیر نامتقارن شرایط مختلف بازار را بار
واریانس پسماندهای  CAPMشرمی و بتا ارزیابی میکنیش
نتایج مدلسازی همبستگی شرمی گواه آن است کاه در بازارهاای باا تطماش شادید،
یعنی زمانیکه بازار افتان باشد ،متوسط همبستگی شارمی باین باازدهیهاای شارمی،
مثبت و بزرگتر از حالت عادی است ولی همبستگی شرمی باین دارایایهاا در دم باار
تفاوت معناداری از ناحیۀ میانی ندارد پس در بازار افتاان باهدلیال مثبات و باار باودن
همبستگی ،میتوان گفت اگر بازاری سیر نزولی در پیش گیرد ،بازارهای دیگر نیز ممکن
است مطابق آن دچار نزول شوند و در نتیجه عملکرد کل سبد سهام باا مخاامره مواجاه
میشود بهعبارت دیگر در مواقعی که باازار افتاان باشاد ،باهدلیال افازایش همبساتگی
شرمی میان داراییها ،متنوع کردن بدره ریسک کمتر را کاهش میدهد
در برآورد  CAPMشرمی نیز ،توجه به شرایط افتانوخیزان بودن بازار نتاایج متفااوتی را
بهبار خواهد آورد همانمورکه مشاهده شد بتا در دورههاای مختلاف باازار ثابات نباوده و در
دورههای نزولی بازار بتا بیشتر از دورههای صعودی و عادی است ،بهعباارت دیگار بتاا رابطاۀ
منفی با بازده دارد بهمور مثال هنگامیکه باازار خیازان اسات ،باازده را مایتاوان از مریاق
سرمایهگذاری بر روی سهام با بتای بار بهبود بخشید و هنگامیکه بازار افتان است ریساک را
میتوان از مریق سرمایهگذاری روی سهام دارای بتاای پاایین ،کااهش داد همچناین نتاایج
مدلسازی ریسک غیرسیستماتیک نشان داد که در بازارهای متطمش بهخصوص در بازار افتاان
ریسک غیرسیستماتیک بیشتر از حالت عادی است اغلب تطش سرمایهگذاران بر ایان اسات
که ریسک غیرسیستماتیک یا تنوعپذیر را به حداقل ممکن تقلیال دهناد باه هماین دلیال
ترکیب بدره بهتر است بهگونهای باشد که نوسانات مشابهی نداشته باشاند ،یعنای در صاورت
کاهش بازده یکی ،بازده دیگاری افازایش یاباد بارای مثاال در باازار افتاان باهدلیال اینکاه
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همبستگی شرمی بین بازدهیها بیشتر اسات ،ریساک غیرسیساتماتیک را کمتار مایتاوان
کاهش داد حال میتوان نتیجه گرفت که توجه به افتانوخیزان بودن بازار پایشبینایهاایی
با دقت بیشتر ایجاد میکند و قابلیت اعتماد سنجههای بارآوردهشاده بارای پوشاش ریساک
موجود را افزایش میدهد
پینوشت
 1بازاری است که در آن قیمت سهام مرتبا پایین مایافتاد و در نتیجاهی ایان کااهش
سرمایهگذاران فکر میکنند این روند زمان زیادی ادامه خواهد داشت کاه باه نوباهی
خود شرایط را پیچیدهتر میکند
 2مشخصه اصلی این بازار افزایش مداوم در قیمت سهام بازار است ،در چناین ماواردی
سرمایهگذاران بر این باورند که این روند رو به رشد مدت زیادی ادامه خواهد داشت
 3نظریهای است که بر دمهای توزیع تمرکز دارد و توزیع مقادیر بسیار بزرگ(یاا بسایار
کوچک) را توصیف میکند این نظریه صرفنظر از اینکه بازده داراییهای مالی از چه
توزیع احتمالی پیروی میکند ،ارزش در معرض ریسک بدره را محاسبه میکند
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