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گذاريگذاريفرايند ارزش فرايند ارزش 

فرايند ارزش گذاري مستلزم شناسايي كليه وجوه مربوط به نقدينگي  فرايند ارزش گذاري مستلزم شناسايي كليه وجوه مربوط به نقدينگي  ••
حاصل از اوراق بهادار بوده و تعيين مي كند در پي تعديل ريسك اوراق  حاصل از اوراق بهادار بوده و تعيين مي كند در پي تعديل ريسك اوراق  

بهادار ، شخص در ازاي دريافت نقدينگي چگونه بايد عمل كند كه همين بهادار ، شخص در ازاي دريافت نقدينگي چگونه بايد عمل كند كه همين 
..امر نرخ بازده را هم مشخص مي سازدامر نرخ بازده را هم مشخص مي سازد

2

..امر نرخ بازده را هم مشخص مي سازدامر نرخ بازده را هم مشخص مي سازد
هرچه دامنه ريسك وسيع تر باشد ، نرخ بازدهي هم بيشتر خواهد شدهرچه دامنه ريسك وسيع تر باشد ، نرخ بازدهي هم بيشتر خواهد شد••
برآورد نرخ تنزيل يا نرخ بازده  مورد انتظار مناسببرآورد نرخ تنزيل يا نرخ بازده  مورد انتظار مناسب  __١١
برآورد مبلغ  و زمان جريانات نقدي آتيبرآورد مبلغ  و زمان جريانات نقدي آتي  __٢٢
استفاده از اين دو جزء در مدل ارزش فعلي براي برآورد ارزش اوراق استفاده از اين دو جزء در مدل ارزش فعلي براي برآورد ارزش اوراق   __٣٣

..بهادار، كه سپس با قيمت فعلي بازار اوراق بهادار مقايسه ميشودبهادار، كه سپس با قيمت فعلي بازار اوراق بهادار مقايسه ميشود



ريسك چيست؟ريسك چيست؟

..امكان حصول يا عدم حصول به بازده مورد انتظارامكان حصول يا عدم حصول به بازده مورد انتظار••

احتمال اينكه بازده واقعي يك سرمايه گذاري با بازدهي مورد انتظار احتمال اينكه بازده واقعي يك سرمايه گذاري با بازدهي مورد انتظار ••
..تفاوت داشته باشدتفاوت داشته باشد

٣

..تفاوت داشته باشدتفاوت داشته باشد

احتمال اينكه بازده واقعي يك سرمايه گذاري از بازدهي مورد انتظار  احتمال اينكه بازده واقعي يك سرمايه گذاري از بازدهي مورد انتظار  ••
..كمتر باشدكمتر باشد



))ريسك بازارريسك بازار((غيرقابل اجتناب و كنترلغيرقابل اجتناب و كنترل: : سيستماتيكسيستماتيك                                                

انواع ريسكانواع ريسك
تاحدود زيادي قابل اجتناب و كنترلتاحدود زيادي قابل اجتناب و كنترل: : غيرسيستماتيكغيرسيستماتيك                                                

انحراف  

٤

منحني كل ريسك

ريسك سيستماتيك

)درجه تنوع  سازي(تعداد سهام

انحراف  
معيار 

بازدهي ها 
يا ريسك

ريسك غيرسيستماتيك



تخمينهاي ذهني

٥

انحراف استانداردروش هاي اندازه گيري ريسك

ضريب بتا



ضريب بتاضريب بتا

..رياضيرياضي  مقياسمقياس  وو  معيارمعيار  يكيك••
    ازاز  گروهيگروهي  يايا  بازاربازار  كلكل  بازدهيبازدهي  تغييراتتغييرات  بابا  خاصخاص  داراييدارايي  يكيك  ريسكريسك  مقايسهمقايسه••

..هاها  داراييدارايي
    ريسكريسك  دهندهدهنده  نشاننشان  ترتر  پايينپايين  بتايبتاي  باالتر،باالتر،  ريسكريسك  نشاندهندهنشاندهنده  باالترباالتر  بتابتا••

ترتر  پايينپايين

٦

ترتر  پايينپايين

β<1

β=1

β >1



انحراف معيارانحراف معيار

. . مفهوم آماريمفهوم آماري••

..مقياس پراكندگي بازده هاي پيش بيني شدهمقياس پراكندگي بازده هاي پيش بيني شده••

..انحراف معيار بيشتر يعني پراكندگي بيشتر و ريسك بيشترانحراف معيار بيشتر يعني پراكندگي بيشتر و ريسك بيشتر••

٧

..انحراف معيار بيشتر يعني پراكندگي بيشتر و ريسك بيشترانحراف معيار بيشتر يعني پراكندگي بيشتر و ريسك بيشتر••

..انحراف معياركمتر يعني پراكندگي كمتر و ريسك كمترانحراف معياركمتر يعني پراكندگي كمتر و ريسك كمتر••



تخمينهاي ذهنيتخمينهاي ذهني

    ازاز  بيشتربيشتر  كيفيكيفي  معيارهايمعيارهاي  كهكه  مي شودمي شود  استفادهاستفاده  هنگاميهنگامي••
..آيدآيد  كاركار  بهبه  كميكمي  معيارهايمعيارهاي

٨

    وو  ذهنيذهني  تكنيكهايتكنيكهاي  بهبه  هاها  سرمايه گذاريسرمايه گذاري  وو  طرح هاطرح ها  ريسكريسك  سطحسطح••
..دارددارد  بستگيبستگي  گذشتهگذشته  تجربياتتجربيات



مفهوم بازدهمفهوم بازده

))سود نقديسود نقدي  ←←((بازده كوتاه مدت بازده كوتاه مدت ••

))رشد و توسعهرشد و توسعه  ←←((بازده بلند مدت بازده بلند مدت ••

٩

))رشد و توسعهرشد و توسعه  ←←((بازده بلند مدت بازده بلند مدت ••



رابطه ريسك و بازدهرابطه ريسك و بازده

)شيب صعودي(خط بازار

بازده مورد انتظار 
)متغير وابسته(

١٠

)متغير مستقل(درجه ريسك 

0.1
نرخ بازده 

بدون ريسك



اجزاي تشكيل دهنده ريسكاجزاي تشكيل دهنده ريسك

خط بازار

صرف ريسك مالي

بازده مورد انتظار

١١

صرف ريسك مالي

سطح ريسك

صرف ريسك تجاري

بازده بدون ريسك



١٩٩٧- ١٩٢٦

انحراف معيارصرف ريسكمتوسط بازدهنوع دارايي

٣/٣-٣/٨اسناد خزانه  اياالت متحده

٥/٤١/٦٩/٢اوراق بهادار دولتي بلند مدت

٦٢/٢٨/٧اوراق بهادار شركتي بلند مدت

١٢/٧٨/٩٢٠/٣سهام شركتهاي بزرگ

١٢

١٧/٧١٣/٩٣٤/١سهام شركتهاي كوچك

٢٠٠٢- ١٩٢٦

انحراف معيارصرف ريسكمتوسط بازدهنوع دارايي

٣/٢-٣/٨اسناد خزانه  اياالت متحده

٥/٨٢٩/٤اوراق بهادار دولتي بلند مدت

٦/٢٢/٤٨/٧اوراق بهادار شركتي بلند مدت

١٢/٢٨/٤٢٠/٥سهام شركتهاي بزرگ

١٦/٩١٣/١٣٣/١سهام شركتهاي كوچك



تفاوت بين بازده بازار و نرخ بهره بدون ريسك  براي پرتفوي كل بازار : صرف ريسك بازار
-rm(، بتا برابر يك و صرف ريسك  rf ( است

اسناد خزانه دولتي داراي حداقل ريسك و پايين ترين نرخ متوسط بازدهي را دارند -١
اوراق بهادار در مقايسه با اسناد خزانه دولتي داراي ريسك باالتري هستند و در نتيجه -٢

بازدهي بيشتري هم دارند
به طور . انحراف معيار حاصل از نرخ بازدهي، مانعي براي ريسك محسوب مي شود -٣ به طور . انحراف معيار حاصل از نرخ بازدهي، مانعي براي ريسك محسوب مي شود -٣

كلي صرف ريسك باالتر با انحراف معيار باالتري همراه خواهد بود
اسناد خزانه معموال معاف از ريسك هستند -٤
اوراق بهادار شركتي مدت دار از انحراف معيار كمتري در مقايسه با اوراق قرضه  -٥

.دولتي برخوردار بوده ، ولي درجه ريسك باالتري را در بر دارد



:كارا هاي بازار تعريف
 كننده منعكس قيمتها و ميشوند پردازش سرعت به اطالعات ها بازار اين در 

هستند موجود اطالعات تمام

: كارا بازار ويژگي و مزايا
.قيمت اوراق بهادار به درستي و عادالنه تعيين مي شود  -١ .قيمت اوراق بهادار به درستي و عادالنه تعيين مي شود  -١
تخصيص سرمايه ،كه مهمترين عامل توليد و توسعه اقتصادي است به  -٢

.صورت مطلوب و بهينه انجام مي شود 



انواع كارايي بازار

تخصيصي كارايي -١

اطالعاتي كارايي -٢

عملياتي كارايي -٣



::يكي از وظايف مهم بازار سرمايه ،بايد تامين مالي شركتها ونهادها باشد يكي از وظايف مهم بازار سرمايه ،بايد تامين مالي شركتها ونهادها باشد 
    

..شركتهاي نيازمند بايد بتوانند سرمايه الزم خود را تامين كنند شركتهاي نيازمند بايد بتوانند سرمايه الزم خود را تامين كنند --١١        
    

ريسك ريسك شركتهايي كه پروژه هاي آنها توازي معقولي از بازده وشركتهايي كه پروژه هاي آنها توازي معقولي از بازده و--٢٢        
..از دستيابي به منابع جديد در بازار محروم شوند از دستيابي به منابع جديد در بازار محروم شوند ،،    ندارندندارند

    

  كارايي تخصيصي كارايي تخصيصي 

    
..در بازار بيشترين بخش سرمايه متوجه سود آورترين فعاليت شود در بازار بيشترين بخش سرمايه متوجه سود آورترين فعاليت شود --٣٣        

    
تخصيص سرمايه هنگامي درست انجام مي شود كه شركتهايي كه  تخصيص سرمايه هنگامي درست انجام مي شود كه شركتهايي كه  --٤٤      

فرصتهاي سرمايه گذاري بهتر دارند ،سرمايه مورد نياز خود را تامين فرصتهاي سرمايه گذاري بهتر دارند ،سرمايه مورد نياز خود را تامين 
و آن بخشهاي اقتصاد كه بازدهي كمتري دارند از استفاده سرمايه  و آن بخشهاي اقتصاد كه بازدهي كمتري دارند از استفاده سرمايه  كنند ،كنند ،

..محروم شوند محروم شوند 



اوراق اوراق سريع آن برقيمتسريع آن برقيمت  انعكاس به موقع وانعكاس به موقع و  وجود اطالعات كافي در بازار ووجود اطالعات كافي در بازار و      

بنابراين بازار كارا به بازاري بنابراين بازار كارا به بازاري ..ارتباط تنگاتنگي با كارايي بازار دارد ارتباط تنگاتنگي با كارايي بازار دارد   بهادار ،بهادار ،

كارايي اطالعاتيكارايي اطالعاتيتعاريف و ويژگيهايتعاريف و ويژگيهاي

    مي شود كه در آن قيمت اوراق بهادار از قبيل قيمت سهام عادي ،مي شود كه در آن قيمت اوراق بهادار از قبيل قيمت سهام عادي ،    اطالقاطالق

..منعكس كننده تمام اطالعات موجود در بازار باشد منعكس كننده تمام اطالعات موجود در بازار باشد 



..اطالعاتي كه در بازار پخش مي شود به سرعت بر قيمت تاثير مي گذارد اطالعاتي كه در بازار پخش مي شود به سرعت بر قيمت تاثير مي گذارد - - ١١    
ويژگي ويژگي قيمت اوراق بهاداربه ارزش ذاتي آن نزديك است يا به بيان ديگر ،قيمت اوراق بهاداربه ارزش ذاتي آن نزديك است يا به بيان ديگر ،--٢٢    

قيمت تعيين شده در بازار ،شاخص مناسبي از ارزش واقعي اوراق بهادار قيمت تعيين شده در بازار ،شاخص مناسبي از ارزش واقعي اوراق بهادار 
..است است 

..بازار كارا نسبت به اطالعات جديد حساس ميباشد بازار كارا نسبت به اطالعات جديد حساس ميباشد --٣٣    

::ويژگيهاي كارايي اطالعاتي ويژگيهاي كارايي اطالعاتي 

..بازار كارا نسبت به اطالعات جديد حساس ميباشد بازار كارا نسبت به اطالعات جديد حساس ميباشد --٣٣  
تغييرهاي آتي قيمت بازتابي از توان كسب درآمد توسط بنگاهها است كه تغييرهاي آتي قيمت بازتابي از توان كسب درآمد توسط بنگاهها است كه --٤٤    

..در فواصل تصادفي به بازار رسيده و مستقل از اطالعات گذشته است در فواصل تصادفي به بازار رسيده و مستقل از اطالعات گذشته است 

    



اثرانعكاس اطالعات بر قيمت سهام مي تواند در سطح نازل و به اثرانعكاس اطالعات بر قيمت سهام مي تواند در سطح نازل و به - - ٥٥  
..اصطالح در شكل ضعيف آن مطرح باشد اصطالح در شكل ضعيف آن مطرح باشد 

فقط اطالعاتي  فقط اطالعاتي  قيمتهاي اوراق بهادار،قيمتهاي اوراق بهادار،،،در اين سطح از كاراييدر اين سطح از كارايي    --٦٦    
را كه درگذشته قيمتها نهفته است وازتوالي تاريخي قيمتها  را كه درگذشته قيمتها نهفته است وازتوالي تاريخي قيمتها  

حاصل مي شود را منعكس مي كنند ،كه بالفاصله در قيمتها ي  حاصل مي شود را منعكس مي كنند ،كه بالفاصله در قيمتها ي  
..جاري منعكس مي شود جاري منعكس مي شود ..جاري منعكس مي شود جاري منعكس مي شود 

فقط منعكس كننده اطالعات تاريخي مي  فقط منعكس كننده اطالعات تاريخي مي  قيمت اوراق بهادار ،قيمت اوراق بهادار ،- - ٧٧    
  ..باشد باشد 

قيمت سهام در اين نوع بازار به شكل تصادفي تغيير كرده ،كه قيمت سهام در اين نوع بازار به شكل تصادفي تغيير كرده ،كه - - ٨٨    
..اين همان نظريه گشت تصادفي يا گردش تصادفي است اين همان نظريه گشت تصادفي يا گردش تصادفي است 



دسته بندي كارايي بازار سرمايه با توجه به شكل بازار دسته بندي كارايي بازار سرمايه با توجه به شكل بازار         
::سرمايه سرمايه 

كارايي بازار ضعيفكارايي بازار ضعيف• • 
كارايي بازار نيمه قويكارايي بازار نيمه قوي• • 
كارايي بازار قويكارايي بازار قوي    • •  كارايي بازار قويكارايي بازار قوي    • • 

فرض مي كند كه قيمتهاي فرض مي كند كه قيمتهاي شكل ضعيف فرضيه بازار كارا ،شكل ضعيف فرضيه بازار كارا ،
آتي نمي توانند از طريق قيمتهاي تاريخي پيش بيني شوند آتي نمي توانند از طريق قيمتهاي تاريخي پيش بيني شوند 

..جديد منجر به تغيير درقيمتها خواهد شد جديد منجر به تغيير درقيمتها خواهد شد   وتنها اطالعات وتنها اطالعات 



در اين نوع از كارايي قيمت سهام منعكس كننده همه اطالعات عام و در اين نوع از كارايي قيمت سهام منعكس كننده همه اطالعات عام و   --١١  
..منتشر شده است منتشر شده است 

    در اينجا ،اطالعات عام ،محدود به قيمت گذشته نيست، بلكه در بر در اينجا ،اطالعات عام ،محدود به قيمت گذشته نيست، بلكه در بر     --٢٢
گيرنده هر اطالعاتي درباره عملكرد شركت و مشخصات صنعتي است گيرنده هر اطالعاتي درباره عملكرد شركت و مشخصات صنعتي است 

..شركت در آن فعاليت مي كند شركت در آن فعاليت مي كند كه كه       

قويقوي  اطالعاتياطالعاتي  كاراييكارايي

كارايي اطالعاتي نيمه قويكارايي اطالعاتي نيمه قوي

قويقوي  اطالعاتياطالعاتي  كاراييكارايي
    ازاز  ،اعم،اعم  وموجودوموجود  مربوطمربوط  اطالعاتاطالعات  تمامتمام  كهكه  استاست  آنآن  بربر  فرضفرض  سومسوم  درحالتدرحالت  

  بهاداربهادار  اوراقاوراق  قيمتقيمت  ،در،در  عمومعموم  دسترسدسترس  دردر  واطالعاتواطالعات  محرمانهمحرمانه  اطالعاتاطالعات
..  دارددارد  انعكاسانعكاس



::مزاياي كارايي عملياتي مزاياي كارايي عملياتي 

اشاره به تسهيل و سرعت مبادالت در اشاره به تسهيل و سرعت مبادالت در كارايي عملياتي ،كارايي عملياتي ،--١١  
..بازار دارد بازار دارد 

    كارايي عملياتي كارايي عملياتي 

..بازار دارد بازار دارد 
منجر به افزايش سرعت نقد منجر به افزايش سرعت نقد اين نوع از كارايي ،اين نوع از كارايي ،- - ٢٢  

..شوندگي داراييها مي شود شوندگي داراييها مي شود 
..هزينه انجام مبادالت در حداقل سطح ممكن قرار دارد هزينه انجام مبادالت در حداقل سطح ممكن قرار دارد --٣٣



    

سودهاي عادي و معقولي را به دست سودهاي عادي و معقولي را به دست   معامله گران ،معامله گران ،  چنانچه كارگزاران وچنانچه كارگزاران و--١١        

..بازار از نظر عملياتي كاراستبازار از نظر عملياتي كاراست  آورند ،آورند ،

معامله معامله   كارايي عملياتي بستگي به درجه رقابت بين كارگزاران وكارايي عملياتي بستگي به درجه رقابت بين كارگزاران و--٢٢      

..دارددارد))خروجخروج  ورود وورود و  سهولت درسهولت در((گرانگران

::سه مشخصه كارايي عملياتي سه مشخصه كارايي عملياتي 

  ..دارددارد))خروجخروج  ورود وورود و  سهولت درسهولت در((گرانگران

مستقيما به سطح كارايي عملياتي در هر بازاري مرتبط مستقيما به سطح كارايي عملياتي در هر بازاري مرتبط   كارايي تخصيصي ،كارايي تخصيصي ،--٣٣      
..است است 



دسته بندي كارايي بازار سرمايه با توجه به شكل بازار دسته بندي كارايي بازار سرمايه با توجه به شكل بازار         
::سرمايه سرمايه 

كارايي بازار ضعيفكارايي بازار ضعيف• • 
كارايي بازار نيمه قويكارايي بازار نيمه قوي• • 
كارايي بازار قويكارايي بازار قوي    • •  كارايي بازار قويكارايي بازار قوي    • • 

فرض مي كند كه قيمتهاي فرض مي كند كه قيمتهاي شكل ضعيف فرضيه بازار كارا ،شكل ضعيف فرضيه بازار كارا ،
آتي نمي توانند از طريق قيمتهاي تاريخي پيش بيني شوند آتي نمي توانند از طريق قيمتهاي تاريخي پيش بيني شوند 

..جديد منجر به تغيير درقيمتها خواهد شد جديد منجر به تغيير درقيمتها خواهد شد   وتنها اطالعات وتنها اطالعات 



ضعيف ،ضعيف ،  به منظور تعيين سازگاري بازار سهام با فرضيه كارايي بازار در سطحبه منظور تعيين سازگاري بازار سهام با فرضيه كارايي بازار در سطح        
::دو دسته آزمون اصلي انجام شده است دو دسته آزمون اصلي انجام شده است 

آزمونهاي استقاللآزمونهاي استقالل: : دسته اول دسته اول 
چنانچه رابطه همبستگي تغييرات پي در پي قيمت سهام ،كوچك باشد مي چنانچه رابطه همبستگي تغييرات پي در پي قيمت سهام ،كوچك باشد مي       

توان نتيجه گيري نمود كه بررسي تاريخي تغييرات قيمت سهام ارزش چنداني توان نتيجه گيري نمود كه بررسي تاريخي تغييرات قيمت سهام ارزش چنداني 
..نخواهد داشت نخواهد داشت 

آزمونها ي قواعد مبادلهآزمونها ي قواعد مبادله: : دسته دوم دسته دوم  آزمونها ي قواعد مبادلهآزمونها ي قواعد مبادله: : دسته دوم دسته دوم 
راهبردهايي را براي انجام معامله تعيين راهبردهايي را براي انجام معامله تعيين اين قواعد با استفاده از قيمت سهام ،اين قواعد با استفاده از قيمت سهام ،      

يا نتايج حاصل يا نتايج حاصل به نحوي كه بتوان عملكردي بهتر از شاخص بازار ،به نحوي كه بتوان عملكردي بهتر از شاخص بازار ،مي كنند ،مي كنند ،
..  از يك سياست خريد ونگهداري ساده داشتاز يك سياست خريد ونگهداري ساده داشت



                                                                                                                                            
                                            ::    تحليل سري زمانيتحليل سري زماني                            

بدين معني كه بازده سهام در طي روز  بدين معني كه بازده سهام در طي روز  : : اثر آخر هفته اثر آخر هفته   --١١        
  ..بازده مورد انتظار يكساني ندارد بازده مورد انتظار يكساني ندارد هاي هفته ،هاي هفته ،

بازده سهام ،به ويژه بازده سهام شركتهاي بازده سهام ،به ويژه بازده سهام شركتهاي ::اثر ژانويه اثر ژانويه   --٢٢ بازده سهام ،به ويژه بازده سهام شركتهاي بازده سهام ،به ويژه بازده سهام شركتهاي ::اثر ژانويه اثر ژانويه   --٢٢
..كوچك ،معموال در ژانويه از ساير ماهها بيشتر است كوچك ،معموال در ژانويه از ساير ماهها بيشتر است 

شركتهايي كه عوايد جاري شركتهايي كه عوايد جاري : : عوايد فصلي غير منتظره عوايد فصلي غير منتظره   --٣٣
چند هفته چند هفته آنها بيشتر از عوايد فصلي مورد انتظار است ،آنها بيشتر از عوايد فصلي مورد انتظار است ،

..بازده غير عادي دارند بازده غير عادي دارند قبل و بعد از اعالم علني عوايد ،قبل و بعد از اعالم علني عوايد ،



بررسي وقايعبررسي وقايع    
يكي از روش هاي اصلي آزمون كارايي نيمه قوي ،يكي از روش هاي اصلي آزمون كارايي نيمه قوي ،      

..    استاست) ) حوادث حوادث ( ( بررسي وقايع بررسي وقايع 
در اين روش تالش مي شود تا سرعت تاثير اطالعات در اين روش تالش مي شود تا سرعت تاثير اطالعات       

..علني بر روي قيمت سهام اندازه گيري شود علني بر روي قيمت سهام اندازه گيري شود ..علني بر روي قيمت سهام اندازه گيري شود علني بر روي قيمت سهام اندازه گيري شود 
بسياري از مطالعات در اين زمينه واكنش قيمت را به بسياري از مطالعات در اين زمينه واكنش قيمت را به       

پديده هاي خاص ، همانند تجزيه سهام ،پذيرش شركتها پديده هاي خاص ، همانند تجزيه سهام ،پذيرش شركتها 
بررسي نموده بررسي نموده ) ) سود سود ( ( EPSEPSدر بورس واعالميه در بورس واعالميه 

                      ..      انداند



نتايجنتايج    
اكثر مطالعات در اين حوزه شكل نيمه قوي بازار را تاييد اكثر مطالعات در اين حوزه شكل نيمه قوي بازار را تاييد   

::نموده اند و در كل بايد گفت كه نموده اند و در كل بايد گفت كه 
نتايج حاصل از اكثر مطالعات فوق ، به غير از مطالعات نتايج حاصل از اكثر مطالعات فوق ، به غير از مطالعات 

مربوط به پذيرش شركتها در بورس و عرضه اوليه ،حاكي مربوط به پذيرش شركتها در بورس و عرضه اوليه ،حاكي مربوط به پذيرش شركتها در بورس و عرضه اوليه ،حاكي مربوط به پذيرش شركتها در بورس و عرضه اوليه ،حاكي 
..از تاييد فرضيه است از تاييد فرضيه است 

::واكنش قيمت سهام به گزارشات فصلي عايدات واكنش قيمت سهام به گزارشات فصلي عايدات 
اعالميه اعالميه ““مطالعات در مورد واكنش قيمت سهام به واقعه مطالعات در مورد واكنش قيمت سهام به واقعه 

  ١٩٨٢١٩٨٢جونزوالتان در سال جونزوالتان در سال توسط رتدمن،توسط رتدمن،“ “ هاي عايدات هاي عايدات 
                                                                                          انجام شدانجام شد



نتايجنتايج        
اين نتايج نشان مي دهد كه ميزاني از اطالعات نهاني ، در اين نتايج نشان مي دهد كه ميزاني از اطالعات نهاني ، در         

با اين حال قيمت با اين حال قيمت . . مي شوند مي شوند ) ) ضبطضبط( ( قيمتهاي سهام حفظ قيمتهاي سهام حفظ 
روز بعد  روز بعد    ٩٠٩٠عايدات تا عايدات تا ) ) عموميعمومي((سهام به اعالميه منتشر شده سهام به اعالميه منتشر شده 

بنابراين نتايج حاصله با بنابراين نتايج حاصله با . . از گزارش ، واكنش نشان مي دهد از گزارش ، واكنش نشان مي دهد 
..  شكل نيمه قوي فرضيه بازار كارا ، ناسازگار است شكل نيمه قوي فرضيه بازار كارا ، ناسازگار است  ..  شكل نيمه قوي فرضيه بازار كارا ، ناسازگار است شكل نيمه قوي فرضيه بازار كارا ، ناسازگار است 

شكل قويشكل قوي: : فرضيه بازار كارا فرضيه بازار كارا         
آزمونهاي شكل قوي بازار،بازده گروههاي مختلف سرمايه آزمونهاي شكل قوي بازار،بازده گروههاي مختلف سرمايه 

آيا گروهي  آيا گروهي  : : گذاران را در طول زمان به منظور تعيين اينكهگذاران را در طول زمان به منظور تعيين اينكه
را را ) ) تعديل شده بر حسب ريسك تعديل شده بر حسب ريسك ( ( بازده باالتر از حد متوسط بازده باالتر از حد متوسط 

..آورده اند يا نه ، تحليل مي نمايند آورده اند يا نه ، تحليل مي نمايند     به دستبه دست



به اين منظور تحقيق بر روي چهار گروه به شرح ذيل انجام به اين منظور تحقيق بر روي چهار گروه به شرح ذيل انجام 
::پذيرفت پذيرفت 

بازده حاصل از مبادالت بر مبناي اطالعات نهاني را بازده حاصل از مبادالت بر مبناي اطالعات نهاني را     --  ١١
..بررسي كرده اند بررسي كرده اند 

بازده افراد حرفه اي در بازار هاي سازمان يافته را  بازده افراد حرفه اي در بازار هاي سازمان يافته را    --٢٢ بازده افراد حرفه اي در بازار هاي سازمان يافته را  بازده افراد حرفه اي در بازار هاي سازمان يافته را    --٢٢
..بررسي كرده اند بررسي كرده اند 

توانايي گروهي از تحليلگران سهام را در موسسه توانايي گروهي از تحليلگران سهام را در موسسه   --٣٣
..وليوالين و موسسات مشابه بررسي كرده اند وليوالين و موسسات مشابه بررسي كرده اند 

عملكرد مديران سرمايه گذاري ، بر بازده كسب شده عملكرد مديران سرمايه گذاري ، بر بازده كسب شده   - - ٤٤
              ..  صندوقهاي سرمايه گذاري تاكيد ميگرددصندوقهاي سرمايه گذاري تاكيد ميگردد



خالصه نتايج آزمونهاي شكل قوي بازارخالصه نتايج آزمونهاي شكل قوي بازار
نتايج مختلفي را ارائه كرده اند ، نتايج نتايج مختلفي را ارائه كرده اند ، نتايج   EMHEMH  آزمونهاي شكل قويآزمونهاي شكل قوي          

با امكان دسترسي به با امكان دسترسي به     حاصله در مورد دوگروه از سرمايه گذارانحاصله در مورد دوگروه از سرمايه گذاران
اطالعات نهاني و متخصصان مبادله سهام اين فرضيه را تاييد نمي كند اطالعات نهاني و متخصصان مبادله سهام اين فرضيه را تاييد نمي كند 

زيرا هر دو گروه به طرز بديهي ،دسترسي انحصاري به اطالعات مهم زيرا هر دو گروه به طرز بديهي ،دسترسي انحصاري به اطالعات مهم . . 
متوسط استفاده متوسط استفاده   ييداشته اند و از آنها براي ايجاد بازدهي باالتر از حدداشته اند و از آنها براي ايجاد بازدهي باالتر از حد متوسط استفاده متوسط استفاده   ييداشته اند و از آنها براي ايجاد بازدهي باالتر از حدداشته اند و از آنها براي ايجاد بازدهي باالتر از حد

..نموده اند نموده اند 
نتايج حاصله بر روي رتبه بندي وليو الين در مورد سهام ،در نتايج حاصله بر روي رتبه بندي وليو الين در مورد سهام ،در           

..را تاييد كرده است را تاييد كرده است       EMHEMH  كلكل
عملكرد مديران حرفه اي سرمايه گذاري ، شكل قوي بازار را تاييد عملكرد مديران حرفه اي سرمايه گذاري ، شكل قوي بازار را تاييد           

بيشتر در مورد عملكرد مديران صندوقهاي سرمايه بيشتر در مورد عملكرد مديران صندوقهاي سرمايه ( ( كرده است كرده است 
..گذاري را بررسي كرده است گذاري را بررسي كرده است 



 مروری بر سازمانهای مالی: فصل دوم
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 واسطه های مالی و ریسک مرتبط با آن

یک نهاد پولی است که، بین عامل های دارای کسری و مازاد یک کانال پولی  واسطه   مالی
برقرار می کند تا وجوه از واحدهای دارای مازاد نقدینگی، به سمت واحدهای دارای کسری 

را به  سپرده بانکی مثالی کالسیک از یک واسطه مالی، بانک است که. نقدینگی هدایت شود
 .بانکی تبدیل می کند وام

مشخص به دارایی یا بدهی های مختلفی  بدهی یا دارایی در طول فرآیند مداخله مالی، یک
همچون واسطه مالی که یک جریان پولی از افرادی که سرمایه مازاد دارند به . تبدیل می شود

 .افرادی که سرمایه کافی برای فعالیت های مورد عالقه خود ندارند، ایجاد می کند
  در کشورهای پیشرفته واسطه مالی یک نهاد مالی است که به طور غیر مستقیم یک کانال

(  وام دهندگان)بین بدهکاران و طلبکاران ایجاد می کند بدین صورت که پس اندازکنندگان 
قرار می دهند و آن نهاد به قرض ( مانند بانک)سرمایه مازاد خود را در اختیار یک نهاد مالی 

مسکن  رهن این فرایند می تواند به شکل وام یا. گیرندگان این وجوه را تخصیص می دهد
 .باشد



 کاربردهای واسطه های مالی

 از دیدگاه سنتی هزینه ی معامالت و اطالعات ناقص، پایه و اساس شناخت نقش
معامالت نشان می دهد که با کاهش هزینه ی معامالت و شفاف تر . واسطه هاست

اما به طور کلی واسطه مالی چهار . شدن اطالعات،از نقش واسطه های مالی می کاهد
 کاربرد اصلی دارد

۱ .سررسید بخشی از سپرده های پذیرفته شده معموالً  : وساطت در انطباق سررسیدها
اگر بانک تجاری در میان نباشد قرض گیرنده ناچار خواهد شد که با . کوتاه است

دوره ای کوتاه تر وام بگیرد یا بکوشد بنگاهی بیابد که با دوره ای که مورد دلخواه وی  
یا سرمایه گذارانی که در بانک سپرده نهاده اند، وجوه خود را .است، به وی وام بدهد

بانک تجاری با نشر حق مالی .به زمانی درازتر از آنچه می خواهند متعهد کنند
خود،در اصل دارایی درازمدت تر را به دارایی کوتاه مدت تبدیل می کند و این کار با 

اعطای وام به وام گیرنده برای طول زمانی مورد انتظار و واگذاری دارایی با چشم انداز 
 .سرمایه گذاری مطلوب به سپرده گذار انجام می پذیرد



 کاربردهای واسطه های مالی

۲ .تبدیل سرمایه گذاری های ریسکی به سرمایه گذاری کم :کاهش خطر با ایجاد تنوع
ریسک یا نسبتا بدون ریسک یعنی واسطه ی مالی با سرمایه گذاری وجوه در  

شرکت ها و زمینه های مختلف و تنوع بخشی به سرمایه گذاری ریسک را کاهش می 
 (قرض دادن وجوه به قرض دهندگان مختلف برای پخش کردن ریسک.)دهد

۳ .عقد قرارداد و پردازش ااطالعات :کاهش هزینه های عقد قرارداد و پردازش اطالعات
مربوط به دارایی های مالی صرفه جویی های ناشی از مقیاس دارد و این به سبب 

هزینه های کمتر هم به .مقدار پولی است که واسطه های ملی در مدیریت خود دارند
نفع سرمایه گذاری است که حق مالی یک واسطه مالی را می خرد، هم قرض 

 .گیرتده ای که از هزینه ی کمتر وام گیری بهره می برد
4.که شامل موارد زیر می شود:ایجاد مکانیسم پرداخت 



 کاربردهای واسطه های مالی
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ارایه ی کارت بدهی و کارت اعتباری پرداخت با 
امتیاز کشیدن چک 

 



 واسطه های مالی و ریسک مرتبط با آن

 :به ریسک ها و خطرات نقل و انتقاالت مالی می بایست توجه ویژه داشت که این ریسکها شامل
ریسک اعتبار 
ریسک نرخ بهره 
ریسک بازار 
ریسک نقدینگی 
ریسک عملیاتی 



 ریسک اعتباری  

وصول عدم یا بودن الوصول مشکوک تعویق، احتمال از است عبارت اعتباری ریسک 
 جهت آن از اعتباری ریسک .شود می ارائه مشتریان به که مالی تسهیالت سود و اصل

  تسهیالت برای شده گرفته بکار منابع که است اهمیت حائز بانکی و پولی نهادهای در
 عدم درصورت که .باشد می نهاد آن سهامداران به (بانک) پولی نهاد بدهی رخصت در

  از .کند می تضعیف را سهامداران سرمایه، برگشت قدرت اعتباردهی توان هم جریان
  و درجه سنجش شناسایی، اعتباری ریسک خطرات کاهش جهت رویکردها مهمترین

 .گویند می اعتبارسنجی آن به اصطالحاً که باشد می مشتریان بندی طبقه
 باشد می مشتریان اعطایی تسهیالت بازپرداخت و عملکرد از برآورد نوعی اعتبارسنجی

 .نماید می تقسیم مختلف های گروه به اعتبار درجه براساس را مشتریان و



 ریسک نرخ بهره

نرخ در تغییر لحاظ به البته) سرمایه اصل ارزش کاهش ریسک یعنی بهره، نرخ ریسک 
 ماندن محفوظ برای راه حل بهترین (می یابند انتشار تازگی به که بهاداری اوراق بهره

 تاریخ های با قرضه اوراق سرمایه گذار، شخص که است این بهره، نرخ ریسک برابر در
 بهره نرخ تغییرات جهت کردن مشخص دیگر، راه حل .کند خریداری متفاوت سررسید

 .است



 ریسک بازار

اشخاص حقیقی و حقوقی . در اثر نوسانات قیمت دارایی ها در بازار ایجاد می شود ریسک بازار
اوراق قرضه، مسکن، طال و سایر  دارایی های خود را به صورت های مختلف مانند پول نقد، سهام،

تمام این دارایی ها در معرض تغییرات قیمت قرار دارند، و این . دارایی های با ارزش نگهداری می کنند
ریسک بازار که یکی از عوامل اصلی . نوسانات قیمتی مداوم، عامل اصلی ایجاد ریسک بازار هستند

نقش اصلی را در اکثر ورشکستگی ها ایفا   ریسک اعتباری ریسک می باشد، به همراه ایجاد کننده
که در دو دهه اخیر در مقاطع مختلف  ریسک مالی بحران های پیاپی و پیوسته مالی ناشی از. می کنند

در سطح جهان روی داده اند، لزوم مدیریت یک پارچه و کمی ریسک مالی با تمرکز بر ریسک بازار و 
 .ریسک اعتباری را بیش از پیش مطرح ساخته اند

روی  نرخ ارز یکی از ریسکهای زیر مجموعه ریسک بازار است که به دلیل تغییرات ریسک نرخ ارز
شرکت متشکل  پرتفوی اهمیت این ریسک هنگامی افزایش می یابد که بخش قابل توجهی از. می دهد

حالت دیگری که باعث ایجاد . باشد( سبد ارزی)از یک ارز یا ارزهای گوناگون بر اساس وضعیت بازار 
ریسک نرخ ارز می شود هنگامی روی می دهد که بانک مبادالت ارزی قابل توجهی داشته باشد یا اینکه 

 .در مورد بانک ها، سپرده های ارزی دریافت نموده و همچنین تسهیالت ارزی پرداخت نماید



 ریسک نقدینگی

تأمین نقدینگی ریسک» و «دارایی نقدینگی ریسک» گونه دو دارای نقدینگی ریسک 
 .می باشد «مالی

هم شناخته می شود،  'ریسک نقدینگی بازارمحصول'، که با نام دارایی نقدینگی ریسک
به دلیل تغییر )زمانی ظاهر می شود که معامله با قیمت پیش بینی شده قابل انجام نباشد 

این ریسک در بین گونه های دارایی ها و در زمان ( وضعیت نسبت به زمان معامله عادی
اوراق قرضه،  بعضی دارایی ها مانند ارزهای اصلی یا. وابسته به شرایط بازار تغییر می کند

بازارهای عمیقی دارند و در اغلب مواقع به راحتی با نوسان کمی در قیمت، نقد می شوند 
 .اما این امر در مورد همه دارایی ها صادق نیست

 در مورد بانک ها، ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک
حالت دیگری که باعث افزایش ریسک نقدینگی می شود این است که . ایجاد می شود

ریسک نقدینگی . بازارهایی که منابع بانک در آن ها قرار دارد دچار کمبود نقدینگی شوند
با سایر ریسک های مالی مختلط است و به همین دلیل سنجش و کنترل آن با دشواری 

 .روبرو است

 



 ریسک نقدینگی

هم نامیده می شود، به  وجه نقد ، که ریسک جریانتأمین مالی نقدینگی ریسک
این موضوع مخصوصاً برای پرتفوهایی که . عدم توانایی در پرداخت تعهدات برمی گردد

به طلب کاران هستنند معضل مهمی  حاشیه سود متوازن شده اند و متعهد به پرداخت
ارزش   در واقع اگر ذخیره وجه نقد کافی نباشد، ممکن است در شرایط سقوط. است
نیاز به پرداخت وجه نقد وجود داشته باشد که منجر به نقد کردن اجباری پرتفو  بازار

این چرخه ضررها که با حاشیه سود تعهدشده شدیدتر . در قیمت پایین می شود
 .می شود، گاهی به مارپیچ مرگ تعبیر می شود

محدود . ریسک تأمین مالی با برنامه ریزی مناسب جریان وجه نقد کنترل می شود
کردن شکاف جریان وجه نقد، متنوع کردن و در نظر گرفتن منابع مالی جدیدی برای 

 .پر کردن کسری نقدینگی نقش مهمی در کنترل ریسک نقدینگی دارند



 ریسک عملیاتی

عموماً ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف   ریسک عملیاتی
، (موقعیتی که معامله گرها اطالعات غلط می دهند)این ریسک شامل تقلب . می شود

خطای تکنیکی ممکن است ناشی از . اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل می شود
ردازش معامالت، سیستم های جابه جایی یا به طور کلی هر مشکل _نقص در اطالعات

 .دیگری در سطح سازمان روی می دهد، باشد

به عنوان . شوند بازار و ریسک های اعتباری ریسک های عملیاتی ممکن است منجر به
مثال یک اشتباه عملیاتی در معامله تجاری مانند عدم انجام جابه جایی ممکن است 

ریسک بازار یا ریسک اعتباری ایجاد کند، زیرا هزینه آن به تغییرات قیمت بازار  
لذا مدیریت این ریسک نیاز مبرم همه مؤسسات مالی اعم از بانکها، . وابسته است

 .میباشد... مؤسسات اعتباری، بیمهها و 



 خدماتی که واسطه مالی ارائه می کنند

  تبدیل دارایی های مالی بدست آمده از طریق بازار به نوعی متفاوت از
 دارایی که ارجحیت بیشتر دارد

مبادله دارایی های مالی به نیابت از سوی مشتریان 
مبادله دارایی های مالی به حساب خود 
 کمک به ایجاد دارایی های مالی برای مشتریان و انگاه فروش آن

 دارایی ها به دیگر مشارکت کنندگان در بازار سرمایه
  ارائه ی مشورت درباره ی سرمایه گذاری به دیگر مشارکت کنندگان

 در بازار
مدیریت بدره ی دیگر مشارکت کنندگان در بازار سرمایه 



 انواع واسطه های مالی

بانک های تجاری با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار، نقش : بانک های تجاری1.
بانک های تجاری به . اساسی در فعالیت های اقتصادی هر کشور ایفا می کنند

خصوص وظیفه دارند سرمایه جاری موسسات تولیدی و بازرگانی را تأمین 
این نوع بانک ها معموالً به انجام دادن عملیات معمولی بانکی از قبیل . نمایند

قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معامالت ارزی، صدور ضمانت 
نامه، اعطای تسهیالت، افتتاح اعتبار در حساب جاری، تنزیل اسناد و اوراق 

بانک های تجاری از  . و خدمات متنوع دیگر می پردازند« خرید دین»تجاری 
سرمایه گذاری های مستقیم در خرید و فروش کاال به منظور تجارت و از ایجاد  

 .انحصارات بزرگ منع گردیده اند
 موسسات پس انداز و وام2.



 انواع واسطه های مالی

این واسطه وجوه مشارکت کنندگان در بازار را در  : شرکت های سرمایه گذاری3.
یک جا جمع می کند و این وجوه را برای خرید سبدی از دارایی های مالی نظیر 

افرادی که ثروت خود را در این شرکت ها . سهام و اوراق قرضه به کار می برد
سرمایه گذاری می کنند، حق مالی به صورت سهام دریافت می کنند که به ان فرد 

 .حق می دهد سهمی به نسبت سرمایه از درآمد سبد مالی مذکور را دریافت کند
 شرکت های بیمه4.
مشاوران مالی متخصصانی هستند که به مشتریان کمک  : دالل یا مشاوران مالی5.

می کنند تا با انتخاب یک تخصیص مناسب از داراریی ها،به درآمد و سود دلخواه  
 .خود از سرمایه گذاری، با یک سطح قابل قبول از ریسک دست یابند

 شرکت های تأمین مالی6.

 صندوق های بازنشستگی7.
 



 انواع واسطه های مالی

برخی از بنگاه های غیر مالی شعباتی دارند که خدمات غیر مالی عرضه 8.
برای مثال برخی از بنگاه های تولیدی بزرگ شرکت های تابعی دارند که .می کند

این . مشتریان شرکت های اصلی خدمات تأمین مالی را بر عهده می گیرند
مثالً جنرال الکتریک شرکت .نهادهای مالی را شرکت های مالی وابسته می نامند

تابعه ای دارد که خدمات مالی انحصاری به شرکت مادر ارائه می دهد و نام آن، 
 .شرکت سهامی جنرال موتور می گویند
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