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Abstract
Objective: The purpose of this paper is to derive a better criterion for systematic risk and
to develop a closer relationship between the capital market and basic economic concepts and
to explain the relationship between risk and return and pricing of capital assets using the
economic variable of consumption in Tehran Stock Exchange. The capital asset pricing
model assumes that investors consider only risk and return. But other features may also be
important to investors. For example, one of these important features may be the consumption
flow over the life of the investor. The premise of the consumption-based capital asset pricing
model is that what matters to investors is the flow of consumption over a lifetime, not wealth
itself. Therefore, a better measure of consumer welfare instead of wealth is the consumption
flow that can support this welfare. This article examines whether consumption beta compared
to market beta can be considered as a better criterion for explaining returns on the Tehran
Stock Exchange.
Methods: According to the assumption governing the pricing model of consumptionbased capital assets, we calculate the covariance between stock returns and total consumption
to measure risk premium. Instead of calculating risk premium based on the covariance of
stock returns with market returns - a measure that focuses only on wealth. One reason that the
results of this research can be used in the decision-making process, this research is applied in
terms of purpose. This research is also descriptive-correlational in nature, because in this type
of research, the researcher seeks to evaluate the relationship between two or more variables.
To investigate the issue, based on the regression method, data of 154 companies listed on the
Tehran Stock Exchange during the period 2006-2016 have been extracted from the Rahvard
novin software. Also, the consumption cost index has been obtained by using the information
of the price index of consumer goods and services in urban areas of Iran, listed on the website
of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran.
Results: Findings of the study reject the greater power of the C-CAPM model using the
consumption function portfolio compared to the CAPM model in explaining the expected real
returns of the Tehran Stock Exchange. According to the results, neither model is suitable for
estimating the efficiency, but due to the fact that the amount of error in the CAPM model is
less than the C-CAPM model, therefore the CAPM model has better explanatory power than
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Abstract

the C-CAPM model. Another research hypothesis that the C-CAPM model beta is a better
predictor of performance than the CAPM model beta is also rejected.
Conclusion: The results of the above study show that the CAPM model has performed
better than the C-CAPM model, so it is not important to consider the consumption variable in
predicting risk and stock returns. Therefore, it is recommended that investors do not use the
consumption factor to estimate future stock returns. One of the limitations of the research is
that the superiority of the CAPM model is not a reason for its comprehensiveness in the
Tehran Stock Exchange, because based on the research results, this model explains a small
part of the factors affecting the return.
JEL Classification: G10, G11, G12, G14.
Keywords: CAPM, C-CAPM, Mimicking Consumption Portfolio.
Citition: Pourfard, Sh., Pourfard, B. (2020). Empirical test of the relationship between
consumption and capital asset pricing in Tehran Stock Exchange. Journal of Development
and Capital, 5(2), 67-84 [In Persian].

آزمون تجربی ارتباط بین مصرف و قیمتگذاری اوراق بهادار در بازار بورس اوراق بهادار تهران
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چکیده
هدف :هدف این مقاله استخراج معیاری بهتر برای ریسک سیستماتیک و توسعة رابطة نزدیکتر بین بازار سرمایه و مفاهیم بنیادی اقتصاادی
و تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و قیمت گذاری داراییهای سرمایهای با استفاده از متغیر اقتصادی مصرف در بازار بورس اوراق بهادار تهارا
است .در مدل ق یمت گذاری دارایی های سرمایه ای فرض می شود که سرمایه گذارا فقط ریسک و بازدهی را در نظر می گیرناد .اماا وییگای
های دیگری نیز ممکن است برای سرمایه گذارا اهمیت داشته باشد .برای مثال یکی از این وییگی های مهم ممکان اسات جریاا مصارف در
طول عمر سرمایه گذار باشد .پیش فرض حاکم بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف این است که آنچاه بارای سارمایه
گذارا اهمیت دارد جریا مصرف در طول عمر افراد میباشد و نه خود ثروت .بنابراین معیار بهتر جهت رفاه مصرف کنناده باه جاای ثاروت
جریا مصرفی است که میتواند از این رفاه پشتیبانی کند .در این مقاله بررسی میشود آیا بتای مصرف در مقایسه با بتای بازار میتواند به عناوا
معیار بهتری جهت تبیین بازده در بورس اوراق بهادار تهرا مدنظر قرار گیرد.
روش :با توجه به پیش فرض حاکم بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف جهت اندازه گیری ریسک ورقه بهاادار
به جای محاسبه صرف سهام بر مینای کوواریانس بازده سهام با بازده بازار– معیاری که فقط بر ثروت تمرکز می کناد – از کوواریاانس باازده
سهام با مجموع مصرف استفاده میکنیم .یه دلیل اینکه نتایج حاصل از این پیوهش میتواند در فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد ایان
پیوهش از لحاظ هدف کاربردی است .همچنین این پیوهش از لحاظ ماهیت توصیفی -همبستگی است زیرا در این ناوع پایوهش محقاه باه
دنبال ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر است .برای بررسی موضوع بر اساس روش رگرسیو

داده های  451شرکت پذیرفته شده در باورس

اوراق بهادار تهرا طی بازه زمانی  4835 –4835از نرم افزار ره آورد نوین استخراج گردیده است .همچنین شاخص هزیناه هاای مصارف باا
استفاده از اطالعات شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطه شهری ایرا مندرج در تارنمای بانک مرکازی جمهاوری اساالمی ایارا
بدست آمده است.

یافتهها :با توجه به آزمو های انجام شده بر روی هر دو مدل میتوا فرضیة اصلی تحقیه مبنی بر توا بیشتر مدل  C-CAPMباا اساتفاده
از سبد تابع مصرف در مقایساه باا مدل  CAPMدر تبیین بازده واقعی مورد انتظار بورس اوراق بهاادار تهارا را رد کارد .مطاابه باا نتاایج
هیچکدام از دو مدل جهت تخمین بازده مناسب نیستند اما با توجه به اینکه مقدار خطا در مدل
نتیجه مدل

قدرت تبیین بهتری نسبت به مدل

مقایسه با بتای مدل

کمتار از مادل

دارد .همچنین فرضیه دیگر تحقیه مبنی بر اینکه بتای مادل

اسات در
در

معیار بهتری برای پیش بینی بازده است نیز رد میگردد.
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نتیجهگیری :نتایج مطالعه فوق نشا میدهد مدل

در مقایسه با مدل

عملکرد بهتاری داشاته اسات در نتیجاه لحااظ

نمود متغیر مصرف در پیش بینی ریسک و بازده سهام با اهمیت نیست .بنابراین پیشنهادی که سرمایه گذارا را منتفع خواهد کرد عادم لحااظ
نمود عامل مصرف جهت برآوردهای بازده آینده سهام است.

طبقه بندی .G14 ،G12 ،G11 ،G10 :JEL
واژههای کلیدی :مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای استاندارد مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بار مصارف
سبد سرمایهگذاری تابع مصرف.
استناد :پورفرد شهروز؛ پورفرد بهروز .)4833( .آزمو تجربی ارتباط بین مصرف و قیمتگذاری اوراق بهادار در باازار باورس
اوراق بهادار تهرا  .توسعه و سرمایه .86-31 )2(5

مقدمه
ایده اصلی این مقاله تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و قیمتگذاری داراییهای سررمایهای برا اسرتداده از متریرر اقتصرادی
مصرف است .تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ،مدهومی است که دهههای اخیرر بره
پارادایم غالب و مسلط در بازارهای سرمایهای تبدیل شده است .به طوری که پس از بیان مدل قیمتگرذاری داراییهرای
سرمایهای توسط شارپ و لیتنر ( ،)1961این مدل بارها مورد انتقاد واصالح قرار گرفته است .بره طرور سرنتی در مقردما
مالی اینگونه بحث میشود که ریسک منجر به تعیین میزان بازده داراییها میگردد و دارایی با ریسک سیستماتیک باالتر
باید بازده متوسط باالتری ارائه دهد .در مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی برر مصررف فرر

مریشرود بترای

مبتنی بر مصرف بهتر از بتای بازار میتواند نقش معیار ریسک را به عهده بگیرد .حال آیا دارایی برا ریسرک سیسرتماتیک
باالتر (با در نظر گررفتن بترای مصررف بره عنروان معیرار ریسرک) برازده براالتری دارد یرا خیررف اهمیرت اسرتداده از مردل
قیمتگذاری مبتنی بر مصرف استخراج معیاری بهتر بررای بررسری ریسرک سیسرتماتیک و توسرع رابةر نزدیرکتر برین
بازارسرمایه و مداهیم بنیادی اقتصادی است .فعالیتهای انجام شده در حوزه

در ایران همسو با موج ابتردایی

از تالشها برای برآورد الگوهای الگوهای قیمتگذاری دارایی مصرف بنیاد بوده است .در موج ابتدایی از ایرن تالشهرا
برای برآورد مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای بره ارای اسرتداده از بازدههرای سربدهای سررمایهگذاری تراب مصررف،
مستقیماً از دادههای مصرف استداده میکردند .بخش عمدهای از آزمونها کره آزمونهرای مربروط بره برازاربورس اورا
بهادار تهران نیز شامل آنها میشود به این نتیجه رسیدند که مردل مردل
مدل

در توضریح صررف ریسرک بهترر از

استاندارد عمل نمیکند .در تحقیق حاضر استدالل میشود که مشرکل از ایرن حقیقرت ناشری مریشرود کره

دادههای مربوط به مصرف با فراوانی آماری کم (بهترین حالت ماهانه) گردآوری میشوند که اغلب خةای باالیی نیز در
ام آوری دارند و در عین حال با نرخهای بازده فراوان و دقیق داراییهای مالی مقایسه میشوند .در ایرن تحقیرق اهرت
بهبود کیدیت برآورد و به عنوان یکی از نقاط تمایز ،با به کارگیری سبدهای سرمایهگذاری تاب مصرف 1به بررسی رابةره
بین مصرف و بازده دارایی سرمایهای میپردازیم .سبد سررمایهگذاری تراب مصررف بایرد براالترین همبسرتگی را برا رشرد
مصرف داشته باشد .دادههای مواود مجموع مصرف (با فراوانی کم) ،فقط برای ایجاد سبد سررمایهگذاری تراب مصررف
استداده میشوند.سپس دادههای دقیق و فراوان بازدههای این سربدهای سررمایهگذاری بررای آزمرون مردل قیمتگرذاری
درایی های سرمایهای استداده میشوند .در ادامه تحقیق ابتدا به مرور ادبیا تحقیق میپردازیم در گام سوم روش شناسری
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تحقیق ارائه میگردد و در گام چهارم به ارائه تحلیل یافتههای تحقیق میپردازیم و در گام پایانی به بحث و نتیجره گیرری
خواهیم پرداخت.
با تواه به موضوع پژوهش حاضر اهداف زیر مد نظر است:
 استخراج معیاری بهترر بررای ریسرک سیسرتماتیک و توسرع رابةر نزدیرکتر برین بازارسررمایه و مدراهیم بنیرادی
اقتصادی
 آزمون تروان مردل

،در مقایسره برا

در تببین ارتبراط برین ریسرک و برازده در برورس تهررران

اسرت.
مرور ادبیات
بیان نظری پژوهش

قیمتگذاری داراییهای سرمایهای بره خصررو

سررهام در فرآینررد سررمایهگذاری در ایررن اورا از مهمتررین مسرائل

فراروی سرمایهگذاران و فعراالن در برازار سررمایه اسرت .بردین اهت پژوهشگران عالقمند هسرتند ضرمن قیمتگرذاری
دقیق سهام به پریش بینرری بررازده مررورد انتظرار خرود بپردازنرد .الگوهرای قیمتگرذاری سررمایهای از روشرهای متررداول
قیمتگذاری سهام است .توسعه این الگوها در ادبیا و مبانی علمی مردیریت مرالی مردنظر قررار گرفتره اسرت (رهنمرای
رودپشتی و امیرحسینی .)1349 ،مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای

تنها عامل تبیین کننده اخرتالف برازده را

ضریب بتای آنها تعریف میکند ،و شواهد تجربی نشان میدهد که بتا بره عنروان تنهرا شراخص ریسرک سیسرتماتیک ،بره
تنهایی قدر تبیین اختالف بازده سهام را ندارد (رباط کریمی .)1346 ،مدل

به واسةه مدروضا محدود کننرده

و همچنین نتایج تجربی ضعیدی که داشته است همواره مورد انتقاد واق گشته است (مرتون .)1973 ،2مردل قیمتگرذاری
داراییهای سرمایهای ،در گذر زمان از برنامه مصرف /سرمایهگذاری در طرول عمرر هرر سررمایهگذار /مصررفکننده بره
دست میآید .برنامه هر فرد به صورتی تنظیم میشود که تاب مةلوبیت مصررف طرول عمرر را بره حرداکسر برسراند .مردل
مصرف بدین معنی است که آنچه برای سرمایهگذاران اهمیت دارد خود ثرو نیست ،بلکه اریان مصرف در طول عمرر
افراد است .با تواه به ترییر در عواملی مانند نرخ ریسک و صرف ریسک سربد سررمایهگذاری برازار برا قیمتهرای اقرالم
مصرفی ،موازنهای بین مصرف و ثرو واود دارد .بنرابراین معیرار بهترر از رفراه مصررفکننده بره ارای ثررو  ،اریران
مصرف است که چنین ثروتی میتوانرد از آن پشرتیبانی کنرد .در مقالرهای کالسریک ،مهررا و پرسرکا ( )1941مشراهده
کردند که بازده مازاد تاریخی داراییهای ریسکی در ایاال متحده ،بسیار بزرگتر از آن اسرت کره برا تیروری اقتصراد و
سةوح معقول ریسک گریزی سازگار باشد.این مشاهده به معمای -صرف حقرو صراحبان سرهام 3مشرهور شرد .یکری از
رویکردهای پاسخ به معمای حقو صاحبان سهام مدل

است .مدل مصرف بردین معنری اسرت :آنچره بررای

سرمایهگذاران اهمیت دارد خود ثرو نیست ،بلکه اریان مصرف در طول عمر افراد است .باتواره بره ترییرر در عرواملی
مانند نرخ بدون ریسک و صرف ریسک سبد سرمایهگذاری بازار یرا قیمتهرای اقرالم مصررفی ،موازنرهای برین ثررو و
مصرف واود دارد .بنابر این معیار بهتر از رفاه مصرفکننده به اای ثرو اریان مصرف است که چنین ثروتی میتواند
از آن پشتیبانی کند .با این چارچوب ،تعمیم مدل

اینگونه است که به اای اندازه گیری ریسرک ورقره بهرادار برر
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مبنای کواریانس بازده با بازده بازار (معیاری که فقط بر ثرو تمرکز دارد) بهتر اسرت از کواریرانس بازدههرا برا مجمروع
مصرف استداده کنیم .بنابر این انتظار داریم صرف ریسک شاخص بازار با کواریانس مصرف به صور زیر مرتبط باشد.
( )1

(

)

به صور ویژه به نظر میرسد سرمایهگذاران هنگامی که در شرکتهای رشدی سرمایهگذاری میکنند بازده کمترری را
انتظار دارند همچنین بازده بیشتری را زمانی که در شرکتهای کوچکتر سرمایهگذاری میکنند انتظار دارند .برر اسراس
که توسط مرتون ،)1973( 8بریدن )1979( 1و لوکراس )1974( 6توسرعه یافرت ،سررمایهگذاران عالقره منرد
هستند سرمایهگذاری با بازده کمتر در داراییهایی که اطمینان بیشتری را نسبت به مصرف آنها ایجاد میکند انجام دهنرد.
(در زمانی که متریرهای کالن اقتصادی تأثیر نامةلوبی بر انتخابهای مصرفی میگذارند) .بر اساس
ریسک یک دارایی مقیاسی است که نشان میدهد میزان مصرف چه اندازه در معر

صررف

ریسک قرار میگیررد .بررای درک

مدهوم مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای مبتنی بر مصرف ،مسیله بهینه سازی مصرف فرد را بایسرتی درنظرر گرفرتد در
هر دوره فرد سةحی از مصرف را انتخاب و همچنین در هرر دوره تخصریص پرتدروی متدراوتی از داراییهرای مختلرف را
خواهد داشت که در نهایت هدف فرد حداکسرکردن تاب مةلوبیت زیر است:
( )2
در رابةه فو
در دوره

∑

وضعیت شرطی مورد انتظار از اطالعا مواود در زمان  ،نرخ راحان ذهنی زمانی،

مصرف

و تاب مةلوبیت یک دورهای است.

شرط استاندارد مرتبه اول تاب فو عبار است از:
)]=1

( )3
که در آن

بازده دارایی ام و

( )8

([

نرخ نهایی اانشینی است که از رابةه زیر به دست میآید:
)

(

رابةه فو با تواه به قانون فرافکنی تکراری ،در وضعیت انتظارا غیرشرطی هم برقرار است.
بنابراین میتوان رابةه فو را به صور زیر نوشت:
( )1

( ]

)

[

در رابةه باال بیانگر وضعیت مورد انتظار شرطی و
که تاب مةلوبیت یک دورهای مصرفکننده

]

[

نشان دهنده کوواریانس غیرشرطی است .حال فر

مریشرود

ریسک گریزی نسبی ثابت دارد .یعنی:

( )6
در این رابةه  ،معیار ریسک گریزی نسبی است .با در نظر گرفتن این تاب مةلوبیت ،در نتیجه میتوان کوواریانس رابره
صور زیر برآورد کرد:
( )7

)

(

]

[
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که از ترکیب روابط باال رابةه زیر حاصل میشود:
( )4
که در آن بازده واقعی داریی ام و سایر پارامترهای آن به شرح زیر تعریف میشود:
( )9
()11

)

(

)

(

همانگونه که در روابط مشاهده میشود ،مدل قیمتگذاری دارایی سررمایهای مصررف بنیراد هماننرد مردل قیمتگرذاری
داراییهای سرمایهای استاندارد ،بازده دارایی را با ریسرک سیسرتماتیک آن ارتبراط مریدهرد .لکرن در ایرن رابةره معیرار
ریسرک سیسررتماتک

 ،کوواریرانس بررازده بررا رشررد مصرررف اسررت .بررا گنجانرردن ایرن پررارامتر در مرردل قیمتگررذاری

داراییهای سرمایهای استاندارد ،مدل قیمتگرذاری داراییهرای سررمایهای مبتنری برر مصررف بره صرور زیرر تعریرف
میشود:
()11
در رابةه فو ،

بتای مصرف یا شاخص ریسک سیستماتیک را نشان میدهد.

در تمامی معادال رگرسیون فو مقدار ثابت

یک تدسیر دارد .در خصو

یک دارایی که بازده آن مساوی با برازده

بدون ریسک است ،هر دو بتا برابر با صدرخواهند بود .بنابراین ،هرر رگرسریون بیرانگر ایرن مةلرب اسرت کره برازده یرک
دارایی بدون ریسک برابر باامله ثابت است.
مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای استاندارد بر این داللرت دارد کره
مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف فر
میتوان ضرایب

و

بر اینست کره

در حالیکره در

و
و)

(

 .در نتیجره

را با هم مقایسه کرد و موفقیت نسبی هر یک از دو مدل را مورد سنجش قرار داد.
7

سبد تابع (ردیاب) مصرف

طبق آنچه در ادبیا موضوع تحقیق مةرح گشته است زمانی که در مدل

به دنبال محاسبه بتا میباشیم با یک

مشکل روبرو میشویم و آن کیدیت کم و پایین اطالعا مربوط به مصرف است .یک روش برای محاسبه رشد مصررف
در معادال مدل

استداده از دادههای آماری بانرک مرکرزی اسرت .طبرق مةالعرا انجرام شرده در ادبیرا

موضوع اینگونه محاسبا رشد مصرف دارای سوگیریهرای وقروع غیرر قابرل گرزارش ،4پیشربین 9و اایگرذاری 11اسرت
(بریدن .)1979 ، 11از دیگر مشکالتی که محاسبه رشد مصرف با استداده از اطالعا بانک مرکزی ایجاد مرینمایرد ایرن
است که در تیوری

صرف ریسک با استداده از میزان رشد مصرف بین دو نقةه از زمان بایرد انردازه گیرری

گردد لیکن آنچه توسط دادههای بانک مرکزی در اختیار ما است اطالعا مربوط به مصرف در یرک دوره و یرک برازه
زمانی است نه اطالعا مربوط به دو نقةه از زمان .به عنوان مسال بانک مرکزی میزان و مجمروع مصررف در هرر یرک از
فصول را به صور تجمعی در اختیار ما قرار میدهد که این امر مرایر با مدروضا تیروری

اسرت .ایرن امرر
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منجر به نوعی سوگیری به نام سوگیری ام بندی 12میگردد که نام دیگر آن تجم زمان 13است (بریردن  .)1979 ،یرک
راه اهت الوگیری ازاین سوگیریها استداده ازداده های آماری برا فراوانری بیشرتر ،بره عنروان مسرال اسرتداده ازداده هرای
روزانه وهدتگی مصرف است .لیکن اینگونه دادهها علی رقم اینکره در ایرران منتشرر نمریشروند همچنرین در اقتصرادهای
کشورهای مةرح اقتصادی همچون امریکا نیز دارای این مشکل هستندکه بادقت کمتری اندازه گیری میگردند .به همین
خاطر در ادبیا موضوع وتحقیقا صور گرفته درخصو

از دادههرا برافراوانی کمترر اسرتداده گردیرده

است .به طورمسال ازاطالعا فصلی برای محاسبا رشد مصرف استداده شده است .روشی دیگر را بریدن ( )1979خرود
ارائه داده است که بعردها در مةالعرا متعرددی از املره کارهرای تحقیقراتی بریردن ( )1979و همچنرین اوان المرو
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( )1999ااگناتان وانگ )1996( 11و کیوهو و اسزیمانوسال )2111( 16و سایر مةالعا استداده گردیرد .ایرن روش بره نرام
روش تاب مصرف یا دنبال کننده مصرف معروف است .در تحقیقی که توسط اوان المو ( )1999انجرام گردیرده اسرت
سبد دنبال کننده اقتصادی به این صور تعریف گردیده است که آنرا میتوان به سربد دنبرال کننرده مصررف تعمریم داد:
یک سبد دنبال کننده اقتصادی سبدی از داراییها است که یک مترییر اقتصادی را دنبال مریکنرد .بررای مسرال بازدههرای
ماهانه سهام اهت پیش بینی خروایهای اقتصادی مانند مصرف ،درآمد نیروی کار ،تورم و سرایر مروارد مناسرب اسرت.
ترییر در بازده داراییها منعکس کننده ترییرا در اطالعا نسبت به آینده شرایط اقتصادی اسرت ،شناسرایی شروکهای
مختلف اقتصادی بر روی بازده داراییها به دلیل اینکه میتواند مناب نوسانا اقتصادی را آشکار سازد و صررف ریسرک
را شناسایی کند و در شناسایی و پیش بینی نوسانا آینده شاخصهای اقتصادی کمک رسان باشرد از اهمیرت برخروردار
است .سبد دنبال کننده مصرف روشی است اهت یافتن رابةه بازده داراییها و میزان رشد مصرف .سربدی کره مرا آن را
تشکیل میدهیم دارای بازدههایی با بیشترین همبستگی با رشد اقتصادی است .سبد دنبال کننده مصرف روشری اسرت کره
بازده ااری داراییها به عنوان ابزاری برای شناسایی ترییرا رشد مصرف استداده میشود .نکته حرائز اهمیرت ایرن اسرت
که چون بازده داراییها به صور روزانه در دسترس هستند ،سبد دنبرال کننرده مریتوانرد اطالعرا روزانرهای را دربراره
میزان رشد مصرف ارائه دهد (اوان المو  .)1999 ،پرتدوی ردیاب برای هر متریرری ماننرد

بره صرور رگرسریونی از

مقادیر که بر روی مجموعهای از بازده دارایی برازش شده است به دست میآیرد (اوان المرو  .)1999 ،اگرر اتداقراتی
که برای رخ میدهد یک مترییر توضیحی اهت قیمتگذاری دارایی باشرد ،آنگراه یرک مردل چنرد عراملی بره وسریله
عاملهایی که در واق هر کدام به نوعی ردیاب یک متریر اقتصادی هستند ایجاد میشود (بریدن .)1979 ،سه عبار ذیل
معادل توصیف اقتصادی سبد ردیاب اقتصادی (مصرف) است:
الف -دارای حداقل واریانس در میان همه سبدهای با بتای معین است.
ب -دارای بازده با باالترین همبستگی با است.
د -باالترین
تعریف رگرسیون

را در یک رگرسون تک متریرره برر روی برازده دارد .ایرن  3خاصریت بره صرور مسرتقیم از
حاصل میشود .اگر فر

کنیم بازده داراییهای پایه باشد به طوری که

 .که عبرار

است از بردار وزنی سبد داراییها و عبار است از بردار بازده مجموعهای از داراییهای پایه .در فرمول فو
صورتی انتخاب شود که منجر به حداقل شدن واریانس بتا گردد.

باید بره
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()12
در فرمول باال بتا ضریب رگرسیون بر روی متریر (رشد مصرف) است.
با تواه به اینکه

است ،حداقل شدن واریانس معرادل اسرت برا حرداقل شردن

 βکره ایرن خرود بره معنری

حداکسر شدن  ρاست(.که در واق  ρهمبستگی و است) .با تواه بره ایرن کره
متریره به صور آسان همان  ρو با تواه به اینکه
ماکزیمم سازی همان رگرسیون

نیز

یرک رگرسریون ترک

را ماکزیمم میسازد ،در نتیجه راه حل ایرن

است (اوان المو  .)1999 ،اهت ایجاد سبد دنبال کننده مصرف به صورتی سراده

اقدام به رگرسیون گرفتن از رشد مصرف بر روی بازده مجموعهای از داراییهای پایه مینمراییم (مارترا اسزایمانوسرکا،17
.)2113
Δ

()13

سپس از  Δای که از طریق فرمول رگرسیون باال به دست آمده است اهت محاسبا مربوط بره

اسرتداده

میگردد.
پیشینه تحقیق
مطالعات خارجی

طبق تحوالتی که در چند سال اخیر در بورس اورا بهرادار انجرام شرده ،پژوهشهرای فراوانری در خصرو

موضروعا

مختلف مالی انجام شده است .بخش عمدهای از این پژوهش ها دربارۀپیش بینی بازده سهام با استداده از تخمرین بترا بروده
است .مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف ،برای اولین بار در سال  1974توسط لوکراس تبیرین شرد.
لوکاس با مدرو

قرار دادن اقتصاد مبادلهای که دارای مصرف کنندگان همگن است ،ترییرا تصادفی برازده دارایری را

مورد بررسی قرار داد و مدل قیمتگذاری داراییهای سررمایه مبتنری برر مصررف را ارائره داد .وی مردل خرود را باعامرل
مصرفکنندهای که تاب مةلوبیتش دارای ضریب ریسک گریزی نسبی ثابت بود تشریح کرد .پس از آن مانکیو و شاپیرو
( ،)1946با ادعای این که بتای مبتنی بر مصرف بهتر از بتای بازار میتواند نقش معیار ریسک را به عهده بگیرد ،ایرن مردل
را در بازار بورس نیویورک مورد آزمون قرار دادند .آنها دالیل ادعای خود را چنین بیان کردند که بتای مصررف بایسرتی
به دو دلیل در زمین تیوریکی ترایح داده شود ،اول این کره ایرن بترا ماهیرت برین دورهای تصرمیما پرتدروی را ترکیرب
میکند دوم این که ،هم زمان شکلهای دیگری از ثرو که فراتر از بازار سهام بروده و اصروالً مربروط بره انردازه گیرری
ریسک سیستماتیک هستند را به صور یک اا در نظر میگیرد .مانکیو وشاپیرو ،بر اساس این اصرل کره داراییهرای برا
ریسک سیستماتیک باالتر بایستی بازدۀ متوسط باالتری را ارائه دهد با استداده از اطالعا بازار ایاال متحرده و شراخص
مصرف سرانه ،بررسی کردند که آیا سهامی که بتای بازار و مصرف باالتری دارند ،بازدهی بیشتری را ارائه میدهند .آنهرا
دریافتند که مدل قیمتگذاری دارایری سررمایهای سرنتی ،در مقایسره برا مردل

لوکراس کره تراب اسرتاندارد

مةلوبیت را با قدر ریسک گریرزی نسربی ثابرت در نظرر مریگیررد ،برازدۀ اضرافی را بهترر محاسربه مریکنرد .همچنرین
کوچرالکوتا (  ،) 1996این امر را تصدیق کرده است که
پیشرفته و اقتصاد بین الملل ایدا میکنرد ،درعرالم واقر مهمترر از

به دلیل نقش ادایی ناپذیری کره در اقتصراد کرالن
اسرت .افرزون برر یافترههای هنسرن و سرینگلتون
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( ،)1942مهررررا و پرسرررکا ( )1941وکمپبرررل و مرررانکیو ( )1949ادبیرررا موارررود در زمینررر
دهدکه

نشررران مررری

استاندارد لوکاس توانسته است بازده داراییها را در ایاال متحده آمریکا تبیین کنرد .عرالوه برر آن،

کامبی ( )1991نیز نشان دادکه این مدل میتواند در بازار بین المللی سهام نیز تبیین کننده باشد .افرزون برر یافترههای فرو ،
هاموری ( )1992نیز نشان دادکه
داشت که

میتواند نقش تبیین کننرده در برازار سررمایه ژاپرن داشرته باشرد .وی اظهرار

میتواند نقش تبیین کننده در بازار سرمایه ژاپن داشته باشد اما نمیتواند تبیین کننردۀ برازدۀ سرهام

در ایاال متحده باشد ،که این به دلیل تداو های نهادی نظیر پیچیدگی مالیا و فاکتورهای پولی بین دو کشرور اسرت.
از دیگر مةالعا انجام شده بر روی مدل
مدل

میتوان به مةالعا آسپرم ( )1949اشاره کرد .وی بررای آزمرون

استداده از واردا را به اای استداده از مصرف پیشنهاد داد .دلیل اساسی او ایرن اسرت کره ترییررا در

واردا  ،به وسیل ترییرا در مصرف و سرمایهگذاری آغاز میشود و افزایش در مصرف خصوصی داخلری ،بره واردا
بیشتر میانجامد .به عقیدۀ او ،نوسان واردا در طول زمان بایستی بهتر از مصرف بتواند نوسان قیمرت سرهام را در خرود
اای دهدد در نتیجه ،نرخ رشد واردا میتواند فاکتور خوبی برای رشد مصرف و شاخص مدیدی از ترییرا پرس انرداز
مررردم باشررد .چررن ( ،)2113نیرز مقایسررهای را برین مرردل
مدل

مورد آزمون خود ،فر

و

در بازارسررهام تررایوان انجررام داد .وی در

کرد که مصرف کل برابر با کل سود سهام پرداختی است و رشد این سرود از

یک فرآیند اتورگرسیونی مرتب اول تبعیت میکند .وی با مقایس این دو مدل از نظر میزان انةبا بازده پیش بینی شده برا
بازدۀ واقعی ،قدر مدل در پیش بینی درست نقاط عةف و میزان خةای پیش بینی ،بره ایرن نتیجره رسرید کره در تمرامی
موارد توان تبیین مردل

سرنتی در ارتبراط برین ریسرک و برازده ،بیشترر از مردل

یواندیس ( ،)2116با وارد کر دن متریر هزین مبادال در مدل

اسرت .گرگوریرو و

آن را در برازار سرهام انگلریس مرورد آزمرون

قرار دادند.آنها با استداده از بازدۀ فصلی طی دورۀ  1941تا  ،2111به این نتیجه رسیدند کره اگرچره ایرن مردل نمری توانرد
بازدۀ سهام را تبیین کند ،ولی متریر هزین مبادال در تمامی موارد معنادار است و بایرد در مردل قررار گیررد .کراراگیوزوا
( ،)2117نیز با تقسیم بندی بازار مصررف بره دو گرروه سرهامداران و غیرسرهامدارن ،مردل

را در برازار سرهام

بریتانیا مورد آزمون قرار داد .نتایج نشان داد عملکرد مصرف این دو گروه مختلف بوده و تأثیرا متداوتی برر روی مردل
دارند .بنابراین ،او پیشنهاد داد کره برا اداسرازی برازار مصررف کننردگان مریتروان نترایج معنرادارتری را از
مدل

استخراج کرد.
فلروین و لیانرگ ( )2113برا اسرتداده از مردل  CCAPM-Hبره بررسری قیمتگرذاری داراییهرا در اقتصراد آمریکرا

پرداختهاند .آنها بدین نتیجه رسیدند که عامل تنزیل تصادفی در مدل  CCAPM-Hنسبت به مدل  CCAPMپایره نوسران
بیشتری دارد .همچنین در مةالعه این نویسندگان عملکرد مدل  CCAPM-Hنسبت به مدل پایه بهترر ارزیرابی شرده اسرت.
این عملکرد در مواردی همچون بررسی معمای صرف سهام و توضیح بازدههای مقةعی سهام است.
وان ،لیونگ و دانگ )2111( 14به بررسی انواع الگوهای  CCAPMبرای اقتصاد هنگ کنگ پرداختهاند .در مةالعره
این نویسندگان مدل  CCAPM-Hنیز به همراه  2مدل دیگرر مرورد بررسری قررار گرفتره اسرت .نویسرندگان برا اسرتخراج
معادالت اویلر مربوطه و با روش  GMMبه تخمین الگوها پرداختهاند .تخمین پارامتر مربوط به عکس کشش اانشینی بین
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کاالی مسکن و سایر کاالها در این مقاله عدد  1/31بره دسرت آمرده اسرت .عرالوه برراین تخمرین عامرل تنزیرل زمرانی و
ریسک گریزی نسبی به ترتیب  1/32و  1/63حاصل شده است .در نهایت نتیجهگیری آنها بدین صور برود کره همیشره
وارد کردن بحث مسکن به مدل پایه  C-CAPMباعث بهبود عملکرد الگوها نخواهد شد .بهعبارتی متریر مخارج مصررفی
بخش مسکن در توضیح بازده سهام نقش معناداری نخواهد داشت.

سوزوکی ( )2116در مقالهای با عنوان مدل قیمتگذاری داراییهای مبتنی بر عامل عقاید ناهمگن و ابزار بازگشرتی
یک اقتصاد تبادل خالص زمان پیوسته را که ترایحا آنها توسط یک ابرزار بازگشرتی اردا نشردنی از زمران ارائره شرده
مدرو

قرار میدهد .در این مدل سرمایهگذاران در ترایحرا خرود یرک دسرت هسرتند ،امرا در اعتقاداتشران نراهمگن

هستند .این مدل مدعی است که به حل بسیاری از معماهرای قیمتگرذاری دارایری ،ماننرد معمرای صررف سرهام ،معمرای
نوسانا  ،معمای نرخ بدون ریسک و معمای دوره صرف سهام کمک میکند.
مطالعات داخلی

رادنیا ( )1396در مقالهای با عنوان قیمتگذاری داراییهرای سررمایهای مبتنری برر مصررف برا اسرتداده از توابر مةلوبیرت
بازگشتی قابلیت مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف با استداده از تاب مةلوبیرت بازگشرتی اپسرتین و
زین و به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته ) ،(GMMبرای بازار سرمایهایران مورد بررسی قرار داد .در این مةالعره بره
اای استداده از بازده شاخص سهام کل بازار ،یک پرتدوی ارام برازده کره متوسرط وزنری برازده شراخص سرهام ،رشرد
دستمزد نیروی کار ( به عنوان اایگزینی برای سرمایه انسانی) ،بازده مسکن و بازده سپرده است ،ساخته شده است  .نترایج
تجربی مةالعه بیانگر این است که عالئم ضریب ریسک گریزی نسبی و کشش اانشینی بین دورهای یکسان بروده کره بره
معنی نگرش مشابه سرمایهگذاران نسبت به ریسک حالت و ریسک زمان است و در عین حال با تواه بره تدراو معنرادار
معکوس بودن ضریب ریسک گریزی نسبی و کشرش اانشرینی برین دورهای بررای برازار

در مقادیر به دست آمدهد فر
سرمایهایران معتبر نیست.

اعظم محمد زاده ( )1391در مقالهای با عنوان تعدیل مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مصرف بر اسراس تراب
ترایحا مارشالی به ایجاد تعردیالتی در مردل پایره

پرداخته است ،بةررروری کررره بررره اسرررتخراج نررروع

ادیرردی از ترایحررا برررای قیمتگذاری داراییهای سررمایهای منجرر شرده اسرت .ایرن نروع ترایحرا اولرین بررار
توسرط مارشال ارائه شد که در آن تاب مةلوبیت نه تنها به مصررف بلکره بره پرس انررداز نیررز بسررتگی دارد .نترایج مقالره
نشان میدهد که متریرر مصرف و پس انداز در توضیح برازده سرهام در دوره فرو موفرق بودهاند.

محمدزاده ( )1398در تحقیقی با عنوان مقایسه مدل های قیمتگرذاری داراییهرای سررمایهای مبتنری برر مصررف و
مبتنی بر مخارج مصرفی مسکن بخش مسکن در ایران به بررسی اثر مخارج مصررفی و مخرارج مصررفی بخرش مسرکن و
مقایسه دو مدل

و

در توضیح بازدههای سهام بازار بورس اورا بهادار تهران پرداخته اسرت.

بدین منظور ،از روش مقایسه فاصله هنسن -ااناتان استداده شده است .و به دنبال پاسخگویی به این سراال اسرت کره آیرا
مخارج مصرفی بخش مسکن و کل مخارج مصرفی اثر معناداری بر بازده سهام خواهرد گذاشرتف نترایج تخمرین الگوهرا
نشان میدهد که مخرارج مصررفی بخرش مسرکن و کرل مخرارج مصررفی برر برازده سرهام اثرر معنراداری دارنرد .تخمرین
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پارامترهای دو مدل حاکی از شکیبا بودن عوامل اقتصادی (فراد مصرف آتی را بره مصررف کنرونی تررایح مریدهنرد) و
ریسک گریزی باالی آنها است .مقایسه الگوها با روش فرم کاهشی لگاریتم خةری و تراب فاصرله هنسرن -ااناتران نشران
میدهد که مدل مدل

نسبت به مدل

در توضیح بازده سهام کاراتر عمل میکند.

در پژوهشی که توسط تهرانی ( )1343با عنوان «تبیین مدل شررطی قیمتگرذاری داراییهرای سررمایهای در برورس
اورا بهادار تهران» انجام شده است ،تأثیر ریسک بر بازده مورد توق دربازارهرای روبره براال و روبره پرایین بررسری شرده
است و با تبیین مدل شرطی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای در بورس تهران مدیران پرتدوی و سایر سررمایهگذاران را
در بهینه سازی پرتدوی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی کمک مینماید .پژوهش به این نتیجه دست مییابد کره مردل
شرطی قیمتگذاری توان تبیین مقةعی رفتار بازده در شرایةی که اهت حرکت بازار روبه پایین و صررف ریسرک برازار
مندی باشد را دارد.
محمدی و همکاران ( )1346در پژوهشی با عنوان «بررسی روشهای مختلف تخمین بتا در بورس اورا بهادارتهران»
دورههای بازده ،الگوهای تخمین و روشهای مختلف اقتصادسرنجی را بررای تخمرین بترا بررسری مرینمایرد .نترایج نشران
میدهد ،بازدههای ماهانه و روش رگرسیون ناپارامتریک مدیران را برای به دست آوردن بتای بهتر یاری میکنرد .تدراو
نسبتاً زیادی در نتایج به دست آمده با استداده از روشهرای مختلرف تخمرین بترا وارود دارد .یحیریزاده فررد ( )1347در
پژوهشی با عنوان «نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشروندگی برر مرازاد برازده سرهام در برورس اورا بهرادار
تهران» ،تأثیر ریسک عدم نقدشوندگی را با استداده از نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود بر بازده سرهام مرورد بررسری قررار
داد.
تهرانی و همکراران ( )1347در مةالعره خرود بره مقایسره مردل قیمتگرذاری داراییهرای سررمایهای سرنتی برا مردل
قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف پرداختند .آنها با استداده از حساسیت بازده سهام به ترییرا مصررف
سرانه به عنوان معیار ریسک سیستماتیک (بتای مصرف) نشان دادند که برر خرالف مبرانی نظرری ،عملکررد تجربری مردل
قیمتگذاری داراییهای سرمایهای سنتی بهتر از مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف است.
جنبه نوآوری تحقیق

همانگونه که در بخش پیشینه پژوهش بیان شد ،تهرانی و همکاران ( )1347در مةالعه خود به مقایسره مردل قیمتگرذاری
داراییهای سرمایهای استاندارد با مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنری برر مصررف پرداختنرد .آنهرا در مةالعره
خود از نرخ رشد مصرف سرانه به عنوان شاخص مصرف استداده کردند .حیدر فروغ نژاد و همکاران ( )1392بره بررسری
رابةه بین ریسک و برازده :مقایسره مردل قیمتگرذاری داراییهرای سررمایهای سرنتی برا مردل قیمتگرذاری داراییهرای
سرمایهای مبتنی بر مصرف پرداختند و از متریرهای نرخ رشد سود نقدی ،نرخ رشد واردا و نررخ رشرد شراخص قیمرت
مصرفکننده به عنوان شاخص متریر مصرف در مدل استداده کردند.
فعالیتهای انجام شده در حوزه

در ایران همسرو برا مروج ابتردایی از تالشهرا بررای بررآورد الگوهرای

الگوهای قیمتگذاری دارایی مصرف بنیاد بوده است .در موج ابتدایی از این تالشها بررای بررآورد مردل قیمتگرذاری
دارایی سرمایهای به اای استداده از بازدههای سبدهای سرمایهگذاری دنبال کننده مصرف ،مسرتقیماً از دادههرای مصررف
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استداده میکردند .بخش عمدهای از آزمونها که آزمونهای مربوط به بازار برورس اورا بهرادار تهرران نیرز شرامل آنهرا
میشود به این نتیجه رسیدند که مدل

در توضیح صرف ریسک بهتر از مدل

استاندارد عمل نمیکنرد.

در تحقیق حاضر استدالل میشود که مشکل از این حقیقت ناشی مریشرود کره دادههرای مربروط بره مصررف برا فراوانری
آماری کم (بهترین حالت ماهانه) گردآوری میشوند که اغلب خةای باالیی نیز در ام آوری دارند و در عرین حرال برا
نرخهای بازده فراوان و دقیق داراییهای مالی مقایسه مریشروند .در ایرن تحقیرق بره عنروان یکری از نقراط تمرایز ،کیدیرت
برآورد با روش ذیل بهبود داده شده است .به اینصور که از سبدهای سرمایهگذاری تاب مصررف اهرت بررسری رابةره
بین مصرف و بازده دارایی سرمایهای استداده شده است .سبد سرمایهگذاری تراب مصررف بایرد براالترین همبسرتگی را برا
رشد مصرف داشته باشد .دادههای مواود مجموع مصرف (با فراوانی کم) ،فقرط بررای ایجراد سربد سررمایهگذاری تراب
مصرف استداده میشروند .سرپس دادههرای دقیرق و فرراوان بازدههرای ایرن سربدهای سررمایهگذاری بررای آزمرون مردل
قیمتگذاری استداده میشوند.
روش شناسی

پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا ارتباط بین ریسرک و برازده در مردل
مصرف 19تداو معناداری برا ریسرک و برازده در مردل اسرتاندارد
در مقایسره برا

مردل

برا در نظرر گررفتن سربد ردیراب
دارد .در نتیجره در ایرن تحقیرق آزمرون ترروان

صور میپذیرد .با تواه به ساال تحقیق و بیان نظری پژوهش فرضیه تحقیرق

به شرح ذیل است:
فرضیه  :1مدل

با استداده از سبد تاب مصرف قدر تبیین بازده واقعی مورد انتظار بورس اورا بهرادار

تهران را دارا است.
فرضیه  :2بتای مدل

در مقایسه با بتای مدل

 ،معیار بهتری برای پیش بینی بازده است.

جامعه آماری و نمونه

اامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اورا بهادار در بازه سال  1341الی  1391اسرت.
در این تحقیق برای نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک استداده گردیده است .ویژگریهرای مرورد نظرر اهرت
انتخاب سهام به شرح زیر است:
 سال مالی منتهی به  29اسدند باشد و سال مالی را طی دوره ترییر نداده باشند. بیش از  3ماه توقف معامالتی نداشته باشند تا بنوان بازده ماهان سهام را به درستی محاسبه نمود. پژوهش برای شرکهای غیر مالی انجام میشود لذا شرکهای سرمایهگذاری ،هردینگ هرا و بانکهرا حرذفمیگردند.
روش گردآوری دادهها

دادههای مورد نیاز اهت محاسبه متریرهای تحقیق ،از نرم افزار ره آورد نروین ،آرشریوهای موارود در کتابخانره سرازمان
بورس اورا بهرادار و سرایت اینترنتری مردیریت پرژوهش ،توسرعه و مةالعرا اسرالمی سرازمان برورس اورا بهرادار بره
آدرس www.rdis.irو همچنین از طریق سایت اینترنتی بانک مرکزی ایران به نشانی www.cbi.irاستخراج شده است.
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روش تحقیق

به دلیل اینکه نتایج حاصل از این پژوهش میتواند در فرایند تصمیم گیری مورد استداده قرار گیرد ،این پژوهش از لحرا
هدف کاربردی است .همچنین این پژوهش از لحا ماهیت توصیدی -همبستگی است ،زیرا در این نوع پرژوهش ،محقرق
به دنبال ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متریر است .در تحقیق پیش رو از روش رگرسیون در مباحث اقتصاد سنجی اسرتداده
میشود .در پژوهش فو به اهت نیل به اهداف و پاسخ به سرااال از متریرر برازده سرهام و همچنرین پرارامتر بترا اهرت
مصرف استداده میشود.
) Pt (1     )  Pt  1(C
Pt  1  C

()18

Rit 

در این تحقیق شرکتهایی در بورس اورا بهادار تهران که وقده معامالتی بلند مرد نداشرتهاند و از سرال  1341ترا
 1391در بورس حضور داشتهاند و همچنین سال مالی آنها به  29اسدند خرتم مریگرردد برا حرذف بانکهرا ،شررکتهای
سرمایهگذاری و واسةه گری انتخاب گردیدهاند که در نهایت  118سهم برای آزمون مورد اسرتداده قررار گرفتنرد .برازده
بدون ریسک در این تحقیق برابر با نرخ سود اورا مشارکت در ایران در نظر گرفته شده است.
شاخص هزینههای مصرف با استداده از اطالعا شاخص بهای کاالها و خدما مصرفی در مناطق شهری ایران کره
به صور ماهیانه توسط بانک مرکزی منتشر میگردد ،از طریق تارنمای این بانک تهیره گردیرده و برا اسرتداده از فرمرول
زیر درصد میزان رشد ماهیانه این شاخص محاسبه شده است
()11

(

)

بتای بازار از طریق رگرسیون بازده سهام بر بازده بازار که در آن بازده بازار به عنوان متریر مسرتقل و برازده سرهام بره
عنوان متریر وابسته است و بتای مصرف از طریق فرمول زیر رأی دوره  1ساله  13تا  19به دست میآید.
()16

)

(

)

(

و توسط فرمول زیر بازده مورد انتظار برای این دوره  1ساله برای هر کدام از دو مدل محاسبه مریگرردد (.بررای برازده برا
استداده از مدل

اای بتای بازار از بتای مصرف در فرمول استداده میشود).
E ( Ri )  R f  i E ( Rm )  RF 

()17

در این مرحله از تحقیق بوسیله آزمون فاما مکبث مراحل دوگانه ذیل را انجام میدهیم:
برآورد خط مشخصا

21

ورقه بهادار )

برآورد خط بازار ورقه بهادار(

(

)

در مرحله بعد با استداده از رگرسیون اقدام به به دست آوردن خط بازار اورا بهادار با استداده از دادههرای تراریخی
مربوط به  1سال توسط هر دو مدل مینماییم:

برآورد خط مشخصات ورقه بهادار

رابةه زیر را به عنوان خط مشخصا ورقه بهادار در نظر میگیرریم .بررای سرهم  ،iضرریب بترا را بره عنروان شریب رابةره
رگرسیون مرحله اول برآورد مینمائیم( .واژه رگرسیون مرحله اول با تواه به این حقیقت است که ضرایب برآورد شده به
عنوان ورودی در رگرسیون مرحله دوم استداده میشود).
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()14

(

)

از آمارههای زیر اهت تجزیه و تحلیل بعدی استداده مینمائیم:
= میانگین بازدههای ( 61مشاهده) مازاد.
= برآوردهای ضرایب بتای هر کدام از سهام.
= میانگین بازده مازاد شاخص بازار.
= برآورد واریانس پسماندها برای هر یک از سهام .ریسک غیر سیستماتیک سهام.
برآورد خط بازار ورقه بهادار )

(

اهت اارای مرحله دوم از رگرسیون زیر استداده میشود:
()19
اهت محاسبه  γ1و  γ1معادله رگرسیون مرحله دوم میتوان از برآوردهرای  βحاصرل از رگرسریون مرحلره اول بره
عنوان متریر مستقل استداده نمود .از مقایسه معادلههای
 31و 32نتیجه گیری میشود که برای اعتبار مدل γ1 ،و  γ1باید روابط زیر را برقرار کنند.
()21
()21

-

توصیف شده اسرت آن اسرت کره

ویژگی کلیدی رابةه بازده مورد انتظار -بتا که توسط خط بازار ورقه بهادار

بازده مازاد اورا بهادار فقط به واسةه ریسک سیستماتیک ایجراد مریگرردد و بایرد از ریسرک غیرسیسرتماتیک (انردازه
گیری شده با واریانس پسماندها   tiمسرتقل باشرد .ایرن ریسرک غیرسیسرتماتیک نیرز از رگرسریون مرحلره اول بررآورد
میشود .این برآوردها میتواند به عنوان متریر مستقل در معادله  32خط بازار ورقه بهرادار

اضرافه شرود و معادلره بره

صور زیر توسعه پیدا کند:
()22
معادله رگرسیون مرحله  2با فرضیه زیر برآورد میشود:
()23
این فرضیه که

;

;

است ،با این نکته سازگار است که ریسک غیرسیستماتیک نبایرد قیمتگرذاری شرود ،یعنری

صرف ریسکی برای تحمل غیر ریسک سیستماتیک واود نردارد .حرال برا تواره بره روش اسرتخراج خرط برازار سررمایه
معادال زیر برای هر یک از الگوهای
()28
()21

و

به دست میآید:

مدل
مدل

با تواه به معادال به دست آمده فو برای هر یک از الگوها بازده پیش بینی شده محاسبه میگرردد و برا تواره بره
در دسترس بودن بازده واقعی هر سال و محاسبه بازده پیش بینی شده همان سال با استداده از دو مدل عنوان شده ،اختالف
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بازده به دست آمده از هر مدل با بازده واقعی سال مربوطه مورد آزمون  tزوای قرار میگیرد تا بدین وسیله معنادار برودن
بررای هرر مردل مرورد محاسربه قررار

اختالف مورد بررسی قرار گیرد و پرس از آن حرداقل میرانگین مجرذور خةرا
میگیرد.

یافتههای تحقیق
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

بر اساس میانگین دادهها طی سال  1341الی 1391
ماکسیمم
بتای بازار
بازده
بتای مصرف
بازده
بازده واقعی

مینیمم

میانه

انحراف معیار

3 /6

-4/13

1/61

1/18

12/11

1/14

1/12

64/39

-8/16

18/86

16/61

78/18

4/63

78/18

7/81

-16/81

1/24

1/33

28

2/88

1/96

73/18

-6/92

11/78

12/12

41/16

7/48

61/89

769/31

-121/42

64/83

68/17

491/13

91/21

برای تحلیل استنباطی در خصو
فر

میانگین

دامنه

واریانس

توزی دادهها ،آزمون کولمروگروف-اسرمیرنوف انجرام گردیرد .در ایرن آزمرون

صدر بر نرمال بودن توزی دادهها بنا شده است .بنابر این اگر فر

صدر رد شود به معنری غیرر نرمرال برودن دادههرا

است .خروای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف به شکل ادول زیر است.
جدول  .2نرمال بودن دادهها

بازده

بازده واقعی

بازده

Mean

16/11

11/93

61/83

Std.Deviation

9/11

4/11

98/31

Absoulute

1/318

1/219

1/312

Positive

-1/121

-1/223

-1/213

Negative

1/918

1/111

1/618

Kolmogrov-Smirnov Z

1/481

1/499

1/411

)Asymp.Sig(2-taild

1/819

1/671

1/671

با تواه به یافتههای ادول  ،2فر

صدر تأیید میشود .یعنری توزیر دادههرا نرمرال اسرت و مریتروان از آزمونهرای

پارامتریک استداده کرد .در نتیجه از آزمون زوای 21اهت آزمون معنادار بودن اختالف دو میانگین استداده میگردد.
فرضیههای مربوط به آزمون برای هر مدل به شرح زیر است.
:اختالف میانگین بازده پیش بینی شده و بازده واقعی معنادار است
 :اختالف میانگین بازده پیش بینی شده و بازده واقعی معنادار نیست
نتایج آزمون زوای بین بازده واقعی و بازده
آمده فرضیه

در ادول  3ارائه شده است ،که برا تواره بره نترایج بره دسرت

رد میشود و این به این معنا است که اختالف بین بازده

و بازده واقعی معنادار است.
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جدول  .3نتایج آزمون زوجی مدل

مجذور خةا

حداقل میانگین

اختالف ادتها
سةح
اهمیت

1/11

12181/91

دراه آزادی

آماره

111

-8/381

اختالف میانگین
احتمال %91
حد باال

حد پائین

-12/99

-81/61

نتایج آزمون بین بازده واقعی و بازده
فرضیه

میانگین خةای
استاندارد
7/21

میانگین

انحراف معیار

-27/62

44/77

بازده واقعی و
بازده

در ادول  8ارائه شده است .که با تواه به نتایج به دست آمرده
و بازده واقعی معنادار است.

رد میشود و این به این معنا است که اختالف بین بازده
جدول  .1نتایج آزمون  tزوجی مدل

مجذور خةا

حداقل میانگین

13817/66

اختالف ادتها
سةح اهمیت

1/11

دراه
آزادی

111

اختالف میانگین احتمال

آماره

%91

-8/11

حد باال

حد پائین

-11/12

-83/13

با تواه بره نترایج مربروط بره میرانگین مجرذور خةرا (

میانگین خةای
استاندارد
4/11

انحراف معیار

92/61

میانگین

-32/16

) دو مردل ،مقردار خةرا در مردل

بازده واقعی و بازده

کمترر از مردل

است.
بحث و نتیجهگیری و پیشنهادها

با تواه به آزمونهای انجام شده بر روی هر دو مدل میتوان فرضی اصلی تحقیق مبنی بر توان بیشتر مدل
استداده از سبد تاب مصرف در مقایسره برا مدل
کرد .آزمونهای انجام شده درخصو

با

در تبیین بازده واقعی مورد انتظار بورس اورا بهادار تهرران را رد

هریک از الگوها و آمارههای مربوط به هر مدل نشان میدهد اختالف بازدههرای

پیشبینی شده ناشی از هر یک از الگوها و بازده واقعی معنادار است در نتیجه مةابق با نتایج هیچکردام از دو مردل اهرت
تخمین بازده مناسب نیستند اما با تواه به اینکه مقدار خةا در مردل
مدل

قدر تبیین بهتری نسربت بره
در مقایسه با بتای مدل

کمترر از مردل

اسرت در نتیجره

دارد .در نتیجره فرضریه دوم تحقیرق مبنری برر اینکره بترای مردل
معیار بهتری برای پیشبینی بازده است نیرز رد مریگرردد .برا تواره بره نترایج

پژوهش لحا نمودن متریر مصرف در پیشبینی ریسک و بازده سهام با اهمیت نیست .با تواه به نترایج مةالعره فرو کره
نشران مریدهرد مرردل

 ،عملکرررد بهترری داشررته اسررت ،بنرابراین پیشررنهادی کرره

در مقایسرره برا مرردل

سرمایهگذاران را منتد خواهد کرد عدم لحرا نمرودن عامرل مصررف اهرت برآوردهرای برازده آینرده سرهام اسرت .از
محدودیتهای تحقیق میتوان گدت برتری مدل

دلیلی بر اام بودن آن در برازار برورس تهرران نیسرت چراکره

مبتنی بر نتایج تحقیق این مدل بخش کوچکی از عوامل ماثر بر بازده را تبیین میسازد لذا پیشنهاد مریشرود سرایر عوامرل
همچون نقدشوندگی سهام میتوانند به عنوان عاملی ماثر اهت تبیین بازده سهام شناسایی گردند در مدل لحا گردند.
یادداشتها
2. Merton
4. Rubinstein

1. Mimicking Consumption Portfolio
3. Equity Premium Puzzle
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بر مخارج مصرفی بخش مسکن ) HC-CAPMدر توضیح بازده سهام در ایران .نظریههای کاربردی اقتصاد.89-72 ،)3(2،
محمدزاده ،اعظمدشهیکی تاش ،محمدنبیدروشن ،رضا .)1391( .تعدیل مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مصرف بر اسراس تراب ترایحرا مارشرالی.
تحقیقا مدل سازی اقتصادی.7-82 ،)21(7 ،
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