
  01 ی...ها شرکت های حجم معامله دربینی بازده سهام با تأکید بر نقش معیارپیش

 

 

مشخص  یابد یا بیشتر از سطح آستانهکه حجم افزایش مي ميتوجه به رابطه منفي حجم و بازده، هنگا

بد یا کمتر از سطح یاکه حجم کاهش مي  ميشود، ما انتظار یک بازده منفي را داریم و هنگامي

(. اما باید به این 3002، 01میالنشود، انتظار یک بازده مثبت را داریم )مکآستانه مشخص مي

محدودی نکته نیز توجه کرد که در برخي تحقیقات نیز بیان شده است که حجم معامله تاثیر بسیار 

مثبت بین ( و یا یک ارتباط 3002، 23و گوناسکاریج 22بر پویایي آتي بازده سهام دارد )پیسدتاساالسیا

تحلیل (. در این تحقیق ما بر 2223؛ کاشي و همکاران، 2212، 22حجم و بازده وجود دارد )کارپوف

بورس پردازیم. تحقیقاتي نیز در این زمینه در رابطه حجم و بازده و روشن ساختن این ارتباط مي

در های حجم معامله بیني معیارن پیشاوراق بهادار تهران صورت گرفته است اما تمرکز ما بر توا

مشاهدات های این تحقیق حذف باشد. یکي از ویژگيبازده سهام با در نظر گرفتن صنایع مختلف مي

شده با بازده صفر به دلیل معامله اندک این مشاهدات است. در همین راستا در این پژوهش سعي 

های حجم معامله توان د که آیا معیاراست، بر اساس شواهد تجربي به این سؤال پاسخ داده شو

 بیني بازده سهام را دارند یا خیر؟ پیش

 
 مباني نظری تحقیق .2

(، چهار دلیل را برای اهمیت بررسي و تحلیل ارتباط حجم و قیمت سهام بیان 2212کارپوف )

. شود( دلیل اول به ساختار بازارهای مالي مربوط مي2(: 2211کند )زیودار و نجارزاده،  مي

های موجود در بازارهای مالي روابط بین حجم معامله و قیمت سهام را با توجه به حجم مدل

کنند بیني مياطالعات ورودی به بازار، نحوه انتشار اطالعات، اندازه بازار و شرایط معامله، پیش

ی ارتباط بین حجم معامله و قیمت (. بنابراین، روشن شدن نحوه242: 2221)محمد و نصیر، 

ها را نسبت به بازارهای مالي و تشخیص )تمایز( های مختلف، دیدگاهسهام از طریق آزمون

معامله و  ( آگاهي از نحوه ارتباط حجم3کند. های متفاوت در مورد ساختار بازار، شفاف ميفرضیه

ام سه های مربوط به حجم معامله و قیمتنگر، که از ترکیبي از دادهقیمت سهام در مطالعات واقعه

( رابطه حجم معامله و قیمت سهام در 2کنند، حائز اهمیت است. جهت تفاسیر خود استفاده مي

کیفیت  ( چگونگي و4بازی، نقشي اساسي دارد. های سفتهمباحث مربوط به توزیع تجربي قیمت

ات تغییر برای مطالعات بازارهای آتي دارد. ميی حجم معامله و تغییر قیمت سهام پیامدهای مهرابطه

نظریه  دهد و در واقع در برگیرنده اینهای قراردادهای آتي را تحت تاثیر قرار ميقیمت، حجم معامله
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های  قیمتکند یا اینکه ثبات کننده قیمت عمل مي بازی به عنوان یک عامل تثبیتاست که آیا سفته

 زند.آینده را بر هم مي

 سي ارتباط بین حجم و نوسان بازدهبه دالیل ذکر شده، محققین به جای اینکه فقط به برر

بروکس، اند )بهینیک و بپردازند، به طور وسیعي ارتباط بین بازده و حجم را مورد بررسي قرار داده

اند. (. همچنین تحقیقات بسیاری نیز به بررسي ارتباط بین حجم معامله و چولگي پرداخته3020

بیني چولگي بازده عي در پیش(، با بسط یک سری از خصوصیات برش مقطعي، س3002چن )

های این تحقیق، چولگي منفي برای سهام با روزانه سهام در بازار آمریکا را داشت. طبق یافته

مثبت ( بازده 3ماهه گذشته و  6( افزایش حجم معامله مربوط به روند 2شرایط زیر بزرگتر است: 

های سطح بازار نتایج به داده که این مي(. اما هنگا3002، 01ماه گذشته )چن و همکاران 26در 

( 3002توسعه داده شد، نتایج مشابه نبودند. باید توجه داشت که مطالعاتي که پیرو تحقیق چن )

داشت.  صورت گرفت، نتایج متناقضي برای ارتباط حجم معامله و چولگي در سطح بازار به همراه

سهام با  الملليبازار بین 22را در (، ارتباط بین حجم معامله و چولگي 3001)01تسنها به طور مثال

دالیل  هارا مورد بررسي قرار داد. آن 3004تا  2210های های روزانه مربوط به سال استفاده از داده

توضیحي های ناقصي از متغیرهای های متناقض در تحقیقات قبلي را استفاده از زیرمجموعهنتیجه

ها وجود دارد را مورد  اثر متقابل بیشتری بین آن تر، کهتسن یک مجموعه وسیعها  دانند، زیرامي

های های سطح بازار آنها با یافته(. به طور کلي یافته3001اند )هاتسن و همکاران، استفاده قرار داده

معامله  ( سازگار و بیان کننده چولگي منفي در بازده برای سهام با حجم3002سطح شرکت چن )

مرتبط با  هایها حاکي از آن است که معیار(. البته اغلب یافته3020باشد )بهینیک و بروکس، باال مي

باشند.  ميبیني جهت تغییرات بازده مفید نبوده و یا بسیار ضعیف حجم معامالت سهام در پیش

ی مختلف حجم معامالت متفاوت بوده و در ها دهند که نتایج در دستهها نشان ميهمین یافته

 باشند. )خواجوی و همکاران،بیني بازده سهام را دارا ميتوان پیشها حجم معامالت بعضي دسته

 (. 3020؛ بهینیک و بروکس، 2222نیا و همکاران،  ؛ ایزدی2211
 

 پیشینه تحقیق .7

 پیشینه داخلي .7.1

دهد که در داخل کشور تاکنون مطالعات چنداني در این زمینه های انجام شده نشان ميبررسي
است.  ا تنها به بررسي رابطه بین حجم معامله و بازده سهام پرداخته شدهصورت نگرفته است و ی
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های حجم معامله ارـازده سهام به وسیله معیـبیني بای است که به پیشا این پژوهش، مطالعهـام
 پردازد. مي

زماني  شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره 34( با مطالعه 2222امید قائمي، مصطفي )

این ، رابطه بین حجم معامله با قیمت سهام را مورد بررسي قرار داد و به 2/2/2221تا  2/1/2224

ی هر سهم با تعداد سهام معامله شده، همبستگي مثبت ( تعداد دفعات معامله2نتیجه رسید که: 

قیمت آن  تغییر هر روز با ی هر روز و تعداد سهام معامله شده ( تعداد دفعات معامله3دارد 

ی امروز، ( تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده2جهتي دارد ابطه معنادار و همروز، ر

 رابطه معناداری با تغییر قیمت سهام فردا دارد. 

بازده  ی بین حجم معامله، بازده سهام و نوساناتی رابطه( با مطالعه2214نجارزاده و زیودار )

، به این 2212تهران به صورت روزانه در سال  شرکت فعال بورس اوراق بهادار 21مربوط به 

حجم ( بین 3قیمت، رابطه همزمان وجود دارد  تغییر ( بین حجم معامله و قدرمطلق2نتیجه رسید که: 

معامله ( یک رابطه بازخوردی )دوطرفه( بین حجم 2معامله و تغییر قیمت، رابطه همزمان وجود دارد 

 و بازده سهام وجود دارد.

مهر  ی بورس تهران در بازه زمانيهای ماهانه( با استفاده از داده2211اران )خواجوی و همک

، به بررسي روابط تجربي بین بازده سهام، تغییر بازده و حجم معامله با 2211تا خرداد  2222

روابط پرداختند. با بررسي وجود همزماني و علیت در  GARCHو  ARCHهای  استفاده از مدل

بیني جم معامله نتیجه گیری شد که اطالع از این متغیرها تا حد اندکي به پیشبین بازده سهام و ح

تغییر ی وجود رابطه همزمان بین دهنده کند. از سوی دیگر، نتایج تحقیق نشانمتغیر دیگر کمک مي

بازده، بازده و حجم معامله است. به عالوه، با استفاده از آزمون علیت گرنجر مشخص شد که تغییر 

 های آتي است.محتوای اطالعاتي در مورد حجم معاملهدارای 

 TAR یها و مدل ARMA های خطي توانایي مدل( در پژوهش خود 2220عباسي و باقری )

ای  آستانه. عالوه بر این از متغیر حجم معامالت به عنوان متغیر قرار دادندمقایسه را مورد  LSTARو

شرکت  36ای از  منظور نمونه ده است. بدیناستفاده ش LSTAR و TAR یها یا انتقال در مدل

 .گرفتندهای بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار  از شرکت 2211تا  2210های  در طول سال

برخوردارند.   ARMAبیني باالتری نسبت به مدل های غیرخطي از قدرت پیش نتایج نشان دادند، مدل

 د. نبخشیها را بهبود  این مدل غیرخطي عملکردهای  کارگیری حجم معامالت در مدل همچنین به
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معامالت  حجم میان رابطه برای تحلیلي اند تاآن داشته بر ( سعي2222نیا و همکاران ) ایزدی

نتیجه به این  ها شرکتدر بررسي کلي  .ارائه نمایند بودن( منفي یا سهام )مثبت بازده جهت و سهام

 آنها جهت .مفید نیست بازده تغییرات جهت ینيب پیش در سهام معامالت اند که حجمرسیده

 حجم لحاظ از نمونه یها شرکت مختلف برای طبقات ها رافرضیه موضوع، تردقیق بررسي

آنها نشان  پژوهش نتایج قرار دادند. مورد آزمون مجزا بصورت صفر بازده نسبت و معامالت

 یها شرکت در بازده جهت بیني قدرت پیش دارای حدودی تا سهام معامالت حجم دهد کهمي

 یها شرکت برای است. اما پایین بازده صفر نسبت با یها شرکت نیز و باال معامالت حجم دارای

 برای مشابه بیني پیش قدرت حجم معامالت باال، صفر بازده نسبت و پایین معامالت حجم با

 ندارد. را سهام هایبازده جهت توضیح

 نوسان و معامالت حجم سهام، بازده همزمان و علي تباطار ( به بررسي2223کاشي و همکاران )

اند.  پرداخته GRJ-GARCH-DCCو  VAR-GRJ-GARCHچندگانه  یها از مدل استفاده با بازده

سهام وجود دارد. همچنین  بازده به دهد که علیت مثبت حجم معامالتهای آنها نشان ميیافته

 به بازده نوسان از مثبت علیتي و معامالت حجم و سهام بازده بین طرفه دو کنند که علیتبیان مي

 .دارد وجود حجم معامالت

 
  پیشینه خارجي .7.2

سهام  های متعددی در خارج از کشور به بررسي روابط تجربي بین حجم معامله و بازدهپژوهش

حجم  ی بینهای قیمت، تنها به بررسي رابطهها نیز با استفاده از شاخصاند. برخي پژوهشپرداخته

 اند.قیمت پرداخته تغییر معامله و

معامله های گذشته و حجم ( به بررسي نقش اطالعاتي اثر متقابل بین بازده3004ونگ و چین )

گیری پردازد. آنها چنین نتیجههای میان مدت در بازار سهام چین ميبیني بازدهگذشته، در پیش

افتد تا برای پرتفوی با رین بازده اتفاق ميکنند که کاهش حجم، بیشتر برای پرتفوی با بیشت مي

های کنند و همچنین پرتفویهای با حجم معامله کم، تداوم بازده را تجربه ميکمترین بازده و سهام

 دهند.با بیشترین بازده و حجم باال، برگشت بازده را نشان مي

ه سهام و ( در تحقیق خود به گسترش بحث برآورد غیرخطي بودن بازد3002میالن )مک

کند آزمون نقش متغیر حجم، در پویایي غیرخطي بازده سهام پرداخته و این موضوع را بررسي مي

منطقي گذر بیني دارد یا خیر. نتایج این تحقیق شواهدی از یک مدل روانکه آیا این متغیر قدرت پیش
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همچنین  کند.فراهم ميالمللي با حجم تأخیری به عنوان یک متغیر آستانه، بازار بین 4برای بازده 

غیرخطي در  هایشواهدی به طرفداری از پویایي غیرخطي، برخالف شواهد قبلي که شکست مدل

 آورد.اند، فراهم ميبیني را پیشنهاد دادهپیش

به بررسي  STIو  NASDAQ ،DJIAهای شاخص ( با استفاده از داده3001زو و همکاران )

بیني عملکرد تواند باعث ارتقاء بااهمیتي در پیشله مياین موضوع پرداختند که آیا حجم معام

مدت و بلندمدت شود یا خیر. نتایج نشان داد مدت، میانهای عصبي در افق زماني کوتاهشبکه

های بیني عملکرد در افقهای شبکه عصبي تکمیل شده با حجم معامله، باعث بهبود پیشکه مدل

یق نشان داد که حجم معامله منجر به بهبود نسبتاً شود. همچنین نتایج تحقزماني مختلف مي

 شود.مدت و بلند مدت ميبیني افزایش شاخص سهام در افق زماني میاناندکي در عملکرد پیش

بازار  ( به بررسي ارتباط تجربي بین بازده، حجم معامله و نوسان برای3001دئو و همکاران )

دهنده ، پرداختند. نتایج نشان 3001تا  3004های ای سالهاقیانوسیه با استفاده از داده –سهام آسیا 

دار بین حجم معامله و تغییر قیمت است. همچنین به منظور بررسي رابطه علیت از ارتباط معني

گیری ی یک رابطه دوطرفه بود. آنها چنین نتیجهدهندهآزمون علیت گرنجر استفاده شد و نتایج نشان

بازده زمان، حجم معامله، اطالعاتي را در خصوص تأخیری و هم کردند که جهت تعیین تاثیر حجم

 دهد.و نوسان به ما مي

سهم استاندارد اند پورز و  100های مربوط به ( با استفاده از داده3002براون و همکاران )

حجم به این نتیجه رسیدند که معیارهای  3002تا  2222های سهم با بیشترین قیمت طي سال 2000

همچنین ی بیش از نقدشوندگي است. میانگین حجم روزانه و گردش معامالت(، نمایندهمعامله )

سهام با حجم معامله و گردش معامله بیشتر، نسبت به سهام حجم معامله کمتر، میل بیشتری به 

 ماهه( دارند. 23تا  2بازده باالتر آتي )طي دوره 

استرالیا  ( بازار3001تا  3002سال ) 1به های مربوط ( با استفاده از داده3020بهینیک و برکس )

کنند که به نظر گیری ميپردازد. آنها چنین نتیجهبه بررسي رابطه بین حجم معامله و بازده سهام مي

بیني پیشرسد حجم معامله، برای سهام با حجم باال و برخي از صنایع مشخص، دارای قدرت  مي

بیني پیشرسد که حجم معامله دارای قدرت نظر نمي کنندگي است. اما برای سهام با حجم پایین به

 کنندگي مشابهي، جهت توضیح بازده سهام در استرالیا باشد. 

سهام  ( نیز با بررسي ارتباط همزمان و علّي بین حجم معامله و بازده3023چوانگ و همکاران )

فیلیپین و نزی، مالزی، کنگ، ژاپن، کره، سنگاپور، تایوان، چین، اندو کشور آسیایي )هنگ 20در بین 
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بازده  تایوان(، به وجود ارتباط معنادار همزمان بین بازده سهام و حجم معامله و همچنین ارتباط علّي

   ها دست یافتند.سهام و حجم معامله در بین همه کشور

بزرگ  شرکت 24( به بررسي رابطه بین بازده سهام و حجم معامالت 3022راک و همکاران )

پژوهش کنند که نتایج تحقیقشان هم راستا با پیشینه ها بیان مياند. آنام لهستان پرداختهدر بازار سه

 باشد.بوده و بیانگر ارتباط مثبت بین این دو متغیر مي

 
 جامعه و نمونه آماری  .1

های  ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالها شرکتجامعه آماری این پژوهش، 

شده شرکت پذیرفته  426های اولیه مربوط به دادهباشد. نمونه آماری نیز شامل  مي 2222تا  2211

یي ها شرکتدر بورس اوراق بهادار تهران بود که پس از بررسي و حذف اطالعات ناقص، تعداد 

 ها شرکتاین  هایشرکت رسید. داده 321های آنها برای دوره زماني تحقیق کامل بود، به که داده

اصلي )مواد اولیه، صنعتي، کاالی مصرفي اساسي، کاالی مصرفي غیراساسي، مالي، گروه  2به 

 بندی شده است.تکنولوژی و سایر صنایع( طبقه

 
 های تحقیقفرضیه .5

وسیله  بیني بازده سهام بهفرضیه برای توان پیش 1های انجام شده، با توجه به توضیحات و بررسي

 ت که عبارتند از:های حجم معامله ارائه شده اسمعیار

 بیني بازده سهام است.حجم معامله دارای توان پیش. 2

 بیني بازده سهام است.تغییر حجم معامله دارای توان پیش. 3

 بیني بازده سهام است.حجم تأخیری معامله دارای توان پیش. 2

 بیني بازده سهام است.تغییر حجم تأخیری معامله دارای توان پیش. 4

 بیني بازده سهام است.برای صنایع مختلف دارای قدرت پیش حجم معامله. 1

 
 هاآوری دادهروش تحقیق و جمع .1

متوسط  بیني معیارهای حجم معامله، از روش حداقل انحرافات از مقداربه منظور بررسي صحت پیش

های دادههای تحقیق از گویي به فرضیهمضاعف )آزمون پروبیت( استفاده شده است. به منظور پاسخ
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  03 ی...ها شرکت های حجم معامله دربینی بازده سهام با تأکید بر نقش معیارپیش

 

 

مدت برای های کوتاهروزانه مربوط به حجم معامله و بازده سهام استفاده شده است، زیرا داده

تر است )پیسدتاساالسیا آزمایش ارتباط پویایي و علیت بین بازده، نوسان و حجم معامله مناسب

از  ساله 2های حجم معامله و قیمت سهام، برای یک دوره زماني (. داده3002و گوناسکاریج، 

 است. آوری شده، از سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع2212تا اسفند ماه  2212فروردین ماه 

قیمت، باشد لیکن در عمل به جای های زماني مالي، به ویژه قیمت سهام، نامانا ميعموماً سری

یق فاما باشد. با توجه به تحقسری زماني آنها مانا مي شود که معموالًبازده سهام مدلسازی مي

، به صورت تفاضل لگاریتم طبیعي t( نرخ مرکب پیوسته بازده برای یک سهم در زمان 2261)

 (.2212شود )بابایي، آن سهم مورد نظر، محاسبه مي هایقیمت
 

)()()( 1
1




 τt
t

t
t PLnPLn

P

P
LnR 

 

 بازده و مثبت بازده صفر، دهباز با روزهای به (Yit) سهام بازده به مربوط هایداده پژوهش، این در

 تعریف  Yit متغیر شوند. یکمي حذف هاداده میان از صفر بازده با روزهای که شوندمي تقسیم منفي

 بازده اگر باشد، ارزش یک و مثبت سهام بازده یابد. اگرمي اختصاص آن به ارزش دو که شودمي

 :دیگر عبارت به .گیردمي صفر ارزش، باشد منفي

1. Yit = 1 if rit > 0 
2. Yit = 0 if rit < 0 

 مضاعف( پروبیت )حداقل انحرافات از مقدار متوسط سپس مدل .است tدر روز  iبازده سهام  ritکه 

 :(3020شود ) بهینیک و برکس، مي گرفته در نظر پژوهش این اهداف به دستیابي برای زیر

3. Pr(Yit)= βixit + εit 

εit است.  یک واریانس و صفر میانگین اب نرمال توزیع تصادفي خطایxit متغیر فوق رابطه در 

تاخیری  سهام، حجم معامالت حجم تغییر سهام، معامالت حجم متغیرچهار  شامل که است مستقل

 تجزیه زیر مدل چهار به فوق مدل بنابراین است. و تغییر حجم تاخیری معامالت سهام معامالت

تاخیری  معامالت، حجم حجم حجم معامالت، تغییرات ترتیب به Δdνو  Δν ، ν  ،dνشود کهمي

جداگانه  بصورت مدل چهار این از یک است. هر و تغییرات حجم تاخیری معامالت سهام معامالت

 .گیردمي قرار بررسي مورد
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4. Pr(Yit)=βivit+εit  

5. Pr(Yit)=βΔvit+εit 

6. Pr(Yit)=βidvit+εit  

7. Pr(Yit)=βΔdvit+εit 

 سطحدر  سهام بازده تغییرات جهت و معامالت حجم با مرتبط معیارهای میان رابطه تحلیل ابتدا در

بصورت  نمونه یها شرکت از یک هر برای منظور این برای .شودمي انجام نمونه یها شرکت همه

 تواندمي خروجي دو پروبیت، مدل اساس بر .شودمي زده تخمین 2تا  4 شماره مدل جداگانه

محاسبه شده منفي باشد،  βx. اگر (ŷ = 0)و یا یک بازده  (ŷ = 1)مثبت  زدهبا یک شود بینيپیش

شده بر  بینيدرصد است و این بدان معناست که بازده پیش 10احتمال مثبت بودن بازده کوچکتر از 

محاسبه شده مثبت باشد، احتمال مثبت بودن بازده  βx. اگر (ŷ = 0)اساس مدل منفي است 

 .(ŷ = 1)بیني شده بر اساس مدل مثبت خواهد بود و بنابراین بازده پیشدرصد بوده  10بیش از 

 بیني پیش yیک  واقعي، منفي یا مثبت روزانه بازده هر مقابل در شرکت هر برای ترتیب این به

 و شده( بیني مثبت پیش یک )بازده با برابر یا آن مقدار که دارد وجود پروبیت مدل اساس بر شده

 بصورت مدل در هر شرکت هر برای خواهد بود. سپس شده( بینيپیش منفي بازدهصفر ) با برابر یا

 توسط شده بیني انجامپیش منظور این شود. برایمي تعیین مدل بینيپیش دقت درجه جداگانه

 تعداد . اگراست مقایسه شده واقعي بازده عالمت با مثبت( غیر بازده یا مثبت پروبیت )بازده مدل

 دقت درجه باشد، مثبت هایواقعي بازده تعداد با برابر شرکت هر برای مثبت ازدهب هایبیني پیش

 مدل بینيپیش دقت تشریح مبنایي برای به عنوان یک بود. عدد خواهد یک با برابر مدل بیني پیش

 باشد، یک از بیش (ŷ=1 , ŷ=0) خروجي یک برای مدل بینيپیش دقت درجه رود. اگرمي بکار

 بینيپیش دقت درجه اگر و است شده بیني پیش واقع از بیش مدل بوسیله خروجي آن که معناست  بدان

)ایزدی  است شده بینيپیش واقع از کمتر مدل مزبور بوسیله خروجي دهدمي نشان باشد یک از کمتر

 (.2222و همکاران 

 از یک هر برای جداگانه ، بصورت2تا  4شماره  مدل بینيپیش دقت درجه تعیین از پس

 برای است. سپس شده تعیین ها شرکت  ميتما سطح در مدل هر دقت درجه میانگین ،ها شرکت

 دقت درجه دارای مزبور مشخص مدل خروجي یک برای آنها در که یيها شرکت درصد مدل، هر

 است. شده ارائه است 2 از کوچکتر یا 2 از بزرگتر

 معامالت حجم با مرتبط یارهایمع تاثیر تردقیق بررسي منظور به تحلیل، بعدی مرحله در
 هر برای شده و بندی طبقه نوع صنعت لحاظ از نمونه یها شرکت بازده، تغییرات بر جهت سهام
  .است شده انجام پیش گفته مراحل جداگانه بصورت طبقه
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  13 ی...ها شرکت های حجم معامله دربینی بازده سهام با تأکید بر نقش معیارپیش

 

 

شرکت بورس اوراق بهادار تهران بود که پس از بررسی و حذف  634های اولیه شامل داده

 532های آنها برای دوره زمانی تحقیق کامل بود، به یی که دادهها شرکتاطالعات ناقص، تعداد 

روزهای  ها بهبندی شده است. سپس دادهگروه اصلی طبقه 7به  ها شرکتاین  هایشرکت رسید. داده

مثبت، روزهای با بازده منفی و روزهای با بازده صفر )حذف گردید( تجزیه شده است. با بازده 

شد. محاسبه  ها شرکتحجم، حجم تأخیری، تغییر حجم و تغییر حجم تأخیری برای هر یک از 

روزهای بینی تواند برای پیشهای حجم میآن تمرکز داریم این است که آیا معیار موضوعی که ما بر

 مثبت یا منفی استفاده شود یا خیر.با بازده 
 

 متغیرهای پژوهش .7

 . متغیرهای مستقل7.1

تأخیری متغیر مستقل پژوهش عبارتند از حجم معامله، حجم  6با توجه به توضیحات داده شده، 

 معامله، تغییر حجم معامله و تغییر حجم تأخیری معامله. 
 

 متغیر وابسته .7.2

نظر ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته در ها شرکتبازده سهام 

مثبت به روزهای با بازده  ها شرکتگرفته شده است. به منظور بررسی موضوع پژوهش، بازده سهام 

 یا منفی تقسیم شده است.
 

 گیری  تجزیه و تحلیل و نتیجه .8

شرکت  232آمار توصیفی برای حجم معامله روزانه مربوط به  -آمار توصیفی :(1ی ) نگاره

 )ارقام با حذف سه صفر(
 بندیطبقه ISIC تعداد شرکت میانه میانگین انحراف استاندارد

 مواد 72 53 527 3257

 صنعتی 25 32 277 7777

 کاالی مصرفی اساسی 35 4 73 7533

 کاالی مصرفی غیراساسی 35 23 453 6647

 مالی 77 767 477 6523

 تکنولوژی 6 65 774 775

 سایر صنایع 52 2 75 645
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است و بندی شده  صنعت تقسیم 2شرکت در  321کنید، در جدول باال  همانطور که مشاهده مي

نشان انحراف استاندارد حجم معامله در هر صنعت به تفکیک  و میانه و میانگین و ها شرکتتعداد 

پژوهش، شاخص برای مدل  4، ها شرکت  ميهای مربوط به تما شود. با در نظر گرفتن داده داده مي

متغیرهای ی( به عنوان ر حجم تأخیریحجم و تغی ریمعیار حجم )حجم معامله، حجم تأخیری، تغی 4با 

 توضیحي برآورد شده است. 

 معیار چهار هر براساس های پژوهشیافته شودمي مشاهده 3جدول شماره  در که همانطور

 میانگین .است مشابه سهام معامالت حجم و تغییر حجم تأخیری حجم معامله، حجم تأخیری، تغییر

 دهدمي نشان که است یک از بزرگتر معیار در هر دو (y=0) منفي خروجي برای بینيپیش دقت درجه

 بیشتر در منفي خروجي .است بیني شدهپیش واقع از بیش منفي خروجي معیار، چهار هر برای

 است، مثبت واقعي بازده که مواردی اکثر است. بنابراین در شده بینيپیش واقع از بیش ها شرکت

 معامالت حجم با مرتبط معیارهای دهدشان مين امر اند. اینکرده بینيپیش غیرمثبت بازده هامدل

 شود. ميرد  4و  2، 3، 2های  بر این اساس فرضیه .نیستند مفید بازده تغییرات جهت بینيپیش در سهام

 شاخص برآورد شده برای معیارهای حجم 1 (:2ی ) نگاره

 حجم تأخیری تغییر حجم تأخیری حجمتغییر حجم 

 2                   0 2                  0 2 0 2 0 

 000022 206216 000306 206122 000042 206216 000226 20641 میانگین

 000002 206222 000031 206612 000001 206122 000211 20612 میانه

 %200 %0 %200 %0 %200 %0 %200 %206 بیني کم پیش - 2< %

 %0 %200 %0 %200 %0 %200 %0 %2604 بیني بیش پیش - 2> %

 

 جهت حجم با ارتباط روی بر معامالت حجم تاثیر تردقیق بررسي منظور به تحلیل، بعدی مرحله در

، 2شماره نتایج جدول شدند.  بندیگروه طبقه 2صنایع مختلف به  اساس بر نمونه یها شرکت بازده،

 از رحلهم این . دردهد بیني بازده در صنایع مختلف را نشان مي برآورد معیارهای حجم برای پیش

شود،  مي. همانطور که مشاهده ندارد وجود حجم متفاوت معیار چهار نتایج در عمده نیز تفاوتي تحلیل

قدرت کند. به این معني که معیارهای حجم،  نتایج بر اساس صنایع نیز، نتایج قبلي را تصدیق مي

معیارهای اسي است که بیني بازده را ندارد. تنها استثناء، مربوط به صنعت کاالی مصرفي غیراس پیش
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 تنها در صنعت کاالی مصرفي 1رضیه ـازده مفید باشد. بنابراین فـبیني ب تواند در پیش حجم، مي

 شود. رد مي 1ها فرضیه  شود و در بقیه صنعت غیراساسي پذیرفته مي

 شاخص برآورد شده برای معیارهای حجم در صنايع مختلف 1(: 7ی ) نگاره

 تغیر حجم تأخیری حجم تأخیری حجم تغییر حجم شاخص صنعت

  0 2 0 2 0 2 0 2 

 00233 30241 00321 30122 00304 20111 00340 20112 میانگین مواد اولیه

 00002 20142 0002 2012 00002 20216 00032 202 میانه

 ٪2402 ٪2206 ٪2402 ٪3602 ٪1201 ٪2001 ٪1201 ٪2001 بیني کم پیش - 1< ٪

 ٪102 ٪6104 ٪102 ٪2202 ٪2001 ٪1201 ٪2001 ٪1201 بیني بیش پیش - 1> ٪

 00002 20662 00034 20632 00002 20662 00042 20642 میانگین صنعتي

 00002 20636 00021 20624 00001 20631 00032 20631 میانه

 ٪200 ٪0 200٪ ٪0 ٪200 ٪0 200٪ ٪0 بیني کم پیش - 1< ٪

 ٪0 ٪200 ٪0 ٪200 ٪0 ٪200 ٪0 ٪200 بیني بیش پیش - 1> ٪

کاالی 

مصرفي 

 اساسي

 00012 30224 00011 20032 00032 30220 00066 20624 میانگین

 00021 3 00002 20112 00006 20124 00032 20622 میانه

 ٪200 ٪2201 ٪2402 ٪3201 ٪200 ٪2206 ٪200 ٪0 بیني کم پیش - 1< ٪

 ٪0 ٪1103 ٪102 ٪2601 ٪0 ٪1304 ٪0 ٪200 بیني بیش پیش - 1> ٪

کاالی 

مصرفي 

 اساسيغیر

 00360 20223 00242 20312 00322 20260 00233 20310 میانگین

 00001 20613 00041 20121 00201 20660 00022 20123 میانه

 ٪2101 ٪10 ٪2101 ٪1602 ٪4302 ٪1602 ٪2406 ٪20 بیني کم پیش - 1< ٪

 ٪6201 ٪30 ٪6201 ٪2202 ٪1201 ٪2202 ٪6104 ٪20 بیني بیش پیش - 1> ٪

 00003 20414 00020 20422 00003 20412 00043 20411 میانگین مالي

 2 20401 0002 20422 00002 2042 00026 20441 میانه

 ٪6602 ٪1102 ٪4404 ٪0 ٪6602 ٪0 ٪2202 ٪0 بیني کم پیش - 1< ٪

 ٪2202 ٪2202 ٪1106 ٪200 ٪2202 ٪200 ٪1102 ٪200 بیني بیش پیش - 1> ٪

 00022 20222 0002 20261 00224 20612 00211 20601 میانگین تکنولوژی

 00022 20222 0002 20261 00224 20612 00211 20601 میانه

 ٪200 ٪0 ٪10 ٪0 ٪200 ٪0 ٪200 ٪0 بیني کم پیش - 1< ٪

 ٪0 ٪200 ٪10 ٪200 ٪0 ٪200 ٪0 ٪200 بیني بیش پیش - 1> ٪

ساير 

 صنايع

 00332 20221 00002 2060 00342 20226 00312 20213 میانگین

 00004 20120 2 20123 00031 20622 00031 20116 میانه

 ٪1202 ٪0 ٪6602 ٪0 ٪4302 ٪0 ٪4302 ٪0 بیني کم پیش - 1< ٪

 ٪4302 ٪200 ٪2202 ٪200 1202 ٪200 ٪1202 ٪200 بیني بیش پیش - 1> ٪
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 گیری نتیجه .3

رابطه بین بازده سهام و حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران این تحقیق، به دنبال بررسي 

 که داد نشان پژوهش این نتایج. شد انجام (2222تا  2211ساله ) 2که برای یک دوره  باشدمي

 بینيپیش در )حجم معامله و تغییرحجم معامالت سهام( سهام معامالت حجم با مرتبط معیارهای

( و 2222) نیا و همکارانها مشابه پژوهش ایزدیکه این یافته ندنیست مفید بازده تغییرات جهت

های ( نیز بیان کرده بودند که معیار2211باشد. خواجوی و همکاران )( مي3020بهینیک و برکس )

باشند، لذا نتایج تحقیق بیني جهت تغییرات بازده بسیار ضعیف ميحجم معامالت سهام در پیش

با های پژوهش در تضاد باشد. البته یافتهوی و همکاران نیز ميحاضر در راستای پژوهش خواج

و ( 3023(، چوآنگ و همکاران )2214زاده و زیودار ) (، نجار2223های کاشي و همکاران )یافته

معامالت در ارتباط با حجم تأخیری معامالت و تغییر حجم تأخیری  ( است.3001دئو همکاران )

نتایج باشد. تضاد موجود در بیني بازده سهام مي ها در پیشدن این معیارها حاکي از مفید نبونیز یافته

اقتصادی های دولتي، عوامل سازی، سیاستهایي نظیر خصوصيتواند ناشي از متغیرها ميپژوهش

آخر های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. در ها در دورهو نوسانات بازار سهام باشد که این متغیر

تفاوت  اولیه نتایج تفکیک در های مختلف تقسیم شد که ایناساس نوع صنعت به گروه نیز بازار بر

در صنعت کاالی مصرفي  پژوهش این در رفته بکار حجم معیارهای که داد نشان و کرد ایجاد

 سهام صنایع مختلف برای پژوهش این بیني بازده مفید باشد. نتایج تواند در پیش اساسي، ميغیر

 بینيقدرت پیش از شواهدی فقط زیرا نیست. بازار کل به تعمیم قابل تهران بهادار اوراق بورس در

توان نتیجه گرفت که شد. بنابراین مي یافت صنایع مشخصي برای سهام معامالت حجم کنندگي

های بیني بازده سهام باید به نوع صنعت به دلیل تفاوتهای حجم جهت پیشدر استفاده از معیار

های ساختتواند به درک بهتر زیر  ميجه نمود. الزم به ذکر است که نتایج پژوهش حاضر گفته شده، تو

 بازار سهام کمک نماید. 

 
 های پژوهش. پیشنهاد13

با توجه به اینکه بازار اوراق بهادار ایران در مقایسه با بازارهای توسعه یافته ضعیف و کوچک است، 

صنایع ا در نظر گرفتن نتایج تحقیق و تفاوت موجود در باشد. بهای تجربي بیشتری الزم ميپژوهش

 گردد:های آینده موضوعات زیر پیشنهاد ميمختلف برای انجام پژوهش
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صنایع نظر گرفتن  سازی، عوامل سیاسي و اقتصادی با در هایي مانند، خصوصيدخالت متغیر (الف

 مختلف

 یع مختلف بندی صنا تغییر در بازه زماني تحقیق با توجه به طبقه ب(

 
ها ياداشت

1. Bheenick 

2. Brooks 

3. Deo et al. 

4. Zhu et al. 

5. Mohamad 

6. Nassir 

7. Brown et al. 

8. Wang 

9. Chin 

10. McMillan 

11. Pisedtasalasai 

12. Gunasekarage 

13. Karpoff 

14. Chen et al. 

15. Hutson

 

 خذامنابع و م

پذیرفته ی اه شرکتبررسي ارتباط بین حجم معامالت و قیمت سهام در » (.2222) امید قائمي، مصطفي. 2

 .بهشتيشهید دانشگاه نامه کارشناسي ارشد، دانشکدة علوم اداری  پایان «شده در بورس اوراق بهادار تهران

 معامالت حجم اساس بر سهام بازده جهت بینيپیش»(. 2222نیا، ناصر؛ رامشه، منیژه و سعید یادگاری ) ایزدی. 3

 .224-260، صفحات 26ل چهارم، شماره ، ساو پژوهشي حسابداری مالي  ميفصلنامه عل «.سهام

 «.GARCHمدل  و پانل یها داده از استفاده تهران با بورس در سهام بازده تالطم بررسي»(. 2212) بابایي، آرش .2

دانشگاه اقتصاد،  و مدیریت اجتماعي، دانشکده و اقتصادی یها سیستم ارشد مهندسي کارشناسي نامه پایان

 صنعتي شریف.

بررسي روابط تجربي بین بازده »(. 2211راله؛ قاسمي، میثم و حمید الهیاری ابهری )خواجوی، شک .4

 « GARC.و ARCH یها سهام، تغییر بازده و حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل

 .61-41 ، صفحات2211، پاییز 12، شماره ی حسابداریها مجله پیشرفت

ای و  آستانههای غیرخطي  بیني بازده سهام با استفاده از مدل پیش»(. 2220) اقریسحر ب وابراهیم ، عباسي .1

سیزدهم، ، سال فصلنامه تحقیقات مالي دو «.ها بررسي نقش حجم معامالت در بهبود عملکرد این مدل

 .201-22، صفحات 23شماره 

یرفته ذپی ها شرکتام بررسي عوامل موثر بر بازده سه»(؛ 2214حسین و سعید طوسي )قائمي، محمد .6

 .221-212، صفحات 21و  22، پیام مدیریت، شماره «شده در بورس اوراق بهادار تهران

 حجم سهام، بازده همزمان و علّي ارتباط بررسي»(. 2223کاشي، منصور؛ روشن، رضا و محمد دنیائي ) .2
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-GRJ-GARCH دگانهچن یها مدل از تهران: کاربردی بهادار بورس اوراق بازده نوسان و معامالت

DCC و VAR-GRJ-GARCH.» 22، سال پنجم، شماره مجله مهندسي مالي و مدیریت اوراق بهادار ،

 .16-62صفحات 

 و تهران سهام بازار در بازدهي تالطم بیني پیش و برآورد»(. 2211و باقر صمدی ) حداد، غالمرضا کشاورز .1

 «.FIGARCHخانواده  های مدل از ربردیخطر: کا معرض در ارزش تخمین در ها روش مقایسه دقت

 .321-222 ، صفحات16شمارة ،اقتصادی تحقیقات مجلۀ

 بازار در سهام بازده و معامالت حجم بین تجربي رابطه بررسي»(. 2211زیودار ) نجارزاده، رضا و مهدی .2
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