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چکیده
در پژوهش حاضر تالش بر این است که با تکیه بر الگو های عاملی، برآورد بازده مورد انتظار سهام را بدست آورده و 
مقایسه ای بین عملکرد الگوی سه  عاملی و پنج  عاملی فاما فرنچ صورت گیرد و همچنین توسط روش رگرسیونی فاما 
مکبث برازش شود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که 
در بازه زمانی سال های 1389 تا 1398 فعالیت داشته اند. در این تحقیق متغیر وابسته، بازده سهام می باشد و در الگوی 
سه عاملی متغیرهای مستقل شامل عامل بازار، عامل اندازة شرکت، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار می باشد که در 
الگوی پنج عاملی فاما فرنچ عامل سودآوری و عامل سرمایه گذاری به مدل اضافه می شود. در الگوی سه عاملی معناداری 
عوامل صرف ریسک بازار و اندازه، رد شده است و تنها عامل ارزش معنادار است. در الگوی پنج عاملی نیز عوامل صرف 
ریسک بازار و اندازه معنادار نیستند، عوامل ارزش و الگوی سرمایه گذاری، معنادار است و رابطۀ منفی با مازاد بازده سهام 
دارد. بنابراین الگوی پنج عاملی و ورود متغیرهای جدید آن به الگو های برآورد بازده موردانتظار در بورس اوراق بهادار 
الگوی  و  ارزش  عوامل  به  موردانتظار،  بازده  تحلیل  در  پیشنهاد می  شود  و  است  شده  آزمون  نسبی  موفقیت  با  تهران، 
سرمایه  گذاری در الگوی فکری سرمایه  گذاران توجه شود. همچنین با توجه به معناداری این عوامل و بهبود نتایج الگوی 

پنج  عاملی نسبت به الگوی سه عاملی، از الگوی پنج عاملی در تحلیل بازده موردانتظار استفاده شود.
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مقدمه

از جمله مهمترین مسائل در بازارهای مالی پیش بینی قیمت دارایی ها است که برای این کار نیاز به شناسایی 
عوامل و متغیر های تأثیرگذار روی قیمت سهام می باشد. 

در دو دهۀ گذشته، در پژوهش های زیادی، تحت تأثیر مدل فاما و فرنچ1، از مدل های عاملی برای بررسی 
اول  تقسیم کرد: دستۀ  به دو دسته  را می توان  این پژوهش ها  استفاده شده است.  دارایی ها  بازده  تبیین  توان 
پژوهش هایی هستند که به آزمون مدل اولیۀ فاما و فرنچ )1993( در بازارهای مختلف اوراق بهادار پرداخته اند و 
در نوع انتخاب مجموعه های اولیۀ مورد آزمون تغییراتی اعمال کرده اند و دستۀ دوم پژوهش هایی هستند که با 
هدف ارائۀ مدلی جامع تر با  توان تبیین باالتری از بازده، انجام گرفته اند این پژوهش ها تغییراتی در متغیرهای 

مدل اولیۀ فاما و فرنچ  ایجاد کرده اند و یا متغیرهای جدیدی به آن افزوده اند. )حاجیان نژاد و دیگران،1393(

بیان مسأله

در بازار سرمایه، سرمایه گذار با دو عامل بازدهی و ریسک مواجه است. بازدهی، یک پارامتر مثبت و ریسک 
یک پارامتر منفی در سرمایه گذاری است. بنابراین هر سرمایه گذار به دنبال آن است تا پس انداز خود را در 
جایی سرمایه گذاری کند که بیشترین بازدهی و کمترین ریسک را داشته باشد. از این رو اولین قدم در این زمینه 
ارزشیابی و قیمت گذاری اوراق بهادار است. بیشینه کردن ثروت در پایان دوره سرمایه گذاری و به عبارت بهتر 
بیشینه کردن مطلوبیت انتظاری در پایان دوره، هدف سرمایه گذاران می باشد. اما به علت خصلت ناپایدار قیمت 
ها در بازار، سرمایه گذاران در دامنه ای از نااطمینانی گرفتار می شوند و گریز از این ریسک تنها با تحمل هزینه 

ناشی از صرف نظر کردن سود مورد انتظار بیشتر امکان پذیر است.

همواره این پرسش ذهن افراد فعال در بازار را به خود مشغول کرده که مهمترین عوامل تأثیر گذار در قیمت 
دارایی  گذاری  قیمت  مدل  جمله  از  گذاری  قیمت  های  مدل  انواع  اثبات  و  تدوین  وجود  با  چیست؟  دارایی 

سرمایه ای )CAPM(2 و غیره، پاسخ روشنی به این پرسش داده نشده است.

طی سالیان متمادی مدل های مختلفی جهت پیش بینی ریسک و بازده مطرح شده اند. از جمله مباحث نوین 
و جدید در این حوزه می توان به بررسی مدل های سه عاملی و پنج عاملی فاما فرنچ به کمک روش رگرسیونی 

1. Fama & French
2. Capital Asset Pricing Model
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فاما مکبث1 اشاره کرد. در مباحث مربوط به اندازه گیری ریسک و بازده برای انتخاب پرتفوی بهینه، برای اندازه 
گیری ریسک به طور معمول از واریانس یا انحراف معیار استفاده می شود. در صورتی که بازدهی دارایی مورد 
بررسی از توزیع نرمال تبعیت کند، معیار فوق درست می باشد. این در حالی است که بازدهی دارایی ها همیشه 
از توزیع نرمال تبعیت نمی کند. نرمال نبودن توزیع بازده سهام موجب شده تا میانگین و واریانس بازده سهام 
به تنهایی برای توصیف توزیع بازده کافی نباشد و توجه محققان را به گشتاور سوم و چهارم یعنی چولگی2 و 

کشیدگی3 جلب کند. )حسینی،1393(

اهداف تحقیق

هدف اصلی از انجام این تحقیق برازش مدل 5 عاملی فاما فرنچ توسط روش رگرسیونی فامامکبث می باشد. 
و هدف فرعی تحقیق، برازش مدل 3 عاملی فاما فرنچ توسط روش رگرسیونی فاما مکبث می باشد. در پژوهش 
حاضر تالش بر این است با تکیه بر الگو های عاملی برآورد بازده مورد انتظار، مقایسه ای بین عملکرد الگوی 
سه عاملی و الگوی پنج عاملی فاما فرنچ صورت گیرد. در حالی که در پژوهش های اخیر به الگوی پنج عاملی فاما  
فرنچ توجه شده است، وجه تمایز این پژوهش آزمون جامع این الگو در بورس اوراق بهادار تهران با آزمون فاما  

مکبث است.

روش تحقیق

این پژوهش یک پژوهش بنیادی و در حوزه تحقیقات آزمون های مدل های رگرسیونی است که مبتنی بر 
اطالعات واقعی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق 
این  که  است  شده  استفاده  ای  کتابخانه  روش  از  تحقیق  ادبیات  و  نظری  مبانی  اطالعات  آوری  جمع  برای 
اطالعات از کتب فارسی ، التین، گزارشات نشریات بورس، پایان نامه ها و مقاالت مجالت معتبر مالی، بدست 
آمده است. برای گرد آوری داده های مورد نظر از پایگاههای اطالعاتی بانک مرکزی و بورس و همچنین بانک 

اطالعاتی ره آورد نوین و تدبیر پرداز استفاده شده است.

1. Macbeth
2. skewness
3. kurtosis
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برای تحلیل داده های مورد نظر با توجه به فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده 
است. بدین منظور ابتدا نمونه مورد نظر مشخص و با توجه به نمونه ، سهام ها به دسته های معین )پرتفوی 
ها( تفکیک شده است. در ایجاد هر دسته ویژگی های بنیادین تحت بررسی مد نظر بوده است. متغیر وابسته 
در این تحقیق  بازده سهام )پرتفوی ها( و متغیر های مستقل شامل عامل بازار ، عامل اندازة شرکت، عامل 
ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل سودآوری، عامل سرمایه گذاری هستند. و برای ارائه تحلیل ها از نرم افزار 

R  استفاده شده است.

جامعه آماری، نمونه و دوره پژوهش 

این  در  هستند.  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  شرکت های  کلیه  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه 
پژوهش از نمونه گیری هدفمند استفاده می شود. بنابراین، شرکت های مالی )بانک، بیمه و...(، از آنجا که مشمول 
قوانین خاص و دارای شرایط متفاوت در ارتباط با اهرم مالی و جریان نقدی هستند، از نمونه حذف شده و تمرکز 

تنها بر شرکت های غیرمالی است.

همچنین، شرکت هایی در نمونه پژوهش حاضر قرار گرفته اند که در طی بازه زمانی 1398-1389 دارای فعالیت 
مستمر بوده و کلیه اطالعات مالی و غیرمالی مورد نیاز شامل: صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی 
آن و گزارش های هیأت  مدیره به مجمع را ارائه نموده باشند. پس از اعمال موارد فوق، تعداد نمونه به 134 

شرکت رسید که به لحاظ ترکیبی در ده سال مورد بررسی به 1340 نمونه می رسد.

پیشینه داخلی تحقیق

طالبلو و همکاران)1397( در پژوهشی ضمن سنجش اعتبار تجربی دو مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و 
مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بازار سهام ایران برای نخستین بار، مالحظات مربوط به توان آزمون و سطح بهینه 
معنی داری را نیز لحاظ نمودند. بر این اساس با استفاده از داده های بازدهی شرکتهای حاضر در بازار بورس اوراق 
بهادار تهران طی سالهای 1379 تا 1395 و تشکیل سبدهای 5 * 5 موسوم به سبدهای 25 تایی فاما و فرنچ، 
آزمون GRS با/بدون در نظر گرفتن ویژگیهای توان آماری آزمون اجرا می گردد. نتایج حاکی از آن است که 
در تمامی نمونه هایی که ویژگیهای توان آزمون در نظر گرفته نمی شود، الگوهای قیمت گذاری دارایی سرمایه 
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ای و سه عاملی فاما و فرنچ برقرار نیستند. لیکن در اکثر نمونه هایی که با در نظر گرفتن مالحظات مربوط به 
توان آزمون انتخاب شده اند، الگوهای فوق برقرار هستند.

طالبلو و شیخی)1397( در پژوهشی با هدف سنجش اعتبار تجربی دو مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 
و مدل قیمت گذاري آربیتراژ براي قیمت گذاري شرکتهاي شیمیایی و پتروشیمی فعال در بورس اوراق بهادار 
نتایج  قرار گرفته است.  آزمون  فاما و مکبث مورد  آزمون  GRS  و  زمانی  آزمون سري  از  استفاده  با  تهران، 
الگوي قیمت گذاری دارایی سرمایه ای حاکی از عدم برقراري این آزمون در بازار سهام شرکت هاي شیمیایی 
و پتروشیمی است. و همچنین نتایج تئوري قیمت گذاري آربیتراژ حاکی از برقراري این آزمون در بازار سهام 
بازده شاخص قیمت محصوالت  بازده کل بورس،  ارز،  شرکتهاي شیمیایی و پتروشیمی است. متغیرهاي نرخ 
بازار سهام صنعت  در  ریسک سیستماتیک  منابع  و  معنادار  ریسک  بدون  بازده  مازاد  و  پتروشیمی  و  شیمیایی 

پتروشیمی هستند.

عیوضلو و همکاران)1395( در تحقیقی به دنبال ارزیابی عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ و مقایسه با مدل 
سه عاملی فاما و فرنچ  در بازار بورس اوراق بهادار تهران بودند. بدین منظور از آزمون GRS استفاده شده  است. 
این آزمون عمدتًا مبتنی بر تحلیل عرض از مبدأ تخمین رگرسیون هاست. تخمین های انجام شده با استفاده از 
الگوهای متفاوت صورت گرفته  اندازه گیری عوامل مورد مطالعه براساس  الگوهای سه گانه تشکیل پرتفوی و 
است. نتیجۀ تحقیق حاضر نشان می دهد با کنترل عوامل سودآوری و سرمایه گذاری، کماکان مدل سه عاملی 
مدل مناسبی برای توضیح بازده مازاد پرتفوی های مطالعه شده است. همچنین براساس نتایج به دست آمده، دو 

عامل اضافه شده به مدل، کارایی مدل را افزایش نمی دهد.        

پیشینه خارجی تحقیق

بازه زمانی  بازار را در  انتظاری و عامل  بازده  دمیرچغلو1)2015( در پژوهشی به روش رگرسیون، متغیر های 
2012 تا 2013 بررسی و به این نتیجه می رسد که، الگوی استاندارد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای 

بخش سیمان و تولید و توزیع برق در ترکیه برقرار نیست.

1. Emre Demircioglu
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با استفاده از مدل های  نیکل و داولینگ1  )2014( در تحقیقی به بررسی عوامل سودآوری و سرمایه گذاری 
قیمت گذاری دارایی، در شرکت های بورس انگلیس طی سال های 2002 تا 2013 پرداختند. آن ها در این تحقیق 
و  نوی  توسط چن،  که  عاملی  با مدل سه   )2013( فرنچ  و  فاما  عاملی  پنج  مدل  قدرت  مقایسه  و  بررسی  به 
مارکس و ژانگ2  )2011(، مطرح شد، پرداختند. آن ها به این نتیجه رسیدند که معیار سودآوری مدل پنج عاملی 
)RMW( و معیار سودآوری مدل سه عاملی )ROA( همبستگی قوی به میزان 0/51 دارند. یافته مشابهی 
بین  CMA مدل پنج عاملی با  INV )سرمایه گذاری( به دست آمد که همبستگی بین آن ها 0/53 است. 
این نتایج همچنین نشان می دهد که عوامل سودآوری و سرمایه گذاری برای دو مدل، علیرغم مشترک بودن 
اصطالحاتی که محققان مربوطه به کار برده بودند، اما مشخصه های سنجش سودآوری و سرمایه گذاری متفاوت 
و متمایزی دارند. درواقع هر دو معیار سودآوری، بازده های متوسط بزرگ تری نسبت به هر عامل دیگری را نشان 
می دهند. این نشان می دهد که سهام دارای سودآوری باالتر یا بازده دارایی بیشتر، بازده های بیشتری نسبت به 
سهام دارای سودآوری یا بازده دارایی پایین تر، تولید می کنند. صرف های RMW و ROA بزرگ تر از آن هایی 
هستند که در آزمون اولیه بر بازار آمریکا به دست آمدند. در مقابل، ظاهراً عوامل سرمایه گذاری در بریتانیا معنادار 
نیستند و CMA )مدل پنج عاملی( و INV )مدل سه عاملی( صرف های بازدهی، نشان می دهند که تفاوت 
معناداری با صفر ندارند. در پایان آن ها کارآمدی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ را نسبت به سایر مدل های مورد 

بررسی تأیید می کنند.    

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

آمار توصیفی

به منظور شناخت بهتر در مورد پژوهش و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش قبل از تجزیه و تحلیل داده های 
آماری الزم است این داده ها توصیف شوند.  توصیف آماری داده ها گاهی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر 

آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار برده می شود. 

از این رو در این پژوهش اولین قدم در تجزیه و تحلیل داده ها شناسایی موقعیت های فاقد مشاهده )در هر 
متغیر( و داده های دور افتاده بود. برای شناسایی داده های دور افتاده از روش هاینینگ )1991( استفاده شد. 

1. Nichol and Davling
2. Chen, Novy-Marx, Zhang
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پس از شناسایی داده های دور افتاده و نظر کارشناسی این داده ها حذف گردید. سپس تمامی مشاهدات فاقد 
مشاهده)داده های فاقد مشاهده در ابتدا جمع آوری و داده های دور افتاده حذف شده( را به وسیله میانگین داده 
ها)در هر متغیر( جایگزین نمودیم. سپس آمار توصیفی داده های مشاهده شده را مطابق جدول 1 بدست آوردیم.

جدول)1( آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

 دهندمی نشان بازدهی، هایصرف ( عاملی  سه مدل) INV و(  عاملی پنج مدل ) CMA و نیستند معنادار بریتانیا  در گذاریسرمایه
 سی ربر  مورد  هایمدل   سایر  به  نسبت  را  فرنچ  و  فاما  عاملی  پنج  مدل  کارآمدی  هاآن   پایان  در.  ندارند  صفر  با  معناداری  تفاوت  که

      .کنندمی تأیید

 تحقیقیافته های تجزیه و تحلیل 

 یفیآمار توص

الزم    یآمار  یداده ها  لیو تحل   هیپژوهش قبل از تجز  یرهایبا متغ  شتریب  ییبه منظور شناخت بهتر در مورد پژوهش و آشنا       
  ن ییتب  یبرا  یا  هیحاکم بر آن ها و پا  یالگو  صیدر جهت تشخ  یداده ها گاه  یآمار  فیشوند.  توص  فیداده ها توص  نیاست ا
 شود.   یبرده م اراست که در پژوهش به ک ییرهایمتغ نیروابط ب
 یها( و داده ریفاقد مشاهده )در هر متغ  یها  تیموقع  ییداده ها شناسا  لیو تحل  ه یقدم در تجز  نی پژوهش اول  نی رو در ا  ن یا  از       

دور افتاده و    یداده ها  یی( استفاده شد. پس از شناسا1991)   نگینیدور افتاده از روش ها  یداده ها  ییشناسا  یدور افتاده بود. برا
و داده    یفاقد مشاهده در ابتدا جمع آور  یات فاقد مشاهده)داده هامشاهد  ی. سپس تمامدیحذف گرد  هاداده    نیا  ینظر کارشناس 

مشاهده    یداده ها  یفی. سپس آمار توصمینمود  ن یگزی( جاریداده ها)در هر متغ  نیانگیم  لهیدور افتاده حذف شده( را به وس  یها
 .میبدست آورد 1شده را مطابق جدول 

 ( آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 1جدول) 
 R-RF 𝛃𝛃 RM-RF SMB HML RMW CMA متغیر

 - 16/2 - 88/4 - 95/1 78/9 0/ 106 0/ 605 17/38 میانگین 
 0/ 456 - 15/4 - 42/5 88/8 0/ 005 0/ 605 37/15 میانه

 - 39/23 - 55/34 46/30 - 54/44 - 40/0 - 62/61 - 48/74 مینیمم 
 10/33 54/42 44/55 56/41 93/0 32/47 34/859 ماکسیمم 

 77/14 88/18 22/19 41/21 0/ 413 38/2 24/90 انحراف معیار
 0/ 588 0/ 826 93/1 - 0/ 882 0/ 627 - 88/5 57/3 ضریب چولگی 

 0/ 495 07/1 4/ 065 19/1 - 0/ 682 04/367 29/19 ضریب کشیدگی 
 

 آزمون ریشه واحد
 نامانایی متغیرها زیرا گیرد، قرار آزمون مورد ها، در تخمین استفاده مورد  متغیرهای تمام  ایستایی است  الزم مدل، برآورد  از  پیش

 مورد  در  آنچه  بر خالف شود. می کاذب  رگرسیون  مشکل بروز  باعث  پانلی،  هایداده چه و  زمانی  های سری داده مورد  در  چه
 فولر  دیکی  و فولر  دیکی های آزمون از مانایی آزمون برای توان های پانلی نمیداده مورد در است، مرسوم زمانی سری هایداده 

)تعداد   در این پژوهش به دلیل وجود مقاطع .شود آزمون  متغیرها جمعی  نحوی مانایی  به است  الزم  بلکه  جست،  یافته بهره تعمیم
 است.  آمده( 2) ( استفاده شده است. نتیجه این آزمون در جدول1999) شرکت ها( زیاد و سری زمانی کم از آزمون ماداال و ویو

 تغیرها (  آزمون ایستایی برای م 2جدول) 
 R-RF 𝛃𝛃 RM-RF SMB HML RMW CMA 

 <2×16-10 <2×16-10 <2×16-10 <2×16-10 <2×16-10 <2×16-10 <2×16-10 مقدار آزمون -

آزمون ریشه واحد

پیش از برآورد مدل، الزم است ایستایی تمام متغیرهاي مورد استفاده در تخمین ها، مورد آزمون قرار گیرد، 
زیرا نامانایی متغیرها چه در مورد داده هاي سري زمانی و چه داده هاي پانلی، باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب 
می شود. بر خالف آنچه در مورد داده هاي سري زمانی مرسوم است، در مورد داده هاي پانلی نمی توان براي آزمون 
مانایی از آزمون هاي دیکی فولر و دیکی فولر تعمیم یافته بهره جست، بلکه الزم است به نحوي مانایی جمعی 
متغیرها آزمون شود. در این پژوهش به دلیل وجود مقاطع )تعداد شرکت ها( زیاد و سری زمانی کم از آزمون 

ماداال و ویو )1999( استفاده شده است. نتیجه این آزمون در جدول )2( آمده است.

جدول)2(  آزمون ایستایی برای متغیرها

 دهندمی نشان بازدهی، هایصرف ( عاملی  سه مدل) INV و(  عاملی پنج مدل ) CMA و نیستند معنادار بریتانیا  در گذاریسرمایه
 سی ربر  مورد  هایمدل   سایر  به  نسبت  را  فرنچ  و  فاما  عاملی  پنج  مدل  کارآمدی  هاآن   پایان  در.  ندارند  صفر  با  معناداری  تفاوت  که

      .کنندمی تأیید

 تحقیقیافته های تجزیه و تحلیل 

 یفیآمار توص

الزم    یآمار  یداده ها  لیو تحل   هیپژوهش قبل از تجز  یرهایبا متغ  شتریب  ییبه منظور شناخت بهتر در مورد پژوهش و آشنا       
  ن ییتب  یبرا  یا  هیحاکم بر آن ها و پا  یالگو  صیدر جهت تشخ  یداده ها گاه  یآمار  فیشوند.  توص  فیداده ها توص  نیاست ا
 شود.   یبرده م اراست که در پژوهش به ک ییرهایمتغ نیروابط ب
 یها( و داده ریفاقد مشاهده )در هر متغ  یها  تیموقع  ییداده ها شناسا  لیو تحل  ه یقدم در تجز  نی پژوهش اول  نی رو در ا  ن یا  از       

دور افتاده و    یداده ها  یی( استفاده شد. پس از شناسا1991)   نگینیدور افتاده از روش ها  یداده ها  ییشناسا  یدور افتاده بود. برا
و داده    یفاقد مشاهده در ابتدا جمع آور  یات فاقد مشاهده)داده هامشاهد  ی. سپس تمامدیحذف گرد  هاداده    نیا  ینظر کارشناس 

مشاهده    یداده ها  یفی. سپس آمار توصمینمود  ن یگزی( جاریداده ها)در هر متغ  نیانگیم  لهیدور افتاده حذف شده( را به وس  یها
 .میبدست آورد 1شده را مطابق جدول 

 ( آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 1جدول) 
 R-RF 𝛃𝛃 RM-RF SMB HML RMW CMA متغیر

 - 16/2 - 88/4 - 95/1 78/9 0/ 106 0/ 605 17/38 میانگین 
 0/ 456 - 15/4 - 42/5 88/8 0/ 005 0/ 605 37/15 میانه

 - 39/23 - 55/34 46/30 - 54/44 - 40/0 - 62/61 - 48/74 مینیمم 
 10/33 54/42 44/55 56/41 93/0 32/47 34/859 ماکسیمم 

 77/14 88/18 22/19 41/21 0/ 413 38/2 24/90 انحراف معیار
 0/ 588 0/ 826 93/1 - 0/ 882 0/ 627 - 88/5 57/3 ضریب چولگی 

 0/ 495 07/1 4/ 065 19/1 - 0/ 682 04/367 29/19 ضریب کشیدگی 
 

 آزمون ریشه واحد
 نامانایی متغیرها زیرا گیرد، قرار آزمون مورد ها، در تخمین استفاده مورد  متغیرهای تمام  ایستایی است  الزم مدل، برآورد  از  پیش

 مورد  در  آنچه  بر خالف شود. می کاذب  رگرسیون  مشکل بروز  باعث  پانلی،  هایداده چه و  زمانی  های سری داده مورد  در  چه
 فولر  دیکی  و فولر  دیکی های آزمون از مانایی آزمون برای توان های پانلی نمیداده مورد در است، مرسوم زمانی سری هایداده 

)تعداد   در این پژوهش به دلیل وجود مقاطع .شود آزمون  متغیرها جمعی  نحوی مانایی  به است  الزم  بلکه  جست،  یافته بهره تعمیم
 است.  آمده( 2) ( استفاده شده است. نتیجه این آزمون در جدول1999) شرکت ها( زیاد و سری زمانی کم از آزمون ماداال و ویو

 تغیرها (  آزمون ایستایی برای م 2جدول) 
 R-RF 𝛃𝛃 RM-RF SMB HML RMW CMA 

 <2×16-10 <2×16-10 <2×16-10 <2×16-10 <2×16-10 <2×16-10 <2×16-10 مقدار آزمون -

همان طور که مالحظه می شود برای تمامی متغیرها P-مقدار از 0/05 کمتر بوده است. از این رو می توان 
ایستایی تمامی متغیرها را پذیرفت. 
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فرضیه های پژوهش  

در این بخش به وسیله روش رگرسیون فاماومکبث به بررسی فرضیه های پژوهش خواهیم پرداخت: 

فرضیه 1: بین بازده شرکت و سودآوري شرکتهاي کم نوسان ارتباط وجود دارد.
فرضیه 2:  بین بازده شرکت و اندازه شرکت کم نوسان ارتباط وجود دارد.

فرضیه 3:  بین بازده شرکت و ارزش دفتري به ارزش بازار شرکت کم نوسان ارتباط وجود دارد.
فرضیه 4: بین بازده شرکت و سرمایه گذاری شرکت کم نوسان ارتباط وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه های پژوهش مدل  زیر را برازش خواهیم داد:

 
کمتر بوده است. از این رو می توان ایستایی تمامی متغیرها   0/ 05مقدار از  -Pهمان طور که مالحظه می شود برای تمامی متغیرها  

 را پذیرفت. 

   های پژوهش  هیفرض
 در این بخش به وسیله روش رگرسیون فاماومکبث به بررسی فرضیه های پژوهش خواهیم پرداخت:  

 .دارد وجود ارتباط  نوسان  کم شرکتهای سودآوری  و  شرکت  بازده بین : 1 فرضیه
 .دارد وجود ارتباط نوسان کم  شرکت  اندازه و شرکت بازده بین : 2 فرضیه
 .دارد ارتباط وجود نوسان کم شرکت بازار  ارزش به  دفتری ارزش  و شرکت بازده بین : 3 فرضیه
 .دارد وجود ارتباط نوسان کم  سرمایه گذاری شرکت و شرکت بازده : بین4فرضیه

 برای بررسی این فرضیه های پژوهش مدل  زیر را برازش خواهیم داد:

(R − RF)𝑖𝑖 = 𝛄𝛄0 + 𝛄𝛄1β𝑖𝑖(RM − RF)𝑖𝑖 + 𝛄𝛄2SMB𝑖𝑖 + 𝛄𝛄3HML𝑖𝑖 + 𝜸𝜸4RMW𝑖𝑖 + 𝜸𝜸5CMA𝑖𝑖 + 𝜺𝜺𝒊𝒊 

در این راستا باید پیش از بررسی روش رگرسیون فاماومکبث به منظور تجزیه و تحلیل اولیه داده ها آزمون های آماری را بر روی  
 داده انجام می دهیم.  

 برا برای بررسی نرمال بودن خطاها -( آزمون جارک3جدول) 

 نتیجه مقدار -P درجه آزادی  دو -آماره خی 

 باشند. ی خطاها نرمال نم  0/ 000 2 30565
 

خطاها از   یفرض خودهمبستگ  شیپ  یبررس  یباشد. برا  ینم  د ینرمال بودن خطاها مورد تائ  داستیجدول پ  جیهمان طور که از نتا
 . میواتسون استفاده کرد  نیآزمون دورب

 ( نتایج آزمون دوربین واتسون برای بررسی عدم خودهمبستگی خطا4جدول) 
 نتیجه  مقدار -P آماره دوربین واتسون 

 ستند. خطاها خودهمبسته ه 000/0 28/2
 

 همان طور که مالحظه می شود خطاها خودهمبسته هستند. در ادامه همسانی واریانس ها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

 ( نتایج آزمون بروش پاگن برای بررسی همسانی خطاها 5جدول) 
 نتیجه  سطح معنی داری  درجه آزادی  BPآماره  
 نیستهمسانی واریانس ها برقرار  000/0 5 66/34

 

 همان طور که از جدول فوق پیداست همسانی واریانس ها نیز برقرار نبوده است.  
 در ادامه به منظور بررسی فرضیه های پژوهش مدل رگرسیونی را به وسیله روش فاماومکبث اجرا می کنیم:

در این راستا باید پیش از بررسی روش رگرسیون فاماومکبث به منظور تجزیه و تحلیل اولیه داده ها آزمون های 
آماری را بر روی داده انجام می دهیم. 

جدول)3( آزمون جارک-برا برای بررسی نرمال بودن خطاها

 
کمتر بوده است. از این رو می توان ایستایی تمامی متغیرها   0/ 05مقدار از  -Pهمان طور که مالحظه می شود برای تمامی متغیرها  

 را پذیرفت. 

   های پژوهش  هیفرض
 در این بخش به وسیله روش رگرسیون فاماومکبث به بررسی فرضیه های پژوهش خواهیم پرداخت:  

 .دارد وجود ارتباط  نوسان  کم شرکتهای سودآوری  و  شرکت  بازده بین : 1 فرضیه
 .دارد وجود ارتباط نوسان کم  شرکت  اندازه و شرکت بازده بین : 2 فرضیه
 .دارد ارتباط وجود نوسان کم شرکت بازار  ارزش به  دفتری ارزش  و شرکت بازده بین : 3 فرضیه
 .دارد وجود ارتباط نوسان کم  سرمایه گذاری شرکت و شرکت بازده : بین4فرضیه

 برای بررسی این فرضیه های پژوهش مدل  زیر را برازش خواهیم داد:

(R − RF)𝑖𝑖 = 𝛄𝛄0 + 𝛄𝛄1β𝑖𝑖(RM − RF)𝑖𝑖 + 𝛄𝛄2SMB𝑖𝑖 + 𝛄𝛄3HML𝑖𝑖 + 𝜸𝜸4RMW𝑖𝑖 + 𝜸𝜸5CMA𝑖𝑖 + 𝜺𝜺𝒊𝒊 

در این راستا باید پیش از بررسی روش رگرسیون فاماومکبث به منظور تجزیه و تحلیل اولیه داده ها آزمون های آماری را بر روی  
 داده انجام می دهیم.  

 برا برای بررسی نرمال بودن خطاها -( آزمون جارک3جدول) 

 نتیجه مقدار -P درجه آزادی  دو -آماره خی 

 باشند. ی خطاها نرمال نم  0/ 000 2 30565
 

خطاها از   یفرض خودهمبستگ  شیپ  یبررس  یباشد. برا  ینم  د ینرمال بودن خطاها مورد تائ  داستیجدول پ  جیهمان طور که از نتا
 . میواتسون استفاده کرد  نیآزمون دورب

 ( نتایج آزمون دوربین واتسون برای بررسی عدم خودهمبستگی خطا4جدول) 
 نتیجه  مقدار -P آماره دوربین واتسون 

 ستند. خطاها خودهمبسته ه 000/0 28/2
 

 همان طور که مالحظه می شود خطاها خودهمبسته هستند. در ادامه همسانی واریانس ها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

 ( نتایج آزمون بروش پاگن برای بررسی همسانی خطاها 5جدول) 
 نتیجه  سطح معنی داری  درجه آزادی  BPآماره  
 نیستهمسانی واریانس ها برقرار  000/0 5 66/34

 

 همان طور که از جدول فوق پیداست همسانی واریانس ها نیز برقرار نبوده است.  
 در ادامه به منظور بررسی فرضیه های پژوهش مدل رگرسیونی را به وسیله روش فاماومکبث اجرا می کنیم:

همان طور که از نتایج جدول پیداست نرمال بودن خطاها مورد تائید نمی باشد. برای بررسی پیش فرض خود 
همبستگی خطاها از آزمون دوربین واتسون استفاده کردیم.

جدول)4( نتایج آزمون دوربین واتسون برای بررسی عدم خودهمبستگی خطا

 
کمتر بوده است. از این رو می توان ایستایی تمامی متغیرها   0/ 05مقدار از  -Pهمان طور که مالحظه می شود برای تمامی متغیرها  

 را پذیرفت. 

   های پژوهش  هیفرض
 در این بخش به وسیله روش رگرسیون فاماومکبث به بررسی فرضیه های پژوهش خواهیم پرداخت:  

 .دارد وجود ارتباط  نوسان  کم شرکتهای سودآوری  و  شرکت  بازده بین : 1 فرضیه
 .دارد وجود ارتباط نوسان کم  شرکت  اندازه و شرکت بازده بین : 2 فرضیه
 .دارد ارتباط وجود نوسان کم شرکت بازار  ارزش به  دفتری ارزش  و شرکت بازده بین : 3 فرضیه
 .دارد وجود ارتباط نوسان کم  سرمایه گذاری شرکت و شرکت بازده : بین4فرضیه

 برای بررسی این فرضیه های پژوهش مدل  زیر را برازش خواهیم داد:

(R − RF)𝑖𝑖 = 𝛄𝛄0 + 𝛄𝛄1β𝑖𝑖(RM − RF)𝑖𝑖 + 𝛄𝛄2SMB𝑖𝑖 + 𝛄𝛄3HML𝑖𝑖 + 𝜸𝜸4RMW𝑖𝑖 + 𝜸𝜸5CMA𝑖𝑖 + 𝜺𝜺𝒊𝒊 

در این راستا باید پیش از بررسی روش رگرسیون فاماومکبث به منظور تجزیه و تحلیل اولیه داده ها آزمون های آماری را بر روی  
 داده انجام می دهیم.  

 برا برای بررسی نرمال بودن خطاها -( آزمون جارک3جدول) 

 نتیجه مقدار -P درجه آزادی  دو -آماره خی 

 باشند. ی خطاها نرمال نم  0/ 000 2 30565
 

خطاها از   یفرض خودهمبستگ  شیپ  یبررس  یباشد. برا  ینم  د ینرمال بودن خطاها مورد تائ  داستیجدول پ  جیهمان طور که از نتا
 . میواتسون استفاده کرد  نیآزمون دورب

 ( نتایج آزمون دوربین واتسون برای بررسی عدم خودهمبستگی خطا4جدول) 
 نتیجه  مقدار -P آماره دوربین واتسون 

 ستند. خطاها خودهمبسته ه 000/0 28/2
 

 همان طور که مالحظه می شود خطاها خودهمبسته هستند. در ادامه همسانی واریانس ها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

 ( نتایج آزمون بروش پاگن برای بررسی همسانی خطاها 5جدول) 
 نتیجه  سطح معنی داری  درجه آزادی  BPآماره  
 نیستهمسانی واریانس ها برقرار  000/0 5 66/34

 

 همان طور که از جدول فوق پیداست همسانی واریانس ها نیز برقرار نبوده است.  
 در ادامه به منظور بررسی فرضیه های پژوهش مدل رگرسیونی را به وسیله روش فاماومکبث اجرا می کنیم:

همان طور که مالحظه می شود خطاها خودهمبسته هستند. در ادامه همسانی واریانس ها نیز مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت. 
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جدول)5( نتایج آزمون بروش پاگن برای بررسی همسانی خطاها

 
کمتر بوده است. از این رو می توان ایستایی تمامی متغیرها   0/ 05مقدار از  -Pهمان طور که مالحظه می شود برای تمامی متغیرها  

 را پذیرفت. 

   های پژوهش  هیفرض
 در این بخش به وسیله روش رگرسیون فاماومکبث به بررسی فرضیه های پژوهش خواهیم پرداخت:  

 .دارد وجود ارتباط  نوسان  کم شرکتهای سودآوری  و  شرکت  بازده بین : 1 فرضیه
 .دارد وجود ارتباط نوسان کم  شرکت  اندازه و شرکت بازده بین : 2 فرضیه
 .دارد ارتباط وجود نوسان کم شرکت بازار  ارزش به  دفتری ارزش  و شرکت بازده بین : 3 فرضیه
 .دارد وجود ارتباط نوسان کم  سرمایه گذاری شرکت و شرکت بازده : بین4فرضیه

 برای بررسی این فرضیه های پژوهش مدل  زیر را برازش خواهیم داد:

(R − RF)𝑖𝑖 = 𝛄𝛄0 + 𝛄𝛄1β𝑖𝑖(RM − RF)𝑖𝑖 + 𝛄𝛄2SMB𝑖𝑖 + 𝛄𝛄3HML𝑖𝑖 + 𝜸𝜸4RMW𝑖𝑖 + 𝜸𝜸5CMA𝑖𝑖 + 𝜺𝜺𝒊𝒊 

در این راستا باید پیش از بررسی روش رگرسیون فاماومکبث به منظور تجزیه و تحلیل اولیه داده ها آزمون های آماری را بر روی  
 داده انجام می دهیم.  

 برا برای بررسی نرمال بودن خطاها -( آزمون جارک3جدول) 

 نتیجه مقدار -P درجه آزادی  دو -آماره خی 

 باشند. ی خطاها نرمال نم  0/ 000 2 30565
 

خطاها از   یفرض خودهمبستگ  شیپ  یبررس  یباشد. برا  ینم  د ینرمال بودن خطاها مورد تائ  داستیجدول پ  جیهمان طور که از نتا
 . میواتسون استفاده کرد  نیآزمون دورب

 ( نتایج آزمون دوربین واتسون برای بررسی عدم خودهمبستگی خطا4جدول) 
 نتیجه  مقدار -P آماره دوربین واتسون 

 ستند. خطاها خودهمبسته ه 000/0 28/2
 

 همان طور که مالحظه می شود خطاها خودهمبسته هستند. در ادامه همسانی واریانس ها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

 ( نتایج آزمون بروش پاگن برای بررسی همسانی خطاها 5جدول) 
 نتیجه  سطح معنی داری  درجه آزادی  BPآماره  
 نیستهمسانی واریانس ها برقرار  000/0 5 66/34

 

 همان طور که از جدول فوق پیداست همسانی واریانس ها نیز برقرار نبوده است.  
 در ادامه به منظور بررسی فرضیه های پژوهش مدل رگرسیونی را به وسیله روش فاماومکبث اجرا می کنیم:

همان طور که از جدول فوق پیداست همسانی واریانس ها نیز برقرار نبوده است. 

در ادامه به منظور بررسی فرضیه های پژوهش مدل رگرسیونی را به وسیله روش فاماومکبث اجرا می کنیم:

 ( نتایج مدل ها 6جدول) جدول)6( نتایج مدل ها

R) مدل  − RF)𝑖𝑖 = 𝛄𝛄0 + 𝛄𝛄1β𝑖𝑖(RM − RF)𝑖𝑖 + 𝛄𝛄2SMB𝑖𝑖 + 𝛄𝛄3HML𝑖𝑖 +
𝜸𝜸4RMW𝑖𝑖 + 𝜸𝜸5CMA𝑖𝑖 + 𝜺𝜺𝒊𝒊  

 VIF متغیرها 
 ضرایب متغیر

 در مدل 
انحراف  

 مقادیر tآماره  استاندارد خطا
P-Value 

 نتیجه 

 معناداری در مدل  0/ 000 65/6 39/2 96/15 - عرض از مبدا 
β𝑖𝑖(RM − RF)𝑖𝑖 02/1 07/77 50/8 06/9 000 /0  معناداری در مدل 

SMB𝑖𝑖 53/1 95/1 229 /0 53/8 000 /0  معناداری در مدل 
HML𝑖𝑖 57/1 929 /0 138 /0 72/6 000 /0  معناداری در مدل 
RMW𝑖𝑖 87/1 565 /0 184 /0 07/3 002 /0  معناداری در مدل 
CMA𝑖𝑖 59/1 006 /2 275 /0 288 /7 000 /0  معناداری در مدل 

 520/0ضریب تعیین= 
 0/ 000مقدار -               85/ 03آماره آزمون                آزمون معنی داری مدل: 

 
بوده است از این رو وجود تمامی متغیرها در    10نیز کمتر از    VIFماکسیمم مقادیر    6همان طور که مالحظه می شود در جدول

  ( آزمون معنی دار بودن مدل ها  نیز مناسب  بودن این مدل ها را نیز 000/0مقدار) -Pمدل آن را مخدوش نخواهند کرد. همچنین  
 کند. تائید می

 در فرضیه اول:

اطمینان، از لحاظ آماری معنادار    %95در این مدل درسطح  RMW دهد که متغیر مستقل  ( نشان می07/3)  tبا توجه به نتایج، آماره  
باشد. بنابراین، درصد می 5(  نیز کمتر از 000/0مقدار)-Pبوده ثانیا   96/1می باشند زیرا اوال مقادیر قدر مطلق این آماره بیشتر از 

 .دارد وجود ارتباط نوسان کم های شرکت سودآوری  و شرکت بازده بین

 در فرضیه دوم:

اطمینان، از لحاظ آماری معنادار    %95در این مدل درسطح  SMB دهد که متغیر مستقل  ( نشان می53/8)  tوجه به نتایج، آماره  با ت
باشد. بنابراین، درصد می 5(  نیز کمتر از 000/0مقدار)-Pبوده ثانیا   96/1می باشند زیرا اوال مقادیر قدر مطلق این آماره بیشتر از 

 .دارد  وجود ارتباط نوسان کم شرکت اندازه و شرکت بازده بین

 در فرضیه سوم:

اطمینان، از لحاظ آماری معنادار    %95این مدل درسطح    درHML دهد که متغیر مستقل  ( نشان می72/6)  tبا توجه به نتایج، آماره  
باشد. بنابراین، درصد می 5نیز کمتر از (  000/0مقدار)-Pبوده ثانیا   96/1باشند زیرا اوال مقادیر قدر مطلق این آماره بیشتر از  می
 .دارد ارتباط وجود نوسان کم شرکت  بازار ارزش  به دفتری ارزش  و شرکت بازده بین

 در فرضیه چهارم:

همان طور که مالحظه می شود در جدول6 ماکسیمم مقادیر VIF نیز کمتر از 10 بوده است از این رو وجود 
تمامی متغیرها در مدل آن را مخدوش نخواهند کرد. همچنین P-مقدار )0/000( آزمون معنی دار بودن مدل ها  

نیز مناسب بودن این مدل ها را نیز تائید می کند.
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در فرضیه اول:

با توجه به نتایج، آماره t )3/07( نشان می دهد که متغیر مستقل در این مدل درسطح 95% اطمینان، از لحاظ 
آماری معنادار می باشند زیرا اوال مقادیر قدر مطلق این آماره بیشتر از 1/96 بوده ثانیا  P-مقدار)0/000(  نیز 

کمتر از 5 درصد می باشد. بنابراین، بین بازده شرکت و سودآوري شرکت هاي کم نوسان ارتباط وجود دارد.

در فرضیه دوم:

با توجه به نتایج، آماره t )8/53( نشان می دهد که متغیر مستقل در این مدل درسطح 95% اطمینان، از لحاظ 
آماری معنادار می باشند زیرا اوال مقادیر قدر مطلق این آماره بیشتر از 1/96 بوده ثانیًا  P- مقدار )0/000(  نیز 

کمتر از 5 درصد می باشد. بنابراین، بین بازده شرکت و اندازه شرکت کم نوسان ارتباط وجود دارد.

در فرضیه سوم:

با توجه به نتایج، آماره t )6/72( نشان می دهد که متغیر مستقل در این مدل درسطح 95% اطمینان، از لحاظ 
آماری معنادار می باشند زیرا اوال مقادیر قدر مطلق این آماره بیشتر از 1/96 بوده ثانیًا  P- مقدار )0/000(  نیز 
کمتر از 5 درصد می باشد. بنابراین، بین بازده شرکت و ارزش دفتري به ارزش بازار شرکت کم نوسان ارتباط 

وجود دارد.

در فرضیه چهارم:

با توجه به نتایج، آماره t )7/288( نشان می دهد که متغیر مستقل در این مدل درسطح 95% اطمینان، از لحاظ 
آماری معنادار می باشند زیرا اوال مقادیر قدر مطلق این آماره بیشتر از 1/96 بوده ثانیًا P-مقدار )0/000(  نیز کمتر 

از 5 درصد می باشد. بنابراین، بین بازده شرکت و سرمایه گذاری شرکت کم نوسان ارتباط وجود دارد.

سوال: آیا شرکت های کم نوسان نسبت به شرکت های پرنوسان بازدهی بیشتری دارند؟

برای پاسخ دادن به این فرضیه از آزمون t مستقل بهره خواهیم برد. در این راستا ابتدا باید پیش فرض های 
آزمون t مستقل را انجام داد.  پیش فرض این آزمون نرمال بودن هریک از عوامل به تفکیک شرکت های کم 
نوسان و پرنوسان است، که توسط آزمون جارک-برا مورد آزمون قرار خواهد گرفت. نتایج این آزمون در جدول 

7 آمده است:



29 بررسی الگو های برآورد بازده موردانتظار شرکت های پذیرفته شده در بورس  ...

جدول)7( آزمون جارک-برا برای بررسی نرمال بودن به تفکیک شرکت های کم نوسان و پرنوسان

نتایج، آماره   اطمینان، از لحاظ آماری   %95در این مدل درسطح  CMA دهد که متغیر مستقل  ( نشان می288/7)  tبا توجه به 
باشد. درصد می  5(  نیز کمتر از  000/0مقدار)- Pبوده ثانیا     96/1معنادار می باشند زیرا اوال مقادیر قدر مطلق این آماره بیشتر از  

 .دارد وجود ارتباط نوسان کم  سرمایه گذاری شرکت و شرکت بازده  بنابراین، بین
 ؟شرکت های کم نوسان نسبت به شرکت های پرنوسان بازدهی بیشتری دارندآیا سوال: 

مستقل را   tهای آزمون  مستقل بهره خواهیم برد. در این راستا ابتدا باید پیش فرض  tبرای پاسخ دادن به این فرضیه از آزمون  
انجام داد.  پیش فرض این آزمون نرمال بودن هریک از عوامل به تفکیک شرکت های کم نوسان و پرنوسان است، که توسط  

 آمده است:  7برا مورد آزمون قرار خواهد گرفت. نتایج این آزمون در جدول -آزمون جارک
 کم نوسان و پرنوسان برا برای بررسی نرمال بودن به تفکیک شرکت های -آزمون جارک (7جدول) 
نتیجه سطح معنی داری  درجه آزادی دو -آماره خی متغیر

 بازدهی 
نرمال بودن مورد تائید است.  54/0 2 23/1 کم نوسان 
 نرمال بودن مورد تائید است.  26/0 2 66/2 پرنوسان 

 
بوده از این رو نرمال بودن داده ها مورد تائید است. از این رو می   0/ 05پیداست سطح معنی داری بیش از  8همانطور که از جدول

 مستقل را مورد آزمون قرار داد که نتایج آن در جدول زیر آمده است:  tتوان آزمون 
 پرنوسان( نتیجه آزمون برای بررسی تفاوت شرکت های کم نوسان و 8جدول) 
 ttآزمون  آزمون لوین

 آماره
F 

 سطح 
 معنی داری

آماره  نتیجه آزمون
t 

درجه  
 مقدار -÷  آزادی

 میانگین
 کم نوسان

 میانگین
 نتیجه آزمون پرنوسان نوسان 

برابری   526/0 402/0
تفاوت معنی داری   106/35 05/48 014/0 1654 47/2 ها واریانس

 وجود دارد. 
 

اطمینان، تفاوت معنی داری بین بازدهی شرکت های کم نوسان و پرنوسان وجود    %95( نشان می دهد، درسطح  47/2)  tآماره  
ثانیا     96/1دارد زیرا اوال مقادیر قدر مطلق این آماره بیشتر از   باشد. از طرفی  درصد می   5(  نیز کمتر از  0/ 000مقدار)-Pبوده 

شرکت های کم نوسان  است. بنابراین می توان گفت:    106/35و    48/ 05به ترتیب  های کم نوسان و پرنوسان   میانگین شرکت
 . نسبت به شرکت های پرنوسان بازدهی بیشتری دارند

 مدل فاما فرنچ 
ای با آن مواجه شد، مدل سه عاملی فاما و فرنچ توانست بسیاری  های سرمایهدارایی  گذاریهایی که مدل قیمتپس از چالش        

های تجربی  ای فاما و فرنچ شواهدی را دال بر ناکامی گذاری دارایی سرمایههای بازده را تبیین کند. بعد از مدل قیمتانیاز ناهمس
گذاران به انواع مختلفی از کنند که در دنیای واقعی سرمایهای مطرح کردند. فاما و فرنچ اظهار میگذاری دارایی سرمایهمدل قیمت

ر این میان سه عامل شامل ریسک بازار، ریسک اندازة شرکت، و ریسک ارزش دفتری به ارزش بازار از ریسک توجه دارند، ولی د
𝐵𝐵ها در بررسی تجربی خود دریافتند که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار )باشند. آنها میترین آنعمده

𝑀𝑀  و اندازة شرکت نقش )

همانطور که از جدول8 پیداست سطح معنی داری بیش از 0/05 بوده از این رو نرمال بودن داده ها مورد تائید 
است. از این رو می توان آزمون t مستقل را مورد آزمون قرار داد که نتایج آن در جدول زیر آمده است:

جدول)8( نتیجه آزمون برای بررسی تفاوت شرکت های کم نوسان و پرنوسان

نتایج، آماره   اطمینان، از لحاظ آماری   %95در این مدل درسطح  CMA دهد که متغیر مستقل  ( نشان می288/7)  tبا توجه به 
باشد. درصد می  5(  نیز کمتر از  000/0مقدار)- Pبوده ثانیا     96/1معنادار می باشند زیرا اوال مقادیر قدر مطلق این آماره بیشتر از  

 .دارد وجود ارتباط نوسان کم  سرمایه گذاری شرکت و شرکت بازده  بنابراین، بین
 ؟شرکت های کم نوسان نسبت به شرکت های پرنوسان بازدهی بیشتری دارندآیا سوال: 

مستقل را   tهای آزمون  مستقل بهره خواهیم برد. در این راستا ابتدا باید پیش فرض  tبرای پاسخ دادن به این فرضیه از آزمون  
انجام داد.  پیش فرض این آزمون نرمال بودن هریک از عوامل به تفکیک شرکت های کم نوسان و پرنوسان است، که توسط  

 آمده است:  7برا مورد آزمون قرار خواهد گرفت. نتایج این آزمون در جدول -آزمون جارک
 کم نوسان و پرنوسان برا برای بررسی نرمال بودن به تفکیک شرکت های -آزمون جارک (7جدول) 
نتیجه سطح معنی داری  درجه آزادی دو -آماره خی متغیر

 بازدهی 
نرمال بودن مورد تائید است.  54/0 2 23/1 کم نوسان 
 نرمال بودن مورد تائید است.  26/0 2 66/2 پرنوسان 

 
بوده از این رو نرمال بودن داده ها مورد تائید است. از این رو می   0/ 05پیداست سطح معنی داری بیش از  8همانطور که از جدول

 مستقل را مورد آزمون قرار داد که نتایج آن در جدول زیر آمده است:  tتوان آزمون 
 پرنوسان( نتیجه آزمون برای بررسی تفاوت شرکت های کم نوسان و 8جدول) 
 ttآزمون  آزمون لوین

 آماره
F 

 سطح 
 معنی داری

آماره  نتیجه آزمون
t 

درجه  
 مقدار -÷  آزادی

 میانگین
 کم نوسان

 میانگین
 نتیجه آزمون پرنوسان نوسان 

برابری   526/0 402/0
تفاوت معنی داری   106/35 05/48 014/0 1654 47/2 ها واریانس

 وجود دارد. 
 

اطمینان، تفاوت معنی داری بین بازدهی شرکت های کم نوسان و پرنوسان وجود    %95( نشان می دهد، درسطح  47/2)  tآماره  
ثانیا     96/1دارد زیرا اوال مقادیر قدر مطلق این آماره بیشتر از   باشد. از طرفی  درصد می   5(  نیز کمتر از  0/ 000مقدار)-Pبوده 

شرکت های کم نوسان  است. بنابراین می توان گفت:    106/35و    48/ 05به ترتیب  های کم نوسان و پرنوسان   میانگین شرکت
 . نسبت به شرکت های پرنوسان بازدهی بیشتری دارند

 مدل فاما فرنچ 
ای با آن مواجه شد، مدل سه عاملی فاما و فرنچ توانست بسیاری  های سرمایهدارایی  گذاریهایی که مدل قیمتپس از چالش        

های تجربی  ای فاما و فرنچ شواهدی را دال بر ناکامی گذاری دارایی سرمایههای بازده را تبیین کند. بعد از مدل قیمتانیاز ناهمس
گذاران به انواع مختلفی از کنند که در دنیای واقعی سرمایهای مطرح کردند. فاما و فرنچ اظهار میگذاری دارایی سرمایهمدل قیمت

ر این میان سه عامل شامل ریسک بازار، ریسک اندازة شرکت، و ریسک ارزش دفتری به ارزش بازار از ریسک توجه دارند، ولی د
𝐵𝐵ها در بررسی تجربی خود دریافتند که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار )باشند. آنها میترین آنعمده
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های تجربی  ای فاما و فرنچ شواهدی را دال بر ناکامی گذاری دارایی سرمایههای بازده را تبیین کند. بعد از مدل قیمتانیاز ناهمس
گذاران به انواع مختلفی از کنند که در دنیای واقعی سرمایهای مطرح کردند. فاما و فرنچ اظهار میگذاری دارایی سرمایهمدل قیمت
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𝑀𝑀  و اندازة شرکت نقش ) آن ها در بررسی تجربی خود دریافتند که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار 
در توضیح دادن تغییرات بازده های متوسط ایفا می کنند. فاما و فرنچ با توجه به این یافته، الگوی سه عاملی را 

برای تبیین بازده سهام به صورت رابطه )1( ارائه دادند:



پژوهش ها و سیاست های توسعه پایدار/ شماره 37 )پیایی 25(/ تابستان 301401

    

کنند. فاما و فرنچ با توجه به این یافته، الگوی سه عاملی را برای تبیین  می های متوسط ایفا  زیادی در توضیح دادن تغییرات بازده
 :( ارائه دادند 1) صورت رابطهبازده سهام به 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 +  𝑏𝑏𝑖𝑖 (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 +  ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖             (1)            
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖  نرخ بازده ورقه بهادار یا پرتفو در دوره =

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖=نرخ بازده بدون ریسک 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 گردد = عامل بازار که از طریق تفاضل بازده بازار و نرخ بهره بدون ریسک محاسبه می 

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖  آید  ست می های کوچک بد های بزرگ و سهام شرکت = عامل اندازه یا بزرگی که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 عامل ارزش دفتری به بازار که عبارت از تفاوت بین بازده سهام با نسبت باالی ارزش دفتری به بازار و سهام با نسبت پایین ارزش =

 دفتری به بازار است
نرخ بازده مورد    ها به عنوانپس از محاسبه حساسیت هرعامل، آنگاه در بازده عامل مورد انتظار، ضرب و سپس جمع آن        

گردد. در الگوی سه عاملی فاما و فرنچ، بازده مورد انتظار هرسهم به این امر بستگی دارد که هریک  انتظار سهام مورد نظر تعیین می 
متغیر   گیرد. به اعتقاد فاما و فرنچ از بین متغیرهای مورد بررسی، دوها تا چه اندازه در معرض یا تحت تأثیر این عوامل قرار میاز آن

 بهتر قادرند اختالف میانگین بازده سهام را تشریح کند.  "نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار "و  "اندازه شرکت "
بورس بررسی        اخیر در  دادههای توسعههای  دنیا نشان  بهره یافته  میزان  آتی آنوری سرمایه در شرکتاند که  بازدة  بر  ها  ها 

ور، منجر به کسب بازده واقعی بیشتر از بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما  های بهرهاب شرکتتأثیرگذار بوده و استراتژی انتخ
المللی دارد و فرنچ بوده است. مدل سه عاملی فاما و فرنچ، توانایی و مزیت کمی در توضیح میانگین بازده پرتفوی در سطح بین 

انگلیس،  2013)  10(. گرگوری، تاریان وکریستیدیس 2002  9)گریفین بازار  (، شواهد جدیدی مبنی بر کاربرد محدود این مدل در 
اند. بنابراین تحقیقات همچنان برای یافتن مدلی بهینه با استفاده از مدل سه علیرغم اندازه و اهمیت جهانی این بازار، ارائه کرده

 ( 1393، و همکاران  آن ادامه داشته است. )صالحیعاملی و تالش برای اصالح و تکمیل 
گذاری  عاملی را بررسی کنند در نتیجه دو عامل سودآوری و سرمایهاین نتایج فاما و فرنچ را برآن داشت که نسخه مکملی از مدل سه 

𝐵𝐵را به عوامل بازار، اندازه و  
𝑀𝑀   ( مطرح نمودند:2ه )را به مدل سه عاملی خود افزوده و مدل پنج عاملی را بشرح رابط 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑖𝑖𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖+ 𝜀𝜀𝑖𝑖      (2)         

 که در آن:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 آید می ها با سودآوری کم به دست ها با سودآوری باال و سهام شرکت = عامل سودآوری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖 گذاری پایین  ها با سرمایهگذاری باال )جسورانه( و سهام شرکت ها با سرمایه گذاری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت = عامل سرمایه
 آید کار( به دست می )محافظه

 βi  ،si  ، hi  ،ri     وci  گذاری پرتفوی  به ترتیب عوامل بازار، اندازه، ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سرمایه iو  𝜀𝜀𝑖𝑖  بازده خاص
 باشند. با میانگین صفر، می iدارایی پرتفوی 

 
9 - Griffin 
10 - Gregory, Tharyan, Christidis, 

             )1(

t نرخ بازده ورقه بهادار یا پرتفو در دوره = 
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖=نرخ بازده بدون ریسک 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 گردد = عامل بازار که از طریق تفاضل بازده بازار و نرخ بهره بدون ریسک محاسبه می 

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖  آید  ست می های کوچک بد های بزرگ و سهام شرکت = عامل اندازه یا بزرگی که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 عامل ارزش دفتری به بازار که عبارت از تفاوت بین بازده سهام با نسبت باالی ارزش دفتری به بازار و سهام با نسبت پایین ارزش =

 دفتری به بازار است
نرخ بازده مورد    ها به عنوانپس از محاسبه حساسیت هرعامل، آنگاه در بازده عامل مورد انتظار، ضرب و سپس جمع آن        

گردد. در الگوی سه عاملی فاما و فرنچ، بازده مورد انتظار هرسهم به این امر بستگی دارد که هریک  انتظار سهام مورد نظر تعیین می 
متغیر   گیرد. به اعتقاد فاما و فرنچ از بین متغیرهای مورد بررسی، دوها تا چه اندازه در معرض یا تحت تأثیر این عوامل قرار میاز آن

 بهتر قادرند اختالف میانگین بازده سهام را تشریح کند.  "نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار "و  "اندازه شرکت "
بورس بررسی        اخیر در  دادههای توسعههای  دنیا نشان  بهره یافته  میزان  آتی آنوری سرمایه در شرکتاند که  بازدة  بر  ها  ها 

ور، منجر به کسب بازده واقعی بیشتر از بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما  های بهرهاب شرکتتأثیرگذار بوده و استراتژی انتخ
المللی دارد و فرنچ بوده است. مدل سه عاملی فاما و فرنچ، توانایی و مزیت کمی در توضیح میانگین بازده پرتفوی در سطح بین 

انگلیس،  2013)  10(. گرگوری، تاریان وکریستیدیس 2002  9)گریفین بازار  (، شواهد جدیدی مبنی بر کاربرد محدود این مدل در 
اند. بنابراین تحقیقات همچنان برای یافتن مدلی بهینه با استفاده از مدل سه علیرغم اندازه و اهمیت جهانی این بازار، ارائه کرده

 ( 1393، و همکاران  آن ادامه داشته است. )صالحیعاملی و تالش برای اصالح و تکمیل 
گذاری  عاملی را بررسی کنند در نتیجه دو عامل سودآوری و سرمایهاین نتایج فاما و فرنچ را برآن داشت که نسخه مکملی از مدل سه 

𝐵𝐵را به عوامل بازار، اندازه و  
𝑀𝑀   ( مطرح نمودند:2ه )را به مدل سه عاملی خود افزوده و مدل پنج عاملی را بشرح رابط 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑖𝑖𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖+ 𝜀𝜀𝑖𝑖      (2)         

 که در آن:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 آید می ها با سودآوری کم به دست ها با سودآوری باال و سهام شرکت = عامل سودآوری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖 گذاری پایین  ها با سرمایهگذاری باال )جسورانه( و سهام شرکت ها با سرمایه گذاری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت = عامل سرمایه
 آید کار( به دست می )محافظه

 βi  ،si  ، hi  ،ri     وci  گذاری پرتفوی  به ترتیب عوامل بازار، اندازه، ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سرمایه iو  𝜀𝜀𝑖𝑖  بازده خاص
 باشند. با میانگین صفر، می iدارایی پرتفوی 

 
9 - Griffin 
10 - Gregory, Tharyan, Christidis, 

 
 = نرخ بازده بدون ریسک

کنند. فاما و فرنچ با توجه به این یافته، الگوی سه عاملی را برای تبیین  می های متوسط ایفا  زیادی در توضیح دادن تغییرات بازده
 :( ارائه دادند 1) صورت رابطهبازده سهام به 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 +  𝑏𝑏𝑖𝑖 (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 +  ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖             (1)            
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖  نرخ بازده ورقه بهادار یا پرتفو در دوره =

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖=نرخ بازده بدون ریسک 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 گردد = عامل بازار که از طریق تفاضل بازده بازار و نرخ بهره بدون ریسک محاسبه می 

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖  آید  ست می های کوچک بد های بزرگ و سهام شرکت = عامل اندازه یا بزرگی که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 عامل ارزش دفتری به بازار که عبارت از تفاوت بین بازده سهام با نسبت باالی ارزش دفتری به بازار و سهام با نسبت پایین ارزش =

 دفتری به بازار است
نرخ بازده مورد    ها به عنوانپس از محاسبه حساسیت هرعامل، آنگاه در بازده عامل مورد انتظار، ضرب و سپس جمع آن        

گردد. در الگوی سه عاملی فاما و فرنچ، بازده مورد انتظار هرسهم به این امر بستگی دارد که هریک  انتظار سهام مورد نظر تعیین می 
متغیر   گیرد. به اعتقاد فاما و فرنچ از بین متغیرهای مورد بررسی، دوها تا چه اندازه در معرض یا تحت تأثیر این عوامل قرار میاز آن

 بهتر قادرند اختالف میانگین بازده سهام را تشریح کند.  "نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار "و  "اندازه شرکت "
بورس بررسی        اخیر در  دادههای توسعههای  دنیا نشان  بهره یافته  میزان  آتی آنوری سرمایه در شرکتاند که  بازدة  بر  ها  ها 

ور، منجر به کسب بازده واقعی بیشتر از بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما  های بهرهاب شرکتتأثیرگذار بوده و استراتژی انتخ
المللی دارد و فرنچ بوده است. مدل سه عاملی فاما و فرنچ، توانایی و مزیت کمی در توضیح میانگین بازده پرتفوی در سطح بین 

انگلیس،  2013)  10(. گرگوری، تاریان وکریستیدیس 2002  9)گریفین بازار  (، شواهد جدیدی مبنی بر کاربرد محدود این مدل در 
اند. بنابراین تحقیقات همچنان برای یافتن مدلی بهینه با استفاده از مدل سه علیرغم اندازه و اهمیت جهانی این بازار، ارائه کرده

 ( 1393، و همکاران  آن ادامه داشته است. )صالحیعاملی و تالش برای اصالح و تکمیل 
گذاری  عاملی را بررسی کنند در نتیجه دو عامل سودآوری و سرمایهاین نتایج فاما و فرنچ را برآن داشت که نسخه مکملی از مدل سه 

𝐵𝐵را به عوامل بازار، اندازه و  
𝑀𝑀   ( مطرح نمودند:2ه )را به مدل سه عاملی خود افزوده و مدل پنج عاملی را بشرح رابط 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑖𝑖𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖+ 𝜀𝜀𝑖𝑖      (2)         

 که در آن:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 آید می ها با سودآوری کم به دست ها با سودآوری باال و سهام شرکت = عامل سودآوری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖 گذاری پایین  ها با سرمایهگذاری باال )جسورانه( و سهام شرکت ها با سرمایه گذاری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت = عامل سرمایه
 آید کار( به دست می )محافظه

 βi  ،si  ، hi  ،ri     وci  گذاری پرتفوی  به ترتیب عوامل بازار، اندازه، ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سرمایه iو  𝜀𝜀𝑖𝑖  بازده خاص
 باشند. با میانگین صفر، می iدارایی پرتفوی 

 
9 - Griffin 
10 - Gregory, Tharyan, Christidis, 

 
 = عامل بازار که از طریق تفاضل بازده بازار و نرخ بهره بدون ریسک محاسبه می گردد

کنند. فاما و فرنچ با توجه به این یافته، الگوی سه عاملی را برای تبیین  می های متوسط ایفا  زیادی در توضیح دادن تغییرات بازده
 :( ارائه دادند 1) صورت رابطهبازده سهام به 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 +  𝑏𝑏𝑖𝑖 (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 +  ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖             (1)            
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖  نرخ بازده ورقه بهادار یا پرتفو در دوره =

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖=نرخ بازده بدون ریسک 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 گردد = عامل بازار که از طریق تفاضل بازده بازار و نرخ بهره بدون ریسک محاسبه می 

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖  آید  ست می های کوچک بد های بزرگ و سهام شرکت = عامل اندازه یا بزرگی که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 عامل ارزش دفتری به بازار که عبارت از تفاوت بین بازده سهام با نسبت باالی ارزش دفتری به بازار و سهام با نسبت پایین ارزش =

 دفتری به بازار است
نرخ بازده مورد    ها به عنوانپس از محاسبه حساسیت هرعامل، آنگاه در بازده عامل مورد انتظار، ضرب و سپس جمع آن        

گردد. در الگوی سه عاملی فاما و فرنچ، بازده مورد انتظار هرسهم به این امر بستگی دارد که هریک  انتظار سهام مورد نظر تعیین می 
متغیر   گیرد. به اعتقاد فاما و فرنچ از بین متغیرهای مورد بررسی، دوها تا چه اندازه در معرض یا تحت تأثیر این عوامل قرار میاز آن

 بهتر قادرند اختالف میانگین بازده سهام را تشریح کند.  "نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار "و  "اندازه شرکت "
بورس بررسی        اخیر در  دادههای توسعههای  دنیا نشان  بهره یافته  میزان  آتی آنوری سرمایه در شرکتاند که  بازدة  بر  ها  ها 

ور، منجر به کسب بازده واقعی بیشتر از بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما  های بهرهاب شرکتتأثیرگذار بوده و استراتژی انتخ
المللی دارد و فرنچ بوده است. مدل سه عاملی فاما و فرنچ، توانایی و مزیت کمی در توضیح میانگین بازده پرتفوی در سطح بین 

انگلیس،  2013)  10(. گرگوری، تاریان وکریستیدیس 2002  9)گریفین بازار  (، شواهد جدیدی مبنی بر کاربرد محدود این مدل در 
اند. بنابراین تحقیقات همچنان برای یافتن مدلی بهینه با استفاده از مدل سه علیرغم اندازه و اهمیت جهانی این بازار، ارائه کرده

 ( 1393، و همکاران  آن ادامه داشته است. )صالحیعاملی و تالش برای اصالح و تکمیل 
گذاری  عاملی را بررسی کنند در نتیجه دو عامل سودآوری و سرمایهاین نتایج فاما و فرنچ را برآن داشت که نسخه مکملی از مدل سه 

𝐵𝐵را به عوامل بازار، اندازه و  
𝑀𝑀   ( مطرح نمودند:2ه )را به مدل سه عاملی خود افزوده و مدل پنج عاملی را بشرح رابط 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑖𝑖𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖+ 𝜀𝜀𝑖𝑖      (2)         

 که در آن:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 آید می ها با سودآوری کم به دست ها با سودآوری باال و سهام شرکت = عامل سودآوری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖 گذاری پایین  ها با سرمایهگذاری باال )جسورانه( و سهام شرکت ها با سرمایه گذاری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت = عامل سرمایه
 آید کار( به دست می )محافظه

 βi  ،si  ، hi  ،ri     وci  گذاری پرتفوی  به ترتیب عوامل بازار، اندازه، ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سرمایه iو  𝜀𝜀𝑖𝑖  بازده خاص
 باشند. با میانگین صفر، می iدارایی پرتفوی 

 
9 - Griffin 
10 - Gregory, Tharyan, Christidis, 

 = عامل اندازه یا بزرگی که از تفاوت بین بازده سهام شرکت های بزرگ و سهام شرکت های کوچک 

کنند. فاما و فرنچ با توجه به این یافته، الگوی سه عاملی را برای تبیین  می های متوسط ایفا  زیادی در توضیح دادن تغییرات بازده
 :( ارائه دادند 1) صورت رابطهبازده سهام به 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 +  𝑏𝑏𝑖𝑖 (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 +  ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖             (1)            
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖  نرخ بازده ورقه بهادار یا پرتفو در دوره =

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖=نرخ بازده بدون ریسک 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 گردد = عامل بازار که از طریق تفاضل بازده بازار و نرخ بهره بدون ریسک محاسبه می 

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖  آید  ست می های کوچک بد های بزرگ و سهام شرکت = عامل اندازه یا بزرگی که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 عامل ارزش دفتری به بازار که عبارت از تفاوت بین بازده سهام با نسبت باالی ارزش دفتری به بازار و سهام با نسبت پایین ارزش =

 دفتری به بازار است
نرخ بازده مورد    ها به عنوانپس از محاسبه حساسیت هرعامل، آنگاه در بازده عامل مورد انتظار، ضرب و سپس جمع آن        

گردد. در الگوی سه عاملی فاما و فرنچ، بازده مورد انتظار هرسهم به این امر بستگی دارد که هریک  انتظار سهام مورد نظر تعیین می 
متغیر   گیرد. به اعتقاد فاما و فرنچ از بین متغیرهای مورد بررسی، دوها تا چه اندازه در معرض یا تحت تأثیر این عوامل قرار میاز آن

 بهتر قادرند اختالف میانگین بازده سهام را تشریح کند.  "نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار "و  "اندازه شرکت "
بورس بررسی        اخیر در  دادههای توسعههای  دنیا نشان  بهره یافته  میزان  آتی آنوری سرمایه در شرکتاند که  بازدة  بر  ها  ها 

ور، منجر به کسب بازده واقعی بیشتر از بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما  های بهرهاب شرکتتأثیرگذار بوده و استراتژی انتخ
المللی دارد و فرنچ بوده است. مدل سه عاملی فاما و فرنچ، توانایی و مزیت کمی در توضیح میانگین بازده پرتفوی در سطح بین 

انگلیس،  2013)  10(. گرگوری، تاریان وکریستیدیس 2002  9)گریفین بازار  (، شواهد جدیدی مبنی بر کاربرد محدود این مدل در 
اند. بنابراین تحقیقات همچنان برای یافتن مدلی بهینه با استفاده از مدل سه علیرغم اندازه و اهمیت جهانی این بازار، ارائه کرده

 ( 1393، و همکاران  آن ادامه داشته است. )صالحیعاملی و تالش برای اصالح و تکمیل 
گذاری  عاملی را بررسی کنند در نتیجه دو عامل سودآوری و سرمایهاین نتایج فاما و فرنچ را برآن داشت که نسخه مکملی از مدل سه 

𝐵𝐵را به عوامل بازار، اندازه و  
𝑀𝑀   ( مطرح نمودند:2ه )را به مدل سه عاملی خود افزوده و مدل پنج عاملی را بشرح رابط 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑖𝑖𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖+ 𝜀𝜀𝑖𝑖      (2)         

 که در آن:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 آید می ها با سودآوری کم به دست ها با سودآوری باال و سهام شرکت = عامل سودآوری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖 گذاری پایین  ها با سرمایهگذاری باال )جسورانه( و سهام شرکت ها با سرمایه گذاری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت = عامل سرمایه
 آید کار( به دست می )محافظه

 βi  ،si  ، hi  ،ri     وci  گذاری پرتفوی  به ترتیب عوامل بازار، اندازه، ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سرمایه iو  𝜀𝜀𝑖𝑖  بازده خاص
 باشند. با میانگین صفر، می iدارایی پرتفوی 

 
9 - Griffin 
10 - Gregory, Tharyan, Christidis, 

 
به دست می آید. 

 = عامل ارزش دفتری به بازار که عبارت از تفاوت بین بازده سهام با نسبت باالی ارزش دفتری به بازار 

کنند. فاما و فرنچ با توجه به این یافته، الگوی سه عاملی را برای تبیین  می های متوسط ایفا  زیادی در توضیح دادن تغییرات بازده
 :( ارائه دادند 1) صورت رابطهبازده سهام به 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 +  𝑏𝑏𝑖𝑖 (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 +  ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖             (1)            
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖  نرخ بازده ورقه بهادار یا پرتفو در دوره =

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖=نرخ بازده بدون ریسک 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 گردد = عامل بازار که از طریق تفاضل بازده بازار و نرخ بهره بدون ریسک محاسبه می 

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖  آید  ست می های کوچک بد های بزرگ و سهام شرکت = عامل اندازه یا بزرگی که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 عامل ارزش دفتری به بازار که عبارت از تفاوت بین بازده سهام با نسبت باالی ارزش دفتری به بازار و سهام با نسبت پایین ارزش =

 دفتری به بازار است
نرخ بازده مورد    ها به عنوانپس از محاسبه حساسیت هرعامل، آنگاه در بازده عامل مورد انتظار، ضرب و سپس جمع آن        

گردد. در الگوی سه عاملی فاما و فرنچ، بازده مورد انتظار هرسهم به این امر بستگی دارد که هریک  انتظار سهام مورد نظر تعیین می 
متغیر   گیرد. به اعتقاد فاما و فرنچ از بین متغیرهای مورد بررسی، دوها تا چه اندازه در معرض یا تحت تأثیر این عوامل قرار میاز آن

 بهتر قادرند اختالف میانگین بازده سهام را تشریح کند.  "نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار "و  "اندازه شرکت "
بورس بررسی        اخیر در  دادههای توسعههای  دنیا نشان  بهره یافته  میزان  آتی آنوری سرمایه در شرکتاند که  بازدة  بر  ها  ها 

ور، منجر به کسب بازده واقعی بیشتر از بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما  های بهرهاب شرکتتأثیرگذار بوده و استراتژی انتخ
المللی دارد و فرنچ بوده است. مدل سه عاملی فاما و فرنچ، توانایی و مزیت کمی در توضیح میانگین بازده پرتفوی در سطح بین 

انگلیس،  2013)  10(. گرگوری، تاریان وکریستیدیس 2002  9)گریفین بازار  (، شواهد جدیدی مبنی بر کاربرد محدود این مدل در 
اند. بنابراین تحقیقات همچنان برای یافتن مدلی بهینه با استفاده از مدل سه علیرغم اندازه و اهمیت جهانی این بازار، ارائه کرده

 ( 1393، و همکاران  آن ادامه داشته است. )صالحیعاملی و تالش برای اصالح و تکمیل 
گذاری  عاملی را بررسی کنند در نتیجه دو عامل سودآوری و سرمایهاین نتایج فاما و فرنچ را برآن داشت که نسخه مکملی از مدل سه 

𝐵𝐵را به عوامل بازار، اندازه و  
𝑀𝑀   ( مطرح نمودند:2ه )را به مدل سه عاملی خود افزوده و مدل پنج عاملی را بشرح رابط 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑖𝑖𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖+ 𝜀𝜀𝑖𝑖      (2)         

 که در آن:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 آید می ها با سودآوری کم به دست ها با سودآوری باال و سهام شرکت = عامل سودآوری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖 گذاری پایین  ها با سرمایهگذاری باال )جسورانه( و سهام شرکت ها با سرمایه گذاری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت = عامل سرمایه
 آید کار( به دست می )محافظه

 βi  ،si  ، hi  ،ri     وci  گذاری پرتفوی  به ترتیب عوامل بازار، اندازه، ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سرمایه iو  𝜀𝜀𝑖𝑖  بازده خاص
 باشند. با میانگین صفر، می iدارایی پرتفوی 

 
9 - Griffin 
10 - Gregory, Tharyan, Christidis, 

و سهام با نسبت پایین ارزش دفتری به بازار است.

پس از محاسبه حساسیت هرعامل، آنگاه در بازده عامل مورد انتظار، ضرب و سپس جمع آن ها به عنوان نرخ 
بازده مورد انتظار سهام مورد نظر تعیین می گردد. در الگوی سه عاملی فاما و فرنچ، بازده مورد انتظار هرسهم به 
این امر بستگی دارد که هریک از آن ها تا چه اندازه در معرض یا تحت تأثیر این عوامل قرار می گیرد. به اعتقاد 
فاما و فرنچ از بین متغیرهای مورد بررسی، دو متغیر »اندازه شرکت« و »نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار« 

بهتر قادرند اختالف میانگین بازده سهام را تشریح کند.

بررسی های اخیر در بورس های توسعه یافته دنیا نشان داده اند که میزان بهره وری سرمایه در شرکت ها بر بازدة 
آتی آن ها تأثیرگذار بوده و استراتژی انتخاب شرکت های بهره ور، منجر به کسب بازده واقعی بیشتر از بازده مورد 
انتظار مدل سه عاملی فاما و فرنچ بوده است. مدل سه عاملی فاما و فرنچ، توانایی و مزیت کمی در توضیح 
 ،)2013( وکریستیدیس2  تاریان  گرگوری،   .)2002 )گریفین1  دارد  بین المللی  سطح  در  پرتفوی  بازده  میانگین 
شواهد جدیدی مبنی بر کاربرد محدود این مدل در بازار انگلیس، علیرغم اندازه و اهمیت جهانی این بازار، ارائه 
کرده اند. بنابراین تحقیقات همچنان برای یافتن مدلی بهینه با استفاده از مدل سه عاملی و تالش برای اصالح 

و تکمیل آن ادامه داشته است. )صالحی و همکاران، 1393(

این نتایج فاما و فرنچ را برآن داشت که نسخه مکملی از مدل سه عاملی را بررسی کنند در نتیجه دو عامل 
 را به مدل سه عاملی خود افزوده و مدل پنج عاملی را 

کنند. فاما و فرنچ با توجه به این یافته، الگوی سه عاملی را برای تبیین  می های متوسط ایفا  زیادی در توضیح دادن تغییرات بازده
 :( ارائه دادند 1) صورت رابطهبازده سهام به 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 +  𝑏𝑏𝑖𝑖 (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 +  ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖             (1)            
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖  نرخ بازده ورقه بهادار یا پرتفو در دوره =

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖=نرخ بازده بدون ریسک 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 گردد = عامل بازار که از طریق تفاضل بازده بازار و نرخ بهره بدون ریسک محاسبه می 

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖  آید  ست می های کوچک بد های بزرگ و سهام شرکت = عامل اندازه یا بزرگی که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 عامل ارزش دفتری به بازار که عبارت از تفاوت بین بازده سهام با نسبت باالی ارزش دفتری به بازار و سهام با نسبت پایین ارزش =

 دفتری به بازار است
نرخ بازده مورد    ها به عنوانپس از محاسبه حساسیت هرعامل، آنگاه در بازده عامل مورد انتظار، ضرب و سپس جمع آن        

گردد. در الگوی سه عاملی فاما و فرنچ، بازده مورد انتظار هرسهم به این امر بستگی دارد که هریک  انتظار سهام مورد نظر تعیین می 
متغیر   گیرد. به اعتقاد فاما و فرنچ از بین متغیرهای مورد بررسی، دوها تا چه اندازه در معرض یا تحت تأثیر این عوامل قرار میاز آن

 بهتر قادرند اختالف میانگین بازده سهام را تشریح کند.  "نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار "و  "اندازه شرکت "
بورس بررسی        اخیر در  دادههای توسعههای  دنیا نشان  بهره یافته  میزان  آتی آنوری سرمایه در شرکتاند که  بازدة  بر  ها  ها 

ور، منجر به کسب بازده واقعی بیشتر از بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما  های بهرهاب شرکتتأثیرگذار بوده و استراتژی انتخ
المللی دارد و فرنچ بوده است. مدل سه عاملی فاما و فرنچ، توانایی و مزیت کمی در توضیح میانگین بازده پرتفوی در سطح بین 

انگلیس،  2013)  10(. گرگوری، تاریان وکریستیدیس 2002  9)گریفین بازار  (، شواهد جدیدی مبنی بر کاربرد محدود این مدل در 
اند. بنابراین تحقیقات همچنان برای یافتن مدلی بهینه با استفاده از مدل سه علیرغم اندازه و اهمیت جهانی این بازار، ارائه کرده

 ( 1393، و همکاران  آن ادامه داشته است. )صالحیعاملی و تالش برای اصالح و تکمیل 
گذاری  عاملی را بررسی کنند در نتیجه دو عامل سودآوری و سرمایهاین نتایج فاما و فرنچ را برآن داشت که نسخه مکملی از مدل سه 

𝐵𝐵را به عوامل بازار، اندازه و  
𝑀𝑀   ( مطرح نمودند:2ه )را به مدل سه عاملی خود افزوده و مدل پنج عاملی را بشرح رابط 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑖𝑖𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖+ 𝜀𝜀𝑖𝑖      (2)         

 که در آن:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 آید می ها با سودآوری کم به دست ها با سودآوری باال و سهام شرکت = عامل سودآوری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖 گذاری پایین  ها با سرمایهگذاری باال )جسورانه( و سهام شرکت ها با سرمایه گذاری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت = عامل سرمایه
 آید کار( به دست می )محافظه

 βi  ،si  ، hi  ،ri     وci  گذاری پرتفوی  به ترتیب عوامل بازار، اندازه، ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سرمایه iو  𝜀𝜀𝑖𝑖  بازده خاص
 باشند. با میانگین صفر، می iدارایی پرتفوی 

 
9 - Griffin 
10 - Gregory, Tharyan, Christidis, 

سودآوری و سرمایه گذاری را به عوامل بازار، اندازه و 
بشرح رابطه )2( مطرح نمودند:

1. Griffin
2. Gregory, Tharyan, Christidis,



31 بررسی الگو های برآورد بازده موردانتظار شرکت های پذیرفته شده در بورس  ...

کنند. فاما و فرنچ با توجه به این یافته، الگوی سه عاملی را برای تبیین  می های متوسط ایفا  زیادی در توضیح دادن تغییرات بازده
 :( ارائه دادند 1) صورت رابطهبازده سهام به 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 +  𝑏𝑏𝑖𝑖 (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 +  ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖             (1)            
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖  نرخ بازده ورقه بهادار یا پرتفو در دوره =

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖=نرخ بازده بدون ریسک 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 گردد = عامل بازار که از طریق تفاضل بازده بازار و نرخ بهره بدون ریسک محاسبه می 

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖  آید  ست می های کوچک بد های بزرگ و سهام شرکت = عامل اندازه یا بزرگی که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 عامل ارزش دفتری به بازار که عبارت از تفاوت بین بازده سهام با نسبت باالی ارزش دفتری به بازار و سهام با نسبت پایین ارزش =

 دفتری به بازار است
نرخ بازده مورد    ها به عنوانپس از محاسبه حساسیت هرعامل، آنگاه در بازده عامل مورد انتظار، ضرب و سپس جمع آن        

گردد. در الگوی سه عاملی فاما و فرنچ، بازده مورد انتظار هرسهم به این امر بستگی دارد که هریک  انتظار سهام مورد نظر تعیین می 
متغیر   گیرد. به اعتقاد فاما و فرنچ از بین متغیرهای مورد بررسی، دوها تا چه اندازه در معرض یا تحت تأثیر این عوامل قرار میاز آن

 بهتر قادرند اختالف میانگین بازده سهام را تشریح کند.  "نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار "و  "اندازه شرکت "
بورس بررسی        اخیر در  دادههای توسعههای  دنیا نشان  بهره یافته  میزان  آتی آنوری سرمایه در شرکتاند که  بازدة  بر  ها  ها 

ور، منجر به کسب بازده واقعی بیشتر از بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما  های بهرهاب شرکتتأثیرگذار بوده و استراتژی انتخ
المللی دارد و فرنچ بوده است. مدل سه عاملی فاما و فرنچ، توانایی و مزیت کمی در توضیح میانگین بازده پرتفوی در سطح بین 

انگلیس،  2013)  10(. گرگوری، تاریان وکریستیدیس 2002  9)گریفین بازار  (، شواهد جدیدی مبنی بر کاربرد محدود این مدل در 
اند. بنابراین تحقیقات همچنان برای یافتن مدلی بهینه با استفاده از مدل سه علیرغم اندازه و اهمیت جهانی این بازار، ارائه کرده

 ( 1393، و همکاران  آن ادامه داشته است. )صالحیعاملی و تالش برای اصالح و تکمیل 
گذاری  عاملی را بررسی کنند در نتیجه دو عامل سودآوری و سرمایهاین نتایج فاما و فرنچ را برآن داشت که نسخه مکملی از مدل سه 

𝐵𝐵را به عوامل بازار، اندازه و  
𝑀𝑀   ( مطرح نمودند:2ه )را به مدل سه عاملی خود افزوده و مدل پنج عاملی را بشرح رابط 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑖𝑖𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖+ 𝜀𝜀𝑖𝑖      (2)         

 که در آن:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 آید می ها با سودآوری کم به دست ها با سودآوری باال و سهام شرکت = عامل سودآوری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖 گذاری پایین  ها با سرمایهگذاری باال )جسورانه( و سهام شرکت ها با سرمایه گذاری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت = عامل سرمایه
 آید کار( به دست می )محافظه

 βi  ،si  ، hi  ،ri     وci  گذاری پرتفوی  به ترتیب عوامل بازار، اندازه، ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سرمایه iو  𝜀𝜀𝑖𝑖  بازده خاص
 باشند. با میانگین صفر، می iدارایی پرتفوی 

 
9 - Griffin 
10 - Gregory, Tharyan, Christidis, 

    )2(

که در آن:

 = عامل سودآوری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت ها با سودآوری باال و سهام شرکت ها با سودآوری 

کنند. فاما و فرنچ با توجه به این یافته، الگوی سه عاملی را برای تبیین  می های متوسط ایفا  زیادی در توضیح دادن تغییرات بازده
 :( ارائه دادند 1) صورت رابطهبازده سهام به 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 +  𝑏𝑏𝑖𝑖 (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 +  ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖             (1)            
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖  نرخ بازده ورقه بهادار یا پرتفو در دوره =

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖=نرخ بازده بدون ریسک 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 گردد = عامل بازار که از طریق تفاضل بازده بازار و نرخ بهره بدون ریسک محاسبه می 

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖  آید  ست می های کوچک بد های بزرگ و سهام شرکت = عامل اندازه یا بزرگی که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 عامل ارزش دفتری به بازار که عبارت از تفاوت بین بازده سهام با نسبت باالی ارزش دفتری به بازار و سهام با نسبت پایین ارزش =

 دفتری به بازار است
نرخ بازده مورد    ها به عنوانپس از محاسبه حساسیت هرعامل، آنگاه در بازده عامل مورد انتظار، ضرب و سپس جمع آن        

گردد. در الگوی سه عاملی فاما و فرنچ، بازده مورد انتظار هرسهم به این امر بستگی دارد که هریک  انتظار سهام مورد نظر تعیین می 
متغیر   گیرد. به اعتقاد فاما و فرنچ از بین متغیرهای مورد بررسی، دوها تا چه اندازه در معرض یا تحت تأثیر این عوامل قرار میاز آن

 بهتر قادرند اختالف میانگین بازده سهام را تشریح کند.  "نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار "و  "اندازه شرکت "
بورس بررسی        اخیر در  دادههای توسعههای  دنیا نشان  بهره یافته  میزان  آتی آنوری سرمایه در شرکتاند که  بازدة  بر  ها  ها 

ور، منجر به کسب بازده واقعی بیشتر از بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما  های بهرهاب شرکتتأثیرگذار بوده و استراتژی انتخ
المللی دارد و فرنچ بوده است. مدل سه عاملی فاما و فرنچ، توانایی و مزیت کمی در توضیح میانگین بازده پرتفوی در سطح بین 

انگلیس،  2013)  10(. گرگوری، تاریان وکریستیدیس 2002  9)گریفین بازار  (، شواهد جدیدی مبنی بر کاربرد محدود این مدل در 
اند. بنابراین تحقیقات همچنان برای یافتن مدلی بهینه با استفاده از مدل سه علیرغم اندازه و اهمیت جهانی این بازار، ارائه کرده

 ( 1393، و همکاران  آن ادامه داشته است. )صالحیعاملی و تالش برای اصالح و تکمیل 
گذاری  عاملی را بررسی کنند در نتیجه دو عامل سودآوری و سرمایهاین نتایج فاما و فرنچ را برآن داشت که نسخه مکملی از مدل سه 

𝐵𝐵را به عوامل بازار، اندازه و  
𝑀𝑀   ( مطرح نمودند:2ه )را به مدل سه عاملی خود افزوده و مدل پنج عاملی را بشرح رابط 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑖𝑖𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖+ 𝜀𝜀𝑖𝑖      (2)         

 که در آن:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 آید می ها با سودآوری کم به دست ها با سودآوری باال و سهام شرکت = عامل سودآوری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖 گذاری پایین  ها با سرمایهگذاری باال )جسورانه( و سهام شرکت ها با سرمایه گذاری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت = عامل سرمایه
 آید کار( به دست می )محافظه

 βi  ،si  ، hi  ،ri     وci  گذاری پرتفوی  به ترتیب عوامل بازار، اندازه، ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سرمایه iو  𝜀𝜀𝑖𝑖  بازده خاص
 باشند. با میانگین صفر، می iدارایی پرتفوی 

 
9 - Griffin 
10 - Gregory, Tharyan, Christidis, 

 
کم به دست می آید.

 = عامل سرمایه گذاری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت ها با سرمایه گذاری باال )جسورانه( و سهام 

کنند. فاما و فرنچ با توجه به این یافته، الگوی سه عاملی را برای تبیین  می های متوسط ایفا  زیادی در توضیح دادن تغییرات بازده
 :( ارائه دادند 1) صورت رابطهبازده سهام به 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 +  𝑏𝑏𝑖𝑖 (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 +  ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖             (1)            
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖  نرخ بازده ورقه بهادار یا پرتفو در دوره =

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖=نرخ بازده بدون ریسک 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 گردد = عامل بازار که از طریق تفاضل بازده بازار و نرخ بهره بدون ریسک محاسبه می 

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖  آید  ست می های کوچک بد های بزرگ و سهام شرکت = عامل اندازه یا بزرگی که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 عامل ارزش دفتری به بازار که عبارت از تفاوت بین بازده سهام با نسبت باالی ارزش دفتری به بازار و سهام با نسبت پایین ارزش =

 دفتری به بازار است
نرخ بازده مورد    ها به عنوانپس از محاسبه حساسیت هرعامل، آنگاه در بازده عامل مورد انتظار، ضرب و سپس جمع آن        

گردد. در الگوی سه عاملی فاما و فرنچ، بازده مورد انتظار هرسهم به این امر بستگی دارد که هریک  انتظار سهام مورد نظر تعیین می 
متغیر   گیرد. به اعتقاد فاما و فرنچ از بین متغیرهای مورد بررسی، دوها تا چه اندازه در معرض یا تحت تأثیر این عوامل قرار میاز آن

 بهتر قادرند اختالف میانگین بازده سهام را تشریح کند.  "نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار "و  "اندازه شرکت "
بورس بررسی        اخیر در  دادههای توسعههای  دنیا نشان  بهره یافته  میزان  آتی آنوری سرمایه در شرکتاند که  بازدة  بر  ها  ها 

ور، منجر به کسب بازده واقعی بیشتر از بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما  های بهرهاب شرکتتأثیرگذار بوده و استراتژی انتخ
المللی دارد و فرنچ بوده است. مدل سه عاملی فاما و فرنچ، توانایی و مزیت کمی در توضیح میانگین بازده پرتفوی در سطح بین 

انگلیس،  2013)  10(. گرگوری، تاریان وکریستیدیس 2002  9)گریفین بازار  (، شواهد جدیدی مبنی بر کاربرد محدود این مدل در 
اند. بنابراین تحقیقات همچنان برای یافتن مدلی بهینه با استفاده از مدل سه علیرغم اندازه و اهمیت جهانی این بازار، ارائه کرده

 ( 1393، و همکاران  آن ادامه داشته است. )صالحیعاملی و تالش برای اصالح و تکمیل 
گذاری  عاملی را بررسی کنند در نتیجه دو عامل سودآوری و سرمایهاین نتایج فاما و فرنچ را برآن داشت که نسخه مکملی از مدل سه 

𝐵𝐵را به عوامل بازار، اندازه و  
𝑀𝑀   ( مطرح نمودند:2ه )را به مدل سه عاملی خود افزوده و مدل پنج عاملی را بشرح رابط 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑖𝑖𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖+ 𝜀𝜀𝑖𝑖      (2)         

 که در آن:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 آید می ها با سودآوری کم به دست ها با سودآوری باال و سهام شرکت = عامل سودآوری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖 گذاری پایین  ها با سرمایهگذاری باال )جسورانه( و سهام شرکت ها با سرمایه گذاری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت = عامل سرمایه
 آید کار( به دست می )محافظه

 βi  ،si  ، hi  ،ri     وci  گذاری پرتفوی  به ترتیب عوامل بازار، اندازه، ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سرمایه iو  𝜀𝜀𝑖𝑖  بازده خاص
 باشند. با میانگین صفر، می iدارایی پرتفوی 

 
9 - Griffin 
10 - Gregory, Tharyan, Christidis, 

 
شرکت ها با سرمایه گذاری پایین )محافظه کار( به دست می آید.

 به ترتیب عوامل بازار، اندازه، ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سرمایه گذاری پرتفوی   

کنند. فاما و فرنچ با توجه به این یافته، الگوی سه عاملی را برای تبیین  می های متوسط ایفا  زیادی در توضیح دادن تغییرات بازده
 :( ارائه دادند 1) صورت رابطهبازده سهام به 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 +  𝑏𝑏𝑖𝑖 (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 +  ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖             (1)            
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖  نرخ بازده ورقه بهادار یا پرتفو در دوره =

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖=نرخ بازده بدون ریسک 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 گردد = عامل بازار که از طریق تفاضل بازده بازار و نرخ بهره بدون ریسک محاسبه می 

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖  آید  ست می های کوچک بد های بزرگ و سهام شرکت = عامل اندازه یا بزرگی که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 عامل ارزش دفتری به بازار که عبارت از تفاوت بین بازده سهام با نسبت باالی ارزش دفتری به بازار و سهام با نسبت پایین ارزش =

 دفتری به بازار است
نرخ بازده مورد    ها به عنوانپس از محاسبه حساسیت هرعامل، آنگاه در بازده عامل مورد انتظار، ضرب و سپس جمع آن        

گردد. در الگوی سه عاملی فاما و فرنچ، بازده مورد انتظار هرسهم به این امر بستگی دارد که هریک  انتظار سهام مورد نظر تعیین می 
متغیر   گیرد. به اعتقاد فاما و فرنچ از بین متغیرهای مورد بررسی، دوها تا چه اندازه در معرض یا تحت تأثیر این عوامل قرار میاز آن

 بهتر قادرند اختالف میانگین بازده سهام را تشریح کند.  "نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار "و  "اندازه شرکت "
بورس بررسی        اخیر در  دادههای توسعههای  دنیا نشان  بهره یافته  میزان  آتی آنوری سرمایه در شرکتاند که  بازدة  بر  ها  ها 

ور، منجر به کسب بازده واقعی بیشتر از بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما  های بهرهاب شرکتتأثیرگذار بوده و استراتژی انتخ
المللی دارد و فرنچ بوده است. مدل سه عاملی فاما و فرنچ، توانایی و مزیت کمی در توضیح میانگین بازده پرتفوی در سطح بین 

انگلیس،  2013)  10(. گرگوری، تاریان وکریستیدیس 2002  9)گریفین بازار  (، شواهد جدیدی مبنی بر کاربرد محدود این مدل در 
اند. بنابراین تحقیقات همچنان برای یافتن مدلی بهینه با استفاده از مدل سه علیرغم اندازه و اهمیت جهانی این بازار، ارائه کرده

 ( 1393، و همکاران  آن ادامه داشته است. )صالحیعاملی و تالش برای اصالح و تکمیل 
گذاری  عاملی را بررسی کنند در نتیجه دو عامل سودآوری و سرمایهاین نتایج فاما و فرنچ را برآن داشت که نسخه مکملی از مدل سه 

𝐵𝐵را به عوامل بازار، اندازه و  
𝑀𝑀   ( مطرح نمودند:2ه )را به مدل سه عاملی خود افزوده و مدل پنج عاملی را بشرح رابط 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑖𝑖𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖+ 𝜀𝜀𝑖𝑖      (2)         

 که در آن:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 آید می ها با سودآوری کم به دست ها با سودآوری باال و سهام شرکت = عامل سودآوری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖 گذاری پایین  ها با سرمایهگذاری باال )جسورانه( و سهام شرکت ها با سرمایه گذاری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت = عامل سرمایه
 آید کار( به دست می )محافظه

 βi  ،si  ، hi  ،ri     وci  گذاری پرتفوی  به ترتیب عوامل بازار، اندازه، ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سرمایه iو  𝜀𝜀𝑖𝑖  بازده خاص
 باشند. با میانگین صفر، می iدارایی پرتفوی 

 
9 - Griffin 
10 - Gregory, Tharyan, Christidis, 

 
 بازده خاص دارایی پرتفوی i با میانگین صفر، می باشند.

کنند. فاما و فرنچ با توجه به این یافته، الگوی سه عاملی را برای تبیین  می های متوسط ایفا  زیادی در توضیح دادن تغییرات بازده
 :( ارائه دادند 1) صورت رابطهبازده سهام به 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 +  𝑏𝑏𝑖𝑖 (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 +  ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖             (1)            
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖  نرخ بازده ورقه بهادار یا پرتفو در دوره =

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖=نرخ بازده بدون ریسک 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 گردد = عامل بازار که از طریق تفاضل بازده بازار و نرخ بهره بدون ریسک محاسبه می 

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖  آید  ست می های کوچک بد های بزرگ و سهام شرکت = عامل اندازه یا بزرگی که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 عامل ارزش دفتری به بازار که عبارت از تفاوت بین بازده سهام با نسبت باالی ارزش دفتری به بازار و سهام با نسبت پایین ارزش =

 دفتری به بازار است
نرخ بازده مورد    ها به عنوانپس از محاسبه حساسیت هرعامل، آنگاه در بازده عامل مورد انتظار، ضرب و سپس جمع آن        

گردد. در الگوی سه عاملی فاما و فرنچ، بازده مورد انتظار هرسهم به این امر بستگی دارد که هریک  انتظار سهام مورد نظر تعیین می 
متغیر   گیرد. به اعتقاد فاما و فرنچ از بین متغیرهای مورد بررسی، دوها تا چه اندازه در معرض یا تحت تأثیر این عوامل قرار میاز آن

 بهتر قادرند اختالف میانگین بازده سهام را تشریح کند.  "نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار "و  "اندازه شرکت "
بورس بررسی        اخیر در  دادههای توسعههای  دنیا نشان  بهره یافته  میزان  آتی آنوری سرمایه در شرکتاند که  بازدة  بر  ها  ها 

ور، منجر به کسب بازده واقعی بیشتر از بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما  های بهرهاب شرکتتأثیرگذار بوده و استراتژی انتخ
المللی دارد و فرنچ بوده است. مدل سه عاملی فاما و فرنچ، توانایی و مزیت کمی در توضیح میانگین بازده پرتفوی در سطح بین 

انگلیس،  2013)  10(. گرگوری، تاریان وکریستیدیس 2002  9)گریفین بازار  (، شواهد جدیدی مبنی بر کاربرد محدود این مدل در 
اند. بنابراین تحقیقات همچنان برای یافتن مدلی بهینه با استفاده از مدل سه علیرغم اندازه و اهمیت جهانی این بازار، ارائه کرده

 ( 1393، و همکاران  آن ادامه داشته است. )صالحیعاملی و تالش برای اصالح و تکمیل 
گذاری  عاملی را بررسی کنند در نتیجه دو عامل سودآوری و سرمایهاین نتایج فاما و فرنچ را برآن داشت که نسخه مکملی از مدل سه 

𝐵𝐵را به عوامل بازار، اندازه و  
𝑀𝑀   ( مطرح نمودند:2ه )را به مدل سه عاملی خود افزوده و مدل پنج عاملی را بشرح رابط 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖) + 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑖𝑖𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖+ 𝜀𝜀𝑖𝑖      (2)         

 که در آن:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 آید می ها با سودآوری کم به دست ها با سودآوری باال و سهام شرکت = عامل سودآوری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت 
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖 گذاری پایین  ها با سرمایهگذاری باال )جسورانه( و سهام شرکت ها با سرمایه گذاری که از تفاوت بین بازده سهام شرکت = عامل سرمایه
 آید کار( به دست می )محافظه

 βi  ،si  ، hi  ،ri     وci  گذاری پرتفوی  به ترتیب عوامل بازار، اندازه، ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سرمایه iو  𝜀𝜀𝑖𝑖  بازده خاص
 باشند. با میانگین صفر، می iدارایی پرتفوی 

 
9 - Griffin 
10 - Gregory, Tharyan, Christidis, 

 

فاما فرنچ در سال )2015(، به آزمون مدل جدید خود پرداختند و به این نتیجه رسیدند که این مدل بین 69 تا 
، سودآوری و سرمایه گذاری 

درصد    93تا    69(، به آزمون مدل جدید خود پرداختند و به این نتیجه رسیدند که این مدل بین  2015فاما فرنچ در سال )           
𝐵𝐵های اندازه،  های مورد انتظار را برای پرتفویتغییرات مقطعی در بازده

𝑀𝑀دهند. گذاری مورد بررسی را توضیح می، سودآوری و سرمایه
عاملی   5گیری نمودند که مدل  آمریکا انجام شده است نتیجه  NYSE  ام بورس های سهها در تحقیق خود که با استفاده از دادهآن

باشد در ارتباط با میانگین بازده  گذاری میهای بازار، اندازه شرکت، ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سرمایهکه متضمن شاخص
های انجام کند. آزمون ها را ارائه مییانگین بازده شود، اما برای اهداف کاربردی، شرح قابل قبولی از مرد می  GRSسهام با آزمون 

های کوچک که علیرغم های با میانگین کم در سهام شرکتدهد این مدل قادر نیست بازدهشده در بازار سرمایه آمریکا نشان می
 ( 1393، و همکاران گذاری زیاد، سودآوری کمی دارند را توضیح دهد. )صالحیسرمایه

  GRS آزمون  

در ارزیابی اعتبار تجربی مدل های قیمت گذاری دارایی، آزمون والد، به طور گسترده ای استفاده شده است. این آزمون توسط         
شناخته می شود. یافته های بسیاری از مطالعات پیشین نیز    GRS( پیشنهاد شده و با نام آزمون 1989)  11گیبونز، راس و شانکن

قیمت گذاری دارایی در سطح متعارف معنی داری مانند  برای طیفی از مدل های    GRSیه صفر آزمون  حکایت از آن دارد که فرض
 درصد پذیرفته نمی شود. 5

استفاده شده است. در مدل های عاملی    GRSآزمون  برای مقایسه عملکرد مدل پنج عاملی فاما فرنچ و زیرشاخه های آن، از  
خطی که بازار را به چند سبد تقسیم می کنند )مانند مدل پنج عاملی و زیرشاخه های آن(، مقدار عرض از مبدأ رگرسیون هر سبد،  

مبدأ  نقش مهمی در تعیین عملکرد مدل در توضیح بازده آن سبد دارد. در این گونه مدل ها، حالت ایده آل این است که عرض از
مدل های عاملی که برپایه رگرسیون برای آزمایش عملکرد    GRSآزمون  رگرسیون برای تمام سبدها از نظر آماری صفر باشد.  

سبد تقسیم کند،   Nخطی است. این آزمون صفر بودن تمام عرض از مبدأ ها را بررسی می کند، به بیان دیگر، اگر مدل، بازار را به  
 به صورت زیر است: GRS فرض صفر آزمون 

𝐻𝐻0: 𝛼𝛼𝑖𝑖 = 0 ,        ∀𝑖𝑖 = 1, … 𝑁𝑁 

 چفاما فرن یعامل پنج یالگوبا فاما فرنچ  یعامل سه یالگو مقایسه
الگو      آزمون  به  داراییهای قیمتبا توجه  الگوی قیمت  ، در صورتیایهای سرمایهگذاری  بهکه یک  بازده گذاری  طور کامل 

موردانتظار را توضیح دهد، عرض از مبدأ رگرسیون مازاد بازده دارایی بر الگوی بازده عاملی، برابر با صفر خواهد بود. صفرشدن یا 
ای باشد. ی دارایی سرمایهگذارهای اصلی در الگوی قیمتکنندة برقراری یکی از فرضکاهش عرض از مبدأ ممکن است بیان

گذاری شود؛ بنابراین، برای آزمون فرضیۀ پژوهش، آزمون سری زمانی آلفا برای ارزیابی  ازطرفی، عوامل موجود در الگو باید قیمت
 هدف اول و آزمون مقطعی فامامکبث برای سنجش هدف دوم انجام شد. 

 عاملی فاما فرنچ الگوی سهو برآورد مقطعی قیمت عوامل در  GRS( نتایج آزمون 9جدول )
iR – fR  =iα  +βi,mλ(Rf –Rm ) +smbβi,smbλ+hmlβi,hmlλ  +ie 

 نتایج آزمون سری زمانی 

میانگین مطلق سایز آلفاها در  
 مرحلۀ سری زمانی 

درصد معناداری آلفاها در  3/ 429
 مرحلۀ سری زمانی 

80% 

 GRS 000 /0 معناداری آمارۀ  GRS 819 /2917آمارۀ 
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93 درصد تغییرات مقطعی در بازده های مورد انتظار را برای پرتفوی های اندازه،
مورد بررسی را توضیح می دهند. آن ها در تحقیق خود که با استفاده از داده های سهام بورس NYSE آمریکا 
انجام شده است نتیجه گیری نمودند که مدل 5 عاملی که متضمن شاخص های بازار، اندازه شرکت، ارزش دفتری 
به بازار، سودآوری و سرمایه گذاری می باشد در ارتباط با میانگین بازده سهام با آزمون GRS رد می شود، اما 
برای اهداف کاربردی، شرح قابل قبولی از میانگین بازده ها را ارائه می کند. آزمون های انجام شده در بازار سرمایه 
آمریکا نشان می دهد این مدل قادر نیست بازده های با میانگین کم در سهام شرکت های کوچک که علیرغم 

سرمایه گذاری زیاد، سودآوری کمی دارند را توضیح دهد. )صالحی و همکاران، 1393(

GRS آزمون
در ارزیابی اعتبار تجربی مدل های قیمت گذاری دارایی، آزمون والد، به طور گسترده ای استفاده شده است. 
این آزمون توسط گیبونز، راس و شانکن1  )1989( پیشنهاد شده و با نام آزمون GRS شناخته می شود. یافته 
های بسیاری از مطالعات پیشین نیز حکایت از آن دارد که فرضیه صفر آزمون GRS برای طیفی از مدل های 

قیمت گذاری دارایی در سطح متعارف معنی داری مانند 5 درصد پذیرفته نمی شود.

1. Gibbons, Ross and Shanken



پژوهش ها و سیاست های توسعه پایدار/ شماره 37 )پیایی 25(/ تابستان 321401

برای مقایسه عملکرد مدل پنج عاملی فاما فرنچ و زیرشاخه های آن، از آزمون GRS استفاده شده است. در 
مدل های عاملی خطی که بازار را به چند سبد تقسیم می کنند )مانند مدل پنج عاملی و زیرشاخه های آن(، 
مقدار عرض از مبدأ رگرسیون هر سبد، نقش مهمی در تعیین عملکرد مدل در توضیح بازده آن سبد دارد. در این 
گونه مدل ها، حالت ایده آل این است که عرض از مبدأ رگرسیون برای تمام سبدها از نظر آماری صفر باشد. 
آزمون GRS که برپایه رگرسیون برای آزمایش عملکرد مدل های عاملی خطی است. این آزمون صفر بودن 
تمام عرض از مبدأ ها را بررسی می کند، به بیان دیگر، اگر مدل، بازار را به N سبد تقسیم کند، فرض صفر 

آزمون GRS به صورت زیر است:

درصد    93تا    69(، به آزمون مدل جدید خود پرداختند و به این نتیجه رسیدند که این مدل بین  2015فاما فرنچ در سال )           
𝐵𝐵های اندازه،  های مورد انتظار را برای پرتفویتغییرات مقطعی در بازده

𝑀𝑀دهند. گذاری مورد بررسی را توضیح می، سودآوری و سرمایه
عاملی   5گیری نمودند که مدل  آمریکا انجام شده است نتیجه  NYSE  ام بورس های سهها در تحقیق خود که با استفاده از دادهآن

باشد در ارتباط با میانگین بازده  گذاری میهای بازار، اندازه شرکت، ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سرمایهکه متضمن شاخص
های انجام کند. آزمون ها را ارائه مییانگین بازده شود، اما برای اهداف کاربردی، شرح قابل قبولی از مرد می  GRSسهام با آزمون 

های کوچک که علیرغم های با میانگین کم در سهام شرکتدهد این مدل قادر نیست بازدهشده در بازار سرمایه آمریکا نشان می
 ( 1393، و همکاران گذاری زیاد، سودآوری کمی دارند را توضیح دهد. )صالحیسرمایه

  GRS آزمون  

در ارزیابی اعتبار تجربی مدل های قیمت گذاری دارایی، آزمون والد، به طور گسترده ای استفاده شده است. این آزمون توسط         
شناخته می شود. یافته های بسیاری از مطالعات پیشین نیز    GRS( پیشنهاد شده و با نام آزمون 1989)  11گیبونز، راس و شانکن

قیمت گذاری دارایی در سطح متعارف معنی داری مانند  برای طیفی از مدل های    GRSیه صفر آزمون  حکایت از آن دارد که فرض
 درصد پذیرفته نمی شود. 5

استفاده شده است. در مدل های عاملی    GRSآزمون  برای مقایسه عملکرد مدل پنج عاملی فاما فرنچ و زیرشاخه های آن، از  
خطی که بازار را به چند سبد تقسیم می کنند )مانند مدل پنج عاملی و زیرشاخه های آن(، مقدار عرض از مبدأ رگرسیون هر سبد،  

مبدأ  نقش مهمی در تعیین عملکرد مدل در توضیح بازده آن سبد دارد. در این گونه مدل ها، حالت ایده آل این است که عرض از
مدل های عاملی که برپایه رگرسیون برای آزمایش عملکرد    GRSآزمون  رگرسیون برای تمام سبدها از نظر آماری صفر باشد.  

سبد تقسیم کند،   Nخطی است. این آزمون صفر بودن تمام عرض از مبدأ ها را بررسی می کند، به بیان دیگر، اگر مدل، بازار را به  
 به صورت زیر است: GRS فرض صفر آزمون 

𝐻𝐻0: 𝛼𝛼𝑖𝑖 = 0 ,        ∀𝑖𝑖 = 1, … 𝑁𝑁 

 چفاما فرن یعامل پنج یالگوبا فاما فرنچ  یعامل سه یالگو مقایسه
الگو      آزمون  به  داراییهای قیمتبا توجه  الگوی قیمت  ، در صورتیایهای سرمایهگذاری  بهکه یک  بازده گذاری  طور کامل 

موردانتظار را توضیح دهد، عرض از مبدأ رگرسیون مازاد بازده دارایی بر الگوی بازده عاملی، برابر با صفر خواهد بود. صفرشدن یا 
ای باشد. ی دارایی سرمایهگذارهای اصلی در الگوی قیمتکنندة برقراری یکی از فرضکاهش عرض از مبدأ ممکن است بیان

گذاری شود؛ بنابراین، برای آزمون فرضیۀ پژوهش، آزمون سری زمانی آلفا برای ارزیابی  ازطرفی، عوامل موجود در الگو باید قیمت
 هدف اول و آزمون مقطعی فامامکبث برای سنجش هدف دوم انجام شد. 

 عاملی فاما فرنچ الگوی سهو برآورد مقطعی قیمت عوامل در  GRS( نتایج آزمون 9جدول )
iR – fR  =iα  +βi,mλ(Rf –Rm ) +smbβi,smbλ+hmlβi,hmlλ  +ie 

 نتایج آزمون سری زمانی 

میانگین مطلق سایز آلفاها در  
 مرحلۀ سری زمانی 

درصد معناداری آلفاها در  3/ 429
 مرحلۀ سری زمانی 

80% 

 GRS 000 /0 معناداری آمارۀ  GRS 819 /2917آمارۀ 
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مقایسه الگوی سه عاملی فاما فرنچ با الگوی پنج عاملی فاما فرنچ
با توجه به آزمون الگو های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، در صورتی  که یک الگوی قیمت گذاری به طور 
کامل بازده موردانتظار را توضیح دهد، عرض از مبدأ رگرسیون مازاد بازده دارایی بر الگوی بازده عاملی، برابر 
با صفر خواهد بود. صفرشدن یا کاهش عرض از مبدأ ممکن است بیان کنندة برقراری یکی از فرض های اصلی 
در الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای باشد. ازطرفی، عوامل موجود در الگو باید قیمت گذاری شود؛ بنابراین، 
برای آزمون فرضیۀ پژوهش، آزمون سری زمانی آلفا برای ارزیابی هدف اول و آزمون مقطعی فامامکبث برای 

سنجش هدف دوم انجام شد. 

جدول )9( نتایج آزمون GRS و برآورد مقطعی قیمت عوامل در الگوی سه عاملی فاما فرنچ

درصد    93تا    69(، به آزمون مدل جدید خود پرداختند و به این نتیجه رسیدند که این مدل بین  2015فاما فرنچ در سال )           
𝐵𝐵های اندازه،  های مورد انتظار را برای پرتفویتغییرات مقطعی در بازده

𝑀𝑀دهند. گذاری مورد بررسی را توضیح می، سودآوری و سرمایه
عاملی   5گیری نمودند که مدل  آمریکا انجام شده است نتیجه  NYSE  ام بورس های سهها در تحقیق خود که با استفاده از دادهآن

باشد در ارتباط با میانگین بازده  گذاری میهای بازار، اندازه شرکت، ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سرمایهکه متضمن شاخص
های انجام کند. آزمون ها را ارائه مییانگین بازده شود، اما برای اهداف کاربردی، شرح قابل قبولی از مرد می  GRSسهام با آزمون 

های کوچک که علیرغم های با میانگین کم در سهام شرکتدهد این مدل قادر نیست بازدهشده در بازار سرمایه آمریکا نشان می
 ( 1393، و همکاران گذاری زیاد، سودآوری کمی دارند را توضیح دهد. )صالحیسرمایه

  GRS آزمون  

در ارزیابی اعتبار تجربی مدل های قیمت گذاری دارایی، آزمون والد، به طور گسترده ای استفاده شده است. این آزمون توسط         
شناخته می شود. یافته های بسیاری از مطالعات پیشین نیز    GRS( پیشنهاد شده و با نام آزمون 1989)  11گیبونز، راس و شانکن

قیمت گذاری دارایی در سطح متعارف معنی داری مانند  برای طیفی از مدل های    GRSیه صفر آزمون  حکایت از آن دارد که فرض
 درصد پذیرفته نمی شود. 5

استفاده شده است. در مدل های عاملی    GRSآزمون  برای مقایسه عملکرد مدل پنج عاملی فاما فرنچ و زیرشاخه های آن، از  
خطی که بازار را به چند سبد تقسیم می کنند )مانند مدل پنج عاملی و زیرشاخه های آن(، مقدار عرض از مبدأ رگرسیون هر سبد،  

مبدأ  نقش مهمی در تعیین عملکرد مدل در توضیح بازده آن سبد دارد. در این گونه مدل ها، حالت ایده آل این است که عرض از
مدل های عاملی که برپایه رگرسیون برای آزمایش عملکرد    GRSآزمون  رگرسیون برای تمام سبدها از نظر آماری صفر باشد.  

سبد تقسیم کند،   Nخطی است. این آزمون صفر بودن تمام عرض از مبدأ ها را بررسی می کند، به بیان دیگر، اگر مدل، بازار را به  
 به صورت زیر است: GRS فرض صفر آزمون 

𝐻𝐻0: 𝛼𝛼𝑖𝑖 = 0 ,        ∀𝑖𝑖 = 1, … 𝑁𝑁 

 چفاما فرن یعامل پنج یالگوبا فاما فرنچ  یعامل سه یالگو مقایسه
الگو      آزمون  به  داراییهای قیمتبا توجه  الگوی قیمت  ، در صورتیایهای سرمایهگذاری  بهکه یک  بازده گذاری  طور کامل 

موردانتظار را توضیح دهد، عرض از مبدأ رگرسیون مازاد بازده دارایی بر الگوی بازده عاملی، برابر با صفر خواهد بود. صفرشدن یا 
ای باشد. ی دارایی سرمایهگذارهای اصلی در الگوی قیمتکنندة برقراری یکی از فرضکاهش عرض از مبدأ ممکن است بیان

گذاری شود؛ بنابراین، برای آزمون فرضیۀ پژوهش، آزمون سری زمانی آلفا برای ارزیابی  ازطرفی، عوامل موجود در الگو باید قیمت
 هدف اول و آزمون مقطعی فامامکبث برای سنجش هدف دوم انجام شد. 

 عاملی فاما فرنچ الگوی سهو برآورد مقطعی قیمت عوامل در  GRS( نتایج آزمون 9جدول )
iR – fR  =iα  +βi,mλ(Rf –Rm ) +smbβi,smbλ+hmlβi,hmlλ  +ie 

 نتایج آزمون سری زمانی 

میانگین مطلق سایز آلفاها در  
 مرحلۀ سری زمانی 

درصد معناداری آلفاها در  3/ 429
 مرحلۀ سری زمانی 

80% 

 GRS 000 /0 معناداری آمارۀ  GRS 819 /2917آمارۀ 
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33 بررسی الگو های برآورد بازده موردانتظار شرکت های پذیرفته شده در بورس  ...

 نتایج آزمون مقطعی 

 سطح معناداری  tآمارۀ  انحراف معیار  ضریب  متغیر

α 191 /3 183 /0 423 /17 000 /0 

) fR - mβ(R 030 /0 055 /0 542 /0 591 /0 

β(SMB) 055 /0 238 /0 232 /0 817 /0 

β(Hml) 722 /0 - 285 /0 531 /2 - 016 /0 

 2/ 178 آمارۀ دوربین واتسون 
 0/ 359 ضریب تعیین 

 0/ 265 شدهتعیین تعدیل ضریب 

 F 0075/0معناداری آمارۀ  F 814 /3آمارۀ 

 
موارد معنادار است. با توجه    %80بوده است که در    429/3های سری زمانی، میانگین مطلق آلفا برابر با  در نتایج مربوط به رگرسیون 

شود. در عاملی فاما و فرنچ، فرضیۀ برابری عرض از مبدأ با صفر رد میدر الگوی سه  GRS به توزیع آلفاها و با معناداری آمارة  
آمده، دستشود. براساس نتایج بهاستفاده می  α=05/0در سطح خطای    tعاملی، برای بررسی روابط از آمارة  سهآزمون مقطعی الگوی  

شود. صفربودن ضرایب  رد می  Prob>05/0نیز با    SMBβ  معنادار نیست. معناداری عامل  α=05/0در سطح    β(Rf –Rm )ضریب  
گذاری کند. سطح  ن عامل قادر نیست صرف ریسک سهام را قیمتدهد قیمت عامل مدنظر صفر است و آدر این الگو نشان می

است. میزان ضریب    HMLکنندة معناداری قیمت  است که بیان  0/ 016برابر با    α=0/ 05در سطح خطای    HMLβمعناداری ضریب  
و به ازای یک  دهد  است که رابطۀ منفی بین این ضریب و صرف ریسک سهام را نشان می   -722/0برآوردشدة این عامل برابر با  

با سطح معناداری   Fیابد. معناداری آمارة  کاهش می  722/0بودن سایر عوامل به اندازة  واحد افزایش در آن، مازاد بازده به شرط ثابت
تعیین   0/ 007 میزان ضریب  اندازه،  و  بازار  بازده  متغیرهای  معنادارنبودن  به  توجه  با  است.  رگرسیون  الگوی  معناداری  بر  مبنی 

 دادنی است.  از تغییرات صرف ریسک سهام توسط رگرسیون برآوردشده، توضیح %26کند که حدود شده بیان میتعدیل

 عاملی فاما فرنچ و برآورد مقطعی قیمت عوامل در الگوی پنج  GRS( نتایج آزمون 10جدول )
iR – fR  =iα  +(Rf –Rm )βi,mλ +smbβi,smbλ+hmlβi,hmlλ+rmwβi,rmwλ +cmaβi,cmaλ  +ie 

 نتایج آزمون سری زمانی 

میانگین مطلق سایز آلفاها در مرحلۀ 
 سری زمانی 

درصد معناداری آلفاها در مرحلۀ   3/ 523
 سری زمانی 

80% 

 GRS 000 /0 معناداری آمارۀ  GRS 834 /1141آمارۀ 

 نتایج آزمون مقطعی 

 سطح معناداری  tآمارۀ  انحراف معیار  ضریب  متغیر

α 288 /3 161 /0 328 /20 000 /0 

) fR - mβ(R 096 /0 061 /0 571 /1 126 /0 

β(SMB) 387 /0 - 209 /0 848 /1 - 074 /0 

β(Hml) 494 /0 - 232 /0 131 /2 - 041 /0 

β(Rmw) 020 /0 - 183 /0 110 /0 - 132 /0 

در نتایج مربوط به رگرسیون های سری زمانی، میانگین مطلق آلفا برابر با 3/429 بوده است که در 80% موارد 
معنادار است. با توجه به توزیع آلفاها و با معناداری آمارة  GRS در الگوی سه عاملی فاما و فرنچ، فرضیۀ برابری 
عرض از مبدأ با صفر رد می شود. در آزمون مقطعی الگوی سه عاملی، برای بررسی روابط از آمارة t در سطح 
معنادار   α=0/05 در سطح   )Rm – Rf(β به دست آمده، ضریب  نتایج  براساس  استفاده می شود.   α=0/05 خطای 
نیست. معناداری عامل  βSMB نیز با Prob<0/05 رد می شود. صفربودن ضرایب در این الگو نشان می دهد 
قیمت عامل مدنظر صفر است و آن عامل قادر نیست صرف ریسک سهام را قیمت گذاری کند. سطح معناداری 
ضریب βHML در سطح خطای α=0/05 برابر با 0/016 است که بیان کنندة معناداری قیمت HML است. 
میزان ضریب برآوردشدة این عامل برابر با 0/722- است که رابطۀ منفی بین این ضریب و صرف ریسک سهام 
را نشان می دهد و به ازای یک واحد افزایش در آن، مازاد بازده به شرط ثابت بودن سایر عوامل به اندازة 0/722 
کاهش می یابد. معناداری آمارة F با سطح معناداری 0/007 مبنی بر معناداری الگوی رگرسیون است. با توجه به 
معنادارنبودن متغیرهای بازده بازار و اندازه، میزان ضریب تعیین تعدیل شده بیان می کند که حدود 26% از تغییرات 

صرف ریسک سهام توسط رگرسیون برآوردشده، توضیح دادنی است. 
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جدول )10( نتایج آزمون GRS و برآورد مقطعی قیمت عوامل در الگوی پنج عاملی فاما فرنچ

 

 نتایج آزمون مقطعی 

 سطح معناداری  tآمارۀ  انحراف معیار  ضریب  متغیر

α 191 /3 183 /0 423 /17 000 /0 

) fR - mβ(R 030 /0 055 /0 542 /0 591 /0 

β(SMB) 055 /0 238 /0 232 /0 817 /0 

β(Hml) 722 /0 - 285 /0 531 /2 - 016 /0 

 2/ 178 آمارۀ دوربین واتسون 
 0/ 359 ضریب تعیین 

 0/ 265 شدهتعیین تعدیل ضریب 

 F 0075/0معناداری آمارۀ  F 814 /3آمارۀ 

 
موارد معنادار است. با توجه    %80بوده است که در    429/3های سری زمانی، میانگین مطلق آلفا برابر با  در نتایج مربوط به رگرسیون 

شود. در عاملی فاما و فرنچ، فرضیۀ برابری عرض از مبدأ با صفر رد میدر الگوی سه  GRS به توزیع آلفاها و با معناداری آمارة  
آمده، دستشود. براساس نتایج بهاستفاده می  α=05/0در سطح خطای    tعاملی، برای بررسی روابط از آمارة  سهآزمون مقطعی الگوی  

شود. صفربودن ضرایب  رد می  Prob>05/0نیز با    SMBβ  معنادار نیست. معناداری عامل  α=05/0در سطح    β(Rf –Rm )ضریب  
گذاری کند. سطح  ن عامل قادر نیست صرف ریسک سهام را قیمتدهد قیمت عامل مدنظر صفر است و آدر این الگو نشان می

است. میزان ضریب    HMLکنندة معناداری قیمت  است که بیان  0/ 016برابر با    α=0/ 05در سطح خطای    HMLβمعناداری ضریب  
و به ازای یک  دهد  است که رابطۀ منفی بین این ضریب و صرف ریسک سهام را نشان می   -722/0برآوردشدة این عامل برابر با  

با سطح معناداری   Fیابد. معناداری آمارة  کاهش می  722/0بودن سایر عوامل به اندازة  واحد افزایش در آن، مازاد بازده به شرط ثابت
تعیین   0/ 007 میزان ضریب  اندازه،  و  بازار  بازده  متغیرهای  معنادارنبودن  به  توجه  با  است.  رگرسیون  الگوی  معناداری  بر  مبنی 

 دادنی است.  از تغییرات صرف ریسک سهام توسط رگرسیون برآوردشده، توضیح %26کند که حدود شده بیان میتعدیل

 عاملی فاما فرنچ و برآورد مقطعی قیمت عوامل در الگوی پنج  GRS( نتایج آزمون 10جدول )
iR – fR  =iα  +(Rf –Rm )βi,mλ +smbβi,smbλ+hmlβi,hmlλ+rmwβi,rmwλ +cmaβi,cmaλ  +ie 

 نتایج آزمون سری زمانی 

میانگین مطلق سایز آلفاها در مرحلۀ 
 سری زمانی 

درصد معناداری آلفاها در مرحلۀ   3/ 523
 سری زمانی 

80% 

 GRS 000 /0 معناداری آمارۀ  GRS 834 /1141آمارۀ 

 نتایج آزمون مقطعی 

 سطح معناداری  tآمارۀ  انحراف معیار  ضریب  متغیر

α 288 /3 161 /0 328 /20 000 /0 

) fR - mβ(R 096 /0 061 /0 571 /1 126 /0 

β(SMB) 387 /0 - 209 /0 848 /1 - 074 /0 

β(Hml) 494 /0 - 232 /0 131 /2 - 041 /0 

β(Rmw) 020 /0 - 183 /0 110 /0 - 132 /0 

β(Cma) 978 /0 - 269 /0 636 /3 - 001 /0 

 2/ 125 آمارۀ دوربین واتسون 
 0/ 570 ضریب تعیین 

 0/ 459 شدهضریب تعیین تعدیل 

 F 0003/0معناداری آمارۀ  F 139 /5آمارۀ 

  
موارد معنادار  %80است که در  523/3عاملی، میانگین مطلق آلفا برابر با های سری زمانی الگوی پنجدر نتایج مربوط به رگرسیون 

شود. در تحلیل ضرایب ، فرضیۀ مبنی بر برابری عرض از مبدأ با صفر رد میGRSاست. با توجه به توزیع آلفاها، با معناداری آمارة  
در    tشود. برای بررسی روابط، از آمارة  ، صفرنبودن ضرایب تعریف می1H، صفربودن ضرایب رگرسیون و  0Hرگرسیون مقطعی  

نتایج به   α=05/0سطح خطای   هر دو با سطح   SMBβو     β( Rf –Rm)آمده، معناداری عوامل  دستاستفاده شده است. براساس 
دهد قیمت عامل مدنظر صفر است و آن عامل قادر  نشان میرد شده است. صفربودن ضرایب در این الگو  0/ 05معناداری بیش از 

است که    041/0برابر با    α= 05/0در سطح خطای    HMLβگذاری کند. سطح معناداری عامل  نیست صرف ریسک سهام را قیمت
ین ضریب  است که رابطۀ منفی بین ا  -494/0است. میزان ضریب برآوردشدة این عامل برابر با    HMLکنندة معناداری قیمت  بیان

یابد. معناداری کاهش می   - 494/0دهد و به ازای یک واحد افزایش در آن، مازاد بازده به اندازة  و صرف ریسک سهام را نشان می 
است که   0/ 001شده، دارای سطح معناداری  در سطح معناداری تعریف  CMAβشود. ضریب  رد می 132/0با مقدار    RMWβضریب  

گذار برای دهد سرمایهاست. این میزان نشان می -0/ 978اداربودن این ضریب و مقدار آن برابر با کنندة معن، بیان1Hطبق فرضیۀ 
آمارة   معناداری  بازده خود خواهد داشت.  میزان  این عامل، کاهش چشمگیری در  به صفر    Fافزایش  نزدیک  با سطح معناداری 

بودن متغیرهای بازده بازار و اندازه و سودآوری، میزان ضریب بر معناداری کل رگرسیون داللت دارد. با توجه به معنادارن  0/ 000
 دادنی است. از تغییرات صرف ریسک سهام توسط رگرسیون برآوردشده توضیح %45کند که حدود شده بیان میتعیین تعدیل

را در هر دو الگو رد    برابری عرض از مبدأ با صفر  GRSدر مقایسۀ دو الگو با یکدیگر در مرحلۀ آزمون سری زمانی آلفا، آمارة  
شده از  ، افزایش ضریب تعیین تعدیلمکبثکند و درصد معناداری آلفاها در دو الگو برابر است. در مرحلۀ آزمون مقطعی فامامی
عاملی است. همچنین سطح معناداری  دهندة برتری نسبی الگوی پنجعاملی، نشاندر الگوی پنج  45/0عاملی به  در الگوی سه  26/0

عاملی بهبود یافته است. سطح معناداری ضریب مربوط به صرف  در الگوی پنج  0/ 0003عاملی به  در الگوی سه   0/ 0075از    Fآمارة  
ریسک بازار و اندازه در هر دو الگو رد شده است. ضریب ارزش در هر دو الگو معنادار است و رابطۀ منفی با مازاد بازده سهام دارد.  

گذاری، معنادار است و رابطۀ منفی با صرف ریسک امل سودآوری رد شده است و الگوی سرمایهعاملی، معناداری عدر الگوی پنج
 دهندگی هر دو الگوست. کنندة معناداری توضیحبیان Fسهام دارد. سطح معناداری آمارة 

 گیری و پیشنهادات  نتیجه

قوه و بالفعل الزم است که پژوهشگران عوامل تأثیرگذار  گیری سهامداران بالبر تصمیم  شرکت ها  با توجه به تأثیر بازده سهام         
  ارزش  به  دفتری  سودآوری، اندازه، ارزش   و  شرکت  بازده سهام  بیندهد که  نتایج پژوهش نشان می  بر بازده سهام را بررسی کنند.

  پرنوسان   های  شرکت  به  نسبت  نوسان  کم  های  شرکتو همچنین    .دارد  وجود  ارتباط  نوسان  کم هایگذاری شرکت  بازار و سرمایه
 . دارند بیشتری بازدهی
شود؛ بنابراین، شناسایی گذاران در بازارهای سرمایه تلقی میروی سرمایهترین مسائل پیش  بینی بازده سهام از مهمپیش         

های عاملی را مطرح و آزمون  گو عوامل تأثیرگذار بر بازده اهمیت بسزایی دارد. برای رسیدن به حداکثر بازده، همواره پژوهشگران ال

در نتایج مربوط به رگرسیون های سری زمانی الگوی پنج عاملی، میانگین مطلق آلفا برابر با 3/523 است که در 
80% موارد معنادار است. با توجه به توزیع آلفاها، با معناداری آمارة GRS، فرضیۀ مبنی بر برابری عرض از مبدأ 
با صفر رد می شود. در تحلیل ضرایب رگرسیون مقطعی H 0، صفربودن ضرایب رگرسیون و H 1، صفرنبودن 
ضرایب تعریف می شود. برای بررسی روابط، از آمارة t در سطح خطای α=0/05 استفاده شده است. براساس 
نتایج به دست آمده، معناداری عوامل )β)Rm – Rf  و βSMB هر دو با سطح معناداری بیش از 0/05 رد شده است. 
صفربودن ضرایب در این الگو نشان می دهد قیمت عامل مدنظر صفر است و آن عامل قادر نیست صرف ریسک 
با 0/041 است که  برابر   α=0/05 در سطح خطای βHML را قیمت گذاری کند. سطح معناداری عامل  سهام 
بیان کنندة معناداری قیمت HML است. میزان ضریب برآوردشدة این عامل برابر با 0/494- است که رابطۀ 
منفی بین این ضریب و صرف ریسک سهام را نشان می دهد و به ازای یک واحد افزایش در آن، مازاد بازده به 
اندازة 0/494- کاهش می یابد. معناداری ضریب βRMW با مقدار 0/132 رد می شود. ضریب βCMA در سطح 
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این  معناداربودن  بیان کنندة   ،H 1 معناداری 0/001 است که طبق فرضیۀ  دارای سطح  تعریف شده،  معناداری 
ضریب و مقدار آن برابر با 0/978- است. این میزان نشان می دهد سرمایه گذار برای افزایش این عامل، کاهش 
چشمگیری در میزان بازده خود خواهد داشت. معناداری آمارة F با سطح معناداری نزدیک به صفر 0/000 بر 
معناداری کل رگرسیون داللت دارد. با توجه به معنادارنبودن متغیرهای بازده بازار و اندازه و سودآوری، میزان 
ضریب تعیین تعدیل شده بیان می کند که حدود 45% از تغییرات صرف ریسک سهام توسط رگرسیون برآوردشده 

توضیح دادنی است.

در مقایسۀ دو الگو با یکدیگر در مرحلۀ آزمون سری زمانی آلفا، آمارة GRS برابری عرض از مبدأ با صفر را در 
هر دو الگو رد می کند و درصد معناداری آلفاها در دو الگو برابر است. در مرحلۀ آزمون مقطعی فامامکبث، افزایش 
ضریب تعیین تعدیل شده از 0/26 در الگوی سه عاملی به 0/45 در الگوی پنج عاملی، نشان دهندة برتری نسبی 
الگوی پنج عاملی است. همچنین سطح معناداری آمارة F از 0/0075 در الگوی سه عاملی به 0/0003 در الگوی 
پنج عاملی بهبود یافته است. سطح معناداری ضریب مربوط به صرف ریسک بازار و اندازه در هر دو الگو رد شده 
است. ضریب ارزش در هر دو الگو معنادار است و رابطۀ منفی با مازاد بازده سهام دارد. در الگوی پنج عاملی، 
معناداری عامل سودآوری رد شده است و الگوی سرمایه گذاری، معنادار است و رابطۀ منفی با صرف ریسک سهام 

دارد. سطح معناداری آمارة F بیان کنندة معناداری توضیح دهندگی هر دو الگوست.
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نتیجه گیری و پیشنهادات

با توجه به تأثیر بازده سهام شرکت ها بر تصمیم گیری سهامداران بالقوه و بالفعل الزم است که پژوهشگران 
و  شرکت  سهام  بازده  بین  که  می دهد  نشان  پژوهش  نتایج  کنند.  بررسی  را  سهام  بازده  بر  تأثیرگذار  عوامل 
و  دارد.  ارتباط وجود  نوسان  بازار و سرمایه گذاری شرکت هاي کم  ارزش  به  ارزش دفتري  اندازه،  سودآوري، 

همچنین شرکت های کم نوسان نسبت به شرکت های پرنوسان بازدهی بیشتری دارند.

پیش بینی بازده سهام از مهم ترین مسائل پیش  روی سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه تلقی می شود؛ بنابراین، 
پژوهشگران  همواره  بازده،  حداکثر  به  رسیدن  برای  دارد.  بسزایی  اهمیت  بازده  بر  تأثیرگذار  عوامل  شناسایی 
الگو های عاملی را مطرح و آزمون کرده اند. عملکرد الگوی سه عاملی و الگوی پنج عاملی فاما فرنچ در بورس 
اوراق بهادار تهران بررسی شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، توانایی دو الگو در مرحلۀ آزمون آلفا به صورت 
مشابه گزارش شده است. در حالی که موفقیت الگوی پنج عاملی نسبت به الگوی سه عاملی در مرحلۀ آزمون 
مقطعی فاما مکبث در سطح سهام انفرادی تأیید شده است. ضمن اینکه در الگوی سه عاملی معناداری عوامل 
صرف ریسک بازار و اندازه رد شده است و تنها عامل ارزش معنادار است. در الگوی پنج عاملی نیز عوامل صرف 
ریسک بازار و اندازه معنادار نیست. عوامل ارزش و الگوی سرمایه گذاری، معنادار است و رابطۀ منفی با مازاد بازده 

سهام دارد. عامل مربوط به سودآوری نیز قیمت گذاری نشده است.

بنابراین الگوی پنج عاملی و ورود متغیرهای جدید آن به الگو های برآورد بازده موردانتظار در بورس اوراق بهادار 
تهران، با موفقیت نسبی آزمون شده است و پیشنهاد می  شود در تحلیل بازده موردانتظار، به عوامل ارزش و الگوی 
این عوامل و بهبود  به معناداری  با توجه  الگوی فکری سرمایه  گذاران توجه شود. همچنین  سرمایه  گذاری در 
نتایج الگوی پنج  عاملی نسبت به الگوی سه عاملی، از الگوی پنج عاملی در تحلیل بازده موردانتظار استفاده شود.

برپایه نتایج مطرح شده پیشنهاد می گردد که کلیه سرمایه گذاران، شرکت  های سرمایه گذاری، تحلیل گران 
بر  ایران، برای بررسی دقیق تر عوامل موثر  بازارهای مالی  بازار سرمایه و همچنین دیگر مشارکت کنندگان 
جریان عملکرد قیمتی سهام، به نقش نقد شوندگی و اطالعاتی نظیر جایگاه قرارگیری شرکت ها در سطوح نقد 
شوندگی توجه کافی مبذول نمایند. همچنین با در نظر گرفتن متغیرهای مالی به نقش و تأثیر متغیرهایی از قبیل 
متغیرهای کالن اقتصادی نیز توجه نمایند. و برای پژوهش های آتی پیشنهاد می شود که محققان به بررسی 
نقش متغیرهایی از قبیل چولگی و گشتاورهای باالی ریسک نقد شوندگی که اخیراً در زمینه قیمت گذاری ها به 

آن توجه شده است بپردازند.
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ایران و کم  بودن تعداد شرکت  هایی است که به  طور  بازار سرمایۀ  از محدودیت  های این پژوهش نوپا بودن 
پیوسته اطالعات   آنها در دسترس است که این امر ممکن است بر نتایج پژوهش تأثیر بگذارد.

به منظور دستیابی به مدلی جامع تر و سازگارتر با شرایط بورس اوراق بهادار تهران به پژوهشگران پیشنهاد 
می شود که افزون بر متغیرهای مدل های این پژوهش، از متغیرهای کالن اقتصادی نیز استفاده کنند.
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