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Abstract
Objective: There is a large theoretical literature regarding stock market manipulation.
However, empirical evidence of manipulation remains scare especially in emerging
markets like Iran. So, it is vital to detect and prevent. Manipulation distorts prices,
thereby reducing market efficiency and harms public confidence. Distorted prices
increase market volatility and risk. This study empirically investigates which firms are
more susceptible to successful deceptive manipulation.
Methods: We collect the data set consisting of manipulation cases of entering spoofing
order in Iranian stock market in two periods. In the first three-month period, the index
was downward and in the second one, it was upward. Panel Logit regression was used to
determine and interpret results.
Results: The regression results showed that small firms, with high trade volume, low
information transparency, high information asymmetry and high volatility are more prone
to stock price manipulation. Indeed, there is an inverse relationship between manipulation
and fluctuation index.
Conclusion: Index change is an effective variable on stock manipulation. Manipulation is
more probable in bear market, because most of the stocks are upward in bullish markets
and there are fewer motives for stock manipulation.
Keywords: Price manipulation, Spoofing order, Information asymmetry, Market trend,
Corporate governance.
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چکیده
هدف :در پژوهشهای بسیاری به بحث دستکاری قیمت بهصورت نظری پرداخته شده ،اما شکل تجربی این بحث بهویژه در بازارهای
نوظهور همانند ایران ،کمتر بررسی شده است .از این رو ،توجه به این موضوع و شناسایی راههای پیشگیری از آن ،ضروری است .این
پدیده سبب تغییر غیرطبیعی قیمت سهام شرکتها شده و به بیاعتمادی بین سرمایهگذاران منجر می شود .تغییرات غیرطبیعی قیمت
سهام ،به افزایش نو سان های بازار سهام و ری سک بی شتر آن منجر می شود .در این پژوهش به طور تجربی به برر سی و شنا سایی
شرکتهای مستعد دستکاری قیمت در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است.
روش :برای اجرای این پژوهش از نمونه های دستکاری قیمت به روش ورود سفارش اغواکننده در بازار سهام ایران برای دو دوره سه
ماهه (یک دوره صعودی شاخص و یک دوره نزولی) ا ستفاده شده ا ست .رو شی که برای آزمون و تجزیه و تحلیل دادهها بهکار رفته،
رگرسیون پنل الجیت است.
یافته ها :نتایج نشااان می دهد شاارکتهای کوچک با حجم معامالت باال ،شاافافیت اطالعاتی اند  ،نوسااان بازدهی باال و با سااابقه
دستکاری در گذشته ،برای دستکاری قیمت مستعدترند .همچنین دستکاری قیمت با تغییرات شاخص بازار رابطه معکوس دارد.
نتیجه گیری :تغییرات شاخص بازار متغیر تأثیرگذاری بر احتمال د ستکاری قیمت ا ست .احتمال وقوع د ستکاری قیمت در بازارهای
رکودی ،به دلیل م شکل بودن ک سب بازدهی در آنها ،بی شتر ا ست ،زیرا در بازارهای صعودی که اغلب سهم ها با ر شد قیمت مواجه
میشوند ،انگیزه کمتری برای این نوع اقدامات وجود دارد.
کلیدواژهها :دستکاری قیمت ،سفارش اغواکننده ،عدم تقارن اطالعاتی ،روند بازار ،حکمرانی شرکتی.
استناد :ندیری ،محمد؛ علوی نسب ،سید محمد؛ پیمانی ،مسلم؛ ربیعی ،ریحانه ( .)7931بررسی و تحلیل تأثیر برخی عوامل مؤثر بر
دستکاری قیمت در بازار سهام ایران .فصلنامه تحقیقات مالی.930 -901 ،)9(02 ،
--------------------
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مقدمه

دستکاری بازار موضوعی است که در تحقیقات تجربی کمتر بررسی شده ،ولی در بازارهای نوظهور مبحث قابل مناقشهای
است .امکان پذیری دستکاری قیمت ،موضوعی است که برای قوانین معامالت و کارایی بازار اهمیت فراوانی دارد.
قانونگذاران اوراق بهادار عموماً از دستکاری بازار پیشگیری میکنند؛ چرا که دستکاری ،به عدم توازن قیمت اوراق بهادار
منجر شده و فرایند کشف قیمت را تحت تأثیر قرار میدهد .در بازارهای نوظهور ،سهام برخی شرکتها عمق کمتری داشته
و برای دستکاری قیمت مستعدترند (لی ،اوم ،پار .)0279 ،7
دستکاری بازار برای بازارهای سهام و فعاالن آن خسارتآور است .این اقدام موجب بیاعتمادی سرمایهگذاران شده و
آنها را نسبت به مشارکت در بازارها بیمیل میکند .همچنین بر نقدشوندگی خدشه وارد کرده و هزینههای معامالت را
افزایش میدهد و میتواند هزینه سرمایه شرکتهای فهرست شده در آن بازارها را افزایش دهد .دستکاری ،قیمتها را
بهصورت غیرعادی تغییر داده و کارایی بازار را کاهش میدهد و میتواند موجب زیانهای اقتصادی سنگین منبعث از
تخصیص غیرعادی منابع شود و در آینده به ایجاد بیاعتمادی بین سرمایهگذاران بینجامد .تغییرات غیرطبیعی قیمت سهام،
به افزایش نوسانهای آن بازار و ریسک بیشتر منجر میشود (پیرونگ.)7332 ،0
با وجود اثرهای مخرب و هزینههای قانونگذاری بحث دستکاری قیمت ،این موضوع بهصورت نظری و مطالعاتی
کمتر بررسی شده است؛ ولی در دنیای واقعی ،توجه به آن و شناسایی راههای پیشگیری از آن ضروری به نظر میرسد.
دستکاری قیمت در بازارهای نوظهور اهمیت بیشتری دارد .در مقایسه با بازارهای پیشرفته ،بازارهای نوظهور بر اساس
شاخصهای حمایت اند از سرمایهگذاران و قوانین و دستورالعملهای نه چندان دقیق برای اوراق بهادار شناخته میشوند
(هانگ و چنگ.)0279 ،9
در بازارهای پیشرفته ،دستکاری اغلب به روشهای مخفی انجام میشود و به سادگی قابل شناسایی نیست .گرچه
فعالیتهای دستکاریکننده بازار در بازارهای بزرگ و پیشرفته رو به کاهش گذاشته ،در بازارهای مالی کوچک و نوظهور
موضوع جدی و قابل پیگیری است (هانگ ،چن ،چگ.)0221 ،3
در ایران با وجود دستورالعملهایی برای جلوگیری از دستکاری قیمت ،پژوهشی در خصوص بررسی دستکاری قیمت
به روش ورود سفارش اغواکننده انجام نشده است .از این رو ،در بازار سرمایه ایران ضرورت بررسی موضوع دستکاری قیمت
و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر دستکاری قیمت احساس میشود .در پژوهشهای صورت گرفته ،عمدتاً از مفهوم بازده
غیرعادی سهام بهمنظور تعیین دستکاری قیمت استفاده شده و بر این اساس ،به ارائه مدل بهینهای برای پیشبینی این
نوع دستکاری پرداخته شده است .در تعدادی از این پژوهشها نیز ازدیدگاه خبرگان بازار برای شناسایی دستکاری بهره برده
شده است .تمایز این پژوهش با موارد پیشین ،در انتخاب متغیر وابسته دستکاری قیمت بهصورت ورود سفارش

اغواکننده2

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
4. Haung, Chen, Cheng
5. Spoofing

1. Lee, Eom, Park
2. Pirrong
3. Haung. Cheng
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و بررسی تأثیر روند صعودی و نزولی بر افزایش احتمال دستکاری قیمت و استفاده از متغیرهای عدم تقارن اطالعاتی و
حاکمیت شرکتی در مدل است.
پیشینه نظری پژوهش

دستکاری ،موضوع مهمی برای بازارهای نوظهور و توسعهیافته است .قیمتهای سهام باید از سوی بازار و بدون هرگونه
دخالتی تعیین شود .از آنجا که سرمایهگذاران قیمت سهام را با در نظر گرفتن تمام اطالعات مربوط به آن ارزشگذاری
میکنند ،قیمتهای بازار منعکسکننده قضاوت عموم سرمایهگذاران درباره ارزش سهام بوده و بهصورت قیمت منصفانه
پذیرفته میشود .یکی از روشهای تغییر قیمت سهام ،دستکاری قیمت است .دستکاری قیمت به هر نوع اقدامی گفته
میشود که قیمت سهام را بهصورت مصنوعی تحت تأثیر قرار دهد (مؤذنی و اسدالهی.)0279 ،7
دستکاری بازار اوراق بهادار با تغییر غیرمنصفانه قیمت اوراق بهادار برای ایجاد قیمتهای مصنوعی ،اعتماد عمومی
را خدشهدار میکند؛ به همین دلیل در اغلب سیستمهای قانونگذاری دستکاری ممنوع شده است .طی دهههای متمادی،
قانونگذاران بازار سرمایه برای کنترل دستکاری تالشهای روزافزونی انجام دادهاند .دستکاری قیمت و نقش انکارناپذیر
کارگزاران در بازار سرمایه طی سالهای گذشته ،موضوع واجد اهمیت برای فعاالن بازار و دولت بوده و مبحثی است که
نقش زیادی در کارایی بازار دارد (ایمیسکر و تاس.)0279 ،0
تعریف و بیان مفهوم دستکاری بازار ،برخالف تبیین روشهای دستکاری ،اهداف و طرفهای درگیر آن ،دشوار است.

به همین دلیل ،در عمل و در اغلب موارد ،دستکاری را براساس روشها و اهداف آن تعریف میکنند .دستکاری بازار «عمل
آگاهانه بهمنظور تشویق دیگران به خرید سهام یا تغییر قیمت بهصورت ساختگی» یا «کنترل قیمت اوراق بهادار با استفاده
از معامالت ساختگی» تعریف شده است .دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا ،دستکاری را ترفندی کمابیش هنرمندانه میداند.
بهطور کلی دستکاری بازار به فعالیتهایی اطالق میشود که به هر طریق ممکن ،کارکرد آزادانه عرضه و تقاضای بازار را
دچار اخالل کند و به خلق قیمتهای ساختگی و نمایش کاذبی از فعالیت بازار سهام و در نهایت گمراه ساختن فعاالن بازار
منتهی شود (گلدواسر .)7333 ،9ورود سفارش اغواکننده که در این پژوهش برای بررسی انتخاب شده ،نوعی دستکاری
قیمت است که شامل ورود سفارشهای غیرواقعی با هدف ترغیب سایر بازیگران بازار به ورود سفارش بوده که با لغو
سفارشهای غیر واقعی ،و ورود سفارش در سمت مقابل بازار همراه میشود .ورود سفارش اغواکننده ،عموماً بهصورت
الگویی تعریف میشود که در آن معاملهگر به ورود و حذف فوری سفارشی میپردازد که هرگز قصد اجرای آن را ندارد.
چنین سفارشی میتواند موجب افزایش یا کاهش قیمتها شود ،به این دلیل که میتواند به تغییر ظاهر عرضه و تقاضا منجر
شده و بسیاری از بازیگران بازار استراتژی خود را روی فهم از عرضه و تقاضا در سطوح قیمتی مختلف قرار دهد (کانلوس
و همکاران.)0271 ،3
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
3. Goldwasser
4. Canellos and et als.

1. Moazeni, Asadollahi
2. Imisiker, Tas
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ال در مراحل اولیه رشد بازارها و در شرایطی رخ میدهد که بازار به برخی کمبودهای ساختاری دچار
دستکاری معمو ً
است .این موضوع در بازارهایی که عرضه و تقاضای محدودی دارند ،نمود بیشتری مییابد؛ بهویژه در مواردی که فعاالن
بازار درباره ساختار بازار اطالعات کافی نداشته یا قوانین به خوبی تعریف نشده باشند و نظارت کافی بر اجرای آنها نیز صورت
نگیرد .با رشد و گسترش بورس اوراق بهادار و استفاده از ابزارهای مشتق از آن ،تمایل و امکان دستکاری با استفاده از
شیوههای جدید نیز قوت میگیرد .برای مثال قیمت اوراق بهادار ممکن است بهمنظور تأثیرگذاری بر قرارداد اختیار معامله
مرتبط با آن دستکاری شود و طرف دیگر ،قرارداد و سهامدارانی را که با قیمتهای دستکاری شده مواجهاند ،متضرر کند
(می ،وو و جو.)0223 ،7
بیتردید هدف نهایی متخلفان از دستکاری بازار ،بهدست آوردن سود است ،اما برای رسیدن به این مقصود ،اهداف
میانی خاصی را پیگیری میکنند که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره میشود (گزارش کمیته فنی سازمان بینالمللی
کمیسیونهای اوراق بهادار:)0279 ،0


تأثیرگذاری بر قیمت اوراق بهادار یا ابزارهای مشتق از آن ،بهمنظور فراهم آوردن امکان خرید در قیمتهای
پایینتر و فروش در قیمتهای باالتر؛



تأثیرگذاری بر قیمت سهامی که در قرارداد اختیار معامله وجود دارد ،بهمنظور عدم سودآوری معامله برای طرف
دیگر قرارداد و انصراف وی از اجرای قرارداد؛



تأثیرگذاری بر قیمت پذیرهنویسی عمومی یا غیرعمومی سهام؛

 تحت تأثیر قرار دادن نرخ تبدیل 9سهام بهمنظور بهدست آوردن سهم بیشتر در شرکت؛


تأثیرگذاری بر قیمت سهام بهمنظور تحت تأثیر قراردادن قیمت آن در معامالت عمده؛



تأثیرگذاری بر قیمت یا نرخ تبدیل در ارتباط با ادغام شرکتها؛



ترغیب یا تحذیر افراد به پذیرهنویسی ،خرید یا فروش سهام و یا حق تقدم خرید آن؛



تأثیرگذاری بر توصیههای مالی و سرمایهگذاری بهمنظور هدایت افکار عمومی

دستکاری قیمت هم در بازارهای توسعه یافته و هم بازارهای نوظهور اتفاق میافتد ،ولی مسئله مهمتری برای بازارهای
نوظهور است؛ حتی در بازارهای مالی بالغ و قانونگذاری شده نظیر ایالت متحده آمریکا ،شواهدی از دستکاری قیمت به
اثبات رسیده است آگاروال و وو.)0221( 3
پیشینه تجربی

آلن و گیل )7330( 2و جارو )7330( 1نخستین محققانی بودند که به مطالعه دستکاری قیمت پرداختند .آنها نشان دادند،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
4. Aggarwal, Wu
5. Allen, & Gale
6. Jarrow

1. Mei, Wu, & Zhou
2. Technical Committee of the International
Organization of Securities Commissions
3. Conversion
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زمانی که بازار نمیداند سرمایهگذاران دستکاریکننده قیمت دارنده اطالعات نهانی هستند یا خیر و افرادی که اطالعات
نهانی ندارند ،میتوانند از دستکاری قیمت ،سود کسب کنند .جارو بررسی کرد که آیا یک معاملهگر بزرگ میتواند قیمت
سهام را متأثر کرده و با اقدام به معامله دستکاریکننده قیمت ،سود بدون ریسکی کسب کند .محققان دیگری نیز به مطالعه
امکانپذیر بودن دستکاری قیمت سودآور در بازار سهام و سایر اشکال متفاوت بازارها پرداختند .کومار و سپی)7330( 7
امکانپذیری دستکاری در بازارهای آتی را مطالعه کردند .ون بومل )0229( 0به توسعه مدلی برای بررسی دستکاری بر پایه
اطالعات در بازار سهام پرداخت .وی مدل بازی شایعه را توسعه داد .در این مدل ،اطالعات غیردقیق به روشی منتشر
میشود که گروهی از پیرویکنندگان را تحت تأثیر قرار میدهد و به تغییر قیمت بازار برای انتفاع شایعهسازان میانجامد.
چاکرابورتی و ییلماز )0223( 9مدلی را توسعه دادند که نشان میداد دارندگان اطالعات نهانی ،چگونه باید معامله کنند تا به
دستکاری بازار منجر شود.
در مطالعات تجربی دیگری بررسی شده است که افراد دستکاریکننده قیمت در تأثیرگذاری بر قیمت موفق بودهاند
و آیا از فعالیتهایشان سودی کسب کردهاند یا خیر .فلکسین و پلی )7333( 3به بررسی دستکاری قیمت پایانی پرداختند.
خاجا و میان )0229( 2خصوصیات سهام شرکتی که دستکاری شده را در بازار سهام اصلی پاکستان بررسی کردند .آنها نشان
دادند که در بازار پاکستان ،کارگزاران به سودهای  22تا  32درصد باالتر از سرمایهگذاران خارجی دست مییابند و تصریح
کردند که دستیابی به این سود متفاوت ،از طریق اقدامات دستکاریکننده قیمت است .آگاروال و وو ( )0221مدلی را توسعه
دادند که به توصیف دستکاری بر پایه معامالت میپرداخت و از دادههای بازار سهام ایاالت متحده استفاده میکرد.
فیشمن و هاگرتی )7332( 1مدل تعادلی را توسعه دادند که به بررسی دستکاری بر مبنای اطالعات میپرداخت؛ جایی
که دارندگان اطالعات نهانی نامطلع با تظاهر به داشتن اطالعات و با افشای معامالت خود ،به کسب سود میپرداختند.
جان و نارایانان )7331( 1نشان دادند که قوانین افشای معامالت نهاد قانونگذار ،برای دارنده اطالعات نهانی انگیزهای
ایجاد میکند که در جهت اشتباه نسبت به اطالعات در دسترس ،به معامله اقدام کنند به این منظور که سایر سرمایهگذاران
را گمراه کنند .باگنولی و لیپمن )7331( 8به بررسی دستکاری قیمت بر مبنای اقدام با استفاده از تقاضای تصاحب پرداختند.
در مدل آنها ،دستکاریکننده قیمت ،سهام شرکت را تصاحب میکند ،سپس به اعالم تقاضای تصاحب میپردازد .این
موضوع به افزایش قیمت سهام شرکت منجر میشود .بنابراین ،دستکاریکننده قیمت قادر به فروش سهام خود با قیمت
باالتر خواهد بود .البته ،تقاضا پس از آن بهطور ناگهانی کاهش خواهد یافت.
برخی محققان به مطالعه تعدادی از روشهای دستکاری قیمت پرداختهاند .کامرتون ا فورد و پاتنینس )0279( 3به
مطالعه موارد دستکاری قیمت پایانی پرداختند .آنها با استفاده از نمونههایی از دستکاری قیمت پیگیری شده از سوی بورس
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
6. Fishman, & Haggerty
7. John, Narayanan
8. Bagnoli, & Lipman
9. Comerton-Forde, & Putnins

1. Kumar, Seppi
2. Van Bommel
3. Chakraborty, Yilmaz
4. Felixon, & Pelli
5. Khwaja, & Mian
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ایاالت متحده آمریکا و کانادا ،شاخصی از احتمال و شدت دستکاری قیمت پایانی ایجاد کردند .استدالل آنها این بود که
برای تشخیص قیمت پایانی دستکاری شده از رفتار معامالتی عادی ،میتوان از بازدهی ،شکاف قیمتی ،فراوانی معامالت
و بازگشت بازده استفاده کرد .آلن ،لیتوو ،می )0221( 7به بررسی موارد دستکاری در بازار کاال و سهام از سال  7819تا
 7382پرداختند و تصریح کردند که سرمایهگذاران بزرگ و دارندگان اطالعات نهانی ،دارای نوعی قدرت بازاری هستند که
به آنها اجازه دستکاری قیمت را داده و سبب افزایش نوسان آن سهم میشوند.
نوپن ،ری ،ویتاناژ ،وراراگاوان )0271( 0در پژوهشی با عنوان «دستکاری مبتنی بر معامله :فراتر از موارد تحت پیگرد
قرار گرفته» به بررسی دستکاری قیمت در عرضههای اولیه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در بسیاری از عرضههای
اولیه ،دستکاری مبتنی بر معامله در حجم باال مشاهده میشود.
زیر ساز ( )7981در پایاننامهای با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر دستکاری قیمت سهام و ارائه الگویی برای
پیشبینی آن در بورس اوراق بهادار تهران» مدلی برای پیشبینی دستکاری ارائه داد .وی در این تحقیق تالش کرد با
بهرهمندی از خبرگان بازار ،از بین  19شرکت که طی سالهای  7987تا پایان  7983در برخی مقاطع نوسانهای شدیدی
را در قیمت سهام و حجم معامالت تجربه کردهاند ،آنهایی که به دستکاری قیمت اقدام کردهاند را شناسایی کند .در ادامه،
رابطه متغیرهای نسبت  ،P/Eاندازه شرکت ،ترکیب سهامداران ،نقدشوندگی و شفافیت اطالعات با دستکاری را با استفاده
از مدل رگرسیون لجستیک باینری بررسی کرد و در نهایت از این طریق مدلی برای پیشبینی وقوع دستکاری در بورس
اوراق بهادار تهران ارائه داد .این تحقیق نشان داد اگرچه رابطه معناداری بین نسبت  ،P/Eاندازه شرکت ،نقدشوندگی و
ترکیب سهامداران با دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در این دوره خاص وجود ندارد ،پایین بودن شفافیت
اطالعات مؤثرترین عاملی است که موجب میشود دستکاریکنندگان بازار به دستکاری قیمت سهام یک شرکت در بورس
اوراق بهادار تهران اقدام کنند .وجه تمایز پژوهش حاضر ،در تعریف متفاوت متغیر دستکاری قیمت استخراج شده از اطالعات
سفارشهای وارد شده در هر سهم است.
فالحشمس ،کردلوئی و رشنو ( )7937در پژوهشی با عنوان «بررسی دستکاری قیمتها در بورس اوراق بهادار تهران
با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان» به ارائه مدلی برای پیشبینی دستکاری قیمت پرداختند .در این پژوهش از معیار
بازدهی غیرعادی منفی پس از بازدهی غیرعادی مثبت برای شناسایی سهام دستکاری شده استفاده شده است .وجه تمایز
پژوهش حاضر نسبت به این پژوهش ،در تعریف نوع متفاوتی از دستکاری قیمت است.
پوستفروش ،ناصر صدرآبادی و معینالدین ( )7933در پژوهشی با عنوان سنجش دستکاری قیمتها با استفاده از
مدلهای تحلیل ممیزی درجه دوم و الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی ،به مقایسه مدلهای مختلف سنجش دستکاری
برای ارائه بهترین مدل پیشبینی پرداختند .با توجه به نتایج بهدست آمده ،توانایی پیشبینی مدل تحلیل ممیزی درجه دوم
نسبت به مدل الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی بیشتر است.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
2. Neupane, Rhee, Vithanage, & Veeraraghavan

1. Allen, Litov, Mei
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شمس و عطایی ( )7932در پژوهشی با عنوان شناسایی دستکاری قیمت سهام از طریق مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک
ا شبکه عصبی و مدل  ،SQDFبه ارائه مدلی بهینه برای شناسایی دستکاری پرداختند .در این پژوهش از متغیرهای قیمت،
حجم معامالت و سهام شناور آزاد برای تطبیق نتایج مدل و دادههای واقعی از دستکاری قیمت استفاده شده است .نتایج
نشان داد که برای شناسایی دستکاری قیمت سهام و طبقهبندی شرکتها به دو گروه دستکاری شده و دستکاری نشده،
مدل  ANN-GAAدر مقایسه با مدل  SQDFFعملکرد بسیار بهتر و خطای بسیار کمتری دارد.

روششناسی پژوهش

روش استفاده شده برای تجزیه و تحلیل دادهها ،رگرسیون است و با توجه به اینکه متغیر وابسته مقادیر  2و  7اختیار میکند،
از نوع لوجیت محسوب میشود .جامعه آماری پژوهش را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
ایران شکل میدهد .نمونه این پژوهش بر اساس روش حذف سیستماتیک یا روش هدفمند بوده است؛ از این رو ،شرکتهایی
که حائز شرایط زیر بودند برای دو دوره سه ماهه تابستان ( 33/23/09تا  )33/21/00و زمستان سال  33/72/72( 7933تا
 )32/27/23انتخاب شدند:
 .7شرکتهایی که در تمام بازه زمانی این پژوهش ،در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران فعالیت داشتند.
 .0اطالعات آنها در دسترس باشد.
مبنای انتخاب دو دوره یاد شده ،شاخص نزولی و صعودی بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
خالصه آماره نمونههای انتخاب شده به شرح جدولهای  7و  0است.
جدول  .7خالصه آماره متغیرهای تحقیق در دوره اول
آماره

میانگین

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

تعداد مشاهدات

نوسان بازدهی

0/03

0/10

0/00

0/02

14516

ارزش بازار

28/48

33/95

25/21

1/67

14516

ارزش معامالت

19/66

27/44

8/18

2/31

14516

قیمت

4434/34

61482/00

707/00

5611/52

14516

عدم نقدشوندگی

0/00

0/00

0/00

0/00

14516

سهام شناور آزاد

23

68

3

13/64

14516

تمزکز مالکیت

0/70

0/98

0/00

0/19

14516

دستکاری قیمت

0/03

1

0/00

0/18

14516

بازدهی شاخص

0/00

0/01

-0/02

0/00

14516

اطالعرسانی بهموقع

83/40

100

-179/81

18/52

14516

قابل اتکا بودن

64/08

1350/61

0/00

43/61

14516

رتبه نهایی

76/96

330/33

7/47

20/14

14516
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جدول .2خالصه آماره متغیرهای تحقیق در دوره دوم
آماره

میانگین

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

تعداد مشاهدات

نوسان بازدهی

0/039

0/100

0/000

0/026

14111

ارزش بازار

28/714

33/552

25/074

1/712

14111

ارزش معامالت

21/083

28/461

7/081

2/433

14111

قیمت

4979/418

55098

680

5753/599

14111

عدم نقدشوندگی

0/000

0/000

0/000

0/000

14111

سهام شناور آزاد

22/478

70

1/000

14/053

14111

تمزکز مالکیت

1/091

94/97

0/000

5/982

14111

دستکاری قیمت

0/028

1

0/000

0/164

14111

بازدهی شاخص

0/005

0/031

-0/012

0/009

14111

اطالعرسانی بهموقع

83/555

100

15/023

18/148

14111

قابل اتکا بودن

61/989

99/908

0/000

32/612

14111

رتبه نهایی

76/366

99/670

10/574

19/493

14111

فرضیههای پژوهش

فرضیه  :7عدم تقارن اطالعاتی بر دستکاری قیمت تأثیر مستقیم دارد.
فرضیه  :0نوسان بازدهی بر دستکاری قیمت تأثیر مستقیم دارد.
فرضیه  :9تمرکز مالکیت بر دستکاری قیمت تأثیر معکوس دارد.
فرضیه  :3اندازه شرکت بر دستکاری قیمت تأثیر معکوس دارد.
فرضیه  :2جهت بازار (رونق و رکود بازار) بر دستکاری قیمت تأثیر معکوس دارد.
مدل و متغیرهای پژوهش

مدل رگرسیونی استفاده شده برای شناسایی عوامل شرکتی تأثیرگذار بر احتمال دستکاری قیمت و نقش حاکمیت شرکتی
بر احتمال دستکاری قیمت به شرح زیر است .فرضیههای پژوهش که به بررسی اثر عدم تقارن اطالعاتی ،وضعیت راهبری
شرکتی ،نوسان بازدهی و روند بازار بر احتمال دستکاری قیمت میپردازند با استفاده از مدل زیر سنجیده میشوند.
مدل )7

𝑡𝑖𝑞𝑖𝑙𝑙𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 𝑉𝑜𝑙𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑀𝑉𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑉𝑀𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑃𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐹𝐹𝑖𝑡 + 𝛽6
𝑡𝑖𝑒𝑡𝑎𝑟 + 𝛽7 𝑂𝐶𝑖𝑡 + 𝛽8 𝑅𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛽9 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑙𝑦𝑖𝑡 + +𝛽10
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽11 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 + 𝛽12 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒𝑖𝑡 + 𝛽13 𝑝𝑟𝑜𝑏−1 𝑖𝑡 +

تعریف متغیرهای مدل و نحوه محاسبه آنها در جدول  9درج شده است.
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جدول  .8متغیرهای پژوهش

متغیر

نحوه محاسبه

 :Volنوسان بازدهی ا مربوط به فرضیه دوم

لگاریتم نسبت کمترین قیمت به بیشترین قیمت

 :MVاندازه شرکت ا مربوط به فرضیه چهارم

لگاریتم ارزش بازار شرکت

 :VMارزش معامالت ا متغیر کنترل

لگاریتم ارزش ریالی

 :Pقیمت سهم ا متغیر کنترل

قیمت پایانی سهم

 :Illiqعدم نقدشوندگی ا متغیر کنترل

نسبت بازده روزانه سهم بر ارزش معامله آن روز در دوره بررسی ااا معیار
آمیهود

 :FFسهام شناور آزاد ا متغیر کنترل

استخراج از نرمافزار نظارت شده سازمان بورس

 :OCتمرکز مالکیت ا مربوط به فرضیه سوم
 :Probمتغیر دستکاری قیمت (ورود سفارش اغواکننده)

تعداد سهام سهامداران با بیش از پنچ در صد سرمایه شرکت /تعداد کل
سهام
مقدار  7در صاااورت وقوع دساااتکاری و مقدار  2در صاااورت عدم وقوع
دستکاری

 :Retبازدهی شاخص کل ا مربوط به فرضیه پنجم

بازده لگاریتمی شاخص کل

 :Rateرتبه شفافیت اطالعرسانی

استخراج از سامانه کدال بهصورت فصلی

 :Timelyاطالعرسانی بهموقع

استخراج از سامانه کدال بهصورت فصلی

 :Reliabilityقابل اتکا بودن اطالعات منتشر شده

استخراج از سامانه کدال بهصورت فصلی

 :Finalرتبه نهایی شفافیت اطالعرسانی ا مربوط به فرضیه اول استخراج از سامانه کدال بهصورت فصلی

انتظار میرود شرکتهایی با ویژگیهای مشخص برای دستکاری قیمت از سوی دستکاریکننده انتخاب شود.
شرکتهای با نوسان بیشتر ،برای دستکاری قیمت مستعدترند .اندازه شرکت نیز ،متغیر تأثیرگذاری بر جهت اطالعاتی است.
شرکتهای بزرگتر شفافیت اطالعاتی بیشتری دارند و تأثیر نهایی دستکاری قیمت بر این نوع شرکتها کمتر است .در
این پژوهش برای سنجش شفافیت اطالعرسانی از چهار معیار مختلف استفاده شده که این شاخصها بهصورت فصلی از
سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و از طریق سامانه اطالعرسانی کدال منتشر میشود .شاخص رتبه نهایی در فایل منتشر
شده ،اثرهای سه شاخص رتبه شفافیت اطالعرسانی ،اطالعرسانی بهموقع و قابل اتکا بودن اطالعرسانی ناشران را نشان
میدهد؛ به همین دلیل ،در پژوهش حاضر از این شاخص برای تفسیر نتایج استفاده میشود .در کنار این متغیرها ،حجم
معامالتی بیشتر ،به معاملهگران دستکاریکننده قیمت امکان میدهد که فعالیتهای دستکاریکننده را پنهان کنند .سطح
قیمت سهم نیز در تصمیم برای دستکاری قیمت اهمیت دارد .سرمایهگذاران کوچکی که اطالعات اندکی دارند ،به خرید
سهام با قیمت کمتر تمایل بیشتری داشته و در نتیجه فعالیتهای دستکاریکننده قیمت روی این نوع سهام بیشتر رخ
میدهد .رتبه شفافیت شرکت نیز بهعنوان عامل تأثیرگذار در ایجاد عدم تقارن اطالعاتی و در نهایت ،دستکاری قیمت
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شناخته میشود .ترکیب مالکیت سهام نیز به لحاظ تأثیر بر سهام شناور آزاد شرکت ،از عوامل اثرگذار بر دستکاری قیمت
است .برای محاسبه متغیرهای مربوط به حاکمیت شرکتی برای دوره اول ،از ترکیب سهامداران و هیئت مدیره مجمع سال
 33و برای دوره دوم از اطالعات مجمع سال  32استفاده شده است .برای استخراج متغیر دستکاری قیمت از تعریف ورود
سفارش اغواکننده به شرح زیر استفاده میشود.
ورود سفارش اغواکننده ،عموماً بهصورت الگویی تعریف میشود که در آن معاملهگر به ورود و حذف فوری سفارشی
میپردازد که هرگز قصد اجرای آن را ندارد .چنین سفارشی میتواند موجب شود قیمتها افزایش یا کاهش یابند ،به این
دلیل که میتواند موجب تغییر ظاهر عرضه و تقاضا شود و بسیاری از بازیگران بازار ،استراتژی خود را بر پایه فهمی قرار
میدهند که از عرضه و تقاضا در سطوح قیمتی مختلف کسب میکنند .لی ،اوم ،یانگ )0279( 7در پژوهشی مشابه در کره
جنوبی ،سفارش اغواکننده را بهصورت سفارش خرید یا فروش با اندازه دست کم دو برابر میانگین اندازه سفارش روز گذشته
و با قیمت معادل حداقل  1واحد متفاوت از قیمت بازار که با حذف سفارش اولیه سریع همراه است ،تعریف کردهاند .بهدلیل
محدودیت سیستم معامالت در ایران ،همه روزه سفارشهایی در ابتدای ساعت معامالت وارد سامانه معامالت میشود که
تمام این سفارشها اغواکننده تلقی نمیشوند؛ معیارهایی برای تفکیک این نوع سفارشها از سوی سازمان بورس اعمال
میشود و متغیر مربوطه با اعمال محدودیتهای فوق در کنار محدودیتهای اعمال شده از سوی لی و همکارانش محاسبه
شده است .این متغیر بهصورت روزانه محاسبه میشود و در صورت ورود سفارش اغواکننده مقدار  7و در غیر این صورت
مقدار صفر اخذ میکند.
با توجه به اینکه دستکاری قیمت در بازارهای نزولی احتمال بیشتری برای وقوع دارد؛ مدل فوق برای دو دوره زمانی
که در یکی ،شاخصهای بازار روند نزولی داشته (تابستان  )33و در دیگری ،شاخصهای بازار روند صعودی داشته (زمستان
 )33اجرا میشود.
یافتههای پژوهش

برای بررسی فرضیههای پژوهش از طریق مدل معرفی شده ،ابتدا موارد دستکاری قیمت به روش ورود سفارش اغواکننده
شناسایی شدند؛ سپس مقادیر مربوط به سایر متغیرهای پژوهش از اطالعات منتشر شده در سامانه کدال و سایت شرکت
بورس و اوراق بهادار تهران گردآوری شد .برای بررسی فرضیهها ،مدل اشاره شده در بخش قبل تخمین زده شد که نتایج
آن در جدول  3مشاهده میشود .با توجه به اینکه نتایج رگرسیون لوجیت بهصورت لگاریتمی است و نمیتوان ضرایب
مربوط به هر متغیر را بهصورت درصد تغییرات یا احتمال تفسیر کرد ،برای اندازهگیری مقدار تأثیر هر یک از متغیرهای فوق
بر احتمال دستکاری قیمت ،باید اثرهای نهایی هر متغیر محاسبه شده و این ضرایب تفسیر شوند .جدول  3اثرهای نهایی
متغیرهای بررسی شده را در کنار ضرایب لگاریتمی نشان میدهد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Lee, Eom, Kyong
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جدول  .3نتایج مدل
دوره اول

متغیر بررسی شده

ترکیب دو دروه

دوره دوم

ضریب

اثر نهایی ضریب

ضریب

اثر نهایی ضریب

ضریب

اثر نهایی ضریب

ارزش معامالت

2/972*

2/3233*

-2/21283*

-2/2127

2/7218

*2/7701

نوسان بازدهی

 2/0181*

 09/1219*

 3/1817*

 772/7233*

 3/2728*

 32/9723*

اندازه شرکت

 -2/3732*

 -2/9373*

 -2/2372

 -2/2721

 -2/0931*

 -2/0797*

قیمت سهم

-7/21 E-21

-7/8 E-22

-1/12 E-21

-390 E-21

-3/2E-21

سهام شناور آزاد

2/2213**

2/2213**

-2/2203

*2/2722

*2/2728

عدم نقدشوندگی

1/13 E +23

-

01177222

-

32317732

-

تمرکز مالکیت

*-2/1173

*-2/3229

-2/2201

2/2272

-2/2282

-2/2289

رتبه شفافیت اطالعاتی

*2/2272

*2/2277

2/2221

2/2228

*2/2273

*2/2273

اطالعرسانی بهموقع

*-2/2210

*-2/2222

2/2228

2/2229

-2/2201

-2/2201

قابل اتکا بودن اطالعرسانی

**-2/2201

**-2/2203

*-2/2292

-

*-2/2229

*-2/2223

رتبه نهایی

*-2/2211

*-2/2221

-2/2202

-2/220

*-2/2222

*-2/2222

وقفه متغیر دستکاری قیمت

*7/2930

*7/1932

*7/8792

*3/1132

*7/2987

*9/1212

تغییرات شاخص کل

*03/3008

*1/11 E +72

*-70/1192

*-2/333

*-70/8913

*-7

ضریب ثابت

*0/3983

*0/8103

-7/3081

-2/8933

**7/0333

**0/3820

ضریب تعیین مک فادن

*2/2312

*معناداری در سطح اطمینان  32درصد

*2/290981

-1/1 E-21
 2/2228

*2/239332

**معناداری در سطح اطمینان  32درصد 

فرضیه اول پژوهش که به بررسی تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر دستکاری قیمت میپردازد ،در دوره اول و ترکیب
دو دوره به تأیید میرسد ،اما در دوره دوم ارتباط معناداری بین متغیر عدم تقارن اطالعاتی و دستکاری قیمت مشاهده
نمیشود .نتایج این پژوهش تأییدکننده فرض تأثیر معکوس عدم تقارن اطالعاتی بر احتمال دستکاری قیمت است .ضریب
اثر نهایی این متغیر در دوره اول  2/2221و در حالت ترکیب دو دوره  2/22223است که بهمعنای کاهش  2/2221واحدی
و  2/22223واحدی احتمال دستکاری قیمت با افزایش یک واحدی رتبه شفافیت اطالعرسانی است .افزایش شفافیت
اطالعرسانی به سرمایهگذاران برای اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری اعتماد کافی میدهد .فیشمن و هاگرتی ( )7332در
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که دارندگان اطالعات نهانی غیرمطلع با تظاهر به داشتن اطالعات و با افشای معامالت
خود ،به کسب سود میپرداختند .جان و نارایانان ( )7331نیز نشان دادند که قوانین افشای معامالت نهاد قانونگذار ،برای
دارنده اطالعات نهانی انگیزهای ایجاد میکند که در جهت اشتباه نسبت به اطالعات در دست ،به معامله اقدام نمایند تا
سایر سرمایهگذاران را گمراه کنند.
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فرضیه دوم پژوهش مبنی بر ارتباط نوسان بازدهی با دستکاری قیمت ،در هر دو دوره و حالت ترکیب دو دوره تأیید
میشود .از آنجا که ضریب متغیر نوسان بازدهی مثبت بهدست آمده ،ارتباط بین احتمال دستکاری قیمت و نوسان بازدهی
مستقیم است و با افزایش نوسان بازدهی سهم ،احتمال دستکاری قیمت افزایش مییابد .مقدار آثار نهایی این سه متغیر در
هر یک از دورههای بررسی شده بهترتیب  772/72 ،09/121و  32/97است که بهمعنای تأثیر به اندازه همین مقادیر در
صورت تغییر یک واحدی نوسان بازدهی بر دستکاری قیمت است .بهدلیل رابطه معکوس بین بازده و ریسک ،سهام دارای
نوسان قیمتی بیشتر ،بازده مورد انتظار بیشتری دارد که این موضوع موجب میشود این نوع سهام برای دستکاریکننده
قیمت جذابتر باشد .لی و همکارانش ( )0279در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که سهام هدف دستکاری ،نوسان بازدهی
بیشتر ،سرمایه بازار کمتر ،سطح قیمتی پایینتر و شفافیت مدیریتی کمتری دارد.
فرضیه سوم پژوهش در ارتباط با تأثیر معکوس تمرکز مالکیت بر دستکاری قیمت در دوره اول تأیید و دو دوره دیگر
رد شده است .همانطور که نتایج جدول  0در خصوص تمرکز مالکیت بهعنوان متغیر شناسایی حاکمیت شرکتی نشان
میدهد ،مقدار ضریب این متغیر در دوره اول ( ) -2/3220بهمعنای کاهش  -2/3220واحدی دستکاری قیمت با افزایش
 7واحدی تمرکز مالکیت است .افزایش تمرکز مالکیت ،بهمعنای تمرکز مالکیت در تعداد کمتری سهامدار است .کاهش
تعداد سهامداران عمده ،به انتخاب اعضای هیئت مدیره بهتر برای اداره امور شرکت و نظارت بیشتر بر آنها منجر خواهد شد
که میتواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد .شرکتهای با تمرکز مالکیت باال ،برای افزایش منافع سهامداران خود از
انگیزه بیشتری برخوردارند و برای رسیدن به آن تالش خواهند کرد .حفظ منافع سهامداران با عملکرد بهتر و شفافیت اطالع
رسانی بهدست میآید که این موضوع خود از میزان دستکاری قیمت سهام این شرکتها میکاهد.
در فرضیه چهارم پژوهش ،ارتباط نقدشوندگی سهم با دستکاری قیمت بررسی شده است که نتایج نشان میدهد در
هیچیک از سه دوره بررسی شده ،ارتباط معناداری بین این متغیر و دستکاری قیمت مشاهده نشده است.
فرض پنجم در ارتباط با تأثیر تغییرات شاخص بازار (رونق و رکود بازار) بر دستکاری قیمت در هر سه دوره تأیید
میشود .این ارتباط در دوره اول که شاخص روند نزولی داشته ،بهصورت مستقیم و در دوره دوم که تغییرات شاخص روند
صعودی داشته ،معکوس بوده است .این موضوع ارتباط معکوس تغییرات شاخص با احتمال دستکاری قیمت را نشان میدهد؛
یعنی در بازارهای نزولی ،احتمال دستکاری قیمت بیشتر است .دلیل افزایش دستکاری در بازارهای نزولی نسبت به بازارهای
صعودی ،امکانپذیری کسب بازدهی است .در بازارهای صعودی اغلب از سهام موجود در بازار استقبال میشود و سهامدار
با خرید سهام شرکتها به سودهای مناسبی دست مییابد؛ اما در بازارهای نزولی کسب بازدهی مشکلتر بوده و تنها تعداد
محدودی سهم رشد میکند .همین موضوع انگیزه دستکاری قیمت بهمنظور کسب انتفاع را افزایش میدهد.
نتیجهگیری و پیشنهادها

یکی از وظایف قانون گذاران بازار سرمایه ،شناسایی و جلوگیری از دستکاری قیمت در بازارهای سرمایه است .دستکاری
بازار سهام بر اعتماد عمومی در بازار سرمایه خدشه وارد کرده و مشارکت عمومی ،بهویژه مشارکت سرمایهگذاران کوچک
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را کاهش میدهد .در این پژوهش به جمعآوری دادههایی در خصوص نمونههای دستکاری قیمت به روش ورود سفارش
اغواکننده از سوی بازیگران بازار طی دو دوره سه ماهه پرداخته شد .برای بررسی فرضیههای پژوهش ،پس از اجرای تحلیل
رگرسیون لوجیت دادههای پنل ،ویژگیهای شرکتی که احتمال دستکاری قیمت را متأثر میکنند ،شناسایی شدند.
هدف این پژوهش شناسایی عوامل تأثیرگذار بر احتمال دستکاری قیمت بود .بر اساس نتایج پژوهش ،دستکاری قیمت
در دوره اول در سهام با ارزش معامالت باالتر ،نوسان بازدهی بیشتر ،اندازه کوچکتر شرکت ،سهام شناور آزاد بیشتر ،تمرکز
کمتر مالکیت ،شفافیت اطالعرسانی پایینتر ،سابقه دستکاری قیمت در گذشته و در بازار نزولی احتمال وقوع بیشتری دارد.
این موضوع در دوره دوم که شاخص دارای روند مثبتی بود ،برای سهام با ارزش معامالت کمتر ،نوسان بازدهی بیشتر،
سابقه دستکاری قیمت در گذشته و روند بازار نزولی ،احتمال وقوع بیشتری داشت .بر اساس نتایج ترکیب دو دوره ،دستکاری
قیمت در سهام با اندازه کوچکتر ،حجم معامالت باالتر ،نوسان بازدهی بیشتر ،سهام شناور آزاد باالتر ،سابقه دستکاری
قیمت در گذشته ،شفافیت اطالعرسانی پایینتر ،احتمال وقوع بیشتری دارد.
هزینه روشهای دستکاری قیمت ممکن است بر مبنای ویژگیهای خاص شرکتی متفاوت باشد .هزینه دستکاری
سهام با سرمایه بازاری (ارزش بازار) کمتر ،به دلیل نیاز به سرمایه کمتر برای ایجاد ظاهر مصنوعی از بازار فعال برای سهم
پایینتر است .ارتباط اندازه شرکت با احتمال دستکاری قیمت با نتیجه پژوهش ایمیسکیر و تاس ( )0279همخوانی دارد؛
آنها نیز بیان کردند شرکتهای با اندازه بزرگتر برای دستکاری قیمت مشکلترند .سهام با حجم معامالت باال بهدلیل
فراهم کردن امکان خروج آسانتر پس از دستکاری قیمت برای این اقدام مستعدترند .حجم معامالتی بیشتر ،به معاملهگران
دستکاریکننده قیمت امکان میدهد فعالیتهای دستکاریکننده را پنهان کنند .نوسانهای قیمتی و در نتیجه نوسانهای
بازدهی بیشتر ،بهدلیل تغییرات زیاد قیمتی ،سهام شرکتها را برای دستکاریکنندگان قیمت بهمنظور بهرهبردن از این
نوسانهای جذابتر میکند .نتایج این بخش ،مطابق نتایج پژوهش لی و همکارانش ( )0279است .آنها به این نتیجه
رسیدند که سهام هدف دستکاری ،دارای نوسان بیشتر ،سرمایه بازاری کمتر ،سطح قیمت پایینتر و شفافیت مدیریتی پایین
تر است .اطالعات و عدم افشای مناسب آن نیز نقش انکارناپذیری در نحوه معامالت سهم دارد .هر چه عدم تقارن اطالعاتی
در بازار نسبت به سهم بیشتر باشد ،انتشار شایعات مختلف در خصوص سهم و فریب دادن بازیگران بازار برای انتفاع از این
شرایط ،بیشتر خواهد بود .نتیجه بهدست آمده در خصوص تقارن اطالعاتی ،مطابق با پژوهش کامرتون فورد و پاتنینس
( )0228است .آنها بیان کردند سهام با سطوح باالی عدم تقارن اطالعاتی برای دستکاری قیمت محتملترند .سابقه
دستکاری قیمت در گذشته سهم نیز موجب افزایش احتمال دستکاری قیمت سهم میشود .تغییرات شاخص بازار نیز متغیر
تأثیرگذاری بر احتمال دستکاری قیمت است؛ دستکاری قیمت در بازارهای رکودی که کسب بازدهی در آن مشکلتر است،
احتمال وقوع بیشتری دارد؛ زیرا در بازار صعودی که اغلب سهام با رشد قیمت مواجه میشوند ،انگیزه کمتری برای این
اقدامات وجود دارد .نتایج پژوهش حاضر نیز تأییدکننده این موضوع است.
نتایج این پژوهش دارای داللتهای سیاستگذاری است .پیشنهاد میشود قانونگذران از این عوامل استفاده کنند تا
شرکتهای محتملتر برای دستکاری قیمت را شناسایی کنند و منابع بیشتری برای نظارت بیشتر بر این نوع سهام تخصیص

832

بررسی و تحلیل تأثیر برخی عوامل مؤثر بر دستکاری قیمت در بازار سهام ایران

دهند .بهطور جایگزین ،آنها ممکن است برای این نوع سهام قوانین معامالتی اجرا کنند تا مانع دستکاری آنها شوند .این
کار به استفاده بهینهتر از منابع محدود قانونگذار و افزایش توانایی وی برای جلوگیری از دستکاری قیمت منجر میشود.
در این پژوهش برای بررسی متغیر دستکاری قیمت ،از روش ورود سفارش اغواکننده استفاده شد .محققان میتوانند
در پژوهشهای بعدی به بررسی سایر روشهای دستکاری قیمت اشاره شده در بخش پیشینه نظری استفاده کنند.
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