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Abstract
Objective: One of the common tools used to make pre-trade transparency in financial
markets is the Limit Order Book. In spite of several researches on the Limit Order Book,
there is no consensus about the impact of increasing pre-trade transparency on market
quality. Increasing the number of Limit Order Book levels from 3 to 5 levels, in May
2017, for online traders in Tehran Stock Exchange, gave us the opportunity to study the
issue.
Methods: In this paper, based on the even study, we examined the impact of transparency
of Limit Order Book on market quality using Quoted Spread, Effective Spread, Market
Depth and Return Standard Deviation.
Results: According to the results, after increasing the number of Limit Order Book levels
in Tehran Stock Exchange, there was a significant decrease among all of the selected
criteria with the exception of Market Depth.
Conclusion: The results indicated that increasing the number of Limit Order Book’s
levels for online traders in Tehran Stock Exchange led to deterioration in the market
quality.
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چکیده
هدف :یکی از ابزارهای رایج برای ایجاد شفافیت قبل از معامله در بازارهای مالی ،دفتر سفارشهای محدود است .با اینکه در زمینه
دفتر سفارشهای محدود مطالعات متعددی صورت گرفته ،هنوز در خصوص اثر افزایش شفافیت قبل از معامله بر کیفیت بازار (نقدشوندگی
و عمق بازار) اجماع نظری وجود ندارد .افزایش تعداد سطوح دفتر سفارشهای محدود از  3پله به  5پله برای معاملهگران برخط بورس
اوراق بهادار تهران در اردیبهشت ماه سال  ،6331این فرصت را بهوجود آورد که به بررسی این موضوع در بورس تهران پرداخته شود.
روش :در این پژوهش با استفاده از معیارهای اسپرد مظنه ،اسپرد مؤثر ،عمق بازار و انحراف معیار بازدهی ،اثر شفافیت دفتر سفارشهای
محدود بر کیفیت بازار بر اساس رویکرد مطالعات رویدادی ،بررسی شده است.
یافتهها :بر مبنای یافتههای پژوهش ،پس از افزایش تعداد سطوح دفتر سفارشهای محدود در بورس تهران ،تمام معیارهای انتخاب
شده ،به جز عمق بازار با کاهش معناداری روبهرو بودهاند.
نتیجهگیری :نتایج بهدست آمده از بررسی معیارهای کیفیت بازار نشان میدهد افزایش شفافیت دفتر سفارشهای محدود برای
معاملهگران برخط در بورس ایران ،به کاهش کیفیت بازار منجر شده است.

کلیدواژهها :اسپرد ،انحراف معیار بازدهی ،دفتر سفارشهای محدود ،شفافیت بازار ،عمق بازار.
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مقدمه

شفافیت بازار ،6به میزان توانایی معاملهگران در مشاهده اطالعات مربوط به فرایند معامالت گفته میشود (مادهاوان ،پورتر
و ویور .)0225 ،0از سوی دیگر ،شفافیت قبل از معامله 3در بازار سهام نیز ،میزان اطالعات مربوط به سفارشهای خرید و
فروش معاملهگران قبل از انجام معامله تعریف شده است (اوم ،اکی و پارک .)0221 ،3یکی از ابزارهایی که در دهههای
گذشته بهصورت روز افزون برای شفافیت قبل از معامله در بازارهای مالی استفاده شده است ،دفتر سفارشهای

محدود5

است .در دفتر سفارشها ،تمام سفارشهای خرید و فروش پیشنهاد شده ،به یک سیستم مبادالت الکترونیک ارسال شده و
بر اساس قیمت و حجم هر یک ،در دفتر سفارشها مرتب میشود .در نهایت سفارشها بر حسب نوع (سفارشهای

محدود1

یا سفارشهای بازاری )1و بنا بر قوانین عملیاتی از پیش تعیین شده ،اجرا میشوند .بنابراین دفتر سفارشهای محدود
میتواند برای معاملهگران بازارهایی همچون بازار سهام ،اطالعات مهمی از مظنههای خرید و فروش ،حجم سفارشها و
جریان سفارش قبل و بعد از انجام معامله را نمایان کند .از این رو میزان دسترسی معاملهگران به اطالعات میتواند اثر
مهمی بر کشف قیمت دارایی ها در بازارهای مالی داشته باشد .به مرور زمان ،سطح شفافیت در بازارهای مالی بهواسطه
پیشرفت تکنولوژی بهبود یافته و قانونگذاران بازارهای مالی ،تصمیمهای متعددی در خصوص نحوه افشای اطالعات دفتر
سفارشها برای معاملهگران اتخاذ کردهاند .برای مثال ،بورس سهام کره جنوبی در سال  ،0222تعداد پلههای نمایش بهترین
مظنه خرید و فروش در دفتر سفارشهای محدود را از سه پله به پنج پله و در سال  0220از پنج پله به  62پله افزایش داد
(اوم و همکاران .)0221 ،در بورس سهام نیویورک تا قبل از سال  ،0220معاملهگران فقط میتوانستند بهترین مظنه خرید
و فروش در دفتر سفارشها را مشاهده کنند ،اما با معرفی سیستم دفتر باز ،8دسترسی معاملهگران به اطالعات سایر مظنهها
در دفتر سفارشهای محدود امکانپذیر شد (بوهمر ،سار و یو.)0225 ،3
در سالهای اخیر ،معاملهگران برخط (آنالین) بورس اوراق بهادار تهران تنها قادر به مشاهده سه پله از بهترین
سفارشهای خرید و فروش از دفتر سفارشها بودند .با تصمیم بورس اوراق بهادار تهران در اردیبهشت سال  ،6331برای
معاملهگران برخط امکان مشاهده پلههای دفتر سفارشهای محدود از سه پله به پنج پله افزایش یافت .در شکلهای  6و
 ،0دفتر سفارشهای محدود قبل و بعد از افزایش تعداد پلههای سفارش نمایش داده شده است.

شکل  .1نمایی از دفتر سفارشهای محدود سهام شرکت فوالد مبارکه قبل از تاریخ 69/10/11
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. Limit Order
7. Market Order
8. Open Book
9. Boehmer, Saar, & Yu

1. Market Transparency
2. Madhavan, Porter, & Weaver
3. Pre-Trade Transparency
4. Eom, Ok, & Park
5. Limit Order Book
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شکل  .0نمایی از دفتر سفارشهای محدود سهام شرکت فوالد مبارکه بعد از تاریخ 69/10/11

اغلب قانونگذاران بازارهای مالی معتقدند که شفافیت دفتر سفارشها ،با کیفیت بازار در ارتباط بوده و رابطه مستقیمی
دارند (کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا)6333 ،6؛ به این معنا که شفافیت بیشتر به بهبود کیفیت بازار منجر خواهد شد.
بهبود کیفیت بازار را میتوان هزینه کمتر معامالت ،نقدشوندگی بیشتر و در نهایت کاراتر شدن قیمتها تعریف کرد .از این
رو ،افزایش شفافیت دفتر سفارشها ،سبب بهبود هر عامل یا مجموعهای از این عوامل میشود .اما به مرور زمان این دیدگاه
با تردید مواجه شد و ابهامهایی در زمینه رابطه شفافیت و کیفیت بازار شکل گرفت.
نتیجه تحقیقات وسیع انجام شده در خصوص افشای اطالعات دفتر سفارشها نشان داده است که معاملهگران

مطلع0

از بازار غیرشفاف استقبال میکنند؛ در مقابل ،معاملهگرانی که اطالعات کمتری دارند ،بهدنبال بازاری با شفافیت بیشتر
هستند (پاگانو و روئل .)6331 ،3ریندی )0220( 3معتقد است که اگرچه شفافیت بازار به کاراتر شدن قیمتها منجر میشود
(به این معنا که اطالعات جدید به سرعت خود را در قیمتها نشان میدهد) ،با افشای اطالعات بیشتر ،ارزش اطالعات
شخصی معاملهگران کاهش یافته و در نتیجه انگیزه آنان برای نمایان ساختن تمایالت معامالتی کمتر میشود و این مسئله
در نهایت به کاهش نقدشوندگی در بازار میانجامد.
با توجه به دیدگاههای متفاوت در خصوص ارتباط شفافیت و کیفیت بازار ،به نظر میرسد بررسی و تحلیل دقیق اثر
شفافیت بازار بر کیفیت آن اهمیت زیادی داشته باشد .از این رو ،در پژوهش حاضر با توجه به تصمیم بورس اوراق بهادار
تهران در سال  ،6331مبنی بر افزایش شفافیت قبل از معامله از طریق افزایش تعداد پلههای دفتر سفارشهای محدود از
سه پله به پنج پله برای معاملهگران بر خط ،اثر این رویداد بر کیفیت بازار بررسی شده است .بدین منظور ،ضمن معرفی
برخی از معیارهای کیفیت بازار ،مفروضات زیر برای بررسی این رویداد در گرفته شدهاند:
فرضیه اصلی

 نمایش پلههای چهار و پنج از دفتر سفارشهای محدود (افزایش شفافیت) برای معاملهگران برخط به بهبود کیفیت
بازار منجر میشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Pagano, & Roell
4. Rindi

1. Securities & Exchange Commission
2. Informed Trader
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مفروضات فرعی

 نمایش پلههای چهار و پنج از دفتر سفارشهای محدود (افزایش شفافیت) برای معاملهگران برخط به کاهش اسپرد
مظنه 6سهام شرکتها منجر میشود.
 نمایش پلههای چهار و پنج از دفتر سفارشهای محدود (افزایش شفافیت) برای معاملهگران برخط به کاهش اسپرد
مؤثر 0سهام شرکتها منجر میشود.
 نمایش پلههای چهار و پنج از دفتر سفارشهای محدود (افزایش شفافیت) برای معاملهگران برخط به بهبود عمق

بازار3

سهام شرکتها منجر میشود.
 نمایش پلههای چهار و پنج از دفتر سفارشهای محدود (افزایش شفافیت) برای معاملهگران برخط به کاهش نوسان
سهام شرکتها منجر میشود.
پیشینه پژوهش

بسیاری از مدلهای اقتصادی ،فرایند ارسال سفارش را بر مبنای این فرض استوار میدانند که معاملهگران افراد منطقیای
هستند؛ به این معنا که آنها ،سفارشهای خرید و فروش را بر مبنای حداکثرسازی تابع مطلوبیت خود و در نظر گرفتن تمام
اطالعات موجود ارسال میکنند .متأسفانه این موضوع که چه اطالعاتی برای معاملهگران در تصمیمگیری مربوط به ارسال
سفارشها مهم تلقی میشود ،موضوع مبهمی است (بیکر و کیماز .)0263 ،3در مطالعات تجربی همچون بیاس ،هیلیون و
اسپات )6335( 5در بازار سهام ،پاسکواریلو و وگا )0221( 1در بازار اوراق قرضه ،برگر ،چابود ،چرننکو ،هورکا و رایت،)0228( 1
در بازار برابری ارزها (فارکس) و همچنین مطالعات آزمایشگاهی بلومفیلد ،اوهارا و سار ( ،)0225نحوه ارسال و جریان
سفارش معاملهگران بررسی شده است تا به چگونگی تفسیر معاملهگران از اطالعات موجود در دفتر سفارشها پی برده
شود .از این رو ،در دهههای اخیر یکی از مباحثی که همواره در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته ،میزان نمایش اطالعات
موجود در دفتر سفارشهای محدود ،بهمنزله یکی از منابع مهم اطالعاتی معاملهگران بوده است.
مطالعات قبلی نشان داده است که شفافیت دفتر سفارشها میتواند بر معیارهای کیفیت بازار همانند نقدشوندگی،
هزینه معامالت و سرعت کشف قیمت ،اثرگذار باشد .یکی از معیارهای سنجش نقدشوندگی ،اسپرد مظنه است .پژوهشگران
این معیار را یکی از منابع مهم اطالعاتی در دفتر سفارشهای محدود قلمداد میکنند؛ چرا که برای سنجش عدم تقارن
اطالعاتی در بازار معیار کاربردی محسوب میشود .به گفته فوکالت ،مویناس و سیسن ،)0221( 8عموماً اسپرد خرید و
فروش در بازار بهدلیل افزایش عدم اطمینانی که نسبت به قیمت دارایی وجود دارد ،رخ میدهد؛ در نتیجه این موضوع به
افزایش نوسانهای بازار منجر میشود .از طرفی آهن ،با و چان ،)0226( 3معیار اسپرد مظنه را بر چگونگی ارسال سفارشهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. Pasquariello, & Vega
7. Berger, Chaboud, Chernenko, Howorka, & Wright
8. Foucault, Moinas, & Theissen
9. Ahn, Bae, & Chan

1. Spread
2. Effective Spread
3. Market Depth
4. Baker, & Kiymaz
5. Biais, Hillion, & Spatt
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سفارشهای معاملهگران مؤثر میدانند .از معیارهای دیگر قابل سنجش در دفتر سفارشها ،عمق بازار است .عمق بازار
بیانکننده حجم اوراق بهادار در دسترس برای معامله در بازار است (کایل .)6385 ،6تغییر عمق بازار در پلههای دفتر
سفارشها ،معاملهگران را تحت تأثیر قرار میدهد .مطالعات بلومفیلد ،اوهارا و سار )0225( 0و گوتلر ،پارلور و راجان)0223( 3
نشان داد که معاملهگران مطلع بهمنظور بهینهسازی معامالت خود ،سفارشهای محدود را در پلههای قبل از پله بهترین
مظنه خرید و فروش ارسال میکنند .مطابق با این موضوع ،کائو ،هانش و وانگ )0223( 3دریافتند که حجم سفارشها در
پلههای قیمتی مختلف در دفتر سفارشها ،شامل اطالعاتی در خصوص حرکات آتی قیمت است.
با توجه به معرفی برخی معیارهای نقدشوندگی ،میتوان گفت که اطالعات موجود در دفتر سفارشها میتواند بر نحوه
تصمیمگیری معاملهگران قبل از معامله اثرگذار باشد؛ از این رو میزان شفافیت و دسترسی این اطالعات از موضوعات بسیار
مهم بازارهای مالی تلقی میشود .بنابراین سؤالی که مطرح میشود این است که آیا شفافیت قبل از معامله در دفتر
سفارشهای محدود ،سبب بهبود کیفیت بازار خواهد شد؟ که ،هانگ ،لیائو و وانگ )0263( 5اثر افزایش شفافیت دفتر
سفارشهای محدود را بر کیفیت بازار سهام تایوان مطالعه کردند .بورس سهام تایوان از ابتدای سال  0223به انتشار پنج
پله از دفتر سفارشهای محدود اقدام نمود که این افزایش شفافیت ،سبب کاهش معنادار اسپرد مظنه و انحراف معیار شد.
همچنین مشاهدات آنان نشان داد که عمق بازار با افزایش روبهرو شده است .پاگانو و روئل ( )6331به تجزیه و تحلیل
نظری اثر شفافیت بر نقدشونگی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شفافیت بیشتر موجب کمتر شدن میانگین هزینههای
معامله برای معاملهگران غیرمطلع میشود .اوم و همکارانش ( )0221اثر تغییر شفافیت بر بازار سهام کره جنوبی را در
سالهای  0222و  0220مطالعه کردند .بورس سهام کره جنوبی در سال  0222تعداد پلههای قیمت و مقدار سهام قابل
افشا در دفتر سفارشهای محدود را از سه پله به پنج پله و در سال  0220از پنج پله به  62پله ،افزایش داد .آنان مجموعهای
از متغیرها را قبل و بعد از دو رخداد یاد شده بررسی کردند که شامل اسپرد ،اسپرد نسبی ،1عمق بازار ،نوسانهای ناپایدار،1
نسبت سفارش بازار به سفارش محدود 8و هزینه معاملهگر مطلع 3میشد .یافتههای آنان نشان داد که تغییر شفافیت دفتر
سفارشها در سالهای  0222و  ،0220سبب بهبود کیفیت بازار شده است؛ به این معنا که بازار شاهد کاهش نوسانها و
افزایش نقدشوندگی بوده است ،اما تغییر شفافیت بازار در سال  0220در مقایسه با سال  ،0222از شدت بهبود کیفیت بازار
کاسته بود .آنها کاهش اثر شفافیت در رویداد سال  0220را اینطور توضیح دادند که شفافیت زیاد به معاملهگران اجازه
میدهد که در پلههای باال سفارشهای گمراه کننده و با حجم باال قرار دهند ،در حالی که احتمال اجرا شدن آن سفارشها
کم است.
در سال  ،0220بازار سهام نیویورک سیستم دفتر باز را معرفی کرد که در پی آن بوهمر و همکارانش ( )0225با استفاده
از اطالعات دفتر سفارشها به بررسی اثر افزایش شفافیت قبل از معامله بر کیفیت بازار پرداختند .نتایج آنان نشان داد که
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. Relative Spread
7. Transient Volatility
8. Market to Limit Order Ratio
9. Fully Informed Trade Cost

1. Kyle
2. Bloomfield, O’Hara, & Saar
3. Goettler, Parlour, & Rajan
4. Cao, Hansch, & Wang
5. Ke, Huang, Liao, & Wang
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بهدلیل کاهش اثر قیمتی سفارشها و بهبود کارایی اطالعاتی قیمتها ،نقدشوندگی بازار افزایش یافته است .از این رو،
میتوان نتیجه گرفت معاملهگرانی که قبل از معامله به اطالعات بهتری دسترسی دارند ،رفتار خود را تغییر میدهند (هریس،6
 )6331و انتظار میرود که استراتژی مظنهگذاری آنان دستخوش تغییر شود.
برخالف نتایج بهدست آمده در ارتباط با اثر شفافیت بر کیفیت بازار ،برخی مطالعات نتایج متفاوتی ارائه کردند و اعتقاد
رایج مبنی بر بهبود کیفیت بازار در اثر افزایش شفافیت را با ابهام روبهرو ساختند .بهمنظور بیان این دیدگاه ،ابتدا الزم است
دستهبندی انواع معاملهگران در بازار مطرح شود .فوکالت )6333( 0معتقد است که معاملهگران بازار بر اساس نوع ارسال
سفارش به دو گروه معاملهگران با سفارشهای محدود و معاملهگران با سفارشهای بازار دستهبندی میشوند .معاملهگران
با سفارشهای محدود ،سفارش خود را در دفتر سفارشها ثبت کرده و انتظار دارند که در آینده اجرا شود؛ بدین صورت که
انطباق سفارش بازار ارسال شده توسط معاملهگران با بهترین سفارش محدود ثبت شده در دفتر سفارشها ،به اجرایی شدن
این نوع سفارشها منجر میشود .معاملهگرانی که از سفارشهای بازار استفاده میکنند ،نسبت به انجام سفارشهای خود
در مظنههایی که قبالً توسط سایر معاملهگران به دفتر سفارشها ارسال شده بود ،اطمینان دارند ،اما معاملهگرانی که از
سفارشهای محدود برای معامالت خود استفاده میکنند ،همواره خود را در معرض ریسک بهوجود آمده از انجام نشدن
سفارشها میبینند .با توجه به اینکه قیمت سفارشهای محدود ارسال شده در طول زمان ثابت است ،انتشار اطالعات جدید
میتواند به بروز مشکل برای اینگونه سفارشها بینجامد؛ بدین معنا که با انتشار اطالعات جدید ،ممکن است قیمتگذاری
سفارش محدود برای دارایی مورد معامله ،قیمتگذاری نادرستی باشد .زمانی که سفارشهای محدود قیمتگذاری نادرستی
در خصوص دارایی داشته باشند ،احتمال انجام شدن آنان بیشتر میشود .از این رو ممکن است معامالت در قیمتی بهتر از
قیمت پیشنهاد شده آنان در سفارشهای محدود صورت گیرد که این مسئله به ضرر آنان تمام میشود .در ادامه با توجه به
موضوع مطرح شده توسط فوکالت ( ،)6333دیدگاه متفاوتی از اثر افزایش شفافیت قبل از معامله بر کیفیت بازار ارائه میشود.
مادهاوان و همکارانش ( )0225به مطالعه اثر شفافیت قبل از معامله در بورس سهام تورنتو پرداختند .در سال ،6332
دفتر سفارشهای بورس سهام تورنتو به انتشار پنج پله اول بهترین مظنه خرید و فروش اقدام کرد .مستندات تجربی در
تحقیقات آنان نشان داد که افزایش در شفافیت قبل از معامله ،سبب تفاوت معنادار در اسپرد مظنه شده و به بیانی،
نقدشوندگی را کاهش داده است .نوسانهای بازدهی و هزینههای اجرایی بعد از نمایش سطوح دفتر سفارشها بهطور کلی
افزایش یافته بود .آنان برای نتایج بهدست آمده خود این گونه استدالل کردند که ارسال سفارشهای محدود توسط
معاملهگرانی که از این نوع سفارشها استفاده میکنند ،همانند واگذار کردن 3یک اختیار معامله مجانی توسط آنان به
معاملهگران با سفارشهای بازار است؛ یعنی ارسال سفارش خرید (فروش) توسط معاملهگران با سفارشهای محدود ،همانند
واگذار کردن یک اختیار فروش (خرید) 3به معاملهگران با سفارش بازار است .دسترسی معاملهگران بازار به اطالعات بیشتری
از دفتر سفارشهای محدود و در نظر گرفتن این موضوع که سفارشهای محدود ارسال شده در طول زمان ثابت است،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Writing
4. Put Option / Call Option

1. Harris
2. Foucault
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این ریسک را برای معاملهگران با سفارشهای محدود ایجاد میکند که با انجام شدن یک به یک سفارشها در قیمت
باالتر یا پایینتر (قیمت باالتر برای سمت خرید و قیمت پایینتر برای سمت فروش از دفتر سفارشها) ،از قیمت ارسالشده
آنان در دفتر سفارشهای محدود ،انجام معامله به قیمتی بهتر از قیمتگذاری آنان برای دارایی صورت گیرد .اینگونه
سفارشها عالوه بر اینکه میتوانست در قیمت بهتری ارسال شود ،همواره باید توسط معاملهگران با سفارش محدود بررسی
میشد .بنابراین افشای بیش از حد اطالعات دفتر سفارشها ،به کاهش تمایل معاملهگران به ارسال یک اختیار معامله
مجانی در قالب سفارش محدود منجر میشود که این موضوع سبب کاهش نقدشوندگی ،افزایش اسپرد و نوسانها در بازار
خواهد شد.
در حوزه ریزساختارهای بازار و دفتر سفارشهای محدود در ایران ،مطالعات معدودی صورت گرفته است .برای مثال،
قالیباف اصل و رزاقی ( )6336به بررسی رابطه بین بازده و اسپرد در بورس تهران پرداختند .نتایج پژوهش آنان ،وجود رابطه
مثبت معنادار بین بازده و اسپرد را تأیید کرد .راعی ،محمدی و عیوضلو ( )6330با استفاده از مدلهای ریزساختارها مبتنی
بر اطالعات ،به تخمین احتمال وجود معامله مبتنی بر اطالعات خصوصی با استفاده از شاخص احتمال معاملهگری مطلع
ایزلی و اهارا )0220( 6پرداختند و نشان دادند این احتمال بهطور معناداری متفاوت از صفر است؛ به این معنا که در بورس
اوراق بهادار تهران ،معاملهگرانی وجود دارند که از اطالعات خصوصی بهره میبرند .ببریا )6335( 0با بررسی محتوای دفتر
سفارشهای محدود گفت که در بورس تهران ،دفتر سفارشها حاوی اطالعاتی است که بهواسطه آن میتوان حرکت آتی
قیمت را در کوتاهمدت پیشبینی کرد .بدری ،عربمازار و سلطانزالی ( )6335بهکمک دادههای درونروزی دفتر سفارشها،
به بررسی محتوای اطالعاتی دفتر سفارشهای بورس تهران پرداختند و نشان دادند که سهم اطالعاتی پلههای دوم تا دهم
دفتر سفارشهای محدود ،بین  68تا  05درصد است که نشان دهنده اهمیت کل اطالعات دفتر سفارشهاست.
با توجه به بیان پیشینه پژوهش ،میتوان دریافت که میزان شفافیت دفتر سفارشها برای معاملهگران از اهمیت زیادی
برخوردار بوده و این موضوع میتواند در نهایت کیفیت بازار را تحت تأثیر قرار دهد .اما باید توجه کرد که اثر شفافیت دفتر
سفارشهای محدود بر کیفیت بازار در بازارهای کشورهای مختلف با نتایج متفاوت و گاه متضادی همراه بوده است .اوم و
همکارانش ( )0221در مطالعات خود بیان کردند که در حال حاضر بر سر این موضوع که افزایش شفافیت قبل از معامله در
دفتر سفارشها سبب بهبود کیفیت بازار میشود ،هیچگونه اجماعی وجود ندارد.
روش شناسی پژوهش

در این پژوهش بهمنظور بررسی مفروضات ارائه شده ،از دادههای پنل استفاده میشود .همچنین دادههای

درونروزی3

استفاده شده در این پژوهش ،از سامانه معامالت بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است .برای تجزیه و تحلیل
مفروضات ارائه شده ،ابتدا معیارهای کیفیت بازار بر مبنای دادههای درونروزی با استفاده از کدهای موجود در زبان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Intraday

1. Easley, Hvidkjaer, & O`Hara
2. Biria
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برنامهنویسی  JavaScriptمحاسبه شده ،سپس هر یک از معیارهای محاسبه شده بر مبنای رگرسیون چند متغیره و با
استفاده از نرمافزار  STATAتجزیه و تحلیل شدند .در پژوهش حاضر با استفاده از تعریف یک متغیر مجازی ،اثر افزایش
تعداد پلههای دفتر سفارشهای محدود از سه پله به پنج پله سنجیده شده است .همچنین بهمنظور بررسی اثر این رویداد
بر کیفیت بازار ،طبق مطالعات صورت گرفته در پژوهشهای مشابه قبلی ،معیارهای اسپرد مظنه ،اسپرد مؤثر ،عمق بازار و
انحراف معیار بازدهی بهعنوان معیارهای کیفیت بازار انتخاب شدهاند .با مقایسه مجزای هر یک از این معیارها در دوره قبل
و بعد از افزایش تعداد سطوح دفتر سفارشها ،ابتدا معناداری آنها آزمون شده و در ادامه ،بهبود یا عدم بهبود آنان بررسی
میشود .نمونه آماری مد نظر در این پژوهش ،اطالعات درونروزی دفتر سفارشهای محدود شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران است .با توجه به افزایش تعداد پلههای دفتر سفارشهای محدود از سه پله به پنج پله برای
معاملهگران برخط در تاریخ  ،6331/0/3بازه زمانی سه ماه قبل ( 6335/66/21تا  ،6331/20/23معادل  53روز معامالتی)
و سه ماه بعد ( 6331/20/62تا  ،6331/25/61معادل  11روز معامالتی) در نظر گرفته شده است .مالک انتخاب شرکتهای
نمونه ،تعداد روزهای معامله و ارزش بازار ابتدای دوره آنان در بازه زمانی  6335/66/21تا  6331/25/61است؛ بدین صورت
که ابتدا شرکتها بر اساس تعداد روزهای معامله و ارزش بازار در بازه زمانی یاد شده مرتب شدند ،سپس  31شرکت با
بیشترین تعداد روز معامله و ارزش بازار انتخاب شد .همچنین بهمنظور حذف مشاهدات خارج از رویه ،شروط زیر برای جامعه
آماری مد نظر قرار گرفت:


دادههای مرحله پیشگشایش بازار (ساعت  8:32تا  )3:22بهدلیل تفاوت ماهیت با معامالت پیوسته دوره معامالت
(ساعت  3:22تا  )60:32از مطالعات حذف شده است.



بهمنظور روایی داخلی ،روزهایی که معامالت خارج از رویه عادی بود ،کنار گذاشته شده است .این روزها شامل
روز بازگشایی نماد شرکتها و رفع گره معامالتی است.



دادههای پرت شامل دادههایی با مجموع حجم عرضه و تقاضای بیش از  322هزار سهم در هر پله از دفتر
سفارشهای محدود و همچنین صف خرید و فروش در طول روز معامالتی حذف شده است؛ بدین معنا که طی
روز معامالتی ،چنانچه در هر لحظه از حراج پیوسته معمول دوره معامالت ،یکی از شروط مطرح شده وجود داشته
باشد ،تنها رکوردهای مربوط به آن لحظه در طول دوره معامالتی حذف میشود.

اسپرد مظنه

برای محاسبه اسپرد خرید و فروش در پله نخست دفتر سفارشها ،از رابطه  6استفاده میشود.
رابطه )6

𝑠
𝑠
𝑠
𝑡𝑄𝑆𝑖.
𝑡= 𝐴𝑠𝑘𝑖.
𝑡− 𝐵𝑖𝑑𝑖.

𝑠
𝑠
𝑡 𝐴𝑠𝑘𝑖.پایینترین مظنه فروش برای سهام
𝑡 𝑄𝑆𝑖.اسپرد مظنه برای سهام شرکت  iدر روز  tو زمان ،s
در این رابطه
𝑠
𝑡 𝐵𝑖𝑑𝑖.باالترین مظنه خرید برای سهام شرکت  iدر روز  tو زمان  sاست .همچنین بهمنظور
شرکت  iدر روز  tو زمان  sو
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ایجاد قابلیت مقایسه بین اسپرد مظنه سهام شرکتها از درصد اسپرد مظنه برای سهام شرکت  iدر روز  tو زمان  sبه شرح
رابطه  0استفاده شده است (چردیا ،رول و سوبراهمایام:)0226 ،6
∗ 100

رابطه )0

𝑠
𝑡𝑄𝑆𝑖.

𝑠
𝑡𝑀𝑖𝑑𝑖.

𝑠
𝑡𝑃𝑄𝑆𝑖.
=

𝑠
𝑠
𝑡 𝑄𝑆𝑖.اسپرد مظنه برای سهام شرکت
𝑡 𝑃𝑄𝑆𝑖.درصد اسپرد مظنه 0برای سهام شرکت  iدر روز  tو زمان  sو
در اینجا
𝑠
𝑡 𝑀𝑖𝑑𝑖.مظنه میانی 3سهام شرکت  iدر روز  tو زمان  sاز طریق رابطه  3محاسبه میشود.
 iدر روز  tو زمان  sاست.
𝑠
𝑠
𝑡(𝐴𝑠𝑘𝑖.
𝑡+ 𝐵𝑖𝑑𝑖.
)
2

رابطه )3

𝑠
𝑡𝑀𝑖𝑑𝑖.
=

در نهایت ،برای محاسبه میانگین درصد اسپرد مظنه 3سهام شرکت  iدر طول روز  tاز رابطه  3استفاده میشود.
𝑠
𝑡∑𝑛𝑡=1 𝑃𝑄𝑆𝑖.
𝑁

رابطه )3

= 𝑡̅̅̅̅̅̅𝑖.
𝑆𝑄𝑃

𝑠
𝑡 𝑃𝑄𝑆𝑖.درصد اسپرد مظنه برای
̅̅̅̅̅̅ میانگین درصد اسپرد مظنه برای سهام شرکت  iدر طول روز ،t
در رابطه 𝑃𝑄𝑆𝑖.𝑡 ،3

سهام شرکت  iدر روز  tو زمان  n ،sزمان sام برای سهام  iو در روز  tو  Nتعداد مقادیر محاسبه شده درصد اسپرد مظنه
برای سهام شرکت  iو در روز  tاست .درصد اسپرد برای سهام شرکت  iطی روز معامالتی در فواصل زمانی  5ثانیهای
محاسبه میشود.
اسپرد مؤثر

اسپرد مظنه نقطه شروعی برای مذاکره بین خریدار و فروشنده است .لزوماً معامالت براساس قیمت پیشنهاد شده خریدار یا
فروشنده صورت نمیپذیرد؛ زیرا ممکن است قیمت معامله داخل یا خارج از اسپرد مظنه بین خریدار و فروشنده انجام شود.
بنابراین برای در نظر گرفتن این موضوع از معیاری با عنوان اسپرد مؤثر استفاده میشود .اسپرد مؤثر عبارت است از دو برابر
قدر مطلق اختالف قیمت معامله از مظنه میانی در دفتر سفارشهای محدود .بهمنظور محاسبه اسپرد مؤثر ،از رابطه 5
استفاده خواهد شد (چردیا و همکاران.)0226 ،
𝑠
𝑠
𝑠
|∗2
𝑡𝐸𝑆𝑖.
𝑡= |𝑃𝑖.
𝑡− 𝑀𝑖𝑑𝑖.

رابطه )5

𝑠
𝑡 𝐸𝑆𝑖.دو برابر قدر مطلق اختالف قیمت معامله از مظنه میانی برای سهام شرکت  iدر روز  tو زمان  sتعریف
در اینجا
𝑠
𝑠
𝑡 𝑀𝑖𝑑𝑖.مظنه میانی پله نخست دفتر
𝑡 𝑃𝑖.قیمت معامله برای سهام شرکت  iدر روز  tو زمان  sو
میشود .همچنین،
𝑠
𝑡 )𝑃𝑖.سهام شرکت  iدر روز  tو زمان s
سفارشهای محدود برای سهام شرکت  iدر روز  tو در لحظه قبل از زمان معامله (

است .بهمنظور ایجاد قابلیت مقایسه بین اسپرد مؤثر سهام شرکتها ،از درصد اسپرد مؤثر 5برای سهام شرکت  iدر روز  tو
زمان  sبه شرح رابطه  1استفاده خواهد شد (چردیا و همکاران.)0226 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Average Percentage Quoted Spread
5. Percentage Effective Quoted Spread

1. Chordia, Roll, & Subrahmanyam
2. Percentage Quoted Spread
3. Mid-Quoted
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𝑠
𝑡𝐸𝑆𝑖.
=
𝑠 ∗ 100
𝑡𝑀𝑖𝑑𝑖.

رابطه )1

𝑠
𝑡𝑃𝐸𝑆𝑖.

𝑠
𝑡 𝐸𝑆𝑖.دو برابر قدر مطلق اختالف قیمت معامله از مظنه میانی برای سهام شرکت  iدر روز  tو زمان ،s
در اینجا
𝑠
𝑡 𝑀𝑖𝑑𝑖.مظنه میانی برای سهام شرکت  iدر روز  tو در لحظه قبل از زمان معامله سهام شرکت  iدر روز  tو زمان  sاست.

در نهایت برای محاسبه میانگین درصد اسپرد مؤثر سهام شرکت  iدر طول روز  tاز رابطه  1استفاده میشود.
𝑠
𝑡∑𝑛𝑡=𝑠 𝑃𝐸𝑆𝑖,

رابطه )1

𝑁

= 𝑡̅̅̅̅̅̅𝑖.
𝑆𝐸𝑃

𝑠
𝑡 𝑃𝐸𝑆𝑖.درصد اسپرد مؤثر برای
̅̅̅̅̅̅ میانگین درصد اسپرد مؤثر برای سهام شرکت  iدر طول روز ،t
در رابطه 𝑃𝐸𝑆𝑖𝑡 ،1

سهام شرکت  iدر روز  tو زمان  n ،sآخرین زمانی که اسپرد مؤثر برای سهام شرکت  iدر روز  tمحاسبه خواهد شد و N

تعداد معامالت صورت گرفته برای سهام شرکت  iو در روز  tاست .چنانچه قسمتی از معامله در زمان  sدر قیمتهای
متفاوتی صورت گیرد میتوان از ( WAEPمیانگین وزنی قیمت اجرا) 6به شرح رابطه  8استفاده کرد.
𝑠
𝑠
𝑡∑𝑛1 𝑃𝑖.
𝑡. 𝑄𝑖.
=
𝑠
𝑡∑𝑛1 𝑄𝑖.

رابطه )8

𝑠
𝑡𝑊𝐴𝐸𝑃𝑖.

𝑠
𝑠
𝑠
𝑡 ∑𝑛1 𝑄𝑖.مجموع حجم معامله
𝑡 ∑𝑛1 𝑃𝑖.میانگین وزنی قیمت معامله برای سهام شرکت  iدر روز  tو در زمان  sو
𝑡. 𝑄𝑖.

برای سهام شرکت  iدر روز  tو در زمان  sاست.
عمق بازار

عمق بازار نشاندهنده حجم عرضه و تقاضا بهوسیله معاملهگران در هر یک از دو سمت خریدار و فروشنده در پلههای
مختلف دفتر سفارشهای محدود است؛ به بیان دیگر ،این معیار نشان میدهد که برای معامله کردن در سطوح مختلف
قیمت ،چه مقدار عالقه وجود دارد .بهمنظور محاسبه عمق بازار در زمان  tاز رابطه  3استفاده خواهد شد (آهن و همکاران،
.)0226
𝐿

رابطه )3

𝑠
𝑙+ ∑ 𝐷𝐴𝑠𝑘.𝑖.
𝑙=1

𝐿
𝑠
𝑙∑ 𝐷𝐵𝑖𝑑.𝑖.
𝑙=1

=

𝑠
𝑙𝑇𝐷𝑖.𝑡.

𝑠
𝑙 𝑇𝐷𝑖.𝑡.مجموع عمق بازار طرف خریدار و فروشنده در دفتر سفارشهای محدود برای سهام  iدر روز  tبرای
در اینجا
𝑠
𝑠
𝑙 𝐷𝐴𝑠𝑘.𝑖.حجم سفارشهای فروش سهام
𝑙 𝐷𝐵𝑖𝑑.𝑖.حجم سفارشهای خرید سهام  iدر پله  lدر زمان  sو
پله  lو زمان ،s

 iدر پله  lدر زمان  sاست .در نهایت برای محاسبه میانگین کل عمق بازار در دفتر سفارشهای محدود برای سهام شرکت
 iو برای پله  lدر طول روز  ،tاز رابطه  62استفاده میشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Weighted-Average Execution Price
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رابطه )62

434
𝑠
𝑙∑𝑛𝑡=1 𝑇𝐷𝑖.𝑡.
𝑁

̅̅̅̅
= 𝑙𝑇𝐷𝑖.𝑡.

𝑠
𝑙 𝑇𝐷𝑖.𝑡.مجموع عمق بازار طرف خریدار و
̅̅̅̅ میانگین عمق بازار برای سهام  iو در طول روز  tبرای پله ،l
𝑙𝑇𝐷𝑖.𝑡.

فروشنده در دفتر سفارشهای محدود برای سهام  iدر روز  tبرای پله  lو زمان n ،sزمان sام برای سهام  iو در روز  tو N

تعداد مقادیر محاسبه شده عمق بازار طرف خریدار و فروشنده در دفتر سفارشهای برای سهام شرکت  iو در روز  tاست.
در اینجا مجموع عمق بازار برای سهام شرکت  iدر طول روز معامالتی در فواصل زمانی  5ثانیهای محاسبه میشود.
انحراف معیار بازدهی

انحراف معیار بازدهی ،نشان میدهد که بهطور میانگین بازدهیها چه مقدار از متوسط فاصله دارند و به بیان دیگر ،گویای
نوسانهای بازدهی است .بهمنظور محاسبه انحراف معیار بازدهی سهام شرکت  iبرای روز  ،tابتدا بازدهی در طول روز به
شرح رابطه  66محاسبه میشود.
رابطه )66

𝑡𝑃𝑖.𝑠.
( 𝑛𝑙 = 𝑡𝑟𝑖.𝑠.
)
𝑡𝑃𝑖.𝑠−1.

در اینجا 𝑡 𝑟𝑖.𝑠.بازدهی سهام شرکت  iدر زمان  sو در روز  𝑃𝑖.𝑠.𝑡 ،tقیمت معامله سهام شرکت  iدر زمان  sو در روز
 tو 𝑡 𝑃𝑖.𝑠−1.قیمت معامله سهام شرکت  iدر زمان  s-1و در روز  tاست.
سپس میانگین بازدهی در طول روز  dبرای سهام شرکت  iاز طریق رابطه  60بهدست میآید.
رابطه )60

𝑡∑𝑛𝑡 𝑟𝑖.𝑠.
= 𝑡𝑟̅𝑖,
𝑁

𝑡 𝑟̅𝑖.میانگین بازدهی سهام شرکت  iدر طول روز  𝑟𝑖.𝑠.𝑡 ،tبازدهی سهام شرکت  iدر زمان  sو در روز  tو  Nتعداد
بازدهی محاسبه شده در طول روز  tاست.
انحراف معیار بازدهی روزانه سهام شرکت  iبه کمک رابطه  60محاسبه میشود.
رابطه )63

2
𝑁∑
) 𝑡1 (𝑟𝑖.𝑡.𝑠 − 𝑟̅𝑖.
√
=
𝑁

𝑡𝛿𝑖,

𝑡 𝛿𝑖.انحراف معیار بازدهی سهام شرکت  iدر روز  𝑟̅𝑖.𝑡 ،tمیانگین بازدهی سهام شرکت  iدر طول روز  tو 𝑡𝑟𝑖.𝑠.بازدهی
سهام شرکت  iدر زمان  tو در روز  tاست.
مدل پژوهش

با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده برای سنجش کیفیت بازار ،در ادامه چهار مدل برای سنجش اثر شفافیت بازار بر
کیفیت آن در نظر گرفته شده است .در تمام مدلهای ارائه شده ،با توجه به موضوع افزایش تعداد سطوح دفتر سفارشها
برای سرمایهگذاران از اردیبهشت سال  ،6331از یک متغیر مجازی ( 𝑑𝑦𝑚𝑚𝑢𝐷) استفاده شده است؛ بدین صورت که اگر
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دوره بررسی بعد از افزایش تعداد سطوح دفتر سفارشها باشد ،عدد  6و در غیر این صورت عدد صفر را اتخاذ خواهد کرد.
در اینجا اندیس  ،dنشاندهنده روز مربوط به تغییر تعداد سطوح دفتر سفارشها از سه پله به پنج پله است.
بر اساس مطالعات قبلی ،این دیدگاه وجود دارد که تغییرات مربوط به معیارهای در نظر گرفته برای سنجش بازار ،تنها
تحت تأثیر افزایش تعداد سطوح دفتر سفارشها قرار نمیگیرد .در مطالعات پیشین نشان داده شده است که اسپرد خریدار
و فروشنده تابعی از حجم ،قیمت و انحراف معیار بازدهی است (مادهاوان و همکاران .)0225 ،از این رو برای تمام مدلهای
ارائه شده 𝑅𝑖𝑡 ،بازدهی سهام شرکت  iدر روز  𝐿(𝑉𝑖𝑡 ) ،tلگاریتم ارزش معامالت سهام شرکت  iدر روز  𝑅𝑚𝑡 ،tبازدهی
شاخص کل در روز  tو ) 𝑡𝑚𝑉(𝐿 لگاریتم ارزش معامالت بازار در روز  tبهعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدهاند.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،دادههای پژوهش از نوع دادههای پنل است .دادههای پنل تأثیراتی را که نمیتوان به
سادگی در دادههای سری زمانی و مقطعی مشاهده کرد ،معین میکند .در دادههای پنل ،بهمنظور ثبات تفاوتهای فردی
هر یک از مقاطع (در اینجا شرکتهای نمونه بهعنوان مقاطع در نظر گرفته شدهاند) در طول زمان که امکان تغییر آنها
وجود دارد ،از مدل اثرهای ثابت 6استفاده میشود .در این پژوهش با استفاده مدل اثرهای ثابت برای تخمین تمام مدلهای
در نظر گرفته شده ،اثرهای غیر قابل مشاهده برای شرکتها طی زمان ثابت فرض شده و تنها با استفاده از متغیر مجازی
تعریف شده در مدلها ،اثر افزایش تعداد سطوح دفتر سفارشهای محدود از سه پله به پنج پله بر متغیر وابسته سنجیده
خواهد شد.
در رابطه  ،63اثر تغییر شفافیت بازار بر اسپرد مظنه سهام شرکتها سنجیده میشود.
رابطه )63

) 𝑡𝑚𝑉(𝐿 ̅̅̅̅̅̅𝑖𝑡 ) = 𝛼0 + 𝛽1 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑑 + 𝛽2 𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿(𝑉𝑖𝑡 ) + 𝛽4 𝑅𝑚𝑡 + 𝛽5
𝑆𝑄𝑃(𝐿

در اینجا ) 𝑡𝑖̅̅̅̅̅̅
𝑆𝑄𝑃(𝐿 لگاریتم 2میانگین درصد اسپرد مظنه برای سهام شرکت  iدر روز  tاست .در رابطه  ،65اثر تغییر

شفافیت بازار بر اسپرد مؤثر سهام شرکتها سنجیده میشود.
رابطه )65

) 𝑡𝑚𝑉(𝐿 ̅̅̅̅̅̅𝑖𝑡 ) = 𝛼0 + 𝛽1 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑑 + 𝛽2 𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿(𝑉𝑖𝑡 ) + 𝛽4 𝑅𝑚𝑡 + 𝛽5
𝑆𝐸𝑃(𝐿

) 𝑡𝑖̅̅̅̅̅̅
𝑆𝐸𝑃(𝐿 لگاریتم میانگین درصد اسپرد مؤثر برای سهام شرکت  iدر روز  tاست .در رابطه  ،61اثر تغییر شفافیت

بازار بر عمق بازار سهام شرکتها سنجیده میشود.
رابطه )61

) 𝑡𝑚𝑉(𝐿 ̅̅̅̅𝑖𝑡 ) = 𝛼0 + 𝛽1 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑑 + 𝛽2 𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿(𝑉𝑖𝑡 ) + 𝛽4 𝑅𝑚𝑡 + 𝛽5
𝐷𝑇(𝐿

در اینجا ) 𝑙𝑡𝑖̅̅̅̅
𝐷𝑇(𝐿 لگاریتم میانگین عمق بازار برای سهام  iو در روز  tو پله  lاست .در نهایت در رابطه  61اثر

شفافیت بر نوسانهای سهام شرکتها سنجیده میشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0برای نرمال کردن دادهها از لگاریتمگیری استفاده شده است.

1. Fixed Effect
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) 𝑡𝑚𝑉(𝐿 𝐿(𝛿𝑖𝑡 ) = 𝛼0 + 𝛽1 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑑 + 𝛽2 𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿(𝑉𝑖𝑡 ) + 𝛽4 𝑅𝑚𝑡 + 𝛽5

در رابطه  𝐿(𝛿𝑖𝑡 ) ،61لگاریتم انحراف معیار بازدهی سهام شرکت  iدر روز  tاست.
یافته های پژوهش
آمار توصیفی

جدول  ،6آمار توصیفی مربوط به  31شرکت بورسی انتخاب شده در دوره قبل و بعد از افزایش تعداد سطوح دفتر سفارشها
از سه پله به پنج پله را نمایش میدهد .انتخاب شرکتهای نمونه بر اساس بیشترین ارزش بازار است .برای بررسی تمام
معیارهای در نظر گرفته شده  66603داده وجود دارد که بیانکننده  66603روز ـ شرکت است .همانطور که در جدول 6
مشاهده میشود ،میانگین اسپرد مظنه برای تمام شرکتهای در نظر گرفته شده در طول دوره زمانی  35/66/21تا
 31/25/61برابر  6/31درصد است .انحراف معیار اسپرد معادل  6/66درصد بوده و کمترین و بیشترین مقدار مربوط به این
معیار بهترتیب  2/25و  3/13درصد است .همانطور که پیشتر بیان شد ،اسپرد مظنه نقطه شروعی برای مذاکره بین خریدار
و فروشنده است و لزوماً معامالت بر اساس قیمت پیشنهاد شده خریدار یا فروشنده صورت نمیپذیرد؛ زیرا ممکن است
قیمت معامله داخل یا خارج از اسپرد مظنه ،بین خریدار و فروشنده انجام شود .در اینجا با توجه به اینکه میانگین اسپرد مؤثر
برای شرکتهای نمونه  6/60درصد است ،میتوان نتیجه گرفت که بهطور میانگین در نمونه شرکتهای انتخاب شده،
معامالت صورت گرفته ،بین اسپرد مظنه رخ داده که این موضوع به کمتر بودن اسپرد مؤثر نسبت به اسپرد مظنه منجر
شده است .انحراف معیار اسپرد مؤثر برابر با  2/31درصد ،کمترین و بیشترین مقدار آن بهترتیب برابر با  2و  66/3درصد
است .میانگین عمق بازار نمونه سهام انتخاب شده در دوره زمانی مد نظر برابر با  633323سهم است .انحراف معیار کل
عمق دفتر سفارشهای محدود  621331سهم ،کمترین مقدار برابر با  3165سهم و بیشترین آن  6221222سهم است.
شایان ذکر است که عمق دفتر سفارشها بر مبنای تمام پنج پله مشاهده شده و در لحظات  5ثانیهای طی دوره معامالت
روزانه محاسبه شده و برای یک روز معامالتی ،میانگین این لحظات  5ثانیهای در نظر گرفته شده است.
جدول  .1آمار توصیفی
اسپرد مظنه

اسپرد مؤثر

عمق بازار

انحراف معیار بازدهی

%Spread

%Effective Spread

LOB Depth

Standard Deviation

96

96

96

96

تعداد دادهها

11124

11124

11124

11124

میانگین

6/31%

6/60%

143404

2/11%

انحراف معیار

6/66%

2/31%

107936

2/51%

کمترین

0/05%

2/222%

4615

2/222%

بیشترین

3/13%

66/32%

1006000

3/83%

متغیرهای پژوهش
تعداد شرکتهای نمونه
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در نهایت میانگین انحراف معیار بازدهی برای شرکتهای نمونه که بهصورت درونروزی محاسبه شده است ،برابر با
 2/11درصد است .همچنین انحراف از میانگین معیار انحراف معیار  2/51درصد بهدست آمده است .با توجه به اینکه ممکن
است معامالت در یک روز معامالتی تنها در یک قیمت خاص انجام شود ،کمترین مقدار انحراف معیار بازدهی معادل صفر
درصد است .مطابق با جدول  ،6بیشترین مقدار انحراف معیار بازدهی برابر با  3/83درصد است.
نتایج مدلها

نتایج روابط اسپرد مظنه و اسپرد مؤثر

نتایج مربوط به رابطههای  63و  65در جدول  0مشاهده میشود .بر اساس نتایج ،ضرایب اسپرد مظنه (ستون  )6و اسپرد
مؤثر (ستون  )3برای متغیر  Event Dummyدر سطح بحرانی  6درصد معنادار است .مثبت بودن این ضرایب نشان میدهد
که اسپرد مظنه و اسپرد مؤثر در دوره بعد از افزایش تعداد سطوح دفتر سفارشهای محدود از سه پله به پنج پله ،با افزایش
روبهرو شده یا به بیان دیگر ،افزایش سطوح دفتر سفارشها ،سبب افزایش اسپرد مظنه و اسپرد مؤثر شده است که این
نتیجه با یافته مادهاوان و همکارانش ( )0225مطابقت دارد .میانگین اسپرد مظنه و اسپرد مؤثر برای کلیه شرکتهای نمونه
در دوره بعد از افزایش تعداد سطوح دفتر سفارشها نسبت به دوره قبل از افزایش تعداد سطوح ،بهترتیب معادل  8/1درصد
و  8/0درصد افزایش یافته است.
جدول  .0اسپرد مظنه و اسپرد مؤثر (لحظههای  3ثانیهای)

)Event Dummy (Dummyd

1

0

4

3

Spread

Spread

E-Spread

E-Spread

***0/0873

***0/0802

***0/0821

***0/0833

)(9/80

)(9/11

)(8/21

)(8/26

)Return (Rit

)Volume (Vit

)Market Return (Rmt

)Market Volume (V mt

***-1/481

**-0/769

)(-5/72

)(-2/59

***-0/0871

***-0/0564

)(-23/79

)(-13/47

*-4/376

**-6/320

)(-2/56

)(-3/23

***0/0426

***0/0585

)(4/71

)(5/65

***-4/531

***-4/225

***-4/823

***-5/299

)(-700/59

)(-21/26

)(-664/56

)(-23/29

Observations

11124

11124

11122

11122

%R2

0/09

6/7

0/6

2/7

Constant

*سطح معناداری  62درصد

**سطح معناداری  5درصد

***سطح معناداری  6درصد
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همانطور که پیشتر مطرح شد ،اسپرد مظنه با انحراف معیار بازدهی سهام و قیمت ،رابطه مستقیم داشته و با ارزش
معامالت رابطه معکوس دارد .از آنجا که نتایج مربوط به افزایش اسپرد مظنه و اسپرد مؤثر در جدول  ،0ممکن است به
دلیلی غیر از افزایش تعداد سطوح دفتر سفارشها باشد ،بازدهی سهام ( )Returnو ارزش معامالت سهام ()Volume
بهعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدهاند .از طرفی ،دو متغیر بازدهی بازار ( )Market Returnو ارزش معامالت
بازار ( )Volume Marketبرای شرایط کلی بازار ،سایر متغیرهای کنترلی هستند.
نتایج جدول ( 0ستونهای  0و  )3پس از بررسی متغیرهای کنترلی نشان میدهد که ضرایب متغیر Event Dummy

بهصورت معناداری مثبت هستند که نشان از افزایش اسپرد مظنه و اسپرد مؤثر در دوره بعد از افزایش تعداد سطوح دفتر
سفارشها دارد .همچنین ضرایب بازدهی سهام ،ارزش معامالت سهام و بازدهی بازار برای اسپرد مظنه بهصورت معناداری
منفی بوده و از سویی ،ارزش معامالت بازار بهصورت معناداری مثبت است .بر اساس انتظارات و مطالعات قبلی ،زمانی که
ارزش معامالت سهام کاهش یابد ،انتظار اسپرد بیشتر وجود دارد (مادهاوان و همکاران )0225 ،که نتایج بهدست آمده در
جدول  0با این انتظارات همخوانی دارد .اما نتایج مربوط به رابطه بازدهی سهام و اسپرد مظنه برخالف انتظارات قبلی است.
در خصوص اسپرد مؤثر باید گفت که ضرابب ارزش معامالت سهام و ارزش بازار در سطح بحرانی  6درصد معنادار بوده و
نتایجی مشابه با اسپرد مظنه را بهدنبال دارد.
جدول  0اثر نمایش پلههای چهارم و پنجم از دفتر سفارشهای محدود را بر اسپرد مظنه ( )Spreadو اسپرد مؤثر
( )E-Spreadسهام شرکتها نشان میدهد .در اینجا درصد اسپرد مظنه (ستونهای  6و  )0و اسپرد مؤثر (ستونهای  3و
 )3هر یک بهصورت جداگانه در قالب متغیر وابسته ،قبل و بعد از افزایش تعداد پلههای دفتر سفارشهای محدود بهوسیله
یک متغیر مجازی ( )Event Dummyسنجیده شده است .چنانچه دوره بعد از افزایش تعداد سطوح دفتر سفارشهای
محدود باشد ،این متغیر مقدار  6گرفته و در غیر این صورت به آن مقدار صفر اختصاص داده میشود .اسپرد مظنه و اسپرد
مؤثر در دفتر سفارشهای محدود هر  5ثانیه محاسبه شده و در پایان هر روز معامالتی میانگین آن در نظر گرفته شده
است .در اینجا بازدهی سهام ( ،)Returnارزش معامالت سهام ( ،)Volumeبازدهی شاخص بورس ( )Market Returnو
ارزش معامالت بازار ( )Market Volumeمتغیرهای کنترلی هستند .در سطر اول روبهروی هر یک از متغیرهای توضیحی
ضرایب تخمین و در سطر دوم آماره تی استیودنت درج شده است .معادله رگرسیونی در نظر گرفته شده برای جدول  0به
شرح رابطه  68است.
رابطه )68

)𝑑𝑎𝑒𝑟𝑝𝑆 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑐𝑒𝑓𝑓𝐸(𝑔𝑜𝐿 & )𝑑𝑎𝑒𝑟𝑝𝑆(𝑔𝑜𝐿
) 𝑡𝑖𝑉(𝑔𝑜𝐿 × )= 𝐶(1) × (𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑑 ) + 𝐶(2) × (𝑅𝑖𝑡 ) + 𝐶(3
)+ 𝐶(4) × (𝑅𝑚𝑡 ) + 𝐶(5) × 𝑙𝑜𝑔(𝑉𝑚𝑡 ) + 𝐶(6

که در اینجا ) C(6عرض از مبدأ معادله رگرسیونی است.
نتایج رابطه عمق بازار

برای بررسی اثر تغییر شفافیت دفتر سفارشهای محدود بر عمق بازار ،ابتدا معیار عمق بازار بر اساس رابطه  62برای مجموع
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پلههای اول تا پنجم از دفتر سفارشها محاسبه شد ،سپس بر مبنای رابطه  ،61اثر افزایش پلههای دفتر سفارشها بر عمق
بازار (پلههای اول تا پنجم) بررسی گردید .در آزمونی دیگر ،معیار عمق بازار برای مجموع پلههای اول تا سوم از دفتر
سفارشها بر اساس رابطه  62محاسبه گردید ،سپس اثر تغییر شفافیت دفتر سفارشها بر عمق بازار (پلههای اول تا سوم)
سنجیده شد .در نهایت معیار عمق بازار برای سطوح چهارم تا پنجم از دفتر سفارشها بر مبنای رابطه  62محاسبه شده و
اثر تغییر شفافیت دفتر سفارشها بر عمق بازار (پلههای چهارم و پنجم) بررسی شد .نتایج این آزمونها در جدول  3درج
شده است .نتایج (ستونهای  6و  0از جدول  )3مربوط به رابطه  61برای عمق بازار (پلههای اول تا پنجم) نشان میدهد
که ضریب متغیر  Event Dummyدر سطح بحرانی  6درصد معنادار و مثبت است؛ به بیان دیگر ،افزایش تعداد سطوح
دفتر سفارشها از سه پله به پنج پله ،موجب افزایش عمق بازار در دفتر سفارشها شده است .شایان ذکر است که در این
حالت ،محاسبه معیار عمق بازار برای دوره قبل و بعد از تغییر شفافیت دفتر سفارشها بر مبنای پنج پله از دفتر سفارشها
در نظر گرفته شده است .با اضافه کردن متغیرهای کنترلی به رابطه  ،61متغیر  Event Dummyدر سطح بحرانی  6درصد
(ستون  )0همچنان معنادار و مثبت است؛ بنابراین افزایش شفافیت دفتر سفارشهای محدود پس از بررسی متغیرهای
کنترلی ،به افزایش عمق بازار منجر شده است.
جدول  .4عمق دفتر سفارشهای محدود (لحظههای  3ثانیهای)

Event Dummy
)(Dummyd

1

0

4

3

3

9

)TD(1-5

)TD(1-5

)TD(1-3

)TD(1-3

)TD(4-5

)TD(4-5

***0/0405

***0/0645

***0/0326

***0/0592

***0/0506

***0/0706

)(5/66

)(9/50

)(4/23

)(8/18

)(6/26

)(8/90

)Return (Rit

)Volume (Vit

)Market Return(Rmt

)Market Volume(Vmt

***1/771

***1/749

***1/314

)(8/87

)(8/21

)(5/63

***0/103

***0/118

***0/0871

)(36/48

)(39/35

)(26/44

0/693

-0/574

*3/274

)(0/53

)(-0/41

)(2/13

***0/0363

***0/0395

***0/0299

)(5/20

)(5/31

)(3/67

***11/55

***9/300

***10/97

***8/431

***10/69

***8/804

)(2224/89

)(60/72

)(1966/33

)(51/65

)(1821/93

)(49/21

Observations

11124

11124

11124

11124

11124

11124

%R2

0/3

13/6

0/2

14/9

0/4

7/8

Constant

*سطح معناداری  62درصد

**سطح معناداری  5درصد

***سطح معناداری  6درصد
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همچنین در آزمونی دیگر ،بهصورت مجزا عمق بازار در سطوح اول تا سوم و چهارم تا پنجم از دفتر سفارشهای
محدود بررسی شده است .نتایج بهدست آمده از بررسی عمق بازار برای سطوح اول تا سوم (ستونهای  3و 3از جدول )3
و همچنین چهارم تا پنجم (ستونهای  5و  1از جدول  )3از دفتر سفارشهای محدود ،مشابه نتایج مطرح شده برای سطوح
اول تا پنجم است؛ بدین معنا که نمایش پلههای  3و  5از دفتر سفارشهای محدود ،عالوه بر افزایش عمق بازار در پلههای
اول تا سوم ،موجب افزایش عمق بازار در پلههای چهارم تا پنجم از دفتر سفارشها شده است.
تحلیل نتایج مربوط به عمق بازار به پژوهش جداگانهای نیاز دارد ،اما میتوان فرضیه افزایش انگیزه سیگنالدهی به
بازار را با قرار دادن دستورهای خرید و فروش با حجم باال در سطوح پایینتر از پلههای  3و  5از دفتر سفارشها را مطرح
کرد .بنابراین نمیتوان افزایش عمق بازار را نشانه متقنی از افزایش کیفیت بازار دانست.
جدول  3اثر نمایش پلههای چهارم و پنجم از دفتر سفارشهای محدود را بر عمق بازار (پلههای اول تا پنجم ،پلههای
اول تا سوم و پلههای چهارم و پنجم از دفتر سفارشها) سهام شرکتها نشان میدهد .در اینجا عمق دفتر سفارشهای
محدود () TD(1-3) ،TD(1-5و ) ،)TD(4-5قبل و بعد از افزایش تعداد پلههای دفتر سفارشهای محدود بهوسیله یک
متغیر مجازی ( )Event Dummyسنجیده شده است .چنانچه دوره بعد از افزایش تعداد سطوح دفتر سفارشهای محدود
باشد ،این متغیر مقدار  6داشته و در غیر این صورت به آن مقدار صفر اختصاص داده میشود .عمق بازار در دفتر سفارشهای
محدود هر  5ثانیه محاسبه شده و در پایان هر روز معامالتی میانگین آن مد نظر قرار گرفته است .در اینجا بازدهی سهام
( ،)Returnارزش معامالت سهام ( ،)Volumeبازدهی شاخص بورس ( )Market Returnو ارزش معامالت بازار (Market

 )Volumeمتغیرهای کنترلی هستند .در سطر اول روبهروی هر یک از متغیرهای توضیحی ،ضرایب تخمین و در سطر دوم
آماره تی استیودنت درج شده است .معادله رگرسیونی در نظر گرفته شده برای جدول  3به شرح رابطه  63است.
رابطه )63

))𝐿𝑜𝑔(𝑇𝐷(1 − 5)) & 𝐿𝑜𝑔(𝑇𝐷(1 − 3)) & 𝐿𝑜𝑔(𝑇𝐷(4 − 5
) 𝑡𝑖𝑉(𝑔𝑜𝐿 × )= 𝐶(1) × (𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑑 ) + 𝐶(2) × (𝑅𝑖𝑡 ) + 𝐶(3
)+ 𝐶(4) × (𝑅𝑚𝑡 ) + 𝐶(5) × 𝑙𝑜𝑔(𝑉𝑚𝑡 ) + 𝐶(6

که در اینجا ) C(6عرض از مبدأ معادله رگرسیونی است.
نتایج رابطه انحراف معیار

در جدول  ،3نتایج مربوط به رابطه  61ارائه شده است .ضریب متغیر  Event Dummyدر دوره بعد از افزایش تعداد سطوح
دفتر سفارشها از سه پله به پنج پله ،بهصورت معناداری مثبت است؛ به بیان دیگر افزایش سطوح دفتر سفارشها موجب
افزایش نوسانهای بازدهی قیمت شده است که با نتیجه مطالعات مادهاوان و همکارانش ( )0225مطابقت دارد .انحراف
معیار بازدهی در دوره بعد از افزایش تعداد سطوح دفتر سفارشها نسبت به قبل از دوره افزایش تعداد سطوح 3/0 ،درصد
رشد داشته است .با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی ،ضریب متغیر Event Dummyکماکان معنادار و مثبت است.
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جدول  .3انحراف معیار بازدهی بر اساس دادههای درونروز

)Event Dummy (Dummyd

)(1

)(2

STD

STD

***0/0928

***0/0910

)(7/91

)(7/67
***-1/294

)Return (Rit

)(-3/71
***-0/0624

)Volume (Vit

)(-12/35
1/628

)Market Return (Rmt

)(0/71
***0/0497

)Market Volume (Vmt

)(4/08
***-5/313

***-5/513

)(-623/45

)(-20/59

Observations

11054

11054

%R2

0/6

2/3

Constant

*سطح معناداری  62درصد** ،سطح معناداری  5درصد و ***سطح معناداری  6درصد

در جدول  3اثر نمایش پلههای چهارم و پنجم از دفتر سفارشهای محدود بر انحراف معیار بازدهی سهام شرکتها
مشاهده میشود .در اینجا انحراف معیار بازدهی ( ،)STDقبل و بعد از افزایش تعداد پلههای دفتر سفارشهای محدود
بهوسیله یک متغیر مجازی ( )Event Dummyسنجیده شده است .چنانچه دوره بعد از افزایش تعداد سطوح دفتر
سفارشهای محدود باشد این متغیر مقدار  6داشته و در غیر این صورت به آن مقدار صفر اختصاص داده میشود .انحراف
معیار بازدهی بر اساس تمام معامالت در یک جلسه معامالتی محاسبه میشود .در اینجا بازدهی سهام ( ،)Returnارزش
معامالت سهام ( ،)Volumeبازدهی شاخص بورس ( )Market Returnو ارزش معامالت بازار ()Market Volume
متغیرهای کنترلی هستند .در سطر اول روبهروی هر یک از متغیرهای توضیحی ،ضرایب تخمین و در سطر دوم آماره تی
استیودنت درج شده است .معادله رگرسیونی در نظر گرفته شده برای جدول  3به شرح رابطه  02است.
رابطه )02

) 𝑡𝑖𝑉(𝑔𝑜𝐿 × )𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑇𝐷) = 𝐶(1) × (𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑑 ) + 𝐶(2) × (𝑅𝑖𝑡 ) + 𝐶(3
)+ 𝐶(4) × (𝑅𝑚𝑡 ) + 𝐶(5) × 𝑙𝑜𝑔(𝑉𝑚𝑡 ) + 𝐶(6

که در اینجا ) C(6عرض از مبدأ معادله رگرسیونی است.
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بررسی پایداری 1نتایج

از بررسیهای دیگر صورت گرفته بهمنظور اطمینان از نتایج بهدست آمده ،تخمین مجدد روابط رگرسیونی  63تا  61برای
دو گروه مختلف از نمونه آماری است؛ به این صورت که نمونه شرکتهای منتخب بر اساس ارزش بازار به دو گروه
شرکتهای کوچک و شرکتهای بزرگ دستهبندی شدند (شرکتها ابتدا بر اساس بیشترین ارزش بازار به کمترین ارزش
بازار مرتب شده و یک سوم ابتدایی و انتهایی این فهرست ،بهترتیب شرکتهای بزرگ و شرکتهای کوچک قلمداد شدند)،
سپس روابط  63تا  61بهصورت مجزا برای هر یک از گروهها برآورد شده و نتایج آن بررسی شده است .با توجه به نتایج
بهدست آمده ،در معیارهای اسپرد مظنه و اسپرد مؤثر ضریب معناداری  Event Dummyبرای شرکتهای کوچک در
سطح  6درصد و برای شرکتهای بزرگ در سطح  62درصد معنادار است .همچنین در معیارهای عمق بازار و انحراف معیار
بازدهی ضریب معناداری  Event Dummyبرای شرکتهای کوچک در سطح  6درصد معنادار بوده و برای شرکتهای
بزرگ معنادار نیست.
با توجه به نزدیکی تاریخ مربوط به رویداد افزایش تعداد سطوح دفتر سفارشهای محدود برای معاملهگران برخط با
انتخابات ریاست جمهوری سال  ،31میتوان این فرضیه را مطرح کرد که انتخابات ریاست جمهوری بر کیفیت بازار اثرگذار
بوده است ،به همین دلیل اثر این رویداد با استفاده از یک متغیر مجازی انتخابات ( )Election Dummyبهعنوان متغیر
کنترلی دیگر در تمام روابط  63تا  61در نظر گرفته شد؛ بدین صورت که به دوره بعد از انتخابات مقدار  6و به دوره قبل از
آن مقدار  2اختصاص یافت .نتایج بهدست آمده نشان داد که ضریب متغیر مجازی انتخابات در هیچ یک از مدلهای ارائه
شده معنادار نیست.
نتایج بهدست آمده ،براساس بازه زمانی سه ماهه قبل و سه ماهه بعد از دوره افزایش تعداد سطوح دفتر سفارشهای
محدود است .از این رو ،بهمنظور اطمینان از نتایج ارائه شده ،تمام روابط رگرسیونی  63تا  61بهصورت مشابه برای اسپرد
مظنه ،اسپرد مؤثر ،عمق بازار و انحراف معیار بازدهی در سه بازه زمانی متفاوت تخمین زده شد .در حالت اول بازه زمانی
 31/26/21تا ( 31/23/61یک ماه قبل و یک ماه بعد از رویداد مربوط به دفتر سفارشهای محدود) ،در حالت دوم بازه
زمانی  35/60/21تا ( 31/23/61دو ماه قبل و دو ماه بعد از رویداد مربوط به دفتر سفارشهای محدود) و در حالت سوم
بازه زمانی  35/66/21تا  35/26/32بهعنوان دوره قبل از رویداد مذکور و  31/20/06تا  31/25/61بهعنوان دوره بعد از
رویداد مذکور انتخاب شدند که در هر سه حالت مطرح شده ،نتایج بهدست آمده مشابه با نتایج اصلی ارائه شده در پژوهش
بود.
نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش به بررسی اثر افزایش تعداد سطوح دفتر سفارشهای محدود از سه پله به پنج پله در بورس اوراق بهادار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. Robustness check
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تهران پرداخته شد .از  62اردیبهشت سال  ،6331بورس اوراق بهادار تهران شفافیت اطالعاتی دفتر سفارشهای محدود را
افزایش داده و پنج پله اول سفارشهای خرید و فروش را برای معاملهگران برخط نمایان ساخته است .افزایش تعداد سطوح
دفتر سفارشها ،فرصتی ایجاد کرد که اثر این رویداد بر کیفیت بازار بررسی شود .بدین منظور در پژوهش حاضر به بررسی
کیفیت بازار در دوره قبل و بعد از افزایش تعداد سطوح دفتر سفارشها پرداخته شد .دوره قبل و بعد از این رویداد شامل بازه
زمانی سه ماهه بود که در آن  31شرکت پذیرفته در بازار سرمایه ایران برای نمونه آماری پژوهش و بررسی انتخاب شدند.
معیارهای کیفیت بازار شامل اسپرد مظنه ،اسپرد مؤثر ،عمق بازار و انحراف معیار بازدهی بود که در دوره قبل و بعد از رویداد
مذکور ،هر یک بهصورت مجزا با یکدیگر مقایسه شدند.
نتایج تجربی این پژوهش نشان داد که افزایش شفافیت دفتر سفارشها در تمام معیارها غیر از عمق بازار ،سبب
کاهش کیفیت بازار شده است .بر خالف دیدگاه رایج قانونگذاران در نحوه انتشار اطالعات دفتر سفارشها ،نتایج بهدست
آمده نشان میدهد اسپرد مظنه ،اسپرد مؤثر و انحراف معیار بازدهی ،هر یک بهصورت معنادار پس از افزایش تعداد سطوح
دفتر سفارشها از سه پله به پنج پله ،افزایش یافتهاند که مطابق با نتیجه مطالعات مادهاوان و همکارانش ( )0225است؛ به
این معنا که پس از افزایش تعداد سطوح دفتر سفارشها ،نقدشوندگی (اسپرد خرید و فروش) کاهش (افزایش) پیدا کرده و
نوسانهای بازدهی با افزایش (کاهش) روبهرو بوده است .از طرفی ،یافتههای مربوط به معیار عمق بازار نشان میدهد این
معیار پس از افزایش سطوح دفتر سفارشها برای معاملهگران برخط ،افزایش داشته است .تحلیل نتایج مربوط به این معیار
به پژوهش جداگانهای نیاز دارد ،اما میتوان فرضیه افزایش انگیزه سیگنالدهی به بازار با قرار دادن دستورهای خرید و
فروش با حجم باال در سطوح پایینتر از پلههای  3و  5دفتر سفارشها را مطرح کرد .بنابراین نمیتوان افزایش عمق بازار
را نشانه متقنی از افزایش کیفیت بازار دانست .از این رو ،در مجموع میتوان گفت که افزایش سطوح دفتر سفارشهای
محدود در بورس ایران برای معاملهگران برخط ،به کاهش کیفیت بازار منجر شده است.
در پژوهش حاضر تالش شد رابطه بین شفافیت دفتر سفارشهای محدود و کیفیت بازار بررسی شود .با توجه به در
دسترس نبودن اطالعات درونروزی مربوط به ماهیت معاملهگران (اشخاص حقیقی یا حقوقی) بهصورت مجزا ،امکان
بررسی جزئیات مربوط به ارتباط ماهیت معاملهگران و اثر افزایش اطالعاتی دفتر سفارشهای محدود بر کیفیت بازار وجود
نداشت .از این رو به نظر میرسد در تحقیقات آتی ،این موضوع میتواند ابعاد بیشتری از رابطه بین شفافیت دفتر سفارشها
و کیفیت بازار را آشکار کند.
منابع
بیریا ،محمدرضا ( .)6335محتوای اطالعاتی دفتر سفارشهای محدود در بورس اوراق بهادار تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد ،تهران،
دانشگاه شریف.
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