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الرافعة املالية واملخاطر اخلاصة والعوائد غري العادية لإلعالن عن عمليات
إعادة شراء األسهم فى البورصة املصرية
د .محمود فتحى شلقامى
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أكادميية السادات للعلوم اإلدارية
قدمت الدراسة تفسري ل لعوائد غري العادية للرشكات املعلنة عن عمليات اعااادة ءاا اهسااوا بواساااة الرافعااة املاليااة امل ااا ر
ال اصة يف البورصة املرصية ،قد أجريت الدراسة عىل بيانات  70ءكة قامت باإلعالن عن إعادة ءاا األسوا خالل فرتة الدراسة
خالل الفرتة من  2008إىل عام  ،2018قد توصلت الدراسة إىل جود عالقة ذات دهلة بني التغريات يف الرافعة املاليااة امل ااا ر
ال اصة ،كذلك جود عالقة ذات دهله معنوية بني امل ا ر ال اصة العوائد غري العادية للرشكات املعلنة عن اعااادة الرشاااا يف
البورصة املرصية.
الكلامت املفتاحية :العوائد غري العادية يف اهجل الاويل  -اإلعالن عن إعادة ءاا األسوا  -امل ا ر ال اصة  -البورصة املرصية.

تعترب العوائد غري العادية للرشكات املعلنة عن عملية اعادة الرشاا أحااد غرائااس السااو  ،حيااط باادا م ااال
غرائس السو  Market Anomaliesيف الظوور عندما جاات نتااائا العديااد ماان الدراسااات التابيقيااة ااا ه
يتفق مع نظريات كفااة السو مناذج تسعري األصول ،حيط يكون منوذج تسعري األصول الرأساملية غري قااادر
عيل تفسري العديد من الظواهر .من تلك الغرائس عىل سبيل املثال تلك املتعلقة بتأثري الحجااا حيااط توصاال
بانز) (Banz, 1981ايل أن األسوا ال غرية التي تتميز بانوا األقل من حيط القيمة السوقية ،هي التااي تتميااز
بارتفاع متوسط العوائد الغري عادية ،قد جد ر ل ) (Roll, 1981تفسريا لذلك حيااط جااد ارتفاااع ال اااورة
لدى املنظامت ال غرية عن املنظامت الكبرية ،بالتااايل احقيااة املاانظامت ال ااغرية يف املاالبااة بالح ااول عااىل
عوائااد مرتفعااة ،قااد توصاال باارى باار ن ) (Barry & Brown, 1984اىل ن تفسااري تلااك الظاااهرة يرجااع ايل
اهختالف يف املعلومات املتاحة عن كال من املاانظامت ال ااغرية املاانظامت الكباارية ،هااو مااا يساابس ال اااورة
املرتفعة للمنظامت ال غرية .كام أظورت الدراسات ) (Jegadeesh & Titman, 1993; Lin, 2018نااوع أخاار
من تلك الغرائس الذي يتمثل يف ءاا األسوا الرابحة يف الفرتة السابقة (من ثالثة إىل  12شور) اهحتفاظ بوا
ملدة من ثالثة إىل  12شور ،كذلك بيع األسوا ال ارسة يف الفرتة السابقة (ماان ثالثااة إيل  12شااور) ،ينااتا عاان
ذلك عوائد غري عادية تسمي تلك اإلسرتاتيجية اهستثامرية إسرتاتيجية الزخا .Momentum Strategy

 1تا تقديا البحط يف  ،2019/7/17تا قبوله للنرش يف .2019/10/22
 2أستاذ مساعد بقسا إدارة األعامل ،أكادميية السادات للعلوم اإلدارية ()drmahmoudshalkmy@yahoo.com
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متتد غرائس السو لتشمل غرائس العوائد ويلة األجل ،التي تشمل اإلصدارات العامااة األ ليااة إصاادارات
األسوا (امللكية) املوسمية ،حيط يتا تسعري األسوا بأقل من قيمتوا الحقيقيااة  underpricingبعااد اإلعااالن
عن تلك اإلصدارات هذا ما توصل اليااه لااوجران رياارت ) (Loughran & Ritter, 1995كااذلك ايااد بريا
جمربز ) ،(Brav & Gompers, 1997كام تشمل غرائس العوائد ويلة األجل موضوع الدراسة هو اإلعااالن
عن إعادة ءاا األسوا  Share Repurchasesكام أظورت دراسة فراج (فراج ،)2014 ،حيط يتحقق عوائد غري
عادية نتيجة اهعااالن عاان عمليااات إعااادة ءاا األسااوا ;(Ikenberry, Lakonishok & Vermaelen, 1995
)Lakonishok & Vermaelen, 1990; Wang & DeGennaro, 2019
لقد حظي موضوع امل ا ر ال اصة  idiosyncratic riskباااهتامم العديااد ماان الباااحثني يف مجااال التموياال،
هي امل ا ر املتعلقة برشكة معينة ،ا امل ا ر غري املنتظمة التي ميكن الت لص منوا بااالتنويع .ذلااك فقااا
لنموذج تسعري األصول الرأساملية حيط ان العائد الذي يتوقع أن يح اال عليااه املسااتثمر هااو لتعوي ااه عاان
امل ا ر املنتظمة أ العامة فقط ،فقا لذلك ه يجس تسعري امل ا ر ال اصة ،عىل الرغا من ذلك فقد شود
أدب التمويل منذ قت مبكر الدليل التابيقي  empirical evidenceلتسعري امل ااا ر ال اصااة ،حيااط أظواار
د جالس ) ،(Douglas, 1969كذلك هنرت ) (Lintner, 1965معنوية تباين البواقي  residualsذلك لنمااوذج
السو من خالل تفسري متوسط عوائد األسوا .لقد استتبع ذلااك ظوااور نتااائا العديااد ماان الدراسااات التااي
متاماا كااام تقرتحااه نظريااة املحفظااة
اشارت ايل أن املستثمرين يجد ن صعوبة يف اهحتفاااظ حفظااة متنوعااة رت
الحديثة .حيط جد غوتزمان كوما ) (Goetzmann & Kuma, 2004ان نسبة محافظ املستثمرين املوجودة
يف عينة الدراسة التي تحتوي عيل سوا احد تزيد عن  ،%25كام ان املحافظ التي ه تزيااد عاان ثالثااة أسااوا
تشكل أكرث من ن املحافظ ،كام ان املحافظ التي تزيد عن  10أسوا تشااكل اقاال ماان  %10ماان املحااافظ.
عال ة عىل ذلك فقد توصل كامبل ليتا مالكيل شااو) .(Campbell, Lettau, Malkiel& Xu, 2001ايل ان
التقلبات ال اصة قد زادت بشكل كبري خالل الفرتة من عام  1962حتى عام  ،1997عىل الرغا من أن التقلبات
الكلية لسو األ را املالية ظلت ثابترتة نسبيرتا ،أصبحت التقلبات ال اصة هااي أكاارب مكااون لتقلبااات العوائااد
ال اصة للرشكة .بالتايل يحتاج املستثمر األقل تنو رتعا إىل عوائد أكرب للتعويض عن تحملوا مل ا ر خاصة.
قد تا اهستعانة بامل ا ر ال اصة لتفسري بعض غرائس السااو مثاال اسارتاتيجية الاازخا حيااط توصاال ارينااا
هاغارد يان ( ،)Arena, Haggard & Yan, 2008ايل جود عالقة ذات دهلة معنوية بني امل ااا ر ال اصااة
عوائد الزخا ،حيط اجريت يف الوهيات املتحدة ،كااذلك تااا التوصاال ايل تلااك النتيجااة عااىل مسااتوي كوريااا
الجنوبية بواساة بيو شني ) .(Pyo & Shin, 2013قااد امتااد اساات دام امل ااا ر ال اصااة يف تفسااري غرائااس
السو ليشمل العوائد غري العادية بعد إعادة الرشاا يف اهجل الاويل .حيط ان ءكات إعادة الرشاا قد تواجه
برافعة مالية متزايدة بعد إعادة ءاا األسوا ،مام قد يااودي ايل ارتفاااع التقلبااات ال اصااة (امل ااا ر ال اصااة)
برشكات إعادة الشاراا .حيط توصاال ديناايرت ساارتيكالند ) (Dennis & Strickland, 2009ايل جااود عالقااة
ذات دهلة معنوية بني التقلبات ال اصة (امل ا ر ال اصة) الرافعة املالية .يشكل هذا األساااس الااذي اسااتند
اليه تفسري العوائد غري العادية بعد اإلعالن عن إعادة الشاراا باست دام امل ا ر ال اصة.
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تتمثل مشكلة الدراسة يف رض رة التعرف عىل أثر امل ا ر ال اصة عىل العوائد غري العاديااة يف اهجاال الاوياال
هسوا الرشكات التي قامت باإلعالن عن عمليات اعادة ءاا األسوا يف البورصة املرصية ،بناا عىل ذلااك فأنااه
ميكن صياغة التساؤهت التالية يف إ ار مشكلة الدراسة الحالية:
 1-2هل تؤثر التغريات يف الرافعة املالية الناتجة عن اإلعالن عن إعادة الرشاا عىل امل ا ر ال اصة؟
 2-2هل تؤثر امل ا ر ال اصة عىل العوائد غري العادية يف اهجل الاويل هسوا الرشكات املعلنة عاان عمليااات
اعادة ءاا األسوا؟

تنبع أهمية الدراسة الحالية من املوضوع الذي تنا لته الذي يتمثل يف امل ا ر ال اصة ،حيط توجااد ناادرة يف
األبحاث العربية يف هذا املوضوع عىل مستوي جموورية مرص العربية كذلك الد ل العربية بشكل عااام ،كااام
تت أهمية املوضوع من حيط ان دراسة العالقة بني امل ا ر ال اصة العوائد غري العادية يف اهجل الاوياال
هسوا الرشكات التي قامت باإلعالن عن عمليات اعادة ءاا األسااوا ،تساااعد كاال ماان الباحااط املسااتثمر يف
عملية ات اذ القرارات ذلك سواا كان فردا أ مؤسسة اسااتثامرية .كااام تساااعد الدراسااة الحاليااة عااىل متويااد
الاريق إلجراا املزيد من الدراسات املتعلقة بامل ا ر ال اصة د رها يف تفسري غرائااس السااو عااىل مسااتوي
مرص كذلك عىل مستوي الد ل العربية نظرا لزيادة أهميتوا كجزا من امل ا ر التي يواجووا املستثمر.
تأسيسا عىل ما سبق ،اتساقا مع التساؤهت التي سيتا الرتكيز عىل إجابتوا ،فان الودف الرئيساي التي تسعي
إليه الدراسة الحالية التعرف عىل أثاار امل ااا ر ال اصااة عااىل العوائااد غااري العاديااة يف اهجاال الاوياال هسااوا
الرشكات التي قامت باإلعالن عن عمليات اعادة ءاا األسوا يف البورصة املرصية.
يتحقق هذا الودف من خالل األهداف الفرعية التالية:
 1-3التعرف عىل مدى تأثري التغريات يف الرافعة املالية الناتجااة عاان اإلعااالن عاان إعااادة الرشاااا عااىل امل ااا ر
ال اصة.
 2-3التعرف عىل مدى تأثري امل ا ر ال اصة عىل العوائد غري العادية يف اهجل الاويل هسوا الرشكات املعلنااة
عن عمليات اعادة ءاا األسوا.

يزخر أدب التمويل بالدراسات ال اصة وضوع اإلعالن عاان إعااادة ءاا األسااوا ،حيااط اظواارت العديااد ماان
الدراسات تحقيق عوائد غري عادية عيل املدي الاويل بعد إعالنات براما إعادة الشاراا ،فمن تلااك الدراسااات
دراسة ايكنربي زمالؤ ) (Ikenberry, et al., 1995التي أجرياات عاايل مسااتوي الوهيااات املتحاادة اهمريكيااة
خالل الفرتة من  1980ايل  ،1990قد تا قياس العوائد غري العادية يف اهجل الاويل باست دام ريقة الرشاا
اهحتفاظ للعائد غري الابيعي ( )BHARملدة اربع سنوات بعد تاريخ اإلعالن ،كام قام ايكنااربي لوكونيشااو
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فريمالن ) (Ikenberry, Lakonishok & Vermaelen, 2000بتدعيا نتائا الدراسة السابقة لكن بالتابيق
عيل مستوي السو الكندي خالل الفرتة من  1989ايل  ،1997قد ايدت تلك النتائا دراسة تشان ايكنربي
يل ) (Chan, Ikenberry & Lee, 2004التي أجريت عيل إعالنات إعادة الرشاا يف الوهيات املتحاادة خااالل
الفرتة من  1980ايل  ،1996تا تأييد تلك النتائا عيل مستوي تايوان بواساة دراسة انا لني فااونا تشاان
) ،(Wang, Lin, Fung & Chen, 2013عيل مستوي السو املرصي فقااد توصاالت دراسااة الساايد (الساايد،
 )2016ايل تحقيق عوائد غري عادية عيل املدي الاويل.
قد أظورت الدراسات العديد من التفسريات لتحقيق تلك العوائد غري العادية بعد اإلعالن عن إعااادة الرشاااا،
فونا تفسري يقوم عيل ان السااوا يااتا تقيمااه بأقاال ماان القيمااة الحقيقيااة  Undervaluationحيااط تلجااا
املنظمة باإلعالن عن إعادة ءاا األسوا بغرض إعااا إشارة  Signalا لديوا من معلومات مواتية حول قيمااة
مستقبل الرشكة يف املستقبل بان سعر سوا هذ املنظمة يف السو هو اقل من قيمته الحقيقيااة ،تااا تأييااد
هذا التفسري بواساة العديد من الدراسات منوا عيل مستوي الوهيات املتحدة مثل دراسااة كوميناات جارياال
) (Comment & Jarrell, 1991حيط أظورت نتائجوا جود عالقااة ايجابيااة ذات دهلااة معنويااة بااني عوائااد
اإلعالن عن إعادة ءاا األسوا النسس املالوبة من األسوا يف إعادة الرشاا .جود عالقة سالبة ذات دهلة
معنوية بني عوائد اإلعالن عن عملية إعادة الرشاا عوائد األسوا السابقة لإلعالن.
يوجد تفسري اخر يعتمد عىل است دام عمليات إعادة ءاا األسوا كبديل للتوزيعات تا تأييد هذا التفسااري
بدراسة فاما فرنش ( .)Fama & French, 2001قد قدمت نتائا بعض الدراسااات تفساريا اخاار يقااوم عااىل
فر ض التدفق النقدي الحاار ، the free cash flowحيااط يسااتند هااذا التفسااري عااىل ان املاانظامت تساات دم
عمليات اإلعالن عن إعادة ءاا األسوا لتتمكن من توزيع الفائض النقاادي كااذلك تقلياال التاادفقات النقديااة
الحرة املتاح است داموا من قبل إدارة الشاركة مااام يساااعد عااىل تدنيااة تكلفااة الوكالااة املتعلقااة باسااتثامرات
املديرين املبالغ فيوا اي ا باهستثامر يف مجاهت غري منتجة .ايدت هذا التفسري نتائا دراسة جرلون مايكيل
( )Grullon & Michaely, 2004حيط توصلت الدراسة إىل جود عالقة ايجابية ذات دهلة معنوية بني عوائد
اإلعالن عن إعادة ءاا األسوا النسس املالوبة يف إعادة الشاراا  proportion soughtالنقدية  ،cashذلك
بالنسبة للمنظامت ذات معدل القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية املن فض ،عالقة سالبة مع معدل القيمااة
السوقية إىل القيمة الدفرتية الحجا.
عىل الرغا من تلك التفسريات اه ان موضوع تحقيق عوائد غري العادية بعد اإلعالن عاان إعااادة الرشاااا ظاال
محل جدل دراسة ،حيط تا اقرتاح إمكانية است دام امل ا ر ال اصة لتفسري لتلك العوائااد ذلااك اسااتندا ايل
ان ءكات إعادة الرشاا تواجه رافعة مالية متزايدة بعد إعادة ءاا األسوا .حيااط ينفااق املسااتثمرين األمااوال
سواا نقدرتا أ عن ريق اهقرتاض عند إعادة ءاا األسوا مام يؤدي ايل خفض حقو امللكية زيادة الدين ااا
يدفع بزيادة الرافعة املالية ،تا تايد ذلك من خالل ما توصلت اليه العديد من الدراسات ;(Dittmar, 2000
)  ،Hovakimian, 2004; Stephens & Weisbach, 1998مام يعرض الرشكات ذات الرافعة املالية املرتفعااة
مل ا ر اإلفالس بالتايل تكون تقلبات العوائد مرتفعة .تا تأييد ذلك من خالل الدراسات التي قامت بدراسااة
العالقة بني امل ا ر ال اصة الرافعة املالية حيط أظورت نتائا دراسة برا ن كاباديا (Brown & Kapadia,
) 2007ان الرافعة املالية تزيد ماان امل ااا ر ال اصااة ،قااد أجرياات الدراسااة عااىل مسااتوي الوهيااات املتحاادة
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اهمريكية خالل الفرتة من  1963ايل  .2004اياادت تلااك النتااائا دراسااة فينااك فينااك جريلااون يسااتون
) (Fink, Fink, Grullon & Weston, 2010التي أجريت خالل الفرتة من  1926ايل  ،2006كذلك توصلت
دراسة جريهخ ،أ بادين ،ز ربر ج ) (Gerlach, Obaydin & Zurbruegg, 2015ايل جود عالقة ذات دهلااة
معنوية بني املتغريين خالل الفرتة من  2000ايل  .2012تا تايد هذا التفسااري ماان خااالل نتااائا دراسااة هسااو
هوانا ) (Hsu & Huang, 2016التي توصلت ايل جود عالقااة ذات دهلااه معنويااة بااني امل ااا ر ال اصااة
العوائد غري العادية للرشكات التي قامت باإلعالن عن اعادة الرشاا يف اهجل الاوياال عاايل مسااتوي الوهيااات
املتحدة خالل الفرتة من  1984ايل  .2012قد تنا لت الدراسااة الحاليااة قاادرة امل ااا ر ال اصااة عااىل تفسااري
العوائد غري العادية يف اهجل الاويل هسوا الرشكات التي قامت باإلعالن عن عمليااات اعااادة ءاا األسااوا يف
البورصة املرصية.

بناا عىل ما سبق من نتائا الدراسات السابقة تا صياغة الفرضيني التاليني لتحقيق أهداف الدراسة:
الفرض األ ل :يوجد تأثري ايجايب للرافعة املالية عىل امل ا ر ال اصة للرشكات املعلنة عن اعادة الرشاا.
الفرض الثاين :يوجد تأثري ايجايب للم ا ر ال اصة عىل العوائد غري العادية للشاركات املعلنة عن اعادة الرشاا.

تا تابيق الدراسة من الناحية الزمانية خااالل الفاارتة ماان  2008إىل عااام  ،2018كااام اقت ا ارت الدراسااة عااىل
الرشكات املدرجة يف البورصة املرصية التي قامت باإلعالن عاان إعااادة ءاا األسااوا ،كااذلك فقااد تااا اختبااار
الفر ض باست دام منااوذجني لالنحاادار بوااام متغاريات رقابيااة  ،Control Variablesلكنوااا ه تشاامل جميااع
املتغريات الرقابية ،لذلك تقترص النتائا التااي توصاالت اليوااا الدراسااة عااىل مجموعااة املتغاريات الرقابيااة التااي
ت منوا منوذج اهنحدار فقط.

لتحقيق أهداف الدراسة تا تعري مجتمع الدراسة بأنه جميع الرشكات املدرجة يف البورصااة املرصااية التااي
قامت باإلعالن عن إعادة ءاا األسوا يف الفرتة من  2008إىل عااام  ،2018ذلااك ألنااه م يااتا تسااجيل بيانااات
بالبورصة عن عمليات أسوا ال زينة قبل  ،2008/11/30يتكون مجتمااع البحااط ماان  70ءكااة أعلناات عاان
إعادة ءاا األسوا خالل فرتة الدراسة .كام مبني بامللحق رقا  ،1قد تا الح ول عىل البيانات من ءكة مرصا
لنرش املعلومات.www.egidegypt.com

 ( :)BHARمتثل متغري العوائد غري العادية يف اهجل الاويل ،يجدر اإلشارة هنا ايل انااه توجااد ااريقتنيلقياس متغري العوائد غري العادية يف اهجل الاويل بعد مر ر الشاركات بأحداث معينة  eventsمثل اجراا
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التوزيعات  dividendا اإلصدارات العامة األ لية  IPOكذلك اإلعالن عن عمليات إعادة الرشاا هو مااا
تنا لته الدراسة الحالية تتمثل الاريقتني فيام ييل:
الاريقة اه يل :هي ريقة  calendar-time methodتساات دم منااوذج فامااا فاارنش Fama & French
)(1993
 ، three-factor modelحيط تعرب قيمة   iعن العوائد غري العادية يف النموذج التايل:
R i ,d − R f ,d =  i ,t + bi ,t  R m ,d − R f ,d  + s i ,t SMB d + hi ,t HMLd + e i ,d

1

الاريقة الثانية :هي ريقااة  Buy-and-hold abnormal returnهااي الاريقااة التااي تااا اساات داموا يف
الدراسة الحالية ،حيط تعد تلك الاريقة من أكرث الار التي تا تابيقوا يف الدراسات السااابقة التااي تنا لاات
متغريات الدراسة الحالية ،حيط تا قياس العوائد غري العادية يف اهجاال الاوياال بعااد (الحاادث  ) eventهااو
اإلعالن عن إعادة الرشاا ملدة ثالث سنوات باست دام ريقة الرشاا اهحتفاظ للعائد غري الابيعااي ()BHAR
بعد تاريخ اإلعالن ،حيط تسا ي تلك العوائد ( )BHARالفاار يف العائااد املجمااع  compound returnملاادة
ثالث سنوات بني الشاركات التي قامت باإلعالن عن إعادة الشا اراا  repurchasing firmالرشااكات املناااظرة
.matching firm
قد تا تحديد الرشكات املناظرة من خالل ال ائص التالية :أ ه :اه يكون لاادي تلااك الشا اركات أي إعالنااات
عن إعادة الشاراا ملدة الثالث سنوات السابقة لتاريخ اعالن الشاركات التي قامت باإلعالن عن إعااادة الشا اراا
 repurchasing firmثانيا :بالنسبة لحجا الشاركة يجس ان تنتمي الشاركة لنفرت املسااتوى العشا اري same
 ،size decileكذلك بالنسبة ملعدل القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتيااة للشا اركة  (B/M) quintileتشااكل
تلك النسبة العن ار األكرث أهمية بالنسبة لباقي املعايري حيط يتا اختيار الشااركة املناظرة من الرشكات التااي
تفي باملعايري بناا عىل اقرب نسبة ملعدل القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية للرشكة التي قامت بإعالن عاان
إعادة ءاا األسوا.
تا است دام ريقة الرشاا اهحتفاظ للعائد غري الابيعي ( )BHARباتباااع دراسااة باااربر ليااون & Barber
) ،Lyon (1997كام ييل:
2

b

b

t =a

t =a

)BHA R ( i ,a ,b ) =  ( R it + 1) −  ( R mt + 1

حيط متثل )  BHAR(i ,a ,bالعوائد غري العادي للرشكة التي قامت بإعادة ءاا األسااوا  .)event firm( iعاارب
فرتة زمنية تبدأ من  aايل .b
متثل  R mtعوائد السوا  iيف الشور .t
متثل  R itعوائد الرشكات املناظرة  matching firmيف الشور .t
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  :Abnormal _ IVOLiميثل متغري التغري يف التقلبات ال اصة غري العادية تا حسابه بالح ول عيلالفر يف التغريات للتقلبات ال اصة من الشور ( )1-ايل الشور  36+بني الشاركات التي قامت باإلعالن عن
إعادة الشاراا الشاركات املناظرة .يوض جد ل رقا  1اإلح ااااات الوصاافية Abnormal _ IVOLi
قياس التغري يف التقلبات ال اصة غري العادية.
جد ل  :1اإلح ااات الوصفية ملتغري التغري يف التقلبات ال اصة غري العادية
البيان

العدد

الوسط الحسايب

الوسيط

تغريات التقلبات ال اصااة للشا اركات التااي قاماات
باإلعالن عن إعادة الرشاا

70

0.072

0.048

تغريات التقلبات ال اصة للرشكات املناظرة

70

0.052

0.037

0.032

0.016

الفر ( )Abnormal _ IVOLi

قد تا الح ول عىل التقلبات ال اصة باتباع دراسااة كااال ماان ;(Ang, Hodrick, Xing & Zhang, 2006
) Fu, 2009ذلك كام ييل:
R i ,t − R f ,t =  i ,t + bi ,t  R m ,t − R f ,t  + s i ,t SMB t + hi ,t HMLt + e i ,t

حيط ميثل  R iالعائد الشوري للسوا  .iميثل  R fمعدل العائد الشوري ال ايل من ال ار ،قد تا است دام
متوسط معدل العائد الشوري ألذ ن ال زانة ،ميثل  R mالعوائد الشورية للسو .
ميثل  SMBعوائد محافظة الرشكات ذات األسوا ال غرية يارح ماان عوائااد محافظااة الرشااكات ذات األسااوا
الكبرية ،تا ذلك برتتيس اهسوا فقارت للقيمة السوقية ثا تكااوين محفظتااني منف االتني ذات أ زان متسااا ية
 ،Equally-Weighted Portfoliosيتا ذلك بأخذ اعيل اقل  %30من اهسوا بعد ترتيبوا لتشكل املحفظتني
(محفظة األسااوا الكباارية محفظااة األسااوا ال ااغرية)  ،Big and Small Size Stocksثااا إيجاااد الفاار بااني
املحفظتني ).(Small Minus Big
ميثل  HMLعوائد محافظة الرشكات ذات املعدل املرتفع ملعدل القيمة السوقية إىل القيمااة الدفرتيااة يااارح
من عوائد محافظة الرشكات ذات املعدل املن فض ملعاادل القيمااة السااوقية إىل القيمااة الدفرتيااة .حيااط تااا
ترتيس اهسوا فقارت لنسبة القيمة الدفرتية إىل السوقية .ثا تكوين محفظتني منف لتني ذات أ زان متسااا ية،
يتا ذلك بأخذ اعيل اقل  %30من األسوا بعد ترتيبوا لتشكل املحفظتني (محفظااة األسااوا األعااىل يف نساابة
القيمة الدفرتية إيل السوقية محفظة األسوا األقل يف نسبة القيمة الدفرتية إيل السوقية) ،ثا إيجاد الفر بني
املحفظتني ).(High Minus Low
بالنسبة ايل امل ا ر ال اصة فقد تا الح ول عليوا من خالل اهنحراف املعياري للبااواقي لنمااوذج اهنحاادار
السابق

e i ,d

 ،يجدر اإلشارة هنا ايل انه من املتوقااع أن يكااون هنااا تااأثري ايجااايب للم ااا ر ال اصااة عااىل
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العوائد غري العادية للرشكات املعلنة عن اعادة الشاراا .كام ا ضااحت نتااائا دراسااة هسااو هااوانا ( & Hsu
.)Huang, 2016
  : Leverageالتغري يف الرافعة املالية الااذي تااا التعبااري عنااه بااالتغيري يف الرافعااة املاليااة ماان الساانةالسابقة لإلعالن عن إعادة ءاا األسوا السنة التااي تاايل اإلعالنااات .ماان املتوقااع أن يكااون هنااا تااأثري
ايجايب للرافعة املالية عىل امل ا ر ال اصة للرشكات املعلنة عن اعااادة الرشاااا كااام أظواارت نتااائا دراسااة
هسو هوانا (.)Hsu & Huang, 2016
  :Repميثل متغري إعادة ءاا األسوا الفعيل الذي تا التعبري عنه بقيمة األسوا التي تااا إعااادة ءااهااافعال مقسومة عىل القيمة السوقية لألسوا العادية يف السنة السابقة لإلعالن عن إعادة ءاا األسوا .ماان
املتوقع أن تكون هنا عالقة ذات دهلة معنوية بني إعادة ءاا األسااوا الفعاايل العوائااد غااري العاديااة يف
اهجل الاويل كام أظورت نتائا دراسة هسو هوانا (.)Hsu & Huang, 2016
 ( :)M/Bمعدل القيمة السااوقية إىل القيمااة الدفرتيااة الااذي تااا التعبااري عنااه بالقيمااة السااوقية لألسااوامقسومة عىل القيمة الدفرتية لألسوا .من املتوقع أن تكون هنا عالقة ذات دهلااة معنويااة بااني معاادل
القيمااة السااوقية إىل القيمااة الدفرتيااة امل ااا ر ال اصااة (Ferreira & Laux, 2007; Hsu & Huang,
).2016
  :Ln_MktCapلوغاريتا القيمة السوقية لاراس املااال .ماان املتوقااع أن تكااون هنااا عالقااة ذات دهلااةمعنوية بني لوغاريتا القيمة السوقية لراس املال العوائد غري العادية يف اهجل الاويل ذلك مااا ا ضااحته
نتائا دراسة هسو هوانا (.)Hsu & Huang, 2016
  :Dividendالتوزيعات هو متغري همي  Dummy Variableيأخذ القيمة ( احد) يف حالة دفع الرشكةللتوزيعات يأخذ القيمة صفر خالف ذلك .من املتوقع أن تكااون هنااا عالقااة ذات دهلااة معنويااة بااني
التوزيعات امل ا ر ال اصة ).(Ferreira & Laux, 2007; Hsu & Huang, 2016
  :ROEمعدل العائد عىل حقو امللكية ،تا التعبري عنه صايف الرب بعد ال ارائس مقسااوم عااىل حقااوامللكية .من املتوقع أن تكون هنا عالقااة ذات دهلااة معنويااة بااني معاادل العائااد عااىل حقااو امللكيااة
امل ا ر ال اصة ).(Ferreira & Laux, 2007; Hsu & Huang, 2016
  :Diversificationالتنويع هو متغري همي  Dummy Variableيأخذ القيمة ( احد) يف حالة إذا كانتالرشكة تعمل يف مجاهت متعددة يأخذ القيمة صفر خالف ذلك .من املتوقع أن تكون هنا عالقة ذات
دهلة معنوية بني التنويع امل ا ر ال اصة ).(Ferreira & Laux, 2007; Hsu & Huang, 2016

تا اختبار تأثري الرافعة املالية عىل امل ا ر ال اصة باست دام منوذج اهنحدار التايل:
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Abnormal_ IVOLi = 𝑎 + 𝑏1 𝑅𝐸𝑃𝑖 + 𝑏2 Δ𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑖 + 𝑏3 𝑀/𝐵𝑖 +
)𝑏4 𝐿𝑛_𝑀𝑘𝑡𝐶𝑎𝑝𝑖 + 𝑏5 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑖 + 𝑏6 𝑅𝑂𝐸𝑖 + 𝑏7 𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝑒𝑖 (3

يوض جد ل رقا  2اإلح ااات الوصفية ملتغريات النموذج من حيط الوسط الحسااايب الوساايط اهنحاراف
املعياري.
جد ل  :2اإلح ااات الوصفية ملتغريات النموذج
بيان
Abnormal _ IV OLi
Rep
Δ Leverage
()M/B
Ln_MktCap
Dividend
ROE
Diversification

الوسط
الحسايب
0.032
0.037
0.021
0.025
0.029
0.028
0.037
0.021

الوسيط
0.016
0.038
0.018
0.019
0.026
0.029
0.016
0.027

اهنحراف
املعياري
0.33
0.34
0.36
0.35
0.31
0.37
0.034
0.036

يوض جد ل رقا  3معامل التحديد لنموذج الدراسة كام ييل:
جد ل  :3معامل التحديد ( )R2ملعرفة القدرة التفسريية للنموذج
قيمة R

قيمة  Rتربيع

قيمة  Rاملعدلة

خااا التقدير

0.910

0.81.2

0.811

0.051

يت من الجد ل رقا  2أن املتغريات املستقلة للنمااوذج )،)Ln_MktCap( ،)M/B( ،(Δ Leverage) ،(Rep
( ،)Diversification( ،)ROE( ،)Dividendقااادرة عااىل تفسااري  % 81.2ماان التغ اريات يف متغااري التغااري يف
التقلبات ال اصة غري العادية.
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جد ل  :4نتائا اختبار معنوية معامالت اهنحدار
قيا Beta
)(constant
Rep
Δ Leverage
()M/B
Ln_MktCap
Dividend
ROE
Diversification

يت

0.008
0.049
0.142
0.063
0.678
0.115
0.214

قيمة إح ايئ اهختبار ()T
2.7560.164
1.521
2.584
0.867
2.385
2.322
0.710

P. Value
0.006
0.004
0.000
0.120
0.324
0.220
0.021
0.324

من الجد ل رقا  4ما ييل:

جود تأثري معنوي ملتغري إعادة ءاا األسوا) (REPملتغري التغري يف الرافعة املالية Δ Leverageعىل متغااري
التغري يف التقلبات ال اصة غري العادية ،حيط بلغت قيمة اهحتامل  P. Valueعىل الرتتيس ()0.000( ،)0.004
هي اقل من مستوي املعنوية  ،%5أما باقي املتغريات فليرت لوا تأثري معنوي.
يوض جد ل رقا  5نتائا اختبار تحليل التباين  ANOVAهختبار معنوية اهنحدار كام ييل:
جد ل  :5نتائا اختبار تحليل التباين  ANOVAهختبار معنوية اهنحدار
قيمة Sig

قيمة F

0.000

82.641

يالحظ من نتائا هذا اهختبار أن قيمة  Sig=0.000اقل من مستوى املعنوية  %5بالتايل فإننا نرفض الفاارض
العدمى مام يعني ان اهنحدار غري معنوي نقبل الفرض البديل القائل بان اهنحدار معنوي ،حيط ميكن القول
ب حة اختبارات معنوية اهنحدار مام يعني التأكد من جود عالقة بني املتغري املستقل املتغري التابع.

تا اختبار تأثري امل ا ر ال اصة عىل العوائد غري العادية للرشكات التي قامت باإلعالن عن اعادة الرشاا
باست دام منوذج اهنحدار التايل:
BHAR i = 𝑎 + 𝑏1 Abnormal _Δ𝐼𝑉𝑂𝐿𝑖 + 𝑏2 𝑅𝐸𝑃𝑖 + 𝑏3 Δ𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑖 +
)𝑏4 𝑀/𝐵𝑖 + 𝑏5 𝐿𝑛_𝑀𝑘𝑡𝐶𝑎𝑝𝑖 + 𝑏6 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑖 + 𝑒𝑖 (4
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يوض جد ل رقا  6اإلح ااات الوصفية ملتغريات النموذج من حيط الوسط الحسااايب الوساايط اهنحاراف
املعياري.
جد ل  :6اإلح ااات الوصفية ملتغريات النموذج
بيان
BHAR i
Abnormal _ IV OL
Rep
Δ Leverage
()M/B
Ln_MktCap
Dividend

الوسط الحسايب
0.021

الوسيط
0.025

اهنحراف املعياري
0.34

0.023
0.037
0.021
0.024
0.029
0.027

0.023
0.036
0.015
0.016
0.026
0.027

0.35
0.30
0.32
0.32
0.26
0.31

يوض جد ل رقا  7معامل التحديد لنموذج الدراسة كام ييل:
جد ل  :7معامل التحديد(  )R2ملعرفة القدرة التفسريية للنموذج
قيمة R
0.931

قيمة  Rتربيع
0.813

قيمة  Rاملعدلة
0.861

خااا التقدير
0.041

يت من الجد ل رقا  7أن املتغريات املسااتقلة للنمااوذج )،)Ln_MktCap( ،)M/B( ،(Δ Leverage) ،(Rep
( )Diversification( ،)ROE( ،)Dividendقادرة عااىل تفسااري  %81.3ماان التغاريات يف متغااري العوائااد غااري
العادية يف اهجل الاويل.
جد ل  :8نتائا اختبار معنوية معامالت اهنحدار
قيمة إح ايئ
اهختبار ()T
2.7410.147
1.445
2.715
2.374
2.581
2.451

قيا Beta
)(constant
Abnormal _ IV OL

Rep
Δ Leverage
()M/B
Ln_MktCap
Dividend

يت

0.005
0.041
0.131
0.047
0.434
0.165

P. Value
0.006
0.000
0.003
0.020
0.274
0.210
0.331

من الجد ل رقا  8ما ييل:

جود تأثري معنوي ملتغري التغري يف التقلبات ال اصة غري العادية  ، Abnormal _ IV OLمتغري إعااادة ءاا
األسوا ) ،(REPمتغري التغري يف الرافعة املالية  Δ Leverageعىل متغري العوائد غري العادية يف اهجل الاويل،
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حيط بلغاات قيمااة اهحااتامل  P. Valueعااىل الرتتيااس ( )0.020( ،)0.003( ،)0.000هااي اقاال ماان مسااتوي
املعنوية  ،%5أما باقي املتغريات فليرت لوا تأثري معنوي.
يوض جد ل رقا  9نتائا اختبار تحليل التباين  ANOVAهختبار معنوية اهنحدار كام ييل:
جد ل  :9نتائا اختبار تحليل التباين  ANOVAهختبار معنوية اهنحدار
قيمة Sig

قيمة F

0.000

80.312

يالحظ من نتائا هذا اهختبار أن قيمة  Sig=0.000اقل من مستوى املعنوية  %5بالتايل فإننا نرفض الفاارض
العدمى هو أن اهنحدار غري معنوي نقبل الفرض البديل القائل بان اهنحاادار معنااوي ،مااام يعنااي صااحة يف
اختبارات معنوية اهنحدار ألنوا تؤكد جود عالقة بني املتغريات املستقلة املتغري التابع.

قدمت الدراسة تفسري للعوائد غري العادية للرشااكات التااي قاماات باااإلعالن عاان عمليااات اعااادة ءاا اهسااوا
بواساة الرافعة املالية امل ا ر ال اصة يف البورصة املرصااية ،قااد اسااتند هااذا التفسااري عااىل حااد ث ارتفاااع
للرافعة املالية نتيجة اإلعالن عن عملية اعادة ءاا األسوا مام ادي ايل ارتفاع امل ا ر ال اصة بتلااك الرشااكات
مام يزيد من العوائد غري العادية لتلك الرشكات ،قد أجريت الدراسة عىل عينة تشمل  70ءكة ،خالل الفاارتة
من  2008إىل عام  ،2018قد توصلت الدراسة إىل جااود عالقااة ذات دهلااه بااني التغاريات يف الرافعااة املاليااة
امل ا ر ال اصة ،حيط اظورت النتائا ان املتغريات املستقلة قادرة عىل تفسري %81.2من التغريات يف متغااري
التغري يف التقلبات ال اصة غري العادية ،كذلك جود تأثري معنوي ملتغري إعادة ءاا األسوا ملتغري التغااري يف
الرافعة املالية عىل متغري التغري يف التقلبات ال اصة غري العادية ،تتفق تلك النتااائا مااع نتااائا دراسااة هسااو
هوانا ( ،)Hsu & Huang, 2016كذلك جود عالقة ذات دهله معنوية بني امل ا ر ال اصة العوائااد غااري
العادية للرشكات التي قامت باإلعالن عن اعادة الرشاا ،حيط ا ضااحت النتااائا ان املتغاريات املسااتقلة قااادرة
عىل تفسري %81.3من التغريات يف متغري العوائد غري العادية يف اهجل الاويل ،كام أ ضحت النتائا جود تأثري
معنوي ملتغري التغري يف التقلبات ال اصة غري العادية متغري إعادة ءاا األسوا متغري التغري يف الرافعة املالية
عىل متغري العوائد غري العادية يف اهجاال الاوياال ،ذلااك مااا تدعمااه نتااائا دراسااة هسااو هااوانا ( & Hsu
 )Huang, 2016عيل مستوي الوهيات املتحدة.
ميثل موضوع الدراسة مجاه خ با امام الباحثني حيط يجس إجراا املزيد ماان الدراسااات التااي تقاادم تفسااري
ملوضوع العوائد غري العادية للشاركات التي قامت باإلعالن عن عمليات اعادة ءاا األسوا ،سواا عىل مستوي
السو املرصي ا األسوا العربية .كذلك يجس إجراا املزيد من الدراسات عن التمويل السلويك ،إليجاد مزيد
من التفسريات حول غرائس السو يف البورصة املرصية يف الد ل العربية.
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Abstract
The study examined the Impact of the idiosyncratic risk on the long-run
abnormal returns after share repurchase announcements, by using data
from the Egyptian stock exchange during the years 2008-2018, The results
show a significant impact of financial leverage on idiosyncratic risk, and
There is significant relationship between idiosyncratic risk and the longrun abnormal returns after share repurchase announcements.
Keywords:

Long-run abnormal returns - share repurchase
announcements - Idiosyncratic risk - Egyptian Exchange.
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