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الملخـص:
هتدف الورقة البحثية إىل تسليط الضوء على أدبيات كفاءة أسواق رأس املال يف الدول النامية وتوضيح أساليب قياس فرضية السوق
الكفء وكذا أمهية ودور املعلومات يف كفاءة السوق ،ليتم بعد ذلك تقييم كفاءة أسواق املال يف كل من بورصة عمان ،السعودية،
تونس واملغرب يف ضوء تلك األدبيات باستعمال اختبارات اجلذور األحادية واختبارات التكامل املتزامن من أجل دراسة العالقة بني
أسعار األسهم يف املدى الطويل.
الكلمات المفتاحية  :السوق املالية ،كفاءة أسواق رأس املال ،عدم متاثل املعلومات ،التحليل الفين واألساسي ،نظرية داو.
Résumé :
L'objectif principal de cet article est de faire la lumière sur la documentation relative à l'efficacité du
marché boursier dans les pays en développement. Le document décrit également les critères et les
méthodes de mesure de l’efficacité des marchés , le rôle et la répercussion de l'information dans ce
domaine . Cela permettrait d'évaluer empiriquement l'efficacité du marché boursier et le lien entre les
cours des actions dans certains marchés sélectionnés boursiers arabes qui sont : Oman, l'Arabie Saoudite,
la Tunisie et le Maroc en utilisant Les testes des racines unitaires et les tests de cointégration.
Mots clés : les marchés financiers, l'efficience des marchés de capitaux, l'asymétrie d'information,
l’analyse fondamentale et technique, théorie de Dow.
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مقدمة:
احتل النظام الرأمسايل مكانة عاملية بعد اهنيار النظام االشرتاكي الذذ نذتع عنذو موجذة مذن التحذرر االقتصذاد يف الذدول الناميذة والتقليذل
مذذن االعتمذذاد علذذى القطذذايف العذذام يف كافذذة ايذذاالت االقتصذذادية ،حيذذك كانذذت ايذذاالت التمويليذذة تعتمذذد أساسذذا علذذى امليزانيذذة ا كوميذذة
وأرباح شركات القطايف العام األمر الذ مل يرتك جماال لدور الوساطة املالية واألسواق املالية يف متويل التنمية.
وقذذد ارتبطذذت نشذ ة وتطذذور األسذواق املاليذذة بظذذروف وحاجذذة التطذذور االقتصذذاد  ،حيذذك عرفذذت تطذذورا كبذريا يف السذذبعينيات والثمانينيذذات
نتيج ذة تغذذري الفلسذذفة اإلصذذالحية لذذبعا الذذدول املتقدمذذة مذذن اجذذل تطذذوير االقتصذذاديات ا ليذذة وإدماجهذذا يف األس ذواق الدوليذذة األخذذرى
خاصذذة يف الذذدول الناميذذة ،حيذذك أصذذبحت األسذواق املاليذذة تشذذكل عصذذب ا يذذاة املاليذذة يف الذذدول املتقدمذذة الذ أولتهذذا أمهيذذة جعلهذذا أداة
فعالة يف حتقيق التوازن االقتصاد بني العرض والطلب.
من اجلانب اآلخر ،تعاين الدول النامية مشكلة العجز يف متويل الطلذب املتزايذد علذى األمذوال لتمويذل اسذتثماراهتا ،وهذو مذا حذدا ذا أن
تعمل على تطوير وتنمية أسواقها املالية إن أرادت مسايرة العوملة االقتصادية ،وقد لوحظ يف السنوات األخرية مذدى تزايذد اهتمذام الذدول
النامية بتفعيل أسواقها املالية ودورها يف التنمية االقتصادية.
تتمحذور إشذذكالية الورقذذة البحثيذذة يف دراسذة الذذدور الذذذ تلعبذذو األسذواق املاليذة يف الذذدول الناميذذة ومذذدى فعاليتهذا مذذن خذذالل دراسذذة كفذذاءة
األسواق املالية لعينة من البلدان العربية.
وتتفريف إشكالية البحك إىل أسئلة فرعية هي:
 ما املقصود بكفاءة األسواق املالية؟ هل تعترب األسواق املالية يف الدول النامية أسواق كف ة؟ ما هي سبل تفعيل دور األسواق املالية يف الدول النامية؟أوال  :مفهوم كفاءة سوق األوراق المالية وأساليب قياسها:
 .Iتعريف كفاءة سوق األوراق المالية ومقوماتها:
يتصف السوق الكفء باستجابة أسعار األوراق املالية علذى وذو سذريل للمعلومذات اجلديذدة الذ يصذل عليهذا أطذراف السذوق ذا
ي ذ د إىل حتدي ذذد الق ذرارات االس ذذتثمارية بنذذاء عل ذذى هذذذس املعلوم ذذات ،أ تعكذذس أس ذذعار األوراق املاليذذة جلمي ذذل املعلومذذات املعروف ذذة وه ذذي
املعلومذذات التارةيذذة مثذذل :سلسذذلة املعلومذذات التارةيذذة ،واملعلومذذات اجلاريذذة وهذذي املعلومذذات املعلنذذة للعامذذة ،كمذذا تعكذذس املعلومذذات ال ذ
يصذذل عليهذذا أط ذراف السذذوق مذذن خذذالل حتليذذل ومعاجلذذة املعلومذذات التارةيذذة واجلاريذذة ومنذذو كذذن تعريفهذذا "تتسذذم سذذوق األوراق املاليذذة
الكذفء بالت نافسذية أ تتحذدد فيهذذا أسذعار األصذول وعوائذذدها وفقذا لقذوى العذرض والطلذذب وتتسذم سذلوك املتعذذاملني بالرشذاد مذل افذرتاض
متاثذل املعلومذات املتاحذة لذدى ايذل املسذتثمرين وتتحذدد بالتذايل القذرارات االسذتثمارية بنذاء علذى هذذس املعلومذات (Bodie Z. Kane et
). Marcus A b1995
كمذذا كذذن تعريذذف كفذذاءة السذذوق بذذاألوراق املاليذذة أيضذذا "أن تعكذذس أسذذعار األوراق املاليذذة بالكامذذل كذذل املعلومذذات املتاحذذة بسذذرعة
وبدقة") .( Charles, P. Jones 1996وهناك تعريف آخر لكفذاءة سذوق األوراق املاليذة حيذك ذد ( )FAMA 1965يعرفذو سذوق
األوراق املالية" :كفء إذا كانت ايذل املعلومذات املتذوفرة واصاصذة بكذل أصذل مذايل مدجمذة يف سذعر ذلذك األصذل . (Philippe Gillet
)1999مث عذذرض بيفذر ( )Beaver 1981تعريفذذا بسذذيطا وواضذذحا اسذذتطايف أن يتغلذذب بذذو علذذى مذذا أحذذاا بالتعريفذذات األخذذرى مذذن
غموض حيك يرى أن سوق األوراق املالية تكون كذفء بالنسذبة لنظذام معذني مذن املعلومذات إذا كانذت أسذعار األوراق املاليذة تعمذل كمذا
لو كان كل فرد يعرف هذا النظام للمعلومات معرفة كاملة") حممد صاحل ا ناو  ،إبراهيم سلطان .( 2002
نسذذتنتع ذذا سذذبق تعري ذذف كفذذاءة سذذوق األوراق املالي ذذة يف يذذل فرضذذية الس ذذوق الكذذفء يفذذرتض ت ذوافر املعلومذذات لكذذل املتع ذذاملني
االقتصاديني حىت ال يكون هناك مشاكل عدم متاثل املعلومات.
بشذذكل عذذام ،توجذذد ثالثذذة مقومذذات أساسذذية للسذذوق الكذذفء حسذذب رأ (  ،)Reilly,5891ويضذذيف ()Bemstien 5891
مسة رابعة هي عدالة السوق.
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.1دقذة وسذذرعة وصذول املعلومذذات :إن دقذة وسذذرعة وصذول املعلومذذات يف سذذوق األوراق املاليذة تعمذذل علذى زيذذادة كفذاءة اصذذر املذوارد يف
االقتصذاد بتوجيههذا وذو امل سسذات ذات الكفذاءة أو القطاعذذات ذات املزايذا النسذبية ،وهذو مذا يعذذين حتقيذق كفذاءة السذوق وبذدورها تذ د
إىل حتقيق الكفاءة االقتصادية) منري إبراهيم هند . ( 5888
. 2كفذذاءة التشذذغيل والتسذذعري أو مذذا تسذذمى تطلبذذات كف ذاءة السذذوق :يقصذذد بكفذذاءة التشذذغيل أو بالكفذذاءة الداخليذذة ويقصذذد ذذا قذذدرة
السوق على خلق التوازن بني العرض والطلب دون حتمل أطراف السوق لتكاليف مرتفعة ودون حتقيق التجار ألرباح غري عادية.
أما كفاءة التسعري يقصد ا بالكفاءة اصارجية وهي املعلومات اجلديدة تصل إىل املتعاملني يف السذوق بسذرعة دون فاصذل زمذين كبذري ذا
جيعذذل أسذذعار األسذذهم صذذورة تعكذذس كافذذة املعلومذذات املتاحذذة وذلذذك دون أن يتحمذذل املتعذذاملني تكذذاليف مرتفعذذة ذذا يعذذين إتاحذذة الفرصذذة
للجميل.
 .3السيول ذذة :يقصذد ذذا أن يسذتطيل كذذل مذن البذائل واملشذذرت مذن إبذرام الصذفقة بسذرعة وبسذذعر قريذب مذذن السذعر الذذ أبرمذذت بذو آخذذر
صفقة على تلك الورقذة املاليذة .إن للسذيولة أمهيذة كبذرية يف زيذادة كفذاءة السذوق املذايل ،وذلذك أن املعلومذات املتاحذة تذنعكس بسذرعة كبذرية
علذذى أسذذعار األوراق املاليذذة ال ذ تتميذذز بالس ذذيولة ،ويف حالذذة عذذدم وصذذول معلومذذات جدي ذذدة إىل السذذوق يعذذين هذذدا أن السذذيولة تتطل ذذب
باإلضذافة إىل سذذهولة التسذذويق تذذوفر مسذة االنتظذذام أ اسذذتقرار األسذذعار وعذدم تعرضذذها لتغذريات كبذذرية مذن صذذفقة إىل أخذذرى ) منذذري إبذراهيم
هند . ( 5888
 .4عدال ذذة الس ذذوق :تع ذذين عدال ذذة الس ذذوق إتاح ذذة ف ذذرمل متس ذذاوية جلمي ذذل املتع ذذاملني يف األوراق املالي ذذة سذ ذواء م ذذن ناحي ذذة الوقذ ذت أو ت ذذوفري
املعلومذذات ،حيذذك أنذذو يف ايذذل األس ذواق املاليذذة تعمذذل اللجنذذة املكلفذذة راقبذذة عمليذذات سذذوق األوراق املاليذذة تعمذذل علذذى نشذذر املعلومذذات
وإتاحتها جلميل املتعاملني بالتساو  ،كما أنو يف حالة وجود خلل بني العرض والطلب لورقة مالية معينة فإن هذس اللجنة عذادة مذا تلجذ
إىل إيقاف التعامل على تلك الورقة لفرتة قصرية (ساعة أو أكثر) من أجل إعطاء فرصة متساوية جلميل املتعاملني الستغالهلا.
 .IIأساليب قياس فرضية السوق الكفء:
لقد اعتمدت الدراسات األولية ال تناولت كفاءة سوق األوراق املالية على التحليل التطبيقي دون االسذتناد إىل جانذب
نظر وهو ما جعل  FAMAيقوم بصذياغة فرضذية السذوق الكذفء يف إطذار اذوذر املبذاراة أو اللعبذة العادلذة والذذ يذنر علذى أن سذعر
التداول يف السوق يعكس كل املعلومات املتاحة عن األوراق املالية ال تتماشى مل مستوى خماطر االستثمار فيها.
وتعتمد سعر الورقة املالية وفقا هلذس الصيغة على كل املعلومات املتاحة عن النقطة الزمنيذة ( )+ويتغذري السذعر عنذد وصذول
معلوم ذذة جدي ذذدة ب ذذني النقطت ذذني( )++5( ،)+ليص ذذل الس ذذعر إىل ( )PT+1ال ذذذ يعك ذذس ت ذ ذ ثري املعلوم ذذات اجلدي ذذدة ويتص ذذف وص ذذول
املعلومات با ركة العشوائية ا جيعل السعر الذ يتوقعو املستثمر عند النقطة الزمنية()T+1ال يكون مسذاويا يف بعذا األحيذان السذعر
الذذذ يذذتم عنذذدس التذذداول يف الفذذرتة ) )T+1وي ذ د ذلذذك إىل صذذياغة خط ذ التنب ذ علذذى أنذذو الفذذرق بذذني السذذعر الذذذ بذذو تذذداول الورقذذة
املالية يف الفرتة الزمنية()T+1والسعر الذ توقل املستثمر أن يسود يف تلك الفرتة كما توضحو املعادلة التالية:
)ξ T+ 1 = PT + 1 – ET (PT + 1
حيك أن:
=ξ T+ 1حد اصط العشوائي
 =PT+5سعر تداول الورقة املالية الفعلي عند النقطة الزمنية ()T+5
( =ET)PT+5السعر املتوقل من املستثمر لتداول الورقة املالية عند النقطة الزمنية ( )T+5والذ صاغو املستثمر عند النقطة (.)T
ويعتمد املستثمر على اوذر اقتصاد ساب العوائد املستقبلية بناء على كل املعلومذات ،كمذا يتمتذل املسذتثمرون بااذاذ القذرارات
جيدة اصاصة بالتوقعات عن العوائد املستقبلية.
وتتخذ دالة احتمال العوائد املتوقعة كاآليت$P(RT + n/ΩTP)= $ (RT + n/ΩT :
حيك أن:
 = ΩTكافة املعلومات التارةية وا الية.
= ΩTPاملعلومات املتاحة جلمهور املتعاملني عند نفس النقطة الزمنية.
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وترجل املعلومات وفقا لنظرية ا ركة العشوائية إىل السذوق بصذورة عشذوائية ذا جيعذل هنذاك تباينذا يف التنبذ لتوقعذات املسذتثمرين
بذذني العائذذد وا لعائ ذذد الفعلذذي وبالتذذايل يق ذذق املسذذتثمرون خس ذذائر أو أرباحذذا غذذري عادي ذذة يطلذذق عليه ذذا خط ذ التنب ذ وت خ ذذذ الصذذيغة اآلتي ذذة:
)MT+1p=RT+1-EP(RT+1ΩTP
حيك أن:
= MT+1Pخط التنب عند النقطة الزمنية ( )T+1و ثل اصسائر أو األرباح غري العادية
= RT+1معدل العائد الفعلي على االستثمار عند النقطة الزمنية()T+1
) =EP(RT+1 ΩTPمعدل العائد املتوقل حتقيقو عند النقطة الزمنية ()T+1
ويف األخري ي خذ النموذر العام لقياس الكفاءة الصيغة اآلتيةPT = a + bθ + et :
حيك أن:
 =Ptسعر األوراق املالية يف النقطة الزمنية.
 = θاملعلومات
 = etاصط العشوائي
 =aمعدل العائد الفعلي على االستثمار يف الزمن ""t
=bمعدل العائد املتوقل حتقيقو يف الزمن""t
كما يوجذد اذوذر  EARCHلقيذاس الكفذاءة والذذ قدمذو ( )Engle،5892وقذام بتطذوير ( )Bollerslev,1986حيذك يقذدم
النم ذذوذر إط ذذار للعالقذ ذذة ب ذذني العائ ذذد املتوقذ ذذل والتغ ذ ذريات يف املخذ ذذاطر أو تدب ذذدب عائ ذذد األصذ ذذول وفق ذذا لنظري ذذة ا فظذ ذذة وي خ ذذذ النمذ ذذوذر
 EARCHالصفحة التالية:
½
Yt = ut + δ1ht + ξt
حيك أن:
 Yعائد األوراق املالية
 Uتقديرات املعلومات املاضية
 ξtاصط العشوائي للمعلومات السابقة
 Htتباين اصط
يوضذذح هذذذا النمذذوذر أمهيذذة االرتبذذاا بذذني العائذذد واملخذذاطر ،واافذذاض درجذذة تقلذذب العائذذد يف السذذوق إىل جانذذب ضذذرورة اسذذتجابة
األسعار للمعلومات ليكون السوق كفء.
ثانيا  .الصيغ المختلفة لكفاءة سوق األوراق المالية:
إن كفذذاءة سذذوق األوراق املاليذذة ت ذرتبط أساسذذا بت ذوافر املعلومذذات املناسذذبة ألهنذذا تعتذذرب عنص ذرا أساسذذيا وفعذذاال يف عمليذذة حتديذذد القيمذذة
ا قيقيذذة للورقذذة املاليذذة وذلذذك ختلذذف مسذذتوياهتا ،ومذذن مث كذذن حتديذذد مسذذتوى كفذذاءة السذذوق .وبالتذذايل فذذإن السذذوق قذذد تكذذون كف ذ ة
بالنسبة لنظام معني من املعلومات ولكنها غري كف ة بالنسبة لنظام آخر .لذلك قام ( )FAMA5810بتعريف الصذي املختلفذة لكفذاءة
السوق األوراق املالية متمثلة يف ثالثة فرضيات هي ) حممد ا ناو  ،إبراهيم سلطان:( 2002
 فرضية الصيغة الضعيفة.
 فرضية الصيغة املتوسطة.
 فرضية الصيغة القوية.
ولفهم هذس الصي كن توضيحها بيانيا األمر الذ يعكس كذلك طبيعة العالقة بني الصي الثالث للكفاءة.
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الشكل ( : )1طبيعة العالقة بين الصيغ الثالث للكفاءة
سعر السوق
ف .ص .المتوس ة
ف .ص .الق ـوية
ف .ص .الةعيفة
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 -Iفرضــية الصــيغة الةــعيفة :تقتضذذي فرضذذية الصذذيغة الضذذعيفة لكفذذاءة سذذوق األوراق املاليذذة أن سذذعر التذذداول ل ذ وراق املاليذذة يعكذذس
املعلومات التارةية فقذط ،كذالتغريات يف أسذعار وأحجذام املعذامالت ،وعوائذد األوراق املاليذة للفذرتات السذابقة وأسذعار الفائذدة ،وعليذو فذإن
املعلومات ال أدت إىل ارتفايف سعر سهم ما يف الفرتة السابقة عدمي اجلدوى للمستثمر.
ويعذين هذذا أن حركذذة األسذعار يف املسذتقبل تكذذون مسذتقلة متامذا عذذن التغذريات الذ حذذدثت يف املاضذي .وتعذرف هذذذس الظذاهرة بنظريذذة
ا ركة العشذوائية ل سذعار عذن بعضذها وبالتذايل ال كذن التنبذ بتوقيذت املعلومذات ذا جيعذل األسذعار تتحذرك يف صذورة عشذوائية بذني ظذة
وأخذرى ) ، (Brealey, Richard and Myers, Stewart 1996كمذا لذدينا طذريقتني لتقيذيم حركذة األسذعار العشذوائية وفقذا للصذيغة
الضعيفة لفرض كفاءة السوق من أمهها:
.1اختبـار األنمـا  :يعتمذد علذى اسذتخدام األسذلوب اإلحصذذائي املعذروف باختبذارات التغذري يف ارذاس األسذعار ،والذذ يهذذدف إىل
معرفذة عذذدد املذرات الذ يذذدث فيهذذا التغذذري يف ارذذاس األسذذعار ومذذدى الفذذرتة يف كذذل مذذرة وذلذذك بوضذذل إشذذارة لكذذل نذويف مذذن التغذريات
وتظهر كما يلي) إيهاب الدسوقي : ( 2000
 : +تعين حركة سعرية بالزيادة.
  :تعين حركة سعرية باالافاض. : 0تعين عدم وجود حركة.
.2اختبار سلسلة االرتبا  :يعتمد هذا االختبار على دراسذة التغذريات السذعرية لسذعر ورقذة ماليذة خذالل فذرتة زمنيذة قصذرية األجذل،
حي ذ ذذك يف امل ذ ذذدى الطوي ذ ذذل ك ذ ذذن أن يكش ذ ذذف ع ذ ذذن وج ذ ذذود ا ذ ذذط مع ذ ذذني الر ذ ذذاس األس ذ ذذعار ويرج ذ ذذل ه ذ ذذذا االختب ذ ذذار إىل  FAMAيف
اصمسينيات ،عندما قام باختبار  00سهما متكون مل شر داوجونز وذلك من خذالل دراسذة معامذل االرتبذاا لسلسذلة مذن العوائذد
املتتالية لفرتة من يوم إىل أيام .وقد بني أن نسبة ضئيلة من السهم يتغري سعرها بارتباا مل التغريات السابقة ،وتصبح هذذس النتيجذة
ثابة ت ييد واقعي لفرضية الصيغة للكفاءة ونظرية ا ركة العشوائية ل سعار.
 .IIفرض ــية الص ــيغة المتوسـ ـ ة :يقتض ذذي ه ذذذس الص ذذيغة املتوس ذذطة ب ذ ن تعك ذذس أس ذذعار األوراق املالي ذذة كاف ذذة املعلوم ذذات العام ذذة املتاح ذذة
للمسذذتثمرين إىل جان ذذب املعلوم ذذات اصاصذذة بفئ ذذة معين ذذة ك عض ذذاء إدارة امل سسذذة املص ذذدرة ل ذ وراق املالي ذذة وكبذذار الع ذذاملني فيه ذذا...حبي ذذك
تسذذتجيب السذذوق ل ذ وراق املاليذذة للمعلومذذات ال ذواردة بعذذد قيذذام املسذذتثمرين بتحليذذل هذذذس املعلومذذات ليذذنعكس أثذذر التحليذذل علذذى أسذذعار
األوراق املاليذة وبالتذايل يصذعب علذى املسذتثمر ان يقذق أربذاح غذري عاديذذة نظذرا لتعذديل السذعر وفقذا للمعلومذات خذالل فذرتة زمنيذة قصذذرية،
وقصر الفرتة الزمنية بني وصول املعلومات اجلديدة وبني السعر يف يل هذذس املعلومذات جيعذل األربذاح الذ كذن حتقيقهذا حمذدودة إىل حذد
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كبذذري .وقذذد اختبذذار فرضذذية الصذذيغة املتوسذذطة مذذن خذذالل دراسذذة سذذرعة اسذذتجابة األسذذعار لذذبعا املعلومذذات املاليذذة املنشذذورة كاألربذذاح
والتوزيعات ،التغريات يف عرض النقود ،التغريات أو أساليب ا اسبة اجلديدة ،اشتقاق األسهم ،حجم التعامل على األوراق املالية.
كما اختلفت بعا الدراسات يف اختبارها لغرض السذوق الكذفء مذن النذويف متوسذط القذوة حيذك أثبذت بعضذها سذرعة اسذتجابة
أسعار األسهم للمعلومات املالية ا ال يتيح الفرصة أل مستثمر لتحقيق عوائد غري عادية على حساب اآلخذرين .وتعتذرب هذذس النتيجذة
ثابة ت ييد لل صيغة متوسذطة القذوة ،يف حذني كشذفت دراسذات أخذرى أن هنذاك فاصذل زمذين يعطذي فرصذة لتحليذل املعلومذات املوجذودة يف
السوق وحتقيق أرباح غري عادية) إيهاب الدسوقي . ( 2000
 .IIIفرضية الصيغة القوية :تعكس فرضية الصيغة القوية للكفاءة السوقية ايذل املعلومذات واملتمثلذة يف املعلومذات التارةيذة الذ اذر
ا حدث من تغريات على األسعار وحجم التبادالت لذ وراق املاليذة يف املاضذي إضذافة إىل تلذك املعلومذات العامذة املتاحذة للمسذتثمرين،
إىل جانذب املعلومذذات اصاصذذة بفئذة معينذذة ك عضذذاء إدارة الشذركة املصذذدرة للسذذهم وأعضذذاء جملذس إدارهتذذا وأهنذذا غذري متاحذذة للسذذوق ككذذل.
و ذا سذذبق يبذذدو أن ت ييذذد فرضذذية الصذذيغة القويذذة للكفذذاءة السذذوقية يذذل إىل الضذذعف أكثذذر مذذن إىل القذذوة ،وذلذذك نظذرا إلمكانيذذة اسذذتعمال
املعلومات املتحركة من قبل فئة من املتعاملني الداخليني على وو ي هلهم لتحقيق أرباح غري عادية على حساب املستثمرين آخرين.
لقد اخ تربت صيغة الفرد القو بطريقة غري مباشرة من خالل قياس العائد الذ حتققو فئات معينذة مذن املسذتثمرين ،يفذرتض أن هلذا
وسائلها اصاصة يف ا صول على املعلومات ال تتاح للجمهور بذات السرعة وهم) إيهاب الدسوقي : ( 2000
العاملون بالمؤسسة.
مديرو المؤسسات المالية.
ويف هذا الصدد سنتطرق لذلك بشيء من التفصيل على النحو التايل:
.1العاملون ِ
بالمؤسسة:
تلك كبار العاملني بامل سسذة ميذزة املعرفذة بسذرعة عذن بذاقي املسذتثمرين ولذذلك كذن أن يذتم اختبذار مذدى رحبيذة هذ الء
العاملني من التعامل يف األوراق املالية ملعرفة مدى قدرهتم على حتقيق أرباح غري عادية ،غري أن العديذد مذن الدراسذات أثبتذت أهنذم كذن
أن يققوا أرباحا غري عادية قد تفوق املستثمر العاد ألهنم يعرفوا املعلومات قبل أن تتداول بني اجلميل.
وت سيسذذا علذذى مذذا أوضذذحتو الدراسذذات بشذ ن قذذدرة كبذذار املتعذذاملني يف امل سسذذات علذذى حتقيذذق أربذذاح غذذري عاديذذة ذذا يعذذين
عدم وجود سوق للكفاءة يف شكلها القو بشكل عملي ،فذإن هذذا قذد يعذين قذدرة امل سسذات علذى تبذين اسذرتاتيجيات اسذتثمار متكنهذا
من حتقيق أرباح غري عادية طاملا أن السوق ليست بالدرجة املرتفعة من الكفاءة ال حتول دون حتقيق ذلك.
.2مديرو المؤسسات المالية:
تلذذك مذذديرو امل سسذذات املاليذذة املخصصذذة مثذذل :صذذناديق االسذذتثمار القذذدرة علذذى الوصذذول إىل املعلومذذات بسذذرعة ،كمذذا
يسذذتطيعون اسذذتخدام أدوات التحليذذل ،ومذذن مث إمكانيذذة التوقذذل ارذذاس السذذوق وقذذد اختبذذار هذذذس الصذذيغة مذذن خذذالل حتليذذل أداء األوراق
املالية لصناديق االستثمار ومقارنة العائد ومستوى املخاطر ا ققني من قبل هذس امل سسات باملقارنة ا يققو املستثمر العاد .
ولقد جاءت العديد من الدراسات يف هذدا الشذ ن لت كذد عذدم مقذدرة املسذتثمرين امل سسذني علذى حتقيذق أداء أفضذل مذن
دلك اصامل بالسوق عىن عدم إمكانية حتقيذق أربذاح متميذزة علذى حسذاب املسذتثمر العذاد الذذ يسذري حمفظتذو املاليذة وفذق إسذرتاتيجية
االستثمار.
ثالثا  :عالقة المعلومات بمفهوم كفاءة السوق :
تعتذرب املعلومذات عنصذرا حامسذا مذن عناصذر البنيذة األساسذذية الذالزم توافرهذا الاذاذ القذرارات االسذتثمارية املثلذى ،ويف جمذذال
األوراق املالية ت خذ املعلومات دورا بارزا ،إذ أنو يف يل غياب هذس املعلومات أو عدم توافرها بالشكل املطلوب (Higgins, Robert
) ، C 2001يتحذول سذوق األوراق املاليذة مذن مبذاراة عادلذة إىل لعبذة يكمهذا ا ذظ والصذدفة .وتتميذز األسذواق املتطذورة بتعذدد مصذادر
املعلومات ال تساهم يف توفري املعلومات بكثرة يف نفذس الوقذت الذذ تكذون فيذو هذذس املعلومذات متاحذة للجميذل إمذا بايذان أو بتكلفذة
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قليلذة ،وحذىت يف ا ذاالت الذ يعتذرب فيهذذا مصذدر املعلومذات مكلفذا نسذبيا .حبيذك تتسذذم األسذواق ذات الكفذاءة االقتصذادية العاليذة بتذذوفر
عذذدد هائذذل مذذن هذذذس املصذذادر وهذذي كذذاآليت :الصذذحف وايذذالت املتخصصذذة ،مساسذذرة األوراق املاليذذة ،الصذذحف وجمذذالت عامذذة ،بورصذذة
األوراق املالية ،األصدقاء واألقارب واألنرتنيت...اخل
 .Iمفهوم المعلومات:
تعذذد املعلومذذات مذذن أهذذم األركذذان الفعال ذة لنجذذاح وتطذذور األس ذواق األوراق املاليذذة  ،فهذذي متثذذل ا ذذرك األساسذذي لتوجيذذو
املدخرات وو الفرمل االستثمارية وحتقيذق التخصذير الكفذ للمذوارد .وهنذاك عذدة تعذاريف حذول مفهذوم املعلومذات ؛ علذى سذبيل املثذال
حس ذذب ) " (Twlam ,2001فاملعلوم ذذات عب ذذارة ع ذذن بيان ذذات ت ذذنظم بش ذذكل يعط ذذي هل ذذا مع ذذىن وقيم ذذة للمس ذذتفيد ال ذذذ يق ذذوم ب ذذدورس
بتفسريها وحتديد مضامينها من أجل استخدامها يف صياغة القرارات".
كما و كن النظر إىل املعلومات من حيك خصائصها ،من جوانب خمتلفة حسب احتياجاهتذا واسذتخداماهتا مذن طذرف املسذتفيدين
منها و يوضح اجلدول خصائر املعلومات وال تندرر حتت ثالثة أبعاد:
خصائر التوقيت.خصائر ا توى.خصائر اهليكل أو الشكل.كما تتعدد مصادر املعلومات:
 التقذذارير ال ذ تنشذذرها الشذذركات :ومتثذذل يف كشذذوف دوريذذة تقذذوم بنشذذرها الشذذركات إىل املسذذامهني مفصذذلة عذذن نشذذاا الش ذذركة،
هيكلها ،أرباحها...اخل بشكل سنو أو ربح سنو  ،أويف شكل نشرات إخبارية.
 التقذذارير الذ تنشذذرها شذذركات السمسذذرة :تقذذوم شذذركات السمسذذرة بنشذذر معلومذذات يف شذذكل تقذذارير خاصذذة عذذن بعذذا األوراق
املالية ،توصيات بشراء أو بيل أو االحتفاظ باألوراق املالية.
 املعلومات مدفوعة الثمن :وتتمثل يف الصحف ،وايالت ،وخدمات اإلرشاد االستثمار .
 قواعد البيانات :تسمح هذس املصادر للمستثمرين با صول على املعلومات عن طريق الكمبيوتر للتعرف علذى التغذري يف سذعر
األوراق املاليذذة املتداولذذة ،ومذذن أحذذدث اصذذدمات املقدمذذة مذذا يعذذرف باسذذم دليذذل املسذذتثمر الفذذرد لالسذذتثمار عذذن طريذذق شذذبكة
الكمبيوتر ال تتيح لو املفاضلة بني فرمل استثمارية متنوعة ) مفتاح صاحل ،أ .معاريف فريدة. (2050
 .IIتحليل المعلومات:
تقتضذي أدبيذذات االسذذتثمار املذ ايل إىل وجذود اذذاذر أساسذذية للتحليذذل يف سذذوق األوراق املاليذة التحليذذل األساسذذي والتحليذذل الفذذين،
ويعذذين األسذذلوب األول بدراسذذة الظذذروف ا يطذذة بامل سسذذة .س ذواء متثلذذت يف الظذذروف االقتصذذادية أو يذذروف القطذذايف الذذذ ينتمذذي إىل
امل سسة أما التحليل الفين فريكز على دراسة السجل املايل للتغري يف السعر الذ يتم فيو تداول الورقة املالية.
وعليو فإنو كي يتخذ املستثمر قرارس بش ن شراء أو بيل األوراق املاليذة الذ حبوزتذو يتعذني عليذو االسذتفادة مذن نتذائع التحليذل الفذين
واألساسي .وسوف نتطرق إىل معرفة كل من التحليل األساسي والتحليل الفين فيما يلي:
.1التحليــل األساســي :يعذذين التحليذذل األساسذذي الذذ يطلذذق علذذى ارسذذيو باألساسذذيني بتحليذذل البيانذذات واملعلومذذات االقتصذذادية
واملالية ،دف التنب ا ستكون عليو رحبية امل سسة باإلضافة إىل التعرف على حجم املخاطر ال تتعرض هلا تلذك الرحبيذة وتتمثذل
تلذك املعلومذات األ سذاس يف حتديذد السذعر الذذ ينبغذي أن يبذايف بذو السذهم الذذ تصذدرس امل سسذة ) منذري ابذر اهذيم هنذد . (5888
كما " يهتم التحليل األساسي بتحليل املعلومات والبيانات املرتبطة بالظروف االقتصادية العامة ويروف القطايف الذ ينتمذي إليذو
امل سسذذة باإلضذذافة إىل يذذروف امل سسذذة ذاهتذذا مصذذدرة األوراق املاليذذة ذذدف ااذذاذ الق ذرار االسذذتثمار املناسذذب علذذى ضذذوء حجذذم
املخاطر" ) خالد الزامل . (2001
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يف س ذذبيل إجذ ذراء التحلي ذذل األساس ذذي يعم ذذد الكث ذذري م ذذن ا لل ذذني إىل أن تك ذذون نقط ذذة البداي ذذة يف التحلي ذذل األساس ذذي ه ذذي الظ ذذروف
االقتصادية العامة وأن تكون نقطة النهاية هي حتل يل يروف امل سسة ذاهتا وهو ما يطلق عليو التحليل من أعلذى إىل أسذفل ،ويركذز
هذا النويف من التحليل على عنصرين أساسيني مها :عنصر التحليل االقتصاد وعنصر حتليل يروف القطايف.
.2التحليل الفني:
التحليذذل الفذذين هذذو أسذذلوب يهذذتم بدراسذذة املعلومذذات املتاحذذة عذذن السذذوق بغذذرض بنذاء خذرائط إليهذذار أنسذذاق معينذذة ركذذة سذذعر
السهم ،أو إليهار عالقات بني حركة سعر الورقة معينة وم شرات سذوقية أخذرى كمذا يهذتم ا لذل الفذين بتحليذل اراهذات األسذعار
على مستوى السوق ككل مث على مسذتوى ورقذة ماليذة معينذة .كذذلك "يهذتم التحليذل الفذين بتتبذل حركذة أسذعار األسذهم يف املاضذي،
ذدف اكتشذاف اذذط تلذك ا ركذذة ،كذن مذذن خاللذو حتديذذد التوقيذت السذذليم لقذرار االسذذتثمار يف األسذهم" ) حممذذد صذاحل ا نذذاو  ،أ.
إبراهيم سلطان ،جالل العيد . (2002
باالضذذافة لذذذلك " ،يهذذتم التحليذذل الفذذين بدراسذذة املعلومذذات الداخليذذة املاضذذية ل سذذهم والسذذندات دون االهتمذذام بتطذذور السذذوق
الداخليذذة أو اصارجيذذة وذلذذك مثذذل تتبذذل حركذذة األسذذعار يف املاضذذي أو حركذذة التذذداول ويهذذدف التحليذذل الفذذين عذذادة إىل توقذذل حركذذة
األسذعار يف املذذدى القصذذري لتحديذد توقيذذت البيذذل والشذراء سذواء لسذذهم معذذني أو جمموعذذة مذن األسذذهم" ) إيهذذاب الدسذذوقي . ( 2000
مذذن جانذذب آخذذر" :يهذذتم التحليذذل الفذذين بدراسذذة حركذذة السذذوق واألسذذعار مذذن خذذالل الرسذذوم واألشذذكال البيانيذذة يف املاضذذي ،ذذدف
التنب ا سيكون عليو اراس األسعار يف املستقبل" ) جيهان اال . (2008
كننا أن نستنتع من خالل ما تقدم أن التحليل الفين ال يعرتف بافرتاضات نظرية كفاءة السذوق األوراق املاليذة ،وال نطذق ا ركذة
العش ذوائية ل سذذعار ال ذ تعذذد الركيذذزة األساسذذية لفرضذذية كفذذاءة السذذوق يف صذذيغتها الضذذعيفة .والواقذذل أن التحليذذل الفذذين يعتمذذد علذذى
جمموعة من عناصر تبىن عليها فلسفتو كن تلخيصها فيما يلي) حممد صاحل ا ناو  ،أ .إبراهيم سلطان ،جالل العيد :(2002
 يذ د التغذذري يف عالقذذة العذذرض والطلذذب إىل تغذذري يف ارذذاس األسذذعار ،كمذذا كذذن مالحظذذة التغ ذريات آجذذال أو عذذاجال يف حركذذةالسوق دون ا اجة إىل معرفة أسباب ذلك.
 يكم العرض والطلب عوامذل متعذددة بعضذها رشذيدة وأخذرى غذري رشذيدة أ غذري منطقيذة ،منهذا مذا يذدخل يف نطذاق التحليذلاألساسذذي ومنهذذا يبتعذذد عذذن هذذذا نطذذاق مثذذل العوامذذل :الفسذذيولوجية ،ويقذذوم السذذوق باملوازنذذة بذذني هذذذس العوامذذل بشذذكل تلقذذائي
ومستمر لتحديد األسعار املالئمة.
متيل أسعار األوراق املالية ألن تكون االراهات يف حركتها تستمر لفرتات طويلة نسبيا بالرغم من احتمذال تقلبهذا بشذكل طفيذف
من وقت آلخر .وتتحدد القيمة السوقية للورقة املالية يف ضوء تفاعل قوى العرض والطلب فقط.
نظريــة "داو"  : 1091تعتذذرب هذذذس نظريذذة مذذن أشذذهر أدوات التحليذذل الفذذين وقذذد اشذذتهرت هذذذس النظريذذة ألهنذذا اسذذتطاعت أن تتنبذ ب زمذذة
أسواق رأس املال الذ حذدثت يف  5828والذ نذتع عنهذا مذا يعذرف ب زمذة الكسذاد الكبذري .كمذا أن هذذس النظريذة هتذتم أيضذا باسذتخدام
االراهات العامة للسوق وعلى الرغم من ذلك فإهنا ال تتنب باراس التغيري يف أسعار األسهم ) منري ابر اهيم هند . (5888
تقوم نظرية "داو" على ستة افرتاضات أساسية كن تناوهلا كاآليت:
 املتوسطات تلغي كل شيء. اراهات السوق. االراهات األولية. ارتباا املتوسطات ببعضها البعا. اعتبار أحجام التعامل ا دد األساسي لالراس. اعتبار االراس فعاال إىل أن يعطي إشارة انقالب واضحة.

المتوس ات تلغي كل شيء :تعكس األسذعار املختلفذة للسذهم كذل شذيء كذن معرفتذو عذن الورقذة املاليذة ،مثذل املعلومذات
اجلديذدة الذ تصذذل للسذوق حيذذك يسذذتوعب املشذذاركني يف السذوق هذذذس املعلومذذات وتذذنعكس علذى سذذلوكهم ومذذن مث يتحذذرك
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الس ذذعر ويض ذذبط نفس ذذو وفق ذذا لس ذذلوك وتص ذذرفات املش ذذاركني يف الس ذذوق ) حمم ذذد ص ذذاحل ا ن ذذاو  ،أ .إبذ ذراهيم س ذذلطان ،ج ذذالل العي ذذد

.(2002
 اتجاهات السوق :حيك ت ثر ثالثة قوى يف األسعار ،وهي االراس األساسي واالراس الثانو واالراس غري الرشيد.
 فاالراس األساسي فهو يعكس حالة السوق هذل هذي صذاعدة أم هابطذة والذذ يعطذي عذادة فذرتة أكثذر مذن سذنة وقذد
متتد لعدة سنوات فإذا حقق السوق ارتفاعات عالية ،أو اافاضات فإن االراس األساسي هو الصعود أو اهلبوا.
 أما االراس الثانو فهو اراس متوسط و ثل تصحيحا لردود األفعال ال حتددت يف االراس األساسي.
 وأخريا االراهات غري الرشيدة فهي اراهات قصرية األجل تتمثل يف حتركات األسعار خالل يوم إىل ثالثة أسابيل.
كن القذول أن االرذاس الثذانو يتكذون مذن عذدة اراهذات غذري رشذيدة وتذرى نظريذة داو أن االراهذات غذري الرشذيدة غذري هامذة
و كن أن تقودنا إىل اراهات خاطئة.
 االتجاهات األولية :هلا ثالثة مراحل:
 المرحلــة األولــس للســوق :تبذذدأ بعمليذذة شذراء مكثفذذة مذذن جانذذب املشذذاركني يف السذذوق ،والذذذين لذذديهم معلومذذات عذذن
االراهات القوية لالقتصاد والطبيعة التسويقية.
 المرحلــة الثانيــة :تتصذذف بزيذذادة أربذذاح الشذذركات وحتسذذني يذذروف االقتصذذادية ،وهنذذا يتجذذو املسذذتثمر إىل زيذذادة ت ذراكم
األوراق املالية.
 المرحلة الثالثة :تتميز باستقرار أربذاح الشذركات وتكذون الظذروف االقتصذادية يف أحسذن حالتهذا ،ذا يذ د إىل شذراء
األسهم.
 ارتبا المتوس ات ببعةها البعض :يعذين هذذا الفذرض أن متوسذطات م شذرات الصذناعة ومتوسذط م شذرات النقذل جيذب أن
يثبت كل منها صدق اآلخر حىت تكون املتغريات يف االراهات صادقة ا دوث.
 اعتبـار أحجـام التعامــل المحـدد األساسـي لالتجــا  :تركذز نظريذة داو علذذى العالقذة بذني تصذذرفات األسذعار وأحجذام التعامذذل،
حيذك جيذب أن ي خذذ حجذم التعامذل نفذذس االرذاس األساسذي ،فذإذا كذان االرذذاس األويل هبذوطي فذإن حجذم التعامذل جيذذب أن
ينخفا أثناء هبوا السوق ،أما إذا كان االراس األويل صعود جيب أن يزيد حجم التعامل أثناء صعود السوق.
 اعتبار االتجا فعـاال أال أن يع ـي ششـارة انقـالب واضـحة :يعذرف االرذاس الصذاعد ب نذو سلسذلة مذن االرتفاعذات الكبذرية أو
االرتفاعات الصغرية ،ولكي يعكس االراس الصاعد نفسو ،فالبد أن تتصف األسذعار علذى األقذل باافذاض عذايل أو اافذاض
منخفا يساعد على إمكانية التنب باراس خمتلف امل شرات ،فإن ذلك يعد م شر الراس جديد.
يستخدم التحليل الفين نوعني من األدوات للتحليل مها:
 .1.2أدوات التحليل الفني ألسعار السوق :هتدف إىل قياس اراس األسعار يف السوق من ناحية ارذاس للصذعود أو للهبذوا ومذن
املق ذذاييس املس ذذتخدمة مقي ذذاس مي ذذل أو ار ذذاس املس ذذتثمرين حي ذذك يعط ذذي م ش ذرا ع ذذن حرك ذذة األس ذذعار يف املس ذذتقبل ل س ذذهم وم ذذن أه ذذم
امل شرات هو م شر بارون يعرف شر الثقة ) إيهاب الدسوقي . (2000
مؤشر الثقة =

عائد السندات مرتفعة الجودة
عائد السندات متوس ة الجودة

222 x

 عنذذدما تكذذون ثقذذة املسذذتثمرين يف السذذوق كبذذرية يتوقذذل زيذذادة الطلذذب علذذى السذذندات ذات املخذذاطر الكبذذرية مث ارتفذذايف قيمتهذذا واافذذاضالعائد جيعل قيمة امل شر تقرتب من  %500والعكس صحيح.
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 .2.2أدوات التحليـل الفنـي لسـعر الورقـة الماليـة :إن حركذة التغذري يف سذعر الورقذة املاليذة تتخذذ اطذا معينذا كذن مذن خذالل تتبذل
التنب بالسعر يف املستقبل ،ويعتمد يف هذذا الصذدد علذى اصذرائط البيانيذة .ومذن أهذم األدوات م شذر أو خريطذة القذوة النسذبية ،حيذك
يذتم حسذا ب معذدل العائذد لكذذل سذهم تصذنيف األسذهم الذ تتميذذز بارتفذايف عائذدها مذن خذالل فذذرتة زمنيذة علذى رأسذها تتسذم بقذذوة
نسبية.
ومن خالل هذا نذكر أهم األدوات ال تستخدم يف التحليل الفين ألسعار األوراق املالية وهي:
 م شر القوة النسبية.
 خريطة القوة النسبية للسهم.
 م شر املتوسط املتحرك.
 خرائط الشمعدان.
هناك جمموعة من االنتقادات موجهة لنظرية داو تتمثل يف:
 تكشف عن االراس املستقبلي ل سعار دون حتديد السهم الذ ينبغي تداولو.
 ترتكز النظرية على التغريات السعرية األساسية يف حني ال تلقي اهتماما للتغريات الثانوية.
 ال تكشف بسرعة عن حدوث التغريات األساسية حىت يتضح أن م شر آخر قد حدث لو ذات التغيري.
 ال تعطذي اهتمامذا للتغذريات السذعرية الذ حتذدث مذن يذوم إىل آخذذر والذ قذد يكذون هلذا تذ ثري علذى العائذد املتوقذل يف املذذدى
الطويل.
رابعا  :دور المعلومات في سوق األوراق المالية:
تتوق ذذف كف ذذاءة س ذذوق األوراق املالي ذذة عل ذذى كف ذذاءة نظ ذذام املعلوم ذذات ،أ م ذذدى ت ذذوفر املعلوم ذذات والبيان ذذات املناس ذذبة ع ذذن الف ذذرمل
االستثمارية املختلفة من حيك سرعة تدفقها ،وعدالة فرمل االستفادة منها ،واافذاض تكذاليف ا صذول عليهذا .وتذ د املعلومذات دورا
هامذذا يف سذذوق األوراق املاليذذة ،إذ تسذذاعد املسذذتثمرين علذذى ااذذاذ ق ذرارات شذراء وبيذذل األوراق املاليذذة املختلفذذة ألن املعلومذذات تسذذاعد علذذى
حتديذد العوامذل املذ ثرة علذى القيمذة السذوقية للورقذة املاليذة ،وقذد تبذذني ذا سذبق أن مذن أهذم خصذائر سذوق رأس املذال الكذفء أن يعكذذس
أسعار تذوازن األسذهم وهذي األسذعار الذ رعذل عائذد األسذهم يتناسذب مذل درجذة املخذاطر املرتبطذة باالسذتثمار فيهذا .ويتوقذف ذلذك علذى
مدى توافر املعلومات ومتاثلها بالنسبة جلميل املستثمرين ،وكذلك على قدرة ه الء املستثمرين على حتليل وتفسري هذس املعلومات.
كذن القذول أن املعلومذات املتاحذة تسذاعد املتعذاملني يف السذوق علذى حتديذد معذدل العائذد املطلذوب علذى االسذتثمارات املختلفذة
وفقذا لدرجذة املخذاطر املرتبطذة ذا .أمذا علذذى مسذتوى االقتصذاد ككذل فذإن تذوفر املعلومذذات يذ د دورا هامذا يف حتقيذق آليذة اصاصذة بسذذوق
األوراق املالي ذذة م ذذن حي ذذك الت ذ ذوازن ب ذذني العائ ذذد واملخذ ذذاطرة ،واف ذذيا درج ذذة عذ ذذدم الت ك ذذد فيم ذذا يتعلذ ذذق باالس ذذتثمار (Gitman,
) ،Laurence2003ذذا يرتتذذب عليذذو زيذذادة حجذذم السذذوق وعذذدد املتعذذاملني ،وبالتذذايل تنشذذيط التنميذذة االقتصذذادية يف الدولذذة .وكلمذذا
ازدادت درجة االعتماد على املعلومات ،كلما ازدادت ثقذة املسذتثمرين وصذنايف السياسذات فيمذا يتخذونذو مذن قذرارات ،وإذا مذا قذدر أحذد
املستثمرين أن املعلومات غري كافية أو ال كن االعتماد عليها ،فإن القرار ا تمل نتيجة لذلك هو اإلحجام عن االستثمار.
خالصة ملا سذبق تتوقذف كفذاءة سذوق األوراق املاليذة علذى كفذاءة نظذام املعلومذات املاليذة حيذك أن ذاح سذوق األوراق املاليذة يعتمذد
على ما يلي:
 ت ذوافر املعلومذذات امل اليذذة ال ذ تعكذذس املركذذز املذذايل للوحذذدات االقتصذذادية ال ذ تتذذداول أسذذهمها يف سذذوق رأس املذذال حبيذذك يذذتمتقدير القيمة ا قيقية ألسهم الشركات وتقييم املوقف املايل للشركات ذاهتا.
 توافر نوعيات خمتلفذة مذن األوراق املاليذة القابلذة للتذداول حبيذك يكذون لكذل منهذا خصائصذها ودرجذة املخذاطر املرتبطذة ذا علذىوو يليب احتياجات املستثمرين.
 إيهذذار أمهيذذة اإلعذذالن املذذايل ودورس يف ضذذبط حركذذة سذذوق األوراق املاليذذة وهذذو مذذا يعذذرف عيذذار اإلفصذذاح العذذام الذذذ ي ذ د إىلت ذذوفري ق ذذدر ك ذذايف م ذذن املعلوم ذذات املالئم ذذة الذ ذ تتص ذذف بالدق ذذة واملوض ذذوعية والذ ذ ك ذذن اس ذذتخدامها يف املفاض ذذلة ب ذذني ف ذذرمل
االستثمار املختلفة.
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 كما يتار املستثمرين يف سوق األوراق املالية بصفة أساسية إىل املعلومات ا اسبية ال متكنهم من تقدير التذدفقات النقديذةاملستقبلية ال يتوقل حتقيقها مستقبال ،واملتمثلة يف توزيعات األربذاح أو األربذاح الرأمساليذة وأيضذا تقذدير درجذة املخذاطر املتعلقذة
باألسهم وبتكوين حمافظ االستثمارية املالئمة.
.Iأثر عدم تماثل المعلومات:
تبني أمهية ودور نظام املعلومات عن أن عذدم تكذاف املتعذاملني يف ا صذول علذى املعلومذات كذن أن يذ ثر سذلبا علذى قذرارات املسذتثمرين
من جهة وعلى كفاءة سوق األوراق املالية ذاهتا من جهة أخرى أ أن عدم متاثل املعلومات عىن امذتالك بعذا املتعذاملني ملعلومذات ال
تلكهذذا اآلخذرين( مثذذل كبذذار العذذاملني يف الشذذركات الذذذين يكتسذذبون معلومذذات معينذذة يذذتم حجبهذذا عذذن املسذذتثمرين  Insidersالشذذركات
ذدف حتقيذذق عائذذد غذري عذذاد وذلذذك قبذل نشذذرها يف التقذذارير والقذوائم املاليذذة) ،فشذذعور أحذد املسذذتثمرين بعذذدم املسذاواة يف ا صذذول علذذى
املعلومات بالنسبة لورقة مالية معينذة كفيذل بذ ن يذ د إىل إحجذام املسذتثمرين عذن التعامذل فيهذا ،ذا يذ د إىل اافذاض حجذم العمليذات
يف الس ذذوق وتن ذذاقر حج ذذم الس ذذوق كنتيج ذذة لرتاج ذذل ع ذذدد األوراق املالي ذذة املتداول ذذة يف ظذ ذة م ذذا .وباإلض ذذافة إىل ذل ذذك ف ذذإن ع ذذدم متاث ذذل
املعلومات يف سوق األوراق املالية كن أن ينعكس يف شكل اتسايف مدى السعر ا يذ د إىل زيذادة تكلفذة العمليذات وتنذاقر السذيولة
وبالتذذايل تنذذاقر عذذدد املتعذذاملني يف السذذوق ،أ عذذدم تذذوفر املعلومذذات أو توفرهذذا بشذذكل غذذري عذذادل أمذذام ايذذل املسذذتثمرين أو عذذدم ت ذوافر
األشذذخامل الق ذذادرين عل ذذى حتليلهذذا س ذذوف ي ذذول س ذذوق األوراق املاليذذة إىل س ذذوق للمض ذذاربة العش ذوائية تقذذود إىل تس ذذعري خ ذذاط ال ت ذذربرس
أساسيات االستثمار يف الشركة املصدرة ل سهم  ،ا ي د يف النهاية إىل التخصير غري الكفء للموارد املالية املتاحة.
وق ذذد ترج ذذل ع ذذدم الكف ذذاءة يف نظ ذذام املعلوم ذذات إىل التذ ذ خر يف نش ذذر املعلوم ذذات والبيان ذذات ذذا يقل ذذل م ذذن فائ ذذدة م ذذا تتض ذذمنو م ذذن
معلومات للمتعاملني .ويتوقذل يف هذذس ا الذة أن تسذود يذاهرة عذدم متاثذل املعلومذات الذ تذ د إىل حتقيذق الذبعا لعوائذد زائذدة كذن أن
تتسذذبب يف حذذدوث ي ذواهر سذذلبية للغايذذة .أمذذا العامذذل اآلخذذر الذذذ كذذن أن يكذذون وراء عذذدم كفذذاءة نظذذام املعلومذذات املاليذذة فيتمثذذل يف
نوعية املعلومات ال تتضمنها التقارير والقذوائم املاليذة املنشذورة ،حبيذك يفشذل املتعذاملون يف ااذاذ قذرارات اسذتثمارية ناضذجة بسذبب عذدم
حصوهلم على ايل املعلومات الضرورية ،أو إلغفاهلا بعا املتغريات الرئيسية ال تساعد على اااذ القرارات االستثمارية الرشيدة.
خامسا  :تقييم فعالية األسواق المالية في الدول النامية:
نعتمذد يف تقيذيم األسذواق املاليذة يف الذذدول الناميذة علذى اختبذذار فرضذية الصذذيغة الضذعيفة لفعاليذة األسذواق املاليذة يف كذذل مذن بورصذذة
عمان ،تونس ،السعودية واملغرب باستعمال اختبار استقرارية السالسل الزمنية ألسعار األوراق املالية ملختلف بورصات العينة.
إن املعطيات اليومية امل خوذة مذن املواقذل االلكرتونيذة ل سذواق املاليذة خذالل الفذرتة جذانفي  2050إىل غايذة جذوان  2050اذر
أسذذعار ثالثذذة أسذذهم لقطاعذذات خمتلفذذة مذذن كذذل بورصذذة ،والقيذذام باختبذذار اجلذذذور األحاديذذة باسذذتعمال اختبذذار  ADF, ppمث اختبذذار
عالقات التكامل املتزامن.
 .Iاختبار الجذور األحادية الستقرارية السالسل الزمنية:
.1بورصة عمان:
الجدول ( : )1نتائج اختبار استقرارية السالسل الزمنية لبورصة عمان
اختبار PP

اختبار ADF

السهم
القيم الحرجة
إحصائية T

القيم الحرجة

االحتمال

إحصائية adj
T
0403-

.41.//

//

//

//

1

5

11

GOGP

04.1-

.41.-

04.5-

0415-

14150

SALM

54.5-

//

//

//

1405

54.5-

UAIC

1400-

//

//

//

1430

1455-

1

5

11

04.-

041-

14153

//

1405

//

1430
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يبذذني كذذل مذذن اختبذذار  ADFواختبذذار  PPأن القذذيم ا رجذذة اصذذغر مذذن اإلحصذذائية اجلدوليذذة وبالتذذايل عذذدم اسذذتقرارية السالسذذل
الزمنية ا يدل على وجود عشوائية يف أسعار أسهم بورصة عمان .و وجب الصيغة الضعيفة نستنتع عدم فعالية بورصة عمان.
اجلدول ( : )2نتائع اختبار استقرارية التفاضل األول للسالسل الزمنية لبورصة عمان

اختبار PP

اختبار ADF

السهم
القيم الحرجة
إحصائية T

GOGP
SALM
UAIC

القيم الحرجة

االحتمال

إحصائية adj
T
5.43-

.41.//

//

//

//

1

5

11

0405-

.41.-

04.5-

0415-

1411

1045-

//

//

//

1411

1043-

3411-

//

//

//

1411

3411-

االحتمال

1

5

11

04.-

041-

1411

//

1411

//

1411
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يبذني كذل مذذن اختبذار  ADFواختبذذار  PPأن القذيم ا رجذذة اكذرب مذن اإلحصذذائية اجلدوليذة وبالتذذايل فذان السالسذذل الزمنيذة ألسذذعار
األسهم متكاملة من الدرجة األوىل.

 .2بورصة تونس :
اختبار ADF

اجلدول ( : )0نتائع اختبار استقرارية السالسل الزمنية لبورصة تونس
اختبار PP

السهم
القيم الحرجة
إحصائية T

االحتمال

إحصائية adj
T

1

5

11

adwiya

0431-

.41.-

04.5-

0415-

1415

Banks Tunis

145.-

//

//

//

1431

5411-

poulina

1433-

//

//

//

1405

1405-

القيم الحرجة
االحتمال

1

5

11

0431-

.41.-

04.-

041-

1415

//

//

//

1450

//

//

//

1403
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يبذذني كذذل مذذن اختبذذار  ADFواختبذذار  PPأن القذذيم ا رجذذة اصذذغر مذذن اإلحصذذائية اجلدوليذذة وبالتذذايل عذذدم اسذذتقرارية السالسذذل
الزمنيذذة ماعذذدا سذذهم  adwiyaفذذان السلسذذلة الزمنيذذة مسذذتقرة عنذذد مسذذتوى  ،5ونسذذتنتع أن هنذذاك عشذوائية يف حركذذة أسذذعار أسذذهم
بورصة تونس و وجب الصيغة الضعيفة فان بورصة تونس غري فعالة.
اجلدول ( : )4نتائع اختبار استقرارية التفاضل األول للسالسل الزمنية لبورصة تونس
اختبار PP

اختبار ADF

السهم
إحصائية
T
adwiya
Banks Tunis
poulina

القيم الحرجة
االحتمال

إحصائية adj
T

1

5

11

04.0-

.41.-

04.5-

0415-

1411

0400-

//

//

//

1415

041.-

0400-

//

//

//

1411

11403-

القيم الحرجة
1

5

11

1141.-

.41.-

04.-

041-

1411

//

//

//

1411

//

//

//

1411
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يبذذني كذذل مذذن اختبذذار  ADFواختبذذار  PPأن القذذيم ا رجذذة اكذذرب مذذن اإلحصذذائية اجلدوليذذة وبالتذذايل فذذان السالسذذل الزمنيذذة ألسذذعار
األسهم متكاملة من الدرجة األوىل.
 .3بورصة السعودية :
الجدول ( : )5نتائج اختبار استقرارية السالسل الزمنية لبورصة السعودية :
اختبار ADF

السهم

اختبار PP

القيم الحرجة

إحصائية
T

االحتمال

إحصائية adj
T
1403-

.41.//

//

//

//

1

5

11

Banks inmaa

1400-

.41.-

04.5-

0415-

140.

chimie

1400-

//

//

//

1430

1450-

5451-

//

//

//

0,44

5451-

empeche

القيم الحرجة
االحتمال

1

5

11

04.-

041-

1403

//

1431

//

14.3
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يبذذني كذذل مذذن اختبذذار  ADFواختبذذار  PPأن القذذيم ا رجذذة اصذذغر مذذن اإلحصذذائية اجلدوليذذة وبالتذذايل عذذدم اسذذتقرارية السالسذذل
الزمنية ووجود عشوائية يف حركة أسعار أسهم بورصة السعودية وبالتايل عدم فعالية البورصة.
الجدول ( : )1نتائج اختبار استقرارية التفاضل األول للسالسل الزمنية لبورصة السعودية
اختبار PP

اختبار ADF

السهم
القيم الحرجة

إحصائية
T

االحتمال

إحصائية adj
T
10410-

.41.//

//

//

//

1

5

11

Banks inmaa

0405-

.41.-

04.5-

0415-

1411

chimie

1143-

//

//

//

1411

11410-

3400-

//

//

//

1411

3401-

empêche

القيم الحرجة
االحتمال

1

5

11

04.-

041-

1411

//

1411

//

1411
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يبذذني كذذل مذذن اختبذذار  ADFواختبذذار  PPأن القذذيم ا رجذذة اكذذرب مذذن اإلحصذذائية اجلدوليذذة وبالتذذايل فذذان السالسذذل الزمنيذذة ألسذذعار
األسهم متكاملة من الدرجة األوىل.

 .4بورصة المغرب:
الجدول ( : )7نتائج اختبار استقرارية السالسل الزمنية لبورصة المغرب :

اختبار PP

اختبار ADF

السهم
إحصائية
T
Alliance
Atlanta
2m2 group

القيم الحرجة
االحتمال

إحصائية adj
T

1

5

11

14.0-

.411-

04.3-

0410-

1430

1401-

//

//

//

1400

140.-

1400-

//

//

//

140.

1401-

القيم الحرجة
1

5

11

14.0-

.411-

04.3-

0410-

143.

//

//

//

1430

//

//

//

1430
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يبني كل من اختبار  ADFواختبار  PPأن القيم ا رجة اصغر من اإلحصائية اجلدولية وبالتايل عدم استقرارية السالسل الزمنية
ووجود عشوائية يف حركة أسعار أسهم بورصة املغرب وعدم فعالية البورصة.
الجدول ( : )8نتائج اختبار استقرارية التفاضل األول للسالسل الزمنية لبورصة المغرب :
اختبار PP

اختبار ADF

السهم
القيم الحرجة
إحصائية T

Alliance
Atlanta
2m2 group

القيم الحرجة
االحتمال

إحصائية adj T
3405-

.411//

//

//

//

1

5

11

3451-

.411-

04.3-

0410-

1411

3430-

//

//

//

1411

0415-

11411-

//

//

//

1411

11411-

االحتمال

1

5

11

04.3-

0410-

1411

//

1411

//

1411
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يبني كل من اختبار  ADFواختبار  PPأن القيم ا رجة اكرب من اإلحصائية اجلدولية وبالتايل فان السالسل الزمنية ألسعار
األسهم متكاملة من الدرجة األوىل.
 .IIاختبار التكامل المتزامن:
نقوم بدراسة العالقة بني أسعار األسهم يف املدى الطويل للعينة املدروسة باستعمال اختبار  Johanssenواجلدول التايل يبني
النتائع املتوصل هلا:
الجدول ( : )9نتائج اختبار التكامل المتزامن
الدولة

الفرضية العدمية

 trace

القيم الحرجة  5

االحتمال

عمان

r=0

5.415

.5401

1430

تونس

r=0

.0403

.5401

1410

r=1

1041.

55430

14.1

السعودية

r=0

054.0

.5401

1455

المغرب

r=0

5043.

.5401

1451
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تبني نتائع االختبار أن القيمة اإلحصائية ا سوبة اصغر من القيمة ا رجة عند مسذتوى معنويذة   5يف كذل مذن بورصذة عمذان
والسعودية واملغرب وبالتايل قبول الفرضية العدمية وعدم وجود عالقات تكامل متزامن بني أسذعار األسذهم يف املذدى الطويذل ،أمذا بورصذة
تونس فالقيمة اإلحصائية اكذرب مذن القيمذة ا رجذة وبالتاليذة رفذا الفرضذية العدميذة واملذرور الختبذار الفرضذية العدميذة الثانيذة الذ تبذني أهنذا
مقبولة حيك يوجد عالقة تكامل متزامن بني أسعار أسهم بورصة تونس يف املدى الطويل.
الخالصــة:

من خالل دراستنا لكفاءة األسواق املالية يف الدول النامية توصلنا إىل استنتار ما يلي:

 تتطلب فعالية األسواق املالية توفركفاءة ا لتشغيل والتسعري حبيك يقصد بكفاءة التشغيل هي قدرة السوق على خلق التوازنبني العرض والطلب دون حتمل أطراف السوق لتكاليف مرتفعة ،أما كفاءة التسعري فهي وصول املعلومات اجلديدة إىل
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املتعاملني يف السوق بسرعة دون فاصل زمين كبري ،وتعترب األسواق املالية يف الدول النامية ضعيفة وغري كف ة نظرا لغياب
هذس املتطلبات كفاءة السوق.
 الدراسة القياسية تتوافق مل الدراسة النظرية فقد بينت اختبارات اجلذور األحادية عدم استقرارية السالسل الزمنية ألسعارأسهم بورصات العينة املدروسة ووجود عشوائية يف حركة األسعار ا يفسر حسب الصيغة الضعيفة عدم فعالية األسواق
املالية يف الدول النامية.
 أصبح لزاما على الدول النامية تفعيل أسواقها املالية ونظام التمويل صدمة التنمية االقتصادية من خالل توفري نظام معلومايتفعال قائم على الشفافية ومناخ استثمار مالئم يعتمد على التنويف يف األدوات املالية وحجم ادخار مناسب ،وم سسات
مالية ومصرفية متطورة قادرة على تقليل املخاطر املرتبطة باالستثمار باألدوات املالية وخماطر عدم متاثل املعلومات.
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