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 יעילות שוק ההון וחקר מאורעות

 היפותזת השוק היעיל והשלכותיה

חקר מאורעות –בחינות ההיפותזה   

 תוצאות סותרות תוצאות תומכות

 מסקנות כלליות ונקודות טכניות

 להלן : 1נחזור לשאלת ניתוח טכני וניתוח בסיסי משיעור
;  שנים 12לאורך  IBMמחיר המניה של חברת התפתחות 

 ?כיצד נקבע המחיר בכל רגע נתון: שאלת ניתוח בסיסי
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על פיה  , יעילות השוק ניתוח בסיסי מסתמך על הנחת
 IBMלגבי חברת כל המידע הרלוונטי המחיר משקף את 
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 היסטוריה של מאות שניםלתיאוריית יעילות השוק,  
ובפיתוח התיאוריה תרומתם של בעלי מקצועות שונים  

 פיזיקאים וכלכלנים, מתמטיקאים, כולל אנשי עסקים

  אחד הניסוחים המוקדמים של תיאוריית יעילות השוק
אודות  1889 -מ George Gibsonמובא בספרו של 

 The Stock)פריס וניו יורק , ע של לונדון"הבורסות לני
Exchanges of London, Paris, and New York :) 

 “When shares become publicly known in an open market, 
the value which they acquire there may be regarded as the 
judgment of the best intelligence concerning them.“ 

מחירי המניות שנקבעו  , עם פתיחתו של מסחר ציבורי]" 
 "[בשוק ההון מהווים הערכה הנבונה ביותר בנוגע אליהן
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EMH ע "מחיריהם של ני, גורסת כי בכל רגע נתון
 משקפים באופן מלא את כל המידע הרלוונטי לגביהם

 כל אחת  )וורסיות של היפותזת השוק היעיל  3קיימות
 (:לפי סדר ההצגה להלן, מוכלת בזו המופיעה אחריה

ע "מחירי ני(: The Weak Form)הוורסיה החלשה 1.
משקפים באופן מלא את כל המידע הרלוונטי לגביהם 

 (נתוני המחירים ההיסטוריים, קרי)משוק ההון עצמו 

(:  The Semi-Strong Form)חזקה -הוורסיה החצי2.
 כל המידע הציבוריע משקפים באופן מלא את "מחירי ני

 (נתונים היסטוריים והודעות לציבור)הרלוונטי לגביהם 
ע "מחירי ני(: The Strong Form)הוורסיה החזקה 3.

הציבורי , הרלוונטיכל המידע משקפים באופן מלא את 
 (הודעות ומידע פנימי, נתונים היסטוריים)והפרטי כאחד
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י "עפEMH ,  לא ניתן להגיע באופן עקבי על פני הזמן
 :ובפרט, תוך שימוש בסוג המידע הרלוונטי לרווחי יתר

לא ניתן להגיע  (: The Weak Form)הוורסיה החלשה 1.
 באופן עקבי על פני הזמן לרווחי יתר תוך שימוש במידע

פירוש  ; (נתוני המחירים ההיסטוריים)משוק ההון עצמו 
 חסר כל תכליתהוא ( של מגמות)הדבר הנו שניתוח טכני 

(:  The Semi-Strong Form)חזקה -הוורסיה החצי2.
לא ניתן להגיע באופן עקבי על פני הזמן לרווחי יתר תוך  

 (נתונים היסטוריים והודעות) הציבורי מידעשימוש ב
לא ניתן להגיע  (: The Strong Form)הוורסיה החזקה 3.

 באופן עקבי על פני הזמן לרווחי יתר תוך שימוש במידע
 (הודעות ומידע פנימי, נתונים היסטוריים)ציבורי ופרטי 

י "עפEMH ,מחירים יכולים להשתנות רק עם הגעת  ה
ולכן השינויים   ,י הגדרתו"שהוא אקראי עפ, מידע חדש
 7 ע אינם ניתנים לניבוי אפקטיבי על פני הזמן"במחירי ני

 אשר  שאלה אמפירית שאלת יעילות השוק הנה בעיקר
להלן סוגים שונים של בחינות  ; מזמינה בחינה מעשית

 :Eugene Famaי "עפ
מתייחסים לוורסיה החלשה והחצי חזקה   :מבחני ניבוי1.

תשואות עקבי   ניבויובודקים אפשרויות של  EMHשל 
בשוק ההון תוך שימוש במשתנים מסבירים משוק ההון  

 ומן ההודעות לציבור( נתוני מחירים היסטוריים)עצמו 
מתייחסים לוורסיה החצי חזקה של   :מבחני אירועים2.

EMH  ע להגעת מידע "של מחירי ני תגובותובודקים
 בסוג זה של בחינות נתמקד להלן; (הודעות)ציבורי חדש 

ע אכן "בודקים האם מחירי ני :מבחני הוורסיה החזקה3.
מידע ובפרט , משקפים בכל רגע את כל המידע הרלוונטי

ס מידע פנים מהווה  "מסחר ע; שאינו נגיש לציבור פנים
ועל בעלי מידע פנים חלה חובת דיווח  , עבירה על החוק

 8 ע אודותיהם יש להם מידע פנימי"על כל העסקאות בני

אשר מתמקדים   ,חקר מאורעות עוסק במבחני אירועים
ניתוח  ; ע והשתנותם הנצפית"בניתוח בסיסי של מחירי ני

 מדגיש את הסיבות הכלכליות לתופעות הנצפותבסיסי 

אירועים  עבודות מחקר בתחום חקר מאורעות עוסקות ב
,  פיצולי מניות, ספציפיים כגון חלוקות דיבידנדכלכליים 

 :תוך התמקדות בשאלות הבאות, מיזוגי חברות ועוד

בזמן ולאחר פרסום ההודעה  , לפניהתנהגות המחיר 1.
,  בשוק יעיל במובן החצי חזק: לציבור בדבר האירוע

עם הגעת מידע חדש  המחירים חייבים להגיב מייד 
 ובשום אופן לא באיחור או לאורך זמן ממושך

לאחר פרסום  צבירת רווחי יתר ניתוח אפשרויות של 2.
אין אפשרות  , בשוק יעיל במובן החצי חזק: ההודעה

 צבירת רווחי יתר לאחר פרסום ההודעה לכלל הציבור
9 

חקר מאורעות בוחן את היפותזת היעילות באופן הבא: 
מהשפעות  לבודד את השפעת האירוע חייבים , ראשית

 אחרות הקשורות בחברה עצמה או בשוק ההון בכללותו
י הגישה המסתמכת על "עפCAPM קו  משתמשים ב

 נדון במניה ללא הגבלת הכלליות ; ע"של ני המאפיין
 להלן משוואת הקו המאפיין עבור מניהj: 

 
 :  כאשר

Rjt – תשואת המניהj   בזמןt, 
Rmt –  תשואת תיק השוק בזמןt, 
αj –  חותך הקו המאפיין של מניהj, 
βj –  של מניה ( הביטא)שיפוע הקו המאפייןj, 
εjt –  סטיית התשואה של מניהj  מהקו המאפיין בזמןt 10 

  הקו המאפיין של מניה נתונה נמצא תוך אמידת הרגרסיה
,  בהתאמה βj -ו αjהם האומדנים של  bj -ו ajכאשר , הבאה

 :tבזמן  εjt, הוא האומדן של הסטייה מהקו המאפיין ejt -ו

 

 

 בהינתןRmt  של שיעור  זהו האומדן לתוחלת המותנית
 tבזמן   jאו אומדן לתשואת המניה, Rjtהתשואה 

י"נסמן ביטוי זה ע: 

 :ומכאן 

 כאשרejt  הנה שארית הרגרסיה בזמןt ,  המהווה למעשה
או באופן כללי תשואה  , או החסר)מדד לתשואת היתר 

 11 לאחר ניכוי תנודת השוקשל המניה  (אבנורמלית/חריגה

 להלן ייצוג גרפי של סטיית הרגרסיהejt   כמדד לתשואה
 (:tסטיית התשואה מתוחלתה המותנית בזמן )החריגה 

12 

  -שיעור התשואה של המניה 

שיעור התשואה  
  -של תיק השוק 
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 גישת נציין כיCAPM  שמציעה מודל של  איננה היחידה
שבאמצעותו ניתן לאמוד תשואה  ( הקו המאפיין)תשואה 

 :  מניח כי" נאיבי"המודל המכונה לעתים , למשל; חריגה

 

תשואה נורמלית היא תשואת תיק  , בהתאם למודל זה
 תשואת יתר הנה הסטייה מתשואת תיק השוקו, השוק

 של מודל הקו  מקרה פרטי המודל הנאיבי לעיל מהווה
  :jלכל , תחת שני האילוצים הבאים( CAPM)המאפיין 

  ניתן להשתמש גם במודלים אחרים של תשואה להגדרת
לבחירת  ; תשואה נורמלית וכתוצאה מכך תשואה חריגה

 13 מודל תשואה השלכות פוטנציאליות על תוצאות הניתוח

CAPM  תחת אילוצים
 המודל הנאיבי↔ 

  טכניקת חקר מאורעות מסתמכת על מעקב אחר סטיית
המדד ; על פני הזמן( כלומר התשואה החריגה)התשואה 

 CAR – Cumulative Average Residualמכונה 
ה- CAR   מהווה סכום מצטבר על פני הזמן של תשואות

כאשר הממוצע מחושב בחתך הרוחב   ,חריגות ממוצעות
(cross-section) , כלומר על פני התשואות החריגות של

 :המדד מחושב בדרך הבאה ;החברות שעברו אירוע דומה
במדגם של חברות  התשואה החריגה הממוצעת חישוב 1.

 עבור כל יום מסביב ליום האירוע, שעברו אירוע דומה
ל על פני הזמן  "הנצבירת התשואה החריגה הממוצעת 2.

 "(חלון המאורע"לאורך )מסביב ליום האירוע 
 לנכות את תנודות השוקחישוב התשואה החריגה נועד,  

לנכות את  ואילו מיצוע התשואה על פני חברות נועד 
בכך המדד מאפשר   ;השפעת הגורמים הייחודיים לחברה

 14 של מחירי הנכסים לאירוע הנבחן   בתגובה נטוהתמקדות 

הגדרה פורמלית של מדד ה- CAR: 
 

 :תשואה חריגה ממוצעתחישוב 1.
 
 

  jכאשר      הנו האומדן לתשואה החריגה של מניה  
 י מודל של תשואה נורמלית"המחושב עפ, tבתקופה 

 

 :על פני הזמןצבירת תשואות חריגות 2.

 
,  עבור היום הראשון בסדרה; כאשר     הוגדר לעיל 

 (כי אז              לא קיים)ההגדרה היא                    
 

(   לעיל 2 -ו 1)ניתן להפוך את סדר החישובים : הערה 
15 

ברורה ופשוטה ליישום, ל הנה תכליתית"הטכניקה הנ  ,
 ושימשה חוקרים רבים בעבודות בתחום חקר מאורעות

להלן  , כדוגמא לעבודה אמפירית שהשתמשה בשיטה זו
 :מיזוגי חברותשהתמקד בנושא , נציג את המחקר הבא

 “Merger Announcements and Insider 
Trading Activity: An Empirical 
Investigation,” Keown & Pinkerton,            
The J. of Finance, 1981, 36 (4), 855 – 869 

 החוקרים(K&P )  השתמשו בנתונים של חברות שהיו
בעלי המניות של חברה כזו   ;מטרה לניסיון השתלטות

ועוד בטרם  , עבור השקעתםפרמיה משמעותית זוכים ל
 המיזוג דליפת מידע עשויה לגרום לעליה בביקוש למניות

מחירי המניות חייבים לשקף את כל המידע  , בשוק יעיל
המצב בפועל נבחן תוך ; הקיים אודותיהם בכל רגע נתון

 16 מסביב ליום ההודעה על מיזוג CAR -השימוש במדד 

 המפורטות  )חברות  194החוקרים השתמשו בנתונים של
(  מוצלח)שהיו מטרה לניסיון השתלטות ( בנספח למאמר

נסחרו  101, החברות 194מתוך ; 1978 -1975בתקופת 
 (OTC Market)ע והשאר מעבר לדלפק "בבורסה לני

 ימים   157הנתונים של מחירי נעילה יומיים נאספו עבור
  126 -מ, מסביב לתאריך ההודעה הרשמית בדבר המיזוג

 ימים לאחר יום פרסום ההודעה לציבור 31ימים לפני ועד 

החוקרים חישבו   ,סדרת התשואות החריגותמ להגיע ל"ע
 :באופן הבא( לוגריתמיות על בסיס רציף)תשואות יומיות 

 

 

Pjt – מחיר נעילה של מניהj   ביוםt, 

Djt+1 –  דיבידנד ששולם לבעל המניהj  ביוםt+1 
17 

 עבור  התשואות היומיות שימשו לאמידת הקו המאפיין
מ להגיע  "ע, לניכוי תנודת השוק)א מהמניות במדגם "כ

 (:לתשואת יתר
 :  כאשר

Rjt – תשואת המניהj   ביוםt, 
Rmt –  שיעור תשואת המדדS&P500  ביוםt  , 
αj –  חותך הקו המאפיין של המניהj, 
βj –  של המניה ( מדד הביטא)שיפוע הקו המאפייןj, 
εj̃t –  סטיית התשואה של המניהj  מהקו המאפיין ביוםt 
 ניתן כעת לאמוד תוך שימוש בנוסחהתשואת היתר את: 

 
הנם האומדנים של      -כאשר     וαj ו- βj ,בהתאמה  , 

 18 הנו האומדן של סטיית התשואה מהקו המאפיין       -ו 
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לא שימשו  ימים לפני הודעה  25 -החל מנתונים : הערה
בכדי למנוע הטיה אפשרית של  , לאמידת הקו המאפיין

 (  אם המאורע אכן גרם לתשואות חריגות)אומדנים 

  תשואה חריגה 

 :tביום ממוצעת  

ביום ממוצעת מצטברת  תשואה חריגהt י"חושבה עפ: 
 

 או שאין למידע  )אודות המיזוג אם אין דליפת מידע
עשויים להתנודד באופן           -וגם ה     -ה, (השפעה

במידה ויש דליפת מידע , לעומת זאת. 0אקראי סביב 
ניתן לצפות למגמות שיטתיות  , והשוק מנצל מידע זה

 -גם ב, וכתוצאה      -ב( חיוביות במקרה הזה)
19 

 מובאות בטבלה תוצאות המבחןI  המציגה  , (860 - 859' ע)במאמר
מצטברות ואחוזי  , (סטטיסטי-tבליווי )תשואות חריגות ממוצעות 

  10ימים לפני ועד  60 -החל מ, תשואות חריגות חיוביות בכל יום
מוצג  )ניתן להבחין בתופעות הבאות . ימים לאחר פרסום הודעה

 (:Iחלק בלבד של טבלה 

20 

הופך לחיובי  CAR -ערך ה1.
ההודעה   ימים לפני 25 -כ

  5ומפגין עליה חדה במהלך 
 ימים בסמוך למועד הודעה

עולה באופן   CAR -ערך ה2.
 ביום ההודעהדרמטי ביותר 

אחוזי התשואות החיוביות 3.
  5 במהלךעולים באופן חריג 

 ימים בסמוך ליום ההודעה
 CAR -ה, לאחר ההודעה4.

ואחוזי התשואות   מתייצב
חוזרים לרמתם  החיוביות 

 (50%בסביבות )הרגילה 

 (במאמר 861' ע) 1תוצאות אמפיריות בולטות עוד יותר בגרף 

21 

(862' ע) 2גרף ; ניתן להבחין בקלות בכל התופעות שתוארו  
 עם אותן המסקנות, (לא מצטברות)מציג תשואות ממוצעות 

החוקרים מצאו כי הזינוק ב, בנוסף- CAR  בסמוך למועד
עליה דרמטית בהיקפי המסחר  הודעה לציבור היה מלווה ב

 במניות של אותן החברות שהיו מטרה לניסיון השתלטות
 נמצא כי בעלי מידע פנים רשמיים(registered insiders)  ,

אינם מי שגרם לעליות , החייבים לדווח על עסקאותיהם
(.  היה מדובר בדליפת מידע, כלומר)חדות בהיקפי המסחר 

מציגה נתוני המסחר של בעלי מידע פנים ( 863' ע) IIטבלה 
 עם היקפי מסחר נמוכים למדי וחברות מעטות, רשמיים

 שנסחרו בבורסה ומעבר לדלפק המבחן בוצע עבור חברות
 (865, 864' ע)ללא הבדלים מהותיים בתוצאות  ,בנפרד

תוצאות המחקר תומכות בוורסיה החצי  : מסקנה כללית
,  השוק מגיב להגעת מידע חדש, בפרט ;EMHחזקה של 

אך לא לאחר  , והמחירים מתאימים את עצמם לקראת
דליפת מידע אפשרה צבירת  , במקרה שנבחן; האירוע

 22 יום המאורע הרשמי, אך לא לאחר, רווחי יתר בטרם

Pinkerton  Keown &   הראו כי מחירי המניות מתאימים את
חקר מאורעות  . מתוכנןמיזוג חברות עצמם להגעת מידע אודות 

 :בין היתר, עוסק בניתוח תגובות השוק למגוון אירועים נוספים
 Fama, Fisher, Jensen & Roll,, “The Adjustment of Stock: פיצול מניות

Prices to New Information,” 1969, International Economic Review 

 ”,Ibbotson, “Price Performance of Stock New Issues: הנפקות חדשות
1975, Journal of Financial Economics 

 Brown & Ball, “An Empirical Evaluation of: חות כספיים"פרסום דו
Accounting Income Numbers,” 1963, Journal of Accounting Research 

 Archibald, “Stock Market Reaction to the: שינויים בשיטת חישוב פחת
Depreciation Switch-Back,” 1972, Accounting Review 

בכך   ,EMHתומכים בוורסיה החצי חזקה של מחקרים רבים  
שהם מראים כי השוק מגיב באופן מיידי להגעת מידע ציבורי  

 אודות אירועים בעלי משמעות כלכלית( או לדליפת מידע)חדש 
23 

אך לצד הממצאים התומכים ב- EMH ,  קיימים גם ממצאים
 בשוק ההון( תופעות בלתי מוסברות)המצביעים על אנומליות 

 הסותרות את היפותזת השוק היעילבין התופעות: 
של מניות לבין  E/Pמתאם בין מכפיל הרווח )אפקט המכפיל •

 (תשואותיהם של תיקי השקעות המכילים את אותן המניות

תשואות גבוהות באופן חריג נצפות בחודש ינואר )אפקט ינואר •
 (יחסית לתשואות הנצפות בשאר חודשי השנה הקלנדרית

הבדל מובהק בין תשואות ממוצעות בימי )אפקט היום בשבוע •
 (Monday -בפרט ביום ראשון למסחר , מסחר שונים בשבוע

  להלן נכיר במחקר שעסק באנומליות הקשורות לתגובות
 :י חברות"עחות חשבונאיים "פרסום דומחירי המניות ל

 “Empirical Anomalies Based on Unexpected 
Earnings and the Importance of Risk Adjustments,” 
Rendleman, Jones, & Latané, Journal of Financial 
Economics, 1982, 10, 269– 287 24 
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Rendleman, Jones, & Latané  (RJL )  השתמשו
רווח בלתי צפוי  : במחקרם במדד שפותח מוקדם יותר

 Standardized Unexpected Earnings–מנורמל 
(SUE) –  רווח החברה  המדד המשקף את ההבדל בין

 י תחזיות של אנליסטים"עפבפועל לבין הרווח הצפוי 
מחקרים קודמים מצאו קשר בין ה- SUE   לבין תשואות

הקשר נצפה גם לאחר  כאשר , המניות של אותן החברות
 EMH -תופעה שסותרת את ה – ח"מועד פרסום הדו

RJL  מתייחסים גם לעבודתו שלReinganum (1981)  ,
 ולכן נטען כי אין כאן אנומליה ,ל לא נמצא"הקשר הנבה 

מטרותיהם של , ל"בהתאם לנRJL במחקר הנוכחי היו: 
 Reinganum (1981)לבחון מחדש את ממצאיו של 1.
 ח"לפני ולאחר פרסום הדו SUE -לכמת את אפקט ה2.
 25 לבחון חשיבותה של התאמה לסיכון במקרה המנותח3.

  המחקר התמקד בתשואות יומיות על מניות החברות
חות חשבונאיים רבעוניים בתקופה שבין "שפרסמו דו

  1980לבין הרבעון השני של  1971הרבעון השלישי של 
 המדגם שלReinganum (1981)   מכסה תקופת זמן

כמו כן   ;חלק מהמדגם הנוכחיכלומר רק , 1977 - 1975
 (בהרבה)מספר חברות גדול יותר המדגם הנוכחי כולל 

RJL חות  "התמקדו בנתוני אותן החברות שפרסמו דו
חודש אחד לכל היותר מסוף הרבעון רבעוניים במהלך 

ח עדיין היה אקטואלי מבחינת  "הדו, כלומר)המדווח 
 "(ישנות"מצבה השוטף של חברה והחדשות לא היו 

ראשית ,RJL  בחנו הבדלים בביצועיי תיקים שהורכבו
  ,הגבוה והנמוך ביותר SUE -המניות בעלות ה 20 -מ

י "הביטא נקבעה ע)הביטא של התיקים זהה כאשר 
וחושבה בשתי שיטות  , בחירת משקלי המניות בתיק

 26 (:277 - 276' ע) 2טבלה ; (כפי שמוסבר בהמשך, שונות

 המורכבים  הפרשים בין תשואות התיקים הטבלה מציגה
 :הגבוה והנמוך ביותר SUE -החברות בעלות ה 20ממניות של 

27 

 מניות  20חודשית של תיק המכיל -תשואה תלת= כל ערך בטבלה
 הנמוך ביותר SUE -ל עם ה"פחות כנ ,הגבוה ביותר  SUE-עם ה

 אפקט מצביעים על  2נתוני טבלהSUE רוב מכריע   :משמעותי
 משמעותי ומובהק סטטיסטית, של הפרשי תשואות הנו חיובי

 בכל  הפרשים ממוצעים מציג ( 277' ע) 2חלק מסכם של טבלה
 הרבעונים שנבחנו 36המדגם ועבור תת תקופות שונות מתוך 

28 

מעבר למסקנה הכללית ניתן לראות כי תקופתReinganum 
     (אשר תוצאותיה לא תמיד מובהקות)תקופה חריגה הייתה 

RJL דרכים שונות 3 -בחנו הפרשים בביצועיי התיקים שהורכבו ב  ,
 (:risk adjustment)ההתאמה לסיכון השיטתי הנבדלות בהיבט 

 ;(OLS)י ביטא רגילה "התאמה עפ1.

 ;(Scholes-Williams)י ביטא חלופית "התאמה עפ2.

 (משקלי המניות זהים)ללא התאמה לסיכון השיטתי 3.

 מציגה תוצאות הניתוח  ( לא מוצגת כאן; במאמר 279'  ע) 3טבלה
 :עם שתי מסקנות מרכזיות הבאות, ל"א מהשיטות הנ"בהתאם לכ

ומכאן מסקנה  , בכל המקרים מוחשי ומובהק SUE -אפקט ה1.
 SUE -המחקר תומכים בקיום אנומליית ה ממצאי: כללית

ומכאן  , תוצאות מספריות של כל השיטות הנן קרובות מאוד2.
במדגם הנוכחי אין חשיבות להתאמה לסיכון  : מסקנה טכנית

 (SUE -לפחות בכל הקשור לזיהוי ומדידת אפקט ה)השיטתי 

 מכאן ואילך התשואות החריגות חושבו  , 2בהתאם למסקנה
  NYSE-AMEXהפרש פשוט בין תשואת מניה לתשואת המדדכ

29 

RJL  יכולת המדד בחנו אתSUE במטרה , לנבא תשואות יתר
 חות"לתשואות יתר לאחר פרסום הדו SUEלכמת את הקשר בין 

בשוק יעיל לא צריך להיות כל קשר בין הערכים הללו: לתזכורת 

מאלו עם ה, של מניותקבוצות  10 -המדגם חולק ל- SUE  הנמוך
 (חיובי)הגבוה ביותר  SUE -ועד אלו בעלות ה( שלילי בסימן)ביותר 

ימים לפני   20 -החל מחושבו תשואות יתר יומיות , עבור כל רבעון
ללא התאמה , כאמור) ימים לאחר הפרסום 90ח ועד "פרסום הדו

 (כלומר כהפרש פשוט בין תשואת המניה למדד, לסיכון השיטתי

הקבוצות שימשו לחישוב   10 -א מ"תשואות יתר יומיות בכ
 רבעונים 36עם מיצוע נוסף על פני , תשואת היתר הממוצעת

הקבוצות על פני   10 -א מ"סכימת תשואות היתר הממוצעות בכ
 או   ,תשואת יתר ממוצעת מצטברת: הזמן מביאה למדד המסכם

Cumulative Aggregate Average Excess Return (CAAR)   

 30 (במאמר 281' ע, 3 – 1הגדרה פורמלית של המדד מוצגת בנוסחאות )
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 מסכמת את תוצאות הניתוח( במאמר 283' ע) 4טבלה: 

31 

 ניתן לראות כי מדדSUE  מאפשר ניבוי אפקטיבי של תשואות
תשואות  נמוך SUEלמניות של החברות בעלות : יתר עתידיות
, גבוה תשואות יתר חיוביות SUEולמניות בעלות , יתר שליליות

   ח"ימים לאחר פרסום הדו 90 וזאת אף עבור התקופות של עד

ב- SUE  לא נצפות  ( 6 -ו 5קבוצות )של קטגוריות ביניים
 SUE -כי בקבוצות אלו ה, כצפוי)מגמות בולטות כלשהן 

 (כלומר הציפיות התממשו, 0 -היה באופן הגדרתי קרוב ל
ב- SUE  ימים לפני  20בין , (10 -ו 9קבוצות )הגבוה ביותר

מסך התגובה נצפו לפני  31%, ימים לאחר הפרסום 90ועד 
 לאחר הפרסום   51% -ביום הפרסום ו 18%, יום הפרסום

ב- SUE  ימים לפני  20בין , (2 -ו 1קבוצות )הנמוך ביותר
מסך התגובה נצפו לפני  40%, ימים לאחר הפרסום 90ועד 

 לאחר הפרסום   45% -ביום הפרסום ו 15%, יום הפרסום
חות באופן "השוק לא הגיב לפרסום דו, י הממצאים"עפ

חות בישרו טובות או רעות  "וזאת כאשר הדו, מלא ומיידי
הגיעה  מחצית מסך התגובה כ; חות הצפויים"ביחס לדו

 בסתירה להיפותזת יעילות השוק, חות"לאחר פרסום הדו
 ממחיש את האפקט המתואר( במאמר 285' ע) 1גרף: 

32 

33 

  SUE -קטגוריות ה1.
(  חלק עליון)הגבוה 

גם  ממשיכות בעליה 
 לאחר יום הפרסום

חלק  )קטגוריות ביניים 2.
לא מפגינות  ( אמצעי

 מגמות בולטות כלשהן  

  SUE -קטגוריות ה3.
(  חלק תחתון)הנמוך 

גם  ממשיכות בירידה 
 לאחר יום הפרסום

ממצאי המחקר מצביעים על אפקט ה, לסיכום- SUE 
 מובהקת ובעלת עוצמה של ממש, כתופעה אמיתית

 ביחס למחקרו שלReinganum   החוקרים קבעו כי
 תקופה חריגה ומדגם מצומצםתוצאותיו הסתמכו על 

המחקר מצביע על אפשרות ניתוח נתוני  , כתוצאה טכנית
,  לפחות במדגם הנוכחי :ללא התאמה לסיכוןהתשואות 

התאמה לסיכון בשיטות שונות או אי התאמה לסיכון  
 כלל לא השפיעה על התוצאות והמסקנות הסופיות

השוק אינו מגיב באופן מיידי  נראה כי , כמסקנה כללית
התאמת המחירים  : של מידע חדש( או דליפה)להגעה 

מתרחשת כאן לאורך תקופה ממושכת לאחר פרסום  
 בניגוד להיפותזת השוק היעילוזאת , המידע הרשמי

34 

עדויות מעורבות ראינו כי חקר מאורעות מציע , אם כן
 לשאלת הוורסיה החצי חזקה של היפותזת השוק היעיל

י תוצאות מחקרם של  "עפ, כפי שראינו לעיל, בפרט
Keown & Pinkerton ישנו אישוש ל- EMH : 

 השוק אכן הגיב באופן מיידי, במקרה של מיזוג חברות 
 לעומת זאתRendleman, Jones, & Latané הראו כי 

 חות תגובת השוק הייתה מעוכבת"במקרה של פרסום דו 
כיצד ניתן ליישב את התוצאות הסותרות, השאלה היא  ?

 :ניתן להצביע על שתי סיבות להופעת התוצאות הסותרות
 השוק מגיב באופן שונה במקרים שונים: סיבה ריאלית1.

 או/ו 
אופן עיבוד הנתונים והנחות  , שיטת ניתוח: סיבה טכנית2.

 החוקרים כולם עשויים להשפיע על התוצאות והמסקנות
35 

הסוגיה עדיין פתוחה והעבודה  ,סיבה הריאליתבאשר ל
מעלה   Robert Haugen, למשל; בתחום רחוקה מסיום

 (’New Finance’-במסגרת ה) EMHמגוון טיעונים כנגד 
שיטת  ( 1) -נקודות הקשורות ל' נציין מס :סיבה הטכנית

 בחירת המדגם אופן( 3) -ו פרשנות התוצאות( 2) ,הניתוח
 מתודולוגיותשורת עבודות מחקריות עוסקת בשאלות  

 :למשל; (הטכניקהיישום לעומת עבודות שמתמקדות ב)
 Brown & Warner (1980), “Measuring Security 

Price Performance,” Journal of Financial 
Economics 8, 205 – 258; 

 Brown & Warner (1985), “Using Daily Stock 
Returns,” Journal of Financial Economics 14, 3 – 31; 

 Kothari & Warner (2004), “Econometrics of 
Event Studies,” Handbook of Corporate Finance 

36 
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  אחת הסוגיות הטכניות בניתוח נתונים קשורה לשאלת
 (בפרט בחישוב של תשואות חריגות)ההתאמה לסיכון 

Brown & Warner (1980)  בחנו חקר מאורעות ככלי
 :לזיהוי התופעות הקיימות והשוו בין השיטות הבאות

.1Mean Adjusted Returns –   תשואה חריגה כסטייה
 (מעין התאמה לסיכון)מהתשואה הממוצעת בתקופה 

.2Market Adjusted Returns –   תשואה חריגה כסטייה
 (RJL -כמו ב, השיטה הנאיבית)מתשואת מדד השוק 

.3OLS Market Model –   תשואה חריגה כסטייה מהקו
 (K&P -כמו ב, CAPMי "התאמה לסיכון עפ)המאפיין 

 תשואות חודשיותהחוקרים הגיעו למסקנה כי עבור,  
;  נראה כי כל השיטות מספקות תשובות מדויקות למדי

לבחירת השיטה השלכות   ,תשואות יומיותעבור , אולם
יתכן ובגלל התפלגות  )חשובות על התוצאות והמסקנות 

 37 (הנתונים היומיים שלעתים רחוקה מהתפלגות נורמלית

נקודה נוספת מתייחסת למשמעות ופרשנות התוצאות 
היפותזה  ניתוח של תשואות יתר בוחן , באופן כללי

ניכוי תנודת  , לדוגמא; joint hypothesis –משותפת 
 CAPMמתבסס על  OLS Market Modelהשוק לפי 

 (מודל פיצוי המשקיעים בעבור הסיכון לפי תיק השוק)
י "חקר מאורעות עוסק בבחינת התנהגות המחירים עפ

 מודל תשואה נורמליתתשואות יתר וחייב להסתמך על 
לכל תוצאת מחקר מסוג זה תהיה משמעות  , בהתאם

 :   להיפותזה המשותפת שלהניתנת לפרשנות בהקשר 
 -שוק יעיל ו1.
 בו נעשה השימוש לצורך בחינת המצבמודל התשואה 2.
אם המחקר מביא לתוצאות הסותרות את ה, לדוגמא- 

EMH ,  אך  יעילאחת האפשרויות היא שהשוק בפועל
 38 במודל שאיננו מתאים או רלוונטיבמחקר נעשה שימוש  

 בחירת מדגם הנתוניםנקודה נוספת מתייחסת לאופן  : 
קיימת  , מכיוון וכאן מדובר בחברות שעברו אירוע דומה

שהשפיע על חלק גדול או  אירוע אחד ספציפי אפשרות של 
,  שינוי חוקי כלשהו, לדוגמא)אף על כל החברות בוזמנית 

   (שלפיו חובת דיווח חלה על כולם בתאריך קלנדרי מסוים
לכל החברות  לא היה משותף האירוע , במחקרים שראינו

 (המיזוגים היו שונים והדוחות פורסמו בתקופות שונות)
  תופעת אירוע אחד ספציפי שפקד את כל החברות בוזמנית

ולנתוני המדגם   ,clustering –הקבצת מאורעות מכונה 
 בו ישנה התופעה תכונות מיוחדות שמחייבות התייחסות  

 גורמים בלתי  יתרון מסוים הוא בהיעדרם במקרה זה של
הסביבה הכלכלית בנקודות זמן שונות  , למשל) נשלטים

אולם במקרה של אירוע אחד משותף  ; (יכולה להיות שונה
באופן טבעי נוצר מצב של סביבה מבוקרת היטב  , לכולם

 39 (בסביבה זהה לחלוטיןכל החברות נמצאות אז , למעשה)

בנתונים עם הקבצת מאורעות לא מתקיימת  , מאידך
הנחת חוסר התלות בין תצפיות שונות בחתכי רוחב 

דבר שגורם להטיית אומדנים  , (תשואות של המניות)
 במידה ומתעלמים מהשונות המשותפת בין התצפיות

חישובים סטטיסטיים חייבים להתייחס לשונות  , ככלל
מחקרים מתודולוגיים הראו כי ; משותפת בין תצפיות

התופעה מטעה באופן משמעותי ביותר את התוצאות  
 Mean Adjusted Returnsהמתקבלות בשיטת  

 ללא הקבצת מאורעותהמחקרים לעיל השתמשו במדגם: 
1. Keown & Pinkerton, “Merger Announcements 

and Insider Trading Activity: An Empirical 
Investigation” (המיזוגים לא התרחשו באותו תאריך)  

2. Rendleman, Jones, & Latané, “Empirical 
Anomalies Based on Unexpected Earnings and the 
Importance of Risk Adjustments” (ל לגבי הדוחות"כנ)  40 

 עם הקבצת מאורעותדוגמא למחקר שהשתמש במדגם: 

 Doron Kliger & Oded Sarig, 2000, “The 
Information Value of Bond Ratings,”  

 The Journal of Finance 55 (6) 

ח "המחקר עסק בתוכן אינפורמטיבי של דירוגי אג
שכלול מערכת ובחן כיצד , (נושא שנדון בו בהמשך)

 ע המדורגים"השפיע על מחירי ני Moody’sהדרוג 

 אירוע חד פעמי שפקד  השכלול של מערכת הדרוג היה
ל מאופיין "ולכן המחקר הנ ,את כל החברות בוזמנית

 full clustering –י הקבצת מאורעות מלאה "ע

 הקבצת מאורעות יכולה להיות גם חלקיתנציין כי,  
וזאת כאשר האירוע התרחש במספר נקודות זמן וחלק  
 41 משמעותי של תצפיות שייך לאחת מנקודות הזמן הללו

  הנקודות שנסקרו לעיל ממחישות את הסוגיות הטכניות
 :מעבר לנקודות הללו; הקשורות לבחינת יעילות השוק

  מחקרים אמפיריים הראו כי תגובות השוק לאירועים
 :ובפרט ,מופרזות או מעוכבותמסוימים יכולות להיות 

כאשר התשואות של פירמות מצליחות חוזרות לרמה  •
 "המוצדקת"הירידות נמשכות מעבר לרמה , הסדירה

 כפי שראינו במחקרRJL ,  תגובות השוק יכולות להיות
 EMHבניגוד לטענת  ,איטיות מדי ולהימשך לאורך זמן

תנודתיות המחירים אינה  גם  , י חוקרים אחדים"עפ
,  בפרט)י שינויים במשתני יסוד כלכליים "ע מוצדקת

 (1980 -משנות ה Robert Shillerראו מחקרים של 
42 
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  לשאלת תקפותה של היפותזת השוק היעיל חשיבות
 המשקיעים השואפים להפקת רווחיםפרקטית עבור 

  קיימות עדויות רבות המצביעות על יעילות השוק
ואין כל מחלוקת על כך שברוב  , במגוון של מצבים

 "להכות את השוק"קשה עד בלתי אפשרי המצבים 
קיימות גם עדויות לא מבוטלות לחוסר יעילות  , עם זאת

שבמקרים  ( אך לא בטוח)ויתכן , שוק במצבים מסוימים
 ניהול השקעות אקטיבי יכול להיות רווחימהסוג הזה  

  קשה להפריז בחשיבות התובנות הנובעות מן המחקרים
המסקנות  , אולם; הללו וההשלכות לגבי ניהול השקעות

 לכל היותר מעורבותהן כיום  EMHבדבר תקפותה של 
 בשיעורים הבאים נרחיב את הגישה ליסודות הערך של

  נכסים פיננסיים ונדון בנושאים הבסיסיים של שיעורי
 דירוג אשראי ומבוא למידול סטוכסטי, סיכון, ריבית
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