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Abstract
Objective:Hardly are traders inclined to indicate sentiment in the classical finance, however the behavioral finance
paradigm shows that in some cases stock price changes have no fundamental triggers, and just the emotional tendency of the
investors play the stimulant role in determining prices.
Method: Investor sentiment is defined as the tendency of market participants for speculation and this tendency can be
related to the psychological state of the minds of investors. Given the fact that distressed traders are influenced by their
emotions and the total emotion of the market, emotional tendency indicators are used to explain the behavior of these types
of traders. In this research, the emotional tendency indicators are extracted in two ways: direct approach (survey method)
and indirect approach (through the analysis of statistics and market data).
Results: Furthermore, this study, based on literature review and stock market conditions in Iran, applied the principal
component analysis method (PCA) with different sentiment variables and indicators for extracting a composite sentiment
index for extracting noise traders in Iranian stock market. Regarding the special value of the first component and the factor
load (coefficients) of the variables, three variables are used in the final index. These three variables are: "Monthly volume of
retail transactions by the volume of total stock trades", "Monthly volume of online transactions by the volume of total stock
trades", and "Monthly volumes of stock trades by wholesalers and wholesalers by the volume of total market transactions".
Keywords: Sentiment Index, Behavioral Finance, Composite Index, Principal Component Analysis, Tehran Stock Exchange
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چکيده
،، در مالی كالسیك جایگاهی براي بروز احساسات معاملهگران وجود ندارد؛ اما پارادایم مالی رفتااري نشاان مایدهاد در برخای مواقا:هدف
.تغییرات قیمت اوراق بهادار هیچ دلیل بنیادي ندارد و گرایش احساسی سرمایهگذار نقش مهمی در تعیین قیمتها بازي میكند
 گرایش فعاالن بازار براي بورسبازي تعریف شده است و این گرایش ممکن اسات باه وعاعیت روانشاناختی، احساسات سرمایهگذار:روش
 براي، با توجه به اینکه معاملهگران اختاللزا با تأثیرگرفتن از احساسات و هیجانات بازار تصمیمگیري میكنند.ذهن سرمایهگذاران مرتبط باشد
 شااخصهااي گارایش احساسای باه دو روش مساتقیم (باه روش. از شاخص گرایش احساسی استفاده میشود،تبیین رفتار این نوع معاملهگران
.پیمایشی) و غیرمستقیم (ازطریق تحلیل آمار و دادههاي بازار) استخراج میشوند
 متغیرها و نماگرهاي احساسای، به روش تحلیل مؤلفههاي اساسی، این پژوهش با توجه به پژوهشهاي گذشته و شرایط بازار سهام ایران:نتايج
مختلفی را براي استخراج شاخص تركیبی احساسی براي معاملهگران اختاللزا در بورس اوراق بهادار تهران بررسی و تحلیال كارده اسات كاه
 ایان ساه متغیار. از سه متغیر در شااخص نهاایی اساتفاده شاد، با توجه به مقدار ویژۀ مؤلفۀ مشترک اول و بار عاملی (عرایب) متغیرها،درنهایت
 حجم ماهانۀ معامالت آنالین به حجم كل معامالت سهام و حجام ماهاناۀ، حجم ماهانۀ معامالت خرد به حجم كل معامالت سهام:عبارتاند از
.معامالت سهام بهوسیلۀ صندوقها و شركتهاي سبدگردان به حجم كل معامالت بازار
 بورس اوراق بهادار تهران، تحلیل مؤلفههاي اساسی، شاخص تركیبی، مالی رفتاري، گرایش احساسی:واژههای كليدی
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مقدمه.

توانایی كمتر آربیتراژگران براي خنثیكردن اثار آنهاا

در مالی كالسیك از تأثیر احساسات معاملاه گاران

باشد كه سبب كاهش كاارآیی سیساتم قیماتگاذاري

بر بازار چشم پوشی و ادعا میشود كه در بازارهااي باا

بازار میشود (دِالنا

 ،8اشالیفر ،ساامرز 0و والادمن،8

رقابت باال ،رفتارهاي معامالتی غیربهینه مانند توجه باه

 .)9282این معامله گران اختاللزا به طور كامل عقالیی

ساایگنالهاااي غیرماارتبط بااا ارزش بنیااادین بااهساارعت

رفتار نمیكنند و ممکن است بار مبنااي احساساات باه

حذف خواهند شد و معامله گران غیرعقالیای ازطریاق

جاي اطالعات دادوستد كنند؛ اما تلقی خود آنان ایان

نیروهاي آربیتراژ در باازار ،از باازار حاذف مای شاوند

است كه اطالعات باارزشی براي كسب ساود در باازار

(باربریس 9و تالِر9229 ،9؛ اشلیفر 9و ویشانی.)9220 ،9

دارند (بلك)9288 ،2؛ درنتیجه ،انتظارات معامله گاران

مالی كالسیك پیرامون دو محور اصلی میچرخد كاه

اخااتاللزا دربااارۀ بااازدهی دارایاای بااه نوسااانات در

این دو با یکدیگر به وجودنداشتن فرصتهاي آربیتراژ

احساسات ،حساس است؛ یعنی آنها در برخی دوره هاا

بلندمدت اشاره دارند:

بازدهی موردانتظار را بیش از حد و در برخای دوره هاا

 -9بازارهاي مالی ،كارآیی اطالعاتی دارند.

كمتااار تخماااین مااایزنناااد و توزیااا ،معامالتشاااان در

 -9معاملهگران بازار عقالییاند.

دارایی هاي مختلف تصادفی نیست؛ بناابراین ،سانجش

وجود خاالف قاعاده هاا ،نوساانات بایش از حاد و

احساسات معاملاه گاران ،از موعاوعات ماالی رفتااري

حباب ها ازجمله مواردي است كه طی چند دهاۀ اخیار

است كه پژوهش هاي گساترده اي درباارۀ آن انجاام و

شك و تردید نسبت به فرعایۀ باازار كاارا را افااایش

سنجه هاي گونااگونی در ادبیاات پاژوهش ارائاه شاده

داده اساات .برخاای دانشاامندان مااالی رفتاااري وجااود

است؛ بدون اینکه تعیین شود كدام سنجه باید اساتفاده

معامله گاران غیرعقالیای (اخاتالل زا) 1را در بازارهااي

شود (بیر 92و زوآیی.)9299 ،99

مالی اثبات كردهاند كه سبب فاصالۀ باازار از كاارآیی

این پژوهش درصدد اسات براسااس پاژوهشهااي

م ایشااود؛ درواقاا ،،در ادبی اات مااالی رفتاااري ،وجااود

مختلف انجام شده در كشورهاي مختلف براي سنجش

نوساااان بیشاااتر ممکااان اسااات نشااااندهنااادۀ وجاااود

شاخص گرایش احساسی و با توجه به محدودیت هاي

معاملااهگااران اخااتاللزاي بیشااتر در بااازار و تمایال ی اا

دسترساای بااه داده هااا و مشااورت بااا صاااحبنظااران،
متغیرهااایی بااراي ساانجش غیرمسااتقیم احساسااات و

1. Barberis
2. Thaler
3. Shleifer
4. Vishny

 :Noise traders .5معاملهگران اختاللزا ،اصطالح براي

هیجانات در بازار سهام ایران انتخاب و به روش تحلیل
99

مؤلفاههااي اساسای ( ،)PCAیاك شااخص تركیبای
گرایش احساسی استخراج كند.

معاملهگرانی است كه تصمیمات معامالتیشان را دربارۀ خرید و
فروش بدون توجه به تحلیلهاي بنیادي یا توصیههاي حرفهاي
انجام میدهند .معامالت بهوسیلۀ معاملهگران اختاللزا
تحریكآمیا است و بهطور معمول بهصورت هیجانی و
غیرعقالیی انجام میشود .این دسته از معاملهگران روندها را دنبال
میكنند و به اخبار خوب و بد واكنش بیش از حد نشان میدهند.

6. De Long
7. Summers
8. Waldmann
9. Black
10. Beer
11. Zouaoui
12. Principal component analysis
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مباني نظری.

می دهند ،سبب انحراف قیمات هاا از ارزش ذاتایشاان

در فرعیۀ باازار كاارا ،نوساان قیمتای نشاان دهنادۀ

شوند.

اطالعات جالب توجهی است كه در بازار جریاان دارد

كینا )9298( 9بیاان مایكناد كاه باازار در معارض

و در قیماات تعااادلی ماانعکس م ایشااود (گروساامن،9

امواجی از احساسات خوش بیناناه و بدبیناناه اسات كاه

 .)9208در ماااالی كالسا ایك ،انحرافاااات شاااناختی و

دلیاال قااانونی و مشااروعی بااراي آن و مبناااي محکماای

باورهاي گمراهكنندهاي كاه سابب گارفتن تصامیمات

براي محاسبۀ دقیق آن وجاود نادارد .احساساات باازار

معااامالتی غیربهینااه ماایشااوند ،بااهساارعت بااا ورود

نگرش عمومی معامله گران نسابت باه اوراق بهاادار یاا

آربیتراژگران تهااجمی حاذف مایشاوند (بااربریس و

كل بازار را نشان می دهد .احساساات سارمایه گاذاران

تالِر .) 9229 ،طباق نظار طرفاداران فرعایۀ باازار كاارا

گرایش فعااالن باازار باراي باورس باازي اسات و ایان

(فاما ،)9281 ،9دو نوع بازیگر متمایا در باازار حواور

نگاارش ممکاان اساات بااا وعااعیت روانشااناختی ذهاان

دارند :یکی معامله گران اختاللزا كه حرفهاي نیستند و

ساارمایه گااذاران ماارتبط باشااد .بااا توجااه بااه اینکااه

گاااهی غیرعقالیاای و بااا تااأثیرگرفتن از احساسااات و

معامله گاران اخاتالل زا باا تاأثیرگرفتن از احساساات و

هیجانااات ،رفتااار و قیمااتهاااي دارایاایهااا را از ارزش

هیجانات بازار تصمیم گیري میكنند ،براي تبیین رفتار

ذاتیشان دور میكنند .دیگري آربیتراژگران عقالیی

9

كه معاملاه گاران حرفاه اي محساوب مایشاوند و ایان
توانااایی را دارنااد كااه ارزش بنیااادي دارایاایهااا را
به درستی تخمین بانناد و ارزش دارایایهاا را در باازار
باااه قیمااات بنیاااديشاااان نادیااك كنناااد؛ بناااابراین،
آربیتراژگااران منطق ای نیرویاای در براباار معاملااهگااران
اختالل زا محسوب می شاوند و درصاددند قیمات هااي
بااازار را باارخالف معاملااه گااران اخااتاللزا بااه ارزش
ذاتیشان نادیك كنند .معامله گران اختالل زا براسااس
سیگنال خارجی و اطالعات غیردقیقی معامله می كنناد
كااه متفاااوت از اطالعااات اساات .ایاان ساایگنال همااان
احساسات است؛ یعنی انتظاراتی كه عقالیای نیساتند و
در معرض انحراف هاي شناختی و رفتاري قرار دارناد.
این احساسات و هیجاناات ممکان اسات معاملاه گاران
اختاللزا را وادار به گرفتن موقعیاتهااي غیرعقالیای
كننااد و بااهدنبااال آن ازطریااق معااامالتی كااه انجااام

ایان نااوع معاملااه گااران از شاااخص گاارایش احساسای
استفاده میشود .شااخص یاا نمااگر احساسای ،نمااگر
عددي یا گرافیکی است كه احساسات یاك گاروه از
معاملهگران نسبت به بازار یا اقتصاد را نشاان مای دهاد.
شاخصها یا نماگرهاي احساسی ،میاان خوشبینای یاا
بدبینی معامله گران نسابت باه وعاعیت فعلای و آینادۀ
بازار را نشان می دهند .این پژوهش باهدنباال آن اسات
كه شاخصی براي گرایش احساسی معامله گاران باازار
ارائه دهد.
دو نوع شااخص احساسای وجاود دارد :مساتقیم و
غیرمسااتقیم كااه در ادا مااه هاار یااك از آنهااا بااهتفصاایل
معرفی می شوند .شاخصهاي مستقیم از سرمایهگذاران
در یك گاروه خاام مانناد سارمایه گاذاران خارد یاا
نویسندگان روزنامه ها و خبرنامه ها درباارۀ انتظاارات و
احساساتشااان نساابت بااه بااازار بااهصااورت پیمایشاای
نظرسنجی میكنند .این شاخصهاي احساسی پیمایشی
درصددند با پرساش از سارمایه گاذاران درباارۀ میااان

1. Grossman
2. Fama
3. Rational arbitragers

4. Keynes
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خااوشبیناای آن بتواننااد بیاانش و چشاامانااداز آیناادۀ

تكسهم بوده اند؛ ازجمله پژوهش هیجین ،92دوجین

سرمایه گذاران غیرعقالیی را به دست آورند .شااخص

و دووان )9290( 99كااه هاادف آن ساانجش گاارایش

یواس بی/گاالپ 9از سرمایه گاذاران خارد باه صاورت

احساس ای بااراي هاار سااهم اساات و گاارایش احساس ای

تصادفی پیمایش مایكناد و شااخص احساسای هاوش

عمومی بازار را نمی سنجد .در این پژوهش با توجه باه

ساارمایهگااذاران 9از نویسااندگان خبرنامااههاااي مااالی

شاارایط و محاادودیتهاااي بااازار كااره (تعااداد اناادک

پیمایش به عمل میآورد .براون 9و كلیاف )9229( 9از

عرعه هاي عمومی اولیه و صندوق هاي با سرمایۀ بساته

این شاخص پیمایشی براي پیش بینی بازدهیهاي سهام

و اندکبودن ساود نقادي پرداختای نسابت باه قیمات

استفاده كردهاند.

سهم) ،از چهار سنجۀ احساسی شاامل شااخص قادرت

شاخص هاي غیرمستقیم ،انتظارات سارمایه گاذاران

نسبی ،99شاخص خط روانشاناختی ،99لگااریتم حجام

در یك گروه خام را با تحلیل آمار و ارقام بازار كاه

معاااااااامالت 91و نااااااارم گاااااااردش معاااااااامالت

منعکسكنندۀ رفتار آن گروه است ،تفسایر مایكنناد.

تعاادیلشااده98اسااتفاده شااده اساات؛ امااا بساایاري از

بیشتر متغیرهاي احساسای مبتنای بار داده هااي باازار از

پژوهش ها ،بهدنبال محاسبۀ شاخص گارایش احساسای

معماهاي ماالی مانناد تنایال واحادهاي صاندوق هااي

براي كل بازار بودهاند .بیکر و ووگلار ( )9228از پان

داراي سااارمایۀ بساااته و قیماااتگاااذاري زیا ار ارزش

متغیر حجم معامالت براساس گاردش معاامالت باازار

عرعه هاي عمومی اولیه مشتق میشاوند .جالابتوجاه

سهام نیویورک ،90پرمیوم سود نقدي ،تنایل واحدهاي

است كه هیچ سانجهاي باهتنهاایی ،خاالص احساساات

صااندوق بااا ساارمایۀ بسااته ،تع اداد و بااازدهی روز اول

ساارمایهگااذاران را نشااان نماایدهااد؛ بلکااه هاار كاادام

عرعه هاي عمومی اولیه و میاان ساهام در كال انتشاار

به صورت ناكامل بخشای از مؤلفاۀ احساسای را شاامل

اوراق بدهی و سهام جدید ،لین

و همکاران ()9292

ماایشااود و بخااش دیگاار آن ممکاان اساات شااامل

از شش متغیرِّ تنایل واحدهاي صندوق با سرمایۀ بسته،

1

گااردش معااامالت سااهام ،تعااداد عرعااههاااي عمااومی

 ،نارانجو و شایك .)9292 ،

اولیاه ،متوسااط بااازدهی روز اول عرعااههاااي عمااومی

بسیاري از پژوهشهاا از روش غیرمساتقیم و مبتنای بار

اولیه ،نس بت انتشار سهام به كل انتشار سهام و بادهی و

داده ها و اطالعات بازار براي محاسبۀ گرایش احساسی

پرمیوم سود نقد ،چوان

 92و

استفاده كردهاناد كاه در ایان باین برخای پاژوهشهاا

هو )9299( 99از پن متغیر متوساط نارم تنایال واحاد

مؤلفه هاي خام و غیرمرتبط با احساسات باشد (بیکر
و وُوگلر9228 ،8؛ لین

0

8

2

ژیا ،98ژین ،92ژیاگوانا

بااهدنبااال ساانجش شاااخص گاارایش احساس ای بااراي

1. UBS/gallup index
2. Investors intelligence sentiment index
3. Brown
4. Cliff
5. Baker
6. Wurgler
7. Ling
8. Naranjo
9. Scheick

10. Heejin
11. Doojin
12. Doowon
)13. Relative strength index (RSI
)14. Psychological line index (PLI
)15. logarithm of trading volume (LTV
)16. Adjusted turnover rate (ATR
17. NYSE stock market
18. Chuangxia
19. Xin
20. Xiaoguang
21. Hu
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صااندوق بااا ساارمایۀ بسااته( 9ناارم تفاااوت می اان ارزش

متغیر مستقیم و غیار مساتقیم گارایش احساسای شاامل

خاااالص دارایااای صاااندوق و قیمااات باااازاري واحاااد

شاااخص پیمایشاای اعتماااد ساارمایهگااذار دانشااگاه

صندوق) ،تعداد عرعاه هااي عماومی اولیاه ،9متوساط

میشیگان ،شاخص پیمایشی هوش سرمایه گذار ،تعاداد

بازدهیهاي روز اول عرعه هاي عمومی اولیه ،9تعاداد

عرعههاي عمومی اولیه در ماه ،باازدهیهااي روز اول

حساب هاي سهامداري جدید بازشده 9و نارم گاردش

عرعههاي عمومی اولیه ،خالص جریانات نقدي جدید

8

صندوق هاي سرمایه گذاري مشاترک ساهام آمریکاا و

( )9299از پااان متغیاار شااااخص معاااامالتی ،2حجااام

تنایل واحادهاي صاندوهاي باا سارمایۀ بساته اساتفاده

معامالت ،تعداد عرعههاي عماومی اولیاه در هار مااه،

كرده اند .عایاخان 99و احمد )9292( 99یاك شااخص

تعداد حسااب ماالکین منفعتای و میاانگین متحارک و

گاارایش احساساای مسااتقیم بااا نااام شاااخص حجاام

وینمااور مازویونااا )9291( 92از سااه متغی ار حجاام كاال

جسااتجوي گوگاال ( 99)GSVIو نااه متغیار غیرمسااتقیم

معااامالت هفتگای بااه منالااۀ شاااخص هفتگای گاارایش

به كار باردهاناد كاه عباارتاناد از :تعاداد عرعاههااي

احساسی كل بازار ،حجم كل معاامالت هفتگای باراي

عمومی اولیه ،تنایل صندوقهاي با سرمایۀ بساته ،نارم

هااار ساااهم باااه منالاااۀ شااااخص گااارایش و احسااااس

كاهش  -افاایش ،91پرمیوم سود نقدي ،نسابت قیمات

ساارمایهگااذاران نساابت بااه ی اك سااهم خااام ،بااراي

به حقوق صاحبان سهام ،نرم بهاره ،گاردش معاامالت

محاساابۀ شاااخص گاارایش احساس ای بااه روش تحلی ال

سهام ،شاخص گردش پول 98و شاخص قدرت نسبی.

معامالت یك ساهم ،1چاودري ،8شاارمین 0و رحماان

مؤلفه هاي اساسی استفاده كارده اناد .پای اِن)9292( 99

گاهی گرایش احساسی و هیجاناات ممکان اسات

نیا با استفاده از سه نماگر شاخص گارایش احساسای،

ناشی از تغییار برخای عوامال بنیاادین باشاد؛ بناابراین،

 CCIو  VIXبازار ،ازطریق آزمون همبستگی پیرسون،

برخی پاژوهش هاا باراي اساتخراج گارایش احساسای

رابطۀ میان بازدهی سهام و هر یك از سه متغیر گرایش

ناشی از عوامال غیار بنیاادین ،باهدنباال خاالص ساازي

احساسی را آزموده است.

احساساات و حاذف اثارات عوامال بنیاادین باودهانااد.

برخاای پااژوهشهااا نیااا از تركیباای از روشهاااي

گالشکوو )9228( 90از شش متغیر پرمیوم سود نقادي،

مستقیم و غیرمستقیم باراي محاسابۀ گارایش احساسای

تنایل واحادهاي صاندوق باا سارمایۀ بساته ،جریاناات

استفاده كارده اناد .بیار و زوآیای ( )9299در پاژوهش

ورودي و خروجی صندوقهاي سرمایهگذاري ،تعاداد

«سنجش احساسات سرمایه گذار بازار ساهام» ،از شاش

عرعههاي عمومی اولیه ،بازدهی روز اول عرعاههااي
عمومی اولیه و میاان اعتبار استقراعای باراي سانجش

)1. Average cosed-end fund discount (CEFD
)2. Number on IPOs (NIPO
)3. Average first-day returns on IPOs (RIPO
4. The number of new investor accounts for shares
(NIA),
)5. The turnover rate (TURN
6. Chowdhury
7. Sharmin
8. Rahman
9. TRIN
10. Winmore Mazviona
11. Pei-En

گرایش احساسی استفاده كرده و تأثیر عوامال بنیاادین
بر هر یك از سنجه هاي احساسی را باال سنجیده اسات
12. Aziz Khan
13. Ahmad
)14. The Google search volume index (GSVI
)15. Advance-decline (AVDC
)16. Money flow index (MFI
17. Glushkov
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تا سانجۀ احساسای اساتخراج شاده باه صاورت خاالص

مرتبط با بارگترین مقادیر ویژه به منالاۀ وزن متناارر.

مرتبط با احساسات غیر مرتبط با عوامال بنیاادین باشاد.

وناادربرگ )9291( 1بیااان مایكنااد كااه شاااخصهاااي

ایان عواماال بنیاادین عبااارت انااد از :رشااد در شاااخص

پیمایشی گرایش هاي احساسی موجود به طاور معماول

تولیااد صاانعتی ،رشااد در مصاارف كاالهاااي بااادوام،

عاااالوه بااار سااانجش احساساااات ناشااای از عوامااال

كاالهاي بیدوام و خدمات و رشد در اشتغال .بیکار و

غیربنیادین ،احساسات ناشی از عوامل بنیادین را نیا در

ووگلااار ( )9220در پژوهشا ای باااا اساااتفاده از هماااان

بر میگیرند .پیشنهاد او به منالۀ راهکار جایگاین براي

متغیرهاي پاژوهش قبلای شاان ( )9228و باراي حاذف

سنجش گرایش احساسی ،استفاده از الگوي رگرسیون

احساسات ناشی از عوامل بنیادین ،كار خود را در ساه

زیر است:

مرحلۀ زیر كامل تر كرده اند )9( :رگرسیون هر یك از

()9

𝑡𝑆𝐸𝑁𝑇𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑖,𝑡=𝛼+𝛽1𝐼𝑃𝑖,
𝑡+𝛽2𝐻𝐸𝑖,𝑡+𝛽3𝑆𝑇𝑖,𝑡+𝛽4𝐷𝑌𝑖,𝑡+𝜀𝑖,

متغیرهاي احساسی بر متغیرهاي كالن اقتصاادي شاامل
تولیااد صاانعتی ،رشااد واقعاای در مصاارف خاادمات،
كاالهاي بادوام و بیدوام ،رشاد در اشاتغال و  ...باراي
حااذف اثاار متغیرهاااي اقتصاااد كااالن باار هاار ی اك از
متغیرهاي احساسی ) 9( ،در نظر گرفتن جاا باقیمانادۀ
رگرس ایونهااا بااه منالااۀ متغی ار احساس ای خااالص)9( ،
اسااتفاده از روش تحلیاال مؤلفااههاااي اساساای بااراي
استخراج شااخص تركیبای گارایش احساسای .چان،9
چان

 ،9تاي 9و ش )9299( 9دو متغیر مرتبط باا باازار

سااهام یعناای ناارم گااردش معااامالت بااازار و تعااداد
حساب هاي سرمایه گذاران جدید را به كار بارده اناد و
از چهار متغیر اقتصاد كالن براي خالص ساازي عوامال
بنیادین استفاده كاردهاناد كاه عباارتاناد از :تغییار در
تولید صنعتی ،تغییار در عرعاۀ پاول ( ،)M2نارم بهارۀ
بین بانکی  92روزه و نرم ارز .تحلیل مؤلفه هاي اساسی
در این پژوهش سه مرحله دارد :استانداردساازي شاش
متغی ار ،ب اه دساات آوردن مقااادیر وی اژه و بااردار وی اژۀ
ماتریس كواریانس آنها و ساخت شاخص احساسای از
تركیاب خطای شااش متغیار باا اسااتفاده از باردار ویاژۀ
1. Chen
2. Chong
3. Tai
4. She

در این الگو  ،با در نظر گرفتن چهار عامال اقتصااد
كالن شامل تغییار در لگااریتم طبیعای شااخص تولیاد
صاانعتی (𝑡 ،)𝐼𝑃𝑖,تغییاار در لگاااریتم طبیعاای مخااارج
خانوارها (𝐸𝐻) ،شکاف میان بازدهی اسناد خااناۀ ساه
ماهه و باازدهی اوراق دولتای دهسااله (𝑇𝑆) و باازدهی
(سود) نقدي (𝑌𝐷) ،گرایش احساسی ناشی از عوامال
بنیادین و جا اخالل رگرسایون  OLSبااال سانجیده و
گرایش احساسی خاالص ناشای از عوامال غیربنیاادین
دانسته شده است.
بانااادوپازایا 8و جاااونا )9228( 0از روش شااااخص
گرایشهاي احساسای باازار سارمایه ( ،8)EMSIباراي
سنجش گارایش احساسای اساتفاده كارده انادEMSI .

ساانجهاي اساات كااه مبتن ای باار اطالعااات و دادههاااي
دردسترس ،براي بررسی تغییرات قیمتی یك گاروه از
سهم هاي موجاود در شااخص باازار باه كاار مایرود.
وقای ،و اخبار مؤثر بر باازار ساهام ،سابب تغییارات در
این سنجۀ گرایش احساسی سرمایه گذار میشاوند .در
این روش براي هر سهم موجاود در شااخص ،متوساط
5. Wendeberg
6. Bandopadhyaya
7. Jones
8. Equity market sentiment index
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كردهاند.

انحراف معیار استاندارد بازدهی روزانه نسابت باه پان
روز گذشته (نوسان تاریخی) براي هر روز دورۀ زمانی

همااان طااور كااه مالحظااه شااد ،در پااژوهشهاااي

مدنظر محاسبه شده است؛ سپس نرم بازدهی روزانه و

مختلف ،با توجه به محدودیت هاي دسترسی به داده ها

نوسان تاریخی رتبهبندي میشوند و عریب همبستگی

و شاارایط خااام بااازار اوراق بهااادار هاار كشااور ،از

رتبۀ اسپرمن میان رتبۀ بازدهی روزانه براي هر شاركت

گسترهاي از متغیرها استفاده و خالصۀ آنهاا در جادول

و رتبۀ نوسان تاریخی بازدهی براي هر شركت محاسبه

 9ذكر شده است.

و نتیجه در عدد  922عرب میشود.9

پژوهش حاعر باهدنباال آن اسات تاا مشاابه ساایر

در پژوهشهاي داخلی نیا حیدرپور ،تاريوردي و

پژوهش هاي انجام شده ،با تركیب متغیرها و نماگرهاي

محرابی ( ،)9299زنجیردار و لیتاانی ( )9298و زارعای

احساس ای مختلااف ،ساانجهاي تركیب ای بااراي گاارایش

و دارابا ای ( )9298از روش شااااخص گااارایشهااااي

احساسی در بازار سهام ایران اساتخراج كناد .ازجملاه

احساس ای بااازار ساارمایه ( )EMSIاسااتفاده كااردهانااد.

مایت هاي این پاژوهش نساب باه ساایر پاژوهشهااي

سااتایش و شاامسالاادینی ( )9298بااه روش الگااوي

داخلی این است كاه اول ،از برخای متغیرهااي جدیاد

رگرسایون چندگانااه و بااا اسااتفاده از شااش متغیاار اثاار

براي محاسبۀ شااخص گارایش احساسای باا توجاه باه

مومنتاااوم ،اثااار برگشااات بلندمااادت ،نااارم باااازدهی

شاارایط بااازار سااهام ای اران اسااتفاده شااده اساات .دوم،

غیرعادي ،نسبت قیمت به سود هر سهم ،نسابت قیمات

نماگرهااااي احساساای اساااتفادهشاااده هااام در ساااط

باااه خاااالص جریاناااات نقااادي و انااادازۀ شاااركت و

معامله گران حقیقای و هام حقاوقی انتخااب شاده اناد.

شااکرخواه ،بولااو و حواارتی ( )9298بااه روش تحلیال

سوم ،اثرات عوامال بنیاادین از هار یاك از متغیرهاا و

سري زمانی ،با استفاده از پن متغیر گردش مالی بازار،

نماگرهاي احساسی استخراجشده حذف شده است.

تعداد عرعه هاي اولیه ،بازدهی اولین روز عرعاه هااي
سهام ،نسبت سهام در تأمین مالی جدید باه كال ساهام
منتشرشااده و باادهی بلندماادت و رشااد حسااابهاااي
سرمایه گذاري ،شاخص گارایش احساسای را محاسابه

̅
]

 Rirو  :Rivرنکین

̅

̅
∑

∑
̅

∑[

بازدهی روزانه و نوسان تاریخی براي اوراق

بهادار  iام.
̅ ̅ :رنکین

1.

بازدهی میانگین و نوسان تاریخی جمعی.
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جدول ( )1متغيرها و نماگرهای استفادهشده در سنجش شاخص گرايش احساسي در پژوهشهای مختلف
متغيرها و
نماگرهای
استفادهشده

متغيرها و
نماگرهای
استفادهشده

پژوهشهای انجامشده

پژوهشهای انجامشده

بیکِاار و وُوگِلِاار9228 ،؛ ی اوگِر 9و تاااس9299 ،1؛
 9باااازدهی متوساااط
جریاناااااااااااااااات
چوانا ا ژیاااا و همکااااران9299 ،؛ لینا ا و
براون و كلیف9229 ،؛ فِرازینی 9و المونت ،
روز اول عرعاااااۀ
صاااااندوقهااااااي
همکاران9292 ،؛ گالشکوو9228 ،؛ شکرخواه و
9228؛ گالشکوو9228 ،
9
عمومی اولیه
سرمایهگذاري
همکاران9298 ،
باكِر و وُوگِلِر9228 ،؛ چوانا

حجم معامالت

ژیاا و همکااران،

واتکینااا9229 ،8؛ وینمااور مازویونااا9291 ،؛ تعااااداد (حجاااام) 9299؛ بیکاار و ووگلاار 9228 ،و 9220؛ لین ا و
بیکاار و ووگلاار 9228 ،و9220؛ چااودري و عرعه هاي عمومی همکاااران9292 ،؛ چااودري و همکاااران9299 ،؛
0
گالشکوو9228 ،؛ شکرخواه و همکاران9298 ،؛
همکاران9299 ،؛ هیجین و همکاران 9290 ،اولیه
عایاخان و احمد9292 ،

وُو 8و هان9220 ،2؛ چن و همکااران9299 ،؛
لاای ،99اشاالیفر و تااالر9229 ،؛ چواناا ژیااا و
ژان ا  92و یان ا 9222 ،99؛ چوان ا ژیااا و تنایاال واحاادهاي
همکاران9299 ،؛ بیکر و ووگلر 9228 ،و 9220؛
میااا ااان گاااااردش
همکاران9299 ،؛ لین و همکااران9292 ،؛ صندوق با سارمایۀ
لیناا و همکاااران9292 ،؛ گالشااکوو9228 ،؛
معامالت سهام
99
هیجااین و همکاااران9290 ،؛ شااکرخواه و بسته
عایاخان و احمد9292 ،
همکاران9298 ،؛ عایاخان و احمد9292 ،
بیکِاار و ووگلاار9220 ،9228 ،؛ یااوگر و تاااس،
تعااداد حسااابهاااي وُو و هااان9220 ،؛ ژاناا و یاناا 9222 ،؛ پرمیاااااوم ساااااود
9299؛ لیناا و همکاااران9292 ،؛ گالشااکوو،
99
سااهامداري جدیااد چاان و همکاااران9299 ،؛ چواناا ژیااا و نقدي
9228
همکاران9299 ،
افتتاحشده
شاااااااااااااااااخص
نوسانپذیري

پیاِن9292 ،

میاان سهام در كل
اوراق منتشرشده

شاخص EMSI

بانااادوپازایا و جاااونا9228 ،؛ حیااادرپور و
همکاران9299 ،؛ زنجیردار و لیتاانی9298 ،؛
زارعی و دارابی9298 ،

شااااخص قااادرت عایاخاان و احماد9292 ،؛ هیجاین و همکااران،
9290
نسبی

معاااااااااااااااامالت گِرینوود 91و ناگِل9228،98؛ باربر ،90اُدیان
سرمایهگذاران خرد و ژو9228 ،92

98

میااااااان اعتباااااار
استقراعی

بیکر و ووگلر9220 ،9228 ،؛ لین
9292؛ شکرخواه و همکاران9298 ،

و همکاران،

گالشکوو9228 ،

1. Frazzini
2. Lamont
)3. Average first-day returns on IPOs (RIPO
4. Uygur
5. Tas
6. Watkins
)7. Number on IPOs (NIPO
8. Wu
9. Han
10. Zhang
11. Yang
)12. Closed-end fund discount (CEFD
13. Lee
14. Dividend premium
15. Greenwood
16. Nagel
17. Barber
18. Odean
19. Zhu
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روش پژوهش

ماهانۀ صدور واحدهاي صندوقهاي سرمایهگاذاري در

پژوهش حاعر بهلحاظ هدف ،كاربردي و باا توجاه

ساااهام باااه ارزش ابطاااال آن ،0نسااابت ساااهام در سااابد

به روش اجرا توصیفی  -همبستگی است .ازآنجا كاه در

صندوقهاي سارمایه گاذاري و حجام ماهاناۀ معاامالت

ایران شاخص گرایش احساسی پیمایشی وجاود نادارد،

سهام بهوسیلۀ صندوقها و شاركتهااي سابدگردان باه

شاااخص گاارایش احساسای بااازار سااهام ایاران بااهطااور

حجم كل معامالت بازار .8برخی متغیرهاي كنترلای نیاا

غیرمستقیم و مبتنی بر دادههااي باازار اساتخراج خواهاد

بااراي حااذف اثاار عواماال بنیااادین در بااروز احساسااات

شد .براساس پاژوهشهااي مختلفای كاه در كشاورهاي

استفاده شده است كه عبارتاند از :دادههاي مرباوط باه

مختلف براي سنجش شاخص گارایش احساسای انجاام

متغیرهاااي اقتصااادي شااامل تااورم ،2نقاادینگی ،92قیماات

شده است و باا توجاه باه محادودیتهااي دسترسای باه

سااکۀ طااال 99و ناارم برابااري ارز دالر ،99قیماات نفاات

دادهها و مشورت باا صااحبنظاران ،هفات متغیار (پان

برنت .99تمام دادههاي پژوهش بهصورت ماهانه در باازۀ

متغیر مربوط به معاملهگاران خارد و حقیقای و دو متغیار

زمانی فروردین  9922تا بهمن  9921بررسی شدهاند .در

مربوط به معاملهگران حقوقی) براي سنجش غیرمساتقیم

اداماااه هااار یااك از متغیرهاااا و نماگرهااااي احساسا ای

احساسااات و هیجانااات در بااازار سااهام ای اران براساااس

استفادهشده بهاختصار تبیین میشوند.

روش تحلیل مؤلفه هاي اساسی )PCA( 9در نظار گرفتاه

الااف) حجاام ماهانااۀ معااامالت خاارد بااه حجاام كاال

شد كه عباارتاناد از :حجام ماهاناۀ معاامالت خارد باه

معامالت بازار سهام ( :)Vsحجم معامالت حقیقی باازار

حجم كل معامالت بازار سهام ،9حجم ماهاناۀ معاامالت

نماگر خوبی براي احساسات و هیجانات در باازار اسات

آنالین به حجم كل معامالت بازار سهام ،9نسبت ماهاناۀ

كه در پژوهشهاي مختلف استفاده شده است .احتماال

كدهاي معامالتی فعال به كل كدهاي معاامالتی باازار،9

اینکااه ساارمایهگااذاران خاارد و باایتجربااه در معاارض

متوسط باازدهی هفتاۀ اول عرعاههااي عماومی اولیاه،1

احساسات قرار گیرند ،بیشاتر از سارمایهگاذاران نهاادي

تعداد ماهانۀ عرعاههااي عماومی اولیاه ،8نسابت ارزش

است .باربر و همکاران ( )9228با پاژوهش در دادههااي
معامالتی سط خرد دریافتند كاه سارمایهگاذاران خارد

 .9تحلیل مؤلفههاي اساسی روشی است كه غالباً براي بررسی
گروهی از متغیرهاي همبسته به كار میرود .مهمترین كاربردهاي
این روش ،تجایه و تحلیل نماگرهاي چندگانه ،شاخصسازي و

 .0دادهها از شركت پردازش اطالعات پارت دریافت شده است.

كاهش دادههاست.

 .8دادهها از شركت پردازش اطالعات پارت دریافت شده است.

 .9دادهها از معاونت نظارت بر بورسها و ناشران دریافت شده

 .2از سایت رسمی بانك مركاي جمهوري اسالمی ایران

است.

استخراج شده است.

 .9دادهها از معاونت نظارت بر بورسها و ناشران دریافت شده

 .92از سایت رسمی بانك مركاي جمهوري اسالمی ایران

است.

استخراج شده است.

 .9دادهها از شركت سپردهگذاري مركاي و تسویۀ وجوه دریافت

 .99از سایت رسمی بانك مركاي جمهوري اسالمی ایران

شده است.

استخراج شده است.

 .1دادهها از سایت رسمی شركت بورس و فرابورس استخراج

 .99از سایت رسمی بانك مركاي جمهوري اسالمی ایران

شده است.

استخراج شده است.

 .8دادهها از سایت رسمی شركت بورس و فرابورس استخراج

 .99از سایت ادارۀ انرژي آمریکا ( U.S. Energy Information

شده است.

 )Administrationاستخراج شده است.
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سااهمهااا را بااا نااوعی هاامآوایاای سااازگار بااا احساسااات

در ماه (هار هفتاه یاك معاملاه) انجاام داده باشاند .ایان

سامانمند خریدوفروش میكنند.

نسبت نشان میدهاد باا افااایش احساساات و هیجاناات

ب) حجاام ماهانااۀ معااامالت آنالیاان بااه حجاام كاال

معامله گران در بازار ،تعداد كدهاي فعال بیشاتر خواهاد

معامالت بازار سهام ( :)Voاز نسابت هااي اساتفاده شاده

شد .در ایان پاژوهش ایان نسابت پاس از نظرسانجی از

براي نشاندادن احساسات و هیجانات معامله گران خارد

خبرگان و براسااس شارایط باازار ساهام ایاران باهمنالاۀ

در بازار سهام ،حجم معامالت آنالین اسات كاه نمااگر

جایگاین كدهاي جدید انتخاب شده است.

خوبی براي گرایش احساسی است .زمانی كاه احسااس

ت) متوسط بازدهی هفتاۀ اول عرعاه هااي عماومی

خوشبینی و هیجانات در بازار باالست ،حجم معاامالت

اولیه ( :9)RIPOبیکر و وُوگلر ( )9228ایان شااخص را

آنالین افاایش می یابد و برعکس زماانی كاه هیجاناات

متغیا ار خاااوبی باااراي نشااااندادن گااارایش احساسا ای

كاااهش یابااد و احساااس باادبینی رایاا باشااد ،حجاام

سرمایهگذاران ذكر كردهاند .عرعههااي عماومی اولیاه

معامالت آنالین كاهش خواهد یافت .این سنجه پس از

گاهی چناان باازدهیهااي چشامگیري روي اولاین روز

مشورت با خبرگان و صاحب نظران به مجماوع متغیرهاا

معامالتیشان به دست میآورند كه دلیلی غیر از اشتیاق

اعافه شده است.

و هیجان سرمایه گذاران براي آن وجود نادارد .متوساط

پ) نسابت ماهاناۀ كادهاي معااامالتی فعاال باه كاال

بااازدهیهاااي روز اول كااه فااراز و فرودهااایی را نشااان

كدهاي معامالتی بازار ( :)NACبرخی پژوهش هاا بیاان

میدهد ،همبستگی باالیی با حجم عرعاههااي عماومی

كااردهانااد كااه تعااداد حسااابهاااي سااهامداري جدی اد

اولیه دارد كه شاخص احساسات در نظر گرفته میشود.

افتتاحشاده ،تقاعاا باراي ساهامداري در باازار ساهام را

عرعااههاااي عمااومی اولیاه بااهطااور معمااول در مااواقعی

انعکاس میدهاد .هنگاامی كاه گارایشهااي احساسای

افاایش مییابد كاه گارایش احساسای سارمایه گاذاران

ساارمایهگااذاران باالساات ،اشااتیاق بااراي ورود بااه بااازار

باالسات (یاوگِر و تااس .)9299 ،در ایاران باا توجاه باه

افاااایش مااییابااد و بااهدنبااال آن تعااداد حسااابهاااي

محدودیت دامنۀ نوسان ،با نظر صاحب نظران و خبرگان

ساهامداري جدیاد افااایش خواهاد یافات .بارعکس بااا

به جاي باازدهی روز اول ،باازدهی پان روز اول (هفتاۀ

كاهش گرایش هاي احساسی ،این اشاتیاق باراي افتتااح

اول كاري) در نظر گرفته شده است.

و

ث) تعداد ماهانۀ عرعه هاي عمومی اولیه (:9)NIPO

( )9222پیشنهاد میكنناد كاه ایان سانجه ممکان

عرعههاي عمومی اولیه فرایند انتشار سهام یك شركت

اساات معیااار مناساابی بااراي گاارایشهاااي احساساای

بااراي اولاین بااار در بااازار سااهام بااراي تشااکیل ساارمایۀ

سرمایهگذاران در بازار سهام باشد.

موردنیاز براي فعالیتهااي توساعهاي اسات .باا افااایش

حساب كمتر خواهد شد .وُو و هاان ( )9220و ژانا
یان

در این پژوهش به جاي كدهاي معاامالتی جدیاد -

گرایشهاي احساسی بازار ،قیمت سهام شروع باه رشاد

كه در پژوهشهاي مختلفای اساتفاده شاده اسات (وُو و

میكند و عرعههااي عماومی اولیاه شاتاب مایگیارد و

( - )9222دادههااااي

سبب ایجاد عرعههاي عمومی بیشتر در طول دورههااي

مربوط به تعداد كدهاي فعال مدنظر قرار گرفت .منظور

با گرایشهاي احساسای بااال مایشاود .ازساوي دیگار،

هاااان )9220 ،و ژاناا

و یاناا

از كدهاي فعال ،كدهایی است كه دساتكام  9معاملاه

)1. Average first-week returns on IPOs (RIPO
)2. The number on IPOs (NIPO
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 )9222( 92درمییابند كاه

هنگااامی كااه گاارایشهاااي احساسای و هیجانااات بااازار

پودولسکی ،8كالو 2و دوآن

پایین است ،بازار سهام میاان انتشار سهام جدید را كناد

معامله گران نهادي ازجمله مدیران صندوقها و مادیران

می كند یا بهكلای باه حالات تعلیاق درمایآورد .برخای

ساابد همیشااه عقالیاای رفتااار نماایكننااد و بیشااتر در

پژوهشها مانند بیکر و وُوگلر ( )9228بیان میكنند كاه

فعالیتهاي معاملهگري نوفاهاي درگیرناد؛ بناابراین ،در

تعداد عرعههاي عماومی اولیاه ،شااخص خاوبی باراي

این پژوهش دو نسبت كه بهطور خام رفتار هیجاانی و

سنجش گرایش احساسی سرمایهگذاران بازار است.

احساسی در برخی معاملهگاران نهاادي (شاامل مادیران

ج) نساااابت ارزش ماهانااااۀ صاااادور واحاااادهاي

صندوقها و سبدها) را نشان میدهند ،اعافه شده است.

صندوقهاي سرمایهگذاري در سهام به ارزش ابطاال آن

نساابتهاااي زی ار بااا بررس ای پژوهشااگر و نظرساانجی از

( :)Ninfeجریاناااات نقااادي ورودي و خروجااای باااه

خبرگان حاصل شده است:

صندوقهاي مشترک سرمایهگذاري بهمنالۀ متغیر باراي

الاااف) نسااابت ساااهام در سااابد صاااندوقهااااي

احساسات سرمایهگذاران استفاده میشود و تغییارات در

سرمایه گذاري ( :)Efاین نسبت بیانكنندۀ این است كاه

جریانات سرمایهاي به صندوقهاا نشااندهنادۀ گارایش

وقتی احساساات و هیجاناات در باازار بااال باشاد و جاو

احساسای باااال و پااایین ساارمایهگااذاران اساات .بااراون و

خااوشبیناای در بااازار وجااود داشااته باشااد ،ماادیران

كلیف ( )9229پیشانهاد كاردهاناد كاه جاباهجااییهااي

صااندوقهااا (چااه صااندوقهاااي بااا درآمااد ثاباات و چااه

سرمایه گذاران میان صندوقهاي سهام رشادي ریساکی

صااندوقهاااي سااهامی) و ساابدها تمایاال بیشااتري بااه

و صندوقهاي با درآمد ثابت بدون ریسك ممکن است

نگهاااداري ساااهام (باااا توجاااه باااه حاااد نصاااابهاااا و

به منالۀ سنجۀ گارایش احساسای سارمایه گاذار اساتفاده

محدودیتهاي مقرراتی) در سبد خاود دارناد و زماانی

شود .براساس نظر خبرگاان جریاان ورودي و خروجای

كاه احساساات و هیجاناات فاروكش كناد ،ایان تمایال

صااندوقهاااي بااا درآمااد ثاباات در ایااران عااالوه باار

كمتر خواهد شد.

احساسات ،باهشادت از سیاساتهااي پاولی و اعتبااري

ب) حجم ماهانۀ معامالت سهام به وسیلۀ صاندوق هاا

بانك مركاي در تعیین نرم سود بانکی تأثیر مایگیارد؛

و شركتهاي سبدگردان به حجام كال معاامالت باازار

بنااابراین ،تنهااا جریانااات نقاادي ورودي و خروج ای بااه

( :)Vfهمان طور كه حجم معامالت خارد حقیقایهااي

صندوقهاي سرمایهگذاري در سهام در نظر گرفته شد.

بازار ،نماگري براي گرایش احساسی معامله گران خارد

برخای پااژوهشهاا ماننااد چااكراوارتی )9229( 9و

در نظر گرفته شده است ،در اینجاا نیاا حجام معاامالت

كارو )9228( 9مطرح میكنند كاه معاملاهگاران خارد،9

حقوقیهاا (باهطاور خاام صاندوقهاا و شاركتهااي

جا معامله گران نوفهاي قرار مایگیرناد؛ در حاالی كاه

سااابدگردانی) باااهمنالاااۀ نمااااگري باااراي نشااااندادن

ساارمایهگااذاران نهااادي معاملااهگااران مطلاا ،محسااوب

گرایشهااي احساسای ایان دساته در نظار گرفتاه شاده

میشوند .باا وجاود ایان ،پاژوهشهااي مختلفای مانناد

است.

ویلمااان ،9فنتاااون ،1نیکلساااون 8و ساااوآن )9228( 0و
1. Chakravarty
2. Kurov
3. Retail traders
4. Willman
5. Fenton

6. Nicholson
7. Soane
8. Podolski
9. Kalev
10. Duong
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جدول ( )2متغيرها و نماگرهای مربوط به گرايش احساسي
حجم ماهانۀ معامالت خرد به حجم كل معامالت بازار سهام ()Vs
نماگرهای مربوط به گرايش
احساسي
معاملهگران خرد و حقيقي

حجم ماهانۀ معامالت آنالین به حجم كل معامالت بازار سهام ()Vo
نسبت ماهانۀ كدهاي معامالتی فعال به كل كدهاي معامالتی بازار ()NAC
متوسط بازدهی هفتۀ اول عرعههاي عمومی اولیه ()RIPO
نسبت ارزش ماهانۀ صدور واحدهاي صندوقهااي سارمایهگاذاري در ساهام باه ارزش ابطاال آن
()Ninfe

نماگرهای مربوط به گرايش
احساسي
معاملهگران نهادی و حقوقي

نسبت سهام در سبد صندوقهاي سرمایهگذاري ()Sf
حجم ماهانۀ معامالت سهام بهوسیلۀ صندوقها و شركتهاي سبدگردان باه حجام كال معاامالت
بازار ()Vf

براي خالصسازي احساسات و حذف اثرات عوامل
بنیادین ،از الگوي سري زماانی  ARIMAاساتفاده شاده

تعری اف ماایشااود (كالیاان .)9221 ،9در ادامااه مرحاال
اجراي روش پژوهش بهطور خالصه تبیین میشود.

اسات؛ بادین صاورت كاه باراي هار یاك از متغیرهاا و
نماگرهاااي احساساای الگااوي  ،ARIMAاسااتخراج و
سپس جا اخالل و پساماند هار الگاو باهمنالاۀ متغیار و
نماگر احساسی خالص در نظر گرفتاه و در روش تحیال
مؤلفههاي اساسی استفاده شد .روش تحلیال مؤلفاههااي
اساسی روشای اسات كاه در آن ،متغیرهااي موجاود در
فواي چندحالتۀ همبسته به یك مجموعه از مؤلفاه هااي
غیرهمبسته خالصه میشوند كه هر یك از آنها تركیاب
خطای از متغیرهاااي اصاالیانااد .مؤلفااههاااي غیرهمبسااتۀ
بهدستآمده مؤلفههااي اساسای نامیاده شادهاناد كاه از
بردارهاي ویژۀ ماتریس كواریانس یا ماتریس همبستگی
متغیرهاي اصلی به دسات مایآیناد (مهتادي ،حجاازي،
حساا اینی و مااااؤمنی .)9290 ،رگرساا ایون متغیرهاااااي
اندازه گیريشده روي متغیرهاي مکنون وزنهایی فراهم
میآورد كه بارهاي عاملی 9نامیده میشاود؛ باه عباارت
دیگر ،عامل سازهاي 9است كه باهوسایلۀ باار عااملی آن

مرحلۀ اول :تغيير متغيرها به مؤلفه با استفاده از
محاسبۀ مقادير و بردارهای ويژه
بهطور معماول باا تشاکیل  kمعادلاه و  kمجهاولk ،

مؤلفۀ مدنظر از بین دادهها استخراج میشود؛ روش كاار
به این صورت است كاه واریاانس موجاود در مااتریس
همبستگی به  kمقدار ویژه تبادیل مایشاود .هار مقادار
ویژه نشاندهنادۀ ساهم مؤلفاۀ مادنظر از واریاانس كال
است و هر یك از مؤلفهها تركیب خطی  kمتغیر اسات.
اولاین جااا بااارگتاارین مقاادار (درصااد) واریاانس را
توع ای و دوم این جااا بااارگتاارین درصااد از می ااان
واریانس باقیماناده پاس از كسار واریاانس مرباوط باه
مؤلفۀ اول را نشان مایدهاد و درنهایات ،مؤلفاههاا كال
واریانس را توعی مایدهناد و باه ایان ترتیاب اهمیات
مؤلفهها مشخص میشود .مقادیر ویاژه ( ،)λاز معادلاۀ 9
به دست مایآیاد .در معادلاۀ  I ،9مااتریس واحاد و A

ماتریس عرایب است( .شیخاالسالمی ،بااقريخلیلای و
محمودآبادي.)9299 ،

1. Factor loading
2. Construct

3. Kline
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()9

𝑡 𝐷

اثرات تقویمی فصالی 9هار یاك از ساريهااي زماانی،
الگوي سري زمانی  ARIMAبراي هر یك از متغیرها و

مرحلۀ دوم :انتخاب مؤلفههای مناسب با استفاده از

نماگرهاي احساسی استخراجشده اجرا و جا اخاالل و

معيارهای موجود

پسااماند هاار الگااو بااهمنالااۀ شاااخص گاارایش احساسای

در این مرحله باید از بین مؤلفههاي شناساییشده در

خالص در نظر گرفته شد .باراي الگوهااي ساري زماانی

مرحلاۀ قباال ،مناساابتاارین مؤلفااه انتخاااب شااود .معیاار

نماگرهاي گرایش احساسای غیار از  RIPOكاه مقاادیر

انتخاب ،میاان توعی واریانس كل بهوسایلۀ هار مؤلفاه

مثبت و منفی دارد ،از لگاریتم متغیر استفاده میشود .در

است .ایان معیاار اصاوالً در قالاب مفهاوم مقاادیر ویاژۀ

ادامه ابتدا باراي آزماون ماناایی هار یاك از ساريهااي

بردارهاي همبستگی بیان میشود .قاعدۀ سرانگشتی ایان

زمانی استفادهشاده ،آزماون ریشاۀ واحاد  KPSSانجاام

است كه تنها مؤلفههایی باقی میمانند كاه مقاادیر ویاژۀ

شده است كه نتای نشاندهندۀ مانابودن هماۀ متغیرهاا و

آنها یك یا بیشتر از آن است (محادث .)9292 ،در ایان

نماگرهاي احساسی است .در مرحلۀ بعد براي تشاخیص

پژوهش با توجه به اینکاه هادف شااخص ساازي اسات،

و شناسااایی الگااوي  ARIMAو تعیااین مرتب اۀ الگااو از

مطابق پژوهش هاي مشابه انجامشده ،مؤلفۀ اول شااخص

روش باكس  -جنکینا استفاده مایشاود كاه شاامل ساه

تركیبی در نظر گرفته میشود.

مرحلۀ تشاخیص ،تخماین و باازبینی اسات و مهامتارین
اباار براي تشخیص مرتباه و بساندگی الگاو ،اساتفاده از

مرحلۀ سوم :محاسبۀ ماتريس ضرايب امتياز عناصر

این مااتریس بار پایاۀ بردارهااي ویاژۀ متغیرهاا و باا
استفاده از معادلۀ  9محاسبه میشود .باه ازاي هار مقادار
ویژۀ محاسبهشده ،یك بردار ویژه محاسبه میشود .ایان
بردارها درواق ،،عرایب متغیرها در معادالت مرباوط باه

تاااب ،خودهمبسااتگی و خودهمبسااتگی جائ ای اساات.
براساااس مراحاال ذكرشااده ،الگااوهاااي سااري زمااانی
 ARIMAاساتخراجشااده بااراي هاار یاك از نماگرهاااي
احساسی در جدول  9مشاهده میشود.

مؤلفهها هستند .بعد از محاسبۀ مقدار ویژه ،باا معادلاۀ ،9
بردار مرتبط محاسبه مایشاود .در ایان معادلاه  Xباردار
ویژه است.
()9

يافتهها
همان طور كه در پژوهشهاي مختلاف اشااره شاده
است ،گاهی گرایش احساسی و هیجانات ممکان اسات
ناشی از تغییر برخی عوامل بنیادین باشد (بیکر و وُوگلر،
)9220؛ بنابراین ،براي خالصسازي احساسات و حذف
اثرات عوامل بنیادین ،پاس از تعادیل فصالی 9و حاذف
1. Seasonal adjustment

 .9مؤلفۀ تعدیلشدۀ فصلی نتیجاۀ حاذف مؤلفاۀ فصالی (شاامل
مؤلفۀ اثرهاي تقویمی) از یك سري زمانی است .اگر هیچ یك
از اثرات فصلی و تقویمی در دادههاي اصلی وجود نداشته باش
 ،سري تعدیلشدۀ فصلی همان دادههاي اصلی است.
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جدول ( )3تخمين الگوی  ARIMAبرای هر يک از متغيرهای گرايش احساسي
الگوی سری زماني  ARIMAبرای لگاريتم كدهای معامالتي فعال ()NAC
متغير

ضريب

انحراف معيار

آمارۀ t

احتمال متغير

C

-2/0892

2/9999

-99/2212

2/22

)AR(1

2/8919

2/2082

99/9991

2/22

SIMASQ

2/2991

2/2289

1/9098

2/22

الگوی  ARIMAبرای بازدهي پنج روز اول عرضههای عمومي اوليه ()RIPO
C

0/2921

9/9828

8/0099

2/222

)MA(1

2/9199

2/9901

9/9980

2/2919

)MA(2

-2/9809

2/9922

-9/9909

2/2902

الگوی  ARIMAبرای لگاريتم نسبت حجم معامالت آنالين به حجم كل معامالت ()VO
C

-9/2999

2/8892

-9/2990

2/2299

)AR(1

2/2888

2/2999

99/929

2/222

)MA(1

-2/9819

2/9221

-9/9999

2/222

SIGMASQ

2/2922

2/2280

1/0982

2/222

الگوی  ARIMAبرای لگاريتم نسبت حجم معامالت خرد به حجم كل معامالت ()VS
C

-2/8219

2/9192

-1/9222

2/222

)AR(1

2/2998

2/2892

91/2088

2/222

)MA(1

-2/8292

2/9990

-9/9892

2/2229

SIGMASQ

2/2999

2/2289

8/2981

2/222

الگوی  ARIMAبرای لگاريتم نسبت ارزش ماهانۀ صدور واحدهای صندوقهای سرمايهگذاری در سهام به ارزش ابطال
آن ()NINFE
C

2/2920

2/9229

2/2289

2/2992

)AR(1

2/9992

2/9299

9/2898

2/2299

SIGMASQ

9/9891

2/9922

1/2892

2/22

الگوی  ARIMAبرای نسبت سهام در سبد صندوقهای سرمايهگذاری ()Sf
C

9/299

2/292

22/189

2/222

)AR(1

9/988

2/228

99/298

2/222

)AR(2

-2/990

2/229

-9/991

2/229

SIGMASQ

2/229

2/2229

8/981

2/222

الگوی  ARIMAبرای حجم ماهانۀ معامالت سهام بهوسيلۀ صندوقها و شركتهای سبدگردان به حجم كل معامالت بازار
()Vf
C

-9/989

2/998

-91/998

2/222

)AR(1

2/120

2/200

0/002

2/222

SIGMASQ

2/998

2/299

8/90

2/222
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در گام بعد پسماند هر یك از الگوهاي ARIMA

متغیرها نشاندهندۀ كاهش احساسات در بازار سهام

جا تصادفی گرایش احساسی در نظر گرفته و در

باشد .منفیبودن مقدار بار عاملی برخی متغیرها

ساخت شاخص تركیبی گرایش احساسی به روش

نشاندهندۀ این است كه غیر از هیجانات و احساسات

تحلیل مؤلفۀ اساسی ( )PCAاز آن استفاده شده است.

تصادفی ،عوامل ناشناختۀ دیگري نیا بر این متغیرها

در مرحلۀ اول پسماند الگوهاي  ARIMAبراي تمام

تأثیرگذارند؛ بنابراین ،این متغیرها از شاخص تركیبی

متغیرها و نماگرهاي ذكرشده در جدول  9براي

كنار گذاشته شدند .در گام بعد  PCAبراي چهار متغیر

استخراج شاخص تركیبی به روش  PCAاستفاده شد و

باقیمانده استخراج و دوباره مؤلفۀ مشترک اول بهمنالۀ

مؤلفۀ اول بهمنالۀ شاخص تركیبی بررسی شد .مقدار

شاخص تركیبی مدنظر بررسی شد كه مقدار ویژه

ویژه (درصد واریانس مؤلفۀ اول) 99 ،درصد از كل بود

(درصد واریانس مؤلفۀ اول) به  19/1درصد افاایش

كه عدد نسبتاً كوچکی است .مقادیر بار عاملی

یافت و همۀ مقادیر بار عاملی (عرایب) متغیرها در

(عرایب)  ERIPO ،EVFو  ESFمنفی بود كه با توجه

مؤلفۀ اول مثبت بودند؛ اما عریب مربوط به ،ERIPO

به ادبیات پژوهش ،توجیهپذیر نیست؛ زیرا عالمت همۀ

 2/229بود كه بسیار كوچك بود و میتوان از آن

این متغیرها براساس ادبیات پژوهش باید با گرایش

چشمپوشی كرد؛ بنابراین ،این متغیر نیا از شاخص

احساسی در بازار همراستا باشد؛ بدین معنا كه افاایش

تركیبی كنار گذاشته و دوباره روش تحلیل مؤلفۀ اصلی

این متغیرها نشاندهندۀ افاایش احساسات و كاهش این

براي سه متغیر باقیمانده در جدول  9اجرا شد.

جدول ( )4متغيرهای گرايش احساسي نهايي استفادهشده در استخراج شاخص تركيبي
نماگرهای مربوط به گرايش احساسي
معاملهگران خرد
نماگرهای مربوط به گرايش احساسي
معاملهگران نهادی و حقوقي

حجم ماهانۀ معامالت خرد به حجم كل معامالت بازار سهام ()Vs
حجم ماهانۀ معامالت آنالین به حجم كل معامالت بازار سهام ()Vo
حجم ماهانۀ معامالت سهام بهوسیلۀ صاندوقهاا و شاركتهااي سابدگردان باه حجام كال
معامالت بازار ()Vf

جدول  ،1درصد واریانس كل تبیاینشاده باهوسایلۀ
مؤلفههاي مشترک استخراجشده را نمایش میدهاد .در

اسااتخراجشااده  09/90درصااد واری اانس كاال را تبیااین
خواهد كرد و مقدار مطلوبی است.

سمت راست ایان جادول ،اطالعاات مرباوط باه میااان

در جدول  ،8میاان تأثیر هر متغیر در تخماین مؤلفاۀ

واریانس توعی دادهشده بهوسیلۀ هر مؤلفاه ارائاه شاده

مشترک اول در قالب عرایب امتیاز عناصر (بار عااملی)

است .براي سهولت استفاده ،درصد واریانس مربوط باه

ارائه شده است .همان طاور كاه مالحظاه مایشاود ،باار

هر مؤلفه و درصد واریانس بهصورت انباشته ارائاه شاده

عاملی (عرایب) تكتك متغیرهاا در شااخص تركیبای

است .در سمت چپ ایان جادول ،مؤلفاهاي كاه از باین

محاسبهشده از  2/8باالتر شد.

كل مؤلفهها ،مقادار واریاانس توعای دادهشادۀ بااالي

بنابراین ،شاخص تركیبای نهاایی گارایش احساسای

یك دارد ،بهمنالۀ مؤلفۀ منتخب دوباره ارائه شده اسات.

ازطریق روش تحلیل مؤلفههاي اساسی ( )PCAبه شارح

مطابق دادههاي این جدول ،مقدار ویژۀ مؤلفاۀ مشاترک

زیر است:

اول ( )PCA1به منالۀ شاخص تركیبی مادنظر باه 09/90
درصد افاایش یافت كه نشان میدهد شااخص تركیبای
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جدول ( )5درصد واريانس كل تبيينشده بهوسيلۀ مؤلفههای مشترک استخراجشده
ويژگيهای مربوط به شاخص تركيبي انتخابي

بردارهای ويژۀ اوليه
مؤلفه

(مؤلفۀ مشترک اول)

درصد از

درصد تجمعی از

واریانس

واریانس

9

9/999

09/988

09/988

9

2/028

99/892

29/208

9

2/919

1/299

922/22

كل

كل
9/999

درصد از

درصد تجمعی از

واریانس

واریانس

09/988

09/988

جدول ( )2ضرايب (بار عاملي) متغيرها در مؤلفۀ مشترک اول
نسبت حجم ماهانۀ معامالت سهام
بهوسيلۀ صندوقها و شركتهای
متغيرها و نماگرهای احساسي

سبدگردان به حجم كل معامالت
بازار سهام
()EVF

نسبت حجم معامالت

نسبت حجم معامالت

آنالين به حجم كل

خرد به حجم كل

معامالت بازار سهام

معامالت سهام

()EVO

()EVS

2/298

2/292

بار عاملی (عرایب) مؤلفۀ مشترک
2/889

اول
)(PCA1

نتايج و پيشنهادها.
همااان طااور كااه اشاااره شااد ،در نظریااۀ مااالی ساانتی
احساسات معاملهگران هیچ نقشی در قیمت سهام ،باازده

تأثیرگرفتن از احساسات و هیجانات بازار تصمیمگیاري
میكنناد ،باراي تبیاین رفتاار ایان ناوع معاملاهگاران ،از
شاخص گرایش احساسی استفاده میشود.

تحققیافته و بازده موردانتظار نادارد؛ اماا دیادگاه ماالی

شاخص هاا و نماگرهااي احساسای باه معاملاه گاران

رفتاااري نشااان م ایدهااد برخ ای تغیی ارات قیماات اوراق

كمااك مایكننااد میااان خااوشبینای یاا باادبینی عمااوم

بهاادار ،هایچ دلیال بنیاادي نادارد و گارایش احساسای

سرمایه گذاران و معامله گران را نسبت به شرایط اقتصااد

سرمایهگذار ،نقش مهمی در تعیین قیماتهاا باازي مای

و بااازار بداننااد .ایاان نماگرهااا و شاااخصهااا روناادها،

كناد و آربیتراژگاران منطقای ،بااهدلیال ریساك باااال در

داراییها و كل اقتصاد را از منظر فعاالن و معاملاهگاران

برگرداندن قیمتها به ساط بنیاادي پرتکااپو نیساتند و

بازار تحلیل میكنند و زماانی كاه هامجهات باا تحلیال

قیمااتگااذاري نادرساات اصااالح نخواهااد شااد .از ای ان

روندها حركت كنند ،به تأیید و تقویت روند ایجادشاده

جهت گرایش احساسی ،نقش مهمی در تعیین قیماتهاا

كمااك م ایكننااد .ازسااوي دیگاار ،سیاسااتگااذاران و

و تبیین بازده ایفا میكند .گرایش احساسی ممکن است

نهادهااي نظاارتی نیاا قادرناد از شاااخصهااي گاارایش

به وععیت روانشاناختی ذهان سارمایه گاذاران مارتبط

احساسی در كنار دادههاي دیگار باراي تعیاین جهات و

باشااد و بااا توجااه بااه اینکااه معاملااهگااران اخااتاللزا بااا

ساامتوسااوي آیناادۀ بااازار اسااتفاده كننااد تااا بتواننااد
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سیاستهاي خاود را باهموقا ،و متناساب باا روناد باازار

است ناشی از تغییر برخی عوامل بنیادین باشد؛ بناابراین،

اعمال كنند.

براي خالصساازي احساساات و حاذف اثارات عوامال

در این پاژوهش باا تأكیاد بار متغیرهاا و نماگرهااي

بنیادین ،پس از تعدیل فصالی و حاذف اثارات تقاویمی

احساسی كه بیشترین كاربرد را در پژوهشهاي مختلف

فصلی هر یك از سريهاي زمانی ،الگوي ساري زماانی

خارجی داشته اند و با توجه به محدودیتهاي دسترسای

 ARIMAباااراي هااار یا اك از متغیرهاااا و نماگرهااااي

به دادهها و مشورت با صااحبنظاران ،متغیرهاایی باراي

احساسی استخراجشده اجرا و جا اخالل و پسماند هار

سنجش غیرمستقیم احساسات و هیجانات در بازار ساهام

الگو ،شاخص گرایش احساسی خاالص در نظار گرفتاه

ایران در نظر گرفته شد .ایان متغیرهاا عباارت بودناد از:

شد.

حجم ماهانۀ معامالت خرد به حجم كل معاامالت باازار

با توجه به نتای پژوهش حاعر و پژوهشهاي قبلی،

سااهام ،حجاام ماهان اۀ معااامالت آنالی ان بااه حجاام كاال

پیشنهاد میشود شاخصهاي احساسی باه روش مساتقیم

معامالت بازار ساهام ،نسابت ماهاناۀ كادهاي معاامالتی

و پیمایشاای نیااا محاساابه و اسااتخراج شااوند ،شاااخص

فعال به كل كادهاي معاامالتی باازار ،متوساط باازدهی

گرایش احساسی باراي تاك ساهم نیاا محاسابه شاود و

هفتااۀ اول عرعااههاااي عمااومی اولیااه ،تعااداد ماهانااۀ

نقش گرایش احساسی در بازدهی سهام ،نوسان بازدهی

عرعههاي عماومی اولیاه ،نسابت ارزش ماهاناۀ صادور

و بروز حباب آزمون شود.

واحاادهاي صااندوقهاااي ساارمایهگااذاري در سااهام بااه

این پژوهش با محدودیتهایی روباهرو باوده اسات.

ارزش ابطااال آن ،نساابت سااهام در ساابد صااندوقهاااي

ازجمله این محدودیتها ،نداشتن دسترسای عماومی باه

سرمایه گذاري و حجم ماهانۀ معاامالت ساهام باهوسایلۀ

برخی داده ها و اطالعات مرباوط باه متغیرهااي انتخاابی

صااندوقهااا و شااركتهاااي ساابدگردان بااه حجاام كاال

پژوهش بود؛ بنابراین ،ازطریق مکاتبه با سازمان بورس و

معامالت بازار؛ درنهایات ،باه روش تحلیال مؤلفاههااي

اورق بهادار ،شاركت ساپردهگاذاري مركااي و تساویۀ

اساسی ،شااخص تركیبای گارایش احساسای اساتخراج

وجوه و شركت پردازش اطالعات مالی پارت ،دادهها و

شد .معیار براي تعیین مؤلفۀ مشاترک اول ،مقادار ویاژه

اطالعااات موردنیااز بااه دساات آورده شااد كااه ایان اماار

(درصااد واریااانس مؤلفااۀ اول) و مقااادیر بااار عاااملی

زمانبر بود .بهعاالوه باا توجاه باه شارایط باازار سارمایۀ

(عاارایب) متغیرهااا در مؤلفااۀ اول بااود كااه درنهایاات،

ایااران ،اسااتفاده از برخاای متغیرهاااي رایاا گاارایش

براساس این معیار ،سه متغیر زیار از متغیرهااي ذكرشاده

احساسی استفادهشده در پاژوهشهااي متعادد خاارجی

در شاخص نهایی باقی ماند :حجم ماهانۀ معامالت خارد

براي بازار سهام ایرن مناسب نباود .باراي نموناه در ایان

بااه حجاام كاال معااامالت بااازار سااهام و حجاام ماهان اۀ

پااژوهش باه جاااي كاادهاي معااامالتی جدیاد  -كااه در

معاامالت آنالیان باه حجاام كال معااامالت باازار سااهام

پااژوهشهاااي مختلفاای بااه آنهااا اشاااره شااده اساات -

(بهمنالۀ نماگرهاي احساسی معاملهگران خارد) و حجام

داده هاي مرباوط باه تعاداد كادهاي فعاال مادنظر قارار

ماهانۀ معامالت سهام بهوسیلۀ صندوقها و شاركتهااي

گرفت؛ زیرا در بازۀ زماانی پاژوهش ،افااایش كادهاي

ساابدگردان بااه حجاام كاال معااامالت بااازار (بااهمنالااۀ

معامالتی جدید لاوماً بهدلیل افاایش گارایش احساسای

نماگرهاي احساسی معاملهگران نهادي) .همان طور كاه

و هیجانی نبوده است و دالیل دیگري نیاا مانناد ثبات و

اشاره شد ،گاهی گرایش احساسای و هیجاناات ممکان

معاملۀ سایر اوراق بهادار مانند اسناد خاانۀ اسالمی ،حاق
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تقدم تسهیالت مسکن و  ...اثرگذار بوده اسات؛ درباارۀ

دانش سرمایهگذاري.92-18 ،)90( 0 ،

تفسیر كدهاي فعال ،نظرهاي متفاوتی وجود داشات كاه

سااتایش ،م ،.و شاامسالاادینی ،ک .)9921( .بررساای

با مشورت با خبرگان ،كدهایی در نظار گرفتاه شاد كاه

رابطاۀ باین گاارایش احساسای ساارمایه گااذاران و

دستكم  9معامله در ماه (هر هفتاه یاك معاملاه) انجاام

قیمت سهام شركتهااي پذیرفتاهشاده در باورس

داده باشااند .یکای از شاااخصهاااي پركااربرد دیگاار در

اوراق بهادار تهران .پیشارفتهااي حساابداري8 ،

پااژوهشهاااي مختلااف ،بااازدهی روز اول عرعااههاااي

(.929-991 ،)9

عمومی اولیه بود .در ایران با توجه به محادودیت دامناۀ

شکرخواه ،ج ،.بولو ،ق ،.و حوارتی ،عاا .)9928( .اثار

نوسان ،با نظر صاحبنظران و خبرگان به جااي باازدهی

گارایشهاااي احساسای ساارمایهگاذاران برقیماات

روز اول ،بااازدهی پاان روز اول (هفت اۀ اول كاااري) در

سااهام بااا توجااه بااه سااط شاافافیت شااركتی.

نظر گرفته شد .سنجۀ دیگر استفاده شده در پژوهشهاي

پژوهشهاي تجربی حسابداري.9-99 ،)9( 0 ،

مختلااف بااراي گاارایش احساساای ،جابااهجاااییهاااي

شیخاالسالمی ،ع ،.باقريخلیلی ،ف ،.و محمودآباادي،

سرمایه گذاران میان صندوقهاي سهام رشادي ریساکی

ع«" .)9929( .كاهش متغیرهاي ورودي در فرایند

و صندوقهااي باا درآماد ثابات بادون ریساك اسات.

مدلسازي تصادفات آزادراهها با استفاده از روش

براساس نظر خبرگان با توجه به اینکه جریاان ورودي و

تجایه و تحلیال مؤلفاۀ اصالی .مهندسای حمال و

خروجی صندوقهاي با درآمد ثابت در ایران عاالوه بار

نقل.991-998 ،)9( 9 ،

احساسات ،باهشادت از سیاساتهااي پاولی و اعتبااري

محدث ،ف .)9982( .روش تحلیل مؤلفههاي اساسی و

بانك مركاي در تعیین نرم سود بانکی تأثیر مایگیارد،

بررسی عوامل :مطالعۀ موردي اساتخراج شااخص

تنها جریانات نقدي ورودي و خروجی به صاندوقهااي

قیمت داراییها و بررسی اثر آن بار تاورم .باناك

سرمایهگذاري در سهام در نظر گرفته شد.

مركاي جمهوري اسالمی ایران ،ادارۀ بررسایهاا

منابع فارسي

و سیاسااتهاااي اقتصااادي ،آدرس دسااتی اابی :
https://cbi.ir/datedlist/4274.aspx

حیدرپور ،ف ،.تاريوردي ،ي ،.و محرابی ،م.)9929( .

مهتدي ،الف ،.حجاازي ،ر ،.حساینی ،ع ،.و ماؤمنی ،م.

تأثیر گرایش احساسای سارمایهگاذاران بار باازده

( .)9920به كارگیري تکنیك (تحلیل مؤلفاههااي

سهام .فصالنامۀ علمای  -پژوهشای داناش تحلیال

اصاالی) در دادهكاااهی متغیرهاااي مااؤثر باار بااازده

اوراق بهادار.9-99 ،)90( 8 ،

سهام .پژوهشهاي حسابداري مالی و حسابرسای،

زارعای ،ع ،.و دارابای ،ر .)9920( .تااأثیر گاارایشهاااي
احساسی سارمایهگاذاران بار افشااي اختیااري در
بازار سرمایۀ ایران .پژوهشهاي حساابداري ماالی
وحسابرسی.999-918 ،)90( 92 ،
زنجیردار ،م ،.و لیتاانی ،م .)9920( .تاأثیر گارایشهااي
احساساای ساارمایهگااذاران و میاااان اسااتقراض
شركت بر انحراف از سرمایه گذاري موردانتظاار.

.91-19 ،)90( 92
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