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  مقدمه
نفعان بازار گذاران و سایر ذیمورد توجه سرمایههمواره بررسی ثبات بازار سرمایه یکی از عوامل مهمی است که 

روز در مورد کل های بیرونی، اطالعات دقیق و بهپذیری بازار سهام در واکنش سریع به محرکآسیب .بوده است

در بسیاری  1990در دهه که بحران بازارهای مالی  ، درهبه عنوان نمونکند. بازارهای مالی و اقتتصادی را فراهم می

سرعت  ثباتی بازار مالی بهبا توجه به تغییر ناگهانی جریان سرمایه در آسیا، بیز بازارهای مالی درحال ظهور آسیا، ا

 ،مجهز به سیستم الکترونیکی پیشرفته ثباتی از طریق بازارهای سهامترش سریع بیسرایت کرد. گس هاکشورسایر به 

 اجتناب ناپذیر بود.

ثباتی بازار سرمایه را هشدار دهند، از اهمیت باالیی برخوردار هایی که قادر باشند بیاز این رو، استفاده از شاخص

از  با استفاده و شیوه محاسبه آن، این شاخص شاخص ثبات بازار سهامپس از معرفی کامل  ،در این پژوهش است.

برای  ،عنوان یک ابزار برازش یا یادگیریهبشبکه عصبی مصنوعی  و شیوهگیری و پایایی مدل آماری برای اندازه

 .بازار سرمایه کشور محاسبه و نتایج آن به اختصار ارائه شده است
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  SMSI معرفی شاخص
 هیثبات بازار سرما یریگجهت اندازه یشاخص یبه معرف پژوهشیدر  2009در سال  2 میک ونی یو ت 1جو اوه انگیک

ورتی که بازار فعلی در صشده است.  یمعرف یمدل آمار کیبر اساس  SMSI 3هیشاخص ثبات بازار سرماپرداختند. 

های بازار فعلی را به تواند ویژگیهای باثبات قبلی طراحی شده باشد نمیاگر مدل با توجه به دوره بی ثبات باشد؛

 دهد.مدل را از واقعیت نمایش می شده توسط بینیپیشمتغیرهای واگرایی  ،SMSIشاخص  خوبی نشان دهد.

تر باشد؛ مقدار شاخص ثبات بازار های واقعی بیشبینی شده توسط مدل از دادههای پیشهرچه اختالف داده

شاخص بازار سهام  یعادرفتار  SMSI جادیبه منظور ا دهد.تری را نشان میثباتی بیشسرمایه افزایش یافته و بی

 یهایسر یبرا 5و همکاران میککه توسط  ASAR(4( یبیتقر یبا ثبات قبل، با مدل خودهمبسته مانا یهادر دوره

 یثبات فعل (p-value) محاسبه احتمال کرد،یرو نیا یاصل تیمز .گرددیم نییشده است؛ تب ینامانا معرف یزمان

 بازار سهام است.

 هخود همبستل به همراه مد یمصنوع یشبکه عصب از ثبات بازار سهام، شیشاخص پا جادیا یبرادر این مطالعه 

شده است.  استفاده  یبیتقر یمانا  
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 یبا استفاده از مدل آمار هیشاخص ثبات بازار سرما جادیا

ا به آن ر تواناست که بشاخص مناسب  کیاول انتخاب گام . است شده یچهار گام معرف لهیوسه شاخص ب نیا

 یادوره . دوره مبناشودیو شاخص مذکور، دوره مبنا مشخص م رهایانتخاب متغ باثبات بازار نسبت داد. سپس 

بنا، به منظور مدوره  درو برازش آن  یمدل آمار کیدوم انتخاب  گامبازار درآن باثبات بوده است.  تیاست که وضع

با  سهیااعتبار مدل در مق یبا بررس SMSIشاخص  محاسبهگام سوم به دوره است.  نیا یرفتار شاخص ط حیتوض

ها صورت مشاهدات و برآورد انیشده م یدهاسیاقدام با محاسبه اختالفات مق نی. ااست پرداخته یفعل طیشرا

. ردیگیم صورت یزده شده با استفاده از مدل برازش شده به مشاهدات فعل نیتخم یمقدارها نجای. در اردیگیم

 .شوندیمقدار احتماالت محاسبه م در گام چهارم هیرو نیاز اتمام اپس نهایتا 

 

 گام اول: انتخاب شاخص بازار سهام و تبیین دوره مبنا 

اخص بر مبنای کارایی شاخص در تبیین ثبات بازار است. ش SMSIانتخاب شاخص مناسب یا متغیر برای 

ن کند. پس از های داخلی و خارجی بازار را نمایاای حساس باشد که بتواند اثرات شوکمنتخب باید به اندازه

ت باشد. انتخاب شاخص مناسب، دوره مبنا باید به نحوی انتخاب شود که طی آن دوره شاخص منتخب با ثبا

ای باشد ورهآن شاخص افزایش و یا کاهش چشمگیری نداشته باشد. بنابراین دوره مبنا باید د ای که دردوره

زار داخلی و که در آن تغییرات مشاهدات موجود در مورد شاخص منتخب شبیه به فرآیند مانا باشد. شرایط با

 اقتصادی باید جهت انتخاب دوره مبنا درنظر گرفته شود. عوامل بنیادیخارجی شامل 
 

  :سازی مدل و برازشپیادهگام دوم 

انجام  6های آماری استاندارد نظیر شناسایی مدل، تخمین و تشخیصتوان این بخش را با به کارگیری رویهمی

.𝑍1و مشاهدات دوره مبنا  Zداد. فرض کنید شاخص منتخب  … . 𝑍𝑛0
باشد. با استفاده از این مشاهدات  

توان مدلی ساخت که بتواند حرکات شاخص در دوره مبنا را توضیح دهد. بدین منظور مدل خودهمبسته می

 به صورت زیر به کار گرفته شده است: (ASAR)آماری تقریبی 

 

                                                 
6   Diagnosis 
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𝑍𝑖 =  𝑓𝑛(𝑍𝑖−1. … . 𝑍𝑖−𝑝) + 𝜀𝑖  .             𝑖 = 1.2. … . 𝑛                  (1) 

 

𝑙𝑖𝑚𝑛𝑓𝑛که در آن  =  𝑓 یک تابع خودهمبسته مانای تقریبی و ،𝜀𝑖 کیم و . یک فرآیند خطای مانا است

های زمانی نامانا که بسیار آرام در طی زمان تغییر های سریرا برای تحلیل داده ASARمدل  همکاران

نقش اصلی را . شبکه عصبی مصنوعی ، معرفی کرد8ANN شبکه عصبی مصنوعی؛ با استفاده از 7کنندمی

 کند.پیاده می شاخص ثبات بازار سرمایهبرای محاسبات 

 

 گام سوم: محاسبات شاخص ثبات بازار سرمایه 

 گیریم:حالت را در نظر می 3برای محاسبه شاخص ثبات بازار سرمایه ما 

 :برای تمامی  حالت اول𝑍𝑖 

𝑍�̂� و  iمتغیر مربوط به مشاهده زمان  𝑍𝑖فرض کنید  =  𝑓𝑛0
̂ (𝑍𝑖−1. … . 𝑍𝑖−𝑝)  تخمین در زمانi  باشد

های مختلفی برای بررسی اعتبار مدل موجود است. برخی از شود. سنجهمحاسبه می 2که توسط مدل گام 

 ها عبارتند از:این سنجه

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 9 = √∑
(𝑍𝑖 − 𝑍�̂�)

2

𝑞

𝑞

𝑖=1

   .      𝑀𝐴𝐸10 = ∑
|𝑍𝑖 − 𝑍�̂�|

𝑞

𝑞

𝑖=1

                    (2)   

 

 

                                                 
7   Non-stationary, slowly varying time series data 
8   Artificial Neural Networks 
9  Root Mean Square Error 
10  Mean Absolute Error 
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𝑀𝐴𝑃𝐸111 =
1
𝑞

∑
|𝑍𝑖 − 𝑍�̂�|

𝑍�̂�

𝑞

𝑖=1

∗ 100    .    𝑀𝐴𝑃𝐸2

=
1
𝑞

∑
|𝑍𝑖 − 𝑍�̂�|

𝑍𝑖

𝑞

𝑖=1

∗ 100       (3) 

ار مورد استفاده قر (MAPE2) میانگین درصد خطای مطلق ،شاخص ثبات بازار سرمایه سنجش دقتبرای 

و در  هایی که شاخص مثبت و یا منفی استهمچنین برای بررسی اثرات بی ثباتی شاخص در زمان .گیردمی

 داریم: tگیریم. در زمان فعلی حالت را در نظر می 3بررسی آن در حالت کلی 

 

  برای تمامی 𝒁𝒊 

𝑆𝑀𝑆𝐼(𝑡) =
1
𝑞

∑
|𝑍𝑖 − 𝑍�̂�|

𝑍𝑖
∗ 100

𝑖𝜖𝑄𝑡

                                   (4) 

 

          :حالت دوم𝒁�̂�  <  𝒁𝒊 ) نامطلوب( تانحرافا 

                                                 

𝑆𝑀𝑆𝐼(𝑡) =
1
𝑞

∑
|𝑍𝑖 − 𝑍�̂�|

𝑍𝑖
∗ 100

𝑖𝜖𝑄𝑡

                                       (5) 

          :حالت سوم𝒁�̂�  >  𝒁𝒊 

 

𝑆𝑀𝑆𝐼(𝑡) =
1
𝑞

∑
|𝑍𝑖 − 𝑍�̂�|

𝑍𝑖
∗ 100

𝑖𝜖𝑄𝑡

                                        (6) 

 

 

                                                 
11   Mean Absolute Percentage Error 



 

 6صفحه  ..........................................................................................................شاخص ثبات بازار سرمایه

 

   

  گام چهارم: محاسبه احتمال 

𝑍𝑖و  𝑍𝑖که تفاوت چشمگیر میان  جاییاز آن بیان کننده این  این شاخصو به دنبال آن مقدار باال برای  ̂ 

این و یا اینکه توزیع  باشدموضوع است که وضعیت بازار در زمان فعلی متفاوت از بازار در دوره پایدار می

عنوان آماره جهت آزمون فرض ه تواند بمی SMSI شاخص ثبات بازار سرمایه لذاتغییر کرده است؛  شاخص

کند بازار مانا است، نسبت به بیان می ASAR در شرایطی که مدل SMSI مبنی بر اینکه توزیع) 𝐻0صفر 

 (؛ مورد استفاده قرار گیرد.دوره پایدار ثابت است

به ازای هر مقدار  P-value، مقدار 𝐻0تحت فرض  شاخص ثبات بازار سرمایهبا تخمین توزیع نامتقارن برای 

x:به صورت زیر است ، 

                        P (t) =P (SMSI (t) ≥x| 𝐻0)                                              (7) 

دهد. فرض کنید را در شرایطی که وضعیت فعلی باثبات است؛ نشان میx= SMSI(t)احتمال  P(t) بنابراین 

F  توزیع مانای نامتقارنSMSI  تحت فرض𝐻0  است. به منظور تخمینF  از𝐹�̂�  که باt  مشاهده

(SMSI(1), SMSI(3),…,SMSI(t))) کنیم. جهت تخمین ایجاد شده است؛ استفاده میF  از هر دو

. 𝑓𝑡(0توان تابع چگالی های پارامتریک میتوان استفاده کرد. برای روشمی روش پارامتریک و ناپارامتریک 𝜃) 

 مشاهده تخمین زد. داریم: tرا با استفاده از  𝜃را بکار برد و سپس مقدار 

𝐹�̂�(𝑧) =
1

𝑛𝑡
∑ 𝐼(𝑆𝑀𝑆𝐼(𝑖) ≤ 𝑧)              𝑓𝑜𝑟 𝑧 ∈ 𝑅

𝑛𝑡

𝑖=1

                                   (8) 

 

 آید:به صورت زیر به دست میx= SMSI(t)با  tبرای زمان  P-value مقدار

 

P (t) =1-∫ 𝑓�̂�(𝑧)
𝑥

0
𝑑𝑧.              𝑜𝑟                1 − 𝐹�̂�(x)                                      (9) 
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 با استفاده از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران SMSIنتایج حاصل از محاسبه 

 شاخص ثبات بازار سرمایه در بازارهای صعودی و نزولی -1نمودار 

 
 

مقدار باال برای شاخص ثبات بازار  در نظر گرفته شده است. 91تا خرداد  90همانطور که در نمودار فوق نشان داده شده؛ دوره ثبات از شهریور 

در این نمودار بی ثباتی به معنی افزایش یا کاهش شدید شاخص در نظر گرفته های مربوطه باشد. ثباتی بازار در دورهتواند حاکی از بیسرمایه، می

مانند افزایش نرخ ارز، انتخابات ریاست جمهوری و ... شاخص افزایش یافته است.شده است. در دورانی که تغییرات مهمی در بازار رخ داده؛ 
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 شاخص ثبات بازار سرمایه در بازارهای نزولی -2نمودار 

 
 

عواملی قابل مشاهده است؛ با ایجاد  2در این بخش شاخص ثبات بازار سرمایه را تنها در جهت نوسانات منفی محاسبه کردیم. همانگونه که از نمودار 

سرمایه  نظیر کاهش ارزش نفت و کاالهای اساسی، تحریم اقتصادی و ... مقدار شاخص افزایش یافته و  وجود قله در نمودار، حاکی از عدم ثبات بازار

 است.
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 بندیجمع

ترین عوامل تاثیرپذیر و تاثیرگذار بر اقتصاد کشور است. آگاهی از شرایط بازار یکی از بازار سرمایه یکی از مهم

باشد. در این گزارش به معرفی شاخص ثبات گذاران و نهادهای نظارتی میگیری سرمایهترین معیارهای تصمیممهم

ثباتی بازار سرمایه به صعودی و بیهمانگونه که بیان شد؛ بازار سرمایه به منظور تبیین شرایط بازار پرداختیم. 

رشد و نزول شاخص کل به  ثباتی وجود دارد.نزولی بودن بازار وابسته نبوده و در بازارهای هیجانی مثبت نیز بی

اند توهای سری زمانی و ایجاد شاخص جدید میثباتی بازار را تبیین کند و استفاده از دادهتواند بیتنهایی نمی

  نفعان بازار باشد.کمک شایانی به عنوان عامل هشدار جهت انجام اقدامات الزم برای ذی

 

 


