
 

 

  

 هاچهار سوگیری رفتاری و راهکارهای اجتناب از آن

 کارشناس صندوق تثبیت بازار سرمایه –پور ترجمه: جواد قاسم

 ]1398 بهمن[



 1صفحه   هاراهکارهای اجتناب از آنچهار سوگیری رفتاری و 

هایی دچار هستند گذاران عمومًا به سوگیریهای متعارف موجود در بازارهای سرمایه، سرمایهصرف نظر از ابزارها و تحلیل

رفتاری مورد بررسی قرار  ای جدید به نام اقتصادها در شاخهشود. این سوگیریکه باعث بروز رفتارهای احساسی می

قعی های روانشناسی و علم متعارف اقتصاد بتواند رفتار واگیرند. اقتصاد رفتاری در تالش است با ترکیب نظریهمی

ای که اخیرًا در دانشگاه کالیفرنیا انجام شده است، حاکی از شواهد موثقی های مطالعهگذاران را توضیح دهد. یافتهسرمایه

ها دارند. در گذاری آنهای تجربی در تصمیمات سرمایهتری نسبت به دادهگذاران نقش قویهای سرمایهاست که سوگیری

 شود.های رفتاری اشخاص فعال در بازارهای سرمایه اشاره میترین سوگیریادامه به چهار مورد از مهم

 1اطمینانیبیش

ت اطالعاتی که شخص در دست دارد و اطمینان بیش از یش از حد به صحباطمینانی دارای دو مؤلفه است: اطمینان بیش

اند که ادهحد به توانایی خود در بروز واکنش مناسب در زمان مناسب به منظور کسب بیشترین بهره. مطالعات نشان د

گذاری اطمینانی تمایل به انجام معامالت به دفعات بیشتر دارند و عموماً به خوبی سبد سرمایهگران مبتال به بیشمعامله

 کنند.بخشی نمیخود را تنوع

گذار مورد مطالعه قرار گرفته، رابطه بین معامالت پرتکرار و بازده که طی آن معامالت بیش از ده هزار سرمایه یدر تحقیق

یشتری انجام گذاران خرد هرچه معامالت بدهد به طور میانگین سرمایهاست. نتایج این تحقیق نشان میباال بررسی شده

های متفاوت تکرار شده است و اند. این مطالعه به دفعات در بازارهای مختلف و در زماناند، بازده کمتری کسب کردههداد

 نتایج آن با یکدیگر سازگار بوده است.

 کار اجتناب: معامله کمتر و نگهداری بیشتر.راه

ها و حال رقابت با کامپیوترها، الگوریتم که با ورود به معامالت در حقیقت در گذاران خرد باید آگاه باشندسرمایه

های بهتری دسترسی دارند و دارای تجربه بیشتری ای هستند که به احتمال زیاد به دادهگذاران نهادی و حرفهسرمایه

ن گرفتها و بهرهگذاری، دنبال کردن شاخصهاست. با افزایش بازه زمانی سرمایههستند و این بازی تا حد زیادی به نفع آن

گذار خرد در حقیقت سرمایه از سودهای تقسیمی، احتمال کسب عایدی و افزایش ثروت در بلندمدت بیشتر خواهد بود.

 باید با این باور که اطالعات و شهود وی بهتر از سایر بازیگران بازار است مقابله کند.

                                                           
1 Overconfidence 



 2صفحه   هاراهکارهای اجتناب از آنچهار سوگیری رفتاری و 

 1گریزی پشیمانی

، لذا وی احتمال کمی وجود دارد که افت کند دارد و کند یک سهم خاص ارزش خرید باالییدر این حالت شخص تصور می

ن به صحت تشخیص خود گذار همچناکند. سرمایهقیمت آن شروع به پایین رفتن می سپساما  کند؛اقدام به خرید می

فروشد. در حقیقت شاید وی اینطور خود را توجیه سهم را نمی ا زمانی که ضرر وی هنوز اندک استتکند و اصرار می

کند که سهم مورد شود. این روند تا جایی ادامه پیدا میکند که تا زمانی که سهم را نفروخته، ضرر واقعی شناسایی نمیمی

 دهد. نظر بخش زیادی از ارزش خود را از دست می

توانند، کنند تا جایی که میگویند. به بیان دیگر، افراد سعی میمی ریزیگ متخصصان اقتصاد رفتاری به این حالت، پشیمان

پذیر نیست، از پذیرش اشتباه خود و احساس پشیمانی ناشی از آن ای که دیگر به لحاظ منطقی دیگر توجیهحتی به اندازه

ق ضرر ی یا افسوس تحقطفره بروند. در این حالت تا زمانی که شخص موقعیت فروش نگرفته است، از احساس پشیمان

برابر، احتمال خروج زودهنگام از یک موقعیت برنده و خروج دیرهنگام  2تا  1.5دهند که کند. تحقیقات نشان میاجتناب می

شیمانی ناشی از از دست دادن عواید پبا سوگیری تقلیل از  این رفتارگران وجود دارد. از یک موقعیت بازنده توسط معامله

 رزش اولیه سهم قابل توجیه است.ایجاد شده یا ا

 رناپذیر.یراهکار اجتناب: تعیین قواعد معامالتی تغی

رتی که که در صو ضرردرصد رخ داد. یا تعریف یک حد  7به عنوان نمونه، فروش یک سهم در صورتی که افت بیش از 

ای احساسی قواعد از رفتاره به میزان مشخصی افت کند به اجرا درخواهد آمد. رعایت بی چون و چرای این عایدی سهم

 جلوگیری خواهد کرد.

 2محدود توجه دامنه

گذاران خرد عموماً زمان یا تمایل کافی گذاری وجود دارند، سرمایهبا وجود اینکه صدها سهم و اوراق بهادار برای سرمایه

ه اقتصاددان و روانشناسی شود کها را ندارند. آگاهی اشخاص اغلب با مفهومی محدود میبرای بررسی و رصد تک تک آن

کند انسان تصمیمات خود را تنها بر بیان می نظریهکند. این یاد می 3به نام هربرت سیمون از آن با عنوان عقالنیت محدود

کند. در حقیقت، انسان به جای تالش برای اتخاذ بهترین تصمیم اساس دانش محدودی که در دسترس دارد اتحاذ می

 کند.بخش بسنده مییتممکن، به یک ایده رضا

                                                           
1 Reducing Regret 
2 Limited Attention Span 

3 Bounded rationality 



 3صفحه   هاراهکارهای اجتناب از آنچهار سوگیری رفتاری و 

گذاران تمایل دارند بیشتر به سهامی توجه کنند که بیشتر در سرمایه ،ها در دریافت اطالعاتبه دلیل وجود این محدودیت

ند. در همین شود، صرفًا چون این سهام اصطالحًا چشمگیرتر هستها پرداخته میهای مالی و دوستان به آنها، رسانهسایت

 د.اند، در رفتار بازار منعکس نشونها ذکر نشدهبار با اهمیتی که در رسانهحین ممکن است اخ

 عامالتی شما دارند.ها چه اثری بر رفتار مراهکار اجتناب: تشخیص اینکه رسانه

ممکن است حقایقی  ،گیرندشده در کنار سهامی که کمتر مورد توجه قرار میآموختن روش جستجو و ارزیابی سهام شناخته

داد. ها این اتفاق روی نمیها از رسانهگذار آشکار کند که در صورت انتظار منفعالنه برای معرفی آنی سرمایهرا برا

ها اجازه دهد که تصمیمات وی را مختل کند، باید به این منبع تنها به چشم یکی از به رسانهبه جای این که گذار سرمایه

 گیری بنگرد.منظرهای دخیل در تصمیم

 1روندها پیروی از

های معامالتی است. طبق تحقیقاتی که توسط محققین مالی رفتاری انجام شده، این مورد یکی از تأثیرگذارترین سوگیری 

اند که های موجود وارد شدهاز صندوقدرصد  10گذاری، تنها به های سرمایهدرصد کل مبالغ ورودی جدید به صندوق 39

شود که ین عبارت ذکر میاگرچه در امیدنامه اغلب ابزارها و نهادهای مالی ااند. هدر سال گذشته بهترین عملکرد را داشت

توان آینده را به سادگی گذاران خرد هنوز بر این باور هستند که میعملکرد گذشته، بیانگر پیامدهای آتی نیست، سرمایه

 بینی کرد.از روی رفتار گذشته پیش

ها را کشف کنند، وندها و الگوهای نهان در اطالعات دارند و زمانی که یک از آنریخص ای در تشالعادهها استعداد فوقانسان

تر از کنند. این در حالی است که حتی در صورت یافتن یک الگو، بازار اغلب تصادفیبه سادگی به صحت آن اعتقاد پیدا می

گذارانی که در ه کالیفرنیا دریافتند سرمایهلیل آن باشند. محققین دانشگاکند که بازیگران قادر به تحچیزی رفتار می

 رین دارند.تری در مقایسه با سایدهند اغلب عملکرد ضعیفتصمیمات خود به عملکرد گذشته وزن زیادی می

 راهکار اجتناب:

شده و  اید، به احتمال بسیار زیاد، سایر بازیگران بازار قبل از شما متوجه آناگر شما متوجه وجود یک الگو یا روند شده

توانید از رویکرد معروف وارن بافت اند. اگر قصد دارید از یک ناکارایی بازار بهره ببرید، میمتناسب با آن دست به اقدام زده

فروشید. دنبال کردن رفتار ب ،ها مطمئن هستندبخرید و زمانی که آن ،پیروی کنید؛ زمانی که سایرین بیمناک هستند

 شود.توجه میید قابلبه ندرت منجر به عوا ایتوده

                                                           
1 Chasing trends 



 4صفحه   هاراهکارهای اجتناب از آنچهار سوگیری رفتاری و 

 کالم پایانی

توان با د بود که میگذاران به یک یا چند مورد از موارد باال دچار هستند. فهم این نکته یقیناً مفید خواهمعموالً سرمایه

ه جلوگیری کرد. قواعدی نظیر فروش یک سهم در نتعریف قواعد مشخص، از عواقب نامطلوب رفتار احساسی و ناخودآگاها

شده، عدم خرید یک سهم پس از افزایش آن به میزان یک درصد مشخص و عدم افت به میزان یک درصد تعریفصورت 

اما با  ،های رفتاری غیرقابل اجتناب هستندفروش یک سهم پس از سپری شدن یک زمان مشخص. بسیاری از سوگیری

 التی تا حد ممکن جلوگیری کرد.ها بر اتخاذ تصمیمات معامتوان از تأثیرات نامطلوب آنها میشناخت آن
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