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 بینی نوسانات آتی بازارپیش درشاخص احساسات بازار سرمایه و کاربرد آن 

 مقدمه -1

. است شده بدل هادارایی گذاریقیمت با مرتبط تحقیقات از بسیاری توجه مرکز به گذارسرمایه احساسات موضوع اخیرا

 در و شده هادارایی قیمت در تغییرهایی ایجاد باعث است ممکن گذارسرمایه احساسات در تغییر که اندداده نشان تحقیقات

 حرکات تواندمی گذارسرمایه احساسات در تغییر موارد برخی در. باشد بازار گذاریقیمت فرآیند از مهمی بخش تواندمی واقع

 .دهد توضیح دیگری بنیادی عامل هر از بهتر را هادارایی قیمت در مدتکوتاه

و تغییر  است تمرکز داشته یاقتصاد عوامل خاص بنگاه و ی واساس بر عواملها ییدارا یگذارمتیق پیرامون گذشته قاتیتحق

به یی، دارا متیق یرفتارها حیتوض یمحققان برا یبرخ راًی. اما اخته استسدانرا ناشی از تغییر این عوامل میها ییدارا متیق

وجود دارد.  یارتباط کمان گذارسرمایهاحساسات  نیشد که بمی تصور نیاز ا شیاند. پآورده یگذار روهیسرما یروانشناس

 نیدر باگر ، گریبازار ندارند. از طرف د یهامتیدر ق یریتاث چیکنند و همی را جبران گریکدیاحساسات متفاوت  نیبنابرا

 نییاز روند تع ریناپذ ییداج یشود و در عوض به بخشیوجود داشته باشد، نظرات آنها جبران نم یان اجماع کافگذارسرمایه

 جادیباعث ا، مدتدر کوتاه ژهیبه و، ممکن است ییدارا متیمجموعه از ق کی یبرخ، قتیشوند. در حقمی لیتبد متیق

 سکیدر نگرش ر رییتغ نیشود. چنمی سکیبازار نسبت به ر نگرش جادیباعث ا یرییتغ نیچن رایشود ز گرید یدر جا راتییتغ

به  نیهمچن گریمطالعات د .دهد حیتوض یاساس یهامجموعه ریرا بهتر از سا ییدارا متیمدت در قممکن است حرکات کوتاه

 بازار باشد. یگذارمتیق ندیاز فرا یتواند مؤلفه مهممی گذارسرمایهاند که احساسات دهیرس جهینت نیا

 احساسات بازار -2

 ایاحساس، لحن بازار  نی. اگرددیبرم یمال یبازارها اینسبت به اوراق خاص  گذارانهیسرما یاحساسات بازار به نگرش کل

طور است. به داده شدهشده در آن بازار نشاناوراق بهادار معامله متیو حرکت ق تیفعال قیاست که از طر تیجمع یروانشناس

. احساسات بازار، که دهدیبازار را نشان م  یاحساسات نزول مت،یو کاهش ق  یصعوداحساسات بازار  هامتیق شیافزا ،یکل

به احساسات  یمتک  هاستیکالیگران و تکن. معاملهستین یادیعوامل بن یبر مبنا شهیهم شود،یم دهینام زین گذارهیاحساسات سرما

وجود  گذارهیسرما یکننده و رفتار و باورهامصرف یورهااحساسات مانند رفتار و با یهااز شاخص یبازار هستند، انواع مختلف

. رندیبگ شیمخالف در پ دگاهیگران داز معامله یبرخ شودیاحساسات موجب م شاخص کی یاز حد بر رو شیدارد. توجه ب

 .است و بالعکس ینیمعموال بدنبال بدب قیعم ینیبعنوان مثال  خوش به
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 طیمردم در مورد شرا نانهیبدب ای نانهیتا بتوانند رفتار خوشب ردیگیمورد استفاده قرار م گذارانهیاحساسات توسط سرما شاخص

عالمت  یهستند و به معنا یریگمیمورد تصم یهااز داده یرا نظاره کنند. شاخص احساسات تنها قسمت یاقتصاد فعل ایبازار 

که احساسات باشد  Put/Callها مانند شاخص نسبت  از شاخص یکیاگر  ،عنوان مثال. بهستندیانجام اقدامات ن یبرا یزمان

بازار سهام را خواهند داشت وبالعکس  یهامتیانتظار کاهش ق گذارانهیمقدار را گزارش دهد، سرما نیباالتر سنجدیبازار را م

 .است متیق شیافزا ادیدهنده احتمال زنشان ابدینسبت کاهش  نیاگر ا

 احساسات بازار آورده شده است. مرسوم هایدر زیر برخی از شاخص

 

Name How Measured Studies 

1. Optimism/Pessimism about the 

Economy 
  

Index of Consumer Confidence 
Survey by Conference Board 

www.conferenceboard.org 
Fisher and Statman (2003) 

Consumer Confidence Index Survey by U Mich.- monthly 
Charoenrook (2003) 

Fisher and Statman (2003) 

2. Optimism/Pessimism about the 

Stock Market 
  

Put/Call ratio 
Puts outstanding

Calls outstanding
 Dennis and Mayhew (2002) 

Trin. Statistic 
Vol Decl issues/# Del

Vol Adv. issues/# Adv
 NO ACADEMIC REF 

Mutual Fund Cash positions 
% cash held in MFs 

Net cash flow into MF's 

Gup (1973) 

Branch (1976) 

Randall, Suk, and Tully (2003) 

Mutual Fund redemptions Net redemptions/total assets Randall, Suk, and Tully (2003) 

AAII Survey Survey of individual investors 
Fisher & Statman (2000) 

Fisher & Statman (2003) 

Investors Intelligence Survey Survey of newsletter writers Fisher & Statman (2000) 

Barron's confidence index AAA yield – BBB yield Lashgari (2000) 

TED Spread 
Tbill futures yield – 

Eurodollar futures yield 
Lashgari (2000) 

Merrill Lynch Survey Wall St. sell-side analysts Fisher & Statman (2000) 
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Fisher & Statman (2003) 

Issuance % 
Gross annual equities issued

Gross ann. debt & equ. issued
 Baker & Wurgler (2006) 

RIPO 
Avg. ann. first-day returns on 

IPO's 
Baker & Wurgler (2006) 

Turnover 

Reported sh.vol./avg shs 

listed NYSE (logged & 

detrended) 

Baker & Wurgler (2006) 

Closed-end fund discount 
Y/E, value wtd. avg. disc. On 

closed-end mutual funds 

Baker & Wurgler (2006) 

Neal and Wheatley (1998) 

Lee, Schleifer, & Thaler (1991) 

Chopra, Lee, Schleifer, & Thaler 

(1993) 

Market liquidity 
Reported share volume

Avg # of shares
 Baker & Stein (2002 WP) 

NYSE seat prices 
Trading volume or quoted 

bid-ask spread 
Keim and Madhavan (2000) 

4. Riskiness of an individual stock   

Beta CAPM Various 

5. Risk Aversion   

Risk Appetite Index 
Spearman Rank correlation 

volatility vs. excess returns 
Kumar and Persaud (2002) 

VIX – Investor Fear Gauge Implied option volatility Whaley (2000) 

 

 شاخص احساسات بازار سرمایه -3

در زمینه بازارهای ارز توسعه را  ( معیاری از رفتار بازار نسبت به ریسک1996) 1پرسادگیری ذکر شده، عالوه بر معیارهای اندازه

در بازار  ،مدتکند که در کوتاهعنوان میاو کند. توصیفش میریسک برای  )2RAI(داد، معیاری که او به عنوان اشتهای بازار 

واقعی موثرترین عامل در بازدهی ارزی است. اشتهای متغیر بازار برای ریسک یک نیروی غالب بوده و در م ،ارزهای خارجی

بینی نشده در ریسک تغییرات پیش به خاطرهای مبادله تنها اگر اشتهای بازار برای ریسک ثابت باشد، نرخ پرساد معتقد است

 احساس گذارانسرمایه بمانند، ثابت اقتصادی هایریسکاقتصادی تغییر خواهند کرد. اگر اشتهای ریسک افزایش یابد و 

                                                           
1 Persaud 
2 Risk Appetite Index 
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 خواهد تقویت ریسک سطح افزایش و این احساس با شده مواجه 3حد از بیش جبران با ریسک، سطوح این در که کرد خواهند

 ریسک با همراه ارز قیمت کنند،می تلقی شده تقویت بازده-ریسک موازنه آنها چهآن از گذارانسرمایه برداریبهره با .شد

ترین ارز شاهد و ریسکی یافته ریسک کم ارزهای به نسبت بیشتری قیمت باال ریسک با ارزهایی. کرد خواهد تغییر هاآن

 و ارز عملکرد رتبه بین همبستگی قوت اساس بر تواندمی باالترین افزایش قیمت خواهد بود. بنابراین شاخص اشتهای ریسک

 شود. ساخته آن ریسک رتبه

تواند می بازار ارز ی( برا1996د )اشده توسط پرس جادیا سکیر یاشتها یریگکه اندازه ( نشان دادند2005باندوپادیایا و جونز )

 هاآن در دسترس عموم سازگار شود. یدر بازار سهام با استفاده از داده ها گذارسرمایهاحساسات  یریاندازه گ یبرا تیبا موفق

( را EMSI4به بازار سهام ) لیشاخص تما  ،ردب( جهت محاسبه اشتهای ریسک ارز  به کار 1996ی که پرساد )با استفاده از روش

 EMSI( و 1996) مطالعه پرساددر  افتهیتوسعه  مدل تیمز کردند. نییو تع هیها در شاخص بازار سهام تهاز شرکت یگروه یبرا

 یشنهادیاندازه پ یرو ماًیبازار مستق یاساس یریدر خطرپذ رییاست که تغ نیا (2005توسط باندوپادیایا و جونز)ساخته شده 

شاخص اشتهای است.  سکیدر نگرش بازار به ر راتییکننده تغمنعکس یشتریاقدامات با دقت ب نیا ،نیگذارد و بنابرا ینم ریتأث

هرگونه  رشیبازار به پذ لیتنها بر تما نیبنابرا، کنندمی ها صحبت متیق و توازن ، بازدهسکیبه طور خاص با ر EMSIو  ریسک

 شوند.می زمان معطوف متمرکز کیدر بازار در  یذات سکیر

 (EMSI) حوه محاسبه شاخص احساسات بازار سرمایهن -4

 میانگین همچنین، هادارب اوراق از یک هر برای. شود می محاسبه شاخص در بهادار موجود اوراق از یک هر برای را روزانه بازده

 نوسانات. شودمونه مین دوره از روز هر برای( "تاریخی نوسانات") گذشته روز پنج طی در را روزانه بازده استاندارد انحراف

 و، بنگاه هر برای ازدهب تاریخی نوسانات رتبه و بنگاه هر برای روزانه بازده رتبه بین اسپیرمن رتبه همبستگی ضریب محاسبه و

 :شودمی محاسبه زیر شرح به EMSI بنابراین. کنید ضرب برابر 100 با را نتیجه

𝐸𝑀𝑆𝐼 =
∑(𝑅𝑖𝑟 − �̅�𝑟)(𝑅𝑖𝑣 − �̅�𝑣)

[∑(𝑅𝑖𝑟 − �̅�𝑟)2 ∑(𝑅𝑖𝑣 − �̅�𝑣)2]
1
2

∗ 100;              −100 ≤ 𝐸𝑀𝑆𝐼 ≤ 100  (1)     

: 𝑅𝑖𝑟رتبه بازدهی روزانه ورقه بهادارi     

 𝑅𝑖𝑣: رتبه نوسان تاریخی ورقه بهادارi 

: �̅�𝑟 بازدهیبندی رتبهمیانگین 

تاریخی نوسانبندی رتبهمیانگین :  �̅�𝑣 

                                                           
3 overcompensation 
4 Equity Market Sentiment Index 
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سوم،  سته طبقه پنجدر  EMSIمقادیر به طور مر سک، 10تا  -10شود. برای مقادیر بین بندی مید سبت به ری + بازار را خنثی ن

 اند.گریز تلقی کردهآن را کامال ریسببک -30گریز، و برای مقادیر کمتر از آن را نسبببتا ریسببک -30تا  -10برای مقادیر بین 

پذیر + بیشتر باشد، کامال ریسک30+ باشد، بازار نسبتا ریسک پذیر، و اگر شاخص از 30+ تا 10بین  EMSIطور مشابه، اگر به

 شود.در نظر گرفته می

 EMSI(: محدوده 2جدول)

EMSI همحدود  طبقه بندی 

گریزبسیار ریسک و کمتر -30  

گریزنسبتا ریسک -10تا -30  

 ریسک خنثی +10تا  -10

پذیرسکینسبتا ر +30+ تا 10  

پذیربسیار ریسک + و بیشتر30  

 

در بازار سرمایه ایران  1398سال ابتدایی  ماهه 10در بازه زمانی بازار سرمایه است که ای از شاخص احساسات دار زیر نمونهنمو

. است( TEDPIXبهادار تهران )سهم موجود در شاخص بورس اوراق  331های مبنای محاسبات آن دادهمحاسبه شده است. 

 روزه سهام در شاخص احساسات استفاده شده است. 50همچنین از بازده روزانه و واریانس 
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به صورت نسبی منفی باالیی را تجربه کرده که نشاندهنده افزایش ریسک گریزی 1398برای نمونه، این شاخص در مهرماه 

در  EMSIدامنه نوسان شاخص احساسات  مشخص است نیز در نمودار فوقهمانطور که  سرمایهگذاران در بازار بوده است. 

 . محدودیت دامنه نوسان قیمت سهام که علت آن وجود محدودیت دامنه نوسان برای سهام است محدود بودهبازار سرمایه ایران 

و از این رو، بازنگری در مقادیر  شود همبستگی بین رتبه بازده و رتبه واریانس تاریخی آن مثبت یا منفی کامل نباشدباعث می

 رسد. ( ضروری به نظر می2تعیین شده در جدول )

 

 نتیجه گیری -5

کند و تمایالت بازار را برای پذیرش های در دسترس عموم مانند بازده و واریانس سهام استفاده میاز داده EMSIشاخص 

بینی توان به عنوان ابزاری در جهت پیشاحساسات را میکند. شاخص گیری میهای ذاتی در یک زمان مشخص اندازهریسک

به عنوان یک  گذرانبه احساسات سرمایه گذاران بایدروند کلی بازار در روزهای آینده دانست. از این رو تحلیلگران و سرمایه

 کننده تغییرات در بازار سرمایه توجه کنند.تعیینعامل 

 

 


