
 

 

 مالی علوم ای دررفتار توده

 مریم شبانتهیه کننده: 



 1   رفتار توده ای در مالی                 

 

 مقدمه  -1

هتی ماتنی بر گذارا  بر ارات  ئزیک  و ئلیا ک شارد ه  رارمتدر برخی از مفروضات  و ماتیی ئوررک  بات  می

هنند. ب  عاتر  دکگر ئصایایت  متترر  گاری پرداخت  و عییکرد خرکش را بر آ  بنت میعقالیات خرکش ب  ئصایا 

ی  دهند  ی عییکرد و ئصایایت  دکگرا  ارات. امت مهاتهدا  یهات از اطالعت  شاصصایت ئصاتدوی و ملاتق  از یلر 

ر مفروضاات  مذهرر و عییکرد وای ی در ابیارهتی مت ی اراات. برای بررراای مرضاارعتئی از اک  وجرد اختالوتئی د

گذارا  در  گاری رارمتک ی ئصایا ای بت عنرا  مت ی روتتری ب  وجرد آمد ه  ب  برررای روتتر و یلر درات ت رشات 

 پردازد.بتزارهتی مت ی می

عنرا  مثتل گذارد. ب گذار ئترار میهتی مه  روتتری ارات ه  بر ئصایا  رارمتک ککی از ئررش   1ایروتتر ئرد 

گذارا  وردی  پذکر و راارمتک گذارا  رکلاا اک . راارمتک برد  2ای پس از ئرهاد  حاتب اکنتریتشااتهد روتتر ئرد 

ای عتم  روتتر ئرد   2008ید. راتل گذاری ییردهتی اکنتریتی رارمتک بدو  اطیانت ت مات غ هنگفتی را در شارهت

هنند ه   گرا  رمی ارزهتت بات  میاصاایی ایفزتر حاتب ملااک  و ملااتدال  برد. هیرنا  در حتل حتضاار ئلیا 

بنت شاد   3ی بتزار هترای هالراا  برارات  ورضاا پدکد  مهاتبهی میک  ارات در اک  بتزار ائفتب باتوتد. ییرک 

هت و اوراب بهتدار در هر هنند  اصایی یایت ئیت  داراکیاطالعت  مرجرد ئ اا هند ه   ارات. اک  ورضاا  بات  می

مدل بتزار هترا ب  چت ش ههاااد  شااد و در یتاز  منزر ب     1980ی   لی  از زمت  اراات. ئقرکات در اوارااه ده 

هتررهاتی  هاتی روتاتریت واتهاتی روتاتری ارااات. اک  ئررش ظهرر مات ی روتاتری گردکاد. روتاتر جی ی یرعی از ئررش 

هتی روتتری عی  روتترهتی غارمنطقی و گذارد. ئررش گذارا  ارر میهتی رااارمتک هیگرا هلاااتند ه  برئصااایا 

 هنند.گذارا  ب  طرر منطقی اشتات  میدهد ررمتک گذارا  ارت و یهت  میغارعقالکی ررمتک 

 ای تعاریف رفتار توده -2

ئرا  وجرد هیالاااتگی در با  وار را میطرر هیی روتتر ئرد ب ای ئ ترکف مصتیفی وجرد دارد.  برای روتتر ئرد 

گذارا  راهت  مهاتبهی را در ک  جهت ککلات  گذارا  ئ رکف هرد. ا ات  اک  ه  ک  گرو  از رارمتک روتتر رارمتک 

د.  ایهت ئلت ئترار دکگرا  یرار گروت طی ک  دور  زمتیی ککلاات  م تمی  هنندت  یومت ب  م نتی اک  یالاات ه  آ 

طرر ملاااتق  از ککدکگر ئلت ئترار اطالعت  کت عتم  مهاااترهی یرار داریدت گذارا  ب حتی هنگتمی ه  رااارمتک 

 
1 Herding behavioral 
2 Dotcom Bubble 

3 Efficient-Markets Hypothesis (EMH) 
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ئری از روتتر گروهی اک  هلات ه   آکد. بنتبراک  ک  ئ رکف ملدودئراید برجرد  آگتهتی  می وای ی و یتم تمال  غار

 گذارا  ئیرهی ییرد.ررمتک  ئنهت بتکد بر روی هیالتگی م تمال  حتص  از ئ تم  با 

گذارا  و هتی مت ی گلاترد ت ئرد  ئادک  ب  عاترئی ئلقارآمای در ورهن   دت  مت ی شد. ررمتک پس از بلرا 

شرید ه  بدو  اطالعت  هتوی و درک رکل  و پتداش هتکی ب  ئصرکر ههاد  میهت ب  صرر  ئرد مدکرا  صاندوب

ئر ورار ی یت امنی ب  رایت مراضاا ام هنند و بت او ا  یهاتی رهت میماتدال  ب  رایت م تمال  پر رکلا ت ح

هند و ای ئرراه و تال  بتزارت یرراتیت  و عد  رات  در بتزار را ئهادکد میدهد روتتر ئرد هنند. شاراهد یهات  میمی

 دهد.هتی مت ی را اویاکش میشکنندگی رالت 

گذارایی ه  ب  دیاتل حداهثر ییرد  رارد ک  چرا رارمتک ییتکد در خصار  اکناک  امر راراالئی را مطر  می  

دهند؟  طرر هییمت  و ب  صارر  ه  و باش روتتر مهاتبهی یهات  میهلاتند و بت وجرد مزیرع  اطالعت  ککلات  ب 

 آکت چنا  روتتریت بصهی از یی  بتزار در بتزارهتی یلاتت شفتف ارت کت در یتاز  رتکر عرام ؟  

هت یرار گارد. ب  طرر ئترار آ ئقیاد از دکگرا ت بتکد از ایدامت  راتکرک  آگت  برد  و ئلتگذار برای  ک  رارمتک 

گذارا  و گذاری را ب  ئا ات از راتکر رارمتک ئرا  اصاطال  ئرد  را ب  اورادی یلاات داد ه  ک  رارمتک هیی می

گذارا  ئصااایایی برای متک ه  درکتبند راااتکر راااردهند. امت زمتییهت ایزت  میبدو  دایلااات  ئصااایایت  آ 

هت بت مطیا شاد  از اکنک  ه  آ هنند. ب  هیا  ئرئابت زمتییگذاری یییهت یای رارمتک گذارا  یداریدت آ رارمتک 

دهند  گذاری ئداار میگذاری ب  ایزت  رارمتک گذاری داریدت ئصایایت  خرد را از عد  رارمتک دکگرا  یصاد رارمتک 

 ید.شرواری میو گروتتر ئرد 

ی گذاری پس از مهاتهد ت ئصایا  خرد را برای رارمتک 4گذار طت ب حداهثر راردغت ات ب  چند د ا  رارمتک 

گذاری بدایند هند دکگرا  میک  اطالعتئی در خصاار  بتزد  راارمتک دهد. اول اکنک  او وکر میدکگرا  ئداار می

هتی اکزتد شاااد  راااتزد. دوما  د ا  ک نی ایگای هت اک  اطالعت  را آشاااکتر میهتی آ داید و و ت اته  او ییی

گذاری  هتکی ه  ب  ییتکندگی از دکگرا  ررمتک ئرره ییت  پتداش و درتییدت ه  ا ات  در خصر  مدکرا  صندوب

هنندت مطر  ارات. رارما  د ا  برای ئقیادت اک  ارات ه  اوراد میک  ارات  ائت ئیتک  ب  ئقیاد دکگرا  داشات   می

 بتشند.

هتکی گذارا  از جیی  مدلوار در مات  مدکرا  و راارمتک گاری روتتر ئرد   مات  بررراای و آزمر  شااک در اک

پردازد.  هنندگت  در بتزار رارمتک  میگذاری ئرراه مهاترهتارات ه  ب  برررای و چگریگی اخذ ئصایایت  رارمتک 

 
4 profit/utility-maximizing 
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هت و بانیرت ه  منزر ب  یتدکد  گروت  پاشگذارا  در بتزاروتتر ئرد  وار عاتر  ارات از آ  درات  از روتتر رارمتک 

 شرد. گذاری ئنهت بر پتک  روتتر ه  بتزار میعقتکد خرد در رابط  بت یایت رهت  و اخذ ئصیایت  ررمتک 

یای یاتزمند  ئرا  در مُد و پاروی از روتترهتی زودگذر مهاتهد  ییرد. حتی ئصایایت  راتد وار را میروتتر ئرد 

ای در بتزار اک  اعتقتد وکژ  در مات  ایتصتددایت  و اوراد حرو   هت ارت. ب ررد چگریگی ایزت  آ دیت و ئلقاق در م

گارید. ب  یلری ه  اک  گذارا  یرار میئترار ئصاایایت  رااتکر راارمتک گذارا  ئلتغت ب وجرد دارد ه  راارمتک 

ئراید ب  طرر بت قر  هیگتیی و وار میوتتر ئرد ی مت یت رشااارد. در حرز یتماد  می  "  5ارر او ا  گرو  "ئترارگذاری  

 عیرمی بتشد.

ئرک   وار را در هییوار ارائ  ییرد. ب  بات  دکگر روتتر ئرد ئرا  ئ رکف دیاقی از روتتر ئرد بت اک  وجرد هنرز ییی

اهثر    ئرا  با  عنرا  ا گرهاتی روتاتری ئ رکف ییرد ها  در ماات  اوراد مصتیف شاااتکا ارااات. چناتیرا حات ات می

ئراید ئنهت یتشاای از ورود اطالعت  مرئاطی  ییتکندت اک  امر می "  6رااهت  پُرئقتضاات  "گذارا  ایدا  ب  خرکد راارمتک 

وار ه  مررد بررری و ئرج   گذارا  شد  ارت. در عرض منطق روتتر ئرد بتشد ه  ملتقال منزر ب  واهنش ررمتک 

اوراد  ی  گاری اشتاتهی را ب  طرر رالتیتئا  ب  هی ه  وردی یتدر ارت ئصیا گاردت عاتر  ارت از آ یرار می

هاتکی مثا  حااتبت روتاتر زودگاذر و ئداارا   وار ارئاات  ئنگاتئنگی بات پادکاد منتقا  ییاتکاد. در اک  حات اتت روتاتر ئرد 

 یتپتکدار بدو  ورود هرگری  اطالعت  جدکد دارد.

 بندی رفتار توده ای طبقه  -3

 واری آگاهانه و نا آگاهانه:  توده -1-3

واری  گذارا  اراات. اک  امر یاتکد بت ئرد اری از ئصاایایت  رااتکر راارمتک بردگر هپیبات   7واری آگتهتی ئرد 

شارید و اطالعت  مهاتبهی دارید و رو میگاری مهاتبهی روب ه  گروهی بت ملاوی  ئصایا ت ک نی زمتیی8یتآگتهتی 

ی هتراکی در  دهند ای یهت واری غارئ یدیییتکندت ککلت  گروت  شرد. چنا  ئرد یهتکتت ئصیا  مهتبهی اخذ می

ه  یرخ بهر  بتال دهند  هتراکی یالااات. برای ییری  زمتییواری آگتهتی   یومت یهااات ه  ئرد بتزار اراااتت در حت ی

ئراید رخ  هتی آگتهتی  و یت آگتهتی  میشااردت ئرد ئری میگذاری بت جذابات ه رود و رااهت  ئادک  ب  راارمتک می

داری  ئری از راهت  را در پرئفری خرد یگ   ارات بصراهند درصاد ه گذارا  ئلت اک  شاراکه میکدهد. رارمتک 

 
5 First Order Effect 
6 Hot stocks   

7 Intentional herding 
8 Spurious herding 
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ی گذارا  ئصایا  خردشات  را پس از مهاتهد واری آگتهتی  یالاتت زکرا رارمتک ییتکند. اک  برطاق ئ رکف بتال ئرد 

رد واهنش  هت ب  اطالعت  شنتخت  شد  عیرمی ه  هیت  اویاکش در یرخ بهر  باید. در عرض آ دکگرا  ئداار یداد 

 یهت  دادید. 

گذارا  مصتیف یای رخ هتی رارمتک واری یت آگتهتی  میک  ارات در صارر  متفتو  برد  مزیرع  ورصاتئرد 

راارمتک  گذارا  خترجی.   Fگذارا  داخیی و  راارمتک   Dگذار وجرد دارید؛ گرو   دهد. ورض هناد دو گرو  راارمتک 

هنند. اوراد  گذاری می) بتزار اوراب یرضاا  داخییو راارمتک   dBبتزار رااهت  داخییو و   (  dSئنهت در    Dاوراد گرو   

) بتزار راهت  و بتزار اوراب یرضا    fBو    fS ی داخیی درگذاری در بتزار راهت  و اوراب یرضا عالو  بر رارمتک   Fگرو   

هت ایتیترا  در مررد بتزد  شرهتهنند. اگر یرخ بهر  ههرر خترجی هتهش کتبد و کت  گذاری میخترجیو یای ررمتک 

را در پرئفری خرد اویاکش دهند و اک  دو اوراب بهتدار  d,Sd B میک  ارات  Fگذارا  گرو   بدبانتی  بتشادت رارمتک 

مرجاب ئرد      D مرجاب ئرد  خرکاد و گرو   Fدر باتزارهاتی داخیی گرو   خرکاداری ییاتکناد. بناتبراک    Dرا از گرو 

ئترار ایدامت  رااتکر ئصاایایت  ایفرادی اراات و ئلت F , D گذارا  گرو متک شاارید. ئصاایایت  رااروروش می

 گذارا  یرار یگروت  ارت و روتتری هترا ارت. ررمتک 

شاردت بیک  گذارا  در بتزارهتی مت ی هیاها  ب  عنرا  روتتر غارعقالکی در ییر گروت  یییروتتر گروهی رارمتک 

گذارا  مصتص بتزارهتی غار هترا ای رارمتک کی دکد  شارد. روتتر ئرد میک  ارات چنا  روتتری در با  اوراد عقال

واری عقالکی در هر باتزاری میک  ارااات بروز هناد. بناتبراک  در اداما  با  دو دکادگات  روتاتر  یالااات بیکا  روتاتر ئرد 

 پردازک .ای عقالکی و غارعقالکی میئرد 

 واری عقالیی توده  1-1-3

گذارا  از ئصاایایت  دکگرا  برای حف  ئراید بدک  صاارر  ئ رکف شااردت ئقیاد راارمتک میواری عقالکی  ئرد 

وار عقالکی  گاری روتتر ئرد گذارا  دکگر. دالئ  احتیت ی شااک منتوا و حفتظت از شااهر  خرد در مات  راارمتک 

 اید از:عاتر 

ئرا  ارائ  ییردت شاتکد زیزار   ری ه  میئرک  ئفلااای: پتک 9ای ماتنی بر ا گرهتی زیزار  اطالعتئیروتترئرد  •

هتی اطالعتئی م روی گردکد. زیزار   و1996)  11و و دِوِیر و و چ2000)  10اطالعتئی بتشااد ه  ئررااه بارتیدیی

ی اطالعتئیت اطالعت  خرد را از ایدامت  هتی ک  زیزار حتهی از آ  اراات ه  اوراد حتضاار در آخرک  حیق 

 
9 Informational learning or cascades 
10 Bikhchandani 

11 Devenow & Welch 
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آورید و ب  د صرا  ئصایا  ب  یتدکد  گروت  اطالعت  خرد و ئا ات از درات میهتی پاهاا  خرد باوراد حیق 

واری  هنندت زکرا بر اک  بتورید ه  دکگرا  از اطالعت  ارزشیندی مطیا هلتند. ا گری اصیی زیزار دکگرا  می

باتشااادت یاتبا  هات  اطالعاتئیت زماتیی هاتربرد دارد ها  ایادامات  دکگرا ت با  جاتی اکنکا  اطالعات  مصتص با  خرد آ 

گذار بت اطالعت  شاصصای منفی در مررد ک  راه  میک  مهاتهد  برای عیر  یای ارات. برای مثتل ک  رارمتک 

گذار یا  از خرد بتشاد. در وایا  ه  وی شاتهد خرکد را  رارمتک شار  آ ارات ئلت ئترار یرار گاردت ا ات  ب 

و برخرردار بتشاند. بت اک  وجرد حتی اگر  خرکدارا  یایی میک  ارات از اطالعت  خصارصای باهاتری یلاات ب  ا

جت ه  اطالعت  مثات  گذارا  بدایند ه  چنا  ئصاایایت  خرکدی هاچ بتر اطالعتئی یداردت امت از آ راارمتک 

 ییتکند.گذارا  یایی عی  میررمتک  دکگری یدارید مهتب 

دهد زمتیی : اک  ا گر یهت  می12مدکر )ملات   ییتکندگیو-ای ماتنی بر حلا  شاهر  کت ا گری مت  روتتر ئرد  •

گاریدت در چنا  شاراکطی مدکرا  م تقدید اگر  ه  بتزارهت از  لتظ هتراکی اطالعتئیت در راط  ضا افی یرار می

منیرر  رود. بنتبراک  ب هت از با  میگذارا  ارئات  یداشاات  بتشاادت اعتاتر آ هت بت رااتکر راارمتک ئصاایایت  آ 

دهند مطتبق بت جیا روتتر هنند. یگرایی برای شاد  و حلا  شاهر    میهلاب شاهر  و حف  اعتاترت ئرجا

دهد. عقاد  اصاایی در  م یرال در یتاز  عد  اطیانت  در خصاار  ئرایتکی کت مهتر  ک  مدکر خت  رخ می

گذاری کت مهتری او در مررد ئرایتکی بات  شد ه  اگر ک  مدکر ررمتک   13اک  مررد ئرراه شتروهتا  و ارتا 

گذاری و عد  ایتصتب بهترک  راه  دچتر عد  اطیانت  شارد. پاروی او از راتکر متصصاصات  رارمتک   او برای

شرد. بنتبراک  اگر رتکر متصصصت   گاری ابهت  میاش جهت ادار  پرئفری راب شک اطیانت  در مررد ئرایتکی

 گذاری در وض ات مهتبهی بتشندت ئرد  ئهکا  خراهد شد. ررمتک 

مدکر بتشاد زکرا م یرال -ئراید یتشای از مرضارعت  مرئاه بت ملات   مت  وار عقالکی میرد گاری روتتر ئشاک  •

  14شااارد. مررکهت ایزت  میهت و ی  عییکرد مطیق آ ارزکتبی عییکرد مدکرا  بر ارااات  عییکرد یلاااای آ 

د بیک  بت هتی آ  صان ت ارئاتطی یدارهت و شاکلاتو یهات  داد حلا  شاهر  مدکرا  برئر بت یتئرایی1989)

وارت حکتکت از آ  دارد  عییکرد ضا اف شارهتی دکگر در هیت  صان ت مرئاه ارات. چنا  ا گرهتی روتتر ئرد 

یلری ه  ب  طرر هتم  اطالعت  شااصصاای  دهندت ب ه  هر ک  از مدکرا  ئقیاد از دکگر مدکرا  را ئرجا  می

 یتکند.شت  اجتنتب یگارید ئت از آشکتر شد  یتئراییخرد را یتدکد  می

 
12 Reputational herding 
13 Scharfstein and Stein 

14 Mork  
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ئراید ب   : اوکترت احلاترات  و ایدامت  اوراد می15ای ماتنی بر یتتکج یتب  مهاتهد  ئصایایت  دکگرا روتتر ئرد  •

ئراید بر طرر مثتل اویاکش عرضاا  و ئقتضااتی ک  رااه  میئترار اوراد دکگر یرار گارد. ب طرکق مصتیف ئلت

در    16هتگذارا  ب  بتی  جهت برداشات راپرد راپرد گذار بتشاد. هزر  هییمت  گذارا  اررروی عییکرد رارمتک 

ای ارات. ئتهنر  مرارد  گذارا  ک  ییری  از روتتر ئرد زمت  مهاتهد  ایزت  هیا  عی  ئرراه راتکر راپرد 

گذارا  مهاتهد  شاد  ارات. دو  مت ددی در خصار  هرا  عیرمی از ییت  بتیکی و هزر  هییمت  راپرد 

و مررد برررای یرار 1983)  17هت ئرراه داکان  و داکیرید گذارا  ب  بتی ی بترز هزر  هییمت  راپرد یتاز 

هت ئررااه رااتکر هتی طرالیی ئهااکا  شااد  مقتب  بتی ئرایند صاافگذارا  میگروت  اراات؛ اوال راارمتک 

مد  هتی بیند هت در پروژ ه  بتی هت عی  هنند. دو  زمتییگذارا  را مهاااتهد  ییرد  و مهاااتب  آ رااارمتک 

هتی خرد دچتر مهاک  گذارا  برای درکتوت راپرد گذاری هرد  بتشاندت ب  د ا  هزر  هییمت  راپرد  رارمتک

گذارا  جهت شاااریدت در یتاز  آخرک  راااپرد گردید و احتیتال بت مهاااک  یقدکنگی مراج  مییقدکنگی می

 ی خردت میک  ارت درت خت ی از بتی  برگردید.برداشت رپرد 

گذاری وابلات  ب  عییکرد : اگر حقرب و دراتیید ک  مدکر رارمتک 18حقرب و دراتیید  روتتر ئرد  ای ماتنی بر •

هتی مدکر و ئهااکا  پرئفری غار روت  ایگای او در مقتکلاا  بت رااتکر مدکرا  بتشاادت اک  ملاات   مرجب از با 

ئصایایت  راتکر مدکرا   هت ب   شارد. مدکرا  م تقدید خلاتر  آ ای میگردد و منزر ب  روتتر ئرد بهان  می

 ای گر  خررد  ارت.حرو 

 واری غیرعقالییتوده -2-1-3

شارد و یقش عرام  را در ئقیاد و پاروی هرهررای  و گذارا  ئیرهی میدر اک  مررد بر روی روایهانترای رارمتک 

اوتاد ها   میای غارعقالکی زماتیی ائفاتب  دهاد. بناتبراک  روتاتر ئرد یاتدکاد  گروت  دالکا  منطقی یهاااات  می

گاذارا  بات اطالعات  یاتهاتوی و ارزکاتبی یاتهاتوی از رکلااا ت اطالعات  یایی خرد غاتوا  شاااد  و از راااتکر رااارماتکا 

 هنند.گذارا  ئقیاد میررمتک 

هتی  گذارا  برای خرکد و وروش رااهت  بر اراات  بتزد ارااترائژی مرمنتر  کت بتزخررد مثاتت ئیتک  راارمتک   

ی وار ئلت ورضاا و. اک  یرع روتتر ئرد 20و وروش بتزیدگت   19 نی خرکد بریدگت دهد)کگذشات  راه  را یهات  می

هنند  ئیتمی اطالعت  هتی بتزار من کسشارد یایتی بتزار هترا ورض میبتزار هترا عقالکی یالاتت زکرا در ورضاا 

 
15 Payoff Externalities Models    
16 Bank Runs 
17 Dybving & Diamond 

18 Compensation 
19 winners 
20 loser 
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  بافیاکد. ا ات  از ئراید ئداارا  یایت را ئهاادکد هنند و بر یررااتیتهتکی میمرجرد هلااتند. چنا  ارااترائژی

گار اراتت از اک  هنندگت  در بتزار ویتجتکی ه  درک هتم  اطالعت  جدکد و عی  بر ارات  آ  برای مهاترهتآ 

هاتی گاریاد؛ بناتبراک  اراااترائژیهاتی باتزار اطالعات  جادکاد را ئنهات در طرل زمات  با  طرر هاتما  در بر میرو یایات

ئرایند در حتل هنندت میهتکی را دیاتل میو تالیی ه  چنا  اراترائژیبتزخررد مثات میک  ارات عقالکی بتشاد و  

 برداری از رات  بتزدهی در طی ک  دور  زمتیی دکد  شرید.بهر 

 ای در بازارهای مالی تحقیقات انجام شده پیرامون رفتار توده -4

 بورس کال  -1-4

ارر ئداارا  یرخ   2020ایزت  شاد  ارات. در راتل ای در بتزارهتی هتال مطت  ت  ملدودی در برررای روتتر ئرد 

ای در برر  هتال )صاان ت ایرژیت وییا  صاان تیت  ارزت بتزار رااهت  اکت ت متلد  و یایت یفت بر روی روتتر ئرد 

دهد  وییا  گرایاهتت غال  و مراد غذاکیو در ک  چترچرب زمتیی متدار مررد بررراای یرار گروت. یتتکج یهاات  می

ی  ئاترار یرار دهاد. هیرنا  در کا  دور  ای بصش ایرژی را ئلاتئرایاد روتاتر ئرد یفات می  ها  یرراااتیات  یایات

ئراید  ای میئرا  گفت روتتر ئرد طرر هیی میای بصش وییا  اررگذار اراات. ب ملدودت یرخ ارز بر روی روتتر ئرد 

گارد. درک بهتر روتتر صاای  میروی یررااتیت  یایت هتالهت اررگذار بتشااد و گتهی اویت  یایت از ارزش  ائی وت

هند ئت از ئترار اک  روتتر ی ییترئی هی  میگذارا  در ایزت  وظاف ی آ  ب  راترتهنند ای و عرام  ئ اا ئرد 

 و عرایب آ  جیرگاری هنند.

 گذاری مشترکصندوق سرمایه -2-4

شاصصااتی مدکرا  مررد برررای یرار هتی  گذاریت وکژگیهتی رارمتک ای و صاندوبی روتتر ئرد در برررای رابط 

هت در راهت  بیر  یلاات ب   ای صاندوبهت روتتر ئرد ی دور گروت  ارات. در ئلقاقی یهات  داد  شاد ه  در هی 

ای ارات. عییکرد مدکرایی ه  ب  صارر  ئزربگی د ا  اصایی روتتر ئرد راهت  هرچ  و مترراه باهاتر ارات. بی

ی مثات و ملاتقایی با  شارد. امت هاچ رابط ای مصت  میراه روتتر ئرد هنند ئرهت را مدکرکت میو تل صاندوب

هتکی ه  مطتبق بت ای و عییکرد صاندوب وجرد یدارد. طی ئلقاقت  ایزت  شاد ت مهاصص شاد ه  صاندوبروتتر ئرد 

ی هلااب  برید امت بتزدهی غارعتدهنندت اگرچ  از اک  روتتر راارد میهنند و کت جیا را هداکت میجیا م تمی  می

  هنند.ییی
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 بازار سرمایه -3-4

ای و یرراتیت  ی روتتر ئرد ایداز خت  شارهت و بصش صان تت ب  رابط ئلقاقت  دکگری بت هدف برررای چها 

هتی  هتی ک  صان ت یلاات ب  شارهتای ب  د ا  ایتهاتر اطالعت  در شارهتپردازد. روتتر ئرد خت  هر راه  می

 دهند.گاری یرار میرا  ئنهت اطالعت  هیت  صن ت را مانتی ئصیا گذاکتبد و ررمتک دکگر اویاکش می

و ایزت  شاد. 2019) 21گذارا  بر روتتر جی ی ئرراه وایای و یتهیری ئترار ئیتکال  رارمتک مطت  تئی در حرز 

تک  هت از ر  روش درمتیی خیق و خر خنثیت مثات و منفی ارتفتد  هردید و درکتوتند ه  خیق و خر بر روی ئیآ 

بانی یایت راهت  و ئیتک  اوراد برای ئطااق خرد و هیگراکی ب  رایت ب  روتتر جی ی اررگذار ارات. مرضارع پاش

گذارا  بت خیق و واری اراات. یتتکج ئلقاقت  یهاات  دادت ئیتک   ب  روتتر جی ی راارمتک گر ئرد اوراد دکگرت بات 

 منفی باهتر ارت.گذارا  بت خیق و خری مثات و خری خنثی یلات ب  ررمتک 

 رمز ارزها  -4-4

هتی اخار مطت  ت  زکتدی ب  برررااای ارر روتتر جی ی بر رمی ارزهت پرداخت  شاااد  ارااات. برای ییری  راااتل

ئت   2011هرک  را از راتل  و ایزت  شاد ه  روتتر جی ی و ارر ئیتک  بات2019) 22پژوههای ئرراه هترکتیتر و راتبرئر

ای مطتبق بت هت بت ارااتفتد  از مدل پراهندگی بتزد ت یهاات  دادید ه  روتتر ئرد مررد مطت    یرار دادید. آ   2013

هند ه   یومت اصااارل ای اویاکش )هتهشو پادا میهند. بت اویاکش )هتهشو یایتت روتتر ئرد روید بتزار حرهت می

 هند.آ  را بات  ییی

 ای گیری رفتار تودهرویکردهای اندازه -5

شارد. روککرد هیی هالراا  متیند: ای ب  دو درات  هیی و هافی ئقلاا  میگاری روتتر ئرد روککردهتی ایداز 

CHHS  23تLSV  ای مربر  ب   اید. پرهتربردئرک  م اتر روتتر ئرد ه  شاتم  ئلیا  آمتری و ارزش عددیLSV  

ایت بتزخررد مثات م تمال  و ئترار صاندوب بتزیهالاتگی م تف از مت ات  را برای برررای روتتر ئرد   769ارات ه   

گذارا  را برای ئزیا در ک  راه  دهد. اک  م اتر ماتیگا  ئیتک  رارمتک آ  بر یایت راهت  مررد مطت    یرار می

 زید. خت  را ئصیا  می

 
21 Filiz & Nahmer 
22 Haryanto & Subroto  

23 Lakonishok, Shleifer and Vishny 
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هرد  هاتکی را برای پااداهناد. برخی یرکلااانادگات  روش هاتی غارآماتری پاادا میروککرد هافیت کا  ا گر در داد 

هنناد و ئاترار  گاذارا  پاادا میهاتی دکگر در ماات  رااارماتکا منیرر کاتوت  روتاتر جی ی و ئررش هاتی او اا  با داد 

ئرک  روش برای گذارا  منتراابهنند. ئ تم  ملااتقا  بت راارمتک گذارا  را بررراای میبر روتتر راارمتک   هتئررش 

گذارا  را جلاتزر هتی روایهانتختی رارمتک هتی روتتریت یگرش جت ه  رارگاریهترات. از آ ئزیک  و ئلیا  آ 

هت از طرکق آوری داد را  اراات. جیاگذای درویی راارمتک ی ایگای دهند هتی او ا  باهااتر یهاات هندت داد می

ئراید ئ رکف  طرر واضاا  میهتراات. رااراال  ئلقاق ب ئرک  روش ئرک  و بدو  ئررش یتم  ککی از ملاربپررااش

هت وجرد  هیکن  هلاتند و امکت  دراتررای ب  داد هت راتد  و ه هتی اراتتیدارد را ارائ  دهد. اک  روش شارد و داد 

شانتختی از شانتختی و جی اتمررد مرئاه بت اراتفتد  از مطت    روا   63یتم  شاتم   دارد. برای ییری  ک  پرراش

ایت گرکی از زکات ت حلاااتباداری  هنی و ئصااایایات  وردی در برر  ئریس یهااات  دادت ارر ییاتکنادگیتروتاتر ئرد 

الات امت ئلت گذارا  هتمال منطقی ی. ئصایایت  رارمتک گذار اراتگذارا  ارر نگرایدازی بر ئصایایت  رارمتک 

 9ای متهاک  از  یتم ای از طرکق ئهرا  پرراششارد. مطت   هتی روایهانتختی مت ی روتتری برررای میرارگاری

گذارا   ای بر ئصیایت  ررمتک منیرر بررری ئترار متدارهتی بتزار و روتتر ئرد ایت ب آکت  در مررد ئترار روتتر ئرد 

گاذار   ای ئاترار مثاتی بر ئصااایا  رااارماتکا ارهاتی باتزار و روتاتر ئرد در برر  اوراب بهاتدار ایزات  گردکاد. متد

ای اراتفتد  شاد. شاراهد یتب  ئرجهی از ئترار مثات گذارید. برای اک  منیرر از روش حدای  مرب ت  دو مرحی می

گاذارا  کاتوات شاااد. یتاتکج یهااات  داد  از حاد در ئصااایایات  رااارماتکا ای و اعتیاتد با  یفس باشارر روتاتر ئرد 

گذارا  و تل از ئررش اعتیتد ب  یفس باش از حد ای و رااارمتک گذارا  منف   از رااارگاری روتتر ئرد رااارمتک 

 برخرردارید.

 ای گیری رفتار تودهعوامل شکل -6

ای برای اهداف ییترئی بلااتر مه  ارات. بت اک  حتل ئهاصاص یرع روتتر عیت بروز و ئهاصاص ایراع روتتر ئرد 

گذارا  اررگذار بتشد و د ا  گاری ررمتک ی یالت زکرا ئ دادی از عرام  میک  ارت در ئصیا اای هتر راتد ئرد 

 اصیی آ  یتب  ئهصاص یالت.

ای  بندی رااهت  براراات  رااتکیت ب  بررراای روتتر ئرد بت ارااتفتد  از طاق   25: الهریاهاارک24ایداز  شاارهت •

ای در راااهات  هرچا  باهاااتر بروز هناد. در حقاقات  رود راااط  باتالئری از روتاتر ئرد پردازد. ایتیاتر میمی

 
24 Size   25 Lakonishok 
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هتی بیر ت از شااد  هتی هرچ  یلااات ب  شاارهتواری در شاارهتو یهاات  داد ئرد 1992الهریاهاارک )

 ارت. باهتری برخرردار

ئر بات روتاتر  گر هافاات بهتر اطالعات  ارااات. حز  م اتمال  ه : حز  م اتمال  باتالئر باات 26حز  م اتمال  •

 ای باهتر در ارئات  ارت.ئرد 

طرر مثاتل شااارد با مییاتآگاتهاتیا   واری  : باتزخررد مثااتت رااااگنات ی راکج ها  منزر با  ئرد 27باتزخررد م اتمال  •

 یتآگتهتی  ارت.واری ارترائژی مرمنتر  یرعی ئرد 

گاری و درحتل ئررا   کتوت : بتزار چا  بیرگترک  بتزار یرظهرر جهت ت ککی از عرام  شاک   28بتزارهتی یرظهرر •

گذارا  یهتدی و دراتررای ملدود ب  اطالعت  وای ی رااب ای رارمتک ای اراتت بنتبراک  دایش حرو روتتر ئرد 

 نند.را دیاتل ه 29گذارا  یهتدیشرد اوراد ررمتک می

گذارا   ای ررمتک گرا  راب اویاکش روتتر ئرد دهدت اویاکش ئ داد ئلیا : شراهد یهت  می30ملاه اطالعتئی •

 شرد.می

ای  شارد ه  روتتر ئرد  گذاری یتشای مییرراتیت  زکتد: یرراتیت  بتزارهت از یرراتیت  احلاترات  و اعتقتدا  رارمتک  •

 شرد.ای مییتپتکداری بتزار مد  زکتدی طرل بکهدت منزر ب  روتتر ئرد گارد. اگر یررتیت  و را در بر می

 شرد. بتزا  میای رفت : اوق زمتیی هرئت  مد  و یلات گردش مت ی بتالئر راب اکزتد روتتر ئرد 31رفت  بتزا  •

بنتبراک    ایدترو ئصایا  دکگرا رکلا  بتزار باهاتر دیات  هتی پرگذارا  در زمت رکلا  راالاتیتئا : رارمتک  •

 ای ارت.گاری روتتر ئرد رکل  رالتیتئا  ککی دکگر از عرام  شک 

ی جهتییت هتی گلااترد ای ب  وکژ  پس از بلرا : روتتر ئرد 32گاری حاتب یایتیهتی جهتیی و شااک بلرا  •

حتی هند و  ای یرراتیت  شاراکه بلرایی را ئهادکد میهنند روتتر ئرد گلاترش کتوت  ارات. ملققت  ادعت می

ای  ی ئترار ملااتقا  یررااتیت  خت  بر روی روتتر ئرد  شاارد. مطت  ت  هیی در حرز راتئی میمنزر ب  بی

 صرر  پذکروت  ارت.

 
26 Trading volume 
27 Feedback trading 
28 Emerging market   
29 Institutional investors 

30 Information environment   
31 Speculation   
32 financial crisis & Price bubble  
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 ایاثرات رفتار توده -7

دهد. ویتی  مت ی را اویاکش میی راااالااات   ای ک  ابیار درویی مت ی ارااات ه  یرراااتیت  و دامن روتتر ئرد 

شااارد. ویتی بصش بیرگی از هات بلاااااتر یاتپاتکادار میهننادت یایات داراکیدر باتزار و ات اات می  33ایگرا  یروا م اتمیا 

گرا   دهندت حتی وجرد ئ داد هیی از م تمی گذارا  رااه  رتبتی از ررو  خرد را ب  رااهت  اختصاات  میراارمتک 

تیت  در بتزارهتی شافتف باهاتر شارد. مطت  ت  یهات  داد  اراتت یرراهت میای منزر ب  ئترار زکتد بر روی یایتیرو 

ی راتکر و تال  بتزار را یلاات ب  بتزارهتکی هت و ایدامت  گذشات ئرایند یایتگرا  میارات ک نی جتکی ه  م تمی 

ی منفی دارد.  ی م تمی  رابط ی م کر  و بت ایداز دکگر باهااتر مهااتهد  هنند. یررااتیت  بت حز  م تمال  رابط 

ئر و یررااات  باهاااتر گرا  یتآگت  در حز  پتکا ئر و م تمی در حز  بتالئر و یررااات  ه   گرا  آگت  م یرالم تمی 

هنند. باهااتر مطت  ت  اظهتر دارید اویاکش یررااتیت ت عد  یط ات و ب زاای از یررااتیت  دکگر ارئات  م تمی  می

تقاتر  یایات بر روی روتاتر ای دارد. عالو  بر اک  پژوههاااگرا  زکاتدی با  ئاترار یاتمملاااتقا  و مثاات بات روتاتر ئرد 

ای  ه  روتتر ئرد  هند و دائیی ارااات در حت یای خرکد ب  ههاااف یایت هی  میاید. روتتر ئرد ای پرداخت ئرد 

 
33 Noise Traders 

 یارفتار توده یریگ عوامل شکل -1شکل
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ای در وروش رکلا  شاردت بنتبراک  روتتر ئرد وروش منزر ب  ئلرکف مریت یایت و در عا  حتل چهایگار می

هنندت یایت راهت  در  ای اکزتد میگذارا  برای وروش روتتر ئرد متک یتب  ئرجهی برای رات  مت ی دارد. ویتی رار

ئر از بتزار راااهت  کتبد. اک  یتتکج در بتزار یهتدی یریآ  دور  ب  مایا  یتب  ئرجهی ب  صااارر  مریت هتهش می

رچ  و اوراب ای در وروش ب  وکژ  در اوراب یرضااا  بت بتزد  بتالت اوراب یرضااا  هراتئی روتتر ئرد ارااات. ئترار بی

ای بت بتزار غار یقد ارئات  منفی دارد.  غاریقدشارید  در طی بلرا  مت ی جهتیی اخارا شادکد برد  ارات. روتتر ئرد 

شااریدگی بتزار هتهش کتوت  اراات. یقدکنگی بتزارهت ئررااه شااکتف عرضاا  و ئقتضاات ایت یقد بت وجرد روتتر ئرد 

 دهد. هتی یتمطیرب شرد و در یهتکت یقدکنگی بتزار را هتهش میئراید منزر ب  هیکن شرد و میگاری میایداز 

 راهکارها و پیشنهادات    -8

دهند  هت ئرجا  میبتئرج  ب  اکنک  اوراد م تقدید ه  اطالعتئی وجرد دارد ه  هنرز ب  آ  درترری یداریدت آ  •

ئلیا   وی اراتفتد  و ئزیک لر گذارا  یشارد رارمتک از اهثرکت اوراد پاروی هنند. در اک  راراتت پاهانهتد می

هتت هتی مرجرد در بتزار را ورا بگارید و بت ئلیا  مداو  اطالعت  بر روید ئداارا  یایتاطالعت  ب  روز شرهت

 ا گرهتی عیییت رابط  با  رکل  و بتزد  مررد ایتیتر را ئلیا  هرد  و از آ  ارتفتد  هنند.

راااتزی در اطالعت  و  شااارد شااافتفدهدت بنتبراک  پاهااانهتد میمیای را هتهش  اجتنتب از ابهت  روتتر ئرد  •

گاری ب  اطالعت  گذارا  در زمت  ئصایا راتزی در دراتررای ب  اطالعت  اکزتد شارد ئت اکنک  رارمتک ککلات 

 هتم  درترری داشت  بتشند و اعتیتد ییتکند.

ی الز  را برای  و یتب  اعتیتدت زمان   هنند اید بت اکزتد ک  راالات  ئتکاد ملاورال  و گردایندگت  بتزار مرظف •

هرد   گذارا  را وراه  ییتکند ئت عالو  بر ملدودهتی منطقی از رااری راارمتک ئلقق ا گرهتی عییی و ئلیا 

 گذارا  را اکزتد هنند.ایتیتر ررمتک پذکری و بتزد  مرردی منطقی با  رکل وارت رابط روتتر ئرد 

هتی ورهنگی و مهاصصات  وردی در زمت   پذکریت وکژگیو شانتخت مایا  رکلا گذارا  بتکد بت مطت     رارمتک  •

ی اراترائژی منتراب م تمال ت بترایند از بروز روتتر  ورود و مراح  مصتیف حزارر در بتزار را بلانزند و بت ارائ 

 ای جیرگاری هنند.ئرد 

شاارد اک  اوراد  ای را دارید پاهاانهتد میبت ئرج  ب  اکنک  اوراد ئتز  وارد ب  بتزار راارمتک  باهااترک  روتتر ئرد  •

ی هتوی  هتت ئزرب گذاری را در پرئفری خرد یرار دهند و بت برررای م تمال  اک  صاندوبهتی رارمتک صاندوب

 گذاری هلب هنند.در ئلیا  و ررمتک 
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