
 

 ایهای رفتار تودهمدل
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 1   ایهای رفتار تودهمدل             

 مقدمه  -1

گذاران اساا ا اما عقالنی ساارمای و تصاامیمام  تحلیل  واکثر مبانی تئوریک و مفروضااام ما ی اراساااز ت  ی 

ای تح  عنوان دداا ارای اررسای موضاوعاتی اا ای  یبیل رها  مشااداام ت رای الال  ای  موضاور را نشاان می

گذاران در ااااردای گیری سارمای ا  وجود آماه اسا ا ما ی رف اری ا  اررسای رف ار و نحوه تصامی   1ما ی رف اری

داا داای ماا ی رف ااریف افراد رف اار کاامال عقالیی نااارنااا در ارالی دییر اا ای  ماا ارالی اا ماا  پرداادا درماا ی می

ددنا اا حااکثرسااای مللوای  مورد ان اار ساااگار دایی را ک  ان ام میافراد اع قادام درسا ی دارناف و ی ان اا 

ای  دا رف ار توده  ا یکی اا ای  تورش دا اساذد  آدمی مسا دا اسایاری اا اللاداف انحرافام و ساوگیرینیسا ا 

 الوادی  در ای  تحقیق ا  آن اپرداای ا اس  ک  می

تح  تاثیر یرار گرف   تصاامیمام افراد یک گروه اا رف ار کل گروه و پیروی اا دییران ا  مدنی    ایرف ار توده

ن اطالعام کافی اسا ا مردم  ایف پذیرش ریساک فراوان ااوااون تفکر و تحلیل اسا ا ا  عبارم دییر رف ار توده

کننا و ا  دمی  د یل رف اردای مشااااا  جمز اا الود نشاااان دمواره ارای پذیرف   هاااان در اج مار تالش می

ک  ارالی اا ای  رف ااردا ممک  اسااا  نیرمنلقی ااهااااا ددیل م داادی ااع  پیااای  رف اار  ددنااف در حا یمی

اا جمز اساا ا ا  عنوان مثا  اگر افراد م وج  هااونا ک  اکثر    هااودف یکی اا ای  ددیل پیروی کردنای میتوده

توانا د یلی ارای پیروی اا جمز ااهااا د یل  ا  الریا یک دارایی الاص پیاا کردناف ای  محبوای  می مردم عالی 

 ممک  اساا  افراد ارای ساارمای   فای اساا ا ارای مثا هااودف اح رام ا  افراد حرف دییری ک  ااع  ای  رف ار می

گذاری در ملکف ااون تفکر اا افراد دییر ک  در آن امین  تاصااد دارنا تقلیا کنناا د یل آالری ک  ااع  رف ار 

هااودف دمرنج جماع  هااان اساا  و میل ا  عقد نمانان اا اقی  افراد جامد ف عامل موثر در وجود  ای میتوده

آمواد ک   الرد دنیوی ا  هاما می":  گویا عمومی الود می( در ک ا  ناری   1۹۳۶)  2ای اسا ا جان کین رف ار توده

ا  الاطر حفظ آاروی ان دمرنج جماع  هاویا و هاکسا  ااوریا تا اینک  ار الال  جریان آ  هانا کنیا و موفق  

ساادا ا  ای  ترتیدف اگر ما را اا ان قادام مصون میا ای  جمل  ا  ای  مدنا اسا  ک  دمرنج جماع  هاان "هاویا 

هاودا اما اگر فردی داار اها باه هاود و اکثری  درسا  د اها باه یکساان هاوناف کسای ساران  نمیافراد مرتک

 هوداتصمی  اییرناف ای  وضدی  ااع  احساز هرمناگی او می

توان در تمامی وجوه اناگی انساانف ماننا ما و پوهاا ف سابک اناگی و فردنج مشااداه ای را میرف ار توده  

گذاران در امین   ایف اااار سارمای  اسا  ایرا اسایاری اا سارمای دای اروا رف ار تودهصا تری  عرکردا یکی اا مه 

 
1 Behavioral finance 2 Keynes 
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کنناا ا ب   ای  مسئل   دای موجود در اااار حرک  میما ی تاصد و یارم تحلیل کافی ناارنا و دمیام اا جریان

یلی الاص اا الود  هااود و در کد دییری ممک  اساا  در هااراگذاران اا آگادی ک  نمیتنها هااامل ساارمای 

کناا ارای مثا  گیری افراد ایفا میرف اردای دی انی نشاااان دداف ایرا احسااااساااام نق  مهمی را در تصااامی 

( طی تحقیقاتی نشااان داده در ا  مایران حساا  هااهرم ایشاا ری داهاا   ااهااناف ایشاا ر ا  200۹)  ۳ویالتورو

دایی کنناا یکی اا مثا تر هاناال   هااه ایشا ر اا رف ار د  تقلیا میکنناا اما مایران ک اطالعام الود تکی  می

ای در    ااع  اف ای  رف ار تودهتوان در ای  امین  ا  آن اهااااره کردف ویروز کرونا اسااا ا ای  ایماری نیک  می

گذاران ااوردای الود  ااااردای ما ی اروپا هااه اسا ف ایرا ا  د یل ترز و عام اطمینان نساب  ا  هارایرف سارمای 

 رونااتر میگذاه   و ا  دنبا  عقایا آگادان را کنار 

 یاک فرد ااا تحقیق و اررسااایهاااودا ارای مثاا ف اماانی کا   ای دمچنی  اااعا  نااکاارآماای ااااار میرف اار توده 

کنا ک  طی انا ماه آیناه اا ساود مشااصای ا  فروش ارسااناف پد اا اینی میکنا و پی ساهمی را الریااری می

ا یااا ماتی ار الال  ان اار ا  د یل ان شاار االباری صاف فروش ارای آن ساه  هاکل گرف   و ییم  آن کاد  می

دای الود عمل کناف داار رف ار اینیروش هااود و ار الال  پی در انی  هاارایلی اگر آن فرد نی  وارد صااف ف

اینی ساه  پرداال   ااهااف یاعاتا اا رسایان ا   گذار اا تحلیل تکنیکا  ا  پی اگر سارمای  ای هااه اسا ا اماتوده

اینی کرده ااهااف اسایر دای ما ی هارک  پی فروهاا و یا اگر اا تحلیل انیادی و گ ارش حا ضارر ساه  را می

دایی ای ااع  ای اد ایانرف ار تودهکنا تا ا  دا  ییم ی ارسااا اناارای  هاود و صابر میانام کوتاه مام نمینوسا

کنا و ممک  اسا  گذاران میمام ساودی نصاید سارمای ای در کوتاههاودا گادی رف ار تودهگذاران میا  سارمای 

اسا  و درگاه صاف الریا و یا فروش سانیی  گذاران تصاور کننا تصامیمام جمز دمیشا  درسا   ارالی اا سارمای 

کنناا اما تصاامیمام جمدی دمیشاا  منلقی و درساا  ارای الریا یا فروش ایاام میدا د   هااود آنتشااکیل می

کنناا در ای  حا  ف ای عمل میهاوناا گادی نی  افراد ار الال  رف ار تودهنیسا نا و در النا مام ااع  ایان می

و ااون   ای اسا کننا ای  وضادی  ناهای اا رف ار تودهاینناف تصاور میفروش می  درگاه ارای ساهمی صاف الریا یا

هااودف ایرا در صااف فروش و الریا کنناا ای  رف ار نی  ااع  ایان در النا میت  ی  و تحلیل الال  آن عمل می

یل الود را اف ای  ای اایا دان  فنیف توانایی ت  ی  و تحلنشااان  رف ار گرودی نیساا ا ارای پردی  اا رف ار توده

 دای آنا ی  سهام تسلر پیاا کنی ا اما در اا اا اایا ا وانی  احساسام الود را کن ر  کنی اددی  و ار روش 

 
3 Villatoro 
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 مروری بر ادبیات -2

دای ما ی کالسایک یاال توجی  نیسا نا و اایا اا ما ی رف اری کمک گذاران اا ناری ارالی اا رف اردای سارمای 

داای م داادی ماانناا ای نوعی تورش رف ااری اسااا  و اااعا  اروا ناادن ااریایا رف اار تودههگرفا ف ماانناا رف اار تود

ددناه  هاودا وجود ای  رف اردا نشاانثباتی در اااار میداف نوساانام ا ر  و تشاایا ایداف ساقو  ییم حبا  ییم 

 ف موضوعی ضروری اس اگذارانای در میان سرمای ناکارایی اااار اس ا ا  ای  ترتید اررسی رف ار توده

دای م دادی را مدرفی  ای پرداال نا و در ای  امین  ما در طو  تاریخ محققان ایادی ا  اررساای رف ار توده

دا اا اسا فاده  ای در اااار اورز نیویور  پرداال ناا آن( ا  اررسای رف ار توده1۹۹5) 4اناا کریسا ی و دوانجکرده

گاذاران در  مدرفی کردنااا ار اسااااز ای  ماا ف سااارماایا را  CSSDماا   اا انحرا  مدیاار مقلدی ااااده ساااهاامف

داای نیرعاادی ااااار تماایال دارناا کا  اا رف اار کلی ااااار تبدیا   ای نااارناا و در اماانداای عاادی ااااار رف اار تودهاماان

دا اا اسااا فاده اا ای در انای  اااار پرداال ناا آن( نی  ا  ملا د  رف ار توده2000) 5کنناا اانجف انج و الورانا

ای در ااااردای دا وجود رف ار تودهرا مدرفی کردناا تحقیقام آن  CSADانحرا  مللق مقلدی اااده سهامف ما   

ای  کناج رف اار توده مریکاا و دناجددااا اماا در ااااارداای آکره جنوای و تاایوان و تاا حاای در ااااار  اپ  را نشاااان می

  2002تا   1۹۹۳( اا ملا د  ااااردای آمریکا و کره جنوای طی دوره امانی  2004)  ۶وجود نااردا دوانج و ساا مون

دا در ما  الود اا تغییرام مقلدی ا ا ک  عامل حسااسای  ای ارائ  دادناا آنما  دییری را درالصاوص رف ار توده

( تنها ما  ای صاادسان ی را مدرفی کردننا ک  وجود رف ار 2010)  7ا ایانج و  نجدارایی اسا ف اسا فاده کردنا 

  18دا در پژودشای  کناا آندای ن و  و صادود اااار نی  جااگان  اررسای میای را عالوه ار حا   کلیف در امانتوده

کشوردای آمریکای دتی  و دس   تقسی  کردنا ک  هامل ااااردای پیشرف   )ا   آمریکا(ف ااااردای    ۳کشور را ا   

دای آمریکا و آمریکای دتی  وجود نااردا اما در  ای در ااااردا رف ار تودهااااردای آساایایی اودا ار اساااز ن ای  آن

ای در  دای احران ای صااادیف رف ار تودهای وجود داردا اا ای  وجودف در امانااااردای پیشاارف   و آساایا رف ار توده

 الورداا و آمریکای دتی  نی  ا  اش  میاااار سهام آمریک

دا نشاان دادناف رف ار ای در اااار آتی کاد پرداال ناا آن( ا  اررسای وجود رف ار توده2015) 8 دمیررف  ی و  ی 

اااار سااهام تیثیر یاال توجهی ار دایی ک  اااار دارای نوسااانام ا ر  اساا  وجود داردا دمچنی   ای در امانتوده

دای ایانج و ( اا کمک ما 201۶)  ۹گذاردا اکونوموف کاتسایکاز و ویکراای در ااااردای آتی کاد نمیرف ار توده

 
4 Christie and Huang 
5 Chang, Cheng and Khorana 
6 Hwang and Salmon 

7 Chiang and Zheng 
8 Demirer, Lee and Lien  
9 Economou, Katsikas and Vickers  
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ایف در اورز آت ف طی ااااه اماانی  ( اا  اررسااای وجود رف اار توده2000( و اااناجف اناج و الوراناا )2010 ناج )

ای  الاارجی یوناان ن ی ا  گرف ناا کا  رف اار توده داا ااا تمرک  ار احران ماا ی و ااادی  پرداال نااا آن 2015تاا   2007

نی  ان ام هااااه  10ای در اااار رم  ارادادر ای  اااار رخ داده اسااا ا تحقیقام ایادی نی  ار روی وجود رف ار توده

  2018تا   2015رم  ارا را در اااه امانی    50(  201۹)  11اساا ا ارای مثا  دا گاما ساایلواف کلوت  ف پین و و گومد

( را مشاداه %15ای ضدیفی )اا نار آماری حاود  رف ار توده  CSADدا اا کمک ما   رسی یرار دادناا آنمورد ار

دای اساایاری ا  اررساای عواملی ک  ار ای در ااااردای ما لفف پژود کردناا عالوه ار اررساای وجود رف ار توده

دای  ای و د ینا ررسااای راالا  ای  رف اار توده( ا  ا200۹)  12گذارناف پرداال نااا رومانوای تاثیر میروی رف اار توده

ددااا پااداناج  ای در میاان ماایران را اف ای  میداای مبااددتی ااادف رف اار تودهمبااددتی پرداالا ا او ایاان کرد د ینا 

ف ارتبا  ای  اطالعام 201۹تا   1۹87هارک  در تایلناف در اااه امانی    84۹( ا  کمک  2020) 1۳سااکسااواساای

ای را مورد اررساای یرار دادا او نشااان داد درا  هاافافی  اطالعام و نقاینیی و رف ار توده  داالصااوصاای هاارک 

در اااار ایشاا ر ااهااناف ااع    14اییااا و دمچنی  درا  افراد نوف ای اف ای  میتر ااهاااف رف ار تودههاارک  ک 

 هونااای میاف ای  رف ار توده

ای در اااار پرداال ناا ساادیای و ا  اررساای وجود رف ار توده  دای ما لفدر ایران نی  محققان اا کمک ما 

داای ای در ااااار اورز تهران را ارای ساااا ( ااا کماک ماا  دواناج و ساااا مون وجود رف اار توده1۳۹0فرداانیاان )

گذاران در اااار اورز تهران دا نشااان داد ک  ساارمای مورد اررساای یراردادناا ن ای  اررساای آن  1۳8۶تا   1۳82

( در پژودشای اا کمک ما  کریسا ی و دوانج ا  ای  ن ی   رسایا 1۳۹1ای دسا ناا پور امانی )ی رف ار تودهدارا

ای در دوران رونق اااار وجود ناارد اما در دوران رکود اااار ای  رف ار مشااداه هااه اسا ا جهانییری ک  رف ار توده

دا اا کمک ( دسا  یاف ناا آن1۳۹1ود  پورامانی )( ا  ن ای  م فاوتی اا  ن ای  پژ1۳۹۳رادف مرفور و سالیمی )

ای در اااار ایران وجود  ایان کردناف رف ار توده  1۳۹0تا    1۳85دای ما  اانجف انج و الورانا و اررسااای ساااا 

( اا 1۳۹5دای ن و ی اساا ا ان یردار و ال ساا   )دای صاادودی اااار ای  رف ار ایشاا ر اا اماندارد و در امان

ا  اررسای راال  ای  اااده و   1۳۹1تا    1۳87هارک  در دوره امانی    4۹وانج وساا مون ارای  اسا فاده اا ما  د

گذاران نهادی و اااده سااهام ای ساارمای دا ا  ای  ن ی   رساایانا ک  ای  رف ار تودهای پرداال ناا آنرف ار توده

گاذاران نهاادی یاااال ای سااارماایا % اا تغییرام ااااده توسااار رف اار توده  2/11ارتباا  مدنااداری وجود دارد )حااود 

 
10 Cryptocurrency 
11 Da Gama Silva, Klotzle,  Pinto and Gomes 
12 Romano 

13 Padungsaksawasdi 
14 Noise Traders 
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گذاران ای سارمای دای اا ادرم ما ی اادتر راال  ای  رف ار تودهدای ا ر  و هارک تبیی  اسا (ا در ای  هارک 

 تر اس ادای اا ادرم ما ی پایی دای کواک و هرک نهادی و اااده سهامف ایش ر اا هرک 

 ای های رفتار تودهمدل -3

( را 1-۳( راال  رگرساایونی )1۹۹5ای در ااااردای ما یف او ی  اار کریساا ی و دوانج )ارای کشااف رف ار توده

ددا و سال  انحرافام دای اااده ساهام نشاان میایف الود را در دادهدا مد قا اودنا ک  رف ار تودهارائ  دادناا آن

 انس نااای  اااده در سه  اا اااده کل اااار را م غیری وااس   ا  امان تالط  اااار د

CSSDt = α + βL Dt
L + βU Dt

U + Ɛt                                                                                    )۳-1(      

tCSSD انحرافام اااده در سه  اا اااده کل اااار در روا :t اس ا 
L

tD :    م غیر م اای ارای نوسانام نیر عادی کادشی اااده اااار اس ا اگر اااده در رواt    وایز ار حا پایی  توایز نرما  اااده ااهاف

 اراار یک و در نیر ای  صورم اراار صفر اس ا
U

tD:    م غیر م اای ارای نوسانام نیر عادی اف ایشی اااده اااار اس ا اگر اااده در رواt  توایز نرما  اااده ااهاف  وایز ار حا ااد 

 اراار یک و در نیر ای  صورم اراار صفر اس ا

α  انحرا  م وسر اا اااده اااارا : 

ای در اااار اس ا ایرا راال  منفی ای  سل  انحرافام و  مدنی وجود رف ار تودهمنفی مدنادار ااهناف ا   Uβ  و   Lβاگر در دو ضرید  

 اای  مدنی اس  ک  در امان تالط  اااارف سل  انحرافام کاد  یاف   اس اددا و نوسانام اااار را نشان می

ای در اااارف اااده ( ار ای  اساز اس  ک  در دنیام وجود رف ار توده2-۳دای دییری نی  در ای  امین  ملرح هاناا ما  )ما 

تر   ی   در ا  انحرافام اااده سهام اا اااده اااار ک یاااا درندا کاد  میهونا و انحرافام ای  آندا مشاا  اااده اااار میهرک 

 هوداگذاران ا  پیروی اا اااار ایش ر میااهاف تمایل سرمای 

(2-۳                                                                                      ) ǀm,t R – i,tR ∑ ǀ𝑁
𝑖=1  

1

𝑁
= t CSAD 

tCSAD دا اا اااده اااار در روا : یارمللق انحرا  مقلدی اااده سهام هرکt  اس ا 

N تدااد هرک  دای موجود در اااار : 

i,tR  اااده سه  هرک :i   ام در رواt   

m,tR اااده اااار در روا :t  
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اااده اااار و انحرافام اااده  ( یک راال  مثب  ای   2000امانی ک  اااار در وضدی  نیرعادی نیس ف ما  اانجف انج و الورانا )

دا اا ددناه اف ای  انحرا  اااده هرک (ا ا  ای  مدنی ک  ضرید مثب  اااده اااار نشان۳-۳کنا )راال   دا پی  اینی میهرک 

نناه وجود رف ار  کدا اا اااده اااار و تاییاددناه کاد  انحرافام اااده هرک اااده اااار اس ا ضرید منفی و مدنادار مراز اااار نشان

 ای در اااار اس اتوده

(۳-۳                                                                           ) tƐ+ m,t 
2R  2γǀ +  m,tR ǀ 1+ γ 0γ=  tCSAD 

0γ: تالط ا م وسر سل  انحرافام اااده سهام اا اااده اااار در اااار ای 

ای ای پیشنهاد دادناا در ای  ما  تغییرام مقلدی ا ا تاادی اا رف ار توده( را ارای رف ار توده4-۳( ما  )200۶دوانج و سا مون )

mtدر اااار سهام اس ا م غییر  
*H  ای کامل در اااار اس  و درا   ددناه رف ار تودهاگر مداد  صفر هودف نشانmt

*H    اف ای  یااا اا

 هوداای کاس   میهمقاار رف ار تود

H*
mt = 

1

𝑁𝑡
  ∑ (𝑁𝑡

𝑖=1   (bs
imt -1)/(σƐit/ σmt)  )

2                                                                               )۳-4(   

mt
*H : مقاار اس اناارد هاه رف ار گرودی در امانt  

Ɛitσ  انحرا  مدیار پسمانادای مدامالم رگرسیون ارای سه :i   

mtσ انحرا  مدیار اااده مادان  اااار : 

Nt دای پرتفوی مورد نار: تدااد هرک 

imt
sb: هودا( محاسب  می5-۳ای اس  ک  ا  صورم فرمو  )تامی  انناه ا ای توده 

bs
imt = σ2

imt/ σ
2

mt = cov(rit, rmt) / var (rmt)                                                                             )۳-5( 

var(bs
imt) = σ2

Ɛit/ σ
2

mt                                                                                                            )۳-۶( 

مناور رصا کردن ( ار اساز ما  اانج و دمکاران اس ف اا ای  تفاوم ک  اانج و  نج ا  2010در آالرف ما  اانج و  نج )

( اضاف  کردناا دمچنی  اا کمک م غیردای م اای ااااردای اف ایشی  ۳-۳را ا  فرمو  ) m,tRگذارانف م غیر  عام تقارن رف ار سرمای 

m,t,usو   t,usCSADو اا اضاف  کردن دو م غیر  جااگان  اررسی کردناو کادشی را 
2R ای  ا  اررسی تاثیر اااار آمریکا ار اروا رف ار توده

 در سایر ااااردا پرداال ناا

CSADt = γ0 + γ1 Rm,t + γ2 ǀ Rm,t ǀ + γ3  R
2

m,t + Ɛt                                                                   )۳-7( 

هود ک  ا  وسیل  م غیر م اای اااار اف ایشی و کادشی اا  ( اس فاده می8-۳ارای مقایس  اااار اف ایشی و کادشی نی  اا راال  )

 د  جاا هاناا   

(8-۳                 )     tƐ+ m,t 2RD  4γ+ m,t 2R D)-1( 3γ+ m,t RD  2γ+   m,tR D)-1( 1+ γ 0γ=  tCSAD   
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اگر اااار اف ایشی ااها م غیر م اای  ضراید اااار کادشی دس ناا درن ی      4γ  و  2γضراید اااار اف ایشیف    3γ  و  1γ(  8-۳در راال  )

D  اراار صفر اس  و امانی ک  اااار کادشی ااها م غیر م اایD اراار یک اس ا 

m,t,usو    t,usCSAD( م غیردای  ۹-۳در راال  )
2R    ا  ترتید پراکناگی اااده در اااار آمریکا و مراز میانیی  اااده صنایز در آمریکا

منفی و اا  حاظ آمارای مدنادار ااهاف ا  ای  مدناس  ک  اااار اورز مورد اررسی حو  اااار آمریکا و تح    5γدس ناا اگر ضرید  

مدنادار ااهاف یدنی اااار آمریکاف تاثیر نا بی ار اااار مورد اررسی مثب  و اا  حاظ آمارای    4γتاثیر االبار آن اس ا دمچنی  اگر ضرید  

 داردا

CSADt = γ0 + γ1 Rm,t + γ2 ǀ Rm,t ǀ + γ3  R
2

m,t + γ4 CSADt,us + γ5 R
2

m,t,us + Ɛt                        )۳-۹(      

  



 8   ایهای رفتار تودهمدل             

 منابع 

وار سرمای  گذاران اا اس فاده اا  (ا اررسی و آامون رف ار توده 1۳8۶اسالمی ایاگلیف نالمرضا و ههریاریف ساراا ) -1

تهران طی سا  دای   اهادار  اوراق  اورز  در  اااار  اااده کل  اا  اااده سهام  اررسی 1۳84تا    1۳80انحرافام  دای  ا 

 ا  44-25ف  14حسااااری و حساارسیا 

(ا اررسی رف ار توددوار سرمای  گذاران نهادی اا اس فاده اا ما  کریس ی و دوانج در  1۳۹1راا )پور امانیف اد  - 2

 ا 1۶0- 147ف  ۳اورز اوراق اهادار تهرانا دان  سرمای  گذاریا  

(ا اررسی رف ار گرودی سرمای  گذاران در  1۳۹۳جهانییری رادف مصلفی؛ مرفورف محما و سلیمیف محما جوادا )  - ۳

 ا 158-141ف  42ادار تهرانا فصلنام  ملا دام ت رای حسااااری ما یا اورز اوراق اه

(ا ما ی رف اریف رویکردی م فاوم در حواه ما یا فصلنام  تحقیقام ما یا  1۳8۳راعیف رضا و فالح پورف سدیاا )  -4

 ا 10۶-77ف  18

ی ار اااده سهاما فصلنام   وار سرمای  گذاران نهاد(ا تاثیر رف ار توده 1۳۹5ان یردارف م یا و ال س  ف صا ا )  -5

 ا 1۳4 - 115ف 15دای ما ی را ای صادیا سیاس 

ای در ای  سرمای  گذاران در اورز اوراق  (ا اررسی رف ار توده 1۳۹0سدیایف علی و فردانیانف سیا محما جوادا )  - ۶

 ا 1۹8- 175ف 1۶اهادار تهرانا فصل نام  اورز اوراق اهادارا 

یا  -7 و  راعیف رضا  ) محمایف هاپور؛  ارضیف نالم حسی ا  رف ار جمدی  1۳8۹ یبا ف حس ؛ گل  تحلیل  ت  ی   (ا 

دای حسااااری ما یا  سرمای  گذاران در اورز اوراق اوراق اهادار تهران اا اس فاده اا ما  فضای حا  ا م ل  پژود  

 ا  4۹-۶0
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