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 نقدشوندگی و انواع معیارهای آن

 کارشناس صندوق تثبیت بازار سرمایه –کننده: سعیدمدنی تهیه



 2 نقدشوندگی و انواع معیارهای ان

 

 مقدمه -1

بدهی و سههها ن دشدنههوددگی اسههت  گذاری و بازدهی بازارهای یکی از عوامل مهم و کلیدی در مباحث قیمت

یک صرف دشدنوددگی ترن با ی با دشدنوددگی پایینهاهایی که دشدنوددگی باالیی داردد در مشایسه با داراییدارایی

نوعبارتی دارایی  بهنوددمعامله می ضوع بر نوددتر با قیمت کمتری معامله میددگی پایین  های با دشد ن این مو

سرمایهها و رفتار قیمت سیاری از فعاالن بازار از جمله  گرانن کارگزاران و گذارانن معاملهبازار اثرگذار بوده و برای ب

 گذاران بازار حائز اهمیت است سیاست

سه دهه گذنتهن   یاندهیبه طور فزا یمال یهاییدارا گذاریشارز همچون مفهو  یگنودددشدمفهو  در طول 

 یپس از بحران مال ژهین به ووجود دارد نهیزم نیدر ا ی کهادیز مطالعاتغم ریعل رنههد دانههته اسههت  اتیدر ادب

ستهنوز درک ن 2008سال  نامل چه  مبنی بر اینکه یدر نوددگی  ستن بوجود مختلف یهاجنبهمفهو  دشد ی ا

ست  اینکه  صیو  معیارچه دوع دیامده ا سب یریاددازه گ یبرا ناخ ستهر وجه منا  هایها و روشن چه دادهتر ا

ی گنههودددشد نکهیدرک ا نههود ای تولید میای مورددیاز اسههتن تحت چه نههرایطی و چه دوع دتی همحاسههبه

 یحداقل استادداردها  است با فعاالنمرتبط  یمسئله عمل کین استثر وم ییدارا کی یابیارزگیری نده در اددازه

 خط مشی یهاهیادیدر بگن ادده ندن ارائه نده و  یالملل نیب یو دهادها یدظارت یکه توسط دهادها یگنودددشد

 دارد  یگنودددشد اتیاز ادب یبه نناخت کاف ازیاست که د یمباحث داغ گریاز د زید یخصوص یگذارهیسرما

 یهایژگیوجود داردن به عوامل و و یو اقتصههاد یمختلف مال یهانهیدر زم یگنههوددجا که دشددر واقعن از آن

ن دوسان یاقتصاد تیادتشارن چرخه فعال تین وضعدین سنن مدت تا سررسنناوری زانیاز جمله م یمختلف ییدارا

ستگهیسرماپذیری سکیر ایدرخ بهره   با زانیمفهو  گر کی یگنوددنود دشدیباعث م تیواقع نیدارد  ا یگذار ب

از موضوعات مختلف  یاگسترده فینامل ط که دباند یریگقابل اددازه یبه راحت ودانته باند  ادتزاعی یتیماه

داردن  یمسئله چند وجه نیدر پرداختن به ا یوجود دارد که سع فیاز تعار یگسترده ا فیاساسن ط نیبر ا  است

در  به مرورو  ستیثابت د ییدارا یگنوددن دشدنیعالوه برا دنوار است  ناخص ای فیتعر کیآن در  یآورکه جمع

  است متغیرکل بازار  یاوراق منفرد و هم برا یزمان هم برا طول
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 نقدشوندگی -2

صه ساده و خال در مدت زمان کوتاه  هاداراییاز  ایمعامله ح م قابل توجه تیبه قابلای وجود دارد که تعریف 

دشدنوددگی های مختلفی از بُعدنودن اما باید در دظر دانت که دشدنوددگی گفته می ننییپای معامالت نهیو با هز

یک بازار (ن 2006) 2( و برواس2002) 1وجود دارد که هرکدا  با دیگری متفاوت اسههت  مطابن دظرات سههار و لیبک

  همه این ابعاد در 7فشهههردگیو  6ادعطافن 5چابکین 4ن عمن3پهنادهد: با دشدنهههوددگی باال پنع بعد مختلف را ارائه می

  اددذات خود با یکدیگر متفاوت

دامیده گسترده  یوقت بازار  پردازد های مختلف مییمتهای موجود در قبازار به ح م معامالت سفارش پهنای

 های زیاد ارائه نده باند نماری در ح مکه در بازار سفارنات خرید و فروش بینود می

ست که حول قیمتعمن بازار بیان ناتی ا سفار شار ارد و همچنین تحت دهای تعادلی وجود گر تعداد  تاثیر ف

ست  وقتی تعداد بی ضا و ریسک موجودی اوراق ا سفارش نماری خریدار و فروننده حول قیمتتشا های تعادلی 

 گوییم بازار عمین است دهندن اصطالحا میارائه می

که سفارش در سرعت فرآیند اد ا  معامله از زمادیست  گر سرعت اجرای سفارنات در بازار اچابکی بازار بیان

ست سفارش اد ا  گرنود تا زمادیم ثبت میسی شان میکه  ضه و دهد  چابکی ددن چابکی بازار را د سته به عر واب

 دارد به اد ا  معامله تشاضا یا همان تمایل فرونندگان و خریداران 

پذیری ادعطافسهههن د  بُعد ادعطافن ظرفیت بازار در جهت بهبودی و بازیابی بعد از اتفاقات غیرمنتظره را می

 یبرا یادیت زاگر سفارنانود  ها مربوط میهای غیرمنتظره داراییبازار به توادایی بازار در جذب و بازیابی نوک

نته ییدارا هایاز نوک یاصالح عد  تعادل سفارنات دان برای و متیق راتییبه تغ ییپاسخگو ن باند وجود دا

 است  ریبازار ادعطاف پذ

اختالف بین بهترین کند  های معامالتی حول یک موقعیت معامالتی را بررسی میبازارن مشدار هزینه فشردگی

معنی های خرید و فروش بهنههکاف بین قیمتبازار اسههت   فشههردگیگر قیمت خرید با بهترین قیمت فروش بیان

ن هرچشدر نکاف 1هد  مطابن نکل دبازار را دشان می فشردگیتر بوده و سطح پایینی از های معامالتی کمهزینه

بین بهترین قیمت خرید با بهترین قیمت فروش کم نههود و به سههطح دارایی دشدنههودده برسههدن بهترین حالت 

                                                           
1 Sarr and Lybek 
2 Bervas 
3 Breadth 
4 Depth 
5 Immediacy 
6 Resilience 
7 Tightness 
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نوددگی در این بُ ست  دشد شرده یبازارهاعد ا ستند که در آن فعاالن بازار هنگا  خر یین بازارهاترف فروش  ای دیه

  نوددیم مواجه یادیز یمعامالت یهانهیبا هز ییدارایک 

 

 

های تعادلی که بر تعداد سههفارنههات در قیمتدشدنههوددگین پهنا و عمن به دلیل ایندر بین ابعاد مختلف عد 

 هنگا در عین حالن پهنا و عمن با چابکی مرتبط هسهههتندن به این صهههورت که به ادد هم پیوسهههتهاددن بهمتکی

ست که معامله نندگانن ممکن ا سوی خریداران و فرو نات متعدد از  ای با ح م معین و در قیمتی مطلوب سفار

صله و یا کمی بعد اد ا  گیرد    ترنعطفمبازار  کی رایز نارتباط دارد یریپذبا ادعطاف زید چابکین نیعالوه بر ابالفا

که  یمعن نین به اخود بازگردادد یعیها را به سطح طبمتیق هاییدارا هایقادر خواهد بود به سرعت پس از نوک

ارتباط متشابل قوی بین بعضی از این ابعادن   نودیاجرا م یکوتاه بازه زمادیدر  دارانیسفارنات فرونندگان و خر

 برای دشدنوددگی عنوان ناخصیدرواقعن به کند محاسبه دشدنوددگی از طرین هر یک از این ابعاد را ضروری می

 د دادداز کلی اددازه گرفته نویک چشم ای ادمنظور ستی ابعاد مختلف باهمن بهبای

 ُبعدهای مختلف نقدشوندگی -1شکل 
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به ا عد تیماه نیبا توجه  شد یچند ب یات موجود بر اسهههاس این ویژگین ینگید به ادب با هدف پرداختن  ها 

 و توسعه یافته است  دادههای متفاوتی اد ا  گیریها و اددازهاخصنهای مختلف دشدنوددگین جنبه

 

 های نقدشوندگیبندی معیارها و شاخصطبقه -3

عمل  ینگیدشد هایمعیارها و نهههاخص یبندطبشهبرای  ییعنوان راهنمابه ینگیابعاد مختلف دشد یبندطبشه

های مورد دیاز پردازد  عالوه بر اینن تفاوت در دوع دادهمی ینگیچند جنبه دشد ای کیبه هر معیاری که  کندمی

با این حال  کننده اسههت ها کمکآن صههحیحبندی های دشدنههوددگی هم جهت طبشهبرای محاسههبه نههاخص

 نیانودن وجود ددارد  که کدا  وجه دشدنوددگی توسط چه ناخصی ارزیابی میبندی صریحی مبنی بر اینطبشه

های پیچیده مبتنی بر ح م ناخصن به عنوان مثال هاناخصاز  یباند که برخ لیدل نیا اختالف ممکن است به

نوددن ز کیبه  صریحطور توادند بهیدم نیا قیمت صاص داده  از  شیبگر بیانتوادد یم ناخصهمان  رایبعد اخت

بعد از  کید که فشط دوجود دارهم  یتک بعد هاینهههاخص بانهههد  یگنهههوددمختلف دشد یهااز جنبه یکی

سبه میرا  نوددگیدشد شردگیکه  نکاف مظنه خریدو فروش مادندن کنندمحا ح م  ایکندن یم یریگرا اددازه ف

گیری دو وجه از دشدنوددگی های دو بعدی که توادایی اددازهاز طرفی ناخص است  عمندهنده که دشانمعامالت 

گیرد  را اددازه می فشههردگیهان ادعطاف و غییرات قیمترا دارددن مادند نههاخص گاما که با اسههتفاده از کواریادس ت

و  8توان به دو گروه پربسهههامددشدنهههوددگی را میگیری های اددازهروشهان همچنین با توجه به بازه زمادی داده

های کم بسههامد از داده های روزاده یا و روش 10روزیهای درونهای پربسههامد از دادهتشسههیم کرد  روش 9بسههامدکم

  کنندگیری دشدنوددگی استفاده میتر برای اددازهطوالدی

                                                           
8 High-Frequency 
9 Low-Frequency 
1 0 Intraday 
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 های نقدشوندگی با بسامد باال شاخص -1-3

 باال بسامد با نقدشوندگی هایصشاخ -1جدول 

نوعاطالعات مورد نیازفرکانس داده هاپدیدآورنده اصلی
بُعد مورد 

بررسی
بازار مورد مطالعه

Stoll (1989)سهام - مالی شرکتیفشردگیعدم نقدشوندگیقیمت سرخطی هادرون روزی

Lee (1993)درون روزی

قیمت معامالت و 

سرخطی ها و عالمت 

معامله

اوراق خزانه - سهامفشردگیعدم نقدشوندگی

Huang and Stoll (1996)درون روزی

قیمت معامالت و 

سرخطی ها و عالمت 

معامله

سهام - مالی شرکتیفشردگیعدم نقدشوندگی

Hong and Warga (2000)درون روزی
قیمت معامالت و عالمت 

معامله
سهام - مالی شرکتیفشردگیعدم نقدشوندگی

Schultz (2001)مالی شرکتیفشردگیعدم نقدشوندگیقیمت معامالتدرون روزی

Edwards et al. (2007)مالی شرکتیفشردگیعدم نقدشوندگیقیمت معامالتدرون روزی

Dick-Nielsen et al. (2012)عدم نقدشوندگیقیمت معامالتدرون روزی
فشردگی 

)چابکی(
مالی شرکتی

Goyenko et al. (2009)درون روزی
قیمت معامالت و 

سرخطی ها و اندازه معامله
عدم نقدشوندگی

فشردگی 

)چابکی(
سهام

Huang and Stoll (1996)درون روزی

قیمت معامالت و 

سرخطی ها و عالمت 

معامله

عدم نقدشوندگی
فشردگی 

)چابکی(
سهام

Average bid-ask

Schultz’s roundtrip transaction costs

Edwards, Harris and Piwowar

Imputed roundtrip cost

Static price impact

Huang and Stoll’s price impact

معیار نقدشوندگی

Quoted spread

Effective spread

Realized spread

شاخص های بر مبنای هزینه های معامالت

مدل

              
   

   

                      

                    

                     

   
                                 

;            
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 باال بسامد با نقدشوندگی هایشاخص -1جدول ادامه 

نوعاطالعات مورد نیازفرکانس داده هاپدیدآورنده اصلی 
بُعد مورد 

بررسی
بازار مورد مطالعه

Han and Zhou (2008)سوآپ اعتباری - مالی شرکتیانعطافعدم نقدشوندگیقیمت معامالتدرون روزی 

Bao et al. (2011)عدم نقدشوندگیقیمت معامالتدرون روزی / روزانه

انعطاف و 

فشردگی 

)چابکی(

سهام - مالی شرکتی - اوراق خزانه

Hasbrouck (2009)درون روزی
حجم و قیمت معامالت و 

عالمت معامله
سهام - مالی شرکتیانعطاف )پهنا(عدم نقدشوندگی

Houweling et al. (2005)درون روزی
بازدهی سرخطی ها و 

بازدهی معامالت
مالی شرکتیانعطافعدم نقدشوندگی

Jankowitsch et al. (2011)درون روزی
حجم و قیمت معامالت و 

سرخطی ها
مالی شرکتیانعطاف و عمقعدم نقدشوندگی

Downing et al. (2005)سوآپ اعتباری - مالی شرکتیپهناعدم نقدشوندگیحجم و قیمت معامالتدرون روزی 

Fleming (2003)اوراق خزانه عمقنقدشوندگیاندازه سرخطی هادرون روزی

Fleming (2003)اوراق خزانه عمقنقدشوندگیاندازه معامالتدرون روزی / روزانه

Chordia et al. (2001)اوراق خزانه - مالی شرکتیعمقنقدشوندگیتعداد معامالتدرون روزی / روزانه

Quote size

Trade size

Number of trades

Interquartile range

Gamma

Lambda

Yield dispersion

Price dispersion

Range measure

شاخص های بر مبنای قیمت

شاخص های بر مبنای حجم

شاخص های بر مبنای فرکانس معامالت

مدلمعیار نقدشوندگی
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 های نقدشوندگی با بسامد پایینشاخص -2-3

 

 

 پایین بسامد با نقدشوندگی هایشاخص -2جدول 

نوعاطالعات مورد نیازفرکانس داده هاپدیدآورنده اصلی 
بُعد مورد 

بررسی
بازار مورد مطالعه

Roll (1984)سهام - اوراق خزانه - مالی شرکتیفشردگیعدم نقدشوندگیقیمت معامالتدرون روزی / روزانه

Lesmond et al. (1999)مالی شرکتی - سهامفشردگیعدم نقدشوندگیقیمت معامالتدرون روزی / روزانه

Lesmond et al. (1999)مالی شرکتی - سهامفشردگی و عمقعدم نقدشوندگیقیمت معامالتروزانه

Lesmond et al. (1999)سهامفشردگی و عمقعدم نقدشوندگیقیمت و حجم معامالتروزانه

Holden (2009)سهامفشردگیعدم نقدشوندگیقیمت و تعداد معامالتروزانه

Holden (2009) and Goyenko et al. (2009)روزانه
قیمت معامالت و  

سرخطی ها
مالی شرکتی - سهامفشردگیعدم نقدشوندگی

Hasbrouck (2009)درون روزی / روزانه
قیمت معامالت و عالمت 

معامالت و شاخص بازار
مالی شرکتی - سهامفشردگیعدم نقدشوندگی

Corwin and Schultz (2012)مالی شرکتی - سهامفشردگیعدم نقدشوندگیقیمت معامالتروزانه

Fong et al. (2017)مالی شرکتی - سهامفشردگی و عمقعدم نقدشوندگیقیمت معامالتروزانه

مدلمعیار نقدشوندگی

شاخص های بر مبنای هزینه های معامالت

Zeros2

Holden

Effective tick

Roll

LOT

Zeros

Gibbs

High-Low ratio

FHT
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 پایین بسامد با نقدشوندگی هایشاخص -2جدول ادامه 

نوعاطالعات مورد نیازفرکانس داده هاپدیدآورنده اصلی 
بُعد مورد 

بررسی
بازار مورد مطالعه

Garbade and Silber (1976)اوراق خزانه - مالی شرکتیانعطاف و پهناعدم نقدشوندگیقیمت سرخطی هاروزانه

Marsh and Rock (1986)سهامانعطاف و پهنانقدشوندگیقیمت و تعداد معامالتدرون روزی / روزانه

Hasbrouck and Schwartz (1988)مالی شرکتی - سهام - اوراق خزانهانعطافعدم نقدشوندگیقیمت معامالتروزانه

Pastor and Stambaugh (2003)درون روزی
قیمت معامالت و قیمت 

شاخص
مالی شرکتی - سهامپهناعدم نقدشوندگی

Mahanti et al. (2008)روزانه
قیمت معامالت و اطالعات 

دارنده اوراق
مالی شرکتیپهنا و فشردگیعدم نقدشوندگی

Chung and Zhang (2014)روزانه
آخرین سرخطی های 

خرید و فروش
سهام - مالی شزکتیفشردگیعدم نقدشوندگی

Abdi and Ranaldo (2017)روزانه
آخرین، باالترین و 

پایین ترین قیمت 
سهامفشردگیعدم نقدشوندگی

Martin (1975)سهامپهنا و عمقنقدشوندگیحجم و قیمت معامالتروزانه

Hui and Heubel (1984)مالی شرکتی - سهامپهنا و عمقعدم نقدشوندگیحجم و قیمت معامالتروزانه

Kyle (1985)درون روزی
حجم و قیمت معامالت و 

عالمت معامله
مالی شرکتی - سهامپهنا و عمقعدم نقدشوندگی

Quote dispersion

Marsh and Rock ratio

شاخص های بر مبنای حجم

Martin index

Kyle’s lambda

مدلمعیار نقدشوندگی

Closing Percent Quoted Spread

Spread

Hui-Heubel ratio

MEC

Pastor and Stambaugh

Latent liquidity

شاخص های بر مبنای قیمت
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 پایین بسامد با نقدشوندگی هایشاخص -2جدول ادامه 

نوعاطالعات مورد نیازفرکانس داده هاپدیدآورنده اصلی 
بُعد مورد 

بررسی
بازار مورد مطالعه

Kamara (1994)مالی شرکتی - سهام - اوراق خزانهعمقنقدشوندگیحجم معامالتدرون روزی / روزانه

Amihud (2002)مالی شرکتی - سهام - اوراق خزانهپهنا و عمقعدم نقدشوندگیحجم و قیمت معامالتدرون روزی / روزانه

Cooper et al. (1985)مالی شرکتی - سهام - اوراق خزانهپهنا و عمقنقدشوندگیحجم و قیمت معامالتدرون روزی / روزانه

Gravelle (1999)مالی شرکتی - سهام - اوراق خزانهعمقنقدشوندگیحجم  و مقدار شناوریدرون روزی / روزانه

Florackis et al. (2011)روزانه
حجم و قیمت معامالت و 

مقدار شناوری
سهامپهنا و عمقعدم نقدشوندگی

Liu (2006)نقدشوندگیحجم معامالتروزانه
عمق، چابکی و 

فشردگی
سهام

Díaz et al. (2006)مالی شرکتی - اوراق خزانهعمقنقدشوندگیحجم معامالت و بازاردرون روزی / روزانه

Nashikkar et al. (2011)مالی شرکتی - سهامعمقنقدشوندگیروزهای معامالتیروزانه

Dick-Nielsen et al. (2012)مالی شرکتیعمقعدم نقدشوندگیروزهای معامالتیروزانه

Dick-Nielsen et al. (2012)مالی شرکتیعمقعدم نقدشوندگیروزهای معامالتیروزانه

Days traded

Bond zero-trading days

Firm zero-trading days

شاخص های بر مبنای فرکانس معامالت

Trading volume

Amihud

Amivest

Turnover

Market share

Turnover-adjusted zero daily volumes

Turnover price impact ratio

مدلمعیار نقدشوندگی

شاخص های بر مبنای قیمت
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 گیرینتیجه -4

ن عمن ن پهنا ادد ازکه عبارت دشدنههوددگیبر ابعاد مختلف  و مختصههر نیدق یمروردر این گزارش سههعی نههد 

شردگن ادعطاف و چابکی نیم  یف نته با ناخص نیو همچندا نوددگی ها و معیارهایتعدادی از  موجود که  دشد

اگرچه  های آماری و اطالعات مورددیازن نمرده نددد این ابعاد بوددد به همراه روشاز  کیهر  یت رب بیانقادر به 

 اریبودن هر معدر مورد مناسب رسد کهیدظر مبه اما ناتفاق دظر داردد دشدنوددگیابعاد مختلف  بر موجود اتیادب

خواهد به یدارد که نههخص م یبه بعد خاصهه یبسههتگ مورد دظر اریمع  گرفتن هر بعد اتفاق دظر وجود ددارد یبرا

  دارد یبستگو سوال تحشین بازار مورد مطالعه  یهایژگیوبه  همچنینآن بپردازد و 

است و  یچند وجه دهیپد کی دشدنوددگی نکهید که با توجه به اندهیدشان مات مختلف ن مطالعیبه طور کل

 نیدر واقعن ا  وجود ددارد دشدنوددگیمحاسبه  یبرا کلی معیار یا ناخصیکامالً داهمگن هستندن  یمال یبازارها

گر این اسهههت که برای دانهههتن یک دید کلی دسهههبت به دشدنهههوددگی دیاز اسهههت که بیان یچند وجه دگاهید

  طور همزمان سن یده نودبهدشدنوددگی در ابعاد مختلف و 
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