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 چكيده

َربی   سا مًسد ثشسسی قرشاس دادٌ اسر ب ثارشان    ایه کتبة مؼىبی ثبصاس ي کبسکشدَبی دقیق آن
اورذ،دس ثبصاسَربی مربلی     اػتجبسی ي مبلی، خغش وبپبیرذاسی ثبصاسَرب سا ثرٍ ي رًا ودربن دادٌ     

َبی ثبصاس ایره قبثییر  سا داسورذ کرٍ ررعمیش ػمی ری ثرش اقت ربد          کًچکتشیه وًسبوبت قیم 
َبی ثبصودستگی ثگزاسورذب دس   گزسان وُبدی مبوىذ صىذيق کست ي کبسَب ي سشمبیٍ کدًسَب،

ًاخرٍ َسرتىذ کرٍ         ایه میبن، سشمبیٍ گزسان فشدی ویض ثب اثضاسَربی مربلی ثسریبس گًوربگًوی م
ًاسرش مری   شرًدب اربآ آن کرٍ کبسثسر  ًَشرمىذاوٍ امکبوربت        شىبخ  آن سيص ٍث سيص دشر
ىمربی        ثبصاسَبی مبلی َمٍ آن چیضی اس  کٍ و تیدرٍ متاربيت سا سقری مری صورذب کتربة سَا

دَرذب ایره    ثبصاسَبی متاربيت رً ریم مری     ثبصاسَبی مبلی، کتبثی اس  کٍ ٍث سيشىی دسثبسٌ
رذا  ي       کتبة ثب وگبَی ربصٌ پب سا اص ثبصاسَبی ايساق قش ٍ ي سرُب  فشاررش مری گرزاسد ي َا

ب ثىربثشایه، ثرشای َرش کسری کرٍ      کىذ سا رجییه می2ي اختیبس مؼبمیٍ  1امکبوبت ثبصاسَبی آری َب
ًاَذ دسک ثُتشی اص واًٌ ػمیکشد ثبصاسَبی مبلی ي اثضاسَربی مؼربمیری داشرتٍ ثبشرذ      می خ

ًاَذ ثًدب ػی  اوتخبة کتبة ثشای ثشسسری، اَمیر     ساَىمبی ثبصاسَبی مبلی مىجؼی غىی خ
اصرًلی   ثبشذ کٍ دس ایه کتبة ٍث اثضاسَبی ثبصاس ي اصغیابت ي مً ًع ثبصاسَبی مبلی می

پشداختٍ شذٌ کٍ َش فؼبآ اقت بدی ثبیذ آوُب سا ثذاوذب ایره و رذ ثرٍ اسصیربثی سيا شرىبختی      
 پشداصدب َبی رایییی کتبة می گضاسٌ

 

 ثاشان مبلی -اثضاسَبی مبلی -ثبصاسَبی مبلی  -اقت بد مبلی ها: کليدواژه

 

                                                                                              
    nmakiyan@yazd.ac.ir:  یضد  داودگبٌ َیبت ػیمیػضً  *
mahlamaki552@gmail.com :یضدداودگبٌ  داوددًی ديسٌ کبسشىبسی اسشذ   *

 

1
Futures 

2
Options 

mailto::%20nmakiyan@yazd.ac.ir


دو فصملنامه، سمال اول، شمااة  دوم، پماز و و      نقدنامه اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگمی،    64
 41-04، 0011سمستا  

 
 

 

 ثرا توصيفو  معرفی .1

ىمب  یدرگاتبس ي چُبس ف ل اسر ب دس پ  یدگاتبسمؤلف، پ یشبمل مؼشف یمبل یثبصاسَب یکتبة سَا
ًاوسبس کٍ ٍث  یشرُرشان ي مرذ   یمؼربدن ي کدربيسص   یغ،صىب ی،اربق ثبصسگبو یسسئ-یقیی مسؼًد خ

کرٍ ثرٍ شرذت     یماُرًم  یشانشذٌ اس  کٍ: دس اقت بد ا یبنث ثبشذ یم-وگش یىذٌمسئًآ مبَىبمٍ آ
 یچىرذ دَرٍ گزشرتٍ ثر     یعر  یرشان دسد اقت ربد ا  یهگشفتٍ، ثبصاس اس ب مُمتش اسمًسد خذشٍ قش

دٌ اس ب يقت یٍث مؼىب یرًخُ  ی سقبثر  ي شرابف   یدٍدس وت یی،گشفت یذٌاصل سا وبد یها یثبصاس ًث
شرذٌ اسر ب اقت ربد     یرشان اقت ربد ا  یرش َی فسبد، دامه گ ییفضب یهي دس چى ییا سا اص دس  دادٌ

اقت ربد ايآ مىغ رٍ   شذن ثرٍ   یلاشبسٌ شذٌ، ٍث سم  رجذ یثبالدست سىبدثشخی  آوچٍ دس ا یشانا
کرٍ   یاورذ، دس اربل   افتربدٌ  یدری فبسس اص مب پ یحاًصٌ خی یي کدًسَب یٍوکشدٌ ي ػمأل رشک یلم
 یشکرٍ پر   یاس ب کتربث  یدتشکدًسَب ث یها یاص رمبم یشاناقت بد ا یي رار یسبخت یشص َبی ی مض
م یمىظش داسا یهمب قشاس گشفتٍ اص ا یسي آن سا  یرق دق یثربصاس ي کبسکشدَرب   یاس  کٍ مؼىرب  ی َا

ًان  یثذين ارکبء ٍث اصل ردبست آصاد وم دَذ یقشاس دادٌ ي ودبن م یمًشکبفبٍو مًسد ثشسس دس  رر
مُری اسر     یمىغ ر  گیشی یذٌَمبن وبد یاصی یلدل یشاثشد، ص یشاص پ یمؼبصش اقت بد، کبس یبیدو

 یه  َمر سقبثر  یثرٍ مؼىرب   ررًخُی  یي ث سيد یم یشثبصاس پ یکٍ اقت بد ٍث کمک ثبصاس ي ٍث ارکب
 بییکٍ اکىًن دس آن قشاس داس یضوذسا سقی م یتیي ؼ
م کتبة ًان چشا ثبصاسَب َا ثربصاس ي اصرغیابت ي    یداسورذ  ثرٍ اثضاسَرب    یر  دس ف ل ايآ ثب ػى
ًل ٍ َرب سا ثذاورذب ا   آن یرذ ثب یپشداختٍ کٍ َش فؼبآ اقت بد یاص گسرتشدٌ ثرش    یشیثبصاسَرب ررعم   یىکر
آن اغیرت مرجُی ي مؼمرً      ی رمى  یابآ آوکرٍ مؼربو   یس ،و یا ربصٌ یضمذسن داسوذ، چ یصوذگ

رب     یمربل  یف ل ثرٍ اشرکبآ متاربيت ثبصاسَرب     یهمىسًخ َستىذب دس ا ًوربگًن آُو ي ػمیکرشد گ
ًان ثبصاسَبپشداصد یم کرٍ   یاسص یاص ثبصاسَب ای یىٍصم یشرجبدآ اسص فبسکس پ یبدس ف ل دي ،ثب ػى

 ی،مربل  یثبصاسَرب  یشفترٍ اسر ب سرب   قرشاس گش  یَستىذ، مرًسد ثشسسر   یشرسؼ یَب وشخ ییهمال رؼ
ً   ییثبصاسَب ٍث عرًس مسرت    یهَستىذب ا یمجتى صرجبدآ اس یثش ثبصاسَب یخمیگ مؼربمیت   یثرش الگر
ي  ی سا َرذا  یالمییر  یهثر  َربی  گرزاسی  یٍسرشمب  یربن خش گزاسورذ،  یمر  یشکدًس رعم یک یخبسخ
شٌ داخی یَب وشخ ٍ   یب ثبصاسَبدَىذ یسا را  الدؼبع قشاس م یرًس  ي ُث  یا رجبدآ اسص دس َرش گًشر

ًل ًان یب مذفؼبآ َستى یاص خُبن ي ثب َش يااذ پ  یثربصاس مربل   یهررش  ثبصاسَب، ثضسگ یهگا  کٍ ا ر
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ب ف رل  شًد یٍث آن ثاث م ف ل ٍث عًس گستشدٌ ساخغ یهکٍ دس ا دَذ یم یلَمٍ ديسان سا ردک
ًان ثبصاسَب ًرربٌ   یىبوسفب یپًآ ٍث عًس خبص ٍث ثبصاسَب یسً  ثب ػى مرذت پشداخترٍ اسر ب     ک

بدَب ی،سُبم َبی اص ششک  یا اصغیا ثبصاس پًآ دالل  ثش شجکٍ ي  گرزاسان  یٍسرشمب  ی،مربل  یُو
ًربٌ مذت دسگ َبی یٍسشمب یبنداسد کٍ ثب خش ییَب ديل  پرًآ دس ياقرغ    یَسرتىذب ثبصاسَرب   یرش ک

ٍ پشَضثرٍ وسرج     یگرش  گزاسان سا ثذين ياسغٍ یٍي سشمب یشوذگبنَستىذ کٍ يا  گ یسبصيکبس  یىر
بف رل  شًد یف ل پشداخترٍ مر   یهدس ا سثبصا یها یکٍ ٍث ثشسس آيسوذ یَب دس کىبس َی گشد م ثبوک

ًان ثبصاسَب رمشکرض داسدب َرذ     یآر یثش قشاسدادَب یضمؼبمیٍ و یبسي اخت یقشاسداد آر یچُبس  ثب ػى
کرٍ دس آن   یربیی ماتمل دس دو َبی یبنمؼبمیٍ، اابظ  دس م بثل ص یبسي اخت یقشاسداد آر یثبصاسَب

ًافرق   یقشاسدادَرب دس ياقرغ ثرٍ مؼىرب     یهب اثبشذ یاس ، م ییشٍث عًس مذاي  دس ابآ رغ َب یم ق ر
ًا یکفشيا  یب یذخش یثشا رب   یىرذٌ، دس آ یمؼبمیر یمات  یظرار  شرشا   یرب مدرخ    ییثرب ُث

کرٍ دس   گشدورذ  یػش ٍ مر  یمؼبمیٍ، دس دي شکل اصی یبسي اخت یآر یمدخ  َستىذب قشاسدادَب
سس یا استبوذاسد شذٌ یف ل، رىُب ٍث قشاسدادَب یها ٍ َب مرًسد م  کٍ دس ًث  گیشورذ،  یقرشاس مر   ؼبمیر

 بشًد یپشداختٍ م
 

 اثر یابیشكلیارز .2

ثشای عشاای سيی خیذ کتبة اص ومبد خشسی یب گبيی اسرتابدٌ شرذٌ اسر ص اصرغیای سایرح      
عرٍ دس سيورذ   میبن سشمبیٍ گزاسان اس  کٍ ودبن می صرؼًدی اسر  یرب     دَذ ثبصاس یب سُب  مشًث

 Bullشرًد ي ثربصاس گربيی یرب      ٍث سيوذ وضيلری گاترٍ مری    Bear Marketوضيلیب ثبصاس خشسی یب

Market گزاسی ٍث واًٌ مجربسصٌ خرشس ي گربي ثرش      شًدب دلیل ایه وب  ٍث سيوذ صؼًدی گاتٍ می
ن اص صوذ ي ٍث َمیه دلیرل ودرب   گشدد، چشاکٍ خشس دس َىگب  مجبسصٌ اص ثبال ٍث پبییه  شٍث می می

صورذ کرٍ سرىجیی اص سيورذ      سيوذ وضيلی داسد ي گبي ثشای شبخ صدن اص پربییه ثرٍ ثربال  رشٍث مری     
شًدب کٍ عشااری، ثرٍ    صؼًدی اس ب ایه اصیا ػمًمع ثشای کیی  ثبصاس ي شبخ  استابدٌ می

ًان کتبة می  ثبشذب خًثی ثیبوگش ایه مً ًع ثب ػى
ًاػذ يیشایش خبلی  شتبسی ي ق رب       کتبة اص لابػ صثبن ًو اص اشرکبآ ویسر  کرٍ ثرٍ ثشخری اص آُو

ًاسد مته داسای اشتجبَبت ربیپی می اشبسٌ می )ردشیرٍ،، صرااٍ    8ثبشذ، صرااٍ   کىییبدس ثشخی م
)خرض(،، صرااٍ    111چرٍ،، صرااٍ    )میبوأن 97)مکضیکبلف،، صااٍ  24)یًسيس،، صااٍ  11
ًاسد ریرل اسرتاب     ااٌ  )ک 171 دٌ گشدیرذٌ اسر :   ایکس، ي ویض ٍث صًست مکشس اشرتجبَبری وظیشمر

 29ای،، صرااٍ   )سرشمبیٍ گرزاسی   23ای،، صرااٍ   )اػتجربسی  21ای،، صااٍ  )مبَی 11صااٍ 
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 95ای،، صرااٍ   )خربسخی  42ای،، صااٍ  )اسصی 39ای،، صااٍ  )مبلی 31ای،، صااٍ  )مبلیبری
 ای،ب )وگشاوی 187ای،، صااٍ  )ثبوک مشکضی

ثخدی: ریتشَبی َش ف ل اص اصرًآ   َمچىیه، ػذ  سػبی  اصًآ شمبسٌ گزاسی ٍث صًست صیش
شمبسٌ گزاسی ٍث صًست صیش ثخدی استابدٌ ودذٌ ي رىُب ٍث صًست ریتش اصیی ثیبن شذٌ اسر   

 .کٍ اص اصًآ ي عشاای کتت ػیمی خبسج اس 

 
 ارزیابی محتوایی اثر  .3

گرشددب   َرب ثیربن مری    ررشیه آن  ثبشذ کرٍ ػمرذٌ   ایه امش اص لابػ ماتًایی ویض داسی و ذَبیی می
ثبرًخٍ ثٍ مً ًع کتبة اوتظبس ثش آن اس  کٍ ثبصاس سشمبیٍ ي ثبصاس ثیمٍ ثرٍ ػىرًان دي ثخرش    

َبی مدضا مًسد ثشسسری قرشاس گیشورذ، ایره دس اربلی       مُی ي ربمیشگزاس دس ثبصاسمبلی دس ثخش
دي ثخش، دس ف ل چُبس ، ثب ػىًان ثبصاسَبی قشاسداد آری ي اختیبس مؼبمیٍ مرًسد  اس  کٍ ایه 

ثشسسی قشاس گشفتٍ اس ب ثبصاس سرشمبیٍ، شربمل ثربصاس ثرًسس ي فشاثرًسس، ثخرش مُمری اص        
َرب      ثبصاسَبی مبلی اس  کٍ دس م بثل ثبصاس پًآ، خبیی ثشای ربمیه ثیىذمرذت سرشمبیٍ شرشک    

ٍ      ياسغٍاس ب دسياقغ ثبصاس سشمبیٍ  مىظرًس ردرکیل    ای ثرشای رخ ری  يخرًٌ ثیىذمرذت ثر
َبی سشمبیٍ ای اس ب َمچىریه دس ثبصاسَربی ثیمرٍ مًسسربت ثیمرٍ اقرذا  ثرٍ اسائرٍ          داسایی

ومبیىذب ثىبثشایه ثبصاس سرشمبیٍ   خذمبت مبلی ثب َذ  پًشش سیسک افشاد ا ی ی ي ا ًقی می
مبلی دس وظش گشفتٍ، ثٍ عًس مدضا مرًسد  ي ثبصاس ثیمٍ ثبیذ ثٍ ػىًان دي ثخش مُی دس ثبصاسَبی 

 ثشسسی قشاس گیشوذب  
دس کتبة مؼشفی اثضاسَبی مبلی ثٍ صًست پشاکىذٌ ي وبق  اودب  شرذٌ اسر ب ثرب رًخرٍ ثرٍ      

دَرذ، پرشداخته    کٍ اثضاسَبی مبلی ثخش مُمی اص ثبصاسَبی مبلی سا ثٍ خًد اخت بص مری  ایه
ثٍ اثضاسَبی مشرجظ ثب َش ثخش ثبصاسمبلی  شيست داسدب اثضاسَبی ثرذَی ي اثضاسَربی ا رًق    

ػىًان ر سیی ثىذی کیی اثضاسَربی مربلی دس وظرش گشفترٍ شرًدب ي دسادامرٍ        رًاوذ ثٍ مبلکبوٍ می
ثىرذی   مرذت ي ثیىذمرذت ر سریی    اثضاسَبی ثذَی می رًاوذ ثٍ دي گشيٌ اثضاسَبی ثذَی کًرربٌ 

شًوذب پشداخته ثٍ اثضاسَبی مشثًط ثٍ َش ثخش اص ثبصاسَبی مبلی ثٍ عًس کبمل دس َش ثخرش  
شىبیی مخبعت ثب ایه اثضاسَب ي اصرغیابت مشثرًط ثرٍ    ي پیش اص يسيد ثٍ ثاث، ثٍ مىظًس آ

 آن،  شيسی اس ب  
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رؼییه قیم  یب اسصا ثبصاسی ايساق ثُبداس مًسد مؼبمیٍ دس ثبصاسَبی یبدشذٌ ي َمچىیه وارًٌ  
مابسجٍ وشخ ثبصدٌ یرب ػبیرذی ايساق ثُربداس اص یرک عرش  ي الگًَرب ي مدمًػرٍ اثضاسَربی         

  دیگش ششط الص  ثشای مًف ی  یک رایییگش مربلی  مذیشی  سیسک دس وُبدَبی مبلی اص عش
ب دس ایه کتبة ثٍ خض مًاسدی کٍ دس قسم  ثبصاس قشاسداد آری ي اختیربس مؼبمیرٍ دس ثربة    اس 
 گزاسی ايساق ثُبداس، مًسد ثشسسی قشاس وگشفتٍ اس ب گزاسی ثیبن شذٌ اس ، قیم  قیم 

 
 نتيجه گيری   .4

ایره کتربة داسی مً رًػبت مُری دس     اشبسٌ کرشد:   اص و بط قًت ایه امش میتًان ثٍ ایه مًاسد

سيدب کتبة مؼىربی ثربصاس ي کبسکشدَربی دقیرق آن سا مرًسد       اًصٌ ثبصاسَبی مبلی ثٍ شمبس می

َبی اػتجبسی ي مبلی، خغش وبپبیرذاسی ثبصاسَرب سا ثرٍ ي رًا      ثشسسی قشاس دادٌ اس  ي ثاشان

ثربصاس مربلی ي شرىبخ  آوُرب     اس ب يخًد اثضاسَربی مربلی گًوربگًن ي متىرًع دس       ودبن دادٌ

َبی اقت ربدی ثیىذمرذت ثرٍ َمرشاٌ      اوگیضا ي مدبسک  مشد  سا دس رعمیه مىبثغ مبلی فؼبلی 

دَرذ   آيسدب مغبلؼٍ سیش ربسیخی ثبصاس مبلی دس کدًسَبی پیدشفتٍ ي رًسؼٍ یبفتٍ ودربن مری   می

ٍ اثضاسَربی مربلی،   َبی مبلی دس صمیى اوذ کٍ ثب اودب  وًآيسی کٍ ایه کدًسَب َمًاسٌ سؼی کشدٌ

ٍ  َب ي صمیىٍ گًوٍ َربی   َبی ثٍ کبسگیشی اثضاسَبی مبلی سا گستشا دَىذ ي اص ایه عشیق سرشمبی

ثیدتشی سا خزة کىىذب کتبة ساَىمبی ثبصاسَبی مبلی، سًُل  شىبخ  ایه اثضاسَبی مربلی سا  

  ٍ دوجربآ   فشاَی ومًدٌ ي دس رًسؼٍ َش چٍ ثُتش ثبصاسَبی مبلی کدًس یبسی سسبوذٌ اس  کرٍ ثر

ثخدذباص وظرش سرجک وگربسا، پیًسرتگی      آن سشذ ي رًسؼٍ اقت بدی سا رسُیل ي رسشیغ می

مغبلت ثٍ خًثی سػبی  شذٌ ي مغبلت ثٍ صًست يا م ي شراب  ثیربن شرذٌ اورذب دس مرته      

َبی کبسثشدی استابدٌ شذٌ اس  کٍ فُی مغبلت ثشای مغبلؼٍ کىىذگبن ثرب داورش    کتبة اص مثبآ

رش ومًدٌ اس ب امب، ثٍ عًس کیی مته اص لابػ سياوی ي فُری، قرذسی ثرشای     رش، سبدٌ مبلی پبییه

خًاوىذٌ دشًاس اس  ي افشادی کٍ ثب ياطگبن فىی ثبصاسَبی مبلی آشىبیی وذاسورذ سا ثرٍ مدرکل    

 کىذب مًاخٍ می

َرب ثبیرذ    ثٍ عًس کیی آوچٍ کٍ دس وگبسا کتبة خذیذ، مُی اس  ایه اسر  کرٍ ایره کتربة    

ٍ چبلش عیجیذٌ ي یب داوش خًاوىذٌ سا ثبال ثجشد ي پشسدی ربصٌ ایدبد کىرذب  اوذیدٍ خًاوىذٌ سا ث

دس کتبة، وًیسىذٌ صشفب آوچٍ سا کٍ مًخًد ثًدٌ اس  سا ثٍ شرکل دیگرشی ػش رٍ ومرًدٌ،     
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مغیت خذیذ یب سيا ثذیؼی خُ  اسائٍ مً ًػبت مًسد ثشسسی ثرٍ کربس وجرشدٌ اسر بایه     

وکشدٌ اس  ي دس پبیبن ویرض ثخرش مىربثغ يخرًد     کتبة دس مًسد مغبلت ثیبن شذٌ مىجؼی رکش 

 وذاسدب

 

 نامه کتاب
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