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چكيده
ایه کتبة مؼىبی ثبصاس ي کبسکشدَبی دقیق آنسا مًسد ثشسسی قرشاس دادٌ اسر ب ثارشانَربی
اػتجبسی ي مبلی ،خغش وبپبیرذاسی ثبصاسَرب سا ثرٍ ي رًا ودربن دادٌاورذ،دس ثبصاسَربی مربلی
کًچکتشیه وًسبوبت قیم َبی ثبصاس ایره قبثییر سا داسورذ کرٍ ررعمیش ػمی ری ثرش اقت ربد
کدًسَب ،کست ي کبسَب ي سشمبیٍگزسان وُبدی مبوىذ صىذيقَبی ثبصودستگی ثگزاسورذب دس
ایه میبن ،سشمبیٍ گزسان فشدی ویض ثب اثضاسَربی مربلی ثسریبس گًوربگًوی مًاخرٍ َسرتىذ کرٍ
شىبخ آن سيص ثٍ سيص دشرًاسرش مریشرًدب اربآ آن کرٍ کبسثسر ًَشرمىذاوٍ امکبوربت
ثبصاسَبی مبلی َمٍ آن چیضی اس کٍ و تیدرٍ متاربيت سا سقری مری صورذب کتربة ساَىمربی
ثبصاسَبی مبلی ،کتبثی اس کٍ ثٍ سيشىی دسثبسٌ ثبصاسَبی متاربيت رً ریم مریدَرذب ایره
کتبة ثب وگبَی ربصٌ پب سا اص ثبصاسَبی ايساق قش ٍ ي سرُب فشاررش مری گرزاسد ي اَرذا ي
امکبوبت ثبصاسَبی آری َب 1ي اختیبس مؼبمیٍ 2سا رجییه میکىذب ثىربثشایه ،ثرشای َرش کسری کرٍ
میخًاَذ دسک ثُتشی اص واًٌ ػمیکشد ثبصاسَبی مبلی ي اثضاسَربی مؼربمیری داشرتٍ ثبشرذ
ساَىمبی ثبصاسَبی مبلی مىجؼی غىی خًاَذ ثًدب ػی اوتخبة کتبة ثشای ثشسسری ،اَمیر
مً ًع ثبصاسَبی مبلی میثبشذ کٍ دس ایه کتبة ثٍ اثضاسَبی ثبصاس ي اصغیابت ي اصرًلی
پشداختٍ شذٌ کٍ َش فؼبآ اقت بدی ثبیذ آوُب سا ثذاوذب ایره و رذ ثرٍ اسصیربثی سيا شرىبختی
گضاسٌَبی رایییی کتبة میپشداصدب
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 .1مﻌﺮﻓی و ﺗﻮﺻيﻒ اﺛﺮ
کتبة ساَىمبی ثبصاسَبی مبلی شبمل مؼشفی مؤلف ،پیدگاتبس ي چُبس ف ل اسر ب دس پیدرگاتبس
کٍ ثٍقیی مسؼًد خًاوسبسی-سئیس اربق ثبصسگبوی ،صىبیغ ،مؼربدن ي کدربيسصی رُرشان ي مرذیش
مسئًآ مبَىبمٍ آیىذٌ وگش-میثبشذ ثیبن شذٌ اس کٍ :دس اقت بد ایشان ماُرًمی کرٍ ثرٍ شرذت
مًسد خذشٍ قشاس گشفتٍ ،ثبصاس اس ب مُمتشیه دسد اقت ربد ایرشان عری چىرذ دَرٍ گزشرتٍ ثری
رًخُی ثٍ مؼىبی ثبصاس ثًدٌ اس ب يقتی ایه اصل سا وبدیذٌ گشفتیی ،دس وتیدٍ سقبثر ي شرابفی
سا اص دس دادٌایی ي دس چىیه فضبیی َی فسبد ،دامه گیرش اقت ربد ایرشان شرذٌ اسر ب اقت ربد
ایشان ثشخی آوچٍ دس اسىبد ثبالدستی اشبسٌ شذٌ ،ثٍ سم رجذیل شذن ثرٍ اقت ربد ايآ مىغ رٍ
میل وکشدٌ ي ػمأل رشکیٍ ي کدًسَبی اًصٌ خییح فبسس اص مب پیدری افتربدٌاورذ ،دس اربلی کرٍ
مضی َبی صیش سبختی ي راری اقت بد ایشان اص رمبمی ایه کدًسَب ثیدتش اس ب کتربثی کرٍ پریش
سيی مب قشاس گشفتٍ اص ایه مىظش داسای اَمی اس کٍ مؼىربی ثربصاس ي کبسکشدَربی دقیرق آن سا
مًشکبفبوٍ مًسد ثشسسی قشاس دادٌ ي ودبن میدَذ ثذين ارکبء ثٍ اصل ردبست آصاد ومیررًان دس
دویبی مؼبصش اقت بد ،کبسی اص پیش ثشد ،صیشا دلیل اصیی َمبن وبدیذٌگیشی مىغ ری مُری اسر
کٍ اقت بد ثٍ کمک ثبصاس ي ثٍ ارکبی ثبصاس پیش میسيد ي ثیررًخُی ثرٍ مؼىربی سقبثر َمریه
ي ؼیتی سا سقی میضوذ کٍ اکىًن دس آن قشاس داسییب
کتبة دس ف ل ايآ ثب ػىًان چشا ثبصاسَب اَمیر داسورذ ثرٍ اثضاسَربی ثربصاس ي اصرغیابت ي
اصًلی پشداختٍ کٍ َش فؼبآ اقت بدی ثبیرذ آنَرب سا ثذاورذب ایىکرٍ ثبصاسَرب ررعمیشی گسرتشدٌ ثرش
صوذگی مذسن داسوذ ،چیض ربصٌای ویس  ،ابآ آوکرٍ مؼربوی رمىی آن اغیرت مرجُی ي مؼمرً
مىسًخ َستىذب دس ایه ف ل ثرٍ اشرکبآ متاربيت ثبصاسَربی مربلی ي ػمیکرشد گًوربگًن آوُرب
میپشداصدبدس ف ل دي ،ثب ػىًان ثبصاسَبی رجبدآ اسص فبسکس پیش صمیىٍای اص ثبصاسَبی اسصی کرٍ
مال رؼییه وشخَبی رسؼیش َستىذ ،مرًسد ثشسسری قرشاس گشفترٍ اسر ب سربیش ثبصاسَربی مربلی،
خمیگی ثش ثبصاسَبی رجبدآ اسص مجتىی َستىذب ایه ثبصاسَب ثٍ عرًس مسرت یی ثرش الگرًی مؼربمیت
خبسخی یک کدًس رعمیش مریگزاسورذ ،خشیربن سرشمبیٍگرزاسیَربی ثریه المییری سا َرذای ي
وشخَبی رًس ي ثُشٌ داخیی سا را الدؼبع قشاس میدَىذب ثبصاسَبی رجبدآ اسص دس َرش گًشرٍای
اص خُبن ي ثب َش يااذ پًلی فؼبآ َستىذب میرًان گا کٍ ایه ثبصاسَب ،ثضسگررشیه ثربصاس مربلی
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َمٍ ديسان سا ردکیل میدَذ کٍ دس ایه ف ل ثٍ عًس گستشدٌ ساخغثٍ آن ثاث میشًدب ف رل
سً ثب ػىًان ثبصاسَبی پًآ ثٍ عًس خبص ثٍ ثبصاسَبی فبیىبوس کًرربٌ مرذت پشداخترٍ اسر ب
اصغیا ثبصاس پًآ دالل ثش شجکٍای اص ششک َبی سُبمی ،وُبدَبی مربلی ،سرشمبیٍگرزاسان ي
ديل َبیی داسد کٍ ثب خشیبن سشمبیٍَبی کًربٌ مذت دسگیرش َسرتىذب ثبصاسَربی پرًآ دس ياقرغ
سبصيکبسی َستىذ کٍ يا گیشوذگبن ي سشمبیٍ گزاسان سا ثذين ياسغٍگرشی ثرٍ وسرج پشَضیىرٍ
ثبوکَب دس کىبس َی گشد میآيسوذ کٍ ثٍ ثشسسی ایه ثبصاس دس ایه ف ل پشداخترٍ مریشًدبف رل
چُبس ثب ػىًان ثبصاسَبی قشاسداد آری ي اختیبس مؼبمیٍ ویض ثش قشاسدادَبی آری رمشکرض داسدب َرذ
ثبصاسَبی قشاسداد آری ي اختیبس مؼبمیٍ ،اابظ دس م بثل صیبنَبی ماتمل دس دویربیی کرٍ دس آن
قیم َب ثٍ عًس مذاي دس ابآ رغییش اس  ،میثبشذب ایه قشاسدادَرب دس ياقرغ ثرٍ مؼىربی رًافرق
ثشای خشیذ یب فشيا یک ماتًای مؼبمیری دس آیىرذٌ ،ثرب ثُربیی مدرخ یرب رار شرشایظ
مدخ َستىذب قشاسدادَبی آری ي اختیبس مؼبمیٍ ،دس دي شکل اصیی ػش ٍ مریگشدورذ کرٍ دس
ایه ف ل ،رىُب ثٍ قشاسدادَبی استبوذاسد شذٌای کٍ دس ثًسسَب مرًسد مؼبمیرٍ قرشاس مریگیشورذ،
پشداختٍ میشًدب

 .2ارزیابیﺷكلی اﺛﺮ
ثشای عشاای سيی خیذ کتبة اص ومبد خشسی یب گبيی اسرتابدٌ شرذٌ اسر ص اصرغیای سایرح
میبن سشمبیٍ گزاسان اس کٍ ودبن میدَذ ثبصاس یب سُب مشثًعرٍ دس سيورذ صرؼًدی اسر یرب
وضيلیب ثبصاس خشسی یب Bear Marketثٍ سيوذ وضيلری گاترٍ مریشرًد ي ثربصاس گربيی یرب Bull
 Marketثٍ سيوذ صؼًدی گاتٍ میشًدب دلیل ایه وب گزاسی ثٍ واًٌ مجربسصٌ خرشس ي گربي ثرش
میگشدد ،چشاکٍ خشس دس َىگب مجبسصٌ اص ثبال ثٍ پبییه شثٍ میصوذ ي ثٍ َمیه دلیرل ودربن اص
سيوذ وضيلی داسد ي گبي ثشای شبخ صدن اص پربییه ثرٍ ثربال رشثٍ مریصورذ کرٍ سرىجیی اص سيورذ
صؼًدی اس ب ایه اصیا ػمًمع ثشای کیی ثبصاس ي شبخ استابدٌ میشًدب کٍ عشااری ،ثرٍ
خًثی ثیبوگش ایه مً ًع ثب ػىًان کتبة میثبشذب
کتبة اص لابػ صثبن وًشتبسی ي قًاػذ يیشایش خبلی اص اشرکبآ ویسر کرٍ ثرٍ ثشخری اص آوُرب
اشبسٌ میکىییبدس ثشخی مًاسد مته داسای اشتجبَبت ربیپی میثبشذ ،صرااٍ ( 8ردشیرٍ ،،صرااٍ
( 11یًسيس ،،صااٍ ( 24مکضیکبلف ،،صااٍ ( 97میبوأنچرٍ ،،صرااٍ ( 111خرض) ،،صرااٍ
( 171کااٌ ایکس ،ي ویض ثٍ صًست مکشس اشرتجبَبری وظیشمرًاسد ریرل اسرتابدٌ گشدیرذٌ اسر :
صااٍ ( 11مبَیای ،،صااٍ ( 21اػتجربسیای ،،صرااٍ ( 23سرشمبیٍ گرزاسیای ،،صرااٍ 29
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(مبلیبریای ،،صااٍ ( 31مبلیای ،،صااٍ ( 39اسصیای ،،صااٍ ( 42خربسخیای ،،صرااٍ 95
(ثبوک مشکضیای ،،صااٍ ( 187وگشاویای،ب
َمچىیه ،ػذ سػبی اصًآ شمبسٌ گزاسی ثٍ صًست صیش ثخدی :ریتشَبی َش ف ل اص اصرًآ
شمبسٌ گزاسی ثٍ صًست صیش ثخدی استابدٌ ودذٌ ي رىُب ثٍ صًست ریتش اصیی ثیبن شذٌ اسر
کٍ اص اصًآ ي عشاای کتت ػیمی خبسج اس .

 .3ارزیابی محتﻮایی اﺛﺮ
ایه امش اص لابػ ماتًایی ویض داسی و ذَبیی میثبشذ کرٍ ػمرذٌررشیه آنَرب ثیربن مریگرشددب
ثبرًخٍ ثٍ مً ًع کتبة اوتظبس ثش آن اس کٍ ثبصاس سشمبیٍ ي ثبصاس ثیمٍ ثرٍ ػىرًان دي ثخرش
مُی ي ربمیشگزاس دس ثبصاسمبلی دس ثخشَبی مدضا مًسد ثشسسری قرشاس گیشورذ ،ایره دس اربلی
اس کٍ ایه دي ثخش ،دس ف ل چُبس  ،ثب ػىًان ثبصاسَبی قشاسداد آری ي اختیبس مؼبمیٍ مرًسد
ثشسسی قشاس گشفتٍ اس ب ثبصاس سرشمبیٍ ،شربمل ثربصاس ثرًسس ي فشاثرًسس ،ثخرش مُمری اص
ثبصاسَبی مبلی اس کٍ دس م بثل ثبصاس پًآ ،خبیی ثشای ربمیه ثیىذمرذت سرشمبیٍ شرشک َرب
اس ب دسياقغ ثبصاس سشمبیٍ ياسغٍای ثرشای رخ ری يخرًٌ ثیىذمرذت ثرٍمىظرًس ردرکیل
داسایی َبی سشمبیٍ ای اس ب َمچىریه دس ثبصاسَربی ثیمرٍ مًسسربت ثیمرٍ اقرذا ثرٍ اسائرٍ
خذمبت مبلی ثب َذ پًشش سیسک افشاد ا ی ی ي ا ًقی میومبیىذب ثىبثشایه ثبصاس سرشمبیٍ
ي ثبصاس ثیمٍ ثبیذ ثٍ ػىًان دي ثخش مُی دس ثبصاسَبی مبلی دس وظش گشفتٍ ،ثٍ عًس مدضا مرًسد
ثشسسی قشاس گیشوذب
دس کتبة مؼشفی اثضاسَبی مبلی ثٍ صًست پشاکىذٌ ي وبق اودب شرذٌ اسر ب ثرب رًخرٍ ثرٍ
ایهکٍ اثضاسَبی مبلی ثخش مُمی اص ثبصاسَبی مبلی سا ثٍ خًد اخت بص مریدَرذ ،پرشداخته
ثٍ اثضاسَبی مشرجظ ثب َش ثخش ثبصاسمبلی شيست داسدب اثضاسَبی ثرذَی ي اثضاسَربی ا رًق
مبلکبوٍ میرًاوذ ثٍ ػىًان ر سیی ثىذی کیی اثضاسَربی مربلی دس وظرش گشفترٍ شرًدب ي دسادامرٍ
اثضاسَبی ثذَی می رًاوذ ثٍ دي گشيٌ اثضاسَبی ثذَی کًرربٌمرذت ي ثیىذمرذت ر سرییثىرذی
شًوذب پشداخته ثٍ اثضاسَبی مشثًط ثٍ َش ثخش اص ثبصاسَبی مبلی ثٍ عًس کبمل دس َش ثخرش
ي پیش اص يسيد ثٍ ثاث ،ثٍ مىظًس آشىبیی مخبعت ثب ایه اثضاسَب ي اصرغیابت مشثرًط ثرٍ
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
مذیشی سیسک دس وُبدَبی مبلی اص عش دیگش ششط الص ثشای مًف ی یک رایییگش مربلی
اس ب دس ایه کتبة ثٍ خض مًاسدی کٍ دس قسم ثبصاس قشاسداد آری ي اختیربس مؼبمیرٍ دس ثربة
قیم گزاسی ثیبن شذٌ اس  ،قیم گزاسی ايساق ثُبداس ،مًسد ثشسسی قشاس وگشفتٍ اس ب

 .4نتيجه گيﺮی
اص و بط قًت ایه امش میتًان ثٍ ایه مًاسد اشبسٌ کرشد :ایره کتربة داسی مً رًػبت مُری دس
اًصٌ ثبصاسَبی مبلی ثٍ شمبس میسيدب کتبة مؼىربی ثربصاس ي کبسکشدَربی دقیرق آن سا مرًسد
ي ثاشانَبی اػتجبسی ي مبلی ،خغش وبپبیرذاسی ثبصاسَرب سا ثرٍ ي رًا

ثشسسی قشاس دادٌ اس

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

آوُرب

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

میآيسدب مغبلؼٍ سیش ربسیخی ثبصاس مبلی دس کدًسَبی پیدشفتٍ ي رًسؼٍ یبفتٍ ودربن مریدَرذ
کٍ ایه کدًسَب َمًاسٌ سؼی کشدٌاوذ کٍ ثب اودب وًآيسیَبی مبلی دس صمیىٍ اثضاسَربی مربلی،
گًوٍَب ي صمیىٍَبی ثٍ کبسگیشی اثضاسَبی مبلی سا گستشا دَىذ ي اص ایه عشیق سرشمبیٍَربی
ثیدتشی سا خزة کىىذب کتبة ساَىمبی ثبصاسَبی مبلی ،سًُل

شىبخ

ایه اثضاسَبی مربلی سا

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

کرٍ ثرٍ دوجربآ

آن سشذ ي رًسؼٍ اقت بدی سا رسُیل ي رسشیغ میثخدذباص وظرش سرجک وگربسا ،پیًسرتگی
مغبلت ثٍ خًثی سػبی

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

کتبة اص مثبآَبی کبسثشدی استابدٌ شذٌ اس

کٍ فُی مغبلت ثشای مغبلؼٍ کىىذگبن ثرب داورش

مبلی پبییهرش ،سبدٌرش ومًدٌ اس ب امب ،ثٍ عًس کیی مته اص لابػ سياوی ي فُری ،قرذسی ثرشای
خًاوىذٌ دشًاس اس

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

مًاخٍ میکىذب
ثٍ عًس کیی آوچٍ کٍ دس وگبسا کتبة خذیذ ،مُی اس

ایه اسر

کرٍ ایره کتربةَرب ثبیرذ

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

کتبة دس مًسد مغبلت ثیبن شذٌ مىجؼی رکش وکشدٌ اس

ي دس پبیبن ویرض ثخرش مىربثغ يخرًد
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