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 چکیده

تشخیص و تحلیل رفتار عوامل موثر در بازارهای مالی به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش ریسک اهمیت 

گذاران مالی دارد. اهمیت تحلیل بازار و تالش برای درک گذاران و سیاستفراوانی برای مدیران، سرمایه

گران از تجربیات متخصصین دیگر علوم نظیر علوم اجتماعی و بهتر رفتار آن موجب شده است که تحلیل

 این مقاله به مرور بکارگیری شبکه وریاضی برای نگاهی متفاوت به نحوه تعامل عناصر بازار استفاده نمایند. 

های اجتماعی و مالی گسترش یافته است، های اخیر برای تحلیل رفتار پدیدهتئوری گراف که در سال

پرداخته است. در ابتدا ریشه این تئوری که نشات گرفته از ریاضیات گسسته است معرفی و سپس جرئیاتی 

قیاس و درخت های مستقل از مهای شبکه نظیر خاصیت قانون توان، شبکهدر مورد مشخصات و ویژگی

دهد که پویایی بازار مالی موجب شده است که نشان می شود. نتایج پژوهشپوشای کمینه ذکر می

های تحلیل بازار بصورت پویا در حال تحول بوده و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ها و مدلرویکردها، شیوه

 ص قرار گیرد.گذاری بریکدیگر جهت شناسایی رفتار بازار مورد تفحصهای سرمایهفرصت

 های مستقل از مقیاس، درخت پوشای کمینه، رفتار بازارهای مالیهای گراف، شبکهتئوری واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

شود که این امر موجب تحمیل ها میهای بازارهای مالی منجر به تولید حجم انبوهی از دادهدر دنیای امروز، فعالیت

های ساده و ها و توصیف آنها با ویژگیهای شهودی، بکارگیری گرافد. استفاده از تکنیکگردهای محاسباتی بسیاری میچالش

های های دنیای کوچک و شبکهمدل. (Ziegler, 2006)گردد ها و استخراج اطالعات از آنها میفراگیر باعث افزایش درک داده

هایی نظیر علوم تکنولوژیک، ت، بطور گسترده در حوزههای اجتماعی به کرات قابل مشاهده اسکه در پدیده 1مستقل از مقیاس

های پیچیده ها، نقش حیاتی در بررسی پدیدهاند. این دو مدل از شبکهشناسی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفتهفیزیک، زیست

های لی نموده و مدلای از مفاهیم ریاضیات گسسته و علوم اجتماعی را وارد علوم ماها جریان گستردهکنند. شبکهبازی می

 اند.اساسی آن را به چالش کشیده

های مستقل از مقیاس است که های امروزی، توزیع درجات  شبکهیکی از توصیفات ساده در بسیاری از سیستم

 های تصادفی،کنند درحالیکه در شبکهتبعیت می p(k)  K- 2ها از قانون توانیباشد. این شبکهبصورت خاص مورد توجه می

ها  همچنین وجود گذاران و شرکتبازارهای مالی با توجه به تعامل میان سرمایه .کندتر تنزل میدنباله توزیع بسیار سریع

 گردند.های پیچیده محسوب میها و موسسات مالی، جزو شبکهعناصر تاثیرگذاری همچون بانک

اشاره کرد  توان به مطالعات بوگینسکی و همکارانهای انجام در زمینه توصیف شبکه بازار سرمایه میاز جمله پژوهش

 ,Boginski et al)اندها در بازار آمریکا استفاده کردهکه در آن از روش حد آستانه برای ساختن شبکه همبستگی قیمت

-برای دستهکاوی های دادهگیری از تکنیکهای مستقل با بهرهها و مجموعههمچنین ساختار بازار از لحاظ اجزا، کلیک. (2005

 ,Wei-Qiang et al)اند هیانگ و همکاران در بازارهای مالی چین مورد تحقیق قرار گرفتهوی بندی مستندات مالی توسط 

در طول یک دهه گذشته، بخش قابل توجهی از مطالعات تئوریک و تجربی صرف توصیف رفتار بازارهای مالی با . (2009

های بین قیمت سهام در بازار بورس آمریکا و تجزیه و رسی ارتباطات میان همبستگیهای گراف شده است. براستفاده از تئوری

و مطالعه  (Kyungsik et al, 2007)، تحلیل ساختار بازار کره جنوبی (Chi et al, 2010) گراف بازارتحلیل تحلیل ساختار 

از جمله این  (Garlaschelli et al, 2005)ریکا ساختار مستقل از مقیاس بازار بورس ایتالیا و مقایسه با بازارهای سرمایه آم

 باشد.ها میپژوهش

سال اخیر  11ای بازارهای مالی است که طی سازی رفتار شبکهحل جدید برای مدلتمرکز این مقاله بر ارائه این راه

فایده، تغییرات قیمتی  -های کالسیک مبتنی بر هزینهدر ادبیات مالی معرفی و بسط یافته است. در این مدل، برخالف مدل

متاثر از رفتارهای گروهی فرض شده و لذا رفتار قیمتی هر نهاده مالی متاثر از رفتار گروهی است. پیش زمینه این مدل، مباحث 

 باشد. تئوری گراف و ریاضیات گسسته می

در  3رد. بخش گیشناسی پژوهش مورد بررسی قرار میروش 2سازماندهی این مقاله بدین صورت است که در بخش 

ها و مفاهیم بنیادی مورد استفاده نظیر اثر دنیای کند که شامل بررسی توپولوژی شبکهخصوص مبانی علمی پژوهش بحث می

نشان  4های مستقل از مقیاس به منظور شناخت بهتر ساختار بازار، رفتار و تحوالت آن خواهد بود. در بخش کوچک و شبکه

توان اجتماعات همگون را های مستقل از مقیاس را شناسایی نمود و همچنین چگونه مین شبکهتواشود که چگونه میداده می

های پیچیده داشته و مروری بر نتایج تجربی و عملکرد شبکه 5که دارای رفتارهای تقریبا مشابه هستند، مشخص نمود. بخش 

 گیری اختصاص یافته است.به نتیجه 6در نهایت بخش 
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 ژوهششناسی پروش -2

ای در چارچوب روش گیری از روش تحقیق کتابخانهاین پژوهش با استفاده از مبانی علمی و تحقیقات پیشین و بهره

 باشد.توصیفی مبتنی بر رویکرد شناخت تاریخی اجرا شده است و هدف آن ارتقاء دانش در حوزه علوم مالی می

 

 مبانی علمی پژوهش -3

مرتبط با ساختار توپولوژی خود بوده و نوع ارتباط  های پیچیدهو ... دارای شاخصههای اقتصادی، اجتماعی اکثر نظام

ها های پیچیده و قوانین مرتبط با آنتوان از طریق شبکهها را میها دارای نظم نسبی است. بسیاری از این نظاممیان عناصر آن

های پیشرفته را کشف کردند و به این رفتارهای نظام ، زمانی که دانشمندان نکات بیشتری درباره1791توضیح داد. طی دهه 

ها دارای رفتار ثابت نبوده بلکه همراه با هوشمندی در تکاپوی تطابق با محیط حقیقت پی بردند که عناصر سازنده این نظام

های اقتصادی پدیدههایی از میالدی، پژوهشگران شروع به تحقیق در رابطه با مدل 71و  01های باشند. در دههاطراف خود می

ها اقتصاد را بصورت یک نظام تعاملی پویا به جای یک نظام های سنتی داشتند. این مدلهای بنیادی با مدلکردند که تفاوت

های جدید، الگوهای جدیدی را ارائه نمودند که تعامل عوامل نظام را همانند آنچه که در نمودند. مدلتعادلی ایستا معرفی می

های تعاملی جدید همانند نمود. بازارهای مالی نیز از این قاعده مستنثی نبوده و از مدلدهد، شبیه سازی مییواقعیت رخ م

های پیچیده معرفی های پیچیده برای توصیف رفتار عوامل درونی خود بهره برد. پژوهشگران دو خاصیت مهم برای شبکهشبکه

های مستقل از ا وابسته است. این دو ویژگی عبارتند از اثر دنیای کوچک و شبکهبینی رفتار شبکه به آنهاند که قابلیت پیشکرده

های پیچیده نظیر اثر دنیای های شاخص شبکهای و ویژگیقیاس. در ادامه ابتدا مروری کوتاه خواهیم داشت بر مفاهیم پایه

 های مستقل از مقیاس و درخت پوشای کمینه.کوچک، شبکه

 

 شبکه -3-1

ها که عموما (. شبکه1باشند )شکلهایی با یکدیگر در ارتباط میای گره که از طریق یالاست از مجموعهشبکه عبارت 

حل ارائه راه 1935به  3گردند. اویلرکنند جزو مباحث اصلی ریاضیات گسسته محسوب میاز قوانین تئوری گراف پیروی می

ها بوده و بعنوان راهگشای دانش امروزی تئوری ده توسط شبکهکند که اولین مسائل حل ششده برای حل مساله پل اشاره می

-اند با بکارگیری پرسشنامهاند که سعی داشتهها بودهبرداری از شبکهگردند. علوم اجتماعی جزو پیشگامان بهرهگراف مطرح می

هایی که افراد بعنوان گره بکه(. ش2های تعاملی سعی در یافتن ارتباط بین افراد و مدل کردن آن با کمک شبکه نمایند )شکل 

باشند. عمده هدف آنها یافتن مرکزیت به مفهوم فرد یا های آن میدر آن تعریف شده و تعامل بین افراد تشکیل دهنده یال

 افرادی که در مرکز تعامالت قرار داشته یا  بیشترین تعامل را با دیگران دارند و ارتباطات به معنای نحوه ارتباط افراد در یک

 باشد.مجموعه می

ها در آن بطور کامال تصادفی و مشابه باشد که در آن توزیع یالمی 4های تصادفیها، گرافیکی از انواع مهم گراف

های باشند. بعنوان مثال فرض کنید که توزیع تعداد همسایهصورت پذیرفته است لذا آنها دارای الگوهای مشخص و یگانه نمی

های موجود در دنیای باشند. بیشتر شبکههای مشابه میها دارای درجهای باشد، بنابراین بیشتر گرهدر شبکه یک توزیع دوجمله

 باشند.های تصادفی نبوده و دارای ساختارهای مشخص و قابل تفکیک میواقعی از نوع گراف

ی بزرگ تغییر یافته هاهای آن به خواص آماری گرافها و گرههای کوچک، یالاخیرا کانون توجه از تحلیل شبکه

کند. نخستین هدف یافتن خواص آماری همانند توزیع درجات شبکه یا توزیع طول ها سه هدف را دنبال میاست. تئوری شبکه

گیری این های مناسب اندازهنمایند و همچنین یافتن راهباشد که خصوصیات ساختاری و رفتاری شبکه را مشخص میمسیر می

                                                      
3- Euler 
4- Random Graph 
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ها با ختن یک مدل از شبکه برای درک خصوصیات شبکه، ماهیت آنها و نحوه تعامل درونی گرهمشخصات. دومین هدف سا

بینی رفتار آن به ویژه رفتار اجتماعات یکدیگر. در نهایت سومین هدف عبارت است از شناسایی قواعد حاکم بر شبکه و پیش

 کوچک.

 

 
 یال 11گره و  8یک شبکه کوچک با  -1شکل 

 

 
شکارچی در یک دریاچه )ب( شبکه تعامل پژوهشگران یک موسسه  -در دنیای واقعی: )الف( شبکه شکار ه از شبکهسه نمون -2شکل 

 تحقیقاتی خصوصی )ج( شبکه ارتباطات جنسی بین افراد
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 اثر دنیای کوچک -3-2

به مقصد طی یک تحقیق اقدام به ارسال نامه از طریق شخص به شخص تا رسیدن  5استنلی میلگرام  1761در سال 

نفر به مقصد رسیدند. بر  6ها در بین راه گم شدند ولی یک چهارم آنها بطور متوسط از طریق نمود. اگرچه بسیاری از نامه

های یک شبکه بزرگ از طریق یک مسیر کوتاه به یکدیگر ارتباط دارند. این خصیصه امروزه در اساس این تحقیق، اکثر گره

کند. در واقع این اثر ها را توجیه میهای پویا در شبکهاین اثر پیامدهای پدیدهگرفته است.  های بزرگ مورد تحقیق قرارشبکه

بینی باشد. بعنوان مثال، شایعه بطور متوسط های بزرگ، بیشتر از  میزان پیششود که سرعت انتشار وقایع در شبکهباعث می

 قدم الزم دارد تا به هرکسی در اجتماع برسد.  6تنها 

 شود:های یک شبکه بدون جهت به صورت زیر تعریف میترین فاصله اقلیدسی بین جفت گرهن کوتاهمیانگی

    (1) 

های متصل به یک گره مرکزی بصورت توانی افزایش اگر تعداد گرهباشد. می jو  iهای فاصله اقلیدسی بین گره ijdکه در آن 

-ای دارای این اثر مییابد. این بدین معنی است که، شبکهافزایش میتمی های شبکه با نرخ لگارییابد، میانگین فاصله بین گره

 9و ریوردان 6های آن با نرخ لگاریتمی افزایش یابد. بالوباسها و اندازه شبکه، میانگین فاصله گرهباشد که با افزایش تعداد گره

یابد تر از نرخ لگاریتمی افزایش میبا نرخی کمهای دارای توزیع قانون توانی های شبکهنشان دادند که میانگین فاصله گره
(Bollobas and Riordan, 2002). 

 

 های مستقل از قیاسشبکه -3-3

باشد. در اینصورت توزیع درجه یک شبکه  (k)های متصل به آن فرض کنید که درجه یک گره برابر با تعداد یال

های تصادفی این توزیع بصورت یک توزیع پواسن یا توزیع اف. در گرkعبارت است از نمودار هیستوگرام ترسیم شده برحسب 

های تصادفی داشته و معموال های بررسی شده در دنیای واقعی، توزیع کامال متفاوتی با توزیع گرافای خواهد بود. شبکهدوجمله

ای د دارند که بطور قابل توجههای را در خوبه سمت راست کشیدگی دارند بدین معنی که آنها داری یک دنباله بوده و لذا داده

 -K  kPای وجود داشته باشد که بتوان تابع توزیع را بصورت یک تابع نمایی  باشند. درصورتیکه از میانگین دور می

عبارت است از احتمال اینکه گره دارای  kPکند. در اینجا تبعیت می 0شود که این توزیع از قانون توانیتخمین زد، گفته می

 باشد. kرودی درجه و

ها نامند. در این شبکههای مستقل از مقیاس میهایی که تابع توزیع آنها از قانون توانی تبعیت کند را شبکهشبکه 

توان های پیچیده را میکنند. شبکهها عبور میگره %21ها از از یال %01پارتو نیز صادق است بدین معنی که  21/01قانون 

مود. شاخص تناسب عبارت است از توانایی هر گره در ارتباط با دیگران. مطابق این مدل، ترجیح توصیف ن 7توسط مدل تناسب

ای از این مدل تبعیت کند، از هر گره در ارتباط با یک گره دیگر به تناسب محصول و تعداد ارتباطات آن بستگی دارد. اگر شبکه

 باشد.یقانون توانی تبعیت نموده و لذا یک شبکه مستقل از مقیاس م

های روند که تمامی گرههای مستقل از قیاس این است که آنها تنها زمانی از بین میهای مهم شبکهیکی از خاصیت

 نمایند.های کامپیوتری از این خصوصیت برای گسترش و پایداری خود استفاده میآن از بین بروند. ویروس

 

                                                      
5- Stanley Milgram 
6- Bollobas 
7- Riordan 
8- Power Law 
9- Fitness 
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 درخت پوشای کمینه -3-4

های یر مجموعه یالد. به زاشته باشنوزن دهای گراف شود که یالیی تعریف میهادرخت پوشای کمینه در گراف

هایشان کمترین مقدار ممکن بین تمام چنین دهد و مجوع وزن یالتشکیل میرا ها گراف که یک درخت شامل تمام راس

های گراف با کمترین ز یالاگویند. در واقع مسئله پیدا کردن یک زیر مجموعههایی باشد، درخت پوشای کمینه میدرخت

 .مجموع وزن است که بین هر دو راس این زیر گراف همچنان مسیر وجود داشته باشد

، پرداخت شودای باید برای ایجاد ارتباط بین هر دو عضو آن هزینهاست که ای در مسائلی که هدف ایجاد شبکه

های مورد استفاده در م پریم و کروسکال از جمله الگوریتملگوریتاباشد. ترین شبکه میهزینهبیانگر کم درخت پوشای کمینه

 باشد.یابی به درخت پوشای کمینه میدست

 
 الگوریتم پریم و کراسکال -1جدول 

 الگوریتم کراسکال الگوریتم پریم

 شروع از یک گره .1

 یافتن مسیر کمینه متصل به این گره .2

 یافتن مسیرکمینه متصل به شبکه ایجاد شده .3

 هاتم تا مالقات تمامی گرهادامه الگوری .4

 ها بر اساس وزن آنهاسازی یالمرتب .1

 شروع از یال با وزن کمینه و اضافه کردن دو گره آن به درخت .2

 انتخاب یال بعدی و تکرار مرحله قبل .3

 هاادامه الگوریتم تا مالقات تمامی گره .4

 

 در شبکه 11تشخصیص اجتماع -4

های یک گراف یا شبکه که دارای ارتباط قوی، مستقیم با جموعه گرهعبارت است از م 11اجتماع یا زیرگروه منسجم 

شود که باید حذف شده تا هیچ ارتباطی هایی گفته میباشند. همچنین میزان اتصال دو گره به حداقل تعداد یالشدت باال می

ترین موضوع در شترک ندارند. مهمبین دو گره وجود نداشته باشد و بعبارتی دیگر برابر است با تعداد مسیرهایی که هیچ یال م

-باشند. در ادامه برخی از مهمای، تشخیص الگوها و یا اجتماعاتی است که تکراپذیر بوده و دارای رفتار مشابه میتحلیل شبکه

ها در قالب یک ماتریس فاصله دوبعدی به شرح گردد. شایان ذکر است که شبکههای تشخیص این الگوها ارائه میترین روش

 باشند:ر قابل توصیف میزی

 
 Node 1 Node 2 Node 3 ………. Node n 

Node 1 0 12r 13r  1nr 

Node 2 21r 0 23r  2nr 

Node 3 31r 32r 0  3nr 

 

………. 
 

     

Node n n1r n2r n3r  0 

 

 

                                                      
10- Community 
11- Cohesive Subgroup 
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 12مراتبی جوهانسونبندی سلسهروش خوشه -4-1

ترین عدد در ماتریس فاصله(. این دو گره به صورت یک د )کمگرددر این روش ابتدا نزدیکترین دو گره شناسایی می

ترین فاصله هر گروه اجتماع با گردند که در این حالت کماجتماع اولیه شناسایی شده و در ماتریس فاصله نیز در هم ادغام می

ها (. انتخاب خوشه3یابد )شکل یگردد. این فرآیند تا رسیدن به یک اجتماع واحد ادامه مهای دیگر بعنوان فاصله منظور میگره

 باشد.پذیری برای انتخاب اجتماعات میبستگی به سطح مورد نظر داشته و این الگوریتم دارای انعطاف

 

 
 بندی سلسله مراتبی جوهانسونیک نمونه از روش خوشه -3شکل 

 

 13روش ماتریس جایگشت -4-2

(. 4شوند )شکل ند در سطر و ستون نزدیک هم قرار داده میهایی که دارای ارتباطات قویتری هستدر این روش، گره

 در این روش تابع هدف عبارت است از :

   (2) 

 

 

                                                      
12- Johnson’s Hierarchical Clustering 
13- Matrix Permutation 
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- 1n 2n 3n 4n 5n 

1n - 0 1 0 1 

2n 0 - 0 1 0 

3n 1 0 - 0 1 

4n 0 1 0 - 0 

5n 1 0 1 0 - 

 

- 5n 1n 3n 2n 4n 

5n - 1 1 0 0 

1n 1 - 1 0 0 

3n 1 1 - 0 0 

2n 0 0 0 - 1 

4n 0 0 0 1 - 

 
 یک نمونه از روش ماتریس جایگشت -4شکل 

 

 ایمکاشفهروش  -4-3

ها الهام بندی الرو حشرات و یا تفکیک الشههای طبیعی نظیر نحوه خوشهاین روش از الگوهای بکار رفته در پدیده

 شود:گرفته است. در اینجا فاصله بین دو گره بصورت زیر تعریف می

  (3) 

 

 

 گردد:چگالی محلی نیز بصورت زیر تعریف می

 (4) 

مشخص کننده میزان عدم تجانس و  نشانگر وضعیت فعلی،  rهای گره در دو جهت، عبارت است از همسایه SSکه در آن 

)if(v های همسایه.عبارت است از میانیگین فاصله با گره 

 احتمال انتخاب یک گره در این روش عبارت است از:
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   (5) 
 احتمال عدم انتخاب یک گره در این روش عبارت است از:

   (6) 

 

 بندی سلسله مراتبی گیروان و نیومنروش خوشه -4-4

ترین اتصال در شبکه. این روش بر این مبنا استوار است که حذف پل محلی، تغیری پل محلی عبارت است از ضعیف

ها کامال منفرد شوند های محلی نموده تا جایی که گرهقدام به حذف پلهای متوالی اکند لذا طی گامدر کلیت شبکه ایجاد نمی

 (. انتخاب اجتماعات در اینجا نیز بستگی به سطح مورد نظر دارد.5)شکل 

 

 

 

 
 بندی سلسله مراتبی گیروان و نیومنیک نمونه از روش خوشه -5شکل 
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 14ایسازی پیمانهبهینهروش  -4-5

کند و مقدار آن گیری میست از یک تابع سود که کیفیت تقسیم شبکه به اجتماعات را اندازهپیمانه یا ماژول عبارت ا

 است. -1و  1بین 

  (7) 

 باشد.های مورد انتظار بین دو گره در گراف تصادفی مینشان دهنده تعداد یال mکه در آن 

 
ها و ها نیز معموال از روشای شناسایی پیمانهگیرد. برهای محتمل در شبکه صورت میشناسایی اجتماعات براساس پیمانه

 (.6شود )شکل سازی استفاده میای نظیر الگوریتم حریصانه و یا الگوریتم مقاومهای مکاشفهالگوریتم

 

 
 ایسازی پیمانهیک نمونه از روش بهینه -6شکل 

 

 

 

 

 

                                                      
14- Modularity Maximization 
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 رهای مالیهای پیچیده در بازاهای حاصل از کاربردهای تجربی شبکهبررسی پژوهش -5

، جهت و همکاران وندویل و بکارگیری ساختار سلسه مراتبی در پژهش انجام شده توسط منتگنا، بونانو و همکاران

 ,Mantegna) های سری زمانی صورت گرفته استهای بازار بر اساس دادههای مشخص از پرتفویبندیدستیابی به طبقه

1999) ،(Vandewalle et al, 2000) ، (Bonanno et al, 2001) ،(Bonanno et al, 2003) .منتگنا با استفاده از داده-

نمود.  1775الی  1707های در سال 51116پی اندو اس 15های دو جونزهای سری زمانی قیمت سهام، اقدام به بررسی شاخص

که بدین منظور از ضریب  های شبکه سهام از یکدیگر بوداولین قدم در این پژوهش، ارائه یک سنجه برای محاسبه فاصله گره

 همبستگی به شرح زیر استفاده شد:

 (8) 

. فاصله بین دو سهم نیز بصورت زیر t)-(tiLn P –(t) i= Ln P irو   tدر زمان  iعبارت است از قیمت سهام  iP(t)بطوریکه، 

 تعریف شده است:

  (9) 

 برای این فاصله سه شرط تعریف شده است:

 
امکان یافتن ساختار درخت پوشای کمینه  و ساختار سلسه مراتبی در ماتریس فاصله سهام وجود این پژوهش نشان داد که 

 (.0و شکل  9دارد )شکل 

 

 
 سهم استفاده شده در شاخص دو جونز 31درخت پوشای کمینه شامل  -7شکل 

 

                                                      
15- Dow Jones 
16- S&P 500 
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 511پی اندبخشی از درخت پوشای کمینه شامل سهام مورد استفاده در شاخص اس -8شکل 

 

و میزان  1777دسامبر  31الی  1701ژانویه  2توزیع میانگین و واریانس سهام بورس نیویورک از   ،و همکاران ونالا

آنها از مفاهیم آماری نظیر . (Onnela et al, 2003)رتفوی را مورد بررسی قرار دادند ها در تحلیل پپویایی درخت دارایی

نمودند. اونال و همکاران نشان دادند که درخت پوشای کمینه ساختاری  استفاده 10و کشیدگی 19میانگین، واریانس، چولگی

ترین کند و همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که سهام دارای کمکامال متصل داشته و از ساختار مستقل از اندازه تعبیت می

حداکثر فاصله داشته باشند. این  ریسک تمایل دارند که در حاشیه این درخت قرار گیرند و یا بعبارت دیگر از گره مرکزی

تحقیق نشان داد که بین ریسک پرتفوی و میزان نرمال بودن درخت پوشای کمینه یک رابطه مستقیم وجود داشته، لذا نحوه 

 بایست براساس نرمال کردن درخت محقق گردد.سازی در پرتفوی میتنوع

نموده و با بکارگیری پرتفوهای متفاوت  17بورس نیویورکو همکاران اقدام به بررسی شبکه کوواریانس سهام در بونانو 

های ارتباطی نودها دار اقتصادی از ماتریستوان اطالعات معنیهای مختلف سعی نمودند که نشان دهند چگونه میدر زمان

سبه نموده و های زمانی، ضریب همبستگی بین سهام را محاآنها با استفاده از سری. (Bonanno et al, 2004) استخراج کرد

، سعی نمودند تا رفتار 21را تشکیل دادند، سپس با بکارگیری درخت پوشای کمینه 21از نوع درخت پوشایک گراف کامال متصل 

بندی شده نمایان نمایند. بونانو و همکاران با این روش توانستند ارتباط بین سهام را بصورت هندسی و طبقهسهام را بررسی 

ه ضریب همبستگی از فرمول تعریف شده توسط منتگنا استفاده نموده و ماتریس فاصله بدست آمده را سازند.  آنها برای محاسب

توان نحوه تغییر رفتار سهام را در پریودهای مختلف زمانی بررسی می t با تغییربرای تشکیل درخت پوشای کمینه بکار بردند. 

-نامند. این پژوهشگران با استفاده از دادهمی 22فق زمانی را اثر اپسنمود. کاهش میزان همبستگی متقابل بازده سهام با تغییر ا

های کوچکتر، درخت پوشای کمینه به زمان tساعت و نیم و تقسیم  6برابر   t = dهای بورس نیویورک، فرض قرار دادن 

                                                      
17- Skewness 
18- Kurtosis 
19- New York Stock Exchange (NYSE) 
20- Spanning Tree )نوعی از گراف کامل که دارای حلقه نمیباشد( 
21- Minimum Spanning Tree (MST) 
22- Epps Effect 
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یک روش مفید برای فیلتر ها (. آنها در نهایت نتیجه گیری کردند که بکارگیری تئوری شبکه7سهام را رسم نمودند )شکل 

 های اقتصادی و شناسایی رفتار سهام در پریودهای متفاوت باشد.کردن داده

 

 
 های متفاوت tسهم دارای باالترین سرمایه در گردش در بورس نیویورک با  111درخت پوشای کمینه برای  -9شکل 
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و اتصال آنها براساس میزان شراکت، اقدام به گارالسچلی و همکاران با قرار دادن سهام و سهامداران بعنوان گره 

 in(k(گذار در این شبکه درجه ورودی هر سرمایه. )et al, 2005) Garlaschelli گذاران نمودندساختن شبکه بزرگ سرمایه

وع متصل به وی که نشانگر میزان سهامی است که در پرتفوی وی وجود دارد )تن (v)های وزن دار عبارت است از مجموع یال

 2111های سال گذاری انجام شده. آنها برای انجام پژوهش از دادهپرتفوی( و همچنین مشخص کننده ارزش حجمی سرمایه

عبارت است از تعداد  inP > Kاستفاده نمودند. توزیع  24بورس ایتالیا 2112های سال و داده 23NASDAQبورس نیویورک و 

هایی که نیز عبارت است از تعداد پرتفوی P > vاست. توزیع  inkمقدار مشخص  هایی که درجه ورودی آنها بیشتر یا مساویگره

کند تبعیت می 25قانون توانیهای این دو پژوهشگر نشان داد که هر دو توزیع از باشد. یافتهمی vارزش آنها بزرگتر یا مساوی 

 لذا خواهیم داشت:

  (10) 

  (11) 

ای بین تنوع پرتفوی و ارزش آن وجود دارد؟ گارالسچلی و همکاران به این ت که آیا رابطهای مطرح اسدر اینجا مساله

نکته پی بردند که ارزش پرتفوی تابعی افزایشی بر اساس تغییرات درجه ورودی آن بوده و تابع لگاریتمی آنها یک تابع خطی 

گراف ایجاد شده توسط این پژوهشگران، دو نمونه گره باشد. در گره می 26های آماری گراف، متغیر تناسباست. یکی از مشخصه

و بدیهی است  yدارایی یا شرکت با متغیر تناسب  Mو  xگذار با متغیر تناسب گره بعنوان سرمایه Nوجود دارد که عبارتند از 

انتظار سود   jyگذار و عبارت است از ارزش دارای در پرتفوی سرمایه ix. متغیر تناسب M + Nها برابر است با که تعداد کل گره

 ≠ f(x,y)و  jو  iعبارت است از احتمال وجود یک ارتباط بین  j, yif(x(گردد. در اینجا فرض می jتقسیمی بلند مدت دارایی 

f(y,x) تواند بصورت زیر تعریف گردد:باشد. این تابع میدار بودن گراف میکه این متفاوت از جهت 
F(x,y) = g(x) h(y)    (12) 

دهد افزایش سرمایه باعث دسترسی بیشتر به اطالعات و میکه نشان  xعبارت است از یک تابع افزایشی از  g(x)وریکه بط

هم تابعی از استراتژی چگونگی پردازش  h(x)یابد. های معامالتی باالتر شده و لذا تنوع پرتفوی افزایش میپرداخت هزینه

 ها عبارت است از:باشند، لذا تابع توزیع درجه ورودی این گره p(x)دارای توزیع  xی هاباشد. اگر گرهگذار میاطالعات سرمایه

  (13) 

تعریف شده است، لذا با فرض این که  ≥g(x) 0 1≥برای حصول اطمینان از   cکه  ,  g(x) = cx 0 <این پژوهش نشان داد 

 :خواهیم داشت  x p(x)در گراف بزرگ برابر باشد با  p(x)توزیع 
Kin(x)  x 

P(Kin)  Kin
(1--) /    (14) 

 3و  1کنند. با ترکیب معادالت شماره همگی از قانون توانی تبعیت می inP(K(و  p(x) ،(v)inKدهد که این مشاهدات نشان می

 توان به رابطه زیرر دست یافت:می
 = (1-) / (1-)    (15) 

را بررسی نموده و  2113در سال  29های سهامی بورس کراچیشرکت کیونگسیک و همکاران تغییرات قیمتی تمامی

 ir(t)فرض کنید که  .)et al, 2007) Kyungsik  اندها و اندازه اجتماعات پرداختهها، تراکم یالبه شناسایی توزیع درجه گره

 بازده قیمتی سهام باشد که بصورت زیر تعریف شده است:
ri(t) = ln [pi(t+t) / pi(t)]   (16) 

                                                      
23- National Association of Securities Dealers Automated Quotations 
24- MIB 
25- Power-Law 
26- Fitness Variable 
27- Karachi Stock Exchange 
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حاوی کواریانس بین بازده قیمتی سهام  Cباشد. همچنین فرض کنید که ماتریس می tدر زمان  iقیمت سهام  ip(t)که در آن 

 باشد که در آن:

  (17) 

کند یعنی این پژوهشگران نشان دادند که شبکه سهام تشکیل شده بر اساس ضریب همبستگی از قانون توانی تبعیت می
-KP(K)ه یک حد آستانه . در ادام و  11تر از آن حذف شوند )شکل های با وزن کمبصورتی تعریف گردید که تمام یال

 (.11شکل 

 
  = 0.91و   = 0.5ها برای توزیع درجه یال -11شکل 

 

، از روش حد آستانه برای ساختن شبکه همبستگی سهام چین و مطالعه ساختار بورس بر هیانگ و همکارانوی 

توان آنها نشان دادند که این شبکه از قانون توانی تبعیت کرده و لذا می .(Wei-Qiang et al, 2009)تفاده نمودنداساس آن اس

-بندی سهام برای ایجاد پرتفولیوی بهینه میاجتماعات مشخصی را میان سهام شناسایی نمود که کمک شایانی به روش خوشه

ام چین در مقابل شکست تصادفی سهام مقاوم بوده، اما در مقابل در نماید. این تحقیق همچنین مشخص نمود که شبکه سه

 کند.خصوص تغییرات ناگهانی عمدی، شکننده عمل می

های آن کواریانس بین سهام های آن سهام و یالچی و همکاران نشان دادند که شبکه سهام آمریکا به نحوی که گره

های سهام معامله شده از اول جوالی . این پژوهشگران داده(Chi et al, 2010) باشدباشد، دارای خاصیت مستقل از اندازه می

را بکار برده و با استفاده از کوواریانس محاسبه شده توسط فرمول زیر اقدام به ساختن شبکه  2119الی آخر آگوست  2115

 (.12نمودند )شکل  1.7سهام با حد آستانه 
ri(t) = ln [pi(t+t) / pi(t)]   (18) 

 

  (19) 
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 هاتوزیع چگالی یال -11شکل 

 

 
 1.9با حد آستانه  2117الی آخر آگوست  2115شبکه همبستگی سهام بورس آمریکا از اول جوالی  -12شکل 
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خیرخواه و همکاران با تشکیل شبکه همبستگی سهام بورس اوراق بهادار تهران، اقدام به شناسایی اجتماعات همگون 

های سهام از در واقع این پژوهش که از داده. (Kheyrkhah et al, 2016) یک خوشه معرفی نمودند نموده و آنها را بعنوان

بندی را ارائه نموده است. این بهره برده، با مدنظر قرار دادن رفتار سود سهام، یک روش جدید خوشه 1372الی  1307سال 

دو، نشان دادند که این توزیع یک توزیع مستقل از قیاس  پژوهشگران در ابتدا با بررسی توزیع همبستگی سهام بصورت دو به

چهار گراف همبستگی را  1.5و  1.95، 1.71، 1.75کند. سپس با بکار بردن حد آستانه باشد و لذا از قانون توانی تبعیت میمی

 ری سازی اقدام به ترسیم گرافهای بصای بودن آنها را محاسبه نمودند. در ادامه با استفاده از روشتشکیل داده و میزان پیمانه

 (.13نموده و اجتماعات درون آنها را مشخص نمودند )شکل  1.95و  1.7با حد آستانه 

 

 > 0.75  > 0.90 
 شبکه همبستگی سهام -13شکل 

 

 گیری و بحثنتیجه -6

گذارند. رده بر هم اثر میعوامل و عناصر بازارهای مالی، بصورت یک طرفه با یکدیگر در تعامل نبوده و بطور کامال گست

-های تحلیل سنتی خطی و یا الگوریتمگیری، روشهای تصمیمبا پیچیده شدن فضای کسب و کار و همچنین پیشرفت روش

گذاران و بینی مبتنی بر شناسایی نحوه تاثیرپذیری یک متغیر وابسته از چند متغیر مستقل، جوابگوی نیازهای سرمایههای پیش

های گراف در علوم مالی تبیین کننده رفتار بازارهای مالی و تعامالت عوامل ها و تئوری. مطالعه کاربرد شبکهباشدمدیران نمی

توان باشد. مرور کاربردهای باال، نشان داد که هر متغیری خود به عوامل دیگر وابسته است لذا دیگر نمیبازار با یکدیگر می

های قبلی در این ها و مدلای در حوزه مالی، روشکه معرفی ارتباطات شبکه متغیری را بصورت مستقل فرض کرد. واضح است

دهد. در این روش، ارتباط بین متغیرها کند، بلکه تنها فرض مستقل انگاشتن متغیرها را مورد چالش قرار میحوزه را رد نمی

 گردد.های موجود، مشخص میها و مدلخود از طریق روش

شناسی مورد ها و روشسبتا کوتاه بکارگیری تئوری گراف و شبکه در علوم مالی، ویژگیدر این مقاله، تاریخچه ن

توان به باشد که میهای زیادی وجود دارد که نیازمند مطالعه بیشتر میاستفاده در آنها ذکر گردید. در این حوزه برخی زمینه

 های بازاریابی مالی اشاره نمود.ارتباط با عوامل اقتصادی یا حوزه
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