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مدل سازی برای قیمت سهام و نقدینگی با استفاده از زنجیره
مارکوف
فخرحسینی

سید فخرالدین
محمد خزائری1

چکیده
هدف از این پژوهش استفاده از زنجیره مارکوف برای مدلسازی قیمت سهام ،نقدینگی و تقاضای سهام در
بازار سهام ایران میباشد .لذا از جامعه آماری مورد نظر شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران بوده که با روش نمونهگیری تصادفی در نهایت  101شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد
و طی دورۀ زمانی پنج ساله از  1389تا  1393استفاده شده است .مهمترین نتیجه این تحقیق آن است
که روش زنجیره مارکوف مناسب برای استفاده در بورس اوراق بهادر میباشد.
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 .1مقدمه
در کنار بازار پول ،بازار سرمایه تشکیل دهندۀ بازارهای مالی است .بازار سرمایه با اثرگذاری بر
فرآیند تأمین مالی در سرمایهگذاری نسبی در بخشهای صنعتی و خدماتی بر بازدۀ این بخشها
و در نهایت بازدۀ کل اقتصاد اثر میگذارد .بازارهای متشکل سرمایه با فراهم آوردن امکان معامالت
اوراق بهادار میانمدت و بلندمدت شرکتها ،نهادها و مؤسسات اقتصادی از یک طرف تسهیالت و
منابع مالی ضروری را در اختیار تقاضاکنندگان قرار میدهند و از طرف دیگر بازدۀ مناسبی را
برای عرضه کنندگان این منابع فراهم مینمایند .بنابراین یکی از اهرمهای قوی در اقتصاد کشورها
محسوب شده و به منظور تسریع روند توسعۀ صنعتی ،به خصوص در کشورهای رو به رشد عمل
مینمایند (ابونوری وهکاران، 1811 ،ص .)111
آینده ایران نیز وابسته به سرمایهگذاری است و عدم سرمایهگذاری مرزهای امنیت ملی را به
مخاطره میاندازد .بخش مالی و سرمایه گذاری ،پشتیبان بخشهای واقعی اقتصاد هستند .بازار
سرمایه وبه طور جزئیتر بازار سهام محل تالقی عرضه و تقاضای سرمایه است .ایران باید در مسیر
رشد این بازار حرکت کند ،به نحوی که بازار سرمایه بتواند نیازهای متقاضیان سرمایه و سرمایه-
گذاری را با سررسیدها و مبالغ مختلف فراهم آورد و امکان ورود و خروج آزادانۀ نقدینگی ،مدیریت
ریسک و  ...را با هزینۀ متعارف و در کمترین حد ممکن مهیا سازد .اگر به دنبال رشد بازار سرمایه
باشیم ،رشد بورس یکی ازمهمترین مسیرهای آن است( .محرابیان ،1818 ،ص .)171
وجود بورس از ضرورتهای مهم و حیاتی برای موفقیت فعالیتهای اقتصادی در هر کشور محسوب
میشود .آثار مثبت بورس اوراق بهادار بر توسعۀ اقتصادی از جمله افزایش انگیزۀ سرمایه گذاری
از طریق کاهش ریسک ،قیمت گذاری ریسک ،تسهیل ریسک نقدینگی ،تجهیز وسیع سپرده ها
و  ...آن قدر زیاد و حساس است که برخی اقتصاددانان بر این عقیدهاند که تفاوت اقتصادهای
توسعه یافته و توسعهنیافته ،نه در تکنولوژی پیشرفته ،بلکه در وجود بازارهای مالی یکپارچه فعال
و گسترده است (ختایی، 1871 ،ص)1

بسیاری از سریها مانند دادههای وابسته صنعتی و تجاری ،بهخصوص در مسائل مالی رفتارغیر
ایستا از خود نشان میدهند .این بدان معنااست که دادهها حول میانگین ثابتی نوسان نمیکنند.
این سریها دارای روندهایی در دادههای خود میباشند که دادهها در طول زمان حول آنهانوسان
میکنند .این مدلها میتوانند با تفاضلگیری  dام از دادهها به مدلهای ایستا تبدیل شوند .دسته
رایجی از مدلهای غیر ایستای سریهای زمانی ،مدلهای خود رگرسیون یکپارچه میانگین متحرك
هستند .این مدلها شامل  8پارامتر اصلی پارامتر خود رگرسیون  ،پارامتر میانگین متحرك  qو
پارامتر تفاضلگیری  dمیباشند و با مساوی با صفر قرار دادن دو پارامتر  dو  qبه مدل خود
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رگرسیون ایستا تبدیل میشوند .مدلهای سری زمانی مطرح شده و مدلهای دیگر آن توسط
باکس وهمکاران ) 1991(1بررسی شدهاند .طی دو دهه اخیر مطالعات دانشگاهی در حوزهای از
مالی تحت عنوان ریز ساختار بازار به سرعت گسترش یافته است .در این حوزه از دانش مالی،
چگونگی تأثیر ساز و کارهای معامالتی و طراحی بازار بر فرایند شکلگیری قیمتها و معامالت
بررسی میشود .به بیان روشنتر حوزه ریز ساختار بازار به مطالعه هزینه معامله اوراق بهادار و
تأثیر هزینه مذکور بر رفتار کوتاه مدت معاملهگران با زار و نتیجتاً قیمتها میپردازد .این هزینهها
در شکاف و کارمزد معامله منعکس میشوند .عالقه به مطالعه پیرامون ریز ساختا ر بازار عمدتاً
در پی تغییرات سریع ساختاری ،تکنولوژیکی ومقرراتی در صنعت اوراق بهادار (بورسها) و
پیشرفتهای نظری در حوزه اقتصادسنجی ایجاد شده است .به عنوان مثال افزایش حجم معامالت
در اثر توسعه سیستمهای جدید معامالتی ،تغییر شیوه اجرای سفارشات از دستی به الکترونیکی،
معرفی ابزارهای مالی جدید و جهانیسازی بازارها همگی ازجمله مواردی میباشند که تغییرات
اساسی در ساختار بورس را ایجاد کردهاند .هدف اصلی درمطالعات نظری و تجربی ریز ساختار
بازار ،تشریح چگونگی شکلگیری قیمتها معامالتی میباشد( .رهبر  ،سلیمانی .)1891،لذا هدف
از این پژوهش استفاده از زنجیره مارکوف برای مدلسازی متغیرهای قیمت سهام ،نقدینگی و
تقاضای سهام میباشد.
این مقاله در پنج قسمت تدوین شده است .بعد از مقدمه اشاره مختصری به ادبیات موضوع
می شود .در بخش سوم به معرفی الگو تحقیق پرداخته و در بخش چهارم به تجزیه و تحلیل الگو
میپردازیم و در انتها نتیجهگیری آورده شده است.

 .2پیشینه تحقیق
مارسلینو و همکاران )1002(1پیشبینی تجربی تکراری از مدلهای خود رگرسیون تک متغیره و
دو متغیره رابا دادههای سریهای زمانی اقتصادی کشور ایاالت متحده در  170ماه بین سالهای
 1919تا  1001بررسی کردهاند .ایده پایداری در پیشبینی ،همانند روشهای مدلسازی پایدار
در بسیاری از مدلهای سریهای زمانی قابل کاربرد میباشد .دادههای پرت در پیشبینی سریهای
زمانی نیز میتوانند اثرات نامطلوبی را بر مدلسازی و نهایتا پیشبینی مشاهدات بر جای گذارند و
موجب پیشبینیهای غیر قابل اعتمادی میشوند.
کروکس )1011(8روش پایداری برای پیشبینی پایدار سریهای زمانی غیرایستا ارائه کردهاند .مدل
استفاده شده در این رویکرد مدل رگرسیونی غیر پارامتریک بوده و با روش برآورد MMبه

1

. Box, G.E.P., Jenkins
. Marcellino
3
. Croux
2

www.SID.ir

Archive of SID

صورت پایدار برآورد شده است .روش ارائه شده با دادههای پرت خوب عمل میکند .نتایج پژوهش
نوبانی و الهاجر )1009(1نقل از نصیرزاده ،رستمی( )1891نشان داد که مدیران با کاهش دوره
تبدیل وجه نقد و دوره وصول حساب های دریافتنی میتوانند سودآوری (بازده فروش) و گردش
وجه نقد شرکت خود را افزایش دهند .همچنین ،کاهش دوره تبدیل موجودی وطوالنی کردن
دوره سررسید حسابهای پرداختنی موجب کاهش سوددهی و گردش نقدی شرکت میشود.
شارما و کومار )1011(1نقل از نصیر زاده  ،رستمی( )1891با بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه
در گردش و سودآوری به این نتیجه رسیدند که ارتباط معناداری بین دوره تبدیل وجه نقد و
سودآوری (بازده داراییها) وجود ندارد.
مهدوی و براتی مهر )1010(8نصیر زاده  ،رستمی( )1891به بررسی کاربرد نسبتهای جریان وجوه
نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد که نسبتهای تعهدی و نسبتهای حاصل از صورت جریان وجوه نقد هر کدام
دارای محتوای اطالعاتی خاصی هستند و نمیتوان این دو را جایگزین یکدیگر کرد .همچنین ،ارائه
آنها در کناریکدیگر میتواند به شناخت بهتر نقاط قوت و نارسایی های یک واحد تجاری کمک
کند .درضمن ،شاخصهای نقدی به خوبی میتواند تصویر مناسبی از سودآوری ،بازده و توان
پرداخت بدهی شرکتها را ارائه دهد ،ولی شاخصهای مزبور در نشان دادن تصویر مناسب از
نقدینگی ناتوان است.
هاوی وهمکاران")1011(1روش مدل سازی به سری های زمانی مالی بر اساس مدل ساختاربازار
کوچک با جهش " براساس مدل ساختاربازار کوچک زمان گسسته  ،الگوریتم تشخیص پرش
بازگشتی آنالین پیشنهاد شده است ،که با توجه به ویژگی مارکوف سری زمانی مالی و قضیه بیز
توسعه یافته است .شبیه سازی و مطالعات موردی نشان می دهد امکان سنجی و اثربخشی مدل
و روش برآورد ارائه شده در این مقاله است.
 .3مدل تحقیق و روش تجزیه و تحلیل
 .1-3تصریح مدل
حال به معرفی مدل این مقاله میپردازیم که برگرفته از مطالعه هاوی وهمکاران ( )1011است.
در این مطالعه روش مدل سازی به سری های زمانی مالی بر اساس زنجیره مارکوف برای بازار
سهام ایران صورت میپذیرد.
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مدل ()1

𝑡𝑑𝑃𝑡 = 𝜙𝑡 𝑒 𝜎𝑡 𝑑𝑡 + 𝛾3 𝑒 𝜎𝑡⁄2 𝑑𝑤1,
𝑡{𝑑𝜙𝑡 = (𝛼1 + 𝛽1 𝜙𝑡 )𝑑𝑡 + 𝛾1 𝑑𝑤2,
𝑡𝑑𝜎𝑡 = (𝛼2 + 𝛽2 𝜎𝑡 )𝑑𝑡 + 𝛾2 𝑑𝑤3,

𝑡𝑃= ورود ( )logقیمت دارایی
𝑡𝜙= مازاد تقاضا

𝜙𝑡 = 𝜙𝑡+ − 𝜙𝑡−

𝑡𝜎 𝑒=(معکوس) نقدینگی بازار
𝑡 = 𝑤1,𝑡 , 𝑤2,𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑤3,فرآیندهای حرکت براونی مستقل
 =𝛾1 , 𝛾2 , 𝛾3 𝑎𝑛𝑑 𝛼1 , 𝛽1 , 𝛼2 , 𝛽2پارامترهای ثابت
 =𝜙𝑡+تقاضای آنی
 =𝜙𝑡−عرضه لحظه به لحظه از زمانی برای دارایی
𝑡𝑁𝑑 𝑡𝜇 𝑑𝑃𝑡 = 𝜙𝑡 𝑒 𝜎𝑡 𝑑𝑡 + 𝛾3 𝑒 𝜎𝑡 ⁄2 𝑑𝑤1,𝑡 +
مدل ()2
{
𝑡𝑑𝜙𝑡 = (𝛼1 + 𝛽1 𝜙𝑡 )𝑑𝑡 + 𝛾1 𝑑𝑤2,
𝑡𝑑𝜎𝑡 = (𝛼2 + 𝛽2 𝜎𝑡 )𝑑𝑡 + 𝛾2 𝑑𝑤3,

)  =𝜇𝑡 ~𝑁(0, 𝜂𝑡2دامنه پرش تصادفی
𝑡𝑁= عدم مستمر ،یک بعدی
𝜆= فرایند استاندارد پواسون با نرخ پرش
 = 𝛾1 , 𝛾2 , 𝛾3 , 𝜆, 𝜂𝜇 𝑎𝑛𝑑 𝛼1 , 𝛽1 , 𝛼2 , 𝛽2در اینجا ،یک فرض میشود که پارامترهای پرش
ریزش (توزیع)
𝑡 =𝑤1,𝑡 , 𝑤2,𝑡 , 𝑤3,فرایندهای تصادفی
𝑡𝜇 = روند دامنه پرش ،که پرش پواسون در زمان ،نیز به طور مستقل توزیع شده است.
 .2-3روش تجزیه و تحلیل دادهها :زنجیره مارکوف
روند مارکوف یک رویکرد زمان گسسته ی تصادفی میباشد .روند مارکوف حالت گسسته ،زنجیره
مارکوف نامیده میشود .در مدلهای حالت گسسته ،معیار ارزیابی حالت مورد نظر در چند حالت
دسته بندی میشود که احتمال بودن در هر حالتی در آینده فقط به حالت فعلی وابسته بوده و
ازحالتهای قبلی(روند رسیدن به حالت فعلی) مستقل میباشد.
در یک زنجیرهی مارکوفی  nحالتی ،توزیع درصدی هر حالت نسبت به کل شبکه را میتوان با
یک مقدار احتماالتی به نام بردارحالت ،به شکل زیر نشان داد.
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𝑡𝑖𝑝 ∑

] 𝑡𝑛𝑝 𝑃(𝑡) = [𝑝1𝑡 , 𝑝2𝑡 , … ,

که در آن 𝑡𝑖𝑝 نسبتی از کل شبکه است که در زمان tدر حالت iقرار دارد.در زنجیرهای مارکوفی
احتمال انتقال از یک حالت به حالت دیگر را احتمال انتقال مینامند .اگر احتمال انتقال از حالت i
به حالت jرا با 𝑗𝑖𝑝 نشان دهیم ماتریس احتماالت انتفال را برای حالتهای وضعیت به شکل زیر
خواهیم داشت ( :عزیزی گرمی و همکاران.)1891،

زنجیره مارکوف
روند مارکوف یک رویکرد زمان گسسته ی تصادفی میباشد.روند مارکوف حالت گسسته ،زنجیره
مارکوف نامیده میشود .در مدلهای حالت گسسته ،معیار ارزیابی حالت مورد نظر در چند حالت
دسته بندی میشود که احتمال بودن در هر حالتی در آینده فقط به حالت فعلی وابسته بوده و از
حالتهای قبلی(روند رسیدن به حالت فعلی) مستقل میباشد روش مونت کارلو یک لگوریتم
محاسباتی است که از نمونه گیری تصادفی برای محاسبه نتایج استفاده میکند .روشهای مونت
کارلو از علم فیزیک نشات گرفته اند اما کاربرد این روش برای شبیه سازی سیستم های ریاضیاتی
و اقتصادی نیز بسیار معمول و مطلوب میباشد.اغلب روشهای مبتنی بر الگوی مونت کارلو از
الگوریتم مشابهی استفاده میکنند ،این الگو به شکل زیر میباشد:
 .1دامنهای از ورودی ها تعریف میشود.
 .1ورودیهای تصادفی تولید میشوند که مبتنی بر یک توزیع احتمال هستند.
 .8برخی محاسبات بر روی این ورودی ها اعمال میگردد.
 .1گامهای  1و  8بی نهایت بار تکرار (دفعات بسیار زیاد) یا تا رسیدن به همگرایی تکرار میشوند.
 .1همسوسازی نتایج مرحله قبل با یک محاسبه نهایی.
نتیجه حاصل ،تقریبی از یک کمیت واقعی ولی مجهول است که این همان چیزیاست.
در این مطالعات جهت محاسبه درایه های ماتریس احتماالت انتقال ،از روش شبیه سازی مونت
کارلواستفاده گردیده و مدلسازی و محاسبات مربوط به این روش تحت نرمافزار اکسل انجام
یافته است (.عزیزی گرمی و همکاران.)1891،
 .4تحلیل الگوی تحقیق
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انجام شده است.
 .1-4آمار توصیفی
در جدول  1-1کمیتهای توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
جدول  .1-1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
معیارهای تمرکز

معیارهای توزیع

معیار پراکندگی

نام
متغیر

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگی

برجستگی

میانگین

P

قیمت

1/11

1/11

0/007

0/08

1/007

Q

مازاد تقاضا

0/99

0/99

0/001

-0/11

1/18

LIQ

نقدینگی

181/89

181/18

0/18

-0/21

1/11

 2-4آزمون های مانایی و ایستایی
فرض صفر در آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بر عدم مانایی متغیرهای مورد بررسی استوار است
و فروض را میتوان چنین نوشت:
 :H0متغیر مورد بررسی نامانا میباشد.
 :H1متغیر مورد بررسی مانا میباشد.
برای رد فرض صفر کافیست سطح معنی داری از  0/01کمتر باشد.
جدول  :-2-1نتیجه آزمون مانایی دیکی فولر تعمیم یافته
متغیر

با یک تفاضل گیری

در سطح
آماره

معنی داری

نتیجه

آماره

معنی داری

نتیجه

P

-1/21

0/12

نامانا

-1/21

0/000

مانا

Q

-1/79

0/29

نامانا

-1/18

0/000

مانا

LIQ

-8/88

0/07

نامانا

-1/001

0/000

مانا

با توجه به جدول  1-1کلیه متغیرهای مورد بررسی با یکبار دیفرانسیل گیری مانا هستند.
 3-4آزمون همبستگی پیرسون
قبل از تخمین مدل نمودار همبستگی متغیرهای مدل میتواند بسیار مناسب باشد .همبستگی
نمایانگر همخطی اجزای مدل میباشد ،همبستگی پیرسون اگر بیش از  0/7و معنیدار باشد آنگاه
markov
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احتمال وجود همخطی در مدل وجود دارد .در جداول ذیل همبستگی متغیرهای مورد بررسی از
روش همبستگی پیرسون آورده شده است.
جدول  8-1همبستگی بین متغیرهای مدل
Q

LIQ

P

Q

)----(1/000

P

)0/10( -0/10

)----( 1/000

LIQ

)0/000(0/11

)0/000( -0/21

)----( 1/000

در جدول باال میزان همبستگی در سطر اول و معنیداری همبستگی در سطر دوم نوشته شده
است .در صورتی که معنیداری کمتر از  0/01باشد همبستگی مورد نظر از نظر آماری معنیدار
است.
 4-4بررسی مدل پژوهش
آزمون فرضیههای پژوهش از طریق تخمین مدل رگرسیونی انجام میشود .در ادامه مدل
رگرسیونی مورد برازش قرار میگیرد و سپس فرضیه ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
برای بررسی فرضیه ها مدل سازی های ذیل انجام میشود:
 مدل سازی قیمت سهام بر اساس روش مارکوف مدل سازی مازاد تقاضا در اساس مدل مارکوف مدل سازی نقدینگی بر اساس مدل مارکوفباید توجه داشت که در معادالت و تخمین هایی که در ادامه آمده است ،درجه خود رگرسیونی
یا ( )ARمربوط به هر متغیر با توجه به شرایط نمودار خود همبستگی نگار همان متغیر جایگذاری
شده است .نتایج تخمین مدل به مارکف برای مدل سازی قیمت سهام در جدول  1-1ارائه شده
است.
جدول  .1-1نتایج برازش مدل رگرسیونی برای مدل سازی قیمت
رژیم اول
متغیر

ضریب

آماره Z

معنی داری

عرض از مبدا
)AR(1

1/11

219/11

0/000

0/11

7/11

0/000

رژیم دوم
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متغیر

ضریب

آماره Z

معنی داری

عرض از مبدا
)AR(1

1/11

111/81

0/000

-0/81

0/12

0/71
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در نمودار  1-1نمودار خطی پسماند مدل رگرسیونی ارائه شده است.
نمودار  .1-1نمودار خطی پسماند مدل رگرسیونی اول
1.545
1.540
1.535
1.530
.012

1.525
1.520

.008

1.515
.004

1.510

.000
-.004
-.008
IV

III

II

1392

I

IV

III

II

1391
Fitted

I

IV

III

II

I

1389

1390
Actual

IV

III

II

I

IV

III

II

I

1388

Residual

همانطور که در نمودار  1-1مالحظه میشود پسماند مدل رگرسیونی شکل مشخصی ندارد و این
موضوع نیز مبین مناسب بودن مدل برازش یافته میباشد.
در ادامه برای اطالع از وضعیت نرمالیتی پسماندهای مدل برازش یافته از آزمون جارك -برا و
نمودار هیستوگرام 1استفاده میشود.
آماره جارك برا آماره ای با توزیع خی دو و درجه آزادی دو میباشد اگر این آماره از  1/7کوچکتر
باشد ،میتوان نتیجه گرفت که توزیع آماری مورد نظر با توجه به جدول خی دو ،نرمال میباشد.
جارك برا از فرمول ذیل برای بررسی نرمال بودن استفاده میکند:
)(4-12
که در آن :
 : SKEWضریب چولگی
 :KURTضریب کشیدگی
 :Nدرجه آزادی
جدول  .1-1نتایج آزمون جارك برا برای مدل
پسماند
رگرسیونی

مدل آماره آزمون
18/10

سطح معناداری

نتیجه

0/000

نرمال نبودن توزیع پسماند مدل

همانطورکه در جدول  1-1مالحظه میشود سطح معناداری آزمون جارك برا کمتر از α=0/01
محاسبه شده لذا با اطمینان  %91توزیع پسماندها نرمال نمیباشد.
نتایج تخمین مدل به مارکف برای مدل سازی مازاد تقاضای سهام در جدول  2-1ارائه شده است.

Histogram
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جدول  .2-1نتایج برازش مدل رگرسیونی برای مدل سازی مازاد تقاضا
رژیم اول
متغیر

ضریب

آماره Z

معنی داری

عرض از مبدا
)AR(1

0/99

1981/11

0/000

0/08

0/09

0/91

رژیم دوم
متغیر

ضریب

آماره Z

معنی داری

عرض از مبدا
)AR(1

0/91

1211/12

0/000

0/78

8/77

0/000

همانگونه که در جدول  2-1مالحظه میشود دو الگوی متفاوت برای بررسی مقدار مازاد تقاضا در
بازار سهام ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
در نمودار  1-1نمودار خطی پسماند مدل رگرسیونی دوم ارائه شده است.
نمودار  .1-1نمودار خطی پسماند مدل رگرسیونی دوم
0.994
0.992
0.990
.004

0.988

.002

0.986

.000
-.002
-.004
IV

III

II

1392

I

IV

II

III

IV

I

1390

1391
Fitted

III

II

A c tual

I

IV

III

II

1389

I

IV

III

II

I

1388

Res idual

همانطور که در نمودار  1-1مالحظه میشود پسماند مدل رگرسیونی شکل مشخصی ندارد و این
موضوع نیز مبین مناسب بودن مدل برازش یافته میباشد.
نتایج تخمین مدل به مارکف برای مدل سازی نقدینگی در بازار سهام در جدول  9-1ارائه شده
است.
جدول  .7-1نتایج برازش مدل رگرسیونی برای مدل سازی نقدینگی در بازار سهام
رژیم اول
متغیر

ضریب

آماره Z

معنی داری

عرض از مبدا
)AR(2

181/11

1111/21

0/000

0/21

1/11

0/01

رژیم دوم
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متغیر

ضریب

آماره Z

معنی داری

عرض از مبدا

181/01

1811/81

0/000
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)AR(2

0/81

0/01

1/71

همانگونه که در جدول  7-1مالحظه میشود دو الگوی متفاوت برای بررسی مقدار نقدینگی در
بازار سهام ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
در نمودار  8-1نمودار خطی پسماند مدل رگرسیونی سوم ارائه شده است.
نمودار  .8-1نمودار خطی پسماند مدل رگرسیونی سوم
132.0
131.6
131.2
.6
130.8

.4
.2

130.4

.0
-.2
-.4
-.6
IV

III

II

1392

I

IV

III

II

I

IV

1390

1391
Fitted

III

II

Actual

I

IV

III

II

1389

I

IV

III

II

I

1388

Residual

همانطور که در نمودار  8-1مالحظه میشود پسماند مدل رگرسیونی شکل مشخصی ندارد و این
موضوع نیز مبین مناسب بودن مدل برازش یافته میباشد.
 .5نتیجهگیری
امروزه مالی رفتاری توانستته بستیاری از رفتتارهتا را از حالتت دور از انتظتار ختارج نمایتد .بته
بیتتانی دیگتتر شتتناخت ایتتن شتتاخۀ علمتتی جدیتتد علتتوم متتالی ،متتیتوانتتد رفتتتارهتتا را تتتا حتتد
قابتتل:تتتوجهی از حالتتت غیتتر:ارادی ختتارج نمتتوده و باعتتک شتتود کتته افتتراد از بستتیاری از
اشتتتباهات رفتتتاری و تصتتمیمات غلتتط احتتتراز ورزنتتد .نتتتایج پتتژوهش حاضتتر نیتتز نشتتان
میدهد که مدلسازیسری زمانی بتر استاس خترد مقیتاس مناستب استت یتا خیتر .بنتابترایتن
بتتا شتتناخت ایتتن ستتوگیری و نتتتایج آن و نیتتز اصتتالح و تعتتدیل اشتتتباهات حاصتتل از آن
میتوان جنبههتای کنترلتی مناستب بتودن ایتن روش را تقویتت نمتود .بتا توجته بته اهمیتت
تعیین مناسب وبدن این روش میتوان پیشنهادات زیر را مطرح نمود:
 -1مستتالوالن متتیتواننتتد بتتا شتتناخت بیشتتتر ایتتن حتتوزه ،هنگتتام قتتانونگتتذاری از ایتتن
مدلها بترای تصتمیمگیتری و نیتز ستایر مباحتک مطترح شتده در متالی رفتتاری را
در نظتتر گرفتتته و بتترای رفتتع جنبتتههتتای منفتتی و تقویتتت جنبتتههتتای مثبتتت آن
تدابیر قانونی اتخاذ نمایند.
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 -1به سرمایهگذاران و اعتباردهندگان توصتیه متیشتود کته بتا توجته بته مناستب بتود
ایتتن روش در پتتیشبینتتی متغیرهتتای کتتالن اقتصتتادی را متتورد بررستتی قتترار داده و
نتتتتایج و تبعتتتات ایتتتن ویژگتتتی رفتتتتاری را در هنگتتتام تصتتتمیمگیتتتری جهتتتت
سرمایهگذاری و تخصیص اعتبار در نظر بگیرند.
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