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چكيده
هدف پژوهش حاضر" مطالعه عوامل رفتاری در انتخاب پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران" می باشد .در
راستای رسیدن به این هدف تأثیر عوامل رفتاری و به صورت غالب حسابداری ذهنی وزیان گریزی در سرمایه
گذاری سهام و انتخاب پرتفوی بهینه با بازدهی باال در مقایسه با مالی استاندارد با استفاده از داده های 601
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه  5ساله 6133-6131و تحلیل رگرسیون و آنالیز
واریانس ،مورد سنجش قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که بازدهی انتظاری پرتفوی انتخابی مدل رفتاری
با تاکید برحسابداری ذهنی وزیان گریزی( به عنوان شاخص عوامل رفتاری) از بازدهی انتظاری مدل استاندارد
بیشتر است و فرضیه مورد پذیرش قرار گرفت.
واژههاي كليدي :مالی رفتاری،مالی استاندارد ،حسابداری ذهنی ،زیان گریزی ،بازده انتظاری.
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 -1مقدمه
طرفداران دانش "مالی رفتاری" اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از "تمایالت روانشناختی" در عرصه سرمایه
گذاری،کامال ضروری ونیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است و برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش
مالی را به عنوان عاملی اثر گذار بر بازارهای اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه گذاران بدیهی می دانند،قبول وجود
تردید در مورد اعتبار "مالی رفتاری" دشوار است.اگر چه هنوز بسیاری از دانشگاهیان و حرفه ای های طرفدار
مکتب "مالی کالسیک" ،بررسی جنبه های رفتاری انسان و تاثیر آن« در تصمیمات مالی را به عنوان یک شاخه
مستقل مطالعاتی باور ندا رند،اما توسعه کمی و کیفی تحقیقات تجربی در این حوزه،نشان دهنده اهمیت تحقیقات
رفتاری در بازارهای مالی باالخص بازار سرمایه است .در فرایند استاندارد انتخاب پرتفوی ،با تعیین حد پذیرش
ریسک ،محدودیت ها و اهداف ،مقادیر بهینه دارایی ها طبق الگوی استاندارد میانگین-واریانس قابل تعیین بود.
لیکن طی نمودن فرایند مذکور توسط افراد انسانی ناممکن است چراکه انسان در معرض تورش های رفتاری
است .به عنوان مثال افراد در مواجهه با تغییرهای کوتاه مدت و روندهای بلند مدت سهام دست به تغییر پرتفوی
می زنند .مالی رفتاری پارادایمی است که با توجه به آن  ،بازارهای مالی با استفاده از مدل هایی مورد مطالعه
قرار می گیرند که دو فرض اصلی و محدود کننده پارادایم سنتی -6بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار - 2
عقالنیت کامل را کنار می گذارد و در تالش برای تفسیر رفتار سرمایه گذاران از منظر روانشناختی می باشد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
 -1-2مبانی نظري
مساله انتخاب دارایی ها و تشکیل پرتفوی دارایی ها همواره یکی از موضوع های مورد بحث در تئوری های
مالی بوده است.تا اواخر قرن بیستم عمده تئوری های مالی به صورت موردی و غیر سیستماتیک مطرح شده بود.
مارکویتز ( ) 6352اولین تئوری پرتفوی سهام جهت کاهش ریسک و ارزیابی بازدهی دارایی های ریسکی (مدل
میانگین واریانس)وتنوع بخشی پرتفوی را ارائه نموداین تئوری با فرض تعادل در بازارموجب بسط تئوری های
مالی اثباتی از جمله طرح خط بازار سرمایه جیمز توبین (،)6353مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای 6311
توسط شارپ ،لینتنر و بلک فرضیات بازار کارا اوگن فاما ،6315مدل قیمت گذاری اختیارات 6391بلک وشولز
شدو در دهه 30و 30آموس ورسکی،دانیل کاهنمن وریچارد تالربه شناسایی رفتارهای غیر عقالیی سرمایه گذاران
پرداخته وتئوری های مالی رفتاری را ارائه نمودند .پارادایم غالب در تئوری های مالی مبتنی بر حداکثر سازی
مطلوبیت مورد انتظار وریسک گریزی است .درحالی که مطالعه ها تجربی از دنیای واقعی انتقاد های فراوانی را در
سالهای اخیر به تئوری های مالی مدرن مالی و فرض انسان عقالیی وارد کرده است .مطالعه ها روانشناسان نشان
می دهد در عمل رفتاری متفاوت از آنچه که تئوری های مدرن مالی از انسان عقالیی ترسیم می کنند از خود
بروز می دهند.ادامه مطالعه ها حوزه مالی از جمله بررسی علمی رفتار قیمت اوراق بهادار حاکی از وجود تناقض
هایی در واقعیتها و مفروض های بازار کارا بودبنابراین اندیشمندان حوزه مطالعه ها مالی که همواره درصدد
شناخت وتبیین رفتارهاو علل وقایع بازارهای مالی بودند ،تالش نمودند با کمک گرفتن از علوم رفتاری درصدد
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تشریح رفتار تصمیم گیرندگان در بازارهای مالی برآیند ،و با طرح محدودیت های تئوری های مالی عقالیی در
تبیین واقع یت ها از جمله محدودیت در آربیتراژ و محدودیت های شناختی انسان ،عامل رفتار غیر عقالیی انسان
در کنار سایر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل موثر بر رفتارهای اقتصادی شناخته شد .در تحقیق حاضر،
تأثیر تورش های رفتاری و اجزای آن بر تصمیمات سرمایه گذاران مورد بررسی قرار میگیرد.
 -2-2پيشينه پژوهش
گرینبالت و هان ( )2001در تحقیقی تحت عنوان " تئوری دورنما ،حسابداری ذهنی و مومنتوم" به بررسی
تمایل سرمایه گذاران برای نگهداری سهامی که با کاهش قیمت مواجه شده اند پرداختند .آن ها این رفتار را
متاثر از تئوری دورنما و حسابداری ذهنی دانستند که موجب می شود به دلیل واکنش کمتر از حد به اطالعات،
شکاف میان ارزش ذاتی و ارزش بازار سهام ایجاد شود .ه مگرایی میان این قیمت ها با تکامل تصادفی و تدریجی
ارزش ذاتی و به روز شدن نقطه مرجع ایجاد می گردد و سبب ایجاد قیمت های تعادلی قابل پیش بینی می شود
که به نوعی به عنوان مومنتوم مطرح می شود.
فرناندز و دیگران ( ) 2003تورش های رفتاری را به دو گروه طبقه بندی نمودند :تورش های شناختی و
تورش های احساسی ،که هردوی این موارد موجب تصمیم گیری غیرعقالیی انسان می شود .تورش های
احساسی همچون زیان گریزی ریشه در بینش و عواطف ناگهانی داشته و اصالح آن ها به سهولت مقدور نمی
باشد .تورش های شناختی همچون در دسترس بودن ریشه در اشتباه در شیوه استدالل دارد و کسب اطالعات
موجب بهبود و کاهش خطای تصمیم می شود ،لیکن شفرین نشان داد که انتخاب پرتفوی با چارچوب تئوری
دورنما متفاوت از انتخاب پرتفوی در چارچوب تئوری مطلوبیت مورد انتظار است.
یاوو و لی ( )2060در تحقیقی تحت عنوان "عقالنیت محدود به عنوان ی برای زیان گریزی و خوشبینی"
به بررسی تأثیر عقالنیت محدود در تطبیق روانی سرمایه گذاران در شرایط تصمیم گیری با اطالعات ناقص
پرداختند .آن ها در تحقیق خود به این مساله پرداختند که آیا عقالنیت محدود می تواند مبنای زیان گریزی و
خوش بینی به سودهای آتی همگام با رشد ثروت شود و به مدلسازی فرایند روانشناختی این پدیده پرداختند .آن
ها دریافتند که در آستانه های از اطالعات ناقص زیان گریزی و خوش بینی برهم منطبق می شوند و میزان
پیشروی این دو پدیده نیز زمانی قابل توجه می شود که اطالعات پراکنده تر شوند.
جورجی و پست ( )2060در مقاله ای با عنوان " زیان گریزی با توجه به نقطه مرجع وابسته به وضعیت" به
بررسی گریز از زیان در زمانی پرداختند که نقطه مرجع یک متغیر تصادفی وابسته به حالت یا وضعیت است .به
عنوان مثال ،این وضعیت به توصیف یک مدیر پرتفوی می پردازد که متناسب با شاخص ریسکی به جای میزان
سطح بازده ثابت مورد نظر مورد ارزیابی قرار می گیرد .در این چارچوب انتظارات نیز به طورمثبت (یا منفی) به
نقطه مرجع وابسته می باشند  .هم چنین  ،این ساختار از زیان گریزی سنتی اجتناب می کند چراکه هیچ گونه
حاصلی ندارد به خصوص زمانی که انتظارات و نقطه مرج ع یکسان باشند .آن ها به این نتیجه رسیدند که نقطه
مرجع در کل شامل یک عامل ثابت مهم بیرونی است .هم چنین آن ها مدلی را ارائه نمودند که بر اساس آن
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تطبیق هزینه ها نسبت به نقطه مرجع بیرونی اولیه حاصل می شود .با استفاده از داده های شاخص سرمایه
گذاری آمریکا نشان د اده اند که این مدل می تواند تنوع میان سهام و اوراق قرضه را برای گستره وسیعی از
معیارهای ارزیابی توضیح می دهد حتی اگر از جنبه تاریخی میزان بازدهی سهام نسبت به اوراق قرضه بیشتر
باشد.
ارت و ایرف ( )2060در مقاله ای با عنوان "توصیف ارزش زیان گریزی در تصمیم گیری های تحت شرایط
ریسک" به ارائه پنج تحقیق میدانی پرداختند که نشان می دهد زیان نمود بیشتری نسبت به سود دارد .که این
نتایج نشان می دهد که فقط تحت شرایط خاصی می توان الگویی داشت که گریز از زیان به طور حتم پدیدار
شود .لیکن این الگو در آزمایشات کوتاه مدت پدیدار نمی شوند و یا به عبارتی دیگر در  60مورد آزمایش اولیه از
آزمایشات طوالنی مدت هم پدیدار نگردید .هم چنین این الگو در آزمایشات بلند مدت مشاهده نشده است .بلکه
رفتار مشاهده شده در این شرایط خاصیت خنثی بودن ریسک در انتخاب میان شرط بندی در اندازه کوچک را
نشان می دهد.
 -3فرضيه هاي پژوهش
مهمترین ویژگی پرتفوی رفتاری آنست که پرتفوی رفتاری مشتمل بر تعداد اوراق بهادار بدون ریسک و
مطمئن و تعدادی اوراق بهادار با ریسک باالست ،که کل پرتفوی فاقد تنوع بخشی کافی خواهد بود .در این
چارچوب پرتفوی بهینه آنست که منطبق بر خواسته ها و عالئق فرد تصمیم گیر باشد نه آن که موجب حداکثر
نمودن بازدهی مورد انتظار شود ،و بدین ترتیب عالئق و تورش های احساسی افراد امری تعیین کننده در انتخاب
ترکیب پرتفوی می شود.
فرضيه اصلی :الگوی انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری مبتنی بر مفروضات مالی رفتاری بازدهی بیشتری
نسبت به الگوی استاندارد دارد.
فرضيه فرعی اول :بین انتخاب پرتفوی بهینه و حسابداری ذهنی رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعی دوم :بین انتخاب پرتفوی بهینه و زیان گریزی رابطه وجود دارد.
 -4متغيرهاي پژوهش
بازده مورد انتظار پرتفوي :بازده پرتفوی از دارایی ها،برابر متوسط موزون بازده ی تک تک دارایی هاست.وزن
بکار گرفته شده برای هر بازده نسبتی از سرمایه گذاری انجام شده در دارایی مذکور خواهد بود.چنانچه  rjبازده
jامین دارایی و  xjنسبتی از وجوه سرمایه گذاری شده در jامین دارایی باشد.در این صورت بازده کل پرتفوی برابر
است با:
N
Rp=Σ j=1XJrj
رابطه()6
کل مبلغ سرمایه گذاری در پرتفوی /میزان سرمایه ذاری در دارایی jام=Xj
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حسابداري ذهنی :تورش رفتاری سرمایه گذاران که به جای ارزیابی تغییرات ثروت به سود و زیان سرمایه
گذاری توجه می کنند.
زيان گريزي :انسان ها بیش از آنکه ازکسب سود خشنود شوند ،از تحمل زیان ناخشنود می شوند.
بهينه سازي پرتفوي؛مدل ماركويتز :برای اولین بار،در سال  6352مارکویتز الگوی حل مسئله انتخاب
مجموعه بهینه دارایی ها (نظریه میانگین – واریانس) را ارائه داد .وی مساله را به صورت برنامه ریزی کوادراتیک
با هدف کمینه سازی واریانس مجموعه دارایی با این شرط که بازده مورد انتظار از یک مقدار ثابت بزرگتر مساوی
باشد،مطرح کرد.این مسئله یک مح دودیت کارکردی دیگر نیز دارد که بر اساس آن مجموع اوزان دارایی باید
برابر یک باشد.همچنین و زن هر یک از دارایی ها در پرتفوی باید عددی حقیقی و غیر منفی باشد.شکل استاندارد
مدل میانگین – واریانس به صورت زیر است(:مارکویتز)6352،
=Min z
ST:

رابطه()2

Wi

برای بدست آوردن مرز کارایی مقدار حداقل dرا برابر با مقدار Risk freeقرار می دهیم.و مرز کارایی را بدست
می آوریم.پس از استخراج مرز کارایی ،سرمایه گذار می بایست از میان این مجموعه پرتفوی کارا،یک پرتفوی
مناسب را انتخاب کند.واضح است که قبول ریسک بیشتر از طرف سرمایه گذار به معنای توقع دریافت بازده
بیشتر است.
مدل رفتاري انتخاب پرتفوي
الگوی انتخاب پرتفوی و رفتار سرمایه گذاران با استفاده از تئوری دورنمای کانمن و تورسکی ارائه شده است ،لذا
تصمیم گیری سرمایه گذار برای وزن دارایی ریسکی وابسته به نقطه مرجع و تغییرات ثروت قابل تبیین است.
وزن دارایی ریسک معادل  θدر نظر گرفته می شود و بدین ترتیب میزان سود یا زیان سرمایه گذار (تغییرات
بازدهی نسبت به دوره قبل)عبارتست از:
X=(1-θ)RF+θRm
رابطه()1
که در معادله فوق:
 :Xحسابداری ذهنی یا همان تغییرات بازده نسبت به دوره قبل است(تغیرات ثروت)
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نرخ بازده بدون ریسک می باشد که در این پژوهش نرخ اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است  RFکه هر ساله
توسط بانک مرکزی اعالم و مشخص می شود.
 :Rmنرخ بازده بازار است
 : θوزن دارایی ریسکی می باشد.
مطالعات فرناندز و همکاران به تبیین مفروضات انتخاب پرتفوی مبتنی بر الگوی کانمن و تورسکی پرداخته که
الگوی پیشنهادی آنها قابلیت تبیین بهتری نسبت به الگوهای کالسیک دارد .در الگوی پیشنهادی آنها تابع ارزش
بصورت زیر تعریف شده است:


x

, if .x  0
   e

v( x)    x





e


,
if
.
x

0



رابطه()1

در این الگو ،پارامتر  نشاندهنده ضریب ریسک گریزی عمومی افراد می باشدکه با توجه به اینکه متغیر
کیفی است از طیف لیکرت استفاده می شود و در این تحقیق برابر با  1در نظر گرفته می شود ،از آنجاکه
تابع ارزش در بخش زیان دارای شیب بیشتری می باشد و لذا پارامتر  λنشاندهنده زیان
گریزی است .پارامتر  xبیانگر تغییرات ثروت می باشد و معرف مفهوم حسابداری ذهنی سرمایه گذاران است.
سرمایه گذار وزن دارایی ریسکی را با هدف حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظار ) (Vتعیین می کند .ضمن آنکه
ترجیحات فرد بر اساس تغییرات ثروت تعیین می شود .بدین ترتیب ارزش مورد انتظار حاصل از انتخاب فرد
عبارتست از:

رابطه()5
که

ارزش مورد انتظار پیشامد

و

وزن تجمعی احتمال پیشامد

مبتنی بر تابع وزندهی

احتمال می باشد.
پس از انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری در چارچوب الگوی مالی رفتاری ،به منظور ارزیابی نتایج ،بازدهی و
ریسک پرتفوی های پیشنهادی هریک از الگوهای استاندارد و رفتاری محاسبه می گردد .با توجه به کمی بودن
ماهیت داده های تحقیق و نوع توزیع آماری ،از آزمون های آماری (پارامتریک و ناپارامتریک) استفاده می شود .
از آنجا که هدف انتخاب پرتفوی بهینه در پرتفوی سرمایه گذاری است ،به طور خالصه فرایند اجرای پژوهش
بدین ترتیب است که برای دوره پنج ساله متوسط بازده بازار بدست می آوریم چنانچه بازده شرکت باالتر از
میانگین بازاربود دارایی ریسکی است .بازدهی و ریسک شاخص برای هر سال به عنوان پرتفوی دارایی ریسکی
مورد محاسبه قرار گرفته است .سپس متوسط بازدهی و ریسک به همراه نرخ بازدهی بدون ریسک به عنوان
ورودی دو مدل رفتاری و استاندارد انتخاب پرتفوی استفاده شده است .آنگاه بازدهی و ریسک پرتفوی های قابل
1
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تشکیل حاصل از دو مدل با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته و به ارزیابی مدل رفتاری پرداخته ایم .ضمناً
همانگونه که در مدل نهایی انتخاب پرتفوی رفتاری بیان شد ،مدل رفتاری انتخاب پرتفوی عالوه بر بازدهی و

ریسک ،شامل بعد رفت اری حسابداری ذهنی ،زیان گریزی می باشد .متغیر زیان گریزی با استفاده از مقادیر λ
مورد ارزیابی قرار گرفته است .بدین ترتیب که

و چون الندای منفی بزرگتر از الندای

مثبت است ،مفهوم زیان گریزی در خروجی تابع ارزش بهینه اعمال می گردد .بدین ترتیب با تغییر مقادیر متغیر
الندای مثبت و منفی می توان به ارزیابی تاثیر مفهوم زیان گریزی پرداخت .مقادیر پیشنهادی کانمن و تورسکی
می باشد و به منظور اندازه گیری و
و
و همچنین مدل فرناند ز الندا در مدل رفتاری
ارزیابی تاثیر مفهوم زیان گریزی متغیرهای مذکور را معادل 0و 6قرار می دهیم
 -5روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی است چرا که می تواند در فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار
گیرد .هدف تحقیق کاربردی ،توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است،همچنین پژوهش حاضر بر مبنای
طبقه بندی تحقیقات بر اساس روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی می باشد چرا که هدف ،تعیین میزان
رابطه متغیرها است.
در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده ،حسابرسی شده
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های  33 - 31استفاده شده است.
جهت انتخاب نمونه محدودیتهای زیر بر روی شرکتهای جامعه آماری اعمال شد:
 )6در طول سالهای  6133تا 6131در بازار بورس حضور مداوم داشته باشد.
 )2شرکت ،جزء بانکها ،بیمهها و واسطهگرهای مالی نباشد.
 )1به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،دوره مالی آن ها منتهی به اسفندماه باشد .علت ایجاد این محدودیت
این است که در محاسبه متغیرها ،تا حد امکان دوره های زمانی مشابه باشند و شرایط و عوامل فصلی در
انتخاب عوامل و متغیرها اثرگذار نباشد.
 )1شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
 )5نماد معامالتی شرکت فعال و سهام آن حداقل یکبار در سال معامله شده باشد.
در نتیجه اعمال شرایط در نمونه گیری حذفی سیستماتیک  106شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمونها
انتخاب شدند .برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در مرحله اول ،دادهها به لحاظ توصیفی مورد تجزیه و
تحلیل قرار میگیرند .این بخش ،شامل آماره های مرکزیت و پراکندگی دادههاست .برای آزمون فرضیهها از
رگرسیون مقطعی به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است .تمامی آزمونها به وسیله نرم افزارهای آماری
 spss20,matlabانجام شده اند.
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 -6يافتههاي پژوهش
 -1-6تحليل توصيفی متغيرهاي پژوهش
دوره زمانی این تحقیق از سال  6133تا  6131به مدت  5سال می باشد .کل شرکتهای نمونه آماری 601
شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد که در مجموع  530مشاهده در خصوص متغیرهای
موردنظر برای آنها جمع آوری شد .این مشاهدات در جهت تشکیل پرتفوی های مبتنی بر الگوهای رفتاری و
استاندارد مورد استفاده قرار گرفتند .نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق در سطح کل مشاهدات در جدول
() 6آمده است.
جدول  -1نتايج حاصل از تحليل توصيفی متغيرهاي تحقيق در سطح كل مشاهدات
انحراف معيار

ميانگين

حداكثر

حداقل

تعداد

10.26359

3.9865

78.39

-.21

530

ارزش مورد انتظار فرد

1.78956

-.3659

8.98

-1.079

530

حسابداری ذهنی

.85693

1.2786

10.36

.002

530

بازده سهام

آماره های توصیفی مربوط به بازده سهام در جدول ( ) 6نشان می دهد که سهام برخی از شرکتهای نمونه
آماری در برخی از دوره دارای بازدهی صفر بوده است .زیراکه مقدار حداقلی این متغیر صفر می باشد .این در
حالی است که میانگین بدست آمده برای این متغیر ،مثبت است و نشان می دهد که شرکتهای نمونه آماری،
بازدهی مثبتی را نصیب سرمایه گذران نموده اند .پس از محاسبه متغیرهای تحقیق ،پرتفوی های رفتاری و
استاندارد در جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات تحقیق ،تشکیل شدند .به منظور آگاهی از وضعیت کلی
پرتفوی های تشکیل شده ،تحلیل توصیفی این پرتفوی ها در جداول ( )2و ( )1بصورت مجاز ارائه شده است.

جدول  -2نتايج حاصل از تحليل توصيفی متغيرهاي اساسی پرتفوي انتخاب شده بر اساس الگوي استاندارد

8

ارزش مورد انتظار

ريسک

بازده

325

325

325

تعداد

.00

-3.59

.16

حداقل

72.85

7.01

4.37

حداکثر

3.8562

.1824

1.8562

میانگین

7.71821

1.16718

.43221

انحراف معیار
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ارزش مورد انتظار

ريسک

بازده

205

205

205

تعداد

-.25

-2.63

.00

حداقل

80.32

7.36

10.36

حداکثر

5.6325

.51234

1.2786

میانگین

12.37598

1.56846

1.17483

انحراف معیار

530

530

530

تعداد

-.25

-3.59

.00

حداقل

80.32

7.36

10.36

حداکثر

4.74435

.34737

1.5674

میانگین

10.36521

1.32751

.86767

انحراف معیار

سهام هاي وارد نشده به پرتفوي

جمع

جدول  -3نتايج حاصل از تحليل توصيفی متغيرهاي اساسی پرتفوي انتخاب شده بر اساس الگوي رفتاري
الگوي رفتاري

ارزش مورد انتظار

ريسک

بازده

385

385

385

تعداد

.00

-3.26

.00

حداقل

78.98

2.56

3.21

حداکثر

4.2719

.1030

1.1222

میانگین

10.31320

.64916

.38189

انحراف معیار

145

145

145

تعداد

-.25

-3.59

.16

حداقل

80.32

7.36

10.36

حداکثر

5.1078

.59174

2.0126

میانگین

10.35469

1.92748

1.26878

انحراف معیار

530

530

530

تعداد

-.25

-3.59

.00

حداقل

80.32

7.36

10.36

حداکثر

5.2168

.34737

1.5674

میانگین

10.36521

1.32751

.86767

انحراف معیار
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 -2-6نتايج حاصل آزمون فرضيات فرعی فرضيه اصلی
هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای مطلوبیت انتخاب پرتفوی مبتنی بر الگوی رفتاری با الگوی استاندارد
می باشد .در فرضیه پژوهش  ،بازده انتظاری پرتفوی های مذکور موردنظر قرار گرفته ادعا شده است که الگوی
انتخاب پرتفوی سرمایه گ ذاری مبتنی بر مفروضات مالی رفتاری ،بازدهی انتظاری بیشتری نسبت به الگوی
استاندارد دارد.
برای فرضیه اصلی ،دو فرضیه فرعی مطرح شده است که اختالف بین پرتفوی های استاندارد و رفتاری را
مبتنی بر عوامل رفتاری سرمایه گذاران تبیین می کند .در این فرضیات فرعی ،حسابداری ذهنی و ریسک گریزی
افراد مبنای تفاوت در تصمیم گیری آنها تلقی شده و ارتباط بین این عوامل با انتخاب پرتفوی بهینه از طریق
یک مدل رگرسیونی بررسی شده است .در فرضیات فرعی اول و دوم مرتبط با فرضیه اصلی اول ،ارزش
موردانتظار(بعنوان نماینده بازده پرتفوی بهینه) تاب عی از عوامل رفتاری در انتخاب پرتفوی تلقی شده است .نتایج
حاصل از آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی در جدول  1آمده است.
در بخش اول جدول فوق نتایج حاصل از برازش خالصه الگوی رگرسیونی ارائه شده است .نتایج نشان
میدهد که ضریب تعیین رگرسیون بمیزان  0/338می باشد و این الگو توانسته است  33/3درصد از تغییرات
متغیر وابسته را از طریق تغییرات متغیرهای مستقل تبیین نماید .آماره دوربین واتسون بین  6/5تا  2/5می
باشد ،بنابراین بین خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی وجود ندارد .نتایج تحلیل واریانس رگرسیون
( ، )ANOVAکه براساس آماره  Fدرخصوص آن تصمیم گیری می شود؛سطح معنی داری آماره  Fکمتر از سطح
خطای آزمون( ) α=0/05است و درنتیجه فرض  H0فوق رد می شود و رگرسیون برآورد شده به لحاظ آماری
معنی دار و روابط بین متغیرهای تحقیق ،خطی می باشد.
جدول  -4نتايج تحليل آماري براي آزمون فرضيات فرعی فرضيه اصلی اول
سطح معنی داري

 Constantضريب

F

ثابت

0/000

396.3

آزمونهاي هم خطی

آماره F
10/564

سطح معنی داري
( )P-value

آماره t

آماره دوربين
واتسون
2.324

 R2تعديل شده
0/338

اندازه ضريب β
(استاندارد نشده)

عامل تورم واریانس
6/479

تلورانس
0/714

0/000

3/896

0/476

حسابداری ذهنی ()X

6/479

0/714

0/047

1/363

0/21

زیان گریزی()λ
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براساس نتایج بدست آمده ،ضریب برآوردی برای متغیر حسابداری ذهنی به میزان  0/476و با سطح
معناداری  0/000می باشد .این یافته حاکی از یک ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیر مذکور با ارزش مورد
انتظار افراد می باشد .و ضریب برآوردی برای متغیر ریسک گریزی به میزان  0/21با توجه به سطح معناداری به
لحاظ آماری معنادار می باشد .بر اساس یافته های فوق ،به نظر می رسد که حسابداری ذهنی می تواند عاملی در
نگرش افراد برای ایجاد پرتفوی بهینه باشد .بنابراین ،فرضیه فرعی اول ودوم درسطح اطمینان  35درصد مورد
پذیرش قرار گرفتند .بنابراین مدل رگرسیونی حاصله به شکل زیر ارائه می شود:
مدل رگرسيونی حاصله:
Max(v)=1.139+0.476(x)+0.21(λ)+ε0

 -3نتيجهگيري و بحث
در این تحقیق سعی شد تا ضمن تبیین مفاهیم مالی رفتاری به مقایسه الگوی انتخاب پرتفوی مبتنی بر
مفاهیم مالی رفتاری و الگوی استاندارد پرداخته شود .مهمترین مفاهیم مالی مورد توجه شامل حسابداری ذهنی
وزیان گریزی می باشد .مط العات انجام گرفته در سایر کشورها از جمله مطالعات کانمن و تورسکی ()6393و
مطالعات فرناندز ( ) 2003حاکی از آنست که الگوی انتخاب پرتفوی مبتنی بر مفاهیم مالی رفتاری مزبور کارایی
بیشتری در مقایسه با الگوی مارکویتزی داشته است .ارزیابی مدل پرتفوی رفتاری بر اساس داده های بورس
اوراق بهادار تهران حاکی از آنست که پرتفوی انتخابی مبتنی بر الگوی انتخاب پرتفوی مبتنی بر مالی رفتاری
بازدهی بیشتری نسبت مفروضات مالی کالسیک دارد .این یافته احتماال به این دلیل بوده است که عامل اساسی
در الگوهای مذکور ریسک سرمایه گذاری می باشد .هم چنین ،مطابق با نتایج ،حسابداری ذهنی نقش مهمی در
شکل دهی انتظارات افراد در تصمیم گیری های سرمایه گذاری داشته است.
با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش ،پیشنهادهای زیرارائه می شود:
با توجه به نتایج پژوهش حاضر که در تمامی شرایط ریسک حاصل از الگوی مبتنی بر مفاهیم مالی رفتاری
منجر به کاهش ریسک پرتفوی شده است ،ضرورت توجه بیشتر به الگوهای نوین مالی رفتاری را از جنبه های
نظری مورد تاکید قرار می دهد  ،تالش محققین در سال های اخیر به ویژه پس از بحران های اقتصاد جهانی که
توجه به تورش ها رفتاری و الگوهای تصمیم گیری افراد را به عنوان بایسته در تجزیه و تحلیل های اقتصادی و
مالی مطرح نموده ،ضرورت توسعه الگوهای مالی رفتاری در دو بخش تئوری های اثباتی و تجویزی را بیش از
پیش نمایان می سازد.
از سویی دیگر همان گونه که اشاره شد مدل رفتاری انتخاب پرتفوی در تمامی آزمون ها منجر به تشکیل
پرتفوی های با ریسک کمتر شده است که موید اهمیت مفاهیم حسابداری ذهنی است ،لذا پیشنهاد می شود
محققین و سرمایه گذاران بازار سرمایه کشور با بکارگیری مفاهیم مالی رفتاری در مدلسازی پرتفوی به ریسک
کمتر در تشکیل پرتفوی دست یابند.
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:همچنین برای پژوهش های آتی پیشنهاد می شود
 با توجه به تحوالت اقتصادی کشور در بخش مالی و پولی پیشنهاد می شود از سایر شاخص های مالی و
.اقتصادی جهت انجام محاسبات استفاده شود
 از سایر روشهای محاسبه ارزش در، پیشنهاد می شود دراستفاده از داده های شاخص های پایدارتر
.معرض ریسک استفاده شود
 تغی یر در دوره های زمانی انتخاب داده ها و محاسبه بازدهی و ریسک نیز می تواند منجر به نتایجی
متفاوت و یافته هایی دیگر جهت تبیین و توسعه مدل های انتخاب پرتفوی در بازارهای مالی کشور
.شود
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