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چكيده
رفتار موفقيت آميز و معقول مالی و کسب بازدهی در بازار سرمايه مستلزم دارابودن عزت نفس و دانش مالی
در تصميمات مالی است .اين پژوهش به بررسی تأثير عزت نفس و دانش مالی بر رفتار مالی در نمونهای 152
نفری از سرمايهگذاران حقيقی دارای کد آنالين معامالتی کارگزاری اقتصادنوين که هفتهای حداقل دوبار در
بورس اوراق بهادار تهران معامله میکنند ،صورت پذيرفته است .روش پژوهش توصيفی از نوع همبستگی است و
برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است .تجزيه وتحليل دادهها با روش مدلسازی معادالت
ساختاری در نرم افزار ليزرل انجام گرفته است .نتايج نشان میدهد عزت نفس بر رفتار مالی و دانش مالی ذهنی
تاثير مثبت و معناداری دارد .همچنين دانش مالی عينی بر دانش مالی ذهنی تاثير مثبت و معناداری دارد اما بر
رفتار مالی تاثير مثبت و معناداری ندارد .دانش مالی ذهنی به عنوان متغير ميانجی در اين پژوهش بر رفتار مالی
تاثير مثبت و معناداری دارد.
واژههای كليدی :عزت نفس ،دانش مالی ،رفتار مالی ،معادالت ساختاری.
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 -1مقدمه
امروزه ،رسيدن به اهداف اقتصادی هر کشوری ،بدون مشارکت عمومی افراد آن کشور امری غيرممکن است؛
يکی از راههای مشارکت افراد در توسعه اقتصادی ،سرمايهگذاری در بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار است که بدان
طريق ،پساندازهای کوچک و سرگردان به سمت فعاليتهای مولد و توليدی راه پيدا کرده ،چرخ توليد و اقتصاد به
حرکت درآيد.
افراد به طور فزايندهای به فعاالن بازارهای مالی تبديل شدهاند و مشارکت در بازارهای مالی با ظهور محصوالت
و خدمات مالی جديد همراه شده است .با اين حال ،برخی از اين محصوالت پيچيده مالی ،برای درک سرمايه-
گذاران ،به ويژه برای سرمايهگذاران مالی تازهکار ،مشکل است (لوساردی و ميتچل .)1002 ،عدم درک از اقتصاد و
امور مالی ،يک عامل بازدارنده برای مالکيت سهام است .از سوی ديگر ،واضح است که سرمايهگذاران ناآگاه قادر به
استفاده کامل از بازار سهام و سرمايهگذاری کارآمد نيستند و هنگام سرمايهگذاری در بازارهای مالی ،انتخاب
عاقالنهای انجام نخواهند داد (التميمی و بن کالی.)1006 ،
برای جبران ناکارآمدی رفتار مالی افراد ،در ابتدا ادبيات اقتصادی تمرکز بر تحقيقات در حوزه ارتباط بين
دانش مالی توسط تحصيالت مالی و رفتار مالی فردی داشت (لوساردی و ميتچل .)1022 ،از سوی ديگر،
اقتصاددانان متخصص در زمينه روانشناختی بر اهميت توجه به سوابق روانی برای توضيح رفتار مالی تاکيد دارند.
اگر چه تعدادی از ويژگیهای روانی با رفتار مالی در ارتباط است اما پژوهشهای اندکی به ارتباط عزت نفس با
رفتار مالی پرداختهاند (ابرو و مندز1021 ،؛ آنتونيدس و همکاران1022 ،؛ براون و تيلور1022 ،؛ تانگ و همکاران،
.)1025
نتيجه عزت نفس باال رفاه و بهره وری است که رفاه و بهره وری هم در اتخاذ تصميمات مالی و سرمايهگذاری
نمود پيدا میکند (سوان و همکاران.)1002 ،
موفقيت در امور مالی مستلزم داشتن ويژگیهای روانشناختی و نگرشی خاص است .افراد عالوه بر دارابودن
دانش مالی بايد انگيزه الزم را دارا بوده و بر احساسات خود کنترل داشته و در نهايت با داشتن عزت نفس بر
تصميم خود اطمينان داشته باشند (اتکينسون و مسی .)1021 ،در اختيار داشتن اين ويژگیها به اين معنی
است که افراد میتوانند بر آينده مالی خود کنترل داشته و آنگاه با داشتن انگيزه و توانايی کافی اقدام شايسته و
منطقی انجام دهند و به نتايج مطلوب برسند (گو و همکاران .)1023 ،در واقع در تجزيه و تحليل رفتار مالی افراد
بايد به دنبال مطالعه نظريههای روانشناختی بود که چگونگی شکلگيری رفتار افراد را توضيح میدهند (ژيا،
.)1002
بنابراين عزت نفس به طور مستقيم و غير مستقيم از طريق دانش مالی با رفتار مالی مرتبط است .عقل
متعارف حکم میکند که هر فردی قبل از اقدام به رفتار مالی مسئوالنه ،نياز به يک درک خوب از مفاهيم مالی
دارد (باندورا .)2621 ،با توجه به پيچيدگیهای منحصر به فرد تصميمگيری مالی ،شروع روند اقدامات مالی
مسئوالنه میتواند تهديدآميز باشد و شکستهای کوتاهمدت میتواند رفتارهای مالی مسئوالنه بلندمدت را
تضعيف کند .افراد بايد از مفاهيم مالی آگاه بوده و از خود ادراکی مثبت به عنوان يکی از منابع عاطفی پايدار که
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به ايجاد انگيزه کمک میکند برخوردار باشند (بائوميستر و همکاران .)1003 ،پس ،عزت نفس و دانش مالی به
طور همزمان نقش مهمی در تعيين تصميمگيریهای مالی بازی میکنند.
اين مقاله نسبت به مقاالت مشابه انجام شده در داخل دارای دو تفاوت اساسی است :اول اينکه هيچ پژوهشی در
بين پژوهشهای داخلی به طور همزمان به بررسی تاثير عزت نفس و دانش مالی سرمايهگذار بر رفتار مالی
نپرداخته است .دومين تفاوت اين مقاله اين است که در بررسی ارتباط بين دانش مالی و رفتار مالی ماهيت دو
بعدی دانش مالی را مورد توجه قرار میدهد :آنچه يک نفر در واقع میداند (دانش مالی عينی) ،و آنچه که او
معتقد است که او میداند (دانش مالی ذهنی) (اسعد1025 ،؛ هادار و همکاران1023 ،؛ پارکر و همکاران.)1021 ،
ادامه مقاله حاضر به شکل زير خواهد بود ،بخش دوم به مبانی نظری بحث و پيشينه پژوهش اختصاص دارد ،در
بخش سوم ،روش شناسی پژوهش بحث خواهد شد ،بخش چهارم به يافته های پژوهش اختصاص دارد و بخش
پنجم و پايانی مقاله نتيجهگيری و پيشنهادها خواهد بود.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
ديدگاه مالی رفتاری
ديدگاه مالی رفتاری که از تلفيق روانشناسی و مالی به وجود آمده است ،اظهار میدارد که روانشناسی در
تصميمگيری مالی نقش ايفا مینمايد .از آنجا که خطاهای شناختی و انحرافات بر نظريات سرمايهگذاری اثر می-
گذارد ،بنابراين بر گزينههای مالی اثرگذارند .اساس و مرکز نظريه مالی رفتاری عبارت است از مطالعه رفتار عوامل
در نحوه تخصيص و آرايش منابع ،از نظر زمانی و مکانی و در يک محيط نامطمئن .زمان و عدم اطمينان دو عامل
کليدی هستند که رفتار مالی را تحت تاثير قرار میدهند .بنابراين عامل اصلی در اين تعريف ”رفتار” است ،رفتار
عوامل و رفتار مالی .در واقع مالی رفتاری ادعا میکند که جهت يافتن پاسخی برای معماهای مالی تجربی ضرروی
است که اين احتمال را بپذيريم که برخی از عاملها در اقتصاد ،گاهی اوقات به طور کامل عقاليی رفتار نمیکنند.
اصل مطلب نظريه مالی رفتاری اين است که سرمايهگذاران در پردازش اطالعات مرتبط با ارزش اوراق بهادار،
مرتکب خطاها و تورشهای رفتاری میشوند که سبب انحراف قيمتهای بازار از آنچه طبق يک مدل انتظارات
منطقی نظير مدل قيمتگذاری دارايیهای سرمايهای 2پيش بينی شده است ،میشود (تافلر و همکاران.)1002 ،
در اين پژوهش ابعاد رفتار مالی عبارتنداز:
پسانداز :مقداری پولی که پس از کسر هزينهها از درآمدهای قابلمصرف هر فردی باقی میماند پسانداز
ناميده میشود .پساندازهای افراد میتواند بعداً سرمايهگذاری شود و درآمدهای بيشتری را برای آنها ايجاد کند.
سرمايهگذاری :خريد اقالم دا رايی و اوراق بهاداری است که ريسک و بازده آن تناسب داشته و با گذشت
زمان منجر به ايجاد درآمد و افزايش ارزش برای سرمايهگذار میشود (راعی و پويانفر.)2326 ،
حساب بازنشستگی :حساب کاربری بازنشستگی فردی يک ابزار سرمايهگذاری استفاده شده توسط افراد
برای کسب درآمد و اختصاص وجوه حاصل از بازنشستگی است که توسط موسسات مالی مانند صندوقهای
بازنشستگی ايجاد میشود.
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طرحهای بازنشستگی :طرح (برنامه) بازنشستگی ،يک قرارداد الزم االجرا از لحاظ حقوقی است که يا هدف
صريح آن بازنشستگی است يا به دليل برقراری شرايط مالياتی يا مواد قرارداد ،مزايای آن تا زمانی که ذینفع به يک
سن معين و قانونی بازنشستگی نرسيده است ،قابل پرداخت نيست و اگر پرداخت گردد ،مشمول جريمه قابل
مالحظه ای میشود .عالوه بر داشتن هدف صريح بازنشستگی ،طرحهای بازنشستگی ممکن است مزايای ديگری از
جمله ازکارافتادگی ،بيماری و مزايای بازماندگان ارائه نمايند.
كارتهای اعتباری :نوعی کارت پرداخت است که برای اشخاص حقيقی يا حقوقی صادر میشود .اين کارت
به دارنده آن اين امکان را میدهد که بر پايه نوع قرارداد ،از خدمات و کاالهايی برخوردار شده و سامانه بهای آن
را بپردازد .به عبارت ديگر يک حد اعتبار به کاربر اختصاص داده میشود که میتواند از آن پولی را برای پرداخت
قرض بگيرد (راعی و همکاران.)2361 ،
عزت نفس در تصميمات سرمايهگذاری و رفتار سرمايهگذاران
عزت نفس به عنوان يک صفت مهم روانی ،نگرش کلی فرد نسبت به خود است (جادگ و بونو .)1002 ،عزت
نفس را می توان هم در مفهوم کلی و هم در مفهومی با محدوده خاص به کار برد .عزت نفس در مفهوم کلی يک
ارزيابی کلی از ارزش خود است اما عزت نفس در محدوده خاص ارزيابی خود در فعاليتهايی با محدوده خاص
مثل مالی ،علمی ،اجتماعی و غيره است (شاولسون و همکاران .)2629 ،عزت نفس با طيف گستردهای از رفتارها
و نتايج مثل عملکرد تحصيالتی ،موفقيت شغلی ،روابط شخصی و غيره مرتبط است (د آراجو و الگوس1023 ،؛
دراگو .)1022 ،عزت نفس تاثير بسيار زيادی در نتايج حاصل از زندگی افراد دارد .عزت نفس پايين در انواع
مشکالت اجتماعی مانند مصرف مواد مخدر ،بيکاری ،افت تحصيلی ،خشونت و تزلزل در انواع متفاوتی از
تصميمات خود را نشان میدهد.
افراد دارای عزت نفس باال در دستيابی به اهداف خود موفقترند ،در پيشرفت به سوی اهداف خود رضايت
بيشتری دارند و در مقايسه با همتايان خود که عزت نفس پايينی دارند کمتر شکست میخورند و در نهايت رفتار
مالی مسئوالنهتری خواهند داشت .رفتار مالی مسئوالنه نيز نياز به پشتکار و توانايی دارد ،به خصوص در مواجهه
با محيطهای مالی چالش برانگيز .نتايج تحقيقات دانشمندان نشان میدهد که افراد با عزت نفس باال در مواجهه
با وظايف دشوار و شکستها ثابت قدمتر باقی میمانند ،در حالی که افراد با عزت نفس پايين دارای قابليت
کمتری برای دفاع در برابر تهديدات هستند (سومر و بائوميستر .)1001 ،در واقع يکی از وظايف محافظتی عزت
نفس اين است که افراد با عزت نفس باال در مقايسه با افراد با عزت نفس پايين رسيدگی بهتری نسبت به حوادث
منفی دارند و افراد را از اينکه احساس شکست در مورد خود کنند ،دور میکند (براون.)1020 ،
عزت نفس باال به عنوان يک منبع عاطفی مثبت و دانش بالقوه برای افراد در مراحل مختلف فرايند مديريت
مالی وجود داشته و سبب تحمل اضطرابهای ناشی از تصميمگيریهای مختلف میشود .در واقع عزت نفس
بخشی از يک سيستم روانی است که با اضطراب در وجود افراد مقابله میکند (ساسزسزينسکی و همکاران،
 .)1002تعداد محدودی از مطالعات تجربی نيز از نقش عزت نفس در رفتار مالی حمايت میکنند .يورچيسين و
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جانسون )1002(1دانشجويان دوره کارشناسی در دانشگاههای غرب ميانه را مورد مطالعه قرار دادند و دريافتند
که رفتار خريد وسواسی بصورت منفی با عزت نفس مرتبط است .نيموتين )1020( 3افراد را از طريق آزمون
آنالين ايمود 2يا تيکل 5مورد مطالعه قرار دادند و يک رابطه مثبت و قوی بين عزت نفس و تصميم فرد برای
شرکت در اشکال مختلفی از برنامهريزی مالی مشاهده کردند.
تانگ و بيکر )1029( 9به بررسی ارتباط بين عزت نفس ،دانش مالی و رفتار مالی پرداختهاند .نتايج تحقيقات
نشان میدهد که عزت نفس بطور قابل توجهی با تصميمگيریهای مالی (رفتار) در مورد پس انداز در خارج از
حسابهای بازنشستگی ،سرمايهگذاری در دارايیهای پرريسک و مديريت اعتبار مرتبط است .ارتباط بين عزت
نفس و رفتار مالی می تواند مستقيم يا غيرمستقيم از طريق دانش مالی ذهنی باشد .همچنين نتايج نشان داد که
عزت نفس عامل مهمی در تاثير دانش مالی بر رفتار مالی است.
20
6
تحقيقات چارنس و گنزی ،)1021( 2داير و همکاران ،)1001( 2هيرا ( ،)1020هيرا و لويبل ( )1002و
موتوال ) 1023( 22نشان داد که خودکارآمدی مالی به طور قابل توجهی با عوامل روانی و رفتاری شخصيت فرد
ارتباط دارد .همچنين نتايج تحقيقات اين دانشمندان نشان داد که زنان در مقايسه با مردان نمايش ضعيفتری از
عزت نفس در تصميمات مالی خود دارند و نسبت به مردان ريسک گريزتر و محافظهکارانهتر عمل میکنند.
دانش مالی و رفتار سرمايهگذاران
دانش مالی ،مفهوم گستردهای شامل اطالعات و رفتار افراد ،برای برخورداری از موقعيت امن مالی آتی است
(ميلر .)1006 ،در اثر تغيير و تحوالت اقتصادی و مالی ،الزم است افراد نيز از آگاهیها و توانمندیهای خاصی،
برای مواجهه با پيچيدگیهای به وجود آمده ،برخوردار باشند .در چنين شرايطی ،با وجود تنوع ،پيچيدگی بازارهای
مالی و تحوالت سريع در آن ،داشتن مهارتها و روشهای مديريت امور مالی ،برای جمعآوری ،تجزيه و تحليل و
استفاده اطالعات مالی و در يک کالم ،داشتن سواد مالی ،ضروری خواهد بود (ونرويژ و لوساردی.)1022 ،
فقدان دانش مالی ،در کشورهای در حال توسعه مشهودتر است و افراد درک درستی از مفاهيم مالی از قبيل
بهره ،پسانداز ،سهام و سرمايهگذاری ندارند .آموزش سواد مالی ،تنها بخشی از واکنش سياسی مؤثر بر توانمند
کردن جوامع در بازارهای مالی است .اقتصاد رفتاری و روانشناسی سرمايهگذاری ،بيانگر اين واقعيت است که رفتار
افراد میتواند اثربخشی برنامههای سوادآموزی مالی را بهبود بخشد؛ افراد هنگامیکه درک کنند رفتارهای خاص
سرمايهگذاری آنها باعث ايجاد رفاه خواهد شد ،به برنامهريزی سواد مالی خود بيشتر عالقه نشان خواهند داد .افراد
ممکن است زمانیکه با گزينههای مختلف تصميمگيری مواجه هستند ،مطابق نظريههای عقالنيت اقتصادی عمل
کنند و اين امر ،بدون داشتن سواد مالی کافی ممکن است منجر به تصميمگيری بهينه مالی نشود .بنابراين دانش
مالی هر فردی ،تصميمات مالی وی را تحت تاثير قرار میدهد و افرادی که از لحاظ دانش مالی در سطح پايين
قرار دارند در موارد بسيار کمی در بازار سهام مشارکت میکنند (کمپل.)1009 ،
در دهه گذشته در بسياری کشورها به منظور بهبود رفاه مالی شهروندان ،استراتژیهای دانش مالی اجرا می-
شود .اکثر اين استراتژیها از طريق برنامههای آموزش مالی به دنبال بهبود دانش مالی افراد بودند (هيرا.)1020 ،
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با وجود سرمايهگذاری سنگين در آموزش مالی ،بسياری کشورها پيشرفتهای کمی در دانش مالی تجربه کردند
(سازمان همکاری و توسعه اقتصادی .)1023 ،دو بعد دانش مالی ،دانش مالی عينی و ذهنی ،نقشهای متمايز در
رفتار مالی ايفا میکنند .يعنی ،دو نفر با سطح يکسانی از دانش مالی عينی میتوانند ارزيابیهای ذهنی مختلفی
از سطوح دانش خود داشته باشند ،که منجر به نتايج مختلف رفتاری میشود .در موارد خاص ،دانش مالی ذهنی
موثرتر از دانش مالی عينی در تعيين رفتار مالی است (الگود و والستاد1023 ،؛ هادار و همکاران.)1023 ،
ابعاد دانش مالی ذهنی در اين پژوهش عبارتنداز:
 )2ريسک و بازده :عايدات خالصی که از نگهداری يک دارايی در طول زمان برای سرمايهگذار حاصل می-
شود و از دو بخش سود سرمايه ای و سود نقدی تشکيل شده است .ريسک يک دارايی تغيير احتمالی
بازده آتی ناش ی از آن دارايی است .در واقع ريسک عبارتست از احتمال تفاوت ميان بازده واقعی و بازده
پيشبينی شده (راعی و پويانفر.)2326 ،
 )1ارزش زمانی پول :بيانکننده اين ايده است که پولی که در حال حاضر در اختيار داريد به خاطر پتانسيل
درآمدیاش ارزش بيشتری از همان مقدار پول در آينده دارد .ارزش زمانی پول با نام «ارزش فعلی
تنزيل شده» نيز شناخته میشود.
 )3تورم و قدرت خريد :افزايش سطح عمومی قيمتها در طول يک زمان مشخص است .نرخ تورم برابر
است با تغيير در يک شاخص قيمت که معموال شاخص قيمت مصرفکننده است .هرچه ميزان تورم
بيشتر شود ،قدرت خريد يک واحد پول کمتر میگردد.
 )2نرخ بهره و قيمت اوراق مشارکت :به بهای پول وام گرفته شده نرخ بهره اطالق میشود .هرگاه مبلغی
پول برای مدت معينی به وام داده شود ،مبلغی که در آينده وامگيرنده به وام دهنده میپردازد ،بيش از
مبلغ دريافتی اوليه خواهد بود .اين پرداخت اضافی "نرخ بهره" نام دارد .با افزايش نرخ بهره قيمت اوراق
کاهش میيابد.
 )5بازار رهن (اجاره) :از ابزارهای تامين مالی مسکن است که محصول اصلی آن "وام رهنی” است .وام
رهنی ،تسهيالتی است که در ازای وثيقه گذاشتن سند امالک مسکونی يا غيرمسکونی به وامگيرنده
پرداخت میشود و اين وثيقه تا پايان دوره بازپرداخت نزد بانک باقی میماند (ساندرز و کورنت.)2365 ،
نتايج تحقيقات هادر و همکاران ( )1023نشان میدهد ،دانش عينی به شدت با توانايی و تخصص يک فرد
مربوط است ،در حالیکه دانش ذهنی به شدت با تجربه مربوط به محصول و اعتماد مصرفکنندگان به توانايی
خود برای تصميمگيری موثر در ارتباط است .همچنين نتايج نشان داد که افراد با سطوح باالتری از دانش مالی
ذهنی با احتمال بيشتر با شيوههای مالی مسئوالنه درگير میشوند .يعنی ،عزت نفس دارای يک ارتباط غير
مستقيم با رفتار مالی از طريق دانش مالی ذهنی است.
ساچز و همکاران ،)1021(21در قسمت اول مقاله خود تحت عنوان “ مخاطره سرمايهگذاری” ،به بررسی
ميزان سواد مالی و ارتباط آن با درک مخاطره سرمايهگذاری ،در آلمان پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که سواد
مالی در ارتباط با تحليل و درک مخاطره ،با تصميمگيری سرمايهگذاری رابطه مستقيم دارد و بر اساس تجزيه و
06
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تحليل رگرسيون ،تفاوت بسيار جزئی در ترکيب مدلهای درک مخاطره بين سرمايهگذاران وجود دارد .آنها
همچنين در قسمت دوم مقاله خود ،به بررسی تأثير جنسيت ،سن ،تجربه سرمايهگذاری بر ارتباط سواد مالی و
درک مخاطره سرمايهگذاری ،پرداختهاند و به اين نتيجه رسيدند که اختالف معناداری بر اساس اين عوامل در
ارتباط با رابطه سواد مالی و درک از مخاطره وجود دارد.
ونروژ و لوساردی ( ،)1022در مقالهای با عنوان“ سواد مالی و مشارکت در بازار سهام” ،دو مدل خاص ،برای
اندازهگيری سواد مالی و مطالعه ارتباط آن با مشارکت در بورس ،بوسيله نظرسنجی از خانوارها ارائه نمودند .آنها
دريافتند که اکثر پاسخدهندگان اطالعات پايه و ابتدايی مالی و مفاهيمی مانند نرخ بهره ،تورم و ارزش زمانی پول را
درک میکنند .با اين حال ،تعداد اندکی از مفاهيم اساسی اطالع دارند؛ بعالوه ،خيلی از پاسخدهندگان تفاوت بين
اوراق قرضه و سهام ،رابطه بين قيمت اوراق قرضه و نرخ بهره و اصول متنوعسازی مخاطره را نمیدانند؛ و از همه
مهمتر ،آنها دريافتند که سواد مالی ،تصميم سرمايهگذاری مالی را تحت تأثير قرار میدهد و عدم درک اقتصادی و
امور مالی يک عامل بازدارنده برای مالکيت سهام است .از سوی ديگر ،افراد با سواد مالی کم ،کمتر احتمال دارد در
سهام سرمايهگذاری کنند؛ سرمايهگذاران با تحصيالت يا ثروت پايين ،به احتمال زياد اقدام به نگهداری سبدهای
متنوع ضعيف میکنند و مشخصات عمومی جمعيتی سرمايهگذاران ناآگاه بسيار شبيه افراد با سواد پايين در نمونه
است.
در ايران نيز مطالعات در اين عرصه صورت گرفته است .يوسفی ( ،)2360در پژوهش “ اندازهگيری سواد مالی
سرمايهگذاران حقيقی بورس اوراق بهادار ايران و ارتباط سواد مالی با تنوع و تصميمات سرمايهگذاری آنها ” به
اندازهگيری سواد مالی سرمايهگذاران حقيقی بورس اوراق بهادار تهران و بررسی ارتباط سواد مالی با تنوع سبد و
تصميمهای سرمايهگذاری پرداخته است .نتايج اين پژوهش نشان داد سواد مالی سرمايهگذاران پايينتر از حد
معمول بوده و تحت تأثير متغيرهای جنسيت و وضعيت اشتغال آنها است؛ در ضمن بين تنوع سبد سرمايهگذاران
با سطح سواد مالی آنها ارتباط معنیدار وجود دارد.
مرادی و ايزدی ( ،)2362در پژوهش “ بررسی تأثير سواد مالی سرمايهگذاران بر تصميم سرمايهگذاری در
اوراق بهادار” به شناسايی عوامل مؤثر بر تصميمهای سرمايهگذاری و بررسی رابطه سطح سواد مالی سرمايهگذاران
و تصميمهای سرمايهگذاری آنان پرداخته است .نتايج اين پژوهش نشان داد ذهنيات فردی ،اطالعات حسابداری،
اطالعات اقتصادی و نيازهای مالی شخصی بر تصميمگيری سرمايهگذاری در ايران ،تأثير دارند .همچنين ،بين
سطح سواد مالی و عوامل مؤثر بر تصميم سرمايهگذاری ،رابطه مثبت معنادار وجود دارد ،ولی اين رابطه بسيار
ضعيف است و کمتر از  20درصد تغييرات تأثير عوامل مؤثر بر تصميم سرمايهگذاری ،توسط سطح سواد مالی ،قابل
توضيح میباشد .به عالوه نتيجه نشان میدهد که با در نظر گرفتن نوع اشتغال ،حساسيت عوامل مؤثر بر تصميم
سرمايهگذاری نسبت به تغيير سطح سواد مالی در زمينه اشتغال غيرمالی ،بيشتر است.
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 -3فرضيههای پژوهش
با توجه به مطالب بيان شده میتوان فرضيههای زير را برای پژوهش پيش رو در نظر گرفت:
فرضيه  :1عزت نفس بر رفتار مالی اثر مستقيم ،مثبت و معناداری دارد.
فرضيه  :2عزت نفس بر دانش مالی ذهنی اثر مستقيم ،مثبت و معناداری دارد.

فرضيه :3

دانش مالی ذهنی بر رفتار مالی اثر مستقيم ،مثبت و معناداری دارد.

فرضيه :4

دانش مالی عينی بر دانش مالی ذهنی اثر مستقيم ،مثبت و معناداری دارد.

فرضيه  :5دانش مالی عينی بر رفتار

مالی اثر مستقيم ،مثبت و معناداری دارد.

شكل  -1مدل مفهومی پژوهش
 -4روششناسی پژوهش
اين پژوهش از ديد هدف کاربردی است و از نظر نحوة گردآوری اطالعات ،توصيفی از نوع همبستگی به شمار
میرود .جامعة آماری اين پژوهش را کلية سرمايهگذاران حقيقی دارای کد معامالتی آنالين کارگزاری بانک اقتصاد
نوين که هفتهای حداقل دوبار در بورس اوراق بهادار تهران سهام معامله میکنند ،شکل میدهد .علت انتخاب
سرمايه گذاران در بازار سرمايه به اين دليل است که اين افراد بيشتر درگير رفتارهای مالی هستند .جامعة آماری
سرمايهگذاران 900نفر است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان ،نمونهای با حجم  135نفر انتخاب شده است.
برای اطمينان  190پرسشنامه توزيع و جمعآوری شد که تعداد  152پرسشنامه قابل تجزيه و تحليل بودند .در
مدل تحليلی پژوهش ،عزت نفس و دانش مالی عينی متغيرهای مستقل ،دانش مالی ذهنی متغير ميانجی و رفتار
مالی متغير وابسته در نظر گرفته شد .برای تحليل دادهها از آزمونهای سنجش نرمال بودن دادهها ،تحليل عاملی
مرتبه اول و مرتبه دوم و مدلسازی معادالت ساختاری از طريق نرمافزارهای  SPSS22و  LISREL8.8استفاده شد.
همچنين اين پژوهش در تابستان  2365انجام شده است .روش نمونهگيری در اين پژوهش ،نمونهگيری تصادفی
00
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ساده است .برای سنجش عزت نفس از پرسشنامة روزنبرگ )2695( 23متشکل از  20گويه استفاده شد .علت
استفاده از مقياس  20آيتمی روزنبرگ اين است که محبوبترين و قابل اعتمادترين معيار سنجش عزت نفس
است (بائوميستر و همکاران .)1003 ،متغيرهای دانش مالی عينی ،دانش مالی ذهنی ،رفتار مالی نيز به کمک
پرسشنامة پژوهش تانگ و بکر ( ،)1029به ترتيب با  5 ، 5و  20گويه سنجيده شدند.
به منظور سنجش پايايی پرسشنامه ،نمونة اوليهای شامل  30پرسشنامه پيش آزمون شد و با استفاده از داده-
های به دست آمده از توزيع اوليه ،ضريب اعتماد متغيرها از طريق آلفای کرونباخ به دست آمد که نتايج آن در
جدول  2مشاهده میشود.
جدول  -1پايايی سوالهای پرسشنامه
متغير

گويه

آلفای
كرونباخ

احساس میکنم انسان با ارزشی هستم ،حداقل مساوی با ديگران.
احساس میکنم چند ويژگی خوب دارم.
میتوانم به خوبی اکثر مردم کارها را انجام دهم.
نسبت به خود نگرش مثبت دارم.
عزت نفس

به طور کلی از خودم راضی هستم.
احساس میکنم چيز زيادی ندارم که به آنها افتخار کنم.
با در نظرگرفتن همه چيز ،معموال فکر میکنم شکست خوردهام.
ای کاش میتوانستم احترام بيشتری به خودم قائل شوم.

0/602

گاهی احساس میکنم بی فايده هستم.
گاهی فکر میکنم اصال نمیتوانم کاری انجام دهم.

پسانداز

سعی میکنم تا حد ممکن وجوه مازاد خود را در حسابهای جاری و پسانداز
نگهداری کنم.
به منظور پرداخت بدهی سعی میکنم تا حد ممکن از حسابهای جاری و پس-
انداز استفاده کنم.

0/222

حداکثر وجوه مازاد خود را در بازار سهام سرمايهگذاری میکنم.
ابعاد رفتار
مالی

سرمايهگذاری

در کنار سرمايهگذاری در سهام  ،به نسبت کمتر در صندوقهای سرمايهگذاری
مشترک و اوراق مشارکت هم سرمايهگذاری میکنم.

0/295

بعد از دوران بازنشستگی باز هم در طرحهای بازنشستگی و سرمايهگذاری
متناسب با شغل خود مشارکت میکنم.

مشارکت در طرح-
در طرحهای بازنشستگی مانند خريد بخشی از سهام سازمان يا سرمايهگذاری در
های بازنشستگی
پروژههای اجرايی توسط سازمان خود در حال حاضر که شاغل هستم ،مشارکت
میکنم.
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متغير

حساب
بازنشستگی

گويه
پاداش پايان کار (پاداشی که به محض بازنشستگی دريافت میکنيد) را در بازار
سهام ،اوراق مشارکت و صندوقهای مشترک سرمايهگذاری ،سرمايهگذاری می-
کنم.

آلفای
كرونباخ

0/623

تا پايان کار ارزش کل حسابهای بازنشستگی خود را حفظ خواهم کرد.
هميشه از کارتهای اعتباری با حداکثر مبلغ استفاده میکنم.
کارتهای اعتباری به خاطر استفاده از کارتهای اعتباری از سرمايهگذاری در سهام صرفنظر می-
کنم.

0/262

با در نظر گرفتن ريسک و بازده تشخيص خواهم داد که در سهام يا در مواردی
به جز سهام (اوراق مشارکت ،صندوق های مشترک و  )....سرمايهگذاری کنم.
در بدست آوردن جريانات نقدی حاصل از سرمايهگذاری بر اساس نرخ بهره
ارزش زمانی پول را مالک قرار داده و تصميم گيری میکنم.
دانش مالی عينی

با مقايسه نرخ سود سرمايهگذاری خود با نرخ تورم مقصد نهايی سرمايهگذاری
را تعيين خواهم کرد (بازار سرمايه ،بازار پول و يا ساير بازارها).
در تعيين قيمت اوراق مختلف ،نرخ بهره را به عنوان مهمترين عامل در نظر
خواهم گرفت.

0/221

در بازار رهن ،سررسيد (دوره زمانی) را که معيار پرداختهای ماهانه است به
عنوان مالک تصميمگيری لحاظ میکنم.

دانش مالی
ذهنی

ريسک و بازده

در مقياس  2تا  5سطح دانش مالی ذهنی خود را در مورد ريسک و بازده چگونه
ارزيابی میکنيد؟ (يک به معنای بسيار کم و پنج به معنای بسيار زياد)

ارزش زمانی پول

در مقياس  2تا  5سطح دانش مالی ذهنی خود را در مورد نرخ بهره و ارزش
زمانی پول چگونه ارزيابی میکنيد؟ (يک به معنای بسيار کم و پنج به معنای
بسيار زياد)

تورم و قدرت
خريد

در مقياس  2تا  5سطح دانش مالی ذهنی خود را در مورد تورم و قدرت خريد
چگونه ارزيابی میکنيد؟ (يک به معنای بسيار کم و پنج به معنای بسيار زياد)

در مقياس  2تا  5سطح دانش مالی ذهنی خود را در مورد ارتباط ميان قيمت
قيمت اوراق و نرخ
اوراق مختلف و نرخ بهره چگونه ارزيابی میکنيد؟ (يک به معنای بسيار کم و
بهره
پنج به معنای بسيار زياد)
بازار رهن (اجاره)
کل سواالت

06

0/291

در مقياس  2تا  5سطح دانش مالی ذهنی خود را در مورد بازار رهن چگونه
ارزيابی میکنيد؟ (يک به معنای بسيار کم و پنج به معنای بسيار زياد)
 30سوال
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از آنجا که آلفای کرونباخ برای تمامی متغيرها و کل پرسشنامه بيشتر از رقم  0/2بدست آمده است ،میتوان گفت
پرسشنامه پايايی مناسبی دارد.
 -5يافتههای پژوهش
آمار توصيفی متغيرهای جمعيتشناختی پاسخدهندگان
آمار توصيفی متغيرهای جمعيتشناختی مربوط به  152سرمايهگذارحقيقی دارای کد آنالين معامالتی
کارگزاری بانک اقتصاد نوين به شرح جدول  1در زير آمده است .خالصه وضعيت توزيع فراوانی سرمايهگذاران بر
حسب جنس نشان داد که  260نفر ( 25/2درصد) از آنها مرد و  92نفر ( 12/3درصد) زن بودند .توزيع فراوانی
پاسخگويان بر حسب سطح تحصيالت نشان داد که بيشرين فراوانی مربوط به پاسخگويانی بود که دارای مدرک
تحصيلی کارشناسی ارشد و باالتر بودند ( 36/02درصد) ،در حاليکه  15/5درصد پاسخگويان دارای مدرک
تحصيلی ديپلم و کاردانی 35/92 ،درصد نيز دارای مدرک تحصيلی کارشناسی هستند .ميانگين سن پاسخگويان
مورد مطالعه در حدود  20سال است که ميانسال بودن سن اين پاسخگويان را نشان میدهد .حداقل سن
پاسخگويان  22سال و حداکثر سن آنها  95سال است .بيشترين درصد پاسخگويی افراد مربوط به بازده  39تا 25
سال است .توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب سطح درآمد نشان میدهد که بيشتر پاسخگويان (36/02درصد)
دارای درآمد بين (20ميليون ريال) تا (10ميليون ريال) هستند .البته میتوان گفت که حدود  20درصد پاسخ-
دهندگان درآمد بيش از  20ميليون ريال دارند و اين منطقی است که درآمد باال باعث هدايت وجوه مازاد به
سمت سرمايه گذاری خواهد شد و يکی از مناسب ترين بازارها برای سرمايهگذاری ،بازار سهام خواهد بود.
همچنين اطالعات مندرج در جدول نشان میدهد که اشتغال سرمايهگذاران در زمينه امور مالی ،سرمايهگذاری و
حسابرسی با  21/62درصد بيشتر از ساير مشاغل با  12/06درصد است .در نهايت اينکه توزيع فراوانی
پاسخگويان بر حسب سابقه کار نشان میدهد که بيشرين فراوانی ( )32/25مربوط به پاسخگويانی بود که دارای
سابقه  22تا  25سال از لحاظ کاری هستند ،در حاليکه  32/22درصد پاسخگويان دارای سابقه کاری کمتر از 5
سال 26/61 ،درصد دارای سابقه کاری  5تا  20سال و  20/39درصد پاسخگويان دارای سابقه کاری بيش از 25
سال هستند.
جدول -2آمار توصيفی متغيرهای جمعيت شناختی پاسخدهندگان
فراوانی

مشخصات جمعيت شناختی

درصد فراوانی

سن
22 -15
19 -35
39 -25
29 -55
59 -95

26
55
205
90
21
سال هفتم /شماره بیستوهفتم /پائیز 7951
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فراوانی

مشخصات جمعيت شناختی

درصد فراوانی

جنسيت
92
260

زن
مرد

12/30
25/2

سطح تحصيالت
92
26
62

ديپلم و کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر

15/50
35/29
36/02

درآمد ماهيانه (ميليون ريال)
59
62
62

کمتر از 20
 20تا 10
بيشتر از 10

11/32
36/02
32/95

زمينه اشتغال
امور مالی ،سرمايهگذاری و حسابرسی
ساير مشاغل

223
92

21/62
12/06

سابقه كار (سال)
کمتر از 5
 5تا 20
 22تا 25
بيشتر از 25

20
50
65
19

32/22
26/61
32/25
20/39

جمع كل

251

111

 -6نتايج آزمون فرضيهها
پيش از آنکه به مرحله آزمون فرضيهها و مدلهای مفهومی پژوهشی وارد شويم ،بايد از صحت و درستی مدل-
های اندازهگيری متغيرهای برونزا و متغيرهای درونزا اطمينان حاصل کنيم .برای اين کار از روش تحليل عاملی
مرتبه اول و دوم استفاده شده است .نتايج تحليل عاملی تأييدی مرتبه اول و مرتبه دوم متغيرهای برونزا (عزت
نفس و دانش مالی عينی) و درونزا (دانش مالی ذهنی و رفتار مالی) در جدول  3نشان داد که مدلهای اندازه-
گيری مناسبی انتخاب شده است و تمام اعداد و پارامترهای مدل معنادار است.
الزم به ذکر است که نرمال بودن دادهها از طريق آزمون کولموگروف و اسميرنف بررسی شد که  sigتمامی متغيرها
بزرگتر از  0/05بودند که بيانگر نرمال بودن دادهها است.
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جدول  -3نتايج مدل اندازهگيری متغيرهای پژوهش (تحليل عاملی تأييدی مرتبه اول و دوم)

مدل اندازه گيری

مرتبه

متغيرها
(مستقل ،ميانجی ،وابسته)

تحليل
عاملی

درجه

مقدار

نسبت كای

آزادی

كای دو

()df

دو به

مقدار

درجه

RMSEA

آزادی

عزت نفس

مرتبه اول

92/92

12

1/20

0/025

دانش مالی عينی

مرتبه اول

2/20

2

2/2

0/01

مدل اندازهگيری متغير ميانجی

دانش مالی ذهنی

مرتبه اول

2/21

3

1/22

0/022

مدل اندازهگيری متغير وابسته

رفتار مالی

مرتبه اول

29/32

35

1/22

0/096

مرتبه دوم

92/19

30

1/22

0/092

مدل اندازهگيری متغير مستقل

جدول  -4همبستگی ميان متغيرهای برونزا و درونزا
همبستگی ميان متغيرهای پژوهش

عزت نفس

عزت نفس

2

دانش مالی عينی

**

دانش مالی ذهنی

**

0/522

رفتار مالی

**

0/252

دانش مالی عينی دانش مالی ذهنی
-

0/529

-

2
**

0/523

**

0/222

2
**

0/539

رفتار مالی
2

**  :همبستگی معنیدار در سطح يک درصد

همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود ميان متغيرهای برونزا (عزت نفس و دانش مالی عينی) و درونزا
(دانش مالی ذهنی و رفتار مالی) همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .در اين ميان بيشترين همبستگی
مربوط به رابطه بين دانش مالی ذهنی – دانش مالی عينی با  0/523و کمترين همبستگی مربوط به رابطه بين
رفتار مالی – دانش مالی عينی با  0/222است .اين بدان معنی است که هرگونه بهبودی در متغيرهای برونزا
باعث بهبود در متغيرهای درونزا میشود.
مدل تخمين استاندارد
مقدار شاخصهای تناسب حاکی از برازش مناسب مدل است .مقدار نسبت کایدو بر درجه آزادی ()2/392
کمتر از مقدار مجاز  3و مقدار  )0/032( RMSEAکمتر از  0/02بدست آمده است .شکل  2مدل ساختاری
پژوهش را در حالت تخمين استاندارد نشان میدهد .در اين مدل عزت نفس ( ،)0/52دانش مالی عينی ()0/22
و دانش مالی ذهنی ( )0/90بر رفتار مالی تاثير میگذارد .همچنين عزت نفس ( )0/26و دانش مالی عينی
( )0/21بر دانش مالی ذهنی تاثير میگذارند.

سال هفتم /شماره بیستوهفتم /پائیز 7951
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شكل  -1مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمين استاندارد

مدل اعداد معناداری
شکل  1نيز الگوی معادالت ساختاری در حالت اعداد معناداری را نشان میدهد .مدل اعداد معناداری به اين
دليل ارائه میشود که بدانيم آيا رابطه بين سازه و بعد و بعد و شاخص معنادار است يا خير .مدل اعداد معناداری يا
همان  ، T- valueميزان معنادار بودن هر يک از پارامترها را نشان میدهد و چنانچه مقدار آن بزرگتر از قدر مطلق
عدد  2/69باشد ،پارامترهای مدل در سطح يک درصد معنادار هستند .مقدار آماره تی دو متغير عزت نفس و
رفتار مالی  9/22بدست آمده که بيشتر از  2/69است ،در نتيجه ،در سطح تشخيص يک درصد معنادار است .لذا
فرضيه اول پژوهش که بيان میکند عزت نفس بر رفتار مالی اثر معناداری دارد ،پذيرفته میشود.
همچنين ،نتايج نشان میدهد آماره تی دو متغير عزت نفس و دانش مالی ذهنی  2/02بدست آمده که
بيشتر از  2/69است  ،در نتيجه ،در سطح تشخيص يک درصد معنادار است .لذا فرضيه دوم پژوهش که بيان می-
16
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کند عزت نفس بر دانش مالی ذهنی اثر معناداری دارد ،پذيرفته میشود .آماره تی دو متغير دانش مالی ذهنی و
رفتار مالی  2/26بدست آمده که بيشتر از  2/69است ،در نتيجه ،در سطح تشخيص يک درصد معنادار است .لذا
فرضيه سوم پژوهش که بيان میکند دانش مالی ذهنی بر رفتار مالی اثر معناداری دارد ،پذيرفته میشود .دو
متغير دانش مالی عينی و دانش مالی ذهنی دارای آماره تی  9/12هستند که از  2/69بيشتر است ،در نتيجه ،در
سطح تشخيص يک درصد معنادار است .لذا فرضيه چهارم پژوهش که بيان میکند دانش مالی عينی بر دانش
مالی ذهنی اثر معناداری دارد ،پذيرفته میشود .در نهايت اينکه عدد معناداری مربوط به فرضيه پنجم پژوهش
مبنی بر تاثير دانش مالی عينی بر رفتار مالی  2/01است که از  2/69کوچکتر است؛ لذا فرضيه پنچم پژوهش رد
میشود.

شكل -2مدل ساختاری پژوهش در حالت اعداد معنادار
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جدول  -5خالصه نتايج تحليل مسير ارتباط بين متغيرهای پژوهش (آزمون فرضيات اصلی)
فرضيه

مسير

ضريب بتا

مقدار آماره  tمشاهده شده

نتيجه فرضيه

2

عزت نفس ← رفتار مالی

0/52

9/22

تاييد

1

عزت نفس ← دانش مالی ذهنی

0/26

2/02

تاييد

3

دانش مالی ذهنی ← رفتار مالی

0/90

2/26

تاييد

2

دانش مالی عينی ← دانش مالی ذهنی

0/21

9/12

تاييد

5

دانش مالی عينی ← رفتار مالی

0/22

2/01

رد

همانطور که در جدول  5مشاهده میکنيد از آنجايی که مقدار آماره  tمشاهده شده در فرضيه پنجم کمتر از
 2/69است .فرضيه پنجم رد شده و رابطه ميان دانش مالی عينی و رفتار مالی رابطهای معنیدار نيست.
جدول -6شاخصهای برازش مدل پژوهش
GFI

NNFI

NFI

IFI

CFI

RMSEA

شاخص برازش

>0/06

>0/06

>0/06

>0/06

>0/06

<0/02

مقدار مطلوب

0/6

0/62

0/63

0/62

0/62

0/032

مقدار مشاهده شده

همانطور که جدول  9نشان میدهد شاخصهای مدل نشانگر برازش خوب مدل هستند.
 -7نتيجهگيری و بحث
اين مطالعه ،با هدف تجزيه و تحليل تاثير عزت نفس و دانش مالی بر رفتار مالی در ايران انجام شده است.
نتايج نشان میدهد عزت نفس هم بر رفتار مالی و هم بر دانش مالی ذهنی تاثير مثبت و معناداری دارد .نتيجة
اين پژوهش ،يافتههای پژوهش نيموتين ( )1020و تانگ و بيکر ( )1029را تاييد کرده است (تاييد فرضيه اول و
دوم).
از سوی ديگر ،دانش مالی عينی بر دانش مالی ذهنی تاثير مثبت و معناداری دارد اما بر رفتار مالی تاثير
مثبت و معناداری ندارد .اين نتيجه با يافتههای پژوهش تانگ و بيکر ( )1029همراستا است و آنها را تأييد میکند
(تأييد فرضية چهارم و رد فرضيه پنجم ) .همچنين در اين پژوهش دانش مالی ذهنی به عنوان متغير ميانجی
توانسته است بر رفتار مالی تاثير مثبت و معناداری بگذارد .اين نتيجه همسو با يافتههای پژوهش تانگ و بيکر
( )1029است (تاييد فرضيه سوم).
به منظور بهبود رفتار مالی افراد ،برنامههای آموزش مالی نبايد صرفا بر ارائه دانش مالی عينی تمرکز کنند.
توسعه صفات روانی و باالبردن سطح عزت نفس افزاد به عنوان يکی از مهمترين صفات روانی نيز بايد مورد تاکيد
قرار گيرد .دورههای سوادآموزی مالی بايد طوری تنظيم شوند که بتوانند اطالعاتی در مورد جنبههای اجتماعی و
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روانی رفتار مالی به منظور افزايش آگاهی از موانع بالقوه در تبديل دانش مالی به رفتار مالی مسئوالنه فراهم
کنند .کاوش بيشتر نيازهای روانی نيز کارايی برنامههای آموزشی در هدايت انتخاب صحيح افراد را باال میبرد.
در واقع ،تالشهای خوبی توسط کارگزاریها ،مشاوران مالی و نهادهای کسب و کار برای افزايش دانش مالی
عينی افراد انجام شده است .اما برای ارائه دانش مالی ،لزوما "هر چه بيشتر باشد بهتر نيست ".بنابراين ،آموزش
موثر مالی بايد نه تنها در انتقال اطالعات مربوطه و افزايش دانش عينی ،بلکه در ترويج تمرکز سطوح باالتری از
دانش مالی ذهنی تمرکز کند؛ مشاوران مالی میتوانند هنگام مشاوره و ارائه خدمات با خود ادراکی مشتريان خود
انطباق يافته و سطح شناختی مشتريان يا افراد تحت آموزش را هم در نظر بگيرند .برای جلوگيری از تقليل
دانش مالی ذهنی ،هر دو دانش مالی عينی و ذهنی بايد در تالشهای آموزشی برای کمک به افراد در مديريت
عاقالنه امور مالی در نظر گرفته شوند.
اگر سرمايه گذاران از لحاظ روانشناختی بر بازار سرمايه تسلط کافی نداشته باشند و بازار سرمايه در مدت
زمان کوتاه بر خالف تصميم آنها عمل کند ،سريعا از تصميم خود منصرف میشوند و نه تنها باعث ضرر و زيان
خود شده بلکه باعث ضرر به ساير سهامداران هم میشوند .اينگونه تصميمات به دليل داشتن عزت نفس پايين
اتفاق می افتد (حتی اگر دانش مالی عينی کافی هم داشته باشند) و برای همين است که ويژگی بارز افراد با عزت
نفس پايين عدم استقالل در تصميمات است.
افر ادی که آمادگی ذهنی کافی برای ورود به بازار سرمايه نداشته باشند ،نمیتوانند تصميمات به موقع اتخاذ
کنند و به همين دليل است که سرمايهگذاران اکثرا در موقعيت مثبت معامالتی سهام خود را نمیفروشند و
وقتی سهم در منفی معامله میشود اقدام به فروش میکنند و در هر قيمتی حاضر به فروش سهم خود هستند و
اين منجر به نوسانات کوتاه مدت زيادی در بازار سرمايه شده و دائما با صفهای خريد و فروش مواجه هستيم و
يا برعکس در موقعيتهای منفی اقدام به خريد سهم نمیکنيم و در موقعيتهای مثبت (موقعيتهايی که بيشتر
تحت تاثير هيجانات است) اق دام به خريد کرده و ممکن است روز بعد سهم موقيعيت منفی به خود گرفته و
متضرر شويم.
بنابراين پيشهاد می شود به دليل ماهيت بازار و به خصوص بازار سرمايه ايران به دليل عمق کم به طور
همزمان هم دانش مالی (ذهنی و عينی) کافی داشته باشيم و هم با روانشناسی بازار آشنا شويم که بتوانيم هم
تصميمات مناسب و هم تصميمات متناسب با موقعيت اتخاذ نماييم.
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