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چكیده
شاخص های منعکس کننده رفتار بازار سهام یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات
سرمایهگذاران در بازارهای مالی است .اغلب سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به شاخص
کل بورس توجه دارند که تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس را در بر میگیرد .این مطالعه
به معرفی شاخصی جدید با استفاده از روش شبکههای پیچیده میپردازد .شبکههای پیچیده
مطالعه همبستگی قیمتهای بازار سهام را به خوبی فراهم میآورند و از این رو درک بیشتری از
عملکرد بازار برای سرمایهگذاران ایجاد میکنند .در این مطالعه شبکه بازار سهام با دادههای 642
سهام بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی اولین روز معامالتی فروردین  5931تا آخرین روز
معامالتی اسفند  5931ایجاد شده که در آن ،برای اتصال بین دو گره یا سهام از رویکرد ،WTA
استفاده گردیده است .نتایج حاصل از توزیع درجه شبکه بازار سهام ،حاکی از این است که شبکه
سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران ،شبکهای آزاد از مقیاس است؛ که به وضوح نشان میدهد که
 این مقاله حاصل از رساله نویسنده اول در دانشگاه عالمه طباطبائی است که مورد حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
(  )Iran National Science Foundation: INSFاست.
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تغییرات قیمت بازار سهام به شدت تحت تأثیر تعداد نسبتاً کمی از سهامها قرار دارد .از این رو با
استفاده از تحلیل شبکههای پیچیده بازار سهام ،شاخصی جدید مبتنی بر درجه و با شمول سهام-
های منتخب ،ارائه شده و با شاخص کل بازار بورس مقایسه میگردد .بر اساس نتایج ،شاخص جدید
همبستگی معناداری با شاخص کل بازار بورس دارد و می تواند رفتار بازار سهام را به خوبی منعکس
نماید.
واژههای کلیدی :بازار سهام ،شبکههای پیچیده ،توزیع درجه ،شاخص سهام.
طبقه بندی D53, G11, G20: JEL
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 -1مقدمه
شاخص های بازار سهام معیارهایی مفید برای تمایش روند بازار و انتظارات جاری در مورد آینده
سهام هستند .در بازارهای مالی ،طراحی و محاسبه شاخصهای قیمت سهام به عنوان یکی از مهم-
ترین معیارهای سنجش عملکرد بورس اوراق بهادار از اهمیت زیادی برخوردار است .شاخصهای
مزبور از تجمیع حرکتهای قیمتی سهام تمامی شرکتها یا طبقه خاصی از شرکتهای موجود در
بورس ،به دست میآیند و در نتیجه بررسی جهت و اندازه حرکتهای قیمتی را در بازار سهام،
امکانپذیر میسازند .یکی از شاخص های رایج بورس اوراق بهادار تهران ،شاخص کل است که
وضعیت سطوح قیمتی کل شرکت های پذیرفته شده در بورس را نشان میدهد .این شاخص
وضعیت کلی بازار اوراق بهادار را نشان میدهد و به عنوان یک دماسنج وضعیت کلی اقتصاد و بازار
عمل می نماید .شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به صورت تقسیم ارزش روز بازار سهام در زمان
جاری به ارزش روز بازار سهام در زمان مبدأ حاصل میشود.
در این مطالعه شاخص جدیدی با استفاده از روش تحلیل شبکههای پیچیده در بازار سهام ارائه
میگردد .از آنجایی که تغییرات قیمت سهام مستقل نیستند و با بخشهای کسب و کار و صنایعی
که سهام متعلق به آنها هستند ،همبستگی قوی و پیوستگی زیادی دارند ،تجزیه و تحلیل
همبستگی به عنوان موضوعی اساسی در بازارهای مالی مطرح است؛ در واقع ،تجزیه و تحلیل
همبستگی در تخصیص دارایی و مدیریت ریسک به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته و منجر
به استخراج بسیاری از مدلهای مدیریت سبد و تخصیص دارایی شده است که با موفقیت در
برنامههای دنیای واقعی مورد استفاده قرار میگیرند (تیسی و همکاران .)6555 ،5رویکرد شبکههای
پیچیده امکان مطالعه همبستگی قیمتهای سهام را فراهم میآورد (نیر و همکاران 6552 ،6و جلو
و همکاران .)6559 ،9بهعالوه ،از آنجا که میزان داده های روزانه تولید شده توسط بازار سهام ،بسیار
زیاد است و تحلیل این دادهها با افزایش تعداد سهام ،پیچیدهتر میشود (بوگینسکی و همکاران،4
)6552؛ از این رو استفاده از تحلیل شبکه های پیچیده در بازار سهام گسترش یافته است (پکروآ و
اسپلتا .) 6551 ،1تحلیل شبکه به عنوان ابزار متدولوژی قدرتمند برای مدلسازی تعامالت بین
واحدهای اقتصادی ،شرکتها و نهادهای مالی شناخته میشود .بهعالوه این رویکرد از حوزههای
تجزیه و تحلیل دادههای بزرگ 2به شمار میرود .رویکرد تحلیل شبکههای پیچیده در بازار سهام
می تواند تصویر روشنی از ساختار داخلی بازار سهام ارائه دهد (دیمتریوس و وسیلیوس.)6551 ،1
این مطالعه در تالش است با ایجاد شبکهای کامل از ارتباطات مبتنی بر همبستگی برای سهام-
های بازار بورس ایران ،اطالعات مربوط به ساختار داخلی بازار سهام را منعکس نماید .در این
مطالعه برای ایجاد یالهای شبکه از رویکرد  WTA2استفاده میشود که امکان تصمیمگیری باینری
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را برای اتصال دو سهام فراهم مینماید .سپس توزیع درجه شبکه شناسایی میگردد و پس از تعیین
نوع شبکه بر اساس توزیع درجه ،شاخص جدیدی بر مبنای درجه به منظور انعکاس رفتار بازار
سهام ارائه می گردد و با شاخص رایج بازار بورس اوراق بهادار تهران مقایسه میگردد .ادامه مقاله به
شرح زیر میباشد :بخش دو ،ادبیات موضوع و مرور مطالعات قبلی در زمینه شبکههای پیچیده
است .سپس بخش سه ،روش تحلیلی را توصیف میکند و در نهایت ،به ارائه نتایج و نتیجهگیری
پرداخته میشود.
 -2ادبیات موضوع و مرور پیشینه پژوهش
تحلیل همبستگی به عنوان یکی از روشهای رایج در مدیریت دارایی ،میتواند ارتباط بین
سهام را شناسایی نماید (صفوی مبرهن و همکاران .)5931 ،تجزیه و تحلیل همبستگی بازارهای
مالی یک موضوع مهم برای سیاستگذاران و فعاالن در بازار ،از قبیل مدیران سبد است؛ به گونهای
که تحلیل همبستگی اهمیت زیادی در مدیریت ریسک و تخصیص دارایی دارد (التون و گروبر،3
 .)5331مطالعه ماتریسهای همبستگی دارای تاریخچهای طوالنی در امور مالی است و سنگ بنای
اصلی نظریه مارکوویتز در مورد اوراق بهادار است (اللوکس و همکاران .)6555 ،55تحلیل شبکههای
پیچیده در بازار سهام امکان مطالعه همبستگی قیمتهای سهام را فراهم مینماید .ماهیت پویای
یک بازار مالی میتواند به عنوان یک شبکه پیچیده ترسیم شود .تکنیکهای شبکه برای توصیف
معماری جهانی جریان مالی ،تجزیه و تحلیل بحران مالی و بررسی پویاییهای بازار بین بانکی و
هم چنین سهام مورد استفاده قرار گرفته است .عالقمندی به استفاده از ابزار شبکه به منظور تجزیه
و تحلیل وابستگیهای اقتصادی یا به هم پیوستگیهای اقتصاد بعد از بحران مالی جهانی -6553
 6552گسترش پیدا کرد که ماهیت شبکه بودن سیستمهای بانکی را به عنوان مجموعهای از
شرکت ها که با ارتباط نزدیک با یکدیگر عمل میکنند ،آشکار کرد .رویکرد شبکه مربوط به ساختار
و تشکیل سیستم گرهها میباشد .یک فرض بنیادی این است که تماماً ویژگیها و رفتار یک گره
میتواند تنها با توجه به ارتباط آن با بقیه سیستم مورد ارزیابی قرار گیرد .در شبکههای مالی ،گره-
ها معموالً مؤسسات مالی یا نهادهای مشابه هستند .هنگامی که عوامل با توجه به هزینه و منافع
ضمنی ،متصل و مرتبط میشوند ،این فرآیند اتصال لزوماً بستگی به موقعیت نسبی آنها در شبکه
دارد .به همین ترتیب ،اثرات خارجی ،به موقعیت گره و تعداد پیوندهای آن بستگی دارد (آلن و
بابوس.)6553 ،55
تحقیقات قبلی ویژگیهای توپولوژیکی و آماری چنین شبکههایی را مورد بررسی قرار دادهاند.
به عنوان مثال ،کارایانی )6556( 56با بررسی ویژگیهای بازارهای سهام در حال ظهور اروپا با
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استفاده از تحلیل شبکه های پیچیده نشان داد این شبکه بازار سهام ،یک شبکه آزاد از مقیاس است.
یانگ و همکاران )6554( 59با تحلیل روابط همبستگی بازارهای سهام در سه کشور چین ،ژاپن و
آمریکا دریافتند که بحران مالی ،روابط همبستگی این بازارهای سهام را دچار تغییر کرده است.
روابط بین سهام در بازار سهام یونان توسط دیمتریوس و وسیلیوس ( )6551با تجسمسازی و
معیارهای مرکزیت شبکه مورد تحلیل قرار گرفت .در این تحقیق سهامهای مهم د ر بازار سهام
یونان ،شناسایی گردیدند.
در مطالعه کلتی ) 6552( 54پس از شناسایی ساختار توپولوژیکی شبکه بازار سهام ایتالیا شامل
 555شرکت ،مشخص گردید که شرکتهای پتروشیمی و گاز طبیعی و همچنین شرکتهای بیمه-
ای در مرکزیت شبکه بازار سهام قرار دارند و از اهمیت زیادی برخوردارند .بیشترین سهامهای
مرتبط و متصل در بررسی ساختار بازار سهام آفریقای جنوبی توسط مجاپا و گسل،)6552( 51
51
مربوط به بخشهای مالی و منابع عنوان شد .بریدا و همکاران ،)6552( 52ژونگ و همکاران
( )6552و ژائو و همکاران )6552( 52پس از تحلیل ساختار توپولوژیکی شبکه بازارهای مالی ،تحلیل
شبکه را به عنوان راهنمایی مفید برای سرمایهگذاران معرفی نمودند .ابرهارد و همکاران)6551( 53
در تحقیقی به بررسی ویژگیهای شبکهای بازار سهام شیلی پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد
ساختار شبکه بازار سهام شیلی میتواند در بازده و حجم معامالت سهام در بازار مؤثر باشد .در
مطالعه شرما و همکاران ) 6551( 65همبستگی سهام با استفاده از روش آستانه انجام گرفت و شبکه
بازار سهام هند بدین مبنا تشکیل شد .نتایج حاکی از این بود تجزیه و تحلیل شبکهای بازار سهام
هند ،میتواند فهم بهتری از وابستگیهای سهام در بازار سهام هند ارائه دهد.
جورج و چنگات )6551( 65نیز در مطالعهای از رویکرد تحلیل شبکه برای داده کاوی بازار سهام
و تحلیل سبد استفاده نمودند .در این تحقیق با استفاده از معیارهای شبکه سهامهای مؤثر و با نفوذ
باال شناسایی گردید .یافتههای تحقیق نشان داد تحلیل شبکه دادههای سهام میتواند نقش مهمی
در مطالعه بازار سهام داشته باشد .در تحلیل سبد با استفاده از شبکه ،سهامهای مربوط به بخش
خدمات مالی از نمونه سهامهایی معرفی شد که می تواند ریسک سیستمیک را در سبد کاهش دهد.
بهعالوه نتایج حاکی از این بود که سهام امور مالی ،بانکی ،بیمه ،تکنولوژی ،ماشین ،صنایع ،خدمات
تجاری ،انرژی ،مواد شیمیایی ،خردهفروشی ،حمل و نقل ،امالک و مستغالت و بخش ساختمان به
شدت به یکدیگر وابسته هستند  .در بررسی بازار سهام چین با استفاده از تحلیل شبکههای پیچیده
توسط ژنگ و همکاران ،) 6551( 66شبکه بازار سهام به عنوان شبکه ای آزاد از مقیاس تأیید شد.
ارتباط بین بازار سهام و شرایط اقتصاد حقیقی نیز در مطالعه النگ و همکاران )6551( 69با بررسی
بازار سهام چین با استفاده از تحلیل شبکههای پیچیده تأیید گردید.
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 -3روششناسی پژوهش
تئوری شبکههای پیچیده ،برگرفته از ریاضیات گسسته و تئوری گراف است و طی چندین دهه
به عنوان یک چارچوب نظری برای درک ویژگیهای ساختاری شبکهها توسعه یافته است (کیتو و
که در آن  Vمجموعهای متناهی از گره-
ادا .)6554 ،64شبکه عبارت است از سه تایی
مجموعهای از پیوندها یا یالها و  fنگاشتی است که برخی
ها است،
باشد ،آن-
و
از عناصر  Eرا به یک جفت از عناصر  Vمربوط میکند؛ به طوری که اگر
 .به طور ساده ،شبکه ساده بدون حضور
و
گاه خواهیم داشت:
که در آن  Vمجموعه-
پیوندهای چندگانه و حلقههای بازگشتی عبارت است از دوتایی
ای متناهی از گرهها و  Eرابطهای متقارن و غیر انعکاسی روی  Vاست.
قیمت پایانی سهم  iدر روز  tباشد .بازده سهام در
برای ایجاد شبکه بازار سهام ،فرض کنید
روز tام به صورت رابطه  5تعریف می شود:
()5
مجموعهای از سهام که توسط گره های شبکه نمایش داده شود را در نظر بگیرید .برای تعیین
اتصاالت شبکه ،از فرآیند زیر استفاده و با استفاده از همبستگی بازده سهام ،شبکه ایجاد میشود.
یال اتصالی دو گره با همبستگی بین دو سری بازده سهام تعریف میگردد .به طور خاص،
همبستگی بین دو سهام به عنوان یک جمله از ماتریس همبستگی  Cدر نظر گرفته میشود که از
رابطه  6بدست میآید:
()6
〉 〈〉 〈

) 〉 〈

〉

〉 〈( 〉 〈

〈

〉 〈 √

که  rنشان دهنده بازده است و کروشه ،نشاندهنده میانگین زمانی در طول دوره است .عالوه بر
این ،بر اساس رویکرد  ،WTAیک مقدار آستانه معینی  0≤ θ ≤ 1 ،θتعیین میگردد و یک یال
بزرگتر یا مساوی  θباشد.
بدون جهت بین گرههای  iو  jرسم میشود؛ اگر مقدار قدرمطلق
مطابق با ژنگ و همکاران ،) 6555( 61در این مقاله ،روابط همبستگی منفی را که قدر مطلق آنها
بیش از آستانه است در نظر گرفته میشود و از قدرمطلق همبستگی به عنوان وزن اختصاص داده
نشان دهنده شبکه سهام است که V
شده به یال در شبکه استفاده میگردد.
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مجموعهای از رأسها را نشان میدهد E ،نشان دهنده یال ها و  Wوزن یال است W .به شرح رابطه
 9تعریف میشود:
()9
|

|

|

|

{

 ،آنگاه یک یال بین گرههای  iو  jوجود خواهد داشت.
اگر
تعداد یالهایی که با یک گره تالقی دارند ،درجه آن گره نامیده میشود که معموال با  kمشخص
میشود .از این رو برای کل شبکه ،یک میانگین درجه نیز محاسبه میگردد .مفهوم کلیدی در اینجا
توزیع درجه گرههای شبکه یعنی  kاست .این مفهوم را میتوان از لحاظ ریاضی به صورت تابع
چگالی احتمالی عنوان کرد .اساساً احتمال این که یک گره دارای درجه  kباشد p(k) ،است و
چنانچه نمودار ) p(kدر برابر  kرسم شود ،یک تابع توزیع خواهیم داشت که این تابع توزیع،
اطالعات بیشتری در مورد چگونگی اتصال در شبکه بازار سهام ارائه میدهد.
 -4یافتههای پژوهش
با توجه به در دسترس بودن داده ها و وجود معامالت در ابتدا و انتهای هر ماه 642 ،سهام در
بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است .بدین ترتیب ،از قیمت پایانی روزانه سهام در
سال  31برای محاسبه بازده ماهانه هر سهام استفاده شده و سپس همبستگی بازده سهامها
محاسبه گردیده و بر مبنای همبستگی ،ارتباط بین سهامها شکل گرفته و شبکه بازار سهام ایجاد
میشود .مقدار  5/4به عنوان مقدار آستانه مطلوب  θانتخاب شده است .اگر مقدار  θخیلی کوچک
باشد ،در شبکه یالهای زیادی وجود خواهد داشت و اثرات تصادفی افزایش مییابد ،اما اگر مقدار
آستانه  θبیش از حد بزرگ باشد ،یالها در شبکه بسیار پراکنده خواهد بود (آسمگلو و همکاران،62
 .)6556جدول  5تعداد گرهها و یالها و برخی ویژگیهای کلی شبکه بازار سهام را ارائه میدهد.
جدول  -1شاخصهای کلی شبكه بازار سهام
تعداد گرهها

θ=0.4
642

تعداد یالها

2149

اندازه شبکه

2149

تراکم شبکه

5/66

ویژگی

(مأخذ :یافتههای پژوهشگر)
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بر اساس جدول فوق 2149 ،اتصال بین سهامها شکل گرفته است .تراکم شبکه نیز برابر 5/66
است که نشان میدهد  66درصد از پیوندهای احتمالی که بین گرههای مختلف در شبکه می-
توانست ایجاد شود ،شکل گرفته است .بنابراین این شبکه ،شبکهای سست و گسسته نیست که
نشان میدهد گرهها از هم دور نمیباشند .شکل  5شبکه سهامهای بورس اوراق بهادار تهران را
نشان میدهد .در این شکل ،هرکدام از دایرهها نشانگر سهامها و خطوط ،نشان دهنده نحوه رابطه
بین آنها است .اندازه قطر گرهها (سهام ها) که به صورت دایره نشان داده شده است ،رابطه مستقیم
با میزان درجه هر گره دارد .بدین معنی که هرچه قطر گرهها بزرگتر باشد ،آن گره یا سهام ،درجه و
یا به بیانی دیگر اتصاالت بیشتری خواهد داشت.

شكل  -1شبكه بازار سهام اوراق بهادار ایران
(مأخذ :یافتههای پژوهشگر)
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به منظور شناسایی توزیع درجه در شبکه ایجاد شده ،میبایست با استفاده از روش برآوردی
مناسب p(k) ،نسبت به  kبرآورد گردد .آنچه در این تحقیق برای توزیع درجهها مهم است ،این
است که به منظور ارائه شاخصی جهت انعکاس رفتار بازار سهام ،میبایست توزیع درجهها از قانون
توان 61پیروی نماید؛ به بیان دیگر توزیع درجهها ویژگی آزاد از مقیاس یا بیمقیاسی را نشان دهند.
بدین ترتیب ،توزیع ) p(kدر مقابل  kبا یک تابع توانی به صورت رابطه  4برآورد میشود:
̂

() 4

̂

که مقادیر ̂ و ̂ با روش حداقل مربعات معمولی برآورد میگردند .همچنین برای بررسی تناسب
توزیع تابع توانی ،مجموع مربعات خطای برآورد به صورت رابطه  1محاسبه میشود:
̂

() 1

̂

∑

بر اساس نتایج حاصل از برآورد با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ،مشخص میشود که
زمانی که  θبه اندازه  5/4که به عنوان میزان آستانه مطلوب شناخته شده است ،توزیع درجههای
شبکه ویژگی آزاد از مقیاس را نشان میدهد .برای θهای مغایر با آستانه مطلوب ،توزیع قانون توانی
ضعیف میشود؛ چرا که میانگین خطای برازش افزایش مییابد .برای تعیین این که چگونه توزیع
درجههای شبکه به خوبی با یک توزیع قانون توانی تقریب زده میشود ،خطای برازش توزیع تابع
توانی را محاسبه نموده و به تغییرات آن ،زمانی که مقدار  θکاهش مییابد ،توجه میشود .این
آزمون ساده برای هدف یافتن ویژگی نسبتاً مناسبتر آزاد از مقیاس بودن توزیع درجه با انتخاب θ
کافی است .شکل  6توزیع درجه تابع توانی را برای  θ=5/4نشان میدهد.
از این رو ،زمانی که که  θ=5/4است ،شبکه بازار سهام دارای توزیع درجه توانی است و آزاد از
مقیاس میباشد؛ در این صورت ،سهامهای با شباهت بسیار نزدیک با یکدیگر و با اتصال باال ،نسبتاً
کم هستند .ویژگی آزاد از مقیاس بودن شبکه بازار سهام داللت بر این دارد که بازار سهام عمدتاً
تحت تأثیر تعداد کمی از سهام قرار دارد و بدین روی ،میتوان شاخصی را معرفی نمود که عملکرد
بازار سهام ،بر اساس تعداد کمی از سهام که دارای تعداد نسبتاً زیاد اتصال (یال) هستند ،منعکس
شود .به عبارت دیگر ،این شاخص میتواند توسط سهامهای با درجه باال تعریف شود.
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شكل  -2توزیع آزاد از مقیاس شبكه شكل گرفته با رویكرد  WTAبا معیار θ=0/4
(مأخذ :یافتههای پژوهشگر)

بدین ترتیب در شبکه ساخته شده با  ،θ=5/4سهامهایی را که دارای  55درصد با باالترین
درجه هستند ،شناسایی میشوند که این سهامها دارای بیشترین تعداد اتصال به دیگر سهامها در
بازار هستند .شاخص جدید با استفاده از ارزش بازاری سهام به صورت رابطه  2محاسبه می شود:
()2
∑

به ترتیب برابر قیمت و تعداد سهام  55( iدرصد سهام با باالترین درجه) است
که و
برابر ارزش بازاری کل سهام در سال پایه است .با محاسبه شاخص جدید ،این شاخص
و
با شاخص رایج بازار بورس اوراق بهادار تهران مقایسه میشود .برای سادگی ،چون نرمالسازی برای
شاخص جدید صورت نگرفته است ،محدوده و برد شاخصها یکسان نیستند .با این وجود ،محاسبه
همبستگی جفتهای مختلف شاخصها به صورت خودکار نرمالسازی را انجام میدهد .شکل  9و 4
به ترتیب نمودار سری زمانی شاخص مبتنی بر درجه و نمودار سری زمانی شاخص بازار بورس
تهران را برای دوره مورد مطالعه نشان می دهد.
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شكل  -3شاخص جدید مبتنی بر درجه
(مأخذ :یافتههای پژوهشگر)

شكل  -4شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
(مأخذ :یافتههای پژوهشگر)

همانطوری که مشاهده می گردد روند شاخص جدید مبتنی بر درجه با شاخص کل بازار تقریباً
یکسان است .برای آزمون همبستگی بین شاخص جدید مبتنی بر درجه و شاخص کل ،از آزمون
فرضیههای معمول استفاده میشود که فرض صفر نشان دهنده این است که بین سریهای زمانی
شاخص جدید مبتنی بر درجه و شاخص کل بازار بورس هیچ همبستگی وجود ندارد .نتایج آزمون
همبستگی پیرسون در جدول  6ارائه شده است که به وضوح مشاهده میشود که همبستگی باالی
بین شاخص جدید مبتنی بر درجه و شاخص موجود بازار بورس از نظر آماری معنی دار است.
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جدول  -2نتایج آزمون همبستگی شاخص جدید مبتنی بر درجه و شاخص موجود بازار بورس
ضریب همبستگی پیرسون

آماره آزمون t

5/3225

4/51

P-value

5/555

(مأخذ :یافتههای پژوهشگر)

 -5نتیجهگیری
تعیین جهتگیری حرکتهای بازار سهام به عنوان مبنایی برای بررسی عملکرد و پیشبینی
روند آتی بازار سهام و همچنین ارزیابی عملکرد مدیران سرمایهگذاری از اهمیت زیادی برخوردار
است .شاخصهای بازار سهام امکان تعیین جهتگیری حرکتهای بازار سهام را فراهم میآورند .در
حال حاضر در بورس اوراق بهادار تهران ،شاخص کل بورس یکی از این شاخصها است که عملکرد
کل بازار را بر مبنای بررسی وضعیت تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس را ارائه میدهد.
در این پژوهش شاخصی جدید برای انعکاس رفتار بازار سهام بر مبنای تحلیل شبکههای
پیچیده معرفی شده است .بدین منظور با توجه به دسترسی دادهها و وجود معامالت ،شبکه کامل از
ارتباطات مبتنی بر همبستگی برای  642سهام بورس اوراق بهادار ا یران ،طی دوره زمانی اولین روز
معامالتی فروردین  5931تا آخرین روز معامالتی اسفند  5931شکل گرفته است که تمام اطالعات
مربوط به ساختار داخلی بازار را که انعکاس دهنده وابستگی متقابل قیمت سهام است ،نشان می-
دهد .در این تحقیق ،از رویکرد  WTAدر ایجاد یالهای شبکه استفاده شده است .از آنجایی که
توزیع توانی در شبکه بازار سهام تأیید میشود ،تعداد کمی از سهامها که با درجه باالیی هستند،
دارای تأثیر قوی بر کل بازار هستند .از این رو ،پیشنهاد شده است که سهامهای مربوط به گرههای
با درجه باال برای ایجاد یک شاخص جدید استفاده شود که میتواند به طور منسجم و به اندازه
کافی منعکس کننده تغییرات بازار سهام باشد .به عبارت دیگر ،شبکه بازار سهام شکل گرفته،
مقیاس آزاد است و تعداد سهام متصل نسبتاً کمی ،برای نمایش و نماینده بودن اکثریت سهام کافی
هستندکه از این ویژگی آزاد از مقیاس بودن شبکه ،اطمینان از سطح باالی نمایندگی سهامهای با
اتصال باال و ارائه شاخص نوین مبتنی بر درجه استنتاج میشود.
نتایج حاصل از محاسبه شاخص جدید مبتنی بر درجه در شبکه بازار سهام حاکی از این است
که شاخص معرفی شده می تواند به خوبی روند بازار را نشان دهد .بهعالوه این شاخص همبستگی
باال و معناداری با شاخص کل بورس دارد .با وجود این که شاخص جدید مبتنی بر درجه با شاخص
کل موجود همبستگی پیدا میکند ،اساس ترکیب و محاسبه آنها کامال متفاوت است .شاخص
جدید با توجه به سهام بسیار متصل تعریف میشود و هیچ دخالت انسانی صورت نمیگیرد و
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منعکس کننده روند بازار از لحاظ عملکرد اکثریت سهام میباشد؛ در حالی که در محاسبه شاخص
کل ،تمام شرکتهای بورسی در نظر گرفته میشود .همچنین از آنجایی که شبکه بازار سهام آزاد
از مقیاس است ،شاخص جدید معرفی شده به میزان باالیی نشان دهنده عملکرد بازار سهام است؛
چرا که سهامهای منتخب ،سهامهایی با بیشترین اتصال و قدرت کافی نمایندگی کل سهام هستند.
از سوی دیگر ،شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار ته ران ،سهام غیر فعال و غیر قابل معامله را نیز
در محاسبه شاخص منظور مینماید که این می تواند به عنوان نقصی برای این شاخص مطرح شود.
با توجه به ویژگی های شاخص جدید مبتنی بر درجه ،اندازه شاخص مذکور میتواند نمایش واقعی-
تری از تغییرات قیمتها در بازار بورس اوراق بهادار تهران ارائه دهد که سرمایهگذاران میتوانند
جهت بررسی رفتار بازار و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری از این شاخص نوین استفاده نمایند .الزم
به ذکر است که در جهت توسعه این پژوهش ،سازمانها و نهادهای مربوطه میتوانند این شاخص را
در طول سالهای بیشتری ،مورد بررسی قرار دهند که با توجه به تجزیه و تحلیل دادههای بزرگ در
این تحقیق ،از حوصله این پژوهش خارج است.
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