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چكیده
هدف پژوهش حاضر ،ارائه مدلی از پول هوشمند در بازار سهام ایران است ،تا همه افراد فعال در بازار سرمایه با
به کارگیری آن آگاهانه و تخصصی تر در بازار عمل کنند .روش پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ شیوه
گردآوری داده ها ،اکتشافی است که به طور خاص از روش داده بنیاد اشتراوس و کوربین استفاده شده است.
روش مبتنی بر این تئوری بر مبنای داده هایی است کهاز طریق مصاحبه با خبرگان به صورت منظم گردآوری و
تحلیل شده اند و مقصود آن ،ساختن نظریه ای است که در زمینه مورد مطالعه صادق و روشنگر باشد.جامعه
آماری شامل خبرگان بازار سرمایه است که به روش نمونه گیری گلوله برفی با  ۲۱نفر مصاحبه نیمه ساختار
یافته انجام شد .برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز ،محوری و گزینشی استفاده شد .یافته ها نشان داد مدل به
دست آمدهاز شرایط علّی (عوامل کالن اقتصادی ،وضعیت بازارهای جهانی ،فضای سیاسی کشور ،عوامل مربوط
به صنایع و شرکت ها) ،شرایط زمینه ای (قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت ،قوانین و مقررات وضع شده
از سو یسازمان ،زیرساخت های معامالتی) ،شرایط مداخله گر(رفتار سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی ،رفتار
بازارهای موازی) ،مقوله محوری (ورود پول هوشمند به بازار سهام ایران) ،راهبردها (راهبرد ورود به بازار ،راهبرد
کسب بازده) م ی باشد و پیامدهای ورود پول هوشمند در دوسطح خرد و کالن عنوان شدند،که افزایش نقدینگی
و ارزش معامالت از پیامدهای خرد می باشند و در سطح کالن منجر به توسعه و گسترش بازار می شود.
واژههاي كلیدي :پول هوشمند ،معامله گران،بازار سهام ایران ،تئوری داده بنیاد.
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 -1مقدمه
مشااارکتکنندگان در بازارهای مالی را میتوان به دو گروه تقساایمبندی کرد .گروه برخوردار از آگاهی و دانش
مالی شااامل ساارمایه گذاران مطلع از روابط ،رخدادها و تحوالت ساایاساای و اقتصااادی و همانین کارشااناسااان
بازارهای مالی ا ست ،گروه بدون آگاهی و دانش مالی نیز عموماً شامل ک سانی ا ست که بدون توجه به اطالعات،
وقایع و رویدادها پیرو رفتار افراد با دانش و آگاه ه ستند .آناه م شخص ا ست ،افراد برخوردار از دانش و آگاهی
اصوالً تصمیمات آگاهانه گرفته و مبتنی بر برنامه و منطق علمی و با افق زمانی مشخص سرمایهگذاری میکنند،
امروزه جریان نقدی گروه برخوردار از دانش و آگاهی که به واساااطه معامله گران حرفه ای اسااات ،تحت عنوان
پول هوشاامند  ۲در بازار شااناخته میشااود .در مقابل جریان نقد گروه دوم تحت عنوان پول گن  ۱شااناخته
می شود .دارندگان پول هوشمند عموماً بیشترین بازدهی را نسبت به سایرین بدست میآورند و روندهای قیمت
سهام شرکتهایی که بر روی آنها سرمایهگذاری کردهاند را مدیریت و رهبری میکنند .اما افراد بدون دانش و
آگاهی عموماً پیرو گروه اول هساااتند و از روندهای آتی قیمت و اطالعات مرتبط با آن اطالق دقیقی ندارند و بر
اساس تحرکا ت وجوه نقد ایجاد شده از طریق پول هوشمند یا بر اساس هیجانات بازار ،اقدام به ورود یا خروج از
موضوق سرمایهگذاری میکنند.
گروه دوم عمدتاً سود کمتر از گروه اول ک سب میکنند و ضمن آنکه همواره زیانهای نا شی از افت قیمت
سااهام به این گروه تحمیل میشااود .در مدل های نظری ،اقتصاااد به وساایله این دو گروه از ساارمایه گذاران
مشخص شده است .سرمایه گذاران هوشمند که به طور منطقی قیمت دارایی ها را پیش بینی میکنند و معامله
گران اخالل گر کهانتظارات آنها در دوره هایی به قیمت بیش از اندازه یا بساایار کم دارایی های مالی منجر می
شود .هر دو گروه سرمایه گذاران ریسک پذیر هستند و قیمت تعادلی انتظارات همه را منعکس میکند(هروی  3و
همکاران .)۲۱۰،۱۸۲۱،شایان ذکر است در ادبیات عمومی و آکادمیک نیز حرکات قیمت در بازارهای مالی اغلب
با اشاره به شرایط«پول هوشمند» و «پول گن » توجیه میشود(اکباس و همکاران .)3۳۳،۱۸۲۳،۱
به طور کلی پیش بینی میشود که فشار پول گن  ،قیمتها را از اصول (تحلیل) بنیادی خارج میکند ،در
حالی که تعدیالت قیمتی پول هوشااامند باعث میشاااود که قی مت ها به ارزش های بنیادی برگردند(فرازینی و
المونت  .)۱۸۸۰،3۸۲،۳مسااتندات گسااتردهای از ناهنجاریهای (نوسااانات) بازار سااهام وجود دارد .مکلین و
پونتیف  )۱۸۲3(6و اسااتانبق ،یو و یوان  )۱۸۲۱( 7نشااان میدهند که قیمتها ممکن اساات در طی دورههای
مختلف از ارزش ذاتی دور بمانند و همانان تداوم این ناهنجاریها حاکی از آن اساات که پول هوشاامند کامالً
قادر به پاک کردن آنها نیست.
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مطالعات بسایاری نشاان میدهند که سارمایهگذاران تمایل و توجه محدودی برای پردازش اطالعات دارند
(سایمون  . )۲۸۲،۲۱۳۳ ، ۲همانین توجه سرمایه گذاران در طول زمان متغیر است و بر قیمت دارایی ها تأثیر
می گذارد.در واقع  ،توجه یک منبع شناختی محدود است .از آن جایی که حجم زیادی از اطالعات در دسترس
ا ست  ،سرمایهگذاران باید دارای ح سن انتخاب با شند  .مطالعات اخیر یک چارچوب نظری را ارائه داده اند ،که
توجه محدود می تواند بر قیمت گذاری اسااتاتیک دارایی ها به مانند قیمت گذاری دینامیک تأثیر بگذارد( .دا و
هم کاران  .)۲۱6۲،۱۸۲۲،۱در نتی جه قی مت ها تن ها ز مانی به اطال عات جد ید واکنش نشاااان می ده ند که
ساارمایهگذاران به آن توجه میکنند .میزان تأثیر توجه هر گروه از ساارمایه گذاران بر بازار سااهام متفاوت و مهم
می باشااد (آندری و هاساارل  .)33،۱۸۲۳،3مشااخص اساات که اگر پول هوشاامند شااکلگیری رفتار تودهای را
کند ،ناهنجاری و نوسانات بازده بازار سرمایه افزایش پیدا خواهد کرد .نوسان پذیری و ناهنجاریهای بازده سهام
در سااالهای اخیر مورد توجه محققان بازار ساارمایه در بازارهای نوظهور قرار گرفته اساات (اکباس و همکاران،
 .)3۳6،۱۸۲۳دلیل این گرایش به ارتباط بین نوساااان پذیری قیمت و به تبع آن بازده و تأثیر آن بر عملکرد
بخش مالی و همانین کل اقت صاد برمیگردد .باید توجه دا شت که نو سان و ناهنجاری بازده و قیمت سهام از
طرف سرمایهگذاران به عنوان معیاری از ری سک در نظر میگیرند .شواهد ن شان میدهد که سرمایهگذاران در
بورس اوراق بهادار تهران برای تعیین ارزش ساااهام کمتر از روش های کمی و بنیادین اساااتفاده مینمایند و
ق ضاوتها و ت صمیمات آنها بی شتر مبتنی برت صورات ذهنی ،اطالعات غیرعلمی ،و رفتار توده وارن سبت به عده
معدودی از مشااارکتکنندگان در بازار ساارمایه اساات .در همین راسااتا و به منظور بهبود شاارایط گسااترش
فعالیتهای بازار سرمایه و جلوگیری از شک ست ،در اقداماتی که در جهت جلب م شارکتمردم در سرمایهگذاری
صاااورت میگیرد ،با ید ن تایج علمی جایگزین تصاااورات ذهنی گردد وآموزش های الزم در این زمی نه به
مشاااارکتکنندگان در بازار داده شاااود (یوسااافی و شاااهرآبادی .)۱۸۸۱،6۳،دربیشاااتر مواقع عدم موفقیت
سارمایه گذاران در بازار سارمایه ،معلول ناتوانی آنها در انجام پیشابینیهای مناساب از متغیرهای مربوطه اسات.
چناناه با اسااتفاده از ابزارها و مدلهای مناسااب بتوان متغیرهای ضااروری تصاامیمگیری را با دقت بیشااتری
پیشااب ینی نمود ،بازار در جهت کارایی حرکت خواهد کرد و منابع مالی به گونهای مناساابتر هدایت می شااوند
(علیزاده و همکاران.)6۱ ،۲3۱۰ ،
برر سی ادبیات موجود در پژوهش های مرتبط با پول هو شمند ن شان می دهد که متغیرهای تعریف شده
برای پول هوشااامند در بازارهای توساااعه یافته با بازارهای نوظهور به دلیل عدم شااافافیت اطالعاتی کامل و
همانین اثرگذاری عوامل ساایاساای واقتصااادی کالن در این بازارها متفاوت می باشااد ،در نهایت به دلیل این
تفاوت ها نمی توان عوامل تعریف شااده و نتایج این تحقیقات را به بازار سااهام ایران تعمیم داد.بنابراین مساااله
اصلی پژوه ش حاضراین است که در چه شرایطی و با چه متغیرهایی می توان ورود پول هوشمند را تعریف کرد
ومدلی مناسب برای پول هوشمند در بازار سهام ایران ارائه نمود.لذا ضرورت دارد ورود پول هوشمند بخوبی در
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ارتباط با بازار سرمایه ایران بررسی و کنکاش شود .شناخت ابعاد و چگونگی عملکرد این پدیده در اتخاذ بسیاری
از تصمیات بازار سرمایه میتواند مفید و راه گشا باشد .ضمن آنکه نتیجه آن برای فعاالن بورس اعم از نهادهای
مالی ،مدیران شرکتها ،ناظران سی ستم های اقت صادی و سرمایه گذاران عادی قابل ا ستفاده ا ست .اگر بتوان
سارمایهگذارن را نسابت به نحو ه عملکرد پول هوشامند آگاهی داد و دانش مالی آنها را نسابت به آن ارتقا داد،
بسیاری از ناهنجاری ها در قیمت و بازده بازار سرمایه در حال توسعه کشور کاهش خواهد یافت ،اعتماد عمومی
و فرهن سرمایهگذاری در ک شور ن سبت به بازار سرمایه افزایش مییابد و همانین کارایی بازار بهبود مییابد
که این امر می تواند منجر به تعمیق و تو سعه بازار سرمایه ک شور شود .م سلم ًا الزمه این کار ،مدل سازی پدیده
پول هوشمند در بازار سرمایه ایران و درک شیوهی عملکرد آن بر مبنای رفتار مشارکتکنندگان در بازار و اخبار
مرتبط با بازار است .مطالعه حاضر نیز بر اساس این ضرورتها صورت گرفته است.
 -2چارچوب نظري تحقیق
در نظریهی کالساایک مالی مطرح می شااود که بعضاای از ساارمایهگذاران تحت عنوان معاملهگران اخالل گر
نمیتوانند ت صمیم منطقی برای سرمایه گذاری دا شته با شند .با توجه به اینکه موقعیت آنها تو سط عملکرد
ساارمایهگذاران هوشاامند قابل تصااحیح اساات .در نتیجه ،قیمت های بازار به طور کامل و دقیق منعکس کننده
اطالعات موجود هستند  .و این فرض اصلی فرضیه بازار کارا می باشد .طرفداران نظریه مالی رفتاری این دیدگاه
را به وساایله مفهوم تعصااب شااناختی ساارمایهگذاران برای فرآیند تشااکیل قیمت به چالش میکشااند(هرویو
همکاران.)۲۱۱،۱۸۲۱ ،به ویژه گرو سمن و ا ستیگلیز  ،) ۲۱۰۸(۲فر ضیه بازار کارارا مورد انتقاد قرار دادند و اظهار
دا شتند که هیچ بازار کامالً کارای اطالعاتی وجود ندارد .طرفداران فر ضیه بازار کارا و مالی رفتاری هیچ وقت به
توافق نرسیده اند  ،و شواهد اندکی در دست است که جناحی مسلط باشد (جیان و لی  .)3،۱۸۲۱،۱فرضیه بازار
کارا که تئوری بازار کارا از آن استخراج شده است ،جایی برای احساسات انسانی و خطای شناختی در تصمیم
گیری های مالی باقی نگذاشااته اساات .اندیشاامندی به نام هربرت سااایمون نظریه ای را تحت عنوان "عقالنیت
محدود" عنوان نمود .وی بر این اعتقاد بود که افراد در تصاامیم گیری خود چه اقتصااادی و چه غیر اقتصااادی
آنگونه که در فرآیند تصاامیم گیری عقالیی عنوان شااده عمل نمی کنند .علت این امر را عقالنیت محدود افراد
دان ست .به نظر سایمون افرا د در شرایط روزمره و ت صمیمات خود زمانیکه به یک راه حل و یا پا سخ منا سب
بر سند ،همان را برمی گزینند .به همین علت گاه این نظریه " اندازه کافی خوب" نیز اطالق شده ا ست .چنین
دیدگاهی به علت نزدیک تر بودن به دیدگاههای اقتصادی و حتی سی ستمی مورد توجه قرار گرفت تا جایی که
با استناد بر آن نوعی انقالب فکری در مکاتب اقتصادی و مالی به وقوق پیوست و در نتیجه مکتب جدیدی را به
وجود آورد .مکتب فکری جدید تدریجا در دهه  ۱۸به عنوان یکی از زمینه های مالی پذیرفته شاااد .این مکتب
فکری با مشااااهده ناتوانی مدل های موجود که مبتنی بر عقالنیت ک امل و عدم وجود آربیتراژ یا حذف چنین
Grossman & Stiglitz
Jiang& Li
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فرصااات هایی در کوتاه مدت بودند ،به عنوان پیش فرض پذیرفتند و ساااعی کردند مدل های مالی را با علم
روانشناسی بارور سازند .مکتب یا دیدگاه مالی رفتاری که از تلفیق روانشناسی و مالی به وجود آمده است اظهار
می دارد که روان شناسی در تصم یم گیری مالی نقش ایفا می نماید .از آنجا که خطاهای شناختی و انحرافات بر
نظریات سرمایه گذاری اثر می گذارد ،بنابراین بر گزینه های مالی اثر گذارند .ارتباط بین علم مالی و سایر رشته
های علوم اجتماعی که به عنوان روانشناسی مالی معروف شده است ،باعث شده که محققان بررسی های زیادی
در خصااوص رفتارهای ساارمایه گذاران در بازارهای مالی و عکس العمل آنها در شاارایط مختلف به عمل آورند.
نتایج برخی حقیقات حاکی از آن ا ست که درآمد سرمایه گذاری با اتفاقات قبلی مرتبط نی ست و گاهی با اخبار
متفاوت فراواکنش یا فرو واکنشی در قیمت ها و تصمیمات حادث می شود (اسالمی بیدگلی و کردلوئی،۲3۰۰،
 .)۱۲برخی از روندهای جدید تحقیقات در بازارهای مالی از منظر بیولوژیکی  ،به ساایر تکاملی دقیق تر نزدیک
می شااوند ،بر اساااس این فرض که بازارها  ،ابزارها  ،موسااسااات و ساارمایه گذاران براساااس "قوانین" انتخاب
اقتصاااادی ،تعامل و تک امل پویا را تجربه می کنند و بر همین اسااااس نیز بازیگران مالی با یکدیگر رقابت و
سازگاری دارند ،در حالیکه به یک رفتار بهینه متکی نیستند (اپرآن و تاناسسکو  .)۲7۲۲،۱۸۲۱،۲رول )۲۱۰۱( ۱
شاااواهد دیگری در نقل قول ها یافت که نظریه مالی رفتاری را پشاااتیبانی می کند ،به این صاااورت که قیمت
دارایی ها می تواند تحت تأثیر عوامل دیگری غیر از عوامل بنیادی تحت تأثیر قرار گیرد .مطالعات متعددی
ن شان می دهند که قیمت دارایی ها ممکن ا ست جدا از ارزش های بنیادی آنها به وا سطه رفتار سرمایه گذاران
هدایت شوند .کمپبل و کاین  ) ۲۱۱3( 3مدلی از سرمایه گذاران پول هوشمند ارائه می کنند .سرمایه گذارانی که
از ارزش بنیادی دارایی ها مطلع هستند ،مایل به جذب سفارش های سرمایه گذاران اخالل گر هستند و از این
رو برای به د ست آوردن سود مورد نظر از نو سانات کوتاه مدت چ شم پو شی می کنند .در نتیجه قیمت تعادلی
دارایی به طور کامل به وسیله معیارهای بنیادی تفسیر نمی شود ،زیرا عرضه و تقاضا توسط چنین تعامالتی بین
سارمایه گذاران پول هوشامند و سارمایه گذاران اخالل گر ایجاد می شاود(چو  ۱و همکاران)۱،۱۸۲۳،در نتیجه،
تغییرات قیمت بر اساااس دو دسااته ساارمایهگذار در بازارهای مالی تفساایر می شااوند .یک گروه کوچک از
ساارمایهگذاران علمی متخصااص و آگاه و گروهی بزرگتر از ساارمایهگذاران عمومی وجود دارند که بی تجربه و
کمتر آگاه هستند(هون و استین .)۲۲۲،۱۸۲7، ۳
با توجه به اینکه تا کنون پژوهشاای در رابطه با این موضااوق در ایران صااورت نگرفته اساات ،لذا فقط تحقیقات
خارجی مرتبط با موضوق نوشته شده است.
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-3تحقیقات خارجی
چن و همکاران  ۲در سال ( )۱۸۱۸دنبال کردن پول هوشمند به عنوان عامل پیش بینی را بررسی کرده اند .آنها
شواهد جدیدی از زمان بندی عاملی در بازار سهام چین را در صندوق های سرمایه گذاری م شترک که فعاالنه
مدیریت می شاادند ،نشااان داده اند .به طوریکه در هنگام عملکرد خوب صااندوق ها ،عامل اندازه بزرگتر بوده و
وقتی عملکرد ضعیفی داشتند که عامل اندازه کوچکتر بود .آنها یک پروکسی برای عامل اندازه در صندوق های
سااهام فعال در نظر گرفته اند و توانسااته اند بازده را به کمک عامل اندازه در دوره های بعدی پیش بینی کنند.
همانین یافته ها نشاااان داده اند که افزایش انحراف معیار در عامل اندازه با افزایش بازده عامل اندازه به اندازه
 ۲.۱درصااد در ماه آینده و  ۲۸.۰درصااد در سااال آینده همراه اساات .این نتایج فارغ از لحاظ کردن چرخش
صنعت ،تأثیر قیمت صندوق های سرمایه گذاری مشترک  ،یاعامل مومنتوم است.
هروی و همکاران در ساااال ( ) ۱۸۲۱رابطه بین معامله گران اخالل گر و پول هوشااامند را با توجه به
ج ستجوهای آنالین برر سی کرده اند .آنها در پژوهش خودبرای برر سی تأثیر معامله گران اخالل گر و سرمایه
گذاران هوشمند در بازده سهام و نوسانات قیمت سهام ،از داده های جستجوی آنالین استفاده کرده اند .با اتخاذ
رویکردی ابتکاری ،توجه سرمایهگذاران هوشمند ،با رفتار سرمایهگذاران در ج ستجوی آنالین ارایه شده تو سط
ترافیک صااافحه ویکی پدیا در نظر گرفته اند و معیار توجه معاملهگران اخالل گررا توساااط حجم شااااخص
ج ستوجوی گوگل تعریف کرده اند .نتایج ن شان داده ا ست که تنها توجه معاملهگران اخالل گر بر بازده سهام
تأثیر میگذارد .توجه معامله گران اخالل گر نوسانات سهام را از طریق ایجاد مخاطره بیشتر در قیمت های بازار،
افزایش می دهد .و بر عکس ،توجه سرمایهگذاران هو شمند به کاهش نو سانات می پردازد ،زیرا ح ضور سرمایه
گذاران هوشااامند با کاهش نااطمینانی قیمت ساااهام را تتبیت می کند .نتایج تجربی این پژوهش ،یک توجیه
رفتاری از قیمت سهام را تایید کرده است.
چن و چی  ۱در سال ( ) ۱۸۲۰بتای هو شمند و پول هو شمند را برر سی کرده اند.در پژوهش خودا ستراتژی
های زمانبندی عامل را با توجه به مدل قیمت گذاری دارایی ساارمایه ای مورد توجه قرار داده اند .به طوری که
بیان کرده اند،زمانبندی عامل اندازه جنبه مهمی از مهارت مدیر دارد ،زیرا بیش از  ٪۳۸آلفای صندوق را به آن
نسبت می دهد .در این پژوهش نشان داده شده است که مهارت زمان بندی،به وسیله معامالت درون دوره ای
صندوق های سرمایه گذاری مشترک افزایش می یابد .به همین ترتیب  ،صندوق های با شکافهای بازده بزرگتر
مهارت زمانبندی بی شتری را ن شان داده اند .عالوه بر این ،نتایج ن شان داده که صندوق ها پس از گردش مالی
زیاد در بازار  ،میزان قرار گرفتن در معرض عامل آنها نیز افزایش می یابد.همانین مهارت زمانبندی عامل در
صندوق ها پس از کنترل گردش مالی با یک وقفه قابل توجه است.
اکباس و همکاران در ساال ( )۱۸۲۳ناهنجاری های بازار سارمایه و دو مفهوم پول هوشامندو پول گن را
مورد بررساای قرار دادند .در این پژوهش یافته ها نشااان داده که ورود مجموق جریان وجوه به صااندوق های
Chenet al
Chen& Chi
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سرمایه گذاری م شترک (پول گن ) منجر به ت شدید قیمت گذاری نادر ست مقطعی می شود به ویژه ناهنجاری
ر شد و افزایش قیمت را ایجاد می کند ،در مقابل صندوق های پو ش شی (پول هو شمند) جهت ا صالح و کاهش
قیمت گذاری نادرست عمل می کنند .به بیان دیگر ،پول گن ناهنجاری های بازده سهام را افزایش می دهد و
پول هوشاامند این ناهنجاریها را کاهش می دهد .نتایج این پژوهش پیشاانهاد داده که جمع جریان های نقد به
صندوق های سرمایه گذاری مشترک می تواند اثر تخصیص نامطلوب واقعی در بازار سهام داشته باشد و مجموق
جریان های نقد به صندوق های پوششی منجر به اصالح این اثر مقطعی می شود.
چو و همکاران در سال ( )۱۸۲۳اح سا سات ،پول هو شمند و یا عوامل بنیادی را در تو ضیح معمای شربت
پرتقال را مورد بررساای قرار دادند.در معمای معروف شااربت پرتقال ،بخش زیادی از نوسااانات قیمتی غیر قابل
توضاایح در قراردادهای آتی کنسااانتره منجمد آب پرتقال افزایش یافته بود.با وجود اینکه میزان درجه حرارت
یکی از مهمترین عوامل بنیادی در این بازار در نظر گرفته شده بود ،قدرت توضیحی آن برای نوسانات قیمتی به
وجود آمده کم و محدود بود .بنابراین دو معیار متفاوت اح سا سات م صرف کننده و بازار نظر معامله گران اخالل
گر را منعکس میکرد .در مقابل ،تغییرات در شاااخص مبتنی بر نظرساانجی ( ۲ )CBSIکه منعکس کننده نظر
سرمایه گذاران حرفه ای ا ست ،قدرت تو ضیحی بی شتری را ن سبت به بقیه معیارها و عوامل فراهم کرده بود.در
نتیجه تجزیه و تحلیل های بیشتر نشان داد که تصویری که این شاخص منعکس می کند ،اثر پول هوشمند را
پ شتیبانی کرده و شواهد ن شان داده اند که عوامل بنیادی به تنهایی برای تو ضیح معمای شربت پرتقال کافی
نی ستند ،بنابراین عوامل دیگری از جمله عوامل رفتاری ممکن ا ست نو سانات قیمت و بازده ( ۱ )FCOJرا تو ضیح
دهد.
3
یو در سال ()۱۸۲۲هو شمندی سرمایه گذاران را با توجه به اثر پول هو شمند برر سی کرده ا ست .او در
رابطه با اینکه آیا ساارمایه گذاران به اندازه کافی باهوش هسااتند تا در صااندوق هایی ساارمایه گذاری کنند که
متعاقباً عملکرد بهتری داشته اند،در تحقیقات پیشین بحث و بررسی کرده است .و در پژوهش خود ،اثر قوی از
پول هوشمند در بین سرمایه گذاران صندوق های کوچکبا عملکرد برتر را تأیید کرده است .و دلیل اثر قوی پول
هو شمند را با توجه به عملکرد سرمایه گذاران پول هو شمند ،در رابطه با زمانبندی بازار تو سط سرمایه گذاران
هوشمند تعریف نموده است.یافته های این پژوهش نشان داده است که توانایی زمان بندی بازار  ،سرمایه گذاران
هوشمند را از سرمایه گذارانی که به طرز ساده لوحانه برندگان را تعقیب می کنند متمایز می کند.
اپران و تانا س سکو در سال ( ) ۱۸۲۱تأثیر مالی رفتاری را در بازارهای سرمایه نوظهور تحقیق کرده اند.آنها
به بررسی عواملی که ممکن است دلیل تکامل حجم معامالت در دو بازار نوظهور سرمایه  ،رومانی و برزیل باشد
پرداخته اند ،و تأثی ر رفتار سرمایه گذاران را مورد ارزیابی قرار داده اند .سرمایه گذارانی که رفتار معامالتی خود
را بر اساااس انتظارات منطقی و ساارمایه گذارانی که خطاهای رفتاری را به عنوان متغیرهای مسااتقل در حجم
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معامالت نشااان می دهند  ،تحلیل نموده اند .نتایج نشااان داده اساات که معامالت تحت تأثیر رفتار غیر منطقی
سرمایه گذاران است .بنابراین  ،فرضیه عقالنیت برای هر دو بازار سرمایه رد شده است.
شملین  ۲در سال () ۱۸۸7اح سا سات سرمایه گذاران نهادی و فردی را نماینده ای برای اندازه گیری پول
هو شمند و ری سک معامله گر اخالل گر در نظر گرفتند و مورد برر سی قرار دادند .آنها با ا ستفاده از رگر سیون
های افق زمانی بلند تطبیق داده شده با تع صب ،ن شان داده اند که اح سا سات سرمایه گذاران نهادی بازده بازار
سااهام را در افق متوسااط به درسااتی پیش بینی می کنند .در حالی که ساارمایه گذاران فردی به طور پیوسااته
مسیر را اشتباه پیش می روند.
 -۴روش تحقیق
در این پژوهش برای دستیابی به توصیفی اجمالی از تجربهها ،نگرش و ادراک مصاحبهشوندگان نسبت به ابعاد
مدل پول هوشمند در بازار سرمایه ایران ،از پژوهشکیفی و بهطور خاص از راهبرد نظریﺔ داده بنیاد اشتراس و
کوربین ( )۲۱۱۸استفادهشده است .تئوری داده بنیاد ،یک روش شناسی "استقرائی" کشف نظریه است که این
امکان را برای پژوهشگر فراهم می آورد تا گزارشی نظری از ویژگی های عمومی موضوق پرورش دهد ،در حالی
که به طور همزمان ،پایه این گزارش را در مشاهدات تجربی داده ها محکم می سازد (فرناندز .)۰۱،۱۸۸۱،در
واقع ،روش مبتنی بر این تئوری بر مبنای داده هایی است که به صورت منظم گردآوری و تحلیل شده اند و
مقصود آن ،ساختن نظریه ای است که در زمینه مورد مطالعه صادق و روشنگر باشد (چارمز .)۱،۱۸۲۲،منطق
تئوری داده بنیاد به روش های گردآوری داده ها و توسعه نظری آن نیز جهت می بخشد .در این باره گالسر
( )۱۸۸۲عنوان می دارد " :همه چیز داده است"؛ یعنی هر چیزی که محقق در میدان مطالعه گردآوری کرده یا
در مورد موضوق پژوهش خود می آموزد ،میتواند به عنوان داده در بخشی از فرآیند نظریه سازی داده بنیاد مورد
استفاده قرار گیرد .ارایه این نظریه مستلزم گردآوری داده های متنی-مصاحبه ای عمیق است (گالسر،
.)۲۱۳،۱۸۸۲
گردآوری داده های الزم برای ساخت نظریه داده بنیاد به در نظر گرفتن یک سری مالحظه ها و فرض های
خاص وابسته است که باید بسیار مهم تلقی شوند .درحین گردآوری داده ها ،توجه به مفهوم هربرت بلومر()۲۱۳۱
درباره "مفاهیم حساس" می تواند بسیار مفید باشد .مفاهیم حساس ایده های اولیه را برای تعقیب و حساس
بودن به پرسیدن برخی سوال های خاص مرتبط با موضوق مطالعه به پژوهشگر پیشنهاد می دهد .این مفاهیم در
کنار حساسیت نظری پژوهشگر ،مسیر گردآوری داده ها را مشخص می کنند .حساسیت نظری عبارت است از
توانایی یافتن سرنخ ها و جزییات ریز در داده ه ا که استنباط معنا را میسر کرده یا به آن اشاره دارد (کوربین و
اشتراوس.)۲۱،۱۸۸۰ ،
بنابراین بر مبنای طرح نظام مند تئوری داده بنیاد ،ادراک م صاحبه شوندگان درباره علل ،راهبردها ،زمینه
و پیامدهای ورود پول هوشمند در بازار سرمایه ایران کاوش شد.در این راستا ،با توجه به هدف پژوهش از روش
Schmeling
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نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای  ۲برای مصاااحبه اسااتفاده شااده اساات .بدین ترتیب که ابتدا با توجه به
شناخت محقق و در نظر گرفتن اهداف پژوهش ،از خبرگان منتخبی که شای ستگی پا سخ به سؤال های مطرح
شده را دا شتند ،م صاحبه به عمل آمد و سپس آنها خبرگان دیگری را معرفی کردند تا نمونه گیری ادامه یابد.
در واقع ،در روش نمونه گیری نظری در پژوهش های بنیادی فرایند نمونه گیری تا مرحله اشاااباق نظری ادامه
می یابد و پس از آن متوقف می شود .اشباق نظری معیاری است که بر اساس آن محقق در زمان گردآوری داده
ها با ا ستفاده از نمونه گیری نظری ،اگر به این نتیجه ر سید که مفاهیم و مقوله های جدیدی در یافته ها وجود
ندا شته و پا سخ های داده شده به سوال های تحقیق یک سان ه ستند ،عملیات گردآوری داده ها را متوقف می
سازد(چارمز .) ۱6،۱۸۸6،بر این اساس و بر مبنای این روش نمونه گیری ،داده ها از طریق مصاحبه با تعداد ۲۱
نفر از خبرگان بازار ساارمایه (تحلیلگران ،معامله گران  ،مدیران و مشاااوران ساارمایه گذاری) گردآوری شااد.
مصاحبه ها به صورت فردی انجام شد و زمان آن به طور میانگین ۰۸دقیقه بود .تقریبا پس ازانجام این تعداد از
م صاحبه ها ،هیچ داده و مفاهیم جدیدی ایجا د ن شد و مقوله ها به شکل مطلوب از لحاظ ویژگی و ابعاد پرورده
شده بودند و نمونه گیری به ا شباق ر سید و م صاحبه جدیدی صورت نگرفت .سوال های م صاحبه از نوق نیمه
ساختار یافته بوده و کلیه مصاحبه ها جهت بررسی و تجزیه و تحلیل ضبط و ثبت گردید.
-۵یافته هاي پژوهش
۱

3

۱

با استفاده از سه نوق کدگذاری باز  ،محوری و گزینشی  ،داده های حاصل از مصاحبه ها ،مشاهده ها و بررسی
اسناد ،مدارک و هر آناه در مراحل جمع آوری داده ها به دست آمده بود ،بررسی و تحلیل شدند .کدگذاری باز
پس از انجام مصاحبه ها در سه مرحله انجام گرفت و طی این مراحل مفاهیم و مقوله ها کشف گردید و ویژگی
ها و دامنه هر یک از مقوله ها شناسایی شدند .در مرحله کدگذاری محوری ،از میان مقوله های شناسایی شده
با توجه به موضااوق پژوهش ،مقوله پول هوشاامند به عنوان مقوله یا پدیده محوری انتخاب شااد .با اسااتفاده از
پارادایم تئوری داده بنیاد نظام مند اسااتراوس و کوربین( ، )۲۱۱۸ارتباط میان مقوله محوری و سااایر مقوله ها
برقرار شد.
-1-۵كدگذاري باز
در کدگذاری باز تکه هایی از داده ها به و سیله یک نام ،عنوان یا برچ سب هایی که به طور همزمان هر قطعه از
داده ها را تلخیص و ت شریح می کند ،مفهوم بندی می شوند .کدها ن شان می دهند که شما چطور داده ها را
جهت آغاز تحلیل آنها انتخاب کرده ،جدا نموده و دساااته بندی کرده اید (چارمز .)۱3،۱۸۸6،به بیان دیگر،
کدگذاری باز به عملیات جداسازی داده ها و الصاق مفاهیم اولیه به داده های خام گفته می شود.
1

Snowball or chain sampling
open coding
3 axial coding
4 selective coding
2
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-2-۵كدگذاري محوري
میان بر زدن و مرتبط ساااازی مقوله ها به یکدیگر (کوربین)۲۱۳،۱۸۸۰کدگذاری محوری مقوله ها را به زیر
مقوله ها یا مفاهیم مرتبط می سازد ،محتوا و ابعاد هر مقوله را م شخص می سازد و داده هایی را که محقق در
خالل کدگذاری باز از یکدیگر جدا کرده اساات جهت تحلیل در حال شااکل گیری به هم ربط می دهد (چارمز،
.)6۲،۱۸۸6
-1-2-۵پدیده (مقوله) محوري
پدیده موردنظر باید محوریت داشته باشد؛ یعنی همه مقوله های اصلی دیگر بتوانند به آن ربط داده شوند و به
تکرار در داده ها ظاهر شود .این بدین معناست که درهمه یا تقریباً همه موارد نشانه هایی وجود دارند که به آن
مفهوم اشاره می کنند .توضیحی که به تدریج با ربطدهی مقوله ها رشد پیدا می کند ،هنگامی که مفهوم به شیوه
تحلیلی از راه تلفیق با مفاهیم دیگر بهبود مییابد ،نظریه از لحاظ عمق و قوت اکتشافی رشد پیدا می کند .مقوله
محوری ۲ایده یا پدیده ای است که اساس و محور فرایندی است که تمام مقوله های اصلی دیگربه آن ربط داده
می شوند (گولدین  .) ۱6۳،۱۸۸۸،این پژوهش بر آن است تا مدل پول هوشمند را با توجه به مقوله های اصلی
و عوامل مهم و مؤثر بر اساس مصاحبه های انجام شده به بهترین نحو و متناسب با وضعیت بازار سهام ایران ارائه
دهد.
 -2-2-۵شرایط علّی
شرایط علّی  ۱در این پژوهش شامل مواردی از مقوله ها است که مستقیماً بر پدیده پول هوشمند تأثیرگذار است
یا به گونه ایعوامل ایجادکننده و توسعه دهنده پدیده هستند .شرایط علّی شرایطیهستندکهمقولﺔ اصلی را تحت
تأثیر قرار می دهند و به وقوق یا گسترش پدیده موردنظر میانجامد (کرسول .)۱۱6، ۱۸۸۳،طبق اظهار نظر
خبرگان بازار سرمایه ،عوامل کالن اقتصادی یکی از مهمترین مقوله های اصلی شرایط علّی عنوان شدند .با توجه
به پیایدگی رفتار عوامل اقتصادی ،تالشهای زیادی توسط اقتصاددانان در جهت تبیین الگوهای مناسب
اقتصادی صورت گرفته است تا روابط متقابل بین متغیرهای اقتصادی در سطح کالن ،به طور سیستماتیک مورد
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد (قربانزاد و همکاران.)۲3۱۰،۱۱ ،
مالیات به عنوان یکی از اهرمهای مؤثر در سیاست مالی دولت به شمار میرود .عالوه بر این مالیاتها دارای
نقشهای تعادلی نیز میباشند و در مهار برخی از پدیدههای مخرب اقتصادی از جمله تورم و یا رکود اقتصادی
نقش دارند .سیاست پولی نیز از عوامل کالن اقتصادی به شمار می رود و شامل مجموعه اقداماتی است که
بانکهای مرکزی به منظور کنترل فعالیتهای اقتصادی جامعه به کار میبرند .سیاستهای پولی بر عرضه پول و
نرخ بهره اثر میگذارند .در واقع نرخ بهره هزینه فرصت وقیمت پول است ،تغییر در سطح کلی نرخهای بهره به
وضوح ارزش تمامی سهام و در نتیجه بازار را تحت تأثیر قرار خواهد داد .بررسی رفتار نرخ ارز نیز در اقتصاد ایران
از دوجنبه دارای اهمیت می باشد .یکی ،از نظر تاثیرگذاری نرخ ارز بر عملکرد شرکت ها و در نتیجه تغییر در
core category or phenomenon
causal conditions
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قیمت سهام آنها ،دوم از بعد نگهداری ارز به عنوان یک دارایی در سبد دارایی ها (ابراهیمی .)۱۰6 ،۲3۱۰،که
دراین مقوله از بعد تأثیر بر قیمت سهام شرکت ها و کل بازار عنوان شده است.
جدول ( :)1كدها در بخش شرایط علّی
مقوله كلی

عوامل کالن
اقتصادی

مفاهیم

ابعاد و ویژگیها

سیاست های مالی

عوامل کالن اقتصادی در برگیرنده سیاست های مالی که از سوی
دولت تعیین می شود ،به عنوان متال سیاست های مالیاتی و تأثیر آن
بر سودآوری شرکت ها .سیاست های پولی که از سوی بانک مرکزی
تعیین می شود به عنوان متال ،تغییر نرخ بهره که بر جهت دهی
نقدینگی به بازارهای مختلف تأثیر گذار است ،تغییرات نرخ ارز و تورم
و تأثیرات آن تغییرات بر بخش های مختلف در اقتصاد و در نتیجه
بازار سهام از عوامل دیگر کالن اقتصادی می باشد.

سیاست های پولی
تغییرات نرخ ارز

شاخص تورم

وضعیت
بازارهای جهانی

شاخص جهانی دالر

تغییرات شاخص جهانی دالر و تأثیر آن بر قیمت جهانی کامودیتی ها
که منجر به تغییرات قیمت در داخل کشور می شود و نوسان جهانی
قیمت نفت بر کل اقتصاد کشور اثر گذار است

قیمت جهانی نفت
قیمت جهانی کامودیتی ها
وضعیت تحریم اقتصادی

فضای سیاسی
کشور
وضعیت سیاست های خارجی کشور

فضای سیاسی منفی(متبت) کشور که ریسک سیستماتیک را
افزایش(کاهش) می دهد ،از جمله تحریم ها نیز بر ریسک
سیستماتیک تأثیر مستقیم دارد.

ماهیت فعالیت و نوق صنعت
صنایع مختلف و ماهیت نوق فعالیت شرکت های هر صنعت با توجه به
عوامل مربوط به
متغیرهای کالن اقتصادی ،سیاسی و بازارهای جهانی تأثیر پذیری
صنایع و شرکت جهت گیری سیاست ها و تصمیم
متفاوتی نیز دارند.
ها
های دولت در برخی از صنایع
مأخذ :یافتههای پژوهشگر

 -3-2-۵شرایط زمینه اي یا بستر حاكم
شرایط زمینه ای ۲عواملی را شامل می شوند که بدون آنها امکان ورود پول هوشمند به راحتی امکان پذیرنیست.
زمینهیا بستر حاکم ،شرایط خاصی را که در آن راهبرد هایی که برای اداره ،کنترل و پاسخ به پدیده صورت می
گیرد ،فراهم می کند .به بیان دیگر شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر می گذارند(کرسول.)۱۱6، ۱۸۸۳،

context conditions
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جدول ( :)2كدها در بخش شرایط زمینه اي
مقوله كلی

ابعاد و ویژگیها

مفاهیم

وضع قوانین و مقررات و تعرفه های وضع قوانین و مقررات و تعرفه های گمرکی جهت صادرات و واردات
که منجر به تسهیل صادرات برای برخی صنایع می شود و
گمرکی
یادستورالعمل هایی که جهت تعیین نرخ دستوری کامودیتی ها از
سوی دولت ابالغ می شود ،دستورالعمل هایی که برای برخی صنایع
دستورالعمل هایی که از سوی دولت مادر از جمله پتروشیمی ها بابت نحوه و میزان ارائه میزان ارز دریافتی
قوانین و
ابالغ می شود
حاصل از صادرات صادر می شود که طبق اظهار نظر خبرگان با هر
مقررات وضع
دستورالعملی که برای صنعت پتروشیمی از سوی دولت ابالغ می شود
شده از سوی
شاخص بورس اوراق بهادار تغییر می کند.عالوه بر این ،ابالغ بخشنامه
دولت
هایی از سوی دولت از جمله بخشودگی مالیاتی برای شرکت ها به
مشوق های مالیاتی دولت
عنوان متال کاهش دادن نرخ مالیات برای شرکت ها و سهامداران از
جمله هزینه مالیات نقل و انتقال سهام می تواند اثر مستقیمی بر
جذابیت ورود پول به بازار سهام باشد.
بر اساس نظر خبرگان ،رفع ابهامات موجود در مقررات بازار سرمایه،
اصالح قوانین و مقررات بورسی
بازنگری آیین نامه های اجرایی در اصالح قانون از جمله قانون بازار پایه جهت کارایی بیشتر ،اصالح آیین
نامه های اجرایی در رابطه با محدوده نوسان قیمت ،معامالت عمده و
قوانین و
بورس
خروج شرکت ها از بورس ،نظارت فعال سازمان بر معامالت انجام شده
مقررات وضع
و جلوگیری از تخلفات در بازار از طریق ابالغ دستورالعمل های جدید
شده از سوی
دستورالعمل های سازمان در راستای
از سوی سازمان در راستای بهبود شفافیت در بازار از جمله اقداماتی
سازمان
بهبود شفافیت در بازار
است که سازمان برای کمک به ایجاد جذابیت بیشتر جهت جذب
نقدینگی به بازارسرمایه وسهام اتخاذ می کند.
توسعه زیرساخت ها برای استفاده از توسعه زیر ساخت ها برای ابزارهای قابل معامله از جمله قراردادهای
آتی و قراردادهای اختیار معامله،ایجاد سیستم های معامالتی با
ابزارهای گوناگون
امکانات بیشتر و جدید که به تصمیم گیری درست اقتصادی کمک
به روز رسانی سامانه معامالت
شود ،به روز رسانی هسته معامالتی و نرم افزار معامالتی برای انجام
زیر ساخت های
تراکنش باالی معامالت ،ضوابط رفع گره معامالتی ،تسریع روند
معامالتی
معامالت .طبق اظهار نظر خبرگان ،موارد ذکر شده از جمله اقدامات
ارتقاء و به روز رسانی هسته معامالتی
مهم جهت توسعه زیرساخت ها و آماده سازی بستر برای ورود پول به
بازار سرمایه و سهام می باشد.
مأخذ :یافتههای پژوهشگر
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 -۴-2-۵شرایط مداخله گر
شرایط مداخله گر ۲به جرح و تعدیل شرایط علّی می پردازد و بر راهبرد ها و کنش های متقابل تأثیر می گذارد.
در واقع شاارایط عمومی که در راسااتای تسااهیل یا محدودیت راهبرد ها برای پدیده مورد نظر عمل می کنند
(کرسول.)۱۱6، ۱۸۸۳ ،
جدول (:)3كدها در بخش شرایط مداخله گر
مقوله كلی

ابعاد و ویژگیها

مفاهیم

حجم خرید سرمایه گذاران حقیقی طبق اظهار نظر خبرگان ،حجم خرید سرمایه گذاران حقیقی به
هنگام عرضه سهام از جانب حقوقی ها در کف قیمت ها نشان
دهنده قدرت ورود پول توسط حقیقی ها می باشد ،و هرچه سرانه
رفتار سرمایه
خرید حقیقی ها (حجم خرید حقیقی ها با توجه به قیمت نسبت به
حقیقی
گذاران
سرانه خرید حقیقی
تعداد خریداران حقیقی) نسبت به سرانه فروش حقیقی ها(حجم
فروش حقیقی ها با توجه به قیمت نسبت به تعداد فروشندگان
حقیقی) بیشتر باشد فرض قدرت ورود پول را قوت می بخشد.
شناسایی فرصت های سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقوقی با کمک تیمی از افراد متخصص و به واسطه
تحلیل های گسترده فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی می
کنند .همانین رفتار حرفه ای سرمایه گذاران حقوقی در ایجاد
رفتار سرمایه
رفتار حرفه ای سرمایه گذاران
عرضه و تقاضا در روندهای صعودی باعث ایجاد جذابیت و مطلوبیت
گذاران حقوقی
حقوقی در ایجاد عرضه و تقاضا
در بازار می شود به عنوان متال با افزایش عرضه ،شناوری سهم نیز
افزایش می دهند.
وضعیت بازارهای ارز و طال و مسکن رفتار بازارهای موازی در ورود پول هوشمند به بازار سرمایه بسیار
مؤثر است به طوریکه ثبات نسبی در بازار ارز و طال و رکود در بازار
برای سرمایه گذاری
مسکن منجر به ایجاد جذابیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه و
رفتار بازارهای
سهام می شود.همانین کاهش حجم معامالت در بازار بدهی که
موازی
می تواند به دلیل عدم پوشش تورم باشد منجر به افزایش بازدهی
حجم معامالت در بازار بدهی
در اوراق با سود ثابت می شود که این شرایط جذابیت سرمایه
گذاری در بازار سهام را نشان می دهد.
مأخذ :یافتههای پژوهشگر
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 -۵-2-۵راهبردها

1

راهبردها بیانگر آن د سته از تعامالت و کنشهایی می شود که کنشگران در قبال آن شرایط از خود بروز می
دهند .در حقیقت ،فرایند جریان کنش ها در پاسااخ به رویدادها و موقعیت های خاص متعامل با پدیده رخ می
هد (کرسااول .)۱۱6، ۱۸۸۳،راهبردها مبتنی بر کنشها و واکنش هایی برای کنترل ،اداره و برخورد با پدیده
مورد نظر (ورود پول هوشمند) هستند .راهبردها مقصود داشته ،هدفمند است و به دلیلی صورت می گیرد.
جدول ( :)۴كدها در بخش شرایط راهبردها
مقوله اي

ابعاد و ویژگیها

مفاهیم

استراتژی خرید
راهبرد ورود به
بازار
تعیین افق سرمایه گذاری

استراتژی فروش
راهبرد کسب
بازده

مخابرهاطالعات به بازار
رفتار توده وار سرمایه گذاران

بر اساس نظر خبرگان،پول هوشمند پس از بررسی های صورت
گرفته و در صورت شناسایی فرصت با تحلیل های گسترده بر
اساس شرایط و عواملی که گفته شد با استراتژی معامالتی وارد
بازار می شود و در نهایت روند صعودی با حجم باالی خرید توسط
حقیقی ها و حقوقی ها شکل می گیرد .معموال افق سرمایه
گذاری پول هوشمند برای تعیین استراتژی خرید و فروش به
دلیل شرایط متغیر اقتصادی و سیاسی در کشور کوتاه مدت و
نهایتاً میان مدت است.
بر اساس نظر خبرگان ،برای رسیدن به بازده مورد نظر پس از
تکمیل خرید توسط سرمایه گذاران برای ادامه روند صعودی
اطالعات سهام به بازار مخابره می شود ،در این مرحله پول های
هوشمند به صورت پله ای و با شکل گیری رفتار توده وار
سهامداران خرد و کسب بازده مورد نظر از بازار خارج می شوند.

مأخذ :یافتههای پژوهشگر

-۶-2-۵پیامدها
۱

نتایجی که در اثر راهبردها پدیدار می شود .پیامدها نتایج و حاصل کنش ها و واکنش ها هستند(کرسول۱۸۸۳،
 .) ۱۱6،در واقع ،راهبردها در مقابله با ،یا برای اداره و کنترل پدیده ای صورت می گیرند و پیامدهایی دارند.

strategies
consequences
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جدول ( :)۵كدها در بخش شرایط پیامدها
مفاهیم

ابعاد و ویژگیها

مقوله

افزایش حجم معامالت

طبق اظهار نظر مصاحبه شوندگان ،با ورود پول هوشمند حجم
معامالت افزایش پیدا می کند به طوریکه این حجم تقریبا به دو یا
سه برابر میانگین  ۲۸روز قبل و یایک ماه قبل برسد و این افزایش
حجم معموال با افزایش تدریجی قیمت ها نیز همراه می باشد که
در این حالت ارزش معامالت نیز افزایش مییابد .در نتیجه تغییر
این متغیرها به این شکل منجر به افزایش بازده و در نهایت
شاخص می شود .عالوه بر این ،افزایش حجم معامالت باعث
افزایش نقدشوندگی در بازار می شود.

افزایش نقدشوندگی
پیامدهای سطح
خرد

افزایش ارزش معامالت
افزایش بازده
افزایش شاخص
توسعه و گسترش بازار سهام

پیامدهای سطح
کالن

سهولت در تأمین مالی شرکت ها

از آنجایی که ورود پول هوشمند باعث افزایش حجم معامالت در
بازار می شود ،افزایش حجم معامالت نیز باعث توسعه و گسترش
بازار می شود.یک بازار گسترده و عمیق شرایط مناسبی را برای
ورود شرکت های جدید و تامین مالی شرکت های پذیرفته شده
از طریق افزایش سرمایه را فراهم می کند ،زیرا در این شرایط،
استقبال بیشتری برای شرکت در افزایش سرمایه ها از طریق
آورده نقدی صورت می گیرد و منابع مالی مورد نیاز شرکت ها به
سرعت تأمین می شود.

مأخذ :یافتههای پژوهشگر

 -3-۵كدگذاري گزینشی
مرحله نهایی کدگذاری می باشااد .در این مرحله فرآیند نظریه سااازی به اتمام می رسااد .به بیان دیگر در این
مرحله مقوله های مورد اسااتفاده به لحاظ نظری اشااباق شااده اند و هر کدام بر اساااس مفاهیم کدگذاری شااده
مرحله اول و دوم به صاااورت منطقی در کنار یکدیگر قرار می گیرند(چارمز .)۱6 ،۱۸۸6،در این مرحله تئوری
پرداز ،تئوری را از رابطه متقابل مقوله ها در مرحله گدکذاری محوری بیان می کند.در واقع  ،توضاایحی انتزاعی
را برای فرآیند مورد مطالعه در تحقیق ارائه می دهد ،که فرایندی از ادغام و ا صالح تئوری ا ست(کر سول۱۸۸۳،
.)۱۱6،
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شرایط علّی:
عوامل كالن اقتصادي

فضاي سیاسی كشور
وضعیت بازارهاي جهانی
عوامل مربوط به صنایع و شركت ها

پدیده اصلی:
پول هوشمند در بازار سهام ایران

شرایط مداخله گر:

شرایط زمینه اي:

رفتار سرمایه گذاران
حقیقی
رفتار سرمایه گذاران

راهبردها:

قوانین و مقررات وضع
شده از سوي دولت

راهبرد ورود به بازار

قوانین و مقررات وضع

راهبرد كسب بازده

حقوقی

شده از سوي سازمان

رفتار بازارهاي موازي

زیر ساخت هاي معامالتی

پیامدها:
سطح خرد

سطح كالن

شكل( :)1مدل استخراج شده از تحقیق حاضر
مأخذ :یافتههای پژوهشگر

 -۶ارزیابی كیفیت و اعتبار یابی نتایج
بعد از ساااخت تئوری داده بنیاد محقق الزم اساات آن را ارزیابی کرده و کیفیت نظریه به دساات آمده را مورد
بررساای قرار دهد .در این پژوهش  ،از معیارهای تناسااب و کاربرد پذیری اسااتراوس و کوربین ( )۲۱۱۸برای
ارزیابی اعتبار نتایج استفاده شد .در هر سه مرحله کدگذاری ،مفاهیم و مقوله های ایجاد شده با داده های ثبت
شده مقایسه شدند .در نهایت مدل استخراج شده با چهار نفر از مصاحبه شوندگان به صورت مجدد مورد بررسی
قرار گرفت و در رابطه با انطباق پذیری مدل با اطالعات داده شاده از جانب آنها نظر سانجی شاد .در خصاوص
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شاخص تنا سب ،با سه نفر از افرا د حرفه ای و متخ صص در این زمینه در رابطه با تنا سب یافته های پژوهش با
دن یای تجربی ب حث شاااد و پس از اصاااال حات جزئی در مورد نام گذاری مقو له ها  ،ن تایج به تأی ید ن هایی
ر سید.همانین با مقای سه م ستمر داده ها با پی شینه و مبانی نظری پژوهش و همانین طراحی پر سش های
نیمه ساخت ار یافته در هر مرحله از م صاحبه ها و رفع ا شکال آنها ،تالش شد به کاربردی بودن پژوهش جامه
عمل پوشانده شود.
-۷نتیجه گیري و بحث
با توجه به داده های به د ست آمده در فرایند پژوهش و تحلیل های انجام شده بر روی داده ها و با ا ستفاده از
روش کدگذاری ،مدل نهایی به د ست آمده ا ست .در پژوهش حا ضر با ح سا سیت ویژه ای سعی گردید ،افرادی
برای شرکت در م صاحبه انتخاب شوند که دارای تجربه کاری باالتر از پنج سال و فعال در بازار سرمایه بوده و
همانین در رابطه با پول هوشاامند از اطالعات کافی برخوردار باشااند.مصاااحبه شااوندگان با روش نمونه گیری
گلوله برفی انتخاب شدند.
از آنجایی که بازار سرمایه ایران یک بازار نوظهور ا ست و با بازارهای سرمایه تو سعه یافته دیگر ک شورها
شرایط نسبتاً متفاوتی دارد ،در این پژوهش مدل پول هوشمند به صورت یک پدیده در بازار سهام ایرانبا در نظر
گرفتن سااختار بازار سارمایه ایران بر پایه نظر خبرگان بازار سارمایه و شارایط تئوری داده بنیاد تدوین گردید.
مدل نهایی ارائه شدهدر این پژوهش ،به عنوان نخستین مدل برای پول هوشمند در بازار سهام ایران طبق نظر
خبرگان بازار تعریف شده ا ست .یافته های حا صل از پژوهش در مرحله کدگذاری محوری ن شان داد که عوامل
بنیادی (عوامل کالن اقتصادی،وضعیت بازارهای جهانی ،فضای سیاسی کشور ،عوامل مربوط به صنایع و شرکت
ها) به عنوان شاارایط علّی و به نوعی می توان گفت عوامل محرک ورود پول هوشاامند به بازار سااهام ایران می
باشد و (قوانین و مقررات تصویب شده از سوی دولت و سازمان و زیر ساخت های معامالتی) به عنوان شرایط
زمینه ای از جانب خبرگان برای ورود پول هوشمند به بازار سهام معرفی شدند .تصمیماتی که از سوی دولت در
را ستای ب ستر سازی برای تو سعه و گ سترش بازار و از سوی سازمان بورس اوراق بهادار در را ستای شفافیت
اطالعاتی بازار اتخاذ می شااوند .شاارایط مداخله گر بر طبق مصاااحبه های انجام شااده (رفتار ساارمایه گذاران
حقیقی ،حقوقی و بازارهای موازی) معرفی شااادند که از مهمترین مقوله های این مدل می باشاااند ،زیرا همه
مصاحبه شوندگان به این مقوله ها به عنوان شرایط مداخله گر برای ورود پول هو شمند ا شاره دا شتند .با توجه
به اینکه اکتر پژوهشهای خارجی نقش سرمایهگذاران حقوقی را در ورود پول هوشمند مؤثرتر مطرح نمودهاند،
در بازار سهام ایران این نقش به واسطه هر دو نوق سرمایهگذاران حقوقی و حقیقی ایفا می شود .با توجه به این
یافتهها در این شرایط وهمانین پژوهشهای م شابه خارجی نتیجه می شود که رفتار شنا سی در بازار سهام
ایران میتواند تأثیر به سزایی در شناسایی پول هوشمند داشته باشد .مطالعه این موضوق در بحث مالی رفتاری
قابل تحقیق و برر سی بی شتر ا ست .راهبردهای ورود پول هو شمند (راهبرد ورود و راهبرد ک سب بازده) با تأثیر
پذیرفتن از شاارایط خاص زمینه ای و شاارایط عام مداخله گر معرفی شاادند .معامله گران حرفه ای در خرید و
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فروش خود با دا شتن ا ستراتژی معامالتی ،ورود (خرید) و خروج (فروش) را در بازار سهام انجام می دهند .و با
بهره گیری از رفتار توده وار سرمایهگذاران که در نهایت منجر به افزایش حجم معامالت و قیمت می شود که از
پیامدهای خرد ورود پول هو شمند می با شد ،به بازده مورد انتظار خود د ست می یابند .در آخر پیامدهای ورود
پول هو شمند در دو سطح خرد و کالن بیان شدند،که افزایش نقدینگی و ارزش معامالت و تا حدودی شاخص
نیز از پیامدهای خرد می با شند و در سطح کالن منجر به تو سعه و گ سترش بازار می شود.در نتیجه یک بازار
گسترده و عمیق شرایط برای ورود شرکت های جدید و تامین مالی شرکت های پذیرفته شده از طریق افزایش
سرمایه را فراهم می کند ،زیرا در این شرایط ،ا ستقبال بی شتری برای شرکت در افزایش سرمایه ها از طریق
آورده نقدی صورت می گ یرد و منابع مالی مورد نیاز شرکت ها به سرعت تأمین می شود .خ صو صی سازی از
طریق بورس موجب رونق بازار شاااده و از این طریق به تجهیز منابع سااارمایه ای بیشاااتر کمک می کند .این
مو ضوق می تواند یک اقت صاد بانک محور را به بازار محور هدایت کند و موجب ر شد اقت صادی شود.بنابراین به
مدیران شرکت ها پی شنهاد می شود که از فر صت ورود پول هو شمند و به دنبال آن جذب نقدینگی در بازار به
منظور تامین مالی و اصالح ساختار مالی شرکت از طریق افزایش سرمایه استفاده نمایند ،که در نهایت منجر به
تو سعه شرکت ها به وا سطه سرعت در تکمیل و اجرای پروژه ها می شود .وبا توجه به یافته های پژوهش،به
سرمایه گذاران پی شنهاد می شود به هنگام سرمایه گذاری عالوه بر تجزیه و تحلیل عوامل بنیادی ،به شرایط
مداخله گر نیز اهمیت زیادی داشته باشند .به عنوان متال رفتار سرمایه گذاران حقیقی و میزان نقدینگی که از
طرف آنها به بازار وارد می شود و همانین ،رفتار حقوقی های بازار به هنگام عر ضه و تقا ضا از ابعاد مختلف با
توجه به روند حاکم بر بازار به صااورت دقیق بررساای نمایند .در زمان تصاامیم به خرید (فروش) با اسااتراتژی
معامالتی مشخص برای خود بر اساس راهبردهای ورود و کسب بازده پول هوشمند عمل نمایند.
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Abstract
The purpose of the present study is to present a smart money model in the Iranian stock market
given its conditions and structure, so that all individuals active in the capital market can act more
consciously and more professionally.The method based on this theory is based on data Which is
collected through regular interviews with experts and have been analyzed and its purpose, making a
theory that is honest and enlightening in the field under study. The statistical population includes
capital market experts and academic experts in the field of finance and investment. The sample
consisted of 12 semi-structured interviews with snowball sampling Open, axial and selective coding
was used to analyze the data. The results showed that the obtained model includes causal conditions
(macroeconomic factors, global market situation, country's political climate, industry and corporate
factors), context conditions (laws and regulations issued by the government and organization, trading
infrastructure).Intervening Conditions (Legal and Real Investor Behavior, Parallel Markets Behavior),
Entering smart money into Iranian stock market. Strategies conditions include (market entry strategy,
return strategy) and (micro and macro) as consequences were defined, which increased liquidity, the
value of transactions and to some extent the index are also micro-consequences and at the macro level
it leads to the development and expansion of the market.
Keywords: Smart Money,Traders, Iranian Stock Market, Grounded Theory
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