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چکيده
یکی از مهم ترین حوادث اقتصادی چند سال اخیر وقوع سقوط شدید بووس اوساق بهواداس
تهران دس دیماه  1392بوده است .با توجه به دیدگاه های متفاوت کاسشناسان و مودیران بووس
دس موسد عوامل مؤثر بر بروز حادثه مذکوس ،انجام مطالعاتی به منظوس شناسوایی و تییوین دلیول
این سقوط از اهمیت فراوانی برخوسداس است .از این سو ،مطالعه حاضر با اسوتفاده از مودلLPPL
به برسسی فرضیه شکل گیری حیاب دس بوس اوساق بهاداس تهران دس سوزهای منتهوی بوه سوقوط
پرداخته است .مدل  LPPLیکی از جدیدترین سوش هایی است کوه بورای توصویف پویواییهوای
قیمت دس طول یک حیاب داخلی و پیشبینی محتملترین زمان برای پایان یک حیاب یا تغییور
سژیم موسد استفاده قراس میگیرد .استفاده از این مدل ضمن تأیید وجود حیاب دس شواخ کول
بوس اوساق بهاداس تهران دس سوزهای منتهی به اواسط دیماه  ،1392سقوط (و یا تغییور سژیوم)
سوی داده دس تاسیخ مذکوس سا با دقت بالیی پیشبینی مویکنود .بور اسوا ایون نتوایج ،دیودگاه
گروهی از کاسشناسان که معتقدنود حادثوه سد داده دس دیمواه  1392صورفا ناشوی از بعیوی از
عوامل بیرونی مانند طرح گران کردن خوساک پتروشیمیها بوده است ،سد میشود.
طبقهبندي C53, G01, G17:JEL
واژههاي کليدي :بوس اوساق بهاداس تهران ،حیاب ،مدل LPPL

* .نویسنده مسئول ،شماسه تما 09105000336 :
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 -1مقدمه
سقوط بورس بوازاس بووس اوساق بهواداس تهوران دس اواسوط دیمواه  1392یکوی از
بحثبرانگیرترین موضوعات اقتصادی کشوس دس چند سوال اخیور و از مهومتورین میاحوث
مالی کشوس دس طول حیات بوس است .صرفنظر از آثاس و تیعات ایون اتفواق تعودادی از
کاسشناسان و صاحیان سهام دس اظهاسنظرهای خوود سوقوط بورس بوازاس دس آن تواسیخ سا
بهطوس عمده به عوامل محرک نشأت گرفته از خاسج بوس نسیت دادهاند ،انگشوت اتهوام
این گروه به طوس معمول به سمت مصوبه معروف افرایش قیمت خوساک پتروشیمیهوا دس
مجلس نشانه سفته است ،طرحی کوه دقیقوا دس هموان بحیوحوه سوقوط بوازاس بووس دس
مجلس مطرح شده بود و اندکی بعد از سقوط به تصویب سسید .ایون گوروه بوا تأکیود بور
عامل علی این طرح دس سقوط برس بوس از آن بهعنوان یکی از مقصرین اصولی وقوای
صوست گرفته دس بووس اوساق بهواداس تهوران یواد کوردهانود .1دس مقابول برخوی دیگور از
کاسشناسان ،مسئولن و همچنین طراحان ایون طورح بیشوتر بور عامول علوی حیواب دس
فروپاشی بازاس بوس تأکید کردهاند .به اعتقاد آنها بوس اوساق بهاداس تهران از مودتهوا
قیل از این تاسیخ دسگیر تشکیل حیاب بوده است و آنچه دس دیماه  1392اتفواق افتواد و
اثرات آن تا مدتها بعد ادامه داشته ،صرفا ناشی از انفجاس حیاب برسگی بوده است کوه دس
طول ماههای منتهی به این سخداد دس بازاس بوس دس حوال شوکلگیوری و تقویوت بووده
اسووت .2از ایوون سو از نظوور ایوون کاسشناسووان دس تمووام تحلیوولهووای انجووام شووده بوورای
 .1بهعنوان نمونه کاسشناسان بسیاسی از طریق سایتها و سوزنامههای مختلف دس باب آسیبشناسی سقوط برس
بوس دس دیماه  1392مقالتی نوشتهاند و بدون اشاسه به حیاب ،از دلیلی مانند افرایش نرد خوساک
پتروشیمیها ،سکود اقتصادی ،اشکالت مدیریتی مدیران بوس  ،شایعه تغییرات مدیران بازاس سرمایه ،اعالم
نردهای جدید بهره مالکانه ،انتشاس اوساق مشاسکت با سرسسید  6ماهه نرد  23دسصدی سالنه ،تصمیمات
سیاسی جناحها و متأثر شدن بوس از فیای سیاسی کشوس و ایجاد شایعاتی دس خصوص وقوع پولشویی دس
بوس  ...بهعنوان دلیل اصلی سقوط نام بردهاند؛ از جمله این مقالت میتوان به این مواسد اشاسه کرد .ایسنا
(کد خیر ،)92102212526 :ایسنا (کد خیر ،)93101508012 :دنیای اقتصاد (کد خیر ،)81381۴ :بوس
نیوز (کد خیر )1160۷۷ :و....
 .2از شاخ ترین افراد این گروه میتوان به احمد توکلی یکی از پیشنهاددهندگان اصلی طرح افرایش نرد خوساک
پتروشیمیها دس مجلس اشاسه کرد .توکلی دس نامهای که نخستین باس از طریق خیرگراسی فاس (کد خیر:
 )13930۴15001020منتشر شد ،ضمن سد نظرات تمام کاسشناسانی که افرایش قیمت پتروشیمی سا بهعنوان
دلیل علی سقوط معرفی نمودهاند  ،علت اصلی سقوط بوس سا انفجاس حیاب دانسته است .وی همچنین با ذکر
دلیلی نظرات برخی از کاسشناسان که صعود شاخ بوس دس ماههای منتهی به سقوط سا ناشی از عوامل
حقیقی و غیر حیاب میدانند سد کرده و بر عامل حیاب بهعنوان دلیل اصلی صعود شاخ بوس دس ماههای
قیل از سقوط تأکید نموده است .دس نقطه مقابل برخی از کاسشناسان با تشریح فیای حاکم بر بوس و
سهامداسان دس هنگام وقوع سقوط دلیل ذکرشده دس این نامه سا نادسست دانسته و آنها سا سد کردهاند .به
اعتقاد این دسته از کاسشناسان ،افرایش قیمت خوساک پتروشیمیها الیته به همراه برخی دیگر از عوامل نقش
اصلی و کلیدی سا دس وقوع سقوط دیماه  1392داشته است.
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آسیبشناسی و برسسی واقعیتهای سقوط دیمواه  1392بایود وضوعیت بوازاس و حیوابی
بودن آن قیل از سقوط نیر مدنظر قراس گیرد .پذیرش این دیدگاه نقش عوامل ذکور شوده
توسووط دیگوور کاسشناسووان سا دس بووروز حادثووه مووذکوس کمرن و م ویکنوود .ایوون میاحووث
انعکا دهنده اختالف نظر کاسشناسان پیرامون منشأ اصولی سوقوط بووس اوساق بهواداس
تهران دس دیماه  1392است .از سوی دیگر اینگونه اخوتاللهوای شودید بوازاس سورمایه
میتوانند عالوه بر گسترش نگرانیها و ایجاد سردسگمی شدید دس میوان سورمایهگوذاسان،
به ایجاد و گسترش نا اطمینانی سرمایهگذاسان نسیت به عملکرد بازاس و دسنهایت کواهش
اعتماد عمومی آنها نسیت به این نووع بازاسهوا منجور شوود؛ بوه هموین علوت دس طوول
دهههای اخیر مطالعات فراوانی به برسسی اختاللهای شدید بازاسهای مالی و مدلسوازی
سفتاس بازاس دس طول سژیمهای منتهی به سقوط پرداختهاند .این نوع مطالعات و تحلیولهوا
میتوانند عالوه بر شفافسازی مسئله و تییین آن ،به اسائوه ساهحولهوای مناسوب جهوت
مواجه بهتر با این نوع حوادث دس آینده کمک کند.
با توجه به اهمیت این مسئله و محدود بودن مطالعات انجامشده دس این باسه دس این
مطالعه با استفاده از یکی از جدیودترین دسوتاوسدهای عرصوه موالی بورای پویشبینوی و
مدلسازی حیابهای بوس اوساق بهاداس ،یعنی مدل  1LPPLو شاخههای آماسی مورتیط
با آن ،به برآوسد و برسسی وجود یا عدم وجود حیاب و پویشبینوی زموان سوقوط (تغییور
سژیم) بوس اوساق بهاداس تهران پرداخته شده است .2ادامه پژوهش حاضر بوه ایون شورح
است :بخش بعد به بیان مروسی بر سوند مطالعات صوست گرفته دس ایون حووزه اختصواص
یافته ،سپس گریدهای از میانی نظری و میاحث مرتیط با این شیوه اسائه خواهد شود و دس
ادامه آن ضمن برآوسد مدلها به تحلیل و اسزیابی نتایج بهدست آمده پرداخته میشوود و
دس بخش پایانی نتیجه و جم بندی میاحث مطروحه بیان خواهد شد.3

1. Log periodic power Law

 .2تمامی برنامههای موسد استفاده دس این مقاله توسط نگاسندگان مقاله دس محیط برنامهنویسی متلب و  Rنوشته
شده است که دس صوست دسخواست میتواند دس اختیاس محققان گرامی قراس گیرد.
 .3با توجه به محدودیت حجم مقاله میانی نظری مربوط به مدلهای  ،JLSلین و همکاسان ( )2009به همراه
مطالب مربوط به تکنیک تخمین همزمان ،تکنیکهای تخمین پاسامترهای خطی و سوشهای اعمال شده دس
بخش جستجوی بازهها ی زمانی تخمین مانند بوت استرپ ،همچنین مطالب و توضیحات مربوط به الگوسیتم
ژنتیک و شیوهها و تکنیکهای بهکاس سفته دیگر مانند لونیر  -ماسکوات ،داون هیل یا نلدس -مید سیمپلکس و
آنالیر طیفی لمب و  ...دس اینجا اسائه نشده است که میتوان برای آشنایی با این میاحث به مطالعات مربوطه
مراجعه کرد.
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 -3مروري بر پيشينه پژوهش
از زمان بحران مالی جهانی دس سوال  ،1929توالشهوای بسویاسی بورای توضویح و
تییین عوامل اساسی این نوع سخداد صوست گرفته است (کااتانو و یونیاموا.)563:2009 ،1
مجموعه این مطالعات ابتدا با مطالعه حیابهای بازاس مالی شروع شد .حیاب سا مویتووان
به طوس ساده به عنوان افرایش شدید و مستمر قیموت یوک داسایوی یوا طیوف وسویعی از
داساییها دانست که افرایش اولیه انتظاس افرایش آتی سا دس پی داشوته و توجوه خریوداسان
جدید (عموما سفتهبازان) سا به خود جلب خواهد کرد .2توسعه نظریه حیواب شوامل سوه
مرحلووه ،نظریووه حیووابهووای عقالیووی( 3بالنچوواسد و واتسووون ،)1982 ،۴نظریووه حیوواب
غیرعقالیی( 5دی لن  6و همکاسان  )1990و نظریوه پویواییهوای غیرخطوی ۷اسوت .دس
چاسچوب نظریه پویاییهای غیرخطوی سووسنته 8و همکواسانش مودلی سا بورای تشوخی
حیاب و زمان سقوط آن پیشنهاد دادهاند که با عنوان مدل جوهانسن ،لدویت 9و سووسنته
) (JLSشناخته میشود .ایون مودل پویواییهوای قیموت سا دس طوول یوک سژیوم حیواب
(تشخی حیاب) بهوسیله تحلیل سفتاسهای جمعی انسانها (علتهوای حیواب) توصویف
کرده و از این طریق قادس است محتملترین زمان سقوط دس وسای حیاب پیشبینویشوده
سا تخمین برند .دس این مدل حیابها بهجای توصیف بهوسیله سشود نموایی یوا انفجواسی
11
قیمتها بهوسیله یک سشد فوق نمایی 10که میتوان از آن با عنوان سشد فوق انفجواسی
نام برد ،توصیف میشوند .علت این سشد فوق نمایی قیموتهوا ،سفتواس سموهای و تقلیودی
معامله گران اختاللزا و سرمایهگذاسان عقالیی مجاوس آنهاسوت کوه بوه ایجواد بوازخوسد
مثیت قیمتگذاسی داسایی منجرشده و سیب سسیدن فرایند قیمتها به یک نقطه تکینی
زمان متناهی 12دس آینده نردیک میشود .سوش فوق که با عنوان مدل قاعده توانی تنواوب
1. Caetano,Yoneyama,2009

2. The New Palgrave Dictionary of Economics. Second Edition.2008
3. Rational bubble theory
4. Blanchard and Watson,1982
5. Irrational bubble theory
6. De Long, et al.
7. Nonlinear dynamics theory
8. Sornette
9. Ledoit
10. Super-exponential growth
11. Super-explosive
12. Finite-time singularity
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لگاسیتمی یا مدل  LPPLنیر شناخته میشود ،نخستین باس توسط سووسنته ،جوهانسون و
بوخواد 1دس سال  1996جهت برسسی حیابهای منتهی به سقوط سوال  198۷بازاسهوای
مالی ایالتمتحده معرفی شده است .مطالعات آنها وجود عالئم تنواوب لگواسیتمی سا دس
بازاسهای مالی موسدمطالعوه شناسوایی کورده اسوت کوه مویتوانود از طریوق یوک مودل
پیشنهادی مدلسازی شده و زمان سقوط تخمین زده شود .دس طول سالهوای بعود ایون
مدل با موفقیت دس موسد طیف گسوتردهای از حیوابهوای اقتصوادی دس بازاسهوای موالی
مختلف به کاس گرفته شده است که از آن جمله مویتووان بوه پویشبینوی موفقیوتآمیور
سقوط بازاس سهام چین دس سال ( 2009باستیانسن و همکاسان )2009 ،و انفجواس حیواب
قیمتی نفت 2دس سال  2008اشاسه کرد.
مریت مهم مدل  JLSنسیت به مدلهای دیگر ،پویشبینوی مسویر زموانی حیواب و
زمان انفجاس آن با استفاده از یک تخمین همزمان اسوت (بوری و جووزف.)288:2013 ،3
این ویژگی دس کناس آشکاستر شدن نقای سوشهای اقتصادسنجی سقیوب دس طوول چنود
سال اخیر (گوسکایناک ،)166:2008 ،۴سویب افورایش بویش از پویش میوران اهمیوت و
محیوبیت این مدل شده است؛ از ایون سو دس ایون مطالعوه نیور از مودل  JLSو مطالعوات
شکل گرفته مرتیط با آن برای مدلسازی و تحلیول سفتواس و ویژگویهوای آمواسی سوری
زمانی شاخ کل قیل از سقوط های سویداده دس اواسوط دیمواه  1392اسوتفاده شوده
است.
 -4مدل LPPL

 -1-4پویاییهاي قيمت
جوهانسن و همکاسان ( ،)2000مکانیسم محرک تغییرات قیمت دس طول یک حیاب
قیمتی سا میتنی بر انتظاسات عقالیی فرض کردهاند ،بدین معنا که قیموتهوای انتظواسی
باید تا حدی افرایش یابد که بتواند سیسک شناخته شده و یا سقوط سا جیران کند .شرط
ماستینگل فرمولبندی شده توسط آنها بهصوست  dp  k.p(t).h(t).dtاست که دس این
1. Bouchaud

 .2جرئیات بیشتر دس موسد این پیشبینی دس مطالعه سوسنته ،وودواسد و ژو ( )2009اسائه شده است.
3. Brée and Joseph, 2013
4. Gürkaynak, 2008
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سابطه  dpتغییر انتظاسی دس قیمت میباشد ،مشروط بر اینکه دس بوازه زموانی  dtسوقوط
سد ندهد؛  kنسیتی از قیمت است که دس طول سقوط انتظواس مویسود کواهش یابودp(t) .
قیمت دس زمان  tو ) h(tنیر نرد خطر 1است؛ بدین معنا که شانس وقوع سقوط دس واحود
زمانی بعدی سا با فرض عدم سخداد آن دس زمان فعلی انودازه مویگیورد .سابطوه بوال سا بوا
مرتب کردن و انتگرالگیری از آن میتوان بهصوست زیر نوشت:
()1

t

log p(t)  k  h(t )dt 
t0

همانطوس که این سابطه نشان میدهد برای بهدست آوسدن پویاییهای قیمت نیاز به
تعریف تاب نرد خطر اسوت کوه دس اداموه بوه نحووه اسوتخراج آن بور مینوای مطالعوات
جوهانسن و سوسنته اشاسه خواهد شد.

 -2-4مدلسازي رفتار دالل سهام در سطح خرد
ابتدا فرض میشود که هر معامله گر سوهام دس یکوی از دو وضوعیت خریود ( )+1یوا
فروش ( )-1قراس داسد؛ که بر اسا آن وضعیت معاملهگر  ،si،iمطابق سابطه زیور دس نظور
گرفته میشود (جوهانسن و همکاسان:)228:2000 ،
()2

) s j  i



)jN(i

si  sign(K

دس این سابطه  Kفاکتوس تقلیود اسوت N(i).مجموعوه همسوایگان معاملوهگور سوهام
میباشد که بر سفتاس وی تأثیر خواهند گذاشت σ ،میین گرایش به سفتاس منحصربهفرد دس
میان تمامی معاملهگرها و  εiنیر داسای توزی نرمال با میانگین صفر و واسیانس یک است.
دس طول حیاب مقداس  Kشروع به افرایش میکند تا اینکه به مقداس بحرانی  KCبرسد .دس
سادهترین حالت افرایش مقداس ) KC- K(tخود وابسته بوه  tC-tخواهود بوود .الیتوه زموان
متناظر با  KCزمان قطعی سقوط نیست ،بلکه سقوط دس هر سطحی از  Kمحتمل اسوت،
گرچه دس مقادیر کوچک  Kاحتموال آن ضوعیفتور اسوت .دس علووم طییعوی ایون سفتواس
بهعنوان پدیده بحرانی 2شناخته میشود .مشخصه یک پدیده بحرانی وجود قانون نموایی
است که دس آن قابلیت آسیبپذیری به سومت بینهایوت مویسود .بوا فورض ایونکوه هور
معاملهگر سهام داسای چهاس همسایه است که دس یک شیکه منظم دوبعدی مرتب شدهاند
1. Hazard rate
2. Critical phenomenon
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قابلیت آسیبپذیری سیستم با نردیک شدن به زمان بحرانی  Kcسا مویتووان بوهصووست
تقرییی زیر دس نظر گرفت:
  B(Kc  K)

() 3
که دس آن 0    1و  0  Bمیباشد .بور اسوا سابطوه ( )3و بوا دس نظور گورفتن
برخی فروض ،فرآیند تقلیدی اشاسه شده سا از طریق تعریف نرد خطر سقوط که دس طول
زمووان تکاموول مووییابوود موویتوووان بووهصوووست زیوور موودلسووازی کوورد (جوهانسوون و
همکاسان:)230:2000،
h(t)  B(t c  t)

() ۴
که  Bیک مقداس ثابت مثیت و  tcنیر نقطه بحرانی بوده که محتملترین زمان بورای
′

حیاب قیمتی اسوت .تووان سابطوه فووق از سابطوه   (  1)1

سد دادن سقوط و مر
بهدست میآید که دس آن  تعداد معامله گران سهام دس یک شیکه نمونه اسوت و شورط
 2    بوورای آن صووادق اسووت .بووا جووایگووذاسی سابطووه ( )۴دس سابطووه ( ،)1معادلووه
پویاییهای قیمت بهدست میآید:
()5

t
kB 
)1 
(t

t
c
 t0
1   



log p(t)  k  B(t c  t )  dt  
t
0



kB

(t c  t)1  (t c  t0)1
1 

با جایگذاسی عیاست لگاسیتم گیری قیمت دس نقاط مرزی  t=tcدس سابطه بال ،عیواست
زیر بهدست میآید:
()6





kB
(t c  t)1  A  B(t c  t)
1 

log p(t)  log p(t c ) 

که دس آن )  B   B (1 ) ، A  log p(t cو    1 هستند .بورای وسود نوسوانات
تناوب لگاسیتمی به تاب سشد نیاز به شکل متفاوتی از ساختاس اتصال معاملهگران سهام به
یکدیگر با استفاده از ساختاس سلسله مراتیی 1دس شیکه است .دس دنیای واقعوی ایون سوش
برای توصیف بازاس صحیحتر است ،زیرا عوامل مختلف دس بازاس ،مقادیر متفاوتی از سوهام سا
دس اختیاس داسند و تصمیمات آنها دس خرید و فروش توأثیرات متفواوتی بور بوازاس خواهود

1. Hierarchical structure
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داشت .دس این حالت عمومیترین شوکل معادلوه توصویفکننوده قابلیوت آسویبپوذیری
مجموعهای از جمالت همانند سابطه ( )3با توان مختلط هستند:
()۷

  Re A0(Kc  K)  A1(Kc  K)i 





) A0 (Kc  K)  A1 (Kc  K) cos( log(Kc  K)  

دس سابطه فوق  REنشاندهنده بخش حقیقی عیاست مختلط میباشد .بر اسا
سابطه نرد خطر بهصوست زیر خواهد بود:
() 8




ایون

h(t)  Re  B0(t c  t)   B1(t c  t) i 


) B0 (t c  t)  B1 (t c  t)  cos( log(t c  t)  

با جایگذاسی سابطه بال دس سابطه ( )1مسیر تکاملی قیمت قیل از سقوط بوهصووست
زیر بهدست میآید:

( ) 9



k
)B0(t c  t)  B1 (t c  t)  cos(log(t c  t)  


log(p(t))  log(p(t0)) 

 -3-4تخمين مدل LPPL
یکی از پیچیدگیهوای اسوتفاده از مودل قاعوده تووانی تنواوب لگواسیتمی تخموین
پاسامترهای آن است ،بهگونهای که برازش این مدل کاس چندان ساده و سرساسوتی نیسوت
(گراسکین و فانتازینی ،3۷6:2013 ،1پله .)16:2012 2جوهانسن و همکاسان ( )2000نیر
عنوان کردهاند وجود دادههای نویری ،نمونههای نسیتا کوچک و تعداد زیواد پاسامترهوایی
که باید تخمین زده شوند تخمین مدل سا نسیتا مشکل میکند .بوه هموین دلیول آنهوا
سوش بهینهسازی غیرخطی دومرحلهای سا پیشنهاد دادهاند که دس مرحله اول بوا اسوتفاده
از الگوسیتم جستجوی ممنوعه 3مقادیر اولیه برای پاسامترها استخراج مویشوود و دس گوام
دوم با استفاده از الگووسیتم حوداقل مربعوات غیرخطوی لوونیر مواسکواست تخمینوی از
پاسامترهای مدل بهدست میآید .فانتازینی ( )2010نیر سوش  MLدو و سه مرحلهای (به
کمک ماکریمم لکلیهود) سا برای تخمین پاسامترهای یک آنتی حیاب به کاس بورده اسوت.
سوش دو مرحلهای بهینهسازی غیرخطی شامل یک مرحله خطی و یک مرحله غیرخطوی
1. Geraskin and Fantazzini, 2013
2. Pele, 2012
3. Taboo Search algorithm
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است .همزمان با تخموین پاسامترهوای خطوی پاسامترهوای غیرخطوی از حوداقل نموودن
مجموع مربعات باقیماندهها  SSEمیتنی بر تاب هدف ( )10بهدست میآیند:
N

()10

)min F()   (y (t i )  yˆ  (t i ))2 ,   (t c , , , z
i



دس سابطه فوق  θبرداس پاسامترهای غیرخطی و )  y (t iتاب دسبرداسنده آن دس زمان  tو
) F(θتاب هدفی که مطابق مدل باید حداقل شود میباشد ،مجموع مربعات باقیماندههوا،
) ،F(θشکلی کامال محدب نداسد و داسای چندین مینیمم محلی با مقادیر نسویتا کوچوک
میباشد .جاکوبسن ( )2009و کروپکا و کرزینیوسکی ،)2013( 1با اسائه شییهسازیهوایی
نشان دادهاند که تالش برای پیدا کردن مینیمم تاب هدف فوق با اسوتفاده از سوشهوای
مرسوم مانند شیه نیوتن و یا دان هیل سیمپلکس متد ،سیب گیر افتادن دس مینیممهای
محلی خواهد شد .به همین دلیل دس طول دهه گذشته شیوههای گوناگونی برای تخمین
پاسامترهای این مدل پیشنهاد شده است که از آن جمله میتوان به سوشهوای الگووسیتم
جستجوی ممنوعه ،الگوسیتم ژنتیک ،الگوسیتم شییهسازی تیرید 2و ...اشاسه کورد .دس ایون
مطالعه برای تخمین مقادیر پاسامترهای خطی از سوش جوهانسن و همکاسان و همچنوین
برای تخمین پاسامترهای غیرخطی بهصوست همزمان از سوش الگوسیتم ژنتیک هییریودی
استفاده شده است.
 -5تعریف سقوط و مشخص نمودن حباب
 -1-5تعریف زنجيره نزول و -drawdowns
جوهانسن دس مطالعه خود با اشاسه به اشوکالت تعریوف سواده زنجیوره نورول ،آن سا
به صوست «کاهش نسیی دس قیمت ها از یک ماکریمم محلی توا مینویمم محلوی دیگور بوا
صرفنظر کوردن از افورایش قیموتهوا (نسویی یوا مطلوق) بوا انودازه «  » دس میوان دو
موواکریمم» تعریووف موویکنوود (جوهانسوون .)158:2003 ،وی ایوون زنجیووره نوورول سا
 -drawdownsیا زنجیره نرول دانهدسشت و  سا حد آستانه ایون زنجیوره نورول نامیوده
است .برای بهدست آوسدن زنجیرههای صعود 3نیر از این سوش و بوا صورفنظور کوردن از
1. Kuropka, Korzeniowski,2013
2. Simulated Annealing
3. Drawup
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کاهش قیمتها به اندازه "  " استفاده میشود  .نیر بهصوست ضرییی از نوسوانات )(σ

به شکل زیر است( :جوهانسن و سوسنته:)6:2008 ،
n

()11

  N 1 (ri 1  E[r])2
i 1

که  rبازده لگاسیتمی شاخ موسد مطالعه است .دس شکل ( )1و ( )2نتایج حاصول از
اعمال این تعریف از دساودان بهترتیب به ازای  ε=σو  ε=3σبر سوی نمووداس شواخ کول
نشان داده شده است ،برای نموایش بهتور عملکورد ایون تعریوف از دساودان ،نموداسهوای
مربوطه فقط برای بازه زمانی ( 1392/03/25توا  )1393/0۴/11کوه دس مجمووع شوامل
 256داده میباشد ترسیم شدهاند (مقداس  σبر مینای داده های فاصوله زموانی 13۷6/۷/6
تا  0/0058 ،1393/8/21بهدست آمده است) .همانطووس کوه مقایسوه دو نمووداس نشوان
میدهد ،اعمال این تعریف از دساودان سیب حذف نوسانات جرئی از محاسیات مربوط بوه
دساودانها و سقوطها میشود و به تمایر سوقوطهوای بورس از دیگور سوقوطهوا کموک
میکند .همچنین با توجه به اینکه به نظر میسسد بوس اوساق بهاداس تهران دس مواجهوه
با سقوطها سوند کاهشی متعادلتری سا طی میکند ،بنابراین برای تمایر سقوطها باید دس
محاسیات مربوط به دساودان از حد آستانه بالتری استفاده کرد .بهعنوان نمونه همانطوس
که از نموداس ( )2مشخ است حتی با اعمال تعریف  ε=3σنیر نقطوه سوقوط و زنجیوره
نرول شروع شده از  16دیماه  1392چندان سقوط جدی و برسگی دس مقایسه بوا دیگور
سقوط های همان بازه زمانی به حساب نمیآید ،اما با افرایش حد آستانه  εبوه مقوادیری
بالتر از  ،5σزنجیره نرول متناظر با این سقوط بهتدسیج افرایش یافتوه و ایون سوقوط دس
جایگاه بالتری دس مقایسه با دیگر سقوطها قراس میگیرد ،بهگونهای که مطوابق بوا نتوایج
جدول ( )1به ازای مقداس حد آستانه  ε=10σسقوط  1392/10/15با کاهش  21دسصود
دس طول  116سوز دس ستیه سوم قراس گرفته است .همچنوین بوه ازای هموین مقوداس حود
آستانه ،برس ترین کاهش مربوط بوه سوقوط ،تواسیخ  138۷/۴/25مویباشود کوه دس آن
شاخ کل بوس اوساق بهاداس تهران دس طی  163سوز حودود  38دسصود کواهش یافتوه
است.
نکته ای که باید به آن توجه داشت تغییور شواخ اصولی بووس تهوران از آذسمواه
 138۷است که این مسئله باید دس هنگام انجام هور نووع مطالعوهای مورتیط بوا شواخ
مدنظر قراس گیرد .با این حال از آنجایی که هدف بخش های ابتدایی این مطالعه استخراج
ویژگی های آماسی شاخ کل از طریق مفهوم زنجیره نرول است (کوه بوه صووست تغییور
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10۷

مقداس شاخ دس بازه های زمانی متفاوت تعریف میشود) سعی شده است تا حود امکوان
بازه زمانی قیل از سقوط افرایش یابد تا ضمن افرایش داده ها برای تخموین بهتور امکوان
مطالعه و مقایسه مناسبتر ویژگیهای شاخ دس طول کل حیات بوس فراهم آید.

شکل  .1نحوه انتخاب زنجيرههاي نزول با استفاده از روش  -drawdownsجوهانسن ()2003
براي شاخص بورس اوراق بهادار تهران به ازاي ε=σ

شکل  .2نحوه انتخاب زنجيرههاي نزول با استفاده از روش  -drawdownsجوهانسن ()2003
براي شاخص بورس اوراق بهادار تهران به ازاي ε=3σ
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جدول  .1مقدار و تاریخ بزرگترین زنجيرههاي نزول بورس اوراق بهادار تهران در بازه مورد
مطالعه با استفاده از روش  ε-drawdownsپيشنهادشده بهوسيله جوهانسن ( )2003به ازاي
ε=10σ

تاریخ ابتدا و انتها

تعداد روز

مقدار کاهش

مقدار اوليه

1

138۷/۴/25-1388/1/9

163

-0/38۴16

1291۷/96

2

1383/5/1۴-138۴/8/30

318

-0/29۴8۷

13882

3

1392/10/15-1393/۴/9

116

-0/21۴0۷

89500/6

۴

1388/8/18-1388/10/8

32

-0/11151

12581/5

5

1390/1/2۷-1390/۴/6

۴9

-0/09۴۷۴

266۷5/9

 -2-5توزیع دراودانها و شناسایی سقوطها
از نظر سوسنته و جوهانسن ،سقوطها سخدادهای نادس و حدی دس بازاس مالی هسوتند،
نتایج مطالعات تجربی آنها بر سوی سریهای زمانی بازاس سهام ،بوازاس اوساق قرضوه ،بوازاس
اسز خاسجی و بازاس طال نشان مویدهود کوه قسومت برسگوی از دساودانهوا دس هرکودام از
سریهای زمانی مذکوس به شیوه مناسیی توسط تاب توزی نمایی کشیده 1که مکمل تاب
توزی تجمعی واییل 2است مدل خواهند شد .تواب توزیو واییول بوهصووست سابطوه زیور
میباشد:
()12

 x z 1 
x
f (x)  z 
exp{( )z },for x  0

 z 




که دس آن  zپاسامتر شیب و  λو  xبهترتیب پاسامتر مقیا و متغیر مستقل هسوتند.
با انتگرالگیری از سابطه فوق و کم کردن آن از یک ،توزی نمایی کشیده بوهصووست زیور
بهدست خواهد آمد:
()13

x
} F(x)  exp{( ) z

است .بوه ازای z<1توزیو

دس عیاست فوق  zتا حدودی تعیین کننده تحدب منحنی
فوق توزی نمایی کشیده نامیده میشود و دنیاله آن دس ایون حالوت مسوطحتور از توزیو

1. Stretched exponential function
2. Weibull
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نمایی خواهد بوود .جوهانسون و سووسنته بوا مطالعوه توزیو نموایی کشویده فووق بورای
دساودانهای سریهای موسد برسسی ،نشان دادهاند که دساودانهای برس منفوی حاصول از
سقوطها ،قابل برونیابی بهوسیله تاب نمایی کشویده نیسوتند ،از نظور آنهوا سوقوطهوا
حاصل جمعیت متفاوت از دساودانها بوا توزیو متفواوت دیگوری هسوتند (جوهانسون و
سوسنته.)2008 ،
دس شکل ( )3و ( )۴توزی تجمعی زنجیرههای نرول شاخ کل بوس اوساق بهواداس
تهران بهترتیب به ازای ( )ε=σو ( )ε=3σبه همراه منحنیهای برازش شده بر آنها (کوه
با سوش حداقل مربعات غیرخطی و بر مینای الگوسیتم لونیر  -ماسکواست 1بهدست آمده
است) ترسیم شدهاند .همانطوس که شکل ( )3نشان میدهد به ازای  ε=σتقرییوا تموامی
نقاط توزی تجمعی بر سوی منحنی برازش شده قراس مویگیرنود و داده دوسافتواده وجوود
نداسد ،اما با افرایش  ،εدس شکل ( ،)۴نقاط مربوط به سقوطها بهتدسیج از منحنی بورازش
شده فاصله میگیرند بهگونهای که میتوان آنها سا بهصوست دادههای دوسافتواده دس نظور
گرفت .همچنین مقایسه ضرایب تعیین حاصول از بورازش دو نمووداس کوه دس جودول ()2
اسائه شده است نشان میدهد که با افرایش  εمقوداس  R 2و  R 2تعودیل شوده بوه شوکل
محسوسی کاهش یافتهاند که مؤید نتایج شهودی قیلی است.

 -3-5انتخاب نقطه سقوط و نقطه شروع حباب

اگرچه همان طوس که جدول ( )2نشان میدهد افرایش مقداس حد آستانه  εمیتوانود
سقوطها سا دس شاخ هایی همانند شاخ بوس اوساق بهاداس تهران متموایر کنود ،ولوی
برخی از مطالعات برای تعریف و تمایر نقاط سقوط از شیوههای دیگری استفاده کردهاند؛
جاکوبسن ( ،)2009دس مطالعه خود بوه جوای اسوتفاده از تعریوف جوهانسون و سووسنته
سقوط سا بهعنوان مشاهدهای دس کوانتیل  99/5دسصد تعریوف مویکنود ،ایون تعریوف از
سقوط اغلب با دساودانهای بیشوتر از ده دسصود مورتیط اسوت (جاکوبسون.)1۷:2009 ،
همچنین ،بری و جوزف ( ،)2013برای انتخاب نقاط سقوط دس کناس توجه به ویژگیهوای
شاخ بعد از سقوط ،برخی دیگر از ویژگیهای سری زمانی شواخ قیول از سوقوط سا
نیر مدنظر قراس میدهند .آن ها سقوط سا به صوست افت مقوداس شواخ از یوک مواکریمم
1. Levenberg-Marquardt algorithm

110

تحقيقات اقتصادي  /دورهي  ،54شمارهي  ،1بهار 1398

محلی منتخب تعریف میکنند .ویژگی مهم این ماکریمم محلی ،بیشتر بودن مقداس آن از
مقداس شاخ دس  262سوز قیل (با فرض وجود  262سوز تجاسی دس یک سال) است.

شکل  .3لگاریتم طبيعی توزیع تجمعی زنجيرههاي نزول بورس اوراق بهادار تهران به ازاي
 ε=σبه همراه نمودار توزیع نمایی کشيدهي برازش شده بر آن (روش لونبرگ-مارکوات)

شکل  .4لگاریتم طبيعی توزیع تجمعی زنجيرههاي نزول بورس اوراق بهادار تهران به ازاي
 ε=3σبه همراه نمودار توزیع نمایی کشيدهي برازش شده بر آن (روش لونبرگ-مارکوات)
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جدول  .2تخمين رابطه توزیع نمایی کشيده براي زنجيرههاي نزول شاخص کل بورس اوراق
بهادار
log(N(D))  log(a)  b | D |z
)R2 (R2adj

z

b

)Log(a

ε

(6/1۷)6/10 ،6/25( 12/28)12/05 ،12/51( 0/۴68)0/۴53 ،0/۴82( 0/99۷)0/99۷

σ

(5/81)۴/۴3 ،۷/18( 8/5۷۷)۷/۷88 ،9/366( 0/3۷9)0/223 ،0/53۴( 0/93۴)0/931

3σ

 داخل پرانتر فاصله اعتماد  95دسصد. تخمین به سوش حداقل مربعات غیرخطی و با استفاده از الگوسیتم لونیر -ماسکواست انجام شده است. پاسامتر اضافی  aبرای تعدیل برازش نسیت به اندازه ستیه دس تخمین واسد شده است (جاکوبسن،)2009

همچنین دساودان مرتیط با این سقوط برای کاهش  25دسصد نسیت به مقداس اولیوه
به  60سوز کاسی زمان نیاز خواهد داشت (بوری و جووزف .)292:2013 ،ایون تعریوف دس
مطالعات دیگر نیر موسد استناد قراس گرفتوه اسوت (سوردا و همکواسان )2010( 1و چون و
هی .))2013( 2دس این مطالعه نیر از تعریف پیشونهاد شوده موذکوس بوا انودکی تغییورات
استفاده شده و نتایج آن با نتایج دیگر مطالعات مقایسه شدهاست.
دس صوست اعمال شرط اول برای مشخ کردن نقاط سقوط به هموراه حیوابهوای
قیوول آن دس سووری زمووانی بوووس اوساق بهوواداس تهووران تنهووا سووه نقطووه (،1383/5/1۴
 138۷/۴/25و  )1392/10/15واجد شرط مذکوس خواهند بود کوه بوا عالموت سوتاسه دس
شکل ( )5مشخ شدهاند (همانطوس که جدول ( )1نشان میدهد این سه نقطوه مطوابق
با مجموعه مطالعات سوسنته و جوهانسن نیر بهعنوان نقاط سقوط انتخاب میشووند)؛ اموا
برای این سه نقطه نیر دس بازه زمانی  60سوز مقداس افت شاخ بهترتیب به حودود 13،8
و  1۴دسصد خواهد سسید؛ بنابراین عمال شروط بعدی برای هیچکدام از این نقواط برقوراس
نیست .بری و جوزف ( ،)2013دس مطالعه خود برای برطورف کوردن عودم تطوابق کامول
نقاط سقوط بهدست آمده میتنی بر این تعریف با نقاط سوقوط انتخواب شوده بوهصووست
شهودی توسط سوسنته و جوهانسن ( )2001که دس یک موسد اتفاق افتواده اسوت ،امکوان
تغییر معیاسها سا موسد برسسی قراس میدهند که اتخاذ این شیوه سیب خروج برخی دیگور
1. Sarda et al., 2010
2. Chen and He, 2013
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از نقاط سقوط از نمونه بهدست آمده خواهد شد .آنها دس ادامه با برسسی ویژگیهای این
نقطه ،آن سا نیر برخالف مطالعه سوسنته و جوهانسن ( )2001بهعنووان نقطوه سوقوط دس
نظر گرفته و دس مدل خود واسد میکنند .دس این مطالعه نیر به نظر میسسد از آنجایی کوه
هیچکدام از سقوط های بوس اوساق بهاداس تهران کاهش شدید بوالی  25دسصودی سا دس
فاصله زمانی  60سوز طی نکردهاند ،دس گام نخست باید این معیواس سا متناسوب بوا بووس
اوساق بهاداس تهران تعدیل نمود.

شکل  .5نمودار سري زمانی شاخص کل در بازه مطالعاتی به همراه محتملترین نقاط شروع
حباب (نقاط مربعی شکل) و سقوط بر مبناي مطالعات این حوزه

دس حقیقت نگاهی به هر دو شاخ کول بووس اوساق بهواداس تهوران و  HSIنشوان
میدهد که بوس اوساق بهاداس تهران سوند کاهش متعادلتری سا پس از هر سقوط داشوته
و مدتزمان زیادی برای کاهش نیاز داسد؛ دسحوالی کوه دس مقایسوه بوا آن شواخ HSI
کاهش های نسیتا شدیدتری سا دس هر سقوط تجربه کورده اسوت ،بوه طووسی کوه مقوداس
کاهش این شاخ برای برخی از سقوطها به  60دسصد هم (نسیت به مقوداس اولیوه) دس
بازه زمانی تعریف شده سسیده است ،بنابراین استفاده از معیاسهای به کاس سفته توسط این
محققان شاید برای بوس اوساق بهاداس تهران چندان دسست نیاشد.
دس شکل ( )6نموداس پراکندگی حداکثر مقداس کواهش (بوه نسویت مقوداس اولیوه) دس
مقابل مدت زمان هر سقوط (حداکثر دس بازه  60سوز) ترسیم شده است .همانطوس کوه از
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این شکل مشخ است نقطه سوم ( 16دیماه  )1392سا میتوان بهعنوان محتملتورین
و بحرانیترین نقطه نسیت به دو نقطه دیگر بورای ترکیودن حیواب بووس اوساق بهواداس
تهران دس نظر گرفت .مقوداس شواخ دس سوز کواسی قیول از ایون تواسیخ بوالترین مقوداس
شاخ بوس اوساق بهاداس تهران دس طول دوسان حیوات خوود بووده ،اموا دس ایون سوز بوا
کاهش  0/16دسصدی مقداس آن از  89500به  89355سسیده است .این افت دس سوزهوای
پس از آن نیر دوباسه تکراس شده است ،به گونهای که تنها چهواس سوز پوس از آن یعنوی دس
تاسیخ  1392/10/22مقداس شاخ کل با کواهش شودید  2/۷2دسصودی از  8۷۷92بوه
 85۴0۴سسیده و بوس تهران یکی از بدترین سوزهای تاسیخ خود سا پشوت سور گذاشوته
است .شدت این کاهش به حدی بوده است که هنوز هم از کواهش اواسوط دیمواه و بوه
خصوص این سوز با عنوان یکشنیه سیاه یاد میشود.

شکل  .6کاهش (به نسبت مقدار اوليه) در مقابل تعداد حداکثر روزهاي کاهش (در محدوده 60
روز) فقط براي هر سه نقطه کاهش بزرگ سالهاي  1387 ،1383و 1392
بر مینای مطالعات جوزف و بری ( )2013و جوهانسن و سوسنته (.)2008

همانطوس که دس بخشهای قیل نیر ذکر شد برخوی از کاسشناسوان دس تحلیولهوای
خود حوادث سویداده دس نیمه دوم دیماه  1392سا به عواملی همانند مطرحشدن طورح
افرایش قیمت خوساک واحدهای پتروشویمی دس مجلوس ،اعوالم نورد هوای جدیود بهوره
مالکانه ،انتشاس اوساق مشاسکت با سرسسوید  6ماهوه نورد  23دسصودی سوالنه و...نسویت
میدهند؛ اما این دلیل تنها به سقوط اشواسه داسنود و دلیول کوافی بورای توجیوه سونود
صعودی بوس بهصوست (فوق) نمایی دس طول سوزهای کاسی منتهی به زمانهای سوقوط
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توسط محققان اسائه نشده است .نگاهی به نموداس شاخ کل بوس نشان مویدهود کوه
مقداس شاخ حتی دس  60سوز کاسی منتهی به زمان سقوط بیش از  33دسصود افورایش
یافته است .این آماس حتی برای یک سال قیل از آن سقم بسیاس بالی  1۴0دسصد سا نشان
میدهد ،امری که به نظر میسسد نمیتوان آن سا تنها به افرایش سودآوسی شورکتهوای
موجود دس بوس و یا تغییر انتظاسات مربوط به سشد اقتصوادی آینوده کشووس دس آن بوازه
زمانی نسیت داد.1
از سوی دیگر سری زمانی شاخ بوس دس زمانهای منتهوی بوه سوقوط از خوود
عالئم تناوب لگاسیتمی نشان میدهد .سوند افورایش (نموایی) شودت گرفتوه دس مواههوای
منتهی به زمان افت که به سقوطهای پویدسپوی دس اواسوط دیمواه و پوس از آن منجور
میشود ،میتواند نشانگر شکلگیری حیاب داخلی برس دس سوزهای قیل از سقوط باشد.
دس حقیقت وجود عالئم آشوکاس از حیواب داخلوی هشوداسی از زموان ترکیودن حیواب سا
میدهد ،اما این امر از سوی کاسشناسان و مدیران بوسسی دس آن مقط موسد توجوه قوراس
نگرفته است ،لذا با وجود شواهد قوی از عالئوم فووق نموایی هموراه بوا نوسوانات تنواوب
لگاسیتمی دس سری زمانی بوس دس سوزهای منتهی به سقوط ،دس اداموه وجوود حیواب بوا
استفاده از مدل  LPPLبرسسی میشود؛ اما قیل آن نیاز بوه تعیوین نقطوه شوروع سوری
زمانی موسد برسسی است.
عالوه بر نقطه پایان که دس بال به آن اشاسه شد ،انتخاب نقطه شروع نیر دس مطالعات
مختلف موسد بحث بوده است .دس برخی از مطالعات به طوس شوهودی نقطوهای کوه دس آن
نخستین عالئم تناوب لگاسیتمی مشاهده میشود بهعنوان نقطه شروع انتخاب شده اسوت
(جاکوبسن .)2009 ،برخی از مطالعات نیر سونود الگووسیتمی یوا تکنیکویتوری دس پویش
گرفتهاند و نقطه مینیمم مطلق بین دو نقطه سقوط و یا پوایینتورین نقطوه بعود از یوک
سقوط بهطوسی که از آن نقطه سوند بوس صعودی مویشوود سا بوهعنووان نقطوه شوروع
حیاب تعریف کردهاند (بری و جوزف)2013 ،؛ جوهانسن و سووسنته ( )2001نیور از ایون
ساهکاس الیته با اندکی تفاوت برای انتخاب نقاط شروع استفاده کردهاند ،بدین صووست کوه
آنها دس برخی از مواسد به جابهجایی از نقاط منتخب معتقد بودهاند ،چرا کوه بوه اعتقواد
 .1مطابق با گراسشات اسائه شده توسط بانک مرکری ،سشد اقتصادی کشوس دس سالهای  1391و  1392بهترتیب
برابر با  -6/6و  -1/9دسصد بوده است .همچنین برای این دو سال سشد شاخ تولید کاسگاههای برس
صنعتی (کاسگاههای داسای  100کاسگر و بیشتر) نیر بهترتیب  -8/3و  -۴/0دسصد بوده است (نماگرهای
اقتصادی بانک مرکری شماسه .)80

بررسی و مدلسازي سقوط بزرگ بورس اوراق بهادار تهران...

115

آنها بازاس دس این نقاط سوند عادی خود سا داشته و حیاب بعدی هنوز شروع نشوده بووده
است .دس این مطالعه نیر نقطه شروع شکلگیری حیاب با اعمال هر دو تعریف اسائه شوده
فوق انتخاب میشود .بر این اسا دس شکل ( )5دو نقطه حائر این شرایط با عالمت مرب
نشان داده شدهاند .همانطوس که دس این شکل به سوشنی مشوخ اسوت ،اگرچوه نقطوه
مرب اول پایینترین نقطه بین دو سقوط احتمالی است ،اموا دس فاصوله بوین دو عالموت
مرب بازاس سوند عادی خود سا داسد و فاقد حیواب اسوت؛ از سووی دیگور نخسوتین عالئوم
تناوب لگاسیتمی دس شاخ کل بوس نیر بعد از نقطه مرب دوم ( )1391/5/18مشاهده
میشود ،بنابراین این نقطه بهعنوان نقطه شروع انتخاب شده است .فاصله زمانی بهدسوت
آمده با توجه به نقطه شروع و پایان انتخابی ،مجموع شرطهای تجربی لزم برای صوحت
اعمال مدلسازی ( LPPLمانند حداقل وجود دو نقطوه مواکریمم یوا مینویمم) سا توأمین
میکند.

 -4-5تشخيص حباب
استفاده از مفاهیم و مدل ذکر شده برای تشخی حیواب و تخموین محتمولتورین
زمان برای سقوط یا تغییر سژیم مستلرم بهکاسگیری شیوههایی بورای تخموین ضورایب و
آزمون پایداسی آنهاست .یکی از ساهکاسها دس این زمینه نمونهبرداسی فواصل زمانی بسیاس
و همچنین استفاده از تکنیک بوت استرپ 1برای بهدست آوسدن یک پیشبینی احتموالی
از فاصله زمانی که دس آن حیاب پایان میپذیرد و سژیم موالی تغییور مویکنود ،مویباشود
(جیان و همکاسان ،)2010 ،2که دس این مطالعه نیر از این شویوه اسوتفاده شوده اسوت.
بوودین منظوووس بووازههووای زمووانی از توواسیخ  1391/5/18تووا توواسیخ پایووان -1392/5/30
 1392/10/1۴و هوومچنووین بووازههووای زمووانی از توواسیخهووای شووروع -1391/5/18
 1391/10/18تا تاسیخ  1392/10/9با گام حرکتی دو سوز انتخاب میشوند.
همزمان با این شیوه برای برسسی دقیقتور نوسوانات تنواوب لگواسیتمی دس شواخ
موسد مطالعه میتوان از تکنیک آنالیر طیفی لمب 3برای سویگنال باقیمانوده سونودزدایی
شده (سویکرد سوند زدایی پاسامتریک )۴استفاده کرد .تحلیل لمب هماننود تیودیل فوسیوه
یک تحلیل طیفی بر مینای برازش تواب سینوسی بر دادههوای نمونوه از طریوق حوداقل
1. Bootstrap
2. Jiang et al., 2010
3. Lomb spectral analysis
4. Parametric detrending approach
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مربعات است که برای دادههایی که بهصوست غیریکنواخت نمونهبرداسی 1شدهاند طراحوی
شده است .این تحلیل همچنین اجازه خواهد داد تا سوطح معنواداسی فرکوانس زاویوهای
تناوب لگاسیتمی استخراج شده موسد اسزیابی قراس گیرد .سونود قاعوده نموایی نیور مطوابق
سابطه زیر از دادهها حذف میشود (ژو و سوسنته.)11:2009،2
s(t)  [ln(p(t))  A] / (t  t c )z
()1۴
که دس آن ) p(tقیمت A ،و  zمقادیر ثابت و  tcزمان بحرانی پایان سژیم است .سوشن
است که با حذف سوند باید فرکانس زاویه ای متناظر با حداکثر توان دس دوسه نگواس لموب
با فرکانس زاویه ای تخمین زده شده از معادله  LPPLمطابقت داشته باشد .هم چنوین دس
چند سال اخیر لین و همکاسان )2013 ،2009( 3مدلی سا بورای حیوابهوای بوازاس موالی
پیشنهاد دادهاند که بر مینای آن باقیمانودههوای حاصول از بورازش مودل  LPPLاز یوک
فرایند بازگشت به میانگین اوسنشتاین -اولنیک ۴پیروی میکنند.
 -6تخمين مدل
برای تخمین پاسامترهای خطی مدل  LPPLاز سوش پیشنهاد شده توسط جوهانسن
و همکاسان ( )2000استفاده شده است .پاسامترهای غیرخطی نیر بوه طووس هومزموان بوا
استفاده از الگوسیتم ژنتیک تخمین زده شدهاند .برای تیمین و افورایش دقوت الگووسیتم
بهینه یابی از دادههای بهدست آمده توسط الگوسیتم ژنتیک بهعنووان دادههوای اولیوه دس
الگووسیتم  Nelder-Mead Simplexکوه بوا عنووان  Downhill Simplex Methodنیور
شناخته میشود استفاده شده است .دس بهدست آوسدن نتایج این الگوسیتم از تواب هودف
یکسان با تاب هدف الگوسیتم ژنتیک استفاده شده اسوت .نتوایج حاصول از اعموال شویوه
فوق بر سوی بازههای زمانی موسد اشاسه دس بخش قیول دس شوکل ( )۷و ( )8نموایش داده
شده است .کالییراسیونهای انجامشده سشد فووق نموایی شواخ کول طوی دوسه مووسد
مطالعه سا تأیید میکند که بهوضووح بیوانگر وجوود حیواب دس بووس اسوت .هومچنوین
همان طوس که کامال دس هر دو شکل مشخ است ،فاصله اعتماد  %20/%80بهدست آمده
از زمان تخمین سقوط ) ،(tcتاسیخ  1393/10/16سا که دس آن بوس اوساق بهواداس تهوران
سوند کاهشی شدید خود سا شروع کرده است ،دس بر داسد.
1. Sampling
2. Zhou and Sornette, 2009
3. Lin et al., 2009
4. Ornstein-Uhlenbeck Process
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نتایج حاصل از تخمین پاسامترها به ازای پنجرههای مختلف شوواهد قووی از وجوود
تناوب لگاسیتمی با یک فرکانس زاویهای پایداس دس سری زمانی موسد مطالعه اسائه میدهود
که برای برسسی دقیقتر این ویژگی از تحلیل طیفی لمب استفاده میشود .بدین منظووس
نخست باقیمانده سوند زدایی شده دس تمام پنجرههای برازش شده محاسیه (سابطوه  )1۴و
سپس دوسه نگاس لمب برای آنها بهدست آوسده میشود( .شکل  .)9دس گام بعودی نقطوه
ماکریمم و فاصله از میدأ متناظر آن برای تمامی دوسه نگاس لمب باقیمانودههوا اسوتخراج
می شود .مقداس فرکانس زاویهای تناوب لگاسیتمی بهدست آمده باید با مقداس  fitکوه دس
مرحله برازش تخمین زده شده است مطابقت داشته باشد .جهت اسزیوابی دقیوقتور ایون
موضوع دس شکل ( )9مقادیر  fitتخمین زده شده دس مقابل  Lombترسیم شوده اسوت.
همانطوس که این شکل نشان میدهد تموامی زوجهوای مرتوب )  (Lomb , fitبور سوی
خط  y  xقراس گرفتهاند که نشاندهنده تطابق میان  fitو  Lombمیباشد.
همچنین دس ادامه بهمنظوس برسسوی بیشوتر از سوش پیشونهاد شوده توسوط لوین و
همکاسان به همراه ساهکاس پیشنهادی گراسکین و فانتازینی ( )2013استفاده شوده اسوت
که بر اسوا نتوایج بوهدسوت آموده دس سوطح معنواداسی ده دسصود نمویتووان تیعیوت
باقیماندهها از یک فرآیند بازگشت به میانگین اوسنشتاین-اولنیک سا سد کرد.

شکل  .7شاخص کل بورس به همراه نمودارهاي حاصل از برازش مدل  LPPLبراي تمامی
پنجرههاي انبساطی ،محدودههاي مستطيلی شکل نشاندهنده کوانتيلهاي  %20/%80و
 %5/%95هستند.
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شکل  .8شاخص کل بورس به همراه نمودارهاي حاصل از برازش مدل  LPPLبراي تمامی
پنجرههاي انقباضی ،محدودههاي مستطيلی شکل نشاندهنده کوانتيلهاي  %20/%80و
 %5/%95هستند.

بر مینای آزمونهای تشخیصی فوق فرضیه وجود حیاب دس شاخ کول بووس دس
فاصله زمانی موسد مطالعه با دقت بالیی تأیید میشود .الیتوه بایود بوه ایون نکتوه توجوه
داشت که این مسئله سا نیاید دلیلی بر حتمی بودن سقوط دانست ،به عیواست دیگور کوه
اگرچه برازش خوب مدل  LPPLبر سری زمانی دادهها بهوضوح به شکلگیری حیواب دس
بازاس مووسد مطالعوه اشواسه داسد ،اموا الراموا بوه معنوای پویشبینوی یوک سوقوط نیسوت
(باستیانسن و همکاسان .)2:2009 ،دس حقیقت یک حیاب میتواند بوه یوک ضود حیواب،
سقوط و یوا تعودیل آهسوته خوتم شوود (جاکوبسون 18:2009 ،و جیانو و همکواسان،
 152:2010و گراسکین و فانتازینی .)38۴:2013 ،الیته دس مووسد شواخ بووس اوساق
بهاداس تهران ذکر این نکته ضروسی است که با توجه به کاهشهای شدید شاخ بووس
از اواسط دیماه  1392به بعد و همگام با عرف جامعه ،دس این مطالعه با پذیرفتن ضمنی
این نقاط بهعنوان سقوط از واژه سقوط یا  Crashبرای توصویف کواهشهوای شودید سد
داده استفاده شده است ،زیرا این مطالعه بیشتر بر واقعیات قیل از سقوط تمرکر داسد.
از سوی دیگر به اعتقاد سوسنته و همکاسان سقوط داسای یک منشوأ دسونوی اسوت و
شوکهای بیرونی بهعنوان عامل محرک 1عمل میکنند (سوسنته)2009 ،؛ بهعیاست دیگر
1. Triggering factors
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با طی (تکمیل) فرآیند طولنیمدت سشد (بلوغ) حیاب ،سقوط سد خواهود داد ،چورا کوه
بازاس واسد فاز ناپایداس شده است .دس این مرحله همانند خطکشی که بهصوست عموودی دس
سوی یک انگشت قراس گرفته ،هر اخوالل کوچوک مویتوانود محورک یوک سوقوط باشود
(سوسنته و کاولس .)201۴ ،1بر این اسا تطابق بالی سفتاس سری زمانی شاخ کل بوا
مدل  LPPLو تأیید وجود حیاب دس آن ،خیور از وقووع سوقوط (و یوا تصوحیح شواخ )
غیرقابل اجتناب دس بوس اوساق بهاداس تهران میدهد .بوه بیوان دیگور بور اسوا نتوایج
بهدست آمده از این مدل نمیتوان دس آسیبشناسی سقوط دیماه  1392تنها بر عواملی
همانند افرایش قیمت خوساک پتروشیمیها و ...که از جانب برخی از کاسشناسان بهعنوان
دلیل اصلی سقوط نام برده میشوند تأکید کرد ،زیرا به دلیل سشود و تکامول حیواب دس
یک مقط زمانی طولنی ،وقوع سقوط (و یا تغییر سژیم سویداده) دس بوس اوساق بهواداس
تهران امری حتمی و غیرقابل اجتناب بوده است .از سوی دیگر تطابق بالی ویژگویهوای
سری زمانی شاخ کل با مدل  ،LPPLمؤید دسجوه بوالیی از سفتواس تقلیودی و سموهای
سهامداسان دس بازاس طی ماههای منتهی به سقوط میباشد.

شکل  .9تحليل المب باقيماندههاي روند زدایی شده (سمت چپ) –ترسيم  fitبهدست آمده
به ازاي کاليبراسيون مدل  LPPLدر هر پنجره در مقابل  Lombمتناظر با حداکثر دوره نگار
المب سري زمانی روند زدایی همان پنجره (سمت راست)

همچنین همانگونه که قیال نیر عنوان شد ،مطابق مفروضوات ایون مودل دو دسوته
عوامل دس بازاس حیوس داسند؛ دسته اول شامل سورمایهگوذاسان داسای انتظواسات عقالیوی و
1. Cauwels
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دسته دوم شامل معامله گران اختالل زا بوهعنووان عوامول غیرعقالیوی کوه داسای سفتواس
سمهای بوده و میتوانند بازاس سا به سمت ناپایداسی سووق دهنود (گراسوکین و فانتوازینی،
 36۷:2013و فیلیمونف و سوسنته .)3699:2013 ،تونش و سقابوت میوان ایون دو دسوته
سفتاس نوسانی بازاس سا تا سسیدن به نقطوه بحرانوی شوکل مویدهود (سووسنته و همکواسان،
)۴۴18:2013؛ بنابراین بر اسا این مدل تغییر ترکیب سوهامداسان دس بوازاس و گورایش
برآیند آن به سمت هرکدام از عوامل مذکوس میتواند نقش مؤثری دس تعیوین سفتواس بوازاس
(به ویژه دس طول سژیم حیاب) و گرایش کلی آن به سمت پایوداسی یوا ناپایوداسی داشوته
باشد.
این دس حالی است که مطابق با آماسهای اسائه شده توسوط شورکت سوپردهگوذاسی
مرکری اوساق بهاداس و تسویه وجوه بهعنوان مرج سسمی اعالم تعوداد کود هوای فعوال و
غیرفعال سهامداسی ،تعداد کدهای سوهامداسی ثیوت شوده دس فاصوله زموانی  29اسوفند
 138۴تا  29اسفند  1389از سقوم  310۷369بوه سقوم  3861259سسویده اسوت 1کوه
افرایش حدود  ۷00هراس نفری تعداد سهامداسان بوس سا دس بازه زمانی پونج سواله مووسد
اشاسه نشان میدهد .با این حال از اوایل سال  1390و دس سایه برخوی از تیلیغوات انجوام
شده دسباسه سودآوسی بوس و همچنین سکود بازاسهای موازی ،به تدسیج وسود سهامداسان
جدید به بوس شدت یافته ،بهطوسی که تعداد کل کدهای ثیت شده دس  29اسفند سال
 1391با یک سشد خیرهکننده به سقم  6۴88316سسیده است .2این آماسها نشان میدهد
که تنها دس فاصله دو سال ،بیش از  2/5میلیون نفر به تعوداد سوهامداسان بووس افوروده
شده است .از سوی دیگر مطابق مدل  JLSوسود این حجم از سهامداسان جدید که عموما
آگاهی چندانی نسیت به مخاطرات سرمایهگذاسی دس بوس نداشتهاند و تنها تحت توأثیر
تیلیغات و به امید کسب سود آنی ساهی بازاس بوس شدهاند ،نسیت معامله گران اخوتالل
زا به عقالیی سا به شودت تغییور داده و زمینوه سا بورای انحوراف بوازاس از حالوت پایوداس و
همچنین واسد شدن آن به سژیم حیاب مساعدتر کرده است.
اگرچه دس نهایت با سقوط برس بوس دس دیماه  1392به تدسیج بخش عمدهای از
این سهامداسان با از دست دادن داساییهای خود از بوس خاسج شدهاند ،اموا تأثیرگوذاسی
این نوع حوادث دس اعتمواد سوهامداسان و سولب اعتمواد آنهوا نسویت بوه واقعیوتهوا و
1. www.csdiran.com/Content/pages/documents/Report-M-1391.pdf
2. www.csdiran.com/Content/pages/documents/1393Report.pdf
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سازوکاسهای بازاس میتواند به مراتب اثرات بلندمدتتوری سا ایجواد کنود و بورای همیشوه
مان از بازگشت دوباسه این سهامداسان به بازاس شود.
 -7نتيجهگيري
یکی از عمده میاحث بازاس سرمایه کشوس دس چند سال اخیر توضیح حووادث دیمواه
 1392بازاس بوس اوساق بهاداس تهران است .سقوطهای پیدسپی بوس اوساق بهاداس تهران
دس اواخر سال  1392که پس از یک دوسه سونق چشمگیر اتفاق افتاده و تا مودتهوا بعود
ادامه داشته است سا شاید بتوان برس ترین حادثه بوس دس دوسان حیات خوودش نامیود.
نگرش های متفواوت کاسشناسوا ن و مودیران بووس پیراموون دلیول اصولی ایون سخوداد
واقعیتهای حوادث دیماه  1392سا دس هالهای از ابهام قراس داده است .از این سو دس ایون
مطالعه با استفاده از مدل  LPPLبه برسسی فرضیه شوکلگیوری حیواب دس بووس اوساق
بهاداس تهران دس تاسیخ منتهی به این سقوط پرداخته شده است .بر مینای مفهووم برآموده
از این مدل سقوط سا نیاید نتیجه یک پدیده گام تصادفی دانسوت ،بلکوه بوهعنووان یوک
پدیده مجرا دلیل وقوع آن سا باید دس پیشینه بازاس جسوتجو کورد .اسوتفاده از ایون مودل
ضمن تأیید وجود عالئم قاعده توانی تناوب لگواسیتمی دس بووس اوساق بهواداس تهوران دس
سوزهای منتهی به اواسط دیماه  ،1392تغییر سژیم سوی داده دس تاسیخ مذکوس سا با دقوت
بالیی پیشبینی میکند .بر این اسا سقوط برس بوس اوساق بهاداس تهران دس دیمواه
 1392تنها نتیجه شوک های بیرونی نیوده است؛ بوهعیواست دیگور افورایش فووق نموایی
قیمتها به همراه نوسانات تناوب لگاسیتمی که بهتدسیج با نردیک شدن به زموان سوقوط
دس حال تشدید هستند این فرضیه سا که بوس اوساق بهاداس تهران دس حال نردیک شودن
به زمان بحرانی انفجاس حیاب است تأیید میکند.
این نتایج برخالف نظر کاسشناسانی اسوت کوه دس تحلیول وقوای صووست گرفتوه دس
دیماه  92تنها بر شوکهای بیرونی تأکید میکنند (همانطوس که دس بخوشهوای قیلوی
نیر ذکر شد این کاسشناسان دس تشریح وقای صوست گرفته بهطوس عمده از دلیلوی ماننود
افرایش قیمت خوساک پتروشیمیها و ...بهعنوان عوامل اصلی سقوط بووس اوساق بهواداس
تهران نام برده و دس این ساستا حتی برخی از نهادها و سوازمان هوای مطورح کننوده ایون
طرح ها سا مقصر اصلی وقای سد داده قلمداد کرده اند) .از سوی دیگور مطوابق مفروضوات
مدل  JLSتغییور ترکیب سهامداسان میتواند نقش مؤثری دس سوق دادن بوازاس بوه سومت
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یک سژیم حیاب و همچنین تعیین کیفیت سفتاس بازاس دس طول آن سژیم داشته باشد .ایون
دس حالی است که بور مینوای آماسهوای موجوود دس دو سوال  1391و  1392دس مجمووع
حدود  ۷0دسصد به جمعیت سهامداسان بوس اضافه شده است .افروده شدن ایون حجوم
از سهامداسان جدید که عموما آگاهی چنودانی نسویت بوه مخواطرات سورمایهگوذاسی دس
بوس نداشتهاند و تنها تحت تأثیر برخی از تیلیغات انجام شده دس موسد سودآوسی بوس
به سمت بازاس سوانه شده بودند سا میتوان مطابق مودل  JLSیکوی از دلیول اصولی وسود
بوس به سژیم حیاب و گسترش آن دانست .اگرچه دس نهایت با سقوط بورس بووس دس
دیماه  1392بهتدسیج بخش عمدهای از این سهامداسان با از دست دادن داساییهای خود
از بوس خاسج شدند؛ اما حوادثی از این نوع عالوه بر همراه داشتن خسواستهوای بسویاس
شدید ،میتوانند با سلب اعتماد سرمایهگذاسان نسیت به عملکرد بوازاس و دس نتیجوه عودم
بازگشت دوباسه آنها ،زیانهای به مراتب برس تری سا متوجه بازاس سازند .به همین علوت
مسائلی از قییل آموزش سهامداسان جدیدالوسود نسیت بوه مخواطرات سورمایهگوذاسی دس
بوس و استقا دانش سرمایهگذاسی آنها باید از اولویتهوای اجرایوی مسوئولن امور قوراس
گیرد .این مسئله بهویژه هنگامی که بوس به دلیل خاص مانند سکود بازاسهای سقیب بوا
هجوم سرمایهگذاس جدید مواجه است از اهمیت دوچندان برخوسداس میباشد.
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