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دامنه نوسان درسطح جهان

درصد60 درصد15تا 5 درصد5

ژاپنایران اکثر کشورها

ت تفکرر و فرصاستفاده می شود تا به معامله گران بروز بحران در زمان توقف معامالت البته در بیشتر کشورها از 
. کاهش یابدمعامالت هیجانی بیشتر داده شود و ضریب تحلیل 

سران ابتدای معامالت دامنر  نوبه این صورت کهه در . در برخی کشورها از دامنه نوسان چندگانه استفاده می شود
تعادلی به منظور دور نشدن قیمت از قیمتادام  معامالت و بعد از آن در جهت کشف قیمت عادالن  بیشتر بوده 

. می شوددامن  نوسان محدود (  واقعی)
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.در یک توضیح ساده، دامنه نوسان باعث محدود شدن نوسانات قیمت می شود•

امها . اردیا عدم وجود دامنه نوسان ارتباط مسهتیی  د( و میزان)با وجود کارایی اطالعاتی شاید بتوان ادعا کرد •
ازاری کهه در ب.تنها دلیل استفاده از دامنه نوسان عدم کارایی اطاعاتی نیست و دالیل مه  دیگری نیز وجود دارد

خاصی از نظر کارایی در سطح ضعیف ه  نیست و افشای اطالعات قبل ازانتشار برای عموم در اختیار گروه های
.قههرار مههی گیههرد، نیههاز اسههت نوسههان قیمتههی بههه منظههور متههوازن شههدن قیمههت و اطالعههات محههدود گههردد

مشرارکت کننرده نران فرصرت زیهادی دارد باعهث خواههد درزهای اطالعاتی دامنه نوسان در بازاری که •
.را داشته باشندجستوجوی اطالعات 

(زمان خریدن برای همگان سازی قیمت و اطالعات)لزوم وجود دامنه نوسان
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منظهور از اطالعهات تنهها درز . اسهتمتوازن ساختن اطالعرات و قیمرت وجود دامنه نوسان راهکاری بهرای •
جانی سرمایه نمونه بارز این تاثیر گذاری رفتارهی. نیز مه  استتاثیر نذاری اطالعات اطالعات نمی باشد بلکه 

یهری گذاران در روز پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که تمامی نمادها با شهکل گ
از دقییها بعهد. صف های فروش شروع به کار کرده و بازار با یک کاهش شهدید بهه تعطهیالت آخهر هفتهه رفهت

.تعطیالت بازار با شکل گیری صف های خرید کار خود را آغاز کرد

در زمان مخابره اخبار مه ، دالیل مه  دیگری هسهتند کهه از وجهود فقدان دانش ارزش نذاری ، احساسات•
.دامنه نوسان پشتیبانی می کند

اسهت برای اکثر شرکت ها دو دلیل مه  دیگهرینبود بازار نردان و ( عمق کم بازار) کوچک بودن شرکت ها•
.که از وجود دامنه نوسان حمایت می کند

(زمان خریدن برای همگان سازی قیمت و اطالعات)لزوم وجود دامنه نوسان
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اما . قیمت استشاید ادعا شود شفافیت اطالعاتی و کارایی اطالعاتی تنها دلیل پشتیبانی کننده از دامنه نوسان•
تفهاوت با بحث اسهتفاده از اطالعهات در تیهمیمات اقتیهادی م( شفافیت)بحث وجود اطالعات. این گونه نیست

.در اکثر مواقع اطالعات وجود دارد اما سرمایه گذاران توانایی آنالیز کردن اطالعات را ندارند. است

سرمایه در بازار سرمایه افرادی که دانش و زمان کافی را ندارند باید از طریق صندوقهای سرمایه گذاری اقدام به•
.گذاری کنند

ند کهه نبود دامنه نوسان قیمت در کنار فیدان دانش مالی و احساسات، فرصت را برای سود جویانی فراه  می ک•
.سهام را در پایینترین قیمت ها خریداری و یا باالترین قیمت ها عرضه می کنند

(زمان خریدن برای همگان سازی قیمت و اطالعات)لزوم وجود دامنه نوسان
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فیر دانش مالی برابر با حرکت توده ای

بهاال مطمینها  شهاهد نوسهاناتدانش کافی را برای تحلیل داده ها دارنددر بازاری که مشارکت کنندگان آن •
ا که سایرین نخواهی  بود و سفته بازان و سود جویان نمی توانند  قیمت سهمی را که ارزنده نیست باال ببرند چر
ود جویهان در سمت عرضه با فروش از باالرفتن قیمت جلوگیری می کنند و حتی در صورتی که سفته بازان و س

دن جهو از نظر مالی توانایی خرید تعداد زیادی سه  را داشته باشند تنها خود را خریدار می بینند و مخهالف بهو
ت ایهن عمومی با حرکت قیمتی  باعث خواهد شد بعد از باالرفتن قیمت نتوانند سهام را فروخته و  در این حاله

.سفته بازار متحمل زیان سنگینی می شوند

قیمت  بهه کردن نوسان( منفی)زمانی که گروهی سود جو ببینند دامنه نوسانی وجود ندارند و از طرفی با مثبت•
کنند را با خود همراه( حرکت توده ای)در میان سرمایه گذاران می توانند جو عمومینبود دانش مالیپشتوانه 

ازار و از به( زیان خود را کمتریا )کسبسودی غیرعادی مطمینا  این کار را خواهند کرد و در یک یا چند روز 
.خارج می شوند

ه شهروع مهی شهود کهخود مشارکت کنندنان از سوی حذف دامن  نوساندر خیوص اولین قدم بنابراین •
.دانش مالی خود و توانایی تحلیل داده های مالی را افزایش دهندباید 
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فیر دانش مالی و حرکت توده ای

گهروه یها حها . نظر بگیرید که بروی یک نماد صف خرید ایجاد شده و دلیل افزایش تیاضا یک خبر خوب بوده•
منفهی در این حالت بارها مشاهده شده قیمت تا نوسان صفر تابلو و حتی. گروهی صف خرید را عرضه می کنند

.کاهش داشته و حتی خریداران در سیف های قیمت امروز در کف های قیمتی عرضه کننده هستند
در چنین بازاری با این چنین حرکات احساسی باید پرسهید خبهر خهوب ارزشهش چنهد اسهت وتها چهه حهدی •

بنهی اگر تحلیل شهما م. چه میزان است( ارزش ذاتی)سودآوری را تحت تاثیر می گذارد و درنهایت قیمت واقعی
ان دههد بر بی ارزش بودن خبر باشد که اصال حاضر به خرید یک سه  ه  نخواهید بود و اما اگر تحلیل شما نش

.قیمت واقعی باالتر از قیمت های امروز است مطمینا  از عرضه شدن صف های خرید ترسی نخواهید داشت
ههت کنار بگذارید و به حرکت تهوده ای در ج( اگر سه  ارزنده باشد) اما آنچه باعث می شود شما تحلیل خود را•

رر و شهما بها فهروش از ضه. نام گذاری مهی کنهدحرکت توده ای اجباری فروش بپیوندید را عل  مالی رفتاری 
.بیشتر جلوگیری می کنید

رر را ایجاد می کند کهه سهرمایه گروههی را بهه واسهطه ضهفاجع  مالی در چنین بازاری نبود دامنه نوسان یک •
.هنگفت دیگران چند برابر می کند
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تخییی شدن و استفاده از تخیص دیگران

ن پی ببرد یک مکانیک ماشین های سبک به راحتی می تواند با یک تست ساده به وجود نیص در ماشی•
.و بداند در صورت رفع نشدن عیب چه قسمت هایی از ماشین دچار عیب می شود

.قرار نیست یک مکانیک همه ماشین ها را بشناسد•
د در آنهها مهی تواننه. قرار نیست مشارکت کنندنان بازار هم  شرکت های بورس را بشناسرند•

ل دادهای صنعت یا صنایع خاص دانش کسب کنند و سرمایه گذاری خود را بروی  صنایعی که در تحلی
ا کمترین در این حالت یک خبر مرتبط با یک شرکت و یا صنعت ب. مالی آنها تخیص دارند انجام دهند

د، کهه سههام را بخهرفرصت مناسبی را برای واکنش سهامدار ایجاد می کند زمان تحلیل شهده و 
ر چیهدر اما نبود این تخیص در میابل اخبار باعث می شود ندانی  ارزش خبه. بفروشد یا نگهداری کند

.بوده و تا چه حدی سود یا زیان را تحت تاثیر می گذارد و در نهایت قیمت واقعی چه میزان است
ن است وقتی در بین آحاد یک بازار تخیص کافی نباشد واکنش ها ممک. بازار مجموعه ای از افراد است•

ی بهرای در این حالت وجود دامنه نوسان می تواند زمان کاف. در میابل اخبار کمتر یا بیشتر از حد باشد
.تحلیل یا استفاده از تخیص دیگران را ایجاد کند
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وجود دانش برابر با حذف دامنه نوسان قیمت

خهود در ب  پشتوان  تخصصدربازاری که مشارکت کنندگان آن توان باالیی در تحلیل داده های مالی دارند و •
الت می در این ح. به سرعت کاهش می یابدزمان تصمیم نیری زمینه تحلیل داده های یک صنعت یا شرکت 

تعهدیل مهی قیمت ها منطقری از حرکت های توده ای بازار حذف می شود و ( نه همه)توان گفت بخش زیادی
. شوند

که بخش بلهرچند انسان تنها موجود اقتصادی نیست می شود، تصمیمات منطقی دانش و تخیص باعث •
که باعث استبخش روانشناختی های غیر اقتیادی دارد که در تیمیمات اقتیادی آن تاثیر می گذارد و این 

.شکل گیری حوزه مالی رفتاری شده است

ی نباید با کسب دانش به دنبا  حذف تمام حرکت های تهوده ای بهود، بلکهه تها حهدی کهه بتهوان واکهنش هها•
.شکل میگیردزمین  حذف دامن  نوسان و تاکید بر کسب دانش است احساسی را کاهش داد 
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:درنهایت

در کشهوری کهه دامنهه نوسهان قیمهت . عدم شفافیت اطالعاتی در تمام کشورها موجهود اسهت•
.باالتری را در بورس خود دارا هست نیز عدم شفافیت وجود دارد

(صفحه بعد).رسوایی های مالی بزرگی در کشورهایی با بازار مالی توسعه یافته اتفاق افتاده است•
.بنابراین نبود دامنه نوسان لزوما برابر با شفاف بودن اطالعات نیست•
دامنه نوسان را باید با دانهش و تخیهص، احساسهات، عمهق که  بهازار و تها حهدودی بهه نبهود •

تر بیشه( برای حذف مابیی حرکات توده ای که با کسهب دانهش نیهز موجهود اسهت) بازارگردان
.مرتبط دانست تا شفافیت اطالعات
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فهرستی از رسوایی های مالی جهان

میزان ضررموضوعنام شرکتسال

دستکاری در آزمون آالیندگی خودروهای فولکس وانن2015
صادراتی

میلیارد دالر78بیش از 

دالرمیلیارد107دستکاری صورت مالیورلدکام2001

مدیران و برداشت از حساب تیلبانرون2001
بازنشستگی کارمندان

میلیارد دالر74

میلیارد دالر20کالهبرداری از سهامداران(مشاور مالی)رنارد میداف2008

میلیارد دالر2انتیا  پو  شرکت به حساب شخصپتروبراس2014
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