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  م٠٧/٠١/٢٠٠٩                          ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از منابع سويسی 

  

  ميالن گله يی و عکس العمل های دهشت آور 
  عرضه و تقاضاِ  درعوض

   می سازند،با ابزار تخنيک احصاييهاقتصادی ُمدل مارکت های مالی را دانشمندان فزيک 
  

سرمايه گذاران تعين می  ِ بورس با عرضه و تقاضای معقولبازارهای نرخهای تئوری کال سيک مالی به اساس 
بعضی از فزيک دانان از سال ها به اين طرف ارزش اسهام بازار بورس را تحليل می  (فزيکدانان اقتصاد. گردد
آنها مشترکين مارکت را به حيث يک .  مارکت های مالی به يک آغاز ديگری دست می برندۀبرای مطالع) کنند

  . نمايند يک ديگر عمل می در برابرازگمانند ذرات يک جمعيت اجنت های مستقلتر مشاهده می کنند که 
  

تجمع جهان شمول بحران ها در مارکت های مالی برای علمای اقتصاد و نظريه پردازان مارکت های مالی معما شده 
م ، ترکيدن ١٩٨٧زيرا به اساس ُمدل های ايشان بايد وقايع خارق العاده مانند سقوط بازار های بورس در سال . اند
 امروزی بايد نسبت به و قايع  نفتی در تابستان گذشته يا بحرانم ، سعود بی اختيارمواد٢٠٠٠  در سال  ُدت کام-بابح

 جرئت بخشيد  راتخصصی رشته های ديگری بصورت عنعنوی، علمایناکام شدن تو جيه . رخداده، کمتر بروز نمايند
اين . از همه بيشتر فزيک دانان قدم به پيش گذاشتند ی اخيردرين ضمن در سال ها. ه نمايندعتا به علوم اقتصادی مراج

 با متودهای تعريف – به معنی يک پديدۀ سوسيال –کوشش کردند وضع مارکت ها را "  فزيک اقتصاد"ها زير بيرق 
  .نمايند که از تخنيک احصاييه نشئت کرده است

  

  از و سرمايه گذارانگموِلکول های 
 محققين روان شناسی و سلوک ی بدور بودند و به اقتصاد دست ياری دراز کردنداولين علمای که از رشتۀ تخصص

.  که چطور انسان ها تصاميم پولی را اتخاذ می کنندبا پرسش ها و تجارب البراتواری  استخراج کردند. انسانی بودند
. ايزۀ نوبل مؤ فق شوند  به گرفتن جورنون سميت و  ماندانيل کانِ م  زحمات اين ها بجای کشيد که ٢٠٠٢در سال 

تا تاره ترين اکتورهای روی صحنه علمای نويرولوژی می باشند که توسط توموگراف های مقناطيسی ازمايش دارند 
 آن فزيک دانان برخالِف. و کدام هيجانات در خريد و فروش نقش دارندکدام قسمت های مغزانسان دريابند که 

 "حيث اجنت ها"اين ها مشترکين مارکت را بيشتر به .  نمی کنندهرعامل خريد وفروش و حرکات شان را تحليل
 به حيث يک عمومی مارکت را مشاهده می نمايند که مانند ذرات گاز در برابر يک ديگر عمل می کنند و با آن وضع

ود تا صفات  اين تحليل ها با متود های تخنيک احصاييه اجرا می گردد که اساساً  انکشاف يافته ب. ايجاد می نمايندکل
 . کنندت اتوم ها و موِلکول ها دريافميکروسکوپی گاز هارا، مانند فشار يا حرارت، باالی وضع کروکوسپیَم

. به اساس نظريۀ اصلی مارکت مالی،  بازار های بورس توسط عرضه و تقاضای سرمايه گذاران رهنمونی می شوند
 حاليکه با در نظرداشت ارزش های بنيادی با تصاميم کاغذ های بهادار بوده در" ساعدم"مترصد نرخ های اينها 

 متود منطقبرای حل مشکالت خود از لحاظ رياضی سرمايه گذارانِ  با . عقالنی در ازدياد دارائی خود اقدام می کنند
  که در پوليتخنيک دژان فليپ بوشااين روش، نظر به عقيدۀ در . های کالسيک محاسبۀ ديفرنسيال را بکار می گيرند

را در )  Capital Fund Management( و همزمان مديريت تحقيق کمپنی سرمايه گذاری درس فزيک می دهد
  مانند دست نامرعی  برای سرمايه گذاِر تئوری،دقيقتر گفته شود  .پاريس عهده دار است، بايد تجديد نظر به عمل آيد

سپت های که شکل بديهيات را بخود ن از چنين کا.را اساس قرار می دهد ) نسخه(کانسپت ها منطقی يا مارکت مؤثر، 
  دبوشا.  جست با وجود اينکه تجارب با آن در تضاد قرار دارد، به خوشی دور نخواهند، افتصاد دانان،گرفته اند

 .که پرستش مارکت آزاد باعث قلت نظم گرديده و به اين وسيله در بحران تازه دخيل می باشد بطور مثال می گويد
 از پوهنتون کريستيان البرشت وکسوماس لتل ديگر برای آغاز غير متداول اقتصادی، عالم اقتصادملی، به حيث مثا

معرف  که دارائی  )نماينده(در تيوری کالسيک اقتصادی مفهوم اجنت.  توزيع اشاره می کندِ در کيل آلمان، به مشکل
نت های معرف باشند تفاوت در سطح دارائی يا اگر همه مشترکين مارکت اج.  دست باال دارد،بهينه می سازدخود را 

 يک کاغذ بها بی عيب که به اساس آن نرخمارکت   ،متخصصين ديگر معتقد اند. عوايد بميان آمده نخواهد توانست
با آن هم اقتصاد دانان به کانسپت های که به .  همه اطالعات مؤثق را انعکا س بدهد، صرف در تيوری وجود دارددار

اقتصاد د ، بوشافزيک دان ، به گفتۀ ی و قدرسابقه دار با همين است که علم فزيک.  اند عقيده دارندميراث رسيده
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در تاريخ قرن ها که علم فزيک به عقب گذاشته است ناکامی ها جزء روزگار . نسبتاً  جوان را زياد ياری می رساند
  .د تا از نظرات نا بکار استنکاف ورزنداقتصاد دانان، علمای فزيک آموخته انبرخالف ازين لحاظ . بوده اند

 

  توزيع با انتهای مشکل 
 لوئی بشيليردراين وقت رياضی دان فرانسوی ، .  م  شروع گرديد١٩٠٠ در سال تئوری پولفزيک و همزيستی بين 

ور يک کار دکتورا  را  پيشکش کرد که در آن تغييرات بازار بورس با وسايل رياضی که برای اين منظدر پاريس 
بايد تذکر يابد که پنج سال قبل از آن البرت انشتاين جدا گانه ازوی همين . انکشاف يافته بود، به بر رسی گرفته می شد

که بنام غليظ  تا حرکات غير پيشبينی شدۀ ذرات کوچک معلق را دريک مايع وسايل رياضی را اختراع کرده بود
  .ياد می شود، پيشگوئی نمايد" حرکات براون"

يکی از فرضيه های اساسی را که . نمايد ک مشکل بزرگ بايد مشاهدين مارکت مالی را دوامدار دچار درد سرولی ي
 در يک نقطۀ - تعقيب می کنند راعادیطريق توزيع يک تغييراتی نرخ اسهام که  – کردند  میبشيلير و اخالفش

)                         زنگ کليساشکل (راف گاوس ايد تغييرات نرخ بورس به اساس گبنظر به اين فرضيه . مرکز غلط استمت
اوسط نرخ ها به صورت عموم اين توزيع عادی را  در حاليکه  نوسانات خورد و ولی.  تجمع کنددور يک نرخ اوسط

ً  به ) ايکستريم (تعقيب می کند، و قايع  غير منتظره  مانند سقوط بورس ويا بلند رفتن غير مترقبۀ نرخ ها تکرارا
اييه دانان از اين احص. انتظار برده می شود) شکل زنگ کليسا ( گاوس نسبت به چيزيکه از گرافمی آيند وجود 

   .نا هنجاری داردخاتمۀ لحاظ می گويند که توزيع حقيقی نوسانات نرخ در مقايسه با گراف گاوس 
اين در جستجوی طرز ديگر  رهبری می شوند بعد از از پوهنتون بوستون اويگن ستانلیفزيک دانان که از طرف 

مثالً  مقياس (درجه بندیقانون ن به درين ضم.  باشدتوزيع گرديدند که بهتر با تعريف مشخصات بورس موافقت داشته
 بنويت مندلبروت برخورد کردند که آنرا  )]x٤[  ٤به توانx  مثًال ازنظررياضی ( توانو توزيع با )روی خطکش

 بکار برده بود تا طول خطوط سواحل، سطح )قسمت از علم رياضی و فزيک() Chaos (سوار نظريۀ کاوذاساسگ
 فزيک دانان اقتصاد ازين به بعد می .خام را در مارکت های آن تعريف نمايد  نوسانات نرخ موادل کرم و همچنينُگ

امروز در پوهنتون تخنيکی ه  کسورنتی  ديدر ميالً . دانند که بسياری از وقايع طبيعی اين توزيع را تعقيب می کنند
 زلزله و حمال ت يهمارکت های مالی شبدر  )نرخ ( که بلند رفتن آنی احصاييه است دريافتتحقيقمصروف زوريخ 
 ريگ روان کوه بچه هایپاشيدن بورس ، ط را بين سقو ارتباطهادنمارکی  رباکپيو . دنمی باش ) Epeleptic(صرع 

  .م ترافيک توضيح کردو به وجود آمدن ازد حا
 می بايد ،ف می کندتعريبهترحرکات بورس ها را که  )رياضی يک فونکسيون (توانبعد از تثبيت توزيع به اساس 

ً تطبيق آن  اقرار می دارد، مشاهدات احصايوی صرف تکرار نسبی ستانلیزيرا طوريکه . ديگردمی تبرئه   نظرا
ده شود چطور حرکات يبرای اينکه فهم. ولی اسباب آن توضيح نمی گرددظهور افراطی يک پديده را نشان می دهد 

  . دريافت که به وسعت پيش می آيد، را)Potenz(اساس توزيع توان  بورس و وقايع طبيعی عاليم شبيه دارند ، بايد
عناصر : د بورس از همه بيشتر يک عامل مشترک دارن های بازار پديده های فزيکی و جريان لوکسبه نظر

با تأثير متقابل به صورت بهترهمرای توزيع هميشه و پديده ها . غيرمحدود دريک شبکه باهم ديگر مرتبط هستند
 در امور تحقيق زلزله مصروف بود به اين نظر است، که که قبالً  در کاليفرنيا سورنت. عريف شده می توانندتوان، ت

شود و الی وقوع زلزله می جمع  هستند که در آنها انرژی یهای باريکمانند درز) زلزله(عمل در سيزميک اين 
، بسته شدن نيوترون ها قابل در همديگرتأثير مت ) Epeleptic(در مريضی صرع . تکثر می يابدبصورت کاسکاد 

)Neutron (سيناپس ز طريق نقاط تماس عصبا )Synapse  ( به وقوع می رسد.   
 نوسانات نرخ  مالی انتقال داده و نتيجه گيری کردند که توزيع درسِت های اقتصاد اين نظر را به مارکتانفزيک دانان

 در نتيجه سلوک و رفتار  زياد وِ بين سرمايه گذاراندرمتقابل در صورتيکه تأثيرات گردد، صرف می توانند توضيح 
. ، اعمال دهشت افگن و خود آماده ساختن آنی ، می نامد فيد بکرا   تقليد و ميالن گله يیسورنت  .آنها مراعات شود
های ، از پوهنتون روت گرس در نيوجرسی اظهار می دارد، اين حقيقت که پديده  بروس ميسراختئوريسن مالی، 

  . مختلف شبيه توزيع توان اجرا می شوند به هيچ نوعی به اين معنی نيست که آنها تابع يک قانون هستند
آنها با ُمدل های کمپيوتری کوشش .  اقتصاد به بی راهه کشانيده نمی شوندِ بهر صورت با چنين تنقيد ات فزيک دانان

ً  ها، ماننديه گذاربين سرما سلوک ۀقاعدۀ ساديک دارند دريافت کنند که آيا  سهم را خريداری کن در « تقريبا
ً  به ترکيدن حباب و سقوط بورس  »صورتيکه نرخ پنج فی صد افتاده باشد و همکار هم خريداری می کند حقيقتا

 اقالً  می توانست که قواعد حقيقتاً  چلش دارند،کرده تخواهد توايست با آنکه اين توضيح هنوز ثابت . منجرمی گردد
  .، قواعد کار آمد استبرای تشريح اوضاع مارکتآن باشد که  به اشاره
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، يکی می نمايند) Simulation(شبيه سازی که مارکت های مالی را با و سايل فزيک احصايوی ِ  در جملۀ محققين
 به اساس در پروگرام کمپيوتری او اجنت های زياد.  در مسا شوست استآيس برانداز پوهنتون  بالکی بارونهم 

ی مانند عکس العمل های دهشت بعضاً  پديده های دسته جمع  .موثر می گردند، مقابلتاً  ساده کم، حتی االمکان قواعد
ديده می زی  ازاين لحاظ  در شبيه سا.ايد ديده شود مالی نب هاینی تئوری بازارکه در يک جهان عقالشوند می ظاهر

 غيرعقالنیمرتبط نيستند، در اوقات بحرانی به وسيلۀ رفتارت عادی ااوق در  سرمايه گذاری هایستراتيژیشود که 
ً موثريت متقابل سرمايه گذار ها  شدن  مجتمعخواهش اصلی به اين معنی که از . شدن می گرايندمرتبطبه   قويا

ع  با ازدياد نوسانات، تعداد کاغذ های بهادار که ظاهراً  انوا:آن بر می گرددضددر به عمل آيد جلوگيری  هاريسک 
نسبت به   برای تکراز سقوط  باشدِ اين می تواند يک عاملو . آن به خوبی تعين شده اند، دفعتاً  به ريسک می پيوندد

  .اينکه از توزيع عادی انتظار برده می شود
 

 يک سيستم اعالم خطر برای سقوط بازار های بورس
 های خود صرف اوضاع احصايوی مارکت همرای ُمدلکه گرچه بعضی از فزيک دانان اقتصاد به اين راضی نيستند 

چون پديده های فزيکی اساس قانو . آنها می خواهند هر واقعه افراطی را پيشگوئی کنند. ها را شبيه سازی نمايند
را که )" Financial Crisis Observatory( بحران مالی راوبزرواتو" اميد دارد سورنت، دننمندی را تعقيب می کن

.  بازار های بورس انکشاف دهد وقِت سقوِط زوريخ اساس گذاشتمه است برای شناخِتاو در پوهنتون تخنيکی
 که مطابق به آن يک زلزله معموالً تکان های می باشد جيو فزيکدر قانون اوموریدرضمن او در جهت يابی مثالً  

در  آنها را ده داردعقي سورنت چنين مشخصه های او ضاع که . در بر دارد توزيع توانقبلی و بعدی را به اساس 
.  بشناسد، بايد مورد استفاده قرار گيرند تا به موقع از تهديد وقايع نامطلوب اعالم خطرشودمارکت های مالی نيز

 دارائی شخصی اش ۀ در آيندۀ قريب مبالغ قابل مالحظ می خواهد متود خود چنان اطمينان دارد کهمؤفقيت از سورنت
  .کندرا در بورس سرمايه گذاری 
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