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أ.م  .د عمي احمد فارس

الباحثين  :عالء محسن مطمق

الممخص :
تيدف الدراسة الى تفسير وتحميل ميول المستثمرين وذلك لبيان اثرىا في أسعار األوراق المالية ولتحقيق بعوائد إضافية
عن طريق دراسة البيانات التاريخية لقطاع المصارف في سوق العراق لألوراق المالية باالعتماد عمى العديد من
المؤشرات مثل مؤشر حجم التداول و مؤشر عدد األسيم المتداولة و مؤشر عدد العقود وبيان مدى اثرىا في مستوى
العائد اذ ان الدراسات النفسية تدعم وجود تأثير لكثير من العوامل في المزاج مثل الطقس واالحداث وغيرىا والذي
بدوره سيؤثر في ق اررات المستثمرين في سوق العراق لألوراق المالية  ,استندت الدراسة الى معضمو نظرية متمثمة
باستمرار الجدل الفكري بين انصار النظريات المالية التقميدية والمدافعين عن النظرية المالية السموكية  ,ومشكمة
تطبيقية تتعمق بعدم االىتمام بميول المستثمرين التي تؤثر في ق اررات االستثمار التي يعاني منيا المستثمرون في
سوق العراق لألوراق المالية عند اتخاذىم القرار االستثماري كما وتحاول ىذه الدراسة تسميط الضوء في اىم البراىين
المثبتة عبر طرح األفكار والمرتكزات التي يتخذىا المنيج السموكي الذي أضاف المتغيرات السموكية النفسية
واالجتماعية المؤثرة في عممية اتخاذ القرار االستثماري من اجل التنبؤ بتحركات وأداء األسواق المالية  ,وقد استخدمت
الدراسة أسموب تحميل البيانات التاريخية أذ استيدفت الدراسة البيانات الموسمية لقطاع المصارف في سوق العراق
لألوراق المالية ,ىذا واستعانت الدراسة بمجموعة من التحميالت واالختبارات اإلحصائية والمالية باستخدام البرنامج
االحصائي

 , Excel & Spssوتوصمت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات أىميا  :تؤثر ميول المستثمرين

في بعوائد االستثمار باألوراق المالية ,وقد اتخذت الدراسة العديد من التوصيات أىميا تجنب االستثمار في األوقات
التي تظير تأثيرات سمبية في حركة السوق نتيجة تأثر ميول المستثمرين بالظروف االجتماعية او الموسمية ومتابعة
تحركات السوق بشكل حذر لتجنب الخسارة المتوقعة .
الكممات المفتاحية  ( :ميول المستثمرين  , ,المزاج  ,الحدس  ,العاطفة  ,بعوائد األسهم )

 1البحث مسخل مه رسالت ماجسخير
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Abstract:
The study aims at interpreting and analyzing investor sentiment in order to predict the
prices of future securities and to achieve additional returns by studying the historical data
of the banking sector in the Iraqi market for securities through several indicators such as
volume index, index of number of traded shares, index of number of contracts, The level
of return as psychological studies support the existence of the impact of many factors on
the mood, such as weather, events and others, which in turn will affect the decisions of
investors in the Iraqi market for securities,
the study was based on the theoretical dilemma of continuing intellectual debate And the
theoretical conflict between the advocates of traditional financial theories and defenders
of the theory of behavioral finance, and the problem of the application of the lack of
interest in the tendencies of investors that affect the investment decisions suffered by
investors in the Iraqi market for securities when they take the investment decision also
tries to highlight the most important evidence proved by The ideas and elements of the
behavioral approach, which added psychological and social behavioral variables that
affect the decision-making process in order to predict the movements and performance of
the financial markets.
The study used a series of statistical, financial analyzes, and tests using the statistical
program Spss & Excel. The study reached a set of conclusions the most important of
which are: Investor sentiment affect the returns on investment in securities. The study has
taken many recommendations, the most important of which is to avoid investing in times
that show negative effects on the market movement due to the investor sentiment. Maip or
seasonal follow the market moves cautiously to avoid the expected loss.
Keywords: (investor sentiment, mood, intuition, emotion, stock returns)

:  المقدمة-1
ان لمعواملل المللؤثرة فلي ميللول المسللتثمرين دو اﹰر ميملا فللي الحيلاة البشلرية مثللل الملزاج والطقللس واالخبلار ووسللائل التواصللل
االجتمللاعي والتللي تللؤثر بشللكل كبيللر فللي سللموكو ومللن ثللم تللنعكس ىللذه الظللروف بشللكل مباشللر فللي ق اررتللو التللي يتخللذىا
لالسللتثمار ممللا يللؤدي الللى تغييللر بعوائللد االسللتثمار بللاألوراق الماليللة امللا بشللكل سللمبي او ايجللابي اي حسللب تللأثير ميللول
 ولقلد تطلور عمللم الماليلة فلي االونلة االخيلرة واخلذ يللدرس كيلف يلؤثر سلموك المسلتثمرين فلي قلرار.المسلتثمر فلي ق ار ارتلو
االسلتثمار واي الظلروف التلي تللؤثر عميلو وعلدم االعتملاد فللي النظريلة العقالنيلة وىلذا كللان بسلبب ان التغيلر الحاصلل فللي
اسعار االوراق الماليلة بشلكل واضل ال تلنجم فقلط علن التصلرفات العقالنيلة لممسلتثمرين وانملا ايضلا ملن اتبلاع المسلتثمرين
 وذلللك حللتم, لميللوليم عنللد بيللء وش لراء االوراق الماليللة ومللن ثللم اخللذت النظريللة السللموكية منحللى كبيللر لللدى المسللتثمرين
ض للرورة د ارس للة س للموكيات المس للتثمر الت للي تجم للء ب للين الحال للة النفس للية واالجتماعي للة والمالي للة ل للدى المس للتثمر لمعرف للة اي
 ليذا السبب تعد د ارسلة ميلول المسلتثمرين ملن متطمبلات,المحددات السموكية التي تؤثر بشكل كبير في ق اررات المستثمرين
 وكان لميول المستثمرين االثر الواضل فلي بعوائلد.الشركات والجيات التي تسعى لمتداول في سوق العراق لألوراق المالية
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االسللتثمار ممللا يللدفء اصللحاب الشللركات التللي تللروم الللى التللداول بللاألوراق الماليللة الللى تييئللو االجلواء المناسللبة قبللل عمميللة
التلداول فللي السللوق ,ولد ارسللة ميللول المسللتثمرين ينبغللي اوال ان نتعللرف فللي المحللددات السللموكية التللي ىللي اداة ميمللو لتقيلليم
االداء االسللتثماري وكيللف تللؤثر ميللول المسللتثمرين فللي بعوائللد االوراق الماليللة وكللذلك التعللرف فللي شللعور المسللتثمر ىللل ىللو
متشائم ام متفائل ومدى تأثير ذلك.

 -2منهجية الد ارسة
 1-2مشكمة الدراسة :
ان النظرية المالية العقالنية قدمت العديد من االفتراضات والتي اعتمدت بدورىا في المستثمر العقالني والسوق الكفوء اذ
واجيت ىذه االفتراضات واقء يخالف القوانين واالسس التي وضعتيا ىذه النظرية الن ىناك عدة محددات تؤثر بشكل
كبير وواض في ميول المستثمرين في تحديد اسعار االوراق المالية وق اررات البيء والشراء التي يتخذىا المستثمر ويمكن
صياغة مشكمة الدراسة بالتساؤالت االتية:
 -1ىل لميول المستثمرين تأثير في بعوائد االستثمار باألوراق المالية؟
 -2كيف تتأثر بعوائد االستثمار باألوراق المالية بميول المستثمرين؟
 -3ما اىم الميول التي تسيم في التأثير في بعوائد االوراق المالية في سوق العراق لألوراق المالية؟
 -4كيف يمكن قياس ميول المستثمرين؟
 2-2فرضية الدراسة:
في ضوء المشكمة اعاله فأن فرضيات الدراسة ستكون كاالتي:
 -1ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لميول المستثمرين متمثمة بمؤشراتيا في بعوائد االستثمار باألسيم
 -2ىناك أنماط محددة التجاه العائد اعتمادا في مجموعة من العوامل الظرفية المؤثرة في سموك المستثمرين.
 3-2اهمية الدراسة
تؤدي االسواق المالية دو ار ميما وحاسما في اقتصادات البمدان بشكل عام  ,وان دراسة المحددات السموكية التي تؤثر
بميول المستثمرين تعد من اىم العوامل لمعرفة كيفية االستثمار في االسواق المالية ويؤكد التمويل السموكي في تحقيق
كبير من خيارات
ﹰا
استخدام شامل لظواىر السوق ألنيا تعد آلية صنء القرار النفسي لسموك المستثمرين أذ توفر عددﹰا
المستثمر المختمفة التي ليا مخاطر مختمفة والعلودة اللى أفضميات ذات الصمة بدرجة المخاطر المرتبطة بيذه المنتجات
والتي تختمف بعوائد ىا بطبيعة الحال مء مستوى المخاطر و إن فيم مثل ىذه الظواىر يتطمب فيم الناحية السيكولوجية
لمملستثمر وطبيعلة مخلاطرة السوق ,والتركيز بشكل عميق في المشاكل السيكولوجية التي تواجو المستثمرين  ,وان دراسة
ميول المستثمرين لو االثر الكبير في بعوائد االستثمار باألوراق المالية وحسب وجيات النظر ىناك من يؤيد وجود اثر
لميول المستثمرين ببعوائد االوراق المالية واالخر غير مؤيد لوجود اثر لميول المستثمرين في بعوائد االوراق المالية ,
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لذلك تعد دراسة ميول المستثمرين من الضروريات لمتنبؤ ببعوائد االستثمار وامكانية فيم وتفسير سموك المستثمرين تجاه
االوراق المالية  ,وىنا تكمن اىمية الدراسة لفيم كيف تؤثر ميول المستثمرين في بعوائد االستثمار باألوراق المالية .
 4-2اهداف الدراسة
تيدف ىذه الدراسة الى معرفة اي المحددات السموكية التي تكون اكثر تأثير في بعوائد االستثمار باألوراق المالية وبيان
العوامل والمتغيرات التي تؤثر في المتغيرين كيميما ( ميول المستثمرين  ,بعوائد االستثمار باألوراق المالية ) والوصول
الي النتائج المنطقية لغرض االستفادة منيا في العديد من االستثمارات وتوخي الحذر من العوامل السموكية التي لم
تتطرائق ليا النظرية العقالنية وتبين مدى تأثير ىذه المؤشرات في ق اررات المستثمر الخاصة بالتداول  ,وىنا يمكن ان
نستعرض اىمية الدراسة بنقاط محددة كاالتي :
 -1بيان المتغيرات التي تؤثر بشكل كبير في ميول المستثمرين  ,وكيف ستؤثر ىذه الميول في بعوائد االستثمار باألوراق
المالية .
 -2كيفيو الوصول المعرفي والمنطقي الى ميول المستثمرين واي العوامل او المحددات السموكية ىي التي تحدد ىذه الميول
.
 -3اجراء اختبارات مالية واحصائية لقطاع المصارف في سوق العراق لألوراق المالية ومعرفة اي المحددات السموكية ىي
االكثر تأثير في بعوائد االستثمار باألوراق المالية .
 5-2مؤشرات القياس :
ىنللاك عللدة مؤشلرات تللم اسللتخداميا فللي الد ارسللة وذلللك بسللبب تللوفر بياناتيللا فللي سللوق العلراق لللألوراق الماليللة و يمكللن عللن
طريقيا قياس ميول المستثمرين وىي كاالتي ) Baker & Wurgler , 2006, 1656( :

 -1مؤشر عدد العقود :
 -2مؤشر عدد األسيم المتداولة ( دوران األسيم ) :
 -3مؤشر حجم التداول بشكل عام ( Baker & Wurgler , 2003, 133( :

 6-2مجتمع وعينة الدراسة
حدد مجتمء الدراسة في قطاع المصارف لسوق العراق لألوراق المالية ونظ ار ألىمية قياس المتغيرات المرتبطة بميول
المستثمرين وتم االعتماد في قطاع المصارف بسبب أىمية المصارف في األسواق المالية وعن طريق حساب المؤشرات
المذكورة سابقا مثل ( عدد العقود وحجم التداول وعدد األسيم المتداولة ) لقياس اثر ميول المستثمرين في بعوائد
االستثمار باألوراق المالية.
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 -3مفهوم ميول المستثمرين وبعوائد االستثمار تغطية معرفية
اصللبحت نظريللات عمللم الللنفس الفللردي واالجتمللاعي تسللتخدم بشللكل واسللء فللي د ارسللة االسلواق الماليللة وذلللك لصللعوبة شللرح
وتفسللير نظريللة السللوق الكفللوء لللبعض ظ لواىر ألس لواق الماليللة ولمعرفللة مللدى تللأثير السللموك النفسللي والتفللاعمي فللي القطللاع
المللالي اذ اصللب ىنللاك ضللرورة لد ارسللة ميللول المسللتثمرين االقتصللاديين باتخللاذ ق ل ارراتيم االسللتثمارية فللي العللالم الحقيقللي
باالعتمللاد فللي التنبللؤ والمشللاعر والحللدس وعمللم الللنفس المعرفللي و للليس فقللط فللي أسللاس المعمومللات والحقللائق  ,وتعللد د ارسللة
ميول المستثمرين ميمة لسببين  :اوال التعريف بالتحيزات المؤثرة فلي توقعلات المسلتثمرين لسلوق األوراق الماليلة و االخلر
يقومون بتدريسنا عن فرص كسب بعوائد إضافية عن طريق استغالل تمك التحيزات ( Fisher & Statman , 2000 :
, )17وتشللير ميللول المسللتثمرين إلللى معتقللدات النللاس فللي أسللاس االسللتدالل بالحللدس والمللزاج بللدال مللن الق ل اررات العقالنيللة
ويعللرف قللاموس التلراث األمريكللي الميللول بأنللو فكللر أو رأي ,أو موقللف خللاص واحللد يسللتند أساسللا إلللى العاطفللة بللدال مللن
العقل  .فإنو يعرف شيئا أن يكون غير منطقي  .للذا فلإن الميلول تعلد إللى حلد كبيلر تصلرفات عاطفيلة وغيلر منطقيلة
( )Guzman ,2012: 3وعلرف ( )Corredor & Santamaria, 2015 : 334ميلول المسلتثمر فلي انلو متغيلر
صلعب القيللاس وذلللك ألنللو ينطللوي فللي درجلة معينللة مللن الذاتيللة ,و قللد فشللمت الكثيلر مللن الد ارسللات حتللى االن فللي تطللوير
مقللاييس محللددة ومقبولللة لميللول المسللتثمرين بشللكل عللام ومللن ثللم فيللي تتميللز بللاختالف الط ارئللق المتبعللة لمقيللاس .وتميللل
الد ارسللات الحاليللة لتللأثير الميللول فللي بعوائللد األسلليم إمللا لمبحللث عللن عنصللر مشللترك يضللم العديللد مللن المتغيلرات باسللتخدام
تحميللل المكونللات األساسللية .ومللن ىنللا فللأن نظريللة التمويللل السللموكي تللرى ان بعللض انح ارفللات اسللعار االصللول الماليللة
المتمثمة باألوراق المالية ىي اكبر من المعقول والتلي ترتفلء او تلنخفض علن القيملة االساسلية ليلا والناتجلة علن التصلرفات
الالعقالنيلة لللبعض المسلتثمرين اي تللنعكس تصلرفات المسلتثمرين فللي اسلعار االصللول الماليلة وىللذه التصلرفات ناتجللة عللن
اسللباب غيللر عقالنيللة كللأن تكللون بسللبب تعكللر م لزاج المسللتثمر او بسللبب الطقللس او المخللاوف مللن الخسللارة وغيرىللا مللن
العوامل التي تؤثر في ميول ومعنويات المستثمرين (. ) Uygur & Taş, 2112 :239
و يمكن تعريف ميول المستثمرين في نطاق واسء بأنيا تفاؤل أو تشاؤم مفرط بشأن توقعات السوق والناجمة عن أخطاء
المستثمرين في الحكم وليس مبر ار لدى المبادئ المالية األساسية وتتمثل ميول المستثمرين في االغمب باألوراق المالية
ذات الرسممة المنخفضة او قصيره االجل و غير المربحة وشركات النمو أو االوراق المالية لمشركات التي تعاني من
ضائقة مالية  ,اذ يتأثر المستثمر بالعوامل الخارجية مما يجعمو غير عقالني في ق ارراتو ,

(2117 : 131

 ) Baker & Wurgler ,وقد ينتيج المستثمرون الذين يتبعون النظرية العقالنية اسموب المراجحة لمحد من سوء
التسعير الحاصل في االوراق المالية ألنو يوجد جزء من ميول المستثمرين ال يمكن التنبؤ بو وذلك بسبب االخبار اليومية
التي تنشر عن اسعار االصول واالرباح التي تم الحصول عمييا من النشرات المالية التي تعرضيا البورصات اي ال
يمكن التنبؤ جزئيا بتصرفات المستثمرين الذين يتابعون االخبار او ما يسمى ب ل ( متداولي الضجيج ) وذلك لوقف
الخسارة باالستثمارات ولو في المدى القصير الن معتقدات ىؤالء المستثمرين تؤثر بشكل واض في اسعار االوراق
المالية والبعوائد ( ) Barberis et al , 1998 : 319ويعرف متداولو الضجيج بأنيم المستثمرين الذين يعتمدون
في االخبار والرسائل المنشورة في وسائل االعالم او وسائل التواصل االجتماعي اذ يقومون بتفحص البيانات الجديدة
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(, 2117 : 3

,) Renaultوايضا يعرف متداولو الضجيج في انيم بعض المستثمرين الذين يتداولون في االسواق بناء في إشارة
صاخبة

مثل االعالن عن توزيء ارباح او اي اشارة ترتبط ببعوائد االسيم مثل عمميات البيء والشراء واالكتتاب وغيرىا

(  ,) Brown & Cliff , 2004 : 4ويمكن اعطاء مفيوم اوض لميول المستثمرين بعده عممية الجمء بين النتائج
االحصائية لعمميات المستثمر وبين العوامل النفسية لممستثمر نفسو ويمكن ان تؤثر ميول المستثمرين في جزأين اساسيين
لممستثمر ىما العاطفة ( )emotionوالمزاج ( ) moodاذ تؤثر العاطفة بميول المستثمرين في المدى طويل االجل
ويؤثر المزاج في ميول المستثمر في المدى قصير االجل  ,ولكي يكون لمميول معنى ,فمن الضروري أن يكون ليا
تعبير مقبول لميول المستثمرين (.) Bormann , 2113 : 2
ان الميول ىي ظاىرة ذات شقين ( عالمي ومحمي ) ويكون تأثير الميلل العلالمي اكبلر واكثلر ملن الميلل المحملي وذللك الن
العمللل التنظيمللي المحمللي يحللد مللن االثللار الضللارة لمميللول ويجعللل اثرىللا صللعب االنتقللال بللين رؤوس االم لوال اذ ال يكللون
لمميول إال القميل من القدرة التنبؤية لمبعوائد الالحقة في الملدى القريلب وىلذه النتيجلة ليسلت مفاجئلة  ,ألن القلدرة فلي التنبلؤ
بأسعار االصول في المدى القصير ستؤدي إلى استراتيجية تداول بسيطة تولد بعوائلد غيلر طبيعيلة .وملء ذللك  ,فلإن علدم
القدرة في التنبؤ في المدى القصير ال يعني أن الميول ليس لو أي تأثير في األسعار .بل يدفء الميل أسعار األصول إللى
االبتعاد عن القيمة الحقيقية لممدة طويمة من الزمن  ,وىذه الطريقة سوف تمغي سوء التسعير فلي الملدى القصلير  ,ولكنيلا
قلد تتعطلل عنلد آفلاق أطلول (  . ) Brown & Cliff, 2115 : 417كملا يمكلن ايضلا تفسلير ميلول المسلتثمرين علن
طريق عده مداخل وىي كاالتي -:
المدخل االقتصادي  :اكدت الكثير من الدراسات في ان ميول المستثمرين بمثابة موجيات لقياس بعوائلد االسلتثمار واثرىلا
فللي قيمللو االوراق الماليللة والتللي تشللير إل للى أن ميللول المسللتثمرين ىللي مؤشللر ف للي عائللدات األوراق الماليللة فتللؤثر ميللول
المسللتثمرين المتفللائمين اثللا ار ايجابيللة فللي بعوائللد االسللتثمار والثللروة  ,بينمللا تللؤثر ميللول المسللتثمرين المتشللائمين اثللا ار سللمبية
عميي للا ,كم للا ان مي للول المس للتثمرين المتفائم للة تك للون اكث للر اىمي للة بالنس للبة ال للى بعوائ للد االس للتثمار والث للروة  ,ف للأن ميل لول
المسللتثمرين تللؤثر فللي مللا إذا كانللت رؤوس أم لوال سللوق األوراق الماليللة وثرواتيللا تعللن إلللى أصللول أو اسللتيالك آخللر واذا
كانت الميول متماثمو فأن التغييرات التي تط أر في البعوائد متماثملو والعكلس بلالعكس (  , ) Tsai , 2116 : 112املا
من الناحيلة االقتصلادية ىنلاك تلأثير كبيلر لميلول المسلتثمرين فلي بعوائلد االوراق الماليلة بلاذ يلتم اعطلاء قسلط عائلد اكبلر
لالسللتثمار فللي اسلليم الكعللن والتبللغ وغيرىللا مللن المنتوجللات الض للارة ألن بعللض المسللتثمرين غيللر راغبللين فللي االحتف للاظ
بمخزونات ضارة  ,وتعطى ىذه البعوائد إلغراء المستثمرين الراغبين في شراء ىذه األسيم .وىذا االنحراف عن شراء ىذه
االسل ل لليم بسل ل للبب تحقيقيل ل للا عائل ل للدات عاليل ل للة المخل ل للاطر بسل ل للبب عل ل للدم تقبل ل للل ىكل ل للذا اسل ل للتثمارات فل ل للي البمل ل للدان االسل ل للالمية
(.( Liston,2115 : 3
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المللدخل االجتمللاعي  :يمكللن تفسللير ميللول المسللتثمرين كمفيللوم اجتمللاعي بعللدىا عمميللة مراقبللة وسللائل االعللالم االجتمللاعي
وتحميللل وسللائل االعللالم االجتمللاعي كتحملليالت العالمللة التجاريللة لشللركة معينللة ومعرفللة اراء النللاس بللالق اررات االسللتثمارية
ليذه الشركة و المنتجلات التلي تطرحيلا و ربلط الكمملات والقل اررات بلين النلاس والتفاعلل كملا للم يحلدث للدى .اذ يمثلل ىلذه
النللبض الجمللاعي مللن المحادثللات والمواقللف العاطفيللة الللذي يعمللل كمقيللاس ل ل راء واألفكللار عللن كللل جانللب مللن جوانللب
المجتم للء وينبغل للي أن يكل للون رضل للا المسل للتثمر فل للي رأس أولوي للات المؤسسل للة المصل للدرة لل للألوراق الماليل للة اذ تعطل للي ميل للول
المسللتثمرين انطبللاع جيللد اذا كانللت متفائم لة وايضللا تعطللي انطبللاع سلليء اذا كانللت متشللائمة السلليما فللي مواقللء الشللبكات
االجتماعية ( ) social networking websitesوباألخص في الوقت الحالي اصبحت ىذه الشبكات ىي المنفذ االسرع
واالسيل لمحصلول فلي المعموملات علن اي شلركو يلراد االسلتثمار فييلا ,للذلك يكلون لميلول المسلتثمرين دور اجتملاعي ميلم
لسمعو الشركة وتسويق استثماراتيا (.) Vyas et al , 2117 : 330
لتثمر او مسللتيمكﹰا
لر سلليكولوجيﹰا كبيللرﹰا فللي االفلراد سلواء أكللان مسل ﹰا
المللدخل السلليكولوجي (النفسللي ) :ان لمميللول بشللكل عللام اثل ﹰا
وحتللى ألصللحاب الشللركات الللذين يرومللون طللرح اوراق ماليللة فللي االس لواق اذ وجللدت بعللض الد ارسللات اث ل ار واضللحا فللي
العواملل النفسلية لألفلراد بشلكل علام اذ تلرتبط الشلبكات االجتماعيلة مثلل فليس بللوك و تلويتر وغوغلل بشلكل مت ازيلد لدرجللة
سيمت من معرفة الحالة النفسية لمشخص عن طريق كتاباتو ومنشوراتو في ىذه المواقء و ىلذا يسلاعد الشلركات التلي تريلد
طرح االوراق المالية من تحقيق افي مستوى من الربحية عن طريق تمبية احتياجات المستثمرين

 3-3انواع ميول المستثمرين

Types of investor sentiment

يبدا تحميل الميول باسلتخراج االراء فلي منشلورات وكمملات العملالء واألخبلار فلي االنترنلت .اذ تتمحلور الميملة االوللى التلي
يللتم النظللر فييللا التمييللز بللين ان لواع الميللول س لواء كانللت إيجابيللة او سللمبية او محايللدة وتسللمى بتحميللل القطبيللة

polarity

 analysisويتم تحميل ىلذا التفسلير ملن أجلزاء موضلوعية ملن نلص ينشلره العميلل فلي الشلبكات االجتماعيلة ويشلار اليلة
(بالتحميل الذاتي  . ( subjectivity analysisوكذلك أدخمت ميلام (لتحميلل العاطفلة  ) emotion analysisو يحلدد
الفئلة العاطفيلة ملن النصلوص (الغضلب واالشلمئزاز والفلرح والحلزن ) بينملا يركلز( تحميلل الشلدة intensity analysis
)فلي تحديللد مسللتويات مختمفللة مللن القطبيللة أو العاطفللة (فللي سللبيل المثلال إيجابيللة جللدا ,حزينللة جللدا) .ثللم تللم تطللوير ط ارئللق
تحميل الميول الحالية لمعالجلة النصلوص غيلر المييلأة فلي وسلائل اإلعلالم فلي شلبكة اإلنترنلت ومعالجلة الميملة وتصلنيفيا
كمشلكمة إليجلاد حلل ليلا( ,) Denecke et al , 2115 : 6وقلد تلم تصلنيف الميللول بالنسلبة اللى التنبلؤ تمقائيلا بقطبيللة
واتجلاه الميلول وفلي ىلذا االسلاس صلنفت اللى ثلالث انلواع رئيسلية وىلي كلاالتي ) Liang et al, 2014: 511( :
و() Lien et al , 2017, 3
.1

الميل التفاؤلي او االيجابي (: ) Optimistic or positiveىي عممية اتخاذ لقرار االسلتثمار عنلدما تكلون مخلاطر علدم
التأكد باألسعار والبعوائد منخفضة اي وجود محفزات تدفء المستثمر لالستثمار كان يكون سمسمو البعوائلد السلابقة مرتفعلة
لمشللركة التللي تريللد طللرح االوراق الماليللة او ارتفللاع زخللم المسللتثمرين لالسللتثمار فللي القطللاع نفسللو وغيرىللا  ..وكللذلك تكللون
ميول المستثمرين ايجابية عندما تكون التوقعات او االحتماالت بشان ربحية عممية االستثمار مرتفعة .
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الميللل التشللاؤمي او السللمبي ( : ) Pessimistic or negativeىللي عمميللة عللدم اتخللاذ قلرار االسللتثمار بسللبب ارتفللاع
مخللاطر عللدم التأكللد باألسللعار والبعوائللد اي عللدم وجللود محف لزات تللدفء المسللتثمر لالسللتثمار كللان يكللون انخفللاض سمسللمة
البعوائللد السللابقة لمشللركة التللي تريللد طللرح االوراق الماليللة او انخفللاض زخللم المسللتثمرين الللذين يريللدون االسللتثمار فللي ىللذه
الشركة ,وتكون ميول المستثمرين سمبية عند انخفاض التوقعات بشان ربحيلة عمميلة االسلتثمار او وجلود عاملل ملؤثر اخلر
.

.3

الميللل محايللد او ذاتللي (: ) Neutral or subjectiveىللي عمميللة اتخللاذ ق لرار االسللتثمار فللي اسللاس النظريللة السللموكية
العقالنية او نظرية كفاءة السوق وعدم تأثر قرار االستثمار بالعوامل التي تؤثر بسموك المستثمرين ويسمى ىذا التصلرف
بالسلموك الرشليد او العقالنلي ( ) Rational behaviorكملا يمكلن تحديلد نلوع ميلل المسلتثمر فلي اسلاس نلوع المعموملات
وكذلك تفسير واستخدام المعمومات ىي التي تحدده العناصر الداخمية لمتعاقد النفسي  ,اي ان المعمومات ىي التلي تحلدد
نوع ميول المستثمرين سواء أكان متفائالﹰ او متشائمﹰا ,وىي كصفات شخصية تحدد كيف سيصلور األفلراد أحلداثا مختمفلة ,
ويمكل للن اعتبل للار اإلج ل لراءات والنتل للائج عوامل للل ميمل للة فل للي تفسل للير المعمومل للات وتوقعيل للا وتحديل للد نل للوع ميل للل المسل للتثمر

(

.) Stoilkovska et al ,2015: 146
وىناك من صنف الميول حسب ىيكميتيا وىي كاالتي ) El-Din. et al , 2116 : 3 ( :
.1

الميول المييكمة او الرسمية ( :) Structured Sentimentsتتكون ىذه الميول عند تحميل واسلتيداف القضلايا الرسلمية
ككتب أو ابحاث تدور عن الكتب المينية أو إشعارات عن المسائل العممية في الواقء .

.2

الميللول نصللف المييكمللة ( :) Semi-Structured Sentimentsتتكللون ىللذه الميللول بللين مللدى الميللول المييكمللة او
الرسمية والميول غير المييكمة  ,ىذا النوع يتطمب فيم العديد من القضايا عن الموضوع .و يعتمد في إيجابياتلو وسلمبياتو
وايضللا ىللو عبللارة عللن سللرد بشللكل منفصللل لللدى الكاتللب فللي االيجابيللات و السللمبيات وعللادة مللا يكللون المحتللوى عبللا ارت
قصيرة.

.3

الميللول غيللر المييكمللة ( :)Unstructured Sentimentsىللي عبللارة عللن تحميللل نصللوص غيللر رسللمية وعللادة مللا تكللون
مجانيللة وكللذلك ال يوجللد فييللا فصللل بللين ايجابيللات وسللمبيات الموضللوع  ,والمحتللوى يتكللون مللن جمللل وللليس مللن عبللارات
قصيرة اذ تحتوي كل جممة عن معمومات مفصمة ومختمفة عن االخرى .

 4-3العوامل المؤثرة في ميول المستثمرين Factors affecting investor sentiment
ان مزاج المستثمر يتغير بسبب العديد من العوامل والتلي بلدورىا تلؤثر فلي سلموكو وعنلدىا تلؤدي اللى تغييلر ق ار ارتلو بشلأن
عمميللة االسللتثمار س لواء أكانللت بشللكل س للمبي او ايجللابي وىللو مللا يعللد مخللاطرة بحللد ذاتللو ألنيللا تغيللر مللن مجللرى عمميللة
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االس ل ل للتثمار وىن ل ل للاك احتم ل ل للال إللغائي ل ل للا وكم ل ل للا موض ل ل للحو بالش ل ل للكل االت ل ل للي  :ش ل ل للكل ( ) 1يوضل ل ل ل المي ل ل للول كمخ ل ل للاطرة

" Source:(Loewenstein, G.F., Elke, U.W., Christopher, K.H., and Welch, N. “Riskas feelings
Psychological Bulletin, vol. 127, 2001:270 ) .
يبين الشكل (  ) 1كيفية عد الميول كمخاطرة فلي قل اررات االسلتثمار او كيفيلة تلأثير االحتملاالت الشخصلية والنتلائج
المتوقعة وعوامل حيويلة أخلرى فلي سلموك المسلتثمر وملن ثلم يلنعكس ذللك فلي النتلائج المسلتثمرين وىلذا ملا يفسلر الميلول
كمخاطرة بسبب عدم التأكد من سموك المستثمر ىل ىو ايجابي ام سمبي .
وىناك العديد من ىذه العوامل المؤثرة في مزاج المستثمر وىي كاالتي :
 .1الطقس ( : ) Weatherيخمط اغمب االشخاص بين مفيومي المناخ والطقس ويستخدمونيا لمتعبير احدىما عن االخر
دون التفريق بينيما  ,وفي الواقء يختمف احدىما عن االخر  ,اذ يمثل الطقس حالة الجو في المدى القصير  ,ويمثل
المناخ حالة الجو في المدى الطويل  ,وان الطقس يؤدي دو ار كبي ار في الحياة االشخاص وان التغيرات العادية في الطقس
ليا اثر قوي في عاطفة و مزاج األنسان  ,وىناك العديد من المؤشرات التي تعبر عن الطقس ىي شروق الشمس,
والمطر ,ودرجة الح اررة ,و سرعة الرياح ,واتجاه الرياح ,والضغط الجوي ,والرطوبة ,وتساقط الثموج

(

الحسناوي  ,المنصور . ) 7 : 2115 ,
 .2االخبلار ووسلائل االعلالم (  : ) The media &Newsتعلد سلوق االوراق الماليلة سلوق فعلال ونشلط أذ يعتملد بشلكل
رئيسي في المقاالت االخبارية المنتشرة في وسائل االعالم ووسلائل التواصلل االجتملاعي بشلكل واسلء أذ تعلد ىلذه االخبلار
احد اىم مصادر المعمومات لألسواق المالية ( . ) Li et al , 2114: 2ان ق اررات االستثمار لألفراد والمؤسسات تعتملد
بشكل كبير في التقارير اإلعالمية ووسائل االخبار ,وكذلك تتأثر بشكل مكثف بحسب نوعية االخبلار  ,بمعنلى اذا كانلت
االخبللار جيللدة فيللذا يعطللي حللافز لممسللتثمرين لالسللتثمار فللي ىللذه الشللركة  ,امللا اذا كانللت االخبللار المتداولللة فللي وسللائل
االعالم عن الشركة بصورة سمبية فيذا يؤدي الى نفور المستثمرين عنيلا  ,وفلي وجلو التحديلد ,تلؤدي وسلائل اإلعلالم دور
المص للادر لمعظ للم المعموم للات المالي للة ف للي عص للر اإلنترن للت ويح للل مش للكمة ع للدم التماث للل بالمعموم للات ب للين المس للتثمرين
والشركات المدرجة ,وبالعكس من ذللك ىناللك العديلد ملن المالحظلات غيلر الرسلمية تشلير اللى ان محتلوى االخبلار الماليلة
تكللون مرتبطللة بعمللم الللنفس واالجتمللاع ومللء ذلللك قللد يكللون مللن غيللر الواض ل ان تعك للس ىللذه االخبللار ووسللائل االعللالم
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المعمومات عن المستثمرين بشكل جيد او تعكس تصرفاتيم بصوره جيدة او تضخم ىذه االخبار Tetlock , 2005 : ( ,
.) 2
 .3عدم التأكد ( : )Uncertaintyىو الخوف من عممية اتخاذ قرار االستثمار او الجيل بشلأن عمميلة االسلتثمار وىلذا يلؤثر
بشكل سمبي في سموكيات المستثمر وملن ثلم تلنعكس فلي عمميلة اتخلاذ القلرار  ,وقلد يعكلس علدم التأكلد ميلول المسلتثمرين
بصللوره كبيلرة سلواء كللان بالحالللة المتفائمللة او المتشللائمة وت لرتبط ارتباطللا كبيل ار ببعوائللد االوراق الماليللة ,كمللا يصللعب التنبللؤ
بالبعوائللد بسللبب حالللة عللدم التأكللد مللن تكللاليف المعللامالت وعللدم التماثللل فللي المعمومللات ,وعللدم التجللانس بللين الللوكالء مثللل
المستثمرين والمضاربين والمتحوطين ) Gupta et.al ,2014 : 368( ,
 .4الش لرائء واالع لراف ( : ) Laws and customsتع لد الممارسللات الدينيللة فللي البمللدان اإلسللالمية ,مثللل شللير رمضللان
المبارك و الحج واالعياد  ,عوامل محتممة تؤثر في مزاج المستثمر وخالل مدد محددة وعن طريق االعراف الدينية  ,وقلد
يحث المسممون في متابعة األنشطة الحالل (حسن العمل) واالمتناع عن االنشطة الحلرام (المحظلورة) وذللك كلي تكلون
أقرب إلى اهلل علز وجلل  ,ىلذا السلموك اللديني يوللد ملزاج إيجلابي ويلؤدي اللى ان يكلون المسلتثمرين أقلل تمييل از فيملا يتعملق
باستثماراتيم في سوق األسيم ,ومن ثم ,قد يحدث ىناك ميل متزايد لالستثمار في األسلواق الماليلة اإلسلالمية خلالل الملدد
التي تتميز بيا علن طريلق الممارسلات الدينيلة ويعلد الحلج ورمضلان اكثلر التقاليلد الدينيلة شليره بالعلالم وللو تلأثير كبيلر فلي
شريحة واسعو من الناس  ,صيام شير رمضان يولد نشوة لدى االفراد والتي يمكن أن تؤثر في سموك المستثمرين ومن ثلم
يكللون ليللا أثللر إيجللابي فللي أسلواق األسلليم فللي الللدول اإلسللالمية ,وبالمقابللل ,سللوف يللزداد الطمللب فللي األسلليم فللي االسلواق
االسالمية نتيجة لتمك الظواىر ( ) Abbes & Abdelhedi-Zouch,2015 :3
 .5االح للداث غي للر االقتص للادية (events

 :) Non-economicان االح للداث غي للر االقتص للادية الكب للرى مث للل الرياض للة

والعطالت وغيرىا تؤثر في ميول المستثمرين والتحيزات السموكية التي تسلببيا تلنعكس فلي أسلعار االوراق الماليلة فقلط إللى
الحللد الللذي يجللذب انتبللاه المسللتثمرين الللى انشللطة السللوق وكللذلك االنشللطة الرياضللة ليللا تللأثير كبيللر فللي اسللعار االسلليم
وبعوائدىا في سبيل المثلال يلرتبط اإلقصلاء ملن بطوللة دوليلة كبلرى لكلرة اليلد او كلرة القلدم االمريكيلة او السلمة بعائلد اليلوم
حجما ليذه الرياضات األخرى مقارنلة ملء كلرة القلدم  ,لكنلو ال
التالي في مؤشر سوق األوراق المالية ويكون التأثير أصغر ً
لائيا وتعللد ك لرة القللدم ىللي الرياضللة األكثللر أىميللة و قللد تسللبب تللأثي ار قويللا فللي تفللاؤل أو تشللاؤم
لاديا ًواحصل ً
ميمللا اقتصل ً
ي لزال ً
المستثمرين األفراد  ,اذ تتغير أسعار األوراق المالية في االسواق استجابة لعدة أحلداث فلي سلبيل المثلال اذا كلان الفريلق

المدرج فائ از ىذا سيعزز من كمية بيء التذاكر وبالعكس ونالحظ في الوقلت الحاضلر تلؤدي الرياضلة دو ار ميملا فلي تعزيلز
نمو االسواق (.) Edmans et al , 2007 : 1968

 5-3مؤشرات قياس ميول المستثمرين measuring investor sentiment indicators :
ىناك العديد ملن المؤشلرات التلي يمكلن علن طريقيلا مالحظلة وقيلاس تلأثير ميلول المسلتثمرين فلي بعوائلد االوراق الماليلة
وذلل ل ل ل ل ل ل للك بعل ل ل ل ل ل ل للدىا مفس ل ل ل ل ل ل ل لرات عل ل ل ل ل ل ل للن الميل ل ل ل ل ل ل للول ومعرفل ل ل ل ل ل ل للة مل ل ل ل ل ل ل للدى تأثيراتيل ل ل ل ل ل ل للا فل ل ل ل ل ل ل للي تقمبل ل ل ل ل ل ل للات االوراق الماليل ل ل ل ل ل ل للة
(. )Baker & Wurgler , 2116 : 1647ىذه المؤشرات ىي كاالتي :
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الملزاج ( : ) moodىللي عبللارة عللن مسللتويات الالوعللي مللن التفللاؤل والتشللاؤم عنللد المسللتثمر و تظيللر بشللكل عفللوي فللي
نظم ذاتية التنظيم  ,تتقمب وفقا لتنظيم داخمي لعممية النمو  ,اي ىي أأنموذج موجة في اساس المشاعر واالحاسليس التلي
يمتمكيا الشخص منذ الوالدة  ,ويدفء الى العمل اإلنساني الجماعي واتخاذ الق اررات غير العقالنية دون وعلي فلي سلياقات
عللدم اليقللين وتتللأثر ايجابيللا وسللمبيا بمللؤثرات الطبيعللة وان بعللض الد ارسللات فقللد تناقضللت مللء مللا ذكللر اعللاله وىللي ان
الم لزاج يللؤثر بق ل اررات االسللتثمار ويزيللد مللن كميللة ش لراء االسلليم اذا كانللت درجللات الح ل اررة منخفضللو او زيللادة عللدد سللاعات
النيار ( (Hirshleifer et al , 2001 :1
 -2بعوائد االكتتاب لميلوم االول ( :) IPO First-Day Returnsالعلروض االوليلة او الطلرح االوللي للألوراق الماليلة تحقلق
بعوائد عالية في اليوم االول من االسبوع والشير والسنو وحتى الطلرح االوللي لالكتتلاب نفسلو وملن الصلعب ايجلاد تفسلير
واض ليا  ,ويظير أثناء تحميل التداول قبل االكتتاب العام لسوق األوراق الماليلة أن المسلتثمرين فلي اسلتعداد للدفء مبلالغ
أكبللر لالكتتللاب العللام بسللبب وجللود المسللتثمرين غيللر العقالنيللين الللذين يظيللرون مصللمحة غيللر مبللررة فللي مكاتللب الممكيللة
االولية .وبسبب ىذا االندفاع غير العقالني ,يصب المستثمرين العقالنيين في استعداد للدفء ثملن لالكتتابلات فلوق قيمتيلا
األساسية ألنيا قادرة في بيء مخزونيا لممستثمرين غير العقالنيين في أي وقت () Oehler et al ,2005 : 3
 -3استطالعات المسلتثمرين ( :) Investor Surveysتعلد اسلتطالعات المسلتثمرين ميملو لمشلركات اللي تلروم طلرح اوراق
مالية في االسواق النو يمكلن علن طريقيلا معرفلة ملدى تفائلل المسلتثمر حجلم التفائلل لديلة ولكلل المسلتثمرين فلي حلد سلواء
اليامشللي وغيللر اليامشللي  ,وبسللبب الضللغط فللي اداء مللديرو اصللبحت بيانللات المس ل شللعبية ومت ازيللدة ,فللي حللين يعتبرىللا
مل ل ل للدراء االس ل ل ل للتثمار ميم ل ل ل للو فل ل ل للي المق ل ل ل للام االول لمتركي ل ل ل للز فل ل ل للي اساس ل ل ل لليات الش ل ل ل للركة والوق ل ل ل للوف ف ل ل ل للي عوام ل ل ل للل الخط ل ل ل للر
ويسلم لنللا المسل البيللاني بقيلاس خصللائص المسلتثمرين التللي تبقلى عللادة غيلر قابمللة لمرصلد ,مثللل أىلدافيا واسللتراتيجياتيا.
بللدال مللن اسللتخدام مؤش لرات فللي أسللاس الميللول فللي سللبيل المثللال ,المعمومللات السللكانية ,و بيللذا نحللن نقلليس مباش لرة ىللذه
الجوانب من الخيارات الكامنلة وراء المسلتثمرين جنبلا إللى جنلب ملء سلجالت التلداول ,وىلذا يسلم بتواصلل عمميلات صلنء
القرار لممستثمرين مء ما مطروح من خيارات ليم ( ) Hoffmann et al , 2111 : 4
-4

تللداول مسللتثمري التجزئللة ( :) Retail Investor Tradesمسللتثمري التجزئللة ىللم المسللتثمرين الللذين يللدخمون عمميللة
التللداول بشللكل فللردي او ىللم المسللتثمرين االفلراد ويكللون تللأثيرىم فللي االسلواق بشللكل كبيللر  ,وان حجللم التللداول لمسللتثمرين
التجزئة للو االثلر الكبيلر فلي الشلركات فإنيلا يمكلن أن يلؤثر فلي القل اررات الماليلة لمشلركات المثملى علن طريلق التلأثير فلي
اسللعار االوراق الماليللة وأن تللداول المسللتثمرين األف لراد م لرتبط بللالتحيز النفسللي المشللترك اذ يميللل المسللتثمرون األف لراد إلللى
االستمرار في خسارة مراكز األسيم المشتركة وبيء االسيم الرابحة  ,فلي حلين أن معظلم المسلتثمرين يشلترون األسليم التلي
أدت أداء جيدا.) Barber et al, 2116 : 2 ( ,

 -5حجم التداول او السيولة (  : ) Trading Volume or Liquidityيعد تأثير السيولة او حجلم التلداول بشلكل علام فلي
سللوق األوراق الماليللة مصللدر قمللق كبيللر بالنسللبة لممسللتثمرين ,اذ أثللارت العالقللة بللين الميللول والسلليولة اىتمامللا كبيل ار ويمكللن
مالحظة أن سموك المستثمرين في أساس الضوضاء يمكن ان يكون متفائل او متشائم كما حلدث فلي االزملة الماليلة علام
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 2118وتللؤثر ميللول المسللتثمرين فللي سلليولة السللوق بط لريقتين االولللى مباش لرة واالخللرى غيللر مباش لرة  ,التللأثيرات المباش لرة
تكللون عللن طريللق قنللاتين ىمللا  :قنللاة تللداول الضللجيج وعللن طريللق قنللاة صللناع السللوق غيللر العقالنيللين  ,امللا الطريقللة غيللر
المباش لرة سللببيا االف لراط بالثقللة ممللا يللدل فللي ان مسللتوى الثقللة أفللي فللي السللوق ,وكمللا يبللدو أن السلليولة ت لؤثر فللي العائللد
المتوقللء لمموجللودات و تللؤدي دو ار ميم للة فللي حجللم التللداول وال للذي يك للون اكث للر حساسللية لتك للاليف المعللامالت ل للذا يمي للل
المس للتثمرون إل للى طم للب المزي للد م للن األص للول الس للائمة وى للذا م للا تي للتم ب للو البن للوك المركزي للة والمنظم للين الم للاليين وواض للعي
السياسات النقدية لمسوق ( ) Hsieh et al ,2111 : 2
 - 6عالوة مقسومات االرباح ( : ) Dividend Premiumعالوة توزيء األربلاح ىلي الفلرق بلين متوسلط سلعر السلوق إللى
القيمة الدفترية لدافعي األرباح ,و ان طمب المستثمرون لتوزيعات األرباح تؤثر في سياسات أربلاح الشلركات و تزيلد ملن
قيمتيا ,كما انيا تمتقط التغييرات الحاصمة فلي فلرص نملو الشلركات ومخلاطر االسلتثمارات وان ىنلاك عالقلة ممحوظلة بلين
الميللل الللى دفللء االربللاح وتوزيعللات االربللاح مللن جيللة وبللين االقبللال فللي االسللتثمار وتحفيللز المسللتثمرين مللن جيللة اخللرى
وبطبيعة الحال ,فإن الحجة ضد توزيء أرباح نقدية سخية ىي الضريبة  .بما أن الضريبة في توزيعلات األربلاح تزيلد علن
الض لريبة فللي أربللاح رأس المللال ليللذا معظللم المسللتثمرين ,يفضللمون الحصللول فللي أي أربللاح ميمللا كانللت قميمللة لطالمللا أن
الشركة لدييا فرص في االستثمار وتوفر بعوائد تساوي أو أفي من كمفة رأس المال (.) Shefrin ,1984 : 253
 -7حجلم االكتتلاب العلام ( :)IPOs volumeإن الطملب األسلاس فلي العلروض العاملة األوليلة غالبلا ملا تكلون حساسلة لمغايلة
لميللول المسللتثمرين ,وان االوراق الماليللة التللي تنظميللا الشللركات الخاصللة تللوفر فللرص لممسللتثمرين لتللداول أسلليم االكتتللاب
حتى تاريخ االكتتاب العام ,اذ يمكن استخراج ميول المستثمرين علن طريلق تحميلل بيانلات سلابقة واعتمادىلا او علن طريلق
تحميل النص ( ) Text miningوتبيان ميول المستثمرين واتجاىو (. ) Tsukioka et al , 2117: 3
 -8تداول المطمعون ( :) Insider Tradingالمديرون التنفيذيون لمشركات لدييم معمومات أفضلل علن حقيقيلة قيملة شلركاتيم
مللن المسللتثمرين الخللارجيين وليللذا السللبب اذا تللم ش لراء االصللدار االولللي لللدى مللديرو ىللذا يعطللي اشللارة ايجابيللة لممسللتثمر
الخارجي لتحفيزه في االستثمار ويتم صياغة اإلعالنات اإلخبارية داخل الشلركة للدى الملديرين التنفيلذيين أو خلارج الشلركة
للدى طللرف ثاللث مثللل المحمملين .اي يكللون تلداول مللديرو التنفيلذيون وفللق المعموملات المتاحللة وال يحصلمون فللي معمومللات
غير متاحة لممستثمرين الخارجيين ألنيا تؤثر في اسعار االوراق الماليلة

( Hribar

) & Quinn ,2013 : 4
 -9اصدارات االسليم اكثلر ملن اجملالي االصلدارات الجديلدة  : Equity Issues Over Total New Issuesان اوسلء
مقيللاس لنشللاط تمويللل أسلليم رأس المللال ىللو حصللة األسلليم مللن إجمللالي إصللدارات األسلليم والللديون لللدى جميللء الشللركات ,
وىذا يقيس النشاط لجميء عروض األسيم ,وليس االكتتاب العام فقط ونجد أن القيم العالية لحصلة األسليم تنلذر ببعوائلد
سوق األسيم المنخفضة وعن طريق القلوه التنبؤيلة المتغيلرة  ,فلان ازديلاد حصلة االسليم المصلدرة يقملل ملن بعوائلد االسليم
المطموبة وحصة كل سيم من توزيعات االرباح وكذلك تلزداد المديونيلة ويعلد مؤشلر فلي ان الشلركة بحاجلة اللي المزيلد ملن
االموال لتمويل نشاطاتيا ( .) Baker & Wurgler , 1999: 3
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تلدفقات صللندوق االسلتثمار المشللترك ( : ) Mutual Fund Flowsتتللي البيانلات إمكانيللة معرفلة كيفيللة تخصلليص

المسللتثمرين ألم لواليم عبللر فئللات صللناديق االسللتثمار ويعللد قياسللا شللامال لميللول المسللتثمرين اسللتنادا الللى كيفيللة انتقللال
المسللتثمرين بللين فئللات صللناديق االسللتثمار والخللروج منيللا يجللب فللي المسللتثمرين أن ينظللروا فللي جميللء العوامللل عنللد تقيلليم
ميللارة مللدير الصللندوق مثللل درجللو المخللاطرة والقيمللة السللوقية لللألوراق الماليللة  ,اذ يجللب ان تكللون البعوائللد المرتقبللة مللن
االسلتثمار افللي ملن تكاليفللو  ,لتحفيلز ميللول المسلتثمرين باتجللاه صللندوق االسلتثمار يجللب فلي مللدراء ىلذه الصللناديق م ارعللاة
مشل للاعر المسل للتثمرين والعم ل للل فل للي ت ل للوفير عوامل للل ج ل للذب ليل للم مث ل للل تخف ل لليض كمف ل للة االس ل للتثمار والرس ل للوم المترتبل للة عمي ل للو
(.) Barber et. al , 2116 : 4
وقد اعتمد الباحثين في المقاييس االتية وذلك إلمكانية قياسيا وتوفر بياناتيا في سوق العراق لألوراق المالية :
أ-

لر لميلول المسللتثمرين  ,فللإذا كللان
مؤشلر حجللم التللداول :يمكللن اعتبلار حجللم التللداول العللام  ,أو السليولة بشللكل عللام  ,مؤشل ًا
البيء في المكشوف أغمى من فلت ًواغلالق صلفقات طويملة  ,فملن الملرج أن يتلداول المسلتثمرون غيلر العقالنيلين  ,وملن

ثللم يضلليفون السلليولة ويللزداد حجللم التللداول عنللدما يكللون المسللتثمرين متفللائمين ويراىنللون فللي األسلليم المرتفعللة وللليس عنللدما
يكون المستثمرون متشائمين ويراىنون في األسيم المنخفضة  ,ويكشف حجم التلداول علن االختالفلات األساسلية فلي رأي
لعبا (2117: 137
وتصرفات المستثمرين التي ترتبط بدورىا بمستويات التقييم عندما يكون البيء في المكشوف ًا
أمر ص ً

( Baker & Wurgler ,

ب -مؤشلر علدد األسليم المتداوللة :يشللير دوران األسليم اللى علدد األسلليم المتداوللة فلي السلوق وىللي كلذلك تمثلل حجلم السلليولة
التللي تللؤثر فللي بعوائللد االسللتثمار  ,وىللذا يعنللي كممللا يللزداد عللدد األسلليم المتداولللة يللزداد العائللد ويعللد مؤشللر زيللادة دوران
األسيم عامل جذب ميم لممستثمرين الغير عقالنيين  ,أذ يمكن أن يعمل دوران األسيم كمؤشر لميول المستثمرين في
سللوق بللو قيللود مبيعللات قصلليرة  ,يشللارك المسللتثمرون غيللر العقالنيللين  ,ومللن ثللم يضلليفون السلليولة  ,فقللط عنللدما يكونللون
متفائمين ؛ ومن ثم  ,ارتفاع السيولة ىو أحد أعراض المبالغة في عدد األسيم المتداولة  ,كما يلتم اسلتخدام ىلذا المؤشلر
لمتخمص من العموالت الثابتة كحل جزئي ) Baker & Wurgler , 2116: 1656( .
ت -مؤشلر علدد العقللود  :يتلأثر مؤشللر علدد العقلود بشللكل مباشلر بأرتفللاع وانخفلاض مؤشلر حجللم التلداول ومؤشللر علدد األسلليم
المتداولللة ( دوران األسلليم ) اذ ال يللتم التللداول فللي األسلواق الماليللة اال عللن طريللق اب لرام عقللود بللين الط لرفين مللء اخللتالف
حجم وكمية األسيم المتداولة في كل عقد  ,لكن بشكل عام يتأثر مؤشر عدد العقود بارتفاع او انخفاض حجم التلداول و
عدد األسيم المتداولة .

 -4الجانب التطبيقي للدراسة :
 1-4الجانب االحصائي لقطاع المصارف :
يتناول العرض االحصائي لنتائج الدراسة التطبيقية لقطاع المصارف في سوق العراق لألوراق المالية لممدة الزمنية
( ) 2117 – 2117ولمدة  11سنة ودراسة المؤشرات اذ يتضمن جانبين أساسيين ىما كاالتي :الجانب االول ويتضمن
بدوره قياس وتحميل تأثير العالقات بين متغيرات الدراسة (حجم التداول  ,عدد األسيم المتداولة  ,عدد العقود) من جية و
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( العائد )من جية أخرى اذ تم استخراج العائد من سعر االغالق بطريقة (  ) LNوحسب الصيغة الرياضية االتية :
)Poornima &Remesh , 2016 : 29
العائد = سعر االغالق االحق – سعر االغالق السابق  /سعر االغالق السابق

اما الجانب الثاني يتضمن تحميل اتجاه المؤشرات ( حجم التداول  ,عدد األسيم المتداولة  ,عدد العقود  ,العائد )
باستخدام المخططات ًوايجاد تفسير لمتغيرات الحاصمة لكل مؤشر .
 2-4الجانب االول
قياس وتحميل التأثير
يظيللر ىللذا المبحللث نتللائج عالقللات االرتبللاط بللين متغيلرات الد ارسللة ميللول المسللتثمرين متمثمللة بمجموعللة مللن المتغيلرات
( حجم التداول  ,عدد األسيم المتداولة  ,عدد العقود ) ويتم علرض النتلائج اإلحصلائية وتحميلل الد ارسلة وتفسلير البيانلات
الموسمية لقطاع المصارف ويتضمن ىذا التفسير ( معدل الخطلاء f , Significance F ,المحسلوبة R Square ,
االرتبللاط  ,العائللد ) يللتم قيللاس تللأثير ميللول المسللتثمرين فللي البعوائللد عللن طريللق عللدة مؤش لرات مثللل (حجللم التللداول ,عللدد
األس لليم المتداول للة  ,ع للدد العق للود ) ف للي عممي للة اس للتخراج النت للائج اإلحص للائية  ,وم للن ث للم ت للم اس للتخراج االنح للدار بطريق للة
( ) Regression Statisticsإليجللاد التللأثير لكللل مللن المؤش لرات مللن جيللة والعائللد مللن جيللة أخللرى ويللتم حسللاب
الجدوليلة علن طريلق الصليغة التاليلة (
الرسالت وكاوج بمق ار

f

 ( , )m- n / n-1طعمةت  , ) 181 ,2011 ,أذ إن  nهة دة م مخريةةراث

(  m , )2ه ديىت ال راست المسخخرجت مه م ة ال راست البالرت  11سىت *  4موسة

) وكاالح :

v = m-n / n-1
v = 44- 2 / 2-1
v = 44
وعند مقاطعة ال  42عمودي وال  1افقي تكون قيمة  fالجدولية ( ) 4.18
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قطاع المصارف :
جدول (  ) 1يوض التغييرات في قطاع المصارف لمبيانات الموسمية خالل المدة ( ) 2117-2117
اسم المؤشر

العائد
A

 Fالمحسوبة

R

Significance

B

9613768562

5.1113E-14

1.1654266

1.163392285

1.6863242

عدد األسهم المتداولة 5396160688

3.2269E-13

1.244558

1.177113

1.623573

7.06332E-06

1.77277913

1.136113184

1.38448191

حجم التداول
عدد العقود

2350

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد في مخرجات الحاسبة االلكترونية
أ -مؤشر حجم التداول :
بناء في مؤشر حجم التداول من الجدول ( ) 1يتبين لنلا علدم معنويلة العالقلة بلين حجلم التلداول والعائلد لقطلاع المصلارف
لمبيانللات الموسللمية اذ بمغللت قيمللة مسللتوى المعنويللة  )1.68( Sigفللي ظللل مسللتوى ثقللة (  ) 1.95ممللا يللدل فللي عللدم
وجود تأثير لميول المستثمرين المتعاممين في سوق العراق لألوراق المالية في بعوائلد االسلتثمار بلاألوراق الماليلة فلي حلين
كانللت قيمللة  Fالمحسللوبة ( )1.16وىللي اقللل مللن  Fالجدوليللة البالغللة (  ) 4.18وتشللير ىللذه النتيجللة الللى ان العائللد فللي
األسلليم ال يتللأثر بللالتغييرات الحاصللمة فللي حجللم التللداول أي ان التغيللر بالعائللد ال يمكللن تفسلليره كنتيجللة لمتغييللر فللي حجللم
تداول ىذه األوراق المالية كما و بمغ معامل االرتباط ( )1.16مما يدل في وجود عالقة طردية بين مؤشر حجم التداول
والعائد ولكن ضعيفة جدا وىذا يعني ان مستوى العائلد يتلأثر بلالتغيير الحاصلل فلي مؤشلر حجلم التلداول ويكلون التلأثير
بمقدار البيتا مما يقودنا الى البحث عن تفسيرات أخرى لتغيرات العائد تقميدية او سلموكية والتلي يمكلن علن طريقيلا تفسلير
إمكانية وجود ميول خاصة لممسلتثمرين تلؤثر فلي قل ارراتيم عنلد البيلء والشلراء فلي سلوق العلراق للألوراق الماليلة وىلذا يثبلت
صحة الفرضية األولى والتي تنص فلي ( ال يوجلد تلأثير ذو دالللة معنويلة لميلول المسلتثمرين متمثملة بمؤشلر حجلم التلداول
في بعوائد االستثمار باألوراق المالية ) .
ب -مؤشر عدد األسيم المتداولة :
يوض ل لنللا الجللدول ( ) 1ان معامللل االرتبللاط كللان بنسللبة ( )1.17وىللذا يشللير الللى وجللود عالقللة طرديللة بللين مسللتوى
العائللد ومؤشللر عللدد األسلليم المتداولللة ولكللن ضللعيفة جللدا  ,وىللذا يعنللي ان مؤشللر عللدد األسلليم المتداولللة يللؤثر فللي العائللد
ولكللن تكللون نسللبة التللأثير بمقللدار البيتللا فللي حللين كللان مسللتوى المعنويللة بقيمللة  )1.62( Sigممللا يللدل فللي عللدم معنويللة
العالقللة بللين عللدد األسلليم المتداولللة والعائللد لقطللاع المصللارف لمبيانللات الموسللمية وىللذا يعنللي عللدم وجللود تللأثير لميللول
المسللتثمرين المتع للاممين ف للي س للوق العل لراق ل للألوراق المالي للة ف للي بعوائ للد االس للتثمار لي للذه األوراق  ,كم للا وبمغ للت قيم للة F
المحسوبة ( )1.24و ىي اقل من  Fالجدولية البالغة (  ) 4.18وتشير ىلذه النتيجلة اللى ان العائلد فلي األسليم ال يتلأثر
بالتغييرات الحاصمة في عدد األسيم المتداولة أي ان التغير بالعائد ال يمكن تفسيره كنتيجة لمتغير بعلدد األسليم المتداوللة
في سوق العراق لألوراق المالية مما يقود الى البحث عن تفسيرات أخرى لتغيلرات العائلد سلواء أكانلت تقميديلة ام سلموكية
162

) المجلة العراقية للعلوم االدارية)

المجلد ()15

العدد ()61

والتي يمكن عن طريقيا التعرف في إمكانية وجود ميول خاصة لممستثمرين تؤثر في ق ارراتيم عند البيء والشراء وىذا يثبت
صللحة الفرضللية األولللى التللي تللنص فللي ( ال يوجللد تللأثير ذو داللللة معنويللة لميللول المسللتثمرين متمثمللة بمؤشللر عللدد األسلليم
المتداولة في بعوائد االستثمار باألوراق المالية ) .
ت -مؤشر عدد العقود :
يبين لنا الجدول ( )1ان معامل االرتباط كان بنسلبة ( )1.13مملا يلدل فلي وجلود عالقلة طرديلة بلين العائلد ومؤشلر
عللدد العقللود ولكللن ضللعيفة وىللذا يعنللي ان مؤشللر عللدد العقللود يللؤثر فللي مسللتوى العائللد وتكللون نسللبة التللأثير قميمللة وبمقللدار
البيتللا فللي حللين كانللت قيمللة مسللتوى المعنويللة  )1.38( Sigفللي ظللل مسللتوى ثقللة (  ) 1.95ممللا يللدل فللي عللدم معنويللة
العالقللة بللين مؤشللر عللدد العقللود والعائللد لقطللاع المصللارف لمبيانللات الموسللمية وىللذا يعنللي عللدم وجللود أي تللأثير لميللول
المستثمرين المتعاممين في سوق العراق لألوراق المالية في بعوائد االستثمار في السوق  ,كما وكانلت قيملة  Fالمحسلوبة
( )1.77و ى للي اق للل م للن  Fالجدولي للة البالغ للة (  ) 4.18و ى للذا يش للير ال للى ان العائ للد ف للي األس لليم ال يت للأثر ب للالتغييرات
الحاصمة في عدد العقود أي ان التغير بالعائلد ال يمكلن تفسليره كنتيجلة لمتغيلر فلي عقلد او علدد العقلود المبرملة فلي ىلذه
األوراق المالية مما يؤدي بنا الى البحث عن تفسيرات أخرى لتغيرات العائد كان تكون تقميدية او سموكية التي يمكلن علن
طريقيا تفسير إمكانية وجود ميول خاصة لممستثمرين تؤثر فلي قل اررات االسلتثمار وىلذا يثبلت صلحة الفرضلية األوللى التلي
تلنص فلي ( ال يوجللد تلأثير ذو داللللة معنويلة لميللول المسلتثمرين متمثملة بمؤشللر علدد العقللود فلي بعوائللد االسلتثمار بللاألوراق
المالية ) .

 2-4تحميل وتفسير االتجاه لقطاع المصارف
يتم في ىذا الجزء من المبحث تحميل وتفسير اتجاه البيانات (االشكال) لمتعرف في اثر كل موسم في سموك وتصرفات
المستثمرين ومدى انعكاسيا في ق اررات االستثمار ,خالل فصول السنة ( الشتاء ,الربيء ,الخريف ,الصيف ) وتم تقسيم
الفصول حسب بداية السنوات وذلك بسبب مدة الدراسة  ,اذ ال يمكن ان نبدأ من فصل الربيء او الصيف او الخريف
ألنيا تأتي في وسط السنة وسيتم عرض االشكال خالل المدة (  ) 2117الى (  ) 2117وىي احدى عشرة سنة ,
وذلك لعرض البيانات بشكل تفصيمي لكل سنة .
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أ -مؤشر حجم التداول لقطاع المصارف:
الشكل ( )2يبين التغييرات في مؤشر حجم التداول لقطاع المصارف لمبيانات الموسمية خالل المدة ()2117 – 2117

المصدر  :اعداد الباحثين باالعتماد في مخرجات الحاسبة االلكترونية
يوض الشكل (  )2ارتفاع مؤشر حجم التداول لقطاع المصارف لمبيانات الموسمية خالل فصمي الربيء والصيف في
اغمب سنوات الدراسة حتى وان كان االرتفاع بصورة قميمة ولكن ىذا يشير الى إمكانية تحقيق زيادة واضحة في مؤشر
حجم التداول خالل ىذين الفصمين عن طريق قدرت المستثمرين في التنبؤ في حركة السوق واالعتماد في العوامل التي
اثرت في مزاج المستثمرين سابقا مثل الطقس المعتدل في الربيء ونياية الموسم الدراسي لطمبة المدارس والجامعات في
العراق وىذه العوامل تؤثر في مزاج المستثمر ومن ثم تنعكس ىذه التصرفات في ق اررات االستثمار بصورة إيجابية .
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ب -مؤشر عدد األسيم المتداولة لقطاع المصارف:
الشكل ( ) 3يوض التغييرات في مؤشر عدد األسيم المتداولة لقطاع المصارف لمبيانات الموسمية خالل المدة
( )2117 – 2117

المصدر  :من اعداد الباحثين باالعتماد في مخرجات الحاسبة االلكترونية
بناء في الشكل ( )3نالحظ ارتفاع مؤشر عدد األسيم المتداولة لمبيانات الموسمية لقطاع المصارف وبصورة متكررة
خالل فصل الربيء  ,اذ يعد فصل الربيء ذات درجة ح اررة معتدلة وزيادة نسبة تساقط االمطار وىذه العوامل قد تؤثر في
مزاج المستثمرين بصورة إيجابية وىذا ينعكس في تصرفات المستثمرين وق ارراتيم في االستثمار مما يؤدي الى زيادة عدد
األسيم المتداولة .
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ت -مؤشر عدد العقود لقطاع المصارف :
شكل ( ) 4يبين التغييرات في مؤشر عدد العقود لقطاع المصارف لمبيانات الموسمية خالل المدة ( – 2117
) 2117

المصدر  :من اعداد الباحثين باالعتماد في مخرجات الحاسبة االلكترونية
عن طريق الشكل (  ) 4يتبين لنا ارتفاع مؤشر عدد العقود لقطاع المصارف خالل فصل الربيء وبصورة متكررة في
اغمب سنوات الدراسة اذ يعد فصل الربيء من الفصول المفضمة في العراق بسبب اعتدال الطقس وزيادة نسبة تساقط
االمطار وىذا يؤثر بصورة إيجابية في مزاج االفراد والمستثمرين ومن ثم تنعكس في تصرفات وق اررات االستثمار .
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ث -العائد لقطاع المصارف:
شكل ( )5يبين التغييرات في مؤشر العائد لقطاع المصارف لمبيانات الموسمية خالل المدة ()2117 – 2117

المصدر  :من اعداد الباحثين باالعتماد في مخرجات الحاسبة االلكترونية
يتبين عن طريق الشكل ( ) 5وجود ارتفاع في مستوى العائد ولكن غير منتظم لكل سنوات الدراسة في حين وجد
انخفاض متكرر في مستوى العائد لقطاع المصارف خالل فصل الخريف وىذا يعني إمكانية تحقيق عائد لممستثمرين عن
طريق قدرتيم في التنبؤ بتحركات السوق ومعرفة متى ينخفض العائد ومتى يرتفء مما يعطي فرصة تحقيق بعوائد إضافية
وىذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية التي تنص في ان ( ىناك أنماط محددة التجاه العائد اعتمادا في مجموعة من
العوامل الظرفية المؤثرة في سموك المستثمرين ) .
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 -5االستنتاجات:
 -1ىناك تأثير معنوي لبعض العوامل التي تنعكس في مزاج المستثمرين والتي تؤدي الى ارتفاع بعوائد االوراق المالية اذ
كبير في سموك وتصرفات المستثمرين في سوق العراق لألوراق
إثر ﹰا
تبين ان لبعض الفصول مثل فصل الربيء والصيف ﹰا
المالية
 -2يتعرض المستثمرون في األسواق المالية العالمية بشكل عام وسوق العراق بشكل خاص الى مخاطر متنوعة تتجاوز
حدود التقمبات باألسعار والبعوائد فيناك مخاطر تكمن في داخل عقل المستثمر نفسو وطريقة تفكيره وأسموب معالجتو
لممعمومات واالعتقاد الخاطئ بامتالك مواىب وميارات قد ال يمتمكيا فعال .فضال عن اإلشارات والمواقف النفسية
واالجتماعية والعاطفية التي تجعل المستثمر منحا از عن العقالنية في اتخاذ أي قرار استثماري.
 -3أظيرت نتائج التحميل االحصائي لمبيانات الموسمية عدم وجود ميال واضحا لدى المستثمرين لسموك البحث عن المخاطرة
الناتج عن مجموعة من العوامل التي سبق وتم ذكرىا والتي تسيم في انحراف السموك العقالني التي تنتيجيا النظرية
التقميدية .
 -4تشير نتائج التحميل المالي الى وجود عالقات تأثير متباينة بين المتوسطة والضعيفة وان كانت غير معنوية اال انيا
مؤشر في عالقة استثنائية تبث سموكيات غير عقالنية لدى المستثمرين حينما يتحممون مخاطرة إضافية رغم الخسائر
المتكررة بسبب انخفاض البعوائد
 -5تظير نتائج التحميل المالي وجود نمط الرتفاع مؤشرات القياس لمقطاع المصرفي خالل البيانات الموسمية في فصل
الربيء من كل سنة .
 -6تبين ان المستثمرين في سوق العراق لألوراق المالية يتأثرون بعوامل نفسية كالمزاج المتأثر بمتغيرات الطقس في سبيل
المثال االرتفاع الذي يحصل عند كل فصل ربيء وبداية كل عطمة صيفية (وليست اساسية عقالنية وربما ىذا يشكل
مصد ار لمتغيير بمستوى العائد).
 -7بينت الدراسة وجود نمط معين الرتفاع مستوى العائد لقطاع المصارف سوق العراق لألوراق المالية لمبيانات الموسمية أذ
يتأثر مزاج المستثمر بدرجات الح اررة وطقس الربيء المعتدل وتساوي الميل والنيار وزيادة نسبة تساقط االمطار.

 -6التوصيات :
 -1ال يمكن السيطرة في النتائج المستقبمية والتأثير فييا بأي حال من االحوال .لذا ينبغي في المستثمرين في سوق العراق
لألوراق المالية فيم واستيعاب ىذه المسألة لذا ينبغي عمييم االستمرار في اتباع التحميل األساسي والفني لموصول الى
نتائج أفضل في االستثمار
 -2يجب في المستثمرين المتعاممين في سوق العراق لألوراق المالية زيادة الوعي االستثماري وتوعيتيم بوجوب عدم تأثرىم
بالعوامل النفسية التي تترك اثا ار سمبية في مجمل النشاط التداولي في السوق ويخالف السسن المنطقية لمبادئ االسواق
المالية الكفؤة.
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 -3تجنب خضوع المستثمرين لمتأثيرات المتحيزة لمعوامل النفسية وفي مقدمتيا الحاالت المزاجية المتأثرة بظروف وعوامل مثل
الطقس وبداية الموسم الدراسي او موسم الحج وغيرىا من االعراف والتقاليد ,الن اكتشاف ىذا النمط السموكي المتكرر
لدى المحترفين يساعدىم في استغالل ىذه التحيزات لبناء قواعد تداول من شانيا تمكينيم من تحقيق بعوائد اضافية في
حساب المستثمرين االخرين.
 - -4ينبغي في المستثمرين دراسة سموكيات الجماعة لمتأكد من أن ق ارراتيم لم تكن نتيجة لتأثره بعقمية الجماعة .ويمكن
القول بأن الثقة بالنفس وبالمعمومات الخاصة تقمل كثي ار من االثار السمبية لتحيز سموك القطيء.
 -5االستفادة من بعض األنماط التي تظيرىا حركة األسواق في العائد والسيما في فصل الربيء والصيف كما ظيرت في
االختبارات نتيجة الرتباطيا بظروف مناخية او اجتماعية من اجل تحقيق البعوائد اإلضافية
 -6تجنب االستثمار في االوقات التي تظير تأثيرات سمبية في حركة السوق مثل االستثمار خالل فصل الشتاء نتيجة تأثر
مزاج المستثمرين بالظروف االجتماعية او الموسمية ومتابعة تحركات السوق بشكل حذر لتجنب الخسائر المتوقعة .
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