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چکیده
سرمایه گذاران عادی به پرتفوی خود به عنوان یک کل نگاه نمی کنند .این سرمایه گذاران ،پرتفوی خود را به
عنوان مجموعه ای از حساب های ذهنی در نظر می گیرند .درحسابداری ذهنی مساله متعارف بیشینه سازی بازده
مورد انتظار با محدودیت حداکثر احتمال شکست در دستیابی به بازده آستانه ای است .در پژوهش حاضر از مدل
میانگین واریانس مارکویتز و ورود دارایی بدون ریسک به محدودیت این مدل ،مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه
ای را استخراج کرده و سپس با ایجاد یک هم ارزی ریاضی میان اجزای این الگو با محدودیت مساله حسابداری
ذهنی  ،مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در چارچوب حسابداری ذهنی را ارائه می نماییم .در این مدل ،
بازده مورد انتظار سرمایه گذار برای هر هدف که در قالب حساب های ذهنی ارائه می شود ،تابعی از بازده دارایی
بدون ریسک ،بتا و صرف ریسک حساب ذهنی بوده و این صرف ریسک حساب ذهنی معادل اختالف بازده هر
حساب با بازده دارایی بدون ریسک می باشد .نرخ بازده مورد انتظار دارایی ها در مدل  ، MA-CAPMمتاثر از
بازده آستانه ای و احتمال شکست در رسیدن به این سطح آستانه یا به عبارتی ریسک حساب ذهنی خواهد بود.
واژههاي كلیدي :مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ،حسابداری ذهنی ،بازده آستانه ای ،احتمال شکست،
بتا حساب ذهنی ،صرف ریسک حساب ذهنی.

 -1دکتری حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) mohammadreza_ola@yahoo.com

 -2استاد ،گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -3دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
 -4دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران

1

محمدرضا اولي ،هاشم نيکومرام ،آزيتا جهانشاد و زهرا پورزماني

 -1مقدمه
در اواخر دهه  1891تالر به نحوه تعامل افراد با
مقوله پول پرداخت و در این زمینه تحقیقاتی انجام داد
و به نتایجی رسید که مفروضات قبلی خصوصا اصل
اقتصادی تعویض پذیری پول 1فریدمن را نقض می
کند .تحقیقات تالر نشان داد که افراد در ذهن خود
حساب فعالیت های مختلف را به صورت جداگانه
نگهداری می کنند وترکیبی از کل حساب ها به صورت
ذهنی ایجاد نمی کنند  .بر اساس مطالعات انجام شده
تالر نحوه جداسازی حساب ها بر اساس منبع دارایی و
هدف از مصرف دارایی می باشد  .افراد برای تسهیل
فرایند تصمیم گیری ،آن را به اجزاء متفاوت تفکیک
کرده و پس از ساده سازی تصمیم گیری می کنند.
تمایل به انطباق حسابداری ذهنی در تصمیم
گیری های مربوط به انتخاب سبد سهام نیز کاربرد
دارد و سرمایه گذاران با هر جزء از سبد سرمایه گذاری
2
خود به صورت مجزا برخورد می کنند( برابازون
 . )2111در حقیقت در تئوری مدرن پرتفوی ،سرمایه
گذاران باید به مطلوبیت نهایی کل سرمایه گذاری خود
توجه کنند ،نه به اجزاء سبد سرمایه گذاری .با این
وجود تئوری پرتفوی رفتاری شفرین و
استتمن )2111(3شامل ایجاد ساختار الیه ای پرتفوی
بود که البته در آن به کوواریانس بین الیه ها توجه
نمی شود و مبنای طبقه بندی الیه ها می توانند
معیارهای متفاوت داشته باشد که یکی از معیارهای
متداول این طبقه بندی بر اساس ریسک حساب ذهنی
است .
اگرچه مارکویتز چگونگی تشکیل پرتفوی بهینه را
به سرمایه گذاران توصیه می کند ،اما تحقیقات
گسترده بر رفتار سرمایه گذاران نشان می دهد بیشتر
سرمایه گذاران این گونه عمل نمی کنند .تئوری بازار
سرمایه با بسط و تعمیم تئوری پرتفوی مدلی را برای
قیمت گذاری دارایی های ریسکی استخراج می کند
که خروجی نهایی این تئوری به نام مدل قیمت گذاری
دارایی های سرمایه ای این امکان را فراهم می سازد تا
نرخ بازده مورد انتظار دارایی ریسکی تعیین
2

شود CAPM.بر اساس تئوری های میانگین واریانس
مارکویتز و بازار سرمایه شکل گرفت .در این پژوهش از
مدل میانگین واریانس مارکویتز و ورود دارایی بدون
ریسک به محدودیت این مدل  ،مدل قیمت گذاری
دارایی سرمایه ای را ارائه می کنیم و سپس با ایجاد
یک هم ارزی ریاضی و به روش های حل دقیق ،میان
اجزای این الگو با محدودیت مساله حسابداری ذهنی،
مدل نوینی با نام مدل قیمت گذاری دارایی های
سرمایه ای در چارچوب حسابداری ذهنی MA-
 CAPMرا استخراج نمودیم .تحقیق حاضر بر اساس
هدف تحقیق ،از نوع توسعه ای و از نظر اجرا با استفاده
از مدل سازی ریاضی می باشد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
مغایرتهاي رفتاري مدل قیمتگذاري داراییهاي
سرمایهاي
در تحقیقات مالی کالسیک فرض می شد که
همبستگی کمی بین رفتار تک تک سرمایه گذاران
وجود دارد و به این ترتیب تورش احساسات و رفتار
سرمایه گذاران یکدیگر را خنثی کرده و بازار در
مجموع کارا است .در حالی که در دیدگاه رفتاری ،
سرمایه گذاران از یکدیگر اثر می پذیرند و ضمنا انواع
تورش های ادراکی و احساسی بر رفتار آن ها و
تصمیم گیری آنان برای خرید و فروش سهام اثر می
گذارد .تورش های مزبور در مجموع بر کارایی بازار اثر
گذاشته و نمی توان آن را خنثی شده توسط رفتار
سرمایه گذاران تلقی کرد .همچنین این تورش ها به
عوامل اثرگذار فرایند قیمت گذاری تبدیل می گردد.
در دیگر تحقیقات تایید شده است که واکنش رفتاری
سرمایه گذاران می تواند به عنوان مولفه مهمی در
فرایند قیمت گذاری بازار به حساب آید(سعیدی و
فرهانیان.)1381
در میان بحث هایی که بیان می شد ،الکونیشوک
و همکاران )1882( 4نقش عوامل رفتاری را در تشریح
مغایرت ها بررسی نمودند .آن ها استدالل می نمایند
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که بازده های سهام رشدی 5و سهام ارزشی ، 6ناشی
ازخطای انتظار یا توقع در سرمایه گذاران می باشد.
سرمایه گذاران تمایل دارند تا از روی نرخ های رشد
گذشته  ،آینده ای خیلی دور را پیش بینی نمایند .آن
ها احتماالت مختلفی را که می تواند این اختالفات در
بازده های میانگین را توضیح دهد ،پیشنهاد می کنند:
 ممکن است سرمایه گذاران تمایل داشته باشند تا
در شرکت های "خوب" با سطح باالیی از سود
آوری سرمایه گذاری نمایند.یک شرکت خوب در
دیدگاه سرمایه گذاران ساده طبع ،ممکن است
مترادف با سرمایه گذاری صرف نظر از قیمت باشد
و حتی ممکن است چنین سهامی را با ریسک
کمتر در نظر بگیرند.
 سرمایه گذاران حقوقی خبره و ماهر ممکن است
پرتفوی های خود را به سمت سهام شرکت های
شناخته شده سوق دهند چرا که آن ها به سهولت
می توانند آن را برای مشتریان خود توجیه
کنند.این امر ممکن است قیمت های این گونه
سهام را باال برده و بازده مورد انتظار آنها را کاهش
دهد .
همچنین در تحقیقاتی تمایل سرمایه گذاران برای
واکنش بیش از واقع و کمتر از واقع 7به ترتیب در
مفهوم "بازنده و برنده" (دی بانت و تالر  )1897و
استراتژی تمایل به عملکرد گذشته( 9جگادیش و
تیتمن )1883 8به خوبی مستند شده است .مفهوم
"برنده و بازنده"(معکوس سازی) نشان می دهد که
طی افق های زمانی بلند مدت (  3تا  5سال) و دوره
های کوتاه مدت (یک ماه یا کمتر) بازندگان گذشته
برنده می شوند و بالعکس .از سوی دیگر بر اساس
روش هوانگ و سالمون ،نوعی توده واری مورد بررسی
قرار می گیرد که سرمایه گذاران از عملکرد یکی از
متغیرها مثل شاخص بازده بازار پیروی می کنند و بر
اساس آن تصمیمات مربوط به خرید و فروش یک
سهم را بدون توجه به مدل تعادلی ریسک و بازده
اتخاذ می کنند(هوانگ و سالمون  .)2111،در این مدل
بتای توده واری11تعریف می شود .باربری و دیگران

( )2111چارچوب جدیدی برای قیمت گذاری دارایی
پیشنهاد نمودند که از روش سنتی مبتنی بر مصرف
گرفته شده و دو ایده ی قدیمی روانشناسی یعنی
نظریه مطلوبیت کانمن و تورسکی )1878( 11و
شواهدی از تالر ( ) 1891در مورد این که چگونه نتایج
گذشته بر انتخاب ریسکی اثر می گذارند را در آن
گنجاندند .نتیجه ی اصلی کار آن ها این بود که ریسک
گریزی در طول زمان به عنوان تابعی از عملکرد
سرمایه گذاری تغییر می کند .روکن باخ)2114( 12
تحقیقی در مورد قیمت گذاری اختیار معامالت مالی
انجام داد .قیمت گذاری اختیار معامالت بدون آربیتراژ
با سه فرضیه که بر مبنای حسابداری ذهنی بود
آزمایش شد .داده های بدست آمده نشان دادند که با
وجود تجربه ی باال فرصت آربیتراژ همواره وجود دارد.
این موضوعات ارتباطی بین احتمال سرمایه گذاری
های مختلف که برای قیمت گذاری بدون آربیتراژ
ضروری است را بوجود نمی آورد .استتمن و دیگران
( )2119به ترسیم مدل قیمت گذاری دارایی های
رفتاری پرداختند و دریافتند که در آن مدل ،زمانی
بازده مورد انتظار باال می رود که ریسک عینی و ذهنی
باال باشد .در بررسی دیگری که با همکاری چوی و
دیگران )2118( 13با عنوان حسابداری ذهنی در
انتخاب پرتفوی صورت گرفت دریافتند که گاهی مواقع
سرمایه گذاران تخصیص دارایی یک حساب را بدون در
نظر گرفتن دارایی های تخصیص یافته به حساب های
دیگر انجام می دهند .آن ها در مقاله خود عدم
هماهنگی بین دارایی های اعتباری (تخصیص دارایی)
حساب های مختلف را در پرتفوی خانوارها نشان دادند.
کاناد حسن و ارامواالرتان )2114( 14به بررسی نقش
های رفتاری در تصمیمات سرمایه گذاری پرداختند.با
وجود این که مثال هایی زیادی در زمینه خطاهای
حسی وجود دارد ،اما مالی رفتاری ادعا نمی کند که
کلیه سرمایه گذاران به طور همزمان از یک نوع خطا
حسی رنج می برند.
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مروري بر حسابداري ذهنی
سرمایه گذاران رفتاری ،فرآیند ایجاد پرتفوی
رفتاری را به وسیله تقسیم پرتفوی به حساب های
ذهنی به عنوان الیه های یک هرم ،انجام می دهند.
یک حساب ذهنی ممکن است به الیه هایی برای
حمایت پرتفوی در برابر فقر طراحی شده و یا ممکن
است که به منظور رسیدن به ثروت تشکیل شده
باشد(شفرین واستتمن .)2111،سرمایه گذاران ممکن
است طوری رفتار کنند که در حساب های ذهنی واقع
در الیه های حمایتی پایین 15ریسک گریز بوده در
حالی که در الیه های باال به گونه ای رفتار کنند که به
دنبال ریسک هستند .مالی رفتاری نظایر این پدیده را
تحت عنوان حسابداری ذهنی تعریف میکند .براساس
این ویژگی ،سرمایهگذاران به جای در نظر گرفتن
تغییرات مجموع ارزش دارایی خود ،آن را به اجزای
مختلف یا اصطالحاً حسابهای ذهنی جداگانه تقسیم
و به طور مجزا بررسی میکنند .بدین معنا که اشخاص
عمدتا داراییها و درآمدهای خود را در دو حساب
ذهنی جداگانه منظور میکنند و بین حساب درآمدی
و حساب ثروت تمایز قائل میشوند(استتمن . )2114
به عبارت دیگر ،بر اساس این خطای رفتاری ،افراد
در تصمیم های مالی خود برای ارزیابی هر تصمیم،
حسابی جداگانه در ذهن باز کرده و سعی میکنند
عواقب هر تصمیم (مثبت یا منفی) را به تنهایی بررسی
کنند .به این ترتیب ،از یک نگاه کلی به مجموعه
تصمیم های خود (شبیه پورتفوی) باز میمانندو ممکن
است تصمیم هایی بگیرند که منجر به حداکثرسازی
ثروتشان نشود .حسابداری ذهنی قسمتی از نظریه
چشم انداز 16است که گرایش افراد را به قراردادن
رویدادهای مخصوص به حسابهای ذهنی متفاوت
براساس ویژگی های ظاهری نشان می دهد.
17
داس ،مارکویتز ،شید و استتمن ()2111
ساختارهایی برای پرتفوی های حسابداری ذهنی ایجاد
نمودند که تئوری پرتفوی میانگین واریانس را با
ویژگیهای حسابداری ذهنی ترکیب میکند .آن ها به
این نتیجه رسیدند که تعمیم دهی تئوری پرتفوی
4

میانگین واریانس و تئوری پرتفوی رفتاری از طریق
چارچوب های متعدد حسابداری ذهنی باعث اتصال
م فید و مستمر بین اهداف مصرفی سرمایه گذار و
ایجاد پرتفوی خواهد شد .در ایران نیز رهنمای
رودپشتی و همکاران ( )1381در مقاله ای ضمن
بررسی مفاهیم مالی رفتاری ،به تبیین الگوی انتخاب
پرتفوی در چارچوب تئوری های مالی رفتاری پرداخته
و چهار مفهوم زیان گریزی ،حسابداری ذهنی  ،ریسک
پذیری نامتقارن و تابع وزن دهی احتماالت ،در قالب
الگوی ریاضی ارائه شده است .همچنین زنجیر دار و
همکاران ( )1383در پژوهشی تأثیر عوامل رفتاری به
صورت غالب حسابداری ذهنی در سرمایه گذاری
سهام و انتخاب پرتفوی بهینه مورد سنجش قرار
گرفت.
 -3یافتههاي پژوهش
بهینهسازي پرتفوي در چارچوب حسابداري
ذهنی
تئوری پرتفوی میانگین واریانس مارکویتز (،)1852
با کاربردهای منطقی و عملی اش ،مورد توجه سرمایه
گذاران است .مسئله متعارف این تئوری ،دربرگیرنده
کمینه سازی واریانس پرتفوی با ضریب ریسک گریزی
معادل یک ) (γ ≡1میباشد .هدف از بهینهسازی
تعیین متغیرها به گونهای است که تابع هدف کمینه
شود .در این بخش ابتدا مدل میانگین واریانس
مارکویتز در زمانی که نگرش ثابتی نسبت به ریسک
وجود دارد ،ارائه می گردد .تابع هدف و محدودیت آن
به شکل زیر می باشد.
معادله 1
́

s.t.

معادله 2
معادله 3
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شناخته شده ترین راه حل برای این بهینه سازی
به روش تحلیلی و دقیق را هوانگ و لیتزنبرگ ()1899
به شرح ذیل ارائه دادند .شرایط الزم را میتوان ،از
طریق یافتن نقاط بحرانی تابع الگرانژ به دست آورد .به
عالوه ضرایب  λکه به ضرایب الگرانژ موسومند،
محاسبه و سپس بردار اوزان دارایی ها بر حسب ضریب
ریسک گریزی بدست می آید.

واریانس را در شکل برداری خود به صورت زیر تعریف
کردند.
معادله 11
́ Σω

معادله 11
s.t
́

معادله 4
) ́

́

اوزان دارایی ها در پرتفوی به شکل برداری برای n
́

(

از تابع نسبت به ضرایب

 ,مشتق گرفته و
و

پس از حل معادالت ،دو معادله با دو مجهول
́ و
خواهیم داشت .در صورتی که
و D = BC-A2
́
́ و
ضرایب الگرانژ به شکل زیر محاسبه می شود:

دارایی ׳] w = [w1,..., wnتعریف می شود ،همچنین
دارایی ها یک بردار بازده  μ ∈ Rnو ماتریس کواریانس
بین بازده ها  ω∈ Rn×nرا خواهند داشت .
جهت بیشینه سازی از روش ضریب الگرانژ استفاده
می گردد:
معادله 12
] ́

معادله 5

́μ

[

́

́

⁄

که در نهایت پس از مشتق گیری بردار اوزان دارایی

معادله 6

⁄

بعد از پیدا کردن دو مجهول
دارایی ها( ) را بدست می آوریم:

و

ها
 ،بردار اوزان

 Σبر حسب میزان ریسک گریزی بدست خواهد

آمد:
معادله 13
] )

معادله 7
معادله 9
]

[

معادله 8
]

[

مرز کارای میانگین واریانس با حل مکرر مساله
های متفاوت رسم می شود .اما مارکویتز و
برای
همکاران ( )2111با وارد کردن پارامتر ریسک گریزی
(  ، ) γ <1در زمانی که نگرش ثابتی نسبت به ریسک
وجود ندارد  ،مساله اصلی بهینه سازی میانگین

́

́

(

[

آگاهی از ضریب ریسک گریزی  γبرای هر سرمایه
گذار ،داللت برنقطه ای روی مرز کارا دارد که
مطلوبیت میانگین واریانس سرمایه گذار را به حداکثر
می رساند .سرمایه گذاران با توجه به میزان ریسک
گریزی خود  ،اوزان پرتفوی ׳] w = [w1,..., wnرا برای
 nدارایی انتخاب می کنند.
در مدل مارکویتز و همکاران ()2111
سرمایهگذاران پورتفویهایشان را مجموعهای از زیر
پورتفوی ها یا حساب های ذهنی در نظر میگیرند که
هر حساب با یک هدف همراه و هر هدف دارای ضریب
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ریسک گریزی  γخاص خودش است .در هر حساب
ذهنی سرمایهگذاران به دنبال بازده پیشبینی شده و
ریسک آن حساب هستند.
در حسابداری ذهنی بازده آستانه با  Hنشان داده
شده و مساله متعارف عبارت است از بیشینه سازی
با توجه به
بازده مورد انتظار ́ μ ،
محدودیت  Prob [RP < H] < αمی باشد .در اینجا،
نشانگر بازده پرتفوی و  αنشان دهنده حداکثر احتمال
شکست در دستیابی به بازده آستانه است .به عنوان
مثال  ،یک سرمایه گذار مشخص می نماید که بازده
یک حساب ذهنی با احتمال بیشتر از  ،αبه زیر سطح
 Hسقوط نمی کند .این مسئله معادل بهینه سازی
پرتفوی ها با استفاده از معیار تلسر )1856( 19می
باشد .تلسر مدلی را ارائه کرد که در آن هم سطح
معاش ( )sو هم احتمال شکست در دستیابی به این
سطح معاش ( ) αوجود داشت .در مدل تلسر ،یک
پرتفوی در صورتی ایمن بود که احتمال شکست در
دستیابی به این سطح معاش بیشتر از  αنشود  .تلسر
پیشنهاد می کند که سرمایه گذار پرتفویی را انتخاب
کند که ثروت موردانتظار وی ) E(wبا توجه به
محدودیت  Prob{ws}αحداکثر گردد .جفت
پارامتر  sو  αبرای هر پرتفوی در مدل تلسر مشابه H
و αدر حساب های ذهنی در پژوهش مارکویتز و
همکاران می باشد  .به عبارت دیگر:
معادله 14

[

]

اگر فرض شود که بازده های پرتفوی ،دارای توزیع
نرمال هستند این عبارت بر نامساوی زیر داللت دارد:
معادله 15
[

]

معادله 16
α
معادله 17

6

]

[

از ان جا که
بدست می آید:

́

⁄

و

́ [

]

رابطه زیر

معادله 19
⁄

]

́ [
́

در این جا  Φتابع توزیع نرمال استاندارد تجمعی
می باشد .فرض نرمال بودن به این دلیل که یک روش
عملی رایج برای سهولت کار می باشد ،اعمال می شود.
هدف سرمایه گذار ،انتخاب پرتفوی بهینه است (در
فضای میانگین -واریانس) که محدودیت های بیان
شده را پوشش می دهد .زمانی که یک سرمایه گذار،
اولویت های حسابداری ذهنی خویش را برای هر
حساب ذهنی  ،به وسیله جفت پارامتر( )H,αمشخص
می نماید ،میزان ریسک گریزی ( )γوی نیز با توجه به
مقادیر ورودی پرتفوی انتخابی ( )∑,µبه روشنی بیان
می شود.
به این ترتیب ،ریسک گریزی ضمنی سرمایه گذار
برای هر حساب ذهنی به عنوان یک تابع نگاشت ;
) γ (µ,∑ H,αمی باشدکه با داشتن جفت پارامتر
( )H,αو مقادیر ورودی (∑ ، )µ ،اوزان بهینه )w (γ
در چارچوب حسابداری ذهنی بدست خواهد آمد .
مدل قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي در
چارچوب حسابداري ذهنی
تئوری بازار سرمایه با بسط و تعمیم تئوری پرتفوی
مدلی را برای قیمت گذاری دارایی های ریسکی
استخراج می کند .خروجی نهایی این تئوری به نام مدل
قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای این امکان را
فراهم می سازد تا نرخ بازده مورد انتظار دارایی ریسکی
تعیین شود  .عامل اصلی که منجر به توسعه تئوری بازار
سرمایه می شود ،مفهوم دارایی بدون ریسک است.
چنین دارایی همبستگی صفر با سایر دارایی ها خواهد
داشت  .به عبارت دیگر می توان گفت که  CAPMبر
اساس تئوری های میانگین واریانس مارکویتز و بازار
سرمایه شکل گرفت .در این تحقیق از مدل میانگین
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واریانس مارکویتز و ورود دارایی بدون ریسک به
محدودیت این مدل  ،الگوی قیمت گذاری دارایی
سرمایه ای را استخراج می کنیم و سپس به دنبال
ایجاد یک هم ارزی ریاضی میان اجزای این الگو با
محدودیت مساله حسابداری ذهنی می باشیم  .مساله
اصلی و متعارف این مدل حداقل سازی واریانس
پرتفوی می باشد.

معادله 25
́

معادله 26
́

́
́

ضریب الگرانژ را پیدا می کنیم
معادله 27
́
́

معادله 18
́

معادله 21
́

s. t .

́

=λ

این بار نسبت به الندا مشتق گرفته و برابر صفر قرار
می دهیم:

́

معادله 29

 μیک بردار  N×1از بازده های مورد انتظار دارایی
های ریسکی  e ،یک بردار یکه  N×1و یک بردار
 N×1از اوزان دارایی های ریسکی می باشد .همچنین
بازده مورد انتظار
بازده دارایی بدون ریسک و
پرتفوی بهینه می باشد .به منظور حداقل سازی
واریانس پرتفوی از بهینه سازی به روش ضریب الگرانژ
استفاده می کنیم:

معادله 31
́

́

́
́

معادله 31
́

با جایگذاری معادله 31در تساوی شماره  ، 27معادله
زیر بدست می آید.

معادله 21
)

́

معادله 28

́

́

́

(

́

از رابطه باال نسبت به وزن دارایی مشتق گرفته و برابر
صفر قرار می دهیم:

معادله 32
́

λ

معادله 22

با قرار دادن عبارت بدست آمده برای در معادله
شماره  24خواهیم داشت.

معادله 23

معادله 33

معادله 24
́

دو طرف تساوی را در ́ ضرب می کنیم .

با حل معادالت باال بعد از جایگذاری در معادالت
خواهیم داشت:
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معادله 34
(

)

́

́ برابر واریانس و
همان طور که می دانیم
نیز یک بردار  N×1از حاصلضرب کوواریانس های
بین بازده های مورد انتظار و وزن های بهینه  Nدارایی
ریسکی در پرتفوی می باشد .با مشاهده رابطه باال بتای
پرتفوی بدست خواهد آمد:
معادله 35
́

اوزان مورد استفاده در محاسبه ی بتا در مدل
قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای از مدل میانگین
واریانس مارکویتز بدست می آید که در بخش قبل به
روش هوانگ و لیتزنبرگ ) 1899( 18اثبات شد .
بنابراین  βیک بردار N×1از بتای دارایی ها می باشد .
معادله مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پس
از جایگذاری  βدر معادله  34به شرح زیر است:
معادله 36
)

( β

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ،الگویی
برای تبیین ارتباط بین ریسک و بازده دارایی هاست.
در حقیقت این مدل دارایی ها را با توجه به ریسک
شان قیمت گذاری می کند  CAPM .براین فرض
استوار است که سرمایه گذاران با علم به نظریة پرتفوی
و کاهش ریسک غیرسیستماتیک از طریق تنوع
بخشی ،از آن در جهت ایجاد پرتفوی کارا بهره می
جویند (شارپ 1864 ،21و لیتنر .)1865،21بر خالف
مفروضات مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ،
سرمایه گذاران مختلف ادراکات متفاوتی نسبت به نرخ
های بازدهی ،انحراف معیارها و کوواریانس ها دارند،
یعنی افراد مشابه یکدیگر رفتار نکرده ،از فهرست
ورودی یکسان استفاده نمی کنند و به ترکیب یکسان
8

از سبد سرمایه گذاری ریسکی بهینه دست پیدا نمی
کنند که منشاء این اختالف ها در تجزیه و تحلیل
اوراق بهادار می باشد .این موضوع مغایر با فرض
بنیادین انتظارات همگن سرمایه گذاران در CAPM
می باشد.
اما حسابداری ذهنی به فرایند ذهنی ارزشیابی
مبادالت مالی اتالق می شود و برخالف تئوری های
کالسیک اقتصادی که معتقدند انسان ها ثروت خود را
بصورت یک کل قابل تعویض می پندارند ،تئوری های
مالی رفتاری معتقدند انسان ها ثروت خود را به
مجموعه ای از حساب های کوچک تر تقسیم و برای
هریک از فعالیت های اقتصادی از محل یکی از این
حساب ها پرداخت می کنند ( کانمن و
تورسکی.)1878در واقع افراد در هر یک از حساب های
ذهنی خود با توجه به هدف سرمایه گذاری ،میزان
ریسک گریزی خاص خود را دارد .در چارچوب
حسابداری ذهنی دیدگاه متفاوتی نسبت به ریسک
داریم به طوری که ریسک هر حساب ذهنی با مقدار
احتمال شکست در رسیدن به بازده آستانه ای
سنجیده می شود (مارکویتز و همکاران .)2111از این
رو در این پژوهش به دنبال تعیین بتای حساب های
ذهنی با استفاده از ضریب ریسک گریزی و ورودی
های  Hو  αآن حساب می باشیم .در صورت داشتن
ضریب ریسک گریزی هر حساب ذهنی  ،اوزان بهینه
مستقیما از طریق معادله اوزان بهینه(معادله شماره
 )13به دست آمده و به دنبال آن بتای هر حساب
ذهنی طبق معادله زیر تعیین می گردد:
معادله 37
́

β

اما از آنجا که سرمایه گذار در بیان بازده آستانه
ای خود برای هر هدف و احتمال شکست در دستیابی
به این بازده آستانه ای توانایی بیشتری نسبت به
سئواالت متعدد پرسشنامه های تحمل ریسک دارد
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(مفروضات حسابداری ذهنی مدل مارکویتز و
همکاران ،) 2111بهتر است که بتای هر حساب ذهنی
با استفاده از ورودی های  Hو  αحسابداری ذهنی
محاسبه گردد .اما این بار می توان اوزان بهینه هر
حساب ذهنی را مستقیما بدون محاسبه ریسک گریزی
هر حساب ذهنی و تنها از معادله محدودیت حسابداری
ذهنی بدست آورد .بدین منظور برای یک بازده آستانه
ای ثابت با تغییر احتمال شکست در رسیدن به این
بازده آستانه ای ،اوزان بهینه را بدست می آوریم و به
دنبال آن بتای هر حساب ذهنی طبق معادله زیر
تعیین می گردد:
معادله 39
𝛽
́

به منظور نمایش بهتر رابطه ی میان بتای هر
حساب ذهنی با بازده آستانه ای و احتمال شکست در
 ́ αرا از معادله
رسیدن به این بازده ،رابطه α
محدودیت حسابداری ذهنی(معادله  ،)38استخراج
کرده و با جایگذاری در  ، βبتای هر حساب ذهنی
با استفاده از ورودی های  Hو  αنمایش داده می شود.
معادله 38
⁄

́

]

́

[

معادله 41
)

́α

(

́α

α

معادله 41
α

)

β

́α

(

معادله 42
)

α

) ́α

(
(

β

با جایگذاری رابطه ی باال در مدل قیمت گذاری
دارایی ها ،می توان مدل پیشنهادی زیر که ترکیبی از
بتای حساب های ذهنی ،دارایی بدون ریسک و بازده
هر حساب ذهنی است را برای بازده مورد انتظار هر
حساب ذهنی در نظر گرفت:
معادله 43
)

́α

(

)

α

(
(

) ́α

معادله 44
)

́α

(

β

در مدل  CAPMفرض میشود که همه سرمایه
گذاران سبد سرمایهگذاری ریسکی بهینه یکسانی را
نگهداری می کنند که این پرتفوی ،پرتفوی سرمایه
گذاری بازار در نظر گرفته شده و مستقل از ترجیحات
ریسک و بازده سرمایهگذاران می باشد .با توجه به
اینکه تعداد اندکی از سرمایه گذاران ،پرتفوی سرمایه
گذاری بازار را نگهداری میکنند ،نمی توان گفت که
مدل  CAPMکاربردی نخواهد بود ،زیرا پرتفوی
سرمایه گذاری به خوبی متنوع شده ریسک غیر
سیستماتیک ندارد و فقط شامل ریسک سیستماتیک
یا بازار می باشد .بنابراین اگر سرمایه گذاران دقیقا
پرتفوی سرمایه گذاری بازار را نگهداری نکنند ،پرتفوی
سرمایه گذاری متنوع شده آنها همبستگی بسیار باالیی
با پرتفوی سرمایهگذاری بازار خواهد داشت (بادی،
 .) 1888در حقیقت نگهداری سبدهای سرمایه گذاری
متفاوت منجر به ارائه مدل های تعدیل یافته CAPM
خواهد گردید که مدل  CAPMدر چارچوب حسابداری
ذهنی نوعی از این مدل های تعدیل یافته می باشد.
سرمایه گذاران با توجه به نوع هدف خود از سرمایه
گذاری با عدم قطعیت یا میزان ریسک متفاوتی روبرو
می شوند .در واقع می توان گفت سرمایه گذاران به
منظور پوشش ریسک حساب ذهنی خود (مرتبط با
هدف سرمایه گذاری شان) ،وزن های متفاوتی را به
دارایی های خود تخصیص می دهند .از این رو مدل
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قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در چارچوب
حسابداری ذهنی شرح می دهد که سرمایه گذار در
شرایط متفاوت بسته به نوع هدف خود از سرمایه
گذاری دارای میزان تحمل ریسک متفاوت خواهد بود
و سبد سرمایه گذاری ریسکی بهینه برای هر حساب
ذهنی با توجه به میزان تحمل ریسک وی که ناشی از
 Hو  αهر حساب می باشد نگهداری می شود.
در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در
چارچوب حسابداری ذهنی ،بازده مورد انتظار سرمایه
گذار برای هر هدف که در قالب حساب های ذهنی
ارائه می شود ،تابعی از بازده دارایی بدون ریسک ،بتا و
صرف ریسک حساب ذهنی می باشد .در واقع نقطه
شروع این مدل نیز بازده دارایی بدون ریسک است که
به آن نرخ پاداشی اضافه می شود که سرمایه گذاران
بابت پذیرش ریسک مرتبط با هر هدف که همان
احتمال شکست در رسیدن به بازده آستانه ای می
باشد ،مطالبه می کنند .این صرف ریسک حساب
ذهنی معادل اختالف بازده هر حساب با بازده دارایی
میباشد .نرخ بازده مورد
بدون ریسک
انتظار دارایی ها در مدل  MA-CAPMبر خالف مدل
 CAPMکه تنها متمرکز بر ریسک سیستماتیک می
باشد ،متاثر از بازده آستانه ای و احتمال شکست در
رسیدن به این سطح آستانه یا به عبارتی بتای حساب
ذهنی خواهد بود .بازده مورد انتظار سرمایه گذار با
استفاده از مدل  MA-CAPMپس از مشخص نمودن
 Hو  ،αمحاسبه بتا و صرف ریسک حساب ذهنی به
دست می آید .
 -4نتیجه گیري و بحث
این پژوهش به دنبال ارائه مدل قیمت گذاری
دارایی های سرمایه ای در چارچوب حسابداری ذهنی
در راستای تئوری پرتفوی رفتاری شفرین و استتمن
می باشد .خصوصیات حسابداری ذهنی در این تحقیق
 ،مشابه پژوهش مارکویتز و استتمن ( ، )2111حساب
های ذهنی را به عنوان الیه هایی از پرتفوی های
هرمی ،تعریفی از ریسک به عنوان احتمال شکست در
11

رسیدن به بازده آستانه ای هر حساب ذهنی و میزان
ریسکی که با توجه به هدف هر حساب تغییر می کند،
ارائه می شود .در این پژوهش از مدل میانگین واریانس
مارکویتز و ورود دارایی بدون ریسک به محدودیت این
مدل ،مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را ارائه
داده و سپس با ایجاد یک هم ارزی ریاضی میان اجزای
این الگو با محدودیت مساله حسابداری ذهنی ،مدل
 MA-CAPMرا استخراج نمودیم .سرمایه گذاران با
توجه به نوع هدف خود از سرمایه گذاری با عدم
قطعیت یا میزان ریسک متفاوتی روبرو می شوند .در
واقع می توان گفت سرمایه گذاران به منظور پوشش
ریسک حساب ذهنی خود (مرتبط با هدف سرمایه
گذاری) ،وزن های متفاوتی را به دارایی های خود
تخصیص میدهند .از این رو مدل قیمتگذاری
دارایی های سرمایه ای در چارچوب حسابداری ذهنی
شرح می دهد که سرمایه گذار در ش رایط متفاوت بسته
به نوع هدف خود از سرمایه گذاری دارای میزان تحمل
ریسک متفاوت خواهد بود و سبد سرمایه گذاری
ریسکی بهینه برای هر حساب ذهنی با توجه به میزان
تحمل ریسک وی که ناشی از  Hو  αهر حساب می
باشد نگهداری می شود و بازده مورد انتظار سرمایه
گذار با استفاده از این مدل پس از تعیین  Hو ،α
محاسبه بتا و صرف ریسک حساب ذهنی به دست
میآید.
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