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مالیعرصه ی فیزیک در 
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فیزیک مالی

مطالعه ی  فیزیک مالی کاربرد روش های معمول فیزیک عمدتا در 
.مالی به مثابه ی سیستم های پیچیده استبازارهای 
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دهبازارهای مالی و سیستم های پیچی

Complex)پیچیدهسیستم هایمصادیقازیکیمالیبازارهای Systems)

روش های،استبزرگسیستم هایمطالعه یبرایکهآماریفیزیک.است

اینوسان همطالعه ی.می گذارداختیاردرمالیبازارهایتحلیلبرایقدرت مندی

.شوددرکبه درستیبازارسازوکارتامی کندکمکواستبازاررفتاربیانگرمالی
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فراتر از فهم

گیریمکاربهبورس هادرراعلمکهاستناممکن•

رمنتشسرمایه گذاریصندوق هایوبانک هاتحقیقاتاست؛رمزآلودبسیارآن هادنیای•
.نمی شود

.وانمنمی ترامردمدیوانگیاماکنم،محاسبهراستارگانحرکتمی توانم:نیوتونآیزاک•

.اند2۰۰۷بحراناقتصادیناگواری هایمسؤولآنمدل هایوفیزیک•



5

دندارریاضی دانی که به اقتصاددانان اعتقادی 

ازیکیواستارزشحفظصندوق هایمالکومدیرسایمونهریسجیمز

خداماسترامالی چی هاواقتصاددانانهرگزاو.استجهاندراشخاصثروتمندترین

.می گیردکاربهراریاضی دانانوفیزیکدانانفقطونمی کند

آن ها.ندمی کنشناسایینظریه پردازیبدونراقیمت هادرونیمنطقوالگوهاآنان

راآنانگزارش هایهرگزونمی دهندگوشاقتصاددانانحرف هایبهحتی

.نمی خوانند
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اقتصادینظریه هایدر مورد سوروسنظر جورج 

.تاسکم فایدهوناکافیبسیارسهامقیمت هایرفتارمورددرجارینظریه های

تیحکهاستکمبازاراند،اندرکاردستکهآنانیبراینظریه هاآنارزشآن قدر

تواقعیاین.سردرآورمخبرموضوعچندوچونازنمی دهمزحمتخودبهبه درستی

.استگویکافیقدربهخودبروم،پیشتوانستموکردمسرآن هابدونمنکه



۷

مارکویتسهری

بازیمالیواقتصاددرمهمینقشبازارمیکروسکوپیشبیه سازی هایمعتقدم

رانقشاینفیزیکدان ها،مثالمالی،اقتصادازخارجافرادیاستالزماگر.می کنند

پیشرفتبهعلمیکخارجدرکسانیکهبودنخواهدباراولینبرایالبته،کنندایفا

.می کنندکمکعلمآن
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به مالی کمک کند؟می توندچرا فیزیک 

وند،کاستخراجآن هاازآمپریکقوانینکند،کاربازارواقعیداده هایبامی تواند

.کندطرح(Phenomenological)پدیدارشناختینظریه های

ازشکلمتکهمی کندارائهسیستم هاییبرایمفیدیرویکردهایآماریفیزیک

.استیکدیگربرمؤثربسیاراجزای
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:مشکالت

ژی هایاستراتکههستندمتفکریعامل هایاقتصاددریکدیگربرمؤثرواحدهای

پیرویسادهمیکروسکوپیقوانینازکهنیستند«بی فکری»ذراتودارند،توافقی

.کنند



1۰

تفاوت علوم نظری و علوم انسانی

علوم نظری

تحلیلی

علوم انسانی

قضاوتی
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تفاوت علوم نظری و علوم انسانی

ستاممکنعمده ایواگرایی هایدیگرنظریه یبهنظریهیکازانسانیعلومدر

نامهبنظریه ایتوسعه یحالدرشیکاگودانشگاهسردجنگزماندر.شودایجاد

Laissez-Faire،ریه ینظعکسنظریه ایدقیقامسکودانشگاهکهحالیدربود

.دبودنهمگراییحالدرآن هافیزیکدانشگاه هایاما.می کردتدریسرایادشده
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نسیم طالب

سیاهیقو.کننداهلیراآن هابتوانندفیزیکدانانکهاستآن ازوحشی تربازارها

.کردنیپیش بیراآمدنشبه دنیانمی شوداصالًکهاستذهنازدورحادثه ایآنقدر

ریاضیمدل هایبهترینحتیکهاندسیاهقوهایدارداهمیتواقعاًآن چهاما

MEDIOCRISTANدنیایدرفیزیک.کنندپیش بینیراآن هانمی توانند

.(کرانستان)EXTEREMISTANدنیایدرمالیومی کندزندگی(میانستان)

اما.تاسنرمالتوزیعجنسازهمهتوزیع هاوپرمعناست«تصادفی بودن»اولیدر

.استگمراه کنندهنرمالتوزیعدومیدر
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الوار سبزمغلطه ی 

Brendan)موینیهانبرندنوپلجیم Moynihan)آموختمچه»کتابدر

:می نویسندچنین«کردمضرردالرمیلیونیکوقتی

رنگبهبزسصفتکهمی کندتصورسبزالوارحرفه ایمعامله گرشدممتوجهوقتی

ستندانبهنیازیمعامله کردنبرایفهمیدمآن ها،تازگیبهنهبرمی گردد،الوار

کهالیحدربود،حرفه ایکامالخودشکاردرالوارمعامله گر.نیستالوارویژگی های

نست،می داخوبراالواربازارمنطقاو.باشدبی سواددیگراندیدگاهازاستممکن

!می کندمعاملهراچیزیچهدقیقااین کهنه
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تاریخچه

براونیحرکتمفهوممعرفی:(182۷)براون•

تگش)ولگشتمعرفیپاریس؛بورسدربراونیحرکتمفهومازاستفاده:(19۰۰)باشیله•
بازاررفتارتوضیحدر(تصادفی

سهام،قیمتنهوبازدهنرخ هایزمانتوزیعسهام،بازاردربراونیحرکت(1959)آزبورن•
آبجهتبرخالفماهیشنای

عتوزیتااستمشاهده شدهداده هایبرایبهتریتوضیحدم پهنتوزیع:(1963)مندلبروت•
گاوسی

علمیسهامبازارنظام:بازارشکست-(Thorp)تورپاد:196۷•

یدجدفناوری هایدلیلبهالکترونیکاطالعاتبهنماییدسترسیافزایش:8۰دهه ی•

کوتاه مدتبهره ینرخ هایاز(Black-Derman-Toy)تووی-درمن-بالکمدل:199۰•
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تاریخچه

درسیکتاب هایوکنفرانس ها،وهمایش هادانشگاهی،دوره هایشروع:199۰•

جذباامریکدرراریاضیوفیزیکدکترایجدیدفارغ التحصیالناز٪48مالیصنعت:199۷•
.می کند

مشتقه هاقیمت گذاریمدلبرایمرتنوشولزنوبلجایزه ی:199۷•

یچرنچونمعتبرنشریه هایدراقتصادیفیزیکومالیفیزیکمقاله های:امروزتا199۰•
(Nature)،Physica Review Letters،PhysicaA،واروپافیزیکنشریه ی...

.می شودچاپ

.ندمی کاعالمخودتحقیقاتحوزه یرااقتصادیفیزیکاروپافیزیکدانانانجمن:1999•
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کمک های فیزیک 

مفهوم

توسعه ی مفهومی در فیزیک به مالی انتقال می یابد و برای•
.مدل ها مورداستفاده قرار می گیرد

فرمول

تعدیالتی  رابطه ای از فیزیک به طور مستقیم یا پس از انجام•
.برای مدل سازی در مالی مورداستفاده قرار می گیرد



1۷

نمونه ها

، اثر ربایش، تکانه ی قیمت سهام•
تیب نظریه ی اندازه گیری، نظریه تر

...و 
مفهومی

ه رابطه ی قیمت گذاری اختیارمعامل•
،نظریه ی(معادله ی انتشار حرارت)

...موجک، نظریه ی آشوب و 
فرمولی
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میان رشته ای مطالعات 

بهاما.داردوجودمتفاوتینظریه هایمیان رشته ای،مطالعاترهیافتتحلیلبرای

ایندرممتازیموقعیتنیوولویلیاممیان رشته ایمطالعاتنظریه یمی رسدنظر

Complex)پیچیدهسیستم هایمبانیدرکاستمعتقدوی.داردمیان

Systems)داردتامضرورتمیان رشته ایمطالعاتتحلیلجهت.
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با تشکر


