


 

*ي ماليفيزيك در عرصه

 حسين عبده تبريزي

 

 2آقاي هري ماركويتس 1سبد ييهظرام كه حول محور نپاياننامه ام. در آن ايام هنوزدكترا گرفته 1976من در سال 

شد ي بازرگاني منچستر يا لندن كمتر استادي را با تسلط بر آن موضوع ميچرخيد، بحثي تازه بود و در مدرسهمي

هنوز مالي وجود نداشت.  3ي دومريزي درجهحل برنامهحتي افزار مناسبي براي كار با اعداد و يافت؛ هنوز نرم

 .توصيفي بود

درآورد. بنابراين، توجهي به « مالي»و فراگيري سراز  مالحظهل قابلكتا رياضيات به ش رسيدفرا مي 80ي دههبايد 

ترديد در »اي با عنوان ي مقالهترجمهجريان در اول بار شايد توجه من به اين مقوله  موقعيت فيزيك در مالي نداشتم.

 .شدجلب شمسي  70ي وايل دههدر ا« هاي مالياعتبار مدل

 به مالي بازارهاي  يمطالعه در عمدتا فيزيك معمول هايروش درك من از فيزيك مالي آن است كه كاربردامروزه، 

هايي از فيزيك براي درك ها و انديشهآن است كه چگونه ايده ؛ موضوعكندرا دنبال مي پيچيده هايسيستم يمثابه

هر جا در هاي بزرگ است. ي سيستمكه فيزيك آماري براي مطالعه فهمممي بازارهاي مالي به كار گرفته شده است.

 مالي بازارهايجا كه ها از فيزيك آماري استفاده كنيم. از آنتوانيم براي تحليل آنداريم، ميبسيار اطالعات بازارها 

 هايروش است، بزرگ هايسيستم يمطالعه براي كه آماري فيزيك. است 4پيچيده هايسيستم مصاديق از يكي

 و است بازار رفتار بيانگر مالي هاينوسان يمطالعه. گذاردمي اختيار در مالي بازارهاي تحليل براي منديقدرت

 .شود درك درستيبه بازار سازوكار تا كندمي كمك

                                                           
است  ي طباطباييي اقتصاد دانشگاه عالمهدر محل دانشكده انسانيعلوم و رياضيات همايش. اين مقاله برگرفته از نوار متن سخنراني حسين عبده تبريزي در چهارمين *

 است. انجام شده است. ويرايش نوشتار به تأييد سخنران رسيده 95 ارديبهشت 22 كه در روز
1. portfolio 
2. Harry Markowitz 
3.  Quadratic Programming 
4. complex systems 





 

شود در اقتصاد در عين حال راغب بودم بفهمم علم محض را چطور ميكردم، در اين دوره كه روي موضوع كار مي

 و مالي به كار بست. خوانده بودم كه گفته شده:

 گيريم. كار به هابورس در را علم است ناممكن 

 شود.نمي منتشر گذاريسرمايه هايصندوق و هابانك تحقيقات است؛ رمزآلود بسيار مالي دنياي 

 توانم.نمي را مردم ديوانگي اما كنم، محاسبه را ستارگان حركت توانممي: نيوتون آيزاك 

 اند. 2007 بحران اقتصادي هايناگواري مسؤول آن هايمدل و فيزيك 

آيند. به عالوه، با هاي رياضي و فيزيك ميهاي بازار سرمايه بيشتر از رشتهيا مُخ 1هاتازه ياد گرفته بودم كه كوانت

، هاي بازار سرمايه نيستندثروتمندترين 4يا بيل گراس 3سوروس جو جور 2وارن بافت :واقعيت ديگري هم آشنا شدم

 . سيمونز استجيمز ي به نام فيزيكدان ،تر پول درآوردهكه از همه بيشآندريافتم 

در فيزيك اهميت داشت. شود ناميده مي 5سيمونز -وجهي چرن سه ،ي كه در رياضياتانامي كه به دليل نظريه

 د. يچرخهاي فيزيك هاروارد و پرينستون دهان به دهان مينامش در دانشكده 6ي ريسمانبه دليل نظريههمچنين 

 . است جهان در اشخاص ثروتمندترين از يكي و است 8ارزش حفظ هايصندوق مالك و مدير 7ونزسيم هريس زجيم

كنند؛ اهرم بااليي استفاده گذاري ميها سرمايهي اوراق بهادار و از جمله مشتقهكه در همه استهايي ها صندوقاين

كنند. عمالً دائماً آربيتراژ ريسك، ريسكي را قبول نمي پوششكنند، و فرض است كه دائماً با انجام معامالت مي

 اند. ل كردهبهاي زيادي را تقريسك عملها حاكي از آن است كه در ي عملكرد اين صندوقد. البته، تاريخچهكننمي

 هايحرف به حتي هاآن. كنندمي شناسايي پردازينظريه بدون را هاقيمت دروني منطق و و همكارانش الگوها سيمونز

 .خوانندمي را بازار هايگزارش تركم و دهندنمي گوش اقتصاددانان

                                                           
 1 .quants .يخالصه quantitative analysts ي مالي.تحليلگران كمي در حوزه 

2. Warren Buffett 
3. George Soros 
4. Bill Gross 
5. Chern - Simons 
6. String Theory 
7. James Harris Simons 
8. hedge fund 





 

 10بوده است. صندوقي كه طي  2گذاري كرده و مؤسس صندوق مدالرا پايه 1سيمونز شركت معروف رنسانس

درصدي ارائه كرده است، و فراتر از هر صندوق حفظ ارزش در جهان  2ر500غيرقابل تصور  بازده ،80ي دهه يساله

 .استبدست آورده سود در سال )آن هم در امريكا(  %40رفته و 

ها اقتصاد يا مالي نيست، ها دكترا دارند، اما مدرك هيچ كدام آنسوم آننفر در استخدام دارد كه يك 200رنسانس 

 فقط و كندنمي استخدام را هاچيمالي و اقتصاددانان هرگز اواند. فيزيك، رياضيات و آمار خوانده هبلكه هم

ي رياضيات و فيزيك جهان است كه در واقع، رسانس بهترين دانشكده. گيردمي كار به را دانانرياضي و فيزيكدانان

نهفته هاي مالي از شركت داشتن خبرهدور نگاه زعم سيمونز، رمز موفقيت شركت دردر شركتي تبلور يافته است. به

 است. 

كه شركت  بدانيمجالب است شود، شود و جهنمي برپا ميباز مي 2007اوت  6وقتي بازارهاي سرمايه در روز دوشنبه 

را  1988در  3امسيتيال سقوط شركتها برابر بدتر از شرايطي دهجهنمي كه برپا شده بود،  آورد.رنسانس دوام مي

سال پس از ي نوبل اقتصاد، يكي جايزهكننده، دو دريافت4مرتنشركت، آقايان شولز و مديران آورد. به ياد مي

 ورشكستگي كنند.كسب آن جايزه، ناچارند اعالم 

اند و درصد بازده داشته 10، زير  2007هاي حفظ ارزش در ي صندوقكنند. همه، همه ضرر مي2007در سال 

درصد بازده به همراه  7/73بلكه  ،كندسيمونز نه تنها ضرر نمي زاند. اما صندوق مدال جيمها زيان كردهبسياري از آن

هاي بزرگ ديگري هم در بازار، از آدم تازه دريافتماست كه  2008در توجه به اين ارقام در سال آورد. مي

 خوانند.ميفايده ها را كم نالند و آنقتصادي ميهاي انظريههاي سنتي و پرداختن به تحليل

 هايقيمت رفتار مورد در جاري هاينظريه» گويد:ي مالي ميهاي اقتصادي در حوزهجورج سوروس در مورد نظريه

 كه است كم بازاراند، اندركار دست كه آناني براي هانظريه آن ارزش قدرآن. است فايدهكم و ناكافي بسيار سهام

                                                           
1. Renaissance Technologies LLC 
2. Medallion Fund  
3. Long Term Capital Management (LTCM) 
4.Myron S. Scholes and Robert C. Merton 





 

 سر هاآن بدون من كه واقعيت اين. سردرآورم خبر موضوع چندوچون از دهمنمي زحمت خود به درستيبه حتي

 .«گوياست كافي قدر به خود بروم، پيش توانستم و كردم

 بازي مالي و اقتصاد در مهمي نقش بازار ميكروسكوپي هايسازيشبيه معتقدم»گويد: ميهري ماركويتس هم 

 بار اولين براي البته كنند، ايفا را نقش اين ها،فيزيكدان مثالً مالي، اقتصاد از خارج افرادي است الزم اگر. كنندمي

يعني از حضور فيزيكدانان براي « .كنندمي كمك علم آن پيشرفت به علم يك خارج در كساني كه بود نخواهد

 كند. ي اقتصاد مالي استقبال ميتوسعه

هاي بازار مسؤول سقوط خواندم كه فيزيكدانان و كوانتريخت، ميميوقتي بازارها فرو  2008با تعجب در سال 

واقعاً معلوم نبود د. در عين حال، نكها كار نميي آنهاي رياضي پيچيدهشد كه مدلشدند. گفته ميبازار معرفي مي

و  90ي اگر در دهه قدر مهم شده بودند.كه شكايت از چيست و چرا فيزيك و فيزيكدانان براي دنياي مالي تا آن

 هايداده با تواندمي؛ تواند به مالي كمك كند، و اين علم را ارتقاء دهدشد كه فيزيك ميگفته مي 21ي آغاز سده

 گفته اگر و. كند طرح 1پديدارشناختي هاينظريه و كند، استخراج هاآن از آمپريك قوانين كند، كار بازار واقعي

 برتأثيرگذار  بسيار اجزاي از متشكل كه كندمي ارائه هاييسيستم براي مفيدي رويكردهاي آماري فيزيك كه شدمي

  .شدتر روي مشكالت چنين كاري تأكيد مي، پيش2008اما در روزهاي پسابحران  ،است يكديگر

 كه هستند متفكري هايعامل اقتصاد در يكديگر برتأثيرگذار  شد كه واحدهايكم شنيده نميپس از بحران 

 ،بنابراين. كنند پيروي ساده ميكروسكوپي قوانين از كه نيستند «فكريبي» ذرات و دارند، توافقي هاياستراتژي

هاي علوم نظري و  تر بر تفاوتها بيشو در اين سال .كند كار اجتماع علوم يعرصه در تواندنمي فيزيك هايمدل

اند. گفته اند، اما علوم نظري عمدتاً تحليليشد كه علوم انساني و اجتماعي قضاوتيشد. گفته ميانساني تأكيد مي

 زمان در. شود ايجاد است ممكن ايعمده هايواگرايي ديگر ينظريه به هنظري يك از انساني علوم درشد كه مي

                                                           
1. phenomenological 





 

 اينظريه دقيقا مسكو دانشگاه كه حالي در بود، 1فرلسه نام به اينظريه يتوسعه حال در شيكاگو دانشگاه سرد جنگ

از اين نتيجه گرفته  .بودند همگرايي حال در هاآن فيزيك هايدانشگاه اما. كردمي تدريس را يادشده ينظريه عكس

 آيد.هاي فيزيك به كار مالي نميشد كه تحليل و مدلمي

در مالي ها د تا همگراييكربه معناي ضرورت استفاده از فيزيك در مالي تلقي  شدرا ميبرعكس همين تفاوت اما 

ي مالي را هاي رقيب در عرصهظريهتواند نهاي فيزيك استفاده كند، احتماالً ميتر شود. مالي اگر بتواند از مدلبيش

با حتي  گاهيهرچند توانستم با تأكيد و اصرار اعالم كنم، چرا كهگيري را نمياين نتيجه به هم نزديك كند.

بيني بازار احمقانه هاي پيچيده براي پيشگفتند استفاده از مدلآشنا شدم كه مياز خود رياضي فيزيكدانان هايي نوشته

را شد، ، مطرح ميقوي سياه، مؤلف كتاب پرفروش 2چه توسط نسيم طالبيي از قبيل آنهابحث . حتياست

 :خواندممي

 است ذهن از دور ايحادثه قدرآن سياه قوي. كنند اهلي را هاآن بتوانند فيزيكدانان كه است آن از تروحشي بازارها»

 بهترين حتي كه اندسياه قوهاي ،دارد اهميت واقعاً چهآن اما. كرد بينيپيش را آمدنش دنيابه شودنمي اصالً كه

 دنياي در مالي و كندمي زندگي 3ميانستان دنياي در فيزيك. كنند بينيپيش را هاآن توانندنمي رياضي هايمدل

 نرمال توزيع دومي در اما. است نرمال توزيع جنس از همه هاتوزيع و پرمعناست «بودنتصادفي» اولي در. 4كرانستان

 «.است كنندهگمراه

گمانم، هرچند طالب بحثي بهشوم. هاي فيزيك مالي غافل ي مدلاز ضرورت و فايده ها باعث نشدي اينالبته، همه

هاي بيني كنيم و نبايد فرض كنيم مدلچيز را پيشتوانيم همهكه ما هميشه نميكرد، اما تشخيص اينپرمعناي ارائه مي

ي آن چيزي است كند، عصارهپيوندد، عيان و آشكار ميپيوندد و نميچه به وقوع ميما عمق واقعيت را در مورد آن

دهد. در واقع، تالش براي فهميدن وقايعي كه ممكن است شبيه فيزيكدان را نشان ميكه فكركردن همچون يك 

                                                           
 مسير خود را طي كند.آن است كه اجازه داده شود امور بدون دخالت  faire-Laissez منظور از. 1 

2. Nassim Nicholas Taleb, Black Swan, London, Penguin, 2010. 
3. Mediocristan 
4.  Extremistan  





 

 هايهاي ديگري چون مدل، به سمت مدل(3)و قبل از او باشليه 2آزبورن 1ي ولگشتقوي سياه باشد، مالي را از نظريه

 رهنمون شد. 5و مندلبروت 4سورنت

كردن توجهي به اخبار، و در عين حال جرأت معاملهي مالي، بيهاتوجهي به مفاهيم مالي، نخواندن گزارششايد بي

 چه» كتاب موينيهان در برندن و پل ي الوار سبز اشاره دارد؛ جيمالطهقرا در بياني از جنس موينيهان بياييم كه به م

 :نويسندمي چنين «،6كردم ضرر دالر ميليون يك وقتي آموختم

 تازگي به نه گردد،برمي الوار رنگ به سبز صفت كه كندمي تصور سبز الوار ايحرفه گرمعامله شدم متوجه وقتي»

 كامال خودش كار در الوار گرمعامله. نيست الوار هايويژگي دانستن به نيازي كردنمعامله براي فهميدم ها،آن

 نه دانست،مي خوب را الوار بازار منطق او. باشد سوادبي ديگران ديدگاه از است ممكن كه حالي در بود، ايحرفه

 «!كندمي معامله را چيزي چه دقيقا كهاين

نگرند، رويكردي متفاوت براي اعداد ميگونه است كه چون فيزيكدانان به تصوير كلي و روند بلندمدت و ارتباط اين

 اند.تحليل و انجام معامله دارند، يعني زياد با جزئيات كاري ندارند، و البته موفق هم بوده

 خدمت شما ارائه كنم.بهي مالي را ي حضور فيزيك و فيزيكدانان در عرصهجا فهرستي از تاريخچهدر اين ددهي اجازه

 حضور فيزيك 
 در مالي

 براوني حركت مفهوم معرفي(: 1827) براون

 در( تصادفي گشت) ولگشت معرفي پاريس؛ بورس در براوني حركت مفهوم از استفاده(: 1900) باشيله
 بازار رفتار توضيح
 ماهي شناي سهام، قيمت نه و بازده هاينرخ زمان توزيع سهام، بازار در براوني حركت( 1959) آزبورن

 آب جهت برخالف

 گاوسي در مقايسه با توزيع شدهمشاهده هايداده براي بهتر توضيح پهن؛دم توزيع(: 1963) مندلبروت

 علمي سهام بازار نظام: بازار شكست(Thorp) تورپ : اد1967

 جديد هايفناوري دليل به الكترونيك اطالعات به دسترسي نماييافزايش: 80يدهه

 مدتكوتاه يبهره هاينرخ از (Black-Derman-Toy) تووي-درمن-بالك مدل :1990

 درسي هايكتاب و ها،كنفرانس و هاهمايش دانشگاهي، هايدوره شروع :1990

                                                           
1. random walk 
2. Osborne  
3. Bachelier 
4. Sornette 
5. Mandelbrot 
6. Jim Paul and Brendan Moynihan, What I Learned Losing A Million Dollars, Columbia Business School Publishing, 2013. 





 

 .كندمي جذب را رياضي و فيزيك دكتراي جديد التحصيالنفارغ از %48 مالي :صنعت1997

 هامشتقه گذاريقيمت مدل براي مرتن و شولز نوبل ي:جايزه1997

 Nature، Physica چون معتبر هاينشريه در اقتصادي فيزيك و مالي فيزيك هايمقاله: تا امروز 1990

Review Letters، PhysicaA، شودمي چاپ...  و اروپا فيزيك ينشريه 

 .كندمي اعالم خود تحقيقات يحوزه را اقتصادي فيزيك اروپا فيزيكدانان انجمن: 1999

 

اي ماندگارتر از ي بازار و رفتار بازار را در مالي دنبال كرده است، چهرهي فيزيك كه عمدتاً مسئلهدر بيان تاريخچه

 شناسيم.باشليه نمي

يافت كه زد، با تعجب درميسال باشليه را ورق مي 50ي پاياننامه 1، پل ساموئلسون1955روزي كه در حدود سال 

مفاهيمي چون  -برند كردند براي اول بار در اقتصاد به كار ميدانشجويانش فكر ميو تمام مفاهيمي را كه او 

بورس ي سال قبل باشليه، اين كارمند ساده 50همه را  -فرايندهاي واينر، معادالت كولموگروف، مارتينگل دوب ... 

كند. اوست پاريس، به تنهايي به كار گرفته بود. او بوده كه مفاهيمي چون ولگشت را به ساحت اقتصاد مالي وارد مي

كند، و نشان هاي تصادفي قيمت سهام صحبت ميهاي سهام اشاره دارد؛ از حركتكه به حركت براوني قيمت

ارزش معيني به خود  ،كه بعد از گذشت زمانه اگر قيمت سهام از الگوي ولگشت تبعيت كند، احتمال ايندهد كمي

ي ي نگاه به بازار را اكنون فرضيهاستنتاج است. اين شيوهبه توزيع نرمال معروف است، قابل كه ايبگيرد، از منحني

اي است كه اين همان فرضيهآن را دوباره كشف كرد.  2، يوجين فاما1965اي كه در سال نامند؛ فرضيهبازار كارا مي

بازانه در بازار، آن را ابداً قبول اما معتقدان به بروز حباب سفته وسخت چسبيده است.مكتب شيكاگو به آن سفت

 ندارند. 

ثقل و دنياي بدون اصطكاك و ي فيزيك دبيرستانيِي كارايي بازار به اندازهفرضيهرغم هر اشكالي كه دارد، به

اصطكاك هم در دنياي خارج جاذبه، به مالي كمك كرده است. اگر بازار كارا در عالم واقع وجود ندارد، سطح بي
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گويد اند. مياند كه تابع ولگشتسهام هايهاي بازده و نه قيمتآزبورن فيزيكدان ديگري است كه دريافت اين نرخ

را نسبت به  گذارمند است، چون لگاريتم به نحو بهتري احساس سرمايههاي سهام عالقهگذار به لگاريتم قيمتسرمايه

 ،مند استمند نيست، بلكه به درصد تغيير عالقهقدر مطلق تغيير عالقهبه گذاركند. سرمايهسود و زيان منعكس مي

دهد، و تفاوت بين لگاريتم دو قيمت توجه دارد كه رضايت روانشناختي سود يا زيان مربوط را انعكاس مييعني به 

 تر است.اين نوع بيان البته با مالي رفتاري منطبق

جايي و ها همهكرد. به گمان وي، فراكتالمنتشر  1967اي خود را در مورد شكل فراكتال در سال مندلبروت كار پايه

بودن ها و نرمالهاي حسي ما در مورد ميانگيناند، و بنابراين ايدهفراگرفته 1هارو، جهان را فرين. از اينفراگيراند

هاي آماري سنتي كه در چارچوب فيزيك توسعه يافته )مثل تواند ما را به بيراهه ببرد. مندلبروت دريافت كه روشمي

كوشد با رود، براي بيان واقعيت ناكافي است. وي ميار ميهاي بازار به ككارهاي آزبورن( و براي تحليل بازده

ها و از جمله گيري خطوط ساحلي، ضرورت استفاده از اشكال فراكتالي را براي توضيح پديدهي اندازهتوضيح نحوه

 بازار اوراق بهادار نشان دهد.

ذريم. اين بحث مستقلي است كه ي مالي بگي حضور فيزيكدانان در عرصهي بررسي تاريخچهاجازه دهيد از ادامه

اين بحث هاي مالي و رياضي و فيزيك دانشكدهيه است كه صتوطلبد. در عين حال، قابلاي را ميخود فرصت عمده

 د.نرا ادامه ده

يش روي اين موضوع نوشته شد و نيز فرصت بوكمزيادي دانشجويان ايراني هاي كه پاياننامهاخير سال  15در اين 

هاي مالي و فيزيك هر دو دست داد، دريافتم كه ما گاهي از فيزيك در مالي ي خارجي در دانشكدهي پاياننامهمطالعه

يا مفهومي در  ،يعني ايم.برداري كردهها را نسخهايم، و گاهي بسيار فراتر رفته و عين مدلبه عاريت گرفتهرا مفاهيم 

طور اي از فيزيك بهگيرد و يا رابطهها مورد استفاده قرار ميي مدليابد و براي توسعهزيك به مالي انتقال ميفي

 گيرد.سازي در مالي مورد استفاده قرار ميمستقيم يا پس از انجام تعديالتي براي مدل
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ي قيمت سهام، نظريه 1يناطيسي، تكانهي نوسان قيمت با اثر ربايش و ميدان مغي دامنههاي مفهومي به مقايسهنمونه

 گردد.برمي... ، 4كج، آنتروپي، مو3ي ترتيب، نظريه2گيرياندازه

گذاري ي قيمتمثالً رابطهشود. در مطالعات مالي، گاهي هم فرمول و يا كل مدل از فيزيك به عاريت گرفته مي

براي شناسايي سهام غيرمعمول، فرين ي ارزش ي آشوب، نظريه(، نظريه5ي انتشار حرارتاختيار معامله )معادله

خواص هاي پيچيده، سيستمها متكي به ي مدلو همه 6حرارتي يهاي كهكشاني روشن و بازار سهام، نظريهخوشه

سب غيرمستقيم در مورد ريسك دانش ك توان به طورها ميكتالي دادهافراكتالي شاخص سهام )با بررسي خواص فر

ي اين كاربردها انتها ندارد. دامنهگويند. در واقع، ، ... همه از اين نوع رابطه سخن ميكرد(، مكانيك كوانتوم

 پايان است.شود، بيرشته كار مي وو مالي در ارتباط با اين دهاي فيزيكي موضوعاتي كه در دانشكده

فيزيك و مالي دارند و در توضيح مطالعات  هاي پيچيده نقش مهمي در ايجاد رابطه بينسيستم ،در اين ميان

هاي متفاوتي وجود اي، نظريهرشتهبراي تحليل رهيافت مطالعات ميان .اي بايد به همين مسئله رجوع كردرشتهميان

موقعيت ممتازي در اين ميان دارد. وي معتقد  7اي ويليام نيوولرشتهي مطالعات ميانرسد نظريهدارد. اما به نظر مي

اي ضرورت تام دارد. از فيزيك براي توضيح رشتههاي پيچيده جهت تحليل مطالعات مياندرك مباني سيستماست 

 ؛نمايدمالي چهره مي –اي فيزيك ي ميان رشتهشود، و از دل اين رابطه حوزهي مالي استفاده ميهاي پيچيدهسيستم

 ناسب طراحي و ارائه كنند.هاي ايران در زمان ماي كه بايد منتظر بود تا دانشگاهحوزه
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