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پیش گفتار مرتجامن

اقتصاد مالی با آن که حوزه جدیدی در علم اقتصاد نیست اما ورود آن به برنامه 
آموزشی دانشکده های اقتصاد ایران بســیار با تأخیر انجام گرفته و هم اکنون نیز در 
معدود دانشکده هایی به صورت تک درس یا گرایش تنها به دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی ارائه می گردد و بعضًا حتی شــناخت کافی از این شــاخه در جامعه علمی 
کشــور وجود ندارد. محتماًل یکی از دالیل این امر کمبود منابع آموزشی روزآمد به 

زبان فارسی است.
به سبب عالقه ای که مترجمان به این شاخه از علم اقتصاد داشته اند در جستجوی 
منابع درســی مناسب برای یادگیری مالیه این کتاب را به چند دلیل برای ترجمه به 
زبان فارسی انتخاب نمودند. نخست آنکه کتاب حاضر هم برای دانشجویان رشته 
اقتصاد و هم رشــته های مرتبط به مالیه قابل اســتفاده خواهد بود، مطالب نه آن قدر 
ســاده هستند که برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی کسل کننده باشد و نه آن قدر 
پیچیده که به دانش اقتصادی پیشرفته ای نیاز داشته باشد، همچنین سطح ریاضیات 
به کار رفته در کتاب نیز مانند سایر کتب درسی اقتصاد در سطح تحصیالت تکمیلی 
است. با این حال حتی فصول ابتدایی کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی نیز 
قابل اســتفاده و مفید خواهد بود. دلیل دوم پرداختن به موضوعات مالیه رفتاری و 
تکاملی به عنوان مکمل مباحث مالیه کالســیک نه تنهــا به صورت توصیفی بلکه با 
بهره مندی از ابزارهای ریاضی اســت و این کار نیز به گونه ای هنرمندانه در تلفیق با 
مباحث مالیه کالسیک انجام گرفته است، این ویژگی کتاب نیز توسط اساتید مطرح 

مالیه رفتاری نظیر هرش شفرین1 ستوده شده است.

1- Hersh Shefrin
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 سوم اینکه کتاب در کنار مباحث نظری به مرور مطالعات موردی و پژوهش های 
تجربی سال های اخیر نیز می پردازد که ایده های خوبی برای پژوهش در حوزه مالیه 
به خواننده ارائــه می کند. دلیل چهارم روزآمدی کتاب در ارائه مثال هایی از بحران 
مالی اخیر برای توضیح مفاهیم بوده و آخرین دلیل انتخاب این کتاب برای برگردان 
به زبان فارسی وجود تمرین ها، مسائل بسیار و حل المسائل خوبی است که مؤلفین 
برای کتاب تدارک دیده اند که ابزاری مناســب بــرای درک و یادگیری مفاهیم در 

اختیار خواننده می گذارد.
باوجود اینکه تالش حداکثری انجام شــده تا ترجمه ای مناســب با بیشــترین 
وفاداری به متن اصلی ارائه شــود قطعًا نتیجه نهایی همچنان کاســتی هایی خواهد 
داشت. بسیاری از اصطالحات مالی که در این کتاب به کاربرده می شوند تابه حال به 
فارسی معادل سازی نشده اند، مترجمان تا حد امکان بنابر دانش محدودی که دارند 
تالش داشته اند معادل سازی ها مناسب باشد. مترجمان از تمامی نظرات و پیشنهاد ها 
در جهت بهبود ترجمه فارسی استقبال خواهند کرد. در پایان الزم است از مجموعه 
انتشارات دنیای اقتصاد که زمینه انتشار کتاب را فراهم نمودند و جناب آقای برین 

به جهت زحماتشان سپاسگزاری و قدردانی کنیم.
کاظم بیابانی خامنه
Biabany@outlook.com 
سعید خزائی
s.khazaei65@yahoo.com 
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پیش گفتار نویسندگان

تا همین اواخر بیشتر مردم توجه زیادی به بازارهای مالی نداشتند. قطعًا این امر 
با بروز بحران مالی دستخوش تغییر واقع شد. برای مدتی طوالنی بر این باور بودیم 
که می توانیم پولی را از بانک قرض بگیریم یا از ســپرده های خود بهره ای مطمئن 
دریافت کنیم، اما همه این باورهای اساسی به دنبال بروز بحران مالی متزلزل شدند.
زمانی که مــردم کوچه و خیابان اعتماد خود را نســبت به عملکرد نظامی که 
قباًل گمان می کردند مثل گردش زمین باثبات و قابل اطمینان است از دست بدهند، 
باورهــای اقتصادانان مالی تا چه حد در هم خواهد شکســت؟ اما خبر خوب این 
است که در سال های اخیر نظریه اقتصاد مالی جنبه های بسیاری را در برگرفته است 
به طوری که برای درک بسیاری از پدیده های عجیب وغریب بازار که در طول دوران 

بحران مالی برای ما قابل مشاهده بود، می توان از آن کمک گرفت.
در روزهای آغازین اقتصاد مالی، فرض اساســی این بود که بازارها همیشه کارا 
و مشــارکت کنندگان بازار کاماًل عقالیی هستند. این مفروضات اجازه ساخت مدل 
نظری تأثیرگذاری را داد که در واقع برای درک تعداد کمی از خصوصیات بازارهای 
مالی مفید بود. با این حال، برای به چالش کشــیدن برقراری فروض بازارهای کاماًل 
کارا با سرمایه گذاران کاماًل عقالیی-اغلب نه حتی »به طور متوسط« عقالیی- نیازی 
به وقوع بحران مالی بزرگ نیست. مشاهده انحرافات سیستماتیک، نظریه جدیدی 
را خلق کرد، یا بهتر بگوییم، مجموعه ای از نظریه ها با عنوان نظریه های مالیه رفتاری 

را متولد کرد.
باوجود اینکه مالیه کالسیک به عنوان سنگ بنای نظری مالیه باقی مانده - و فقط 
معیاری اســت که به ما در قضاوتمان از اینکه چه میزان بازارهای واقعی از کارایی 
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و عقالنیت منحرف شده اند، کمک می کند- مالیه رفتاری نمایش واقعی از بازارهای 
مالی را نشان می دهد و کمک می کند تا بسیاری از پدیده های جزئی تری را توضیح 
دهیــم که در روزهای خوش بازار ناچیزند اما ممکن اســت در شــرایط طوفانی 

تعیین کننده باشند.
اغلب، مالیه رفتاری به عنوان شاخه ای مستقل از اقتصاد مالی معرفی شده است. 
تصور بر این است که مالیه رفتاری مبحثی است که دانشجویان بعد از تسلط کامل 

بر مباحث اقتصاد مالی کالسیک می توانند آن را یاد بگیرند.
در این کتاب عالقه مند به اســتفاده از یک رویکرد متفاوت هســتیم. همان طور 
که رفتار بازار تنها زمانی می تواند کاماًل درک شــود که اثرات رفتاری به مدل های 
کالســیک مرتبط باشد، این کتاب از همان ابتدا هر دو دیدگاه را ادغام کرده است. 
بــا این حال هیچ فصل جداگانه ای از مالیه رفتــاری در این کتاب وجود ندارد. در 
عوض همه مباحث کالســیک )مانند تصمیم گیــری در بازارها، مدل قیمت گذاری 
دارایی  سرمایه ای، تعادل بازار و ...( بالفاصله به دیدگاه های رفتاری متصل شده اند؛ 
بنابرایــن هرگز در این کتاب در دنیای کاماًل نظری نمی مانیم بلکه به دنیایی واقعی 
نگاه می کنیم و با استفاده از مطالعات موردی پدیده های بازار، در خالل بحران مالی 
و پیش از آن، این امر را تحقق می بخشیم. چگونگی عملکرد کتاب و نحوه استفاده 
از آن برای تدریس یا مطالعه شــخصی در فصل اول بــا عنوان مقدمه به جزئیات 

توضیح داده شده است.
در حال حاضر می خواهیم از این فرصت برای تشکر از تمام کسانی که در تهیه 
و تدوین این کتاب به ما یاری رسانده اند استفاده کنیم. اول  از همه مایلیم که تشکر 
 Anke Gerber، Bjorn Sandvik، Mei Wang بسیاری از همکاران ارزشمند خود به ویژه
و Peter Wohrmann به عمل آوریم. بخش های این کتاب بر پایه دست نوشته ها و مواد 
 Berno درسی است که توسط دانشجویان پیشــین و کنونی ما به ویژه افرادی چون
Buchel، Nilufer Caliskan، Christian Reichlin، Marc Sommer و Andreas Tupak نوشته 

و تهیه شــده اند. افراد زیادی با انجام تصحیحــات و دوباره خوانی ها در این کتاب 
 Amelie Brune، Julia Buge، Marius مشارکت داشــته اند، در این راستا می خواهیم از
 Costeniuc، Michal Dzielinski، Mihnea Constantinescu، Mustafa Karama، R. Vijay
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 Krishna، Urs Schweri، Vedran Stankovic، Christoph Steikert، SvenChristian Steude،
Laura Oehen و بهترین منشی دنیا Martine Baumgartner تشکر ویژه ای داشته باشیم. 

این کتاب تنها یک ایده نیســت بلکه یک کتاب چاپــی با صدها صفحه و هزاران 
فرمول بوده و نشــان دهنده این حقیقت اســت که دو متخصص التکس فوق العاده 
Eveline Hard� و Thomas Rast  کارآمد بر روی آن کارکرده اند. یک تشکر بزرگ نثار
 Martina همچنین می خواهیم از ناشــر این کتاب به خاطر حمایتش به ویژه از .meier

Bihn به خاطر صبر ایشان در تأخیر اجتناب ناپذیر تهیه این کتاب تشکر کنیم.

درنهایــت از خانواده های خود به خاطر صبوری و بزرگی که در طول نگارش 
کتاب برای همسران و پدران خود داشتند تشکر می کنیم.

امیدواریم که شــما خواننده عزیز اوقات خوشی را با این کتاب بگذرانید و ما 
بتوانیم بخشــی از عالقه خود به اقتصاد مالی و تعامل آن با مالیه رفتاری را به شما 

منتقل کنیم.
تاستِـن ِهــنس
ماک اولیوا ریــگا
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نصیحت تنها کاالیی در بازار است که عرضه آن همیشه بیش 
از تقاضا است.

»ناشناس«

فصــل اول به  مرور کلی از اقتصاد مالــی و نحوه مطالعه آن می پردازد: خواهید 
دید که چگونه این کتاب درســی طراحی شــده و چطور می توانید به بهترین شکل 
از آن اســتفاده کنید؛ در مقدمه نمایی کلی از جوهره اقتصاد مالی و برخی ایده های 
اصلی آن را نشان می دهیم؛ در انتها به طور خالصه به بیان چگونگی انجام تحقیق در 

اقتصاد مالی، روش های مورداستفاده و نحوه تعامل میان آن ها می پردازیم.
اگر در زمره افراد تازه وارد به حوزه اقتصاد مالی هســتید، امیدواریم در انتهای 
این مقدمه اشــتیاق شما برای یادگیری بیشــتر در این حوزه برانگیخته شده و لذت 
بیشــتری از مطالعه این کتاب )حداقل بخش های اصلی آن( ببرید و چه بسا در یک 
زمینه پژوهشــی جذاب، خود را مشغول ســازید. اگر هم اکنون در این حوزه فعال 
هستید می توانید با آرامش خاطر مقدمه را خوانده و سپس مباحث موردعالقه خود 
را از کتاب برگزینید. از آنجا که اقتصاد مالی جزو حوزه های فعال در زمینه پژوهشی 
اســت در این کتاب نتایــج مطالعات اخیر در حد امکان گنجانده شــده که مطمئنًا 

می تواند برای شما مطالب جدیدی به همراه داشته باشد.

1-1. معرفی کتاب

این کتاب رویکردهای کالســیک و رفتاری اقتصاد مالــی را ادغام کرده و حاوی 
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آخرین نتایج و یافته های حوزه اقتصاد مالی است. از این کتاب می توان برای اهداف 
زیر بهره گرفت:

 به عنوان کتاب درسی برای دوره کارشناسی ارشد یا دکتری. همچنین برخی از 
فصول می توانند برای سطح پیشرفته دوره کارشناسی نیز استفاده شوند.

 برای مطالعه شخصی
 به عنــوان منبعی از مباحث مختلف و مــروری بر نتایج کنونی اقتصاد مالی و 

مالیه رفتاری.
در ادامه توصیه هایی در مورد چگونگی اســتفاده از کتاب به عنوان کتاب درسی 
و مطالعه شــخصی ارائه خواهد شد. برای اســتفاده از اطالعات بیشتر و دریافت 
اسالیدهای کتاب و پاسخ تمرین ها می توانید به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه کنید: 
http://www.financial-economics.de

این کتاب شامل سه بخش اصلی است:
بخش پایه، که شامل مقدمه حاضر و نظریه تصمیم گیری است. بخش دوم هسته 
اصلی کتاب است، گام به گام یک مدل پیشرفته از بازارهای مالی را می سازد. بخش 
ســوم و انتهایی به ارائه مباحث پیشرفته می پردازد که برخی ارتباطات میان اقتصاد 
مالی و سایر زمینه های مالیه را مطرح می کند. در دو بخش اول کتاب هر فصل شامل 
تعدادی تمرین و آزمون اســت. آزمون ها به منظور کمک به خودآموزی و ارزیابی 
پیشرفت شما در آن فصل طراحی شده است. تمرین هایی نیز با هدف تعمیق مفاهیم 

آموخته شده از طریق کار با مطالب ارائه شده اند.
 درجه سختی مطالب به تدریج در طول یک فصل بیشتر می شود. قسمت های مشکل 
هر فصل که با عالمت ســتاره نمایش داده شده برای درک و فراگیری فصول بعد مهم 
نیستند. محتوای این کتاب حاوی سرفصل های کافی برای مطالعه/تدریس دو ترم درس 
اقتصاد مالی است. برای یک ترم حالت های مختلفی با توجه به نظر استاد مربوطه وجود 
دارد. پیشنهاد منطقی برای کالس سطح کارشناسی، تدریس فصل اول، قسمت هایی از 
فصل دوم و بخش 2-1،3-3 از فصل سوم است. ممکن است به منظور تکمیل و کاربردی 
کردن کتاب در ســطح کارشناسی از کاربردهای تجربی نیز استفاده شود. برای ترم اول 
کارشناســی ارشد می توان مطالب فصل اول، ایده های اصلی فصل 2، 3، 4 و بعضی از 
مطالب فصل پنجم آموزش داده شوند و برای ترم دوم کارشناسی ارشد ادامه کتاب ارائه 
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شود. برای مقطع دکتری و دانشجویانی که قباًل درس اقتصادمالی را گذرانده اند می توان 
در یک ترم مباحث پیشرفته )به ویژه فصول 5 تا 8( را انتخاب و مباحث مهم و موردنیاز 
فصول قبلی )برای مثال نظریه تصمیم گیری رفتاری از فصل دوم( آموزش داده شــود. 

وابستگی مطالب فصل ها به یکدیگر در شکل 1-1 نمایش داده شده است.

نمودار 1-1. نمایی از استقالل فصول این کتاب. اگر می خواهید دوره خودتان را بر اساس این کتاب تهیه 
کنید مراقب باشید که »آجرها فرونریزند«!

2-1. مقدمه ای بر اقتصاد مالی

مالیه، ترکیبی از مباحث بســیار مختلفی اســت. مباحثی همچون مالیه عمومی، مالیه 
بین الملل، مالیه شرکتی، ابزارهای مشتقه، مدیریت ریسک، تئوری پرتفوی، ارزش گذاری 
دارایی ها و اقتصاد مالی. اقتصاد مالی رابطی است که مالیه را به اقتصاد متصل می کند. به 
این معنا که این حوزه دارای سؤاالت پژوهشی متنوع، روش ها و ادبیات گسترده ای است 
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که در حین بسیار مفید بودن گاهی اوقات گیج کننده و پیچیده نیز می شود. برای کاهش 
دشواری و پیچیدگی آن، مباحثی مشترک از چشم انداز و دیدگاه های هر دو حوزه مالیه و 
اقتصاد را ارائه می دهیم. در این راه، امیدواریم که در مسیر کاهش سوءتفاهم های احتمالی 
موفق بوده و به کشف هم افزایی این دو رشتة وابسته کمک کنیم. اکثر مباحث مالیه به 
طریقی به اقتصاد مالی متصل است. این ارتباطات و همبستگی ها را با جزئیات به بحث 

خواهیم گذاشت، نمودار 2-1 را ببینید.

نمودار 1-1. ارتباط اقتصادمالی با گرایش های مختلف مالی و دیگر رشته ها

پس از مشخص شدن جایگاه اقتصاد مالی در نقشه علمی، اکنون به وسیله مرور 
ایده های کلیدی و روش های تحقیق، آماده شروع سفر خود هستیم. نکته اصلی در 
اینجا تبدیل مفهوم معامله1 در اقتصاد )در اقتصاد کاالهای مشهود معامله می شوند( 

به مفهوم ارزش گذاری2 در مالیه است.

1- the concept of trade 2- the concept of valuation


