تراژدی رشته فاینانس در ایران
علی عشصعین -هبٌُبهَ ثبصاس ّ عشهبیَ

ثَ ًظش هی عذ صهبًی کَ علن فبیٌبط ثَ ایشاى ّاسد ؽذ ثَ دًجبل یبفتي هعبدلی ثشای ایي کلوَ ثْدًذ ّ آى سا "هذیشیت
هبلی" تشجوَ کشدًذ دس دبلیکَ کبهال لبثل لجْل ثْد کَ آى سا التقبد هبلی تشجوَ کٌٌذ .ظبُشا ایٌگًَْ تشجوَ عشًْؽت
ایي سؽتَ سا ًیض ثَ عوت ّ عْی دیگشی سلن صدّ .لتی فبیٌبًظ هذیشیت هبلی تشجوَ ؽذ ،آى سا دْصٍای اص سؽتَ
هذیشیت للوذاد کشدًذ ّ جبیگبٍ آى سا دس سؽتَ هذیشیت تؾخیـ دادًذ .اگش فبیٌبًظ التقبدهبلی تشجوَ هیؽذ لبعذتب
دس داًؾکذٍُبی التقبد هیًؾغت .دسعت اعت کَ یکی اص کبسکشدُبی (ُ )functionش هذیش هذیشیت هبلی ثٌگبٍ
اعت ،اهب ایي ثَ هعٌبی آى ًیغت کَ سؽتَ فبیٌبًظ صیشهجوْعَ سؽتَ هذیشیت ثبؽذ .سؽتَ هذیشیت (ُوبًٌذ سؽتَ
علْم عیبعی) اص جولَ علْم هقشف کٌٌذٍ اعت ّ اص علْم اجتوبعی پبیَ یعٌی سّاًؾٌبعی ،جبهعَؽٌبعی،
دمْق ،التقبد ّ فبیٌبًظ ثِشٍ هیثشد اهب ایي ثَ آى هعٌی ًیغت کَ ایي سؽتَُب صیشهجوْعَ سؽتَ هذیشیت ُغتٌذ.
ایٌِب سؽتَُبی هغتملی ُغتٌذ کَ یبفتَُبیؽبى ثَ کبس سؽتَ هذیشیت ًیض هیآیذ.
سؽتَ فبیٌبًظ اص دل سؽتَ التقبد ثیشّى آهذٍ ّلی ثَ هشّس صهبى آىچٌبى ثغظ ّ گغتشػ یبفت کَ ایٌک تبدذّد
صیبدی هغتمل گشدیذٍ اهب ایي ثَ آى هعٌی ًیغت کَ استجبط ّثیك ایي دّ سؽتَ گغغتَ ؽذٍ ثبؽذ .دس دبل دبضش دس
ثیؾتش داًؾگبٍُبی دًیب ایي دّ سؽتَ کٌبس ُن ّ دس یک هذسعَ ( )schoolلشاس هیگیشًذ .گبٍ یک هذسعَ تجبسی
( )Business Schoolهیضثبى ایي دّ سؽتَ ّ سؽتَ هذیشیت هیؽْد ّ آًِب سا دس کٌبس ُن هیًؾبًذ تب اص ُوپْؽبًی
آًِب ثِشٍثشداسی ًوبیذ .دس ثغیبسی اص داًؾگبٍُبی دًیب دسّط عبل اّل داًؾجْیبى دکتشا دس سؽتَُبی فبیٌبًظ ّ
التقبد یب هؾتشک ّ یب تب دذّد صیبدی هؾتشک اعت .غبلجب دسط التقبد خشد پیؾشفتَ ّ التقبدعٌجی پیؾشفتَ ثَ
عْس هؾتشک ثَ ُش دّ سؽتَ تذسیظ هی ؽْد ّ داًؾجْیبى دکتشا دس سؽتَ فبیٌبًظ ثَ جبی دسط التقبد کالى ،دسط
لیوتگزاسی داسایی پیؾشفتَ سا دس عبل اّل فشا هیگیشًذ.
هؾکل سؽتَ فبیٌبًظ اص آًجب آغبص ؽذ کَ ّلتی ایي سؽتَ دس داًؾکذٍ هذیشیت لشاس گشفت ،اعبتیذ دغبثذاسی ثش ایي
سؽتَ هغلظ ؽذًذ ّ ایي سؽتَ سًگ ّثْی دغبثذاسی گشفت .ایي ؽبیذ ثَ دلیل ضعف داًؾگبٍُب دس داؽتي اعتبد دس
سؽتَ فبیٌبًظ ثْدٍ اهب لشاسگشفتي آى دس داًؾکذٍُبی هذیشیت لغعب ثیتبثیش ًجْدٍ اعتُ .یوٌَ اعبتیذ دغبثذاسی
هْجت گشدیذٍ تب ایي سؽتَ ثیؼ اص آًکَ سؽتَای هذبعجبتی ثبؽذ سؽتَای ثب هبُیت دغبثذاسی گشددُ .وَ ثَ
خْثی هی داًین کَ دس سؽتَ دغبثذاسی ثیؾتشیي سیبضیبت هْسد اعتفبدٍ اگش دّ عول افلی ًجبؽذ دذاکثش چِبس عول
افلی اعت .دس دبلیکَ سؽتَ هذیشیت هبلی ثَ ؽشدی کَ خْاُذ آهذ سؽتَای اعت ثیؼ اص پیؼ سیبضی ؽذٍ.
ًتیجَ ایي ّضعیت آى گشدیذ داًؾجْیبى سؽتَ هذیشیت ّ گبٍ دغبثذاسی جزة ایي سؽتَ ؽًْذ ّ اص آًجب کَ هعوْال
عاللَ ،تجذش ّ هضیت ایي داًؾجْیبى دس عشفَ ُبیی غیش اص سیبضیبت هذض اعت ،تغییش هبُیت ایي سؽتَ تؾذیذ ؽذ.
اعبتیذی ثب گشایؼ دغبثذاسی دس ایي سؽتَ داًؾجْیبًی سا تشثیت کشدًذ کَ آًِب ًیض سؽتَ هذیشیت هبلی سا سؽتَای
غیشسیبضی هی دیذًذ ّ دذاکثش سیبضیبت ّ آهبس سا دس التقبدعٌجی هبلی تجشثَ هیکشدًذ .ؽبُذ هثبل آًغت کَ ًذستب
کغبًی دس گشایؼ التقبدعٌجی هبلی تخقـ هییبثٌذ ّ اگش کغی دس ایي سؽتَ هتجذش ثبؽذ هیتْاًذ جبیگبٍ
هوتبصی دس داًؾکذٍُبی هذیشیت هبلی ثیبثذ .ؽب ُذ هثبل دّم اؽبعَ سّیکشد هبلی سفتبسی دس ایشاى اعت .ایي سّیکشد
دس ّالع سّیکشد سّاًؾٌبعبًَ ثَ ثذثُبی هبلی اعت ّ دس ّالع کبسثشد یبفتَُبی گشایؼ سّاًؾٌبعی تقوینگیشی دس

علن التقبد (التقبد سفتبسی) ّ علن فبیٌبًظ (هبلی سفتبسی) هیثبؽذ .اص آًجب کَ دس ایي سّیکشد ثَ ُیچعٌْاى اص
سیبضیبت اعتفبدٍ ًویؽْد ّ هغبئل ثیؾتش هجتٌی ثش آصهبیؼ ( ّ )Experimentتؾشیخ اعت  ،ایي گشایؼ ثَ عشعت
دس ایشاى سؽذ کشد .ثشای ًگبسًذٍ جبلت ّ هْجت تعجت ثْد کَ دس ثغیبسی اص داًؾکذٍُبی فبیٌبًظ دًیب افشاد صیبدی
سّی ایي دْصٍ کبس ًویکٌٌذ کَ دکبیت اص ًیبفتي جبیگبٍ هغوئي دس هیبى اعبتیذ سؽتَ فبیٌبًظ داسد[ ]1اهب دس ایشاى ثَ
عشعت ایي گشایؼ هغشح ؽذ ّ هغبلت هشتجظ آهْصػ دادٍ ؽذ ّ دتی همبالت ّ کتبةُبیی دس ایي عشفَ تبلیف ّ
تشجوَ گشدیذ ّ ُوَ آؽٌبیی دذاللی اص هذتْای آى داسًذ.
سؽتَ هذیشیت هبلی دس گزؽتَُبی دّس ثَ دغبثذاسی ًضدیک ثْد ّ هفبُین آى فشفب دس دذ آى چیضی ثْد کَ اهشّص
دسط هذیشیت هبلی  2 ّ 1گفتَ هیؽْد اهب دس عی  33گزؽتَ تذْالت اعبعی دس ایي سؽتَ سر دادٍ اعت .دس ّالع
آًچَ کَ دس ایي سؽتَ سر دادٍ اًعکبط آى چیضی اعت کَ دس ثبصاسُبی هبلی دًیب فْست گشفتَ اعتّ .العیت اهش
آًغت کَ اص دَُ ُفتبد هیالدی تب اّایل لشى ثیغتنًْ ،آّسی ُبی هبلی صیبدی فْست گشفت ّ اثضاسُبی جذیذ هبلی ثَ
ثبصاسُبی هبلی ساٍ یبفت .دزف همشسات ّ گغتشػ ؽیٍُْبی استجبعی ًظیش ایٌتشًت ّ تمْیت لذست ّ عشعت
سیضپشداصًذٍُب ّ اؽبعَ کبهپیْتشُبی ؽخقی هْجت ؽذ تب هفبُین ّ اثضاسُبی هبلی جذیذی ثَ عشعت فشاگیش ؽْد ّ
دس ثبصاسُبی هبلی ثَ کبس ثغتَ گشدًذ .ایي اهش ضشّست هذلعبصی ّ هذبعجبتی سا فشاُن آّسد کَ ثیعبثمَ ثْد .دس
ًتیجَ اًجٍْ افشادی کَ دس سؽتَ سیبضیبت هذض تذقیل کشدٍ ثْدًذ ثَ ثبصاسُبی هبلی ّ ًِبدُبی هبلی کؾیذٍ ؽذًذ.
ُوضهبى هٌِذعیي ،فبسغ التذقیالى فیضیک ،هٌِذعیي کبهپیْتش ُوگی دس ثبصاسُبی هبلی تذت عٌْاى "هٌِذعی
هبلی" ثَ کبس گشفتَ ؽذًذ چشا کَ ایٌک فعبلیت ُبی هبلی ًیبصهٌذ عشادی ،هذبعجَ ّ اجشای هذلُبی کوی ثْد کَ
دیگش ًویؽذ ثش اعبط ؽِْد ؽخقی ّ هذیشیتی دس هْسد آى تقوینگیشی کشد .عشفَ آکبدهیک ًیض هتٌبعت ثب ایي
تذْالت تغییش یبفت .افشاد صیبدی ثب دکتشای سیبضی ّاسد دْصٍ فبیٌبًظ (ّ دتی التقبد) ؽذًذ ّ ایي سؽتَُب ثَ ؽکل
ثیعبثمَای سیبضی ّ کوی گشدیذ .اگش عیعبل لجل هیؽذ همبالتی دس هجالت علوی یبفت کَ فشفب هتي ثبؽذ
اهشّص دیگش اهشی غیشهوکي ؽذٍ اعتُ .ش دشف ّ ادعبیی جض ثب ّجْد یک هذل تئْسیک ّ تبییذ یک ثشسعی آهبسی
اهکبى عشح ًذاسد .دس ًتیجَ عیالثظ سؽتَ فبیٌبًظ ًیض ُن پبی ایي تذْالت ثَ سّص گشدیذ .ایٌک داًؾجْیبى ایي سؽتَ
دس همغع کبسؽٌبعی اسؽذ پیؼ اص ُشچیض دس صهیٌَ سیبضیبت هذض یعٌی تئْسی ادتوبل ،تئْسی اًذاصٍ ، ،تْپْلْژی ّ
فشآیٌذُبی تقبدفی دسطُبیی سا هی گزساًٌذ .عپظ ُش هجبدث اعن اص هؾتمبت ّ یب اّساق لشضَ ثش اعبط هذلُبی
هجتٌی ثش هعبدالت دیفشاًغیل تقبدفی ًْؽتَ ّ دل هیؽْد .ثشای دل آًِب ًیض اص سّػُبی عذدی اعتفبدٍ هی-
ؽْد .عجیعی اعت کَ ثشای دل عذدی ثغیبسی اص هذلُب ،گشیضی جض ثشًبهًَْیغی کبهپیْتشی ًیغت .دس ًتیجَ
تغلظ ثش ثشخی ًشمافضاسُب ًظیش  ّ MATLABیب  Rجضّ ضشّسیبت ُش سؽتَ گشدیذٍ اعتُ .وضهبى ثشای فعبلیتُبی
دشفَای ُوَ ثشًبهًَْیغی ثَ صثبى  ّ ++Cیب  VBسا فشا هیگیشًذ .کغبًی کَ لذسی عوك تئْسیک هییبثٌذ لغعب
هجبدث تعبدل عوْهی ّ ثبصاسُبی کبهل ّ ًبکبهل سا هغلظ هیؽًْذ ّ هیآهْصًذ کَ دس ایي عغخ هذلعبصی کٌٌذ.
ُوضهبى کبسثشد هجبدث تئْسی ثبصیِب ّ تئْسی لشاسداد دس هجبدث هبلیَ ؽشکتی ثغظ ّ گغتشػ یبفتَ ّ دیگش دس هجبدث
هبلیَ ؽشکتی دس عغْح ثبالتش اص کبسؽٌبع ی ثذث اسصػ صهبًی پْل ّ ُضیٌَ عشهبیَ هغشح ًیغت[.]2
هتبعفبًَ ایي تذْل آکبدهیک ٌُْص ثَ ؽکل هغلْة ثَ ایشاى ساٍ ًیبفتَ اعتٌُْ .ص عیالثظ دسّط هبلی تب همبعع
عبلی هبُیت دغبثذاسی داسد .خْؽجختبًَ چٌذ عبل پیؼ کتبة جبى ُبل ثَ فبسعی تشجوَ ؽذ کَ گبهی دس جِت
تغِیل آهْصػ هفبُین هؾتمَ ثْد اهب ثبیذ ارعبى کشد کَ ایي کتبة ،کتبثی اعت کَ ثشای همبعع لیغبًظ ّ دذاکثش
فْق لیغبًظ هٌبعت اعت ّ ًجبیذ ثشای دکتشا هشجع دسعی لشاس گیشد .تبعفآّستش آًکَ دس یکی اص داًؾگبٍُبی ؽِش

تِشاى دس همغع دکتشا گشایؼ ثبًک ّ پْل کتبة هیؾکیي کَ کتبثی ثشای ه مغع لیغبًظ اعت آهْصػ دادٍ ؽذٍ
اعت .دس چٌیي ّضعی کوبکبى هیؽْد دکتشای فبیٌبًظ گشفت اهب ثب هجبًی سیبضیبت پیؾشفتَ آؽٌب ًؾذ ّ افال هذل-
ُبی هجتٌی ثش فشآیٌذُبی تقبدفی سا ًؾٌبختٌُْ .ص هی ؽْد تب دکتشای ایي سؽتَ جلْ سفت ّلی ثب تئْسیُبی هبلیَ
ؽشکتی کَ اهشّص ُوَ آى سا هی خْاًٌذ آؽٌب ًجْد .عذم آؽٌبیی ثب هجبًی فبیٌبًظ جذیذ هْجت ؽذٍ تب هغبلعَ ّ
دسک ثغیبسی اص همبالت هشثْط ثَ دْصٍ فبیٌبًظ ثشای داًؼآهْختگبى ایي سؽتَ غیشهوکي گشدد ّ ثَ عشیك اّلی
ًوی تْاى هؾبسکت علوی اص عشیك ًْؽتي همبلَ دس ایي دْصٍ سا اًتظبس داؽت .ؽبیذ ثؾْد ادعب کشد کَ آى چَ ُن
اکٌْى دس سؽتَ هذیشیت هبلی آهْصػ دادٍ هیؽْد چیضی اعت کَ دس غشة  MBA in Financeخْاًذٍ هیؽْد کَ
هختـ هذیشاى اعت ّ دس آى اص پیچیذگیُبی سیبضی تب جبی هوکي پشُیض هیؽْد .ثشخی اص داًؾگبٍُبی خبسجی
ثشای تذزیش افشادی کَ سیبضیبت ضعیف داسًذ اص الذام ثشای ّسّد ثَ ایي سؽتَ عٌْاى سؽتَ فبیٌبًظ سا ثَ فبیٌبًظ کوی
( ّ )Quantitative Financeیب سیبضیبت هبلی ( )Mathematical Financeتغییش دادٍاًذ.
ایٌِب ُوَ ًؾبى اص آى داسد کَ ضشّسی اعت تب تذْلی دس داًؾکذٍُبی هْجْد ایجبد ؽْد .لغعب ثب ّسّد افشاد ّ داًؼ-
آهْختگبى جذیذ ًؾبط علوی جذیذی ثَ داًؾکذٍ ُبی هبلی تضسیك خْاُذ ؽذ .ثشای دقْل ثَ ایي همقْد ضشّسی
اعت تب داًؼآهْختگبى داًؾگبٍُبی خبسج اص کؾْس ثَ اًذبی هختلف جزة ؽًْذ تب ایي اًتمبل داًؼ فْست گیشد.
هتبعفبًَ اؽکبلی کَ ّجْد داسد اص دّ عْعت .اص یک عْ ثبصاس جِبًی جزة داًؼآهْختگبى سؽتَ فبیٌبًظ دس دًیب
داغ اعت ّ ایشاًیُبیی کَ دس خبسج اص کؾْس فبسغ التذقیل هیؽًْذ ثَ سادتی دس ثبصاس آکبدهیک ّ دتی فٌعت هبلی
دًیب ثب دسآهذُبی خیشٍ کٌٌذٍ جزة هیؽًْذ ّ اًگیضٍ چٌذاًی ثشای ثبصگؾت ًوییبثٌذ .اص عْی دیگش داًؾکذٍُبی
هبلی گبسد ثغتَای دس جزة افشاد اتخبر هیکٌٌذ ّ پزیشػ افشاد جذیذ ثب فعْثت ّ دؽْاسی هوکي هیگشدد.
ساٍهیبًجشی کَ ّصاست علْم ثشگضیذ ایجبد سؽتَای تذت عٌْاى هٌِذعی هبلی ثْد .چْى عٌْاى هٌِذعی ثشای ایي
سؽتَ دس ًظش گشفتَ ؽذٍ ثْد دس داًؾگبٍُبی فٌعتی ّ فٌی لشاس دادٍ ؽذ[ .]3دغي ایي کبس دّ چیض ثْد .اص یک عْ
ّجْد عٌْاى هٌِذعی کَ عٌْاى فبخش دس ایشاى ثش ؽوشدٍ هیؽْد جزة افشاد سا تغِیل هیکشدُ .وچٌیي ّالع ؽذى
آى دس داًؾگبٍُبی فٌعتی هْجت هیؽْد تب افشادی ثب تْاًوٌذی دس سؽتَ سیبضیبت ّ ثشًبهًَْیغی جزة آى ؽًْذ.
هتبعفبًَ ایي سؽتَ ثبیذ دس داًؾکذٍُبی سیبضیبت لشاس هیگشفت ّلی ؽبیذ ثَ دلیل ایٌکَ ایي چیٌؼ هبًع جزة افشاد
هیؽذ ایي گشایؼ ثَ داًؾکذٍ ُبی فٌبیع اًتمبل یبفت ّ ثَ عٌْاى یک سؽتَ کبسؽٌبعی اسؽذ دس سؽتَ فٌبیع
تقْیت ؽذ دس دبلیکَ سثظ چٌذاًی ثَ سؽتَ فٌبیع ًذاسد .هتبعفبًَ ایي گشایؼ دس چٌذیي داًؾگبٍ ساٍاًذاصی ؽذٍ اهب
هتبعفبًَ دس اکثش ایي داًؾکذٍُب افشاد داًؼ آهْختَ هبلی ثَ عْس عبم ّ کغبًی کَ ثب داًؼ هبلی هذسى آؽٌب ثبؽٌذ
ثَ عْس خبؿ دضْس ًذاسًذ ّ تمشیجب ُوَ اعبتیذ هذعْ ُغتٌذ .اص آى ثذتش عیالثظ ایي سؽتَ اعت .هتبعفبًَ دس
عیالثظ ایي سؽتَ ثشخی دسطُبی غیشهشتجظ هثل ثشًبهَ سیضی اعتشاتژیک ،تقوینگیشی ثب هعیبسُبی چٌذگبًَ ّ
تجبست الکتشًّیک ًیض گزاسدٍ ؽذٍ کَ هشتجظ ثَ سؽتَ هذیشیت اعت ّ سثغی ثَ هٌِذعی هبلی ًذاسد .ثشخی
داًؾجْیبى ایي سؽتَ گالیَ کشدٍاًذ کَ ثَ دلیل فمذاى اعتبد هتخقـ ،دسطُبی فٌبیع یب هذیشیتی دس ایي داًؾکذٍ-
ُب ثَ جبی دسّط هبلی اسائَ هیگشدد .دس ثِتشیي دبلت ُوبى هذتْای سؽتَُبی هذیشیت هبلی دس داًؾکذٍُبی
هٌِذعی هبلی عشضَ هی ؽْد دس دبلیکَ لشاس ثْد داًؾکذٍ هٌِذعی هبلی دسّط جذیذ ّ ثشّص هبلی سا عشضَ کٌذ ّ
صهیٌَ سؽذ ّ استمبی ایي سؽتَ سا فشاُن عبصد .ایٌِب ُوَ دکبیت اص آى داسد کَ داًؼ هبلی دس همبیغَ ثب دیگش دْصٍ-
ُبی داًؼ ًیبصهٌذ یک تالػ ،تغییش ّ ثِجْد جذی اعت .اهیذ اعت سًّك ثبصاس عشهبیَ اًگیضٍ الصم ثشای ایجبد تذْل ّ
سًّك دس ایي دْصٍ علوی سا فشاُن عبصد.

