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استفاد از مفاهیم نظریه بازیها میکوشد ،مبادله رهانی را به صورت بازیای توصیف کند که حاصلجمع صفر

مقدمه
اگرچه بازار مبادالت ارزهاي خارجی از دیرباز وجود داشته است ،ولی تجارت و تبادل
ارزها به شكل امروزي ،به کنار گذاشتن سیستم برتنوودز در دهه  9971بازمیگردد .در پی
ایجاد و گسترش روزافزون اینترنت ،بازار مالی مجازي فارکس ایجاد شد که ظاهراً مبادله
بین مبادلهگران ارز را در تمام شبانهروز در یک حجم چند هزار میلیارد دالري میسر
میسازد .مبادالت در نقاط مختلف جهان از طریق اینترنت و سایر واسطهاي ارتباطی انجام
میشود .از اوایل دهه  ،9331اقبال به این بازار مجازي در ایران نیز آغاز شد و شتاب
گرفت .اگرچه سازمان بورس و اوراق بهادار در سال  9391و  9393فعالیت رسمی
کارگزاران بازار مجازي فارکس را در ایران ،غیر قانونی اعالم نموده است ،اما کماکان و
بهصورت غیر رسمی کاربران ایرانی به فعالیت در این پلتفرم مجازي ادامه میدهند .امروزه
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با جستجوي کلمه فارسی «فارکس» در موتور جستجوي گوگل ،بیش از  9/9میلیون لینک
فارسی ،مالحظه میشود ،که به زبان فارسی به معرفی ،آموزش ،سیگنالدهی ،کارگزاري و
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تحلیل این بازار مجازي میپردازند .با جستجوي کلمه التین « »Forexنیز بیش از 999
میلیون لینک مشاهده میشود .در این میان پرسشهاي جدي وجود دارد که آیا مشارکت
کاربران ایرانی در این پلتفرم به منظور سفتهبازي ،به لحاظ سودآوري اقتصادي قابل توصیه
است؟ و آیا اساساً مشارکت در چنین مبادالتی مشروع است؟ و شبهات احتمالی چیست؟
نگهداري ارز بهخوديخود غیر مولد است .در بازار مبادالت ارزي واقعی یا سفتهبازانه،
منشأ اصلی کسب بازده همان سود سرمایه ( )Capital Gainناشی از تغییر ارزش نسبی
ارزهاست .در حقیقت زمانی که یک متقاضی ،پوند را با فروش ین ژاپن خریداري میکند،
طبعاً به آن معناست که معاملهگر حدس میزند که ارزش نسبی پوند نسبت به ین ،افزایش
و ارزش نسبی ارز فروختهشده  ،برعكس کاهش خواهد یافت .آشكار است که اگر فرد پوند
را با فروش ین خریداري کند؛ اما ارزش نسبی ین افزایش پیدا کند ،معاملهگر مقداري از
ارزش دارایی اولیه خود را از دست خواهد داد؛ زیرا او اینک صاحب پوند است که با
کاهش ارزش در قیاس با ین مواجه شده است؛ به عبارت دیگر تغییرات در نرخ مبادله
ارزها پس از انجام هر مبادله و سمتوسوي آن مشخص میکند که در یک مبادله ارزي اعم

از واقعی یا موهومی و سفتهبازانه کدام طرف برنده بوده و ارزش داراییاش افزایش یافته
است و کدام طرف بازنده بوده و ارزش داراییاش کاهش یافته است.
چنان که در ادامه توضیح داده خواهد شد ،مبادالت در بازار مالی اینترنتی فارکس
برعكس مبادالت در بازار واقعی ارزي ،مجازي و موهومی است .بههرحال بازار مالی
مجازي فارکس هم فاقد بازدهی واقعی و ذاتی است و سود هر بازیگر یا مبادلهگر موهومی
تنها به بهاي زیان بازیگر دیگر به دست میآید .این نقطه تمایز بازار سفتهبازي ارز در قیاس
با بازار سهام یا حتی بازار داراییهاي فیزیكی نظیر منابع طبیعی ،طال و نفت نیز هست .در
بازار سهام یا حتی بازارهایی نظیر بازار طال نیز ممكن است نهایتاً بازده مثبت براي اکثریت
وجود داشته باشد؛ اما چنین امري در بازار مبادالت ارزي واقعی و موهومی اساساً متصور
نیست؛ چراکه در اینجا حاصلجمع سود و زیانها صفر است .بر این اساس میتوان ادعا
کرد مبادالت در بازار مالی مجازي فارکس یک بازي حاصلجمع صفر ( Zero-sum

 )Gameرا نشان میدهد .این امر در صورتی که کارمزد دریافتی کارگزاران ( )Brokerدر 169

دریافتی ،نادیدهگرفتن آن تقریب مناسبی است.
آمارها نشان میدهد که نوسانات نرخ مبادله که منشأ اصلی شناسایی سود در بازار
مبادالت سفتهبازي در بازار مالی فارکس است ،اندک و در حدود میانگین روزانه یک
درصد است .عالوه بر این ،روند تقویت یک ارز معموالً در دورههاي ممتد ادامه نمییابد و
فوراً روند و جهت معكوس به خود میگیرد؛ این امر کسب بازده قابل توجه در بازار واقعی
ارزي یا پلتفرم فارکس را برعكس بازار سهام دشوار میسازد؛ به عبارت دیگر تغییر نرخ
برابري ارزها ،روزانه در حدود یک درصد است؛ بنابراین مبادلهگران بهویژه سفتهبازان
کوچک ممكن است بدواً رغبتی به مبادله در پلتفرم فارکس نداشته باشند؛ زیرا حتی با
مبادله مناسب در زمان مناسب ،حداکثر بازده روزانه یک درصد خواهد بود که مقدار مطلق
آن براي سرمایههاي کوچک ناچیز است؛ ازاینرو در فارکس ،امكان اعتبار اهرمی
( ) Leverageتوسط کارگزاران ایجاد شده است .کارگزاران این بازار با اعطاي اعتبار اهرمی
به سفتهبازان ،به ایشان امكان میدهند که مثالً با ده تا صد برابر سرمایه خود وارد مبادله
شوند .این رقم گاه توسط برخی کارگزاران تا پانصد برابر نیز افزایش مییابد .تمام سود یا
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مبادالت را در نظر نگیریم ،کامال درست است .در عمل به دلیل ناچیزبودن این کارمزد

زیان ناشی از این نوع مبادالت ،متوجه سفتهباز است .اگر بازي سفتهباز با استفاده از اعتبار
اهرمی به سود منجر شود ،تمام سود متعلق به او خواهد بود و اگر به زیان منجر شود ضرر
کالً از محل سرمایه اولیه سفتهباز کسر میشود تا جایی که ممكن است ضرر به اندازه کل
سرمایه سفتهباز شود .در این حال ادامه موقعیت ( )Positionبهطور خودکار از طرف
کارگزار بسته میشود و سفتهباز نیز کل سرمایه خود را از دست میدهد .آمارها نشان
میدهد اکثر سفتهبازان در این بازار با از دستدادن همه یا بخشی از سرمایه خود و با
تجربه زیان این بازار را ترک میکنند ( .)DraKoln, 2008, p.11چنانکه در مدل مشاهده
خواهد شد ،اعتبار اهرمی به عنوان منشأ احتمال از دستدادن کل سرمایه در یک مبادله
توأم با باخت ،نقش مهمی در رخداد این پدیده ایفا میکند.
در ادامه مقاله ،ادبیات مرتبط را مختصراً مرور کرده و سپس در قسمت اصلی پژوهش
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ابتدا به تحلیل ماهیت مبادالت در پلتفرم فارکس پرداخته میشود ،در ادامه ضمن بسط
مدلی نظري مبتنی بر تئوري احتمال ،نهایتاً با کاربست مدل فوق و با استفاده از دادههاي
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نرخ مبادالتی زوج ارزها به صورت تجربی و آماري نشان داده میشود که احتمال کسب
بازده مازاد بر الیبور براي سفتهبازان در این پلتفرم بهویژه در صورت استفاده از اهرم ،بسیار
ناچیز است.

ادبیات موضوع
در این قسمت در کنار مرور مختصري بر ادبیات مرتبط با بازار داراییها ،ادبیات مرتبط با
بازار مالی مجازي فارکس نیز مختصراً ارائه میشود .ادبیات بازار داراییها ،متنوع و گسترده
است؛ اما تا آنجا که به بازار مبادالت ارزي مربوط است ،تحقیقات انجامگرفته پیشین در
حوزه بازار فارکس عمدتاً در حوزه امكان پیشبینی تحوالت بازار بر پایه دو رهیافت کلی
بنیادي ( )Fundamentalو تكنیكی ( )Technicalو برخی موضوعات مرتبط متمرکز بوده
است .در حقیقت در دنیایی که بازدهی داراییها قطعی نیست در شرایط تعادل ،بازدهی
انتظاري دارایی بسته به شدت ریسک متفاوت خواهد بود.
معموالً با فرض ریسکگریزبودن سرمایهگذاران ،پرریسکبودن یک دارایی همزمان به
معناي داشتن بازدهی انتظاري باالتر است و همین امر منجر میشود برخی سرمایهگذاران

دارایی پرریسک تر را نگهداري کنند .بر این اساس رابطه زیر بر اساس الگوي ،CAPM
تصریح میشود:
()9

Ra  R  a

که در آن  Raبازدهی انتظاري دارایی واجد ریسک ،برابر است با بازدهی دارایی بدون
ریسک  ، Rبه عالوه مقداري است که از آن به پاداش ریسک ،تعبیر میشود؛ اما با توجه
به آنچه قبالً گفته شد در بازار مالی فارکس بازدهی انتظاري صفر است؛ درحالیکه بازدهی
دارایی بدون ریسک علیاالصول برابر با نرخ بهره الیبور در نظر گرفته میشود؛ بنابراین
بازدهی انتظاري در فارکس کمتر از بازدهی دارایی بدون ریسک است .توجیه اولیهاي که
براي این پدیده میتوان ارائه کرد ،ریسکپذیربودن ( )Risk Loverسفتهبازان در فارکس
است .بر این اساس ادعا میشود سفتهبازان در فارکس ،سرمایهگذاري در یک بازار با بازده
انتظاري صفر توأم با ریسک را تنها به دلیل ریسکپذیري باال انتخاب کرده و میپذیرند .با
این وصف تعجبی ندارد که علیرغم زیان گسترده سفتهبازان در اینجا ،مبادالت سفتهبازانه 171

فارکس را به عوامل فردي از قبیل فقدان نظم ،شكیبایی و نبود تخصص در بین سفتهبازان
مرتبط کنند و به شناسایی انواع روشهاي مبادالتی سفتهبازان خرد و ارزیابی آن بپردازند
( .)Davison, 2016در هر صورت همه مطالعات و آمارها داللت بر این دارد که اکثریت در
این بازار مالی مجازي با ضرر مواجه میشوند.
با توجه به آنچه بیان شد ،پلتفرم فارکس مواجه با ریسک است ،این ریسک ،عمدتاً از
نوسان نرخهاي ارز نشأت میگیرد .منحنیهاي عرضه و تقاضاي ارز یک کشور در طول
زمان ،بهطور مداوم ،جابهجا میشوند و همین انتقال باعث بروز تغییرات دائمی نرخ ارز
میشود .این جابهجایی ممكن است بر اثر تغییر سلیقه مردم نسبت به تولیدات داخلی و
خارجی ،رشد متفاوت اقتصادي در کشورهاي مختلف ،تفاوت نرخهاي تورم در کشورهاي
مختلف ،تغییر در نرخهاي بهره ،تغییر در انتظارات و مداخله بانکهاي مرکزي جهت
اجراي سیاستهاي پولی و ارزي به وجود آید .بدینترتیب نوسانهاي ایجادشده در
بازارهاي ارز خارجی به پلتفرم فارکس قابل انتقال است .تحت این شرایط چنانکه گفته
شد ،اکثر مطالعات قبلی به بررسی کاربرد روشهاي مختلف براي شناسایی سود در پلتفرم
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کماکان ادامه یابد .برخی محققان سعی کردهاند به صورت شبهخردي ،دالیل زیان در بازار

فارکس یا کاهش زیان براي یک فرد میپردازد .اوزلر ( )Osler, 2005, p.219بر موضوع
سفارشات خرید مبتنی بر حد ضرر ( )Stop-Lossو کسب سود از فارکس متمرکز شده
است .او با استفاده از یک تحلیل تجربی در طی یک دوره دوساله شواهدي دال بر ارتباط
بین حد ضرر و سقفهاي قیمت ( )Price Cascadesرا به دست میدهد .نتایج این مطالعه
از این دیدگاه که جریان سفارش حد ضرر ،اثر مهمی بر نرخهاي ارز دارد پشتیبانی میکند.
در مطالعهاي دیگر کیمیاگري و همكاران با استفاده از سري زمانی فازي و الگوریتم
شبیهسازي به پیشبینی دادههاي فارکس پرداختهاند (کیمیاگري و همكاران ،9339 ،ص.)53
موریل فرضیه زمان تكامل ( )Evolution Timeرا براي سه نرخ ارز خارجی عمده در
چارچوب الگوي آشوب بررسی کرده است ( .)Muriel, 2004, p.190جیانلس و پاپادوپولس

کارایی بازار ارز را براي کشورهاي درحالتوسعه ارزیابی کردند .آنها بیان میکنند که این
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بازار زمانی کارا خواهد بود که همه اطالعات در دسترس بهطور کامل منعكس شود
( .)Giannellis and Papadopoulos, 2006, p.155دواچر و لیریو هزینه فرصت عاملهاي
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ریسکگریز عقالیی که از قواعد تكنیكی مبادله در فارکس استفاده میکنند را محاسبه
کردهاند (.)Dewachter and Lyrio, 2006, p.1072
همچنین مطالعاتی در زمینه ریسک نرخ ارز صورت گرفته است ،از جمله ایوانز و کنک

مقادیر واقعی و کالیبرهشده صرف ریسک نرخ ارز را مقایسه کرده و براي بهدستآوردن
مقادیر کالیبرهشده از الگوي تعادل عمومی تصادفی پویا ( )DSGEاستفاده میکنند .نتایج
این مطالعه نشان میدهد که ریسک نرخ ارز تابعی از شوکهاي برونزا در الگوست
( . )Evans and Kenc, 2004, p.1در این مطالعه ،الگو براي ارزیابی صرف ریسک نرخ ارز
خارجی با تصریحهاي متفاوتی از سیاستهاي نااطمینانی کالیبره شده است .کیتامورا و
هیرویا اثرات تغییرات نرخ بهره را بر جفت ارز ین /دالر و حجم مبادله فارکس با استفاده از
الگوي « »VARساختاري ارزیابی کردهاند .نتایج نشان میدهد که تغییرات نرخ بهره
کوتاهمدت بر نرخ ارز اثر میگذارد .اثرات تغییرات نرخ بهره بلندمدت بر نرخ ارز به
صورت آنی در قالب حجم تجارت باال ظاهر میشود ( Kitamura and Hiroya, 2006,

 .)p.108نهایتاً در سالهاي اخیر با گسترش استفاده از مدلهاي کامپیوتري و استراتژيهاي
معاملهگري ماشینی ( )Automate Trading Strategiesبراي سفتهبازي در فارکس ،مقاالت

متعددي به این موضوعات پرداختهاند .به عنوان نمونه گالو میکوشد مزایا و محدودیتهاي
مدلهاي مصنوعی در یادگیري الگوهاي دادهها و پیشبینی در فارکس را ارزیابی نماید
(.)Gallo, 2014, p.9
با تأمل مالحظه میشود مقاالت همگی صرفاً در سه حوزه پیشبینی جهت بازار براي
کسب بازده ،ارتباطدادن پدیده زیان یا فقدان سود به ویژگیهاي خردي بازیگران و مسئله
ریسک و کارایی این بازار ،متمرکز بودهاند .با این همه مقالهاي که احتمال شناسایی سود در
این بازار را براي مجموعه سفتهبازان ،مدلسازي کند وجود ندارد .مطالعات پیشین نهایتاً،
زیان اکثریت را به ویژگیهاي شخصی یا استراتژيهاي سفتهبازان و نه ماهیت پلتفرم و
بازار مجازي فارکس منتسب کردهاند.

رابطه رهان و بازیگری در بازار فارکس
براي تحلیل ماهیت بازیگري در بازار فارکس از منظر اقتصاد اسالمی ،باید نسبت این سبک 173

نظریه بازي نیز استفاده میشود.
بازارهاي مالی از مهمترین ارکان نظام اقتصادي هستند .یكی از پدیدههاي بحثانگیز
بازارهاي مالی ،عملیات سفتهبازي است .سفتهبازي ،فعالیتی اقتصادي است که با هدف
دستیابی به سود از طریق پیشبینی تغییرات قیمت اوراق بهادار ،کاال یا ارز انجام میشود.
انگیزه اصلی از انجام معامالت سفتهبازانه ،کسب سود از نوسانات است؛ زیرا سفتهبازان
ممكن است کاالیی را بخرند که به طور حقیقی به آن نیاز ندارند.
پرسشی که در اینجا به آن پرداخته میشود ،این است که آیا مبادالت عمالً موهومی ،در
فارکس میتواند در معرض شبهه رهانی بودن تلقی شود؟ قبل از هر چیز توجه به جزئیات
فرایند در این بازار اینترنتی روشنگر است .ابزار اصلی کار در این بازار اینترنتی ،اهرم و
مبادالت خودکار است .اهرم به فردي که فیالمثل هزار دالر دارد ،اجازه میدهد روي 911
هزار دالر تا  511هزار دالر ،مبادله انجام دهد؛ یعنی مال موهومی را ظاهراً مبادله کند که
اصالً وجود ندارد .درست به همین خاطر است که حجم روزانه شبهمبادالت موهومی در
این بازار اینترنتی امروزه به بیش از  5هزار میلیارد دالر در روز و بیش از  9311هزار
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مبادلهگري با رهان بررسی شود .براي این منظور در این مطالعه از چهارچوب تحلیلی

میلیارد دالر در سال رسیده است؛ درحالیکه حجم کل تجارت جهانی واقعی در سال تنها
 91هزار میلیارد دالر است؛ به عبارت دیگر تبادل موهومی در قالب فارکس 911 ،برابر
تجارت واقعی جهانی است.
حقیقت این است که اصوالً حجم ارزي که ظاهراً در این قالب مبادله میشود ،وجود
خارجی ندارد و معامله واقعی در کار نیست .این قالب اینترنتی عمالً به افراد امكان میدهد
در قالب یک بازي ،چیزي را ظاهراً مبادله کنند که اصالً وجود ندارد و مالک نیستند؛ اما
هدف ابزار اهرم در قالب فارکس چیست؟ خواهیم دید که هدف صرفاً این است که از این
طریق ،برد برنده و باخت بازنده به ضریب اهرمی ،تشدید و بزرگ شود تا انگیزه بیشتري
براي جلب بازیگرانی که معطوف به شرطبندي و برد و باخت هستند ،فراهم شود.
دومین ابزار مهم در قالب فارکس ،ابزار مبادله الگوریتمی ( )Algorithmic Tradingو
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مبادله خودکار ( )Automated Tradingاست .قبالً افراد در قالب فارکس رأساً و اغلب به
صورت اهرمی ،دست به بازي تبدیل پیاپی ارزها میزدند؛ اما به تدریج پاي نرمافزارهاي
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خودکار به میان آمد .اکنون افراد در قالب فارکس ،بازي تبادل پیاپی را به نرمافزارهاي
خودکار سپردهاند .این نرمافزارها رأساً و بر اساس ابزار تصمیمگیري ماشینی و الگوریتمی،
در تمام شبانهروز ،به جاي افراد وارد بازي مبادله پیاپی و لحظهاي در فارکس میشوند؛
درحالیکه ممكن است خود فرد اساساً در خواب باشد ،نرمافزار خودکار در صدم ثانیهاي
ارز الف را به ب تبدیل و در صدم ثانیه بعدي مجدداً ارز ب را به الف تبدیل میکند.
امروزه اکثریت عظیم فعالیت در این قالب اینترنتی و مجازي را این سبک خودکار در
برمیگیرد .مجدداً به نظر میرسد این سبک خودکار ارتباطی با معامله واقعی و شرعی ندارد
و معطوف به هدف دیگري یعنی برد و باخت است.
شرطبندي یا رهان در کنار قمار از عقود نامشروع است .قمار عقدي است که در آن
حداقل دو طرف وارد هر بازي به شرط پرداخت مبلغی از سوي بازنده به برنده میشوند.
در رهان ،طرفین روي برنده یک بازي یا وقوع واقعهاي شرط میبندند و ممكن است بازي
بین خود آنها هم نباشد؛ بنابراین رابطه نزدیكی بین این دو وجود دارد و میتوان نشان داد
قمار و رهان نوعی بازي حاصلجمع صفر ( )Zero-sum Gameهستند .رهان و قمار گاه
خود از اقسام غرر محسوب شدهاند .اگرچه غرر به طور اخص به بیعی گفته میشود که به

دلیل برخی نامعلومیها متضمن خطر و به معرض هالکتانداختن مال است .نامعلومی در
اصل وجود مورد معامله ،نامعلومی در قدرت تسلیم آن ،نامعلومی و عدم قطعیت در مقدار
عوضین یا در زمان دریافت از مصادیق اصلی معامله غرري هستند.
اگرچه نتیجه معامالت غررى به معنی اخص نیز مانند پایان قمار و رهان مجهول است،
در معامالت غررى یكى از شرایط اساسى صحت معامله اعم از علم به مبیع یا ثمن و
قدرت بر تسلیم موضوع معامله و نظایر آن هم مخدوش است .به نظر برخی در معامالت
غررى ،قصد طرفین قمار نیست و صرفاً به خاطر مخدوش بودن شرایط اساسى صحت
معامله ،که به تنازع و اختالف منتهى مىشود ،از اعتبار ساقط و باطل دانسته شده است
(رفیعی ،9373 ،ص)33؛ اما به نظر میرسد با تأمل در انواع معامالت غرري میتوان دریافت
دستکم در برخی ،قصد یا نتیجه برد و باخت نیز وجود دارد.
رهان یا شرطبندي در چارچوب تحلیلی نظریه بازي چگونه قابل توصیف است؟ براي
تعیین نسبت مبادلهگري در بازار فارکس با رهان ،ابتدا الزم است ضوابط معینی براي رهان 175

به مبادلهگري در فارکس را از منظر اقتصاد اسالمی تحلیل نمود.
با کاربرد چارچوب تحلیلی نظریه بازي و با نظر به مصادیق قطعی رهان و قمار و حتی
غرر ،ارکان سهگانهاي در تمام آنها قابل مشاهده به نظر میرسد که در ادامه تبیین خواهد
شد و میتواند مبنایی براي تحلیل نسبت مبادلهگري در فارکس با رهان فراهم نماید .ارکان
سهگانه مشترک رهان ،غرر و مقامره در چارچوب نظریه بازي به ترتیب زیر ارائه میشوند.
الف) وثیقهگذاری برای برنده :در قمار و رهان ،همواره نوعی وثیقهگذاري براى تضمین
پاداش برنده وجود دارد؛ اگرچه بنا بر ماهیت نامشروع آن ،تصرف در آن مال حرام و
ضمانآور است (نجفی ،9335 ،ج ،93ص .)999-993برخی محققان مسلمان ،تفاوت غرر و
قمار را در معین یا نامعین بودن مقدار پاداش میدانند ( .)Al-Suwailim,1999, p.61از نظر
وي مقدار این پاداش یا پیامد در غرر نامعین و در قمار معین است؛ اما این تمایز درست به
نظر نمیرسد .بهترین دلیل بر نقد دیدگاه السویلم آیه شریفه تحریم قمار به نظر میرسد که
در آن از قمار جاهلیِ ازالم نام میبرد:
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تدوین و ارائه شود .سپس بر مبناي ضوابط پیشنهادي در این مقاله میتوان ابعاد ایراد شبهه

«يَـأَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَْنصَابُ وَالَْزْلَـامُ رِجْسٌ مِِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَـنِ فَاجْتَنُِبُو لَََََُُّّ ْْ
تُفَِّْحُونَ» (مائد .)09:

چنانکه میدانیم در قمار ازالم ،صور مختلفی براي میزان برد و باخت وجود دارد و
اگرچه حد باال و پایینی براي برد و باخت وجود دارد ،اما مقدار باخت یا برد ،معین نیست؛
بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،لزوماً مقدار پیامد در همه صور قمار و رهان ،معین نیست.
به عالوه در برخی معامالت غرري به معنی اخص نیز برعكس دیدگاه السویلم ،پاداش معین
است که مشخصاً میتوان به مورد نامعلومی در قدرت تسلیم مورد معامله یعنی الغرر فی
الحصول ،اشاره کرد .در هر صورت در مبادالت غرري ،قمار و رهان ،پیامد یا مقدار برد و
باخت میتواند معین یا نامعین باشد.
ب) مکانیسم یا قاعده تعیین برنده :در وجود نوعی بازي در اغلب اقسام قمار و رهان
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تردیدي نیست؛ اما بازي در قمار ،کارکرد قاعدهاي براي تعیین برنده را دارد .در این میان
برخی فقها هرگونه بازي توأم با برد و باخت یا به اصطالح «لَب مع الرهان» را براي قماري
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دانستن آن کافی دانستهاند .برخی نظیر شیخ انصاري اطالق عنوان قمار به مطلق رقابت و
مغالبه با رهان را نتیجه گرفتهاند (انصاري9291 ،ق ،ج ،9ص )93و برخی تردید کردهاند
(موسوي الخمینی9291 ،ق ،ج ،9ص .)39برخی حتی خود بازي بدون برد و باخت یا لعب بال
رهان با آالت قمار را نیز غیر شرعی دانستهاند؛ اما برخی لعب بال رهان را با شروطی مشروع
دانستهاند (خویی9291 ،ق ،ص.)7

در حقیقت بازي و رقابت در قمار و رهان ،هدف نیست؛ بلكه آنچه هدف است ،بردن
است؛ چون براي تعیین روشن و صریح برنده و بازنده نیاز به قاعدهاي وجود داشته است؛
بنابراین بهطور معمول از ابزار بازي به عنوان قاعده براي تعیین برنده و بازنده استفاده شده
است .بازي در اینجا هدف نیست؛ بلكه بازي ،کارکرد قاعدهاي را دارد که برنده و بازنده را
معین کن د .توجه مجدد به قمار عربی ازالم در اینجا نیز روشنگر است .قاعدهاي که براي
تعیین برنده و بازنده در ازالم به کار میرود ،هیچ نزدیكی با مفهوم بازي ندارد؛ بلكه صرفاً
نوعی قرعهکشی است .بر این اساس شرطبندي و رهان بدون بازي هم متصور است؛
چنانکه در بسیاري موارد ،رهان بر انجام یک فعالیت یا پیشبینی یک واقعه مبتنی است .بر
این اساس نهایتاً به نظر میرسد دومین رکن رهان وجود قاعدهاي براي برد و باخت اعم از

قرعه ،پیشبینی واقعه ،بازي و نظایر آن است ،بدون اینكه الزم باشد این قاعده صرفاً یک
بازي باشد .مسئله اصلی در قمار و رهان ،برد و باخت و نه بازي است .بازياي که احتماالً
در برخی از این موارد وجود دارد ،نیز تنها یک مكانیسم است و کارکرد قاعده را دارد و در
هر دورهاي ممكن است مكانیسمها و قواعد رهانی جدیدي ،همانند فعالیت در برخی
واسطهاي اینترنتی ،تدوین و اجرایی شود.
ج) حاصلجمع صفربودن بازی :سومین ویژگی و قدر مشترک بیع غرري ،قمار و
رهان ،حاصلجمع صفربودن فعالیت و مبادله در قمار ،رهان و غرر است .در واقع تمام
مواردي که صریحاً مصداق قمار و رهان و غرر دانسته شده است ،حاصلجمع صفر دارد و
فقط مالی از بازنده به برنده منتقل میشود؛ همچنین باید توجه داشت که در رهان ،مقامره و
بیع غرري معموالً دو و گاه چند طرف یا عامل وجود دارد .در مورد ازالم در واقع ده طرف
وجود دارد .اهمیت این تصریح در آن است که در مواردي که نظیر ازالم بازي در کل جمع
صفر است؛ اما تعداد بازیگران متعدد هستند ،بازي غیر حاصلجمع صفر و غیر قماري تلقی 177

تا بتوان آن را مصداق رهان دانست.
اکنون بازي در واسط اینترنتی فارکس چه نسبتی با رهان دارد؟ بر اساس ضوابط سهگانه
پیشنهادشده به نظر میرسد که مبادله موهومی در فارکس میتواند در معررض ایرراد شربهه
رهانیبودن قرار گیرد؛ زیرا مبادله در فارکس مبتنی بر ابزار اهرمی و تبادل خودکار اصوالً نه
یک معامله واقعی بلكه یک بازي مبادله موهومی به نظر میرسرد کره اوالً بره وضروح یرک
بازي حاصلجمع صفر است؛ بنابراین ضابطه سوم در مورد آن ،برقررار اسرت؛ همچنرین در
اینجا بازیگر ،مقدار ارز معینی را در ابتداي دوره مبرادالتی ،بره عنروان وثیقره نرزد کرارگزار
میسپارد که تا انتهاي دوره بازي ،ممكن است با برندهشدن یا باختن ،این سرمایه افزایش یا
کاهش یابد و بنابراین در این بازي ،وثیقهگذاري معین براي پاداش معین /نرامعین نیرز قابرل
مشاهده است.
در نهایت در بازي مبادله موهومی در فارکس ،قاعده برد و باخرت نیرز وجرود دارد کره
همان پیشبینی جهت تغییر نرخ نسبی ارزهاست .مبادلهگرر برا انتخراب یرک ارز ،در عمرل
روي رشد نرخ نسبی آن در قیاس با دیگر ارزها ،شرطبنردي مریکنرد .در صرورت رخرداد
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نشود؛ بنابراین به نظر میرسد لزومی ندارد رقابت الزاماً بین فقط دو طرف معین رخ دهد

رشد نرخ نسبی ،بازیگر عمالً برنده و در غیر این صورت عمرالً بازنرده اسرت .کرارگزاران،
ضامن و ناظر این بازي هستند؛ بهنحويکه واسط اینترنتی فارکس و کارگزاران آن هم ابرزار
این بازي شرط بندي را فراهم کرده و هم انتقال مال از بازنده به برنده را برا طررق مقتضری،
تضمین میکنند؛ همچنین چنانكه گفته شد کارگزاران امكان تشدید برد و باخت را برا ابرزار
اهرم میسر میسازند؛ بنابراین در بازي مبادلهگري در فارکس ،ضوابط اقتصرادي احصاشرده
رهان در قسمت پیشین ،قابل مالحظه است و برر ایرن اسراس بره نظرر مریرسرد مبرادالت
موهومی مبتنی بر ابزار اهرم و تبادل خودکار و ماشینی در واسط اینترنتی فارکس کره صررفاً
با انگیزه برد و باخت و در قالب نوعی بازي صورت میگیرد ،شدیداً در معرض ایراد شربهه
رهانیبودن ،قرار دارد و نمیتوان آن را یک معامله واقعی تلقی کرد.

بسط مدل نظری برای احتمال بازده مازاد بر الیبور
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درحالیکه اکنون واسط اینترنتی فارکس ظاهراً بزرگتررین برازار مرالی جهران اسرت ،ایرن
مطالعه در صدد مقایسه احتمال فراتررفتن بازده بازیگران در فارکس از بازده دارایری بردون
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ریسک نیز هست .هدف نهایی آنست که نخستینبار با توسعه یک مدل نظرري برا فرروض
سادهسازي معین نشان دهیم ماهیتاً احتمال فراترر رفرتن برازده برازیگران فارکسری از برازده
الیبور بسیار اندک است .براي این منظور از نرخ الیبور به عنوان معیاري براي بازده دارایری
بدون ریسک اسرتفاده مریشرود .نررخ الیبرور عبرارت از میرانگین نررخ سرود در وامهراي
کوتاهمدت بینبانكی است .نرخ الیبور مانند نرخ بهره فدرال یا نرخ تنزیرل توسرط مرجعری
نظیر بانک مرکزي تعیین نمیشود؛ بلكه این نرخ میانگینی از نرخهاي سود بینبرانكی اسرت
که توسط مؤسسه  BBAمحاسبه و بهصورت روزانه انتشار مییابرد .در واقرع ایرن مؤسسره
فقط یک نظرسنجی از  96بانک بزرگ در دنیا نسبت به نرخ وامی کره برین آنهرا رد و بردل
میشود ،انجام میدهد و با حذف باالترین و پایینترین نرخها میانگینی از سرایر نررخهرا را
به عنوان نرخ الیبور اعالم میکند .در این مطالعه چنانکره مترداول اسرت ،از ایرن نررخ بره
عنوان شاخصی براي بازده دارایی بدون ریسک استفاده میشود.
نوسانات روزانه در نرخ تبدیل ارزها بهطور مكرر جریان دارد .میانگین نوسان روزانه در
نرخ تبدیل یک جفت ارز در اینجا با  Cنشان داده میشود .در ادامره روزهراي مبرادالتی برر

اساس ضابطهاي به روزهاي پرنوسان و کمنوسان تقسیم میشوند که میرانگین نوسران نررخ
تبدیل جفت ارز ،در روزهاي پرنوسان با  C hو میانگین نوسان در روزهاي کمنوسان برا C l

نشان داده میشود.
چنانکه گفته شد ،در صورت استفاده از ابزار اهرمی این امكان وجود دارد که بازیگر در
یک مبادله ر بازي توأم با باخت ،کل سرمایه خود را از دست بدهد .هنگامی که مبادلهگر در
فارکس ،تنها  9111دالر سرمایه دارد؛ اما وي از ابزار اهرمی با ضریب  911استفاده میکنرد،
میتواند با  911هزار دالر دست به مبادله بزند؛ اما در صورت رخرداد یرک مبادلره تروأم برا
باخت در یک روز معامالتی با نوسان و زیان تنها یک درصردي ،تمرام  9111دالر سررمایه
اصلی خود را از دست میدهد .این حالت طبعاً تنها در روزهاي مبادالتی ممكرن اسرت کره
نوسان یک درصد یا بیشتر باشد .بهطورکلی اگرر ضرریب اهرمری برا  kنشران داده شرود و
نوسان در یک روز فرضی C1 ،باشد براي امكان رخداد این حالت باید داشته باشیم:
k * C1  1

)2

داده و میانگین نوسان در تمام روزهاي مبادالتی که این شرط برقرار میشود؛ چنانکه گفتره
شد ،با  C hنشان داده خواهد شد .در ادامه ،فرض میشود مبادلهگر ،روزانه یک مبادله انجام
میدهد یا اصطالحاً روز ر مبادلهگر ( )Day-Traderاست.
اگر مبادلهگر با کمک اهرمی با ضریب  kدر  Nروز مبادالتی دست به مبادله ارزها بزنرد
که مشتمل بر  hدور مبادله در روزهاي با نوسان شدید نیز باشد؛ آنگاه باخت در هرریرک از
این روزهاي نوسان شدید ،با توجه به استفاده از ابزار اهرمی ،منجر به زیانی است که بره از
دستدادن کل سرمایه منتج میشود .با توجه به اینكه برراي مجموعره همره برازیگران ایرن
بازار ،احتمال برد در هر روز برابر با نیم ( 51درصد) است؛ لذا براي یک سفتهباز نماینده و
یا مبادله گر میانه ،احتمال برد در هر مبادله و احتمال باخت در هر مبادله مساوي و برابرر برا
نیم ( 51درصد) است و احتمال از دستدادن کل سرمایه براي چنین برازیگر نماینردهاي را
میتوان با عبارت زیر نشان داد:
)3

h

1
PHCL  1   
2
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تعداد روزهایی از کل روزهاي معامالتی که این شرط برقرار است را با متغیر  hنمرایش
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که احتمال زیان در کل سرمایه را نشان میدهد .طبعاً چنین مبادلهگري هرگز نخواهد
توانست به بازد مازاد بر الیبور دست یابد؛ چراکه اساساً کل سرمایه خود را به واسطه
استفاده از ابزار اهرمی ،از دست میدهد؛ از سوي دیگر مبادلهگرانی که در تمام  hبار معامله
در روزهاي پرنوسان با برد مواجه شوند ،طبعاً کل سرمایه خود را از دست نمیدهند و در
بازار باقی میمانند .احتمال چنین رخدادي براي یک بازیگر میانه عبارت است از:
h

)4

1
PNHCL  1  PHCL   
2

اکنون سعی میشود که پاسخی نظري به سؤال اصلی مقاله داده شود .در حقیقت سؤال
اصلی پژوهش پیداکردن احتمال بازد مازاد بر الیبور براي مبادلهگران در فارکس است.
ابتدا بهطور دقیقتر مبادلهگرانی که در  Nبار معامله تمام  hبار معامله در روزهاي پرنوسان را
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با برد پشت سر میگذارند ،به چه احتمالی میتوانند به بازد مازاد بر الیبور دست پیدا
کنند؟ براي این منظور ابتدا در اینجا تعداد برد الزم براي دستیابی به سودي معادل نرخ بهره

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /معینی ،واعظ برزانی و باقربوم

الیبور محاسبه میشود .معاملهگر میانه یا نماینده مفروض در سایر  N-hدور معامله با w
برد و  lباخت مواجه میشود که  wمجهول است و میتواند مقادیر مختلف از صفر تا
حداکثر  N-hرا اختیار کند .از نظریه احتمال میدانیم بهطورکلی احتمال دقیقاً  wبرد عبارت
است از:

N h

)5

 N  h  1 
 
Pw  
 w  2 

w  o,1,...., N  h

به عالوه چون در کل  Nروز معامالتی وجود دارد ،خواهیم داشت:
)6

N  wl  h

از سوي دیگر میانگین نوسان ( )Volatilityجفت ارز یا میانگین نررخ سرود و زیران در
روزهاي پرنوسان با  C hو در روزهاي کمنوسان با  C lنشان داده میشرود و بردیهی اسرت
که:

C h  Cl

)7

حال با فرض استفاده از اعتبار اهرمی ،kکه موجب مریشرود هرر بررد یرا براختی را بره
صورت سود و زیانی با ضریب  kبرابر بزرگنمایی کند ،براي ارزش دارایری پرس از  Nروز
معامالتی مشتمل بر  hروز پرنوسان و  w+lروز کمنوسان خواهیم داشت:

 1  kC  1  kC  V
l

)8

o

w

l

h

l



VN  1  kCh

براي اینكه مبادلهگر پس از  Nروز مبادالتی دقیقاً بازدهی برابر با نرخ بهره الیبور در
همان دوره را کسب کرده باشد ،باید داشته باشیم:

VN  1  LIBORVo

)9
در نتیجه خواهیم داشت:
)01

 (1  LIBOR)V0

 1  kC  V
l

o

w

l

181 VN  1  kCh h 1  kCl













) hLn 1  k C  wLn 1  k C   N  h  wLn 1  k C  Ln (1  LIBOR
L
h
l

)00
لذا از معادله فوق و با داشتن دادههاي نرخ بهره الیبور در دوره مورد نظر ،اعتبار اهرمری
مورد استفاده سفتهباز ( ،)kتعرداد روزهراي پرنوسران ( ،)hمیرانگین نوسران  C hو  ) C lو
تعداد روزهاي معامالتی در دوره مورد نظر ( ،)Nنهایتاً مقدار  wیعنری حرداقل بررد الزم در
روزهاي معامالتی کمنوسان براي دستیابی به بازدهی معادل نرخ بهره الیبور در همران دوره
در بازار فارکس به دست میآید؛ بنابراین مشروط به اینكه معاملهگرر ،اساسراً روز پرنوسران
نداشته باشد یا تمام روزهاي پرنوسان را با برد پشت سر گذاشته باشرد ،مقردار  wاز رابطره
( )99با داشتن سایر مقادیر ،محاسبه میشود.
در اینجا  wتعداد حداقل برد الزم در روزهاي معامالتی کمنوسان ،براي نیل به برازدهی
معادل نرخ بهره الیبور براي مبادلهگر گونه دوم ر که تمام روزهاي پرنوسان را با برد پشرت
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آنگاه با سادهسازي و گرفتن لگاریتم طبیعی از طرفین خواهیم داشت:

سر گذاشته است ر نشان میدهد .اگر تعداد بردها کمتر از این مقدار باشد قطعاً باازد مرازاد
بر الیبور تحقق پیدا نخواهد کرد که احتمال آن مطابق نظریه احتمال ،عبارت است از:
N h

()99

w   N  h  1
 
 
P( NLIB / NHCL)   
n  2 
n o 

بنابراین احتمال نظري سود مازاد بر الیبور در بازار فارکس از حاصلضرب احتمال
بردن تمام روزهاي معامالتی پرنوسان در احتمال کسب سود مازاد بر الیبور در حالت اخیر
به دست میآید و عبارت است از:
)03

])P  (1  .PHCL ).[1  P ( NLIB / NHCL
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حد باالیی سیگما (مجموع) در رابطه ( ،)93جزء صحیح  wرا نشان میدهرد .مریتروان
نشان داد احتمال بازد مازاد بر الیبور با کاهش روزهاي پرنوسان ،افزایش مییابد؛ همچنرین
استفاده از ضریب اعتبار اهرمی کمتر نیز این احتمال را افزایش میدهد.
چنانکه در ادامه مقاله مالحظه خواهد شد ،احتمال تحقق بازد مازاد بر الیبور با استفاده
از رابطه ( )93و دادههاي نوسان نرخ مبادله ارزها طی یک دوره منتخرب در سرال  9195برا
استفاده از نرمافزار  Matlabشبیهسازي و محاسبه خواهد شد .براي هر دوره منتخرب دیگرر
نیز این احتمال قابل محاسبه است.
توجه به دو نكته دیگر نیز در مورد مبادلهگران در بازار فارکس مهم است .برازیگران در
این بازار از دو ناحیه دیگر نیز کسر بازدهی یا زیان خواهند داشت کره البتره ممكرن اسرت
جزئی باشد .اولین عامل کاهش بازدهی ،از کاهش قدرت خرید ارزها برر اثرر ترورم ناشری
میشود .اصوالً همه ارزها کمابیش با تورم مواجه هستند .اگرچه نرخ ترورم در اقتصرادهاي
متناظر با ارزهاي عمده بازار فارکس بهویژه در سالهاي اخیر ناچیز و بعضاً صفر است ،امرا
همین تورم ناچیز به این معناست که قدرت خرید این ارزها تا حدي کاهش مییابد.

دومین منشأ کاهش بازدهی یا زیان بازیگران در بازار فارکس ،از تفراوت نررخ خریرد و
فروش در بازار مبادله ارزي یا فارکس ناشی میشود .اسرپرد ( )Speardکره تفراوت قیمرت
خرید و فروش ارز را نشان میدهد ،سهمی است که کارگزاران بازار فارکس در هرر مبادلره
از طرفین به عنوان حقالزحمه عملیات کارگزاري ،دریافت میکنند .یک کارگزار فرضی کره
با یک اسپرد دو پیپی ( )Pipیا دو پوینتی عمل میکند ،در یک مبادلره ،هزینره انردکی را بره
بازیگران تحمیل میکند؛ اما ممكن است در معامالت پیاپی بهویژه در سطوح باالي اسرتفاده
از اعتبار اهرمی این هزینهها ،قابل توجه شود یا دستکم ناچیز نباشد.
در این مطالعه با توجه به تأثیر اندک اسپرد از وارد کردن آن در مردل خرودداري شرده
است .بههرحال نتایج بهدستآمده در قسمت شبیهسرازي مبنری برر احتمرال تجربری انردک
تحقق سود مازاد بر الیبور در بازار فارکس کماکان به قوت خود باقی خواهد مانرد و حتری
در صورت وارد کردن اسپرد ،نتیجه فوق تقویت نیز میشود.

شبیهسازی احتمال تجربی بازده مازاد بر الیبور
الیبور در بازار فارکس براي بازیگرانی که از سطوح اعتبار اهرمی مختلف استفاده مریکننرد،
پرداخترررره مرررریشررررود .دادههرررراي اسررررتفادهشررررده در ایررررن مقالرررره از سررررایت
 http://www.xmarks.com/site/fx.sauder.ubc.ca/data.htmlوابسته به دانشگاه برریتیش
کلمبیا استخراج شده است .یک دوره معامالتی نسبتاً طوالنی شامل  951روز در نظر گرفتره
شده است و برراي نررخ الیبرور از داده هراي مربروط بره مراه جروالي بره بعرد در سرایت
 ،http://www.fedprimerate.com/libor/libor_rates_history.htmاسررتفاده شررده اسررت.
زوج ارزهاي مورد سفتهبازي منتخب در این پژوهش شامل دالر/یورو و پونرد/دالر در یرک
دوره زمانی مشتمل بر  951روز پیدرپی (جوالي ر نوامبر)  9195میباشند.
ابتدا به بررسی احتمال تحقق بازده مازاد بر الیبور در بازار فارکس در مبادالت یورو/
دالر پرداخته میشود .براي این منظور مبتنی بر مدل توسعهدادهشده ،درصد نوسان روزانه
نرخ مبادله این زوج ارز در هر روز طی  951روز مبادالتی محاسبه و با استفاده از قدر
مطلق آن ،میانگین نرخ نوسان به دست میآید .ارقام در جدول ( )9آمده است؛ چنانکه
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اکنون در قسمت نهایی مقاله به شبیهسازي و محاسبه احتمال تجربی تحقق برازده مرازاد برر
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مشاهده میشود این رقم کمتر از یک درصد است که سبب ترغیب بازیگران به استفاده از
اعتبار اهرمی میشود براي اینكه بتوانند در صورت برد بهصورت روزانه سودي باال کسب
کنند .چنانکه در جدول ( )9آمده ،در سطح اعتبار اهرمی  ،51هیچ روز معامالتی پرنوسان
با احتمال از دستدادن کل سرمایه در یک روز وجود ندارد ( .)h=0بر این اساس ،w
حداقل برد الزم در روزهاي معامالتی کمنوسان براي دستیابی به بازدهی معادل نرخ بهره
الیبور در بازار فارکس از رابطه ( )99محاسبه میشود .از این طریق براي سطح اعتبار
اهرمی  ،51مقدار  wبرابر با  73به دست میآید .براي سطح اعتبار اهرمی باالتر ()K=80
چنانکه نمودار ( )9نشان میدهد ،یک روز پرنوسان مشتمل بر احتمال از دستدادن کل
سرمایه وجود دارد .این امر در نمودار ( )9با تعداد نقاط باالي خط افقی معرف سطح اعتبار
اهرمی  )K=80( 31آمده است .براي سطح اعتبار اهرمی باالتر ( )K=150تعداد روزهاي
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پرنوسان 5 ،روز محاسبه و گزارش شده است .در سطح اعتبار اهرمی  31و  951جداگانه
درصد نوسان در روزهاي مبادالتی مزبور محاسبه و با  Chنشان داده شده است.
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مبادلهگرانی که حتی در یكی از این روزها با باخت و از دستدادن کل سرمایه مواجه
شوند ،از دور خارج میشوند .مبادلهگرانی که تمام این روزها را بردهاند ،کماکان تنها در
صورت کسب  76برد در سایر روزها در سطح اعتبار اهرمی  31و  71برد در سایر روزها
در سطح اعتبار اهرمی  951به سطح بازده الیبور میرسند؛ در نتیجه احتمال کسب بازده
الیبور یا مازاد ،در این دو سطح اعتبار اهرمی به ترتیب  93/53و  9/97درصد است که در
ستون آخر گزارش شده است.
در نمودار ( )9و جدول ( )9همین محاسبات براي مبادالت پوند/دالر انجام شده است.
میانگین درصد نوسان روزانه در نرخ مبادله جفت ارز فوق ،کماکان کمتر از یک درصد و
به مقدار جزئی بیشتر از زوج ارز دالر/یورو است .در سطح اعتبار اهرمی  51همچنان هیچ
روز معامالتی با احتمال از دستدادن کل سرمایه طی یک روز وجود ندارد و نهایتاً احتمال
کسب بازده الیبور برابر  93/93درصد محاسبه شده است.
در سطح اعتبار اهرمی  31دو روز معامالتی پرنوسان با احتمال از دستدادن کل سرمایه
طی یک روز وجود دارد که گویاي این امر است که نوسانات شدید موردي در بازار
مبادالت زوج ارز دالر/پوند بیشتر از زوج ارز دالر/یورو بوده است .این امر در نمودار ()9

با تعداد نقاط باالي خط افقی معرف اعتبار اهرمی  )K=80( 31آمده است .بههرحال در این
سطح اعتبار اهرمی ،احتمال کسب سود الیبور یا مازاد ،تنها  91درصد است که بهوضوح
ناچیز است .باالخره در سطح اعتبار اهرمی 951هفت روز معامالتی با احتمال از دسترفتن
کل سرمایه تنها طی یک روز وجود دارد و در نتیجه احتمال کسب بازده مازاد بر الیبور،
بسیار ناچیز و کمتر از نیم درصد ( 1/39درصد) محاسبه و گزارش شده است.

نمودار  :9مقادیر روزانه حاصلضرب اعتبار اهرمی ( )k=31در درصد نوسان روزانه نرخ مبادله یورو/دالر
(جوالي ر نوامبر)

2

K=80

1.5
1
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0.5
0

جدول  :9احتمال تحقق بازده مازاد بر الیبور در بازار مالی فارکس در سطوح مختلف اهرمی
(مبادالت یورو/دالر)

P
1/2839
1/0858
1/1097

PNHCL

PHCL

w

Ch

0

1

78

-

Cl
1/110894

1/5

1/5

76

1/10974

1/110787

1/1303

1/9687

71

1/10195

1/110555

h

c
1/110894

0

1/110894

81

5

1/110894

051

1

K
51

منبع :محاسبات تحقیق با استفاده از نرمافزار Matlab

مطابق نتایج ،احتمال بازده مازاد بر الیبور با افزایش روزهاي پرنوسان در مبادالت
دالر/پوند در قیاس با مبادالت دالر/یورو ،کاهش مییابد؛ همچنین استفاده از اعتبار اهرمی
باالتر نیز احتمال کسب سود مازاد بر الیبور را کاهش میدهد؛ اما نتایج کلی ،گویاي اندک
یا ناچیزبودن احتمال کسب و تحقق سود مازاد بر الیبور در بازار مالی فارکس است.
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منبع :محاسبات تحقیق.

چنانکه گفته شد قالب اینترنتی فارکس یک بازي حاصلضرب صفر است و در نتیجه
میانگین سود در آن صفر و متضمن ریسک است؛ بنابراین به نظر میرسد افراد ریسکگریز
از ورود به این واسط خودداري خواهند کرد و فارکس ،مختص ریسکدوستهاست .به
عالوه استفاده از سطوح باالي اعتبار اهرمی ازآنجاکه احتمال از دستدادن کل سرمایه طی
یک روز معامالتی را در خود دارد ،متضمن پذیرش ریسک بیشتر نیز هست؛ چنانکه نتایج
شبیهسازي مدل در مبادالت زوج ارزهاي منتخب نشان میدهد ،با افزایش سطح اهرم مورد
استفاده ،نهایتاً احتمال کسب بازده مازاد بر الیبور کاهش مییابد و در سطوح اهرمی باال،
اصوالً این احتمال بسیار ناچیز است.

نمودار  :9مقادیر روزانه حاصلضرب اعتبار اهرمی ( )k=31در درصد نوسان روزانه نرخ مبادله پوند/دالر
(جوالي  -نوامبر)
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1.4
1.2

K=80
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1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

منبع :محاسبات تحقیق.
جدول  :9احتمال تحقق بازده مازاد بر الیبور در فارکس در سطوح مختلف اهرمی
(مبادالت پوند/دالر)
Ch

P

PNHCL

PHCL

w

1/2303

0

1

79

-

1/0117

1/25

1/75

75

1/1139

1/1178

1/9922

70

1/10412
1/11886

منبع :محاسبات تحقیق با استفاده از نرمافزار .Matlab

c

K

1 1/112099

1/112099

51

Cl

h

2 1/112154
7 1/110888

1/112099

81

1/112099

051

باید توجه داشت که بسیاري از افراد ریسکگریز نیز به این بازي وارد میشوند که
علت آن را باید در چارچوب اقتصاد رفتاري جستجو کرد .بهطور خالصه مبادلهگران در
بازارهاي مالی ،دچار انگاره و اثر بیشاطمینانی هستند ( Gloede and Menkhoff, 2014,

)p.236؛ به عبارت دیگر اکثر بازیگران ،خود را باالتر از متوسط ارزیابی میکنند و در مورد
فارکس ،این ارزیابی نادرست ،مشوق حضور در واسط مجازي است که زیان در انتظار اکثر
آنهاست.

نتیجهگیری
طی دهه گذشته و با گسترش شبكه اینترنت ،واسط فارکس ظاهراً به بزرگترین واسط مالی
دنیا تبدیل شده است و در ایران و بسیاري از کشورهاي مسلمان خاورمیانه نیز مورد توجره
واقع شده است .اگرچه سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در سال  9391و  9393فعالیرت
رسمی کارگزاران فارکس و کلیه فعالیتهاي مرتبط با آن را غیرر قرانونی اعرالم نمرود؛ امرا 187

بیش از  9/9میلیون لینک فارسی به معرفی ،مشاوره ،آمروزش ،سریگنالدهری ،کرارگزاري و
تحلیل آن میپردازند .در این مطالعه نشان داده شد که با درنظرگرفتن ضوابط سهگانه مبادله
رهانی ،به نظر میرسرد ،فضراي مبرادالت در واسرط اینترنتری فرارکس ،عمرالً برهصرورت
مكانیسمی جدید براي مبادالتی برا اهرداف شربهرهرانی عمرل مریکنرد؛ امرري کره اساسراً
مشروعیت این مبادالت را با تردید مواجه میسازد و آن را در معرض شبهه رهان قررار داده
است؛ همچنین صرفنظر از شبهه رهان ،در اینگونه مبادالت ،چنانکه در این مقالره تبیرین
گردید ،احتمال کسب حداقل بازده مثبت در این قالب اینترنتی ،نیز بسیار اندک است.
در این پژوهش ابتدا نرخ بهره الیبور به عنوان شاخصی بازدهی دارایری بردون ریسرک،
معرفی و از آن استفاده شده است .در ادامه مدلی نظري براي محاسبه احتمال کسرب برازده
مازاد بر الیبور در فارکس توسعه داده شد .نهایتاً بر اساس این الگوي نظري و داشرتن آمرار
نوسانات نرخ مبادالتی زوج ارزهاي منتخب در این پژوهش ،احتمال تحقق بازده مرازاد برر
الیبور ،محاسبه و شبیهسازي شد .نتایج نشان میدهد احتمرال کسرب برازدهی معرادل نررخ
الیبور بهویژه براي آن دسته از بازیگران فارکس که از ابزار اهرمری براال اسرتفاده مریکننرد،
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کماکان و بهصورت غیر رسمی ،کاربران به فعالیت در این پلتفرم اینترنتی ادامه مریدهنرد و

بسیار اندک است؛ لذا بر اساس نتای ج این پرژوهش ایرن نكتره را بایرد در نظرر داشرت کره
صرفنظر از شبهه رهان ،فعالیت افراد در واسط فارکس بهخصروص در کشرورهایی ماننرد
ایران به زیان منافع و مصالح فردي و جمعی شهروندان خواهد بود.
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