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چکـیده
در سالهای اخیر باتوجه به اهمیت بازارهای مالی و نوسانات بازار ارز و سکه ،گسترش ابزار جدید مالی بازار آتی سکه طال
در بورس کاال با توجه به جذابیت سرمایهگذاری آن ،مورد توجه قرار گرفت .به طور کلی هدف از این ابزار جذب سرمایه
گذاری و جلوگیری از اتالف سرمایه ،باال بردن بهرهوری سرمایه بوده است و وجه مشخصه آن نیز این اسست که برای
سرمایهگذار امنیت ایجاد گردد .با توجه به اینکه مطالعات و شواهد نشان دهنده این موضوع است که بازار مشتقه از کارآیی
الزم جهت گسترش منابع از بازارهای غیرمولد به بازارهای مولد و همچنین در جذب سرمایهگذاران با انتظارات متنوع
ناتوان بوده است ،در این مقاله عوامل موثر بر سرمایهگذاری خرد مشتریان در قراردادهای آتی سکه با در نظر گرفتن
جامعه آماری شرکتهای کوچک و متوسط طی دوره زمانی  5ساله  1910-1911با استفاده از داده سالیانه مورد بررسی
قرار گرفت .دادههای این پژوهش به صورت پرسشنامهای جمعآوری و با استفاده از نرم افزار ایویوز و مدل اقتصادسنجی
ترکیبی یا پانل دیتا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .به طور کلی هدف بررسی این پژوهش شناسایی عوامل
موثر بر سرمایهگذاری خرد و تدوین مدل در قراردادهای آتی سکه بورس کاالیی ایران میباشد .پس از بررسی مبانی
نظری و مطالعات صورت گرفته در این خصوص ،متغیر اعتماد مشتریان ،نیاز مشتریان ،محافظت مالی و پوشش ریسک از
جمله عوامل موثر در نظر گرفته شد .نتایج یافتههای پژوهش نشان داد از بین فرضیههای پژوهش متغیر اعتماد مشتریان،
نیاز مشتریان ،محافظت مالی و پوشش ریسک تاثیر مثبت و معناداری بر روی سرمایهگذاری داشته و متغیر اعتماد
مشتریان بیشترین تاثیر را بر روی جذب سرمایهگذاری داشته است همچنین رضایتمندی مشتریان به طور مستقیم تاثیری
بر روی سرمایهگذاری بورس کاالیی در طول دوره مورد بررسی نداشته است .با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود ،با
توجه به اینکه مهمترین مزیت قراردادهای آتی خاصیت پوشش ریسک آن است موقعیتهایی برای سرمایهگذار ایجاد شود
که در زمان نیاز نسبت به نوسان قیمتها سرمایه خود را در آینده حفاظت نماید و همچنین برای سالمت عملیات انجام
شده به وسیله نظارت آنها باعث میشود مشتریان ،بازار بورس کاالیی را همواره امنیت خاطر داشته باشند همچنین از آنجا
که داشتن اطالعات شفاف و به روز برای هر سرمایه گذار به عنوان یک نقطه قوت تلقی می گردد داشتن اطالعات دوره
ای و منظم تاثیر به سزایی بر عملکرد و تصمیم مشتریان خواهد گذاشت که پیشنهاد میشود به این نکته توجه ویژهای
داشته باشند .همچنین پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی از روش تجزیه ،سهم هر یک از عوامل اثرگذار بر روی
سرمایهگذاری خرد کاالیی ،به طور جدا مورد بررسی قرار گیرد.
واژگـان کلـیدی :پوشش ریسک ،جذب سرمایه گذاری ،اعتماد مشتریان و نیاز مشتریان
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در سالهای اخیر بخش عمدهای از اقتصاد کشورها را شرکتهای کوچک و متوسط )SME(1در برگرفتهاند .با توجه به این
واقعیت که در برخی از اقتصادها ،بیش از  51درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به این نوع از شرکتها بوده است ،به عنوان ستون
فقرات اقتصاد در نظر گرفته شدهاند.این نوع شرکتها در اتحادیه اروپا بیش از  11درصد شرکتها را تشکیل داده و زمینه اشتغال
 76میلیون نفر را ایجاد نموده که این میزان برابر با  67درصد اشتغال در سال  2111بوده است( .کووری)21192،
با توجه به اهمیت این نوع شرکتها در اقتصاد توجه به عوامل موثر بر سرمایهگذاری آن مورد توجه فراوانی قرار گرفته است.
از طرفی آسیبپذیریهای مالی ،اقتصادی و سیاسی داخلی و جهانی ،محققین را ترغیب نموده است تا عوامل موثر بر این آسیب
پذیریها را شناسایی نمایند از مسائل مهم و یکی از دغدغههای اصلی فعاالن اقتصادی فعال در بازار سرمایه نحوه مقابله با ریسک
احتمالی است و این ریسک باعث عدم اطمینان فعالیت اقتصادی و همچنین خارج شدن فعاالن اقتصادی و ایجاد عدم اطمینانی
برای آنان گردیده است(کووی2119،و فون نویمان و مورگنسترن.)1110 .
در گام اول باید برای یک سرمایهگذار یک اطمینان خاطر برای سرمایهگذاری وجود داشته باشد .از آنجایی که در سالهای
اخیر برای مقابله با نوسانات مالی ایجاد شده استراتژیهای مختلفی با توجه به شرایط حاکم بکار برده شده است و یکی از مهمترین
آنها استفاده از بازار آتی سکه طال در بورس کاال بوده است .بر اساس منطق عقالیی بودن رفتار مصرف کننده اگر مشتریان بورس
کاالیی را در نظر گرفته شوند از آنجایی که همیشه به دنبال حداکثر نمودن سود و مطلوبیت خود بودهاند و از کاالیی استفاده می-
کنند که مطلوبیت و سود آنان را حداکثر نماید ،امور مالی سنتی اظهار داشته است که انسانها منطقی عمل میکنند .آنها سعی می-
کنند با انتخاب بهترین گزینه در میان گزینههای موجود (فون نویمان و مورگنسترن )1100 ،9در زمان عدم اطمینان ،سودمندی را
به حداکثر برسانند .در زمان عدم اطمینان فرضیه بازار کارآمد به این موضوع اشاره کرده است که بازارها کارآمد هستند و قیمتها
تمام اطالعات موجود را منعکس کرده است( .فاما )01171 ،استفاده از ابزار پوشش ریسک قراردادآتی با تضمین ریسک ،تمایل و
تداوم فعالیت او را در یک بازار از طریق پاسخگویی به نیاز باال میبرد و این امر از طریق وفادار ماندن به بازار بورس کاالیی نقش
مهمی در جذب سرمایهگذاری جدید و نگهداشتن سطح سرمایهگذاری قبلی ایفا مینماید .لذا با توجه به اهمیت جذب سرمایهگذاری
خرد در شرکتهای کوچک و متوسط ،مسئله اصلی این تحقیق آن است که عوامل موثر بر سرمایهگذاری خرد تدوین گردد به طور
جزئی تر با توجه به مطالعات صورت گرفته و مبانی نظری موجود تاثیر پوشش ریسک بر سرمایهگذاری ،تاثیر اعتماد مشتریان بر
سرمایهگذاری ،تاثیر نیاز مشتریان و محافظت مالی بر سرمایهگذاری به عنوان عوامل موثر شناسایی و تدوین گردید و اثر آنان در
این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

 -2مروری بر ادبیات موضوع
 -1-2مبانی نظری پژوهش
برای تحقق سرمایهگذاری به عنوان جریانی از کاالهای سرمایهای ،باید سه شرط تقاضای سرمایهگذاری ،عرضه وجوه ،عرضه
کاالی سرمایهای برقرار باشد .تقاضای سرمایهگذاری بدین معناست که کارآفرینان باید با مناسب تشخیص دادن فضای کسب و کار
و شرایط بازار و داشتن چشمانداز روشن از انتظارات ،بازدهیها و سودآوری مایل به سرمایهگذاری باشند به جرات میتوان گفت که
شرط اصلی تحقق سرمایهگذاری وجود تقاضای سرمایهگذاری از سمت کارآفرینان است .شرط دوم عرضه وجوه ،نتیجه تصمیم
بنگاه و مردم برای پسانداز و ذخیره استهالک بنگاه است .عرضه وجوه از سه روش) تامین داخلی)2تامین مالی از طریق قرض-
گرفتن  )9تامین مالی از طریق سهام تامین مالی میشود( .شاکری .)796-701 ،1915،به طور کلی تصمیمات سرمایهگذاری برای
عملکرد اقتصادی از دیدگاه خرد و کالن بسیار مهم است .از منظر کالن ،در یک چرخه تجاری آنها بیشترین نوسانات را در پویایی
تولید ناخالص داخلی ( )GDPبه خود اختصاص داده است و اندازه آنها به عنوان یک شاخص اصلی ،قابل توجه عملکرد اقتصادی
است از منظر خرد نیز ،سرمایهگذاری برای رشد شرکتهای فردی بسیار مهم است و با کاهش هزینههای واحد ،کارایی آنها افزایش
مییابد( .زارنوویتز.)1112 5،
به دلیل اهمیت رفتار مناسب سرمایهگذاری بر عملکرد و فرصتهای رشد شرکت ،در ادبیات تالشهای زیادی برای توصیف و
ارزیابی عوامل موثر بر آن انجام شده است .این مطالعات به طور کلی نشان دادهاند که عوامل مالی با توجه به روند سرمایهگذاری
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پوشش ریسک :مفهوم اصلی پوشش ریسک ،ترکیب سرمایهگذاریها در بازار نقدی و آتی به منظور ایجاد پرتفویی است
که نوسان موجود سرمایهگذاری را کاهش و در صورت امکان حذف نماید .این روش یکی از مهمترین روشهای مدیریت ریسک
است که مورد استقبال و مقبولیت زیادی قرار گرفته است .این استراتژی به دو روش مستقیم و متقاطع قابل استفاده بوده و به
صورتی است که در پوشش ریسک مستقیم ،از قراردادآتی خود دارایی پایه و در بخش ریسک متقاطع از قراردادآتی سایر داراییها
استفاده میشود .در خصوص موضوع پوش ریسک مطالعات زیادی صورت گرفته است .برای مثال بعد از خرید سکه بهار آزادی در
بازار نقد ،میتوان در بازار آتی بورس کاالی ایران در موقعیت فروش گرفت تا در صورت افت قیمت در بازار ،ریسک مورد پوشش
قرار گیرد ..حتی میتوان سود بیشتری از اتخاذ موقیعتهای مختلف کسب نمود .ولی در روش متقاطع برای پوشش ریسک یک
دارایی ،باید از قراردادآتی دارایی دیگر استفاده کرد .مثال برای مصون بودن در مقابل ریسک و نوسانات قیمت دالر ،باید وارد بازار
قراردادآتی سکه طال در بورس کاال شد و بدلیل ارتباط قیمت نقد و آتی سکه طال با قیمت دالر (دربازار آزاد )و همبستگی تغییرات
این دو دارایی ،میتوان با اخذ موقعیتهای مختلف در بازار آتی ریسک خود را پوشش داد( .رستمی ،زمردیان و محمدی.)1916 ،
به طور کلی در فرهنگ سرمایهگذاری یک اصل وجود دارد و آن این است که سرمایهگذار از ریسک گریزان و به دنبال کسب
بازده است .در خصوص تاثیر پوشش ریسک بر سرمایه گذاری مطالعاتی صورت گرفته است که از جمله می توان به مطالعه امیر
فامیلی( ،)1911اشاره نمود که نشان دهنده تاثیر مثبت پوشش ریسک بر گرایش به سرمایهگذاری در بازار سرمایه بوده است.
رستمی نوروز آباد ،صداقت و حبیبی ( )1910با بررسی عوامل موثر بر تمایل به سرمایهگذاری نشان دادند که امنیت سرمایهگذاری
دارای تاثیر مثبت بر تمایل به سرمایهگذاری بوده است .همچنین نتایج مطالعه اردکانی و قیری( )1910نشان داد که درک ریسک،
تمایل به سرمایهگذاری مجدد و رضایتمندی از سرمایهگذاری ،سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد .در نهایت میتوان گفت که
درک ریسک در مکانیزم روانشناختی رفتار سرمایهگذاران نقش کلیدی بازی میکند.
محافظت مالی :امروزه امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری مهمترین شاخص توسعه یافتگی است .امنیت اقتصادی ،به کل
ویژگیها و مشخصات نهادی یک اقتصاد( شامل سازمانها ،قوانین ،آداب و رسوم و ایدئولوژی) اشاره دارد .امنیت اقتصادی را می-
توان به صورت یک چارچوب نهادی که مشوق و موجب اعتماد پسانداز کنندگان و سرمایهگذاران بوده و امنیت فیزیکی افراد و
امنیت حقوقی معامالت را تضمین میکند ،تعریف نمود .تحوالت اقتصادی جهان وضعیت خاصی را در به وجود آورده است ،به
گونهای که اثر خود را بر تمامی کشورها گذاشته است .امنیت اقتصادی در دو سطح خرد و کالن مطرح است که در سطح خرد
امنیت اشتغال و درآمد را شامل میشود و در سطح کالن به امنیت سرمایهگذاری در کشور میانجامد .امنیت سرمایهگذاری چارچوب
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برای شرکتهای کوچکتر از اهمیت بیشتری برخوردار هستند( .کار و کولیمانی و میشل ، 2111 ،1فازاری و هوبارد و پترسون،2
 ،1111لیو و پانگ.)2111 ،9
از آنجا که دسترسی شرکتهای کوچک به بازارهای سرمایه محدود است ،مجبور میشوند بیشتر به صندوقهای داخلی مانند
صندوق پس انداز شخصی یا وجوهی که از نزدیکان یا دوستان وام گرفتهاند ،اعتماد نمایند .از طرف دیگر ،شرکتهای بزرگ
دسترسی بهتری به بودجه خارجی (وثیقه ،اعتبار و غیره) دارند و برای ارزیابی سرمایهگذاری ،از روشهای رسمیتری مانند بودجه-
بندی سرمایه استفاده میکنند (لوکس .)2111 ،0با بیان این موارد ،برای کارایی فرآیند سرمایهگذاری ،سرمایهگذاری باید همراه با
نیازهای شرکتها اجرا شود و با توانایی شرکت در جذب آنها مطابقت داشته باشد (نلسون.)2115 ،5
با این حال ،آنچه اغلب اتفاق میافتد این است که شرکتها آماده سرمایهگذاری هستند ،اما به دلیل عوامل خارجی ،فعالیت
سرمایهگذاری آنها کاهش مییابد .به نظر میرسد مهمترین عوامل خارجی تأثیرگذار و بنابراین احتماالً مانع تصمیمات سرمایه-
گذاری ،تصمیماتی هستند که مربوط به چشماندازهای اقتصاد کالن و سیاستهای پولی در یک کشور است ،که در رشد تولید
ناخالص داخلی و نرخ بهره مورد انتظار آشکار میشوند (کریم و آزمن .)2112 ،6نقش آنها چنان گسترده است که ممکن است تصور
شود آنها در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری خود بر همه شرکتها تأثیر میگذارند .از دیگر عوامل مهمی که به شدت امکان
سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد ،نقدینگی و الگوی بازپرداخت بدهی مشاهده شده در میان شرکتها است .اگر شرکتها از
تأخیر در دریافت مطالبات خود رنج ببرند ،هزینههای آنها افزایش و جذب پروژههای سرمایهگذاری جدید تا حدود زیادی کاهش
مییابد (بیالوولسکی و پروچنیاک.)2119 ،7

1 Carr Kolehmainen Mitchell
2 Fazzari, Hubbard Peterson
3 Liu and Pang
4 Laux
5 Nelson
6 Karim and Azman
7 compare Bialowolski and Prochniak
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نهادینه شدهای از شرایط اجتماعی ،سیاسی و حقوقی است که از طریق تقویت سرمایه اجتماعی ،اعتماد پسانداز کنندگان و
سرمایهگذاران را جلب کرده و امنیت اشتغال و درآمد به معنای طرد هرگونه فشار خارج از کنترل افراد یک جامعه در مسیر اشتغال و
کسب درآمد برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی آن جامعه میباشد .یک محیط امن اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با یک
محیط با ثبات اقتصاد کالن دارد .محیط امن اقتصادی ابعاد و ارکان مهمی دارد که عبارتند از :قانون و نظم کارآمد ،ثبات معقول
اقتصاد کالن ،ثبات معقول سیاسی و از همه مهمتر اعتبار دولت در نزد سرمایهگذار (سویزی و محمدی.)1911 ،
وجود نرخ بازده تاریخی باالتر ،تمایل به ریسک را در سرمایهگذاران افزایش میدهد؛ ادراک ریسک باالتر توسط سرمایهگذاران،
تمایل به ریسک را در آنها کاهش میدهد؛ از دید سرمایهگذاران متخصص ،بین ادراک ریسک و نرخ بازده مورد انتظار رابطة
مستقیم وجود دارد؛ درحالی که از دید سرمایهگذاران مبتدی ،بین ادراک ریسک و نرخ بازده مورد انتظار هیچ نوع همبستگیای
وجود ندارد؛ سرمایهگذاران با ادراک ریسک باالتر ،حجم سرمایهگذاری پایینتری خواهند داشت؛ وجود اطالعات عملکرد گذشته در
مورد یک شرکت برای سرمایهگذاران ،مبنایی برای نرخ بازده مورد انتظار باالتر ایجاد میکند (بیرن.)2115 ،1
اعتماد سرمایهگذاران :از آنجا که ارزشمندترین دارایی هر سازمان ،اعتماد و رضایت مشتریان است ،یکی از راههای
مشتری مداری سازمان بورس ،این است که این امکان را فراهم کرده است تا تماس گیرندگان بتوانند پس از دریافت پاسخ خود از
کارشناسان مرکز ارتباط یا پس از دریافت پاسخ از سامانه گویا ،قبل از قطع تماس در نظرسنجی شرکت نمایند .در بسیاری از
خدمات که پاسخگویی آتی را به همراه خواهد داشت ،مرکز ارتباط بورس خود را موظف به ارائه کد پیگیری و اطالع رسانی پاسخ
ها به صورت سیستماتیک در آینده میداند .از طرفی عوامل متعددی در ایجاد وفاداری به یک شرکت و یا از بین بردن آن دخالت
دارند .درک این مطلب که چرا مشتریان باقی میمانند و یا چرا شرکت را ترک میکنند از اهمیت بسیاری برخوردار است .با درک
دالیل نحوه رفتار مشتریان ،مدیران میتوانند استراتژی های مناسبی را طراحی کنند و آنها را در اجرای برنامههای خود بکار
گیرند .از جمله عواملی که بر میزان وفاداری مشتریان تاثیرگذار هستند میتوان به رضایت و عدم رضایت مشتری اشاره کرد .یکی
از راههایی که مشتریان رضایت خود را نسبت به عملکرد محصول و یا خدمتی که دریافت میکنند نشان میدهند ،در وفاداری آنها
متجلی می شود (امیر شاهی و سیاه تیری.)1917 ،
از آنجایی که فعالیتهای اقتصادی ،برای تحققشان به افرادی نیاز دارند که بر رفتار آتی دیگران تکیه کنند ،در جوامعی با
اعتماد بیشتر ،این فعالیتهای اقتصادی ،هزینه کمتری را به ذینفعان تحمیل میکنند .هنجارهای مشارکت مدنی نیز از همین راه-
هایی که اعتماد بر فعالیتهای اقتصادی اثر میگذارد ،وارد بحث میشود .هنجارها باعث میشوند ،منافع کل که از نتایج همکاری
اجتماعی به دست میآید ،با مخارج کل فاصله زیادی ایجاد کند .به هر میزان که هنجارهای مدنی ،فرصت طلبیها را محدود می-
کنند ،هزینههای نظارت و اجرای قراردادها به کاهش تمایل دارند و بازده بسیاری از سرمایهگذاریها و مبادالت اقتصادی به این
ترتیب افزایش پیدا خواهد کرد اسالمی بیگدلی و طهرانی در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بر اساس تئوری اعتماد هر چه
سطح اعتماد سرمایهگذاران باالتر رفته است ،حجم مبادالت آنان نیز افزایش یافته است.
رضایت سرمایه گذاران :یکی از راههایی که مشتریان رضایت خود را نسبت به عملکرد محصول و یا خدمتی که دریافت
میکنند نشان میدهند ،در وفاداری آنها متجلی می شود (امیر شاهی و سیاه تیری .)1917 ،وفاداری و اعتماد مفهومی بسیار نزدیک
به هم است زمانی که سرمایه گذار به یک بازار اعتماد داشته باشد و احساس رضایت نماید رضایتمندی خود را با وفادار بودن نشان
خواهد بود .اگرچه مباحث رفتاری در دنیای سرمایه گذاری و موضوعات مالی قدمت دارد ،اما از حدود سال گذشته تاکنون شاهد
رشد و تبدیل این مباحث به یک رشتة مستقل بودهایم .ترکیدن حباب قیمتی سهام در اواخر دهة  1111در آمریکا بر اهمیت درک
رفتار غیرعقالیی سرمایهگذاران افزود و موجب رواج واژههایی نظیر انسان "نرمال" در برابر انسان "عقالیی" گردید .انسان
"نرمال" در دانش مالی رفتاری ،بیانگر توصیف رفتار واقعی انسان در تصمیمگیریهای اقتصادی است .انسانی که دارای تمایالت
و سوگیری های رفتاری است و افراد با درجات متفاوتی در معرض این سوگیریها قرار دارند ،به نحوی که برخی از آنها را به
سادگی میتوان در رفتارهای روزمرة انسان مشاهده کرد (پمپین .)1911 ،رفتار سرمایهگذاران در بورس ،نحوة تصمیمگیری،
تخصیص منابع پولی ،قیمتگذاری و ارزیابی بازده شرکتها را تحت تأثیر خود قرار میدهد .شرایط مبهم و اشتباهات شناختی که
در روان شناسی انسان ریشه دارد ،باعث میشود سرمایهگذاران اشتباهاتی در شکلدهی انتظارات خود داشته باشند و در نتیجه
رفتارهای ویژه در هنگام سرمایهگذاری در بازارهای مالی از خود بروز دهند (سینایی و داودی.)1911 ،
رضایت سرمایهگذاران تمایل به سرمایه گذاری مجدد را در بازار امالک و مستقالت موجب شده است .همچنین از دیدگاه
نوین ،مشتری به کسی اطالق میشود که سازمان مایل است با ارزشهایی که میآفریند ،بر رفتار وی تأثیر گذارد .امروزه ارزش
آفرینی برای مشتری در جهت تأثیرگذاری بر رفتار وی از اهمیت باالیی برخوردار شده است .منظور از ارزش آن چیزی است که
مشکلی را از مشتری برطرف نماید و نیازی را برآورده سازد (سکاران .)1911 ،از طرفی در بلندمدت ،مهمترین عاملی که عملکرد
1 Byrne
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سازمانها را تحت الشعاع قرار میدهد ،کیفیت باالی کاالها و خدماتی است که سازمان نسبت به رقبای خود عرضه میکند؛ زیرا
کیفیت خدمات ،یکی از عوامل اصلی و مهم مورد توجه در رقابت به شمار میرود (وست .)2111 ،1ظرابی( )1911به این نتیجه
رسید که رضایتمندی سرمایهگذار بر روی اعتماد سرمایهگذار و سرمایهگذاری مجدد دارای اثر مثبت میباشد .همچنین اعتماد
سرمایهگذار بر روی میل به سرمایهگذاری مجدد دارای اثر مثبت می باشد.
جدول -1خالصه مبانی نظری
موضوع

2

محافظت مالی و سرمایه گذاری

9

اعتماد و سرمایه گذاری

0

رضایت و سرمایه گذاری

ضرابی ()1911

تاثیر مثبت پوشش ریسک بر سرمایه گذاری

تاثیر مثبت محافظت مالی بر سرمایهگذاری
بر اساس تئوری اعتماد هر چه سطح اعتماد
سرمایهگذاران باالتر رفته است ،حجم مبادالت
آنان نیز افزایش یافته است.
رضایتمندی سرمایهگذار بر روی اعتماد سرمایه-
گذار و سرمایهگذاری مجدد دارای اثر مثبت می-
باشد .همچنین اعتماد سرمایهگذار بر روی میل به
سرمایهگذاری مجدد دارای اثر مثبت می باشد.

در این مقاله با توجه به مبانی نظری و ادبیات پژوهش سوال و فرضیه پژوهش به صورت زیر مطرح گردید:

 -4سوال پژوهش
-1آیا اعتماد مشتریان(سرمایهگذاران) بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر دارد؟
-2آیا رضایتمندی مشتریان (سرمایهگذاران) بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر دارد؟
-9آیا محافظت مالی بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر دارد؟
-0آیا پوشش ریسک بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر دارد؟
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1

پوشش ریسک و سرمایه گذاری خرد

مطالعه موجود
رستمی نوروز آباد ،صداقت و
حبیبی()1910
امیر فامیلی(،)1911
قیری()1910
قیری(.)1910
بیابوسوکی و همکاران (،)2110
اسالمی بیگدلی و طهرانی()1911
ضرابی (.)1911
کسوانی و همکاران(،)2111

نتیجه گیری

 -5فرضیه پژوهش
 -1اعتماد مشتریان(سرمایهگذاران) بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر معناداری دارد.
-2رضایتمندی مشتریان(سرمایهگذاران) بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر معناداری دارد.
 -9محافظت مالی بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر معناداری دارد.
 -0پوشش ریسک بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر معناداری دارد.

 -6روش شناسی پژوهش
پژوهش شامل هرگونه فعالیت نظامیافته و خالق که با هدف توسعه دانش ،حل مشکالت علمی ،فنی و اجتماعی و بهبود و
اصالح روشها تعریف میشود ،میباشد .همچنین میتوان عنوان نمود که پژوهش عبارت است از بررسی نظام یافته بین پدیدهها
که روابط احتمالی موجود بین آنها بوسیله فرضیهها مورد بررسی قرار میگیرد .این پژوهش درصدد حل مسئله ای ست که به
دلیل شناسایی یک نیاز بر اساس مراحل مشخص است به عبارتی در حین دانشافزایی ،اطالعات گرد هم میآیند تا با انتخاب یک
شیوه کمک کند که بهتر بتوانیم دانش بیشتری را به این پیکره بیفزاییم  .در این راستا روش پژوهش راهی برای رسیدن به حقیقت
است .برای انجام هر پژوهش روشهایی وجود دارد که با توجه به نوع داده مورد استفاده در پژوهش و همچنین نحوه گردآوری داده
و اطالعات مورد نیاز در راستای موضوع پژوهش متفاوت است .در اکثر پژوهشهای صورت گرفته در حیطه مسائل اقتصادی،
1 West
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اجتماعی ،مالی و ...از روشهای آماری برای تجزیه وتحلیل دادهها استفاده شده است که این روشهای آماری با در نظرگرفتن
اهداف پژوهشگر از انجام آن متفاوت است.
این پژوهش از لحاظ دستهبندی به لحاظ هدف ،کاربردی است .همچنین ،روش این تحقیق بهلحاظ اجرا توصیفی بوده و از
نوع همبستگی میباشد .از آن جهت یک پژوهش را توصیفی میگویند که هدف آن توصیف شرایط و پدیده مورد بررسی است از
طرفی به این دلیل همبستگی میگویند که رابطه بین متغیرها مدنظر است .در اینگونه تحقیقات ،پژوهشگر در این پژوهش به
بررسی رابطه علت و معلولی (متغیر وابسته و متغیر مستقل) میپردازد .از نظر ماهیت پژوهش توصیفی-پیمایشی میباشد .برای
انجام این پژوهش ،ابتدا با استفاده از روش میدانی و کتابخانهای ،ادبیات نظری آن با استفاده از منابع داخلی و خارجی جمعآوری
شده است.
در این پژوهش برای مشخص نمودن جامعه آماری که تعداد معاملهگران بورس یا مشتریان سرمایهگذاری خرد در بازار بورس
کاال است از آمار بورس کاالیی قراردادهای آتی سکه استفاده شده است با در نظر گرفتن محدودیتهای ارائه شده جامعه آماری
پژوهش  115مورد بوده است و تعداد نمونه در نظر گرفته شده در این پژوهش از طریق فرمول کوکران برابر با  121نفر بوده است.
تعداد  121پرسشنامه توزیع شد که پرسـشنامـه مورد استفاده در این پژوهش دارای  27سـؤال اسـت .از طرفی جامعه آماری مدنظر
برای تائید مدل به روش پانل دیتا نمونه آماری  121سرمایه گذار فعال در بورس کاالیی طی دوره زمانی  1910-1911استفاده
شده است.
یک پرسشنامه پیشنهادی همیشه باید برای ایجاد اعتبار آماده باشد .اعتبار ،مقدار خطای سیستماتیک یا ساخته شده در
پرسشنامه است اعتبار یک پرسشنامه را میتوان با استفاده از یک گروه از کارشناسان مورد بررسی قرار داد که ساختار نظری را
بررسی میکنند .دو نوع روایی متعلق به پرسشنامه وجود دارد که شامل ،روایی صوری و روایی محتوا .از طرفی اعتبار پرسشنامه با
استفاده از نظرسنجی دیگری در قالب یک آزمون میدانی ایجاد میشود و بررسی میکند که چه اندازه یک معیار مطابق با
ساختارهای تجربی است .در این پژوهش برای استفاده از پرسشنامه روایی و پایایی سنجشها ،معیار ضروری در تعیین دقت و
سنجش آن است .از آنجایی که پایایی با خطای تصادفی در ارتباط است و روایی با خطای منظم و از این نظر هر چه تعداد نمونه
مورد بررسی در این پژوهش که تعداد مشتریان بورس کاالی ایران است افزایش یابد پایایی افزایش و دقت اندازهگیری باال خواهد
رفت .روایی نیز نشان دهنده صحت اندازه گیری است بر این اساس میتوان عنوان نمود که پایایی شرط الزم برای روایی است.
ضریب پایایی بین صفر و یک است که صفر نشانگر عدم پایایی و یک نشان دهنده پایایی صددرصد است(محمد بیگی و همکاران،
.)1919

 -3یافتههای تحقیق
در این قسمت به بررسی یافته حاصل از پژوهش پرداخته میشود .در تجزیه و تحلیل پانل دیتا قبل از هر چیز باید از ایستایی
متغیرها اطمنیان حاصل نمود و این موضوع با انجام آزمون ریشه واحد تحقق یافته است .نتایج آزمون ریشه واحد نشان داد که تمام
متغیرها به جز متغیر محافظت مالی در سطح ایستا شدهاند و تنها متغیر محافظت مالی با یکبار تفاضلگیری ایستا شده است.
جدول  -1بررسی آزمون فرض پایایی متغیرها (منبع :یافتههای تحقیق)
سطح معناداری
آماره شین
سطح معناداری
آماره لوین چو
مولفهها
101111
-9019
10111
-50012
پوشش ریسک
101111
-11055
10111
-111091
نیاز مشتریان
101217
1011
10111
-29052
اعتماد مشتریان
101111
7051
10111
-67099
رضایت مشتریان
101111
-0021
10111
-69015
سرمایهگذاری مشتریان
1079
1061
10111
5070
محافظت مالی

وضعیت
در سطح ایستا
در سطح ایستا
در سطح ایستا
در سطح ایستا
در سطح ایستا
در سطح ایستا نیست

در انجام آزمون پایایی دادههای پانل ،متغیرهایی پایا هستند که حداقل در دو مورد آزمونهای انجامشده سطح احتمال پایینتر
از  1/15درصد باشد .بهمنظور اطمینان از پایایی دادهها آزمونهای لوین لین چو و پسران و شین استفادهشده و نتایج این آزمون در
جدول ( )1آمده است .بر اساس نتایج حاصل ،پایایی جمعی متغیرهای مورد استفاده در سطح اطمینان  15درصد به جز محافظت
مالی تائید شده است بهدلیل اینکه سطح معنیداری کمتر از  %5است ،متغیرها طی دورهی پژوهش جز محافظت مالی در سطح پایا
بودهاند .بدین معنی که میانگین و واریانس (پراکندگی) آنها در طول زمان ثابت بوده است .تنها متغیر محافظت مالی با یکبار
تفاضلگیری ایستا شده است.
32

 -1-3نتایج مدل پژوهش

 :H1ناهمسانی عرض از مبدا (دادههای تابلویی)
بر اساس نتایج بدست آمده از جدول  -2فرض صفر پژوهش رد میگردد و در نتیجه مدل پژوهش مدل ترکیبی خواهد بود و
در گام بعد باید از آزمون هاسمن برای مشخص نمودن اثرات ثابت و تصادفی استفاده نمود.
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به منظور تخمین مدلهای پژوهش از تکنیک دادههای ترکیبی استفاده شده است .ضرورت استفاده از این تکنیک که دادههای
سری زمانی و مقطعی را با هم ترکیب میکند ،بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات ،باال بردن درجه آزادی ،کاهش ناهمسانی
واریانس و کاهش هم خطی بین متغیرها است .لذا تخمین مدلها با استفاده از دادههای ترکیبی طی سالهای  1910تا 1911
انجام میگیرد .آنگاه بر اساس تخمینهای به دست آمده و به کمک آزمونهای آماری  Fو  tاحتمال محاسبه شده( )p-valueو
ضریب تعیین به قضاوت و ارزیابی در مورد هر یک از فرضیههای پژوهش پرداخته میشود.دادههای ترکیبی به یک مجموعه از
دادهها گفته میشود که بر اساس آن مشاهدات بهوسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی ( )Nکه اغلب بهصورت تصادفی انتخاب
میشوند در طول یک دوره مشخص ( )Tموردبررسی قرارگرفته باشند .این  N*Tدادههای آماری را دادههای ترکیبی یا دادههای
مقطع-سری زمانی 1میگویند .بهعبارتدیگر اگر ویژگیهای دادههای مقطعی برای دو سال یا بیشتر مورد بررسی قرار گیرند،
ساختار شکلگرفته مشاهدات ،مجموعه دادههای ترکیبی یا مجموعه دادههای طولی 2نامیده میشود .به دلیل اینکه دادههای
ترکیبی دربرگیرندهی هر دو جنبهی دادههای سری زمانی و دادههای مقطعی است ،بهکارگیری مدلهای آماری مناسب که
ویژگیهای آن متغیر را توصیف کند پیچیدهتر است .در روش تجزیه و تحلیل دادههای ترکیبی ابتدا باید یک مقطع خاص در نظر
گرفته میشود و ویژگیهای مربوط برای تمامی  Nمقطع در دوره زمانی موردنظر  Tموردبررسی قرار میگیرد (زراء نژاد و انواری،
.)1910در مدل اثرات ثابت فرض میشود که تفاوتهای فردی و یا گروهی را میتوان در جمله ثابت منعکس نمود بهعبارتدیگر
بیانگر تمامی عواملی است که بهصورت مقطعی بر 𝑡𝑖𝑌 تأثیرگذار است ولی اثر این عوامل در طول زمان ثابت است.
در ادبیات اقتصادسنجی ،اجزا خطا دربرگیرندهی اثرات عوامل یا متغیرهای مؤثر بر رفتار متغیر وابستهاند که بنا به دالیلی در
تصریح الگو لحاظ نشدهاند ازجمله این دالیل میتوان به نبود مشاهدات آماری برای برخی از این متغیرها اشاره کرد .ازجمله
جذابیتهای و تواناییهای دادههای تابلویی ،امکان لحاظ کردن اثرات عوامل و متغیرهای مشاهده نشدنی ،در الگوسازی رفتار متغیر
وابسته و تصریح مدل مربوط بهصورت الگوهای اثرات ویژه مقطعی است .آنچه سبب تفاوت میان الگوی اثرات تصادفی با الگوی
اثرات ثابت میشود ،فروض اعمال شده بر ماهیت اثرات ویژه است .برخالف الگوی اثرات ثابت که اثرات ویژه آن دارای ساختار ثابت
و معینی هستند ،در الگوی اجزا خطای ترکیبی فرض شده که اثرات ویژه دارای ماهیتی تصادفی است
آزمون اف لیمر:
ازجمله فروض مهم در این نوع الگوها نبود همبستگی بین اثرات ویژه و متغیرهای توضیحی بهکاررفته در مدل است.
برای این منظور ،از آزمون لیمر(چاو) استفاده شده است لذا آزمون فرضیهها به صورت زیر تنظیم گردید:
 :H0یکسان بودن عرض از مبدا (دادههای تلفیقی)

جدول  -2نتایج آزمون  Fلیمر

لیمرF

آماره آزمون
19/01

سطح احتمال
1/1111

در آزمون هاسمن فرض صفر اثرات تصادفی و فرض یک اثرات ثابت است .با توجه به سطح احتمال بدست آمده فرضیه صفر
پژوهش رد میگردد و در نتیجه روش مناسب روش اثرات ثابت خواهد بود.
جدول  -3نتایج آزمون هاسمن

آزمون هاسمن

آماره آزمون
20/59

سطح احتمال
1/1112

1 Time Series -Cross Section Data
2 Longitudinal Data
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در جدول  2و  9باتوجه به مقادیر  P-valueآزمون اف لیمر کمتر از  1/15میباشد ،بنابراین از روش پانل برای تخمین
معادالت استفاده شده است .همچنین مقادیر  ،P-valueآزمون هاسمن پژوهش کمتر از  11درصد است؛ لذا مدل اثرات ثابت
پذیرفته میشود .در گام سوم پژوهش به بررسی عوامل موثر بر سرمایهگذاری خرد مشتریان بورس کاالیی که در واقع همان
سرمایه گذاران بورس کاالیی بودند ،طی دوره  1911-1910با استفاده از تجزیه و تحلیل پانل دیتا پرداخته شد در این گام به
بررسی این موضوع پرداخته شد که پوشش ریسک دارای چگونه اثری بر روی سرمایهگذاری بورس کاالیی است و کانالهای
تاثیرگذاری آن نیز مورد توجه قرار گرفت.
جدول  -4نتایج برآورد ضرایب مدل رگرسیونی
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نام متغیر
اعتماد مشتریان
رضایت مشتریان
نیاز مشتریان
محافظت مالی
پوشش ریسک
عرض از مبدا

ضریب
1025
10121
10151
1021
1010
1011

آماره t
5011
1021
9007
9011
9012
2051

انحراف معیار
10102
1011
10117
10155
10191
1092

سطح احتمال
101111
1077
101116
101112
101111
101129

جدول  -5خالصه برآورد پژوهش

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین واتسون
آماره F
سطح احتمال آماره F

1/10
1/19
1/56
66/71
1/1111

همانطور که نتایج جدول باال نشان میدهد متغیر اعتماد مشتریان بیشترین تاثیر را بر روی جذب سرمایهگذاری خرد در بورس
کاالیی داشته است در واقع به ازای یک واحد افزایش در اعتماد مشتریان  25واحد سرمایهگذاری و جذب آن افزایش یافته است در
واقع این افراد از طریق کالمی و بیان مزایای قراردادآتی بورس کاالیی باعث جذب مشتریان جدید شدهاند .نشان دهنده تاثیر مثبت
اعتماد مشتریان بر جذب سرمایهگذاری است .همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل رگرسیون پانل دیتا رضایت-
مندی مشتریان به طور مستقیم تاثیری بر روی سرمایهگذاری بورس کاالیی در طول دوره مورد بررسی نداشته است .با توجه به
نتایج متغیر نیاز و پاسخگویی مشتریان نیز تاثیر مثبت بر جذب سرمایهگذاری بورس کاالیی داشته است .محافظت مالی و تضمین
ریسک سرمایهگذاران نیز تاثیر به سزایی در افزایش سرمایهگذاری داشت ،در واقع با توجه به این نتایج میتوان بیان کرد که
اطمینان سرمایهگذار و چشم انداز روشن آینده تقاضای سرمایهگذای باعث افزایش سرمایهگذاری شده است و این موضوع از تاثیر
مثبت متغیر محافظت مالی و اعتماد مشتریان به وضوح دیده میشود .زمانی هم که پوشش ریسک به عنوان یک متغیر مستقل وارد
مدل شده ،باعث افزایش سرمایهگذاری بورس کاالیی گردیده است.
در جدول  5نتایج نشان داد که میزان ضریب تعیین که نشان دهنده خوبی برازش مدل است در حد بسیار باالیی است که این
نشان دهنده خوبی برازش است اما همانطور که مباحث اقتصادسنجی نیز به این موضوع پرداخته شده است که صرفا برای خوبی
برازش یک مدل تنها نباید به میزان ضریب تعیین اتکا نمود بلکه باید میزان ضرایب معناداری و مطابقت با تئوری را در نظر گرفت
که با توجه به در نظر گرفتن این دو معیار نیز برازش مدل در حد بسیار باالیی است .میزان ضیب تعیین تعدیل شده که از تقسیم
ضریب تعیین به درجه آزادی محاسبه شده است در حد بسیار باالیی قرار دارد .آماره دوربین واتسون که یکی از مهمترین آزمون-
های خودهمبستگی در مدلهای اقتصاد سنجی است بین  1/5-2قرار گرفته است که نشاندهنده عدم خودهمبستگی در مدل است
آماره  Fنیز نشان دهنده معناداری کلی رگرسیون برآوردی است

جدول  -6خالصه فرضیه پژوهش

اعتماد مشتریان(سرمایهگذاران) بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر معناداری دارد.
رضایتمندی مشتریان(سرمایهگذاران) بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر معناداری دارد.
محافظت مالی بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر معناداری دارد
پوشش ریسک بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر معناداری دارد

تاثیر مثبت و معناداری دارد
تاثیر معناداری ندارد.
تاثیر مثبت و معناداری دارد
تاثیر مثبت و معناداری دارد

-4نتیجه گیری
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در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر سرمایهگذاری خرد با استفاده از تجزیه و تحلیل پانل دیتاپرداخته شد .به طور کلی
هدف بررسی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر سرمایهگذاری خرد و تدوین مدل در قراردادهای آتی سکه بورس کاالیی ایران
بود که پس از بررسی مبانی نظری و مطالعات صورت گرفته در این خصوص ،متغیر اعتماد مشتریان ،نیاز مشتریان ،محافظت مالی
و پوشش ریسک از جمله عوامل موثر در نظر گرفته شد و تاثیر این عوامل بر جذب سرمایه گذاری به منظور تدوین مدل مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج بدست آمده مطابق با انتظارات و اهداف پژوهش بدست آمد .نتایج پزوهش نشان داد که پوشش ریسک و
محافظت مالی تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایهگذاری خرد داشته است .این نتایج هم با تئوری اقتصادی سازگار است و هم
با با مطالعات محققین دیگر .همان طور که بارها بیان گردیده است سرمایهگذار به دنبال بازده سرمایهگذاری است و زمانی اقدام به
سرمایهگذاری مینماید که چشم انداز روشن در آن فعالیت وجود داشته باشد و ریسک آن حداقل باشد.
به طور کلی در فرهنگ سرمایهگذاری یک اصل وجود دارد و آن این است که سرمایهگذار از ریسک گریزان و به دنبال کسب
بازده است .در خصوص تاثیر پوشش ریسک بر سرمایهگذاری مطالعاتی صورت گرفته است که از جمله می توان به مطالعه امیر
فامیلی( ،)1911اشاره نمود که نشان دهنده تاثیر مثبت پوشش ریسک بر گرایش به سرمایهگذاری در بازار سرمایه بوده است.
رستمی نوروز آباد ،صداقت و حبیبی( )1910با بررسی عوامل موثر بر تمایل به سرمایهگذاری نشان دادند که امنیت سرمایهگذاری
دارای تاثیر مثبت بر تمایل به سرمایهگذاری بوده است .همچنین نتایج مطالعه اردکانی و قیری( )1910نشان داد که درک ریسک،
تمایل به سرمایهگذاری مجدد و رضایتمندی از سرمایهگذاری ،سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد .در نهایت میتوان گفت که
درک ریسک در مکانیزم روانشناختی رفتار سرمایهگذاران نقش کلیدی بازی میکند .این نتایج نتایج این پژوهش را تقویت مینماید.
همچنین نظریات مختلف در خصوص تاثیر عوامل رفتاری بر تمایل به سرمایهگذاری وجود دارد .در این پژوهش دو متغیر
اعتماد و رضایت مشتریان در نظر گرفته شد .نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت اعتماد مشتریان و عدم تاثیر رضایت مشتریان بر تمایل
به سرمایهگذاری بوده است.
از آنجایی که فعالیتهای اقتصادی ،برای تحققشان به افرادی نیاز دارند که بر رفتار آتی دیگران تکیه کنند ،در جوامعی با
اعتماد بیشتر ،این فعالیتهای اقتصادی ،هزینه کمتری را به ذینفعان تحمیل میکنند .هنجارهای مشارکت مدنی نیز از همین راه-
هایی که اعتماد بر فعالیتهای اقتصادی اثر میگذارد ،وارد بحث میشود .هنجارها باعث میشوند ،منافع کل که از نتایج همکاری
اجتماعی به دست میآید ،با مخارج کل فاصله زیادی ایجاد کند .به هر میزان که هنجارهای مدنی ،فرصت طلبیها را محدود می-
کنند ،هزینههای نظارت و اجرای قراردادها به کاهش تمایل دارند و بازده بسیاری از سرمایهگذاریها و مبادالت اقتصادی به این
ترتیب افزایش پیدا خواهد کرد اسالمی بیگدلی و طهرانی در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بر اساس تئوری اعتماد هر چه
سطح اعتماد سرمایهگذاران باالتر رفته است ،حجم مبادالت آنان نیز افزایش یافته است .با توجه به نتایج پژوهش مدل پژوهش به
صورت زیر ارائه میگردد:
تمام متغیرها به جز رضایت مشتریان تاثیر معناداری بر سرمایهگذاری خرد دارد.
پوشش ریسک
محافظت مالی
سرمایهگذاری خرد
اعتماد مشتریان
رضایت مشتریان
شکل  -1مدل پژوهش
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هر پژوهشی در دوره اجرا دچار کمبودها و نواقصی میشود .این پژوهش نیز مصون از این کمبودها و نواقص نمیباشد .برخی
از مهمترین این محدودیتها را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
الف -با توجه به اینکه در بررسی اثر پوشش ریسک بر سرمایهگذاری،ازسرمایهگذاران خرد بورس کاال در پرسشنامه استفاده
شده است و از آنجایی که پرسشنامه معموال نظر افراد را مورد سنجش قرار میدهد ،ممکن است که رفتار پاسخ دهنده با عمل
ایشان یکسان نباشد که این خود یک محدودیت در پژوهش میباشد.
ب -عدم وجود مطالعه جامع مطابق با موضوع پژوهش در ایران.
ج -احتمال موفقیت(منظور نتایج بدست آمده از پژوهش و استفاده کاربردی از آن) تحت تاثیر محدودیتهای ذاتی(قضاوت
انسانی ،بیدقتی ،حواس پرتی ،خستگی) قرار میگیرد .این محدودیتها در برگیرنده واقعیتهایی هستند که ،قضاوت انسان در تصمیم-
گیریها ممکن است دچار اشتباه شود.
د -همچنین در خصوص محدودیت مکانی پژوهش ،از آنجایی که مکان مورد بررسی در پژوهش بازار بورس کاالیی و هدف
بررسی رفتار سرمایه گذاران خرد بورس کاالیی بوده است ،به همین علت نتایچ این پژوهش به بازارهای دیگر و حتی سرمایه-
گذاران به صورت معنای عام ،قابل تعمیم نمیباشد.
ه -با توجه به بازه زمانی پژوهش که طی سال  1911صورت گرفته است لذا برای استفاده در دوره و بازه های زمانی دیگر به
طور کامل قابل تعمیم نخواهد بود.

 -6نوآوری پژوهش
از آنجائی که مطالعه جامع در حیطه موضوع پزوهش صورت نگرفته است موضوع پژوهش نوآوری است.

 -7پیشنهاد پژوهش
پیشنهاد کاربردی:
الف -با توجه به تاثیر مثبت اعتماد مشتریان بر جذب سرمایهگذاری خرد ،پیشنهاد میشود که از آنجایی که در هر شرکت یا
نهادی وفادار ساختن مشتریان و به طور کلی نگاه داشتن مشتریان در هر صنف و هر بازاری تنها در جلب رضایت و اعتماد آنها
میسر خواهد بود .بنابراین تکیه بر مشتریگرایی در امر سرمایه گذاری از طریق بازار سرمایه که همان سرمایهگذاران خرد بورس
کاالیی در این پژوهش است ،مبتنی بر اعتماد میباشد ،یکی از الزامات برای بازار بورس کاالیی ایجاد کارگاه های آموزشی( از
جمله باال بردن سطح آگاهی سرمایهگذاران در خصوص بیانیه ریسک) ،ارائه مشاورههای مفید،ارائه خدمات مکمل ،برقراری سیستم
پاداش و جریمه  ،آمادگی جهت پاسخگویی به مشتریان و انعطاف پذیری در ارائه خدمات تکیه نمود
ب -با توجه به تاثیر پوشش ریسک بر سرمایهگذاری خرد ،از آنجایی که مهمترین مزیت قراردادهای آتی خاصیت پوشش
ریسک آن است موقعیتهایی را برای سرمایهگذار ایجاد نماید که در زمان نیاز نسبت به نوسان قیمتها سرمایه خود را در آینده
حفاظت نماید .که این امر از طریق تضمین معامالت توسط اتاق پایاپای بورس صورت گیرد که به عنوان پشتوانه قابل اطمینان
برای طرفین قرارداد است .و همچنین برای سالمت عملیات انجام شده به وسیله نظارت آنها باعث میشود مشتریان ،بازار بورس
کاالیی را همواره امنیت خاطر داشته باشند
ج -با توجه به تاثیر پوشش ریسک بر سرمایهگذاری خرد ،پیشنهاد میشود از آنجا که داشتن اطالعات شفاف و به روز برای هر
سرمایه گذار به عنوان یک نقطه قوت تلقی میگردد داشتن اطالعات دورهای و منظم تاثیر به سزایی بر عملکرد و تصمیم مشتریان
خواهد گذاشت که پیشنهاد می شود به این نکته توجه ویژهای داشته باشند.
د -در واقع با توجه به اینکه سرمایهگذار بر اساس تصمیمات ریسک و بازده سرمایه گذاری خود را صورت می دهد اگر پوشش
ریسک صورت گیرد سرمایه گذار با خیال راحت و آسوده سرمایه گذاری خود را صورت می دهد .پیشنهاد می شود با توجه به تاثیر
مهم متغیر ریسک و بازده قبل از هر فعالیت سرمایهگذاری ،این مورد به طور کامل برای آنان پوشش داده شود به طور مثال می-
توان برای یک سرمایه گذار حاشیه امنی ایجاد نمود که در صورت عدم سودآوری درصدی از آن قابل جبران باشد در واقع امتیازی
ایجاد شود که یک سرمایه گذار در صورت عدم کسب سود زیان هم نکند.
ه -با توجه به اینکه اعتماد و رضایت مشتری در هر فرآیند خرید و فروش و یا سایر فعالیتهای اقتصادی به عنوان دو رکن
اساسی وجود دارد برای یک سرمایهگذار امتیازی ایجاد شود که در صورت جذب سرمایهگذار جدید درصدی از سود و مزایا به آنان
اعطا شود.

پیشنهادهای آتی:
 -1پیشنهاد میشود از روش تجزیه ،سهم هر یک از عوامل اثرگذار بر روی سرمایهگذاری خرد کاالیی ،به طور جدا مورد
بررسی قرار گیرد.
 -2همچنین پیشنهاد میگردد به نقش دولت در تاثیرگذاری بر پوشش ریسک این سرمایه گذاران توجه ویژهای صورت گیرد
و در پژوهش های آتی نقش دولت به عنوان یک متغیر اقتصادی وارد مدل پژوهش گردد
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