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چکیده
تعداد زيادي از افراد در جهان ،از شبکههاي اجتماعي به منظور برقراري ارتباط و تبادل اطالعات
استفاده ميکنند .شبکههاي اجتماعي ،پايگاههاي داده بزرگي هستند که رفتار جامعه را منعکس
ميکنند .اطالعاتي که از طريق شبکههاي اجتماعي بدست ميآيند ،دادههاي بزرگ نامیده ميشوند.
تحقیقات دانشگاهي بسیاري در حوزه دادههاي بزرگ تولید شده توسط شبکههاي اجتماعي انجام
شده است که هدف کلي آنها ،درک بهتر رفتار جامعه است .در اين پژوهش به استفاده از شبکههاي
اجتماعي و دادههاي بزرگ در حوزه بازار سرمايه پرداختهشدهاست .از منظر مالي رفتاري ،احساسات
سرمايهگذاران ،عامل نوسانات بازار است .در اين چارچوب ،شبکههاي اجتماعي بهعنوان ابزار نويني
براي جمعآوري دادههاي مربوط به احساسات جامعه و درک رفتار سرمايهگذارن ،مطرح هستند .از
سوي ديگر ،استفاده از شبکههاي اجتماعي براي افشاي اطالعات شرکت و گزارشگري ،اطالعاتي به
موقع را فراهم ميآورد که منجر به افزايش کارايي بازار ميگردد .اين پژوهش به معرفي شبکههاي
اجتماعي و سازوکارهاي تبادل اطالعات از شبکهها به بازار سرمايه و گزارشگري مالي و افشا از طريق
شبکههاي اجتماعي پرداخته است .همچنین نتايج برخي از مقاله با اهمیت در اين حوزه را مطرح و
چالشها و چشمانداز مقاالت آتي را بیان نموده است.
واژههای کلیدی :شبکههاي اجتماعي ،تقاضاي اطالعاتي ،مکانیزمهاي تبادل ،گزارشگري مالي.
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مقدمه
شبکههاي اجتماعي ،بي ترديد يکي از پديدههاي نوظهور در جامعه ميباشند .از طريق
شبکههاي اجتماعي ،افراد از سراسر دنیا در يک جامعه بصري با هم مرتبط ميشوند .هدف اصلي
شبکههاي اجتماعي ،امکان تسهیل ارتباطات و ارسال و دريافت محتوا است و تعداد زيادي از
افراد در جهان ،از شبکههاي اجتماعي به منظور برقراري ارتباط و تبادل اطالعات استفاده ميکنند
(بوکوينا .)2016 ،شبکههاي اجتماعي را ميتوان ابزارهاي آناليني توصیف کرد که از طريق آن
ميتوان محتوا ،ايده ،ديدگاه ،درک و شبکهاي از اطالعات را تبادل نمود (ناير .)2011 ،آنچه
اين پژوهش دنبال ميکند ،اين حقیقت است که شبکههاي اجتماعي ،پايگاههاي داده بزرگي
هستند که رفتار جامعه را منعکس ميکنند .رفتار جامعه و ارتباط آن با بازار سرمايه ،حوزه
گستردهاي در مالي رفتاري است .همچنین شبکههاي اجتماعي ميتوانند بهعنوان کانال ارتباطي
شرکت با ذي نفعان و ابزاري براي افشاي اطالعات شرکت وگزارشگري در نظر گرفته شوند.
شبکههاي اجتماعي اهداف گزارشگري مالي را از طريق انتقال به موقع اطالعات شرکت
برآورده ميسازند .به موقع بودن اطالعات يکي از ويژيگيهاي کیفي اطالعات است که باعث
افزايش کارايي بازار سرمايه ميگردد (اويار و بويار .)2015 ،اطالعاتي که از طريق شبکههاي
اجتماعي بدست ميآيند ،دادههاي بزرگ 1نامیده ميشوند .واسارهلیي ( ،)2015دادههاي بزرگ
را اينگونه تعريف ميکند" :میزان اطالعات در حال رشدي که از طريق توسعه فناوري اطالعات
و ابزارهاي محاسباتي بهخصوص اينترنت ،تولید ميشوند" .تحقیقات دانشگاهي بسیاري در
حوزه دادههاي بزرگ تولید شده توسط شبکههاي اجتماعي انجام شده است که هدف کلي
آنها ،درک بهتر رفتار جامعه است .در اين پژوهش ،هدف ،بررسي استفاده از شبکههاي
اجتماعي و دادههاي بزرگ در حوزه بازار سرمايه است .تمرکز اين پژوهش بر ارائه سازوکار
انتقال اطالعات از طريق شبکههاي اجتماعي به بازار سرمايه و گزارشگري مالي و افشا از طريق
شبکههاي اجتماعي است.
در ادامه ،ابتدا مفهوم شبکههاي اجتماعي ،انواع ،قابلیتها و همچنین توصیفي از دادههاي
بزرگ بیان ميگردد .در بخش بعدي ارتباط شبکههاي اجتماعي و بازار سرمايه تشريح و
سازوکار انتقال اطالعات و گزارشگري مالي از طريق شبکههاي اجتماعي ،توضیح داده ميشود.
درانتها ،نتايج چند مقاله مهم مطرح و چالشها و چشمانداز مقاالت آتي بیان ميگردد.
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شبکههای اجتماعی
از منظر تئوريک ،شبکههاي اجتماعي ،تکنولوژيهاي مبتني بر وب يا موبايل هستند که الزمه
اجراي پلتفرمهاي تعاملي هستند .کاربران اين تکنولوژي ،محتواهاي موردعالقهشان را ايجاد و
تبادل ميکنند (کیتزمن و همکاران .)2011 ،بويد و الیسن ( ،)2008به جاي واژهي شبکههاي
اجتماعي ،از واژه "سايتهاي شبکهاي اجتماعي ،"2براي توصیف اين تکنولوژي استفاده کردند
و آن را سرويسهاي مبتني بر وب که امکان ساخت صفحههاي کاربري عمومي و يا نیمه عمومي
را به کاربران ميدهد ،تعريف کردند .شبکههاي اجتماعي ،انواع مختلفي دارند .کاپالن و هائنلین
( ،)2010به شیوهاي سیستماتیک به طبقهبندي شبکههاي اجتماعي پرداختند و براساس محبوبیت،
تعداد کاربران ،و در دسترس بودن ،آنها را به شش طبقه ،وبالگ ،سايتهاي شبکهاي اجتماعي
(فیسبوک) ،شبکه اجتماعي تصويري ،شبکههاي محتوايي (تويیتر) ،بازيهاي تصويري،
پروژههاي مشارکتي (ويکيپديا) ،تقسیمبندي کردند .در اين پژوهش ،با توجه به هدف،
دادههاي شبکههاي محتوايي (تويیتر) و سايتهاي شبکهاي اجتماعي (فیسبوک) مورد توجه قرار
گرفتهاند .کیتزمن و همکاران ( ،)2011چارچوبي را براي دستهبندي شبکههاي اجتماعي ايجاد
و به توصیف محیطهاي اجتماعي و هواداران شبکههاي اجتماعي پرداختند .آنها  7کارکرد
شبکههاي اجتماعي را شامل شناسايي ،مکالمه ،تبادل ،حضور ،ارتباط ،اعتبار و گروهبندي
دستهبندي نمودند .در اين پژوهش ،به منظور بررسي ارتباط شبکههاي اجتماعي و بازارهاي
سرمايه ،دو کارکرد تبادل و مکالمه از اهمیت بیشتري برخوردار است .کاربران شبکههاي
اجتماعي از طريق متن در فیسبوک و پیامهاي تويیتر ،قادرند که به مکالمه و تبادل اطالعات
بپردازند.
اگرچه ،شبکههاي اجتماعي به منظور استفاده شخصي کاربران ايجاد و توسعه يافتند ،اما آنها
به خوبي براي ارتباطات شرکتها نیز قابل استفادهاند (ديجورجويک .)2013 ،برتري اين ابزار
ارتباطي نسبت به ابزارهاي سنتي در پويا ساختن تعامل بین شرکت و ذينفعان است .برخالف
ابزارهاي ارتباطي سنتي ،شبکههاي اجتماعي ،تحويل پیام به ذي نفعان را سريعتر و منجر به
افزايش کارايي تصمیمات آنها ميشوند .همچنین ،شرکت به طور پیوسته ميتواند بازخورد پیام
را دريافت و در فرايند تصمیمات مديريتي بهکار گیرد (اويار و بويار .)2015 ،تکنولوژي و نوع
شبکههاي اجتماعي مورداستفاده شرکتها ،در طي زمان تغییر کرده است .وبالگها اولین نوع
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شبکههاي اجتماعي بودند که امکان تبادل مستقیم افکار کاربران با ديگران را فراهم کردند .در
دهه ،2000وبالگها به طور گستردهاي مورد استفاده قرار ميگرفتند .تويیتر و فیسبوک،
شبکههاي اجتماعي تکامليافته بعدي هستند .اين پلتفرمهاي مبتني بر شبکه ،راهي سريع و مستقیم
براي تبادل اطالعات و ايدههاي کاربران با سايرين ايجاد کردند .اين نوع از شبکهها در اواخر
دهه  ،2000مجبوبیت زيادي يافتند ،زيرا عرصه گستردهاي براي تبادل آزادانه ايدهها در مورد
شرکتها و محصوالتشان فراهم آوردند .اين پلتفرمهاي تعاملي ،مشارکت چندگانه شرکت و
ذينفعانشان را با ايجاد امکان تبادالت شرکت-کاربر ،کاربر-شرکت ،کاربر-کاربر میسر
ساختند (لي ،هوتان و شو.)2015 ،
دادههای بزرگ
همانطور که در ابتدا ذکرشد ،شبکههاي اجتماعي ،يک پلتفرم هستندکه کاربران را قادر
ميسازند تا محتواهاي تحت وب را ايجاد و با يکديگر مبادله کنند .در واقع شبکههاي اجتماعي،
يک منبع براي دادههاي بزرگ به شمار ميآيند .در سالهاي اخیر ،دادههاي بزرگ به طور
گستردهاي مورد توجه قرار گرفتند .اصطالح "دادههاي بزرگ " براي توصیف و تعريف
دادههايي که در عصر انفجار اطالعات تولید ميشوند ،بهکار ميرود .در حوزهي تجارت و
اقتصاد ،منظور از دادههاي بزرگ ،دادههاي خامي است که مبنايي براي تصمیمگیري هستند .با
وجود تاکید زياد بر اين موضوع در سالهاي اخیر ،تعريف يکپارچهاي از دادههاي بزرگ وجود
ندارد (کي و شي.)2014 ،
دادههاي بزرگ ،داراييهاي اطالعاتي متنوع و با حجم زيادي هستند که بهمنظور بهبود
تصمیمگیري و بهینه ساختن فرآيندها پردازش ميشوند (بیر و الني .)2012 ،دادههاي بزرگ را
ميتوان ،مجموعه گستردهاي از دادههايي درنظرگرفت که به علت اندازه و پیچیدگيشان
نميتوان آنها را با استفاده از ابزارهاي مديريتي سنتي پردازش نمود (هالوي و موئد .)2012 ،به
طور خاص ،دادههاي بزرگ ،مجموعهي عظیمي از دادههاي مربوط به رفتار افراد و جامعه
ميباشد .اين دادهها به علت پیچیدگيشان ،بايد پردازش محاسباتي شوند .در حوزه بازار سرمايه،
از شبکههاي اجتماعي به منظور آشکارکردن عمیقتر ديدگاهها ،رويدادها و ارتباط بین جامعه و
بازار سرمايه ،استفاده ميگردد .دادههاي بزرگ ايجاد شده در شبکههاي اجتماعي ،تنها منبع
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اطالعاتي در بازار سرمايه نیستند .مقاالتي نیز ،به دادههاي بدست آمده از موتور جستجوي گوگل
اشاره ميکنند .گوگل ،دادههايي درباره حجم و میزان جستجو براي يک عبارت خاص را تحت
عنوان" ،شاخص حجم جستجو " 3در اختیار عموم قرار ميدهد .دامنه اين شاخص از صفرتا
 1000است .صفر نشاندهنده حجم پايین جستجو براي يک عبارت مشخص و  1000باالترين
حجم جستجو در مقايسه با ديگر جستجوها را در يک دوره زماني مشخص نشان ميدهد .اين
شاخص از ماه ژانويه  2004به صورت هفتگي و ماهانه در دسترس است .اين شاخص را ميتوان
براساس چندضابطه مثل منطقه جغرافیايي ،زمان و يا جستجوهاي استاندارد در مقابل جستجوي
خبري ،به دست آورد (بوکوينا .)2016 ،در اين پژوهش ،اين شاخص را نیز ميتوان در زمره
دادههاي بزرگ درنظرگرفت ،زيرا میزان عالقه جامعه در باب موضوعات جستجوشده را نشان
ميدهد .از نظر فني ،موتور جستجوي گوگل ،يک شبکه اجتماعي مثل فیسبوک و تويیتر نیست ،
اما از منظر عملي ،موتور جستجوي گوگل در اين پژوهش ،مانند اين شبکههاي اجتماعي،
دادههايي را درباره رفتار جامعه فراهم ميآورد.
حوزه مالي ،اولین حوزهاي نیست که مفهوم دادههاي بزرگ ايجاد شده در شبکههاي اجتماعي
را به کار ميگیرد .اين دادهها قبال به طور گستردهاي در مطالعه رويدادهاي اجتماعي مثل
پیشبیني انتخابات سیاسي (يو و همکاران )2008 ،و پیشبیني بالياي طبیعي (ساکاکي و
همکاران ،)2010 ،به کارگرفته شدهاند .در حوزه بازرگاني ،دادههاي بزرگ ايجادشده در
شبکههاي اجتماعي ،به عنوان شاخص اولیه براي بازاريابي بهکار ميروند؛ بااستفاده از آنها
میتوان فروش فیلمها و کتابها را پیشبیني کرد (گروهل و همکاران .)2005 ،چويي و واريان
( ،)2012فروش اتومبیل ،نرخ بیکاري ،مقاصد سفر و رضايت مصرفکننده را براساس دادههاي
بدست آمده از موتور جستجوي گوگل ،پیشبیني کردند .شبکههاي اجتماعي در تعیین
استراتژيهاي بازاريابي شرکت نیز مهم هستند (جانسون و همکاران .)2009 ،در ادامه کاربرد
اين دادهها در حوزه مالي ،بیان ميشود.
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ارتباط شبکههای اجتماعی و بازار سرمایه
شبکههای اجتماعی و مالی رفتاری

دادههاي بزرگ ايجاد شده در شبکههاي اجتماعي ،روابط متقابل افراد و يا به طور دقیقتر ،
رفتار پیچیدهي يک جامعه را منعکس ميکنند .رفتار جامعه و ارتباط آن با بازار سرمايه ،حوزهي
گستردهاي در مالي رفتاري است .مالي رفتاري ،مفهوم بازارهاي کارا را مورد چالش قرار ميدهد
و عواملي مثل ،حالت اجتماعي ،احساسات و عقايد سرمايهگذار و عوامل روانشناختي را علت
نوسان بازار و ناهنجاريهاي آن ميداند (نوف سینگر2005 ،؛ بیکر و وارگلر2007 ،؛ فنزل و
پلزمن؛  .)2012فرض ديگر در مالي رفتاري ،عقالنیت محدود سرمايهگذاران است .در واقع
پیشبیني وجود سرمايهگذاران غیرمنطقي ،به ويژه سرمايهگذاران خرد ،با پیشرفتهاي
تکنولوژيکي و تعداد روبه افزايش پلتفرمهاي مبادله ،امکان پذير است .وجود اين پايگاههاي
مالي ،دو تفسیر ميتواند داشته باشد (بوکوينا.)2016 ،
تفسیر اول :تقاضاي اطالعات
منظور از تقاضاي اطالعات ،تقاضاي اطالعاتي سرمايهگذاران است که اصطالحا آن را "توجه
سرمايهگذار"4مينامند .به طور خاص ،سرمايهگذاران خرد ،از اجتماعات شبکههاي اجتماعي و
يا موتورهاي جستجو به عنوان منبع اطالعاتي در دسترس ،در حوزه بازار سرمايه استفاده ميکنند،
زيرا اين گروه از سرمايهگذاران ،داراي منابع و دسترسي محدود به پايگاههاي دادهي حرفهاي
ميباشند .دا وهمکاران ( )2011و دينگ و هو ( ،)2015اين موضوع را در پژوهشهاي خود در
حوزه موتور جستجوي گوگل ،ذکر کردند .همچنین اسپرنگر و همکارانش ( ،)2014در
پژوهشي به تقاضاي اطالعات اشاره و شبکههاي اجتماعي مثل تويیتر را بهعنوان يک منبع
اطالعاتي جايگزين براي سرمايهگذاران خرد ،پیشنهاد کردند .اجتماع سرمايهگذاران در
شبکههاي اجتماعي ،امکان بحث و گفتگو درمورد اوراق بهادار ،بازار و زيرساختهاي آن را
به سرمايهگذاران خرد ميدهد .در شکل  ،1سازوکار اين انتقال اطالعات نشان داده شده است.
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شبکه هاي
اجتماعي

بازار سرمايه
سرمايه گذار خرد

تحقیق و بررسي
قیمت سهام يا
شاخص
شکل ( :)1سازوکار انتقال – تقاضای اطالعات

سازوکار انتقال ،از بازار سرمايه و سرمايهگذارن خرد که جزيي از آن هستند ،شروع ميشود.
سرمايهگذاران خرد به علت محدوديت منابع ،از شبکههاي اجتماعي و موتورهاي جستجو
بهعنوان منبع اصلي اطالعات استفاده ميکنند ،اما از آنجا که شبکههاي اجتماعي ،تنها منبع
اطالعاتي نیستند ،در شکل  ،1با خط چین به بازار سرمايه متصل شده است .به عالوه بازار سرمايه
مجموعهاي از سرمايهگذاران شامل سرمايهگذاران خرد است که قیمت سهام و شاخص را تعیین
ميکنند .تحقیق و بررسي در اين حوزه ،به منظور درک بهتر رفتار سرمايهگذاران ،با استفاده از
دادههاي شبکههاي اجتماعي و بازار سرمايه انجام ميگیرد .در اين سازوکار ،بخشهاي مهم به
شکل دايره و تحقیق و بررسي که جزو اصلي آن نیستند ،به شکل مستطیل رسم شدهاند.
تفسیر دوم :احساسات جامعه
دومین تفسیر براساس عکسالعمل جامعه به اطالعات موجود است .شبکههاي اجتماعي امکان
ايجاد ،تبادل و پاسخ به اطالعات موجود را فراهم کردهاند .اين عکسالعملها يک منبع
ارزشمندي از دادههاي مربوط به عقايد ،حاالت اجتماعي و احساساتي است که کاربران
شبکههاي اجتماعي ،انتقال ميدهند .کاربران شامل افراد عادي هستند که نظراتشان ،حاالت و
عواطف و احساساتشان را در مورد اطالعات ،تبادل ميکنند .بهعنوان مثال ،افراد در صفحه
فیسبوک شرکتها ،نظراتشان درمورد شرکت را بیان ميکنند .در ادبیات مالي ،اطالعاتي مثل،
ايدهها ،حاالت و عواطف با واژهي "احساسات "5توصیف ميشوند .احساسات ،مجموعهاي از
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اطالعات هستند که مربوط به زيرساختهاي شرکت نیستند .تحقیقات زيادي (بیکر و وارگلر،
2007؛ باربر واودن )2011 ،نشان دادند گروههايي از سرمايهگذاران که کمتر منطقي هستند ،با
احتمال بیشتري براساس احساسات عمل ميکنند .در تحقیقاتي که در مورد دادههاي تويیتر و
فیسبوک نیز انجام پذيرفته ،اين موضوع مورد تايید واقع شده است (بولن وهمکاران2011 ،؛
سیگانوس و همکاران .)2014 ،شکل  ،2اين روش انتقال را نشان ميدهد.

شبکه هاي
اجتماعي

جامعه
سرمايه گذار خرد

بازار سرمايه
سرمايه گذار خرد

تحقیق و بررسي

قیمت سهام يا
شاخص
شکل ( :)2سازوکار انتقال – احساسات و عقاید جامعه

در ابتدا ،جامعه و سرمايهگذاران خرد به عنوان بخشي از جامعه نشان داده شدهاند .در جامعه
براساس بسیاري از عوامل که نميتوان آنها را بهطور دقیق پیشبیني کرد ،احساسات و عقايد
شکل ميگیرد .سرمايهگذاران خرد بهعنوان بخشي از جامعه ،حداقل گروهي هستند که
تحتتاثیر احساسات هستند .اگرچه آنها از زيرساختها نیز آگاه هستند ،اما احساسات
(پارازيت) نیز ميتواند يکي از عوامل تصمیمساز باشد .به همین خاطر ،اين ارتباط با خط چین
نشان داده شده است .خط چین نشاندهنده اين است که بخشي از واکنش احساسات جامعه در
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شبکههاي اجتماعي نمود دارد .بخش بعدي اين سازوکار ،بازار سرمايه است که سرمايهگذاران
خرد بخشي از آن محسوب ميشوند و تحت تاثیر احساسات هستند .مجموع مبادالت
سرمايه گذاران نهادي و خرد در قیمت سهام منعکس است و اگر سرمايهگذاران خرد تحتتاثیر
احساسات باشند ،قیمت سهام نیز ميتواند منعکس کننده آن باشد.
درک اين نکته ضروري است که شبکههاي اجتماعي يک ابزار براي دريافت دادههاي مربوط
به رفتار جامعه هستند .وجود سرمايهگذارن خرد و تاثیر آنها بر بازار سرمايه غیر قابل انکار است.
بهعالوه ،زماني که ارتباط جامعه و بازار سرمايه توصیف ميشود ،الزم است که درک درستي
از منطق دادههاي بزرگ ايجاد شده در شبکههاي اجتماعي ،وجود داشته باشد .تقاضاي اطالعات
را ميتوان با بررسي میزان جستجوي تابلوي سهام در موتورهاي جستجو مثل گوگل ،دريافت.
در مقابل با بررسي شبکههاي اجتماعي مثل فیسبوک و تويیتر ،ميتوان ارزش اطالعات کیفي و
اثر آنها بر قیمت سهام و بازار سرمايه را درک کرد.
شبکههای اجتماعی و گزارشگری مالی

در دهه گذشته ،فناوري اطالعات ،چشمانداز افشا و روشهاي شرکتها درمخابره اطالعات
مهم را تغییر داده است .شرکتها و نیز قانونگذاران ،شبکههاي اجتماعي را به عنوان کانال
افشاي مهمي براي اطالعات در نظرگرفتند .در آوريل  ،2013کمسیون بورس و اوراق بهادار ،با
انتشار راهنمايي براي رعايت الزامات افشاي منصفانه ،باعث بهبود تبادل اطالعات از طريق
شبکههاي اجتماعي شد (لي ،هوتان و شو .)2015 ،هدف گزارشگري مالي ،کمک به سهامداران
و ساير ذينفعان است تا با کاهش عدم تقارن اطالعاتي بین افراد درون سازماني و برون سازماني،
تصمیمات سودمندي را اتخاذ کنند .شبکههاي اجتماعي اين مهم را از طريق انتقال به موقع
اطالعات شرکت برآورده ميسازند .به موقع بودن اطالعات يکي از ويژيگيهاي کیفي
اطالعات است که باعث افزايش کارايي بازار سرمايه ميگردد (اويار و بويار .)2015 ،در مقايسه
با ابزارهاي سنتي افشا ،شبکه هاي اجتماعي امکان دسترسي مستقیم و سريع به شبکه بزرگي از
ذينفعان را براي شرکت میسر ميسازند .دنبالکنندگان حساب کاربري شرکت در شبکههاي
اجتماعي ،پیوسته اخبار شرکت را دريافت ميکنند .همچنین آنها ممکن است ،اين اخبار را به
سرعت با دوستان و سايرين تبادل کنند .بنابراين ،جريان پیوستهاي از انتقال اطالعات شرکت
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بهوجود ميآيد (لي ،هوتان و شو .)2015 ،به واسطه استفاده از شبکههاي اجتماعي ،شرکتها
ميتوانند با حذف واسطههاي انتقال اطالعات ،پیام موردنظر خود را به طور مستقیم به شبکه
گستردهاي از کاربران مخابره کنند .درکنار افشاي اطالعات براي عموم ،شبکههاي ارتباطي
خصوصي شرکتها نیز ميتواند پايه گذار ارتباطات موثر بین پرسنل و سرمايهگذاران شود .براي
مثال ،از طريق اين شبکهها ،اطالعاتي مثل اطالعیههاي مجامع عمومي ،تقسیم سود ،خالصه نتايج
مالي و تقويم سرمايهگذاران تبادل ميشوند .به عالوه شبکههاي اجتماعي را ميتوان براي
افشائیات مرتبط با مسئولیت اجتماعي شرکتها استفاده کرد و اين امکان براي شرکتها مهیا
است تا اختصاص اموال خود در جهت منافع عمومي را از طريق اطالعرساني فعالیتهاي
فرهنگي ،ورزشي ،آموزش و هنر به جامعه نشان دهند (اويار و بويار.)2015 ،
رشد شبکههاي اجتماعي و اثر آن بر گزارشگري مالي ،فرصتها و چالشهايي را براي مديران
اجرايي و تیمهاي تبادل اطالعات شرکتها بهوجود آورده است .اين رويداد ،مستلزم تعیین زمان
طراحي ،پیادهسازي و ارزيابي شبکهها و برقراري ارتباط با سرمايهگذاران از اين طريق ،توسط
مديران اجرايي است .قبل از اين تبادل اطالعات ،مديران شرکت بايد استراتژي را براي بررسي
روابط با سرمايهگذاران و تشکیل تیم ارتباطي در شرکت ،تنظیم نمايند .تیم ارتباطي بايد همزمان
نیازهاي تحلیلگران و سرمايهگذاران را درنظر بگیرد .همچنین ،داشتن مشاور قانوني ،براي
اطمینان از رعايت مجموعه الزامات افشاي منصفانه کمسیون بورس و اوراق بهادار ،الزم است.
همچنین الزم است که کارکنان ،آموزش الزم را در اين زمینه ديده باشند (الکساندر و جنتري،
 .)2014نقشه راه براي اطالعرساني به سرمايهگذاران ،از طريق شبکههاي اجتماعي ،ميتواند
شامل مسیرهاي زير باشد؛ اول بايد ديد که آيا شرکت خواهان استفاده از آن براي افشائیات خود
هست يا خیر ،پس از آنکه شرکت تصمیم به استفاده از شبکههاي اجتماعي ميگیرد ،بايد تعیین
کند که کدام شبکه اجتماعي را انتخاب ميکند .سپس اقدام به ساخت حساب کاربري شرکت
بهطور مجزا مينمايد .همچنین ،ماهیت اطالعاتي که ميتوان افشا کرد ،را بايد درنظر گرفت.
شرکت بايد پس از طي اين روند ،شبکهاجتماعي مورد استفاده خود را به سرمايهگذاران اعالم
کند .مشابه ديگر رويههاي افشا و گزارشگري ،شرکت در بهکارگیري شبکههاي اجتماعي بايد
رويه و سیاست خود را مشخص نمايد .همچنین کنترل و رويههاي دسترسي و استفاده از حساب
کاربري شرکت بايد تنظیم گردد .از حساب کاربري در شبکههاي اجتماعي نبايد به صورت
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تصادفي و مقطعي استفاده کرد ،بلکه بايد براساس يک استاندارد مشخص استفاده گردد و از
شاخصهاي مرتبط با آن مثل تعداد دنبال کنندگان ،پیامهاي تبادل شده و ...در تصمیمات
استراتژيک بهره برد (اويار و بويار .)2015 ،بنابراين استفاده از شبکههاي اجتماعي محدود به
بازگشايي يک حساب کاربري نیست ،بلکه ارزيابي پیامها و بازخوردهاي سهامداران و ساير
ذينفعان براي رشد عملیات واحد تجاري ضروري است .شبکههاي اجتماعي فرصت
هیجانانگیزي را براي ارتباط مستقیم با سرمايهگذاران و ديگر ذينفعان را فراهم ميآورد .مزيت
آنها ،افزايش شفافیت و دسترسي به اطالعات ،از بین بردن موانع زماني و مکاني ،فراهمآوردن
اطالعات حسابداري در زمان واقعي و ...است و اعتبار و ارزش بازار شرکت را در پي دارد
(الکساندر و جنتري.)2014 ،
مروری بر تحقیقات انجام شده
هدف اين بخش ،بیان يافتههاي تجربي درباره ارتباط بین رفتار جامعه (که براساس شبکههاي
اجتماعي رهگیري ميگردد) و بازار سرمايه است.
بولن و همکاران ( ،)2011در پژوهشي با عنوان "پیش بیني بازار سرمايه از طريق حالت تويیتر"
به بررسي اين ارتباط پرداختند .آنها از تويیتر بهعنوان حالت جامعه استفاده کردند و ارتباط
احساسات استخراج شده از  10میلیون پیام که توسط  2/7میلیون کاربر ارسال شده بود را با
شاخص میانگین صنعت داو جونز مورد بررسي قراردادند .با دستهبندي حاالت جامعه به  6بعد،
دريافتند که بعد "آرامش" بهطور عمدهاي پیشبیني شاخص میانگین صنعت داوجونز را بهبود
ميبخشد.
مائو و همکاران ( ،)2011با تعريف دو شاخص احساسات تويیتري سرمايهگذاران (نرخ
پیامهاي خشن) و نرخ تويیتهاي مربوط به اصالحات مالي ،به مدلسازي احساسات عمومي و
فردي پرداختند .نتايج آنها بیانگر اين بود که هر دو شاخص ،پیشبینيکنندههاي مهمي براي
بازده روزانه بازار هستند.
کارابوالت ( ،)2013در پژوهش خود از شاخص خالص شادي ملي 6که توسط فیسبوک ارائه
ميشود ،بهعنوان شاخصي از احساسات سرمايهگذاران استفاده ميکند .نتايج يافتههاي او نشان
ميدهد که براساس اين شاخص ميتوان تغییرات بازدههاي روزانه و حجم معامالت بازار آمريکا
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را پیشبیني کرد .او نشان داد که نتايج تحقیق ،سازگار با مدل معامله گران پارازيتي است ،زيرا
اثر مثبت احساسات طي  2هفته ،معکوس ميگردد.
سیگانوس و همکاران ( ،)2014با بررسي  20بازار ،براساس دادههاي شاخص خالص شادي
ملي ،شواهدي را مبني بر رابطه بین احساسات روزانه و مبادالت فراهم آوردند .نتايج آنها نشان
از رابطه مثبت بازده بازار سرمايه و احساسات دارد .اين رابطه درصورتي که تعداد سرمايهگذاران
خرد بیشتر باشد و محدوديت آربیتراژ وجود داشته باشد ،قويتر خواهد بود.
اسپرنگر و همکاران ( ،)2014اخبار خوب و بد را در نمونهاي از  400000پیام مرتبط با سهام
در تويیتر شناسايي کردند و واکنش بازار به اخبار را درنظر گرفتند .يافتههاي آنان رفتار مختلف
بازار را در هر رويداد شرکت نشان داد .در دسته بندي پیامها ،پیامهايي مثل "ادغام و تحصیل"
و "سود" باعث تغییر در قیمت سهام ميشد .در مقابل پیامهايي مثل "سرمايهگذاري مشترک"
و يا "توسعه" به ندرت قیمت را تغییر ميدادند .همچنین نتايج حاصل از اين پژوهش نشان دادند
که اخبار مثبت معموال زودتر از اعالمیه رسمي آن خبر باعث تغییر قیمت ميشدند .در حالیکه
اخبار منفي ،کمتر انتشار مييابد و تعجبآورتر است.
بوکوينا ( ،)2015اثر احساسات را در نمونه اي از شرکتهاي آمريکايي بررسي ميکند .او از
دادههاي صفحه فیسبوک شرکتها استفاده کرد .يافتههاي اين تحقیق نشان ميدهد که
احساسات با بازده سهام رابطه مثبتي دارند .اين رابطه در مورد احساسات منفي در مقايسه با
احساسات مثبت ،برجستهتر است .يافتههاي او سازگار با تئوري زيانگريزي 7است.
اويار و بويار ( ،)2015با بررسي اثر شبکههاي اجتماعي بر گزارشگري شرکتها ،به میزان
استفاده شرکتهاي پذيرفته شده در بورس استامبول از شبکههاي اجتماعي پرداختند .يافتههاي
آنان حاکي از اينست که اگرچه برخي شرکتها از شبکههاي اجتماعي براي افشائیات خود
استفاده ميکنند ،اما اين سطح از استفاده ،راضي کننده نیست و الزم است که اهمیت شبکههاي
اجتماعي براي مديران و هیات مديره شرکتها روشن گردد و براي ارتباطات موثر با ذينفعان،
اين سیاست بايد به طور جدي پیگیري شود.
بینگ و همکاران ( ،)2017در پژوهش خود به بررسي دادههاي تويیتر به منظور تحلیل
احساسات و سپس پیشبیني تغییرات سهام يک شرکت خاص پرداختند .با جمعآوري 200
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میلیون پیام تويیتري درباره  30شرکت بورس نیويورک و استخراج الگوريتم و طبقهبندي
احساسات ،دريافتند که با احتمال 70درصد حرکت قیمت سهام بسیاري از شرکتها قابل
پیشبیني است.
چالشها و مقاالت آتی
استفاده از دادههاي بزرگ ايجاد شده در شبکههاي اجتماعي در حوزه مالي و بازار سرمايه در
ابتداي راه است .در اين بخش به دو چالش موجود ،شامل چالشهاي روانشناختي ناشي از
پردازش دادههاي بزرگ و چالش نظري مرتبط با نیازهاي مطالعاتي آينده ،اشاره ميشود.
چالشهای روششناختی
امروزه در بسیاري از پژوهشها از دادههاي در دسترس عموم و استاندارد شده استفاده
ميگردد .دادههاي به دست آمده از موتور جستجوي گوگل و حتي شاخص خالص شادي ملي
فیسبوک را ميتوان از اين دست دادهها دانست .در چنین حالتي ،نیازي به تحلیل احساسات
نیست .مزيت دادههاي استانداردشده ،امکان مقايسه نتايج حاصل از آنها در مطالعات مختلف
و سنجش قوت آنها است .در مقابل ضعف چنین دادههايي ،ناديده گرفتن ويژگيهاي کیفي
است .احساسات ماهیتي کیفي دارند .بنابراين استفاده از دادههاي کیفي مثل کامنتهاي فیسبوک
و يا پیامهاي تويیتر ،از طريق دادهکاوي ،ميتواند درک عمیقتري از جامعه را ايجاد نمايد .از
طرفي ،يافتههاي نهايي ،براساس مجموعهاي مشخص و منحصربهفرد و با ابزارهاي پیگیري
احساسات ميباشند (مائو و همکاران .)2011 ،همچنین انتخاب درست دادههاي کیفي دشوار
است (اسپرنگر و همکاران .)2014 ،با توجه به اين مسئله ،يکي از فرصتهاي مقاالت آتي،
بهکارگیري چندين منبع احساسات براي توصیف رويدادهاي مالي و اقتصادي و موازنه بین
استفاده از دادههاي استاندارد و دادههاي کیفي است.
چالش نظری
تحقیقات صورتگرفته در حوزه دادههاي بزرگ ايجاد شده در شبکههاي اجتماعي و بازار
سرمايه ،ممکن است بهعلت تفاوتهاي اجتماعي و فرهنگي ،قابل تعمیم به تمام کشورها نباشد
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(سعیم و رحمان .)2015 ،به عالوه در مقاالت آتي ميتوان ،بهجاي تمرکز بر قیمت يک سهام
و يا شاخص بازار ،ميتوان به شکلدهي پرتفوي سهام و تصمیمات مربوط به آن پرداخت.
نتیجه گیری
شبکههاي اجتماعي ،پايگاههاي داده بزرگي هستند که رفتار جامعه را منعکس ميکنند و بر
هر جنبه از زندگي ما اثر گذاشتهاند .رفتار جامعه و ارتباط آن با بازار سرمايه ،حوزهي گستردهاي
در مالي رفتاري است و نقش شبکههاي اجتماعي در بازار سرمايه از دومنظر ،تقاضاي اطالعات
و احساسات جامعه قابل تفسیر است .از سوي ديگر ،گزارشگري مالي و افشاي اطالعات از طريق
شبکههاي اجتماعي با انتقال به موقع اطالعات شرکت ،باعث افزايش کارايي بازار سرمايه
ميگردد .بنابراين الزم است که توجه کافي به شبکههاي اجتماعي و آثار آن بر بازار سرمايه
مبذول گردد .پژوهشهاي زيادي در اين حوزه انجام شدهاست .اين پژوهشها در ابتداي راه
هستند و توجه به درک عمیقتر دادههاي بزرگ ايجادشده در شبکههاي اجتماعي ونقش آنها
در بازار سرمايه نیازمند عزم جدي پژوهشگران است.
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Social Network Site
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Big Data
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Investor Attention
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