
پایدار سازی شاخه نگارهای مالی به عنوان روشی برای اندازه گیری 

  تغییرات سیستمیک

 ) مطالعه ای در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران(

 

 چکیده

دندروگرام ها، اصلی ترین ابزار نگاره سازی در خوشه بندی های سلسله مراتبی هستند. بنابراین مقایسه ی 
خوشه بندی های متناظر با آن هاست.  در این پژوهش، مقایسه دندروگرام  دندورگرام ها، متضمن مقایسه

شاخص های محاسبه شده در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان شاخصی از تغییرات سیستمیک در نظر گرفته 
می شود. با در نظر گرفتن شاخص های مذکور، به عنوان ارکان سیستمیک  بورس و با  مقایسه خوشه بندی ها 
و نیز  محاسبه ی میزان همگرایی آن ها ،  میزان پایداری موقعیت  یا فاصله ی متریک  شاخص ها نسبت به 

 با ابزارهایی ماهانه در قلمرو زمانی پژوهش، یک دیگر، کمی سازی می شود. به همین منظور، دندروگرام های 
شباهت  و میزانمقایسه شده  ها، بیکر و ضریب همبستگی همسانی  چون نمودار تانگلگرام و شاخص های کمی

آن ها اندازه گیری شده اند. آن گاه داده های اولیه با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی، تبدیل و ضمن حذف 
مولفه هایی که اهمیت کمتری دارند، خوشه بندی ها و شباهت مجددا محاسبه شدند. از مقایسه شاخه نگار های 

 یزان ناپایداری سیستم در قلمرو پژوهش اندازه گیری شده است. پس از آن م  PCAپیش از تحلیل 

کلیدواژه ها: خوشه بندی سلسله مراتبی، دندروگرام )شاخه نگار(، تانگلگرام )همشاخه نگار(، 

 تحلیل مولفه های اصلی

 

 مقدمه -1

، تالش های بسیاری برای صورتبندی مفهوم تغییرات 8002-8002متعاقب بحران مالی سال 
مالی صورت پذیرفته است. ریسک سیستمیک ) و نه سیستماتیک( به احتمال رخدادهایی  سیستمیک

واکنش هایی در کل سیستم مالی شده و به دنبال خود زیان هایی را به -اشاره دارد که منجر به کنش
فعاالن این سیستم تحمیل می کنند.  کمی سازی میزان تغییرات سیستمیک از جمله مهمترین دغدغه 

تحلیل هریک از زیرسیستم های  ،. در این بین[82]یات مالی در سال های اخیر بوده استهای نظر



مالی مانند بورس اوراق بهادار یا ارزهای خارجی، بخشی از وضعیت کل سیستم را بازتاب می دهد. در 
این پژوهش با تمرکز بر بورس اوراق بهادار تهران، موقعیت متریک شاخص های محاسبه شده ی آن 

اب شده اند. شاخص ها محاسبه شده، اندیکاتورهای صنایع مختلف اند و به عنوان قلمرو مطالعه انتخ
ساله م دوری یا نزدیکی آن ها به یکدیگر، نمایانگر فعل و انفعاالت واقعی اقتصاد در آن صنایع است.

اصلی آن است که آیا در طی زمان، موقعیت متریک شاخص های بورس تهران نسبت به یکدیگر، ثابت 
گونه ای پایداری بر سیستم حاکم بوده است یا برعکس، تغییرات این سیستم، بر شکلی بوده و بنابراین 

اتبی سلسله مر از ناپایداری داللت دارد. بر این اساس، در بازه های مختلف زمانی، با انجام  خوشه بندی
ه روش بشاخص ها، دندروگرام های متناظر با آن ها تدوین و با یکدیگر مقایسه می شوند. این مقایسه 

های مختلفی صورت می پذیرد، که در قسمت روش شناسی مطالعه، تشریح شده اند.  در ادامه این 
نوشتار، ابتدا، ضمن تشریح مفهوم خوشه بندی سلسله مراتبی، برخی از کاربردهای متاخر آن در بازارهای 

ایج عددی حاصل مالی مرور می شود. سپس، روش های مقایسه دندروگرام ها  توضیح داده شده و نت
 از آن ها در بورس تهران، ارائه و تفسیر خواهد شد. 

 مرور ادبیات -2

در ادبیات داده کاوی، خوشه بندی سلسله مراتبی یا همان تحلیل سلسله مراتبی خوشه ها، روشی از 
ان مورد اشیاء یا اعی مشاهدات،خوشه بندی است که به دنبال پیداکردن سلسله مراتبی از خوشه هایی از

ظر است. نحوه جستجوی این خوشه از یکی از این دو منطق پیروی می کند.  در منطق پایین به باال ن
یا تجمعی، هر مشاهده ای در خوشه ای تک عضوی عضویت دارد. یعنی خوشه ای با حضور خودش. 

ت منجر ادر گام بعد، شبیه ترین خوشه ها، با یکدیگر ادغام می شوند، تا به خوشه هایی بزرگتر از مشاهد
. معیارهای گوناگونی برای این شباهت یابی وجود دارند. بنابراین سلسله مراتب خوشه ها، از [33]شود

بزرگ حاصل می شود. در منطق دوم، ابتدا همه مشاهدات در یک  طریق ترکیب خوشه های کوچک به
خوشه بزرگ قرار گرفته و با تجزیه آن خوشه، خوشه های کوچک تر اما همگن تر شکل می گیرند. 
سلسله مراتب خوشه ها در این روش، منطقی باال به پایین یا تجزیه ای دارد. هم ادغام ها ) در روش 

وش دوم( بر اساس الگوریتم های خاصی صورت می پذیرند که در داده اول( و هم تجزیه ها ) در ر
انتخاب معیاری بر می گردد که شباهت هر  .  نکته دیگر به[33،82]کاوی به آن ها پرداخته می شود

مشاهده با مشاهده ی دیگر را نشان می دهد. متریک های مختلفی برای اندازه گیری شباهت مشاهدات 
یا فاصله آن ها از یکدیگر وجود دارد که از جمله آن ها می توان فاصله اقلیدسی، فاصله منهتن و فاصله 

وش ر . در تقسیم یا ادغام خوشه منطق پیوند آن ها با یکدیگر نیز مهم است که[80]ماکسیمم اشاره کرد



های خاص خود را دارد. حاصل یک خوشه بندی سلسله مراتبی به صورت نگاره ای که دندروگرام یا 
 شاخه نگار نامیده می شود، نشان داده می شود.  

مالی، کاربردهای روز افزونی یافته است.  استفاده از خوشه بندی به عنوان رویکردی در تحلیل بازارهای
در این رویکرد، هر یک از سهم های موجود در بازارهای مالی به عنوان اشیاء یا مشاهداتی در نظر 
گرفته می شوند که می بایست ابتدا خوشه بندی شوند.  خوشه بندی سهام، ممکن است بر اساس بازده 

مختصات مالی مهم صورت پذیرد.  در بخش قابل توجهی از  آن ها، عوامل فاندامتنال متناظر و یا سایر
مطالعات، ابتدا شبکه ای از سهام تدوین می شود. منظور از شبکه، گرافی است که رئوس آن، سهم های 
منتخب و یال های آن، فاصله یا شباهت سهام از یکدیگر است. تحلیل این شبکه یا گراف، به روش 

ه خوشه بندی سلسله مراتبی یک از آن هاست. ویژگی های یک های گوناگونی امکان پذیر است ک
گراف، مانند معیارهای مرکزیت رئوس یا پیروی درجه رئوس از قانون توانی، استخراج و تحلیل درخت 

.  [31]کمینه پوشا و سایر تحلیل های کمی تحلیل شبکه در مطالعات متعدد مالی صورت گرفته است
. این شبکه [3]با همین منطق تجزیه و تحلیل شدند   DAX30در پژوهشی سهام موجود در شاخص 

البته در طول زمان پویایی های خود را دارد که  تغییر پذیری تاریخی آن ها، موضوع برخی از پژوهش 
ها بوده است. دینامیسم تغییرات سیستم سهام ، اطالعات مفیدی جهت پیش بینی آن ها در زمان ها 

 8002-8002. تغییرات سیستم سهام در مواقع بحران نظیر بحران مالی [33]بعدی را به دست می دهد
. به عنوان مثال در پژوهشی متاخر که در بورس برزیل [31]نیز در ذیل همین عنوان جای  می گیرد

تکوین شده و سپس تاثیرات  صورت گرفته است ابتدا شاخصی کمی برای حال وهوای فعاالن بازار
گراف سهام بورس مذکور از این شاخص کمی مطالعه شده است. شاخصی که حال و هوای فعاالن بازار 
را نشان بدهد از تحلیل متن ها و بسامد واژگان با بار معنایی مثبت و منفی استخراج می شود که روش 

. در مطالعه ای دیگر، که در بورس کازابالنکا، صورت [3]های تحلیل متن را به استخدام می گیرد 
گرفته است، سهام مختلف بر اساس نمای هرست خوشه بندی شده اند. نمای هرست که از سری زمانی 
بازده سهام محاسبه می شود، نشان دهنده تصادفی بودن قیمت یا رونددار بودن آن و به طور کلی 

ضعی که می تواند به فرضیه بازار کارا یا شکل بدیل آن، حافظه بلند مدت سری های زمانی است. مو
فرضیه بازار فراکتال، مربوط باشد. این مطالعه،  به چند روش، نمای هرست سهام منتخب محاسبه شده، 

. در برخی از مطالعات، چند بازار مالی به عنوان [32]و خوشه بندی بر اساس آن ها صورت می پذیرد
بازار مالی مختلف از کشورهای پراکنده  18ل در مطالعه ای، قلمرو پژوهش انتخاب شده اند. به عنوان مثا

 18انتخاب و خوشه بندی شده اند. در این تحقیق حاصل خوشه بندی ها و موقعیت جغرافیایی این 



فصل،  38کشور برای مدت  20شاخص از  23. در پژوهشی دیگر [2]شاخص تجزیه و تحلیل شده است 
انتخاب و میزان یکپارچگی یا عدم یکپارچگی آن ها به عنوان معیاری از روند جهانی شدن تحلیل شده 

. از [2]است. در این پژوهش نیز دندوگرام این شاخص ها به عنوان یکی از ابزارهای منتخب بوده است
خوشه بندی سلسله مراتبی به عنوان روشی در تکوین پرتفوی سهام نیز استفاده می شود. پس از تکوین 
خوشه ها، می توان پرتفوی های مرکزی و پرتفوی های پیرامونی را از یکدیگر تمیز داد. آنگاه، با 

هر یک از سهم ها استفاده از روش های بهینه سازی سبد سهام در هر یک از خوشه ها، وزن بهینه ی 
. عالوه [88]در سبد منتخب را تعیین کرد. مطالعه ای در بورس چین، با همین روش صورت گرفته است

و گراف نیز اهمیت دارد. پژوهش های مستقل اما  بر محاسبات عددی، شیوه نمایش خوشه بندی ها
ناکافی ای که نگاره سازی داده های مالی را دنبال کرده اند، روش های متعددی برای تدوین نگاره ها، 

یکرد های .  رو[83]فهم و تفسیر واقعیات مالی پیشنهاد و نقاط ضعف و قوت آن ها را بررسی کرده اند
مبتنی بر شبکه و ارتباط متقابل شاخص های مختلف در اندازه گیری و تحلیل ریسک سیستمیک نیز، 
پیگیری شده است. در پژوهشی ویژگی های توپولوژیک شبکه های مالی به عنوان شاخصی از ریسک 

. در این پژوهش نیز، پس از [83]سیستمیک مطرح و در بورس اروپایی استاکس محاسبه شده است
بندی ها، تغییرات انجام خوشه بندی سلسله مراتبی در زمان های مختلف، از مقایسه این خوشه 

پس از کمی کردن تغییرات سیستمی در که در قالب  .شده استسیستمیک بورس تهران، محاسبه 
ضریب همبستگی شاخه نگارها، بیان شده است، استفاده از روش تجزیه مولفه های اصلی به عنوان  

اصلی است، روشی جهت پیراستن بازده ها و رسیدن به داده هایی که حاصل بازسازی مولفه های 
پیگیری شده است. این روش از تحلیل در پژوهش های پیشین مالی کاربرد های فراوانی داشته است. 

جهت  پویایی ها و تعامالت بین شاخص های بورس های   PCAبه عنوان مثال در پژوهشی از 
اتریس از این روش اخیرا در تحلیل م .[81]پرداخته شده است 8038تا  3992گوناگون در فاصله سالها 

.  پس از بحران مالی [32]کواریانس حاصل از داده های با بسامد باال نیز استفاده شده است-واریانس
در چند پژهش دیگر از این روش برای اندازه گیری ریسک سیستمیک در نهاد مالی و  8032-8032

ل قلمرو های تحقیق شام در بخش بعدی، به روش  [30،32،39]ک های چین استفاده شده است.بان
رداخته پپژوهش، خوشه بندی سلسله مراتبی، روش مقایسه دندروگرام ها و نیز روش مولفه های اصلی، 

 می شود.

 

 



 روش تحقیق -3

 قلمرو تحقیق و داده

روز کاری از سایت بورس اوراق  823شاخص بورس اوراق بهادار تهران در  83داده های روزانه ی 

در روز   𝑖مقدار شاخص  𝑃𝑖(𝑡)اگردریافت شدند.  01/03/3392تا  01/03/3393بهادار تهران از تاریخ 

𝑡   و𝑃𝑖(𝑡 − 𝑡مقدار آن در پایان روز   (1 − را نشان دهد، آنگاه لگاریتم بازده شاخص در یک   1

 با استفاده ازرابطه زیر به دست می آید:  𝑡∆فاصله زمانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و پژوهش. رفتار شاخص کل در قلمر(3)نمودار 

𝑅𝑖(𝑡) = ln
𝑃𝑖(𝑡)

𝑃𝑖(𝑡−1)
(3رابطه )    

 ( تغییر داشته است.3در بازه زمانی انتخاب شده شاخص کل بورس اوراق بهادار به صورت نمودار )

آغاز و در انتهای قلمرو زمانی پژوهش به  2222در این نمودار مشخص است که شاخص کل از عدد 
شاخص، روند کلی و نقاط قله و دره ی آن در نمودار مشخص است.  در  رفتار می رسد. عالوه بر 9328

( نشان داده شده 8شاخص نیز محاسبه شده است که در نمودار ) 83همین بازه، ماتریس همبستگی 



است.  عناصر قطر اصلی ماتریس همبستگی که اساس، ماتریس فاصله ی شاخص ها از یکدیگر است، 
 ضریب همبستگی آن ها را نشان می دهد.  یک و سایر عناصر میزان

. محاسبه ماتریس [32]بخش عمده ای از شبکه های مالی بر اساس همبستگی بازده ها به دست می آید

همبستگی اولین گام در تدوین شبکه سهام و به طور کلی خوشه بندی های مبتنی بر همبستگی است. 

 در این پژوهش از همبستگی پیرسون برای به دست آوردن ماتریس همبستگی استفاده شده است. 

𝜌𝑖𝑗 =
〈𝑌𝑖𝑌𝑗〉−〈𝑌𝑖〉〈𝑌𝑗〉

√(〈𝑌𝑖
2〉−〈𝑌𝑖〉2)(〈𝑌𝑗

2〉−〈𝑌𝑗〉2)

  (8رابطه ) 

…〉نمادهای عددی از سهم ها هستند و   𝑗و   𝑖که در آن   نشان دهنده متوسط آماری در طول  〈

+ را داشته باشد که در آن به 3تا  -3می تواند از بازه  𝜌𝑖𝑗دوره مورد مطالعه است. ضریب همبستگی 
+ یعنی دو قیمت 3قیمت سهام همبستگی کامال مخالف هم دارند و  بدین معناست که دو -3ترتیب 

𝜌𝑖𝑗سهام کامالً همبسته هستند. زمانی که  = باشد، آنگاه قیمت های دو سهم غیر همبسته هستند.  0

𝑁ماتریس ضریب همبستگی، یک ماتریس متقارن  × 𝑁  با𝜌𝑖𝑖 =  .  [33،33]در قطر اصلی است 1

 

 (.همبستگی شاخص ها8نمودار)



 پس از محاسبه همبستگی، با استفاده از تبدیل زیر، همبستگی را به متریک فاصله تبدیل می کنند. 

𝑑(𝑖, 𝑗) = √2(1 − 𝜌𝑖𝑗) (3رابطه)  

بر اساس  این متریک، بیشترین فاصله بین دو سهم، زمانی رخ می دهد که همبستگی بازده 

+  اتفاق می افتد. استفاده از این متریک به عنوان 3کمترین فاصله، در همبستگی کامل    -3آن ها، 

ه پذیر نامساوی مثلثی،  توجیمبنایی برای خوشه بندی  به دلیل خواص ریاضی ای چون متقارن بودن و 

ارائه کرد، استفاده  جو اچ. وارد. در گام بعد، ماتریس فاصله ها، به عنوان ورودی روشی که [3،2]است

می شود. بر اساس روش وارد، تابع هدف، کمینه سازی مجموع واریانس های درون خوشه ای است.  

ر است. در خوشه بندی، هر یک از خوشه ها، واریانسی درون خوشه ای دارند که در حالت ایده آل، صف

واریانس درون خوشه ای کمتر، نشان دهنده همگنی بیشتر مشاهداتی است که در یک خوشه، جای 

گرفته اند. در این روش، در هر مرحله خوشه هایی با یکدیگر ادغام می شوند که ترکیب آن ها، کمترین 

 بارت دیگر، همگنمیزان افزایش در مجموع واریانس های درون خوشه ای را به دنبال داشته باشد. به ع

ها  تا حد ممکن با یکدیگر ادغام و خوشه های بزرگتر و النهایه، سلسله مراتبی از خوشه  ترین خوشه

از جمله الگوریتم های پایین به باال در خوشه بندی سلسله  واردها شکل می گیرد. بنابراین، روش 

. در گام بعد، خوشه بندی حاصل از روش وارد، به صورت دندروگرام نمایش داده می [1]مراتبی است

شود. پیش از نمایش خوشه ها، می توان تعداد خوشه ها را تعیین کرد. تعیین تعداد بهینه خوشه ها به 

روش های گوناگونی از جمله روش البو، روش میانگین سیلووت و روش آماره شکاف است. در این 



. بر اساس داده های [30]معرفی شد، استفاده شده است 8003ز روش آماره شکاف که در سال پژوهش ا

 خوشه، بهینه است. 3قلمرو این پژوهش، مقدار آماره شکاف محاسبه شده، در تعداد 

 

 

 

 

               (. مقدار بهینه تعداد خوشه ها بر اساس آماره شکاف3نمودار)

اصلی ترین ابزار نگاره سازی در خوشه بندی های سلسله مراتبی، دندروگرام یا شاخه نگار است. 

ارائه ی شاخه نگار به تعداد، خوشه ها و سلسله مراتب آن ها و نیز موقعیت سهم ها از یکدیگر توجه  در

 شده است. 



 PCA( شاخه نگار شاخص ها پیش از انجام 2نمودار)

قندی، سرمایه گذاری، چند رشته ای، شیمیایی فراورده بر اساس این خوشه بندی، شاخص های 

در خوشه دوم، و سایر و حمل ونقل،  در خوشه اول، بانک ها و مالی  های نفتی، کانه فلز و فلزات

شاخص ها در خوشه سوم جای گرفته اند. موقعیت متریک هر یک از شاخص ها نسبت به یکدیگر در 

نمودار نشان داده شده است. طبیعی است که با تغییر قلمرو زمانی، خوشه بندی های متفاوتی بروز پیدا 

ال اگر قلمرو زمانی این پژوهش، به دو دوره شش ماه تقسیم شده و در هر بازه می کند. به عنوان مث

پس از خوشه بندی، شاخه نگار مربوطه تدوین شوند، می توان میزان تغییرات این دو دوره را تعیین 

در نمودار مشخص است که ترکیب خوشه ها در دو بازه ی مورد نظر، تا حدودی متفاوت اند و  کرد. 

 خص ها، نسبت به یکدیگر، شاهد تغییراتی بوده است. موقعیت شا



 هه(. شاخه نگارهای شش ما1نمودار ) 

تغییرات شاخه نگارها در طول زمان می تواند نشان دهنده تغییرات سیستم باشد. مساله اصلی 

این پژوهش، مقایسه شاخه نگارها به دو روش است: تدوین همشاخه نگار ها و محاسبه شاخص های 

ی که برای مقایسه ی شاخه نگار ها. نتیجه چنین مقایسه ای، رسیدن به پاسخ این پرسش است کمی ا

که آیا شاخه نگارها که نشان دهنده موقعیت متریک شاخص های گوناگون بورس اوراق بهادار تهران 

ا برعکس یهستند، در طول زمان تغییر کرده و بنابراین داللت بر گونه ای ناپایداری در سیستم را دارند؟ 

شاخه نگارهای مذکور در طول زمان، پایدار بوده و تغییرات چشم گیری نداشته اند. برای  پاسخ به این 

انی همسهمبستگی ضریب  و پرسش ها در ادامه کار، ابتدا مفهوم همشاخه نگار، شاخص گامای بیکر

 تشریح می شود.  توضیح داده و در قسمت بعد، نتایج محاسبه ی آن در قلمرو زمانی این پژوهش 

همشاخه نگارها که میزان شباهت دو یا چند شاخه نگار را نشان می دهند، یکی از روش های 

مقایسه ی خوشه بندی های سلسله مراتبی به شمار می روند. در برخی از پژوهش ها، همشاخه نگارهایی 



. [38]ا ارائه شده استکه دو یا بیش از دو خوشه بندی را مقایسه می کند، معرفی و روش تدوین آن ه

بیشتر کاربردهای این روش در آمار زیستی و مسائلی از قبیل شباهت و خوشه بندی  مشاهدات زیست 

. به نظر می رسد تعمیم و به کارگیری آن در مطالعات مالی، فارغ از نوآوری [83،82]شناختی بوده است

اخه باشد. همشاخه نگار، دو شاین پژوهش، می تواند در آشکارسازی تغییرات سیستم مالی، سهم داشته 

نگار را به عنوان ورودی می گیرد و آن ها را مقابل یکدیگر قرار می دهد و مشاهدات مشابه، را پیدا و 

با خط به یکدیگر متصل می کند. در صورتی که شاخه نگارهای ورودی عین هم باشند، هیچ گونه درهم 

را به یکدیگر وصل می کنند موازی اند. اما اگر تنیدگی اتفاق نمی افتد و خطوطی که مشاهدات مشابه 

شاخه نگار ها، متفاوت باشند، برخی از این خطوط یک دیگر را قطع می کنند. هر چه میزاان این درهم 

تنیدگی خطوط، بیشتر باشد، شاخه نگارها، تفاوت بیشتری دارند.  بر همین اساس میزان در هم تنیدگی 

باهت کامل شاخه نگارهای ورودی )بدون هیچ خط متقاطع( و مقدار محاسبه که مقدار صفر آن، یعنی ش

. در شکل،  همشاخه نگار [38]یک آن، یعنی عدم شباهت کامل آن ها ) مقاطع بودن همه خطوط( است

با درهم تنیدگی صفر( و   خوشه بندی شش ماهه نخست یا خودش ) به عنوان مثالی از شباهت کامل

 ( نشان داده شده است. %22با شش ماهه دوم ) به عنوان مثالی از شباهت جزئی با در هم تنیدگی 

 

 

 



 (. تانگلگرام ) همشاخه نگار( شش ماهه اول و دوم3نمودار)

، روشی  برای مقایسه خوشه بندی های سلسله مراتبی ارائه کرد.  بر اساس 3922کر در سال بی

روش وی، دو مشاهده ) در پژوهش حاضر دو شاخص( انتخاب می شود، تعیین می کنند در خوشه بندی 

اول، در چه صورت آن دو شاخص هم خوشه می شوند و تعداد خوشه ها در این حالت چند است؟ حاال 

دو شاخص را در خوشه بندی دوم کنترل می کنند و باز هم تعداد خوشه ها را شمارش می کنند. همین 

برای این زوج از شاخص ها، دو عدد ) تعداد خوشه ها در حالت همخوشگی اول و تعداد خوشه ها در 



حالت همخوشگی دوم( به دست می آید. برای همه ی زوج ها ) همه انتخاب های دوتایی از شاخص 

این دو عدد محاسبه می شود. حال همبستگی رتبه ای )اسپیرمن( این دو ستون عدد، محاسبه می  ها(

+ است و مقادیر نزدیک به صفر آن عدم شباهت آماری خوشه بندی های 3و  -3شود که عددی بین 

. روش دیگر مقایسه خوشه بندی های سلسله مراتبی، استفاده از مفهوم ناهمسانی [8]مورد نظر است. 

مشاهداتی است که خوشه بندی شده اند. این فاصله، ناهمسانی خوشه های مختلف از یکدیگر را اندازه 

بین خوشه ای و کاهش ناهمسانی گیری می کند. در خوشه بندی، هدف اولیه، افزایش این ناهمسانی 

درون خوشه هاست.  همبستگی ناهمسانی ها، عبارت است از ضریب همبستگی دو ماتریس؛ ماتریس 

هایی که هریک فاصله های ناهمسانی دو خوشه بندی را نشان می دهند. تفسیر  همبستگی ناهمسانی 

نشان می  مالوز نیز، شباهت دو خوشه بندی را-.  شاخص فاولکس[89]ها، نیز مشابه شاخص بیکر است

 3را می گیرد و هر چه شباهت خوشه بندی ها بیشتر باشد، به  3دهد. این شاخص، عددی بین صفر تا 

 .[33]نزدیک تر می شود

ه این نوشتار، شاخص های انتخاب شده در قلمرو زمانی تحقیق به صورت ماهانه، خوشه در ادام

12بندی شده و سپس این خوشه بندی ها با یکدیگر مقایسه می شوند. با توجه به اینکه رسم  × 12 

همشاخه نگار ممکن نیست، بنابراین در مقایسه آن ها، به شاخص بیکر و ضریب همبستگی ناهمسانی 

. [38]استفاده شده است 𝑅از نرم افزار  𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑑شده است. در این پژوهش از بسته ی ها اکتفا 

پس از آن که مشخص شدن میزان ناپایداری خوشه بندی ها، با استفاده از روش تجزیه مولفه های 

(، سری های زمانی بازده شاخص های منتخب را به صورت ترکیبی از عناصر پایدار PCAاصلی )



یی بر اساس مولفه های اصلی سیستم صورت می گیرد. در انجام سیستم تحلیل کرده و خوشه بندی نها

 تجزیه مولفه های اصلی، به صورت کلی مراحل زیر طی شده است:

𝑇الف. ابتدا بازده لگاریتمی شاخص های قلمرو مطالعه ، محاسبه و به صورت ماتریس  × 𝑛 

ست، نشان داده می شود. ) تعداد بازده ها یا عمق سری زمانی ا 𝑇و  تعداد شاخص ها  𝑛که در آن 

 (.𝑿ماتریس 

𝑛یا همان ماتریس همبستگی بازده ها یک ماتریس   𝑽ب. ماتریس  × 𝑛  است که از آن با

𝑛محاسبه بردار ها و مقدار های ویژه ی آن می توان به ماتریسی  × 𝑛   رسید که𝑾   یا ماتریس

 بارعاملی نامیده می شود.

𝐏ج. با استفاده از تبدیل  = 𝐗𝐖   ماتریس بازده ها به ماتریس مولفه های اصلی تبدیل می

𝑇شود که یک ماتریس  × 𝑛  .است 

بازده ها بر اساس   مولفه اصلی که بیشترین بارعاملی را دارند و ماتریس  𝑘د. در آخرین گام 

𝑿آن ها، به این شکل تبدیل می شوند:  ≈ 𝑷∗𝑾∗′  ماتریس .𝑿 همان ماتریس بازده هایی است ،

که مولفه های اصلی آن ها را ساخته اند و بنابراین مولفه های غیر اصلی که نوفه یا تصادفی اند از آن 

. با اجرای این روش و رسیدن به این داده های پیراسته و انجام خوشه بندی بر اساس [9]حذف شده اند

صلی، فه های اآن ها می توان به خوشه بندی سلسله مراتبی ای دست یافت که بر اساس تحلیل مول



ست. یک ثبیت شده ی آن ها نسبت به یکدیگر اشکل گرفته است و بنابراین، نشان دهنده موقعیت متر

 جدول زیر مراحل انجام کار و توابع استفاده را نشان می دهد. 

 تحلیل نتایج -4

پس از تقسیم بازه زمانی به صورت ماهانه، شاخه نگار مربوط به هر ماه، تدوین شد و پس از 

به صورت زوجی محاسبه و نتایج حاصله  𝐹𝑀شاخص های بیکر، همبستگی همسانی ها و شاخص  آن،

 نگاره سازی شد. 

 (. توابع و بسته های استفاده شده3جدول )

 بسته استفاده شده تابع استفاده شده شرح مرحله

 R read.csv() baseشاخص ها به   ورود داده ها 3

 ()timeDate تبدیل داده ها به سری زمانی 8

as.timeSeries() 

timeSeries 

 returns quantmod محاسبه بازده لگاریتمی شاخص ها 3

 خوشه بندی سلسله مراتبی شاخص ها 2

 و تدوین شاخه نگار یک ساله 

hclust() 

as.dendrogram() 

stats 

 tanglegram() dendextend تدوین همشاخه نگار بازه های شش ماهه 1

 fviz_dend() factextra اخه نگارهانگاره سازی ش 3

محاسبه شاخص بیکر برای خوشه بندی های  2
 ماهانه

cor_bakers_gamma() 

 

dendextend 

 ()cor_cophenetic محاسبه شاخص همبستگی ناهمسانی ها 2

 

dendextend 

 ggplot() ggplot2 نگاره سازی نتایج 9

 princom() stats تجزیه مولفه های اصلی 30



( ، مقادیر شاخص بیکر را نشان می دهد. قطر اصلی ماتریس، بیانگر شباهت هر خوشه 8ل )جدو

بندی به خودش یعنی یک است اما همچنانکه مشاهده می شود، خوشه بندی ها در اکثر موارد به 

یکدیگر شبیه نیستند و مقدار شاخص بیکر در آن ها به صفر نزدیک است. روند قابل مالحظه ای در 

کر و ضریب همبستگی همسانی ها وجود ندارد. این واقعیت در مقایسه با حالتی فرضی که شاخص بی

در آن همبستگی ها، نزدیک به یک و بیانگر این حقیقت باشند که پایداری قابل مالحظه ای در سیستم 

وجود دارد، قابل تفسیر است. از طرف دیگر، ضریب همبستگی همسانی ها، نیز در بازه ی مورد نظر 

 فتاری مشابه شاخص بیکر دارد.ر

 PCA(. مقادیر شاخص بیکر قبل از 8جدول)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1            

2 -0.042 1           

3 0.028 -0.013 1          

4 0.036 0.013 -0.036 1         

5 -0.054 -0.057 -0.013 -0.029 1        

6 0.045 -0.029 -0.071 -0.03 -0.031 1       

7 0.14 -0.009 -0.019 0.017 -0.031 -0.002 1      

8 -0.051 -0.02 -0.016 -0.001 -0.039 -0.043 0.051 1     

9 0.116 -0.055 -0.034 -0.031 0.002 0.206 0.033 -0.042 1    

10 0.054 0.006 -0.015 -0.061 0.107 -0.017 0.037 0.046 -0.01 1   

11 -0.052 0.01 -0.044 -0.055 0.036 0.018 -0.02 0.055 0.006 0.088 1  

12 -0.034 -0.031 0.019 -0.038 -0.041 0.009 -0.009 0.146 -0.029 -0.005 0.033 1 

 



نشان می دهد که بر اساس ضریب همبستگی همسانی ها، شباهت بین خوشه بندی  ( 3)جدول
برخی از مواقع این ضریب همبستگی همسانی ها،  در ت، به ندرها در ماه های مختلف سال ناچیز و 

 قابل مالحظه به نظر می رسد. 

به منظور درک روشن تری از پایداری بورس اوراق بهادار تهران، ماتریس های فوق را تبدیل 
به ماتریس هایی باالمثلثی نموده، تا مقادیر تکراری حذف شوند. روشن است که هر دو ماتریس، متقارن 

با در نظر گرفتن ماتریس باال مثلثی یا پایین مثلثی، اطالعات خاصی از بین نخواهد رفت. آمار  اند و
 توصیفی مقادیر باقی مانده و چگالی احتمال آن ها در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

 PCA(. شاخص همبستگی همسانی ها پیش از 3جدول)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1            

2 -0.058 1           

3 0.034 -0.001 1          

4 0.056 -0.025 -0.018 1         

5 -0.071 -0.064 -0.058 -0.021 1        

6 0.013 -0.005 -0.093 -0.031 -0.007 1       

7 0.065 -0.013 -0.043 0.013 -0.023 0.015 1      

8 -0.062 -0.035 0.026 0.022 -0.006 -0.042 0.007 1     

9 0.078 -0.076 -0.016 -0.033 -0.006 0.122 0.04 -0.042 1    

10 0.04 0.04 -0.024 -0.046 0.045 0.019 0.043 0.021 -0.032 1   

11 -0.032 0.01 -0.017 -0.051 -0.005 0.032 -0.008 -0.001 -0.017 0.056 1  

12 -0.043 -0.039 0.065 -0.039 -0.04 0.018 -0.011 0.172 -0.016 0.008 0.042 1 

 

 (. آمار توصیفی شاخص های بیکر و همبستگی همسانی2جدول )

  mean sd median min max range 

 0.590 0.579 0.010- 0.196 0.169 0.227 شاخص بیکر

 0.570 0.623 0.052 0.250 0.135 0.287 شاخص همبستگی همسانی

 



است  02822و  02882و شاخص همبستگی همسانی، به ترتیب با این توصیف، میانگین شاخص بیکر 
که هر دو گویای پایداری کم سیستم مورد مطالعه است. پایداری کم سیستم، نشان دهنده تغییر پذیری 
مداوم شاخه نگارها و خوشه بندی های سلسله مراتبی است. بنابراین نتیجه عملی، آن است که در هر 

سبت به یکدیگر تغییر می کند. با این وجود روش هایی وجود دارند زمان موقعیت متریک شاخص ها ن
که امکان اندازه گیری جزء پایدار سیستم را به دست می دهند. یکی از این روش ها، تجزیه مولفه های 

، ماتریس سری های زمانی ای که مبنای خوشه بندی در یک سال PCA( است. در روش PCAاصلی )
صلی ) حاصل از مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس همبستگی آن ها( بود، براساس مولفه های ا

که در قسمت روش تحقیق به اختصار   PCA بازسازی می شوند. در این بازسازی براساس مبانی روش
شرح داده شد، تاثیر عوامل اصلی یا همان مولفه های با ثبات سیستم که بیشترین بار عاملی در شکل 

تم را داشته اند در نظر گرفته می شود و از تاثیر عواملی که اهمیت کمتری دارند سگیری نوسان کل سی
در گام اول مقادیر ویژه ماتریس  و به سبب ناپایداری این سیستم بوده اند، چشم پوشی می شود.

همبستگی بازده ها، محاسبه می شود. مقادیر ویژه ای باالی یک باشند، یک مالک برای انتخاب تعداد 
 20است. مالک دیگر درصد تجمعی ورایانس است. در پژوهش های مالی معموال تعداد ابعادی که  ابعاد

درصد تغییرات را نشان دهد، به عنوان مالک انتخاب تعداد ابعاد در نظر گرفته می شود. این تعداد، در 
 بعد است.  2پژوهش حاضر، 

 (. مقادیر ویژه1جدول)

معی واریانسدرصد تج درصد واریانس مقادیر ویژه   

Dim.1 31.22892717 13.01205299 13.01205299 

Dim.2 29.01820576 12.09091907 25.10297205 

Dim.3 25.07628085 10.44845036 35.55142241 

Dim.4 20.51604719 8.548352997 44.0997754 

Dim.5 18.1528791 7.563699624 51.66347503 

Dim.6 17.36242041 7.234341836 58.89781686 

Dim.7 14.81127722 6.171365507 65.06918237 

Dim.8 12.64148888 5.267287033 70.3364694 

Dim.9 11.85150799 4.938128331 75.27459774 

Dim.10 9.887668641 4.119861934 79.39445967 

Dim.11 9.237442159 3.848934233 83.2433939 

Dim.12 7.827616942 3.261507059 86.50490096 



Dim.13 7.219492864 3.008122027 89.51302299 

Dim.14 5.505109039 2.293795433 91.80681842 

Dim.15 5.290905688 2.204544037 94.01136246 

Dim.16 4.319508346 1.799795144 95.8111576 

Dim.17 3.59349817 1.497290904 97.30844851 

Dim.18 3.02944633 1.262269304 98.57071781 

Dim.19 1.992446934 0.830186223 99.40090403 

Dim.20 1.425661835 0.594025765 99.9949298 

Dim.21 0.012168486 0.005070202 100 

  

ه همان گونه ک مقادیر ویژه و نقش آن ها در تکوین مولفه های اصلی این پژوهش به صورت زیر است.
 است. (1)تناظر با مقادیر جدول مشخص است این نمودار در

 

 (. میزان اهمیت مولفه های ویژه2نمودار)

ای اصلی مشخص شد، حال می توان ماتریس بازده ها را به ماتریس بازده پس از آن که تعداد مولفه ه
، (2)تبدیل کرد و خوشه بندی را بر اساس آن انجام داد. در نمودار  PCAهای تعدیل شده بر مبنای 

ر یک از شاخص ها نسبت به دو عامل نخست که بیشترین اهمیت را دارند و زاویه ای  که موقعیت ه
 با مولفه دوم دارند، مشخص شده است.



 

 (. موقعیت هر یک از شاخص ها نسبت به مولفه های اول و دوم2نمودار)

 شان می دهد.نقشی که هر یک از صنایع در دو مولفه ی اصلی ) یکم و دوم( داشته اند را ن (9نمودار)
بر اساس نتایج به دست آمده، صنایعی که بیشترین نقش را در مولفه های اول و دوم داشته اند و به 
تعبیری بیشترین تاثیر گذاری سیستمی را به خود اختصاص داده اند عبارت اند از: خودرو، قندی، کانی 

 فلزی، کاشی، فراورده نفتی، فلزات و انبوه سازی.



 

 هر یک از شاخص ها در مولفه های اول و دوم (. سهم9نمودار)

 

، تقسیم آن ها به صورت ماهانه، خوشه بندی PCAپس از تولید سری های زمانی جدید بر مبنای 
سلسله مراتبی بر اساس آن ها صورت پذیرفت و شاخص بیکر برای آن ها مجددا محاسبه و در جدول 

دهد، همبستگی تعدادی از خوشه بندی ها در  گزارش شده است. همان گونه که اعداد جدول نشان می
اظر ه شاخه نگارهای متنعدد یک رسیده است و این بدان معناست کمقادیر نزدیکی به ماه مختلف به 
. در بسیاری از حالت ها، نیز همبستگی از یا از شباهت باالیی بر خوردارندمثل هم بوده  با آن ها تقریبا

ه مقادیر فاصله دار از صفر رسیده اند. این به مفهوم آن است که مقادیری که نزدیک به صفر بودند ب
نسبت به حالت پیشین، پایدار تر است و بنابراین می توان نتیجه گرفت در  PCAسیستم پس از تحلیل 

صورت پذیرد، نتایج حاصل از آن، از اتکاپذیری   PCAصورتی که خوشه بندی سلسله مراتبی بر اساس 
 اهد بود. باالتری برخوردار خو

 

   



 

 PCA(. شاخص بیکر بعد از 3جدول)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

1 1            

2 0.367 1           

3 0.522 0.559 1          

4 0.478 0.703 0.939 1         

5 0.501 0.663 0.844 0.899 1        

6 0.508 0.677 0.815 0.868 0.971 1       

7 0.548 0.676 0.863 0.903 0.981 0.983 1      

8 0.721 0.272 0.493 0.416 0.448 0.452 0.503 1     

9 0.35 0.239 0.328 0.399 0.519 0.481 0.464 0.328 1    

10 0.47 0.668 0.817 0.872 0.975 0.979 0.978 0.417 0.481 1   

11 0.388 0.3 0.322 0.376 0.446 0.553 0.474 0.375 0.341 0.463 1  

12 0.592 0.599 0.877 0.868 0.936 0.938 0.954 0.516 0.443 0.933 0.453 1 

 

 

 PCA(. خوشه بندی سلسله مراتبی بعد از 30نمودار)



است، ارائه می شود. در این خوشه بندی،   PCAدر پایان خوشه بندی پایداری که حاصل از تحلیل 
کیب آن با خوشه بندی اولیه متفاوت است. این تفاوت، گروه های سه گانه ای مشخص شده است که تر

بخش زیادی از  PCAبه دلیل نوفه هایی است که سیستم را تحت تاثیر قرار می دهند و در اثر تحلیل 
با یکدیگر مقایسه شوند،  PCAدر صورتی که این شاخه نگار و شاخه نگار قبل از  آن ها، حذف شده اند.

  ده ثبات سیستم و عدم شباهت آن ها نشان دهنده ی ناپایداری آن است. میزان شباهت آن ها نشان دهن

 

 PCA(. همشاخه نگار خوشه بندی های سلسله مراتبی بعد و قبل از 33نمودار)

درصد است، این عدد در صورتی که صفر باشد یعنی  23میزان درهم تنیدگی این دو خوشه بندی 
شباهت کامل خوشه بندی ها. صد باشد، یعنی عدم در 300شباهت کامل خوشه ها و در صورتی که 

و پایدارسازی خوشه ها یا بعد از  PCAبنابراین در صورتی که دو خوشه بندی) یعنی قبل از تحلیل 
( مقایسه شود، این عدد می تواند کمیتی برای اندازه گیری پایداری سیستم باشد. هر چه  PCAتحلیل 

 ی آن کمتر است و باثبات تر است. این عدد به صفر نزدیک باشد، ناپایدار

 بحث و نتیجه گیری -5

از آن جا که اندازه گیری پایداری یک سیستم مالی، اولین گام در تخمین ریسک سیستمیک است، در 
این پژوهش با استفاده از خوشه بندی سلسله مراتبی شاخص های بورس اوراق بهادار و پایدارسازی آن 

جدیدی برای اندازه گیری میزان پایداری سیتم معرفی شد. نتایج ، کمیت PCAبا استفاده از تحلیل 
نشان داد که شاخه نگارهای شاخص ها در طول زمان متغیر اند و بنابراین موقعیت متریک شاخص ها 



نسبت به یکدیگر مدام تغییر می کند. در صورتی که این تغییر را بتوان به مولفه های اصلی تجزیه نمود، 
ه های مهم و مولفه کمتر مهم را از یکدیگر تفکیک کرد. بنابراین پس از حذف تاثیر می توان سهم مولف

صورت می گیرد، می توان به خوشه بندی ای دست یافت   PCAمولفه های کم اهمیت که در تحلیل 
که از ثبات بیشتری برخوردارند. البته این پایداری کامل نیست چرا که مولفه های اصلی انتخاب شده، 

رای مقایسه خوشه بارای تغییراتی هستند. تغییرات مذکور را می توان تغییرات سیتمیک تلقی کرد. خود د
بندی ها و تشخیص شباهت موجود بین آن ها از شاخص های گوناگونی چون بیکر و ضریب همبستگی 

  PCAهمسانی ها، استفاده می شود. در این پژوهش، مشخص گردید، خوشه بندی ها، پس از تحلیل 
ز شباهت بیشتری برخوردارند و بنابراین پایداری باالتری دارند. در نهایت خوشه بندی سلسله مراتبی ا

درصد( سیستم در قلمرو  23با خوشه بندی اولیه مقایسه شد که میزان عدم پایداری )  PCAحاصل از 
که با  است مطالعه به دست آمد. این پژوهش برای محدوده زمانی یکساله صورت گرفته است و طبیعی

توسعه قلمرو پژوهش به چند سال و به ویژه ها سال هایی که تغییرات سیستمیک آشکاری در بازار 
بورس صورت گرفته است و نیز توسعه قلمرو آن به شاخص های صنایع گوناگون و بازارهای دیگر مالی 

دگردانان ران، تحلیلگران و سببه عنوان نکته آخر، به سرمایه گذامی توان نتایج حاصل از آن را تعمیم داد. 
و نیز مدیران ریسک توصیه می شوند، در استفاده از تکنیک های خوشه بندی به عنوان ابزاری در متنوع 
سازی یا مدیریت ریسک به این مهم توجه داشته باشند در زمان های مختلف موقعیت متریک مشاهداتی 

ها  م تغییر می کند و بنابراین اتکاء به آنتسکه خوشه بندی می شوند بر اساس میزان ناپایداری سی
ممکن است قابل تعمیم به زمان های دیگر نباشد. مگر آنکه با روش هایی از جمله روش هایی که در 
این نوشتار به آن اشاره شد، خوشه بندی ها را پایدار و از شکل پایدارشده ی آن ها برای تصمیم گیری 

تی، پژوهشگران می توانند سایر روش های پایدارسازی را مدنظر های مالی استفاده شود. در تحقیقات آ
قرار دهند و شکاف پژوهشی موجود را از طریق بسط قلمروهای این پژوهش یا اصالح و تکمیل روش 

 های آن، ترمیم کنند.  
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Stabilization of Financial Dendrograms as a Method of Systemic 

Changes Measurement (A Study of TSE’s Indices) 

Abstract 

 

Dendrograms are considered as the most important visualization technique 

of Hierarchical Clustering. We studied the stability of different 

dendrograms on the Tehran Stock Exchange and then stabilized the system 

of TSE indices using Principal Component Analysis (PCA). It seems that 

the comparison of dendrograms before and after PCA is a quantitative 

measure of system stability. ( 43% in our study of 21 different indices of 

TSE which are the representations of the economic sectors of Iranian 

financial systems. We measured the similarity of different dendrograms 

according to Baker's Index and the Cophenetic Correlation Index. The 

results show that stabilized hierarchical clusterings have got better Baker's 

Index and more reliable dendrogram. Therefore, It is highly recommended 

to investors, portfolio managers and risk hedgers to denoise and stabilize 

their clustering with efficient methods like PCA before financial decision 

making. 

 

Keywords: Hierarchical Clustering, Dendrograms, Tanglegrams, 

Principal Component Analysis (PCA). 

 

 
 



 

 

 

 

 

 


