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چکیده
نرخ ارز در کنار نرخ تورم و نرخ بهره ،یکی از مهمترین تعیینکنندههای کارکرد اقتصاد در هر کشور محسوب
میشود .ازاینرو و با توجه به اهمیت نرخ ارز در اقتصاد ،هدف اصلی از پژوهش حاضر ،بررسی وجود حباب
عقالیی قیمت در بازار ارز ایران است .برای این منظور ،از آزمونهای ریشه واحد زنجیرهای که به تازگی در
اقتصاد معرفی شـدهاند و دادههـای ماهانه نرخ ارز (ریال -دالر) برای دوره زمانی  1:61311-1:9631استفاده
شده است .بر اساس آزمون سوپریمـم عمومی دیکی -فولـر تعمـیمیافته ،فرضیه وجود حبـابهـای چنـدگـانه
قـیمت در بـازار ارز مورد تأیید قرار گرفت (دورههای -1:713: ،1::731-1:::311 ،1:::3:-1::1311
 1:7:36 -1:7:39 ،1:7:31-1:79311 ،1:7139و  .)1:6139 -1:7639همچنین به منظور بررسی اهمیت و
عوامل مؤثر بر حباب قیمت نرخ ارز ،استفاده از قیمتهای نسبی کاالهای قابلمبادله و غیرقابلمبادله نشان
داده شد که بخشی از رفتار انفجاری نرخ ارز ،به واسطه قیمتهای نسبی کاالهای قابلمبادله است.
کلیدواژهها :نرخ ارز ،حباب عقالیی قیمت ،کاالهای قابلمبادله و غیرقابلمبادله ،آزمون ریشه واحدزنجیرهای
طبقهبندی D84 ,C32 ,F31:JEL
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 .1مقدمه
نرخ ارز در کنار نرخ تورم و نرخ بهره ،یکی از مهمترین تعیینکنندههای کارکرد اقتصاد در هر کشور
محسوب میشود .این نرخ ،نقش مهمی در میزان تجارت میان کشورها به عهده دارد .به این صورت
که افزایش نرخ ارز میتواند موجب گرانتر شدن صادرات و ارزانتر شدن واردات یک کشور در بازارهای
خارجی گردد (و بالعکس) .در نتیجه با افزایش نرخ ارز ،انتظار بر این است که تراز تجاری کشور کاهش
یابد .همچنین در یک مقیاس کوچکتر و در درون هر اقتصاد ،تغییرات نرخ ارز میتواند بر دیگر
شاخصهای اقتصادی از قبیل بازده سرمایهی سرمایهگذاران ،اثرگذار باشد.
پس از شکست نظام برتون -وودز 1در اوایل دهه  1792و تغییر نظام ارزی در برخی کشورها از ثابت
به شناور ،بحرانهای مختلف ارزی ومالی به وقوع پیوست که از آن جمله میتوان به وقایع میانه دهه
 92لیره استرلینگ 0و واقعه چهارشنبه سیاه 3در انگلستان اشاره کرد .پس از این وقایع و تغییرات ناگهانی
ایجادشده در نرخ ارز ،در برخی از مطالعات این حوزه ،به بررسی امکان بروز حباب عقالیی قیمت 4در
نرخ ارز به عنوان یک دارایی پرداخته شد (آبسفلد و روگوف .)1771 5این حباب و رفتار انفجاری 1قیمت
میتواند موجب انحراف نرخ ارز از مقادیر تعادلی خود که توسط متغیرهای بنیادی 9اقتصاد از جمله میزان
عرضه پول و یا نرخ تورم تعیین میشود گردد .حباب زمانی به وجود میآید که سفتهبازان و یا
سرمایهگذاران در بازار بر این باور باشند که با وجود بیشتر بودن میزان ارزش ارز از میزان ذاتی و بنیادی
خود ،با این حال در آینده امکان افزایشهای بیشتری وجود دارد و خرید این دارایی در حال حاضر،
همراه با سودآوری در آینده خواهد بود .در این شرایط ،مادامی که این فرصت سودآوری 8برای کارگزاران
اقتصاد فراهم باشد ،افزایش نرخ ارز ،خود عاملی برای افزایشهای بعدی خواهد بود.
در مطالعات مختلف ،از روش های گوناگون به بررسی امکان وجود حباب در داراییهای مالی
پرداختهشده است .در بیشتر مطالعات انجامگرفته ،از آزمون ریشه واحد 7و هم انباشتگی
جوهانسون12استفادهشده است .روش جوهانسون بر اساس یک الگوی خودرگرسیونی 11خطی میباشد
که در آن فرض میشود که پویاییها بهصورت خطی هستند .اوانس )1771( 10بیان کرد که از جنبه
نظری ،دلیل محکمی برای لحاظ این فرض وجود ندارد .اوانس در مطالعه خود و با استفاده از شبیهسازی
1. Bretton Woods
2. Sterling
3. Black Wednesday
4. Price Bubble
5. Obstfeld and Rogoff
6. Explosive Behavior
7. Fundamental
8. Arbitrage
9. Unit Root Test
10. Johnson Cointegration Test
11. Autoregression
12. Evans
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یک الگوی غیرخطی نشان داد که فراز و فرودهای حبابها ،پیچیدهتر از آن است که بتوان با آزمونهای
مرسوم ریشه واحد و هم انباشتگی ویژگیهای آنها را موردبررسی قرار داد؛ زیرا روشهای فوق ،امکان
تمایز میان یک فرآیند مانا و دورههای فروپاشی 1حبابها را ندارند .این موضوع با عنوان نقد اوانس 0نیز
شناخته میشود.
3
فیلیپس و دیگران ( )PWY( )0211به منظور برطرف کردن انتقاد اوانس و برخیدیگر از انتقادهای
وارد به روشهای مرسوم ،روش سوپریمم دیکی فولر تعمیمیافته )SADF(4را معرفی کردند .این روش
امکان تشخیص افزایش در قیمت داراییها را در دورههای تورمی دارد .با این حال ،روش فوق امکان
تشخیص یک حباب در سری زمانی را دارد .ازاینرو با توجه به اینکه در یک سری زمانی امکان بروز
بیش از یک حباب نیز وجود دارد ،فیلیپس و دیگران )PSY( )0213( 5روش سوپریمم عمومی دیکی
فولر تعمیمیافته )GSADF(1را معرفی کردند .ویژگی اصلی این آزمون این است که امکان لحاظ
پویاییهای غیرخطی 9و شکست ساختاری 8را همزمان با بررسی حبابهای چندگانه 7در سری زمانی
فراهم میکند که در پژوهش حاضر نیز از این رویکرد استفادهشده است.
اقتصاد ایران در سی سال گذشته نوسانات مختلفی را در بازار ارز تجربه کرده است که از آن جمله
میتوان به نوسانات اوایل دهه  1392و  1372اشاره کرد .ازاینرو در مطالعه حاضر ،امکان بروز حباب
در نرخ ارز و همچنین دورههای بروز و فروپاشی آن با استفاده از روشهای  SADFو GSADF
موردبررسی قرار خواهد گرفت .برای این منظور ،ابتدا در بخش دوم ،به بیان ادبیات موضوع پرداخته
میشود .بخش سوم از مقاله حاضر به بیان روش تحقیق اختصاص مییابد .در بخش چهارم نتایج تحقیق
و در بخش پنجمنتیجهگیری آورده شده است.
 .2مروری بر ادبیات موضوع
 .2-1مبانی نظری
با توجه به اهمیت نرخ ارز ،تغییرات آن همواره موردتوجه اقتصاددانان وتحلیلگران قرار داشته است.
آبسفلد و روگوف ( )1771بیان کردند نرخ اسمی ارز میبایست به عنوان قیمت یک دارایی محسوب
شود .ازاینرو این نرخ نشاندهنده ارزش ذاتی جاری و انتظاری آن دارایی است .در اینجا به منظور

1. Collapsing
2. Evans Critique
)3. Phillips, Wu and Yu (PWY
(4. Supremum Augmented Dickey-Fuller (SADF
)5. Phillips, Shi and Yu (PSY
)6. Generalized Supremum Augmented Dickey-Fuller (GSADF
7. Non-Linear Dynamic
8. Structural Break
9. Multiple Bubble
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بررسی قیمت نرخ ارز به عنوان دارایی ،میتوان از الگوی ارزش حال 1استفاده کرد (انگل و
:)0225
()1

وست0

k

] st    1    Et [ ft  j ]  k 1Et [ st  k 1
j

j 0

در معادله فوق  stنرخ ارز f t ،ارزش بازاری دارایی در دوره  tو  نرخ تنزیل است .رابطه ()1
نشاندهنده مجموع تنزیل شده مقادیر جاری و مورد انتظار آینده متغیرهای بنیادی اثرگذار بر دارایی را
نشان میدهد (لدسما و میهایلوف( )0215 3پیوست  .)1با توجه به معادله فوق ،قیمت دارایی دارای دو
بخش است .بخش نخست از سمت راست معادله ( )1مقدار بنیادی قیمت که تنها به متغیرهای برونزا
بستگی دارد و بخش دوم ،حباب عقالیی قیمت (  ) btاست (مالدونادو و دیگران .)0210 4با تحمیل شرط
تراگردی 5برای قیمت دارایی خواهیم داشت:
()0

Lim 1    Et [ st  k ]  0
k

k 

وجود این شرط تضمین میکند که تنها عامل تعیینکننده نرخ ارز در بلندمدت ،مقادیر بنیادی مورد
انتظار آن دارایی است .با این حال ،اگر شرط تراگردی برقرار نشود ،امکان بروز حباب عقالیی قیمت
وجود دارد.
در بسیاری از مطالعات تجربی پس از برتن -وودز ،نشان دادند که میان نرخ ارز و متغیرهای بنیادی
اقتصاد کالن ،ارتباط ضعیفی برقرار است (بیروز .)0214 1در برخی از مطالعات ،این مورد با عنوان
«معمای قطع ارتباط نرخ ارز» 9نامیده شده است (آبسفلد و روگوف  .)0222در این دیدگاه بیان میشود
که ممکن است ارتباط میان نرخ اسمی ارز و متغیرهای بنیادی اقتصادی و مالی که در چارچوب مبانی
نظری بر نرخ ارز تأث یرگذار هستند ،قطع شود .در این شرایط ،این متغیرهای اصلی از قبیل میزان تولید،
نرخ تورم و یا نرخ بهره ،امکان توضیح تغییرات نرخ ارز را ندارند .این مورد اولین بار توسط میز و روگوف8
( )1783بیان گردید .محققین در پژوهش خود نتیجه گرفتند که الگوی گام تصادفی ،از بسیاری از
الگوهای ساختاری نرخ ارز توان پیشبینی پذیری باالتری دارد.
پایه و اساس بحث حباب در تبیین نوسانات نرخ ارز ،ریشه در عوامل تعیینکننده نرخ ارز در نظریه
بازار دارایی دارد .به این مفهوم که وابستگی نرخ ارز به نرخ ارز انتظاری در زمان حال ،نشاندهنده این
1. Present Value Model
2. Engle and West
3.Ledesma and Mihailov
4. Maldonado et al
5. Transversality Condition
6. Bekiros
7. The Exchange Rate Disconnect Puzzle
8. Meese and Rogoff
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است که عوامل مؤثر و تعیینکننده دیگری عالوه بر عوامل بنیادی میتوانند بر نرخ ارز اثرگذار باشند.
مهمتر از آن این است که فرض وجود کارگزاران اقتصادی عقالیی که از اطالعات خود به صورت کارا
استفاده میکنند ،سازگار با وجود حباب در بازار دارایی است .در اینجا کارگزاران بازار ،از انحراف قیمت
جاری دارایی از میزان ذاتی آن اطالع داشته و رفتار خود را بر این اساس شکل میدهند .از اینرو تا
زمانی که فرصت سودآوری 1در بازار وجود داشته و هزینههای فروپاشی حباب را پوشش دهد ،این حباب
از بین نخواهد رفت .همچنین در این بازار مادامی که تمام افراد از اطالعات خود راجع به حباب در
پیشبینی قیمتها استفاده میکنند ،رفتاری برخالف آن ،غیر عقالیی خواهد بود (دیبا و گروسمن0
 .)1784حال اگر فرض کنیم حباب قیمت از یک فرآیند )AR(1به صورت زیر پیروی کند:
()3
در رابطه فوق ،اگر ضریب خودرگرسیونی مرتبه اول بزرگتر از یک باشد ،آنگاه حباب یک فرآیند
انفجاری خواهد بود؛ بنابراین ،میتوان معادله ( )1را به صورت زیر بازنویسی کرد:
()4

st  s ft bt  st  s ft  bt

در معادله فوق s ft ،مجموع تنزیل شده مقادیر متغیرهای انتظاری بنیادی اقتصاد و  btجزء حباب
است .در اینجا به پیروی از انگل و وست ( )0225فرض میکنیم نرخ اسمی ارز با استفاده از الگوی
برابری قدرت خرید عبارت باشد از:
()5

*ft  pt  pt

در اینجا  ptلگاریتم شاخص قیمت داخلی و * ptشاخص قیمت خارجی است .به منظور تجزیه شاخص
قیمت به دو بخش قابلمبادله و غیرقابلمبادله ،3از روش انگل ( )1771استفاده میکنیم .در این روش،
بیان میشود که شاخص قیمت در هر کشور ،میانگین وزنی از قیمت کاالهای قابلمبادله و غیرقابلمبادله
است:
()1

pt  (1   ) ptT   ptN

در این معادله ptT ،لگاریتم شاخص قیمت کاالهای قابلمبادله و  ptNلگاریتم شاخص قیمت
کاالهای غیرقابلمبادله هستند .به نحو مشابه برای اقتصاد خارجی نیز رابطه فوق برقرار است:
()9

* pt  (1   ) ptT *   ptN

1. Arbitrage
2. Diba and Grossman
3. Tradable and non tradable
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با توجه به معادالت فوق ،تفاوت قیمتها را میتوان به دو جزء کاالهای قابلمبادله (  ) ft Tو
کاالهای غیرقابلمبادله (  ) ft Nتفکیک کرد:
()8

) * ( pt  pt* )  ( ptT  ptT * )   ( ptN  ptT )   ( ptN *  ptT
ft N

ftT

ft

در بسیاری از مطالعات ازجمله انگل و وست ( )0225و انگل ( ،)1777از شاخص قیمت تولیدکننده
به منظور نشان دادن سطح قیمت کاالهای قابل مبادله (  ) ft Tو از نسبت شاخص قیمت مصرفکننده
بههه تولیههدکننههده بههه عنوان متغیر جههایگزین برای شهههاخص قیمههت کههاالهههای غیرقههابههل مبههادلههه
(  ) ft Nاستفاده میشود:
()7

) *ftT  ln( PPIt )  ln( PPI t

()12

)) *ft N  ln(CPIt )  ln( PPIt )  (ln(CPIt* )  ln( PPIt

بر این اساس ،در بخش سوم از پژوهش حاضر ،روش مورد استفاده در بررسی و شناسایی رفتار
انفجاری و حباب در نرخ اسمی ارز و نسبت نرخ ارز به دو شاخص بنیادی اقتصاد بیان خواهد شد.
1
 .2-2پیشینه تحقیق
میز ) 1781( 0امکان بروز حباب و انحراف نرخ ارز از مقادیر بنیادی خود را با استفاده از دادههای ماهانه
دالر-پوند در بازه زمانی  1780-1793مورد آزمون قرار داد .نتایج پژوهش نشان داد که در این بازه و
در دادههای موردبررسی حباب قیمت وجود داشته است.
کالیویتیس و پیتیس )1774( 3به منظور آزمون وجود حباب در نرخ ارز ،اقدام به معرفی یک الگو بر
اساس نابرابری در واریانسهای سریهای موردبررسی کردند .نتایج این پژوهش برای دادههای ماهانه
دوره زمانی  1785-1781آمریکا ،ژاپن و انگلستان بیانگر بروز حباب در نرخهای موردبررسی داشت.
وو )1775( 4با استفاده از روش پاالیه کالمن 5و دادههای ماهانه دوره زمانی  1788:10-1794:1وجود
حبابهای قیمت را در نرخ ارز آمریکا -بریتانیا و ژاپن -آلمان مورد آزمون قرار داد .بر اساس نتایج این
پژوهش ،شواهدی مبنی بر وجود حباب در دادههای مورد آزمون به دست نیامد.

 .1با توجه به جستجو در پایگاهها و منابع معتبر علمی ،تاکنون در داخل کشور وجود حباب قیمتی در بازار ارز مورد بررسی قرار نگرفته
است.
2. Meese
3. Kalyvitis and Pittis
4. Wu
5. Kalman Filter
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چارمزا )1771( 1امکان بروز حباب در نرخ ارز خارجی لهستان را مورد بررسی و آزمون قرار داد .محقق
با استفاده از روش شبیهسازی مونت کارلو و تخمین ضرایب نامعین ،بروز حباب طی در دادههای هفتگی
نرخ ارز برای بازه زمانی  1772-1788بررسی و مورد تأیید قرار داد.
چان و دیگران )0223( 0به منظور بررسی امکان بروز حباب در قیمت و نرخ ارز مجارستان ،آلمان و
لهستان ،با استفاده از رویکرد دورلف -هوکر و دادههای سالهای ( 1703-1702دوره جنگهای داخلی)
نتیجه گرفتند که در کشورهای موردبررسی حباب قیمت در بازه زمانی موردبررسی وجود نداشته است.
مالدونادو و دیگران ( )0210با بسط الگوی فن نوردن )1771(3یک الگو برای بررسی بروزحبابها و
فروپاشی آنها معرفی و از این الگو به منظور بررسی حباب در نرخ ارز میان برزیل -آمریکا استفاده
کردند .یکی از نتایج این پژوهش نشان داد که در دوره زمانی  ،0211-1777حباب در نرخ ارز موردبررسی
به وجود آمده است.
4
دویرن و دیگران ( ) 0214به بررسی امکان وجود حباب در نرخ ارز طی سالهای  0213-0225در
ترکیه پرداختند .محققین برای این منظور با استفاده از دادههای روزانه نرخ ارز لیر-دالر ،لیر-یورو ،لیر-
ین و لیر-فرانک سوئیس وجود حباب را موردبررسی و تأیید قرار دادند.
 .3روش تحقیق
بهطور کل ،روشهای اصلی بررسی وجود حباب در قیمت دارایی که در مطالعات مختلف به کارگرفتهشده
را میتوان در چهار دسته طبقهبندی کرد:
الف) آزمون کرانه واریانس 5یکی از روشهای ابتدایی ارزیابی وجود حباب در قیمت داراییها است.
در این آزمون ،بیان میشود که با فرض وجود انتظارات عقالیی ،تفاوت میان سود واقعی و انتظاری
قابل پیشبینی نبوده و دارای میانگین صفر است .همچنین واریانس قیمتها نیز بهطور طبیعی
کراندار 1است؛ زیرا افزایشهای انتظاری قیمتها با اطالعات موجود در بازار ناهمبسته است؛ بنابراین
اگر دادهها از کرانه یا مرز واریانس عبور کنند ،میتواند نشانهای از این امر باشد که قیمت دارایی از
یک معادله قیمتگذاری بنیادی بدون حباب پیروی نمیکند .از جمله مطالعاتی که از این روش
استفاده کردهاند میتوان به شیلر ( )1781اشاره کرد .با این حال به واسطه انتقادات واردشده ،این
روش در مطالعات اخیر مربوط به بررسی حبابها استفاده نمیشود (منکیو و دیگران.)1785 9

1. Charemza
2. Chan et al
3. Van Norden
4. Deviren et al
5. Variance Bound Test
6. Bounded
7. Mankiw et al
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ب) دسته دیگر از روشهای بررسی حبابها با عنوان آزمون دومرحلهای وست 1شناخته میشوند.
ایده اصلی در روش پیشنهادی وست ،آزمون هاسمن ( )1798میباشد .در این روش ،دو سری از
تخمینهای ضرایب مورد نیاز به منظور محاسبه ارزش فعلی تنزیل شده مورد انتظار جریان سود
سهام مورد نظر را با یکدیگر مقایسه قرار میگیرند .در یک نرخ تنزیل ثابت ،دو سری تخمین مورد
نظر عبارتاند از نتایج حاصل از برازش قیمت سهام بر سود تقسیمشده با وقفه و سری دیگر بر اساس
فرآیند  ARIMAجریان سود تقسیمشده میباشد (وست  .)1789در این روش ،وجود حباب
بهطورمستقیم در فرضیه مقابل (فرضیه یک) لحاظ میگردد .این روش نیز بعدها با انتقاداتی مواجه
شد .از جمله دژبخش و دمیرگوچ-کانت )1772( 0که بیان کردند این آزمون در نمونههایی با مشاهدات
اندک ،نتایج معتبری به همراه ندارد.
3
ج) دسته دیگری از روشهای کشف و بررسی حبابها توسط وو ( )1779معرفی شد .در این روش،
حباب به عنوان یک انحراف از الگوی ارزش حال در نظر گرفته میشود .یکی از انتقادات به این
روش بر اساس نتایج این روش است .در مطالعاتی که از این روش استفاده کردهاند ،حباب به عنوان
یک انحراف از قیمتهای بنیادی در بیشتر اوقات منفی بهدستآمده است که البته در چارچوب مبانی
نظری این امر تأیید نشده است.
د) دسته چهارم از روشهای بررسی حبابها بر اساس مفهوم انباشتگی است .این روش توسط دیبا
و گروسمن )1789( 4معرفی شد که در بسیاری از مطالعات در داخل و خارج از کشور مورداستفاده
قرار گرفت .در اینجا بیان میگردد که در صورت عدم وجود حباب و با وجود یک درجه مشخص از
مانایی ،یک رابطه انباشتگی صریح میان دو متغیر سود و قیمت برقرار است .وجود حباب موجب
گسست این رابطه خواهد شد .مهمترین انتقاد به این روش توسط اوانس ( )1771مطرح شد .وی در
مطالعه خود نشان داد که اگر یک حباب افزایشی غیریکنواخت ،دچار فروپاشی به صفر نگرد و به
مقداری بیش از صفر برسد ،امکان تشخیص آن توسط این دسته از آزمونها وجود ندارد؛ به عبارت
دیگر ،این آزمونها امکان تشخیص فروپاشی یا ترکیدن حباب را ندارند؛ زیرا این فروپاشیها بیش از
آنکه رفتارشان شب یه یک فرآیند انفجاری باشد ،رفتاری شبیه یک فرآیند مانا از خود نشان میدهند.
بنابراین رد فرضیه عدم وجود حباب در چارچوب این روش ،ممکن است موجب تغییر برخی دیگر از
اجزای الگوی ارزش جاری باشد .به بیانی دیگر ،با توجه به مطالعه اوانس ( ،)1771عدم رد فرضیه
 H0از طریق این آزمون نمیتواند بهطور قطع تأییدکننده و نشاندهنده عدم وجوب حباب در سری
زمانی مشاهدات باشد.

1. West’s Two-Step Test
2. Dezbakhsh and Demirguc-Kunt
3. Wu
4. Diba and Grossman
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در ادامه به منظوربرطرف کردن انتقاد اوانس ،روشهای مبتنی بر اقتصادسنجی دیگری از قبیل الگوهای
چرخشی مارکوف (هال و دیگران )1777 1معرفی گردید .با این حال ازجمله جدیدترین رویکردها در
زمینه بررسی وجود حبابهای قیمتی توسط فیلیپس و دیگران ( )0211با عنوان آزمون سوپریم دیکی-
فولر تعمیمیافته ( )SADFو فیلیپس و دیگران ( )0213با عنوان آزمون سوپریمم عمومی دیکی-فولر
تعمیمیافته ( )GSADFمعرفی شدهاند .در مطالعات اخیر در این حوزه ،از این دو فرآیند به عنوان راهبرد
تعیین نقطه شروع و پایان حبابها استفاده میشود؛ به عبارت دیگر ،اگر فرضیه صفر هر کدام از آزمونها
رد شود ،میتوان نقطه آغاز و پایان حباب (حبابها) را برآورد کرد .با توجه به این امر که دو روش فوق،
رویکرد تجربی مطالعه حاضر را تشکیل میدهند ،در ادامه بهاختصار به بیان مبانی نظری آنها پرداخته
میشود.
همانطور که در مطالعات تجربی آورده شده است ،دادههای مالی در بیشتر مواقع شامل مشاهدات
نامانا هستند که میانگین ،واریانس و کوواریانس آنها در طی زمان تغییر میکنند .بهطورمعمول از
آزمونهای ریشه واحد به منظور تعیین اینکه آیا سری زمانی مانا و یا نامانا است استفاده میشود .در این
بین ،آزمون دیکی -فولر بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است .در این آزمون ،یک رابطه
خودرگرسیونی ) AR(1به صورت زیر تخمین زده میشود:
()11
در رابطه فوق y t ،بیانگر تفاضل مرتبه اول  ،جمله رانش و  ضریب الگو هستند .همچنین
جمله اخالل (  )  tنشاندهنده یک فرآیند نوفه سفید با میانگین صفر و واریانس ثابت است که   sبه
ازای  t  sناهمبسته است .در آزمون ریشه واحد ،آماره  tباقیماندهها با مقادیر بحرانی دیکی -فولر
مقایسه میشود .در آزمون دیکی -فولر ،فرضیه صفر  H 0 :   0که نشاندهنده ریشه واحد و فرضیه
مقابل چپ -دنباله  H 1 :   0بیانگر وجود ریشه پایدار 0است.
اگر باقیماندهها در الگوی خود رگرسیونی مرتبه اول همبسته بمانند ،آزمون به وسیله  y t iبرای
فرآیندهای خود رگرسیونی مراتب باالتر به اصطالح تعمیم داده میشود .حال تصور کنید یک فرآیند
خود رگرسیونی عمومی به صورت ) AR(kوجود دارد:
()10

y t    1 y t 1  2 y t 2  ...  k y t k  t

در این وضعیت ،رگرسیون زیر به منظور آزمون ریشه واحد باید تخمین زده شود:
k

()13

y t     y t 1  i y t i   t
i 1

1. Hall et al
2. Stable Root
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 1در رابطه فوق k ،تعداد وقفههایی است که به منظور اطمینان از نوفه سفید بودن   tبه الگو اضافه
میشود .بهطور مشابه ،بهمنظور تعین مانا یا نامانا بودن دادهها ،آمارهی  tضریب  ، با مقادیر بحرانی
دیکی -فولر مقایسه میگردد .اگر فرآیند مانا باشد ،آنگاه فرضیه صفر که در آن    0است رد
میگردد .در این چارچوب ،فرضیه مقابل داللت بر کوچکتر از صفر بودن  دارد.
همانطور که پیشتر گفته شد ،آزمون دیکی -فولر یک فرضیه جایگزین چپ دم( 1چپ دنباله)
بهمنظور کشف ریشه واحد دارد .در ادامه دیبا و گروسمن ( )1783به منظور شناسایی رفتار انفجاری
سری زمانی ،یک آزمون راست دم( 0راست دنباله) را معرفی کردند .با این حال همانطور که اوانس بیان
کرد ،امکان استفاده از این آزمون در شرایط وجود رفتار غیرخطی حبابها وجود ندارد .ازاینرو ،آزمون
سوپریم دیکی-فولر تعمیمیافته ( )SADFتوسط فیلیپس و دیگران ( )0211به منظور بررسی ریشه واحد
در رفتار انفجاری سری زمانی معرفی شد .اساس و بنیان این آزمون ،استفاده از روش رگرسیون بازگشتی
به منظور آزمون فرضیه وجود ریشه واحد در مقابل فرضیه وجود رفتار انفجاری راست دم (راست دنباله)
است .همچنین محققین با شبیهسازی نشان دادند که این آزمون در تشخیص فروپاشیهای دورهایی
حبابها ،نسبت به آزمون همانباشتگی ،از توانایی بیشتری برخوردار است.
روش  SADFفرضیه صفر را به عنوان یک فرآیند گام تصادفی بدون رانش تصریح کرده و پس از
تعیین طول وقفه با استفاده از آزمونهای معنیداری ،الگوی رگرسیون را همراه با جمله رانش تخمین
میزند .هنگامیکه ضریب رگرسیون  بزرگتر از صفر باشد که آن نیز داللت بر یک فرآیند انفجاری
دارد ،فرضیه صفر رد میگردد .در این شرایط به ترتیب ،الگوی تقلیل یافته تحت فرضیه صفر و معادله
رگرسیون تخمین زده شده عبارتاند از:
()14
()15
الگوهای رگرسیونی فوق به صورت پیدرپی برای هر زیر دوره که همواره با اولین مشاهده آغاز
میگردند تخمین زده میشود .با این حال برخالف نقطه آغاز ،نقطه پایان در حال تغییر است .فرض
کنید  r1نقطه شروع ثابت و برابر صفر و  r2نقطه پایانی در هر نمونه باشد .همچنین اندازه پنجره که
برابر  r2  r1نیز برابر  rwاست (شکل .)1حال با توجه به اینکه نقطه شروع صفر است داریمr2  rw :
 .همچنین اندازه پنجره کوچک  r0و اندازه کل نمونه نیز یک است (  .) r2   r0 ,1در اینجا آماره
آزمون  ADFبرای هر کدام از این زیر دورهها محاسبه خواهد شد.

1. Left Tail
2. Right Tail
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تصمیمگیری در مورد وجود فرآیند انفجاری در یک سری زمانی به وسیله آزمون  SADFبر اساس
مقدار سوپریمم توالی آماره  ADFدر مقایسه با مقدار بحرانی راست دم (راست دنباله) توزیع
آن انجام میشود .تحت فرضیه صفر ،اگر آماره  ADFبرای زیر دورهی مطابق با  0, r2 مشخص شود،
آنگاه سوپریمم آماره  ADFمربوطه نیز از رابطه زیر به دست میآید:

محدود1

()11

در رابطه فوقW ،فرآیند بروانی استاندارد 0و

1

r2

(r2 ) W (r2 )  (1 r2 )  W
0

فاصله نمونه ()Sample Interval

 Wخواهد بود.
0

r2
شکل  :1تشریح فرآیند SADF
منبع :فیلیپس و دیگران ()0213

فیلیپس و دیگران ( )0211با استفاده از مقداردهی ثابت اولیه   r1 , r2 که در آن  r1  0و
] r2 [r0 ,1است ،یک راهبرد تاریخگذاری 3بر اساس آماره  ADFرا پیشنهاد کردند .به منظور شناسایی
زمان بروز و فروپاشی حبابها و یا افزایشهای انفجاری ،محققین پیشنهاد کردند که آماره آزمون دنباله
یا توالی  ADF0nبا مقادیر بحرانی راست دم (راست دنباله) آماره ADFاستاندارد (مرسوم) مقایسه شود.
اولین مشاهدهای که آمارهی  ADFآن بزرگتر از مقدار بحرانی شد ،به عنوان زمان مبدأ و شروع برآورد
تعیین میشود  . T r e اگر فرض کنیم حداقل بازه زمانی یک حباب بیشتر از )  log(Tباشد ،برآورد
زمان پایان  T r f اولین مشاهده ،پس از )̂e ⌋ + log(T
 ⌊Trکه آماره  ADFآن کوچکتر از مقدار



1. Limit Distribution
2. Standard Brownian Process
3. Dating

11

آزمون وجود حباب عقالیی قیمت در بازار ارز ایران...
1

1

بحرانی خواهد بود .بر این اساس ،نقطه آغاز (  ) r eو پایان ( ) r fحباب به وسیله معادالت زیر محاسبه
میشود:

r : ADF  cv 

r e  inf

inf

rf 

T

()19

2

r2

r : ADF  cv 
T

()18

2

r2

r2  r0 ,1

r2  r e  log(T )/T ,1



در روابط فوق cv r ،مقادیر بحرانی راست دم آماره  tدیکی فولر استاندارد با سطح معنیداری
 Tاست .اگر اندازه نمونه ( )Tبه سمت بینهایت میل کند ،سطح معنیداری به صفر میرسد .درنتیجه
سطح معنیداری به اندازه نمونه بستگی دارد.
همانطور که پیشتر گفته شد ،فیلیپس و دیگران ( )PWY( )0211نشان دادند که SADFامکان
شناسایی یک حباب را در سری زمانی موردنظر دارد .با این حال با توجه به امکان بروز بیش از یک
حباب ،فیلیپس و دیگران ( )PSY( )0213یک راهبرد دیگر با عنوان آزمون سوپریمم عمومی دیکی-
فولر تعمیمیافته( )GSADFرا معرفی کردند .محققین در مطالعه خود نشان دادند که  GSADFاز
جنبههای مختلف نسبت به  SADFبرتری دارد .نتایج شبیهسازی نشان داد که توزیع حدی و مقادیر
بحرانی آزمون ،به مقدار زیادی بستگی به تصریح فرضیه صفر و الگوی رگرسیون به کار گرفتهشده
دارد .در آزمون  GSADFفرضیه صفر تصریح یک فرآیند گام تصادفی با یک عرض از مبدأ که بهطور
مجانبی قابلاغماض است ،تعیین میشود:
T

2

()17
در اینجا  dعدد ثابت و  Tاندازه نمونه است .همچنین الگوی رگرسیون در نظر گرفتهشده نیز عبارت
است از:
()02
محققین در این آزمون به مانند  SADFاز یک الگوی رگرسیون بازگشتی ( )BSADFاستفاده
کردند .با این تفاوت که در اینجا پنجره متحرک   r1 , r2 که در آن  r1نقطه شروع نمونه است ،در
صورت تغییر نقطه پایان )  ، (r2تغییر خواهد کرد .در این آزمون نقطه آغاز (  ) r1متحرک و بین صفر و
 r2  r0در حال تغییر است (شکل .)0
آماره  GSADFرا میتوان بهعنوانبزرگترین آماره  ADFمحدوده در دسترس  r1و  r2تعریف کرد:
()01

ADF 
r2
r1

GSADF (r0 )  sup

]r2 [ r0 ,1
] r1[0, r2  r0
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همچنین بهطور مشابه با آزمون  SADFمیتوان دورههای حباب را بر اساس  GSADFمحاسبه
کرد:
()00


r : BSADF  cv 
inf
r : BSADF  cv 
Tr
2

2

r2

r e  inf

r2  r0 ,1

T r

2

()03

2

r2

r2  r e  log(T )/T ,1



rf 

در معادله فوق BSADF ،سوپریمم بازگشتی آماره دیکی فولر تعمیمیافته میباشد با در نظر گرفتن این
موضوع که:



()04



GSADF (r0 )  sup BSADFr1r2
]r2 [ r0 ,1

بنابراین آماره آزمون GSADFعبارت است از:
()05



r2
1

2
2




r
W
r

W
r

r

W
r
dr
W
r

W
r
 1 w      2 
 1  
 w   2
2


r1
GSADF (r0 )  sup 

2 12
]r2 [ r0 ,1
r2
r2






] r1[0, r2  r0
2

12 


rw rw  W  r  dr    W  r  dr  


 r1
 

 r1




در اینجا  rw  r2  r1و  Wفرآیند بروانی استاندارد است .همچنین توزیع حدی آماره SADF

حالت خاصی از رابطه فوق خواهد بود که در آن  r1  0و ] r2  rw [r0 ,1باشند (فیلیپس و دیگران
.)0213
1

فاصله نمونه ()Sample Interval

شکل  .2تشریح فرآیند GSADF
منبع :فیلیپس و دیگران ()0213

0
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1

 1.4نتایج تحقیق
در پژوهش حاضر ،از دادههای ماهانه نرخ ارز (دالر-ریال) برای دوره زمانی  1370-1317و همچنین
به منظور محاسبه شاخصهای حقیقی قیمت ،از دادههای شاخص قیمت مصرفکننده و تولیدکننده
استفادهشده است .برای بررسی وجود ریشه واحد در سریهای موردنظر نیز آزمون دیکی -فولر و تعیین
دورههای ایجاد و فروپاشی حبابها ،آزمونهای  SADFو  GSADFبکار گرفته شد.
نتایج آزمونهای مربوط به نرخ اسمی ارز (  ) stدر جدول ( )1آورده شده است .بر اساس آزمون
دیکی -فولر ،نرخ اسمی ارز دارای رفتار انفجاری است .هرچند این نتیجه در صورت وجود دورههای
ایجاد و فروپاشی حباب میتواند گمراهکننده باشد .ازاینرو از آزمونهای  SADFو GSADF
مورداستفاده قرار گرفتند .در این آزمونها ،فرضیه صفر ،عدم وجود رفتار انفجاری در سری زمانی نرخ
ارز است .بر اساس دادههای جدول ( ،)1فرضیه صفر در سطح معنیداری  %5رد و وجود حبابهای
چندگانه نرخ ارز مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول  .1آزمون رفتار انفجاری و حباب قیمت در نرخ ارز
GSADF

SADF

ADF

12/1
1/39
5/8
1/39
1/41
1/55

0/9
2/47
1/7
2/47
2/79
2/47

-1/31
-3/40
-1/31
-3/40
-0/38
-3/40

متغیر

st
st  ft N
st  ft T

منبع :محاسبات نویسندگان

در شکل  ،3لگاریتم سری زمانی نرخ اسمی ارز و آماره  GSADFمربوط به آن آورده شده است.
نتایج این آزمونبیانگر وجود حبابهای چندگانه در سری زمانی نرخ ارز در دورههای مختلف (-1390:11
 1381:7-1381:1 ،1381:0-1381:11 ،1381:1-1381:3 ،1398:1-1399:11 ،1393:3و-1387:1
 )1370:1است .بروز این حبابها در دورههای مختلف میتواند دالیلی گوناگونی داشته است .بهطور
نمونه سیاستهای یکسانسازی نرخ ارز و تعدیل اقتصادی در اوایل دهه  ،1392سیاست یکسانسازی
نرخ ارز در اوایل دهه  1382و یا شرایط خاص اقتصادی در اواخر دهه  1382ازجمله دالیل بروز این
شرایط میتوانند باشد.
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شکل  :3نرخ اسمی ارز
منبع :محاسبات نویسندگان

بروز رفتار انفجاری در نرخ ارز ،میتواند بهواسطه وجود حبابهای عقالیی و متغیرهای بنیادی
اقتصاد کالن باشد .انگل ( )1777و بتس و کهو )0225( 1در پژوهش خود نتیجه گرفتند که قیمتهای
نسبی کاالهای قابلمبادله ،میتوانند توضیحدهنده بیشتر نوسانات نرخ ارز باشند .ازاینرو در مطالعه
حاضر و برای آزمون این مسأله ،نتایج آزمون  SADFو  GSADFبرای نسبت نرخ ارز به کاالهای
غیرقابلمبادله (  ) st  ft Nدر جدول ( )1آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در این وضعیت
نیز کماکان نرخ ارز داری حباب و رفتار انفجاری در دورههای مختلف است .در شکل ( ،)4آماره
 BSADFبرای نسبت نرخ ارز و کاالهای غیرقابلمبادله آورده شده است .با مقایسه شکلهای ( )3و
( )4مشاهده میشود که الگوی رفتاری این دو سری شباهت زیادی با یکدیگر دارند؛ بنابراین بر اساس
روش حاضر میتوان بیان کرد که قیمتهای نسبی کاالهای غیرقابلمبادله (  ) ft Nنقش زیادی در
توضیح رفتار انفجاری و حباب در نرخ اسمی ارز ندارد.

1. Betts and Kehoe
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شکل  :4نسبت نرخ ارز به کاالهای غیرقابلمبادله
منبع :محاسبات نویسندگان

بر اساس دادههای جدول ( )1و آزمون  ADFو  ،SADFفرضیه وجود رفتار انفجاری در نسبت نرخ
ارز به کاالهای قابلمبادله تأیید میگردد .با این حال ،آماره  GSADFنشان میدهد که در این سری،
رفتار انفجاری یا حباب چندگانه وجود ندارد .شکل ( ،)5نتایج آزمون  BSADFرا نشان میدهد .با
مقایسه این شکل با شکل ( ،)3مشاهده میشود که این دو سری ،الگوی رفتاری یکسانی ندارند .ازاینرو،
یکی از دالیل رفتار انفجاری نرخ ارز میتواند به واسطه نسبت قیمت کاالهای قابلمبادله باشد .همچنین
با توجه به اینکه در هر سری مورد بررسی ،وجود رفتار انفجاری و حباب مورد تأیید قرار گرفت ،در
چارچوب روش حاضر میتوان بیان کرد که در سری نرخ ارز و در دوره مورد برسی ،حباب عقالیی وجود
دارد.
10.8
)BSADF(left axis
)95% cv axis
)s-ft (right axis

10.6
10.4
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2
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1
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0
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1376

1375

1374

شکل  .5نسبت نرخ اسمی ارز به کاالهای قابلمبادله
منبع :محاسبات نویسندگان
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نتیجهگیری
نرخ ارز در کنار نرخ تورم و نرخ بهره ،یکی از مهمترین تعیینکنندههای کارکرد اقتصاد در هر کشور
محسوب میشود .این نرخ ،نقش مهمی در میزان تجارت میان کشورها به عهده دارد .ازاینرو بررسی
رفتار آن همواره موردتوجه اقتصاددانان قرار دارد .در پژوهش حاضر ،فرضیه وجود حبابهای چندگانه
در نرخ ارز در ایران با استفاده از آزمونهای دیکی فولر راست دم (راست دنباله) سوپریمم دیکی -فولر
تعمیمیافته ( SADFو  )GSADFمورد آزمون قرار گرفت.
نتایج پژوهش حاضر ،بر اساس روش مورد استفاده ،فرضیه وجود حباب عقالیی در نرخ ارز را مورد تأیید
قرار داد (دورههای ،1389:0-1381:11 ،1381:1-1381:3 ،1398:1-1399:11 ،1393:3-1390:11
1389:7-1389:1و  )1370:1-1387:1است .بروز این حبابها در دورههای مختلف میتواند دالیلی
مختلفی داشته است .بهطور نمونه سیاستهای یکسانسازی نرخ ارز و ابهامات در مورد موفقیت این
طرح و همچنین سیاستهای تعدیل اقتصادی در اوایل دهه  1392موجب تغییرات نرخ ارز در آن سالها
گردید .هر چند دولت در آن سالها با اعمال سیاستهایی از جمله مقابله با خرید و فروش ارز خارج از
سیستم بانکی و یا سیاستهای پولی انقباضی و کاهش حجم نقدینگی سعی در کنترل نرخ ارز داشت.
در ادامه ،سیاست یکسانسازی نرخ ارز در اوایل دهه  1382بار دیگر موجب افزایش قیمت ارز در آن
سالها گردید .از جمله دالیل احتمالی ایجاد حباب قیمتی نرخ ارز در اواخر دهه  1382و اوایل دهه
 1372میتوان به افزایش تقاضای طال و ارز توسط مردم به دلیل کاهش ارزش ریال (که خود تابعی از
سیاستهای اقتصادی اتخاذشده در آن سالها بود) در مقابل سایر ارزهای خارجی با هدف حفظ ارزش
دارایی اشاره کرد .در نهایت بر اساس یافتههای این پژوهش ،اثر قیمتهای نسبی کاالهای قابلمبادله
بر نوسانات نرخ ارز بیشتر از کاالهای غیرقابلمبادله است .در نتیجه بر این اساس ،شناسایی عوامل
بنیادی مؤ ثر بر نرخ ارز ،در کنار بررسی وجود یا عدم وجود حباب قیمت در نرخ ارز میتواند مورد توجه
و تعیینکننده باشد.
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1
ضمائم
قیمت یک دارایی تابعی از متغیرهای بنیادی و انتظارات از ارزش دارایی در آینده است:

st  ft    Et  st 1   st 

با حل رابطه فوق برای  stداریم:

st  ft   Et  st 1    st

1    st  ft   Et  st 1 
1

ft 
Et  st 1 
1 
1 
)  (1

st 



معادله فوق ،یک معادله تفاضلی پویا مرتبه اول میباشد که نشان میدهد ارزش جاری نرخ ارز،
تابعی از ارزش مورد انتظار آتی آن است .با حل رابطه فوق برای مقادیر آتی و با فرض وجود انتظارات
داریم:
Et  st 1    Et  ft 1   1    Et  Et 1  st  2 

با استفاده از قانون انتظارات تکرارشونده داریم:

st   ft  1     Et  ft 1   1    Et  st  2 



 E st 1 



st   Et  ft   1    Et  ft 1   1    Et  st  2 
2

j

1

st    1    Et  ft  j   1    Et  st  2 
2

j 0

با تکرار فرآیند فوق برای  kدوره پیش رو در نهایت داریم:
Et  st  k 1 

k 1

k

st    1    Et  ft  j   1   
j

j 0

