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چکیده
از اجزای مهم بازارهای مالی ،بورس اوراق بهادار است که بازار متشکل رسمی خرید و فروش سهام تحت
قوانین خاص است .نوسان بهعنوان یك عامل مؤثر در تعیین ریسك سرمایهگذاری ،میتواند نقش مهمی در
تصمیمگیری سرمایهگذاران ایفا کند .تخمینی مناسب از نوسانات قیمت سهام در یك دوره سرمایهگذاری،
نقطه آغازین بسیار مهمی در کنترل ریسك سرمایهگذاری است .یکی از عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت سهام
قیمت نفت و نوسانات نفتی است .نفت و فرآوردههای آن مهمترین منبع انرژی در فرآیندهای تولیدی جهان
است .از اینروی ،نوسانها در قیمت نفت بر هزینه تولید و سودآوری شرکتهای تولیدی اثرگذار است.
ازسویدیگر ،عواید فروش نفت برای برخی کشورهای صادرکننده مهمترین منبع درآمدی است و قیمت نفت
و نوسانهای آن میتواند بر بازار سرمایه آنها اثر بگذارد ،بهطوریکه در بسیاری از کشورها که مدیریت
درآمد نفتی مناسبی ندارند افزایش قیمت نفت با افزایش درآمد دولت و افزایش پایه پولی همراه میشود که
آثار تورمی دارد .این مقاله با روش اقتصادسنجی گارچ چندمتغیره ،به بررسی میزان اثرپذیری نوسانات
شاخص قیمت سهام تهران و شاخص سهام دوبی از قیمت جهانی نفت خام با استفاده از دادههای ماهانه دوره
زمانی  2012-2002پرداختهاست .براسـاس نتایج پژوهش ،نوسانات قیمت جهـانی نفت خام اثر مثبت و
معنیداری بر نوسانات شاخص بورس دوبی و بر نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار تهران داشتهاست .از
سویدیگر ،نوسانات شاخص بورس دوبی اثر مثبت و معنیداری بر نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار تهران
داشتهاست.
کلیدواژهها :نوسانات قیمت جهانی نفت خام ،نوسانات شاخص بورس تهران ،شاخص سهام دبی ،گارچ چند
متغیره.
طبقهبندی .G15 ,G1 ,C58 :JEL

Email: fotros@basu.ac.ir

 .1استاد گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

(*نویسنده

مسئول)

Email: maryam70.1990@gmail.com
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 .1مقدمه
صنعت نفت در اقتصاد کشورها نقش مالی داشتهاست و کارکرد اصلی آن تأمین ارز مورد نیاز کشورها
بوده است .حال اقتصاد کشورهایی که تا حد باالیی متکی به درآمد نفت و ارز حاصل از آن است،
نوسانات قیمتی نفت که از تحوالت برونزا سرچشمه میگیرند و از کنترل سیاستگذاران اقتصادی
خارجاند ،منبع بزرگ اختالل در اقتصاد کشورها محسوب شده ،درآمدهای نفتی کشورها را با نوسانات
زیادی مواجه میکنند .درآمدهای ناپایدار عامل اصلی انتقال بیثباتی و نااطمینانی به اقتصاد کشورها
هستند .یکی از بخشهای مهم اقتصاد که میتواند تحت تأثیر این نوسانات قرار گیرد بازار سرمایه
است.
بازارهای مالی با توجه به سهم و ارزش آنها در اقتصاد و حجم معامالتشان ،از اهمیت خاصی در
میان سایر بازارها برخوردار است .اما اهمیت این بازارها فقط در حجم باالی معامالت و ارزش باالی
آن نیست ،بلکه از آن جهت برای مدیران مالی بااهمیت است که این بازار ،امکان تهیه و تأمین
وجوه مورد نیاز اشخاص را از منابع مختلفی همچون مؤسسات از طریق ابزار مالی فراهم میآورد .در
دهه های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش آن ارتباط نسبتاً باالیی با رشد اقتصادی کشورها داشته
است .از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایهگذاری و رشد و توسعه اقتصادی ،داشتن بازارهای
سرمایه قوی و کارآمد همراه با سازمانهای مالی مناسب و فعال در این بازارهاست .بازار بورس اوراق
بهادار از اجزاء تشکیلدهنده بازار سرمایه است و بهعنوان بخشی از مجموعه اقتصاد ،تابع آن است.
چنانچه این بازار رابطهای منطقی با سایر بخشها نداشته باشد ،معضالت و کاستیهایی در عملکرد
آن پیش خواهد آمد .در بازار سرمایه نوسانات گسترده موجب ورود و خروج انبوه سرمایه میشود.
تحمل این حرکت سرمایه حتی در اقتصادهای توسعهیافته که در آنها روابط ساختاری به نسبت
منظمی برقرار است ،دشوار به نظر میرسد .در کشورهای در حال توسعه ،ضربههای وارد شده بر
اقتصاد بهدلیل ضربههای بازار بورس ،در مقایسه با کشورهای توسعهیافته عمق بیشتری دارد؛ زیرا
نگرانی از افت ارزش سرمایه با نگرانیهای ناشی از بیثباتیهای مشهود در اقتصاد همراه میشود.
تغییر بازده ریسک سرمایهگذاری ناشی از نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی ،میتواند گزینههای
سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار دهد (پیرائی و شهسوار.)22 :1811 ،
در بررسی عملکرد بورس معموالً شاخص قیمت سهام آیینه تمام نمای بورس تلقی میشود چرا
که بهعنوان متغیر پایه در بسیاری از پژوهشهای اقتصادی مدنظر قرار میگیرد .از آنجا که افراد در
سبد داراییهای مالی خود ترکیبات مختلفی از پول نقد ،سهام ،سپرده بانکی ،اوراق قرضه ،طال ارز را
نگهداری میکنند ،تغییرات حجم پول ،نفت ،نرخ ارز ،نرخ سود بانکی و نرخ تورم تقاضای افراد برای
نگهداری هر یک از این اجزا ازجمله تقاضا برای سهام را تحت تأثیر قرار میدهد که به نوبه خود
قیمت سهام را متأثر میسازد.
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بنابراین ،آگاهی از کارایی واقعی بورس تهران و دوبی با در نظر گرفتن اثرات ناشی از نوسانات
قیمت جهانی نفت خام بر نوسانات شاخص قیمت سهام در سالهای اخیر میتواند راههای تازهای را
پیش روی سیاستگذاران و سرمایهداران قرار دهد.
از آنجا که متغیرهای کالن اقتصادی مانند نوسانات قیمت نفت ،نرخ ارز و  ...بر بازار سهام تأثیر
میگذارند ،لذا مشخص بودن رابطه بین متغیرهای اقتصادی و بازار سهام میتواند راهگشایی برای
مدیران و سرمایهگذاران آتی جهت تصمیمگیری محسوب شود .این مقاله درپی شناخت و سنجش
رابطه و جهت این متغیر بر بازارهای سهام (تهران و دوبی) هست ومیکوشد راهکارهایی در جهت
پیشرفت و تداوم بازارهای سرمایه ارائه دهد .قیمت جهانی نفت خام به دلیل اهمیت استراتژیک آن
در سطح دنیا ،بسیاری از متغیرهای اقتصاد کالن را بهطور قابلمالحظه تحت تأثیر قـرار میدهد .از
اینروی ،مطـالعه تـأثیرات آن بر بخشهای دیگر اقتصاد مهم است .هدف این مطالعه بررسی میزان
اثرپذیری شاخص قیمت سهام بورس تهران و بورس دوبی از قیمت جهانی نفت خام است.
 .2ادبیات پژوهش
 .1-2بررسی مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت سهام
پژوهشهای بسیاری در بازارهای توسعهیافته نشان میدهند که قیمت سهام با تغییر در متغیرهای
اقتصاد کالن نوسان میکند ،پس ،شاخص قیمت سهام با متغیرهای اقتصاد کالن ارتباط قوی دارد.
دلیل نظری بـرای بررسی چنین ارتباطی آن است که قیمت سهام میتـواند بهعنوان جریان نقـدی
آتـی تنزیل شده در نظر گـرفته شود .این رابطـه میتواند بهصورت زیر بیان شود:
0

]𝑃0 = ∑[E (Dn)/(1 + i)n
𝑛=1

در رابطه فوق P ،بیانگر قیمت سهام E ،نشاندهنده ارزش مورد انتظار i ،نرخ مناسب تنزیل و
 Dپرداخت نقدی در پایان دوره  tاست .روشن است هر متغیر اقتصادی که بر جریان نقدی مورد
انتظار یا نرخ تنزیل تأثیر بگذارد ،بر قیمت سهام نیز تأثیر خواهد گذاشت (کنگ  1و همکاران:2001 ،
.)8159
اولین و مهمترین عامل مؤثر بر تصمیمگیری سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار ،شاخص قیمت
سهام است .از این رو ،آگاهی از عوامل مؤثر بر قیمت سهام با اهمیت است .بهطور طبیعی ،عوامل
زیادی در شکلگیری اطالعات و دیدگاههای طرفین بازار و نهایتاً قیمت سهام شرکتها مؤثر هستند.
بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیت متغیرهایی در خارج از محدودهی اقتصاد
1. Cong
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داخلی است .بر این اساس ،عوامل مؤثر بر قیمت سهام به عوامل داخلی و عوامل بیرونی
قابلطبقهبندی است.
 )1عوامل داخلی در برگیرندهی عوامل مؤثر بر قیمت سهام در ارتباط با عملیات و تصمیمات شرکت
است این عوامل شامل عایدی هر سهم ) ،1(EPSسود تقسیمی هر سهم ) 2(DPSو نسبت قیمت
بر درآمد ) ،8(P/Eافزایش سرمایهی تجزیه سهام و عوامل درون شرکتی دیگر است.
 )2عوامل بیرونی شامل عوامل خارج از اختیارات مدیریت شرکت است که بهگونهای فعالیت شرکت
را تحت تأثیر قرار میدهند .این عوامل آن دسته از وقایع ،حوادث و تصمیمات خارج از شرکت و مؤثر
بر قیمت سهام است .در حالت کلی این عوامل به دو بخش زیر قابل تقسیم است:
الف) عوامل سیاسی مانند جنگ ،صلح ،قطع رابطه سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها ،تغییر ارکان
سیاسی و روی کار آمدن احزاب سیاسی رقیب است.
ب) عوامل اقتصادی که رونـق و رکود اقتصادی بورس را بهشدت متـأثر میسازد ،بهطوریکه در
دورهی رونق اقتصادی ،با افزایش سرمایهگذاری در سهام شرکتهای دارای رشد ،قیمت سهام آنها
افزایش خواهد یافت و در وضعیت رکود ،کاهش قیمت سهام شرکتها را در پی خواهد داشت؛ زیرا
در این شرایط ،سرمایهگذاری در دارایی مالی با درآمد ثابت به سرمایهگذاری در سهام عادی برتری
دارد.
شاخص قیمت جهانی نفت و طال از مهمترین شاخصهای تأثیرگذار بر عوامل اقتصادی و عوامل
سیاسی در هر کشور است .قیمت جهانی نفت بهعنوان یک متغیر برونزای قدرتمند ،تحت تأثیر قرار
دهندهی بسیاری از متغیرهای اقتصاد کالن ،ازجمله شاخص قیمت سهام است .از سویی دیگر ،قیمت
جهانی طال نیز به عنوان متغیری با اهمیت ،معرف بسیاری از تحوالت پولی و مالی بینالمللی است؛
اگرچه این نقش به مـرور زمان تا حــدودی تقلیل یافته است .تبیین چنـین رابطهای راهنمای
سیاستگذاران در جهتگیریهای سیاستهای پولی و ارزی است (صمدی و همکاران.)21 :1811 ،
بهطورکلی نوسانات قیمت نفت از کانالهای مختلف ،قیمت سهام را در کشورهای صادرکننده
نفت متأثر میکند .نخستین کانال ،کانال خلق نقدینگی (افزایش حجم پول) است .به این صورت که
با افـزایش قیمت نفت ،ارز حاصـل از درآمـدهای ناشی از فـروش نفت به حسـاب ذخیره ارزی واریز
میشود .در صورت عدم تقاضای کافی برای ارز در قیمت مورد هدف ،بانک مرکزی مجبور به خرید
ارز شده و آن را تبدیل به منابع ریالی برای بودجه مینماید .این سیاست باعث افزایش خالص دارایی
خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی کشور میشود .در صورت کاهش قیمت نفت نیز چون
1. Earning Per Share
2. Dividends Per Share
3. Price/Earning Per Share
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دولت از هزینههای خود نمیکاهد ،کسری بودجه ایجاد شده و دولت به ناچار بخشی از آن را از بانک
مرکزی استقراض میکند .بنابراین خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایشیافته و این بهنوبه
خود باعث تقویت پایه پولی میشود .بنابراین هم در حالت افزایش قیمت نفت و هم در شرایط
کاهش آن ،سیاست مالی دولت ممکن است موجب افزایش حجم پول شود (ابراهیمی و شکری،
.)81 :1891
افزایش حجم پول نیز ،هم بهعنوان یک متغیر سیاستی در سطح کالن و هم بهعنوان بخشی از
سبد دارایی فرد میتواند شاخص قیمت سهـام را تحت تأثیر قرار دهـد .وقـتی عرضه پول افـزایش
مییابد افراد متوجه میشوند که بیش از نیازشان وجه در اختیار دارند و مخارج مصرفی خود را
افزایش میدهند و یکی از جاهایی که پول خود را خرج میکنند ،بازار سهام است که در نتیجه
افزایش تقاضا برای سهام ،قیمت آن افزایش مییابد .به عبارت دیگر ،نقدینگی مازاد در سبد خانوار
برای کسب سود بیشتر و حتی صیانت از ارزش پول در مقابل تورم ،جذب بازار سرمایه میشود که
سهام جزئی از آن است .از دیدگاه سبد دارایی نیز میتوان رابطه قیمت و پول را توضیح داد .با فرض
تعادل بازار پول بهعنوان یک دارایی در سبد داراییها ،فرد یا بنگاه با ایجاد تنوع در ترکیب نگهداری
داراییها ،سعی در حداکثر کردن بازدهی داراییهای خود دارند و بنابراین با توجه به اثر جانشینی دو
دارایی پول و سهام در سبد داراییهای اشخاص ،اگر حجم پول در این سبد افزایش یابد ،سهم سهام
کاهش مییابد .با کم شدن تقاضای سهام و در صورت تغییر نکردن عرضه آن ،قیمت سهام کاهش
مییابد .در مورد نخست رابطه بین قیمت سهام و عرضه پول مثبت است ،درحالیکه در مورد آخر
این رابطه منفی و معکوس است .پس بهطورکلی نمیتوان در مورد اثر نهایی تغییرات در حجم پول
بر قیمت سهام اظهارنظر قطعی داشت (حسنزاده و کیاوند.)50 :1898 ،
کانال دوم تأثیرگذاری قیمت نفت بر قیمت سهام ،از طریق اثر ارزی است .از آنجا که مبالغ
پرداختی حاصل از درآمـدهای نفتی به پول خارجی پرداخت میگردد ،افـزایش قیمت نفت بـاعث
میشود که درآمدها و ذخایر ارزی افزایش یابند (که نتیجه آن افزایش ارزش پول ملی در مقابل پول
خارجیان خواهد بود) .افزایش نرخ ارز از یکسو ،منجر به افزایش درآمد شرکتهای صادرکننده
کاالها و در نتیجه افزایش قیمت سهام آنها شده (بعد تقاضا) و از سوی دیگر ،منجر به کاهش سود
شرکتهای واردکننده نهادههای واسطهای و کاهش قیمت سهام آنها میگردد (بعد عرضه) (مورلی
و پنکاست.)9 :2000 ،
خریداران سهام عالوه بر سود سهام به تغییرات ارزش ذاتی شرکت نیز توجه میکنند .صنایعی که
ایجاد و راهاندازی آنها مستلزم تهیه ماشینآالت از خارج میباشد ،در اثر تغییر نرخ ارز ،ارزش ذاتی
آن تحت تأثیر قرار میگیرد .درصورتیکه شرکتی ماشینآالت مورد نیاز خود را با قیمتهای پایین
نرخ ارز وارد کرده باشد ،با افزایش نرخ ارز ،ارزش ذاتی شرکت مربوطه نیز افزایش خواهد یافت و
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این افزایش ذاتی زمانی تشدید میگردد که تأسیس شرکت مشـابه به دلیل باال بـودن نرخ ارز
امکانپذیر نباشد و اگر محصوالت شرکت بهصورت انحصاری باشند ،تقـاضا برای آن افزایش یافته و
سود شـرکت نیز در طول زمان افزایش خواهد یافت .از سـوی دیگر ،سهم هزیـنه استهالک ماشین
آالت در بهای تمام شده کاالی تولیدی کاهش پیدا میکند.
با در نظر گرفتن موارد فوق توسط سرمایهگذاران ،تقاضا برای سهم این شرکتها افزایش یافته و
این موضوع باعث افزایش قیمت سهام این کشورها خواهد گردید .بهعالوه ،اگر نرخ ارز در طول
زمان کاهش یابد ،نتیجه معکوس برای این شرکتها برجای خواهد گذاشت (ابراهیم.)1999 ،
ازجمله عوامل دیگر که باید به آن توجه نمود ،ترکیب داراییها و بدهیهای ارزی کشور است.
درصورتیکه نرخ ارز افزایش یابد و میزان دارایی ارزی شرکتی بیشتر از بدهی ارزی آن باشد ،سود
ناشی از تسعیر ارز موجود عمالً باعث افزایش سود هر سهم گردیده و قیمت سهام این شرکتها
افزایش مییابد .همچنین ،درصورتیکه بدهیهای ارزی بیشتر از داراییهای ارزی باشد ،زیان ناشی
از تسعیر ارز عمالً موجب کاهش سود هر سهم گردیده و قیمت سهام این شرکتها کاهش مییابد
(موسایی و همکاران.)77 :1819 ،
با توجه به این مباحث ،مالحظه میگردد که تأثیر نوسانات قیمت نفت از کانال نرخ ارز بر
شاخص قیمت سهام میتواند مثبت و یا منفی باشد.
کانال سوم تأثیرگذاری قیمت نفت بر قیمت سهام ،از طریق اثر انتظارات است .با افزایش قیمت
نفت و بالتبع درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت ،انتظارات خوشبینانه در مورد ایجاد
رونق و افزایش فعالیتها در سطح اقتصاد کشور شکل خواهد گرفت .شکلگیری این انتظارات برای
شرکتهای حاضر در بورس و انتظار افزایش سودآوری آنها باعث خواهد شد که ارزش فعلی جریان
نقدی آتی و در نتیجه شاخص سهام با رشد مثبت مواجه شود (میلر و شوفنگ.)2001 ،
البته باید در نظر داشت که با افزایش قیمت نفت ،هزینه تولید برای شرکتهای وابسته به نفت
نیز افزایش مییابد .این رخـداد ممکن است با تـأثیر بر انتظـارات ،تصمیم سـرمایهگذاران بـرای
سرمایهگذاری در سهامی خاص را تحت تأثیر قرار دهد که منجـر به کاهش تقاضا و در نتیجه
کـاهش قیمتهای سهام میشود.
کانال چهارم تأثیرگذاری قیمت نفت بر قیمت سهام از طریق اثر درآمدی میباشد .قیمتهای
نفت باالتر به معنای انتقال ثروت از کشورهای واردکننده نفت به کشورهای صادرکننده نفت است.
اثر این تغییر قیمت بستگی به این دارد که دولت با این افزایش درآمد ناشی از افزایش قیمت نفت
چه میکند .اگر این افزایش درآمد در جهت خرید کاالها و خدمات داخلی باشد ،میتواند باعث
افزایش ثروت عمومی گردد .همچنین با افزایش تقاضا برای کار و سرمایه ،فرصتهای سرمایهگذاری
و تجاری زیادی را فراهم خواهد نمود .بنابراین اثر مثبت بر جریان نقدی آتی بنگاهها دارد .اما از
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سوی دیگر ،افزایش قیمت نفت بهعنوان یکی از نهادههای تولید به معنای افزایش هزینه و کاهش
درآمدهای بنگاهها خواهد بود و اثـر منفی بر جریان نقدی آتی خـواهد داشت .در نتیجه کاهش
قیمتهای سهام را به دنبال خواهد داشت (حسنزاده و کیاوند.)87 :1898 ،
قیمت نفت میتواند از طریق کانال پنجمی نیز به نام اثر بازگشتی ،قیمت سهام را در کشورهای
صادرکننده نفت تحت تأثیر قرار دهد .از آنجا که افزایش قیمت نفت باعث افزایش بهای تمام شده
محصوالت تولید شده توسط کشورهای صنعتی میشود و چون اغلب کشورهای صادرکننده نفت به
دلیل عدم توانایی و نداشتن فناوری الزم برای فرآوری نفت خام ،واردکننده محصوالت و مشتقات
نفتی هستند ،این امر منجر به افـزایش ارزش پولی واردات و اثر منفی بر جریان نقدی آتی برای
بنگاهها در این کشورها و در نتیجه کاهش قیمت سهام میشود (راولت و آروری.)2009 ،
نمودار ( )1کانالهای اثرگذاری شوکهای قیمتی نفت بر قیمت سهام را در کشورهای صادرکننده
نفت نشان میدهد .به هر حال اثر کلی شوکهای قیمت نفت بر قیمت سهام نامشخص بوده و
بستگی به این دارد که اثرات مثبت و منفی همدیگر را چگونه و به چه میزانی خنثی نمایند.
کانال حجم پول

کانال نرخ ارز

تغییر درشاخص قیمت
سهام

تغییر در قیمت جهانی
کانال انتظارات

نفت خام

کانال درآمدی

کانال بازگشتی

نمودار  :1کانالهای اثرگذاری قیمت نفت بر قیمت سهام در کشورهای صادرکننده نفت

 .3پیشینه پژوهش
جوانگ جو و سونگ پارک ،)2017( 1این مقاله به بررسی ارتباط بین قیمت نفت و بازار سهام و اثرات
نااطمینانی با استفاده از واریانس شرطی شاخص سهام و بازده قیمت نفت میپردازد .در این پژوهش از
شاخص قیمت سهام ایاالت متحده آمریکا ،ژاپن  ،کره و هنگ کنگ طی دوره زمانی 1991-2011
استفاده شده است .به منظور بررسی تأثیرات نااطمینانی متغیر قیمت نفت بر شاخصهای سهام از مدل
گارچ دو متغیره پویا ( )DCCاستفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهدکه یک رابطه منفی و
معنیدار در طول زمان و در برخی دورههای کوتاه مدت وجود دارد.
Young C. Joo, Sung Y. Park
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خلفاوی 1و همکاران ( ،)2011این مقاله به بررسی ارتباط بین بازار نفت خام ( )WTIو بازارهای
سهام کشورهای  G-7میپردازد .در این پژوهش میانگین و نوسانات سرریز قیمت نفت و بازارهای
سهام در افقهای زمانی مختلف با استفاده از رویکرد تلفیقی گارچ دو متغیره ( )GARCH-BEKKو
آنالیز موجک بهمنظور مقایسه ویژگیهای چند مقیاسی میانگین و سرریز نوسانات بین سریهای
زمانی مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج حاکی از شواهدی قوی بین نوسانات نفت و بازارهای سهام و
همچنین همبستگی متغیر با زمان برای جفتهای مختلف بازار وجود دارد.
چایبی و گومز ،)2018( 2در این مقاله به بررسی نوسانات بین قیمت نفت و بازدهی بازارهای سهام
میپردازد .در این مقاله از دادههای هفتگی طی دوره فوریه  2001تا فوریه  2018استفاده شده است.
مدل مورد استفاده در این پژوهش ) BEKK-GARCH(1,1میباشد .در این پژوهش با تخمین
میانگین و واریانس شرطی بین بازارهای سهام و قیمتهای نفت متوجه سرایت معنادار شوکها و
نوسانها بین قیمت های نفت و برخی بازارهای سهام مورد مطالعه و نیز اثر سرریز دو سویه در برخی
موارد شدند.
فیاد و دالی ،)2011( 8اثر شوکهای قیمت نفت بر بازدهی سهام کشورهای  ،GCCآمریکا و
انگلیس را با هم مقایسه کردند .در این مطالعه از دادههای روزانه شاخص سهام کشورهای کویت،
عمان ،امارات ،بحرین ،قطر ،انگلستان و آمریکا و قیمت نفت خام برنت دریای شمال استفاده شده
است .آنها در مطالعه خود از مدل خود رگرسیون برداری ( )VARاستفاده کردند و به نتایج زیر دست
یافتند:
 قدرت پیش بینی قیمت نفت در بازار سهام پس از یک افزایش در قیمت نفت و در طول
بحران جهانی افزایشیافته است.
 واکنش نسبت به شوکهای نفتی در دوره بحران جهانی افزایش پیدا کرده است.
 قطر و امارات در کشورهای  GCCو انگلستان واکنش بیشتری به شوکها نسبت به
کشورهای دیگر در این مطالعه داشتهاند.
فیلیس 5و همکاران ( ،)2011کشورهای کانادا ،مکزیک ،برزیل را بهعنوان صادرکننده و کشورهای
ایـاالتمتحده آمریکا ،آلمان و هلند را بهعنوان واردکننده در نظر گرفتند تا ارتباط مـیان بـازارهای
ایـن کشورهـا و قیـمت نفت را مـورد بـررسی قـرار دهـند .در این پـژوهش از دو مـدل
چنـدمتغـیـره  GJR -GARCHو  DCCو دادههای ماهانه از سال  1917تا  2009استفاده شد و
نتایج حاصل نشاندهنده سرایت نامتقارن بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت بود .همچنین
1. Khalfaoui, Boutahar, Boubaker
2. Anissa Chaibi & Mathieu Gomes
3. Fayyad and Daley
4. Filis
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این پژوهش نشان داد که شوکهای بخش عرضه قیمت نفت ،تأثیری بر ارتباط بین بازارهای این
کشورها نمیگذارد .اما شوکهای ناشی از تقاضا (یعنی تغییر چرخههای تجاری یا جنگ) تأثیر
بیشتری بر کشورها نسبت به شوکهای ناشی از عرضه (کاهش تولیدات اعضای  )OPECدارند.
فیلیس همچنین با مطالعه همبستگی وقفهدار سریهای زمانی این کشورها نشان داد که قیمتهای
نفت بدون توجه به منشأ ایجاد تألطم ،اثر منفی بر تمام بازارهای سهام اعمال میکنند و در دورههای
بحران ،بازار نفت جایگاه مطمئنی برای جلوگیری از ریسک بازار سهام نمیباشد.
محمد و جولین ،)2009( 1رابطه کوتاهمدت بین قیمت نفت و بازار سهام کشورهای  GCCرا
بررسی کردند .در مطالعه آنها برای بررسی رابطه خطی و غیرخطی بین این دو متغیر ،از دادههای
هفتگی قیمت نفت خام اوپک و شاخصهای سهام کشورهای عضو  ،GCCاز هفته اول ژوئن 2001
تا هفته سوم اکتبر  2001استفاده شد .نتایج آنها نشان داد که بین دو متغیر یاد شده در کشورهای
قطر ،عمان و امارات رابطه معنیدار وجود دارد و بازار سهام این کشورها واکنش مثبتی نسبت به
افزایش قیمت نفت نشان میدهد .اما در کشورهای بحرین ،کویت و عربستان سعودی قیمت نفت
هیچ تأثیری بر بازدهی سهام این کشورها نداشته است.
سلیمیفر و فالحی ( ،) 1895در این پژوهش رابطه بین قیمت نفت و تغییرات آن با شاخص کل
قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران در دوره زمانی تیرماه  1879تا آذرماه  1819بررسی شده و
برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری  ،VARتوابع واکنش به ضربه و تجزیه واریانس
خطای پیش بینی با سه متغیر کنترل نقدینگی ،شاخص قیمت مسکن و قیمت سکه استفاده شد.
بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام نیز با استفاده از تعاریف مورک
( )1919و همیلتون ( )1991نشاندهنده این است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر شاخص
قیمت سهام دارد و در هر دو تعریف ،کاهش قیمت نفت نسبت به افزایش قیمت نفت ،سهم بیشتری
را در توضیح واریانس خطای پیشبینی شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران دارد.
صمدی ( ،)1898در پژوهشی به بررسی ارتباط بازدهی و سرایت نوسانها بین بازارهای نفت و
سهام در منتخبی از کشورهای عضو اوپک ) (OPECبا استفاده از یک مدل گارچ چندمتغیره (Full-
) VECHو دادههای روزانه در بازه زمانی می  2010تا ژانویه  ،2018بررسی کرده است .نتایج
پژوهش نشان میدهد ،سرایت شایان توجه بازدهی و نوسانهای قیمت جهانی نفت به بازار سهام
کشورهای عضو اوپک وجود دارد .بورس اوراق بهادار تهران کمترین تأثیرپذیری و بورس کشور
کویت بیشترین تأثیرپذیری را در مقابل شوکهای نفتی و نوسانات بازار جهانی نفت دارد؛ همچنین
بازدهی بازار نفت با یک وقفه تأثیر مثبت و معناداری بر بازدهی بازار سهام همه کشورها به جز ایران
دارد.
1. Mohamed El Hedi Arouri, Julien Fouquau
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حسینی و ابراهیمی ( ،)1892در بررسی سرایت تألطم با استفاده از مدلهای  GARCHچندمتغیره بر
روی ایران ،امارات و شاخص قیمت جهانی نفت و با بیان اینکه عوامل زیادی در شکلگیری انتقال
اطالعات و سرایت تالطم میان شاخصهای مالی مؤثر بوده است .بخشی از این عوامل داخلی و
بخشی نیز ناشی از وضعیت متغیرهایی خارج از محدوده اقتصاد داخلی هستند .قیمت جهانی نفت را
میتوان به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند ،که بسیاری از متغیرهای کالن اقتصاد ،ازجمله شاخص
قیمت سهام را تحت تأثیر قرار دهد .در این پژوهش به بررسی سرایت تالطم بین شاخصهای بورس
تهران ،بورس دبی و شاخص قیمت جهانی نفت با استفاده از سه مدل  GARCHچند متغیره در بازه
زمانی دسامبر  2001الی ژوئن  2010پرداخته شده است .همچنین دادههای بهکار گرفته شده روزانه
بوده و مدلهای بهکار گرفته شده عبارتند از مدل  BEKK ،VECو  CCCکه عمدتاً در مطالعات و
پژوهشهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است و دارای پایههای نظری قوی میباشند .نتایج تحقیق
در این پژوهش حاکی از سرایت تألطم از بازار جهانی نفت به بازار دبی و بازار تهران بود .همچنین
سرایت تألطم از بازار دبی به تهران نیز بهطور معناداری مشاهده شد ،این در حالی است که اثر
سرایت بهطور معکوس مشاهده نگردید.
جعفر عبدی ( ،)1819برای بررسی اثرات سرریز تألطم یا انتقال اطالعات از مدل FIGARCH
دومتغیره برای بازدهیهای بازار سهام تهران و دوبی استفاده کردند .نتایج حاکی از آن بود که اثر
سرریز تألطم یا انتقال اطالعات از بازار سهام تهران به سمت بازار سهام دوبی وجود دارد .یعنی
متألطم شدن بازار سهام دوبی از طریق انتقال اطالعات و یا بهعبارت دیگر از طریق تغییر انتظارات
سرمایهگذاران ،موجب متألطم شدن بازار سهام تهران میگردد .اما این امکان وجود دارد که این دو
بازار سهام ،متأثر از تألطمهای بازار دیگری باشند .برای آزمون این ادعا ،بازار جهانی طال را به مدل
 MFIGARCHاضافه کردند و در نتیجه از فضای دومتغیره وارد فضای سه متغیره شدند .نتایج
مدل FIGARCHسه متغیره ،بیانگر وجود اثرات سرریز تألطم ،یکی از طرف بازار سهام دوبی به
سمت بازار سهام تهران و دیگری از طرف بازار جهانی طال به سمت بازار سهام دوبی بود .اما برای
تصدیق ادعای فوق ،الزم بود که تألطمهای بازار جهانی طال عالوه بر بازار سهام دوبی ،به بازار سهام
تهران نیز سرریز داشته باشد .بنابراین ،صحت ادعای فوق مبنی بر اینکه تألطم بازارهای سهام تهران
و دوبی متأثر از تألطمهای بازار جهانی طال میباشد ،تأیید نشد .در نتیجه اثر سرریز تألطم میان
بازارهای سهام مذکور ،متأثر از بازارهای دیگری همچون بازار جهانی طال نمیباشد.
هدف اساسی تحقیق حاضر ،استفاده از یک مدل ناهمسان واریانس شرطی چند متغیره
( )MGARCHبرای ارزیابی پویاییهای بین قیمت جهانی نفت و شاخص قیمت سهام در ایران و
امارات است .همانطور که مشاهده خواهد شد این پژوهش به بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت
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جهانی نفت خام بر نوسانات شاخص قیمت بورس ایران و دبی پرداخته است در حالیکه پژوهشهای
ذکر شده به بررسی نوسانات قیمت نفت بر روی خود شاخص سهام پرداختهاند.
 .4روش پژوهش
 .1-4معرفی الگو
نااطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق میافتند مشخص و معلوم
نیست یا اینکه اگر پیشامدها مشخص و معلوم باشند ،احتمالهای مربوط به وقوع این پیشامدها در
دسترس نیست و زمانی که هر کدام یا هر دوی این موارد پیش میآید ،تصمیمگیری نسبت به آینده
پیچیده و مشکل شده و از این رو فضای نااطمینانی بر تصمیمها حاکم میگردد .بنابراین نااطمینانی
فضایی است که در آن تصمیمگیرندهها و عاملین اقتصادی نسبت به میزان و جهت تغییر متغیرها
مطمئن نیستند .نااطمینانی حاصل از منابع مختلف ،موجب تغییر در روش و نوع تصمیمهای عاملین
اقتصادی میشود که این تصمیمها در نهایت بر روی فعالیتهای واقعی آنها تأثیر میگذارد .با در
نظر گرفتن دیدگاه گالوب ،)1995( 1نااطمینانی ناشی از نوسانات متغیرها دو نوع اثر اقتصادی دارد:
نخست اینکه موجب میشود تا عاملین اقتصادی اعم از بنگاهها و مصرفکنندگان تصمیمهای
اقتصادی را اتخـاذ کنند که متفاوت از آن چیزی باشد که انتظار داشتهاند .تحلیلگران این نوع اثرها را
اثرهای  ex-anteمینامند .چون در این نوع تصمیمها مقدار متغیر پیشبینیشده در نظر گرفته می-
شود .دسته دوم اثرها در جریان بعد از اخذ تصمیم جای میگیرند که اثر  ex-postنام دارند و این
موقعی اتفاق میافتد که مقدار واقعی متغیر از آنچه پیشبینی شده بود ،متفاوت باشد .برای ارزیابی
عدمقطعیت و بی ثباتی در متغیرها چندین روش وجود دارد ،اما روش متداول و مسلط در اکثر مطالعات
اقتصادسنجی ،استفاده از مدلهای  GARCHمیباشد .این روش که توسط بلرسلو )1911( 2پیشنهاد
شد ،یک مدلسازی مبتنی بر واریانس متغیر در طول زمان است .مدلهای  GARCHدر یک طبقه-
بندی کلی و بر اساس تعداد متغیرهای موجود در مدل ،به مدلهای تکمتغیره و مدلهای چند متغیره
تقسیم میشوند .مدلهای  GARCHتک متغیره محدودیتهایی دارند که کاربرد آنها را دچار
مشکل مینماید :ازجمله فرض میکنند واریانس شرطی هر سری مستقل از تمام سریهای دیگر
است .عالوه بر این به کوواریانس بین سریها بهعنوان یک عامل مهم در بررسی نوسانات متغیرها،
توجهی ندارند .این محدودیتها باعث میشوند که این مدلها در بسیاری از موارد غیرقابل تشخیص
شوند .در مقابل مدلهای چندمتغیره  8GARCHبسیار شبیه مدلهای تکمتغیره هستند و از اینرو
1. Golob
2. Bollerslev
3. Multivariate GARCH
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تخمین آنها شبیه مدلهای تک متغیره  GARCHساده میباشد با این تفاوت که عالوه بر معادالت
قبلی ،معادالت مشخصی برای بیان چگونگی حرکت کوواریانس در طول زمان دارند (حیدری و
بشیری.)2011 ،1
مـدل گارچ چند متغیره برای تحلـیل هم حرکتی نوسـانها و آثار اهرمی بین بـازارهای سهـام
بینالمللی و تشخیص شواهدی مبنی بر وجود انتقال نوسانها در میان بازارهای سهام مختلف را چو
و همکاران ( ،)1999بروکز و همکاران ( )2000و لی ( )2007به کار گرفتهاند .ابونوری و عبداللهی
( ،)1891بیشترین تصریحات مدل گارچ چند متغیره که تاکنون استفاده شده است ،مــدل گارچ
برداری ( )VECHبلرسلو و همکاران ( ،)1911خودهمبستگی شرطی ثابت ( )CCCبلرسلو ( )1990و
مدل ( )BEKKبابا ،انگل ،کرافت و همکاران ( )1990و انگل و همکاران ( )1998هستند.
از آنجا که هدف اصلی این مقاله بررسی انتقال نوسانات از بازار جهانی نفت به بازارهای سهام
تهران و دبی است ،برای مدلسازی نوسانات ،با توجه به وجود ناهمسانی واریانس ،از یک مدل گارچ
چندمتغیره استفاده شده است.
پارامترهای معادله میانگین برای متغیرهای مورد مطالعه بر پایه مدل سه متغیره زیر ارائه میشود:

()1

𝜃3 𝑦1,𝑡−2
⋯ 𝜃6 ] [𝑦2,𝑡−2 ] +
𝜃9 𝑦3,𝑡−2

𝑡𝑦1,
𝑢1
∅1 ∅2 ∅3 𝑦1,𝑡−1
𝜃1 𝜃2
𝑦
𝑦
𝑢
[ 2,𝑡 ] = [ 2 ] + [∅4 ∅5 ∅6 ] [ 2,𝑡−1 ] + [𝜃4 𝜃5
𝑡𝑦3,
𝑢3
𝜃7 𝜃8
∅7 ∅8 ∅9 𝑦3,𝑡−1
𝑡𝜌1 𝜌2 𝜌3 𝜎1
𝑡𝜀1
] 𝑡+ [𝜌4 𝜌5 𝜌6 ] [𝜎2𝑡 ] + [𝜀2
𝑡𝜌7 𝜌8 𝜌9 𝜎3
𝑡𝜀3

فرض میشود که 𝑡 𝜀3𝑡 , 𝜀2𝑡 ، 𝜀1دارای توزیع نرمال و واریانس شرطی متغیر در طول زمان
هستند .رهیافتهای متفاوتی از مدلهای چندمتغیره  GARCHدر ادبیات اقتصادی وجود دارد که
بهعنوان نمونه میتوان به رهیافتهای  VECH, CCC ,BEKKاشاره کرد.
در این تحقیق از رهیافت قطری  BEKKبرای تخمین مدل چند متغیره  GARCHاستفاده
میشود:
()2

𝐻𝑡 = 𝐶́0 𝐶0 + 𝐴́11 𝜀𝑡−1 𝜀́𝑡−1 𝐴11 + 𝐵́11 𝐻𝑡−1 𝐵11
) 𝑡𝐻 𝜀𝑡 |𝜓𝑡−1 ≈ 𝑁(0,

که در آن 𝑡𝐻 ماتریس واریانس کوواریانس شرطی  8×8میباشد که همیشه قطعی مثبت است 𝑡𝜀 .
یک بردار اخالل  𝜓𝑡−1 ، 8×1نشاندهنده مجموعه اطالعات در زمان  C ، t-1ماتریس پایین
مثلثی  8×8از پارامترها B ،A ،ماتریسهای قطری میباشند .بهمنظور درک بهتر از چگونگی
رهیافت  BEKKدر تخمین مدل  ،MGARCHپارامترها بهصورت زیر تعریف میشوند:
1. Heidari and Bashiri
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𝑐11 𝑐12 𝑐13
𝑐
] 𝐶 = [ 21 𝑐22 𝑐23
𝑐31 𝑐32 𝑐33
𝑎13
𝑏11 𝑏12 𝑏13
] 𝑎23
] , 𝐵 = [𝑏21 𝑏22 𝑏23
𝑎33
𝑏31 𝑏32 𝑏33
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,
𝑎12
𝑎22
𝑎32

𝑡ℎ13,
] 𝑡ℎ23,
𝑡ℎ33,
𝑎11
𝑎
𝐴 = [ 21
𝑎31

𝑡ℎ12,
𝑡ℎ22,
𝑡ℎ32,
,
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𝑡ℎ11,
𝑡𝐻𝑡 = [ℎ21,
𝑡ℎ31,
𝑡𝑢1,
] 𝑡𝜀𝑡 = [𝑢2,
𝑡𝑢3,

که در آن 𝑡 ℎ13,𝑡 ،ℎ12,𝑡 ، ℎ11,واریانس شرطی باقیماندهها در زمان  tهستند که بهعنوان نااطمینانی
متغیرهای مورد مطالعه در نظر گرفته میشوند بر این اساس مدل قطری  BEKKتوسط معادالت زیر
نشان داده میشود:

()5

2
2 2
2
ℎ11,𝑡 = 𝑐11
+ 𝑎11
𝜀1,𝑡−1 + 𝑏11
ℎ1,𝑡−1
2
2
2 2
2
ℎ22,𝑡 = 𝑐21 + 𝑐22 + 𝑐22 𝜀2,𝑡−1 + 𝑏22
ℎ2,𝑡−1
2
2
2
2 2
2
ℎ33,𝑡 = 𝑐31 + 𝑐32 + 𝑐33 + 𝑎33 𝜀3,𝑡−1 + 𝑏33
ℎ3,𝑡−1
2
2
ℎ12,𝑡 = 𝑐11 𝑐21 + 𝑎11 𝑎22 𝜀1,𝑡−1 𝜀2,𝑡−1 + 𝑏11 𝑏22 ℎ12,𝑡−1
2
2
ℎ13,𝑡 = 𝑐11 𝑐31 + 𝑎11 𝑎33 𝜀1,𝑡−1
𝜀3,𝑡−1
+ 𝑏11 𝑏33 ℎ13,𝑡−1
2
2
ℎ23,𝑡 = 𝑐21 𝑐31 + 𝑐22 𝑐32 + 𝑎22 𝑎33 𝜀2,𝑡−1 𝜀3,𝑡−1
+ 𝑏22 𝑏33 ℎ23,𝑡−1

تحت فرض نرمال مشروط ،پارامترهای مدل  GARCHفوق با کاربرد رهیافت  BEKKرا میتوان
بهوسیله حداکثرسازی تابع راستنمایی زیر برآورد نمود:
𝑇

()1

𝑁𝑇
1
𝐿(𝜃) = −
) 𝑡𝜀 log 2𝜋 − ∑(log |𝐻𝑡 | + 𝜀́𝑡 𝐻𝑡−1
2
2
𝑡=1

که در آن  θتمام پارامترهای نامعلوم تخمین زده شده N ،تعداد متغیرها (تعداد سریها در مجموعه)
و  Tتعداد مشاهدات است.
 .2-4معرفی دادهها
2
در تحقیق جاری ،از دادههای ماهانه شاخصهای قیمت بورس اوراق بهادار ایران( 1تهران) ،امارات
(دوبی) و قیمت ماهانه جهانی نفت خام در مدلسازیها ،برآوردها و آزمونها استفاده میشود .بازه
زمانی مورد تحقیق نیز برای دادههای ماهانه از ژانویه  2005تا پایان دسامبر  2011در نظر گرفته
شده است.
در شاخص کل بورس تهران تمامی سهام پذیرفته شده ،گنجانده شده و به هر شرکت به اندازه
نسبت تعداد سهامی که دارد ،وزن داده شده است .نحوه محاسبه این شاخص بهصورت رابطه زیر
است:
1. Tehran Exchange Price Index
2. Dubai Financial Market
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𝑡𝑖𝑞 𝑡𝑖𝑝 ∑𝑛𝑖=1
= 𝑡𝑋𝐼𝑃𝐸𝑇
× 10
𝑡𝐷

𝑡𝑖𝑝 = قیمت شرکت iام در زمان t
𝑡𝑖𝑞 = تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان t

𝑡𝐷 = عدد پایه در زمان  tکه در زمان مبدأ برابر  ∑ 𝑝𝑖0 𝑞𝑖0بوده است.
 = 𝑝𝑖0قیمت شرکت iام در زمان مبدأ
 = 𝑞𝑖0تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان مبدأ
 = nتعداد شرکتهای مشمول شاخص
شاخص قیمت سهام فقط برای سنجش سود سرمایهای برخاسته از تغییرات قیمتی اوراق سهام
طراحیشده و از نمایش روند بازده واقعی سهام موجود در سبد شاخص یا از نمایان ساختن علت
حرکتهای قیمتی ناتوان است .همچنین شاخص  DFMبهعنوان شاخص کل بورس دوبی در نظر
گرفته شده است .نحوه محاسبه شاخص کل بورس دوبی همانند بورس تهران میباشد و به همین
دلیل امکان گنجاندن این دو شاخص در یک مدل اقتصادسنجی وجود دارد .در مورد قیمت نفت نیز از
شاخص جهانی قیمت نفت خام در دوره زمانی مورد مطالعه استفاده شده است.
دادههای این پژوهش برگرفته شده از سایتهای بورس اوراق بهادار ،1یاهو فاینانس 2و سایت
سازمان مطالعات انرژی 8میباشد.
جدول  :1آمارههای توصیفی دادهها به همراه نتایج آزمون جارک-برا
شرح

TEPIX
81218/57

DFM
8287/711

OIL
78/11109

میانه

11111/12

8177/150

71/90000

پیشینه(ماگزیمم)

17819/19

1281/110

150/0000

کمینه(مینیمم)
انحراف معیار.

1181/811
21887/07

1092/110
1702/728

88/01000
28/51512

چولگی

0/115518

0/710805

0/117811

کشیدگی
جارک برا
احتمال

2/018981
21/25700
0/000

2/111117
15/71110
0/000

2/158111
1/592101
0/001

میانگین

منبع :نتایج پژوهش

جدول  1آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای شاخص کل بازار سهام تهران(،)TEPIX
شاخص کل بازار سهام دوبی ( )DFMو قیمت جهانی نفت خام ( )OILرا به تصویر میکشد.
1. www.tse.ir
2. www.yahoo finance.com
3. www.tonto.eia.doe.gov
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همانطور که مشاهده میکنید متوسط شاخص کل بازار سهام تهران بیشترین مقدار و متوسط قیمت
جهانی نفت کمترین مقدار را دارا میباشد .انحراف معیار شاخص کل بازار سهام تهران نسبت به
متغیرهای شاخص کل بازار سهام دوبی و بازدهی قیمت جهانی نفت خام بیشتر میباشد .همچنین
نتایج آماره جارک -برا نشاندهنده رد فرض صفر نرمال بودن برای همه سریهای زمانی میباشد.
نمودار  2روند متغیرهای شاخص بورس دوبی ،شاخص بورس تهران و قیمت جهانی نفت را به
تصویر کشیده است همانطور که از نمودار مشخص است نوسانات شاخص بورس دوبی و قیمت
جهانی نفت خام نسبت به شاخص بورس تهران بیشتر است.
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نمودار  :2روند تغییرات سری زمانی شاخص بورس تهران و دوبی و قیمت جهانی نفت خام

 .5نتایج آزمونهای مانایی و شکست ساختاری
در دادههای سری زمانی قبل از تخمین مدل باید حتماً ایستایی (مانایی) سری زمانی مورد بررسی قرار
گیرد ،زیرا غالباً در رگرسیونهای مبتنی بر سری زمانی  𝑅 2باالیی مشاهده میشود هر چند که رابطه
معنیداری بین متغیرها وجود ندارد این شرایط را رگرسیون ساختگی 1مینامند .این شرایط ناشی از آن
است که متغیرهای سری زمانی (متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی) تمایل شدیدی نسبت به زمان

1. Spurious regression
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(حرکتهای صعودی و نزولی) نشان میدهند و بنابراین  𝑅 2باالیی که مشاهده میشود ناشی از وجود
متغیر زمان میباشد نه به واسطه ارتباط حقیقی بین متغیرها.
برای بررسی ایستایی متغیرها عموماً از آزمونهای ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته ( )1ADFو
فیلیپس -پرون ( )2PPاستفاده میشود .برای تشخیص ایستایی متغیرها آماره آزمون دیکی-فولر
تعمیم یافته و فیلیپس پرون متغیر مورد بررسی با مقادیر بحرانی مکینون مقایسه میشود .اگر مقدار
قدر مطلق آماره به دست آمده از آزمون ،از مقادیر بحرانی مکینون بیشتر باشد ،نتیجه گرفته میشود
که متغیر مورد بررسی ایستا میباشد.
جدول  :2نتایج آزمون دیکی-فولر و فیلیپس-پرون بر سطح
شرح
با عرض از مبدأ
با عرض از مبدأ و
روند
با عرض از مبدأ
با عرض از مبدأ و
روند

نوع آزمون

TEPIX
-7/178100
0/0000
-7/950822

ADF
Prob
ADF

DFM
-1/127101
0/0000
-1/128792

OIL
-9/851118
0/0000
-9/875901

Prob

0/0000

0/0000

0/0000

PP
Prob
PP
Prob

-7/181281
0/0000
-7/199181
0/0000

-11/91812
0/0000
-11/97111
0/0000

-9/891558
0/0000
-9/517011
0/0000

منبع :نتایج پژوهش

نتایج آزمون دیکی-فولر که هم از نوع با عرض از مبدأ و هم از نوع با عرض از مبدأ و روند ارائه
شده است نشاندهنده این میباشد که هر سه متغیر در سطح دارای ریشه واحد میباشند و هر سه
متغیر با یک با تفاضلگیری مانا شدهاند بهعبارتدیگر هر سه متغیر ) I(1میباشند ،نتایج آزمون
فیلیپس-پرون نیز در راستای آزمون دیکی-فولر میباشد و هر سه متغیر با یک با تفاضلگیری مانا
شدهاند.
 .6بررسی نااطمینانی متغیرها
برای برآورد الگو و محاسبه همزمان نااطمینانی قیمت نفت ،نرخ ارز و شاخص قیمت سهام و
همچنین کوواریانس شرطی بین این سه متغیر با استفاده از مدل  GARCHسه متغیره ،ابتدا باید از
وجود ناهمسانی واریانس و وجود اثر  ARCHبین باقیماندههای مدل وجود اطمینان حاصل شود.
بدین منظور ،همانطور که انگل( )1912پیشنهاد کرده است ،برای تشخیص ناهمسانی واریانس در
اجزا اخالل از آزمون ضریب الگرانژ ) ARCH(LMاستفاده میشود .این آزمون دارای دو آماره  Fو
1. Augmented Dickey-Fuller
2. Philips-Perron test
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𝑑𝑒𝑟𝑎𝑢𝑞𝑠  𝑜𝑏𝑠 ∗ 𝑅 −و احتماالت مربوط به این آمارهها میباشد .در این آزمون پس از انجام
محاسبات الزم ،مقدار آماره 𝑑𝑒𝑟𝑎𝑢𝑞𝑠  𝑛∗ . 𝑅 2 = 𝑜𝑏𝑠 ∗ 𝑅 −بهدست میآید که دارای توزیع 𝜒 2
با درجه آزادی  qاست( qبیانگر تعداد تأخیرهای مربع جمالت پسماند میباشد) .آماره بهدستآمده با
2
2
𝑞 𝜒𝑎,جدول
𝑞 𝜒𝑎,جدول مقایسه میشود .اگر  𝑛∗ . 𝑅 2با فرض 𝑞  𝑛∗ = 𝑛 −کوچکتر از
آماره
باشد فرضیه  𝐻0مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس در دادهها پذیرفته میشود .در غیر این
2
𝑞 𝜒𝑎,جدول باشد فرضیه  ،𝐻0رد شده و میتوان گفت که بین اجزا
صورت اگر  𝑛∗ . 𝑅 2بزرگتر از
اخالل ناهمسانی واریانس وجود دارد .نتایج حاصل این آزمون در جدول  8نشان داده شده است.
جدول  :3نتایج آزمون آرچ
F-statistic
Prob
Obs*R-squared
Prob

TEPIX
18/89158
0/0000
28/11701
0/0000

DFM
27/11182
0/0000
15/11119
0/0000

OIL
12/52911
0/0001
11/15117
0/0001

منبع :نتایج پژوهش

همانطور که مشاهده میشود آماره )𝑡𝑠𝑒𝑡 𝑀𝐿( =  𝑛∗ . 𝑅 2حاصل برای متغیرهای موردنظر
2
𝑞 𝜒𝑎,جدول میباشند یا به عبارتی با توجه به اینکه  p-valueآزمون کمتر از  1درصد
بزرگتر از
شده است بنابراین فرضیه  ،𝐻0مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس بین اجزا اخالل رد شده و لذا
میتوان نتیجه گرفت که اثر  ARCHدر باقیماندهها وجود دارد.
 .7یافتههای پژوهش
پس از انجام آزمون های مربوط به ایستایی متغیرها و سپس آزمون نااطمینانی متغیرها و مشاهده وجود
نااطمینانی در باقیماندههای مدل به تخمین مدل میپردازیم .این مقاله برای تخمین همزمان میانگین
شرطی ،واریانس و کوواریانس متغیرهای شاخص کل بازار سهام تهران ،شاخص بازار سهام دوبی و
قیمت جهانی نفت خام از یک مدل گارچ چند متغیره استفاده میکند .رهیافتی که برای برآورد
پارامترها استفاده میگردد رهیافت  BEKKبا روش تخمین حداکثر راستنمایی میباشد .همچنین
نرمافزار مورد استفاده در این پژوهش  Eviews8میباشد .جدول  5پارامترهای برآوردشده ،انحراف
معیار و آماره  Zبرای مدل موردنظر را نشان میدهد.
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جدول  :4نتایج برآورد مدل
Z-statistic
0/825102
18010/21
-1071/180
1/101210
2/585701

Prob
0/7511
0/0000
0/0000
0/0000
0/0159

)C(1
)C(2
)C(8
)C(5
)C(1

Coefficient
89/51012
1/812159
-0/818289
2022/191
119717/8

)C(1
)C(7
)C(1

51/91781
158/1178
718/8811

Std.Error
121/5595
0/000101
0/000291
810/1518
229920/5
Variance Equation Coefficients
5/511110
111/7810
171/2157

10/50771
8/811099
1/121890

0/0000
0/0001
0/0210

)C(9

120198/1

1111/951

11/15591

0/0000

)C(10
)C(11
)C(12
)C(18
)C(15

1211/219
11111/75
0/051155
-0/051511
5/110189

29177/20
20111/11
0/0201191
0/101227
0/187171

0/209788
5/228970
0/199155
-0/898101
81/28510

0/0018
0/0000
0/1511
0/1989
0/0000

منبع :نتایج پژوهش

نتایج ارائه شده در جدول ( 5با وارد کردن دو مرتبه جمله خودهمبستگی برای رفع خودهمبستگی)
بیانگر این مطلب میباشد که مدل در نظر گرفته شده روابط پویای بین نااطمینانی سریها را بهخوبی
نشان میدهد .جدول  5از دو قسمت تشکیل شده است قسمت اول معادله میانگین و قسمت دوم
معادله واریانس را نشان میدهد نتایج بر اساس معادله واریانس نشان میدهد که نوسانات قیمت
جهانی نفت خام اثر مثبت و معنیداری بر نوسانات شاخص بورس دوبی دارد که این اثر توسط (C)7
نشان داده شده است .همچنین نوسانات قیمت جهانی نفت خام اثر مثبت و معنیداری بر نوسانات
شاخص بورس اوراق بهادار تهران دارد و این اثر توسط ( C)1نشان داده شده است .از سویی نوسانات
شاخص بورس دوبی ( )DFMاثر مثبت و معنیداری بر نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار تهران
( )TEPIXدارد که این اثر توسط ( C)10نشان داده شده است که بیانگر سرایت تألطم از بازار بورس
دوبی به بازار بورس تهران میباشد که این میزان سرایت قابل توجه میباشد ،همچنین سرایت تألطم
از بازار جهانی نفت به هر دو بازار بورس دوبی و تهران مشاهده شد که این میزان تأثیرپذیری
بازارهای سهام نیز قابل توجه میباشد .همانطور که مشاهده میشود شاخص بورس اوراق بهادار
تهران نسبت به شاخص بورس دبی بیشتر تحت تأثیر نوسانات قیمت جهانی نفت خام قرار دارد.
نمودارهای  8تا  1به ترتیب واریانس شرطی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران ،شاخص
بورس دوبی و قیمت جهانی نفت خام را نشان میدهد و نمودارهای  1تا  1به ترتیب کوواریانس
شرطی بین قیمت جهانی نفت خام و شاخص بورس دوبی ،قیمت جهانی نفت خام و شاخص قیمت
بورس اوراق بهادار تهران و آخرین نمودار شاخص بورس دوبی و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار
تهران را نشان میدهد.
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نمودارهای  8تا  1واریانس شرطی سریهای موردنظر را بهصورت جداگانه نمایش میدهند .این
نمودار نمایانگر این نکته است که نااطمینانی قیمت نفت نوسان بیشتری نسبت به نااطمینانی شاخص
قیمت سهام دوبی و شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران دارد.
نوسانات شدید در نمودارها ،مربوط به دورههایی میشود که یا در این دوران شرایط خاص سیاسی
بر کشور حاکم و یا اینکه اقتصاد کشور شاهد شرایط نامساعدی بوده است .در سال  1811نظام نرخ
ارز یکسان ،جای سیستم چند نرخی را گرفت .درآمدهای نفتی ایران نیز از این سال تا نیمه اول سال
 ،1817روند صعودی و نسبتاً باثباتی داشته است .اما پس از آن و با وقوع بحران مالی جهانی و
پیامدهای رکودی آن ،قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش شدیدی مواجه گردید و در نتیجه
درآمد کشورهای صادرکننده نفت ،ازجمله ایران ،با کاهش قابلمالحظهای مواجه شد .سپس ،دوباره
درآمدهای نفتی روند افزایشی به خود گرفت.
Conditional Covariance
)Var(TEPIX
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نمودار  :3واریانس شرطی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران
منبع :نتایج پژوهش
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Conditional Covariance
)Var(DFM
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نمودار  :4واریانس شرطی شاخص بورس دوبی
منبع :نتایج پژوهش
Conditional Covariance
)Var(OIL
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نمودار  :5واریانس شرطی قیمت جهانی نفت خام
منبع :نتایج پژوهش

نمودار  1تا  1نیز کوواریانس شرطی بین سریهای موردنظر را نشان میدهد .با استفاده از این
نمودارها میتوان رابطه بین نااطمینانی متغیرها را بررسی نمود .همانطور که از نمودار  1مشخص
است ،کواریانس شرطی بین متغیر قیمت جهانی نفت خام و شاخص بورس دبی بین  590و  170در
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حال تغییر است و رفتار نااطمینانی حاصل از دو سری در طول زمان ناپایدار است .دو نمودار دیگر نیز
که کوواریانس بین متغیرها را نشان میدهد تفسیری مانند نمودار  1دارد.
Conditional Covariance
)Cov(OIL,DFM
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نمودار  :6کوواریانس شرطی قیمت جهانی نفت خام و شاخص بورس دوبی
منبع :نتایج پژوهش
Conditional Covariance
)Cov(OIL,TEPIX
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نمودار  :7کوواریانس شرطی قیمت جهانی نفت خام و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران
منبع :نتایج پژوهش
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Conditional Covariance
)Cov(DFM,TEPIX
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نمودار  :8کوواریانس شرطی شاخص بورس دوبی و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران
منبع :نتایج پژوهش

 .8نتیجهگیری
با نگرشی بر ساختار اقتصاد کالن اقتصادی هر کشور و بازارهای مختلف موجود در هر اقتصاد میتوان
دریافت که یکی از اساسیترین بازارها در هر اقتصاد بازارهای سرمایه هستند .بدون تردید شرایط این
بازارها به شدت از سایر بخشها تأثیر میپذیرند و میتوانند بر بخشهای دیگر اقتصاد تأثیرگذار
باشند .یکی از اجزای مهم بازارهای مالی بورس اوراق بهادار است که یک بازار متشکل رسمی خرید و
فروش سهام شرکتها تحت ضوابط و قوانین خاص است .نفت و فرآوردههای آن بهعنوان مهمترین
منبع انرژی در فرآیندهای تولیدی در جهان مورد استفاده قرار میگیرد ،از اینرو نوسانها در قیمت
نفت میتواند بر هزینه تولید و سودآوری شرکتهای تولیدی اثرگذار باشد .نفت برای برخی کشورهای
صادرکننده آن مهمترین منبع درآمدی حساب میشود و قیمت نفت و نوسانهای آن از این کانال نیز
میتواند بر بخش حقیقی و همچنین بازار سرمایه اثر بگذارد ،بهطوریکه در بسیاری از کشورها که
مدیریت درآمد نفتی مناسبی ندارند افزایش قیمت نفت با افزایش درآمد دولت و افزایش پایه پولی
همراه شده که آثار تورمی دارد .بنابراین در این مقاله با استفاده از دادههای ماهانه طی دوره زمانی
 2005تا پایان  2011و استفاده از روش  ،BEKKبه بررسی نوسانات قیمت نفت بر شاخص کل
بورس اوراق بهادار تهران و دوبی پرداخته شده است .پس از انجام آزمون مانایی و مشاهده اینکه
دادهها با یک بار تفاضلگیری مانا شدند ،آزمون آرچ را برای متغیرها انجام دادیم ،نتیجه حاکی از
وجود ناهمسانی واریانس بین باقیماندههای مدل دارد .همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل وجود
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رابطه مثبت و معنیدار بین نوسانات قیمت جهانی نفت خام و نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار
تهران و رابطه مثبت و معنیدار بین نوسانات نرخ قیمت جهانی نفت خام و نوسانات شاخص بورس
اوراق دوبی را نشان میدهد .همچنین نوسانات شاخص بورس دوبی رابطه مثبت و معنیداری بر
نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
با توجه به تأثیرپذیری بازار سهام تهران و دبی از تغییرات متغیرهای کالن اقتصادی و مخصوصاً
نوسانات قیمت نفت ،سیاستگذاران اقتصادی کشورها هنگام اعمال سیاستهای پولی و مالی باید
تمام جوانب تأثیرگذاری این سیاستها را مورد مطالعه قرار داده و آثار مثبت و منفی این سیاستها
مورد نظر قرار گیرد تا سیاستهای اعمال شده بتواند باعث رونق بیشتر بازار سرمایه کشورها گردد و با
گسترش خصوصیسازی از حجم دولت کاسته شود تا زمینه فعالیت بخش خصوصی آماده گردد.
سرمایهگذاران بایستی به نوسانات قیمت جهانی نفت بهعنوان شاخص مهم اطالعاتی که با اثرگذاری
بر هزینههای متغیر درآمد شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد توجه داشته باشند در نتیجه توصیه
میشود تا بنگاهها با کاهش وابستگی خود به نفت و جایگزینی نفت با انرژیهای دیگر تأثیرپذیری
سوددهی و درآمدهای خود را از نوسانات قیمت نفت تا حد زیادی کاهش دهند.
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