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چكیده
با توجه به اینکه طی سالهای اخیر همواره بدلیل کاهش منابع بانکی روز به روز نقش بازار سهام در تامین
مالی پروژه های سرمایه گذاری پر رنگ تر میشود ،لذا بررسی عواملی که باعث ایجاد نوسانات و انتقال ریسک به
بازار سهام میشود الزم وضروری به نظر می آید .همچنین با توجه به اهمیت بازار ارز در اقتصاد کشورها و از
سوی دیگر به علت حجم بسیار باالی صادرات و واردات کاال ،تغییرات نرخ ارز بر رونق و رکود اقتصاد تاثیر
بسزایی دارد .لذا در این مقاله محقق با استفاده از داده های روزانه ( 7831الی  )7831و مدل  VAR-BEKKبه
بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرات سرریز آن بر شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته
است .بر اساس نتایج تحقیق ،با توجه به ضرایب آرچ و گارچ برآوردی در این تحقیق ،نوسانات نرخ ارز بر شاخص
صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران (در سه بخش خودرو  ،زغال سنگ و ماشین آالت) مثبت و معنادار
بوده و نشان دهنده اینست که نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر
مثبت دارد و نوسانات نرخ ارز طی دوره مورد بررسی باعث افزایش شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار
تهران شده است.
واژههای كلیدی :اثرات سر ریز ،شاخص صنایع ،نرخ ارز.
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 -1مقدمه
در مطالعه ی رفتار عوامل موثر بر بازار و الجرم اقتصاد بازار ،جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط
بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد ،از اهمیت بسیاری برخوردار است .بازارهای پول و
سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی ،وظیفه ی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند .کارایی
بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت های اقتصادی می شود .تخصیص بهینه منابع به نوبه
ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی ،در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه
اقتصاد را در پی دارد..
یکی از اجزای مهم بازارهای مالی بازار سهام است .با رشد روزافزون بازارهای سرمایه و سهام در دهه های
اخیر ،این بازارها نقش اساسی در اقتصاد کشورهای مختلف ایفا نموده ،به طوری که تحرک و رونق بورس اوراق
بهادار و بازار سهام به عنوان یکی از معیارهای سالمت و پویایی اقتصاد کشورها شناخته می شود( .مشیری و
مروت)8 ،7831،
بازاربورس ایران در درون یک سیستم بزرگی به نام سیستم اجتماعی – اقتصادی ایران کارمی کند ،لذا از
این محیط به شدت تاثیر می پذیرد .بنابراین عواملی مانند نرخ رشد اقتصادی کشور ،حاشیه سود فعالیتهای
دیگراقتصادی ،درآمدهای ارزی کشور،درجه و شدت آزادسازی و بازبودن اقتصاد ایران و گسترش و افزایش
نقدینگی و نوسانات نرخ ارز و بازار ارز از عوامل محیطی مهمی هستند که بازار بورس ایران را تحت تاثیر قرار
میدهند.
از طرفی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران  ،از درجه باالیی از نا اطمینانی متغیرهای کالن اقتصادی
برخوردار هستند .رشد،تورم،نرخ ارز و سایر متغیرهای مهم کالن نسبت به اقتصاد کشورهای صنعتی بیشتر در
معرض نوسان هستند و اثرات این نوسانات باال از چندین دیدگاه ( رشد ،سرمایه گذاری و تجارت) در مطالعات
تجربی اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
اینکه چه عواملی می تواند منبع اصلی ایجاد نوسان در نرخ حقیقی ارز باشد ،از دیرباز مورد بحث و بررسی
اقتصاددانان قرار گرفته است.پاسخ های موجود به این پرسش را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد :گروهی از
اقتصاددانان  ،اصلی ترین منبع نوسانات نرخ حقیقی ارز را اختالالت موجود در بازارهای پولی و مالی و به بیان
دیگر شوک های اسمی می دانند ،اما گروه دیگر  ،اختالالت ایجاد شده در متغیرهای حقیقی اقتصاد را که به
شوک های حقیقی معروفند،اصلی ترین علت و منبع نوسان در نرخ حقیقی ارز می دانند ( ،جونز و کاول،7331 ،
 )1اما تحقیق بر روی رابطه احتمالی میان شوکهای نرخ ارز و شاخص بازار سهام ،مقولهای است که به تازگی
مورد توجه محققین قرار گرفته است.
با توجه به اهمیت بازار ارز در اقتصاد کشور و از سوی دیگر به علت حجم بسیار باالی واردات کاال و همچنین
صادرات ،تغییرات نرخ ارز بر رونق و رکود اقتصاد کشور تاثیر بسزایی دارد .لذا مسأله اصلی مطالعه حاضر بررسی
تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرات سرریز آن بر روی شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می
شود.
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 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
به طور کلی منظور از نوسان ،پراکندگی حول یک میانگین است والزمهیِ وجود نوسان این است که مقدار
عددی یک متغیّر در دورههای مختلف یکسان نباشد .متغیّر نرخ ارز یکی از متغیّرهایی است که دائماً در حال
تغییر است ووجود نوسان در آن امری واضح وآشکار است .تعاریف متعددی از نوسان ارائه شده است .بنا به
تعریف گوایالمونت ،نوسان  ،تسلسل وتوالی بین کمبودها ومازادهاست؛ به عبارت دیگر نوسان بی ثباتی کاهنده
ویا افزاینده مقادیر یک متغیّر حول مقادیر روند میباشد( .ابریشمی)7831 ،
تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالشهای عمده سیاستگذاران اقتصاد کشور بوده است.
تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در تجارت خارجی کشور (اعم از صادرات و واردات و ورود و خروج
سرمایه) و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداختهای کشور دارد و از طرف دیگر ،از نقش موثری
در تعیین تولید داخلی ،میزان اشتغال و سطح عمومی قیمتها برخوردار است .در واقع هر نوع تغییری در نرخ
ارز ،مجموعهای از تغییرات متفاوت و حتی متضادی را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد.
از آنجایی که نرخ ارز همانند پول نقد ،سپرده بانکی و سهام در سبد دارایی سرمایه گذاران قرار می گیرد،
تاثیرات نرخ ارز بر شاخص قیمت بازار سهام را می توان در چارچوب تئوری نگهداری دارایی در سبد سرمایه
گذاری یا همان تئوری پورتفولیو بررسی کرد .تغییرات هرکدام از دارایی های موجود در سبد دارایی ها نظیر پول
نقد ،سهام ،سپرده بانکی ،نرخ ارز و غیره تقاضا برای سهام در این بازار را تحت تاثیر قرار داده و متعاقب آن باعث
تغییر قیمت سهام می شوند.
اثرات سرریز ،اثرات جانبی یک رویداد اقتصادی بر سایر متغیرهایی تعریف می شود ،که به طور مستقیم تحت
تاثیر آن رویداد قرار نمی گیرند.
سرریز نوسانات به این معنی است که امکان دارد ارتباطی بین نوسانات در بازارهای مختلف وجود داشته باشد به
گونه ای که نوسانات می تواند از یک بازار به بازار دیگر منتقل شود.
شواهد زیادی نشان می دهد به دلیل جهانی شدن بازارهای مالی از طریق جریان آزاد سرمایه و تجارت بین
الملل نوسانات( نوسان شدید و ناگهانی )قیمت دارایی های مالی ،به دارایی ها و بازارهای دیگر سرایت می کند .
دامنه این سرایت ها با گسترش سیستم های ارتباطی و وابستگی بیش از پیش بازارهای مالی به یکدیگر رو به
افزایش است .بنابراین شوک یک بازار فقط همان بازار را تحت تأثیر قرار نمی دهد و این شوک به سایر بازارهای
مالی نیز سرایت می کند  .لذا بررسی انتشار اخبار و رویدادها از یک بازار مالی به بازار مالی دیگر از اهمیت ویژه ای
برخوردار است.
شاخص صنایع شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران ،در صنایع مختلفی طبقه بندی شده اند .این طبقه
بندی که بر اساس روش  ISICصورت می گیرد ،منجر به تفکیک  13صنعت در بورس تهران تا خرداد ماه 7838
شده است .بورس تهران اقدام به محاسبه شاخص قیمت برای هر صنعت می کند که همگی با فرمولی مشابه
شاخص کل قیمت محاسبه می شوند .متداول ترین نقطه شروع برای سرمایه گذاران در موقع خرید سهام بررسی
روند تغییرات قیمت سهام می باشد.این قیمت تحت تاثیر دو عامل قرار دارد :نخست عواملی که بر یک سهم
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بخصوص تاثیر می گذارند و دیگری عواملی که بر کل بازار سهام اثر خواهند گذاشت.در بازار سرمایه عامل دوم به
نام ریسک بازار شناسایی می شود.شاخص های قیمت سهام و بهتر از آن تغییرات این شاخصها ،بیان کننده
درجه ریسک این شاخصها در بازار سرمایه خواهند بود.
دوراندیش و همکاران ( ،)7838در مطالعه ای با عنوان بررسی اثر سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع
کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ،با استفاده از روش  GARCHتأثیر نوسانات بازار ارز و نوسانات بازار
سهام صنایع تبـدیلی کشاورزی بر روی یکدیگر و بر این بازارها پرداختند .لذا برای این منظور از داده های
هفتگی از فروردین سال  7830تا پایان دی ماه سـال  7831اسـتفاده گردید  .نتایج تحقیق نشان داد که
نوسانات گذشته بازار ارز بر نوسانات جاری اینبازار مﺆثر است .شوک های گذشته در بازار ارز بر نوسـانات بـازار
صـنایع قند و شکر و خوراکی آشامیدنی ها و است ها در دوره جاری اثرگذار است .همچنین شوک های
گذشته در بازار قند و شکر میتواند بر نوسانات جاری شاخص این صنعت و بازار ارز و شاخص صنعت خوراکی و
آشامیدنی ها اثرگذار باشد.
جاللپور ،طبیبه و ابطحی ،سید یحیی( ،)7831بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام در بورس اوراق
بهادار ایران و مقایسه آن با بورسهای آسیایی .اطالعات مربوط به شاخص سهام بورس این کشورها و نرخ ارز آن
برای سالهای 7338تا 1578با استفاده ازالگوی واریانس شرطی خوودرگرسیو  EGARCHمورد براورد قرارگرفته
است نتایج مطالعه نشان می دهد نوسانات نرخ ارز در کشورهای ایران ،هند ،سنگاپور و چین تأثیر منفی و معنی
داری بر بازده سهام داشته ولی در کشورهای مالزی ،هنگ کنگ و ژاپن این تاثیر معنی دارنیست.
حیدری و همکاران( ،)7831بررسی تجربی تأثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر شاخص کل قیمت سهام در
بازار بورس اوراق بهادار تهران در چهارچوب رهیافت آزمون کرانهها .این مقاله به  ،نااطمینانی نرخ ارز است  .طی
دوره زمانی 7818-7833با استفاده از دادههای ماهانه میپردازد .نتایج نشان میدهد که نرخ ارز با شاخص قیمت
سهام در بلندمدت و کوتاه مدت رابطه منفی و معناداری دارد .اما متغیر نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه مدت با
شاخص قیمت سهام  ،رابطه معناداری ندارد  .اما اثریمنفی بر قیمت سهام می گذارد .در بلندمدت رابطه بین
نااطمینانی نرخ ارز و شاخص قیمت سهام منفی و معنادار  .است همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان
میدهد که بین نرخ واقعی ارز و نااطمینانی نرخ واقعی ارز یک علیت دوسویه در کوتاه وجود دارد ،در حالی که
چنین رابطه دوسویهای در کوتاه مدت بین سایر مدت متغیرها برقرار نیست .در بلندمدت رابطه علیت گرنجری
غیرمستقیم از متغیرهای نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز به شاخص قیمت سهام نیز مشاهده شد.
سعیدی و امیری ( ،)7833به بررسی رابطه متغیرهای کالن اقتصادی از جمله نرخ ارز با شاخص کل بورس
اوراق بهادار تهران با دادههای فصلی در دوره زمانی  7835-7831پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهند
که ،رابطه معنا دار بین شاخص مصرف کننده و نرخ ارز بازار آزاد با شاخص کل بورس نبوده است؛ ولی قیمت نفت
خام با شاخص کل بورس رابطه معنا دار ولی معکوس را نشان می دهد.
سجادی و فرازمند و صوفی( ،)7831به تعیین رابطه ی بین نرخ رشد شاخص کل قیمت سهام و مجموعه
ای از متغییر های کالن اقتصادی از قبیل نرخ تورم ،نرخ رشد نقدینگی ،نرخ ارز،نرخ سود واقعی بانکی و درآمد
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نفتی می پردازند .در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دورهی زمانی  7831-7811و با استفاده از
روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
پرامدکومار و پوجا ( ،7)1571ارتباط بین شاخص قیمت سهام باپنج  ،متغیر اقتصاد کالن را مـورد بررسـی
قرار دادند  .به منظور بررسی ارتباط متغیرها ،طی دوره  7331آپریل ،تا ژوئن  1577از آزمـون علیـت گرنجـر و
آزمون یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده است .نتایج ،عالوه بر تایید وجود رابطه بلندمدت
بین شاخص قیمت سهام و متغیرهای اقتـصاد کـالن نـشان مـی دهـد شـاخص قیمت سهام با متغیرهای
شاخص تولیدات صنعتی و عرضه پول ،رابطه مثبت و معنـی دار ،و بـا متغیـر شاخص بهای عمده فروشی رابطه
منفـی و معنـی دار داشـته و بـا دو شـاخص نـرخ ارز و نـرخ اوراق قرضــه خزانــه داری  )TBR(7رابطــه
معنــی داری نداشــته اســت.
سیفونجو و همکاران ،)1571( 1رابطه علی بین نـرخ ارز خارجی و قیمت سهام را در کنیا با داده هـای
ماهانـه شـاخص قیمـت ســهام )NSE(Nairobi Securities Exchangeو نــرخ ارز اســمی دالر آمریکا از
سال 7338تا  7333مورد بررسی قـرار دادنـد .نتـایج نشان داد که نرخ ارز در کنیا علت گرنجری قیمت سهام
می باشد.
8
سایلجان و سسلو ( ، )1577به تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر بازده بورس پرداختند  .آنهـا بـرای
بررسـی این ارتباط از روش داده های تابلویی استفاده نمودند که داده ها مربوط به 77کشور طی سـال  7331تا
 1551میباشد .برای برآورد از مـدل اثـرات ثابـت اسـتفاده کردند نتایج بیان نمود که بازده سـهام بـا متغیـر
نـرخ ارز رابطـه منفـی و معنـی دار و بـا متغیرهـای شـاخص قیمـت مـصرفکننـده و عرضـه پـول ،رابطـه
مثبـت و معنـی دار دارد .
1
دیبولـد و ییلماز ( ، )1575از الگوی ، VARبرای تعیین سرریز نوسانات روزانه بین بازارهای سهام ،اوراق
قرضه ،نرخ ارز و بازار کاال استفاده کرده اند .آنها با استفاده از داده های بررسی جمع آوری شده در دوره زمانی
 7333تـا  ،1575نشان دادند که علـی رغـم معنـی داری نوسـانات در چهـار بـازار مـورد بررسی  ،تا قبل از
بحران مالی سال  1551سرریز نوسانات بین بازارهـا محدود بوده است  .بعد از شروع بحران سرریز نوسانات معنی
دار شده و جهت آن بیشتر از بازار سهام به سـایر بازارهـای مـورد بررسـی بـوده ست .
همانگونه که بررسی مطالعات نشان می دهد بازار اوراق بهادار و بازار ارز از بخش های حساس بازار مالی
هستند .این دو بازار به سرعت از نوسانات و دورهای تجاری در اقتصاد تأثیر پذیرفته واثرات تغییر در شاخص های
اقتصادی را به سرعت منعکس می نمایند.
با توجه به بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور مشخص شده است که تاکنون تحقیقی تحت
این عنوان صورت نپذیرفته است از سویی با توجه به گذشت حدوداً  71سال از پدید آمدن مدل VAR-BEKK
توسط انگل تا کنون محققی در بحث های نرخ ارز و بورس از این مدل استفاده ننموده است .بطوریکه این مدل
یک مدل آرچ و گارچ سیستمی بوده و برعکس مدلهای ساده  ARCH ,GARCHساده که ناهمسانی را از مدل
خارج می نمودند و در یک مدل دیگر بعن وان یک سری زمانی جدید ،تاثیر آنرا بر متغیر وابسته بررسی می
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نمودند ،در این روش اینطور نخواهد بود و بطور سیستمی اثرات همزمان متغیرها و سرریزها را بررسی خواهیم
نمود که مطمئنا از لحاظ روش آماری بر دیگر روشهای قدیمی برتری بسیار زیادی خواهد داشت.
با توجه به موضوع تحت بررسی مطالعه حاضر ،انتظار بر این است که،اثرات نوسانات نرخ ارز و سرریز آن بر
شاخص صنایع بورس اوراق بهادار تهران معنادار باشد.
 -3روش شناسی پژوهش و تجزیه و تحلیل دادهها
جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشند و نمونه آماری ،صنایع
منتخب بورس اوراق بهادار تهران شامل صنایع خودروسازی ،زغال سنگ و ماشین آالت می باشد .اطالعات این
پژوهش از روش کتابخانهای جمعآوری شدهاند و دوره زمانی تحقیق از سال  7831الی سال  7831می باشد .با
توجه به اینکه ،آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد ،تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرات سرریز آن بر
شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران میباشد ،ابتدا از طریق مدل  VAR-BEKKبه استخراج مدل
پرداخته و سپس به بررسی نوسانات و اثرات سرریز نرخ ارز بر شاخص صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران
خواهیم پرداخت.
در روش وربیک ابتدا با استفاده از مدل  VARوقفه بهینه را تشخیص داده ودر ادامه مدلسازی به روش گارچ
چندمتغیره و مدل  VAR-BEKKبرای بررسی اثرات سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع انجام خواهد شد.
بنابراین با توجه به موارد مذکور مدل کاربردی در پژوهش حاضر بصورت زیر می باشد:
=
=

بطوریکه  SPIشاخص بورس EX،نرخ ارز می باشد.
 SPIشاخص قیمت صنایع بورس می باشد و  EXنرخ ارز بازار می باشد .نوسانات نرخ ارز و اثرات سرریز نوسانات
نرخ ارز بر شاخص صنایع توسط نرم افزار و با استفاده از مدل  VAR-BEKKبرآورد می شود.
گفتنی است که تجزیه و تحلیل دادهها با بهرهگیری از نرمافزارهای  Eviewsو  Excelصورت پذیرفته است.
 -4بحث و بررسی
در ادامه به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز و سرریز آن بر شاخص سهام خودرو  ،زغال سنگ و ماشین آالت
پرداخته و پس از برآورد مدل به تحلیل نتایج حاصله می پردازیم.
 تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرات سرریز آن بر شاخص سهام خودرو
بعد از تخمین مدل خودرگرسیون برداری و به دست آوردن طول وقفه یهینه که یک می باشد ،سیستم معادالت
میانگین و واریانس ساخته شده و با استفاده از روش ) ،VAR(1)-BEKK (1برآورد می گردند.
1
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جدول  1بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرات سرریز آن بر شاخص سهام خودرو
نتایج تخمین پارامترهای میانگین شرطی مدل VAR-BEKK
)SPI =C(1)* SPI (-1)+C(2)*EX(-1)+C(3
)EX=C(4)* EX (-1)+C(5)* SPI(-1)+C(6

ضریب
انحراف معیار
آماره Z
درصد احتمال
5033
50551
83503
5055
)C(1
50558
50557
5011
5013
)C(2
5013
8007
5078
5033
)C(3
5033
50551
17008
5055
)C(4
5057
50551
1083
5057
)C(5
-3017
1015
-7018
5070
)C(6
نتایج تخمین پارامترهای نوسانات مدل ( VAR-BEKKضرایب معادله واریانس)
ضریب
انحراف معیار
آماره Z
درصد احتمال
1011
5081
1013
5055
)C(7
1058
1071
5031
5081
)C(8
17101
1303
1081
5055
)C(9
5011
5057
7103
5055
)C(10
5081
5057
17051
5055
)C(11
5031
50558
13301
5055
)C(12
5031
50551
78101
5055
)C(13
R-squared= 5031
DW= 7030
(منبع :یافته های تحقیق)

همانطور که در جدول باال مشاهده می شود ،ضرایب معادله میانگین نشان دهنده میزان تأثیر متغیرها بر
یکدیگر می باشد .ضریب ) C(1نشان دهنده تأثیر شاخص سهام خودرو در دوره قبل بر شاخص سهام خودرو در
دوره جاری می باشد ،همانطور که مشاهده می شود این ضریب در سطح اطمینان  33درصد معنادار بوده و نشان
دهنده اینست که شاخص سهام خودرو در دوره جاری طی دوره مورد بررسی تحت تأثیر شاخص سهام خودرو
در دوره قبل قرار دارد و با توجه به مثبت بودن این ضریب می توان نتیجه گرفت که شاخص سهام خودرو در
دوره قبل بر شاخص سهام خودرو در دوره جاری تأثیر مثبت دارد و افزایش شاخص سهام خودرو در دوره قبل
باعث افزایش شاخص سهام خودرو در دوره جاری خواهد شد .همچنین ضریب ) C(2در معادله باال نشان دهنده
تأثیر نرخ ارز بر شاخص سهام خودرو می باشد .همانطور که مشاهده می شود این ضریب معنادار نمی باشد و
نشان دهنده اینست که نرخ ارز بر شاخص سهام خودرو تأثیری ندارد .ضریب ) C(4نشان دهنده تأثیر نرخ ارز در
دور ه قبل بر نرخ ارز در دوره جاری می باشد ،همانطور که مشاهده می شود این ضریب در سطح اطمینان 33
درصد معنادار بوده و نشان دهنده اینست که نرخ ارز در دوره جاری تحت تأثیر نرخ ارز در دوره قبل قرار دارد و
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با توجه به مثبت بودن این ضریب می توان نتیجه گرفت که نرخ ارز در دروه قبل بر نرخ ارز در دوره جاری تأثیر
مثبت دارد.
ضریب ) C(5در مدل نشان دهنده تأثیر شاخص سهام خودرو بر نرخ ارز می باشد .همانطور که مشاهده می
شود این ضریب در سطح اطمینان  33درصد معنادار بوده و نشان دهنده اینست که نرخ ارز طی دوره مورد
بررسی تحت تأثیر شاخص سهام خودرو قرار دارد و با توجه به مثبت بودن این ضریب می توان نتیجه گرفت که
شاخص سهام خودروتأثیر مثبت بر نرخ ارز دارد.
تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام خودرو در ضرایب معادله واریانس نشان داده شده است .بر
اساس ضرایب آرچ و گارچ به دست آمده در مدل باال (ضریب ) C(7تا ) C(13می توان گفت نوسانات نرخ ارز بر
شاخص قیمت سهام خودرو تأثیر مثبت دارد و نوسانات نرخ ارز طی دوره مورد بررسی باعث افزایش شاخص
قیمت سهام خودرو شده است.
 تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرات سرریز آن بر شاخص زغال سنگ
بعد از تخمین مدل خودرگرسیون برداری و به دست آوردن طول وقفه بهینه که یک می باشد ،سیستم معادالت
میانگین و واریانس ساخته شده و با استفاده از روش ) ،VAR(1)-BEKK (1برآورد می گردند.
جدول  2بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرات سرریز آن بر شاخص زغال سنگ
نتایج تخمین پارامترهای میانگین شرطی مدل VAR-BEKK
)SPI =C(1)* SPI (-1)+C(2)*EX(-1)+C(3
)EX=C(4)* EX (-1)+C(5)* SPI(-1)+C(6

ضریب
انحراف معیار
آماره Z
درصد احتمال
1001
00010
94049
0000
)C(1
1038e+53
380171
8078
5055
)C(2
-7051e+71
1051e+77
-7011
5053
)C(3
8010e-77
7011e-77
1011
5055
)C(4
5013
5075
1017
5055
)C(5
371085
110013
7071
5018
)C(6
نتایج تخمین پارامترهای نوسانات مدل ( VAR-BEKKضرایب معادله واریانس)
ضریب
انحراف معیار
آماره Z
درصد احتمال
7031e+71
3017e+77
1051
5051
)C(7
7038011
113011
8015
5055
)C(8
5031
5077
3011
5055
)C(9
5073
5058
0071
5055
)C(10
R-squared= 5035
DW= 7031
(منبع :یافته های تحقیق)
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همانطور که در جدول باال مشاهده می شود ،ضرایب معادله میانگین نشان دهنده میزان تأثیر متغیرها بر
یکدیگر می باشد .ضریب ) C(1نشان دهنده تأثیر شاخص سهام زغال سنگ در دوره قبل بر شاخص سهام زغال
سنگ در دوره جاری می باشد ،همانطور که مشاهده می شود این ضریب در سطح اطمینان  33درصد معنادار
بوده و نشان دهنده اینست که شاخص سهام زغال سنگ در دوره جاری طی دوره مورد بررسی تحت تأثیر
شاخص سهام زغال سنگ در دوره قبل قرار دارد و با توجه به مثبت بودن این ضریب می توان نتیجه گرفت که
شاخص سهام زغال سنگ در دوره قبل بر شاخص سهام زغال سنگ در دوره جاری تأثیر مثبت دارد و افزایش
شاخص سهام زغال سنگ در دوره قبل باعث افزایش شاخص سهام زغال سنگ در دوره جاری خواهد شد.
همچنین ضریب ) C(2در معادله باال نشان دهنده تأثیر نرخ ارز بر شاخص سهام زغال سنگ می باشد .همانطور
که مشاهده می شود این ضریب در سطح اطمینان  33درصد معنادار بوده و نشان دهنده اینست که شاخص
سهام زغال سنگ طی دوره مورد بررسی تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد و با توجه به مثبت بودن این ضریب می
توان نتیجه گرفت که نرخ ارز تأثیر مثبت بر شاخص سهام زغال سنگ دارد .ضریب ) C(4نشان دهنده تأثیر نرخ
ارز در د روه قبل بر نرخ ارز در دوره جاری می باشد ،همانطور که مشاهده می شود این ضریب در سطح اطمینان
 33درصد معنادار بوده و نشان دهنده اینست که نرخ ارز در دوره جاری طی دوره مورد بررسی تحت تأثیر نرخ
ارز در دوره قبل قرار دارد و با توجه به مثبت بودن این ضریب می توان نتیجه گرفت که نرخ ارز در دروه قبل بر
نرخ ارز در دوره جاری تأثیر مثبت دارد.
ضریب ) C(5در مدل نشان دهنده تأثیر شاخص سهام زغال سنگ بر نرخ ارز می باشد .همانطور که مشاهده
می شود این ضریب در سطح اطمینان  33درصد معنادار بوده و نشان دهنده اینست که نرخ ارز طی دوره مورد
بررسی تحت تأثیر شاخص سهام زغال سنگ قرار دارد و با توجه به مثبت بودن این ضریب می توان نتیجه گرفت
که شاخص سهام زغال سنگ تأثیر مثبت بر نرخ ارز دارد.
تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام زغال سنگ در ضرایب معادله واریانس نشان داده شده است .بر
اساس ضرایب آرچ و گارچ به دست آمده در مدل باال (ضریب ) C(7تا ) C(10می توان گفت نوسانات نرخ ارز بر
شاخص قیمت سهام زغال سنگ تأثیر مثبت دارد و نوسانات نرخ ارز طی دوره مورد بررسی باعث افزایش شاخص
قیمت سهام زغال سنگ شده است.
 تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرات سرریز آن بر شاخص سهام ماشین آالت
بعد از تخمین مدل خودرگرسیون برداری و به دست آوردن طول وقفه بهینه که یک می باشد  ،سیستم معادالت
میانگین و واریانس ساخته شده و با استفاده از روش ) ،VAR(1)-BEKK (1برآورد می گردند.
همانطور که در جدول سه مشاهده می شود ،ضرایب معادله میانگین نشان دهنده میزان تأثیر متغیرها بر
یکدیگر می باشد .ضریب ) C(1نشان دهنده تأثیر شاخص سهام ماشین آالت در دوره قبل بر شاخص سهام
ماشین آالت در دوره جاری می باشد ،همانطور که مشاهده می شود این ضریب در سطح اطمینان  33درصد
معنادار بوده و نشان دهنده اینست که شاخص سهام ماشین آالت در دوره جاری طی دوره مورد بررسی تحت
سال ششم /شماره بیستويکم /بهار 1931
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تأثیر شاخص سهام ماشین آالت در دوره قبل قرار دارد و با توجه به مثبت بودن این ضریب می توان نتیجه
گرفت که شاخص سهام ماشین آالت در دوره قبل بر شاخص سهام ماشین آالت در دوره جاری تأثیر مثبت دارد
و افزایش شاخص سهام ماشین آالت در دوره قبل باعث افزایش شاخص سهام ماشین آالت در دوره جاری خواهد
شد .همچنین ضریب ) C(2در معادله باال نشان دهنده تأثیر نرخ ارز بر شاخص سهام ماشین آالت می باشد.
همانطور که مشاهده می شود این ضریب در سطح اطمینان  30درصد معنادار بوده و نشان دهنده اینست که
شاخص سهام ماشین آالت طی دوره مورد بررسی تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد و با توجه به مثبت بودن این
ضریب می توان نتیجه گرفت که نرخ ارز تأثیر مثبت بر شاخص سهام ماشین آالت دارد .ضریب ) C(4نشان
دهنده تأثیر نرخ ارز در دروه قبل بر نرخ ارز در دوره جاری می باشد ،همانطور که مشاهده می شود این ضریب
در سطح اطمینان  33درصد معنادار بوده و نشان دهنده اینست که نرخ ارز در دوره جاری طی دوره مورد
بررسی تحت تأثیر نرخ ارز در دوره قبل قرار دارد و با توجه به مثبت بودن این ضریب می توان نتیجه گرفت که
نرخ ارز در دروه قبل بر نرخ ارز در دوره جاری تأثیر مثبت دارد.
ضریب ) C(5در مدل نشان دهنده تأثیر شاخص سهام ماشین آالت بر نرخ ارز می باشد .همانطور که مشاهده
می شود این ضریب در سطح اطمینان  33درصد معنادار بوده و نشان دهنده اینست که نرخ ارز طی دوره مورد
بررسی تحت تأثیر شاخص سهام ماشین آالت قرار دارد و با توجه به مثبت بودن این ضریب می توان نتیجه
گرفت که شاخص سهام ماشین آالت تأثیر مثبت بر نرخ ارز دارد.
تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام ماشین آالت در ضرایب معادله واریانس نشان داده شده است.
بر اساس ضرایب آرچ و گارچ به دست آمده در مدل باال (ضریب ) C(7تا ) C(11می توان گفت نوسانات نرخ ارز
بر شاخص قیمت سهام ماشین آالت تأثیر مثبت دارد و نوسانات نرخ ارز طی دوره مورد بررسی باعث افزایش
شاخص قیمت سهام ماشین آالت شده است.
جدول  3بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرات سرریز آن بر شاخص سهام ماشین آالت
نتایج تخمین پارامترهای میانگین شرطی مدل VAR-BEKK
)SPI =C(1)* SPI (-1)+C(2)*EX(-1)+C(3
)EX=C(4)* EX (-1)+C(5)* SPI(-1)+C(6

درصد احتمال

آماره Z

انحراف معیار

ضریب

5055

10051

50578

70558

)C(1

5055

0010

117178

8081e+53

)C(2

5057

-1015

1038e+77

-7071e+71

)C(3

5055

8013

7008e-77

0080e-77

)C(4

5055

75011

50511

5013

)C(5

5073

7088

138013

110051

)C(6

نتایج تخمین پارامترهای نوسانات مدل ( VAR-BEKKضرایب معادله واریانس)
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درصد احتمال

آماره Z

انحراف معیار

ضریب

5050

7031

7018e+71

1083e+71

)C(7

5051

1057

311087

7180018

)C(8

5055

1087

5051

5005

)C(9

5057

1081

5075

5011

)C(10

5055

1053

7017

1055

)C(11

R-squared= 5030

DW=7037

(منبع :یافته های تحقیق)

 -4نتیجه گیری و بحث
بر اساس مطالب بیان شده ،تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرات سرریز آن بر شاخص صنایع منتخب در بورس
اوراق بهادار تهران در سه بخش خودرو ،زغال سنگ ،ماشین آالت با استفاده از دو متغیر نرخ ارز و شاخص سهام
و تخمین VAR-BEKKبررسی و تجزیه و تحلیل گردید و نتایج بصورت زیرقابل بررسی می باشد:
شاخص سهام خودرو در دور ه قبل بر شاخص سهام خودرو در دوره جاری تأثیر مثبت دارد .همچنین نرخ ارز
بر شاخص سهام خودرو تأثیری ندارد و نرخ ارز در دوره قبل بر نرخ ارز در دوره جاری تأثیر مثبت دارد و
همچنین شاخص سهام خودرو بر نرخ ارز تأثیر مثبت دارد و در نتیجه افزایش شاخص سهام خودرو باعث
افزایش نرخ ارز خواهد شد.نتایج مطالعات سعیدی و امیری ( ، )7833پرامدکومار و پوجا ( )1571نیز نتایج فوق
را تایید می کنند.
شاخص سهام زغال سنگ در دوره قبل بر شاخص سهام زغال سنگ در دوره جاری تأثیر مثبت دارد.
همچنین نرخ ارز تأثیر مثبت بر شاخص سهام زغال سنگ دارد .نرخ ارز در دوره قبل بر نرخ ارز در دوره جاری
تأثیر مثبت دارد و همچنین شاخص سهام زغال سنگ تأثیر مثبت بر نرخ ارز دارد و در نتیجه افزایش شاخص
سهام زغال سنگ باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد.نتایج مطالعات دوراندیش و همکاران ( )7838و دیبولد و
ییلماز ( )1575نیز این نتایج را تایید می کنند.
شاخص سهام ماشین آالت در دوره قبل بر شاخص سهام ماشین آالت در دوره جاری تأثیر مثبت دارد.
همچنین نرخ ارز بر شاخص سهام ماشین آالت تأثیر مثبت دارد و نرخ ارز در دوره قبل بر نرخ ارز در دوره جاری
تأثیر مثبت دارد و همچنین شاخص سهام زغال سنگ تأثیر مثبت بر نرخ ارز دارد و در نتیجه افزایش شاخص
سهام ماشین آالت باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد .نتایج مطالعات دوراندیش و همکاران ( )7838و دیبولد و
ییلماز ( )1575نیز این نتایج را تایید می کنند.
با توجه به ضرایب آرچ و گارچ برآوردی در این تحقیق ،نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع منتخب در بورس
اوراق بهادار تهران (در سه بخش خودرو  ،زغال سنگ و ماشین آالت) مثبت و معنادار بوده و نشان دهنده اینست
که نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت دارد و نوسانات نرخ ارز
طی دوره مورد بررسی باعث افزایش شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران شده است .از آنجا که
سال ششم /شماره بیستويکم /بهار 1931

11

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

صنایع مورد بررسی بخشی از مواد اولیه و یا ماشین آالت خود را از طریق واردات تأمین می کنند و بخشی از
درآمد خود را از طریق صادرات محصوالت کسب می نمایند و تغییرات نرخ ارز بر درآمدها و هزینه های این
صنایع اثرگذار است ،بنابراین جلوگیری از نوسانات در بازار ارز و ثبات در این بازار از طریق تعادل درعرضه و
تقاضا و کنترل بانک مرکزی و دستگاه های نظـارتی در بـازار ارز ،مانع از بروز نوسان در این صنایع خواهد شد.
از آنجایی که نتایج تحقیق نشان داد که نوسانات جاری و گذشته در بازارهای تحقیق بر نوسانات جاری بازار
خودشان و دیگر بازارها اثر می گذارد ،پیشنهاد می شود سیاست گذاران و تصمیم گیران در اتخاذ سیاست های
پولی و مالی به گونه ای عمل کنند که از ایجاد نوسان در بازارهای سرمایه و ارز جلوگیری شود.
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