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چكیده
در این پژوهش ،با ﺗوجه به اهمیت بورس در اقتصاد ﮐشور ،به بررسی رابطه ي بلﻨدمدت ارزش بازار سهام در
بورس اوراق بهادار ﺗهران با متﻐیرهاي نرﺥ ارز و قیمت ﻃال پرداخته شده است .در این راستا با استفاده از روش
پویاییشﻨاسی سیستمی و ارﺗﺒاط داده هاي مالی ،بازار سرمایه ،نرﺥ ارز و قیمت ﻃال ،به بررسی و شﺒیهسازي
نﺤوهي جابهجایی سرمایههاي سرمایه گذاران از بازار بورس اوراق بهادار (در این مطالﻌه صﻨایﻊ شیمیایی) به بازار
ﻃال و ارز و بلﻌکس پرداخته شده است .شﺒیهسازي با استفاده از نرماﻓﺰار  Vensim DSSانجام شده و نتایج حاصل
از این پژوهش موید این موضوع است ﮐه ﺗﻐییر در متﻐیرهاي اقتصادي ﮐالن از سوي سیاستگذاران اقتصادي
موجﺒات اﻓﺰایش یا ﮐاهش ارزش بازار سهام خواهد شد .در این پژوهش ﺗﻐییر در متﻐیرهاي ﮐالن اقتصادي با
سﻨاریوهاي مختلفی پیادهسازي شده است ،ﮐه نتایج آنان در برگیرندهي این موضوع است ﮐه ﮐاهش و اﻓﺰایش 5
درصدي در نرﺥ سود بطور متوسط ،به ﺗرﺗیب اﻓﺰایش سالیانهي  12/68درصدي و ﮐاهش  3/21درصدي در
ارزش بازار سهام را براي سالهاي آﺗی به همراه خواهد داشت.
واژههای كلیدی :بازار سرمایه ،پویاییشﻨاسی سیستمی ،شاخص قیمت بازار ،قیمت ﻃال ،نرﺥ ارز.
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 -1مقدمه
شﻨاسایی عوامل موثر بر ﺗﻐییرات قیمت سهام و ﺗجﺰیه و ﺗﺤلیل رﻓتار قیمتی سهام در مﻘابل این عوامل می-
ﺗواند به بهﺒود رونق بازار سرمایه ﮐمک شایانی ﮐرده و در ارزیابی بهتر بازار بوورس و بهﺒوود ﮐﻨتورل عملکورد آن
موثر واقﻊ شود ،ﮐه این امر نیﺰ به نوبهي خود میﺗوانود بخوش عمودهاي از نیواز سورمایهگوذاران و سوهامداران را
برآورده ﮐﻨد .اگر به مﻨﺰلهي یک راهحل ،بتوان ﺗاثیرات نوسانات داراییهاي جایگﺰین سهام را بور شواخص قیموت
سهام سﻨجید ،شاید بتوان به شﻨاسایی برخی از جﻨﺒههاي بورس اوراق بهوادار و عوامول ﺗاثیرگوذار بور آن ،وقوو
نسﺒی یاﻓت (ﺗﻘوي و همکاران.)2336 ،
هر سرمایهگذار ریسک گریﺰي با ورود به بازار سﻌی دارد ﮐه بازدهی خود را حداﮐثر و ریسک خود را حوداقل
ﮐﻨد .وي در اولین گام به دنﺒال پاسخ به این پرسش است ﮐه آیا می ﺗواند بازدهی خود را بدون اﻓﺰایش در ریسک
اﻓﺰایش دهد و یا ریسک خود را بدون ﮐاهش در بازدهی ﮐاهش دهد؟ در نهایت همین انگیﺰهها براي دستیابی به
سود بدون ریسک و یا پرﺗفولیویی با سرمایهگذاري بدون ریسک است ﮐه بازار را به سوي ﮐارایی رهﻨموون موی-
سازد (بدري و صادقی .) 2365 ،بدین مﻨظور ضرورت دارد الگویی مﻨاسوب و عملوی بوه مﻨظوور هودایت مﻨاسوب
سرمایههاي سرمایه گذاران در راستاي حداﮐثر نمودن سود آنان با پذیرش ﮐمترین ریسوک اراهوه گوردد .در ایون
پژوهش بر اساس نظر خﺒرگان و اﻃالعات گذشتهنگر ،چﻨین مدلی به مﻨظور پیشبیﻨی رﻓتوار بوازار بوورس اوراق
بهادار در مواجه با نوسانات قیمت ﻃال و ارز اراهه شده است و سﻨاریوهایی در حوزهي متﻐیرهاي ﮐالن اقتصادي به
مﻨظور بهﺒود شرایط سرمایهگذاري و رشد اقتصادي اراهه گردیده است.
دلیل انتخاب صﻨﻌت شیمیایی این است ﮐه این صﻨﻌت یکوی از ﺗاثیرگوذارﺗرین صوﻨایﻊ بوورس اوراق بهوادار
ﺗهران است ﮐه شرﮐتهاي زیادي در این صﻨﻌت عضو هستﻨد .عالوهبر این صﻨﻌت شویمیایی مهومﺗورین صوﻨﻌت
صادراﺗی ﮐشور نیﺰ مﺤسوب میشود (مرادزاده ﻓرد و همکاران.)2356 ،
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
بازارهاي مالی از عوامل مختلفی از جمله نرﺥ ارز ﺗاثیر میپذیرد (صالح .)1666 ،دربارهي رابطه پویاي مابین
نرﺥ ارز و قیمت سهام ﺗواﻓق عمومی وجود ندارد بطوري ﮐه میﺗوان دو دیدگاه ﮐلی در این خصوص را از یکدیگر
ﺗفکیک نمود :دورنﺒوش و ﻓیشر ( )2566با ﻃرح مدلهاي جریانگرا ﻓرض میﮐﻨﻨد ﮐه حساب جاري ﮐشور و ﺗراز
جاري دو عامل مهم ﺗﻌیینﮐﻨﻨده ي نرﺥ ارز هستﻨد .بر این اساس ﺗﻐییرات در نرﺥ ارز بر رقابت بینالمللوی و ﺗوراز
ﺗجاري و بدین ﺗرﺗیب بر متﻐیرهاي واقﻌی اقتصاد نظیر ﺗولید و درآمد واقﻌی و نیﺰ بر جریان نﻘدیﻨگی آﺗی و جاري
شرﮐتها و قیمت سهام آنها اثر میگذارد.
دیدگاه دوم به مدلهاي سهامگرا مﻌرو هستﻨد .در این مدلها ﻓرض میشود ﮐوه حسواب سورمایه ،عامول
ﺗﻌیینﮐﻨﻨدهي نرﺥ ارز است .این مدلها شامل مدل ﺗوازن پرﺗفولیو و مدل پوولی مویباشوﻨد .در مودل پرﺗفولیوو،
برنسون ( )2563چﻨین عﻨوان میﮐﻨد ﮐه رابطه مﻨ فی مابین نرﺥ ارز و قیمت سهام وجود دارد .ﻃﺒوق ایون مودل
ﮐاهش قیمت سهام باعث ﮐاهش ثروت سرمایهگذاران داخلی میگردد .ﮐه این امر مﻨجر به ﺗﻘاضاي ﮐمتور بوراي
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پول به همراه نرﺥ بهره پایینﺗر میشود .با ﻓرض ثﺒات سایر شرایط ،ﮐمتر شدن نرﺥ بهره موجب خروج سرمایه به
سمت بازا رهاي خارج از ﮐشور ،ﮐاهش ارزش پول داخلی و اﻓﺰایش قیمت نرﺥ ارز میگردد .این در حالی است ﮐه
در مدل پولی گاوین ( ) 2565برعکس دو مدل مذﮐور ،بین نرﺥ ارز و قیمت سهام رابطهاي وجود ندارد (حیدري و
بشیري.)2352 ،
بر اساس ﻓرضیهي برابري قدرت خرید ،ﺗﻐییرات نورﺥ ارز بور قیموت ﺗموام شودهي ﮐاالهوا و سورمایهگوذاري
شرﮐتهاي پذیرﻓته شده در بورس اثر می گذارد .ﻃﺒق این ﺗﻐییرات نرﺥ ارز از ﻃریق ﺗﻐییر سطح عمومی قیموت-
هاي نسﺒی دو ﮐشور ﺗﻌیین میشود .حال اگر این ارﺗﺒاط را مﻌکوس بﺒیﻨیم ،ﺗﻐییرات نرﺥ ارز بیوانگر ﺗﻐییورات در
نسﺒت سطح عمومی قیمتها خواهد بود .از سوي دیگر ،بر اساس مدل ﻓاما ( )2561چون ﺗﻐییرات لگواریتم نورﺥ
ارز با ﺗفاوت ﺗﻐییر لگاریتم شاخص قیمت خارجی و داخلی برابر است ،لذا اگر نرﺥ ارز نوسوان داشوته باشود ،بایود
نسﺒت شاخص خارجی به شاخص داخلی دچار مشکل شود (پویتراس .)1661 ،در ایون راسوتا ﺗﻘاضواي نورﺥ ارز
موجﺒات ﺗﻐییرات نرﺥ ارز را به همراه خواهد داشت ﮐه این امر به نوبهي خود بر سود شرﮐتها بوه ویوژه شورﮐت-
هایی ﮐه بدهی ارزي زیادي دارند ،ﺗاثیر خواهد گذاشت.
همچﻨین از آنجا ﮐه ارز همانﻨد پول نﻘد ،سپرده بانکی و سهام ،در سﺒد دارایی سرمایهگذاران قرار مویگیورد،
ﺗاثیرات نرﺥ ارز بر شاخص قیمت سهام را می ﺗوان در چارچوب نظریه نگهداري دارایی در سﺒد سرمایهگوذاري یوا
همان نظریه پرﺗفولیو بررسی ﮐرد (نیهها و لی .)1662 ،از این رو ﮐه میان بازده داراییهوایی همانﻨود ﻃوال ،ارز و
سهام همﺒستگی باالیی وجود دارد در نتیجه ﺗﺒدیل آزاد داراییها به یکدیگر میﺗوانود عامول ﺗخصویص بهیﻨوهي
مﻨابﻊ بشمار آید.
 -1-2فرصتهای سرمایهگذاری
ﻓرایﻨد سرمایهگذاري با استفاده از مﻨﺒﻊ آن یﻌﻨی سرمایهگوذاري آاواز مویشوود .بسویاري از اقتصواددانهوا
مﻌتﻘدند ﮐه ویژگی ﮐشورهاي در حال ﺗوسﻌه ،ﮐمﺒود پسانداز است .در این صورت اگر پوسانوداز اﻓوﺰایش یابود،
سرمایه گذاري اﻓﺰایش یاﻓته و رشد اقتصادي مﺤﻘق میشود .امّا شواهد متﻌدد نشان میدهد ﮐه نﻘدیﻨگی و پس-
انداز قابل ﺗوجهی در ﮐشور وجود دارد ،امّا این پساندازها به سمت سرمایهگذاريهاي مولود حرﮐوت نمویﮐﻨﻨود
(نخجوانی .)2361 ،در ﮐشورهاي در حال ﺗوسﻌه بخش قابل ﺗوجه پسانداز به صوورت نﻘود و بوه شوکل سوکه و
شمش ﻃال و جواهرات و ارز در بانکها است .اندوختن ﻃال به علّت ﺗرس و پیشبیﻨی ﺗﻨﺰل ارزش سایر اندختههوا
به صورت عادت در ﮐشورهاي در حال ﺗوسﻌه وجود دارد .اگر به مﺤلهایی ﮐه پسانداز به سوي آن گرایش دارند
نگاه ﮐﻨیم ،خواهیم دید این پساندازها عمدﺗا در حوزههاي زیر سرمایهگذاري میشوند.
 -2خرید ﻃال و سکه :بطور سﻨتی ،ﻃال نخستین گﺰیﻨه اي است ﮐه براي حفظ ارزش پول در مﻘاﻃﻊ مختلو
مانﻨد ﺗورم ،بﺤرانها و  ...مدنظر قرار میگیرد ﮐه به دلیل ارزش ذاﺗوی و قابلیوت نﻘدشووندگی بواال ،یوک دارایوی
ﮐمابیش مطمئن و سرمایهاي براي حفظ ارزش داراییها بشمار میرود (اسالمی بیدگلی و بیگدلو .)2365 ،عالوه -
بر ﺗﻘاضا براي نگهداري این نوع دارایی ،براي حفظ ارزش داراییهاي اﻓراد ،انگیﺰهي سفتهبازي در بازار سوکه نیوﺰ
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یکی از دالیلی است ﮐه ﺗﻘاضاي سکه را ﺗﺤت ﺗاثیر قرار میدهد و عمده نوسانات قیمت ﮐوﺗاهمدت در ایون بوازار،
ناشی از این نوع ﺗﻘاضا است (اسالملوهیان و زارع.)2365 ،
 -1سپردهگذاري در بانکها :سرمایهگذاري در بانک نیﺰ از جمله بخشهایی بوده است ﮐه با ﮐمترین ریسوک
ممکن ،بازدهی مورد انتظار برخی سرمایهگذاران را ﺗامین نموده است .نرﺥ سود سپردههاي بانکی در اقتصاد ایران
االﺒا به عﻨوان نرﺥ بازده بدون ریسک شﻨاخته شده است.
 -3خرید ارز :هﻨگامی ﮐه اقتصاد ﺗورم شدیدي را ﺗجربه میﮐﻨد ،برخی اﻓراد ﺗرجیح میدهﻨد ﮐه پول و پس-
انداز خود را به صورت ارز نگهداري ﮐﻨﻨد ﺗا از اﻓﺰایش قیمتها مصون بمانﻨد.
عالوه بر این نگهداري بخشی از دارایی به صورت ارز براي سرمایهگذاران این امکان را ﻓوراهم مویآورد ﮐوه از
نوسانات در بازار ارز ،براي ﺗﻌدیل نوسانات سایر بخشها سود بﺒرند .بازار ارز به صورت بالﻘوه میﺗواند مکمل بوازار
سایر داراییها نیﺰ باشد .بدین مﻌﻨی ﮐه ﺗﺒدیل آزاد دارایی هوا بوه یکودیگر و نﻘول و انتﻘوال بوین بازارهواي اقوالم
سرمایهاي میﺗواند عامل ﺗخصیص بهیﻨه مﻨابﻊ یک سرمایهگذار بین داراییهایش باشود (حسونزاده و همکواران،
)2356
 -1خرید اوراق بهادار و سهام :بخشی از پساندازهاي سرمایهگذاران به خریود سوهام اختصواص موییابود .از
آنجایی ﮐه سرمایه گذاران در اوراق بهادار ریسک بیشتري را نسﺒت به سرمایهگذاري در دیگر بخشها ﻃلب موی-
ﮐﻨﻨد ،االب اﻓرادي ﮐه قصد سرمایه گذاري در این بخش را دارند ،بازدهی بیشتري را نیﺰ انتظار دارند.
سرمایهگذاران به دنﺒال سﺒد ﮐاراي سرمایه گذاري بوده و سﺒد دارایی خود را از ﺗرﮐیﺒاﺗی چون سپرده بوانکی
ﺗشکیل میدهﻨد .با ﺗوجه به ﺗجربههاي بدست آمده از نتایج بازدهی سرمایهگذاري در بازار سهام ایران و ریسکی
بودن آن ،سرمایهگذاران بازده دریاﻓتی ناشی از سرمایهگذاري در بازار سهام را در قﺒال مخاﻃرهي آن ،ﮐاﻓی نمی-
دانﻨد .از سوي دیگر وجود نرﺥهاي سود سپرده بلﻨدمدت بانکی بدون ریسک در ایران ،سﺒب شده ﮐه ایون متﻐیور
اقتصادي ،رقیﺒی براي سرمایه گذاري در بازار سهام شمرده شود .از سوي دیگر ،اقتصاددانان مﻌتﻘدند ﮐه با ﮐاهش
نرﺥ سود ،میﺰان سرمایهگذاي در جامﻌه اﻓﺰایش مییابد ،زیرا در صورت ﮐواهش نورﺥ سوود ،اجوراي آن دسوته از
ﻃرحهاي سرمایه گذاري ﮐه نرﺥ بازده پاییﻨی دارند ،مﻘرون به صرﻓه به نظر خواهد آمود و در موورد اﻓوﺰایش نورﺥ
سود ،برعکس .بﻨابراین با ﺗوجه به روابط ﻓوق ،انتظار می رود ﮐه اﻓﺰایش در نرﺥ سود واقﻌوی بوانکی بوا نورﺥ رشود
شاخص ﮐل قیمت سهام ،رابطهي مﻨفی داشته باشد (رضاقلی و همکاران.)2351 ،
 -2-2پویایی سیستمها
با ایﻨکه استخراج و ﺗرسیم مدلهاي ذهﻨی مشارﮐتﮐﻨﻨدگان ضروري است امّا به هوی وجوه ﮐواﻓی نیسوت.
مرزهاي مدل هاي ذهﻨی ما از نظر مکانی و زمانی بسیار مﺤدودند .آنان از لﺤاظ پویوایی بسویار ناﮐوارا هسوتﻨد و
بازخورها ،ﺗاخیرهاي زمانی ،انﺒاشتگیها و ایرخطی بودنها را در نظر نمیگیرند .به هور حوال بیشوتر روشهواي
مدلسازي مساهل و مدلهایی ﮐیفی را اراهه میدهﻨد ﮐه روابط علّی را نمایش میدهﻨد امّوا پارامترهوا ،روشهواي

02
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عملکردي ،وروديهاي بیرونی و شرایط اولیه اي را ﮐه براي ﺗشریح ﮐامل مدل و آزموایش آن ضوروريانود حوذ
میﮐﻨﻨد (استرمن.)1666 ،
پویاییشﻨاسی سیستم به عﻨوان یک روششﻨاسی شﺒیهسازي و مدلسازي براي ﺗﺤلیل و ﺗصومیمگیوريهواي
بلﻨدمدت مساهل پویاي مدیریت صﻨﻌتی مطرح میباشد .شﺒیهسازي به ﮐمک مدلهاي پویواییشﻨاسوی سیسوتم،
براي یادگیري پیچیدگیهاي پویاي سیستمها ،شﻨاسایی سیاستهاي بهیﻨه در سیستمهاي موجود و بهﺒود رﻓتار
سیستم از ﻃریق ﺗﻐییر پارامترهاي آن و همچﻨین ﺗﻐییرات ساختاري ،ابﺰاري مفیدي به شومار مویرود (پفاهول و
لﺒسانفک .)2555 ،پویایی سیستم یک روششﻨاسی براي مطالﻌه ،ﺗﺤلیل ،مدلسازي و بهﺒود سیستمهواي پویواي
اجتماعی -اقتصادي و مدیریتی با استفاده از دیدگاه بازخوردي است (بارالس و یاسارﮐان .)1668 ،بطور خالصوه
می ﺗوان چﻨین بیان نمود ﮐه روش پویایی سیستم ،یک روش ﻓرموله شدهي مﻨاسب براي ﺗجﺰیه و ﺗﺤلیل اجوﺰاي
سیستمی است ﮐه داراي روابط علّی -مﻌلولی ،زیربﻨاي مﻨطﻘی ریاضی ،ﺗاخیرات زمانی و حلﻘههاي بوازخور موی-
باشد (چن و همکاران)1665 ،
ﺗمرﮐﺰ اصلی پویایی سیستم بر ساختار سیستم است و ساختار سیستم بیانگر رﻓتار سیستم میباشد .پویوایی
سیستم رﻓتار ﮐل سیستم را ﺗﺤلیل مینماید .همچﻨین در پویایی سیستم پیادهسازي رﻓتار سیستم ،ﺗﺤلیل نتایج،
آزمون مدل شﺒیه سازي شده ،اﻃالعاﺗی در مورد چگونگی رﻓتار سیسوتم در شورایط در نظور گرﻓتوه شوده را بوه
ﺗﺤلیلگر می دهد ،این در حالی است ﮐه در دیگر روشهاي شﺒیهسازي ﺗمرﮐﺰ بور ﺗﻌامول میوان اﻓوراد اسوت ﮐوه
بوسیلهي روابط آماري و ریاضی بیان میشوند و ﺗفسیر آنها براي ﻓردي ﮐه مدل را مطالﻌه میﮐﻨد ،دشوار اسوت
(ناهودال.)1663 ،
 -3-2پیشینهی پژوهش
عﺒاسیان و همکاران ( ) 2363در پژوهشی ﺗﺤت عﻨوان اثر متﻐیرهاي ﮐالن اقتصادي بر شواخص ﮐول بوورس
اوراق بهادار ﺗهران به بررسی رابطهي بین متﻐیرهایی همچون نرﺥ ارز ،ﺗراز ﺗجاري ،ﺗورم ،نﻘدیﻨگی و نرﺥ سوود بوا
شاخص قیمت بورس ﺗهران پرداختﻨد .آنان در این راستا به مﻨظور ﺗجﺰیه و ﺗﺤلیول دادههوا از روش همجمﻌوی و
مدل هاي ﺗصﺤیح خطا و ﺗوابﻊ واﮐﻨش ﺗکانه و ﺗجﺰیه و ﺗﺤلیل واریانس استفاده نمودند .نتایج این پوژوهش مویود
این موضوع است ﮐه رابطه ي ﺗﻌادلی بلﻨدمدﺗی بین شاخص ﮐل بورس و متﻐیرهاي ﮐالن اقتصادي وجود دارد .از
دیگر نتایج این پژوهش میﺗوان به این موضوع اشاره نمود ﮐه ،رابطهي بین شواخص قیموت بوورس و متﻐیرهواي
نرﺥ ارز و ﺗراز ﺗجاري بطور مستﻘیم و با متﻐیرهاي دیگري همچون حجم نﻘودیﻨگی ،نورﺥ سوود و نورﺥ ﺗوورم بوه
صورت مﻌکوس است.
سجادي و همکاران ( )2365ﻃی پژوهشی ﺗﺤت عﻨوان بررسی رابطهي متﻐیرهاي ﮐالن اقتصادي و شواخص
بازده نﻘدي سهام در بورس اوراق بهادرا ﺗهران ،با استفاده از روش خودرگرسیون برداري با وقفههاي ﺗووزیﻌی ،بوه
ﺗﻌیین رابطهي بلﻨدمدت بین نرﺥ رشد شاخص بازده نﻘدي سهام و متﻐیرهاي ﮐالن اقتصادي (نرﺥ رشد نﻘدیﻨگی،
نرﺥ ارز) ﻃی دوره  2333-2368پرداختﻨد .نتایج حاصل از این پژوهش مویود ایون موضووع اسوت ﮐوه رابطوهي
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بلﻨدمدت بین نرﺥ رشد شاخص بازده نﻘدي و نرﺥ ارز مﻨفی بوده و مﻌﻨاداري ضریب نرﺥ رشد نﻘدیﻨگی ،در سطح
اﻃمیﻨان نود درصد رد میشود.
ﻃاهري و صارمصفاري ( )2352در پژوهشی ﺗﺤت عﻨوان بررسی رابطهي بین نرﺥ ارز و شاخص قیمت بورس
اوراق بهادار ﺗهران :با استاده از رویکرد  ،ARDL2به این نتیجه دست یاﻓتﻨد ﮐه شاخص قیمت بوازار بوورس اوراق
بهادار با نرﺥ ارز واقﻌی رابطهي مثﺒت دارد .همچﻨین ،نتایج برآورد الگوي ﺗصﺤیح خطا در این پژوهش موید ایون
موضوع است ﮐه در هر سال حدود  38درصد عدم ﺗﻌادلها به سمت ﺗﻌادل بلﻨدمدت ﺗﻌدیل میشود.
نتایج حاصل پژوهش صورت پذیرﻓته از سوي موسوي حﻘیﻘی و ستوده ( )2351با عﻨوان شﺒیهسازي الگووي
پویاي رﻓتاري سهام در بورس اوراق بهادار ﺗهران ،موید این موضوع است ﮐه مهمﺗرین عامل اثرگذار بور نوسوانات
قیمت سهام ،هﺰیﻨهي ﺗولید و پس از آن قیمت جهانی مس میباشد.
بایکالوارسی ( ،)1626در مطالﻌه ي خود به بررسی ﺗاثیر متﻐیرهاي ﮐالن اقتصادي بور بوازدهی سوهام ﺗرﮐیوه
پرداخت .در این راست ا وي از مدل رگرسیون چﻨد متﻐیره و دادههاي ماهیانهي متﻐیرهاي شاخص قیمت مصر -
ﮐﻨﻨده ،نرﺥ سود ،قیمت ﻃال ،شاخص ﺗولیدات صﻨﻌتی ،قیمت نفوت ،نورﺥ ارز و عرضوهي پوول در دورهي زموانی
 1663-1626استفاده نمود .نتایج حاصل از این پژوهش موید این موضوع است ﮐه نرﺥ سود ،شواخص ﺗولیودات
صﻨﻌتی ،قیمت نفت و نرﺥ ارز ﺗاثیر مﻨفی و عرضه پول ﺗاثیر مثﺒت بر بازدهی سهام ﺗرﮐیه دارند و همچﻨین ﺗوورم
و قیمت ﻃال ﺗاثیر مﻌﻨاداري بر بازدهی سهام این ﮐشور ندارند.
ﺗونالی ( ) 1626رابطه بین متﻐیرهاي اقتصادي (نرﺥ سود ،نرﺥ ارز ،قیمت ﻃال و )...و بوازده سوهام در بوورس
استانﺒول را ﻃی دوره  1661-1666و با استفاده از روش خودرگرسیون بورداري موورد مطالﻌوه قورار داد .نتوایج
حاصل از این پژوهش موید این موضوع است ﮐه یک رابطه ي بلﻨدمدت بین متﻐیرهاي مورد مطالﻌه و بازده سهام
وجود دارد.
یﺤییزادهﻓر و بابایی ( )1621ﺗاثیر متﻐیرهاي نرﺥ سود ،قیمت مسکن و قیمت ﻃال بر قیمت سوهام در بوازار
سرمایه ایران را ﻃی دوره زمانی مارچ  1662ﺗا آوریل  ،1622با استفاده از مدل خودرگرسویون بورداري بررسوی
ﮐردند و به این نتیجه دست یاﻓتﻨد ﮐه رابطه ي مثﺒت و مﻌﻨاداري بین قیمت مسکن ،قیمت ﻃال و قیموت سوهام
وجود دارد.
 -3روششناسی پژوهش
 -1-3تبیین الگو
از مﻨظر روششﻨاسی ،این پژوهش از نوع آمیختهي اﮐتشواﻓی اسوت .بودین مﻨظوور در الگووسوازي بوه روش
پویاییشﻨاسی سیستمی ابتدا به اراههي ﺗصویري اﻨی ﮐه مﺒﻨاي مدل است ،پرداختوه مویشوود .بور ایون اسواس،
مدلهاي علّت -مﻌلولی متﻨاسب با مشاهدات صورت پذیرﻓته بر روي رﻓتار سیستم و نیﺰ بوا الهوام از نظریوههواي
مﻌتﺒر از مﺒانی نظري ،ساختاربﻨدي میگوردد .با ﺗوجه به موضوع و مﺒانی نظري پژوهش و نیول به هود اصولی
پژوهش -شﺒیهسازي و پیش بیﻨی ﺗاثیر ﺗﻐییرات نرﺥ ارز و قیمت ﻃال بر نوسانات قیمت سهام در بازار بورس اوراق
00
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بهادار ﺗهران -الگوي پویاییشﻨاسی سیستمی با اسوتفاده از نورماﻓوﺰار  Vensim DSS1ﻃراحوی و موورد ﺗجﺰیوه و
ﺗﺤلیل قرار گرﻓته است .اﻓق زمانی در نظر گرﻓته شده براي این پژوهش یک دورهي  11ساله اسوت ﮐوه از سوال
 2363شروع و ﺗا  2168ادامه مییابد .به مﻨظور پیشبیﻨی و شﺒیهسوازي الگووي پویواییشﻨاسوی سیسوتمی در
راستاي هد پژوهش ،از دادههاي واقﻌی حسابرسی شده موجود ﺗا سال  2351استفاده شده است .الزم به ذﮐور
است ﮐه براي سﻨجش اعتﺒار الگوي حاصله از این پژوهش ،نتایج شﺒیهسازي مربوط به سالهاي  2355ﺗوا 2168
با الگوي استخراج شده از دادههاي حسابرسی شده مربوط به سالهاي  2363ﺗا  2351مورد مﻘایسه قرار گرﻓتوه
است .در جدول  2ﺗمامی متﻐیرهاي مورد استفاده در این پژوهش و نوع حاالت مورد استفادهي هریک از آنان در
مدل شﺒیهسازي شده اراهه گردیده است .هریک از نمادهاي  A ،C ،Lو  Rبه ﺗرﺗیب مخف عﺒارات متﻐیر سطح ،3
متﻐیر با میﺰان ثابت  ،1متﻐیر ﮐمکی  5و متﻐیر نرﺥ میباشﻨد.
جدول  -1معرفی متغیرهای مورد استفاده الگوی سیستمی پژوهش
ردیف

متغیرها

ردیف

متغیرها
فارسی

التین

نوع

فارسی

التین

نوع

نرﺥ بازده اسمی

N Turnover

C

2

حاشیه سود

Profit Margin

C

13

R Turnover

C

1

بازده داراییها

Return on Assets
)(ROA

C

16

نرﺥ بازده واقﻌی

A

3

بازده حﻘوق صاحﺒان
سهام

Return on Equity
)(ROE

A

15

میانگین نرﺥ بازده

Turnover Rate
)(Average

L

1

نسﺒت قیمت به درآمد
هر سهم

P/E

A

36

قیمت جهانی ﻃال

World Price Gold

5

نرﺥ سهام شﻨاور

Float Share Rate

C

32

ﺗﻘاضاي داخلی ﻃال

8

نسﺒت گردش داراییها

Sales/Assets

C

31

عرضه داخلی ﻃال

Domestic Gold
Demand
Domestic Gold
Supply

L
L

3

میانگین گردش حساب-
هاي دریاﻓتﻨی

Average of Account
Receivable turnover

C

33

خالص ﺗﻐییرات قیمت
ﻃال داخلی

Net Price Change
)(Gold

R

6

نسﺒت خالص سرمایه در
گردش

Net Working Capital
Ratio

C

31

خالص ﺗﻐییرات قیمت
ﻃال جهانی

Net World Price
)Change (Gold

R

5

نرﺥ ﺗورم

Inflation Rate

C

35

خالص ﺗﻐییرات قیمت
سهام

Net Price Change

R

26

نرﺥ بازده مورد انتظار
سهامداران

Turnover Rate

A

38

جریان درآمدي

Income Rate

C

22

نرﺥ بازده واقﻌی

R Turnover

C

33

میﺰان سهام خریداري
شده

Buy Fulfillment
Rate

R
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ردیف

متغیرها

متغیرها

ردیف

فارسی

التین

نوع

فارسی

التین

نوع

میﺰان سهام ﻓروش رﻓته

Sell Fulfillment
Rate

R

21

قیمت اولیه سهام

Initial Stock Price

C

36

Buy Order Rate

R

23

قیمت سهام

Stock Market Price

L

35

نرﺥ سفارش خرید سهام

R

21

ریسک سیستماﺗیک

Systematic Risk

C

16

نرﺥ سفارش ﻓروش سهام

Sell Order Rate

R

25

ریسک ایرسیستماﺗیک

Unsystematic Risk

C

12

میﺰان ﻃالي خریداري
شده

Buy Fulfillment
)Rate (Gold

28

دیرش

Duration

A

11

میﺰان ﻃالي ﻓروش رﻓته

23

سود پرداختی

DPS

A

13

نرﺥ سفارش خرید ﻃال

26

درآمد هر سهم

EPS

C

11

نرﺥ سفارش ﻓروش ﻃال

Sell Fulfillment
)Rate (Gold
Buy Order Rate
)(Gold
Sell Order Rate
)(Gold

R
R
R

25

عرضه ﮐل سهام

Stock Supply

L

15

میﺰان سفارش ﻓروش
ابطال شده سهام

Sell Exit

R

16

ﺗﻘاضاي ﮐل سهام

Stock Demand

L

18

میﺰان سفارش خرید
ابطال شده سهام

Buy Exit

R

12

نسﺒت مالکیت
سهامداران حﻘوقی

Legal Shareholder
Ratio

A

13

میﺰان سفارش ﻓروش
ابطال شده ﻃال

)Sell Exit (Gold

R

11

نسﺒت مالکیت
سهامداران حﻘیﻘی

Actual Shareholder
Ratio

A

16

میﺰان سفارش خرید
ابطال شده ﻃال

)Buy Exit (Gold

R

13

نرﺥ سود

Interest Rate

C

15

قیمت اسمی سهام

N Price

C

11

مﻌیار عملکردي

Performance Criteria

A

56

ﺗﻐییر در ریسک مالی

Change in Fix
Financial Risk

R

15

ریسک مالی

Financial Risk

L

52

قیمت پایه ارز

Initial Price

C

18

نرﺥ ارز

Exchange Rate

A

 -4تعریف متغیرهای كلیدی و روابﻂ علّی و معلولی پژوهش
با ﺗوجه به مﺒانی نظري ،پیشیﻨه پژوهش و عوامل اثرگذار در ﺗﺤلیل رویکرد سﻨتی ساختار سرمایه،
متﻐیرهاي اراهه شده در جدول  ،2در الگوي این پژوهش مورد استفاده قرار گرﻓته است .در روش پویاییشﻨاسی
سیستمی ابتدا ارﺗﺒاط میان متﻐیرهاي مورد بررسی در چارچوب حلﻘههاي ﺗﻘویت ﮐﻨﻨده و حلﻘههاي ﺗﻌادلی بیان
شده و سپس حالت ﮐلی مدل بر اساس روابط علّت و مﻌلولی نمایش داده میشود .الزم به ذﮐر است ﮐه به علّت
ﻓراوانی حلﻘههاي علّت و مﻌلول ی در این پژوهش ،ﺗﻨها به بیان و ﺗوصی حلﻘههاي اصلی و مهم پرداخته شده
است.
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در الگوهاي اراهه گردیده در ذیل ،حلﻘههاي با عالمت

R

را حلﻘههاي ﺗﻘویتﮐﻨﻨده و حلﻘههاي با عالموت

B

را حلﻘههاي ﺗﻌادلی مینامﻨد.
ال ) حلﻘههاي ﺗﻘویت ﮐﻨﻨده قیمت سهام-ﺗﻘاضا سهام ،قیمت سهام-خالص ﺗﻐییرات قیمت و نرﺥ بوازدهی موورد
انتظار سهامداران (:)R1, R2, R3
نمودار حلﻘهي ﺗﻘویتﮐﻨﻨدهي نمایش داده شده در شکل  2به این موضوع اشاره دارد ﮐه هرچه نسﺒت قیمت
به درآمد هر سهم اﻓﺰایش یابد ،موجﺒات اﻓﺰایش ﺗﻘاضا براي سهام را ﻓراهم میآورد .از آنجایی ﮐه نسﺒت قیمت به
درآمد هر سهم نشاندهﻨدهي بهایی است ﮐه سرمایه گوذاران حاضورند بوه ازاي یوک ریوال سوود جواري شورﮐت
پرداخت نمایﻨد ،در نتیجه شرﮐتهایی با نسﺒت قیمت به درآمد هر سهم باالﺗر ،االﺒا به عﻨوان شورﮐتهوایی ﮐوه
داراي چشمانداز رشد میباشﻨد ،ﺗلﻘی میگردند ،در نتیجه موجﺒات اﻓﺰایش ﺗﻘاضا براي سهام را اﻓﺰایش میدهﻨد.
الزم به ذﮐر است ﮐه اﻓﺰایش ﺗﻘاضا براي سهام موجﺒات اﻓﺰایش خالص ﺗﻐییرات قیمت و در نتیجوهي آن اﻓوﺰایش
قیمت سهام را حادث میشود .روابط علّت و مﻌلولی شکل  1موید این موضوع است ﮐه ،اﻓﺰایش قیمت سهام نیوﺰ
موجﺒات ﺗشدید خالص ﺗﻐییرات قیمت را ﻓراهم میآورد .نمودار حلﻘهي ﺗﻘویت ﮐﻨﻨدهي موجوود در شوکل  3بوه
بیان رابطه ي میان اﻓﺰایش قیمت و نرﺥ بازدهی مورد انتظار سهامداران میپردازد ،ﮐه موید این موضوع است ﮐوه
با اﻓﺰایش قیمت سهام این نرﺥ اﻓﺰایش خواهد یاﻓت.
Stock Market
Price
+
P/E Ratio

R1

Stock Market
Price
R2
+

+

Net Price Change
+

+
P/E Ratio
R1

Stock Market
Price

+

Net Price Change
+

+
Stock Demand

+
Turnover Rate

+
+

R3

Net Price Change
+

+

+
Stock Demand

Stock Demand

شكل  -1نمودار حلقهی تقویت

شكل  -2نمودار حلقهی تقویت

شكل  -3نمودار حلقهی تقویت

كننده قیمت سهام-تقاضا سهام

كننده قیمت سهام-خالص تغییرات

كننده نرخ بازدهی مورد انتظار

()R1

قیمت ()R2
مﻨﺒﻊ :یاﻓتههاي پژوهش

سهامداران ()R3

ب) حلﻘههاي ﺗﻌادلی عرضهي سهام سهامداران حﻘیﻘی ،عرضهي سهام سهامداران حﻘوقی و دیرش -قیمت سهام
(:)B1, B2, B3
حلﻘهي علّت و مﻌلولی ﺗﻌادلی عرضه ي سهام سهامداران حﻘوقی و حﻘیﻘی در اشکال  1و  5به ایون موضووع
اشاره دارد ﮐه با اﻓﺰیش نسﺒت قیمت به درآمد هر سهم ،جذابیت سرمایهگذاري براي سرمایهگذاران اﻓﺰایش یاﻓته
و موجﺒات اﻓﺰایش ﺗﻘاضاي سهام را به همراه خواهد داشت ،در این راستا سهامداران حﻘوقی و حﻘیﻘی با اﻓوﺰایش
سال هفتم /شماره بیستوپنجم /بهار 7931

02

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

خرید سهام ،سهم خود را اﻓﺰایش می دهﻨد .سهامداران حﻘوقی و حﻘیﻘی با ﺗاخیر سهام خود را به بازار عرضه می-
نمایﻨد و در این حالت اﻓﺰایش عرضهي سه ام از سوي سهامداران حﻘوقی و حﻘیﻘی موجﺒات ﮐاهش قیمت سوهام
را به همراه خواهد داشت .در این راستا الزم به ذﮐر است ﮐه ﺗاخیر در عرضهي سهام از سوي سهامداران حﻘووقی
ﮐمتر از ﺗاخیر عرضه از سوي سهامداران حﻘیﻘی است ،بﻨابراین عرضهي سهام از سوي سهامداران حﻘوقی زودﺗور
از سهامداران حﻘیﻘی صورت میپذیرد .حلﻘهي ﺗﻌادلی دیرش -قیمت سهام نمایش داده شده در شوکل  8مویود
این موضوع است ﮐه با ﮐاهش دیرش ،به عﻨوان یکی از عوامل ﺗﻌیین حساسیت قیمت در مﻘابل نرﺥ سود ،ریسک
قیمت سهام ﮐاهش یاﻓته و این ﮐاهش ریسک ،جذابیت سرمایهگذاري براي سرمایهگذاران بور روي ایون اوراق را
اﻓﺰایش میدهد .در نتیجه ي این امر ،ﺗﻘاضاي براي سهام اﻓﺰایش یاﻓته و خالص ﺗﻐییرات قیمت و قیمت سهام نیﺰ
به ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰایش مییابد .از دیدگاه مکﮐالی ( ،)2536مﻌیار دیرش به عﻨوان مالک انودازهگیوري ریسوک اوراق
بهادار با درآمد ثابت مﻌرﻓی گرد یده است .الزم به ذﮐر است ﮐه مفهوم دیرش به ﺗﻐییرات قیمت در قﺒال ﺗﻐییرات
نرﺥ سود با ﻓرض خطی بودن این ارﺗﺒاط اشاره دارد.
Stock Market
Price
-

Stock Market
Price
Stock Supply
+

B1

+
P/E Ratio

Stock Supply
+

+
Legal Shareholder
Ratio
+

Stock Demand

Actual Shareholder
+ Ratio

B2

+

Stock Market
Price

+
Net Price Change P/E Ratio
+
+
Stock Demand

Income Rate
)(Market
Duration

R3

+
+

Interest Rate

Stock Demand

شكل  - 4نمودار حلقهی تعادلی

شكل  -5نمودار حلقهی تعادلی

شكل  -6نمودار حلقهی تعادلی

عرضه سهام سهامداران حقوقی

عرضه سهام سهامداران حقیقی

دیرش-قیمت سهام

()B1

()B2
مﻨﺒﻊ :یاﻓتههاي پژوهش

()B3
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 نمودار علت و معلولی پژوهش-7 شكل
 الگوی كلی شبیهسازی و تعیین وضعیت متغیرهای نرخ و حالت-5
 الگوي شوﺒیهسوازي شودهي. وضﻌیت هر متﻐیر در نمودار پویایی سیستمی نشان داده شده است6 در شکل
 ﮐه هریک از این زیرالگوهوا از، بازار ﻃال و ارز ﺗشکیل شده است،پژوهش از سه زیرالگوي بازار بورس اوراق بهادار
 الزم به ذﮐر است ﮐه متﻐیرهاي مورد استفاده در الگوي.ﻃریق متﻐیر جریان درآمدي با یکدیگر در ارﺗﺒاط هستﻨد
:شﺒیهسازي پژوهش به چهار دسته ﺗﻘسیم میگردند و عﺒارﺗﻨد از
 این متﻐیرها نشاندهﻨدهي انﺒاشت در یک دورهي زمانی هستﻨد و در ﻃوول زموان:) متﻐیرهاي حالت2
. اﻓﺰایش و یا ﮐاهش مییابﻨد،بر اساس متﻐیر نرﺥ
. این متﻐیرها ﺗﻌیین ﮐﻨﻨدهي متﻐیرهاي حالت در سیستم هستﻨد:) متﻐیرهاي نرﺥ1
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. این متﻐیرها ﺗوابﻌی از متﻐیرهاي حالت و مﻘادیر ثابت و برونزا هستﻨد:) متﻐیرهاي ﮐمکی3
 متﻐیرهاي حالتی هستﻨد ﮐه ﺗﻐییرات آنان به قدري ﮐﻨد اسوت ﮐوه نیوازي بوه:) متﻐیر با میﺰان ثابت1
.مدل ﮐردن صریح آنها نیست
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 نمودار جریان و حالت پژوهش-8 شكل
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 -6روش جمﻊآوری اﻃﻼعات
براي آنکه دادههاي ﺗجربی را از حالت نامﻨظم به صورت مجموعه مﻨظم در آوریم ،الزم است این دادهها را بوا
استفاده از روشهاي مﻌین ﺗلخیص ،ﺗﻨظیم و ﻃﺒﻘهبﻨدي نماییم و به صورت جداول آماري نمایش دهیم .اﻃالعات
مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار ﺗهران از ﻃریق گﺰارشهاي سوازمان بوورس اوراق بهوادار ﺗهوران اسوتخراج
گردیده است .اﻃ العات مربوط به ﺗﻐییر در نرﺥ رسمی دالر و ﻃال از پایگاه اﻃالعاﺗی بانوک مرﮐوﺰي بوراي دورهي
زمانی  2363الی  2351به صورت ماهانه و هفتگی استخراج شده است.
 -7یافتههای پژوهش
 -1-7تحلیل یافتهها
جهت اﻃمیﻨان از اعتﺒار نتایج شﺒیهسازي باید آزمونهایی بر الگوي شﺒیهسازي انجام شود .مراحل اولیه ایون
آزمون ها مانﻨد آزمون حلﻘه  ،8آزمون ابﻌاد  3ﺗوسط نرم اﻓﺰار انجام شده ﮐه از ﺗوضیح آنها خودداري مویشوود .در
ادامه به ﺗوضیح سایر آزمونهاي اصلی پرداخته میشود.
 -2-7آزمون رفتار مجدد

8

هد از آزمون رﻓتار مجدد ،مﻘایسهي نتایج شﺒیهسازي با دادههاي موجود بر مﺒﻨاي دیدگاه گذشوتهنگور بوه
مﻨظور اﻃمیﻨان از صﺤت عملکرد الگوي شﺒیهسازي شده اسوت .نتوایج حاصوله از نمودارهواي  2و  1مویود ایون
موضوع است ﮐه اﻃالعات واقﻌی و نتایج حاصل از شﺒیهسازي متﻐیرهاي ارزش بوازار سوهام و نسوﺒت قیموت بوه
درآمد هر سهم در دورهي  21سالهي مورد بررسی ( 2363ﺗا  ،)2351رﻓتار متﻐیرهاي مورد بررسی را بوه خووبی
شﺒیهسازي نموده است .در نمودارهاي زیر مﻘادیر  Stock Market Priceﮐه با رنگ قرمﺰ نمایان شودهانود ،مویود
رﻓتار شﺒیهسازي شده و مﻘادیر  Currentﮐه با رنگ آبی نشان داده شدهاند ،موید رﻓتار واقﻌی براي متﻐیور موورد
نظر میباشﻨد.
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نمودار  -1نتایج شبیهسازی و دادههای واقعی
برای ارزش بازار سهام
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نمودار  -2نتایج شبیهسازی و دادههای واقعی

برای نسبت قیمت به درآمد هر سهم
مﻨﺒﻊ :یاﻓتههاي پژوهش
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 -3-7آزمون محاسبه میزان خﻄا
عالوه بر بازﺗولید رﻓتار الگو براي اﻃمیﻨان از نتایج شﺒیهسازي شده ،خطاي متﻐیرهاي ﮐلیدي نیﺰ بر اساس روش-
هاي زیر مﺤاسﺒه میشود.
5
 -2حداقل خطاي مجذورات (  :)RMSPEبر اساس این شاخص هرچه میﺰان ﺗفاوت بین دادههاي واقﻌی و شﺒیه-
سازي شده ﮐمتر باشد ،به نتایج شﺒیهسازي بیشتر میﺗوان اعتماد ﮐرد .میﺰان خطا در این روش بر اساس ﻓرمول
زیر مﺤاسﺒه میگردد.
رابطه )2
( ∑ √
)2*100
مویود دادههواي واقﻌوی و  θنشاندهﻨدهي ﺗﻌداد
موید نتایج شﺒیهسازي متﻐیور الگوو،
در ﻓرمول ﻓوق
مشاهدات است .بر این اساس هرچه میﺰان حداقل مجذورات خطا به صفر نﺰدیکﺗور باشد به مفهوم خطاي ﮐمتر
است (استرمن.)1666 ،
 -1شﻨاسایی ریشههاي خطا :روش دیگر براي سﻨجش انﺤورا مﻘوادیر شوﺒیهسوازي شوده از دادههواي واقﻌوی،
مﺤاسﺒهي  UT26است ﮐه بر اساس ﻓرمول زیر مﺤاسﺒه میگردد.
رابطه )1
∑
∑

∑

√=UT

 -3مﺤاسﺒهي ریشههاي خطا :با ﺗوجه به اهمیت خطا در پیشبیﻨی ،شﻨاخت مﻨابﻊ خطا در ﮐاهش آن مویﺗوانود
در اﻓﺰایش اعتماد به نتایج الگو بسیار موثر باشد .ریشههاي خطا را میﺗوان در سه دستهي ذیل ﻃﺒﻘهبﻨدي نمود.
 )2خطاي مﺒﻨا :زمانی ﮐه خروجیهاي الگو با دادهها با هم سﻨخیت نداشته باشوﻨد ،ایون خطوا ایجواد
میشود ﮐه خطاي سیستماﺗیک نامیده میشود.
 )1خطاي انﺤرا  :این امر زمانی مﺤﻘق میگردد ﮐه واریانسهاي دادههاي واقﻌی و شﺒیهسازي با هم
ﺗفاوت زیادي داشته باشﻨد .ریشهي این خطا نیﺰ ممکن اسوت سیسوتماﺗیک یوا ایرسیسوتماﺗیک
باشد.
 )3خطاي نابرابري ﮐوواریانسها :زمانی ﮐه نتایج الگو و دادهها با هم همﺒستگی نداشوته باشوﻨد ،ایون
خطا حادث میگردد ﮐه اصطالحا خطاي ایرسیستماﺗیک نامیده میشود.
در حالت بهیﻨه هرچه میﺰان خطاي سیستماﺗیک و ایرسیستماﺗیک ﮐمتر شود به مفهوم صﺤت عملکرد الگو
شﺒیه سازي شده است .الزم به ذﮐر است ﮐه مجموع خطاي مﺒﻨا ،انﺤرا و نوابرابري ﮐوواریوانسهوا بایود برابور 2
باشد (استرمن .)1666 ،براي مﺤاسﺒهي ریشههاي خطا از ﻓرمول ذیل استفاده میگردد.
Um+Us+Uc=1

رابطه )3
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∑ [Um=( ̅s ̅a)2 /

2

رابطه )1

]

∑ [ SDA)2/

2

رابطه )5

]

∑ [ Uc= [2*(1+r)*(SDS*SDA]/

2

رابطه )8

]

∑ [[( ̅s ̅a)2+(SDS SDA)2+[2*(1+r)*(SDS*SDA)]]/

2

رابطه )3

Us= (SDS

]=1

عﺒارت  ̅s ̅aبیانگر ﺗفاضل میان متوسط اﻃالعات شﺒیهسازي و متوسط اﻃالعات واقﻌی میباشد .در روابوط
ﻓوق  SDS22و  SDA21به ﺗرﺗیب بیانگر انﺤرا مﻌیار دادههاي شﺒیهسازي شده و واقﻌی و  rنیﺰ ضریب همﺒستگی
میان این دو داده میباشد .نتایج حاصل از آزمونهاي مﺤاسﺒهي خطا در جدول  1برحسوب متﻐیرهواي ﮐلیودي
مورد بررسی در این شﺒیهسازي نمایش داده شده است .هرچه حداقل خطاي مجذورات به صفر نﺰدیکﺗر باشد به
مفهوم این است ﮐه میان دادههاي شﺒیهسازي شده و دادههاي واقﻌی خطاي ﮐمتري وجوود دارد .از آنجوایی ﮐوه
این میﺰان براي چهار متﻐیر نسﺒت قیمت به سود هر سهم ،بازده حﻘوق صاحﺒان سهام ،ارزش بوازار سوهام و نورﺥ
سرمایه در گردش خالص به ﺗرﺗیب برابر است با  6/26118 ،6/21516 ،6/25232و  ،6/11125در نتیجه موی-
ﺗوان چﻨین بیان نمود ﮐه میان دادههاي واقﻌی و شﺒیهسازي شده خطاي ﮐمی وجود دارد .به عﺒارت دیگور موی-
ﺗوان چﻨین بیان نمود ﮐه یاﻓته هاي پژوهش موید این موضوع است ﮐه میﺰان خطاي متﻐیرهاي موورد بررسوی در
سطح استاندارد قرار دارند.
جدول  -2نتایج آزمونهای آماری اعتبارسنجی الگو
نرخ سرمایه در
گردش

ارزش بازار سهام

بازده حقوق صاحبان نسبت قیمت به سود

آزمون

سهام

هر سهم

6/21516

6/25232

RMSPE

6/65131

UT

6/26531

Um
s

6/11125

6/26118

6/63236

6/66812

6/61362

6/65618

6/13332

6/21511

6/66655

6/15253

6/18212

6/26215

6/61525

6/52631

6/82323

6/32325

2

2

2

2

U

c

U

c

s

m

U +U+U
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 -4-7تحلیل حساسیت
آزمون ﺗﺤلیل حساسیت در پویایی شﻨاسی سیستم موید این موضوع است ﮐه ﺗا چه میﺰان متﻐیرهاي ﮐلیدي
پژوهش نسﺒت به پارامترهاي مورد بررسی در پژوهش حساسیت دارند .بر این اساس در ایون بخوش پارامترهواي
مﻨتخﺒی ﮐه به صورت مستﻘیم بر روي متﻐیرها ﺗاثیرگذار بوده را به نسﺒت مﻌیﻨی در ﻃی مشخصی ﺗﻐییور داده
ﺗا اثرات آنان را بر روي متﻐیرها بررسی نماییم .در این راستا حساسیت عرضه و ﺗﻘاضواي سوهام در بوازار بوورس
اوراق بهادار ﺗهران نسﺒت به ﺗﻐییرات حاشیه ي سود مورد بررسی قرار خواهد گرﻓت .هریک از پارامترهاي موذﮐور
را به میﺰان  ±25درصد ﺗﻐییر داده و ﺗاثیر آن را بر عرضه و ﺗﻘاضاي سهام مورد بررسی قرار دادهایم .همانطور ﮐه
در نمودار  3و  1مشاهده می شود ،اثر این ﺗﻐییرات بر عرضه و ﺗﻘاضاي سهام بسیار بووده اسوت .نتوایج حاصول از
ﺗﺤلیل حساسیت موید این موضوع است ﮐه ﺗﻐییر  25درصدي در حاشیهي سود سهام مسﺒب این امر خواهد بود
ﮐه عرضه و ﺗﻘاضاي سهام با احتمال  55 ،35 ،56و  266درصد به ﺗرﺗیب در حوزهي زرد ،سﺒﺰ ،آبی و خاﮐستري
رنگ قرار بگیرد.
100%
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نمودار  -3تغییرات عرضه سهام نسبت به تغییرات

نمودار  -4تغییرات تقاضا سهام نسبت به تغییرات

حاشیه سود

حاشیه سود
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 -5-7سیاستگذاری برای بهینهسازی متغیرهای كلیدی الگو
هد این مرحله بهیﻨهسازي روند ﺗﻐییرات متﻐیرهاي ﮐلیدي بر حسب سیاستهاي متفاوت است .متﻨاسب با
این امر ﮐه آخرین اﻃالعات حسابرسی شده مرﺗﺒط به سال  2351میباشد ،در نتیجه مﻨطﻘی است ﮐه ﺗﻐییرات را
از همین سال در الگو اعمال نماییم .در این راستا به مﻨظور پیشبیﻨی رﻓتارهاي آﺗی احتمالی در خصوص نﺤوهي
جابهجایی سرمایهي سرمایه گذاران از بازار بورس اوراق بهادار به بازار ﻃال و دالر و ﮐاهش ریسک آنان ،دو سﻨاریو
پیشﻨهاد گردیده است ﮐه نتایج آنان بر حسب چﻨد متﻐیر اصلی ،مورد ارزیابی قرار گرﻓته است.
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سناریو  -1پیشبینی افزایش و كاهش  5درصدی در نرخ سود برای سالهای آتی و تاثیر آن بر عرضه
و تقاضای سهام.
نتایج حاصل از این پژوهش موید این موضوع است ﮐه با ﮐاهش نورﺥ سوود از  16درصود بوه  25درصود ،بوا
اﻓﺰایش ارزش بازار سهام مواجه خواهیم بود .یکی از دالیل این امر اﻓﺰایش جذابیت براي سرمایهگذاران به مﻨظور
سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار در راستاي ﮐسب سود بیشتر با ریسک قابل پذیرش به شمار میرود .از دیگر
نتایج حاصل از این سﻨاریو میﺗوان به این موضوع اشاره نمود ﮐه ﮐاهش  5درصدي نرﺥ سوود موجﺒوات اﻓوﺰایش
ارزش بازار سهام بطور متوسط به میﺰان  12/68درصد و اﻓﺰایش  5درصدي نرﺥ سود ،موجﺒات ﮐاهش ارزش بازار
سهام بطور متوسط به میﺰان  3/21درصد در سالهاي آﺗی را ﻓراهم خواهد آورد .الزم به ذﮐر اسوت ﮐوه خطووط
آبی ،قرمﺰ و سﺒﺰ به ﺗرﺗیب موید حالت پیشبیﻨی شده متﻨاسب با شرایط واقﻌی ،ﮐاهش و اﻓوﺰایش  5درصودي در
نرﺥ سود می باشﻨد ،همچﻨین میانگین اراهه شده براي درصد اﻓﺰایش یا ﮐاهش ارزش بازار سهام بر مﺒﻨاي میانگین
حسابی صورت پذیرﻓته است .به مﻨظور ﺗطابق هرچه بیشتر نتایج شﺒیهسازي با واقﻌیت ،از ﺗوابﻊ پلکانی  23و شیب
مالیم  21در ﺗﻐییر نرﺥ سود استفاده شده است.
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نمودار  -5تغییرات نرخ سود بر تغییرات ارزش بازار سهام
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نمودار  -6درصد تغییرات سالیانه نرخ سود بر تغییرات
ارزش بازار سهام

نوع ﺗﻐییر
 5درصد ﮐاهش نرﺥ سود
 5درصد اﻓﺰایش نرﺥ سود

متوسط درصد ﺗﻐییرات سالیانه ارزش بازار سهام نسﺒت به شرایط
واقﻌی ()2355-2168
%12/68
%3/21
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سناریو  -2پیشبینی كاهش  7درصدی نرخ سود و افزایش  1/5درصدی نرخ تورم برای سالهای آتی
و تاثیر آن بر روی عرضه و تقاضای سهام.
بر اساس نتایج حاصل از شﺒیهسازي ،پیادهسازي سیاست ﮐاهش  3درصدي نرﺥ سود و اﻓﺰایش  2/5درصدي
نرﺥ ﺗورم بر عرضه و ﺗﻘاضاي سهام ،موجﺒات اﻓﺰایش ارزش بازار سهام به صورت متوسط به میﺰان  26/126درصد
در ﻃی سالهاي  2358ﺗا  2168را ﻓراهم نموده و جذابیت سرمایهگذاري در بوازار بوورس اوراق بهوادار را بوراي
سرمایهگذاران اﻓﺰایش می دهد .در نمودارهاي زیر خط قرمﺰ موید پیادهسازي سﻨاریو ﮐاهش  3درصدي نرﺥ سود
و اﻓﺰایش  2/5درصدي نرﺥ ﺗورم به صورت همﺰمان میباشد .در ذیل این بخش باید به این موضوع اشاره نمود ﮐه
ﮐاهش  3درصدي نرﺥ سود از میانگین اختال نرﺥ سود بلﻨدمدت و ﮐوﺗاهمدت و اﻓﺰایش  2/5درصدي نرﺥ ﺗوورم
از متوسط اﻓﺰایش سالیانهي نرﺥ ﺗورم استخراج گردیده است.
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نوع ﺗﻐییر
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نمودار  .8درصد تغییرات سالیانه تاثیر كاهش  %7نرخ سود

و افزایش  %1/5نرخ تورم بر تغییرات ارزش بازار سهام
متوسط درصد ﺗﻐییرات سالیانه ارزش بازار سهام نسﺒت به شرایط
واقﻌی ()2355-2168
%26/126
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 -8نتیجهگیری و بحث
در این پژوهش سﻌی بر آن شده ﺗا با استفاده از رویکرد پویاییشﻨاسی سیستمی به شﺒیهسازي الگووي ﺗواثیر
ﺗﻐییرات نرﺥ ارز و قیمت ﻃال بر عملکرد بازار بورس اوراق بهوادار ﺗهوران پرداختوه شوود .در ایون راسوتا عوامول
بازارهاي پولی و مالی مرﺗﺒط با ﺗﻐییرات قیمت در بازار بورس اوراق بهوادار و بوازار ﻃوال و ارز ،شﻨاسوایی و بوراي
پیادهسازي الگوي پیشبیﻨی از آنان استفاده شده است .الگوي پیادهسازي شوده بوا اسوتفاده از رویکورد پویوایی-
شﻨاسی سیستمی و با رویکردي ایرخطی به مﻨظور بررسی ﺗاثیر ﺗﻐییر نرﺥ سود و نرﺥ ﺗورم بور متﻐیرهواي ارزش
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بازار سهام و میﺰان عرضه و ﺗﻘاضاي سهام پیادهسازي شده و رﻓتارهاي متﻐیرهاي سیستم را ﺗا سال  2168شﺒیه-
سازي نموده است .الزم به ذﮐر است ﮐه نتایج حاصل از آزمونهاي مﺤاسﺒهي خطا و رﻓتار مجدد ،اعتﺒار و صﺤت
الگوي پژوهش را ﺗایید می نماید .نتایج حاصل از این پژوهش موید ایون موضووع اسوت ﮐوه ﮐواهش نورﺥ سوود و
اﻓﺰایش نرﺥ ﺗورم موجﺒات اﻓﺰایش جذابیت سرمایهگذاري را براي سرمایهگذاران در بازار بورس اوراق بهادار ﻓراهم
نموده و سﺒب اﻓﺰایش ارزش بازار سهام میشوند .از دیگر نتایج این پژوهش میﺗوان به این موضوع اشاره نمود ﮐه
اثر ﺗﻐییرات نرﺥ سود نسﺒت به ﺗﻐییرات نرﺥ ﺗورم بر ﺗﻐییر ارزش بازار سهام بیشتر است ،چرا ﮐه این امر موجﺒوات
اﻓﺰایش ﮐشش سرمایهگذاري را ﻓراهم مینماید .نتایج حاصل از وقوع این امر بیش از پیش از هفتهي  856به بﻌد
مشهود میباشد ،به عﺒارت دیگر میﺗوان چﻨین بیان نمود ﮐه در صورت ﮐاهش نورﺥ سوود بوه میوﺰان  5درصود،
ارزش بازار سهام در سال  2355حدود  6/5درصد نسﺒت به حالت پایه اﻓﺰایش خواهد یاﻓت .بر اساس نتایج ثﺒت
شده در نمودار  ،8مشاهده میگردد ﮐه این روند رشد صﻌودي داشته به گونهاي ﮐه درصود اﻓوﺰایش ارزش بوازار
سهام از  6/5درصد در سال  2355به  31/63درصد در سال  2168خواهد رسید .این در حالی است ﮐه اﻓﺰایش
 5درصدي در نرﺥ سود ،ﮐاهش ارزش بازار سهام از حدود  2/61درصد در سال  2355ﺗا  5/32درصد در سوال
 2168را به همراه خواهد داشت .در راستاي نتایج حاصل از سﻨاریو  2میﺗوان چﻨین بیان نموود ﮐوه بوه صوورت
متوسط اﻓﺰایش و ﮐاهش  5درصدي در نرﺥ سود به ﺗرﺗیب موجﺒات رشد  12/68درصدي و نﺰول  3/21درصدي
ارزش بازار سهام در ﻃی سالهاي  2355الی  2168را ﻓراهم خواهﻨد نمود.
نتایج مستخرجه از سﻨاریو  1به این موضووع اشواره دارد ﮐوه ﮐواهش  3درصودي نورﺥ سوود و اﻓوﺰایش 2/5
درصدي نرﺥ ﺗورم سﺒب رشد ارزش بازار سهام به میﺰان  5/81درصد در سوال  2355و  16/32درصود در سوال
 2168میشود .به عﺒارت دیگر این روند موجﺒات این امر را ﻓراهم میآورد ﮐه از سال  2355ﺗا سال  2168بطور
متوسط ،ساالنه حدود  26/126درصد ارزش بازار سهام اﻓﺰایش یابد .الزم به ذﮐر است ﮐه نتوایج حاصول از ایون
پژوهش مکمل و هم راستاي نتایج ﺗﺤﻘیﻘات و مطالﻌات پیشین بوده و میﺗوانود در سیاسوتگوذاريهواي ﮐوالن
اقتصادي در ﮐشور مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهش حاضر پیشﻨهادات ﮐاربردي متﻌددي را در زمیﻨهي سیاستگذاري ﮐالن اقتصادي و رشد و ﺗوسﻌهي
اقتصادي میﺗواند اراهه نماید ،ﮐه از این قﺒیل میﺗوان به موارد ذیل اشاره نمود.
پیشﻨهاد میگردد ﺗا سیاستگذاران ﮐالن اقتصادي به مﻨظور اﻓﺰایش جذابیت سرمایهگذاري در بوازار بوورس
اوراق بهادار ،نرﺥ سود و ریسک سیستماﺗیک ناشی از ﺗﻐییرات ناگهانی نرﺥ ارز و قیمت ﻃال را ﮐاهش داده و آنورا
ﮐﻨترل نمایﻨد ،ﺗا از یک سو موجﺒات جذب حجم باالي نﻘدیﻨگی موجود در جامﻌه ﮐه مﻨجور بوه اﻓوﺰایش ﺗوورم و
رﮐود ﺗورمی گردیده را ﻓراهم آورند و از سوي دیگر ﺗامین مالی با هﺰیﻨهي سرمایهاي پایین براي صﻨایﻊ ﻓﻌوال در
بازار بورس اوراق بهادار ﺗوسط سرمایه گذاران ﻓراهم گردد و موجﺒات رشد و رونق اقتصادي را بوجود آورد .الزم به
ذﮐر است ﮐه پیادهسازي شرایط مذﮐور خود موجﺒات ﮐواهش بخشوی از ریسوک ایرسیسوتماﺗیک شورﮐتهواي
پذیرﻓته شده در بازار بورس اوراق بهادار ﮐه مرﺗﺒط بوا ریسوک اعتﺒواري اسوت را ﻓوراهم آورده و سوﺒب ارﺗﻘوا و
ﺗوسﻌهي ﻓﻌالیت آنان می شود ،ﮐه این موضوع نیﺰ متﻌاقﺒا رشد و ﺗوسﻌه صﻨایﻊ را در پی خواهد داشت.
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