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چكيده
اقتصاد ایران در دو دهه گذشته تورم و به دنبال آن کاهش ارزش پول را به طور مستمر تجربه کرده است .با
توجه به آثار فراوان کاهش ارزش حقیقی پول بر اقتصاد ایران ،مشخص نمودن و کمی نمودن تأثیرپذیري
متغیرها و شاخصهاي کالن اقتصادي به خصوص بورس اوراق بهادار ایران از این موضوع ،میتواند راهنماي
مفیدي براي سیاستگذاران در جهت تدوین مناسب برنامه هاي آتی به شمار آید .با این رویکرد ،مطالعه حاضر به
بررسی اثر کاهش ارزش حقیقی پول بر بورس اوراق بهادار ایران طی دوره زمانی  0731-59پرداخته است .این
تحقیق از جهت هدف کاربردي ،از جهت روش استنتاج استقرایی و از جهت طرح تحقیق از نوع پس رویدادي
است؛ در مطالعه حاضر براي تجزیه و تحلیل ارتباط میان متغیرها از آمار استنباطی استفاده شده است .بر این
اساس ابتدا بر اساس مبانی نظري و نیز مطالعات مختلف صورت گرفته در داخل و خارج از کشور متغیرهایی که
بر بورس اوراق بهادار ایران اثرگذار بوده اند ،شناسایی شدند و سپس در چارچوب الگوي خود توضیح برداري با
وقفههاي گسترده ( )ARDLارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج
مطالعه نشان داد که اگر چه ارزش واقعی پول و درآمدهاي نفتی در دوره کوتاهمدت و بلندمدت بر شاخص کل
قیمت بورس اوراق بهادار اثر مثبت و معنیدار دارند؛ اما مخارج دولت و نرخ ارز بازار آزاد هم در دوره کوتاهمدت و
هم در بلندمدت بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار اثر منفی و معنیدار میگذارند .در نهایت نیز نتایج حاصل
از ضریب جزء تصحیح خطا ( )ECMبیانگر آن بود که  59/2درصد عدم تعادل متغیر شاخص کل قیمت بورس
اوراق بهادار از مقادیر بلندمدت آن پس از گذشت یک دوره از بین میرود .بر این اساس میتوان گفت چنان چه
شوکی بورس را تحت تاثیر قرار دهد و از تعادل اولیه خارج کند ،زمانی به اندازه دو دوره الزم است تا عدم تعادل
کوتاه مدت تصحیح گردد و اقتصاد دوباره به تعادل بلندمدت اولیه باز گردد.
واژههاي کليدي :بورس اوراق بهادار ایران ،ارزش حقیقی پول ،درآمدهاي نفتی ،نرخ ارز ،الگوي .ARDL
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 -1مقدمه
پول در اقتصاد داراي نقش بسیار مؤثر و اساسی است و در فرآیند قیمتها و نوسانهااي آن و همچناین در
فعالیتهاي اقتصادي (تولید ،توزیع و مصرف) سهم و نقاش مهمای را بار عهاده دارد .پاول و سیاسات پاولی در
فعالیتهاي اقتصادي هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت داراي تأثیر و تأثر است .از یک طرف ،حتی در کوتااه-
مدت پول موجد و منشا یک سلسله فعالیتهاي اقتصادي است و از طرف دیگر ارزش پول و سرعت گردش آن از
شرایط و فعالیتهاي اقتصادي تأثیر میپذیرد .در اقتصاد کالن دو گونه متغیر به چشام مایخاورد؛ اولای شاامل
متغیرهاي واقعی مانند سطح ستاده ،اشتغال ،دستمزد واقعی و نرخ بهره واقعی است و دومای شاامل متغیرهااي
پولی مانند دستمزد اسمی (پول) ،سطح قیمتها و نرخ بهره اسمی است .باه عقیاده بسایاري از صااحبنظاران،
معیار اهمیت پول این است که بتواند تأثیر تعیین کنندهاي در ساختار اقتصادي کشور داشته باشد .از این رو ،هر
گاه تغییر حجم پول در گردش نتواند بخش واقعی اقتصاد را دستخوش تغییر سازد ،پول خنثی است و بود یا نبود
آن در اثربخشی سیاستهاي اقتصادي چندان اهمیتی ندارد .طرفداران این نظریه باه خنثای گرایاان موساومند،
اینها در مواردي پول را بیتأثیر دانسته و در موارد دیگر بر عدم تأثیر چشمگیر آن تردید جدي کردهاند« .کینز»
اقتصاددان غربی در مقاله «گذري بر اصالح پولی» که در سال  0527منتشر گردید ،خاطر نشان میسازد که پول
در درازمدت خنثی است ،ولی در کوتاهمدت خنثی نبوده و بر بخش واقعای اقتصااد تاأثیر مایگاذارد (تفضالی،
 .)0750بخش اصلی نظریه پولی کینز را ،خنثی نبودن پول در کوتاهمدت تشکیل میدهد .در ایان نظریاه بیاان
شده که در وضعیت بیکاري ،قیمت ها متناسب با مقدار افزوده پول ،افزایش نمییابد ،و افزایش مقدار واقعی پاول
است که حجم سرمایه گذاري و سطح محصول را افزایش مایدهاد .برخای دیگار نیاز مایگویناد ،هار دو گاروه
متغیرهاي واقعی و پولی براي سیاستگذارانی که کنترل رفتار پایداري قیمتها و برقراري اشتغال در سطحی باال
و پایدار را در نظر دارند ،مهم است .از این دیدگاه هر گاه عرضه پول بتواند متغیرهاي واقعای ،پاولی یاا هار دو را
تغییر دهد وجود پول مهم شمرده میشود .اهمیت پول را باید با اهمیت متغیرهاي پولی متفااوت دانسات ،زیارا
حتی اگر تغییر عرضه پول نتواند به طور قاعادهمناد بار متغیرهااي کاالن اقتصاادي اثار بگاذارد ،ممکان اسات
متغیرهاي پولی مانند ساختار نرخ بهره یا دسترسی به اعتبار بتوانند از عهده این کار برآیند .عکس این حالت نیاز
میتواند رخ دهد؛ به عبارت دیگر ،گاه ممکن است تغییر عرضه پاول بتواناد بار متغیرهااي کاالن اقتصاادي اثار
بگذارد ،اما در عمل ،سیاستهاي پولی خنثی واقع شوند .به عقیده بسیاري از صاحبنظران ،معیاار اهمیات پاول
این است که بتواند تأثیر تعیین کنندهاي در ساختار اقتصادي کشور داشته باشد .بر این اسااس ایجااد نقادینگی،
تسریع در جریان مبادالت ،رشد تولید ،رونق اقتصادي و توزیع مجدد درآمدها را میتوان به عنوان مهمترین آثاار
اقتصادي پول برشمرد (لشکري .)0725 ،پول و سیاست پولی آثار مختلفی در اقتصاد به بار مایآورد ،آثااري کاه
هم مثبت است و هم منفی .اولین اثر اقتصادي پول ایجاد نقدینگی است .وقتی چیزي وسیله مبادله قارار گیارد،
داشتن آن باالترین نقدینگی را براي دارنده آن ایجاد میکند (حساینزاده .)0751 ،دوماین اثار اقتصاادي پاول
تسریع در جریان مبادالت است .با توجه به این که پول وسیله مبادله کاالهاست ،مشاکالت مبادلاه پایاپااي را از
میان برداشته و سبب تسهیل و تسریع جریان مبادالت میشود .انگیزههاي تولید را افزایش میدهد و منابع بالقوه
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بیشتري با فعالیتهاي تولیدي به بالفعل تبدیل میشود .افزایش انگیزههاي تولید باعث میشود تولید رشد کند و
یا این که میتواند به طور غیرمستقیم ،عرضه منابع مالی و پولی را براي سرمایهگذاري افازایش دهاد و باا رشاد
سرمایهگذاري به رشد تولید بینجامد و در نتیجه موجبات رونق و توسعه اقتصاادي را فاراهم آورد (کریمخاانی و
فراتی .)0750 ،نکته قابل ذکر این که در صورت مناسب بودن موقعیت اقتصادي جامعه ،یعنی نباودن تنگناهااي
اقتصادي و وجود ظرفیتهاي تولیدي اشباع نشده ،افزایش بیشتر پول میتواند موجباات روناق بیشاتر را فاراهم
آورد .سومین اثر اقتصادي پول مسئله تورم است .افزایش پول به طور مستقیم موجب میشود تقاضا براي تولیاد
به وجود آید .در صورتی که ظرفیتهاي تولیدي به حد اشباع خود رسیده باشاد و باا مشاکالت تولیادي وجاود
داشته باشد ،قیمت تولیدات افزایش مییابد و به عبارت دیگر قادرت خریاد و ارزش مبادلاهاي هار واحاد پاولی
کاهش مییابد و در این حالت در جامعه تورم به وجود میآید .افزایش عرضه پول به طور مستقیم نیز میتواند از
طریق افزایش تقاضا براي سرمایهگذاري ،همین وضع را پیش آورد و در نهایت چهارمین اثر اقتصادي پول توزیاع
مجدد درآمدها میباشد .تغییر در حجم پول ،موجب تغییر در توزیع درآمدها در جامعه خواهد شد .حجم پول باا
انتشار پول تغییر میکند و از طرق زیر موجب توزیع درآمدها در جامعه میشود:
 )0بر حسب این که پول ایجاد شده یا افزایش یافته ،چگونه به فعالیتهاي مختلف تولیدي تخصیص یاباد و
یا این که کدام نوع فعالیتها نیاز بیشتري به منابع مالی داشته باشند ،با تخصیص پول به این فعالیتها،
تولید رشد بیشتري خواهد داشت و منابع پولی در آن بخش کارآتر عمل خواهد کرد؛ لذا پول ایجاد شده
میتواند توزیع متفاوتی از درآمدها را در جامعه به بار آورد.
 )2در جامعهاي که ظرفیتهاي تولیدي اشباع شدهاند ،یا تنگناهاي تولیدي وجود دارد ،افزایش پول موجب
تورم و کاهش ارزش پول می شود .تورم به وجود آمده آثاري مثل کاهش قدرت خرید دارنادگان درآماد
ثابت و از سوي دیگر افزایش قدرت خرید دارندگان درآمد متغیر و  ...را پدید میآورد.
 )7ایجاد و افزایش حجم پول نیاز به تخصیص مجدد مناابع تولیادي باراي تولیاد پاول و یاا خریاد آن در
کشورهاي دیگر دارد ،که این خود توزیع درآمدها را در جامعه تغییر خواهد دارد؛ به عبارت دیگار تولیاد
پول ،توزیع درآمد براي عوامل تولید پول حقیقی را به دنبال دارد.
 )1با انتشار پول اعتباري اگر در جامعه تورم ایجاد شود ،یک قسمت از درآمدهاي موجود از جانب مردم ،به
سمت ناشر پول اعتباري سوق داده می شود و درآمدها در جامعه مجدداً توزیع میشود ،که البته با توجه
به نوع مخارج ناشر از منابع این قدرت خرید ،ممکن است توزیع درآمدها که در واقاع هماان عامال اول
است ،باز تغییر کند (عصاري آرانی و همکاران.)0722 ،
اقتصاد ایران در دو دهه گذشته تورم را به طور مستمر تجربه کرده است .تورم از نظر علم اقتصااد باه معنای
افزایش سطح عمومی قیمت ها در طول یک زمان مشخص است .لذا تورم یک پدیده نامطلوب اقتصادي محسوب
می شود .این پدیده موجب کاهش ارزش واقعی پول و سطح مطلوبیت درآمد مصارف کننادگان و خاانوار ایرانای
شده و مطلوبیتی که آن ها از خرج کردن بخشی از درآمد پولی ثابت خود به دست میآوردند را کاهش داده است.
در طرف تولید نیز در شرایط تورمی و در شرایطی که سطح عمومی قیمتها در اقتصاد در حاال افازایش اسات،
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ارزش واقعی پول کاهش مییابد؛ این امر سبب میشود تا به طور متوسط سود اسمی شرکتها پس از مدت زمانی،
بدون این که افزایش واقعی سودآوري را به همراه داشته باشند ،افزایش یابد .لذا ،افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش
واقعی پول ،کیفیت سود واقعی شرکتها را پایین میآورد و ارزش ذاتی هر سهم نیز کاهش مییابد .از سوي دیگر،
با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش واقعی پول ،نرخ بهره مورد انتظار سرمایهگذاران افزایش مییابد ،بنابراین ،نارخ
تنزیل جریانهاي نقدي و همچنین هزینههاي فرصت از دست رفتهي پول نیز افزایش مییاباد .از ایان رو انتظاار
میرود بین افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش واقعی پول ،با تولید ملی ،قیمت و بازدهی سهم و به تبع آن شاخص
کل قیمت سهام ،یک رابطهي معنیدار وجود داشته باشد (سجادي و همکاران .)0725 ،هرگاه نارخ تاورم خیلای
پائین باشد ،ارزش واقعی پول افزایش می یابد؛ در این صورت نرخ واقعی بازدهی درازمدت داراییها ،به اندازه کافی
زیاد خواهد شد و چنین امري ،سبب میشود که کارگزاران بین داراییهاي مالی و فیزیکی ،یک جایگزینی انجاام
دهند؛ اما در صورتی که نرخ تورم خیلی زیاد باشد ،ارزش واقعی پول کاهش ماییاباد؛ در ایان صاورت ،باازدهی
واقعی داراییها کاهش خواهد یافت و منجر به جیرهبندي اعتبار میشود؛ بنابراین ،اثرگذاري نرخ تاورم و کااهش
ارزش واقعی پول بر طرف عرضه و توسعه نظام مالی باه ایان ساطح آساتانهاي بساتگی خواهاد داشات (کاان و
همکاران  .)2115بدون توجه به پیوند میان تورم  -مالیه ،شواهد بیانگر آن هساتند کاه در رابطاه میاان تاورم،
ارزش واق عی پول ،توسعه مالی و در نهایت تولید ملی دو سطح آستانهاي وجاود دارد .اولاین ساطح آساتانه نارخ
بحرانی خاصی است که باالتر از آن ،تورم تأثیر منفی معنیدار و پائینتر از آن هیچ تأثیر معنیداري بر بازارهااي
مالی و تولید ملی ندارد .در سطح آستانهاي دوم همین که نرخ تورم از این سطح بحرانی فراتر رود ،همزمان هماه
آسیبها به نظام مالی و تولید ملی وارد میگردد .لذا افزایشهاي بعدي تورم هیچ نتیجه اضافی بر عملکرد بخش
مالی یا رشد اقتصادي به همراه نخواهد داشت .بناابراین مشاخص اسات کاه در نارخهااي متوساط تاورم ،یاک
همبستگی منفی قوي میان تورم ،کاهش ارزش پاول و عملکارد باازار ماالی وجاود دارد (فالحتای و همکااران،
.)0750
با توجه به مطالب عنوان شده و با توجه به آثار فراوان کاهش ارزش حقیقی پول بار اقتصااد ایاران باه علات
وجود تورم در طی دو دهه گذشته ،مشخص نمودن و کمی نمودن تأثیرپاذیري متغیرهاا و شااخصهااي کاالن
اقتصادي به خصوص بورس اوراق بهادار ایران از این موضوع ،می تواند راهنماي مفیدي براي سیاساتگاذاران در
جهت تدوین مناسب برنامه هاي آتی به شمار آید .بنابراین پرسش اصلی مطرح شده در مطالعه حاضر آن است که
آیا کاهش ارزش حقیقی پول بر بورس اوراق بهادار ایران تأثیر گذاشته است؟ اگار تاأثیر گذاشاته ایان تاأثیر در
کوتاهمدت و بلندمدت از نظر شکل و اندازه چگونه بوده است؟ بر این اساس هدف اصلی مطالعه حاضار آن اسات
که اثر ارزش واقعی پول را بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران در دوره کوتاهمادت و بلندمادت بررسای و
ارزیابی نماید.
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 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم میشود .افزایش هزینههاي زندگی به گونهاي خواهد باود کاه
فرصت سرمایهگذاري و پس انداز از آن ها گرفته شده و درآمدها بیشتر صرف هزینههاي جاري میشوند .از ساوي
دیگر ،کاهش سرمایهگذاري منجر به کاهش تقاضا براي سرمایهگذاري در بورس اوراق بهاادار و باه تباع کااهش
شاخص سهام و در نهایت کاهش تولید ناخالص داخلی میشود (سجادي و همکاران .)0725 ،راس و رول نیز در
مقالهي خود به رابطه ي منفی بین بازدهی میانگین موزون شاخص بورس نیویورک با تورم مورد انتظار و غیر قابل
انتظار دست یافتند .بر اساس فرضیهي فیشر ( ،) 0571نرخ اسمی بهره مورد انتظار باید کلیه انتظارات تاورمی را
در خود منعکس کند تا بتوان به نرخ واقعی بهره دست یافت .نرخ واقعی توسط عواملی مانند بهرهوري سارمایه و
ترجیحات زمانی مصرف کننده تعیین میشوند و مستقل از تورم مورد انتظار است .یکی از مهمترین نظریاههااي
موجود در زمینه ي تورم ،نظریه پولی است .بر اساس این نظریه ،تورم منحصراً معلول افزایش نامتناسب حجم پول
است .طرفداران مکتب اصالت پول از قبیل الیدلر و پارکین ( )0539معتقدند که "شرط الزم و کافی باراي تاورم
مستمر ،افزایش مستمر عرضه ي پول با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقای و کشاش درآمادي
تقاضاي پول است" .به طور خالصه ،میتوان نظریه ي پولی تورم را در قضایاي چندگانه زیر خالصه کرد:
الف) تورم در بلندمدت یک پدیده ي پولی است .بدین معنا که نرخ رشد باال و مساتمر عرضاهي پاول باعاث
ایجاد تورم میشود و رشد پایین عرضهي پول سرانجام نرخ تورم را تقلیل میدهد.
ب) رابطهي بین قیمتها و عرضه ي پول در بلندمادت متناساب اسات .بادین معناا کاه ده درصاد افازایش
عرضهي پول ،سطح عمومی قیمتها را ده درصد افزایش میدهد.
ج) رابطهي علت معلولی از پول به قیمت است؛ یعنی این که تغییرات عرضاهي پاول علات تغییارات قیمات
است و نه معلول آن.
د) تراز اسمی پول "برونزا" و " کنترلپذیر" بوده و توسط مسئولین پولی تعیین مایشاود .باه بیاان دیگار،
عرضه ي پول به طور درونزا تابع فعالیتها و متغیرهاي کاالن اقتصاادي نیسات (ساجادي و همکااران،
.)0725
نظریههاي پولی خود به دو دستهي نظریهي پولی شماره یک و نظریهي پولی شماره دو تقسیم میشاوند .بار
اساس مکتب پولی شماره یک ،تورم همیشه و همه جا یک پدیدهي پولی است که از طریق رشد سریعتر عرضهي
پول نسبت به تولیدات حقیقی ایجاد میشود .افزایش در عرضهي پول در کوتاهمدت باعث افزایش تولید واقعای و
اشتغال می شود ،اما آثار آن در بلندمدت بر متغیرهاي حقیقی کمرنگ مایشاود و تنهاا نارخ تاورم بلندمادت را
افزایش می دهد .بر اساس مکتب پولی شماره دو ،تنها تغییرات غیر قابال پایشبینای عرضاهي پاول داراي آثاار
حقیقی بر اقتصاد است و لذا نمی توان از آن به عنوان یک سیاست اقتصادي منظم استفاده کرد .بار ایان اسااس،
تغییرات پیشبینی شدهي عرضهي پول تنها قیمتها را به طور متناسب تحت تاأثیر قارار مایدهاد (ساجادي و
همکاران .)0725 ،تغییرات شدید تورم ،موجبات متضرر شدن شرکتهاي تولیدي را فراهم خواهد آورد؛ زیرا سطح
تولید و درآمد شرکتها کاهش یافته و سرمایهگذاري شرکتها به سمت سرمایهگذاريهاي زود باازده ،تجااري و
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داللی گرایش خواهند یافت .از سوي دیگر ،بر اساس نظریه پیگو ،افزایش قیمت ،ارزش حقیقی داراییها را کاهش
داده و با عنایت به وجود رابطه مستقیم میان ارزش حقیقی داراییها و مصرف ،کاهش ارزش حقیقی داراییها سبب
کاهش مصرف شده و این امر سبب افزایش پساندازها میگردد .با فرض این که پسانداز با سارمایهگاذاري برابار
باشد ،سرمایهگذاري افراد به موازات افزایش در پاساناداز ،باا رشاد روباه خواهاد شاد و لاذا باا افازایش تاورم،
سرمایهگذاري افراد در بلندمدت افزایش مییابد .به هر ترتیب تورم آثار متفاوتی بر اقتصاد و بازار سرمایه دارد ،از
برخی جهات موجب کاهش ارزش شرکتها و برخی جوانب آن موجب افزایش قیمت سهام شرکتها میشاود .باا
بررسی آثار عمومی تورم میتوان به این نتیجه رسید که آن دسته از شرکتهاي پذیرفته شده در بورس که داراي
داراییهایی هستند که اثر تورم بر افزایش قیمت آنها بیشتر است ،اثرات تورم در افزایش قیمت سهام آنان بیشتر
خواهد بود و در نتیجه این سهام از مقبولیت بیشتري در نزد سهامداران برخوردار خواهند بود ،چرا که هر سهامدار
صاحب سهمی معادل با برگه سهام خود از شرکت بوده و با افزایش ارزش داراییهاي شرکت بورسی انتظار افزایش
قیمت بیشتري در سهام خود خواهد داشت .عدهاي از محققان معتقدند تورم ،باازده سارمایهگاذاري در ساهام را
کاهش داده و عدهاي نیز بر این باورند که تورم منجر به افزایش بازده سهام میشود؛ بنابراین ،براي پوشاش کامال
اثرات تورم ،نرخ بازده واقعی میبایست در دورههاي تورمی حداقل یا بیشتر از نرخ بازده واقعی در دورههااي غیار
تورمی باشد .لذا ،همواره مردم براي فرار از هزینههاي تورم به دنبال سرمایهگذاري در مطمئنترین بازارها میباشند
تا عالوه بر مشارکت در تولید یا خدمات ،بازدهاي حداقل به میزان نرخ تورم دریافت کنند .به عنوان مثال ،تجربیات
به دست آمده در ترکیه نشان میدهد که مردم این کشور که داراي پساندازهاي فردي بوده و به دلیل وجود تورم
باالي این کشور سرمایهگذاري در بورس این کشور را ترجیح دادهاند ،در نهایت به دلیل تأثیر منفی تورم بر باازده
سهام به نتایجی خالف تصورات خود رسیدهاند (ابونوري و همکاران.)0757 ،
شهبازي و همکاران ( )0752به بررسی تجربی رابطه بین سیاستهاي پولی و مالی و بازدهی سهام ایران طی
دوره زمانی  0732-23پرداختند .نتایج حاصل از مطالعه فوق بیانگر آن است که به دلیل تأثیر با وقفاه مخاارج
دولت و مالیاتها بر بازدهی جاري سهام ،فرضیه کارآیی بازار سهام ایران نسبت به سیاساتهااي ماالی پذیرفتاه
نمیشود .این بدین مفهوم است که فعاالن بازار سهام توجهی بر اطالعات موجود در زمیناه سیاساتهااي ماالی
ندارند ،در حالی که اطالعات فوق میتوانند در تعیین بازدهی سهام نقش معنیداري داشته باشند .همچناین ،باا
توجه به نتایج مدل برآورد شده مقادیر جاري عرضه پول اثر منفی و معنیداري بر بازدهی جاري سهام دارد ،ولی
وقفههاي این متغیر تأثیري بر بازدهی جاري سهام ندارند؛ بنابراین ،میتوان گفت که فرضیه کاارآیی باازار ساهام
نسبت به سیاستهاي پولی پذیرفته میشود همچنین نتایج مطالعه فوق مؤید آن است که برخالف سیاستهااي
مالی فعاالن بازار سهام به سیاستهاي پولی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر بازدهی سهام ماینگرناد و تغییارات
این سیاستها را در محاسبات خود لحاظ میکنند .مارادي و نجفایزاده ( ،)0752اثار سیاسات پاولی بار باازده
شاخص سهام را با استفاده از مدل خود رگرسیونی تعمیمیافته واریاانس ناهمساان شارطی و مادل نماائی خاود
رگرسیونی تعمیمیافته واریانس ناهمسان شرطی ( )EGARCHبراي دوره زماانی  0727-50ماورد بررسای قارار
دادند .نتایج مطالعه فوق بیانگر وجود رابطه مثبت نرخ رشد نقدینگی و تورم با باازده شااخصهااي باازار ساهام
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میباشد .همچنین نتایج مطالعه فوق نشان میدهد که اثر شوکهاي سیاستی وارده به باازار ساهام در ایاران باه
صورت متقارن می باشد و بازار سهام در ایران میتواند به عنوان ساپر تاورمی عمال نمایاد .ابوناوري و همکااران
( ،) 0757عدم تقارن میان شاخص سهام و نرخ تورم را با رویکرد هم انباشاتگی پنهاان بررسای نمودناد .در ایان
مطالعه رابطه میان نرخ تورم و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران به کمک مدل  ECMو با استفاده دادههاي
سري زمانی ماهانه فروردین  0727لغایت شهریور  0751مورد بررسی قرار گرفت .نتایج باه دسات آماده از ایان
پژوهش بیانگر ارتباط نامتقارن میان متغیرهاي مذکور بوده به طوري که تنها اجزاي (تکانههاي) منفی شااخص
بورس و تورم با یکدیگر رابطه بلندمدت داشته و اجزاء مثبت آنها با یکدیگر ارتباط معناداري نداشتهاند .سالمانی
بیشک و همکاران ( ،)0751تأثیر شوکهاي سیاست پولی و مالی را بر بازار سهام ایران بررسای نمودناد .در ایان
مطالعه باراي تخماین مادل از الگاوي خاود رگرسایون سااختاري و دادههااي فصالی استفاده شد .نتایج نشان
داد کاه در کوتاهمدت شوک مخارج دولت تأثیر مثبت و در بلندمدت ،اثار منفای بار رشاد شااخص قیمت سهام
دارد .اثر شوک عرضه پاول بار رشاد شااخص قیمات ساهام در کوتاهمادت و بلندمادت مثبات اسات .البتاه در
کوتاهمدت این تأثیرگذاري بیشاتر از بلنادمادت اسات ،باه عبارتی اثرگذاري سیاست پاولی بار شااخص قیمات
سهام سریعتر از اثرگذاري سیاست مالی است .همچنین نتایج تجزیه واریانس خطاي پیشبینی نشان داد کاه ،در
بلندمدت بیشترین نوسانات شاخص قیمت سهام توسط شوک سیاست مالی توضیح داده مایشاود .باا توجاه باه
این امر ،تالش براي ایجاد انضباط مالی در دولات و پرهیاز از اعماال سیاساتهااي مالی غیرمنتظره و پیشبینی
نشده از اهمیت زیادي در بازار سهام ایران برخوردار است .فطرس و هوشیدري ( ،)0759تاأثیر نوساانات قیمات
نفت خام را بر نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران بررسی و ارزیابی نمودند .مطالعه فوق به بررسی نوسانات
بازدهی قیمت نفت بر روي نوسانات بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل  GARCHچند متغیره
پرداخته است .در این مطالعه ،براي پی بردن به وجود اثر آرچ در متغیرها ،با استفاده از رهیافات  BEKKارتبااط
نوسانات بازدهی قیمت نفت خام و بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است .براساس نتایج
پژوهش رابطه منفی و معنیداري میان نوسانات بازدهی قیمت نفت خام و نوسانات بازدهی شاخص باورس اوراق
بهادار تهران وجود دارد ،همچنین رابطه منفی و معنیداري میان نوسانات نارخ ارز و باازدهی نوساانات باازدهی
شاخص بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد .هیلده و کاي ( )2101وابستگی میان سیاست پولی و بازار سهام در
کشور آمریکا را طی دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت ،با استفاده از مدل خاود همبساتگی بارداري ( )VARماورد
بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از مطالعه فوق نشان می دهد که وابستگی شدیدي میان شوکهاي سیاست پولی
و قیمتهاي سهام در کشور آمریکا وجود دارد ،به طوري که در مقابل شوکهااي سیاسات پاولی (افازایش یاک
درصدي نرخ سود) قیمت واقعی سهام بالفاصله بین  3تا  5درصد کاهش مییابد .آکینکوتو ( ،)2107عکسالعمل
بازار بورس نیجریه نسبت به شوک سیاستهاي پولی و مالی را براي دوره زمانی  0520-2102مورد بررسی قرار
داد .نتایج حاصل از مطالعه فوق نشان می دهد که میان مخارج دولت و عملکرد بازار سهام ارتباط معکاوس ولای
میان گسترش نقدینگی و عملکرد بازار سهام ارتباط مستقیم وجود دارد .همچنین نتایج نشان میدهاد کاه هار
گونه شوک سیاستهاي مالی و پولی که از تصمیمات دولت و تصمیم سازان پولی و همچنین وقاایع غیرمنتظاره
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در اقتصاد ناشی میگردد ،با تأثیرگذاري بر متغیرهاي کالن اقتصادي بر عملکرد بازار سهام اثر خواهد گذاشت که
البته شوک در سیاستهاي مالی اثري مثبت اما شوک در سیاستهاي پولی اثري منفی بر عملکارد باازار ساهام
دارد .همچنین نتایج حاصل از مطالعه فوق نشان می دهد که شوک در سیاستهاي مالی اثر بیشتر و طوالنیتري
نسبت با شوک در سیاستهاي پولی بر بازار سهام دارد .جوساه و شاهزائیدي ( ،)2107اثار شاوک سیاساتهااي
پولی و مالی بر بازار بورس اندونزي را با استفاده از دو مدل مونت کارلو و مدل خود همبستگی برداري سااختاري
( )SVARبررسی نمودند .نتایج حاصل از مطالعه فوق نشان میدهد که میان شاخص قیمت بازار ساهام و شاوک
در سیاستهاي پولی ارتباط مثبت اما میان شاخص قیمت بازار ساهام و شاوک در سیاساتهااي ماالی ارتبااط
معکوس وجود دارد .چتزي آنتونیو و همکاران ( )2107آثار سیاست پولی و مالی بر عملکرد باازار ساهام در ساه
کشور آلمان ،انگلستان و ایاالت متحده را با استفاده از مدل خود همبستگی برداري ( )VARبررسی نمودند .نتایج
نشان داد که ارتباط متقابل میان سیاست پولی و مالی در توضایح توساعه بازارهااي ماالی بسایار مهام اسات و
سیاست هاي فوق به طور مستقیم و یا غیرمستقیم ،بر باازار ساهام ماؤثر هساتند .لاذا سارمایهگاذاران و فعااالن
اقتصادي بازار سرمایه بایستی این سیاستها را به طور همزماان ماورد توجاه قارار دهناد .ایاوب و مقباول شااه
( )2109اثر سیاست پولی را بر تولید ناخالص داخلی ( )GDPکشور پاکستان بررسی نمودناد .دوره زماانی انجاام
این مطالعه ده ساله طی سالهاي  2119تا  2101بوده است .نتایج حاصل از مطالعه فوق نشان داد که اگار چاه
فاکتورهاي متعددي وجود دارد که بر تولید ناخالص داخلی کشور پاکستان تأثیر میگذارند ،اماا تولیاد ناخاالص
داخلی این کشور تا حد زیادي متأثر از عرضه پول ،نرخ بهره و تورم است.
 -3فرضيههاي پژوهش
فرضیههاي اصلی و فرعی مطالعه حاضر به شرح ذیل میباشند:
فرضيهي اصلی:
بهبود ارزش واقعی پول بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار اثر دارد.
فرضيههاي فرعی:
میان مخارج دولت و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ارتباط وجود دارد.
میان نرخ سود بانکی و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ارتباط وجود دارد.
میان درآمد نفتی و ش اخص قیمت بورس اوراق بهادار ارتباط وجود دارد.
میان نرخ ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ارتباط وجود دارد.
 -4روششناسی پژوهش
در مطالعه حاضر جهت رسیدن به اهداف مورد نظر و بررسی اثر ارزش واقعای پاول بار باورس اوراق بهاادار
ایران ،با توجه به مبانی تئوریک ،مشورت با متخصصان و نیز مطالعات مختلف داخلی و خارجی ،متغیرهااي ماؤثر
بر بورس اوراق بهادار ایران به صورت شکل ( )0در نظر گرفته شده است.
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شكل ( -)1عوامل اثرگذار بر بورس اوراق بهادار ایران.
مأخذ :سعیدي و امیري ( )0723و پدرام و حري (.)0757

رابطه رگرسیونی شکل ( )0به صورت معادله ( )0میباشد:
()0

Tepixt  0  1RMVOt   2Gt  3 Rt   4OII t  5 EX t   i

در رابطه ( )0شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ( )Tepixمتغیر وابسته است و ارزش واقعی پاول (،)RVMO
مخارج دولت ( ،)Gنرخ سود بانکی ( ،)Rدرآمد نفتی ( )OIIو نرخ ارز ( )EXمتغیرهااي مساتقل را تشاکیل مای-
دهند .در شکل و رابطه ( )0تمامی متغیرهایی که بر بورس اوراق بهادار ایران اثرگذار بودهاند ،شناسایی شادهاناد.
در ادامه جهت رسیدن به اهداف مورد نظر و بررسی اثر ارزش واقعی پول بر بورس اوراق بهادار ایران الگوي خاود
توضیح برداري با وقفههاي گسترده ( )ARDLبه عنوان الگوي اقتصاد سنجی انتخااب شاده تاا باا اساتفاده از آن
ارتباط میان متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل بررسی شود.
با معرفی و تبیین فرم تابعی الگوي عوامل اثرگذار بر بورس اوراق بهادار ایران (شاکل و رابطاه ( ،))0ارتبااط
کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها در قالب الگوي خود توضیح برداري باا وقفاههااي گساترده ( )ARDLماورد
بررسی قرار گرفته است .جهت الگوسازي ارتباط میان متغیرهاي سري زمانی بر اساس نظر فمباي ( )0552بایاد
مراحلی به طور سیستماتیک دنبال شود .انتخاب روش  ARDLدر مطالعه حاضر بر این مبنا صورت گرفته اسات.
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در الگوي  ARDLمتغیرهاي موجود در الگو میتوانند ) I(0و یا ) I(1باشند ولی نمیتوانناد ) I(2باشاند ،لاذا ایان
مسئله باید با انجام آزمونهاي ایستایی مورد بررسی قارار گیارد .الگاوي  ARDLابتادا توساط پساران و پساران
( )0553ارائه و سپس توسط پسران و اسمیت ( ،)0552پسران و شاین ( )0555و پساران و همکااران ()2110
بسط داده شد .به علت وجود محدودیتهاي استفاده از روشهاي انگل-گرنجر ،یوهانسن -جوسیلوس و مدلهاي
تصحیح خطا ( ،) ECMاین افراد در مطالعات خود کوشیدند تا با غلبه بر نواقص روشهاي فوق ،درصدد دساتیابی
بهتر براي تحلیل روابط درازمدت و کوتاهمدت بین متغیرها برآیند (سیدیکی .)2111 ،مزیت باه کاارگیري روش
 ARDLبر سایر روشها این است که صرفنظر از ماهیت ایستایی متغیرهاي موجود در مدل از ناوع ( I)1و (،I)0
می توان رابطهي همگرایی بین متغیرها را بررسی کرد (پسران و پسران .)0553 ،همچناین در ماورد نموناههااي
کوچک ،این روش داراي قدرت توضیح دهندگی باالیی اسات .لاذا برآوردهااي روش  ARDLباه دلیال پرهیاز از
مشکالتی همچون خودهمبستگی و درون زایی ،نااریب ،کارآ هستند .همچنین این روش ،روابط بلندمدت و کوتاه-
مدت بین متغیر وابسته و سایر متغیرهاي توضیحی الگو را به طور همزمان تخمین مایزناد (سایدیکی.)2111 ،
الگوي  ARDLشکل و رابطه ( )0که مربوط به عوامل اثرگذار بر بورس اوراق بهادار ایران هساتند را مایتاوان در
چارچوب الگوي کوتاهمدت  ARDLبه صورت رابطه ( )2بیان نمود.
( )2
∑

∑

∑

∑

∑
∑

در رابطه فوق با توجه به آن که کلیه متغیرها به صورت لگاریتمی وارد مدل شدهاند ،ضرایب به دست آمده از
مدلها بیانگر کششها هستند .در رابطه ( )2فرضیه صفر مبنی بر وجود همجمعی و فرضیه مقابل آن مبنی بار
عدم وجود همجمعی به صورت زیر مورد آزمون قرار میگیرد:

H0 : 1   2   3   4   5   6  0

H1 :  1   2   3   4   5   6  0
چنانچه برخی از متغیرهاي الگو جمعی از مرتبه یک باشند ،آماره  Fباراي آزماون هامجمعای فاوق داراي
توزیع مجانبی استاندارد نمی باشد .اما صرف نظر از اینکه متغیرها جمعی از مرتبه یک یا صافر باشاند پساران و
پسران ( )0553و پسران و همکاران (0555و  )2110جدول مقادیر صحیح بحرانی را براي آزمون مذکور به ازاي
تعداد رگرسورهاي مختلف ارائه نمودند .به عالوه این جدول بر حسب اینکه الگوي  ARDLشامل عرض از مباد و
روند باشد ،نیز متفاوت خواهد بود .اگر آماره  Fمحاسبه شده باالتر از مقدار بحرانی حد باالي جدول باشد ،فارض
صفر مبنی بر عدم وجود همجمعی رد میشود .اگر آماره  Fدر دامنه مذکور قرار بگیرد آزمون  Fبیحاصل بوده و
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نتیجهگیري قطعی امکانپذیر نخواهد بود و اگر آماره  Fپایین تر از مقدار بحرانی حد پایین جادول باشاد فرضایه
صفر مبنی بر عدم وجود همجمعی پذیرفته میشود.
همچنین در الگوي  ARDLدر صورت وجود هم انباشتگی بین متغیرهاي موجاود در مادل ،مای تاوان میاان
نوسانات کوتاهمدت متغیرها و مقادیر تعادلی بلند مدت ارتباط برقرار کرد .این امکان از طریق الگوي تصحیح خطا
امکانپذیر است .فرم عمومی الگوي تصحیح خطا براي رابطه ( )2به صورت رابطه ( )7قابل بیان است.
∑

∑

∑
∑

( )7
در رابطه (  ،)7عملگر تفاضل مرتبه اول،

∑
∑

سرعت تعدیل پارامتر مورد نظر یاا سارعت نزدیاک شادن باه

ecm

مقدار تعادلی بلندمدت را اندازهگیري میکند و t 1
جمالت پسماندي است که از برآورد رابطه بلندمدت به
دست آمده است .در ادامه در مطالعه حاضر براي بررسای پایاداري مادل از آزماونهااي حاصال جماع انباشاته
( )CUSUMو حاصل جمع انباشته مربعات ( )CUSUMSQاستفاده میشود .در واقع این آزماونهاا ،نماوداري از
مقادیر تجمعی باقیماندهها در طول زمان ترسیم میکنند ،که اگر در فاصله بین خطاوط بحرانای  9درصاد واقاع
شوند ،نمایانگر پایداري و مطمئن بودن ضرایب مدل در بلندمدت خواهند بود.
اطالعات و دادههاي مطالعه حاضر به صورت کتابخانهاي و اسنادي است .بر این اساس ابتدا اطالعات مرباوط
به مبانی نظري و ادبیات تحقیق از طریق کتب و مقاالت گردآوري شده است .اطالعاات ماورد نیااز در رابطاه باا
متغیرهاي مطالعه حاضر نیز به صورت سري زمانی است و با مراجعه به بانک هاي اطالعاتی و آمارنامه هااي باناک
مرکزي و مرکز آمار جمهوري اسالمی ایران به صورت ساالنه براي دوره زمانی  0731-59جمع آوري شده اسات؛
در ادامه پس از سازمان دهی دادهها در نرم افزار  ،EXCELجهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافازار EVIEWS10
استفاده گردید.

 -5یافتههاي پژوهش
مطالعه حاضر در صدد است تا اثر ارزش حقیقی پول را بر بورس اوراق بهادار ایران بررسی و ارزیاابی نمایاد.
جهت دستیابی به این هدف ،در این بخش اطالعات سري زمانی مربوط به متغیرهاي تحقیق ،در چاارچوب آماار
استنباطی و الگوي  ARDLمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .قبل از برآورد الگوهاي رگرسیونی پژوهش ،باه
منظور جلوگیري از برآورد رگرسیون کاذب ،ابتدا ایستایی متغیرها ماورد بررسای قارار گرفتاه اسات .در مطالعاه
حاضر جهت بررسی ایستایی متغیرها از آزمون فیلیپس پرون ( )PPاستفاده شده است .جدول ( )0نتایج حاصل از
این آزمون را در حالت مدل با عرض از مبد نشان می دهد .بر اساس نتایج حاصل از آزمون فوق ،با توجاه باه آن
که سطح احتمال متغیرها و یا تفاضل مرتبه اول آنها کمتر از سطح احتمال  1/19است ،لذا همه متغیرها اعم از
متغیر وابسته و مستقل در دوره پژوهش در سطح و یا با یک بار تفاضلگیاري ایساتا هساتند؛ باه عباارت دیگار
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جمعی از مرتبه صفر یا یک () I(0یا ) )I(1میباشند .با توجه به نتایج به دست آمده از آن جا که تمامی متغیرهاا
) I(0یا ) I(1هستند ،میتوان گفت که الگوي  ARDLمدل مناسبی جهت برآورد رگرسیون و بررسی فرضایههااي
پژوهش به شمار میآید.
جدول ( :)1نتایج آزمون ایستایی متغيرهاي پژوهش با استفاده از آزمون PP
آزمون ADF

نتایج

متغيرها

نماد

لگاریتم شاخص قیمت بورس اوراق بهادار

LTepix

-1/175

تفاضل مرتبه اول لگاریتم شاخص قیمت بورس اوراق بهادار
لگاریتم ارزش واقعی پول

dLTepix
LRVMO

-1/597
0/722

1/110
1/552

تفاضل مرتبه اول لگاریتم ارزش واقعی پول

dLRVMO

-7/259

1/113

پایا

لگاریتم مخارج دولت

LG

-1/751

1/112

پایا

تفاضل مرتبه اول لگاریتم مخارج دولت

dLG

-7/152

1/102

پایا

نرخ سود بانکی

R

-2/130

1/293

ناپایا

تفاضل مرتبه اول نرخ سود بانکی
لگاریتم درآمد نفتی

dR
LOII

-7/127
-7/171

1/115
1/119

پایا
پایا

تفاضل مرتبه اول لگاریتم درآمد نفتی

dLOII

-1/550

1/110

پایا

لگاریتم نرخ ارز

LEX

-0/015

1/555

ناپایا

تفاضل مرتبه اول لگاریتم نرخ ارز

dLEX

-2/502

1/192

پایا

آماره

احتمال
1/222

ناپایا
پایا
ناپایا

منبع :نتایج تحقیق

در الگوي رگرسیون مجموعها ي از فروض ،تحت عناوان فاروض کالسایک وجاود دارد کاه در ماورد جملاه
باقیمانده (یا خطاي مدل) مطرح میگردند .براي این کاه در مادل رگرسایون خطای ،تخماینزنهااي ضارایب
رگرسیون ،بهترین تخمینزنها ي بدون تورش خطی باشند ،الزم است تا این مفروضات بررسای و آزماون شاوند.
لذا پس از بررسی ایستایی متغیرها ،قبل از آن که نتایج الگوي  ARDLارائه گاردد ،مفروضاات رگرسایون خطای
مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .در ادامه ،نحوه آزمون این مفروضات بیان شده است.
یکی از فروض رگرسیون خطی این است که ،تمامی جماالت باقیماناده داراي واریاانس برابار باشاند .باراي
بررسی این مشکل آزمونها ي مختلفی توسط اقتصاددانان معرفی شاده اسات .در ایان مطالعاه فارض همساانی
واریانس باقیماندههاي مدل رگرسیونی پژوهش از طریق آزمون بروش-پاگان -گادفري مورد بررسی قارار گرفتاه
است .نتایج حاصل از این آزمون در جدول ( ) 2ارائه شده است .بر اساس نتایج جدول فوق ،از آن جاا کاه ساطح
احتمال آماره آزمون بروش-پاگان-گادفري براي مدل برابر با  1/555است که بزرگتار از ساطح احتماال 1/19
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میباشند  ،بنابراین فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس در مدل پژوهش در ساطح اطمیناان  59درصاد
پذیرفته میشود.
جدول ( :) 2نتایج حاصل از آزمون ثابت بودن واریانس جمله خطا با استفاده از آزمون بروش-پاگان-گادفري
نوع آماره

مقدار آماره

احتمال

آماره F

1/075

1/555

منبع :نتایج تحقیق

یکی دیگر از مفروضات رگرسیون خطی عدم خود همبستگی جزء خطاا اسات؛ ایان فارض مادل کالسایک
رگرسیون خطی بیان میدارد که بین جمالت باقیمانده رگرسیون ،همبستگی وجود ندارد .در این پاژوهش باراي
بررسی استقالل باقیماندهها از آماره دوربین -واتسون ( ) D-Wاساتفاده شاده اسات .اگار مقادار آمااره دورباین-
واتسون نزدیک به عدد دو باشد ،استقالل باقیماندهها پذیرفته میشود  .اما اگر این آماره خارج از محادوده مجااز
( )0/9-2/9باشد استقالل باقیماندهها رد میشود  .نتایج تخمین این آزمون که در جادول ( )7ارائاه شاده اسات
نشان میدهد که ،میزان این آماره در مدل تحت بررسی برابر با  0/502است و در محدوده مجاز خود قارار دارد،
لذا دلیلی براي رد عدم وجود خود همبستگی بین جمالت باقیمانده وجود ندارد .باه عباارت دیگار ،فارض عادم
وجود خود همبستگی جزء خطا در مدل مورد استفاده در پژوهش برقرار است.
جدول ( :)3نتایج حاصل از آزمون عدم وجود خود همبستگی جزء خطا
نوع آماره

مقدار آماره

دوربین -واتسون

0/502
منبع :نتایج تحقیق

یکی دیگر از فروض مهم راجب جمله باقیمانده و یا همان جمله خطا این است که توزیع جمالت آن نرمال
است .در این پژوهش به منظور آزمون نرمال بودن جمله خطا از آماره آزمون جارگو -برا ( )JBاستفاده شده است.
نتایج حاصل از این آزمون در جدول ( ) 1ارائه شده است .با توجه به نتایج ،از آن جا که سطح احتمال آماره
آزمون جارکو-برا در مدل مورد بررسی برابر با  1/201است که بزرگتر از سطح احتمال  1/19میباشد ،بنابراین
فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جمله خطا در مدل پژوهش پذیرفته میشود.
جدول ( :)4نتایج حاصل از نرمال بودن جمله خطا
نوع آماره

مقدار آماره

احتمال

جارگو -برا

7/002

1/201

منبع :نتایج تحقیق
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در کنار بررسی مفروضات مدل رگرسیون خطی ،ثبات پارامترها نیز در طول زمان بایاد ماورد بررسای قارار
گیرد .در الگوي  ARDLبه منظور بررسی ثبات و پایداري روابط و پارامترها به طور معمول ،از آزمون حاصل جمع
انباشته ( )Cusumارائه شده توسط براون و همکاران ( )0539استفاده میشود .نمودار ( )0نتاایج حاصال از ایان
آزمون را در مدل رگرسیونی پژوهش نشان میدهد  .با توجه به نتایج و قرار گرفتن آماره مربوط به آزمون ماذکور
بین خطوط مرزي ،می توان گفت در مدل رگرسیونی شکست ساختاري وجود نداشته و پارامترهاي بارآورد شاده
در الگو پایدار و باثبات هستند.
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نمودار ( :)1نتایج آزمون  Cusumبراي بررسی ثبات پارامترها در مدل رگرسيونی پژوهش.

قبل از برآورد الگوي  ARDLو ارائه نتایج الگوي کوتاهمدت و بلندمدت باید با استفاده از آمارههااي آکائیاک
( ،)AICشوآرتز -بیزین ( )SCBو یا حنان کویین ( )HQتعداد وقفه بهینه مدل پژوهش تعیین و سپس وجاود یاا
عدم وجود رابطه بلند مدت میان متغیرها مورد بررسی قارار گیارد .در مطالعاه حاضار باه منظاور تعیاین تعاداد
وقفه هاي بهینه ،از آن جا که در مدل رگرسایونی ،دادههااي ماورد بررسای کمتار از  011باوده ،از معیاار SCB
استفاده شده و تعداد وقفه بهینه براي مدل حداکثر یک تعیین شده است .بعد از تعیین تعداد وقفه بهینه آزماون
کرانهها انجام گرفته است تا وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها در الگوها مورد بررسی قارار گیارد.
نتایج آزمون کرانهها براي مدل رگرسیونی پژوهش در جدول ( )9گزارش شده است .نتاایج آزماون کراناههاا باه
همراه حد باال و حد پایین مقادیر که توسط پسران و دیگران ( )2110ارائه شده ،نشان دهنده آن است که آمااره
 Fمحاسباتی براي مدل رگرسیونی برابر با  9/53است که بیش از مقدار  Fبحرانی حد باال در سطح  9درصد براي
مدل می باشد ،بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نبود رابطه بلندمدت میاان متغیرهااي الگاو در ساطح اطمیناان 59
درصد رد میشود .به عبارت دیگر متغیر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار با متغیرهاي ارزش واقعی پول ،مخارج
دولت ،نرخ سود بانکی ،درآمد نفتی و نرخ ارز همجمع است و یا به عبارت دیگر میان متغیر وابساته و متغیرهااي
مستقل الگو ارتباط بلندمدت وجود دارد.
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جدول ( :)5نتایج آزمون کرانهها جهت بررسی ارتباط همجمعی (بلندمدت)
آماره  Fمحاسباتی
9/53

مقادیر بحرانی آزمون  Fکرانهها در سطح  5درصد
)I(1

)I(0

7/72

2/75

منبع :نتایج تحقیق

نتایج حاصل از برآورد الگوي کوتاه مدت و بلندمدت مدل رگرسیونی پژوهش در جدول ( )5ارائه شاده اسات.
مؤلفههاي اعتبارسنجی الگوي  ARDLکه در انتهاي جدول گزارش شده اند اعتبار بااالي مادل تحات بررسای را
تائید میکنند .همانگونه که از نتایج جدول مذکور مشاهده میشود ضریب تعیین ( )R2بیانگار قادرت توضایح
دهندگی باالي الگو بوده و به عبارتی گویاي آن است که درصد بااالیی ( 52درصاد) از تغییارات متغیار وابساته
توسط متغیرهاي مستقل منظور شده در مدل توضیح داده میشود .معنیداري آماره  Fدر سطح  011درصد نیز،
مبین معنیداري کلی الگو بوده و با اطمینان  011درصد فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن همه ضرایب الگاو را رد
میکند.
با توجه به نتایج ارزش واقعی پول هم در دوره کوتاهمدت و هم در بلندمدت بر شاخص قیمات باورس اوراق
بهادار تأثیر مثبت و معنیدار دارد .ضریب این متغیر در الگوي کوتاهمدت و بلندمدت مثبت و به ترتیاب برابار باا
 1/125و  1/390است؛ همچنین مقدار احتمال (یا سطح معنیداري) آزمون  tبراي متغیر ارزش واقعای پاول در
الگوي کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب برابر با  1/19و  1/103میباشد؛ از آن جا که این مقاادیر کمتار از ساطح
احتمال  1/19هستند ،لذا فرض صفر در سطح اطمینان  59درصد رد میشود .این امر به این معنی است که بین
ارزش واقعی پول و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ارتباط مثبت و معنیدار وجود دارد .بع عبارت دیگر هر چه
ارزش واقعی پول افزایش یابد شاخص قیمتی اوراق بهادار افزایش می یابد.
اگر چه براي این متغیر تاکنون مطالعه ي مشابهی انجام نشده اما نتایج تا حدودي با نتایج حاصل از مطالعات
نصراللهی و همکاران ( ،)0751در زمینه ارتباط میان متغیرهاي کالن اقتصادي و شاخص قیمت سهام ،آل عمران
و آل عمران ( ،)0752در زمینه اثرپذیري بازار سهام ایران از رشد نامنظم حجام نقادینگی ،مارادي و نجفایزاده
( ،)0752در زمینه اثر سیاست پولی بر بازده شاخص سهام ،ابونوري و همکاران ( ،)0757در زمیناه عادم تقاارن
میان شاخص سهام و نرخ تورم و نیز مطالعه سلمانی بیشاک و همکااران ( ،)0751در زمیناه تاأثیر شاوکهااي
سیاست پولی و مالی بر بازار سهام مشابهت دارد .در زمینه مطالعات خارجی نیاز ایان نتاایج باا نتاایج مطالعاات
آکینکوتو ( ،)2107در زمینه عکسالعمل بازار بورس نیجریه نسبت به شوک سیاستهاي پولی و مالی ،جوسااه و
شاه زائیدي ( ،)2107در زمینه اثر شوک سیاستهاي پولی و مالی بر باازار سارمایه انادونزي و چتازي آنتونیاو و
همکاران ( ،)2107در زمینه آثار سیاست پولی و مالی بر عملکرد بازار ساهام در ساه کشاور آلماان ،انگلساتان و
ایاالت متحده تا حدودي مشابهت دارد .با توجه به مبانی نظري بیان شده رابطهي مثبت بین ارزش واقعی پاول و
شاخص قیمت بورس اوراق بهادار قابل انتظار است .چرا که در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکت-
ها پس از مدت زمانی ،به دلیل کاهش ارزش پول ،افزایش مییابد .بنابراین ،افازایش نارخ تاورم و کااهش ارزش
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پول ،سود تقسیمی و به تبع آن شاخص بازده نقدي سهام را افزایش میدهد .از سوي دیگر میتوان گفت کاه در
شارایط تاورمی تقاضا براي پول به عنوان یک دارایی کاهش مییابد و ایان سابب افازایش تقاضاا بااراي سااایر
داراییهاي جایگزین ،از جمله اوراق بهاادار میشود .افازایش تقاضا براي اوراق بهادار سبب افزایش قیمات ساهام
خواهد شد.
نتایج نشان میدهد که مخارج دولت هم در دوره کوتاهمدت و هم در بلندمدت بر شاخص قیمت بورس اوراق
بهادار تأثیر منفی و معنیدار دارد .ضریب این متغیر در الگوي کوتاهمدت و بلندمدت منفی و به ترتیاب برابار باا
 0/195و  1/921است؛ همچنین مقدار احتمال (یا سطح معنیداري) آزمون  tبراي متغیر مخارج دولت در الگوي
کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب برابر با  1/105و  1/122میباشد؛ از آن جا که این مقادیر کمتر از سطح احتمال
 1/19و  1/01هستند ،لذا فرض صفر در سطح اطمینان  59و  51درصد رد میشود .این این موضوع بدان معنی
است که با افزایش هزینه هاي دولتی شاخص قیمتی بورس هم در دوره کوتاه مدت و بلند مدت کاهش می یابد.
این بدان معنی است که بین مخارج دولت و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ارتبااط منفای و معنایدار وجاود
دارد  .این نتیجه با نتایج حاصل از مطالعه طالبنیا و جلیلی ( )0729در زمینه بررسی رابطه بین مخارج سرمایه-
اي دولت و شاخصهاي بورس اوراق بهادار تهران و نیز مطالعه پدرام و حري ( )0757در زمینه بررسی رابطه بین
اندازه دولت و عملکرد بورس اوراق بهادار تهران مشابهت زیادي دارد .از آن جا که در کشور ایران طی سال هااي
اخیار ،خصوصیسازي از طریق کاهش اناادازه و مخارج دولاات از طاارق مختلف مانناد توزیاع ساهام عاادالت
و واگاذاري از طریق بازار اوراق بهادار پی گیري میشود و باا توجاه به اینکه شواهدي از تأیید فرضایه رابطاهي
سااختار مالکیت و کارآیی در ایران نیز به دسات آماده اسات؛ میتوان چنین عنوان کارد کاه خصوصیسازي در
ایران سبب از بین رفتن تمرکز مالکیت شرکت هاي دولتی شده و ایان کااهش تمرکاز میتواناد ساابب کااهش
کارآیی شرکت ها شاود و کااهش کاارآیی و نهایتاً سود یک شرکت میتواند منجاار بااه کاااهش قیمات ساهام
شرکت شود .از این رو در یک جمع بندي با توجه به فرضیه رابطه سااختار مالکیات و کاارآیی مایتواناد چناین
استنباط کرد که کااهش انادازه دولات از طریق کاهش مخارج (خصوصیسازي) سابب کااهش باازده و قیمات
سهام شده است.
نتایج نشان می دهد که نرخ سود بانکی هم در دوره کوتاهمدت و هم در بلندمدت بر شااخص قیمات باورس
اوراق بهادار تأثیر معنی دار ندارد .ضریب این متغیر در الگوي کوتاهمدت و بلندمدت منفی و باه ترتیاب برابار باا
 1/117و  1/112است؛ همچنین مقدار احتمال (یا سطح معنیداري) آزمون  tبراي متغیار نارخ ساود باانکی در
الگوي کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب برابر با  1/351و  1/051میباشد؛ از آن جا کاه ایان مقاادیر بازرگتار از
سطح احتمال  1/19هستند ،لذا فرض صفر در سطح اطمینان  59درصد پذیرفته میشود .این امر به ایان معنای
است که بین نرخ سود بانکی و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ارتباط معنیدار وجود ندارد.
نتایج نشان می دهد که درآمدهاي نفتی هم در دوره کوتاهمدت و هم در بلندمدت بر شاخص قیمات باورس
اوراق بهادار تأثیر مثبت و معنیدار دارند .ضریب این متغیر در الگوي کوتاهمدت و بلندمدت مثبات و باه ترتیاب
برابر با  1/579و  1/537است؛ همچنین مقدار احتمال (یا سطح معنیداري) آزمون  tبراي متغیر درآمدهاي نفتی
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در الگوي کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب برابر با  1/112و  1/100میباشد؛ از آن جا کاه ایان مقاادیر کمتار از
سطح احتمال  1/19هستند ،لذا فرض صفر در سطح اطمینان  59درصد رد میشود .این امر به این معنی اسات
که بین درآمدهاي نفتی و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ارتباط مثبت و معنیدار وجود دارد .یان نتیجاه باه
نتایج حاصل از مطالعات صادقی شاهدانی و محسنی ( ،)0752در زمینه تأثیر قیمت نفت بر بازده بازار ساهام در
کشورهاي صادر کننده نفت خاورمیانه و فطرس و هوشیدري ( ،)0759در زمینه تأثیر نوسانات قیمت نفت خام بر
نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مشابهت زیادي دارد .در توجیه این نتیجه باید عنوان نمود کاه بخاش
عمدهاي از تغییار همجهت درآمدهاي نفتی و شاخص بورس اوراق بهادار ناشای از وزن قابال توجااه هلادینگ-
هاي پتروشیمی و پیمانکاران خدمات مرتبط با صانایع نفات در شاااخص بااورس اسات؛ بخااش دیگار را نیاز
میتوان با توجه به وابستگی بودجه کشور به نفت تفسیر کرد؛ چرا که نوسان قیمات نفات تاأثیر قابل توجهی بار
وضعیت اقتصاد کالن و در نهایت وضعیت مالی دارد.
نتایج نشان می دهد که نرخ ارز بازار آزاد هم در دوره کوتاهمدت و هم در بلندمدت بر شاخص قیمات باورس
اوراق بهادار تأثیر منفی و معنیدار دارد .ضریب این متغیر در الگوي کوتاهمدت و بلندمدت منفی و به ترتیب برابر
با  1/953و  1/505است؛ همچنین مقدار احتمال (یا سطح معنیداري) آزمون  tبراي متغیر نرخ ارز بازار آزاد در
الگوي کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب برابر با  1/115و  1/117میباشد؛ از آن جا که این مقادیر کمتر از ساطح
احتمال  1/19هستند ،لذا فرض صفر در سطح اطمینان  59درصد رد میشود .این امر به این معنی است که بین
نرخ ارز بازار آزاد و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ارتباط منفی و معنیدار وجود دارد .ایان نتیجاه باه نتاایج
حاصل از مطالعات موسایی و همکاران ( ،)0725در زمینه ارتباط بازار سهام و متغیرهاي کاالن اقتصاادي و نیاز
مطالعه سلمانی بیشک و همکاران ( ،)0751در زمینه تاثیر شوکهاي سیاست پولی و مالی بر بازار سهام مشابهت
دارد .نقش ارز در نظامهاي اقتصادي ،به خصوص در کشورهاي توساعه نیافتاه انکارناپاذیر اسات .دلیال آن نیاز
روشن است ،کشورهاي توسعه نیافته در اغلب بخشهاي اقتصادي خود به کشورهاي صانعتی وابساته هساتند و
براي واردات نیازمند ارز بیشتري هستند .بیشتر بنگاههاي تولیدي براي خرید مواد اولیه ،فنآوري و ماشاینآالت
اقدام به واردات می کنند .اگر در اثر تغییر و تحوالت اقتصادي و عوامل متعدد دیگر تأثیرگاذار ،نارخ ارز افازایش
یابد ،بنگاه هاي اقتصادي مجبور به پرداخت مبالغ بیشتري وجه بابت واردات میشوند .افزایش نرخ ارز از یاکساو
باعث افزایش میزان بدهی ،و از سوي دیگر باعث افزایش بهاي تمامشدهي تولیدات و خدمات ارائاه شاده توساط
این شرکتها میشود .افزایش بدهی کمبود نقدینگی را به همراه دارد و کمبود نقدینگی بنگاههاي اقتصاادي اثار
منفی بر توزیع سود و شاخص بازده نقدي سهام دارد .در نهایت نیز نتایج بیانگار آن اسات کاه شااخص قیمات
بورس اوراق بهادار با یک وقفه زمانی اثري مثبت و مستقیم بر خود دارد .این موضوع بیانگار آن اسات کاه اگار
بورس اوراق بهادار طی دوره حاضر داراي رونق باشد ،این موضوع میتواند سبب خوش بینی فعااالن باازار و لاذا
افزایش سطح فعالیتها و رونق بورس اوراق بهادار در آینده گردد.
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جدول ( :)6نتایج حاصل از تخمين الگوي ) ARDL(1, 0, 1, 1, 0, 0مدل رگرسيونی پژوهش
الگوي کوتاهمدت
متغير

نماد

ضریب

خطاي استاندارد

آماره t

احتمال

شاخص قیمت بورس اوراق بهادار با یک وقفه

)LTepix(-1

1/713

1/025

2/552

1/105

لگاریتم ارزش واقعی پول

LRVMO

1/125

1/279

2/121

1/191

لگاریتم مخارج دولت

LG

-0/195

1/752

- 2/525

1/105

لگاریتم مخارج دولت با یک وقفه
نرخ سود بانکی

)LG(-1
R

1/307
-1/117

1/110
1/100

0/502
-1/701

1/092
1/351

نرخ سود بانکی با یک وقفه

)R(-1

-1/127

1/102

-0/711

1/201

لگاریتم درآمد نفتی

LOII

1/579

1/032

7/551

1/112

لگاریتم نرخ ارز

LEX

-1/953

1/217

-2/570

1/115

عرض از مبدا

C

-2/501

1/212

-7/295

1/111

الگوي بلندمدت
ضریب

متغير

نماد

لگاریتم ارزش واقعی پول

LRVMO

1/390

لگاریتم مخارج دولت

LG

-1/921

1/227

نرخ سود بانکی

R

-1/112

1/125

-0/199

لگاریتم درآمد نفتی

LOII

1/537

1/711

2/299

1/100

لگاریتم نرخ ارز

LEX

-1/505

1/252

-7/101

1/117

عرض از مبدا

C

-1/113

1/357

-9/191

1/111

برآوردي

خطاي استاندارد

آماره t

احتمال

1/221

2/517

1/103

-0/292

1/122
1/051

ضریب تعیین

1/529

ضریب تعین تعدیل شده

1/532

آماره F

075/527

احتمال (آماره )F

1/111
منبع :نتایج تحقیق

در الگوي  ARDLبه منظور بررسی سرعت تعدیل و یا به عباارت دیگار سارعت حرکات باه سامت تعاادل
بلندمدت ،به طور معمول از الگوي تصحیح خطا ( )ECMاستفاده میشود .وجود همجمعی و یا باه عباارت دیگار
ارتباط بلندمدت میان مجموعها ي از متغیرهاي اقتصادي مبناي استفاده از الگوي تصحیح خطا را فراهم میکناد.
الگوي تصحیح خطا در واقع نوسانات کوتاهمدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت آنها ارتباط داده و سرعت
تعدیل و حرکت به سمت تعادل بلندمدت را نشان میدهد  .نتایج حاصل از برآورد الگو تصحیح خطا ( )ECMبراي
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مدل رگرسیونی تحت بررسی در جدول ( ) 3ارائه شده است .بررسی نتایج جدول مذکور نشان میدهد که ضریب
جمله تصحیح خطا براي مدل مطابق انتظار منفی ،کوچکتر از یک و از لحاظ آماري معنیدار میباشد .مقدار این
ضریب براي مدل برابر با  -1/592میباشد که نشان دهنده آن است که حدود  59/2درصاد عادم تعاادل متغیار
شاخص قیمت بورس اوراق بهادار از مقادیر بلندمدت آن پس از گذشت یک دوره از بین میرود .با توجه به نتایج
به دست آمده مشخص است که سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت در الگو نسبتا پائین است؛ بر این اسااس
اگر به علت هر گونه شوکی در اقتصاد الگو از تعادل اولیه خارج گردد ،زمانی به اندازه دو دوره الزم است تاا عادم
تعادل کوتاه مدت تصحیح گردد و مدل به تعادل بلندمدت اولیه باز گردد.
جدول ( :)7نتایج حاصل از برآورد الگوي تصحيح خطا ())Ecm(-1
ضریب

خطاي استاندارد

آماره t

احتمال

-1/592

1/122

-3/723

1/111

منبع :نتایج تحقیق

 -6نتيجهگيري و بحث
با توجه به آثاار فاراوان کااهش ارزش واقعای پاول بار اقتصااد ایاران در طای دو دهاه گذشاته ،مشاخص
نمااودن و کماای نمااودن میاازان تأثیرپااذیري متغیرهااا و شاااخصهاااي کااالن اقتصااادي بااه خصااوص شاااخص
قیمت بورس اوراق بهادار ایاران از ایان موضاوع مایتواناد راهنمااي مفیادي باراي سیاساتگاذاران در جهات
تدوین مناسب برنامه هااي آتای باه شامار آیاد .بناابراین هادف اصالی مطالعاه حاضار آن باوده اسات کاه اثار
ارزش واقعای پاول را باار شااخص قیماات باورس اوراق بهاادار ایااران در دوره کوتااهماادت و بلندمادت بررساای
و ارزیابی نماید .بار ایان اسااس ابتادا باا توجاه باه مباانی نظاري و نیاز مطالعاات مختلاف صاورت گرفتاه در
داخل و خاارج از کشاور تماامی متغیرهاایی کاه بار باورس اوراق بهاادار ایاران اثرگاذار باودهاناد ،باه صاورت
شااکل و رابطااه ( )0شناسااایی ش ا دند .در ادامااه جهاات رساایدن بااه اهااداف مااورد نظاار و بررساای اثاار ارزش
واقعی پول بار باورس اوراق بهاادار ایاران از الگوهااي اقتصااد سانجی اساتفاده شاد .باا توجاه باه خصوصایات
متغیرهااا و از آن جااا کااه اغلااب متغیرهاااي سااري زمااانی ناایسااتا هسااتند ،لااذا در ایاان مطالعااه الگااوي خااود
توضیح برداري با وقفاههااي گساترده ( )ARDLباه عناوان الگاوي اقتصادسانجی مناساب انتخااب شاد تاا باا
اسااتفاده از آن ارتباااط میااان متغیرهاااي وابسااته و مسااتقل بررساای شااود .الزم بااه ذکاار اساات کااه در ایاان
تحقیااق اطالعااات مربااوط بااه متغیرهاااي مطالعااه بااا مراجعااه بااه آمارنامااههاااي بانااک مرکاازي و مرکااز آمااار
جمهااوري اسااالمی ایااران بااه صااورت سااري زمااانی و ساااالنه بااراي دوره زمااانی  0731-59جمااعآوري و
تجزیااه و تحلیاال شااد .باار اساااس نتااایج ارزش واقعاای پااول و درآماادهاي نفتاای در دوره کوتاااهماادت و
بلندمدت بر شاخص قیمات باورس اوراق بهاادار تاأثیر مثبات و معنایدار دارناد اماا مخاارج دولات و نارخ ارز
بازار آزاد بار شااخص قیمات باورس اوراق بهاادار تاأثیر منفای و معنایدار دارناد .ضامن آن کاه نتاایج نشاان
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داد کااه ناارخ سااود بااانکی در دوره کوتاااهماادت و بلندماادت باار شاااخص بااورس اوراق بهااادار تااأثیر معن ایدار
ندارد .با توجه نتایج ،پیشنهادهاي زیر ارائه شده است:
• نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که ارزش واقعی پول بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تأثیر
مثبت و معنیدار دارد .د ر این راستا باید عنوان نمود که افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ،سود
تقسیمی و به تبع آن شاخص بازده نقدي سهام را افزایش میدهد .از سوي دیگر میتوان گفت که در
شارایط تاورمی تقاضا براي پول به عنوان یک دارایی کاهش مییابد و این سبب افزایش تقاضا باراي
ساایر داراییهاي جایگزین ،از جمله اوراق بهاادار میشود .افازایش تقاضا براي اوراق بهادار سبب افزایش
قیمات ساهام خواهد شد .اما نباید غافل بود که در شرایط تورمی که ارزش پول کاهش مییابد،
سرمایهگذاران نمیتوانند سود خود را براي اتخاذ تصمیمهاي سرمایهگذاري آتی پیشبینی کنند .اگر
مردم نتوانند به پول اعتماد کنند ،از آن در روابط تجاري خود کمتر استفاده خواهند کرد .این امر در
بلندمدت سبب سرمایهگذاري و تولید کمتر و کاهش تعامالت مثبت اجتماعی خواهد شد .بر این اساس
پیشنهاد میگردد دولت با کنترل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد متناسب با نیازمنديهاي اقتصادي
کشور و هدف برنامهریزي شده تورم ،از ایجاد شوکهاي قیمتی و همچنین ایجاد بیثباتی در بازار
سرمایه و به خصوص بازار سهام بکاهد .در این راستا وزارت اقتصادي و دارایی نقش مهمی را در تنظیم و
هدایت فعالیتهاي بازار پول و هماهنگی سیاستهاي پولی با مجموعه سیاستهاي کالن اقتصادي
دولت بر عهده دارد .این نهاد میتواند به منظور هماهنگسازي جریانهاي پولی با جریانهاي واقعی
براي ایجاد ثبات در اقتصاد ملی ،کارآمدسازي شبکه بانکی کشور و همچنین ایجاد زمینههاي الزم براي
به کارگیري مؤثر سیاست پولی را در دستور کار قرار دهد.
• نتایج بیانگر آن است که بازار سهام از سیاستهاي مالی دولت تأثیر میپذیرد و لذا تغییرات در سیاست
مالی دولت می تواند بر بورس اوراق بهادار اثر منفی بگذارد .با توجه به بزرگی دولت در اقتصاد ایران و
همچنین تأثیرپذیري تصمیمات اقتصادي دولت از سیاست ،نقش دولت بر بیثباتی اقتصادي چشمگیر
است .بنابراین کوچکساز ي یا منطقی کردن اندازه دولت ،کاستن از حجم تصدي فعالیتهاي اقتصادي
دولت ،کاهش بار مالی و افزایش کارایی دولت میتواند بر افزایش ثبات اقتصادي کشور بیافزاید و لذا از
آثار و پیامدهاي آن بر بازار بورس بکاهد .در این راستا ایجاد و حفظ محیط باثبات اقتصاد کالن،
جایگزین کردن انضباط مالی به جاي بی ثباتی مالی در بودجه دولت سیاستی مناسب به نظر میرسد .با
توجه به آن که کسري بودجه دولت در گسترش پایه پولی و ایجاد تورم نقش بسزایی دارد ،کاهش
کسري بودجه و محدودسازي نوسانهاي آن می تواند در ثبات اقتصادي و لذا ثبات در بورس اوراق بهادار
کشور مفید باشد .همچنین با دنبال کردن سیاستهاي اقتصادي بلندمدت و تصمیمگیريهاي
برنامه ریزي شده و غیرغافلگیرانه میتوان محیط اقتصادي باثباتتري را فراهم کرد .زیرا در وضعیت
روزمره بودن سیاست ها و مشخص نبودن وضعیت بلندمدت ،افراد به دلیل نداشتن دورنماي روشن
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اقتصادي براي آینده تصمیمگیريهاي خود را به تأخیر انداخته و از برنامهریزيهاي بلندمدت خودداري
میکنند.
• نتایج بیان گر آن است که افزایش قیمت نرخ ارز پیامدهاي منفی براي بازار سهام به دنبال داشته و لذا
باعث کاهش سطح فعالیتها در اقتصاد و بورس اوراق بهادار میگردد .افزایش نرخ ارز از یک سو باعث
افزایش میزان بدهی خارجی ،و از سوي دیگر باعث افزایش بهاي تمام شدهي تولیدات و خدمات ارائه شده
وارداتی ،توسط شرکتها میشود .نظر به این که ،افزایش بدهی شرکت کمبود نقدینگی را به همراه دارد و
کمبود نقدینگی بنگاههاي اقتصادي اثر منفی بر توزیع سود ،بازده سهام و شاخص قیمت دارد و همچنین،
افزایش بهاي تمام شده محصوالت تولیدي ،کاهش حاشیه سود شرکت ،کاهش قیمت و بازده سهام ،و به
تبع کاهش شاخص سهام را در پی دارد .در این راستا تنظیم سیاستهاي ارزي ،متناسب با هدف
دستیابی به ثبات اقتصادي و مهار نوسانها می تواند مفید باشد .با استفاده از سیاستهاي ارزي مناسب
از جمله سیستم نرخ ارز شناور و مهار نوسان هاي اقتصادي ،ثبات اقتصادي باالتري فراهم میشود .که
البته الزمه این امر استقالل بانک مرکزي است.
• با توجه به آن که در الگوي عوامل اثرگذار بر بازار سهام و به خصوص الگوي عوامل اثرگذار بر تولید
ناخالص دا خلی سرعت تعدیل و یا به عبارت دیگر سرعت حرکت به سمت تعادل بلندمدت به کندي
صورت میگیرد ،لذا الزم است به آثار و نتایج زیان بار شوک هاي منفی وارده به بازار سهام و نیز تولید
ناخالص داخلی توجه شود .بر این اساس توصیه میگردد که دولت در تعیین سیاستها و به خصوص
سیاست هاي کالن اقتصادي بسیار دقت نموده و از اتخاذ سیاستهاي شتابزده و کارشناسی نشده
خودداري نماید چرا که با توجه به سرعت تعدیل پائین الگوهاي فوق اتخاذ چنین سیاستهایی براي
فضاي اقتصاد کالن کشور طی دوره بلندمدت تبعات زیان بار و غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد
داشت.
فهرست منابع






ابونوري ،عباسعلی ،.نادري ،اسماعیل ،گندلی علیخانی ،نادیا ،عبداللهی ،پرستو" ،)0757( ،تجزیه و تحلیل
عدم تقارن میان شاخص سهام و نرخ تورم به کمک رویکرد هم انباشتگی پنهان( :مطالعه موردي ایران)"،
فصلنامه راهبرد اقتصادي.55- 51 :)9(2 ،
آلعمران ،رویا ،آلعمران ،سیدعلی" ،)0752( ،اثرپذیري بازار سهام در نتیجۀ رشد نامنظم حجم نقدینگی"،
فصلنامه بورس اوراق بهادار.9-22:21 ،
پدرام ،مهدي ،حري ،عبدالرحمان" ،)0757( ،بررسی رابطه بین اندازه دولت و عملکارد باورس اوراق بهاادار
تهران" ،فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار.07-22 :)27(3 ،
تفضلی ،فریدون ،)0750( ،اقتصاد کالن :نظریهها و سیاستهاي اقتصادي ،چاپ هفدهم ،نشر نی.
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