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چكیده
مطالعه ی سرریز نوسانات بین بازارها موضوعی مهم و مورد بحث در حوزه مالی است .پژوهش حاضر با هدف
بررسی سرریز نوسانات بین قیمت نفت اپک و بازار سهام ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با
در نظر گرفتن چرخه های تجاری و شکست ساختاری انجام شده است .داده های مورد نظر از طریق سایت
رسمی سازمان اپک و آرشیو شاخص های بورس اوراق بهادار هر یک از کشورهای مورد مطالعه از ابتدای سال
 2102تا پایان نیمه اول سال  2102و بصورت ماهیانه گردآوری و با استفاده از مدل های همبستگی ،مدل
GARCH-BEKKدو متغیره و آزمون علیت گرنجر مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاکی از آن است که سرریز
نوسانات قیمت نفت اپک بدون محاسبه شکست ساختاری ،بر بازارهای سهام کشورهای مورد نظر اثر گذار است.
اما زمانی که از شکست ساختاری استفاده شود ،نتایج متفاوت خواهد بود .همچنین نتایج حاصل از آزمون علیت
گرنجر نیز نشان می دهد که ارتباط علی  -معلولی بین قیمت نفت اپک و شاخص بورس تهران وجود ندارد ولی
در برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و بحرین ،قیمت نفت در
وقفه های مختلف زمانی ،علت تغییرات شاخص بازار سهام است.
واژههای كلیدی :سرریز نوسانات ،قیمت نفت اپک ،چرخه های تجاری ،شکست ساختاری ،بازار سهام.
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 -1مقدمه
تالطم بازارهای مالی یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در حوزه مالی کالن و بازار سرمایه است و پژوهشگران
حوزه مالی و اقتصادی تالشهای گسترده ای را برای مطالعه این موضوع بکار گرفته و تحقیقات گسترده ای را در
این زمینه انجام داده اند .این تحقیقات اغلب شامل شناسایی عوامل ایجاد کننده نوسانات و تاثیر نوسانات و
تالطم ها بر بخش های مختلف بازار و اقتصاد است و در حوزه سر ریز نوسانات بین بازارهای سهام نیز تحقیقات
محدودتری انجام شده است .منظور از نوسانات (تالطم های) بازار ،تغییرات گسترده ،محسوس و تقریبا غیر قابل
پیش بینی است که در شاخص های بازار و به دالیل مختلفی اتفاق می افتد (رنجبر و منجونات .)2100 ،بطور
معمول ،بروز یک شوک یا وجود یک تکانه در یک بازار ،سایر بازارها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و این مسأله باعث
شده تا محققان بر نحوه ی انتقال تکانه ها و سر ریز نوسانات از بازاری به بازار دیگر توجه و تمرکز بیشتری داشته
باشند.
بطور کلی با نگاهی به سری های زمانی می توانیم دریابیم که غالباً این سری های زمانی در یک دوره یا دوره
هایی تحت تأثیر اتفاقات و رخدادهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی داخلی و جهانی ،همانند بحران های مالی تکانه
های نفتی ،بی ثباتی سیاسی ،جنگ و یا تغییر ناگهانی در سیاست های ارزی به شدت دچار نوسان می شوند.
همچنین به دلیل وجود روابط اقتصادی بین کشورها و ارتباطات بین بازارهای سرمایه ،امکان سرایت نوسانات از
یک بازار به بازار دیگری وجود دارد .برخی از پژوهشها به این موضوع پرداخته اند که چگونه نوسانات و تالطم
های یک بازار به بازار دیگری وارد می شود .این موضوع خصو صا در شرایط بحرانهای اقتصادی و مالی بیش از
شرایط عادی قابل مشاهده است .نمونه بارز سرریز نوسانات از یک بازار به بازار یا بازارهای مالی دیگر را می توان
در بحران مالی  2112-2112مورد بحث قرار داد .در این دوره ،نوسانات شدیدی در بازارهای سرمایه امریکا اتفاق
افتا د و بالفاصله آثار آن در بسیاری از کشورهای دیگر مانند ژاپن و کشورهای اروپایی مشاهده گردید .از نظر
پژوهشگران این روابط بین بازارها ،سر ریز نوسانات تلقی شد .سرایت تالطم میان شاخصهای مالی ،حاکی از
فرایند انتقال اطالعات میان بازارها میباشد .با توجه به اینکه بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند ،اطالعات
ایجاد شده در یک بازار ،می تواند سایر بازارها را متأثر سازد .در این میان ،مدلسازی تالطم بازده در بازارهای
مختلف و ارتباط این بازارها با یکدیگر از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان حوزه ی مالی ،به لحاظ موارد
استفاده آن در پیشبینی ها ،موضوع با اهمیتی به شمار میرود (سفید بخت و رنجبر.)0921 ،
بحران مالی ناشی از ورشکستگی برادران لهمن در سال  2112منجر به رکود شدید در کشورهای صنعتی
شد .گورتن و متریک ( ) 2102شواهدی را تایید می کنند که نابسامانی سال  2112روندی برای ایمنی سازی
بانکداری و نشات گرفته از عقب نشینی از توافقات خرید بود .برخالف ارائه بازار اعتباری برای آمریکا ،در حوزه
های اروپا ،این بحران از طریق افزایش بدهی های دولت به چند کشور عضو و بحران های بانکداری سیستمی
ناشی از بدهی باالی بانک های تجاری وخیم تر شد .دمیرو و کموتو ( )2102در بررسی نوسان بازارهای سهام در
طول بحران مالی سالهای  2112تا  2112به این نتیجه رسیدند که همبستگی میان بازارهای مالی نوظهور و و
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بازارهای توسعه یافته بسیار پایین است .قبل از بحران مالی ،پیشرفت های بازار مالی صرفا نقش جزیی در اغلب
مدل های اقتصاد کالن ایفا می کرد (بوریو.)2100،
یکی دیگر از مباحث مهم و بحث بر انگیز در حوزه نوسانات بین بازارها ،چرخه های تجاری است .چرخه های
تجاری رکود و رونق و یا چرخه های دارای روندهای مختلف مانند روندهای متناوب می تواند رفتار بازار را تغییر
دهد .از طرفی دیگر شکس ت ساختاری ممکن است به دلیل تغییرات عمده و ناگهانی در شاخص های اقتصادی
ایجاد شود و این تغییرات بتوانند شوک های محسوسی را در بازار ایجاد نمایند .با توجه به مباحث مطرح شده،
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این مسئله است که آیا قمیت نفت اپک اثر معنی داری بر بازار سهام
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که برخی از آنها سهم تعیین کننده ای را در سبد نفتی اپک دارند و
تقریبا دارای اقتصادی مشابه و متکی به نفت هستند ،تالطم (نوسان) ایجاد می نماید؟ همچنین آیا چرخه های
تجاری مختلف بر احتمال سر ریز نوسان از قیمت نفت به با زارهای مورد مطالعه موثر است؟ شکست ساختاری در
حوزه متغیرهای کالن اقتصادی چه نقشی را در سر ریز نوسانات بین قیمت نفت و شاخص این بازارها دارد؟
بدین منظور در پژوهش حاضر سعی بر این است که ابتدا هر یک از بازارهای مورد نظر به تفکیک مورد مطالعه
قرار گیرد ،چرخه های تجاری و شکست ساختاری در هر یک از این بازارها شناسایی شود و در نهایت سر ریز
نوسانات بین قیمت نفت و شاخص بازارهای مورد نظر آزمون شود .داده های این بازارها از طریق شاخص کل هر
بازار (ترجیحا بصورت ماهیانه) و برای یک دوره حداقل  2ساله (از ابتدای سال  2102تا  )2102 /1و قیمت نفت
نیز از سایت رسمی سازمان  OPECگردآوری خواهد شد .داده ها با ویژگی سری زمانی این امکان را به وجود می
آورد که نتایج حاصله قابلیت اعتماد و اتکای باالیی را داشته باشد .در این پژوهش سر ریز نوسانات بازارهای مورد
مطالعه با استفاده از مدل  GARCH-BEKKو دو متغیره  ،GARCHبدون استفاده از شکست ساختاری و
همچنین با در نظر گرفتن آن با استفاده از الگوریتم  ICSSمورد آزمون قرار خواهد گرفت و سپس رابطه ی بین
آنها از طریق آزمون علیت گرنجر بررسی خواهد شد.
 -2مبانی نظری و پیشینه های پژوهش
کشورهای عضو اوپک قریب به دوسوم ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارند .در سال  211۲اوپک ٪۱0٫2
نفت جهان را تولید کرده در حالی است که کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تنها ٪29٫2
و اتحاد شوروی سابق  ٪0۱٫2از تولیدات نفت جهان را به خود اختصاص دادهاند .از آنجا که فروش نفت در جهان
بر مبنای دالر آمریکا سنجیده می شود ،تغییر ارزش دالر در برابر دیگر ارزهای رایج جهان بر تصمیمات اوپک در
خصوص میزان تولید نفت تأثیر میگذارد .برای مثال ،وقتی دالر در مقایسه با دیگر ارزهای رایج افت نسبی دارد،
عایدات حاصل از نفت کشورهای عضو اوپک در برابر ارزهای دیگر کاهش مییابد و در نتیجه توان خرید آنها تا
حد معتنابهی کاهش مییابد؛ چرا که آنها کماکان نفت خود را به دالر میفروشند .بخش عمده ای از منابع
کشورهای عضو اپک حاصل ا ز فروش و صادرات نفت است و اغلب این کشورها اقتصاد متکی به نفت دارند ،اگر
چه تالشهایی برای خروج از اتکای به نفت و اقتصاد تک محصولی در برخی از این کشورها انجام شده است ولی
سال يازدهم /شماره چهلويکم /بهار 5045
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این وابستگی هنوز بصورتی جدی محسوس است .از طرفی دیگر بازارهای مالی به شدت تحت تأثیر عوام ل
محیطی قرار می گیرند و قاعدتاً همه سیاست گذاران و دولت ها به دنبال ایجاد یک بازار با ثبات نسبی هستند
تا سرمایه گذاران از تغییرات ناگهانی و شدید متضرر نشوند و یا از اعتماد آنها به بازار کاسته نشود .با ثبات یک
سیستم مالی ،بازارها درست کار میکنند ،مؤسسات کلیدی بدون مشکالت خاص به عملیات خود ادامه میدهند
و قیمت داراییها از ارزش بنیادین آنها فاصله معنی دار ندارد .چنین شرایطی برای یک اقتصاد که میخواهد به
اهداف رشد پایدار و تورم پایین برسد ،حیاتی است .بنابراین سیستم باثبات ،انعطافپذیر بوده و قادر است تا
نوسانات نرمال در قیمت دارایی ها را که ناشی از شرایط پویا عرضه و تقاضا و افزایش عدم اطمینان میباشد،
تحمل نماید (نلسن و پرلی.)211۲ ،
اهمیت نفت در اقتصاد در کشورهای نفت خیز در حال توسعه ،به گونه ای است که تغییر قیمت آن ،قیمت
بخش وسیعی از کاالها و خدمات و فعالی ت های اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت را تحت تأثیر قرار می
دهد .با توجه به اینکه درآمدهای نفتی ،قسمت بزرگی از درآمدهای صادراتی و درآمدهای بودجه دولت های
صادر کننده نفت را تشکیل می دهد ،هرگونه افزایش یا کاهش در قیمت آن ،مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد این
کشور را متأثر می سازد .نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران های اقتصادی در میان
کشورهای وارد کننده و صادرکننده نفت است(حیدری و همکاران .)0922 ،رشد بخش نفت به عنوان مهم ترین
عامل مؤثر بر درآمد ملی ،عموما منجر به افزایش تقاضای کل اقتصاد می شود ،این امر باعث سرازیر شدن سرمایه
و نیروی کار به سمت بخش غیر قابل مبادله و قوی تر شدن این بخش و در مقابل ضعیف شدن بخش قابل
مبادله و قوی تر شدن این بخش در مقابل ضعیف شدن بخش قابل مبادله اغلب اقتصادهای تک محصولی می -
شود .این پدیده در ادبیات اقتصاد ،به بیماری هلندی معر وف است و در اقتصادهای متنوع نیز قابل مشاهده است.
در بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت ،افزایش قابل توجه سهم بخش نفت نسبت به بخش های غیر نفتی
موجب افزایش درآمد سرانه این کشورها ،می شود .اما چنین افزایشی تنها به دلیل افزایش درآمدهای نفتی رخ
می دهد و نه در اثر رشد بخش واقعی اقتصاد که این اتفاق باعث عدم تعادل در دیگر بخش های مختلف اقتصاد
این کشورها خواهد شد(حیدری و همکاران .) 0922 ،تغییرات قیمت نفت خام طی چند دهه گذشته به دلیل
تأثیر چشمگیر بر شاخه های اصلی اقتصاد نظیر رشد اقتصادی ،برنامه های آینده شرکت ،هزینه های خانوار و
متغیرهای اقتصاد کالن اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گرفته است .به طور کلی مطالعات نشان می دهد که
کشورهای در معرض ریسک کشوری ،در صادرات نفت خالص به طور قابل توجهی تحت تأثیر نوسانات قیمت
نفت قرار دارند و سطح ثبات کشور در کشورهای صادر کننده نفت واکنش جدی به تغییرات قیمت نفت دارد.
بنابراین یک نتیجه اصلی این است که قیمت یکی از عوامل مهم تأثیر گذار در ریسک کشوری است (لی و
همکاران.)2102 ،
شوک ها با تأثیر بر رتبه اعتباری بنگاه ها منجر به تغییر در ارزش وثیقه آنها شده و بر میزان اعتبار داده شده
به آنها و نرخ بهره مورد انتظار از بنگاهها تاثیر می گذارد (برنانک و همکاران 0222 ،0؛ کیوتاکی  2و مور 0222 ،9؛
برنانک و گارتلر  .)022۲ ،۱همچنین شوکها با تأثیر بر ترازنامه قرض دهندگان میتوانند موجب حرکت رو به
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پایین اقتصاد شوند مثالً با کاهش سرمایه بانکها ،آنها نسبت به تهیه سرمایه برای بخش حقیقی اقتصاد بیمیل
شده و حتی با اتخاذ سیاستهای سخت گیرانه منجر به تشدید روند نزولی اقتصاد نیز خواهند شد (برنانک و
همکاران0222 ،؛ برنانک و گارتلر .)022۲ ،این بحرانها نه تنها به افزایش شدید فقر منجر خواهند شد ،بلکه بی -
ثباتی سیاسی را نیز به دنبال خواهد داشت (میشکین .)2111 ،هر تکانه ای که در یک بازار تجربه شود ،بازارهای
دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می دهد .این مسأله محققین را بر روی درک نحوه انتقال تکانه ها و سرریز نوسانات
از یک بازار به بازار دیگر متمرکز ساخته است (آراگو و فرناندز .)2112 ،در سالهای اخیر مطالعات مختلفی به
موضوع سرایت نوسانات در بازارهای مالی پرداخته اند ولی تعداد محدودی پژوهش مربوط به قلمرو مورد مطالعه
وجود دارند که به برخی از آنها اشاره می شود .سید حسینی و ابراهیمی ( )0922در پژوهشی به بررسی سرایت
تالطم بین بازارهای سهام؛ مطال عه ی موردی بازار سهام ایران ،ترکیه و امارات به عنوان سه بازار نوظهور و پیشرو
در منطقه از سال  2111تا  2101با استفاده از داده های روزانه و کاربرد مدلهای گارچ  CCCو  DCCپرداخته
اند و نتیجه گرفته اند که شاهد سرایت نوسان از بازار دبی به بازار تهران بوده اند اما رابطه ی عکس مشاهده
نشده است .همچنین وجود سرایت ضعیفی از بازار دبی به بازار استانبول نیز در پژوهش آنها گزارش شده است.
نیکومرام و همکاران ( )0929در پژوهشی به بررسی اثر سرایت پذیری تالطم در بازار سرمایه کشور
پرداختند .در این پژوهش سرایت پذیری بازار سرمایه کشور از بازارهای موازی مانند ارز ،طال و همچنین بازار
نفت به عنوان یک بازار مستقل تأثیرگذار ،مورد سنجش قرار گرفته است .این پژوهشگران با استفاده از داده های
هفتگی فروردین ماه  0922تا مرداد  0922و داده های روزانه آذرماه  0921تا پایان مردادماه  0922و کاربرد
مدلهای  VARو  MGARCHبه این نتیجه رسیدند که بازار سرمایه از بازارهای موازی ارز ،طال و نفت سرایت
پذیر است .همچنین نتیجه گرفتند رابطه مثبت و دوسویه ای میان دو بازار ارز و طال در دوره مورد بررسی وجود
داشته است .رنجبر و منجونات ( )2100سرریز نوسانات بازده شاخصهای سهام ایران و کشورهای عضو شورای
همکاری خلیج فارس را بصورت روزانه از ژانویه  211۲تا دسامبر  2101و احتمال یکپارچکی بین شاخص بورس
اوراق بهادار کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را بررسی کردند .آنها رابطهی بازده های بلند مدت بازار
را با استفاده از ضریب همبستگ ی و انتقال نوسانات بین بازارها را با رویکرد مدل های گارچ ( )GARCHمورد
بررسی قرار داده اند .نتیجهی تجربی به دست آمده از پژوهش مذکور نشانگر این است که بازده بازار سهام ایران با
سایر بازارهای انتخابی همبستگی ندارد و همبستگی میان بازده سهام کشورهای منطقهی شورای همکاری خلیج
فارس نیز به غیر از بازار اوراق بهادار ابوظبی و بازار مالی دبی به طور معناداری قابل توجه نیست .همچنین هیچ
سرریز نوسان انتقالی میان بازار سهام ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود ندارد و در بین
بازارهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز حرکت سرریز نوسان بسیار ضعیف است .سرانجام ،بازار
سهام کشورهای عرب شورای همکاری خلیج فارس دارای یکپارچگی معنی داری نیستند.
محنت فر( ،) 092۲در مطالعه ای تحت عنوان تأثیر شوک های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کالن ایران با بهره
گیری از یک مدل خود رگرسیونی  ،تأثیر قیمت نفت بر متغیرهای اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی ،حجم
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پول ،شاخص قیمت هاو مخارج دولت در ایران پرداختند .نتایج آنها نشان داد که شوک های نفتی تأثیر منفی بر
تولید ناخالص داخلی در ایران دارد و تأثیر شوک ها به مرور زمان افزایش می یابد.
در پژوهش شهنازی و آفرینش فر( ،)092۲با عنوان بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر ارزش افزوده
بخشهای مختلف اقتصادی در ایران ،به بررسی همزمانی تاثیر نوسانات قیمت نفت و بیماری هلندی در اقتصاد
ایران ،اثر قیمت نفت بر سه بخش صنعت و معدن ،کشاورزی و خدمات طی سالهای  09۲2-0921در چارچوب
مدل  ARDLپرداختند .آنان با استفاده از مدلهای  GARCHنوسانات قیمت نفت را محاسبه و سپس اثرات کوتاه
مدت و بلند مدت آن را بر بخش های مختلف مذکور ارزیابی نمودند و نتایج مطالعه آنان نشان داد نوسانات
قیمت نفت در کوتاه مدت بر بخش کشاورزی و صنعت اثر منفی و بر بخش خدمات اثر مثبت دارد.
در مطالعه ای دیگر ،فطرس و هوشیدری( ،)092۲به بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت خام بر نوسانات
بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد  GARCHچند متغیره و دادههای ماهانه طی دوره زمانی - 2101
 2110پرداختند .براساس نتایج پژهش آنان ،رابطه منفی و معنی داری میان نوسانات بازدهی قیمت خام و
نوسانات بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد .سفید بخت و رنجبر ( )0921سرریز نوسانات بین
قیمت نفت ،نرخ ارز ،قیمت طال و بازار سهام تحت فواصل زمانی و شکست ساختاری با استفاده از مدل گارچ
( )BEKKو الگوریتم  ICSSرا مورد قرار داده اند .نتایج پژوهش آنها نشان می دهد در صورتی که از محاسبه ی
شکست ساختاری در معادالت صرف نظر شود  ،تغییرات نرخ ارز بر قیمت نفت تأثیری ندارد اما بر قیمت طال و
شاخص سهام اثر معنی داری دارد .از طرفی دیگر تغییرات قیمت طال می تواند بر شاخص سهام تأثیر گذار بوده و
تغییرات سهام نیز می تواند بر روی نرخ ارز تأثیر بگذارد .اما زمانی که از شکست ساختاری در معادالت استفاده
شود نتایج متفاوت خواهد بود.
رنجبر و همکاران( ،)0922در تحقیقی به مطالعه حجم معامالت ،نوسانات و بازده سهام در بورس اوراق بهادار
تهران و روابط آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره مدل ( )GARCH,ARCHو مدل های
اتورگسیو ( )VARبر روی داده های مربوط به سال های0921تا  0929پرداخته اند .نتایج تحقیق آنها نشان می
دهد که نوسانات نرخ سود بانکی ،ثبات قوانین ،نوسانات بازدهی ،حجم معامالت بورس ،نرخ تورم ،نرخ ارز رسمی و
بازارآزاد و سرمایه گذاری در کل اقتصاد ،بیشترین تأثیر را در جذب سرمایه گذاری بخش مالی اقتصاد داشته است .
از طرف دیگر در بلندمدت از یک رابطه خطی که در آن تأثیر متغیرهای تغییر نرخ سود بانکی ،نرخ ارز بازار آزاد و
نوسانات بازدهی بورس منفی بوده و تأثیر دارایی های جایگزین ،نرخ ارز بازار رسمی ،شاخص ثبات قوانین ،حجم
معامالت و موجودی سرمایه مثبت می باشد.
لو و شنگ کوان ( ،)2102با استفاده از مدل  MHAR-DCCبه بررسی سرریز نوسانات پرتکرار بازده سهام و
قیمت نفت در بازارهای سهام بین المللی پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که زمانی که سر ریز شاخص
بازار افزایش می یابدو به باالترین حد می رسد مرتبط به زمانی است که نوسانات بازار باالست.
لی و همکاران( ،)2102در پژوهشی به بررسی رابطه بین شوک های قیمت نفت و ریسک کشوری با استفاده
از رهیافت  SVARبر روی کشورهای صنعتی( )G-7طی ژانویه  022۱تا دسامبر  210۱پرداختند .نتایج مطالعه
044
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بیانگر آن است که ریسک کشوری به طور قابل توجهی تحت تاثیر نوسانات شوک های قیمت نفت می باشد .که
بر این اساس ،یک شوک مثبت پیش بینی نشده قیمت نفت باعث کاهش شاخص ریسک کشوری در کشورهای
گروه  Yمی شود.
هاستد و همکاران( ،)2101تأثیر ثبات توسعه پایدار را در  2کشور فرانسه ،آلمان ،استرالیا ،کانادا ،ژاپن،
آمریکا ،انگلستان ،سوئیس و هنگ کنگ و ریسک کشوری را روی محیط زیست ،اجتماع و عملکرد حکومت
بررسی نمودندکه برای این منظور با استفاده از داده های  ۱۲2 EGSشرکت در کشورهای مذکور را بررسی و به
طور خالصه بیان نمودند که هر نوع پایداری حکومت تأثیر مثبتی بر روی عملکرد  EGSدارد.
منسی و همکاران ( ،)2109با بررسی ارتباط بازدهی ها و انتقال نوسان ها بین شاخص  S&P ۲11و شاخص
قیمت کاالها )انرژی ،خوارکی ،طال و نوشیدنی) نشان دادند که بین سرریز نوسان و بازده ی سرایت معنادار ی
وجود دارد ؛ همچنین شوک ها و نوسان های گذشتة  S&P ۲11تأثیری قوی بر بازارهای نفت و طال دارد.
چوانگ و همکاران ( )2102با بررسی ارتباط هم زمان و علّی بین حجم معامالت و بازده سهام در بین ده
کشور آسیایی (هنگ کنگ ،ژاپن ،کره ،سنگاپور ،تایوان ،چین ،اندونزی ،مالزی ،فیلیپین ،تایوان) به وجود ارتباط
هم زمان بین بازده سهام و حجم معامالت و همچنین ارتباط علّی بازده سهام و حجم معامالت معنادار در بین
همه ی کشورها دست یافتند .همچنین ،علّیت دو طرفه مثبت بین بازده سهام و حجم معامالت در تایوان و چین
و علّیت دو طرفه مثبت بین حجم معامالت و نوسانات بازده در ژاپن ،کره ،سنگاپور ،و تایوان به اثبات رسید.
ضمن اینکه ،آنها به وجود ارتباط همزما ن مثبتی بین حجم معامالت و نوسانات بازده در هنگکنگ ،سنگاپور،
چین ،اندونزی و تایلند پی بردند.
سو جی تی و کومار ( ) 2100ارتباط میان قیمت نفت ،طال ،نرخ ارز و بازدهی سهام را بررسی و نشان دادند
قیمت طال متأثر از قیمت نفت ،نرخ ارز و بازار سهام نیست ،در حالیکه عکس آن صادق است .ایوینگ و مالیک
( )2109از مدل های تک متغیره و دو متغیره  GARCHبرای بررسی بی ثباتی شکست های ساختاری در قیمت
های آتی نفت و طال استفاده نموده اند .نتایج پژوهش آنها نشان داد انتقال تالطم بین بازدهی طال و نفت به
صورت معنا داری وجود دارد.
اوینگ و مالیک ( ) 2109مدل نا همسانی واریانس شرطی تعمیم یافته ی دو متغیره را استفاده نمودند تا
نوسانات قیمت در بازارهای آتی طال و نفت را با لحاظ شکست های ساختاری بررسی نمایند .آن ها نشان دادند
که انتقال مستقیم نوسانات بین عایدی های طال و نفت هنگام در نظر گرفتن شکست های ساختاری در واریانس
است.
ترامن و همکاران( ،)2100موریتاال و همکاران ( )2102و شارما و خننا ( )2102به طور مشترک به این
نتیجه رسیدند که رابطة بلندمدت معنی داری بین شاخص های بازار سرمایه و قیمت نفت وجود دارد .ولی کانگ
و همکاران ( )2112و سهگال و کاپور( )2102این ادعا را که شوک های قیمت نفت اثر معنی داری بر بازده های
سهام واقعی دارد را رد می کند .اگر چه مطالعات مختلفی در زمینه سرریز نوسانات بین بازارها بویژه بازارهای
سهام انجام شده است ولی بررسی پیشینه ها نشان می دهد که در این زمینه در کشور ما و بویژه در کشورهای
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عضو  OPECخأل مطالعاتی وجود دارد .ضمن اینکه محدود پژوهش هایی که بطور خاص بر برخی از کشورهای
عضو اپک هم تأکید داشته اند ،صرفا به رابطه و یکپارچگی بین این بازارها پرداخته و سرریز نوسانات را مطالعه
ننموده اند .از طرفی دیگر توجه به دو متغیر مهم مورد نظر در این پژوهش یعنی چرخه تجاری و شکست
ساختاری تمایز قابل توجهی را با پژوهشهای دیگر ایجاد نموده است .زیرا در این پژوهش سعی بر این است که
سرریز نوسانات بین بازارهای مالی در کشورهای مورد مطالعه را با در نظر داشتن چرخه تجاری که در دهه اخیر
شاهد تغییرات آن بوده ایم و همچنین شکست ساختاری ناشی از عوامل اقتصادی بررسی گردد.
از طرفی دیگر ،در تحلیل سری های زمانی در اقتصاد کالن ،یکی از مباحثی که از اهمیت خاصی برخوردار
می باشد ,موضوع شکست ساختاری است .در بسیاری از سری های زمانی تغییرات ساختاری می تواند به دالیل
متعددی از قبیل تغییرات سیاسی ،بحران های مالی و اقتصادی ،تغییر رژیم حکومتی و حتی تغییر در چارچوب و
ترتیبات نهادی سازمانی باشد .نکته حائز اهمیت در این است که اگر در روند داده ای سری زمانی چنین تحوالت
ساختاری مشاهده شود و در تخمین های اقتصادی و مالی مورد استفاده قرار نگیرد ،موجب می شود تا نتایج به
طور اشتباه به سمت نتیجه غلط عدم رد فرض مانایی داده ها تورش داده شود (پرون .)0222 ،0222،بر این
اساس این نتیجه گیری که سری های زمانی تحت بررسی ،دارای روند تصادفی هستند نادرست است .این نتایج
نشان دهنده این موضوع است که هر گونه شوک یا تکانه ای از طرف عرضه و تقاضا و یا به خاطر تغییرات
سیاسی در بلندمدت بر روی متغیرها اثر خواهد گذاشت .بنابراین نکته بسیار مهم ،در نظر گرفتن شکست های
ساختاری بالقوه در داده ها و انجام مطمئن تر آزمون مانایی می باشد(صمدی و پهلوانی  .)0922شکست
ساختاری باعث می شو د که نتایج رگرسیون از اعتبار الزم برخوردار نباشد و قابلیت پیش بینی صحیح را از دست
بدهد .آزمون های متعددی برای یافتن شکست ساختاری از قبیل آزمون زیوت و اندریوز ،آزمون دیکی فولر،
آزمون فیلیپس پرون ،آزمون المسداین و پایل ،لگوهای  IOو  AOوجود دارد .اما در این پژوهش شکست
ساختاری را هم با استفاده از آزمون دیکی فولر و آزمون فیلیپس پرون و هم از طریق الگوریتم  ICSSمورد
مطالعه قرار داده ایم و در ادامه به توضیح آن می پردازیم.
شکست ساختاری به عنوان مفهومی مهم در حوزه ی مطالعات مالی و اقتصادی ،نظر پژوهشگران و
تحلیلگران زیادی را به خود جلب نموده است .با توجه به اهمیت شکست ساختاری در محاسبات اقتصادی،
مدلسازی آن نیز اهمیت زیادی دارد .اهمیت زیاد ایجاد شکست ساختاری و همچنین تشخیص صحیح تعداد آن
در واریانس سری های زمانی مالی ،در متغیرها و بازار های مالی مختلف به قدری زیاد است که روش های
متعددی برای این منظور ارائه شده است .یک روش رایج برای تشخیص نقاط شکست در واریانس ،الگوریتم
مربعات تجمعی تکرار شونده یا الگوریتم  ICSSاست که در سال  022۱توسط اینکالن و تیائو مطرح شده است.
این الگوریتم در واریانس به دنبال کشف تغییرات معناداری است که بر اثر شکست ساختاری در نوسانات سری
های زمانی به جود آمده است .الگوریتم  ICSSبه دو صورت متعارف (اینکالن و تیائو )022۱ ،و اصالح شده
(سانسو و همکاران )211۱ ،ارائه شده است ،که در واقع  ICSSاصالح شده ،برخی از مشکالتی را که در الگوریتم
 ICSSمتعارف وجود داشت را اصالح کرده است .در الگوریتم مجموع مربعات تجمعی تکرار شونده ،فرض می
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شود که سری های مالی مورد بررسی در یک دوره زمانی ،دارای واریانس غیر شرطی پایا می باشند ،تا زمانی که
بر اثر وقوع یک اتفاق جدید اقتصادی ،سیاسی یا مالی ناگهانی که هم به صورت غیر منتظره اتفاق می افتد و هم
میزان تکانه ی آن شدید است بر سیستم وارد می شود و باعث می شود تا واریانس سری زمانی یک شکست
ساختاری را تجربه کند .در واقع میزان این انحراف واریانس بعد از وقوع رویدادها نسبت به گذشته در حدی باال
می رود که باعث پدید آمدن شکست ساختاری شود و سپس واریانس غیر شرطی در سطح جدید مجدداً به
مانایی می رسد تا شاید با تکانه ی شدید بعدی ،درگیر شکست بعدی شود و این فرآیند در طول زمان بارها
تکرار می شود .اما فرق  ICSSمتعارف با  ICSSاصالح شده در این است که  ICSSمتعارف فرض می کند که
سری مورد مطالعه دارای  Tمشاهده است ،که به صورت نرمال یکنواخت و مستقل توزیع شده است (آراگوو
فرناندز .) 2112،و اغلب برای زمانی است که واریانس همسان شرطی وجود داشته باشد .پژوهش حاضر متفاوت از
پژوهشهای ذکر شده از نظر روش و متغیرهای مورد مطالعه ،با قلمرو زمانی و مکانی خاص به بررسی اثر قیمت
نفت اپک بر بازار مالی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می پردازد.
 -3فرضیه های پژوهش
بر اساس مبانی نظری پژوهش و اهداف آن ،فرضیه های مورد نظر به شرح زیر است.
 )0در بازارهای کشورهای مورد مطالعه شکست ساختاری وجود دارد.
 )2با وجود شکست ساختاری در بازارها ،سر ریز نوسانات از قیمت نفت به شاخص هر یک از بازارهای مورد
مطالعه وجود دارد.
 )9بین قیمت نفت و شاخص بازار سهام هر یک از کشورهای مورد مطالعه رابطه ی علی-معلولی وجود دارد.
 -4روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظرتوجه به زمان گذشتهنگر ،از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به نوع ،پس رویدادی (با
استفاده از اطالعات گذشته) میباشد .همچنین روش این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است .برای تهیه
اطالعات مربوط به مبانی نظری پژوهش و بخش عمده ای از داده های مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده
شده است .داده های پژوهش از پایگاههای داده ای معتبر مانند پایگاه داده ای بورس اوراق بهادار تهران،
پژوهشکده پولی و بانکی ،پایگاه داده ای سازمان اپک و آرشیو اطالعات هر یک از بازارهای مورد مطالعه گردآوری
گردید .قلمرو مکانی این پژوهش شامل بورس اوراق بهادار تهران و بازار مالی کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس و همچنین قیمت نفت اپک است .همچنین قلمرو زمانی شامل یک دوره  2ساله از ژانویه سال
 2102تا ژوئن  2102به صورت ماهیانه می باشد .به منظور آزمون فرضیه های پژوهش ابتدا با استفاده از آزمون
های دیکی فولر و فیلیپس پرو ن مانایی داده ها مورد بررسی قرار می گیرد ،سپس به وسیله ی الگوریتم ICSS
نقاط شکست ساختاری مشخص خواهد شد و پس از آن با استفاده از آزمون  GARCHدو متغیره اثر سر ریز
نوسانات ،یکبار بدون وجود شکست ساختاری و بار دیگر با وجود شکست ساختاری مورد بررسی قرار خواهد
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گرفت .در ادامه بوسیله ی آزمون های  VARو علیت گرنجر رابطه ی علیت میان متغیر ها مورد بررسی قرار می
گیرد .دلیل استفاده از مدل  GARCHاین است که این مدل توانایی این را دارد که تغییر پذیری هم زمان دو
متغیر را مدل سازی نماید و اثری که ممکن است این دو متغیر بر یک دیگر بگذارند را مشخص نماید .همچنین
استفاده از مدل  VARبرای مشخص کردن واکنش هایی است که امکان دارد هر متغیر در برابر شوک هایی که با
تغییر انحراف معیار پیش می آید از خود نشان دهد (رنجبر و سفید بخت.)0921 ،
 -5مدل پژوهش
در این پژوهش اثر سر ریز تالطم و نوسانات هر یک از متغیر ها یک بار بدون توجه به شکست ساختاری و بار
دیگر با دخالت شکست ساختاری در محاسبات ،با استفاده از مدل اقتصاد سنجی  GHARCHچند متغیره
محاسبه می گردد .همچنین سر ریز نوسانات با استفاده از آزمون علیت گرنجر و مدل اتو رگرسیو برداری )(VAR
نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت .همچنین مشخص می کنیم که چگونه می توانیم شکست ساختاری را در
واریانس تعیین کنیم که در ادامه به تعریف هر یک از مدل های ارائه شده پرداخته می شود .ما در این پژوهش
سعی داریم اثر شوک ها و سرریز نوسانات ناشی از قیمت نفت اپک بر شاخص کل بورس اوراق بهادار هر یک از
کشورهای مورد مطالعه را با استفاده از مدل  GARCHدو متغیره و همجنین مدل  VARبررسی کرده و شکست
ساختاری را در دوره ی زمانی مورد بررسی با استفاده از الگوریتم  ICSSنشان داده و با استفاده از آزمون علیت
گرن جر رابطه علیت میان متغیرها در این بازارها را تبیین نمائیم .مدل  GARCHدو متغیره استفاده شده در این
پژوهش  ۲ BEKKمی باشد .در سال  0220بابا ،انگل ،کرونر و کرافت ،روشی دیگر از مدل های گارچ چند متغیری
را به عنوان  BEKKقطری معرفی کردند  .این مدل در ادامه ی الگوی  M-GARCHارائه شده است .ویژگی مهم
این روش عمومی بودن آن می باشد .از دیگر مشخصه های این روش این است که واریانس کوواریانس شرطی
این سری زمانی بر روی یکدیگر تأثیر گذاشته و از طرفی دیگر نسبت به سایر روش ها پارامتر های کمتری
تخمین زده می شود (کشاورزیان .)0922 ،این روش به ما اجازه می دهد که اثر شوک ها و نوسانات یک سری
را بر روی نوسانات سری دیگر بررسی کنیم .این اثر میتواند متقارن و یا غیر متقارن باشد (سفید بخت و رنجبر،
.)0921
تصریح  BEKKبه صورت زیر است:
́

́

́

́

برای مورد دو متغیری ما C ،ماتریس مثلثی  2×2با سه پارامتر و  ،Bماتریس مربع  2×2پارامتر است که سطوح
موجود واریانس های شرطی را به واریانس های شرطی قبلی مرتبط می کند ،A .ماتریس  2×2پارامتر است که
می سنجد چگونه واریانس های شرطی به خطاهای مربع قبلی مربوط و همبسته می شوند .برای مورد  2متغیری
ما تعداد کلی پارامترهای برآورد شده  09می باشد .توسعه واریانس شرطی برای هر معادله در مدل GHARCH
دو متغیری ( )1,1به شکل زیر می باشد:
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این معادالت نشان می دهند که چگونه شوک ها و تالطم در دو سری در طی زمان منتقل می شوند .ما از برآورد
شبه ماکسیمم با خطاهای استاندارد گسترده که با روش ارائه شده توسط بولرسلو و وودرینگ  )0222( 1محاسبه
می شوند ،استفاده می نماییم.
 GHARCHچند متغیره
امروزه ،باتوجه به گسترش سیستم های اطالعاتی و افزایش روزافزون ارتباط بازارهای مالی با یکدیگر ،ثابت
شده که تالطم قیمت داراییها به یکدیگر و به سایر بازارهای مالی منتقل میشود .این مطلب باعث ایجاد
وابستگی دارایی ها و بازارهای مالی مختلف به یکدیگر شده است .این موضوع پیشبینی در بازارهای مالی را
پیچیدهتر نموده است .لذا ،به طور کلی در سالهای اخیر مدلهای  M-GARCHبه منظور مدلسازی دینامیک
بازدهها توسعه بسیاری پیدا کردهاند .ب رای بررسی انتقال تکانه ها و سر ریز نوسانات و شوک ها میان بازار های
مختلف باید از مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته ی چند متغیره  M-GARCHاستفاده نمود (شهرازی
 .)0929استفاده از مدل های سری زمانی چندمتغیره دو حسن مهم دارد .اوال در شناسایی ارتباط بین سریها
بسیار موثر است ،ثانیا دقت پیشبینی را افزایش خواهد داد .برای برآورد سرایت تالطم بین دو یا چند سری
زمانی برآوردن از طریق مدلهای چندمتغیره  GARCHباید ،واریانسها و کوواریانسهای سریها به طور
همزمان برآورد شوند .با استفاده از روش حداکثر درستنمایی می توان پارامترهای مدل ناهمسانی واریانس شرطی
تعمیم یافته ی چند متغیره را برآورد نمود .لگاریتم تابع درستنمایی به صورت زیر بیان میشود:
) (

)́(

|) (

∑

|

) (

∑

به صورتی که Tتعداد مشاهدات و بردار پارامترهایی است که باید برآورد شوند .جهت برآورد پارامترها به روش
حداکثر درست نمایی از الگوریتمی که توسط برنت و همکاران( )022۱مطرح شده استفاده میشود.
معادالت زیر بترتیب بیانگر معادالت میانگین و واریانس شرطی الگوی ) M-GARCH(p,qمیباشد:
)

(

∑
)

(
∑

∑

فرض مدل های ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته ی متعارف این است که هیچ شکستی در ساختار
نوسانات وجود ندارد اما این یکی از نواقص این مدل است .در صورتی که نوسانات سری های زمانی تحت تأثیر
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تغییرات ناگهانی هستند و در نتیجه شکست های ساختاری در نوسانات دور از احتمال نیست و نادیده گرفتن
آنها ممکن است به نتایج کاذب راجع به چگونگی انتقال اطالعات و سر ریز نوسانات میان بازارهای مالی منتهی
شود(شهرازی  .)0929المورکس و الستراپس ( 2 )0221مستند ساختند که مدل های  GARCHاستاندار مقاومت
تالطم را در هنگام نادیده گرفتن شکست ساختاری بیش ازحد طبیعی برآورد می کنند و این اختالفات باید در
مدل  GARCHبرای بدست آوردن پارامترهای دقیق ترکیب شوند (ایوینگ و مالیک .)210۲،بنابراین پس از به
دست آوردن شکست ساختاری واریانس جدید را در مدل  BEKKدو متغیری وارد کرده و مقادیر جدید را بدست
آوریم .برای  GARCHدو متغیری با استناد به مدل ایوینگ و مالیک ( )210۲مجموعه ی متغیرهای دو متغیری
را به صورت زیر در معادله  BEKKوارد می کنیم:
́ ́ ∑
́

́

́

́

ماتریس قطری مربع 2 2پارامترها ،بردار ردیف 0 2متغیرهای مجازی و nتعداد شکست های ساختاری
شناسایی شده است (ایوینگ و مالیک .)210۲ ،بدین صورت زمانی که شکست ساختاری در مدل لحاظ می شود
مقادیر واقعی بدست می آید.
آزمون علیت گرنجر
علیت یکی از مسائل اساسی در بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی است .تعیین جهت علیت برای
متغیرهایی مورد استفاده قرار می گیرد که مبانی نظری صریحی در مورد آنها وجود ندارد .یکی از مثال های
معروف در اقتصاد که مورد مجادله می باشد ،مربوط به رابطه ی بین رشد تولید ناخالص ملی ( )Yو رشد پول
( ) Xاست .سوال این است که آیا رشد پول موجب رشد تولید ناخالص ملی می شود یا اینکه ابتدا تولید ناخالص
ملی افزایش می یابد و سپس موجب افزایش نیاز به پول می گردد و به دنبال آن بانک مرکزی حجم پول را
افزایش می دهد؟ این مثال واضحی برای این مفهوم است.
روش مرسوم برای بررسی علیت ،معروف به آزمون علیت گرنجر است که در این روش معادالت زیر مورد بررسی
قرار می گیرند(سوری :)092۱،
∑

∑

∑

∑

بر اساس معادالت فوق می توان بدین صورت بحث نمود که:
∑ بوده و از نظر آماری معنی دار باشند ،آنگاه علیت یک طرفه است که طبق آنX ،
∑ و
الف) اگر
علت Yاست.
∑ باشد ،آنگاه علیت یک طرفه است که طبق ان Y ،علت  Xاست.
∑ و
ب) اگر
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ج) اگر
د) اگر

∑و
∑ و

∑ باشد ،آنگاه علیت دو طرفه است.
∑ باشد ،آنگاه این دو متغیر مستقل اند و رابطه ای با هم ندارند (سوری.)092۱،

مدل اتو رگرسیو برداری VAR

مدل اتورگرسیو برداری یک مدل آماری است که وابستگی خطی میان چند سری زمانی را بیان میکند .مدل
اتورگرسیو برداری تعمیم مدل اتورگرسیو برای مدلسازی وابستگی میان بیش از یک سری زمانی است .در مدل
اتورگرسیو برداری ،آینده ی یک سریزمانی با استفاده از گذشته ی خود و دیگر سریها در چندین تاخیر زمانی
تخمین زده میشود VAR .به این صورت تعریف می شود (سوری:)092۱ ،
∑

 -6یافتههای پژوهش
در این پژوهش اطالعات با استفاده از داده های ماهانه از ابتدای سال 2102 /10تا سال 2102/11گردآوری و
بررسی شده است .این اطالعات شامل قیمت جهانی هر بشکه نفت با نماد ( ،)Oil-priceشاخص بورس اوراق بهادار
تهران ( ،)TSEشاخص بورس سهام ابوظبی ( ،)ADXشاخص بورس دبی ( ،)DFMشاخص بورس عربستان
سعودی ( ،)SSMشاخص بورس سهام بحرین ( ،)BSEشاخص بورس سهام قطر ( ،)DSMشاخص بورس کویت
( )KSEو شاخص بازار سهام عمان ( ،)MSMمی باشد .قیمت نفت از قیمت های بازار جهانی نفت و اطالعات
شاخص های بورس اوراق بهادار هر کشور به طور مستقیم از آرشیو و پایگاه اطالعاتی بورس اوراق بهادارآن کشور
استخراج گردیده است.
آمار توصیفی
آماره های توصیفی مربوط به متغیرهایی که در این پژوهش استفاده می شود به صورت خالصه در نگاره ( )0نشان
داده می شود .در این نگاره مقادیر میانگین ،میانه ،حداکثر ،حداقل ،انحراف معیار داده ها ،کشیدگی ،چولگی و
آماره و احتمال جارک برا به ترتیب نشان داده شده اند .همانگونه که در نگاره  1مشاهده می شود ،انحراف معیار
مشخص شده برای متغیر ها حاکی از این است که در این بازارها نوسانات زیاد بوده است .به دلیل اینکه میزان
چولگی از  0.05بیشتر است ،بنابراین متغیر ها دارای توزیع های دم پهن هستند و کشیدگی آنها نیز از حد نرمال
کوتاه تر است .همچنین آماره های آزمون جارکو برا نرمال بودن متغیرهای تحقیق را در سطح  95درصد رد می
نماید ،زیرا مقدار  p-valueکمتر از  0.05می باشد.
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نگاره  ) 1آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
انحراف

چولگی

كشیدگی

متغیر /شاخص

نماد

میانگین

میانه

حداكثر

حداقل

2۱,992

1,0122

0,92۲2

قیمت نفت اوپک

Oil-Price

21,221

19,20۲

011,۲21

91,921

2009۱,2 10019,2 0۲۲110,0 21۲۲2,2 21121,9

2,12۱0

1,2222

۱202,2

۱910,2

۲129,۱

212۲,2

۲21,20

-1,2201

9,۲122

شاخص کل سهام تهران

TSE

شاخص سهام ابوظبی

ADX

0۲01,1

2220,2

21۱,2

۲1۱,22

1,۱۲22

0,2222

شاخص سهام دبی

DFM

019۲,1

2222,1

۲221,1

۲99,۲1

-1,۱029

9,21۱۱

شاخص سهام سعودی

SSM

1220,۱

2112,2

019,22
112,2

1,9210
-1,0۲20

0,2122
0,22۲0

شاخص سهام بحرین
شاخص سهام قطر

BSE
DSM

0۲99,0
22۲2,2

0۲11,1
22۲2,1

092۱,2 0۲21,۲
2922,12 2222,10

2,0202

2,۱21۱

۲,9۲02

92,1۱

شاخص سهام کویت

KSE

۱222,9

۱222,0

۲000,9

۱292,1

22,۱۱2۱

شاخص سهام عمان

MSM

۱122,2

۱11۱,9

۱۲2۲,2

9222

12,219

معیار

منبع :یافته های پژوهش

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود میانگین قیمت نفت طی دوره ی مورد مطالعه  21,22دالر بوده
است که تقریبا یکی از باالترین روند قیمتی را تجربه کرده است .قیمت نفت در طی این دوره به بیش از 011
دالر افزایش یافته و کمترین قیمت را در مرز  91دالر تجریه کرده است .لذا می توان به این نتیجه رسید که در
دوره مورد بررسی شاهد تغییرات و تالطم محسوس در قیمت آن بوده ایم .همچنین نتایج بررسی شاخص بازارها
طی قلمرو زمانی مورد بررسی نشان می دهد که بازار مالی دبی با رشد  %222بیشترین میزان تغییرات و بورس
اوراق بهادار کویت با حدود  % 9,۲کمترین میزان تغییرات را داشته است .بورس اوراق بهادار تهران نیز تغییرات
قابل مالحظه ای را تجربه کرده است به نحوی که شاخص آن در کمترین مقدار  21۲۲2و بیشترین مقدار
 0۲۲110واحد بوده است .یعنی طی این مدت بیش از  0۲9درصد تغییرات داشته است .و همانطور که مشاهده
می شود در بین شاخص های سهام کشور های عضو اوپک بیشترین میزان انحراف مربوط به بورس تهران و
کمترین انحراف معیار مربوط به شاخص بورس کویت می باشد .از سوی دیگر در بین شاخص های سهام تنها
شاخصی که دارای چولگی است عمان می باشد که بیشترین میزان چولگی را نیز دارد و پس از آن بیشترین
چولگی به ترتیب مر بوط به شاخص بورس ویت و شاخص بورس تهران می باشد.
بررسی مانایی داده ها
در داده های سری زمانی ،پرداختن به اینکه داده ها ایستا (مانا) باشند ،ضروری است .لذا قبل از تخمین و
برآورد مدل های پژوهش می بایست مانایی داده ها بررسی شود .در این پژوهش برای بررسی ایستایی یا مانایی
سری زمانی از آزمون ریشه واحد دیکی فولر و فیلیپس پرون استفاده شده است که نتایج آن در نگاره  2و  9نشان
داده شده است.
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نگاره  -2نتایج آزمون ریشه واحد دیكی فولر
عرض از مبدأ با روند
احتمال

مقادیر بحرانی
10%

5%

1%

عرض از مبدأ بدون روند
آماره t

احتمال

مقادیر بحرانی
10%

5%

1%

آماره t

وضعیت

1.0000

-2.903 -2.587

-3.527

2.9604

0.0472

-2.587

-2.517

-3.923

-2.9236

سطح

0.0000

-3.474 -3.164

-4.092

-7.720

0.0001

-2.587

-2.900

-3.519

-10.157

0مرتبه تفاضل

متغیرها

شاخص بورس
تهران

0.0783

-3.469 -3.161

-4.081

-3.274

0.0416

-2.587

-2.899

-3.517

-2.9767

سطح

0.0000

-3.470 -3.161

-4.083

-10.016

0.0000

-2.587

-2.900

-3.519

-10.011

0مرتبه تفاضل

شاخص بورس
ابوظبی

0.0920

-2.900 -2.587

-3.520

-2.627

1.0000

-2.587

-2.899

-3.5178

9.9406

0.0000

-3.470 -3.161

-4.083

-8.477

0.0001

-2.587

-2.901

-3.521

-10.316

سطح
0مرتبه تفاضل

شاخص بورس
دبی

0.9617

-3.470 -3.161

-4.083

-0.789

0.8302

-2.587

-2.900

-3.519

-0.738

سطح

0.0001

-3.470 -3.161

-4.083

-13.446

0.0001

-2.587

-2.900

-3.519

-13.223

0مرتبه تفاضل

شاخص بورس
سعودی

0.7131

-2.900 -2.587

-3.519

-1.097

0.8219

-2.587

-2.900

-3.519

-0.7690

سطح

0.0000

-2.900 -2.587

-3.520

-6.096

0.6421

-3.161

-3.470

-4.083

-1.9053

0مرتبه تفاضل

شاخص بورس
بحرین

0.0008

-2.900 -2.587

-3.521

-4.356

0.5467

-2.581

-2.901

-3.521

-1.4631

0.0022

-3.471 -3.162

-4.089

-4.585

0.9984

-3.162

-3.471

-4.086

0.3194

سطح
0مرتبه تفاضل

شاخص بورس
قطر

0.9923

-2.904 -2.589

-3.528

0.7412

0.9999

-2.589

-2.904

-3.528

2.1547

سطح

1.0000

-4.0966 -3.476 -3.165

1.5262

1.0000

-2.589

-2.904

-3.528

3.9863

0مرتبه تفاضل

شاخص بورس
کویت

0.9995

-2.903 -2.589

-3.527

1.809

0.9995

-2.587

-2.903

-3.527

1.6360

سطح

1.0000

-3.475 -3.165

-4.094

2.815

1.0000

-2.589

-2.904

-3.528

2.960

0مرتبه تفاضل

0.7735

-3.470 -3.161

-4.083

-1.6258

0.4475

-2.587

-2.900

-3.5190

-1.6593

0.0000

-6.0121 -4.0833 -3.470 -3.161

0.0000

-2.587

-2.900

-3.519

-5.971

سطح
0مرتبه تفاضل

شاخص بورس
عمان
قیمت نفت اوپک

نگاره فوق نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته را نشان می دهد که براساس آن نتایج آزمون به دو صورت عرض
از مبدأ با روند و عرض از مبدأ بدون روند بررسی شده است .نتایج آزمون نشان می دهد در هر دو صورت p-
 valueدر آزمون سطح دارای مقادیر بیش از  1/1۲است بنابراین فرضیه صفر مبنی بر مانایی داده ها رد می شود،
اما با یک مرتبه تفاضل مقدار  p-valueتغییر یافته و مانایی برقرار می شود.
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نگاره  )3نتایج آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون
عرض از مبدأ با روند
احتمال

مقادیر بحرانی
10%

5%

1%

عرض از مبدأ بدون روند
آماره t

احتمال

مقادیر بحرانی
10%

5%

1%

آماره t

وضعیت

متغیرها

0.9708

-2.5953 -1.9450 -1.6140

1.5720

0.9970

-2.5871

-2.8996

-3.5178

1.0771

0.0000

-2.5957 -1.9451 -1.6139

-8.6222

0.0000

-2.5874

-2.9001

-3.5190

-8.7637

سطح
شاخص کل
0مرتبه تفاضل بورس تهران

0.0000

-2.5957 -1.9451 -1.6139

-9.9055

0.0472

-2.587

-2.899

-3.517

-2.923

0.0000

-2.5961 -1.9451 -1.6139

-68.818

0.0001

-2.587

-2.900

-3.519

-10.157

سطح
شاخص کل
0مرتبه تفاضل بورس ابوظبی

0.9998

-4.0816 -3.4692 -3.1615

0.8693

1.0000

-2.5871

-2.8996

-3.5178

9.9406

0.0000

-4.0833 -3.4700 -3.1619

-8.4776

0.0005

-2.5874

-2.9001

-3.5190

-4.4931

0.8780

-4.0816 -3.4692 -3.1615

-1.3104

0.6070

-2.5871

-2.8996

-3.5178

-1.3401

0.0001

-4.0833 -3.4700 -3.1619

-14.471

0.0001

-2.5874

-2.9001

-3.5190

-13.334

سطح
شاخص بورس
سعودی
0مرتبه تفاضل

-4.0833 -3.4700 -3.16192 0.6221

-1.9434

0.7442

-2.5871

-2.8996

-3.5178

-1.0154

0.0000

-4.0850 -3.4708 -3.1624

-6.0017

0.0000

-2.5876

-2.9006

-3.5203

-6.0969

سطح
شاخص بورس
بحرین
0مرتبه تفاضل

0.9965

-2.5953 -1.9450 -1.6140

-0.0713

0.7530

-2.5871

-2.8996

-3.5178

-0.9904

0.4848

-2.5961 -1.9451 -1.6139

-0.5281

0.6558

-2.5874

-2.9001

-3.5190

0.5490

سطح
شاخص بورس
قطر
0مرتبه تفاضل

1.0000

-2.5957 -1.9451 -1.6139

8.3241

1.0000

-2.5871

-2.8996

-3.5178

4.3500

0.0058

-2.5961 -1.9451 -1.6139

-2.7911

0.0476

-2.5876

-2.9006

-3.5203

-2.9211

سطح
شاخص بورس
کویت
0مرتبه تفاضل

1.0000

-4.0833 -3.4700 -3.1619

5.9185

1.0000

-2.5871

-2.8996

-3.5178

3.7615

0.9783

-4.0850 -3.4708 -3.1624

-0.5613

0.9215

-2.5876

-2.9006

-3.5203

-0.2836

سطح
شاخص بورس
عمان
0مرتبه تفاضل

0.9632

-4.0816 -3.4692 -3.1615

-0.7733

0.0000

-2.5874

-2.9001

-3.5190

-5.8145

سطح

0.0000

-4.0833 -3.4700 -3.1619

-5.7927

0.0001

-2.5876

-2.9006

-3.5203

-27.037

0مرتبه تفاضل

سطح
شاخص کل
0مرتبه تفاضل بورس دبی

آزمون فیلیپس برون نیز ماننده آزمون دیکی فولر نتایج مشابهی را ایجاد کرده است .همانگونه که در جدول فوق
مشاهده می گردد داده ها به دو صورت عرض از مبدأ با روند و عرض از مبدأ بدون روند بررسی شده است .نتایج
آزمون فیلیپس پرون نیز نشان داده که سطح معنی داری اکثر متغیرها در آزمون سطح دارای مقادیر بیش از
 1/1۲بوده بنابر این فرضیه صفر مبنی بر مانایی رد می شود ولی با یک مرتبه تفاضل اغلب داده ها مانا شده اند.
نتایج آزمون شكست ساختاری با استفاده از الگوریتمICSS

برای اینکه بتوانیم اثر شکست ساختاری را بر روی نوسانات مورد بررسی قرار دهیم ،ابتدا می بایست وجود
شکست ساختاری بررسی گردد .به همین منظور در این پژوهش از الگوریتم متعارف اصالح شده ی مجموع
مربعات تجمعی تکراری ( )ICSSاستفاده شده است .در جدول زیر تعداد شکست های ساختاری و همچنین
مقاطع زمانی شکست ساختاری در نوسانات بر اساس الگوریتم ( ) ICSSبرای سری های زمانی ای که در این
054

سال يازدهم /شماره چهلويکم /بهار 5045

قیمت نفت
اوپک
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پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند مشخص شده است .این الگوریتم تأکید بر این دارد که در واریانس سری
های زمانی مذکور شکست ساختاری رخ داده است .نتایج مربوط به این آزمون در نگاره شماره ( )۱نشان داده
شده است.
نگاره  )4تعداد و موقعیت های شكست ساختاری در واریانس سری زمانی
Time structural
breaks
2014/07
2015/12
2014/11
2016/01
2014/07
2017/02
2018/05
2014/07
2015/01
2016/02
2014/07
2015/04
2016/03
2017/12

Number of structural breaks

Variable

2

DSM

2

ADX

2

BSE

1

MSM

3

OILPRICE

3

SSM

1

TSE

نتایج آزمون الگوریتم  ICSSدر جدول فوق نشان داده که در هر یک از بازارهای مورد مطالعه و قیمت نفت شاهد
شکست ساختاری بوده ایم .بیشترین تعداد شکست ساختاری مربوط به قیمت نفت و بورس اوراق بهادار عربستان
سعودی و کمترین تعداد شکست ساختاری در بورس اوراق بهادار عمان و بورس اوراق بهادار تهران مشاهده
گردیده است .همچنین بیشترین تعداد شکست ساختاری از نظر زمانی در جوالی  210۱مشاهده شده است که
در بازارهای قطر ،ابوظبی ،بحرین ،عربستان سعودی و قیمت نفت اپک رخ داده است.
نتایج مربوط به اثر سرریز قیمت نفت به بازارهای مورد مطالعه با استفاده از مدل

BEKK ،GARCH

قطری
با توجه به وجود شکست ساختاری در بازار هر یک از کشورهای مورد مطالعه و به منظور بررسی اثر سرریز
تغییرات قیمت نفت بر نوسانات این بازارها از مدل  GARCH-BEKKاستفاده شده است .نتایج بدست آمده از
خروجی  BEKKدو متغیره برای هر یک از بازارها به صورت زیر می باشد:
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نگاره  ) 5اثر نوسانات قیمت نفت اوپک بر شاخص كل بازارهای مورد مطالعه با استفاده از مدل  BEKKقطری
P-Value

آماره Z

ضریب

متغیرها

بازار

0.0632
0.0232

1.8578
2.2699

0.0017
1.0025

)C(3
)C(4

TSE

0.9553
0.3398
0.0000

0.0560
0.9546
4.1281

0.0098
0.0031
1.0172

)C(5
)C(3
)C(4

ADX

0.9391
0.1736

0.0763
1.3606

0.1089
0.0017

)C(5
)C(3

0.0000
0.0000
0.4994

4.2707
5.0537
0.6753

0.9137
0.5476
0.0007

)C(4
)C(5
)C(3

DFM

0.0000
0.4457
0.4141

4.3151
0.7626
0.8167

1.0342
0.3535
0.0002

)C(4
)C(5
)C(3

SSM

0.0000
1.0000

5.7067
5.1514

1.0527
3.5708

)C(4
)C(5

BSE

0.0461
0.0000
1.0000

1.9948
6.6130
1.25014

0.0032
1.0717
2.73008

)C(3
)C(4
)C(5

0.1853
0.0000

1.3247
4.8332

0.0028
1.0050

)C(3
)C(4

1. 0000

4.33018

2,22101

)C(5

0.1842

1.3279

0.0045

)C(3

0.0004
1.0000

3.5459
7.0019

0.9515
2.9210

)C(4
)C(5

DSM

KSE

MSM

نتایج مربوط به آزمون اثر تغییرات قیمت نفت بر نوسانات شاخص هر یک از بازارهای مورد مطالعه بوسیله ی
مدل گارچ  BEKKدر نگاره ی فوق نشان داده شده است .در این آزمون چنانچه مقدار سطح معنی داری برای
باشد می توان ادعا نمود که تغییرات
هر یک از متغیرها کمتر از  1,1۲و آماره ی آزمون خارج از مقادیر
قیمت نفت بر شاخص بازار مورد نظر اثر معنی داری دارد .مقادیر متناظر در سطر ) C (4مربوط به نتایج آزمون
اثر تغییرات قیمت نفت بر نوسانات هر یک از بازارها را نشان می دهد .همانگونه که مشاهده می شود سطح معنی
داری آزمون برای بورس اوراق بهادار تهران  0.0232و مقدار آماره آزمون  ،Z=2,2122سطح معنی داری آزمون
برای بورس اوراق بهادار ابوظبی  0.00و مقدار آماره آزمون  ،Z=۱,0220سطح معنی داری آزمون برای بورس
اوراق بهادار دبی  0.00و مقدار آماره آزمون  ، Z=۱,2212سطح معنی داری آزمون برای بورس اوراق بهادار
عربستان سعودی  0.00و مقدار آماره آزمون  ،Z=۱,90۲0سطح معنی داری آزمون برای بورس اوراق بهادار
بحرین  0.00و مقدار آماره آزمون  ، Z=۲,2112سطح معنی داری آزمون برای بورس اوراق بهادار قطر  0.00و
مقدار آماره آزمون  ،Z=1,1091سطح معنی داری آزمون برای بورس اوراق بهادار کویت  0.00و مقدار آماره
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آزمون  Z=۱,2992و در نهایت سطح معنی داری آزمون برای بورس اوراق بهادار عمان  0.00و مقدار آماره آزمون
 Z=9,۲۱۲2است لذا می توان ادعا کرد که تغییرات قیمت نفت بر نوسانات شاخص کل هر یک از بازارهای مورد
مطالعه اثر معنی داری دارد ولی در این بین بیشترین کمترین رابطه بین قیمت نفت و شاخص کل بورس اوراق
بهادار تهران است.
نتایج آزمون علیت گرنجر
به منظور آزمون رابطه علی بین قیمت نفت و شاخص کل بورس اوراق بهادار هر یک از کشورهای مورد مطالعه از
آزمون علیت گرنجر استفاده شده است .آزمون علیت گرنجر می تواند رابطه ی علی و دو طرفه ی دو متغیر را با
همدیگر نشان می دهد .هدف از اجرای این آزمون این است که آیا تغییرات قیمت نفت علت ایجاد نوسانات در
هر یک از بازارهای مورد مطالعه بوده است و بالعکس .نتایج این آزمون در نگاره ی شماره ( )1نشان داده شده
است.
نگاره  ) 6رابطه علیت متغیرهای بازارهای سهام كشورهای عضو اوپک و قیمت جهانی نفت
شاخص  /وقفه( )Lag

2

3

4

5

6

7

8

9

قیمت نفت→ شاخص کل تهران

1,02۲1 1,0۱2۲ 1,01۲۲ 1,0۱02 1,۲22 1,۲212 1,92۲۲ 1,2۱22

شاخص کل تهران → قیمت نفت

1,9292 1,021۲ 1,191۲ 1,۲221 1,91۲1 1,0۲۲۱ 1,2212 1,2۱۱9

قیمت نفت → شاخص بورس ابوظبی 1,0129 1,29۱1 1,1222 1,1122 1,1211 1,0122 1,0222 1,1۱22
شاخص بورس ابوظبی→ قیمت نفت 1,22۱0 1,0911 1,2022 1,221۱ 1,2۱۱9 1,2199 1,2202 1,9192
قیمت نفت → شاخص بورس دبی 1,22۲1 1,020۱ 1,۲292 1,۱222 1,2109 1,2221 1,2۲22 1,2221
شاخص بورس دبی → قیمت نفت 1,2229 1,209۲ 1,2۱12 1,9001 1,212۱ 1,022۲ 1,1129 1,1901
قیمت نفت→شاخص بورس سعودی 1,11۱۱ 1,1۲91 1,1102 1,2201 1,2022 1,9222 1,902۲ 1,2221
شاخص بورس سعودی→ قیمت نفت 1,11۱1 1,1191 1,29۱1 1,111۱ 1,1۲۲1 1,111۲ 1,1102 1,110۱
شاخص بورس بحرین → قیمت نفت 1,1102 1,1102 1,1191 1,1112 1,111۲ 1,1110 1,1110 1,111۱
قیمت نفت→شاخص بورس بحرین 1,2۲2۲ 1,2۱۲9 1,2021 1,2121 1,2909 1,221۲ 1,2۲11 1,222۱
1,22۲۲ 1,1۲
شاخص بورس قطر → قیمت نفت 9,1۲ 9,1۲ 1,111۲ 1,1110 1,12۲ 1,191۲
قیمت نفت→شاخص بورس قطر

1,1110 1,192۱ 1,۲120 1,۲922 1,220۱ 1,2192 1,22۱۱ 1,2221

قیمت نفت→شاخص بورس کویت 1,9222 1,9292 1,2212 1,1۲۱2 1,00۲2 1,0۲۱۱ 1,0229 1,0۱۲2
شاخص بورس کویت → قیمت نفت 1,2122 1,1112 1,19۱0 1,229۱ 1,2۱90 1,2212 1,121۲ 1,9221
قیمت نفت→شاخص بورس عمان 1,9200 1,1119 1,۱2۲۲ 1,22۲2 1,2212 1,0112 1,02۱1 1,2012
شاخص بورس عمان → قیمت نفت 1,2210 1,2912 1,2299 1,21۱0 1,222۲ 1,2199 1,101۲ 1,9220
مأخذ :یافته های پژوهش
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با توجه به نتایج ارائه شده در این جدول که حاصل خروجی آزمون علیت گرنجر است می توان ادعا نمود که
رابطه ی علیت بین قیمت نفت و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در مقاطع زمانی کوتاه مدت و بلند مدت
وجود ندارد یا به اصطالح قیمت نفت علت اصلی نوسانات شاخص کل بورس او راق بهادار تهران نیست و شاخص
کل بورس اوراق بهادار تهران نیز نمی تواند عامل تعیین کننده ای برای تغییرات قیمت نفت اپک باشد .همچنین
در مورد علیت بین قیمت نفت و شاخص بازار مالی دبی ،صرفا رابطه ی کوتاه مدت و یک طرفه از سمت قیمت
نفت به شاخص بازار وجود دارد .نتای ج نشان داد که رابطه ی علیت بین قیمت نفت و شاخص بورس اوراق بهادار
عربستان سعودی در تمامی وقفه ها از سمت قیمت نفت به سمت شاخص بازار معنی دار است .همچنین در
بلندمدت ارتباط علی از سمت شاخص بازار به قیمت نفت قابل مشاهده است .همچنین ،رابطه علی در تمامی
وقفه ها ا ز قیمت نفت به شاخص بورس بحرین وجود دارد ،اما این ارتباط از شاخص بازار به قیمت نفت مشاهده
نشد .قیمت نفت در وقفه های کوتاه مدت علت تغییر در شاخص بورس اوراق بهادار قطر بوده ولی عکس این
رابطه معنی دار نمی باشد .نهایتا در مورد کویت صرفا یک رابطه ی علی در وقفه های بلند مدت از سمت قیمت
نفت به بازار سهام وجود دارد ولی در مورد کشور عمان رابطه ی علی بین بازار سهام و قیمت نفت در وقفه های
مختلف زمانی مشاهده نگردید.
 -6بحث و نتیجه گیری
یکی از مسائل مهم و بحث برانگیز در حوزه ی اقتصاد کالن و بازار سرمایه ،رابطه ی بین متغیرهای اقتصادی و
عوامل بنیادی با تغییرات بازار سرمایه است .عوامل متعددی می توانند موجب ایجاد تغییرات و نوسانات در بازار
سرمایه شوند که به نظر می رسد یکی از مهمترین آنها قیمت انرژی بویژه نفت باشد .با توجه به اینکه کشورهای
عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایران اغلب اقتصاد متکی و مبتنی بر نفت دارند ،مطالعه ی روابط بین قیمت
نفت و شاخص های بازار سهام این کشورها اهمیت ویژه ای دارد .بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی
سرریز نوسانات بین قیمت نفت اپک و بازار سهام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایران با در نظر
گرفتن چرخه های تجاری و شکست ساختاری انجام شد .داده های مربوط به شاخص هر یک از بازارهای مورد
مطالعه و قیمت نفت اپک بصورت ماهیانه و از ابتدای سال  2102تا پایان نیمه اول سال  2102گردآوری و
تجزیه و تحلیل شد .نتایج حاصل از آزمون وجود شکست ساختاری در این بازارها نشان داد که بورس اوراق
بهادار قطر (دوحه)  0مرحله ،بورس اوراق بهادار ابوظبی  2مرحله ،بورس اوراق بهادار بحرین  2مرحله ،بورس
اوراق بهادار عمان  0مرحله ،قیمت نفت اپک  9مرحله ،بورس اوراق بهادار عربستان سعودی  9مرحله و بورس
اوراق بهادار تهران  0مرحله شکست ساختاری را تجربه کرده اند .در ادامه ی این بحث و به منظور آزمون اثر
سرریز نوسانات قیمت نفت بر شاخص های بازارهای مورد مطالعه از مدل گارچ  BEKKاستفاده شد و نتایج نشان
داد که سرریز نوسان ات از قیمت نفت به همه ی بازارهای مورد مطالعه مشاهده شده است که در این بین کمترین
میزان سرایت مربوط به بورس اوراق بهادار تهران می باشد .این نتیجه با بخشی از یافته های پژوهش سفید بخت
و رنجبر ( )092۲و سهگال و کاپور ( ) 2102در یک راستا بوده است .دلیل این موضوع را می توان به شرایط
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اقتصادی ایران ،درجه ی متفاوت وابستگی اقتصاد ایران به قمیت نفت نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه و
محدودیت های فروش نفت ایران دانست.
در ادامه و به منظور آزمون اثر علی-معلولی بین تغییرات قیمت نفت و شاخص کل هر یک از بازارهای مورد
مطالعه از آزمون علیت گرنجر استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد که رابطه ی علیت بین قیمت نفت و
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در مقاطع زمانی کوتاه مدت و بلند مدت وجود ندارد و تغییرات قیمت نفت
نمی تواند تنها علت تغییرات اساسی در شاخص بورس اوراق بهادار تهران باشد .دلیل این موضوع نیز احتماال
ناشی از کاهش درجه ی وابستگی اقتصاد ایران بویژه بودجه دولت به نفت طی سالهای اخیر و همچنین کاهش
درآمدهای صادراتی نفتی کشور دانست که تالطم های قیمت نفت بویژه نفت اپک نمی تواند در بازار سهام ایران
تاثیر قابل توجهی ایجاد کند ،ضمن اینکه طی این سالها به دلیل محدودیت های صادراتی و تحریم ها ،سهم
ایران از نفت اپک به شدت کاهش یافته است .همچنین بخش غیر نفتی بورس اوراق بهادار تهران نیز بخش
بزرگی را تشکیل می دهد که تکانه های نفتی تمام بازار را تحت تاثیر قرار نمی دهد.
از طرفی دیگر ،رابطه ی علی و کوتاه مدت بین قیمت نفت و شاخص کل بازار مالی دبی و بورس اوراق بهادار
دوحه ی قطر حاکی از این است که تغییرات قیمت نفت اپک به سرعت بر شاخص این بازارها تاثیر گذار است
ولی در میان مدت و بلندمدت اثر آن کاهش می یابد .همچنین یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که
قیمت نفت و تغییرات آن در تمامی وقفه های زمانی تعیین کننده و علت تغییر در شاخص کل بورس اوراق
بهادار عربستان سعودی و بحرین است .دلیل این نتیجه را می توان در وابستگی شدید بازار سهام این کشورها به
بازار جهانی نفت و قیمت نفت اپک دانست .زیرا بخش بزرگی از بازار سهام این کشورها به خصوص عربستان
سعودی را سهام شرکتهای نفتی و یا با وابستگی باال به فرآورده های نفتی تشکیل می دهد .اگر چه در بلندمدت
ارتباط علی از سمت شاخص بازار عربستان سعودی به قیمت نفت اپک قابل مشاهده است که می توان آنرا ناشی
از وزن تعیین کننده ی این کشو ر در بازار نفت اپک دانست .در نهایت نتایج نشان داد که رابطه ی علی بین
قیمت نفت و شاخص کل بورس اوراق بهادار عمان وجود ندارد و قیمت نفت نمی تواند تنها عامل تعیین کننده
ی تغییرات شاخص کل این بازار باشد که این نتیجه نیز به دلیل ساختار خاص مالی و اقتصادی کشور مورد
مطالعه است.
فهرست منابع
 پهلوانی ،مصیب و صمدی ،علی حسین (" .)0922همجمعی و شکست ساختاری در اقتصاد" ،دانشگاه
سیستان و بلوچستان ،نشر نور علم.
 حیدری حسن ،رفاح کهریز آرش ،طالبی فرزانه (" ،)0922بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص
ریسک کشوری در کشورهای عضو اوپک در رژیم های مختلف اقتصادی" .فصلنامه مطالعات اقتصاد
انرژی029- 22: )۲2( 0۱،
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رنجبر ،محمد حسین؛ فالح شمس ،میرفیض و رضازاده ،روح اله (" .)0922بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر
شاخص قیمت سهام و میزان سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدلهای  GARCHو
 ")VARفصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری ،دوره هفتم ،شماره  ،22صفحات .012-22
رهنمای رودپشتی ،فریدون و قندهاری ،شراره (" ،)092۱برآورد ارزش در معرض خطر مبتنی بر محدودیت بر
ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی فعال در بورس اوراق بهادار تهران" ،مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق
بهادار ،شماره  ،2۱پاییز 092۱
سفیدبخت ،الهه و رنجبر ،محمدحسین ( " .)0921مطالعه سرریز نوسانات بین قیمت نفت ،نرخ ارز ،قیمت
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