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چكيده
ریسک و مخاطرات در بستر اقتصادی یک کشور می توانند بر شاخص های اقتصادی کشور تاثیر داشته
باشند و دلیلی بر رشد و یا افول شاخص داشته باشند .ریسک می تواند به عنوان عامل بر هم زننده تعادل تبیین
شود و و وضعیت را تغیر دهد .در اقتصاد های نوپا یکی از دغدغه ها اقتصادانان کنترل ریسک های موجود برای
کاهش هزینه ها و افزایش رشد شاخص های اقتصادی می باشند .در این پژوهش به بررسی تاثیر ریسک های
مالی ،اقتصادی ،بین الملل و سیاسی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار می پردازد که ضمن بررسی وجود یا عدم
وجود تاثیر به بررسی جهت تاثیر می پردازد برای این منظور از مدل  ARDLبرای دیتاهای فصلی از سال 8811
تا  8831استفاده شده است .نتایج در کوتاه مدت و بلندمت بدین صورت شده است که ریسم مالی تاثیر منفی
بر شاخص دارد و و ریسک اقتصادی و بین الملل تاثیر مثبت در کوتاه داشته اند و در بلندمدت ریسک مالی
منفی و ریسک اقتصادی نیز منفی می گردد ولی ریسک بین الملل تاثیر مثبت خود را می گذارد.
واژههای كليدی :ریسک مالی ،ریسک اقتصادی ،ریسک بین الملل ،ریسک سیاسی.
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 -1مقدمه
مطالعات اولیه بیشتر به اهمیت بخش بانکی در توسعه اقتصادی معطوف بوده است .با این حال ،در طول سه دهه
گذشته نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه ،این وضعیت با تسریع جریان
سرمایه در بازار جهانی و رونق سرمایه گذاری در بورس سهام تغیریافته است .یکی از عواملی که در جهت
دستیابی به رشد اقتصادی نقش اساسی ایفا میکند توسعه مالی هر کشور است .لذا کشورهایی که از بازار سهام
توسعه یافته تری برخوردارند اقتصاد آنها توانایی و تجربه رشدهای باال تر اقتصادی را داشته و در مسیر رشد
اقتصادی سریع تری قرار دارند .رشد توجه به بازارهای سرمایه در سرتاسر دنیا در طول دو دهه اخیر و یکپارچگی
روز افزون آنها این ضرورت را برای دولت ها ایجاد کرده تا توسعه بازارهای سهام داخلی را در اولویت کارهای
خود قرار دهند.
ارتباط بین نظام های مالی و تولیدی هر کشور از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود.
کشورهایی که الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی دارند اغلب از پیشرفت
اقتصادی و در نتیجه رفاه اجتماعی باالتری بر خوردارند .تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های
اقتصادی از طریق بازارهای مالی انجام می گیرد .که بورس اوراق بهادار قسمت اصلی از این بازار است.
بنابراین به دلیل اهمیت بازارها در فرایند خلق ثروت و در نهایت رفاه برای آحاد یک اجتماع توجه به عوامل
کارایی این بازارها و فراهم آوردن زمینه مشارکت آحاد یک جامعه در آن می تواند دارای اهمیت حیاتی باشد
بورس اوراق بهادار ،بازار متشکل و رسمی سرمایه است که نقش موثری در بسیج امکانات مالی و سرمایه ای ،به
منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت دارد .سطح توسعه بازارهای مالی به ویژه بازار سهام و
تاثیر آن بر تامین مالی شرکت ها تاثیر شگرفی بر رشد اقتصادی به جای می گذارد .عوامل تعیین کننده اصلی
توسعه مالی شامل منشا شرکتی ،حقوقی  ،نهادها ،سیاست های اقتصادی و عوامل سیاسی است .بنابراین و با
توجه به اهمیت بازارهای مالی شناسایی عوامل موثر بر توسعه بازارهای مالی از زاویههای مختلف مورد بحث قرار
گیرد و بخصوص توجه به بازارهای مالی هم از منظر عوامل داخلی شرکتی و عوامل کالن اقتصادی میتواند بسیار
حائز اهمیت باشد .لذا این پژوهش در نظر دارد به بررسی عوامل موثر بر رشد شاخص سهام از سال  8811تا
 8831با توجه به ریسک های مالی ،اقتصادی ،سیاسی و بین الملل خارجی با روش  ARDLبپردازد .که در ادامه
به بیان نظری در این باره پرداخته و در قسمت دوم به پیشینه پژوهش و در ادامه به روش تحقیق و برآورد مدل
و نتیجه گیری پرداخته می شود.
 -2مبانی نظری
کیندلربرگ و رابرت آیلبر در تحقیق شناخته شده شان به نام جنونها ،ترسها و سقوطها :تاریخچه ای از
بحران های مالی ،که به قرن هفدهم برمی گردد ،نشان می دهند که در  83سال گذشته ،سیستم های بانکی
ملی بیشتری نسبت به سایر دوره های زمانی مشابه ،سقوط داشته اند و دامنه تغییرات قیمت ارز بسیار بیشتر از
دوره های قبلی بوده است .عالوه بر این ،آن ها استدالل می کنند که این بحرانها همه به هم وابسته هستند که
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به وسیله آزادسازی جریان ها ی مالی بین المللی ایجاد و مقدار فزاینده ای پول در جهان را در که جستجوی
بازده بیشتر وجود داشته ،را شامل می شوند - :بحران بدهی بازارهای نوظهور در دهه  8313با استفاده از بازیافت
دالرهای نفتی اوپک در دههی  8393توسط بانک های تجاری بین المللی ساخته شد .عدم پرداخت بدهی در
امریکای التین ،آفریقا ،شرق اروپا و آسیا پس از آنکه ایاالت متحده نرخ های بهره را در سال  8393افزایش داد
همچنین منجر به بحران پس انداز و وام ایاالت متحده شد) ،به وجود آمد - .جریان سرمایه پس از آن به ژاپن
منتقل شد که در نیمه دوم دهه  8313باعث ایجاد حباب در ارزش سهام و اموال ژاپن شد - .انفجار حباب ژاپنی
در اوایل دهه ی  8333منجر به خروج پول از ژاپن و به سمت دیگر نقاط آسیا شده و باعث ایجاد یک حباب
اعتباری آسیایی شد که به دلیل سیاست پولی ایاالت متحده از سال  833۱تشدید شده بود و بحران بدهی را از
مکزیک به آسیا منتقل کرد - .با فروپاشی بازار آسیا در سال  ،8339پول به سوی آمریکا (پشتیبانی از حباب
امریکا دات کام) ،شرق اروپا و روسیه هدایت شد(تاکسوز)8831،
هنوز در اواسط گذار اقتصادی خود ،روسیه آماده ی جذب جریان سرمایه نبود و در سال  8331دچار
ورشکستگی شد پس از آن آرژانتین در سال  ۱338دچار ورشکستگی شد .در پایان این موج سرمایه گذاری،
ترکیه و برزیل بحران ارز و بانکی را متحمل شدند و برای غلبه این جریانات سرمایه ای نیاز به حمایت صندوق
بین المللی پول داشتند .از سال  ۱338به بعد ،بازارهای بزرگ نوظهور دورهای بدون بحران های مالی داشته اند.
در عین حال ،بزرگترین حباب اعتباری در ایاالت متحده و منطقه یورو در حال ایجاد بود .این حباب در سال
 ۱331با بحران نسبتهای تاریخی به پایان رسید ،زمانی که مشکالت در بازار دارایی ایاالت متحده منجر به
فروپاشی چندین موسسه مالی بزرگ در ایاالت متحده و انگلستان شد - .پس از بحران  ۱331در دنیای توسعه
یافته ،جریان سرمایه به کاالها و بازارهای نوظهور منتقل شد .اکنون شاهد آغاز تغییر این روند
هستیم(تاکسوز)8831،
به طور خالصه ،در عصر دوم جهانی شدن ،پیشرفتهای مالی قابل توجهی در ماهیت و شکل بحران های مالی
نقش دارن د ،شامل رشد دارایی های مالی جهانی نسبت به تولید ناخالص داخلی ،افزایش همبستگی جهانی
بازارهای مالی تغییر نقش بانک های مرکزی و تعداد روزافزون کشورهای مستقل تاثیر ارزهای شناور؛ رشد
سرمایه گذاری مشتریان؛ و به وجود آمدن سریع ابزارهای مالی جدید و اغلب مبهم .همچنین ،رشد حسابداری
زیرخط ترازنامه ای و ضریب اتکای باالی موسسات مالی به بحران مالی جهانی سال  ۱331مرتبط بود
براساس ادبیات تحقیق یکی از مهم ترین علت عدم رشد و کارایی بازارها باال بودن مخاطرات تولید و مبادله
و در نتیجه باال بودن هزینه مبادله  8است .ریسکهای موجود در اجتماع و بخشهای مختلف اجتماعی در
نهایت به بازارها سرایت میکند و این ریسک ها هزینه تصمیات را افزایش ،انگیزه مشارکت در بازار ،تولید و
مبادله را کاهش می دهد و در این حالت از دل بازارها به جای کارآمدی و ثروت ،ناکارآمدی و بی عدالتی رشد
خواهد کرد(نورث .)۱332 ،یکی از این بازارها که به شدت تحت تاثیر این ریسکها و افزایش هزینه مبادله ناشی
از آن است بازار سهام است.

سال يازدهم /شماره چهلويکم /بهار 1001

303

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

نوسانات نرخ ارز ،سلب مالکیت ،و نقص قرار دادها ،از جمله عواملی هستند که ریسک(هزینه) شدیدی را بر
سرمایه گذاران و شرکتها تحمیل میکنند و در نتیجه انگیزه آنان را برای سرمایهگذاری کاهش میدهد .ثبات
سیاسی ،اقتصادی مالی و نبود تضادها و تنش ها ،جز عوامل مهم و تعیین کننده در جذب سرمایه گذاری و
کاراتر کردن بازار سهام محسوب میشوند .به طور کلی سرمایهگذاران در کشورهای دارای بی ثبات سیاسی
سرمایه گذاری نم ی کنند که احتمال سرنگونی آن وجود دارد یا از درجه باالی تنشهای سیاسی و اخالقی رنج
می برد .یک محیط سیاسی با ثبات ،ریسک تغییرات ناگهانی قوانین و فسخ و ابطال قراردادها را کاهش می دهد.
در یک کشور پر تنش بی ثبات ،افراد در مورد سرمایه شان نگران هستند( .فعالجو و صادقپور.)8832 ،
پیش تر اعتقاد براین بود که بازده سهام تنها تابعی از ریسک سیستماتیک است و سرمایه گذار در قبل
تحمل ریسک سیستماتیک بیشتر بازده بیشتر دریافت میکند و ریسک غیر سیستماتیک یک ریسک اضافه است
که تحمل آن هیچ گونه صرفی برای سرمایه گذر ندارد .اما در تئوریهای جدید سرمایه گذاری ( تئوری قیمت
گذاری آربیتراژ راس  ،)8391(۱چن و همکاران  ) 8311(8این ادعا اثبات شده است که ریسک غیر سیستماتیک
بر بازده سرمایه گذار و بورس تاثیر بسزایی دارد و مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای  CAPMو شارپ را
به چالش کشیده است( شاه آبادی و همکاران.)883۱ ،
این ادعا که متغیرهای اقتصادی مانند تورم ،نقدنگی ،نرخ ارز و  ....مجرک و موثر بر قیمت سهام هستند به
عنوان تئوری مورد پذیرش واقع شده است .در سالهای گذشته ،مطالعاتی از جمله کوون و شین ,)8333( ۱
کرستیانن و همکاران  ,)۱38۱(2انگل ،سون  )۱388(1و بکیروس و همکاران  )۱389(9تاثیر نیروهای اقتصادی
بر بازدهی سهام را به شکل تجربی نشان داده اند .مبنای این پژوهشهای تجربی بر این تئوری استوار است که
قیمت سهام منعکس کننده ارزش فعلی جریان های نقدی آینده آن سهم است .و به همین دلیل ،هم به جریان
های نقدی آینده و هم به نرخ بازده مورد انتظار نیاز است .از این رو متغیرهای اقتصادی هم بر جریان های نقدی
آینده و هم بر نرخ بازده های مورد انتظار اثرگذار هستند .بنابراین میتوانند بر قیمتهای سهام اثر گذار
باشند(چادوری )۱331 ،1
تورم یکی از متغیرهای کالن اقتصادی است که می تواند بر ریسک غیر سیستماتیک تأثیرگذار باشد .تورم
آثار مستقیمی بر استراتژی بهینه سازی بنگاههای اقتصادی دارد .وقتی از سمت درآمدهای تراز مالی شرکت،
تورم مورد بررسی قرار میگیرد .این متغیر نه تنها عنصر نامطلوب نیست ،که برای تولید شرکت میتواند مطلوب
نیز باشد .اما وقتی از سمت هزینهها بدان نگاه میشود این متغیر میتواند بر ساختار هزینههای شرکت تاثیر
نامطلوب بگذارد و بنگاه ها را هر روز در معرض قراردادهای خرید مواد اولیه و دستمزد جدید قرار دهد و این امر
باعث کاهش سودآوری شرکت میشود و در نتیجه کاهش ارزش سهام میشود .همچنین نرخهای باالی تورم با
ایجاد عدم اطمینان و اصطکاک بازارهای مالی در تخصیص منابع سیستم مالی را ناکارآمد میکند .بنابراین با
افزایش تورم بهای تمام شده تولید نیز افزایش مییابد و بنگاهها تمایل کمتری به پذیرش ریسک نشان دهند.
(راعی و سعیدی .)8819،بنابراین ریسکی بودن تورم بستگی به برآیند این دو نیرو دارد و برآیند این دو نیرو نیز
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به ساختار هزینهها و تولید بنگاه ،ساختار صنعتی که در آن رقابت میکنند و قوانین باالدستی در زمینه تغییرات
قیمتی دارد.
ریسک نرخ ارز متغیر دیگری است که بر بازده سهام تاثیر گذار است .تغییرات این متغیر نیز بر ارزش پول
ملی تأثیرگذار است و باعث کاهش ارزش پول ملی میشود .سرمایه گذاران در مواجهه با این ریسک نیاز دارند
هزینهها و درآمدهایشان را برای اینکه تحمل ریسک منطقی به نظر برسد جبران کنند .تغییر در نرخ ارز می -
تواند دو اثر متفاوت بر قیمت سهام داشته باشد .از یک سو ،افزایش نرخ ارز (از بعد تقاضا) منجر به افزایش درآمد
شرکت های صادرکننده کاال و در نتیجه قیمت سهام آنها شده و از سوی دیگر (از بعد عرضه) منجر به کاهش
سود شرکتهای واردکننده نهادههای واسطهای و کاهش قیمت سهام آنها میگردد.
همچنین خریداران سهام عالوه بر سود سهام به تغییرات ارزش ذاتی شرکت نیز توجه میکنند .صنایعی که
ایجاد و راه اندازی آنها مستلزم تهیه ماشینآالت از خارج کشور میباشد در اثر تغییر نرخ ارز ،ارزش ذاتی آن
تحت تأثیر قرار میگیرد .درصورتیکه شرکتی ماشین آالت مورد نیاز خود را با قیمتهای پایین نرخ ارز وارد کرده
باشد با افزایش نرخ ارز ،ارزش ذاتی شرکت مربوطه نیز افزایش خواهد یافت به عالوه ،اگر نرخ ارز در طول زمان
کاهش یابد نتیجه معکوس برای این شرکتها بر جای خواهد گذاشت (فعالجو و صادقپور.)8832 ،
متغیر دیگری که می تواند بر بازده سهام تاثیر گذار باشد .نقدینگی است .دیدگاه مکاتب مختلف درخصوص
چگونگی اثرگذاری تغییر در حجم پول بر متغیرهای حقیقی اقتصادی و همچنین قیمت کاالها و داراییها
متفاوت است .اما همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که تغییر در حجم پول در بلندمدت منجر به تغییر قیمت
کاالها و داراییها از جمله قیمت سهام میشود .به طور کلی مکانیزم اثرگذاری به این ترتیب است که هرگونه
افزایش عرضه پول ازطریق کاهش نرخ بهره باعث افزایش تقاضای داراییهای مالی از جمله سهام و در نتیجه
افزایش قیمت آنها میشود(شاه آبادی و همکاران .)883۱ ،نکته مهمتر که در این رابطه باید مورد اشاره قرار
گیرد رابطه نقدینگی و تورم است به عبارتی با تبدیل نقدینگی به تورم در عمل رابطه بین این دو متغیر ،همان
رابطه تورم و بازده سهام است.
بنابراین سیاستهای کالن اقتصادی مناسب ،عالوه بر افزایش نرخهای رشد ،میتواند کسری تجاری و
بودجههای کوچک ،تورم و نرخ های بهره پایین را در پی داشته و هزینه مبادالت و ریسکهای سرمایهگذاری را
کاهش دهد و عامل بهبود فضای کسب و کار و تولید شود.
موردی دیگری که می توان به آن اشاره کرد و تاثیر آن در بازار میتواند بر بازده سهام و به طبع آن تغییرات
شاخص تاثیر داشته باشد و عامل نااطمینانی و ریسک در بازار را افزایش دهد پارادایم موجود در حوزه مالی
رفتاری می باشد.
بنابراین فضای اقتصادی توسط ریسک های متنوع اقتصادی ،مالی ،سیاسی و بین المللی محاصره شده است
که این ریسک ها به دلیل طبیعت ریسک گریزی سرمایه ،می تواند انگیزه سرمایه گذاران برای مشارکت در
بازارهای مالی کاهش دهد .همچنین بی ثباتی مولفههای اقتصادی ,سیاسی یا مالی منجر به حباب بازار سهام و و
فروپاشی بازار سهام شود .لذا ،درک چگونگی تاثیر گذاری فضای اقتصادی ،سیاسی و مالی بر ریسک سرمایه -
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گذاری در بازار اوراق بهادار ضروری است .در حالی که اهمیت عوامل اقتصادی بر بازده بازار سهام یا نوسانات
بازار سهام دارای اهمیت است.اما نکته مهم تر ،نه تاثیر ریسک بر بازار سهام ،بلکه تعیین این موضوع است که
کدام نوع از ریسک ها بیشترین تاثیر را بر بازار سهام دارد و این میتواند هم برای سیاستگذاران و هم برای
سرمایه گذار بسیار مورد توجه باشد.
 -1-2پيشينه تحقيق
داس و همکاران  )۱383( 3در پژوهشی تحت عنوان " آیا بازارهای سهام در حال ظهور به سیاست های
اقتصادی بین المللی ،ریسک ژئوپلیتیک و استرس مالی واکنش نشان می دهند؟"به بررسی اثرات سیاست های
اقتصادی بین المللی (ایاالت متحده) ،خطر ژئوپلیتیکی و فشار مالی را به طور یکسان در بازارهای سهام در حال
ظهورمی پردازند ۱۱ .بازار در حال ظهور را در نظر گرفته تا پذیرش این بازارهای را به شوک های اقتصاد کالن
مختلف ایاالت متحده بسنجند  .از داده های ماهانه ای که از ژانویه  8339تا مه  ۱381استفاده کرده و از آزمون
غیر عادی  -در کینلس به عنوان رویکرد روش شناختی استفاده شده است .نتایج این مطالعه نشان داده که-8
تأثیر این شوک ها در بازار از نظر علیت و شدت ناهمگن است -۱ .تأثیر  EPUدر مقایسه با دو شاخص دیگر
شوک مانند  GPRو  FSبسیار عمیق و قابل توجه است -8نسبت علیت در معنی بیشتر و نه قویتر از علیت در
اختالف است .در نهایت(D) ،پیش بینیGPR ، EPUو  FSدر دم فوقانی محدود است .نویسندگان معتقد هستند
که این یافته ها در ارتباط با سرمایه گذاران در  EMها به منظور تنوع بخش بندی بین المللی و توسعه استراتژی
های سرمایه گذاری در شرایط اقتصادی آشفته است.
درویس ()۱381در پژوهشی تحت عنوان"ناثیر ریسک داخلی و مخاطرات خارجی بر بازارهای سهام نوظهور"
به بررسی تأثیر عوامل داخلی – ریسک اقتصادی  ،مالی و سیاسی – و عوامل خارجی – ریسک سیاست های
اقتصادی جهانی – بر شاخص بازار سهام در تایوان پرداخت .برای رسیدن به هدف از انجام این مطالعه ،ARDL ،
 DOLSو آزمون های سوئیچینگ مارکف به کار گرفته شده است .داده های سه ماهه 8339-۱382مورد استفاده
قرار می گیرد  ،یافته ها نشان می دهد که ترکیب عوامل خطر داخلی و خارجی اثر بلندمدت بر شاخص بازار
سهام دارد .عالوه بر این  ،کاهش ریسک اقتصادی  ،سیاسی و مالی با افزایش شاخص بازار سهام در تایوان همراه
است.
چانگ و همکاران ( )۱382در مطالعه ای به بررسی وجود رابطه میان نااطمینانی سیاسی و قیمت سهام در
هفت کشور عضو  OECDبا استفاده از آزمون علیت پانل بوستراپ" با استفاده از داده های ماهیانه طی دوره
 ۱388 -۱338پرداخته اند .نتایج تجربی حاکی از این مدعاست که در کشورهای ایتالیا و اسپانیا رابطه دو طرفه
ای میان نااطمینانی سیاسی و قیمت سهام وجود دارد؛ اما در کشورهای انگلستان و ایاالت متحده آمریکا تنها
رابطه یک طرفه از نااطمینانی به قیمت سهام برقرار است .در کشورهای کانادا ،فرانسه و آلمان هم هیچ نوع رابطه
علیتی برقرار نمی باشد.
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پرادهان و همکاران ( )۱382در مطالعه خود به بررسی رابطه پویا میان رشد اقتصادی ،قیمت نفت ،عمق
بازار مالی و سایر متغیرهای کالن اقتصادی در کشورهای عضو  G-۱3طی دوره  ۱38۱ -8318به روش علیت
گرنجر خودرگرسیون برداری پرداخته اند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که ارتباط بلندمدت بسیار قوی میان
رشد اقتصادی ،قیمت نفت ،عمق بازار سهام ،نرخ ارز موثر واقعی ،نرخ تورم و نرخ بهره واقعی برقرار است و در
کوتاه مدت هم شبکه بسیار پیچیدهای میان متغیرها وجود دارد.
فرانکی و همکاران  )۱38۱( 83در پژوهشی تحت عنوان " ریسک سیاسی و بی ثباتی بازار سهام در کشورهای
خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)" تاثیر ریسک سیاسی (ناشی از قیام های مدنی در جهان عرب یعنی «بهار
عربی») بر بی ثباتی بازارهای عمده بازارهای منطقه منا بررسی شده است نتایج نشان می دهد که :اوال ،با تمایز
بین شاخص های بازار سهام متعارف و اسالمی ،می بینیم که این دو گروه سرمایه گذاری ناهمگن به آشفتگی
سیاسی اخیر هستند .به طور خاص ،ما مستقیما به افزایش نوسانات شاخص های اسالمی در طول دوره ناآرامی
های سیاسی اشاره می کنیم در حالی که قیام ها تاثیر اندکی یا غیر قابل مالحظه ای بر نوسانات بازار های
متعارف داشته اند .چنین تفاوت هایی با تحلیل بیشتر در یک مدل چند متغیره گارچ تایید شده است .دوم،
صرفنظر از تاثیر آن بر نوسانات ،شواهد کمی وجود دارد که نشان می دهد بازارهای منا پس از انقالب سیاسی به
بازارهای بین المللی تبدیل شده اند .سوم ،نتایج مشابهی برای شاخص های معیار مشخص نشده است که نشان
می دهد که تغییرات ناشی از تنش های سیاسی است .به طور کلی ،این نتایج مستحکم است تا مشخصات را
مدل سازی کند و مطابق با مفهوم عدم قطعیت سیاسی ناشی از نوسانات مالی باشد .به طور کلی ،یافته ها در
درک نقش عدم اطمینان سیاسی بر ثبات بازار سهام مهم هستند و اهمیت زیادی برای سرمایه گذاران و تنظیم
کننده های بازار دارند.
سولمن )۱388( 88در پژوهشی تحت عنوان " پویایی های نرخ ریسک سیاسی بر نوسانات بازار سهام" به
بررسی واکنش بازار سهام نسبت به تغییرات ریسک سیاسی که توسط راهنمای ریسک بین المللی کشوری کمی
شده است،با استفاده از داده های ماهانه  9۱بازار سهام توسعه یافته و در حال توسعه برای دوره  831۱تا ۱38۱
پرداخت.نتایج این مطالعه نشان داد همانطور که ریسک سیاسی افزایش می یابد بازدهی سهام کاهش پیدا می
کند و برعکس.اما این تاثیر به گونه ای است که با افزایش نوسانات ریسک سیاسی نوسانات اکثر بازارهای نوظهور
بیشتر از بازارهای توسعه یافته بوده است.
مطالعات داخلی
در مورد رسک های داخلی از جمله نوسانات نرخ ارز ،قیمت نفت ،تورم ،ریسک مالی بحث شده است برای مثال
اورانوس پریور و حسنی( )8839در مقاله ای با استفاده از مدل خودرگرسیو برداری و خودرگرسیون
ناهمسانی واریانس چند متغیره( )MGARCHرابطۀ بین بازار مسکن ،شاخص کلِّ بازار سهام و نرخ ارز واقعی مؤثر
در ایران را به صورت تجربی تحلیل می کنند .به این منظور ،از داد ه های ماهانۀ دورۀ فروردین  8818تا
اردیبهشت  8839استفاده شده است .براساس نتایج به دست آمده ،هیچ اثر معنی داری از بازدۀ سایر بازارها بر
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بازدۀ بازار مسکن وجود ندارد؛ اما اثرات منفی و معنی داری از بازدۀ بازار سهام بر بازدۀ بازار ارز وجود دارد،
همچنین ،اثرات معن یدار و منفی از بازدۀ بازار مسکن بر بازدۀ بازار ارز وجود دارد .عالوه بر این ،در پژوهش حاضر،
اثر نوسانات همزمان بین بازار مسکن ،بازار ارز و بازار سهام ،بررسی شده است .نتایج این بررسی ها نشان میدهند،
هریک از بازارها ،از یکدیگر مستقل نیستند و نوسانات در یک بازار ،عالوه بر اثرگذاری بر خود آن بازار ،بر دیگر
بازارها نیز تأثیر م یگذارد .ب هدلیل وجود درجه ای از نوسانات همزمان در بین این سه بازار ،سیاست گذاران می
توانند برای کاهش خطای تصمیمگیری ،در راستای سیاستگذاری دربارۀ یک بازار ،ابزارهای سیاستی در دیگر
بازارها را هم درنظر بگیرند .به عالوه ،سرمایه گذاران ،با تخصیص سرمایۀ خود بین این سه بازار ،قادر خواهند بود،
ریسک حاصل از سرمایه گذاری خویش را کاهش دهند.
مهدوی علیخان بیک زند( )8831در مقاله ای به بررسی تحلیل عوامل مؤثر و محرک بازار سرمایه در ایران در
دوره زمانی  883۱- 8893بر اساس داده های فصلی مری پردازد  .در این تحقیق متغیرها ،از شاخص قیمت بورس،
نقدینگی،توروم ،تولید ناخالص داخلی ،نرخ ارز ،درآمنهای مالیاتی و مخارج دولت تشکیل شده است .در راستای
بررسی رابطه بین متغیرها  ،از روش هم انباشتگی یوهانسون و روش خودرگرسیو برداری( )VARاستفاده شده
است .بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل نمدارهای کنش و واکنش ( )IRFواکنش بازدهی بورس به یک
واحد تکانه وارد شده ار ناحیه نقدینگی مثبت می باشد .تکانه تصادفی مخارج دولت بر بازدهی بورس در کوتاه
مدت  ،تاثیر انددکی دارد ،ولی پس از دوره دوم ،اثر مثبت این تکانه ها مشخص می شود ،به طوری که در بلند
مدت مخارج دولت ،اثر مثبت بر شاخص خواهد داشت اثر تکانه تصادفی مالیاتها بر شاخص قیمت سام منفی است .
اثر تکانه تصادفی مثبت در تولید ناخالص داخلی نیز مثبت است.
گوگردچیان و همکاران (  ) 883۱در پژوهشی به تحلیل مقایسه ای تاثیر ریسک سیاسی بر توسعه بازار
سهام برای دوره زمانی  8838-881۱پرداخته و با استفاده از مدل تعدیل یافته یارتی(،)۱331روش تحلیل
عاملی جهت ترکیب متغیرهای عمق و عرض بازار سهام و ایجاد شاخص های توسعه بازار سهام و تکنیک پانل
پویا مبتنی بر روش های گشتاورهای تعمیم یافته( ) GMMانجام گردیده است و نتایج به دست آمده نشان می
دهد ریسک سیاسی بر عمق و عرض بازار سهام کشورهای منتخب تاثیر معناداری دارد.همچنین نتایج نشان می
دهد که ریسک سیاسی در کشورهای توسعه یافته تاثیر بیشتری بر شاخص های توسعه بازار سهام در این
کشورها نسبت به کشورهای در حال توسعه دارد.
خداپرستی و همکاران ( )8838به بررسی عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در
عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  8833 -8812با استفاده از روش نمونه گیری
سرشماری از میان شرکت های واگذارشده دولتی مشمول اصل  ۱۱قانون اساسی و شرکت های غیردولتی
انتخاب شده اند .یافته های پژوهش نشان می دهد که متوسط بازده کو تاه مدت شرکت های واگذار شده دولتی
در این دوره  2,83درصد (تعدیل شده با بازده بازار) و برای شرکتهای خصوصی تنها  1درصد بوده است.
همچنین بازده بلندمدت عرضه های اولیه شرکتهای دولتی و غیردولتی در مقایسه با شاخص بازار ،به ترتیب
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 ٪-81.۱و  ٪- 8,21بود .در شرکتهای واگذارشده دولتی ،اندازه شرکت و در شرکتهای خصوصی ،اندازه و عمر
شرکت ،نسبت  P / Eو ارزش ریالی معامله مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر بازده کوتاه مدت بودند.
مهرآرا و همکاران ( )883۱در پژوهشی با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای؛  23شرکت برتر
بورس اوراق بهادار تهران را که بازه  8819تا  883۱انتخاب کرده و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی به این
نتیجه رسیده که میان ریسک سیستماتیک و بازده سهام آنها از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد .همچنین
بافته ها نشان می دهد که رابطه غیرخطی (درجه دوم بهتر از رابطه خطی قادر به بیان ارتباط میان ریسک و
بازده می باشد و این بدان معناست که هیچ ارتباط خطی میان ریسک سیستماتیک و بازده سهام در نمونه
انتخابی وجود ندارد.
شهر آبادی و بالسینی ( )8838به بررسی تأثیر قیمت نفت ،نرخ ارز و ریسک سیستماتیک بر بازده سهام
عادی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  8812تا  8813به روش توصیفی و
پیمایشی پرداخته اند .به طور کلی و با توجه به  R2محاسبه شده میان متغیرهای کالن اقتصادی ،ریسک
سیستماتیک و بازده سهام شرکتها رابطه ای ضعیف و معنی دار وجود دارد .یعنی تنها  3 / 9درصد از تغییرات
بازده سهام توسط قیمت نفت و  ٪۱۱از تغییرات بازده سهام توسط ریسک سیستماتیک تبیین می شود و سایر
عوامل نیز بر بازدهی سهام شرکت ها اثرگذار می باشند.
فتحی و کبیری پور ()8838در پژوهشی تحت عنوان"بررسی ابعاد مختلف ریسک سیاسی و تاثیرات آن بر
سرمایه گذاری خارجی" به ارزیابی تاثیرات ریسک سیاسی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی
پرداخته و ابعاد گوناگون آن را از زوایای مختلف مورد توجه قرار داده اند  .به واسطه رابطه تنگاتنگ ریسک
سیاسی با سرمایه گذاری ،و به دلیل گستردگی ابعاد و منابع آن ،مطالعات تنها به چهار منبع ریسک سیاسی
شامل ،سیاست ها،نظام مالیاتی  ،فساد و تنش های سیاسی محمدود شد.نتایج نشان داد از میان چهار منبع فوق
،به جز فساد که تاثیر چنان معنا داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارد سایر عوامل ،جریان های سرمایه
گذاری مستقیم خارجی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند.
فتحی و همکاران( )8813در پژوهشی به بررسی اثر متغیر های کالن اقتصادی بر توسعه بورس اوراق بهادار
تهران طی دوره زمانی  8891-8811پرداخته اند.بدین منظور درآمد ملی،نرخ سرمایه گذاری،سطح توسعه
موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کالن به عنوان متغیر های کالن اقتصادی و عمق و عرض به عنوان
شاخص در نظر گرفته شده اند.نتایج تخمین نشان می دهد که درآمد ملی و نرخ سرمایه گذاری بر عمق و عرض
بورس اوراق بهادار اثر مثبت و معناداری دارد.همچنین سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد
کالن به طور منفی و معناداری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر دارند.
پاشایی فام و امیدی پور ( )8811با استفاده از داده های فصلی سالهای  8813تا  8812به بررسی تأثیر نرخ
تورم بر بازده واقعی سهام پرداختند .نتایج آزمون همجمعی صورت گرفته توسط ایشان حاکی از وجود رابطه
بلندمدت میان نوسان قیمت نفت و نرخ ارز با نرخ رشد شاخص بازده نقدی است .همچنین رابطه بلندمدت میان
نرخ رشد شاخص بازده نقدی و در آمد نفتی و نرخ ا رز منفی و با نرخ تورم رابطه بلندمدت مثبت است .در ضمن،
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با بررسی ایشان ،معناداری ضریب نرخ رشد نقدینگی در سطح اطمینان نود درصد رد شد .از مجموع بررسیهای
باال می توان به این نتیجه رسید که با اهمیت بسیار باالی بررسی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر بازده بورس
در س ال های اخیر و با عنایت به دگرگونی های سریع اقتصاد کالن کشور ،انجام چنین پژوهشی از چشم
پژوهشگران داخلی مغفول مانده است .از طرفی تاکید بر شاخص ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی مالی و
سیاسی و همچنین ریسک بین الملل با شرایط کنونی بورس ،در هیچ کدام از بررسیهای داخلی گنجانده نشده
است.
 -3روش شناسی تحقيق
در این پژوهش برای جمع آوری مبانی نظری و ادبیات موضوع پژوهش از روش کتابخانهای استفاده شده است.
بدین منظور از طریق مطالعهی کتابها و نشریات مربوطه و مراجعه به سایتهای تخصصی ،اطالعات الزم
جمعآوریشده است .همچنین در ادامه و برای گردآوری داده های موردنیاز از روش اسناد کاوی استفاده میشود
و مراجعه به سایتهای مرجع آماراستفاده میشود.
در این پژوهش برای تجزیه تحلیل دادهها به مانند پژوهش کرکاللی( )۱381از مدل رگرسیونی شمماره()8
استفاده می شود پس از برآورد ضرایب مدل رگرسیونی اشاره شده ،مبنای قضاوت در مورد فرضیات ،معنی داری
ضرایب مدل رگرسیونی میباشد.
رابطه شماره(+ e )8

SMt = 𝛂0 + 𝛂1FRt+ 𝛂2PRt + 𝛂3 ERt + 𝛂4GRt+ 𝛂5INFt + 𝛂6 vEXt + 𝛂7Oilt

که در آن
 :SMtبازدهی شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
 :FRtریسک مالی می باشد و براساس شاخص ریسک مالی موسسه PRGو شاخص تنش مالی کمه دادههمای آن
بیشتر در دسترس است محاسبه شده است.
 :ERtنشان دهنده ریسک اقتصادی میباشد .و براساس شاخص ریسک مالی موسسه PRGو شاخص تنش ممالی
که دادههای آن بیشتر در دسترس است محاسبه شده است.
 :PRمجوعه عوامل سیاسی ،قانونی و نهادی یک کشور هستند که میزان ریسک فضای سیاسمی کشمور را نشمان
میدهد .اطالعات این شاخص بر مبنای شاخص  ICRGو دو شاخص ثبات سیاسی و خشونت و حاکمیت قمانون
بانک جهانی محاسبه شده است.
 :GRمخاطرات اقتصادی جهانی می باشد که بمرای ایمن متغیمر از شماخص مخماطرات اقتصمادی کمه از سمایت
Economic Policy Uncertaintyگرفته میشود .نمره این متغیر نیمز از صمفر تما  833اسمت و بمه طمور کلمی در
برگیرنده میانگین وزنی ریسکهای سیاسی و اقتصادی به طور ماهانه در  8۱8کشور جهان است کمه در نهایمت
در این شاخص ارائه شده است.
 :INFنرخ تورم داخلی است که اطالعات آن از بانک جهانی گرفته می شود.
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 :Vexتغیرات نرخ ارز که اطالعات آن از بانک جهانی گرفته می شود.
 : Oilنسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص ملی میباشد.
 -1-3محاسبه و اندازه گيری متغيرها
در ادامه جهت شفافیت نحوه دقیق محاسبه متغیرهای مختلف معرفی میشود.
در این پژوهش و با توجه به مطالعه استونا و همکاران( ،)۱381درگاهی و نیکجو( )8838و حیدری و
همکاران( ) 8831اقتصاد به دو بخش پولی و مالی تقسیم شده است و از هر بخش نیز شماری متغیر به عنوان
نماینده بخش پولی و مالی در نظر گرفته شده و در نهایت ریسک اقتصاد و مالی براساس آنها محاسبه شده است.
در این پژوهش در تفاوت با کار درگاهی و نیکجو( )8838و حیدری و همکاران( )8831برای اقتصاد ایران ،بی
ثباتی در بخش های ارزی و مالیه دولت نیز مورد توجه قرار گرفته است .نکتهای که در مورد اقتصاد ایران وجود
دارد و باید حتما مورد توجه قرار گیرد حضور گسترده دولت و وارد کردن شوکهای زیادی به درازای زمان از
طرف دولت است که این شوکهای هزینه ای ،باعث ایجاد شوک در بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی است .لذا
وارد کردن دولت در محاسبه ریسک اقتصادی امری ضروری است .بازار دیگری که در طی سالیان اخیر بخصوص
بعد از انقالب همواره باعث تالطم در اقتصاد ایران شده است ،بازار ارز میباشد و بخصوص به دلیل وابستگی
اقتصاد ایران چه در امر تولید(واردات کاالهای واسطهای و نهادهها) و چه در امر مصرف(واردات کاالهای نهایی و
تکنولوژی) به و اردات ،بایستی نرخ ارز نیز مورد توجه قرار گیرد .لذا برای گویایی هر چه بهتر این شاخص الزم
است بازار ارز نیز در این شاخص وارد شود .بنابراین محاسبه ریسک در این پژوهش به واقعیت ریسک موجود در
اقتصاد ایران نزدیکتر باشد.
محاسبه ریسک در بخش دولتی :برای محاسبه این شاخص از سه متغیر هزینههای دولت به تولید
ناخالص ملی ،درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص ملی و میزان درآمدهای دولتی به تولید ناخالص ملی
استفاده شده است.
هزینههای دولتی :براساس ادبیات نظری هرچه هزینه های دولتی افزایش یابد از سویی باعث تورم و از
سوی دیگر باعث دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و در نهایت رقابت بیشتر با بخش خصوصی میشود و از انجا که
هرچه دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد باعث ناکارآمدی بیشتر در اقتصاد است .لذا بیشتر بودن حد دخالت
دولت از روند بلندمدت آن در اقتصاد ،باعث تورم و ناکارآمدی بیشتر اقتصاد و فساد بیشتر است .از سوی دیگر به
دلیل وابستگی اقتصاد ایران و ایجاد خدمات زیرساختی وابستگی تمام به هزینههای دولتی دارد .لذا کاهش بیش
از اندازه هزینههای دولتی نیز ریسک ایجاد میکند( حیدری و همکاران .)8831 ،در این راستا ابتدا بما اسمتفاده
از روش فیلترینمگ همدریک پرسمکات ،نوسانات متغیر از روند بلندمدت تفکیک شمده و سمپس نوسمانات منفی
و مثبت آن بمین صمفر(کمترین تنش) و صد (بیشترین تنش) رتبه بندی میشود.
درآمدهای مالياتی دولت :بنابر ادبیات تحقیقی هر چه درآمدهای مالیاتی دولت بیشتر باشد اتکای دولت
به نفت کمتر است و به عبارتی اقتصاد از ویژگی درونزایی بیشتر برخوردار است و همچنین به دلیل کاهش اتکای
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دولت به نفت ،تاثیر پذیری پایه پولی از افزایش درآمدهای نفتی کاهش مییابد و در نتیجه اثرات منفی افزایش
درآمدهای نفتی بر تورم محدود میشود(استونا و همکاران( ،)۱381حیدریان و همکارن( .))8831لذا هرچه
درآمدهای مالیاتی از روند بلندمدت آن کمتر باشد ،تاثیرات منفی آن بر اقتصاد بیشتر است .بر این اساس ابتدا با
استفاده از روش فیلترینمگ همدریک پرسمکات ،نوسانات متغیر از روند بلندمدت تفکیک شمده و سمپس
نوسمانات منفی آن بمین صمفر (کمترین تنش) و صد(بیشترین تنش) رتبهبندی میشود.
نسبت درآمد نفتی به توليد ناخالص ملی  :براساس ادبیات تحقیق هرچه درآمد نفتی کمتر باشد چون
میزان دخالت دولت را در اقتصاد محدود میکند در نتیجه تنش مالی را کمتر میکند و همزمان و از سوی دیگر
بخاطر وابستگی اقتصاد به نفت و درآمد های آن ،هرچه درآمد نفتی محدود باشد بسیاری از خدمات اساسی دولت
برای اقتصاد دچار اختالل خواهد شد .لذا به نظر می رسد انحراف درآمدهای دولتی از روند بلندمدت آن در هر دو
حالت منفی و مثبت آن باعث تنش در اقتصاد شود .بنابراین بما اسمتفاده از روش فیلترینمگ همدریک پرسمکات،
نوسانات متغیر از روند بلندمدت تفکیک شمده و سمپس نوسمانات مثبمت و منفی آن بمین صمفر و صد رتبهبندی
میشود.
بازار ارز :بازار دیگر که توانایی تنش زایی فراوان دراقتصاد ایران دارد بازار ارز است .براساس ادبیات تحقیق و
با توجه به مطالعات تجربی فراوان در این زمینه ،به طور کلی ساختار تولید و مصرف در ایران به بخش واردات
وابسته است .بخش تولید به وارادات وابسته است زیرا بخش تولید در اقتصاد ایران به واردات کاالهای سرمایهای
و واسطه ای وابسته است .براساس اطالعات واردات ایران در طی سالهای اخیر به طور کلی حدود  13درصد از
کل واردات اقتصاد ایران را ،واردات کاالهای سرمایهای و واسطه ای تشکیل میدهد .بنابراین واضح است که
بخش تولید تا حد زیادی وابسته به نوسانات قیمت ارز است و بخصوص افزایش نرخ برابری دالر و تومان میتواند
واردات در بخش کاالهای واسطه ای و سرمایه ای و در نتیجه تولید در اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد .همچنین
بخش واردات کاالهای نهایی ،حدود  83تا  ۱3درصد میزان واردات را تشکیل میدهد که این بخش نیز به شدت
می تواند به نرخ ارز و نوسانات آن حساس باشد و بخصوص افزایش این نرخ می تواند بر مصرف کل در اقتصاد
ایران تاثیر بگذارد .بنابراین نوسانات نرخ ارز توانایی تنش زایی هم در بخش تولید و هم مصرف را دارد(شاکری،
 ،8813علی و موالیی ،8831 ،نوروزِی  .)8831براساس مطالعات مختلف از جمله استون و همکاران(، )۱381
درگاهی و نیکجو( ،)8813حیدری و همکاران( )8831از دو متغیر پریمیوم نرخ ارز و نرخ ارز واقعی در اقتصاد
برای نشان دادن ظرفیت ریسک زایی در اقتصاد استفاده میشود.
پریميوم نرح ارز :یکی از متغیرهای مهم در اندازهگیری تنش بازار ارز ،تفاوت بین دو نرخ ارز رسمی و بازار
آزاد است .اجرای نظام نرخ چندگانه ارزی سبب ایجاد اختالل در تخصیص مناسب ارز خارجی میشود .برای
استخراج شاخص تنش ،بیشترین پریمیوم نرخ ارز معادل صد و کمترین مقدار آن معادل صفر در نظر گرفته شده
است.
نرخ ارز حقيقی :نرخ ارز حقیقی به مفهوم نسبت قیمتهای خارجی به داخلی برحسب واحد پول یکسان
است  .که برای این شاخص از شاخص نرخ ارز رسمی موجود در سایت بانک جهانی استفاده شده است .برای این
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محاسبه تنش در این متغیر نیز نوسانات متغیر از روند بلندمدت استخراج و سپس بین صفر و صد رتبه بندی
شده است.
ریسک مالی :به طور کلی براساس ادبیات تحقیق بخش مالی اقتصاد به بخش پولی و سرمایه ای تقسیم
می شود بنابراین به طور کلی ریسک مالی عبارت است از ریسک در بخش پولی و سرمایه ای و به دلیل اهمیت و
تسلط بخش پولی بر اقتصاد ایران در عمل ریسک مالی همان ریسک بخش پولی است .در مطالعات مختلف از
جمله استونا و همکاران( ،)۱381ابورا و ون ری( )۱389و درگاهی( )8813به طور کلی از متغیرهای حجم
اسکناس و مسکوک به پول ،نسبت پول به نقدینگی ،نسبت سپردههای کوتاه مدت به بلندمدت ،نسبت مانده
سپرده به تولید ناخالص داخلی اسمی ،نسبت تغییرات مانده بدهی غیر دولتی به بانکها به تولید ناخالص داخلی،
نرخ سود حقیقی سپرده استفاده شده است و در این پژوهش نیز از این شش متغیر استفاده میشود.
حجم اسكناس و مسكوک به پول :افزایش حجم اسکناس و مسکوک بمه حجمم پمول از سمطح رونمد،
نشمان دهنمده افزایش مبادالت از طریق پول و کاهش استفاده از سپردههای دیمداری در اممر مبمادالت اقتصادی
است .افزایش این نسبت که سبب کاهش ضریب فزاینده پولی و در نتیجمه کاهش توان وام دهی بانکها میشود
و این نشان دهنده کاهش اطمینان به نظام بانکی و یما عدم توسعه یافتگی نظام بمانکی در اممر ارائمه خمدمات
بمه منظمور ایجماد تسمهیل در مبادالت است .در نتیجه افزایش این نسبت از روند خود به عنوان عالمتی بمرای
تمنش مالی یاد می شود .در این راستا ابتدا بما اسمتفاده از روش فیلترینمگ همدریک پرسمکات ،نوسانات متغیر از
روند بلندمدت تفکیک شمده و سمپس نوسمانات مثبمت آن بمین صمفر کمترین تنش( و صد )بیشترین تنش(
رتبه بندی میشود.
نسبت پول به نقدینگی :این نسبت نشان دهنده ترکیب داراییها بمر اسماس درجمه نقدشموندگی

اسمت.

افزایش نسبت فوق از سطح روند نشان دهندهی عدم توانایی نظام بانکی در تجهیز منابع از طریق جذب سپرده-
های مدت دار است .باید توجمه داشمت کمه نظمام بمانکی دارای دو وظیفه کلیدی تسهیل مبادالت اقتصادی از
طریق ارائه خدمات بمانکی و هممچنمین تجهیز سپردهها برای تأمین منابع سرمایهگذاری است .در شرایط افزایش
نسبت فوق که منجر به تنش مالی میشود ،اگرچمه نظمام بمانکی وظیفمه تسمهیل مبمادالت را انجمام میدهمد،
ولمی در اجمرای وظیفمه مهمم دیگمر خمود کمه همانما تجهیمز منمابع سرمایهگذاری است ناتوان است(درگاهی و
همکاران .)8813 ،افزایش این نسبت از روند ،عالمتی برای افمزایش تمنش در بخش بانکی است .برای ساخت
شاخص تنش ابتدا نوسانات مثبمت متغیمر ممذکور بما استفاده از روش فیلترینگ هدریک پرسکات به دست آمده
و سپس نوسانات مثبمت بمین صفر و صد رتبه بندی شده است.
نسبت سپرده كوتاه مدت به بلندمدت :این نسبت ترکیب سپردههای مدتدار نظمام بمانکی را مشمخص
ممیکنمد .افمزایش نسبت فوق از سطح روند نشماندهنمده نماتوانی نظمام بمانکی در تجهیمز منمابع بمرای
سرمایهگذاریهای بلندمدت است .چنین شرایطی بهطور معمول در زممان پمایین بمودن نرخ سود واقعی سپرده -
های بلندمدت در مقایسه با نرخهای بازدهی سایر بازارهمای ممالی بهوجود میآید که میتواند تنش مالی در
بخش بانکی را بمه دنبمال داشمته باشمد .بمرای ساخت شاخص تنش ابتدا نوسانات مثبت نسبت ممذکور بما
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اسمتفاده از روش فیلترینمگ هدریک پرسکات به دست آمده و سپس نوسانات مثبت بین صفر و صد رتبه بنمدی
شمده است.
نسبت تغييرات مانده سپردهها به توليد ناخالص ملی :کاهش نسبت فوق از سطح روند نشان دهنده
کاهش توانایی نظام بانکی در تجهیز منابع بخش خصوصی است که استمرار آن سبب ایجاد عدم تعادل در منابع
و مصارف نظام بانکی و در نتیجه تنش مالی میشود .در این روش ابتدا نوسانات متغیر از روند بلندمدت آن از
طریق فیلترینگ هدریک پرسکات استخراج و سپس نوسانات منفی تفکیک شده است.
نسبت تغييرات ماندهی بدهی بخش غير دولتی به توليد ناخالص ملی :میزان تسهیالت اعطایی نظام
بانکی در فرایند عرضه پول نقش تعیین کننمدهای در تولید و بیکاری و تورم دارد ،به طموری کمه افمزایش آن در
شمرایطی منجمر بمه تمورم ،و کاهش آن سبب رکود و کاهش فعالیتهای اقتصادی میشود ،بنابراین افزایش
نوسمانات بیش از حد در این نسبت حاکی از افمزایش تمنش ممالی در نظمام بمانکی اسمت ،زیمرا از یکسو افزایش
نسبت فوق از سطح روند نشان دهنده عدم تناسب تسهیالت پرداختمی با حجم فعالیتهای اقتصادی و
زیرساختهای موجود است .در چنین شرایطی تسهیالت اعطایی بانکها چندان در فعالیتهای مولد اقتصادی به
کار گرفته نشده و بیشتر تورمزا خواهد بود .از سوی دیگر کاهش نسمبت ممذکور از سمطح رونمد حماکی از عمدم
کفایمت تسهیالت برای انجام فعالیتهای عملیاتی و سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی است و در اقتصادی چون
اقتصاد ایران که منابع تأمین مالی بنگاهها به طور عمده بانک محور اسمت ،میتواند منجر به رکود و کاهش رشد
اقتصادی شود .بنمابراین افمزایش نوسمانات نسمبت فوق نشان دهنده افزایش تنش در بخش بمانکی
اسمت(حیدری و همکاران .)8831 ،در ایمن راسمتا ابتمدا نوسمانات متغیر از روند بلندمدت آن با استفاده از روش
فیلترینمگ هودریمک پرسمکات اسمتخراج شده و سپس نوسانات بین صفر و صد رتبهبندی میشود.
نرخ بهره واقعی :در نظام بانکی ایران نرخ سود موزون حقیقی در سالهای مورد تحقیق بیشتر منفمی است.
این امر از یک سو منجر به محدودیت عرضه وجوه و سبب به وجود آممدن بمازار غیررسمی میشود که به جهت
ریسک باال ،نمرخهمای بهمره اسممی بماالیی نیمز در آن اعمال میشود و از سوی دیگر به جهت مازاد تقاضای
اعتبار ،توزیع منابع محمدود ممالی ،ناگزیر به صورت بهینه و فقط برای پروژههای سمودآور ،تخصمیص نممییابمد.
در چنمین شرایطی ،تالش برای یافتن کارآمدترین و پربازدهترین طرحهای سمرمایهگمذاری ،تبمدیل به جست و
جوی تسهیالت بانکی به منظور استفاده از رانت بمیشتمر ممیشمود .در ایمن تحقیق نوسانات منفی نرخ سود
حقیقی سپردههای بلندمدت به عنوان زمینه سماز تمنش در بخش بانکی در نظر گرفته شده است ،بنابراین با
استفاده از روش فیلترینگ همدریک پرسکات ابتدا نوسانات متغیر از رونمد بلندممدت اسمتخراج و سمپس
نوسمانات منفمی آن تفکیک و بین صفر و صد رتبهبندی شده است.
پس از اندازه گیری تنش در بخش اقتصادی و مالی اکنون نوبت آن است تا با جمع متغیرها ریسک اقتصادی
و ملی در بخشهای مختلف محاسبه شود .مسئله مهم در تجمیع شاخصها ،بهکارگیری روش وزن دهی
مناسمب اسمت .اما با توجه به ادبیات تحقیق و شمرایط اقتصاد ایران به نظر میرسد این بخشهای مختلف وزن
یکسانی در ایجاد تنش در اقتصاد ایران ندارند لذا الزم است روش وزن دهی متغیر مورد استفاده قرار گیرد .در
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مطالعات مختلف از جمله استونا و همکاران( ،)۱381ابورا و ون ری( ،)۱389بوریو و الو ( )۱33۱به طور کلی از
روش رگرسیون عناصر دورانی استفاده شده است .در این روش ابتمدا جزء دورانی هر یک از متغیرهایی که در
ساخت شاخص ترکیبی به کار میروند را با جمزء دورانی یک متغیر مرجع (مانند رشد اقتصادی) کمه شماخص
ترکیبمی بمرای توضمیح آن ساخته میشود ،رگرس میشود ،سپس ضریب همبستگی بدست آمده براساس رابطه
( )۱معیار وزندهی به شاخص ترکیبی در تنش مالی است.
رابطه۱

∑

براین اساس در این پژوهش نیز برای بدست آوردن شاخص تنش مالی کلی ،پس از محاسبه شاخص تنش
در بخشهای مختلف ،برای بدست آوردن وزن هر بخش ،جزء دورانی متغیرها در هر بخش بر جزء دورانی رشد
اقتصادی رگرس میشود و ضریب همبستگی بدست آمده ،براساس فرمول( )8- 8مبنای محاسبه وزنهای مختلف
در تنش کلی اقتصاد است.
ریسک سیاسی :متغیر دیگر که الزم است توضیح داده شود ریسک سیاسی است .به طور کلی موسسه PRG
ریسک سیاسی را برا ساس متغیرهای درآمدها و مخارج دولت اشتغال ،امید به زندگی ،نرخ خشونت و منازعات
خیابانی ،ثبات سیاسی ،میزان پرونده های قضایی ،میزان فساد ،سلب مالکیت ،نقض قراردادها ،منازعات سیاسی
داخلی محاسبه میکند .اما نکته ای که وجود دارد این است که اطالعات این شاخص در دسترس نیست .لذا الزم
است تا شاخص جایگزین مناسب برای ریسک سیاسی معرفی نمود .براین اساس برای محاسبه ریسک سیاسی از
دو شاخص ثبات سیاسی و کنترل خشونت و شاخص حاکمیت قانون بانک جهانی( که در محاسبه آنها از
متغیرهای مشابه با ریسک سیاسی موسسه PRGاستفاده میشود) استفاده میشود .لذا این شاخص ترکیبی
نزدیکی بسیاری با شاخص ریسک سیاسی  PRGدارد.
ریسک بين المللی :مخاطرات اقتصادی جهانی می باشد که برای این متغیر از شاخص مخاطرات اقتصادی
که از سایت Economic Policy Uncertaintyگرفته میشود .نمره این متغیر نیز از صفر تا  833است و به طور
کلی در برگیرنده میانگین وزنی ریسک های سیاسی و اقتصادی به طور ماهانه در  8۱8کشور جهان است که در
نهایت در این شاخص ارائه شده است.
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جدول( :)1خالصه متغيرهای تحقيق
متغير
GEXP

TAXINC

کل درآمدهای مالیاتی نسبت کل درآمد مالیاتی دولت به تولید
ناخالص ملی
دولت

فصلی

وزارت اقتصاد

میزان کل درامدهای نفتی دولت به تولید
ناخالص ملی

فصلی

وزارت اقتصاد

Oil.inc

RER

نرخ ارز حقیقی

PER

پریمیوم نرخ ارز

M1/M2
Depo

نسبت مانده سپرده

PDebt

ریسک سیاسی

Pol.Ris

ریسک بین
المللی

GR

نوسانات نرخ
ارز

VEX

شاخص قیمتی داخلی  /نرخ ارز
اسمی*شاخص قیمتی در کشور مورد نظر

ساالنه 8۱

بانک جهانی

تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد

فصلی

وزارت اقتصاد

نسبت سپردهای کوتاه
نسبت سپردههای کوتاه مدت به سپرده-
مدت به کل سپردههای
های بلندمدت
بلندمدت
نسبت پول به نقدینگی

RInt
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اندازه دولت

نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص
ملی

فصلی

وزارت اقتصاد

درآمد نفتی دولت

SHD/LOD

ریسک مالی(
میانگین موزن
متغیرها
براساس
رگرسیون
دورانی)

تعریف متغير

تعریف عملياتی

تواتر

منبع آماری

نسبت حجم پول به حجم نقدینگی

فصلی

وزارت اقتصاد

فصلی

وزارت اقتصاد

نسبت مانده سپرده به تولید ناخالص ملی

فصلی

وزارت اقتصاد

نسبت مانده بدهی غیر نسبت مانده بدهی غیر دولتی به بانکها
به تولید ناخالص ملی
دولتی

فصلی

وزارت اقتصاد

ساالنه

بانک مرکزی

نرخ بهره واقعی

بهره اسمی منهای نرخ تورم

درآمدها و مخارج دولت اشتغال  ،امید به
میانگین ساده شاخص
زندگی ،نرخ خشونت و منازعات خیابانی،
حاکمیت قانون و
ثبات سیاسی ،میزان پروندههای قضایی،
شاخص ثبات سیاسی و
میزان فساد ،سلب مالکیت ،نقض
خشونت
قراردادها ،منازعات سیاسی داخلی
نمره این متغیر نیز از صفر تا  833است و
به طور کلی در برگیرنده میانگین وزنی
ریسکهای سیاسی و اقتصادی به طور
ریسک بین المللی
ماهانه در  8۱8کشور جهان است که در
نهایت در این شاخص ارائه شده است.
نوسانات نرح ارز

جداسازی چرخه از روند با روش فیلتر
هیدریک پرسکات
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بانک جهانی

Economic
Policy
Uncertainty

فصلی

وزات اقتصاد
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متغير

نرخ تورم

INF

شاخص
بازدهی سهام

SM

تعریف متغير

تعریف عملياتی

تواتر

منبع آماری

شاخص قیمتی مصرف
کننده

رشد شاخص قیمتی مصرف کننده

فصلی

بانک جهانی

فصلی

فیب ایران

بازدهی شاخص بازار رشد فصلی شاخص کل قیمت بازار سهام
تهران
سهام تهران
منبع :یافته های پژوهش

آزمون مانایی
بهکارگیری روشهای معمول اقتصاد سنجی در برآورد ضرایب الگو بر این فرض استوار است که متغیرهای مدل
مانا میباشند .به طورکلی یک فرآیندتصادفی 88زمانی مانا خوانده میشود که میانگین و واریانس آن طی زمان
ثابت باشد و مقدار کوواریانس بین دو دورهی زمانی ،تنها به فاصله یا وقفه بیناین دو دوره بستگی داشته و
ارتباطی به زمان واقعی محاسبه کوواریانس نداشته باشد .بهعبارتی اگر Yرا بهعنوان متغیرسری زمانی تصادفی با
ویژگیهای زیر در نظر بگیریم :
= ) (E
=) –

(رابطه)8

) –

() = E
() –

(= E

و  ،یعنی بین دو مقدار  Yدر فاصله زمانیkمیباشمد.
در آن کواریانس در وقفه  ،kکواریانس بین مقادیر
حال اگر سری زمانی Yاز مبدأ زمانی tبه  t+mمنتقل شود ،سری زمانیYمانا خواهد بود اگر میانگین ،واریمانس و
و با هم برابر باشند .بنابراین یک سری زمانی هنگامی مانما خواهمد بمود کمه میمانگین،
کواریانسهایسری
واریانس و کواریانس در وقفههای مختلف سری زمانی یکسان بوده و ثابت باقی بماند.
روشARDL

بهمنظور بررسی رابطهی بین رفتار قیمت زمین و اهرم زمین و نوسان قیمت مسکن از ممدلهمای اقتصادسمنجی
مربوطه از جمله  ARDLاستفاده میشود .انتخاب این روش بدان جهت صورت گرفته که این روش بدون در نظمر
گرفتن این بحث که متغیرهای مدل )I(1یا) I(0میباشد ،قابل کاربرد است .همچنین با انجام این روش ممیتموان
تحلیلهای اقتصادی را در دوره کوتاه مدت و بلندمدت ارائه نممود .اسمتفاده از ایمن روش در حجمم نمونمههمای
کوچک نیز به دلیل در نظر گرفتن پویاییهای کوتاه مدت بین متغیرهما از کمارایی بماالتری برخموردار اسمت .بمر
اساس روش  ARDLابتدا برآورد مدل پویمای کوتماه ممدت ارائمه شمده ،سمپس از دو روش بمرای بررسمی رابطمه
8۱
بلندمدت استفاده میشود  .روش اول بااستفاده از آزمون همگرایی ارائه شده توسمط بنرجمی و دوالدو و مسمتر
(( )833۱بر مبنای آماره  )tوجود رابطه هم انباشتگی (همگرایی) و یا بهبیان دیگر ،وجود رابطمه بلندممدت ارائمه
میشود  .روش دوم توسط پسران و دیگران ( )8331ارائه شدهاسمت .تعمداد وقفمههمای بهینمه بمرای همر یمک از
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متغیرهای توضیحدهنده به کمک معیار آکائیک  ،82شوارتز بیزین  ،81حنان کوئین  89و یا ضریب تعیمین  81مشمخص
میشود .استفاده از این روش این امکان را فراهم میکند که بتوان در بررسی رابطه ریسک های متنوع و نوسانات
شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار پویاییهای کوتاه مدت را به رابطه بلندمدت مرتبط ساخت(نوفرستی.)8813 ،
به طورکلی الگوی پویا ،الگویی است که در آن وقفههای متغیرها ،همانند رابطه ()۱وارد شود.
()۱
برای کاهش تورش مربوط به برآورد ضرایب الگو در نمونه کوچک ،بهتر است تاحدامکان از الگویی استفاده کنمیم
که تعداد وقفههای زیادی برای متغیرها ،همانند رابطه ( )2در نظر بگیرد.
∑
()2
الگوی فوق یک الگوی خود توضیح با وقفه گسترده ( )ARDLنام دارد که داریم:
() 1

 Lعملگر وقفه w ،برداری از متغیرهای ثابت مثل عرض از مبدأ ،متغیرهای مجمازی ،رونمد زممانی و متغیرهمای
برون زا با وقفههای ثابت است .ماکروفیت ،معادله را برای تمام حاالت و برای کلیه ترکیبات ممکن مقمادیر ،یعنمی
به تعداد  (m+1)k+1بار برآورد میکند m .حداکثر وقفه است که توسمط محقمق تعیمین ممیشمود و  kنیمز تعمداد
متغیرهای توضیحی است.
در مرحلهی بعد با استفاده از یکمی از معیارهمای آکائیمک ،شموارتز -بیمزین ،حنمان کموئین و یما ضمریب تعیمین
تعدیلشده یکی از معادالت انتخاب میشود .برای محاسبه ضرایب بلندمدت ممدل از هممان ممدل پویما اسمتفاده
میشود .ضرایب بلندمدت مربوط به متغیرهای Xاز این رابطه به دستمیآید:
()9

̂

̂

حال برای بررسی این که رابطه بلندمدت به دست آمده کاذب نیست ،دو راه وجود دارد:
در روش اول فرضیه زیر مورد آزمون قرار میگیرد:
( )1

∑
∑

{

فرضیه صفر بیانگر عدم وجود همانباشتگی یا رابطهی بلندمدت است ،چون شرط آن که رابطه پویای کوتاه ممدت
به سمت تعادل بلندمدت گرایشیابد ،آن است که مجموع ضرایب کمتر از یک باشد .برای انجام آزمون مورد نظمر
باید عدد یک از مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته کسر و بر مجموع انحراف معیار ضرایب مذکور تقسیم شود.
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اگر قدر مطلق  tبدست آمده از قدر مطلق مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجی ،دوالدو و مستر بزرگتر باشمد،
فرضیه صفر رد شده و وجود رابطه بلندمدت پذیرفته میشود.
در روش دوم که توسط پسران و دیگران ( )8331ارائه شدهاست ،وجود رابطهی بلندمدت بین متغیرهمای تحمت
بررسی به وسیله محاسبه آماره  Fبرای آزمون معنیداری سطوح با وقفمه متغیرهما در فمرم تصمحیح خطما ممورد
آزمایش قرار میگیرد (تشکینی.)881۱،
الگوی تصحيح خطا
وجود هم انباشتگی بین مجموعهای از متغیرهای اقتصادی ،مبنای آماری استفاده از الگوی تصحیح خطا را فراهم
میآورد .عمدهترین دلیل شهرت این الگوها این است که نوسانات کوتاه ممدت متغیرهما را بمه مقمادیر بلندممدت
ارتباط می دهد .این مدلها در واقع نوعی از مدلهای تعدیل جزئیاند که در آنها با وارد کمردن پسمماند مانما از
یک رابطه بلندمدت ،نیروهای مؤثر در کوتاه مدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت انمدازهگیمری
میشوند.
برآورد این مدل شامل دو مرحله است؛ مرحلهی اول ،شامل برآورد یک رابطهی بلندممدت و حصمول اطمینمان از
کاذب نبودن آن است .در مرحلهی دوم ،وقفه پسماند رابطهی بلندمدت را به عنوان ضرایب تصحیح خطا استفاده
کرده و در رابطهی( )3برآورد میشود:
()3
ضرایب تصحیح خطا یعنی برآورد ضریب ،cدرصورتی که با عالمت منفی ظاهر شود نشانگر سرعت تصحیح خطا
و میل به تعادل بلندمدت خواهد بود .این ضریب نشان می دهد در هر دوره چنمد درصمد از عمدم تعمادل متغیمر
وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزدیک میشود (تشکینی.)881۱ ،
 -4برآورد مدل
نخستین مرحله در برآورد سریهای زمانی ،بررسی وضعیت مانایی متغیرها است .با توجه به آنکه سریهای زمانی
مورد استفاده در این تحقیق دارای تواتر بیشتر از ساالنه هستند؛ الزم است وجود ریشه واحد فصلی مورد بررسی
قرار گیرد برای این منظور ابتدا پایایی این متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد زیوت و اندرویز( )833۱بررسی
می شود .نتایج آزمون زیوت و اندرویز در جدول ( ) ۱برآورد شده است .فرضیه صفر آزمون زیوت و اندرویز وجود
ریشه واحد با وجود شکست ساختاری می باشد.
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جدول :2نتایج آزمون زیوت و اندرویز
متغيير

ریسک
اقتصادی

فصل دوم
سال شکست ساختاری
سال 8832
-۱,9۱
آمرهt
احتمال آماره

3,3۱۱

ریسک بين

ریسک

الملل

سياسی

فصل سوم
8832
-1,۱8

فصل سوم
8838
-2,۱2

فصل چهارم
8838
-۱,89

فصل دوم
8838
-8,31

3,333

3,333

3,333

3,331

ریسک مالی

بازده شاخص

تورم

نفت

نوسانات ارز

فصل سوم
8833
-۱,39

فصل دوم
8831
-2,83

فصل اول
8838
-۱,388

3,38۱

3,332

3,33۱8

بورس

منبع :یافته های پژوهش

با دقت در نتایج برآورد شده از آزمون زیوت واندرویز نشان داده شده است که همه متغیرها با در نظر گرفتن
معادله هم زمان تغییر در عرض از مبدا و شیب با وجود شکست ساختاری مانا می باشند و می توان مدل را
بدون نگرانی از نتایج کاذب به صورت سری زمانی برآورد کرد.
 -1-4تخمين مدل كوتاه مدت  ARDLبرای شاخص كل
پس از بررسی مانایی متغیرهای و بررسی فروض کالسیک مرسوم برای مدل  ARDLاکنون در ادامه مدل مورد
نظر تخیمن زده میشود .براساس نتایج تصریح های مختلف بهترین شکل تصریح مدل به فرم خطی و بدون
لگاریتم و در سطح تخمین زده شده است.
در این مدل همه متغیرهای به شکل ساده بهترین نتایح را بدست دادهاند درنتیجه همه آنها به فرم ساده در
مدل آورده شدهاند .ماکزیمم وقفه در الگوی  ARDLبرای دادهها سه درنظرگرفتهشدهاست و مرتبه وقفههای هر
متغیر در الگو برحسب معیار آکائیک به صورت ()8،3،۱،8،8،8،8،8شناسایی شده است .نتایج تخمین این مدل
در جدول ( ) 8براساس مدل پویای کوتاهمدت ارائه شدهاست.
جدول( :)3نتایج كوتاه مدت مدل
*٫Prob
3٫8813

333

t-Statistic

انحراف استاندارد

ضریب

متغير

-8٫1938۱8

3٫81۱118

-3٫883۱93

)SM(-8

3٫3119
3٫۱3۱1

-8٫31۱113
-8٫33113۱

3٫۱19۱89
3٫898۱31

-3٫283913

)SM(-۱

-3٫819191

)SM(-8

3٫331۱

8٫۱18۱81

3,3333339

3٫3338۱1

VER

3٫1۱83

-3٫۱33198

3٫38۱8۱2

-3٫331122

PR

3٫۱112

-3٫981۱3۱

3٫3۱8۱32

-3٫388828

)PR(-8

3٫8۱31

8٫18181۱

3٫389838

3٫313381

)PR(-۱

3٫۱89۱

8٫۱8113۱

8٫۱۱3818

8٫288122

OIL
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*٫Prob

t-Statistic

انحراف استاندارد

ضریب

متغير

3٫3383

-8٫1۱812۱

8٫383383

-٫311813۱

)OIL(-8

3٫۱38۱

8٫833۱9۱

8٫13۱828

٫331۱118

)OIL(-۱

3٫3۱3۱

-۱٫1۱۱۱88

8٫289332

-٫388219

)OIL(-8

3٫۱۱18

-8٫۱319۱2

3٫382212

-3٫38118۱

INF

3٫8829

8٫233139

3٫3۱8111

3٫38۱۱31

)INF(-8

3٫12۱۱

3٫۱18311

3٫3۱8181

3٫383338

)INF(-۱

3٫8۱11

8٫38۱311

3٫381۱81

3٫381۱18

)INF(-8

3٫881۱

8٫198333

3,333331

3,33331

GR

3٫83۱۱
3٫3992

8٫929۱12
-3٫3۱1991

3,33333332
3,33333318

3,333339
- 3,33333۱

)GR(-8
)GR(-۱

3٫3381

8٫333331

3,3333338

3٫333388

)GR(-8

3٫88۱۱

-8٫13۱392

3٫338823

-3٫332883

FR

3٫3328

-8٫133883

3٫3383۱1

-3٫332۱۱1

)FR(-8

3٫2132

3٫228۱19

3٫338۱81

3٫338133

)FR(-۱

3٫3391
3٫3838

-8٫82131۱
-۱٫۱33211

3٫338833
3٫332318

-3٫383۱81

)FR(-8

-3٫388238

ER

3٫3932

8٫3938۱2

3٫332918

3٫38883۱

)ER(-8

3٫193۱

3٫82۱982

3٫3311۱3

3٫338811

)ER(-۱

3٫3338

۱٫3223۱۱

3٫331۱3۱

3٫388838

)ER(-8

3٫۱818

-8٫۱۱8219

3٫1۱2832

-3٫991883

C

۱٫9۱13۱1
3٫38۱131

Durbin-Watson stat
)Prob(F-statistic

3٫19۱818
8٫8۱28۱9

R-squared
F-statisti
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پس از تخمین مدل کوتاه مدت همچین باید از صحت برازش مدل اطمینان حاصل کرد برای بررسی صحت
برازش مدل در این تحقیق از آزمون رمزی  83استفاده میشود .فرض صفر در این آزمون تصریح صحیح مدل
است ٫براساس نتایج این آزمون فرم مدل تخمین زده شده صحیح میباشد.
جدول ( )4آزمون رمزی
آماره آزمون

احتمال

نتيجه

3/1۱9

3/۱۱8

تصریح صحیح مدل

منابع :یافتههای پژوهش
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براساس نتایج تحقیق تعداد وقفه بهینه بازدهی قیمتی شاخص قیمت سه میباشد .براساس نتایج در کوتاه
مدت بازدهی با دو دوره تاخیر بر بازدهی دوره حال تاثیر میگذارد.همچنین براساس نتایج وقفه بهینه نوسانات
نرخ ارز در سطح بر بازدهی شاخص سهام تاثیر گذار است و ضریب آن مثبت شده است .به عبارتی با افزایش
نوسانات نرخ ارز ،بازدهی سهام نیز افزایش مییابد .موضوعی که با واقعیت اقتصادی ایران در سالهای اخیز نیز
کامال همخوانی دارد در مقاطعی که نرخ ارز نوسان محدود دارد بازدهی شاخص سهام نیز محدود است و به طور
کلی بازار سهام در رکود به سر میبرد .اما به محض شروع نوسانات بازار سهام ،بازدهی شاخص نیز افزایش می -
یابد .الزم به ذکر است که به طور کلی در اقتصاد ایران حدود  13درصد حجم کل واردات اقتصاد ایران کاالهای
سرمایه ای و واسطه ای می باشد .بنابراین ساختار تولید و در نهایت مصرف ایران کامال به واردات و در نتیجه نرخ
ارز وابسته است .بنابراین این متغیر از اهمیت ویژه ای در اقتصاد ایران برخوردار است و با نوسان این متغیر کل
اقتصاد ایران بیثبات می شود .بنابراین و با توجه به ادبیات تحقیق در این حالت باید بازار سهام به تبع کل اقتصاد
دچار نوسان و در نهایت به دلیل افت تولید ،بازار سهام نیز دچار نزول شود .اما آنچه که در اقتصاد ایران رخ داده
است براساس نتایج تحقیق این است که نوسانات نرخ ارز تاثیر مثبت بر بازدهی داشته است .لذا از این نظر با
ادبیات نظری تحقیق میتواند متناقض باشد.
متغیر دیگر در این تحقیق نسبت درآمدهای نفتی به تولید است .براساس نتایج وقفه بهینه نفت نیز سه می -
باشد .این متغیر در کوتاه مدت و در سطح بر نوسانات بازدهی سهام تاثیر گذار نیست اما با یک وقفه بر بازار
سهام تاثیر منفی و معنی دار دارد .و به عبارتی با افزایش درآمدهای نفتی ،بازدهی شاخص سهام کاهش یافته
است .براساس ادبیات تحقیق به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و وزن بزرگ دولت در بخش
تولیدی و صنعتی ،افزایش درآمدهای نفتی(به دلیل فراهم آوردن بستر حمایت از صنایع دولتی بورسی) باعث
رشد شاخص می شود .اما براساس نتایج این تحقیق افزایش درآمدهای نفتی باعث کاهش بازدهی شاخص سهام
میشود .موضوعی که با واقعیت اقتصادی ایران در طی سالهای اخیر نیز همخوان است به عبارتی با افزایش
درآمدهای نفتی با تاخیر رشد شاخص سهام محدود شده است و با کاهش درآمدهای نفتی با تاخیر بازدهی
شاخص افزایش یافته است .بنابراین به طور کلی و با توجه به نتایج تحقیق میتوان ادعا کرد که با کاهش
درآمدهای نفتی ،تراز تجاری ایران دچار کسری می شود که این کسری خود را در فشار بیشتر بر نرخ ارز و در
نهایت افزایش این نرخ و تالطمات ارزی نشان می دهد که این تالطم نیز از مسیر تولید و مصرف به کل اقتصاد
سرایت میکند و در نهایت باعث افزایش ارزش داراییهای سرمایه ای از جمله بازدهی سهام در مقایسه با پول
ملی خواهد شد .به عبارتی در کوتاه مدت و براساس نتایج ،رشد شاخص به دلیل معنیدار نشدن اثر تورم بر
بازدهی سهام در کوتاه مدت از مسیر تورم نیست .دلیل افزایش ارزش داراییهای سرمایهای از جمله سهام ،به
دلیل شاخص شدن ارز در اقتصاد ایران است به عبارتی کارگزاران اقتصادی ارزش داراییهای خود را با دالر می -
سنجند و دالر در کوتاه مدت تبدیل به کاالی شاخص برای ارزیابی ارزش داراییهای سرمایهای شده است .دلیل
معنی دار نشدن نرخ تورم در معادله نیز میتواند به سرکوبهای قیمتی در اقتصاد و پرداخت سوبسیدهای گزاف
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از جمله تخیصص ارز ،ارزان قیمت به کاالهای اساسی در کوتاه مدت برگردد .موضوعی که در طی دو دهه اخیر
در اقتصاد ایران در عمل رخ داده است.
براساس نتایج حاصل از تخمین در کوتاه مدت تاثیر ریسک سیاسی بر شاخص سهام معنیدار نبوده است .به
عبارتی در کوتاه مدت ریسک سیاسی بر بازدهی شاخص سهام تاثیرگذار نبوده اشت .متغیر دیگر ریسک بین -
الملی است که در کوتاه مدت و با سه وقفه این متغیر بر بازدهی شاخص تاثیرگذار بوده است .براساس نتایج در
کوتاه مدت با افزایش ریسک بین المللی ،شاخص سهام رشد یافته است .اما تاثیر این متغیر چندان بزرگ نمی -
باشد .متغیر دیگر ریسک مالی است .براساس نتایج ،این متغیر با سه وقفه بر بازدهی تاثیرگذار بوده است.
براساس نتایج ،عالمت این متغیر منفی شده است و با افزایش ریسک مالی ،بازدهی شاخص کاهش یافته است.
همان گونه که فصل سوم بیان شد ،متغیرهای بکار رفته برای محاسبه ریسک مالی ،بیشتر متغیرهای بازار پولی
میباشد .به طور کلی تالطمات بخش پولی از دو مسیر می تواند بر بازدهی شاخص تاثیر بگذارد اولی از مسیر باال
رفتن نرخ بهره حقیقی در اقتصاد و پرهزینهتر کردن مسیر تامین مالی بنگاههای اقتصادی است .براین اساس در
کوتاه مدت ریسک مالی باعث عملکرد انقباضی بانکها برای وام دهی به دلیل افزایش ریسک مالی شده است .اما
مسیر دوم تاثیر ریسک مالی ،از مسیر افزایش پایه پولی و در نهایت تورم است که به نظر میرسد در کوتاه مدت
تورم با سرکوب های قیمتی کنترل شده است .بنابراین در نهایت میتوان گفت ریسک مالی از مسیر سختتر
کردن تامین مالی بنگاهها باعث کاهش بازدهی خواهد شد.
متغیر دیگر که در مدل کوتاه مدت منفی شده است ریسک اقتصادی است براساس نتایج وقفه بهینه این
متغیر نیز سه میباشد .براساس نتایج در کوتاه مدت ریسک اقتصادی تاثیر مثبت و معنیدار بر بازدهی شاخص
سهام داشته است .بدین صورت که بخصوص کاهش درآمدهای نفتی و در نهایت افزایش تالطمات ارزی(که
بیشتر تاثیر را در محاسبه شاخص ریسک اقتصادی داشته اند) باعث افزایش ریسک اقتصادی شده است که این
نیز باعث افزایش بازدهی شاخص سهام پس از رشد دیگر بازارهای موازی(مسکن ،طال ،خودروو )...میشود .الزم
به ذکر است این متغیر هم در سطح و هم با سه وقفه بر شاخص تاثیر میگذارد.
 - 2- 4برآورد رابطه بلندمدت ARDL

پس از تخمین رابطه کوتاه مدت در مدل  ARDLاکنون و در ادامه به بررسی رابطه بلند مدت در این مدل
پرداخته می شود .قبل از تخمین این رابطه باید از وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها اطمینان حاصل کرد .برای
بررسی این رابطه از آزمون  F BANDاستفاده می شود در این آزمون برای مدل یک آماره برای رابطه بلندمدت
بین متغیرهای محاسبه می شود در صورتی که این آماره ،از سطح بحرانی باند باالیی محاسبه شده در نرم افزار
بیشتر باشد ،مدل دارای رابطه بلندمدت است .در صورتی که این آماره از باند محاسبه شده پایینی کمتر باشد با
قاطعیت رابطه بلندمدت رد می شود و در صورتی که بین این دو باشد نمی توان اظهار نظر کرد.

سال يازدهم /شماره چهلويکم /بهار 1001

333

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

جدول شماره( :)5آزمون F BAND

)I( 1باند باال

سطح معنی داری

)I( 0باند پایين

مقدار آماره بدست
آمده در تحقيق

محاسبه مقادیر بحرانی در نمونه
n=8333
8

۱٫13

83%

3,181

F-statistic

8٫81

۱٫89

2%

9

K

مقادیر بحرانی در نمونه
n=۱3

۱8

8٫۱31

۱٫82

83%

8٫9۱

۱٫23۱

2%
منبع :محاسبات تحقیق

همانگونه که در جدول ( )2مشاهده میگردد در نمونه ۱3تایی در سطح خطا  2درصد حد بحرانی باند باالیی
عدد  8/۱31میباشدکه از آماره محاسبه شده برای مدل تحقیق( )3/181کمتر است .بنابراین در سطح  32درصد
وجود رابطه بلندمدت تایید می گردد .بنابراین در ادامه نتایج مربوط به تخمین رابطه بلند مدت ارائه میگردد.
جدول شماره( :)6تخمين بلندمدت ضرایب
٫Prob
3٫3811

t-Statistic

انحراف استاندارد

ضریب

متغير

۱٫9۱3888

3٫3332۱8

3٫3331۱8

VER

3٫۱312

8٫8۱32۱2

3٫331819

3٫383121

PR

3٫8۱۱9

8٫22۱332-

8٫888۱11

۱٫313۱8-

OIL

3٫3389

8٫3۱81۱9

3٫332۱81

3٫3۱8۱21

INF

3٫3339

۱٫831۱13

3٫3333۱۱

3٫333338

GR

3٫3818
3٫3339

۱٫88۱3۱8۱٫۱88۱81-

3٫33۱391
3٫332139

3٫333283٫3۱13۱-

FR
ER

3٫88۱3

8٫3۱3133-

3٫81۱883

3٫81۱۱1-

C

منبع :یافتههای پژوهش

پس از تحلیل و بررسی نتایج تخمین مدل در کوتاه مدت ،اکنون نتایج مدل در بلندمدت مورد تحلیل قرار
می گیرد .براساس نتایج تخمین نوسانات نرخ ارز به مانند دوره کوتاه مدت از معنی داری الزم برخورد است.
همچنین ضریب این متغیر مثبت شده است به عبارتی در بلندمدت نوسانات نرخ ارز که بیشتر در اقتصاد ایران با
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افزایش نرخ ارز خود را نشان می دهد باعث افزایش بازدهی شاخص سهام خواهد شد .به طور کلی دلیل
تاثیرگذاری مثبت نرخ ارز بر بازدهی شاخص بورس به افزایش قدرت رقابتی کاالی ایرانی در خارج به دلیل
کاهش ارز پول ملی برمیگردد .به عبارتی د ر بلندمدت و پس از تطبیق ساختارهای اقتصادی با وضع جدید و به
دلیل کاهش پایدار پول ملی در بازه تحقیق ،افزایش نرخ ارز بر بازدهی شاخص تاثیر مثبت میگذارد(شمار زیادی
از شرکتهای بورسی تولیداتشان صادر میشود مانند صنایع پتروشیمی ،شیمیایی ،فوالد ،سیمان و.)....
متغیر دیگر درآمدهای نفتی می باشد .نسبت درآمدهای نفتی به تولید ملی در بلندمدت از معنی داری الزم
برخور دار نیست .بنابراین در بلندمدت افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی توانایی تاثیر گذاری بر بازدهی شاخص
سهام ندارد .اما در تفاوت با نتایج کوتاه مدت در بلندمدت نرخ تورم بر بازدهی شاخص تاثیر معنیدار دارد.
براساس نتایج ،ضریب این متغیر مثبت می باشد .یعنی با افزایش تورم شاخص سهام نیز رشد کرده است .به
طورکلی در بلندمدت تورم دو اثر متضاد می تواند بر تولید داشته باشد .از سویی تورم میتواند بر هزینههای
بنگاههای تولیدی ا ز جمله هزینه کارگر و ...تاثیر بگذارد .بنابراین تورم باعث افزایش هزینههای متغیر تولید
خواهد شد .از سوی دیگر افزایش تورم در جامعه میتواند درآمدهای اسمی بنگاهها را تحت تاثیر قرار دهد و با
فرض ثبوت سایر شرایط باعث افزایش حاشیه سود خواهد شد .بنابراین در نهایت تاثیر تورم بر سودآوری بنگاه به
برآیند این دو نیروی متضاد و به طور کلی ساختار هزینه بنگاهها بستگی دارد .در صورتی که هزینههای
بنگاه(مانند دستمزد و مواد اولیه) چسپندگی قیمتی داشته باشند به راحتی قیمتها باال نمیروند و تورم میتواند
در نهایت باعث سودهی بنگاهها شود .بنابراین براساس نتایج می تواند گفت در بلندمدت و به طور کلی با توجه به
کاهش سرکوب قیمتی برای بنگاه های اقتصادی در ایران در عمل تورم توانسته است حاشیه سود بنگاهها را در
بلندمدت افزایش دهد که در نهایت اثر آن در تاثیر مثبت تورم بر رشد بازدهی شاخص نشان داده شده است.
همچنین براساس نتایج و در بلندمدت ریسک سیاسی به مانند کوتاه مدت تاثیر معنیدار بر بازدهی سهام در
بلندمدت نداشته است .برخالف ریسک سیاسی ،ریسک بین المللی تاثیر معنی دار و مثبت در بلندمدت بر
شاخص بازدهی سهام دارد .الزم به ذکر است این تاثیر بسیار محدود است و افزایش یک واحدی ریسک بین -
المللی باعث افزایش بازدهی به اندازه 3,33338واحد شده است .متغیر دیگر ریسک مالی است براساس نتایج و
در بلندمدت ریسک مالی تاثیر منفی بر رشد شاخص دارد .به عبارتی با افزایش ریسک مالی هزینههای تامین
مالی بانگها در اقتصاد ایران افزایش می یابد و در نهایت این باعث افزایش هزینه ها و کاهش حاشیه سود بنگاهها
در بلندمدت خواهد شد .الزم به ذکر است ضریب این متغیر  3,333میباشد یعنی با افزایش یک واحد ریسک
مالی بازدهی شاخص به اندازه  3,333واحد کاهش مییابد .در نهایت براساس نتایج در بلندمدت تاثیر ریسک
اقتصادی نیز بر شاخص منفی شده است .یعنی برخالف کوتاه مدت در بلندمدت افزایش ریسک اقتصادی به
دلیل اینکه باعث کاهش توانایی و عملکرد دولت در بلندمدت خواهد شد که این باعث افزایش بی ثباتی در
اقتصاد و در نتیجه کاهش امید به آینده و کاهش سرمایهگذاری خواهد شد .لذا با کاهش سرمایهگذاریها و
انباشت سرمایه در اقتصاد در نهایت اقتصاد با سرعت بیشتر مستهلک خواهد شد که این خود برکارایی و بازدهی
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صنایع بورسی تاثیر منفی خواهد گذاشت .الزم به ذکر است براساس نتایج افزایش یک واحدی ریسک اقتصادی
باعث کاهش  3,3۱واحد بازدهی شاخص سهام خواهد شد.
 3-4مدل تصحيح خطا
در نهایت فرم تصحیح خطا گزارش میشود .نتایج تخمین ضرایب تصحیح خطا برای مدل در جدول ()9
خالصه شده است .با توجه به جدول ( )9مالحظه میشود که ضریب جمله خطا ( )ecmمنفی ،از نظر آماری
معنیدار و معادل ( )- ۱/3۱است .براین اساس می توان نتیجه گرفت که بر اساس جمله تصحیح خطا در هر
دوره ۱/3۱درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل میشود.
جدول( )7برآورد الگوی تصحيح خطا
Prob٫

t-Statistic

انحراف استاندارد

ضریب

متغير

3٫333۱

۱٫91۱213

3٫823139

3٫981121

))D(SM(- 8

3٫88۱8

8٫13۱911

3٫883313

3٫819191

))D(SM(- ۱

3٫9318

-3٫812۱89

3٫389912

-3٫331122

)D(PR

3٫332۱
3٫38۱8

-8٫8۱38۱۱

۱٫1۱۱138

3٫38138۱
3٫282829

-3٫313381

))D(PR(-8

8٫288122

)D(OIL

3٫3383

8٫۱31111

3٫213828

۱٫3۱19۱۱

))D(OIL(-8

3٫3338

2٫231138

3٫981۱31

۱٫388219

))D(OIL(-۱

3٫323۱

-۱٫821881

3٫331989

-3٫38118۱

)D(INF

3٫3۱33
3٫331۱

-۱٫۱28188
-8٫918۱1۱

3٫388811
3٫333۱۱3

-3٫3۱9۱2۱

))D(INF(-8

-3٫381۱18

))D(INF(-۱

3٫3393

8٫889121

3٫33333332

3٫333339

)D(GR

3٫3333

-2٫321113

3٫33333318

-3٫33333۱

))D(GR(-8

3٫3333

-1٫833898

3٫3333338

3٫333388

))D(GR(-۱

3٫3319

-8٫۱۱8313

3٫33812۱

-3٫332883

)D(FR

3٫33۱2
3٫333۱

8٫9۱33۱8
۱٫911838

3٫33۱۱93
3٫33۱81۱

3٫3312۱1
3٫383۱81

))D(FR(-8
))D(FR(-۱

3٫3318

-8٫۱9۱131

3٫3382۱۱

-3٫388238

)D(ER

3٫3333

1٫921818

3٫33۱۱82

3٫3۱31۱2

))D(ER(-8

3٫3333

9٫81228۱

3٫33۱۱82

3٫388838

))D(ER(-۱

3٫3333

-88٫32313

3٫813118

-۱٫3۱3889

*)CointEq(-8
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 -5نتيجه گيری
براساس ادبیات تحقیق یکی از مهم ترین علت عدم رشد و کارایی بازارها باال بودن مخاطرات تولید و مبادله و در
نتیجه باال بودن هزینه مبادله است .ریسکهای موجود در اجتماع و بخشهای مختلف اجتماعی در نهایت به
بازارها سرایت میکند و این ریسک ها هزینه تصمیات را افزایش ،انگیزه مشارکت در بازار ،تولید و مبادله را
کاهش می دهد و در این حالت از دل بازارها به جای کارآمدی و ثروت ،ناکارآمدی و بی عدالتی رشد خواهد
کرد(نورث .)۱332 ،یکی از این بازارها که به شدت تحت تاثیر این ریسکها و افزایش هزینه مبادله ناشی از آن
است بازار سهام است.
نوسانات نرخ ارز ،سلب مالکیت ،و نقص قرار دادها ،از جمله عواملی هستند که ریسک(هزینه) شدیدی را بر
سرمایه گذاران و شرکتها تحمیل میکنند و در نتیجه انگیزه آنان را برای سرمایهگذاری کاهش میدهد .ثبات
سیاسی ،اقتصادی مالی و نبود تضادها و تنش ها ،جز عوامل مهم و تعیین کننده در جذب سرمایه گذاری و
کاراتر کردن بازار سهام محسوب میشوند .به طور کلی سرمایهگذاران در کشورهای دارای بی ثبات سیاسی
سرمایه گذاری نمی کنند که احتمال سرنگونی آن وجود دارد یا از درجه باالی تنشهای سیاسی و اخالقی رنج
می برد .یک محیط سیاسی با ثبات ،ریسک تغییرات ناگهانی قوانین و فسخ و ابطال قراردادها را کاهش می دهد.
در یک کشور پر تنش بی ثبات ،افراد در مورد سرمایه شان نگران هستند.
پیش تر اعتقاد براین بود که بازده سهام تنها تابعی از ریسک سیستماتیک است و سرمایه گذار در قبل
تحمل ریسک سیستماتیک بیشتر بازده بیشتر دریافت میکند و ریسک غیر سیستماتیک یک ریسک اضافه است
که تحمل آن هیچ گونه صرفی برای سرمایه گذر ندارد .اما در تئوریهای جدید سرمایه گذاری ( تئوری قیمت
گذاری آربیتراژ راس ( ،)8391چن و همکاران  ) 8311(۱3این ادعا اثبات شده است که ریسک غیر سیستماتیک
بر بازده سرمایه گذار و بورس تاثیر بسزایی دارد و مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای  CAPMو شارپ را
به چالش کشیده است .
با توجه به تخمین مدلبرای دیتاهای فصلی ریسک های و مخطرات می توانند تاثیر معنی داری را داشته
باشند بدین صورت که افزایش قیمت نفت و افزایش ریسک مالی تاثیر منفی بر شاخص در در کوتاه مدت و
افزایش ریسک های بین الملل و اقتصادی باعث ر شد بازار می گردند و همچنین در بلند مدت ریسک اقتصادی
منفی می شود .بنابراین می توان با کنترل ریسک های مالی و اقتصادی در بلندمدت بانتظار افزایش رشد شاخص
شد.
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