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چكيده
مقاله کنوني  ،جهت بررسي سرايت پذيری ريسك سيستميك در بازارهای مالي ايران مي باشد .در طول
ساليان اخير بازارها ازجمله بازارهای مالي ايران هم از جانب شوکهای برون زا مانند تحريم متأثر بوده و هم از
شوکهای درونزا آسيب ديدهاند .شناخت صحيح از درک ميزان اثرگذاری واثر عدم تقارن بر ريسك سيستميك
در حوزه های مالي بسيار حائز اهميت مي باشد .با توجه به اينكه اطالعات به صورت يكنواخت و يكسان بين
بازيگران در بازار توزيع نمي شود ،اين عدم تقارن باعث سرايت و انتقال شوک از بازاری به بازار ديگر مي شود.
ميزان شوک که از بازاری به بازار ديگر انتقالي پيدا ميكند با وقفه ای صورت ميگيرد که شناخت و روند شناسايي
دقيق اين وقفه ها مي تواند از بروز بسياری از ناماليمات جلوگيری به عمل آورد .در اين رساله از مدلهای همزمان
مولتي گارچ  1و تغييرات کو واريانس  2استفاده شده که نوآورترين متد برای شناسايي سريات پذيری و اثرات آن
در نهادها خواهد بود .به منظور بررسي امكان ايفای نقش هر بازار در تقويت يكديگر در شرايط بروز انواع
تكانههای داخلي و خارجي و ايجاد ثبات مالي نياز است تا سرايتپذيری ريسك بين بازارها بررسي گردد .در
مجموع ميتوان گفت که ارتباط بين بازارهای مالي ميتواند بهعنوان يك نقطه قوت مطرح گردد و هم ميتواند
بهعنوان امكان سرايت بحران و يا همان ريسك سيستمي تبيين شود .هدف از انجام مطالعهی حاضر ،بررسي
سرايت پذيری ريسك سيستميك در بازارهای مالي ايران بود .متغيرهای مورد بررسي در اين مطالعه شامل
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شوکهای داخلي و خارجي ،نرخ ارز ،قيمت نفت و  ....بود و اطالعات مربوط به آنها در طي سالهای  11-19از
بورس و اوراق بهادار در بازارهای مورد نظر و سيستم مالي بزرگترين هلدينگ نفتي جمعآوری شد .پس از
استخراج دادههای مورد مطالعه ،با استفاده از نرم افزار اکسل به محاسبه متغيرها و پردازش آنها پرداخته شد و
سپس برای تجزيه و تحليل آماری اطالعات حاصله و دستيابي به نتيجه ای قابل اتكا از نرم افزار ايويوز استفاده
گرديد .نتايج به دست آمده نشان داد که واکنش بازار بانك صرف نظر از دوره يك ،نسبت به شوکهای نوسانات
نرخ ارز در ابتدای دوره مثبت است که اين ارتباط مستقيم رفته رفته تا دوره ششم کمتر مي شود و از حالت
مثبت به سمت منفي شدن ميل پيدا ميکند .براساس نتايج آزمون فريدمن بخش بازار سرمايه کشور با ميانگين
رتبه  2.1بيشترين سهم از ريسك سيستمي و سيستم بانكي با ميانگين رتبه  1/9کمترين سهم از ريسك
سيستمي را دارد .همچنين نتايج به دست آمده حاکي از آن بود که تالطم و شوک از بازاری به بازار ديگر تاثير
گزار است.
واژههاي كليدي :ريسك سيستمي ،سرايت ريسك  ،عدم تقارن.

 -1مقدمه
بحرانهای مالي در سالهای گذشته نشاندهندهی چندوجهي بودن اين بحرانها ميباشد و بسياری از
کشورهای فقير و ثروتمند را درگير خود کرده است .بحرانهای مالي مي توانند منشا داخلي و يا خارجي داشته
باشند و از بخشهای عمومي و يا خصوصي ناشي شده باشند (رينهارد و روگوف  2441و بياني و
محمدی  .)24113بحرانهای مالي باعث بروز هزينههای اقتصادی زيادی ميشود و بر فعاليت اقتصادی موثر
هستند و باعث ايجاد رکود اقتصادی ميشوند .بحرانهای مالي باعث بدتر شدن رکودها ميشوند (کالسنس و
همكاران  ، 2411بياني  .)0 2411يكي از مباحث بسيار مهم در بازار سرمايه ،آگاهي از ميزان ريسك
شرکتهاست  .مديريت و کنترل ريسك ،مستلزم شناسايي دقيق انواع ريسك ،عوامل ايجادکننده آن و بررسي
ساز و کار علت و معلولي آن ميباشد .يكي از مشكالت اساسي نظام پولي بينالمللي ،وقوع بحرانهای مختلف
ازجمله بحران ارزی ،بحران بانكي ،بحران بدهي و بحرانهای دوگانه د ر کشورهای مختلف است که در بين اين
موارد ،بحران ارزی ازنظر تعداد و اثرات وارده بر اقتصاد اهميت ويژهای دارد .تاکنون تعاريف مختلفي از بحران
ارزی ارائهشده است .بهعنوانمثال فرانكل و روز ( )1111بحران ارزی را کاهش حداقل  20درصدی ارزش اسمي
پول ملي تعريف کردهاند بهگونهای که حداقل  14درصد از ميزان کاهش ارزش سال گذشته بيشتر باشد( .فرانكل
و روز ،1111 ،ص  ) 2يا در تعريف ديگری ،ميلسي و رازين ( )1119در بحران ارزی عالوه بر حداقل  20درصد
کاهش ارزش اسمي پول ملي شرطي را نيز اضافه کردهاند بهنحویکه ميزان کاهش ارزش نسبت به سال گذشته
حداقل دو برابر شده باشد و ميزان کاهش ارزش در سال قبل نيز کمتر از  04درصد باشد ( .ميلسي و رازين،
 ،1119ص  )9دريكي از تعاريف اخير که نگاه کالنتری نسبت به تعاريف پيشين دارد ،آمده است که بحران ارزی
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به شرايطي اطالق ميشود که منابع ارزی در دسترس ،پاسخگوی حمالت سوداگرايانه نباشد و بنابراين ارزش
پول ملي بهشدت کاهش يابد ( .گليك وهاچيسون ،2411 ،ص)2
درنتيجه بر اساس نظريه های گوناگون ،سقوط ناگهاني و غيرمنتظره ارزش پول ملي ،بحران نرخ ارز را به
وجود ميآورد  .اين مسئله ممكن است در نظام نرخ ارز ثابت ،شناور و نظام بين اين دو اتفاق افتد .اگر نظام ارزی
ثابت باشد ،بحران باعث از دست رفتن ذخاير بينالمللي ميشود و ارزش پول ملي بهشدت کاهش مييابد .هدف
از کاهش ارزش پولي ملي انباشت ذخاير يا حفظ ذخاير موجود با تعيين نرخ ارزی است که انگيزه تبديل پول
داخلي به ارز يا پولهای ذخيره بينالمللي را کاهش مي دهد .اگر کشوری دارای نظام شناور ارزی باشد ،بحران
نرخ ارز شامل کاهش سريع و کنترل نشدني ارزش پولي ملي خواهد بود .اگرچه هيچ نظام ارزی نميتواند ايمني
را تضمين کند ،اما پژوهشگران در زمان حاضر بر اين عقيدهاند که کشورهايي که پول خود را به پول کشورهای
ديگر تثبيت ميکنند ممكن است در برابر بحران ارزی آسيبپذيرتر باشند .بحران نرخ ارز نيز مانند بحران بانكي
در بيشتر موارد باعث تعميق رکود ميشود(.گربر ،2442،ص )211در راستای تشخيص ريسك سيستمي
شاخصهای مختلفي در قالبهای گوناگون ازجمله شاخصهای هشدار پيش از موعد بحران طرحشده است که
امكان وقوع بحران را مورد آزمون قرار ميگيرند .در ريسك سيستمي شاخصها در قالب ميزان سرايتپذيری
ريسك معنا مييابند که مي توانند منبعث از تغيير فاحش در شاخصهای کالن اقتصادی ،انحراف قابلمالحظه
شاخصهای قيمت از روند خود يا افزايش قابلمالحظه شاخص های اعتباری برگرفته از نظام مالي يا اثرات
دوسويه و بازخوردی آنها باشد .در انتخاب شاخص ميبايست مؤلفههای مختلفي را در نظر گرفت؛ بهعنوانمثال
ممكن است يك شاخص در کشورهای توسعهيافته به عنوان شاخص بحراني شناخته شود اما همان شاخص در
کشورهای درحال توسعه دارای کارکرد دوجانبه باشد که هم مي تواند عامل بحران باشد و هم اينكه نشان
توسعهيافتگي مالي کشور مورد مطالعه قرار گيرد.
سنجش شدت بحران مالي ناشي از سرايت نوسانات مستلزم مطالعه جنبههای مختلف فرايند تشكيل بحران
است .تصميم گيری در مورد اينكه کدام ويژگي از چه نهادهايي اندازهگيری شود ،فراواني و چگونگي فاصله
مشاهدات ،تخمين سطح اطمينان و غيره ازجمله انتخابهای اساسي است .بهعالوه روشهای اندازهگيری بايد
شامل پيشفرضهای مختلفي در مورد چگونگي جداسازی ،تبديل و جمعآوری دادههای خام باشد.
در طول ساليان اخير بازارها ازجمله بازارهای مالي ايران هم از جانب شوکهای برونزا مانند تحريم متأثر
بوده و هم از شوکهای درونزا آسيب ديدهاند (قربانزاد و همكاران1311 ،؛ تيموری و همكاران .)1311 ،از سوی
ديگر بازارهای مالي دارای اثرات متقابل و پيوندهای شبكه ای هستند که اين پيوندها هم بين بازارهای مالي
داخلي مشهود است و هم در پيوند بين بازارهای خارجي بهخصوص پيوند بين بورسهای جهاني قابلرديابي
است .به عالوه ،اثرپذيری اقتصاد ايران از متغيرهای برونزا به دلي ل عدم وجود پيوند بازار سرمايه با بورسهای
اوراق بهادار جهاني ،معامالت بانكي محدود و دريافت تسهيالت خارجي اندک در مقايسه با کشورهای ديگر بر
اساس نتايج مدل بسيار کمتر است .اما همچنان اثر شبكه ای داخلي بازارهای مالي مشهود است (قربانزاد و
همكاران1311 ،؛ سلماني بي شك و همكاران1310 ،؛ تيموری و همكاران .)1311 ،درنتيجه تحوالت و
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تالطم های هر بازار منفك از بازار ديگر نيست لذا ميتوان انتظار داشت تا نرخهای بازدهي بازارها دارای ارتباط
رفت و برگشتي با يكديگر باشند .همين ارتباط و تأثيرگذاری و تأثيرپذيری دو بازار مذکور از يكديگر ،ميتواند
ظرفيت بيبديلي برای مهار و جلوگيری از گسترش تالطمهای ايجاد شده در هريك از دو بازار مورد اشاره مانند
بازار سرمايه با استفاده از امكان تأثيرپذيری آن از بازار پول و بالعكس ،ايجاد نمايد .بهعبارتديگر تعامل سازنده
بين دو بازار مذکور ميتواند امكان ايفای نقش ضربهگير  0را توسط بازار سرمايه در شرايط وقوع بحران در بازار
پول (و بالعكس) فراهم کرده و از سرايت پذيری نوسانات مختلف نهادی يا بازاری که در قالب مفاهيمي مانند
ريسك سيستمي  ،1سرايتپذيری نهادی  ،1سرايتپذيری بازاری 9طرح ميشوند جلوگيری نمايند (گيالني پور،
1319؛ مهدوی کليشمي و همكاران .)1311 ،جهت بررسي امكان ايفای نقش هر بازار در تقويت يكديگر -در
شرايط بروز انواع تكانه های داخلي و خارجي و ايجاد ثبات مالي نياز است تا سرايتپذيری ريسك بين بازارها
بررسي گردد .بنابراين ميتوان گفت ،ارتباط بين بازارهای مالي ميتواند بهعنوان يك نقطه قوت مطرح گردد و
هم ميتواند به عنوان امكان سرايت بحران و يا همان ريسك سيستمي تبيين شود تا جايگاه خود در مبحث
اقتصاد ترسيم گردد.
با توجه به مطالب ارائه شده ،هدف از انجام مطالعهی حاضر ،بررسي سرايت پذيری ريسك سيستميك در
بازارهای مالي ايران بود.
 -2مباني نظري
 -1-2اثر بازار ارز بر بازار غير متشكل پولي
نوسانات ارزی سالهای اخير در اقتصاد ايران به عنوان يك ريسك مالي ،در کنار بسياری از ريسكهای غيرمالي
ديگر همچون تحريم ،شرايطي را ايجاد نموده که منجر به انقباض در بخش واقعي اقتصاد و بروز تالطم در ديگر
بازارهای مالي گرديد .در اين ميان اثرپذيری شبكه بانكي ايران از اين نوسانات يكي از مسائل مهمي است که
پاسخگويي به آن ميتواند نشاندهنده ميزان استحكام بانكهای ايران در برابر بحرانهای مالي باشد .از سوی
ديگر نظام مالي بانك محور ايران که در آن به دليل در هم تنيدگي با نظام مالي جهاني ،استانداردهايي نظير
قوانين و مقررات مربوط به ورشكستگي ،تفكيك انواع بانكها و تعيين حيطه فعاليت هريك از آنان ،رويههای
حسابداری منطبق بر رهنمودهای جهاني و نظاير آن ،بهخوب ي شكل نگرفته ،در اکثر موارد به مأمني برای
سرمايهگذاری تبديلشده و منابع آن کمتر ميل به ورود به بخش واقعي و ديگر بازارهای مالي دارد ( .پورپاشا
وافضلي ،1310 ،ص)2
 -2-2اثر بازار ارز بر بازار بيمه
تشخيص و سنجش کانال آثار شوک ارزی بر بازار بيمه همانند دو بازار سرمايه و پول مشخص نيست؛ اما شايد
بتوان بر اساس چند مقدمه به توصيف اين رابطه اشاره کرد .اوالً ،شرکتهای اصلي بيمه ،غالباً شرکتهای دولتي
هستند؛ ثانياً ،بخش شايان توجه از درآمدهای ايران به درآمدهای نفتي وابسته است؛ ثالثاً ،درآمدهای نفتي بر
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اساس نرخ ارز سنجيده و گزارش ميشوند؛ رابعاً  ،بودجه دولت به نفت و درآمدهای ارزی نفت وابسته است و بر
اين اساس بسته ميشود .درنتيجه ،نوسانهای ارزی مي توانند از مجرای درآمدهای ارزی نفت بر بودجه و
درنهايت درآمد شرکتهای بيمه بهطور غيرمستقيم اثرگذار باشند ( .محمدی اقدم و همكاران ،1311 ،ص )011
 -3روش شناسي پژوهش
اين مطالعه از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسي از نوع توصيفي همبستگي بود .به منظور انجام
مطالعهی حاضر ،از الگوی اقتصادسنجي به روش داده های ترکيب شده برای برآورد مدل و آزمون فرضيه
استفاده شد .تجزيه و تحليل داده ها از طريق آزمونهای مربوطه شامل معناداری مدل ،مانايي دادهها،
خودهمبستگي ،نرماليت انجام گرفت و اطالعات مربوط به متغيرهای مورد بررسي در اين مطالعه که شامل
شوکهای وارد شده به بازار اعم از داخلي و خارجي ،نرخ ارزو قيمت نفت که در سالهای  11-19از بورس و اوراق
بهادار و سيستم مالي بازارهای مالي جمعآوری شد  .روش گردآوری اطالعات جامعه آماری در اين مقاله  ،داده
های مالي شامل بيمه ،بانك ،و هلدينگ نفتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بودند .تجزيه و تحليل مدلهای
سيستميك در اين مطالعه با استفاده از نرم افزار ايويوز انجام شد  .ماهيت داده ها پس رويدادی بوده و تحليل
ريسك سيستمي در هر مرحله انجام و امكان سرايت و تالطم شوک مخصوصا از نوع ارزی در سه بازار پول،
سرمايه و بيمه مشاهده گرديد و مسير سرايتپذيری نوسانات و انتقال آنها بين بازارهای اشاره شده کامال دوطرفه
بود.
 -1-3متغيرهاي مورد مطالعه
1

ريسك سيستمي:ريسك سيستمي در دانش مالي ،به معنای احتمال سقوط ناگهاني ،در کل يك سيستم مالي
ميباشد .در حقيقت اثر دمينو وار از يك حوزه به حوزه ديگر مي باشد.
سرايت ريسك :به معني احتمال گسترش تغييرات مهم اقتصادی در يك کشور ،به کشورهای ديگر ميباشد.
سرايت به دو نوع سرايت طرف معامله و سرايت اطالعات ،طبقهبندی ميشود .هر يك از انواع سرايت در بازار
مالي مورد نظر ،در نهايت به سمت ريسك سيستمي هدايت خواهد شد.
عدم تقارن اطالعاتي  :14به بررسي معامالتي که در آن يك طرف معامله اطالعات بيشتر يا بهتری از طرف ديگر
دارد ميپردازد .اين پديده باعث ايجاد يك نوع عدم توازن قدرت در معامالت ميشود که گاهي اوقات ميتواند
باعث خراب شدن معامالت ،يا در بدترين حالت به شكست بازار بينجامد.
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-4يافته ها
 -1-4بررسي آمارههاي توصيفي متغيرهاي مدل
اولين قدم در هر تحليل آماری و تجزيه و تحليل اطالعات ،محاسبهی شاخصهای توصيفي ميباشد .بنابراين
برای ورود به مرحله تجزيه و تحليل اطالعات ،آماره توصيفي دادهها شامل شاخصهای مرکزی ،پراکندگي و
انحراف از قرينگي محاسبه گرديده و نتايج در جدول ( )0-1درج شده است.
جدول -1-4آماره توصيفي دادههاي تحقيق
متغيرها

ميانگين

ميانه

حداكثر

حداقل

انحراف معيار

Value
)(BANK
Value
)(INVES
Value
)(INSUR
Value
)(USD
Value
)(PETRO

934.01

923.14

1310.24

011.34

299.31

3120.01

2111.34

0011.94

1921.04

1421.12

1112.11

0102.34

12144.04

0191.24

1123.11

141114.1

111142

111104

02444

29433.11

111312.1

111911

1411404

140111

229141.9

 -2-4مدل گارچ
برای تعيين شوکهای نرخ ارزی و قيمت نفت از الگوی ناهمساني شرطي خود رگرسيوني تعميم يافته
) (GARCHاستفاده گرديد .روش کار به اين صورت است که ابتدا با استفاده از رهيافت  GARCHمعياری جهت
سنجش شوک نرخ ارز و قيمت نفت محاسبه گرديد .در مطالعات مختلف از معيارهای متفاوتي برای محاسبه
نوسانپذيری نرخ ارز استفاده شده است و از اين دست معيارها ميتوان به انحراف معيار ميانگين متحرک ،انحرافات
از روند و الگوی ناهمساني شرطي خود رگرسيوني تعميم يافته ) (GARCHاشاره کرد .با اين وجود الگوی
ناهمساني شرطي خودرگرسيوني تعميم يافته ،با توجه به برتری آن نسبت به ساير روشها در مطالعات مختلف
بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است .بر اين اساس در اين مطالعه از الگوی  GARCHبرای تعيين شوکهای نرخ
ارزی و قيمت نفت استفاده ميکنيم.
سادهترين مدل واريانس شرطي مدل) ARCH(qميباشد که توسط انگل ) (Engel,1982برای اولين بار
پيشنهاد گرديد .وی چنين معادلهای را در کنار معادله ميانگين شرطي ارائه داد تا از اين طريق واريانس متغير مورد
نظر برآورد کرد .اين مدل توسط افراد ديگر تعديل و توسعه يافت .مدل تعميم يافته  ARCHيا  GARCHتوسط
بالرسلف ) (Bollerlev, 1992مطرح گرديد .بر اساس آنچه بالرسلف معرفي کرده است ،مدل را به شكل زير ميتوان
نشان داد:
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∑

∑

در رابطه ( )1اولين معادله نشان دهنده ،معادله ميانگين  11و معادله دوم واريانس شرطي  εtاست .برای مدل
) GARCH(p,qبا مرتبه باالتر ،در صورتي واريانس شرطي به دست خواهد آمد که شرط زير برقرار باشد:
∑

∑

الزم به ذکر است برای به دست آوردن مناسبترين مدل  GARCHاز معيارهای مختلفي استفاده ميشود.

جدول  - 2- 4مدلGARCH
LBANK

متغيرها

ضريب

آمارۀ t

معناداري

LINVES

-2.04

-110.11

4.444

LINSUR

1.44

313.41

4.444

LUSD

-1.41

-10.11

4.444

LPETRO

2.00

29.39

4.444

LAC

-1.11

-20.11

4.444

C

-9.30

-010.01

4.444

ضريب تعيين

4.11

ضريب تعيين تعديل شده

4.11

آمارۀ دوربين – واتسون

2/41

در اين مرحله به مدلسازی برای تعيين شوکهای نرخ ارزی و قيمت نفت پرداخته شده است .با توجه به تأييد
وجود اثرات  ARCHو همچنين با استفاده از معيار شوارتز – بيزين ) (SBCمدلهای متفاوت بررسي شده و در
نهايت بهترين الگو برای مدلسازی شوک نرخ ارز بصورت ) GARCH(1,1و بهترين الگو برای مدلسازی شوک
قيمت نفت به صورت ) GARCH(1,0بدست آمد.
در مرحله بعد  CoVaRهر بخش مالي نيز محاسبه ميشود .جدول زير  CoVaRمحاسبه شده برای سيستم و هر
سه بخش مالي سرمايه ،بانك و بيمه در کوانتيل 1درصد 04 ،درصد و تفاضل ريسك سيستمي) را نشان ميدهد.
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جدول  CoVaR -3-0سيستم ،سرمايه  ،بانك و بيمه
CoVaR

سيستم ،بانك ،بيمه و

مقدار ارزش در معرض ريسك

كوانتيل  1درصد

كوانتيل  05درصد

tsystem│i CoVaR

/4400

4/401

4/419

CoVaR Invest

4/4410

4/404

4/401

CoVaR Banks

4/4404

4/431

4/421

CoVaR Insurance

4/4430

4/432

4/400

بورس

شرطي تفاضلي

ماخذ :يافتههای پژوهش

در ادامه آزمون معناداری اختالف بين ارزش در معرض ريسك شرطي سه بخش مالي سرمايه ،بانك و بيمه با در
نظر گرفتن  0کوانتيل يعني  04درصد 00 ،درصد 04 ،درصد00 ،درصد 14 ،درصد به عنوان وضعيت نرمال
نشان داده شده است .در اين آزمون فرضيه صفر عبارت است از برابری توابع توزيع تجمعي  CoVaRهای مرتبط
با کوانتيلهای  1درصد و  04درصد:

جدول  -4-4آزمون اختالف معنادار بين ارزش در معرض ريسك شرطي تفاضلي
وضعيت ريسك

Normal situation

سرمايه

بيمه

بانك

System

-4/423

4/414

-4/411

- 4/40

کوانتيل  04درصد

-4/410

4/423

-4/424

-4/401

کوانتيل  00درصد

-4/420

4/422

-4/430

-4/412

کوانتيل  04درصد

-4/421

4/420

-4/430

-4/410

کوانتيل  00درصد

-4/434

4/420

-4/439

-4/491

کوانتيل  14درصد

ميانگين

-4/420

4/4249

-4/429

- 4/410

انحراف معيار

4/449

4/4401

4/4411

4/412

کوانتيل  1درصد

نتايج جدول ( ) 0-3اختالف ارزش در معرض ريسك شرطي را برای هر يك از بخشهای مالي در کوانتيلهای
 04درصد 00 ،درصد 04 ،درصد 00 ،درصد و  14درصد نشان مي دهد که در اين حالت مقداراختالف ارزش در
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معرش ريسك شرطي بخشهای مالي با کل سيستم يكسان نيست .لذا فرضيه صفر ميني بر عدم اختالف معنادار
بين ارزش در معرض ريسك شرطي اين سه بخش رد شده و فرضيه مقابل پذيرفته ميشود .با توجه به
به معنای ريسك سيستميك
در نهادهای مالي از لحاظ آماری معني دار است و اين
اينكه
است .لذا سرايت پذيری بحران در نهادهای مالي امكان پذيراست و اين عوامل(نرخ ارز) در ايجاد سرايت نقش
دارند.
 -3-4مدل گارچ برداري قطري
با استفاده از معيارهای اطالعاتي ،وقفه بهينه برای محاسبه  ARCHو  GARCHجهت حداقل سازی تفاوت خوبي
برازش مدل ،در دو حالت توزيع نرمال و  tاستيودنت( DVECH )0,1با توزيع نرمال است .با اين وقفه کوچكترين
مقدار برای هر معيار اطالعاتي رخ ميدهد .برای معيار اطالعاتي آکائيك  ، 30.12معيار اطالعاتي شوارتز  30.02و
معيار اطالعاتي هنانکوئين  30.11کمترين مقدار ميباشد .مقاديرمعيارهای اطالعاتي تعيين وقفه بهينه گارچ در
جداول ذيل آمده است:
جدول0-4مقادير معيارهاي اطالعاتي مدل  VECHبا فرض توزيع نرمال براي بازار سرمايه
multivariate Normal distribution
VECH

GARCH

4
1

1
4

1
1

1
2

2
1

2
2

Log likelihood

-119.1

- 194.21

-111.14

-902.00

-902.12

-904.40

Avg. log
likelihood
Akaike info.
criterion
Schwarz
criterion
Hannan-Quinn
criter

-0.00

-0.03

-0.03

-1.40

-0.11

-0.10

30.12

30.14

30.23

39.11

31.10

31.11

30.02

30.14

30.91

31.11

31.02

31.12

30.11

30.41

30.90

39.91

39.01

39.11

ARCH

ماخذ :يافته های تحقيق
جدول  -6-4مقادير معيارهاي اطالعاتي مدل  VECHبا فرض tاستيودنت براي بازار سرمايه
multivariate t-student distribution
VECH

ARCH

4

1

1

1

2

2

GARCH

1

4

1

2

1

2

Log likelihood

-140.21

-139.49

-920.11

-131.11

-139.11

-101.30

Avg. log
likelihood
Akaike info.
criterion

-0.11

-0.23

-0.90

-0.22

-0.23

-0.20

31.03

32.90

31.90

33.32

33.31

33.10
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multivariate t-student distribution
VECH

Schwarz
criterion
Hannan-Quinn
criter

32.11

30.11

39.01

30.13

30.24

30.94

31.13

33.30

31.03

30.449

30.41

30.02

ماخذ :يافتههای تحقيق

با استفاده از معيارهای اطالعاتي ،وقفه بهينه برای محاسبه  ARCHو  TARCHجهت حداقل سازی تفاوت خوبي
برازش مدل ،در دو حالت توزيع نرمال و  tاستيودنت (  TARCH) 4,1برای هر سه مدل BEKK ، DVECHو
 CCCبه عنوان بهترين برآورد انتخاب شد .مقاديرمعيارهای اطالعاتي تعيين وقفه بهينه  TARCHدر جداول ذيل
آمده است:
جدول -7-4مقادير معيارهاي اطالعاتي مدل  TARCHبراي بازار سرمايه
TARCH
DVECH
t-student
Normal

CCC

BEKK
Normal

t-student

Normal

t-student

ARCH

4

4

4

4

4

4

GARCH

1
-909.02

1
- 911.19

1
-119.01

1
119.01

1
-109.02

1
-109.01

-1.41

-1.22

-0.11

-0.11

-1.10

-0.21

31.01

39.11

30.21

30.21

30.20

31.21

39.91

04.13

31.01

31.01

30.00

31.01

39.44

31.34

30.10

30.10

31.10

31.10

Log likelihood
Avg. log
likelihood
Akaike info.
criterion
Schwarz
criterion
Hannan-Quinn
criter

ماخذ :يافتههای تحقيق

 -0نتايج و پيشنهادها
در نظام و پروسه مالي ايران همبستگي بااليي بين ريسكها و بخشهای مختلف نظام مالي وجود دارد  .مقاله
کنوني جهت بررسي سرايت پذيری ريسك سيستميك در بازارهای مالي ايران مي باشد .نتايج نشان مي دهد
بخش سرمايه با دارابودن ميانگين ارزش در معرض ريسك شرطي  ،2.1بيشترين ميزان ريسك و بخش بانك با
ميزان  1.9کمترين ميزان ارزش در معرض ريسك شرطي را دارا ميباشد .اختالف ارزش در معرض ريسك
شرطي را برای هر يك از بخشهای مالي در کوانتيلهای  04درصد 00 ،درصد 04 ،درصد 00 ،درصد و 14
درصد نشان مي دهد که در اين حالت مقداراختالف ارزش در معرش ريسك شرطي بخشهای مالي با کل
سيستم يكسان نيست .لذا فرضيه صفر ميني بر عدم اختالف معنا دار بين ارزش در معرض ريسك شرطي اين سه
در نهادهای مالي از لحاظ آماری معني
بخش رد شده و فرضيه مقابل پذيرفته ميشود .با توجه به اينكه
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به معنای ريسك سيستميك است .لذا سرايت پذيری بحران در نهادهای مالي امكان
دار است و اين
پذيراست و اين عوامل(نرخ ارز) در ايجاد سرايت نقش دارند .الزم به توضيح است مقادير به دست آمده برای اين
اختالف در بازارهای سرمايه،بيمه ،بانك و سيستم به ترتيب  4/4411 ،4/4401 ،4/449و  4/412مي باشد .با
توجه به اينكه مجموع نتايج حاصل از تخمين مدل به روش رگرسيون کوانتيل نشان داد که سهم ارزش در
معرض ريسك شرطي سرمايه برابر با  ،4/401بانك  4/421و بيمه  4/400بوده که ارزش در معرض ريسك
شرطي بخش سرمايه و بيمه بيشتر و بانك کمتر ميباشد .بنابراين ،ريسك سيستمي در نظام مالي کشور با جمع
جبری ريسك هر يك از بخش های فعال در آن ( سرمايه ،بانك و بيمه) تفاوت معناداری دارد .پيشنهاد مي گردد،
سياست گذاران هنگام تدوين سياستهای پولي و مالي در سطح کالن ،آثار ناشي از تصميمهای مزبور را بر
شاخص بازار سهام و ساير بازارهای مالي مد نظر قرار دهند .اعمال سياستهای برنامه ريزی نشده و غير منتظره
از سوی دولت مي تواند منجر به بي ثباتي در بازارهای مالي از جمله بازار سهام شود .هر چقدر اندازه دولت در
اقتصاد بزرگتر باشد  ،منابع ايجاد شوک مي تواند گسترده تر باشد و به تبع آن نابساماني بيشتری در اقتصاد
ايجاد کند .همان طور که نتايج تجزيه واريانس نشان داد ،در بلند مدت بيشترين نوسانات شاخص قيمت سهام
توسط شوک سياست مالي توضيح داده ميشود .با توجه به اين امر ،تالش برای ايجاد انضباط مالي در دولت و
پرهيز از اعمال سياست های مالي غير منتظره و پيش بيني نشده از اهميت زيادی در بازار سهام ايران برخوردار
است .پيشنهاد مي گردد در تحقيق های آتي نظريه ها در خصوص سياستهای پولي انبساطي و حجم پول در
گردش به عنوان پارامترهای جانبي در نظر گرفته شوند.
فهرست منابع







ق چاوشي ،سيد کاظم ; شيرمحمدی ،فاطمه ( )1310شناسايي ،سنجش و مديريت ريسك سيستمي نظام
مالي کشور بهعنوان الزمه اقتصاد مقاومتي.اجالس جامع و بينالمللي اقتصاد مقاومتي.تهران.
مصطفي پور ،منوچهر ( )1399آثار بحران مالي جهاني بر اقتصاد کشورهای آسيايي و چشمانداز اقتصاد آسيا
طي سالهای ( )2441- 2414مجله اقتصادی ( ،)1صص .129-111
عباسي ،ابراهيم؛ صادقي ،محمد ( )1310برآورد ارزش در معرض خطر فلزات اساسي با استفاده از رويكرد
گارچ چند متغيره .مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار ،20صص .12-01
عيسوی ،محمود؛ قليچ ،وهاب ( )1310سازوکار اثرگذاری صكوک بر شوک های ارزی با استفاده از مدل سبد
بهينه دارايي و ارائه يك ابزار پيشنهادی ،مطالعات اقتصاد اسالمي ،)9(11صص .112-131
جاليي اسفندآبادی ،سيدعبدالمجيد؛ صميمي ،سپيده (.)1310بررسي سازگاری اقتصادی کشورهای عضو
منطقۀ يورو و نقش آن در بحران ارزی منطقه ،تحقيقات اقتصادی .)04(113صص .930-941
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي .)1313( .درباره سياستهای کلي اقتصاد
مقاومتي .شاخصهای ارزيابي تحقق سياستهای کلي اقتصاد مقاومتي .گزارش پژوهشي.
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محمدی اقدم ،سعيد؛ قوام ،محمد حسين قوام (.)1310بررسي رابطه علي بين بازار پول و سرمايه جهت مهار
تالطم بازارهای مالي در چارچوب اقتصاد مقاومتي .تحقيقات مالي – اسالمي .)0(14 .صص .114-10
مرادپوراوالدی ،مهدی؛ عباسيون ،وحيد؛ عباسيان ،عزت اهلل .)1391( .اثر متغيرهای کالن اقتصادی بر
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران .پژوهشهای اقتصادی ايران  .)12(31صص.102-130
ابراهيمي ،محسن؛ شكری ،نوشين (.:)1314بررسي تأثير متغيرهای کالن اقتصادی بر قيمت سهام با تأکيد بر
نقش سياست پولي .مدلسازی اقتصادی .)0(13صص.01- 23
کريمزاده ،م .)1390( .بررسي رابطه بلندمدت شاخص قيمت سهام بورس با متغيرهای کالن پولي با استفاده
از روش همجمعي دراقتصاد ايران.پژوهشهای اقتصادی ايران .21 ،صص .00- 01
پيرائي ،خسرو؛ شهسوار ،محمدرضا .)1399( .تأثير متغيرهای کالن اقتصادی بر بازار بورس ايران ،پژوهشهای
اقتصادی (رشد و توسعه پايدار  ،)1(34صص .39-21
نجارزاده ،رضا؛ آقايي خوندابي ،مجيد؛ رضايي پور ،محمد ( .)1399بررسي تأثير نوسانات شوکهای ارزی و
قيميتي بر شاخص قيمت سهام،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ،)1(1 ،صص .110-101
موسايي ،ميثم ؛ نادر مهرگان و حسين اميری ( .) 1391رابطه بازار سهام و متغيرهای کالن اقتصادی در
ايران .فصلنامه پژوهشها و سياستهای اقتصادی .سال هجدهم ،شماره  ،00ص .13 -10
طاهری ،حامد؛ صارم صفاری ،ميالد (.)1314بررسي رابطه بين نرخ ارز و شاخص قيمت بورس اوراق بهادار
تهران :با استفاده از رويكرد  ARDL:فصلنامه روند )11(14 .صص .94-13
ابونوری ،اسمعيل ،عبداللهي ،محمدرضا ،حمزه ،مصطفي .)1311( ،ارزيابي پويايي های رابطه بين نرخ ارز و
شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دو متغيره ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني ،شماره - 10 ،10
.91
زماني ،شيوا؛ علي فر ،مجيد .)1314(.برآورد ارزش در معرض ريسك شاخص صنعت فلزات اساسي تحت اثر
شوکهای نرخ ارز .پژوهشهای اقتصادی ايران  )11(01صص .214-193
مهرگان ،نادر؛ احمدی قمي ،محمدعلي ( )1310شوک های ارزی و بازارهای مالي :کاربردی از مدل
خودرگرسيون برداری پانل .فصلنامه پژوهش ها و سياستهای اقتصادی  10صص .134-143
حسنلو ،خديجه ( .)1310ارزيابي سهم بانكها ،بيمه و شرکتهای سرمايهگذاری در ريسك سيستميك،
پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي مالي ،دانشكده مهندسي صنايع ،دانشگاه خاتم ،تهران.
زمان زاده ،حميد ( ) 1391مديريت نرخ ارز در اقتصاد ايران ،فصلنامه تازه های اقتصاد ،پژوهشكده پولي و
بانكي بانك مرکزی ،ش .134
دفتر مطالعات اقتصادی ( .) 1312گزارش تحليل وضعيت اقتصادی کشور ،بررسي بحران ارزی اخير و
راهكارهای مهار آن ،کد موضوعي  ،224شماره مسلسل 13441
ثنائي اعلم ،م؛ و سوری ،د؛ و زماني ،ش .)1391( .بررسي وجود سرايت بين سهام شرکتها در بورس اوراق
بهادار تهران با استفاده از يك مدل ديناميك چند متغيره .تحقيقات اقتصادی .)00( 13 .صص21-00 .
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کشاورزحداد ،غالمرضا؛ ابراهيمي ،سيدبابك؛ جعفرعبدی )1314( ،اکبربررسي سرايت تالطم ميان بازدهي
سهام صنعت سيمان و صنايع مرتبط با آن در ايران .پژوهشهای اقتصادی ايران  )11(01صص .113-121
کريمي ،الهه ( .) 1313بررسي اثر سرريز تالطم قيمت در بازارهای بينالمللي نفت ،بنزين و سوخت ديزل،
دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشكده علوم اقتصادی ،کارشناسي ارشد
سادات حسينيون ،نيلوفر ( ) 1310بررسي سرريز تالطم نرخ بازده بين بازارهای سهام ،طال و ارز در ايران طي
سالهای  1314تا  ،1313دانشكده علوم اقتصادی ،دانشگاه فردوسي مشهد ،کارشناسي ارشد
صادقي ،م.؛ جعفری سرشت ،د .)1399( .ريسك سيستمي .گزارش پژوهشي مرکز پژوهشها ،توسعه و
مطالعات اسالمي سازمان بورس و اوراق بهادار .صص.1-11 .
حسينيون ،نيلوفرسادات؛ بهنامه ،مهدی ،ابراهيمي ساالری ،تقي ( )1310بررسي انتقال تالطم نرخ بازده بين
بازارهای سهام ،طال و ارز در ايران .پژوهشهای اقتصادی ايران )12(11صص .104-123
احمدی ،ز.؛ فرهانيان ،س .م .ج .)1313( .اندازهگيری ريسك فراگير با رويكرد  CoVaRو  MESدر بورس
اوراق بهادار تهران .فصلنامۀ بورس اوراق بهادار تهران.22-3 ،) 1(21 ،
شيرمحمدی ،فاطمه ( .)1310بررسي ريسك سيستمي نظام مالي ايران .پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشكده
مديريت ،دانشكده علوم اقتصادی .تهران.
مرادمندجاللي ،م )1310( .ارزيابي سهم بانكها ،بيمه و شرکتهای سرمايهگذاری در ريسك سيستميك .
پايانن امۀ کارشناسي ارشد مهندسي مالي .دانشكدۀ مهندسي صنايع ،دانشگاه خاتم.
نورعلي دخت ،س )1310( .مقاومت به سرايت نكول در شبكههای مالي .پاياننامۀ کارشناسي ارشد .دانشكدۀ
رياضيات و کامپيوتر .دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايۀ زنجان.
منصفي ،افسون ( )1310رابطه همبستگي بازده سهام با ريسك سيستمي در بانكهای پذيرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران ،دانشگاه عالمه طباطبائي ،دانشكده مديريت و حسابداری ،کارشناسي ارشد
ربانزاد ،جهانگير؛ سعادت ،رحمان؛ محمدی ،تيمور؛ ابونوری ،اسماعيل .)1311( .بررسي اثرات سرريز شوک
ناشي از سياست مالي دولت آمريكا بر متغيرهای کالن اقتصاد ايران :رهيافت  ،GVARفصلنامه اقتصاد مالي،
.110-11 ،)04(10
تيموری ،بشری؛ امام وردی ،قدرت اله؛ اسماعيل نيا کتابي ،علي اصغر؛ نصابيان ،شهريار .)1311( .بررسي
سرايت شوکهای غيرمنتظره در بازارهای مالي ايران با رويكرد  ،DFGMمهندسي مالي و مديريت اوراق
بهادار.01- 34 ،)03(11 ،
گيالني پو ،جواد .)1319( .ارزيابي ريسك سيستمي در شبكه بانكي ايران توسط معيار ريزش مورد انتظار
نهائي .فصلنامه پژوهش ها و سياست های اقتصادی.021-041 ،21 ،
سلماني بي شك ،محمد رضا ،برقي اسگويي ،محمد مهدی؛ لك ،سودا .)1310( .تاثير شوکهای سياست
پولي و مالي بر بازار سهام ايران .تحقيقات مدلسازی اقتصادی.131-13 ،)22( 1 ،
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 ارزيابي ريسك سيستمي.)1311( . جواد، اسداله؛ گيالنيپور، ناصر؛ فرزينوش، غدير؛ الهي، مهدوی کليشمي
 مجله مهندسي مالي و مديريت.در شبكه بانكي ايران توسط معيار تغييرات ارزشدر معرض خطر شرطي
.291- 210 ،33 ،اوراق بهادار
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