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بررسي رابطه ي درآمدهاي نفتي و برخي متغیرهاي کالن اقتصادي و شاخص 
قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
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تحقیـق حاضـر بـا هـدف تعییـن رابطـه ي بیـن نـرخ رشـد شـاخص قیمـت سـهام و مجموعـه اي از 
متغیرهـاي کالن اقتصـادي از قبیـل نـرخ تورم، رشـد نرخ ارز، رشـد نقدینگی و رشـد اقتصـادی انجام 
شـده اسـت. در ایـن تحقیـق داده ها به صورت فصلـی و بـرای دوره ی زمانی13۹4-1371 و با اسـتفاده 
از الگـوی خودتوضیح بـرداری، مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفته انـد. نتایـج به دسـت آمـده حاکی 
از ایـن اسـت کـه رابطـه تعادلی بلندمدت بین شـاخص قیمت سـهام بـورس اوراق بهـادار و متغیرهای 
کالن اقتصـادی معنـی دار بـوده و شـوک های ناشـی از نـرخ تـورم و نـرخ ارز و نقدینگـی بر شـاخص 
قیمـت سـهام در بلندمـدت تأثیـر منفـی دارنـد. البته تأثیر شـوک های ناشـی از نرخ ارز بر قیمت سـهام 

از شـوک های ناشـی از نـرخ تورم شـدیدتر اسـت.
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بـازار،  اقتصـاد  الجـرم  و  بـازار  بـر  موثـر  عوامـل  رفتـار  مطالعـه ي  در 
جسـتجوی متغیـر یـا متغیرهایـی کـه بتوانـد ارتبـاط بخـش مالـی اقتصـاد 
را بـا بخـش حقیقـی اقتصـاد توضیح دهـد، از اهمیت بسـیاری برخوردار 
اسـت. بازارهـای پـول و سـرمایه به عنـوان ارکان بخـش مالـی، وظیفـه ی 
تأمیـن منابـع را برای بخـش حقیقی اقتصاد برعهده دارنـد. کارایی بخش 
مالـی موجـب تخصیـص بهینـه منابـع کمیـاب بـه فعالیت هـای اقتصـادی 
می شـود. تخصیـص بهینـه منابـع بـه نوبـه ی خـود بهینگـی پس انـداز و 
سـرمایه گذاری و بـه تبـع آن، رشـد اقتصـاد ملـی، در حـدودی نزدیـک 
نظیـر  اقتصاد دانانـی  پـی دارد.  در  را  اقتصـاد  بالقـوه  ظرفیت هـای  بـه 
گلداسـمیت )1۹۶۹)، میکنـون )1۹73) و شـاو )1۹73) بـر این بـاور بودند 
کـه بازارهـای مالـی نقش کلیدی در توسـعه و رشـد اقتصـادی دارند. به 
اعتقـاد آنـان، تفـاوت در کمیـت و کفیـت خدمـات ارائـه شـده توسـط 
موسسـات مالـی می توانـد بخـش مهمـی از تفـاوت در نـرخ رشـد بیـن 

کشـورها را بازگـو کنـد.
بـورس اوراق بهـادار ایـران نیز در راسـتای سیاسـت های کالن اقتصادی 
در  مـردم  مشـارکت  جلـب  بـرای  و  جنـگ  پایـان  از  پـس  دولـت، 
سـرمایه گذاری و سـوق دادن سـرمایه های راکـد و غیرمولـد بـه سـوی 
فعالیت هـای مولـد اقتصـادی و تأمین نیازهـای مالی بنگاه هـای تولیدی و 
بـه تبـع آن، تأمیـن کاالهای موردنیاز جامعه، فعالیـت دوباره ی خود را به 
شـکل گسـترده تری از سـال 13۶۹ آغاز کرد. از آن سـال تاکنون به دلیل 
شـرایط اقتصـادی پـس از جنـگ و تأثیـر تغییـرات حاصـل از متغیرهای 
کالن اقتصادی از جمله نرخ تورم، شـاخص بازار سـهام شـاهد نوسـانات 
زیـادی بـوده اسـت. اولیـن دلیـل بـرای انجـام تحقیـق در مـورد تأثیـر 
متغیرهـای اقتصـادی بـر شـاخص های سـهام، این اسـت کـه می تواند در 
پاسـخگویی بـه سـوال اصلـی که شـامل چگونگـی قیمت گذاری سـهام 

اسـت، اثرگـذار باشـد. پاسـخ بـه سـوال مزبـور می تواند بخـش عمده ای 
از نیاز سـرمایه گذاران و سـهامداران را برآورده سـازد. تردیدی نیسـت 
کـه رفـع ایـن نیـاز از طریـق جهت گیـری صحیـح تحـوالت اقتصـادی 
موجـب رونـق بـازار سـرمایه می شـود، به گونه ای کـه عرضـه و تقاضای 
وجـوه در بـازار کارامدتـر از گذشـته انجـام می شـود. پدیـده ی توسـعه 
سـرمایه گذاری مالـی )در مقابـل سـرمایه گذاری در دارایی هـای واقعـی) 
از مشـخصات اقتصادهـای توسـعه یافته اسـت. توسـعه ی بازار سـرمایه و 
موسسـات مالـی پیشـرفته، خـود موجـب تسـهیل سـرمایه گذاری حقیقی 
می شـود. در حقیقـت، دو نـوع سـرمایه گذاری مالـی و واقعـی مکمـل 

هسـتند. یکدیگر 
تئوری هـا  پیدایـش  باعـث  مالـی  هـای  دارایـی  قیمت گـذاری  اهمیـت 
مدل هـای  اسـت.  شـده  اخیـر  نیم قـرن  در  گوناگـون  مدل هـای  و 
موسـین )1۹۶۶)،  لینتـر )1۹۶5)،  شـارپ )1۹۶3)،  مارکویتـز )1۹52)، 
مزبـور  مدل هـای  مهم تریـن  از  شـولز )1۹73)  بـالک-  و  راس )1۹7۶) 
هسـتند. طراحـی مدل هـای پیشـرفته و به کارگیـری فنـاوری اطالعـات، 
مالـی  دارایی هـای  بـازده  و  ریسـک  از  متعـدد  تخمین هـای  باعـث 
شـده اسـت. یـک دلیـل دیگـر بـرای انجـام تحقیـق حاضـر کمـک بـه 
قیمت گـذاری صحیـح دارایی هـای مالـی و مفیـد بودن تحقیقـات جدید 
در خصـوص بررسـی چگونگـی تأثیـر اطالعـات اقتصـادی بـر قیمـت 

سـهام اسـت.
تحقیقاتـی کـه به تازگـي در آمریـکا انجام شـده، متضمن تحـول بنیادین 
در درک چگونگـی تعییـن قیمت گـذاری دارایـی های مالی اسـت. فاما 
و فرنـچ )1۹۹3) نشـان دادنـد که محدود کردن ریسـک سیسـتماتیک به 
یـک عامل، بر اسـاس مـدل قیمت گـذاری دارایی سـرمایه ای، نمی تواند 
کمـک چندانـی بـه درک سـرمایه گذاران و سـهامداران کنـد. بنابراین، 



34 

اقتصـادی،  متغیرهـای  از جملـه  دیگـر  عوامـل  تأثیرگـذاری  بـه  توجـه 
ایـن تحقیـق در جسـتجوي رویکـردی  می توانـد حائـز اهمیـت باشـد. 
اسـت کـه از مجموعـه اطالعـات کالن اقتصـادی در ایـن زمینه اسـتفاده 

. کند
و  اقتصـاد  اداره ی  در  دولـت  عمـده ی  نقـش  گرفتـن  نظـر  در  بـا 
بـازار  بـر  دولـت  سیاسـت های  شـدید  تأثیرگـذاری  و  تصمیم گیری هـا 
سـهام، می تـوان نتیجـه گرفـت که مطالعـه در بـاره ی تأثیـر عوامل کالن 
اقتصـادی از قبیـل نـرخ تورم، بهـره بانکی، نرخ ارز، نرخ رشـد نقدینگی 
و... بـر قیمت گذاری هـای سـهام، مـی توانـد راه گشـای درک جدیـدی 
سـهامداران  و  سـرمایه گذاران  به نحوی کـه  باشـد،  خصـوص  ایـن  در 
تغییـرات  بـر  را  اقتصـادی  تصمیم هـای کالن  از  ناشـی  اثـرات  بتواننـد 

شـاخص و قیمـت سـهام پیش بینـی کننـد.

1- مبانی نظری تحقیق
اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه قیمت هـای سـهام توسـط برخـی از متغیرهـای 
می شـوند.  تعییـن  تـورم  و  ارز  بهـره،  نرخ هـای  ماننـد  اقتصـادی  کالن 
چندیـن تحقیـق انجـام شـد تـا اثـر نیروهـای اقتصـادی را بـر بازده هـای 
تئـوری  مثـال،  بـرای  دهنـد.  نشـان  مختلـف  کشـورهای  در  سـهام 
قیمت گـذاری آربیتـراژ توسـط راس )1۹7۶) چـن و همـکاران )1۹8۶) 
روی  بـر  اقتصـادی  کالن  متغیرهـای  از  برخـی  تأثیـر  تشـریح  بـرای 
بازده هـای سـهام در بازارهـای سـرمایه کشـور آمریـکا مـورد اسـتفاده 
قـرار گرفـت. یافته هـای آنـان نشـان داد کـه تولیـدات صنعتـی، تغییرات 
در صـرف ریسـک و تغییـرات در سـاختار دوره ای، رابطـه ی مثبتـی بـا 
بازده هـای مـورد انتظارسـهام داشـتند. ایـن در حالـی بـود کـه رابطـه ی 
نـرخ تـورم پیش بینـی شـده و پیش بینـی نشـده بـا بازده هـای سـهام مورد 

به طـور معنـی داری منفـی اسـت. انتظـار، 
به عنـوان  را  آربیتـراژ  قیمت گـذاری  نظریـه ی  اسـتیفن راس )1۹7۶)، 
جانشـینی بـرای مـدل قیمت گـذاری دارایی هـای سـرمایه ای ارائـه کـرد. 
مـدل قیمت گـذاری دارایی هـای سـرمایه ای، پـردازش خـود را بـا ایـن 
نکتـه آغـاز می کنـد کـه چگونـه سـرمایه گذاران می تواننـد یـک "سـبد 
قیمت گـذاری  نظریـه  امـا،  آورنـد.  به وجـود  کارا"  سـرمایه گذاری 
آربیتـراژی از منظـری کاماًل متفـاوت به موضوع ریسـک و اندازه گیری 
آن نگاه می کند و به دنبال سـبدهای کارای سـرمایه گذاری نیسـت، بلکه 
بـر ایـن مبنا اسـتوار اسـت کـه قیمت هـای سـهام هنگامي که سـهامداران 
در جسـتجوی سـودهای آربیتـراژی هسـتند، تعدیـل می شـوند. زمانی که 
سـودهای آربیتـراژی از بیـن مـی رود، می گوینـد قیمت هـای سـهام در 
حالـت تعـادل قـرار دارد. تعریـف کارایـی بـازار در ایـن نظریه بـه معنی 

نبـود موقعیـت آربیتراژی اسـت.
حامیـان نظریـه ی قیمت گـذاری آربیتـراژ بیـان می کننـد کـه ایـن مـدل 
دو مزیـت عمـده نسـبت بـه مـدل قیمت گـذاری دارایی هـای سـرمایه ای 
را  مفروضاتـی  آربیتـراژ  قیمت گـذاری  نظریـه ی  اینکـه  اول  دارد؛ 
دربـاره ی ترجیحـات سـرمایه گذار نسـبت بـه ریسـک و بازدهـی مطرح 

می سـازد کـه برخـی ادعـا می کننـد دارای محدودیـت کمتـری اسـت. 
دوم، معتقدنـد کـه ایـن مـدل می توانـد به صـورت تجربـی، معتبـر باشـد. 
موضـوع اصلـی در نظریـه ی قیمت گـذاری آربیتـراژ تشـخیص عوامـل 
اثرگـذار و تمایـز تغییـرات پیش بینـی شـده از تغییـرات پیش بینـی نشـده 

و جـردن، 1۹۹1).  اندازه گیـری حساسیت هاسـت  )فیشـر  در 
نظریـه ی قیمت گـذاری آربیتـراژ، بازده واقعـی اوراق بهـادار را تابعی از 
متغیرهـای اقتصـادی می دانـد. مدل مزبـور بر خالف مـدل قیمت گذاری 
دارایی هـای سـرمایه ای، امـکان اسـتفاده بیـش از یـک عامـل ریسـک 
سـهام،  سـرمایه گذاری  سـبد  در  می کنـد.  فراهـم  را  سیسـتماتیک 
ریسـک خـاص یـک سـهم مهـم نیسـت. عامـل خطـای سـهام انفـرادی 
به هـم وابسـته نیسـتند و ضریـب همبسـتگی آنـان صفـر اسـت. در ایـن 
شـرایط، تنهـا، ریسـک متغیرهـا دارای اهمیـت اسـت و نشـان دهنده ی 
ایـن اسـت کـه ریسـک سیسـتماتیک قابـل حـذف نیسـت، امـا ریسـک 
غیرسیسـتماتیک بـا گوناگونـی و تنـوع در سـرمایه گذاری قابـل حـذف 
اسـت. رول  و راس )1۹8۰-1۹84)، و چـن و همـکاران )1۹8۶)، معتقـد 
بودنـد کـه واقعیـت در پنج عامـل اقتصادی نهفته اسـت و سـهام مختلف 
دارای حساسـیت های متفـاوت بـه ایـن پنج عامل سیسـتماتیک هسـتند و 
ایـن عوامـل بخش عمده ای از سرمنشـاء ریسـک سـبد سـهام را تشـکیل 

می دهنـد. از نظـر آنـان، ایـن پنـج عامـل عبارتنـد از:
1) تغییـرات در نـرخ تـورم پیش بینـی شـده 2) تغییـرات غیرمنتظـره در 
تـورم 3) تغییـرات غیرمنتظـره در تولیدات صنعتی4) تغییـرات غیرمنتظره 
در بـازده تـا سررسـید تفاضلـی بیـن اوراق قرضـه اوراق بٌنجـل و اوراق 
ممتـاز )صرف ریسـک اوراق قرضـه) و 5) تغییرات غیرمنتظـره در بازده 

تـا سررسـید تفاضلـی بیـن اوراق قرضـه بلندمـدت و کوتاه مدت.
نهایـت،  اقتصـادی، و در  بنـگاه  نقـدی  بـر جریان هـای  سـه عامـل اول 
بـر سـود سـهام و رشـد آن، تأثیـر می گذارنـد و دو عامـل بعـدی نیـز 
بـر نـرخ تنزیـل و ارزشـیابی سـهام اثرگذارنـد. بـر اسـاس مـدل مزبـور، 
در  خـود  تمایـل  و  انگیـزه  بـه  توجـه  بـا  را  سبد سـهام  سـرمایه گذاران 
مواجهـه بـا ریسـک هـر یـک از عامل هـای پنجگانـه تنظیـم می کننـد، 
زیـرا سـرمایه گذاران مختلـف دارای سـلیقه های متفـاوت در رابطـه بـا 

ریسـک هسـتند.
آربیتـراژ  قیمت گـذاری  الگـوی  مـورد  در  شـده  انجـام  آزمون هـای 
نشـان داد کـه ایـن تئـوری در رقابـت بـا مدل قیمت گـذاری سـرمایه ای، 
گـوی سـبقت را می رباید )چـن 1۹83). حـال بـا چنیـن درکـی از نظریـه 
عوامـل  اسـاس  بـر  مدل سـازی  بـا  می تـوان  آربیتـراژی  قیمت گـذاری 
اقتصـادی و بـا فـرض ایـن کـه بازار سـهام به نحـو معقول عمـل می کند، 
رابطـه ی قیمت سـهم و عوامـل چنین مدلـی را برآورد کـرد به طوری که 

توانایـی پیش بینـی آینـده را نیـز داشـته باشـد.
پـون و تیلور )1۹۹1)، مشـابه تحقیق چـن و همـکاران )1۹8۶) را در بازار 
انگلسـتان انجـام دادنـد. نتایج تحقیق آنان نشـان داد کـه متغیرهای کالن 
اقتصـادی بـر بازده هـای سـهام در انگلسـتان اثـر ندارند. ایـن نتیجه گیری 
بـر خـالف یافته هـای چـن در بـازار سـهام آمریـکا بـود. پـون و تیلـور 
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معتقدنـد دلیـل نتیجه گیـری متفـاوت آنـان ایـن اسـت کـه یـا عامل هـای 
کالن اقتصـادی دیگـری بـر بازده های سـهام انگلسـتان اثرگـذار بوده اند 
و یا اینکه روش تحقیق اسـتفاده شـده توسـط چن و همکاران ناکارآمد 

بوده اسـت.
تـورم نیـز به عنـوان یکـی از مهم تریـن متغیرهـای اقتصـادی اثرگـذار بـر 
قیمـت سـهام، از دیربـاز مـورد توجـه بـوده اسـت. رابطـه ی میـان تـورم 
محققـان  میـان  برانگیـز  جـدال  مباحـث  جملـه  از  سـهام  بازده هـای  و 
اسـت. تعـادل در بـازار بـر اسـاس ارزش هـای اسـمی پدیـد نمی آیـد و 
از مهم تریـن متغیرهـای کالن  به عنـوان یکـی  تـورم را  سـرمایه گذاران 
اقتصـادی اثرگـذار در تصمیم گیـری بـرای یـک سـرمایه گذاری در نظر 

می گیرنـد.
سـرمایه گذاران  باشـد،  شـدن  پیش بینـی  قابـل  به خوبـی  تـورم  اگـر 
مـورد  بازدهـی  بـه  تـورم  به عنـوان  را  افـزوده ای  درصـد  به سـادگی 
انتظـار خـود می افزاینـد و بـازار بـه حالـت تعـادل می رسـد. بنابرایـن، تـا 
زمانی کـه تـورم قابل پیش بینی اسـت دیگر یـک سرچشـمه ی ناپایداری 
بـا ریسـک  را  نـدارد و می تـوان ریسـک سـهم  و بی اطمینانـی وجـود 
سیسـتماتیک و غیرسیسـتماتیک و بـدون توجـه بـه اینکه این ریسـک ها 
بـر اسـاس ارزش هـای واقعی برآورد شـده اند یا بر اسـاس ارزش اسـمی، 
بازگـو کـرد. امـا زمانی کـه تـورم غیرمنتظـره و غیر قابل پیش بینـی باشـد، 

شـرایط متفـاوت خواهـد بـود.
از  پـس  شـرکت ها  اسـمی  سـود  متوسـط  به طـور  تورمـی  شـرایط  در 
مدت زمانـی افزایـش می یابـد. در واقع، سـودآوری افزایـش نیافته، بلکه 
سـود اسـمی تحـت تأثیـر تـورم افزایـش یافتـه اسـت. زمانـی کـه سـود 
اسـمی افزایـش می یابـد، قیمت اسـمی سـهام نیـز افزایش خواهـد یافت. 
اثـر دیگـر تـورم ایـن اسـت کـه موجـب کاهـش ارزش ذاتـی هر سـهم 
می شـود. در سـال هایی کـه نـرخ تـورم بـاال باشـد، کیفیـت سـود واقعی 
شـرکت ها )سـود اقتصادی) پاییـن می آیـد. عالوه براین، شـرایط تورمی 
باعـث کاهـش قدرت خرید مـردم می شـود. افزایش هزینه هـای زندگی 
بـه گونـه ای خواهـد بـود که فرصـت سـرمایه گذاری و پس انـداز از آنها 
گرفتـه شـده و درآمدهـا بیشـتر صـرف هزینه هـای جـاری می شـوند. از 
سـوی دیگـر، کاهـش سـرمایه گذاری منجـر بـه کاهـش تقاضـا بـرای 
سـرمایه گذاری در بـورس اوراق بهـادار و بـه تبـع آن، کاهـش شـاخص 
سـهام می شـود. راس و رول نیـز در مقالـه ی خـود بـه رابطـه ی منفـی بین 
بازدهـی میانگیـن موزون شـاخص بـورس نیویورک با تـورم موردانتظار 

و غیرقابل انتظـار دسـت یافتـه بودنـد.
بـر اسـاس فرضیـه ی فیشـر)1۹3۰)، نرخ اسـمِی بهـره ي مورد انتظـار باید 
کلیـه انتظـارات تورمـی را در خـود منعکس کنـد تا بتوان به نـرخ واقعی 
بهـره دسـت یافـت. نرخ واقعـی توسـط عواملی ماننـد بهره وری سـرمایه 
و ترجیحـات زمانـی مصرف کننـده تعییـن می شـود و مسـتقل از تـورم 

مـورد انتظار اسـت. 
یکــی از مهم تریــن نظریه هــای موجــود در زمینــه ی تــورم، نظریــه 
ــول افزایــش  ــورم منحصــراً معل ــه، ت ــن نظری ــر اســاس ای ــی اســت. ب پول

نامتناســب حجــم پــول اســت. طرفــداران مکتــب اصالــت پــول از قبیــل 
ــرای  ــی ب ــرط الزم و کاف ــه "ش ــد ک ــن )1۹75) معتقدن ــر و پارکی الیدل
تــورم مســتمر، افزایــش مســتمر عرضــه ی پــول بــا نرخــی بیــش از 
حاصل ضــرب نــرخ رشــد درآمــد حقیقــی و کشــش درآمــدی تقاضــا ی 
ــورم را در  ــی ت ــه ی پول ــوان نظری ــه، می ت ــور خالص ــت". به ط ــول، اس پ

ــر خالصــه کــرد: ــه زی ــای چندگان قضای
الــف) تــورم در بلندمــدت یــک پدیــده ی پولــی اســت. بدیــن معنــا کــه 
نــرخ رشــد بــاال و مســتمر عرضــه ی پــول باعــث ایجــاد تــورم می شــود 
و رشــد پاییــن عرضــه ی پــول ســرانجام نــرخ تــورم را تقلیــل می دهــد.

ــب  ــدت متناس ــول در بلندم ــه ی پ ــا و عرض ــن قیمت ه ــه ی بی ب) رابط
ــطح  ــول، س ــه ی پ ــش عرض ــد افزای ــه ده درص ــا ک ــن معن ــت. بدی اس

عمومــی قیمت هــا را ده درصــد افزایــش می دهــد.
ــن کــه  ــی ای ــه قیمــت اســت. یعن ــول ب ــی از پ ج) رابطــه ی علت-معلول
تغییــرات عرضــه ی پــول علــت تغییــرات قیمــت اســت و نــه معلــول آن.

د) تــراز اســمی پــول "بــرون زا" و "کنترل پذیــر" بــوده و توســط مســئوالن 
ــه بیــان دیگــر، عرضــه ی پــول به طــور درون زا  پولــی تعییــن می شــود. ب

تابــع فعالیت هــا و متغیرهــای کالن اقتصــادی نیســت.
نظریه هــای پولــی خــود بــه دو دســته ی نظریــه ی پولــی شــماره یــک و 
ــر اســاس مکتــب پولــی  نظریــه ی پولــی شــماره دو تقســیم می شــوند. ب
شــماره یــک، تــورم همیشــه و همــه جــا یــک پدیــده ی پولــی اســت کــه 
ــی  ــدات حقیق ــه تولی ــول نســبت ب ــه ی پ ــد ســریع تر عرض ــق رش از طری
ایجــاد می شــود. افزایــش در عرضــه ی پــول در کوتاه مــدت باعــث 
ــار آن در بلندمــدت  افزایــش تولیــد واقعــی و اشــتغال می شــود، امــا آث
ــورم بلندمــدت را  ــرخ ت ــر متغیرهــای حقیقــی مرتفــع گشــته و تنهــا، ن ب
افزایــش می دهــد. براســاس مکتــب پولــی شــماره دو، صرفــا، تغییــرات 
غیرقابل  پیش بینــی عرضــه ی پــول دارای آثــار حقیقــی بــر اقتصــاد اســت 
و لــذا نمی تــوان از آن به عنــوان یــک سیاســت اقتصــادی منظــم اســتفاده 
کــرد. بــر ایــن اســاس، تغییــرات پیش بینــی شــده ی عرضــه ی پــول تنهــا 

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــب تح ــور متناس ــا را به ط قیمت ه
ایــن ادعــا کــه متغیرهــای اقتصــادی ماننــد تــورم، نقدینگــی، نــرخ ارز و 
ــوان  ــتند، به عن ــهام هس ــای س ــرات قیمت ه ــر تغیی ــر ب ــرِّک و موث ... مح
یــک تئــوری، مــورد پذیــرش واقــع شــده اســت. به هــر حــال، در دهــه ی 
گذشــته کوشــش هایی بــرای بررســی تأثیــر نیروهــای اقتصادی به شــکل 
نظــری و ســنجش اثــرات آن به صــورت تجربــی، انجــام شــده و رابطــه ی 
ــکل  ــه ش ــهام ب ــای س ــاد کالن و بازده ه ــای اقتص ــن متغیره ــای بی پوی
گســترده ای مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. مبنــای تحقیقــات مزبــور 
بــر ایــن تئــوری اســتوار اســت کــه قیمت هــای ســهام منعکس کننــده ی 
ارزش فعلــی جریان هــای نقــدی آینــده ی آن ســهم )مدل ارزش فعلــی) 
ــه  ــم ب ــده و ه ــای نقــدی آین ــه جریان ه ــم ب ــل، ه ــن دلی ــه همی اســت. ب
نــرخ بــازده مــورد انتظار )نــرخ تنزیــل) نیــاز اســت. از ایــن رو، متغیرهــای 
اقتصــادی هــم بــر جریان هــاي نقــدی آینــده و هــم بــر نــرخ بازده هــای 
ــای  ــر قیمت ه ــد ب ــن، می توانن ــتند. بنابرای ــذار هس ــار اثرگ ــورد انتظ م
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ــر، 1۹۹1). ســهام اثرگــذار باشــند )التن و گراب

2- پیشینه ی تحقیق 
ــن  ــط بی ــون رواب ــکان آزم ــی ام ــای همجمع ــل تحلیل ه ــعه و تکام توس
متغیرهــای اقتصــادی و بازارهــای ســهام بــه شــیوه های دیگــر را فراهــم 
کــرد. چــن و همــکاران )1۹8۶) مبنایــی فراهــم کردنــد بــرای ایــن عقیده 
ــوازن بلندمــدت بیــن قیمت هــای ســهام و متغیرهــای کالن  کــه یــک ت
اقتصــادی وجــود دارد. گرنجــر)1۹8۶) پیشــنهاد کــرد کــه بررســی ایــن 
ــرد. مجموعــه اي  ــق تحلیل هــای همجمعــی صــورت گی ــاط از طری ارتب
از متغیرهــای ســری زمانــی هنگامــی همجمــع هســتند کــه دارای مرتبــه 
ــب  ــن ترکی ــد. چنی ــتا باش ــان ایس ــی آن ــب خط ــند و ترکی ــان باش یکس
ــان  ــا را نش ــن متغیره ــان ای ــدت می ــه ی بلندم ــک رابط ــود ی ــی وج خط
می دهــد  )یوهانســون و جوســیلیوس،1۹۹۰). گســترش تحلیل هــای 
همجمعــی شــیوه های دیگــری را بــرای آزمــون روابــط بیــن متغیرهــای 

ــرد.  ــم ک ــهام فراه ــای س ــاد کالن و بازده ه اقتص

کریسـتوفرگان و همـکاران )2۰۰۶)، اثـرات متقابـل بیـن شـاخص سـهام 
نیوزلنـد و یک مجموعه ی هفت گانه از متغیرهای کالن اقتصادی شـامل 
نـرخ تـورم، نرخ ارز، تولیـد ناخالص داخلی، عرضه ی پـول، نرخ بهره ی 
بلندمـدت، نـرخ بهـره کوتاه مـدت و قیمت خرده فروشـی نفـت محلی را 
بررسـي کردنـد. نتایـج آزمـون همجمعـی یوهانسـون نشـان داد کـه بین 
شـاخص قیمـت سـهم نیوزلند و متغیرهـای اقتصادی مـورد آزمون، یک 
رابطـه ی بلندمـدت وجـود دارد. نتایج آزمـون علیت گرنجری نیز نشـان 
داد که شـاخص قیمت سـهام نیوزلنـد علیت گرنجری بـرای تغییرات در 
متغیرهـای اقتصـادی نیسـت. دلیـل آن کوچک بودن بازار سـهام نیوزلند 

در مقایسـه با بازارهای سـهام کشـورهای توسـعه یافته اسـت.
جاکـوب و مدسـن )2۰۰2) بـه بررسـی رابطـه ی ِعلّـی شـاخص قیمـت 
ارز، ذخایـر  نـرخ  قبیـل  از  اقتصـادی  متغیرهـای کالن  و  بمبئـی  سـهام 
ارزی و تـراز تجـاری پرداختنـد. آنـان در مطالعـه ی خـود متغیرهای نرخ 
ارز، ذخایـر ارزی و تـراز تجـاری را به عنـوان متغیرهـای تأثیرگـذار بـر 
شـاخص قیمـت سـهام هنـد و به صـورت ماهانـه بـرای دوره ی آوریـل 
1۹۹۰ تـا مـارس 2۰۰1 مـورد بررسـی قـرار دادنـد. نتایـج نشـان داد کـه 
بیـن متغیرهـای کالن مزبـور و شـاخص قیمـت سـهام بـورس رابطـه ی 

علیـت وجـود نـدارد.
مایاســمای و کــه )2۰۰۰) بــا اســتفاده از داده هــای ماهانــه در قالــب 
ــره ی  ــی چندمتغی ــل همجمع ــن تحلی ــی و همچنی ــری زمان ــای س داده ه
یوهانســون در مــدل تصحیــح خطــای بــرداری، رابطــه ی بلندمــدت 
میــان شــاخص بــازار ســهام ســنگاپور و مجموعــه ای از متغیرهــای کالن 
اقتصــادی را مــورد بررســی قــرار دادنــد. آنــان دریافتنــد کــه تغییــرات 
در دو متغیــر فعالیت هــای واقعــی اقتصــادی و تولیــدات صنعتــی و داد و 
ســتد تجــاری بــا تغییــرات در شــاخص بــازار ســهام ســنگاپور همجمــع 
نیســت. در حالــی کــه بیــن تغییــرات در شــاخص بــازار ســهام ســنگاپور 

ــره ی  ــای به ــرخ ه ــول، ن ــه ی پ ــا، عرض ــطح قیمت ه ــرات در س ــا تغیی ب
کوتاه مــدت و بلندمــدت و نرخ هــای ارز، یــک رابطــه ی همجمعــی 
وجــود دارد. در ایــن رابطــه ی همجمعــی، تغییــرات در متغیرهــای 
نــرخ ارز و نــرخ بهــره در مقایســه بــا تغییــرات عرضــه ی پــول و ســطح 
ــازار  ــه ب ــان داد ک ــان نش ــق آن ــه تحقی ــتند. نتیج ــر هس ــا، موثرت قیمت ه
ســهام ســنگاپور نســبت بــه تغییــرات در نرخ هــای ارز و نرخ هــای بهــره 
ــان  ــن، آن کوتاه مــدت و بلندمــدت، دارای حساســیت اســت. عالوه بر ای
ــاخص های  ــه متغیره، ش ــدل س ــک م ــتفاده از ی ــا اس ــود ب ــق خ در تحقی
بــازار ســهام ســنگاپور را بــا شــاخص های بــازار ســهام آمریــکا و ژاپــن 
ــان دریافتنــد کــه ایــن ســه شــاخص در  ــد. آن مــورد بررســی قــرار دادن
حــد بســیار باالیــی همجمــع هســتند. ایــن یافتــه نشــان داد کــه تغییــرات 
ــازار ســهام  ــر ب ــر عمــده اي ب ــن، تأثی ــکا و ژاپ در بازارهــای ســهام آمری
ســنگاپور دارد به ویــژه آنکــه بــازار ســهام ســنگاپور رابطــه ی بلندمــدت 

ــا بازارهــای ســهام ایــن دو کشــور دارد. مثبتــی ب
ــگل-  ــت گرانجــر و همجمعــی ان کان و شــن )1۹۹۹) آزمون هــای علی
گرانجــر را بــه واســطه ی مــدل تصحیــح خطــای بُــرداری بــه کار 
ــادی  ــای اقتص ــا متغیره ــره ب ــهام ک ــازار س ــه ب ــد ک ــد و دریافتن گرفتن
ــول  ــه ی پ ــاری و عرض ــه تج ــرخ ارز، موازن ــد، ن ــاخص تولی ــل ش از قبی
ــر  ــت گرانج ــون علی ــتفاده از آزم ــا اس ــال، ب ــتند. به هرح ــع هس همجم
بــرای متغیرهــای اقتصــاد کالن و شــاخص ســهام بــازار کــره، محققــان 
ــادی  ــای اقتص ــر متغیره ــدم ب ــره مق ــهام ک ــاخص س ــه ش ــد ک دریافتن

ــت. نیس
چانــگ و ان چــی )1۹۹8)، آزمــون همجمعــی یوهانســون را بــرای 
و  ژاپــن  ایتالیــا،  آلمــان،  کانــادا،  از کشــورهای  فصلــی  داده هــای 
ــن نتیجــه رســیدند کــه بیــن شــاخص  ــه ای ــد و ب ــه کار گرفتن ــکا، ب آمری
ســهام ملــی و برخــی متغیرهــای اقتصــادی خــاص از قبیــل قیمــت نفــت 
ــص  ــد ناخال ــی و تولی ــول واقع ــه ی پ ــی، عرض ــرف واقع ــی، مص واقع
داخلــی واقعــی در ایــن پنــج کشــور هم ســویی بلندمدتــي وجــود دارد.
مورینــدل و عبــدا... )1۹۹7) در تحقیقــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در 
کشــورهای کــره، هنــد و پاکســتان نرخ هــای تبدیــل ارز موجــب تغییــر 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــن ب ــورد فیلیپی ــا در م ــود، ام ــهام می ش ــای س در قیمت ه
ــل  ــای تبدی ــت نرخ ه ــب هدای ــهام، موج ــازار س ــت ب ــه قیم ــیدند ک رس
ــمیت )1۹۹3) در  ــای اس ــا یافته ه ــری ب ــن نتیجه گی ــه ای ــود ک ارز می ش
کشــورهاي آلمــان، ژاپــن و ایــاالت متحــده آمریــکا همخوانــی داشــت.
ــدت  ــه ی بلندم ــن )1۹۹۶) رابط ــیم متی ــو و کیویلس ــراد اوغل ــور م گلن
شــاخص قیمــت ســهام بــورس اســتانبول بــا نــرخ بهــره، نــرخ ارز 
)دالر)، نــرخ تــورم و حجــم پــول را بــرای دوره ی زمانــی 1۹8۶ لغایــت 
ــد.  ــه بررســی کردن ــه در اقتصــاد ترکی 1۹۹3 به صــورت داده هــای ماهان
اجــرای روش انــگل گرنجــر و روش یوهانســون بیان کننــده ایــن مطلــب 
ــه ی  ــی دارای رابط ــای پول ــا متغیره ــهام ب ــت س ــاخص قیم ــه ش ــود ک ب
ــورس  بلندمــدت اســت به طوری کــه رابطــه ی شــاخص قیمــت ســهام ب
بــا حجــم پــول مثبــت، امــا رابطــه ی آن بــا نــرخ ارز، نــرخ بهــره و نــرخ 
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تــورم منفــی اســت.
ــه ی  ــون رابط ــی و آزم ــه بررس ــی ب ــزی )138۶) در تحقیق ــروزه عزی فی
بیــن تــورم و بــازده ســهام در بــورس اوراق بهــادار تهــران پرداخــت. او 
ــازده کل )نقــدی  ــازده نقــدی، ب ــه ی تــورم، ب ــا اســتفاده از آمــار ماهان ب
ــت 1382 و  ــهام در دوره ی 1377 لغای ــت س ــاخص قیم ــت) و ش و قیم
ــت گرنجــری، رابطــه ی  ــون علی ــری روش )VAR) و آزم ــه کارگی ــا ب ب
ــرار داد. نتایــج تحقیــق نشــان داد  ــور را مــورد آزمــون ق متغیرهــای مزب
کــه تــورم، توضیح دهنــده ی شــاخص بــازده نقــدی و بــازده کل اســت، 
ــر،  ــوی دیگ ــت. از س ــهام نیس ــت س ــاخص قیم ــده ی ش ــا توضیح دهن ام
ــده ی  ــهام توضیح دهن ــت س ــاخص قیم ــازده کل و ش ــدی، ب ــازده نق ب
ــت  ــون علی ــده از آزم ــت آم ــج به دس ــا نتای ــه ب ــن یافت ــتند. ای ــورم نیس ت
ــهام  ــت س ــاخص قیم ــازده کل و ش ــت، ب ــازده قیم ــاره ب ــری درب گرنج

نیــز تأییــد شــد.
ــاخص  ــدت ش ــه ی بلندم ــی رابط ــه بررس ــم زاده )1385) ب ــی کری مصطف
ــی  ــای کالن پول ــا متغیره ــران ب ــادار ته ــورس اوراق به ــهام ب ــت س قیم
پرداخــت و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف از داده هــای ماهانــه ســال های 
13۶۹ تــا 1381 بــرای متغیرهــای شــاخص قیمــت ســهام بــورس، 
ــرد. او  ــتفاده ک ــی اس ــی بانک ــود واقع ــرخ س ــرخ ارز و ن ــی، ن نقدینگ
ــیون برداری  ــه از روش خودرگرس ــنجِی معادل ــرآورد اقتصاد س ــرای ب ب
ــه  ــان داد ک ــرآورد نش ــه ب ــرد. نتیج ــتفاده ک ــی اس ــای توزیع ــا وقفه ه ب
یــک بــردار همجمعــی بیــن شــاخص قیمــت ســهام بــورس و متغیرهــای 
کالن پولــی وجــود دارد. رابطــه ی بلندمــدت بــرآورد شــده تأثیــر مثبــت 
معنــی دار نقدینگــی و تأثیــر منفــی معنــادار نــرخ ارز و نــرخ ســود واقعــی 

ــد. ــان می ده ــورس را نش ــهام ب ــت س ــاخص قیم ــر ش ــی ب بانک
ــه بررســی رابطــه ی  حســن قالیبــاف اصــل )1381) در مطالعــه ی خــود ب
ــرای دوره ی  ــرخ ارز ب ــران و ن ــادار ته ــورس اوراق به ــهام ب ــازده س ب
ــر  ــی از تغیی ــازده )ناش ــای ب ــت. متغیره ــا 138۰ پرداخ ــی 1375 ت زمان
شــاخص قیمــت ســهام شــرکت ها)، درصــد تغییــرات نــرخ ارز و بــازده 
ســهام شــاخص بــازار به صــورت شــش ماهه انتخــاب شــده بودنــد. 
نتایــج مطالعــه ی وی نشــان داد کــه درصــد تغییــرات نــرخ ارز بــر روی 
بــازده ســهام اثــر منفــی داشــته امــا، درصــد تغییــرات نــرخ ارز بــا یــک 

ــرکت ها دارد. ــهام ش ــازده س ــر ب ــت ب ــر مثب ــی، اث ــه زمان وقف
ــای شــاخص  ــا اســتفاده از اطالعــات متغیره ــده )137۶)، ب محمــد برازن
ــرخ  ــد ن ــی مانن ــران و متغیرهای ــادار ته ــورس اوراق به ــهام ب ــت س قیم
ــرای  ــکن ب ــت مس ــاخص قیم ــه و ش ــایط نقلی ــت وس ــاخص قیم ارز، ش
ــر متغیرهــای کالن  ــه بررســی تأثی ــی 13۶۹ لغایــت 137۶ ب دوره ی زمان
اقتصــادی بــر شــاخص قیمــت ســهام پرداخــت. او بــرای تجزیــه و 
ــرداری اســتفاده کــرد و  ــای خــود از روش خود توضیح ب ــل داده ه تحلی
نتایــج تحقیــق وی نشــان داد کــه ســهم متغیرهــای یــاد شــده در تغییــرات 
شــاخص قیمــت ســهام انــدک اســت. ایــن نتیجــه بیانگــر ایــن اســت کــه 
وجــود اختالل هــا و نوســانات مربــوط بــه بازارهــای وســایط نقلیــه و ارز 

ــازار ســهام نیســت. ــه ب ــل تســری ب ــوی قاب به صــورت ق

ــوان  ــا عن ــود ب ــد خ ــه ی جدی ــو]) 1۹۹8) در مطالع ــی و زولیوف ه لی ل
ــادی، در  ــای اقتص ــالم خبره ــه اع ــبت ب ــهام نس ــازار س ــای ب "واکنش ه
شــرایط مختلــف اقتصادی"بــه بررســی تأثیــر خبرهــای کالن اقتصــادی 
در اوضــاع و احــوال متفــاوت اقتصــادی بــر بــازار ســهام ایــاالت 
ــی  ــرات پیش بین ــر تغیی ــواهد تأثی ــان ش ــد. آن ــکا پرداختن ــده آمری متح
ــل  ــرخ تنزی ــول، ن ــه ی پ ــل عرض ــادی از قبی ــای اقتص ــده در متغیره نش
ــد. در  ــی کردن ــهام  را بررس ــازار س ــر ب ــادی ب ــی اقتص ــت واقع و فعالی
زمینــه ی عرضــه ی پــول یافته هــای آنــان حاکــی از آن بــود کــه افزایــش 
ــه افزایــش فــوری در نــرخ  پیش بینــی نشــده در عرضــه ی پــول منجــر ب
بهــره می شــود. افزایــش نــرخ بهــره باعــث کاهــش ارزش فعلــی 
جریان هــاي نقــدی آینــده و در نهایــت کاهــش قیمــت ســهام می شــود.

لــگ )1۹۹7) بــازار ســهام ســنگاپور را مــورد مطالعــه قــرار داد و 
ــا تقاضــای  ــی ب ــه شــکل مثبت ــت کــه شــاخص ســهام ســنگاپور ب دریاف
ــگ  ــق ل ــابه تحقی ــج مش ــی)1۹۹۰) نتای ــگ و ل ــاط دارد. فان ــول ارتب پ
ــاتم )1۹۹۹)،  ــرد و س ــد. ج ــت آوردن ــوان به دس ــهام تای ــازار س را در ب
آچســانی و اســترو )2۰۰2)، بازارهــای منطقــه اي کوچــک از قبیــل 
ــان دریافتنــد  ــد. آن ــروژ و اندونــزی را مــورد بررســی قــرار دادن ــازار ن ب
ــا  ــی ب ــاط منف ــره ارتب ــرخ به ــرات در ن ــا تغیی ــهام ب ــای س ــه بازده ه ک
ــاط مثبــت  ــرات قیمــت نفــت و فعالیت هــای واقعــی اقتصــادی ارتب تغیی
ــت  ــن قیم ــه ی بی ــه رابط ــان داد ک ــترو نش ــانی و اس ــق آچس دارد. تحقی
ســهام و نــرخ تــورم یــک رابطــه ی منفــی اســت. ایــن در حالــی اســت 
ــورم مبهــم و دو پهلوســت.  ــرخ ت ــا ن ــن قیمــت ســهام ب کــه رابطــه ی بی
و  قــوی  رابطــه ی  یــک  وجــود  نتوانســتند  محققــان  عالوه برایــن، 
ــدت  ــره ی بلندم ــای به ــادرات و نرخ ه ــهام و ص ــت س ــن قیم ــر بی موث
ــه یــک رابطــه ی  ــان توانســتند ب ــن وجــود، آن ــا ای ــد. ب را شناســایی کنن
ــول  ــی، عرضــه ی پ ــص داخل ــد ناخال ــا تولی ــن قیمــت ســهام ب ــت بی مثب
ــط  ــون رواب ــگ ســولی )1۹۹2) آزم ــد. یون ــدا کنن ــرخ ارز دســت پی و ن
ــتفاده از  ــا اس ــورم را ب ــی و ت ــت واقع ــای دارای فعالی ــن بازده ه ــی بی ِعلّ
ــر  ــه ب ــید ک ــه رس ــن تیج ــه ای ــام داد و ب ــکا انج ــور آمری ــای کش داده ه
خــالف فرضیــه ی فیشــر، بــازده اســمی ســهام و تــورم همبســتگی منفــی 
ضعیفــی دارنــد امــا رابطــه ی میــان نرخ هــای بهــره اســمی و تــورم مثبــت 
ــه رابطــه ی معکــوس  اســت. رحمــان و کوزیــر )1۹88) طــی تحقیقــی ب
ــی کــه  ــادا رســیدند. در حال ــورم در کان ــازده واقعــی ســهام و ت ــان ب می
ــی  ــازده واقع ــان ب ــاداری می ــه ی معن ــه رابط ــدز )1۹۹۰) ب ــارد هرنان لئون
ــه ایــن نتیجــه  ــرو لــی )1۹۹۶) در تحقیقــی ب ســهام و تــورم رســیدند. آن
رســید کــه بیــن بــازده ی واقعــی ســهام و تــورم رابــط ی منفــی معنــاداری 
ــه رابطــه ی منفــی  وجــود دارد. ســونگ، رم چنــدر و چاتــرات )1۹۹7) ب
ــد.  ــورم غیرمنتظــره دســت یافتن ــی ســهام و اجــزای ت ــازده واقع ــن ب بی

3- روش تحقیق
بـا تّوجـه بـه ماهیت داده هاي سـري زمانـي و نوع مطالعه، جهـت ارزیابي 
روش خودرگرسـیون   بـورس  قیمـت  برشـاخص  متغیرهـای کالن  اثـر 
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بُـرداری مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. ایـن روش نسـبت بـه سـایر 
روش هـاي ممکـن داراي ویژگي هـاي  زیـر اسـت کـه اسـتفاده از آن را 

مي سـازد: توجیه پذیـر 
متغیّرهـا  بـودن   بـرون زا  و  تعییـن  درون زا  نگرانـي  دربـاره   بـه   نیـازي    -

مـدل  درون زا هسـتند. ایـن  در  متغیّرهـا  تمامـي   زیـرا  نیسـت ، 
مربعات  متعارف  حداقل  از روش   بوده و مي توان  - تخمین  مدل  ساده  

معمولي براي  هر یک  از معادالت  به  صورت  جداگانه  استفاده  کرد.
بسـیاري   در  مي آیـد،  به دسـت   روش   ایـن   از  کـه   پیش بیني هایـي    -
هم زمـان   معـادالت   ماننـد  پیچیـده   مدل هـاي   نتایـج   از  بهتـر  مـوارد  از 

.(1378 اسـت  )گجراتي ، 

الف- آزمون ریشه واحد دیكی فولرتعمیم یافته
در داده هــاي ســري زمانــي، قبــل از آنکــه بــه تحلیــل و تخمیــن معادالت 

ــراي تعییــن مانایــي  ــه شــود، بایــد آزمــون ریشــه واحــد ب الگــو پرداخت
ــه  ــج ارائ ــاس نتای ــن اس ــر ای ــود. ب ــام  ش ــا انج ــي متغیره ــري هاي زمان س
ــد،  ــان مي ده ــر نش ــي فول ــار دیک ــاس معی ــر اس ــدول-1 ب ــده در ج ش
ــت  ــاخص قیم ــي وش ــاي نفت ــر درآمده ّ ــز دو متغی ــا به ج ــی متغیّره تمام

ــند. ــي باش ــا م ــطح مان ــم س ــده در لگاریت مصرف کنن

ب- تعیین وقفه بهینه در الگوي خودتوضیح برداری 
بعــد از تشــخیص ایســتایی متغیّرهــای مــدل، اولیــن مســئله در مدل هــاي 
ــا  ــت. در اینج ــه اس ــه بهین ــول وقف ــن ط ــرداري، تعیی ُ ــیون ب خود رگرس
ــده  ــتفاده ش ــن1 اس ــوراتز- بیزی ــار ش ــه از معی ــول وقف ــن ط ــرای تعیی ب
ــر در  ــدل موردنظ ــه در م ــد ک ــان می ده ــدول-2 نش ــج ج ــت. نتای اس
وقفــه یــک بــر اســاس معیــار نســبت درســتنمایی2 ثبــات سیســتم تأمیــن 
ــی،  ــی پیــش بین ــار خطــای نهای ــر اســاس معی ــی کــه ب می شــود. در حال

مقادیر بحرانی در سطح مقدار آماره در سطح متغیر
اهمیت 5 درصد

مقدار آماره در تفاضل 
مرتبه اول

مقادیر بحرانی در 
سطح اهمیت 5 درصد

Lm 1/۹5-2/۹۶-حجم نقدینگی

Lps 2/۹4-3/4۶-شاخص قیمت سهام

Le 2/۹۶-3/8۶-نرخ ارز

  Lp 2/22-3/3۶-2/۹4-1/75-شاخص قیمت مصرف کننده

Loil 2/75-2/۹۹-2/۹5-1/۹۹-درآمدهاي نفتي

نتایج آزمون ریشه واحد براي متغیرهاي مدل بر اساس آماره دیکي فولر1

وقفه LogL LR FPE AIC SC HQ

۰ -1۰4۶/1۹۹ NA 1/3۹ e+22 ۶8/۰11 ۶8/28۹ ۶8/1۰2

1 -۹۰4/4234 222/5۹1 1/3۹ e+1۹ 71/۰5۹ 73/۰۰2 71/۶۹2

2 -874/381۰ 34/887 2/71 e+1۹ ۶1/443 ۶5/۰52 ۶2/۶2۰

3 -8۰3/۶814 54/735 ۶/۹5 e+18 5۹/2۰5 ۶4/478 ۶۰/۹24

4 -۶77/۹8۹3 48/۶54 2/۶4 e+17 53/418 ۶۰/357 55/۶8۰

2VAR تعیین وقفه بهینه درالگوي

indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic )each test at 5% level(
FPE: Final prediction error 
AIC: Akaike information criterion 
SC: Schwarz information criterion 
HQ: Hannan-Quinn information criterion                                                                                                                          مأخذ: یافته های تحقیق 



3۹ 

137

ــای  ــود و معیاره ــاب می ش ــه انتخ ــه بهین ــوان وقف ــه عن ــار ب ــه چه وقف
ــوان  ــک را به عن ــه ی ــن4 وقف ــوراتز-بیزین و حنان کوئی ــک3 و ش آکائی
وقفــه بهینــه مــدل قــرار می دهنــد. در نهایــت بــا تّوجــه بــه اینکــه ثبــات 
ــک  ــه ی ــه بهین ــد، وقف ــد ش ــن خواه ــک تأمی ــه ی ــه بهین ــتم در وقف سیس
ــاب  ــدل انتخ ــه م ــه بهین ــوان وقف ــوراتز-بیزین به عن ــار ش ــاس معی ــر اس ب

می گــردد.

4- توابع عكس العمل آنی )ضربه، واکنش(
ــل  ُــرداری قاب ــن مــدل خود رگرســیونی ب ــج تخمی ــی کــه نتای از آن جای
تفســیر نیســتند، در ادامــه، بررســی توابــع عکس العمــل آنــی ارایــه 
ــه یــا  شــده اســت کــه اّطالعــات بیانگــر آن اســت کــه اگــر یــک تکان
تغییــر ناگهانــی بــه انــدازه یــک انحــراف معیــار در حجــم پــول، رشــد 
اقتصــادی ، نــرخ ارز و تــورم ایجــاد شــود اثــر آن چگونــه خواهــد بــود.
شـــکل-1 نشـــان می دهـــد تغیـــر ناگهانـــی یـــا تکانـــه اي بـــه انـــدازه 
ـــر  ـــری ب ـــول در دوره اول اث ـــم پ ـــر حج ّ ـــار در متغی ـــراف معی ـــک انح ی
شـــاخص چرخـــه تجـــاری نداشـــته و در دوره دوم، باعـــث افزایـــش 
ـــر  ـــن اث ـــود. ای ـــد می ش ـــدازه ۰/۰۰28 واح ـــه ان ـــهام ب ـــت س ـــاخص قیم ش
ـــده  ـــهام ش ـــت س ـــاخص قیم ـــش ش ـــب کاه ـــدی موج ـــای بع در فصل ه

ـــت. اس
 شـــکل-2 اثـــر تکانـــه وارده بـــر شـــاخص قیمـــت ســـهام از طـــرف 
ـــادی  ـــد اقتص ـــر رش ـــه اگ ـــوري ک ـــت، به ط ـــادی اس ـــد اقتص ـــر رش ّ متغی
ـــر  ـــری ب ـــد، در دوره اول اث ـــش یاب ـــار افزای ـــراف معی ـــک انح ـــدازه ی به ان
شـــاخص چرخـــه تجـــاری نداشـــته ولـــي در دوره دوم نوســـانات، آن 
را ۰/۰1۰3 واحـــد افزایـــش می دهـــد. در اینجـــا نیـــز اثـــر ایـــن تکانـــه 
در دوره هـــای بعـــد بـــه همیـــن صـــورت تفســـیر می شـــود. شـــکل-3 
ـــراف  ـــک انح ـــدازه ی ـــه ان ـــی ب ـــر ناگهان ـــک تغیی ـــه ی ـــد ک ـــان می ده نش
معیـــار در نـــرخ ارز در دوره اول اثـــری نداشـــته و در دوره دوم شـــاخص 
قیمـــت ســـهام را بـــه انـــدازه ۰/۰38 واحـــد کاهـــش می دهـــد و بـــه 
همیـــن ترتیـــب تـــا پایـــان دوره می تـــوان اثـــر تکانـــه ایـــن متغیّـــر را 
ــان دهنده  ــکل-4 نشـ ــود. شـ ــیر نمـ ــهام تفسـ ــت سـ ــاخص قیمـ ــر شـ بـ
ـــت.  ـــورم اس ـــار در ت ـــراف معی ـــک انح ـــدازه ی ـــه ان ـــه ب ـــک تکان ـــر ی اث
ـــری  ـــچ اث ـــه وارده در دوره اول هی ـــدول، تکان ـــج ج ـــه نتای ـــه ب ـــا توج ب

ــد.  ــش می یابـ ــی افزایـ ــورت منفـ ــدارد و در دوره دوم به صـ نـ
ـــت  ـــوان دریاف ـــا 4 می ت ـــکل هاي-1 ت ـــج ش ـــه نتای ـــه ب ـــا توج ـــن ب بنابرای
ـــر تمامـــی متغیّرهـــا از دوره دوم شـــروع شـــده  ـــه وارده ب ـــاً تکان کـــه تقریب
ـــز  ـــه نی ـــن نکت ـــود. ای ـــل می ش ـــج تعدی ـــان دوره به تدری ـــا پای ـــر آن ت و اث
قابـــل تّوجـــه اســـت کـــه اثـــر تکانـــه وارده تمامـــی متغیّرهـــا به جـــز 

تغییر ناگهاني در متغیر حجم پول1

ــر 2 اثــر تکانــه وارده بــر شــاخص قیمــت ســهام از طــرف متغّی
رشــد اقتصــادی

اثر یک تکانه به اندازه یک انحراف معیار در تورم 4تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در نرخ ارز3
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نقدینگـــی بـــر شـــاخص قیمـــت ســـهام تقریبـــاً به صـــورت پایـــدار تـــا 
پایـــان دوره تعدیـــل می شـــوند، یعنـــی تعدیـــل آنهـــا تـــا پایـــان دوره 

ـــت. ـــان نیس ـــا نوس ـــراه ب هم

4-1- تجزیه واریانس شاخص قیمت سهام
محاسـبه تجزیـه واریانـس بعـد از بـرآورد مـدل خود رگرسـیون بُرداري 
بـه این صورت اسـت کـه ابتـدا واکنش هـاي واریانس خطـاي پیش بیني 
نسـبت بـه هـر تکانـه را محاسـبه کـرده و بـه تـوان دو مي رسـانیم. سـپس 
ایـن واکنش  هـا نسـبت بـه هـر تکانـه را بـا هـم جمـع کـرده و در مرحلـه 
آخـر، تـوان دوم واکنش هـاي واریانـس خطـاي پیش بینـي جمـع شـده 
را بـر مجمـوع آنهـا تقسـیم مي کنیـم تا سـهم هـر تکانـه از کل واریانس 

خطـاي پیش بینـي به دسـت آیـد.
ــاخص  ــرات ش ــد تغیی ــه در دوره اول 77 درص ــج حاصل ــاس نتای ــر اس ب
قیمــت ناشــی از خــودش اســت و متغیرهــای نــرخ ارز،تورم،رشــد 
اقتصــادی و نقدینگــی به ترتیــب بیشــترین اهمیــت را در نوســانات 
شــاخص قیمــت دارنــد. در دوره دوم ســهم تــورم از ۰/1 درصــد 
بــه 3/4درصــد می رســد. ســهم رشــد اقتصــادی از۰/7 درصــد بــه 
ــش  ــد افزای ــه ۰/5درص ــی از ۰/3 ب ــهم نقدینگ ــیده و س ــد رس ۹/1درص
ــش  ــد کاه ــه 1۶ درص ــد ب ــهم از 21 درص ــل، س ــت. در مقاب ــه اس یافت
یافتــه اســت. در بلندمــدت نیــز ســهم متغیرهــای نقدینگــی، رشــد 
اقتصــادی نفتــي، نــرخ ارز و تــورم بــه ترتیــب معــادل 3/7 درصــد، 23/5 

ــت. ــوده اس ــد ب ــد و 3/۶ درص ــد، 13/7 درص درص

نتیجه گیري
افـراد در سـبد دارایی هـای مالـی خـود ترکیب هـای  ایـن کـه  به دلیـل 
مختلفـی از پـول نقـد، سـهام، سـپرده بانکـی، اوراق قرضـه، طـال و ارز 
نگهـداری می کننـد، تغییـرات در حجـم پـول، نـرخ ارز، نـرخ تـورم و 
رشـد اقتصـادی، تقاضـای افراد بـرای نگهـداری هر یـک از دارایی های 
مزبـور از جملـه تقاضـا بـرای سـهام را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد و ایـن 
موضـوع نیـز بـه نوبـه ی خـود بـر شـاخص های سـهام اثـر گـذار اسـت. 
اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه قیمت  هـاي سـهام توسـط برخـي از متغیرهاي 
کالن اقتصـادي بنیادیـن ماننـد نـرخ تـورم، نـرخ ارز، رشـد اقتصـادی و 

حجـم نقدینگـي، تعییـن می شـوند.
در ایـن تحقیـق بـرای بـرآورد مـدل اقتصادسـنجي و بـرآورد رابطـه ی 
بلندمـدت، از روش VAR اسـتفاده شـد. همان طـور کـه انتظـار می رفت، 
نتیجـه ي به دسـت آمـده، حاکـي از وجـود رابطـه ی منفـی بیـن نـرخ ارز 
و شـاخص قیمـت سـهام و تأییـد ایـن فرضیـه اسـت. این در حالی اسـت 
کـه نـرخ تـورم نیـز بیانگـر رابطـه ای منفـی بـوده اسـت. در مقابل، رشـد 
اقتصـادی حاصـل از درآمدهـاي نفتـي تأثیـری مثبـت بر شـاخص قیمت 
سـهام داشـته اسـت. ایـن ارتبـاط در مـورد نقدینگـی روندی نوسـانی را 

نمود. طـی 
بنابرایـن توصیـه می شـود که تصمیم گیـران و سیاسـت گذاران اقتصادی، 
در هنگام تدوین سیاسـت های پولی و مالی در سـطح کالن، آثار ناشـی 
از تصمیمـات مزبـور را بـر شـاخص های بـازار سـهام و سـایر بازارهـای 

مالـی دیگـر، مـورد توجه قـرار دهند.  

Pe S.E. lm Loil le lp lps

1 ۰/2۹47۰۹ ۰/۰357۹ ۰/7۰۹17 21/3317 ۰/1874 77/7357

2 ۰/332833 ۰/۰5۶42 ۹/12۰72 1۶/7۶55 3/42۹4 7۰/۶278

3 ۰/3774۹۹ 3/۶5432 23/۶۶48 13/۶384 3/۰233 5۶/۰1۹1

4 ۰/385378 3/۶۰۰53 23/572۹ 13/1337 3/51۹4 5۶/1733

5 ۰/38۶414 3/۶۹۰75 23/4۹3۹ 13/۰۹51 3/۶381 5۶/۰82۰

۶ ۰/38۶۶۶1 3/7583۶ 23/4۶88 13/1۰3۶ 3/۶34۹ 5۶/۰341

7 ۰/38۶822 3/755۶۰ 23/517۶ 13/۰۹33 3/۶318 5۶/۰۰15

8 ۰/38۶۹8۰ 3/755735 23/5711 13/۰834 3/۶313 55/۹583

۹ ۰/387۰37 3/755۰1 23/581۶ 13/۰7۹7 3/۶33۹ 55/۹4۹۶

1۰ ۰/387۰47 3/755۰2 23/5821 13/۰7۹۰ 3/۶35۹ 55/۹485

نتایج حاصل از تجزیه واریانس3
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