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بررسي رابطهي درآمدهاي نفتي و برخي متغيرهاي كالن اقتصادي و شاخص
قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
محمدرضا مقدم ،موسسه مطالعات بينالمللي انرژي آلبرت بغزيان* ،پرديس بينالملل كيش دانشگاه تهران

تحقيـق حاضـر بـا هـدف تعييـن رابطـهي بيـن نـرخ رشـد شـاخص قیمـت سـهام و مجموعـهاي از
متغيرهـاي كالن اقتصـادي از قبيـل نـرخ تورم ،رشـد نرخ ارز ،رشـد نقدینگی و رشـد اقتصـادی انجام
شـده اسـت .در ایـن تحقیـق دادهها بهصورت فصلـی و بـرای دورهی زمانی 1371-1394و با اسـتفاده
از الگـوی خودتوضیحبـرداری ،مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتهانـد .نتایـج بهدسـت آمـده حاکی
از ایـن اسـت کـه رابطـه تعادلی بلندمدت بین شـاخص قیمت سـهام بـورس اوراق بهـادار و متغیرهای
کالن اقتصـادی معنـیدار بـوده و شـوکهای ناشـی از نـرخ تـورم و نـرخ ارز و نقدینگـی بر شـاخص
قیمـت سـهام در بلندمـدت تأثیـر منفـی دارنـد .البته تأثیر شـوکهای ناشـی از نرخ ارز بر قیمت سـهام
از شـوکهای ناشـی از نـرخ تورم شـدیدتر اسـت.
در مطالعـهي رفتـار عوامـل موثـر بـر بـازار و الجـرم اقتصـاد بـازار،
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 بهعنـوان ارکان بخـش مالـی ،وظیفـهی
تأمیـن منابـع را برای بخـش حقیقی اقتصاد برعهده دارنـد .کارایی بخش
مالـی موجـب تخصیـص بهینـه منابـع کمیـاب بـه فعالیتهـای اقتصـادی
میشـود .تخصیـص بهینـه منابـع بـه نوبـهی خـود بهینگـی پسانـداز و
سـرمایهگذاری و بـه تبـع آن ،رشـد اقتصـاد ملـی ،در حـدودی نزدیـک
بـه ظرفیتهـای بالقـوه اقتصـاد را در پـیدارد .اقتصاددانانـی نظیـر
گلداسـمیت( ،)1969میکنـون( )1973و شـاو( )1973بـر 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 میتوانـد بخـش مهمـی از تفـاوت در نـرخ رشـد بیـن
کشـورها را بازگـو کنـد.
بـورس اوراق بهـادار ایـران نیز در راسـتای سیاسـتهای کالن اقتصادی
دولـت ،پـس از پایـان جنـگ و بـرای جلـب مشـارکت مـردم در
سـرمایهگذاری و سـوقدادن سـرمایههای راکـد و غیرمولـد بـه سـوی
فعالیتهـای مولـد اقتصـادی و تأمین نیازهـای مالی بنگاههـای تولیدی و
بـه تبـع آن ،تأمیـن کاالهای موردنیاز جامعه ،فعالیـت دوبارهی خود را به
شـکل گسـتردهتری از سـال  1369آغاز کرد .از آن سـال تاکنون بهدلیل
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 شـاخصهای سـهام ،این اسـت کـه میتواند در
پاسـخگویی بـه سـوال اصلـی که شـامل چگونگـی قیمتگذاری سـهام
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متغيرهـــاي كالن اقتصـــادي ،درامدهـــاي
نفتـــي ،شـــاخص قیمـــت ســـهام ،الگوی
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اسـت ،اثرگـذار باشـد .پاسـخ بـه سـوال مزبـور میتواند بخـش عمدهای
از نیاز سـرمایه گذاران و سـهامداران را برآورده سـازد .تردیدی نیسـت
کـه رفـع ایـن نیـاز از طریـق جهتگیـری صحیـح تحـوالت اقتصـادی
موجـب رونـق بـازار سـرمایه میشـود ،بهگونهای کـه عرضـه و تقاضای
وجـوه در بـازار کارامدتـر از گذشـته انجـام میشـود .پدیـدهی توسـعه
سـرمایهگذاری مالـی(در مقابـل سـرمایهگذاری در داراییهـای واقعـی)
از مشـخصات اقتصادهـای توسـعه یافته اسـت .توسـعهی بازار سـرمایه و
موسسـات مالـی پیشـرفته ،خـود موجـب تسـهیل سـرمایهگذاری حقیقی
میشـود .در حقیقـت ،دو نـوع سـرمایهگذاری مالـی و واقعـی مکمـل
یکدیگر هسـتند.
اهمیـت قیمتگـذاری دارایـی هـای مالـی باعـث پیدایـش تئوریهـا
و مدلهـای گوناگـون در نیمقـرن اخیـر شـده اسـت .مدلهـای
مارکویتـز( ،)1952شـارپ( ،)1963لینتـر( ،)1965موسـین(،)1966
راس( )1976و بلاک -شـولز( )1973از مهمتریـن مدلهـای مزبـور
هسـتند .طراحـی مدلهـای پیشـرفته و بهکارگیـری فنـاوری اطالعـات،
باعـث تخمینهـای متعـدد از ریسـک و بـازده داراییهـای مالـی
شـده اسـت .یـک دلیـل دیگـر بـرای انجـام تحقیـق حاضـر کمـک بـه
قیمتگـذاری صحیـح داراییهـای مالـی و مفیـد بودن تحقیقـات جدید
در خصـوص بررسـی چگونگـی تأثیـر اطالعـات اقتصـادی بـر قیمـت
سـهام اسـت.
تحقیقاتـی کـه بهتازگـي در آمریـکا انجام شـده ،متضمن تحـول بنیادین
در درک چگونگـی تعییـن قیمتگـذاری دارایـی های مالی اسـت .فاما
و فرنـچ( )1993نشـان دادنـد که محدود کردن ریسـک سیسـتماتیک به
یـک عامل ،بر اسـاس مـدل قیمتگـذاری دارایی سـرمایهای ،نمیتواند
کمـک چندانـی بـه درک سـرمایهگذاران و سـهامداران کنـد .بنابراین،
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توجـه بـه تأثیرگـذاری عوامـل دیگـر از جملـه متغیرهـای اقتصـادی،
میتوانـد حائـز اهمیـت باشـد .ایـن تحقیـق در جسـتجوي رویکـردی
اسـت کـه از مجموعـه اطالعـات کالن اقتصـادی در ایـن زمینه اسـتفاده
کند .
بـا در نظـر گرفتـن نقـش عمـدهی دولـت در ادارهی اقتصـاد و
تصمیمگیریهـا و تأثیرگـذاری شـدید سیاسـتهای دولـت بـر بـازار
سـهام ،میتـوان نتیجـه گرفـت که مطالعـه در بـارهی تأثیـر عوامل کالن
اقتصـادی از قبیـل نـرخ تورم ،بهـره بانکی ،نرخ ارز ،نرخ رشـد نقدینگی
و ...بـر قیمتگذاریهـای سـهام ،مـی توانـد راه گشـای درک جدیـدی
در ایـن خصـوص باشـد ،بهنحویکـه سـرمایهگذاران و سـهامداران
بتواننـد اثـرات ناشـی از تصمیمهـای کالن اقتصـادی را بـر تغییـرات
شـاخص و قیمـت سـهام پیشبینـی کننـد.
 -1مبانی نظری تحقیق

اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه قیمتهـای سـهام توسـط برخـی از متغیرهـای
کالن اقتصـادی ماننـد نرخهـای بهـره ،ارز و تـورم تعییـن میشـوند.
چندیـن تحقیـق انجـام شـد تـا اثـر نیروهـای اقتصـادی را بـر بازدههـای
سـهام در کشـورهای مختلـف نشـان دهنـد .بـرای مثـال ،تئـوری
قیمتگـذاری آربیتـراژ توسـط راس( )1976چـن و همـکاران()1986
بـرای تشـریح تأثیـر برخـی از متغیرهـای کالن اقتصـادی بـر روی
بازدههـای سـهام در بازارهـای سـرمایه کشـور آمریـکا مـورد اسـتفاده
قـرار گرفـت .یافتههـای آنـان نشـان داد کـه تولیـدات صنعتـی ،تغییرات
در صـرف ریسـک و تغییـرات در سـاختار دورهای ،رابطـهی مثبتـی بـا
بازدههـای مـورد انتظارسـهام داشـتند .ایـن در حالـی بـود کـه رابطـهی
نـرخ تـورم پیشبینـی شـده و پیشبینـی نشـده بـا بازدههـای سـهام مورد
انتظـار ،بهطـور معنـیداری منفـی اسـت.
اسـتیفنراس( ،)1976نظریـهی قیمتگـذاری آربیتـراژ را بهعنـوان
جانشـینی بـرای مـدل قیمتگـذاری داراییهـای سـرمایهای ارائـه کـرد.
مـدل قیمتگـذاری داراییهـای سـرمایهای ،پـردازش خـود را بـا ایـن
نکتـه آغـاز میکنـد کـه چگونـه سـرمایهگذاران میتواننـد یـک "سـبد
سـرمایهگذاری کارا" بهوجـود آورنـد .امـا ،نظریـه قیمتگـذاری
آربیتـراژی از منظـری کام ً
ال متفـاوت به موضوع ریسـک و اندازهگیری
آن نگاه میکند و بهدنبال سـبدهای کارای سـرمایهگذاری نیسـت ،بلکه
بـر ایـن مبنا اسـتوار اسـت کـه قیمتهـای سـهام هنگامي که سـهامداران
در جسـتجوی سـودهای آربیتـراژی هسـتند ،تعدیـل میشـوند .زمانیکه
سـودهای آربیتـراژی از بیـن مـیرود ،میگوینـد قیمتهـای سـهام در
حالـت تعـادل قـرار دارد .تعریـف کارایـی بـازار در ایـن نظریه بـه معنی
نبـود موقعیـت آربیتراژی اسـت.
حامیـان نظریـهی قیمتگـذاری آربیتـراژ بیـان میکننـد کـه ایـن مـدل
دو مزیـت عمـده نسـبت بـه مـدل قیمتگـذاری داراییهـای سـرمایهای
دارد؛ اول اینکـه نظریـهی قیمتگـذاری آربیتـراژ مفروضاتـی را
دربـارهی ترجیحـات سـرمایهگذار نسـبت بـه ریسـک و بازدهـی مطرح
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میسـازد کـه برخـی ادعـا میکننـد دارای محدودیـت کمتـری اسـت.
دوم ،معتقدنـد کـه ایـن مـدل میتوانـد بهصـورت تجربـی ،معتبـر باشـد.
موضـوع اصلـی در نظریـهی قیمتگـذاری آربیتـراژ تشـخیص عوامـل
اثرگـذار و تمایـز تغییـرات پیشبینـی شـده از تغییـرات پیشبینـی نشـده
در اندازهگیـری حساسیتهاسـت (فیشـر و جـردن.)1991 ،
نظریـهی قیمتگـذاری آربیتـراژ ،بازده واقعـی اوراق بهـادار را تابعی از
متغیرهـای اقتصـادی میدانـد .مدل مزبـور بر خالف مـدل قیمتگذاری
داراییهـای سـرمایهای ،امـکان اسـتفاده بیـش از یـک عامـل ریسـک
سیسـتماتیک را فراهـم میکنـد .در سـبد سـرمایهگذاری سـهام،
ریسـک خـاص یـک سـهم مهـم نیسـت .عامـل خطـای سـهام انفـرادی
بههـم وابسـته نیسـتند و ضریـب همبسـتگی آنـان صفـر اسـت .در ایـن
شـرایط ،تنهـا ،ریسـک متغیرهـا دارای اهمیـت اسـت و نشـاندهندهی
ایـن اسـت کـه ریسـک سیسـتماتیک قابـل حـذف نیسـت ،امـا ریسـک
غیرسیسـتماتیک بـا گوناگونـی و تنـوع در سـرمایهگذاری قابـل حـذف
اسـت .رول و راس( ،)1984-1980و چـن و همـکاران ( ،)1986معتقـد
بودنـد کـه واقعیـت در پنج عامـل اقتصادی نهفته اسـت و سـهام مختلف
دارای حساسـیتهای متفـاوت بـه ایـن پنج عامل سیسـتماتیک هسـتند و
ایـن عوامـل بخش عمدهای از سرمنشـاء ریسـک سـبد سـهام را تشـکیل
میدهنـد .از نظـر آنـان ،ایـن پنـج عامـل عبارتنـد از:
 )1تغییـرات در نـرخ تـورم پیشبینـی شـده  )2تغییـرات غیرمنتظـره در
تـورم  )3تغییـرات غیرمنتظـره در تولیدات صنعتی )4تغییـرات غیرمنتظره
در بـازده تـا سررسـید تفاضلـی بیـن اوراق قرضـه اوراق بٌنجـل و اوراق
ممتـاز (صرف ریسـک اوراق قرضـه) و  )5تغییرات غیرمنتظـره در بازده
تـا سررسـید تفاضلـی بیـن اوراق قرضـه بلندمـدت و کوتاهمدت.
سـه عامـل اول بـر جریانهـای نقـدی بنـگاه اقتصـادی ،و در نهایـت،
بـر سـود سـهام و رشـد آن ،تأثیـر میگذارنـد و دو عامـل بعـدی نیـز
بـر نـرخ تنزیـل و ارزشـیابی سـهام اثرگذارنـد .بـر اسـاس مـدل مزبـور،
سـرمایهگذاران سبدسـهام را بـا توجـه بـه انگیـزه و تمایـل خـود در
مواجهـه بـا ریسـک هـر یـک از عاملهـای پنجگانـه تنظیـم میکننـد،
زیـرا سـرمایهگذاران مختلـف دارای سـلیقههای متفـاوت در رابطـه بـا
ریسـک هسـتند.
آزمونهـای انجـام شـده در مـورد الگـوی قیمتگـذاری آربیتـراژ
نشـان داد کـه ایـن تئـوری در رقابـت بـا مدل قیمتگـذاری سـرمایهای،
گـوی سـبقت را میرباید(چـن  .)1983حـال بـا چنیـن درکـی از نظریـه
قیمتگـذاری آربیتـراژی میتـوان بـا مدلسـازی بـر اسـاس عوامـل
اقتصـادی و بـا فـرض ایـن کـه بازار سـهام به نحـو معقول عمـل میکند،
رابطـهی قیمت سـهم و عوامـل چنین مدلـی را برآورد کـرد بهطوریکه
توانایـی پیشبینـی آینـده را نیـز داشـته باشـد.
پـون و تیلور( ،)1991مشـابه تحقیق چـن و همـکاران( )1986را در بازار
انگلسـتان انجـام دادنـد .نتایج تحقیق آنان نشـان داد کـه متغیرهای کالن
اقتصـادی بـر بازدههـای سـهام در انگلسـتان اثـر ندارند .ایـن نتیجهگیری
بـر خلاف یافتههـای چـن در بـازار سـهام آمریـکا بـود .پـون و تیلـور
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معتقدنـد دلیـل نتیجهگیـری متفـاوت آنـان ایـن اسـت کـه یـا عاملهـای
کالن اقتصـادی دیگـری بـر بازدههای سـهام انگلسـتان اثرگـذار بودهاند
و یا اینکه روش تحقیق اسـتفاده شـده توسـط چن و همکاران ناکارآمد
بوده اسـت.
تـورم نیـز بهعنـوان یکـی از مهمتریـن متغیرهـای اقتصـادی اثرگـذار بـر
قیمـت سـهام ،از دیربـاز مـورد توجـه بـوده اسـت .رابطـهی میـان تـورم
و بازدههـای سـهام از جملـه مباحـث جـدال برانگیـز میـان محققـان
اسـت .تعـادل در بـازار بـر اسـاس ارزشهـای اسـمی پدیـد نمیآیـد و
سـرمایهگذاران تـورم را بهعنـوان یکـی از مهمتریـن متغیرهـای کالن
اقتصـادی اثرگـذار در تصمیمگیـری بـرای یـک سـرمایهگذاری در نظر
میگیرنـد.
اگـر تـورم بهخوبـی قابـل پیشبینـی شـدن باشـد ،سـرمایهگذاران
بهسـادگی درصـد افـزودهای را بهعنـوان تـورم بـه بازدهـی مـورد
انتظـار خـود میافزاینـد و بـازار بـه حالـت تعـادل میرسـد .بنابرایـن ،تـا
زمانیکـه تـورم قابل پیشبینی اسـت دیگر یـک سرچشـمهی ناپایداری
و بیاطمینانـی وجـود نـدارد و میتـوان ریسـک سـهم را بـا ریسـک
سیسـتماتیک و غیرسیسـتماتیک و بـدون توجـه بـه اینکه این ریسـکها
بـر اسـاس ارزشهـای واقعی برآورد شـدهاند یا بر اسـاس ارزش اسـمی،
بازگـو کـرد .امـا زمانیکـه تـورم غیرمنتظـره و غیرقابلپیشبینـی باشـد،
شـرایط متفـاوت خواهـد بـود.
در شـرایط تورمـی بهطـور متوسـط سـود اسـمی شـرکتها پـس از
مدتزمانـی افزایـش مییابـد .در واقع ،سـودآوری افزایـش نیافته ،بلکه
سـود اسـمی تحـت تأثیـر تـورم افزایـش یافتـه اسـت .زمانـی کـه سـود
اسـمی افزایـش مییابـد ،قیمت اسـمی سـهام نیـز افزایش خواهـد یافت.
اثـر دیگـر تـورم ایـن اسـت کـه موجـب کاهـش ارزش ذاتـی هر سـهم
میشـود .در سـالهایی کـه نـرخ تـورم بـاال باشـد ،کیفیـت سـود واقعی
شـرکتها (سـود اقتصادی) پاییـن میآیـد .عالوهبراین ،شـرایط تورمی
باعـث کاهـش قدرت خرید مـردم میشـود .افزایش هزینههـای زندگی
بـه گونـهای خواهـد بـود که فرصـت سـرمایهگذاری و پسانـداز از آنها
گرفتـه شـده و درآمدهـا بیشـتر صـرف هزینههـای جـاری میشـوند .از
سـوی دیگـر ،کاهـش سـرمایهگذاری منجـر بـه کاهـش تقاضـا بـرای
سـرمایهگذاری در بـورس اوراق بهـادار و بـه تبـع آن ،کاهـش شـاخص
سـهام میشـود .راس و رول نیـز در مقالـهی خـود بـه رابطـهی منفـی بین
بازدهـی میانگیـن موزون شـاخص بـورس نیویورک با تـورم موردانتظار
و غیرقابلانتظـار دسـت یافتـه بودنـد.
بـر اسـاس فرضیـهی فیشـر( ،)1930نرخ اسـمیِ بهـرهي مورد انتظـار باید
کلیـه انتظـارات تورمـی را در خـود منعکس کنـد تا بتوان به نـرخ واقعی
بهـره دسـت یافـت .نرخ واقعـی توسـط عواملی ماننـد بهرهوری سـرمایه
و ترجیحـات زمانـی مصرفکننـده تعییـن میشـود و مسـتقل از تـورم
مـورد انتظار اسـت.
یکــی از مهمتریــن نظریههــای موجــود در زمینــهی تــورم ،نظریــه
پولــی اســت .بــر اســاس ایــن نظریــه ،تــورم منحصــرا ً معلــول افزایــش

نامتناســب حجــم پــول اســت .طرفــداران مکتــب اصالــت پــول از قبیــل
الیدلــر و پارکیــن( )1975معتقدنــد کــه "شــرط الزم و کافــی بــرای
تــورم مســتمر ،افزایــش مســتمر عرضــهی پــول بــا نرخــی بیــش از
حاصلضــرب نــرخ رشــد درآمــد حقیقــی و کشــش درآمــدی تقاضـای
پــول ،اســت" .بهطــور خالصــه ،میتــوان نظریــهی پولــی تــورم را در
قضایــای چندگانــه زیــر خالصــه کــرد:
الــف) تــورم در بلندمــدت یــک پدیــدهی پولــی اســت .بدیــن معنــا کــه
نــرخ رشــد بــاال و مســتمر عرض ـهی پــول باعــث ایجــاد تــورم میشــود
و رشــد پاییــن عرض ـهی پــول ســرانجام نــرخ تــورم را تقلیــل میدهــد.
ب) رابطــهی بیــن قیمتهــا و عرضــهی پــول در بلندمــدت متناســب
اســت .بدیــن معنــا کــه ده درصــد افزایــش عرضــهی پــول ،ســطح
عمومــی قیمتهــا را ده درصــد افزایــش میدهــد.
ج) رابط ـهی علت-معلولــی از پــول بــه قیمــت اســت .یعنــی ایــن کــه
تغییــرات عرضـهی پــول علــت تغییــرات قیمــت اســت و نــه معلــول آن.
د) تــراز اســمی پــول "بــرونزا" و "کنترلپذیــر" بــوده و توســط مســئوالن
پولــی تعییــن میشــود .بــه بیــان دیگــر ،عرض ـهی پــول بهطــور درونزا
تابــع فعالیتهــا و متغیرهــای کالن اقتصــادی نیســت.
نظریههــای پولــی خــود بــه دو دســتهی نظری ـهی پولــی شــماره یــک و
نظری ـهی پولــی شــماره دو تقســیم میشــوند .بــر اســاس مکتــب پولــی
شــماره یــک ،تــورم همیشــه و همــه جــا یــک پدیــدهی پولــی اســت کــه
از طریــق رشــد ســریعتر عرض ـهی پــول نســبت بــه تولیــدات حقیقــی
ایجــاد میشــود .افزایــش در عرضــهی پــول در کوتاهمــدت باعــث
افزایــش تولیــد واقعــی و اشــتغال میشــود ،امــا آثــار آن در بلندمــدت
بــر متغیرهــای حقیقــی مرتفــع گشــته و تنهــا ،نــرخ تــورم بلندمــدت را
افزایــش میدهــد .براســاس مکتــب پولــی شــماره دو ،صرفــا ،تغییــرات
غیرقابلپیشبینــی عرضـهی پــول دارای آثــار حقیقــی بــر اقتصــاد اســت
و لــذا نمیتــوان از آن بهعنــوان یــک سیاســت اقتصــادی منظــم اســتفاده
کــرد .بــر ایــن اســاس ،تغییــرات پیشبینــی شــدهی عرضـهی پــول تنهــا
قیمتهــا را بهطــور متناســب تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
ایــن ادعــا کــه متغیرهــای اقتصــادی ماننــد تــورم ،نقدینگــی ،نــرخ ارز و
محــرک و موثــر بــر تغییــرات قیمتهــای ســهام هســتند ،بهعنــوان
...
ِّ
یــک تئــوری ،مــورد پذیــرش واقــع شــده اســت .بههــر حــال ،در دهـهی
گذشــته کوشـشهایی بــرای بررســی تأثیــر نیروهــای اقتصادی به شــکل
نظــری و ســنجش اثــرات آن بهصــورت تجربــی ،انجــام شــده و رابطـهی
پویــای بیــن متغیرهــای اقتصــاد کالن و بازدههــای ســهام بــه شــکل
گســتردهای مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .مبنــای تحقیقــات مزبــور
بــر ایــن تئــوری اســتوار اســت کــه قیمتهــای ســهام منعکسکننــدهی
ارزش فعلــی جریانهــای نقــدی آینــدهی آن ســهم(مدل ارزش فعلــی)
اســت .بــه همیــن دلیــل ،هــم بــه جریانهــای نقــدی آینــده و هــم بــه
نــرخ بــازده مــورد انتظار(نــرخ تنزیــل) نیــاز اســت .از ایـنرو ،متغیرهــای
اقتصــادی هــم بــر جریانهــاي نقــدی آینــده و هــم بــر نــرخ بازدههــای
مــورد انتظــار اثرگــذار هســتند .بنابرایــن ،میتواننــد بــر قیمتهــای
35

ســهام اثرگــذار باشــند(التن و گرابــر.)1991 ،
 -2پیشینهی تحقیق

توســعه و تکامــل تحلیلهــای همجمعــی امــکان آزمــون روابــط بیــن
متغیرهــای اقتصــادی و بازارهــای ســهام بــه شــیوههای دیگــر را فراهــم
کــرد .چــن و همــکاران( )1986مبنایــی فراهــم کردنــد بــرای ایــن عقیده
کــه یــک تــوازن بلندمــدت بیــن قیمتهــای ســهام و متغیرهــای کالن
اقتصــادی وجــود دارد .گرنجــر( )1986پیشــنهاد کــرد کــه بررســی ایــن
ارتبــاط از طریــق تحلیلهــای همجمعــی صــورت گیــرد .مجموع ـهاي
از متغیرهــای ســری زمانــی هنگامــی همجمــع هســتند کــه دارای مرتبــه
یکســان باشــند و ترکیــب خطــی آنــان ایســتا باشــد .چنیــن ترکیــب
خطــی وجــود یــک رابطــهی بلندمــدت میــان ایــن متغیرهــا را نشــان
میدهــد (یوهانســون و جوســیلیوس .)1990،گســترش تحلیلهــای
همجمعــی شــیوههای دیگــری را بــرای آزمــون روابــط بیــن متغیرهــای
اقتصــاد کالن و بازدههــای ســهام فراهــم کــرد.
کریسـتوفرگان و همـکاران( ،)2006اثـرات متقابـل بیـن شـاخص سـهام
نیوزلنـد و یک مجموعهی هفتگانه از متغیرهای کالن اقتصادی شـامل
نـرخ تـورم ،نرخ ارز ،تولیـد ناخالص داخلی ،عرضهی پـول ،نرخ بهرهی
بلندمـدت ،نـرخ بهـره کوتاهمـدت و قیمت خردهفروشـی نفـت محلی را
بررسـي كردنـد .نتایـج آزمـون همجمعـی یوهانسـون نشـان داد کـه بین
شـاخص قیمـت سـهم نیوزلند و متغیرهـای اقتصادی مـورد آزمون ،یک
رابطـهی بلندمـدت وجـود دارد .نتایج آزمـون علیت گرنجری نیز نشـان
داد که شـاخص قیمت سـهام نیوزلنـد علیت گرنجری بـرای تغییرات در
متغیرهـای اقتصـادی نیسـت .دليـل آن کوچک بودن بازار سـهام نیوزلند
در مقایسـه با بازارهای سـهام کشـورهای توسـعه یافته اسـت.
جاکـوب و مدسـن( )2002بـه بررسـی رابطـهی ِعلّـی شـاخص قیمـت
سـهام بمبئـی و متغیرهـای کالن اقتصـادی از قبیـل نـرخ ارز ،ذخایـر
ارزی و تـراز تجـاری پرداختنـد .آنـان در مطالعـهی خـود متغیرهای نرخ
ارز ،ذخایـر ارزی و تـراز تجـاری را بهعنـوان متغیرهـای تأثیرگـذار بـر
شـاخص قیمـت سـهام هنـد و بهصـورت ماهانـه بـرای دورهی آوریـل
 1990تـا مـارس  2001مـورد بررسـی قـرار دادنـد .نتایـج نشـان داد کـه
بیـن متغیرهـای کالن مزبـور و شـاخص قیمـت سـهام بـورس رابطـهی
علیـت وجـود نـدارد.
مایاســمای و کــه ( )2000بــا اســتفاده از دادههــای ماهانــه در قالــب
دادههــای ســری زمانــی و همچنیــن تحلیــل همجمعــی چندمتغیــرهی
یوهانســون در مــدل تصحیــح خطــای بــرداری ،رابطــهی بلندمــدت
میــان شــاخص بــازار ســهام ســنگاپور و مجموعـهای از متغیرهــای کالن
اقتصــادی را مــورد بررســی قــرار دادنــد .آنــان دریافتنــد کــه تغییــرات
در دو متغیــر فعالیتهــای 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
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بــا تغییــرات در ســطح قیمتهــا ،عرضــهی پــول ،نــرخ هــای بهــرهی
کوتاهمــدت و بلندمــدت و نرخهــای ارز ،یــک رابطــهی همجمعــی
وجــود دارد .در ایــن رابطــهی همجمعــی ،تغییــرات در متغیرهــای
نــرخ ارز و نــرخ بهــره در مقایســه بــا تغییــرات عرض ـهی پــول و ســطح
قیمتهــا ،موثرتــر هســتند .نتیجــه تحقیــق آنــان نشــان داد کــه بــازار
ســهام ســنگاپور نســبت بــه تغییــرات در نرخهــای ارز و نرخهــای بهــره
کوتاهمــدت و بلندمــدت ،دارای حساســیت اســت .عالوهبرایــن ،آنــان
در تحقیــق خــود بــا اســتفاده از یــک مــدل ســهمتغیره ،شــاخصهای
بــازار ســهام ســنگاپور را بــا شــاخصهای بــازار ســهام آمریــکا و ژاپــن
مــورد بررســی قــرار دادنــد .آنــان دریافتنــد کــه ایــن ســه شــاخص در
حــد بســیار باالیــی همجمــع هســتند .ایــن یافتــه نشــان داد کــه تغییــرات
در بازارهــای ســهام آمریــکا و ژاپــن ،تأثیــر عمــدهاي بــر بــازار ســهام
ســنگاپور دارد بهویــژه آنکــه بــازار ســهام ســنگاپور رابطـهی بلندمــدت
مثبتــی بــا بازارهــای ســهام ایــن دو کشــور دارد.
کان و شــن ( )1999آزمونهــای علیــت گرانجــر و همجمعــی انــگل-
گرانجــر را بــه واســطهی مــدل تصحیــح خطــای بُــرداری بــهکار
گرفتنــد و دریافتنــد کــه بــازار ســهام کــره بــا متغیرهــای اقتصــادی
از قبیــل شــاخص تولیــد ،نــرخ ارز ،موازنــه تجــاری و عرضــهی پــول
همجمــع هســتند .بههرحــال ،بــا اســتفاده از آزمــون علیــت گرانجــر
بــرای متغیرهــای اقتصــاد کالن و شــاخص ســهام بــازار کــره ،محققــان
دریافتنــد کــه شــاخص ســهام کــره مقــدم بــر متغیرهــای اقتصــادی
نیســت.
چانــگ و انچــی( ،)1998آزمــون همجمعــی یوهانســون را بــرای
دادههــای فصلــی از کشــورهای کانــادا ،آلمــان ،ایتالیــا ،ژاپــن و
آمریــکا ،ب ـهکار گرفتنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیــن شــاخص
ســهام ملــی و برخــی متغیرهــای اقتصــادی خــاص از قبیــل قیمــت نفــت
واقعــی ،مصــرف واقعــی ،عرضــهی پــول واقعــی و تولیــد ناخالــص
داخلــی واقعــی در ایــن پنــج کشــور همســویی بلندمدتــي وجــود دارد.
مورینــدل و عبــدا )1997( ...در تحقیقــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در
کشــورهای کــره ،هنــد و پاکســتان نرخهــای تبدیــل ارز موجــب تغییــر
در قیمتهــای ســهام میشــود ،امــا در مــورد فیلیپیــن بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه قیمــت بــازار ســهام ،موجــب هدایــت نرخهــای تبدیــل
ارز میشــود کــه ایــن نتیجهگیــری بــا یافتههــای اســمیت( )1993در
كشــورهاي آلمــان ،ژاپــن و ایــاالت متحــده آمریــکا همخوانــی داشــت.
گلنــور مــراد اوغلــو و کیویلســیم متیــن ( )1996رابطــهی بلندمــدت
شــاخص قیمــت ســهام بــورس اســتانبول بــا نــرخ بهــره ،نــرخ ارز
(دالر) ،نــرخ تــورم و حجــم پــول را بــرای دورهی زمانــی  1986لغایــت
 1993بهصــورت دادههــای ماهانــه در اقتصــاد ترکیــه بررســی کردنــد.
اجــرای روش انــگل گرنجــر و روش یوهانســون بیانکننــده ایــن مطلــب
بــود کــه شــاخص قیمــت ســهام بــا متغیرهــای پولــی دارای رابطــهی
بلندمــدت اســت بهطوریکــه رابط ـهی شــاخص قیمــت ســهام بــورس
بــا حجــم پــول مثبــت ،امــا رابطـهی آن بــا نــرخ ارز ،نــرخ بهــره و نــرخ
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تــورم منفــی اســت.
فیــروزه عزیــزی ( )1386در تحقیقــی بــه بررســی و آزمــون رابطــهی
بیــن تــورم و بــازده ســهام در بــورس اوراق بهــادار تهــران پرداخــت .او
بــا اســتفاده از آمــار ماهان ـهی تــورم ،بــازده نقــدی ،بــازده کل (نقــدی
و قیمــت) و شــاخص قیمــت ســهام در دورهی  1377لغایــت  1382و
بــا بــه کارگیــری روش ( )VARو آزمــون علیــت گرنجــری ،رابط ـهی
متغیرهــای مزبــور را مــورد آزمــون قــرار داد .نتایــج تحقیــق نشــان داد
کــه تــورم ،توضیحدهنــدهی شــاخص بــازده نقــدی و بــازده کل اســت،
امــا توضیحدهنــدهی شــاخص قیمــت ســهام نیســت .از ســوی دیگــر،
بــازده نقــدی ،بــازده کل و شــاخص قیمــت ســهام توضیحدهنــدهی
تــورم نیســتند .ایــن یافتــه بــا نتایــج بهدســت آمــده از آزمــون علیــت
گرنجــری دربــاره بــازده قیمــت ،بــازده کل و شــاخص قیمــت ســهام
نیــز تأییــد شــد.
مصطفــی کریــمزاده( )1385بــه بررســی رابطــهی بلندمــدت شــاخص
قیمــت ســهام بــورس اوراق بهــادار تهــران بــا متغیرهــای کالن پولــی
پرداخــت و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف از دادههــای ماهانــه ســالهای
 1369تــا  1381بــرای متغیرهــای شــاخص قیمــت ســهام بــورس،
نقدینگــی ،نــرخ ارز و نــرخ ســود واقعــی بانکــی اســتفاده کــرد .او
بــرای بــرآورد اقتصادســنجیِ معادلــه از روش خودرگرســیونبرداری
بــا وقفههــای توزیعــی اســتفاده کــرد .نتیجــه بــرآورد نشــان داد کــه
یــک بــردار همجمعــی بیــن شــاخص قیمــت ســهام بــورس و متغیرهــای
کالن پولــی وجــود دارد .رابطـهی بلندمــدت بــرآورد شــده تأثیــر مثبــت
معنـیدار نقدینگــی و تأثیــر منفــی معنــادار نــرخ ارز و نــرخ ســود واقعــی
بانکــی بــر شــاخص قیمــت ســهام بــورس را نشــان میدهــد.
حســن قالیبــاف اص ـل( )1381در مطالع ـهی خــود بــه بررســی رابط ـهی
بــازده ســهام بــورس اوراق بهــادار تهــران و نــرخ ارز بــرای دورهی
زمانــی  1375تــا  1380پرداخــت .متغیرهــای بــازده (ناشــی از تغییــر
شــاخص قیمــت ســهام شــرکتها) ،درصــد تغییــرات نــرخ ارز و بــازده
ســهام شــاخص بــازار بهصــورت شــشماهه انتخــاب شــده بودنــد.
نتایــج مطالعـهی وی نشــان داد کــه درصــد تغییــرات نــرخ ارز بــر روی
بــازده ســهام اثــر منفــی داشــته امــا ،درصــد تغییــرات نــرخ ارز بــا یــک
وقفــه زمانــی ،اثــر مثبــت بــر بــازده ســهام شــرکتها دارد.
محمــد برازنــده( ،)1376بــا اســتفاده از اطالعــات متغیرهــای شــاخص
قیمــت ســهام بــورس اوراق بهــادار تهــران و متغیرهایــی ماننــد نــرخ
ارز ،شــاخص قیمــت وســایط نقلیــه و شــاخص قیمــت مســکن بــرای
دورهی زمانــی  1369لغایــت  1376بــه بررســی تأثیــر متغیرهــای کالن
اقتصــادی بــر شــاخص قیمــت ســهام پرداخــت .او بــرای تجزیــه و
تحلیــل دادههــای خــود از روش خودتوضیحبــرداری اســتفاده کــرد و
نتایــج تحقیــق وی نشــان داد کــه ســهم متغیرهــای یــاد شــده در تغییــرات
شــاخص قیمــت ســهام انــدک اســت .ایــن نتیجــه بیانگــر ایــن اســت کــه
وجــود اختاللهــا و نوســانات مربــوط بــه بازارهــای وســایط نقلیــه و ارز
بهصــورت قــوی قابــل تســری بــه بــازار ســهام نیســت.

لیلــی و زولیوفهــو[(  )1998در مطالعــهی جدیــد خــود بــا عنــوان
"واکنشهــای بــازار ســهام نســبت بــه اعــام خبرهــای اقتصــادی ،در
شــرایط مختلــف اقتصادی"بــه بررســی تأثیــر خبرهــای کالن اقتصــادی
در اوضــاع و احــوال متفــاوت اقتصــادی بــر بــازار ســهام ایــاالت
متحــده آمریــکا پرداختنــد .آنــان شــواهد تأثیــر تغییــرات پیشبینــی
نشــده در متغیرهــای اقتصــادی از قبیــل عرضــهی پــول ،نــرخ تنزیــل
و فعالیــت واقعــی اقتصــادی بــر بــازار ســهام را بررســی کردنــد .در
زمینـهی عرضـهی پــول یافتههــای آنــان حاکــی از آن بــود کــه افزایــش
پیشبینــی نشــده در عرض ـهی پــول منجــر بــه افزایــش فــوری در نــرخ
بهــره میشــود .افزایــش نــرخ بهــره باعــث کاهــش ارزش فعلــی
جریانهــاي نقــدی آينــده و در نهايــت کاهــش قیمــت ســهام میشــود.
لــگ( )1997بــازار ســهام ســنگاپور را مــورد مطالعــه قــرار داد و
دریافــت کــه شــاخص ســهام ســنگاپور بــه شــکل مثبتــی بــا تقاضــای
پــول ارتبــاط دارد .فانــگ و لــی( )1990نتایــج مشــابه تحقیــق لــگ
را در بــازار ســهام تایــوان بهدســت آوردنــد .جــرد و ســاتم(،)1999
آچســانی و اســترو ( ،)2002بازارهــای منطقــهاي کوچــک از قبیــل
بــازار نــروژ و اندونــزی را مــورد بررســی قــرار دادنــد .آنــان دریافتنــد
کــه بازدههــای ســهام بــا تغییــرات در نــرخ بهــره ارتبــاط منفــی بــا
تغییــرات قیمــت نفــت و فعالیتهــای واقعــی اقتصــادی ارتبــاط مثبــت
دارد .تحقیــق آچســانی و اســترو نشــان داد کــه رابطــهی بیــن قیمــت
ســهام و نــرخ تــورم یــک رابط ـهی منفــی اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه رابط ـهی بیــن قیمــت ســهام بــا نــرخ تــورم مبهــم و دو پهلوســت.
عالوهبرایــن ،محققــان نتوانســتند وجــود یــک رابطــهی قــوی و
موثــر بیــن قیمــت ســهام و صــادرات و نرخهــای بهــرهی بلندمــدت
را شناســایی کننــد .بــا ایــن وجــود ،آنــان توانســتند بــه یــک رابط ـهی
مثبــت بیــن قیمــت ســهام بــا تولیــد ناخالــص داخلــی ،عرض ـهی پــول
و نــرخ ارز دســت پیــدا کننــد .یونــگ ســولی( )1992آزمــون روابــط
ِعلّــی بیــن بازدههــای دارای فعالیــت واقعــی و تــورم را بــا اســتفاده از
دادههــای کشــور آمریــکا انجــام داد و بــه ایــن تیجــه رســید کــه بــر
خــاف فرضیـهی فیشــر ،بــازده اســمی ســهام و تــورم همبســتگی منفــی
ضعیفــی دارنــد امــا رابطـهی میــان نرخهــای بهــره اســمی و تــورم مثبــت
اســت .رحمــان و کوزی ـر( )1988طــی تحقیقــی بــه رابط ـهی معکــوس
میــان بــازده واقعــی ســهام و تــورم در کانــادا رســيدند .در حالــی کــه
لئونــارد هرنانــدز( )1990بــه رابطــهی معنــاداری میــان بــازده واقعــی
ســهام و تــورم رســیدند .آنــرو ل ـی( )1996در تحقیقــی بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه بیــن بــازدهی واقعــی ســهام و تــورم رابـطی منفــی معنــاداری
وجــود دارد .ســونگ ،رمچنــدر و چاتــرات( )1997بــه رابط ـهی منفــی
بیــن بــازده واقعــی ســهام و اجــزای تــورم غیرمنتظــره دســت یافتنــد.
 -3روش تحقيق

بـا ت ّوجـه بـه ماهيت دادههاي سـري زمانـي و نوع مطالعه ،جهـت ارزيابي
اثـر متغیرهـای کالن برشـاخص قیمـت بـورس روش خودرگرسـیون
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بُـرداری مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت .ايـن روش نسـبت بـه سـاير
روشهـاي ممكـن داراي ويژگيهـاي زيـر اسـت كـه اسـتفاده از آن را
توجيهپذيـر ميسـازد:
 نيـازي بـه نگرانـي دربـاره تعييـن درونزا و بـرونزا بـود ن متغيّرهـانيسـت ،زيـرا تمامـي متغيّرهـا در ايـن مـدل درونزا هسـتند.
ش متعارف حداقل مربعات
ن مدل ساده بوده و ميتوان از رو 
 تخمي معمولي براي هر يك از معادالت بهصورت جداگانه استفاده كرد.
 پيشبينيهايـي كـه از ايـن روش بهدسـت ميآيـد ،در بسـيارياز مـوارد بهتـر از نتايـج مدلهـاي پيچيـده ماننـد معـادالت هم زمـان
اسـت(گجراتي.)1378 ،
الف -آزمون ریشه واحد دیکی فولرتعمیم یافته

در دادههــاي ســري زمانــي ،قبــل از آنكــه بــه تحليــل و تخميــن معادالت
1

2

ب -تعيين وقفه بهينه در الگوي خودتوضیح برداری

بعــد از تشــخیص ایســتایی متغیّرهــای مــدل ،اوليــن مســئله در مدلهــاي
خودرگرســيون بُــرداري ،تعييــن طــول وقفــه بهینــه اســت .در اينجــا
بــرای تعییــن طــول وقفــه از معيــار شــوراتز -بيزيــن 1اســتفاده شــده
اســت .نتایــج جــدول 2-نشــان میدهــد كــه در مــدل موردنظــر در
وقفــه یــک بــر اســاس معيــار نســبت درســتنمایی 2ثبــات سیســتم تأمیــن
میشــود .در حالــی کــه بــر اســاس معیــار خطــای نهایــی پیــش بینــی،

نتايج آزمون ريشه واحد براي متغيرهاي مدل بر اساس آماره ديكي فولر

متغیر

مقدار آماره در سطح

مقادیر بحرانی در سطح
اهمیت  5درصد

حجم نقدینگی Lm

-2/96

-1/95

شاخص قیمت سهام Lps

-3/46

-2/94

نرخ ارز Le

-3/86

-2/96

مقدار آماره در تفاضل
مرتبه اول

مقادیر بحرانی در
سطح اهمیت  5درصد

شاخص قیمت مصرف کننده Lp

-1/75

-2/94

-3/36

-2/22

درآمدهاي نفتي Loil

-1/99

-2/95

-2/99

-2/75

تعيين وقفه بهينه درالگوي VAR

HQ

SC

AIC

FPE

LR

LogL

وقفه

68/102

68/289

68/011

1/39 e+22

NA

-1046/199

0

71/692

73/002

71/059

1/39 e+19

222/591

-904/4234

1

62/620

65/052

61/443

2/71 e+19

34/887

-874/3810

2

60/924

64/478

59/205

6/95 e+18

54/735

-803/6814

3

55/680

60/357

53/418

2/64 e+17

48/654

-677/9893

4

مأخذ :یافته های تحقیق
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الگــو پرداختــه شــود ،بايــد آزمــون ريشــه واحــد بــراي تعييــن مانايــي
ســريهاي زمانــي متغيرهــا انجــامشــود .بــر ايــن اســاس نتايــج ارائــه
شــده در جــدول 1-بــر اســاس معيــار ديكــي فولــر نشــان ميدهــد،
تمامــی متغیّرهــا بهجــز دو متغيّــر درآمدهــاي نفتــي وشــاخص قیمــت
مصرفکننــده در لگاریتــم ســطح مانــا مــي باشــند.

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
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وقفــه چهــار بــه عنــوان وقفــه بهینــه انتخــاب میشــود و معیارهــای
آکائیــک 3و شــوراتز-بیزین و حنانکوئیــن 4وقفــه یــک را بهعنــوان
وقفــه بهینــه مــدل قــرار میدهنــد .در نهایــت بــا ت ّوجــه بــه اینکــه ثبــات
سیســتم در وقفــه بهینــه یــک تأمیــن خواهــد شــد ،وقفــه بهینــه یــک
بــر اســاس معیــار شــوراتز-بیزین بهعنــوان وقفــه بهینــه مــدل انتخــاب
میگــردد.

 1تغيير ناگهاني در متغير حجم پول

 2اثــر تکانــه وارده بــر شــاخص قیمــت ســهام از طــرف متغ ّیــر
رشــد اقتصــادی

 3تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در نرخ ارز

 -4توابع عکس العمل آنی (ضربه ،واکنش)

از آن جایــی کــه نتایــج تخمیــن مــدل خودرگرســیونی بُــرداری قابــل
تفســیر نیســتند ،در ادامــه ،بررســی توابــع عکسالعمــل آنــی ارایــه
شــده اســت کــه ا ّطالعــات بيانگــر آن اســت كــه اگــر یــک تکانــه یــا
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 میدهـــد تغیـــر ناگهانـــی یـــا تکانـــهاي بـــه انـــدازه
ی ــک انح ــراف معی ــار در متغی ّ ــر حج ــم پ ــول در دوره اول اث ــری ب ــر
شـــاخص چرخـــه تجـــاری نداشـــته و در دوره دوم ،باعـــث افزایـــش
ش ــاخص قیم ــت س ــهام ب ــه ان ــدازه  0/0028واح ــد میش ــود .ای ــن اث ــر
در فصله ــای بع ــدی موج ــب کاه ــش ش ــاخص قیم ــت س ــهام ش ــده
اس ــت.
شـــکل 2-اثـــر تکانـــه وارده بـــر شـــاخص قیمـــت ســـهام از طـــرف
متغی ّ ــر رش ــد اقتص ــادی اس ــت ،بهط ــوري ك ــه اگ ــر رش ــد اقتص ــادی
بهان ــدازه ی ــک انح ــراف معی ــار افزای ــش یاب ــد ،در دوره اول اث ــری ب ــر
شـــاخص چرخـــه تجـــاری نداشـــته ولـــي در دوره دوم نوســـانات ،آن
را  0/0103واحـــد افزایـــش میدهـــد .در اينجـــا نيـــز اثـــر ایـــن تکانـــه
در دورههـــای بعـــد بـــه همیـــن صـــورت تفســـیر میشـــود .شـــکل3-
نش ــان میده ــد ک ــه ی ــک تغیی ــر ناگهان ــی ب ــه ان ــدازه ی ــک انح ــراف
معیــار در نــرخ ارز در دوره اول اثــری نداشــته و در دوره دوم شــاخص
قیمـــت ســـهام را بـــه انـــدازه  0/038واحـــد کاهـــش میدهـــد و بـــه
همیـــن ترتیـــب تـــا پایـــان دوره میتـــوان اثـــر تکانـــه ایـــن متغیّـــر را
بـــر شـــاخص قیمـــت ســـهام تفســـیر نمـــود .شـــکل 4-نشـــاندهنده
اث ــر ی ــک تکان ــه ب ــه ان ــدازه ی ــک انح ــراف معی ــار در ت ــورم اس ــت.
ب ــا توج ــه ب ــه نتای ــج ج ــدول ،تکان ــه وارده در دوره اول هی ــچ اث ــری
نـــدارد و در دوره دوم بهصـــورت منفـــی افزایـــش مییابـــد.
بنابراي ــن ب ــا توج ــه ب ــه نتاي ــج ش ــكلهاي 1-ت ــا  4میت ــوان دریاف ــت
ک ــه تقریب ـاً تکان ــه وارده ب ــر تمام ــی متغیّره ــا از دوره دوم ش ــروع ش ــده
و اث ــر آن ت ــا پای ــان دوره بهتدری ــج تعدی ــل میش ــود .اي ــن نكت ــه ني ــز
قابـــل ت ّوجـــه اســـت كـــه اثـــر تکانـــه وارده تمامـــی متغیّرهـــا بهجـــز

 4اثر یک تکانه به اندازه یک انحراف معیار در تورم
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نقدینگـــی بـــر شـــاخص قیمـــت ســـهام تقریبـــاً بهصـــورت پایـــدار تـــا
پایـــان دوره تعدیـــل میشـــوند ،یعنـــی تعدیـــل آنهـــا تـــا پایـــان دوره
هم ــراه ب ــا نوس ــان نیس ــت.
 -1-4تجزیه واریانس شاخص قیمت سهام

محاسـبه تجزيـه واريانـس بعـد از بـرآورد مـدل خودرگرسـيون بُرداري
بـه اين صورت اسـت كـه ابتـدا واكنشهـاي واريانس خطـاي پيشبيني
نسـبت بـه هـر تكانـه را محاسـبه كـرده و بـه تـوان دو ميرسـانيم .سـپس
ايـن واكنشهـا نسـبت بـه هـر تكانـه را بـا هـم جمـع كـرده و در مرحلـه
آخـر ،تـوان دوم واكنشهـاي واريانـس خطـاي پيشبينـي جمـع شـده
را بـر مجمـوع آنهـا تقسـيم ميكنيـم تا سـهم هـر تكانـه از كل واريانس
خطـاي پيشبينـي بهدسـت آيـد.
بــر اســاس نتایــج حاصلــه در دوره اول  77درصــد تغییــرات شــاخص
قیمــت ناشــی از خــودش اســت و متغیرهــای نــرخ ارز،تورم،رشــد
اقتصــادی و نقدینگــی بهترتیــب بیشــترین اهمیــت را در نوســانات
شــاخص قیمــت دارنــد .در دوره دوم ســهم تــورم از  0/1درصــد
بــه 3/4درصــد میرســد .ســهم رشــد اقتصــادی از 0/7درصــد بــه
9/1درصــد رســیده و ســهم نقدینگــی از  0/3بــه 0/5درصــد افزایــش
یافتــه اســت .در مقابــل ،ســهم از  21درصــد بــه  16درصــد کاهــش
یافتــه اســت .در بلندمــدت نیــز ســهم متغیرهــای نقدینگــی ،رشــد
اقتصــادی نفتــي ،نــرخ ارز و تــورم بــه ترتیــب معــادل  3/7درصــد23/5 ،
درصــد 13/7 ،درصــد و  3/6درصــد بــوده اســت.
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نتيجهگيري

بهدلیـل ایـن کـه افـراد در سـبد داراییهـای مالـی خـود ترکیبهـای
مختلفـی از پـول نقـد ،سـهام ،سـپرده بانکـی ،اوراق قرضـه ،طلا و ارز
نگهـداری میکننـد ،تغییـرات در حجـم پـول ،نـرخ ارز ،نـرخ تـورم و
رشـد اقتصـادی ،تقاضـای افراد بـرای نگهـداری هر یـک از داراییهای
مزبـور از جملـه تقاضـا بـرای سـهام را تحـت تأثیـر قـرار میدهـد و ایـن
موضـوع نیـز بـه نوبـهی خـود بـر شـاخصهای سـهام اثـر گـذار اسـت.
اعتقـاد بـر ايـن اسـت كـه قيمت هـاي سـهام توسـط برخـي از متغيرهاي
كالن اقتصـادي بنياديـن ماننـد نـرخ تـورم ،نـرخ ارز ،رشـد اقتصـادی و
حجـم نقدينگـي ،تعييـن میشـوند.
در ایـن تحقیـق بـرای بـرآورد مـدل اقتصادسـنجي و بـرآورد رابطـهی
بلندمـدت ،از روش  VARاسـتفاده شـد .همانطـور کـه انتظـار میرفت،
نتيجـهي بهدسـت آمـده ،حاكـي از وجـود رابطـهی منفـی بیـن نـرخ ارز
و شـاخص قیمـت سـهام و تأییـد ایـن فرضیـه اسـت .این در حالی اسـت
کـه نـرخ تـورم نیـز بیانگـر رابطـهای 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
طـی نمود.
بنابرایـن توصیـه میشـود که تصمیمگیـران و سیاسـتگذاران اقتصادی،
در هنگام تدوین سیاسـتهای پولی و مالی در سـطح کالن ،آثار ناشـی
از تصمیمـات مزبـور را بـر شـاخصهای بـازار سـهام و سـایر بازارهـای
مالـی دیگـر ،مـورد توجه قـرار دهند.
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