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مباحث ویژه

اقتصاد امروز دنیا به نوعی با نفت گره خورده اســت و ارتباط تنگاتنگی با آن 
پیدا کرده است که نقش آن را نمی توان نادیده گرفت. نفت عالوه بر یک عامل 
تعیین کننــده ی اقتصاد صنعتی به عنوان یک عامل سیاســی و تامین امنیت 
ملی نیز به حســاب می آید. عوامل متعدد بســیاری بر صنعت نفت تاثیرگذار 
است یکی از این عوامل نوسانات متعدد و بعضا شدید قیمتی در سطح جهان 
است. بررسی علل تغییر قیمت نفت خام و مدل سازی برای پیش بینی نوسانات 
قیمــت آینده با توجه به جایگاه آن در اقتصاد ایران همواره یکی از مهمترین 

مسائل در حوزه ی مطالعاتی اقتصاد ایران است. 
طی ســالیان گذشته نظریات مختلفی در مورد رفتار قیمت نفت خام به وجود 
آمده اســت. گروهی تغییرات عرضه و تقاضا را عامل تغییرات قیمت نفت خام 
می دانســتند که از آنها به عنوان نظریه پردازان سنتی یاد می شود، در مقابل، 
گروهــی دیگر عواملــی نظیر بورس های نفتی و بازار ســرمایه را عامل اصلی 
تغییــرات رفتار قیمت می دانند و در آخر گروه ســوم معتقدند در کوتاه مدت 
رفتار قیمت نفت تابعی از بورس و بازار ســرمایه است و در بلندمدت عرضه و 

تقاضا تعیین کننده ی قیمت می باشد.]7و8[
به طور کلی می توان تحوالت بین المللی بازار نفت را به سه دوره تقسیم کرد: 
دوره ی اول )قبــل از پیدایــش اوپک( پیش از دهــه ی 1970 که مهمترین 
مشــخصه ی آن حاکمیت شــرکت هاي نفتی بر بازار نفت است. در این دوره 

عرضه و تقاضــاي نفت تحت کنترل بازیگران اصلی بازار نفت )شــرکت هاي 
نفتــی( بود و قیمت ها تغییرات زیادي را تجربــه نمی کردند. در وضعیتی که 
قیمت هاي نفت تغییرپذیري زیادي نشان می دهد، قراردادهای مدت دار خیلی 
هم مقرون به صرفه نبوده و با ریســک زیادي همراه هستند، زیرا منجر به سود 
یا زیان هاي ســنگین می شوند. نوســان قیمت نفت در قراردادهاي مدت دار، 

ریسک زیادي را براي خریدار یا فروشنده ی نفت ایجاد می کند. 
بدین سبب، براي پوشش ریســک، بازارهاي تحویل فوري یا اسپات و آتی ها 
ایجاد شدند تا معامله گران بتوانند خود را در مقابل ریسک نوسانات نامطلوب 
قیمت نفت، به نحو مناســب پوشش دهند.  همچنين ســفته بازان به دنبال 
فرصت مناســبی در بازار آتی ها هســتند تا با انجام سفته بازي و با استفاده از 

فرصت هاي آربیتراژ بازار به بازده سرمایه ی مناسبی دست یابند1.]3[
دوره ی دوم تحوالت بازار نفت )دوره ی شکل گیري اوپک(، به عنوان مهمترین 
بازیگر بازار نفت اســت. با شــکل گیري اوپک و تالش اوپک در جهت تغییر 
قیمت ها، ساختار بازار نفت دچار تغییر اساسی شد. در این دهه، اولین شوك 
نفتــی رخ داد که تغییرات بنیادین در ســاختار بازار نفت و تحوالت آن را به 
همراه داشــت. در حقیقت ریشه ی دوره ی سوم تحوالت بازار نفت را می توان 
وقوع شــوك اول نفتی دانســت، با این وجود این دوره تا اوایل دهه ی هشتاد 

به طول انجامید.
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به دلیل وابســتگی بودجه به درآمدهای نفتی، هرگونه نوســان در قیمت های جهانی نفت اختالل شدیدی در 
برنامه های توســعه، زیرساخت ها و برنامه های ساالنه ی این قبیل کشــورها )کشورهای صادرکننده ی نفت( به 
وجود می آورد که در بلندمدت منجر به بروز مشــکالت اساســی خواهد شــد. لذا تعیین قیمت فروش مناسب 
از نکات مهم برای هر کشــور و دولت دارنده ی نفت اســت. با نگاه کردن به قیمت نفت خام طی سال های اخیر 
در می یابیم که قیمت نفت دارای نوســانات بســیار بوده، پس بسیار مهم اســت که عوامل موثر بر رفتار قیمت 
نفت خام بررسي شــود. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره در بازه ی زمانی سال های ٢٠١٠ 
تا ٢٠١٩ میالدی به بررســی عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت پرداخته شــده است. نتایج حاصل نشان می دهد 
که عالوه بر نقش بورس های نفتی در قیمت نفت، عوامل دیگری از جمله شــاخص دالر، موقعیت های خرید و 
فروش، کیفیت نفت خام، ســاختار زمانی بازار و همین طور نوع نفت در قیمت تاثیرگذار اســت. تاثیر عواملی از 
جمله کیفیت نفت، شاخص بازار سرمایه، ساختار زمانی و موقعیت های خرید و فروش بر قیمت نفت خام مثبت 

است و عواملی نظیر شاخص دالر، نفت خام های رقیب، دارای تاثیر منفی بر قیمت نفت خام هستند.
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دوره ی ســوم تحوالت نفت با شــکل گیري بورس هاي نفتی و پذیرش نظام 
ســهمیه اي در اوپک همراه بود. شکل گیري بورس هاي نفتی روند شکل گیري 
قیمت ها را دچار تغییر اساســی کرد. بعد از 1980 با رقابتی شدن بازار نفت، 
بازیگران جدیدي وارد بازار شــدند که به نوبه ی خود ناپایداري در قیمت هاي 
نفت را افزایش دادند. از ســوي دیگر، افزایش در تولید کشورهاي غیراوپک، 
ناپایــداري قیمت نفت را تشــدید کرد. از این دوره به بعد، شــاهد تغییرات 

اساسی در سازوکار شکل گیري قیمت هاي نفت هستیم.]22و23[ 
با توجه به آنچه توضیح داده شــد هدف مطالعه ی حاضر، مروری بر تحوالت 
قیمت نفت در ادوار گذشــته و بررسی عوامل درونی و بیرونی موثر بر قیمت 
نفت خام ایران از کانال هاي اثرگذاري مختلف اســت. بدین منظور ســازوکار 
اثرگذاري عوامل از طریق بازارهاي مالی نیز مورد بررســی قرار خواهد گرفت. 
بــه عبارت دیگر هدف اصلي ايــن مطالعه، توضیح دربــاره ی عوامل موثر بر 
رفتار قیمت نفت خام ایران در بازار شــمال غرب اروپا که یکی از مشــتریان و 

متقاضیان نفت ایران است. 
در ادامــه ی اين مطالعه در بخش دوم به بيان پيشــينه ی تحقيق، در بخش 
سوم مباني نظري، در بخش چهارم روش تحقيق، بخش پنجم مدل و ارائه ی 
نتايج و در بخش بعدي جمع بندي و توصيه ی سياستي پرداخته خواهد شد.

پیشینه ی پژوهش و نوآوری تحقیق
مطالعات داخلی 

کشاورز حداد و معنوي)1387( به بررسي روابط پوياي میان بازار سهام و ارز 
با تكانه هاي نفتي با استفاده از روش خود رگرسیون برداري و علیت گرنجري 
با بهره گیري از داده هاي روزانه در سال هاي 1378 تا 1385پرداختند. نتايج، 
حكايت از تاثیر تكانه هاي نفتي بر قیمت سهام و انتقال آن به بازار ارز دارد و 
لیكن در حالت روند نزولي قیمت نفت، رابطه ی مشــخصي مالحظه نمي شود.

)در شــرایط عــادی و در دوران روند صعودی قیمت، نتایــج حاکی از تاثیر 
تکانه های نفتی بر قیمت سهام و انتقال این تکانه ها به بازار ارز است. همچنین 
در دوره ی روند نزولی قیمت  نفت و همچنین در دوره هایی که کنترل زیادی 
بر نرخ ارز اعمال می شود رابطه ی مشخصی بین بازارهای سهام و ارز مشاهده 
نمی شــود. در شــرایط بحرانی نیز کانال های ارتباطی میان بازارها به کلی از 

بین می رود.(]9[
کشــاورزیان و همکاران)1389(، به بررســی ارتباط بیــن دالر و قیمت نفت 
در قالــب دوره هاي بلندمدت و کوتاه مــدت پرداخته اند. ارتباط مذکور از بُعد 
ساختاري، از طریق تقاضا و عرضه ی نفت خام بررسی می شود. نتایج مطالعه ی 
آنها نشان می دهد که رابطه ی علیت در بازار نرخ دالر آمریکا و قیمت نفت خام 
در بلندمدت، یک طرفه و از بازار ارز به بازار نفت بوده است و عکس آن صادق 

نبوده و علیتی وجود ندارد. از ســوي دیگر ثابت می کنند که این رابطه منفی 
اســت. به عبارت دیگر، پیش بینی بلندمدت قیمت نفت خام و یافتن عناصري 
کــه تاثیر بلندمدت بر قیمت آن می گذارنــد، در روند نرخ ارز دالر آمریکا، از 

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.]10[
حسیني  نسب و همكاران)1390( به بررسي اثر نوسان هاي قیمت نفت بر بازده 
سهام ايران با استفاده از داده هاي ماهانه )1376تا1390( و به کارگیري مدل 
MS-VAR به اين نتیجه رســیدند که در فاز رکود و رونق بازده بازار ســهام 

با نوسانات شــدید و فاز رونق بازده بازار سهام با نوسانات مالیم، اثر نوسانات 
قیمت نفت بر بازده بازار ســهام مثبت است، به عالوه در فاز رکود بازده بازار 
ســهام با نوسانات مالیم، اثر نوســانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام منفی 
می باشد به طوری که افزایش قیمت نفت به عنوان عامل تداوم رکود در بورس 

اوراق بهادار تهران عمل کرده است.]2[
مهاجري)1390(، روابط قیمت هاي نفت خام در بازارهاي اســپات و آتی ها را 
بررســی کرده و همچنین اثرگذاري موجودي ذخایر و ریسک مبناي تعدیل 
شــده بر اســاس نرخ بهره ی بازارهاي مالی بر تغییرات قیمت هاي مذکور با 
روش سري زمانی اطالعات ماهانه، ذخایر تجاري نفت خام را مورد بررسی قرار 
می دهد. وي همچنین، ریســک مبناي تعدیل شده ی مربوط به قیمت اسپات 
و آتی هاي نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در دوره ی زمانی 1986 تا 2010 

را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. 
نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه ی مثبت و معنی دار میان تغییرات 
قیمت آتی ها و تغييرات قیمت اسپات نفت خام وجود دارد. همچنین، تغییرات 
ریســک مبنا می تواند از یک تا ســه دوره ی گذشــته بر قیمت های آتی ها و 
اسپات اثرگذار باشد و میزان موجودی ذخایر نفت خام با یک دوره ی وقفه، اثر 

منفی بر تغییرات قیمت اسپات نفت خام دارد.]11[
ســلمانی و همکاران)1393(، به بررسی نقش شوك هاي نفتی در شکل گیري 
قیمــت نفت خــام پرداخته اند و آن را موجب شــکل گیري نوســانات قیمت 
می دانند. از نظر آنها، این نوسانات در وضعیت هاي مختلف اقتصادي، تاثیرات 
متفاوتی بر رشد اقتصادي کشــورها دارند. براي کاهش تاثیر نوسانات قیمت 
نفت بر اقتصاد و تدوین سیاســت هاي مناســب اقتصــادي در وضعیت هاي 
مختلف اقتصادي، شــناخت الگوي چند رفتاري رشد اقتصادي در واکنش به 

این نوسانات، مفید است. 
آنها با اســتفاده از مدل گارچ نمایی و داده هاي فصلی مربوط به بهار 1367 تا 
زمستان 1389، نوسانات قیمت نفت را مدل سازي کرده و سپس از مدل هاي 
چرخشــی مارکف براي بررســی الگوي چند رفتاري رشد اقتصادي ایران در 

قبال این نوسانات استفاده کرده اند. 
بر اساس نتایج حاصل از مدل آنها گارچ  نمایی، شوك هاي مثبت قیمت نفت، 
نوسانات قیمتی نفت را به شدت افزایش می دهند. در مقابل، شوك هاي منفی 
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در کاهش این نوسانات نقش کمتري دارند.]5[
 بکی و همــکاران)1393( به پیش بینی نوســانات بازارهاي آتی هاي نفت با 
استفاده از مدل هاي گارچ و مدل هاي تغییر رژیم مارکوف گارچ می پردازند. با 
استفاده از این مدل ها، پیش بینی نوسانات بازارهاي آتی هاي نفت در افق هاي 

زمانی یک روزه تا یک ماهه، مقایسه می شود. 
پیش بینی این مدل ها حکایت از نوســانات بســیار باال و بســیار نامحسوس 
دارد. نتایــج تجربــی ایــن مقالــه که بــا اســتفاده از داده هــاي آتی نفت 
وست تگزاس اینترمدیت به دست آمده، نشان می دهد که مدل هاي تغییر رژیم 
مارکوف گارچ  به طور قابل توجهی عملکرد باالتري در پیش بینی نوســانات از 

مدل معمولی گارچ در افق هاي زمانی کوتاه مدت دارند.]1[
نیكومــرام و همكاران)1394( به بررســي ســرايت پذيري تالطــم در بازار 
 )VAR(ســرمايه ی ايران با اســتفاده از مدل تحلیل برداري خودرگرسیوني
و مــدل )MGARCH( در فاصله ی زمانــی 1382 تا 1392 پرداختند. نتایج 
پژوهش آنها نشان تايید اثر سرايت پذيري بازار سرمايه از بازارهاي موازي ارز، 

طال و نفت دارد. 
لذا  از این مقاله نیز نتیجه گیری می شــود تعیین قیمت نفت به صورت دقیق 
و درست حائزاهمیت است، چراکه نوسانات آن بر بازار سرمایه ی کشور نیز به 

شدت اثرگذار خواهد بود.]12[

مطالعات خارجی
پیندایــک2 رفتار بلندمدت قیمــت نفت خام آمریــکا را در چارچوب فرآیند 
تصادفی بررســی می کنــد و به تبیین مدل رفتار بلندمــدت قیمت نفت خام 
و ســازگاري مدل با آمار و ارقام واقعی نفت خام پرداخته است. وي در ادامه ، 
بازگشــت قیمت هاي نفت خام به سمت متوســط آن در بلندمدت را بررسی 
می کند. او با اســتفاده از آزمون ریشه واحد، ثابت می کند که قیمت هاي نفت 

به سمت متوسط خود برمی گردد. 
البته زمان برگشــت به آهنگ حرکت آن بســتگی دارد و آهنگ حرکت هم 
کند اســت. بنابراین یک حرکت هندسی براونی براي قیمت نفت خام در نظر 
می گیرد. از نظر پیندایک اگرچه اوپک توانسته است در زمان هایی قیمت هاي 
نفت خام را باالتر از قیمت رقابتی قرار دهد ولی در بلندمدت قیمت آن همان 

قیمت رقابتی است.] 25،24 و26[
یوســفی و ویرجانتو3 به بررســی یــک روش تجربی بــراي تعیین چگونگی 
شــکل گیري قیمت نفت خام، جهت شناســایی عکس العمل کشورهاي عضو 
اوپک به تغییرات نرخ دالر در مقابل ســایر ارزهاي اصلی و قیمت هاي ســایر 

اعضا، پرداخته اند. 
در این مقاله، با اســتفاده از روش رگرســیون گشــتاورهاي تعمیم یافته، اثر 

نوسانات نرخ دالر آمریکا بر روي شکل گیري قیمت نفت اوپک سنجیده شده 
است.]30[

فرانکل4 به بررسی رفتار قیمت نفت خام پرداخته و سپس عوامل موثر بر رفتار 
قیمت نفت خام را به دو دسته ي کوتاه مدت )عوامل مالی( و بلندمدت )عوامل 
بنیادی( تفکیک کرده اســت. وي با اســتفاده از آزمون هاي تجربی، نشــان 
می دهد که روند بلندمدت قیمت جهانی نفت، تحت تاثیر عوامل بنیادین مانند 
عرضه و تقاضا، تغییر در ظرفیت کشــورهاي تولید کننده ی نفت و همچنین 

تغییر در ذخایر تجاري نفت است.]18،17،16 و19[
کافمن و همکاران5 به بررســی نحوه ی تغییرات اساسی به قیمت نفت بازاری 
پرداخته اند. در حقیقت سوال اصلی پژوهش آنها بررسی منشأ ایجاد تغییرات 
در بازار نفت خام است. در ادامه در این پژوهش ارتباط میان نفت خام آمریکای 
شمالی، اروپا، آفریقا و خاورمیانه با دو سری زمانی آتی و اسپات مورد بررسی 
قرار گرفته اند. نتایج نشــان می دهند اولین تغییرات در بازار نفت فاتح دوبی 

مشاهده می شود و سپس در سایر بازارها اثر می گذارد. 
دومیــن بازاری که تحت تاثیــر تغییرات قرار می گیــرد قراردادهای آتی یک 
ماهه ی بازار نفت WTI  اســت. در نتیجه می توان ارتباط بلند مدت اساســی 
میــان بازارهای از پیش گفته شــده را در اثر ورود ســفته بازان به بازار نفت 

دانست.]22[
گیل آالنا و همکاران6 به بررســی ارتباط بین قیمت نفت خام و بازده شاخص 
بخش صنعت اروپا در زمان هاي مختلف با در نظر گرفتن منشــأ شوك قیمت 
نفت می پردازد. در این مطالعه 10 صنعت اروپا مطالعه شده است. این بررسی 
نشــان می دهد که ارتباط بین شاخص بخش ها و قیمت نفت در طول زمان و 

در یک صنعت تغییر می کند. 
عالوه بر این شــوك قیمت طرف عرضه سطح همبستگی را به حداقل مثبت 
می رســاند و تقاضاي احتیاطی شــوك قیمت نفت منجر می شــود که سطح 
همبستگی تقریبا به صفر برســد. در حالی که تقاضاي کل شوك قیمت نفت 
تغییرات )مثبت و منفی( قابل توجهی بر میزان همبستگی این دو متغیر دارد. 
هم نوع صنعت و هم منشأ شوك قیمت نفت از عوامل مهم ارتباط بین بازده 
بخش هاي صنعت و قیمت نفت هستند. بین نتایج مهم این استدالل می توان 
به بحران مالی ســال 2008 اشــاره کرد که باعث ایجاد تنوع در فرصت هاي 

سرمایه گذاري در برخورد با بازار نفت شد.]20[
وانگ و همکاران7 برخالف مطالعات رایج انجام شده در مورد قیمت هاي آتی و 
اسپات نفت که بر اساس رویکرد جوهانسون)1980( انجام شده است، از روش 
غیرخطی اصالح خطاي برداري آســتانه اي اســتفاده کرده اند تا پویایی هاي 

غیرخطی در تعدیل هاي مربوط به نقطه ی تعادل را در نظر بگیرند. 
نتایج این پژوهش نشــان می دهد که رابطه ی بین قیمت هاي آتی و اسپات از 
نوع هم جمعی بوده، مشــروط به اینکه تفاضل هاي قیمتی بزرگ تر از مقادیر 
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آســتانه اي باشند، همچنین در بلندمدت قیمت هاي آتی و اسپات )هر دو( در 
تعادل بلندمدت و پویایی هاي مربوط به آن موثر هستند.]28و29[

کیل آالنا و یایی)2014(، با اســتفاده از روش های هم انباشتگی، رابطه ی بین 
قیمت نفت و بازار بورس در نیجریه را برای ســپتامبر 1959 تا اکتبر 2013 
مورد بررســی قرار دادند. نتیجه ی مطالعه ی آنها یک رابطه ی مثبت بین این 

دو متغیر را در کوتاه مدت نشان داد.]20[
 الســون و همکاران8 رابطه ي بین بازارهاي انرژي و ســهام را با اســتفاده از 
تخمین توابع عكس العمل از یک مدل چندمتغیره ی BEKK  بررسی می کند. 
یافته ها نشــان می دهد که شــاخص S&P 500 باعث افزایش نوسانات بازار 
انرژي می شــود. عالوه بر این تجزیه وتحلیل نســبت هاي بهینه ی پویا نشان 

می دهد شاخص انرژي یک ابزار مصون سازي ضعیف است.
برداســتاک و فیلیس9 با استفاده از روش همبســتگی متغیر در طول زمان، 
ارتباط بین قیمت نفت و بازده سهام برای دو کشور آمریکا و چین در دوره ی 
زمانی 1995 تا 2013 را بررســی کرده و نتیجه گرفتند که همبستگی بین 
این دو متغیر واضح و در طول زمان متغیر اســت. البته چین نسبت به آمریکا 
انعطاف پذیری بیشــتری نسبت به شوک های نفتی دارد. همچنین در تحقیق 
دیگری به بررسی اثرات متفاوت بازده سهام تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 

نفت تحت تاثیر تغییرات قیمت نفت می پردازند. 
نتایج حاکی از این است که بازده سهام تولیدکنندگان نفت و تغییرات قیمت 
نفــت رابطه اي مثبت با هــم دارند، صرف نظر از اینکــه قیمت نفت در حال 
افزایــش یا کاهش باشــد، براي مصرف کنندگان نفــت، تغییرات قیمت نفت 
نمی تواند بر زیر بخش هــاي مصرف کننده تاثیر بگذارد و اینکه قیمت نفت اثر 

نامتقارنی بر بازده اکثر زیربخش ها دارد.]14و15[
 دومینیــک کوینت10 در مقاله ای با عنــوان تحوالت اخیر در قیمت نفت، در 
خبرنامــه ی اقتصادی ECB  بیان می کند که عالوه بر تمامی موارد اقتصادی 
و بازاری موثر بر نوســانات قیمت نفت در جهان، کشف و استخراج نفت شیل 
آمریکا و به طور کلی تولیدات نفت رقیب در هر بازار، تاثیر بســزایی در روند 
قیمت گذاری ها و همین طور بی اثر بودن سیاســت گذاری تولیدکنندگان مهم 
نفت و اوپک در جهان دارد و بیان می کند به طور کلی، انقالب شــیل ساختار 
بازار نفت را تغییر داده است و زمان آن است که اوپک واکنش تولیدکنندگان 
شــیل را نیز در تصمیم گیری های خود در نظر داشــته باشد چراکه رقابت با 
نفت شــیل ممکن است قدرت تولیدکنندگان ســنتی نفت را برای باال بردن 

قیمت ها از یک سطح معین در افق های طوالنی کاهش دهد.]27[

نوآوری 
این تحقیــق اصالح مدل تحلیلــی قیمت نفت خام ایران بــا در نظر گرفتن 

مجموعه عوامل به طور همزمان اســت. تحقیقاتی که در گذشــته انجام شده 
محــدود به بازار نفت بوده و تنها عوامل داخل بازار نفت در نظر گرفته شــده 
اســت، اما در این تحقیق هم عوامل موثر داخل بازار نفت و هم ســایر عوامل 
نظیر بورس های نفتی در تحلیل قیمت نفت خام ایران در نظر گرفته می شود. 
مطالعه ی حاضر یک مدل جامع از روابط بازارهای مختلف را در نظر می گیرد 
و عوامل بنیادین داخل بازار نفت و بازار منطقه ای نفت خام )شمال غرب اروپا( 
در نظر گرفته می شــود. روابط قیمت اسپات و قیمت آتی در مدل به صورت 

منطقه ای مورد بررسی قرار می گیرد.
اثبات شده است که این رابطه منفی است.]10[

کیفیت نفت خام )GPW(، یکی دیگر از کانال های اثرگذار بر قیمت، کیفیت 
نفت خام های اســتخراج شده اســت. هر چقدر نفت خام باکیفیت تر باشد در 
نتیجه محصوالت غنی تر و ســبک تری در پاالیشــگاه ها به وجود می آید که 
از قیمت باالتری برخوردار هســتند، پس جی پی دبلیو بر قیمت تاثیر مثبت 
دارد. قیمت نفت خام های شــاخص شیرین و ترش در بازار شمال غرب اروپا، 
نفت خام برنت و اورال به ترتیب جزو نفت خام های شــیرین و ترش هستند، 
از ســویی دیگر نفت خام مورد عرضه در ایران نیز جزو نفت خام های ترش به 

حساب می آیند. 
افزایش تقاضا برای نفت خام شــیرین موجب بــاال رفتن قیمت این نوع نفت 
می شود که روی قیمت و تقاضا برای نفت خام های ترش اثر گذاشته و موجب 

کاهش قیمت نفت خام ترش می شود.

روش تحقیق
مدل گارچ 11

الگوهای آرچ توسط بولرسلف12 تحت عنوان گارچ تعمیم داده شد. اگر εt یک 
فرآیند تصادفی با اعداد حقیقی و به صورت محدود باشــد و اگر ψt مجموعه 
اطالعات موجود طی زمان فرض شــود، در این صورت الگوی گارچ به صورت 

معادله ی1 در نظر گرفته می شود: 
معادله ی )1(:                             

در الگــوی آرچ تعمیم یافتــه که اصطالحا گارچ نامیده می شــود، هم اجزای 
خودهمبســته و هم اجــزای میانگین متحرک در معادلــه ی واریانس ظاهر 
می شــوند13. هرچه در الگو، اصل صرفه جویی بیشتر رعایت شده باشد، تعداد 
محدودیت های ضرایب کمتر خواهد بود.]13[ یکی از مزایای آشــکار الگوی 
گارچ در این است که در برخی موارد به جای یک الگوی آرچ مرتبه باال، یک 
الگوی گارچ جایگزین می شود که در آن اصل صرفه جویی بیشتر رعایت شده 
و شناســایی و برآورد آسان تر اســت. در این میان، الگوي گارچ )1.1( ساده، 
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توصیف صرفه جویانه اي از اطالعات را ارائه می کند.]23و24[
MGARCH مدل

هم اکنون این امر به طور وســیعی پذیرفته شده است که نوسانات مالی در 
طــول زمان میان بازارها و دارایی های مختلف به مــوازات یکدیگر منتقل 
می شــوند. بیشــترین کاربرد مدل هــای GARCH  چندمتغیره مطالعه ی 
روابط میان نوســانات بازارهای مختلف است. یکی از مهمترین کاربردهای 
مدل های MGARCH  تخمین ماتریس کواریانس شــرطی اســت که در 
مدیریت ریســک و انتخاب سبد ســرمایه گذاری و بررسی مدل های قیمت 
ســهام اهمیت زیادی دارد. در تصریح یک مدل MGARCH  الزم است که 
نخســت مدل آنقدر انعطاف پذیر باشــد که بتواند پویایی ماتریس شرطی را 
 MGARCH نشــان دهد. در ثانی از آنجایی که تعــداد پارامترهای یک مدل
با افزایش بُعد خیلی ســریع افزایش می یابد، بنابراین تصریح مدل باید شرط 
مقرون به صرفه بودن را برآورده سازد. البته باید توجه داشت که برقراری شرط 

مقرون به صرفه بودن اغلب با تصریح غلط مدل همراه خواهد بود. 
 MGARCH همچنین باید توجه داشــت که از دیگر شرایط تصریح یک مدل
آن است که ماتریس کواریانس شــرطی باید معین مثبت باشد.]21[ اگرچه 
تلفیق این ویژگی ها در قالب یک مدل MGARCH کار مشــکلی اســت ولی 
از طریق اعمال چند شــرط می توان آنها را برآورده ساخت. اگر r t بردار سری 
زمانی بازده بوده و شــاملN  بازده باشد و  مجموعه ی اطالعات جمع آوری 

شده تا زمان t باشد، بنابراین می توان نوشت:
r t=μt+εt                                                                :)2( معادله ی

معادله ی )3(:                                                                          
  εt با توجه با اطالعات گذشــته ی  بوده و r t مقدار انتظاری شــرطی  μt که
پسماند است. همچنین  یک ماتریس مثبت معینN×N   و بردار Z t  درای 

گشتاور اول و دوم زیر است:
E)Z t( = 0                                                               :)4( معادله ی
VAR(Zt)=IN                                                           :)5( معادله ی

به طوری که IN ماتریس واحد از مرتبه ی N اســت. به راحتی می توان نشــان 
داد که ماتریس واریانس کواریانس شــرطی r t برابر Ht است. بنابراین یک 
ماتریسN×N  مثبت و معین بوده به طوری که Ht واریانس شــرطی εt است. 
Ht و μt هر دو وابســته اســت. مدل GARCH چندمتغیره بسیار شبیه مدل 
GARCH  تک متغیره است. با این تفاوت که شامل چهار سیستم پارامتربندی  

VECH,BEKK,CCORR,FARCH می باشد.]6[

ارائه ی متغیرها و مدل پژوهش
برای بررســی عوامل موثر بر رفتار قیمت نفت خام ایران از داده های روزانه ی 

قیمت نفت خام، شــاخص بــازار ســرمایه و دالر، کیفیــت نفت خام، قیمت 
نفت خام های شــاخص در بازار، موقعیت های خریدوفروش و ســاختار زمانی 

قیمت استفاده شد است. 
PRICEOIL قیمت نفت خام ایران در بازار شمال غرب اروپا، 
میزان خرید نفت خام،dollar  شاخص دالر آمریکا،S&P شاخص بازار سرمایه،

 Ice1 .میــزان کانتانگو یا بکوارد بودن بازار را نشــان می دهد 
قیمت اســپات نفت برنت، Ice2 قیمت آتی نفت برنت،  brentdatd نفت خام 
موعددار برنت و ural  نفت خام اورال روتردام، brentdatd-ural معیاری برای 
نفت خام های شــیرین موجود در این بازار و gpw شاخصی برای ارزش گذاری 
و کیفیــت نفت خام از داده هــای هفتگی در بازه ی زمانــی 2010 تا 2019 
اســتفاده شده است.  ماتریس واریانس جز خطا، M ماتریس ضرایب ثابت، 
A ماتریس ضرایب مربع خطای دوره ی گذشته و B ماتریس ضرایب واریانس 

دوره ی گذشته است. 
به منظور بررسی تغییرپذیری قیمت نفت خام ایران در بازار شمال غرب اروپا و 
اثیر نوسان هریک از نفت خام مورد معامله در منطقه بر نفت خام سنگین ایران 
از روش گارچ چندمتغیره با وقفه ی)1و1( استفاده شده است. نتایج برازش به 

دست آمده در جدول3 آورده شده است.
معادله ی )6(: 

معادله ی )7(: 
                         

حال با توجه به دو معادله ی باال قبل از تخمین آزمون پایایی و آزمون گارچ را 
مورد بررسی قرا می دهیم و بعد از آن به برآورد مدل با استفاده از متغیر های 
باال می پردازیم. در مبحث ســری های زمانی، مفهوم پایایی سری های زمانی 
یکی از موضوعات مهم اســت. آزمون پایایی به منظور جلوگیری از رگرسیون 

کاذب و یافتن روابط تعادلی بین متغیرها می باشد. 
یک متغیر سری زمانی وقتی پایا اســت که میانگین، واریانس، کوواریانس و 
در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت بماند و مهم نباشد که در 
چه مقطعی از زمان این شــاخص ها را محاسبه می کنیم. این شرایط تضمین 
می کند که رفتار یک سری زمانی پایا در هر مقطع از زمان که در نظر گرفته 

شود همانند باشد. 
آزمون های مختلفی برای بررسی پایایی یا ناپایایی متغیرهای سری زمانی وجود 
 Dickey-Fuller GLS )ERS (دارد کــه در مطالعه ی حاضر با اســتفاده از روش
پایایی متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج آزمون در جدول1 نشان داده 

شده است.
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به منظور بررسی عوامل موثر بر رفتار قیمت نفت خام ایران در بازار شمال غرب 
اروپا از روش گارچ استفاده می شود. بدین منظور ابتدا باید آزمون وجود اثرات 
گارچ انجام گیرد و جدول2 نتایج آزمون مذکور را نشان می دهد. پس از تایید 

امکان استفاده از این روش، مدل تخمین زده می شود.
بــا توجه به اثر گارچ فرض H0  )فرض واریانس همســانی( در این آزمون رد 
می شــود، زیرا مقدار آماره های آزمون که معادل 1277.585 و 1549.359 

  H0با درجه آزادی بزرگ تر است و از این رو فرض  Fهســتند از مقدار جدول
رد می شود و همسانی واریانس را نمی توان پذیرفت.

حال با اطمینان از عدم وجود واریانس همسانی به تخمین معادالت با استفاده 
از روش گارچ چندمتغیره می پردازیم. آنچه که در جدول3 آمده است نتایج این 
تخمین می باشد. کلیه ی ضرایب مدل از لحاظ آماری معنادار و عالمت ضرایب 

مطابق انتظار می باشند. نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول3 آمده است.

   1   نتایج آزمون ریشــه واحد در ســطح معناداری 0.95 و تفاضل مرتبه اول / )Dickey-Fuller GLS )ERS / ماخذ: محاســبات تحقیق

روند و عرض از مبدانتایجمقدار بحرانی در سطح 0.05مقدار آمارهمتغیرهامعادله

معادله ی 1

Ice1- 15.17122- 2.868336با عرض از مبداپایا

Contango- 16.82362- 2.868353با عرض از مبداپایا

Long/)long+short(- 14.2794- 2.867859با عرض از مبداپایا

Dollar index - 22.37313- 2.867171با عرض از مبداپایا

S & P 500-  16.20997- 2.867183با عرض از مبداپایا

معادله ی 2

priceoil- 13.77576- 2.868302با عرض از مبداپایا

 Brent – ural- 5.109407- 2.867159با عرض از مبداپایا

Ice2- 15.09977- 2.868636با عرض از مبداپایا

 Gpw iran- 8.030515- 2.867207با عرض از مبداپایا

   2   آزمون اثر گارچ / ماخذ: محاســبات تحقیق

آماره هادرجه آزادیارزش آمارهسطح احتمال

0.0001277.5851.411F آماره
معادله ی 1

0.000312.47621x 2 آماره

0.0001549.3591.411F آماره
معادله ی 2

0.000326.41231x 2 آماره

   3   نتایج تخمین معادالت6 و 7 به روش گارچ چندمتغیره / ماخذ:محاســبات تحقیق )اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال هســتند.(

constantمتغیر
Log

)long/)long+short(
Log dollarLog S&PLog contangoLog ice 2

Log
Brent-ural

Log gpw iran

Ln ice117.22007
0.0076
)2.13(

 - 2.92
)- 61.1(

0.029
)7.77(

- 0.127
)- 16.80(

---

Ln price oil- 0.570740/21---
0.642

)79.39(
- 0.017
)- 17.54(

0.4804
)75.96(

ویژگی های مدل
R 2

0.85
0.91

Adj R 2
0.85
0.91

Log likelihood
1197.294

معادالت واریانس

 B A M

0.088355
)2.8679(

- 0.004577
)- 0.246217(

1.002583
)7.843568(

1.059889
)6.901392(

8.59E-05
)1.151492(

0.001668
)6.899313(

0.152310
)4.710462(

0.088355
)2.899675(

1.072084
)8.477729(

1.002583
)7.843568(

0.000167
)5.625879(

8.59E-05
)1.151492(
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مباحث ویژه

طبــق جدول3 کلیه ی ضرایــب معادالت میانگین و واریانــس از نظر آماری 
معنادار است. مجموع ضریب معادله ی واریانس معنادار است)مجموع ضرایب 
واریانس برابر با یک است( و معادالت میانگین کلیه ی متغیرها از نظر عالمت 

مطابق انتظار می باشد.
زمانی که میزان موقعیت خرید نسبت به کل حجم معامالت افزایش می یابد، 
مطابق مبانی نظری انتظار بر این است که قیمت نفت خام برنت در بازار بورس

ice  لندن افزایش یابد. بر اســاس یافته هــای تحقیق، افزایش یک  درصدی 

))long/)long+short( موجب افزایــش 0.0076درصدی در قیمت نفت خام 
ایران در بازار شمال غرب اروپا می شود. 

 مطابق انتظار و با توجه به آنچه که قبال گفته شــد، ضریب شــاخص قیمت 
دالر دارای عالمت منفی است، با افزایش شاخص دالر قیمت نفت خام کاهش 
می یابــد و بالعکس. نتایج به دســت آمده، 2.92- را نشــان می دهد یعنی با 
افزایــش یک درصدی در نرخ دالر، قیمت نفــت 2.92درصد کاهش می یابد 
که نشان دهنده ی تاثیرپذیری باالی قیمت نفت از این شاخص است. شاخص 
S&P 500، شــاخص برای بازار ســرمایه در نظر گرفته شده است. با افزایش 
این شــاخص و در شرایط رونق اقتصادی تقاضا برای مواد اولیه نظیر نفت خام 
افزایش می یابــد، این افزایش تقاضای نفت موجب افزایش قیمت آن در بازار 

خواهد شد. 
نتایج برآورد نشــان می دهد با افزایش یک درصدی در شاخص بازار سرمایه 
0.029درصد قیمت نفت باال خواهد رفت. معیار contango ، هرچقدر میزان 
کانتانگو در یک بازار بیشــتر باشد یعنی مازاد عرضه ی نفت در آن بازار بیشتر 
شــده اســت و انتظار داریم در آینده قیمت های نفت باال رود، این در حالی 
اســت که قیمت نفت در زمان حال به علــت تزریق بیش از حد نفت به بازار 
پایین اســت. گسترش کانتاگو موجب کاهش قیمت نفت خام خواهد شد. اگر 
یک درصد به میزان کانتانگو بودن بازار افزوده شود بر اساس یافته های تحقیق 

قیمت نفت به اندازه ی 0.127درصد کاهش خواهد یافت.
بــازار نفت در زمان حال تحت تاثیر عوامــل زیادی از جمله پیش بینی قیمت 
نفت در زمان آینده خواهد بود. در اینجا ما این قیمت را تحت عنوان ice 2 و 
بــه عنوان قیمت نفت خام برنت در زمان آتی در نظر گرفته ایم که این قیمت 
دارای رابطه ی مثبت با قیمت نفت خام ایران اســت. بــا انتظار برای افزایش 
یک درصدی در قیمــت نفت برنت در بازار آیس، قیمت نفت خام ایران حدود 

0.642درصد افزایش خواهد یافت.
همچنیــن نتایج نشــان می دهد که قیمــت نفت خام های شــاخص در بازار 
شــمال غرب اروپا )اورال روتردام و برنت( منفی بوده و کشش قیمت نفت خام 
ایران نســبت به میانگین وزنی قیمت نفت خام های شیرین، 0.017 است که 
یعنی افزایش یک درصدی میانگین وزنی قیمت نفت خام های شــیرین، باعث 
کاهــش حدود 0.017درصدی در قیمت نفت خام ایران در بازار شــمال غرب 

اروپا خواهد شــد. چراکه نفت خام ایران در طبقــه ی نفت خام های ترش قرار 
دارد و افزایش تقاضا برای نفت خام های شیرین در بازار موجب کاهش تقاضا و 

کاهش قیمت نفت خام های ترش نظیر نفت ایران در بازار خواهد شد. 
Gpw به عنوان شــاخصی بــرای ارزش گذاری نفت خام اســت که هرچقدر 

نفت خام های مورد بررسی از کیفیت باالتری برخوردار باشند )گوگرد کمتر و 
فلزات ســنگین کمتر( این شاخص باالتر است و قیمت آن نیز در بازار بیشتر 
خواهد بود. با توجه به تخمین باال اگر کیفیت نفت موردنظر یک درصد افزایش 

یابد قیمت آن 0.4804درصد افزایش خواهد یافت.
در این مطالعه، دو بازار داریم: بازار بورس )آتی های نفت خام( و بازار نفت خام 
ایران در منطقه ی شــمال غرب اروپا. ابتدا یک شــوک در بــازار بورس ایجاد 
می شود. می خواهیم اثر تالطم ها و تغییرات بازار بورس روی بازار نفت ایران را 

بررسی کنیم، لذا عناصر غیرقطری ماتریس A و B را نگاه می کنیم. 
ابتــدا یک شــوک در بازار بورس ایجاد می شــود. در اثر تغییرات سیاســتی 
انتظارات بازار تغییر یافته و شــوک قیمت در بازار بورس ایجاد می شــود. با 
مشــاهده ی اثر تالطم  های یک بازار روی بازارهای دیگر، متوجه می شویم که 
عناصر غیرقطری ماتریس های A و B در واقع تاثیر نوســانات و شــوک ها بر 
بازارهای مختلف بر یکدیگر را نشان می دهند. همان طور که مشاهده می شود، 

تمام ضرایب معنادار و مثبت هستند. 
هر شــوک در یک بازار باعث ایجاد تکانه ی مثبت در بازار دیگری می شــود و 
عــالوه بر آن تالطم در هر بازار یعنــی ضرایب قطری ماتریس B  که ضرایب 
واریانس های دوره های قبل می باشند، نیز مثبت هستند و به عبارت دیگر، این 
ضرایب اثر مثبت افزایش تالطم ها روی بازارهای دیگر را نشان می دهند. یعنی 
اگر در بازار بورس آتی ها )بورسICE ( نوســانات تشدید شود در بازار قیمت 
نفت خام ایران نیز تشدید می شود و اثر مثبت روی نوسانات می گذارد. با توجه 
به اینکه برخی از عناصر ماتریسM  مثبت و معنادار اســت بدین معنی است 
که تالطم بازارها باعث تشــدید نوسانات بازارها بر یکدیگر می شوند. بنابراین 
بیشــتر اثرات تکانه ای و یا تالطم ها از کانال هــایA  وB  به بازار نفت ایران 

سرایت کرده و قیمت نفت را با نوسان همراه می سازد.]4[

نتيجه گيري
همان طور که در بخش های قبل به آن اشاره شد، طی سالیان گذشته نظریات 
مختلفی در مورد رفتار قیمت نفت خام به وجود آمده اســت. گروهی تغییرات 
عرضــه و تقاضــا را عامل تغییرات قیمت نفت خام می دانســتند که از آنها به 
عنوان نظریه پردازان ســنتی یاد می شود، در مقابل گروهی دیگر عواملی نظیر 
بورس های نفتی و بازار ســرمایه را عامل اصلی تغییرات رفتار قیمت می دانند 
و در آخر، گروه سوم معتقدند در کوتاه مدت رفتار قیمت نفت تابعی از بورس 
و بازار سرمایه است و در بلندمدت عرضه و تقاضا تعیین کننده ی قیمت است. 
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عالوه بر بررســی و اثبات نظریه ی سنتی و نقش تاثیرگذار عرضه و تقاضا در 
تعیین قیمت نفت خام در سراســر جهان، بررسی های ما نشان داده است که 
بورس های نفتی و عوامل تاثیرگذار بر ســاختار بازار سرمایه تاثیر چشمگیری 
بر قیمت نفت خام ایران دارند و از آنجایی که بازار ســرمایه ساختاری یکپارچه 
دارد، تغییــر در یکــی از شــاخص ها در این بــازار منجر به تغییر در ســایر 
شاخص های ســرمایه گذاری خواهد شد و نتایج نشــان می دهد که رابطه ی 

منفی بین تاثیرات بازار سرمایه و قیمت نفت خام وجود دارد. 
همچنین عوامل دیگر نظیر نــرخ ارز، کانتانگو بودن بازار و همین طور قیمت 
نفت خام های شاخص در تعیین قیمت نفت خام ایران تاثیرگذار است و رابطه ی 
منفی بین این متغیرها و قیمت نفت خام وجود دارد. عالوه بر تمامی موارد یاد 
شده در تخمین ها به بررسی موارد دیگری از جمله کیفیت نفت خام، موقعیت 
خرید و قیمت آتی های نفت خام شــاخص برنت و تاثیرات آنها پرداخته شــد 
که نتایج برآورد تخمین معــادالت تاثیر مثبت این عوامل را بر تعیین قیمت 
نفت خام ایران نشــان داده اســت. در ادامه با توجه به نتایج و تخمین ها چند 

توصیه ی سیاستی به این شرح ارائه می شود:
1- با توجه به مطالعات انجام شــده می توان بــه وزارت نفت توصیه کرد که 

برای بــرآورد وضعیت آینده ی بــازار در خصوص فروش نفــت در بازارهای 
هدف، رفتارهای قیمت نفت بر اســاس عوامل موثر در بازارهای مالی نفت را 
تحلیل کند. آنچه که مســلم است بر اســاس داده های تحقیق حاضر، قیمت 
نفت خام های شاخص عمدتا تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی 
نظیر بورس های نفتی می باشــند. بر اساس بررسی دقیق این عوامل می توان 

قیمت نفت را دقیق تر برآورد کرد.   
2- ســازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه، برای احتســاب درآمد ساالنه ی 
کشــور نیازمند برآورد قیمت نفت خام در بودجه ی ســاالنه و همچنین برای 
اجرای برنامه های توســعه ای نیازمند بــرآورد درآمدهای نفتی و قیمت نفت 
اســت که بر اساس بررسی عوامل مالی می توانند تحلیل درست تری از قیمت 

نفت داشته باشند.
3- امور بین الملل نفت برای قیمت گذاری خود در کتاب مســائل بنیادی بازار 
نفت، عوامل مالی را به صورت تجربی لحاظ کرده اســت اما مدل سازی رفتار 
قیمت نفت در بازارهای فیوچرز و اســپات و استفاده از مدل پیشنهادی این 
تحقیق به صورت تجربی می تواند نظرات کارشناســی و تجربیات این افراد را 

دقیق تر و مدون تر کند.
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