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نقش پويايي رابطه بين بازارهاي مالي ( فلزات گرانبها ،نرخ ارز و شاخص بازار سهام) و  
بازار نفتخام
پيمان پازوكي* ،دانشــجوي کارشناسيارشــد مديريت کســبوکار (گرايش مالي)     مسعود ســيمخواه ،دکترای مدیریت علي جمالي ،مربي گروه
مديريت دانشکدهی علوم انساني دانشگاه آزاد اســامي واحد پرند نيما پازوكي ،دكتراي مالي

چکیده

ساختارهاي در هم تنيدهی اقتصادهاي امروزي باعث ميشود تا زيان در يک بخش و يا يک کشور به سرعت به
بخشها يا اقتصادهاي ساير کشورها سرايت کند .شواهد تجربي نشان دادهاند که بازارهاي مالي از يکديگر جدا
نيستند و حرکت آنها در يک فضاي جدا از هم صورت نميگيرد .اين موضوع با گسترش سيستمهاي ارتباطي
و وابســتگي بيش از پيش بازارهاي مالي به يكديگر ،اهميت بيشــتري يافته است .نوسانات در بازار داراييهاي
مختلف بهشــدت به يکديگر مرتبط بوده و به منظور اتخاذ تصميمات مناسب توسط سرمايهگذاران ،آگاهي از
روابط بين داراييهاي مالي امري ضروري مينمايد.
هدف اين مطالعه بررســي نقش پويايي رابطه بين بازارهاي مالي شامل :بازار فلزات گرانبها (قيمت طال ،قيمت
نقره و قيمت پالتين) ،نرخ ارز و شــاخص بازار ســهام و بازار نفت خام اســت .متغيرهاي مورد استفاده در اين
تحقيق شــامل نرخ ارز ،قيمت طال ،نقره ،پالتين ،شــاخص بورس اوراق بهادار تهران و نفتخام بوده است .به
منظور بررســي رابطهی پوياي بازارهاي مالي ـشــامل :بازار فلزات گرانبها (قيمت طــا ،قيمت نقره و قيمت
پالتين) ،نرخ ارز و شــاخص بازار ســهام ـ و بازار نفتخام از اطالعات روزانهی دورهی زماني  2009-2020و با
بهکارگيري روش خودهمبســته با وقفههاي توزيعي اســتفاده شــد .نتايج ،بيانگر آن بود که قيمت نفتخام با
تمام داراييها بهجز شاخص کل بازار سهام داراي رابطهی منفي و معنيداري است .با توجه به مشخص شدن
رابطــهی پويا بين بازارهاي مالي و بازار نفتخام به دليل ســرايت اطالعات بازارهاي مالي به يکديگر در طول
زمان ،ميتواند به سرمايهگذاران جهت پيشبيني سريعتر مقدار نوسانات قيمت نفتخام در اثر نوسانات قيمت
فلزات گرانبها (طال ،نقره و پالتين) ،نرخ ارز و شاخص سهام ،کمککننده باشد.

اطالعات مقاله

تاریخ ارسال نویسند   ه99/08/19 :
تاریخ ارسال به د   اور99/08/20 :
تاریخ پذیرش د   اور99/09/23 :

واژگان کلید ی:

قيمت نفتخــام ،قيمت فلزات
گرانبها ،نرخ ارز ،شــاخص بازار
ســهام ،شــاخص بورس اوراق
بهادار تهران ،روش خودهمبسته
با وقفههاي توزيعي.

مقدمه

نوســانات قيمت در محصوالت انرژي مانند نفت به طور قابلتوجهي عملکرد
متغيرهــاي کليدي کالن اقتصادي را تحتتاثير قرار ميدهد ]16[.بهعنوان
مثــال ،قيمت نفت به عنوان محرکهي مهم نرخ ارز در اقتصاد جهاني در نظر
گرفته ميشود[ ]21زيرا حجم گستردهاي از معامالت بينالمللي نفت به دالر
انجام شــده و از اينرو تقاضاي بيشــتر نفت ،منجر به استهالک بيشتر پول
محلي خواهد شد.
طي دو دههی اخير ،قيمت نفت در بــازار بينالمللي نفتخام کامال بيثبات
بوده که اين پديده پيامدهاي بزرگي براي اصول کالن اقتصادي کشــورهاي
صادرکننــدهی نفــت و واردات نفــت دارد .تغيير در ميــزان تقاضا و تامين
فرآوردههاي نفتي به دليل تغييرپذيري در قيمتهاي بينالمللي نفت ،بر نرخ
ارز هر دو کشــور صادرکنندهی نفت و واردکنندگان نفت تاثير گذاشته است.
ايران بهعنوان يک کشــور مهم صادرکنندهی نفت که در آن دولت ،مالکيت
منابع نفتي را در اختيار دارد ،مطرح اســت .لذا در ايران بخش نفت از يکسو
ی عهد 
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تامينکنندهي ارز و از ســوي ديگر تامينکننــدهي بودجهي عمومي دولت
بهشــمار ميرود ]2[.همچنين ،افزايش در قيمت نسبي كاالي قابل مبادلهی
خارجي تاثير كمتري بر روي نرخ ارز واقعي خواهد داشـت.
بـه عبـارت ديگـر ،اگـر يـــك كشور براي مثال ،وابستگي بيشتري به نفـت
وارداتـي داشـته باشـد ،افـزايش در قيمـت واقعـي نفـت ممكن است قيمت
كاالهاي قابل مبادلهی داخلي را نســبت به كاالهاي قابل مبادلهی خارجي،
بيشـتر بـاال ببرد و از آن طريق موجب كاهش نرخ ارز واقعي شود .بـه عـالوه،
زمـاني كـه يـــك شـوك نفتـــي شرايط تجاري را بدتر ميكند ،آن كشور
مجبور ميشــود براي بهبود شرايط رقابتي ،نرخ ارز اســـمي را افزايش دهد
كه اين امر منجر به كاهش بيشــتري در نرخ واقعي ارز ميشود ]3[.بنابراين،
بررسي و توجه به روابط بلندمدت بين قيمت نفت و نرخ ارز ،با در نظر گرفتن
آمار سالهاي اخير ،جهت تطبيق با واقعيت ،ضرورت دارد.
از سوي ديگر ،واکنش بازد ه سهام به قيمت نفت ،با توجه به ايـــن موضـوع
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کـه افـزايش قيمـت نفـتخـام نتيجهی شوكهـاي تقاضـا يـا شـوكهـاي
عرضـــه در بـــازار نفـتخـام بـوده اسـت بـه شـــکل قابلتوجهي مثبت يا
منفي است .از ديگر سو ،افزايش قيمت نفت ميتواند بر وضعيت اقتصـــادي
بازار نوظهوري که توليدکنندهی نفت نيســت آثار نامطلوب داشته باشد ،اما
اين آثـار مـيتوانـد بر بازده سهام بازارهاي نوظهور توليدکنندهی نفت مثبت
باشد ]4[.لذا ،وجود رابطهی دوسويه بين قيمت نفت و بازده سهام ،با در نظر
گرفتن آمار بهروز از روند تغييرات آنها ،نيازمند بررسي است.
در تحقيقي با عنوان اثر سرريز نرخ دالر آمريکا بر روي قيمت نفتخام ،نشان
داده شــد که رابطــهی عليت در بازار نرخ دالر آمريــکا و قيمت نفتخام در
بلندمدت ،يک طرفه و از بازار ارز به بازار نفت بوده اســت و عکس آن صادق
نیســت و عليتي وجود ندارد .از ســوي ديگر ثابت شــد که اين رابطه منفي
است .به عبارت ديگر پيشبيني بلندمدت قيمت نفتخام و عناصري که تاثير
بلندمدت بر قيمت آن ميگذارند ،روند نرخ ارز دالر آمريکا از اهميت بســيار
بااليي برخوردار اســت .در مورد سرريز نوســانات و به عبارتي انتقال ريسک،
ميتوان مشــاهده کرد که سرريز از بازار نفت به ارز وجود نداشته ،در صورتي
که نوسانات از بازار ارز به بازار نفت سرريز شده و قسمتي از ريسک بازار نفت
از بازار ارز نشات ميگيرد]1[.
در تحقيقي با عنوان بررســي نقش نوســانات قيمت نفت بر فلزات گرانبها به
ويژه طال ،نشــان داده شــد که طال و نفت داراي عوامل تاثيرگذار مشترکي
هســتند .اين امر موجب ميشــود قيمت اين دو کاالي حياتي در اکثر موارد
همجهــت با يکديگر حرکت کند ،علت اين هماهنگي ارتباط فيمابين اين دو
شــاخص با دالر است .به عنوان مثال افزايش ارزش دالر سبب کاهش قيمت
نفت و به تبع آن ســبب پايين رفتن قيمت طال خواهد شــد ،ولي هيچگونه
رابطهی مستقيمي ميان قيمت نفت و قيمت طال وجود ندارد]5[.
همچنين در تحقيق ديگري با عنوان اثر نوســانات قيمت جهاني نفت بر بازده
ســهام صنايع انرژي در ايران نشــان داده شد که بين نوســانات بازار نفت و

نوسانات بازده سهام فرآوردههاي نفتي رابطهی معنيدار منفي وجود دارد ،در
نتيجه ســرمايهگذاران ميبايستي تا حد امکان وابستگي سبد پرتفوي خود را
به قيمت نفت کاهش دهند]6[.
نفت و فلــزات گرانبهايی مانند طال از جمله کاالهای اساســی بوده و از اين
رو نوســانات قيمت اين کاالها میتواند با نرخ ارز ايران ارتباط داشــته باشد.
بهطوریکه کاهش ارزش ريال موجب افزايش منافع حاصل از صادرات شــده
اما منجر به تحمیل هزینههای گزاف بر واردات کاالها و خدمات خواهد شــد.
از اينرو ،انتظار میرود تاثير ارز مبادلهی ارزی برای ايران بســيار مهم باشد
زيرا اين کشــور با دارا بودن بزرگتريــن منابع نفتی ،هنوز هم از تراز تجاری
منفی برخوردار است .عالوه بر اين ،نوسانات قيمت نفت میتواند بر جريان نقد
شــرکتها تاثير گذارد ،زيرا که نفتخام يکي از نهادههاي اساسي در فرآيند
توليدات شرکتها بهشمار رفته و در نهايت منجر به تغيير عملکرد بازار سهام
خواهد شد(.ميلر و راتي)2009 ،1
از منظر اقتصاد خرد ،افزايش قيمـت نفـــت تـاثير نـامطلوبي بـر سودآوري
شرکتهايي دارد که نفـــت بهـاي مسـتقيم يـا غيرمســـتقيم توليـد آنهـا
اســـت .در صورتيکه شــرکتها نتوانند اين افزايش در بهاي تمام شــدهی
توليدشان را بـه صـــورت کامل به مصرفکنندگان منتقل کنند ،آنگاه سود
شرکت و سود نقدي سهام بـــهعنـوان محركهاي اصلي تعيين قيمت سهام
کاهش خواهند يافت.2
از ســال  ۹۰تاکنون ،حرکت نرخ دالر و شاخص کل بازار سرمايهی ايران در
يک جهت بوده اســت .اما در برخي از دورهها همبستگي دو بازار بيشتر و در
برخي از دورهها کمتر بوده است .بررسي روند دو بازار سرمايه و دالر از ابتداي
سال  90تا پايان سال (98شکل )1نشاندهندهی سرعت باالي رشد شاخص
کل بورس نســبت به ميــزان افزايش قيمت دالر اســت ،در حالي که بورس
رشــد 2101درصدي را طي  9ســال اخير (تا پايان اسفند  )98داشته و دالر
1254درصد گران شده است.

 1نوســانات شاخص کل بورس و نرخ دالر بين سالهای  90تا 98
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تمامي فعالين بازار ســرمايه ميدانند که قيمت نفت بر شــاخصهاي بورسي
جهان تاثيرگذار است از جمله در کشور خودمان ايران که نوسانات قيمت نفت
تاثير چشمگيري بر بورس دارد.
گفتني اســت درصــد زيادي از درآمد دولت ايران از نفــت و مابقي از طريق
ماليات و ديگر موارد است .زماني که قيمت نفت افزايش مييابد درآمد ارزي
زياد شده و اين امر موجب افزايش نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم ميشود
و همه ميدانند که تورم ،رشــد شــاخص بورس را به همــراه دارد .با کاهش
قيمت نفت ،سرمايهگذاران نسبت به سرمايهگذاري مطمئن نيستند و از اينرو
تقاضا براي ســرمايهگذاري و براي خريد سهام بيشــتر ،کاهش مييابد .اين
فرآيند سودآوري شرکتها را تحتتاثير قرار داده و ميتواند دليلي بر کاهش
قيمت سهام باشد.
در مقابل ،با افزايش قيمت نفت ســرمايهگذاران با اطمينان بيشــتري اقدام
به ســرمايهگذاري کرده و خريد و تقاضاي بيشــتر در بازار را به همراه دارد و
ميتوان گفت اين امر سودآوري شرکتها و در نهايت افزايش قيمت سهام را
در پي دارد .جو رواني ناشي از افزايش يا کاهش قيمت نفت بر بازار بورس را
نيز نميتوان ناديده گرفت.
عمدهی تاثير نوسانات قيمت نفت بر سهام گروه پتروشيمي و پااليشي است.
تغييرات و نوســانات قيمت نفتخام به طور افزايشــي يا کاهشــي بر ميزان
ســودآوري و عملکرد کلي صنايع مختلف تاثيرگذار بوده که بهواسطهی آن،
قيمت ســهام در بورس و در نهايت شــاخص بورس دستخوش تغييرات قرار
ميگيرد]10[.
به طور کلی افزايش در قيمت نفت به دليل افزايش در درآمدهاي کشورهاي
صادرکنندهی نفت تاثير مثبتي بر عملکرد اقتصادي کشــورها دارد .در نتيجه
افزايــش درآمدها ،افزايش در مخارج و ســرمايهگذاريها و در نتيجه تزريق
منابع مالي به اقتصاد اســت که به نوبهی خود موجب افزايش توليد و کاهش
بيکاري ميشود .از اينرو بازارهاي سهام نيز تمايل به واکنش مثبت به چنين
حوادثي دارند]11[.
تغييــــرات قيمت طال نيز تاثير زيادي بــــر بازارهاي مالي جهان به ويــژه
دالر دارد .طال در رابطه با بازارهاي ارز ،گاه نقش پيشــرو و گاه نقش پيرو را
بازي ميكند .اما آنچه در بازار مشــــهود ميباشــد اين حقيقت اســت كه
ارزش دالر جهت طال را مشــــخص ميكند ،زيرا طال در بازار جهاني به دالر
ارزشگــذاري ميشــود.
افزايــش ارزش دالر ،قيمت طال را بــــراي خريداراني كه با ديگر ارزها قصد
خريــد دارند ،باال برده و در نتيجه تقاضاي طال كاهش و قيمت آن نيز تنزل
مييابــد .در مقابل ،كاهش ارزش دالر موجب كاهــش قيمت طال و افزايش
تقاضا و ســرانجام موجب افزايش قيمت آن خواهد شــد .به طور كلي قيمت
طال با ارزش دالر رابطهی معكوس دارد]12[.
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بنابراين ،با در نظر گرفتن ادبيات مطرح شده ،احتمال وجود رابطهی معنادار
بين متغيرهاي پژوهشـقيمت فلــزات گرانبها (طال ،نقره و پالتين) ،نرخ ارز
و شــاخص بازار ســهام (بورس اوراق بهادار تهران)ـبــر روي قيمت نفتخام
ميباشد.
سوال اصلي پژوهش آن است که آيا بين نوسانات قيمتي هر يک از متغيرهاي
پژوهش بر روي نوســانات قيمت نفتخام رابطــهي علي و معناداري وجود
دارد؟

 -1پيشينهی پژوهش
 -1-1پيشينهی نظري
بازار نفت يکي از اصليترين بازارهاي جهاني است که معموال در رابطه با ديگر
بازارهاي پيشــرو اســت .به عبارت ديگر تغييرات نفت موجب تحول در ديگر
بازارها از جمله بازار ارز ميشود و عکس اين موضوع معموال صادق نيست .اين
مسئله اهميت بررسي تحوالت نفت را دوچندان ميکند.
عوامل تاثيرگذار بر قيمت نفت خارج از بازارهاي مالي هســتند و بيشــتر به
مسائل سياسي جاري در کشورهاي توليدکننده و همچنين به ميزان تقاضا از
طرف مصرفکنندگان بزرگ مثل چين ،هند و اياالتمتحده مربوط ميشود.
اما تغييرات قيمت نفت تاثير شديدي بر بازارهاي مالي دارد.
بر اثر گران شــدن قيمت نفت سهام بسياري از شرکتها و ارزهاي رايج ضربه
ميبينند که از آن ميان ميتوان به سهام شرکتهاي اتومبيلسازي اشاره کرد
که قيمت نفت از فاکتورهاي تاثيرگذار بر آنها است .نفت در بازار ارز نيز تاثير
خود را ميگذارد و با گران شدن نفت ارز رايج کشورهايي که مصرفکنندگان
بزرگ نفت هستند با کاهش ارزش مواجه ميشود]3[.
آمريکا به عنوان بزرگترين مصرفکنندهی نفت ،اقتصادي به شدت حساس
در برابــر نفت دارد و اگرچه در اين مطالعه قصد بحث در مورد تاريخ حضور
آمريــکا در خاورميانــه را نداريم امــا نگاهي اجمالي به تاريــخ معاصر اين
منطقهی ژئوپليتيک نشــاندهندهی ميزان حساســيت آمريکا به مسئلهی
نفت اســت .اين حساسيت را در پول رســمي اين کشور (دالر) نيز ميتوان
مشاهده کرد.
ارز رايج سرزمين آفتاب تابان نيز از بزرگترين قربانيان نفت است .ژاپن بيش
از ۹۸درصــد از نفت خود را از خارج از مرزهاي خود وارد ميکند و اقتصادي
به شدت وابسته به نفت دارد ،به همين دليل نسبت به افزايش قيمت نفت از
خود حساسيت نشان ميدهد]7[.
باال رفتن قيمت نفت موجب افزايش تورم جهاني ميشــود و در اين شــرايط
سرمايهگذاران عالقهمند هســتند تا سرمايهی خود را به چيزي تبديل کنند
تا بيشترين مقاومت را در برابر افزايش تورم داشته باشد ،طال يکي از بهترين
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انتخابهاي آنان اســت و به همين دليــل تقاضا براي طال باال رفته و موجب
افزايش قيمت اين فلز گرانبها ميشود]26[.
تاثيرگذاري قيمت نفت بر طال موجب ميشــود تا نفت به صورت غيرمستقيم
بر بسياري از کاالهاي ديگر ،سهام شرکتها و ارزهاي رايج کشورهاي مختلف
نيز تاثيرگذار باشد.
تغييرات قيمت طال نيز تاثير زيادي بر بازارهاي مالي جهان دارد .در بازار ارز،
عمــدهی ارزهايي که رابطهی تنگاتنگي با طال دارند ،عبارتند از :دالر ،فرانک
سوئيس و دالر استراليا .بر خالف نفت که در تمامي روابط خود با ديگر بازارها
نقش پيشــرو را دارد طال در رابطهی خود با بازار ارز گاه نقش پيشــرو و گاه
نقش پيرو را بازي ميکند]24[.

 -1-2پيشينهی تجربي
نوکت کريچي ســويک و همکاران در مطالعهی خود به بررسي رابطهی بين
قيمــت نفتخام و بازده بورس در ترکيه با در نظر گرفتن ســرريز نوســانات
پرداختند .با استفاده از دادههاي هفتگي از سال  1990تا  2017و آزمونهاي
مختلــف عليت در علي و عليت در واريانس و با در نظر گرفتن شــکافهاي
ســاختاري و با بهکارگيــري مــدل  ،EGARCHقيمت نفتخــام تاثيرات
قابلتوجهي بر بازده بورس در ترکيه دارد.
همچنين اثرات قابلتوجهي در اثر ريزش قيمت نفتخام به بازده بازار ســهام
در ســالهاي  1993و  2008-9وجود دارد .يافتهها حاکي از آن اســت که
سياســتهاي دولت بايد اثرات سرريز ريســک بين بازارها را در نظر بگيرد و
ســرمايهگذاران در تصميمگيري براي تخصيص اوراق بهادار بهتر از بازارهاي
نفتخام نظارت کنند]17[.
فوجو و همکاران 4در مطالعهی خود به بررسي روابط و پيوندهاي پويا بين قيمت
نفت بينالمللي ،شــاخص سهام گروه پالستيک و بازيافت بازارهاي پالستيکي
در چين پرداختند.
آنها با اســتفاده از دادههاي چهارم ژانويهی  ۲۰۱۰تــا چهارم ژانويهی ۲۰۱۸
و با بهکارگيري مدلهاي آماري  VAR، GARCHنشــان دادند که سرريزهاي
نوســان از بازار نفت بينالمللي به بازار پالستيکي بازيابي شدهی چيني و سهام
پالستيکي مستقيم هستند ،هر چند تاثير بازدههاي قيمت نفت بر بازده بازيافت
پالستيکي بازيابي شده ناچيز است.
اين يافته حاکي از آن اســت که وقتــي قيمت نفت و عملکرد توليدکنندگان
پالســتيک به شدت وابسته است ،اين شرکتها ميتوانند از پالستيک بکر به
عنوان مواد خام اصلي اســتفاده کرده و توجه بيشتري به جايگزينها (يعني
بازيافت پالســتيک) داشــته باشند تا ســبد مواد خام خود را بهبود دهند و
هزينهی مربوطه را کاهش دهند.
3

همبســتگي باالتــر بين بــازده قيمت پالســتيک بازيافت شــده و عملکرد
توليدکنندگان پالســتيک نشــان ميدهد کــه اين شــرکتها ميتوانند از
پالســتيک بازيافتي بيشــتري اســتفاده کنند و توجه به بازيافت پالستيکي
کاهش مييابد]13[.
سينگال و همکاران 5در مطالعهي خود به بررسي رابطهی پوياي بين قيمتهاي
بينالمللــي نفت ،قيمت بينالمللي طال ،نرخ ارز و شــاخص بورس در کشــور
مکزيک پرداختند.
آنهــا به کمک رويکرد همجمعي آزمون باند  ARDLکه براي دادههاي روزانه از
ژانوي هی  2006تا آوريل  2018مورد استفاده قرار گرفته است ،نشان دادند که
قيمتهاي بينالمللي طال اثري مثبت بر قيمت سهام مکزيک داشته ،در حالي
کــه قيمت نفت بر آن تاثير منفي دارد .همچنين ،قيمت نفت تاثيري منفي بر
نرخ ارز در يک دورهی بلندمدت داشــته ولي قيمت طال تاثير معناداري بر نرخ
ارز نداشته است]21[ .
رنجباران 6و همکاران در مطالعهاي با اســتفاده از دادههاي ســالهاي 1998
تا  2011بر روي کشــورهايی شــامل :کانادا ،چين ،فرانسه ،هند ،انگلستان و
اياالتمتحده به بررسي تاثير تغييرات قيمت نفت بر قيمت سهام  14صنعت
پرداختند .نتايج مطالعات آنها حاکي از آن است که نوسانات قيمت در درجهی
اول بــر نفت و گاز و همچنين صنايع معدن تاثير ميگذارد و کمترين تاثير را
در صنايع غذايي و آشــاميدني دارد .عالوه بر اين ،در سه مورد از شش کشور
(کانادا ،فرانســه و اياالتمتحده) تغييرات قيمت نفت بر صنعت داروسازي و
بيوتکنولوژي تاثير منفي ميگذارد]20[.
منســاه و همکاران 7با استفاده از آزمون همجمعي پانل به بررسي پوياييهاي
بلندمدت بين قيمت نفت و نرخ ارز (شــامل نرخ ارز براي يورو ،روپيهی هند،
روبل روسيه ،رند آفريقايجنوبي ،سد غنائي و نيراي نيجريه) دوجانبهی دالر
آمريکا براي گروهي از اقتصادهاي وابســته بــه نفت قبل و بعد از بحرانهاي
مالي جهاني  2008-2009پرداختند.
نتايج تجربي آنها شــواهدي از رابطــهی تعادلي بلندمدت بين قيمت نفت و
نرخ ارز ،به ويژه براي ارزهاي کليدي کشــورهاي صادرکنندهی نفت نشان
ميدهــد .اين رابطه در دورهی پس از بحران آشــکارتر بوده ،يعني دورهاي
که هم نوســانات نرخ ارز و هــم رابطهی معکوس بين قيمــت نفت و نرخ
ارز افزايش قابلتوجهي را تجربه کردهانــد .طبق نتايج آنها رابطهی تعادلي
بلندمــدت بين نــرخ ارز و قيمت نفت و اقتصادهاي وابســته به نفت وجود
داشته است]16[.
قــادري و شــهرازي ( )1399در مطالعهی خود با عنوان اثر شــاخص قيمت
جهانــي کاموديتيها بر بازده ســهام بورس اوراق بهادار تهران ،با اســتفاده
ی زمانــي  1387-1398و با بهکارگيري مدل
از دادههــاي ماهانه طي دوره 
بهينهی خودرگرســيون روش چرخشــي مارکوف با احتماالت انتقال متغير
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وجود ،ميزان و نوع رابطه بين متغيرهاي مورد مطالعه اســت.
قلمرو موضوعي :بررســي اثر بلندمدت نوســانات قيمت فلــزات گرانبها
(قيمت طال ،نقره و پالتين) ،نرخ ارز و شــاخص بازار سهام (شاخص بورس
اوراق بهادار تهران) بر روي قيمت نفتخام.
جامعه و نمونــهی هدف ،بازارهاي مالي بينالمللي و کشــور ايران بوده و به
منظور شناســايي اين رفتارها از دادههاي آماري روزانــه طي دورهی زماني
 2009تا  2020استفاده خواهد شد.

زماني (رويکرد بيزين) ،نشــان دادند که رشد قيمت کاموديتيها بر بازده بازار
سهام در ايران نامتقارن است.
در مقايســه با رژيم پربازده ســهام ،ماندگاري در رژيم کمبازده ســهام بيشتر
است .اين پژوهش اســتفاده از شاخص قيمت کاموديتيها را بهعنوان شاخص
اخطاردهندهی تغيير رژي م بازده سهام براي سرمايهگذاران پيشنهاد ميدهد]8[.
خاوري ( )1398در مطالعهی خود با عنوان بررســي روابط بين تغييرات نرخ
ارز ،نوسانات قيمت طال و نفتخام با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ،با
استفاده از دادههاي فصلي طي سالهاي  1385تا  ،1390به کمک رگرسيون
حداقل مربعات و آزمونهاي تشــخيصي مناسب ،به بررسي روابط متغيرهاي
 -4برآورد الگوي تجربي
مذکور پرداختند.
نتايج آنها نشان داد که در بين تغييرات نرخ ارز و قيمت طال با شاخص بورس  -4-1آزمون ريشهی واحد متغيرهاي تحقيق
اوراق بهادار رابطهاي منفي و در بين نوسانات قيمت نفتخام با شاخص بورس بــا توجه به اينکه وجــود روندهاي تصادفي در ســريهاي زماني ميتواند
تفســير نتايج اقتصادســنجي ،انتخاب روش تخمين و اعتبار پيشبينيهاي
اوراق بهادار تهران رابطهاي مثبت وجود دارد]9[.
بهعمل آمده به كمك الگو (مدل) را با مشكل مواجه كند ،به طور مشخص،
با وجود روندهاي تصادفي چه بســا آمارههاي تشخيصي به اشتباه بر وجود
رابطه ميان متغيرها داللت كند.
 -2متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي
الگوهــاي خودتوضيحبــرداري با وقفههاي توزيعي مربــوط به روابط پوياي به عالوه ،پيشبينيهايي كه بر اســاس الگو انجام ميشــود ،ميتواند دچار
بيــن متغيرها به صورت رابطهی 1خواهنــد بود(:جين و غوش )2013 ،8و تورش شــود .در صورت وجود روندهاي تصادفي ،حتي در مواردي كه بين
متغيرها هيچگونه رابطهی واقعــي وجود ندارد ،فنهاي متداول نظير روش
(سينگال و همکاران ]14[)2019 ،و []21
حداقل مربعات معمولي چه بســا رابطهی معناداري را ميان آنها نشان دهد،
رابطهی (:)1
چنين رگرسيونهايي به رگرسيونهاي کاذب معروف هستند.
براي اجتناب از نتايج نادرست برآمده از رگرسيونهاي كاذب ،انگل و گرنجر
( )1987نظريــهی همانباشــتگي را مطرح كردند .يك گــروه از متغيرهاي
نامانــا ،در صورتي رابطهی همانباشــتگي خواهند داشــت كه حداقل يك
که در اين الگوها Exchange ،بيانگر نرخ ارز روزانه Oil ،بيانگر قيمت روزانهي تركيب خطي مانا ميان آنها وجود داشته باشد.
نفتخام Gold ،بيانگر قيمت روزانهی طال Platinum ،بيانگر قيمت روزانهی وجود يا عدم وجود رابطهی همانباشتگي ميان متغيرهاي الگو ،پيشبينيهايي
فلــز پالتين Silver ،بيانگر قيمت روزانهي فلز نقره و  SPبيانگر شــاخص کل را كه توســط آن انجام میشود ،به شــدت تحتتاثير قرار ميدهد ،به طوري
كه اگر در يك معادلهی رگرسيوني رابطهی همانباشتگي وجود نداشته باشد،
قيمت بورس اوراق بهادار تهران است.
پيشبينيهاي ضعيفي توســط الگو انجام خواهد شد .بر اساس روند مرسوم
در برآورد ســري زماني ،ابتدا متغيرهاي مورد استفاده به لحاظ ريشهی واحد
مورد آزمون قرار ميگيرند.
 -3روششناسي پژوهش
تحقيق پيــش رو را ميتوان حســب بهکارگيري نتايج حاصــل از دادهها ،جــدول 1نتايج ايــن آزمون را بر اســاس آمارهی ديکي فولــر تعميميافته
يــک نوع تحقيــق کاربردي قلمداد کــرد .اين تحقيق بر اســاس هدف ،از ( )ADFو فيليپسـپرون نشان ميدهد .بر اساس نتايج به دست آمده تمامي
نــوع کاربردي و دادههاي آن با اســتفاده از رويکرد پسرويدادي (از طريق متغيرهــاي تحقيق به دليل اينکه مقدار آمارهی آزمون به صورت قدرمطلق
اطالعات گذشــته) بوده چرا که به بررسي رابطه ميان متغيرهاي مختلف با کمتر از مقدار بحراني باشــد فرضيهی صفر مبني بر وجود ريشهی واحد رد
بهرهگيــري از اطالعات تاريخي ميپردازد و از لحاظ روش گردآوري دادهها نشــده و اين متغيرها در ســطح نامانا بوده و انباشته از درجهی يک ())1(I
از نوع تحقيقات کتابخانهاي و بررسي اسنادي بوده و هدف اصلي آن تعيين است و با يکبار تفاضلگيري ،مانا ميشوند.
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 1آزمون ريشــهی واحد  ADFو PP
آزمون ديکي فولر افزوده ()ADF

متغيرها

سـپرون ()PP
آزمون فيليپ 

آمارهی آزمون

مقادير بحراني در سطح 95درصد

آمارهی آزمون

مقادير بحراني در سطح 95درصد

لگاريتم نرخ ارز

- 2.66

-3.45

- 2.18

-3.45

لگاريتم قيمت نفتخام

- 1.62

-3.45

- 1.96

-3.45

لگاريتم قيمت طال

- 1.74

-3.45

- 1.42

-3.45

لگاريتم قيمت پالتين

- 1.70

-3.45

- 0.92

-3.45

لگاريتم قيمت نقره

- 2.96

-3.45

- 2.64

-3.45

لگاريتم شاخص کل بازار سهام

- 3.41

-3.45

- 1.18

-3.45

 2نتايج حاصل از بررســي همانباشــتگي يوهانسونـجوسيليوس
حالت 1

حالت 3

حالت 2

حالت 5

حالت 4

Ha

H0

مقدار ويژه

λtrace

مقدار ويژه

λtrace

مقدار ويژه

λtrace

مقدار ويژه

λtrace

مقدار ويژه

λtrace

r=1,2,3

r=0

0.0047

14.396
()0.004

0.0056

17.575
()0.060

0.0055

17.220
()0.023

0.0088

24.006
()0.036

0.0086

21.419
()0.014

r=2,3

r≤1

0.0040

6.562
()0.370

0.0040

0.004
()0.791

0.0038

8.0774
()0.457

0.0039

9.4820
()0.945

0.0037

7.1734
()0.765

r=3

r≤2

0.0000

0.0016
()0.974

0.0010

0.0010
()0.822

0.0010

1.7659
()0.183

0.0018

2.9862
()0.878

0.0006

1.1019
()0.293

حالت 6

حالت 8

حالت 7

حالت 10

حالت 9

Ha

H0

مقدار ويژه

λtrace

مقدار ويژه

λtrace

مقدار ويژه

λtrace

مقدار ويژه

λtrace

مقدار ويژه

λtrace

r=1

r=0

0.0047

7.8333
()0.024

0.0056

9.1866
()0.092

0.0055

9.1495
()0.020

0.0088

14.515
()0.077

0.0086

14.234
()0.065

r=2

r=1

0.0040

6.5606
()0.290

0.0040

6.6198
()0.715

0.0038

6.3114
()0.573

0.0039

6.4957
()0.931

0.0037

6.0715
()0.809

r=3

r=2

0.0000

0.0016
()0.974

0.0010

1.7699
()0.822

0.0010

1.7659
()0.183

0.0018

2.9862
()0.878

0.0006

1.1019
()0.293

 -4-2آزمون همانباشتگي متغيرهاي تحقيق
همانطور که در بخش مباني نظري بيان شد ،شرط الزم براي وجود رابطهی
همانباشتگي بين چند متغير اين است که همگي انباشته از يک مرتبه باشند.
در بخــش قبلي وجود ريشــهی واحد در متغيرهاي مدل مورد بررســي قرار
گرفت .نتيجهی بخش قبلي اين بود که اکثر متغيرها داراي يک ريشهی واحد
هستند .يعني انباشته از مرتبهی يک هستند.
در نتيجه اين متغيرها همگي شــرط الزم را براي وجود رابطهی همانباشتگي
دارند .براي بررســي رابطهی همانباشــتگي از دو آمــارهی λtrace :و λmax
استفاده خواهد شد .نتايج مربوط به مقادير اين دو آماره و احتمالهاي مربوط

به آنها در جدول 2نشان داده شده است.
نکتــهی حائزاهميت اين اســت کــه در تخمين مــدل تصحيح خطا و
محاســبهی مقادير ويژهی ماتريس  πوقفههاي بهينه براي مدل از طريق
معيار آکائيک برابر با شــش بهدست آمده است .همانطور که از مقادير
جدول 3مشــخص اســت ،فرضيهی صفــر در هر دو آمــارهی  λtraceو
 λmaxو در تمامي حاالت رد شــده است .که اين به معني وجود رابطهی
همانباشتگي در ســطوح متغيرهاي مدل است .با توجه به وجود رابطهی
بلندمدت بين ســطوح متغيرهاي مدل در نتيجه ميتوان از مدل تصحيح
خطا و خودرگرسيونبرداري استفاده کرد.
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مباحث ویژه

 -4-3نتايج برآورد مدل ARDL
به منظور برآورد مدل خودهمبســته بــا وقفههاي توزيعي ابتــدا برونزايي
متغيرهاي مســتقل بررســي و در نهايت مدل خطي برآورد ميشود .در اين
مطالعه از روشــي که توسط پسران و شــين[ ]18و پسران و ديگران[ ]19با
عنوان رويکرد خودرگرســيون با وقفههاي توزيعي معرفي کردهاند ،اســتفاده
شده است .آنها ثابت ميکنند که اگر بردار همانباشتگي حاصل از بهکارگيري
روش حداقــل مربعات معمولــي در يک الگوي خودرگرســيون با وقفههاي
توزيعي که وقفههاي آن به خوبي تصريح شــده اســت به دست آيد ،عالوه بر
اينکه از توزيع نرمال برخوردار خواهد بود ،در نمونههاي کوچک از اريب کمتر
وکارآيي بيشتري برخوردار است.
به دليل اجتناب از مشــکالتي همچون خودهمبستگي و درونزايي ،نااريبي و
کارآيــي و از همه مهمتر به دليل اينکه برخــي از متغيرها مانا و برخي ديگر
نامانا هســتند ،اين روش ،براي بررســي رابطه بين متغيرها مناسب است .با
توجه به ســاختار مدل  ARDL 9که در ايــن مطالعه با ترکيبي از متغيرهاي
مانا و نامانا مواجه بودهايم الزم اســت تا درونزايي متغير وابسته و برونزايي
متغير مستقل بررسي شــود .در ادامه به بررسي آزمون برونزايي متغيرهاي
مستقل با استفاده از آمارهی هاسمن پرداخته شده است که نتايج در جدول3
گزارش شده است.
بــا توجه به ســطح معنيداري گزارش شــده براي متغيرهاي مســتقل اين
مطالعه مشــاهده ميشود که فرضيهی صفر مبني بر عدم اثرگذاري معنيدار
متغيرها و درونزايي آنها رد شــده و اين متغيرها برونزا هستند .در ادامه به
منظور بررســي رابطهی تعادلي کوتاهمدت بيــن متغيرهاي تحقيق از روش

خودرگرســيون با وقفههاي توزيعي استفاده شده است .الگوي  ARDLروشي
است که پويايي کوتاهمدت بين متغيرها را در نظر گرفته و رابطهی بلندمدت
را نيز مورد برآورد قرار ميدهد که نتايج آن در جدول 4گزارش شده است.
به منظور برآورد ضرايب الگوي کوتاهمدت مدل از دادههاي روزانه براي دورهی
زماني  2009-2020از روش خودرگرسيون با وقفههاي توزيعي استفاده شده
اســت .تعداد وقفههاي بهينهی لحاظ شــده در اين مدل براي متغير وابسته
يک وقفه و براي متغيرهاي مســتقل تعداد وقفههاي بهينه بر اساس آمارهی
شــوارتز ،صفر بوده اســت .همانگونه که از نتايج جدول 4مشاهده ميشود
تمامي متغيرهاي تحقيق در ســطح خطا 5درصد به دليل اينکه مقدار Prob
گزارش شــده کمتر از  0.05اســت معنيدار بوده و اختــاف معنيداري از
صفر دارند .آمارهی ضريب تعيين يا  R2برابر با  0.91اســت که بيان ميکند
91درصد از تغييرات متغير وابسته با توجه به مدل برآورد شده ،قابل توضيح
دادن است .سطح معنيداري ضرايب مدل نشان از تصريح مناسب مدل دارد.
از ديگر مزيتهاي برآورد الگوي پويا اين اســت که ميتوان به وجود رابطهی
بلندمــدت بين متغيرها پي برد .براي ايــن منظور براي اينکه رابطهی پويا به
ســمت تعادل بلندمدت گرايش يابد ،بايد مجموع ضرايــب با وقفهی متغير
وابســته کمتر از يک باشــد .براي انجام اين آزمون بايد عدد يک را ازمجموع
ضرايب متغير با وقفهی وابســته کم شــود و بر انحراف معيار ضرايب مذکور
تقسيم شود .درصورتي که قدرمطلق  tمحاسباتي ( )-3.55از قدرمطلق مقادير
بحراني ( )2.67ارائه شده توسط بنرجي ودوالدو بزرگتر باشد ،فرضيهی صفر
رد شــده و وجود رابطهی بلندمدت پذيرفته ميشود .نتايج حاصل از آزمون
وجود رابطهی بلندمدت بين متغيرها در جدول 5آمده است.
 5رابطــهی پوياي بلندمدت بازارهاي مالي (فلزات گرانبها ،نرخ ارز

 3نتايــج آزمون برونزايي متغيرهاي تحقيق

و شــاخص بازار سهام) و بازار نفتخام ( -متغير وابسته :نفتخام)

نام متغير

آمارهی آزمون

سطح معنيداري

نام متغير

لگاريتم نرخ ارز

4.29

0.004

لگاريتم قيمت نفتخام

4.23

0.000

لگاريتم قيمت طال

3.87

0.006

لگاريتم قيمت پالتين

4.76

0.008

لگاريتم قيمت نقره

3.20

0.000

لگاريتم شاخص کل بازار سهام

4.25

0.002

سطح معنيداري

ضريب

عرض از مبدا

0.37

0.00

لگاريتم نرخ ارز

- 0.51

0.00

لگاريتم قيمت طال

- 0.48

0.00

لگاريتم قيمت پالتين

- 0.35

0.00

لگاريتم قيمت نقره

- 0.44

0.03

لگاريتم شاخص کل بازار سهام

0.28

0.02

ضريب تعيين
آماره ( Fسطح معنيداري)
نـواتسون
آمارهی دوربي 

0.91
)0.00( 33.45
1.95

 4رابطهی پوياي کوتاهمدت بازارهاي مالي (فلزات گرانبها ،نرخ ارز و شــاخص بازار ســهام) و بازار نفتخام ( -متغير وابســته :نفتخام)
نام متغير مستقل
ضريب سطح معنيداري

54

وقفهی متغير وابسته عرض از مبدا

0.32
()0.02

0.98
()0.04

لگاريتم نرخ ارز

لگاريتم قيمت طال

لگاريتم قيمت پالتين

لگاريتم قيمت نقره

لگاريتم شاخص کل بازار سهام

- 0.59
()0.01

- 0.37
()0.04

-0.41
()0.03

-0.36
()0.00

0.34
()0.02
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در مدل برآورد شــده ،تاثير متغيرهاي تحقيق بر قيمت نفتخام بررسي شده
است .در مدل برآورد تمامي ضرايب به دست آمده در سطح خطاي 5درصدي
اختالف معنيداري از صفر داشتهاند .در نتايج به دست آمده مشاهده ميشود
که تاثير نرخ ارز بر قيمت نفت برابر با  -0.51اســت ،به عبارت ديگر با ثبات
ساير شرايط با افزايش يک درصدي در نرخ ارز منجر به کاهش 0.51درصدي
در قيمت نفت ميشــود .ضريب برآورد شــده براي قيمت طال برابر با -0.48
اســت به اين ترتيب افزايش يک درصدي در قيمت طال با ثبات ساير شرايط
منجر به کاهش 0.48درصدي در قيمت نفت ميشود.
ضريب قيمت پالتين برابر با  -0.35اســت کــه بيانگر وجود رابطهی منفي و
معنيدار بين قيمت پالتين و قيمت نفت بوده است و با افزايش يک درصدي
در قيمت پالتين با ثبات ساير شرايط منجر به کاهش 0.35درصدي در قيمت
نفت ميشود .ضريب قيمت نقره برابر با  -0.44است که بيانگر وجود رابطهی
منفــي و معنيدار بين قيمت نقره و قيمت نفت بوده اســت و با افزايش يک
درصدي در قيمت نقره با ثبات ســاير شرايط منجر به کاهش 0.35درصدي
در قيمت نفت ميشود.
در نهايت ضريب شاخص کل بازار سهام برابر با  0.28است که نشاندهندهی
اين اســت که با افزايش يک درصدي در بازدهي شــاخص کل بازار سهام با
ثبات ســاير شــرايط منجر به افزايش 0.28درصدي در قيمت نفت ميشود.
آمارههاي خوبي برازش مدل بيانگر اين است که ضريب تعيين مدل معادل با
 0.91اســت که بيانگر قدرت توضيحدهندهي 91درصدي مدل است .آمارهی
 Fو ســطح معنيداري آن بيانگر معنيداري کل رگرسيون برازش شده بوده
و ضريب آمارهی دوربينـواتسون بيانگر عدم وجود خودهمبستگي شديد در
مدل است.
با اثبات رابطهی همانباشتگي و استفاده از آزمون بنرجي و دوالدو براي تائيد
کاذب نبودن آن امکان برآورد الگوي تصحيح خطا فراهم است.
 6نتايــج حاصل از برآورد الگوي تصحيح خطا ()ECM
متغيرهاي مستقل

ضريب

سطح معنيداري

ضريب تصحيح خطا مدل

- 0.63

0.00

نتايج نشاندهندهی اين اســت که در مدل برآورد شده ضريب تصحيح خطا
براي مدل اول برابر با مقدار  -0.63اســت که نشــاندهندهی اين اســت که
در هر دوره63 ،درصد شــوک وارده در کوتاهمدت به سمت مقادير بلندمدت
تعديل مييابد ،اين سرعت تعديل مناسب است.
در نهايت به بررسي مشکل خودهمبستگي ،واريانس ناهمساني و توزيع نرمال
در جمالت اخالل مدل رگرســيون بر اساس آمارههاي آزمون باراش گادفري،
باراش پاگان و جارکـبرا پرداخته شده است.

 7آزمونهاي تشــخيصي مدل رگرسيون برآورد شده در قالب
روش ARDL
نام آزمون

آمارهی آزمون

سطح معنيداري

جارکـبرا

5.45

0.076

باراش گادفري (خودهمبستگي)

0.93

0.546

باراش پاگان (واريانس ناهمساني)

1.87

0.342

با توجه به اينکه ســطح معنيداري گزارش شده در آزمونهاي فوق بيشتر از
 0.05است بنابراين در سطح خطاي 5درصدي فرضيهی صفر به ترتيب مبني
بر توزيع نرمال جمالت اخالل ،عدم وجود خودهمبستگي و واريانس همسان
بودن توزيع جمالت اخالل رد نشــده و مدل برآورد شــده داراي مشکلي در
جمالت اخالل مدل رگرسيون نيست.

بحث ،نتيجهگيري و پيشنهادها
تحقيق حاضر بهمنظور بررســي روابط پويا ميان بازارهاي مالي (شامل فلزات
گرانبها ،بازار سهام و نرخ ارز) و بازار نفتخام بود .مطالعات انجام شده حاكي
از آن اســت كه اطالعات مربوط به متغيرهاي مالي در طول زمان ،به يکديگر
ســرايت ميکنند ،اين موضوع با گسترش سيســتمهاي ارتباطي و وابستگي
بيش از پيش بازارهاي مالي به يكديگر ،اهميت بيشتري يافته است.
بــا توجه به اينکه هدف اين مطالعه بررســي روابط پويــا ميان قيمت نفت،
قيمت فلزات گرانبها ،بازار ســهام و نرخ ارز با استفاده از روش خودهمبسته
بــا وقفههاي توزيعي ( )ARDLاســت از اطالعات روزانــهی دورهی زماني
 2009-2020استفاده شد.
نتايــج ،بيانگر آن بود کــه قيمت نفتخام با نوســانات بازارهاي مالي فلزات
گرانبها (طال ،نقــره و پالتين) و نرخ ارز داراي رابطــهی منفي و معنيداري
است .همچنين قيمت نفتخام با نوســانات شاخص بازار بورس اوراق بهادار
تهران داراي رابطهی مثبت و معناداري اســت .در مقايســهی نتايج به دست
آمده از اين مطالعه با ســاير مطالعات ،مشاهده ميشود که نتايج با مطالعهی
ثقفي و قنبريان[ ،]4فطرس و هوشيداري[ ،]2جين و همکاران[ ،]14چرچيل
و همکاران[ ،]16در خصوص ارتباط پويا بين قيمت ســهام ،بازار ارز ،قيمت
نفت و ...مطابقت داشته و همجهت است.
بر اساس نتايج بهدستآمده ميتوان این پيشنهادات را ارائه کرد:
با توجه به ضرایب رابطهی بلندمدت و رابطهی منفی و معنیدار میان قیمت
جهانی فلزات گرانبها و نرخ ارز با قیمت نفتخام ،میتوان در تصمیمگیریهای
ســرمایهگذاری مناسب و به موقع قبل از ســرایت زیان از سوی بازار فلزات
گرانبها و بازار ارز به بازار نفتخام بهرهمند شد.
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در نتايج به دســت آمده در اين مطالعه مشــاهده شــد کــه پايداري روند ســرايتپذيري و شدت انتقال نوسانات بين بازارهاي مالي را مدنظر قرار داده
تغييرات در قيمت نفت و طال باعث به وجود آمدن ارتباط مهمي بين بازدهي و بــا عملکرد به موقع زيان ناشــي از اين انتقال را کاهــش دهند .همچنين
توزيع ريســک بين داراييهاي مالي باثبات منجر به کاهش زيان احتمالي در
و تقويت انتقال ريسک بين بازار ارز ،نفت و طال ميشود.
ســرمايهگذاران در بازارهای مالي بايد در راســتاي حفــظ ارزش داراييها سرمايهگذاري خواهد بود.
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