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چكیده
بازار سرمایه در هر کشوری از مهمترین بخشهای اقتصاد محسوب میشود و تغییر و تحوالت آن میتواند
منعکسکننده تمامعیار ساختار اقتصادی آن کشور باشد .بررسی روند ﺟهانی همﮕرایی بازارهای سهام نشاندهنده-
ی وابستﮕی متقابل اقتصاد کشورها به همدیﮕر و تحرک سرمایه بین کشورها است .شاخص قیمت بازار سهام روند
حرکت بازارهای سهام و واکنش به تغییرات اقتصاد را بهخوبی نشان میدهد .ازاینرو هدف این پژوهش بررسی
فرضیه همﮕرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در گروه کشورهای خاورمیانه طی دوره ژانویه  7002تا فوریه
 ،7002با استفاده از روش تحلیل خوشهای است .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بازارهای سهام
موردبررسی یک خوشه همﮕرا تشکیل نمیدهند .بااینحال بین بازارهای سهام ،سه خوشه همﮕرا وﺟود داشته و
بازار سهام کشور اردن در هیچ خوشهای قرار نﮕرفته و یک گروه غیرهمﮕرا را تشکیل میدهد .نتایج آزمون
همﮕرایی بین خوشهها حاکی از ادغام خوشه اول و دوم میباشد بنابراین تعداد خوشهها به دو خوشه و یک گروه
غیرهمﮕرا کاهش یافت.
واژههای كلیدی :همﮕرایی ،شاخص قیمت ،بازارهای سهام ،تحلیل خوشهای.
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بهناز نانوای سابق ،علي فقه مجيدی و احمد محمدی

 -1مقدمه
«بورس» به معنی یک بازار متشکل و رسمی
سرمایه است و در اصطالح علم اقتصاد ،مکانی است که
کار قیمتگذاری و خرید و فروش کاال و اوراق بهادار در
آن انجام میگیرد و به دو نوع بورس کاال و بورس اوراق
بهادار تقسیم میشود (سجادی و همکاران.)0319 ،
بورس اوراق بهادار بهعنوان یک بازار منسجم و سازمان
یافته ،مهمترین متولی ﺟذب و سامان دادن صحیح
منابع مالی سرگردان است و با ﺟمعآوری نقدینﮕی
ﺟامعه و فروش سهام شرکتها ،ضمن به حرکت
درآوردن چرخهای اقتصاد ﺟامعه از طریق تأمین
سرمایههای موردنیاز پروژهها ،کاهش دخالت دولت در
اقتصاد و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی ،منافع
اقتصادی چشمﮕیری به ارمغان میآورد و در کنار آن،
اثرات تورمی ناشی از وﺟود نقدینﮕی در ﺟامعه را نیز از
بین میبرد .بنابراین بورس اوراق بهادار ،بهعنوان نبض
اقتصاد کشور موردتوﺟه تحلیلگران اقتصادی است.
در دنیای سرمایهگذاری امروز تصمیمگیری شاید
مهمترین بخش از فرایند سرمایهگذاری باشد که طی
آن سرمایهگذاران در ﺟهت حداکثر کردن منافع و
ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینهترین تصمیمات می-
باشند .در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم-
گیری ،اطالعات است (آشتیانی عراقی و همکاران،
 .)0390شاخص قیمت سهام در تمامی بازارهای مالی
دنیا ،بهمثابه یکی از مهمترین معیارهای سنجش
عملکرد بورس اوراق بهادار از اهمیت و توﺟه زیادی
برخوردار است (راعی .)0311 ،شاخص کل قیمت
شامل برآیند حرکتهای قیمتی و بازده نقدی سهام در
بورس اوراق بهادار میباشد که میتواند بازده کل
سرمایه گذاری را بر روی اوراق سهام در طی یک دوره
معین نشان دهد (یحیی زاده فر و همکاران.)0390 ،
این شاخص گویای آن است که ارزش کل بازار نسبت
به سال پایه چند برابر شده است و از طریق فرمول
السپیرز محاسبه میشود .کاربرد اصلی و عمده
شاخصها ،محاسبه بازدهی کل بازار یا عناصر مشخصی
از بازار در یک دوره معین و استفاده از نرخهای بازده
2

محاسبهشده بهمثابه مبنایی برای قضاوت درباره
پرتفویهای مختلف میباشد (راعی .)0311 ،بهوسیله
مقایسه مقدار کنونی شاخص با مقادیر قبلی ،میتوان
رفتار بازار ،واکنش به تغییرات در وضعیت اقتصاد کالن
و رویدادهای شرکتی (ادغامها ،تملکها و غیره) را
ارزیابی کرد.
تحوالت ﺟهانیشدن در تمام زمینهها بهسرعت در
پیش است .ظهور صنایع ﺟهانی ارتباطات ،رشد
شرکتهای چندملیتی و انتقال سرمایهها ،در بازارهای
مالی ﺟهانی در کنار تحوالت اﺟتماعی ،فرهنﮕی و
سیاسی به ایده ﺟامعه ﺟهانی اهمیت خاصی بخشیده-
اند بهنحوی که امروزه در بخشی عمده از ﺟهان
محدودیتهای ﺟغرافیایی هرروز کمتر شده و ﺟهان در
حال حرکت به سمت یک مکان واحد میباشد( .شایان
و همکاران.)0391 ،
دوره کنونی ،دوره تجارت آزاد و وابستﮕی متقابل
اقتصاد کشورها به همدیﮕر تلقی میشود .بسیاری از
شرکت های بزرگ ﺟهان ،بخش بزرگی از تجارت خود
را در کشورهای خارج از حوزه ﺟغرافیایی خود انجام
میدهند (کیسو و همکاران .)7002 ،0با ﺟهانیشدن
بازارهای مالی در سراسر دنیا ،واحدهای اقتصادی که
در هر کشور در ﺟستجوی سرمایه و تأمین مالی می-
باشند ،دیﮕر ناچار نیستند خود را به بازار داخلی
محدود کنند (سعیدی .)0312 ،طی سالهای اخیر
تلفیق بازارهای اوراق بهادار یکی از مهمترین تغییرات
در بازار مالی ﺟهانی و بهعنوان سندی از ﺟهانیسازی
اقتصادها بهحساب میآید .تلفیق بورسها با پیشرفت
فناوری اطالعات به توسعهی کسبوکارها و حرکت
بهسوی بینالمللی شدن کمک زیادی کرده است.
همواره موضوع تلفیق بورسها مخالفان و موافقان
زیادی در بازارهای مالی دارد ،اما نﮕاهی به روند ﺟهانی
این فرآیند نشان میدهد که موضوعات مرتبط با
افزایش توان رقابتی و کاهش هزینههای عملیاتی،
بسیاری از بورسها بهخصوص بورسهای توسعهیافته را
به ادغام یا اکتساب یکدیﮕر سوق داده است (عسکری
فیروز ﺟایی و سلمانی .)0391 ،درنتیجه برای سرمایه-
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گذاران چﮕونﮕی ارتباط بین بازارهای سرمایه
کشورهای مختلف در این عرصه ﺟهانیشدن ،میتواند
مفید باشد .نتایج پژوهش حاضر میتواند برای استفاده
سیاستگذاران ،شرکتهای مختلف تولیدی و خدماتی
و همچنین سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی فعال در
بازارهای مالی ﺟهان مفید واقع شود .همچنین بهنوعی
میزان تحرک سرمایه بین بورسهای مختلف را
منعکس میکنند.
7
در این پژوهش روش فیلیپس و سول ()7002
برای آزمون همﮕرایی شاخص قیمت بازارهای سهام
خاورمیانه به کار گرفته خواهد شد .این روش مزایای
متعددی نسبت به روشهای دیﮕر دارد ،بهطوریکه به
ایستایی نیاز ندارد و بهاندازه کافی برای پوشش طیف
گستردهای از فرآیندهای همﮕرایی ﺟامع است.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
مبانی الﮕوهای رشد ،ابتدا توسط رمزی 3در سال
 0971شکل گرفت .سولو ،)0912( 4از مطرحکنندگان
مدلهای رشد ،پیشگام همﮕرایی در نرخ رشد
اقتصادی چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ تجربی بود.
پیشبینیهای همﮕرایی متکی بر مدلهای رشد
اقتصادی است و بر اساس آن پیشبینی میشود.
بامول )0912( 1و آبرامویتز ،)0912( 2اولین مطالعات
را درزمینه همﮕرایی انجام دادند .بامول نظم
مشاهدهشده در دادههای بلندمدت را بهعنوان حالتی از
همﮕرایی موردتوﺟه قرار داد .وی همﮕرایی را بهعنوان
قضیهای که از روش تاریخی مطالعه رشد اقتصادی
نتیجه میشود ،میداند .بدون اینکه بهصورت مشخص
به مدلهای رشد اشاره داشته باشد (بامول.)0912 ،
آبرامویتز در مطالعه خود ،همﮕرایی را بهعنوان نتیجه
حاصل از مزیت کشورهای پیشرو مورد تجزیهوتحلیل
قرار داد ،بدون اینکه بهصورت مشخص به مدلهای
رشد در آن زمان اشاره داشته باشد (آبرامویتز.)0912 ،
اما موضوع همﮕرایی اقتصادی ﺟوامع مختلف از نتایج
مدلهای رشد بود .بارو و ساالی مارتین،0997( 2
 ،)0990اولین کسانی بودند که به معرفی مفهوم

همﮕرایی بهعنوان نتیجهای از مدل رشد برونزای
سولو-سوان 1پرداختند؛ که در آن همﮕرایی نرخ رشد
اقتصادی بین کشورهای مختلف موردبررسی قرارگرفته
بود (پورعبادالهان کویچ و همکاران.)0391 ،
00
هاول و چادیک ،)0994( 9ارب و همکاران
( ،)0992دیامونت و همکاران ) 0992( 00و بکائرت و
هاروی ،)7000( 07در مطالعات خود استدالل میکنند
که بی ثباتی سیاسی یا ریسک سیاسی تأثیر مخالف بر
بازارهای سرمایهای دارد که منجر به کاهش سرمایه-
گذاری همراه با افزایش نا اطمینانی سیاسی میشود.
ریسک سیاسی معموالً دربرگیرنده عوامل بسیاری
مانند محدودیتهای بازپرداخت ،میزان دموکراسی،
سلب مالکیت ،ﺟنگ غیرنظامی ،محدودیتهای ارسال
پول ،مداخالت دولت در فعالیتهای کارآفرینی و تعداد
رأیدهی در هر حزب سیاسی و غیره میباشد
04
(آپرگیس و همکاران .)7000 ،03لیوکسا و بامول
( ،)7004نشان دادند که همﮕرایی تحت تأثیر شرایط
بازار است و زمانی که نا اطمینانی بازار افزایش یابد،
بازارهای سهام رفتار متفاوتی نشان میدهند .یون و
لی ،)7000( 01نیز نتایج مشابهی به دست آوردند و
نشان دادند که در زمان نا اطمینانی بازار ،واگرایی بازار
سرمایه توسعهیافته افزایش مییابد .طبق پژوهشهای
صور ت گرفته تفاوت در ریسک سیاسی کشورها،
توسعه بازارهای سهام (بکائرت و همکاران،)7000،02
تفاوت در ﺟنبههای سیاسی ،اقتصادی و نهادی
کشورها (یو و همکاران )7000 ،02و بحرانهای سیاسی
(فرینز و همکاران )7007 ،01میتواند موﺟب واگرایی
بازارهای سهام شود .کمپبل و هامو ،)0997( 09بکائرت
و هاروی ( ،)0991آلسینا و رودریک ،)0992(70ﺟانکو
و همکاران ،)7000( 70بارژگیان و دایسچیو،)7000( 77
معتقدند تجارت آزاد و بازار آزاد منجر به همﮕرایی
73
بازارهای سرمایه میشوند .استرلی و همکاران
71
( ،)0992استرلی و لوین ) 0992( 74تأثیر تنوع قومی
بر یکپارچﮕی بازارهای مالی را موردبررسی قراردادند و
به این نتیجه رسیدند که اختالفات قومی عامل مهمی
در امور مالی محلی است .همچنین ،حقوق مالکیت
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معین و استانداردهای حسابداری معتبر و مکانیسمهای
قانونی عوامل اصلی مربوط به روند همﮕرایی هستند
(آلسینا و پروتی0994 ،72؛ بکائرت .)0991 ،ازﺟمله
عواملی که مانع از همﮕرایی نهایی بازارهای سهام می-
شود ،عبارتاند از :موانع ﺟریان آزاد سرمایه ،گرایش
سرمایهگذاران مالی به تعصب سهمی 72و غیره
(آپرگیس و همکاران .)7004 ،همچنین سیلیناکیز و
کورتاس ،) 7000( 71در پژوهش خود نشان دادند که
بح ران مالی ﺟهانی ،موﺟب واگرایی بازارهای سهام
میشود.
مطالعاات صااورت گرفتااه در ارتباااط بااا همﮕرایاای
در داخل و خارج از کشاور در اداماه باهاختصاار مارور
میشود.
79
شیرافکن و همکاران ( ،)7002طی پژوهشی به
بررسی همﮕرایی بازده بازارهای سهام در ایران طی
دوره زمانی  7009تا  ،7002با استفاده از روش ناهار و
ایندر )7007( 30پرداختهاند .بر اساس نتایج ،بازده
بانکها و مؤسسات اعتباری ،شرکتهای صنعتی،
استخراج فلزات سنﮕین ،محصوالت شیمیایی ،نفت
خام و سوخت هستهای ،سیمان به بازدههای متوسط
همﮕرا هستند.
30
نیتوی و پوچا ( ،)7002به بررسی همﮕرایی مالی
بین کشورهای مرکز و شرق اروپا ) (CEE37طی دورهی
 7002تا  ،7004با استفاده از روش فیلیپس و سول
( )7002پرداختند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که
بازارهای مالی ) (CEEباشﮕاه همﮕرایی همﮕن تشکیل
نمیدهند.
33
چین و همکاران ( ،)7001در پژوهشی به بررسی
فرایند پویای همﮕرایی در میان بازارهای سهام چین و
 1کشور آسیایی با استفاده از روش هم انباشتﮕی
بازگشتی پرداختند .نتایج نشان میدهد که این شش
بازار سهام حداکثر یک بردار هم ﺟمعی از سال 0994
تا سال  7007دارند .بهطورکلی ،یکپارچﮕی مالی
منطقهای بین چین و  1کشور آسیایی بهتدریج
افزایشیافته بود.
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بولوت و همکاران ،)7001( 34با استفاده از روش
ناهار و ایندر ( ) 7007همﮕرایی بازدهی نرخ سود در
بانکهای ترکیه را طی دوره  7003تا 7004
موردبررسی قرار دادهاند .نتایج نشان داد که تنها سود
دو بانک به سمت میانﮕین همﮕرا است.
آپرگیس و همکاران ( ،)7004با استفاده از روش
فیلیپس و سول ( ،)7002همﮕرایی بازارهای سهام
متقابل کشور برای یک نمونه از کشورهای توسعهیافته
را بررسی کردند .یافتههای تجربی نشان میدهد که
قیمت سهام در صنایع خاص همﮕرایی باشﮕاهی دارند.
عوامل کشور نسبت به عوامل صنعت نقش مهمتری در
توضیح همﮕرایی واقعی در قیمتهای سهام واقعی
بازی میکند
31
کایجاج و ان زیوکا ( ،)7007در پژوهشی
همﮕرایی بازدهی سهام در کشورهای شرق افریقا را
طی دوره  7007-7002با استفاده از روش همﮕرایی
بتا موردبررسی قراردادند .نتایج وﺟود همﮕرایی را تأیید
کرد.
32
برونو و همکاران ( ،)7007همﮕرایی داراییهای
مالی در کشورهای OECD32را موردبررسی قراردادند.
این پژوهش برای دوره  0910تا  7001انجام شد و
روش مورداستفاده آزمون همﮕرایی بتا و سیﮕما می-
باشد .نتایج وﺟود همﮕرایی بتا را مورد تأیید قرار داد.
کاپورال و همکاران ،)7009( 31همﮕرایی بازده
سهام در  1کشور عضو اتحادیه اروپا و همچنین ایاالت
متحده را طی دوره  0923تا  7001بررسی کردند.
آن ها با استفاده از روش استوک و واتسون)0991( 39
بهمنظور استخراج مؤلفه بلندمدت از سری ،دادهها را
فیلتر کردند .سپس با استفاده از روش فیلیپس و سول
( )7002پارامترهای انتقال نسبی را برآورد کردند.
نتایج به همﮕرایی در وسط نمونه و واگرایی پسازآن
اشاره دارد.
پورعبادالهان کویچ و همکاران ( ،)0391در
پژوهشی به بررسی همﮕرایی بازده داراییها در ایران
طی دوره زمانی  0394-0310با استفاده از روش
همﮕرایی ناهار و ایندر پرداختهاند .نتایج پژوهش نشان
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میدهد که شواهدی از همﮕرایی در بازده داراییها
مشاهده نمیشود.
سالمی و همکاران ( ،)0394فرضیه همﮕرایی
درآمد سرانه ،در میان استانهای ایران را با استفاده از
روشهای مختلف مانند آزمون ریشه واحد ،همﮕرایی
باشﮕاهی و آمارهی تایل بررسی کردهاند .همچنین برای
مدلسازی و تجزیهوتحلیل گذاری اقتصادی از
مکانیسم ﺟدید تحلیل خوشهای استفاده کرده است.
نتایج واگرایی قوی ازنظر درآمد سرانه و متوسط
مصرف سرانه خانوار در استانهای ایران را تأیید می-
کند.
محسنی و همکاران ( ،)0390همﮕرایی بلندمدت
بین سود بانکی در نظام بانکی ﺟمهوری اسالمی و
بازدهی نقدی سهام بورس اوراق بهادار تهران و
همچنین سود سهام کوتاهمدت با تغییرات شاخص
قیمت سهام طی دوره  0319-0324را موردبررسی
قراردادند .نتایج این بررسی که با استفاده از آزمون
کرانهها صورت گرفته ،نشان میدهد که هیچ رابطه
بلندمدت و همﮕرایی بین دو متغیر سود کوتاهمدت
بانکی و بازدهی سهام وﺟود ندارد.
با توﺟه به پیشینه پژوهش ،پرواضح است که
تاکنون در زمینه همﮕرایی شاخص قیمت سهام بورس،
پژوهشی در کشور صورت نﮕرفته است.
 -3روششناسی پژوهش
در دو دهه گذشته مطالعات ﺟدید مبتنی بر
مفاهیم همﮕرایی  βو  σکه توسط بارو و ساالی مارتین
( )0997 ،0990معرفیشده بودند ،توسعهیافته است.
همﮕرایی موﺟود در  βداللت بر بازگشت به میانﮕین
برای واحدهای پنل دارد ،درحالیکه همﮕرایی σ
کاهش پراکندگی در سراسر بخش مقطعی را نشان
میدهد (کاپورال و همکاران .)7009 ،اسالم ()7003
نشان میدهد که همﮕرایی  βشرط الزم برای همﮕرایی
 σاست اما کافی نیست ،هرچند تفسیری حقیقی در
زمینه مدلهای رشد دارد .او همچنین به برخی
مشکالت هنﮕام آزمون همﮕرایی تجربی اشاره کرد

(دورالئوف و کوا0999 ،؛ برنارد و دورالئوف.)0992 ،
اول ،مفاهیم مدلهای رشد برای همﮕرایی "مطلق"40
و همﮕرایی "باشﮕاهی "40صریح نیستند .دوم ،آزمون-
های مختلف همانند انجام آزمون فرضیه صفر الزم
نیست و بنابراین ،بهطور مستقیم قابلمقایسه نیستند.
سوم ،بیشتر آزمونها بر اساس مفروضات خاص و
محدود درباره زمینه ساختار پانل میباشند.
در این پژوهش یک رویکرد ﺟدید یعنی همﮕرایی
باشﮕاهی پانل و روش خوشهای توصیهشده توسط
فیلیپس و سول ( )7002مورداستفاده قرار میگیرد که
کاستیهای ذکرشده در روشهای دیﮕر را پوشش می-
دهد .این روش دارای چندین مزیت است .نخست ،به
مفروضات خاص مربوط به ایستایی متغیرهای موردنظر
و یا به وﺟود عوامل مشترک نیاز ندارد .دوم ،این روش
از یک فرم کلی مدلهای عامل متغیر غیرخطی بازمان
استفاده میکند .سوم ،این رویکرد شامل تجربه کشور-
ها در پویایی انتقالی میباشد ،درحالیکه فرضیه
پیشرفت تکنولوژیکی همﮕن – که یک فرض گسترده
در اکثر مطالعات رشد میباشد – را در نظر نمیگیرد.
این مساله دارای اهمیت ویژهای است ،چراکه تحت
ناهمﮕنی تکنولوژیکی ،بررسی هر یک از همﮕرایی رشد
یا رشد عوامل با استفاده از آزمون پانل ایستایی
استاندارد ،معتبر نیست (فیلیپس و سول.)7002 ،
برخی از پژوهشﮕران همانند فریچه و کوزین7000 ،47؛
کاپورال و همکاران ،7009 ،از این روش برای بررسی
الﮕوهای همﮕرایی در میان بازارهای مختلف ،ازﺟمله
بازار کار و بهرهوری استفاده کردهاند.
 -1-3آزمون همگرایی log t

بهطورکلی فیلیپس و سول ( )7002یک رویکرد
اقتصادسنجی ﺟدید برای آزمون همﮕرایی و شناسایی
همﮕرایی باشﮕاه ارائه کردند .روش آنها از یک مدل
عامل متغیر بازمان غیرخطی استفاده میکند و چار-
چوبی را برای مدلسازی انتقال پویا و همچنین رفتار
بلندمدت فراهم میکند .این روش به آزمون  log tنیز
معروف است .چارچوب کلی مدل بهصورت زیر است
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که در آن متغیر لﮕاریتم طبیعی شاخص قیمت
بورس کشورهای موردمطالعه میباشد و  i =1,2,…,Nو
 ،t=1,2,…,Tبه ترتیب تعداد واحدها و اندازه نمونه
یک مدل پنل دیتا تعریف
میباشد .برای متغیر
میگردد .مدل عامل ساده زیر نقطه آغاز آزمون است:
رابطه )0
مؤلفههای غیرقابل
در معادله فوق ،و
مشاهده هستند .فیلیپس و سول ( ،)7002مدل اولیه
را اصالح کرده و عامل ویژه سیستماتیک در طول زمان
را با تطابق دادن رفتار عامل ناهمﮕن 43و تکامل درونی
در رفتار ضریب وابسته به زمان 44گسترش دادند.
یک ﺟزء تصادفی داشته -
سپس اﺟازه دادند که
در طول زمان و
باشد که امکان رفتار همﮕرا را در
در ارتباط با ﺟزء مشترک را فراهم میکند .مدل
ﺟدید یک عامل زمان متفاوت داشت و بهصورت زیر
ارائه شد:
رابطه )7
فیلیپس و سول ( ،)7002عوامل مشترک از اﺟزای
ویژه را بهصورت زیر ﺟدا کردند:
رابطه )3

،فیلیپس و سول ( ،)7002عنصر
همﮕرایی اﺟزا
انتقالی را بهوسیله معادله زیر تعریف کردند:
رابطه )1
∑

∑

مسیر انتقال نسبی 42نامیده میشود و
متغیر
مسیر منحصربهفردی را برای هر کشور  iنسبت به
 ،حرکت
میانﮕین پنل تعریف میکند؛ بنابراین
نسبی کشور  iرا از مسیر رشد حالت پایدار مشترک
محاسبه می کند .زمانی که در بین مناطق رفتار انتقالی
مشترک وﺟود داشته باشد ،پارامترهای انتقال نسبی
همﮕرا به واحد میشود .در مورد همﮕرایی در
باشﮕاهها ،مسیرهای انتقال به تعادل حالت پایدار
مختلف محدود میشوند که میانﮕین سطح مقطع می-
تواند باال یا پایینتر از یک باشد.
فیلیپس و سول ( ،)7002رگرسیون  log tرا برای
آزمون فرضیه صفر همﮕرایی پیشنهاد کردند .فیلیپس
و سول ( )7002دو مفهوم همﮕرایی ،یعنی همﮕرایی
مطلق و همﮕرایی نسبی را مطرح کردند که برای
مفهوم همﮕرایی نسبی ،فرضیه صفر بهصورت زیر بیان
میشود:
رابطه )2

که در آن  ،نشاندهنده اﺟزاء سیستماتیک و ،
نشاندهنده اﺟزاء گذرا میباشد .فیلیپس و سول برای
ﺟدا کردن اﺟزاء مشترک و غیر سیستماتیک در پنل،
معادله را به شکل زیر تغییر دادند:
رابطه )4
(
)

فرض مقابل نیز ،بهصورت زیر خواهد بود:
رابطه )2
برای همه  iها یا
برای مفهوم همﮕرایی مطلق ،فرضیه صفر بهصورت زیر
بیان میگردد:
رابطه )1

به عبارتی ،به یک ﺟزء مشترک و یک ﺟزء
تجزیهشده است که هر دو تابع
غیر سیستماتیک
41
زمان هستند و فاصله اقتصادی بین مؤلفه روند و
را اندازهگیری میکنند .با استفاده از رابطه (،)4
و
می توان به بررسی امکان همﮕرایی شاخص قیمتها
میان بورس مناطق مختلف پرداخت .ﺟهت آزمون

همانطور که مشاهده میشود ،تفاوت بین دو
مفهوم همﮕرایی بر اساس مقدار تعیین میشود.
) باشد ،همﮕرایی مطلق رخ میدهد
زمانی که (
) باشد ،همﮕرایی از نوع
و زمانی که (
نسبی خواهد بود.
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سپس بهمنظور برآورد آزمون  ،log tنسبتی به نام
واریانس مقطعی H1/H2 42تعریف میشود که طبق آن
داریم:
رابطه )9
)

(∑

سپس فیلیپس و سول ،رگرسیون  OLSزیر را برای
آزمون فرضیه صفر ارائه کردند:
رابطه )00
)) ( (
) (

زیرگروه های همﮕرا با توﺟه به برخی مقدارهای قطعی
پیشنهاد میکنند .این الﮕوریتم شامل چهار مرحله
است که بهطور خالصه در زیر توضیح دادهشده است:
گام اول :مرتب کردن مقاطع برحسب آخرین مشاهده:
زمانی که ∞  Tباشد ،معموالً همﮕرایی در باشﮕاه-
ها در مشاهدات پایانی نمایان میشود .پس واحد پانل
 ،به ترتیب
باید بر اساس آخرین مشاهده
نزولی رتبهبندی شود.
گام دوم :تشکیل گروه هسته *: k

آنها پیشنهاد میکنند که رگرسیون از نقطهای
] [] [
با
مانند  tشروع شود که
) .پارامتر اصلی آزمون همﮕرایی
تعداد  rمثبت (
یعنی  ،bبه  αوابسته است .بر این اساس فیلیپس و
سول نشان دادند که ارزش کامل  log tبرابر است با:

̂ ́ ̂ که در آن ̂ برآورد ضریب  αتحت فرضیه
است .فیلیپس و سول ( ،)7002بر پایه
صفر
تجربیات شبیهسازیشان  rرا  0/3تعیین کردند برای
زمانی که ( )T≤50و  r = 0/7برای زمانی که ()T≥100
است T ،نیز تعداد مشاهدات است .اگر در سطح %1
آماره  tضریب  bکه دارای توزیع نرمال است ،کمتر از
مقدار بحرانی  -0/21باشد ،فرضیه صفر مبنی بر
همﮕرایی رد میگردد.
در این روش رد فرضیه صفر برای کل پانل به
معنی عدم وﺟود همﮕرایی نیست و ممکن است که در
بین کشورها همﮕرایی خوشهای یا گروهی 41وﺟود
داشته باشد .فیلیپس و سول یک الﮕوریتم خوشهای
برای تعیین همﮕرایی باشﮕاهی ارائه کردند که در
بخش بعدی بهتفصیل توضیح دادهشده است.
 -2-3الگوووری خ شوشووهای تعیوویه همگرایووی
باشگاهی
بر اساس آزمون  ،log tفیلیپس و سول (،)7002
یک الﮕوریتم ساده را برای مرتب کردن پانل به

با انتخاب نخستین واحدهای )2 ≥ K >N( K
رگرسیون  log tبرازش میشود و آزمون همﮕرایی آماره
) ̂ (kبرای هر  kمحاسبه میشود .اگر ̂ برای مقادیر
 kبزرگتر از  -0/21باشد ،واحدهای دیﮕر یکبهیک
افزوده میشود به همین ترتیب ،مقدار ̂ محاسبه می-
شود .این روند تا زمانی که مقدار ̂ بزرگتر از مقدار
( -0/21سطح معنیداری  1درصد) میگردد ،ادامه
مییابد .پس از به دست آوردن مقادیر کوچکتر از
 -0/21برای ̂ این نتیجه حاصل میشود که هسته
*
گروه با  k = k-1عضو تشکیلشده است .اگر ̂
بزرگتر از  -0/21برای دو واحد اول برقرار نباشد،
واحد اول را ﺟدا کرده و رگرسیون  ،log tبرای واحد
دوم و سوم برازش میشود .این روند تا به دست آوردن
دومین عضو گروه و  ̂ -0/21ادامه مییابد .پس
از یافتن عضو دوم گروه ،سایر بورسها بهصورت یکبه-
یک به دو عضو اول اضافه میشود ،تا زمانی که t
بهدستآمده از  -0/21کمتر باشد؛ در این حالت
افزودن بورسها متوقفشده و از بین  tهای
بهدستآمده که همﮕی بزرگتر از  -0/21هستند؛
ماکزیمم آنها بهعنوان گروه هسته انتخاب میشود.
اگر شرایط یکسان برای هر ﺟفت پسازآن از واحد
وﺟود نداشته باشد ،به این معنی است که هیچ خوشه
همﮕرایی در پانل وﺟود ندارد.
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گام سوم :غربال کاردن دادههاا بارای اعضاای ﺟدیاد
باشﮕاه:
پس از تشکیل شدن گروه هسته ،آزمون برای
واحدهای بعدی انجام میشود .بهاینترتیب که
واحدهای باقیمانده بهطور ﺟداگانه به گروه هسته
اضافهشده و رگرسیون  log tاﺟرا میشود .این کار برای
تمام واحدهای خارج از گروه هسته ادامه مییابد .اگر
آزمون آماری مربوط به ̂ بیش از مقدار بحرانی
انتخابشده ) (Cباشد ،واحد در زیرگروه فعلی گنجانده
میشود .سپس ،آزمون  log tبرای تمام گروه ادامه
مییابد .اگر  ، ̂ -0/21به این معنی است که گروه
همﮕراست و تشکیل گروه اتمام مییابد .از سوی دیﮕر،
سایر واحدهای ﺟداشده ،گروه ﺟدیدی را تشکیل می-
دهند و روند فوق برای آنها نیز تکرار شده و بر اساس
آن در مورد همﮕرایی آنها نتیجهگیری میشود .اگر
هیچ مقداری غیر از گروه اصلی دارای مقدار -0/21
̂ نباشد ،مجموعه همﮕرا فقط شامل گروه هسته
است.
گام چهارم :قانون توقف و بازگشتی:
پس از تشکیل یک زیرگروه از واحدهای همﮕرا،
تمام واحدهای باقیمانده برای همﮕرایی بهصورت
مشترک آزمون میشود .بهعبارتدیﮕر ،گروه دوم از
تمام واحدهای خارج از گروه اول تشکیل میشود.
درصورتیکه فرض صفر رد نشود ( ،) ̂ -0/21یک
زیرگروه همﮕرایی اضافی در پنل وﺟود دارد .در صورت
رد شدن فرض صفر ( ،) ̂ -0/21مراحل  7 ،0و 3
برای واحدهای باقیمانده تکرار میشود .اگر هیچ
زیرگروه دیﮕری مشاهده نشد ،میتوان نتیجه گرفت که
واحدهای باقیمانده واگرا هستند.
 -3-3دادههای مدل
ﺟامعه آماری موردنظر  00بورس منتخب از گروه
کشورهای خاورمیانه میباشد که عبارتاند از :بازارهای
سهام ترکیه ،ایران ،قطر ،مصر ،عربستان ،عمان ،کویت،
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امارات ،اردن ،لبنان و بحرین .اطالعات مربوط به
شاخص قیمت توسط بازارهای بورس موردبررسی
استخراج میگردد .دوره زمانی موردنظر ،ژانویه 7002
تا فوریه  7002بوده و دادهها بهصورت ماهانه می-
باشند .با تقسیم شاخص قیمت بازار سهام بر شاخص
قیمت مصرف کننده هر کشور ،اثر تورم بر روی شاخص
در نظر گرفتهشده است .ازآنجاکه همﮕرایی یک مفهوم
بلندمدت است ،بنا به توصیه فیلیپس و سول (،)7002
برای استخراج مؤلفه روند از مجموعه از فیلتر هدریک-
پرسکات 49استفاده میشود و سپس روند کلی دادهها
ﺟهت انجام امکان همﮕرایی میان شاخص قیمت بازار-
های سهام مختلف مورداستفاده قرارگرفته است.
همچنین تعداد مشاهدات  077مورد است ،بنابراین بر
پایه تجربیات فیلیپس و سول r = 0/7 ،در نظر
گرفتهشده است.
 -4ن ایج مربوط به تخمیه
همﮕرایی ،عموماٌ یک مفهوم بلندمدت میباشد
بدین معنی که عمدتاٌ در بلندمدت معنا و مفهوم پیدا
میکند .بدیهی است ،نتایج قابلاعتماد تنها زمانی می-
تواند به دست آید که سریهای زمانی موﺟود بهاندازه
کافی بهمنظور انجام استنباط آماری طوالنیمدت
باشند؛ که البته گاهی واریانس مقطعی بهخوبی در این
زمینه کمک میکند .طبق گفته فیلیپس و سول
( ،)7002واریانس مقطعی فاصله پانل از حد مشترک
را اندازهگیری میکند .پس از محاسبه پارامتر انتقال
نسبی برای بورسها ،در مرحله اول با استفاده از فرمول
مربوطه نسبت واریانس مقطعی برای تخمین کلی
همﮕرایی محاسبه میشود .سپس معادله رگرسیون log
 tبرای تخمین کلی همﮕرایی برازش میشود که نتایج
آن در ﺟدول زیر آورده شده است.
جدول  -1ن یجه تخمیه همگرایی كلی بازارهای سهام
شاورمیانه
S.E

t statistic

coefficient

0/0279

-07/3321

- 0/2219

منبع :محاسبات آماری پژوهش
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ﺟدول ( )0نتایج مربوط به تخمین همﮕرایی کلی
شاخص قیمت بازارهای سهام موردمطالعه در گروه
خاورمیانه را نشان میدهد .همانطور که مشاهده می-
شود ضریب  ،bکوچکتر از صفر ( )b<0است و فرضیه
صفر همﮕرایی در کل نمونه در سطح  1درصد رد می-
شود و همچنین  ̂ > -0/21میباشد؛ که بیانﮕر عدم
همﮕرایی شاخص قیمت بازارهای سهام موردمطالعه
میباشد.
با توﺟه به عدم همﮕرایی بازارهای سهام
موردپژوهش در خاورمیانه ،امکان وﺟود همﮕرایی
باشﮕاهی بین بازارهای سهام مختلف ،با استفاده از
روش فیلیپس و سول ( ،)7002طی مراحل چهارگانه
موردبررسی قرار میگیرد.
ﺟدول ( ،)7نتاایج آزماون خوشاهبنادی بازارهاای
سهام خاورمیانه را نشان میدهد .ابتدا بازارهاای ساهام
بر اساس آخرین مشاهده بهصورت نزولای مرتاب مای-
شود .بر این اساس بازار سهام ترکیه بهعنوان بازار پایاه
انتخابشده و رگرسیون  ،log tبین بازار سهام ترکیاه و
ایران اﺟرا میشود .آماره  tباهدساتآماده بازرگ تار از
مقدار بحرانی  -0/21باوده و بیاانﮕر همﮕرایای ایان دو
بازار سهام میباشد .در ادامه سایر بازارهاای ساهام باه
ترتیب اضافهشده و آماره  tثبت میشاود .ایان کاار تاا
زمانی ادامه مییابد که مقدار آماره  tکوچک تر از مقدار
بحرانی  -0/21باشد .همان طور که مشاهده میشود باا
اضافه کردن بازار سهام مصر مقدار آمااره  tباه دسات
آماده کوچک تر از مقدار بحرانی اسات ،بناابراین اضاافه
کردن بازارهای ساهام متوقاف مایشاود .باا توﺟاه باه
ﺟدول ،مقدار  tحاصل از رگرسیون بین بازارهای سهام
ترکیه و ایران بیشترین مقدار را داراست ،بناابراین ایان
دو بازار سهام بهعنوان گاروه هساته اول انتخااب مای-
شوند .در ادامه به ترتیب تکبه تک تمام بازارهای سهام
به گروه هسته اول اضافه مایشاود و رگرسایون ،log t
اﺟرا میشود .در این مرحله مقدار آماره  tاگر بزرگتار
از صفر باشد ،آن بازار سهام در خوشه اول قرار میگیرد
و بدین ترتیب خوشه اول تشاکیل مایشاود .در اداماه
رگرسیون  log tبین بازارهای سهام باقیماناده بارآورد

میگردد .چنانچه مقدار آماره  tبزرگتر از  -0/21باشد،
بورسهای باقیمانده خوشه دوم را تشکیل مایدهناد،
در غیر این صورت مراحل تکرار میشود .نتایج مراحال
انجام گرفته به تفصیل در ﺟدول ( ،)7بیانشدهاند .نتایج
حاصل از الﮕوریتم خوشهبنادی باشاﮕاه بارای شااخص
بازارهای سهام خاورمیانه نشان میدهاد کاه در طاول
دوره موردبررسی سه باشﮕاه همﮕرا وﺟود دارد .باشاﮕاه
اول شامل  7بازار سهام (ایاران و ترکیاه) ،باشاﮕاه دوم
شامل  2بازار سهام (عربساتان ،مصار ،اماارات ،کویات،
عمان ،قطر) ،باشﮕاه سوم شامل  7بازار سهام (بحارین،
لبنان) میباشاد .همچناین باازار ساهام اردن در هایچ
خوشهای قرار نﮕرفته و بهتنهایی یک گروه غیار همﮕارا
را تشکیل میدهد.
 -1-4ن ایج آزمون همگرایی بویه شوشوههوای
بازارهای سهام شاورمیانه
الﮕوریتم خوشهای دارای انعطافپذیری
قابل توﺟهی است؛ که با استفاده از آن ،خوشههای
ممکن در تمام پانل را میتوان شناسایی کرد؛ اما
ازآنجاکه فیلیپس و سول ( ،)7002توصیههای بسیار
محافظهکارانهای از مقدار بحرانی C 10داشتهاند،
بهطوریکه بهمنظور کاهش خطر قرار گرفتن اشتباهی
یک عضو کاذب در یک گروه همﮕرایی ،آن را برابر صفر
( ،)C=0قرار دادهاند؛ ازاینرو روش خوشهبندی نیز
محافظهکارانه میشود .به همین دلیل ،فیلیپس و سول
( )7009پیشنهاد آزمون همﮕرایی بین خوشههای
همﮕرایی را ارائه کردند .در آزمون پیشنهادی اگر فرض
صفر رد نشود ،خوشههای مربوطه را میتوان در یک
خوشه بزرگتر ادغام کرد.
نتایج تخمینهای مربوط به آزمون همﮕرایی بین
خوشههای شناساییشده در بین بازارهای سهام
کشورهای مختلف خاورمیانه ،در ﺟدول ( ،)3نشان
دادهشده است .ﺟهت آزمون باشﮕاههای مجاور در نظر
گرفتهشده و تخمینها انجام میگیرد .همانطور که در
ﺟدول مشاهده میشود ،بین خوشههای اول و دوم
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ضریب رگرسیونها در همه موارد کمتر از  7/0است
که حاکی از وﺟود همﮕرایی نسبی در هر یک از
خوشهها میباشد.

شواهدی مبنی بر امکان ادغام خوشهها وﺟود دارد.
بنابراین تعداد خوشهها به دو خوشه کاهش مییابد.
بنابراین خوشهبندی نهایی بهصورت ﺟدول زیر
خواهد بود .با توﺟه به مقادیر موﺟود در ﺟدول ،مقادیر

جدول  -2ن ایج الگوری خ شوشهای شاشص قیمت بازارهای سهام شاورمیانه
شوشه سوم
گام
سوم

گام
دوم

شوشه دوم
گام
پنجخ

گام
اول

گام
سوم

گام
چهارم

2/11
1/31
4/61

-11/43

Base

Core

Base

Core

-0/02

-2/70

Base

-0/92

-3/10

Core

Base

Core
Core

گام
دوم

Base

0/02
2/40
0/72
-42/47

-0/72
-10/10
- 4/00

شوشه اول
گام
اول

گام
اول

گام
دوم

كشور ردیف

0
 Base Coreترکیه
7
 04/11 Coreایران
3
 -0/41 -0/41 Baseقطر
4
 -9/91 -73/22 -10/21مصر
عربستان 1
-04/72
2
عمان
-1/49
2
کویت
-00/29
امارات 1
-0/33
9
اردن
-07/01
لبنان 00
-24/11
بحرین 00
-00/74

اعداد بولد شده نشاندهنده قرار گرفتن بازار سهام مربوطه در خوشه موردنظر است.
منبع :محاسبات آماری پژوهش

جدول  -3ن ایج آزمون همگرایی بیه شوشههای بازارهای سهام شاورمیانه
S.E

̂

0/1113

-0/4179

Club 1+2

0/0226

-0/2934

Club 2+3

0/0651

-0/2292

Club 3+ group 4

منبع :محاسبات آماری پژوهش

جدول  -4شوشهبندی نهایی بازارهای سهام شاورمیانه
شوشه

كشور

̂

S.E

خوشه اول ()1

ایران ،ترکیه ،عربستان ،مصر ،امارات ،کویت ،عمان ،قطر.

-0/4179

0/0003

خوشه دوم ()7

بحرین ،لبنان

-0/121

0/1122

گروه غیر همﮕرا ()0

اردن

-

-

منبع :محاسبات آماری پژوهش
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بررسي همگرایي شاخص قيمت بورس در بازارهای سهام خاورميانه با استفاده از تحليل خوشهای

نتایج ﺟدول نشان میدهد که بازارهای سهام
خاورمیانه ،نسبت به شوکهای اقتصادی عکسالعمل
متفاوتی نشان میدهند .به نظر میرسد ارتباطات
گسترده بین دو کشور ایران و ترکیه موﺟب همﮕرایی
بازار سهام این دو کشور شده است که این مساله در
دوره مورد پژوهش که دوره تحریم را نیز در برمی-
گیرد ،افزایش یافته است .کشورهای عربستان سعودی،
مصر ،کویت ،امارات ،قطر و عمان رابطه سیاسی و
دوستانه عمیقی دارند و از تهدیدات خارﺟی و رقابت
حزبی به دور هستند که در یک خوشه ﺟای گرفتهاند.
کشورهای بحرین و لبنان نیز به دلیل بحرانهای
سیاسی و داخلی مشابه در خوشه دوم قرار گرفتند.
کشور اردن نیز در طی دوره پژوهش درگیر ناامنیهای
اخیر گروه های تروریستی فعال در کشورهای همسایه
مانند سوریه و عراق بوده است که این عوامل بر
اطمینان سرمایهگذاران و درنتیجه بورس این کشور
تأثیرگذار است .بهطور واضح ،دالیل همﮕرایی بورس
کشورها محدود به این دالیل نمیشود و ممکن است
دالیل دیﮕری داشته باشد و شناخت دالیل مربوطه
میتواند در تحقیقات آتی موردبررسی قرار گیرند.
 -6ن یجهگیری و بحث
در این پژوهش همﮕرایی  00بازار سهام در گروه
کشورهای منطقه خاورمیانه طی دوره ژانویه  7002تا
فوریه  7002موردبررسی قرار گرفت .در این پژوهش از
مکانیسم ﺟدیدی برای مدلسازی و تجزیهوتحلیل
اقتصادی یعنی تحلیل خوشهای ارائهشده توسط
فیلیپس و سول ( ،)7002استفادهشده است .نتایج
بیانﮕر عدم همﮕرایی کلی بازارهای سهام موردبررسی
میباشد .نتایج حاصل از الﮕوریتم خوشهای ﺟهت
تعیین همﮕرایی باشﮕاهی برای شاخص بازارهای سهام
نشان میدهد که در طول دوره موردبررسی دو خوشه
همﮕرا وﺟود دارد و بازار سهام اردن در هیچ خوشهای
قرار نﮕرفته و بهتنهایی یک گروه غیر همﮕرا را تشکیل
میدهد .مطالعات مشابهی که توسط نیتوی و پوچا
( )7002ﺟهت بررسی همﮕرایی بازارهای مالی مرکز و

شرق اروپا انجام گرفت بیانﮕر عدم همﮕرایی بازارهای
مالی مذکور میباشد .آپرگیس و همکاران ( )7004نیز
همﮕرایی بازارهای سهام گروهی متشکل از  47کشور
توسعهیافته را مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان
میدهد که بازارهای سهام  33کشور در یک خوشه
همﮕرا ﺟای میگیرند .همچنین کاپورال و همکاران
( ،)7009همﮕرایی بازده سهام در کشورهای اتحادیه
اروپا و ایاالت متحده را مورد آزمون قرار دادند که
نتایج حاکی از همﮕرایی در وسط دوره نمونه و واگرایی
پس از آن میباشد .مطالعه مشابهی در زمینه بررسی
همﮕرایی شاخص قیمت بورس در کشورهای منطقه
خاورمیانه صورت نﮕرفته است.
این نتایج برای سیاستگذاران و سرمایهگذاران
بهویژه مدیران پرتفلیو بسیار مهم است .واگرایی
بازارهای مالی میتواند نشانهای از منطقه مالی غیر
همﮕن باشد .سرمایهگذاران میتوانند از واگرایی
بازارهای سهام ،از طریق مزایای تنوع پرتفلیو منتفع
شوند ،بهویژه در کشورهایی که از میانﮕین پانل انحراف
قابل توﺟهی دارند .بنابراین ،واگرایی بازارهای سهام
موﺟب انتقال سرمایه و آربیتراژ میشود .همﮕرایی
شاخص بازارهای سهام ،اهمیت اثرات سرریز بین
بازارهای سرمایه را افزایش میدهد .در طول دورههایی
که همﮕرایی مالی رخ میدهد ،شوکهایی که توسط
یک کشور یا صنعت خاص ایجاد میشوند ،بهسرعت به
صنایع یا کشورهای دیﮕر گسترش مییابد .همﮕرایی
مالی یک فرایند تدریجی است و نیاز به زمان دارد .در
این صورت سیاستگذاران باید اقدامات الزم ﺟهت
دستیابی به سطح باالیی از همﮕرایی مالی را اتخاذ
کنند .ازﺟمله این اقدامات میتوان به افزایش شفافیت
مالی ،بهبود اداره شرکتها ،تقویت چارچوب قانونی و
همچنین افزایش همکاری بین مقامات مالی اشاره کرد.
فهرست منابع
 آشتیانی عراقی ،مجتبی؛ زنجیردار ،مجید؛ سرلک،
احمد .)0390( .بررسی ارتباط بین متغیرهای
کالن اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه
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