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چكیده
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی اثر شوک قیمتی نفت بر بازدهی سهام ایران ،با استفاده از مدل خود رگرسیون
برداری بیزین و دادههای سری زمانی فصلی طی دوره زمانی 0831-0831است .با استفاده از مدل مذکور و با
توجه به ضرایب متغیرهای نرخ رشد قیمت نفت  ،نرخ موثر ارز واقعی و تولید ناخالص داخلی میتوان دریافت که
اثر متغیرهای مذکور بر روی شاخص بازار سهام بسیار بیشتر از متغیر نرخ تسهیالت اعطایی است .با مقایسه
نمودارهای کنش و واکنش می توان گفت که شوک بازار نفت به طور معنی داری نوسانهای شاخص قیمت سهام را
توضیح میدهد و با گذر زمان شوکهای وارده به شاخص سهام میرا میگردد و اثرات آن کاهش مییابد .در واقع
هر چه دوره را کوتاه تر در نظر بگیریم ،تاثیر شوک قیمتی نفت بر قیمت سهام بیشتر میشود.
واژههای كلیدی :بازده سهام ،خود رگرسیون برداری ،شوک ،معادله دستگاه بیزین ور ،نرخ ارز موثر واقعی.

 -0مدیر گروه مدیریت مالی دانشگاه ارشاد دماوند (نویسنده مسئول) v.n.qomi@gmail.com

 -2کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه ارشاد دماوند
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ولي نادی قمي و نسترن فرنيان

 -1مقدمه
بازار نفت ،همیشه به عنوان بازاری استراتژیک و
مهم که تاثیری چشمگیر بر اقتصادکالن و بازارهای
مالی کشورهای جهان داشته ،مطرح بوده است .نفت
به مثابه مایع حیات برای اقتصادهای پیشرفته است
(سادروسکی و باشر .)2112،بیشتر مطالعات انجام
شده ،آثار شوکهای قیمت نفت را بر اقتصاد کشورهای
صنعتی که اغلب وارد کننده نفت هستند ،بررسی
کردهاند .اما تعداد کمی از مطالعات ،آثار اقتصادی
شوک های قیمت نفت را بر کشورهای در حال توسعه
صادر کننده نفت مورد توجه قرار دادهاند .در کشورهای
ت وسعه یافته ،نفت به عنوان یکی از عوامل تولید بوده و
افزایش قیمت آن آثار تورمی و رکودی دربردارد .در
حالی که در کشورهای صادر کننده نفت که در پی
صنعتی شدن هستند ،بیثباتی قیمت نفت دارای
اهمیت بیشتری است .چرا که از یک سو در مسیر
صنعتی شدن نیاز آنها به نفت وانرژی افزایش مییابد و
از سوی دیگر برای کشورهای صادر کننده نفت ،درآمد
نفتی ،منبع اصلی درآمد است (میرهاشمی دهنوی،
 .)0831در مطالعات اخیر مسالهی مورد توجه ،ارتباط
بازارهای نفت و سهام میباشد .اینکه تالطمهای بازار
نفت چه اثراتی بر بازارسرمایه ،که به عنوان نمایی از
اقتصاد هرکشور دارد.
اتکای بیش از حد اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی
این سوال را مطرح میسازد که شوکهای قیمت نفت
چه تاثیری بر روند متغیرهای اقتصادی کشور و علی-
الخصوص بر شاخص قیمت سهام در بورس می-
گذارد(شهبازی و همکاران .)0832 ،اگرچه تغییر در
قیمت نفت خام اصل مهمی برای نوسان در قیمت
سهام در نظر گرفته میشود اما در بین اقتصاددانان
توافق عمومی مبنی بر چگونگی رابطه بین شاخص
قیمت سهام و قیمت نفت خام وجود ندارد.
از آنجا که ارزش سهام برابر با مجموع تنزیل
یافتهی جریانهای نقدی آینده است و این جریانهای
نقدی تحت تاثیر حوادث و رخدادهای اقتصادکالن
هستند و به طبع می توانند تحت تاثیر شوک نفتی نیز
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قرار بگیرند ،به نظر میرسد که میتوان انعکاس شوک-
های نفتی را در قیمت سهام مشاهده کرد(جرنلند،
 .)2113در این مطالعه ،با الهامگیری از کنگ و
همکاران )2102( 7با بسط مدل خود رگرسیون برداری
بیزین ،رابطه بین بازدهی سهام بورس اوراق بهادار
تهران و شوکهای نفت مورد بررسی قرار میگیرد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
با گسترش و توسعه بازارهای مالی جهانی بحث
ارتباط میان بازارهای مالی ،رابطه پویای میان بازدهیها
در این بازارها و مکانیزمهای انتقال نوسان ها بین این
بازارها هر روز بیش از پیش موردتوجه اقتصاد دانان قرار
گرفته است .از آنجا که یکی از مهمترین وظایف
مدیران مالی ،سیاستگذاران و سرمایهگذاران ،مدیریت
ریسک و بحرانی است که پرتفوی آنها با آن مواجه
است ،این افراد باید تالش کنند که ریسک را به حداقل
رسانند .یکی از انواع ریسکهایی که در بازارهای مالی
مطرح است ریسک سرایت نوسانها و تالطمها از یک
بازار به بازار دیگر است .ریسک سرایت نوسانها از بازار
پول به بازار سهام یا ریسک انتقال نوسانها از بازار نفت
به بازار سهام نمونهای از اینگونه ریسکها است .این
موضوع در مطالعات پیشین بهطور گسترده برای
بازارهای بین المللی دارایی مورد بررسی قرار گرفته
است(احمدوند ،زهرا.)0830،
در کشورهای درحال توسعه ،ضربههای واردشده بر
اقتصاد به دلیل ضربههای بازار سهام ،درمقایسه با
کشورهای توسعهیافته عمق بیشتری دارد .زیرا نگرانی
از افت ارزش سرمایه با نگرانیهای ناشی از
بیثباتیهای مشهود در اقتصاد همراه میشود(پیرائی و
شهسوار .)0833،بررسی اثر شوکهای بازار نفت بر
روی اقتصاد ایران ،به عنوان دومین تولیدکننده درمیان
کشورهای صادرکنندهی نفت خام  ،به دلیل حجم
وسیعی از درآمد صادرات و بودجهی سالیانهی دولت از
صادرات نفت می تواند اثر زیادی بر روی کل
ساختاراقتصادی ایران داشته باشد.
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عالوه بر شوکهای مرتبط با قیمت نفت،
متغیرهای کالن اقتصادی از قبیل تولید ناخالص
داخلی ،نرخ ارز و نرخ بهره بر روی بازار سهام اثر دارد
که در این تحقیق به اثر این عوامل نیز توجه شده
است.
 قیمت نفت خام
بر اساس مبانی تئوریک ،ارزش واقعی داراییهای
مالی برابر با مجموع تنزیل یافتهی جریانهای نقدی
آینده است و از آن جا که این جریانات نقدی تحت
تاثیر حوادث و رخدادهای اقتصادکالن است ،میتواند
تحت تاثیر تکانههای نفتی نیز قرار بگیرد .به این
صورت که در مواقع افزایش قیمت نفت ،ارز حاصل از
درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی واریز میشود .در
صورت عدم تقاضای کافی برای ارز در قیمت مورد
هدف  ،بانک مرکزی مجبور به خرید ارز شده و آنرا
تبدیل به منابع ریال برای بودجه مینماید .این
سیاست باعث افزایش خالص دارایی خارجی بانک
مرکزی و افزایش پایه پولی کشور میشود .درصورت
کاهش قیمت نفت نیز ،چون دولت از هزینههای خود
نمی کاهد کسری بودجه ایجادشده و دولت ناچار
بخشی از آن را از بانک مرکزی استقراض میکند.
بنابراین خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش
یافته و این به نوبه خود باعث تقویت پایه پولی
میشود .بنابراین هم در حالت افزایش قیمت نفت و
هم در شرایط کاهش آن ،سیاست مالی دولت ممکن
است باعث افزایش حجم پول شود.
در هنگام افزایش حجم نقدینگی به دالیل کااهش
قدرت خرید پول به طاور باالقوه ایان انگیازه در میاان
ساارمایهگااذاران مااالی ایجاااد ماایشااود کااه در ساابد
دارایی های خود بازنگری نموده تا ارزش دارایی خاود را
حفظ کنند .بازارهای دارایی از جمله بازار سهام ،بازاری
اساات کااه بااه ساارعت توانااایی تباادیل پااول نقااد
سارمایهگاذاران ماالی را باه اوراق بهاادار دارد و بادین
ترتیااب از حساساایت و تاثیرپااذیری باااالیی برخااوردار
است .درحقیقت ،کاهش در قیمت نفت موجب میشود

که طرح های سرمایه گذاری بنگااه هاا دساتخوش عادم
اطمینااان گااردد و از آنجااا کااه سااودآوری شاارکتهااا
تحت تاثیر درآمد نفتای قارار مایگیارد ،قیمات ساهام
می تواند کاهش یابد .از طرف دیگر ،اگر قیمات نفات و
درنتیجه درآمد کشور افزایش یابد ،موجب شکل گیری
انتظارات خوش بیناناه درماورد ایجااد روناق و افازایش
فعالیت ها باعث رشد شاخص قیمات ساهام مایگاردد.
بنااابراین دور از ذهاان نیساات کااه تکانااهی نفتاای بااه
واسطه ی انتقال سرمایه های اشخاص تاثیرات معناداری
را بر این بازار داشته باشاد (کشااورز حاداد و معناوی،
.)0831
 تولید ناخالص داخلی
ارتباط بین تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت
سهام را می توان از  2بعد مورد بررسی قرار داد .بر
اساس دستهبندی "مؤسسه تحقیقات اقتصادی
آمریکا" 0نماگرهای کالن اقتصادی به سه گروه تقسیم
میشوند .گروه اول شامل نماگرهای پیشرو می باشند.
این نماگرها اولین شاخصهایی هستند که به روز،
تغییرات اقتصادی را نشان میدهند .در واقع با مشاهده
وقوع تغییرات در نماگرهای پیشرو ،منتظر بروز
تغییرات در مجموعه فعالیتهای اقتصادی مانند عرضه
پول و شاخص قیمت مواد خام صنعتی خواهیم بود.
گروه دوم نماگرهای همزمان هستند .این نماگرها
شاخصهایی هستند که پس از بروز تغییرات در
نماگرهای پیشرو ،شروع به تغییر میکنند .نرخ
بیکاری ،شاخص تولیدات صنعتی ،شاخص قیمت خرده
فروشی و عمده فروشی ،تولید ناخالص ملی به قیمت
جاری و ثابت از این دستهاند .گروه سوم در برگیرنده
نماگرهای تأخیری میباشند .این گروه شامل
شاخصهایی هستند که بروز تغییرات در آنها پس از
بروز تغییرات در سایر بخشهای اقتصادی به وقوع می
پیوندند که به عنوان نمونه میتوان از سرمایهگذاری در
ماشینآالت و تجهیزات و نیز نرخهای سود بانکی نام
برد .با این تقسیمبندی میتوان شاخص تولید ناخالص
داخلی را به عنوان شاخصی از رشد یا رکود اقتصادی
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در نظر گرفت .لذا تغییرات در تولید ناخالص داخلی
می تواند منجر به تغییر در میزان ارزش بنگاهها گردد
که در نت یجه ،بازدهی سهام بنگاه و در پی آن شاخص
قیمت سهام تغییر خواهد کرد.
 نرخ ارز
بسیاری از بنگاههای اقتصادی در کشورهای توسعه
نیافته برای تامین مواد اولیه ،خرید ماشینآالت و
انتقال تکنولوژی ،نیازمند واردات از کشورهای صنعتی
هستند و درنتیجه تقاضاکنندگان ارز خارجی میباشند.
بر این اساس ،تغییرات نرخ ارز موجب تحت تاثیر
قرارگرفتن برنامههای تولیدی شرکتها میشود.
بدینترتیب که افزایش نرخ ارز میتواند موجب افزایش
حجم سرمایه در گردش بنگاهها گردد .زیرا بنگاههای
تولیدی به منابع مالی بیشتری نیاز دارند تا بتوانند
همان مقدار منابع قبلی را از خارج خریداری نمایند.
بنابراین یا باید فعالیت خود را کاهش دهند یا اقدام به
تامین مالی از واسطههای مالی نمایند .در این صورت،
عالوه بر افزایش قیمت مواد اولیه ،مواد واسطهای و یا
خدمات موردنیاز وارداتی بنگاهها از خارج ،هزینه
تسهیالت اعطایی و یا بهرههای بانکی نیز برای آنها
افزایش یافته و درنتیجه سودشان کاهش مییابد .این
امر نیز میتواند موجب کاهش قیمت سهام بنگاهها
گردد .از طرف دیگر ،تغییر در نرخ ارز میتواند موجب
تغییر در موقعیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی گردد.
بدین صورت که با افزایش نرخ ارز ،قیمت کاالهای
خارجی برحسب پول ملی افزایش و تقاضا برای
کاالهای خارجی کاهش مییابد .افزون بر این ،کاالهای
داخلی در خارج به طور نسبی ارزانتر میشود.
درنتیجه حجم واردات کاهش و در عوض صادرات
افزایش مییابد .در چنین سناریویی در اثر تقویت
موقعیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی ،سود آنها
افزایش و به تبع آن شاخص قیمت سهام افزایش
مییابد .با توجه به این مباحث مالحظه میگردد که
تاثیر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام میتواند
مثبت یا منفی باشد.
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 نرخ بهره (نرخ تسهیالت اعطایی)
در نظامهای بانکداری متداول استفاده از نرخ بهره
به عنوان یک ابزار سیاست پولی مؤثر مورد توجه است.
متغیر نرخ بهره به عنوان بهای اجاره پول در بازار مالی
یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است .نرخ بهره بانکی
به عنوان هزینه سرمایه از دیدگاه سرمایهگذار و هزینه
فرصت پول از دیدگاه سپردهگذار محسوب میشود و از
این رو نیروهای موجود در بازار سرمایه نرخ تعادلی بهره
را تعیین مینمایند .در حالیکه در بسیاری از کشورها
برای تعیین نرخ بهره ،از نرخهای مبنا استفاده میشود،
در کشور ما از آنجا که نظام بانکی کشور مبتنی بر
عملیات بانکی بدون ربا است ،تعیین نرخهای سود با
مالحظهی بازدهی اقتصادی در بخش واقعی و نگاه
حمایتی از بخشهای اقتصادی انجام میپذیرد.
بهطوریکه در تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار
بانک از تسهیالت اعطایی توجه و تأکید بر متوسط
بازدهی و عملکرد بخش واقعی بوده و معموالً به
شاخص تورم و تحوالت شاخصهای اقتصاد کالن و
همچنین مالحظات سیاسی در حمایت از برخی از
بخشهای اقتصادی تأکید میگردد .در این روش نیز
برای تحقق عدالت ،باید نرخها به گونهای تنظیم گردند
که حداقل ،کاهش ارزش پول سپردهگذاران را جبران
نماید و در عین حال در یک جایگاه منطقی نسبت به
شاخصهای دیگر اقتصادی کشور قرار داشته باشند.
نرخ تسهیالت اعطایی به بخش خدمات و بازرگانی
میتواند نمایندهی نرخ بهره در ایران باشد چرا که با
درنظرگرفتن اصول بانکداری بدون ربا گویای نرخ
واقعی بهره اعطایی بانکها است .نرخ سود بانکی با
قیمت سهام در بورس اوراق بهادار رابطه معکوس دارد.
درواقع افزایش نرخ سود بانکی در بازار ،کاهش قیمت
سهم را به دنبال دارد و برعکس کاهش نرخ سود بانکی
موجب افزایش قیمت سهام میگردد .بنابراین مطالعه و
چشمانداز آتی نرخ بهره بازار برای تحلیلگران
سرمایهگذاری امری حیاتی و مهم بهحساب میآید
(احمدپور و همکاران.)0832 ،
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 -1-2پیشینهی پژوهش
پارک و راتی )2113( 2به بررسی نوسان قیمت
بازار نفت بر متغیرهای مهم مالی از جمله قیمت سهام
در ایاالت متحده و سیزده کشور توسعه یافته اروپایی
از سال 0332تا  2112با روش خود رگرسیون برداری
( )VARپرداختند .نتایج پژوهش آنها حاکی از آن
است که از لحاظ آماری رابطه معناداری میان نوسان
قیمت نفت و شاخص سهام در بازارهای مذکور وجود
دارد .این درحالیاست که نوع رابطه وابسته به
صادرکننده یا واردکننده بودن آن کشورهاست و این
رابطه با فاصله زمانی کوتاهمدت یک ماهه مشهود
است .مثال اثر تکانههای مثبت قیمتی نفت بر قیمت
سهام کشورهای واردکننده نفت منفی است در
حالی که این اثر بر قیمت سهام کشورهای صادرکننده
نفت نظیر نروژ مثبت است .نتایج حاصل از تجزیه
واریانس بازدهی واقعی سهام برای نروژ نشان میدهد
تکانه قیمت نفت  2درصد از تغییرات بازدهی واقعی
سهام را توجیه میکند.
8
هوانااگ ،آن ،هوانااگ ژاو ( )2101بااه شناسااایی
اثرات چند مقیاسی شوک های قیمتی نفت خام بر بازار
سهام چین در سطح چند صنعت از ابتدای سال 2112
تا پایان  2108به صورت ماهاناه و باا اساتفاده از روش
خااود رگرساایون بااارداری ( )varپرداختنااد .نتاااایج
نشان دهنده ی متفاوت بودن اثرات شاوک هاای قیمات
نفت خام برای بخش های مختلف در طاول زماان هاای
مختلف است .به طور دقیق تر ،شاخص های سهام صنایع
انرژی ،اطالعاات ،ماواد و بخاش ارتباطاات راه دور باه
شوک های قیمت نفت خام در کوتاه مدت پاسخ منفی و
در میااانماادت و بلندماادت پاسااخ مثباات ماایدهااد،
درحالی که بخش مالی در هر یک از سه افقهای زمانی
پاسخ مثبت داده بود .عالوه بر این ،شاوکهاای قیمات
نفات برناات تاااثیر قااویتاری باار روی سااهام شاااخص
بخش هاای دیگار از جملاه صانایع بهداشات ،مصاارف
اختیاری و صنایع همگانی در میانمادت ،بلنادمادت و
در کوتاهمدت دارد.

کنگ ،آراتی و یون ، )2102( 1به بررسی تاثیر
ساختاری شوکهای قیمت نفت بر بازده بازار سهام
ایاالت متحده امریکا با استفاده از دادههای ماهانه با
ایجاد یک نوآوری ،ترکیبی از مدل خود رگرسیون
برداری( )VARو پارامترهای متغیر زمانی ( )TVPاز
 0318تا  2102پرداختند و نشان دادند شوکهای
قیمت نفت حاوی اطالعات بسیاری برای پیش بینی
بازده سهام واقعی است و ضرایب و ماهیت این شوکها
در طول زمان تغییرکرده است .نتایج حاکی از آن بود
که سهم شوکهای فعالیت اقتصادی جهانی به بازده
سهام با شدت به  %22در سال  2113افزایش یافت و
تا سال  %01 2102باقی ماند .همچنین سهم
شوکهای نفتی بر بازده سهام از سال  0318تا 2102
بررسی شد که سهم شوک های عرضه نفت از  % 01در
سال  0318به  %2در سال  2102رسیده بود اما سهم
شوکهای تقاضای نفت از  %2در اواسط  0318به
 %02در سال  2111افزایش یافته است درنتیجه سهم
شوک تقاضای کل بسیار مهمتر از شوکهای عرضه در
توضیح تاثیرپذیری بازده سهام واقعی آمریکا بوده است.
زهرا احمدوند (شهریور )30به موضوع تاثیر
شوکهای قیمت نفت بر نرخهای بازدهی سهام با
استفاده از مدل گارچ و  ،VARبرای دوگروه متفاوت از
کشورهای صادرکننده نفت اعم از صادرکنندگان عضو
اوپک و صادرکنندگان خارج از اوپک پرداخت و بازده
سهام کشورهای کشورهای کانادا ،مکزیک ،روسیه،
نروژ ،عربستان ،ایران ،امارات ،کویت و نیجریه را مورد
مطالعه قرارداد .نتایج مبنی بر سرریز تالطم شوکهای
قیمتی نفت بر بازار سهام برای همه کشورها بود اگرچه
شدت سرریز در همه ی کشورها یکی نبوده است.
سرریز تالطم تغییرات قیمت نفت بر میانگین بازدهی
سهام تنها در کشورهای عربستان و نروژ شواهدی
مبنی بر این رابطه مشاهده شد .درمورد عربستان
مثبت و درمورد نروژ این رابطه منفی بوده است.
مهدی صادقی شاهدانی و حسین محسنی (پائیز
 ) 32تاثیر قیمت نفت بر بازده بازارسهام ،شواهدی از
کشورهای صادرکنندهی نفت خام ( ایران ،بحرین،
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عمان ،کویت ،قطر ،عربستان و امارات متحده عربی) را
با استفاده از دادههای ماهانه از سال  2111تا  2101از
روش خود رگرسیون برداری ( )VARو تحلیل آزمون
علیت گرنجر بررسی نمودند .نتایج کار آنها حاکی از
وجود تاثیر معنادار نوسان قیمت نفت بر بازارسهام
کشورمان میباشد .باتوجه به نتایج ،رابطه مثبت
معنادار قوی میان بازده شاخص قیمت نفت و نوسان
قیمت نفت با بازده بازار سهام وجود دارد .همچنین با
ایجاد پانل متوازن متشکل از شاخص بورس اوراق
بهادار کشورهای نامبرده شده و قیمت نفت اوپک به
شکل میانگین ماهانه و برحسب دالر ،و با انجام آزمون
علیت گرنجری رابطه مثبت تاثیر نوسانهای قیمت
نفت بر بازار سهام کشورهای صادرکننده نفت منطقه
مورد تایید قرار گرفت.
کیومرث شهبازی ،ابراهیم رضایی و یاور صالحی
(تابستان )32در راستای بررسی تاثیر مزبور بر مبنای
دادههای ماهیانه دوره زمانی ()0811 - 1389
متغیرهای عرضه نفت خام ،تقاضای جهانی برای
کاالهای صنعتی ،قیمت واقعی نفت خام و بازدهی
واقعی سهام در بورس اوراق بهادار تهران را با یک مدل
خودرگرسیون برداری ساختاری ) (SVARتخمین
زدند .در تحقیق ایشان نوسان قیمت واقعی نفت خام به
سه شوک ساختاری نسبت داده شد :شوک عرضه
جهانی نفت خام ،شوک تقاضای جهانی نفت خام ،شوک
تقاضای جهانی برای کاالهای صنعتی .نتایج حاکی از آن
بود که شوک عرضه نفت اثر معنیداری بر روی قیمت
نفت ندارد و تنها شوکهای تقاضای نفت و تقاضای کل
از عوامل مؤثر بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار
تهران محسوب میشوند.
 -3فرضیههای پژوهش
باتوجه به مبانی نظری مطرح شده فرضیههای پژوهش
بدین شکل بیان میشود.
فرضیه اول :شوکهای قیمتی نفت با بازدهی شاخص
سهام رابطه دارد.
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فرضیه دوم :شوکهای تولیدناخالص داخلی با بازدهی
شاخص سهام رابطه دارد.
فرضیه سوم :شوکهای نرخ ارز موثر واقعی با بازدهی
شاخص سهام رابطه دارد.
فرضیه چهارم :شوکهای نرخ تسهیالت اعطایی با
بازدهی شاخص سهام رابطه دارد.
 -3روششناسی پژوهش
جامعهی آماری پژوهش ،متشکل از آمارهای
بینالمللی (قیمت نفت اوپک) از بیستم مارس
سال 2110تا بیستم مارس  2102برگرفته از سایت
سازمان اوپک است و آمارهای داخلی اقتصادی مربوط
به تولیدناخالص داخلی ،نرخ ارز موثر واقعی ،نرخ
تسهیالت اعطایی به بخش خدمات و بازرگانی و
شاخص بورس اوراق بهادار تهران میباشد که از ابتدای
سال  0831تا پایان سال  0831را شامل میشود که
به صورت فصلی از سایت بانک مرکزی گرفته شده
است و درنهایت برای یکسان سازی جنس دادهها،
برای متغیرهای قیمت نفت اوپک ،تولید ناخالص
داخلی و بازده شاخص نرخ رشد گرفته شد .همچنین
درمورد نرخ تسهیالت اعطایی از آنجا که دادهها به
صورت ساالنه موجود بود با وزندهی متعارف (بهار،1.2
تابستان ،1.22پاییز 1.22و زمستان )1.8به صورت
فصلی تبدیل شد.
 -4تصریح مدل و الگوی پژوهش
با توجه به چارچوب نظری و پیشینهی پژوهش،
الگوی پژوهش از نوع رگرسیون چندمتغیره است .برای
تحلیل رفتار متغیرهای مالی و اقتصادی از مدلهای
سری زمانی استفاده میشود .از جملهی این مدلها،
مدل خودرگرسیو برداری ( )VARمیباشد که
کریسنفرسیمز( 2)0331معرفی نمود .هرمعادله در یک
الگوی  VARچیزی بیش از یک رگرسیون حداقل
مربعات معمولی ( )OLSاز یک متغیر نسبت به مقادیر
باوقفه خودش و دیگر متغیرهای در الگوی VAR
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نیست ،اما این ابزار به ظاهر ساده یک روش
سیستماتیک را ارائه نموده است تا پویایی ارزشمند
موجود در سریهای زمانی چندگانه را آشکارسازد.
در این روش تمامی متغیرها به صورت درونزا
درنظرگرفته میشود .بنابراین هر معادله ،مجموعه
همانندی از رگرسورها را دارد که به عنوان نوعی پیوند
بین مدلهای سری زمانی تک متغیره و مدلهای
معادالت همزمان میباشد به گونهای که به فرمول
بندی عمومی  VARبه شکل زیر منجر میشود.
(رابطهی )0

Yt = AtYt-1 + A2Yt-2 + ⋯+ ApYt-p + εt

در معادله فوق  Ytبردار ستونی (شامل متغیرهای
درونزای مدل) می باشد .تعداد وقفه ( ،)pمرتبه این
مدل را نشان میدهد .ماتریسهای  Aiشامل ضرایب
مدل میباشد که ماتریس های  k*kهستند .بردار ut
شامل جمالت اختالل بوده که دارای میانگین صفر
است .ماتریس کوواریانس جمالت اختالل که یک
ماتریس معین مثبت میباشد ،به صورت زیر تعریف
میشود:
E(uứ) = Σu

مطالعات موجود در خصوص رابطه بین قیمت نفت
و بازدهی واقعی سهام دارای دو محدودیت است .اول
اینکه بسیاری از مدلهای تجربی و تئوریک ارتباط
دهنده قیمت نفت و قیمت سهام مبتنی بر این فرض
است که قیمت نفت خام میتواند علیرغم ثابت ماندن
سایر متغیرهای موجود در مدل تغییر یابد .به عبارت
دیگر ،قیمت نفت نسبت به اقتصاد جهانی اکیدا برونزا
درنظر گرفته میشود .این فرض معتبر نیست ،چرا که
شوکهای اقتصادی شکل دهنده روند متغیرهای کالن
اقتصادی میباشد ( بنابراین بازدهی سهام ممکن است
روند قیمت نفت را نیز تشکیل دهند) ،لذا جداسازی
علت و معلول در مطالعه رابطه بین قیمت نفت و
بازدهی سهام مشکل است .ثانیاً ،حتی اگر بتوانیم علیت
معکوس را کنترل نماییم ،در مدلهای موجود فرض بر

این است که اثر یک افزایش برونزا در قیمت نفت
صرفنظر از نوع شوک افزایش دهنده قیمت نفت،
یکسان است .مطالعات اخیر به وسیله کیلیان( ) 2009
نشان داده است که اثر شوکهای عرضه و تقاضای نفت
بر روی متغیرهای کالن اقتصادی آمریکا از لحاظ کمی
و کیفی متفاوت میباشد و کامالً طبیعی است که اثر
این شوکها بر بازدهی سهام نیز متفاوت باشد.
تفاوت بین روش  SVARو  VARمعمولی در این
است که در مدلهای  SVARاختالالت ساختاری
متعامد و ناهمبسته هستند .مزیت عمده مدلهای
 SVARنسبت به مدلهای اولیه  VARاین است که
برخالف الگوی  VARغیرمقید که در آنها شناسایی
تکانه های ساختاری به طور ضمنی و سلیقهای صورت
میگیرد ،الگوهای خودرگرسیون برداری ساختاری
( )SVARبه طور صریح دارای یک منطق اقتصادی
مبتنی بر تئوریهای اقتصادی برای اعمال قیود و
محدودیتها است (کیلیان.)2100 ،
رابطه اصلی برقرار شده بین شوکهای فرم تعدیل
یافته و شوکهای فرم ساختاری در یک مدل بهصورت
رابط زیر است:
(رابطهی )2
Aεt = BUt

که در این رابطه ،بردارهای  Utو  ℰtبه ترتیب
بردارهای جمالت اخالل فرم خالصه شدهی (  )ℰtو
جمالت اخالل ساختاری (  )Utهستند که هم  Utو ℰt
بردارهایی با ابعاد ( )K×0هستند و  Aو B
ماتریسهایی با ابعاد ( )K×Kمیباشند .بر طبق
3
معادالت بالنچارد ،)1989(2جیانینی )0332(1و سیمز
( )0332همبستگی همزمان بین متغیرها به وسیله دو
ماتریس مربع وارون پذیر قابل بیان است.
اما در مقالههای پیشین تخمین رگرسیون عمدتا از
نمونهگیری ها به دست میآمد و در این میان،
قضاوتهای ذهنی هیچ نقشی نداشتند درحالیکه در
مدل بیزین یک پارامتر را بر اساس احتماالت ذهنی و
تجربی و نه صرفا بر اساس مشاهدات تجربی(نمونه)،
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برآورد میکنیم" .احتمال ذهنی" راجع به یک پارامتر
بیانگر باور و قضاوت ما درمورد آن پارامتر است.
بنابراین  Өیک پارامتر ثابت نیست که بر اساس
داده های نمونه آن را تخمین بزنیم ،بلکه  Өبرای ما
مانند یک متغیر تصادفی خواهد بود که دارای توزیع
معینی است که به آن "توزیع پیشین" میگوییم .این
توزیع پیشین براساس قضاوتهای ذهنی شکل
میگیرد .اگر این قضاوتهای ذهنی (توزیع پیشین) و
دادههای نمونه را با هم ترکیب نماییم "توزیع پسین"
بهدست میآید .لذا احتمال  Өکه توزیع پیشین است
باتوجه به اطالعات موجود در ( yکه تخمین زنندهی
 Өبر اساس دادههای نمونه می باشد) مورد تجدیدنظر
قرار میگیرد و توزیع جدیدی برای  Өبه دست میآید
که موسوم به توزیع پسین است(علی سوری.)0831،
از آنجا که مدلهای  VARشامل تعداد زیادی
پارامتر هستند لیترمن 3و سیمز( (1984به منظور خلق
و ایجاد انحرافهای استاندارد ،فرمولی را به صورت
تابعی از تعدادکمی پارامترهای اضافه و ماتریس وزنها
)  W (i , jارائه نمودند که این روش محقق را قادر
میسازد که یک واریانس پیشین انفرادی را برای تعداد
زیادی از ضرایب مدل با استفاده از تعداد اندکی از
پارامترها به عنوان پارامترهای بیش از حد 01داشته
باشد .همچنین این تصریح ،انحراف استاندارد پیشین

بر روی متغیر  jدر معادله  iدر وقفه  Rرا به صورت زیر
نشان میدهد:
(رابطهی ) 8
)σijR = λ1 W (i , j ) l-λ3 (σ^uj/σ^ui

که  σuiانحراف معیار استاندارد برآورد شده از یک
مدل اتو رگرسیو تک متغیره شامل متغیر  iاست لذا
) (σuj/σuiدرواقع یک عامل مقیاس دادن است که
تغییرات در اهمیت متغیرها در سراسر معادالت  i , jرا
تعدیل میکند.
متغیرهای الگو در نگارهی شمارهی ( )0تعریف شدهاند.

نگاره  -1تعریف متغیرهای الگو
متغیر

نماد

مستقل

متغیر مورد بررسی

Oil

نرخ رشد قیمت نفت

Tepix

نرخ رشد شاخص کل

Reer

نرخ ارز موثر واقعی

GDP

نرخ رشد تولیدناخالص داخلی

Interest

نرخ تسهیالت اعطایی

وابسته

 -5نتایج پژوهش
 -1-5آمارتوصیفی
نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در نگاره شماره
( )2نشان داده شده است.

نگاره  -2آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش
نام و تعداد متغیرها

شاخصهای پراكندگی

شاخصهای مركزی

انحراف

نماد انگلیسی

تعداد

میانگین

میانه

كمینه

بیشینه

Reer

60

98.45

90.3

64.44

282.22

39.3

Oil

60

2.49

3.40

-60.14

49.32

18.23

-0.54

Tepix

60

6.49

4.82

-24.70

40.92

13.72

0.59

GDP

60

6.40

3.96

-25.17

35.26

15.93

0.09

1.71

Interest

60

4.2

4

2.4

6.90

1.15

0.51

2.43

معیار

منبع :محاسبات محققان
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چولگی

كشیدگی

2.09

7.29
4.66
2.99
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نگاره  -4نتایج اثرات مدل آرچ

 -2-5آزمون ریشهیابی واحد
پیش از برآورد مدل پژوهش ،الزم است مانایی و
ایستایی متغیرهای مورد استفاده در تخمین ،مورد
آزمون قرار گیرد .در این آزمون فرضیه  H0مبنی بر
وجود ریشه واحد یا نامانایی و ناایستایی و فرضیهH1
مبنی بر مانایی و ایستایی متغیر میباشد.
نگاره  -3بررسی مانایی و ایستایی متغیرهای پژوهش
آزمون KPSS

نماد مقدار

مقدار
مقدار

متغیر آماره سطح نتیجه آماره
آزمون

5

آزمون

مقدار
احتمال

درصد

در
سطح نتیجه
5
درصد

 1.128ایستا 1/111

-7.42

Tepix

 1.128 1.132ایستا 1/111

-5.52

-2.91

Reer

 1.128 1.011ایستا 1/113

-3.61

-2.91

GDP

 1.128 1.283ایستا 1/111

-2.91 -12.85

مانا

 1.128 1.823 Interestایستا 1/110

-2.91

مانا

Oil

0.311

متغیر

مقدار احتمال آماره

Tepix

0.160

-1.40

اثرات معنادار ندارد

Oil

0.011

2.52

اثرات معنادار ندارد

Reer

0.737

0.33

اثرات معنادار ندارد

GDP

0.079

-1.75

اثرات معنیدار منفی دارد

Interest

0.005

2.76

اثرات معنیدار مثبت دارد

-4.32

-2.91

مانا
مانا
مانا
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براساس نتایج گزارش شده در جدول فوق ،فرضیه
صفر مبنی بر وجود ریشه واحد و نامانایی متغیرها ،در
سطح معنی داری  2درصد تأیید نمیشود و در دوره
مورد مطالعه ،همه متغیرها مانا هستند.

نتیجه

z

منبع :محاسبات محققان

آزمون PP

مقدار
در

نتایج معادله

ML- ARCH

همانطور که از نتایج جدول مشخص است
متغیرهای نرخ رشد شاخص سهام ،نرخ رشد قیمت
نفت و نرخ ارز موثر واقعی اثرات آرچ در آنها دیده
نمیشود اما دو متغیر نرخ رشد تولیدناخالص داخلی و
نرخ بهره اعطایی به بخش بازرگانی اثرات آرچ دیده
میشود که در مورد نرخ بهره این اثرات شدیدتر است
بدین معنا که از گذشتهی خود اثر میپذیرند.
اکنون ،معادله ی واریاانس را در قالاب یاک الگاوی
) GARCH (1,1تخمااین زده و معناااداری ضاارایب
GARCHرا برای هر یک از دو مدل بررسی میکنیم:
ht = y0 + y1ε2t-1 + y2ht-1

نتایج در جدول زیر نشان داده شده است.
نگاره  -5نتایج برآورد مدل گارچ()1،1

 -3-5پیش بینی نوسان ها باا اساتفاده از مادل
 ARCHو GARCH

برای تجزیة شوکهای نفت از روش تصریح مقیاس
که در مطالعة لی و همکاران معرفی شده است،
استفاده میکنیم.
از طریق آزمون تشخیص واریانس ناهمسانی
 ARCH-LM Testبه دنبال وجود و یا عدم وجود
تأثیرات  GARCHدر هر یک از این سری ها
میباشیم.

نتایج معادله میانگین شرطی
متغیر

نتیجه

ضرایب آماره  zمقدار احتمال

Oil

8.31 10.1

1.111

معنادار و مثبت

C

2.12 8.22

1.112

بیمعنی

نتایج معادله واریانس شرطی
0.759 9.33

1110.

بیمعنی

-2.50 -0.16 RESID (-1)2

1020.

بیمعنی

00.22 21.1

0.000

معنیدار و مثبت

C

)GARCH(-1

ضریب تعیین

0.09

دوربین
واتسون

1.52
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از نتایج جدول ( )2-1مشاهده میشود که ضریب
بهدستآمده برای ) GARCH (-1در مدل قیمت نفت
کامالً معنیدار است ،اما عدم معنیداربودن ضریب
 RESIDدر این مدل ،نشان دهندهی آن است که
فرایند معادله واریانس آن نمیتواند از نوع ( )0،0
GARCHباشد ،بلکه این فرایند را باید از نوع ( )1،0
 GARCHدانست .بنابراین ،الزم است تا تخمین باال را
یک بار دیگر ،منتهی اینبار ضمن یک فرایند (
 GARCH)1،0انجام دهیم.
نگاره  -5نتایج برآورد مدل گارچ()1،1
نتایج معادله واریانس شرطی
متغیر

ضرایب

آماره z

مقدار احتمال

نتیجه

C

6.79

0.911

0.293

بیمعنی

)GARCH(-1

21.0

60.25

0.000

معنیدار و مثبت

0.1

دوربین واتسون

1.65

ضریب تعیین

منبع :محاسبات محققان

بااا توجااه بااه معناایداری قاباال توجااه ضااریب (-0
) ،GARCHمایتااوان گفات کااه ناوع فراینااد معادلااة
واریانس در مدل قیمت نفت (  GARCH )1،0است.
 -4-5تصریح مدل بیزین ور ()BVAR
در تحلیل مدلهای  VARو استفاده از نتایج آن،
معموال از تجزیه واریانس و توابع واکنش آنی استفاده
میشود و توجه کمتری به معیارهایی مانند معنی
داربودن ضرایب با استفاده از آمارهی  tمی شود زیرا در
مدلهای  VARمتغیرهای توضیحی معموال همخطی
شدیدی دارند ،لذا آمارهی  tنمی تواند معیار مطمئنی
برای مناسب بودن یا نبودن متغیرها باشد(علی
سوری .)0831،بنابراین از طریق تحلیل توابع واکنش
آنی و تجزیة واریانس خطای پیش بینی نحوة اثرگذاری
شوکهای نفتی بر سایر متغیرهای حاضر در الگو
بررسی شد و در خصوص تقارن و یا عدم تقارن واکنش
های یادشده قضاوت گردید.

122

 -5-5تحلیل توابع واكنش آنی و تجزیة واریانس
خطای پیشبینی
توابع واکنش آنی امکان تحلیل رفتار متغیرهای
هدف را در مقابل شوکهایی که به سایر متغیرها وارد
میشود ،نشان میدهند .با استفاده از توابع واکنش آنی،
میتوان عکسالعمل متغیرهای نرخ رشد بازده سهام،
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ،نرخ ارز موثر واقعی و
نرخ تسهیالت اعطایی به بخش خدمات و بازرگانی را
نسبت به شوکهای قیمت نفت مالحظه نمود .همچنین
تجزیة واریانس خطای پیشبینی بیان میکند که
شوکهای وارده از طرف هر یک از متغیرها (در این جا
شوکهای وارده از طرف سریهای افزایشی و کاهشی
قیمت نفت) ،چند درصد از تغییرات در متغیر وابسته را
توضیح میدهند .بنابراین ،با استفاده از توابع واکنش
آنی و تجزیة واریانس خطای پیشبینی ،هم میتوان در
مورد جهت و شدت واکنش متغیرهای کالن به
شوکهای مثبت و منفی قیمت نفت اظهارنظر کرد و
هم میتوان تقارن و یا عدم تقارن این واکنشها را
آزمود.
در ادامه ،نمودار و جدولهای مربوط به توابع
واکنش آنی و تجزیة واریانس متغیرهای کالنالگو که
پس از برآورد مدل برای 21دوره ( 2سال) به دست
آمده است ،ارائه خواهد شد و نتایج تفسیر میگردند.
همانطور که از جدول شماره  2واکنش آنی متغیرها
مشاهده میشود به ترتیب شوکهای تولید ناخالص
داخلی ،قیمت نفت ،نرخ بهره و نرخ ارز بیشترین اثر را
بر بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران دارند.
درواقع تولیدناخالص داخلی و قیمت نفت به ترتیب
 2.2و  1.3درصد از تغییرات شاخص بورس را شامل
میشوند .شوک نرخ بهره و نرخ ارز تاثیر ناچیزی (بر
روی هم  0.2درصد) از تغییرات شاخص را شامل
میشوند.
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نگاره  -6واكنش شاخص سهام به شوکهای تک تک متغیرها
واكنش شاخص سهام
تولیدناخاص داخلی

شاخص سهام

نرخ ارز

دوره

قیمت نفت

نرخ بهره

89.51600

0.000000

0

8.238303

0.852578

6.347504

0.211069

2

1.122323

0.854136

6.243130

87.96881

8

1.311231

0.856853

6.531112

87.24672

0.560632

1

1.321181

0.855439

6.518465

87.07480

0.701265

2

1.322820

0.864079

6.518094

87.01958

0.745929

01
02

1.322022
1.322022

1.321132

16.51710

2286.996

0.867523

6.517102

86.99645

230.7667
10.76680

21

1.322022

0.867523

6.517102

86.99645

20.76680
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Accumulated Response to Cholesky One S.D. Innovations
Accum ulated Res pons e of GTEPIX to GOIL

Accum ulated Res pons e of GTEPIX to INTEREST
16

16

12

12

8

8

4

4

0

0

-4
20

18

16

14

12

10

6

8

4

-4

2

20

Accum ulated Res pons e of GTEPIX to REER

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Accum ulated Res pons e of GTEPIX to GGDP
16

16

12

12

8

8

4

4

0

0

-4
20

18

16

14

12

10

6

8

4

-4

2

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Accum ulated Res pons e of GTEPIX to GTEPIX
16

12

8

4

0

-4
20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

گراف  -1تجزیه واریانس شاخص سهام به شوکهای تک تک متغیرها
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همانطور که در گراف تجزیه واریانس مشاهده
میشود شوک قیمتی نفت ،نسبت به تولید ناخالص
داخلی ،شاخص سهام و نرخ ارز اثر متقارن دارد و این
اثر را تا  21دوره می توان مشاهده نمود .بدین معنا که
با شوک قیمتی مثبت این سه متغیر ،شاخص سهام نیز
افزایش مییابد و برعکس .اما در مورد نرخ بهره عکس
این موضوع صادق است .به این معنی که با شوک
مثبت در نرخ بهره شاخص سهام افت خواهد کرد و
البته این تاثیر هرچند ناچیز است اما تاثیر خود را تا
دورههای متوالی حفظ خواهدکرد.
 آزمون فرضیهی اول
با توجه به نتاایج باه دسات آماده از جادول ( )2و
نمودار ( )0شاخص سهام از شاوک هاای قیمتای نفات
تاثیر پذیرفته و  1.3درصد از تغییرات شااخص قیمات
ساهام باه وسایلهی شاوکهاای قیمتای نفات توجیاه
میشود این درحالیاست که این عدد بارای دورهی اول
کمتاار ( )8.2اساات و نشااان ماایدهااد قاادرت توضاایح
دهنادگی ایان شاوک باا تااخیر یاک دورهای افازایش
می ی ابد .شاید بتوان علت آن را انتظار سهامداران بارای
مشاهده ی ثباات و بااور افازایش ویاا کااهش ناگهاانی
قیمت نفات دانسات .باا مقایساه نمودارهاای کانش و
واکنش میتوان به وجود رابطه تقارن بین شاوکهاای
نفتاای و بااازدهی سااهام پاای باارد کااه بااا گااذر زمااان
شوک هاای وارده باه شااخص ساهام میارا مایگاردد.
بنابراین شوک قیماتهاای نفتای روی شااخص ساهام
تاثیر معنیداری دارد.
 آزمون فرضیهی دوم
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول ( )2و
نمودار ( )0شاخص سهام از شوکهای تولیدناخالص
داخلی تاثیر پذیرفته و  2.2درصد از تغییرات شاخص
قیمت سهام به وسیلهی شوکهای تولیدناخالص
داخلی توجیه میشود که بیشترین اثر را در بین سایر
متغیرها دارد .باتوجه به اینکه تولید ناخالص داخلی را
می توان به عنوان شاخصی از رشد یا رکود اقتصادی در
121

نظر گرفت ،لذا تغییرات در تولید ناخالص داخلی
می تواند منجر به تغییر در میزان ارزش بنگاهها گردد
که در نتیجه ،همانطور که انتظار میرود بازدهی
سهام بنگاه و در پی آن شاخص قیمت سهام تغییر
خواهد کرد .همچنین با مقایسه نمودارهای کنش و
واکنش به این نتیجه میتوان رسید که رابطه تقارن
بین شوکهای تولید ناخالص داخلی و بازدهی سهام
وجود دارد که با گذر زمان شوکهای وارده به شاخص
سهام میرا میگردد .بنابراین فرض مقابل این آزمون
تائید میشود و شوک تولیدناخالص داخلی روی
شاخص سهام تاثیر معنیداری دارد.
 آزمون فرضیهی سوم
با توجه به نتاایج باه دسات آماده از جادول ( )2و
نماودار ( )0شاااخص ساهام از شااوکهاای ناارخ ارز در
دورهی اول تاااثیر نگرفتااه و پااس از گذشاات  1دوره
 1.12درصااد از تغییاارات شاااخص قیماات سااهام بااه
وسیلهی شوکهای نرخ ارز توجیه میشاود .بارای ایان
تاثیر اندک می توان دالیلای ارایاه کارد .از آنجاا کاه
بساایاری از بنگاااههااای اقتصااادی نیازمنااد واردات از
کشورهای صنعتی هستند ،بر این اساس ،تغییرات نارخ
ارز موجب تحت تاثیر قرارگرفتن برناماههاای تولیادی
شرکتها میشاود .تاامین گاران ماواد اولیاه ،افازایش
قیمت خریاد ماشاینآالت و  ...از یاک طارف ،افازایش
هزینه تسهیالت اعطاایی و بهاره هاای باانکی از طارف
دیگر سود شرکتها راکااهش مایدهاد .ایان امار نیاز
می تواند موجب کاهش قیمت سهام بنگاهها و درنتیجاه
شاخص سهام گاردد .باا مقایساه نمودارهاای کانش و
واکنش به این نتیجه میتوان رسید کاه رابطاه تقاارن
بین شوک های نرخ ارز و بازدهی سهام وجود دارد و باا
گذر زماان شاوکهاای وارده باه شااخص ساهام میارا
می گردد .بنابراین فرض مقابل این آزمون تائید میشود
و شوک نرخ ارز روی شاخص ساهام تااثیر معنایداری
دارد اما این تاثیر بسیار اندک است.
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 آزمون فرضیهی چهارم
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول ( )2و
نمودار ( )0شاخص سهام از شوکهای نرخ بهره تاثیر
پذیرفته و پس از گذشت  2دوره  1.32درصد از
تغییرات شاخص قیمت سهام به وسیلهی شوکهای
نرخ بهره توجیه میشود .با مقایسه نمودارهای کنش و
واکنش به عدم وجود رابطه تقارن بین نرخ بهره و
بازدهی سهام پی میبریم .همانطور که انتظار میرفت
نرخ بهره رابطهی عکس با شاخص سهام دارد .نرخ
تسهیالت اعطایی بانکها درواقع از دیدگاه سرمایهگذار
در بازار سرمایه به عنوان هزینه سرمایه محسوب
میشود که در صورت کاهش آن ،هزینهی
سرمایهگذاری شخص در بورس کاهش مییابد و
افزایش تقاضا در بازار سرمایه موجب رشد شاخص
سهام خواهد شد .بنابراین فرض مقابل این آزمون تائید
میشود و شوک نرخ بهره روی شاخص سهام تاثیر
معنیداری دارد .اما این تاثیر بسیار اندک است.

شارکتهااای تولیاد کننااده ماواد خااام هساتند نظیاار
شرکتهای معدنی ،فلزی ،پتروشیمیایی و پاالیشاگاهی
که در مقایسه با حجم اقتصاد کشور کوچک هستند لذا
تغییرات در بازار ساهام لزومااً بیاانگر وضاعیت اقتصااد
ایران نیست.
فهرست منابع






 -6نتیجهگیری و بحث
بازار سرمایه به عنوان بازاری است که سهامِ بخش
عمدهای از بنگاههای اقتصادی در آن معامله میشود و
همواره متأثر از شرایط تولیدی کشور ،رونق و رکود
اقتصادی و در کل متغیرهای کالن کشور است .باتوجه
به نتایج بهدستآمده از تحقیق ،بیشترین اثر و
ماندگاری شوک قیمتی بر روی شاخص سهام ،ابتدا
مربوط به شوک تولیدناخالص داخلی و سپس شوک
قیمتی نفت است و نرخ بهره و نرخ ارز اثرات ناچیزی
بر این بازار دارند.
یکاای از دالیاال اصاالی افاازایش شاااخص سااهام در
سال های  33- 32ناشی از اثر شوکهاای مثبات نفات
بوده است که با نتایج سایرمطالعات تجربی نیز ساازگار
اسات .از ایاان رو یافتااههااای تحقیااق نشااان ماایدهااد
شوک های قیمتی نفت حاوی اطالعات برای پیش بینای
واقعاای ارزش سااهام بااوده و البتااه ضاارایب و ماهیاات
شوک ها در طول زمان تغییر کرده است .البته با توجاه
به اینکه عمده شرکتهاای شااخصسااز باازار ساهام،









آذر ،عادل و مومنی ،منصور ( .)0833آمار و کاربرد
آن در مدیریت (تحلیل آماری) .جلد دوم ،چاپ
سیزدهم ،تهران :انتشارات سمت.
ابراهیمی ،محسن و شکری ،نوشین (.)0830
«بررسی اثرات نامتقارن تکانهی قیمتی نفت بر
شاخص قیمت سهام :تشکیل و مقایسه فواصل
اطمینان خود راه انداز در توابع واکنش آنی ».
فصلنامهی علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی
کاربردی در ایران ،سال اول ،شماره  ، ،2ص -011
.002
احمدوند ،زهرا (« .)0830تاثیر شوکهای قیمت
نفت بر نرخهای بازدهی سهام در کشورهای
صادرکنندهی نفت» .پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.
بروکز ،کریس ( .)0833مقدمه ای بر اقتصادسنجی
مالی (تجزیه و تحلیل داده ها در علوم مالی).
ترجمهی احمد بدری و عبدالمجید عبدالباقی ،جلد
اول ،چاپ اول ،تهران :انتشارات نص.
حافظنیا ،محمدرضا ( .)0833مقدمهای بر روش
تحقیق در علوم انسانی .چاپ هفدهم ،تهران:
انتشارات سمت.
حسینی نسب  ،سید ابراهیم و خضری ،محسن و
رسولی  ،احمد (« .)0831تعیین اثرات نوسانات
قیمت نفت بر روی بازده سهام بورس اوراق بهادار
تهران :آنالیز موجک و راه گزینی مارکف».
فصلنامهی مطالعات اقتصاد انرژی ،سال هشتم،
شماره  ، ،23ص .80-21
خطیب سمنانی  ،محمدعلی و شجاعی ،معصومه و
غیاثی خسروشاهی  ،مسعود (« .)0838بررسی اثر

فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره سيونهم

121

ولي نادی قمي و نسترن فرنيان
 Bauwens, L., Koop, G., Korobilis, D.,
Rombouts, J. (2014). “The contribution of
structural break models to forecasting
macroeconomic series”. Journal of Applied
Econometrics, http://dx.doi.org/10.1002/jae.
 Chang, C.-L., McAleer, M., Tansuchat, R.
(2013). “Conditional correlations and
volatility spillovers between crude oil and
stock index returns”. The North American
Journal of Economics and Finance, 25,pp
116–138.
 Kang, W., Ratti, R.A., (2013). “Oil shocks,
policy uncertainty and stock market
return.Journal of International Financial
Markets, Institutions and Money 26”,pp
305–318
 Kang, Wensheng, Ratti, Ronald A. (2013).”
The Impact of Oil Price Shocks on the stock
market return and volatility relationship”,
Journal of International Financial Markets,
Institiution & Money, PP 41-54
 Kang, Wensheng, Ratti, Ronald A., Yoon,
Kyung Hwan (2015).” The Impact of Oil
Price Shocks on the stock market return and
volatility
relationship”,
Journal
of
International Financial Markets, Institiution
& Money, PP 41-54
 Kang, Wensheng, Ratti, Ronald A., Yoon,
Kyung Hwan (2015).” Time-varying effect
of Oil Market Shocks on the stock market”,
Journal of Banking and Finance, Elsevier.
 Miller, J. I., & Ratti, R. A. (2009). “Crude
oil and stock markets: stability, instability,
and bubbles”. Energy Economics, No.31 (4),
pages 559−568.
 Mohammadi, Hassan & Su, Lixian (2010),
“International evidence on crude oil price
dynamics:
Applications
ofArimaGarchmodels”,Energy Economics, No. 32.
 Park, J., Ratti, R.A., (2008). “Oil prices and
stock markets in the U.S. and 13 European
countries”. Energy Economics 30, pp 2587–
2608.
 Wang, Yudong, Wu, Chongfeng, and Yang,
Li (2013),"Oil price shocks and stock market
activities: Evidence from oil-importing and
oil-exporting
countries".
Journal
of
Comparative Economics, PP 1220-1239

نوسانات قیمت نفت خام بر شاخص بازدهی بورس
، فصلنامهی علوم اقتصادی.»اوراق بهادار تهران
.33-008  ص، ،23  شماره،سال هشتم
 اقتصادسنجی (همراه با.) 0831(  علی،سوری
 چاپ، جلد دوم.)Eviews8 $ Stata12 کاربرد
. انتشارات فرهنگ شناسی: تهران،چهارم
 یاور، صالحی، ابراهیم، کیومرث رضایی،شهبازی
 «تاثیر شوکهای قیمت نفت بر بازدهی.)0832(
 رهیافت:سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی.»SVAR
،03  شماره، سال ششم،تحلیل اوراق بهادار
.0832 تابستان
 حسین، مهدی و محسنی،صادقی شاهدانی
: « تاثیر قیمت نفت بر بازده سهام.)0832(
شواهدی از کشورهای صادرکنندهی نفت
 فصلنامهی پژوهشهای برنامهریزی و.»خاورمیانه
-0  ص، ،8  شماره، سال اول،سیاستگذاری انرژی
.02
.)0832(  سجاد، حسین و ابراهیمی،عباسی نژاد
«اثرات نوسانهای قیمتی نفت بر بازده بورس
 فصلنامهی پژوهشها و.»اوراق بهادار تهران
 شماره، سال بیست و یکم،سیاستهای اقتصادی
.38-013  ص، ،23
. مبانی اقتصادسنجی.)0831(  دامودار،گجراتی
، چاپ هفتم، جلد دوم،ترجمهی حمید ابریشمی
. انتشارات دانشگاه تهران:تهران
 آثار،)0831(  سید محمد،میرهاشمی دهنوی
:نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر بازار سهام
،مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت
 سال سوم،فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی
.0831  پاییز،00 شماره













 Ame´ lie, Charles &Darne,Olivier (2009),
“The efficiency of the crude oil markets:
Evidence from variance ratio tests”, Energy
Policy, pp 4267–4272.
 stock markets of the GCC countries”,
Economic Modelling, pp 1-12.

 شماره سيونهم/ فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار

121

تاثير شوک های قيمتي نفت بر بازده بازار سهام ایران به روش خود رگرسيونبرداری بيزین

یادداشتها
1

. National Economic Research On Bureau (NEROB)
. Park, J, Ratti, R.
3
. Huang, An,. Huang, Gao
4
. Kang, W,. Ratti , R.A,. Yoon, K.H,.
5
. Christopher Sims
6
. Blanchard
7
. Gianini
8
Sims
9
. Literman
10
. Hyper Parameters
2

121

 شماره سيونهم/ فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار

