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چكیده
در این مطالعه اثرات نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد
بررسی قرار گرفته است ،داده های مورد استفاده در این پژوهش از نوع دادههای سری زمانی هفتگی طی
دوره هفته اول  08312:الی هفته چهارم  080121میباشد .به همین منظور ،ابتدا به مدلسازی نوسانات
قیمت نفت خام سنگین ایران با استفاده از مدل  EGARCHپرداختهشده و سپس از طریق یک مدل ،VECM
اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس تهران بررسی خواهد
شد.
نتایج بهدست آمده از این پژوهش ،از یک سو بیانگر عدم وجود مثبت و معنادار در بلندمدت و کوتاه-
مدت میان متغیرهای نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران بوده
و از سوی دیگر بر اساس نتایج مدل  ، VECMوجود رابطه بلندمدت و معکوس بین متغیرهای نامبرده می -
باشد .در حقیقت با توجه به رابطه بلندمدت بهدست آمده از مدل  ،VECMدر بلندمدت با افزایش نوسانات
قیمت نفت خام سنگین ایران ،شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران کاهش مییابد .همچنین کشش
قیمتی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران نسبت به نوسانات قیمت نفت خام 0/41 ،درصد بوده،
 -1استادیار گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحدتهران مرکزی ،تهران ،ایران.
 -2استادیار گروه مهندسی محیط زیست،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحدپرند ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)shojaee_75@yahoo.com .

 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحدتهران مرکزی ،تهران ،ایران.
masoud_ghiasi.khosroshahi@yahoo.com
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بنابرای ن اگر نوسانات قیمت نفت خام یک درصد افزایش یابد ،آنگاه در بلندمدت شاخص بازدهی بورس اوراق
بهادار تهران  0/41درصد کاهش خواهد یافت .در نهایت اینکه ،وجود همگرایی بین نوسانات قیمت نفت خام
سنگین ایران و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد تأیید واقعشده و ضریب متغیر )ECT(1بهدست
آمده ،نشان میدهد که اگر در کوتاه مدت شوکی از جانب قیمت نفت خام سنگین ایران به شاخص بازدهی
بورس اوراق بهادار تهران وارد شود ،در هر دوره به میزان  1/81از اثر این شوک در مسیر بازگشت به تعادل
بلندمدت کاسته شده و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پس از حدود سه دوره به تعادل بلندمدت
میرسد.
واژههاي كلیدي :قیمت نفت ،شاخص بازدهی بورس ،نوسانات ،مدل .VECM-EGARCH
طبقه بندي E3 , M52 2 JEL
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 -1مقدمه
امروزه ،به دلیل استفاده روزافزون از انرژی و همچنین افزایش شدت انرژی در تولید محصول ملی،
کاالهایی که در تولید آن ها بیشتر از سرمایه و نیروی کار استفاده میشد ،جای خود را به کاالهایی دادند که
در تولید آن ها بیشتر از انرژی استفاده میشود .نفت خام به عنوان یکی از حاملهای عمده انرژی و نیز
عاملی تأثیرگذار جهت تولیدات کاالهای مختلف در سطح جهان (هم برای کشورهای توسعهیافته و هم
کشورهای در حال توسعه) از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ بنابراین به علت وابستگی کشورهای صنعتی و
به طور کلی تر وابستگی عملکرد اقتصاد جهانی به نفت خام ،تحوالت تولید و قیمت این ماده تأثیر قابل
توجهی بر نوسانات تولیدها و عرضه جهانی کاالها و به تبع تغییر بیکاری در کلیه کشورها خواهد داشت؛ و
این امر سبب گشته تا این ماده نه تنها به عنوان یک کاالی اقتصادی ،بلکه به عنوان یک عنصر سیاسی نیز
مورد توجه قرار گیرد.
این موضوع را در تحوالت بازار نفت در سال های مختلف میتوان دریافت .دهه  0071و تحریم اعراب،
پیروزی انقالب ایران در همین دهه ،حمله عراق به کویت و تحریم عراق توسط سازمان ملل متحد در سال
 ،0001واقعه  00سپتامبر سال  :110و حمله تروریستی به ایاالت متحده و همچنین جایگاه نفت و نوسانات
شدید قیمت این ماده در رکود جهانی اخیر در سال  ،:113همه و همه نشان دهنده سیاسی بودن تحوالت
قیمت نفت در سطح جهان می باشد .البته امروزه تا حدی از این تأثیر کاسته شده و این ماده به عنوان
کاالیی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و تغییرات تولید و قیمت آن بیشتر وابسته به مسائل اقتصادی
شده است تا مسائل سیاسی.
جایگاه نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد تک محصولی و نیز وابستگی شدید تولید ناخالص ملی
به درآمدهای حاصل از فروش جهانی این کاال از یکسو و همچنین تأثیرپذیری قیمت نفت از نوسانات
سیاسی و اقتصادی در سطح بین الملل که اول درآمدهای نفتی را بیثبات ساخته ودوم موجب آسیب-
پذیرشدن اقتصاد داخلی می گردد ،از سوی دیگر ،بیانگر اهمیت بررسی نوسانات قیمت نفت بوده و همچنین
نقش و کارکرد بازار سهام جهت هدایت سرمایه های داخلی به فرآیند تولید و در نتیجه دستیابی به رشد
اقتصادی باالتر نیز مبین جایگاه حائز اهمیت بازار سهام میباشد .از اینرو این پژوهش تالشی در جهت
بررسی این اثرات میباشد.
این پژوهش تالشی است در جهت آزمون این فرضیه که2
 )0آیا بی ثباتی قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاهمدت تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص
بازدهی بورس اوراق بهادار تهران دارد؟
 ):آیا بیثباتی قیمت نفت خام سنگین ایران در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص
بازدهی بورس اوراق بهادار تهران دارد؟
 )8آیا نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با یکدیگر
همگرا (تعادل بلندمدت) هستند؟
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جهت بررسی مبانی نظری تأثیرگذاری قیمت نفت خام بر شاخص بورس ،ابتدا به تحلیل نموداری سری-
های قیمت نفت خام ایران و سری شاخص بورس اوراق بهادار پرداخته و سپس به تشریح تحلیل نظری این
رابطه پرداخته میشود.
 -2ارتباط قیمت نفت خام و شاخص بورس
مروری سطحی و گذرا بر نوسانات قیمت نفت خام در بازارهای جهانی ،نشان میدهد که قیمت این
محصول در دنیا همواره متأثر از دو عامل مهم میباشد ،یکی میزان و زمان استخراج نفت و دیگری مجموعه
عواملی مانند متغیرهای سیاسی ،اقتصادی و نیز نقشآفرینی نهادهای بینالمللی مانند اوپک میباشد .طی
دو دهه اخیر قیمت نفت خام نوسانات قابلتوجهی داشته است .در بین سالهای  :11:تا  :113قیمت نفت
با یک روند صعودی همراه با نوسانات اندک مواجه بوده است ،دراینبین اگرچه شاهد یک روند صعودی در
شاخص بورس اوراق بهادار تهران هستیم ولی در نیمه دوم سال  :111همانگونه که انتظار میرفت وضعیت
حبابگونه بازار به همراه سیاستهای نادرست دولت موجب کاهش شاخصهای فعالیت بورس گردید .در
سال  :113با وقوع بحران مالی در آمریکا و سرایت آن به اقتصاد جهانی ،شاهد کاهش چشمگیری در قیمت
جهانی نفت بودیم بهطوری که قیمت آن از حدود  041دالر به حدود  11دالر در هر بشکه رسید که بازتاب
این بحران در بازار بورس تهران با حدود سه دوره وقفه ( 0بر اساس یافتههای این پژوهش) با شدت کمتری
اثرگذار بوده است .در سال  :110متوسط قیمت نفت به  11دالر میرسد و در سالهای  :101و :100
میالدی افزایش قیمت نفت و عدم افزایش تولید ناخالص دنیا متناسب باقیمت نفت سبب شده تا شاخص
هزینه نفت در سطوحی باالتر از سال  :113قرار گیرد .بورس اوراق بهادار از سال  :110تا کنون شاهد
روندی صعودی میباشد که از جمله دالیل آن میتوان به افزایش سودآوری شرکتهای بورسی ،اجرای اصل
 11قانون اساسی در بورس و بیرونق بودن بازارهای رقیب بورس در اقتصاد کشور اشاره کرد : .بنابراین انتظار
می رود که نوسانات قیمت نفت تأثیر معناداری بر شاخص قیمت بورس تهران داشته باشد.
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شكل  :1نمودار روند قیمت نفت خام ایران طی سالهاي  2002الی 2011
منبع 2سازمان مطالعات انرژی آمریکا ()www.eia.gov
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شكل  :2نمودار روند قیمت شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی سالهاي  2002الی 2011
منبع 2سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران ( )www.irbourse.ir

 -3تحلیل نظري ارتباط قیمت نفت خام و شاخص بورس
به طور طبیعی عوامل زیادی در شکلگیری اطالعات و دیدگاههای طرفین بازار و نهایتاً قیمت سهام
شرکت ها مؤثر هستند .بخشی از این عوامل داخلی (مانند عایدی هر سهم ( ،8 )EPSسود تقسیم هر سهم
( ،1 )DPSنسبت قیمت بر درآمد ( ،4 )P/Eافزایش سرمایهی تجزیه سهام و )...و بخشی نیز عوامل بیرونی  1می-
باشند( .که خود به دو بخش عوامل سیاسی «مانند جنگ ،صلح ،قطع رابطه سیاسی» و عوامل اقتصادی
تقسیم میشوند)( .کریمزاده )0834 ،از این رو در ایران نوسانات قیمت نفت از جمله عوامل مهم خارجیِ
7
تأثیرگذار بر شاخص بورس سهام میباشد.
اگرچه شوکهای نفتی به دلیل نا اطمینان ی که در بازارهای مالی ایجاد میکنند ،میتوانند اثری منفی
بر بازار سهام داشته باشند ،ولی این مسئله بستگی به طبیعت شوک (طرف تقاضا یا طرف عرضه) دارد.
درصورتیکه شوک وارده از سمت تقاضا باشد ،بازارها می توانند پاسخی مثبت به این شوک داشته باشند و
نیز اگر شوک وارده از سمت عرضه باشد ،پاسخ بازارها می تواند منفی باشد( .فیلیس و همکاران  ):100 ،3اما
نوسانات شدید قیمت نفت آثار مخربی (موقتی) بر روی تولید کل خواهد داشت چرا که سبب افزایش
بیاعتمادی و تحمیل هزینههای اضافی در باز توزیع منابع میگردد( .گو و کلیسن ):114،0
به لحاظ نظری ،شوکهای نفتی میتوانند از کـانالهای متفاوتی بر روی شاخص قیمت سهام اثر
بگذارند؛ اما مهمترین نگرانی مشاهدهشده ،تأثیرات نوسانات قیمت نفت بر روی متغیرهای کالن و فضای
اقتصادی جامعه میباشد  .01تئوریهای اقتصادی حاکی از آن است که قیمت هر دارایی میبایست بر اساس
جریان نقدی تنزیل شده خودش تعیین شود( .فیشر 0081 ،و ویلیامس )0083 ،بنابراین ،هر عاملی که
بتواند موجب تغییر جریان نقدی تنزیل شده گردد ،باید تأثیر چشمگیری بر قیمت این داراییها داشته باشد.
در نتیجه هر افزایشی در قیمت نفت میتواند منجر به افزایش هزینهها ،محدود کردن سود و در نمایی وسیع
تر موجب کاهش در ارزش دارایی سهامداران گردد؛ بنابراین انتظار میرود با افزایش قیمت نفت ،قیمتهای
فصلنامـه علوم اقتصادی
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سهام دچار کاهش گردد؛ اما سؤال اساسی این است که این تأثیر بر روی کشورهای صادرکننده و کشورهای
واردکننده نفت یکسان میباشد یا خیر؟
محققان بسیاری استدالل میکنند که قیمت نفت تأثیر غیرمستقیمی بر بازار سهام دارد و شاخصهای
اقتصاد کالن این رابطه را تأیید میکنند .یورالند ( 00 ):110و خیمنس و همکاران ( 0: ):114بر این باورند
که یک افزایش در قیمت نفت به دلیل افزایش در درآمد کشورهای صادرکننده نفت تأثیر مثبتی بر عملکرد
اقتصادی این کشورها داشته باشد .انتظار می رود نتیجه افزایش درآمدها ،افزایش در مخارج و
سرمایهگذاریها و در نتیجه تزریق منابع مالی به اقتصاد ،باشد که بهنوبه خود موجب افزایش تولید و کاهش
بیکاری میگردد .از این رو بازارهای سهام نیز تمایل به واکنش مثبت به چنین حوادثی را دارا میباشند.
برای کشورهای واردکننده نفت ،هر افزایشی در قیمت این محصول ،نتایج معکوسی را در بر خواهد
داشت 08 .افزایش در قیمت نفت منجر به باال رفتن هزینههای تولید میگردد ،چرا که نفت یکی از مهمترین
عوامل تولید میباشد( .اروری و ناین  :101 ،01و باکوس و کروچینی ):11104 ،با انتقال هزینهها به مصرف-
کنندهگان به سبب افزایش قیمتها و نیز افزایش مخارج مصرفکنندگان ،میزان تقاضا کاهش خواهد یافت.
(برنانکه  ):111 ،01مصرف پایینتر منجر به کاهش تولید و در نتیجه افزایش بیکاری خواهد شد (الردیک و
میگونون  .):111 ،07پاسخ بازارهای سهام به چنین وضعیتی منفی خواهد بود ،بدینصورت که با افزایش
قیمت نفت خام ،شاخص بورس اوراق بهادار در این کشورها ،کاهش خواهد یافت( .سادورسکی )0000،03
شواهد تجربی نشان از رابطه منفی بین قیمت نفت و بازدهی بازار سهام ،بر مبنای این حقیقت که قیمت
نفت یک عامل ریسک برای بازار سهام محسوب میشود ،دارد( .جونز و کاول  )0001 ،00محققین بسیاری
نظیر فیلیس ( ،):101چن ( ،:1 ):110میلر و رتی ( :0 ):110و پن ،اونیل و ترل  ):113( ::در پژوهشهای
خود شواهدی را برای دستیابی به این رابطه منفی جمعآوری نمودند؛ اما در خصوص کشورهای صادرکننده
نفت شواهدی دال بر رابطه مستقیم بین شوک های قیمتی نفت و کارایی بازار سهام وجود دارد( .آروری و
راولت ):100،:8
 -۴پیشینه تحقیق
در زمینه بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر بازار سهام مطالعه های متفاوتی انجام شده است که از
جنبهها ی مختلف این اثر را مورد بررسی قرار دادهاند .در این پژوهش مطالعه ها به دو دسته تقسیم شده
است 2یک دسته از مقاالت که به لحاظ مدلسازی اقتصادسنجی به مقاله حاضر نزدیک هستند و دسته دوم
نیز مقاالتی که از نظر نوع نگاه و پایه نظری به مقاله حاضر مرتبط میباشند ،زیرا مشابه این موضوع با این
نوع نگرش کم تر کار شده است.
پاکیزه ( )0801به بررسی تالطم ها و بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه آن با بازارهای بورس
بین المللی با استفاده از دو مدل متقارن  ARCHو  GARCHو دو مدل نامتقارن  CGARCHو EGARCH
پرداخته است .نتایج تحقیق بیانگر این است که نظریهی پرتفلیو در بورس تهران ،بورس استانبول و بورس-
فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / 22زمستان 1121

محمدعلی خطیب سمنانی ،معصومه شجاعی و مسعود غیاثی خسروشاهی 89 /

های نزدیک صادق نیست ،نتایج همچنین بیانگر رد شدن نظریههای قیمتگذاری داراییهاست که رابطهی
مثبتی را بین تالطم و بازده تبیین مینمایند ،این رابطه در غالب بورسها منفی بوده و ضریب تعیین پایینی
را نشان می دهد .علیرغم پایین بودن ضریب تعیین در غالب بورسهای پیشرفته ،فرضیه عدم تقارن یا اثر
اهرمی در غالب آن ها تأیید شده است ،بدین معنی که کاهش در سهام شرکتهای عضو بورسها (بازده
منفی) اهرم مالی شرکتها را افزایش داده که موجب ریسکیتر شدن سهام شرکتها و در نتیجه افزایش
تالطم میشود.
سعیدی و امیری ( ) 0830به بررسی رابطه متغیرهای کالن اقتصادی از جمله نرخ ارز با شاخص کل
بورس اوراق بهادار تهران با دادههای فصلی در دوره زمانی  0831-0831پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان
میدهند که رابطه معنادار بین شاخص مصرفکننده و نرخ ارز بازار آزاد با شاخص کل بورس نبوده است؛ ولی
قیمت نفت خام با شاخص کل بورس رابطه معنادار ولی معکوس رانشان میدهد.
بابایی و کشاورز حداد ( )0837به بررسی و مدلسازی تالطمهای بازار بورس تهران با استفاده از داده-
های پانل و مدل  GARCHپرداختهاند .نتایج نشان میدهند که نمی توان ساختار تالطمی مشابهی را برای
سهمهای موجود در یک گروه صنعت و یا در سطحی باالتر برای گروههای صنعت نمونه انتخابشده از بورس
تهران ،چه از لحاظ میانگین بازده سهام و چه از لحاظ یکسانی ساختار تالطم بازده و یا یکسانی میانگین
تالطم بازده در نظر گرفت.
سجادی و فرازمند و صوفی ( )0831در این تحقیق هدف تعیین رابطهی بلندمدت بین نرخ رشد شاخص
کل قیمت سهام و مجموعه ای از متغیر های کالن اقتصادی از قبیل نرخ تورم ،نرخ رشد نقدینگی ،نرخ ارز،
نرخ سود واقعی بانکی و درآمد نفتی انجام گرفته است .در این تحقیق دادهها بهصورت فصلی و برای دورهی
زمانی  0831-0871و با استفاده از روش خود رگرسیون برداری با وقفههای توزیعی ،مورد تجزیهوتحلیل
قرارگرفتهاند.
رضا نجار زاده و مهدی زیودار در سال  0834تحلیل تجربی بین حجم معامله ها و نوسانات بازده سهام
در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی و حجم معامله ها و نوسانات شرطی را در قالب مدل GARCH
آزموده شده است .برخالف نتایج مطالعه -های المورکس و الستراپس ( ،)0001یافتههای این تحقیق،
کاهش معنیدار ی را در اندازه ضرایب معادله واریانس شرطی ،هنگامی که حجم معامله ها بهعنوان یک
متغیر برون زا وارد مدل شده نشان نداده و نیز بر خالف مطالعه های انجامشده در بازار های توسعهیافته،
نوسانات بازده هنگامی که حجم معامالت بهعنوان جایگزینی برای ورود اطالعات در نظر گرفته میشود و
علت این موضوع عدم ورود همزمان اطالعات به بازار است ( .در مقاله حاضر متغیر برون زا قیمت نفت
میباشد).
صمدی ،شیرانی فخر ،داور زاده ( )0834در این تحقیق تأثیر شاخص قیمت جهانی طال و شاخص قیمت
جهانی نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران (مدلسازی و پیشبینی) بررسی شده است .در
این تحلیل از روششناسی GARCHبا کاربرد زیاد در توصیف پدیده مالی با تناوب باال استفاده شده است.
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نتایج تحقیق نشاندهندهی تأثیر بیشتر شاخص قیمت جهانی طال نسبت به شاخص قیمت نفت بر شاخص
بورس تهران در دورهی مورد بررسی (دادههای ماهانه دورهای  )0007-:111بوده است.
صمدی و همکاران ( )0834رابطه بلندمدت و کوتاه مدت متغیر های کالن اقتصادی با شاخص قیمت
سهام بورس اوراق بهادار ایران را بررسی کرد .در این تحقیق از متغیر های تولید ناخالص داخلی ،حجم پول،
شاخص قیمت مصرفکننده ،نرخ ارز و درآمد حاصل از صادرات نفت و الگوی خود رگرسیون برداری ()VAR
طی دورهی  0810-38استفاده شده است .نتایج تحقیق نشاندهنده وجود ارتباط معنیدار بین اکثر متغیر
های اقتصاد کالن با شاخص قیمت سهام بوده است .این ارتباط در بلندمدت ،با تولید ناخالص داخلی ،مثبت،
با حجم پول ،منفی و با نرخ ارز و درآمد های نفتی نیز مثبت بوده است .شاخص قیمت سهام با مقادیر دور
ای قبل خود ،دارای ارتباط مثبت معنیدار بوده است .همچنین ،تأثیر انحراف های کوتاهمدت متغیرها روی
شاخص قیمت سهام قابلتوجه نبوده است.
همچنین از جمله مهمترین مقاله هایی که در زمینه ارتباط بین شاخص قیمت سهام و متغیر های کالن
اقتصادی مطرح شده است مقاله واکنش بازار سرمایه نسبت به متغیر های کالن اقتصادی است که توسط
تقوی مهدی ،محمد زاده امیر در سال  0831نوشته شده است که منظور اصلی از آن تحقیق کامل کردن
ادبیات موجود در ارتباط با بازار سهام و متغیرهای اقتصادی از جنبههای مختلف و تعیین این مطلب است
که آیا قیمت سهام تحت تأثیر متغیر های فعالیت های اقتصادی واقعی است؟ برخی از متخصصین معتقدند
که بهبود عملکرد بازار سهام منجر به بهبود اقتصادی میشود و میتوان آن را از طریق اندازهگیری رشد
مثبت در تولید ناخالص ملی نشان داد .در این تحقیق متغیر های اقتصادی عبارتاند از 2نرخ ارز ،حجم پول
در جریان ،نرخ تورم ،قیمت جهانی نفت ،سرمایهگذاری دولت و متوسط قیمت مسکن در شهر تهران میباشد
که به این نتیجه رسیده است که بین شاخص سهام و قیمت جهانی نفت رابطه مثبت وجود دارد.
فیلیس  ،:1دگیاناکسی و فلروس ( ):100در مقالهای تحت عنوان رابطهای پویا بین بازار سهام و قیمت
نفت برای کشور های صادرکننده و واردکننده نفت  :4و با استفاده از مدل ADCC-GARCG-GJRو برای
کشور های مکزیک ،برزیل ،کانادا (بهعنوان صادرکننده) و آمریکا ،آلمان و هلند بهعنوان واردکننده به این
نتایج رسیده است .رابطه افزایش مثبت دارد در پاسخ به تجمیع مهم بخش تقاضا شوک قیمت نفت که این
به این خاطر میباشد که به علت نوسانات سیکل های تجاری جهانی است یعنی شوک های طرف عرضه
قیمت نفت بر این رابطه بی تأثیر است.
آروری و نگوین  ):100( :1در مقاله ای به بررسی انتقال بازدهی و نوسانات بین قیمت جهانی نفت و
بازارهای سهام کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس (  )GCC:7طی سال های  :114الی  :101بر
اساس متدولوژی VAR-GARCHپرداختند .نتایج پژوهش آنان حاکی از وجود اثرات سرریز قابلتوجه
بازدهی و نوسانات بین قیمت جهانی نفت و بازار سهام کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس میباشد.
آن ها همچنین تأکید میکنند که برای مدیریت هرچه بهتر سبدهای سرمایهگذاری بینالمللی توجه به
ریسک ناشی از نوسانات قیمت نفت غیرقابل اغماض است.
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و  ):100( :3در مقالهی خود با عنوان «نوسانات نفت و بازار سهام ،رویکرد نوسانات تصادفی چند
متغیره»  ،سعی در مدل کردن نوسانات بازار سهام و بازار سلف نفت باهدف استخراج اطالعات درهمتنیدهی
این بازارها جهت پیشبینی خطر داشته است .این پژوهش چهار یافته عمده داشته است که عبارتاند از2
 )0قیمت های آتی نفت و سهام به هم وابسته بوده و هنگامی که بازار بیثباتتر میشود ،تمایل به
افزایش دارند.
 ):بیثباتی در هر بازار ،بسیار پایدار (و نیز مشروط بر اطالعات گذشته) میباشد.
 )8شرایط داخلی هر بازار می تواند منجر به افزایش نوسانات در بازارهای دیگر شود ،برای مثال
وجود نوآوری در یکی از بازارها میتواند موجب ایجاد بیثباتی در بازارهای دیگر گردد.
 )1بر اساس معیارهای رایج در بازارهای مالی ،از مدل دقیقتری جهت محاسبه ارزش در معرض
خطر استفاده شده است.
فییاد و دالی ( ) :101در این تحقیق یک بررسی تجربی بر روی ارتباط بین قیمت نفت و بازده بازار
سهام برای  7کشور کویت ،عمان ،امارات متحده عربی ،بحرین ،قطر ( ،)GCCانگلیس و آمریکا با استفاده از
روش  VARمورد بررسی قرار گرفته است .در این تحقیق دورهی زمانی  :114تا  :101در نظر گرفته شده
است .نتایج طبق بررسی های تجربی سه چیز را پیشنهاد میکند.
 )0قدرت پیشبین ی نفت بر روی بازده سهام با افزایش قیمت نفت در طول بحران اقتصادی افزایش
پیدا میکند.
 ):در طول بحران اقتصادی جهان یک شوک افزایش نفت پاسخ آنی پیدا میکند.
 )8قطر و امارات متحده در بین کشور های GCCو انگلیس در بین کشور های پیشرفته حساسیت
بیشتری نسبت به شوک نفت در مقایسه با سایر بازار های مورد مطالعه در این تحقیق داشتند.
چیوو و لی  ):110( :0در مقالها ی با عنوان جهش های پویا و نوسانات نفت و بازار سهام  81که با استفاده
از برنامهریزی پویا  80که نشان داده اثر نفت بر بازار سهام نامتقارن میباشد و به این معنی که اثر منفی بیشتر
از اثر مثبت است و این به خاطر دخالت دولتها است.
میلر و راتتی  ):110(8:در این تحقیق آن ها آنالیز کرده اند رابطه بین قیمت جهانی نفت خام و بازار
بینالمللی سهام اپرا از سال  0070تا  :113با استفاده از مدل تصحیح خطا با رگرسیون های اضافی با لحاظ
کردن اندر کنش های داخلی که به ماتریس های تصحیح خطا و مجموع تقسیم میشوند .نتایج نشان
میدهد که رابطه درازمدت و واضحی بین این سری از شش کشور  OECDبرای سال های  0070تا  0034و
 0033تا  0000وجود دارد که پیشنهاد میکند بازار بورس به طور معکوس یا وارونه وار به قیمت نفت در
درازمدت واکنش نشان میدهد.
آمه لی و دارن  88در سال  :110در مقالهای تحت عنوان کارایی در بازار نفت خام با استفاده از تست
نسبت واریانس ها فرضیه گام تصادفی در بازارهای نفتی و کارایی در این بازارها را با توجه به دادههای روزانه
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طی دوره زمانی  003:-:113تحت مطالعه قرار دادهاند .آنها فرضیه کارایی ضعیف بازارها را بر روی دو
شاخص قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت ،بر اساس آزمون نسبت واریانس ناپارامتریک پرداختند.
مگنوس و فوسو  ) :111( 81نوسانات (واریانس شرطی) مبادله های بورس غنا را با استفاده از مدل خطی
گام تصادفی ،مدل تقارن نا همسانی شرطی خود توضیحی تعمیمیافته (0و ،GARCH )0مدل های نامتقارن
ناهمسانی شرطی خود توضیحی توانی (0و EGARCH)0و مدل ناهمسانی شرطی خود توضیحی آستانه
(0و TGARCH )0مدل سازی و پیشبینی کردند .آن ها از بانک دادههای شاخص قیمت سهام ( )DSIبرای
مطالعه پویایی نوسانات بازار بورس غنا در یک دورهی ده ساله استفاده کردند .بر اساس نتایج این تحقیق،
دستهبندی نوع نوسانات و اثرات نامتقارن ،همراه با بازدهی بازار بورس بر بازدهی بازار بورس بزرگتر
تأثیرگذار است.
 -۵روش تحقیق و تجزیهوتحلیل دادهها
با توجه به اینکه ،آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد ،اثرات بیثباتی قیمت نفت خام
سنگین ایران بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران میباشد ،ابتدا از طریق مدل  EGARCHبه
استخراج سری بی ثباتی قیمت نفت پرداخته و سپس از طریق یک مدل VECMبه بررسی رابطه کوتاهمدت
و بلندمدت این سری بی ثباتی و شاخص بازدهی بورس و نیز تحلیل عکسالعملی آن ها پرداخته میشود.
گفتنی است که تجزیهوتحلیل دادهها با بهرهگیری از نرمافزارهای Excel ،Eviewsصورت خواهد پذیرفت.
همچنین عالئم اختصاری متغیرهای بهکاربرده شده در این پژوهش عبارتاند از2
 2 Loilبیانگر لگاریتم قیمت نفت خام سنگین ایران.
 2Ltepixبیانگر لگاریتم شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران.
 2 ROIL=dloilنرخ رشد لگاریتم قیمت نفت خام سنگین ایران.
 2 dltepixنرخ رشد (بازدهی) لگاریتم شاخص کل قیمت بورس تهران.
 2 GARCH 01سری بیثباتی قیمت نفت خام ایران.
بررسی مانایی متغیرها
با توجه به اینکه در اکثر مطالعه ها اقتصادی بررسی مانایی متغیرها ،از طریق آزمون ریشه واحد دیکی-
فولر تعمیمیافته ( )ADFانجام میشود ،در این تحقیق نیز از همین آزمون جهت بررسی مانایی متغیرها
استفاده خواهد شد .نتایج آزمون ریشه واحد دیکی -فولر تعمیمیافته بیانگر نامانا بودن تمامی متغیرهای
مورد استفاده در این تحقیق میباشد.
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جدول  :1خالصهي نتیجه آزمون ( )ADFبراي متغیرهاي مدل
نام متغیّر

مقدار آماره

سطح

سطح

اهمیت%1

اهمیت%۵

سطح اهمیت%10

مقدار
احتمال

نتیجه آزمون

Loil

-07/141

-:/4107

- 0/0101

-0/101:

1

)I(1

Ltepix

-3/800

-:/4107

- 0/0101

-0/101:

1

)I(1

GARCH 01

-:1/313

-:/4107

- 0/0101

-0/101:

1

)I(1

منبع 2یافتههای محقق

تخمین مدل
این بخش شامل دو زیر بخش میباشد که به شرح ذیل میباشد2
 در قسمت اول به مدلسازی نوسانات قیمت نفت خام با استفاده از خانواده مدلهای  GARCHمی-
پردازیم و پس از انتخاب بهترین مدل بر اساس معیارهای اطالعات (آکائیک ،هنان  -کوئین و
شوارتز) ،سری نوسانات آن را استخراج مینماییم.
 در قسمت بعد به بررسی اثرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت نوسانات قیمت نفت خام بر شاخص
بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی پویای  VECMخواهیم پرداخت.

الگوسازي نوسانات قیمت نفت خام
با توجه به نامانا بودن لگاریتم قیمت نفت خام سنگین ایران ،ابتدا از طریق تفاضلگیری از متغیر مذکور،
آن را مانا می نماییم .سری تفاضل لگاریتم قیمت نفت خام در واقع همان بازده قیمت نفت خام ( ) ROIL
میباشد.
oil t
)  Ln (oil t )  Ln (oil t 1 )  dloil
oil t 1

(ROIL  Ln

آزمونهای پیشنیاز مدلسازی نوسانات
 در گام بعدی به بررسی وجود خودهمبستگی بین جمالت سری بازدهی قیمت نفت از طریق آزمون
لیانگ  -باکس (  ) QLBمیپردازیم.
با استفاده از این آزمون وجود خودهمبستگی در سری بازدهی قیمت نفت مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
این آزمون نیز در جدول  :آمده است .مقادیر احتمال برای تأخیرهای  01 ،4و  :1منجر به رد فرض صفر،
عدم حضور خودهمبستگی در سری بازدهها گردید.
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جدول  2نتایج آزمون لیانگ -باكس براي سري بازدهی قیمت نفت
مقدار بحرانی

مقدار احتمال

آماره آزمون

مرتبه تأخیري
4

88/114

3/1714

1/111

01

11/138

03/817

1/111

:1

13/101

80/1011

1/111
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گام نهایی در سلسله آزمونهای پیشنیاز الگوسازی نوسانات ،انجام آزمون آرچانگل جهت بررسی وجود
ناهمسانی واریانس می باشد .در این آزمون پس از انتخاب بهترین مدل برای معادله میانگین سری بازدهی
قیمت نفت و تخمین آن (همان طور که بعداً مشخص خواهد شد ،بهترین تصریح برای معادله میانگین
مذکور ) ARMA(1,1است ).حال به بررسی وجود واریانسناهمسانی در جمالت پسماند (منظور پسماندهای
معادله میانگین میباشد) میپردازیم .در این آزمون ،فرضیه صفر بیانگر عدم وجود ناهمسانی واریانس در
سری جمالت پسماند میباشد .تحت فرضیه صفر ،آماره  (nR )  Obs * R  Squaredدارای توزیع کای
اسکور با  mدرجهی آزادی (  mتعداد مربعات پسمانده میباشد) خواهد بود .نتایج آزمون در جدول  8آورده
شده است .مقدار احتمال صفر مربوط به آماره  nR 2منجر به رد فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ناهمسانی
واریانس شده ،بنابراین سری بازدهی قیمت نفتدارای ناهمسانی واریانس میباشد.
2

جدول -3نتایج آزمون آرچ براي بازدهی قیمت نفت
آماره آزمون
00/04781

مقدار بحرانی
4/0001

مقدار احتمال
1/111
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معیارهاي انتخاب مدل
سؤالی که به طور طبیعی پس از تخمین هر مدل مطرح میشود آن است که چه مقدار تخمین ضرایب
بر دادههای واقعی منطبق است .اضافه کردن  pو یا  qبه یک مدل موجب کاهش مجموع مجذور
پسماندهای تخمین میشود ،اما به طور همزمان موجب تخمین ضرایب اضافی و لذا کاهش درجه اطمینان
خواهد شد .مضاف بر این که ضریب های اضافی در مدل قدرت پیشبینی را نیز کاهش خواهد داد.
معیارهای متعددی برای انتخاب مدل مناسب وجود دارد .دو معیار انتخاب مدل که به صورت عمومی
استفاده میشوند ،عبارت انداز معیارآکائیک (  ) AICو معیار شوارتز (  .) SBCراههای مختلفی برای
محاسبهی این دو معیار وجود دارد ،اما نحوهی محاسبه تأثیری بر انتخاب مدل نخواهد گذاشت .گفتنی است
که هرچه مقادیر AICو SCکوچکتر باشند ،مدل بهتراست .
فصلنامـه علوم اقتصادی
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تصریح مدل
همان طور که در قسمت قبل نشان داده شد ،بازدهی قیمت نفت خام دارای واریانسهایی (نوسانات)
هستند که باگذشت زمان در حال تغییر هستند ،بنابراین در این قسمت الزم است که با استفاده از خانواده
مدلهای  GARCHجهت مدلسازی این نوسانات استفاده نماییم .صورت کلی برآورد معادالت میانگین و
واریانس شرطی مدل ) ARMA(1,1)  EGARCH (1,1به شرح ذیل میباشد2
dloil t  (0.01)  (0.473 ) dloil t 1  (0.735 ) t 1
) ( 2.18 5) ( 4.604

) (9.439

  0.952 Ln ht 1 


)(38.181

  t 1
 0.079 
 h
t 1

)( 2.159

 t 1
ht 1

Z:

Ln ht   ( 0.425)  0.138
)( 2.057

)(  2.211

Z:

log likelihood : 892.9641

نتایج حاصل از برآوردنشان میدهد کلیه ضرایب در سطح اهمیت  1/14معنیدار بوده و نیز آماره
 log likelihoodبیانگر باال بودن دقت معادالت فوق میباشد.
جدول  ۴پارامترهاي برآورد شده براي مدل
مقدار احتمال

مقدار آماره Z

انحراف استاندارد

ضریب

پارامتر

1/1:0

:/034

1/118

1/10

C

1/111

-1/111

1/018

-1/178

AR

1/111

0/180

1/170

1/784

MA

1/1:70

-:/:00

1/00:

-1/1:4

1/1807

:/147

1/117

1/083

1/1810

-:/040

1/181

-1/170

1/111

83/030

1/1:4

1/04:
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آزمونهاي تشخیص دقت مدل
مدل  EGARCHبرآورد شده نه تنها میبایست دارای برازش خوبی باشد ،بلکه الزم است تمامی
جنبههای پویای مرتبط با مدل میانگین و واریانس شرطی را نیز داشته باشد .پسماندهای برآورد شده نباید
دارای همبستگی پیاپی باشند و نمیبایست هیچگونه رفتاری ناظر به وجود نوسانات شرطی از خود بروز
دهند (اندرس.):4: 2:111 ،
فصلنامـه علوم اقتصادی
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نخست برای بررسی اینکه مشکل خودهمبستگ ی مدل فوق مرتفع شده است یا خیر ،میبایست آزمون
لیانگ  -باکس را مجدداً انجام دهیم .نتایج این آزمون در مورد پسماندهای مدل
)ARMA(1,1)  EGARCH (1,1

در جدول  4ذکر شده است.

جدول  ۵نتایج آزمون لیانگ -باكس براي سري پسماندهاي مدل برآورد شده
مرتبه تأخیري

آماره آزمون

مقدار بحرانی

مقدار احتمال

4

1/3701

3/1714

1/0:0

01

:/:3

03/817

1/031

:1

7/1701

80/1011

1/000
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نتایج این آزمون عدم وجود خودهمبستگی در سری پسماندهای مدل ) ARMA(1,1)  EGARCH (1,1را
نشان میدهد .ازآنجاکه مقادیر احتمال برای تأخیرهای  01 ،4و  :1بیشتر از  1/14میباشند ،فرضیه صفر،
مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی در سری پسماندهای مدل فوق پذیرفته میشود.
در گام بعد جهت آزمون عدم وجود واریانس ناهمسانی در پسماندهای مدل ،از آزمون آرچ -انگل
استفاده شده است که نتایج حاصل در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  ۶نتایج آزمون آرچ براي پسماندهاي مدل
مقدار احتمال

مقدار بحرانی

آماره آزمون

1/3:17

4/0001

1/1101
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با توجه به اینکه کلیه ضرایب مدل فوق معنادار میباشند ،حال میبایست به بررسی شروط مبتنی بر
تئوری در مدل برآورد شده پرداخت .بر این اساس نخستین شرط ،مانا بودن مدل فوق است که با توجه به
اینکه مجموع ضرایب مدل فوق کوچکتر از واحد است ،این شرط تأمینشده و در نتیجه شوکهای وارده بر
اجزای اخالل پایدار نخواهند بود؛ و با توجه به اینکه مدل مذکور میباشد شرط مثبت بودن عرض از مبدأ و
ضرایب واریانس شرطی اجزای اخالل دیگر مطرح نمیباشد .از طرف دیگر معنادار بودن ضریب بیانگر وجود
اثرات اهرمی در بازار نفت خام میباشد و لذا اخبار بد منجر به نوسان آتی بیشتری نسبت به اخبار خوب در
قیمت نفت خام خواهند گشت.
بنابراین انجام آزمونهای فوق مهر تأییدی بر بهینه بودن مدل جهت توضیح نوسانات بازده قیمت نفت
خام ایران می باشد در واقع مدل مذکور تمامی مشکالت موجود در سری بازدهی قیمت نفت و معادله برآورد
شده جهت توضیح معادله میانگین آن را با مدلسازی نوسانات این متغیر برطرف نموده است .از طرف دیگر
فصلنامـه علوم اقتصادی
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با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران بر شاخص
بازدهی بورس اوراق بهادار تهران بوده است ،استخراج خروجی این مدل (سری واریانس شرطی تخمین
زدهشده) ما را در بررسی اثرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت نوسانات قیمت نفت خام بر شاخص بازدهی بورس
اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی پویای VECMیاری خواهد نمود.
تخمین مدل VECM

به طور کلی هدف از این پژوهش بررسی اثرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت نوسانات قیمت نفت خام بر
شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی پویای VECMبوده است ،در همین راستا در
بخش قبل به تخمین سری واریانس شرطی پرداخته و در این بخش به بررسی اثرات پویای این واریانس
شرطی تخمین زدهشده (نوسانات قیمت نفت خام) بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران میپردازیم.
متغیرهای مورد استفاده در مدل  VECMمیبایست هم جمع از مرتبه اول باشند چرا که یکی از
ویژگیهای این مدل تفاضلگیری از متغیرهای درون زا میباشد و همچنین در این مدل رابطه بلندمدت بین
متغیرهای درون زا بهعنوان بخشی از مدل برآورد میشود .این مدل عالوه بر برآورد رابطه بلندمدت بین
متغیرهای درون زا به بررسی رابطه کوتاه مدت بین این متغیرها و همچنین اثر تغییرهای کوتاهمدت متغیرها
در حرکت به سمت تعادل بلندمدت (در اثر ایجاد یک تکانه در کوتاهمدت) نشان میدهد.
پیش از تخمین مدل  VECMمیبایست طول وقفه بهینه تعیین گردد که این امر بر مبنای معیارهای
آکائیک و شوارتز امکانپذیر است .طول وقفه بهینه بین متغیرهای شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران،
قیمت نفت خام سنگین ایران و نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران بر اساس معیار شوارتز چهار میباشد.
سپس بر اساس روش یوهانسون ،تعداد بردارهای همگرایی مدل را تعیین میکنیم .نتیجه این روش بر اساس
هر دو معیارهای «اثر  »84و «حداکثر مقدار ویژه  »81مؤید وجود یک بردار همگرایی میباشد.
نتایج حاصل از تخمین مدل VECMبین متغیرها ی شاخص بورس اوراق بهادار تهران ،قیمت نفت خام
سنگین ایران و نوسانات قیمت نفت خام در جدول هفت ذکرشدهاند.
آنچه از رابطه بلندمدت بین متغیرهای شاخص بورس اوراق بهادار تهران و نوسانات قیمت نفت خام
برمیآید آن است که اول رابطه بین این دو متغیر منفی (و معنادار) بو ده و دوم با توجه به اینکه از لگاریتم
نوسانات قیمت نفت خام در رابطه بلندمدت استفاده شده است ،ضریب این متغیر در رابطه بلندمدت بیانگر
کشش قیمتی بین متغیر وابسته نسبت به متغیر مستقل میباشد و با توجه به  - 0/41بودن مقدار عددی این
کشش ،تفسیر آن به این صورت است که به ازای یک درصد افزایش نوسانات قیمت نفت ،شاخص بازدهی
بورس اوراق بهادار به میزان  0/41درصد در بلندمدت کاهش خواهد یافت.
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جدول  - 7نتایج تخمین مدل VECM
T: ( -3/563)،Ltepix (-1)= -53/01– 9/54 GARCH0
)D(GARCH01

معادله رابطه بلندمدت

)D(Ltepix

نام متغیر

 tآماره

ضریب

 tآماره

ضریب

-0.583

-0.003

2.355

0.002

C

-1.257

-0.411

10.085

0.464

))D(Ltepix (-1

0.851

0.305

3.026

0.153

))D(Ltepix (-2

1.504

0.494

-0.025

-0.001

))D(Ltepix (-3

1.271

0.058

0.035

0.0002

))D(GARCH01 (-1

1.963

0.089

0.089

0.007

))D(GARCH01 (-2

-0.409

-0.019

-0.591

-0.004

))D(GARCH01 (-3

-3.024

-0.153

-3.284

-0.364

)ECT(-1

603.2651

Skewness

1765.457

Log likelihood

4184.522

Kurtosis

-7.296272

Akaike information criteria

4787.787

Normality

-7.139506

Schwarz criteria

116.5549

White test

34.99451

)Portmanteau test (up to lags
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همان طور که در جدول  7مشاهده میشود ،در کوتاهمدت نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص
بازدهی بورس اوراق بهادار تهران اثر معناداری ندارد .همچنین نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطای کوتاه-
مدت بر اساس نتایج ارائهشده ،ضریب جمله تصحیح خطا است که بیانگر سرعت تعدیل به سمت تعادل
بلندمدت می باشد .به عبارتی اگر در یک دوره مقدار شاخص بازدهی بورس از مقدار تعادلی آن در بلندمدت
فاصله بگیرد ،این عدم تعادل پس از تقریباً سه دوره (هفته) تصحیحشده و شاخص بازدهی بورس بهتدریج به
مقدار تعادلی آن در بلندمدت خواهد رسید .عالوه بر آن ،این نکته حائز اهمیت است که نوسانات قیمت نفت
خام در بلندمدت بر شاخص بازدهی بورس اثر منفی و معناداری دارد.
 -۶نتایج تحقیق
با توجه به نتایج بهدست آمده از این پژوهش ،وجود رابطه کوتاهمدت مثبت و معنادار میان متغیرهای
نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران ،رد میشود .همان طور
که جدول  7مشاهده میشود ،هیچ یک از ضرایب متغیر نوسانات قیمت نفت (منظور وقفههای  0تا  8این
متغیر میباشد ).در معادلهی برآورد  DLtepixو همچنین ضرایب متغ یر شاخص بازدهی بورس در معادلهی
برآورد  DLGARCHمعنادار نشده ،این امر به معنای عدم وجود رابطه کوتاهمدت میان متغیرهای مذکور
میباشد.
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عالوه بر این نتایج بهدست آمده از این تحقیق ،وجود رابطه بلندمدت مثبت و معنادار بین متغیرهای
نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران را نیز رد میکنند .نتایج
مدل  ،VECMبیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای نامبرده میباشد ولی این رابطه از نوع مثبت نمی-
باشد .در حقیقت با توجه به رابطه بلندمدت بهدست آمده از مدل  ،VECMدر بلندمدت با افزایش نوسانات
قیمت نفت خام سنگین ایران ،شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران کاهش مییابد .همچنین کشش
قیمتی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران نسبت به نوسانات قیمت نفت خام 0/41 ،درصد بوده،
بنابراین اگر نوسانات قیمت نفت خام یک درصد افزایش یابد ،آنگاه در بلندمدت شاخص بازدهی بورس اوراق
بهادار تهران  0/41درصد کاهش خواهد یافت.
در نهایت فرضیه سوم بهدست آمده از این مطالعه ،مبنی بر وجود همگرایی بین نوسانات قیمت نفت خام
سنگین ایران و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته میشود .ضریب متغیر ) ،ECT(1نشان
میدهد که اگر در کوتاه مدت شوکی از جانب قیمت نفت خام سنگین ایران به شاخص بازدهی بورس اوراق
بهادار تهران وارد شود ،در هر دوره به میزان  1/81از اثر این شوک در مسیر بازگشت به تعادل بلندمدت
کاسته شده و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پس از حدود سه دوره به تعادل بلندمدت میرسد؛
بنابراین متغ یرهای نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران دارای
همگرایی و تعادل بلندمدت میباشند.
نتایج این تحقیق تا حدودی با نتایج سایر مطالعه های قبلی انجامشده متفاوت میباشد .نتایج پژوهش-
های قبلی بیانگر این مطلب هستند که نوسانات قیمت نفت در کشورهای صادرکنندهی این کاال بر شاخص
بازدهی بورس اثر مثبت و معناداری دارند ،درحالیکه در این پژوهش عکس این مطلب حاصل شده است.
علت این امر متفاوت بودن شرایط اقتصادی و زیرساختهای تولیدی کشور ایران با دیگر کشورهای صادر-
کنندهی نفت میباشد .ازآنجاکه  ،درآمدهای نفتی (فروش نفت خام) ،بخش اعظمی از تولید ناخالص ملی
ایران را تشکیل می دهد ،با افزایش قیمت این کاال ،تولید ناخالص ملی افزایشیافته و در نتیجه موجب
افزایش سطح تقاضای کل کشور میگردد که این امر به علت ضعف ساختار تولیدی جامعه و نیز عدم وجود
زیرساخت های مناسب تولیدی ،با پاسخ مناسب تولیدکنندگان داخلی همراه نبوده و منجر به ایجاد مازاد
تقاضا و در نتیجه افزایش سطح قیمتها میگردد؛ بنابراین هر افزایش ی در قیمت نفت و در نتیجه افزایش
قیمتها میتواند منجر به افزایش هزینهها ،محدود کردن سود و در نتیجه تغییر در جریان نقدی تنزیل
شدهی داراییها میشود و نیز با توجه به اینکه ،طبق تئوریهای اقتصادی ،قیمت هر دارایی بر اساس جریان
نقدی تنزیل شده خودش تعیین میشود( ،فیشر 0081 ،و ویلیامس )0083 ،بنابراین تغییر جریان نقدی
تنزیل شده ،تأثیر چشمگیری بر قیمت این داراییها خواهد داشت .در نتیجه با افزایش قیمت نفت ،قیمت-
های سهام دچار کاهش خواهد شد؛ اما نکته اساسی اینجاست که این فرآیند در کشورهای واردکننده نفت
مشهودتر است.
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همچنین ،اگرچه در کشورهای صادرکننده نفت ،انتظار بر آن است که با افزایش قیمت نفت و پمپاژ ارز
و منابع پولی به داخل این کشورها رونق اقتصادی و نیز افزایش بازدهی فعالیتهای سرمایهگذاری (از جمله
بازدهی بورس) در این کشورها ایجاد شود ،ولی همان طور که نتایج این تحقیق نشان میدهد ،این رابطه
کامالً معکوس است .چرا که در اثر افزایش قیمت نفت و افزایش عرضه ارز و در نتیجه کاهش نرخ ارز ،نه تنها
این منابع به مسیر درست خود (گسترش سرمایهگذاریها و ترغیب فعالیتهای تولیدی) هدایت نشده ،بلکه
به طور کامل از این مسیر جدا گشته و ب ا روی آوردن به وارداتِ کاالهای مصرفی و تجملی ،سبب افزایش
تورم میشود .از آذرینت که کشورهای صادرکننده نفت بهجا ی آنکه از افزایش قیمت نفت خرسند گردند ،از
آثار و پیامدهایی که بر کل اقتصاد خواهد داشت ،نگرانتر خواهند شد.
الزم به ذکر است پژوهشهای انجامشده قبل ی در زمینه ارتباط قیمت نفت و شاخص بورس اوراق بهادار
تهران ،نتایج واحد و مشخصی نداشته اند زیرا برخی از آنها به رابطه مثبت بین این دو متغیر اذعان داشتهاند
(مانند مطالعهی صمدی و همکاران « »0837و مطالعهی ملوییان و زارع « )»0831و برخی دیگر نیز مانند
این پژوهش به نتایجی دال بر رابطه منفی بین قیمت نفت و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار
87
دستیافتهاند (همانند مطالعهی سجادی و همکاران « »0837و مطالعهی سعیدی و امیری «.)»0830
با توجه به اینکه موضوع این پژوهش هم مورد توجه بخش دولتی بوده و هم مورد توجه سرمایهگذاران
بخش خصوصی میباشد ،در این بخش پیشنهاد هایی که منتج از کار این پژوهش است را به دو زیر بخش
«پیشنهادهای سیاستی» و «پیشنهادها به سایر محققین» تقسیم مینماییم.
 -7پیشنهادهاي سیاستی
در این بخش از دو منظر به ارائه پیشنهادهای سیاستی میپردازیم ،نخست به ارائه پیشنهادهایی در
بخش نفت پرداخته و سپس با توجه به اینکه از جمله مهمترین اهداف شکلگیری بورس اوراق بهادار در هر
کشوری گسترش سرمایهگذاریها در بخشهای تولیدی میباشد ،توصیه های سیاستی مربوط به این بخش
ارائه خواهد شد.
امروزه اکثر اندیشمندان اقتصادی و سیاسی هم عقیده دارند که فرآیند توسعهیافتگی سیاسی و اقتصادی
و امنیت ملی کشورهای صادرکننده نفت تحت تأثیر اقتصاد و درآمدهای نفتی این کشورها قرار دارد.
همچنین از یک سو با توجه بهویژگیهای صنعت نفت از قبیل وابستگی به فراز و نشیبهای تقاضا و مصرف
در بیرون از مرزهای ملی ،وابستگ ی صنعت نفت به تکنولوژی های پیچیده کشورهای صنعتی شرکتهای
چندملیتی ،وابستگی به سرمایهگذاری کالن برای اکتشاف و استخراج ،کنترل قیمت نفت بهوسیله نیروهای
بین المللی و از سوی دیگر با توجه به این که نوسانات موجود در بازار نفت ناشی از نوسانات بخش عرضه نفت
نبوده ،بلکه بیشتر ناشی از تغییرهای قیمت این محصول میباشد که خود متأثر از عوامل زیادی همچون
متغیرهای سیاسی ،اقتصادی و حتی متغیرهای فرهنگی نیز میباشد .پیامد وابستگی به چنین شرایطی
موجب ناپایداری درآمدی دولتها شده و زمینه را برای مبادرت دولتها بهسوی بهکارگیری سیاستهای
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نامناسب پولی ،استقراض از بانک مرکزی یا حتی از بانکهای تجاری ،جهت تأمین هزینههای خود آماده
مینماید .استقراض از بانک مرکزی نیز ممکن است ضمن ایجاد تورم ،میدان را برای فعالیت بخش خصوصی
تنگ تر نماید؛ بنابراین اگرچه این مفاهیم در حیطه این پژوهش نبوده است ولی با توجه به اینکه اقتصاد
ایران یک اقتصاد متکی به نفت میباشد ،قیمت نفت از طریق کانالهای متفاوتی بر متغیرهای کالن
اقتصادی اثرگذار میباشد؛ بن ابراین جهت جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات قیمت نفت راهکارهای
متفاوتی وجود دارد که از جمله آن ها میتوان به کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت ،اتکای بیشتر به
صادرات غیر نفتی و نیز تأمین مالی هزینههای دولت از طریق مالیات (در نتیجه پاسخگو بودن بیشتر دولت-
ها به مردم) و همچنین بهبود عملکرد و نیز پایبندی بیشتر به اهداف صندوق ذخایر ارزی که در سال 0870
راهاندازی شده است  ،83می تواند از شدت آثار مخرب نوسانات شدید قیمت نفت بکاهد و به تبع آن بورس
اوراق بهادار نیز کمتر متحمل این پیامدها میشود.
از سوی دیگر با گسترش فرهنگ تولید و توجه بیشتر به زیرساختهای بخش تولید ،کاهش
برنامهریزیشده تورم (جهت جلوگیری از انگیزههای سفتهبازی) عالوه بر اینکه میتوان از مزایای رشد
اقتصادی بیشتر بهره ببرد ،در نتیجه کلیه بنگاههای اقتصادی (از جمله بنگاههای اقتصادی فعال در بازار
بورس ا وراق بهادار) نیز با سودآوری بیشتر و رونق اقتصادی همراه خواهند بود.
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