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چكيده
در این پژوهش بهمنظور مدیریت ریسک سرمایهگذاران در بازار سرمایه ،پوشش ریسک قیمت سهام
صنایع بورسی منتخب با نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است .بدین منظور از مدلهای  DCCو ADCC
استفاده گردید .دادههای مورد استفاده ،بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز بهصورت روزانه طی بازه زمانی
 1387تا  1399است .نتایج نشان میدهد که همبستگی متقارن بین قیمت سهام این صنایع با نرخ ارز ،در
هر دو بحران ارزی وجود دارد .همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد ،در هر دو بحران ارزی باالترین
کارایی پوشش ریسک به ترتیب مربوط به صنعت چند رشتهای صنعتی و سرمایهگذاری است ،درحالیکه
پایینترین آن مربوط به صنعت بانکداری است .بزرگترین مقدار ضریب پوشش ریسک در بحران ارزی اول و
دوم به ترتیب مربوط به صنایع چند رشتهای صنعتی و بانک است .کمترین مقدار ضریب پوشش ریسک در
هر دو بحران مربوط به صنعت سرمایهگذاری است .باالترین مقدار میانگین وزنی پرتفوی بهینه در هر دو
بحران ارزی مربوط به صنعت بانکداری است .نتایج این تحقیق فرصتی را برای سرمایهگذاران فراهم میکند
تا از استراتژیهای پوشش ریسک و تخصیص داراییها بهطور مطلوب استفاده کنند.
واژههای كليدی :بازار سهام ،نرخ ارز ،استراتژی پوشش ریسک ،سبد دارایی بهینه.
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 -1مقدمه
فضای پیچیده بازارهای مالی و اقتصادی و ارتباط تنگاتنگ این بازارها با یکدیگر و همچنین نیاز
حیاتی به پیشبینی سناریوهای مالی و اقتصادی آتی ،پژوهشگران حوزه مالی را بر آن داشته تا با
کشف و تحلیل این ارتباطات میان بازاری بتوانند گامی مؤثر و روبهجلو در جهت تحقق اهداف نظام
مالی و اقتصادی بردارند .در این راستا بررسی اثر سرایتپذیری بازارها بر یکدیگر از اهمیت بسزایی
برخوردار است؛ چرا که با درک و تبیین این موضوع قابلیت پیشبینی سایر بازارها امکانپذیر
میگردد .با توجه به اینکه بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند ،اطالاعات ایجادشده در یک بازار،
میتواند سایر بازارها را متأثر سازد (نیکو مرام و همکاران .)1393 ،در سالهای اخیر ،یکی از
چالشهای بزرگ در بازار سهام ،سرایت بحرانها ی است که بااعث ایجاد تالطم ،در این بازارها
میشود .تالطمهای ایجادشده بهاعنوان یک اعامل مؤثر در تعیین ریسک سرمایهگذاری ،میتواند
نقش مهمی در تصمیمگیری سرمایهگذاران ایفا کند (اربابی.)1397 ،
روشها ی مختلفی برای پوشش ریسک ناشی از تالطم قیمت دارایی سهام وجود دارد .یکی از
ابزارهای پوشش ریسک ،استفاده از داراییهای مالی جایگزین نظیر ارز و ایجاد سبد دارایی ترکیبی
است .بهطور معمول سرمایهگذاران بهمنظور کاهش ریسک ،تنوع بخشیدن به داراییها را به اعنوان
سیاستی اساسی ااعمال میکنند .تنوعبخشی کارا سبد داراییهای مالی توسط سرمایهگذاران بدون
آگاهی از روابط بین داراییهای مورد نظر امکانپذیر نخواهد بود (فتاحی و همکاران.)1396 ،
بازار اوراق بهادار و ارز همواره بهاعنوان بخشهای حساس بازارهای مالی هستند .این دو بازار به
سراعت از نوسانات و سیکلهای تجاری در اقتصاد تأثیر پذیرفته و تغییرات اقتصادی را به سراعت
منعکس مینمایند .در اعین حال ،آشفتگی در یک یا هر دو بازار به ایجاد نگرانی در میان
سیاستگذاران و سرمایهگذاران بازارها میانجامد .اگرچه اتفاق نظر تئوریکی در مورد تعامل بین
قیمتهای سهام و نرخهای تبادلی ارز وجود ندارد ،باید توجه داشت که متغیرهای بینابینی چون
1
ثروت ،تقاضا برای پول و نرخهای بهره نقش اعظیمی در ایجاد پیوند بین آنها را ایفا مینماید (صالح ،
.)2008
از اوایل تابستان  1390تاکنون ،اقتصاد ایران در نتیجه ااعمال تحریمها ،خروج یکجانبه آمریکا
از برجام ،2رشد فزاینده نقدینگی در سالیان متمادی و سایر اعوامل ،وضعیت بسیار ویژهای را شاهد
بوده است .بعد از مدتها مدیریت نرخ ارز در کشور ،بیثباتی این بازار را فرا گرفت و به دنبال این
مسئله سایر بازارهای مالی نیز دچار نوسانات فزایندهای شدند .رکوردشکنیهای شاخص بورس
اوراق بهادار تهران نیز از سال  1391آغاز شد و در تیرماه سال  1399به اوج خود رسید .با توجه به
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رکود فعالیتهای اقتصادی و تورم باال ،ورود به بازار بورس اوراق بهادار یا بازار ارز بهاعنوان
جایگزینهای سرمایهگذاری پیش روی سرمایهگذارانی بود که پول داغ 3در دست خود داشتند.
در چنین فضای آشفتهای که در بازار داراییهای یادشده به وجود آمده بود ،میتوان این
پرسشها را مطرح کرد که آیا نوسانات نرخ ارز و قیمت سهام صنایع بورسی همبستگی در طول
زمان داشتهاند؟ در کدامیک از صنایع بورسی هنگام سرمایهگذاری باید سرمایه بیشتری را برای
پوشش ریسک استفاده کرد؟ کارایی پوشش ریسک در کدامیک از صنایع بورسی باالتر میباشد؟
کدامیک از صنایع بورسی وزن بیشتری در پرتفوی بهینه خواهند داشت؟
تنوعبخشی ،پوشش و مدیریت ریسک پرتفوهای سرمایهگذاری بدون آگاهی از رفتار و روابط
بین داراییهای مورد نظر امکانپذیر نخواهد بود و یافتن پاسخ پرسشهای یاد شده میتواند بینش
روشنی در مورد تحلیل و پیشبینی تحوالت بازدهی داراییها و استفاده از آن برای اتخاذ
استراتژیهای مناسب سرمایهگذاری ارائه دهد.
برای دستیابی به اهداف ،مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است :پس از مقدمه ،ادبیات
مرور میشود .سپس ،روش تحقیق بیان میشود .بخش چهارم ،شامل یافتههاست و بخش پایانی به
نتیجهگیری و پیشنهادها اختصاص یافته است.
 -2مروری بر ادبيات
رابطه نرخ ارز و بازار سهام را میتوان از دو جنبه نظری بررسی کرد )1 :مدلهای جریانگرا 4و )2
مدلهای سهامگرا( 5لیانگ و همکاران .)2013 ،6در مدلهای جریانگرا ،نرخ ارز هدایت کننده بازار
سهام است در حالیکه در مدلهای سهامگرا ،بازار سهام نرخ ارز را هدایت میکند (چن و چن،7
.)2012
مدلهای جریان گرا ،فرض میکنند که حساب جاری کشور و تراز جاری دو اعامل مهم تعیین
کننده نرخ ارز هستند .براین اساس تغییرات در نرخ ارز بر رقابت بینالمللی و تراز تجاری و بدین
ترتیب بر متغیرهای واقعی اقتصاد همچون تولید و درآمد واقعی و نیز بر جریان نقدینگی آتی و
جاری شرکتها و قیمت سهام آنها اثر میگذارد (درونبوش و فیشر .)1980 ،8تغییرات نرخ ارز
میتواند بر ارزش داراییها و فعالیتهای بینالمللی شرکتها اثر گذارد ،بهاعنوان مثال بر اثر افزایش
نرخ ارز ،ارزش فعالیتهای خارجی شرکتها و یا داراییهای داخلی وارداتی آنها افزایش مییابد
(اگاروال.)1981 ،9
از سوی دیگر ،در صورت افزایش نرخ ارز ارزش فعلی هزینه استهالک داراییهای شرکتها نیز
کاهش مییابد .این تغییرات بهصورت سود یا زیان در ترازنامه و بهتبع آن ،در حساب جاری شرکتها
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بازتاب داده میشود؛ بنابراین ،با انتشار سود یا زیان شرکتها ،قیمت سهام آنها نیز دستخوش تغییر
میگردد (نیه ولی.)2001 ،10
اعالوه بر این ،بسته به اینکه شرکت ،یک شرکت صادرکننده باشد و یا به شدت به نهادههای
وارداتی وابسته باشد ،تغییرات نر خ ارز بر حجم تولید و قیمت سهام آن اثر میگذارد (گرنجر و
همکاران .)2000 ،11به اعنوان مثال چنانچه شرکتی به شدت به نهادههای وارداتی وابسته باشد ،با
افزایش نرخ ارز ،میبایست مبالغ بیشتری از نقدینگی خود را صرف واردات کند .این امر موجب
افزایش هزینههای تولید و کاهش حاشیه سود شرکت میشود که اثر منفی بر حجم تولید ،توزیع
سود و بازده سهام شرکت میگذارد؛ بنابراین ،قیمت سهام شرکت با کاهش همراه خواهد شد.
بودنار و جنتری )1993( 12اثر نرخ ارز بر قیمت سهام را با توجه به خصوصیات صنعت اینگونه
توضیح میدهند :تقویت پول رایج (کاهش نرخ ارز) بر جریان نقدی شامل واردکنندگان،
تولیدکنندگان کاالهای غیرمبادلهای و مصرفکنندگان کاالهای بینالمللی (مانند طال) اثر مثبت
گذاشته و در مقابل بر جریان نقد مشتمل بر صادرکنندگان ،تولیدکنندگان رقیب کاالهای وارداتی و
سرمایهگذاران خارجی (مانند شرکتهای چندملیتی) اثر منفی میگذارد و موجب تغییر قیمت سهام
آنها میشود.
در مقابل ،بر اساس مدلهای سهامگرا ،فرض میشود که حساب سرمایه ،اعامل تعیین کننده نرخ
13
ارز است .این مدلها شامل مدل توازن پرتفلیو و مدل پولی میباشند .در مدل پرتفلیو ،برنسون
( )1983چنین اعنوان میکند که رابطه منفی بین نرخ ارز و قیمت سهام وجود دارد .طبق این مدل
کاهش قیمت سهام بااعث کاهش ثروت سرمایهگذاران داخلی میگردد .این امر منجر به تقاضای
کمتر برای پول به همراه نرخ بهره پایینتر میشود .کمتر شدن نرخ بهره موجب خروج سرمایه به
سمت بازارهای خارج از کشور ،با فرض ثبات سایر شرایط و کاهش ارزش پول داخلی و گرانتر
شدن نرخ ارز میشود .بر اساس مدل پولی گاوین )1989( 14براعکس دو مدل فوق ،بین نرخ ارز و
قیمت سهام رابطهای وجود ندارد .ازاینرو و بر اساس سه مدل تئوریک فوق بهاعنوان جمعبندی
میتوان اعنوان نمود که مطالعات تئوریک نتیجه مشخص و معینی را در رابطه بین بازار ارز و قیمت
سهام ارائه نمینمایند.
15
از طرف دیگر بر اساس تئوری باتاچاریا و موخرجی ( )2002تا دهه  1950ریسک بهاعنوان
یک اعامل کیفی محسوب میشد تا اینکه با تالشهای مارکوئیتز ریسک کمیتپذیر شد و انحراف
معیار جریانهای نقدی طرحهای سرمایهگذاری در شرایط مختلف بهاعنوان کمیت سنجش ریسک
معرفی گردید .نرخ ارز یکی از اجزاء همراه با ریسک سبد دارایی است ،بر اساس مدل ماکوئیتز
تغییرات نرخ این دارایی میتواند بر تقاضای آن تأثیر گذاشته و متعاقباً بااعث تغییر قیمت سهام
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 54بهار 1400

مریم بذرائی ،صالح قویدل ،قدرتاهلل امام وردی و محمود محمودزاده 87 /

شود .زیرا مثالً با پایین آمد نرخ ارز ،بهای تمام شده محصوالت کاهش مییابد و در نتیجه حاشیه
سود هر سهم افزایش خواهد یافت و متعاقب آن ،قیمت سهام شرکت نیز باال خواهد رفت .با افزایش
قیمت سهام شرکتها ،شاخص کل قیمت سهام نیز دستخوش تغییر مثبت میشود (حیدری و
بشیری .)1391 ،بنابراین ،سرمایهگذاران در حال تغییر نگرش خود درباره مدیریت ریسک هستند.
بسیاری از استراتژیهای پوشش ریسک بهمنظور پاسخگویی به این سؤال که چگونه میتوان از
سایر بازارها برای پوشش ریسک استفاده کرد در حال ظهور میباشد .با توجه به اینکه استخراج
وزنهای پرتفوی بهینه به سؤال مهمی برای سرمایهگذاران تبدیل شده است؛ لذا ساختن پرتفوی
جهت پوشش ریسک با استفاده از سایر داراییها نظیر ارز ،طال ،نفت و  ...تبدیل به یک استراتژی
مدیریت ریسک شده است .اعالوه بر این ،روابط سرریز نوسان بین دو بازار برای ساخت ضریبهای
پوشش و پرتفوهای بهینه اهمیت به سزای دارد (چانگ و همکاران.)2011،16
بر اساس مطالعات صورت گرفته برآورد ضریب پوشش ریسک بهینه و وزنهای پرتفوی ،به
طوریکه سرمایه گذاران بتوانند هنگام اتخاذ استراتژی پوشش ریسک اطالاعات بیشتری در اختیار
داشته باشند اهمیت زیادی دارد (هویسمن و همکاران2009،17؛ یائو و وو .)2012 ،18پژوهشگران
اعالوه بر بررسی رابطه بین نرخ ارز و بازار سهام با استفاده از روشهای مختلف و استراتژیهای
پوشش ریسک مناسب در این بازارها را ارائه دادهاند .بهاعنوان مثال ،یوسف و همکاران )2021( 19به
بررسی پوشش ریسک بازار سهام آسیا با طال در دوره شیوع اپیدمی کرونا 20پرداختند .نتایج نشان
داد که در طی دوره شیوع کرونا ،طال دارایی مناسبی برای پوشش ریسک قیمتهای سهام در اکثر
بازارهای سهام آسیا 21است .وزن بهینه سبد سهام -طال در تمام بازارهای مورد مطالعه در زیر دوره
کرونا کمتر از دوره قبل از کرونا است ،در نتیجه سرمایهگذاران باید سرمایهگذاری خود را در طال در
زیر دوره کرونا افزایش دهند .اثربخشی پوشش برای اکثر بازارهای سهام آسیا در دوره فراعی کرونا
بیشتر است.
حبیبی و لی )2019( 22به بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر قیمتهای سهام در کشورهای
گروه هفت 23طی بازه زمانی  1997تا  2016پرداختند .آنها نشان دادند که تغییر نرخ ارز در تمام
کشورهای گروه هفت اثرات نامتقارن کوتاهمدتی بر قیمتهای سهام دارد؛ اما در بلندمدت به
استثناء کشور آلمان این نتایج برای سایر کشورها صادق نیست.
پوالدیان و همکاران ) 2019( 24به بررسی رابطه بین نرخ ارز و بازارهای سهام در چهار کشور
اروپای مرکزی و شرقی پرداختند .برآوردهای آنها حاکی از تفاوت معنادار بین الگوهای همبستگی
در چهار کشور نمونه است و همچنین درجه همگرایی نسبتاً کمی بین ارز خارجی در کشورهای
اروپای مرکزی و شرقی وجود دارد.
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سوسا و همکاران ) 2018( 25به بررسی پیوندهای پویا بین بازار سهام و نرخ ارز در کشورهای
 MILA26پرداختند .نتایج نشان داد که بازدهیهای سهام این کشورهای بر اساس دو نظام
کمنوسان و پرنوسان تغییر می کند .همچنین ،تأثیر بازارهای سهام بر نرخ ارز بیشتر از تأثیر نرخ ارز
بر بازارهای سهام میباشد.
وانگ و همکاران )2016( 27به بررسی پوشش ریسک نرخ ارز با طال پرداختند .نتایج مطالعه
آنها نشان داد که نوسانات نرخ ارز منجر به اثرات آستانهای شده و بر کارآمدی پوشش ریسک طال
اثر میگذارد.
28
محمد ال هدی آروری ( )2015به بررسی رابطه قیمتهای جهانی طال و بازده سهام در چین
بهمنظور ارائه استراتژیهای پوشش ریسک پرداختند .آنها وزنهای بهینه و نسبتهای پوشش
ریسک را برای سهام و طال مورد تجزیهوتحلیل قرار داده و نشان دادند که چگونه میتوان از نتایج
تجربی برای اتخاذ استراتژی پوشش ریسک استفاده کرد.
باشر و همکاران )2015( 29همبستگیهای شرطی بین بازارهای در حال ظهور سهام بورس،
قیمت نفت ،VIX ،قیمت طال و قیمت اوراق را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان میدهد که در
اکثر موقعیتها ،نفت بهترین دارایی برای پوشش ریسک قیمتهای سهام در بازار نوظهور است.
ین هسین لی و همکاران )2014( 30به بررسی تشکیل پرتفوی قیمت سهام گروه هفت و نفت
خام وست تگزاس پرداختند .آنها اعالوه بر بررسی سریز نوسانات بین قیمت سهام و قیمت نفت،
نسبت بهینه وزن پرتفوی را نیز استخراج کردهاند .نتایج نشان داد که اثر پوشش ریسک 31در کانادا
باالترین و در ژاپن کمترین میزان را دارد .اعالوه براین ،ژاپن دارای بیشترین وزن بهینه پرتفوی و
کمترین نسبت پوشش ریسک است.
حاتمی و همکاران ( )1397به بررسی پویاییهای نسبت بهینه پوشش ریسک در بازار سهام و
طال پرداختند .نتایج نشان داد که پویایی نرخ بهینه پوشش ریسک طی دوره  1388تا 1392
افزایش و طی دوره  1392تا  1395یک تغییر رژیم در روند این نسبت رخداده است .همچنین
سرمایهگذاران برای پوشش ریسک سرمایهگذار ی در بازار سهام ،از بازار طال استفاده نمایند و طال را
بهاعنوان یک کاالی همراه با دارایی سهام در سبد دارایی در نظر بگیرند.
الهام فرزانگان ( )1397با استفاده از بهکارگیری نسل جدید مدلهای نوسان پذیری چندمتغیره
به تخمین و بررسی اعملکرد پوشش ریسک بازار نقد با بازار آتی سکه بهار آزادی پرداخته است.
نتایج حاکی از برتری نسبتها ی پوشش ریسک به دست آمده از مدل  GO-GARCHدر مقایسه با
سایر مدلهای رقیب ،برای پوشش ریسک نوسانات قیمتهای نقد با آتی سکه بهار آزادی است.
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همچنین نتایج نشان داد که قیمتهای نقد و آتی طی دوران تنش در بازار سکه ،گرایش به هم
حرکتی دارند.
صرافی و همکاران ( )1397به بررسی تقارن یا اعدم تقارن اثر شوکهای مثبت و منفی دالر در
بازار آزاد بر شاخص صنایع شیمیایی و فلزات اساسی پرداختهاند .نتایج نشان داد که افزایش نرخ
دالر بر هر دو شاخص در کوتاهمدت و بلندمدت اثر مثبت و معنیدار دارد اما اثرگذاری کاهش آن
بیمعنی میباشد  .به اعالوه ضرایب استخراج شده نشان از اثرگذاری بیشتر شوک مثبت دالر آزاد بر
شاخص شیمیایی نسبت به شاخص فلزات اساسی دارد.
بت شکن و همکاران ( )1396به بررسی اثرات سرریزی نرخ ارز دالر و یورو بر شاخص بانکها و
مؤسسات مالی به منظور تبیین ابعاد سیستمی سرریز نوسان از بازار ارز به بخش پولی و مالی کشور
پرداختهاند .نتایج پژوهش آنها مؤید وجود همبستگیهای شرطی مثبت کوتاهمدت نرخ ارز دالر،
نوسانهای بلندمدت نرخ ارز یورو و وجود اثرات سرریزی نرخ ارز بر شاخص بانکها و مؤسسات
ااعتباری است.
جهانگیری و حکمتی ( )1394به بررسی روابط بین بورس اوراق بهادار تهران ،بازار ارز و سکه
(بهاعنوان بازارهای داخلی) و بازارهای نفت ،طال ،بازار سهام آمریکا و شاخص بازار سهام اروپا (به-
اعنوان بازارهای بینالمللی) پرداختند .نتایج نشان داد که در بازدهی پایین آثار سرریز قابل توجهی
بین بازارها وجود ندارد .همچنین ،وقتی بازارهای سهام در رژیم صفر (وضعیت بازدهی کم) قرار
میگیرند ،بازار طال بهاعنوان بازار واسط برای انتقال شوکها میان بازارهای سهام بزرگ دنیا و
بازارهای دارایی در داخل ایران اعمل میکند .در مقابل وقتی بازارهای سهام در رژیم یک (وضعیت
بازدهی باال) قرار میگیرند ،بازار نفت بهاعنوان بازار واسط برای انتقال شوکها به بازارهای دارایی در
داخل ایران اعمل میکند.
اعلمی و همکاران ( )1393به بررسی اثر تغییرات ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز
نوسان میان دو بازار طال و سهام ایران پرداختند .نتایج نشان داد که تکانهها و سرریز نوسانات میان
بازارهای مورد مطالعه به صورت دوطرفه بوده است و تعیین نادرست تغییرات ساختاری بااعث
گمراهی در ارزیابی تکانه و سرریز در متغیرهای مورد مطالعه شده است.
نیکو مرام و همکاران ( )1393به بررسی سرایت تالطم بازارهای ارز و طال بر بازار سرمایهبر
صنایع بورسی به تفکیک صادرات و واردات محور پرداختند .نتایج نشان داد که اثر سرایتپذیری
صنایع بورسی صادرات محور از بازار موازی ارز تأیید میشود؛ ولی بر اساس نتایج بدست آمده
سرایت گذاری از سوی بازار موازی طال مورد تأیید قرار نگرفته است .در همین راستا اثر
سرایتپذیری صنایع واردات محور نیز از بازارهای موازی ارز و طال تأیید نشده است.
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فالحی و همکاران ( ) 1392به بررسی همبستگی بین تالطم بازار سهام ،ارز و سکه در ایران
پرداختهاند  .نتایج حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طال و همچنین
همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طال است .همچنین بر اساس
نتایج این مطالعه بازار سهام نسبت به سایر داراییها برای سرمایهگذاری مناسبتر است.
حسن حیدری و همکاران ( )1391به بررسی رابطه بین نوسانات نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت
سـهام در بـورس اوراق بهـادار تهـران پرداختهاند .نتایج نشان داد که بین متغیـر نا اطمینانی نرخ
ارز واقعی و شاخص قیمت سهام ،رابطه منفی و معنیدار وجود دارد و بین نا اطمینانی قیمـت سهام
و نرخ ارز ،رابطه معنیداری وجود ندارد.
تفاوت اعمده مطالعه حاضر با مطالعات یاد شده را میتوان در تکنیک به کار گرفتهشده بهمنظور
بررسی ارتباطات و واکنش بازار ارز و شاخص قیمت صنایع مختلف بورسی و دوره تحقیق بیان کرد.
از دیگر تفاوتها میتوان به استخراج ضرایب پوشش ریسک ،شناسایی صنایع با باالترین کارآمدی
پوشش ریسک به همراه تعیین وزنهای بهینه پرتفوی سرمایهگذاری متشکل از ارز و سهام اشاره
کرد.
 -3روششناسی
 -1-3مدل همبستگی پویا
32

مدل همبستگیهای شرطی پویا متقارن ( )DCCتوسـط اننگـل ( )2002و مـدل همبسـتگیهـای
شرطی پویا نامتقـارن ( )ADCCتوسـط کـاپیلو و همکـاران )2006( 33ارائـه گردیـد بـرای بررسـی
نامتقارن بودن همبستگی های پویا بین بازارهای مالی به کار می روند .مدل همبستگیهـای شـرطی
پویا ( )DCCدربرگیرنده مدل همبستگی شرطی ثابت ( )CCCبولرسـلوف )1990( 34بـوده و فـرض
میکند همبستگی های شرطی ،وابسته به زمان هستند .ویژگی این مدل این است که میتوان آن را
حتی برای مجمواعه دادههای چند بعدی با استفاده از رویه دومرحلهای برآورد کـرد .در مرحلـه اول،
واریانسهای شرطی با برآورد دنبالهای از مدلهای  GARCHتکمتغیره بدست میآیند .در مرحلـه
دوم ،ضرایب اعرض از مبدأ همبستگیهای شرطی برآورد میشوند.
فرض کنید  n×1بردار} 𝑡𝑦{ یک فرآیند تصادفی چندمتغیره ،و 𝑡𝑦 لگاریتم بازدهیهای شـاخصهـای
سهام و لگاریتم بازدهی نرخ ارز باشد.
فرآیند نوآوری میانگین شرطی 𝑡𝜇  n×n ،𝜀𝑡 ≡ 𝑦𝑡 −ماتریس کوواریانس شرطی 𝑡𝐻 دارد:

𝑡𝜀 𝑦𝑡 = 𝜇𝑡 +
1⁄

𝑡𝑧 𝜀𝑡 = 𝐻𝑡 2
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)𝑣 𝑧𝑡 ~𝑓(𝑧𝑡 , 𝑜, 𝑙,

()1

) … 𝐻𝑡 = 𝜎(𝐻𝑡−1 , 𝐻𝑡−1 , … , 𝜀𝑡−1 , 𝜀𝑡−2 ,

که در آن 𝑡𝜇 ≡ ) 𝑡𝑦( 𝐸𝑡−1نشاندهنده میانگین 𝑡𝑦 در زمان  t – 1یعنی  𝐼𝑡−1است𝑧𝑡 .یک فرآیند با
بردار  n×1است بهطوریکه)  𝑓(𝑧𝑡 ; 𝑂, 𝐼, 𝑣). 𝐼. 𝐸(𝑧𝑡 𝑧𝑡′تابع چگالی – استودنت چنـدمتغیره را نشـان
میدهد:
()2

𝑣+2
2

)

𝑡𝑧 𝑧𝑡′
𝑣−2

𝑛𝑣+

+

) 𝑟( 2
𝑛 (1
𝑣
𝑟( )(𝜋(𝑣−2)) ⁄2

= )𝑣 𝑓(𝑧𝑡 ; 𝑜, 𝑙,

2

تابع گاما و  vدرجه آزادی برای  v>2است .توزیع  tاسـتفاده مـیشـود چـون امکـان
که در آن
مدلسازی با دنباله ضخیم را میدهد .مدل  DDC-GARCHپیشنهادی اننگل ( )2002را میتوان به
طور موفقیتآمیز برای ماتریس کوواریانسهای بزرگ وابسـته بـه زمـان تخمـین زد .ایـن مـاتریس
کوواریانس مدل  DCC-GARCHرا میتوان اینگونه تجزیه کرد:
1⁄

()3
که در آن
یعنی:

1⁄

𝐻𝑡 = ∑𝑡 2 𝐶𝑡 ∑𝑡 2,

1⁄
2

𝑡∑ ماتریس قطری است و در امتداد قطرها ،انحرافهای استاندارد شرطی وجـود دارد،
= 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜎1,𝑡 , 𝜎2,𝑡 , … , 𝜎𝑛,𝑡 ),

1⁄
2

𝑡∑

()4
و 𝑡𝑐 ماتریس همبستگی های شرطی است .روش برآورد از دو مرحله تشـکیل مـیشـود .در مرحلـه
اول ،واریانسهای شرطی 𝑡𝑖𝜎 برای داراییهـای  i=1,…,nبـا اسـتفاده از مـدل ) GARCH(1,1تـک
متغیره که توسط بولرسلوف ( )1986پیشنهاد گردیده است برآورد میگردد:
2
2
2
𝑡𝜎𝑖,
= 𝜔𝑖 + 𝑎𝑖 𝜀𝑖,𝑡−1
+ 𝑏𝑖 𝜎𝑖,𝑡−1
,
()5
که در آن پارامترهایی 𝑖𝑎  𝜔𝑖 ,و 𝑖𝑏 باید برآورد گردد.
در مرحله دوم ،با استفاده از باقیمانده های استانداردشـده کـه از مرحلـه اول بـهدسـتآمـده اسـت،
همبستگیهای شرطی مورد برآورد قرار میگیرد .به ویژه ،ماتریس همبسـتگی متغیـر بـا زمـان کـه
شکل زیر را دارد:
,

()6
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′

−1
−1
−1
𝑡 𝑄̅; (𝑧1,𝑡, 𝑧2,𝑡 , … , 𝑧𝑛,𝑡 )′ = (𝜀1 𝜎1,بــه
𝑡, 𝜀2 𝜎2,
𝑡, … , 𝜀𝑛,𝑡 𝜎𝑛,
و مــاتریس همبســتگی) 𝑡) 𝑄𝑡 = (𝑞𝑖𝑗,
صورت زیر محاسبه میشود:

()7

̅ + θ1 (z ź ) + θ2 Q ,
Qt = (1-θ1 -θ2 )Q
t-1 t-1
t-1

در معادله فوق 𝑡𝑧باقیماندههای استاندارد سازی شده توسط انحراف معیار شرطی است ،یعنی 𝑡𝑧

باقیماندههای استانداردسـازیشـده کوواریـانس غیرشـرطی و  𝑄𝑡∗−1⁄2مـاتریس قطـری متشـکل از
−1⁄2 −1⁄2
−1⁄2
𝑡. 𝑄𝑡∗−1⁄2 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑞1,1,
𝑡, 𝑞2,2,𝑡 , … , 𝑞𝑛,𝑛,
ریشههای معکوس درایههای قطری 𝑡𝑄 است ،یعنـی)
بنابراین ،ضرایب همبستگی ،𝜌𝑖𝑗𝑡 ،به صورت زیر ارائه میشوند:
𝑡𝑞𝑖𝑗,
= 𝑡𝜌𝑖𝑗,
, 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑖 ≠ 𝑗,
()8
𝑞 𝑞
𝑡√ 𝑖𝑗,𝑡 𝑗𝑗,

از آنجا که در معادالت  6و  7اعدم تقارن در نظر گرفته نمیشود ،کـاپیلو و همکـاران ( )2006مـدل
 DCCرا بسط دادند تا امکان اثرگذاری اثر اهرمی بر همبستگیهای شرطی بـازدهیهـای دارایـی و
منحنی اثرِ اخبار ویژه دارایی به وجود آید .مدل  DCCتعمیمیافته نامتقـارن ( )AG-DCCایـنگونـه
بیان میشود:
′
′
′
′
′
(̅ 𝐺) + 𝐴′𝑧𝑡−1 𝑧 𝑡−1 + 𝐺′𝑛𝑡−1 𝑛 𝑡−1 + 𝐵′𝑄𝑡−1 𝐵, )9
𝑁 𝐺 𝑄𝑡 = (𝑄̅ − 𝐴 𝑄̅ 𝐴 − 𝐵 𝑄̅ 𝐵 −
که در آن تابع شاخص  ،n×1یعنی)] ، 𝑛𝑡 = 𝐼[𝑧𝑡 < 0] ° 𝑧𝑡 (𝐼[0وقتی مقدار  1میگیرد که این
استدالل درست باشد و در غیر این صورت مقدار صفر میگیـرد .اعالمـت « »°نشـاندهنـده ضـرب
𝑁 نشاندهنـده مـاتریسهـای همبسـتگی غیرشـرطی 𝑡𝑧 و 𝑡𝑛 هسـتند .بـرای= ̅
آدامارد و ̅𝑄 و ̅
𝑁
] 𝑡  ،[𝑛𝑡 𝑛′درصورتی 𝑡𝑄 با احتمال  1همیشه مثبت مـیشـود کـه)𝐺̅
𝑁(𝑄̅ − 𝐴′𝑄̅ 𝐴 − 𝐵′𝑄̅𝐵 − 𝐺′
همیشه مثبت باشد .این تحقیق تنها روی اثر نامتقارن متمرکز بوده و اثر اخبار مختص به دارایـی را
در نظر نمیگیرد .از این رو با استفاده از مدلهای ارائه شده به این سؤال پاسخ داده میشود که آیـا
همبستگیهای شرطی بین بازدهی نرخ ارز و بازدهی سـهام صـنایع بورسـی در طـول زمـان تغییـر
میکند یا خیر و آیا ممکن است این بازارها در طول دورههایی با نوسان باالتر براثر شوکهـای ارزی
افزایش پیدا کنند یا خیر.
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 -2-3الگوریتم مجموع مربعات تجمعی تكرارشونده
الگوریتم ICSS35که توسط اینکالن و تیائو )1994( 36مطرح شد به دنبال یافتن تغییرات معنادار در
واریانس است که براثر بروز یک شکست ساختاری در فرآیند تولید نوسان سری زمانی حاصلشده
است .این الگوریتم بر این فرض مبتنی است که سری زمانی مورد مطالعه شامل تعداد  Tمشاهده
بوده که بهطور نرمال ،مستقل و یکنواخت توزیعشدهاند (سانسو و همکاران.)2003 ،37
فرض می شود که سری زمانی تحت بررسی ،در طی یک دوره زمانی اولیه دارای واریانس
غیرشرطی مانا است تا اینکه بر اثر وقوع یک رویداد جدید مالی ،اقتصادی یا سیاسی ناگهانی ،بزرگ
و غیرمنتظره ،تکانهای به سیستم وارد می شود که واریانس سری زمانی را دچار یک تغییر ساختاری
میکند .بهاعبارت دیگر ،با وقوع این تکانه ،میزان انحراف واریانس جاری از واریانس گذشته
بهاندازهای باال می رود که بر تغییر ساختاری نوسانات بازار داللت دارد .سپس ،واریانس غیرشرطی
دوباره در سطحی جدید به وضعیت مانا برمیگردد تا اینکه براثر تکانه بعدی ،تغییر ساختاری
دیگری را تجربه نماید .این فرآیند در طول زمان تکرار میشود و تعداد  NTنقطه شکست در
واریانس غیرشرطی به دست میآید (کانگ و همکاران.)2011 ،38
الگوریتم  ICSSواریانس بین هر دونقطه شکست را ثابت و کشیدگی را معمولی در نظر
میگیرد .بهاعبارتدیگر ،اوالً این الگوریتم برای حالتی تعریفشده است که همسانی واریانس شرطی
وجود دارد .شواهد تجربی نشان میدهند که سریهای زمانی اقتصادی و مالی اعمدتاً دارای واریانس
متغیر هستند؛ بنابراین ،الگوریتم متعارف  ICSSدر صورت وجود یک فرآیند وابسته نظیر فرآیند
گارچ مناسب نیست (مالیک و همکاران.)2005 ،39
ثانیاً این الگوریتم فرض میکند که سری زمانی دارای توزیع نرمال است ،درحالیکه سریهای
زمانی مالی اغلب دارای توزیعهای دمکلفت 40و دارای کشیدگی اضافی (کشیدگی بزرگتر از )3
میباشند (آراگو و فرناندز .)2007 ،41سانسو و همکاران ( )2003برخی فروض اضافی روی
پسماندهای این الگو ااعمال نمودند ونشان دادند که برای دادههای مالی که اغلب توزیع غیر نرمال
بوده و ناهمسانی واریانس شرطی دارند ااعتبار نتایج آزمون IT 42زیر سؤال میرود و اگر مقادیر
بحرانی بهدرستی تعدیل نشوند این احتمال وجود دارد که فرضیه صفر اشتباهاً رد شود .بدین
ترتیب ،آنها آزمون اینکالن و تیائو را اصالح نموند و تحت اعنوان  ICSSاصالحشده نامگذاری
کردند (سانسو و همکاران.)2003 ،
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 -3-3تخمين نسبت بهينه پوشش ریسک

43

منطق استراتژی مینیمم سازی واریانس ،سرمایهگذاری در آن مقدار از داراییها 𝛽 ،است که
واریانس بازدهی یک پورتفولیو متشکل از موقعیتهای سهام و نرخ ارز را مینیمم سازد 𝑅𝑡𝐻 .را
بازدهی پورتفولیوی پوشش داده شده ،44قرار میدهیم.
𝑒𝑡𝑅𝛽 𝑅𝑡𝐻 = 𝑅𝑡𝑆 −
()10
که 𝑆𝑡𝑅 بازدهی سهام و 𝑒𝑡𝑅 بازدهی ارز و 𝛽 نسبت پوشش ریسک است .چنانچه سرمایهگذار در
موقعیت سهام در وضعیت خرید 45قرار داشته باشد ،نسبت پوشش ریسک مقدار ارزی است که باید
برای پوشش ریسک ،فروخته شوند.
نسبت بهینه پوشش ریسک بر اساس تعریف ،آن مقدار از 𝑡𝛽 است که واریانس شرطی
پورتفولیوی پوشش داده شده را مینیمم میسازد (بیلی و مایرز.)1991 ،46
) 𝑒𝑡𝑅𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑡𝑆 ,

()11

) 𝑒𝑡𝑅(𝑟𝑎𝑉

= 𝛽𝑡∗ |𝐼𝑡−1

تخمینهای نوسان پذیری حاصل از انواع گوناگون مدلهای خانواده  GARCHرا میتوان برای
ساختن نسبت بهینه پوشش ریسک ،مورد استفاده قرار داد (کرونر و سلطان.)1993 ،47
بعد از اینکه ماتریسهای همبستگی شرطی متغیر زمانی 𝐶𝐶𝐷𝐴 𝑑𝑛𝑎 𝐶𝐶𝐷𝑡𝜌 تخمین زده شدند،
نسبت بهینه پوشش ریسک متناظر با هر ضریب ،به صورت زیر محاسبه میشود:
()12

𝐶𝐶𝐷 𝑑𝑛𝑎 𝐶𝐶𝐷𝐴 = 𝑖

,

𝐹𝑡𝜌𝑡𝑖 √ℎ𝑡𝑆 ℎ
𝐹𝑡ℎ

= 𝑖𝑡𝛽

که 𝑆𝑡 ℎو 𝑒𝑡 ℎبه ترتیب بیان کننده واریانس شرطی بازدهیهای سهام و ارز هستند که از تخمین
مدلهای  ،ARMA-GARCHاستخراج شدهاند (لی و همکاران .)2009 ،ضریب پوشش ریسک به
این معنی است که موضع معامالتی خرید یک ریالی در شاخص قیمت سهام باید با موضع فروش
𝑡 𝛽𝑠𝑒,ریال در دارایی ارزی پوشش داده شود.
به منظور مقایسه اعملکرد نسبتهای  OHRکه از مدلها ی نوسان پذیری شرطی چند متغیره
باال به دست آمدهاند ،کو و همکاران ،)2007( 48شاخص کارآیی استراتژی پوشش ریسک (HE)49را
تعریف کردهاند که بر اساس رابطه زیر به دست میآید:
𝑑𝑒𝑔𝑑𝑒𝑣𝑎𝑟𝑢𝑛ℎ𝑒𝑑𝑔𝑒𝑑 −𝑣𝑎𝑟ℎ

()13

𝑑𝑒𝑔𝑑𝑒𝑣𝑎𝑟𝑢𝑛ℎ

فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 54بهار 1400

= 𝐸𝐻

مریم بذرائی ،صالح قویدل ،قدرتاهلل امام وردی و محمود محمودزاده 95 /

که واریانس پورتفولیوی پوشش داده شده بر اساس واریانس نرخ بازدهی پورتفولیوی پوشش
داده شده 𝐻𝑡𝑅 ،به دست میآید و واریانس پورتفولیوی پوشش داده نشده همان واریانس بازدهیهای
سهام 𝑆𝑡𝑅 ،است (ریپل و موسا .)2007 ،50مقادیر بزرگتر  HEنشاندهنده کارآیی بیشتر در پوشش
ریسک و کاهش بیشتر در ریسک است.
مدل وزنهای پرتفوی بهینه اعبارت است از:
𝑡ℎ𝑠,𝑡 −ℎ𝑠𝑒,

()14

𝑡𝑒,𝑡 −2ℎ𝑠𝑒,𝑡 +ℎ𝑠,

𝑊𝑠𝑒,𝑡 = ℎ

0,
𝑓𝑖
𝑊𝑠𝑒,𝑡 < 0
𝑊𝑠𝑒,𝑡 , 𝑖𝑓 0 ≤ 𝑊𝑠𝑒,𝑡 ≤ 1
{=
1, 𝑖𝑓 𝑊𝑠𝑒,𝑡 > 1

()15

𝑡𝑊𝑠𝑒,

که در آن 𝑡 𝑊𝑠𝑒,وزن نگهداری بهینه ارز در پرتفوی یک ریالی در زمان  tاست ℎ𝑠𝑒,𝑡 .کوواریانس
شرطی بین شاخص قیمت سهام و قیمت ارز ℎ𝑠,𝑡 ،واریانس شرطی شاخص قیمت سهام و 𝑡ℎ𝑒,
واریانس شرطی قیمت ارز در زمان  tاست .همچنین ،وزن شاخص قیمت سهام در پرتفوی ارز –
سهام مساوی با ( 𝑡(1 − 𝑊𝑠𝑒,است.
 -4برآورد مدل
 -1-4معرفی و بررسی متغيرها
در این پژوهش از دادههای هفتگی نرخ ارز غیررسمی و شاخص قیمت صنایع چندرشته ای صنعتی،
بانک و سرمایهگذاری 51در مقطع زمانی آذرماه  1387تا شهریورماه  1399بهصورت روزانه استفاده
شده است .اطالاعات مربوط به بازار سرمایه به تفکیک صنایع مختلف از سایت  tse.irاخذ شده است.
دادههای قیمت روزانه دالر در بازار آزاد توسط هیچ مرجع رسمی ااعالم نمیشود و این اطالاعات
توسط محقق و با استفاده از اطالاعات منتشرشده در سایت صرافیهای معتبر تهران گردآوری شده
است .بهمنظور محاسبه بازدهی قیمت ،از تفاضل لگاریتم قیمتهای متوالی شاخص قیمت سهام و
نرخ ارز استفاده گردیده است .لگاریتم طبیعی بازدهی قیمت خالص بهصورت زیر تعریف میشود:
𝑃
𝑡 𝑛𝑙 = ) 𝑟𝑡 = ln(𝑃𝑡 ) − ln(𝑃𝑡−1
()16
𝑃
𝑡−1

برای انجام آزمون های سرایت ،دانستن زمان شروع و پایان بحران ارزی الزم است .روشهای
مختلفی برای شناسایی نقطه شکست ساختاری وجود دارد .در این تحقیق به دلیل اینکه متغیر نرخ
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ارز دارای دنباله پهن و ناهمسانی واریانس شرطی است از روش الگوریتم  ICSSاصالحشده استفاده
شده است .نتایج این آزمون در جدول  1گزارش شده است.
جدول  -1نتایج آزمون شكست ساختاری نرخ ارز
2 52

1

) ICSS(κ

)ICSS (IT

) ICSS(κ

1388/04/03

()130

1390/09/05

()720

1390/09/05

()720

1389/07/17

()444

1392/04/04

()1096

1397/01/15

()2252

1392/07/08

()1162

1397/10/09

()2432

1392/12/07

()1263

1393/02/28

()1314

1393/09/04

()1442

1393/09/25

()1456

1396/10/06

()2190

1397/01/18

()2253

1397/10/09

()2432

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج دو نقطه شکست در نرخ ارز را نشان میدهد .این نقاط با بحرانهای ارزی که در دهه 90
در ایران اتفاق افتاده ،مقارن است .شوک اول یا بحران اول در اواخر سال  1390به دنبال تحریم
ایران توسط سازمان ملل بود .شوک دوم یا بحران دوم در سال  1397به دنبال خروج آمریکا از
برجام 53و بازگشت یکجانبه تحریمها توسط آمریکا بود .بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون
 ICSSاصالحشده ،54تاریخ شروع بحران ارزی اول  5آذرماه  1390و تاریخ شروع بحران ارزی دوم
 15فروردینماه  1397در نظر گرفته شده است.
در جدول  2خصوصیات آماری سریهای بازدهی شاخص بازدهی سهام صنایع بانک ،چند
رشتهای صنعتی و سرمایهگذاری با نرخ ارز طی دو بحران ارزی اول و دوم ارائه شده است .برای
تمامی شاخصها انحراف معیار بزرگتر از مقدار میانگین است .مقادیر میانگین تمام داراییها مثبت
میباشند؛ بطوریکه در بحران ارزی اول بیشترین مقدار میانگین و انحراف معیار در بین این صنایع
مربوط به صنعت چند رشتها ی صنعتی است .در بحران ارزی دوم کمترین مقدار میانگین مربوط به
صنعت بانک و بیشترین مقدار مربوط به صنعت چند رشتهای صنعتی است .در این بحران باالترین
مقدار انحراف معیار مربوط به صنعت بانک و پایینتر رقم مربوط به صنعت سرمایهگذاری است .بر
اساس آزمون  LM-ARCHدر بحران ارزی اول و دوم وجود ناهمسانی در واریانس برای تمام صنایع
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رد نمیشود .با توجه به اینکه ضریب کشیدگی بازدهی سریهای مورد بررسی بیشتر از ضریب
کشیدگی تابع چگالی نرمال است ،بنابراین تابع چگالی بازدهی این داراییها در هر دو بحران ارزی،
دارای دنباله پهن بوده و قله بلند دارد .آماره جارک-برا بیانگر آن است که تابع توزیع بازدهیهای
مورد بررسی در هر دو بحران ارزی نرمال نیست .نتایج آزمونهای ریشه واحد نشان میدهد که
تمام متغیرهای در سطح  99درصد مانا میباشند.
جدول  -2آمارهای توصيفی متغيرهای مورد بررسی

میانگین
حداکثر
حداقل
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی

آماره جارک-بارا

بحران ارزی

نرخ ارز

بانک

چندرشته ای

سرمایهگذاری

اول

0/09

0/15

0/18

0/15

دوم

0/12

0/16

0/22

0/21

اول

22/88

6/14

6/30

4/08

دوم

18/38

9/83

7/05

9/33

اول

-11/52

-3/39

-3/61

-3/04

دوم

-20/98

-12/02

-12/44

-4/30

اول

1/82

0/90

1/17

0/90

دوم

1/81

1/51

1/47

1/31

اول

2/11

0/91

0/62

0/54

دوم

0/34

0/07

0/19

0/62

اول

37/58

6/97

5/03

5/14

دوم

34/74

8/97

8/65

5/70

اول

58640
)(0.00

922
)(0.00

273
)(0.00

279
)(0.00

دوم

70091
)(0.00

2484
)(0.00

2226
)(0.00

613
)(0.00

اول

14/8
)(0.00

105/1
)(0.00

12/3
)(0.00

105/4
)(0.00

دوم

50/3
)(0.00

42/6
)(0.00

138/0
)(0.00

92/1
)(0.00

ADF

-52/80

-23/16

-22/40

-22/14

)(0.00

)(0.00

)(0.00

)(0.00

-54/37

-38/18

-36/16

-35/34

)(0.00

)(0.00

)(0.00

)(0.00

55

آزمون
LM-ARCH

56

آزمون ریشه واحد

BP-ADF
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 -2-4برآورد الگوی پژوهش
در این مقاله الگوی همبستگی پویای نامتقارن طی زمان برای صنایع چند رشتهای صنعتی،
بانک و سرمایهگذاری برآورد میشود و در صورتی که متغیرها از این الگو تبعیت نکنند؛ مدل
همبستگی پویای متقارن برآورد میگردد .با توجه به غیر نرمال بودن بازدهیها ،مدلهای  DCCو
 ADCCبا توزیع  tچند متغیری برآورد میشوند .در جدول  3نتایج برآورد مدلهای همبستگی
شرطی پویای متقارن ( )DCCو نامتقارن ( )ADCCبین بازدهیهای سهام صنایع چند رشتهای
صنعتی ،بانک و سرمایهگذاری با بازدهی نرخ ارز گزارش شده است.
جدول  -3نتایج تخمين پارامترهای مدل همبستگی شرطی پویای صنایع بورسی
)DCC(First crisis

)ADCC(First crisis

احتمال

نرخ ارز

ضریب

آماره t

ω

0.002

2.187

0.029

α

0.269

3.100

0.002

0.201

β

0.694

23.450

0.000

0.797

γ

-0.007

-0.082

0.935

_)ADCC (Second crisis

_)DCC (Second crisis

ضریب

آماره t

احتمال

ضریب

آماره t

احتمال

ضریب

آماره t

احتمال

0.002

2.210

0.027

0.003

1.227

0.220

0.004

1.281

0.200

4.201

0.000

0.316

4.149

0.000

0.254

4.545

0.000

25.750

0.000

0.632

16.040

0.000

0.727

16.500

0.000

-0.158

-1.911

0.056

بانک
چندرشته ای
سرمایه گذاری

ω

0.021

3.020

0.003

0.024

2.452

0.014

0.003

1.479

0.139

0.003

1.847

0.065

α

0.230

4.734

0.000

0.173

4.219

0.000

0.264

2.721

0.007

0.186

5.084

0.000

β

0.758

29.430

0.000

0.823

22.160

0.000

0.727

11.920

0.000

0.794

25.160

0.000

γ

-0.165

-3.759

0.000

-0.124

-2.290

0.022

ω

0.058

2.051

0.041

0.065

2.148

0.032

0.022

1.604

0.109

0.026

1.961

0.050

α

0.201

3.827

0.000

0.203

3.682

0.000

0.217

2.645

0.008

0.172

3.016

0.003

β

0.734

21.710

0.000

0.728

21.360

0.000

0.743

13.290

0.000

0.821

14.810

0.000

γ

-0.003

-0.061

0.952

-0.086

-2.357

0.019

ω

0.003

1.144

0.272

0.027

2.944

0.253

0.003

1.100

α

0.194

3.816

0.000

0.181

3.848

0.000

β

0.790

33.160

0.000

0.784

31.530

0.000

γ

-0.059

-1.510

0.131

0.002

0.003

0.026

3.150

0.215

4.874

0.000

0.148

5.758

0.000

0.755

31.470

0.000

0.848

37.380

0.000

-0.089

-2.656

0.008

همبستگی

θ1

0.014

2.591

0.010

0.009

0.000

0.023

3.309

0.001

0.029

3.159

0.002

θ2

0.973

71.840

0.000

0.000 228.300 0.984

0.962

70.200

0.000

0.956

49.990

0.000

θ3

0.006

0.589

0.556

0.001

0.156

0.876

λ

3.633

10.350

0.000

3.720

14.690

0.000

3.636

3.590

10.300

0.000
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بر اساس نتایج بهدستآمده در جدول  3ضریب  θ3در هر دو بحران معنادار نیست؛ اعدم
معناداری این ضریب نشان از همبستگی متقارن طی زمان بین نرخ ارز و شاخص صنایع در گروه
چند رشتهای صنعتی ،بانک و سرمایهگذاری میباشد .نتایج مدل  DCCنشان میدهد که ضریب α
و  βدر تمام متغیرها و برای هر دو شوک معنادار میباشند در نتیجه ماندگاری کوتاهمدت ( )αو
ماندگاری بلندمدت ( )βتائید میشود .همانطور که مالحظه میشود ماندگاری کوتاهمدت ( )αبرای
تمام متغیرها کمتر از ماندگاری بلندمدت ( )βاست .معناداری ضریب  βحاکی از اهمیت ماندگاری
بلندمدت است .معناداری ضرایب  αو  βبیانکننده شواهدی از وجود نوسان پذیری خوشهای است.
ضرایب برآورد شده  θ1و  θ2برای هر دو شوک مثبت و در سطح  1درصد از نظر آماری معنادار
میباشد .مجموع این ضرایب کمتر از یک است که نشان میدهد همبستگیهای شرطی پویای
متقارن بازگشت به میانگین دارد.57
پس از تخمین مدلهای  DCCو  ADCCنسبت بهینه پوشش ریسک ( )OHRبین بازدهی نرخ
ارز و شاخص صنایع چند رشتهای صنعتی ،بانک و سرمایهگذاری به تفکیک هر دو بحران ،بر اساس
معادله ( )12محاسبه شده است .همچنین اعملکرد نسبتهای بهینه پوشش ریسک پویای به دست
آمده از مدلها ی نوسان پذیری یاد شده ،به تفکیک هر دو بحران و بر اساس شاخص کارایی پوشش
ریسک ( )HEاز معادله ( )13محاسبه گردیده است و در انتها وزنهای پرتفوی بهینه ( )WSEبین
بازدهی های مذکور به تفکیک هر دو بحران ،بر اساس معادله ( )15محاسبه و در جدول شماره ،4
گزارش شده است.
جدول  -4خالصه آمار ضریب پوشش ،كارایی پوشش و وزنهای پرتفوی بهينه برای صنایع بورسی
صنایع

بانک
چند رشتهای صنعتی
سرمایهگذاری

OHR

بحران

(HE)%

WSE

0/597

ارزی

حداكثر

حداقل

ميانگين

اول

0/28

-0/281

0/056

-0/63

دوم

0/81

-1/042

0/138

-0/22

0/594

اول

0/151

-0/36

0/088

0/12

0/54

دوم

0/373

-1/366

0/127

-0/17

0/578

اول

0/194

-0/071

0/03

-0/25

0/386

دوم

0/988

-0/853

0/124

0/94

0/58
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نتایج نشان میدهد که در بحران ارزی اول و دوم باالترین کارایی پوشش ریسک به ترتیب
مربوط به چند رشتهای صنعتی و سرمایهگذاری است ،درحالیکه پایینترین آن در هر دو بحران
مربوط به صنعت بانکداری است .این نتایج نشان میدهد که صنایع چند رشتهای صنعتی و
سرمایهگذاری باالترین کارایی را در استفاده از نرخ ارز برای پوشش ریسک در صنایع خنثی دارد.
بزرگ ترین مقدار ضریب پوشش ریسک در بحران ارزی اول و دوم به ترتیب معادل  8/8درصد و
 13/8درصد مربوط به صنایع چند رشتهای صنعتی و بانک میباشد که بیانکننده آن است که
پوششدهندگان ریسک بهمنظور حداقل سازی ریسک پیش روی خود ،باید در مقابل  1000ریال
فروش (موقعیت خرید) در بازار سهام در بحران اول حدود  88ریال و در بحران دوم حدود 138
ریال دالر در بازار ارز خریداری نمایند (بفروشند) .کمترین مقدار ضریب پوشش ریسک در بحران
ارزی اول و دوم به ترتیب معادل  3درصد و  12/4درصد مربوط به صنعت سرمایهگذاری میباشد
که بیانکننده آن است که پوششدهندگان ریسک بهمنظور حداقل سازی ریسک پیش روی خود،
باید در مقابل  1000ریال فروش (موقعیت خرید) در بازار سهام ،در بحران اول حدود  30ریال و در
بحران دوم حدود  124ریال دال ر در بازار ارز خریداری نمایند (بفروشند) .باالترین مقدار میانگین
وزنی پرتفوی بهینه در بحران ارزی اول و دوم به ترتیب معادل  59/7درصد و  59/4درصد که
مربوط به صنعت بانکداری است؛ این نتایج نشان میدهد که برای پرتفوی هزار ریالی ،در بحران اول
رقم  403ریال در شاخص قیمت سهام بانک و  597ریال در بازار ارز و در بحران دوم رقم 406
ریال در شاخص قیمت سهام بانک و  594ریال در بازار ارز باید سرمایهگذاری کرد.
 -5نتيجهگيری
این پژوهش به دنبال بررسی امکان پوشش ریسک سرمایهگذاری در بازار سهام است ،به اعبارت
دیگر در پی آن است که با تشکیل سبد دارایی شامل ارز و سهام صنایع خنثی ،ریسک
سرمایهگذاری در بازار سهام را کاهش دهد .بدین منظور از مدلهای  DCCو  ADCCبرای بررسی
همبستگی بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام صنایع منتخب بورسی طی دوره زمانی
 1387/09/18تا  ،1399/06/04استفاده شده است.
نتایج نشان میدهد در بین صنایع مورد مطالعه و در هر دو بحران ارزی باالترین کارایی
پوشش ریسک به ترتیب مربوط به چند رشتهای صنعتی و سرمایهگذاری است ،درحالیکه
پایینترین آن در هر دو بحران مربوط به صنعت بانکداری است .این نتایج نشان میدهد که صنایع
چند رشتهای صنعتی و سرمایهگذاری باالترین کارایی را در استفاده از نرخ ارز برای پوشش ریسک
در صنایع خنثی دارد .بزرگ ترین مقدار ضریب پوشش ریسک در بحران ارزی اول و دوم به ترتیب
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مربوط به صنایع چند رشتهای صنعتی و بانک است .کمترین مقدار ضریب پوشش ریسک در بحران
ارزی اول و دوم مربوط به صنعت سرمایهگذاری است .باالترین مقدار میانگین وزنی پرتفوی بهینه
در هر دو بحران ارزی مربوط به صنعت بانکداری است.
همبستگی پویا نرخ ارز و صنایع مختلف حاکی از این است که مدیران ریسک باید کامالً نسبت
به این حقیقت آگاه باشند که این بازارها در مقابل شوکهای ارزی مصونیت ندارند؛ همبستگی کم
بین برخی از بازدهی های صنایع بورسی با بازار ارز نشانه مهمی برای آن دسته از سرمایهگذارانی
باشد که می خواهند سود خود را بیشینه کنند و استراتژی پرتفوی مناسب را ارائه دهند .همچنین
بر اساس نتایج توصیه میشود تا سیاستگذاران و سرمایهگذاران در بازار سرمایه به نحوه همبستگی
نامتقارن نرخ ارز با بازار سهام توجه نمایند تا بتوانند به هنگام بروز بحرانهای ارزی و سرایت آن به
شاخص سهام صنایع مختلف ،بهمنظور پیشگیری از آثار نامطلوب بر ارزش سهام شرکتها مدیریت
بهتری در خرید و فروش سهام داشته باشند و با حساسیت بیشتری تحوالت بازار سهام را رصد
نماید تا در صورت نیاز حمایتهای الزمه را انجام دهد .همچنین سرمایهگذاران در صنایعی که
ضریب پوشش ریسک پایینی دارند با نرخ ارز یک استراتژی پوشش ریسک مناسب بسازند.
جمعبندی نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بهینگی حکم میکند که سرمایهگذاران برای
پوشش ریسک سرمایهگذاری در بازار سهام ،از سرمایهگذاری در بازار ارز استفاده نمایند.
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