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چكیده
سرایت ریسک میان شاخصهاي مالی ،حاکی از فرایند انتقال اطالعات میان بازارها است .با
توجه به اینکه بازارهاي مالی با یکدیگر مرتبط هستند ،اطالعات ایجاد شده در یک بازار ،می تواند
سایر بازارها را متاثر سازد .در این میان ،مدلسازي ریسک در بازارهاي مختلف و ارتباط این بازارها با
یکدیگر از منظر علم مالی ،به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی ،موضوع با اهمیتی به شمار می
رود .هدف این مطالعه بررسی سرایتپذیري ریسک مالی از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد با
استفاده از شاخص برخورد شرطی )CCX( 1براي صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره
زمانی  1831-1811است .براي این منظور از روش گشتاروهاي تعمیم یافته( )GMMو معیار CCX
براي سرایت پذیري ریسک استفاده شد .در این مطالعه ابتدا دورههاي رونق و رکود با استفاده از
فیلتر میان گذر کریستیانو -فیلتزگرالد استخراج شد .نتایج بهدستآمده از این مطالعه با لحاظ
کردن دوره رونق و رکود در بازار بورس بیانگر سرایت ریسک از بخش مالی به صنایع فعال در بازار
بورس است .ضرایب برآورد شده براي سرایت مالی در نمونه بیانگر این است که در اکثر شرکتهاي
مورد بررسی سرایت ریسک در سطح معنیداري قرار دارد .همچنین ضرایب برآورد شده براي
لحاظ کردن دوره بحران و رکود در بازار بورس بیانگر شدت بیشتر سرایت ریسک در ردوههاي
رکودي است .بر اساس نتایج بهدستآمده با روش  CCXعالوه بر انتقال ریسک ریسکهاي شدید
نیز از بخش مالی به بخش واقعی انت قال می یابد .بر اساس دیگر نتایج تحقیق سرایت ریسک از
 -1گروه اقتصاد ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران .نویسنده مسئولEsmaiel.abounoori@semnan.ac.ir .

 -2گروه مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -3گروه اقتصاد ،گرایش اقتصاد مالی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.

Rtehrani@ut.ac.ir
Hossein.sabouri@semnan.ac.ir

1

 / 4سرایتپذیری ریسک از بخش مالی به بخش واقعی با استفاده از  / ...اسمعیل ابونوری و همکاران

بخش مالی با میزان بدهی و نوسان بازده ارتباط مستقیم و با ارزش و فعالیتهاي سرمایهگذاري
شرکت ارتباط منفی داشته است.
واژههای كلیدی :سرایت پذیري ،ریسک مالی ،بازده ،شاخص برخورد شرطی ( ،)CCXروش
گشتاروهاي تعمیم یافته(.)GMM
طبقه بندی G11 ، C58: JEL
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 -1مقدمه
از مهمترین عوامل مؤثر بر افزایش سرمایهگذاري و رشد و توسعه اقتصادي ،داشتن بازارهاي
مالی قوي و کارآمد همراه با سازمانهاي مناسب و فعال در این بازارها است .دسترسی آسان و
سریع به منابع مالی ،یکی از الزامات و پیش نیازهاي سرمایه گذاري و توسعه بخش کشاورزي است.
ولی به سبب ویژگی هاي منحصر به فرد بخش کشاورزي ،توسعه نیافتگی بازارهاي مالی کشاورزي و
وجود تنگناهایی در زمینه تأمین منابع مالی مورد نیاز این بخش را با محدودیت شدید سرمایه
گذاري مواجه ساخته اسـت (کریمی و همکاران .)1831 ،بازار مالی کشاورزي به سبب نقش مؤثري
که در تأمین منابع مالی و سرمایه مـورد نیاز براي سرمایه گذاري و توسعه بخش کشاورزي دارد ،از
اهمیت در خور توجهی برخوردار است .وجود یک بازار مالی ک ارآمد که نیازهاي مالی کـشاورزان را
بـا هزینـه مبادلـه نـسبتا" پایینی تأمین کند از جمله پیش نیازهاي بنیادي توسعه بخش
کشاورزي به شمار می رود .در سالهاي اخیر ،بازار داراییهاي مالی ،با تالطم و نااطمینانی فراوانی
مواجه بوده است .با نگاهی کلی به سريهاي زمانی مالی مشخص میشود که اغلب این سريهاي
زمانی در مقطع یا مقاطعی تحت تأثیر رخدادهاي سیاسی ،اقتصادي و اجتماعی داخلی یا جهانی
مانند بحرانهاي مالی ،تکانههاي نفتی ،جنگ ،بیثباتی سیاسی و تغییر ناگهانی در سیاستهاي
ارزي به شدت دچار تالطم میشوند ،وجود تالطم و نااطمینانی ،بسیاري از سرمایه گذاران و
تحلیلگران مالی را نگران کرده و موجب شده است که به دنبال ابزارهایی براي کاهش ریسک و
ارزیابی چشم انداز آینده فعالیتشان باشند (حسینیون و همکاران.)1831 ،
مطالعات صورت گرفته به بررسی برخی بازارهاي مالی پرداخته و در زمینه سرایت پذیري
تالطم در بازارهاي مالی به موضوع ریسک مالی پرداخته اند .اغلب مطالعات دو مسیر اصلی در
0
زمینه سرایت ریسک مالی را اشاره کرده اند :اول ،تحلیل همگرایی که در ابتدا به وسیله کسا
( )1330استفاده شد و انتقال شوكهاي میان بازدهها و قیمتهاي سهام را بررسی مینمود .این
نگرش اغلب براي مطالعه همحرکتی بازارهاي مالی بینالمللی متمایز در طول یک دوره زمانی
طوالنی انجام میشود .مسیر دوم مطالعه روند زمانی تالطم در قیمت و بازدههاي سـهام اسـت
(ابونوري و عبداللهی.)1831 ،
تالطم بازارهاي مالی میتواند تاثیر قابل توجهی بر کل اقتصاد داشته باشد به عنوان مثال بحران
مالی  ،0223-0221موجب آشفتگیهاي زیادي در بازارهاي مالی آمریکا و سپس بازارهاي مالی
مختلف دنیا شد و به تبع آن خسارت قابل توجهی به کل اقتصاد دنیا به لحاظ اعتباري وارد آمد .به
همین دلیل سی استگذاران معموالً از تالطم بازارهاي مالی به عنوان شاخصی از قابلیت آسیب پذیري
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اقتصاد و بازارهاي مالی استفاده میکنند .از این رو پیوندهاي بین بخش مالی و بخشهاي واقعی
اقتصاد در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است (فوربس و ریگبون.)0212 ،8
بدلیل ارتباط تنگاتنگ بازارهاي جهانی با یکدیگر (بازار پول ،سرمایه ،کار و کاالو خدمات)
بحران از یک بازار به سایر بازارها ،سرایت نموده و گاه کل اقتصاد را درگیر مینماید .بحرانهاي
بازارهاي مالی ،حوادث بزرگی هستند که به کراّت تکرار میشوند و خسارتهاي بزرگی را بوجود
میآورند که نشان دهندهي یک ریسک سیستماتیک جهانی میباشد .پیشبینی این ریسک براي
اجتناب از متالشی شدن سیستمهاي جهانی یا بازارهاي جهانی بسیار ضروري است (روچا،0
.)0211
تالطم بازارهاي مالی میتواند تاثیر قابل مالحظهاي بر روي کل اقتصاد داشته باشد .به همین
دلیل سیاست گذاران معموالً از تالطم بازارهاي مالی به عنوان شاخصی از قابلیت آسیبپذیري
اقتصاد و بازارهاي مالی استفاده میکنند .در کشور آمریکا ،تالطم سهام ،اوراق قرضه ،ارزها و کاالها
از وروديهاي مهم در سیاست گذاريهاي پولی هستند (گرنجر و پون .)0228 ،1لذا ،در مجموع
میتوان گفت پیشبینیپذیري بازده و تالطم ،اهمیت زیادي براي سیاست گذاران و محققین ،و
سرمایه گذاران دارد .در مقیاس کالن ،این موضوع میتواند با ارائه شواهدي سیاستگذاران را در
پیش بینی بازارهاي مالی و بررسی کارایی بازار یاري دهد .در سطح خرد نیز ،سرمایهگذاران
میتوانند با پیشبینی بهتر بازده و تالطم آینده داراییها ،سرمایه خود را از طریق انتخاب یک سبد
دارایی مناسب افزایش داده ،یا اینکه ریسک خود را کاهش دهند.
این پژوهش با ارائه یک روش جدید ،ارزیابی سرایتپذیري ریسک بازده صنایع فعال در بازار
بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار میدهد ،سپس با بررسی عواملی از جمله رقابت-
پذیري ،تامین مالی بدهی ،ارزش و سرمایهگذاريهاي شرکتهاي یک صنعت میزان تاثیر پذیري
گسترش تالطم و دنباله ریسک از بخش مالی به سایر بخشهاي اقتصادي از جمله بخش صنایع
فعال در حوزه کشاورزي را مورد ارزیابی قرار میدهد .از بعد نظري این پژوهش یک روش اندازه-
گیري جدید براي سرایت تالطم و دنباله ریسک از بخش مالی به سایر بخشها ارائه نموده است.
دلیل انتخاب بازار بورس تهران این است که در مطالعات پیشین با استفاده از مدل هاي
خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی چند متغیره سرایت ریسک بین بازارهاي مالی کشورهاي
مختلف بررسی شده است اما در این مطالعه با استفاده از شاخص برخورد ( )CCXسرایت پذیري
ریسک از بخش مال ی اقتصادي به بخش واقعی با توجه صنایع فعال در بازار بورس مورد بررسی قرار
می گیرد.
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ساختار مقاله حاضر از پنج بخش تشکیل شده است .بخش اول به دنبال بررسی مساله اصلی
تحقیق بود .بخش دوم این مقاله اختصاص به مبانی نظري تحقیق و مروري بر مطالعات پیشین
داشته است .در بخش سوم به بررسی مواد و روش هاي مورد استفاده براي محاسبه شاخص برخورد
پراخته شده است .بخش چهارم این مطالعه اختصاص به برآورد مدل تجربی تحقیق داشته است.
بخش انتهایی این مقاله به نتیجه گیري و پیشنهادها پرداخته است.
 -2مبانی نظری تحقیق
بررسی و تحلیل سرایتپذیري ریسک در میان بازارها ،چند دههاي است که به صورت بسیار
کاربردي مورد تاکید نظریهپردازان و پژوهشگران حوزههاي مختلف قرار گرفته است .فضاي پیچیده
بازارهاي مالی و اقتصادي و ارتباط تنگاتنگ این بازارها با یکدیگر و همچنین نیاز حیاتی به
پیشبینی سناریوهاي مالی و اقتصادي آتی ،پژوهشگران حوزه مالی را بر آن داشته است تا با کشف
و تحلیل این ارتباطات میان بازاري بتوانند گامی موثر و رو به جلو در جهت تحقق اهداف نظام مالی
و اقتصادي بردارند( .نیکومرام و همکاران.)1838 ،
سرایت ریسک در میان شاخصهاي مالی ،بیانگر حالتی است که در آن انتقال اطالعات میان
بازارها صورت میگیرد .با توجه به اینکه بازارهاي مالی با یکدیگر مرتبط هستند ،اطالعات ایجاد
شده در یک بازار ،میتواند سایر بازارها را متاثر سازد .در این میان ،مدلسازي ریسک در بازارهاي
مختلف و ارتباط این بازارها با یکدیگر از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی ،به لحاظ
موارد استفاده آن در پیش بینی ،موضوع با اهمیتی به شمار میرود (کشاورز حداد و همکاران،
.)1832
یکی از عواملی که سرمایه گذاران بایستی مورد توجه قرار دهند ،ریسک سبد سهام است .یکی
از پارامترهاي موثر در مدیریت ریسک ،انتقال ریسک از بخش مالی به سایر بخشهاي اقتصادي
است .در این تحقیق بر سرایت ریسک از بخش مالی به سایر بخشهاي اقتصادي تمرکز شده است.
نتیجه حاصل از این تحقیق کمک به مدیران پرتفوي جهت مدیریت ریسک سبد سهام ،با پیشبینی
میزان سرایت تالطم بخش مالی به صنایعی که در آن سرمایه گذاري کرده اند است (خدایاري و
همکاران.)1833 ،
مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که اطالعات مربوط به متغیرهاي مالی ،در طول زمان،
به یکدیگر سرایت میکنند ،این موضوع با گسترش سیستمهاي ارتباطی و وابستگی بیش از پیش
بازارهاي مالی به یکدیگر ،اهمیت بیشتري یافته است .مکانیزمهاي سرایت بین بازدهها و تالطم
دارایی هاي مختلف ،به دالیل متعدد مهم می باشد .نخست ،مکانیزمهاي سرایت ،اطالعاتی در
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خصوص کارایی بازار به ما میدهند .سرایت بین بازده داراییها نشان دهنده وجود یک استراتژي
معامالتی سودآور است و چنانچه سود این استراتژي معامالتی از هزینههاي عملیاتی آن باالتر باشد،
به صورت بالقوه ،شواهدي از عدم کارایی بازار ارائه می دهد .دوم ،مکانیزمهاي سرایت در مدیریت
سبد دارایی مهم است ،زیرا داشتن اطالعات از تاثیر سرایت بازدهها در انتخاب سبد سهام و کاهش
ریسک آن بسیار مفید است .سوم ،اطالعات در خصوص سرایت تالطم داراییها ،در پیش بینی
تالطم قابل استفاده است .لذا ،سرایت تالطم داراییها  ،در موضوعاتی از قبیل قیمت گذاري اختیار
معامالت ،بهینه سازي سبد سهام ،ارزش در معرض ریسک و مدیریت ریسک کاربرد دارد
(سیدحسینی و ابراهیمی.)1830 ،
در بسیاري از کشورها ،بخش مالی یک منبع کلیدي براي تامین مالی شرکتهاي صنعتی و
خدماتی (بخشهاي واقعی اقتصادي) با وجوه داخلی محدود است .ریسک و بازده شرکتهاي بخش
واقعی اقتصاد ،به طور مستقیم ارتباط تنگاتنگی با تغییرات خاص بخش مالی دارد .سود و زیان و
ریسک شرکتهاي بخش واقعی اقتصاد قویا تحت تاثیر محركهاي بخش مالی اقتصادي است .نتایج
تجربی نشان میدهد که شرایط منجر به بحران اعتباري ،بر روي بخش واقعی اقتصاد اثرات مخرب
خواهد گذاشت .براي ارزیابی گسترش تالطم و ریسک از یک بخش به سایر بخشها وجود یک
معیار اندازهگیري براي تحمین سرایت ضروري است.
وینتراپ )0212( 0به بررسی مکانیسم انتقال تالطمها بین بازارها با مدل دومتغیره مارکوف
سوئیچینگ پرداختند و نتیجه گیري کردند که در آن موقعیت یک متغیر تشدیدکننده احتمال
تغییر موقعیت متغیر دیگر را موجب می شود .آنها نتیجه گرفتند با آزمایش تعداد محدودیتهاي
مدل و فرضیهها میتوان بر نقش ارتباط یک بازار نسبت به بازار دیگر تأکید کرد (سرایت پذیري،
وابستگی ،تغییر همزمان ،استقالل ،عدم رابطه علیت گرنجر) .این مدل در محدوده باال و پایین
هفتگی پنج بازار آسیایی تخمین زده شد ،با فرض نقش اصلی براي هنگ کنگ .نتایج نشان داد که
خصوصیات بازار انتخابی در درازمدت با سرایت پذیري از هنگ کنگ تا کره و تایلند ،وابستگی
متقابل با مالزي و حرکت همزمان با سنگاپور همراه بوده است.
السوبیایی )0210( 2به بررسی حجم معامالت ،تالطمهاي مشروط متغیر زمانی و سرایت تالطم-
هاي نامتقارن در بازار سهام عربستان سعودي پرداخت .وي بیان کرد باوجود اهمیت به خوبی
شناخته شده رابطه حجم -تالطم و کمبود تحقیق در مورد این موضوع در بازارهاي در حال ظهور
این تحقیق را انجام داد تا این شکاف را با بررسی رابطه حجم -تالطم در مهمترین بازار تبادالت در
خاورمیانه پر کند .وي تاثیر حجم معامالت را بر تداوم تالطمهاي مشروط متغیر بازمان بازده در
بازار سهام عربستان سعودي را بررسی کرد؛ و نتایج این مطالعه ترکیب فرضیه توزیع در سطوح
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شرکتی را حمایت کرد .همچنین از دو پروکسی مختلف براي ورود اطالعات استفاده شد ،یکی
تالطمهاي داخل روز و دیگري شاخصهاي شبانه .نتایج بیانگر این بود که این دو فیلترهاي
مناسبی براي ورود اطالعات بوده و به عنوان دوره همزمانی در توضیح تالطمهاي شرطی اهمیت
دارند .همچنین سرایت پذیري تالطمهاي را بین پرتفوي هاي سرمایه بزرگ و کوچک نشان داده
شد.
چیو و همکاران )0211( 1تحقیقی با عنوان شاخصهاي صنعت و انتقال ریسک مالی انجام
دادند .این مطالعه معیار جدیدي از سرریز دنباله ریسک را پیشنهاد میدهد :فراروي همزمان
شرطی .)CCX( 3این شاخص به عنوان تعدادي وقوع همزمان بازده منفی شدید در یک صنعت به
شرط بازده منفی شدید در بخش مالی میباشد .نتایج تجربی بیانگر این بود که این سرریزها در
دورههاي بحران مالی افزایش یافته است CCX .در بخش داده شده ارتباط مثبتی با مقدار تامین
مالی بدهی و ارتباط منفی با ارزش و سرمایه گذاري دارد .از این رو؛ بخشهاي واقعی اقتصاد که
نیاز به تامین مالی زیاد بدهی دارد و فعالیت سرمایه گذاري و ارزش آنها نسبتا کمتر است از
گزینههاي اصلی براي تالطم و افزایش قیمت سهام پس از بحران در بخش مالی میباشد .شواهد
همچنین بر این تاکید دارند که هر چه میزان رقابت در صنعت بیشتر باشد سر ریز دنباله ریسک
بخش مالی قويتر است .الطیبی و میشرا )0211( 12به بررسی سرریز بازار سهام آمریکا و عربستان
به بازار سهام کشورهاي بحرین ،عمان ،کویت ،قطر و امارات متحده عربی پرداختند .بدین منظور ،از
الگوي  GARCH-BEKKدومتغیره استفاده کردند .دادههاي مورد استفاده ،هفتگی و از اول ژانویه
 0221تا پایان می  0218بود .نتایج بیان کننده انتقال تالطم از عربستان و آمریکا به بازار این
کشورها بود .آروري و همکاران )0211( 11در مطالعه خود ،از الگوهاي DCC ، GARCH-CCC-
 GARCH-BEKK، GARCHو  GARCH-VARبراي بررسی انتقال بازده و تالطم بین قیمت
جهانی طال و بازار سهام چین ،از  00مارس  0220تا  81مارس  0211استفاده کردند .نتایج
شواهدي از انتقال تالطم دوطرفه را بین بازار طال و سهام نشان داد .شوك گذشته در بازار طال روي
شوك و تالطم بازار سهام اثر میگذارد .در نهایت ،نشان دادند که الگوي  GARCH-VARبهتراز
سایر الگوهاي  GARCHچند متغیره عمل کرده است .منسی و همکاران )0210( 10به منظور
بررسی بازده روزانه و انتقال تالطم بین بازارهاي انرژي (نفت  ،WTIنفت برنت اروپا ،بنزین و روغن)
و غالت (جو ،ذرت ،سورگوم و گندم) از الگوهاي  GARCH-BEKK-VARو GARCH-
 VARDCCاستفاده کردند .نتایج بیان کننده انتقال شوك و تالطم دوطرفه بین بازار نفت و گندم
بود .همچنین نتایج نشان داد که اطالعیههاي خبري اوپک تأثیرقابل توجهی روي بازار نفت و رابطه
نفت -غالت دارد.
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بابالویان و همکاران ( )1833با استفاده از نظریه ارزش فرین شرطی ،ارزش در معرض ریسک
سهام تهران با بازارهاي بینالمللی سهام مقایسه و میزان ریزش مورد انتظار آنان را بررسی کردند.
نتایج پژوهش با استفاده از بازده روزانه لگاریتمی هر یک از شاخصها در یک دوره  12ساله ،نشان
میدهد که سنجههاي ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار شاخص بازار مالی دبی و
شاخص بورس اوراق بهادار تهران ،به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را در دنباله چپ و در دنباله
راست به خود اختصاص دادهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد دنباله چپ و دنباله راست توزیع
بازدهی شاخصها ،پهن و متراکم است.
باستانزاد و داوودي ( )1830به بررسی ساز و کار انتقال ریسک بین بازارهاي ارز ،مسکن و
سهام اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک ارزش در معرض خطر پرداختند.
ریسک بازار دارایی بیشتر از آنکه از متغیرهاي کالن اقتصادي متأثر باشد ،از سرریزهاي بینالمللی و
بازار سایر داراییها تأثیر میپذیرد .نتایج تخمین ارزشهاي در معرض خطر در سالهاي  1803تا
 1830سه بازار دارایی (مسکن ،ارز و سهام) متکی بر روشهاي ناپارامتریک بهعلت انحراف معیار و
ضریب تغییرات کوچکتر و نیز انعکاس بهتر تکانههاي ادواري ،کارایی بیشتري نسبت به روشهاي
پارامتریک دارد .نتایج آزمون علیت ،نشاندهندۀ رابطۀ علّی از نرخ ارز به قیمت سهام و نیز رابطۀ
علّی از بازار سهام به بازار مسکن است .بررسی رابطۀ ریسک بازارهاي دارایی با متغیرهاي کالن بر
رابطۀ معکوس رشد اقتصادي با ارزشهاي در معرض خطر ارز و مسکن داللت داشته است.
همچنین مقادیر ارزشهاي در معرض خطر بازارهاي مختلف بهترتیب ،در کوتاهمدت و میانمدت در
پایۀ پولی تأثیر داشته است .براساس نتایج بهدستآمده استنباط میشود ،کاهش تالطم و ریسک
بازار ارز به کاهش ریسک سایر بازارهاي دارایی و درنهایت ،کل اقتصاد منجر خواهد شد .براساس
این ،به سیاستگذار توصیه شده است با طراحی ساز و کارهاي مناسب نسبت به این مهم اقدام
کند.
آقاسی و همکاران ( )1831تحقیقی با عنوان بررسی رابطه تحمل ریسک مالی و ویژگیهاي
سرمایهگذاران بر اساس مدل بومیشده دونالد انجام دادند .از این رو تحمل ریسک مالی به عنوان
متغیر وابسته و هوش مالی ،ثروت ،مهارت مدیریت مالی به عنوان متغیرهاي مستقل درنظر گرفته
شده است .نتایج نشان میدهد که رابطه معناداري بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد و
افراد جوان ممکن است تمایل بیشتري به ریسک مالی نسبت به همتایان قدیمیتر داشته باشند.
اهمیت عوامل یا متغیرهاي مستقل مورد بررسی ،از نظر پاسخ دهندگان یکسان نبوده است و عامل
مهارت مدیریت مالی بیشترین میانگین را داشته است.
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شریفی و فغانی ( )1831تحقیقی با عنوان تجزیه و تحلیل رابطه بین ریسکهاي مالی و تأثیر
آن بر عدم پرداخت بدهیها در بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند .در
این مطالعه با استفاده از دادههاي  2بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،در بازه زمانی
1811الی  1830به تجزیه و تحلیل رابطه بین ریسکهاي مالی در بانکها و نوع تأثیرات آنها بر
عدم پرداخت بدهیها پرداخته است .نتایج پژوهش نشان داد که عالوه بر رابطه مستقیم و
همبستگی بین ریسکهاي مالی ،این ریسکها بر عدم پرداخت بدهیها تأثیر مستقیم دارند.
نیکومرام و همکاران ( )1830به بررسی سرایت تالطم بازارهاي موازي بازار سرمایه بر صنایع بورسی
پراختند .در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی ( )VARو مدل خودرگرسیونی مشروط
بر ناهمسانی واریانسهاي تعمیمیافته چندمتغیره ( )MGARCHاستفاده شده است .دادههاي این
پژوهش از ابتداي آبان ماه  1810تا پایان مردادماه  1830جمعآوري و مورد آزمون قرار گرفتهاند.
نتایج این پژوهش رابطه اثر سرایتپذیري صنایع بورسی صادراتمحور را از بازار موازي ارز تایید
مینماید؛ ولی نتایج پژوهش این سرایتگذاري از سوي بازار موازي طال مورد تایید قرار نگرفته
است .در همین راستا اثر سرایتپذیري صنایع وارداتمحور نیز از بازارهاي موازي ارز و طال تایید
نشده است .یافتههاي جانبی پژوهش حاضر نیز نشان میدهد که رابطه مثبت و دوسویهاي میان دو
بازار ارز و طال در دوره مورد بررسی وجود داشته است.
حسینی و ابراهیمی ( )1830به بررسی سرایت تالطم بین بازارهاي سهام به صورت مطالعه
موردي بازار سهام ایران ،ترکیه و امارات پرداختند .همبستگی داراییها امري مهم در مدیریت
ریسک و استراتژيهاي تشکیل سبد سرمایه گذاري است .این مطالعه به بررسی سرایت تالطم بین
شاخص سهام بازارهاي تهران ،دبی و استانبول به عنوان سه بازار نوظهور و پیشرو در منطقه
میپردازد .بازه زمانی این مطالعه از دسامبر  0220الی ژوئن  0212و دادههاي مورد استفاده به
صورت روزانه در نظر گرفته شده است .نتایج مطالعه نشان دهنده سرایت معنادار تالطم از بازار دبی
به بازار  DCCو  CCCمدلهاي چندمتغیره گارچ تهران بود که این سرایت به شکل معکوس
مشاهده نشد .از بازار دبی به ترکیه نیز سرایت محدودي قابل مشاهده بود.
ابونوري و عبداللهی ( )1831به مدلسازي تالطم بخشهاي مختلف بازار سهام ایران با استفاده
از مدل گارچ چندمتغیره پرداختند .این مطالعه از یک مدل گارچ چند متغیره براي برآورد همزمان
میانگین و واریانس شرطی بازدههاي روزانه بخشهاي مختلف بازار سهام ایران از  1تیر  1810تا 1
تیر  1831استفاده میکند .از آنجاییکه داراییهاي مالی بر اساس این شاخصهاي بخشی دادوستد
میشوند ،مکانیسم انتقال تالطم در طول زمان و در میان بخش ها بهمنظور تصمیمگیري براي
تخصیص بهینه سبد مهم است .نتایج بیانگر انتقال معنادار شوكها و تالطم در میان بخشهاي
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مختلف است .این یافتهها ایده به اشتراكگذاري اطالعات بهوسیله سرمایهگذاران در این بخشها را
تأیید میکند.
حسینیون و همکاران ( )1813به بررسی انتقال تالطم نرخ بازده بین بازارهاي سهام ،طال و ارز
در ایران پرداختند .بدین منظور از الگوي MGARCH-VARبراي بررسی بازارمالی ایران ،ازاول
فروردین  1832تا سی ام شهریور  1838استفاده شده است .دادههایی که مورد استفاده قرار گرفته،
قیمت روزانه سکه تمام بهار آزادي (طرح جدید) ،شاخص بورس اوراق بهادارتهران و نرخ ارزاسمی
دالر آمریکا (نرخ ارز بازار در ایران) هستند .نتایج نشان دهنده انتقال شوك دو طرفه بین بازارهاي
ارزو طال و بین بازارهاي طال و سهام است و انتقال شوك یک طرفه از بازار سهام به بازار ارز وجود
دارد .همچنین نتایج نشان میدهد که انتقال تالطم دوطرفه بین بازارهاي ارز و بازار طال و بین
بازارهاي طال و سهام وجـود دارد.
زمانی و همکاران ( )1813به بررسی وجود سرایت بین سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار
تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره پرداختند .وجود سرایت در بازده و تالطم
دارایی هاي مختلف اهمیت زیادي در مطالعه کارایی بازار ،انتخاب سبد دارایی و قیمت گذاري
داراییها دار د .در این تحقیق سرایت بازده و نیز سرایت تالطم بین سه شاخص اندازه مرتب در
بورس تهران با استفاده از یک مدل  VAR-BEKKبررسی شده است .به نظر می رسد ،بازدههاي
روزانه شاخص شرکت هاي کوچک تر ،با تاخیر ،دنباله روي بازدههاي روزانه شاخص شرکتهاي
بزرگ تر هستند (ویژگی تقدم  -تاخر) ،ولی چنین ویژگی در بازدههاي ماهانه و فصلی شاخصها
مشاهده نمی شود .در ضمن ،هیچ گونه سرایتی بین تالطم شاخصها مشاهده نمی شود .این در
حالی است که سرایت تالطم در بسیاري از بازارهاي مالی دنیا مشاهده شده است .وجود محدودیت
دامنه تالطم قیمتها و قان ون حجم مبنا در دوره مورد مطالعه ،می تواند مهم ترین دلیل مشاهده
این پدیده باشد.
با توجه به مطالعات پیشن صورت گرفته مشخص می شود که در زمینه سرایت پذیري ریسک
در بازارهاي مالی از مدل هاي سري زمانی تک متغیره استفاده شده و اثرات سرریز تالطم یک بازار
مالی بر سایر بازارها تنها از طریق ماتریس واریانس – کوواریانس مورد ارزیابی قرار گرفته است .در
حالی که در مطالعه حاضر با استفاده از نسبت هاي مالی و شاخص برخورد سرایت پذیري ریسک
مالی با توجه به شرایط بحرانی در اقتصادي و همچنین توجه به دوره هاي رونق و رکود مورد
بررسی قرار می گیرد.
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 -3مواد و روشها
هدف این مطالعه بررسی سرایتپذیري ریسک از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد ایران است،
براي این منظور از روش گشتاورهاي تعمیم یافته استفاده شده است .بسیاري از روابط اقتصادي،
داراي ماهیت پویا هستند .این روابط پویا توسط وجود متغیر وابسته همراه باوقفه در بین رگرسورها،
توصیف می گردد ،که به صورت زیراست :
𝑡𝑢 𝑦𝑡 = 𝛿𝑦𝑡−1 + 𝑥′𝑡 𝛽 +
𝑇 𝑡 = 1, … ,
()1
بطوریکه  δیک اسکالر 𝑥′𝑡 ،یک ماتریس بامرتبه 𝑘 ×  1و  βیک ماتریس بامرتبه  𝑘 × 1است.
فرض می شود که 𝑡𝑢 ازیک مدل جزء خطاي یک طرفه پیروي می کند:
𝑖𝜈 𝑢𝑡 = 𝜇 +
()0
بطوریکه )  𝜈𝑖𝑡 ~𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜈2و)  𝜇𝑖 ~𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜈2مستقل ازیکدیگر هستند.
خودهمبستگی ناشی از وجود متغیر وابسته با وقفه در بین رگرسورها و اثرات هریک از آنها،
ناهمگنی را در بین موارد نشان میدهد .از آنجا که 𝑡𝑦 تابعی از 𝑡𝜇 است به تصریح میتوان گفت
که  𝑦𝑡−1از 𝜇 تبعیت میکند .بنابراین  ،𝑦𝑡−1رگرسیون سم ت راست در رابطه ( ،)1با جمله خطا
رابطه دارد .اما)  (𝑦𝑡−1 − 𝑦̅−1در صورتیکه ) 𝑦̅−1 = ∑𝑇𝑡=2 𝑦𝑡−2 /(𝑇 − 1باشد ،همچنان
با)  (𝜈𝑡 − 𝜈̅.همبستگی و ارتباط خواهد داشت ،حتی اگر 𝑡𝜈 به صورت ترتیبی ارتباط نداشته
باشد .زیرا  𝑦𝑡−1با  𝜈̅.از لحاظ ساختاري ،همبستگی و ارتباط دارد .میانگین  𝜈̅𝑖.شامل  𝜈𝑖,𝑡−1می
باشد ،که به وضوح با  𝑦𝑖,𝑡−1همبستگی دارد .اندرسون وهسیائو ،) 1311( 1تفاضل اولیه مدل را
پیشنهاد نمودند تا از 𝜇 رها شوند و سپس از  𝑦𝑡−2یا )  Δ𝑦𝑡−2 = (𝑦𝑡−2 − 𝑦𝑡−3به عنوان ابزاري
براي )  Δ𝑦𝑡−1 = (𝑦𝑡−1 − 𝑦𝑡−2استفاده می کنند .این ابزارها با  Δ𝜈𝑡 = 𝜈𝑡 − 𝜈𝑡−1همبستگی
نخواهند داشت ،تازمانیکه 𝑡𝜈 نسبت به خودشان به صورت ترتیبی همبستگی نداشته باشند .این
روش برآورد متغیر ابزاري ،منجر به برآورد مؤثر پارامترها ولی نه لزوما کارا در مدل می شود .زیرا
از تمام شرایط موجود استفاده نمی کند و همچنین ساختار تفاضلی در باقی مانده خطاها را در نظر
نمیگیرد .آرالنو ( ) 1313دریافت که براي مدل هاي اجزاي خطاي پویا ساده ،برآورد کنندهاي که
از تفاضل هاي  Δ𝑦𝑡−2به جاي سطوح  𝑦𝑡−2براي ابزارها استفاده میکنند ،داراي یک نقطه
منفرد و واریانس هاي بزرگ در دامنه وسیعی از مقادیر پارامتر می باشد .از سویی دیگر ،برآورد
کنندهاي که از ابزارها در سطوح استفاده میکند ،یعنی  ، 𝑦𝑖,𝑡−2هیچ مقدار منفردي ندارد،
بنابراین واریانسهاي کوچکتر توصیه میگردد .آرالنو و باند ( ،)1331روش گشتاورهاي تعمیم
یافته )𝑀𝑀𝐺( 0را ابداع نموده اند .آنها همچنین ادعا می کنند که اگر از شرایط تعامد موجود در
فصلنامـه اقتصاد مالی
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بین مقادیر وقفه 𝑡𝑦 و اختالالت 𝑡𝜈 استفاده شود ابزارهاي اضافی را میتوان در مدل پویا بدست
آورد .این مطلب با مدل اتورگرسیو بدون رگرسور به شرح ذیل توضیح داده میشود:
𝑇 𝑦𝑡 = 𝛿𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡 ; 𝑡 = 1, … ,

()8

بطوریکه 𝑡𝜈  𝑢𝑡 = 𝜇 +با )  𝜇~𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜇2و)  𝜈𝑡 ~𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜈2مستقل از هم میباشند براي برآورد
صحیح  δبطوریکه ∞ → 𝑁 با  Tثابت ،تفاضل اول از ( )8گرفته میشود:
()0

) 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 = 𝛿(𝑦𝑡−1 − 𝑦𝑡−2 ) + (𝜈𝑡 − 𝜈𝑡−1

با توجه به اینکه )  (𝜈𝑡 − 𝜈𝑡−1با) ،𝑀𝐴(1برابر است با ریشه واحد می باشد .به ازاي  ،𝑡 = 3در
اولین دورهاي که این رابطه مشاهده شده است داریم:

) 𝑦3 − 𝑦2 = 𝛿(𝑦2 − 𝑦1 ) + (𝜈3 − 𝜈2

در این مورد 𝑦𝑖1 ،یک ابزار معتبر است ،زیرا ارتباط و همبستگی زیادي با ) (𝑦2 − 𝑦1دارد و با
)  (𝜈3 − 𝜈2هیچگونه همبستگی ندارد ،تا زمانیکه 𝑡𝜈 به صورت ترتیبی همبستگی نداشته باشد.و
اما حالتی که براي  t = 4بوجود می آید اینست که ،در دور دومی که مشاهده میشود:
) 𝑦4 − 𝑦3 = 𝛿(𝑦3 − 𝑦2 ) + (𝜈4 − 𝜈3

در این حالت  𝑦2و همچنین  𝑦1ابزارهاي معتبري براي ) (𝑦3 − 𝑦2می باشند ،زیرا  𝑦2و 𝑦1
با)  (𝜈4 − 𝜈3همبستگی ندارند .می توان این روند را ادامه داد ،و یک ابزار معتبر اضافی به هر دورۀ
پیش رو ،اضافه نمود ،طوريکه براي دوره  ،Tمجموعه ابزارهاي معتبر ،تبدیل به
) (𝑦1 , 𝑦2, … , 𝑦𝑡 , 𝑇 − 2میشوند .این روش متغیر ابزاري ،پارامتر خطاي تفاضلی در رابطه ( )0را
در نظر نمی گیرد .در نهایت اینکه آزمون سارگان معتبر بودن ابزارها را آزمون می کند.
به منظور بررسی سرایت پذیري ریسک مالی در صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران
ابتدا در دورههاي رونق و رکود شناسایی شده با استفاده از روش گشتاورهاي تعیم یافته ()GMM
سرایت پذیري ریسک در بین صنایع مورد بررسی قرار میگیرد و شاخص شاخص برخورد شرطی
( )CCXمحاسبه می شود .در ادامه به بررسی مانایی و هم انباشتگی پرداخته می شود .براي
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اجتناب از نتایج نادرست برآمده از رگرسیونهاي کاذب ،انگل و گرنجر ( )1312نظریه هم انباشتگی
را مطرح کردند .یک گروه از متغیرهاي نامانا ،در صورتی رابطه هم انباشتگی خواهند داشت که
حداقل یک ترکیب خطی مانا میان آن ها وجود داشته باشد .وجود یا نبود رابطه هم انباشتگی میان
متغیرهاي الگو ،پیشبینیهایی را که توسط آن صورت میگیرد ،به شدت تحت تأثیر قرار میدهد،
به طوري که اگر در یک معادلۀ رگرسیونی رابطۀ هم انباشتگی وجود نداشته باشد ،پیشبینیهاي
ضعیفی توسط الگو ص ورت خواهد گرفت .براي آزمون وجود روندهاي تصادفی در سريهاي زمانی و
پسماندهاي رگرسیون ،متخصصان اقتصادسنجی سريهاي زمانی روشهایی را ابداع کردهاند.
همچنین ،روش هایی نیز براي برآورد روابط میان متغیرهاي داراي روند تصادفی ارائه شده است.
 -4برآورد مدل تحقیق
هدف این مطالعه بررسی سرایتپذیري ریسک مالی از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد است .در
این پژوهش ،شاخص قیمت شش گروه صنعت در بورس اوراق بهادار تهران به نامهاي شاخص
خودرو و ساخت قطعات ،مواد و محصوالت دارویی ،غذایی و مواد کشاورزي ،محصوالت شیمیایی،
کاشی و سرامیک ،فلزات اساسی و سرمایه گذاريها در مدل سازي ،برآوردها و آزمونها استفاده
شد .بازه زمانی مورد تحقیق نیز براي دادههاي روزانه از  1811/21/21الی  1831/21/21در نظر
گرفته شده است .نمونه انتخاب شده در این مطالعه بر اساس این معیار بوده که شرکت هاي فعال
در هر صنعت داراي اطالعات کامل بوده و طی سال هاي مالی مذکور تغییر فعالیت یا تغییر سال
مالی نداده باشند و اطالعات کامل شرکت ها و یادداشت هاي همراه صورت هاي مالی آنها در
دسترس باشد همچنین شرکت ها طی سال هاي مالی یاد شده زیان ده نباشند .در جدول زیر به
معرفی متغیرهاي تحقیق پرداخته شده است.
جدول ( :)1معرفی متغیرهای تحقیق
نماد متغیر

تعریف

CCX

فراروي همزمان شرطی :تعدادي وقوع همزمان بازده منفی شدید( نوسان بیش از دو انحراف معیار) در یک
صنعت به شرط بازده منفی شدید( نوسان بیش از دو انحراف معیار) در بخش مالی است ،این متغیر بر اساس
صدك بازدهی هفتگی محاسبه شده که در بازده حدي منفی ،عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر است.
– فیلتزگرالد.

LGDP

دوره هاي رونق و رکود استخراج شده با فیلتر کریستیانو

NET_D

خالص تامین مالی از طریق بدهی :نسبت کل بدهی (کوتاه مدت و بلندمدت) به کل

M/B

دارایی شرکت.

نسبت ارزش بازاري به ارزش دفتري سهم.
ارزش دفتري عبارتست از مبلغ حقوق صاحبان سهام طبق اطالعات حسابداري در پایان سال مالی .ارزش
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تعریف

نماد متغیر

بازار شرکت عبارتست از تعداد سهام عادي شرکت در پایان سال ضربدر آخرین قیمت هر سهم در پایان سال.
VOLP
LEV
ROE
Invest
R

نوسان سودآوري :واریانس خطاهاي مربوط به بازده از طریق مدل  ARMAبا تعداد وقفه یک .
اهرم مالی :این متغیر از طریق نسبت بدهیها به حقوق صاحبان سهام محاسبه میشود.
بازده حقوق صاحبان سهام :این متغیر عبارتست از نسبت سود خالص
نسبت مخارج سرمایهاي شرکت به کل

به میانگین حقوق صاحبان سهام.

دارایی.

بازدهی قیمت سهم شرکت ها.
منبع :یافتههاي پژوهشگر

 -1-4استخراج سیكلهای تجاری
به طور سنتی در مطالعات سیکلهاي تجاري ،متغیرهاي کالن اقتصادي به یک روند و یک جزء
چرخهاي تجزیه میشود .شیب خط روند را عواملی همچون توسعه فناوري ،رشد جمعیت و توسعه
آموزش تعیین میکند .یکی از دالیل ارائه شده براي انحراف اقتصاد از مسیر رشد بلندمدت ،وجود
نوعی حرکت موجی است که اصطالحاً آن را "چرخه یا سیکل تجاري" مینامند .اگرچه هیچ اتفاق
نظري در مورد زمان وقوع این سیکلها وجود ندارد؛ اما وقوع دورانهاي رکود و رونق در هر اقتصاد،
مسئلهاي اجتناب ناپذیر تلقی شده است .هدف سیاستهاي پولی و مالی نیز همواره کاهش دامنه
تالطم این سیکلها بوده است .براساس مباحث سري زمانی میتوان بیان کرد که روند در واقع
جزء ناماناي سري و اجزاي سیکلی و نامنظم ،جزء ماناي آن محسوب میشوند.
چون تولید ناخالص داخلی جامعترین معیار سنجش سطح فعالیتهاي اقتصادي است ،تالطم
آن نیز جایگاهی ویژه در مطالعات سیکل تجاري دارد .اکثر مطالعات صورت گرفته در اقتصاد ایران
از فیلترهایی از قبیل هودریک – پرسکات ( ،)HPتجزیه موجک ،روش باکستر – کینگ و  ...به
منظور استخراج سیکلهاي تجاري استفاده کردهاند ،که در این مطالعه به منظور دستیابی به روند
بلندمدت تولید ناخالص داخلی از فیلتر کریستیانو-فیتزگرالد ( 18)CFاستفاده شده است .فیلترهاي
میانگذر مختلف در محاسبه میانگین متحرك باهم تفاوت دارند .در اینجا از فیلترهاي نامتقارن
نمونه کامل که عمومیترین فیلتر است ،استفاده میشود .فیلتر ( )CFبه صورت نامتقارن با نمونه
کامل ،عمومیترین فیلتر میان گذر است که در آن بر خالف فیلترهاي متفاوت با طول ثابت ،وزن،
با توجه به طول وقفه و تقدم تغییر میکند .به منظور استخراج سیکلهاي تجاري ،سري زمانی
تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به دو قسمت تجزیه شده است .قسمت اول به روند سري زمانی
مربوط است و قسمت دوم به تالطم سیکلی یعنی انحرافات از روند برمیگردد .در این نوع از فیلترها
با مشخص نمودن دامنهاي براي تناوب سري ،جزء سیکلی از سريهاي زمانی جدا میشود .فیلتر
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میانگذر در واقع فیلتري خطی است که میانگین متحرك وزنی دوبل 10از دادهها میگیرد .براي
استفاده از این فیلتر در ابتدا باید دامنه (دوره تناوب) انتخاب شود .این دامنه با جفت اعداد ( PUو
 )PLنشان داده میشوند (کریستیانو و فیتزگرالد.)0228،
Fixed Length Symmetric (Christiano-Fitzgerald) Filter
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نمودار ( :)1فیلتر نامتقارن با نمونه كامل (محور سمت راست بیانگر ارزش ریالی تولید بر حساب میلیارد
ریال و محور سمت چپ بیانگر انحرافات تولید است)
منبع :یافتههاي پژوهشگر

مطابق نمودار ( ،)1سري سیکلی نشان دهنده سري فیلتر شده و سري غیرسیکلی تفاوت میان
سري فیلتر شده و مقادیر واقعی سري میباشد .براي تعیین دورههاي رکودي و رونق ،از جزء
سیکلی به دست آمده استفاده میشود .براي تعیین نمودن دوره رکود و رونق با استفاده از جزء
سیکلی ،الزم است که بتوان نقاط اوج و حضیض را مشخص نمود .در این تحقیق از مطالعات
هامبرگ و وراستندیگ )0221( 11و چین ،گویک و میلر )0222( 10براي تعیین نقاط چرخشی
استفاده شده است .یک نقطه اوج زمانی اتفاق میافتد که مقدار سري سیکلی به دست آمده از
مقادیر قبلی و بعدي آن بیشتر باشد .البته با توجه به این که یک سیکل تجاري حداقل براي 10
دوره (فصل) ادامه مییابد ،هیج نقطه اوجی در فاصلهاي کمتر از  10دوره نمیتواند نزدیک نقطه
اوج دیگر به وقوع بپیوندد .بنابراین نقطه اوج پایینتر به عنوان بخشی از رونق جاري ادغام و طبقه-
بندي میشود .با استفاده از همین روش و به همین ترتیب نقاط حضیض تعریف میشود .فاصله
بین دو نقطه اوج و یا دو نقطه حضیض یک سیکل کامل تجاري را تشکیل میدهد .در این تحقیق،
فصلنامـه اقتصاد مالی
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فاصله بین دو نقطه حضیض را به عنوان یک سیکل کامل تجاري در نظر گرفته شده است .در ادامه
دورههاي بین یک نقطه حضیض تا اوج را به عنوان رونق و بین یک اوج تا حضیض را به عنوان
رکود در نظر گرفته شده است .در یک نگاه دقیقتر این روش یک سیکل را به گونهاي تعریف می-
کند که سیکلهاي جزئی تعریف شده توسط ژوزف کیچن 12را نیز در بر میگیرد .نتایج حاصل از
این برررسی نشان میدهد که اقتصاد ایران از سال  1822-31مجموعاً چهار سیکل را پشت سر
گذاشته است .بطوریکه دوره زمانی  1821فصل اول تا  1828فصل سوم دوره رکودي ،دوره 1828
فص چهارم تا  1822فصل اول رونق ،دوره  1822فصل دوم تا  1818فصل چهارم رکود ،دوره
 1810فصل اول تا  1810فصل سوم رونق ،دوره  1810فصل چهارم تا  1811فصل چهارم رکود،
دوره  1813فصل اول تا  1832فصل چهارم رونق ،دوره  1831فصل اول تا  1830فصل چهارم
 1830دوره رکودي بوده است.
 -2-4آزمون ریشه واحد و هم انباشتگی
قبل از مدلسازي تحقیق براي جلوگیري از انجام رگرسیونهاي کاذب در تحقیق ابتدا مانایی
متغیرها مورد بررسی قرار گرفته که براي این منظور از آزمون ایم ،شین و پسران ( )IPSاستفاده
شد .با استفاده از آزمونهاي صورت گرفته این موضوع که آیا سريهاي زمانی مورد استفاده
فرایندي مانا (با مرتبه انباشتگی صفر) و یا واگرا (با مرتبه انباشتگی غیر صفر) دارند ،بررسی شده
است .براي این منظور آزمون ریشه واحد بر روي متغیرهاي تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
آزمون ریشه واحد در حالت وجود عرض از مبداء و روند انجام شده است نتـایج جدول ( )0نشان
دهنده این است که متغیرهاي اهرم مالی ( ،)LEVهزینه بدهی صنعت ( ،)DEBT_Cخالص درآمد
( )NIو کل دارایی ( )SIZEبه دلیل اینکه مقدار  Probگزارش شده براي این متغیرها بیشتر از
 2/21است در سطح اطمینان  31درصد بوده فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد را رد نشده و
این متغیرها در سطح نامانا و انباشته از مرتبه اول است اما متغیرهاي شاخص  ،CCXخالص تامین
مالی از طریق بدهی ( ،)NET_Dشاخص شکاف ارزش ( ،)VAL_Iشکاف سرمایه گذاري (،)INV_I
تالطم سودآوري ( )VOLPو عایدي هر سهم ( )EPدر سطح مانا هستند.
با مشاهده جدول  8میتوان دریافت که آمارهي لیانگ -باکس (با ده دوره وقفه) براي سري
متغیرها ،نیز ضمن رد فرضیه صفر این آزمون مبنی بر «عدم وجود خودهمبستگی سریالی میان
جمالت سري»  ،باال بودن مقدار این آماره ،وجود خودهمبستگی میان وقفههاي مختلف این سري را
می رساند .همچنین ،نتایج آزمون آرچِ انگل (آزمون وجود اثرات  )ARCHمبنی بر وجود واریانس
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ناهمسانی در سريهاي عایدي هر سهم ،تالطم سودآوري ،شکاف سرمایه گذاري و شاخص شکاف
ارزش میباشد.
جدول ( :)2آزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق
آزمون ایم ،پسران و شین ()IPS

متغیرها

آماره آزمون

Prob

NET_D

-1/80

2/2222

R

-0/20

2/2221

M/B

-8/20

2/2223

INVEST

-0/81

2/2221

VOLP

-1/01

2/2222

LEV

-8/00

2/2210

ROE

-8/01

2/2211
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جدول ( :)3آمارههای آزمون خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی سری متغیرها طی دوره نمونه
آماره

NET_D

M/B

Invest

VOLP

LEV

R

ROE

آماره لیانگ -
باکس

10/80
()2/22

01/00
()2/22

08/18
()2/22

12/00
()2/22

02/10
()2/22

13/12
()2/22

10/10
()2/22

آماره مک لئود-
لی

11/10
()2/22

02.10
()2/22

10.01
()2/22

02.80
()2/22

00.83
()2/22

00.11
()2/22

13.08
()2/22

آماره آزمون
اثرات ARCH

1/12
()2/11

2/10
()2/22

0/00
()2/08

3/01
()2/22

1/88
()2/80

10/00
()2/22

02/00
()2/22
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شاخص برخورد شرطی معیاري براي بررسی سرایت دنباله ریسک از یک بازار یا صنعت به بازار یا
صنعت دیگر است .در این روش ابتدا براي شاخص بازار مالی و صنایع دیگر یک حد آستانه بهینه
با توجه به انحراف معیار نوسانات بازدهی هر بخش در نظر گرفته شده است .سپس تعداد هفتههایی
که شاخص بخش مالی و شاخص هر صنعت همزمان از این حد آستانه( دو انحراف معیار باالتر از
متوسط) باالتر باشد ضریب شاخص فراوري همزمان ( )qccxعدد  1و در غیر این صورت عدد 2
اختیار می کند که وضعیت این تعداد هفته در جدول ( )0گزارش شده است.
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جدول ( :)4خالصه آماری مربوط به ضریب شاخص برخورد شرطی( )QCCXبرای بخشهای اقتصادی
تعداد فرارویهای همزمان مثبت تعداد فرارویهای همزمان منفی
گروه گروه گروه گروه گروه گروه گروه گروه گروه گروه
صنایع

میانگین

1

2

3

4

بازدهی

5

5

4

3

2

1

بازدهی

تعداد هفته
()0

()1

()2

()3

(بیش (بیش

میانگین

()3

()2

کاشی و سرامیک

8.11

00 183

03 81

11

10

00

31 01 88

-0.82

خودرو و ساخت قطعات

0.11

18 120

82 01

00

11

03

12 01 01

-0.23

مواد و محصوالت دارویی

0.11

83 111

80 02

00

13

01

30 00 82

-0.12

واسطههاي مالی

8.00

00 120

83

80

13

01

83

121 80 80

-8.30

محصوالت شیمیایی
سیمان و آهک و گچ

0.30
1.12

10 128
00 123

02 00
00 82

00
08

10
02

02
81

12 80 81
32 80 01

-8.30
-8.11

شاخص بازار سهام

0.10

08

-0.31

از  )3از )3

30

()1

()0
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در جدول ( )0تعداد هفتههاي داراي فراروي مثبت و منفی در بخش هاي مختلف و میانگین بازدهی
مثبت و منفی در این هفتهها محاسبه شده است .متغیر  QCCXبه طور قابل مالحظهاي بیش از یا
کمتر از حد پراکنده نیست چرا که واریانس نمونهاي آن  0.11و میانگین نمونهاي برابر  0.82است.
تغی یرات درون گروهی و تغییرات برون گروهی است که نشان دهنده شباهت بین شرکتها در
اندازه این شاخص است.
به منظور بررسی شدت اثرگذاري و سرایتپذیري نوسانات بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد،
با توجه به تعداد دوره هاي زمانی که فراروي همزمان مثبت و منفی رخ داده شده باشد دنباله
ریسک مربوط به نوسانات مثبت و منفی ایجاد شده و تاثیر ان بر نوسانات بخش واقعی اقتصاد
برآورد خ واهد شد .به منظور برآورد این رابطه از روش گشتاورهاي تعمیم یافته ( )GMMاستفاده
میشود .براي مدلسازي سرایتپذیري ریسکمالی ،بعد از برآورد کردن مدل مورد نظر ،بازده صنایع
غیر مالی و صنایع مالی به صورت  ri,tو  rFIN,tنشان داده میشوند .سري  rFIN,tبا فرایند زیر
استاندارد میشود.
) ri,t ~N(0, σi,t 2
()1
) rFIN,t ~N(0, σFIN,t 2

( )0
فصلنامـه اقتصاد مالی
دورۀ  / 11پیاپی  / 15پائیز 1011

اسمعیل ابونوری و همکاران  /سرایتپذیری ریسک از بخش مالی به بخش واقعی با استفاده از 19 / ...
σFIN,t 2 = ωFIN + αFIN rFIN,t−1 2 + βFIN σFIN,t−1 2

()2

)= eFIN,t ~N(0,1

()1

rFIN,t
σFIN,t

σi,t 2 = ωi + α𝑖 ri,t−1 2 + βi σi,t−1 2 + γi1 eFIN,t−1 2 + ccx eFIN−Crisis,t−1 2

()3

eFIN−Crisis,t−1 = 𝑞ccx𝑖,t eFIN,t−1

()12

در مدل فوق  eFIN,tبازده مالی استاندارد شده است و مدل فوق نشان دهنده میزان و شدت
سرایت پذیري نوسانات از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد خواهد بود .مدل فوق نشان دهنده این
است که در دوره بحران  eFIN Crisis,t−1 2برابر  eFIN ,t−1 2بوده و در غیر اینصورت برابر صفر
است .اگر ضریب  γi1مثبت باشد ریسک از بخش مالی به صنعت  iسرایت می کند .در صورت
انتقال دنباله ریسک از بخش مالی به بخش غیر مالی انتظار بر این است که  ccxمثبت باشد.
جدول ( :)5برآورد اثرات سرایت ریسک و دنباله ریسک در صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران
ضریب 𝐢𝛃

ضریب 𝟏𝛄

ضریب 𝒙𝒄𝒄

()Prob

()Prob

()Prob

2/001 2/213
()2/22( )2/22

2/110
()2/28

2/112 2/801
خودرو و ساخت قطعات
()2/22( )2/22

2/123 2/110
2/180
محصوالت شیمیایی
()2/22( )2/20
()2/20

2/108
()2/22

2/101 2/038
مواد و محصوالت دارویی
()2/20( )2/22

2/120 2/101
2/230
سیمان و آهک و گچ
()2/22( )2/22
()2/22

2/201
()2/21

صنعت

کاشی و سرامیک

ضریب 𝐢𝛃

ضریب 𝟏𝛄

ضریب 𝐱𝐜𝐜

()Prob

()Prob

()Prob

2/110 2/000
()2/28( )2/22

2/223
()2/22

صنعت

واسطههاي مالی
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نتایج بهدستآمده بیانگر این موضوع است که ضریب  βiمربوط به اثرگذاري نوسانات گذشته بخش
غیرمالی ،اثرگذاري مثبت و معنیداري بر نوسانات در دوره جاي داشته است و در تمامی صنایع این
ضریب معنی دار بوده است .عالوه بر این ضریب بازده استاندارد شده مالی نیز مثبت و معنیدار بوده
است که بیانگر این موضوع است که ریسک بخش مالی به بخش غیرمالی سرایت خواهد داشت .با
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معنیداري ضریب 𝐱𝐜𝐜 مشاهده میشود که سرایت دنباله ریسک از بخش مالی به سایر بخشها نیز
وجود دارد.
 -5نتیجه گیری و پیشنهادها
تحقیق حاضر بهمنظور بررسی سرایتپذیري ریسک مالی از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد
با استفاده از شاخص برخورد شرطی ( )CCXبراي صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره
زمانی  1831-1811بود .یکی از عواملی که مدیران پورتفوي بایستی آن را مد نظر قرار دهند،
ریسک سبد سهام است .یکی از عواملی که میتواند در مدیریت ریسک موثر باشد ،انتقال ریسک از
بخش مالی به سایر بخشهاي اقتصادي میباشد .در مسئله اي که در راستاي این تحقیق قابل حل
است ،این است که مدیران پرتفوي براي مدیریت ریسک سبد سهام خود ،با زیر نظر گرفتن تالطم
بخش مالی ،گسترش تالطم و ریسک را به صنایع مورد نظر پیشبینی نمایند.
در بخش اول این مطالعه مشخص گردید که در اقتصاد ایران در بازه زمانی تحقیق چهار سیکل
تجراي رخ داده است .بروز سیکل هاي تجاري در اقتصاد و دوران رونق و رکود منجر به این می
شود که برخی از متغیرها همچون بازدهی و نوسانات شاخص بازارهاي مالی به عنوان شاخص هاي
پیشرو ع مل کند که این موضوع در تحت تاثیر قرار گرفتن بخش واقعی اقتصاد از بخش مالی موثر
خواهد بود .همچنین نتایج بیانگر این بود که در دوران رکود سرایت پذیري ریسک مالی از بازارهاي
سرمایه به صنایع فعال در بخش واقعی اقتصاد بیشتر از دوران رکود بوده است .نتایج این مطالعه
نشان داد که شرایطی که باعث بحران اعتباري گردد ،بر روي بخش واقعی اقتصاد اثرات مخرب
خواهد گذاشت .این نتایج با مطالعات سیدحسینی و ابراهیمی ( ،)1830نیکومرام و همکاران
( ،)1838بت شکن و همکاران ( )1830و چیو و همکاران ( )0211در مورد سرایت پذیري ریسک
همخوانی داشته اما سرعت سرایتپذیري با استفاده از شاخص مورد استفاده در این مطالعه بیشتر
بوده است .براي ارزیابی گسترش تالطم و ریسک از یک بخش به سایر بخشها وجود یک معیار
اندازهگیري از این سرایت ضروري است .نتایج بیانگر این موضوع است که سرایت پذیري ریسک
مالی در بین بخشهاي مختلف بازار بورس وجود داشته است .با توجه به اینکه بازارهاي مالی با
یکدیگر مرتبط هستند ،اطالعات ایجاد شده در یک بازار ،میتواند سایر بازارها را متاثر سازد .سرایت
پذیري تالطم از بخش مالی اقتصادي به صنایعی از قبیل تولید مواد و محصوالت شیمیایی ،تولید
فلزات اساسی ،صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ،تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی ،تولید کاغذ و
محصوالت کاغذي و تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر دیده شده است ،همچنین تحقیق حاضر بر
مبناي بررسی نمونه هاي قابل بررسی طی دوره انجام تحقیق است.
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عالوه براین نتایج نشان میدهد که سرایت تالطم در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار وجود
داشته و میتواند در بیشتر موارد اثر متقابل داشته باشد .با توجه به بلندمدت بودن این سرایت
میتوان از نتایج تحقیق جهت کاهش ریسک و تشکیل پرتفوي بهینه بر اساس ریسک و بازده،
همچنین پیشبینی سرایت پذیري ریسک مالی در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار استفاده کرد،
این پیشبینی میتواند بهصورت کاربردي توسط مدیران پرتفوي و سرمایه گذاري استفاده شود.
همچنین نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم کارایی بازار به صورت ضعیف است و توانایی کسب
بازده غیرعادي با اطالعات موجود وجود دارد و سرمایه گذاران و مدیران می توانند در تشکیل
پرتفوي بهینه از این اطالعات استفاده نمایند.
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