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نرخ ارز منفی است .همچنین ،نتایج آزمون تلفیقی میانگین گروه نشاان
میدهد که بین تمام متغیرها علیت دو طرفه حاکم است.
واژگان کلی

 :نرخ ارز ،قیمات ساهام ،کشاورهای صاادرکننده نفات،

روش تلفیقی میانگین گروه.

طبقهبه

 .1مق مه

.C32 ،Z19 ،G11 ،F31 :JEL

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش پول ملی هر کشور در برابر پاولهاای کشاور دیگار باوده و
منعکس کننده شرایط اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی کشورهای دیگار
است .به بیان دیگر ،قیمت نرخ ارز در هر کشوری میتواند بیانگر سطح رقابت پا یری آن
کشور در بازارهای جهانی باشد ،چرا که نرخ ارز به دلیل ارتباط متقابل باا سیاسات هاای
اقتصاد داخلی و خارجی و تحوالت اقتصادی به عنوان یک متغیار کلیادی اسات .یکای از
مساول مهمی که در زمینه نرخ ارز به ویژه در کشورهای در حاال توساعه موضاو بحا
بوده و هست ،مسأله نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر عملکرد متغیرها و بخش های مختلف
کالن اقتصادی است .از جمله بخش های مهم اقتصاادی تأثیرپا یر از نوساانات نارخ ارز،
بازار سهام بوده چون در بازار سهام شرکت ها از صنایع مختلف حضور دارند که نسبت باه
تغییرات نرخ ارز بسیار حساس هستند .در اثر نوسانات نرخ ارز تولیاد و درآماد بنگااه هاا
تغییریافته و در اثر آن قیمت ساهامشاان نیاز تغییار مایکناد .تغییار در قیمات ساهام
شرکت ها به نوسانات شاخص کل بازار سهام که مجموعه از قیمت سهام شارکت هاسات،
منجر میشود .این نوسانات برای سیاست گ اران نگرانکننده است ،چرا کاه باازار ساهام
بهعنوان رکن اصلی بخش مالی ،وظیفه تأمین منابع بر بخش حقیقی اقتصاد را بار عهاده
دارد .کارایی بازار سهام و بازارهای دیگر مالی موجب تخصیص بهیناه مناابع کمیااب باه
فعالیت های اقتصادی میشود .اقتصاددانان بر این باورند ،روند تغییرات در شااخص باازار
سهام و بازارهای مالی دیگر میتوانند به خوبی بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشاد باین
کشورها را نمایان سازند.
با توجه به اهمیت موضو  ،بازار سهام به عنوان یکی از شاخص های ارزیاابی وضاعیت
اقتصادی کشور عمل میکند ،افزایش سرمایه گ اری و جا ب سارمایه هاا در ایان باازار،
مستلزم افازایش باازدهی باازار ساهام و کااهش ریساک و پدیدآمادن شارایط مطلاوب
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سرمایه گ اری است .برای تحقق شرایط مطلوب الزم اسات نوساانات نارخ ارز باه عناوان
عامل مؤثر بر قیمت سهام در جهت مناسب هدایت شود تا زمینه مساعدتر برای تجاارت
و سرمایه گ اری فراهم آید؛ زیرا تغییر نرخ ارز از کانال صادرات و واردات هزینه کاالهاای
واسطه ای را تحت تأثیر قرار داده ،در نتیجه ،قیمت سهام شرکتها تغییر میکناد .بارای
مثال ،با کاهش ارزش پول داخلی قیمت واردات کاالهای واسطهای و سارمایهای افازایش
یافته و واردات آنها کاسته میشود .بنابراین ،بازدهی سهام به دلیل کاهش سرمایه گ اری
کاهش می یابد؛ اما مسأله ای که در این پژوهش مورد تأکید بوده ،این اسات کاه ارتبااط
بین بازار سهام و نرخ ارز برای کشورهای مختلاف باا شارایط متفااوت ،یکساان نیسات.
ارتباط این دو متغیر در کشورهای صادرکننده نفت متفاوت از کشورهای دیگر است؛ چرا
که تغییر در قیمت و درآمد نفت میتواناد بار نارخ ارز تأثیرگا ار باشاد و باه دنباال آن،
شاخص قیمت سهام در این کشورها دچار نوسان شاود .ارزش ساهام برابار باا مجموعاه
تنزیلیافته جریان نقدی آینده است و این جریان نقدی تحت تأثیر حوادث و رخدادهای
اقتصاد کالن هستند که تکانه نفتی نیز بر آن مؤثر است .در کشورهای صادرکننده نفات
سیاست های مالی در اثر تکانه های قیمتی نفت به افزایش حجم پول منجر مایشاود .در
هنگام افزایش نقدینگی به دلیل کاهش قدرت خرید پول ،به طور بالقوه سارمایه گا اران
برای حفظ قدرت خریدشان ،به تغییر در ترکیب سبد دارایی خود اقدام میکنند .در اثار
آن تمایل آنها برای نگهداری پول نقد کاهشیافته ،در نتیجه ،سرمایه به سمت بازارهاای
با نقد شوندگی باال مانند بازار سهام روانه میشود.
تأثیر قیمت نفت بر قیمت سهام و نرخ ارز بارای هار دو گاروه کشاور صاادرکننده و
واردکننده نفت با اهمیت تلقی میشود؛ چرا که عامل راهبردی برای تأمین انرژی و تهیه
مواد اولیه برای محصوالت بنگاه های صنعتی است .در کشور واردکننده نفات باا افازایش
قیمت نفت وارداتی ،قیمت کاالهای مصرفی افزایش می یابد -چون نفت باه عناوان عامال
تولید ،هزینه تولید را افزایش میدهد و متناسب با آن قیمت کاالها افازایش ماییاباد -و
سبب کاهش ارزش پول آن کشور در مقابل ارزهای دیگر میشود .خاود ایان عامال ،باه
تغییر در هزینه بنگاه ها و قیمت سهام آنها منجر میشود .در مقابل ،افزایش قیمات نفات
در کشورهای صادرکننده به منزله افازایش درآماد بارای آن کشورهاسات .در واقاع ،باا
افزایش قیمت نفت ،انتظارات خوش بینانه در مورد ایجااد روناق و افازایش فعالیات هاای
سطح سودآوری شکل میگیرد .با افزایش تقاضا برای سهام شرکت ها ،قیمت ساهام آنهاا
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افزایش می یابد .همچنین ،با افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده امکاان عرضاه
ارز تسهیل میشود و به دنبال آن ،نرخ ارز تغییر می یابد .از سوی دیگر ،کاهش در قیمت
نفت باع میشود که طرح های سرمایه گ اری بنگاه ها دست خوش عدم اطمینان شاود و
با کاهش سودآوری طرح ها ،قیمت سهام آنها کاهش می یابد .بار ایان اسااس ،چگاونگی
ارتباط بین قیمت سهام با نرخ ارز ،بستگی به شرایط و ویژگی اقتصادی هار کشاور دارد.
به همین دلیل در مطالعات مختلف ،نتایج متفاوتی از وجود رابطه بین این دو متغیر بیان
شده است.
بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت به چند دلیل
حاوز اهمیت است .نخست اینکه افزایش قیمت نفت از سال  2003به این منجر شد کاه
این کشورها به عنوان کشور در حال توسعه در بازارهای مالی مطرح شوند .دوم اینکاه در
این کشورها سازوکارهای انتقال شوک های نفتی متفاوت از کشورهای واردکنناده اسات.
سوم اینکه بازارهای مالی این کشورها بهلحاظ توانایی عملکرد وابستگی شدید به قیمات
نفت دارند و سرانجام اینکه کانال اصلی عرضه ارز در ایان کشاورها فاروش نفات اسات.
حال ،پرسشی که مطرح میشود ،این است کاه رابطاه باین قیمات ساهام و نارخ ارز در
کشورهای صادرکننده نفت 1چگونه است؟ و از همه مهم تر اینکه در شاکل گیاری رابطاه
بین قیمت سهام و نرخ ارز ،تغییر قیمت نفت در این کشاورها چاه نقشای دارد؟ در ایان
پژوهش تالش می کنیم با توجه به ویژگی مشترک کشورهای ماورد مطالعاه باه بررسای
این مسأله با استفاده از روش اقتصادسنجی همانباشتگی و تصحیح خطای برداری مبتنی
بر روش تلفیقی میانگین گروه 2بپردازیم .در ادامه ،ابتدا مبانی نظری پاژوهش و پیشاینه
تجربی را به صورت کوتاه مطرح میکنیم ،سپس ،با معرفای روششناسای اقتصادسانجی
به تحلیل روابط بین متغیرها پرداخته و سرانجام ،نتایج به دست آمده از بارآورد مادل را
مورد بح قرار خواهیم داد.
 .2ادبیات پژو ش

در بورسهای معتبر دنیا از شاخص های متنوعی برای بررسی تجزیاه و تحلیال عملکارد
آنها استفاده میشود .معروف ترین شااخص اساتفاده شاده در باورس هاای اوراق بهاادار،
شاخص قیمتی سهام است که خود این شاخص از روشهای متفاوتی به دسات مایآیاد.
 .1کشورهایی که صرفاً صادرکننده نفت هستند و واردات نفت ندارند.

2. Poold mean group
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مهم ترین دلیل تفاوت در شاخصهای مختلف اهمیت دادن به برخی متغیرهای خاا از
جمله تعداد شرکت ها یا حجم معامالت در این شااخص هاسات .شااخص قیمتای ساهام
همواره تحت تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی مانند تورم و نرخ ارز در دوره هاای مختلاف
قرار داشته است و رکود و رونق اقتصادی بورس اوراق بهادار را به شدت تحت تأثیر قارار
خواهد داد .از نظریههایی که چگونگی تأثیرگا اری نارخ ارز بار قیمات ساهام را تبیاین
میکند نظریه برابری قدرت خرید )ppp( 1است .بر اساس فرضیه براباری قادرت خریاد،
تغییرات نرخ ارز از طریق سطح عمومی قیمت های نسبی بین دو کشور تعیین مایشاود.
این ارتباط با فرض اینکه مقدار کاالهای سبد ثابت باشاد ،همیشاه برقارار خواهاد باود؛
بنابراین ،تنها راه تغییر قیمت سبد بازار ،تغییر قیمت کاالهاست .در نتیجه ،تغییر ساطح
قیمت ها بیانگر نرخ تورم است؛ بنابراین ،تغییرات نرخ تورم ،بر اساس نظریه برابری قدرت
خرید به تغییرات نرخ ارز منجر خواهد شد .بر اساس نظریه برابری قدرت خرید ،تغییرات
نرخ ارز بر قیمت تمامشده کاالها و سرمایه گ اری شرکت های پ یرفته شده در بورس اثار
میگ ارد و قیمت سهام آنها را تحت تأثیر قرار میدهد (نجارزاده و همکاران.)1387 ،
ارز همانند پول نقد ،ساپرده باانکی و ساهام ،در سابد دارایای سارمایه گا اران قارار
میگیرد .تأثیرات نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام را میتوان در چارچوب نظریه نگهداری
دارایی در سبد سرمایه گ اران یا همان نظریه پرتفولیو بررسی کرد .از آنجا که نارخ ارز از
جمله داراییهای نامطمئن و ریسکی است ،تغییارات ایان متغیار را در چاارچوب مادل
مارکویتز ( )1959میتوان بررسی کرد .بر اساس مادل ماارکویتز تغییارات ریساک ایان
دارایی میتواند بر تقاضای آن تأثیر گ اشته ،در نتیجه ،باع تغییر قیمات ساهام شاود؛
زیرا با کاهش نرخ ارز برای بنگاه های واردات محور ،بهای تماام شاده محصاوالت کااهش
می یابد ،در نتیجه ،حاشیه سود و سود هر سهم را افزایش میدهد و به دنبال آن ،قیمات
سهام شرکت ها باال خواهد رفت (طاهری و صفاری .)1390 ،در واقع ،این دیدگاه مبتنای
بر طرف عرضه است که رابطه عکس بین نرخ ارز و قیمات ساهام را نشاان مایدهاد .در
حالی که از بُعد تقاضا ،افزایش نرخ ارز باه افازایش درآماد بنگااههاای صاادرکننده کااال
منجرشده ،در نتیجه ،قیمت سهام آنها افازایش مای یاباد (شاکی و تاوفیقی .)1391 ،در
مقابل ،تغییرات قیمت سهام نیز به نوبه خود از دو کانال ثاروت و انتظاارات بار نارخ ارز
تأثیر میگ ارد .کاهش قیمت سهام ،ثروت سرمایه گ اران فعال در بازار ساهام را کااهش
1. Purchasing power parity hypothesis
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میدهد و با کاهش درآمدشان ،تقاضای آنها برای پاول باه دلیال کااهش قادرت خریاد
(تقاضای معامالتی) و همچنین کاهش مبادالت در بازارهای مالی تنزیل می یابد .کااهش
تقاضای پول به معنی کاهش نرخ بهره و خروج سرمایه از کشور است ،در نتیجاه ،تقاضاا
برای پول خارجی افزایشیافته و همراه با آن نرخ ارز افزایش می یابد .بادین ترتیاب یاک
اثرگ اری منفی از سوی قیمت سهام به نرخ ارز ایجااد مایشاود (موساایی و همکااران،
.)1389
از دیدگاه نظریه اقتصاد کالسیک میان عملکرد باازار ساهام و رفتاار نارخ ارز ارتبااط
وجود دارد .بر اساس این نظریه ،در تبیین واکنش نرخ ارز و قیمت سهام نسابت باه هام
دو مدل وجود دارد .درونبوش و فیشر ( )1980باا طارح مادلهاای جریاانگارا 1فارض
میکنند که حساب جاری کشور و تاراز تجااری دو عامال مهام تعیاین کنناده نارخ ارز
هستند ،در واقع ،این مدل بر نقش نرخ ارز در رقابت صادراتی بین الملال تأکیاد دارد .بار
این اساس ،تغییرات در نرخ ارز با تحت تأثیر قرار دادن رقابت بین المللی و تراز تجاری بر
متغیرهای واقعی اقتصاد مانند تولید و درآمد واقعای و نیاز بار جریاان نقادینگی آتای و
جاری شرکتها و قیمت سهام آنها تأثیر میگ ارد .بر اساس این مدل ،کاهش ارزش پول
داخلی ،صادرات بنگاههای داخلی در یک مقیاس بینالمللای ارزانتار مایشاود .افازایش
مزیت کاالی تولید داخل و به دنبال آن ،افازایش صاادرات نیاز باه درآماد بااالتر منجار
میشود؛ بنابراین ،بر اساس مدل درونبوش و فیشر نرخ ارز با قیمت سهام رابطه مساتقیم
دارد (ابو وفایی و چمبرز .)2015 ،2دیدگاه دوم به دیدگاه مادلهاای ساهامگارا معاروف
هستند .در این مدل فرض میشود که حساب سرمایه ،عامل تعیین کننده نرخ ارز اسات.
3
این مدل شامل توازن پرتفلیو و مدل پولی است .در مدل پرتفوی ،برانساون و همکااران
( )1983چنین عنوان میکند که رابطه منفی بین نارخ ارز و قیمات ساهام وجاود دارد.
طبق این مدل ،کاهش قیمت سهام باع کاهش ثروت سرمایه گ اران داخلی میشود که
این امر به تقاضای کمتر برای پول همراه با نرخ بهره پایینتر منجر میشود( .چیو لنگ و
همکاران .)2013 ،4کمتر شدن نرخ بهره موجب خروج سرمایه به سمت بازارهای خاارج
از کشور شده و با فرض ثبات شرایط دیگر ،کاهش ارزش پول داخلی به افزایش نارخ ارز
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خارجی منجر میشود .بر اساس مدل پولی ،گاوین )1989( 1برعکس دو مدل پیش گفته
بین نرخ ارز و قیمت سهام رابطهای وجود ندارد(حیدری و بشیری.)1391 ،
همانطور که اشاره شد ،ارزش سهام برابر با مجمو تنزیلیافته جریان نقادی آیناده
است و این جریان های نقدی تحت تأثیر حوادث و رخدادهای اقتصاد کالن هستند و باه
دنبال آن تحت تأثیر تکانه های نفتی نیز قرار دارند؛ به طوری که با افزایش قیمات نفات،
عرضه ارز افزایش می یابد .در صورت نبود تقاضای کافی برای ارز ،بانک مرکزی مجبور به
خرید ارز شده و آن را تبدیل به منابع ریالی به بودجه میکناد کاه باه افازایش خاالص
دارایی خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پاولی کشاور منجار مایشاود .همچناین ،باا
کاهش قیمت نفت دولت برای پوشش دادن هزینه ها ،اقدام به استقراض از بانک مرکازی
میکند ،در این صورت باز حجم نقدینگی افزایش می یابد؛ بنابراین ،هم در حالت افزایش
قیمت نفت و هم در شرایط کاهش آن ،سیاست مالی دولت ممکن اسات باعا افازایش
حجم پول شود .در ادامه با افزایش حجم نقدینگی باه دنباال آن افازایش تاورم ،تمایال
سرمایه گ اران به نگهداری پول نقاد کمترشاده و بیشاتر سارمایه گا اریهاا باه سامت
بازارهای دارایی جریان می یابد و شاخص قیمت سهام از آن متأثر مایشاود (شاریعتی و
همکاران .)1392 ،طبق نظریههای اقتصادی تغییر در قیمت نفت خام از طریق دو کاناال
عرضه و تقاضا روی اقتصاد اثر میگ ارد .تأثیر طرف عرضه میتواناد گویاای ایان مساأله
باشد که نفت ماده اولیه بسیاری از تولیدات است .بنابراین ،افازایش قیمات نفات تقاضاا
برای نفت را کاهش میدهد .طرف تقاضا نیز از طریق مصرف و سارمایه گا اری بار روی
اقتصاد تأثیر میگ ارد و مصرف به واسطه رابطه مثبت خود باا درآماد قابال تصارف باه
صورت غیر از تغییرات قیمت نفت تأثیر میپ یرد(شهبازی و همکاران .)1391 ،اگار چاه
تغییر در قیمت نفت عامل مهمی برای نوسانات در قیمت سهام در نظر گرفته مایشاود،
اما در بین اقتصاددانان یک نتیجه کلی مبنی بر نحوه ارتباط بین قیمات ساهام و قیمات
نفت وجود ندارد؛ به عنوان مثال ،کلینگ )1985( 2و اونیل و همکاران )2008( 3معتقدند
رابطه بین قیمت سهام نرخ ارز منفی است ،در مقابل ،چن و همکاران )1986( 4و هاناگ
و همکاران ( )1996معتقدند رابطه ای بین این دو متغیر وجود ندارد؛ درحاالیکاه نتاایج
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مطالعه سادروسکی )2003( 1ارتباط مثبت و معنا دار این شوک ها را بار شااخص قیمات
سهام تکنولوژی در آمریکا را تأیید کرد( .همان منبع)
مطالعات تجربی زیادی در کشورهای مختلف به بررسای ایان موضاو پرداختاهاناد.
بعضی از مطالعات به علیت و جهت رابطه بین نرخ ارز و قیمت سهام توجه دارناد .بارای
3
نمونه میتوان به بهمنی اسکویی و سهرابیان ( ،)1992آجایی و همکااران ،)1998( 2وو
( ،)2000رمزمی و ینگ ،)2002( 4چیانگ و یانگ )2003( 5اشاره کرد .نتایج تمامی این
مطالعات بسته به کشورها ،دوره زمانی مورد مطالعه و نیز تعریف عملیاتی داده های ماورد
استفاده ،متفاوت است (همان منبع) .میلر و شوفنگ )2001( 6در مطالعه ای اثار کااهش
نرخ ارز را بر بازار سهام کره جنوبی در جریان بحران مالی آسیا باا اساتفاده از دادههاای
روزانه مورد بررسی قرار دادند .یافته های آنها نشاان مای دهاد کاه نوساانات نارخ ارز باه
نوسانات در بازدهی سهام منجر میشود و کاهش نرخ ارز اثر منفی بر باازده ساهام دارد.
پن و همکاران )2007( 7رابطه پویای بین بازار سهام و بازار ارز را برای  7کشاور آسایای
جنوب شرقی برای دوره  1988-1998با استفاده از آزمون علیت گرنجر ،تجزیه و تحلیل
واریانس و تابع واکنش را بررسی نمودند .نتایج آنها حاکی از وجود رابطه معناادار از نارخ
ارز به قیمت سهام برای هنگ کنگ ،ژاپن ،مالزی و تایلند پایش از بحاران ماالی 1997
است .سالیفو و همکاران )2007( 8با بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر باازار ساهام غناا نشاان
دادند که بیش از نیمی از شرکت های مورد بررسی به تغییرات نرخ ارز حساس باوده اناد.
همچنین ،این پژوهش نشان داد که بازده سهام بیشتر شرکت هاا باا تغییارات نارخ دالر
رابطه مستقیم دارد.
آردام و تونبوح ( )2008در مقاله ای تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی را بر باازار ساهام
غنا در دوره  1991-2006با استفاده از آزمون همجمعای یوهانساون و تصاحیح خطاای
برداری بررسی کرده اند .نتایج وجود رابطاه منفای باین قیمات ساهام نارخ ارز را نشاان
می دهد .مورلی )2009( 9رابطه بین نرخ ارز و قیمت ساهام در دوره  2005-1985را باه
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صورت کوتاهمدت و بلندمدت برای کشورهای سوویس ،ژاپن و انگلیس مورد بررسی قارار
داد .نتایج وی حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین نرخ ارز و قیمت سهام برای کشاورهای
مورد مطالعه بود .همچنین ،نتایج برآورد مدل های تصحیح خطا رابطه مثبت بین نرخ ارز
1
و قیمت سهام را نشان میداد .ژاوو ( )2010با استفاده از مدل چناد متغیاره GARCH
به بررسی رابطه پویایی نرخ ارز و قیمات ساهام در دوره  1991-2009پرداخات .نتاایج
نشان داد که رابطه بلندمدت پایدار بین قیمت سهام و نرخ ارز وجود ندارد؛ بهطوری کاه
روند گ شته سهام بر نوسانات آتی سهام مؤثر بوده و اثرات سریزی نوسانات دو سویه ماا
بین دو بازار حاکم است.
آالجیده و همکاران ( )2010به بررسی رابطه بین نرخ ارز و قیمت سهام در اساترالیا،
کانادا ،ژاپن ،سوویس و انگلیس در دوره  1992-2005با استفاده از آزمون هم انباشاتگی
و آزمون علیت گرنجر پرداختند .نتایج نشان داد در تمام کشاورها از نارخ ارز باه قیمات
سهام رابطه علی وجود دارد و تنها برای کشور سوویس از قیمت سهام بر نارخ ارز رابطاه
علی حاکم بود .لیانگ و همکاران )2013( 2به بررسی رابطه بین بازار سهام و بازار ارز در
کشورهای آسه .آن ،3با استفاده از روش علیت گرنجری و روش  DOLSپرداختند .نتاایج
آنها از فرضیه سهامگرای برانسون و فرانکل 4حمایت کرد؛ به بیان دیگر ،یافتاه هاای آنهاا
حاکی از تأثیر منفی نرخ ارز بر قیمت سهام در کشورهای مورد مطالعاه باود .همچناین،
براساس نتایج آزمون علیت از نرخ ارز بر قیمت سهام علیات یاک ساویه وجاود داشات.
پیشنهاد آنها این بود که مقام های پولی اجازه دهند ارزش پول در کشورهای آسه آن بار
اساس بنیانهای واقعی اقتصاد تعیین شود .ابووفایی و چمبرز )2015( 5در مطالعاه ای باا
استفاده از مدل  VARساختاری رابطه بین سیاست پولی ،نارخ ارز و قیمات ساهام را در
پنج کشور (کویت ،عمان ،عربستان سعودی ،یونان و اردن) ،آسیای میانه بر هر کشور باه
صورت جداگاناه پرداختناد .بارای شناساایی شاوکهاای سااختاری از محادودیتهاای
کوتاه مدت و بلندمدت اساتفاده کردناد .نتاایج تواباع واکانش آنای نشاان داد مشخصاه
سیاست پولی مختلف و بازار سهام مختص مربوط بر هر کشور است .در بیشتر کشاورها،
سیاست پولی و نرخ ارز بر قیمت ساهام تاأثیر معنااداری داشات .از پیشانهاد هاای ایان
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مطالعه بر کشورهای پیش گفته ،داشتن سیاست پولی مستقل و نظام ارزی انعطااف پا یر
بود.
در مطالعات داخلی از جمله پژوهشهایی که رابطه نارخ ارز و قیمات ساهام را ماورد
بررسی قرار دادند ،میتوان باه مطالعاات تجربای ناماداری ( )1383اشااره کارد .وی در
مطالعه خود به بررسی رابطه علی بین شاخص قیمات ساهام باازار تهاران و نارخ ارز باا
استفاده از روش همانباشتگی و علیت گرنجری پرداخت .نتایج به دست آماده نشاان داد،
هیچگونه علیتی از نرخ ارز باه قیمات ساهام وجاود نادارد ،تنهاا در بلندمادت علیات از
شاخص قیمت سهام به نرخ ارز برقرار است .کریمزاده و همکاران ( )1385در مطالعاه ای
رابطه بلندمدت قیمت سهام و متغیرهای کالن پولی را باا اساتفاده از نظریاه پرتفولیاو و
نظریه اساسی فیشر در دوره  1385-1369مورد بررسی قارار دادناد .پژوهشاگران بارای
بررسی روابط بین متغیرها از مدل تجربی خودرگرسیونی با وقفه هاای تاوزیعی اساتفاده
کرده اند .نتایج نشان داد که یک بردار همجمعی بین شاخص قیمت ساهام و متغیرهاای
کالن پولی وجود دارد .رابطه بلندمدت برآوردشده تأثیر منفی و معنا دار نارخ ارز حقیقای
بر شاخص قیمت سهام بورس را نشان میدهد .صمدی و همکاران ( )1386بیاان کردناد
که بیشتر از قیمت نفت ،قیمت طال بر بازار ساهام تاأثیر دارد .همچناین ،نتاایج مطالعاه
نجارزاده و همکاران ( )1387حاکی از این بود که شوکهای ناشی از نرخ تورم و نارخ ارز
بر شاخص قیمت سهام در بلندمدت تأثیر منفی و در کوتاه مدت تأثیر مثبت دارند .افزون
بر این ،یافته های آنها نشان داد که شوک های ناشی از نرخ تورم بر بازده واقعای ساهام از
شوک های ناشای از نارخ ارز شادیدتر اسات .بازازان و همکااران ( )1388و شاکیبایی و
همکاران ( )1387به صورت تجربی رابطه باین نارخ ارز و قیمات را ماورد بررسای قارار
دادند .نتایج آنها نشان داد بین نرخ ارز و قیمت نفت رابطه بلندمدت وجود دارد و بیشاتر
قیمت نفت علت تغییر نرخ ارز است.
مطالعه طاهری و صفاری ( )1390که رابطه باین نارخ ارز و شااخص قیمات باورس
اوراق بهادار تهران را با اساتفاده از روش خودرگرسایون باا وقفاههاای تاوزیعی ،در دوره
 1387-1381مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد کاه شااخص قیمات
بازار سهام با نرخ ارز واقعی رابطه مثبتای دارد .ابراهیمای و شاکری ( )1390اثار کاناال
سیاست پولی را بر انتقال تکانه های قیمتی نفت بر باازار ساهام را در دوره 1387-1378
با استفاده از روش آمیخته و تجرد مورد بررسی قرار دادند .یافته های پژوهش آنها نشاان
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داد که سیاست های پولی تأثیری در انتقال تکانه های نفتی بر باازار ساهام ندارناد ،بلکاه
اثرات تکانه های نفتی بر بازار سهام حتی زمانی که بانک مرکزی واکنشی به تکاناه نفتای
نشان نمیدهد ،اتفاق میافتد.
شکی و توفیقی ( )1391با استفاده از الگوی ناهمسانی واریانس شرطی خود بازگشت
تعمیم یافته معروف باه  GARCHو همچناین باا همگرایای (همجمعای یوهانسان) باه
بررسی رابطه بین نوسانات نرخ ارز بازار موازی با بازار سهام ،پرداختند .نتاایج آزماون هاا
حاکی از وجود رابطه مثبت میان بازدهی بازار سهام باا نارخ ارز باازار ماوازی و شااخص
قیمت مصرف کننده و همچنین رابطه منفی میان قیمت نفت و بازدهی بازار سهام اسات.
حیدری و بشیری ( )1391رابطه بین نا اطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمات ساهام
را با استفاده از مدل تعمیمیافته دو متغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی شارطی بررسای
کردند .یافته های پژوهش آنها وجود رابطه منفی و معنادار بین متغیر ناا اطمیناانی نارخ
ارز واقعی و شاخص قیمت سهام را نشان می داد .همچنین ،بین نا اطمینانی قیمت سهام
و نرخ ارز ،رابطه ای وجاود نداشات .در مطالعاه دیگار ،حیادری و همکااران ( )1392باا
استفاده از آزمون کرانههای نشان دادند ،نرخ ارز و نا اطمینانی نرخ ارز با شااخص قیمات
سهام در بلندمدت و کوتاه مدت رابطه منفی داشت .افزون بر ایان ،آنهاا علیات گرنجاری
غیرمستقیم از متغیر نرخ ارز و نا اطمینانی نرخ ارز به شااخص قیمات ساهام باه دسات
آوردند که با یافتههای مطالعه حالفی و سعیدی ( )1391همسو بوده است.
شاهدانی و همکاران ( )1392روابط میان قیمت نفات و رفتاار باازار ساهام در هفات
کشور صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه را با استفاده از روش گاار نماایی و علیات
گرنجر مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت تغییارات قیمات نفات بار
بازار سهام کشورهای صادرکننده نفت بود .گفتنیاست که این مطالعه برای نخستین باار
به بررسی این موضو با رویکرد علیت پانلی پرداخته است .طبق بررسیهای پژوهشگران
این مطالعه در پژوهشهای پیشین این موضو به این روش مورد بح واقع نشده است.
استادی و همکاران ( )1393تأثیر ریسک نرخ ارز را بر ریسک قیمات ساهام صانعت
پتروشیمی به کمک داده های ماهاناه در دوره  1390-1381ماورد بررسای قارار دادناد.
یافته های پژوهش آنها حاکی از تأثیر مثبات ریساک نارخ ارز بار قیمات ساهام صانعت
پتروشیمی بود .همچنین ،تغییر متغیرهای دیگر شاامل تغییارات قیمات نفات ،تاورم و

 / 72بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت :رویکرد همانباشتگی

نقدینگی نیز تأثیر مثبت و معنا داری بر ریسک قیمت سهام دارند ،باهطاوری کاه باعا
افزایش ریسک قیمت سهام صنعت پتروشیمی میشوندǤ
دایی کریمزاده و همکاران ( )1393باه بررسای اثار متغیرهاای کاالن اقتصاادی بار
شاخص قیمات ساهام باناک هاا باا اساتفاده از داده هاای فصالی در دوره 1382-1390
پرداختند .آنها برای برآورد روابط بین متغیرهاا از روش هاای اقتصادسانجی هامجمعای
یوهانسون -جوسیلیوس ،روش تصحیح خطاای بارداری و تواباع واکانش آنای اساتفاده
کردهاند .نتایج این پژوهش نشان داد ،تورم و نرخ ارز اثر منفی و نرخ سود سپرده بانکی و
تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر شاخص سهام بانکها دارندǤ
برقی اسگویی و همکاران ( )1393آثار تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خاام بار
روی شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل هاای غیرخطای ماارکوف ساوویچینگ را باا
استفاده از داده های روزاناه در دوره  1384-1389ماورد بررسای قراردادناد .یافتاه هاای
پژوهش آنها نشان داد که تغییرات متغیر برونزای نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام با یک
وقفه تأخیر تأثیر مثبت و معنا داری بار شااخص قیمات ساهام دارناد ،همچناین ،تاأثیر
تغییرات متغیرهای یادشده بر شاخص قیمت سهام باا دو وقفاه تاأخیر منفای و معناا دار
بوده است.
 .3روششهاسی

 .1-3م ل و داد ا

مباح مطرحشده در بخش مبانی نظری و پیشینه تجربی داللت بار وجاود رابطاه باین
متغیرها در نظر گرفته شده در این مطالعه دارد .در این راستا ،این پژوهش بارای بررسای
1
تأثیر نرخ ارز بر قیمت سهام با لحاظ قیمت نفت از مدل همانباشتگی لیانگ و همکااران
( )2013پیروی میکند .مدل همانباشتگی در این پژوهش به صورت زیر تصریح میشود:
()1

LSPi,t =αi +LEX i,t +LPOi,t +Vi +μi,t

که در آن :LEX ،لگاریتم نرخ ارز رسمی :LSP 2،لگاریتم قیمت ساهام یاا شااخص کال،
 :LPOلگاریتم قیمت نفت :μ ،1جاز اخاالل V𝐢𝐢 ،و 𝐢𝐢 αباه ترتیاب اثارات ثابات زماان و
1. Chia Liang et. al.
2. official exchange rate
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کشورهاست .محدوده مورد مطالعه شامل کشورهایی است کاه صارفأ صاادرکننده نفات
هستند .انتخاب این کشورها به ساختار اقتصادی مشابه آن مربوط میشاود؛ اوالً همگای
صادرکننده نفت هستند ،ثانیاً ،انرژی در این کشورها نسبتاً ارزان اسات .داده هاای ماورد
استفاده به صورت تابلویی و ماهانه بوده که بارای کشاورهای صاادرکننده نفات در دوره
 2011:7-2009:1از منابع مختلف گرد آوری شده است .داده های نرخ ارز از لوح فشارده
الکترونیکی  ،)2013( IFC2دادههای قیمت نفت از وبساایت اوپاک و دادههاای قیمات
سهام از وبسایت مورگان استنلی 3گردآوری شده است.
 .2-3روش اقتصادسهجی

آزمان ریشه واح پانل 4:مسأله رگرسایون کاابب5در ماورد دادهاای تاابلویی مانناد

مدل های سری زمانی مصداق دارد و بایستی آزمون های ریشه واحد برای بررسی مانایی
متغیرها صورت گیرد .برای درک بهتر این آزمونها فرآیند ) AR(1زیر را در نظر بگیرید:
()2
Yit   i   i Yi ,t 1  eit

6

که در آن i ،اثارات ثابات  i ،ضاریب خودرگرسایو و  eitجازء خطاای  iidاسات .اگار
  i  1باشد ،متغیر وابسته  Yدارای ریشه واحاد اسات .ضاریب  iمایتواناد در باین

واحاادهای مقطعاای یکسااان (  )  i  یااا متفاااوت باشااد .در آزمااونهااای «،»LLC
«بریتونگ» 7و «هادری» 8یکساان و در آزماونهاای «« ،»IPSفیشار  9»ADFو «فیشار
 10»PPمتفاوت فرض شده است .اگر فرض شود پارامترهای خودرگرسیو نمیتوانند برای
هر سری فردی متفاوت باشد ،بدین معناست که فرضیه صفر وجود ریشه واحد مشاترک
و فرضیه مقابل مانایی همه سریهاست (صالحی کمرودی .)1391 ،

 . 1در برخی موارد در اثر عوامل سیاسی (تحریم) افزایش قیمت نفت به افزایش درآمد کشورهای صادرکننده منجر
نمی شود .به همین دلیل ،بهتر است از درآمد نفت به جای متغیر قیمت نفت استفاده شود کاه دریافات واقعای هار
کشور را نشان می دهد .متأسفانه ،در این مطالعه امکان دسترسی به این داده ها برای هریک از کشورها امکاان پا یر
نبوده ،بنابراین ،از شاخص قیمت نفت استفاده کردهایم.
2. International Finance Corporation
)3. Morgan Stanley Capital International (MSCI
4. Panel Unit Root Test
5. Spurious regression
6. Stationary
7. Breitung
8. Hadri
9. Fisher - ADF
10. Fisher - PP
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آزمان م انباشتگی داد ا تابلایی 1:در صورت وجود متغیرهای نا ایساتا بررسای

وجود همجمعی متغیرها در داده های تابلویی نیز بسیار مهم اسات .بارای انجاام آزماون
هم انباشتگی داده های تابلویی معموالً آزمون های کااوو )1999( 2و پادرونی )1999( 3باه
کار گرفته میشود که هر دو بر مبنای روش پیشانهادی انگال -گرنجار 4از پساماندهای
برای بررسی وجود هم انباشتگی استفاده میکنند و در آنها فرضیه صفر داللات بار نباود
هم انباشتگی میان متغیرهای موجاود در الگاو دارد (بالتااجی .)2005 ،پادرونی ()1999
هفت آماره شامل پنج آماره ناپارامتریک و دو آماره پارامتریک برای آزمون معرفای کارده
که در میان آنها برای پانلی با اندازه متوسط -آمارههای پارامتریاک یعنای ADFپانال و
 ADFگروهی مناسب تر هستند .آزمون کاوو ( )1999بر مبنای اجرای آزمون ریشه واحد
 DFو  ADFبر روی پسماند استوار است (همان منبع.)1391 ،
بتترآورد بتتردار تتمانباشتتتگی پانتتل :از روشهااای معااروف باارآورد پاناال

هم انباشته FMOLS5،است که توسط پدرونی ( )2000برای برآورد معرفای شاده اسات.
برای آشنایی با این تکنیک ،رگرسیون زیر را در نظر بگیرید:
()3
Yit  i  i X it  eit
که در آن Z  Y , X  ~ I 1 ،و بردار    , X  ~ I 0شامل پساماندهای
حاصاال از باارآورد رابطااه  2و دیفرانس ایل اول متغیرهااای توض ایحی اساات .کوواری اانس
7
بلندمدت (  ) iمیتواند به وسیله یکی از برآوردکننده های کرنال 6مثال نیاوی -وسات
برآورد شود .بردار  iمیتواند به شکل ' i  i0  i  iتجزیاه شاود کاه در آن i0 ،
8
کوواریانس همزمان و  iجمع وزنی خودکوواریاانسهاا اسات .برآوردکنناده FMOLS
پانل برای ضریب  به صورت زیر محاسبه میشود:
()4
) GFM *  N 1  iN1 ( Ti1 ( X it  X i ) 2 ) 1 ( Ti1 ( X it  X i )Yit*  Tˆi
it

it

it

it

it

it

که در آن ˆi ، Yit* ،به صورت محاسبه میشوند:

1. panel data cointegration test
2. Kao
3. Pedroni
4. Engle - Granger
)5. Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS
6. Kernel
7. Newey - West
8 Weighted Sum of Autocovariances.
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همچنین  i ،و  عبارتند از:
()7
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 X it
22i

21i 

22i 


   11i
21i

Yit*  (Yit  Yi ) 
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 21i
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 22i 

افزون بر این ،میتوان ابتدا ضرایب  ̂ FM ,iرا برای هار یاک از واحادهای مقطعای باا

برآورد  FMOLSمربوط به سری زمانی برآورد کارده و باا میاانگین گیاری از ایان اعاداد،
برآوردکننده FMOLS

پانل (  ) ̂GFM ,iرا محاسبه کرد(پدرونی.)2001 ،
1

از تکنیک های دیگر برآورد بردار بلندمدت ،روش  DOLSاسات کاه توساط کااوو و
چیانگ در سال  1996برای برآورد داده های تابلویی معرفی شاده اسات .بارای محاسابه
برآوردکننده  DOLSابتدا به رگرسیون همانباشتگی وقفههاا و قدماههاای 2دیفرانسایل
متغیرهای توضیحی را اضافه میکنیم تا بدین وسایله اثار برخاورد درونزایای 3را کنتارل
نماییم .بنابراین ،داریم:
()8
 Yit   i  i X it   lL1li  ik X it 1  e*it

برآوردکننده  DOLSبه صورت زیر محاسبه میشود:
~
()9
ˆ
 N  ( (  ) ( ( Y )
1

it

it

که Zit  X it  X i , X it  j ,..., X it  k 

T
i 1

1

it

it

T
i 1

N
i 1

1

GD



بردار  2K  1بعدی از متغیرهای توضیحی و

~
 Yit  Yit  Yاست و اندیس یک در بیرون کروشه نشان میدهد که یک عنصر از باردار
ضرایب شیب از این طریق به دست مایآیاد؛ مانناد روش  FMOLSبارای برآوردکنناده
 DOLSپانل نیز داریم:
()10
ˆGD  N 1  iN1 ˆGD,i


که در آن ̂GD,i ،ضاریب بارآوردی بارای هار مقطاع باه روش  DOLSاسات .واریاانس
بلندمدت برای پسماندهای برآورد انفرادی (  ،) ˆ i2به وسیله هر ناو پانال قابال بارآورد
است (همان منبع .)2001 ،پس از بررسای و اثباات وجاود همگرایای و بارآورد ضارایب

)1. Dynamic Ordinary Least Square (DOLS
2. Leads
3. Endogenous Feedback Effect
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بلندمدت در بین متغیرها ،با استفاده از سازوکار تصحیح خطا و آزمون تلفیقای میاانگین
گروه ،روابط علیت بین متغیرها بررسی میشود .

 .4برآورد و تحلیل یافته ا

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،مسأله رگرسیون کابب در مورد دادهای تلفیقی مانند
مدل های سری زمانی مصداق دارد .برای این منظاور از آزماون هاای لاوین ولاین و چاو
« ،»LLCایم ،پسران و شین « »ISPو فیشر « »ADFبارای بررسای ایساتایی دادههاای
تلفیقی استفاده شده است .نتایج به دستآمده را در جدول  1اراواه کارده ایام .مالحظاه
میشود که هیچیک از متغیرها در سطح ایستا نیستند ،اما با تفاضلگیری فرض صافر رد
شده است و متغیرها ایستا میشوند؛ به بیان دیگار ،تماام متغیرهاا ایساتا از مرتباه اول
( ،I)1هستند.

متغیرها
LLC
IPS
فیشرADF-
فیشرPP-

LEnuse
LPS
16/48
()1/00
5/48
()1/00
9/15
()0/98
23/87
()0/24

ج ول  .1نتایج آزمان ریشه واح پانل
LEXC
LEX
ΔLPS
19/26
15/55
()1/00
()/04
-0/83
()0/02
51/44
()0/00

105/36
()0/01

مأخ  :یافتههای این پژوهش.
توضیحات :آمارههای داخل پرانتز  probاست.

7/15
()1/00
8/42
()0/98
8/07
()0/99

ΔLEX
-7/42
()0/00
-2/65
()0/00
51/11
()0/00
50/30
()0/00

LPOI
LPO
-2/333
()0/41
-0/38
()0/35
23/29
()0/59
25/05
()0/30

ΔLPO
-4/581
()0/00
-4/80
()0/00
61/22
()0/00

152/35
()0/00

 :Δدیفرانسیل مرتبه اول هست.
برای تمام آزمونها از حالت عرض از مبدأ و روند استفاده شده است.

با توجه به نبود ایستایی متغیرها ،از آزمون های کاوو و پادرونی بارای بررسای وجاود
رابطه هم انباشتگی میان متغیرها استفاده کرده ایام؛ زیارا تنهاا در صاورت وجاود رابطاه
هم انباشتگی میان متغیرها میتوان به نتایج برآورد اعتمااد کارد .مقاادیر محاساباتی دو
آماره پارامتریک  ADFپانل و  ADFگروهی پدرونی و همچنین آماره  ADFآزمون کااوو
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را در جدول  2آورده ایم .مشاهده میشود که هر سه آماره در سطح خطاای یاک درصاد
معنادار است و فرضیه صفر مبنی بر نبود هم انباشتگی میان متغیرها را میتوان رد کارد،
به بیان دیگر ،هر دو آزمون از وجود همانباشتگی میان متغیرها حمایت میکنند.
ج ول  .2نتایج آزمان مانباشتگی پانل
آزمان ا

آمار ا
Statistic

Prob

 ADFکائا

-5/56

0/00

پ رونی –  ADFپانل

-12/73

0/00

پ رونی –  ADFگرو ی

-4/03

0/00

مأخ  :یافتههای این پژوهش.

با انجام آزمون های کاوو و پدرونی در جدول  2معلاوم شاد باین متغیرهاا همگرایای
بلندمدت وجود دارد .حال ،با اطمینان از وجود همگرایی میتوان با روش مناساب اقادام
به برآورد روابط بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرها نمود .برای برآورد ضرایب بلندمدت
از روشهای  FMOLSو  DOLSاستفاده کردهایم .روش  FMOLSبا اعمال اصالحاتی در
روش حداقل مربعات معمولی ،همبستگی سریالی و درونزا بودن متغیرهای توضیحدهنده
را مدنظر قرار میدهد .روش  DOLSباا اعماال تعادیلهاایی در روش حاداقل مربعاات
معمولی ،واکنش یک متغیر وابسته نسبت به تغییرات متغیرهای مستقل را ماورد بررسای
قرار میدهد .از مهمترین مزیتهای این روش در مقایسه با برآوردکنندههای دیگر باردار
همانباشتگی این است که در نمونههای کوچاک نیاز کااربرد داشاته و از ایجااد تاورش
همزمان جلوگیری میکند و از توزیع مجانبی نرمال برخاوردار اسات .همچناین ،در ایان
مدل ضرایب کوتاه مدت بین کشورها متفاوت بوده ،ولی ضارایب بلندمادت بارای تماامی
کشورها یکسان است .اگر از هر دو روش برای برآورد روابط بلندمدت استفاده شود ،بهتار
است نتایج رآورد هر دو آزمون بهلحاظ معناداری و روابط مثبت و منفی هم سو باشند.
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ج ول  .3برآورد ضرایب بله م ت با روش  FMOLSو DOLS
متغیر وابسته
قیم

سهام

نر ارز
قیم

نف

مأخ  :یافتههای این پژوهش.

متغیر ا

مستقل

DOLS

FMOLS

ضرایب

انحراف خطا

ضرایب

انحراف خطا

0/74

0/05

*0/14

0/85

قیمت سهام

0/54

0/03

0/95

0/08

نرخ ارز

-0/12

نرخ ارز

قیمت نفت
قیمت نفت

قیمت سهام

0/35

0/12

-0/21

0/10

0/14

0/04

0/05

0/28

-0/64

-0/42
0/89

0/24
0/11
0/08
0/05

* از میان ضرایب تنها این ضریب معنادار نیست.

نتایج برآورد ضرایب بلندمدت را در جدول  3اراوه کارده ایام کاه نشاان مایدهاد در
بلندمدت متغیرهای نرخ ارز و قیمت سهام با یکدیگر رابطه مثبت و معنااداری دارناد .باا
افزایش یک درصدی در نرخ ارز و قیمت نفت ،قیمت سهام باه ترتیاب  14و  28درصاد
افزایش می یابد؛ بنابراین یافته با مدل جهتگرا درونبوش و فیشر همسو است که اعتقااد
دارند بین نرخ ارز با قیمت سهام رابطه مثبت وجود دارد و مخالف با نظریه مدل پرتفلیو،
برانسون و همکاران (سهام گرایان) است .در تحلیل نتیجه به دست آمده ،میتاوان گفات
افزایش نرخ ارز (از بُعد تقاضا) به افزایش درآمد و ارزش باتای شارکت هاای صاادرکننده
کاال و خدمات در کشورهای صادرکننده نفت منجر میشود ،در نتیجه ،حاشیه ساود هار
سهم شرکت ارتقایافته و متناسب با آن قیمت سهام آنها رشد میکند .البتاه ایان رابطاه
مثبت بستگی باه تواناایی شارکت در تاأمین کاالهاای واساطه ای ارزانقیمات و قادرت
رقابت پ یری آنها دارد .به بیان دیگر ،هر چقدر شارکت در تاأمین کاالهاای واساطه ای و
سرمایه ای به واردات کمتر وابسته باشد و از سوی دیگر ،بتواند محصوالت تولیدی خود را
نسبت به شرکتهای رقیب با قیمت ارزانتر به فروش برساند در این صورت اثار افازایش
نرخ ارز مانند نتیجه این مطالعه بر قیمت سهام شرکتها مثبت خواهد بود.
همانطور که در بخش مبانی نظری اشاره شد ،نتایج مطالعاات در ماورد رابطاه باین
قیمت نفت و نرخ ارز متفاوت است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد ،قیمت نفت بار
قیمت سهام تأثیر مثبت دارد که ایان یافتاه باا نتاایج مطالعاات سادروساکی ( )2008و
شاهدانی و همکاران ( )1392همسو است .بر این اساس ،افزایش قیمت نفت باه افازایش
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درآمد ارزی این کشورها منجر میشود و با ارتقای درآمد این کشورها که بیشتر در حاال
توسعه هستند ،امکان واردات کاالهای واسطه ای تسهیل میشاود و ایان باه نوباه خاود،
تولید و سود بنگاه ها را ارتقا بخشیده ،در نتیجه شاخص قیمت سهام آنها افزایش می یابد.
از یک سوی ،به دلیل وابستگی زیاد بودجه این کشورها به نفات ،میازان واردات ،تولیاد،
اشتغال ،تورم و نقدینگی آنها با افزایش قیمت نفات زیااد مایشاود .در اداماه ،باا رشاد
شاخص های یادشده ،تقاضا به محصوالت داخلی تولید داخل افزایش می یاباد و متناساب
با آن درآمد و سود شرکت ها زیاد میشود .از سوی دیگار ،افازایش تقاضاای داخلای باه
شکل گیری انتظارات خوش بینانه در مورد ایجاد رونق و سودآوری شرکتها منجر شده و
در ادامه ،شاخص سهام شرکتها با رشد مثبت مواجه مایشاوند؛ اماا بارای تحقاق ایان
شرایط الزم است که تکانه های درآمدهای نفتای باه صاورت کاراماد مادیریت شاود تاا
کشورها از خطر بیماری هلندی در امان بماند .مطابق با نتایج جدول  ،3رابطه باین نارخ
ارز و قیمت نفت یک رابطه معکوس است؛ بهطوری که افزایش یاک درصادی در قیمات
نفت  64درصد نرخ ارز را کاهش داده و با رشد یک درصادی نارخ ارز ،قیمات نفات 42
درصد کاهش می یابد .تغییر در قیمت نفت به تغییر درآمد ارزی کشاورهای صاادرکننده
نفت منجر میشود ،به طوری که باا افازایش قیمات نفات امکاان عرضاه بیشاتر ارز باه
کشورها فراهمآمده و با برابری عرضه و تقاضاای ارز قیمات ارز کااهش ماییاباد؛ اماا در
شرایط کاهش قیمت نفت ،شرایط عکس اتفااق مایافتاد .کااهش قیمات نفات موجاب
مشکالت فراوانی از جمله کسری بودجه ،تورم و کاهش ارزش پول داخلای مایشاود .در
کل ،اقتصاددانان بر این عقیده اند که افزایش و کاهش قیمت نفت نمیتواند اثر مثبتی بار
این کشورها داشته باشد ،بلکه باید این کشورها برای کااهش وابساتگی باه نفات تاالش
کنند.
به دلیل نبود ایستایی متغیرها در سطح آزمون علیت گرنجری ساده نمیتوان بارآورد
درستی از روابط علی به متغیرها را انجام داد .بدین منظور از نتایج برآورد مادل تصاحیح
خطا ( )ECMبا روش تلفیقی میانگین گروه )PMG( 1برای بیاان علیات بلندمادت باین
متغیرها استفاده کرده ایم Ǥبه بیان دیگر ،در آزمون پانل میاان گروهای ،ضاریب تصاحیح
خطا بیانگر علیت بین متغیرهاست و روناد حرکتای آنهاا را بارای همگارا شادن نشاان
میدهد.
1. Pooled Mean Group
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معادلهها←
متغیرها

ΔLPSt-1
ΔLEXt-1

ج ول  .4نتایج آزمان علی
q1
متغیر وابستهΔLPS :

ضرایب

سطح احتمال

…
-1/48

…
0/25

-1/11

0/45

ΔLPOt-1

-0/31

𝟏𝟏𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝒕𝒕−

*-0/21

C

0/52
0/05

بر مبها الگا تصحیح خطا PMG
q2
متغیر وابستهΔLEX :

ضرایب
*

0/04

سطح احتمال
0/08

…
0/03

…
0/20

-0/20

**-0/07

0/76

مأخ  :یافتههای این پژوهش.
* ** ،به ترتیب معنادار در سطح  0/05و  0/10است.

0/16

q3
متغیر وابستهΔLPO :

ضرایب
0/04
0/42
…
0/42

-0/16

سطح احتمال
0/42
0/34
...

0/34
0/02

نتایج جدول  ،4علیت بین متغیرها را در بلندمدت و کوتاه مدت نشاان مایدهاد؛ باه
گونهای که ضریب تصحیح خطای مدل بیانگر علیت بلندمدت و ضریب هر متغیر بیاانگر
علیت کوتاه مدت بین متغیرهاست .همانطور که مشاهده میشود ،در رابطه اول ،ضاریب
تصحیح خطای برداری منفی و معنادار بوده و از سرعت تعدیل پاایین برخاوردار اسات و
وجود علیت از طرف متغیرهای قیمت نفت و نرخ ارز بر قیمت سهام را تأیید میکناد .در
رابطه دوم که متغیر نرخ ارز وابسته در نظر گرفته شاده ،ضاریب تصاحیح خطاای مادل
منفی و عددی بین صفر و یک است که بیانگر علیات بلندمادت از طارف متغیار قیمات
سهام و قیمت نفت بر قیمت نرخ ارز است .به بیان دیگر ،نوسانات نارخ ارز در بلندمادت
میتواند ناشی از تغییر قیمت سهام و قیمت نفت باشد .در رابطه پایانی که قیمات نفات
به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده ،ضریب تصحیح خطای مادل مانناد دو رابطاه
پیشین عددی منفی بین صفر و یک است که علیت بلندمدت از قیمت ساهام و نارخ ارز
بر قیمت نفت را نشان میدهد .بر این اساس ،تمامی ضرایب تصاحیح خطاا در هار ساه
رابطه منفی و معنادار بوده و قدرمطلق آنها نیز کوچک تر از یک است .بنابراین ،مایتاوان
گفت در حالتی که هر یک از متغیرها به عنوان متغیر وابساته در نظار گرفتاه مایشاود،
علیت بلندمدت از متغیرهای توضیحی به سمت متغیر وابسته وجاود دارد؛ همچناین ،در
هر دوره انحراف هر یک از متغیرهاای قیمات ساهام ،نارخ ارز و قیمات نفات از تعاادل
بلندمدت به ترتیب  20 ،21و  16درصد تعدیل میشاود و باین متغیرهاا همگرایای باه
وجود میآید .افزون بر این ،ضرایب معنادار تصحیح خطای مدل حاکی از این اسات کاه
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ضاارایب بلندماادت بااهدسااتآمااده از آزمااونهااای  DOLSو  FMOLSاز اعتبااار الزم
برخوردارند .در تحلیال علیات بلندمادت باین متغیرهاا مایتاوان گفات در کشاورهای
صادرکننده نفت هر سه متغیر در بلندمدت به شدت بر هم دیگار تاأثیر مایگا ارد ،باه
طوری که تغییر در هر یک از این بازارها (بازار ارز ،سهام و نفت) میتواند موجب نوسانی
شدن بازارهای دیگر شود .بر این اساس ،نوسانات زیااد بازارهاای ساهام و ارز و نفات در
کشورهای صادرکننده نفت میتواند به عنوان یک شوک و عامل بحاران تلقای شاود کاه
الزمه آن اتخاب سیاستهای مناسب برای کنترل نوسانات نامطلوب این بازارهاست.
همچنین ،براساس نتایج جدول  ،4در کوتاه مدت فقط علیات یاک طرفاه از قیمات
سهام بر نرخ ارز حاکم است و در بین متغیرهای دیگر در کوتاه مدت علیت وجاود نادارد.
در واقع ،افزایش شاخص سهام در کوتاه مدت به تغییر نرخ ارز منجر میشود .وجود نفات
در این کشورها به شکلگیری رابطه متفااوت باین قیمات ساهام و نارخ ارز نسابت باه
کشورهای دیگر منجر شده است .از یک سوی ،افزایش نرخ ارز ،درآمد حاصل از صاادرات
شرکتها را افزایش داده و قیمت سهام آنها نیز با افزایش قیمت مواجاه مایشاود .البتاه
این شرایط زمانی تحقق مییابد که این شرکتها باه ماواد اولیاه و کاالهاای واساطهای
مورد نیاز برای تولید با قیمت پایین دسترسی داشته باشند .از سوی دیگر ،با افزایش نرخ
ارز ،درآمد ارزی کشور از صادرات نفت افزایش می یاباد کاه متناساب باا آن یاراناههاا و
پرداختهای انتقالی دولت به عنوان حمایتکننده شرکتهای داخلی افزایش می یابد .این
افزایش در پرداخت یارانه به کاهش هزینه بنگاه و افازایش قادرت رقاابتی شارکتهاای
صادرکننده منجر شده و در اثر آن ،حاشیه سود شرکتها و قیمات ساهام آنهاا باا رشاد
مثبت مواجه میشود.
 .5نتیجهگیر

در این پژوهش تالش کاردیم ،رابطاه باین قیمات ساهام ،نارخ ارز و قیمات نفات را در
کشورهای صادرکننده نفت که از مزیت وجود منابع انرژی ارزان تر بهره میبرند ،بررسای
کرده تا مشخص شود بین قیمت سهام ،نرخ ارز و قیمت نفت آنهاا چاه رابطاه ای وجاود
دارد .بدین منظور ابتدا با استفاده از آزمون های ریشه واحد پانل مشخص کردیم کاه هار
سه متغیر قیمت سهام ،نرخ ارز و قیمت نفت با یک درجه ایستا میشوند .ساپس ،نتاایج
آزمون های کاوو و پدرونی وجود هام انباشاتگی میاان ایان متغیرهاا را تأییاد کردناد .در
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نهایت ،بردارهای هم انباشتگی باا روش  FMOLSو  DOLSو مادل تصاحیح خطاا را باا
روش  PMGبرآورد کردیم .یافته ها نشان داد کاه در بلندمادت باین ساه متغیار قیمات
سهام ،نرخ ارز و قیمت نفت همگرایی وجود دارد .ضرایب بردارهای بلندمادت نشاان داد
که بین قیمت سهام و نرخ ارز رابطه مثبت و معنا دار وجاود دارد .ایان یافتاه مطاابق باا
نظریه درنبوش و فیشر است .بر این اساس ،تغییرات در نرخ ارز با تحت تاأثیر قاراردادن
رقابت بین المللی و تراز تجاری بر متغیرهای واقعی اقتصاد مانند تولید و درآماد واقعای و
نیز بر جریان نقدینگی آتی و جاری شرکت ها و قیمت سهام آنها اثار مایگا ارد .مطاابق
این مدل ،کاهش ارزش پول داخلی ،صادرات بنگاههای داخلی در یک مقیاس بینالمللای
ارزانتر میشود .افزایش مزیت کاالی تولید داخل و به دنبال آن ،افزایش صادرات نیز باه
درآمد باالتر منجر میشود و افزایش درآمد بنگاه ها قیمت سهام آنها را افزایش مایدهاد.
همچنین ،نتایج نشان داد بین قیمت نفت و نرخ ارز رابطه منفی و معنا دار حااکم اسات؛
بهطوری که کاهش در قیمت نفت با کاهش عرضه ارز به این کشورها به افزایش نارخ ارز
در آنها منجر میشود .برآورد نتاایج تصاحیح خطاای بارداری بار مبناای مادل تلفیقای
میانگین گروه نشان داد ضرایب تصحیح خطا معنا دار بوده و بین صفر و منفی یاک قارار
دارد و از سرعت تعدیل خوبی برای رسیدن به همگرایی بلندمادت برخوردارناد .مطاابق
نتایج بهدستآمده بین تمام متغیرها علیت دو سویه برقرار بوده و در کوتااه مادت علیات
یک طرفه از قیمت سهام بر نرخ ارز حاکم بود .در نتیجه ،مایتاوان گفات در کشاورهای
صادرکننده نفت ،قیمت سهام و نرخ ارز کامالً از همدیگر تأثیر میپ یرناد .در ایان میاان
عامل نفت نقش تعیین کننده در نوسانات بازارهای دیگر دارد ،بهطاوری کاه مایتواناد از
کانالهای مستقیم و غیرمستقیم ،بازار ارز و بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد.
مهابع
 ابراهیمی ،محسن و شکری ،نوشین .)1390( .سیاست پاولی و مکانیسام انتقاال
تکانهی قیمتی نفت به باازار ساهام در ایاران .فصالنامه تحقیقاات اقتصاادی راه
اندیشه ،شماره  ،3صص .33-66
 استادی ،حساین؛ شاجری ،هوشانگ و رویسای ،عادلاه .)1393( .بررسای تاأثیر
ریسااک ناارخ ارز باار ریسااک قیماات سااهام صاانعت پتروشاایمی (-1390
 .)1381فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی .شماره  ،13صص .24-1
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 برقی اسگویی ،محمدمهدی؛ متفکرآزاد ،محمدعلی و شاهباززاده خیااوی ،اتاباک.
( .)1393مدلسازی آثار غیرخطی تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفات خاام بار
شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهاادار تهاران (رهیافات رژیام هاای ماارکوف-
سوویچینگ) .فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی .دوره  ،4شماره  ،14صاص
.109-85
 بزازان ،فاطمه؛ علینژاد مهربانی ،فرهااد و شایدی زاده ،مهنااز .)1388( .بررسای
رابطاه بلندماادت قیماات نفات خااام و ناارخ ارز واقعای دالر آمریکااا بااه دو روش
جوهانسن -جوسلیوس و  .ARDLفصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی ،ساال ششام،
شماره  ،22صص .93-117
 حسن زاده ،علای؛ نظریاان ،رافیاک و کیانوناد ،مهاران .)1390( .بررسای تاأثیر
شوک های سیاست پولی بر نوسانات شاخص قیمتی ساهام در ایاران .فصال ناماه
پول و اقتصاد ،شماره .9
 حیدری ،حسن و بشیری ،سحر .)1391( .بررسی رابطه باین ناا اطمیناانی نارخ
واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران :مشاهداتی بر پایاه
مدل  .VAR-GARCHفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی شماره .9
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