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چکیده
نوسان نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای اقتصادی همواره بر رفتار عرضه و
تقاضای بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است .نظام مدیریت نرخ ارز شناور
مدیریت شده در کشور و سهم قابل توجه صنایع وابسته به نرخ ارز از ارزش کل شاخص
بازار سرمایه ،اهمیت تبیین سرریزی میان دو بازار را نمایان میسازد .این مقاله به بررسی
همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه با استفاده از سه مدل
گارچ چند متغیره در یک دوره دوازده ساله تا سال  9316میپردازد .هدف این پژوهش
تبیین نحوه اثرگذاری شوکهای بازار ارز و شدت سرریزی نوسانات آن بر بازار سرمایه
است .این امر میتواند نقش مهمی برای تصمیمات سرمایهگذاران ،تحلیلگران بنیادین و
نهادهای حاکمیتی ایفا نماید .نتایج این پژوهش مؤید وجود پایداری کوتاه مدت منفی و
پایداری بلندمدت مثبت شوکهای نرخ ارز بر بازدهی بازار سرمایه است .همچنین سرریزی
نوسان به صورت نامتقارن و مثبت از بازار ارز بر بازار سرمایه تأیید میشود.
واژههای کلیدی :سرریز نوسان ،همبستگی شرطی پویا ،نرخ ارز ،بازار سرمایه.
طبقهبندی.C58 ،C13 ،G19 ،G10 :JEL

 نویسنده مسئول مکاتبات

71

سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه در ایران

 -1مقدمه
اثر سرریز ،اثر ثانویهای است که به دنبال وقوع اثر اولیه ظاهر میشود اما ممکن است به
مراتب دورتر از رویداد اولیه (از حیث زمانی یا مکانی) وقوع یابد .سوابق گذشته درخصوص
نوسان در یک بازار ،به پیشبینی وقوع آن در بازار دیگر کمک میکند .سرریزی در اقتصاد
به وقایعی اطالق می شود که بدلیل عوامل دیگری بوجود آمده درحالیکه به ظاهر با آن
عوامل بیارتباط است .برای نمونه منافع اقتصادی برآمده از افزایش تجارت را میتوان اثر
سرریز ایجاد اتحادهای منطقهای نظیر اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا،)ASEAN( 9
اتحادیه اروپا (EU) 0و نظایر آن قلمداد کرد .سرریز نوسان 3عبارت است از انتقال ریسک
از یک بخش به بخش دیگر و یا از یک بازار به بازار دیگر که بنابراین اثر سرریز نوسان را
میتوان به عنوان یک اثر متقابل ناشی از نوسان قیمت در بازارهای مختلف نامید (آدرنگی،4
.)0594
زمانی که بازارها به یکدیگر همبستته باشتند ،سرمایهگذاران میتوانند تحت تأثیر اخبار و
رویدادهای اقتصتتادی ،حقوقی ،ستتیاستتی -اجتماعی ،محیطی ،بازرگانی و ستتناریوهای
نوآورانته در بتازار قرار گیرنتد .تستتتهیتل انجتام تراکنشهتای متالی ،نوآوریهتای مالی،
مقرراتزدایی در بازارهای مالی و پیشتتترفتهای حوزه فناوری اطالعات موجب تستتتهیل
انتقال سترمایه و بهم پیوستتگی بازارها شتده ا ست .همچنین مدیریت پرتفوی با در نظر
گرفتن مولفتههتای بین المللی و نقش ستتترمایهگذاری خارجی در انتقال منابع منجر به
ارتباط بیش از پیش بازارهای ملّی با روندهای بین المللی شده است.
هدف این پژوهش مدلسازی وابستگی درونی نوسانات و مکانیزمهای انتقالی بین سریهای
زمانی است .لذا با استفاده از مدلهای گارچ چند متغیره شامل همبستگی شرطی ثابت
( ،)CCCهمبستگی شرطی پویا ( )DCCو مدل گارچ چند متغیره ()VARMA-GARCH
از ابتدای  9314تا  9316به بررسی سرریز نوسان نرخ ارز بر شاخص کل بورس پرداخته
میشود .سوال اساسی این تحقیق را میتوان چنین بیان کرد که اوالً نحوه تأثیرگذاری
شوکهای بازار ارز بر بازار سرمایه چگونه است؟ ثانی ًا سرریز نوسان از سمت بازار ارز به
بازار سرمایه چگونه است؟
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ضرورت انجام این پژوهش برآمده از این نکته است که اوالً پژوهشهای صورت گرفته در
حوزه سرریز نوسانات به طور عمده معطوف به کشور آمریکا و سایر کشورهای توسعه یافته
غربی است .ثانی ًا از حیث مدل ،روش پژوهش حاضر دارای ابعاد کارآمدتری در پردازش
دادهها به منظور حصول به خروجیهای پایدارتر است که میتواند نتیجه جامعی را با
لحاظ مالحظات ساختاری و آماری مدلهای مختلف برای دوره مورد بررسی ارائه دهد.
لذا تمرکز این مقاله بر پر کردن شکاف میدانی سنجش سرریزی نرخ ارز بر بازار سرمایه
بوسیله انجام مقایسه ضمنی خروجی مدلهای کارا و به روز این حوزه ،دامنه زمانی مناسب
(دارای ادوار تجاری مناسب) و تحلیل ماهیت و نحوه انتقال نوسان میان دو بازار است.
علت انتخاب روشهای مختلف با تأکید بر مدل ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی
مقوله توانایی تستخیر نوستانات شرطی تغییرپذیر در سریهای زمانی مالی مدنظر است.
منطق استتفاده از سرریز نوسان میان بازارها با توجه به تأثیر انتقال جریانات نقدی میان
آنهاست .درک روابط سرریز نوسانات ناشی از نرخ ارز میتواند در اتخاذ تصمیمات مالی و
مدیریت ریستتتک فعاالن بازار ستتترمایه نقش موثری ایفا کند .همچنین خروجیهای این
پژوهش دارای ابعاد ستیاستتگذاری مالی -اقتصادی و تصمیمسازی در برنامههای کالن
اقتصادی و مدیریت تکانههای مالی در کشور است.
این مقاله مشتمل بر پنج بخش است که در بخش اول به توضیح مسئله ،اهداف و چارچوب
پژوهش ،سئواالت اساسی و ضرورت انجام آن میپردازد .بخش دوم اختصاص به بیان
مبانی نظری پژوهش و گذری بر پیشینه پژوهشهای مرتبط خواهد داشت .در بخش سوم
مدل تحقیق ارائه میشود .بخش چهارم به آزمون دادهها و تحلیل نتایج اختصاص دارد.
در نهایت ،نتیجهگیری و ارائه یافتههای در بخش پنجم ارائه میشود.

 -2ادبیات موضوع
این مقاله به شتتناستتایی همگرایی بازدهی و ستترریزی نوستتان میان دو بازار مالی مهم در
کشتور می پردازد .امروزه شتناسایی همگرایی در انتقاالت نوسانی میان بازارهای مختلف
یکی از مهمترین موضتتتوعات مورد توجه محققان به خصتتتوص پس از بحران مالی اخیر
استتتت .برخی از پژوهشتتتگران معتقدند که همبستتتتگی متقابل بین نوستتتانات حتی از
همبستتتتگی متقابل میان عایدیها نیز بیشتتتتر استتتت (ستتتوریانو و کالیمنت.)0556 ،9
پژوهشهتای متعدد حاکی از آن استتتت که اطالعات مربوط به متغیرهای مالی ،در طول
Soriano & Climent
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زمان ،در بازار داراییها به یکدیگر انتقال 9مییابند .این موضتوع با گستترش سیستمهای
ارتباطی و وابستتگی بیش از پیش بازارهای مالی به یکدیگر اهمیت بیشتتتری یافته است
(ناتاراجان و همکاران .)0594 ،0بنابراین اندازه نوستتتان قیمت در یک بازار نه تنها تحت
تأثیر نوستتتان گذشتتتته خود قرار میگیرد بلکه نوستتتانهای بازارهای خارجی نیز بر آن
اثرگذار استتتت .لذا اطالعات نوستتتان میتواند میان بازارهای مختلف انتقال یابد (ژانگ و
همکاران.)0551 ،3
به طور کلی سرریزها را میتوان به دو نوع داخلی و مقطعی 4طبقه بندی کرد (بت شکن
و محسنی .)9316 ،0در فرضیه سرریزهای داخلی (خوشه بندی نوسان) ،نوسان های فعلی
یک بازار مالی را تابع نوسان های گذشته همان بازار قلمداد میشود (انگل و ساسمل،6
 .)9113این در حالی است که در سرریزهای مقطعی (انتقال نوسان ،)7نوسان فعلی یک
بازار مالی برآمده از نوسان گذشته همان بازار و بازارهای دیگر (بازارهای جایگزین) فرض
میشود .این امر وابسته به ریشه سرریز نوسان ،اعم از شوکهای بازارهای داخلی یا خارجی
است که به چه میزان همگرایی میان بازارها وجود داشته باشد (فراتزچر.)0550 ،1
بازار سهام متأثر از شرایط اقتصاد اعم از بخش واقعی ،پولی ،مالی ،ارزی و سیاسی در
نوسان است .تغییرات نرخ ارز را به عنوان یکی از مؤلفههای بنیادین در تحلیل ارزشگذاری
قیمت سهام شرکتها میتوان برشمرد که ایجاد کننده انتظارات تورمی است (سانتاماریا
و همکاران .)0597 ،1مقوله سرریز نوسانات نرخ ارز به سایر بازارهای مالی مورد توجه
فعاالن اقتصادی ،به خصوص در کشورهایی است که از نظام نرخ ارز شناور برخوردارند.
نوسان نرخ ارز مخصوص ًا در کشوری مانند ایران برای بنگاههای اقتصادی ریسک محسوب
میشود و جایگاه سیستمی مهمی در ایجاد نوسانات اقتصادی دارد .نوسانات نرخ ارز از
میتواند تولید کاال و خدمات شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد که این امر بر ارزشگذاری
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سهام شرکتها از کانال پیش بینی جریانات نقدی آتی برای سرمایهگذاران حائز اهمیت
است.
قیمت سهام در حالت تعادلی نشانگر توانمندی مالی و ظرفیتهای اقتصادی جاری و آتی
شرکتهاست .تاثیر نرخ ارز بر قیمت سهام از کانالهای مختلفی نظیر ترکیب داراییها و
بدهیهای ارزی ،محصوالت صادراتی ،مواد اولیه وارداتی ،هزینه خدمات ارزی و در سطح
کالن تضعیف پول ملی ،ریسک سیاسی و ...میتواند تعریف شود اما به طورکلی اثر نرخ
ارز بر قیمت سهام نامعلوم است و اتفاق نظر تئوریک براساس پژوهشهای صورت گرفته
در کشورهای مختلف وجود ندارد .به طور کلی سه دیدگاه عمومی در این خصوص وجود
دارد .دورنبوش و فیشر )9115( 9استدالل میکنند که حساب و تراز تجاری کشور دو
عامل اصلی تعیین کننده نرخ ارز هستند .افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) باعث
رقابتیتر شدن قیمت محصوالت شرکتهای داخلی شده و صادرات آنها را افزایش میدهد.
لذا با افزایش فروش و درآمد ،قیمت سهام شرکتها نیز رشد خواهند داشت (مدل جریان
گرا .)0البته شایان ذکر است همه شرکتها ،صادرات محور نبوده و گرانتر شدن واردات
مواد اولیه خارجی از جمله نکاتی است که بایستی مدنظر قرار گیرد .دیدگاه دیگر که به
دیدگاه سهام گرا 3معروف است ،در آن فرض میشود رابطه منفی میان نرخ ارز و قیمت
سهام به طور کلی وجود دارد (آجایی و همکاران .)9111 ،4این مدل رابطه میان سهام و
نرخ ارز را از سمت سهام شروع میکند و استدالل میشود که کاهش قیمت سهام باعث
کاهش ثروت سرمایه گذاران داخلی میشود که این امر منجر به تقاضای کمتر برای پول
و درنهایت کاهش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد .کاهش نرخ بهره منجر به خروج سرمایه
به خارج از کشور شده و تقاضا برای ارزهای خارجی را افزایش میدهد .به نظر میرسد در
شرایط رکود اقتصادی ،این دیدگاه مصداقپذیری بیشتری با توجه به فرضیات اصلی خود
داشته باشد .در نهایت برخی نیز نظیر مدل پولی گاوین )9111( 0معتقدند که برعکس دو
مدل فوق ،بین نرخ ارز و قیمت سهام رابطهای وجود ندارد و با تغییر ادوار تجاری و
سیاستهای پولی و ارزی ،بازار سهام میتواند رونق و رکود متنوعی تجربه نماید .بنابراین
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مطالعات تئوریک نتیجه مشخص و معینی را در رابطه با بازار ارز و قیمت سهام ارائه
نمینمایند.
دیدگاه جریان گرا
•افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) باعث رقابتی تر شدن شرکتهای
داخلی شده و صادرات آنها را با ارزش تر می سازد .این امر موجب
درآمدهای باالتر شده و درنهایت قیمت سهام شرکتها را افزایش میدهد.
•وجود رابطه مثبت
دیدگاه سهم گرا
•کاهش قیمت سهام باعث کاهش ثروت سرمایهگذاران داخلی شده که این
امر منجر به تقاضای کمتر برای پول و نرخ بهره پایین تر میشود و درنهایت
این امر فشار فروش و کاهش قیمت سهام را رقم خواهد زد.
•وجود رابطه منفی
دیدگاه نبود تعامل
• بی ارتباطی نرخ ارز و قیمت سهام بدلیل عدم وجود کانال ارتباطی مستقیم
توجیه میشود.
•عدم وجود رابطه

شکل ( :)1انواع رویکردهای نظری در رابطه نرخ ارز و بازار سرمایه
منبع :تلخیص محققان

پژوهش های حوزه سرریز نوسان دارای سه گرایش اصلی هستند .برخی از آنها با هدف
بررسی کارایی بازارهای مالی انجام میشوند (آلوماری .)0590 ،9در این رویکرد فرض
می شود که سرریزهای داخلی نتیجه مستقیم از سطوح کارایی در بازار سرمایه است.
بنابراین سطوح باالتر سرریزی به منزله سطوح پایینتر کارایی بازار مالی تلقی میشود.
رویکرد دوم تأکید بر همگرایی و هم حرکتی میان بازارها دارد .در این نگرش صرف نظر
از روابط علّی ،به تحلیل روابط میان سریهای زمانی پرداخته میشود (برنی و همکاران،0
0551؛ لیو و شندلر .)0599 ،3رویکرد سوم تأکید دارد که سرریز نوسان بیانگر سطوح
همبستگی میان بازارهاست .از این حیث ،ابعاد مقطعی سرریز نوسان میتواند بیان کننده
میزان به همپیوستگی میان بازارهای مالی و اقتصادی باشد (بکارت و هاروی .)9110 ،4در
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این حالت به همپیوستگی باالتر به منزلهی سرریز بیشتر میان بازارهاست که در مواقع
بحران مالی میتواند رخداد سرایت 9را ایجاد نماید.
لذا تحلیل نوسانات مستلزم داشتن نگرش جامع و انتخاب مدلهای مناسب در این حوزه
است که میتواند در اتخاذ سیاستگذاریهای مالی مناسب و اتخاذ تصمیمات کاراتر کمک
نماید .تمایز مقاله حاضر نسبت به مطالعه پیشین عالوه بر نوع مدلهای مورد استفاده،
دامنه تحلیل و نوآوری آن در تبیین مفهوم سرریزی میان دو بازار سرمایه و ارز ،توجه به
نحوه شرایط انتقال شوکها و انتقاالت نوسانی در ایجاد پیوستگی میان دو بازار نیز
برشمرد .در ادامه مروری بر مهمترین پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده صورت
میگیرد.
دور اندیش و همکاران )9313( 0به بررسی اثر سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع
کشاورزی پذیرفته شده در بورس طی دوره  9310الی  9310با استفاده از مدل BEKK
پرداختند .نتایج پژوهش آنها بیانگر اثرگذاری نوسانات گذشته بازار ارز بر نوسانات جاری
این بازار و بر نوسانات بازار صنایع قند و شکر و خوراکیها و آشامیدنیها در دوره جاری
است.
نیکومرام و همکاران )9314( 3به بررسی سرایتپذیری تالطم در بازار سرمایه ایران با
استفاده از مدل تحلیل برداری خودرگرسیونی ( )VARو مدل گارچ چندمتغیره در دوره
 9310الی  9310پرداختند .نتایج پژوهش آنها اثر سرایتپذیری بازار سرمایه از بازارهای
موازی ارز ،طال و نفت را تأیید میکند.
سفید بخت و رنجبر ) 9316( 4به بررسی سرریز نوسانات نرخ ارز و بازار سهام در قالب
فرضیه وجود رابطه علّی و معلولی با استفاده از مدل گارچ  BEKKو علیت گرنجر در دوره
 9315الی  9314پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد ،بدون لحاظ شکستهای
ساختاری ،وجود تأثیرگذاری دو طرفه تغییرات بازار سهام و نرخ ارز بر یکدیگر است.
برخورداری و همکاران )9316( 0به بررسی سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع
منتخب با استفاده از مدل  VAR-GARCHدر دوره  9371الی  9310پرداختند .نتایج

1

Contagion
)Doorandish et al. (2014
3
)Nicomaram et al. (2015
4
)Sefidbakht & Ranjbar (2017
5
)Barkhordari et al. (2017
2
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پژوهش آنها تأیید بر تأثیر مثبت نوسانات نرخ ارز بر سه گروه خودرو ،ذغال سنگ و ماشین
آالت دارد.
دیبولد و یلماز )0590( 9به بررسی سرریز نوسان سمتی و کلی میان بازارهای سهام ،اوراق
قرضه ،ارز و کاال از ژانویه  9111تا ژانویه  0595با بکارگیری چارچوب خودرگرسیوبرداری
تعمیم یافته پرداختند .آنها نشان دادند که سرریز نوسان میان بازاری از زمان بحران 0557
تقویت شده است.
آندریو و همکاران )0593( 0به بررسی سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سهام با استفاده از
مدل  VAR_GARCHدر دوازده کشور نوظهور در دوره بحران مالی آسیا پرداختند و
نشان دادند که سرریزی نوسان دو جانبه وجود دارد و این وابسته به نوع رژیم ارزی
کشورهاست.
ژانگ و هان )0590( 3به بررسی سرریز نوسان نرخ ارز یوآن چین بر بازارهای مالی با
استفاده از مدل نوسان تصادفی )SV( 4در دوره زمانی  0550الی  0551پرداختند .آنها
نشان دادند که در زمان افزایش نرخ ارز ،سرریز نوسان به صورت نامتقارن و دو طرفه میان
دو بازار برقرار است.
مورالس و همکاران )0596( 0به بررسی سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه در هفت
ناحیه (بریتانیا ،حوزه یورو ،استرلیا ،سوئیس ،کانادا ،انگلستان و ژاپن) در دوره زمانی 9115
تا  0590با استفاده از مدل  C-GARCHپرداختند .آنها نشان دادند که روابط نوسانی
بلندمدت ،قوی تر از روابط کوتاه مدت میان بازارها قابل مشاهده است به طوریکه این امر
در دوره بحران تشدید میشود .وجه تمایز مقاله حاضر را میتوان در مفهوم ،متدلوژی و
دوره زمانی پردازش داده ها دانست.

 -3طراحی الگوی تحقیق
سنجش سطوح پیوستگی میان بازارها با استفاده از اندازهگیری سرریز نوسان میان آنها
در زمانی است که بازارها بوسیله عوامل یا کانالهای اقتصادی به یکدیگر مرتبط شوند
(نظیر ترجیحات سرمایهگذاری و کانالهای ارتباطی) که میتوان انتظار داشت که تبادل
جریانات نقدی میان آنها وجود داشته باشد .برای این امر به طور عمده از مدلهای خانواده
1

Diebold & Yilmaz
Andreou et al.
3
Xiong& Han
4
Stochastic volatility
5
Morales et al.
2
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آرچ و شکل تعمیم یافته آن توسط انگل و بولرسلو )9116( 9برای سنجش پیوستگی و
وابستگی بازارها استفاده میشود .انگل و کرونر )9110( 0یک پارامترسازی از مدل واریانس
شرطی چند متغیری را پیشنهاد میکنند که قیدهای مثبت معین بودن 𝑡𝐻 را بر مدل
 MGARCHتحمیل میکند که به صورت معادله ( )9ارائه میشود.
𝑝

)(9

𝑞

𝑖́𝐵 𝑖𝐻𝑡 = 𝐶𝐶́ + ∑ 𝐴𝑖 𝑎𝑡−𝑖 𝑎́ 𝑡−𝑖 𝐴́𝑖 + ∑ 𝐵𝑖 𝐻𝑡−
𝑖=1

𝑖=1

که ́𝐶𝐶 ماتریس عرض از مبدأ بوده و  Cیک ماتریس پایین مثلثی و مثبت شبه معین
است .این مدل از این مزیت برخوردار است که میتواند فرآیند  HCRACMقطری پیشین
را به عنوان یک حالت خاص درنظر بگیرد .علیرغم اعمال محدودیتهای مختلف ،معموال
زیاد بودن پارامترها همچنان یک مشکل اساسی است .از طرفی فرض ثابت بودن
همبستگی که توسط انگل ( )0550مطرح شده بود ،عمدت ًا توسط پیش آزمونها در
سریهای زمانی مالی رد میشود .در این راستا مدل  DCCرا ارائه شد که در این مدل
اجازه تغییر ماتریس همبستگی شرطی در طول زمان داده میشود .این مدل به طور
گسترده و به سهولت برای محاسبات تکمیلی مورد استفاده قرار میگیرد .مدل میتواند
در یک مرحله با منطق حداکثر درستنمایی تخمین زده شود که تابع لگاریتم آن به صورت
معادله ( )0که در ادامه ارائه شده است:
𝑇

)(0

) 𝑡𝑢 𝑙(𝜃2 |𝜃1) = ∑(𝑙𝑜𝑔|𝑅𝑡 | + 𝑢𝑡′ 𝑅𝑟−1
𝑡=1

لینگ و مک آلیر )0553( 3به منظور لحاظ نمودن همبستگی میان متغیرها یک تصریح
میانگینبرداری از متحرک خودرگرسیو برداری (VARMA) 4را مطرح کردند که میانگین
شرطی آن به صورت معادله ( )3قابل تصریح است:
)(3

𝑡𝜂 𝑡𝐷 = 𝑡𝜀

; 𝑡𝜀 𝑦𝑡 = 𝐸(𝑦𝑡 |𝐹𝑡−1 ) +

که در آن 𝑡𝑦 و 𝑡𝜂 دنباله ای از توزیع بردارهای تصادفی مستقل و یکسان توزیع شده
است ،پارامتر 𝑡𝐹 مقادیر گذشته اطالعات موجود در زمان  Dt ،tشمار بازدهیها در دوره
زمانی است.

1

Bollerslev
kroner
3
Ling & McAleer
4
Vector Autoregressive Moving Average
2
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مک آلیر ،هوتی و چان )0551( 9به منظور جداسازی اثرات نامتقارن شوکهای مثبت و
منفی مدل  VARMA-AGARCHرا برای واریانسهای شرطی به صورت زیر تعریف کرد.
𝑠

)(4

𝑟

𝑟

𝑗𝐻𝑡 = 𝑊 + ∑ 𝐴𝑖 𝜀⃗𝑡−𝑖 + ∑ 𝐶𝑖 𝐼𝑡−𝑖 𝜀⃗𝑡−𝑖 + ∑ 𝐵𝑖 𝐻𝑡−
𝑗=1

𝑖=1

𝑖=1

در اینجا 𝑖𝐶 یک ماتریس 𝑚 × 𝑚 برای ) 𝑡𝑚𝐼  𝐼𝑡 = 𝐷𝑖𝑎𝑔(𝐼1𝑡 , … ,که در آن اگر 𝑚 = 1

باشد آنگاه مدل به گارچ نامتقارن یا مدل  GJRتبدیل می شود.
مدل مذکور در معادله ( )4دربرگیرنده جواب واحدی برای مانایی و ارگودیکی قوی است
و شرایط کافی را برای وجود گشتاور بررسی میکند .شرایط کافی قابل قبولی نیز از منظر
تجربی برای سازگاری و مجانبی نرمال بودن شبه حداکثر درست نمایی معرفی میکند
که یک تکنیک اقتصادسنجی پایدار 0به حساب میآید .مدل مک آلیر ( )0594جزء معدود
مدلهایی است که از نظر ساختاری و آماری از منظر تئوریک مورد بررسی واقع شده است
و در مقاله خود شرط کافی برای مانایی و ارگودیکی و شرایط کافی ساده گشتاورهای
مراتب باالتر را فراهم کرد .در نهایت اینکه این مدل یک نتیجه همگرای یکنواخت 3ایجاد
می نماید که براساس آن تخمین زننده شبه حداکثر درستنمایی را تنها براساس شرط
گشتاور مرتبه دوم فراهم میکند.

 -4برآورد پارامترهای الگو
پژوهش حاضر را از حیث نوع توصیفی ،از حیث روش همبستگی و از لحاظ ماهیت،
کاربردی میتوان قلمداد کرد .در این پژوهش از دادههای ماهانه در دوره زمانی -9314/9
 9310/90بهره گرفته شده است .علت انتخاب سال  9314به عنوان تاریخ مبدأ همانا
تغییر قانون بازار اوراق بهادار و ایجاد ساختارهای جدید در بازار سرمایه و همچنین پوشش
کامل ادوار نوسانی بازارهای مورد بررسی در یک دوره دوازده ساله در کشور است .برای
بازار سرمایه از بازده ماهانه شاخص و برای نرخ ارز از بازدهی قیمت فروش ارز دالر عمده
در بازار آزاد شهر تهران مستخرج از بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی و گزارش
نماگرهای اقتصادی استفاده شده است.
همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود ،متوسط بازدهی لگاریتمی ماهانه شاخص
بورس معادل  9/06و برای دالر  5/53درصد در طول دوره مورد بررسی بوده است .انحراف
1

McAleer, Hoti & Chan
Robust
3
Uniform Convergence result
2
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معیار در جدول نشان میدهد که نوسان بیشتر متعلق به شاخص بورس است .وجود
کشیدگی بیشتر از نرمال و چولگی نشان از غیر نرمال بودن این توزیع دارد .توزیعی که
ضریب کشیدگی آن بیشتر از  3باشد ،دارای تراکم بیشتری در مقایسه با توزیع گاوسی،
دارای دنباله پهن 9در دنبالههای توزیع خود میباشد .نتایج آماره جارک برا نیز از رد فرض
صفر برای هر دو سری حکایت دارد .لذا فرض غیرنرمال بودن در سریهای زمانی مورد
بررسی مدنظر قرار میگیرد.
جدول ( :)1آمارههای توصیفی بازدهی
شاخ
ص

میانگی
ن

میانه

بورس

9/063

5/667

دالر

5/531

/090
5

حداقل

حداکثر

99/414
95/593

9/330
6
3/019
5

انحرا
ف
معیار

جارک
برا()JB

چولگ
ی

کشیدگ
ی

5/614 /970
0
/990 /914
3
5

3/493

90/060

05/705

090/014
3

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به سنجش ضمنی همگرایی میان دو بازار ،استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی
فولر تعمیم یافته )ADF( 0از منطق بهتری برخوردار است .بررسی به صورت اختصاصی
برای هر سری در جدول شماره ( )0خالصه شده است .فرضیه صفر هر دو آزمون نامانایی
سریهای زمانی را آزمون میکند که نتایج نشان میدهد که تمامی سریهای زمانی مورد
بررسی در سطح ،از مانایی برخوردارند.
جدول ( :)2آزمون مانایی متغیرها دیکی فولر تعمیم یافته
شاخص

%9Level

%0Level

%95Level

t-Statistic

*Prob.

بورس

-0/019

-9/143

-9/690

-6/601

5/555

دالر

-0/019

-9/143

-9/690

-4/617

5/555

منبع :یافتههای تحقیق

همچنین به جهت بررسی ریشه واحد فصلی در دادههای ماهانه از آزمون هگی 3با کاربرد
روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شد که نتایج نشان از عدم تأیید وجود ریشه واحد
دارد.
1

Fat tail
Augmented Dickey–Fuller test
3
Hylleberg, Engle, Granger and Yoo (HEGY) test
2
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جدول ( :)3آزمون مانایی هگی
آماره t -

Prob

بورس

-9/5630

5/5000

-0/1010

5/5509

دالر

-9/9416

5/5316

-3/1619

5/5550

شاخص

ضریب

انحراف معیار

منبع :یافتههای تحقیق

واریانس در طول روند تصادفی سری مورد نظر ثابت نیست و تابعی از رفتار جمالت خطا
باشد .مدلهای آرچ میتوانند روند واریانس شرطی را با توجه به اطالعات گذشته خود
توضیح دهند و برای سریهای زمانی که دارای نوسان هستند و واریانس آنها در طول
زمان تغییر میکند ،به کار میرود .بنابراین زمانی میتوان با استفاده از روشهای گارچ،
مدل را تخمین زد که وجود ناهمسانی شرطی توسط آزمون اثر  ARCHمورد تائید قرار
گیرد .خروجی آزمون اثر آرچ (جدول  ،)4وجود ناهمسانی واریانس در مدل را تأیید
میکند.
جدول ( :)4تأیید وجود ناهمسانی واریانس
5/5519

)Prob. F(1,127

9/3450

F-statistic

5/5507

)Prob. Chi-Square(1

9/3474

Obs*R-squared

منبع :یافتههای تحقیق

همبستگی میان هر جفت از سریها در نقطه زمانی مشخصی که میتواند با تقسیمبندی
کواریانسهای شرطی بر انحراف معیارهای شرطی بوجود آید .یکی از رویکردهای جایگزین
میتواند مدلکردن پویاییها مستقیماً بوسیله همبستگی باشد .مدل همبستگی شرطی
ثابت ( )CCCروش جایگزین برای کاهش تعداد پارامترها در چارچوب یک مدل گارچ
چند متغیره است .اگرچه کواریانسهای شرطی ثابت نیستند ،اما واریانس آنها را به
همبستگیهای شرطی ،میتوان ثابت فرض کرد .در این مدل ،ماتریس واریانس-کواریانس
شرطی به وسیله ماتریس همبستگی شرطی و ماتریس واریانس شرطی به طور جداگانه
الگوسازی میشود .خروجی نتایج مدل همبستگی شرطی ثابت در جدول ( )0ارائه شده
است .در این مدل نشان میدهد که همبستگی شرطی ثابت میان بازدهی شاخص بورس
و نرخ ارز به صورت مثبت وجود دارد.
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جدول ( :)5خروجی مدل همبستگی شرطی ثابت

)GARCH(i) = M(i) + A1(i)*RESID(i)(-1)^2 + B1(i)*GARCH(i)(-1
Prob
انحراف معیار آماره z -
ضریب
متغیر
بورس

5/7199

5/4039

9/7594

5/5033

ارز

5/9670

5/5041

6/7410

5/5555

منبع :یافتههای تحقیق

با انجام آزمون ضریب الگرانژ ،9فرض صفر مبنی ثابت بودن همبستگی شرطی رد میشود
لذا پویایی همبستگی تأیید شده و مبنای تحلیل قرار میگیرد (جدول .)6
جدول ( :)6رد ثابت بودن همبستگی شرطی
5/5070

)Prob. F(2,140

3/6165

F-statistic

5/5073

)Prob. Chi-Square(2

7/0533

Obs*R-squared

منبع :یافتههای تحقیق

در راستا مدل همبستگی شرطی پویا ( )DCCتوسط انگل ( )0550ارائه شد که در این
مدل اجازه تغییر ماتریس همبستگی شرطی در طول زمان داده میشود .در تعریف
ماتریس 𝑡𝐻 ،فرقی بین مدل  DCCو  CCCوجود ندارد و در این مدل هم ماتریس 𝑡𝐻،
ماتریس واریانس-کواریانس است و تنها تفاوت دو مدل در تغییر ماتریس همبستگی
شرطی پسماندها در طول زمان است .که در اینجا  θ1معرف تأثیر شوکهای گذشته بر
هبستگیهای شرطی θ2 ،معرف تأثیر همبستگی شرطی پویای گذشته است .معناداری
مقادیر  θنشان دهنده آن است که همبستگیهای شرطی ثابت نیست (جدول .)7
جدول ( :)7همبستگیهای شرطی پویا()DCC
ARCH Maximum Likelihood (BFGS) - Two Covariance
specification
Prob
انحراف معیار آماره z -
متغیر ضریب
بورس

-5/5756

5/5047

-0/1650

5/5540

ارز

-5/7131

5/0596

-3/1110

5/5559

-0/0156

Log likelihood

95/6719

Schwarz crit

95/0606

Avg. log likelihood

95/4150

H-Quinn crit

95/4551

Akaike crit

منبع :یافتههای تحقیق

LM test

1
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خروجی جدول ( )7نشاندهنده آن است که اثر شوکهای گذشته نرخ ارز دالر و
همبستگی گذشته نرخ ارز دالر با شاخص بورس وجود دارد.
گام بعدی در سنجش رابطه میان بازارهای مدنظر ،استفاده از مدلهایی است که
ظرفیتهای بیشتری در سیر توسعه مدلهای سنجی برخوردارند .از جمله مهمترین
ایردات به مدلهای قبلی ،بحث پارامترزایی است که میتواند برآورد مدل را با تصریح
اشتباه مواجه نماید .درنهایت به منظور بررسی سرریزی نوسانات میان دو بازار مورد بررسی
از مدل  VARMA_GARCHبهره گرفته میشود .خروجی حاصل از این دو مدل به شرح
جدول ( )1خالصه شده است.
جدول ( :)8خروجی مدل گارچ برداری و سرریزی نوسان
GARCH-VARMA,ASYMMETRIC
آماره z -
انحراف معیار
معادله میانگین ضریب
بورس
ارز
بورس

9/5009

5/5001

31/4633

Prob.
5/5555
5/5555

91/5165
5/5901
5/0390
GARCH-SPILLOVER,ASYMMETRIC
5/5555
60/9037
5/5536
5/0009

ارز

5/3363

5/5901

05/0057

5/5555

)C(1

93/1055

9/7400

7/1390

5/5555

)C(2

5/5915

5/5555

011/3031

5/5555

)A(1,1

9/9463

5/5116

90/1390

5/5555

)A(1,2

-5/5770

-5/5009

9/4595

5/9690

)A(2,1

-5/5691

-5/5500

04/9453

5/5555

)A(2,2

9/3469

5/5706

91/0300

5/5555

)B(1

5/5771

5/5034

9/4007

5/9404

)B(2

5/4111

5/5907

31/4310

5/5555

)D(1

-5/1346

-5/9505

1/9767

5/5555

)D(2

-9/9005

-5/5751

90/1790

5/5555

)R(2,1

-5/5109

-5/5794

9/9059

5/5509

منبع :یافتههای تحقیق

خروجیهای حاصل از جدول نشان میدهد که مدل گارچ  VARMAدر معادله تأیید و
سرریزی نوسان میان بازار ارز بر بازار سرمایه به صورت نامتقارن وجود دارد .از آنجاییکه
سرریزهای نوسانی دارای وجهی از عدم تقارن درخصوص اخبار بد هستند ،به گونهای که
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شدت تأثیر اخبار بد بر سرریزی بیشتر از اخبار خوب است .بنابراین نوسانهای منفی نرخ
ارز بیشتر از نوسانهای مثبت میتواند بر بازار سرمایه تأثیر گذارد .لذا در پاسخ به سئوال
اصلی تحقیق میتوان گفت که سرریز نوسان از سمت بازار ارز به بازار سرمایه به صورت
همجهت اما نامتقارن وجود دارد .این امر را میتوان برآمده از کانال انتظارات سرمایه
گذاران در پیوستگی انتقاالت نوسانی میان دو بازار تلقی کرد.

 -5نتیجهگیری
این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریزی نوسان نرخ ارز بر بازدهی بازار
سرمایه با استفاده از مدلهای گارچ چند متغیره در دوره دوازده ساله میپردازد .تمایز
پژوهش حاضر را میتوان در گستره دادهها ،بهره گیری از مدلهای سنجش همبستگی
شرطی (ثابت و پویا) و حصول به خروجیهای پایدار در تبیین مفهوم سرریزی در در این
حوزه مطرح کرد.
نرخ ارز بر بازار سرمایه میتواند از کانالهای مختلفی تأثیر گذارد ،اما از آنجاییکه قلمروی
این پژوهش شناخت پیوستگی میان بازارهاست ،توجه به ترجیحات و انتظارات سرمایه
گذاران در انتقال جریانات نقدی مدنظر قرار میگیرد .اگرچه اتفاق نظر تئوریک براساس
پژوهشهای صورت گرفته در کشورهای مختلف درخصوص رابطه نوسانی میان بازار بورس
و ارز وجود ندارد اما این مهم برای بخش مالی کشور با عنایت به بررسی نوع همبستگیهای
شرطی و وجود سرریزی نامتقارن مثبت ،دیدگاه جریانگرا برای بازار سرمایه کشور مصداق
پذیر مینماید .بنابراین نوسانهای دالر به صورت اثرات مقطعی و بازگشتی به صورت
منفی با شاخص بازار سرمایه در تعامل است و مقادیر مثبت همبستگی شرطی برای ارز
دالر به منزلهی پایداری بلندمدت و هم جهت نوسانهای بازدهی قیمت دالر با شاخص
تفسیر میشود .این امر ایجاد کننده سطوح پیوستگی دو بازار خواهد بود.
همبستگی شرطی میان بازدهی دالر با بازدهی بورس در دو مدل ثابت مورد تأیید قرار
گرفت .همچنین در مدل همبستگی شرطی پویا نیز تحلیل نوع همبستگی شرطی برآمده
از همبستگی میان شوکها ی گذشته و همبستگی مقادیر گذشته میان دو سری زمانی
تبیین شد .این امر میتواند برآمده از انتظارات تورمی فعاالن بازار سرمایه درخصوص تأثیر
نرخ ارز بر ارزش جایگزینی شرکتها و همچنین قیمت کاالهای صادراتی شرکتهای
بزرگ (دارای سهم بیشتر از شاخص کل بورس) نظیر صنایع پتروشیمی ،معدنی ،فوالدی
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و مواد اولیه شرکت های واردکننده از طریق افزایش بهای تمام شده و فروش داخلی
محصوالت باشد.
کاربرد نتایج حاصل را میتوان در در سه حوزه کالن خالصه کرد .نخست اینکه با توجه
به لیستشدن سهام شرکتهای مختلف در بورس و فرابورس ،شناسایی نحوه متأثر شدن
بازار سرمایه و قیمت سهام از نوسانات ارزی برای ذینفعان اعم از حاکمیت ،نهاد نظارتی،
مدیران و سهامداران دارای اهمیت است و میتواند نقش تعیین کنندهای در تصمیمات
راهبردی ایفا نماید .دوم ،درک دقیق و عمیق مکانیزمهای همبستگی شرطی و سرریز
نوسان ،اطالعاتی درخصوص ابعاد تحلیل بنیادین بازار سرمایه با تأکید بر نوسانات نرخ ارز
ارائه میدهد که به نظر میرسد حلقه مفقوده در تحلیلهای مالی است .درنهایت اینکه
مکانیزمهای سرریزی در مدیریت قیمت سهام برای شرکتها مهم است ،زیرا داشتن
اطالعات از تاثیر سرریزی نرخ ارز میتواند در انتخاب استراتژی ،تنوع بخشی و تحلیل
سناریو به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری در پروژههای مختلف و یا برآیند عملکرد
مالی و نرخ ارز در قالب تعدیالت پرتفوی مفید باشد.
نتایج این تحقیق به صورت ضمنی و با استفاده از مفهوم سرریزی نوسان ،عدم کارایی
اطالعاتی در بازار سرمایه کشور را تأیید میکند که میتواند شواهدی از تأثیر با اهمیت
عوامل بیرونی بر قیمت سهام شرکتها باشد .لذا درک سیستمی همحرکتیهای نوسانی
و قابلیت های سرریزی از طریق جریانات نقدی و انتظارات آتی میتواند برای کنترل
نوسان های با اهمیت توسط نهادهای نظارتی بازار پول و سرمایه و در نهایت ارتقای
تابآوری مالی در قبال تکانههای اقتصادی خارجی به کشور مفید باشد.
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