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چكیده
اطالعات مربوط به متغيرهای مالی و همچنين گزارشات حسابداری ،در طول زمان ،به یکدیگر
سرایت میکنند ،این موضوع با گسترش سيستمهای ارتباطی و وابستگی بيشازپيش بازارهای مالی
به یکدیگر ،اهميت بيشتری یافته است .با توجه به اینکه بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند،
اطالعات ایجاد شده در یک بازار ،میتواند سایر بازارها را متأثر سازد .برخی معتقدند که یکی از
مهمترین عوامل افزایش قيمت فلزات گرانبها منجمله طال در بازارهای جهانی ،افزایش و تالطم
قيمت نفت است .هدف این مقاله بررسی روابط پویای حسابداری و مالی بين بازارهای کامودیتی،
بازارهای مالی و ارزهای دیجيتال با رویکرد مدل خود همبسته با وقفههای با فراوانی دادههای روزانه
بوده است .ساختار طراحی شده در این مطالعه نشاندهنده این موضوع است که سرایتپذیری
نوسانات بين بازارهای مالی وجود داشته است .در نتایج به دست آمده مشاهده گردید که شاخص
کل بازار سهام رابطهی مستقيم با تمامی بازارهای داراییهای دیگر داشته است .قيمت نفت خام با
تمام داراییها دارای رابطه معکوس است و نرخ ارز نيز تحت تأثير مستقيم داراییهای مالی دیگر
قرار گرفته و رابطه معکوسی با قيمت نفت داشته است.
واژههای کلیدی :قيمت نفت خام ،قيمت فلزات گرانبها (طال ،نقره و پالتين) ،نرخ ارز ،شاخص بازار
سهام ،روش خود همبسته با وقفههای توزیعی.
 -1گروه مدیریت مالی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -2گروه حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئول.
 -3گروه مدیریت مالی ،واحد الکترونیکی ،دانشگاه آزاداسالمی ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
طی سالهای گذشته ،ارزش بيت کوین )BTC( 9با افزایش بيست برابری شگفتآور ،تمام
رکوردها را شکست و باعث شد رمز ارز یکی از داغترین مضامين سال  5790باشد (نيشيزاوا و
کيم .)5790 ،5پولهای مجازی و پولهای رمزنگاری شده نمونههایی از پولهای دیجيتال هستند.
پول رمزنگاری شده نوعی پول غيرمتمرکز دیجيتالی و مقرراتگذاری نشده محسوب میشود که
برای استفاده در مبادالت طراحی شده است (بيک و البيک .)5792 ،9در مورد نوسانات رمز ارزها
باید بيان کرد که پول مجازی برعکس پولهای سنتی از قوانين و مقررات شفافی برخوردار نيست و
این میتواند به یک چالش جدی برای هر دولتی تبدیل شود .مخاطرات پول مجازی از جمله ریسک
بازار ،ریسک کم عمقی بازار ،ریسک طرف مقابل ،ریسک معامله و ریسک عملياتی است .یکی از
مسائل بسيار قابل توجه در عرصه بازارهای مالی رابطه تنگاتنگ قيمت کاالها و ارزش ارزهای
کشورهای مختلف جهان با یکدیگر است .بين ارزهای دیجيتال و کاالهای حساس مثل نفت و طال
صرفاً یکی از چندین پارامتر تأثيرگذار است و چه بسا در شرایط خاص این مالحظات از طرف
بازیگران بازار نادیده گرفته شود .تشخيص اینکه در چه شرایطی این روابط محکم و استوار است و
در چه شرایطی سست و ناپایدار ،به عهده تحليلگران بازارهای مالی و این مهم خود امری دشوار
است.
نوسانات قيمت در محصوالت انرژی مانند نفت به طور قابل توجهی عملکرد متغيرهای کليدی
کالن اقتصادی را تحت تأثير قرار میدهد (دلگدو و همکاران .)5792 ،4بهعنوان مثال ،قيمت نفت
به عنوان محرکهی مهم نرخ ارز در اقتصاد جهانی در نظر گرفته میشود (هاشمی و همکاران،
)9911؛ زیرا حجم گستردهای از معامالت بينالمللی نفت به دالر انجام شده و از این رو تقاضای
بيشتر نفت ،منجر به استهالک بيشتر پول محلی خواهد شد .طی دو دهه اخير ،قيمت نفت در بازار
بينالمللی نفت خام کامالً بیثبات بوده که این پدیده پيامدهای بزرگی برای اصول کالن اقتصادی
کشورهای صادرکننده نفت و واردات نفت دارد .تغيير در ميزان تقاضا و تأمين فرآوردههای نفتی به
دليل تغييرپذیری در قيمتهای بينالمللی نفت ،بر نرخ ارز هر دو کشور صادرکننده نفت و
واردکنندگان نفت تأثير گذاشته است .ایران بهعنوان یک کشور مهم صادرکننده نفت که در آن
دولت ،مالکيت منابع نفتی را در اختيار دارد مطرح است .لذا در ایران بخش نفت از یکسو
تأمينکنندهی ارز و از سوی دیگر تأمينکنندهی بودجهی عمومی دولت به شمار میرود (فطرس و
هوشيدری .)17 :9910 ،همچنين ،افزایش در قيمت نسبی کاالی قابل مبادله خارجی تأثير کمتری
بر روی نرخ ارز واقعی خواهد داشـت .بهعالوه ،زمـانی کـه یـک شـوک نفتی شرایط تجاری را بدتر
میکند ،آن کشور مجبور میشود برای بهبود شرایط رقابتی ،نرخ ارز اسمی را افزایش دهد که این
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امر منجر به کاهش بيشتری در نرخ واقعی ارز میشود (شکيبایی ،افالطونی و نيکبخت:9920 ،
)07؛ بنابراین ،بررسی روابط بلندمدت بين قيمت نفت و نرخ ارز ،با در نظر گرفتن آمار سالهای
اخير ،جهت تطبيق با واقعيت ،ضرورت توجه و بررسی دارد.
از سوی دیگر ،واکنش بازده سهام به قيمت نفت ،با توجه به ایـن موضـوع کـه افـزایش قيمـت
نفـت خـام نتيجۀ شوکهـای تقاضـا یـا شـوکهـای عرضـه در بـازار نفـت خـام بـوده اسـت بـه
شـکل قابلتوجهی مثبت یا منفی است .از دیگر سو ،افزایش قيمت نفت میتواند بر وضعيت
اقتصـادی بازار نوظهوری که توليدکننده نفت نيست آثار نامطلوب داشته باشد ،اما این آثـار مـی-
توانـد بر بازده سهام بازارهای نوظهور توليدکننده نفت مثبت باشد (ثقفی و قنبریان:9919 ،
 .) 9911لذا ،وجود رابطه دوسویه بين قيمت نفت و بازده سهام ،با در نظر گرفتن آمار بهروزی از
روند تغييرات آنها ،نيازمند بررسی میباشد.
همچنين ،نفت و فلزات گرانبهایی مانند طال ،نقره و پالتين ،با توجه به تأمين مالی سریع کاالها،
توجه زیادی را به خود ،از طرف سرمایهگذاران ،جلب کردهاند .تقاضای زیاد نفت در سطح جهان،
همراه با متنوع سازی استفاده از فلزات گرانبها در صنایع مختلف ،عالقه به تجارت این کاالها در
بازارهای مالی بينالمللی را برانگيخته است .سرمایهگذاران نيز اخيراً اقدام به نگهداشتن پالتين به
جای طال ،به هنگام نوسانات نرخ ارز بودهاند (جين و غوش .)5799 ،2لذا تبيين وجود رابطه بين
نرخ ارز و فلزات گرانبهایی مانند طال ،نقره و پالتين رهنمودی برای سياستگذاران در راستای
تصميمات مربوط به سياست های پولی و ارزی است (چرچيل ،اینکوه ،ایوانوسکی و اسميت،1
 .)5791تقاضا برای این فلزات گرانبها و نفت منجر به همحرکتی قيمتها شده است و برخی از آنها
حاکی از آن است که همحرکتی قيمت ،اطالعات معتبرتری را نسبت به قيمت مصرفکننده به
شرکتکنندگان در بازار منتقل میکنند (بالشيلر 0و همکاران ،5792 ،مهدوی و ژو .)9110 ،2با
توجه به اهميت همحرکتی در قيمت کاالها ،تنوع سهام و سبد خرید و ادغام در بازار ،بررسی
پویایی کلی این همحرکتیها در یک شرایط چند متغيره ضروری است .تئوری اقتصادی تا حدی در
توضيح روابط بين کاالها و بازارهای ارز موفق بودهاند .با این حال ،ادبيات تجربی هنوز پویایی این
پيوندها را کامالً مورد بررسی قرار ندادهاند .به عنوان مثال ،تئوری نشان میدهد که افزایش در
قيمتهای بينالمللی نفت می تواند منجر به تورم و شوک نرخ ارز شود و به دليل محافظت از
پرتفوی در برابر خطرات ارزی و تورم ،سرمایه گذاران تمایل دارند که به سمت فلزات گرانبها تغيير
کنند (بارونيک 1و همکاران .)5791 ،این نظریه ها ،با این وجود ،در ارائه توضيحات کافی در مورد
مسيرهای روابط علی و معلولی ،موفق نيستند.
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وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پيشين در این است که به بررسی روابط پویا بين
ارزهای دیجيتال ،بازارهای مالی (نرخ ارز دالر -یورو) و بازار کامودیتیهای مهم از قبيل طال و نفت
میپردازد .سؤال اصلی این مطالعه به این شرح بوده که پویایی بين بازارهای کامودیتی ،بازارهای
مالی و ارزهای دیجيتال به چه صورت بوده است؟
 -2چارچوب نظری تحقیق
بازار نفت یکی از اصلی ترین بازارهای جهانی است که معموالً در رابطه با دیگر بازارهای پيشرو
است؛ به عبارت دیگر تغييرات تفت موجب تحول در دیگر بازارها از جمله بازار ارز میشود و عکس
این موضوع معموالً صادق نيست .این مسئله اهميت بررسی تحوالت نفت را دوچندان میکند.
عوامل تأثيرگذار بر قيمت نفت خارج از بازارهای مالی هستند و بيشتر به مسائل سياسی جاری در
کشورهای توليدکننده و همچنين به ميزان تقاضا از طرف مصرفکنندگان بزرگ مثل چين و هند و
ایاالتمتحده مربوط میشود؛ اما تغييرا ت قيمت نفت تأثير شدیدی بر بازارهای مالی دارد .بر اثر
گران شدن قيمت نفت سهام بسياری از شرکتها و ارزهای رایج ضربه میبينند که از آن ميان می-
توان به سهام شرکتهای اتومبيلسازی اشاره کرد که قيمت نفت از فاکتورهای تأثيرگذار بر آنها
است .با گران شدن نفت ارز رایج کشورهایی که مصرف کنندگان بزرگ نفت هستند با کاهش ارزش
مواجه میشود (ژانگ 97و همکاران.)5797 ،
آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت ،اقتصادی به شدت حساس در برابر نفت دارد و
اگرچه در این مطالعه قصد بحث در مورد تاریخ حضور آمریکا در خاورميانه را نداریم اما نگاهی
اجمالی به تاریخ معاصر این منطقه ژئوپليتيک نشاندهنده ميزان حساسيت آمریکا به مسئله نفت
است .دالر آمریکا رایج ارز سرزمين آفتاب تابان نيز از بزرگترین قربانيان نفت است .ژاپن بيش از
 12درصد از نفت خود را از خارج از مرزهای خود وارد میکند و اقتصادی به شدت وابسته به نفت
دارد به همين دليل نسبت به افزایش قيمت نفت از خود حساسيت نشان میدهد (قربانی و
همکاران.)9915 ،
باال رفتن قيمت نفت موجب افزایش تورم جهانی میشود و در این شرایط سرمایهگذاران
عالقه مند هستند تا سرمایه خود را به چيزی تبدیل کنند تا بيشترین مقاومت را در برابر افزایش
تورم داشته باشد ،طال یکی از بهترین انتخاب های آنان است و به همين دليل تقاضا برای طال باال
رفته و موجب افزایش قيمت این فلز گرانبها میشود (حسينی و مرشدی.)9912 ،
در بازار ارز ،عمده ارزهایی که رابطه تنگاتنگی با طال دارند عبارتاند از :دالر ،فرانک سوئيس و
دالر استراليا .برخالف نفت که در تمامی روابط خود با دیگر بازارها نقش پيشرو را داشت طال در
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /84زمستان 1311

حمیدمحمديشاد،امیررضاکیقباديومهديمعدنچيزاج

 302

رابطه خود با بازار ارز گاه نقش پيشرو و گاه نقش پيرو را بازی میکند (سيماکوا 99و همکاران،
.)5799
در رابطه طال با دالر ،دالر نقش پيشرو را بازی می کند و تغييرات طال متأثر از تغييرات دالر
است .عکس آن نيز در مواردی دیده شده است؛ یعنی طال دالر را مطيع خود کرده و تغييرات دالر
از پی تغيير قيمت طال آمده اما به طور کلی آنچه معمول است این است که دالر جهت طال را
مشخص میکند  .علت این مسئله آن است که طال در بازارهای جهانی با دالر ارزشگذاری میشود
و با باال رفتن ارزش دالر قيمت طال برای کسانی که با دیگر ارزها قصد خرید دارند افزایش مییابد؛
و در نتيجه از تقاضای آن کاسته شده که کاهش قيمت را به دنبال دارد .عکس این موضوع نيز
صادق است یعنی کاهش ارزش دالر موجب کاهش قيمت طال برای خریدارانی است که با ارزی غير
از دالر قصد خرید دارند ،در نتيجه تقاضا باال رفته موجب افزایش قيمت میشود (شوکات 95و
همکاران.)5797 ،
از دیگر ارزهایی که با تأثير از قيمت طال ارزش خود را تنظيم میکند فرانک سوئيس است.
کشوری که دارای ذخایر باالی طال است و به همين دليل باال رفتن قيمت این فلز موجب افزایش
ارزش پول رایج این کشور میشود (سگال.)5770 ،99
بيام ، )5772( 94بر این عقيده بود که ارتباط ميان قيمت طال و نفت یکی از پنج اصلی است که
بر قيمت فلزات گرانبها به ویژه طال تأثيرگذار است .بافر ،)5770( 92دریافت که قيمت فلزات
گرانبها منجر به عکسالعمل قوی در قيمت نفت میگردد .ملوین و سالتن ،)9117( 91عنوان می-
کنند که طال به عنوان بخش اساسی پورتفوی ذخایر بينالمللی در اکثر کشورها از جمله کشورهای
توليدکننده نفت به شمار میرود.
آدرنگی و چاترا ،)5775( 90عنوان میکنند که تحرک قيمتی 92دیگر فلزات گرانبها به ویژه
طال و نقره ،بر قيمت پاالدیم و پالتين تأثيرگذار است .هان کيم و دیلتس ،)5799( 91بيان میکنند
که یک رابطه منفی ميان ارزش دالر و قيمت طال و ارزش دالر و قيمت نفت وجود دارد به این
معنی که زمانی که دالر ارزش خود را از دست میدهد قيمت نفت و طال افزایش مییابد که این
موضوع به عنوان یک نظریه اقتصادی پيشبينی شده است .همچنين مطابق با پيشبينی نظریههای
کالسيک اقتصادی ،یک ارتباط آماری مثبت ميان قيمت نفت و طال وجود دارد که بيانگر این است
که این دو کاال جانشين نزدیک هستند که ارزش دارایی را حفظ میکنند.
حموده و همکاران ،)5797( 57بيان می کنند که تقریباً تمام فلزات حساسيت مالیمی نسبت به
اخبار منتشر شده در مورد خودشان دارند و در کوتاهمدت دارای واکنش ضعيفی نسبت به اخبار
دیگر فلزات هستند .این موضوع اهميت انجام هجينگ 59در کوتاهمدت را نشان میدهد ،همچنين
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بيانگر وجود محدودیت در فلزات گرانبها زمانی که در برابر یکدیگر هجينگ میشوند ،است .در
بلندمدت حساسيت قوی نسبت به نوسانات مربوط به شوکهای گذشته وجود دارد که قویترین
قسمت آن مربوط به فلز نقره و ضعيفترین آن مربوط به فلز طال میباشد .نتایج پژوهش آنها بيانگر
وجود باالترین همبستگی مشروط ميان زوج پاالدیم و پالتين و پس از آن ميان زوج طال و نقره
میباشد .در نهایت ،نتایج بيانگر آن است که طال امن ترین پناهگاه در ميان سایر فلزات گرانبها می-
باشد.
 -1-2فلزات گرانبها ،نوسانات نرخ ارز و نوسان بازار سهام
فلزات گرانبها در سرمایه گذاری در کارکرد اصلی دارند :یک کارکرد اصلی ،پوشش سرمایهگذار
در برابر کاهش ارزش پول است .بدین معنا که وقتی ارزش پول به خاطر سياستهای انبساطی
بانک مرکزی یا افزایش تورم کاهش یابد ،این فلزات در کنار سهام برخی شرکتها یکی از مأمنهای
سرمایهگذاران برای فرار از کاهش ارزش پول میباشند (مرادی و نجفی زاده.)9915 ،
کارکرد دیگر آن ،پوشش سرمایهگذار در برابر ریسکهای بازار است .این کارکرد به این معنا
است که وقتی ریسک و نوسانات در ب ازارها (مانند بازار سهام) ،بيش از تحمل سرمایهگذاران افزایش
مییابد ،آن ها به سمت خرید مسکن ،زمين و فلزات گرانبها به عنوان محل امن جذب میشوند تا
اثرات این نوسانات را بر خود کاهش دهند .فلزاتی مانند طال در دنيا معموالً به دالر آمریکا قيمت-
گذاری میشوند و سپ س بر اساس نرخ تبدیل دالر به ارزهای دیگر ،قيمت آنها تبدیل میشود .پس
برای تحليل طال و نقره مهم آن است که تورم و نيز ریسک بازارها بررسی شود (آلشوگن ليری،55
.)5799
در شرایطی که به دليل عدم وجود رفتارهای هيجانی عمومی مردم نسبت به ارز ،اگر نرخ تبدیل
ارز به عنوان عامل ایجاد حباب شناسایی گردد و اگر این فلزات فاقد حباب باشند به سمت بازار این
فلزات جذب می شوند .هر چند در این شرایط نيز به دليل وجود نقدینگی خرد نزد مردم به دليل
تزریق یارانههای دولتی ،تقاضا برای فلزات گرانبها و در نتيجه حباب در قيمت آنها ایجاد میشود.
با افزایش نگرانی مردم نسبت به وضعيت آتی ارز ،مردم به دنبال پوشش ریسک کاهش ارزش ثروت
خود میباشند و بهترین وسيله برای این امر را خرید ارز میدانند که به تدریج تقاضا برای اسکناس
خارجی افزایش مییابد (زوالوس و دل کار پيو.)5792 ،
عالوه بر این ،از دیدگاه نگهداری ارز به صورت یک دارایی جانشين در سبد داراییها ،میتوان
گفت ارز خارجی میت واند به عنوان یک دارایی جانشين برای سایر داراییها از جمله سهام مطرح
باشد .افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی است و ممکن است افراد پول خارجی را به
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خاطر سودآوری به جای سایر دارایی ها از جمله سهام جایگزین کنند .اگر نرخ ارز به یک دارایی
جذاب نسبت به سایر دارایی ها تبدیل شود ،گاهی اوقات افراد برای دستيابی به مطلوبيت بيشتر و
سودآوری بيشتر ،اقدام به فروش دارایی هایی از جمله مسکن ،طال و نقره و خرید ارز بيشتر میکنند
این امر موجب ایجاد تکانه و نوسانات در هر سه طرف بازار فلزات و سهام و ارز میشود (اسالملوئيان
و زارع.)9922 ،
همچنين اگر تکانه های ایجاد شده به قيمت و جریان عرضه و تقاضای ارز خارجی وارد شوند،
این فشار ارزی به دليل عدم تناسب عرضه و تقاضای برای اسکناس خارجی افزایش مییابد و مردم
به یکباره به تبعيت از رفتار هيجانی ایجاد شده ،جهت خرید ارز به بازار هجوم میآوردند که با توجه
به عدم افزایش مناسب کمی ارز در این شرایط ،مردم برای پوشش این ریسک ،چارهای جز
خریداری طال و نقره یا خرید سهام با بازده باال نمیبينند (پدرام.)9919 ،
به این ترتيب این رفتار هيجانی مردم ،موجب به وجود آمدن حباب فلزات گرانبها میگردد،
زیرا مردم به دليل نبود دالر جهت خرید ،به خرید این فلزات روی میآوردند .اگر به پيشفروش
فلزات و دستور بانک مرکزی مبنی بر ممنوعيت خروج طال و نقره از کشور و متوقف شدن
پيشفروش این فلزات و تعداد قراردادهای پيش فروش آنها ،تاکنون توجه داشته باشيم ،مشاهده
می شود که بانک مرکزی ضمن جذب نقدینگی سرگردان نزد مردم ،متعهد به تحویل مقدار
مشخصی از این فلزات در تاریخ مشخص میباشد ،در زمان تحویل ،اگر تمهيدات و برنامهریزی
مناسبی جهت کنترل قيمت فلزات گرانبها صورت نگيرد ،شاید قيمت در آن شرایط دارای روند
کاهشی و در نتيجه حباب منفی گردد (اميری و همکاران.)9912 ،
اگر چه این موضوع در یک نگاه به نفع بانک مرکزی خواهد بود ،اما به دليل اثرات روانی و
رفتارهای هيجانی سرمایهگذاران ،میتواند موجب بحران و کاهش ارزش سرمایهگذاری انجام شده
گردد .بر این اساس ،به رغم این که اثرات پيش فروش فلزات گرانبها به صورت کوتاهمدت توانسته
مقداری از نقدینگی بازار را به خود جذب کند ،راهحل اساسی در کنار تعدیل نرخ سود سپردههای
بانکی و جذب نقدینگیهای خارج شده از نظام بانکی ،استفاده از ابزارهای بلندمدتی هم چون اوراق
بدهی ،سهام شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری مشترک کاالیی جذبکننده تورم ،در این بازار
می باشد و شاید استفاده از صکوک طال نيز گزینه مناسبی برای رویارویی با ریسک کاهش قيمت
بازار سکه و مدیریت اثرات این موضوع باشد (زوالوس و دل کار پيو.)5792 ،
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 -2-2فلزات گرانبها ،توسعه بازارهای مالی و نوسانات بازار سهام
با توجه به اهميت بازارهای مالی در ایجاد جریانهای مالی ميان پساندازکنندگان و ضرورت
توجه به نوسانات بازده قيمت فلزات گرانبها بر نوسانات بازده بازار سهام و به دليل ارتباط ميان
ب ازارها ،نوسانات یک بازار ممکن است موجب ایجاد نوسانات در بازارهای دیگر شود (هاماال و
رودریجوز .)5799 ،59گاهی اوقات اثرات خارجی بين بازارها ،به دليل ناآرامیهای سياسی (از جمله
انقالبها و جنگ) ریسک سياسی 54افزایش مییابد .تحت این شرایط اشخاص تالش میکنند
جانشينی پول انجام دهند .آربيتراژرها و سفتهبازان در ميان همهی بازارهای دارایی (مانند :بازار
سهام و بازار ارز خارجی و غيره) به اثرات خارجی بين بازار سهام و بازار فلزات گرانبها توجه می-
کنند؛ زیرا طال و نقره مؤلفه اصلی ذخایر پولی جهانی برای بازرگانی و هجينگ ارزی است .اثرات
خارجی ميان بازارها یک سری نوسانات را ایجاد می کند .از یک سو کاهش تقاضا برای سهام و
کاهش ارزش آن ،نوسانات بازار سهام و از سوی دیگر افزایش تقاضا برای فلزات گرانبها افزایش
قيمت آن ،نوسانات در این بازار را به همراه دارد (آپرگيس و همکاران.)5794 ،
برای مدیریت صحيح ریسک نگهداری داراییهای مختلف ،باید اطالعات کافی درباره افزایش یا
کاهش ارزش سبد دارایی وجود داشته باشد .در این ميان اشخاص برای جلوگيری از ضرر و زیان
احتمالی باید چگونگی اثرگذاری نوسانات دوره جاری بر نوسانات دوره آتی آگاه باشند و قبل از
ایجاد نوسانات شدید در بازدهی تمام یا بخشی از داراییها را به فروش برسانند .نوسانات بازده سهام
ممکن است به حرکت سيستم مالی آسيب برساند و از روشهایی مانند مخارج مصرفی و سرمایه-
گذاری بر عملکرد رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد (سجادی ،فرازمند و هاشم پور.)9921 ،
توسعه بازار مالی از دو شيوه اثر سطح و اثر کارایی با افزایش در سرمایهگذاری موجب افزایش
رشد اقتصادی میشود (سنسوی .)5799 ،52اثر سطح نشان میدهد که توسعه بخش مالی ،منابع
را از پروژههای ناکارآمد به سمت سرمایهگذاریهای مولد هدایت میکند .شفافيت در مقررات بازار
مالی ،نظير رعایت استانداردهای حسابداری و سيستم گزارشدهی ،اعتماد سرمایهگذاران را افزایش
میدهد و این افزایش در اعتماد سرمایهگذاران در جذب سرمایهگذاران بسيار مهم است .اثر کارایی
نيز نشان میدهد که با توسعه بازار مالی تنوع و نقدینگی افزایش مییابد و منابع به سمت پروژه-
های با بازدهی باال هدایت میشوند .این دو اثر موجب افزایش در سرمایهگذاری و رشد اقتصادی
شده ،در نتيجه توسعه بازار مالی با رشد توليد و تقاضای مصرف برخی منابع (طال ،نقره ،آلومينيوم،
نفت ،مس و انرژی) برای توليد همراه میشود (فاگر واالرچ.)5772 ،
یکی از مسيرهایی که توسعه مالی می تواند بر تقاضای برخی منابع مانند فلزات گرانبها و اساسی
تأثير بگذارد این است که با بهبود کارایی بازارهای مالی و ایجاد توسعه مالی گرفتن وام را برای
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مصرفکنندگان و توليدکنندگان آسانتر و کم هزینهتر میکند و دسترسی راحت به اعتبارات برای
مصرفکنندگان باعث می شود تا آنها به راحتی نيازهای خود را تأمين کنند .به خصوص این که این
امر باعث افزایش تقاضای آنها از اقالم بزرگی از محصوالت توليد شده به وسيلهی این منابع میشود
که این اقالم بزرگ مانند صنایع خودروسازی ،آلومينيومسازی ،الکترونيک ،هوافضا و جواهرسازی به
طور معمول مصرف مقدار زیادی از این فلزات را میطلبد که میتواند تقاضای کل برای دریافت
مقدار زیادی از این منابع در یک کشور را تحت تأثير قرار داده و افزایش دهند (زوالوس و دل کار
پيو.)5792 ،
با افزایش توسعه بازار مالی و کاهش هزینه قرض گرفتن ،فعاليتهای سرمایهگذاری و فعاليت-
هایی مولد سود سرمایه گذاری (خرید طال و نقره ،مسکن ،سهام شرکتهای پر بازده) افزایش و
فرصت های اشتغال برای کارگران ماهر و غير ماهر افزایش خواهد یافت .این امر موجب افزایش
تقاضا برای زیرساختها و توليد و درآمد ملی شده و تقاضا برای برخی فلزات به عنوان مواد اوليه،
جهت بکارگيری در فرآیند توليدی ،مانند صنایع مادر و صنایعی که نيازمند این فلزات میباشند
(مانند ساخت ابزار پزشکی و دندانپزشکی و جواهرسازی) را افزایش میدهد .در این شرایط در کنار
رشد اقتصادی و صنعتی ،شاهد افزایش اشتغال و بازده سهام شرکتهای عرضهکننده و صادرکننده
این مواد اوليه در کشور خواهيم بود (سرفراز و افسر ،9924 ،کریستوفر و همکاران.)5771 ،51
اما با توجه به این که برخی کشورها ،با کمبود یا فقدان این منابع مواجه میباشند ،بسياری از
فعاالن اقتصادی ،جهت تأمين مواد اوليه ،خرید ماشينآالت و انتقال تکنولوژی مورد نياز ،نيازمند
واردات مواد اوليه و بنيادی از کشورهای دیگر میباشند ،در نتيجه با تقاضای ارز مواجه میباشند که
برای خرید ارز اقدام به فروش سهام یا داراییهای دیگر میکنند؛ بنابراین تغييرات نرخ ارز نيز باعث
تحت تأثير قرار گرفتن روند توليدی شرکت آنها میشود( .منصورفر و همکاران.)9914 ،
همچنين می توان به این نکته نيز توجه نمود که پرداختهای نقدی بنگاههای اقتصادی و
شرکتها عمدتاً سه دسته میباشد که شامل پرداخت حقوق و دستمزد ،پرداخت حق بيمههای
تأمين اجتماعی توسط کارفرمایان و پرداخت ماليات بر ارزشافزوده است (آیدوقان و بوس،50
 ،5779به نقل از شرما و نارایان.)5794 ،52
تقریباً پرداختیهای شرکتها از جمله شرکتهای سهامی در دورههای معينی پرداخت می-
گردد .پرداخت حق بيمههای تأمين اجتماعی و ماليات بر ارزشافزوده مواردی از پرداختهای نقدی
می باشند .در شرایطی که نرخ تورم بسيار باال است ،این شرکتها وجوه در دسترس خود را به
جانشينهای پول تبدیل میکنند (مانند فلزات گرانبها) سپس در هنگام پرداخت وجوه ،مجدداً
جانشينهای پول (از جمله فلزات گرانبها) را به وجه نقد تبدیل کرده و پرداختها را صورت می-
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دهند؛ بنابراین ،شيوهی پرداخت شرکت های سهامی در شرایط باال بودن نرخ تورم ،موجب ایجاد
نوسانات در بازار داراییهایی که جانشين پول میباشند (از جمله فلزات گرانبها) میشود .نوسانات
در قيمت فلزات گرانبها می تواند موجب نوسانات در شاخص قيمت بورس فلزات و در نتيجه
شاخص قيمت سهام شود .از سوی دیگر ،فلزات گرانبها میتوانند جانشينهای پول محسوب شده و
با توجه به شيوهی پرداخت شرکت های سهامی ،مورد استفاده قرار گيرند؛ بنابراین ،نوسانات در
قيمت فلزات گرانبها میتواند ارزش داراییهای این شرکتها را و به تبع آن شاخص کل را متالطم
نماید (لشکری.)9925 ،
از برخی جهات تورم موجب کاهش ارزش شرکتها و از برخی جوانب موجب افزایش قيمت
سهام شرکتها میشود .آن دسته از شرکت-های پذیرفتهشده در بورس که دارای داراییهایی
(مانند طال و نقره و غيره) هستند که اثر تورم بر افزایش قيمت آنها بيشتر است ،اثرات تورم در
افزایش قيمت سهام آنها بيشتر خواهد بود .در نتيجه این سهام از مقبوليت بيشتری نزد سهامداران
برخوردار است .از این رو نوسانات بازده قيمت این داراییها ،موجب می-شود شرکتهای سهامی و
بازار سهام نوساناتی را تجربه کند (عزیزی و همکاران.)9917 ،
از طرفی توسعه بازار سهام به طور ویژه برای بنگاهها جذاب است ،زیرا به آنها اجازه میدهد تا
به یک منبع دیگری از وجوه ،سرمایه و وام که می تواند باعث بسط مشاغل شود ،دسترسی داشته
باشند .افزایش فعاليت بازار سهام می-تواند ،تنوع ریسک را هم برای مصرفکنندگان و هم برای
بنگاه -ها باال ببرد که یک عامل مهم برای توليد ثروت در یک اقتصاد است .افزایش فعاليت بازار
سهام همچنين یک اثر ثروتی ایجاد می-کند که به نوبه خود اطمينان مصرفکننده و مشاغل را باال
میبرد (مورالس.)5772 ،51
بازار سهام اغلب به عنوان یک شاخص اقتصادی هدایتکننده در نظر گرفته میشود و فعاليت
افزایش یافته بازار سهام ،ممکن است به عنوان یک نشانه از رشد اقتصادی باشد که باعث افزایش
اطمينان مصرفکنندگان و بنگاهها میشود .با افزایش اطمينان اقتصادی ،فعاليتهای اقتصادی
افزایش یافته و تقاضا برای کاالهایی که در توليدشان نيازمند فلزات هستند را باال میبرد
(سادورسکای ،5799 ،97به نقل از سنسوی )5799 ،یا در صورتی که بازده سهام شرکتهای
توليدکنندهی این فلزات نسبت به سهام سایر شرکتها افزایش یابد ،تمایل اشخاص به
سرمایهگذاری و خرید سهام این شرکتها افزایش یافته و نوسانات در این بازارها را به همراه خواهد
داشت؛ بنابراین دور از ذهن نيست که تکانهها یا نوسانات در بازده قيمت فلزات گرانبها ،به عنوان
یکی از عوامل تأثيرگذار ،به واسطهی انتقال سرمایه-های اشخاص در کوتاهمدت ،تأثيرات مشخصی
بر سهام و ایجاد نوسانات در این بازار داشته باشد (کشاورز حداد و معنوی.)9920 ،
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الزمهی حرکت به سوی توسعهی اقتصادی پایدار ،به دست آوردن منابع الزم برای مجموعه
فعاليتهای اقتصادی ،با تجهيز منابع پسانداز موجود در اقتصاد ملی میباشد .تصميمات
سرمایهگذاری بر طبق معيار توبين در بازارهای سهام انجام میگيرد ،به طوری که نوسانات موجود
در بازار فوق بر روی تخصيص منابع و توزیع درآمد نقش برجستهای دارد؛ بنابراین بازارهای مالی به
خصوص بورس اوراق بهادار ،بر توسعه و رشد کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه تأثير معناداری
دارد (حسينی نسب و همکاران.)9917 ،
 -3مروری بر مطالعات پیشین
عليجانی و همکاران )5791( 99به بررسی عملکرد بيتکوین به لحاظ قيمت و بازدهی در شش
سال گذشته پرداخته اند .برای این منظور از اطالعات آماری به صورت روزانه استفاده شده است .به
منظور بررسی رابطه بين قيمت و بازدهی بيت کوین از روش همبستگی پيرسون استفاده شده
اس ت .نتایج این مطالعه نشان داد که اطالعات گذشته مربوط به روند بيت کوین تأثير مهمی بر
قيمت و بازدهی آن داشته است .همچنين نتایج بيانگر این بود که رابطه مستقيم و معنیداری بين
قيمت و بازدهی بيت کوین وجود داشته است.
وان د کاشرت ( )5792به بررسی سرایتپذیری نوسانات و پویایی بازارها بين ارز دیجيتال و
بازار دارایی پرداخت .در این مطالعه از شاخص بازار سهام  S&P500و پنج رمز ارز استفاده شد.
نتایج بيانگر وجود یک سرایت پذیری دو طرفه بين بازارهای ذکر شده بود .همبستگی پویا بين در
طول زمان بين بازارها وجود نداشته و این انتقالپذیری در لحظه صورت گرفته است.
وینتراپ )5790( 95به بررسی مکانيسم انتقال تالطمها بين بازارها با مدل دومتغيره مارکوف
سوئيچينگ پرداختند و نتيجه گيری کردند که در آن موقعيت یک متغير تشدیدکننده احتمال
تغيير موقعيت متغير دیگر را موجب میشود .آنها نتيجه گرفتند با آزمایش تعداد محدودیتهای
مدل و فرضيهها می توان بر نقش ارتباط یک بازار نسبت به بازار دیگر تأکيد کرد (سرایتپذیری،
وابستگی ،تغيير همزمان ،استقالل ،عدم رابطه عليت گرنجر) .نتایج نشان داد که خصوصيات بازار
انتخابی در درازمدت با سرایتپذیری از هنگکنگ تا کره و تایلند ،وابستگی متقابل با مالزی و
حرکت همزمان با سنگاپور همراه بوده است.
دیربرگ )5791( 99با استفاده از یک مدل  94GARCHبه بررسی تأثير نوسانات بازار ارزهای
دیجيتال مانند بيت کوین به بازارهای طال و دالر آمریکا پرداخت .نتایج بيانگر این بود که بين کوین
به اخبار خوب و بد واکنش متقارنی نشان داده است .همچنين نوسانات در بازار بيت کوین به
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بازارهای مالی دیگر نيز منتقل میشود که در این بين نرخ دالر بيشترین تأثيرپذیری را از نوسانات
بين کوین داشته است.
السوبيایی )5791( 92به بررسی حجم معامالت ،تالطمهای مشروط متغير زمانی و سرایت
تالطم های نامتقارن در بازار سهام عربستان سعودی پرداخت .نتایج این مطالعه ترکيب فرضيه توزیع
در سطوح شرکتی را حمایت کرد .همچنين از دو نماینده مختلف برای ورود اطالعات استفاده شد،
یکی تالطمهای داخل روز و دیگری شاخص های شبانه .نتایج بيانگر این بود که این دو فيلترهای
مناسبی برای ورود اطالعات بوده و به عنوان دوره همزمانی در توضيح تالطمهای شرطی اهميت
دارند .همچنين سرایتپذیری تالطمهای را بين پرتفویهای سرمایه بزرگ و کوچک نشان داده شد.
برماک )5792( 91به بررسی پویایی های بيت کوین و ارتباط آن با بازارهای مالی پرداخت .با
توجه به نوسانات حدی در این نوع ارزها نسبت به پولهای دیگر منجر به این شده که باعث افزایش
در پویاییهای بيت کوین و بازارهای مالی شود.
چيو و همکاران )5792( 90تحقيقی با عنوان شاخصهای صنعت و انتقال ریسک مالی انجام
دادند .این مطالعه معيار جدیدی از سرریز دنباله ریسک را پيشنهاد میدهد :فراروی همزمان
شرطی .)CCX( 92نتایج تجربی بيانگر این بود که این سرریزها در دورههای بحران مالی افزایش
یافته است CCX .در بخش داده شده ارتباط مثبتی با مقدار تأمين مالی بدهی و ارتباط منفی با
ارزش و سرمایهگذاری دارد .از این رو؛ بخشهای حقيقی اقتصاد که نياز به تأمين مالی زیاد بدهی
دارد و فعاليت سرمایه گذاری و ارزش آنها نسبتاً کمتر است از گزینههای اصلی برای تالطم و
افزایش قيمت سهام پس از بحران در بخش مالی میباشد .شواهد همچنين بر این تأکيد دارند که
هر چه ميزان رقابت در صنعت بيشتر باشد سرریز دنباله ریسک بخش مالی قویتر است.
الطيبی و ميشرا ) 5792( 91به بررسی سرریز بازار سهام آمریکا و عربستان به بازار سهام
کشورهای بحرین ،عمان ،کویت ،قطر و امارات متحده عربی پرداختند .بدین منظور ،از الگوی
 47GARCH-BEKKدومتغيره استفاده کردند .دادههای مورد استفاده ،هفتگی بود .نتایج
بيانکننده انتقال تالطم از عربستان و آمریکا به بازار این کشورها بود.
آروری و همکاران )5792( 49در مطالعه خود ،از الگوهای DCC ، GARCH-CCC45-
 GARCH-BEKK، 49GARCHو  44GARCH-VARبرای بررسی انتقال بازده و تالطم بين
قيمت جهانی طال و بازار سهام چيناستفاده کردند .نتایج شواهدی از انتقال تالطم دوطرفه را بين
بازار طال و سهام نشان داد .شوک گذشته در بازار طال روی شوک و تالطم بازار سهام اثر میگذارد.
در نهایت ،نشان دادند که الگوی  GARCH-VARبهتر از سایر الگوهای  GARCHچند متغيره
عمل کرده است.
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منسی و همکاران ) 5794( 42به منظور بررسی بازده روزانه و انتقال تالطم بين بازارهای انرژی
(نفت  ،41WTIنفت برنت اروپا ،بنزین و روغن) و غالت (جو ،ذرت ،سورگوم و گندم) از الگوهای
 VAR-BEKK-GARCHو  VAR-DCC-GARCHاستفاده کردند .نتایج بيانکننده انتقال شوک و
تالطم دوطرفه بين بازار نفت و گندم بود .همچنين نتایج نشان داد که اطالعيههای خبری اوپک
تأثير قابل توجهی روی بازار نفت و رابطه نفت -غالت دارد.
باستانزاد و داوودی ( ) 9911به بررسی سازوکار انتقال ریسک بين بازارهای ارز ،مسکن و سهام
اقتصا د ایران با استفاده از رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک ارزش در معرض خطر پرداختند .نتایج
تخمين ارزش های در معرض خطر در سه بازار دارایی (مسکن ،ارز و سهام) متکی بر روشهای
ناپارامتریک به علت انحراف معيار و ضریب تغييرات کوچکتر و نيز انعکاس بهتر تکانههای ادواری،
کارایی بيشتری نسبت به روشهای پارامتریک دارد .نتایج آزمون عليت ،نشاندهندۀ رابطۀ علّی از
نرخ ارز به قيمت سهام و نيز رابطۀ علّی از بازار سهام به بازار مسکن است .بررسی رابطۀ ریسک
بازارهای دارایی با متغيرهای کالن بر رابطۀ معکوس رشد اقتصادی با ارزشهای در معرض خطر ارز
و مسکن داللت داشته است .همچنين مقادیر ارزشهای در معرض خطر بازارهای مختلف بهترتيب،
در کوتاهمدت و ميانمدت در پایۀ پولی تأثير داشته است.
نيکومرام و همکاران ( )9914به بررسی سرایت تالطم بازارهای موازی بازار سرمایه بر صنایع
بورسی پراختند .در این راستا از روش تحليل بردار خودرگرسيونی ( )VARو مدل خودرگرسيونی
واریانس ناهمسان شرطی تعميمیافته چندمتغيره ( )40MGARCHاستفاده شده است .نتایج این
پژوهش رابطه اثر سرایتپذیری صنایع بورسی صادراتمحور را از بازار موازی ارز تأیيد مینماید؛
ولی نتایج پژوهش این سرایت گذاری از سوی بازار موازی طال مورد تأیيد قرار نگرفته است .در
همين راستا اثر سرایتپذیری صنایع واردات محور نيز از بازارهای موازی ارز و طال تأیيد نشده است.
یافتههای جانبی پژوهش حاضر نيز نشان میدهد که رابطه مثبت و دوسویهای ميان دو بازار ارز و
طال در دوره مورد بررسی وجود داشته است.
حسينی و ابراهيمی ( ) 9915به بررسی سرایت تالطم بين بازارهای سهام به صورت مطالعه
موردی بازار سهام ایران ،ترکيه و امارات پرداختند .همبستگی داراییها امری مهم در مدیریت
ریسک و استراتژیهای تشکيل سبد سرمایهگذاری است .این مطالعه به بررسی سرایت تالطم بين
شاخص سهام بازارهای تهران ،دبی و استانبول به عنوان سه بازار نوظهور و پيشرو در منطقه
میپردازد .داده های مورد استفاده به صورت روزانه در نظر گرفته شده است .نتایج مطالعه
نشان دهنده سرایت معنادار تالطم از بازار دبی به بازار تهران بود که این سرایت به شکل معکوس
مشاهده نشد .از بازار دبی به ترکيه نيز سرایت محدودی قابل مشاهده بود.
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حسينيون و همکاران ( ) 9921به بررسی انتقال تالطم نرخ بازده بين بازارهای سهام ،طال و ارز
در ایران پرداختند .بدین منظور از الگوی MGARCH-VARبرای بررسی بازار مالی ایران استفاده
شده است .داده هایی که مورد استفاده قرار گرفته ،قيمت روزانه سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید)،
شاخص بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز اسمی دالر آمریکا (نرخ ارز بازار در ایران) هستند .نتایج
نشاندهنده انتقال شوک دو طرفه بين بازارهای ارز و طال و بين بازارهای طال و سهام است و انتقال
شوک یک طرفه از بازار سهام به بازار ارز وجود دارد .همچنين نتایج نشان میدهد که انتقال تالطم
دوطرفه بين بازارهای ارز و بازار طال و بين بازارهای طال و سهام وجـود دارد.
حسينی و مرشدی ( )9912به بررسی تأثير احساسات سرمایهگذاران بر پویایی معامالت بورس
اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج تحقيق ایشان نشان داد احساسات سرمایهگذاران تأثير
مستقيمی بر بازده سهام دارد .همچنين بـر اساس دیگر یافتههای تحقيق مشخص شد که توليد
ناخالص داخلی تأثير مستقيم و تورم تأثير معکوس بر ارتباط بين احساسات سرمایهگذار و بازده
سهام دارند؛ اما رابطـه معنیداری در خصوص تأثير هزینههای دولت بر ارتباط بين احساسات
سرمایهگذار و بازده سهام به دست نيامد.
عرب صالحی و همکاران ( )9911بحران مالی جهانی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند .در این پژوهش شاخصهای مدیریت سود با
استفاده از تعيين ميزان هموارسازی سود و مدل تعدیلشده جونز اندازهگيری و بيان شده است .در
تحليل آماری از روش زوجی استفاده شده است .یافته ها حاکی از این است که ميزان مدیریت سود
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران در طی سال های بحران مالی جهانی ،کاهش یافته
است.
خدادادی و همکاران ( )9914به بررسی اثر تعدیلکننده عدم اطمينان محيطی بر رابطه بين
مدیریت سود و عدم تقارن اطالعاتی پرداختند .نتایـج تحقيق ایشان نشان داد که مدیـریت سـود
در شرکتهای مورد مطالعه با عدم تقارن اطالعاتی ارتباط مثبت معناداری دارد .همچنين ،در یک
محيط با عدم اطمينان باال ،شدت ارتباط مدیریت سود و عدم تقارن اطالعاتی کاهش مییابد .به
بيان دیگر ،با افزایش عدم اطمينان محيطی ،مدیریت با اعمال بيشتر مدیریت سود عدم تقارن
اطالعاتی را کاهش میدهد.
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 -4روش تحقیق و برآورد مدل
 -1-4جامعه آماری و روش نمونهگیری
هدف این تحقيق بررسی روابط پویا ميان قيمت نفت ،قيمت فلزات گرانبها  ،بـازار سـهام و نـرخ
ارز با رویکرد  42ARDLبوده است (مدل هایی که برای بررسـی اثـرات تـاخيری ارائـه مـی شـوند،
معروف به مدل های با وقفه توزیعی ( )Distributed Lagهستند که یکی از جدیـد تـرین روش هـا
برای این بررسی ها ،روش خود توضيح با وقفه های توزیعی یا  ARDLاست .در ایـن مـدل ،متغيـر
وابسته تحت تاثير وقفه های این متغير و سـایر متغيرهـای مسـتقل قـرار دارد) .در ایـن تحقيـق از
اطالعات دوره زمانی  5794-5757به صورت روزانه استفاده شد .روش گردآوری اطالعات به صورت
کتابخانهای بر اساس شاخه اسنادی است .اطالعـات مـورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه از سـایتهـای
معتبری که نرخهای بازارهای جهانی را منعکس میکنند گردآوری خواهد شـد .در ایـن مطالعـه بـا
استفاده از یک رویکرد داده محور به گردآوری اطالعات پرداخته شد.
 -2-4متغیرهای تحقیق
مهمترین متغيرهای مورد استفاده در این تحقيق شامل نرخ ارز (نرخ ارز حقيقی) ،قيمت نفت خام،
قيمت طال ،قيمت پالتين ،قيمت نقره و شاخص کل بازار سهام است.
 -3-4آزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق
بر اساس روند مرسوم در برآورد سری زمانی ابتدا متغيرهای مورد استفاده به لحاظ ریشه واحد
مورد آزمون قرار میگيرند .جدول  9نتایج این آزمون را بر اساس آماره دیکی فولر تعميمیافته
( )41ADFو فيليپس-پرون نشان میدهد .بر اساس نتایج به دست آمده تمامی متغيرهای تحقيق
به دليل اینکه مقدار آماره آزمون به صورت قدر مطلق کمتر از مقدار بحرانی باشد فرضيه صفر مبنی
بر وجود ریشه واحد رد نشده و این متغيرها در سطح نامانا بوده و انباشته از درجه یک () )I(1است
و با یکبار تفاضلگيری مانا میشوند.
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جدول 1

 -آزمون ریشه واحد  ADFو PP50

آزمون دیكی فولر افزوده
()ADF

متغیرها

آزمون فیلیپس – پرون ()PP

مقادیر بحرانی در

آماره

مقادیر بحرانی در

سطح %55

آزمون

سطح %55

لگاریتم نرخ ارز

-5/11

-9/42

- 5/92

-9/42

لگاریتم قيمت نفت خام

-9/15

-9/42

- 9/11

-9/42

لگاریتم قيمت طال

-9/04

-9/42

- 9/45

-9/42

لگاریتم قيمت بيت کویين

-9/07

-9/42

- 7/15

-9/42

لگاریتم قيمت نقره

-5/11

-9/42

- 5/14

-9/42

لگاریتم شاخص کل بازار سهام

-9/49

-9/42

- 9/92

-9/42

آماره آزمون

منبع :یافتههای پژوهشگر

 4-4آزمون هم انباشتگی متغیرهای تحقیق
همانطور که در بخش مبانی نظری بيان شد ،شرط الزم برای وجود رابطه همانباشتگی بين چند
متغير این است که همگی انباشته از یک مرتبه باشند .در بخش قبلی وجود ریشه واحد در
متغيرهای مدل مورد بررسی قرار گرفت .نتيجه بخش قبلی این بود که اکثر متغيرها دارای یک
ریشه واحد هستند؛ یعنی انباشته از مرتبه یک هستند .در نتيجه این متغيرها همگی شرط الزم را
و
برای وجود رابطه همانباشتگی دارند .برای بررسی رابطه همانباشتگی از دو آماره
استفاده خواهد شد .نتایج مربوط به مقادیر این دو آماره و احتمالهای مربوط به آنها در جداول 5
نشان داده شده است.
نکته حائز اهميت این است که در تخمين مدل تصحيح خطا و محاسبه مقادیر ویژه ماتریس π
وقفه های بهينه برای مدل از طریق معيار آکائيک برابر با شش بهدست آمده است .همانطور که از
و در تمامی حاالت رد
و
مقادیر جداول باال مشخص است ،فرضيه صفر در هر دو آماره
شده است.
که این نشانگر وجود رابطه هم انباشتگی در سطوح متغيرهای مدل است .با توجه به وجود رابطه
بلندمدت بين سطوح متغيرهای مدل در نتيجه می توان از مدل تصحيح خطا و خودرگرسيون
برداری استفاده کرد.
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جدول  - 2نتایج حاصل از بررسی هم انباشتگی یوهانسون  -جوسیلیوس
حالت 1
Ha

H0

حالت 2
مقدار ویژه

مقدار ویژه

مقدار ویژه

r=0 r=1,2,3

7/7740

94/911
()7/774

7/7721

r=2,3

r≤1

7/7747

1/215
()7/907

7/7747

7/774
()7/019

r=3

r≤2

7/7777

7/7791
()7/104

7/7797

7/7797
()7/255

Ha

H0

مقدار ویژه

r=1

r=0

7/7740

r=2

r=1

7/7747

r=3

r=2

7/777

حالت 6

7/7722
7/7792

2/7004
()7/420

7/7797

9/0121
()7/929

مقدار ویژه

7/7791
()7/104

7/7721
7/7747

9/0111
()7/255

7/7797

7/7722
7/7791

1/4257
()7/142

7/7792

5/1215
()7/202

حالت 8

7/7722
7/7792
7/7797

مقدار ویژه

90/557
()7/759

مقدار ویژه
1/9211
()7/715
1/1912
()7/092

حالت 4
مقدار ویژه

90/202
()7/717

حالت 7

0/299
()7/754
1/2171
()7/517

حالت 3

54/771
()7/791

7/7721
7/7790

0/9094
()7/012

7/7771

9/9791
()7/519

حالت 5
مقدار ویژه

1/9412
()7/757
1/9994
()7/209
9/0121
()7/929

حالت 5

7/7722
7/7791
7/7792

59/491
()7/794

حالت 10
مقدار ویژه

94/292
()7/700
1/4120
()7/199
5/1215
()7/202

7/7721
7/7790
7/7771

94/594
()7/712
1/7092
()7/271
9/9791
()7/519

منبع :یافتههای پژوهشگر
 - 5-4نتایج برآورد مدل ARDL

به منظور برآورد مدل خودهمبسته با وقفههای توزیعی ابتدا برونزایی متغيرهای مستقل بررسی
میشود و در نهایت مدل خطی برآورد میشود .در این مطالعه از روشی که توسط پسران و شين
( )9112و پسران و دیگران ( )5779با عنوان رویکرد خود رگرسيون با وقفههای توزیعی معرفی
کردهاند استفاده شده است .در ادامه به بررسی آزمون برونزایی متغيرهای مستقل با استفاده از آماره
هاسمن پرداخته شده است که نتایج در جدول  9گزارش شده است.
جدول  – 3نتایج آزمون برونزایی متغیرهای تحقیق
نام متغیر

آماره آزمون

سطح معنیداری

لگاریتم نرخ ارز
لگاریتم قيمت نفت خام

4/51
4/59

7/774
7/777

لگاریتم قيمت طال

9/20

7/771

لگاریتم قيمت بيت کوئين

4/01

7/772

لگاریتم قيمت نقره

9/57

7/777

لگاریتم شاخص کل بازار سهام

4/52

7/775
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با توجه به سطح معنی داری گزارش شده برای متغيرهای مستقل این مطالعه مشاهده میشود
که فرضيه صفر مبنی بر عدم اثرگذاری معنیدار متغيرها و درونزایی آنها رد شده و این متغيرها
برونزا هستند .در ادامه به منظور بررسی رابطه تعادلی کوتاهمدت بين متغيرهای تحقيق از روش
خود رگرسيون با وقفههای توزیعی استفاده شده است .الگوی ARDLروشی است که پویایی
کوتاهمدت بين متغيرها را در نظر گرفته و رابطه بلندمدت را نيز مورد برآورد قرار میدهد که نتایج
آن در جدول  4گزارش شده است.
جدول  – 4بررسی رابطه پویایی بین متغیرهای تحقیق در برآورد الگوی کوتاهمدت

نام متغیر

وقفه متغير
وابسته
عرض از مبدأ

متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیر وابسته متغیر وابسته متغیر وابسته متغیر وابسته
شاخص کل بازار
قیمت نفت خام قیمت طال قیمت بیت کوئین قیمت نقره
نرخ ارز
سهام
ضریب
ضریب
ضریب
ضریب
ضریب
ضریب
(سطح
(سطح
(سطح
(سطح
(سطح
معنیداری) (سطح معنیداری)
معنیداری)
معنیداری)
معنیداری)
معنیداری)

7/01
()7/75
7/41
()7/77

لگاریتم نرخ ارز

-

لگاریتم قيمت
نفت خام
لگاریتم قيمت
طال
لگاریتم قيمت
بيت کوئين
لگاریتم قيمت
نقره
لگاریتم شاخص
کل بازار سهام

-7/91
()7/75
7/45
()7/77
7/91
()7/77
7/52
()7/77
7/59
()7/77

7/95
()7/75
7/12
()7/74
-7/21
()7/79
-7/90
()7/74
-7/49
()7/79
-7/91
()7/77
7/94
()7/75

7/42
()7/75
7/00
()7/77
7/15
(7/79
-7/94
()7/77
-

7/11
()7/75
7/92
()7/79
7/99
()7/79
-7/59
()7/75
7/51
()7/77

7/59
()7/77
7/47
7/91
()7/77
()7/75
7/22
7/41
()7/77
()7/77
منبع :یافتههای پژوهشگر
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7/42
()7/75
7/59
()7/77
7/25
()7/74
-7/90
()7/77
7/21
()7/77
7/92
()7/77
7/15
()7/77

7/29
()7/75
7/17
()7/75
7/45
()7/79
7/91
()7/79
7/91
()7/79
7/55
()7/79
7/99
()7/77
-

به منظور برآورد ضرایب الگوی کوتاهمدت مدل از دادههای روزانه برای دوره زمانی -5771
 5757از روش خود رگرسيون با وقفههای توزیعی استفاده شده است .تعداد وقفههای بهينه لحاظ
شده در این مدل برای متغير وابسته یک وقفه و برای متغيرهای مستقل تعداد وقفههای بهينه بر
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اساس آماره شوارتز صفر بوده است .همانگونه که از نتایج جدول ( )4-4مشاهده میشود تمامی
متغيرهای تحقيق در سطح خطا  2درصد به دليل اینکه مقدار  Probگزارش شده کمتر از 7072
است معنیدار بوده و اختالف معنیداری از صفر دارند .آماره ضریب تعيين یا  R2برابر با  7012است
که بيان میکند  12درصد از تغييرات متغير وابسته (توليد ناخالص داخلی) با توجه به مدل برآورد
شده قابل توضيح دادن میباشد .سطح معنیداری ضرایب مدل نشان از تصریح مناسب مدل دارد .با
توجه به اینکه در الگوی برآورد شده متغير وابسته با وقفه در سمت راست معادله ظاهر شده آماره
دوربين واتسون نمیتواند برای آزمون مشکل خودهمبستگی بين پسماندها استفاده شود .در این
حالت از آماره  hدوربين استفاده میشود .طبق آماره این آزمون فرضيه صفر مبنی بر عدم وجود
خودهمبستگی بين پسمانده پذیرفته میشود .از دیگر مزیتهای برآورد الگوی پویا این است که
میتوان به وجود رابطه بلندمدت بين متغيرها پی برد .برای این منظور برای اینکه رابطه پویا به
سمت تعادل بلندمدت گرایش ی ابد باید مجموع ضرایب با وقفه متغير وابسته کمتر از یک باشد.
برای انجام این آزمون باید عدد یک را از مجموع ضرایب متغير با وقفه وابسته کم شود و بر انحراف
معيار ضرایب مذکور تقسيم شود .در صورتی که قدر مطلق tمحاسباتی ( )-9/22از قدر مطلق
مقادیر بحرانی ( )-5/10ارائ ه شده توسط بنرجی ودوالدو بزرگتر باشد فرضيه صفر رد شده و وجود
رابطه بلندمدت پذیرفته می شود .نتایج حاصل از آزمون وجود رابطه بلندمدت بين متغيرها در
جدول  2آمده است.
جدول ( - )5بررسی رابطه پویایی بین متغیرهای تحقیق در برآورد الگوی بلندمدت

نام متغیر

متغیر وابسته
نرخ ارز
ضریب
(سطح
معنیداری)

متغیر وابسته
قیمت نفت خام
ضریب
(سطح
معنیداری)

متغیر وابسته
قیمت طال
ضریب
(سطح
معنیداری)

عرض از مبدأ

7/02
()7/77

لگاریتم نرخ ارز

-

7/90
()7/77
-7/29
()7/77

لگاریتم قيمت
نفت خام
لگاریتم قيمت
طال
لگاریتم قيمت

- 7/59
()7/74
7/99
()7/79
7/52

7/29
()7/77
7/19
()7/79
-7/92
()7/75

-7/42
()7/77
-7/92

7/51

متغیر وابسته
قیمت بیت
کوئین
ضریب
(سطح
معنیداری)

متغیر وابسته
قیمت نقره
ضریب
(سطح
معنیداری)

متغیر وابسته
شاخص کل بازار
سهام
ضریب
(سطح
معنیداری)

7/99
()7/77
7/91
()7/77
-7/54
()7/79
7/51
()7/79
-

7/22
()7/74
7/22
()7/79
-7/55
()7/79
7/41
()7/75
7/91

7/44
()7/75
7/29
()7/77
7/99
()7/77
7/45
()7/74
7/99
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نام متغیر

متغیر وابسته
نرخ ارز
ضریب
(سطح
معنیداری)

بيت کوئين
لگاریتم قيمت
نقره
لگاریتم شاخص
کل بازار سهام

()7/75
7/92
()7/79
7/90
()7/74

متغیر وابسته
قیمت نفت خام
ضریب
(سطح
معنیداری)

()7/77
-7/44
()7/79
7/52
()7/75

متغیر وابسته
قیمت طال
ضریب
(سطح
معنیداری)

متغیر وابسته
قیمت بیت
کوئین
ضریب
(سطح
معنیداری)

()7/74
7/42
7/50
()7/77
()7/77
7/11
7/25
()7/77
()7/79
منبع :یافتههای پژوهشگر

متغیر وابسته
قیمت نقره
ضریب
(سطح
معنیداری)

متغیر وابسته
شاخص کل بازار
سهام
ضریب
(سطح
معنیداری)

()7/75
7/05
()7/79

()7/79
7/99
()7/75
-

در جدول فوق نتایج تخمين رابطه پویا بين متغيرهای تحقيق با استفاده از روش خود رگرسيون
با وقفههای توزیعی گزارش شده است .همانگونه که مشاهده میشود شاخص کل بازار سهام رابطه
مستقيمی با تمامی بازارهای داراییهای دیگر داشته است .قيمت نفت خام با تمام داراییها دارای
رابطه معکوس بوده و نرخ ارز نيز تحت تأثير مستقيم داراییهای مالی دیگر قرار گرفته و رابطه
معکوسی با قيمت نفت داشته است .با اثبات رابطه همانباشتگی و استفاده از آزمون بنرجی و دوالدو
برای تائيد کاذب نبودن آن امکان برآورد الگوی تصحيح خطا فراهم است .برآورد الگوی تصحيح
خطا برای مدل در جدول  1آمده است.
جدول  –6نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا ()51ECM
متغیرهای مستقل

ضریب

سطح معنیداری

ضریب تصحيح خطا مدل اول
ضریب تصحيح خطا مدل دوم

-7/21
-7/19

7/79
7/77

ضریب تصحيح خطا مدل سوم

-7/42

7/77

ضریب تصحيح خطا مدل چهارم

-7/05

7/79

ضریب تصحيح خطا مدل پنجم

-7/29

7/77

ضریب تصحيح خطا مدل ششم

-7/22

7/775

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج نشاندهنده این می باشد که در مدل برآورد شـده ضـریب تصـحيح خطـا برابـر بـا مقـدار
 -7/21است که نشاندهنده این است که در هر دوره  21درصد شوک وارده در کوتاهمدت به سمت
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مقادیر بلندمدت تعدیل مییابد این سرعت تعدیل مناسب است و تقریباً در  9/9دوره اثر شوکهای
وارده تعدیل میشود .در نهایت به بررسی مشکل خودهمبستگی ،واریانس ناهمسانی و توزیع نرمـال
در جمالت اخالل مدل رگرسيون بر اساس آمارههای آزمون باراش گادفری ،باراش پاگان و جارک –
برا پرداخته شده است.
جدول  – 7آزمونهای تشخیصی مدل رگرسیون برآورد شده در قالب روش
نام آزمون

آماره آزمون

جارک  -برا

5/45

0/076

باراش گادفری (خودهمبستگی)

0/53

0/546

باراش پاگان (واریانس ناهمسانی)

9/20

ARDL

سطح معنیداری

7/945

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به اینکه سطح معنی داری گزارش شده در آزمونهای فوق بيشتر از  7/72است بنابراین در
سطح خطای  2درصدی فرضيه صفر به ترتيب مبنی بر توزیع نرمال جمالت اخالل ،عدم وجود
خودهمبستگی و واریانس همسان بودن توزیع جمالت اخالل رد نشده و مدل برآورد شده دارای
مشکلی در جمالت اخالل مدل رگرسيون نيست.
 -5بحث و نتیجهگیری
برخی معتقدند که یکی از مهمترین عوامل افزایش قيمت طال در بازارهای جهانی ،افزایش و
تالطم قيمت نفت است ،به این صورت که با افزایش قيمت جهانی نفت ،درآمد کشورهای
صادرکننده نفت افزایش مییابد و چون طال بخش اعظمی از دارایی این کشورهاست افزایش قيمت
نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت فشار تقاضا برای طال را
تشدید و در نتيجه قيمت آن را افزایش میدهد .همچنين بررسی برخی از محققين نشان میدهد
که بازار نفت بر نرخ ارز در کشورهای صنعت به ویژه ایاالتمتحده آمریکا تأثيرگذار است .از آنجا که
کشور آمریکا یکی از بزرگترین مصرفکنندگان نفت خام دنياست ،لذا ارزش پول ملی آن از بازار
جهانی نفت تأثيرپذیر خواهد بود .گسترش رکود اقتصادی در جهان و افت بازدهی در بازارهای
سرمایه و پایين بودن نرخ بهره و وجود نقدینگی زیاد ،باعث شده است که بسياری از سفتهبازان در
بازارهای مالی به سمت بازار نفت سوق یابند که در نتيجه با افزایش خریدوفروش کاغذی در
بازارهای آتی نفت ،موجب افزایش قيمت نقدی آن شدهاند .ارتباط ميان بازارهای مالی عمدتاً به
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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پوشش ریسک سرمایه و انتخاب سبد دارایی توسل سرمایهگذاران و بورس بازان بازمیگردد .نفت
خام و طال (سرمایه ایمن) از جمله داراییهای فيزیکی محسوب میشوند که ارتباط بين بازده
قيمتی و چگونگی سرریز ریسک بين آنها برای سرمایهگذاران از منظر پوشش ریسک و تنوع سازی
در سبد دارابی بسيار مهم است .همچنين قيمت طال و نشت در بازارهای جهانی بر حسب دالر
اعالم و صورتحسابها با دالر تسویه میشود .لذا تغييرات ارزش دالر آمریکا روی قيمت نفت و طال
اثر دارد .تغييرات در بازدهی داراییها وابسته به سرعت جریان اطالعات است .بر این اساس
اطالعات موجود از یک بازار میتواند در تغييرات توليد شده در بازار دیگر نقش داشته باشد .هدف
این مقاله بررسی روابط پویا بين بازارهای کامودیتی ،بازارهای مالی و ارزهای دیجيتال با رویکرد
مدل خودهمبسته با وقفههای توزیعی ( )ARDLدر دوره زمانی  5794-5757با فراوانی دادههای
روزانه بوده است .ساختار طراحی شده در این مطالعه نشان دهنده این موضوع است که
سرایتپذیری نوسانات بين بازارهای مالی وجود داشته است .در نتایج به دست آمده مشاهده گردید
که نتایج بيانگر آن بود که شاخص کل بازار سهام رابطه مستقيم با تمامی بازارهای داراییهای دیگر
داشته است .قيمت نفت خام با تمام داراییها دارای رابطه معکوس است و نرخ ارز نيز تحت تأثير
مستقيم داراییهای مالی دیگر قرار گرفته و رابطه معکوسی با قيمت نفت داشته است .بر این اساس
پيشنهاد میشود که سرمایه گذاران در بازارها مالی باید در راستای حفظ ارزش داراییها
سرایت پذیری و شدت انتقال نوسانات بين بازارهای مالی را مد نظر قرار داده و با عملکرد بهموقع
زیان ناشی از این انتقال را کاهش دهند .همچنين توزیع ریسک بين داراییهای مالی باثبات منجر
به کاهش زیان احتمالی در سرمایهگذاری خواهد بود .استفاده از روشهای انتقال ریسک میتواند
سرمایهگذار را یاری نماید؛ زیرا مقایسه داراییهای مالی مختلف را با تبدیل همه عوامل به یک
عامل بسيار تسهيل می نماید و همچنين در هنگام پردازش عوامل مختلف این موضوع را که برخی
عوامل هر چه بيشتر باشد (مانند بازده) و برخی عوامل هر چه کمتر باشد (مانند ریسک) بهتر است
را به راحتی در نظر میگيرد.
بر این اساس پيشنهاد می شود که با توجه به رابطه بازارهای مالی بخصوص در ارتباط با اقتصاد
ایران در زمان تغييرات در قيمت نفت به دليل صادرات ایران در حوزه مواد معدنی میتوان از
بازارهای صادراتی برای محصوالتی معدنی استفاده کرده و نوسانات ارز در کشور را کنترل کند.
همچنين به دليل وجود پویایی بين ارزهای مجازی و سایر ارزها میتوان از این داراییهای برای
مراودات مالی استفاده کرد.
مهمترین محدودیت های پژوهش حاضر در دسترسی به اطالعات آماری و عدم هماهنگی در یکسان
بودن روزهای فعاليتهای بازارهای مالی متخلف بوده است.
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