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چکیده
باتوجهبهاینکهکشورایرانطیسالهایاخیربانوساناتعمدهایدرنرخارزمواجهبودهوایننوسانات
نیزداراینقشاساسیدرتعیینمیزانبازدهیصنایعصادراتیووارداتیکشوورهسوتند،درایونماالعوهبوا
استفادهازنظریاتاقتصادیوباتکیهبرمدلتصحیحخاایپانل()PECMوآزمونهایهمانباشوتيیو
علیتپانل،3راباهکوتاهمدتوبلندمدتبیننرخارزوبازدهیسهامصونایععمودهصوادراتیووارداتوی
فعالدربورساوراقبهادارتهرانبااستفادهازدادههایماهیانهطیدورهزموانی1384-94مووردآزموونو
بررسیقرارگرفتهاستوبهصورتکمّیبرآوردخواهدگردید.برآوردضرایببلندمدتدرایونماالعوه
4

بااستفادهازروشحداقلمربعاتمعمولیپویا( )DOLSوبرآوردضرایبکوتاهمدتوروابطعلیتبا
5

یگیرد.نتایجبهدستآمودهبیوانيرایوناسوت
استفادهازروشگروهمیانيینادغامشده( )PMGانجامم 
کهیكراباهتعادلیبلندمدتبینمتغیرنرخارزوسایرمتغیرهایمؤثربربازدهسهام-شواملبوازدهموازاد
بازار،قیمتنفتخام،نرختورمونرخبهره-بابازدهیسهامصنایعموردماالعوهطویدورهمووردبررسوی
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وجوددارد.یافتههادرگروهصنایعصادرکنندهنشانمیدهدکهنرخارزتأثیرمثبتیبربازدهسوهامداشوتهو
یكراباهدوطرفهبینایندومتغیروجوددارد؛درحالیکهیافتوههوایمعوادتتبورآوردشودهدرگوروه
صنایعواردکنندهنشاندهندهیكراباهدوطرفهمنفیبیننرخارزوبازدهسهامصنایعمذکوراست.

طبقه بنديG11, L6, C33 :JEL
کلیدواژهها:مدلتصحیحخاایپانل،همانباشتيیپانل،نرخارز،بازدهسهام،صنایعصادراتی،صونایع
وارداتی.


مقدمه

سرمایهگذاریدربورس،بخشمهمیازاقتصادهرکشوورراتشوکیلمویدهودوبودونشوك
بیشترینمیزانسرمایهدرسرتاسرجهانازطریقبازارهایسهاممبادلوهشودهواقتصوادملوینیوزبوه
یداشوت،امکوانشورکتدر
شدتمتأثرازعملکردبورساست.اگربورساوراقبهاداروجودنم 
فعالیتهایاقتصادیبینالمللیایجادنمیشدوامکانسرمایهگذاریهایبوزر صونعتیتواایون
حدمیسرنمیبود.بورساوراقبهادارنمایندهخوبیازفعالیتهاوعملکردهایاقتصادیمویباشود
وکاراییاینبازارمیتوانددرتوسعهوبهبوداوضاعاقتصادیبسویارموؤثرباشود.دربوازارسورمایه
روشهایگوناگونیبرایسرمایهگذاریوجوددارد.سرمایهگذاران،بابررسیویژگویهوایهور
یکنندتایکیرابهدلخواهانتخابکنند.آنچهکهمسلماسوتایوناسوت
یكازروشها،سعیم 
پیحداکثرکردنبازدهخوودهسوتند.شواخيقیموتسوهامصونایع
کهسرمایهگذارانهموارهدر 
دورههوایمختلوفقورار
مختلفوبازدهآنهمووارهتحوتتوأثیرمتغیرهوایمختلوفاقتصوادیدر 
داشتهورکودورونقبورساوراقبهاداربهشدتتحتتأثیرنوساناتاینمتغیرهاقوراردارد.لوذا
شناساییعواملمؤثربربازدهسهامصنایعفعالدراینبازارمیتواندبهتجزیهوتحلیلرفتارقیمتوی
سهامکمكنمودهودرارزیابیبهتربورساوراقبهاداروبهبودوکنترلعملکوردآنموؤثرواقوع
گرددکهاینامرنیزبهنوبهخودمیتواندبخوشعمودهایازنیوازسورمایهگوذارانوسوهامدارانرا
باشد.دراینمیاننرخارزمتغیریاست

برآوردهساختهودرجهتبهبودورونقبازارسرمایهمؤثر
یسازدوازایونرودر
کهچيونيینوساناتآندرطیزمان،بازدهسهامصنایعمختلفرامتأثرم 

میآید.تأثیرنرخارزبور
بینعواملتاثیرگذاربربازدهسهام،بهعنوانیكمتغیربسیارمهمبهشمار 
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قیمتسهامهربنياهبستيیبهماهیتبنياهداشتهومیتواندتأثیرمثبتویامنفیبرآنبيذارد.از
آنجاییکهازبینصنایعفعالدربورساوراقبهادار،صنایععمودتاصوادرکننودهوعمودتاوارد
کنندهدارایارتباطنزدیکیبابازارهایجهانیبودهومعامالتآنهابهوسیلهارزهایبوینالمللوی
انجاممیگیرد،انتظارمیرودکهازمیانعواملاثرگذاربربازدهسهام،نوساناتنرخارزتأثیرقابول
آنهواراتحوتتوأثیر
توجهیبربازدهسهامآنهاداشتهباشدوهرگونهنوساننرخارز،بازدهسهام 
قراردهد.بهطورکلیافزایشنرخارزدرراباهبوابنيواههواییکوهارزشصوادراتآنهوابیشوتراز
وارداتاست،باعثمیشودکهکاتهایتولیدیدراینبنياههابرایمتقاضویانخوارجیارزانتور
شدهوباعثافزایشتقاضابرایآنکاتهاشود.درنتیجهافوزایشفوروشمنجوربوهافوزایشسوود
شدهوبنابراینقیمتسهامراافزایشخواهودداد.درمقابول،افوزایشنورخارزدربنيواههواییکوه
ارزشوارداتآنهابیشترازصادراتآنهااست،باعثافزایشهزینهتولیدمیشود.حالاگربنيواه
اینافزایشهزینهرابهطریقی(مانندافزایشدرقیموتفوروشکوات)جبوراننکنود،سوودشورکت
کاستهشدهوقیمتسهامبنياهکاهشخواهدیافت .
دراینتحقیقسعیشدهباتوجهبهتحقیقاتاولیهایکهارتباطبیننرخارزوبازدهکولسوهام
رابررسینمودهاند ،راباهبینایندومتغیوررابوهطوورمجوزادرگوروهصونایععمودتاصوادراتیو
عمدتاوارداتیموردارزیابیقراردهیمتامیزانتأثیرپذیریاینصنایعازنوسواناتشودیدنورخارز
طیسالهای اخیرمشخيشود.بهعبارتدیيرایونماالعوهبوهدنبوالپاسوخيوییبوهایونسوؤال
میباشدکه"نوساناتنرخارزدرایرانچيونهمیتواندمنجربهتغییربازدهسهامصنایعصوادراتی
ووارداتیفعالدربورساوراقبهادارتهرانشود؟".جهتپاسخبهسؤالفوق،تحقیوقحاضوربوه
بررسی راباهکوتاهمدتوبلندمدتبیننرخارزوبازدهسهامصونایععمودتاصوادراتیوعمودتا
وارداتیفعالدربورساوراقبهادارتهرانطیدورهزمانی1384-94بااستفادهازدادههایماهیانه
وبابهکارگیریروشپانلدرقالبیكمودلچنودمتغیورهوتجزیوهوتحلیولآندربلندمودتو
کوتاهمدتبااستفادهازهمانباشتيیومدلتصحیحخاایپانل)PECM(1میپوردازد.بوههموین
منظورپسازارائهمبانینظریتحقیوقوماالعواتانجوامشودهقبلویدرایونزمینوه،روششناسوی
________________________________________________________________
1- Co integration and Panel Error Correction Model
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تحقیقبهطورکاملارائهخواهدشد.سپسمدلومتغیرهایتحقیقدرچارچوبیوكمودلچنود
متغیرهپانلمعرفیخواهندگردید.درادامهوجهتتخمینمدل،ابتوداازآزموونهواینووینریشوه
واحدوهمانباشتيیپانلبهمنظوربررسیریشهواحودوهومانباشوتيیمتغیرهوایتحقیوقاسوتفاده
خواهیمکرد.سپسبوااسوتفادهازروشهوایحوداقلمربعواتمعموولیپویوا(1)DOLSوحوداقل
مربعاتمعمولیتعدیلشدهکامل(2)FMOLSجهتبررسیراباهپویایبلندمدتبینمتغیرهوای
مدلاستفادهخواهیمکرد.درنهایتبهبررسیراباهعلیتکوتاهمدتوبلندمدتبویننورخارزو
بازدهیدرچارچوبیكمدلچندمتغیره3بااستفادهازروشگروهمیوانيینادغوامشوده)PMG(4
خواهیمپرداخت.

مباني نظري

یکیازاصلیترین،تاثیرگذارترینوچالشبرانيیزترینمتغیرهایاقتصادی،نرخارزمویباشود
کهدرتجارتخارجیهرکشورنیزیكمتغیربسویارمهومبوهشومارآمدهودرتنظویمصوادراتو
گونهکهتغییرقیمتهادرداخول،اليوویمصور وتولیودرا

وارداتآنکشورمؤثراست .همان
میانتولیدکنندگانومصر کنندگانتعیینمیکندوبهآنهاعالمتمیدهودکوهبیشوتریواکمتور
تولیدیامصر کنند،تعیویننورخارز،تثبیوتآنوتغییورسیاسوتهوایارزینیوزدقیقوادرتنظویم
اليویتجارتوصادراتووارداتکشورمؤثراست.بدیهیاستکهتغییردرمیزانصوادراتو
وارداتصنایعفعالدربورساوراقبهادار،شاخيقیمتوبازدهیسهاماینصنایعرادسوتخوش
تغییرخواهدنمود .
ازآنجاییکهنرخارزهمانندپولنقد،سپردهبانکیوسوهامدرسوبددارایویسورمایهگوذاران
یتوواندرچوارچوبتئووری
یگیرد،تأثیراتنورخارزبورشواخيقیموتبوازارسوهامرامو 
قرارم 
نيهداریداراییدرسبدسرمایهگذارییواهموانتئووریپورتفولیووبررسویکورد.توادهوه1950

یشودتوااینکوهبواتوالشهوایMarkowitzریسوك
ریسكبهعنوانیكعاملکیفیمحسوبم 

________________________________________________________________

1- Dynamic Ordinary Least Square
2- Fully Modified Ordinary Least Square
3-Multivariate Model
4- Pooled Mean Group
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طرحهایسرمایهگذاریدرشورایطمختلوفبوه
انهاینقدی 
کمیتپذیرشدوانحرا معیارجری 
عنوانکمیتسنجشریسكمعرفیگردید.نظریهمارکویتزمنشأپیودایشتئووریسوبددارایویهوا
گردید.ویفرضکردکهسرمایهگذارانالزاموادرپویبوهحوداکثررسوانیدنبوازدهمووردانتظوار
نیستند،زیرااگرآنهابهدنبالدستیابیبهحداکثربازدهمووردانتظواربودنودتنهوادارایویراانتخواب
یکردند کهازبیشترینبازدهمووردانتظواربرخووردارباشود.اموادرعمولسورمایهگوذاراندارای
م 
یتوانگفتافرادبرمبنایبوازدهمووردانتظوار(میوانيین
سبدیازمجموعهاوراقبهادارهستندوم 
یهوایمختلوفرامقایسوهوازبوینآنهوا
بازده)وانحرا معیار(مجذورواریانس)،سورمایهگوذار 
یکنند.اگرسرمایهگذارانریسكگریزباشندودوسبدداراییوجودداشتهباشدکوهاز
انتخابم 
یشوودکوه
تمامجنبههابهغیرازانحرا معیارباهومبرابورباشوند،آنسورمایهگوذاریانتخوابمو 
انحرا معیارکمتریدارد .
تغییراتهرکدامازداراییهایموجوددرسبدداراییهانظیرپولنقود،سوهام،سوپردهبوانکی،
نرخارزوغیرهتقاضابرایسهامدراینبوازارراتحوتتوأثیرقوراردادهومتعاقوبآنباعوثتغییور
قیمتسهاممیشوند.ازآنجاییکهنرخارزازجملهدارایویهواینوامامئنوریسوکیمحسووب
یشودتغییراتاینمتغیررادرچارچوبمدلموارکویتزمیتووانبررسویکورد).(Sharp, 1995
م 
مدلمارکویتزبهصورتزیراست:
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iام، COV (i, j ) ،کواریانسسرمایهگذاریiباسرمایهگذاری .j
عالوهبراینباتوجهبهصادراتیووارداتیبودنشرکتهاومیزانوابستيیآنهابوهنورخارز،

98

اقتصاد پولي مالي (دانش و توسعه)

یتواندتوأثیراتمتفواوتیبورمنوابعپذیرفتوهشودهدربوورسوشورکتها
افزایشیاکاهشنرخارزم 
ییابدودرنتیجهحاشیهسوودو
بيذارد.باپائینآمدننرخارزبهایتمامشدهمحصوتتکاهشم 
سودهرسهمافزایشخواهدیافوتومتعاقوبآنقیموتسوهامشورکتنیوزبواتخواهودرفوت.بوا
یشووود
افووزایشقیمووتسووهامشوورکتهوواشوواخيکوولقیمووتسووهامنیووزدسووتخوشتغییوورموو 

شرکتهابستهبوهمیوزاناتکوای

(.)Bhattacharya & Mukherjee, 2002حالمیزاناینتغییردر
یتواند باهومتفواوتداشوتهباشود.کواهشنورخارزدرصونایعیکوه
آنهابهصادراتیاوارداتم 
یکننود،منجوربوهکواهشسوود
عمدتاصادراتیبودهوتولیداتخودرابهخارجازکشورصادرم 
یدهد.درصورتکواهشنورخارز،بایودبوه
شدهومتعاقبآنقیمتسهامشرکترانیزکاهشم 
برآیندمیانافزایشقیمتسهامناشیازکاهشبهایتموامشودهتولیوداتوکواهشقیموتسوهام
ناشیازکاهشارزشصادراتهرشرکتتوجهنموودتوابتووانبوهچيوونيیتأثیرپوذیریقیموت
یرودکوهنتیجوهایونبرآینوددرشورکتهوایعمودتا
سهامآنازکاهشنرخبهرهپیبرد.انتظارم 
شرکتهوایمتکویبور

صادرکننده،کاهشقیمتسهامدراثرکاهشنرخارزبودهودرمقابلدر
وارداتافزایشقیمتسهامباشد .
یتوانبوراسواس
چيونيیتأثیرپذیریشرکتهایفعالدربورساوراقبهادارازنرخارزرام 
فرضیهبرابریقدرتخرید)PPP(1نیزتوضیحداد.براساسفرضیهبرابریقدرتخریود،تغییورات
یشوود.ایونارتبواطبوافورض
نرخارزازطریقساحعمومیقیمتهاینسبیبیندوکشورتعیوینمو 
اینکهمقدارکاتهایسبدثابتباشد،همیشهبرقرارخواهدبود.بنابراینتنهواراهتغییورقیموتسوبد
بازار،تغییرقیمتکاتهاست.درنتیجهتغییرساحقیمتهابیانيرنرختورماست.بنابراینتغییورات
نرختورم،براساستئوریبرابریقدرتخرید،موجبتغییراتنرخارزخواهدشد.تغییراتنرخ
ارزوقدرتخریدپولهادرمقایسهبایکدیير،اهمیتوشدتتأثیرگذارینوسواناتنورخارزدر
یسازد.ازطر دیيربازارهایپوولیبوینالمللوینیوزبورای
اوضاعاقتصادیهرجامعهراروشنم 
یگیرند.همانطورکهگفتهشدبراساسفرضیهppp
مقابلهبااینریسكسیاستهاییرابهکارم 
شرکتهوایپذیرفتوهشودهدربوورس

تغییراتنرخارزبرقیمتتمامشدهکاتهاوسرمایهگذاری
________________________________________________________________
1-Purchasing power parity hypothesis
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یگذارد.طبقاینتغییراتنرخارزازطریقتغییرساحعموومیقیموتهواینسوبیدوکشوور
اثرم 
یشود.حالاگربخواهیماینارتباطرامعکوسببینیم،تغییراتنرخارزبیوانيرتغییوراتدر
تعیینم 
نسبتساحعمومیقیمتهایدوکشورخواهودبوود.ازطور دیيوربراسواسمودلفاموا1چوون
تغییراتلياریتمنرخارزبرابراستباتفاوتتغییردرلياریتمشواخيقیموتخوارجیوداخلوی،
لذااگرنرخارزنوسانداشتهباشد،بایدنسبتشاخيخارجیبهشاخيداخلوینیوزدچوارتغییور
شود) .(Poitras, 2004

مطالعات انجام شده

همانگونهکهبیانگردیدراباهبیننرخارزوبازدهسهامموضوعیاسوتکوهطویسوالهوای
اخیرتوسطپژوهشيراندرداخلوخارجکشورموردبررسیقرارگرفتهاسوت.دريیولبوهچنود
یگردد:
نمونهازاینماالعاتاشارهم 

مطالعات خارجي

)Wongbangpo and Sharma (2002درماالعهایبهبررسیارتبواطبوینشواخيقیموتآنهووادرایوونماالعووهتووأثیر
سووهامومتغیرهووایکووالناقتصووادیدر5کشووورآسووهآنپرداختنوود .
متغیرهایینظیرنرخارزرابرشاخيقیمتسهاماندونزی،مالزی،فیلیپین،سنياپوروتایلنودموورد
بررسیقراردادهاند.نتایجماالعاتآنهانشاندادکهتماممتغیرهایاقتصادیموردماالعهازجملوه
نرخارز،تأثیراتکوتاهمدتوبلندمدتبراینشاخيدارند.شواخيقیموتسوهامنیوزبورایون
متغیرهاتأثیراتکوتاهمدتوبلندمدتدارد .
مقالهایبهتحلیلعواملمؤثربربازارسهامروسیهپرداختهاسوت.وی
)Goriave (2004در بدینمنظورازدادههای47سهاممختلفطییوكدوره5سوالهاسوتفادهنموودهاسوت.مهومتورین
عواملکالناقتصادیموردماالعهویشاملقیموتنفوت،نورخارز(دترویوورو)مویباشوند.در
موردنرخارزنتیجهگرفتهمیشودکهازبیندوعامولنورخارزدترویوورو،تغییوراتدترتوأثیر
میشود .
بیشتریبربازدهداشتهولذابهعنوانعاملموثرتربرشاخيقیمتیسهاممعرفی 
________________________________________________________________
1-Fama
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شاخيهایکوالناقتصوادیو

ماالعهایبهبررسیعملکرد

)Osman & Yacup (2004دربازدهیواقعیسهامپرداختهاند.دراینماالعهکاراییواقعیبورساوراقبهوادارترکیوهبوادرنظور
ل–
گرفتنشاخيهایکوال ناقتصوادیازجملوهنورخارزوتورازتجواری،بااسوتفادهازمودلانيو 
گرنجروجوهانسون -جوسیلیوسبررسیشودهاسوت.نتوایجایونبررسویحواکیازآناسوتکوه
متغیرهایفوق،نقشقابلتوجهیدرجهتدادنبهتغییراتشاخيقیمتسوهامبوورسنداشوتهو
يهایکالناقتصادیمشاهدهنشدهاست .
راباهمنظمیبینشاخيقیمتسهاموشاخ 
)Phylaktis & Ravazzolo (2005درماالعهایبهبررسیپویواییهواینورخارزوشواخيقیمتسهامکشورهایحوزهپاسیفیكبااستفادهازبهکارگیریروشآزموونعلیوتچنودمتغیوره
گرنجر1برایدورهزمانی1980تا1998پرداختند.نتایجحاصلازماالعهآنهانشاندادکهشاخي
بازارسهامدراینکشورهابهطورمثبتیباتغییراتنرخارزدرارتباطاستوازآنتأثیرمیپذیرد.
بحرانهایمالیتأثیرموقتیبور

آنهاهمچنینبااستفادهازیكرگرسیونبازگشتی2نشاندادندکه
همحرکتیبازارسهاموبازارارزدراینکشورهادارد .
) Gunsel & Çukur (2007بهبررسویتوأثیرعوامولموؤثربورشواخيقیمتویسوهامصونایعمختلففعالدربورساوراقبهادارلندنطیدوره1980-93پرداختند.آنهانرخبهره،نرخارز،
عرضهپولوتورمرابهعنوانمهمترینعواملمؤثربرشاخيدرنظرگرفتنود.نتوایجایونماالعوه
نشاندادکهدرمجموع،عواملموردماالعهتأثیرمعناداریبربازدهسوهامدربوورساوراقبهوادار
لندندارند .
دادههایماهانهبورسسهاماسوتانبولبورای
ماالعهایبااستفادهاز 

)Tursoy et al (2008درسهام11صنعتمختلفازفوریه2001تاسپتامبر،2005بوهبررسویتوأثیرمتغیرهوایینظیورقیموت
طال،نرخارز،نرخبهرهبرشاخيقیمتیسهامصنایعموردنظرپرداختهاند.نتایجنشانمیدهدکوه
راباهمعنادارقویبیناینمتغیرهاوشاخيسهامدربوورساسوتانبولوجوودنوداردوالبتوهمیوزان
تأثیراینعواملبرصنایعمختلف،نیزمتفاوتاست،بهگونوهایکوهاثوربع ویازایونعوامولبور
برخیصنایع،مثبتوبرخیصنایعمنفیاست .
________________________________________________________________
1-multivariate Granger causality tests
2-recursive estimation
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) Tunali (2010درماالعهایبهبررسیراباهبینمتغیرهایکالناقتصادیازجملهنورخارزدادههایماهانهژانویوه
وبازدهسهامدربورساوراقبهاداراستانبولپرداختهاست.ویبااستفادهاز 
2002توواآگوسووت2008وبووااسووتفادهازروشخودرگرسوویونبوورداری()VARبووهبررسوویتووأثیر
یدهدکهیوكراباوه
متغیرهایفوقبرشاخيقیمتسهامپرداختهاست.نتایجاینماالعهنشانم 
بلندمدتبینمتغیرهایکالنموردماالعهوبازدهسهاموجوددارد .
ماالعهایراباهبیننرخارزوقیموتسوهامدربوازارسوهامچوینراموورد

)Zhao (2010دربررسیقرارداد.ویبابررسیخودطیدورهژانویه1991تاژوئن،2009بهایوننتیجوهرسویدکوه
راباهبلندمدتبیننرخارزمؤثروقیمتسهاموجوددارد .
)Chinzara (2011راباهنااطمینانیمتغیرهایکالناقتصادیازجملهنرخارزوقیمتسهامرابااستفادهازمدلهایVAR-GARCHبرایآفریقایجنوبیموردبررسویقورارداد.یافتوههوای
یباشد.همچنیننااطمینوانیمتغیرهوایکوالن
وینشاندهندهوجودراباهدوطرفهبیناینمتغیرهام 
اقتصادیاثرمعنیداریبرروینوساناتبازارسهامدارد .
)Bello (2013درماالعهخودبهبررسیتأثیرنرخارزچهارشریكعمدهتجاریآمریکابوررویبازارسهامآمریکاطیدورهزمانی2000-2012پرداختهاست.ویدریافتهاسوتکوهراباوه
یباشود،درحوالیکوهیووروو
بینینژاپنوبازارسهامآمریکامنفیوازلحاظآماریمعنیدارم 
پونددارایراباهمثبتومعنیدارباسهامآمریکاهستند.ازسویدیيرسهامآمریکاراباهمثبوت
اماغیرمعنیداربایوآندارد.
) Lim & Sek (2014راباهبیننوسواناتنورخارزوبوازدهیسوهامدرکشوورهایآسویایییدهودکوهیوكراباوهعلیوت
نوظهورراموردبررسیقراردادهاند.یافتههایایونتحقیوقنشوانمو 
دوطرفهبیننوساناتنرخارزوبازدهیسهامدراندونزی،کرهوتایلندوحوددارد.همچنیننتوایح
یدهدکهنوساناتباوقفهنرخارزونیزنوساناتباوقفهبازدهسهام،برنوسانات
اینماالعهنشانم 
یدهد .
بازدهیسهاممؤثربودهوآنراتحتتأثیرقرارم 
) Lawal & Ijirshar (2015درماالعهخودراباوهبویننوسواناتنورخارزوعملکوردبوازاریدهدکوهیوكراباوهعلوی
آنهانشانم 
دادهاند.نتایجماالعه 
سهامدرنیجریهراموردبررسیقرار 
یكطرفهازنوساناتنرخارزبهبازارسهاموجوددارد،بهگونهایکهافزایشنوسواناتدربوازار
ارزیكاثرمنفیبرعملکردبازارسهامدارد.
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مقالهایبهبررسیراباهعلیبیننرخارزوشواخيبوازارسوهامدر
)Ihsan et al (2015در آنها ازآزمونهمانباشوتيییوهانسوونبورایبررسویراباوهبلنودمودتبوین
پرداختهاند .

پاکستان
گرفتهاندکهراباهبلندمودتبویننورخارزوشواخيبوورس
متغیرهایفوقاستفادهکردهونتیجه 
کراچی)(KSEوجودندارد.همچنینبهمنظوربررسیراباهعلیتموجودبینمتغیرهواازآزموون
علیتگرنجراستفادهنمودهودریافتهاندکهبیننرخارزوشاخيسهاممووردماالعوههویوگونوه
راباهعلیوجودندارد .
)Kennedy and Nourizad (2016تأثیرنوساناتنرخارز(دترآمریکادرمقابلیورو)بوردادههایهفتهاولسوال
آنهابااستفادهاز 
دادهاند .
نوساناتبازارسهامآمریکاراموردبررسیقرار 
1999تاهفتهسومسال2010وبابهکارگیرییكمدلگارچ(1و)1راباهفووقرامووردآزموون
دهاندکهافزایشنوساناتنرخارزطیدورهمووردماالعوهداراییوك
قراردادهوبهایننتیجهرسی 
یباشد.
تأثیرمثبتومعنیداربرنوساناتبازدهسهامم 
مطالعات داخلي

مقالهایبهبررسیتأثیرتغییراتقیمتیارز،مسکنوخوودروبور
 ) Taghavi et al (1999در شاخيقیمتسهامبورستهرانطیدوره1369-76پرداختهاند.آنهابدینمنظوورازمودلخوود
رسیدهاندکهراباهعلیتیازنورخارزآزادبوهسووی

رگرسیونبرداریاستفادهنمودهوبهایننتیجه
میتووانگفوت
شاخيبورسوجوددارد،اماباتوجهبهضرایببرآوردهشدهبرایمتغیرنرخارز 
کهسهماینمتغیردرتوضیحدهیتغییراتشاخيقیمتسهام،بهطورنسبیاندكاست .
)Ghalibaf Asl (2002درماالعهایبهبررسیراباهبازدهسهامبورساوراقبهادارتهرانودادههوایشوشماهوهبوازدهسوهام(ناشویازتغیور
نرخارزپرداخت.ویدراینماالعهباتوجوهبوه 
شاخيقیمتسهامشرکتها)،نرخارزوبازدهسهامشاخيبازاربورایدوره1375توا1380بوه
ایننتیجهرسیدکهدرصدتغییراتنرخارزاثرمنفیبربازدهسوهامامواتغییوراتنورخارز،بوایوك
وقفهزمانی،اثریمثبتبربازدهسهامشرکتهادارند .
)Eslamloiean & zare (2007درماالعهایبابهکارگیریاليویخودهمبستهباوقفوههوایتوزیعیومدلقیمتگذاریداراییهایسرمایهایلوکاس،تأثیربرخیازمتغیرهوایاقتصوادیبور
شاخيقیمتسهامبورستهرانرابااستفادهازدادههایفصلیاز1372تا1382بررسویکردنود.
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نتایجحاصلازاینماالعهراباهتعادلیبلندمدتبوینشواخيقیموتسوهامومتغیرهوایدیيوررا
نشانمیدهد.براساسنتایجحاصلازاینماالعه،نرخارزتأثیریمنفویبورشواخيقیموتسوهام
میگردد .
دارد.براساسبرآورداليویتصحیحخاانیمیازعدمتعادلدرهردورهتعدیل 
ماالعهایبوااسوتفادهازیوكاليوویتصوحیحخاوایبورداری

)Zare & Rezaei (2006درسعیدرشناختوتبیینتأثیرسهبازارارز،سکهومسوکنبورشواخيقیموتسوهامبوورساوراق
میدهود
بهادارتهرانطیدورهفصلاولسال1374تافصلچهارم1382دارند.برآورداليونشان 
کهمتغیرهایلياریتمشاخيقیموتمسوکنوليواریتمبهوایسوکهدارایراباوهمسوتقیمومتغیور
لياریتمنرخارزدارایراباهعکسبوامتغیورليواریتمشواخيقیموتسوهاممویباشوند.همچنوین
برآورداليویتصحیحخاادراینماالعهبیانيرایناستکهحدود43درصودازعودمتعوادلدر
میگردد .
هردورهتعدیل 
 )Karimzadeh (2006درماالعهایبهبررسیراباهبلندمدتشاخيقیموتسوهامبوورستهرانبامتغیرهایکالنپولیبااستفادهازنظریهپورتفولیووتئوریاساسیفیشربورایدورهزموانی
فروردینماه1369تااسفندماه1381پرداخت.ویدراینماالعهبهمنظووربورآوردمودلتصوریح
شدهخودازروشخودرگرسیونبرداریباوقفههایتوضیحی)ARDL)1استفادهکوردودریافوت
راباهایمنفیدارد .
کهشاخيقیمتسهامبورستهرانبانرخارزحقیقی 
ماالعهای بهتعیینراباوهبلندمودتبویننورخرشودشواخيبوازده

)Sajadi et al (2010درنقوودیسووهامومجموعووهایازمتغیرهووایکووالناقتصووادیازقبیوولتووورم،نوورخارزودرآموودنفتووی
پرداختند.دراینتحقیقدادههابهصورتفصلیوبرایدورهزمانی1377-86بوودهومودلموورد
وقفههایتوزیعیموردتجزیهوتحلیلقورارگرفتوه
نظربااستفادهازروشخودرگرسیونبرداریبا 
است.نتایجآزمونهمجمعیاینماالعهحاکیازوجودراباهبلندمدتمیوانمتغیرهوایاقتصوادی
مزبورونرخرشدشاخيبازدهنقدیاست.راباهبلندمدتبیننرخرشدشواخيبوازدهنقودیو
درآمدنفتیونرخارزمنفیوبانرختورم،مثبتاست .
ماالعهایبهبررسیتوأثیرمتغیرهوایکوالناقتصوادیازقبیولنورخ

)Sajadi et al (2011در________________________________________________________________
1-Auto Regressive Distributed Lag
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تورمونرخارزبربازدهمو ردانتظارهورسوهمدربوورساوراقبهوادارتهورانپرداختنود.ایشوانبوا
استفادهازدادههایفصلیطیدورهزمانی44(1376-1386فصل)ایونراباوهرادرقالوبسیسوتم
رگرسیونهایظاهرانامرتبغیرخایتکراریموردارزیابیقراردادهاند.نتایجماالعوهآنهوانشوان
میباشد .
میدهدنرخارزازجملهعواملیاستکهبربازدهموردانتظارکلسهامبورسمؤثر 

ماالعهایراباوهبویننوسواناتنورخواقعویارزوشواخي

)Heidari & Bashiri (2012درقیمتسهامدربورساوراقبهادارتهرانراطیسالهای1378-90بااستفادهازدادههایماهیانهو
بهکارگیریمدلخودرگرسیونیتعمیمیافتهدومتغیرهمبتنیبرواریانسناهمسوانیشورطیموورد
آنهوانشوانمویدهودکوهبوینمتغیورنااطمینوانینورخارزواقعویو
بررسیقراردادند.نتایجماالعه 
شاخيقیمتسهام،راباهمنفیومعنیداروجودداشتهوبیننااطمینانیقیموتسوهامونورخارز،
راباهمعنیداریوجودندارد .
ماالعهایبهبررسی راباه بوین نوسوانات نورخ ارز و بوازده سوهام

)Tehrani et al (2013درپرداختهاند.ایشانبوااسوتفادهاز

شرکتهایصادرکننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سالهای1386تا1388وبوابوهکوارگیریروشپانول
اطالعاتماهانه75شرکتصادرکنندهطی 
دیتاراباهفوقراموردبررسیقراردادهاند.نتایجحاکیازاثرمثبتنوساناتنورخارزهمزموانبور
بازدهسهاماینشرکتهابودهوراباهای بیننوسواناتنورخارزبوابوازدهسوهامیوكوقفوهزموانی
مشاهدهنشدهاست .
)Taghinejad Omran & Haji Babaei (2014درماالعهخوداثرتغییرنرخارزواقعویبوربیثباتیمالیدر25کشوردرحالتوسعهمنتخبراطویدورهزموانی1995-2010بوااسوتفادهاز
دادهاند.نتیجهبرآوردهابیانيروجوودراباوه
روشاقتصادسنجیدادههایتابلوییموردبررسیقرار 
مثبتومعنیداربینتغییرنرخارزواقعیوبویثبواتیموالیبوودهواسوتفادهازمتغیرهوایمجوازی
نشانمیدهدکهشدتاثرتغییرنرخارزواقعیبربیثبواتیموالیدرکشوورهایحووزهجغرافیوایی
مختلفمتفاوتاست .
)Bakhshani (2016درمقالهخودارتباط بین تغییرات نرخ ارز(دترویورو) با قیمت سهامو نسبتقیمتبهدرآمد)(P/Eرابوا اسوتفاده از روش مدلسوازی معوادتت سواختاری بوا رویکورد
حداقل مربعات جزئی)(PLS-SEMمورد بررسی قرار دادهاست.مقاطع زمانی موردبررسی 132
میدهددربازارمالی ایران ،بین
یافتهها نشان 
میباشد .
روز از ابتدای سال  1391تا پایان سال  1392
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تغییرات نرخ ارز و قیمت سهام و نسبتP/Eارتباطمثبتومعنیداریوجود دارد .
همانگونهکهنتایجتحقیقاتانجامشدهنشانمیدهدهنووزاجمواعنظوریکلویدرخصووص
چيونيیراباهبیننرخارزوبازدهسهامدرمیانپژوهشيرانوجودنداشتهودرهورمناقوهونیوز
میباشد.ازسویدیيرعلیرغمتوأثیربسویارمتفواوتی
هردورهزمانینیازبهبررسیوبرآوردروابط 
کهنوساناتنرخارزمیتواندبهطورجداگانهبرصونایعصوادراتیووارداتویکشوورداشوتهولوذا
بازدهیسهامآنهارابهطورمتفاوتتحتتأثیرقراردهد،تاکنونبهایونموضووعتوجوهچنودانی
نشدهوماالعهجدیومقایسهایبینمیزانتأثیرپوذیریایونصونایعازنوسواناتنورخارزصوورت
نيرفتهاست.تحقیقحاضربااستفادهازدادههایماهانهطیدورهزمانی1384-94بهبررسیراباوه
مذکورومقایسهنتایجدردوگروهصنایعمذکورخواهدپرداخت .

تخمین مدل و تجزيه و تحلیل نتايج
معرفي صنايع مورد مطالعه

کشورایرانطیسالهایاخیربانوساناتعمدهایدرنرخارزمواجهبودهوایوننوسواناتنیوز
یباشند.ازآنجوایی
داراینقشاساسیدرتعیینمیزانبازدهیصنایعصادراتیووارداتیکشورم 
کهانتظارمیرودمیزانتأثیرپذیریبازدهیسهامصنایععمدتاصادرکنندهوعمودتاواردکننودهاز
یباشد،دراینتحقیوقراباوه
نوساناتنرخارزمتفاوتبودهوتاحدودیتحتتأثیرگروهصنایعم 
بیننرخارزوبازدهسهامدرگروهصنایععمدتاصوادرکننودهوگوروهصونایععمودتاواردکننوده
آنهوا
فعالدربورساوراقبهادارتهران،بهتفکیكموردبررسیقرارگرفتهتامیوزانتأثیرپوذیری 
یباشند :
ازنوساناتنرخارزباهممقایسهشود.صنایعمنتخببهشرحيیلم 

گروه صنايع عمده صادراتي فعال در بورس اوراق بهادار تهران

صنایعموردماالعهدراینگروهصنایعیهستندکهبراساسآمارموجود،ارزشصادراتآنها
کانههایفلزی،سویمان،آهوكو
بیشترازارزشوارداتآنهابودهوشاملچهارصنعتاستخراج 
گو،فلزاتاساسیومحصوتتشیمیاییمیباشندکهدربورساوراقبهادارتهورانفعوالبوودهو
دارایجایياهقابلتوجهینیزدرمیانصنایعکشورمیباشوند.ازآنجواییکوهایونصونایعدارای
ارتباطنزدیکیبابازارهوایجهوانیبوودهومعوامالتآنهوابوهوسویلهارزهوایبوینالمللویانجوام
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میگیرد،انتظارمیرودکهازمیانعواملاثرگذاربربازدهسهام،نوساناتنرخارزتأثیرفراوانویرا
بربازدهسهامآنهاداشتهباشدوهرگونهنوساننرخارز،بازدهسهامآنهاراتحتتوأثیرقوراردهود.
ینههاینسبتاثابتمصر انرژیتوسطصنایعداخلویایوران،نوسوانات
ازسویدیيرباتوجهبههز 
قیمتجهانینفت،منجربهتغییرقدرترقابوتپوذیریمحصووتتتولیودیصونایعمویشوود،بوه
گونهایکهدروضعیتافزایشقیمتجهانینفت،رقابتپذیریمحصوتتآنهاافوزایشیافتوهو
لذابهعنوانمزیتیبرایآنانمحسوبمیشود.عالوهبراین،یکیدیيرازمعیارهایبسیارمهمدر
انتخابصنایعفوق،ح ورآنهادربورساوراقبهادارتهرانطیدورهموردماالعوه()1384-94
یباشد.
م 

گروه صنايع عمده وارداتي فعال در بورس اوراق بهادار تهران

صوونایعموووردماالعووهدرایوونگووروهشوواملچهووارصوونعتخووودرووسوواختقاعووات،موووادو
محصوووتتدارویووی)،(Phaماشووینآتتوتجهیووزات)(Macومحصوووتتکووانیغیوورفلووزی
)(Nmmمیباشندکهدربورساوراقبهادارتهرانفعالبودهودارایجایياهقابلتووجهینیوزدر
آنهوابوا
یباشند.باتوجهبهاهمیتاینصنایعدراقتصادایرانوارتباطنزدیك 
میانصنایعکشورم 
یرسود.
نرخارز،بررسیراباهبیننوساناتارزیوسهاماینگروهازصنایعنیزضروریبهنظورمو 
آنهوادربوورس
عالوهبراین،یکیدیيرازمعیارهایبسیارمهمدرانتخابصونایعفووق،ح وور 
یباشد.
اوراقبهادارتهرانطیدورهموردماالعه()1384-94م 
معرفي مدل تحقیق

درجهتتحققاهدا پژوهش،نرخارز،قیمتجهانینفت،بوازدهموازادبوازار،نورختوورمو
نرخبهرهکهازمهمترینمتغیرهایمؤثربربازدهیسهامصنایعمویباشوندتحوتعنووانمتغیرهوای
توضیحیواردمدلخواهندشد.باتوجهبهمبانینظریموجودوماالعاتانجامشودهقبلوی،مودل
یشود :
تجربیدراینماالعهبراساسمدل()3محاسبهم 
()2

()3

) Rit  f ( Exmr, EXR, Oilrr, Inf , Int

Rit  i  i t  1Exmrit   2 EXRit  3Oilrrit   4 Infit  5 Intit   it
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دراینمعادله :
:i=1,…Nبرایهرمقاعدرپانلاستکهدراینماالعهشاملصنایعمختلفمووردماالعوه
میباشد 

:t=1,….Tبرابربادورهزمانیموردنظردرتحقیق(1384الی)1394است .

R it

:بازدهیماهیانهسهامصنعتiامدرزمان t

میشود):)Theriou et al, 2010
اینمتغیربااستفادهازراباهزیرمحاسبه 

( )4

Tit



) )Rit  log(Tit / Ti ( t 1



میباشدکهآموارمربووطبوهآنازسوازمانبوورس
:شاخيقیمتسهامصنعتiدرماه t

اوراقبهادارتهرانگردآوریشدهاست .
: Exmrtبازدهمازادبازار1درزمانt

میشود :
راباهیزیرمحاسبه 
اینمتغیربااستفادهاز 
()5نرخبازدهبدونریسك-بازدهبوازار(تغییورشواخيقیموتوبوازدهنقودی)=بوازده
مازادبازار(صر ریسك) 
بازدهبازار:تغییراتشاخيقیمتوبازدهنقدی(شاخيدرآمدکلبانماد  (TEDPIXکهازفروردین1377دربورستهرانمحاسبهومنتشرشدهاست،نشانيربازدهکلبوورسبوودهوبوا
میشود.
نامشاخيبازدهبازارسهاممعرفی 
-نرخبازدهبدونریسك:ازنرخسودعلیالحساباوراقمشارکتبانكمرکزیبوهعنووان
نرخبازدهبدونریسكاستفادهشدهاست .
: EXRtنرخارزحقیقی 
میشود:
دراینتحقیقبرایمحاسبهنرخحقیقیارزازراباهزیراستفاده 

________________________________________________________________
1-Excess Market Return
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* CPI
(CPI )6

XER  ER.


کهدراینراباه *CPIشاخيقیمتمصر کنندگانخارجازکشوروCPIشاخيقیمت
میباشد .
مصر کنندگانداخلکشور 
: Oilrtقیمتواقعینفتخام 
برایدادههای مربوطبهاینمتغیرازآمارقیمتواقعینفتخامبرنت(برحسوبدترآمریکوا
برایهربشکهنفت)1استفادهشدهکوهدادههوای مربووطبوهقیموتنفوتخوامازسوایتاطالعوات
دادههایانرژی2استخراجشدهاست .براثرتغییرقیموتنفوت،سوهاماکثورصونایعفعوالدربوورس

اوراقبهاداردستخوشتغییرشدهوبازدهسهامآنهابستهبهمیزانوابستيیصونعتبوهنفوتتحوت
تأثیرقرارخواهدگرفت .
میباشدکهدرواقوعهمواندرصودتغییوردر
قیمتها) 
: Inf tنرختورم(تغییراتساحعمومی 
شاخيقیمتمصر کنندهاست .
بهطورکلیمیتوانگفتافزایشنرختورم،منجربهکاهشپسانودازهاشودهولوذاسورمایه
گذاریهایخرد-دربورساورقبهادارراباکاهشمواجهمینمایدکوه

گذاری–بهویژهسرمایه
درنتیجهتأثیرمنفیبربازدهسهامخواهدگذاشت.ازسویدیيردرکوتاهمدت،افزایشنرختورم
ارزشاسمیسهامراافزایشدادهوبرخیسرمایهگذارانراتشویقبهسورمایهگوذاریدربوورس
مینمایدکهاینافزایشتقاضابرایسهاممنجربهباترفتنبازدهسهاممیشودکهالبتهازآنجایی
کهدربلندمدت،سرمایهگذاراندرمییابندکهدرواقعتورممنجربوهکواهشارزشياتویسوهام
شدهاست،ازتقاضایخودبرایسهاممیکاهندکهاینامردرنهایتمنجربهکواهشبوازدهسوهام
دربلندمدتخواهدشد .

Intt

:نرخبهره.برایدادههایاینمتغیرازنرخسودعلیالحسابسپردههایسرمایهگوذاری

بانكهایدولتی(درصد)استفادهشدهاست.باتوجهبهتجربیاتبدستآمدهازنتوایج
کوتاهمدت 
________________________________________________________________
)1-Real- Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel
2-http://www.eia.gov
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بازدهیسرمایهگذاریدربازارسهامایورانوریسوکیبوودنآن،سورمایهگوذارانبوازدهدریوافتی
نمیدانند.از سویدیير،وجوود
ناشیازسرمایهگذاریدربازارسهامرادرقبالمخاطرهآنکافی 
نرخهایسودسپردهبلندمدتبانکیبدونریسكدرایران،باعثشودهاسوتکوهایونمتغیورکالن
اقتصادیبهعنوانیكرقیببرایسرمایهگذاریدربازارسهامدرآید.ازطر دیيراقتصاددانان
معتقدندکهباافزایشنرخبهره،حجمسورمایهگوذاریدرجامعوهکواهشخواهودیافوت،زیورابوا
افزایشنرخهزینهسرمایه،بسیاریازطرحهایصنعتیتوجیهپذیریخودراازدسوتخواهنودداد
واجرانخواهندشد.لذاباتوجهبهروابطفوقانتظوارمیرودکوهافوزایشدرنورخبهورهبوابوازدهی
سهامراباهمنفیداشتهباشد.

روش شناسي تحقیق

تخمینوبرآوردتأثیرنوساناتنرخارزوسایرعواملمؤثرموردماالعهبربوازدهسوهام صونایع
صادراتیووارداتیفعالدربورساوراقبهادارتهوران،طویسوهمرحلوهانجواممویشوود.ابتودابوه
بررسیآزمونریشهواحدمتغیرهایتحقیقوتعیینمرتبههمانباشوتيیآنهواپرداختوهودرمرحلوه
بعدبااستفادهازآزمونهایهمانباشتيیپانلبهبررسیوجودویاعدموجودراباهبلندمدتبوین
متغیرهایمدلمیپردازیم.سپسدرصورتوجودراباهبلندمدتبینمتغیرهوا،تخموینوبورآورد
آنبااستفادهازروشحداقلمربعاتمعمولیپویوا()DOLSصوورتمویگیورد.سورانجامنیوزبوا
استفادهازروشگروهمیانيینادغامشده Pesaran et al, 19991بوهبررسویتواثیراتنورخارزبور
گروههایصنایععمدتاصادراتیوعمودتا
بازدهسهامدرصنایعمختلفموردماالعهدرهریكاز 
میپردازیم.
وارداتیدرکوتاهمدتوبلندمدتوبررسیروابطعلیتبینمتغیرهایمدل 

بررسي ايستايي 2بین متغیرها

شروعتجزیهوتحلیلتأثیرنوساناتنرخارزبربازدهسهامدراینتحقیقباتشخیيمرتبوههوم
________________________________________________________________
1-PMG
2-Stationary
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1

یباشودLevin et al, 2002.
انباشتيیمتغیرهایتحقیقبااسوتفادهازآزموونهوایریشوهواحود مو 

آزمونریشهواحدپانلرابراساسآزموندیکیفولرتعمیمیافته)ADF(2پیشنهاددادهانودکوهبوا
فرضهمينی3درپویاییضرایبخودرگرسیونبرایتمامیریشههوایپانولبوااسوتقاللمقاعوی4
یباشد.ازطر دیيردرآزمونریشهواحدپانل(،Im et al, 2003)IPSفرضبورنواهمينیدر
م 
یباشود).(Ozturk, 2010آزموون،IPSاولوین
پویاییضرایبخودرگرسیونتمامریشههایپانلم 
یباشود.آزموونریشوهواحودIPSدرمقایسوهبوا
آزمونبررسویهومانباشوتيیمتغیرهوادرپانولمو 
آزموونهوایدیيورماننودآزموونریشوهواحود) Levin et al (2002) ،Levin and Lin (1993و
)Breitung (2000کهنواهمينی5ضورایبخودرگرسویوندرآنهواوجوودنودارد،قوویتوربوودهو
محدودیتکمتریدارد.آزمونریشهواحودIPSمشوکلخودهمبسوتيیسوریالیآزموون Levin

and Linرابافرضناهمينیبینواحدهایمختلفدریكچارچوبپانلپویابرطر کرد.6



آزمونریشهواحد،IPSمانندسایرآزمونهاینسلاولریشهواحدپانل7برفرضاستقاللبین
مقاطع8مختلفاستوارهستند،درحالیکهوابستيیبینمقاطعمویتوانوددراثورعوواملیهمچوون
پیامدهایخارجی،9ارتباطهایمناقهایواقتصادی،وابستيیمتقابلاجزاباقیماندهمحاسبهنشده10
وعواملمعمولغیرقابلمشاهدهدربینمقواطعمختلوفوجوودداشوتهباشود.اموروزهآزموونهوای
جدیدریشهواحودپانولوابسوتيیوهمبسوتيیپویوایرایوجاقتصوادیومناقو هایرانیوزدرنظور
آزمونهاینسلدومریشهواحد11پانلمیگویند.یکیازمشوهورترین

آزمونها،

میگیرند،بهاین
12

یباشودکوهتوسوط Pesaran
یایموهمکواران ()CIPSمو 
آزمونها،آزمونتعمیمیافتهمقاع 

این

)(2007ارائهگردیدهاست.پسرانجهتفرمولهکردناینآزمونبادرنظرگورفتنوابسوتيیبوین
________________________________________________________________
1-Unit root tests
2-Augmented Dickey–Fuller
3-Homogeneity
4-Cross-section dependence
5-Heterogeneity
 -6برایماالعهبیشتردرموردآزمونهایریشهواحدپانلبهماالعهبنرجی(1999،)Banerjeeرجوعکنید .
7-First-generation panel unit root tests
8-Independent cross sections
9-Externalities
10-Uunaccounted residual interdependence
11-Second-generation panel unit root tests
12-Cross-SectionallyAugmented IPS
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مقاطع،ازرگرسیوندیکی-فولرتعمیمیافتهمقاعیکهبااستفادهازروشحداقلمربعاتمعموولی
یشود،استفادهکرد :
برایiامینمقاعبرآوردم 

Yit  i  iYi ,t 1  ciYt 1   j 0 dij Yt  j   j 1ij Yi ,t  j   it
k

()6
کهدراینمعادله

k

N

  Yt 1  (1/ N ) Yi ,t 1و )  ti ( N , Tبرابووراسووتبوواآزمووونtبوورآورد
i 1

شدهازضریب  کهدرآزموندیکویفوولرتعمویمیافتوهوجووددارد.آزموون CIPSبوراسواس
یشود :
آمارههایدیکی-فولرتعمیمیافتهمقاعیفردیبهصورتراباه()7محاسبهم 
میانيین 
()7

1 N
) ) ti ( N , T
N i 1

( CIPS 

آمارههایبحرانیآزمون CIPSنیزبرایتمامساوحخاایمشخيتوسطپسورانمحاسوبهو

بصورتجدولارائهشدهاست.

آزمون هم انباشتگي پانل

بهمنظورانجامآزمونهمانباشتيیپانل،ابتدابایدمرتبههمانباشوتيیمتغیرهواتعیوینشوود.در
اینتحقیقازروشآزمونهمانباشتيیپدرونی1استفادهشودهاسوت.ایونآزموونتقریبواشوبیهبوه
آزمونایموهمکارانمیباشدبااینتفاوتکهآزمونهمانباشوتيیپانولپودرونیاثوراتفوردی
مختلفدروابستيیمتقابلمقواطعرادرنظورمویگیورد(Yang Shuyuna and Yu Donghua, .

) .2011مدلتجربیهمانباشوتيیپانولپودرونیدرایونماالعوهبوراسواسمودل ()3گفتوهشوده،
میگردد :
محاسبه 

Rit  i  it  1Exmrit  2 Exrit  3Oilrit   4 Infit  5 Intit  it

باقیماندههای

میباشند  it .
  iو   iبهترتیبنشاندهندهاثراتثابتمقاع(صنعت)وزمان 

میباشند .
برآوردشدهوبیانيرانحرا ازراباهبلندمدت 
میباشد :
باقیماندههایبرآوردشدهبهصورتمدلخودرگرسیونی( )8

ساختارمعادله
________________________________________________________________
1Pedroni’s co integration test
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( )8



ˆit  ˆiˆit 1  uˆit

پدرونیهفتآمارهمختلفرابهمنظوربررسیهمانباشتيیپانلارائهکردهاست.ازبوینایون
هفتآماره،چهارموردآنبراساسدادههایادغامشده1استکهبهصورتمیانگروهی2اسوت
آزمونهوافرضویهصوفرنشواندهنوده

وسهمورددیيرآنبینگروهی3است.درهردونوعازاین
عدموجودهمانباشتيیاست.اختال ایندونوعآزموندرطرحفرضویهمقابولمویباشود.بورای

آزمونبینگروهیفرضیهمقابلعبارتستاز  i   1برایتمامiها،درحالیکوهبوراسواس

آزمونهایمیانگروهیفرضیهمقابلعبارتستاز  i 1برایتموامiهوا.توزیوعنمونوهمحودود
برایاینهفتآمارهتوسطپدرونیبااستفادهازشبیهسازیپدرونیمحاسبهشدهاست.بوهمنظوور
ردفرضیه  H 0مبنیبرعدموجودهمانباشتيی،میزانآمارههایبورآوردیبایودازآموارهبحرانوی
محاسبهشدهتوسطپدرونیبزر ترباشد.تنهامحدودیتآزمونهمانباشتيیپانولپودرونیایون
میباشدووابستيیمقاعویاحتموالیراموورد
استکهبراساسفرضیهمحدودیتعاملمشترك 4
محاسبهقرارنمیدهد).(Ozturk, 2010باتوجهبوهایونفرضویهپارامترهوایبلندمودتمتغیرهوادر
ساحبرابرباپارامترهایکوتاهمدتمتغیرهابوایوكاخوتال مویباشوند.وجوودایونمحودودیت
میتواندموجبکاهشقابل توجه قدرت و پايداري آزمونهاايها انباشاگي مبگنا را رااق
مانده5شود .ره همين منظور در اين تحقيق عالوه ر آزمون ه انباشگي پادرون

آزماون ها

انباشگي ) Westerlund (2007ره منظور ر آورد رارطه رلندمدت رين نوسانات ن خ ارز و سااي
مگغي هاي توضيح مدل را رازده سهام صنايع مخگلف انجام شده است .آزماونهااي وساگ نند
مشکل محدوديت عامل مشگ ک را ر ط ف م کنند .اين آزمونها ر اين اساس ط اح شدهاناد
که ف ضيه صف مبن ر عدم وجود ه انباشگي را را توجه ره اين که آيا جاء تحاحيخ اطاا

6

________________________________________________________________
1-Pooling
2-Within dimension
3-Between dimension
4-Common factor restriction
5-Residual-based co integration tests
6-Error-correction term
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در مدل تححيخ اطاي ش ط  1ر ار را صف است يا نه مورد ر رس و آزمون ق ار ما دهناد.
رنار اين رد ف ضيه صف مبن ر عدم تححيخ اطا م تواند رياني رد ف ضيه صف مبن ر عادم
وجود ه انباشگي راشد .اين آزمونهاي تححيخ اطاا ف اينادي راه صاورت مادل  )9دارد.
)(Jude et al, 2011

()9

Pi

Pi

j 0

j 1

Rit   id t  i ( Rit 1  iX it 1 )  ij Rit  j   ij X it  j   it

درمعادلهبات  d tدربردارندهاجزایقاعی Rit ،2نشاندهندهبازدهماهیانهسهامو  X itنشان
دهندهمتغیرهایتوضیحیمدلماننودنورخارزمویباشود.معادلوهبواترامویتووانبوهصوورتزیور
بازنویسیکرد :
()10
دراینمعادله

Pi

Pi

j 0

j 1

Rit   id t  i Rit 1  ii X it 1  ij Rit  j   ij X it  j   it

 iوپارامتر   iنشاندهندهسرعتتعودیلسیسوتم  Rit 1  iX it 1

  i i

بهسمتتعادلبلندمدتبعدازوقوعیكشوكناگهانیمیباشد.اگور 0

،  iمودلتصوحیح

خاامیباشدونشاندهندهایناستکه  Ritو  X itهمانباشته3مویباشوند.اگور   i  0باشود،
تصحیحخااوجودنداردوبنابراینراباهبلندمدتنیزوجودندارد.فرضیهصفربرایتمواممقواطع
(صنایع)موجوددرپانلعبارتسوتاز  H 0 : i  0بورایتموام،i=1,…,Nدرحوالیکوهفرضویه
مقابلبرابراستبا : i  0

 Hبرایi=1,…,N1و  0

1

  iبرای i  N1  1,...., N

.بوراسواس

فرضیهمقابل  i ،دربینمقاطعمختلفمتفاوتمیباشد.وسترتند(،)2007چهارآموارهمختلوف

آنهوا
آمارههای t
رابهمنظوربررسیهمانباشتيیپانلبراساستخمینهایحداقلمربعات   iو 
آزمونهایپانل4بافرضیهمقابولوجوودهومانباشوتيی

پیشنهادداد.دوآزمونازاینچهارآزمون،
کلپانلهستند( 0

 H1 : i  برایتمامiها).دوآزمووندیيورآزموونهوایمیوانيینگوروه5

________________________________________________________________
1-Conditional error-correction
2-Deterministic components
3-Co integrated
4-Panel test
5-Group-mean test
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هستندکهبهآزمونف ضيهمقابلمبن ر اين که کهرا ايحاداقل يا مقطاع،شاواهديازهوم
انباشگي وجوددارد م پ دازند

0

 H1 : iبرایحداقلیك .)iآمارههااي پانال  Pو  P

بهآزمونفرضیهعدموجودهمانباشتيیدرمقابلفرضیهوجودهمانباشتيیمیپردازند،درحالی
کهآمارههایپانل  Gو  Gبهآزمونفرضیهصفرمبنیبورعودموجوودهومانباشوتيیدرمقابول
میپردازند.1
فرضیهمقابلمبنیبروجودحداقلیكبردارهمانباشتيی 

تخمین مدل تصحیح خطاي پانل ()PECM

همووانطووورکووهدرقسوومتقبوولبیووانشوودبووااسووتفادهازآزمووونهووای) Pedroni (1999و
)،Westerlund (2007فقطمیتوانبهبررسیوجودیاعدموجودراباهبلندمودتبوینمتغیرهوای
مدلپیبرد.اینروشهاقادربهبرآوردضرایببلندمدتوکوتواهمودتدریوكمودلتصوحیح
خاایپانل)PECM(2نیستند.درمدلهایپانولودرصوورتوجوودهومانباشوتيی،مویتوواناز
تخمینزنهایمختلفینظیرحداقلمربعاتمعمولی(،)OLSحداقلمربعاتمعمولیکامالتعدیل
شده،)FMOLS(3حداقلمربعاتمعمولیپویا)DOLS(4وگوروهمیوانيینادغوامشوده)PMG(5
جهتتخمینضرایببلندمدتوکوتاهمدتاستفادهکردChen et al. (1999).درماالعوهایبوه
مدلهوایتصوحیحخاوایپانول
بررسیویژگیهاوخصوصیاتتخمینزنOLSبهمنظورتخمین 
زنهوای FMOLSو DOLSنتوایجبهتورینسوبتبوه
پرداختندوبهایننتیجهرسیدندکهتخموین 
مدلهای همانباشتهپانولدارنود.ازطور دیيورماوابقبوانتوایج Kao and
تخمینزنOLSدر 

ونهایکوچکیهسوتند
زنهایOLSوFMOLSهردودارایتورشنم 
)،Chiang (2000تخمین 
وتخمینزنDOLSنتایجبهترینسبتبوهایوندوتخموینزنخواهودداشوت).(Ozturk, 2010
بنابرایندراینتحقیقازدوتخمینزنDOLSوPMGبهمنظوربرآوردراباهبلندمودتوکوتواه
مدتبیننوساناتنرخارزوبازدهسهامدرصنایعمختلفاستفادهخواهدشد.
________________________________________________________________
-1همان
2-Panel error correction model
3-Fully Modified OLS
4-Dynamic OLS
5-Pooled Mean Group
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تخمین زن پوياي حداقل مربعات معمولي()DOLS

بهمنظوردستیابیبهیكتخمینزننااریبازپارامترهوایبلندمودتمودلوبوهدسوتآوردن
تصووحیحدرونزایووی1متغیرهووایمووورداسووتفادهدرموودل،تخمووینزنDOLSازتعوودیلپووارامتری
خااهایمدلبهوسیلهواردکردنمقادیرگذشتهوآینودهتفاضولمرتبوهاولمتغیرهوایتوضویحی
یتواننشانداد :
یکند.تخمینزن DOLSرابهصورتزیرم 
استفادهم 
  it

j  q2

i ,t  j

 c X
ij

()11

j  q1

Rit  i  X it  

درایوووونموووودلمتغیوووورXنشوووواندهنوووودهبوووورداریازمتغیرهووووایتوضوووویحیموووودل
)  X  ( Exmr, Exr, Oilr, Inf , Intو  cijضریبباوقفهتفاضول مرتبوهاولمتغیرهوایتوضویحی
یباشد.ضریببرآوردیتخمینزن DOLSدراینمدلبرابراستبا :
مدلم 


T

1

T

N

t 1

i 1

) ˆDOLS   ( zit zit ) (  zit R it
t 1

()12

کوهدرمعادلوهبوات ، zit   X it  X i , X i ,t q ,..., X i ,t q بورداریازمتغیرهوایتوضویحی
استو )  Rit  Ri





it



یباشد(جادوهمکاران .)2011،
 r it ( rمتغیرمبدل2بازدهسهامم 

تخمین زن گروه میانگین ادغام شده( )PMGو آزمون علیت

3

همانطورکهبیانشدآخرینمرحلهازبررسیتأثیرنوساناتنورخارزبوربوازدهسوهامدرایون
تحقیق،تخمینضرایبکوتاهمدتوبلندمدتمدلتصحیحخاایپانلبااستفادهازروشPMG
ارائهشدهتوسط) Pesaran et al, (1999وسپسبررسیراباهعلیتبینبازدهسهام،بوازدهبوازار،
یباشد .
نرخارزوقیمتنفتم 
،PMGتخمووینزنوویمیانووه4اسووت،زیووراهوومشوواملادغووام()Poolingوهووممیووانيینگیووری
________________________________________________________________
1-Endogeneity correction
2-Transformed variable
3-Causality test
4-intermediate estimator
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اینسوتکوهدرایونDOLSنسوبتبوهروشPMGیکیازمزیتهایروش.)استAveraging(
روشویژگیهایپویایکوتاهمدتمیتواند ازیوكمقاوعبوهمقاوعدیيور(ازیوكصونعتبوه
بوافورضDOLSصنعتدیير)متفاوتباشددرحالیکهضرایببلندمدتبرآوردشدهدرمودل
یژگیهایمختلوف

وPMGبهعبارتدیيردرروش.یشوند
 یکسانبودندرتماممقاطعبرآوردم
درتخموین،صنایعازقبیلمیزانتأثیرپذیریازنوساناتنرخارزومیوزانمصور انورژیمتفواوت
یتواناز
 م،اگرمتغیرهایمدلهمانباشتهباشند.(Lee et al, 2008)یشود
 ضرایبدرنظرگرفتهم
مدلتصحیحخاوایپانول.بهمنظوربررسیراباهعلیتبینمتغیرهااستفادهکردPMGتخمینزن
 :موردنظردراینتحقیقبهصورتزیراست
p

p

p

Rit  1 j   11ik Rit k   12ik Exrit k   13ik Exmrit k
k 1

k 1

k 1

p

p

p

k 1

k 1

k 1

  14ik Oilrit k   15ik Inf it k   16ik Intit k  1i it 1   1it
p

p

)الف13(

p

Exrit   2 j    21ik Rit k    22ik Exrit k    23ik Exmrit k
k 1

k 1

k 1

p

p

p

k 1

k 1

k 1

   24ik Oilrit k    25ik Inf it k    26ik Intit k  2i it 1   2it
p

p

)ب13(

p

Exmrit   3 j    31ik Rit k    32ik Exrit k    33ik Exmrit k
k 1

k 1

k 1

p

p

p

k 1

k 1

k 1

   34ik Oilrit k    35ik Inf it k    36ik Intit k  3i it 1   3it
p

p

)ج13(

p

Oilrrit   4 j    41ik Rit k    42ik Exrit k    43ik Exmrit k
k 1

k 1

k 1

p

p

p

k 1

k 1

k 1

   44ik Oilrit k    45ik Inf it k    46ik Intit k  4i it 1   4it
p

p

)د13(

p

Inf it   5 j    51ik Rit k    52ik Exrit k    53ik Exmrit k
k 1

k 1

k 1

p

p

p

k 1

k 1

k 1

   54ik Oilrit k    55ik Inf it k    56ik Intit k  5i it 1   5it

)و13(
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p

p

p

Intit   6 j    61ik Rit k    62ik Exrit k    63ik Exmrit k
k 1

(13ه)

k 1

k 1

p

p

p

k 1

k 1

k 1

   64ik Oilrit k    65ik Inf it k    66ik Intit k  6i it 1   6it



یباشد،p.نشاندهنودهمیوزانوقفوه
درمعادتتبات  نشاندهندهعمليرتفاضلمرتبهاولم 
بهینهسیستممیباشدکهباتوجهبهمعیارشوارتزبیزین1انتخابشدهاسوت.بوااسوتفادهازمجموعوه
معادتتباتمیتوانهمراباهبلندمدتوهمراباهکوتاهمدتبینمتغیرهارامووردبررسویقورار
داد.درمعادلهبازدهسهام(13الف)،بهمنظوربررسیراباهعلیتکوتاهمدتبیننورخارز،بوازده
یتواناز
مازادبازار،قیمتنفتخام،تورمونرخبهرهبابازدهیسهامهریكازصنایعبهترتیبم 
آزموووووووووووونهوووووووووووای ، H 0 : 14ik  0 ik ، H 0 : 13ik  0 ik ، H 0 : 12ik  0 ik

 H 0 : 15ik  0 ikو ik

 H0 : 16ik  0اسووتفادهکوورد.ضووریب  12ikنشوواندهنوودهراباووه

یباشود،
وقفههوایمختلوفمو 
علیتکوتاهمدتازنرخارزبهبازدهسهامبهازایصنایعمختلفو 
اگراینضریببرابرباصفرباشدنشاندهندهایناستکهنرخارزوبازدهسهامهویوراباوهایبوا

همندارند.ضرایب  15ik ، 14ik ، 13ikو   16ikنیزبوهترتیوبنشواندهنودهراباوهعلیوتکوتواه
مدتازبازدهیبازار،قیمتنفتخام،نورختوورمونورخبهورهبوهبوازدهیسوهامبوهازایصونایع
یباشند .
وقفههایمختلفم 
مختلفو 
یتوانراباهعلیتکوتاهمدتازبوازدهیسوهام،
درمعادلهنرخارز(13ب)،نیزبدینترتیبم 
بازدهیبازار،قیمتنفتخام،نرختورمونرخبهرهبهنرخارزراموردآزمونقرارداد.برایمثوال

ضریب   21ikراباهعلیتکوتاهمدتازبازدهسوهامبوهنورخارزرابوهازایصونایعووقفوههوای
مختلفنشانمیدهد.بااستفادهازمعادلهبازدهمازادبازار(13ج)راباهعلیتکوتاهمدتازبازده
یگیورد.
سهام،نرخارز،قیمتنفتخام،نرختورمونرخبهرهبهبازدهبازارمووردآزموونقورارمو 
معادلهقیمتنفتخام(13د)،راباهعلیتکوتاهمدتازبازدهسهام،نورخارز،بوازدهبوازار،نورخ
یدهدومعادتت(13و)و(13
تورمونرخبهرهبهقیمتنفتخامراموردآزمونوبررسیقرارم 
ه)نیزبههمینترتیبخواهندبود .
________________________________________________________________
1-Schwarz Bayesian Criterion
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درسیستممعادتتباتمعنیداربودنضرایب  ووجودعلیتکوتاهمدتبینمتغیرهوا،بوا
استفادهازمیزانمعنیداریآماریآمارهFجزیی1کهمرتبطبامتغیرهایسومتراسوتمعوادتت
است،معینمیشود.وجودیاعدموجودراباهبلندمدتبینمتغیرهادرمعادتتباتنیزبااسوتفاده
ازساحمعنیداریآمارهtضریب  کوهمربووطبوهضوریبجوزخاوایمودل( )  it 1اسوت،
یشود .
مشخيم 

برآورد مدل

بهمنظورتخمینمدلبرایهرگروهازصنایعصادراتیووارداتیابتداتزماستتانووعروش
تخمینجهتنوعخاصدادههایترکیبی -مقاعیتعیینشود.بنابراین،ابتدابرایتعیینوجوود(یوا
عدموجود)عرضازمبدأجداگانوهبورایهوریوكازگوروههواازآزمووناسوتانداردفیشور( ) F
استفادهشد.باتوجهبهاینکهمیزانآماره Fمحاسبهشدهبرایهردوگروهموردماالعه،ازآماره
Fجدولبزرگتربود،لذاباساحاطمینانباتی99درصدفرضیهصفرآزمونمبنویبوراسوتفادهاز
روشحداقلمربعاتمعموولیردمویشوودودرنتیجوهرگرسویونمقیود(2روشحوداقلمربعوات
معمولی)دارایاعتبارنمیباشدوبایدعرضازمبدأهایمختلفوی(روشپانول)رادرمودللحواظ
نمود.

آزمون هم انباشتگي پانل و برآورد رابطه بلندمدت

آزمونهایریشهواحدپانلنسلاول )، (Im et al, 2003بهاستثنایاثراتزمانیمشوترك،

در
فرضبرایناستکهبینواحدهایمختلفپانلعدموابستيیمقاعیوجووددارددرحوالیکوه
براساسآزمونهایریشهواحدپانلنسلدومکهتوسوط)Pesaran (2007ارائوهشود،شوکلهوای
میگیردکهفقطمحودودبوهاثوراتمشوتركزموانی
عمومیازوابستيیمقاعیموردبررسیقرار 
نمیشود .دراینماالعوهبوهمنظووربررسویوآزموونوابسوتيیبوینمقاعویدرنمونوههوایموورد
بررسی(صنایعمختلف)،ازآزمونارائهشدهتوسط) Pesaran (2004اسوتفادهشودهاسوت.آزموون
________________________________________________________________
1-Partial F-statistic
2-Restricted Regression
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پسرانبراساسمیانيینضرایبهمبستيیدوبهدوازباقیماندههایتخمینOLSرگرسیوندیکی
فولرتعمیمیافتهاستانداردبرایهرمقاعبدستمیآید.فرضیهصفردراینآزمونعودموابسوتيی
مقاعیاستودارایتوزیعمجانبینرمالاستانداردمیباشد.براساسنتایجحاصلازاینآزموون،
میشودکهنشواندهنوده
فرضیهصفردرتمامیمدلهایپانلدرساحاطمینانباتی95درصدرد 
ایناسوتکوهمودلهوای پانولتشوکیلشودهازدوگوروهصونایعصوادرکنندهوواردکننودهدارای
همبستيیمقاعیمیباشند.ایننتیجهبهدستآمدهنشاندهندهوجودخصوصیاتوویژگویهوای
میباشد.
مشتركبینصنایع 
جدول ( :)1نتايج آزمون ريشه واحد پانل
نتايج آزمون ريشه واحد پانل ايم و
همکاران()IPS,2003

نتايج آزمون ريشه واحد پانل پسران()2007
سطح

يک تفاضل

با عرض از

با عرض از

عرض از

مبدأ و روند

مبدأ

*-3/24
*-3/14

*-2/94
*-2/80

-2/27
-1/89

مبدأ و
روند

سطح

يک تفاضل
عرض

با عرض از

عرض از

از مبدأ

مبدأ و روند

مبدأ

-1/14
-1/55

با عرض از
مبدأ و
روند

عرض

متغيرها

از مبدأ

صنايع صادر کننده
*-3/26
*-3/19
*-2/96
*-3/11

-2/74
-2/02

-1/36
-1/61

*-2/48

*-2/553

-1/05

-1/26

*-3/09

*-2/63

-1/27

-1/32

*-3/53

*-3/12

-2/17

-2/07

*-3/61

*-3/78

-1/92

-1/41

*-2/96
*-2/69

*-2/89
*-2/80

-1/38
-1/40

-1/51
-1/26

*-2/95
*-2/71

*-3/31
*-3/14

*-2/75
*-2/80

-1/84
-1/89

-1/58
-1/55

*-3/18
*-3/01
صنايع وارد کننده
*-3/09
*-3/41
*-2/96
*-3/11

-1/54
-2/14

-1/36
-1/55

بازده سهام )(R
نرخ ارز )(Exr
بازده مازاد
بازار )(Exmr
قيمت نفت
خام )(Oilr
نرخ تورم )(Inf
نرخ بهره )(Int

-1/89
-2/02

-1/54
-1/61

*-2/48

*-2/553

-1/05

-1/26

*-3/09

*-2/63

-1/27

-1/32

*-3/53

*-3/12

-2/17

-2/07

*-3/61

*-3/78

-1/92

-1/41

*-2/96
*-2/69

*-2/95
*-3/18
-1/51
-1/38
*-2/89
-1/26
-1/40
*-2/71
*-3/01
*-2/80
منبع :محاسبات تحقيق
*  ** ،نشان دهنده رد فرضيه صفر مبني بر وجود ريشه واحد در سطح معني داري  1%و  5%ميباشد.

بازده سهام )(R
نرخ ارز )(Exr
بازده مازاد
بازار )(Exmr
قيمت نفت
خام )(Oilr
نرخ تورم )(Inf
نرخ بهره )(Int

-1/54
-2/14

-1/36
-1/55
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نتایجحاصلازآزمونریشهواحدپانل)Im et al (2003و)Pesaran (2007باروندزموانیو
بدونروندزمانیدرجدول()5نشاندادهشدهاست.همانطوورکوهمشواهدهمویشووددرسواح
اطمینانباتی 95درصدتماممتغیرهایمدلدرساحمانوانیسوتندامواتفاضولمرتبوهاولآنهوامانوا
هستند.ایننتیجهدرهردوگروهازصنایعموردماالعهدیدهمیشود.باتوجوهبوهنتوایجحاصولاز
آزمونریشهواحدواثباتناماناییمتغیرهایتحقیقبهآزموونهومانباشوتيیپانولبوینمتغیرهوای
میپردازیم.
تحقیقدردوگروهمختلف 
باتوجهبهنتایجآزمونهایریشهواحدواینکهتماممتغیرهایموورداسوتفادهدرایونماالعوه
آنهوامویپوردازیم.جودول()2
همانباشتهازمرتبهاولهستند،بهبررسیوجودراباهبلندمدتبین 
نتایجآزمونهمانباشتيیپدرونیرانشانمیدهد.همانطورکهدراینجدولمشواهدهمویشوود
چهارآزمونبینگروهیوسهآزمونمیانگروهیبهمنظورتشخیيوجودیاعودموجوودراباوه
بلندمدتبینمتغیرهایتحقیقانجامشدهاست.براساسنتایجبهدستآمدهفرضیهصوفرمبنویبور
میشود.باتوجهبهماالعاتقبلویآزموونهوم
عدموجودهمانباشتيیپانلدردوگروهصنایعرد 
انباشتيیپانلپدرونیداراییكاشکالمیباشدوآنایناستکهاینآزمونمستلزمایوناسوت
کهبردارهم انباشتهبلندمدتمتغیرهادرساحبرابربافرآیندتعدیلکوتاهمودتتغییوراتمتغیرهوا
محدودیتهاییتاحدودیباعوثکواهش

باشدوفرضبراستقاللمقاطعنیزمیباشد.وجودچنین
میشود ). (Ozturk, 2010بههمینمنظووردرایونتحقیوقعوالوهبورآزموون
اعتبارروشپدرونی 
پدرونیازچهارآزموونهومانباشوتيیپانولکوهتوسوطWesterlundارائوهگردیودهووابسوتيی
میدهندنیزاستفادهگردید.نتایجحاصلازاینآزمووندرجودول()3
مقاعیراموردبررسیقرار 
آمارههای پانولفرضویهصوفرمبنویبورعودموجوودراباوههوم
نشاندادهشدهاست.براساستمام 
انباشتيیدرساحاطمینانباتی99درصدردمیشود.دراینآزمونمقادیراحتمالقویوپایدار
میشوندکهاینمقوادیرازپایواییبسویاربواتیی
براساسمقادیراحتمالبوتاسترپشده1محاسبه 
جهتآزمونفرضیهبرخوردارهستندووابستيیبینمقاطعرانیزدرنظرمیگیرندکهبوراسواس
میشود .
اینمقادیرنیزفرضیهصفرمبنیبرعدموجودهمانباشتيیرد 
________________________________________________________________
1-Bootstrapped p-values
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جدول ( :)2آزمون هم انباشتگي پانل پدروني
آمارههای گروه

1

آمارههای پانل

آماره adf

آماره pp

آماره rho

**-2/27
**-2/82

*-2/43
***-2/35

*-1/29
*-1/15

آماره pp

آماره rho

آماره v

آماره adf

**-2/31
***-2/23
***-2/78
*-2/35
منبع :محاسبات تحقيق

**-1/18
**-1/65

**1/15
*1/16

گروه مورد بررسي
صنايع صادرکننده
صنايع واردکننده


جدول ( :)3آزمون هم انباشتگي پانل وسترالند
صنايع واردکننده

2

صنايع صادرکننده

احتمال قوی

احتمال

آماره آزمون

احتمال قوی

3

احتمال

4

آماره آزمون

آماره

0/00

0/02

-5/78

0/00

0/03

3/14

G

0/03

0/07

-7/80

0/004

0/06

-5/78

G

0/003

0/01

-9/84

0/00

0/01

-9/51

P

0/00

0/00

-10/98

0/00

0/02

-10/22

P

منبع :محاسبات تحقيق

باتوجهبهاثباتوجودراباههمانباشتيیپانلبینمتغیرهایمدل،درمرحلهبعودبوهتخموینو
میپردازیم.همانطورکهيکرشودجهوتتخموینراباوه
برآوردضرایببلندمدتمتغیرهایمدل 
بلندمدتبینمتغیرهوایمودلازروش DOLSاسوتفادهگردیود.نتوایجحاصولازایونتخمویندر
جدولزیرنشاندادهشدهاست .
جدولباتنتایجحاصلازبرآوردراباهبلندمدتبینمتغیرهاینورخارز،بوازدهموازادبوازارو
قیمتنفتخامبابازدهسهامصنایعصادرکنندهوواردکنندهرانشانمویدهود.هموانطوورکوهدر
جدولباتمشاهدهمیشود،براساسمعیار هایاعتبوارسونجیمودلنظیورآموارهدوربوینواتسوون،
________________________________________________________________
هایانجامشدهنرمالهستندوتوزیعمجانبیآنهانیزنرمالاستانداردمیباشد**،* .و***نشاندهندهردفرضیهصفرمبنوی


تمامآزمون
-1
برعدموجودهمانباشتيیدرساحمعناداریده،پنجویكدرصدمیباشند .

طولوقفهبهینهدراینآزمونهابااستفادهازمعیارآکائیك 3انتخابشدهاسوت.تعودادبووتاسوترپبورایمحاسوبهمیوزاناحتموالهوای

-2
هامیشوندنیزبرابربا400درنظرگرفتهشدهاست.
بوتراسترپشدهکهباعثحذ اثراتوابستيیمقاعیپانل 
3-Robust p-value
4-P-value
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آمارهR2و R2تعدیلشدهوهمچنینبراساسمیوزاناحتموالبوهدسوتآمودهبورایهوریوكاز
ضرایببرآوردشدهمدل،صحتنتایجبدستآمدهازبرآوردمدلارائوهشودهدرایونقسومتاز
میگردند .
تحقیق،جهتتجزیهوتحلیلواظهارنظرتائید 

جدول ( :) 4برآورد رابطه بلندمدت بین نرخ ارز ،بازده مازاد بازار ،قیمت نفت خام ،نرخ تورم و نرخ بهره با بازده سهام
صنايع صادراتي و وارداتي
صنايع صادرکننده

صنايع واردکننده
احتمال

ضريب

احتمال

ضريب

0/03
0/03
0/04
/02
0/04
0/04

-0/115
0/125
0/441
-/074
0/051
0/195

0/03
0/01
0/02
0/02
0/03
0/04

0/327
0/027
0/179
-/084
0/046
0/312

1/94
0/80
0/68

1/85
0/86
0/79
منبع :محاسبات تحقيق

نرخ ارز )(Exr
بازده مازاد بازار )(Exmr
قيمت نفت خام )(Oilr
نرخ تورم )(Inf
نرخ بهره )(Int
ضريب ثابت ()C
آماره دوربين واتسونDW
2

R
 R2تعديل شده

باتوجهبهاینکهمدلبهصورتلياریتمیبرآوردشدهاسوتضورایببوهدسوتآمودهنشوان
میباشند.باتوجهبهنتوایجحاصول
دهندهکششبازدهسهامنسبتبههریكازمتغیرهایتوضیحی 
ازتخمینهمانباشتيیپانلراباهبلندمدتقویومعنیداریبینمتغیرهاینورخارز،بوازدهموازاد
بازاروقیمتنفتخامبابوازدهسوهامدرگوروهصونایعصوادرکنندهوواردکننودهفعوالدربوورس
اوراقبهادارتهرانبرقرارمیباشد.کششبازدهسهامنسبتبهنرخارزدرگروهصنایعصوادراتیو
وارداتیبهترتیببرابربا0/327و-0/115میباشدکهنشاندهندهایناستکهنورخارزدرتموام
کنندهایدربازدهیسهامآنهاخواهدداشت.اماتزمبهيکوراسوت
صنایعموردماالعهنقشتعیین 
کهمیزاناینتاثیرگوذاریدربویندوگوروهصونایععمودتاصوادراتیوعمودتاوارداتوی،متفواوت
میباشدبهگونهایکهتأثیرنرخارزبربازدهیسهامدرگروهصونایعصوادراتیمثبوتومعنویدار
بودهودرگروهصنایعوارداتیمنفیومعنیدارمیباشد.ازآنجاییکوهافوزایشنورخارزمنجور
بهافزایشصادراتشدهونیزموقعیترقابتیتولیداتداخلیرادرمقابلتولیداتخوارجیبهبوود
یدهود.
میبخشد،تأثیرمثبتیبربازدهسهامداشتهولذابازدهسهامصنایعصادرکنندهراافوزایشمو 
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درمقابل،افزایشنرخارزمنجربهگرانشدنبرخویتجهیوزاتوموواداولیوهوارداتویمووردنیواز
برخیصنایعداخلیمتکیبهوارداتشدهوهزینههایتولیداینصونایعراافوزایشمویدهود.ایون
افزایشهزینههاتأثیرمنفیبرسودآوریاینصنایعوسودسهامآنهاداشتهودرنتیجهبازدهسوهام
یدهد .
آنهاراکاهشم 

باتوجهبهنتایجبهدستآمده،درهردوگروهموردماالعهیكراباهبلندمدتمثبتومعنوی
داربینبازدهبازاروبازدهیسهاموجوددارد.ضرائببرآوردشدهبرایعاملقیمتنفتخوامدر
هردوگروهمثبتومعنیداربودهوبیانيروجودیكراباهبلنودمودتمثبوتبوینبوازدهسوهامو
یباشوود.نوسوواناتقیمووتنفووتودرنتیجووهتغییووردردرآموودهاینفتوویکشووورهای
قیمووتنفووتم و 
تولیدکنندهوصوادرکنندهنفوت(ازجملوهایوران)،مسولمابوازارموالیوازجملوهبوازارسوهامایون
کشووورهاراتحووتتووأثیرقوورارخواهوودداد.افووزایشقیمووتنفووت،درآموودهاینفتوویکشووورهای
صادرکنندهنفتراافزایشدادهواینامرمنجربهبوازتوزیوعایوندرآموددربخوشهوایمختلوف
یباشند.ازسویدیيربوه
صنعتیکشورمربوطهمیشودکهاکثراینصنایعنیزدربازارسهامفعالم 
دنبالافزایشدرآمدهاینفتی،تولیدناخاليداخلیکشورافزایشیافتهوانتظواراتخووشبینانوه
مبنیبرتوسعهورونقدراقتصادکشورودرنتیجهرونقدرصنایعفعالدربوورساوراقبهواداربوه
وجودخواهدآمد.رونقدراقتصادکشورموجبافوزایشسواحتقاضوابورایمحصووتتصونایع
شدهولذادرآمد ،سودآوری،شاخيقیموتسوهامودرنتیجوهبوازدهیسوهامصونایعراافوزایش
ینههایتولیدصنایعناشیازافزایشقیمتنفتبهعنوانبخشویاز
میدهد.درخصوصافزایشهز 
انرژیمصرفیآنها،بایدتوجهداشتکهدرایرانهزینههایتولیودیصونایعارتبواطمسوتقیمیبوا
قیمتهایجهانینفتنداشتهولذاافزایشقیمتنفتازاینجهتمنجربهافوزایشقابولتووجهی
درهزینههایتولیدصنایعنمیشودوحتیاگراینصنایعدرگروهصنایعصادرکننودهنیوزباشوند،
اینافزایشقیمتهایجهانینفتباتوجهبههزینههاینسبتاثابتآنها،منجربهباترفوتنقودرت
یشودولذاافوزایش
رقابتپذیریمحصوتتآنانشدهولذابهعنوانمزیتیبرایآنانمحسوبم 
یتوانگفتدرافزایشقیموتنفوت
سودآوریوبازدهیسهامرابهدنبالخواهدداشت.بنابراینم 
تأثیرمثبتیبربازدهسهامدارد .
ضرایببرآوردشدهبرایمتغیرتورمدرهردوگوروهصونایعصوادرکنندهوواردکننودهدارای
عالمتمنفیمیباشد.افزایشنرختورم،باکاهشپساندازهاودرنتیجهکاهشسورمایهگوذاری
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دربورساورقبهادار،تأثیرمنفیبربازدهسهامخواهدگذاشت.ازسویدیيرعلیرغمتأثیرمثبوت
افزایشنرختورمبرارزشاسمیسوهامدرکوتواهمودت،بوهدلیولکواهشارزشياتویسوهامدر
بلندمدت،تقاضایسرمایهگذارانبرایسهامکاستهشودهودرنهایوتبوازدهسوهامدربلنودمودت
کاهشخواهدیافت .
برخال انتظار،نتایجبرآوردبیانيرتأثیرپذیریمثبتبازدهسوهامصونایعهوردوگوروهموورد
ماالعهازنرخبهرهمیباشد.اگرچهبدونریسكبودنسودسپردهبانکیدرایران،اینمتغیوررابوه
عنوانیكرقیبسرمایهگذاریدربازارسهامتبدیلنمودهکوههرگونوهافوزایشدرآن منجوربوه
کاهشتقاضایسرمایهگذاریدربورسشدهوقیمتسهامراکاهشمیدهد،اماازآنجواییکوه
طیدورهموردماالعهساحعمومیقیمتهارشدفراوانیداشتهوافزایشسودبانکیدرمقابولنورخ
تورمتقریباناچیزبودهاست،برخیازسپردهگذاراندربلندمدتبهایننکتهپیبردهومنابعخوود
دادهانود.لوذادر
سپردههای بانکیخوارجنموودهوبوهبازارهواییازجملوهسوهامانتقوال 

رااز حالت
بلندمدتافزایشنرخبهرهنهتنهامنجربهکاهشبازدهیسهامنشوده،بلکوهبوهعلوتانتقوالمنوابع
موجودازاینبخشبهبازارهاییازجملهبورسمنجربهافزایشتقاضاوافزایشبازدهآنگردیده
است.

برآورد ضرايب کوتاه مدت و آزمون علیت پانل

بعدازتخمینراباهبلندمدتبینمتغیرهایموردبررسیبابازدهیسهامدردوگوروهمختلوف
صنایع،درادامهبهبررسیراباهکوتاهمودتبوینمتغیرهوایمودلوتعیوینعلیوتبوینتوكتوك
آزمونهایبلندمدتوکوتاهمدتعلیوتبوین

متغیرهایموردبررسیپرداختهمیشود.جدولزیر
مدلهابراساس
میدهد.میزانوقفهبهینهدراین 
متغیرهایمدلدردوگروهمختلفصنایعرانشان 
معیارشوارتزبیزین،دوانتخابشدهاست .
میشود،براساسضرایببورآوردشودهدرگوروهصونایع
همان طورکهدرجدولباتمشاهده 
عمدتاصادرکنندهفعالدربورساوراقبهادارکشور،تأثیرتغییراتنرخارز،تغییراتبوازدهموازاد
بازار،تغییراتقیمتنفتخامو نرخبهرهبرتغییوراتبوازدهیسوهامصونایعایونگوروهدرکوتواه
مدتمثبتوازلحاظآمارینیزمعنیدارمیباشندوتأثیرتغییراتنرختوورمبوربوازدهیمنفویو
میباشد .
معنیدار 
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جدول ( :)5آزمون علیت پانل و بررسي رابطه کوتاه مدت بین متغیرها

1

منابع علت و معلول (متغيرهای مستقل)
بلندمدت

متغير وابسته

کوتاه مدت

ECT

ΔInt

ΔInf

ΔOilr

ΔExr ΔExmr
صنايع صادرکننده

*-0/124
()-2/98
**-0/076
() -2/07
*-0/032
()-2/44
-0/055
()-2/11
*-0/038
()-2/25
-0/045
()-1/21

*4/75
()0/04
** 5/09
()0/01
3/23
()0/013
3/48
()0/011
** 4/16
()-0/019

**4/49
()-0/06
**4/79
()-0/03
**4/39
()-0/02
3/95
()-0/022

*5/68
()0/25
**2/15
()-0/04
6/49
()-0/021

**7/76
()0/29

-

** 5/35
()0/013

*5/88
()0/042
3/41
()0/015

*5/40
()0/05
**7/44
()-0/05
8/19
()-0/018
6/43
()-0/01
5/95
()-0/02

*5/68
()0/18
4/95
()0/015
* 5/12
()0/021
3/39
()-0/045

ΔR
*2/17
()-0/02
**5/18
()0/28
4/23
()0/041
**3/44
()0/011
4/15
()0/011

تغييرات بازده سهام()ΔR
تغييرات نرخ ارز()ΔExr
تغييرات بازده مازاد بازار()ΔExmr
تغييرات قيمت نفت خام()Δoilr
تغييرات نرخ تورم ()ΔInf
تغييرات نرخ بهره ()ΔInt

صنايع واردکننده
*-0/114
()-2/78
**-0/059
() -2/55
*-0/049
()-1/29
-0/085
()-1/81
*-0/069
()-2/44
-0/038
()-1/03

**3/96
()0/022
** 4/21
()0/02
5/16
()0/027
4/25
()0/021
* 3/26
()-0/013
-

*6/65
()-0/03
*3/69
()-0/02
**4/68
()-0/013
4/67
()-0/012
** 5/35
()0/022

*5/24
()0/13
**3/53
()-0/043
*5/04
()-0/02
**6/16
()0/034
4/23
()0/01

**6/95
()0/03
*5/16
()-0/04
4/26
()-0/011
4/45
()-0/02
6/39
()-0/019

*4/44
()-0/25
*4/34
()0/19
5/38
()0/01
* 3/16
()0/01
*6/53
()-0/025

*3/23
()-0/03
*6/56
()0/11
4/17
()0/018
*4/50
()0/023
4/01
()0/017

تغييرات بازده سهام()ΔR
تغييرات نرخ ارز()ΔExr
تغييرات بازده مازاد بازار()ΔExmr
تغييرات قيمت نفت خام()Δoilr
تغييرات نرخ تورم ()ΔInf
تغييرات نرخ بهره ()ΔInt

منبع :محاسبات تحقيق


باتوجهبهمجموعضرایبباوقفهمدل،تأثیرنرخارزبربازدهسوهامصونایعصوادراتیبرابوربوا
________________________________________________________________
 -1اولینعددارائهشدهدرهرخانهجدولمیزانآمارهFجز ییاستکهبراساستغییراتکوتاهمدتمتغیرهایمستقلارائهشودهاسوتو
نشاندهندهمعنیداریضرایب  درهرمعادلهمیباشد.مقدارضریب  درمجموعهمعادتت()9کهبراساسمجموعضرایبباوقفه

متغیرهابرآوردشدهاست ونشاندهندهعلیتکوتاهمدتمربوطبههریكازمتغیرهاست،درپرانتزارائهشدهاست .
باشدکهنشاندهندهوجودیاعدموجودراباهبلندمدتمیباشد.اعدادارائهشدهدرستون آخررایون

ECTنیزضریبجزءخاایمدلمی
)رانشانمیدهد.آمارهtمربوطبهاینضرایبدرهرمعادلهنیوزدربراکرتنشوانداده

جدولمیزانضریب  درمجموعهمعادتت(9

شدهاست .
درصدمیباشند .

* **،و*** بهترتیبنشاندهندهساحمعنیداری5،1و10
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0/29درصدمیباشدکهازسایرعواملدیيورماننودبوازدهموازادبوازار(،)0/05قیموتنفوتخوام
(،)0/25نرختورم()-0/06ونرخبهره()0/04بیشترمیباشد.ایننتیجهنشاندهنودهاهمیوتنورخ
ارزدرصنایعصادرکنندهمیباشد.باتوجهبهضرایبحاصلازمعادله(13الف)،مویتووانگفوت
یباشد .
تأثیرنرخارزبربازدهیسهامدرگروهصنایعصادراتیمثبتومعنیدارم 
جزءتصحیحخاایاینمدلنیزبرابربا-0/124بهدستآمدهکهدرساحاطمینانباتیینیوز
میباشد.باتوجهبهپایینبوودنمقودار
معنیداربودهونشاندهندهتعدیلبهسمتتعادلبلندمدت 
عددیاینضریبمیتوان گفتاینتعودیلبواسورعتپواییناتفواقافتوادهوبوازدهسوهامصونایع
صادراتیقادراستدرهردورهحودود12درصودازعودمتعوادلهوایموجووددرسیسوتمجهوت
رسیدنبهتعادلبلندمدترابرطر کند .
درمعادلهکوتاهمدتدوم(متغیروابستهتغییراتنورخارزدرنظورگرفتوهمویشوود)،تغییورات
بازدهسهام،تغییراتبازدهمازادبازاروتغییراتقیمتنفتخامتوأثیرمنفویومعنویداریبورنورخ
ارزدارند.ضریبجزتصحیحخاایاینمدلنیزبرابر0/076بهدستآمدهوبهلحاظآمارینیوز
میتووان گفوتتغییوراتنورخارزقوادراسوتدرهوردورهبخشویازعودم
معنیدارمیباشدولذا 
تعادلهایموجوددرسیستمجهترسیدنبهتعادلبلندمدترابرطر کند .

درمدلسوم،چهارم،پنجموششمکهبهترتیوبتغییوراتبوازدهموازادبوازار،تغییوراتقیموت
نفت،تغییراتنرختورموتغییراتنرخبهرهبهعنوانمتغیرهایوابستهدرنظرگرفتهمویشووند،بوه
همینترتیبمیتوان ضرایببهدستآمدهبورایمیوزانتاثیرگوذاریمتغیرهوایمووردماالعوهبور
یکدیيرراتفسیرنمود .
بهطورکلیوباتوجهبهمدلهوایبورآوردشودهبورایدوگوروهصونایعصوادراتیووارداتوی 
میتوانگفتارتباطبیننرخارزوبازدهسهامدرگروههایصنعتموردماالعوهیوكارتبواطدو
طرفهوبسیارنزدیكباهممیباشد.ازسویدیيرباتوجهبهمعنیداریضوریبجوزءخاوایبوه
دستآمدهدرتمامیمعادتت(بهغیرازمدلچهارمکهتغییراتقیمتنفتخامومدلششمکوه
تغییراتنرخبهرهبهعنوانمتغیروابستهدرنظرگرفتوهمویشووند)،مویتووانگفوتتغییوراتبوازده
سهام،تغییراتنرخارز،تغییراتبازدهمازادبازاروتغییراتنرختورممیتواننوددرجهوتتعودیل
تعادلبلندمدتحرکتنمودهوبخشیازعدمتعادلهایموجوددرسیستمجهترسیدنبهتعادل
بلندمدترابرطر نمایند.
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هد اصلیدراینمقاله،بررسیارتباطبیننرخارزوبازدهسهامدرصنایععمدهصوادرکننده
وصنایععمدهواردکنندهفعالدربورساوراقبهادارتهرانطیدورهزمانی1384تا1394است.
دراینماالعهازمدلتصحیحخاایپانلوآزمونهایپدرونیووسترتندجهتتبیینراباهبوین
نرخارزوبازدهسهاماستفادهگردید.نتایجبهدستآمدهبعدازانجامتمامآزموونهوایتشخیصوی
ازجملهآزمونوابستيیمقاعیاحتمالیدرهوریوكازگوروههوایصونایعصوادراتیووارداتوی
گزارششدهواعتبارنتایجبهدستآمدهتاییدشدهاست.باتوجهبهنتایجحاصولازتحقیوقیوك
راباهتعادلیبلندمدتبینمتغیرهاینرخارز،بازدهمازادبازار،قیمتنفتخام،نرختوورمونورخ
بهرهبابازدهیسهامطیدورهموردبررسویوجووددارد.نتوایجبوهدسوتآمودهدرگوروهصونای ع
صادرکنندهنشانمیدهدکهنرخارزتأثیرمثبتیبربازدهسهامداشتهویكراباهدوطرفهبینایون
یافتههایمعادتتبرآوردشدهدرگروهصنایعواردکنندهنشوان
دومتغیروجوددارد.درحالیکه 
یباشد .
دهندهیكراباهدوطرفهمنفیبیننرخارزوبازدهسهامصنایعمذکورم 
باتوجهبهاینکهبراساسیافتههایاینتحقیق،بازدهیسهامصونایعمووردماالعوهازعوواملی
نظیرنرخارز،قیمتجهانینفت،بازدهمازادبازار،نرختورمونرخبهرهتأثیرمیپوذیرد،آندسوته
ازدستاندرکارانبورساوراقبهادارکهوظیفهقیمتگذاریسهامشرکتهایپذیرفتهشودهدر
بورسرابرعهدهدارند،هموارهبایدایوننکتوهرادرنظورداشوتهباشوندکوهقیموتسوهامبایوددر
برگیرندهتأثیرتمامیعواملمؤثربرآنبودهومتغیرهایینظیرنوساناتنرخارزوسوایرمتغیرهوای
موردماالعهدراینتحقیقنیزبایددرقیمتگذاریسهامموردتوجهقرارگیرند.همچنینتصومیم
یبایست عالوه بر توجه به مکانیزم و شرایطدرونی
گیران و سیاستگذاران راهبردی بازارسهامم 
بازار ،با تحت نظر قرار دادن تغییرات مستمر درسایر بازارها همواره با بهکوارگیری راهحولهوای
جدید دررفع مشکالت در جهت پویایی و انعاا پذیری بازارسهامکوشا باشند تا شاهد ثبوات،
رشد و توسعه بازار سرمایه درایران باشیم.تغییر و تحووتت بوورساوراقبهوادار و توأثیر پوذیری
شدیدآن از سیاستگذاریهای مختلوفدر بازارهوای داخلوی و یوا منبعوث از تحووتت جهوانی،
روشهوای

توجه بیش از پیش بازیيران این بازار را به شناسایی عللتغییور و تحووتت و شوناخت
یسازد .
یبهایاحتمالی حاصل از بروز تغییرات ضروری م 
مقابله با آس 
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یكراباهتعادلیبلندمودتبوینمتغیرهواینورخ،ازآنجاییکهبراساسنتایجتحقیقحاضر
سورمایه،نرختورمونرخبهرهبابازدهیسوهاموجووددارد،قیمتنفتخام،بازدهمازادبازار،ارز
گذاران فعال در بورس اوراق بهاداربایدعالوهبرتوجهبهنحوةتأثیرپذیریشاخيقیمتسهاماز
روابوطبلندمودتموجوودرانیوز،نوساناتنرخارزوسایرمتغیرهایموردماالعهدرکوتواهمودت
مدنظرقراردادهوتصمیماتخودرابرمبنایتأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت تغییراتمتغیرها بور
عوالوهبورایونبوا توجوه بوهتأثیرپوذیریمثبوتبوازدهیسوهامصونایع.بازدهی سهاماتخواينماینود
پیشونهاد،صادرکنندهوتأثیرپوذیری منفویبوازدهیسوهامصونایعواردکننودهازنوسواناتنورخارز
میگرددسیاستيذارانبهمنظوربهبودورونقبازارسهامکشوروافوزایشدرجوهاطمینوانسورمایه
بهارائهبسوتههوایسیاسوتیحموایتیدر،گذارانجهتسرمایهگذاریبیشتردربورساوراقبهادار
راباهبانوساناتنرخارزبپردازندوازاینطریقبهبهینهسازیپورتفوویدارایویسورمایهگوذاران
تحتشرایطمختلفاقتصادیکمكنمودهوازاینرهيذرسهمینیزدررشوداقتصوادیکشوور
 .داشتهباشند
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