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بازارهایبورسوفیزیکینفت)مستقیمومعناداربودهوقیمتنقدینفرتدربرازارفیزیکریازمهرمتررین
عواملاقتصادیمؤثربرشکلگیریانتظاراتبازارازقیمتنفتما شامصجهانیودارایرابطهمسرتقیم
ومعناداربودهاست .

كلمات كلیدی:قیمتآتینفتما ،بازارسرمایه،ریس
طبقهبندی G1,O16, P18:JEL

سرمایه،سامتاربازار 





مقدمه:

شامصهایاقتصادیازمهمترینعواملمرؤثردرتعیرینقیمرتکاالهرادربازارهرایم تلر 

است.شامصهایمهماقتصادیرامیتوانعواملمؤثریدربازارهایسرمایهونفرتدانسرت.بره
عنررواننمونررهنرررخبهرررهوپ راداشریس ر

،متغیرهرراییم ریباشررندکررهعوامررلتعیررینکننرردهدر

سرمایهگذاریدربازارهایم تل هستندوتغییراتآنهادرمصوصانتظاراتقیمتآترینفرت
مؤثراست .)Fama & French, 2011همچنینمتغیرهایقیمتنقدینفتوذمایرتجارینفرت
ازجملهعواملمؤثربرقیمتآتیآناست.وقتیقیمتنقدینفت اسپات)تغییرمرییابرد،قیمرت
انتظاریآنراتحتتأثیرقراردادهواینانتظاراتدرقیمتآتیهاینفتانعکاسمواهدداشرت.
قیمتآتینفتما شامصجهانیازنظرانتظاراتنساتبهآیندهبازارنفت،چشمانردازوعرعیت
بازارنفتبرایمعاملهگرانبازار،مصررفکننردگانوتولیدکننردگانبسریارزراهزاهمیرتبرودهو
هموارهدرتجزیهوتحلیلشرایطاقتصادیمدنظرقرارمیگیرد.همچنینعکسالعملآننساتبه
رمدادهایاقتصادیازاهمیتویژهایبرمورداراست.بهعالوه،بورسهاینفتریبرهعنروانیر



ب شمهمبازارسرمایهنقشقابلتوجهیدرشکلگیریقیمتآتینفتدارنرد.برازارسررمایهبره
منزلهزیرمجموعرهایازبازارهرایمرالیتلقریمریگرردد.شرامصهرایبرورسازشررایطکرالن
اقتصادیوغیراقتصادیتأثیرمیپذیرد،افزایشدرشامصاینبازارنشاندهندهرشرداقتصرادیو
درنتیجهافزایشدرتقاعایکلوبهدناالآنافزایشتقاعاینفتما میشود.باتوجهبرهاینکره
نفتما وفرآوردههاینفتیفعاالنرهبرراسراسقیمرتهرایتر محمولرهایمعاملرهمریشروندو
قیمتهایآنجهتانعکاستغییراتعواملاساسیبازاردرنوساناند،نیازبهبازارهایپیشمریرد
بیثااتنفتبهتدریجازساسشده
پیشفروش برایدنعتنفتجهتهدایتتجارتدربازار 
و 
است .
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قراردادهایآتی1بهی
برایی

توافقپایدارگفتهمیشرودکرهدرآنمقردارمش صریازیر

کراال

یگرردد.ایرنقراردادهرادربازارهرای
دورهمش صباقیمتمش صمریدوفرروشمر 

یشرودکرهدر
یمبنردیمر 
بورس2معاملهشدهوبهدودستهکلیبازاربورسسها وبورسکاالتقس 
آنسها ی

یگیررد.عرد 
شرکتمعاملهشدهوکاالهابهدورتکاغرذیمروردمعاملرهقررارمر 

وجودریس

طرفمقابل،عد نیازبهپرسنلودانشعملیاتی،محرمانهناودن،دردسرترسبرودن

زجمهایبزرگوکوچ

،منظموقانونمندبودنوامکانمریدوفروشرازتازمحاسرنایرن

یشرود،نفرتمرا وسرت
بازارهاست.شامصتریننفتمامیکرهدربازارهرایبرورسمعاملرهمر 
تازاساینترمدیت3آمریکامیباشدکهزدود%10ازکلمعامالتکاغذیآنبهتحویلفیزیکری
یگردند .
محمولهمتمشدهومابقیقراردادهاتسویهزسابم 
عرعهکنندگانومصرفکنندگاننفتباتوجرهبرهعملکرردموفرقمکانیسرمبرورسدرسرایر
بازارهررانظیررربررازارارزبررهبررازاربررورسنفررترویآوردهودرایررنارتاررا زمایررتدولررتهررا،
شرکتهاینفتیومؤسساتبزرگمالیجهانی،توانستندنساتبهتأسیسبازارهرایبرورسنفرت
ما وفرآوردههاینفتیبهمنظورکاهشقیمتوپوششریس

قیمتنقرشویرژهایداشرت.در

زالزاعرزجممعامالتاینبازارهازدوددهبرابرزجممعامالتبازارفیزیکینفتبودهوتنهرا
زدوددهدرددمعامالتکاغذیمنجربهتحویلفیزیکینفتمیگردد.ایندردورتیاستکره

آنهراوابسرته4
قیمرتهرایتر محمولرهایفررآوردههراینفتریونفرتمرا برهقیمرتفیروچرز 
گردیدهاند،بهطوریکهتغییراتدری

بازار،تأثیرعمیقیرادربازاردیاربرجایمریگرذاردو

شررفافیتقیمررتشرررایطیرابررهوجررودآوردهکررهپاالیشرراران،تولیدکننرردگان،بازاریابررانو
مصرفکنندگانبتوانندبراساستصمیمگیریهاوپیشبینریهرایمرودبرهبیمرهمطرراتدرقارال
ریس

ناشیازنوساناتقیمتبپردازند.الز بهذکراسرتکرهقیمرتنفرتمرا هرایکشرورهای

عضواوپ

تازدودزیادیبهقیمتبازارهایبورسنفتوابستهاست.دراینمیران،براتوجرهبره

زجمباالیمعامالتنفتما وتوسعهیافتایبازارهایمالیآمریکاوبازاربورسآن،قیمتآتری

________________________________________________________________
1-Futures
2-Exchange
3-West Texas Intermediate
4-First Nearby Month
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هامحسوبمیگردد .

نفتما شامصاینکشورماناییبرایسایرنفتما 

دراینمیان،درزالزاعربیشاز161نفتما م تلر براکیفیرتهرایمتفراوتدرجهران
است راجشدهاندودرهری

ازبازارها،ی

نفتما شامصوجودداردکهقیمتنفتما هرای

موردمعاملهدراینبازارهابراساسآنهاارزیابیمیشرودلامراتمرا ایرننفرتمرا هرایشرامص
بهنوعیتابعنفتما شامصجهانی نفتما وستتازاساینترمدیت)1میباشد2ودلیلادرلی
انعطافپذیریوارتاا قویبازارهایمرالیوایرننفرتمرا شرامص

توسعهیافتای،

اینمسئلهنیز
بازارآمریکااستکهاینموعوعسابوابستایسیستمقیمتگذاریزدود20نوعنفرتمرا  در

سطحجهانبهنفتما شامصبازارآمریکامریباشرد .)Kameli,2012بررایرناسراسدرمقالره
مذکورقیمتایننفتما درمقایسهباسایرنفتما هایشامصنظیربرنت،دوبی،عمان،تاپیس
و...مانایتجزیهوتحلیلقرارگرفتهاست.
قیمتنفتما ایرانتابعیازقیمتنفتما هایشرامصمنطقرهایاسرتوقیمرتنفرتمرا 
شامصمنطقهایتابعقیمتنفتما شامصجهانیاست.ازطرفیقیمتآتینفتمرا شرامص
جهانینیزوابستهبهمتغیربازارسرمایهمیباشد.دراینمیان،یکیازموعوعاتبسریارمهرمکرهدر
ابتدایانقالباسالمیایرانموردتوجهقرارگرفت،کاهشسهمدرآمدهاینفتیدراقتصرادبروده
گونهایدیارربرودهودرطرول
به 
است،امابهرغمطرحچنینموعوعمهمیدرکشور،عملکردها 
اینسالهاهرچندرهاییازسهمنفتدربودجهدرقوانینبودجهوبرنامهکشوربهتصویبرسریده
است،اماعملکردهابهاینمسئلهمنجرنشدهاست.بهگونهایکهعملکرددولتنشرانازوابسرتای
35درددیبودجهعمومیدولتبهدرآمدزادلازفروشنفت بهجزمحصروالتپتروشریمی)
درسالهایگذشتهبودهاست .)Photros,2016لرذاتحلیرلشرکلگیرریقیمرتآترینفرتمرا 

________________________________________________________________
1-West Texas Intermediate
یشرود.
-2نفتما WTIبادرجه39/6APIومحتویسولفور0/24دردددرزمرهنفتما هایشیرینوسا محسوبم 
نفتما WTIبدلیلبرمورداریازدرجهAPIباال ،محترویسرولفورانرد ودردرداستحصرالبراالیبنرزین زردود47
باشد.درمقابلنفتما برنتبهدلیلتغییرات

دردد)موردپذیرشبازاردربزرگترینتقاعاکنندهوتولیدکنندهنفتجهانمی
زیادتولیدآندرسالهایامیرشرامصبرودنآنرادربرازارار وپرابراتردیردهاییمواجرهسرامتهاسرتبرهطروریکرهدسرت
اندرکاراناینبازارنفتبرایرفعاینمسئلهقصددارندنفتترولرابهسادنفتما برنتاعافهنمایند.
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شامصجهانیدرکاهشریس

درآمدهاینفتیکشورزاهزاهمیتاست.دراینپرژوهشابتردا

ادبیاتموجوددرزمینهتعیینوتحلیلنواساناتقیمتنفتومدلهایاراههشدهمرورمیشود.در
ب شدو ،ماانینظریپژوهشباتایینمدلشکلگیریقیمتفیوچرزنفتباتمرکزبرمتغیرهای
اقتصادیاراههمیگردد.درب شسو ،برااسرتفادهازآمرارسرالهرای2009ترا،2017برهبررسری
ازنفرتهرایشرامصجهرانیبرراسراس

تجربیمیزانتوعریحدهنردگینوسراناتقیمرتهریر

جمعبنردیوپیشرنهادهایمسرت رجاز
یشود.درپایان 
متغیرهایمست رجازماانینظریپردامتهم 
اینپژوهشبرایاستفادهدردنعتنفتاراههمیشود .

یافتههای


مبانی نظری پژوهش

دراینب شمدلهاینظریدرمصوصارتاا متغیرهایمهماقتصادوقیمتآتینفرتمرا 
بررسیمی شود.متغیرهایینظیرپراداشریسر

،ذمرایرتجراری،نررخبهرره،قیمرتنقردینفرت،

سامتاربازارنفتدرقالبسهنظریهمردلقیمرتگرذاری،سرامتارزمرانیوذمرایرتجراریمررور
میشود.درتحقیقزاعرازمدلقیمتگذاریابزارهایمالیبهنا هزینهانتقرالبررایرابطرهبرین
قیمتاسپاتوآتینفتوهمچنینرابطهنرخبهرهوقیمتآتینفتاستفادهگردیدهورابطهبرین
قیمتآتینفتوذمایرتجاریازنظریهشرکلگیرریقیمرتآتریبرااسرتفادهازرویکرردذمرایر
تجاریاست راجشدهاست.بهعالوهتأثیرسرامتاربرازاربررقیمرتآترینفرتراازنظریرهزمرانی
سامتاربازاراستفادهگردیدهاست .

الف -مدل قیمتگذاری ابزارهای مالی به نام هزینه انتقال

1

این مدلبررویارتاا بینقیمتآتینفت،هزینهناهداریوقیمتاسپاتنفتتمرکزدارد.
میشودوفرمولآنعاارتاستاز :
اینمدلبهشرحزیرتودی  
 F = S+CC-CR- Φ)1

میباشند :
پارامترهایفرمولآننیزبهشرحزیر 
________________________________________________________________
1-The Cost Of Carry Model
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 Fلقیمتهربشکهنفتما درقراردادهایآتی S،لقیمتمارادالتیهرربشرکهنفرتمرا در
بازارمعامالتت

هزینههاییکهبابتناهدارینفتما اعمازبیمه،زمرلونقرل
محموله CC،ل 

واناارداریتازمانسررسید،توسطمریدارپردامتمیگرددوهمچنرینبهررهپرولیکرهجهرت
تأمینمالیمریدبراینفتما مصرفمیشود.همینطورهزینهفردرتهرایازدسرترفتره1و
میگردند CC .درواقرعبرازدهیویرا
هزینههایینظیرکاستی2ونابودیکاال3جزءCCمحسوب 

یشرود)،
سودوزیانیاستکهدربازاربورسدرنتیجهمریدیافروشقراردادهایآتریزادرلمر 
CRلبازدهیزادلازمریدوفروشکاال نفتما )دربازارمعامالتنقدیوهمچنیندریافرت
سودسها ویامیزانبهرهدریافتیناشیازمریرداورا بهرادارمزانره4وΦلبرازدهیویراسرودو
زیانیاستکهدرنتیجهاناارداریکاال نفتما ویافررآوردههراینفتری)درسرطحیبیشرترویرا
میشود .)Caporale & et, al., 2010
کمترازسطحموردنیاززادل 
پایهریزیشدهاسرت
قیمتگذاریبراساسمفروعاتزیر 
زالباتوجهبهفرمولمذکور،مدل 
کهبادنیایواقعیاتدربازارتجارتبیاانهاست :
بازاررقابتکاملاست.
بهطورنامحدودیدربازارقابلتفکی
داراییها 

همه

هستند

میباشند
تما معامالتبازاربدونهزینه 
هیچگونهامتالفقیمتی5میانقیمتمریدوفروشدربازاروجرودنرداردلبرهعارارتدیارر
امتالفقیمتیمساویدفراست.
قیمتهایکاالدربازارمعامالتسل 6ودربرازارمعرامالتپریشمریردوپریشفرروشآتری
عکسالعملینساتبهیکدیارندارند.

هیچگونه
قیمتهایایندوبازار 
یکسانبودهو 
درزمانسررسید ،)Tمیانقیمتهایبازارمعامالتنقدیوآتیهماراییوجرودداردبردین
________________________________________________________________
1- Opportunity Cost
2- Shortage and Shirinkage
3- Spoilage
4- T-Bill
5- spread
6- Forward
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دورتکهST=FTمواهدبود.ابزارهایمالیبرایکاالهایقابرلزمرلوقابرلانارارشردن،نظیرر
اورا بهادارمزانه،نرخبهرهونرخبهرهدارایΦاستومیزانآندرزاالتم تل بازاربررای
عنوانمثالهنارامیکرهبرازاربراکمارودنفرت
به 
وتولیدکنندگانمتفاوتمیباشد .

مصرفکنندگان
قیمتهرایآتریدر
ما ویافرآوردههاینفتیروبروستمیزانΦبهزداکثرمودمیرسدولذا 
زیرقیمتهایبازاراسپات نقدی)قرارمیگیرند.مهمترینمسئلهاندازهگیرریمیرزانΦدرمردل
میباشدزیراΦبرایافرادمتفاوتوشرایطگوناگونمتفاوتاست .
مزبور 

ب -نظریه ساختار زمانی قیمت نفتخام و ارتباط قیمت نقدی و آتی نفت

هرگاهسامتاربازارنساتبهاطالعاتجدیدعکسالعملمناسرایداشرتهباشرد،قیمرتآتریهرا
ت مینموبیازقیمتآتیموردانتظاردربازاراسپاتمواهدبودوبازارآتریهرانقرشمروبیدر
کش قیمتایفامواهدکرد.لذاکسانیکهدرپیت مینقیمتکاالهایاساسیهستندمیتواننرد
ازرفتارقیمتدربازارآتیهااستفادهنمایند.دراینزالت،سفتهبازانچنردانموشرحالن واهنرد
بودزیرافردتهایزیادیبرایسودآورین واهندداشت.بااینوجود،پوششدهندگانریس



بهبهترینوجهمیتوانندازاینوععیتبهرهمندگردند.زیراباهزینرهاینرهچنردانزیراد،معرامالت
مودرادرقاالریس هایناشیازتغییراتنامطلوبقیمرتپوشرشمریدهنرد.کشر قیمرتاز
دیدگاهنظریزاهزاهمیتفراواناست،لذامهمتررینموعروعدرزمینرهقیمرتآتریهراوکشر 
قیمت،رابطهقیمتاسپاتباقیمتآتریمروردانتظراردربرازاراسرپاتمریباشردکرهنقرشتعیرین
میکند .
آتیهادرکش قیمتایفا 
کنندهایدربازار 

نظریهدیاریکهمیتوانازآنبرایتوعیحرفتارقیمتنفتما استفادهکرد،نظریهسرامتار
زمانیقیمتاست.منظورازسامتارزمانیقیمتها،قیمتهاینساییر کراالیقابرلتحویرلدر
مقاطعزمانیم تل است.بهعنوانمثال،قیمتبرنتتحویلیدرمراهآوریرلدرمقایسرهبراقیمرت
برنتقابلتحویلدرماهمهرادرنظرمیگیریم،تفاوتایرندوقیمرت،مانرایمعرامالتامرتالف
قیمتاست.نظریهبکواردیشنعادیتوسطکینزوهیکسمطرحشدهاست.اساسایرننظریرهنیرز
ایناستکهدرمقایسهباتولید،مصرفازانعطافپذیریبیشتریبرمورداراست،برههمریندلیرل
اینتولیدکنندگانهستندکهدرمعاملهقراردادهایسل ،آیندهناریبهمرجمیدهند.پیامردهای
مررالصایررنامرررایررناسررتلکسررانیکررهبررهمعاملررهدسررتمرریزننررد ماننرردتولیدکننرردگانو
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مصرفکنندگان)،دربازارسل وععیتیتوأ باکسریموجودیدارند.برایاینکهبرورسبرازان
بهات اذموقعیتم ال ،یعنیوععیتتوأ بامازادموجودیترغیبشروند،الز اسرتدرمرورد
ماههایتحویلیفوریترنرمیتعیینشرود.درنتیجره،برازارهمیشرهدروعرعیتبکواردیشرنقررار
مواهدداشت.میزانسامتارروبهعقب 1بکواردیشن)پاداشریسکیاسرتکرهبرهوسریلهمعاملره
گرانبهبورسبازانپردامتمیشرود.عرالوهبررایرن،وعرعیتمروردبحر نشرانمریدهردکره
میدهند  .)Mabro, 1998
ماههایسل راعمداًبهپایینسو  
قیمتهایمربو به 

بررسیاینموعوعکهمعاملهگررانبراوجوداینسرامتارزمرانیقیمرتهرا،معرامالتمریردو
فروشهمزماندردوبازارم تل آربیتراژراچطورانجا میدهند،موجبطرحدوموعوعمهرم
درارتاا باسامتاربازار کانتاناو2وبکواردیشن)میشود.ابتدابازاریرافرضمریکنریمکرهدر
آنبینقیمتنقدیزمانزالوقیمتهایآتی،وععیتکانتاناوبرقراراستلیعنیقیمتنقردی
نفت،پایینترازقیمتآتیآنباشد.اگرمقدارکانتاناوبیشترازهزینهزملوذمیررهسرازینفرت
ما باشرد،مریتروانبرامریردنفرتدربرازارتر محمولرهایوفرروشآنبرهدرورتسرل و
ذمیرهسازینفتفیزیکی،سودبرد.بعضاًبهاینوععیت،مریدفوریوفروشسرل نزدیر بره
زمانزالنیزمیگویند.مسئلهایکهوجودداردایناستکهارزشمعامالتوهزینهذمیرهسازی
موجبمحدودشدنمقداریامیزانکانتاناومیشود،مارآنکهامکانذمیرهسازیوجرودنداشرته
باشد منظورازذمیرهسازیاستفادهازمحلهایذمیرهسازیمشکیوذمیرهسازینفرتمرا برر
میباشد) .
روینفتکشها 

ج -مدل توضیح رفتار شکلگیری قیمت آتی نفتخام با رویکرد ذخایر تجاری

تعیینکنندهقیمتنفتما ،تقاعایذمایرتجارینفتاست.ازعوامرلمرؤثر
یکیازعوامل 
برتقاعایذمایرتجارینفتمیتوانبهامتالفقیمتاسپاتوآتیهاینفرتمرا اشرارهکررد.
اینامتالفنشاندهندهبازدهیسفتهبازیبرایناهداریذمایرتجارینفتمرا مریباشرد.اگرر
قیمتفیوچرزواسپاتنفتما بهترتیبباfوsنشاندادهشود،داریم :
________________________________________________________________
1- Backwardation
2- Cantango

227

بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی در شکلگیری قیمت آتی نفت خام شاخص جهانی

  f– s =-( s-f))2
دردورتیکهقیمتآتیهاباالرود،بامقایسههزینهناهداریوهزینهفردرتازدسرترفتره
آتیهاواسپاتنفتمرا ،
دربازارهایمالی،ذمایرتجاریافزایشمییابد.بنابراین،تفاوتقیمت 
تعیینکنندهناهداریذمایرتجاریاسرت .همچنرینبرامقایسرهسرودزادرلازناهرداریذمرایر
تجاریباهزینهناهداریآن،میتوانمیزانبهینهآنرابهدستآورد.پسبراافرزایشدرتفاعرل
مذکور،امتالفبینقیمتاسپاتفعلیواسپاتآتیبیشترشدهاست،بنرابراین،ناهرداریذمرایر
سودزیادیرابههمراهدارد .)Dale & Zyren, 1997بهعارارتدیارر،امرتالفکرموبرازدهی
باالترمعاملهاثرمثاتیبرتقاعایذمایرتجارینفتما دارد .
میتوانروابطمذکوررابهشکلرابطه )3نشانداد :

)3

i - Cy+CS = E S - rp
f – S = E S - rp
CS = f – s + Cy – i

Sلقیمتنقدینفت اسرپات)C،لهزینرهناهردارینفرت ،لپراداشریسر

 دردردتغییرر

شامصبازارسرمایه) ،لبازدهناهرداریذمرایرتجرارینفرتi،لنررخبهررهاسرمیF،لقیمرت
یباشند .
یهاینفتوCSلهزینهناهداریذمایرتجارینفتم 
آت 
درتصمیمگیریبرایایجادذمایرتجارینفت،هزینهایجادذمایرتجرارینفرتبایردبراسرود
مقایسهشود.بهطورکلیهزینهایجادتقاعایذمایرتجارینفتتابعیازمیزانذمایرتجارینفرت
یباشد،بهاینمعنیکه :
م 
)4

)SC = f(Inventoris

بامعکوسکردنرابطه )4داریم :
)5

-1

))Inventoris = f (Cy – i – (S – f

معادله )5عرعهظرفیتایجادذمایرتجارینفترابهدستمیدهردکرهازمعکروسکرردن
هزینهایجادذمایرتجارینفتبهدستمیآید.دردنیایواقعی،ناهرداریذمرایرتجرارینفرت،
رابطهمثاتبابازدهیسها ،رابطهمنفیبانرخبهره هزینهناهداریذمایرتجارینفرت)وقیمرت
یتهرایاقتصرادیو
نقدی اسپات)وآتیهاینفتدارد.چونبازدهیسها تحتتأثیرمیزانفعال 
دنعتیاست.باگسترشزجمفعالیتهایدنعتی،قیمتسها کشرورهاودرنتیجرهبرازدهیسرها 
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یرود.درنتیجهمیزانذمایرتجاریازسرطحمطلروب
آنهاافزایشیافتهونیازبهنفتما نیزباالم 
فادلهمیگیرد.بارشدناگهانیتولیددنعتی،تقاعابرایافزایشذمایرتجاریبهیکارارهافرزایش
یگردد.بنابراینیکیازمتغیرهاکهبایرد
مییابد،ولیدربلندمدت،ذمایرتجاریبهسطحاولیهبرم 
قیمتگذاری نفتواردشود،تغییردرتقاعایذمایرتجارینفتاست .
درمدل 
به این ترتیب معادله تقاضاي ذخایر تجاري نفت خام به شكل رابطه ( )6میباشد:
)(Risk

6

5Riskit+

it+

)(IndP

4

3IndPit+

2FSit+

 )6

1RIit+
i8(Cap)it

oilInvit
=
it+
7(OilInvt-1)it+

i= 1,2,…,n
t= 1,2,3,……n
درمعادله oilinv،)6لتقاعایذمایرتجارینفت RI،لنرخبهرهامریکاFS،لمتغیررسرامتار

بازارنفت تفاعلقیمتنفتدربازارفیزیکیوآتینفت)IndP،لزجمتولیرداتدرنعتیCap،ل
شامصبازارسرمایهRisk،لپاداشریس

هستند .

برایناساسرفتارذمایررامیتوانبهعنوانشامصیبرایفشاربازاربرتغییراتقیمتدرنظر
گرفت.زمانیکهتولیدفرآوردههاینفتیمازادبرتقاعراینفرتمرا وفررآوردههرایآنباشرد،
ذمایرتجارینفتایجادشدهوافزایشمواهندیافت.بررعکسزمرانیکرهبرازارشراهدتقاعرای
مازادفرآوردههاینفتیباشد،ذمایرتجارینفتکاهشمرییابرد ایرنمکانیسرمدرقالربمعادلره
زایرنوشور1توعیحدادهمیشود).دربازارهایجهانینفتمریتروانبرینتقاعراینفرتمرا و
تغییردرذمایرتجارینفت،رابطه )7رادرنظرگرفت :
)7

=

 Dتقاعایجهانینفتمرا p ،تولیردنفرتمرا وINVتغییرردرذمرایرتجرارینفرت مرا 
میباشند.

بنابراین،تغییردرذمایرتجارینفتبرابراست :
()8

باجایاذاریدررابطه )8در )7مواهیمداشت :
________________________________________________________________
1 Zyren & Shore
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()9

چنانچهتقاعا،مازادبرتولیددریر

دورهمعرینباشرد،ذمرایردرسرطحیپرایینتررازسرطح

مطلوبمواهدبود.بنابراین،فشارمثاتبرقیمتنفتوجوددارد.جهتوسرعتتغییردرذمرایر
تجارینفتنشاندهندهجهتومقدارعد تعرادلعرعرهوتقاعاسرت.برهعنروانمثرال،درطرول
تابستانوبهارعرعهنفتوفرآوردههاینفتیبیشازتقاعایآنهاست.بنابراین،موجودیذمایر
پیشبینی اسرت.درنتیجرهفشراریبررقیمرتبرازاروجرود
افزایشیافتهواینافزایشمتداولوقابل 
ندارد .
بنابراینبابررسیمطالعاتفو ،تحقیقزاعرمتغیرهایاقتصادیتأثیرگذاروکانالاثرگذاری
برقیمتآتینفترابااستفادهازتلفیقنظریههاییادشدهدرذیلاست راجگردیدهاست .

آنها


كانال های اثرگذاری متغیرهای اقتصادی برر روی شرکل گیرری قیمرت آتری وفیروچرز
نفتخام شاخص جهانی
الف -تغییرات نرخ بهره

باتوجهبهبهرهبرداریازمنابعطایعیپایانپذیر،بهرهبرداربهدناالزداکثرکردنارزشفعلری
سودبرداشتازذمایردرطولدورهبهرهبرداریاسرت،بنرابرایننررخبرداشرتدرهرردورهرابره
نحویتعیینمیکندکهمالصارزشفعلیسوددورههایم تل زداکثرشود.برایرناسراسبرا
افزایشنرخبهره،مالصارزشفعلیسودآتیکاهشمرییابردوانایرزهبررایبرداشرتدردوره
جاریافزایشمرییابرد .)Hotelling, 1931ازسرویدیاررافرزایشدرنررخبهررهانایرزهبررای
ناهداریموجودیاناارنفت نفترویکشتی)راکراهشمریدهرد.مطالعراتبرازارنفرتنشران
میدهدکهیکیازعواملمؤثردرتعیرینقیمرتهرایاسرپاتنفرتتغییرردرموجرودینفرتمرا 
ناهداریشدهرویکشتیمیباشد.لذاتقاعایدربازارفیزیکینفتکمترشدهودرمقابلتقاعا
نفتکاهشمییابد  .)Shamsuddin, 2006

دربازارآتی
ازسویدیار،کاهشدرنرخبهرهباع افزایشتقاعایکلاقتصادامریکراودرنتیجرهتقاعرای
مواداولیهازجملهنفتدراینکشورمیشود.افزایشتقاعایامریکاباعر رشردتقاعرادرسرایر
اقتصادهاودرنتیجهافزایشتقاعایجهانینفتمیشودکهافزایشدرتقاعایجهانینفتباعر 
افزایشقیمتنفتما میشود.بهعالوه،انتظاراتمانیبرافزایشنرخبهرهفدرالرزروتقویرت
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ازآنجاییکهرشدارزشدالرموجبتضرعی تقاعرابررای

ارزشدالررابهدناالمواهدداشتو
مییابد .یکیازعواملتغییررنررخ
میشود،قیمتنفتما نیزکاهش 
مواداولیهازجملهنفتما  
بهره،گزارشوععیتفردتهایشغلیآمریکااستکهنقشمهمریدرتصرمیمبانر

مرکرزی

آمریکادرموردافزایشنرخبهرهدارد .

اثر قیمت اسپات و نقدی

 میانقیمتاسپاتوآتینفتمرا شرامصجهرانییر

رابطرهمسرتقیمبرقرراراسرت.وقتری

تقاعایتجاریشکلمیگیرد،انتظارمریرودتقاعرایآتریهراینفرتمرا کراهشیابرد.چرون
تصمیمگیرریکنردوسررمایهگرذار

یهارا،باید
سرمایهگذاربیناینکهاسپاتمریداریکندیاآت 
یهراواسرپاتکرهنشراندهنرده
دراینتصمیمگیریچندعاملرادرنظرمیگیردلاولقیمرتآتر 
انتظاراتدربازارمیباشد.وقتیقیمتنقدینفت اسرپات)تغییررمرییابرد،قیمرتانتظراریآنرا
تحتتأثیرقراردادهواینانتظاراتدرقیمتآتیهاینفتانعکاسمواهردداشرت.الاترهبایردبره
ایننکتهتوجهکردکهقیمتآتیهاینفتدرشرایطفعلیتابعیازقیمرتنقردیدرآینردهاسرت

 .)Kufmann, 2011

ج -پاداش ریسک

پاداشریس

عاارتاستپاداشیکهبرایپرذیرشریسر

توسرطسررمایهگرذاراندرنظرر

گرفتهمیشود.اینشامصهمانمرالصشرامصبرازارسررمایهاسرت .)Fama&French,1987
زمانیکهپاداشسرمایهگذاریدربازارسرمایهافزایشپیداکند،تقاعابرایذمایرتجاریافزایش
مییابد،درنتیجهتقاعادربازارفیزیکینفتبهجایتقاعادربرازارآتریهرابیشرترشردهوبرهتارع
کاهشتقاعادربازارآتیها،قیمتآتینفتنیزتضعی میگرددلبرهعارارتدیارربراافرزایش
اینمتغیرشامصتولیددنعتیافرزایشودرنتیجرهتقاعراینفرتدربرازارفیزیکریبیشرترشردهو
سرمایهگذارانبهجرایسررمایهگرذاریدربرازارآتریهراینفرتبرررویبرازارفیزیکریمتمرکرز
میگردند .


ساختار بازار نفتخام ورابطه بازار فیزیکی و بازار بورس نفت

یهاینفتما یکیازعواملمؤثردرشکلگیرریقیمرتنفرتآتری
تفاوتقیمتنقدیوآت 
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میباشدکهازطریقتصمیمگیریدرتقاعایذمایرتجاریاسرتکرهنشرانمریدهردبرازارنفرت
روبهجلواستیاروبهعقب.اگرقیمتنقدی اسپات)ازقیمتآتری فیروچرز)نفرتکمتررباشرد

کانتاناویاروبهجلو)سرمایهگذاراناقدا بهمریدوناهداریذمایرتجارینمودهوانتظاردارند
نفتما رادربازاردرزمانآیندهبهقیمتباالتریبفروشند.درزالیکرهوقتریقیمرتاسرپاتاز
یهاباالتراست،بازارروبهعقباستوبرعکسزالتفو اتفا میافتد.برهطرورکلی،زمرانی
آت 
سامتاربازارکانتاناواستکهبراساسانتظاراتبازاردرآیندهقیمتآتیهاازقیمتنقردینفرت

یشرودلبررعکرسزمرانیکرهایرنانتظرار
ما پیشیبایردوتفاعلقیمتدرایندورتمثاتم 
ییابدوممکناسرتسرطحقیمرت
وجوددارددرآیندهعرعهافزایشیابد،قیمتآتیهاکاهشم 
آتیهابهسطحیپایینترازقیمتنقدیافزایشیابد،درایندورتبرازاردرزالرتبکواردیشرن
قراردارد  .)Mabro, 1998

و-تغییر ذخایر تجاری نفت

ذمایرتجاریمناسببهدلیلافزایشغیرمنتظرهتقاعایفراوردهنفتیاهمیتدارد،چراکرهاز
یتوانازنوسانشدیدقیمتجلوگیریکرد.ازطرفدیارربسریاریازشررکتهرابره
اینطریقم 
یدهندتراازنوسراناتقابرلپریش
منظوراستفادهازشرایطبازار،ذمایرمودراافزایشیاکاهشم 
بینیقیمتهاسودبارندیاازروندکاهشیقیمتها،هزینهمودرابهزداقلبرسانند.ذمایرتجراری
نفتدرروزچهارشناههرهفتهتوسطادارهاطالعراتانررژیآمریکرا )EIAبرایر

هفترهترأمیر

منتشرمیشودوجهتبازارنفترادرهفتهآیندهمش صمیکند.هرچقردرتقاعرابررایذمرایر
تجارینفتبیشترشودباتوجهبهرشدتقاعاینفتدربازارفیزیکیقیمرتنقردینفرتدرزمران
زاعربیشتروبهتاعآنقیمتآتیآنکمترمیشود .


پیشینه پژوهش
الف -پیشینه پژوهشهای خارجی

یهرای
متهرا در برازار اسرپات و آتر 
 Pindyck(2001در مطالعه مود ،چاونای مرتاط شدن قی 
یکند و برقراری تعرادل در دو برازار
کاالها،تولید و سطح موجودی اناارها با یکدیار را بررسی م 
ینماید.وی همچنین ،تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تعرادل دو
ذمیرهسازی را تشریح م 

اسپات و بازار
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یکنرد و برا اسرتفاده از
نوسانهای قیمتری را مطالعره مر 

لهیتغییرات در سطوح
بازارمذکور به وسی 
سالهای  1980ترا  ،1990ایرنمسرئله را بررای نفرت مرا  ،بنرزین و نفرت کروره بررسری
دادههای 

یهرا هماننرد
ینماید.نتایج بهدستآمده از این مطالعه زراکی از آناسرت کره قراردادهرای آتر 
م 
یتروان ارزش نهرایی
موجودی انارار ،ابرزاری بررای کراهش ریسر  اسرت و برا اسرتفاده از آنمر 
ذمیرهسازی کاال را اندازه گیری کرد .

 ،Chinzara )2011رابطهیعرد اطمینرانمتغیرهرایکرالناقتصرادی قیمرتنفرت،قیمرت
فلزاتگراناهاونرخارز)وقیمتسها رابرااسرتفادهازمردلهرای گرارچ بررایآفریقرایجنروبی
رابطهدوطرفهبیناینمتغیرهامیباشد.همچنینعرد 
بررسینمود.یافتههایویزکایتازوجود 
معنیداریبرروینوساناتبازارسها دارد .
اطمینانمتغیرهایکالناقتصادیاثر 
مقالهایباعنوانارتاا میانقیمتنفت،قیمتطال،نرختاردیلارز
  Wang & et, al.)2010
وبازارهایبینالمللیسها اراههنمودند.آنهادراینمطالعهتأثیرنوساناتقیمتنفت،قیمرتطرال
ونرخبرابریارزهایم تل رابرشامصسها کشورهایبزرگآمریکا،آلمان،چین،ترایوانو
ژاپنبررسینمودندوروابطوهماستایکوتاه مدتوبلندمدتمیانمتغیرهایمذکوررابررسری
نمودند.دراینمقالهسریزمرانیرابطرهمرذکوربررسریشردهاسرت.نترایجایرنپرژوهش،رابطره
یکپارچهبیننوساناتقیمتنفت،قیمتطالونرخارزوبازارهایسها درآلمان،ژاپن،ترایوانو
چینوجوددارد.همچنینرابطهبلندمدتومعنیداریبینایرنمتغیرهراوجروددارددرزرالیکره
هیچرابطهمعنیداریبینمتغیرهایقیمتنفت،قیمتطال،نررخارزوبرازارسرها آمریکراوجرود
ندارد .
)Fayyaz & et, al.(2011درمقالهمودرابطهبینقیمتنفتوبازدهبورساورا بهاداربرای
کشورهایمنت برابااستفادهازمدلمودرگرسیونبرداریودادههایروزانرهازسرال2005ترا
2010موردبررسیقرارمیدهند.نتایجتجربیپژوهشنشانمیدهدکرهقردرتپریشبینرینفرت
برایبازدهیبازارسها پسازافزایشقیمتنفتودرطولبحرانمالیجهرانیافرزایشیافرتو
همچنینپاسخبهشو نفتدرطولبحرانمالیجهانیافزایشیافت .
)  Filis & et, al (2011کشرورهایکانرادا،مکزیر

وبرزیرلرابرهعنرواندرادرکننردهو

کشورهایایاالتمتحدهآمریکا،آلمانوهلندرابهعنروانواردکننردهدرنظررگرفتنردتراارتارا 
میانبازارهایاینکشورهاوقیمتنفتراموردبررسیقراردهند.دراینپژوهشازمردلگرارچ
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چندمتغیرهودادههایماهانهازسال1987تا2009استفادهشدهونتایجزادلنشاندهندهسرایت
نامتقارنبینکشوره ایدادرکنندهوواردکنندهنفرتبرود.همچنرینایرنپرژوهشنشراندادکره
شو هایب شعرعهقیمتنفت،تاثیریبرارتاا بینبازارهایایرنکشرورهانمریگرذاردلامرا
شو هایناشیازتقاعا یعنیتغییرچرمههایتجارییاجنگ)تأثیربیشتریبرکشورهانسرات
برهشررو هررایناشرریازعرعرره کرراهشتولیرداعضررایاوپر

)دارنررد.همچنررینویبررامطالعرره

قیمتهاینفتبدونتوجرهبرهمنشرأ
هماستایوقفهدارسریهایزمانیاینکشورهانشاندادکه 
دورههایبحرران،برازارنفرت
میکنندودر 
ایجادتالطم،اثرمعکوسبرتما بازارهایسها اعمال 
جایااهمطمئنیبرایجلوگیریازریس

نمیباشد .
بازارسها  

قیمتهایآتریواسرپات
)Wang & et, al.(2010برمالفمطالعاترایجانجا شدهدرمورد 
نفتکهبراساسرویکردجوهانسونانجا گرفتهاستازروشغیرمطیادرالحمطرایبررداری
آستانهایاستفادهنمودهاندتاپویاییهایغیرمطیرادرتعدیلهایمربو برهنقطرهتعرادلدرنظرر
بایرند.نتایجاینپژوهشنشانمیدهدکهرابطهبینقیمتآتریواسرپاتازنروعهمجمعریبروده
آستانهایباشند،همچنریندربلندمردت

استمشرو بهاینکهتفاعلهایقیمتیبزرگترازمقادیر
پویاییهایمربو بهآنمؤثرهستند .

قیمتهایآتیواسپات هردو)درتعادلبلندمدتو


ب -پیشینه پژوهشهای داخلی

)Meybody (2004بهبررسیعواملمؤثراقتصادیوسیاسیبازارنفتپردامترهاسرت.ویبرا
قیمتنفتدردورههایم تل پردامتهوعوامرل

استفادهازنظریههاتلینگبهبررسیعواملمؤثر
سیاسیوشرایطاقتصادیبازارنفتراعاملمهمدرنرختنزیلدانسرتهوآنرابررمیرزانبرداشرت
میداند .
تولیدوتحلیلتغییرقیمتنفتمؤثر 
)،Abbasi(2014درپژوهشیاثرنوساناتقیمتنفتبرشامصبازاربورسدرکشورایرانو
کشورآلمانرابااستفادهازدادههایماهانهازسال2000تا2010بررسینمودهاست.روشمرورد
استفادهدراینبررسی گارچ–1رگرسیونبررداریمرودتوعریحیمریباشرد.براسراسنترایجایرن
________________________________________________________________
1GARCH
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پژوهشپایداریاثراتنوساناتقیمتنفتبرشامصبازاربورسکشرورایرراننسراتبرهآلمران
بیشترمیباشد .

)Photros (2016درمقالررهایتحررتعنرروان"بررسرریتررأثیرنوسرراناتقیمررتنفررتمررا برر
نوساناتبازدهیبورساورا بهادارتهرانبارویکررد گرارچ چنردمتغیرره"،برهبررسرینوسرانات
بازدهیقیمتنفتبرروینوساناتبازدهیشامصبورساورا بهراداربرااسرتفادهازیر

مردل

گارچچندمتغیرهودادههایماهانهطیدورهزمانیماهمه2001تامراهمرارس2016مریپردازنرد.
متغیرهایمورداستفادهدراینپژوهشعاارتندازقیمتجهانینفتمرا ،شرامصقیمرتبرورس
تهرانونرخارزکهبازدهیاینمتغیرهابرآوردهشدهاسرت.درایرنمطالعره،براسراسنترایجایرن
پژوهشرابطهمنفیومعنیداریمیاننوساناتبازدهیقیمتنفتما و نوساناتبازدهیشامص
بورساورا بهادارتهرانوجوددارد،همچنینرابطهمنفیومعنیداریمیراننوسراناتنررخارزو
نوساناتبازدهیشامصبورساورا بهادارتهرانوجوددارد .
همانطورکهمالزظهمیشودمطالعاتانجا شدهرابطهبینقیمتنفرتمرا شرامصجهرانیو
برقیمتنقدینفتما  بازارفیزیکری)

بازدهسها دربازارسرمایهرابررسینمودهوتمرکزآنها
وبازدهسرمایهوشامصقیمتبازارسها برودهاسرتلامراهریچکردا ازمطالعرات،عوامرل مرؤثر
اقتصادینظیرتأثیربازارسرمایهبرشکلگیرریقیمرتآترینفرتمرا شرامصجهرانیرابررسری
.مقالهزاعرقیمتآتینفت مرا شرامصجهرانیرابراتوجرهمسراهلاقتصرادیولحرا 

نکردهاند
نمودنمتغیرهایپاداشریس

،ذمایرتجاری،نرخبهره باتوجهبهاثرگرذاریزیرادآنبررروی

همزمانوجامعبههمراهکانالهایاثرگذاریایرنمتغیرهرا،بررسرینمرودهکرههمرین

بهطور
ارز) 
موعوعنوآوریآننیزمحسوبمیشود.ایندرزالیاسرتکرهدرتحقیقراتقالریاثرراتتمرا 
متغیرهایاقتصادیموردمطالعهبهدورتهمزمانبررویقیمتآتینفتما بررسینشدهاست .


معرفی تکنیک تجزیه و تحلیل و پژوهش

Engleبرایاولینباردرسال1982نشاندادمیتروانالاوهراییرابررسریکرردکرهبرهطرور

235

بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی در شکلگیری قیمت آتی نفت خام شاخص جهانی

همزمانشاملمیاناینشرطیوواریانسشرطیباشند.اینالاوهابهالاوهرای 1ARCHواریرانس
ناهمسانیشرطیمودبازگشرت)شرهرتیافتنردکرهاسراسآنهرادررفرعواریرانسناهمسرانیدر
الاوهایموردبررسینهفتهاست .
ت
مزیتالاوهایآرچایناستکهمریتوانرد رونردواریرانسشررطیرابراتوجرهبرهاطالعرا 
یشود :
گذشتهمودتوعیحدهد.درزالتکلیفرایند آرچمرتاهqا توسطمعادالتزیراراههم 
 )10
()11

الاویرگرسیونیآرچواریانسشرطیرابهعنوانتابعیازمطاهایگذشتهوطیزمانمتغیرر
یکند .
فرضم 
الاوهایآرچدرسال1986برهوسریله Bollerslevتحرتعنروان2GARCHتعمریمدادهشرد.
اگر ی

فرایندتصادفیبااعدادزقیقیوبهدورتمحدودباشدواگر مجموعرهاطالعرات

یشود :
موجودطیزمانفرضشود،درایندورتالاوی گارچبهدورتزیردرنظرگرفتهم 
 )12



()13

درالاویآرچتعمیمیافتهکهادطالزاًگارچنامیدهمیشود،هماجرزایمرودهماسرتهوهرم
اجزایمیاناینمتحر درمعادلهواریانسظاهرمیشروند انردرز.)2004،هرچرهدرالاروادرل
درفهجوییبیشتررعایتشدهباشد،تعدادمحردودیتهرایعررایبکمتررمواهردبرود.یکریاز
مزایایآشکارالاویگارچدرایناستکهدربرمیمواردبهجایی
ی

الاویآرچمرتارهبراال،

الاویگارچجایازینمیشودکهدرآنادلدرفهجوییبیشتررعایتشردهوشناسراییو

برآوردآسانتراست.دراینمیران،الاروی)GARCH(1,1سراده،تودری دررفهجویانرهایاز
یکند  .)McCurdy and Morgan, 1998، Bollerslev, 1986
اطالعاترااراههم 

________________________________________________________________
1- Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity
2- Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity
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ارائه متغیرها و یافتههای پژوهش
الف-معرفی متغیرها

همانطورکهدرابتدایمقالهدرمصوصتابعیتنفتما هایشرامصبرهنفرتمرا شرامص
بازارآمریکااشارهشد،نفتما وستتازاساینترمدیتبهعنرواننفرتمرا شرامصجهرانیدر
نظرگرفتهمیشود .بهمنظوربررسیعواملمؤثردرشرکلگیرریعوامرلمرؤثربررقیمرتفیروچرز
نفتما شامصجهرانیدربرازارانررژیبرینالمللریازدادههرایقیمرتنقردی اسرپات)وآتری
فیوچرز)هفتایمربو بهنفتما وستتازاساینترمدیت،طیسالهای2009-2017استفاده
یباشد:
شدهاست.متغیرهایمورداستفادهدراینپژوهشبهشرحذیلم 
:P2قیمتآتینفتما نفتما شامصآمریکادربازاربورسنایمکس،1قیمرتگرذاری
ایننفتما بهدورتت

محمولهدربازارفیزیکالکهتوسطنشریاتنفتیدرورتمریگیررد،

عمدهترینبازارتجاریجهان
ازسال1983بعنواننفتما شامصدربازارنایمکس کهبهعنوان 
شنامتهمیشود،جهتقیمتگذاریاکثررنفرتمرا هرایبرازارآمریکراونیرزبررایهرردوبرازار
فیزیکالوفیوچرز،مورداستفادهگستردهقرارگرفتهاست.درایرنقراردادهرایفرروشایرننفرت
ما ،پوششریس

الز وجودنداشتهوبههمیندلیلمعاملهکنندگانبااستفادهازابزارهایمالی

دیارازجملهواردشدندربازارهایفیروچرزایرننفرتمرا دربرازارمرذکور،ریسر ناشریاز
تغییراتپیشبینینشدهدرقیمرتهراراپوشرشمریدهنردP1.قیمرتنقردی اسرپات)نفرتمرا 
شامصآمریکاCR،ذمایرتجارینفتCantango ،میزانکانتاناوسامتاربازارنفتکرههمران
تفاعلقیمتنقدیوآتینفتمیباشدکهاینمتغیرروابطزمرانزرالوآتریقیمرتنفرترابرر
اساسانتظاراتنشانمیدهدهرچقدرمیزانکانتاناوبازارنفتبیشترباشردمریردقیمرتنفرتدر
زمانزالنساتبهآیندهمقرونبهدرفهاستpermium.مالصپاداشریس

دربرازارسررمایه

بودهکهسرمایهگذارجهتسرمایهگذاریبرایفعالیتدربازارآتینفتاینشرامصرامردنظرر
قرارمیدهد.اینمتغیرباشامصبازارسرمایهآمریکا مرتاطاست.ایرنشرامصازترکیربسرها 

شرکتهایبزرگکهدرآمریکامعاملهمیشدند،میباشد.پراداشریسر

مرالصایرنشرامص

________________________________________________________________
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درایرنبرازاراسرتIR.نررخبهرره

آمریکااستنرخبهرهبازاریدرآمریکراتحرتترأثیرشررایطبرازاروتصرمیماتفردرالرزروو
همچنینفعالینبازارها ،براسراسنررخاعتارار نررخوا یراهزینرهفردرتسررمایهگرذاری)نعیرین
یشود .
م 


ب-گزارش یافتههای پژوهش

هایماناییدادههاوآزموناثرگرارچبرهبررسریچارونایرابطره


ازآزمون
دراینب شپس
بینمتغیرهای مورداشاره،بااسرتفادهازمارانینظرری برهمنظرورافزایشسرطحتوعریحدهنردگی
روابطانت ابوبهکارگرفتهشدهاست)چاونایتأثیرتغییراتنرخبهره،ذمایرتجراری،قیمرت
نقدیوپاداشریس
تکنی

برتغییراتقیمتآتینفتمرا شرامصجهرانیدرقالربمردلمنت ربو

میشود .
گارچبررسی 

درمدلهایرگرسیونی،سریزمانیبکارگرفتهشدهکهبااسرتفادهازگرارچ روشزرداکثر
درستنمایی)برآوردمیشوند.وقفهبهینهبراساسمعیارشوارتزنیرزانت رابشردهاسرت.برهایرن
سریهایزمانیکهتوزیعازتمالمتغیردرطولزمانمیتواندگشتاورهایمسرتقلاززمرانداشرته

باشد،پایایمؤکدگفتهمریشرود.همچنرینسرریهرایزمرانی،دردرورتیدارایپایراییعرعی 
میباشندکهمیاناینووواریانسآندرطولزمانثابتباشد.ازآنجاییکرهبررسریپایراییقروی
سریهایزمانیدشواراست،باتوجهبرهکفایرتوجرودپایراییعرعی درایرنمردلهرا،درایرن
پژوهشپایاییععی موردبررسیوآزمونقرارگرفتکهنتایجآننشانمیدهدتما متغیرهابا
ی

مرتاهتفاعلگیریمانامیشوند.بهمنظورتأثیرنوساناتذمایرتجراریبررقیمرتنفرتآتری

نفت،ازفر زلشدهگارچاستفادهمیشود،جهتارزیابیاثرتغییرپذیریذمایرتجاریبرنفرت
ما شامصجهانی،ابتدابایدآزموناثرگارچبرایذمایرتجاریانجا شرود.آزمروناثررگرارچ
درجدول )1برایمتغیرهایمورداستفادهنشاندادهشدهاست .

جدول  -1آزمون اثر گارچ تأثیر نوسانات ذخایر تجاری بر قیمت نفت آتی نفت
سطح احتمال

ارزش آماره

درجه آزادی

آمارهها

0/000

685/784

()1,483

آماره F

0/000

284/573

1

منبع یافتههای تحقیق

آماره
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باتوجهبهآزمونعریبالناراژآرچفرض

 فرضواریانسهمسانی)دراینآزمرونرد

یشود،زیرامقدارآمارهآزمونکهمعادل2121/918استازمقردارجردولFبرادرجرهآزادی
م 
بزرگتراستوازاینروفرض

یتوانپذیرفت.
یشودوهمسانیواریانسرانم 
ردم 

معادله )14برایآزمونتجربیبازارذمایرتجراریدرشرکلگیرریقیمرتهرایآتریهرابرر
یشود :
اساسفر زلشدهدرنظرگرفتهم 
)(14
 )15
بهمنظوربررسیتأثیرنوساناتذمایرتجاریبرقیمتنفتآتینفرتمرا شرامصجهرانیاز
گارچباوقفه1برایناساسکهوقفهآنبراساسمعیارشوارتزمطابقجردول )2انت راب

تکنی

شدهاست،استفادهمیگردد .


جدول  -2تعیین وقفه بهینه بر اساس معیار شوارتز
ارزش شوارتز
-20/256
*-32/595
-32/415
-32/218
-31/956
-31/688
-31/424
-31/162
-30/899

وقفه
0
1
2
3
4
5
6
7
8

منبع یافتههای تحقیق

دادههایذمرایرتجراریبرایر
درمدلمذکور ) CR (-1

وقفره cantango،1تفراوتقیمرت

دربازارنفتمرا وسرتتارزاساینترمردیت IR،نررخبهرره،

نقدیوآتینفتما 

پاداشریس

 P2،قیمرتآترینفرتمرا  وسرتتارزاساینترمردیتوP1قیمرتاسرپاتایرن

________________________________________________________________
 -1وقفهی



هفتهذمایرتجاریبهدلیلانتشارگزارشباوقفهی

ارهاطالعاتانرژیمیباشد.

هفتهتوسطاد
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دادههرایهفتاریمتغیرهرااسرتفادهمریشرود)،دوره
میشود از 
نفتما ،بهرتهفتایگزارش 

واریانسجزءمطابودهکرهمرودترابعیاسرت،از

زمانیدادهاز2009تا2017است.درمدل
جزءمطایدورهگذشتهو

مربعجزءمطادردورهگذشتهاست.برایاینکه

بتوانتأثیرنوساناتدربازارهارابرشکلگیریقیمتنفتما شامصجهانیدرنظرگرفرت،از
ی

مدلگارچ )1،1استفادهشدهاستکهمعادلهواریانستأثیرنوساناترویقیمرتنفرتمرا 

یدهد.
یدهد.جدولذیلنتایجبرآوردمدلرانشانم 
رانشانم 
جدول  -3تأثیر ذخایر تجاری بر قیمت آتی نفت خام شاخص جهانی
معادله میانگین
(-

Log P1
0/982
()141/97

Constant

)1
-0/02
()-760/1

-0/001
()-24/1

-0/002
()-5/7

-0/0004
()-2/7

0/0873
()114/1

Adj

Log likelihood

0/99

1870/4

متغیرها

ویژگي های
مدل
0/99

معادله واریانس
0/0000459
()2/1
0/999
()44580
منبع یافتههای تحقیق


اعدادداملپرانتزارزشآمارهtهستند 
براساسکانالهایاثرگذاریمتغیرهایاقتصادیبررویشکلگیریقیمرتآتری فیروچرز)
نفتما شامصجهانیکهدرب شماانینظریدورتگرفت،مدلفو برآوردگردید.همان
طورکهمشاهدهمیشود،عالهمعرایبمطابقانتظارومعناداربودهاستوعریبنرخبهرهمنفری
است )-0/0004وقیمتاسپاتنفتما شامصجهانی عرریبمثارتدارد )0/982کرهنشران
دهندهرابطهمستقیمبینقیمتاسپاتوآتینفتما شامصجهانیاست.وقتیتقاعرایتجراری
یرود
شکلمیگیرد،باتوجهبهزرکتجریاننقدینایبررایفعالیرتدربرازارفیزیکریانتظرارمر 
تقاعایآتیهاینفتما کاهشیابد )-0/001لسرمایهگذاربیناینکهدربرازارتر محمولره
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اسپات)مریداریکندیاآتیها،بایدتصمیمگیریکند،چندعاملرادرنظرمیگیردلاولقیمرت
نقدیوآتیها نشاندهندهانتظاراتدربازار)ودو هزینهبهرهایویاهزینرهذمیررهتجراری.در
دورتیکهبرآینداینتصمیممنجربرهافرزایشتقاعرایذمرایرتجراریشرود،سررمایهگرذارکره
میتواندی

داریذمایرتجاریمیکندکهمنجربرهکراهش

پاالیشارباشد،اقدا بهمریدوناه

تقاعایآتینفتما میگردد.بنابراینانتظارمریرودرابطرهبرینذمرایرتجراریدرهرردورهبرا
قیمتآتیهاینفتما معکوسباشد.نتایجمدلنشانمیدهد،عریبذمایرتجارییر
یباشرد Log permium.1پراداشریسر
قالازمدلمنفیبودهومطابقانتظارم 

دوره

)،همرانپراداش

سرمایهگذاریدربازارسرمایه مالصشامصبازارسررمایه)اسرت.هرچقردرپراداشریسر

در

بازارسرمایهافزایشپیداکند،زمانیکهپاداشسرمایهگذاریدربازارسررمایهافرزایشپیرداکنرد،
یکند،درنتیجهتقاعادربازارفیزیکینفتبهجرایتقاعرا
تقاعابرایذمایرتجاریافزایشپیدام 
دربازارآتیهابیشترشدهوبهتاعکاهشتقاعادربازارآتیهرا،قیمرتآترینفرتنیرزتضرعی 
یگیرنرد،درچره
میگردد.معاملهگرانبراساسمیرزانبرازدهیدربازارهرایم تلر ،تصرمیممر 
بازاریفعالیتکنند.ازسویدیار،تفاوتقیمتنقدیوآتیهایکیازعواملمؤثردرمصروص
تصمیمگیریدرتقاعایذمایرتجاریاست.سرمایهگذارانزمرانیبرهمریردوناهرداریذمرایر
یکنندکهانتظارفروشنفتما دربازارباقیمتباالتریراداشتهباشرند برازاررو
تجاریاقدا م 
علقیمتنقدیوآتیهاتعری شد.بنابراینوقتری

بهجلوباشد)دراینجاتفاعلرابهدورتتفا
یهاباالتراست،بازارروبرهعقرب 2اسرت،یعنریتقاعرابررایذمرایرتجراریکراهش
اسپاتازآت 
یرودکهرابطهبرینتفاعرلوقیمرت
ییابدوبنابراینانتظارم 
یهاافزایشم 
مییابدوتقاعابرایآت 
یهامنفیباشدکهدراینجانیزعریبآن-0/001است.
آت 


جمعبندی و نتیجه گیری:

اینپژوهشبهبررسیعواملمؤثربرشکلگیریقیمتفیوچرزنفتمرا شرامصپردامترهو
________________________________________________________________
-1ذمایرتجاریهرماه،بای
ی

وقفهی

یشود.همچنیناطالعاتذمایرتجاریآمرهررهفترهنیرزبرایر
ماههاعال م 

وقفره

یشود.
هفتایدرنشریاتبینالمللیاعال م 
2-Backward
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متغیرهاینرخبهره،پاداشریس
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یدهرد.
،سامتاربازاروذمایرتجراریرامروردتحلیرلقررارمر 

افزایشنرخبهرهباع بیشترشدنهزینهذمیررهسرازیتجراریگردیردهدرنتیجرهتقاعرادربرازار
فیزیکینفتکاهشیافتهودرنتیجهقیمتآندراینبازارکاهشمییابد.برهعرالوه،براتوجرهبره
ارتاا بسیارنزدی

شکلگیرریانتظرارات)قیمرتآتری
بازارفیزیکیوآتینفت ازطریقکانال 

نفترانیزکاهشمیدهد.همچنینتقویتپاداشریس

منجربهافرزایشذمرایرتجرارینفرتو

یشود.بهعرالوههرچقردر
درنتیجهافزایشتقاعادربازارفیزیکیوکاهشتقاعادربازارآتیهام 
میزانکانتاناوسامتاربازاربیشترشودبهدلیلمقررونبرهدررفهبرودنمریردنفرتدرزمرانزرال
یرود
نساتبهآیندهتقاعابرایذمایرتجاریبیشتروفروشآندرزمانیکهقیمتنفتبراالترمر 
بیشترمیشودلبنابراینفعالیتدربازارفیزیکینفتنساتبرهفعالیرتدربرازارآترینفرتبیشرترو
اینمتغیرباقیمتآتینفتمرا رابطرهعکرس

کاهشتقاعادراینبازاربهوجودمیآید.درنتیجه
دارد .
درواقعازی

یها
منظرپاالیشااههابهعنوانمتقاعینفتما بایدتصمیمبایرنددربازارآت 

اقدا بهمریدآتیهای نفتما نمایندیااینکهدربازاراسپاتنفتما مریدهوذمیرهنمایندترا
نیازهایآتیمودرابرطرفنمایند.تصرمیمگیرریدرمصروصذمیررهسرازینفرتمرا توسرط
پاالیشکاههابههزینههایبهرهایایجادذمیره،بسرتایدارد.برهعارارتدیاررپاالیشرااهتصرمیم
یهاناهرداریکنرد.بنرابرایننررخ
میگیردکهوا بایردیااستقراضنمایدکهذمایررارویکشت 
یگردد .
بهرهباع کاهشتقاعایذمایرتجاریدربازاراسپاتودرنتیجهکاهشقیمتاسپاتم 
یافتههایپژوهشنشانمیدهد،تغییراتپاداشریس

 مالصشامصسررمایه)ونررخبهرره

مهمترینعللتأثیرمنفرینررخبهرره،
دارایتأثیرمنفیبرتغییراتقیمتآتیهاینفتمیباشند.از 
افزایشهزینههایناهداریوذمیرهسازینفتما ودرنتیجهتقاعابرایآندربازارهاینقردی
میباشد.همچنین،تحلیلرفتارمتغیرهایاقتصادیبرقیمتآتینفتما شامصجهرانیبراتوجره
بهتاعیتقیمتنفتما ایرانازقیمتنفتما شامصجهانیمیتواندریس


ناشیازنوسرانات

قیمترامدیریتنمایند.باتوجهبهسهمباالیدرآمدنفتونوسانآندربودجهبهمنظرورایجراد
ثااتاقتصادیکشور،پیشنهادمیگرددزمایتبیشتریاززوزهمطالعاتمدلسازیبررایتعیرینو
پیشبینیعواملمؤثربرقیمتونوساناتنفتدرکشوربهعملآید .
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