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چکیده:
در این مقاله به بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه بلندمدت در نوسانات میان نرخ ارز و
بازده سهام در بورس اوراق بهادار پرداختهشده است .برای این منظور از مدلهای
خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته ( )MGARCHو خودهمبسته
انباشته میانگین متحرک کسری ( )ARFIMAدر بازهی زمانی  1831/1/1الی
 1821/19/92استفادهشده است .نتایج بهدستآمده وجود عدم تقارن در توزیع بازدهی
میان دو بازار سهام و ارز را تأیید میکند که این امر حاکی از وجود اثرات سرایت تالطم
و حافظه بلندمدت در بین این بازارها و وابستگی آنها به همدیگراست؛ بنابراین با
انتقال شوکها و سیاستهای مختلف اقتصادی داخلی و خارجی ،خروج سرمایهها بین
این بازارها صورت میپذیرد که در صورت وجود ریسک و کاهش بازدهی در بازار
سرمایه ،سرمایهها به بازار ارز انتقال پیدا خواهند نمود .همچنین آزمونهای آماری
انجامشده وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی بازدهی شاخصهای بورس و نرخ ارز را
اثبات میکند.
طبقهبندی H44 ،M20 ،K16 ،O22 :JEL

واژههای کلیدی :حافظه بلندمدت ،اثرات عدم تقارن ،نرخ ارز واقعي ،بازدهي قیمت سهام

 به ترتیب ،دکتراي تخصصي اقتصاد دانشگاه ایالم (نویسننده مسنول) ،کارشننا
اقتصاد دانشگاه تهران و دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه یزد.
)(zeinvand@gmail.com
ارشند اقتصناد-دانشندده

42

 -1مقدمه

فصلنامه اقتصاد مقداري (بررسيهاي اقتصادي سابق) ،دوره  ،13شماره  ،3تابستان 1391

1

4

ارتباط بین نرخ ارز و قیمت سهام به صورت جامع توسط محققین حوزه مباحث
مالي مطالعه شده است .بازده سهام 3و قیمت آن نشانگر توانایي شرکت در جذب
سرمایهگذاريها و درنهایت ،افزایش سرمایهگذاري است .بور اوراق بهادار عالوه
بر تأمین مالي بنگاههاي اقتصادي داراي نقش بسیار مهم در بازاري کردن فعالیت
هاي اقتصادي ،نظارت بر سالم سازي عملدرد بنگاهها و نحوهي ادارهي آنها و
همچنین کمک به افزایش آهنگ رشد پس انداز و سرمایه گذاري و کنترل تورم از
طریق مدیریت صحیح نقدینگي داشته است (حالفي و سعیدي ،)1393 ،بنابراین،
شناخت عواملي که باعث رشد آنها ميشود ،مهم است .ارزش سهام تحت تأثیر
عوامل مختلفي از جمله عملدرد شرکت ،سود تقسیمي ،تولید ناخالص داخلي ،نرخ
ارز ،نرخ بهره ،حساب جاري ،عرضه پول و اشتغال قرار دارد .در این میان ،نرخ ارز
یدي از عوامل تعیینکننده در محاسبه سودآوري و کارآیي پروژههاي سرمایهگذاري
است .در واقع ،ثبات نرخ ارز باعث اطمینان در محیط اقتصاد داخلي شده و در
نتیجه سرمایهگذاران به سهولت در مورد سرمایهگذاري در زمان حال و آینده
تصمیم ميگیرند .بازار سهام و ارز بهعنوان یدي از شاخصهاي ارزیابي وضعیت
اقتصادي کشور عمل ميکنند که افزایش سرمایهگذاري در این بازارها و جذب
سرمایه ها به بازار سرمایه و ارز مستلزم افزایش بازدهي بازار سهام ،کاهش ریسک و
پدید آمدن شرایط مطلوب سرمایهگذاري است و ازآنجایيکه متغیرهاي کالن
اقتصادي مانند نرخ ارز ،تورم ،قیمت نفت و  ...بر بازدهي بازار سهام تأثیر ميگذارند،
لذا مشخص بودن رابطه بین متغیرهاي اقتصادي و بازار سهام ميتواند راهگشایي
براي مدیران و سرمایهگذاران آتي جهت تصمیمگیري محسوب گردد .پرداختن به
این موضوع در دو بعد اقتصاد کالن و امور مالي شرکتها اهمیت زیادي دارد.
بیشتر اقتصاددانان این موضوع را از جنبه کالن مدنظر قرار داده و در مورد آن بحث
ميکنند؛ اما در حقیقت تأثیرات پیشبینيشده سیاستها در بعد کالن برخاسته از
تأثیر این سیاستها بر عملدرد مجموعه واحدهاي اقتصادي در بعد خرد است.
تغییرات نرخ ارز باعث تغییر قیمت کاالها و خدمات ،نهادهها و ستاندهها ميشود و
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بدین ترتیب بر روي جریانات نقدي فعلي و آتي مورد انتظار و بازده سهام
اقتصادي تأثیر ميگذارد .بیشتر مطالعات انجامشده در این رابطه به بررسي اثر
سیاستهاي ارزي در ایران در ابعاد کالن متمرکز بوده (بروجردي (،)1371
نوفرستي ( )1331و مجتهد ( ))1331و مطالعات اندکي در مورد اثر این سیاستها
در بعد خرد با استفاده از اطالعات مالي بنگاهها صورت گرفته است .با توجه به
اهمیت حافظه بلند مدت بازدهي سهام و نوسانات موجود در بازار ارز در تصمیمات
سرمایه گذاران ،شناخت و مطالعه دقیق این ارتباط مي تواند راهگشاي تصمیمات
سرمایه گذاران باشد .بدین منظور در این مطالعه با مدلسازي نوسانات نرخ ارز و
قیمت سهم رابطه پویاي بین آنها مورد تحلیل قرار گرفته است.
فرضیههاي مورد بررسي در این مقاله به این صورت است که -1 :نوسانات
شرطي 2میان نرخ ارز و بازده قیمت سهام داراي حافظه بلندمدت 2است -3 .بازده
قیمت سهام در بور اوراق بهادار تهران داراي حافظه بلندمدت است -3 .نرخ ارز
در ایران داراي حافظه بلندمدت است -1 .توزیع بازدهي بین بازار ارز و بازار سرمایه
نامتقارن است.
ساختار مقاله حاضر از  1بخش تشدیل شده است که در ادامه به بررسي
مباني نظري تحقیق و مطالعات پیشین صورت گرفته در این زمینه پرداخته شده و
در بخش سوم روششناسي تحقیق بیان مي شود .بخش چهارم این مقاله اختصاص
به بررسي مدل تجربي تحقیق داشته و در نهایت در بخش پنجم نتیجه گیري و
ارائه پیشنهادها صورت پذیرفته است.
 -9مبانی نظری تحقیق و مروری بر مطالعات پیشین
نرخ ارز یا ارزش خارجي هر پولي ،منعدس کننده شرایط اقتصادي هر کشور به
طور اعم و قدرت خرید پول (هزینهها و قیمتهاي داخلي نسبت به پولهاي دیگر)
به طور اخص است .یک پول در صورتي ازلحاظ خارجي ضعیف است که در یک
رژیم ثابت نگهداشته شده ،دولت توانایي ثابت نگهداشتن آن را نداشته باشد و یا در
یک رژیم شناور دچار کاهش ارزش شود .پول قوي که ارزش آن باال ميرود متعلق
به کشوري است که دریافتهاي خارجي مستقل آن بیش از پرداختهاي خارجي
Conditional Volatility
Long Memory
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باشد (تمدن جهرمي .)1311 ،پس از فروپاشي نظام برتون-وودز ،اقتصاد کشورها از
نظام نرخ ارز ثابت بهنظام نرخ ارز شناور تغیی ر رویه دادند .در این زمان برخي از
اقتصاددانان اعتقاد داشتند که وجود نظام نرخ ارز شناور ميتواند جریان تجارت بر
یک کشور را تقویت کند .پایه این بحث این بود که نوسانات غیرمنتظره نرخ ارز به
عنوان یک انگیزه براي تولید سال بعد است که اغلب امدان سود بیشتر را فراهم
ميسازد  ،اما این تغییرات غیرمنتظره ممدن است از طریق تغییر در بازار فروش
داخلي به نوبه خود سطح تجارت را کاهش دهد (دیمیتریس و نیدوال .)3311 ،1
به طورمعمول تعیین دقیق نرخ ارز در یک نظام نرخ ارز شناور به دلیل اینده تعادل
توسط عرضه و تقاضاي بازار مشخص ميشود ،مشدل است ،لذا هرگونه تغییري در
نرخ ارز بر پیشبینيهاي خریداران و فروشندگان اثرگذار خواهد بود (هو و متواني،7
 .) 3311پس هرگونه فعالیت اقتصادي که وابسته به نرخ ارز باشد ،با نوسانات و در
نتیجه نا اطمیناني ناشي از آن دستخوش تغییرات ميشود؛ بنابراین نوسانات نرخ
ارز و به دنبال آن نا اطمیناني ناشي از آن مانند هر نوعي از ریسک ،ميتواند سبب
عقبافتادگي فعالیتهاي اقتصادي شود (کاستلو.)3311 ،3
بهطورکلي کشورها در برخورد با بخش خارجي به دو نوع تقسیم ميشوند
(بیشتر در نظر نه در عمل) ،برخي از آنها (کشورهاي داراي نظام نرخ ارز شناور)
معتقد به دخالت در این بخش نیستند و بیان ميکنند که با آزاد گذاشتن عوامل
بازار نرخ ارز توسط عرضه و تقاضا تعیین ميشود و نیازي به ورود دولت در بازار ارز
نیست .در مقابل کشورهایي هستند (کشورهاي داراي نظام نرخ ارز ثابت و شناور
مدیریتشده) که با توجه به ساختار ضعیف داخلي و خارجي خود و همچنین
وابستگي تولیدات و مصارف داخلي به پول خارجي جهت تهیه این امدانات ،ورود
دولت را در جهت سیاستگذاري در این بخش توجیه ميکند .کشورهایي با ساختار
ضعیف که نمي توانند تمام قدرت تعیین نرخ ارز را به بازار بدهند با بررسي
حسابهاي داخلي و خارجي خود به دنبال اجراي سیاستهایي هماهنگ هستند
که بهصورت سیستمي آنها را به تعادل در دو حوزه داخلي و خارجي برساند .در
این میان ،براي حسابهاي خارجي خود درصدد یافتن نرخ ارز بهینهاي هستند که
بتواند متناسب با شرایط اقتصادي داخل کشور ،روند حرکت به سمت تعادل در دو
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حوزه داخلي و خارجي را تقویت نماید (ابراهیمي .)1373 ،کشورهاي
از جمله ایران از درجه باالیي از بيثباتي متغیرهاي کالن اقتصادي برخوردار
هستند .در این کشورها نرخ ارز ،قیمت سهام و سایر متغیرهاي مهم کالن نسبت به
اقتصاد هاي پیشرفته و صنعتي بیشتر در حال نوسان بوده و این نوسانات نیز به نوبه
خود ،محیط نامطمئني را براي سرمایهگذاران ایجاد کرده و باعث ميشود تا
سرمایهگذاران نتوانند به سهولت و با اطمینان بیشتر در مورد سرمایهگذاري آتي
تصمیمگیري کنند و احیاناً متحمل زیانهاي وسیعي ميشوند .لذا براي افزایش
سرمایهگذاري و به تبع آن دستیابي به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادي ،توجه به
بازار سرمایه بخصوص بور اوراق بهادار بهعنوان یدي از ارکان اصلي بازار سرمایه و
عوامل تأثیر گذار بر شاخص قیمت سهام همچون نرخ ارز و نا اطمیناني آن از
اهمیت ویژهاي برخوردار است (حیدري و همداران ،1339 ،صص  .)191-199بازار
سهام یک بازار متشدل و رسمي سرمایه است که در آن خریدوفروش سهام
شرکتها یا اوراق قرضه دولتي یا مؤسسات معتبر خصوصي تحت ضوابط و قوانین و
مقررات خاصي انجام ميشود سنجش میزان کارایي در یک بازار مالي به فاکتورهاي
متعددي بستگي دارد .برخي از این فاکتورها در طول زمان روند ثابتي ندارند و دائم
در نوسان ميباشند .یدي از موضوعات در بررسي کارایي یک بازار مالي ،وجود
ویژگيهاي حافظه بلندمدت است (پرهام و مسجدي :1393 ،ص  )111وجود
حافظه بلندمدت در بازده دارائيها بیانگر وجود خودهمبستگي میان مشاهدات با
فاصله زماني زیاد است؛ بنابراین ،ميتوان از بازدههاي گذشته بهمنظور پیشبیني
بازد ه آینده استفاده نمود که این امر امدان استفاده از یک استراتژي سوداگرایانه
سودآور را فراهم ميکند (صالحي و همداران :1391،ص  .)31یدي از ارکان مهم در
محیط عملیاتي بنگاه هاي اقتصادي ،وجود بازارهاي مالي است که از دو بازار پول و
سرمایه تشدیل ميشود (فضلي و همداران :1393 ،ص  .)3وظیفه تجهیز منابع
پسانداز بهسوي سرمایهگذاري مورد نیاز ،توسط این دو بازار انجام ميشود ،البته
در نخستین مراحل توسعه ،بازار پول نقش اساسي را در تجهیز منابع پسانداز بر
عهده دارد ،اما بهتدریج که اقتصاد توسعه ميیابد بازار سرمایه ،بخش فزایندهاي از
پساندازها را بهسوي سرمایهگذاري هدایت ميکند .در جهان سرمایهداري ،بور
بهعنوان یدي از پیشرفتهترین ابزار تداملي سرمایه به شمار ميرود .بور جایگاه
تبدیل دارایي هاي واقعي به ثروت کاغذي است ،زیرا در قبال دارایي واقعي (پول،
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وجه نقد ،آورده غیر نقدي  ،اموال و )...که سهامداران براي خرید سهام ارائه
ميدهند ،ورقهاي کاغذي به آنان داده ميشود که نشاندهنده ثروت سهام آنان
است .اگر بپذیریم بور جایگاه سرمایه و ظرفیتهاي سرمایهگذاري و تولید یک
کشور است ،حجم معامالت ،میزان عرضه سهام و مجموع سود و بازده سهام باید
آینه تمام نماي وضعیت کشور باشد (اکبري روشن و شاکري :1393 ،صص -113
.)111
با توجه به تغییرات مداوم و سریع در عوامل محیطي و سیستمهاي اقتصادي،
روزانه شاهد ریسکهاي متفاوت هستیم که ساختار مالي مؤسسات را تحت تأثیر
قرار ميدهد  .کلیه مؤسسات اعم از تولیدي ،صنعتي ،خدماتي ،مؤسسات پولي و
مالي و حتي دولتها با ریسک هاي متفاوتي روبرو هستند که بسته به نوع عملدرد
هریک متفاوت است .ریسک عبارت است از نوسان در سود مورد انتظار که به
علتهاي مختلفي از جمله تغییر در نرخ ارز ،تغییر در نرخ سود و  ...به وجود
ميآید .بهعنوانمث ال شرکتي که تمام یا بخشي از مواد اولیه خود را از خارج تهیه
ميکند ،در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارد؛ بنابراین آگاهي و پیشبیني نوسانات
نرخ ارز براي شرکتهاي که فعالیتهاي آنها متأثر از تغییرات نرخ ارز است
اهمیت بسزایي دارد و به آنها کمک ميکند که بتوانند از نوسانات احتمالي به نفع
تجارت خود بهره ببرند (شمس و بهزادي :1339 ،ص .)39
ریسک نرخ ارز بهواسطه تغییر در نرخ ارز به وجود ميآید .بهعبارتدیگر یدي
از عوامل مهم در نوسانات اقتصادي و بهتبع آن عملدرد بنگاه اقتصادي ،نوسانات
نرخ ارز است نوسانات نرخ ارز بر روي نقدینگي مورد انتظار و بازده سهام تأثیر
مي گذارد که این تأثیر از طریق تغییر در ارزش پول رایج داخلي صورت ميگیرد.
البته ذکر این ندته ضروري است که ریسک نرخ ارز در میان کشورها و شرکتهاي
مختلف یک کشور متفاوت است و این تفاوت ناشي از ساختار عملیاتي ،استفاده از
ابزارهاي پوششي ،نوع صنعت ،رویههاي مالي و پیوندهاي اقتصادي است (جین،9
 ،3331ص  .) 1درباره رابطه پویاي بین نرخ ارز و قیمت سهام هنوز توافق عمومي
وجود ندارد بهطوريکه ميتوان دو دیدگاه کلي در این خصوص را از همدیگر
تفدیک کرد :درونبوش و فیشر )1933( 10با طرح مدلهاي جریان گرا 11فرض
9

Jain
Dornbusch and Fisher
11
Flow-oriented models
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ميکنند که حساب جاري کشور و تراز جاري دو عامل مهم تعیینکننده نرخ
هستند .تغییر در نرخ ارز مي تواند دو اثر متفاوت بر قیمت سهام داشته باشد .از
یکسو  ،افزایش نرخ ارز (از بعد تقاضا) منجر به افزایش درآمد شرکتهاي
صادرکننده کاال و درنتیجه قیمت سهام آنها شده و از سویي دیگر (از بعد عرضه)
منجر به کاهش سود شرکتهاي واردکننده نهادههاي واسطهاي و کاهش قیمت

سهام آنها ميگردد (مورلي و پنتداست :3333،14ص .)13
از طرفي تأثیر نرخ ارز بر قیمت سهام در قالب رویدرد بازار کاال مطرح
ميشود .در قالب این رویدرد تغییر در نرخ ارز بر عملیات خارجي بنگاه اقتصادي و
در مجموع روي سود بنگاه تأثیر خواهد گذاشت که بهنوبه خود بر قیمت سهام
تأثیر ميگذارد (کشاورز حداد و معنوي :1337 ،ص  .)119صنایعي که ایجاد و
راهاندازي آنها مستلزم تهیه ماشینآالت از خارج از کشور است ،در اثر تغییر نرخ
ارز ارزش ذاتي آنها تحت تأثیر قرار ميگیرد .درصورتيکه شرکتي ماشینآالت
موردنیاز خود را با قیمت هاي پایین نرخ ارز وارد کرده باشد با افزایش نرخ ارز،
ارزش ذاتي شرکت مربوطه نیز افزایش خواهد یافت و این افزایش ذاتي زماني
تشدید ميگردد که تأسیس شرکت مشابه به دلیل باال بودن نرخ ارز امدانپذیر
نباشد و اگر محصوالت شرکت بهصورت انحصاري باشد ،تقاضا براي آن افزایشیافته
و سود شرکت نیز در طول زمان افزایش خواهد یافت .از سوي دیگر ،سهم هزینه
استهالک ماشینآالت در بهاي تمام شده کاالي تولیدي شرکت کاهش پیدا ميکند.
با در نظر گرفتن موارد فوق توسط سرمایهگذاران ،تقاضا براي سهم این شرکتها
افزایش یافته و این موضوع باعث افزایش قیمت سهام این شرکتها خواهد گردید.
بهعالوه ،اگر نرخ ارز در طول زمان کاهش یابد نتیجه معدو براي این
شرکت ها بر جاي خواهد گذاشت .ازجمله عوامل دیگري که باید به آن توجه نمود،
ترکیب دارایيها و بدهيهاي ارزي شرکت است .درصورتيکه نرخ ارز افزایش یابد و
میزان دارایي ارزي شرکتي بیش از بدهي ارزي آن باشد سود ناشي از تسعیر ارز
موجود عمالً موجب افزایش سود هر سهم گردیده و قیمت سهام این شرکتها
افزایش ميیابد .همچنین ،درصورتيکه بدهيهاي ارزي بیش از دارایيهاي ارزي
باشد زیان ناشي از تسعیر ارز عمالً باعث کاهش سود هر سهم گردیده و قیمت
سهام این شرکتها کاهش ميیابد .کاهش قیمت سهام باعث تقلیل ثروت
Morley and Pentecost
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سرمایهگذاراني ميشود که در بازار سهام سرمایهگذاري کردهاند و بهاینترتیب
درآمد دریافتي سرمایهگذاران کم ميشود .با کاهش درآمد سرمایهگذاران ،تقاضاي
آنها براي پول به دلیل کاهش قدرت خرید (تقاضاي معامالتي) و همچنین کاهش
مبادالت در بازارهاي مالي تنزل ميیابد .کاهش تقاضاي پول به معناي کاهش نرخ
بهره و خروج سرمایه از کشور است .با افزایش تقاضاي پول خارجي ،نرخ ارز افزایش
ميیابد .بهاینترتیب یک اثرگذاري منفي از سوي قیمت سهام به نرخ ارز ایجاد
مي شود .رونق بازار سهام (افزایش قیمت سهام نسبت به روند بلندمدت یا مورد
انتظار) باعث جذابیت بور براي سرمایهگذاران ميشود .این سرمایهگذاران به
دودسته قابلتفدیک هستند .گروه اول ،سرمایهگذاران خارجي ميباشند که با رونق
بور سرمایه خود را به کشور مزبور انتقال ميدهند .با انتقال سرمایه به داخل
کشور ،عرضه ارز خارجي افزایش ميیابد که باعث کاهش نرخ ارز ميگردد .به این
ترتیب ،مطابق اثر مذکور یک رابطه منفي میان قیمت سهام و نرخ ارز وجود دارد.
گروه دوم ،سرمایهگذاران داخلي هستند که در بازارهاي موازي بازار ارز
سرمایهگذاري کردهاند که با رونق بازار سرمایه ،سرمایه خود را به این بازار انتقال
ميدهند .براي این منظور آنها ميبایست سرمایه خود را از شدل ارز خارج کنند،
لذا عرضه ارز زیاد ميشود و نرخ ارز کاهش ميیابد .این اثر نیز داللت بر یک رابطه
منفي میان دو متغیر مذکور دارد.
مطالعات زیادي در داخل و خارج کشور به بررسي روابط بین بازار ارز و بازار
سهام پرداختهاند که در زیر به تعدادي از آنها اشارهشده است:
زارع و رضایي ( )1331در مطالعهاي به بررسي تأثیر بازارهاي ارز ،سده و طال
بر شاخص بازار سهام پرداختند .آنها در این مطالعه با استفاده از یک الگوي
تصحیح خطاي برداري و با استفاده از دادههاي فصلي  1371تا  1333به این
نتیجه رسیدند که متغیرهاي شاخص قیمت مسدن و بهاي سده با شاخص قیمت
سهام ،رابطهاي مثبت و بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام ،رابطهاي منفي وجود
دارد .واعظ برزاني و همداران ( )1331به بررسي اثرات ناشي از تغییرات پویایي
متغیرهاي کنترل دولت بر روي متغیرهاي بور اوراق بهادار ایران با استفاده از
نظریهي کنترل بهینه ميپردازد .با توجه به ماهیت مدل کنترل بهینه ،بایستي
متغیرهاي کنترل در مدل کالن سیستمي به صورت متغیرهاي برونزا در نظر
گرفته شوند .که از روش خود رگرسیون برداري  VARاستفاده نموده است ،براي
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این مطالعه متغیرهاي ارزش بازاري سهام و حجم معامالت را بهصورت
وابسته و متغیرهاي نرخ ارز و حجم پول و مخارج دولت و مالیات را بهعنوان
متغیرهاي کنترل در نظر گرفته است ( .)1331 :1 – 1373 :1نتایج آزمون اثر و
حداکثر مقدار ویژه نشان داد که یک رابطهي بلندمدت وجود دارد به طوریده ارزش
بازاري سهام با حجم مبادالت و مخارج دولت و مالیات رابطه مثبت و با حجم پول
و نرخ ارز رابطه منفي دارد .پیرائي و همداران ( )1337به بررسي تأثیر متغیرهاي
کالن اقتصادي بر بازار بور ایران ميپردازند .بدین منظور از دادههاي فصلي
متغیرهاي مختلف اقتصادي مثل تولید ناخالص داخلي ،حجم پول ،تورم و نرخ ارز
از سالهاي  1373تا  1331استفاده نموده است و بر اسا تئوري قیمتگذاري
آربیتراژ و انجام آزمونهاي ریشه واحد و تشخیص هم جمعي مدل خود توضیح با
وقفههاي گسترده را بهکاربرده است .نتایج حاکي از آن است که ارتباط شاخص
قیمت سهام با تولید ناخالص داخلي و سطح عمومي قیمتها بهصورت مستقیم
بوده و با حجم پول و نرخ ارز رابطه معدو دارد .ثنایي اعلم ( )1333وجود حافظه
بلندمدت را در سري زماني بازده و نوسانهاي شاخص کل بور اوراق بهادار
تهران با استفاده از روش دامنه استاندارد شده و  GPHآزمود .نتایج آزمونهاي
آماري ،وجود حافظه بلندمدت را در بازده و نوسانهاي شاخص کل بور تهران با
سطح اطمینان باالیي تأیید ميکند .ناهیدي و نیدبخت ( )1339در مقالهاي تأثیر
بيثباتي نرخ ارز بر شاخص سود نقدي و قیمت بور اوراق بهادار تهران را بررسي
کردند .در این مطالعه آنها از دادههاي ماهانه نرخ واقعي ارز و شاخص سود نقدي
و قیمت سهام طي دوره  1331تا  1331استفاده کردند .نتایج بیانگر این است که
رابطه مثبت بین بيثباتي نرخ واقعي ارز و شاخص سود نقدي و قیمت سهام بور
اوراق بهادار تهران برقرار است؛ به عبارت دیگر با افزایش بيثباتي نرخ واقعي ارز،
شاخص سود نقدي و قیمت سهام بور اوراق بهادار تهران نیز افزایش ميیابد.
محمدي و طالب لو ( )1339در مقالهاي تحت عنوان " پویایيهاي تورم و رابطه
تورم و عدم اطمینان اسمي با استفاده از الگوي ” “ARFIMA- GARCHبا
دادههاي سري زماني ماهیانه  19 – 33به بررسي رابطه تورم و عدم اطمینان
پرداختند .در ابتدا براي اینده تمامي آثار قابل پیشبیني را از سري تورم کسر
نمایند ،از مدل بندي سريهاي زماني استفاده کردند ،براي تعیین این مدل در
وهله اول ،آزمون دیدي فولر افزوده KPSS ،و فیلیپس پرون انجام شد نتیجه این
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آزمونها این بود که درجه انباشتگي باید بین صفر و یک باشد .بدین ترتیب فرضیه
حافظهدار بودن سري تورم مطرح شد و نتیجه گرفته شد که سري تورم داراي
درجه انباشتگي حدود  3/1بوده و سري تورم در ایران در دوره موردبررسي داراي
حافظه بلندمدت است.
چانگ و تاي )1993( 13رابطه علیت بیم متغیرهاي کالن اقتصادي و شاخص
کل قیمت سهام در کره را با استفاده از دادههاي ماهانه براي دوره زماني (-1993
 )1933مورد مطالعه قراردادند .در این تحقیق با استفاده از متدولوژي هم
انباشتگي 12انگل گرنجر ،رابطه بلندمدت میان شاخص کل قیمت سهام بهعنوان
متغیر وابسته و متغیرهاي نرخ مبادله ،شاخص تولید ،موازنه تجاري و حجم پول
بهعنوان متغیر مستقل موردبررسي قرارگرفته است .نتایج بهدستآمده از این
تحقیق نشاندهنده رابطه مثبت شاخص کل سهام با شاخص تولید و تراز تجاري و
رابطه منفي آن با نرخ ارز و حجم پول است .آنها نتیجه ميگیرند که شاخص کل
سهام در کره یک شاخص پیشرو براي متغیرهاي کالن اقتصادي نیست.

گرا-کارلس ( 12)3333در مطالعه اي به بررسي رفتار بازده پنج شاخص سهام
داوجونز NIKKEL ،FTSE ،و شاخص سهام بور مادرید پرداخت .در این
مطالعه براي بررسي وجود حافظه بلندمدت از آزمونهاي R/S G ،R/S
تعدیلشده و آزمون  GPHو همچنین تخمین حداکثر راست نمایي ARFIMA
استفاده شد .نتایج نشان داد که توان دوم و همچنین قدر مطلق بازده بیانگر وجود
شواهدي قوي از ماندگاري نوسانات بوده ،اما در سري زماني بازده شواهد ضعیفي از
حافظه بلندمدت یافتند.

از دیگر کارهاي صورت گرفته ميتوان به مطالعه میلر و شوفنگ)3331( 12
تحت عنوان " کاهش نرخ ارز و بازار سهام کره جنوبي در جریان بحران مالي آسیا"
اشاره کرد .دادههاي بهکاررفته روزانه بوده و دوره موردبررسي از  3ژانویه تا 31
دسامبر  3333است .مقاله فوق در یک جمعبندي نتیجه ميگیرد که کاهش نرخ
ارز اثر منفي بر بازده سهام دارد و نوسان نرخ ارز باعث نوسان در بازده سهام
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ميشود .مصطفي و کوکوکاله )3331( 12ارتباط بلندمدت بازده بازار سهام
عملدرد اقتصاد کالن را در ترکیه با استفاده از آزمونهاي هم جمعي انگل-گرنجر،
جوهانسون-جوسیلو و آزمون علیت گرنجر موردبررسي قراردادند .براي این
منظور از شاخص قیمت سهام ماهانه در بازار سهام استامبول و مجموعهاي از
متغیرهاي حجم پول ،نرخ مبادله به دالر آمریدا ،تراز تجاري و شاخص تولید در
دوره زماني ( )1993-3331استفاده نمودند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان

و

12

ميدهد که شاخص قیمت سهام با مجموعه متغیرهاي کالن اقتصادي هم انباشته
است (داراي رابطه تعادلي بلندمدت است) درعینحال ،متغیرهاي اقتصاد کالن
شاخص هدایتکننده براي بازده سهام نیست؛ زیرا هیچ رابطه علیتي از متغیرهاي
اقتصاد کالن به بازده سهام در دوره موردبررسي وجود نداشته است .در مقابل بازده
سهام شاخص پیشرو یا هدایتکننده براي عملدرد اقتصاد کالن در بازار نوظهور
ترکیه بوده است .سالیفو و همداران )3337( 19با بررسي اثر تغییر نرخ ارز بر بازار
سهام غنا نشان دادند که  11درصد شرکتهاي موردبررسي تحت تأثیر تغییرات
قیمت دالر آمریدا بودند که این رابطه ازلحاظ آماري معنادار بود .همچنین این
پژوهش نشان داد که بازده سهام بیشتر شرکتها با تغییرات نرخ دالر رابطه

مستقیم دارد .عبدالعزیز و همداران )3333( 40رابطه بین قیمت سهام ،نرخ ارز و
نفت را در چند کشور خاورمیانه صادرکننده نفت (مصر ،کویت ،عمان و عربستان) و
براي دوره زماني  1991تا  3331موردبررسي قراردادند .با استفاده از الگوي تصحیح
خطاي برداري ( )VECMبه این نتیجه رسیدند که قیمت نفت بهعنوان یک متغیر
بسیار مهم ،عامل برقراري ارتباط بین نرخ ارز و بازار سهام در این کشورها است.
شیو ) 3333( 3به تحلیل رابطه بین بازار سرمایه سنگاپور و نرخ ارز در طول دوره
 1993تا  3331پرداخت .وي ابتدا با استفاده از روش شدست ساختاري دوره
موردبررسي را به دو دوره بحران اقتصادي آسیا تا حادثه  11سپتامبر  331تا
 3331تقسیم کرد و در پایان به این نتیجه رسید که در طول دوره  19933تا
 3331بین بازار سرمایه سنگاپور و نرخ ارز رابطه معناداري وجود ندارد .مورلي
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( )3339در مطالعهاي رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کوتاهمدت و بلندمدت را
براي انگلیس ،ژاپن و سوئیس در طول دوره زماني  1931-3331با استفاده از
آزمون کرانهها موردبررسي قراردادند .نتایج وجود رابطه بلندمدت بین نرخ ارز و
قیمت سهام براي کشورهاي مذکور را نشان ميدهد .همچنین نتایج تخمین
مدلهاي تصحیح خطا رابطه مثبت بین نرخ ارز و قیمت سهام را پیشنهاد ميکند.

سوباري و صالیحو )3313( 44اثر نوسانات نرخ ارز بر بازار سهام کشور نیجریه را طي
دوره زماني  1931-3337و با استفاده از مدلهاي  GARCHو مدل تصحیح خطا
بررسي نمودند .نتایج حاصله نشان ميدهند که نوسانات نرخ ارز اثر منفي و
معناداري بر قیمت سهام دارد ،درحاليکه نرخ بهره و نرخ تورم رابطه بلندمدتي با
بازار سهام ندارد .آالجیده و همداران )3313( 43به بررسي رابطه بین نرخ ارز و
قیمت سهام در استرالیا ،کانادا ،ژاپن ،سوئیس و انگلیس طي دوره زماني -3331
 1993و با استفاده از آزمون انباشتگي و آزمون علیت گرنجر پرداختند .نتایج آنها
وجود رابطه علي از نرخ ارز به قیمت سهام براي کانادا ،سوئیس و انگلیس و وجود
42

رابطه علي از قیمت سهام به نرخ ارز براي سوئیس را نشان ميدهد .چینزرا
( )3311رابطه نا اطمیناني متغیرهاي کالن اقتصادي و قیمت سهام را با استفاده از
مدلهاي  VAR-GARCHبراي آفریقاي جنوبي بررسي نمود .یافتههاي وي
نشاندهنده وجود رابطه دوطرفه بین این متغیرها است .همچنین نا اطمیناني
متغیرهاي کالن اقتصادي اثر معنيداري بر روي نوسانات بازار سهام دارد .بوبدر و
نادیا ( 42)3313در مقالهاي تأثیر حافظه بلندمدت را بر وابستگي ساختاري بین یک
جفت بازده سهام و یک جفت بازده نرخ مبادله بررسي کردند .نتایج نشان داد که
وجود حافظه بلندمدت هم وابستگي ساختاري بین بازدهيهاي مالي و هممرز کارا
را تحت تأثیر قرار ميدهد.
الزم به ذکر مي باشد که بر اسا مطالعات صورت گرفته مشخص گردید که
بحث پویایي رابطه بلندمدت بین نرخ ارز و قیمت سهام کمتر مورد توجه بوده است
و بحث حافظه بلندمدت در متغیرهاي تحقیق و تأثیر آن بر شوک وارده از ناحیه
متغیرهاي اقتصادي و  ...بر متغیرهاي نرخ ارز و قیمت سهام مورد بررسي و ارزیابي
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قرار نگرفته است که در این مطالعه با بررسي ویژگي حافظه بلندمدت در
ذکر شده رابطه آنها تحلیل شده است.

32
متغیرهاي 

 -8روششناسی و معرفی متغیرهای تحقیق
در این تحقیق ابتدا مانایي یا نامانایي متغیرها بر اسا آزمون دیدي فولر
تعمیمیافته مورد آزمون قرار ميگیرد .به دنبال آن با بهره از مفهوم هم انباشتگي،
رابطه بلندمدت آنها با کمک آزمون یوهانسون ،موردبررسي قرار خواهد گرفت و در
ادامه از مدل خودهمبسته واریانس ناهمساني شرطي انباشته کسري
( ) FIGARCHو مدل خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطي چند متغیره
( )MGARCHو داده هاي شاخص کل و شاخص قیمت و بازده نقدي بور اوراق
بهادار تهران و همچنین قیمت روزانه ارز بازار آزاد بهمنظور بررسي اثرات نامتقاران
و حافظه بلندمدت در متغیرهاي نرخ ارز و بازده سهام استفاده ميشود .بهمنظور
شناسایي متغیرهاي مدل ،از مطالعات و تحقیقات داخلي و خارجي استفادهشده
است .براي بررسي ریشه واحد در متغیرهاي تحقیق از نرمافزار  Eviewsو براي
آزمون وجود حافظه بلند مدت ،اثرات نامتقارن و برآورد مدل نهائي از نرم افزار
 Ox_Metricsاستفاده خواهد شد.
 -1-8معرفی دادهها و متغیرهای تحقیق

جامعه آماري پژوهش فوق شامل بازارهاي سرمایه و ارز بوده که دادههاي مربوط به
قیمت و بازده بهعنوان نماینده این بازارها و بهصورت بازههاي زماني روزانه
مورداستفاده قرارگرفتهاند .در این تحقیق نمونهگیري صورت نميگیرد و هریک از
متغیرها در قلمرو زماني مربوطه ( 1337/1/1الي  )1391/13/39آزمون ميشوند.
درنهایت الزم به ذکر است که اطالعات مربوط به متغیرهاي تحقیق از وبسایت
بانک مرکزي و ماهنامههاي آماري منتشره و از طریق سامانه بور اوراق بهادار
تهران استخراجشده است.
یدي از عوامل بازدارنده در مقابنل سنرمایه گنذاري و بيرونق شدن بازار
سرمایه و بنور سنهام ،تزلنزل اعتمناد و اطمیننان ننسبت بنه شرایط حال و
آتني اقتنصاد و متغیرهناي کنالن آن اسنت .از جملنه عوامنل متنأثر کنندهي
سرمایه گذاري و بازار سرمایهي یک کشور نرخ ارز و بيثبناتي در آن اسنت.
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رابطهي بین نااطمیناني در ننرخ ارز و شاخص قیمت بور سهام ميتواند
یدطرفه نباشد .این دو متغیر نسبت به یددیگر ميتوانند واکنش هاي متقابل داشته
باشند .یعني عالوه بر اینده نااطمیناني در نرخ ارز ميتواند بيثباتي در شاخص
قیمت بور را در پي داشنته باشند ،نوسنانات در این شاخص نیز ميتواند زمینه
را براي بيثبناتي در ننرخ ارز فنراهم نمایند (حالفي و سعیدي.)1391 ،
با مطالعه روند تاریخي قیمت سهام ،نميتوان روند آینده قیمت سهام را پیش
بیني کرد زیرا همه اطالعات گذشته اثر خود را بر قیمت اوراق بهادار گذاشته و بر
اسا تحلیلها خرید و فروش صورت گرفته است .بنابراین ،قیمت سهام به سطحي
ميرسد که در برگیرنده همه اطالعات مفید منعدس در قیمتهاي گذشته سهام
است .بنابراین قابلیت پیش بیني قیمتهاي سهام با استفاده از قیمتهاي گذشته
امدان پذیر نیست .در صورتي که بازار سهام و قیمت اوراق بهادار داراي گشت
تصادفي نباشد (پیش بیني بازده آینده دارایي با استفاده از بازده گذشته آن ممدن
باشد) ،ميتوان قیمت سه ام را پیش بیني نمود و به بازدهي مازاد دست یافت .در
این صورت نمي توان انتظار داشت بازار کارایي الزم را داشته باشد .در چنین بازاري
تخصیص منابع بهینه نخواهد بود و امدان استفاده از یک استراتژي سوداگرایانه
سودآور فراهم خواهد شد .وجود حافظه بلندمدت در بازده دارایي ها،بیانگر
وجودخودهمبستگي میان مشاهدات با فاصله زماني زیاد است .بنابراین ،ميتوان از
بازده هاي گذشته به منظور پیش بیني بازده آینده استفاده نمود (نیدونام و
همداران .)1393 ،بنابراین با توجه به مباني نظري موجود در این حوزه ،متغیرهاي
مورد استفاده در این تحقی ق شامل شاخص کل قیمت بور  ،قیمت سهام و نرخ
ارز در نظر گرفته شده است.
 -4مدل تجربی تحقیق
 -1-4مدلهای اتورگرسیو میانگین متحرک انباشته کسری

یدي از ویژگيهاي مشاهدهشده در بسیاري از دادههاي سري زماني مالي ،وجود
حافظه بلندمدت در میانگین و واریانس شرطي آنها است .این بدان معني است که
اثر شوکهاي واردشده بر سريهاي زماني مالي دیرپا بوده و مدتزمان زیادي طول
ميکشد که اثر این شوک ها در بازدهي دارایي و تالطم آن از بین برود .یک روش
براي مدلسازي چنین رفتاري در این سريهاي زماني استفاده از فرآیندي سري
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32
بین 

زماني انباشته کسري است که بهواسطه آن مرتبه انباشتگي سري زماني
قرار دارد .مدلهاي سري زماني انباشته کسري ميتوانند
و
فرآیندهاي
مانا و یا نامانا باشند .حتي زماني که این فرآیندها بهطور ضعیف مانا هستند ،این
فرآیندها انباشته کسري داراي توابع خودهمبستگي هستند که بهآرامي و بهتدریج
به صفر میل ميکنند و بهعبارتدیگر داراي حافظه بلندمدت هستند .فرآیندهاي
بدار بسته شوند که در این
انباشته کسري هم ميتوانند در مدلهاي
مينامند ]و نیز در مدلسازي
صورت فرآیند مدلسازي شده را
با انباشتگي کسري
واریانس شرطي یک فرآیند که بهصورت فرآیند
مورداستفاده قرار ميگیرند[.
واریانسهاي شرطي بهصورت
از انعطافپذیري
با
مدلسازي
تنها
کافي براي فرآیندهاي سري زماني برخوردار نیست زیرا این مدل
پارامترهاي  ،dمیانگین و واریانس را برآورد ميکند .در حاليکه عالوه بر وجود
حافظه بلندمدت در یک سري زماني که با استفاده از  dمدلسازي ميگردد ،ممدن
است از ساختار حافظه کوتاهمدت نیز برخوردار باشد .براي در نظر گرفتن همزمان
هر دو اثر حافظه بلندمدت و کوتاهمدت در یک مدلسازي سري زماني یک متغیره
الزم است تفاضلگیري کسري با مدلسازي باکس و جندینز ترکیب گردد که در
بهدست ميآید ،با این تفاوت که
این صورت بار دیگر فرآیند
در اینجا  dالزاماً عدد صحیح نیست ولي پارامترهاي  pو  qاعداد صحیح نامنفي
ميباشند (کشاورز حداد و بابایي .)1337
 -9-4مدلهای خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی

در این مطالعه بهمنظور محاسبه نوسانات و نااطمیناني از مدلهاي تک متغیره و
چند متغیره ناهمساني واریانس شرطي خود رگرسیون عمومي ()GARCH
استفاده ميشود؛ زیرا این مدلها در مقایسه با سایر روشها جامعتر بوده و
همچنین کاربرديتر هستند .فرایند ) GARCH(p,qداراي تابع واریانس شرطي
بهصورت زیر است:
() 1

q
p
2
2
2
2
2
 a  
a 
 
 
 a  a ( B )    ( B )
t
t
t
0
0
i 1 i t  i
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که در آن

 0, p  0

i

 0

i

i  p ,a

 . 1 براي بهتر تعریف کردن واریانس

شرطي مدل ) ،GARCH(p,qباید تمام ضرایب )∞( ARCHمدل
2
2
 باید مثبت باشند و شرط آن این است که )  ( B ) , a ( B
    (B ) 
t
t
0
داراي ریشههاي مضاعف (تدراري) نبوده و ریشههاي )   ( Bخارج از دایرۀ واحد
قرار داشته باشند .این قید مثبت بودن برقرارمي گردد ،اگر و فقط اگر تمام ضرایب
) )   ( B )  a ( B ) /(1   ( Bنامنفي (صفر یا مثبت) باشند براي یک فرایند
) GARCH (1,1داریم:
2
2
2
 a  a 
  
T
0
1 t 1
1 t 1

() 3



فرایند  GARCHميتواند ماناي کمتوان (ضعیف) باشد ،اگر و فقط ریشههاي
)  a ( B )   ( Bخارج از دایره واحد قرار داشته باشند ،یعنيa ( B ) :
 .  ( B )   1در مدل  GARCHمتقارن ،تغییرپذیريها (واریانس) براي
شوکهاي مثبت و منفي یدسان است .مدلهاي  GARCHبهگونهاي توسعه
دادهشدهاند تا بتوانند اثرات شوکهاي مثبت و منفي را بهصورت نامتقارن نیز در
نظر بگیرند .مدل EGARCHیا  GARCHنمایي یدي از این مدلهاست که
توسط نلسون ( )1991ارائهشده است .مدل  EGARCHیک واکنش نامتقارن 42به
شوکها ،در مدل  GARCHنمایي نلسون ( (EGARCH) )1991آمده است.
()3
2
2
)  a  a f (
/
)   lo g ( 
)
t
0
1
t 1
t 1
1
t 1
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در آن :
()1
)  
/
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/
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/
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t 1

/

t 1

f (

منحني تأثیر اخبار ) ،f (0بازنگري در تالطم شرطي را که در اینجا بهوسیله
2
)
t

lo g (

نشان داده ميشود ،به اخبار

t 1



مرتبط ميکند .این مشخص نمایي

منعدسکنندۀ واکنش نامتقارن نسبت به تغییرات
 0

t 1

 داریم:

   1/
1
t 1

t 1

f / 

و

t 1

اگر

 است ،زیرا براي
 0
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   1/
1
t 1

t 1

و اگر خبري نباشد؛ یعني

f / 

t 1

 ، تالطم در حداقل

مقدار 

خود قرار ميگیرد .این عدم تقارن بهطور بالقوه سودمند است ،زیرا این امدان را
فراهم ميکند که تالطم با سرعت بیشتري به شرایط بد بازار نسبت به شرایط
خوب بازار از خود واکنش نشان دهد .این یک واقعیت تحققیافته در بسیاري از
بازارهاي مالي است که بهعنوان اثرات اهرمي شناخته ميشود .این مدل توسط
نلسون ( ،)1993براي حل محدودیت )  G A R C H ( p , qارائه شد .نمایش مدل
) E G A R C H (1,1بهصورت زیر است:
() 1

2
2
)     In ( 
) 
/ 
 
/
t
t 1
t 1
t 1
t 1
t 1

In ( 

در طرف چپ معادله وجود  Inبراي واریانس شرطي است و نشانگر آن است
که اثر اهرمي بهجاي اینکه تابعي درجه دوم باشد ،بهصورت تابعي نمائي است و
وجود این شرط سبب ميشود که غیر منفي بودن واریانس شرطي تضمین شود.
وجود اثر اهرمي از  نشأت ميگیرد .این اثر غیرمتقارن است ،اگر    0باشد.
1

1

حالت تعمیمیافته مدل بهصورت زیر نوشته ميشود:
()1
q
p 
2
 
 In (
) 
 
/
j 1 j
tj
i 1  i t  i
t i 
)

t i

/

در  GARCHنمائي

t i

 E 

2
)
t

In ( 

t i

/

t i



 (
i

یک فرایند خطي است و مانا در کوواریانس

بودن را بهراحتي نمایان ميکند .مدلهاي  M-GARCHتغییرپذیري همزمان دو
یا چند متغیر را مدلسازي ميکنند .در این حالت ،ممدن است تغییرپذیري
متغیرها بر همدیگر اثر بگذارند .در حالت چند متغیره معموالً فرض بر این است که
تغییرپذیري متغیرها ،ثابت است .مدلهاي  GARCHچند متغیره داراي
پارامترهاي زیادي هستند که تخمین آنها را دشوار ميسازد .به همین منظور از
نوع خاصي از مدلهاي  GARCHچند متغیره استفاده ميشود که معروف به
مدلهاي  GARCHچند متغیره قطري هستند که بهصورت زیر ميتوان نوشت:
()7
  1 u 1 t  1   2 h 11 t  1
2

0

h 11 t  
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  1 u 1 t  1 u 2 t  1   2 h 12 t  1

0

h 12 t  

h 22 t   0   1 u 2 t  1   2 h 22 t  1
2

مدل ( )1فقط  9پارامتر دارد .در مدل فوق هریک از واریانسها فقط با خطاهاي
گذشته و واریانس گذشتهي متغیر موردنظر بستگي دارند .همچنین کوواریانسها
نیز فقط وابسته به خطاهاي گذشته و کوواریانس گذشتهي متغیرهاي موردبررسي
هستند.
 -8-4برآورد مدل  ARFIMAحافظه بلندمدت

براي انجام پیشبیني باید در ابتدا یک رابطه تابعي استخراج نماییم .در این بخش
قصد داریم براي معادله میانگین یدي از مدلهاي خطي یا غیرخطي سريهاي
زماني را برازش کنیم معادله موردنظر یدي از مدلهاي  ARIMAاست؛ ولي با
توجه به نتیجهگیريهاي مربوط به ریشه واحد و مانایي ،نميتوانیم مدلهاي
 ARIMAیا  ARMAرا انتخاب کنیم؛ زیرا در مدل  ARMAفرض بر این است
که مدل مانا است ،درحاليکه در مورد دادههاي شاخص کل ،شاخص قیمت و نرخ
ارز ،آماره  KPSSاین فرضیه را رد نموده است .این نتیجهگیري ما را به استفاده از
مدلهاي  ARFIMAهدایت ميکند .یدي از ویژگيهاي مشاهدهشده در بسیاري
از دادههاي سري زماني مالي ،وجود حافظه بلندمدت در میانگین و واریانس شرطي
آنها است .این بدان معني است که اثر شوکهاي واردشده بر سريهاي زماني
مالي دیرپا بوده و مدتزمان زیادي طول ميکشد که اثر این شوکها در بازدهي
دارایي و تالطم آن از بین برود .یک روش براي مدلسازي چنین رفتاري در این
سري هاي زماني استفاده از فرآیندي سري زماني انباشته کسري است که بهواسطه
قرار دارد .مدلهاي
و
آن مرتبه انباشتگي سري زماني بین فرآیندهاي
سري زماني انباشته کسري ميتوانند مانا و یا نامانا باشند .حتي زماني که این
فرآیندها بهطور ضعیف مانا هستند ،این فرآیندها انباشته کسري داراي توابع
خودهمبستگي هستند که به آرامي و بهتدریج به صفر میل ميکنند و
بهعبارتدیگر داراي حافظه بلندمدت هستند .فرآیندهاي انباشته کسري هم
بدار بسته شوند که در این صورت فرآیند
ميتوانند در مدلهاي
مينامند ]و نیز در مدلسازي واریانس شرطي یک
مدلسازي شده را
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با انباشتگي کسري واریانسهاي
فرآیند که بهصورت فرآیند
مورداستفاده قرار ميگیرند[.
بهصورت

شرطي 

 -4-4آزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق

در این قسمت از تحقیق بهمنظور جلوگیري از بروز رگرسیون کاذب در مدل به
بررسي وجود ریشه واحد در متغیرهاي تحقیق پرداخته شده است .براي این منظور
در این قسمت از تحقیق به بررسي آزمون ریشه واحد از طریق آزمون دیدي فولر
افزوده ( )ADFکه فرض صفر این آزمونها داللت بر وجود ریشه واحد و نامانایي
متغیر دارد و آزمون  KPSSکه قدرت باالیي در تشخیص ریشه واحد دارد و فرض
صفر در این آزمون داللت بر عدم وجود ریشه واحد و مانایي متغیر دارد بررسي
خواهد شد .همانطور که در جدول ( )1مالحظه ميگردد ،مطابق نتایج حاصل از
آزمون ریشه واحد دیدي فولر افزوده ( )ADFمتغیرهاي شاخص کل ،شاخص
قیمت و نرخ ارز به دلیل بزرگ تر بودن قدر مطلق مقادیر آماره آزمون که به ترتیب
 -17/19 ،-11/11و  -33/11از مقادیر بحراني در سطح معنيداري  91درصد که
مقدار  -3/31است فرضیه صفر مبني بر وجود ریشه واحد در این متغیرها رد شده
و این متغیرها در سطح مانا ميباشند اما این در حالي است که بر طبق آماره
آزمون  KPSSفرضیه صفر مبني بر مانا بودن متغیر بوده رد شده و فرض مقابل که
اشاره بر نامانایي متغیر در سطح با عرض از مبدأ و روند دارد پذیرفته ميشود اما
براي دو متغیر شاخص کل و شاخص قیمت به دلیل اینده آماره آزمون کوچکتر از
مقادیر بحراني در سطح اطمینان  91درصد است فرضیه صفر رد نشده و متغیرها
مانا هستند اما براي متغیر نرخ ارز بنابراین با وجود ریشه واحد در مدل مقدار این
ریشه مشخص نميباشد که آیا این عدد دقیقاً یک است و یا یک مقدار کسري
ميباشد براي پي بردن به این میزان به برآورد و بررسي این ریشه با استفاده از
مدلهاي  ARFIMAپرداخته ميشود.
جدول  :1آزمونهاي ریشه واحد
آزمون دیدي فولر ADF

آزمون KPSS

متغیر

مقدار بحراني
%1

مقدار بحراني
%1

آماره
آزمون

مقدار بحراني
%1

مقدار بحراني
%1

آماره
آزمون

3/11

3/73

3/19

-3/31

-3/13

-11/11

شاخص کل

3/11

3/73

3/11

-3/31

-3/13

-17/19

شاخص قیمت

3/11

3/73

3/13

-3/31

-3/13

-83/15

نرخ دالر
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مأخذ :نتایج تحقیق

 -5-4برآورد مدل  ARFIMAحافظه بلندمدت برای متغیرهای تحقیق

براي انجام پیشبیني باید در ابتدا یک رابطه تابعي استخراج نماییم .در این بخش
قصد داریم براي معادله میانگین یدي از مدلهاي خطي یا غیرخطي سريهاي
زماني را برازش کنیم معادله موردنظر یدي از مدلهاي  ARIMAاست؛ ولي با
توجه به نتیجهگیريهاي مربوط به ریشه واحد و مانایي ،نميتوانیم مدلهاي
 ARIMAیا  ARMAرا انتخاب کنیم .براي انتخاب یک مدل خوب از روش
باکس جندینز عمل ميکنیم .جدول شماره ( )3تصریح مدل موردنظر آورده شده
است.
براي شاخص کل قیمت سهام بور

جدول  :9مدلسازي

اوراق بهادار

تهران
آماره t

انحراف معیار

ضریب

3/33

3/33

3/11

1/31

3/13

3/11

)AR(1

-3/31

d-ARFIMA

3/39

-1/33

)AR(2

1/33

3/13

3/13

)MA(1

-7/11

3/31

-3/19

)MA(2

-1/91

3/33

-3/13

)RT(1

-3/71

3/11

-3/33

)RT(2

-3/37

3/39

-3/19

Dollar

1/33

3/13

-3/13

)Dollar(1

-7/11

3/31

-3/19

)Dollar(2

-13/3

3/31

3/11

)RP(1

7/17

3/37

3/13

)RP(2

9/11

1/11

1/33

عرض از مبدأ

مأخذ :نتایج تحقیق

با توجه به نتایج جدول فوق مشاهده ميشود که تمامي ضرایب وقفهها
خودهمبسته و میانگین متحرک معنيدار بوده و پارامتر حافظه برآورد شده مقدار
 3/11را نشان ميدهد که بیانگر وجود حافظه بلندمدت در دادههاي شاخص کل
قیمت سهام است .ضرایب بهدستآمده براي متغیرهاي تحقیق به این صورت است
که ضریب نرخ ارز واقعي منفي است بهطوريکه ضریب خود متغیر و وقفه اول و
دوم به ترتیب برابر با  -3/13 ،-3/19و  -3/19است بنابراین تدانه نرخ دالر واقعي
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وجود 

نیز اثر منفي بر شاخص قیمت سهام داشته و این اثرات منفي تا دوره دوم
دارد .پس از آن اثر مثبت این تدانهها خود را نمایان ميسازند .این واکنشها با
مباني نظري نیز سازگار است .چراکه با افزایش نرخ دالر واقعي در کوتاهمدت،
هزینه تأمین مواد اولیه شرکتها افزایشیافته و سودآوري شرکتها کاهش ميیابد.
همچنین ضرایب وقفه هاي خود متغیر شاخص کل براي دوره اول و دوم به ترتیب
برابر با  -3/13و  -3/33است که بیانگر تأثیر منفي رشد این متغیر بر روي رشد آن
است .در ادامه به برآورد معادله وجود حافظه بلندمدت براي متغیر نرخ دالر واقعي
پرداخته شده است که نتایج مدل بهصورت زیر است.

جدول  :8مدلسازي

براي نرخ ارز واقعي

آماره t

انحراف معیار

ضریب

3/11

3/11

3/31

d-ARFIMA

1/91

3/33

3/13

)AR(1

3/71

3/11

3/33

)MA(1

1/33

3/13

3/13

)MA(1

3/33

3/13

3/11

)Dollar(1

1/73

3/11

3/31

)Dollar(2

-1/73

3/11

-3/19

RT

-3/19

3/33

-3/19

)RT(1

-3/33

-3/11

-3/31

)RT(2

-1/77

3/31

-3/11

)RP(1

-1/71

3/37

-3/13

)RP(2

3/13

1/11

3/31

عرض از مبدأ

مأخذ :نتایج تحقیق

ازآنجایيکه ضریب بهدستآمده براي  dمربوط به متغیر نرخ ارز  3/31است بیانگر
وجود حافظه بلندمدت در نرخ ارز است .پس فرضیه حافظهدار بودن سري شاخص
کل و نرخ ارز تائید ميگردد .همچنین ضریب متغیر شاخص کل و وقفههاي آن
منفي و معنيدار است که بیانگر رابطه عدس بین شاخص کل و شاخص قیمت و
نرخ ارز در ایران است.
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 -6-4مدل خودهمبسته میانگین متحرک انباشته با ریشه کسری

براي نشان دادن حافظه بلندمدت در دادههاي پولي و مالي ،بایلي ( )1991مدل
با یک متغیر عملگر کسري
 FIGARCHرا با جایگذاري متغیر
است به دست آورد .مانایي مدل ،ميتوان چنین
که در آن
بررسي کرد که سري نرخ دالر نامانا و سري شاخص کل و شاخص قیمت مانا است.
این موضوع نیاز به برازش مدلي نظیر  GARCHدارد که در جدول زیر نتایج حاصل
از برازش مدل که داراي وقفههاي خودهمبسته و میانگین متحرک  ،جزء  ARCHو
 GARCHاست برازش گردیده است با توجه به آمارههاي اکائیک و شوارتز بهترین
مدل در جدول ( )1مشخص شده است.

جدول  :4برآورد مدل ) ARFIMA(1,d,1) – GARCH(1,d,1براي شاخص کل ایران
آماره t

انحراف معیار

ضریب

3/71

3/331

3/3333

1/313

3/317

3/317

)RT(1

1/91

3/311

3/339

)RT(2

1/33

3/311

3/311

Dollar

1/373

3/3331

3/3339

)Dollar(1

-1/133

3/331

-3/331

)Dollar(2

-3/17

3/331

-3/3337

)RP(1

3/13

3/3311

3/331

d-ARFIMA

1/131

3/19

-1/31

عرض از مبدأ(معادله واریانس)

-3/131

3/97

-3/39

)ARCH(Phi1

-3/193

3/13

-3/33

)GARCH(Beta1

عرض از مبدأ (معادله میانگین)

مأخذ :نتایج تحقیق

با توجه به نتایج جدول فوق مشاهده ميشود که تمامي ضرایب وقفهها
خودهمبسته و میانگین متحرک بيمعني بوده و پارامتر حافظه برآورد شده مقدار
 3/33را نشان ميدهد که بیانگر وجود حافظه بلندمدت در دادههاي شاخص کل
با توجه به تعریف اول از فرآیندهاي با حافظه
است درواقع به ازاي
بلندمدت ،این فرآیند داراي حافظه بلندمدت است ،بهعبارتدیگر این فرآیندها
پایداري بیشتري را از خود نشان داده و تابع خودهمبستگي آنها بسیار آهستهتر از
تابع خودهمبستگي  ARMAو  ARIMAمیرا ميشوند .به این نوع از فرآیندها،
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یعني 

فرآیند نویز سیاه گویند .همانگونه که مشاهده ميشود مدل اول
به دلیل بيمعني بودن ضرایب برآورد شده قابلیت توضیح
دهندگي رابطه بین این دو متغیر و وجود حافظه بلندمدت در این متغیرها را دارا
نميباشد .بعد از اینده معادله میانگین تصریح شد ،باید ناهمساني واریانس مقادیر
است که معادله
باقیمانده بررسي شود .مدل ارائه شده فوق مدل
آن بهصورت زیر است( :معادله واریانس جدول  – 1تأثیر تغییرات نرخ ارز و شاخص
قیمت بر شاخص کل)
() 3
در رابطه فوق ضرایب مربوط به معادله واریانس شرطي جمله اختالل در
جمله اول منفي ،معنيدار و مجموع ضرایب کوچکتر از یک است که نشاندهنده
این موضوع بوده که شوک وارده به واریانس شرطي جمله اخالل دائمي نبوده و
شرط همگرایي در واریانس شرطي جمله اخالل تأیید ميشود .نتایج حاصل از
آزمون وجود داشتن اثرات  ARCHدر مدل آزمون  ARCH- LM TESTانجام
گرفت که نتایج آن نشاندهنده این بود که مقدار آماره  Fبا وقفه  1برابر با 3/31
بوده و سطح معنيداري آن  3/31بود که نشاندهنده رد فرضیه مبني عدم وجود
اثرات واریانس ناهمساني است.
()9

برآورد مدل

برای شاخص کل قیمت سهام

به منظور برآورد رفتار شاخص کل قیمت سهام از مدلي نظیر  EGARCHاستفاده
ميشود این مدل قابلیت برآورد مدل و آزمون فرضیه وجود اثرات نامتقارن در مدل
را دارد که در جدول زیر نتایج حاصل از برازش مدل که داراي وقفههاي
خودهمبسته و میانگین متحرک ،جزء  ARCHو  GARCHاست نشان دادهشده
است همچنین این وقفههاي این مدل با توجه به آمارههاي اکائیک و شوارتز
بهترین مدل در جدول ( )1مشخصشده است.
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جدول  :5برآورد مدل ) ARFIMA(0,d,0) – EGARCH(1,d,1براي شاخص کل سهام
آماره t

انحراف معیار

ضریب

3/39337

3/33333131

3/333333

33/13

3/33331311

3/331117

)RT(1

11/91

3/33331333

3/333331

)RT(2

-33/11

3/33333373

-3/331333

Dollar

1/739

3/33313313

3/331333

)Dollar(1

-3/337

3/33373193

-3/331173

)Dollar(2

-3/7113

3/33331133

-3/333113

)RP(1

333/3

3/3311131

3/311331

d-ARFIMA

3/3313e+1

3/113991

3319313/13

عرض از مبدأ (معادله واریانس)

-311/1

3/3313337

-3/111131

)ARCH(Phi1

3/9199

3/33313111

1/333313

)GARCH(Beta1

-131/7

3/33331333

-3/333137

)EGARCH(Theta1

3/33313737

3/311337

)EGARCH(Theta2

131/7

عرض از مبدأ (معادله میانگین)

مأخذ :نتایج تحقیق

بررسي مدل نوسانات شرطي با استفاده از رویدرد مدل گارچ نمایي چندمتغیره
) (E-GARCHکه برآورد آن با استفاده از متغیرهاي مستقل وقفهدار (شاخص
قیمت و شاخص نرخ ارز) و با دو وقفه در متغیر وابسته ميباشد بر اسا نتایج
بهدست آمده ضریب وقفه اول و دوم متغیر شاخص کل به ترتیب برابر با  3/33و
 3/33است که بیانگر وجود یک رابطه مثبت است .ضرایب مربوط به متغیر نرخ ارز
به ترتیب برابر با  3/331 ،-3/333و  3/331است که تنها ضریب خود متغیر نرخ
ارز معنيدار است و ضریب بهدستآمده بیانگر این موضوع است که با افزایش در
نرخ ارز به دلیل کاهش در سودآوري سهام میزان شاخص کل کاهش ميیابد و در
نتیجه ضرایب مربوط به شاخص قیمت بيمعني بوده و ضریب حافظه بلندمدت
بهدستآمده  3/31است که بیانگر وجود حافظه بلندمدت در شاخص کل بر اسا
ميباشد که
مدل برازش شده است مدل ارائهشده فوق مدل
معادله آن بهصورت زیر است:
(معادله واریانس جدول  – 1تأثیر تغییرات نرخ ارز و شاخص قیمت بر شاخص کل)
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در رابطه فوق ضرایب مربوط به معادله واریانس شرطي جمله اختالل در جمله اول
منفي ،معنيدار و مجموع ضرایب کوچکتر از یک است که نشاندهنده این موضوع
بوده که شوک وارده به واریانس شرطي جمله اخالل دائمي نبوده و شرط همگرایي
در واریانس شرطي جمله اخالل تائید ميشود عالوه بر این ضرایب بخش نمایي
مدل نیز بیانگر وجود چولگي چپ و عدم تقارن در پسماندهاي مدل است.
همچنین بخش  GARCHمدل به دلیل اینده ضریب بخش  ARCHبرابر با
 -3/11و ضریب بخش  GARCHبرابر  1/33است که بیانگر سازگاري در مدل و
ضرایب بهدستآمده است و ضرایب بخش نمایي مدل نیز معنيدار است که بیانگر
وجود اثرات نمایي و عدم تقارن در شاخص کل است این موضوع را ميتوان توسط
آماره هاي خوبي برازش و آزمون نرمال بودن و وجود اثرات واریانس ناهمساني
بررسي کرد.
نتایج حاصل از آزمون وجود داشتن اثرات  ARCHدر مدل آزمون ARCH-
 LM TESTانجام گرفت که نتایج آن نشاندهنده این بود که مقدار آماره  Fبا
وقفه  1برابر با  3/13بوده و سطح معنيداري آن  3/333بود که نشاندهنده رد
فرضیه مبني عدم وجود اثرات واریانس ناهمساني است .درنتیجه مدل برازش شده
بر اسا وجود اثرات نمایي بیانکننده وجود اثرات عدم تقارن در مدل مربوط به
شاخص کل بوده و پسماندهاي مدل نیز واریانس ناهمساني دارد.
()11
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برای شاخص کل قیمت سهام

برآورد مدل

همانگونه که مشاهده گردید چندین مدل از خانواده مدلهاي خودهمبسته
واریانس ناهمسان تخمین زده شد .در بعضي آنها ،مدلها یا ضرایب معنيدار
نبودند یا مدل تمامي اثرات را توضیح نميداد و یا مقادیر پسماند داراي توزیع
نرمال نبودند .با توجه به بررسي مانایي مدل ،ميتوان چنین بررسي کرد که سري
شاخص کل سهام بور اوراق بهادار و نرخ ارز در ایران مانا یا نامانا است .این
موضوع نیاز به برازش مدلي نظیر  FIGARCHدارد که در جدول زیر نتایج حاصل از
برازش مدل که داراي وقفههاي خودهمبسته و میانگین متحرک ،جزء  ARCHو
 GARCHاست برازش گردیده است با توجه به آمارههاي اکائیک و شوارتز بهترین
مدل در جدول ( )1مشخصشده است.
جدول  :6برآورد مدل ) ARFIMA(0,d,0) – FIGARCH(1,d,1براي شاخص کل سهام
آماره t

انحراف معیار

ضریب

عرض از مبدأ (معادله میانگین)

-3/3199

3/33317333

-3/333171

7/113

3/3333133

3/331111

)RT(1

1/191

3/3319733

3/333331

)RT(2

3/113

3/3331131

3/337719

Dollar

1/119

3/33371131

3/331331

)Dollar(1

-1/113

3/3313311

-3/331911

)Dollar(2

3/3931

3/33373131

3/333313

)RP(1

131/9

3/3333113

3/393331

111/3

3/3311111

3/313973

d-ARFIMA
عرض از مبدأ (معادله واریانس)

-311/1

3/33339133

-3/333133

d-FIGARCH

131/3

3/3313333

3/131393

)ARCH(Phi1

-311/3

3/3311371

-3/113771

)GARCH(Beta1

مأخذ :نتایج تحقیق

بر اسا نتایج جدول فوق مشاهده ميشود که ضریب  d-ARFIMAمیزان 3/39
است که بیانگر وجود حافظه بلندمدت در بخش معادله میانگین تغییرات در
شاخص کل است و در این صورت با وارد شدن یک شوک به شاخص سهام دوره
زماني طوالني براي از بین رفتن این شوک الزم است اما این در حالي است که d-
 FIGARCHبراي معادله واریانس مدل مقدار  -3/33است به این مفهوم که داراي
حافظه بلندمدت نا ماندگار است و با وارد شدن شوک به مدل ميتوان انتظار از بین
رفتن سریعتر این شوک را داشت .همچون مدلهاي قبل ضریب متغیر شاخص
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 3/337

قیمت و وقفههاي متغیر نرخ ارز بيمعني است؛ اما ضریب متغیر نرخ ارز
است که نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین تغییرات در نرخ ارز و شاخص کل
ميباشد که معادله آن به صورت
است مدل ارائهشده فوق مدل
زیر است:
(معادله واریانس جدول  – 1تأثیر تغییرات نرخ ارز و شاخص قیمت بر شاخص کل)
()13
در رابطه فوق ضرایب مربوط به معادله واریانس شرطي جمله اختالل در جمله اول
منفي ،معنيدار و مجموع ضرایب کوچکتر از یک ميباشد ،که نشاندهنده این
موضوع بوده که شوک وارده به واریانس شرطي جمله اخالل دائمي نبوده و شرط
همگرایي در واریانس شرطي جمله اخالل تائید ميشود و درنهایت در بخش معادله
واریانس مدل مجموع ضرایب  ARCHو  GARCHکمتر از یک بوده و بیانگر
سازگاري مدل ميباشد.
نتایج حاصل از آزمون وجود داشتن اثرات  ARCHدر مدل آزمون ARCH-
 LM TESTانجام گرفت که نتایج آن نشاندهنده این بود که مقدار آماره  Fبا
وقفه  1برابر با  3/93بوده و سطح معنيداري آن  3/11بود که نشاندهنده رد
نشدن فرضیه مبني عدم وجود اثرات واریانس ناهمساني در تمامي وقفههاي
اعمالشده در مدل ميباشد .درنتیجه مدل برازش شده بر اسا وجود عدم تقارن
در مدل رانشان داده ولي پسماندهاي مدل داراي واریانس همساني ميباشند.
()13

برآورد مدل

برای نرخ ارز

همانگونه که مشاهده گردید چندین مدل از خانواده مدلهاي خودهمبسته
واریانس ناهمسان تخمین زده شد .در بعضي آنها ،مدلها یا ضرایب معنيدار
نبودند یا مدل تمامي اثرات را توضیح نميداد و یا مقادیر پسماند داراي توزیع
نرمال نبودند .با توجه به بررسي مانایي مدل ،ميتوان چنین بررسي کرد که سري
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نرخ ارز در ایران مانا یا نامانا است .این موضوع نیاز به برازش مدلي نظیر
 FIGARCHدارد که در جدول زیر نتایج حاصل از برازش مدل که داراي
وقفههاي خودهمبسته و میانگین متحرک ،جزء  ARCHو  GARCHميباشد
برازش گردیده است با توجه به آمارههاي اکائیک و شوارتز بهترین مدل در جدول
( )7مشخصشده است.
جدول  :1برآورد مدل ) ARFIMA(0,d,0) – FIGARCH(1,d,1براي نرخ ارز
آماره t

انحراف معیار

ضریب

1/73133

3/111713

9/1133

3/1339

3/31337

3/33373

)Dollar(1

3/1113

3/31393

3/33313

)Dollar(2

3/1393

3/31393

-3/33313

RT

-3/3373

3/31313

-3/33313

)RT(1

-3/1313

3/33333

-3/33113

)RT(2

-3/3391

3/31333

-3/333313

RP

1/1311

3/33113

3/313393

)RP(1

11/133

3/31111

3/37311

d-ARFIMA

111/3

3/3311111

3/33133

عرض از مبدأ(معادله واریانس)

331/1

3/33393133

3/311133

d-FIGARCH

339/3

3/3331333

3/133393

)ARCH(Phi1

-331/3

3/3333371

-3/33771

)GARCH(Beta1

عرض از مبدأ (معادله میانگین)

مأخذ :نتایج تحقیق

بر اسا نتایج جدول فوق مشاهده ميشود که ضریب  d-ARFIMAمیزان 3/37
ميباشد که بیانگر وجود حافظه بلندمدت در بخش معادله میانگین تغییرات در نرخ
ارز ميباشد و در این صورت با وارد شدن یک شوک به نرخ ارز دوره زماني طوالني
براي از بین رفتن این شوک الزم ميباشد اما این در حالي است که d-
 FIGARCHبراي معادله واریانس مدل مقدار  3/31ميباشد به این مفهوم که
داراي حافظه بلندمدت پایدار ميباشد و با وارد شدن شوک به مدل ميتوان انتظار
از بین رفتن کند تر این شوک را داشت .ضریب شاخص کل و شاخص قیمت به
ترتیب  -3/33و  -3/33ميباشد که بیانگر وجود رابطه عدس بین شاخص سهام و
نرخ ارز ميباشد همچنین تمامي ضرایب برآورد شده معنيدار ميباشد .مدل
ميباشد که معادله آن بهصورت زیر است:
ارائهشده فوق مدل
(معادله واریانس جدول  – 7تأثیر تغییرات نرخ ارز و شاخص قیمت بر شاخص کل)
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در رابطه فوق ضرایب مربوط به معادله واریانس شرطي جمله اختالل در جمله اول
منفي ،معنيدار و مجموع ضرایب کوچکتر از یک ميباشد ،که نشاندهنده این
موضوع بوده که شوک وارده به واریانس شرطي جمله اخالل دائمي نبوده و شرط
همگرایي در واریانس شرطي جمله اخالل تائید ميشود و درنهایت در بخش معادله
واریانس مدل مجموع ضرایب  ARCHو  GARCHکمتر از یک بوده و بیانگر
سازگاري مدل ميباشد.
نتایج حاصل از آزمون وجود داشتن اثرات  ARCHدر مدل آزمون
 ARCH- LM TESTانجام گرفت که نتایج آن نشاندهنده این بود که مقدار
آماره  Fبا وقفه  1برابر با  1/33بوده و سطح معنيداري آن  3/11بود که
نشاندهنده رد نشدن فرضیه مبني عدم وجود اثرات واریانس ناهمساني در تمامي
وقفههاي اعمالشده در مدل ميباشد .درنتیجه مدل برازش شده بر اسا وجود
عدم تقارن در مدل را نشان داده ولي پسماندهاي مدل داراي واریانس همساني
ميباشند.
()11

در ادامه با استفاده از آزمون حافظه بلندمدت به روش  GPHکه توسط گوک،
پورتر و هوداک طراحي شده است انجام ميپذیرد .در این آزمون فرض صفر عدم
وجود حاف ظه بلندمدت و فرض مقابل وجود حافظه بلندمدت در سري زماني
ميباشد .لذا ،چنانچه آماره آزمون فاصله معنيداري از صفر نداشته باشد ،فرض
صفر یعني عدم وجود حافظه بلندمدت را نميتوان رد کرد .نتایج آزمون وجود
حافظه بلندمدت در جدول ( )11گزارششده است .آزمونهاي  GPHو  GSPبه
ترتیب براي معادله شاخص کل ،شاخص قیمت و نرخ ارز به دلیل کمتر از 3/31
بودن مقدار سطح معنيداري فرضیه صفر مبني بر عدم وجود حافظه بلندمدت رد
شده و هر سه سري داراي حافظه بلندمدت ميباشند.
جدول  :3آزمون وجود حافظه بلندمدت در متغیرهاي تحقیق
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آماره آزمون

مقدار Prob

شاخص کل

1/319

3/33

شاخص قیمت

1/337

3/33

نرخ ارز

1/113

3/33

شاخص کل

1/179

3/31

شاخص قیمت

1/373

3/33

نرخ ارز

3/911

3/31

آزمون
GPH
پارامتر حافظه بلندمدت d
GSP

مأخذ :نتایج تحقیق

 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف مطالعه حاضر بررسي اثرات عدم تقارن و حافظه بلندمدت در نوسانات میان
بازده نرخ ارز واقعي و بازده روزانه شاخص کل و شاخص قیمت و بازده نقدي در
بور اوراق بهادار تهران بوده است .بدین منظور از دادههاي بازدهي روزانه شاخص
کل ،شاخص قیمت و بازده نقدي و نرخ واقعي ارز (دالر) طي بازهي زماني
 1337/1/1الي  1391/13/39استفادهشده است .نتایج آزمون فرضهاي مطرحشده
در تحقیق براي فرضیه اول مبني بر اینده نوسانات شرطي میان نرخ واقعي ارز و
بازده سهام داراي حافظه بلندمدت است؛ با توجه به آماره  dبراي معادله شاخص
کل  3/11و براي معادله نرخ ارز  3/31مطرح ميباشد و از آنجایيکه این مقدار بین
 3و  3/1ميباشد بیانگر وجود حافظه بلندمدت در این متغیرها ميباشد .به عبارتي
فرضیه اول نشان دهنده مبني بر وجود حافظه بلند مدت بازده سهام تایید مي
شود .همچنین فرضیه دوم مبني بر داشتن حافظه بلند مدت نرخ ارز نیز تایید مي
شود .عالوه بر موارد فوق بر اسا ضرایب بهدستآمده از مدل ARFIMA-
 FIGARCHکه ضرایب آن نسبت به مدلهاي دیگر با دقت و معنيدارتر بوده
ضریب حافظه بلندمدت  3/39و  -3/33بهدستآمده است که به ترتیب بیانگر
وجود حافظه بلندمدت و ماندگار و وجود حافظه بلندمدت و ناپایدار در مدل
ميباشد .همچنین بر اسا آزمون مشترک ميتوان بیان کرد که این دو متغیر بر
اسا مدل نمایي برازش شده اثرات نامتقارن در این دو متغیر وجود دارد در
مدلهاي برازش شده بر اسا آزمونهاي نرمال بودن بعد از هر تخمین و بر اسا
آماره جارگ – برا ميتوان نتیجه گرفت که توزیع بازدهي در بازار سهام و بازار ارز
نامتقارن است.
بنابراین نرخ ارز بهعنوان یک متغیر مهم و کلیدي در الگوهاي اقتصادي
محسوب ميشود و ازآنجاکه این متغیر تأثیر بسزایي بر بخش حقیقي و مالي اقتصاد
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دارد ،لذا پیشنهادهاي سیاستگذاري براي این متغیر به حساسیت و دقت
خاصي نیاز دارد ،اما آنچه که با استفاده از این پژوهش ميتوان در قالب پیشنهاد
بیان کرد بهصورت زیر است:
 -1با توجه به اینده یدي از وظایف دستاندرکاران بور اوراق بهادار تعیین
قیمت سهام شرکتهاي پذیرفتهشده در بور ميباشد و این قیمت باید
نشاندهندهي تمام عوامل مؤثر بر بور باشد؛ بنابراین باید کلیهي عوامل
اقتصادي ازجمله نوسانات ارزي و قیمتي در قیمتگذاري سهام منظور
گردد .لذا پیشنهاد ميگردد در قیمتگذاري سهام شرکتها نوسانات نرخ
ارز و قیمتها لحاظ شود.
 -3سرمایهگذاران فعال در بازار سهام و همچنین سرمایهگذاران جدید باید به
تأثیرات کوتاهمدت و بلندمدت تغییرات ارزي و قیمتي بر شاخص قیمت
سهام واقف باشند و تغییرات یکبارهي شاخص قیمت را مالک ارزیابي و
سودآوري و انتخاب سهام جدید قرار ندهند.
 -3با توجه به نتایج پژوهش مبني بر وجود حافظه بلندمدت در نوسانات میان
نرخ ارز و بازده سهام ،پیشنهاد ميشود که سازمان بور و اوراق بهادار
بهعنوان رکن نظارتي بازار سرمایه ،نوسانات این بازارها را بهطور دقیق
موردبررسي قرار داده و در این راستا مدیریت اثربخشي را در جهت کنترل
شوکهاي احتمالي به بازار سرمایه انجام دهد.
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