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بررسي امكان پوشش تورم با سكه طال در ايران :كاربردي از روش
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***

تاريخ وصول1391/1/19 :

تاريخ پذيرش1391/1/22 :

چكيده

در كشورهايي نظير ايران كه با تورم مزمن روبرو هستند ،امكان هجينگ1يا پوشش
تورم ،ابزاري ضروري براي بازار مالي به حساب ميآيد .بانكها ،صندوقهاي

بازنشستگي و بيمه عمر از جمله بخشهايي هستند كه براي بقا يا بهبود كيفيت
خدمات به چنين ابزاري نياز خواهند داشت .بهطور معمول انواع دارايي نظير طال،
ارز ،زمين و مسكن براي حفظ ارزش پول در برابر تورم به كار گرفته ميشود .با
شكلگيري نماد سكه طال در بورس اوراق بهادار تهران ،امكان استفاده از طال به
عنوان يك ابزار مجازي نيز بهوجود آمده است .اين مطالعه ميكوشد تا با استفاده
از دادههاي ماهانه شاخص قيمت مصرفكننده و قيمت سكه طال از سال  4831تا
 4816قابليت پوشش تورم به وسيله طال را مورد آزمون قرار دهد .نتيجهي مطالعه
نشان ميدهد كه رابطه نامتقارني بين اين دو متغير وجود دارد .هنگامي كه رشد
قيمت ها بيش از متوسط نرخ تورم باشد ،قيمت طال رشدي بيش از تورم خواهد
داشت .اما در حالتي كه رشد قيمت كمتر از ميانگين تورم باشد ،رابطه معناداري
بين تورم و تغييرات نرخ طال وجود ندارد .با توجه به مقدار ضرايب بدست آمده و
آزمون كرانهها ،طال را ميتوان به عنوان يك ابزار پوششدهنده تورم ايران در نظر
گرفت.
طبقهبندي E44 ،E31 ،C58 ،C22 JEL

واژههاي كليدي :تورم ،طال ،NARDL ،همانباشتگي ،هجينگ.
 استاديار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران .بابلسر .ايران( .نويسنده مسئول) ()m.motameni@umz.ac.it
** استاديار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران .بابلسر .ايران
*** دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران .بابلسر .ايران
اين مقاله برگرفته از پاياننامه كارشناسي ارشد با عنوان «بررسي امكان پوشش تورم توسط طال در ايران»
است كه در دانشگاه مازندران ارائه و از آن دفاع شده است.
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 -4مقدمه
اقتصاد ايران طي سالهاي طوالني دچار تورمهاي شديد بوده است .چنين سابقهاي
به ايجاد انتظارات تورمي مزمن دامن زده است .وجود چنين انتظاراتي در كاركرد
بازار مالي موثر واقع ميشود و موجب انحراف پساندازها از ابزارهايي نظير بيمهي
زندگي به سفتهبازي در بازارهايي نظير مسكن ،طال و خودرو ميشود .انحراف
پساندازها از چرخهي مولد مالي موجب كاهش تجهيز منابع سرمايهاي ميگردد كه
اين عامل به نوبهي خود در توليد و اشتغال اثرگذار است.
يكي از راهكارهاي بازار مالي جهت رويارويي با چنين پديدهاي ،معرفي ابزارهاي
پوشش دهندهي تورم است كه به «هجينگ تورم» معروف است .راهبرد كلي مورد
استفاده در هجينگ اين است كه سرمايهگذار با مراجعه به بازار مالي خود را در
موقعيت معكوس بخش حقيقي قرار ميدهد .براي نمونه چنانچه يك فعال اقتصادي
به قيمت امروز و با سررسيد پرداخت  2ماه آينده اقدام به خريد آهن نموده باشد ،از
اين موقعيت بيم دارد كه ظرف  2ماه آينده با كاهش قيمت آهن روبرو شود .در اين
صورت او ناچار خواهد بود در روز سررسيد ،آهن را به قيمتي گرانتر از نرخ جاري
بازار خريداري نمايد .اين شخص ميتواند با خريد قرارداد آتي 2آهن ،ريسك تجاري
را پوشش دهد .به اين نحو كه در صورت كاهش قيمت آهن ،در بازار مالي كسب
سود مينمايد ولي در بازار آهن دچار زيان ميشود و سرجمع سود و زيانش صفر
گردد .به اين ترتيب ،بازار مالي امكان مديريت ريسك نوسان قيمت دارائي را فراهم
مينمايد .فرايند هجينگ را ميتوان به تورم نيز تعميم داد .آنچه كه در بخش حقيقي
رخ ميد هد افزايش سطح عمومي قيمت كاال و خدمات است كه بر اساس شاخص
قيمت مصرفكننده سنجيده ميشود .فعال اقتصادي ميبايد يك ابزار مالي رقيب
بيابد تا بتواند در بازار مالي خود را در موقعيت معكوس قرار دهد .در هيچ بازار مالي،
مشتقات منحصر به فردي براي هجينگ تورم وجود ندارد اما برخي كاالها و يا
نمادهاي قابل معامله در بورس ارزش خود را در مقابل تورم حفظ مينمايند .شناسايي
اين ابزار ميتواند راهبرد پوشش تورم را ميسر سازد.
طال كااليي است كه همواره و بهصورت تاريخي رقيب پول شناخته ميشده است.
در مطالعهي (هال و تاوالس )2111 ،3نشان داده ميشود كه اين خصوصيت حتي
Future Contract
Hall and Tavlas
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بعد از معاهده برتون وودز در سال  1911نيز به نوعي ادامه يافته است .در مطالعات
انجام شده داليل و مباني نظري مختلفي براي توضيح رابطهي تورم و ارزش طال
عنوان شده است .با مرور اين ادبيات ميتوان به چهار ديدگاه اصلي اشاره نمود كه
هر يك از آنها بهصورت مختصر بيان خواهد شد:
نخست آنكه مطابق با نظر (فيشر )1931 ،2طال يك دارايي حقيقي ،بادوام،
ملموس ،نسبتا منقول و از نظر جهاني قابل قبول بوده و به راحتي به عنوان يك
دارايي تصديق شده است .افزايش مورد انتظار در شاخص تورم ممكن است به
سرمايهگذران عالمت دهد كه دارايي خود را تبديل به طال كنند تا در مقابل تورم
محافظت شوند .دومين ديدگاه از منظر عرضهي طال است .در ديدگاهي ديگر،
(مهدوي و ژو )1991 ،1به محدود بودن ذخيره طال در جهان اشاره دارند .اين امر
باعث ميشود كه عرضهي طال تحت كنترل باشد .بنابراين قيمت طال هرگز نميتواند
به شدت كاهش يابد .سومين دليل رابطه طال و تورم مطابق با (جاشي و آچاريا،1
 )2111اين است كه طال در فرايند توليد كاالهاي مهمي نظير كامپيوتر ،تلفن همراه
و هواپيما نقش دارد .از اين رو ،افزايش قيمت طال ميتواند موجب رشد قيمت
كاالهاي ديگر و در نهايت تورم گردد.
چهارمين ديدگاه اين است كه بر اساس سوابق ،بين قيمت نفت و قيمت طال
رابطه مستقيمي وجود دارد .از آنجايي كه افزايش قيمت نفت ميتواند موجب رشد
سطح عمومي قيمتها شود ،بنابراين بين تورم و طال نيز به شكل غيرمستقيم
رابطهاي وجود خواهد داشت .در اين زمينه مطالعات متعددي انجام شده است كه
(كاملي( ،) 2112 ،1نرايان و شارما( ،)2111 ،1وسترلند و همكاران )2111 ،9از جمله
آنها ميباشد.
عمدهي داد و ستد طال در بازارهاي مالي بهصورت مجازي و بر اساس قراردادهاي
آتي صورت ميگيرد .در ايران نيز خريد طال يكي از راهكارهاي مورد توجه خانوارها
است .خريد سكه طال ،زيورآالت و يا شمش از جمله رفتارهايي است كه در دوران
پرنوسان اقتصادي نظير جنگ تحميلي يا تحريمهاي بينالمللي در ايران شدت
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مييابد .در سالهاي اخير امكان خريد و فروش طال بهصورت يك نماد مالي در بورس
اوراق بهادار تهران ممكن شده است .هرچند اين ابزار همچنان در مراحل مقدماتي
خود بهسر ميبرد اما مي توان انتظار داشت كه در آينده قراردادهاي بلندمدت و
قيمتگذاريهاي حرفه اي در اين بازار شكل گيرد .در اين صورت ،اين نماد مالي
ميتواند به عنوان يك راهكار عملي جهت پوشش تورم مورد استفاده قرار گيرد .اما
قبل از استفاده از چنين ابزاري ميبايد توانايي آن را در پوشش تورم مورد ارزيابي
قرار داد .هدف اصلي اين پژوهش بررسي همين موضوع است.
به اين منظور رابطهي قيمت طال و تورم با استتتفاده از دادههاي ماهانه شتتاخص
قيمت م صرفكننده و قيمت سكه تمام طال طي  12سال ( )1391-1312برر سي
شتتده استتت .بررستتي چنين رابطهاي داراي پيچيدگيهاي خاص خود استتت كه از
جمله آنها امكان وجود رابطه نامتقارن بين دو متغير مي باشتتتد .به همين دليل در
اين تحقيق از الگوي اقتصادسنجي غيرخطي به نام  NARDL11استفاده شده است
كه در بخش پنجم مقاله معرفي خواهد شد .پس از مقدمه ،مباني نظري رابطه تورم
و قي مت طال ارا ئه ميشتتتود در همين بخش م طال عات تجربي مرتبط نيز گزارش
خواهد شد .بخش سوم به توضيح كانالهاي ارتباطي تورم و طال در ايران اختصاص
دارد .در بخش چهارم ،ويژگي دو ستتتري زماني قيمت ستتتكه و شتتتاخص قيمت
مصتترفكننده توصتتيخ خواهد شتتد .پس از معرفي و برآورد الگوي تحقيق در بخش
پنجم ،مقاله با ارائه يافتهها در بخش ششم پايان مييابد.
 -2مرور مطالعات انجام شده
در بين مطالعات تجربي( ،ادرانجي و همكاران( ،)2113،11فاگري و وان ارالچ،12
( ،)2111دمپستر و ارتيگس )2111،13و (النگ و همكاران )2113،12رابطه معنادار
بين تورم و طال را مورد بررسي و تاييد قرار دادهاند .در سوي مقابل مطالعاتي نظير
(تالي و لوسي )2111،11و (بكمن و چودج )2113،11با اين نتيجه همراه است كه
10
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ارتباط بين تورم و طال در هر زمان و مكاني بهمانند هم نيستند .به عبارتي رابطهايي
از پيشتعيينشده و قطعي بين تورم و طال وجود ندارد.
وجود رابطه مستقيم بين طال و تورم نميتواند به تنهايي نشانگر قابليت هجينگ
باشد .به منظور بررسي اين قابليت عالوه بر جهت رابطه ،اندازه و سرعت تعديل آن
نيز اهميت مييابد .يكي از اين مطالعاتي كه به طور خاص قابليت هجينگ تورم در
آن مورد بررسي قرار گرفته (بمپيناس و پنجيتيدوس )2111،11است .آنها با استفاده
از دادههاي  1191تا  2111و بهكارگيري الگوهاي همانباشتگي به بررسي قابليت
پوشش تورم در انگلستان و امريكا به وسيله طال و نقره پرداختهاند .يافتههاي آنها
نشان مي دهد كه در بلندمدت تورم انتظاري در اين كشورها به وسيله طال پوشش
داده ميشود اما نقره قابليت كمتري در اين كار دارد.
در مطالعهي ديگري (هوانگ و همكاران )2111 ،11با استفاده از روش NARDL
و بر مبناي قيمت ماهانهي طال در چين ،هند ،ژاپن ،فرانسه ،انگلستان و آمريكا طي
سالهاي  1911تا  2111دريافتهاند كه طال نميتواند در همه اين كشورها به عنوان
يك ابزار پوششگر تورم شناخته شود .يافتهي آنها حاكي از آن است كه طال تنها در
كشورهاي هند ،انگلستان و آمريكا قادر به پوشش تورم است.
در مطالعهي (گودنس و همكاران )2111،19با استفاده از دادههاي ساالنه از سال
 1211تا  2111و با بهكارگيري روش همجمعي به بررسي توانايي پوشش تورم توسط
طال در كشور انگلستان ارزيابي شده است .نتايج نشان ميدهد كه با وجود نوساناتي
كه در اين رابطه وجود دارد ،رابطهي همانباشتگي بين طال و شاخص قيمت
خردهفروشي در انگلستان وجود داشته است و طال ارزش خود را بهصورت كامل در
مقابل تورم حفظ نموده است.
در اين بين مطالعات ديگري نيز وجود دارد كه قابليت هجينگ تورم را با
دارائيهاي رقيب طال مورد بررسي قرار ميدهند .از جمله اين مطالعات ميتوان به
(كريستو و همكاران )2111 ،20اشاره نمود كه با استفاده از دادههاي ماهانه  CPIو
شاخص مسكن از سال  1913تا  2111رابطه همانباشتگي بين اين دو سريزماني
مورد بررسي قرار گرفته است .در اين مطالعه نيز به اهميت رابطه نامتقارن و استفاده
17
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از الگوي غير خطي تأكيد شده است .جمعبندي اين پژوهش نشان ميدهد كه ارزش
مسكن قابليت هجينگ تورم را در امريكا داشته است.
در بين مطالعات داخلي (كشاورز و ستاري )1319 ،قابليت پوششگري تورم به
وسيله سه دارايي زمين ،طال و سهام مورد بررسي قرار گرفته است .در اين مطالعه از
الگوي تصحيح خطاي برداري استفاده و متغيرهاي كالن اقتصادي به الگو اضافه شده
است .نتايج حاصل شده بر اساس دادههاي  1311الي  1311حاكي از آن است كه
هر سه دارايي قابليت مناسبي در پوشش تورم داشتهاند .مصيب پهلواني و همكاران
( )1393نيز امكان پوشش تورم بهوسيله سهام ،دالر و طال در ايران را بررسي
نمودهاند .آنها آزمون فرضيه فيشر را براي داراييهايي از قبيل سهام ،طال و دالر انجام
دادهاند اما برخالف مطالعات پيشين كه بر مبناي دورههاي زماني كوتاهمدت و
بلندمدت بنا نهاده شده بود با استفاده از تجزيه و تحليل موجك به بررسي اين رابطه
در  1دوره زماني مختلخ پرداختهاند .به نحوي كه ابتدا سريهاي زماني تورم ،بازده
سهام ،نرخ رشد قيمت طال و نرخ رشد قيمت دالر را تجزيه نمودند و سپس با برآورد
مدلي كه بازده دارايي متغير وابسته و تورم متغير مستقل است نتيجه گرفتند كه
سهام و دالر به ترتيب در دوره كوتاهمدت و بلندمدت سرمايهگذاري مناسبي هستند
و براي طال دورههاي ميانمدت بيشترين بازدهي را به همراه دارد.
عزيزي و همكاران ( )1391امكان پوشش تورم به وسيله شاخص كل بورس اوراق
بهادار تهران را طي سالهاي  1311الي  1311مورد ارزيابي قرار دادهاند .آنها به
اين منظور تورم را به وسيله فيلتر هودريك-پرسكات به دو جزء دائمي و موقتي
تجزيه نمودند و نشان دادند كه واكنش بازار سهام به هر يك از اين دو جزء ميتواند
متفاوت باشد .همچنين رابطهي بلندمدت ميان دو متغير حاكي از آن است كه بورس
تهران طي دورهي زماني مطالعه پوشش كاملي براي تورم بوده است.
 -8قيمت سكه طال در ايران
آربيتراژ موجب ميشود كه اختالف قيمت داراييهاي منقول در مناطق مختلخ از
ميان برود .براي نمونه اگر قيمت طال در ايران كمتر از تركيه باشد ،خروج طال از
تركيه و ورود طال به ايران موجب كاهش اختالف قيمت طال در اين كشورها خواهد
شد .تعميم اين قاعده به اين معني است كه قيمت طال در يك كشور نميتواند فاصله
چنداني از قيمت جهاني داشته باشد .بر اين اساس قيمت طال در ايران نيز تابعي از
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قيمت جهاني طال و نرخ ارز در بازار آزاد خواهد بود .در بازارهاي بينالمللي نماد طال
در مقياس وزني اونس (معادل  31/113گرم) ،واحد ارزي دالر و عيار  22مشخص
ميشود .وزن سكه تمام در ايران  1/133گرم است .عيار سكه در ايران  11است كه
موجب كاهش  11درصدي خلوص آن ميشود و در نتيجه حدود  91درصد از ارزش
طالي  22عيار را خواهد داشت .هزينه ضرب هر سكه نيز حدود  1هزار تومان در
نظر گرفته ميشود .بر اين مبنا ،ميتوان ارزش تئوريك يك سكه تمام را مشخص
نمود:
قيمت دالر ×

0/9

8/133

× قيمت جهاني هر اونس طال × 1111+ 31/103431

اما با جايگذاري قيمت دالر و همچنين قميت جهاني طال در معادله فوق درخواهيم
يافت كه قيمت سكه بهار آزادي لزوما از منطق فوق پيروي نميكند .براي نمونه در
روز  2شهريور  1391برابر با  22آگوست  2111قيمت هر اونس طال در بازار
شيكاگو 1211 21بوده است .در اين روز قيمت دالر بر مبناي معامالت انجام شده در
سامانهي سنا برابر با  3131تومان بوده است .بر اين اساس قيمت هر سكه بر اساس
محاسبات فوق ميبايد  1111112تومان باشد اما قيمت معامله شده سكه در همين
روز برابر با  1212111تومان بوده است .يعني حدود  2درصد فاصله بين قيمت و
قيمت جاري سكه وجود داشته است .اين اختالف در روزهاي مختلخ قابل مشاهده
است .در برخي از روزها قيمت سكه باالتر از نرخ جهاني طال محاسبه ميشود و در
برخي ديگر از روزها پايينتر از نرخ جهاني طال قرار ميگيرد .به عبارتي ،سكه ضرب
شده و عموميت آن در معامالت داخلي ،سكه بهار آزادي را به يك نوع كاالي خاص
تبديل نموده است كه بر حسب عرضه و تقاضا ميتواند از قيمت ذاتي خود فاصله
بگيرد .چنين فاصلهاي حاكي از نقش موثر تقاضاي داخلي (بدون در نظر گرفتن
قيمت جهاني طال و نرخ ارز) در قيمت سكه است .به اين ترتيب در نوسان قيمت
سكه طال در ايران ميتوان سه عامل را موثر دانست .قيمت جهاني طال ،قيمت دالر
و ميزان تقاضاي داخلي براي سكه است .با تغييراتي كه در هر يك از اين متغيرها
صورت ميگيرد ،قيمت سكه طال در بازار نوسان مييابد.

Chicago Mercantile Exchange
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 -1دادههاي پژوهش
اين پژوهش شامل دو متغير ميباشد كه دادههاي آن بهصورت سريزماني ماهانه از
فروردين  1312آغاز ميشود و در خرداد  1391پايان مييابد .يكي از اين دادهها
قيمت سكه طال در ايران است .در حال حاضر سه نوع سكه در بازار معامله ميشود.
سكه پهلوي ،سكه بهار آزادي طرح قديم و سكه بهار آزادي طرح جديد (امامي) .به
منظور همگنسازي اطالعات ،تمامي دادهها بر اساس سكه تمام بهار آزادي طرح
جديد يا همان سكه امامي سازماندهي شده است .مشخصات اين سكه از حيث وزن
و عيار در بخش قبل مشخص شده است .براي گردآوري اين داده به منابع مختلفي
مراجعه شده است .برخي از سايتهاي تخصصي در زمينه طال ،اطالعات ماهانه قيمت
طال را براي  1سال اخير ارائه ميدهند .اما آرشيوي براي قيمت سكه در سالها دهه
 1311وجود ندارد .سايت هاي مرجع نظير مركز آمار ايران و بانك مركزي نيز اين
اطالعات را بهصورت فصلي يا ساالنه ارائه ميدهند .از اين رو با توجه به نياز پژوهش
به اطالعات ماهانه ،جمعآوري دادهها بصورت كتابخانهاي و از طريق آرشيو روزنامه
دنياي اقتصاد جمعآوري شده است .به اين نحو كه قيمت سكه تمام در آخرين روز
غير تعطيل هر ماه به عنوان داده تحقيق برداشت شده است .در نمودار ( )1سري-
زماني قيمت سكه تمام طرح جديد قابل مشاهده است .مطابق با انتظار ،قيمت سكه
داراي روندي صعودي طي اين سالها ميباشد.
شكل  :4سري زماني بهاي سكهي طال در ايران
Fig.1. Gold coin time series value in Iran
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مأخذ :محاسبات تحقيق
Source: Research calculations
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قيمت سكه در طول دوره تحقيق تقريبا  1برابر شده است اما قيمت ارز در اين
دوره به ميزان كمتري افزايش يافته است .بنابراين با توجه به موضوع آربيتراژ كه در
بخش قبل توضيح داده شد ،تغيير قيمت جهاني طال نقش تعيينكنندهاي در
شكلگيري سريزماني فوق داشته است .با تشديد نااطمينانيها در مورد عملكرد
اقتصادي كشورهاي حوزه يورو ،ركود كمسابقه در امريكا ،عملكرد ضعيخ بورسهاي
بينالمللي ،جنگ ارزي بين كشورها و تمايل دولتها به ايجاد تنوع در ذخاير ،موجب
شد تا توجه سرمايهگذاران بيش از پيش به طال جلب شود و به همين دليل قيمت
جهاني طال طي دوره تحقيق با افزايش قابل توجهي همراه بوده است .قيمت هر اونس
طال  22عيار در سال  2113كمتر از  211دالر بوده است .اما اين قيمت در سال
 2111به  1111دالر نزديك شده است .با خروج اقتصاد امريكا از ركود ،افزايش نرخ
بهره در اروپا ،حل بحران يونان و توقخ سياستهاي انبساطي اتحاديه اروپا و فدرال
رزرو امريكا ،قيمت جهاني طال نيز روند كاهشي به خود گرفت .در سال  2111قيمت
هر اونس طال به  1311دالر نزديك شده است.
عالوه بر رو ند قي مت ج هاني طال ،جهش نرخ ارز در ايران نيز مو جب افزايش
شتتديد قيمت ستتكه شتتده استتت .در دوره  1392-1391قيمت ستتكه از 231111
تو مان در خرداد  1391به  1211111در بهمن  1391افزايش يا فت .يعني در
فاصلهي  21ماه ،قيمت طال  3برابر شد .در حالي كه پيش از اين براي  3برابر شدن
قيمت سكه به الاقل  13ماه زمان نياز بوده ا ست .داده ديگري كه در الگوي تحقيق
از آن استفاده شده است ،سريزماني شاخص قيمت مصرفكننده ( )CPIاست .اين
شاخص طي دوره تحقيق تقريبا  1برابر شده ا ست .منبع اين داده ،مركز آمار ايران
ميبا شد .بر ا ساس اين شاخص ،نرخ ماهانه تورم قابل محا سبه ا ست .ميانگين تورم
ماهانه در دوره تحقيق  1/3در صد و ميانه آن  1/2بوده ا ست .ضريب چولگي تورم
در اين دوره  1/12است .بيشينه تورم  1/1درصد است كه در بهمن  1391به وقوع
پيوست.
 -1معرفي و برآورد الگوي پژوهش
كااليي قابليت پوشش تورم را دارد كه در بلندمدت ،افزايش قيمت آن كمتر از افزايش
سطح عمومي قيمتها نباشد .بنابراين اگر يك رابطهي رگرسيوني بين قيمت دارايي
و شاخص قيمت ها تصريح شود ،كشش بين دو متغير نبايد كوچكتر از يك باشد .به
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اين معني كه در بلندمدت رشد قيمت دارايي كمتر از تورم نباشد )آرنلد و آور،22
 .)2111با توجه به نوع رابطهاي كه بين طال و تورم برقرار است ،الگوي ARDL
جهت برآورد رابطهي همانباشتگي بين دو متغير نسبت الگوي  VARارجحيت دارد
(هوانگ و ديگران.)2111 ،
اما پيش از استفاده از برآورد الگوي تحقيق ميبايد مرتبه انباشت هر سريهاي
زماني تعيين شود .بر اساس آزمون ريشه واحد ديكي فولر تعميم يافته ،23سريزماني
قيمت سكه طال كه با  Gنشان داده شده است و شاخص قيمت مصرفكننده كه با
 CPIمشخص شده است ) I(1هستند .نتايج مربوط به آزمون ريشه واحد در جدول
( )1خالصه شده است .همانطوركه مشاهده ميشود هر دو سري زماني با يك تفاضل
مانا شدهاند.
جدول  :4آزمون ريشه واحد
نتيجه

Table 1: Unit root test
آماره ADF
P-value

متغير

نامانا

1/111

-1/1121

CPI

مانا

1/111

-11/2911

)D(CPI

نامانا

1/112

-1/1111

G

مانا

1/112

-3/1112

)D(G

نامانا

1/992

1/1129

NLCPI

مانا

1/111

-1/1211

)D(NLCPI

نامانا

1/212

-1/1922

PLCPI

مانا

1/111

-3/3129

)D(PLCPI

مأخذ :محاسبات تحقيق
Source: Research calculations

يك الگوي ) ARDL(p,qفرضي را در معادله ( )1در نظر بگيريد .متغير  ،xمتغير
توضيحي يا مستقل الگو است كه در اين مقاله  CPIميباشد .متغير  Yنيز متغير
وابسته الگو است كه در اين مقاله قيمت سكه طال ( )Gميباشد.
𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛿𝑡 + ∅1 𝑌𝑡−1 + ⋯ + ∅𝑝 𝑌𝑡−𝑝 + 𝛽0 𝑋𝑡 + 𝛽1𝑋𝑡−1 + ⋯ +
𝑡𝑒 𝛽𝑞 𝑋𝑡−𝑞 +
()1

Arnold and Auer
Augmented Dickey Fuller
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تعداد وقفههاي الگو بر مبناي كمينه آماره شوارتز-بيزين 22تعيين ميگردد .مطابق با
با )كوپ )1391،21برآورد الگوي معادله ( )1ميتواند با همخطي همراه باشد چراكه
به طور معمول دادههاي سريزماني در وقفهها به يكديگر بسيار نزديك ميباشند .اما
با اعمال تغييرات در اين دادهها ،ميتوان الگوي قابل برآوردي محاسبه نمود كه در
معادله ( )2خالصه شده است.

∆𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛿𝑡 + 𝜌𝑌𝑡−1 + 𝛾1 ∆𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝛾𝑝−1 ∆𝑌𝑡−𝑝+1 + 𝜃𝑋𝑡 +
𝑡𝑒 𝜔1 ∆𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝜔𝑞 ∆𝑋𝑡−𝑞+1 +
()2

با توجه به اينكه هر دو متغير پژوهش ) I(1هستند ،وجود رابطه بلندمدت بين دو
متغير منوط به وجود همانباشتگي 21بين آنها خواهد بود.
پيش از برآورد الگوي تحقيق دو اقدام صورت پذيرفته است .يكي آنكه هر دو
متغير تحقيق بهصورت لگاريتمي در الگو وارد شدهاند .دليل اين اقدام تفاوت مقياس
اندازهگيري در دو متغير بوده است .دوم اينكه براي دوره التهاب بازار سكه (-1391
 )1392كه در بخش قبل توضيح داده شد ،متغيري مجازي در نظر گرفته شده است
كه با  DUMمشخص ميشود .با جايگذاري لگاريتم قيمت طال ( )LGدر  Yو لگاريتم
شاخص قيمت مصرفكننده به جاي ( ،)Xالگوي  ARDLبرآورد ميشود.
الگوي انتخابي بر اساس كمترين مقدار آماره شوارتز ) ARDL(4,3است.
بنابراين در مقياس زماني كوتاهمدت همبستگي معنادار بين سطح عمومي قيمتها
و ارزش سكهي طال طي  3ماه وجود خواهد داشت .اما قابليت هجينگ ميبايد در
بلندمدت به احراز برسد .ضريب  LCPIكه رابطهي بلندمدت دو متغير را نشان
ميدهد از نظر آماري معنادار است .اما اين ضريب كوچكتر از  1برآورد شده است .به
اين ترتيب در بلندمدت به ازاي شكلگيري  11درصد تورم ،سكه بهار آزادي 1/1
درصد رشد قيمت داشته است؛ يعني نتوانسته است كل تورم را پوشش دهد .به اين
ترتيب با لحاظ يك الگوي خطي ،طال را نميتوان پوششگر مناسبي براي تورم در
نظر گرفت.

24

SBC
Koop
26
Cointegration
25
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جدول  :2برآورد الگوي ARDL
Table 2: ARDL estimation
1/111

3/192

1/111

1/213

)D(LG(-1

1/211

-1/111

1/112

-1/191

)D(LG(-2

1/113

3/21

1/111

1/221

)D(LG(-3

1/312

1/31

1/119

1/119

)D(LCPI

1/113

-1/112

1/112

1/111

))D(LCPI(-1

1/113

3/21

1/119

-1/129

))D(LCPI(-2

1/111

-2/311

1/112

1/111

)D(DUM

1/111

-2/313

1/111

-1/121

𝜌

1/111

21/233

1/121

1/111

LCPI

1/112

-2/113

1/111

1/223

DUM

1/111

-2/313

1/311

-1/121

C

-1/919

SBC

 ARDLو ضرايب بلندمدت

p -value

آماره t

انحراف معيار

ضريب

متغيرهاي توضيحي

مأخذ :محاسبات تحقيق
Source: Research calculations

اشكالي كه در برآورد فوق وجود دارد ،همسان در نظر گرفتن اثر افزايش و كاهش
شاخص قيمت است .در الگوي فوق رابطه شاخص قيمت و طال بهصورت يك خط
برآورد شده است كه بر اساس آن اگر سطح عمومي قيمتها  11درصد افزايش يابد،
سكه نيز  1/1درصد گران ميشود و اگر سطح عمومي قيمتها  11درصد كاهش
يابد ،سكه نيز  1/1درصد ارزان ميشود.
اما بسياري از روابط اقتصادي فاقد چنين تقارني هستند .براي نمونه ممكن است
افزايش سطح عمومي قيمتها با گران شدن سكه طال همراه شود ولي كاهش سطح
عمومي قيمتها نتواند با ارزاني سكه طال توأمان گردد .در چنين حالتي نوعي رابطه
نامتقارن شكل ميگيرد كه جهت برآورد اين رابطه( ،شين و همكاران)2112 ،21
الگوي غيرخطي  ARDLرا پيشنهاد نمودند كه به  NARDLمعروف شده است.
در الگوي  NARDLبراي تجزيه متغير مستقل X ،بهصورت زير تجزيه ميگردد.
()2

𝑥𝑡 = 𝑥0 + 𝑥𝑡+ + 𝑥𝑡−

Shin and et al
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𝑡𝑢 𝑦𝑡 = 𝛽 + 𝑥𝑡+ + 𝛽 − 𝑥𝑡− +

() 1
̅̅̅̅ 𝑥𝑡+ = ∑𝑡𝑗=1 ∆𝑥𝑗+ = ∑𝑡𝑗=1 max(𝛥 𝑥𝑗 ,
) 𝑗𝑥∆
() 1
̅̅̅̅ 𝑥𝑡− = ∑𝑡𝑗=1 ∆𝑥𝑗− = ∑𝑡𝑗=1 min(𝛥 𝑥𝑗 ,
) 𝑗𝑥∆
() 1
با توجه به اينكه شاخص قيمت در ايران بهصورت فزايندهاي افزايش مييابد و به جز
سه ماه در دوره زماني تحقيق ،كاهش نيافته است؛ به منظور تجزيه سريزماني
̅̅̅̅) به عنوان معيار تجزيه در نظر گرفته
شاخص قيمت ،ميانگين تغييرات شاخص () ∆xj
شده است .21به اين ترتيب سري زماني  xtبه دو سري زماني  xt+و  xt−تجزيه
ميگردد .بر اين اساس  PCPIهمان  xt+است و  NCPIهمان  xt−ميباشد .به
بيان ديگر ،چنانچه تورم همواره بيش از ميانگين ماهانه بود ،شكل شاخص CPI
بهصورت  PCPIو اگر تورم ماهانه كمتر از ميانگين ماهانه ميبود ،انباشت تورم ماهانه
بهصورت  NCPIشكل ميگرفت .هر دو سريزماني فوق مطابق با جدول ( )1نامانا و
) I(1هستند.
شكل  :2تجزيه سري زماني CPI
Fig.2. CPI Time series analysis
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مأخذ :محاسبات تحقيق
Source: Research calculations

 21سريزماني شاخص قيمت مصرفكننده بر اساس يك كد  VBتجزيه شده است .اين كد توسط
نگارندگان نوشته شده است .در روش رايج تجزيه ،ميانگين تغييرات صفر در نظر گرفته ميشود ولي
در اين پژوهش ،ميانگين متحركِ شاخص قيمت ،معيار تجزيه ميباشد.
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بر اساس تجزيه فوق ،الگوي نامتقارن ) ARDL (p.qبه شكل معادله ( )1طراحي
ميشود .در اين رابطه  Øضريب خودرگرسيوني و  Ɵ+و  Ɵ−ضرايب نامتقارن
وقفههاي متغير توضيحي ميباشند.
𝑝
𝑞
+
−
𝑗𝑦𝑡 = ∑𝑗=1 Ø𝑗 𝑦𝑡−𝑗 + ∑𝑗=0( Ɵ𝑗+ 𝑥𝑡−
𝑗+ Ɵ𝑗− 𝑥𝑡−
𝑡𝜀 ) +
()1
شين و همكاران ( ،)2112رابطه ايستا ( )1را به رابطه پويا ( )9تعميم ميدهند .در
رابطه ( )9يك الگوي تصحيح خطا در وضعيت تقارن اثر  xtبر  ytتصريح شده است.
()9

𝑞−1
𝛥𝑦𝑡 = 𝜌𝑦𝑡−1 + Ɵ𝑥𝑡−1 + ∑𝑝−1
𝑡𝑒 𝑖=1 𝑦𝑖 ∆𝑦𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0 𝜋𝑖 ∆𝑥𝑡−𝑖 +

با لحاظ اثر نامتقارن متغير مستقل بر متغير وابسته به مانند روشي كه در معادله ()1
تكرار شده است به شكل رابطه ( )11تصريح ميشود.
𝑞−1
+
−
∆𝑦𝑡 = 𝜌𝑦𝑡−1 + Ɵ+ 𝑥𝑡−1
+ Ɵ− 𝑥𝑡−1
+ ∑𝑝−1
𝑖𝑖=1 𝑦𝑖 ∆𝑦𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0 𝜋𝑖 ∆𝑥𝑡−
𝑡𝑒 +
()11

كه در رابطه ( ) 11به عدم تقارن بلندمدت توجه شده است .عدم تقارن بلندمدت به
معني  Ɵ− ≠ Ɵ+است .همچنين ميتوان رابطه ( )11را با فرض وجود عدم تقارن
كوتاهمدت ،π+i ≠π−i ،به شكل رابطه ( )11تغيير داد.
()11

𝑞−1
+
+
∆𝑦𝑡 = 𝜌𝑦𝑡−1 + Ɵ𝑥𝑡−1 + ∑𝑝−1
𝑖=1 𝑦𝑖 ∆𝑦𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0 ( 𝜋𝑖 ∆𝑥𝑡−𝑖 +
𝑡𝑒 𝜋𝑖− ∆𝑥𝑡−𝑖 − ) +

در نهايت با فرض وجود عدم تقارن در كوتاهمدت و بلندمدت الگو به شكل معادله
( )12خالصه ميگردد:

∆𝑦𝑡 = 𝜌𝑦𝑡−1 + Ɵ+ 𝑥𝑡−1 + + Ɵ− 𝑥𝑡−1 − + ∑𝑝−1
𝑖=1 𝑦𝑖 ∆𝑦𝑡−𝑖 +
𝑞−1 +
+
−
−
𝑡𝑒 ∑𝑖=0 (𝜋𝑖 𝛥𝑥𝑡−𝑖 + 𝜋𝑖 ∆𝑥𝑡−𝑖 ) +

()12
از اين پس به جاي  CPI ،xtقرار ميگيرد .همچنين  xt+و  xt−تجزيه متغير توضيحي
 CPIبه دو جزء بيشتر از ميانگين و كمتر از ميانگين خواهند بود كه پيش از اين
پيرامون آن توضيحاتي داده شد .متغير وابسته تحقيق نيز لگاريتم قيمت سكه تمام
بهار آزادي طرح جديد است كه با عالمت  LGمشخص شده است و جايگزين  ytدر
معادله ( )12ميگردد .عدم تقارن بلندمدت توسط  Ɵ+و  ،Ɵ−و عدم تقارن
كوتاهمدت توسط  π+و  π−نشان داده ميشود .با توجه به اينكه همه متغيرها داراي
انباشت از درجه  1ميباشند ) I(1هستند ،ميتوان رابطه همانباشتگي و بلندمدت
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آنها را مورد بررسي قرار داد .بر اساس كمينه آماره شوارتز به صورت
) NARDL(1‚1‚1است .در جدول ( )3خالصهاي از نتيجه برآورد الگوي NARDL
گزارش شده است .همانطور كه در جدول ( )3مشاهده ميشود ،در بلندمدت رابطه
معناداري بين  PCPIو قيمت سكه وجود دارد .به طوري كه كشش قيمت سكه به
يك درصد افزايش در  PCPIمقدار مثبت و معنادار  1/11درصد خواهد بود .درصورتي
كه بين  NCPIو لگاريتم قيمت سكه رابطه معنادار بلندمدتي وجود ندارد .به اين
ترتيب فرضيه عدم تقارن ارتباط بين تورم و تغييرات قيمت سكه طال را نميتوان در
سطح خطاي  1درصد رد نمود .به اين نحو كه چنانچه رشد قيمتها بيش از ميانگين
تورم ماهانه باشد ،قيمت سكه طال نيز افزايش مييابد و اين افزايش بيش از نرخ تورم
خواهد بود .اما در سوي مقابل اگر رشد قيمتها كمتر از ميانگين تورم باشد ،رابطه
معناداري بين تورم و تغييرات سكه طال شكل نخواهد گرفت.
جدول  :8برآورد الگوي NARDL
Table 3: NARDL estimation

3/911

1/111

2/111

)D(PCPI

1/113

2/991

1/221

2/311

)D(NCPI

1/111

2/129

1/121

1/199

)D(DUM

1/111

-2/112

1/139

-1/112

𝜌

1/111

2/911

1/239

1/111

LPCPI

1/191

1/112

1/191

1/311

LNCPI

1/111

1/131

1/111

1/123

DUM

1/111

19/311

1/121

9/911

C

-2/191

Xsc

 NARDLو ضرايب بلندمدت

Pvalue
1/111

آمارهt

انحراف معيار

ضريب

متغيرهاي توضيحي

تعريخ عالمتها LG :لگاريتم قيمت ستتكه PCPI ،تجزيه مقادير بيشتتتر از ميانگين لگاريتم شتتاخص قيمت
م صرفكننده NCPI ،تجزيه مقادير كمتر از ميانگين لگاريتم شاخص قيمت م صرفكننده C ،عرض از مبدا،
 LPCPIاثر بلندمدت مقادير بيشتتتر از ميانگين بر لگاريتم قيمت ستتكه LNCPI ،اثر بلندمدت مقادير كمتر از
ميانگين بر لگاريتم قيمت سكه DUM ،متغير موهومي يا مجازي Xsc ،آماره شوارتز ميباشد.
مأخذ :محاسبات تحقيق
Source: Research calculations

610

فصلنامهي اقتصاد مقداري (بررسيهاي اقتصادي سابق) .دورهي .11شماره  .2تابستان 1391

آمارههاي استاندارد براي آزمون رابطهي بلندمدت در رگرسيونهاي باوقفهي توزيعي
كارايي الزم را ندارند و به اين منظور (پسران و همكاران )2111 ،29مقادير بحراني
مجانبي را كه داراي دو كرانه ي باال و پايين هستند را طراحي نمودند .بر اين اساس
اگر مقدار آماره آزمون از كرانهباال عبور نمايد ،فرض وجود رابطهي بلندمدت بين دو
متغير را نميتوان رد نمود .بر اساس نتايج گزارش شده در جدول  2مقدار آمارهي
آزمون  11/22است كه از مقدار بحراني در كرانه باال در همهي سطوح خطا بزرگتر
است .به اين ترتيب آزمون كرانهها نشان ميدهد كه رابطهي بلندمدت بين ارزش
سكه طال و شاخص قيمت مصرفكننده در ايران وجود دارد.
جدول  :1آزمون كرانهها
آماره آزمون

11/22

Table 4: Bounds test
كرانه پايين
كرانه باال
1/31
1/12
2/11
2/12

1/11
2/21
3/19
3/11

سطح خطا
 1درصد
 2/1درصد
 1درصد
 11درصد

مأخذ :محاسبات تحقيق
Source: Research calculations

 -1يافتههاي پژوهش
هدف اصلي اين مقاله سنجش قابليت پوشش تورم به وسيله سكه طال در ايران بوده
است .بر اين اساس رابطهي قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد از ابتداي سال
 1392تا خرداد  1391با شاخص قيمت مصرف كننده مورد ارزيابي قرار گرفته است.
با توجه به ماهيت دادهها جهت سنجش رابطه از الگوهاي  ARDLو NARDL
استفاده شده است .مزيت الگوي  NARDLكه توسط (شين و همكاران)2112 ،
طراحي شده است ،در امكان بررسي اثر نامتقارن ميباشد .اين الگو در بخش  1تحقيق
معرفي شده است .پيش از اين در مطالعات ديگري نظير هوانگ و همكاران ()2111
نشان داده شده است كه در برخي كشورها بين تورم و قيمت طال رابطهاي نامتقارن
وجود دارد .از اين رو در مقاله حاضر نيز از الگوي  NARDLاستفاده شده است.

Pesaran and et al
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نتايج برآورد الگو نيز نشان ميدهد كه اين الگو توضيحات بهتري از رابطه تورم و طال
در ايران را ارائه مينمايد.
بر اساس الگوي  ARDLو در بلندمدت ،هر  1درصد تورم به  1/1درصد رشد
قيمت سكه طال ميانجامد .بر اساس اين يافته نميتوان سكه طال را پوششگر مناسب
تورم در نظر گرفت .اما اين يافته تا حدودي با واقعيت فاصله دارد .در بخش چهارم
تحقيق نشان داده شده است كه طي دوره زماني مطالعه ،شاخص قيمت مصرفكننده
تقريبا  1برابر شده است و در سوي مقابل قيمت سكه طال نيز تقريبا  1برابر شده
است .يعني خريد سكه طال در ابتداي دوره تحقيق ميتوانست به عنوان يك ابزار
مناسب در پوشش تورم در نظر گرفته شود .بنابراين ،الگوي  ARDLدر توضيح رابطه
بين تورم و طال با اشكاالتي مواجه است.
نتايج بهدستتتت آمده از برآورد الگوي  NARDLنشتتتان ميدهد كه رابطهاي
نامتقارن بين تورم و قيمت ستتتكه طال وجود دارد .اگر رشتتتد قيمت طال بيش از
ميانگين تورم با شد ،به ازاي ر شد  1در صدي قيمتها ،ارزش سكه طال  1/1در صد
ر شد مييابد .يعني هنگامي كه در اقت صاد ايران تورم شديد شكل ميگيرد ،قيمت
طال با ستترعت بيشتتتري از ستتطح عمومي قيمتها افزايش مييابد .اما هنگامي كه
رشتتتد قيمتها كمتر از ميانگين تورم استتتت ،رابطه معناداري بين دو متغير وجود
ندارد .به عبارتي در زمان فروكش كردن تورم ،قيمت طال م ستقل از سطح عمومي
قيمتها نو سان مييابد .وجود چنين رابطهاي در بلندمدت بهو سيله آزمون كرانهها
مورد بررستتي و تاييد قرار گرفته استتت .نتيجه مطالعه نشتتان ميدهد ستتكه طال را
ميتوان به عنوان يك ابزار مالي براي پوشش تورم ايران در نظر گرفت.

1391  تابستان.2  شماره.11 دورهي.)فصلنامهي اقتصاد مقداري (بررسيهاي اقتصادي سابق
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