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چکيده
اقتصاد کشورهاي صادرکنندة نفت تا حد زیادي به درآمد نفت وابستته استت و توتو ن نفتتي
ميتواند یکي از عوامل مهم اثرگذار بر بخشهاي مختلف اقتصادي بهویژه بتازار ستهام موستو
شود .این مقاله ارتباط بازدهي و سرایت نوسانها بين بازارهاي نفت و سهام را در منتخبتي
از کشورهاي عضو اوپک ( )OPECبا استفاده از یک مدل گارچ چنتدمت يره ( )Full-VECHو
دادههاي روزانه در بازه زماني مي  2010تا ژانویه  ،2013بررسي کترده استت .در ایتن مطالعته،
ابتدا آثار بازده بازار نفت بر بازار سهام این کشورها ارزیابي شده و با استفاده از مدل گارچبرداري
تأثير نوسانهاي بازارهاي سهام و نفت در هریک از این کشورها بررسي شتده استت .بتر استا
نتایج پژوهش ،سرایت شایان توجه بازدهي و نوسانهاي قيمت جهتاني نفتت بته بازارهتاي
سهام کشورهاي عضو اوپک وجود دارد .بور اوراق بهادار تهران کمترین تتأثيرپتذیري و

بور کشور کویت بيشترین تأثيرپذیري را در مقابل شوکهتاي نفتتي و نوستانان بتازار
جهاني نفت دارد .نتایج بيانگر آن است کته بتازدهي بتازار نفتت بتا یتک وقفته تتأثير مثبتت و
معناداري بر بازدهي بازار سهام همة کشورها به جز ایران دارد.
طبقهبندي G15,G11,P34 :JEL
واژههاي کليدي :انتقال نوسانان اوپک ،قيمت سهام ،گارچ چند مت يره ،مدل Full-VECH

* نویسندة مسئول ،تلفن09370263975 :
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مقدمه
توو ن نفتي ،در اقتصادهایي که تا حد با یي به درآمد نفتت و ارز حاصتل از آن متکتي
هستند ،ميتواند یکي از عوامل مهم اثرگذار بر بخشهاي مختلف اقتصتاد از جملته بتازار
سهام به شمار رود .با توجه به تأثير گستردة نوسانهاي قيمت نفت بر بخشهاي مختلف
اقتصادي کشورهاي صادرکنندة نفت ،ارزیابي کارایي سياستهاي اقتصادي کاهنتدة آثتار
منفي نوسانهاي قيمت نفت بر بازار سهام و توليل رفتار سرمایهگتذاران ،کته بتر وجتود
اثرگذاري ت ييران قيمت نفت بر بازدهي سهام آگاهي دارند ،نيازمند شناخت دقيق نووة
اثرگذاري نوستانهتاي قيمتت نفتت بتر بتازار ستهام استت .یکتي از دغدغتههتاي مهتم
سياستگذاران و اقتصتاددانان کشتورهاي نفتتخيتز در دهتههتاي اخيتر بررستي تتأثير
تکانههاي قيمت نفت بر اقتصاد کشورهاي صادرکنندة نفت بوده است .در گتزارش ستال
 2000صندوق بينالمللي پول آمده است« :انتظار ميرود که افزایش  5د ري در قيمتت
هر بشکه نفت خام ،خالص تراز تجاري کشورهاي عضو  OPECرا حدود  64ميليتون د ر
( 7درصد از  )GDPبا ببرد( ».کشاورز حداد و معنوي.)1387 ،
در کشورهاي صادرکنندة نفت عضو اوپک ،به دليل اینکه دولتها مالکيت منابع نفتي
را در اختيار دارند ،این ویژگي باعث متيشتود کته توتو ن بتازار نفتت سياستت متالي،
بودجهاي و پولي این کشورها را توت تأثير قرار دهد .این امر در مرحلتة بعتدي واکتنش
بخشهاي غير دولتي را نيز به همراه خواهد داشت؛ بتراي مثتال هنگتام افتزایش حجتم
نقدینگي و کاهش قدرن خرید پول ،این انگيتزه در ميتان سترمایهگتذاران متالي ایجتاد
ميشود که در سبد دارایيهاي خود (شامل ارز ،سهام ،مسکن و  )...بازنگري کنند تا قادر
به حفظ ارزش دارایي خود باشند؛ به عبارن دیگر ،تمایل آنان به نگهداري پول نقتد کتم
ميشود و بنابراین سرمایههاي بيشتري به سمت بازارهاي دارایي جریان ميیابند.
بازار سهام به دليل توانایي تبدیل سریع پول نقد سرمایهگذاران مالي بته اوراق بهتادار
در مدن زماني کوتاه حساسيت و تأثيرپذیري با یي خواهد داشت؛ بنابراین دور از ذهتن
نيست که تکانههاي نفتي به واسطة انتقال سرمایههاي اشخاص در کوتتاهمتدن تتأثيران
معناداري بر این بازار به جاي گذارد.
تأثير قيمت نفت بر اقتصاد کشورهاي عضو اوپک و بازار سهام این کشورها انکارناپذیر
است .حال ،با توجه به اینکه بازار سهام این کشورها به لواظ سطح کتارایي و آزادستازي
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بازار تفاون عمتدهاي بتا بازارهتاي ستهام در کشتورهاي توستعهیافتته دارنتد و بته طتور
چشمگيري از بازارهاي مالي کشورهاي توسعهیافته و کشتورهاي منطقته مستتقل عمتل
ميکنند (شبيه این امر در بازار مالي کشتورمان هتم مشتهود استت) ( Yu and Hansen
 ،)2008در نتيجه سرمایهگذاران بينالمللي در مواردي به بتازار ستهام ایتن کشتورها بته
عنوان یکي از گزینههاي توزیع ریسک سرمایهگذاري مينگرند.
بنابراین ،ميتوان نتيجه گرفت شناستایي و توليتل تتأثير نوستانان قيمتت نفتت بتر
وضعيت بازار سهام از دید مقامان پولي و مالي دولتهتاي عضتو اوپتک ،سترمایهگتذاران
داخلي و حتي سرمایهگذاران بينالمللي حائز اهميت است.
در این مقاله ،تالش شده است سرایت نوسانهاي قيمت جهاني نفت بته بتازار ستهام
در منتخبي از کشورهاي عضو اوپک (( )OPECایران ،عربستان سعودي ،امتاران متوتدة
عربي ،کویت و قطر) با استفاده از مدل گارچ چندمت يره و دادههاي روزانه در بازه زمتاني
مي  2010تا ژانویه  2013توليل شود.
مقالة حاضر در پنج بخش تدوین شده است .در بخش دوم ،ادبيان و پيشينة پژوهش
ارائه شده و در بخش سوم ،روش پژوهش و الگو مورد بررسي قرار گرفته است .در بختش
چهارم ،دادههاي مورد استفاده و نتایج تجربي معرفي شدهاند و سرانجام در بخش پایتاني
نتيجهگيري و پيشنهادها ارائه شده است.
مروري بر ادبيات پژوهش
ارتباط شاخص قيمت سهام و تکانة قيمتي نفت

اولين و مهم ترین عامل مؤثر بتر تصتميمگيتري سترمایهگتذاران در بتور اوراق بهتادار
شاخص قيمت سهام است؛ از این رو آگاهي از عوامل متؤثر بتر قيمتت ستهام از اهميتت
بتا یي برختوردار استت .بته طتور طبيعتي ،عوامتل زیتادي در شتکلگيتري اطالعتان و
دیدگاههاي طرفين بازار و در نهایت قيمت سهام شترکتهتا مؤثرنتد کته بخشتي از ایتن
عوامل داخلي و بخشي نيز ناشي از وضعيت مت يرها در خارج از مودودة اقتصتاد داخلتي
هستند (صمدي و همکاران .)1386 ،به طور کلي ميتوان گفتت شترای حتاکم در بتازار
سهام به شرای فعلي اقتصاد و آگاهي از چشمانداز آینده که بنگاهها با آن روبهرو هستند
بستگي دارد و اگر پيشبينيها با استفاده از سایر اطالعان قابل اعتماد باشد ،ميتتوان از
این اطالعان استفاده کرد.
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ارزش سهام در تئوري برابر با مجموع تنزیلیافتة جریانهاي نقدي آینتده استت کته
توت تأثير حوادث و رخدادهاي اقتصاد کالن هستند و ميتوانند توت تتأثير تکانتههتاي
نفتي نيز قرار بگيرند؛ بنابراین کامالً منطقي به نظر متيرستد کته بتازار ستهام اطالعتان
مربوط به پيامدهاي ناشي از تکانة نفتي را جذ کند و در قيمتهاي سهام انعکا دهد
( .)Bjornl and, 2008به این صورن کته در مواقتع افتزایش قيمتت نفتت ،ارز حاصتل از
درآمد نفت به حسا ذخيرة ارزي واریز ميشود و در صورن نبود تقاضاي کافي براي ارز
در قيمت مورد هدف ،بانک مرکزي مجبور به خریتد ارز استت و آن را تبتدیل بته منتابع
ریالي براي بودجه ميکند .ایتن سياستت باعتث افتزایش ختالص دارایتي ختارجي بانتک
مرکزي و افزایش پایة پولي کشور ميشود .در صورن کاهش قيمت نفت نيز چون دولتت
از هزینههاي خود نميکاهد ،کسري بودجه ایجاد ميشود و بتهناچتار بخشتي از آن را بتا
استقراض از بانک مرکزي جبران ميکند؛ بنابراین خالص بدهي دولت بته بانتک مرکتزي
افزایش ميیابد و این خود باعث تقویت پایة پولي ميشود.
بنابراین ،هم در حالت افزایش قيمت نفت و هم در شرای کاهش آن ،سياست متالي
دولت ممکن است باعث افزایش حجم پول شود .بته هنگتام افتزایش حجتم نقتدینگي و
کاهش قدرن خرید پول ،این انگيزه در ميان سرمایهگذاران مالي ایجاد متيشتود کته در
سبد دارایيهاي خود (شامل ارز ،سهام ،مسکن و  )...بتازنگري کننتد تتا قتادر بته حفتظ
ارزش دارایي خود باشند .در واقع ،با افزایش حجتم نقتدینگي در دستت سترمایهگتذاران
مالي و به دنبال آن افزایش تورم ،تمایل آنان بته نگهتداري پتول نقتد کمتتر متيشتود و
بنابراین سرمایههاي بيشتري به سمت بازارهاي دارایي جریان ميیابند.
در کوتاهمدن ،بازار سهام توانایي تبدیل سریع پول نقد سرمایهگذاران متالي بته اوراق
با بازده (اوراق بهادار) را دارد و بدین ترتيب از حساسيت و تأثيرپذیري بتا یي برختوردار
است؛ بنابراین دور از ذهن نيست که تکانههاي نفتتي ،بته واستطة انتقتال سترمایههتاي
اشخاص ،در کوتاهمدن تأثيران معناداري بر ایتن بتازار داشتته باشتد (کشتاورز حتداد و
معنوي)1387 ،؛ افزون بر این تکانههاي قيمتي نفت از علل ایجاد تورم به شمار ميآینتد
و ابزارهاي سياست پولي عالوه بر آثار غير مستقيمي که بر مت يرهاي هدف دارند ،داراي
آثار مستقيم و اوليهاي بر بازارهاي مالي مانند بازار سهام نيز هستند؛ بنابراین درک نووة
تأثير سياست پولي بر حوزة وسيعتري از اقتصاد ،به ضرورن مستلزم آگتاهي از اثتر ایتن
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اقدامان سياستي بر بازار سهام و چگونگي ت ييران بازده و قيمت دارایيها در ایتن بتازار
است.
شواهد موجود در بازار سهام ایران نيز نشان از سرایت بتازده و تالطتم بتين شتاخص
سهام و قيمت نفت دارد .در راستاي توليتل ،بته نظتر متيرستد استتفاده از متدلهتاي
چندمت يره به نتایج تجربي مناسبتري نسبت به مدلهاي تکمت يره منجر شود و ابتزار
بهتري را به منظور تصميمگيري درخصوص انتخا سبد دارایي فراهم سازد .از آنجا کته
بر اسا آخرین اطالعان در این زمينه تاکنون پژوهشي داخلي با استفاده از مدلستازي
چندمت يره صورن نگرفته است ،ميتوان موضوع آن را موضوعي جدید دانست.
پيشينة پژوهش
پژوهشهاي متعددي در زمينة بازار سهام و انتقال شوکها و نوسانهاي بين بخشتي در
این بازار و نيز تأثيرگذاري نوسانها و شوکهاي قيمت و بازدهي دارایيهاي جایگزین بر
بازار بور انجام گرفته است .در این بخش ،با معرفي برخي از این مطالعان ستعي شتده
است که مهمترین نتيجة کار آنها بيان شود.
جدول  .1خالصهاي از پژوهشهاي انجامشده

محقق
منسي و
همکاران

1

چایبي و
2
گامز

نتيجه کلي
سال
با بررسي ارتباط بازدهيها و انتقال نوسانها بتين شتاخص  S&P500و
شاخص قيمت کا ها (انرژي ،خوارکي ،طال و نوشيدني) نشان دادند کته
 2013بين سرریز نوسان و بتازدهي سترایت معنتاداري وجتود دارد؛ همچنتين
شوکها و نوسانهاي گذشتة  S&P500تأثيري قوي بر بازارهاي نفت و
طال دارد.
با تخمين ميانگين و واریانس شرطي بين بازارهاي سهام و قيمتتهتاي
نفت متوجه سرایت معنادار شوکها و نوسانها بين قيمتهتاي نفتت و
2013
برخي بازارهاي سهام مورد مطالعه و نيز اثتر سترریز دوستویه در برختي
موارد شدند.

1. Mensi, Beljid, Boubaker and Managi
2. Chaibi and Gomes
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ادامه جدول  .1خالصهاي از پژوهشهاي انجامشده

حيدري،
کاتيرچي
اوغلو 1و
بشيري

به منظور بررسي تمامي آثار متقابل ممکن بين نااطمينتاني تتورم و رشتد
در ایران از روش  MLو رهيافت  BEKKاستفاده کردهاند کته یافتتههتاي
اصتتلي آنهتتا عبارتنتتد از )1 :تتتورم موجتتب نااطمينتتاني تتتورم متتيشتتود،
تأیيدکنندة فرضية فریدمن-بتال2؛  )2نااطمينتاني تتورم بتر ستطح رشتد
2013
اقتصتتادي اثتتر متتيگتتذارد ،تأیيدکننتتدة فرضتتية فریتتدمن ()1977؛ )3
نااطميناني رشد اثري بر سطح رشتد اقتصتادي نمتيگتذارد ،تأیيدکننتدة
فرضية فریدمن ()1968و  )4نااطميناني رشد بر سطح تورم اثر ميگتذارد،
تأیيدکنندة فرضية دوراوکس.)1989( 3
با تخمين همبستگي شرطي از طریتق چهتار الگتوي DCC- ،DCC-MR

حيدري و
مالبهرامي

 Scalar-Bekk ،INTو  ،Diagonal-Bekkبه بررسي سرایت بين بازارهتاي
 2012سهام  USو ترکيه ( )ISEبه علت بوران مالي جهاني پرداختتهانتد .نتتایج
بيانگر فزایندهبودن همبستگي پویا بين بازدهيهاي قيمتهتاي ستهام در
طول دورة بوران مالي و وجود سرایت از  USبه  ISEاست.

4

سرریز نوسانهتا بتين قيمتت نفتت و قيمتت ستهام در اروپتا را آزمودنتد و
 2012دریافتند که سرریز نوسان معناداري بين قيمتهاي نفتت و بتازدهي ستهام
وجود دارد.

الياسيني و
5
همکاران

با بررسي آثار ت يير قيمت نفت در  13صنعت در امریکا دریافتنتد کته در 9
صنعت از  13صنعت بين بازدهي آتي نفت و بازدهي ستهام رابطتة معنتادار
2011
وجود دارد و نيز صنایع مصرفکنندة نفت در مقایسه بتا صتنایعي کته نفتت
منبع درآمد آنهاست از نوسانان قيمت نفت تأثير بيشتري ميپذیرند.

دریسپرنگ و
6
همکاران

با استفاده از لگاریتم ت ييران قيمت نفت و بازدهي سهام دریافتند که
افزایش قيمت نفت بازدهي آتتي ستهام در ستطح جهتاني را کتاهش
2008
ميدهد .نتایج آنها همچنين نشان داد که واکنش سرمایهگتذاران در
مورد این اطالعان با تأخيرصورن ميگيرد.

آروري و
همکاران

1. Katircioglu
2. Friedman-Ball
3. Deveraux
4. Arouri, Jouini and Nguyen
5. Elyasiani, Mansur and Odusami
6. Driesprong, Jacobsen and Maat
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ادامه جدول  .1خالصهاي از پژوهشهاي انجامشده

ابونوري و
عبداللهي

از یک مدل گارچ برداري به منظور برآورد همزمان ميتانگين و واریتانس
شرطي بازدههاي روزانة بخشهاي مختلف بتازار ستهام ایتران استتفاده
1391
کردهاند .نتتایج بيتانگر انتقتال معنتادار شتوکهتا و نوستانان در ميتان
بخشهاي مختلف است.

حيدري و
بشيري

پس از بررسي رابطة بين نوسانان نرخ واقعي ارز و شاخص قيمت ستهام
 1391در بور اوراق بهادار تهران بيان کردند که بين مت ير نااطميناني نترخ
ارز واقعي و شاخص قيمت سهام رابطة منفي و معنيدار وجود دارد.

ابونوري و
عبداللهي

با ارزیابي ماهيت تعامالن بين بازده بازارهاي سهام چهار کشتور ایتران،
ایا ن متودة آمریکا ،ترکيه و مالزي نشتان دادهانتد کته آثتار مثبتت و
1390
معنيداري از بازدههاي بازار سهام ایا ن متودة آمریکا بر این بازارها به
استثناي ایران توميل شده است.

تفاون پژوهش حاضر با مطالعان گذشته در الگوي پژوهش و قلمرو مکتاني و زمتاني
پژوهش است .الگوي بهکاررفته در این پژوهش  Full-Vechاستت و تفتاون آن بتا انتواع
الگوهاي گارچ برداري بهکاررفته در پژوهشهاي گذشته در کنارگذاشتتن فترض برابتري
تأثير متقابل دو بازار بر یکدیگر و به تبع تعداد پارامترهاي بيشتر است.
روش پژوهش
معرفي الگو

در مدلهاي اقتصادسنجي مقطعي ،ثابتبودن واریانس جمالن اخالل همتواره یکتي از
فتتروض کالستتيک بتته شتتمار متتيرود .انگتتل )1982( 1بتتراي رهتتایي از ایتتن فتترض
مودودکننده مدل جدیدي موسوم به آرچ 2را پيشنهاد کرد .در این مدل ،فرض بر این
است که جملههاي اخالل مستقل و با ميانگين صفر هستند اما واریانس آنها با فترض
وجود اطالعان گذشته به صورن مت يتر شتکل متيگيترد .یکتي از د یتل استتفاده از
مدلهاي آرچ وجود خطاهاي پيش بيني کوچک و بزرگ در خوشههاي اقتصادي (ماننتد
نرخ ارز ،تورم و سهام) است .اینگونه سريها ممکن است در دورههاي زماني مختلتف
1. Engle
2. Arch
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رفتارهاي متفاوتي را از خود به نمایش بگذارند؛ به بياني دیگر ،در برخي دورهها داراي
نوسانهاي کوچک و در برخي دیگر داراي نوسانهاي بزرگ باشند .در چنين وضعيتي،
واریانس در طول روند تصادفي سري مورد نظر ثابت نيست و تتابعي از رفتتار جمتالن
خطاست .در این صورن ،با مدلهاي آرچ ميتوان روند واریانس شرطي را با توجته بته
اطالعان گذشته توضيح داد.
پس از آن ،مدلهاي آرچ و گارچ تکمت يره بته متدلهتاي آرچ و گتارچ چنتدمت يره
( )M-GHARCHبس یافتهاند .با این مدلها ميتوان ویژگيهاي بتارز بتازده بازارهتاي
سهام شامل کشيدگيها ،آثار اهرمي و خوشهبندي نوسانهتا 1را بته دستت آورد کته بته
وسيلة مدلهاي آرچ و گارچ تتکمت يتره قابتل بترآورد نبتودهانتد .در متدلهتاي گتارچ
چندمت يره ،ماتریس واریانس کواریانس جملههاي اخالل سريهتا بترآورد متيشتود ،در
حالي که در مدلهاي تکمت يره فق واریانس جمالن اخالل سريها مواسبه ميشتود.
مدل گارچ چندمت يره براي توليل همحرکتي نوسانها و آثار اهرمي بين بازارهاي سهام
بينالمللي و تشخيص شواهدي مبني بر وجود انتقال نوسانها در ميتان بازارهتاي ستهام
مختلف را چو و همکاران ،)1999( 2بروکز و همکاران )2000( 3و لتي )2007( 4بته کتار
گرفتهاند (ابونوري و عبداللهي .)1391 ،بيشترین تصریوان مدل گتارچ چنتدمت يره کته
تاکنون استفاده شده است ،مدل گارچ بترداري ( )VECHبلرستلو و همکتاران،)1988( 5
خود همبستگي شرطي ثابت ( )CCCبلرسلو ( )1990و مدل ) (BEKKبابا ،انگل ،کرافت
و همکاران )1990( 6و انگل و همکاران ( )1993هستند.
از آنجا که هدف اصلي این مقاله بررسي انتقال بازده و نوسانان از بتازار جهتاني نفتت
به بازارهاي سهام منتخبي از کشورهاي عضو اوپک است ،براي مدل سازي نوستانهتا ،بتا
توجه به وجود ناهمساني واریانس ،از یک مدل گارچ چندمت يره استفاده شده است.
فرایند تصادفي خود رگرسيون برداري براي بازده دارایيها (نفت و سهام) از معادلة زیر بته
دست ميآید که بازده دارایي  iدر زمان  tبراي هر کشور به صورن زیر نوشته ميشود:

1. Leptokurtosis, Leverage Effects, Volatility Clustering
2. Chou, Lin and Wu
3. Brooks and Henry
4. Li
5. Bollerslev, Engle and Wooldridge
6. Baba-Engle-Kraft-Kroner
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2

R it  0i   ijR ij(t 1)  it

() 1

j1

در این رابطه i ،و  jاز یک تا دو ت يير متيکنتد و بتهترتيتب نمایتانگر ستهام و نفتت

هستند 0i .بيانگر عرض از مبدأ دارایي  iاست .جملة اخالل   itنيتز ت ييتران تصتادفي
(شوکها) دارایي  iدر زمان  tرا نشان ميدهد.
تصریح مدل گارچ برداري عبارن است از:
() 2

)Vech(H t )  Vech(C)  iq1AiVech( t i t i)  pj1BiVech(H t  j
 2

 h x,t   c   a a
a13    x,t 1   b11 b12 b13   h x,t 1 
1
11
12

   




 h xy,t    c2    a 21 a 22 a 23   x,t 1 y,t 1    b21 b22 b23   h xy,t 1 
 b31 b32 b33  h
 h y,t  c3  a 31 a 32 a 33   2

  y,t 1 


y,t 1 


نماد ( Vech).عملگري است که ماتریس مربعي را به بردار ستوني تبدیل ميکنتد کته در آن
 Aو  Bماتریس پارامترها بتا ابعتاد ) 1 N(N  1)* 1 N(N  1و  Cیتک بتردار )1* 1 N(N  1
2

2

2

است .1در ماتریس  ،Aآثار مربع شوکهاي گذشتته بتر نوستانهتاي جتاري بتا عناصتر قطتري
اندازهگيري ميشود ،در حالي که عناصر غير قطري آثار متقاطع حاصل از شوکهتاي گذشتته را
بر نوسانان مشترک نشان ميدهند .به طور مشتابه ،در متاتریس  Bعناصتر قطتري تتأثير مربتع
نوسانان گذشته را بر نوسانان جاري و عناصتر غيتر قطتري آثتار حاصتل از نوستانان مشتترک
گذشته را بر نوسانان مشترک فعلي ارزیابي ميکنند.
به دليل وجود تعداد زیتاد پارامترهتا در متدل  ،VECHبلرستلو و همکتاران ( )1988شتکل
مودودشدة آن را که به مدل گارچ برداري قطري 2معروف است ،به صورن زیر معرفي کردند:
() 3

H t 1


t 1 t 1  B

Ht  C  A

که در آن ماتریسهاي ضرایب  Aو  ،Bماتریسهاي متقارن  N×Nو نماد "  ،" عملگتر
ضر عنصر در عنصر است .طبق بویونز و همکاران )2006( 3اگر همتة پارامترهتاي  Aو
 Bو  Cمثبت و همچنين ماتریس واریانس-کواریانس شرطي ابتدایي نامنفي باشد ،آنگتاه
 .1به دليل تعداد زیاد پارامترها ،این مدل در موارد دومت يره کاربرد دارد.
2. Diagonal-VECH
3. Bauwens, Laurent and Rombouts
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ماتریس واریانس و کواریانس شرطي در مدل گتارچ بترداري قطتري نيمتهمعتين مثبتت
خواهد بود (به نقل از ابونوري و عبتداللهي .)1390 ،انگتل و کرونتر ( )1995بتراي رفتع
مشکل معين مثبتبودن  ،Htمدل  BEKKرا پيشنهاد دادند که به عنتوان متدل VECH
مقيد شناخته شده است .در این مدل A ،C ،و  N×N ،Bهستند که  Cبا مثلثي استت و
ماتریس  Htآن هميشه معين مثبت است (حيدري ،کاتيرچياوغلو و بشيري.)2013 ،
همانگونه که اشاره شد ،روشهاي زیادي براي تصریح گارچ چنتدمت يره وجتود دارد
اما در این مطالعه از مدل گارچ برداري بلرسلو و همکاران ( )1988براي یتافتن متاتریس
واریانس کواریانس استفاده شده است.
براي تخمين پارامترهاي مدل ارائهشده از روش حداکثر درستنمایي ( )MLاستفاده شتده
که اولين بار فيشر ( )1992آن را ارائه کرده است .هرچند این روش در عمتل مشتکالتي دارد
ولي همچنان یکي از بهترین روشهاي تخمين در ميان تخمينزنندهها به شمار ميرود .ایتن
روش هنگام بهينهسازي با استفاده از روشهاي توليلي قابتل ردیتابي نيستت .در واقتع ،تتابع
درستنمایي در مدلهاي گارچ را نميتوان با استفاده از روشهاي توليلي بيشينه کرد و بتراي
بهدستآوردن مقدار بهينة تخمين پارامترها زم استت از روشهتاي عتددي استتفاده شتود.
روشهاي عددي بسياري وجود دارنتد کته در ایتن مطالعته بتراي بترآورد پارامترهتا از روش
حداکثر درستنمایي پيشنهادي بلرسلو ( )1986استفاده شده استت کته سترعت همگرایتي و
مواسبان آن با ست (کشاورز حداد و بابایي .)1390 ،اگر  پارامتر و  Tاندازه یا حجم نمونته
باشد ،تابع حداکثر درستنمایي را ميتوان به صورن زیر نوشت:
() 4

T
)L t   lt 1(
t 1
1
lt ()  N ln(2)  1 ln H t  1
2 t H t 1 t
2
2

طبق گفتة بلرسلو و همکاران ( ،)1988مقادیر پيشنمونة  را ميتوان برابر مقدار مورد
انتظار صفر قرار داد .به هر حال ،در این مطالعه از واریانس غير شرطي پسماندها بتهعنتوان
واریانس شرطي پيشنمونه استفاده شده است تا نيمهمعين مثبتبتودن  Htتضتمين شتود.
1
براي بهدستآوردن مقتادیر بهينتة پارامترهتا از الگتوریتم برنتدن هتال ،هتال و هوستمان
( )BHHHاستفاده شده که مقدار عددي لگاریتم تابع درستنمایي را حداکثر ميسازد:
1. Berndt, Hall, Hall and Hausman
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I I
I
(i1)  (i)  i (( t ) t )1( t )
 


I
که در آن ) (iپارامتر برآوردي را پس از تکرار  iام مشخص ميکند t ،در ) (iمعتين
است و  طول گام مت ير انتخا شده براي تابع حداکثر درستنمایي است که از طریتق

رگرسيون حداقل مربعان بردار  T × 1براي هریک از

I t


مواسبه شده است.

دادهها

در این مطالعه ،از دادههاي روزانة شاخص کل بتور تهتران و شتاخص بتازار ستهام عربستتان
صعودي ،اماران متودة عربي ،قطر و کویت در دورة زماني مي  2010تتا ژانویته  2013استتفاده
شده است .1شاخصهاي فوق در بيشتر مطالعان پيشتين بته عنتوان شاخصتي بتراي بازارهتاي
سهام این کشورها در نظر گرفته شدهاند.
بازده بازار سهام بر استتا شاخصهاي قيمت بازار سهام و بتتازده بتتازار جهتتاني نفتتت بتتر
حسب قيمت نفت به صورن زیر مواسبه شده کته در آن  pi ,tمقتدار شتاخص بتازار iام در
دورة  tاست:
() 6

 pi,t 

 pi,t 1 



R t  ln 

شاخصهاي آماري بازده سهام کشورهاي متورد مطالعته در جتدول  2خالصته شتده
است.
بيشترین ميانگين بازدهي در ایران و ميانگين بازدهي منفي تنها در کشور کویتت رخ
داده است .طبق آمارها کمترین مقدار انوراف معيار بازده متعلق بته کویتت و بيشتترین
مقدار آن متعلق به کشور اماران است؛ همچنتين بتر استا آمتارههتاي چتولگي ستري
بازدهي ایران ،اماران و قطر چوله به راست و کشورهاي عربستان و کویت چوله بته چت
است .این پدیدهها را ميتوان در شکل  1مشاهده کرد .آمارة جارک برا و سطح معناداري
آن نيز مبين رد فرض صفر (نرمالبودن) است.

 .1برگرفته از سایت www.investing.com
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جدول  .2آمار توصيفي سريهاي بازده
کویت
قطر
ایران عربستان امارات
00023/0- 00034/0 00006/0 00014/0 0027/0
ميانگين
00024/0 0004/0 0004/0- 00036/0 0019/0
ميانه
028/0
043/005/0
08/0
06/0
ماکزیمم
035/004/0
05/007/004/0مينيمم
006/0
008/0
012/0
01/0
01/0
انوراف معيار
0043/020/0
0022/0
45/067/0
چولگي
24/5
75/5
78/2
68/10
48/4
کشيدگي
9/732
87/777 97/176 64/2516 25/407 jargue bera
00/0
00/0
00/0
00/0
سطح معناداري 00/0

شکل  .1نمودار بازدهي بازار سهام کشورهاي مورد مطالعه
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آزمون مانایي و شکست ساختاري
نتایج آزمون دیکي فولر تعميمیافتته ( )ADFدر جتدول  3نشتاندهنتدة ایتن استت کته
بازدههاي دو بازار نفت و سهام  5کشور منتخب همگي در سطح مانا هستند.
جدول  .3نتایج آزمون دیکي فولر تعميمیافته
بازده بازار سهام
ایران
مقدار
بحراني
-4/3

آمارۀ t
-5/16

عربستان سعودي
مقدار

امارات متحدۀ

کویت

عربي
مقدار

بحراني

آمارۀ
t

بحراني

-4/3

-3/21

-4/3

مقدار

آمارۀ
t

بحراني

-9/21

-4/3

قطر
مقدار

آمارۀ
t

بحراني

-9/20

-4/3

آمارۀ
t
-4/21

مقادیر بوراني در سطح معناداري  %1آورده شدهاند اما مت يرها در همة سطوح معناداري ( %5 ،%1و  )%10مانا هستند.

براي بررسي ریشة واحد و شکست ساختاري از آمتارة پترون استتفاده شتده استت و
نتایج آن در جدول  4خالصه شده است .این نتایج بيانگر نبود شکست ساختاري است.
جدول  .4نتایج آزمون پرون
بازده بازار سهام
ایران
مقدار
بحراني
-92/5

آمارۀ t
-34/10

عربستان

امارات متحدۀ

سعودي

عربي

مقدار
بحراني
-92/5

آمارۀ
t
-3/21

مقدار
بحراني
-92/5

آمارۀ t
-7/22

کویت
مقدار
بحراني
-92/5

آمارۀ
t
-9/19

قطر
مقدار
بحراني
-92/5

آمارۀ
t
-9/20

مقادیر بوراني در سطح معناداري  %1آورده شدهاند اما مت يرها در همة سطوح معناداري ( %5 ،%1و  )%10شکست
ساختاري ندارند.

نتایج تجربي
براي تخمين الگوي پژوهش از نرمافزار  1 Rats 8استفاده شده است .در این پتژوهش ،از
معيار حداکثر درستنمایي براي انتخا بهترین متدل و مقتدار وقفته  p,qاستتفاده شتده

 .1این نرمافزار قادر به تخمين تمامي مدلهاي گارچ برداري است اما تنها آمارة حداکثر درستنمایي را ارائه ميدهد.
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است و نتایج آن نشان ميدهد که تصریح ) VECH) Full  VECH (1,1غيتر مقيتد)،
داراي بيشترین مقدار درستنمایي در بين ستایر الگوهتاي گتارچ بترداري استت .پتس از
بررسي ارتباط بازدهيها و انتقال نوسانها ميان بازارهاي سهام و نفتت کشتورهاي متورد
مطالعه با استفاده از الگوي مذکور ،نتایج ارائهشده در جدول  5را ميتوان در چنتد متورد
خالصه کرد:
 .1بر اسا معيار حداکثر درستنمایي ،بور اوراق بهادار تهران کمترین تأثيرپذیري
و بور کشور کویت بيشترین تأثيرپذیري را در مقابل شوکهتاي نفتتي و نوستانهتاي
بازار جهاني نفت دارد؛
 .2بازدهي دورة قبل بازار سهام داراي تأثير مثبت بر بازدهي جاري بازار ستهام همتة
کشورهاست اما در ایران ،کویت و اماران داراي تأثير معنادار است؛
 .3بازدهي دورة قبل بازار نفت تأثير مثبت و معناداري بر بتازدهي بتازار ستهام همتة
کشورها به جز ایران دارد که این نتيجه بيانگر وابسته نبودن بازار سهام ایران به نفتت در
دورة مورد مطالعه است؛
 .4بازدهي با وقفة بازار نفت داراي تأثير مثبت و معناداري بر بازدهي جاري بازار نفت
همة کشورهاست؛
 .5شوکهاي دورة قبل بازار سهام هریک از کشورها داراي اثتر مثبتت و معنتادار بتر
نوسانهاي سهام این کشورها در دورة جاري است؛ و شوکهاي دورة قبل بتازار نفتت در
ایران و اماران داراي اثر منفي و معنادار بر نوسانهاي سهام این کشورها در دورة جتاري
و در سایر کشورها داراي اثر مثبت است؛
 .6آثار تقاطعي شوکهاي باوقفه ،تقویتکنندة یکدیگرند و اثر مثبت بتر نوستانهتاي
جاري بازار سهام کشورهاي ایران ،اماران و کویت دارند؛ به این معني که رختداد شتوک
همزمان در دو بازار نفتت و ستهام اثتر یکتدیگر را تقویتت متيکننتد و موجتب افتزایش
نوسانهاي دورة جاري بازار سهام ميشوند .در کشورهاي عربستتان و قطتر ،شتوکهتاي
دورة قبل اثر منفي و تضعيفکننده بر نوسانهاي دورة جاري بازار سهام دارد؛
 .7اثر نوسانهاي دورة قبل در بازار سهام در تمامي کشورها مثبت و معنادار استت و
همچنين نوسانهاي دورة قبل در بتازار نفتت و همبستتگي نوستانهتا در کشتور ایتران،
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عربستان و قطر ،اثر منفي و معنادار و در سایر کشتورها ایتن تتأثير بته صتورن مثبتت و
معنادار است که به معناي کاهش یا افزایش بازه نوسانان بازدهي در بازار سهام است؛
 .8شوکهاي نفتي باوقفه در کشتور ایتران از یتک ستو موجتب کتاهش همبستتگي
نوسانهاي دو بازار و از سوي دیگر نوسانهاي باوقفة بازار سهام و نفتت و همچنتين اثتر
همبستگي نوسانهاي دو بازار در دورة قبل موجب تقویت همبستگي نوسانهاي دو بازار
در دورة جاري ميشود.
 .9در کشورهایي که بازار سهام آنها وابستگي بيشتتري بته نفتت دارد ،شتوکهتاي
نفتي وزن بيشتري در همبستگي نوسانهاي بازار سهام و نفت در دورة جتاري دارا استت
و در ایران به دليل واکنش مودود بازار سهام نسبت به قيمت نفت شوکهاي نفتتي وزن
کمتري در همبستگي نوسانهاي بازار سهام و نفت دارد.
نتيجهگيري و پيشنهادها
این مقاله به بررسي ارتباط بازدهيها و انتقتال نوستانهتا بتين بازارهتاي ستهام و نفتت
منتخبي از کشورهاي عضو اوپک ( )OPECبا دادههاي روزانه در بازه زماني مي  2010تتا
ژانویته  2013پرداختتته استت .بتتدین منظتور از روش  VAR-GARCHو تصتتریح Full-
 ،VECHکه امکان بررسي آثار سترریز در بتازدهيهتا و نيتز نوستانان شترطي را فتراهم
ميکند ،استفاده شده است .بر این اسا  ،ابتدا آثار بازده بازار نفت بتر بتازار ستهام ایتن
کشورها ارزیابي و سپس با استتفاده از متدل گتارچ بترداري متذکور تتأثير نوستانهتاي
بازارهاي سهام و نفت در هریک از این کشتورها بررستي شتده استت .بتر استا نتتایج
پژوهش ،سرایت شایان توجه شوکها و نوسانهاي قيمت جهاني نفت به بازارهاي ستهام
کشورهاي عضو اوپک وجود دارد .بور اوراق بهادار تهران کمترین تأثيرپذیري و بتور
کشور کویت بيشترین تأثيرپذیري را در مقابل شوکهاي نفتي و نوستانان بتازار جهتاني
نفت دارد و نيز بازدهي بازار نفت با یک وقفه تأثير مثبت و معنتاداري بتر بتازدهي بتازار
سهام همة کشورها به جز ایران دارد که این نتيجه بيانگر وابسته نبودن بازار سهام ایتران
به نفت در دورة مورد مطالعه است .در این خصوص متيتتوان گفتت بتا وجتود تتأثيران
انکارناپذیر ت ييران قيمت جهاني نفت بر بسياري از مت يرهاي اقتصتاد کتالن ،بته دليتل
کوچکبودن بازار سرمایة ایران و تأخير در اثرگذاري ت ييران قيمت نفت بر ستودآوري و
قيمت سهام شرکت هتا ،شتاخص قيمتت ستهام در بتور اوراق بهتادار تهتران واکتنش
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مودودي در قبال ت ييران قيمت جهتاني نفتت داشتته استت؛ بنتابراین در صتورتيکته
مدیران پرتفوهاي بينالمللي در نظر داشته باشتند کته قستمتي از ستبد آنهتا متتأثر از
ت يران قيمت جهاني نفت نباشد ،پيشنهاد ميشود بخشي از سبد خود را به سهام حاضر
در بور اوراق بهادار تهران اختصاص دهند.
شوکها و نوسانهاي دورة قبل بازار نفتت در ایتران داراي اثتر منفتي و معنتادار بتر
نوسانهاي سهام در دورة جتاري استت .در ایتن خصتوص نيتز متيتتوان گفتت کتارایي

سياستهاي مانع در برابر آثار منفي نوسانان قيمت نفت بر بور اوراق بهتادار کشتور و
واکنش سرمایهگذاراني که نياز به درک آثار دقيق ت ييتران قيمتت نفتت بتر روي بتازده
سهام دارند ،نيازمند شناخت دقيق نووة اثرگذاري نوسانان قيمتت نفتت بتر بتازار فتوق
است؛ بنابراین دستيابي به نتيجة مذکور ،ميتواند در این امر یاريرسان باشد.
بر اسا یافتههاي مطالعه ،پيشنهادهایي براي پژوهشهاي آینده ارائة ميشود :ارائته
شواهد بيشتري از بازارهاي سرمایة بينالمللي ميزان دقت و درستي یافتههاي گذشتته را
ميسنجد .روش مورد استفاده در این مقاله ميتوانتد در متورد دیگتر موصتو ن انترژي
مانند گاز طبيعي به جاي نفت استفاده شود .ميتوان مدلي کلي بتراي کشتورهاي عضتو
اوپک بر اسا توليل دادههاي پنل توسعه داد؛ زیرا معياري براي مقایسة نتتایج مربتوط
به کشورها را فراهم ميکند .وزنهاي بهينه و نسبتهاي بهينة پوششي 1براي نگهتداري
پرتفوي نفت  -سهام مواسبه و توليل شود و سرانجام توقيقان بيشتر در متورد ارتبتاط
بازدهيها و نوسانهاي نفت  -سهام ميتواند رابطة علت و معلولي بين کشتورهاي عضتو
اوپک و کشورهاي واردکنندة نفت را بهخوبي مشخص کند.
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 17ژانویه  2013تخمين زده شده است .مقدار بهينه وقفه براي مدل  VARبا

استفاده از معيار اکائيک و شوارتز انتخا شده است .مقادیر داخل پرانتز نشان دهنده انوراف معيار ميباشد * .و ** به ترتيب سطح معناداري  %5و  %10را نشان ميدهد.
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