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ها نشـان  استخراج شده است. نتایج آزمون1389ـ1384هاي ماهانه و در فاصله سال
دهد که تغییرات نرخ ارز و تغییرات وضعیت باز ارزي اثر منفی بر سـودآوري ارزي  می
25د. همچنین با توجه به ضریب تعدیل شوك در صورت وجـود شـوك، حـدود    ندار

مدل به تعادل خود برسد.کشد کهروز طول می

نـرخ ارز، سـودآوري ارزي، وضـعیت بـاز ارزي، منـابع ارزي،      کلیـدي: هايهواژ
تصحیح خطا

JEL :C53, G29, G23, G21بندي طبقه
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. مقدمه1
تغییراتـی گسـترده در   وقـوع رشد فزاینده تجارت جهانی در چند دهـه اخیـر سـبب   

هـاي  ین برنامـه تـر مهـم مـدهاي ارزي از  کسب درآوملل گردیده الروابط تجاري بین
ریـزي جهـت کسـب درآمـدهاي     برنامـه رو؛ از اینرودشمار میه اقتصادي کشورها ب

خـارجی هـاي  پذیري پولارزي مستلزم درك اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل
بازار ارز با توجه بـه ریسـک نوسـانات    وهابانکمتقابل و نقش (نرخ ارز)به پول ملی

به عنوان واسـطه تجـاري، نقـش مهمـی را در     هابانک. در این میان، باشدخ ارز مینر
نماینـد؛ بـدین   نقل و انتقاالت مالی مرتبط با مراودات تجاري بین کشـورها ایفـا مـی   

موقـع و  لحاظ، شناخت وضعیت بازارهاي مالی در کشورهاي مبدأ و مقصد و آگاهی به
در توانـد مـی هـا بانـک ي مختلـف از سـوي   دقیق از تغییرات نرخ ارزهـا در کشـورها  
کشورهاي آنها بسیار تأثیرگذار باشد و این ،سودآوري این مؤسسات مالی و در نهایت

ی فراهم المللبینهاي در عرصههابانکمقوله زمینه مساعدي براي فعالیت رو به رشد 
آورد.  می

. مبانی نظري 2
وابسـتگی متقابـل   ورها سـروکار دارد میـان کشـو  بانکیالملل با روابط بینبانکداري

زیـرا ي اسـت،  اهمیت زیـاد دارايرفاه اقتصادي اکثر کشورهادر حاصل از این روابط 
و تسویه و بر اسـاس  هاپرداختبخش مالی مبادالت و مراودات تجاري از طریق نظام 

تـوان  یی (خارجی) را مالمللبینپذیرد. به بیانی ساده، بانکداري روابط بانکی انجام می
که با واحد پولی غیر از پـول ملـی و در   کردبه عنوان بخشی از عملیات بانکی تعریف 

). در حقیقـت،  1387د (زمانی فراهانی، شوی انجام میالمللبینبازارهاي پولی و مالی 
محور اصلی فعالیت در بانکداري خارجی، عملیات ارزي است. بـه همـین دلیـل و بـه     

ز جهت پرداخت وجوه مربوط بـه واردات و صـادرات کـاال و    منظور تأمین ارز مورد نیا
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تـا از ایـن طریـق ارز    انـد ی ارز، تأسیس شدهالمللبینخدمات بین کشورها، بازارهاي 
ی المللـ بـین مورد نیاز سیستم بانکی بابت پرداخت و تسویه وجـوه مـراودات تجـاري    

تأمین گردد.
وظیفـه ذخیـره ارزش پـول نیـز     ی ارز،المللـ بینهمراستا با تشکیل بازارهاي 

بـه عنـوان   نـرخ ارز  اي براي ارز شده اسـت. بـدین ترتیـب،    سبب ایجاد بازار جداگانه
وشـود مـی تعریـف  قیمت یک واحد پول خارجی در مبادله با پول رایج یـک کشـور   

.کنـد پیدا مـی گذارد، اهمیت سبب اثري که بر قیمت کاالهاي داخلی و خارجی میبه
یابد، کاالهاي تولیدي ایـن کشـور   زش واحد پول یک کشور افزایش میکه ارهنگامی

بـر  تـر خواهنـد شـد.   شوند و کاالهاي خارجی در آن کشور ارزانتر میدر خارج گران
کاالهاي آن کشـور در  ،یابدعکس، هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور کاهش می

بنـابراین، طبیعـی   شـوند.  یتر مـ گران،تر و کاالهاي خارجی در آن کشورارزان،خارج
است که تغییرات نرخ ارز بر قیمت کاالها و خدمات وارداتـی تأثیرگـذار باشـد و ایـن     

بـرخالف  ،در حـال حاضـر  زیـرا هاي اخیر نمود بیشتري یافته اسـت،  موضوع در سال
وسـیله ارزهـاي   ه ارزش پول هر کشور بـ شد، گذشته که ارزها بر پایه طال تعریف می

شـود و تعیـین نـرخ ارز بـا     تعیین و تثبیت مـی 1(SDR)اي از اسعاردیگر یا مجموعه
نیـز در بـازار ارز و بر همین اساس،گیردتوجه به مقتضیات ملی هر کشور صورت می

هـایی متفـاوت   ها روزانه به ارائـه نـرخ  و بانکهااز جمله شرکت،هریک از فعاالن بازار
ازند.  پردخود میرتفوي ارزيوها و پبراساس دارایی

آنچه در مـورد ارز بـراي اقتصـاددانان و سیاسـتگذاران بسـیار حـائز اهمیـت        
هاي عمـده اقتصـادي، یعنـی    این است که همزمان با تغییر نرخ ارز، شاخصباشدمی

ي ارزي هـا پرداخـت هـا و تـراز   سـطح عمـومی قیمـت   تولید ناخالص ملـی، اشـتغال،  
ایـن راسـتا، هـر کشـور همسـو بـا       د گرفـت. در نـ ، تحـت تـأثیر قـرار خواه   2کشورها

1- Special Drawing Right

هاي کشورهاي دیگر و سازمانجدولی است حاوي مبادالت بدهکار و بستانکار یک کشور با-2
.شودها تنظیم میو مخارج شرکتدرآمدي هاالمللی که به شکل مشابه با حساببین
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ي پولی و ارزي خود و به منظور حضور مؤثر و فعـال در بازارهـاي پـولی و    هاسیاست
مالی جهانی، نظام ارزي خـود را متناسـب بـا منـابع و مصـارف ارزي کشـور تعیـین        

نماید.  می
امروزه در اکثر کشورهاي جهان، نظام شناور ارز حاکم است که در ایـن نظـام   

زي، برابري ارزها یا نرخ تبدیل آنها نه تنها روزانه، بلکه در طول یک روز با نوساناتی ار
ي پولی و ارزي کشور، در حال حاضر نظام ارزي هاسیاستباشد. با توجه به همراه می

باشد که توسط بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمی    شده میایران، نظام شناور مدیریت
ي تجـاري کشـور   هـا بانـک گـردد و  کشور ابـالغ مـی  ایران اعمال و به سیستم بانکی

متناسب با منابع و مصـارف ارزي خـود نسـبت بـه ارائـه خـدمات ارزي و بانکـداري        
). 1381نمایند (بابـازاده،  ی با هدف کسب سود و سهم بازار مناسب اقدام میالمللبین

ات و در بخـش ارزي در کنـار بخـش ریـالی نوسـان     هـا بانکبنابراین به دلیل فعالیت 
اثرگذار خواهد بود.هابانکتغییرات نرخ ارز بر سودآوري 

به طور کلی، عملیـات بـانکی در ایـران بـه دو بخـش ریـالی و ارزي تقسـیم        
عمدتاً شامل گشایش اعتبارات اسنادي، پذیرش بروات هابانکعملیات ارزي شود.می

ها بـه ارز از  ن مالی پروژهي ارزي، انجام حوالجات ارزي، تأمیهاحساباسنادي، افتتاح 
هاي ارزي و نامهطریق خطوط اعتباري فاینانس و ریفاینانس، صدور و پذیرش ضمانت

ها مستلزم بررسـی  باشد، که انجام تمامی این فعالیتخرید و فروش ارز می،در نهایت
هـاي ناشـی از نوسـانات نـرخ ارز و     رفتار نرخ ارز و آگاهی و شناخت کامل از ریسـک 

ت آن بر میزان تعهـدات ارزي بانـک و سـودآوري حاصـل از انجـام هـر یـک از        تأثیرا
باشد.       عملیات بانکی فوق می

ین متغیرهـا و عـواملی   تـر مهـم در انجام عملیات بانکی به ارز، نرخ ارز یکی از 
هابانکاست که عالوه بر تأثیرگذاري بر متغیرهاي کالن اقتصادي، سود و زیان ارزي 

سـازد. بـدین ترتیـب، تحلیـل دقیـق و      ملکرد آنها در بازار ارزي را متأثر میو نحوه ع
سـاز اتخـاذ تصـمیمات    توانـد زمینـه  صحیح تأثیرات نرخ ارز بر سـودآوري ارزي، مـی  

مناسب در زمینه جـذب منـابع ارزي و تخصـیص تسـهیالت ارزي از سـوي مـدیران       
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ندمدت نرخ ارز بـر سـودآوري   مدت و بلشود. از این رو، بررسی تأثیرات کوتاههابانک
منابع ارزي بانک، ابزار ضروري و مناسبی بـراي مـدیریت ذخـایر ارزي بانـک فـراهم      

آورد.می

شده. مطالعات تجربی انجام3
هایی که فعالیت ارزي دارند، نوسانات نرخ ارز یکـی  گونه که اشاره شد، در بانکهمان

ها، ها و بدهیبینی ارزش داراییپیشاز عواملی است که عالوه بر تأثیرگذاري بر روند 
هـا (هزینـه   هاي بـدهی ها (درآمد تسهیالت ارزي) و هزینهدرآمدهاي ناشی از دارایی

هم خطا ،دهد. به عالوه، نوسانات نرخ ارزتأمین منابع ارزي) را نیز تحت تأثیر قرارمی
فـزایش  دهد و هـم موجـب ا  ها را افزایش میبینی حاشیه سود ناخالص بانکدر پیش

شود.هاي ارزي میها و بدهیبینی ارزش داراییخطا در پیش
به منظور بررسی رفتار نرخ ارز در مقاطع زمانی مختلـف، مطالعـات متعـددي در    
این زمینه انجام گرفتـه کـه مبـین تـأثیر تغییـرات نـرخ ارز بـر متغیرهـاي مختلـف          

ــودآوري   ــادي و س ــکاقتص ــابان ــهه ــ  ،و در نتیج ــا م ــرد آنه ــوه عملک ــد. نح ی باش
الگوي حداکثر سـود  » هابانکعملیات ارزي «) در مقاله خود با عنوان 1982(1گودمن

تصمیمات در زمینه رفتـار نـرخ ارز و مـدیریت    ،که در آنکرده استبانکی را بررسی 
بایـد میـزان   هابانکگردد. در این الگو، طور همزمان اتخاذ میه بها،بدهیو هادارایی

هـا و سـرمایه   ، سـپرده هـا بـدهی و بر اساس میـزان  کنندتعیین جایگاه ارزي خود را
نگهداري نمایند.  را حفظ وخودارزيخود، پوزیشنپرداختی 

ي با نـرخ ثابـت و   هاواممقایسه بین «) در تحقیقی با عنوان 1983(2سانتومرو
،کـه در آن اسـت در زمینـه سـودآوري را مـدنظر قـرار داده    هابانکعملکرد » متغیر

و در ایـن  شـود مـی به ارز بررسی هاداراییگذاري ارزش سهام بر اساس الگوي قیمت

1- Goodman
2- Santomero
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بررسی رفتار نرخ ارز بسـیار حـائز اهمیـت اسـت. مطالعـه وي نشـان داد کـه        ،راستا
در کشور ترکیه تحت تأثیر نوسانات نـرخ ارز دالر قـرار داشـته    هابانکوضعیت ارزي 

است. 
نوسانات واقعی نرخ ارز و تجارت دوجانبه «له ) در مقا1989(1کوري و الستراپس
آیـا نوسـانات نـرخ ارز    «) در مقاله 1993(2و چودري» VARآمریکا بر اساس روش 

انـد مبنـی بـر اینکـه     مطـرح نمـوده  راشـواهدي » کنـد؟ جریان تجارت را متوقف می
.شودمیمنجریالمللبینبه کاهش حجم تجارت ،پذیري نرخ ارزنوسان

زمانبنـدي و ایجـاد بـازار توسـط     «عنـوان  بـا ) در مقاله خود 1994(3اَمر و برونر
ي تجـاري آمریکـا در چنـد    هـا بانکبه بررسی سود حاصل از معامالت ارزي » هابانک

تـأثیر قابـل   ،انـد کـه نگهـداري وضـعیت ارزي    اند و نشـان داده سال گذشته پرداخته
بینی دقیـق تغییـرات و   پیشکه امکانیی ندارد و از آنجاهابانکتوجهی بر سودآوري 

هـا بانـک پوزیشـن ارزي  بایسـت مـی وجود نداشته،هابانکنوسانات در نرخ ارز براي 
پایین نگاه داشته شود.

هـاي  عوامل مـؤثر بـر بحـران   «) در مقاله 1998(4دمیرگاك کانت و دتراگیچ
تأثیر ،به خودي خود،نشان دادند که کاهش نرخ ارز» VECMبانکی بر اساس روش 

معناداري بر احتمال آسیب پذیري بخش بانکی ندارد.
سـودآوري عملیـات ارزي رزرو   «) در تحقیقی بـا موضـوع   2004(5بکر و سینکلر

نشان دادند که عملیـات رزرو بانـک اسـترالیا در    » ساله20بانک استرالیا در یک دوره 
اي بر نـرخ  کنندهتثبیتتر و فروش آن با نرخ باالتر تأثیر زمینه خرید ارز با نرخ پایین

ارز داشته است. 
آیا نرخ ارز بر قیمـت سـهام   «) پژوهشی با عنوان 2010(6جینگ چی و همکاران

1- Koray and Lasterapes
2- Chowdhary
3- Ammer and Brunner
4- Demirguc-Kunt and Detragiache
5- Becker and Sinclair
6- Chi et al.
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هـاي مـورد اسـتفاده آنهـا در     انجام دادند کـه داده » ي استرالیایی تأثیر دارد؟هابانک
بانـک  4در 2007تـا مـارس   1997شده مربوط به دوره زمانی ژانویـه  پژوهش انجام

زرگ استرالیا بوده است؛ با این حال، بر خالف انتظار، نتایج حاصل از مطالعـات آنهـا   ب
ي اسـترالیایی و نـرخ ارز وجـود    هابانکنشان داد که رابطه معناداري بین بازده سهام 

ندارد.
گرفتــه در داخــل کشــور، جالئــی و همکــاران همچنــین، در مطالعــات انجــام

چگونگی اثرگذاري متغیرهاي کالن اقتصادي را بر آن ) رفتار نرخ ارز واقعی و1385(
ي هـا سـال هـاي سـاالنه ایـران طـی     از دادهدر بررسـی خـود،  . آنهـا اندکردهبررسی 
و یک الگوي تصحیح خطاي برداري شـامل متغیرهـاي مـالی، پـولی و     1383ـ1338

ت ي سیاسـ هاشاخصارزي استفاده نمودند. نتایج حاصل از تخمین آنها نشان داد که 
بلندمـدت اثـر منفـی و در   مدتکوتاهپولی، سیاست ارزي و درجه بازبودن اقتصاد در 

اثـر  مـدت کوتـاه ر مثبت بر نرخ واقعی ارز داشته است. اما شاخص سیاست مالی در اث
اثر منفی دارد.  بلندمدتمثبت و در 

تحلیـل عوامـل مـؤثر بـر سـودآوري      «) نیز در تحقیقـی بـا عنـوان    1386(باقري
به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانـک  این عوامل را » ي تجاريهابانک

. بـراي ترکیـب عوامـل    نمـوده اسـت  و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیـک  
مذکور و مطابقت آن با ادبیات سودآوري، شکل تابعی مناسب براي تحلیل سـودآوري  

با اسـتفاده از یـک مـدل خطـی     ،نکنند. بنابرایرا فرم خطی آن پیشنهاد میهابانک
براي ي تجاري کشورهابانکیکی از کننده سودآوري ثر و تعیینؤعوامل م،رگرسیونی

و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه      زده شده) تخمین1380ـ1362دوره زمانی (
هـا یکـی از   دهـد کـه مـدیریت کـاراي هزینـه     نشـان مـی  مقالـه هاي این است. یافته

هـاي  دارایـی ،باشد. عـالوه بـر آن  عنی براي سودآوري باالي بانک میگرهاي بامتوزیع
ـ نیز کنترلی و مدیریت تعهدات  ثیر بـامعنی در سـودآوري دارنـد. در میـان عوامـل      أت

نیـز اثـر   و نوسانات نرخ ارز با توجه به روند صـعودي نـرخ ارز  رشد اقتصادي،بیرونی



213ها                                 مدت و بلندمدت تغییرات نرخ ارز بر سودآوري ارزي بانکاثرات کوتاه

ین اثـر  یداري پـا رم با یک معنیمثبتی بر سودآوري بانک دارد و از طرف دیگر نرخ تو
معکوسی بر سودآوري داشته است.
گرفتـه خـود،   هاي انجـام ) بر اساس پژوهش1388در نهایت، ابونوري و همکاران (

با درنظرگـرفتن  در بورس هابانکگذاري و هاي سرمایهسهام شرکتبر این باورند که 
سـهام ایـن   تواند بـر  خ ارز میتغییرات نرتواند دچار تغییر شود ومیآنهاذخایر ارزي 

هـا، مشـکالت سـاختاري    افزایش نرخ ارز، معلول عـدم تعـادل  . ثیر بگذاردأها تشرکت
اقتصاد، تورم، کمبـود مـواد اولیـه صـنعتی، کـاهش عرضـه ارز، تحـریم اقتصـادي و         

ي نقدي از حالت ریالی به حالت دالري است. هاداراییهمچنین تمایل به تبدیل 
چه در داخل و ،، عمده تحقیقات در زمینه نرخ ارزشدهانجاماي هبر اساس بررسی

ـ ،چه در خارج از کشور ه در ارتباط با تأثیرات نرخ ارز بر متغیرهاي کالن اقتصادي و ب
ویژه واردات و صادرات کشورها بوده و کمتر به موضـوع تـأثیر تغییـرات نـرخ ارز بـر      

ویژه در داخـل  ه ها بسودآوري بانک،ها، وضعیت باز ارزي آنها و در نهایتمنابع بانک
بینی تغییرات نـرخ ارز در راسـتاي   کشور پرداخته شده است؛ در نتیجه توجه و پیش

مدیریت بهینه منابع ارزي و نحوه ارائه خدمات بسیار ضروري است. بر همین اسـاس، 
تـا امکـان بررسـی    شودتالش گردیده تا در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته 

تـر نـرخ ارز و تـأثیر آن بـر منـابع ارزي      دقیـق بینیپیشراهکارهاي ممکن در جهت 
ها در آینده فراهم گردد.بانک

. روش تحقیق، معرفی الگو و متغیرها4
هدف این مقاله بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز به عنوان متغیري تأثیرگذار بـر میـزان   

کسـب کـه ییباشد؛ از آنجـا میدمدتبلنو مدتکوتاهدر ایران در هابانکسودآوري 
،شـود محسـوب مـی  هابانکبه ویژه فعالیت مؤسسات انتفاعی ترین هدف اصلی،سود

بـراي  ،هـاي ارزي به ویژه در زمینه فعالیـت ها،بانکتوجه به مفهوم سود و سودآوري 
ترینکه عمدهییو مؤسسات مالی و اعتباري بسیار حائز اهیمت است. از آنجاهابانک
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هـا و  دریافـت ، کارمزدها و استفاده از منابع حاصـل از پـیش  هابانکمنبع درآمد ارزي 
هاي ارزي و همچنـین  نامههاي اعتبارات اسنادي، بروات اسنادي، ضمانتدریافتمیان

باشد، توجه خرید و فروش ارز در چارچوب عملیات ارزي مشتریان میدرآمد ناشی از
هـاي  مستقیم بر منـابع ارزي، درآمـد حاصـل از فعالیـت    به تغییرات نرخ ارز که تأثیر 

اي برخـوردار اسـت.   پذیري بانک دارد، از اهمیت ویـژه ارزي و در نهایت میزان ریسک
شد، یکی از متغیرهاي مـورد اسـتفاده در مقالـه شـامل     گفتهکه طوربنابراین، همان

سودآوري ارزي است.  
تـرین  المللی، رایـج ترین ارزهاي بینباتبا توجه به اینکه دالر به عنوان یکی از باث

ارز در بازارهاي جهانی محسوب شده و در بازارهاي فارکس نیز عمـدتاً بـه عنـوان ارز    
شـود، در ایـن مقالـه، تـأثیر تغییـرات دالر در عملیـات ارزي       پایه در نظر گرفته مـی 

به عنوان یکی دیگر از متغیرها در نظر گرفته شده است.هابانک
هـاي  به منظور کاهش ریسک حاصـل از نوسـانات نـرخ ارز در فعالیـت    ،در نهایت

هـاي  یکـی از مقولـه  هـا بانکها و تعهدات ارزي ها، بدهیییبانکی، کنترل میزان دارا
(مثبت یـا  1و توجه به وضعیت باز ارزيشودمیالمللی محسوب مهم در بانکداري بین

کـه  » وضـعیت ارزي «به حسـاب  منفی) نیز بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین، توجه
ارزش ریـالی مبـادالت   «هاي ارزي بانـک و حسـاب   ها و بدهییینمایانگر تفاضل دارا

بایسـت  که نشانگر ارزش ریالی وضعیت ارزي است و هر دو حساب مذکور مـی » ارزي
به تفکیک اسعار مختلف در دفاتر معین ثبت و نگهداري شوند، به عنوان متغیر سـوم  

یت است. بسیار حائز اهم
هاي زمانی فته در این پژوهش براي تجزیه و تحلیل رفتار سريرکارروش اصلی به

)، توابع واکنش ضمنی و VECMانباشتگی، برآورد مدل تصحیح خطا (با الگوهاي هم
هـا بـراي   تـرین روش باشد. این الگوها از جمله مناسـب تجزیه واریانس در ارتباط می

میان متغیرهاست. البته نخسـتین گـام در ایـن    دمدتبلنو مدتکوتاهآزمون ارتباط 

التفاوت وضعیت باز ارزي براي کلیه ارزها عبارت است از ارزش مطلق مجموع معادل ریالی مابه-1
شود.هاي ارزي که در باالي خط ترازنامه ثبت میها و بدهیدارایی



215ها                                 مدت و بلندمدت تغییرات نرخ ارز بر سودآوري ارزي بانکاثرات کوتاه

باشـد کـه در ایـن    انباشـتگی متغیرهـا مـی   آزمون ایستایی و برآورد درجه هم،فرایند
اسـتفاده شـده اسـت. پـس از     2و آزمون فلیپس پـرون 1پژوهش از آزمون دیکی فولر
ـغیرهـا میـان مت بلندمدتبه منظور ارتباط ـانباشتگیبررسی ایستایی متغیرها، هم

مدل با استفاده از روش خودرگرسـیون بـرداري   ،مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت
)VARپویا بین متغیرها از مدتکوتاهاست. براي تجزیه و تحلیل روابط ) برآورد شده

اسـت.  ) اسـتفاده شـده  IRFs) و توابع واکنش آنی (VDCsدو روش تجزیه واریانس (
هاي (خطاي شوك) ایجادشـده بـراي   دهد که رفتار تکانهاین دو روش به ما اجازه می

هر متغیر را روي پویایی آتـی خـودش و همچنـین پویـایی آتـی دیگـر متغیرهـا در        
) مورد بررسی قرار دهیم.VECMهاي تصحیح خطا (سیستم مدل

3گرنجـر نمـادین قضیهانباشتگی،همتحلیلوتجزیهدرممکننتیجهینترمهم

یبلندمـدت رابطـه باشـند، انباشتههمهمبامتغیردوقضیه اگراینساسابرباشد.می
دراخـتالل وجودبامتغیرهااینممکن استمدت،در کوتاهدارد. البتهوجودآنهابین

باشند. در واقع اگر متغیرهاي مدل در سطح غیرتعادلحالتدرتعادلی،خطايمقدار
بخشـی از اطالعـات را   ،گیريشوند، با تفاضلگیري پایابار تفاضلپایا نباشند و با یک

کند و اطالعـات سـطح را   دهیم. مدل تصحیح خطا این مشکل را حل میاز دست می
توانـد مـی همیشـه مـدت کوتاهعادلیترابطه غیراینپویایی.نمایدمیوارد رگرسیون 

رفتارهـاي ، و همچنـین ایـن مـدل   شـود دادهتوضـیح خطاتصحیحمدلیکتوسط
ـ تصـحیح خطـا  نظـري سـازد. مـدل   میمرتبطرامتغیردوبلندمدتودتمکوتاه ه ب

:استزیرصورت

)1(Y X (Y - X ) et t1 2 3 t-1 t-1t
       

1- Dickey Fuller
2- Phillips Perron
3- Granger
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همگـرا از درجـه صـفر    etباشـند و همگرا از درجه یک مـی Xtو Ytدر این مدل
در .دهـد را نشان میبلندمدتضریب تعدیل 3ومدتکوتاهضریب تعدیل 2.است
از هـم دور  yو xدهد که اگر شوکی به متغیرهاي مدل وارد شود ونشان می3واقع

یعنـی  ،ی باشـد منفـ 3دوباره همگرا شوند. اگر،ا این دوتکشد شوند چقدر طول می
یعنـی ایـن   ،باشند و اگر مثبت باشـد به صورت همگرا میبلندمدتاین دو متغیر در 

شوند. دیگر دور مییکو از هستندمتغیرها واگرا 
جمعــی، ریشــه واحــد و معمــوالً متغیرهــاي کــالن اقتصــادي داراي ویژگــی هــم

ان دادنـد کـه   ) نشـ 1982(1مانا هستند. براي اولین بار نلسـون و پالسـر  هايتفاضل
هـاي مانـا و داراي   جمعی، تفاضلهاي سري زمانی اقتصاد کالن داراي ویژگی همداده

هاي متفاوتی وجود دارد که از ریشه واحد هستند. براي بررسی مانایی متغیرها، روش
4بـاکس پیـرس،  3آزمـون لجانـگ بـاکس،   2نگـار توان نموداري همبستهآن جمله می

و فیلیـپس پـرون را نـام بـرد. در     ADF(5(یافته تعمیم)، دیکی فولرDFدیکی فولر (
هاي موجود، در ایـن مقالـه، از روش مرسـوم در ایـن زمینـه یعنـی روش       میان روش

یافته و آزمون فیلیپس پرون براي بررسی مانـایی متغیرهـا   تعمیمفولرـآزمون دیکی
استفاده شده است.
ت باز ارزي و سود و منابع ارزي هاي مربوط به نرخ ارز، وضعیهداددر این پژوهش 

نامـه و ترازنامـه   بـه عنـوان متغیرهـاي مـورد اسـتفاده در تحقیـق، از نـرخ       هـا بانـک 
1389ــ 1384هاي الـي تجاري کشور به صورت ماهانه و در فاصله سهابانکیکی از 

.استخراج شده است

1- Nelson and Plosser
2- Correlogram
3- Ljung-Box Test
4- Box-Pierce Test
5- Augmented Dickey Fuller
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هابرآورد الگو و تحلیل یافته. 5
لیپس پرون مـورد  یفولر و فهاي دیکیده از آزمونایستایی متغیرهاي تحقیق با استفا

طـور کـه در   بیـان شـده اسـت. همـان    1بررسی قرار گرفت که نتـایج آن در جـدول   
گیـري در  بـار تفاضـل  بـا یـک  profit، تمامی متغیرها بجز شودمشاهده می1جدول
یـق  باشد که در ایـن تحق در سطح پایا میprofitشوند. متغیر درصد پایا می1سطح 

. متغیرهاي الگو در این تحقیق کـه در جـدول زیـر نیـز    استبه عنوان متغیر وابسته 
اند به ترتیب گویاي نـرخ ارز، خـالص وضـعیت بـاز ارزي و سـودآوري ارزي      ارائه شده

باشند.میهابانک
دلیل اینکه میـزان  ه اند و بگیري وارد شدهبار تفاضلدر جدول زیر متغیرها با یک

ـ ید میأییزان بحرانی باالتر است، ایستایی متغیرها تمحاسباتی از م ه شود. همچنین ب
شـرط اسـتفاده   باشند، پس پیشدلیل اینکه متغیرهاي تحقیق ایستا از مرتبه اول می

هستند.از آزمون همگرایی را دارا
هاي ریشه واحد براي متغیرهاي مورد مطالعهآزمون.1جدول 

نتیجه )PP( )ADF( ر سطحمیزان بحرانی د متغیر

یک درصد پنج 
درصد

ده 
درصد

I )1( 91/12- 83/12- 52/3- 9/2- 58/2- EXR

I )1( 74/10- 3/10- 95/3 08/3- 68/2- Q

I(0) 96/9- 95/9- 95/3 08/3- 68/2- Profit



1390پاییز  ، 9فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 218

مرتبـه  بایـد در گام بعد براي بررسـی روابـط بلندمـدت میـان متغیرهـاي الگـو،      
هاي مختلفـی وجـود دارد کـه از   ود. براي بررسی همگرایی، آزمونهمگرایی آزمون ش

همچنـین و23ARDLوهانسـون، ج1گرنجـر، ـانگـل هايتوان از آزمونمیان میآن
اسـتفاده از  ،نام برد. از آنجا که تعداد متغیرها بیش از دو متغیر است4هاآزمون کرانه

بر روش انگل گرنجر ارجحیت دارد.ونآزمون جوهانس

نتایج آزمون مرتبه همگرایی.1ـ5

هاي بهینه و وجود روند و عرض از مبدأ در روابـط  پیش از آزمون همگرایی باید وقفه
هاي بهینه، باید نخست، مدت و بلندمدت مشخص شود. براي تعیین تعداد وقفهکوتاه

هـاي  ) برازش شود. با توجه به وجود روند در سـري VARالگوي خودتوضیح برداري (
کـه بیـانگر وجـود عـرض از مبـدأ در روابـط       جوهانسوناز حالت چهارم آزمون الگو،
شود. با توجـه  مدت و روند و عرض از مبدأ در روابط بلندمدت است، استفاده میکوتاه

پـذیر نیسـت.   به تعداد متغیرهاي الگو و حجم نمونه، انتخاب بیش از دو وقفـه امکـان  
شـده توسـط   هاي در نظـر گرفتـه  و وقفههشدبا دو وقفه برازشVARيبنابراین الگو

نتایج مربوط بـه معیارهـاي تعیـین    2شود در جدول گفته آزمون میمعیارهاي پیش
6بینی نهـایی، آکاییـک  خطاي پیش5طول وقفه گزارش شده است. معیارهاي شوارتز،

کنند، اما معیـار نسـبت درسـتنمایی    دو وقفه را براي الگو تعیین می7و حنان کویین
. از آنجـا کـه حجـم    نمایـد مـی قفه را براي بررسی روابط و برازش الگو پیشنهاد یک و

، بنـابراین  باشـد مـی تر ز مناسبت، استفاده از معیار شواراست120تر از نمونه کوچک

1- Angel-Granger
2- Johanson
3- Autoregressive Distributed Lag Models
4- Bounds Test
5- Schwartz
6- AIC
7- HQC
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با طول وقفه یک  براي بررسی روابـط بلندمـدت اسـتفاده خواهـد     ونوهانسجآزمون 
شد.

VARبهینه در الگوي نتایج آزمون تعیین طول وقفه .2جدول 

LRAICSCHQCتعداد وقفه

0NA99.2460099.3463699.28560

1283.2353*94.8797395.28115*95.03811*
216.2357194.87672*95.5792295.15390

درصد5معناداري در سطح *
هاي تحقیقمأخذ: یافته

بـودن اجـزاي اخـالل،    بودن انتخاب طول وقفه باید نرمالدرستبراي اطمینان از
ثبات سیستم، همبستگی پیاپی و ناهمسانی واریانس میان جمالت اخـالل در الگـوي   

و ثبـات  LM1 ،JB2هـاي  خودتوضیح برداري بررسی شود. براي این منظور از آزمـون 
اد همبسـتگی  ها سبب ایجاستفاده شده است. تشخیص نادرست تعداد وقفه3سیستم

هاي شود. بر اساس نتایج آزموننبودن اجزاي اخالل میثباتی الگو و نرمالسریالی، بی
شـود. نتـایج   شده بر مبناي معیار شـوارتز تأییـد مـی   تعیینهدرستی تعداد وقف،فوق

آزمون مرتبه همگرایی نیـز در جـداول زیـر گـزارش شـده اسـت. بـر اسـاس نتـایج         
یـد  أیدر الگـو ت بلندمـدت وجـود یـک رابطـه    ،پـنجم بجز حالـت  ،هاي مختلفحالت

بلندمـدت  هوجود یک رابط5و حداکثر مقدار ویژه،4شود، هر دو آماره اثر (تریس)می
کنند.را در الگو تأیید می

1- Lagrange Multiplier (LM)
2- Jarque-Bera (JB)
3- AR Root
4- Trace
5- Max-Eig
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نتایج آزمون مرتبه همگرایی.3جدول 

HypothesizedTrace0.05

No. of CE(s)EigenvalueStatisticCritical ValueProb.**

None *0.38437444.5959529.797070.0005

At most 10.15686311.6080415.494710.1767

At most 28.01E-050.0054493.8414660.9405
هاي تحقیقمأخذ: یافته

د روابط بلندمدت در وهانسون براي تعیین تعداجنتایج آزمون همگرایی .4جدول 
هاي مختلفحالت

نوع روند 
هاداده

حالت 
آزمون

حداکثر مقدار آماره اثر 
ویژه

11بدون جزء ثابت بدون روندحالت اولبدون روند
11با عرض از مبدأ بدون روندحالت دومبدون روند
11با عرض از مبدأ بدون روندحالت سومروند خطی
11با عرض از مبدأ با روندرمحالت چهاروند خطی
روند درجه 

22با عرض از مبدأ با روندحالت پنجمدوم

هاي تحقیقمأخذ: یافته

بـرداري و بررسـی روابـط    ينتایج  برازش الگوي تصحیح خطـا . 2ـ5
بلندمدت

هاي بهینه در الگوي تصحیح خطاي برداري بر اساس تعداد وقفه بهینه در تعداد وقفه
بهینـه در الگـوي   هشود. با توجه بـه اینکـه وقفـ   ضیح برداري تعیین میالگوي خودتو
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VARبهینه در الگوي هبرابر با یک بوده است، وقفVECM  .برابر با صفر خواهد بـود
مدت و عرض از مبـدأ و رونـد در   بنابراین با فرض وجود عرض از مبدأ در روابط کوتاه

شود. ي برداري برازش میتصحیح خطاي(حالت چهارم)، الگوبلندمدتروابط 
نشان داده شده است. باید توجـه کـرد کـه در    5جدول درVECMنتایج الگوي 
طـور کـه   شـود. همـان  عالمت ضرایب به صورت قرینـه تفسـیر مـی   ،روابط بلندمدت

شود، متغیرهاي روند و وضعیت باز ارزي اثـر مثبـت بـر سـودآوري ارزي     مشاهده می
در بلندمدت با گذشت زمان و بهبود وضـعیت بـاز ارزي،   دارد. به عبارت دیگر هابانک

بلندمـدت یابد. این در حالی است که تغییـرات  نیز بهبود میهابانکسودآوري ارزي 
دارد.هابانکنرخ ارز اثر منفی بر سودآوري ارزي 

-18/1برابر 5مدت ضریب تعدیل مطابق با جدول همچنین بر اساس نتایج کوتاه
گویند. به طـور کلـی،   » تعدیل انفجاري«در ادبیات اقتصادسنجی است، این حالت را

ینـد رسـیدن از تعـادل    ابه این معناسـت کـه فر  1بیشتربودن ضریب تعدیل از مقدار 
مدت به بلندمدت سودآوري ارزي به واسطه یک تغییر در نـرخ ارز، بـه صـورت    کوتاه

ش از حد وجـود خواهـد   واکنش بی،مدتباشد. با افزایش نرخ ارز در کوتاهنوسانی می
داشت و سودآوري را بیش از حد تعادل بلندمدت افـزایش خواهـد داد. در دوره بعـد    

یابـد؛  تعدیل شده و سودآوري ارزي از حد بلندمدت آن کاهش مـی ،این واکنش زیاد
در مرحله بعد سودآوري از روند بلندمدت بیشـتر شـده و ایـن روال تـا زمـانی ادامـه       

مدت بر بلندمدت منطبق گردد. انتظار بر آن است که بـا یـک   اهیابد که تعادل کوتمی
)1روز25شوك در نرخ ارز، سودآوري ارزي بعـد از   × 30)

1/18
بـه تعـادل بلندمـدت    

برسد.
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VECMروشازاستفادهباالگوبرآوردنتایج.5جدول

ضرایبمتغیرها
رایب بلندمدتض

EXR2395987
q16/28-
T(روند)4725829 -
C(ضریب ثابت)208000000-

مدتضرایب کوتاه

- LRER18/1ضریب تعدیل شوك 
C(ضریب ثابت)89808035

R-Squared = 0.61
R-Squared Adjust= 0.60

درصد5*سطح احتمال 
درصد 10**سطح احتمال 

هاي تحقیقمأخذ: یافته

هاگیري و پیشنهاد. نتیجه6
در بلندمدت اثرات تغییـرات نـرخ   گفتتوان اساس نتایج حاصل از این تحقیق میبر

سـبب  هـایی کـه  باشد، بنابراین اتخاذ سیاستمنفی میهابانکارز بر سودآوري ارزي 
مـؤثر واقـع شـود.    هـا بانـک تواند در بهبـود سـودآوري ارزي   ثبات نرخ ارز گردد، می

اثر مثبت بر سودآوري داشته که بلندمدتهمچنین تغییرات در وضعیت باز ارزي در 
کند.لزوم افزایش دارایی و تعهدات مشتریان را بیش از پیش روشن می

ه بسیار حائز اهمیت است کـه انجـام   آمده، توجه به این نکتدستهبا لحاظ نتایج ب
بینی رفتارهـاي  تر در زمینه بررسی تغییرات و نوسانات نرخ ارز و پیشمطالعات دقیق
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و هـا بانـک هاي ارزي و سایر منابع ارزي نـزد  نرخ ارز در جهت مدیریت بهینه سپرده
توانـد در  روند تخصیص تسهیالت ارزي و اعتباري با هدف حـداکثرنمودن سـود، مـی   

بسیار مؤثر باشد. بر همین اساس، بررسی و تجزیـه و تحلیـل   هابانکدآوري ارزي سو
توانـد زمینـه را بـراي اتخـاذ     دقیق و صحیح تأثیرات نرخ ارز بر سـودآوري ارزي، مـی  

موقع و مناسب جهت جذب منابع ارزي و تخصیص منابع ارزي از سـوي  تصمیمات به
مـدت و  اخت و بررسـی تـأثیرات کوتـاه   فراهم سازد. بدین ترتیب، شنهابانکمدیران 

، یکی از ابزارهاي مهم و ضروري در هابانکبلندمدت نرخ ارز بر سودآوري منابع ارزي 
گردد.تلقی میهابانکجهت مدیریت ذخایر ارزي 
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