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مقدمهـ1
تـرین وظیفـه ایـن بـازار جـذب      بورس اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی بـازار سـرمایه اسـت. مهـم    

هاي پراکنده و تخصیص بهینه این منابع به واحدهایی است که هم در جهت توسعه است و سرمایه
هاي کند. واحدهاي اقتصادي هم از جذب سرمایهگذاران را تأمین میهم منافع مورد انتظار سرمایه

کنند. هدف هر دو گروه دستیابی به منـافع بیشـتر و حـداکثر    پراکنده اهداف متفاوتی را دنبال می
شود در قالب سود پرداختی، افـزایش قیمـت   گذاران میکردن ثروت است. منافعی که عاید سرمایه

ري هاي اوراق بهـادار امـ  کند. نوسانات قیمت سهام در تمامی بورسسهام و یا هر دو تجلی پیدا می
سـازمانی  سازمانی و برونعادي و روزمره است. قیمت سهام تحت تأثیر عوامل مختلفی اعم از درون

).  1382شود (افشاري، بوده و با هرکدام به نحوي دچار نوسان و تغییرات می
دهد. رکود و رونق بازار بورس نه تنها اقتصاد ملی بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار می

داري را با رکود و بیکاري که اغلب کشورهاي سرمایه1990ان مثال، بحران بزرگ دهه به عنو
که 1997اي مواجه ساخت از بورس اوراق بهادار نیویورك شروع شد. همچنین، بحران سال سابقهبی

کشورهاي جنوب شرقی آسیا را فرا گرفت و بر اقتصاد جهانی از طریق کاهش تقاضاي کشورهاي 
نفت خام و سقوط قیمت نفت تأثیر گذاشت، از بازارهاي مالی کشورهاي مزبور شروع شد. مزبور براي 

داري وجود دارد. شود که بین تحوالت بورس و رکود و رونق اقتصادي رابطه معنیمالحظه می
هاي پولی و ارزي نیز بازار بورس را تحت هاي کالن اقتصادي و به ویژه سیاستمتقابالً سیاستگذاري

هاي هاي سیاستگیريتواند به سیاستگذاران در جهتاي میدهد. تبیین چنین رابطهقرار میتأثیر 
).1384زاده، ها بر بازار بورس را مشخص کند (کریمپولی و ارزي کمک کند و اثر این سیاست

سـبب  توانـد مـی بهـادار اوراقبورسکننده عملکرد بازارهاي مالی درتعیینعواملبررسی
گیــريتصــمیمبهبــودنهایتــاًوکننــده عملکــرد بازارهــاي مــالیتبیــینغیرهــايمتشناســایی

کننـده تعیـین عوامـل شـدن مشـخص بـا واقـع شود. درمنابعبهینهو تخصیصگذارانسرمایه
عملکـرد  تغییـرات بـر مـؤثر عوامـل خصـوص درگـذاران سرمایهعملکرد بازارهاي مالی ذهنیت

سـرمایه بازارهايجذابیتهاي درستدلیل اتخاذ سیاستبهشد وخواهداصالحبازارهاي مالی
.یافتتوسعه خواهدسرمایهبازاروافزایش

موفق شـد تعـدادي از کشـورهاي در    IMF(1المللی پول (، صندوق بین1990در ابتداي دهه 
ایـن  IMFهاي سرمایه را آسان و بازارهـاي مـالی را آزاد کننـد.    حال توسعه را قانع کند که کنترل

1. International Monetary Fund
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گذاري و منـابع  شده سرمایهسیاست را بر پایه این مفروضات اساسی قرار داد که بازارهاي خصوصی
دهنـد. بـا بازگشـایی بازارهـاي     را چه در تجارت و چه در امور مالی به نحو کاراتري اختصـاص مـی  

هـاي  گذاري را توسعه دهند و متنوع سـازند، بازار توانند سرمایهمالی، کشورهاي در حال توسعه می
هـاي  ها بـر جریـان  تر ساخته و رشد اقتصادي را بیشتر کنند. با آزاد شدن محدودیتمالی را محکم

یافتـه  المللی به سـرعت در کشـورهاي توسـعه   گذاري بینگذاري خارجی، سرمایهسرمایه و سرمایه
).  2005افزایش یافت (کدمی، 

IMFگــذاران در نتیجــه فســاد متوجــه شــد یــک ضــرر ناگهــانی در اطمینــان ســرمایه
هاي گذاران به سرعت سرمایهسرمایهIMFهاي مالی کشورهاي آسیایی شد و به گفته سیستم

گذاري در اقتصادهاي آسیایی ناپایدار است. در خود را رها کردند چرا که متوجه شدند سرمایه
گـذاران را در اولویـت قـرار داد و بـه کشـورهاي      سـرمایه حفظ اطمینـان خـاطر   IMFنتیجه 
کن کرده و بازارهاي دیده اصرار ورزیدند که دخالت دولت را از بازارهاي مالی خود ریشهآسیب

). 2005تر سازند (کدمی، مالی را شفاف
ولی همه اقتصاددانان بحران مالی آسیا را بـه عنـوان جـواب منطقـی و اساسـی بـه فسـاد        

دارد چرا اکثر ایـن اقتصـاد بـا    دانستند. در حقیقت، پال کروگمن بیان میمالی نمیهايسیستم
این سطوح توسعه همگی با هم و یکدفعه دچار این بحـران شـدند؟ عـالوه بـر ایـن، چـرا رشـد        

ها ادامه داشت؟ مطابق با گونه بحران مالی رخ دهد براي دههکشورهاي آسیایی بدون اینکه هیچ
گـذاران نیسـت   ري ناگهانی کشورهاي آسیایی ناشی از ترس منطقی سرمایهپذیکروگمن، آسیب

هـا بـر حسـب دالر بودنـد     هاي جدیـد بـرخالف قبلـی   بلکه ناشی از این حقیقت است که بدهی
هـاي  ). به بیان دیگر بازگشایی بازارهاي سرمایه به روي سـرمایه 100، صفحه 1999، 1(کروگمن

لی بود. در عواقب بحران مـالی آسـیا، چنـدین اقتصـاددان     سابقه ماخارجی راهنماي نوسانات بی
را جهـت ترغیـب   2IMFمعروف از جمله پال کروگمن، جوزف اسـتیگلیتز و جاگـدیش بـاگواتی   

مانـده ایـن کشـورها    کشورهاي در حال توسعه به سمت آزادسازي سریع بازارهاي مالی و عقـب 
ایی یـک نیـاز اورژانسـی بـه بحـث و منـاظره       هاي مالی آسیمورد انتقاد قرار دادند. نهایتاً بحران

پیرامون آزادسازي بازارهاي مالی را اضافه کرد. در نتیجه تعدادي از اقتصاددانان مطالعـات قابـل   
گذاري خـارجی در کشـورهاي در   تأملی در رابطه با نوع و طبیعت بازارهاي مالی و اثرات سرمایه

).2005اند (کدمی، حال توسعه انجام داده

1. Krugman
2. Jagdish Baghwati
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کند که تا حدودي بـه ایـن بحـث کمـک کنـد و بتوانـد بسـیاري از        قیق تالش میاین تح
سواالت را در رابطه با اثرات آزادسازي اقتصادي بر عملکرد بازارهـاي مـالی کشـورهاي در حـال     

توسعه روشن نماید.  
نقـش ) ازP-VARهدف اصلی تحقیـق حاضـر، تحلیـل خودرگرسـیون بـرداري تـابلویی (      

: در حال توسعه منـا يکشورهابرخی از یماليبازارهاعملکردبرياقتصاديآزادسازيهامولفه
ی است. در این مقاله بعد از مقدمه، مروري بـر ادبیـات موضـوع    مالویپوليآزادسازبردیتاکبا

شود. در ادامه نیز ضمن تصریح الگوي مناسب اقتصادسنجی بـه بررسـی نتـایج تجربـی     ارائه می
گیري ارائه خواهد شد.بندي و نتیجهجمعپرداخته و نهایتاً 

ادبیات موضوع و پیشینه تحقیقـ 2
بـه کـه تالشندواحدها دروو افراداستهدفخود،کهاستآزاديمصادیقازیکیاقتصاديآزادي

واقتصـادي آزاديزیـادي دربـاره  هـاي و شـبهه شکدوم،جهانیجنگازپس.کنندپیدادستآن
و تجـارب متمرکزریزيبرنامههايشکست سیستمازپساماآمد؛وجودبهآنعملکردازناشیمنافع
زیـادي منـافع بلکـه ندارد،ضررتنهانهاقتصاديبراي نظامآزاديکهشدمسلمزمینهایندرهاملت
کشـورهاي اقتصـادي سیاستگذارانگیريتصمیمبرايرامناسبیتواند راهکارهايمیوبردارددرهم

رودشـمار مـی  بـه آزاداقتصادينظرازچقدرکشوریکاینکهگیرياندازهاین رواز.باز نمایدمختلف
).  1388گرفت (جعفري صمیمی و همکاران، قرارتوجهمورداقتصاددانانبراي

نظــام طرفــدارانبــینرقابــتشــاهدتوسـعه بــهروکشــورهاياغلــب1980دهــهازقبــلتـا 
بـرلین شدن دیواربرچیدهازبعدویژهبهسواینبه1980دههاز.اندبودهسوسیالیسموداريسرمایه

کشـورهاي حتـی کـه طـوري یافته بهافزایشاقتصاديآزادسازيبهکشورهاگرایش1989سالدر
اقتصـادي آزاديهـاي شـاخص رونـد تغییـرات  بررسـی آوردنـد. رويبـازار نظامبهنیزسوسیالیستی

دراقتصـادي آزادسـازي سمتبهعامگیريجهتاز یکحکایتبیشوکماخیردههدودرکشورها
بـر اقتصـادي مـدیریت دربارهمجادلههنوزکشورهابرخیدروجود اینبادارد.جهانمختلفمناطق

شـکوفا معتقدنـد بـازار اقتصـاد طرفداراندارد.جریانهانظارتمقابلدرهاي بازارمکانیسمادامهسر
وهـاي خـارجی  سـرمایه جذبآزاد،تجارتدولتی،هايبنگاهکردنخصوصیرقابتی،بازارهايکردن 
آورد.خواهـد فـراهم راو رشـد کاراییرفتنباالموجباتقیمتیانحرافاتودولتیزائدمقرراتحذف

درآمـدي نابرابريافزایشدولت،کاهش اقتدارنظیرپیامدهاییاقتصاديآزادسازيمنتقدانمقابلدر
).  1384کنند (جعفري صمیمی و آذرمند، مطرح میراکشورازملیهايسرمایهخروجو
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هاي مختلف اثر مطلوبی بر اقتصاد داشـته باشـد.   تواند از جنبهآزادسازي بازارهاي مالی می
هـاي  مطالعات متعددي نشان داده است که آزادسـازي اثـرات مثبتـی از طریـق کـاهش هزینـه      

گذاري افراد بـر اقتصـادهاي در حـال توسـعه داشـته اسـت       افزایش سودآوري و سرمایهسرمایه، 
). اولین مبانی نظـري ارتبـاط بـین آزادسـازي مـالی، توسـعه مـالی و رشـد         2004، 1(الپودیس

) است، تا جـایی کـه بـه فرضـیه     1973(3) و شاو1973(2اقتصادي مربوط به مطالعات مکینون
دارنـد کـه تحـت یـک سیسـتم      ران آزادسازي مالی بیـان مـی  شاو معروف است. طرفدا-مکینون

شـود. ایـن مسـئله موجـب     تر نگه داشته میسرکوب مالی، نرخ بهره از سطح رقابتی خود پایین
دهـی و اسـتقراض   هـاي وام شود و با ایجاد تفاوت بـین نـرخ  گذاري میانداز و سرمایهکاهش پس

).  1986، 4دهد (کیچنفضاي کسب و کار را در تنگنا قرار می
هاي دولتی از بازارهاي آزادسازي اقتصادي شامل مجموعه اقداماتی به منظور برداشتن کنترل

مالی، کاالها و خدمات، کار و بخش خارجی و واگـذاري آن بـه مکانیسـم بـازار اسـت. عمـده ایـن        
واگـذاري  هاي تحت کنترل واقدامات عبارتند از: برداشتن کنترل از بازارهاي مالی، رهاسازي قیمت

اي، گـرایش بـه نظـام ارزي    هاي یارانهها و تعدیل قیمتتعیین قیمت به نیروهاي بازار، حذف یارانه
شده، تغییر رسمی ارزش پول، آزاد شدن تجارت خارجی و برداشـتن  شناور مستقل یا شناور نظارت

ان و اسـتقراض  گـذار هاي مقداري، استفاده از مشارکت سـرمایه هاي تجاري و محدودیتانواع تعرفه
). 1389صمیمی، هاي بانکی (آملی دیوا و جعفريخارجی و آزاد شدن نرخ سپرده

برانگیز در ادبیات توسعه اقتصادي مربوط به شایسته بودن آزادسازي یکی از موارد بحث
انـد کـه   شده اسـت. چنـدین مطالعـه تجربـی نشـان داده     بازار سهام در اقتصاد بازارهاي ادغام

گـذاري فیزیکـی   دارایی، افزایش بازدهی و افـزایش سـرمایه  طریق کاهش هزینهآزادسازي از 
و بـه کـارت و   2000، 5خصوصی اثر مثبت بر این اقتصادها داشته است (بـه کـارت و هـاروي   

تواند اقتصاد را در معرض سوداگري و آشفتگی اقتصـادي  ) اما، آزادسازي می2005همکاران، 
دهـد  رهاي داخلی را در معـرض نوسـانات بیشـتر قـرار مـی     یا سیاسی خارجی قرار دهد و بازا

).1999، 7، آرستیس و دمتریادز1997، 6(سینگ

1. Laopodis
2. McKinnon
3. Shaw
4. Kitchen
5. Bekaert and Harvey
6. Singh
7. Arestis and Demetriades
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هاي متمادي موضوع تحقیقاتی بـوده  رابطه بین آزادسازي مالی و رشد اقتصادي براي سال
کننـد  است که اکثراً یک اثر مثبت و معناداري از آزادسازي مالی بر رشد اقتصادي گـزارش مـی  

خارجی اجازه داده شد که در بازار دارایـی کشـور   ). از زمانی که به سرمایه2055، 1گلیلی(بونفی
گذاري شود، جدا از تأثیر آن بر بازدهی سهام، نوسانات بازدهی و واریانس ریسک نیز یک سرمایه

گـذاران سـبدهاي   گـذاران اسـت. سـرمایه   هـاي سـرمایه  فاکتور مهم و تأثیرگـذار بـر اسـتراتژي   
هاي چندگانـه ایجادشـده اثـر    المللی ایجاد کردند. توازنذاري متفاوتی در بازارهاي بینگسرمایه

توانـد ناشـی از   هاي دیگر را تحریک کرده که خود مـی هاي خرید سرمایه شرکتسرایتی جریان
آزادسازي بازار دارایی کشور باشد. افزایش آزادسازي بازارهـاي سـرمایه در کشـورهاي در حـال     

هاي وارده نوسانات بازدهی سهام ات قابل توجهی را در این خصوص که آیا سرمایهتوسعه، مطالع
). تأثیر آزادسازي مـالی بـر نوسـانات    2006دهد یا خیر، صورت داده است (وانگ، را افزایش می

بایسـت  شده مـی بازار سهام یک موضوع کلیدي است که سیاستگذاران در اقتصاد بازارهاي ادغام
ي در مورد انجام هرگونه اصالحات با آن مواجه شوند. زیرا نوسانات اضافی که گیرقبل از تصمیم

هاي بازار سهام از اصول اساسی و بنیـادي باشـد   تواند انعکاسی از عدم وابستگی ارزش داراییمی
گـذاري  ) مفهوم متضادي براي تخصیص کاراي منابع و بنـابراین سـرمایه  1989و 1981، 2(شیلر

).1997و سینگ، 1997روي، دارد (به کارت و ها
دارد کـه شـواهد تجربـی    میاولین منتقد آزادسازي بازارهاي مالی بیان 3جوزف استیگلیتز

دهد هیچ ارتباطی بین آزادسازي بازار سرمایه و رشد اقتصادي وجود ندارد (استیگلیتز، نشان می
ب سـرمایه دقیقـاً   ). در حقیقت دنی رودریک در مطالعات متناوب خود بر آزادسازي حسا2002

کشـور را انتخـاب   100). رودریک یک نمونه بیش از 1998رسد (رودریک، به همین نتیجه می
گـذاري و تـورم   و رشد، سرمایهxکرده و سه نمودار پراکندگی با درجه باز بودن تجاري بر محور 

متغیرهـاي  سازد. نمودار پراکندگی هیچ رابطه توصیفی بین آزادسازي ومیyبه ترتیب بر محور 
هاي سرمایه اساساً بـا  گیرد که کنترلدهد. بنابراین رودریک نتیجه میوابسته مربوطه نشان نمی
دارد کـه رودریـک ایـن    میمدت ناهمبسته هستند. اما ایچنگرین بیان عملکرد اقتصادي طوالنی

نـادار را  توانند یک رابطه اتفـاقی مع شده میحقیقت را در نظر نگرفته است که متغیرهاي حذف
دارد کـه برتـري تئـوري    مـی ). عـالوه بـر ایـن ایچنگـرین بیـان      2003پنهان کنند (ایچنگرین، 

1. Bonfiglioli
2. Shiller
3. Jozef Stiglitz
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دهنـد و  اقتصادي بیانگر این موضوع است کـه بازارهـا منـابع را کـاراتر از دولـت تخصـیص مـی       
الملل نباشـد الملل چیزي بیشتر از تجارت بینبازارهاي مالی نیز مستثنی نیستند. اگر مالی بین

هاي آزادسازي مالی شبیه آزادي سازي تجاري است. هـرکس کـه تمایـل بـه بحـث      آنگاه مزیت
بایست شواهد مسلم و غیرقابل بحث آماده کند چرا که علـت قیاسـی   درباره این دیدگاه دارد می

).2005الملل وجود ندارد (کدمی، براي آزادسازي مالی بین
تاثیرگـذار اسـت؟ از یـک طـرف، آزادسـازي      چرا آزادسازي مالی بر نوسـانات بـازار سـهام    

تواند نوسانات بازار سهام را کاهش دهد اگر بتواند مجموعـه جدیـدي از تـاجران بازارهـاي از     می
هـاي آنهـا بیشـتر مبتنـی بـر آنـالیز       یافته را جذب نماید که تصمیمات و اسـتراتژي قبل توسعه

). از طرف دیگـر،  1983، 1چن و پیتزگذاري منطقی و فاکتورهاي ارزیابی اساسی باشد (تاسرمایه
مـدت را جـذب کنـد و    هاي کوتاهگذاران با افقتواند سوداگران و سرمایهآزادسازي همچنین می

هاي ناشی از خارج قرار دهد، و نهایتاً منجر بـه نوسـانات بـازار    کشور را در معرض عدم اطمینان
، آرستیز و دمتریادز، 2000و گاله، ها و آشفتگی مالی شود. (آلنهاي قیمت داراییسهام، حباب

تواننـد یکـدیگر را خنثـی    ). امکان دیگر این است که اثرات رقـابتی مـی  2003و سینگ، 1999
کنند که در این حالت آزادسازي اثرات زیادي روي نوسانات ندارد. نتایج تجربی بر روي موضـوع  

).2005، 2(جایاسوریاهاي تحت مطالعه دارد فوق مختلط است و بستگی به کشور و دوره
) P-VAR(ییتـابلو يبـردار ونیخودرگرسلیتحلدر تحقیقات داخلی صراحتاً در خصوص 

برخـی از کشـورهاي در حـال    یمـال يبازارهاعملکردبرياقتصاديآزادسازيهامولفهنقشاز
بازارهـاي  عملکرد براي انجام نگرفته است و اکثر مطالعات به بررسی سایر عواملتوسعه مطالعه
) در مقاله خـود بـا موضـوع بررسـی عوامـل      1389اند. به عنوان مثال پورحیدري (مالی پرداخته

کننده تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی ارتباط بین متغیرهاي تعیین
پرداخته شده در بورس اوراق بهادار تهران هاي پذیرفتهحسابداري با تغییرات بازده سهام شرکت

گـذاري مالکـان، تغییـرات در    است. متغیرهاي مورد بررسی شامل بـازده سـود، درصـد سـرمایه    
هاي رشد و تغییرات در نرخ تنزیل است. مدل بـازده ایـن مطالعـه    سودآوري، تغییرات در فرصت

هـاي آن در  است که در آن ارزش شرکت شـامل ارزش دارایـی  3هاي چن و ژانگمبتنی بر مدل
هاي پژوهش با توجه بـه پـنج   هاي رشد آتی است. نتایج آزمون مدله عالوه فرصتحال حاضر ب

1. Tauchen and Pitts
2. Jayasurya
3. Chen and Zhang
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هاي تجمعی نشان داد، ارتباط معنـاداري بـین چهـار    متغیر کلیدي ذکرشده و با استفاده از داده
گذاري مالکان و تغییر در نـرخ تنزیـل   متغیر یعنی بازده سود، تغییر در سودآوري، درصد سرمایه

درصـد تغییـرات بـازده سـهام را تبیـین کـرده اسـت کـه         30پژوهش بالغ بـر  وجود دارد. مدل
بیشترین قدرت تبیین نیز مربوط به متغیرهاي جریانات نقدي است. استحکام مدل با توجـه بـه   

هاي ساالنه مورد بررسی قرار گرفته است.داده
امـل  ) هدف تحقیق خود را تبیـین مـدل معـادالت سـاختاري عو    1388برزگر و همکاران (

دانند، بـر ایـن اسـاس ضـمن     مالی موثر بر شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می
500مروري جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به شاخص قیمت سـهام، از میـان جامعـه آمـاري     

بنـدي و تصـادفی   گیـري گـروه  هـاي نمونـه  نفر از طریـق روش 150عضوي مورد مطالعه، تعداد 
هاي مورد نیاز با استفاده از ابزارهاي مراجعـه بـه اسـناد و    آوري دادهبا جمعانتخاب شده، سپس 

درصـد در قالـب روش پـژوهش    86مدارك، مصاحبه و بـه ویـژه پرسشـنامه بـا ضـریب پایـایی       
شـده پـژوهش بـا اسـتفاده از مـدل      گذاريغیرآزمایشی پیمایشی، به استخراج مدل معادله هدف

پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داده است Lisrelزار افو نرم(SME)معادالت ساختاري 
متغیر عایدي هر سهم، نسبت قیمت بر درآمـد، سـیر تـاریخی قیمـت سـهام، میـزان       10که از 
ها، نرخ هزینه سـرمایه، تغییـر سـرمایه، آزادسـازي مـالی، سـهام       ها، میزان بازدهی داراییدارایی

هـاي مـالی، آزادسـازي مـالی،     عامل افشـاي صـورت  هاي مالی تنها چهار طالیی و افشاي صورت
ها و نسبت قیمت بر درآمد بر شـاخص قیمـت سـهام بـورس اوراق بهـادار      میزان بازدهی دارایی

تأثیرگذار است. مستند به ضرایب مدل معادالت ساختاري، بیشترین اثرگذاري مستقیم بـر روي  
این نظر دیگر متغیرها در درجات شاخص قیمت سهام مربوط به متغیر آزادسازي مالی بوده و از

بعدي اهمیت قرار دارند.
اي با موضوع بررسی میزان اثرپذیري شاخص قیمت سهام ) در مقاله1386صمدي و همکاران (

دارند بینی) بیان میسازي و پیشبورس اوراق بهادار تهران از قیمت جهانی نفت و طال (مدل
زاي قدرتمند، بسیاري از متغیرهاي اقتصاد کالن، از کهقیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برون

تواند تحت تأثیر قرار دهد. از سوي دیگر، قیمت جهانی طال نیز به جمله شاخص قیمت سهام را می
المللی است (اگرچه این نقش به عنوان متغیري بااهمیت در بسیاري از تحوالت پولی و مالی بین

هاي قیمت جهانی طال و نفت ). در این تحقیق، تأثیر شاخصمرور زمان تا حدودي تقلیل یافته است
و 1997- 2006هاي ماهانه، طی دوره بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده

مدل اقتصادسنجی گارچ ارزیابی شده است. بر این اساس پس از شناسایی و انتخاب روند مناسب 
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) اثرپذیري شاخص کل قیمت 1990(1تفاده از مدل فر و شیلربینی متغیر وابسته با اسبراي پیش
دهد که تأثیر شاخص قیمت جهانی سهام بورس تهران بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می

طال بر شاخص قیمت سهام بورس تهران نسبت به شاخص قیمت جهانی نفت بیشتر است.
) در پژوهش خود هدف را بررسی رابطـه بلندمـدت شـاخص قیمـت سـهام      1384زاده (کریم

بورس تهران با متغیرهاي کالن پولی با استفاده از نظریه پورتفولیـو و تئـوري اساسـی فیشـر ذکـر      
را بررسـی کـرده اسـت.    1381:12- 1369:1شده است. براي رسیدن بـه ایـن هـدف دوره زمـانی     

ارز حقیقـی و نـرخ سـود    از: شاخص قیمت سهام بورس، نقدینگی، نرخ متغیرهاي منتخب عبارتند
مشـاهده اسـتفاده   156واقعی بانکی که این متغیرها به صورت ماهانه هستند. در ایـن پـژوهش، از   

هـاي تـوزیعی   شده از روش خودرگرسـیون بـرداري بـا وقفـه    شود. به منظور برآورد مدل تصریحمی
(ARDL)جمعی بـین شـاخص قیمـت    بررسی حاکی از وجود یک بردار همشود. نتایج استفاده می

سهام بورس با متغیرهاي کالن پولی است. نوع رابطه بلندمدت بین متغیرهاي مدل بـه ایـن شـرح    
است که: شاخص قیمت سهام بورس با نقدینگی رابطه مثبت دارد و ارتباط این شاخص با نـرخ ارز  

حقیقی و نرخ سود واقعی بانکی منفی است.
بینـی قیمـت   )، در تحقیق خود با موضوع بررسی ساختاري قابلیـت پـیش  1382فشاري (ا

تـرین  دارد که تغییـرات قیمـت سـهام یکـی از مهـم     سهام در بورس اوراق بهادار تهران بیان می
گـذارانی کـه بـا اهـداف بلندمـدت نیـز       گـذار اسـت. سـرمایه   موضوعات مورد توجه هـر سـرمایه  

عی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس هستند و از خود واکـنش  کنند به نوگذاري میسرمایه
هـا،  دهند. تغییرات قیمت یک منبع مهم اطالعاتی و مـوثر در ارزیـابی وضـعیت بنگـاه    نشان می

تـر مـوثر بـر تصـمیمات     ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها، ارزیابی کارایی مدیران و از همـه مهـم  
هـا اسـت. در صـورتی کـه     بینی قیمترسی امکان پیشگذاران است. هدف این تحقیق برسرمایه

اي بازده بیشتري به دسـت آورد.  توان به زیان عدهبینی قیمت وجود داشته باشد میامکان پیش
شـود. نتـایج   براي انجام این آزمون از یک روش غیرپارامتري به نام آزمون گردش اسـتفاده مـی  

بینی است.بهادار تهران قابل پیشدهد که قیمت سهام در بورس اوراقتحقیق نشان می
اي تحت عنوان اتخاذ سیاست پولی مناسب در مسیر آزادسازي مـالی  ) در مطالعه1390عقیلی (

ردموهااربزاسایرازبیشتتسهیالدسوخنروقانونیهخیرذخنراربزادوبــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
یشافزارمنظوبهتتسهیالدسوخنرکاهشبرلتدوتاکیدیگرديسوازست.اگرفتهارقردهستفاا

1. Fair and Shiller
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راتمقرقالبدرپولیيهاسیاستلعماا. ستاودهفزاآندبررکاهمیتابر،تولیدواريسرمایهگذ
ايبرقانونیخایرذيباالخنروها وامهبهرخنرسقف،هادهسپرسمیاهبهرخنرسقفتعیینشامل
.دشومیمالیبسرکوبهمنجرراتعتبااريستودتخصیصوريتجاهايبانک

يآزادسازيهامولفهنقشاز) P-VAR(ییتابلويبردارونیخودرگرسلیتحلخصوصدر
آنهاازیکیدر. هستندمحدودبسیاریخارجمطالعاتیماليبازارهاعملکردبرياقتصاد

سهامقیمتتغییراتکنندهتعیینعواملآنالیزعنوانباخودپژوهشدر) 2010(الشوبیري
بخشیکمالیهايبنگاهکهداردمیبیاناردنتجاريهايبانکازتجربیمطالعهیک: بازار

وشناختیهايروشمطالعهتعداديمتعاقباً. انددادهتشکیلراداخلیداراییبازاراساسی
تغییر. اندبردهبه کارمالیخدماتیهايبنگاهداراییبازدهسازيمدلجهتمختلفیذهنی
موضوعادبیاتتوسطشدتبهکالنوخرداقتصادفاکتورهايتغییرنتیجهدرسهامقیمت

کشوردرامانقرضهاوراقبازارتجاريبانک14شاملمطالعهتحتنمونه. شودمیحمایت
یافتنجهتچندگانهوسادههايرگرسیونآنالیز. است2008تا2005زمانیدورهشاملاردن
مثبتبسیاررابطهواستشدهانجامسهامقیمتباخرداقتصادفاکتورهايبینروابط

سهام،بازاريقیمتسهم،هربرايهاداراییارزشخالصوسهامبازاريقیمتبینمعناداري
به دهیوامبهرهنرخوتورمبرمنفیمعناداررابطهوفعلیارزشخالصشده،تقسیمسوددرصد
درامانقرضهاوراقبازارهايسالازبعضیدرونبودهبرقرارهمیشهرابطهاینولیآمددست
.نیستمعناداراردن

اي با موضوع آزادسازي مالی و نوسانات بازار سهام: مـورد  ) در مقاله2009(1جیمز و کاروگلو 
اند. با اندونزي روابط بین آزادسازي مالی و نوسانات بازار سهام را در اندونزي تحت بررسی قرار داده

هـایی در نوسـانات بـازار سـهام     ، وقفه(JCI)هاي سري زمانی شاخص ترکیبی جاکارتا توجه به داده
هاي اصلی عبارتنـد  شود که همزمان با رویدادهاي سیاسی مهم اتفاق افتاده است. یافتهه میمشاهد

از: الف ـ یک کاهش قابل توجه در نوسانات پس از باز شدن رسـمی بـازار سـهام جهـت مشـارکت       
خارجی، ب ـ یک افزایش قابل توجه نوسانات در سال، قبل از باز شدن بازار اصالحاتی را به دنبـال   

کند. ج ـ یـک افـزایش قابـل     که ورود نیازها و صدور جوازهاي کارمزد خرید سهام را آسان میدارد
هـاي دوم و  هاي آسیایی منجر به یک کـاهش قابـل توجـه در سـال    توجه نوسانات در زمان بحران

ششم پس از بحران شده است.

1. James and Karoglou
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یــک شــده: سـازي در اقتصــادهاي ادغـام  آزاد) در تحقیقــی تحـت عنــوان 2005(1کـدمی 
9، تأثیر آزادسازي مالی بر نوسانات بازار سـهام را در اقتصـاد   کاتالیزور جهت نوسانات بازار سهام

کند. یک مدل فراریت ساخته شده که شامل یک متغیر نماینده بـراي  شده بررسی میبازار ادغام
یـت  دهنده نتایج مختلط بـراي روابـط بـین آزادسـازي و فرار    ها نشانآزادسازي است. رگرسیون

شـود و در دو مـورد آزادسـازي    هستند. در یک مورد، آزادسازي منجر به کـاهش نوسـانات مـی   
موجب افزایش نوسانات شده است.

هـاي سـهام چیسـت؟    محـرك قیمـت  ) در تحقیق خـود بـا عنـوان   2006(2بالکه و ووهر
ت هـا در تجزیـه قیمـ   دهند که دادهنشان میکننده تغییرات قیمت سهام تشخیص عوامل تعیین

شـده واقعـی   سهام با مشکل تشخیص مواجه هستند که در آن انتظارات رشد سود سهام تقسیم
هـاي  کننده ابتدایی تغییرات قیمت سهام است از آنجایی که انتظارات بازدهآتی یک عامل تعیین

هـاي خیلـی متفـاوت    تواننـد بـین ایـن تجزیـه    ها نمیاضافه آتی یک عامل مقدماتی است. داده
شده خیلـی مانـدگار بـوده در    شوند زیرا تغییرات در نسبت قیمت به سود تقسیمتشخیص قائل

هاي اضافی هیچ کـدام مانـدگار   شده واقعی و بازدهحالی که تغییرات نسبت به رشد سود تقسیم
هاي شده و بازدهنیستند، بیشتر اطالعات دربرگیرنده تغییرات با فراوانی کم در رشد سود تقسیم

انـد کـه   هاي زمانی. عالوه بر این نشان دادهاي سهام هستند و نه در خود دادههاضافی در قیمت
این عدم توانایی در تشـخیص منبـع تغییـرات قیمـت سـهام نـه تنهـا ناشـی از تـوان نـاچیز و           

رسـد ناشـی از وجـود یـک حبـاب      شان است همچنین به نظر میخصوصیات اندازه روش آماري
منطقی است.

ومـالی آزادسـازي سـهام، بـازار هـاي دورهخـود تحقیـق در) 2003(همکارانو3زادوارد
بررسـی راآسـیایی کشـور دووالتینآمریکايکشورچهاردرمالیبازارهايهايدورهنوسانات

کـه هـایی تفاوتدالیلبتوانکهمنظوربدیناستشدهتقسیمزیردورهدوبههانمونه. ندکنمی
دهنـد مـی نشاننتایج. بیان کردرخ داده1990دههاوایلدرمالیآزادسازيیندهايآفرتوسط

بیشـتر نوسـانات ودامنـه وتـر کوتاهاستمرارمدتبهتمایلشدهادغامکشورهايدرهادورهکه
التینآمریکايسهامبازارهايمالی،آزادسازيازپساما. دارندیافتهتوسعهکشورهايبهنسبت
کشورهايکهحالیدراندداشتهتريمشابهرفتاریافتهتوسعهکشورهايسهامبازارهايبهنسبت

1. Kedmey
2. Balke and Wohar
3. Edwards
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التـین مریکايآکشورهايبخصوصبازارهادرهادورههمگامی. اندداشتهمتفاوتیرفتارآسیایی
.استیافتهافزایشزمانطولدرمعناداريصورتبهآزادسازيازپس

در مطالعه خود دریافتند که آزادسازي مالی و تجاري اثـر مثبتـی   1)2007بین و کندلون (
نیـز در تحقیـق   2)2012شوند. لنوتا و همکاران (بر بازار سهام دارد و باعث بهبود بازار سهام می

خود دریافتند که آزادسازي مالی براي کشورهاي درحال توسعه باعـث ایجـاد محـیط مسـاعدي     
شود.ق کارایی اطالعاتی میگذاري از طریجهت افزایش سرمایه

، حـال توسـعه  یافتـه و در کشور توسـعه 28بازارهاي مالی با مطالعه)2002(3کامینسکی
یکـی از نتـایج   .اثرات آزادسازي بازارهاي مالی را بر روي نوسانات این بازار بررسـی کـرده اسـت   

یـاد در بـازار و در   مدت موجـب نوسـانات ز  تحقیق این بود که آزادسازي بازارهاي مالی در کوتاه
بـا کنتـرل وضـعیت اقتصـادي (داخلـی و      همچنینشود. بلندمدت باعث ثبات بازارهاي مالی می

نهایتـاً  تر شـد.  مدت آزادسازي مالی حتی بسیار مشخصو تغیرات نرخ بهره اثرات کوتاهخارجی)
زارهـاي  مدت آزادسـازي در کشـورهاي در حـال توسـعه و با    که اثرات کوتاهدهدنتایج نشان می

مدت احتمال اینکه بازارهـاي مـالی   فرق دارد. شواهد حاکی از این است که در کوتاهیافتهتوسعه
رو شود وجود دارد و در مقابـل  هکشورهاي در حال توسعه به هنگام آزادسازي با بحران مالی روب

در مـدت نیـز آزادسـازي بازارهـاي مـالی     کند حتـی در کوتـاه  شواهدي وجود دارد که اثبات می
ت. یافته تاثیر مثبت خواهد داشکشورهاي توسعه

اثر آزادسازي بازارهاي مـالی بـر قیمـت سـهام را بررسـی      در مطالعه خود)2000(4هنري
رها نظیر آزادسـازي تجـارت،   یکرده است. وي براي تفکیک اثر آزادسازي مالی از اثرات سایر متغ

ایی بازار ارزهـاي خـارجی بـر قیمـت     زدتثبیت اقتصادي و مقرراتيهاسازي، سیاستخصوصی
درصدي در 7/4که بازار بورس به طور متوسط بازده دهدنشان می. نتایج کنداستفاده میسهام
ماه بعد از آزادسازي اولیه در سهام تجربه کرد. هشتطی ماه را

کشور درحال توسعه را بـراي دوره  15اثرات آزادسازي بازار سهام درنیز)2002(5شمیال
رشـد متغیرهـاي   بررسی کرده است. وي متغیرهایی نظیر بـازده سـهام خـارجی،   2000-1984

را عالوه بر و واریانس مقید ریسک و متغیر روندنرخ ارز واقعی)نرخ بهره،کالن اقتصادي (تورم،

1. Beine and Candelon
2. Lenuta and et al
3. Kaminsky
4. Henry
5. Shamila
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که بازده سهام در تعدادي از کشورها دریافت وي متغیر آزادسازي در مدل خود وارد کرده است.
آزادسازي کاهش یافته اسـت و در تعـدادي از کشـورهاي دیگـر افـزایش داشـته اسـت و        بعد از

حمایـت  کشورهایی که با کاهش بازده مواجه بودند داراي خصوصیاتی نظیر شفافیت کـم بـازار،  
.ها زیاد براي خروج از بازار بودندمحدودیتگذاران وناکافی از سرمایه

روش تحقیق و تصریح الگوـ 1,2
هـاي موجـود در   هاي تابلویی و همچنین محدودیتمزایاي عدیده موجود در روش دادهبه دلیل

هاي آمـاري و عـدم   مدت همچون محدودیتهاي کوتاهزمانی در دورههاي سري استفاده از مدل
توان با به کارگیري روش خودرگرسیون برداري در قالـب  زابودن یک متغیر، میاطمینان از برون

مرسـوم را  VARروش Panel-VAR) این نگرانی را از بین بـرد.  Panel-VARلویی (هاي تابداده
ها از نوع ترکیبی (پانل) هستند.در بر دارد با این تفاوت که داده

هاي آزادي تجاري بر عملکرد بازارهاي مـالی  در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر شاخص
شـود. صـورت   استفاده مـی 1برداري پانلدر کشورهاي منتخب منطقه منا از روش خودبازگشت

y1y2در حالت دو متغیره به شکل زیر است: P-VARکلی معادله  = αα + αα 	αα y1 ,y2 , + e1e2e1e2 	~	N	 0, Σ 	 ℎ 	Σ = 	 	 )1(⟹ 	 it = 	 A0 + 	A1yi,t− 1 + eit , eit~	N Ο, Σℎ 	A = 	 	Γ 	, = 	 Γ 	 	 = 	
چـون دانشـمندانی کـه زیـادي مطالعـات است. در پیPanel VARیک مدل استاندارد 1که معادله 

ديوارتنـی، جـی ماننددیگرانتوسطهمچناندادند وو اسکالی انجاماسلوتجوالکر،مایکلفریدمن،
آزادي درجـه بـراي هریتیجبنیادوفریزرمؤسسهتوسطدو شاخصشود؛پیگیري میجانسونوهان

نظـر روش ازهرچنـد گیرنـد، دربرمـی رامشـابهی هـاي زمینـه هـا شاخصشد. اینتعریفاقتصادي
زیرشـاخص 10سـاده میـانگین حاصـل هـریتیج بنیادمتفاوتند. شاخصعدد نهاییدامنهومحاسبه

گـذاري، سـرمایه آزاديپـولی، آزادياندازه دولـت، مالیاتی،آزاديتجارت،آزاديکار،وکسبآزادي
اقتصـادي آزادسـازي شاخصدرفساد است.ازآزاديکار ونیرويآزاديمالکیت،حقوقمالی،آزادي

هسـتند؛ برخـوردار کشوراقتصادي هرآزادسازيسطحبریکسانیوزنواهمیتازفوقعامل10هر

1. Panel Vector Autoregression
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دارنـد. بـر  یکسـانی ضـریب اهمیـت  فـوق عامل10هرکشور،یکامتیازتعیینبرايدیگرعبارتبه
هـر درآزادسـازي اقتصـادي  گیـري انـدازه منظـور بهوهریتیجبنیادتوسطشدهارائهشاخصاساس
درو موسسـات هـا سـازمان اقتصـادي مسـائل زمینـه درنظـران صاحبومحققانازگروهیکشور،

نهایـت کـه در دادهقرارمطالعهموردرااقتصاديمختلفمتغیر50وضعیتجهانمختلفکشورهاي
شـوند  مـی خالصـه هسـتند، معـروف اقتصاديآزادسازيمهمعواملبهکهعامل10بهمتغیرهااین

).  1389و آملی دیوا و جعفري صمیمی، 1388(جعفري صمیمی و همکاران، 
:در این تحقیق تأکید بر سه شاخص آزادي تجاري، مالی و پولی است

هـایی کـه بـر واردات    این شاخص مربـوط اسـت بـه میـزان تعرفـه     :1يشاخص آزادي تجارـ 
اي و . بـراي محاسـبه ایـن شـاخص میـزان محـدودیت تعرفـه       شـود مـی کاالهاي خارجی اعمال 

.اي مد نظر استغیرتعرفه

هاي مالی کشـورها را بـر اسـاس    این شاخص کارایی و استقالل بخش:2شاخص آزادي مالیـ 
کند. مقررات دولتی حاکم بـر خـدمات مـالی، میـزان مداخلـه دولـت در       محاسبه میپنج مولفه

بخش مالی از طریق مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم، میـزان توسـعه بازارهـاي مـالی و سـرمایه،      
مقدار تاثیر دولت در تخصیص اعتبارات و آزادي در رقابت خارجی هستند.

هـا و نـرخ تـورم    ادي، دخالت و کنترل دولت در قیمـت دو آفت براي بازارهاي اقتص:3آزادي پولیـ 
. شاخص آزادي پولی دربرگیرنده این دو متغیر است. براي محاسبه این شاخص بـا اسـتفاده   استزیاد 

.  شودها محاسبه میهایی میانگین تورم سه سال گذشته و میزان کنترل دولت بر قیمتاز فرمول
شـده درخصـوص بازارهـاي    با توجه به مباحث نظري و با در نظر گرفتن مطالعات تجربی مطرح

مالی و عوامل موثر بر آن الگوهاي تجربی تحقیق براساس سه شاخص آزادسـازي تجـاري، آزادسـازي    
شوند:  مالی و آزادسازي پولی معرفی شده توسط بنیاد هریتیج به صورت زیر پیشنهاد می

):  tfل شاخص آزادي تجاري(الگوي اول شام

itititititit tfblexblmblpsbblps 111411311211110  

itititititit tfblexblmblpsbblm 212412312212120  

itititititit tfblexblmblpsbblex 313413313213130  

itititititit tfblexblmblpsbbtf 414414314214140  

1. Trade Freedom
2. Fiscal freedom
3. Monetary Freedom

)2(
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هاي آزادي تجاري بر عملکرد بازارهاي به دلیل اینکه تمرکز این مطالعه بر روي اثر شاخص
براي الگوي دوم و سوم نیـز همـین   شود وبحث می2مالی است تنها در مورد سطر اول معادله 

:شودترتیب عمل می

):  mfالگوي دوم شامل شاخص آزادي پولی(

ititititit mfblmblpsbblps 111311211110  

ititititit mfblmblpsbblm 212312212120  

ititititit mfblmblpsbbmf 313313213130  

ititititit mfblmblpsbbtf 414314214140  

):ffالگوي سوم شامل شاخص آزادي مالی(

itititititit ffblexblmblpsbblps 111411311211110  

itititititit ffblexblmblpsbblm 212412312212120  

itititititit ffblexblmblpsbblex 313413313213130  

itititititit ffblexblmblpsbbff 414414314214140  

اند:که متغیرهاي مورد استفاده در معادالت باال در جدول زیر معرفی شده

معرفی متغیرهاي مورد استفاده در تحقیق)1(جدول 

آوري دادهماخذ جمعشرحمتغیرنماد

LPS1بانک جهانیارزش سهام

LM״حجم پول

LEX״نرخ ارز

TF״شاخص آزادسازي تجاري

MF״شاخص آزادسازي پولی

FF״شاخص آزادسازي مالی

1. World Bank

)3(

)4(
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بررسی نتایج تجربیـ3
1آزمون ریشه واحدـ1,3

ها آزمون شـود.  پیش از برآورد الگوها، الزم است پایایی تمام متغیرهاي مورد استفاده در تخمین
هـاي تـابلویی باعـث بـروز مشـکل      سـري زمـانی و چـه داده   زیرا ناپایایی متغیرها چه در مـورد  

هاي سري زمانی مرسوم است، در مورد شود. اما برخالف آنچه در مورد دادهرگرسیون کاذب می
هاي دیکی فولر و دیکی فولر تعمیم یافته توان براي آزمون پایایی از آزمونهاي تابلویی نمیداده

)ADFوي، پایایی جمعی متغیرها مـورد آزمـون قـرار گیـرد.     ) بهره جست، بلکه الزم است به نح
شود کـه نتـایج آن   هاي تابلویی استفاده میبراي این منظور از آزمون لوین لین چو مختص داده

) آمده است.2براي کلیه متغیرهاي مدل در جدول (

بررسی پایایی متغیرها بر اساس آزمون لوین لین چو)2(جدول 

الاحتمآماره آزمونمتغیرها
LPS4695/2-0068/0
LM6887/1-0456/0
LEX5219/1-0640/0
TF8359/3-0001/0
MF4934/2-0063/0
FF6409/1-0504/0

هاي تحقیقماخذ: یافته

ــر روي متغیرهــاي مــورد اســتفاده در    ــایج آزمــون ریشــه واحــد جمعــی را ب ــوق نت جــدول ف
دهــد. فرضــیه صــفر آزمــون لــوین لــین چــو بیــانگر ناپایــایی متغیرهاســت. لــذا تخمــین نشــان مــی

تــر از مقــدار مربــوط بــه ســطح اطمینــان رایــج باشــد، شــده بــزرگچنانچــه مقــدار آمــاره محاســبه
هـاي  و بررسـی مقـادیر آمـاره   ) 1(رد خواهـد شـد. نتـایج جـدول     فرضیه صـفر مبتنـی بـر ناپایـایی     

دهـد کـه فرضـیه صـفر مبنـی بـر ناپایـایی متغیرهـا         شده و احتمال پذیرش آنها نشـان مـی  محاسبه
شــود، یعنــی کلیــه متغیرهــاي مــدل پایــا هســتند. بــا حصــول اطمینــان از پایــایی متغیرهــا رد مــی

ز کــاذب بــودن رگرســیون وجــود نداشــته و جمعــی و هــراس ادیگــر نیــازي بــه انجــام آزمــون هــم
توان به انجام برآورد مدل پرداخت.می

1. Unit Root Test
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العمل آنیتحلیل توابع عکسـ2,3
برآورد به1در این بخش با استفاده از مدل خودبازگشت برداري پانل، و با تکیه بر اثرات ثابت

افزار تحت نرم2زیکچینوشده توسط الو و شود. جهت تخمین از برنامه نوشتهضرایب پرداخته می
العمل آنی به صورت زیر به دست آمده است:استفاده شده است. توابع عکس3استتا

العمل آنی براي الگوي اولتحلیل توابع عکسـ 1,2,3

نمودار 
tfالعمل آنی شاخص توابع عکس)1(

Stata11افزار منبع: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم

مثبـت  LMنسـبت بـه   LPSآید که واکنش العمل آنی این نتیجه به دست میاز توابع عکس
توان ناشی از اثرات سرازیر شدن جریان پول به سمت بازارهـاي  است. دلیل این ارتباط مثبت را می

سهام دانست. به ترتیبی که حجم پول اگر به هر دلیلی به واسطه اتخـاذ سیاسـت پـولی انبسـاطی     
بد، در مسیرهاي تامین مالی قرار خواهد گرفت که یکی از ایـن مسـیرها، بازارهـاي مـالی     افزایش یا

یافته به بازارهاي مالی، شـرایط بـراي رونـق ایـن     است. بنابراین با ورود بخشی از حجم پول افزایش

1. Fixed effect
2. Love, Inessa, and Zicchino, lea (2006)
3. Stata
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LEXهاي ناشی از نسبت به تکانهLPSبازار و تقویت شاخص کل سهام فراهم خواهد شد. واکنش 

نیست و این عامل نتوانسته است تاثیري بر شاخص سهام داشته باشد. علـت اصـلی ایـن    محسوس 
توان در عدم ارتباط مناسب بازارهاي مالی کشورهاي مورد مطالعه با بازارهـاي مـالی   موضوع را می

المللی دانست. ارتباط مناسب بازارهاي مالی با بازارهالی مالی سایر کشورها (به ویژه کشـورهاي  بین
گذاري خارجی در بازارهاي مالی کشورهاي مـورد  مطالعـه را فـراهم    یافته) موجبات سرمایهسعهتو

نسـبت بـه   LPSتر خواهـد کـرد. همچنـین واکـنش     کرده و نقش نرخ ارز را در این بازارها پررنگ
هـاي  شاخص آزادي تجاري منفی است به ترتیبی که آزدسـازي تجـاري از طریـق کـاهش تعرفـه     

شورها احتماالً شرایط را براي واردات بیشتر کاالها فراهم کرده کـه خـود موجـب    گمرکی در این ک
تضعیف سازوکارهاي تولیدي کشورها شده و نیاز تامین مـالی از طریـق بازارهـاي مـالی را کـاهش      
داده است. بنابراین این اتفاق موجب کاهش ارزش سهام در بازارهاي مالی شده اسـت. در مجمـوع   

بر عملکرد بازار مالی در کشـورهاي منتخـب بیشـتر اسـت و     LMان گفت که اثر تودر این الگو می
ترین عامل در نوسانات شاخص سهام بوده است.  این عامل اصلی

العمل آنی براي الگوي دومتحلیل توابع عکسـ2,2,3

mfآنی شاخص العملعکستوابع )2(نمودار 

Stata11افزار منبع: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم
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mfوLMبـه  LPSدهنده این اسـت کـه واکـنش    العمل آنی الگوي دوم نشانتوابع عکس

مثبت است. در این الگو نیز حجم پول موجبات افزایش قیمت سهام را فراهم آورده اسـت ولـی   
آزادسازي پولی باعت افزایش ارزش سهام در بازارهاي مالی شده است.

ومسبراي الگوي العمل آنیتحلیل توابع عکسـ3,2,3

ffآنی شاخص العملعکستوابع .3نمودار 

Stata11افزار منبع: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم

دهنده ایـن اسـت کـه هماننـد دو     آید نشانالعمل آنی الگوي دوم برمیآنچه از توابع عکس
و شـاخص آزادي  LEXبه LPSمثبت است. همچنین واکنش LMبه LPSالگوي قبلی واکنش 

است.مالی مثبت و ضعیف 

تحلیل تجزیه واریانسـ 3,3
زایـی  بینی قدرت نسبی زنجیره علیت گرنجر یا درجـه بـرون  روش تجزیه واریانس، خطاي پیش
کند. منظور از محاسبه شاخص تجزیه واریـانس ایـن   گیري میمتغیرها در ماوراي نمونه را اندازه

میزان سهم و اهمیت یک تکانه ناشی از متغیر، در تغییرات است که مشخص شود به طور نسبی 
.خودش به تغییرات سایر متغیرها چقدر است
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تحلیل تجزیه واریانس براي الگوي اولـ1,3,3
tfتجزیه واریانس شاخص )3(جدول

TFLEXLMLPSمتغیرهادوره
03209164/001160089/013126026/08250472/010LPS

0360777/002788021/13363202/080241007/020LPS

03681292/003349567/013343082/079626059/030LPS

Stata11افزار ماخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم

را خودش LPSبا توجه به نتایج تجزیه واریانس الگوي اول بیشترین سهم از تکانه ناشی از 
دهـد، کـه   درصـد تشـکیل مـی   13بـه میـزان   LMدرصـد و بعـد از آن شـاخص    82به میزان 

در کشورهاي منتخب منطقه منـا مثبـت و محسـوس    LPSبر LMدهنده این است که اثر نشان
سـال  10درصد است. نتایج بـراي  LEX ،1و متغیر درصد3است. سهم شاخص آزادي تجاري 

توان گفت اثـر شـاخص آزادي تجـاري بـر     تیب است. در مجموع میدوم و سوم نیز به همین تر
LPS منفی و اندك است در صورتی که اثرLM.مثبت و کامالً محسوس است

دومتحلیل تجزیه واریانس براي الگوي ـ2,3,3
mfتجزیه واریانس شاخص )4(جدول

MFLMLPSمتغیرهادوره
05300432/024322051/070377517/010LPS

05353104/024305437/07034146/020LPS

05353611/024305462/070340927/030LPS

Stata11افزار ماخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم

ــت   10در دوره  ــهم و اهمیـ ــاله اول سـ ــه LMسـ ــه   LPS ،24از تکانـ ــت کـ ــد اسـ درصـ
سـال دوم و سـوم تغییـر    10اسـت، ایـن مقـدار بـراي     LPSبـر  LMدهنـده اثرگـذاري بـاالي    نشان

ــی ــهم  نم ــد. س ــودش LPSکن ــاخص     70از خ ــهم ش ــین س ــت، همچن ــد اس LPSاز MFدرص

دهنـده اثرگـذاري نسـبتاً محسـوس و مثبـت (بـا توجـه بـه توابـع          درصد اسـت کـه نشـان   5حدود 
ــر  عکــس ــولی ب ــی) آزادي پ ــراي   LPSالعمــل آن ــدار ب ــن مق 10در کشــورهاي منتخــب اســت. ای

سال دوم و سوم ثابت است.  
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سومتحلیل تجزیه واریانس براي الگوي ـ3,3,3
TFتجزیه واریانس شاخص )5(جدول

FFLEXLMLPSمتغیرهادوره
00803882/000377659/011944895/086873564/010LPS

01577712/000499978/012277601/085644709/020LPS

01718323/000550968/012290971/085439737/030LPS

Stata11افزار ماخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم

درصد است کـه ایـن مقـدار در    86از تکانه ناشی از خودش به میزان LPSسهم و اهمیت 
نـاچیز اسـت و سـهم    LPSاز LEXرسـد. سـهم متغیـر    درصد مـی 85سال دوم و سوم به 10

رسـد. در  درصد می5/1شاخص آزادي مالی در دوره اول ناچیز و در دوره دوم و سوم به باالتر از 
LPSدر LMدارد. در صـورتی کـه سـهم    LPSمجموع آزادسازي مالی اثر مثبـت و ضـعیف بـر    

درصد است.  12حدود 

و ارائه پیشنهاداتگیرينتیجهـ4
اري در بازارهـاي مـالی، اولـین و مهتـرین عـاملی کـه فـراروي        گـذ در اتخاذ تصمیمات سـرمایه 

گیرد عملکرد بازار مالی است، بنابراین آگاهی از عوامل مـوثر بـر عملکـرد    گذاران قرار میسرمایه
هـاي خـود ترکیبـات    این بازارها بااهمیت است. همچنین از آنجایی کـه افـراد در سـبد دارایـی    

هاي کنند و توجهی خاص به سیاستسهام و ارز نگهداري میمتفاوتی از پول نقد، سپرده بانکی، 
پولی و مالی دارند تبیین میزان و چگونگی اثرگذاري بلندمدت هریک از این سیاستها بر عملکرد 

يهـا مولفـه نقـش یبررسـ هـدف اصـلی ایـن تحقیـق،     بازارهاي مالی مراد از این پژوهش بـود. 
بـا اسـتفاده   مناتوسعهحالدريکشورهاازیبرخیماليبازارهاعملکردبرياقتصاديآزادساز

ی در مـال ویپـول يآزادسازبردیتاکبا(P-VAR)از رویکرد نوین خودرگرسیون برداري تابلویی 
است.1986-2009دوره زمانی 

در IRFبا انجام آزمون لوین لی چو مشخص شد که تمام متغیرها پایا هستند. با توجه به نتـایج  
مثبت است. دلیل ایـن ارتبـاط مثبـت را    LMبه LPSسه الگو مشخص شد که در الگوي اول واکنش 

بـه  LPSتوان ناشی از اثرات سرازیر شدن جریان پول به سمت بازارهـاي سـهام دانسـت. واکـنش     می
محسوس نیست و این عامل نتوانسته است تاثیري بر شاخص سـهام داشـته   LEXهاي ناشی از تکانه
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به شاخص آزادي تجاري منفی است به ترتیبـی کـه آزدسـازي تجـاري     LPSد. همچنین واکنش باش
ها به خارج از این کشورها فراهم آورده و موجب کـاهش ارزش سـهام در   شرایط را براي انتقال سرمایه

بـر عملکـرد بـازار مـالی در کشـورهاي      LMتوان گفـت اثـر   بازارهاي مالی شده است. در مجموع می
ترین عامل در نوسانات شاخص سهام بوده است. در الگـوي دوم  یشتر است و این عامل اصلیمنتخب ب
مثبت است. در این الگو نیز حجم پول موجبـات افـزایش قیمـت سـهام را     mfوLMبه LPSواکنش 

فراهم آورده ولی آزادسازي پولی باعث افزایش ارزش سهام در بازارهاي مـالی شـده اسـت. در الگـوي     
و LEXبـه  LPSمثبـت اسـت. همچنـین واکـنش     LMبه LPSد دو الگوي قبلی واکنش سوم همانن

بینـی در الگـوي بیـانگر    شاخص آزادي مالی مثبت و ضعیف است. نتایج تجزیه واریانس خطاي پـیش 
مثبـت و  LMمنفی و اندك است در صورتی کـه اثـر   LPSاین است که اثر شاخص آزادي تجاري بر 

نسبتاً محسوس و مثبت (با توجه بـه توابـع   LPSگوي دوم آزادي پولی بر کامالً محسوس است و در ال
العمل آنی) است.  عکس

ماننـد  (توان گفت که سـرکوب مـالی  میاین کشورهابا توجه به ساختار بازارهاي مالی در 
کنتـرل شـدید حسـاب    هـاي خـارجی،  عدم اجازه فعالیـت بانـک  ها،وجود سقف نرخ بهره بانک

اسـت. اجازه خارجیان براي خرید و فروش سهام در بورس) در این بازارها شـدید عدم سرمایه و
این گونـه  کشورها و توصیه اکثر کارشناسان آزادسازي بازارهاي مالی در با عنایت به تجربه سایر

ست تدریجی که باید بـا احتیـاط   اشکننده هستند امريکه داراي ساختار مالی ناکارا وکشورها
گونه کشورها براي آزادسازي بازارهاي مـالی ابتـدا   بر توصیه کارشناسان در اینبناصورت گیرد.

باید بازار پول و نظام مالی داخلی اصالح شده و با تقویت بازار داخلـی اقـدام بـه بازگشـایی ایـن      
ـ      .کنندگذاران خارجی روي سرمایهه بازارها ب روي ه چرا که بـا بازگشـایی یکبـاره ایـن بازارهـا ب

اعث نوسانات شدید ورود و خروج سرمایه به کشور شده و احتمال ایجاد بحران مـالی  خارجیان ب
بهتر است ابتـدا بـا تاسـیس    این گونه کشورهابراي آزادسازي بازار سرمایه وجود خواهد داشت.

گذاران خارجی در ایـن بـازار را   صندوق کشوري و یا انتشار رسید سپرده مقدمات حضور سرمایه
یـا حـداکثر   گـذاري ی از قبیـل حـداقل دوره سـرمایه   یهااعمال محدودیتبافراهم کرد و سپس

البته بایـد  ستد مستقیم سهام را به آنها داد.میزان مالکیت خارجیان در هر شرکت امکان داد و
متذکر شد که صرف اعالن بازگشایی بازار سرمایه به روي خارجیان منجر به ورود آنهـا بـه ایـن    

گذاران خارجی براي حضور شود و براي تشویق سرمایهن بر بازار سرمایه نمیتاثیر مثبت آبازار و
وضع رعایت استانداردهاي جهانی،شفافیت اطالعات،را از طریق هاي آندر این بازار باید زمینه

.شرایط اقتصادي و سیاسی باثبات فراهم کردگذاران،قوانین حمایتی الزم از سرمایه
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