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ت گرنجر به بررسـی تـأثیر بلندمـدت    ها و آزمون علیز رهیافت آزمون کرانهاستفاده ا
هـاي فصـلی دوره زمـانی    گیري دادهکـار بـه شاخص قیمت سهام بر تقاضاي پول بـا  

دهـد کـه در   ها نشان مینتایج حاصل از آزمون کرانهپردازد. ایران می1386ـ1370
متغیرهـا بـه صـورت قـوي     نبـی رابطه بلندمدت M2و M1هر دو تابع تقاضاي پول 

.  وجود دارد
کشش بلندمـدت حجـم واقعـی پـول نسـبت بـه       M2و M1در تابع تقاضاي پول 

باشد و کشش بلندمدت تقاضاي پول نسـبت  بزرگتر از یک می،تولید ناخالص داخلی
به نرخ ارز مثبت و کوچکتر از یک و کشش بلندمدت تقاضاي پول نسبت به تـورم و  

باشـد. در تـابع   و به صورت قدرمطلق کوچکتر از یک مـی شاخص قیمت سهام منفی 
یک درصد افزایش در شاخص قیمت سهام به کـاهش حجـم پـول    M1تقاضاي پول 

تـابع  گـردد. همچنـین در   مـی منجـر درصـد 015/0واقعی در بلندمدت در حـدود  
یک درصد افزایش در شاخص قیمت سهام به کـاهش نقـدینگی در   M2تقاضاي پول

گردد. تأثیر معکوس شـاخص قیمـت سـهام    میمنجردرصد1/0د بلندمدت در حدو
باشد. بـر  بیانگر اثر جانشینی شاخص قیمت سهام میM2و M1بر تابع تقاضاي پول 

ـ رابطـه  ت گرنجر اساس نتایج آزمون علی ت غیرمسـتقیم از مجموعـه متغیرهـاي    علی
10داريمستقل مدل به حجم پول واقعی و رشد نقدینگی به ترتیب در سطح معنی

در بلندمدت وجود دارد.  درصد5و

هات گرنجر، آزمون کرانهقیمت سهام، تابع تقاضاي پول، علیهاي کلیدي:واژه

JEL:E41, G1بنديطبقه
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. مقدمه1
اقتصـاد بـازار، جسـتجوي متغیـر یـا      به ناچـار رفتار عوامل مؤثر بر بازار و تحقیقدر 

مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصـاد توضـیح   متغیرهایی که بتوانند ارتباط بخش 
. بازارهاي پول و سرمایه به عنـوان ارکـان بخـش مـالی،     داردد، اهمیت بسیاري نده

د. کارایی بخش مـالی  نوظیفه تأمین منابع را براي بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دار
شـود (سـجادي و   هاي اقتصادي مـی منابع کمیاب به فعالیتموجب تخصیص بهینه

). بازار پول و به تبع آن تقاضاي پول نیز از مبـاحثی اسـت کـه بـه     1389مکاران، ه
تحقیقـات سبب اهمیت آن مورد توجه شمار کثیـري از محققـان قـرار گرفتـه و در     

بسیاري به آن پرداختـه شـده اسـت. بـر اسـاس ادبیـات اقتصـاد کـالن، توجـه بـه           
هاي پولی و مالی بسـیار  ستبخشی و کارایی سیاهاي تابع تقاضاي پول در اثرویژگی

نظر سیاستگذاران اقتصـادي اسـت. کشـورهاي    مهم و درخور توجه بوده و همواره مد
در حال توسعه که داراي مشکالت اقتصادي از قبیل تورم باال، سطوح پایین درآمد و 

نیاز مبرمی به شناخت تابع تقاضاي پول به منظور ،باشندبازارهاي مالی ناکارآمد می
سـهم بـازار  در ایـران نیـز  ).1386کالت مزبور دارند (مصطفوي و یاوري، کاهش مش

3000پول در مقایسه با بازار سرمایه برجسته است. حجم منـابع بـازار پـول حـدود     
هزار میلیـارد تومـان اسـت کـه     150هزار میلیارد تومان و حجم بازار سرمایه حدود 

مقایسـه بـا بـازار پـول یـک بـه       این مسأله بیانگر آن است که سهم بازار سرمایه در 
مدت بودن مصارف بانکی باشد که تواند کوتاهیکی از دالیل این امر می1بیست است.

شود گرایش افراد به بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه بیشتر گردد.   باعث می
گیري بازارهاي مالی در کشور، اثرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم   از سوي دیگر شکل

ین نمـاد  تـر مهـم هاي پولی دارد که در این راستا بورس اوراق بهادار به عنوان بر بازار
بازار سرمایه از یک طرف در تأمین مالی واحدهاي اقتصادي تأثیر داشـته و از طـرف   

هـاي مولـد در اقتصـاد    گـذاري انداز و جریان آن به طرف سرمایهدیگر در جذب پس
ین معیارهـاي  تـر مهـم نوان یکـی از  نقش بسزایی دارد. لذا شاخص قیمت سهام به ع

سنجش عملکرد بورس اوراق بهادار در تمام بازارهاي مـالی دنیـا از اهمیـت زیـادي     
در ایـن مقالــه بـازار مــالی ایـران بــا    تحقیــقي مـورد  هــاسـال برخـوردار اســت. در  

سایت بانک مرکزي و بورس اوراق بهادار تهرانوب-1
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شده شاخص قیمت سـهام (کـل)   وخیزهایی همراه بوده است. اولین داده گزارشافت
بـوده  1/472باشـد کـه برابـر    مـی 1370مرکزي مربوط به سال سایت بانکدر وب

از رشد قابل توجهی برخوردار بوده، اما این رشد 1382است، شاخص مذکور تا سال 
در سـال  37/11379دچار کاهش شده است و مقدار شـاخص از  1382بعد از سال 

رونـد نزولـی شـاخص    1383رسـید. از سـال   1383در سال 01/12113به 1382
کـاهش یافتـه   5/7966بـه مقـدار   1387در سـال  ، به نحوي کهذکور آغاز گردیدم

اما بازار پولی کشور داراي شرایط متفاوتی نسبت به بازار مالی بوده است. بازار ،است
با رشد فزاینده پول و شبه پول همراه بـوده اسـت. مقـدار پـول     1386پولی تا سال 

میلیارد ریال است. 100/2148برابر 1360شده توسط بانک مرکزي در بهار گزارش
میلیارد ریال رسیده و بـا انـدکی کـاهش    3/535707به 1386این رقم در زمستان 

میلیارد ریال گزارش شده است، بر اساس آمارهـاي  5/525482، 1387در زمستان 
برابر افزایش 250نزدیک به 1360نسبت به سال 1387مذکور مقدار پول در سال 

میلیـارد ریـال بـوده    9/2231، 1360مقدار شبه پول نیز کـه در بهـار   داشته است. 
میلیارد ریال گزارش شده که این رقـم حـدود   1375884، 1387است، در زمستان 

1.باشدمی1360برابر سال 620

ابطه بین شاخص قیمت سـهام و  ربررسیی که در ایران در زمینهتحقیقدر تنها 
استفاده شده اسـت.  2تکنیک همجمعی یوهانسنتقاضاي پول صورت گرفته است، از 

گرفته در این زمینه نیز به تخمـین مـدل خودبازگشـتی بـا     خارجی صورتحقیقاتت
هـاي  اکتفـا نمـوده و بعضـی نیـز از آزمـون     4و مدل تصحیح خطا3هاي توزیعیوقفه

هـاي  و یوهانسـن آزمـون  5گرنجـر ـ هـاي انگـل  اند. آزمـون همجمعی استفاده کرده
ي کـه در ارتبـاط بـا دو    اهلأسـ باشـند. م میتحقیقاتتفاده شده در این همجمعی اس

باشـد.  بودن تمام متغیرها از درجـه یـک مـی   6آزمون مذکور وجود دارد، لزوم جمعی
جهت رفع این نقص، در این تحقیق براي تحلیل تجربـی روابـط بلندمـدت و اثـرات     

ــل  ــه   بــیمتقاب ســران و کــه توســط پ 7هــان متغیرهــاي تحقیــق، آزمــون کران

جمهوري اسالمی ایران.هاي زمانی اقتصادي، بانک مرکزيانک اطالعات سريب-1
2- Johansen
3- Autoregressive Distributed Lag (ARDL)
4- Error Correction Model (ECM)
5- Engle-Granger
6- Integrated
7- Bounds Test
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ارائه گردیده، استفاده شده است. این روش سـه مزیـت عمـده نسـبت بـه      1همکاران
هاي آزمون همجمعی ماننـد روش  اول اینکه نسبت به سایر روش،ها داردسایر روش

هـا ماننـد   ها بـر خـالف سـایر روش   باشد. دوم، روش آزمون کرانهیوهانسن ساده می
ی متغیرهـاي مـورد اسـتفاده در مـدل     بـودن درجـه جمعـ   یوهانسن نیازمند یکسان

یا جمعی از درجات متفاوت I(1)یا I(0)نظر از اینکه همه متغیرها باشد و صرفنمی
I(0) وI(1) هـاي محـدود و   . سوم، آزمون مذکور در نمونـه استباشند، قابل استفاده

هاي قبلی دارد.کوچک کارایی نسبتاً باالیی نسبت به روش
تغیرهـا، یکـی از مسـائل مهـم لـزوم در نظـر گـرفتن        در بررسی درجه جمعی م

2،فـولر ـ هـاي رایـج ریشـه واحـد دیکـی     . نتـایج آزمـون  اسـت شکسـت سـاختاري   

باشـند کـه   و غیره در صورتی معتبر می4پرونـ و فیلیپس3یافتهتعمیمفولر ـ دیکی
،ها شکست ساختاري نداشته باشند، امـا در صـورت وجـود شکسـت سـاختاري     داده

د. کـر نتایج قابـل اتکـا ارائـه نخواهنـد     ،هاي مذکور براي بررسی درجه جمعیآزمون
غفلت از درنظرگرفتن شکست ساختاري ممکن اسـت بـه تـورش در نتیجـه آزمـون      

گـردد. بـه عبـارت دیگـر     منجرریشه واحد در جهت عدم رد فرض صفر ریشه واحد
اشـتباه  بهممکن استپرونـیافته و فیلیپسدیکی ـ فولر تعمیم هایی مانندآزمون

در حالی که در حقیقـت ممکـن اسـت    ،متغیر را جمعی از درجه یک گزارش نمایند
هاي همجمعـی  باشد و بنابراین نتایج آزمون5متغیر با لحاظ شکست ساختاري ایستا

گرنجر جهت بررسی روابـط بلندمـدت ممکـن    ـ یوسلیوس و انگلـمانند یوهانسن
ا توجه به حجم کم نمونه در دسـترس در ایـران و نیـز    رو بد. از ایننکاذب باش،است

این مقاله بـا اسـتفاده از   هاي مختلف ریشه واحد،عدم وجود قطعیت در نتایج آزمون
بلندمـدت شـاخص   تـأثیر ت گرنجر بـه بررسـی   ها و آزمون علیرهیافت آزمون کرانه

پردازد.قیمت سهام بر تقاضاي پول در ایران می
اله به این صورت تنظیم شده است که در بخـش دوم مبـانی   در ادامه، ساختار مق

تجربی صورت گرفته در ارتبـاط بـا موضـوع ارائـه شـده      حقیقاتنظري و نیز نتایج ت
ده اسـت.  شهاي مورد استفاده بیان است. در بخش سوم مدل، روش تحقیق و آزمون

1- Pesaran et al (2001)
2- Dickey and Fuller (DF)
3- Augmented Dickey-Fuller (ADF)
4- Phillips and Perron (PP)
5- Stationary
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خـش  ب.بخش چهارم نیز به تحلیل داده و نتایج تخمین مدل اختصاص یافتـه اسـت  
گیري دارد.پنجم اختصاص به بحث و نتیجه

. مبانی نظري تحقیق و نتایج مطالعات تجربی2
هـاي نظـري تقاضـاي پـول را در چـارچوب      اقتصاددانان مبانی و پایـه 1930از دهه 

خطوط فکري متفاوتی ارائه کردند. بر اساس مکتـب کمبـریج و بـه عقیـده مارشـال      
باشـد. در نظریـه   پول، درآمد و دارایی افراد میکننده تقاضاي ین عوامل تعیینترمهم

کینز تقاضاي پـول از سـه جـزء تقاضـاي معـامالتی، تقاضـاي احتیـاطی و تقاضـاي         
تـوبین، تقاضـاي   ـ گردد. در نظریه تقاضـاي معـامالتی بـامول   بازي تشکیل میسفته

ی که تـابعی معکـوس از نـرخ بهـره و تـابع     (معامالتی تابعی از مراجعه افراد به بانک 
بـازي تـوبین فـرد بـا     . در نظریـه تقاضـاي سـفته   باشـد ) مـی مثبت از درآمـد اسـت  

حداکثرسازي مطلوبیت خود ترکیـب مطلـوب ریسـک و درآمـد متوسـط را تعیـین       
همـواره ترکیبـی از اوراق   ،شودگریز که اکثر افراد را شامل مینماید و فرد ریسکمی

نماید.قرضه و پول نگهداري می
ول به عنوان مانعی در مقابل ریسک ضرر ناشـی از نگهـداري   به نقش پ1فریدمن
کند، او تقاضا بـراي پـول را بـه صـورت قسـمتی از تئـوري       ها توجه نمیسایر دارایی

دارنـد چـون   کنندگان، پول نگـه مـی  مصرف«گوید: دارد و میعمومی تقاضا بیان می
ي مراجعات مکـرر  اشتن پول به جادزیرا نگه،دهدنگهداري پول به آنها مطلوبیت می

هاي بازار اوراق قرضه و پذیرفتن ریسک زیـان آن اوراق، موجـب تسـهیل در    به دالل
کننده در غیاب توهم پـولی،  طور که تقاضاي مصرف. همان»شودامر پرداخت آنها می

تقاضا براي کاالهاي حقیقی مصرفی است و به ارزش پولی آنها کاري ندارد، تقاضـاي  
پول نیز ماننـد کـاال، بـه    ، زیراهاي حقیقی باشدتقاضا براي ماندهپول هم، دقیقاً باید 

شـود (عزیـزي و مرادخـانی،    مورد تقاضا واقـع مـی  ،کنداعتبار مطلوبیتی که ارائه می
1386 .(

گیري کـار بـه بـا  (فریدمن بر اهمیت فعالیت بازار سـهام بـر تـابع تقاضـاي پـول      
این اساس استوار است که افزایش در تأکید نموده است. این امر بر)هاي آمریکاداده

رو افزایش ثروت افراد بر تابع تقاضاي پول از دو کانال تـأثیر  ها و از اینییقیمت دارا

1- Friedman (1988)
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هـا  یـی اگذارد: نخست اثر جانشینی (منفی) بدین صورت که افزایش در قیمت دارمی
د. دوم، دهـ گذاري در آنها را در مقایسه با نگهداري پول افزایش مـی جذابیت سرمایه

هـا و ثـروت، قسـمتی از پـول     داراییاثر درآمدي (مثبت) که در آن با افزایش قیمت 
گونه کـه گـردش   اضافی ممکن است به صورت نقد ذخیره گردد. عالوه بر این همان

یابـد، تقاضـا بـه منظـور اهـداف      هاي مالی افزایش مـی مالی با افزایش قیمت دارایی
رو تأثیر خالص قیمت سهام بر تقاضاي پول از اینمعامالتی نیز افزایش خواهد یافت. 

عالمت متغیر شاخص است،تأکید نموده1گونه که کیانامشخص خواهد بود و همان
بایسـت توسـط مطالعـات تجربـی مشـخص گـردد       اي مـی قیمت سهام در هر جامعه

). 2009(بهارامشاه و همکاران، 
مثـال در  بـه عنـوان  ،تتجربی زیادي صورت گرفتـه اسـ  حقیقاتدر این زمینه ت

) در تحقیقی تأثیر شاخص قیمت سـهام بـر   1386داخل کشور عزیزي و مرادخانی (
بررسی نمودند. آنهـا بـا اسـتفاده از روش    1380ـ1370تابع تقاضاي پول را در دوره 

متغیرهـاي  )M2(و نقدینگی )M1(یوهانسن و یوسلیوس ابراز نمودند که حجم پول 
تعادلی بلندمـدت  ول ایران هستند. به این معنی که رابطهمناسبی در تابع تقاضاي پ

کننـد و همچنـین قیمـت سـهام بـه عنـوان یکـی از متغیرهـاي         باثباتی را ایجاد می
دهنده تابع تقاضاي پول داراي ضریب معنادار بوده و تغییرات شاخص قیمـت  توضیح

ي پـول  سهام نیز داراي دو اثر درآمـدي مثبـت و جانشـینی منفـی بـر تـابع تقاضـا       
باشد.می

و بـا  2007ــ 1990تقاضاي پول کشور چین را طـی دوره  2بهارامشاه و همکاران
دهد کـه  ها مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان میاستفاده از روش آزمون کرانه

کننـده آن از جملـه   و عوامـل تعیـین  M2ثباتی بین تقاضاي پـول  بلندمدت بارابطه
بهره خارجی و شاخص قیمت سهام وجود دارد. نتیجه مهـم  درآمد واقعی، تورم، نرخ

در M2داري بـر تقاضـاي پـول    دیگر آنکه شاخص قیمت سهام اثـر درآمـدي معنـی   
در تحقیقـی بـا اسـتفاده از    3مدت و بلندمـدت دارد. عـدنان هـی و همکـاران    کوتاه

بـه تخمـین تـابع تقاضـاي پـول پاکسـتان       2006ـ1971تکنیک همجمعی در دوره 
داري بـا  تند و نتیجه گرفتند که شاخص قیمـت سـهام رابطـه مثبـت و معنـی     پرداخ

1- Kia (2006)
2- Baharumshah et al (2009)
3- Adnan hye, et al, (2009)
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در تحقیقـی اثـر درآمـد واقعـی، نـرخ بهـره       1تقاضاي پول در بلندمدت دارد. ابراهیم
داخلی، نرخ ارز و قیمت واقعی سهام را بـراي کشـور مـالزي بـا اسـتفاده از تکنیـک       

دهـد کشـش   نشـان مـی  وي تحقیقـات گرنجـر تخمـین زد. نتـایج   ـ همگرایی انگل
یابد و نـرخ بهـره نیـز    درآمدي تقاضاي پول و کشش نرخ ارز در بلندمدت کاهش می

دار مثبتـی روي  شود. ضمن آنکه شاخص قیمت سهام اثـر معنـی  کشش میبیکامالً
دهد در بلندمدت اثر ثروت بر اثر جانشینی غلبـه  تقاضاي پول دارد که این نشان می

در خصـوص کشـورهاي آمریکـا و کانـادا در دوره     یقیتحق2پیدا کرده است. چودري
انجام داد. وي تـابع تقاضـا را بـا اسـتفاده از روش همگرایـی یکسـان       1989ـ1955

بـرآورد کـرد. نتـایج وي نشـان داد کـه      تصحیح خطـا یوسلیوس و مدلـیوهانسن
M2و M1شاخص قیمت سهام نقش مهمی در تعیین ثبات تابع تقاضـاي بلندمـدت   

هر دو کشور دارد.حقیقی در

مدل و روش تحقیق. 3

مدل تحقیق.1ـ3

توانـد وارد سـبد   هـا مـی  دارایـی که سهام به عنوان یکی از انواع بیان داشتفریدمن 
) نشـان داد تـابع   1986ـ1961وي در دوره مورد مطالعه (.شودکننده مصرفدارایی

تـابعی  )ار داده بـود که او در آن نقدینگی را به عنوان تعریف پـول قـر  (تقاضاي پول
است از شاخص قیمت سهام با سه وقفه تأخیر کـه بـا آن رابطـه مثبـت و مسـتقیم      
داشته و نیز شاخص قیمت سهام بدون وقفه که با آن رابطـه منفـی و معکـوس دارد    

). از آن زمان که ارزش سهام در کل ثروت فیزیکـی وارد  1386(عزیزي و مرادخانی، 
تواند یکـی از  صادي ثابت گردید شاخص قیمت سهام میاز نظر تئوري و نیز اقت،شد

ن بـی متغیرهاي تأثیرگذار بر تابع تقاضاي پول باشد. ارتباط مسـتقیم و غیرمسـتقیم   
تواند از چهار کانال مختلف توضـیح داده  شاخص قیمت سهام و تابع تقاضاي پول می

شود:

1- Ibrahim Mansur, (2001)
2- Choudhry, (1996)
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 و لـذا سـبب افـزایش   افزایش قیمت سهام سبب افزایش در ثروت اسمی
تقاضاي پول خواهد شد.

 قیمـت سـهام سـبب افـزایش در بـازده انتظـاري از       در شـاخص  افزایش
یابـد. ضـمناً   شده، لذا ثروت انتظاري فرد افزایش مـی هاي ریسکی دارایی

شـود فـرد   هاي ریسکی سبب میافزایش ریسک ناشی از نگهداري دارایی
هـاي خـود  راییهاي امن نظیر پول را در سبد دامقادیر بیشتري از دارایی

.و در نتیجه تقاضاي پول افزایش خواهد یافتدنماینگهداري 
  افزایش در قیمت سهام، داللت بر افزایش حجم مبادالت دارد، لذا جهـت

یابد.تسهیل در مبادالت، تقاضاي پول نیز افزایش می
هـاي ریسـکی نسـبت بـه     شـود دارایـی  افزایش در قیمت سهام سبب می

تـر شـده و افـراد در سـبد دارایـی، سـهام       جـذاب هاي غیرریسکی دارایی
شود تقاضـاي پـول کـاهش    بیشتري نگهداري کنند که این امر سبب می

یابد.
موارد فوق دالیل تأثیر شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضاي پول است. سه مـورد  

به عبارت دیگر در هـر یـک   ،دنباشاول اثر درآمدي داشته و داراي عالمت مثبت می
رد تغییرات شاخص قیمت سـهام، تـأثیر مسـتقیم بـر تـابع تقاضـاي پـول        از این موا

تغییرات شاخص قیمـت سـهام اثـر معکـوس بـر      ،خواهد داشت ولی در مورد چهارم
خـود بـراي   تحقیـق شود. فریـدمن در  تقاضاي پول دارد که اثر جانشینی نامیده می

رآمـد سـرانه   دهنـده د و از متغیرهـاي توضـیح  M2متغیر وابسته از تعریف نقدینگی 
واقعی، نرخ بهره اسمی، شاخص قیمت سهام با سه وقفه تأخیر، شاخص قیمت سهام 
بدون وقفه و متغیر مجازي مربوط به جنگ جهانی دوم اسـتفاده نمـوده اسـت. اگـر     

افتاد، راهی بـراي تفکیـک اثـرات آنهـا     اثرات درآمدي و جانشینی همزمان اتفاق می
افتد، لـذا  تر از اثر درآمدي اتفاق میانشینی سریعولی از آنجا که اثر ج،وجود نداشت

دادن اثر جانشـینی  در تابع تقاضاي پول شاخص قیمت سهام بدون وقفه، براي نشان
گرفتـه شـده   کـار بهدادن اثر درآمدي و شاخص قیمت سهام با سه وقفه، براي نشان

است. 
داشـته و  در برآورد معادله فریـدمن اثـرات جانشـینی و درآمـدي هـر دو وجـود       

تـر اسـت، لـذا اثـر خـالص شـاخص       ولی اثر درآمدي از اثر جانشینی قوي،معنادارند
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قیمت سهام بر تابع تقاضاي پول مثبت خواهد بود. البته ایـن بـه مثابـه یـک قـانون      
نیست، اثر خالص شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضاي پول بسته به نوع اقتصاد یـک  

یا منفی باشد.تواند مثبتکشور و سایر متغیرها می
اسـاس آن  کنـد کـه بـر   اي در خصوص تقاضا براي پول عرضه میفریدمن نظریه

نظریــه رفتــار کننــده وچــارچوب مباحــث اقتصــاد خــرد در زمینــه رفتــار مصــرف
پـول  دارد که اعتقادفریدمن شود.تولیدکننده در تقاضا براي عوامل تولید بررسی می

یـک  و سهولت انجام معامالت دارددلیلبه کننده نوعی مطلوبیت روانی براي مصرف
ها دارد،یی بیشتر در پرداختاکننده به جهت مطلوبیتی که پول در ایجاد کارمصرف

تبـدیل اوراق  بـراي کـه او  استصورت الزم زیرا در غیر اینکند،آن را نگهداري می
کـاهش  خطـر ناشـی از   ق قرضه مراجعه کند واوراگزار کاربهقرضه به پول به دفعات 

از طرفی چون پول هم مثل کاال به اعتبار مطلـوبیتی کـه ارائـه    قیمت را نیز بپذیرد.
ظاهري مورد تقاضـا نیسـت   هاي اسمی ولذا مانده،شودمورد تقاضا واقع می،کندمی

هـاي  این تقاضـاي مانـده  .باشدهاي حقیقی میبلکه تقاضاي پول در واقع براي مانده
هـاي دیگـر نگهـداري دارایـی     میزان بازدهی روشوحقیقی به سطح درآمد حقیقی 

بـراي  پـول بـه نظـر فریـدمن   .کاالهـاي بـادوام بسـتگی دارد   نظیـر اوراق قرضـه و  
ـ  شود وتولیدکننده نوعی نهاده تولید محسوب می صـورت  ه تولیدکنندگان پـول را ب

.دارنـد مـی نگـه کند،ها را تسهیل میها و هزینهیک دارایی مولد که جریان پرداخت
به همان نحو که تقاضاي آنها براي خدمات حقیقی سرمایه بسـتگی بـه سـطح    یعنی

تقاضاي ایشان براي موازنه حقیقی نیز بـه  قیمت نسبی سرمایه دارد،تولید حقیقی و
نگهـداري ثـروت (اوراق   هـاي عایدات نسبی سایر روشحقیقی ومحصول (یا درآمد)

ـ تقاضاي ماندهاین دیدگاه تابعبستگی دارد.)غیرهقرضه و صـورت  ه هاي حقیقی را ب
دهد:زیر ارائه می

)1(j=1,…,k),(/ jd rymPMM 

m، تقاضاي اسمی پولMدر آنکه
P

M
   تقاضاي حقیقـی بـراي پـول ،P  سـطح

ایـن مـوارد  هاسـت کـه  سـایر دارایـی  بازدهیjrدرآمد واقعی وyها، عمومی قیمت
توانند جانشین پول شوند.  می
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گیرد که تقاضاي پـول بـا سـطح درآمـد     اساس تحلیل فوق فریدمن نتیجه میبر
نگهداري ثـروت رابطـه معکـوس    هايراهبا نرخ بازدهی سایر واقعی رابطه مستقیم و

ک متغیـر  یـ بـه عنـوان  شـاخص قیمـت سـهام را نیـز     1988فریدمن در سال دارد.
اسـاس ایـن مقالـه شـاخص قیمـت      دهنده وارد تابع تقاضاي پول نمود که برتوضیح

ـ (مثبت)اثر درآمديو سهام دو اثر جانشینی (منفی) تـابع تقاضـاي پـول داشـته     رب
.)1375(توتونچیان، است

هـا بـر اثـر    در ارتباط با نحوه تأثیرگذاري نرخ ارز بر تابع تقاضاي پول نیز تحلیـل 
نماید که با گونه عمل میباشند. اثر جانشینی به اینو درآمدي مبتنی میجانشینی 

کاهش ارزش پول داخلی افراد به جاي نگهداري پول داخلی در مقایسه با گذشته رو 
به نگهداري مقدار بیشتري از ارزهاي خارجی آورده و این امـر بـه کـاهش تقاضـاي     

اسـت کـه بـا کـاهش ارزش پـول      گردد. اثر درآمدي بیانگر این مطلبمیمنجرپول
،نماینـد داخلی و افزایش نرخ ارز، ثروت افرادي که ارزهـاي خـارجی نگهـداري مـی    

گـردد. فریـدمن،   مـی منجـر افزایش یافته و این امر به افزایش تقاضاي پول داخلـی 
هـاي  تحلیـل 2و بهمنـی اسـکویی و ان جـی   1چودري، بهمنی اسکویی و تچاراتانچی

ن بـی امکان ارتباط منفی و مثبـت  خصوصینی و درآمدي در مبتنی بر اثرهاي جانش
تقاضا براي پول و شاخص قیمت سهام و همچنین تقاضا براي پول و نرخ ارز اسـمی  

). با توجه به مطالـب فـوق، در ایـن مقالـه بـه      2007اند (هسینگ، را مشخص نموده
صورت زیـر  تابع تقاضاي پول مورد استفاده به3پیروي از فریدمن، چودري و تورنتن

باشد:می

)2(0 1 2 3 4ln( ) ln( ) ln( ) ln( ) ln( )t
t t t t t

t

M
Gdp sp Ex Inf

P
          

4،شـاخص قیمـت سـهام   tspدهنده تولید ناخالص داخلـی، نشانtGdpکه در آن 

Mt ،تقاضاي پولEx tنرخ ارز وtInfاسـاس  بـر اسـت.  ورمتـ دهنـده نـرخ   نشان
تقاضاي پول با سـطح درآمـد واقعـی رابطـه مسـتقیم      رود انتظار میتحلیل فریدمن 

مثبـت  2همچنین اگر عالمت لگاریتم شـاخص قیمـت سـهام یعنـی    .شته باشددا

1- Bahmani-Oskooee and Techaratanachai, (2001)
2- Bahmani-Oskooee and Ng, (2002)
3- Thornton
4- Stock Price
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ی اسـت و بـرعکس   به این مفهوم است که اثر درآمدي بزرگتر از اثـر جانشـین  ،باشد
نماید که کـاهش ارزش ریـال   این امر مشخص می،داراي عالمت منفی باشد3اگر

رو اثـر جانشـینی بزرگتـر از اثـر     از ایـن ،خواهد گردیدمنجربه کاهش تقاضاي پول
درآمدي خواهد بود. 

روش تحقیق.2ـ3

ن متغیرهاي مورد نظـر در  بیبراي تحلیل تجربی روابط بلندمدت و اثرات متقابل 
ها که توسط پسران و همکاران ارائـه گردیـده، اسـتفاده    این مقاله روش آزمون کرانه

سـازي رابطـه   ها با مدلشده است. به تبعیت از پسران و همکاران روش آزمون کرانه
به کار گرفتـه  tzدر pاز رتبه 1بلندمدت به شکل یک مدل خودبازگشتی برداري

شود:می
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i
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,...,3,2,1,
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ب یاز ضـرا ) k+1(یک بـردار  از عرض از مبدأها و) k+1(یک بردار 0cکه در آن 
) مـدل تصـحیح   2001پسـران و همکـاران (  باشـد. ماتریس ضرایب می2متغیر روند

زیر را براي رابطه فوق ارائه نمودند:3خطاي برداري
)4     (Tntzzcz titii
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ittt ,...,,2,1,)()1()(0   
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      ــب ــه ترتی ب

ـ tzباشند.مدت میحاوي اطالعات بلندمدت و کوتاه txو tyرداري از متغیرهـاي  ب

 باشد که در این مقاله با بردار متغیرهاي وابسته میtyاست. tLn M  تعریـف شـده
ln],1,1,[واست ttttt InInfnExnSpGdpx    یک ماتریس بـرداري از متغیرهـاي

'، باشـد میتوضیحی '
1 2( , )t t t        بـردار خطاهاسـت کـه داراي توزیـع مسـتقل

همکـاران بـا   یکنواخت با میانگین صفر و واریانس همسان فرض شده است. پسران و
توجه به وجود یا عدم وجود و نیز مقید یا غیرمقیـد بـودن عـرض از مبـدأ و متغیـر      

اند:مودهروند، پنج حالت براي مدل تصحیح خطا معرفی ن

1- Vector Autoregressive (VAR)
2- Trend
3- Vector Error Correction Model (VECM)
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به صورت زیر است:ECM: بدون عرض از مبدأ و بدون روند، بنابراین Iحالت 
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به صورت زیر است:ECMبنابراین ،با عرض از مبدأ مقید و بدون روند:IIحالت
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بـه صـورت زیـر    ECMبنـابراین  ،: با عرض از مبدأ نامقید و بدون روندIIIحالت 
است:
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به صـورت زیـر   ECMبنابراین ،با عرض از مبدأ نامقید و روند مقید:(IV)حالت
است:
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به صـورت زیـر   ECMبنابراین ،با عرض از مبدأ نامقید و روند نامقید:(V)حالت
است:
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هـاي  تهاي سـوم، چهـارم و پـنجم بـا واقعیـ     به اعتقاد پسران و همکاران حالت
گیرند کـه ایـن   تجربی مورد بررسی قرار میتحقیقاتاقتصادي سازگاري داشته و در 

باشند:زیر میبه صورتشده شده با توجه به مدل ارائهمعرفیسه حالت
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:(III)حالت
)10 (






















q

m

q

n

q

s
ttDstLnSpsntLnInfnmtLnExm

q

l tLnGdpl

p

i itLnMitLnSptLnInf

tLnExtLnGdptLnMctLnM

1 1 1

1 111514

1312110







:(IV)حالت
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:(V)حالت
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 عـرض از مبـدأ و   0cها ضرایب بلندمدت، tکه در روابط فوق  t   جملـه خطاهـاي
ها گام نخسـت، تخمـین رابطـه مـدل تصـحیح      در آزمون کرانهباشد.می1نوفه سفید

آزمـون وجـود رابطـه    ات معمـولی، بـه منظـور   خطا با استفاده از روش حداقل مربعـ 
ـ   بیبلندمدت  جهـت آزمـون فرضـیه    Fکـارگیري آزمـون   هن متغیرهاي تحقیـق بـا ب

  1 2 3 4 5 0  :NH          در مقابــــل  1 2 3 4 5: 0AH         

دو دسـته از مقـادیر بحرانـی جهـت انجـام      ، I(d)باشد. براي متغیرهاي مسـتقل  می
tو پسـران و همکـاران بـراي آزمـون     Fبـراي آزمـون   2ارایانها توسط نآزمون کرانه

و کرانـه بـاال بـراي    I(0)براي متغیرهاي توضـیحی  پایینکرانه ؛ فراهم گردیده است

1- White Noise
2- Narayan (2005)
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بزرگتر از مقدار بحرانـی  Fاند. اگر آماره در نظر گرفته شدهI(1)متغیرهاي توضیحی 
رها فـرض صـفر مبنـی بـر     توان بدون توجه به درجه جمعی متغیکرانه باال باشد، می

تـر از  پـایین ن متغیرها را رد نمـود. اگـر آمـاره آزمـون     بیعدم وجود رابطه بلندمدت 
اگـر  و در نهایتتوان رد نمود قرار گیرد، فرض صفر را نمیپایینمقدار بحرانی کرانه 

باشد.  قرار گیرد، نتیجه آزمون نامشخص میپایینهاي باال و آماره آزمون بین کرانه
توان مـدل  گام دوم بعد از اطمینان از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها، میدر 

1بلندمــدت 1 2 3 4( , , , , )ARDL p q q q q شــرطی را تخمــین زد. بــا توجــه بــه اینکــه
اسـت،  (M1)و حجم پول(M2)تقاضاي واقعی پول شامل دو تعریف حجم نقدینگی

متغیـر وابسـته و تـأثیر    استفاده از دو تعریـف پـول بـراي تقاضـاي پـول بـه عنـوان        
بلندمـدت  ARDLمتغیرهاي مستقل بر آن مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت. مـدل       

باشد:زیر میبه صورتشرطی براي دو حالت ذکر شده، 
بـه  (M1)با در نظـر گـرفتن حجـم واقعـی پـول     بلندمدت شرطی ARDLمدل 

عنوان متغیر وابسته تقاضاي پول:
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بـه  (M2)با در نظر گـرفتن حجـم واقعـی نقـدینگی    بلندمدت شرطی ARDLمدل
عنوان متغیر وابسته تقاضاي پول:
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1هاي مدل اکنون باید تعداد وقفه 1 2 3 4ARDL( , , , , )p q q q q  براي پنج متغیـر
پارامترهـاي پویـاي   گـام آخـر   درتعیین نمود.1ینزبیـ را با استفاده از معیار شوارتز

آید:زیر به دست میيمدل تصحیح خطامدت و بلندمدت به وسیله تخمینکوتاه
بـه عنـوان متغیـر    (M1)با در نظر گرفتن حجم واقعـی پـول  تصحیح خطامدل

وابسته تقاضاي پول:
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) بـه عنـوان   2Mبا در نظر گـرفتن حجـم واقعـی نقـدینگی (    تصحیح خطامدل 
متغیر وابسته تقاضاي پول:
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,در روابط فوق  ,  , ,   هـا بـه   مدت پویـاي همجمعـی مـدل   ب کوتاهیضرا
باشد.سرعت تعدیل میسمت تعادل و 

ت گرنجرزمون علی. آ4

هـا جهـت بررسـی وجـود روابـط بلندمـدت بـین        گیري آزمون کرانهکاربهدر صورت 
انجـام  مـدل تصـحیح خطـاي بـرداري    ت گرنجر بـا اسـتفاده از  متغیرها، آزمون علی

مدت متغیرها از مسـیر تعـادل بلندمـدت آنهـا     شود. در این صورت انحراف کوتاهمی
مـدل تصـحیح   گیرد. بنابراینر میتوسط ضریب جمله تصحیح خطا مورد بررسی قرا

1- Schwartz Bay Criterion (SBC)
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شرطی جهت انجام آزمون علیت گرنجر در این مقاله به صـورت زیـر   خطاي برداري 
است:
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، همچنـین است1عملگر تأخیرLضل مرتبه اول و عملگر تفا،12در معادله 
در آن   1 1 1  .t t tL LnM LnM ECT        جمله تصحیح خطاي بـا وقفـه اسـت

اخالل نوفه يو ... اجزا2tuو1tuکه از مدل همجمعی بلندمدت گرفته شده است و 
دار مربوط معنیtآماره مدل تصحیح خطاي بردارياشند. نهایتاً بر اساس بسفید می
1tECTبه ضریب   ت بلندمدت اسـت، در حـالی کـه   نشان12در معادلهدهنده علی

1- Lag Operator
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ـ  معنیFآماره  باشـد (نارایـان و اسـمیت،    مـدت مـی  ت کوتـاه دار تصدیق کننـده علی
2004(.

یج تخمین مدلها و نتا. تحلیل داده5
، حجم پول، شبه پـول،  1376در این مقاله تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 

و شاخص قیمت سـهام  1نرخ ارز در بازار آزاد از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران
به منظور معرفی ویژگـی سازمان بورس اوراق بهادار کشور استخراج گردیده است.از

ها به صورت خالصـه و  توصیف داده1در این مقاله در جدول هاي مورد استفادهداده
مربوط به لگاریتم شاخص قیمت سـهام، لگـاریتم حجـم واقعـی پـول و      1در نمودار 

لگاریتم حجم واقعی نقدینگی آورده شده است.

2هاي تحقیقتوصیف دادهـ1جدول 

LMR1LMR2LGDPLEXINFLSP

492278/6366238/730452/11554565/836312/20863294/0Mean

385578/6157859/727953/11987322/843092/17725573/0Median

077373/7202665/886890/11148039/947445/55609776/2Maximum

148796/6917720/685619/10233455/7803165/8190728/1-Minimum

257694/0382748/0246992/0660588/0682976/9198231/1Std. Dev.

647693/0890712/0214858/0930687/0-915309/1111487/0-Skewness

184524/2480069/2258315/2375043/2604353/6758551/1Kurtosis

638570/675743/9081798/292331/1038416/78507589/4Jarque
Bera

4749/4419042/5007071/7687104/581692/138470396/58Sum

449220/4815249/9087331/423722/29922/628119578/96Sum Sq.
Dev.

مأخذ: محاسبات محقق

هاي زمانی اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانبانک اطالعات سري-1
باشند.منابع تمام جداول و نمودارها در این مقاله محاسبات محققین می-2
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لگاریتم شاخص قیمت سهام، حجم واقعی پول و حجم واقعی نقدینگیـ 1نموادار 

لگاریتم شاخص قیمت سهام

لگاریتم شاخص حجم واقعی پول
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اقعی نقدینگیلگاریتم شاخص حجم و

محققمأخذ: محاسبات 

یافته و فیلیپس ـ پـرون  دیکی ـ فولر تعمیم نتایج آزمون ریشه واحد 2در جدول 
شود کـه حجـم   مشاهده میبراي حجم پول، حجم نقدینگی و تولید ارائه شده است.

رونـد  در حالت با عـرض از مبـدأ و  فیلیپس ـ پرون پول بر اساس آزمون ریشه واحد 
هـا جمعـی از   درصد جمعی از درجه صـفر و در سـایر حالـت   5داري در سطح معنی
تولیـد، در حالـت بـا    فیلیپس ـ پـرون  باشد. همچنین بر اساس آزمون درجه یک می

درصـد  1داري عرض از مبدأ و در حالت با عـرض از مبـدأ و رونـد در سـطح معنـی     
باشد.جه یک میها جمعی از درجمعی از درجه صفر و در سایر حالت
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یافته و فیلیپس ـ پرونـ آزمون ریشه واحد دیکی ـ فولر تعمیم2جدول 
LagLnGdpLag    2LnM t

lag    1LnM tآماره
)4(54/2)5(72/0)6(36/1( )ADF 

)4(*23/3-)5(36/1-)4(79/1-( )ADFT

)4(14/3)5(68/1)5(24/2( )ADF

)66(***53/3-)41(74/2)15(83/0( )PPT

)36(***24/3-)54(53/0-)24(**59/3 -( )PP 

)12(72/1)8(01/3)14(45/2( )PP

LagLnGdpLag    2LnM tlag    1LnM t

)3(***22/5-)4(43/2-)4(**29/3 -( )ADF 

)2(***08/34-)6(***48/4-)5(***26/4-( )ADFT

)4(***81/2-)4(*75/1-)3(***98/1-( )ADF

)11(***88/23-)3(***47/10-)6(***20/17-( )PPT

)11(***25/27-)3(***27/12-)21(***94/33-( )PP 

)11(***61/15-)4(***30/9-)5(***97/16-( )PP

باشد.درصد می10و 5، 1***، ** و * به مفهوم رد فرض صفر به ترتیب در سطح 

آمـاره  Tآماره آزمون ریشه واحد براي مدل با عرض از مبدأ و بدون رونـد،  که 
آماره آزمـون ریشـه واحـد    آزمون ریشه واحد براي مدل با عرض از مبدأ و روند و

لگاریتم در مبناي عـدد نپـر و   Lnبراي مدل بدون عرض از مبدأ و بدون روند است.
 .تفاضل مرتبه اول استADFویافتـه تعمیمفولر ـ آزمون ریشه واحد دیکیPP

باشـد. اعـداد داخــل پرانتـز در آزمــون   پـرون مــی ـ آزمـون ریشـه واحــد فیلیـپس   
باشد که توسط معیـار شـوارتز بـا در نظـر     ها میتعداد وقفهیافته ـ فولر تعمیمدیکی 

يوقفـــه بـــراي رفـــع خودهمبســـتگی ســـریالی در اجـــزا10گـــرفتن حـــداکثر 
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ز ـتـ ـرانـپل ـداد داخـ ـپـرون اعـ  ـ لیپسـون فیـن شده است. در آزمـعییـتاللـاخ
Newey-West Bandwithتعیین شده است.1کرنلـباشد که توسط بارتلتمی

یافته و فیلیپس ـ پـرون  دیکی ـ فولر تعمیم نتایج آزمون ریشه واحد 3در جدول 
هـا  براي نرخ ارز، تورم و شاخص قیمـت سـهام ارائـه شـده اسـت. در تمـامی حالـت       

باشند.انباشته از درجه یک میمتغیرها هم

یپس ـ پرونیافته و فیلـ آزمون ریشه واحد دیکی ـ فولر تعمیم3جدول  
LagLnSptlagInftlagLnExt

آماره
)1(66/0-)4(68/1 -)0(27/2 -( )ADF 

)2(10/3)4(08/2 -)0(72/0 -( )ADFT

)1(48/0)4(71/0 -)0(89/2( )ADF

)5(23/1 -)5(13/2 -)2(29/2 -( )PPT

)5(00/2 -)5(75/2 -)2(76/0 -( )PP 

)5(20/0)4(74/0 -)2(76/2( )PP

LagLnSptLagInftLagLnExt

)0(***79/4 -)3(***09/5 -)0(***98/7 -( )ADF 

)0(***71/4 -)3(***04/5 -)0(***55/8 -( )ADFT

)0(***38/4 -)3(***13/5 -)0(***08/7 -( )ADF

)3(***90/4 -)4(***62/5 -)1(***98/7 -( )PPT

)3(***83/4 -)4(***55/5 -)2(***55/8 -( )PP 

)3(***43/4 -)4(***66/5 -)3(***68/7 -( )PP

باشد.درصد می10و 5، 1***، ** و * به مفهوم رد فرض صفر به ترتیب در سطح 

آمـاره  Tآماره آزمون ریشه واحد براي مدل با عرض از مبدأ و بـدون رونـد،  که 
آماره آزمـون ریشـه واحـد    آزمون ریشه واحد براي مدل با عرض از مبدأ و روند و

لگاریتم در مبناي عـدد نپـر و   Lnبراي مدل بدون عرض از مبدأ و بدون روند است.
 .تفاضل مرتبه اول استADFو یافتـه تعمیمفولر ـ آزمون ریشه واحد دیکیPP

باشـد. اعـداد داخــل پرانتـز در آزمــون   پـرون مــی ـ آزمـون ریشـه واحــد فیلیـپس   
در نظر گرفتن که توسط معیار شوارتز بااستها تعداد وقفهیافتهدیکی ـ فولر تعمیم 

1- Bartlett-Kernel
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اخـالل تعیـین شـده    يوقفه براي رفع خودهمبستگی سـریالی در اجـزا  10حداکثر 
Newey-West Bandwithپرانتـز پـرون اعـداد داخـل    ـ است. در آزمـون فیلیـپس  

کرنل تعیین شده است.ـ باشد که توسط بارتلتمی
ت بـا توانـایی لحـاظ یـک شکسـ     1اندروزـ آزمون ریشه واحد زیوت4در جدول 

با توانایی در نظـر گـرفتن دو   2پاپلـ ساختاري درونزا و آزمون ریشه واحد المزداین
انـــد. طبـــق آزمـــون ریشـــه واحـــد شکســـت ســـاختاري درونـــزا ارائـــه شـــده

1سـهام در سـطح   و شـاخص قیمـت  درصد5ـ اندروز، حجم پول در سطح زیووت
1تولیـد در سـطح   المزداین و پاپـل، باشند. طبق آزمون ریشه واحد ایستا میدرصد
باشد.ایستا میدرصد

ـ آزمون ریشه واحد زیووت ـ اندروز و المزداین ـ پاپل4جدول 

LPLag2TB LP1TB LPZAlagTBZA

07/5 -)2(Q11377Q11374**49/5-)4(Q11379tLnM1

20/5 -)2(Q11378Q11374*01/5-)4(Q41377tLnM 2

***46/16-)2(Q41378Q1137313/4 -)4(Q11381LnGdp

31/5 -)2(Q31377Q4137207/4 -)0(Q31377tLnEx

51/5 -)2(Q31376Q3137349/4 -)4(Q41374tInf

*51/6-)2(Q11382Q31373***69/5 -)4(Q11382tLnSp
باشد.درصد می10و 5، 1***، ** و * به مفهوم رد فرض صفر به ترتیب در سطح 

توسط زیووت و درصد10و 5، 1ـ اندروز در سطح مقادیر بحرانی آزمون زیووت
تعیـین شـده اسـت. همچنـین     -82/4و -08/5، -57/5) بـه ترتیـب   1992اندروز (

توسط المـزداین و  درصد10و 5، 1ـ پاپل در سطح مقادیر بحرانی آزمون المزداین
.تعیین شده است-49/6و -82/6، -34/7) به ترتیب 1997پاپل (

1- Zivot and Andrews, 1992, (ZA)
2- Lumsdaine and Papell, 1997, (LP)
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، شامل نتایج جمعی متغیرهاي مـورد  4تا2اي از نتایج جداول خالصه5جدول 
دهد. با توجه به اینکه هاي مختلف نشان میاستفاده در این مقاله را بر اساس آزمون

ها بـراي بررسـی وجـود    باشد، از روش آزمون کرانهمیها همسان ندرجه جمعی داده
شود.رابطه بلندمدت بین متغیرها استفاده می

نتایج آزمون جمعی متغیرهاي مورد استفادهـ خالصه5جدول 
LPZAPPADF

I(1)I(0)I(0) , I(1)I(1)
tLnM1

I(1)I(1)I(1)I(1)
tLnM 2

I(0)I(1)I(0) , I(1)I(1)LnGdp
I(1)I(1)I(1)I(1)

tLnEx
I(1)I(1)I(1)I(1)

tInf
I(1)I(0)I(1)I(1)

tLnSp

تحقیقـات شده است. بـه قاعـده   ها ارائه مقادیر بحرانی آزمون کرانه6در جدول 
tاز مقادیر بحرانی نارایان و بـراي آمـاره   Fداده، براي آماره 80تجربی براي کمتر از 

از مقادیر بحرانی پسران و همکاران استفاده شده است. 
tو Fهاي یر بحرانی آمارهدـ  مقا6جدول 

)1()0( II

0/01
)1()0( II

0/05
)1()0( II

0/10
K=5

28/574/307/478/251/336/2
IIIF

23/596/310/404/358/363/2
IVF

89/542/410/404/358/363/2
VF

79/4-43/3-19/4-86/2-86/3-57/2-
IIIt

13/5-96/3-52/4-41/3-21/4-13/3-
Vt

توسـط پسـران و   tتوسط نارایان و مقادیر بحرانـی آمـاره   Fمقادیر بحرانی آماره 
نمایـانگر  FIIIاسـت. ARDLتعداد متغیرهـا در مـدل   Kعیین شده است. تهمکاران 

FVIباشـد، مربوط به مـدل بـا عـرض از مبـدأ غیرمقیـد و بـدون رونـد مـی        Fآماره 

نمایـانگر  FVید و روند مقید اسـت و مربوط به عرض از مبدأ غیرمقFنمایانگر آماره 
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باشـد. بـه طـور کلـی در     مربوط به مدل با عرض از مبدأ و روند غیرمقید میFآماره 
جهـت آزمـون برابـري    tآماره، TIIIوTVنرمالیزه شده است،Mمدلی که بر اساس

باشد.به ترتیب با روند غیرمقید و بدون روند میMt-1صفر ضریب 
هاي به دست آمده از این ها ارائه شده است. آمارهآزمون کرانهنتایج 7در جدول 

د. اگر آمـاره محاسـباتی بزرگتـر از    نشومقایسه می6آزمون با مقادیر بحرانی جدول 
توان بدون توجه به درجـه جمعـی متغیرهـا فـرض     مقدار بحرانی کرانه باال باشد، می

ـ    رعکس اگـر آمـاره آزمـون    صفر مبنی بر عدم وجود ارتباط بلندمـدت را رد نمـود. ب
تـوان رد نمـود.   ین قرار گیرد، فـرض صـفر را نمـی   یتر از مقدار بحرانی کرانه پاینیپا

نتیجـه ایـن آزمـون    ،قـرار گیـرد  پـایین هاي بـاال و  نهایتاً اگر آماره آزمون بین کرانه
باشد.نامشخص می

گرفتـه  در سطر اول که حجم واقعی پول به عنوان متغیر وابسته در نظـر Fآماره 
دهـد کـه رابطـه بلندمـدت     نشان میدرصد1ها در سطح ه است، در تمام حالتشد

ها کدام از حالتدر هیچtشود که آماره ن متغیرهاي مدل وجود دارد. مشاهده میبی
باشد. در سطر دوم که حجم نقدینگی به عنوان متغیـر وابسـته در نظـر    معنادار نمی

باشند، دار میمعنیدرصد1ها در سطح ام حالتدر تمtو Fگرفته شده است، آماره 
ن متغیرهاي مدل به صورت قوي وجـود  بیها رابطه بلندمدت بنابراین در تمام حالت

دارد.  
ها براي بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهاـ آزمون کرانه7جدول 

با روند قطعیبدون روند قطعی
tІІІFІІІtVF

V
FІVLag

89/2-***40/95/2-***01/9***67/82FM1(LnM1|LnGdp,LnEx,

Inf,LnSp)
***76/5-***37/15***94/5

-

***93/15***90/142FM2(LnM2|LnGdp,

LnEx,Inf,LnSp)

باشد.درصد می10و 5، 1***، ** و * به مفهوم رد فرض صفر به ترتیب در سطح 

توسـط پسـران و   tتوسط نارایان و  مقادیر بحرانی آمـاره  Fمقادیر بحرانی آماره 
مایـانگر  نFIIIاسـت. ARDLتعداد متغیرهـا در مـدل   Kهمکاران تعیین شده است. 

نمایـانگر  FVIباشد، ید و بدون روند میمربوط به مدل با عرض از مبدأ غیرمقFآماره 
Fنمایـانگر آمـاره   FVمربوط به عرض از مبدأ غیرمقید و روند مقید اسـت و Fآماره 
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باشد. به طور کلی در مـدلی کـه   مربوط به مدل با عرض از مبدأ و روند غیرمقید می
ریبجهت آزمون برابري صفر ضـ t،  آماره TIIIوTVنرمالیزه شده است،yبر اساس 

yt-1باشد.به ترتیب با روند غیرمقید و بدون روند می
بـا اسـتفاده از   M1ب بلندمدت تـابع تقاضـاي پـول    ینتایج تخمین ضرا8جدول 

ارائـه شـده اسـت. در ایـن جــدول تـأثیر بلندمـدت متغیـر موهــومی        ARDLروش 
Dt74q4 شـود  باشد. مشـاهده مـی  معنادار میدرصد5مربوط به نرخ تورم در سطح

معنـادار  درصد5مستقل بر حجم واقعی پول در سطح ه تأثیر بلندمدت متغیرهاي ک
باشد، به هستند. کشش بلندمدت حجم واقعی پول نسبت به تولید بزرگتر از یک می

درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی به افزایش حجم واقعی پـول در  1طوري که 
درصد افـزایش در نـرخ   1نین گردد. همچمیمنجردرصد در بلندمدت38/2حدود 

1د. شومیمنجردرصد59/0ارز به افزایش حجم واقعی پول در بلندمدت در حدود 
015/0درصد افزایش در تورم به کاهش حجم واقعـی پـول در بلندمـدت در حـدود     

درصد افزایش در قیمت شاخص سهام به کـاهش  1گردد. همچنین میمنجردرصد
1.دشومیمنجردرصد015/0ر حدود حجم واقعی پول در بلندمدت د

ARDLـ تخمین ضرایب بلندمدت با استفاده از روش 8جدول 

ARDL(2,2,0,0,0) بر اساس معیار شوارتز انتخاب شده است. متغیر وابستهLnM1tباشد.می
ضریبانحراف معیارtآماره tاحتمال 

)035/0(167/2100/1385/2LnGdp

)019/0(416/2245/0594/0LnExt
)022/0(350/2 -006/0015/0 -Inft
)011/0(643/2-101/0267/0-LnSpt
)078/0(798/1 -577/13412/24-C

)034/0(179/2 -030/0065/0-Dt74q4

ت محققینمأخذ: محاسبا
بـا اسـتفاده از   M2ب بلندمدت تابع تقاضـاي پـول   ینیز تخمین ضرا9در جدول 

Dt74q4است که در آن تأثیر بلندمـدت متغیـر موهـومی    آورده شدهARDLروش 

پاپل شده در المزداین و هاي ارائهها با استفاده از روشاین تحقیق شکست ساختاري در دادهدر-1
دار متغیرهـاي  هاي ساختاري معنی) مورد آزمون قرار گرفت که در نهایت براي شکست1997(

موهومی در مدل تعریف شد. 
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شـود کـه   معنادار است. همچنین مشاهده مـی درصد1مربوط به نرخ تورم در سطح 
باشـند.  معنادار مـی درصد1تأثیر بلندمدت متغیرهاي مستقل بر نقدینگی در سطح

1باشد، بـه طـوري کـه    کشش بلندمدت نقدینگی نسبت به تولید بزرگتر از یک می
13/1درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی به افزایش حجـم نقـدینگی در حـدود    

درصد افزایش در نرخ ارز نیز به افزایش حجـم  1گردد. منجر میدرصد در بلندمدت
درصـد افـزایش در   1گـردد.  منجر مـی درصد19/0در حدود نقدینگی در بلندمدت 

گـردد.  میمنجردرصد001/0تورم به کاهش حجم نقدینگی در بلندمدت در حدود 
درصد افزایش در قیمت شاخص سـهام بـه کـاهش حجـم نقـدینگی در      1همچنین 

د.شومنجر میدرصد1/0بلندمدت در حدود 
ARDLاز روش ـ تخمین ضرایب بلندمدت با استفاده9جدول 

ARDL(1,2,0,2,0) بر اساس معیار شوارتز انتخاب شده است. متغیر وابستهLnM2tباشد.می

ضریبانحراف معیارtآماره tاحتمال 

)000/0(577/5204/0138/1LnGdp

)000/0(384/5036/0198/0L n E x t

)000/0(859/5-001/0007/0-Inft

)000/0(051/7-014/0101/0-LnSpt

)005/0(902/2-380/2908/6-C

)001/0(703/3-006/0025/0-Dt74q4

مأخذ: محاسبات محققین
M1نتایج تخمین مدل تصحیح خطاي مربوط به تابع تقاضاي پول10در جدول 

مـدت  شود که تـأثیر کوتـاه  آورده شده است. مشاهده میARDLبا استفاده از روش 
1یک وقفه را بر حجم پـول در سـطح   نرخ ارز، تورم، شاخص قیمت سهام و تولید با
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تخمین زده شده است که -3/0توان رد نمود. ضریب جمله تصحیح خطا نمیدرصد
30باشد. به عبارت دیگر تقریبـاً  ک میکامالً معنادار و عالمت آن مطابق انتظار تئوری

در یک M1تابع تقاضاي پولاز فاصله رشد حجم پول بالفعل و بالقوه در مدل درصد
شود.  دوره تصحیح می

انتخابیARDLـ مدل تصحیح خطا بر اساس مدل10جدول 
ARDL(2,2,0,0,0) بر اساس معیار شوارتز انتخاب شده است. متغیر وابستهdLnM1tاشد.بمی

ضریبانحراف معیارtآماره tاحتمال 
)000/0(632/6 -108/0716/0-

1 ( 1)tLnM 

)327/0(989/0101/0100/0
tLnGdp

)000/0(166/4 -809/0337/0-( 1)tLnGdp 

)000/0(388/5033/0179/0
tLEx

)000/0(177/5-0095/0004/0-
tIn f

)000/0(759/4-016/0080/0-
tLnSp

)002/0(255/3-261/2362/7-C
)000/0(450/5-003/0019/0-Dt74q4

)007/0(810/2-107/0301/0-
1tE C T 

SBC=118.81F.St=37.25(0.000)S.E.R = 0.029R2 = 0.885

AIC=133.04D.W=1.75RSS=0.046859.02 R

بـا M2نیز نتایج تخمین مدل تصحیح خطاي تـابع تقاضـاي پـول    11در جدول 
مدت نـرخ  شود که تأثیر کوتاهآورده شده است. مشاهده میARDLاستفاده از روش 

1یـک وقفـه را بـر حجـم پـول در سـطح       ارز، تورم، شاخص قیمت سهام و تولید با
ین زده شـده اسـت   تخم-69/0توان رد نمود. ضریب جمله تصحیح خطا نمیدرصد

از فاصـله  درصد69باشد. به عبارت دیگر تقریباً که کامالً معنادار و مطابق انتظار می
در یـک دوره تصـحیح   M2رشد حجم پول بالفعل و بالقوه در مدل تابع تقاضاي پول 

شود.می
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انتخابیARDLـ مدل تصحیح خطا بر اساس مدل 11جدول 
ARDL(1,2,0,2,0)ارتز انتخاب شده است. متغیر وابسته بر اساس معیار شوdLnM2tباشد.می

انحراف tآماره tاحتمال 
معیار

ضریب

)000/0(051/8430/0346/0
tLnGdp

)000/0(039/8-039/0317/0-( 1)tLnGdp 
)000/0(490/5025/0137/0

tLEx

)000/0(898/3-001/0004/0-
tInf

)005/0(902/2001/0002/0( 1)tInf 

)000/0(377/5-013/0070/0-
tLnSp

)000/0(913/3-223/1788/4-C
)000/0(675/4-003/0017/0-DDt74q4
)000/0(795/7-088/0693/0-

1tE C T 

SBC=140.14F.St=22.51(0.000)S.E.R=0.021R2 = 0.822

D.W=1.95RSS=0.024781.02 R

در ادامه و به منظور حصـول اطمینـان از صـحت نتـایج و پایـداربودن الگوهـاي       
هاي تشخیصـی ناهمسـانی واریـانس و خودهمبسـتگی     برآوردشده به بررسی آزمون

پرداختـه شـده اسـت.    CUSUMQو CUSUMسریالی و همچنین آزمون پایداري 
گزارش 12که در جدول ARDL(2,2,0,0,0)هاي تشخیصی براي مدل نتایج آزمون

بر عدم وجـود ناهمسـانی واریـانس و خودهمبسـتگی سـریالی در مـدل       ،شده است
ــ داللــت مــیه،برآوردشـد  و CUSUMهــاي پایــداري عــالوه نتـایج آزمــون ه کنـد. ب

CUSUMQبراي مدلARDL(2,2,0,0,0) دهـد کـه مقـدار    نشان مـی 2در نمودار
مقادیر بحرانی نیست. اي خارج از خطوط مربوط بهشده در هیچ نقطهبحرانی ترسیم

درصـد قابـل   5داري سـطح معنـی  طول زمان وثبات ضرایب برآوردشده دربنابراین
.باشنداعتماد می
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ARDL(2,2,0,0,0)هاي تشخیصی مدل ـ آزمون12جدول 

آزمون خودهمبستگی سریالیآزمون ناهمسانی واریانس
آمارهاحتمالآمارهاحتمال

)492/0(472/0CHSQ (1))291/0(114/1CHSQ (1)

)543/0(375/0F (1,52))349/0(893/0F (1,52)

جهت بررسی ثبات ضرایب در مدل CUSUMQو CUSUMـ ترسیم 2نمودار 
ARDL(2,2,0,0,0)

هاي تکراريماندهمجموع تجمعی باقی



57تأثیر شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضاي پول در ایران                    

هاي تکراريماندهجمعی باقیتمربعاتعمجمو

مأخذ: محاسبات محققین

هـاي ناهمسـانی واریـانس و خودهمبسـتگی سـریالی      نتایج آزمون13در جدول 
دهند که در مدل فوق مشکالت ناهمسـانی  نشان میARDL(1,2,0,2,0)براي مدل 

CUSUMهاي پایـداري  ایج آزمونواریانس و خودهمبستگی سریالی وجود ندارد. نت

5داري بر ثبات ضرایب برآوردشـده در سـطح معنـی   3نیز در نمودار CUSUMQو 
کنند. بنابراین نتایج مدل برآوردشده فـوق نیـز قابـل اتکـا و پایـدار      درصد داللت می

باشند.    می

ARDL(1,2,0,2,0)هاي تشخیصی مدل ـ آزمون13جدول 

زمون خودهمبستگی سریالیآآزمون ناهمسانی واریانس
آماره احتمال آماره احتمال 

)572/0(319/0CHSQ (1))899/0(015/0CHSQ (1)

)617/0(252/0F (1,52))911/0(012/0F (1,52)
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جهت بررسی ثبات ضرایب در مدل CUSUMQو CUSUMـ ترسیم 3نمودار 
ARDL(1,2,0,2,0)

تکراريهاي ماندهجمعی باقیتمجموع

سال

هاي تکراريماندهجمعی باقیمربعات تمجموع



59تأثیر شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضاي پول در ایران                    

تصحیح خطـاي بـرداري  ت گرنجر بر اساس مدلنتایج آزمون علی14در جدول 
شـود کـه بـر اسـاس احتمـال      ارائه شده است. مشاهده مـی (M1)تابع تقاضاي پول
ـ وجـود رابطـه عل  تـوان درصـد مـی  1در ردیف اول در سـطح  Fمربوط به آماره  ت ی

مدت از رشد اقتصادي به رشد حجم واقعی پول را پذیرفت. بر اسـاس احتمـال   کوتاه
ـ    مـی ،جمله تصحیح خطا در ردیـف اول tمربوط به آماره  ت تـوان وجـود رابطـه علی

10رشد حجم پـول واقعـی را در سـطح    بلندمدت از مجموعه متغیرهاي مستقل به
هـاي دوم تـا   تصحیح خطـا در ردیـف  جمله tپذیرفت. با توجه به اینکه آماره درصد

تـوان وجـود   کدام از موارد معنادار نیسـت، نمـی  در هیچ11پنجم مربوط به جدول 
ن رشد حجم پول واقعی و سایر متغیرهاي تحقیـق  بیت بلندمدت دو طرفه رابطه علی

را پذیرفت.
(M1)ـ نتایج آزمون علیت گرنجر مربوط به مدل تابع تقاضاي پول14جدول 

Fآمارهtآماره

1tECT tLnSp
tInf

tLnExtLnGdp
1tLnM

598/3-
]000/0[

336/0
]716/0[

247/1
]295/0[

314/0
]731/0[

212/14
]000/0[

--
1tLnM

172/1
]246/0[

151/0
]859/0[

180/1
]315/0[

679/0
]511/0[

--353/77
]000/0[tLnGdp

424/0-
]673/0[

934/0
]399/0[

609/0
]547/0[

--864/2
]065/0[

320/5
]007/0[tLnEx

546/1 -
]246/0[

037/0
]963/0[

--263/1
]291/0[

913/0
]407/0[

218/0
]804/0[tIn f

052/0-
]958/0[

--201/3
]048/0[

138/0
]871/0[

204/0
]815/0[

062/3
]055/0[

tLnSp

مأخذ: محاسبات محققین

تصـحیح خطـاي   ت گرنجـر بـر اسـاس مـدل    نیز نتایج آزمون علی15در جدول 
ارائه شده است. با توجـه بـه اینکـه در    M2مربوط به مدل تابع تقاضاي پول برداري

تـوان وجـود   باشـد، نمـی  بزرگ مـی Fهاي مربوط به آماره آزمون ردیف اول احتمال
غیرهاي مستقل به رشد حجم نقدینگی را پـذیرفت. امـا   مدت از متت کوتاهرابطه علی

، از M2جمله تصحیح خطاي مربوط بـه تـابع تقاضـاي پـول    tبا توجه به اینکه آماره 
باشـد،  معنادار است و داراي عالمت مـورد انتظـار مـی   درصد5نظر آماري در سطح 
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پول ت بلندمدت از مجموعه متغیرهاي مستقل مدل به رشد حجمتوان گفت علیمی
جملـه تصـحیح خطـاي    tبا توجه به اینکه آمـاره  همچنیندر بلندمدت وجود دارد.

معنـادار اسـت و   درصـد 1ر سطر دوم از نظر آماري در سطح مربوط به تابع تولید د
ـ   باشـد، مـی  داراي عالمت مورد انتظار می ت بلندمـدت از مجموعـه   تـوان گفـت علی

دمدت وجود دارد.متغیرهاي مستقل مدل به رشد اقتصادي در بلن
M2ت گرنجر مربوط به مدل تابع تقاضاي پولنتایج آزمون علیـ15جدول 

Fآماره tآماره 

1tEC T tLnSptInf
tLnExtLnGdp2  td L n M

040/2-
]046/0[

040/0
]960/0[

511/1
]230/0[

996/0
]375/0[

734/1
]186/0[

--
2  tdLnM

300/3
]001/0[

118/0
]888/0[

663/5
]005/0[

608/0
]547/0[

--241/45
]000/0[tLnGdp

032/1
]306/0[

666/0
]517/0[

332/1
]272/0[

--363/3
]042/0[

402/4
]017/0[tLnEx

473/0
]638/0[

364
]695/0[

--001/1
]374/0[

158/0
]853/0[

857/0
]430/0[tIn f

342/0
]733/0[

--088/1
]344/0[

446/0
]642/0[

040/0
]960/0[

463/3
]038/0[tL nSp

مأخذ: محاسبات محققین

گیريبحث و نتیجه. 6
ت گرنجر بـه بررسـی تـأثیر    ها و آزمون علیاین مقاله با استفاده از روش آزمون کرانه

بـا اسـتفاده از   M2و M1مدت و بلندمدت شاخص قیمت سهام بر تقاضاي پول کوتاه
پــردازد. مطــابق نتــایج مــی1386ـــ1370لی ایــران در دوره زمــانی هــاي فصــداده

هـاي  توان گفت متغیرهاي ایـن تحقیـق جمعـی از درجـه    هاي ریشه واحد میآزمون
کدام از متغیرها جمعی از درجه دو نیستند. در ضمن به باشند و هیچصفر و یک می

هـایی ماننـد   نتـوان از آزمـو  بودن متغیرها از درجات صـفر و یـک نمـی   جمعیدلیل 
یوهانسن جهت بررسی روابط همجمعی استفاده نمود. عالوه بر این با توجه به اینکه 

باشـد و  به بعد موجود می1370هاي مربوط به بورس اوراق بهادار ایران از سال داده
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هاي زمانی محدود کاراتر از نتـایج آزمـون یوهانسـن    ها براي سرينتایج آزمون کرانه
ها جهت بررسی وجود روابط بلندمدت بـین متغیرهـا مناسـب    کرانهلذا آزمون است،

باشد.  می
رابطـه  M2و M1هـا در هـر دو تـابع تقاضـاي پـول      مطابق نتـایج آزمـون کرانـه   

ب یگردد. مطابق نتایج تخمـین ضـرا  ن متغیرها به صورت قوي تأیید میبیبلندمدت 
ثیر بلندمــدت ، تــأARDLبــا اســتفاده از روش M1بلندمــدت تــابع تقاضــاي پــول

باشـد. کشـش   معنادار مـی درصد5مستقل بر حجم واقعی پول در سطح متغیرهاي 
بلندمدت حجم واقعی پول نسبت به تولید ناخالص داخلی یا به عبارت دیگر کشـش  

درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی 1درآمدي بزرگتر از یک است، به طوري که 
گـردد. در  منجر مـی درصد در بلندمدت38/2به افزایش حجم واقعی پول در حدود 

یک درصد افزایش در نرخ ارز به افزایش حجم واقعـی پـول در   M1تابع تقاضاي پول 
د که بیانگر اثر درآمدي نـرخ ارز اسـت.   شومنجر میدرصد59/0بلندمدت در حدود 

بدین معنا که با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) مردم تقاضـا بـراي پـول    
دهند.  ی را کاهش و تقاضا براي پول داخلی را افزایش میخارج

کاهش ارزش پول داخلی یا افزایش ارزش پـول  کهدهدضریب نرخ ارز نشان می
هـاي خـارجی نگهـداري شـده و افـزایش      خارجی (نرخ ارز) افزایش در ارزش دارایی

فزایش در درصد ایکM1تقاضا براي پول داخلی را در بر دارد. در تابع تقاضاي پول 
منجـر  درصـد در بلندمـدت  015/0تورم به کـاهش حجـم واقعـی پـول در حـدود      

رو در شرایط تورمی، انتظار کاهش تقاضا براي پول و نگهداري ثروت گردد. از اینمی
کننـد)  در مقابـل تـورم حفـظ مـی    رابه صورت سایر اشکال دارایی (که ارزش خـود 

زینه فرصت نگهـداري پـول و تغییـر    وجود دارد. در حقیقت کاهش تورم یا کاهش ه
1رجحان براي نگهداري پول، افزایش تقاضاي پـول نقـد را در پـی دارد. همچنـین     

درصد افزایش در شاخص قیمت سهام به کاهش حجم واقعی پـول در بلندمـدت در   
گردد. با توجه به تأثیر معکوس شاخص قیمـت سـهام   منجر میدرصد015/0حدود 

اثـر  M1توان گفت شاخص قیمت سهام در تابع تقاضاي پول بر تابع تقاضاي پول می
جانشینی دارد.

بـا اسـتفاده از روش   M2ب بلندمدت تابع تقاضاي پولیمطابق نتایج تخمین ضرا
ARDLمعنـادار  درصـد 1یرهاي مستقل بر نقـدینگی در سـطح   تأثیر بلندمدت متغ
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بزرگتـر از یـک   باشد. کشش بلندمدت نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلـی  می
درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی به افزایش نقـدینگی  یکاست، به طوري که 

گـردد. بزرگتـر از یـک بـودن کشـش      منجر مـی درصد در بلندمدت13/1در حدود 
بـودن پـول نـزد مـردم اسـت.      نیز دال بـر لـوکس  M2درآمدي در تابع تقاضاي پول

مبادالتی در تقاضا بـراي پـول نقـش    همچنین این مطلب دال بر آن است که انگیزه
هـاي مبـادالتی نگهـداري    اساسی دارد و مـردم پـول را بـه منظـور تسـریع فعالیـت      

نمایند.  می
درصد افزایش در نرخ ارز بـه افـزایش نقـدینگی در    یک M2در تابع تقاضاي پول

گردد که بیانگر اثر درآمدي نرخ ارز اسـت.  منجر میدرصد19/0بلندمدت در حدود 
ین معنا که با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) مردم تقاضـا بـراي پـول    بد

دهند. در تابع تقاضاي پـول خارجی را کاهش و تقاضا براي پول داخلی را افزایش می
M2درصد افزایش در تورم به کـاهش حجـم نقـدینگی در بلندمـدت در حـدود      یک

ورمی، انتظار کاهش تقاضـا بـراي   رو در شرایط تنگردد. از ایمنجر میدرصد001/0
در مقابـل  راپول و نگهداري ثروت به صورت سایر اشـکال دارایـی (کـه ارزش خـود    

کنند) وجود دارد. در حقیقت کاهش تورم یـا کـاهش هزینـه فرصـت     تورم حفظ می
نگهداري پول تغییر رجحان براي نگهداري پول و تمایل براي تقاضاي پول نقد را در 

صد افـزایش در شـاخص قیمـت    دریک M2در تابع تقاضاي پولپی دارد. همچنین
گردد. با توجـه  منجر میدرصد1/0به کاهش نقدینگی در بلندمدت در حدود سهام

تـوان گفـت شـاخص    به تأثیر معکوس شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضاي پول مـی 
اثر جانشینی دارد.  M2قیمت سهام در تابع تقاضاي پول 

با استفاده از روش M1مدل تصحیح خطا تابع تقاضاي پولمطابق نتایج تخمین
ARDL تخمین زده شده است که کامالً معنـادار و  -3/0ضریب جمله تصحیح خطا

از فاصـله رشـد حجـم    درصـد 30رو تقریباً باشد. از اینمطابق انتظارات تئوریک می
شـود.  مـی در یـک دوره تصـحیح  M1پول بالفعل و بالقوه در مدل تابع تقاضاي پول 

بـا اسـتفاده از روش   M2مطابق نتایج تخمین مدل تصحیح خطا، تابع تقاضاي پـول 
ARDL تخمین زده شده است که کـامالً معنـادار   -69/0ضریب جمله تصحیح خطا

از فاصـله رشـد نقـدینگی بالفعـل و     درصد69باشد، یعنی تقریباً و مطابق انتظار می
شود.  یک دوره تصحیح میدرM2بالقوه در مدل تابع تقاضاي پول
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ت گرنجر تابع تقاضاي پول بر اساس نتایج آزمون علیM1تـوان وجـود رابطـه    می
رشـد حجـم پـول واقعـی را در     ت غیرمستقیم از مجموعه متغیرهاي مستقل بـه علی

M2ت گرنجر تابع تقاضاي پـول پذیرفت. بر اساس نتایج آزمون علیدرصد10سطح 

ـ می تقیم از مجموعـه متغیرهـاي مسـتقل مـدل بـه رشـد       ت غیرمسـ توان گفت علی
ت گرنجر تـابع تقاضـاي   نقدینگی در بلندمدت وجود دارد. بر اساس نتایج آزمون علی

الص جمله تصحیح خطاي مربوط به تابع تولید ناخt، با توجه به اینکه آماره M2پول 
نتظـار  معنادار اسـت و داراي عالمـت مـورد ا   درصد1داخلی از نظر آماري در سطح 

ت غیرمستقیم از مجموعه متغیرهـاي مسـتقل مـدل بـه     توان گفت علیباشد، میمی
رشد اقتصادي در بلندمدت وجود دارد.
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