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نوساااانات شااا ی قیمت رمزارزها باعث شااا ه اسااات شاااناساااایی عوامل مٔوثر در قیمت آنها
موردتوجه واقع شود و فهم این موضوع در بازارهای مالی اهمیت بسزایی داشته باش  .در این
مقاله ،از روش تحلیل سااااریهای زمانی برای مطالعٔه عوامل تعیینکنن ٔه قیمت بیتکوین و
اتریوم استفاده ش ه است .برای این منظور ،شاخص قیمت سهام در بورس نیویورک ،شاخص
 ،S&P 500قیمت جهانی طال ،و نرخ مبادلٔه دالر و یورو بهعنوان عوامل اقتصااااادی ،میزان
ساااا تی اساااات را رمز ارز ،تع اد معامالت روزانه ،تع اد روزانٔه بیتکوین و اتریوم در گردش
بهعنوان عوا مل فنی ،و متغیر های ت ع اد توی یت های روزا نٔه مرتبط با ب یتکوین یا اتریوم و
تع اد جستوجوهای روزانٔه بیتکوین یا اتریوم در گوگل بهعنوان عوامل اجتماعی مورد بررسی
قرار گرف تهان  .دورٔه زمانی برای ب یتکوین از  ۲۰۱۴تا  ۲۰۲۰و برای اتریوم از  ۲۰۱۶تا ۲۰۲۰
اساااات .روش پژوهش از نوع کاربردی و جامعٔه آماری پژوهش شااااامل دو رمزارز بیتکوین و
اتریوم اساات .روش اقتصااادساان ی مورداسااتفاده برای بررساای اثرگذاری عوامل ذکر شاا ه در
قیمت بیتکوین و اتریوم در دورههای زمانی کوتاهم ت و بلن م ت  OLSو  VECMاساااات.
در بین عوامل بررسی ش ه ،قیمت جهانی طال بیشترین میزان اثرگذاری را در قیمت بیتکوین
و اتریوم دارد .از طرفی در کو تاه م ت ،نرخ م باد لٔه دالر و یورو و قی مت ج هانی طال با ارزش
رمزارزها ارتباط منفی دارد.
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بیتکوین ارز دی یتالی است که هیچ بانک مرکزی یا مٔوسسٔه مالی آن را تولی نکرده است و
از روشهای رمزنگاری ۱استفاده میکن ؛ همچنین ،به یک الگوریتم نرمافزار منبع باز ۲متکی
است که معامالت غیرمتمرکز را تأیی و ای اد بیتکوینهای ج ی را کنترل میکن  .بیتکوین
از دی گاه برخی افراد میتوان ارز جایگزین برای ارزهای استان ارد رسمی (دالر امریکا) با
مزایای م تلفی از قبیل هزینٔه کم یا ب ون هزینه و شفافیت اطالعاتی برای همٔه معامالت
باش .
از طرفی ،نوسانات زیاد قیمت بیتکوین و افزایش چشمگیر سرمایه در بازار مرتبط موجب
ش ه است رمزارزهای بسیاری وارد این بازار شون که یکی از مهمترین آنها اتریوم است؛
همچنین ،این تحوالت باعث ش ه است شاخهای از ادبیات اقتصادی و مالی به مطالعٔه عوامل
توضیحدهن ه یا پیشبینیکنن ه ارزش بیتکوین اختصاص یاب (کریستوفک۲۰۱۳ ،۳؛
کیائیان و همکاران .)۲۰۱۴ ،4بازده کالنی که بیتکوین توانسته است برای کاربران اولیٔه خود
به ارمغان آورد ،توجه رسانهها را نسبت به رمزنگاری افزایش داده و توجه دالالن بازار را به
خود جلب کرده است (بیستارلی و همکاران .)۲۰۱۹ ،5تمام عوامل مطرحش ه در کنار
گسترش استفاده از رمزارزها برای ان ام معامالت موجب ش ه است بررسی عوامل تأثیرگذار
در قیمت آنها اهمیت بسیاری داشته باش .
تحقیقات در حوزه رمزارزها چهار مسیر اصلی را طی کرده است :اولین بحث در مورد
موضوعات فنّاوری ،ازجمله مشکالت رمزنگاری ،امنیت سیستم ،و آسیبپذیری در برابر
حمالت است (ایال و سیرر۲۰۱۴ ،6؛ فل  ،شنفل  ،و ورنر)۲۰۱۴ ،۷؛ جریان دوم به بررسی
مسائل عمومی و حقوقی میپردازد و نحؤه برخورد با بیتکوین و رمزارزها در حوزههای قضایی
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م تلف را بررسی میکن (کریستوفر۲۰۱۴ ،۱؛ استوکس۲۰۱۲ ،۲؛ تروپینا)۲۰۱۴ ،۳؛ حوزٔه
سوم مربوط به پیام های سیاسی (کارلستروم ،)۲۰۱۴ ،4جامعهشناسی (مور ،نلمس ،و
سوارتز )۲۰۱۳ ،5و اخالقی (انگل و مکابه )۲۰۱۴ ،6مربوط به ظهور رمزارزهاست؛ حوزٔه چهارم
تحقیقات مربوط به موضوعات اقتصادی است .موضوع چنین مطالعاتی این است که آیا
بیتکوین و رمزارزها وظایف پول ،برخی از جنبههای عرضٔه پول ،و کاهش قیمت و پتانسیل
سرمایهگذاری آن را شامل میشود یا خیر (اوانز.)۲۰۱۴ ،۷
باوجوداین ،فق ان پژوهشهای جامع ت ربی در زمینٔه تعیین عوامل مٔوثر در قیمت و
اقتصاد رمزارزها بهخصوص برای بیتکوین و اتریوم احساس میشود .در مطالعات
صورتگرفته تاکنون ،هرک ام از عوامل اقتصادی ،عوامل فنی ،و عوامل اجتماعی مٔوثر در
رمزارزها ج اگانه بررسی ش ه است .نحؤه ارتباط قیمت رمزارزها با عوامل فنی ،اقتصادی ،و
اجتماعی نیز الزم در کنار هم بررسی شود که تاکنون مطالعاتی با این مضمون صورت نگرفته
است .از طرفی در این پژوهش برای بررسی دقیقتر و دربرگرفتن ب ش بیشتری از نوسانات
قیمت رمزارزها ،طول دورٔه زمانی افزایش داده ش ه است و تأثیر عوامل در دو دورٔه کوتاهم ت
و بلن م ت موردارزیابی قرار میگیرد .همچنین ،بررسی عوامل مٔوثر در قیمت اتریوم مغفول
مان ه و کمتر به آن پرداخته ش ه است که در این پژوهش اتریوم نیز موردمطالعه قرار گرفته
است .سٔواالتی که این مطالعه بهدنبال پاسخ به آنهاست این است که آیا میان متغیرهای
موردبررسی رابطٔه معناداری با قیمت رمزارزها وجود دارد؟ ک ام متغیر بیشترین تأثیر را در
قیمت رمزارزها دارد؟ ک ام متغیر رابطٔه مثبت معنادار و ک امیک رابطٔه منفی با قیمت
رمزارزها دارد؟
در ب ش  ۲این مقاله به معرفی ادبیات موضوع پرداخته خواه ش ؛ ب ش  ۳چهارچوب
مفهومی را معرفی میکن و م موعٔه دادٔه انت ابش ه را تشریح میکن ؛ ب ش  ۴روش تحقیق
و اقتصادسن ی مورداستفاده را معرفی میکن ؛ ب ش  ۵نتایج ت ربی را است را و دربارٔه آن
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بحث میکن ؛ ب ش  ۶به نتی هگیری اختصاص خواه یافت و رهنمودهایی برای تحقیقات
آتی ارائه میده .
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از زمان ظهور بیتکوین ،بسیاری از پژوهشگران از جنبههای م تلف به مطالعه آن
پرداختهان  .گرینبرگ )۲۰۱۱( ۱به این نتی ه رسی که بیتکوین ارز جایگزین مناسبی برای
طال است یا بهعبارتی زمانی که ترجیح داده میشود ارزهای موردحمایت کاال نگهداری شود،
بیتکوین مناسب است .باربر و همکاران )۲۰۱۲( ۲عوامل موفقیت بیتکوین را بررسی کردن ،
درحالیکه دههها تحقیق در مورد پول نق الکترونیکی رمزنگاریش ه من ر به استقرار گسترده
نش ه است .آنها نتی ه گرفتن بیتکوین میتوان ارز غیرمتمرکز قوی را پشتیبانی کن .
در مطالعات ان امش ه ازجمله بوچولز و همکاران )۲۰۱۲( ۳است الل ش ه است که قیمت
رمزارزها عم تاً توسط عرضه و تقاضا تعیین میشود .در این زمینه ،تأثیر فنّاوری است را
که در ساختار هزینٔه تولی و در نتی ه در عرضٔه بازار و در نهایت در قیمت رمزارزها تأثیرگذار
است ،بررسی نش ه است .باوجوداین ،عرضٔه رمزارزها درحال تحول است و سطح تقاضا لزوماً
توسط اصول اقتصادی مش ص نمیشود ،بلکه به انتظارات در مورد قیمتهای آتی نیز بستگی
دارد (آلبورگ و همکاران۲۰۱۹ ،4؛ بور و همکاران۲۰۱۸ ،5؛ کربت و همکاران.)۲۰۱۸ ،6
کریستوفک ( )۲۰۱۳در مطالعهای به بررسی رابطٔه قیمت بیتکوین با جستوجوهای آن
در گوگلترن  ۷و ویکیپ یا ۸پرداخته است .دورٔه زمانی این پژوهش از  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۳است و از
جستوجوهای بیتکوین در گوگلترن و ویکیپ یا بهعنوان پراکسی عالقه و توجه
سرمایهگذاران استفاده کرده است که طبق نتایج این مقاله ،جستوجوها در گوگلترن و
ویکیپ یا با قیمت بیتکوین در ارتباط است و یک رابطٔه پویای دوطرفه وجود دارد و
همبستگی مثبت و چشمگیری مشاه ه میشود.
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برگسترا و وی لن  )۲۰۱۴( ۱چن ین نوع گزینه دیگر را با بیتکوین مقایسه و بیتکوین را
۳
بهعنوان یک سیستم کاالیی اطالعاتی شبه پول (MLIC) ۲طبقهبن ی کردن  .کوزومانو
( )۲۰۱۴بیتکوین را کمتر شبیه ارز و بیشتر شبیه کاالی تولی ش ه توسط رایانه میبین  .وو
و همکاران )۲۰۱۴( 4نقش بیتکوین را بهعنوان ارز و کارایی آن را بهعنوان یک دارایی
سرمایهگذاری بررسی کردن  .یلوویتز و ویلسون )۲۰۱۵( 5بیتکوین را از زاویٔه دیگری
موردبررسی قرار دادن ؛ آنها ویژگیهای کاربران بیتکوین را ت زیه و تحلیل کردن و دریافتن
برنامهنویسی رایانهای و عبارات جستوجوی فعالیت غیرقانونی با عالقه به بیتکوین ارتباط
مثبت دارد.
از طرفی ،بازار ارزهای رمزنگاریش ه در سال  ۲۰۱۶با استقبال بیسابقٔه سرمایهگذاران
مواجه ش ه است .بیتکوین ،بزرگترین ارز دی یتال جهان ،از ابت ای سال  ۲۰۱۷بیش از
 ۱۵۰۰درص افزایش یافته است .درحالیکه مطالعات زیادی در مورد بررسی آین ٔه بیتکوین
و نوسانات آن ان ام ش ه است (پوالسیک و همکاران۲۰۱۵ ،6؛ لترا۲۰۱۶ ،۷؛ بوویور و سلمی،۸
۲۰۱۶؛ کاتسیامپا۲۰۱۷ ،۹؛ چیو و کوپل۲۰۱۷ ،۱۰؛ چو و همکاران ،)۲۰۱۷ ،۱۱تع اد کمی از
آنها بودهان که بازار گستردٔه رمزارزها و چگونگی تکامل آن را کشف میکنن  .بیتکوین بسیار
بیثبات است و ارزش آن در یک روز هزاران دالر افزایش مییاب و روز دیگر حتی بیشتر سقوط
میکن .
کاتسیامپا ( )۲۰۱۷نوسانات بیتکوین را از طریق مقایسٔه م لهای  GARCHت مین
زده است و نتایج تحقیقش نشان میده که م ل  AR-CGARCHبهینهترین تناسب را
دارد .بوویور و سلمی ( )۲۰۱۶قیمت روزانٔه بیتکوین را با استفاده از یک م ل مطلوب
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 GARCHمطالعه میکنن و نشان میدهن که نوسانات در مقایسه با دادههای قبل و بع از
 ۲۰۱۵رون کاهشی دارن  .آنها هنوز هم ع م تقارن قابلتوجهی را در بازار بیتکوین مشاه ه
میکنن ؛ جایی که قیمتها بیشتر تحتتأثیر تکانههای منفی است تا مثبت .به همین ترتیب،
دایبرگ )۲۰۱۶( ۱با استفاده از روش نامتقارن  GARCHبه بررسی قابلیتهای پوشش
اقتصادی بیتکوین میپردازد که میتوان بهعنوان ابزاری برای پوشش ریسک ۲سهام در
شاخص بورس اوراق بهادار و در مقابل دالر امریکا در کوتاهم ت استفاده شود.
زو و همکاران )۲۰۱۷( ۳با استفاده از دادههای ماهانٔه  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۶و ساخت یک م ل
 VECچگونگی اثرگذاری عوامل اقتصادی مانن شاخص قیمت مصرفکنن ه ،شاخص دالر
امریکا ،میانگین صنعتی داوجونز ،نرخ صن وقهای ف رال و قیمت طال در قیمت بیتکوین
را بررسی میکنن  .با توجه به ت زیه و تحلیل ت ربی ،همٔه این متغیرها تأثیر بلن م ت دارن .
طبق نتایج این پژوهش ،شاخص دالر امریکا بیشترین تأثیر ،درحالیکه قیمت طال کمترین
تأثیر را در قیمت بیتکوین دارد .زو و همکاران معتق ن درحال حاضر میتوان با بیتکوین
بهعنوان یک دارایی سوداگرانه رفتار کرد و فاصلٔه آن تا یک اعتبار مناسب بسیار زیاد است.
سووتوف )۲۰۱۸( 4در مقالهای عوامل مٔوثر در پنج رمزارز رایج مانن بیتکوین،
لیتکوین ،5دش ،6اتریوم ،و مونرو ۷را طی سالهای  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۸با استفاده از دادههای
هفتگی موردبررسی قرار داده است .این مطالعه از روش  ARDLاستفاده کرده است .در این
مطالعه ،ح م معامالت ب ش قابلتوجهی از نوسانات هر پنج رمزارز را در کوتاهم ت و
بلن م ت تعیین میکن و شاخص  S&P500در بلن م ت تأثیر مثبت ضعیفی در بیتکوین،
اتریوم ،و لیتکوین دارد ،درحالیکه در کوتاهم ت اثر آن منفی است.
بوری و همکاران )۲۰۱۸( ۸در مقالهای به مطالعٔه بازده و نوسانات میان بیتکوین و چهار
دسته دارایی (سهام ،مواد خام ،ارزها ،و اوراق قرضه) در شرایط رونق و رکود بازارهای مالی
میپردازد .ت زیه و تحلیل ت ربی براساس یک م ل انتقال متوسط  VAR GARCHبا
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پوشش دادههای روزانه از  ۱۹ژوئیٔه  ۲۰۱۰تا  ۳۱اکتبر  ۲۰۱۷و با استفاده از دادههای
شاخصهای بازار جهانی  ،۱MSCIشاخصهای بازار نوظهور  ،MSCIشاخص مواد خام
گل من ساکس ،۲شاخص انرژی گل من ساکس ،یک اونس طال ،شاخص دالر امریکا ،و بازده
خزانهداری ۱۰سالٔه امریکا ان ام گرفته است .با توجه به نتایج حاصلش ه ،بازده بیتکوین با
نوسانات دیگر داراییها ،بهویژه مواد خام ،همبستگی باالیی دارد.
علت رش مطالعات در مورد رمزارزها را میتوان جهش قیمتی آنها دانست ،بهطوری که
از زمان شروع ت ارت بیتکوین در ژوئیٔه  ،۲۰۱۰تع اد معامالت بیتکوین از اوت  ۲۰۱۰تا
اوت  ،۲۰۱۴از  ۱۲هزار به  ۱.۲میلیون افزایش یافته است که رش  ۱۷۷برابری را نشان
میده ؛ این رقم در ژانویٔه  ۲۰۲۰به  ۹میلیون رسی ه است .ارزش بازار بیتکوین از سال
 ۲۰۱۰از  ۲۸۰هزار دالر تا سال  ۲۰۲۰به بیش از  ۱۸۵میلیارد دالر رسی ه است .قیمت
بیتکوین در  ۲۰۱۳در سطح  ۱۳دالر بود و در  ۹آوریل  ۲۰۱۳به  ۲۳۰دالر رسی که میتوان
سود تقریباً  ۱۷۰۰درص در کمتر از چهار ماه ای اد کن  .بیتکوین در سال  ۲۰۱۷به باالترین
قیمت خود یعنی بیش از  ۱۹هزار دالر رسی .
اتریوم در ابت ا در اکتبر  ۲۰۱۴در قیمتی معادل  ۰.۴دالر معامله ش ه است که در ۲۰۱۷
با جهش به  ۳۸۴دالر ،موردتوجه بازار قرار گرفته است و در  ۲۰۱۸به قیمت  ۱۴۰۰دالر رسی ؛
در همین زمان ،تع اد معامالت از  ۲هزار به  ۳۰۰هزار معامله ،و ارزش بازار در  ۲۰۱۴که
معادل  ۱۹۰میلیون دالر بوده به  ۳۰میلیارد دالر رسی ه است .در دسامبر ،۲۰۱۸
سرمایهگذاری در بازار ارزهای رمزپایه به  ۴۰۰میلیارد دالر رسی ه است؛ معادل  ۱۱درص از
 M1در ایاالت متح ٔه امریکاست که رش چشمگیر سرمایهگذاری در بازار رمزارزها را نشان
میده (شیلینگ و همکاران )۲۰۱۹ ،۳که اهمیت مطالعه و بررسی رمزارزها را دوچن ان
میکن .
در این مطالعه ،سعی میشود با م موعهای جامع از متغیرها که شامل عوامل اقتصادی،
فنی ،و اجتماعی است ،عوامل مٔوثر در قیمت بیتکوین و اتریوم را در دو دورٔه زمانی
کوتاهم ت و بلن م ت بررسی شود .تاکنون مطالعات صورتگرفته عوامل یادش ه را ج اگانه
ارزیابی کردهان  .این پژوهش سعی کرده است در کنار بیتکوین ،یکی دیگر از رمزارزهای رایج
به نام اتریوم را نیز بررسی کن که در مطالعات گذشته اثرگذاری این عوامل در قیمت آن ارزیابی
نش ه است.
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 ۳مبانی نظری
اگر بیتکوین و اتریوم واسطٔه مبادله در نظر گرفته شون  ،بای قیمت آنها با عرضه و تقاضا
تعیین شود (کیائیان و همکاران۲۰۱۴،؛ بوچولز و همکاران .)۲۰۱۲ ،در مقالٔه اخیر یرماک
( ،)۲۰۱۵نظر او بر این فرض استوار است که پول «بهطور معمول توسط اقتصاددانان دارای
سه ویژگی است :عملکرد آن بهعنوان یک وسیلٔه مبادله ،یک واح سن ش ارزش ،و یک
ذخیرٔه ارزش است» .وی سپس است الل میکن ازآن اکه ارزهای م ازی در این سه ویژگی
ضعیفان  ،نبای پول محسوب شون (یرماک.)۲۰۱۵ ،
یرماک  ۲۰۱۵است الل میکن ویژگی اول پول برای ارزهای م ازی قابلقبول است ،با
توجه به اینکه تع اد فزاین های از بازرگانان بهنظر میرس مایل به قبول آن بهعنوان وسیلٔه
پرداخت هستن  .یرماک معتق است معیارهای دوم و سوم برای ارزهای م ازی بهدلیل
نوسان بیشازح و وجود احتمال سرقت ،قابلمشاه ه نیست و ارزهای م ازی را به یک
ذخیرٔه ارزش ضعیف تب یل میکن  .برخالف ادعای یرماک ،اقتصاددانان معموالً پول را
بهعنوان کاالیی تعریف نمیکنن که بهعنوان وسیلٔه مبادله ،ذخیرٔه ارزش ،و واح سن ش
ارزش کار کن  ،بلکه آنها پول را بهعنوان یک وسیله مبادلٔه رایج (یا بهطورکلی) پذیرفتهش ه
تعریف میکنن  .میشکین ۲پول را هرچیزی که بهعنوان پرداخت نهایی کاالها و خ مات
پذیرفته میشود ،تعریف میکن (میشکین.)۲۰۱۹ ،
یرماک عالوه بر اینکه تعریف پول را با کارکردهای رایج پول یکسان در نظر میگیرد ،این
عملکردها را با ویژگیهای یک پول خوب نیز یکسان در نظر میگیرد .اینکه در زمان 𝑡 ،تا
دورٔه بع ی 𝑡 + 𝑛 ،بهعنوان ذخیرٔه ارزش عمل میکن  ،صرفاً به این معنی است که مق ار
مبادله مثبت را از طریق 𝑛  𝑡 +حفظ میکن  .باوجوداین ممکن است ذخیرٔه ارزش ضعیفی
داشته باش  ،شای به این دلیل که ارزش مبادلٔه آن بسیار بیثبات است یا در طول دوره به
میزان قابلتوجهی کاهش مییاب  .تمایز بین تعریف پول ،توابع مشترک پول ،و ویژگیهای
یک پول خوب برای ارزیابی اینکه کاالیی بای بهعنوان پول طبقهبن ی شود اهمیت دارد .اگر
کاالیی مطابق تعریف باش  ،پول است .اگر این تعریف را برآورده نکن  ،پول نیست .اینکه آیا
توانایی اجرای سایر عملکردها را دارد یا خیر ،ممکن است احتمال پولش ن کاالیی را بهبود
ب ش یا کاهش ده  ،اما از نظر طبقهبن ی آن به عنوان پول نمیتوان قضاوت کرد .آنچه
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 ۱هنگام نصب نرم افزار های کیف پول و یا کیف پول های س ت افزاری ارزهای م ازی آدرسی به کیف پول فرد
متشکل از حروف و اع اد انگلیسی برای واریز و برداشت تعلق میگیرد.
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برای ارزیابی پولبودن یک مورد مهم است ،میزان پذیرش آن است که با توجه به تع اد
معامالت روزانه و افزایش چشمگیر آدرسهای کیف پول ۱مربوط به ارزهای م ازی میتوان
آنها را نوعی پول دانست (هازلت و همکاران .)۲۰۲۰ ،۲مبانی نظری این پژوهش نیز بر دی گاه
میشکین و هازلت استوار است و ارزهای م ازی بیتکوین و اتریوم پول در نظر گرفته میشود.
بهطورکلی ،اقتصاددانان ارزهای م ازی را با طال مقایسه کردهان  ،زیرا شباهتهای زیادی
با هم دارن  .ارزهای م ازی و طال بیشتر ارزش خود را از این واقعیت میگیرن که است را
آنها کمیاب و پرهزینه است؛ هیچیک از آنها ملیت ن ارن و یا توسط یک دولت کنترل
نمیشون ؛ هر دو دارایی توسط چن ین اپراتور و شرکت مستقل «است را » میشون  .طال
بهعنوان واسطٔه مبادله در طی سالها مورداستفاده قرار گرفت ،اما بهدلیل مشکالت نق ینگی
کنار گذاشته ش .
ویالن ۳همچنین است الل کرده است که ارزهای م ازی شبیه دالرن (ویالن.)۲۰۱۳ ،
ارزش ذاتی آنها هر دو فاق یا مح ود است و در درجٔه اول بهعنوان وسیلٔه مبادله استفاده
میشود .تفاوت اصلی این است که دالر توسط دولتی پشتیبانی میشود که مردم به آن اعتماد
دارن  ،درحالیکه ارز م ازی «پول خصوصی» است که ب ش خصوصی آن را تولی میکن .
بنابراین ،تأمین ،اداره ،و کنترل این دو دارایی متفاوت است (دایبرگ.)۲۰۱۶ ،4
5
شکلگیری قیمت بیتکوین و اتریوم را میتوان در یک نس ٔه توسعهدادهش ه از م ل بارو
( )۱۹۷۹برای استان ارد طال تحلیل کرد .برای مقایسه ،پایٔه پول ارزهای م ازی بیتکوین و
اتریوم با یک ارز سنتی تحت کنترل دولت مانن دالر در نظر گرفته میشود .به همین ترتیب،
فرض میشود که کاربران بای بیتکوین و اتریوم را به دالر یا سایر ارزهای سنتی تب یل کنن ،
زیرا آنها در اقتصاد از ارزهای سنتی برای خری کاال و خ مات استفاده میکنن  .فرض میشود
 Bنشاندهن ٔه کل بیتکوینها و اتریومهای در گردش است و  PBنشاندهن ٔه نرخ ارز
بیتکوین و اتریوم (بارو .)۱۹۷۹ ،سپس ،کل پول بیتکوین و اتریوم ،M 𝑠 ،توسط PB B
حاصل میشود:
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()۱

M 𝑠 = PB B
فرض بر این است که تقاضا برای بیتکوین و اتریوم به سطح قیمت عمومی کاالها و

خ مات ،P ،ان ازٔه اقتصاد بیتکوین و اتریوم G ،و سرعت گردش بیتکوین و اتریومV ،
بستگی دارد .سرعت بیتکوین و اتریوم ،سرعت استفاده از یک واح بیتکوین و اتریوم برای
خری کاال و خ مات را ان ازهگیری میکن و به هزینه فرصت برای نگه اری آن بستگی دارد
(تورم ،نرخ بهره).
()۲
تعادل بین عرضه و تقاضا حاکی از رابطٔه قیمت تعادلی است:
()۳

PG

PB = VB

Bouoiyour & Selmi
Buchholz et al.
3 Van Wijk
1
2
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قیمت با معادلٔه ( )۳ارائه میشود ،که به این معنی است قیمت بیتکوین و اتریوم با
سرعت بیتکوین و اتریومهای در گردش رابطٔه عکس ،و با ان ازٔه اقتصاد بیتکوین و اتریوم
و سطح عمومی قیمت رابطٔه مستقیم دارد (بوویور و سلمی.)۲۰۱۴ ،۱
در این مطالعه ،از م ل بارو ( )۱۹۷۹برای طال و م ل استفادهش ه در مطالعات ت ربی
قبلی استفاده میشود (بوخولز و همکاران۲۰۱۲ ،۲؛ کریستوفک۲۰۱۳ ،؛ ون ویک۲۰۱۳ ،۳؛
بوویور و سلمی .)۲۰۱۴ ،برای بررسی فرضیههای شکلگیری قیمت -۱ :نیروهای عرضه و
تقاضای بازار بیتکوین و اتریوم -۲ ،جذابیت بیتکوین و اتریوم برای سرمایهگذاران ،و -۳
تحوالت اقتصادی و کالن جهانی مورد بررسی قرار میگیرن .
ح م ت ارت و تع اد معامالت ت اری بهعنوان معیارهای استقبال و تقاضای واقعی
استفاده موردارزیابی قرار میگیرد .در نتی ه ،میتوان گفت افزایش استفاده از بیتکوین در
معامالت واقعی من ر به افزایش بهای بیتکوین در بلن م ت میشود؛ بااینحال ،این اثر در
طول زمان ضعیفتر میشود (کریستوفک.)۲۰۱۵ ،
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استفاده از بیتکوین در معامالت واقعی دو اثر احتماالً متناقض در استفاده از رمزارزها و
قیمت آنها دارد که ممکن است از جنبٔه سوداگرانٔه آن ناشی شود .یک اثر از یک انتظار
استان ارد ناشی میشود که هرچه بیشتر رمزارزها مورداستفاده قرار گیرن و معامالت
بیتکوین برای معامالت «دنیای واقعی» افزایش یاب  ،قیمت ارز بای با استفادٔه آن برای
معامالت ارتباط مثبت داشته باش  ،زیرا کاربردپذیری ارز افزایش مییاب  ،در نتی ه تقاضای
آنها بیشتر میشود ،بنابراین قیمت آنها افزایش مییاب .
اما ،اگر افزایش معامالت ناشی از ح س و گمان و برای سوداگری باش  ،به بیثباتی و
ع م اطمینان در مورد قیمت و همچنین افزایش هزینههای معامله من ر میشود که میتوان
به یک رابطٔه منفی بین ام  ،که این رابطه در درجٔه اول برای دورههایی با افزایش ش ی
قیمت بهخصوص برای بیتکوین قابلمشاه ه است .بهعبارت دیگر در صورت استفادٔه بیشتر
برای ت ارت ،یعنی معامالت غیرصرافی ،قیمت بیتکوین در بلن م ت افزایش مییاب و
افزایش قیمت باعث افزایش معامالت رمزارز در کوتاهم ت میشود .ب ینترتیب ،اولی با
انتظارات نظری سازگار است ،و دومی نشان میده که افزایش قیمتها و حبابهای احتمالی
باعث افزایش تقاضا برای ارز در صرافیها میگردد .بنابراین ،بیتکوین و اتریوم مطابق با
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نظریٔه استان ارد اقتصادی ،بهطور خاص نظریٔه مق اری پول ،۱در بلن م ت رفتار میکنن  ،اما
در کوتاهم ت مستع حبابان (گارسیا و همکاران۲۰۱۴ ،۲؛ کرستوفک.)۲۰۱۳ ،
به گفتٔه بوخولز و همکاران ( )۲۰۱۲و بوویور و سلمی ( ،)۲۰۱۴یکی از عوامل اصلی اثرگذار
در قیمت بیتکوین و اتریوم تعامل بین عرضه و تقاضای آنها در بازار است .تقاضا برای
بیتکوین و اتریوم اساساً بهدلیل ارزش آن بهعنوان واسطٔه مبادلٔه کاال و خ مات ان ام
میشود .عرضٔه تع اد بیتکوین و اتریوم در گردش است .عرضٔه طال در م ل بارو ()۱۹۷۹
برای استان ارد طال درونزاست ،زیرا به تغییرات فنّاوری تولی (بهعنوان مثال ،فنّاوری
است را طال) پاسخ میده  ،این شرایط برای بیتکوین و اتریوم نیز وجود دارد؛ بهطوری
که س تی است را ارزهای م ازی متغیر است و قیمت به آن واکنش نشان میده (بوخولز
و همکاران۲۰۱۲ ،؛ بوویور و سلمی.)۲۰۱۴ ،
یکی دیگر از علل مٔوثر در قیمت رمزارزها س تی است را است .س تی است را
بیتکوین یا اتریوم در هزینٔه تولی بیتکوین یا اتریوم اثرگذار است که در نهایت در عرضٔه بازار
تأثیر میگذارد (لی و همکاران .)۲۰۱۴ ،۳بااینحال ،است را رمز ارز منوط به حل یک مشکل
محاسباتی است .برای ای اد بیتکوینها و اتریومهای ج ی  ،س تی حل مسئله با توجه به
4
توان محاسباتی است را کنن گان فعلی افزایش مییاب  .ق رت محاسباتی سیستم با هش
ان ازهگیری میشود ،در نتی ه نرخ هش معیار دیگری از بهرهوری سیستم است .بهاینترتیب،
عرضٔه بیتکوین و اتریوم متعادل باقی میمان و سیستم با بیتکوین و اتریوم پر نمیشود
(کریستوفک.)۲۰۱۵ ،
ازاینرو ،معادن فرصتی برای سرمایهگذاری است .این معادن با هزینههای سرمایهگذاری
در س تافزار و همچنین برق در ارتباط است .است را بیتکوین و اتریوم من ر به توسعه
و تولی س تافزاری ش ه است .ت هیزات ت صصی باعث افزایش هزینههای است را معادن
و افزایش سرعت و س تی در معادن ش ه است ،که بهت ریج است را کنن گان رمز ارز را از
است رها 5دور کرده است؛ زیرا است را رمز ارز برای آنها سودآور نبوده است .در نتی ه دو
اثر متضاد بین قیمت رمزارز و س تی است را و همچنین نرخ هش وجود دارد .است را
رمز ارز را میتوان نوعی سرمایهگذاری در رمزارزها دانست .سرمایهگذار بهجای خری مستقیم
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رمزارز ،روی س تافزار سرمایهگذاری میکن و ارزها را غیرمستقیم از طریق است را
بهدست میآورد (کریستوفک.)۲۰۱۵ ،
این استراتژی به دو اثر من ر میشود :افزایش قیمت بیتکوین میتوان فعاالن بازار را
بهسمت شروع سرمایهگذاری در س تافزار و شروع به است را معطوف کن و این من ر به
افزایش نرخ هش و در حقیقت س تی بیشتر میشود .از طرف دیگر ،افزایش نرخ هش و
س تی ،هزینٔه س تافزار و برق را افزایش میده  ،در نتی ه است را کنن گان ،رمز ارز
بیشتری است را میکنن  .اگر این است را کنن گان رمز ارز در ابت ا رمزارزها را بهعنوان
جایگزینی برای سرمایهگذاری مستقیم است را میکردن  ،میتوانن به خری اران بیتکوین
تب یل شون و در نتی ه تقاضا را برای بیتکوین و قیمت را افزایش میده (کریستوفک،
.)۲۰۱۵

شکل  .۴س تی است را اتریوم (منبع)bitinfocharts.com :
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ون ویک ( )۲۰۱۳بر نقش توسعٔه اقتصاد کالن و مالی جهانی تأکی میکن  .متغیرهایی
مانن شاخصهای بورس اوراق بهادار ،نرخ ارز ،و قیمت نفت در تعیین قیمت بیتکوین و
اتریوم اثرگذارن  .تأثیر شاخصهای اقتصاد کالن و مالی در قیمت بیتکوین و اتریوم ممکن
است از چن ین مسیر عمل کنن ؛ بهعنوان مثال ،تحوالت مالی اقتصادی و کالن اقتصادی
مطلوب ممکن است استفاده از بیتکوین و اتریوم را در ت ارت و مبادالت تحریک و در نتی ه
تقاضای آن را تقویت کن  ،که ممکن است تأثیر مثبتی در قیمت بیتکوین و اتریوم داشته
باش (ون ویک۲۰۱۳ ،؛ پالومبیزیو و موریس .)۲۰۱۲ ،۱همچنین ،بین قیمت ارز و
شاخصهای کالن مالی میتوان رابطٔه منفی وجود داشته باش  .کاهش قیمت سهام در بورس
اوراق بهادار ممکن است سرمایهگذاران خارجی را به فروش داراییهای مالی که در اختیار
دارن ترغیب کن (دیمیترووا .)۲۰۰۵ ،۲این بهنوبٔه خود ممکن است من ر به کاهش ارزش
ارز مربوطه شود ،اما اگر سرمایهگذاران سرمایهگذاری در سهام را بهجای سرمایهگذاری در
بیتکوین یا اتریوم جایگزین کنن  ،ممکن است قیمت بیتکوین یا اتریوم را تحریک کن .
ازاینرو ،انتظار میرود که شاخصهای بورس اوراق بهادار با قیمت بیتکوین و اتریوم ارتباط
مثبت داشته باشن .
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شاخصهای تورم و قیمت نوع دیگری از شاخصها هستن که تحوالت مهم اقتصاد کالن
و مالی را تحتتأثیر قرار میدهن  .نرخ ارز ممکن است توسعٔه تورم را منعکس کن و بنابراین
در قیمت بیتکوین و اتریوم تأثیر مثبت بگذارد (کروگمن و اوبستفل ۲۰۰۳ ،۱؛ پالومبیزیو و
موریس.)۲۰۱۲ ،
در این پژوهش از شاخص بورس نیویورک و  S&P 500برای ارزیابی وضعیت بازار سهام
جهان استفاده ش ه است .باوجود جنگ ت اری بین چین و امریکا و سایر دالیلی که موجب
کاستهش ن جذابیت بازار سهام میگردد ،نوسانات رمزارزها بهعنوان رقیب میتوان برای
سرمایهگذاران جذاب باش و موجب افزایش تقاضا و قیمت آنها شود .این است الل برای طال
نیز وجود دارد ،با این تفاوت که نوسانات قیمت طال با قیمت رمزارزها بهخصوص بیتکوین
همجهت بوده است (کیائیان و همکاران .)۲۰۱۴ ،نرخ مبادلٔه دالر و یورو بهدلیل دربرگرفتن
ب ش وسیعی از معامالت در بازارهای امریکا و اتحادیٔه اروپا با جهان انت اب ش ه است ،لذا
این دو ارز رقیب بسیار ج ی برای رمزارزهاست و نوسانات نرخ مبادله در قیمت رمزارزها
تأثیرگذار است (کریستوفک.)۲۰۱۳ ،
چن ین فاکتور خاص برای بیتکوین و اتریوم وجود دارد که عالوه بر عوامل سنتی
تعیینکنن ٔه قیمت ارز ،مانن عرضه و تقاضای بازار ،تقاضای سرمایهگذاری برای بیتکوین و
اتریوم را تعیین میکن (باربر و همکاران .)۲۰۱۲ ،۲با توجه به اینکه بیتکوین و اتریوم ارز
نسبتاً ج ی یان  ،جذابیت آن برای سرمایهگذاران و ازاینرو قیمت بیتکوین و اتریوم با هزینٔه
۳
معامالت برای سرمایهگذاران و کاربران بالقوه تعیین میشود .به گفتٔه جروئیس و همکاران
( ،)۲۰۰۱گرولون و همکاران ،)۲۰۰۴( 4و باربر و همکاران ( ،)۲۰۰۸تصمیمات سرمایهگذاران
و کاربران بالقوه میتوان تحتتأثیر افزایش یا کاهش توجه در رسانههای خبری قرار گیرد.
نقش اطالعات بهویژه در فرصتهای سرمایهگذاری جایگزین ،هزینههای جستوجو ،و
نگرانیهای امنیتی بسیار مهم است .با توجه به اینکه تقاضای سرمایهگذاری به هزینههای
مرتبط با جستوجوی اطالعات برای فرصتهای بالقؤه سرمایهگذاری موجود در بازار مانن
سهام بستگی دارد ،ممکن است فرصتهای سرمایهگذاری موردتوجه رسانههای خبری توسط
سرمایهگذاران بالقوه ترجیح داده شود ،زیرا باعث کاهش هزینههای جستوجو میشود .این
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است الل برای روش پرداخت به کاربران بیتکوین و اتریوم نیز ص ق میکن  .انت اب روش
پرداخت (بهعنوان مثال بیتکوین ،اتریوم ،پیپال ،۱ویزا ،۲و مسترکارت )۳مورداستفاده برای
مبادلٔه کاال و خ مات به هزینههای مربوط به جستوجوی اطالعات بستگی دارد .آن دسته
از روشهای پرداخت که در رسانههای خبری موردتوجه ویژه قرار میگیرن  ،هزینٔه جستوجو
را کاهش میدهن و بنابراین ممکن است توسط کاربران ترجیح داده شود .بهطورکلی ،افزایش
تقاضا برای بیتکوین و اتریوم بهدلیل جذابیت بیشتر ممکن است فشارِ روبهباال بر قیمت آنها
اعمال کن  ،درحالیکه جذابیت کمتر ممکن است بهمعنی کاهش تقاضای بیتکوین و اتریوم
و قیمت آنها باش  .در واقع ،لی )۲۰۱۴( 4چنین م ارکی را برای بیتکوین و اتریوم مییاب ،
که بهموجب آن تغییر اخبار مثبت و منفی نوسانهای قیمتی ش ی ی ای اد میکن  .این نشان
میده که رفتار توجهمحور از سوی سرمایهگذاران و کاربران میتوان در قیمت بیتکوین و
اتریوم تأثیر مثبت یا منفی بگذارد (لی.)۲۰۱۴ ،
بهطورکلی ،ارزها را میتوان کاالهای اقتصادی دانست که با عرضه و تقاضا در بازار
قیمتگذاری میشون  .ارزهای م ازی توسط متغیرهای کالن اقتصادی یک کشور مانن
تولی ناخالص داخلی ،نرخ بهره ،تورم ،بیکاری و سایر عوامل مٔوثر ه ایت میشون  .ازآن اکه
هیچ پایه و اساس اقتصاد کالن برای ارزهای دی یتال وجود ن ارد ،عملکرد عرضه یا ثابت
است (اگر مق ار ارز ثابت باش ) یا طبق برخی از الگوریتمهای شناختهش ٔه عمومی تکامل
مییاب  ،که این مورد بازار بیتکوین است .تقاضای بازار ناشی از انتظارت در مورد توسعٔه
اقتصادی کالن نیست ،بلکه فقط با سود پیشبینیش ه از نگهداشتن ارز و فروش آن در زمانی
دیگر ه ایت میشود ،زیرا نگه اشتن رمزارز هیچ سود دیگری ن ارد (کریستوفک.)۲۰۱۳ ،
بنابراین ،بازار تحت سلطٔه سرمایهگذاران کوتاهم ت ،تعقیبکنن گان رون  ،5صرافیها ،و
دالالن قرار دارد .در نتی ه ،قیمت ارز دی یتال تنها با اعتقاد سرمایهگذاران به رش دائم
ه ایت میشود .احساسات سرمایهگذاران سپس به یک متغیر مهم تب یل میشود .بهعبارت
ساده ،افزایش استقبال از رمزارز ،همراه با یک روش ساده برای سرمایهگذاری واقعی در آن،
من ر به افزایش تقاضا و قیمتها میشود .بااینحال ،با بیتکوین و همچنین اتریوم بهعنوان
یک دارایی سرمایهگذاری نیز رفتار میشود که تقاضای آن میتوان تحتتأثیر رفتار سوداگرانٔه
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مرتبط با انتظارات و احساسات عمومی نسبت به حرکات قیمت آتی آنها باش  .این احساسات
ممکن است با میزان شناخت عمومی و استقبال از بیتکوین و اتریوم ان ازهگیریش ه توسط
تع اد جستوجو در رون های گوگل ثبت شود (کریستوفک .)۲۰۱۳ ،از طرف دیگر ،میتوان
احساسات عمومی را از طریق بررسی تع اد پستهای مربوط به بیتکوین و اتریوم در
رسانههای اجتماعی مانن توییتر سن ی .

Gtrend

tweets

شکل  .۶تع اد دفعات جستوجوی واژههای  Bitcoinو  BTCدر موتور جستوجوی گوگل و تع اد
پستهای ارسالش ه در توییتر با واژههای  Bitcoinو ( BTCمنبع)Bitinfocharts.com :
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شکل  .۷تع اد دفعات جستوجوی واژههای  Ethereumو  ETHدر موتور جستوجوی گوگل و تع اد
پستهای ارسالش ه در توییتر با واژههای  Ethereumو ( ETHمنبع)Bitinfocharts.com :
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در شکلهای  ،۶ ،۲ ،۱و  ،۷ارتباط بین قیمت بیتکوین و اتریوم و تع اد جستوجو و
تع اد پستهای واژههای مربوط به بیتکوین و اتریوم در گوگل و توییتر موردبررسی قرار گرفته
است .تا نیمٔه  ،۲۰۱۸قیمت اتریوم به  ۱۴۰۰دالر رسی ه است که در این بازه زمانی نیز تع اد
جستوجو در گوگل به  ۵۰هزار و تع اد توییتها به  ۳۰هزار رسی ه است .این همبستگی با
قیمت بیتکوین و اتریوم تنها شامل افزایش نیست ،بلکه در زمان کاهش میزان احساسات
به بیتکوین و اتریوم،کاهش قیمت اتفاق میافت  .پس از ژوئن  ،۲۰۱۸تع اد جستوجوها در
گوگل و تع اد توییتها برای اتریوم به زیر  ۱۰هزار رسی ه که در نتی ه قیمت نیز پس از رش
به کمتر از  ۵۰۰دالر کاهش یافته است .تع اد جستوجوی واژههای مرتبط با بیتکوین در
پایان  ۲۰۱۸به کمتر از  ۱۰۰هزار و تع اد توییتها به کمتر از  ۵۰هزار کاهش یافته که در
همین دورٔه زمانی قیمت بیتکوین به کمتر از  ۵هزار دالر رسی ه است .همانطور که گفته
ش  ،میان احساسات و عالقه با قیمت بیتکوین و اتریوم رابطه وجود دارد.
بانک مرکزی اروپا بیتکوین و اتریوم را پول دی یتالی کنترلنش ه تعریف میکن ؛ نوعی
ارز م ازی که تا ح ودی شبیه پول الکترونیکی است ،بهویژه پول نرمافزاری که برخالف پول
س تافزاری ،میتوان در اینترنت مورداستفاده قرار گیرد .ویژگیهای رایج ارزهای رمزپایه
مانن بیتکوین و اتریوم عبارتان از -۱ :عرضٔه پول توسط یک الگوریتم کنترل میشود،
عملکرد آن در جامعه ،و مستقل از سیاستهای پولی بانک مرکزی است -۲ .تأیی معامالت
غیرمتمرکز و غیرسلسلهمراتبی است -۳ .کیف پولهای الکترونیکی با اطالعات هویتی بهطور
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 ۴روش تحقیق

Distributed Ledger
BitTorrent
3 Difficulty of Mining
1
2
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با توجه به این چهارچوب مفهومی ،دادههای سری زمانی برای  ۱۰متغیر متعلق به دو رمزارز
بیتکوین و اتریوم  -که برای بیتکوین دورٔه زمانی  ۹ژوئیٔه  ۲۰۱۴تا  ۲۱ژانویٔه  ۲۰۲۰و برای
اتریوم از  ۱۶مارس  ۲۰۱۶تا  ۲۱ژانویٔه  - ۲۰۲۰روزانه جمعآوری ش ه است .متغیر وابسته
قیمت بیتکوین و قیمت اتریوم است؛ چهار متغیر مستقل وجود دارد که اصل عرضه و تقاضا
را نشان میده  :اول ،تع اد بیتکوین یا اتریوم در گردش بیانگر کل عرضٔه پول است.
دوم ،تع اد کل معامالت روزانٔه بیتکوین و اتریوم که ان ازٔه اقتصاد بیتکوین و اتریوم
است .سوم ،س تی است را رمز ارز ،۳سرعت پول را ان ازهگیری میکن و با ضرب تع اد
رمزارزها در تع اد روزهای سپریش ه از زمان آخرین معامله ،هزینٔه این رمزارزها محاسبه
میشود .چهارم ،نرخ مبادلٔه روزانٔه بین دالر و یورو بیانگر سطح عمومی قیمتهاست.
همچنین از شاخص  S&P 500و شاخص داوجونز و قیمت طال بهعنوان متغیرهای مستقلی
که نمایانگر وضعیت عمومی اقتصاد جهانی است ،استفاده ش ه است .س تی است را رمز
ارز با واح ان ازهگیری هش نیز مورداستفاده قرار میگیرد .تمام این سریهای زمانی از
 ،investing.com ،coindesk.comو  quandl.comبارگیری ش ن .
همچنین ،از دو پراکسی برای میزان شناخت عمومی و عالقه به بیتکوین و اتریوم استفاده
ش ه است :اول ،تع اد جستوجوهای بیتکوین در گوگل و دوم ،تع اد روزانٔه توییتها مربوط
به بیتکوین و اتریوم که از  bitcoinplus.comبارگیری ش ه است .فراین جمعآوری دادهها

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

مستقیم به صاحبان مربوطه متصل نمیشون  .آخرین ویژگی این امکان را به کاربران میده
که سطح باالیی از ناشناسبودن را در اختیار آنان قرار ده (اوانز.)۲۰۱۴ ،
نوآوری اساسی در سیستم بیتکوین و اتریوم آن است که وجود واسطٔه مالی برای تأیی
معامله را حذف کرده است و در مقابل ،یک دفتر توزیعش ه ۱که همٔه معامالت را قابلمشاه ه
میکن  ،مورداستفاده قرار میگیرد (کارلستروم .)۲۰۱۴ ،تمرکززدایی با استفاده از یک م ل
ارتباطی همتا به همتا که قبالً در پروتکلهای اشتراک فایل مانن بیتتورنت ۲مورداستفاده
قرار گرفته بود ،ان ام ش  .تعطیلکردن چنین سیستمهایی غیرممکن است (فل و همکاران،
.)۲۰۱۴

تحلیل عوامل موثربر قیمت ارزهای م ازی :مطالعه موردی بیتکوین و اتریوم

۶۱۱

م ل قرار گیرد .عالوهبراین ،میتوان  pتا از  Δytرا موردبررسی قرار داد که پویایی رون را به
حساب میآورد:
()۴

𝑝

𝑡𝜀 ∆𝑦𝑡 = 𝑎۰ + 𝛿𝑡 + 𝜃𝑦𝑡−۱ + ∑𝑗=۱ 𝛾𝑗 ∆𝑦𝑡−𝑗 +

Engle et al.
Johansen

1
2
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آزمون  ADFیک فرضیٔه تهی از ریشٔه واح ( )θ = ۱در مقابل ایستایی دارد.
یک سری غیرایستا که با تفاضلگیری مانا ش ه است ،با درنظرگرفتن مرتبٔه تفاضل آن،
میتوان ایستا باش  .بااینحال ،استفاده از تفاضل متغیرها در یک م ل رگرسیون امکان تعیین
روابط بلن م ت بالقوه بین متغیرها را فراهم نمیکن  .اگر متغیرها با هم همانباشتگی داشته
باشن  ،یک م ل رگرسیون با سطح متغیرها برآوردگرهای  OLSسازگار را حاصل میکن
(جوهانسون .)۱۹۹۵ ،۲سری 𝑡𝑘𝑥  𝑦𝑡 , 𝑥۱𝑡 , … ,اگر همٔه آنها با  dایستا ش ه باشن )CI(d, b
یک ترکیب خطی از این سریها وجود دارد که با دستور  d − bایستاست .مثال استان ارد
شامل  d = b = ۱است ،که بر این داللت دارد كه سری زمانی ) I(۱است و یک تركیب خطی
وجود دارد 𝑢𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑎۰ − 𝑎۱ 𝑥۱𝑡 − ⋯ − 𝑎𝑘 𝑥𝑘𝑡 :كه ایستاست .بنابراین ،رابطهای
بلن م ت میان متغیرهای مشترک بهصورت زیر وجود دارد:
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برای واژههای کلی ی " "Ethereum" ،"Bitcoin" ،"BTCو " "ETHبا هشتگ مربوطه
(" ،"#Ethereum" ،"#BTC" ،"#Bitcoinو " )"#ETHان ام ش ه است.
در این پژوهش ،از ابزار تحلیلی سریهای زمانی استفاده ش ه است (بوری و همکاران،
 .)۲۰۱۸هنگام استفاده از این روش در مرحلٔه اول ارزیابی مانایی متغیرها بای موردتوجه قرار
گیرد .اگر سری زمانی مانا نباش  ،با تفاضل مرتبٔه یک ایستا میشود .اگر یک سری زمانی
نامانا را در یک م ل رگرسیون قرار دهیم ،ت مینزنن ههای ح اقل مربعات معمولی ()OLS
سازگار نبوده و آزمونهای آماری معتبر نیستن  .بنابراین ،ممکن است یک رابطٔه علّی و از
نظر آماری معنادار بین دو متغیر استنباط شود ،درصورتیکه چنین رابطهای وجود ن ارد
(انگل و همکاران .)۱۹۸۷ ،۱بهمنظور اجتناب از رگرسیون کاذب ،آزمون ایستایی ان ام
میشود .اگر این م موعه دارای یک رون باش  ،بای زمان بهعنوان یک متغیر توضیحی در

۶۱۲
()۵
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𝑡𝑢 𝑢𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑎۰ − 𝑎۱ 𝑥۱𝑡 − ⋯ − 𝑎𝑘 𝑥𝑘𝑡 +

()۶

Price = β۰ + β۱ Transaction + β۲ Difficulty + β۳ volume + β۴ Gold +
β۵ Sp + β۶ Dow + β۷ DU + β۱ Tweets + β۱ Gtrend

Enders

1
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که در این م ل متغیرهای موردبررسی بهصورت زیر است:
 :Priceقیمت روزانٔه بیتکوین یا اتریوم
 :Transactionتع اد معامالت روزانٔه بیتکوین یا اتریوم
 :Difficultyس تی روزانٔه شبکٔه بیتکوین یا اتریوم
 :Volumeتع اد روزانٔه بیتکوین یا اتریوم در گردش
 :Goldقیمت روزانٔه طال
 :Spشاخص standard &poors 500
 :Dowشاخص قیمت سهام بورس نیویورک
 :UEنرخ مبادله میان ارزهای دالر و یورو
 :Tweetsتع اد روزانٔه پستهای ارسالی مرتبط با بیتکوین یا اتریوم در توییتر
 :Gtrendتع اد روزانٔه جستوجوی کلمات مرتبط با بیتکوین یا اتریوم
از طرف دیگر ،یک م ل تصحیح خطا بردار ( )VECMای اد میشود تا وجود روابط
بلن م ت را بررسی کن (ان رز .)۲۰۰۳ ،برای سهولت در تفسیر ،در این ا دو سری 𝑡𝑥 و 𝑡𝑦
تعریف میشود .اگر این سریها همانباشتگی داشته باشن  ،مقادیر منحصربهفرد  𝑎۰و 𝑎۱
وجود دارد ،بهطوری که 𝑡 𝑢𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑎۰ − 𝑎۱ 𝑥۱ثابت است .بهمنظور بررسی دقیقتر
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بردار ] 𝑘𝑎 ،[۱, −𝑎۰ , −𝑎۱ , … , −بردار تلفیقی است و ممکن است برای حالت چن گانه
منحصربهفرد نباش  .سری تأخیر  𝑢𝑡−۱اصطالح تصحیح خطاست که انحرافات از تعادل
بلن م ت را ان ازهگیری میکن  .در این زمینه ،مرحلٔه دوم ت زیه و تحلیل اقتصادسن ی ما
شامل آزمون همانباشتگی بین سریهایی است که دارای دستور یکسان برای ایستایی
هستن  .برای مورد چن متغیره ،آزمون همسانسازی براساس روش یوهانسن برای
مش صکردن تع اد بردارهای همانباشته در نظر گرفته میشود (ان رز .)۲۰۰۳ ،۱در این
مقاله ،دو م موعه ت مین برای بیتکوین و اتریوم ج اگانه ان ام میشود .یکی با استفاده از
رگرسیون  OLSروابط کوتاهم ت مش ص میگردد .م ل مورد ت مین با روش  OLSو
متغیرها بهصورت زیر است:

۶۱۳

تحلیل عوامل موثربر قیمت ارزهای م ازی :مطالعه موردی بیتکوین و اتریوم

عوامل مٔوثر در قیمت ارزهای م ازی بیتکوین و اتریوم ،سعی میشود تا در کنار روش ،OLS
که اثرگذاری عوامل موردبررسی را در کوتاهم ت نشان میده  ،از روش  VECMنیز برای
بررسی متغیرهای موردنظر در بلن م ت استفاده شود ،به همین دلیل متغیرهایی که در
کوتاهم ت بیشترین اثرگذاری را داشته باشن  ،در روش  VECMنیز موردارزیابی قرار
میگیرن .

∆𝑦𝑡 = 𝛽۰ + 𝛽۱ ∆𝑥𝑡 + 𝜆𝑢𝑡−۱ + 𝜀𝑡 = 𝛽۰ + 𝛽۱ ∆𝑥𝑡 + 𝜆(𝑦𝑡−۱ − 𝑎۰ − 𝑎۱ 𝑥𝑡−۱ ) +
𝑡𝜀
()۷
 VECMبا اجازهدادن به تکامل 𝑡𝑥 و 𝑡𝑦 و قراردادن  pوقفه در سمت راست هر دو معادله
در سیستم مرتبط گسترش مییاب :
𝑝

𝑝

∆𝑦𝑡 = 𝛾۱ + ∑𝑖=۱ 𝛿۱𝑖 ∆𝑦𝑡−𝑖 + ∑𝑖=۱ 𝜃۱𝑖 ∆𝑥𝑡−𝑖 + 𝜆۱ (𝑦𝑡−۱ − 𝑎۰ − 𝑎۱ 𝑥𝑡−۱ ) +
𝑡𝜀۱
()۸
𝑝
𝑝
∑
∑
𝑦(
)
∆𝑥𝑡 = 𝛾۲ + 𝑖=۱ 𝛿۲𝑖 ∆𝑦𝑡−𝑖 + 𝑖=۱ 𝜃۲𝑖 ∆𝑥𝑡−𝑖 + 𝜆۲ 𝑡−۱ − 𝑎۰ − 𝑎۱ 𝑥𝑡−۱ +
𝑡𝜀۲
()۹
ازآن اکه شرایط 𝑖 ∆𝑥𝑡−𝑖 ، ∆𝑦𝑡−و 𝑡𝑢 ثابتان  ،برآوردگرهای  OLSبا معادالت باال سازگار
هستن  .ضرایب 𝑖𝑗𝛿 و 𝑖𝑗𝜃 نشاندهن ٔه پویایی کوتاهم ت است ،درحالیکه  𝑎۰و  𝑎۱رابطٔه
بلن م ت بین 𝑡𝑥 و 𝑡𝑦 را توصیف میکنن  .پارامترهای  𝜆۱و  𝜆۲حاوی اطالعات مربوط به
سرعت تنظیم تعادل بلن م ت با نشاندادن تصحیح خطای ع م تعادل دورٔه قبلی در دورٔه t
است .ب ش بع ی روش تحقیق باال را بهکار میبرد و نتایج را موردبحث قرار میده .

 ۱. ۵مانایی و همانباشتگی

برای بررسی ایستایی متغیرها از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته استفاده میشود .نتایج در
ج ول  ۱آورده ش ه است:
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 ۵نتایج حاصل از برآورد معادالت
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اگر 𝑡𝑦 بهعنوان متغیر وابسته و 𝑡𝑥 را بهعنوان یک رگرسیونکنن ٔه برونزا فرض شود،
م ل تصحیح خطای تک معادله بهصورت زیر نوشته میشود:

۶۱۴
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ج ول ۱
نتایج آزمون مانایی دیکی فولر تعمیمیافته
بیتکوین

متغیر

Price

Difficulty

Volume

Gold

Sp

Dow

UE

Tweets

مق ار ثابت

۰.۶۶

-۱.۳۳

مق ار ثابت و رون

۰.۲۶

-۲.۶۴

مق ار ثابت

۰.۸۷

-۰.۵۵

مق ار ثابت و رون

۰.۱۶

-۲.۸۸

مق ار ثابت

۱

۴.۵۵

مق ار ثابت و رون

۱

۳/۰۸

مق ار ثابت

۰.۰۲

-۳.۱۸

مق ار ثابت و رون

۰.۰۲

-۳.۷۱

مق ار ثابت

۰.۵۱

-۱.۵۳

مق ار ثابت و رون

۰.۸

-۱.۵۶

مق ار ثابت

۰.۹۶

۰.۱۲

مق ار ثابت و رون

۰.۰۳

-۳.۵

مق ار ثابت

۰.۰۰

-۵.۵۴

مق ار ثابت و رون

۰.۰۲

-۳.۶۶

مق ار ثابت

۰.۵۷

-۱.۴۱

مق ار ثابت و رون

۰.۱۴

-۲.۹۶

مق ار ثابت

۰.۳۴

-۱.۸۷

مق ار ثابت و رون

۰.۷۱

-۱.۸۷

مق ار ثابت

۰.۰۰

-۳.۴۹

مق ار ثابت و رون

۰.۰۰

-۴.۲

نامانا
نامانا
نامانا
مانا
نامانا
مانا
مانا
نامانا
نامانا
مانا

۰.۱

-۲.۵۲

۰.۲۷

-۲.۶

۰.۴۸

-۱.۵۹

۰.۳

-۲.۵۳

۰.۶۶

-۱.۲۳

۰/۸۹

-۱/۲۸

۰.۷۷

-۰.۹۴

۰.۹۸

-۰.۳۶

۰.۰۵

-۲.۸۴

۰.۲۶

-۲.۶۲

۰.۸۴

-۰.۷

۰.۰۷

-۳.۲۷

۰.۴۱

-۱.۷۲

۰.۱۸

-۲.۸۲

۰.۴۱

-۱.۷۳

۰.۷۹

-۱.۵۸

۰.۰۰

-۴.۹۵

۰.۰۰

-۴.۸۱

۰.۰۳

-۲.۹۶

۰/۰۲

-۳.۷۳

نامانا
نامانا
نامانا
نامانا
نامانا
نامانا
نامانا
نامانا
مانا
مانا

منبع :یافتههای پژوهش

طبق نتایج حاصلش ه در ج ول باال ،متغیرهای ،Difficulty ،Transaction ،Price
 ،UE ،Goldو  Tweetsبرای بیتکوین ،و متغیرهای ،Transaction ،Price
 ،Dow ،Sp ،Gold ،Volume ،Difficultyو  UEبرای اتریوم نامانا هستن  ،به همین
دلیل مانایی تفاضل مرتبٔه اول متغیرها بررسی ش ه است که نتایج آن در ج ول  ۲آم ه است:
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Gtrend

آماره

مانایی

احتمال

آماره

مانایی
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Transaction

احتمال

اتریوم

۶۱۵

تحلیل عوامل موثربر قیمت ارزهای م ازی :مطالعه موردی بیتکوین و اتریوم

ج ول ۲
نتایج آزمون ایستایی دیکیفولر تعمیمیافته تفاضل مرتبٔه اول متغیرها
بیتکوین

متغیر
Price

احتمال

آماره

مانایی

احتمال

آماره

مانایی

مق ار
ثابت

۰.۰۰۰۱

-۴۷.۹۲

مانا

۰.۰۰

-۶.۴۴

مانا

مق ار
ثابت

۰.۲۵۲۶

-۲.۰۷

نامانا
۰.۰۰

مق ار
ثابت و
رون

۰.۰۰

-۱۶.۹۶

مانا

-۷.۷۷

مانا

Gold

مق ار
ثابت

۰.۰۰۰۱

-۴۶.۳

مانا

۰.۰۰

-۲۶.۷۹

مانا

UE

مق ار
ثابت

۰.۰۰

-۲۰.۱۸

مانا

۰.۰۰

-۴۰.۷۲

مانا

Tweets

مق ار
ثابت

۰.۰۰

-۱۲.۰۴

مانا

-

-

-

Volume

مق ار
ثابت

-

-

-

۰.۰۰

-۱۶.۴۱

مانا

Sp

مق ار
ثابت

-

-

-

۰.۰۰

۴۲.۸۱

مانا

Dow

مق ار
ثابت

-

-

-

۰.۰۰

-۴۱.۱۲

مانا

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج ،تمام متغیرهای نامانا با یک مرتبه تفاضلگیری مانا میشون  .از طرفی
بهدلیل اینکه بعضی از متغیرها نامانا و برخی دیگر مانا هستن  ،بای آزمون همانباشتگی ان ام
شود .اگر دو متغیر از مرتبٔه یکسانی انباشته باشن  ،ترکیب خطی آنها میتوان همانباشته
باش  .در چنین مواردی ،رگرسیون روی مقادیر دو متغیر معنیدار است .طبق فروض این
آزمون ،اگر متغیرهای پژوهش همانباشته باشن  ،نیازی به تفاضلگیری ن واه بود و اگر
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Difficulty

مق ار
ثابت

۰.۰۰

-۲۸.۶۹

مانا

۰.۰۰

-۳۷.۰۲

مانا
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اتریوم

۶۱۶

سال سیزدهم /شماره  /۴۶زمستان ۱۳۹۹

متغیرها همانباشته نباشن  ،در اینصورت میبایست برای جلوگیری از رگرسیون کاذب از
متغیرهای نامانا تفاضلگیری ان ام شود .نتایج در ج ول  ۳آم ه است:
ج ول ۳
نتایج آزمون همانباشتگی
بیتکوین

آزمون همانباشتگی
همانباشتگی
همانباشتگی

یا

ع م

احتمال

آماره

احتمال

آماره

۰.۰۰۰۰

-۵.۳۲

۰.۰۰۰۰

-۴.۹۹

همانباشته

همانباشته

منبع :یافتههای پژوهش

متغیرها برای بیتکوین و اتریوم در بلن م ت با هم در ارتباطان و اصطالحاً
همانباشتهان  .با توجه به همانباشتگی نیازی به ان ام ت مین با استفاده از تفاضل متغیرهای
نامانا نیست .اما بهدلیل تفاوت بسیار زیاد در ان ازٔه دادههای پژوهش ،از لگاریتم دادهها
استفاده میشود .نتایج ت مین به روش  OLSبهصورت زیر است:
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اتریوم
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۶۱۷

تحلیل عوامل موثربر قیمت ارزهای م ازی :مطالعه موردی بیتکوین و اتریوم

ج ول ۴
نتایج تخمین به روش OLS
متغیر

بیتکوین
ضرایب

اتریوم

آمارٔه t

احتمال

ضرایب

آماره t

احتمال

LTransaction

۰.۲۸

۱۲.۳۸

۰.۰۰۰۰

۱.۱۱

۲۹.۰۱

۰.۰۰۰۰

LDifficulty

-۰.۰۶

-۵.۷

۰.۰۰۰۰

۰.۲۶

۴.۳۶

۰.۰۰۰۰

LGold

-۲.۱۶

-۹.۸۱

۰.۰۰۰۰

-۰.۸۷

-۴.۳۱

۰.۰۰۰۰

LSp

۳.۲۸

۲۰.۷۹

۰.۰۰۰۰

-۳.۵۶

-۳۴.۶۲

۰.۰۰۰۰

LDow

-۱.۸۲

-۵.۲۷

۰.۰۰۰۰

۱.۶۹

۵.۷۹

۰.۰۰۰۰

LUE

-۱.۴۵

-۶.۱۳

۰.۰۰۰۰

-۲.۲۸

-۷.۵۱

۰.۰۰۰۰

LTweets

۰.۵۳

۱۲.۱۳

۰.۰۰۰۰

۰.۰۳

۳.۴۵

۰.۰۰۰۶

LGtrend

۰.۵

۳۷.۰۸

۰.۰۰۰۰

۰.۰۵

۷.۶۵

۰.۰۰۰۰

ضریب ثابت

۹.۲۳

۲.۲۶

۰.۰۲۳۷

۲.۴۶

۰.۶۳

۰/۵۲۷۶

ضریب تعیین ()R2

۰.۹۷

۰.۹۷

آمارٔه F

۶۳۶۵.۶۷

۵۵۸۳.۶۷

منبع :یافتههای پژوهش
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ج ول  ۴نشان میده که لگاریتم متغیرهای ،Sp ،Volume ،Transaction
 ،Gtrendو  Tweetsتأثیر مثبت دارد ،درحالیکه تأثیر لگاریتم ،Difficulty ،Gold ،UE
و  Dowمنفی است .بیشترین میزان اثرگذاری مثبت و منفی بهترتیب مربوط به  Spو Gold
است .لگاریتم تع اد توییتها و تع اد جستوجوی واژههای مرتبط با بیتکوین نیز در لگاریتم
قیمت بیتکوین اثر مثبت دارن  .لگاریتم متغیرهای ،Difficulty ،Transaction
 ،Gtrend ،Dow ،Volumeو  Tweetsاثر مثبت و لگاریتم متغیرهای  ،Gold ،UEو
 Spاثر منفی در لگاریتم قیمت اتریوم دارن  .در بین متغیرها ،بیشترین میزان اثرگذاری مثبت
و منفی بهترتیب مربوط به  Dowو  Spاست .لگاریتم تع اد توییتها و تع اد جستوجوی
واژههای مرتبط با اتریوم نیز در لگاریتم قیمت اتریوم اثر مثبت دارد ،اما میزان اثرگذاری آن
نسبت به اثرگذاری در بیتکوین کمتر است .تع اد معامالت در قیمت بیتکوین و اتریوم اثر
مثبت دارد ،با این تفاوت که میزان اثرگذاری در قیمت اتریوم بهمراتب بیشتر است .س تی
در قیمت بیتکوین اثر منفی و در قیمت اتریوم اثر مثبت دارد؛ علت این تفاوت اثرگذاری
س تی در قیمت بیتکوین و اتریوم به این دلیل است که پی اکردن یک بالک معموالً هر ۱۰
دقیقه یکبار برای بیتکوین و هر  ۱۴ثانیه یکبار برای اتریوم اتفاق میافت (ناکاموتو،
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LVolume

۰.۰۲

۳.۲۲

۰.۰۰۰۰

۰.۲

۲.۷۹

۰.۰۰۵۳

۶۱۸

سال سیزدهم /شماره  /۴۶زمستان ۱۳۹۹
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 .)۲۰۰۸است را کنن گان برای تولی یک بالک پاداش میگیرن  .این ممکن است بهشکل
کارمزد معامله باش یا از طریق دریافت رمزارزهای ج ی صادرش ه توسط سیستم .پاداش
است را کنن گان با طرح دوم باعث افزایش عرضٔه ارز میشود .این پاداش برای بیتکوین هر
چهار سال یکبار نصف میشود که اصطالحاً به آن هاوینگ ۱گفته میشود (کرول ،دیوی ،و
فلتن .)۲۰۱۳ ،این جوایز انگیزهای برای حمایت از مراحل اولیٔه توسعٔه سیستم ای اد میکنن .
با کاهش سود است را  ،انتظار میرود که آنها هزینههای معاملٔه پرداختش ه توسط کاربران
سیستم را جایگزین کنن (ناکاموتو .)۲۰۰۸ ،اولین هاوینگ در سال  ۲۰۱۲رخ داد که طی آن
پاداش است را کنن گان از  ۵۰به  ۲۵بیتکوین کاهش پی ا کرد .هاوینگ دوم در سال ۲۰۱۶
اتفاق افتاد که پاداش است را اینبار از  ۲۵به  ۱۲.۵بیتکوین کاهش یافت و سومین هاوینگ
نیز در تاریخ  ۱۱مه  ۲۰۲۰رخ داد که طی آن پاداش است را بیتکوین برای بار سوم کاهش
یافت و از  ۱۲.۵به  ۶.۲۵بیتکوین رسی ؛ اما این فراین برای اتریوم همچنان ثابت و همان
 ۱۴ثانیه است ،بهطوری که تاکنون بیش از  ۱۱۲میلیون واح اتریوم است را ش ه است .از
طرفی ،با افزایش تع اد است را کنن گان نیز س تی شبکه افزایش خواه یافت که با توجه
به رش چشمگیر قیمت بیتکوین ،میزان استقبال برای است را این نوع رمزارز از سایرین
بیشتر بوده است .تع اد واح های بیتکوین مح ود به  ۲۱میلیون واح است ،اما برای اتریوم
هنوز سقف مش صی تعیین نش ه است؛ به همین دلیل میتوان گفت در بیتکوین بهدلیل
اینکه عرضه بهش ت مح ود است و ریشٔه آن نیز س تی است را است ،موجب ش ه است تا
اثر تورمی در قیمت ن اشته باش  ،درحالی که در اتریوم ،عرضه افزایش داشته و قیمت هر
واح اتریوم را افزایش داده است.
همچنین ،میزان اثرگذاری در قیمت اتریوم بیشتر است .میزان بیتکوینها و اتریومهای
در گردش با قیمت بیتکوین و اتریوم رابطهای مثبت دارد و در قیمت اتریوم مٔوثرتر است.
طال با قیمت بیتکوین و اتریوم ارتباط منفی دارد و میزان اثرگذاری در قیمت بیتکوین بسیار
بیشتر از قیمت اتریوم است .شاخص  S&P 500بیشترین میزان اثرگذاری را در قیمت
بیتکوین و اتریوم دارد ،اما اثرگذاری در بیتکوین مثبت و برای اتریوم منفی است .شاخص
بورس نیویورک در قیمت بیتکوین اثر منفی و در اتریوم اثری مثبت دارد و میزان اثرگذاری
تقریباً به یک میزان است .نرخ مبادلٔه دالر و یورو با قیمت بیتکوین و اتریوم ارتباط منفی
دارد و میزان اثرگذاری در قیمت اتریوم بیشتر از قیمت بیتکوین است .در بین متغیرهای
موردبررسی ،عوامل فنی در قیمت اتریوم اثرگذارترن و در بیتکوین تأثیر چن انی ن ارن ؛

۶۱۹

تحلیل عوامل موثربر قیمت ارزهای م ازی :مطالعه موردی بیتکوین و اتریوم

عوامل اجتماعی نیز اثر بیشتری در قیمت اتریوم دارن و اثرشان در قیمت بیتکوین ناچیز
است؛ عوامل اقتصادی بیشترین میزان اثرگذاری را در قیمت رمزارزها دارن و جهت اثرگذاری
برای این دو رمزارز متفاوت است.
برای بررسی بیشتر ،عوامل اقتصادی در رگرسیون با سه تأخیر ارزیابی میشون  .در ج ول
 ،۵نتایج ارائه ش ه است:

متغیر

اتریوم

بیتکوین

LSp

۳.۶۱

۲.۴۹

-۲.۱۳

-۱.۳۵

LSp L1

۰.۲۹

۰.۱۵

۰.۰۵

۰.۰۲

LSp L2

۰.۳۹

۰.۲۰

-۰.۴۴

-۰.۲۱

LSp L3

۴.۲۴

۲.۹۳

-۰.۴۱

-۰.۲۶

LGold

-۲.۰۵

-۱.۹۸

-۲.۵۷

-۱.۶۳

LGold L1

-۱.۱۱

۰.۳۶

-۰.۴۶

-۰.۲۳

LGold L2

-۱.۰۶

۰.۳۸

-۱.۲۱

-۰.۵۹

LGold L3

۲.۲۲

۰.۰۳

۰.۲۴

-۰.۱۵

LDow

۰.۵۷

۰.۳

-۴.۶۶

-۲.۱۸

LDow L1

-۰.۰۹

-۰.۰۳

-۰.۴

-۰.۱۳

LDow L2

-۰.۰۳

-۰.۰۱

-۰.۱۱

-۰.۰۴

LDow L3

-۱.۲

-۰.۶۲

-۶.۴۱

-۲.۹۹

LUE

-۰.۲۸

-۰.۳۵

-۳.۰۱

۰.۸۶

LUE L1

-۰.۲۹

-۰.۳۴

-۰.۰۶

-۰.۰۱

LUE L2

-۰.۰۹

-۰.۱۱

۰.۷۵

۰.۱۵

-۰.۱۷

-۰.۲۳

-۵.۰۰۳

-۱.۴۴

LUE L3
منبع :یافتههای پژوهش

طبق ج ول باال ،لگاریتم متغیر  Spاثر مثبت و لگاریتم متغیرهای  ،Gold ،UEو Dow
اثر منفی در قیمت بیتکوین دارن  ،درحالیکه اثرگذاری لگاریتم متغیرهای ،Gold ،UE
 ،Spو  Dowبا سه تأخیر در قیمت اتریوم منفی است .میزان اثرگذاری  Spدر قیمت بیتکوین
در تأخیر سوم افزایش یافته ،درحالیکه میزان اثرگذاری این متغیر برای اتریوم کاهش یافته
است .میزان اثرگذاری لگاریتم متغیرهای  ،Gold ،UEو  Dowدر طول سه تأخیر در قیمت

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.46.1.6

ضرایب

آماره

ضرایب

آماره
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ج ول ۵
نتایج تخمین اثر متغیرهای اقتصادی به روش OLS

۶۲۰

سال سیزدهم /شماره  /۴۶زمستان ۱۳۹۹

بیتکوین تقریباً ثابت است ،درحالیکه لگاریتم دو متغیر  UEو  Dowدر تأخیر سوم میزان
اثرگذاریشان افزایش داشته است که نشان میده گذر زمان اثرگذاری این دو متغیر را در
قیمت اتریوم افزایش میده .

 ۲ .۵مدل تصحیح خطای برداری ()VECM

رابطٔه بلن م ت بین متغیرها از طریق  VECMبا سه تأخیر موردبررسی قرار میگیرد .نتایج
در ج ول  ۶ارائه ش ه است:

متغیر

اتریوم

بیتکوین
ضرایب

آماره

ضرایب

آماره

LPrice L1

۰.۲۹

۱۳.۲۳

۰.۰۱

۰.۵۵

LPrice L2

-۰.۱۲

-۵.۵۲

۰.۰۴

۱.۷۱

LPrice L3

-۰.۰۰۹

-۰.۴۶

-۰.۰۲

-۱.۰۶

LSp L1

۰.۱۸

۱.۷۶

۰.۱۶

۱.۰۰

LSp L2

۰.۰۸

۰.۸۶

-۰.۲۸

-۱.۷۱

LSp L3

-۰.۲۲

-۲.۱۱

-۰.۰۹

-۰.۶۱

LGold L1

-۰.۱۲

-۱.۶۶

-۰.۲۳

-۱.۴۴

LGold L2

-۰.۰۰۶

-۰.۰۸

-۰.۰۷

-۰.۴۴

LGold L3

۰.۰۳

۰.۵۳

-۰.۰۴

۰.۲۴

LDow L1

-۰.۰۳

-۰.۲۵

-۰.۲۳

-۱.۱

LDow L2

۰.۰۵

-۰.۳۷

۰.۲۲

۱.۰۰

LDow L3

-۰.۱۳

-۰.۹۶

-۰.۲۳

-۱.۰۸

LUE L2

-۰.۰۱

-۰.۱۸

-۰.۰۰۳

۰.۱

۱.۹۹

-۰.۰۹

-۰.۲۶

LUE L3
منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج ج ول  ،۶رابطٔه بلن م ت لگاریتم متغیر  Dowبا قیمت بیتکوین منفی
است و بیشترین میزان اثرگذاری بهترتیب مربوط به تأخیر اول  Priceو تأخیر سوم  Spاست.
همچنین ،اثرگذاری لگاریتم متغیر  Goldدر بلن م ت در قیمت بیتکوین ناچیز است .در
بین متغیرهای موردبررسی در قیمت اتریوم ،تأخیر دوم  Spو تأخیر اول  Dowبهترتیب
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LUE L1

-۰.۰۱

-۰.۲۹

۰.۲۱

۰.۶۱
-۰.۰۱
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ج ول ۶
نتایج تخمین اثر بلندمدت متغیرهای اقتصادی به روش VECM

۶۲۱
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ج ول ۷
نتایج ضرایب معادلٔه همگرایی متغیرهای اقتصادی
متغیر

بیتکوین
ضرایب

اتریوم
آماره

ضرایب

آماره

LPrice

۱

۰

۱

۰

LSp

-۲۱.۴۳

-۴.۳۸

۶.۸۳

۳.۸۵

LGold

۲۱.۱۱

-۳.۴۷

۶.۱

۱.۸۵

LDow

-۲۰.۱۵

۳.۰۸

۱۵.۶۵

۲.۰۳

۳۸.۳

۴.۱۴

۲.۴۶

۸.۲

LUE
منبع :یافتههای پژوهش
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بیشترین میزان اثرگذاری را دارن  .رابطٔه بلن م ت لگاریتم متغیر  Goldبا قیمت اتریوم منفی
است ،اما با افزایش تع اد تأخیرها ،میزان اثرگذاری کاهش مییاب  .اثرگذاری دو لگاریتم متغیر
 Goldو  Priceناچیز است .در ج ول  ،۷ضرایب معادله ،همگرایی گزارش ش ه است.
افزایش در  Spو  Dowدر قیمت بیتکوین در بلن م ت اثر منفی ،درحالیکه لگاریتم
متغیرهای  Goldو  UEرابطٔه مثبت دارن  .این نتایج برای اتریوم نیز ب ینصورت است که
افزایش تمام متغیرها در بلن م ت باعث افزایش قیمت اتریوم میشود .بیشترین میزان
اثرگذاری در قیمت اتریوم متعلق به لگاریتم متغیر شاخص بورس نیویورک  Dowو کمترین
میزان مربوط به لگاریتم متغیر  UEاست.

با توجه به نتایج حاصلش ه از ت مین به روش  ،OLSفرضیههای پژوهش در کوتاهم ت
بهصورت ذیل موردبررسی قرار میگیرن :
] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.46.1.6

۶۲۲

سال سیزدهم /شماره  /۴۶زمستان ۱۳۹۹

ج ول ۸
ارزیابی فرضیههای پژوهش در کوتاهمدت
نتی ٔه آزمون

تع اد معامالت روزانٔه بیتکوین و اتریوم با قیمت
آنها رابطٔه مثبت دارد.

مثبت

ع م رد

س تی روزانٔه شبکٔه بیتکوین و اتریوم با قیمت
آنها رابطٔه مثبت دارد.

مثبت

رد

ع م رد

تع اد روزانٔه بیتکوین و اتریوم در گردش با قیمت
آنها رابطٔه مثبت دارد.

مثبت

ع م رد

ع م رد

قیمت جهانی روزانٔه طال با قیمت بیتکوین و
اتریوم رابطٔه مثبت دارد.

مثبت

رد

رد

شاخص  S&P500با قیمت بیتکوین و اتریوم
رابطٔه منفی دارد.

منفی

رد

ع م رد

شاخص قیمت سهام بورس نیویورک با قیمت
بیتکوین و اتریوم رابطٔه منفی دارد.

منفی

ع م رد

رد

نرخ مبادله میان ارزهای دالر و یورو با قیمت
بیتکوین و اتریوم رابطٔه منفی دارد.

منفی

ع م رد

ع م رد

تع اد روزانٔه پستهای ارسالی مرتبط با بیتکوین
یا اتریوم در توییتر با قیمت آنها رابطٔه مثبت دارد.

مثبت

ع م رد

ع م رد

تع اد روزانٔه جستوجوی واژههای مرتبط با
بیتکوین یا اتریوم با قیمت آنها رابطٔه مثبت
دارد.

مثبت

ع م رد

ع م رد

ع م رد
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فرضیه

رابطٔه موردانتظار

بیتکوین

اتریوم

منبع :یافتههای پژوهش
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فرضیههای وجود رابطٔه مثبت میان تع اد معامالت روزانٔه بیتکوین و اتریوم ،تع اد روزانٔه
بیتکوین و اتریوم در گردش ،تع اد روزانٔه پستهای ارسالی مرتبط با بیتکوین یا اتریوم در
توییتر ،و تع اد روزانٔه جستوجوی واژههای مرتبط ،همچنین رابطٔه منفی میان نرخ مبادلٔه
ارزهای دالر و یورو با قیمت بیتکوین و اتریوم برای هر دو رمزارز رد نش ه است ،همانطور
که در مطالعات قبلی نیز وجود این رابطه رد نش ه بود.
طبق نتایج حاصلش ه ،رابطٔه مثبت میان س تی روزانٔه شبکه با بیتکوین ،برخالف
مطالعات قبلی رد ش  ،اما برای اتریوم رد نمیشود .از طرفی ،وجود رابطٔه منفی میان شاخص
 S&P 500با رمزارزها رد میشود ،درحالیکه برای اتریوم این رابطه معنادار است .فرضیٔه
وجود رابطٔه منفی میان شاخص قیمت سهام بورس نیویورک با رمزارزها نیز تنها برای

۶۲۳

تحلیل عوامل موثربر قیمت ارزهای م ازی :مطالعه موردی بیتکوین و اتریوم

ج ول ۹
ارزیابی فرضیههای پژوهش در بلندمدت
نتی ٔه آزمون

فرضیه

رابطٔه موردانتظار

قیمت جهانی روزانٔه طال با قیمت بیتکوین و
اتریوم رابطٔه مثبت دارد.

مثبت

ع م رد

شاخص  S&P500با قیمت بیتکوین و اتریوم
رابطٔه منفی دارد.

منفی

ع م رد

رد

شاخص قیمت سهام بورس نیویورک با قیمت
بیتکوین و اتریوم رابطٔه منفی دارد.

منفی

ع م رد

رد

نرخ مبادله میان ارزهای دالر و یورو با قیمت
بیتکوین و اتریوم رابطٔه منفی دارد.

منفی

رد

رد

بیتکوین

اتریوم
ع م رد
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بیتکوین موردقبول است .تنها فرضیهای که برای هر دو رمزارز رد نمیشود ،وجود رابطٔه
مثبت میان قیمت جهانی طال و قیمت رمزارزهاست.
در دورٔه بلن م ت ،قیمت جهانی طال در بیتکوین و اتریوم اثر مثبت دارد که فرضیٔه
پژوهش رد نمیشود و شاخص  S&P 500و شاخص قیمت سهام بورس نیویورک در بیتکوین
اثر منفی و در اتریوم اثر مثبت دارن که فرضیٔه پژوهش تنها برای بیتکوین موردپذیرش قرار
میگیرد .نرخ مبادله میان ارزهای دالر و یورو نیز در هر دو رمزارز اثر مثبت دارد که فرضیٔه
پژوهش در این خصوص برای هر دو رمزارز رد میشود .نتایج بررسی فرضیههای پژوهش در
بلن م ت در ج ول  ۹آورده ش ه است:

منبع :یافتههای پژوهش

شواه نشان میده تحلیل و سن ش رفتار جمعی میتوان به پیشبینی حرکات کوتاهم ت
در ارزش بیتکوین و اتریوم کمک کن  .عالوهبراین ،مش ص ش ه است قیمت بیتکوین و
اتریوم تحتتأثیر تع اد نمایش دادههای جستوجوی گوگل قرار دارد .این ب انمعنی است که
درجٔه باالتری از شناخت عمومی یا عالقه به بیتکوین و اتریوم باعث افزایش قیمت بازار آنها
میشود .به همین ترتیب ،افزایش س تی است را در قیمت بیتکوین اثری منفی و در اتریوم
اثر مثبت دارد .رابطٔه میان س تی است را و قیمت بیتکوین منفی است ،زیرا س تی
نشاندهن ٔه مشکل است را یا هزینٔه تولی حاشیهای رمزارزهاست و بنابراین بهطور معمول
فشارِ روبهباال بر قیمت آنها وارد میکن  .در مقابل ،بررسیها نشان میده رابطٔه کوتاهم ت
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 ۶نتیجهگیری
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۱۳۹۹  زمستان/۴۶  شماره/سال سیزدهم

۶۲۴

 این نرخ ارز سطح.منفی بین قیمت بیتکوین و اتریوم با نرخ مبادلٔه دالر و یورو وجود دارد
عمومی قیمتها را نشان میده ؛ رابطٔه معکوس آن با ارزش بیتکوین و اتریوم در تضاد با
S&P  ت زیه و تحلیل نشان داد که شاخص.معادلٔه فیشر همراه با تئوری مق اری پول است
) در بلن م ت در قیمت بیتکوینDow( ) و شاخص قیمت سهام بورس نیویورکSp( 500
تأثیر منفی و در قیمت اتریوم تأثیر مثبت دارد و این ب انمعناست که سرمایهگذاران سهام و
 مش ص ش متغیرهای طال و، همچنین. بیتکوین را بهعنوان جایگزین در نظر میگیرن
نرخ مبادلٔه دالر و یورو در بلن م ت با قیمت بیتکوین و اتریوم رابطٔه مثبت دارن ؛ یعنی با
، در این پژوهش.  قیمت بیتکوین نیز افزایش مییاب،افزایش طال و نرخ مبادلٔه یورو و دالر
 رفتار و جهت اثرگذاری، نشان داده ش زمانی که همٔه عوامل مٔوثر در کنار هم بررسی شون
 نشان داده ش رفتار و جهت اثرگذاری متغیرهای،متغیرها تغییر خواه کرد؛ از طرفی
.موردبررسی در کوتاهم ت و بلن م ت متفاوت است
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