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هدف این مقاله بررسی وجود حبابهای ذاتی در نرخ غیررسمی ارز دالر به ریال ،علل ایجاد این
حبابها ،و تعیین بازههای وقوع آنها جهت اتخاذ سیاستهای مناسب است .حبابهای ذاتی
که منشٔا آن تغییرات عامل بنیادین است ،با شکلگیری انتظاراتی مبنی بر ارزشمندبودن ارز در
دورههای آتی نسبت به داراییهای مشابه و ارزشگذاری بیشازحد ارز ایجاد و با حبابهای
سفتهسازی که بهواسطٔه افزایش تقاضای ارز در این دوره با انگیزٔه کسب سود در دورههای آتی
شکل میگیرند ،متفاوتاند .از دیدگاه روششناسی ،هنگامیکه نرخ بنیادین و نرخ ارز
برازششده بر هم منطبق نیستند ،حباب ذاتی وجود دارد .طبق یافتههای مقاله در بازه زمانی
خرداد تا اسفند  ،۱۳۹۴حباب ذاتی در نرخ ارز وجود داشته که علت آن کاهش در درآمدهای
نفتی است .همچنین در بازه زمانی بهمن  ۱۳۹۶تا شهریور  ،۱۳۹۷حباب ذاتی مشاهده شد که
علت ایجاد حباب ،کسری بودجه و تٔامین آن با فروش سکههای طالی ارزان بود ،که ریشه در
نگرانی از کاهش درآمدهای نفتی بهواسطٔه اعمال تحریمها و اجرای سیاست کنترل ارزی و
ایجاد تقاضای احتیاطی دالر داشت .اما هنگامیکه این دو نرخ بر هم منطبقاند ،حباب ذاتی
وجود ندارد .در این حالت ،حباب سفتهسازی وجود دارد که عامل ایجاد آنها تحریمهای نفتی
و بانکی است.
واژههای کلیدی :حباب ذاتی ،روش فروت و آبسفلد ،عامل بنیادین ،درآمدهای صادرات نفتی،
کسری بودجه ،رگرسیون گامبهگام ،تحریم.
طبقهبندی G1 ،F31 ،C24 :JEL
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نرخ ارز یکی از شاخصهای مهم در اقتصاد کشور محسوب میشود و در کنار سایر عوامل ،در
وضعیت اقتصادی کشور تٔاثیر بسزایی دارد و در واقع تنظیمکنندٔه روابط تجاری کشور با سایر
کشورهای دنیاست .نوسان نرخ ارز اغلب از دو بخش عمده تشکیل میشود :نخست بخش
متعارف یا تغییرات اساسی نرخ ارز که از تغییرات متغیرهای بنیادین کالن اقتصادی یا
تغییرات متعارف عرضه و تقاضا تٔاثیر میپذیرد ،و دیگری ،بخش نامتعارف یا تغییرات
غیر بنیادین نرخ ارز که در واژگان اقتصادی به نام حباب شناخته میشود (وست.)۱۹۸۷ ،۱
بهطورکلی ،به انحراف نرخ ارز از ارزش بنیادین آن حباب یا حبابهای عقالیی میگویند.
الگوهای حبابهای عقالیی را میتوان در دو دستٔه اصلی طبقهبندی کرد :الگوهای حبابهای
برونزا که حبابهای سفتهسازی ۲نامیده میشوند ،و حبابهای درونزا که حبابهای ذاتی
نامیده میشوند .درحالیکه طبقهبندی اول از الگوها حبابها را مستقل از نوسانات ارزش
بنیادین دارایی در نظر میگیرد ،طبقهبندی دوم اثر تغییر در عوامل بنیادین را در فرایند
شکلگیری حباب لحاظ میکند (بیوباکر ۳و همکاران .)۲۰۰۹ ،در مورد حبابهای
سفتهسازی عقالیی در بازار دارایی ،سرمایهگذاران بهرغم آنکه میدانند قیمت دارایی درحال
افزایش است ،به امید کسب سود بیشتر به خرید دارایی میپردازند که این رفتار منجر به
انحرافات عقالیی قیمت دارایی از قیمت بنیادین آن میشود که به آن حباب سفتهسازی
عقالیی گفته میشود .در مورد حبابهای ذاتی ،ارزشگذاری باالتر از ارزش بنیادین دارایی
و تمایل به پرداخت قیمتهای باالتر برای دارایی موردنظر در این دوره ،بهدنبال ایجاد
انتظاراتی در سرمایهگذاران مبنی بر ارزشمندبودن دارایی نسبت به سایر داراییها در دورههای
آتی است که به تشکیل حباب ذاتی میانجامد که عامل اصلی محرک آن تغییرات در ارزش
عامل بنیادین تعیینکنندٔه قیمت دارایی است .در این نوع از حبابها ،ارزش بنیادین نرخ
ارز در سادهترین مفهوم براساس نظریٔه برابری قدرت خرید 4تعیین میشود (میسی.)۱۹۸۶ ،5
لذا براساس تعریف حباب ذاتی ،این حباب متٔاثر از تغییرات عوامل بنیادین تشکیلدهندٔه
قیمت دارایی است؛ اما حباب سفتهسازی که با انگیزٔه کسب سود از تغییر قیمت دارایی شکل
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میگیرد ،کامالً متفاوت با چنین انتظاراتی است .تغییرات در ارزش عامل بنیادین عامل وقوع
حبابهای ذاتی است که به تغییر قیمت دارایی منجر میشود و تغییر در ارزش عامل بنیادین
اول به وقوع میپیوندد و سپس حباب ذاتی ایجاد میشود و بهتبع آن تغییر در قیمت دارایی
اتفاق میافتد؛ اما سرمایهگذاران در بازار دارایی پس از مشاهدٔه تغییر در قیمت دارایی ،با
انگیزٔه سفتهسازی و کسب سود به خریدهای بیشتر و بیشتر دارایی میپردازند که این مهم
منجر به وقوع حباب سفتهسازی میشود؛ لذا حباب سفتهسازی بهنوعی پس از اولین تغییرات
در قیمت دارایی و حباب ذاتی پیش از تغییر قیمت دارایی ایجاد میشود.
با توجه به آنکه قیمت تمام کاالهای واسطهای موردنیاز در صنایع تولیدی کشور و اغلب
کاالهای مصرفی به نرخ ارز وابسته است و روند افزایشی نرخ ارز در کشور همواره با آثار تورمی
شدیدی همراه بوده است ،در گام نخست کشف حبابهای مثبت نرخ ارز که در ابتدا منجر
به انحرافات افزایشی پایدار این نرخ از نرخ بنیادین میشوند  -بهعلت هزینههای گزافی که بر
اقتصاد کشور تحمیل میشود  -و در گام دوم ،بررسی نوع حبابها و تعیین حبابهای
سفتهسازی و ذاتی بهمنظور کنترل صحیح عوامل تشکیلدهندٔه آنها ضروری است .لذا با
توجه به آنکه تاکنون در چندین مطالعه به بررسی وجود حباب سفتهسازی در نرخ غیررسمی
ارز پرداخته شده است ،در این مقاله به بررسی وجود حباب ذاتی در نرخ غیررسمی ارز پرداخته
میشود.
وجوه تمایز این مقاله نسبت به مقاالت پیشین که موضوع مورد بررسی آنها وجود حباب
سفتهسازی در بازار ارز است ،بررسی وجود حباب ذاتی در نرخ ارز دالر به ریال است که با
ایجاد تقاضای احتیاطی برای نگهداری ارز و تصور ارزشمندی ارز (دالر) در برابر ریال ایجاد
میشود و با افزایش تقاضای احتیاطی برای نگهداری ارز تداوم مییابد ،که تاکنون در هیچیک
از بازارهای مالی داخلی که بازار ارز نیز شامل آن است ،انجام نشده است .همچنین ،روش
فروت و آبسفلد برای شناسایی حبابهای ذاتی معرفی میشود که تاکنون در هیچیک از
مطالعات بازارهای مالی در ایران مورداستفاده واقع نشده است .نقطٔه تمایز دیگر این مقاله
نسبت به مقاالت پیشین مدلسازی نرخ بنیادین ارز برای تشخیص حبابهای ذاتی براساس
روش تعادلی رفتاری و بهرهگیری از روش رگرسیون گامبهگام در انتخاب متغیرهای مٔوثر در
نرخ بنیادین غیررسمی ارز است.
سازماندهی این مقاله به این شکل است :پس از بیان مقدمه ،در بخش  ،۲روند نرخ ارز
غیررسمی و درآمدهای نفتی و سیاستهای ارزی اتخاذشده توسط دولت در ایران طی دورٔه
زمانی موردمطالعٔه مقاله بررسی میشود؛ سپس در بخش  ،۳مبانی نظری حبابهای ذاتی
ارائه شده است .در بخش  ،۴ادبیات موضوع تحقیق و در بخش  ۵روششناسی استفادهشده
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برای بررسی حبابهای ذاتی مطرح شده است که خود شامل سه زیرمجموعه است؛ و سپس
در بخش  ،۶نتایج تخمین بیان ،و در بخش  ،۷نتیجهگیری مقاله ارائه میشود.

 ۲بررسی بازار غیررسمی و رسمی ارز و درآمدهای نفتی در دهٔه گذشته در
اقتصاد ایران
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ایران با دارابودن بخش عظیمی از ذخایر جهانی نفت ،ازجمله صادرکنندگان بزرگ نفت خام
جهان بهشمار میرود .با توجه به وابستگی شدید کشور به درآمد حاصل از فروش نفت و
تٔاثیر پذیری کشور از بازار جهانی نفت و قیمت آن ،کشورمان با ریسک نوسانات
پیشبینینشدنی و برونزای قیمت نفت در بازارهای جهانی مواجه است .دو عامل دیگر که
درآمدهای نفتی کشور در سالهای اخیر با ریسک آن مواجه بودهاند ،ریسک اعمال محدودیت
بر میزان فروش نفت خام ایران و فراوردههای آن و ریسک میزان دسترسی به درآمدهای نفتی
بلوکهشده در بانکهای خارجی بهواسطٔه اعمال تحریمهای همهجانبٔه ایاالت متحده ،اتحادیٔه
اروپا ،و شورای امنیت سازمان ملل بر میزان صادرات نفت خام و فعالیتهای مالی بانک
مرکزی و بانکها ی تجاری کشور بوده است که دلیلی بر بروز نااطمینانی و بیثباتی در
بخشهای مختلف اقتصاد کالن کشور شده است .با توجه به سهم بزرگ درآمدهای نفتی در
صادرات کشور ،افزایشهای تٔاثیرگذار و کاهشهای قابلتوجه درآمدهای نفتی که در سالهای
اخیر بهوقوع پیوسته است ،منجر به مازاد و کسریهای تجاری و مالی شده است که بهتبع
آن بازار ارز از عدم توازنهای مالی و تجاری در این سالها بهشدت تٔاثیر پذیرفته است.
متغیرهای بسیاری مانند درآمدهای نفتی ،اختالف تورم انباشتٔه داخل و خارج از کشور ،و
نحؤه تٔامین بودجه و کسری بودجه در صورت وقوع ،در نرخ غیررسمی ارز اثر میگذارند.
در ایران از شیوههای متفاوتی همچون فروش نفت ،گاز ،و فراوردههای نفتی،
مالیاتستانی ،فروش کاالها و خـدمات دولتی مثل کاالهای کشاورزی و صنعتی ،شامل
استقراض از بانک مرکزی یا چاپ اسکناس و انتشار پول ،فروش ارز ،درآمد شرکتهای دولتی،
اجارٔه ساختمانهای دولتی ،فروش اوراق مشارکت دولتی ،استقراض از بانک جهانی و
دولتهای خارجی یا استفاده از پساندازهای بخش خصوصی خارجی در سرمایهگذاریهای
داخل کشور ،درآمدهای ناشی از حق انحصارها ،مالکیت و بازرگانی دولت ،بهـرٔه دریـافتی
بابـت وامهای پرداختی دولت به خارج ،و فروش سهام شرکتهای دولتی برای تٔامینمالی
هزینههای اداری ،اجرایی ،و هزینههای عمومی اقتصادی دولت که شامل هزینههای جاری و

ارزیابی وجود حباب ذاتی در نرخ غیررسمی ارز

۶۳۵

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

 ۱کسری بودجٔه اندک و غیرمستمر ،فارغ از نحؤه تٔامین آن ،میتواند وسیله ای برای مقابله با رکود و دیگر تنشهای
اقتصادی بهشمار آید؛ اما کسری بودجٔه کالن و مستمر با درنظرگرفتن روش تٔامین آن ،دارای آثار متعددی در
اقتصاد خواهد بود.
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هزینههای سرمایهای است ،استفاده میشود .شایان ذکر است که نحؤه تٔامین بودجه ۱در
تعیین نرخ غیررسمی ارز بسیار تٔاثیرگذار است .با توجه به آنکه یکی از بخشهای مهم تٔامین
هزینهها در بودجههای سنواتی اقتصاد ایران درآمدهای نفتی است که ذیل بخش واگذاری
داراییهای سرمایهای گنجانده میشود ،لذا درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فراوردههای
نفتی از طریق کانال تٔامین بودجه نیز غیرمستقیم در نرخ غیررسمی ارز تٔاثیر میگذارند.
همچنین ،تٔامین هزینههای بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول با افزایش
نقدینگی و تورم در جامعه ،که به ارزانترشدن نسبی کاالهای خارجی نسبت به کاالهای
داخلی منجر میشود ،در نرخ غیررسمی ارز تٔاثیر دارد .لذا ،نحؤه تٔامین بودجه از سه طریق
فروش نفت ،گاز و فراوردههای نفتی ،استقراض از نظام بانکی داخلی ،و فروش ارز  ،در نرخ
ارز تٔاثیرگذار است .اما ،یکی از مهمترین معضالتی که تٔامینمالی توسط نفت در نظام
بودجهریزی بهوجود میآورد ،پیشبینی قیمت نفت در بازارهای جهانی برای یک سال آینده و
پیش بینی نرخ تبدیل پول دریافتی حاصل از فروش نفت به ریال است ،که هر دوی این
شاخصها غیرقابلپیشبینیاند و از طرفی دیگر اعمال تحریمهای نفتی و بانکی در یک سال
آتی باید ارزیابی شود .در ادامه و پیش از بررسی وجود یا نبودِ حبابهای ذاتی در بازار ارز
ایران ،بهمنظور درک بهتری از واقعیتهای ارزی اقتصاد ایران در سالهای اخیر ،مروری بر
روند نرخ ارز بازار رسمی و آزاد ایران و درآمدهای نفتی پس از سال  ۱۳۸۹صورت میگیرد.
هرچند که شروع روند اصلی جهش قیمت ارز از سال  ۱۳۹۰بود ،باید توجه داشت که رشد
نرخ ارز از اواسط سال  ۱۳۸۹آغاز شد ،بهطوریکه در یک سال منتهی به شهریور  ،۱۳۹۰نرخ
برابری ریال در برابر دالر  ۱۷درصد افزایش پیدا کرد .از شهریور  ۱۳۹۰به بعد ،قیمت دالر
سیر صعودی را طی کرد و در بهمن  ۱۳۹۱به  ۳۷هزار ریال رسید .در فاصلٔه اسفند  ۱۳۹۱تا
اردیبهشت  ،۱۳۹۲قیمت دالر در حدود  ۳۶هزار ریال بود که از خرداد تا پایان  ،۱۳۹۲نرخ ارز
بهتدریج پایین آمد و در ماههای پایانی سال به پایینتر از  ۳۰هزار ریال بهازای  ۱دالر کاهش
یافت .نرخ برابری رسمی ارز تا پایان  ۱۳۸۹تقریباً ثابت و در حدود  ۱۰٬۰۰۰ریال در برابر هر
دالر بود که تا پایان سال  ۱۳۹۰بهتدریج افزایش یافت و به  ۱۲٬۲۶۰ریال بالغ گردید و در
مرداد  ۱۳۹۲به  ۲۴٬۷۹۰ریال افزایش یافت .در دورٔه فعالیت دولتهای نهم و دهم نرخ آزاد
برابری ریال در برابر دالر  ۲۵۰درصد رشد پیدا کرد (سلطانی .)۱۳۹۷ ،از خرداد  ۱۳۹۲تا
خرداد  ،۱۳۹۶که فاصلٔه بین انتخابات دورٔه یازدهم و دوازدهم ریاستجمهوری است ،بهای
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دالر در بازار آزاد  ۴٫۴درصد (متوسط ساالنه  ۱٫۱درصد) رشد و بازار ارز ثبات نسبی داشت.
از مهر  ،۱۳۹۶قیمت دالر در بازار آزاد شروع به افزایش کرد و در اسفند به بیش از  ۵۰هزار
ریال رسید .در فاصلٔه خرداد تا اسفند  ،۱۳۹۶بهای دالر  ۳۵٫۶درصد (متوسط ساالنه ۵۱
درصد) افزایش پیدا کرد .براساس دادههای فدرال رزرو امریکا طی یک سال منتهی به اسفند
( ۱۳۹۶مارس ۲۰۱۸م ،).ارزش دالر امریکا در برابر ارزهای عمدٔه جهان  ۸٫۷درصد تنزل
یافت؛ بنابراین سقوط ارزش ریال در سال  ۱۳۹۶بیش از مقدار اسمی آن بوده است .بحران
ارزی زمستان  ۱۳۹۶در سال  ۱۳۹۷شدت یافت و دولت با ممانعت از عرضٔه ارز در بازار آزاد،
نرخ رسمی دالر را که در ۲۰فروردین به ۳۷٬۸۳۰ریال رسیده بود ،با  ۱۱درصد افزایش ،در ۲۱
فروردین به  ۴۲هزار ریال رسانید (سلطانی)۱۳۹۷ ،؛ اما با زمزمههای خروج امریکا از برجام
از اواخر  ،۱۳۹۶قیمت دالر رفتهرفته باال رفت تا اینکه با خروج کامل امریکا از برجام در بهار
 ،۱۳۹۷بازار ارز دست به رکوردشکنیهای تازه زد؛ بهطوریکه دالر در  ۵ماه ابتدایی سال
 ۱۳۹۷باالی  ۱۱۰درصد افزایش قیمت داشت که نسبت به سال  ۱۳۹۶باالی  ۱۷۰درصد به
ارزش آن در برابر ریال افزوده شد .اقدام دولت در خصوص افزایش نرخ رسمی ارز نیز کمکی
به کاهش التهاب بازار ارز نکرد؛ بهطوریکه بعد از اجرای مرحلٔه اول تحریمهای ظالمانٔه امریکا
در اردیبهشت  ،۱۳۹۷قیمت دالر در بعضی از روزهای مرداد و شهریور  ۱۳۹۷به  ۱۸۵هزار
ریال هم رسید.
در مورد درآمدهای نفتی ،صادرات نفت ایران در سال  ۱۳۹۵در حدود دوبرابر شد و در
سال  ،۱۳۹۶متوسط قیمت نفت سبد اوپک  ۲۰درصد افزایش یافت .در سال  ،۱۳۹۶درآمد
ارزی ایران به حدود  ۱۰۰میلیارد دالر رسید ،که  ۵۳میلیارد دالر آن صادرات نفت و گاز بود.
در نتیجه ،دولت در سال  ۱۳۹۶یکی از پردرآمدترین سالهای ارزی در چهار دهٔه اخیر را
داشت .طی دورٔه  ،۱۳۹۶-۱۳۹۲درآمدهای مالیاتی دولت دوبرابر شد و اجرای مرحلٔه دوم
طرح هدفمندسازی یارانهها درآمدهای دولت را باال برد .همچنین در سال  ۲۵ ،۱۳۹۶میلیارد
دالر مازاد درآمد ارزی وجود داشت و میزان وامها و اعتبارات دریافتی و سپردههای ارزی نظام
بانکی در بهمن  ،۱۳۹۶بیش از  ۳۵درصد رشد نسبت به سال  ۱۳۹۵داشت .از طرفی دیگر،
افزایش واردات کشور در سال  ۱۳۹۶متناسب و معادل با تغییر در موجودی انبار بود .در این
شرایط ،تقاضای مصرف نهایی داخلی برای ارز باال نبود و کشش مصرفی ضعیفی برای افزایش
نرخ ارز وجود داشت .بنابراین ،رشد تقاضا برای دالر وجود نداشت که موجب جهش نرخ ارز
در بازار شود؛ اما در پایان بهمن  ۲۳ ،۱۳۹۶درصد از درآمدهای یازدهماهٔه پیشبینیشده در
بودجٔه دولت به میزان  ۶۱۰هزار میلیارد ریال محقق نشد .موضوع قابلتوجه در جهش ارزی
 ۱۳۹۶برخالف سال  ۱۳۹۰و  ،۱۳۹۱وجود عرضٔه ارز بیش از تقاضای آن بود و مهمترین
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فرضیٔه بازار کارا ۲مبتنی بر این فرض است که قیمتهای مشاهدهشده بهصورت صحیح
منعکسکنندٔه تمام اطالعات افشاشده در بازار هستند .از این منظر ،قیمت مشاهدهشده
بایستی با مقدار بنیادین برابر باشد .زمانیکه قیمتهای دارایی از مقدار بنیادین انحراف
مییابد ،فرایند آربیتراژ از طریق فروش دارایی بیشازحد ارزشگذاریشده و خرید دارایی که

 ۱برای مطالعه تفصیلی مراجعه شود به سلطانی ()۱۳۹۷

)Efficient Market Hypothesis (EMH
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عوامل توضیحدهندٔه افزایش نرخ ارز تالش دولت در جهت جبران کسری بودجه و از سوی
دیگر تٔامین منافع بخشهای رانتی-شبهدولتی بود .یکی از مهمترین علتهای افزایش قیمت
دالر در بهار و تابستان  ،۱۳۹۷شکستهای پیدرپی سطوح مقاومتی قیمت دالر بود.
معاملهگران فنی بازار اعتقاد داشتند شکست سطوح مقاومتی در بازار منجر به افزایش
نگرانیها شد که نگرانی سرمایهگذاران ،با هجوم تقاضا در بازار ارز ،موجب شد در برخی از
روزها در بازار آزاد ،دالر باالی  ۱۱۰و بعضاً  ۱۲۰هزار ریال خریدار داشته باشد؛ حال آنکه
واردکننده در خرید دالر با قیمت  ۸۰هزار ریالی نیز احتیاط میکرد .دومین دلیل مربوط به
یکی از رانتیترین سیاستهای ارزی سالهای اخیر بود که در  ۲۱فروردین  ۱۳۹۷مجدداً کلید
خورد .اجرای سیاست دالر  ۴۲۰۰تومانی و ممنوعیت معامالت ارزی با هر نرخی غیر از آن،
درست مانند سیاست دالر  ۱۲۲۶تومانی اوایل دهٔه  ۱۳۹۰بود .تعیین این نرخ و ممنوعیت
معامالت دالر موجب شد که حدود یک ماه مبادله در بازار آزاد صورت نگیرد .اما زمانیکه
تقاضای احتیاطی از اواسط اردیبهشت به بازار آزاد وارد شد ،بهیکباره قیمت سیر افزایشی
شدیدی به خود گرفت؛ بهطوریکه افراد نگران برای تهیٔه ارز موردنیاز خود حاضر بودند در
فضای غیرقانونی نیز اقدام به تهیٔه آن کنند .از طرف دیگر ،بهدلیل ممنوعیت معامالت دالر،
عرضهکنندگان در بازار بهشدت کاهش یافته بودند .صرافیها نیز بهدلیل آنکه فعالیتشان
محدود شده بود ،تمایل چندانی به مداخله نداشتند؛ لذا ،قیمت دالر بهشدت افزایش یافت.
همچنین در همین زمان ،بیش از  ۶۰تن طال بهشکل سکههای پیشفروش در معرض عرضٔه
ارزان قرار گرفت که کاهش ذخایر طالی بانک مرکزی و افزایش نقدینگی حاصل از فروش
سکههای ارزان در جامعه و روانهشدن نقدینگی به بازارهای مالی همچون ارز ،دلیل دیگری
بر افزایش قیمت دالر شد .دلیل سوم مربوط به نگرانی از شروع تحریمهای امریکا از  ۱۳آبان
۱
 ۱۳۹۷بود که موجب شد تقاضای ارز در بازار داخلی افزایش پیدا کند.
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کمتر از حد ارزشگذاری شده است ،وارد عمل میشود .هدف از چنین رفتاری تعدیل
قیمتهای دارایی بهصورت ی است که قیمت آن همواره برابر با ارزش بنیادین آن باشد؛ اما
آنچه قیمت دارایی از خود نشان میدهد متفاوت با آن چیزی است که از این نوع دیدگاه که
مبتنی بر رفتار عقالیی است ۱ناشی میشود و معموالً قیمت دارایی نوسانات بسیار باالتری از
تغییرات عوامل بنیادین دارد .لروی ۲و پورتر )۱۹۸۱( ۳و شیلر )۱۹۸۲( 4نشان دادهاند که
الگوهای ارزشگذاری دارایی متداول در ادبیات محدوده و کرانهای را برای پراکندگی قیمت
دارایی مشخص میکند که دادههای تجربی این کرانهها را نقض میکنند .این کرانهها با فرض
آنکه قیمت دارایی برابر با مقدار بنیادین آن است ،بهدست آمدهاند .در ادبیات ،فاصلٔه قیمت
دارایی از کرانههای تعیینشده که همراه با نوسانات باالست ،به حبابها نسبت داده میشود
(تیرول .)۱۹۸۵ ،5بازبینی ادبیات گذشته نشان میدهد الگوهای حبابهای عقالیی موجود
را میتوان در دو دستٔه اصلی طبقهبندی کرد :الگوهای حبابهای درونزا و حبابهای
برونزا .درحالیکه طبقهبندی اول اثر تغییر در عوامل بنیادین را در فرایند شکلگیری حباب
لحاظ میکند ،طبقهبندی دوم از الگوها ،حبابها را مستقل از نوسانات ارزش بنیادین دارایی
در نظر میگیرد.
اساس بحث حبابهای درونزا به این دلیل بهوجود آمد که بعضی از نوسانات قیمت دارایی
را عوامل برونزا مانند رفتارهای سفتهسازی نمیتوانستند بهطور کامل توضیح دهند .نکتٔه
قابلتوجه دیگر همبستگی میان تغییرات اجزای عامل بنیادین و حبابها بود که موجب توجه
هرچه بیشتر محققان به عامل بنیادین گردید .بنابراین ،محققان بهدنبال پیداکردن راهحل
جدیدی بودند که از یک طرف طبقٔه جدیدی از حبابهای عقالیی را ایجاد کند که قادر به
بازتولید نوسانات قیمت و از طرف دیگر شامل عامل بنیادین باشد .چندین سال طول کشید
۷
تا حبابهای وابسته به عوامل بنیادین یعنی حبابهای ذاتی در نتیجٔه مطالعٔه ایکدا 6و شیباتا
( )۱۹۹۲و فروت و آبسفلد ( )۱۹۹۱بهوجود آیند .پویاییها ،ویژگیها ،و شکلهای این حبابها
که حبابهای درونزا نامیده میشوند ،بهشدت وابسته به عامل بنیادین است .چنین
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()۱

𝑓𝑡+1 = 𝜇 + 𝑓𝑡 + 𝜉𝑡+1

مارتینگل هندسی نقش مهمی در مطالعات حباب ذاتی ایفا میکند که در آن 𝜇 ،میانگین
مارتینگل هندسی و مفهوم اقتصادی آن نرخ رشد مقدار بنیادین است و  ،𝜉𝑡+1متغیر تصادفی
نرمال با میانگین شرطی صفر و واریانس  𝜎 2است 𝐹𝑡 .نیز مقدار عوامل بنیادین است .فرض
میشود که قیمت بنیادین دارایی دارای توزیع لگاریتم نرمال است که میانگین قیمت آن
𝜎2

 𝑒 𝜇+ 2است.
هنگامیکه حباب ذاتی در قیمت دارایی وجود داشته باشد ،با توجه به آنکه ارزش بنیادین
𝑓

دارایی متناســـب با مقدار عوامل بنیادین تعیینکنندٔه آن اســـت ،رابطٔه ارزش بنیادین 𝑃𝑡 ،و
مقدار عوامل بنیادین 𝑡𝐹 در بازار دارایی چنین اســــت و چنانچه حباب ذاتی در قیمت دارایی
وجود نداشته باشد 𝑃𝑡 ،که قیمت دارایی است ،متناسب با مقدار عوامل بنیادین است.
()۲
که در آن
𝜎2
2

()۳

𝑟>𝜇+

و

)−1

𝜎2
2

𝜇+

𝑟

𝑒 𝑘 = (𝑒 −

𝑟 در بعضی از مطالعات حباب ذاتی برابر با نرخ بازدهی دارایی و در برخی دیگر از مطالعات،
 rبرابر با نرخ بهره است .شرط

𝜎2
2

 𝑟 > 𝜇 +مشخص میکند که نرخ بهره یا نرخ بازدهی

دارایی باید باالتر از نرخ رشد مقدار بنیادین باشد .این شرط همگرایی در الگوی ارزش فعلی
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حبابهایی حبابهای ذاتی نامیده میشود ،زیرا آنها نوسان خود را از عامل بنیادین
اقتصادی میگیرند و عوامل فرعی و غیراصلی تٔاثیری در این حبابها ندارند .برای تشخیص
حضور حبابهای وابسته به عامل بنیادین ،کافی است فرض شود که نوسانات تصادفی عامل
بنیادین حاوی اطالعاتی است که هم در مقدار بنیادین و هم در حباب منعکس میشود.
این نوع از حبابهای عقالیی بهصورت تابعی از عامل بنیادین بازار در چهارچوبی
غیرخطی الگوسازی میشوند .پتانسیل توضیحدهندگی این حبابها از توانایی آنها برای
تولید انحرافات پایداری که بهنظر میرسد در بلندمدت پایدار باشند ،ناشی میشود .برای
مدلسازی حبابهای ذاتی ،فروت و آبسفلد فرض میکنند که لگاریتم مقدار عوامل بنیادین،
𝑡𝑓 ،از فرایند مارتینگل هندسی پیروی میکنند که مطابق معادلٔه روبهرو تصریح میشود:

۶۴۰

سال سیزدهم /شماره  /۴۶زمستان ۱۳۹۹

است و این شرط بایستی برقرار باشد تا 𝑘 بزرگتر از صفر و قیمت دارایی منفی نشود .۱اما
هنگامیکه نوسانات قیمت دارایی را نتوان توسط نوسانات مقدار بنیادین توضیح داد و رفتار
سفتهسازی نیز در دارایی وجود نداشته باشد ،تابع حباب ذاتی فروت و آبسفلد ،به این شکل
تعریف میشود:
()۴

B(Ft ) = cFtλ

()۵

) 𝐵𝑡 = 𝑒−𝑟 𝐸𝑡 (𝐵𝑡+1

()۶

+ λμ − r = 0

σ2
λ2 2

لذا ،درصورتیکه حباب ذاتی در قیمت دارایی وجود داشته باشد ،معادلٔه قیمت دارایی به
این شکل تعریف میشود:
()۷

𝑡𝜆𝐹 𝑃𝑡 = k 𝐹t + c

 ۱معادلٔه ( )۳نسخٔه تصادفی الگوی گوردون ( )۱۹۶۲برای الگوی ارزش فعلی قیمت دارایی در شرایط اطمینان
است.
𝑡𝐹 𝑃𝑡 = (𝑒 𝑟 − 𝑒 𝜇 )−1
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همانطور که از تعریف حباب ذاتی مشخص است ،زمانیکه عوامل بنیادین بازار تغییر
میکند و انتظارات افراد تعدیل نشده است ،بهدلیل آنکه عوامل بنیادین دارای رابطٔه غیرخطی
با حباب هستند ،تغییرات آنها جزء حباب را بیشتر از تغییر مقدار بنیادین تقویت میکند و
موجب میشود که حباب بهصورت نمایی با تغییرات مقدار عامل بنیادین تغییر کند؛
بهطوریکه این حبابها واکنش آشکار بیشازحد قیمت دارایی به تغییرات عوامل بنیادین را
نشان میدهند .بخشی از این واکنش بیشازحد به انتظارات خودمحققشونده در بازار
برمیگردد ،بهطوریکه افراد تغییر در عوامل بنیادین را در انتظارات خود از قیمت آتی دارایی
لحاظ میکنند و قیمت دارایی افزایش بیشتری از خود نشان میدهد .راهحل حباب ذاتی برای
قیمت دارایی عبارتی در فرم خالصهشده است که تنها به عوامل برونزایی که قیمت دارایی
را تحتتٔاثیر قرار میدهند بستگی دارد و به اختالالت عوامل فرعی ارتباطی ندارد .جزء حباب
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که در آن حباب مشــــابه قیمت دارایی با نرخ بازده موردانتظار رشــــد میکند ،و 𝑐 یک مقدار
ثابت دلخواه ،و 𝜆 ریشٔه مثبت معادله است.
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 ۴ادبیات موضوع
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فروت و آبسفلد ( )۱۹۹۱دستهای از حبابها را معرفی کردند که به حبابهای ذاتی معروفاند.
این دسته از حبابها به عوامل بنیادین تشکیلدهندٔه قیمت دارایی بستگی دارند و دارای
رابطٔه غیرخطی با این عواملاند .این دو نویسنده الگوی نظری ارائهشدٔه خود را با استفاده از
روش حداقل مربعات غیرخطی در بازار سهام امریکا مورد آزمون قرار دادند و نتایج ،وجود
حباب ذاتی در بازار سهام ایاالت متحده را تٔایید کرد.
با توجه به محدودبودن ادبیات حباب ذاتی و تنوع بازارهای موردبررسی ،در ادامه به
تعدادی از مطالعاتی که در خصوص حباب ذاتی صورت گرفته است ،اشاره میشود:
دریس ۲و اکوارد )۱۹۹۷( ۳با درنظرگرفتن نقش عوامل بنیادین در تشکیل حباب ذاتی،
الگوی تئوریکی را برای توضیح نوسانات باالتر قیمت دارایی نسبت به تغییرات عوامل بنیادین
ارائه کردند .این الگو بیشتر از جنبٔه تابع مطلوبیت به نوسانات توجه کرد ،بهطوریکه افراد
ریسکگریزتر نوسانات داراییهایشان کمتر بود و حبابها تنها به عوامل بنیادین وابسته
بودند .این مطالعه بیشتر جنبٔه نظری دارد و از جهت کاربردی قابلیت بررسی تجربی نداشته
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ذاتی ،اگر عوامل بنیادین ثابت باشد ،ثابت است؛ اما از طریق یک رابطٔه غیرخطی با سطح
عوامل بنیادین تغییر میکند .اگر عوامل بنیادین پایدار باشد ،آنگاه قیمتها انحرافات پایداری
از ارزش فعلی مقادیر بنیادین نشان میدهند (کاتبرسون .)۱۹۹۶ ،۱لذا با توجه به پایداربودن
تغییرات عوامل بنیادین ،حبابهای ذاتی پایدارند و این حبابها موجب انحرافاتی میشوند
که تازمانیکه انتظار مبنی بر ارزشمندی دارایی در دورههای آتی وجود داشته باشد ،پایدار
میمانند.
ون نوردن ( )۱۹۹۶نشـــــان میدهد که انحراف نرخ ارز از مقادیر بنیادین را نمیتوان با
اســـتفاده از الگوهای متعارف حباب توضـــیح داد و بهکارگیری حبابهای ذاتی را که توســـط
فروت و آبسفلد ( ) ۱۹۹۱ارائه شده است توصیه کرده و تغییرات نرخ ارز را به عوامل بنیادین
برونزا نســــبت میدهد .این دو تٔاکید میکنند که حباب های ذاتی معیارهای تجربی برای
انحراف قیمت دارایی از مقادیر بنیادین خود فراهم میکنند.

۶۴۲

سال سیزدهم /شماره  /۴۶زمستان ۱۳۹۹
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است .دریفل ۱و سوال )۱۹۹۸( ۲فرض وجود رابطٔه خطی بین عوامل بنیادین و قیمت بنیادین
در الگوی فروت و آبسفلد را تغییر داده و رابطٔه غیرخطی بین این دو را در نظر گرفتند .آنها
وجود ساختار غیرخطی در فرایند عوامل بنیادین یعنی سود تقسیمی را لحاظ کرده و نشان
میدهند حباب ذاتی در بازار وجود ندارد .ما ۳و کاناس )۲۰۰۴( 4فرضیٔه وجود حبابهای ذاتی
را برای سهام ایاالت متحده در دورٔه زمانی  ۱۹۹۶-۱۸۷۱بررسی کردند .در این مقاله ،نشان
داده شد که رابطهای غیرخطی و بلندمدت بین قیمتهای سهام و سود تقسیمی بهعنوان
عامل بنیادین در بازار وجود دارد که اثباتی بر وجود حباب ذاتی است و همچنین عملکرد
بهتر حبابهای ذاتی در پیشبینیهای بروننمونهای نسبت به الگوی گام تصادفی اثبات شد.
بلک 5و همکاران ()۲۰۰۶برای اثبات وجود حباب ذاتی ،قیمت مسکن در انگلستان را بررسی
کردند .نقطٔه متمایز این مطالعه ویژگیهای خاص دارایی مسکن است که مانع از تحقق شرایط
بدون آربیتراژ در این بازار میشود و بنابراین تٔاثیرات قیمتی ،پایداری بسیار باالیی دارند .نتایج
مشخص کرد که حبابهای ذاتی نقش مهمی در توضیح قیمتهای واقعی مسکن داشتند؛
بهخصوص زمانی که انحراف از مقادیر بنیادین زیاد بوده است .همچنین ،نتایج مطالعه وجود
حبابهای سفتهسازی در قیمت مسکن را نشان داد؛ بهطوریکه در بعضی از بازهها ،عمده
دلیل نوسانات قیمتها در بازار مسکن انگلستان به رفتارهای هیجانی و زودگذر نسبت داده
شده بود .فراسر 6و همکاران ( )۲۰۰۸وجود حبابهای ذاتی را در بازار مسکن نیوزیلند بررسی
کردهاند .آنها ارزش فعلی درآمدهای قابلتصرف خانوارها را بهعنوان مقدار بنیادین در نظر
گرفته و بررسی کردهاند که آیا واکنش بیش از اندازٔه خانوارها به تغییر در مقدار درآمد
قابلتصرف موردانتظار ،موجب حباب ذاتی شده است یا خیر .نتیجه نشان داد که حباب ذاتی
وجود نداشته و حبابها تنها وابسته به پویاییهای قیمت بوده و بنابراین از نوع
سفتهسازیاند .بوباکر ۷و همکاران ( )۲۰۰۹وجود حبابهای عقالیی را در بازار سهام تونس
طی سالهای  ۲۰۰۵-۱۹۷۱بررسی کردهاند .آنها از آزمونهای ایستایی و همانباشتگی دیکی
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فولر و فیلیپس پرون بهمنظور تشخیص وجود حباب استفاده کردهاند .آزمون حبابهای ذاتی
فروت و آبسفلد ( )۱۹۹۱وجود حبابهای ذاتی را در قیمتهای سهام نشان داد که به الگوی
تقسیم سود در این بازارها بستگی دارد .ناویی )۲۰۱۱( ۱وجود حبابهای ذاتی عقالیی در
شاخص اس اند پی ( )۵۰۰را در طول دورٔه  ۱۸۷۱تا  ۲۰۰۹با استفاده از دادههای ساالنه
بررسی کرد .در این مقاله از دو تکنیک برای یافتن حبابهای ذاتی استفاده شد :اولی روش
ایستایی و همانباشتگی و دومی بهدلیل ناتوانی اثبات حباب در روش اول ،روش تخمین
ضرایب حباب ذاتی فروت و آبسفلد ( )۱۹۹۱بود .نتایج وجود حبابهایی را که با نظریٔه حباب
ذاتی سازگار است ،اثبات کرد .نجی ۲و همکاران ( )۲۰۱۳پویاییهای قیمت در بازار مسکن
ایاالت متحده و وجود حبابهای سفتهسازی و ذاتی را در طول سالهای  ۱۹۶۰-۲۰۱۱مورد
بررسی قرار دادند .رفتار دورهای و ارزشگذاری بیشازحد مسکن از ویژگیهای این دورٔه زمانی
است که موجب انحراف قیمتها از مقادیر بنیادین آن گردید .یافتههای مقاله وجود
حبابهای ذاتی در پیش از سال  ۲۰۰۰و وجود حبابهای سفتهسازی پس از سال  ۲۰۰۰را
نشان داده است .مالدونادو و همکاران ( )۲۰۱۹وجود حباب در نرخ برابری ارز کشورهای
بریکس ۳در مقابل نرخ دالر امریکا را موردبررسی قرار دادند .بهجز چین ،در نرخ ارز تمام
کشورها حباب یا از نوع ذاتی و یا از نوع سفتهسازی وجود داشت .حبابهای موجود در نرخ
ارز برزیل ،روسیه ،و افریقای جنوبی از نوع ذاتی بود ،زیرا افزایش و کاهش حبابها در این
نرخهای ارز بهآرامی صورت میگیرد و بنابراین پایداری حبابها را نشان میدهد که با واقعیات
اقتصادی این کشورها سازگار است .در این کشورها ،جریان سرمایه و بازبودن اقتصاد نسبت
به ورود ارز خارجی نقش مهمی بهعنوان عامل بنیادین در شکلگیری حباب ایفا کرده است.

 ۵روششناسی
آزمونهای مستقیم در تشخیص حبابهای ذاتی دارایی مستلزم تصریح کامل و تخمین
پارامترهای اقتصادی است .در این نوع از حبابها ،قیمت دارایی موردبررسی ،با ارزش دارایی
که تنها مبتنی بر عوامل بنیادین است ،مقایسه میشود .اگر تفاوت معناداری مشاهده شود،
فرضیٔه حبابهای ذاتی را نمیتوان رد کرد .در این مقاله ،آزمون وجود حبابهای ذاتی با
Naoi
Nnaji
)3 BRICS (Brazil, Russia, India, China & South Africa
1
2
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 ۱ .۵روش برآورد حبابهای ذاتی با رویکرد مستقیم
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استفاده از روش فروت و آبسفلد ( )۱۹۹۱صورت میگیرد .از منظر اقتصادسنجی ،آزمون
حضور حبابهای ذاتی معادل آزمون رگرسیون زیر است:
()۸
()۹

𝜀 𝑃𝑡 = 𝑐0 𝐹𝑡 + 𝑐𝐹𝑡𝜆 +
−𝜇±√𝜇2 +2 𝑟𝜎 2
𝜎2

=𝜆

()۱۰

𝑡𝜂 = 𝑐0 + 𝑐𝐹𝑡𝜆−1 +

𝑡𝑃
𝑡𝐹

فرضیٔه صفر نبودِ حباب ذاتی و فرضیٔه مقابل آن که تٔاییدکنندٔه حباب ذاتی است ،به این
شکل بیان میشود:
()۱۱

𝑘 ≠  𝐻1 : 𝑐 ≠ 0 ; 𝑐0و 𝑘 = 𝐻0 : 𝑐 = 0 ; 𝑐0

تحت فرض صفر ،نرخ ارز تابعی خطی از ارزش عوامل بنیادین است و نسبت نرخ ارز به
نرخ بنیادین برابر با 𝑘 است .توجه شود که رگرسیون خطی الگوی حباب ذاتی با استفاده از
روش حداقل مربعات غیرخطی برآورد میشود.

اگر در الگوی قیمت گذاری دارایی ساده ،دارایی ،نرخ ارز باشد و نرخ بازدهی بدون ریسک یا
نرخ بازدهی دارایی بهصورت گسسته محاسبه شود ،الگوی قیمتگذاری نرخ غیررسمی ارز
بدینشکل تصریح میگردد:
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 ۲ .۵معرفی الگوی قیمتگذاری دارایی ساده برای شناسایی حبابهای ذاتی نرخ
غیررسمی ارز و معرفی عامل بنیادین متناسب با ساختار اقتصاد ایران و مبتنی بر
نرخ تعادلی ارز رفتاری
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که در آن 𝑃𝑡 ،قیمت دارایی در بازار ،و 𝑡𝐹 عامل بنیادین ،و 𝑘 محاسبهشده برابر با مقدار
تئوریک است که بایستی مقدار تخمینزدهشده برای آن تفاوت معناداری با مقدار تئوریک آن
از نظر آماری نداشته باشد 𝑟 .مقدار متوسط بازده نرخ ارز در طول دورٔه بررسی است .برای
جلوگیری از مشکل همخطی ،معادلٔه رگرسیون تعدیلشدٔه زیر تخمین زده میشود که در آن
𝑡𝜂 مستقل از عامل بنیادین است.
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()۱۲

۶۴۵
) 𝑡𝑋(𝑛𝑢𝑓𝑒𝑡 = (1 + 𝑅)−1 𝐸𝑡 (𝑒𝑡+1 |𝐼𝑡 ) + e

که در این رابطه 𝑅 ،نرخ بازدهی موردانتظار تعادلی 𝑒𝑡 ،۱نرخ غیررسمی ارز 𝐸(∙) ،انتظارات
ریاضی شرطی ،𝐼𝑡 ،مجموعٔه اطالعاتی ،و ) 𝑡𝑋(𝑛𝑢𝑓 eبرداری از عوامل بنیادین است .با حل
معادلٔه ( )۱۲خواهیم داشت:
()۱۳

) 𝑒𝑡 = [∑𝑇𝑗=0(1 + 𝑅)−𝑗 𝐸𝑡 (𝑓(𝑋𝑡+𝑗 ))] + (1 + 𝑅)−(𝑇+1) 𝐸𝑡 (𝑒𝑇+1

()۱۴

lim (1 + 𝑅)−(𝑇+1) 𝐸𝑡 (𝑒𝑇+1 ) = 0

()۱۵

)) 𝑗𝑒𝑓𝑡 = ∑𝑇𝑗=0(1 + 𝑅)−𝑗 𝐸𝑡 (𝑓(𝑋𝑡+

∞→𝑇

با اعمال شرایط تراگردی ،نرخ غیررسمی ارز تنها تابعی از رفتار جاری و انتظاری عوامل
بنیادین مٔوثر در تعیین این نرخ است و لذا معادلٔه ( )۱۵پاسخ بنیادین معادلٔه ( )۱۳است .اما
این تنها پاسخ معادلٔه ( )۱۳نبوده و هر چیدمانی از نرخ ارز که بتواند در معادلٔه ( )۱۳صدق
کند و شرط تراگردی را برآورده نسازد ،پاسخهای معادلٔه ( )۱۲و بهتبع آن معادلٔه ( )۱۳خواهد
بود.
()۱۶

𝑡𝐵 𝑒𝑡 = 𝑒𝑓𝑡 +

 ۱نرخ بازدهی موردانتظار تعادلی همان نرخ تنزیل است .نرخ تنزیل فرصت سرمایه گذاری است كه با آن سودهای
آینده تنزیل خواهد شد.
2 Transversality Condition
3 Self-fulfilling
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لذا ،پاسخ کلی معادلٔه ( ،)۱۲معادلٔه ( )۱۶است که در آن ،جزء حباب 𝑡𝐵 است که
مجموعهای از انتظارات خودمحققشونده ۳و ناپایدار است که شرایط تعادل بلندمدت در آن
برقرار نیست (بالنچارد و کان.)۱۹۸۰ ،
اگر حباب ذاتی در نرخ ارز وجود داشته باشد ،آنگاه طبق نظریٔه فروت و آبسفلد ،نرخ
بنیادین ارز و نرخ ارز برآوردی با روش فروت براساس وجود رابطهای غیرخطی میان نرخ ارز
و عوامل بنیادین مٔوثر در آن است k .ضریب تئوریکی معادلٔه ( )۲است که برای نرخ ارز در
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پاسخ کلی معادلٔه ( )۱۳شامل دو بخش است :بخش اول راهحل بنیادین 𝑒𝑓𝑡 ،است که
دارای مفهوم اقتصادی بوده و با اعمال شرایط تراگردی ۲مناسب بهدست میآید.

۶۴۶

سال سیزدهم /شماره  /۴۶زمستان ۱۳۹۹

معادلٔه ( )۱۷آمده است .نرخ بنیادین ارز با روش فروت براساس معادلٔه ( )۱۷و 𝐼𝑡𝐵 که حباب
ذاتی است ،توسط رابطٔه ( )۱۸تصریح میشود:
()۱۷
()۱۸

𝑡𝑛𝑢𝑓𝑒 𝑘 = 𝑡𝑓𝑒
𝜆) 𝑡𝑛𝑢𝑓𝑒(𝑐 = 𝐼𝑡𝐵

()۱۹

𝜆) 𝑡𝑛𝑢𝑓𝑒(𝑐 𝑒𝑡 𝐸𝑅𝐼 = 𝑘 𝑒𝑓𝑢𝑛𝑡 +

با روشهای اقتصادسنجی تخمین غیرخطی معادلٔه ( )۱۹بهمنظور بررسی وجود حباب
ذاتی انجام میشود ،و  kتئوریک تخمینزدهشده پس از این با  𝑐0نمادگذاری میشود:
()۲۰

= 𝑐0 + 𝑐(𝑒𝑓𝑢𝑛𝑡 )𝜆−1

𝑡𝑒
𝑡𝑛𝑢𝑓𝑒

لذا ،نرخ غیررسمی ارز برآوردشده براساس روش فروت و آبسفلد چنین محاسبه میشود:
()۲۱

𝜆) 𝑡𝑛𝑢𝑓𝑒(𝑐 𝑒𝑡 𝐸𝑅𝐼 = 𝐶. 𝑒𝑓𝑢𝑛𝑡 +

تصریح نرخ غیررسمی ارز برآوردی و نرخ بنیادین آن براساس روش فروت مستلزم تصریح
رابطٔه عامل بنیادین 𝑡𝑛𝑢𝑓𝑒 ،با عوامل مٔوثر در این عامل است .برای تصریح رابطٔه عامل
بنیادین با عوامل مٔوثر در این عامل ،در این مقاله از مطالعٔه مالدونادو و همکاران در سال
( ،)۲۰۱۹که با استفاده از نظریٔه برابری قدرت خرید به بررسی عوامل بنیادین مٔوثر در نرخ
ارز پرداختهاند ،استفاده شده است که عامل بنیادین آنها بهصورت ذیل تعریف شده بود:

در مطالعٔه آنها 𝐼𝑃𝐷 ،و 𝐹𝑃𝐼 بهترتیب شاخص قیمتهای داخلی و خارجی و 𝐹𝑅𝐼 و
𝐷𝑅𝐼 بهترتیب نرخهای بهرٔه خارجی و داخلی بوده و از نظریٔه برابری قدرت خرید و تفاوت نرخ
بهرٔه داخل و خارج بهعنوان متغیر توضیحی بنیادین استفاده شده بود که روابط بین متغیرها
۱
بهصورت حاصلضرب بود که با لگاریتمگیری خطی شده بودند.
 ۱الگوی پولی تعیین نرخ ارز نیز بهصورت حاصلضرب نسبت عوامل بنیادین در داخل و خارج بیان میشود که با
لگاریتمگیری بهصورت خطی درمیآید که نحؤه این تبدیل در مقالٔه مالدونادو و همکاران ( )۲۰۱۲بیان شده است.
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()۲۲

𝐹𝑅𝐼𝐼𝑃𝐷 1+
()
)
𝐷𝑅𝐼𝐼𝑃𝐹 1+

(𝑘 = 𝐷𝑁𝑈𝐹
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لذا ،نرخ ارز غیررسمی محاسبهشده براساس روش فروت و آبسفلد 𝐼𝑅𝐸 𝑡𝑒 ،چنین محاسبه
میشود:

ارزیابی وجود حباب ذاتی در نرخ غیررسمی ارز

۶۴۷

Stepwise

2
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 ۱برای مطالعٔه بیشتر نگاه کنید به :ورتابیان (. )۱۳۹۲

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.46.6.1

بنابراین ،با توجه به آنکه در این مقاله از رویکرد نرخ تعادلی رفتاری بهمنظور تعیین نرخ
بنیادین غیررسمی ارز استفاده شده است و این روش مستقیماً نرخ ارز را براساس یک رابطٔه
اقتصادی و سیستماتیک میان نرخ ارز و مجموعهای از متغیرهای توضیحی تبیین میکند ،به
پیروی از مطالعات مالدونادو و همکاران در سالهای  ۲۰۱۹و  ،۲۰۱۲عامل بنیادین متناسب
با ساختار اقتصاد ایران از نوع کاب-داگالس تعریف شد که بهصورت حاصلضربی از عوامل
بنیادین مٔوثر در نرخ غیررسمی ارز است .در تحلیل مبتنی بر نرخ تعادلی رفتاری ،عوامل
تٔاثیرگذار در عامل بنیادین نرخ غیررسمی ارز تمام عوامل اقتصادی هستند که در عرضه و
تقاضای ارز تٔاثیر میگذارند .تفاوت نرخ بهرٔه داخل و خارج ،تفاوت تورم داخل و خارج ،خالص
صادرات ،کسری بودجٔه دولت ،درآمدهای نفتی صادراتی ،سیاستهای پولی ،توان بانک
مرکزی برای مداخله در بازار ارز یا به تعبیری دیگر میزان ذخایر دالری بانک مرکزی ،نرخ رشد
اقتصادی ،تولید ناخالص داخلی ،قیمت جهانی طال ،و عوامل سیاسی همچون تحریم کشورها
علیه کشورهای دیگر ازجملٔه عوامل بنیادیناند که بیشترین تٔاثیر را در نرخ غیررسمی ارز دارند
۱
و مسیر حرکت بنیادین آن را تعیین میکنند.
مرحلٔه بعدی انتخاب مهمترین عوامل اثرگذار در عامل بنیادین نرخ غیررسمی ارز دالر به
ریال است که این مرحله براساس روش رگرسیون گامبهگام ۲انجام شده است .در روش
رگرسیون گامبهگام ،انتخاب متغیرهای مورداستفاده براساس بیشترین میزان توضیحدهندگی
برای متغیر وابسته صورت گرفته است .این روش این امکان را فراهم میکند که در فرایند
برازش ،از انتخاب متغیرهای غیرمرتبط خودداری شود .بهعبارت دیگر با استفاده از معیارهای
آماری ،متغیرهایی بهصورت خودکار انتخاب میشوند که بیشترین تٔاثیر را در متغیر وابسته
دارند .از مزایای دیگر این نوع از رگرسیون حذف متغیرهایی است که موجب ایجاد مشکل
همخطی در مدل میشوند.
از میان نُه متغیر جستوجوی این مقاله در روش رگرسیون گامبهگام ،متغیرهای
درآمدهای نفتی صادراتی ،هزینههای دولت ،تولید ناخالص داخلی ،و قیمت جهانی طال که
در نرخ غیررسمی ارز اثرگذارند ،براساس رویکرد رگرسیون گامبهگام با روش ترکیبی انتخاب
نشدند و از آن میان پنج متغیر که بهترتیب بیشترین تٔاثیر را در نرخ غیررسمی ارز دالر به ریال
و بهتبع آن در نرخ بنیادین غیررسمی ارز دالر به ریال دارند ،براساس این روش انتخاب شدند
که بهترتیب عبارتاند از :شکاف لگاریتم تورم داخل و خارج ،شکاف لگاریتم هزینههای دولت

۶۴۸
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و لگاریتم مجموع درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش کاالهای سرمایهای دولت،
شکاف لگاریتم مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی و لگاریتم واردات کل ،لگاریتم ذخایر دالری
بانک مرکزی و شاخص تحریمهای نفتی و بانکی که برابر با مجموع وزنی تحریمهای نفتی و
بانکی است که در میزان عرضٔه ارز در کشور بسیار مٔوثرند.
لذا ،عامل بنیادین در فرم کاب-داگالسی در این مقاله بهشکل مقابل تصریح شد که
تعریف عوامل اثرگذار در عامل بنیادین در بخش دادهها بهطور کامل بیان شده است:

شایان ذکر است که توانهای تابع کاب-داگالس تعریفشده  𝛼2 ،𝛼1و  𝛼5که توان های
اجزای عامل بنیادین مٔوثر در نرخ غیررسمی ارز می باشند ،مثبت و  𝛼4و  𝛼3منفی میباشند.
براساس روش رگرسیون گامبهگام ،متغیرهای اقتصادی مٔوثر در عامل بنیادین نرخ
غیررسمی ارز دالر به ریال چنیناند :نسبت تورم قیمتهای داخل کشور به تورم قیمتهای
کشور خارجی (

𝐷

𝑡 𝑃0

𝐹

𝑡 𝑃0

) ،نسبت هزینههای دولت به مجموع درآمدهای فروش کاالهای

سرمایه ای دولت همچون نفت و درآمدهای مالیاتی دولت که نمادی از کسری بودجٔه دولت
است )

𝑡𝐺

𝑡)𝑡 +𝑅𝑒(Tax

)𝑙𝑖𝑜( ،)Reنسبت مجموع صادرات نفتی و صادرات غیرنفتی به واردات که

نمادی از مازاد تراز تجاری

𝑡)𝑙𝑖𝑜𝑛𝑜𝑛(𝑋𝐸𝐸𝑋(𝑜𝑖𝑙)𝑡 +
است )
𝑡𝑀𝐼

) ،ذخایر دالری بانک مرکزی ( 𝑡𝑒𝑅)
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.
و تابع نمایی شاخص تحریمهای اعمالشدٔه نفتی و بانکی مٔوثر در نرخ غیررسمی ارز
روابط بین متغیرها بهصورت غیرخطی لحاظ شده که با لگاریتمگیری بهصورت خطی نمایش
داده میشوند .با لگاریتمگیری ،روابط بین متغیرهای بنیادین که بهصورت حاصلضرب
نسبتها تعریف شده است ،بهصورت حاصل جمع و نسبت متغیرها به تفاضل تبدیل میشود.
لذا با لگاریتمگیری و خطیسازی معادلٔه ( )۱۷با توجه به معادلٔه ( ،)۲۳لگاریتم نرخ بنیادین
ارز چنین تعریف میشود:
) 𝑠 𝑒(
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()۲۳

𝐷

𝛼 𝑡 𝑃0
𝑡𝐺
𝛼2 𝐸𝑋(𝑜𝑖𝑙)𝑡 +𝐸𝑋(𝑛𝑜𝑛𝑜𝑖𝑙)𝑡 𝛼3
1
) (𝑅𝑒𝑡 )𝛼4 (𝑒 𝑠 )𝛼5
( ) )𝐹 ) (Re(𝑜𝑖𝑙) +𝑅𝑒(Tax
𝑡𝑀𝐼
𝑡 𝑃0
𝑡
𝑡

( = 𝑡𝑛𝑢𝑓𝑒

ارزیابی وجود حباب ذاتی در نرخ غیررسمی ارز

۶۴۹

) 𝐹𝑡𝑝𝑙 𝑙𝑒𝑓𝑡 = 𝑘1 + 𝛼0 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 + 𝛼1 (𝑙𝑝𝑡𝐷 −
()۲۴
)
)) 𝑡)𝑙𝑖𝑜 𝑛𝑜𝑛(𝑋𝐸 +𝛼2 (𝑙𝐺𝑡 − 𝑙(𝑅𝑒(𝑜𝑖𝑙)𝑡 + 𝑅𝑒(𝑇𝑎𝑥)𝑡 + 𝛼3 (𝑙(𝐸𝑋(𝑜𝑖𝑙)𝑡 +
𝑡𝑠 − 𝑙(𝐼𝑀)𝑡 ) + 𝛼4 𝑙(𝑅𝑒)𝑡 + 𝛼5

 ۳ .۵دادهها
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 ۱در برخی مطالعات دیگر ،از شکاف نقدینگی داخل و خارج بهجای این متغیر استفاده میشود؛ ولی در این مطالعه
بهدلیل همبستگی باال بین این دو متغیر و قدرت توضیحدهندگی باالتر شکاف تورم داخل و خارج و از همه مهمتر
درجٔه انباشتگی متغیر شکاف نقدینگی داخل و خارج که از مرتبٔه  ۲بوده ،درحالیکه شکاف تورم داخل و خارج
) I(1است و بنابراین با توجه به درجٔه انباشتگی از مرتبٔه اول سایر متغیرها ،گزینٔه مناسبتری برای محاسبٔه رابطٔه
انباشتگی و نرخ بنیادین ارز است ،از شکاف تورم داخل و خارج بهعنوان متغیر توضیحی استفاده میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.46.6.1

شاخصهایی مشترک و گاهی برحسب شرایط اقتصادی ویژٔه کشورها ،متمایز وجود دارند که
عالوه بر اینکه در روند بلندمدت نرخ ارز تٔاثیرگذارند ،در کوتاهمدت نیز میتوانند نرخ ارز را
دستخوش تغییرات بزرگ و یا حتی جهشهای حبابیشکل کنند .با توجه به آنكه تغییرات
تمام این عوامل در روند حرکت و نوسانات نرخ غیررسمی ارز تٔاثیرگذارند ،در این مقاله متغیر
وابستٔه موردبررسی نرخ غیررسمی ارز است.
در این مقاله ،متغیرهای توضیحدهندٔه لگاریتم نرخ بنیادین غیررسمی ارز و بهتبع آن
لگاریتم نرخ غیررسمی ارز پنج متغیر است که از میان نُه متغیر جستوجو در رویکرد رگرسیون
گامبهگام با روش ترکیبی انتخاب شدهاند که بهترتیب عبارتاند از :شکاف لگاریتم تورم داخل
و لگاریتم تورم کشور خارجی ،شکاف لگاریتم هزینههای دولت و لگاریتم مجموع درآمدهای
مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش کاالهای سرمایهای دولت ،شکاف لگاریتم مجموع
صادرات نفتی و صادرات غیرنفتی و لگاریتم واردات کل ،لگاریتم ذخایر دالری بانک مرکزی و
شاخص تحریم ،که برابر با مجموع وزنی تحریمهای نفتی و بانکی اعمالشده در بازه زمانی
موردمطالعه و پیش از آن است که در میزان عرضٔه ارز دورٔه موردبررسی بسیار مٔوثر بودهاند.
شایان ذکر است که شکاف لگاریتم تورم داخل و خارج ۱تفاضل لگاریتم تورم در ایران ،که
کشور داخلی است ،و لگاریتم تورم در امریکا بهعنوان نمایندٔه کشورهای خارجی است .ذخایر
دالری بانک مرکزی نیز با تقسیم معادل ریالی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی بر نرخ
ارز رسمی محاسبه شده است .آخرین متغیر مٔوثر در نرخ بنیادین و نرخ غیررسمی ارز شاخص
تحریمهای بانکی و نفتی اعمالشده بر اقتصاد ایران است که در این مقاله بهصورت ذیل
محاسبه شده است:

۶۵۰
()۲۵
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𝐼
𝑤 𝑤
𝑀=𝑡∑( = 𝑤𝑡𝑇
𝑡=1 ∑𝑖=1 𝑤𝑖 𝑇𝑡𝑖 )/100

در این عبارت 𝑤𝑖𝑡𝑇 ،شاخص تحریم بهازای تحریم تحمیلشده 𝑖 است که دارای مقدار یک
در زمانها ی اعمال تحریم و مقدار صفر قبل از اعمال تحریم و بعد از لغو آن ۱است 𝑤𝑖𝑤 .وزن
و اهمیت تحریم 𝑖 را نشان میدهد ،بهطوری که تحریمهای نفتی که از تٔاثیرگذاری بیشتری
در نرخ ارز برخوردارند ،وزن باالتری را نسبت به سایر تحریمها دارند .علت تقسیم این شاخص
بر  ۱۰۰آن است که این داده با بقیٔه دادههای مدل هممقیاس شود.
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 ۱در بازه زمانی تقریباً دو ساله پس از تصویب برجام و تعهد به اجرای آن تا خروج امریکا از برجام ،بسیاری از
تحریمهای نفتی و بانکی لغو شد.
2 Dummy Variables

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.46.6.1

متغیر شاخص تحریم تجمعی در حقیقت حاصل جمعی از متغیرهای دامی ۲است که برای
ارزشگذاری متغیر کیفی تحریمها طراحی شده است که در طول سالهای اعمال تحریم،
متغیر دامی براساس میزان تٔاثیرگذاری تحریم در نرخ غیررسمی ارز بهترتیب ارزشهای ،۲ ،۳
 ۱تا  ۰٫۵را برای تحریمهای اعمالشده بر فروش نفت و محصوالت نفتی ،تحریم بانک مرکزی،
تحریم شرکتهای پتروشیمی ،و تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی به خود اختصاص داده و در
سالهایی که تحریم اعمال نشده و یا لغو شده ،دارای ارزش صفر است .آمار مربوط به دادٔه
شاخص تحریمهای تجمعی از گزارش کنگرٔه امریکا در مورد کشور ایران در سال ۲۰۱۹
جمعآوری شده است.
تواتر دادههای این مقاله ماهانه است .با توجه به آنکه دادههای نرخ غیررسمی ارز دالر به
ریال بهصورت ماهانه در بازه موردمطالعه وجود ندارد ،برای محاسبٔه نرخ غیررسمی ارز ،نرخ
روزانٔه دالر امریکا از سایت شبکٔه اطالعرسانی سکه ،طال ،و ارز بهدست آمده و متوسط ماهانه
بهعنوان نرخ ارز دالر ماهانه استخراج شده است .دادٔه مربوط به متغیرهای درآمدهای نفتی
صادراتی ،هزینههای دولت ،درآمدهای مالیاتی ،و سایر درآمدهای دولت از قبیل فروش
داراییهای منقول و غیرمنقول ،صادرات غیرنفتی و واردات از سایت معاونت اقتصادی وزارت
اقتصاد ،دادههای مربوط به ذخایر دالری بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی ،شاخص قیمت
مصرفکننده و نرخ ارز رسمی از سایت بانک مرکزی ایران ،شاخص قیمت مصرفکنندٔه ایاالت
متحده از اطالعات ادارٔه کار ایاالت متحده و برای محاسبٔه شاخص کیفی تحریم ،از گزارش
کنگرٔه امریکا در مورد کشور ایران در سال  ،۲۰۱۹که به گزارش دقیق تمام تحریمهای
اعمالشده بر اقتصاد ایران پرداخته ،استفاده شده است .دادههای مربوط به تولید ناخالص
داخلی و قیمت جهانی طال نیز از سایت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد جمعآوری شدهاند.

۶۵۱

ارزیابی وجود حباب ذاتی در نرخ غیررسمی ارز

نرخ غیررسمی ارز در اولین ماه هر سال−نرخ غیررسمی ارز در  ۶امین ماه هر سال
= بازدهی ششماهٔه نرخ غیررسمی ارز
نرخ غیررسمی ارز در اولین ماه هر سال

 -۲در دومین روش ،نرخ بازدهی ارز بهصورت تفاضل نرخ غیررسمی ارز آخرین دوره و اولین
دوره تقسیم بر تعداد مشاهدات کل دوره بیان میشود .علت این محاسبه برآورد متوسط نرخ
بازدهی کلی ارز برای  ۱۰۲ماه بررسیشده در این مقاله است.
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محدودیتهایی که این مقاله در بخش دادهها با آن روبهروست دسترسینداشتن به
دادههای ماهانٔه نرخ غیررسمی ارز و استفاده از متوسط دادههای روزانٔه این نرخ در هر ماه
است .محدودیت مهم دیگر این مقاله که منجر به توقف بازه موردمطالعه در شهریور ۱۳۹۷
شد ،عدم دسترسی به دادههای روزانٔه نرخ غیررسمی ارز دالر به ریال از  ۲۳شهریور  ۱۳۹۷تا
 ۲۵آبان  ۱۳۹۸بهعلت عدم ارائٔه آمار برای نرخ غیررسمی ارز در این بازه است .لذا برای ماههای
مهر و آبان  ،۱۳۹۷دادهای با تواتر روزانه و بهتبع آن با تواتر ماهانه برای نرخ غیررسمی ارز
وجود ندارد و امکان استفاده از دادههای جدیدتر پس از آبان  ۱۳۹۷و گسترش بازه زمانی
موردمطالعه ،بهدلیل نبودِ داده و وجود شکاف در دادههای متغیر وابستٔه نرخ غیررسمی ارز
میسر نیست .با توجه به آنکه در اکثر مطالعاتی که با روش فروت به بررسی حباب ذاتی در
دارایی پرداختهاند r ،بازده دارایی است ،در این مقاله نیز  rنرخ بازدهی متوسط ارز در کل
دوره است که به دو روش محاسبه شده است:
 -۱در اولین روش ،نرخ بازدهی متوسط کل دوره که برای محاسبٔه  λو  𝑐0مورداستفاده قرار
میگیرد ،متوسط نرخ بازدهی ششماهٔه نرخ غیررسمی ارز است .علت استفاده از نرخ بازدهی
ششماهه آن است که آخرین دورٔه مشاهدات در این مقاله شهریور  ۱۳۹۷است و برای آنکه
بتوان تغییرات ششماهٔه نرخ ارز را محاسبه کرد ،از دورٔه ششماهه استفاده شده است.

نرخ غیررسمی ارز اولین دوره−نرخ غیررسمی ارز آخرین دوره

 ۶نتایج تخمین
برای آزمون حبابهای ذاتی ،گام نخست تعیین مقادیر 𝜇 و 𝜎 فرایند مارتینگل هندسی مقابل
است:
()۲۶
نتایج برآورد این معادله در جدول  ۱گزارش شده است:

𝑓𝑡+1 = 𝜇 + 𝑓𝑡 + 𝜉𝑡+1
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)∗(۱۰۲نرخ غیررسمی ارز اولین دوره

= متوسط بازدهی نرخ غیررسمی ارز در کل دوره

۶۵۲

سال سیزدهم /شماره  /۴۶زمستان ۱۳۹۹

جدول ۱
نتایج برآورد ضریب ثابت فرایند مارتینگل لگاریتم عامل بنیادین نرخ غیررسمی ارز
متغیر

مقدار

۰٫۰۲۲۸
𝜇
منبع :یافتههای پژوهش

آمارٔه t

P-Value

𝟐𝑹تعدیلشده

آمارٔه دوربین-واتسون

۲٫۴۴۷

۰٫۰۱۶

۰٫۰۹۷

۱٫۹۲۳

مقدار

انحراف معیار

۰٫۰۹۳۶

σ
منبع :یافتههای پژوهش

هنگامیکه  rتوسط متوسط نرخ بازدهی غیررسمی ارز دالر به ریال بهصورت ششماهه
محاسبه شود 𝑐0 = 𝑘 ،و  λمتناظر با آن با توجه به فرمولهای مربوطه در جدول  ۳ارائه شده
است.
جدول ۳
𝑘 تئوریک و 𝜆 متناظر با متوسط نرخ بازده ششماهٔه غیررسمی ارز دالر به ریال
r=۰٫۱۶۷۶
𝑘
λ
منبع :یافتههای پژوهش

۶٫۴۵۳۶
𝜆1 = ۴.۱۰۸۴
,
𝜆۲ = −۹.۳۰۹۱

بر تعداد مشاهدات محاسبه شود 𝑐0 = 𝑘 ،و  λمتناظر با آن با توجه به فرمولهای مربوطه
در جدول  ۴ارائه شده است.
جدول ۴
𝑘 تئوریک و 𝜆 متناظر با متوسط ماهانٔه نرخ بازدهی غیررسمی ارز دالر به ریال در کل دوره
r= ۰٫۱۱۴۳
𝑘
λ
منبع :یافتههای پژوهش

۱۰٫۶۸۳
𝜆2 = −۸.۳۳۲۱

𝜆1 = ۳٫۱۳۱۳ ,
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هنگامیکه  rتوسط تفاضل نرخ غیررسمی ارز دالر به ریال آخر دوره و ابتدای دوره تقسیم
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جدول ۲
انحراف معیار توزیع مارتینگل

۶۵۳

ارزیابی وجود حباب ذاتی در نرخ غیررسمی ارز

با توجه به آنکه مثبتبودن 𝜆 برای برقراری شرط همگرایی الزم است ،از ریشٔه مثبت این
متغیر استفاده میشود .پس از محاسبٔه فرایند مارتینگل ،برای آزمون فرضیات ضرایب و
بررسی وجود رفتار غیرخطی و حباب ذاتی ،معادالت ذیل بهترتیب برای r=۰٫۱۶۷۶
و r=۰٫۱۱۴۳برآورد میگردد:
()۲۷
()۲۸

𝑒𝑡 = 𝑐0 𝑒𝑓𝑢𝑛𝑡 + 𝑐 𝑒𝑓𝑢𝑛𝑡3.1084
𝑒𝑡 = 𝑐0 𝑒𝑓𝑢𝑛𝑡 + 𝑐 𝑒𝑓𝑢𝑛𝑡2.1313

را بر 𝑡𝑛𝑢𝑓𝑒 تقسیم میکنیم .روابط برازششده برای برآورد ضرایب  𝑐0و 𝑐 در دو حالت نرخ
بازدهی ارز و λهای متناظر بهترتیب چنین است:
()۲۹

𝑡𝜀 = 𝑐0 + 𝑐 𝑒𝑓𝑢𝑛𝑡3.1084 +

()۳۰

𝑡𝜀 = 𝑐0 + 𝑐 𝑒𝑓𝑢𝑛𝑡2.1313 +

𝑡𝑒
𝑡𝑛𝑢𝑓𝑒
𝑡𝑒
𝑡𝑛𝑢𝑓𝑒

نتایج حاصل از برآورد در جداول ذیل ارائه شده است:
هنگامیکه  λ = ۴.۱۰۸۴و  r = ۰.۱۶۷۶است 𝑐0 ،و  cبرآوردی بهترتیب چنیناند:
جدول ۵
نتایج برآورد ضریب ثابت و غیرخطی رابطٔه غیرخطی حباب ذاتی ،هنگامیکه 𝑟 = 0.1676
است.
𝑐0
c

۲٫۸۲۹۳
۲٫۳۱ E-۱۴

۴۵٫۸۸۵
۳٫۴۲۱

۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰۹

𝑅2تعدیلشده

۰٫۰۹۵

آمارٔه f

۱۱٫۷۰

احتمال آمارٔه f
منبع :یافتههای پژوهش

۰٫۰۰۰۹
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ضریب

مقدار

آماره t

ارزش احتمال
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با توجه به آنکه برازش روابط باال بهعلت وجود همخطی غیرممکن است ،طرفین معادله

۶۵۴

سال سیزدهم /شماره  /۴۶زمستان ۱۳۹۹

و هنگامیکه  r = −۰.۱۱۴۳و  λمتناظر با آن  = ۳.۱۳۱۳است c0 ،و  cبرآوردی بهترتیب
چنیناند:
جدول ۶
نتایج برآورد ضریب ثابت و غیرخطی رابطٔه غیرخطی حباب ذاتی هنگامیکه  𝑟 = −0.1143است.
𝑐0

۲٫۸۲۵۸

۳۵٫۷۰۷

۲٫۷۳ E -۱۰

۲٫۱۲۶

c
تعدیلشده

آمارٔه f
احتمال آمارٔه f

۰٫۰۰۰
۰٫۰۳۶

۰٫۰۳۳
۴٫۵۲
۰٫۰۳۵

منبع :یافتههای پژوهش
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با توجه به آنکه ضریب 𝑐 از نظر آماری در هر دو حالت متفاوت با صفر است ،بنابراین
فرضیٔه صفر نبودِ حباب ذاتی که مبنی بر نبود رابطٔه غیرخطی در نرخ غیررسمی ارز نسبت به
عامل بنیادین آن است ،رد میشود و نتایج نشاندهندٔه وجود حباب ذاتی در بازه زمانی
فروردین  ۱۳۸۹تا شهریور  ۱۳۹۷در نرخ غیررسمی ارز دالر به ریال در ایران با دو نرخ بازدهی
متفاوت است .شایان ذکر است که شرط همگرایی در برآورد حباب ذاتی توسط ریشٔه مثبت
 λتضمین میشود ،زیرا ریشٔه مثبت در مقایسه با ریشٔه منفی ،ضریب نرخ بنیادین برآوردی
 ،𝑐0را بهگونهای تعیین میکند که ضریب برآوردی  ،𝑐0به  kتئوریک که ضریب نرخ بنیادین
ارز در محاسبات ریاضی روش فروت و آبسفلد است ،نزدیکتر است .لذا ،همواره از ریشٔه
مثبت  λدر برآورد رابطٔه غیرخطی استفاده میشود.
همچنین 𝑐0 ،برآوردی نرخ بازدهی متوسط ششماهٔه غیررسمی ارز دالر به ریال که مقدار
آن  ۲٫۸۲۹۳است ،فاصلٔه کمتری با  kتئوریک نرخ بازدهی متوسط ششماهه که مقدار
آن ۶/۴۵۳۶است ،دارد .این در حالی است که مقدار برآوردی  𝑐0هنگامیکه نرخ بازدهی
برابر با متوسط ماهانٔه غیررسمی ارز در کل دوره است ،برابر با  ۲٫۸۲۸۵است که از  kتئوریک
نرخ بازدهی متوسط ماهانه که مقدار آن  ۱۰٫۶۸۳است ،فاصلٔه بیشتری دارد .لذا با توجه به
آنکه برای وجود حباب ذاتی باید  𝑐0به  kنزدیک باشد ،بهنظر میرسد که انتخاب نرخ بازدهی
متوسط ششماهٔه غیررسمی ارز دالر به ریال با مقدار  ،۰٫۱۶۷۶طبق نظریٔه فروت و آبسفلد
مناسبتر باشد.
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ضریب

مقدار

R2

آمارٔه t

ارزش احتمال

ارزیابی وجود حباب ذاتی در نرخ غیررسمی ارز

۶۵۵

پس از برآورد ضرایب و با توجه به آنکه نرخ غیررسمی ارز دالر به ریال دارای حباب
سفتهسازی و حباب ذاتی است  ،نرخ بنیادین ارز با روش فروت و نرخ غیررسمی ارز
محاسبهشده توسط روش فروت که تنها حبابهای ذاتی دارایی را مدنظر قرار میدهد و نرخ
بنیادین ارز هنگامیکه حباب ذاتی در قیمت نرخ ارز وجود دارد ،با روش فروت و آبسفلد
بدینشکل محاسبه میشوند:

لذا ،نرخ بنیادین با روش فروت و آبســفلد و نرخ غیررســمی ارز برآوردی با روش فروت و
آبســــفلد ،𝑒𝑡𝐼 ،که مبتنی بر رابطهای غیرخطی میان نرخ غیررســــمی ارز و عامل بنیادین آن
است و تنها حبابهای ذاتی موجود در نرخ ارز را لحاظ کرده و وجود حبابهای سفته سازی
در این نرخ را بررسی نمیکند ،برای حالتی که  r = ۰.۱۶۷۶و  λمثبت متناظر با آن برابر با
 λ = ۴.۱۰۸۴است ،چنین است:
()۳۴
()۳۵

𝑡𝑛𝑢𝑓𝑒 𝑒𝑓𝑡 = 2.8293
𝑒𝑡𝐸𝑅𝐼 = 2.8293 𝑒𝑓𝑢𝑛𝑡 + (2.31 𝑒 − 14)𝑒𝑓𝑢𝑛𝑡4.1084

و برای حالتی که  r = −۰.۱۱۴۳و  λمثبت متناظر با آن برابر با  λ = ۳.۱۳۱۳است،
چنین است:
()۳۶
()۳۷
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()۳۱
()۳۲
()۳۳

𝑡𝐵 𝑒𝑡 = 𝑒𝑓𝑡 +
𝑡𝑛𝑢𝑓𝑒 𝑒𝑓𝑡 = 𝑐0
𝐼𝑡𝐵 𝑒𝑡𝐸𝑅𝐼 = 𝑒𝑓𝑡 +

𝑡𝑛𝑢𝑓𝑒 𝑒𝑓𝑡 = 2.8258
𝑒𝑡𝐸𝑅𝐼 = 2.8258 𝑒𝑓𝑢𝑛𝑡 + (2.73 𝑒 − 10)𝑒𝑓𝑢𝑛𝑡3.1313
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بر طبق روش فروت و آبسفلد ،میتوان سه حالت را برای بروز حبابها تصور کرد:
 -۱در بازههای زمانی که نرخ بنیادین غیررسمی و نرخ غیررسمی ارز برآوردی توسط روش
فروت بر هم منطبقاند ،حباب ذاتی در بازار ارز وجود ندارد؛ اما اگر نرخ غیررسمی ارز از نرخ
بنیادین فاصله داشته باشد ،حباب سفتهسازی در نرخ غیررسمی ارز وجود دارد.
 -۲در بازههایی که نرخ بنیادین ارز و نرخ غیررسمی ارز برآوردی توسط روش فروت بر هم
منطبق نیستند اما نرخ غیررسمی ارز و نرخ برآوردی روش فروت بر هم منطبقاند ،تنها حباب
ذاتی در بازار ارز وجود دارد.

۶۵۶

سال سیزدهم /شماره  /۴۶زمستان ۱۳۹۹
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 ۱مقدار حباب سفتهسازی که از اختالف نرخ غیررسمی ارز و نرخ بنیادین آن محاسبه میشود ،در رسالٔه دکتری
اینجانب آورده شده است؛ ولی از آن جهت که موضوع موردبررسی این مقاله حبابهای ذاتی نرخ غیررسمی ارز و
محاسبٔه مقدار این حبابها بود ،مقدار حبابهای سفتهسازی گزارش نشده است.
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 -۳چنانچه هر سه نرخ ارز ،نرخ بنیادین غیررسمی ارز ،نرخ غیررسمی ارز برآوردی توسط
روش فروت ،و نرخ غیررسمی ارز در یک دورٔه خاص از هم متمایز باشند ،عالوه بر حباب
ذاتی ،حباب سفتهسازی نیز در نرخ غیررسمی ارز وجود دارد .در این حالت ،امکان تفکیک
حبابهای ذاتی از حبابهای سفتهسازی بهطور دقیق وجود ندارد ،مگر آنکه بتوان انتظارات
افراد را که منجر به رفتارهای سفتهسازی میشود ،مدلسازی کرد .لذا بهدلیل همپوشانی
حباب ذاتی و سفتهسازی و عدم امکان تفکیک این دو حباب ،تنها قادر به تشخیص مقدار
برازششدٔه حباب ذاتی با توجه به برازش رابطٔه غیرخطی نرخ غیررسمی ارز با عامل بنیادین
تشکیلدهندٔه آن هستیم و لذا امکان برآورد مقدار دقیق حباب سفتهسازی و ذاتی وجود
ندارد؛ برای مثال ،کاهش در درآمدهای نفتی بهواسطٔه تحریمها در سالهای اخیر در بعضی
از بازهها منجر به تشکیل حبابهای ذاتی و سفتهسازی در نرخ غیررسمی ارز شده است که
امکان تفکیک این دو حباب در این بازهها وجود ندارد.
حالت  -۱با توجه به شکلهای  ۱و  ۲در بازههای زمانی دی  ۱۳۹۰تا اسفند ،۱۳۹۰
شهریور  ۱۳۹۱تا آبان  ،۱۳۹۱و بهمن  ۱۳۹۱تا اسفند  ،۱۳۹۱نرخ بنیادین غیررسمی ارز و
نرخ برآوردی آن با روش فروت تا حد زیادی بر هم منطبقاند و لذا حباب ذاتی در این بازهها
وجود ندارد ۱.در این حالت ،بستٔه متنوع و جامعی از تحریمهای بیسابقه و شدید نفتی،
بانکی ،و تجاری و شوک آیندههراسی عامل اصلی سقوط شدید ارزش ریال بوده است که منجر
به تشکیل انتظارات مبنی بر افزایشهای آتی در نرخ ارز و انگیزٔه کسب سود از خرید و نگهداری
دالر و تشکیل حباب سفتهسازی شد؛ اما در اصل باید بیانضباطی شدید مالی و بودجهای،
ریختوپاشهای ارزی ،مدیریت اجرایی ناکارآمد ،و عاملهای ساختاری و نهادی داخلی را
هم بهعنوان ریشه و کانون اصلی خلق بحران ارزی و اقتصادی سالهای  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲در
نظر داشت .در واقع ،تحریمها اگر به هر علتی که بعداً شرح داده خواهد شد ،به تقاضای
احتیاطی در نگهداری دالر و انتظار ارزشمندی دالر در برابر داراییهای مشابه برای حفظ کل
دارایی هر فرد منجر نشود ،وقوع تحریم و کاهش درآمدهای نفتی تنها منجر به شکلگیری
انتظارات مبنی بر افزایش قیمت دالر و سودآوربودن نگهداری آن میشود.

ارزیابی وجود حباب ذاتی در نرخ غیررسمی ارز

۶۵۷
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شکل  .۲نمایش بازههای حبابهای ذاتی و سفتهسازی در نرخ غیررسمی ارز دالر به ریال و مقدار
برآوردی این حبابها هنگامیکه  𝑐0 = ۲.۸۲۹۳۹و  r = ۰.۱۶۷۶است.
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شکل  .1نمایش بازههای حبابهای ذاتی و سفتهسازی در نرخ غیررسمی ارز دالر به ریال و مقدار
برآوردی این حبابها هنگامیکه  r = ۰.۱۱۴۳ c0 = ۲.۸۲۵۸۶۹است.

۶۵۸

سال سیزدهم /شماره  /۴۶زمستان ۱۳۹۹
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حالت  -۲نکتٔه بسیار مهم مشاهدهشده در شکل  ۴آن است که نمودار نرخ غیررسمی
برآوردی با روش فروت در بازه زمانی خرداد  ۱۳۹۴تا پایان اسفند  ۱۳۹۴دقیقاً بر نرخ غیررسمی
ارز منطبق است .این در حالی است که با توجه به شکل  ۳در این بازه ،نرخ بنیادین ارز از نرخ
غیررسمی ارز و بهتبع آن از نرخ غیررسمی برآوردی با روش فروت کمتر است .لذا در بازه
زمانی خرداد  ۱۳۹۴تا پایان اسفند  ،۱۳۹۴تنها حباب ذاتی در بازار ارز وجود داشته و حباب
سفتهسازی وجود ندارد .طول این دورٔه حباب ذاتی ارزی  ۱۰ماه است که تقریباً مصادف با
کاهش مالیم درآمدهای نفتی بهعلت وجود حبابهای منفی در قیمت نفت در دورٔه  ۲۰۱۴تا
 ۲۰۱۶است که دقیقاً مصادف با آذر  ۱۳۹۳تا فروردین  ۱۳۹۵است .با توجه به آنکه در بازه
زمانی خرداد  ۱۳۹۴تا پایان اسفند  - ۱۳۹۴که پس از وقوع حباب منفی نفتی است  -حباب
ذاتی در نرخ غیررسمی ارز مشاهده شد ،لذا یافتههای مقاله حاکی از آن است که حبابهای
منفی نفتی با اندکی تٔاخیر به ایجاد حبابهای ذاتی مثبت در نرخ غیررسمی ارز منجر شده
است .در این مورد ،اجزایی از عامل بنیادین که با کاهش درآمدهای نفتی کاهش یافته و در
افزایش نرخ غیررسمی ارز و ایجاد حباب ذاتی در این نرخ اثر گذاشتهاند ،ایجاد کسری تجاری
و کسری بودجهاند که انتظاراتی را مبنی بر ارزشمندبودن دالر نسبت به داراییهای مشابه و
ریال در دورههای آتی ایجاد کردهاند که به تشکیل تقاضای احتیاطی برای نگهداری دالر در
این بازه زمانی منجر شده است.
حالت  -۳در دورههایی که بهعلت وجود کسری بودجه ،اعمال تحریمها ،سیاستهای
ارزی اشتباه ،و شکستن سطوح مقاومتی قیمت دالر ،حباب ذاتی و حباب سفتهسازی در نرخ
غیررسمی ارز وجود دارد ،نرخ غیررسمی ارز محاسبهشده با روش فروت و نرخ غیررسمی ارز
به اندازٔه حباب سفتهسازی از هم فاصله دارند .با توجه به شکلهای  ۱و  ۲که نتایج برآورد
نرخ غیررسمی ارز با روش فروت و نرخ بنیادین آن را نشان میدهند ،مشاهده میشود که
بخش اعظمی از حباب ارزی در بهمن و اسفند  ۱۳۹۶و شش ماه ابتدای سال  ۱۳۹۷مربوط
به حباب ذاتی بوده است.
موضوع قابلتوجه در جهش ارزی سال  ،۱۳۹۶برخالف سالهای  ۱۳۹۰و  ،۱۳۹۱وجود
عرضٔه ارز بیش از تقاضای آن بود و مهمترین عوامل توضیحدهندٔه افزایش نرخ ارز تالش دولت
در جهت جبران کسری بودجه بهعلت محققنشدن  ۲۳درصد از درآمدهای یازدهماهٔه
پیشبینیشده در بودجٔه دولت به میزان  ۶۱۰هزار میلیارد ریال در پایان بهمن  ۱۳۹۶بود که
برای تٔامین آن دولت به فروش بیش از  ۶۰تن طال در قالب سکههای پیشفروش ارزانقیمت
اقدام کرد که همین امر ضمن کاهش ذخایر طالی بانک مرکزی ،پس از تحویل سکههای
پیش فروش به خریداران و فروش آن در بازار آزاد توسط خریداران ،به سرازیرشدن نقدینگی

ارزیابی وجود حباب ذاتی در نرخ غیررسمی ارز

۶۵۹
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سرگردان به بازار ارز بهعلت عدم تنوع بازارهای مالی کشور منجر گردید .از طرفی دیگر،
بسیاری از فعاالن بازار ارز در آن زمان باور داشتند که با آغاز تحریمهای امریکا از  ۱۳آبان
 ،۱۳۹۷صادرات نفت ایران به میزان زیادی کاهش مییابد .بهطور طبیعی ،این انتظار وجود
داشت که با کاهش صادرات نفت ،میزان درآمدهای ارزی کاهش یابد .از سوی دیگر،
سختترشدن جابهجاییهای پولی بهعلت اعمال تحریمهای بانکی ،متغیر دیگری بود که
معاملهگران را در آن زمان نگران کرد .این دو موضوع موجب شد که از اواخر سال ،۱۳۹۶
انتظارات مبتنی بر افزایش نرخ ارز پس از آبان  ،۱۳۹۷در میان معاملهگران برجستهتر شود و
آنها زودتر برای خرید ارز موردنیاز خود به بازار مراجعه کنند که این رفتار معاملهگران نیز
نشاندهندٔه تقاضای احتیاطی آنها بود .از سوی دیگر ،با توجه به درآمدهای قابلتوجه ارزی
کشور در سالهای  ۱۳۹۵و  ،۱۳۹۶دولت در  ۲۰فروردین سال  ۱۳۹۷یک سیاست ارزی
بهمنظور بازگرداندن ثبات به بازار ارز اجرا کرد که در آن امکان مبادلٔه دالر تنها با نرخ
رسمی ۴۲۰۰تومان امکان پذیر بود .اجرای این سیاست ارزی ،متقاضیان ارز را نگرانتر کرد و
همزمان زمینهساز ورود افراد بیشتری در بازار ارز شد .درحالیکه چندان عرضهای در بازار آزاد
وجود نداشت ،در آنسو ،در سامانٔه ارزی بانک مرکزی ،تقاضا برای دریافت ارز ارزان جهت
واردات افزایش داشت  .ارز ارزان موجب شد که برخی واردکنندگان تمایل داشته باشند بیشتر
از میزان موردنیاز خود ارز تهیه کنند؛ از آنسو ،بیثباتی و افزایش قیمت در بازار آزاد موجب
شد صادرکنندگان نیز تمایل چندانی به عرضٔه ارز خود نداشته باشند .با توجه به آنکه تمام
فعاالن اقتصادی ایمان داشتند که سیاست دالر  ۴۲۰۰تومانی ادامه نخواهد یافت ،تقاضا برای
دریافت دالر ارزان در بازهای کوتاه افزایش بیشتری پیدا کرد؛ بهطوریکه ارز ارزان ۴۲۰۰
تومانی منجر به خروج ارز از کشور به بهانٔه واردات گردید .نتیجٔه عرضٔه ارزان ارز با نرخ ۴۲۰۰
تومانی ازدسترفتن بخشی از منابع ارزی و کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت نسبت به
مقداری بود که میتوانست در صورت فروش با نرخ بازار آزاد بهدست بیاید .بنابراین ،دولت
بخشی از ارز خود را از دست داد؛ قیمت اجناس مصرفی در بازار پایین نیامد و همزمان درآمد
ریالی ناشی از فروش نفت نیز کاهش یافت .در این شرایط ،این انتظارات در بازار ایجاد شده
بود که دولت بخشی از درآمدهای ارزی و ذخایر طالی خود را در پیشفروش سکه و عرضٔه
دالر  ۴۲۰۰تومانی از دست داده است و همین موضوع موجب شد که بازار ارز در برابر کاهش
صادرات نفتی و اعمال تحریمهای بانکی آسیبپذیرتر باشد .تمام این عوامل موجب شدند که
سطوح مقاومتی قیمت دالر در بهار  ۱۳۹۷پیدرپی شکسته شود که همین امر از مهمترین
دالیل افزایش قیمت دالر بود .به گفتٔه فعاالن بازار ارز ،اواسط اردیبهشت یکی از دالیل خرید
دالر تقاضای احتیاطی و تقاضا برای حفظ ارزش ریال در بازار ارز بود ،در بازه بهمن  ۱۳۹۶تا

۶۶۰

سال سیزدهم /شماره  /۴۶زمستان ۱۳۹۹

شهریور  ۱۳۹۷و تشکیل انتظاراتی مبنی بر ارزشمندی بیشتر دالر در آینده ،با خرید دالر ،از
ارزش دارایی و پول خود محافظت میکردند.
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شکل  .3نرخ بنیادین غیررسمی ارز محاسبهشده با روش فروت و آبسفلد با دو روش محاسبٔه متفاوت
نرخ بازدهی و نرخ غیررسمی ارز
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ارزیابی وجود حباب ذاتی در نرخ غیررسمی ارز

۶۶۱
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با توجه به تعریف عوامل بنیادین نرخ غیررسمی ارز ( 𝑡𝑛𝑢𝑓𝑒 ) در معادلٔه ( )۲۳و سپس
خطیسازی نرخ بنیادین ارز ،توسط لگاریتمگیری ،توانهای تابع فرم کاب داگالسی
( 𝑡𝑛𝑢𝑓𝑒 ) به ضرایب معادلٔه خطی نرخ بنیادین ارز در معادلٔه ( ،) 𝑙𝑒𝑓𝑡 ( ،)۲۴تبدیل شده و
پس از خطیسازی ،امکان برازش این ضرایب به روش حداقل مربعات امکانپذیر میگردد و
پس از آن میتوان ( 𝑡𝑛𝑢𝑓𝑒) را توسط دادهها و ضرایب برازششده محاسبه کرد .اما راهحل
سادهتر محاسبٔه عوامل بنیادین نرخ غیررسمی ارز ( 𝑡𝑛𝑢𝑓𝑒 ) ،تقسیم نرخ غیررسمی ارز ( 𝑡𝑒)
بر )  EXP(𝛼0است.
در حقیقت ،استفاده از روش فروت و آبسفلد دارای دو مزیت است:
 -۱شناســــایی وجــــود حبــــاب ذاتــــی در صــــورت رد فرضــــیٔه صــــفر ایــــن آزمــــون
مبنی بر 𝑘 = 𝐻0 : 𝑐 = 0 ; 𝑐0
 -۲امکان محاسبٔه حبابهای ذاتی توسط تفاضل نرخ غیررسمی برآوردی با روش فروت
و نرخ بنیادین برآوردی توسط این روش.
در جدول  ،۷مقدار برازششدٔه حبابهای ذاتی در بازه وقوع حباب منفی نفتی ،که به
حباب ذاتی مثبت در نرخ غیررسمی ارز منجر شده است ،و در جداول  ۸و  ۹که مربوط به بازه
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شکل  .4نرخ غیررسمی ارز برآوردی توسط روش فروت با دو روش محاسبٔه متفاوت نرخ بازدهی و نرخ
غیررسمی ارز

۶۶۲

سال سیزدهم /شماره  /۴۶زمستان ۱۳۹۹

بهمن  ۱۳۹۶تا شهریور  ۱۳۹۷است که نرخ غیررسمی ارز رفتار انفجاری افزایشی را تجربه
کرده ۱و وجود حبابهای ذاتی و حبابهای سفتهسازی در این بازه تٔایید شدهاند ،با توجه به
دو نرخ بازدهی متفاوت ارائه شده است:

تاریخ

واحد

𝐶0 = ۲٫۸۲۹۳
حباب ذاتی

واحد

𝐶0 = ۲٫۸۲۵۸
حباب ذاتی

ریال

۱۴۷۹٫۳۱۸

۱۳۹۴/۰۳

ریال

۱۵۱۸٫۴۹۰

۱۳۹۴/۰۳

ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال

۴۲۰۷٫۷۰۱
۸۳۱٫۵۳۵
۱۴۶۴٫۳۴۹
۱۳۷۸٫۱۴۱
۱۲۳۲٫۹۶۳
۲۴۱۲٫۵۵۸
-۲۵۴٫۲۴۵
۱۹۲۰٫۴۹۵
۵۷۷٫۵۴۸

۱۳۹۴/۰۴
۱۳۹۴/۰۵
۱۳۹۴/۰۶
۱۳۹۴/۰۷
۱۳۹۴/۰۸
۱۳۹۴/۰۹
۱۳۹۴/۱۰
۱۳۹۴/۱۱
۱۳۹۴/۱۲

ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال

۴۱۶۱٫۹۲۰
۸۷۱٫۶۹۰
۱۵۰۴٫۷۷۹
۱۴۱۹٫۰۳۷
۱۲۷۴٫۹۰۳
۲۴۵۴٫۱۱۲
-۲۰۸٫۹۲۱
۱۹۶۲٫۱۷۰
۶۱۹٫۴۵۴

۱۳۹۴/۰۴
۱۳۹۴/۰۵
۱۳۹۴/۰۶
۱۳۹۴/۰۷
۱۳۹۴/۰۸
۱۳۹۴/۰۹
۱۳۹۴/۱۰
۱۳۹۴/۱۱
۱۳۹۴/۱۲
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منبع :یافتههای پژوهش
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 ۱این رفتار انفجاری افزایشی پس از بازه موردمطالعه در ابتدا شدت یافت و سپس با سیاستهای ارزی بانک مرکزی
فروکش کرد و پس از آن از اواسط سال  ۱۳۹۸تا اردیبهشت  ۱۴۰۰مجدداً رفتار افزایشی شدیدی را ادامه داد که
از خرداد  ۱۴۰۰تا مرداد  ۱۴۰۰از شدت افزایش کاسته شد.
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جدول ۷
مقدار حباب ذاتی در نرخ غیررسمی ارز در بازه خرداد  13۹4تا فروردین  13۹۵با دو نرخ بازدهی
متفاوت که بهعلت حباب منفی نفتی در سالهای  ۲016-۲014بروز کرده است.

۶۶۳

ارزیابی وجود حباب ذاتی در نرخ غیررسمی ارز

جدول ۸
مقدار مجموع حباب سفتهسازی و حباب ذاتی برآوردی در بازه زمانی فروردین  13۹7تا شهریور
 13۹7سازگار با شواهد تاریخی اوج و حضیض نرخ غیررسمی ارز با𝑐0 =۲.8۲۵86۹

ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال

۶۱۵۵٫۲۸۷
۶۷۴۴٫۴۷۲
۵۶۴۲٫۸۱۶
۱۱٬۰۱۱٫۲۹۴
۲۲٬۰۱۶٫۰۰۶
۲۱٬۸۳۰٫۵۹۷

ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال

۲۳۹۲٫۱۱۷
۲۷۳۷٫۶۲۲
۴۲۱۴٫۹۵۶
۵۳۷۶٫۰۵۴
۳۸۱۱٫۷۷۶
۹۱۲۶٫۱۴۹

۱۳۹۶/۱۱
۱۳۹۶/۱۲
۱۳۹۷/۰۱
۱۳۹۷/۰۲
۱۳۹۷/۰۳
۱۳۹۷/۰۴

ریال
ریال

۴۴٬۰۲۹٫۸۱۰
۵۱٬۰۰۹٫۰۰۱

ریال
ریال

۱۰٬۸۵۵٫۹۶۰
۲۰٬۸۲۳٫۴۳۱

۱۳۹۷/۰۵
۱۳۹۷/۰۶

جدول ۹
مقدار حباب سفتهسازی و ذاتی برآوردی در بازه زمانی فروردین  13۹7تا شهریور  13۹7سازگار با
شواهد تاریخی اوج و حضیض نرخ غیررسمی ارز با 𝑐0 = ۲.8۲۹3۹۵که بهعلت نزدیکتربودن 𝑐0
به  kتئوریک ،برازش صحیحتری از حبابهای ذاتی دارد.
c0 = ۲٫۸۲۹۳۹۵

ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال

۶۱۰۷٫۳۶۷
۶۶۹۴٫۴۴۳
۵۵۸۵٫۳۹۴
۱۰۹۴۹٫۲۳۲
۲۱٬۹۶۰٫۳۹۸
۲۱٬۷۵۷٫۱۱۱
۴۳٬۹۵۲٫۱۳۳
۵۰٬۹۱۳٫۳۶۳

ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال

۲۲۱۰٫۹۳۶
۲۶۳۹٫۰۶۵
۴۶۴۸٫۸۷۳
۶۳۹۷٫۲۰۴
۴۰۷۴٫۳۳۸
۱۲٬۸۰۹٫۲۳۱
۱۶٬۰۸۵٫۱۰۷
۳۷٬۸۰۷٫۱۰۲

۱۳۹۶/۱۱
۱۳۹۶/۱۲
۱۳۹۷/۰۱
۱۳۹۷/۰۲
۱۳۹۷/۰۳
۱۳۹۷/۰۴
۱۳۹۷/۰۵
۱۳۹۷/۰۶

همچنین با توجه به جداول  ۸و  ،۹مشاهده میشود که مقدار مجموع حباب سفتهسازی
و ذاتی با دو نوع نرخ بازدهی متفاوت ،تفاوت چندانی با هم ندارند و نتایج حاصل از منظر

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.46.6.1

واحد

مجموع حباب سفتهسازی و ذاتی

واحد

باب ذاتی

تاریخ
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واحد

c0 = ۲٫۸۲۵۸۶۹
واحد
مجموع حباب سفتهسازی و ذاتی

حباب ذاتی

تاریخ

۶۶۴

سال سیزدهم /شماره  /۴۶زمستان ۱۳۹۹
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شکل  .۵مقدار مجموع حباب سفتهسازی و حباب ذاتی در بازه بهمن  ۱۳۹۶تا شهریور  ۱۳۹۷با دو نوع
متفاوت از نرخ بازدهی
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مقداری اختالف زیادی ندارد .با توجه به جداول  ۸و  ،۹سهم حبابهای ذاتی در بازه بهمن
 ۱۳۹۶تا شهریور  ۱۳۹۷نسبت به حبابهای سفتهسازی بیشتر بوده است و لذا کنترل
حبابهای ذاتی در این بازه با بازارگردانی توسط بانک مرکزی که تنها قادر به کاهش انتظارات
مبنی بر سودآوری در بازار ارز است و به کاهش حبابهای سفتهسازی منجر میشوند ،عمالً
نتیجٔه مطلوبی نداشته و برای کنترل حبابهای ذاتی باید با اقداماتی نظیر کنترل تورم که به
حفظ ارزش ریال میانجامد و اتخاذ سیاستهای ارزی صحیح و کاهش وابستگی بودجه به
درآمدهای نفتی که هنگام تحریم منجر به کاهش قابلتوجه درآمدهای ارزی میشود ،تصور
ارزشمندبودن دالر در برابر ریال و سایر داراییهای موجود را که به نگهداری دالر برای حفظ
ارزش داراییهای کل افراد منجر میشود ،کاهش داد.
ازآنجاکه براساس فرضیٔه صفر 𝑘 =  𝑐0هرچه  𝑐0برآوردی به  kتئوریک محاسبهشده
توسط روش فروت و آبسفلد نزدیکتر باشد ،آن برازش ،برازش صحیحتری است .لذا ،با توجه
به آنکه  kتئوریک نرخ بازدهی متوسط ششماهه  ۶٫۴۵۳۶است که مقدار  𝑐0برآوردی آن
 ۲٫۸۲۹۳و نسبت به نرخ بازدهی دیگر به  kتئوریک خود نزدیکتر است ،لذا r =۰٫۱۶۷۶به
واقعیت نزدیکتر است.

ارزیابی وجود حباب ذاتی در نرخ غیررسمی ارز

۶۶۵

شکل  ۵نشان میدهد که مجموع حباب ذاتی و سفتهسازی در کل بازه بهمن  ۱۳۹۶تا
شهریور  ۱۳۹۷درحال افزایش بوده و در بازه بهمن  ۱۳۹۶تا فروردین  ۱۳۹۷تغییر چندانی
نداشته و پس از آن روند صعودی آن آغاز شده و در مرداد و شهریور  ۱۳۹۷به مقدار متوسط
 ۴۰۴۲و  ۵۱۰۰تومان در ماه افزایش یافته است.

 ۷نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09
] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.46.6.1

نرخ ارز غیررسمی ایران در سالهای اخیر در برخی برههها با نوسانات شدید و جدی روبهرو
بوده است .با توجه به اینکه بسیاری از بحرانهای مالی بهدنبال ترکیدن حباب داراییهای
مالی بهوجود میآید و وجود آنها برابر با ناکارایی در بازار ارز است ،بررسی رفتارهای حبابی
در بازارهای مالی و تشخیص اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی حائز اهمیت
است .لذا ،هدف اصلی این مقاله در گام نخست کشف این موضوع است که آیا نوسانات نرخ
غیررسمی ارز در دورههای اخیر ،دقیقاً برابر با نوسانات عامل بنیادین نرخ غیررسمی ارز است
یا علت این نوسانات بهوجود حبابها در بازار ارز نسبت داده میشود و در گام دوم در صورت
تصدیق وجود حباب ،بررسی نوع حبابها (ذاتی یا سفتهسازی) و تعیین بازههای وقوع آنها
و در نهایت تشخیص علت ایجاد حبابهای ذاتی و سفتهسازی بهمنظور کنترل حبابها امری
ضروری است.
با توجه به آنکه هدف این مقاله بررسی وجود حباب ذاتی در نرخ غیررسمی ارز است ،تمرکز
این مقاله بر عواملی است که به تغییر عامل بنیادین در بازه زمانی مورد مطالعه منجر شدهاند.
از نگاه روششناسی ،حبابهای ذاتی در بازار ارز بیانگر وجود یک رابطٔه غیرخطی میان اجزای
عامل بنیادین برونزا و نرخ ارز است که با تغییرات عامل بنیادین برونزای تعیینکنندٔه نرخ
ارز ،بخش حباب ذاتی بهصورت غیرخطی تغییر میکند .یکی از ویژگیهای برجستٔه حبابهای
ذاتی این است که برای هر سطح مشخصی از عامل بنیادین برونزا ،قیمت دارایی (نرخ ارز)
در طول زمان ثابت میماند .وجه تمایز حبابهای سفتهسازی عقالیی و حبابهای ذاتی آن
است که تغییرات عوامل فرعی و درونزایی که یا مستقل از عامل بنیادیناند و یا در این عامل
تٔاثیرگذارند ،عامل پیدایش حباب سفتهسازی ،و تغییرات عامل بنیادین اصلی عامل پیدایش
حباب ذاتی است.
در این مطالعه ،از روش فروت و آبسفلد برای شناسایی حبابهای ذاتی در نرخ غیررسمی
ارز استفاده شد .در این مطالعه ،برآورد حبابهای ذاتی با دو نرخ بازدهی متفاوت که یکی از
آنها متوسط نرخ بازدهی ششماهه و دیگری متوسط نرخ بازدهی ماهانه است ،انجام

۶۶۶

سال سیزدهم /شماره  /۴۶زمستان ۱۳۹۹
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پذیرفت .نتایج حاکی از آن است که مقدار مجموع حباب سفتهسازی و ذاتی با دو نوع نرخ
بازدهی متفاوت ،تفاوت چندانی با هم ندارند و نتایج حاصل به هم نزدیکاند.
طبق یافتههای مقاله در بازههای تاریخی ،در بازههای زمانی دی  ۱۳۹۰تا اسفند ،۱۳۹۰
شهریور  ۱۳۹۱تا آبان  ،۱۳۹۱و بهمن  ۱۳۹۱تا اسفند  ،۱۳۹۱نرخ بنیادین غیررسمی ارز و
نرخ برآوردی آن با روش فروت تا حد زیادی بر هم منطبقاند و لذا حباب ذاتی در این بازهها
وجود ندارد و بهدلیل فاصلٔه نرخ غیررسمی ارز از نرخ بنیادین برازششده و وجود شرایط
حباب سفتهسازی ،این حباب در بازههای زمانی مذکور مشاهده شد .دوم ،در بازه زمانی
خرداد  ۱۳۹۴تا پایان اسفند  ،۱۳۹۴نرخ غیررسمی برآوردی با روش فروت دقیقاً بر نرخ
غیررسمی ارز منطبق است و با نرخ بنیادین برازششده توسط روش فروت فاصله دارد .لذا،
یافتههای مقاله حاکی از آن است که حبابهای منفی نفتی با اندکی تٔاخیر به ایجاد حبابهای
ذاتی مثبت در نرخ غیررسمی ارز منجر شده است .سوم ،در بازه انتهایی این مقاله که از بهمن
 ۱۳۹۶آغاز شد و بهعلت دسترسینداشتن به دادههای نرخ غیررسمی ارز در ماههای مهر و
آبان  ،۱۳۹۷بهناچار در شهریور  ۱۳۹۷پایان یافت ،ایجاد کسری بودجه بهعلت عدم تحقق
بخشی از درآمدهای دولت در بهمن  ۱۳۹۶و تٔامین آن با پیشفروش سکههای ارزان،
زمزمههای خروج امریکا از برجام و خروج آن در اردیبهشت  ۱۳۹۷که به بازگشت تمام
تحریمهای ایاالت متحده و اتحادیٔه اروپا و شورای امنیت در آبان  ۱۳۹۷منتهی شد و سیاست
کنترل ارزی فروردین  ۱۳۹۷که به شکستن سطوح مقاومتی قیمت دالر انجامید ،مجموعٔه
تمام عواملی بودند که با ایجاد تقاضای احتیاطی نگهداری دالر و سرمایهگذاری در بازار ارز
(تقاضای ارز بهمنظور حفظ سرمایٔه فرد) ،افزایشهای بیشتر قیمت دالر و شکستهای
پیدرپی آن را در سطوح باالتر بههمراه داشت .مجموعٔه این فرایند به ایجاد حباب ذاتی در
نرخ غیررسمی در بازه بهمن  ۱۳۹۶تا شهریور  ۱۳۹۷منجر شد که فاصلٔه نرخ بنیادین
برازششده و نرخ غیررسمی ارز برازششده توسط روش فروت ،مقدار حباب ذاتی است؛ اما
نااطمینانی نسبت به افزایشهای بعدی نرخ ارز در ماههای آتی و تشکیل انتظارات مبتنی بر
پیامدهای منفی اعمال تحریمها در آبان  ۱۳۹۷و ترس از خروج سرمایه از کشور در میان
سرمایهگذاران ،موجب شد تا سرمایهگذاران با انگیزٔه کسب سود به تقاضای ارز در این دوره
بپردازند که به تشکیل حبابهای سفتهسازی در این بازه منتهی شد که فاصلٔه نرخ غیررسمی
ارز و نرخ غیررسمی ارز محاسبهشده با روش فروت ،مقدار دقیق حباب سفتهسازی نیست.
لذا ،نتایج حاکی از آن است که بخش بیشتری از حباب ارزی در بهمن و اسفند  ۱۳۹۶و
ششماهٔه اول سال  ۱۳۹۷مربوط به حباب ذاتی بوده و سهم حبابهای ذاتی در بازه بهمن
 ۱۳۹۶تا شهریور  ۱۳۹۷نسبت به حبابهای سفتهسازی بیشتر بوده است.

ارزیابی وجود حباب ذاتی در نرخ غیررسمی ارز

۶۶۷
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علت عدم امکان برآورد مقدار دقیق حباب سفتهسازی هنگامیکه حباب ذاتی نیز وجود
دارد ،همپوشانی حبابهای ذاتی و سفتهسازی بهعلت عامل مشترک انتظارات افراد از
تغییرات (افزایش یا کاهش) قیمت دارایی است که به ایجاد این دو حباب میانجامد .لذا در
بازههایی که هر دو نوع حباب وجود دارند ،امکان تفکیک حبابهای ذاتی از حبابهای
سفتهسازی نرخ غیررسمی ارز بهطور دقیق وجود ندارد؛ مگر آنکه بتوان انتظارات
خودمحققشوندٔه سرمایهگذاران را که منجر به رفتارهای سفتهسازی میشود ،الگوسازی کرد.
با توجه به همپوشانی حبابهای ذاتی و سفتهسازی و عدم امکان تفکیک این دو نوع حباب،
تنها امکان تشخیص مقدار برازششدٔه حباب ذاتی با توجه به برازش رابطٔه غیرخطی نرخ
غیررسمی ارز با عامل بنیادین تشکیلدهندٔه آن وجود دارد و امکان برآورد مقدار دقیق حباب
سفتهسازی بهعلت عدم امکان تفکیک انتظاراتی که به شکلگیری حباب ذاتی و سفتهسازی
منجر میشوند ،وجود ندارد .لذا بهعلت همپوشانی این دو حباب ،تفکیک این دو با
تفاضلگیری ساده امکانپذیر نیست و مقدار دقیق حباب سفتهسازی زمانی که اندازٔه حباب
مثبت باشد ،بیشتر از تفاضل نرخ غیررسمی ارز و نرخ غیررسمی برازششده توسط روش
فروت است.
نقطٔه مهم متمایزکنندٔه حباب ذاتی از حباب سفتهسازی که در بازه زمانی بهمن  ۱۳۹۶تا
شهریور  ۱۳۹۷نیز مشاهده شده است ،نوع تقاضای ایجادشده برای دارایی (نرخ غیررسمی
ارز ) است .شواهد تاریخی حاکی از آن است که حباب ذاتی در نرخ غیررسمی ارز در این دوره
از یکسو بهعلت ایجاد تقاضای احتیاطی بهمنظور امکان تٔامین مخارج ضروری
پیشبینینشده در آینده بهعلت ترس از افزایشهای انفجاری پایدار و طوالنیمدت در قیمت
دالر بهدلیل تغییرات در عامل بنیادین و دسترسینداشتن به دالر موردنیاز و از سویی دیگر
بهسبب تقاضا برای دالر بهمنظور حفظ ارزش سرمایه ایجاد شده است که با تقاضای
سفتهسازی (خرید دالر بهمنظور کسب سود از افزایش قیمت) بهوجود میآید ،کامالً متفاوت
است .در واقع در تشکیل حباب ذاتی ،نوعی احتیاط برای حفظ ارزش سرمایه و دسترسی به
مخارج پیشبینینشده مطرح است و در حباب سفتهسازی ،هدف کسب سود است.
نتیجٔه مهم دیگر این مقاله آن است که اعمال تحریمها بهخودیخود تنها به ایجاد
حبابهای سفتهسازی منجر میشوند؛ اما هنگامیکه اعمال تحریمها با تغییرات دیگر اجزای
عامل بنیادین مٔوثر در نرخ غیررسمی ارز همچون کسری بودجه همراه میشود ،عالوه بر
حبابهای سفتهسازی ،حبابهای ذاتی نیز ایجاد میشوند.
ازآنجاییکه میان بیثباتی درآمدهای صادراتی و کسری بودجه رابطٔه مثبتی وجود دارد،
افزایش نوسانات درآمدهای صادراتی منجر به تشدید کسری بودجه میشود .بهمنظور اجتناب
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بانک اطالعات سری زمانی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
بانک دادهها ی اقتصادی و مالی ،معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی.
جعفری صمیمی ،ا ،.و بالونژادنوری ،ر .)۱۳۹۴( .آزمون وجود حباب عقالیی قیمت در بازار ارز ایران:
کاربردی از آزمونهای ریشٔه واحد زنجیرهای .فصلنامٔه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران،)۱۵(۴ ،
.۱-۲۰
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از این مشکل ،باید اقتصاد کشور در راستای افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش اتکا به
درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی حرکت کند .در این راستا ،افزایش صادرات غیرنفتی
به دلیل اینکه از تنوع بیشتری در انواع کاالهای صادراتی برخوردار است ،باعث ثبات
درآمدهای ارزی کشور و ثبات نرخ ارز میشود و از طرف دیگر عدم نوسانات شدید نرخ ارز
بهنوبٔه خود میتواند باعث افزایش صادرات غیرنفتی و ثبات درآمدهای ارزی ناشی از این
صادرات و کاهش تکانههای ناشی از کسری بودجٔه سنواتی دولت شود .اصالح مٔوثر در بودجه
بهصورت کاهش قابلتوجه وابستگی بودجه به منابع عمومی همچون نفت به کمتر از ۱۰
درصد  -که این سیاست تٔاثیر درآمدهای نفتی را در افزایش کسری بودجه و کاهش ارزش
پول ملی کاهش میدهد  -و کاهش خامفروشی نفت و نوسازی و احداث پاالیشگاهها برای
تولید فراوردههای نفتی که مورد تحریم نباشند ،از اقدامات الزم برای کاهش انتظارات مردم
در خصوص ارزشمندبودن دالر در دورههای آتی است .تبلیغات الزم در خصوص افزایش
صادرات غیرنفتی نیز اقدامی مٔوثر در کاهش وابستگی درآمدهای ارزی به درآمدهای نفتی و
غلبه بر مشکالت در دسترسی درآمدهای نفتی بهعلت تحریمهاست .همچنین با توجه به
تحریم بانک مرکزی ایران و نظام بانکی و مالی کشور ،مبادالت بانکی بین ایران و سایر کشورها
دچار مشکل است؛ لذا تغییر مواضع بینالمللی امریکا و کشورهای عضو اتحادیٔه اروپا نسبت
به ایران در کاهش تالطمات بازار ارز نقش بسیار مٔوثری دارد .همچنین ،کنترل تورم با اثری
که در تقویت ارزش ریال دارد ،میتواند نرخهای بازار ارز را کاهش دهد .اتخاذ سیاست
مشخص برای مقابله با تحریمها در کشور بهمنظور کنترل افزایش تقاضای سفتهبازی،
احتیاطی و تبدیل سرمایه به دالر در بازار پول و توجه به تغییر انتظارات مردم در پی شکستن
سطوح مقاومتی و ورود تقاضای احتیاطی به بازار ارز نیز از اقدامات راهگشا برای کنترل
حبابهای ذاتی بازار ارز است.
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