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ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﻧﯿﺰ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
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ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

 ۲ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺳﻌﯿﺪی و اﻣﯿﺮی ) (۱۳۸۷ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﻮرم و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
از ﻣﺪل آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف-اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ،۱آزﻣﻮن  Fﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ و ﻣﺪل ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﭘﯿﺮﺳﻮن ۲اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮرم ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ
ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽدار و ﻣﻌﮑﻮس دارد و
ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽدار و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد.

Kolmogorov-Smirnov test
Pearson correlation coefficient
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راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻮرم و ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﻧﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﻤﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط از
ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ آﻧﺮا ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﯿﭻ
راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﯿﺸﺮ ) (۱۹۳۰ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﭘﻮﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺮخ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت زﻣﺎﻧﯽ
ﭘﺲاﻧﺪازﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻘﺾ ﺷﺪ .ﻓﺎﻣﺎ ) (۱۹۸۱ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮرم و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم را
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮﺿﯿﻪ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺑﺎزده ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﻬﺎم و ﺗﻮرم
ﻧﺎﺷﯽ از اﺛﺮات زﻧﺠﯿﺮهای اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت،
ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم اﻓﺰودهﺷﺪه )اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ( ،ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش ﺑﺎزار و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﺒﺎدﻟﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه آزﻣﻮن ﺷﻮد.
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  ۲ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺨﺶ  ۳ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﺑﺨﺶ  ۴ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه و
ﺑﺨﺶ  ۵ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی اﺧﺘﺼﺎص دارد.
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ﻧﺠﺎرزاده ،آﻗﺎﯾﯽآﺧﻮﻧﺪی و رﺿﺎﯾﯽﭘﻮر ) (۱۳۸۸ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮکﻫﺎی ارزی و
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮداری ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و
راﺑﻄﻪ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﻮکﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺮخ ﺗﻮرم
ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﻬﺎم از ﺷﻮکﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺮخ ارز ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺳﻌﯿﺪی و ﮐﻮﻫﺴﺎرﯾﺎن ) (۱۳۸۸رواﺑﻂ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم را ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮی ﮔﺎرچ ﻧﻤﺎﯾﯽ ۱و
روش ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺳﺖﻧﻤﺎﯾﯽ ۲در ﺑﺎزده زﻣﺎﻧﯽ ﺗﯿﺮ  ۱۳۷۱ﺗﺎ ﺧﺮداد  ۱۳۸۷ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮرم ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﻦ ﺗﻮرم و ﺑﺎزده
ﺳﻬﺎم راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﺸﯿﺮی ،ﭘﺎﮐﯿﺰه ،دﺑﯿﺮﯾﺎن و ﺟﻌﻔﺮی ) (۱۳۸۹ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﯽ اﺳﻤﯽ ﺳﻬﺎم و
ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭼﻨﺪﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﮏ ۳ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن در
ﻣﺤﺪوده ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺟﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮرم و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم در اﻓﻖ
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺜﺒﺖ در اﻓﻖ ﻣﯿﺎنﻣﺪت ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.
ﻓﻠﻮرس (۲۰۰۴) ٤ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم و ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﯾﻮﻧﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از آزﻣﻮن ﻫﻢﺟﻤﻌﯽ ﯾﻮﻫﺎﻧﺴﻦ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎط ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﻦ
ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم و ﺗﻮرم در ﯾﻮﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺜﺒﺖ اﻣﺎ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .آزﻣﻮن ﻋﻠﯿﺖ ﮔﺮﻧﺠﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎط
ﻋﻠﺖوﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم و ﺗﻮرم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﮐﺸﻮر ﯾﻮﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
۱
اﻟﺨﺰاﻟﯽ (۲۰۰۴) ٥ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﯿﺸﺮ در ﻧﻪ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺑﻪﻃﻮر ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﻮرم ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر و ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه
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 ۳ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی
 ۱.۳ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻓﯿﺸﺮ
ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی راﺑﻄﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ
ﺳﻬﺎم و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻓﯿﺸﺮ اﺳﺖ .ﻓﯿﺸﺮ ) (۱۹۳۰ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﭘﻮﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻬﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺮخ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲاﻧﺪازﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﯿﺸﺮ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺣﻘﯿﻘﯽ از ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه اﺳﻤﯽ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .راﺑﻄﻪ  ۱را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه اﺳﻤﯽ و
ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺣﻘﯿﻘﯽ و
ﺗﻮرم اﺳﺖ.
)(۱

−

=

 ۱اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ،اﻧﺪوﻧﺰی ،ژاﭘﻦ ،ﮐﺮه ،ﻣﺎﻟﺰی ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﺗﺎﯾﻮان و ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ
Bordo, Dueker & Wheelock
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دارد و ﺳﻬﺎم ﻋﺎدی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﭙﺮ ﺿﻌﯿﻒ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮرم ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﻮرم
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﻮرم ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮدو ،دوﮐﺮ و وﯾﻼک (۲۰۰۹) ۲ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻮرم ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار
ﺳﻬﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺷﻮکﻫﺎی ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۴ﺗﺎ  ۲۰۰۰و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮکﻫﺎی
ﺗﻮرمزا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﮐﻮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۷۳و  ۱۹۷۴ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه در ﺗﻮرم و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺤﺮّﮐﺎت اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ از زﻣﺎن
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﻮکﻫﺎی ﺗﻮرم
و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ دارد.
آدام و ﻓﺮﯾﻤﭙﻮﻧﮓ (۲۰۱۰) ۳ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﯿﺸﺮ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در ﮐﺸﻮر ﻏﻨﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻏﻨﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﺎرا اﺳﺖ ،زﯾﺮا رﯾﺴﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد.

۱۲۹

اﺛﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در اﯾﺮان

ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﯿﺸﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺮ داراﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﺎم ﻋﺎدی ،داراﯾﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اوراق
ﻣﺎﻟﯽ رﯾﺴﮏدار ﺗﻌﻤﯿﻢ داد .ﻓﯿﺸﺮ راﺑﻄﻪ  ۱را ﺑﺮای ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ﺑﺎزدﻫﯽ آن ﻧﯿﺰ
ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۲ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
−

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ،
ﺑﺎزدﻫﯽ اﺳﻤﯽ ﺳﻬﺎم اﺳﺖ .ﺑﺎزدﻫﯽ اﺳﻤﯽ
ﺑﺎزدﻫﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﻬﺎم و
ﺳﻬﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻧﺸﺎن داده
=
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم اﺳﺖ .ﻓﯿﺸﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎزده اﺳﻤﯽ داراﯾﯽ و ﺗﻮرم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﯽ از ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﯿﺎن ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ،ﻓﯿﺸﺮ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ
راﺑﻄﻪ  ۳را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﺑﺎزده اﺳﻤﯽ ﺳﻬﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد )ﻣﺪﺳﻦ،۲۰۰۶ ،۱
ص .(۵۶۶
)(۳

+

۱

+

۰

=

درﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺮخ ﺗﻮرم ،ﺑﺎزده ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ
ﺗﻮرم اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺑﺎزده اﺳﻤﯽ ﻣﯽﮔﺬارد؛ ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪای ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ »ﺑﺎزده اﺳﻤﯽ ﺳﻬﺎم«
و »ﺗﻮرم اﻧﺘﻈﺎری« وﺟﻮد دارد .ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪای آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺎرا
رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﻗﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﭘﻮلﺷﺎن را ﺟﺒﺮان ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﯿﺸﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎرا اﺳﺖ و ﺑﺎزده ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر ﺳﻬﺎم
ﻋﺎدی و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ۲.۳ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺛﺮ زﻧﺠﯿﺮهای ﻓﺎﻣﺎ
در دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﯿﺸﺮ در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻘﺾ ﺷﺪ .ﻓﺎﻣﺎ ) (۱۹۸۱ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ راﺑﻄﻪ
ﺑﯿﻦ ﺗﻮرم و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .وی ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺑﺎزده
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﻬﺎم و ﺗﻮرم از اﺛﺮات زﻧﺠﯿﺮهای ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت او ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﺤﻨﯽ اوﻟﯿﻪ
ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮرم و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮد دارد .اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮرم داﺋﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ آﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺗﻮرم داﺋﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ آﺗﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﮐﺎﻫﺶ در ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم را درﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
Madsen
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)(۴

)

=

( ,

ﮐﻪ در آن
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در اﻗﺘﺼﺎد )اﺳﮑﻨﺎسوﻣﺴﮑﻮک در دﺳﺖ اﺷﺨﺎص و ﺳﭙﺮدهﻫﺎی
دﯾﺪاری و ﻣﺪتدار(،
ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه اﺳﺖ .ﻓﺎﻣﺎ
درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ و
ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ،
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻮل راﺑﻄﻪ  ۵را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)(۵

+

۲

+

=

۱

ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺬاری راﺑﻄﻪﻫﺎی  ۲و  ۳ﺑﻪ راﺑﻄﻪ  ۶ﻣﯽرﺳﯿﻢ.
)(۶

+

۴

+

۳

+

۲

+

۱

+

۰

=

ﻓﺎﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻓﻮق راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮرم و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار
داد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮرم وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻓﺼﻠﯽ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺳﺎل ۱۹۵۳ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ )ﻣﺪﺳﻦ ،۲۰۰۲ ،ص .(۵۶۷
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داﺷﺖ .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮرم و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻮرم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﮐﻮد ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.
ازﻃﺮفدﯾﮕﺮ ،راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ )رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و
ﻏﯿﺮه( و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزده ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﻬﺎم و ﺗﻮرم ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ دو ارﺗﺒﺎط اﺛﺮات زﻧﺠﯿﺮهای ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺷﺎره
دارد ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .ﻓﺎﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد
راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﯿﻦ ﺗﻮرم و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد و راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ
ﺑﺎزده ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﻬﺎم و ﺗﻮرم اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺎﻣﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﯿﺸﺮ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﭘﻮﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻓﺎﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﺑﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺗﻮرم ،اﻧﺘﻈﺎرات ﻋﻘﻼﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻮل و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﻓﯿﺸﺮ اﺳﺖ )ﺟﻌﻔﺮیﺻﻤﯿﻤﯽ و ﯾﺤﯿﯽزادهﻓﺮ، ۱۳۸۰،ص
.(۱۳۶
ﻓﺎﻣﺎ ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ از ﺗﻌﺎدل
ﺑﺎزار ﭘﻮل )راﺑﻄﻪ  (۴اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺛﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در اﯾﺮان

۱۳۱

 ۴روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
 ۱.۴دادهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

 ۲.۴ﺗﻌﺮﯾﻒ دادهﻫﺎ









ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت :ارزش ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم دادوﺳﺘﺪﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺑﻮرس اوراق
ﺑﻬﺎدار اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت :ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم دادوﺳﺘﺪ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار
اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم اﻓﺰوده ﺷﺪه :ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،از ﻣﺤﻞ آورده ﻧﻘﺪی،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم :اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ
ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﺳﺖ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه :اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻌﺪاد
ﺳﻬﺎم ﻣﺒﺎدﻟﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﺑﻮرس ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﺳﺖ.
ﻧﺮخ ﺗﻮرم :ﺗﻮرم وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم و ﺑﻪﻣﺮورزﻣﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم از ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و از راﺑﻄﻪ ۷
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم از دو ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ،ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ اﺳﺖ از  (۱ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت
 (۲ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت  (۳ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم اﻓﺰوده ﺷﺪه )اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ( و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از  (۱ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش ﺑﺎزار
ﺳﻬﺎم  (۲ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار
ﺳﻬﺎم از ﺳﺎﯾﺖ »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار«
و ﻧﺮخ ﺗﻮرم از آﻣﺎرﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان
ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﻮق از ﻓﺮوردﯾﻦ
 ۱۳۸۰ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۸۹اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۳۲

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

× ۱۰۰

)(۷

۱

= ﻧﺮخ ﺗﻮرم

۱

اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻓﺮض ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﺎﻣﺎﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺟﻌﻠﯽ ﺷﺪه و اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺮآوردﺷﺪه را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮد.
۲
۱
ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺮان و ﺷﯿﻦ ) ،(۱۹۹۶ﭘﺴﺮان ،ﺷﯿﻦ و اﺳﻤﯿﺖ )(۲۰۰۱
ﻧﺴﺨﻪای ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻫﻢﺟﻤﻌﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻟﮕﻮی
ﺧﻮدﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه (ARDL) ۳ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
در روش  ARDLﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮ اﻟﺰاﻣ ًﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ) I(۱ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن
ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .روش  ARDLدر ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ) I(۱و ) I(۰ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ روش ﻗﺎدر ﺑﻪ
رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺬف ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺪلﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﻋﺎری از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ و دروﻧﺰاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از آﻧﻬﺎ ﻧﺎارﯾﺐ و ﮐﺎرا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﮔﺘﮏ و ﺳﯿﺪﯾﮑﯽ(۲۰۰۱ ،٤
ﻓﺮم ﮐﻠﯽ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی  ARDLﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۸اﺳﺖ.
)(۸

+

۰

∑+

۱

∑= +

ﮐﻪ در آن ،ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده ،ﺑﺮدار ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮاﺗﺮی از ﺑﺎزدﻫﯽ دارد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﯿﺸﺮ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪای ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻟﮕﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ : ۱ :ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت،
۲
1

Pesaran & Shin
Pesaran, Shin & Smith
3
Autoregressive Distributed Lag
4
Ghatak & Siddiki
2
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 ۳.۴ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﮕﻮ

۱۳۳

اﺛﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در اﯾﺮان

ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت،

۳

ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم اﻓﺰوده ﺷﺪه،

۴

ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ارزش

ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺮخ ﺗﻮرم.

۱

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ و

ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه و
۴

و

۵

ﺗﺎ

۳

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان اﻟﮕﻮﻫﺎی

ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﮕﻮی  ARDLﺟﻬﺖ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار دادن ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ
ﻧﻮﺷﺖ:
 ﻓﺮﺿﯿﻪ اول :ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد.
 ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم :ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد.
 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺳﻮم :ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم اﻓﺰودهﺷﺪه )اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ( اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ
دارد.
 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭼﻬﺎرم :ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮﻧﺴﺒﺖ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ
دارد.
 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﺛﺮ
ﻣﺜﺒﺖ دارد.
اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪل راﺑﻄﻪ  ۸ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از  ۱ﺗﺎ  ۵آزﻣﻮن ﻣﯽﺷﻮد.

 ۴.۴آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ دﯾﮑﯽ ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮآورد رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮐﺎذب ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ درﺟﻪ ﻫﻢﺟﻤﻌﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﻟﺬا ﻗﺒﻞ از ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﻧﺎﭘﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪل ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن دﯾﮑﯽ ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ (ADF) ۱در ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮای ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﺟﺪول  ۳اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

Augmented Dickey-Fuller

1

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 12:10 +0330 on Tuesday September 28th 2021

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش ﺟﺎری ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم،

۵

ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻞ

۱۳۴

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

ﺟﺪول ۱
آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ دﯾﮑﯽ ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ روی ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ﺑﺪون روﻧﺪ

ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ﺑﺎ روﻧﺪ

۱

-۳٫۴۴۸۳

-۴٫۱۸۷۴

-۲٫۸۸۶۰

-۲٫۹۲۵۸

ﺳﺎﮐﻦ

۲

-۳٫۴۴۸۳

-۵٫۱۶۶۱

-۲٫۸۸۶۵

-۲٫۸۹۳۸

ﺳﺎﮐﻦ

۳

-۳٫۴۴۸۶

-۲٫۶۰۹۴

-۲٫۸۸۶۲

-۲٫۳۹۹۹

ﻏﯿﺮ ﺳﺎﮐﻦ

۴

-۳٫۴۴۸۰

-۸٫۶۷۶۲

-۲٫۸۸۵۸

-۲٫۶۹۳۸

ﺳﺎﮐﻦ

۵

-۳٫۴۴۸۰

-۹٫۱۹۵۲

-۲٫۸۸۵۸

-۹٫۱۹۱۰

ﺳﺎﮐﻦ

-۳٫۴۵۳۶

-۹٫۱۹۴۱

-۲٫۸۹۳۹

-۳٫۹۴۲۰

ﺳﺎﮐﻦ

ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﺟﺪول ۲
آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ دﯾﮑﯽ ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ روی ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ﺑﺎ روﻧﺪ

ﻣﺘﻐﯿﺮ
۳

ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ﺑﺪون روﻧﺪ

ﮐﻤﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ

آﻣﺎره آزﻣﻮن

ﮐﻤﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ

آﻣﺎره آزﻣﻮن

ﻧﺘﯿﺠﻪ
آزﻣﻮن

-۳٫۴۴۹۳

-۹٫۲۳۸۵

-۲٫۸۸۶۷

-۹٫۲۶۳۱

ﺳﺎﮐﻦ

ﺟﺪول ۳
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن

ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻧﺘﯿﺠﻪ
آزﻣﻮن

۱

)I(۰

۳

)I(۱

۲

)I(۰

۴

)I(۰

ﻧﺘﯿﺠﻪ
آزﻣﻮن

ﻣﺘﻐﯿﺮ

)I(۰

۵

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺪول  ۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی

)I(۰
۳

ﭘﺎﯾﺎ از درﺟﻪ )I(۰

ﻫﺴﺘﻨﺪ .در روش  ARDLﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮ اﻟﺰاﻣ ًﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮏ درﺟﻪ ﺳﺎﮐﻦﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﻣﺘﺪﻟﻮژی ) (ARDLدر ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ) I(۱و
) I(۰ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮآورد ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﮔﺘﮏ و ﺳﯿﺪﯾﮑﯽ.(۲۰۰۱ ،
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ﮐﻤﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ

آﻣﺎر آزﻣﻮن

ﮐﻤﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ

آﻣﺎره آزﻣﻮن

ﻧﺘﯿﺠﻪ
آزﻣﻮن

۱۳۵

اﺛﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در اﯾﺮان

ﺟﺪول ۴
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت

اول

۱

دوم

۲

ﺳﻮم

۳

ﭼﻬﺎرم

۴

ﭘﻨﺠﻢ

۵

)(−۱
)(−۲

)(−۱
)(−۲

۱
۱

۲
۲

)(−۱

)(−۱
)(−۲

۳
۳

)(−۱

)(−۱

۴

)(−۱

)(−۱

۵

ﺿﺮﯾﺐ

Prob

۰٫۲۹۷۱
۰٫۲۹۶۵
۰٫۰۷۱۷
۵٫۷۹۸۲
۰٫۰۰۸۳

۰٫۰۰۱
۰٫۰۰۱
۰٫۰۳۹
۰٫۰۰۱
۰٫۰۰۲

R۲= ۰٫۶۲۷۹
R۲= ۰٫۶۱۴۵
]F-stat=۴۶[۰٫۰۰۰
D.W=۲٫۱۴

اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪل

۰٫۰۸۴۵
۰٫۲۹۸۸
۰٫۰۱۵۹
۰٫۰۶۴۶
۱۱٫۷۵۳۵
۰٫۰۱۹۷

۰٫۳۴۶
۰٫۰۰۲
۰٫۶۶۵
۰٫۰۷۶
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰

R۲= ۰٫۷۸۵۹
R۲= ۰٫۷۷۶۲
]F-stat=۸۰[۰٫۰۰۰
D.W=۱٫۹۷

۰٫۳۸۶۴
۰٫۲۳۲۲
۰٫۰۶۲۶
۰٫۱۹۲۶
۷٫۹۱۹۸
۰٫۰۰۵۰

۰٫۰۰۰
۰٫۰۲۱
۰٫۴۷۷
۰٫۰۳۰
۰٫۰۰۰
۰٫۲۵۹

R۲= ۰٫۵۵۹۳
R۲= ۰٫۵۲۵۰
]F-stat=۸[۰٫۰۰۰
D.W=۲٫۰۸

۰٫۱۹۳۶
۰٫۰۰۸۶
۰٫۰۶۹۷
۰٫۳۷۳۲
-۰٫۰۰۰۷

۰٫۰۳۵
۰٫۷۸۸
۰٫۰۳۱
۰٫۰۰۰
۰٫۶۴۰

R۲= ۰٫۴۶۷۳
R۲= ۰٫۴۴۳۴
]F-stat=۴[۰٫۰۰۵
D.W=۲٫۰۵

۰٫۱۶۳۹
۰٫۰۵۸۳
۰٫۲۱۶۰
-۰٫۰۰۰۶

۰٫۰۸۶
۰٫۰۵۵
۰٫۰۰۷
۰٫۶۷۹

R۲= ۰٫۴۵۶۷
R۲= ۰٫۴۲۶۶
]F-stat=۴[۰٫۰۰۷
D.W=۲٫۰۷
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ﻓﺮﺿﯿﻪ

ﻣﺘﻐﯿﺮ
واﺑﺴﺘﻪ

ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻞ

۱۳۶

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

 ۵.۴ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت

 ۶.۴آزﻣﻮن ﻓﺮوض ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺤﺮاف از ﻓﺮوض ﮐﻼﺳﯿﮏ آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
)ﺗﺸﮑﯿﻨﯽ ،۱۳۸۴ ،ص  .(۵۱ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﺟﻤﻼت اﺧﺘﻼل ،ﻓﺮم ﺗﺒﻌﯽ )ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺪل(  ،ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺟﻤﻼت اﺧﻼل و
وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

 ۷.۴آزﻣﻮن وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
در روﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺮان ،ﺷﯿﻦ و اﺳﻤﯿﺖ ) (۱۹۹۶اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻣﺎره  Fﺑﺮای آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎداری ﺳﻄﻮح ﺑﺎوﻗﻔﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻓﺮم ﺗﺼﺤﯿﺢﺧﻄﺎی ﻧﺎﻣﻘﯿﺪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﻋﺪموﺟﻮد
راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻘﺪار آﻣﺎره  Fﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ،ﺧﺎرج از
Omran & Pointon

1
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ﻣﺪل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺎﮐﺮوﻓﯿﺖ ﻧﺴﺨﻪ  ۴٫۰ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪﺑﻮدن ﻣﺸﺎﻫﺪات ،در اﺑﺘﺪا وﻗﻔﻪ ۱۲
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺪاﮐﺜﺮ وﻗﻔﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﯿﺎر ﺷﻮارﺗﺰ ،وﻗﻔﻪﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﯿﺎر ﺷﻮارﺗﺰ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ وﻗﻔﻪ را ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر در ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﻔﻪﻫﺎ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻟﮕﻮی ﺑﺮآورد ﺷﺪه از درﺟﻪ آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) .ﻧﻮﻓﺮﺳﺘﯽ،۱۳۷۸ ،ص (۹۵
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۴ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در
ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی اول و ﭘﻨﺠﻢ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۰درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ و در ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی دوم ﺗﺎ
ﭼﻬﺎرم ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ درﺳﻄﺢ
اﺣﺘﻤﺎل  ۹۵و  ۹۰درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت رد
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻘﺪار آﻣﺎره  Fﻣﻌﻨﺎداری ﮐﻞ ﻣﺪل را در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  ۹۵درﺻﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮ
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻣﺮان و ﭘﻮﯾﻨﺘﻦ (۲۰۰۱) ۱دﻗﯿﻘ ًﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ
اﺛﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﺳﺖ.

۱۳۷

اﺛﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در اﯾﺮان

 ۸.۴ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۶ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﺳﻄﻮح
اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۵درﺻﺪ و  ۹۰درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﺮﺿﯿﺎت اول ،دوم و ﭼﻬﺎرم در
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﺳﻮم و
ﭘﻨﺠﻢ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۰درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺳﻮم و ﭘﻨﺠﻢ در
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در ﺳﻄﺢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻮردﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﺪول ۵
آزﻣﻮن وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﻓﺮﺿﯿﻪ

 Fﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ

ﻣﺪل دارای ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا و روﻧﺪ

اول

۱۱٫۵۳۸۱

 ۹۵درﺻﺪ

دوم

۱۰٫۴۲۶۴

ﺳﻮم

۶٫۵۴۵۱

ﭼﻬﺎرم
ﭘﻨﺠﻢ

۱۹٫۷۲۰۵
۶٫۱۶۳۳

)I(۰

)I(۱

۷٫۴۲۳

۶٫۶۰۶
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ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻣﺎره F
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ) I(۱ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،آﻧﮕﺎه ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ردﺷﺪه و ﯾﮏ
راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد دارد و اﮔﺮ آﻣﺎره  Fﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ،ﺑﻪ زﯾﺮ
ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ) I(۰ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ راﺑﻄﻪ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻣﺎره  Fﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه درون اﯾﻦ
ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻗﻄﻌﯽ از وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﯿﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ داﺷﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۵ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم
و ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم راﺑﻄﻪ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت وﺟﻮد دارد و ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم اﻓﺰودهﺷﺪه )اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ( و
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت وﺟﻮد ﻧﺪارد.

۱۳۸

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۹ﺑﻬﺎر ۱۳۹۳

ﺟﺪول ۶
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺪل
ﻓﺮﺿﯿﻪ

ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ

دوم

۲

ﺳﻮم

۳

ﭼﻬﺎرم

۴

ﭘﻨﺠﻢ

۵

۰٫۱۷۶۶
۱۴٫۲۶۷۰
۰٫۰۲۰۴

۰٫۰۵۳
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰

۰٫۱۳۰۵
۱۹٫۰۶۰۳
۰٫۰۳۲۰

۰٫۰۵۱
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰

۰٫۰۷۰۱
۲۰٫۷۷۲۵
۰٫۰۱۲۷

۰٫۱۴۸
۰٫۰۰۰
۰٫۲۶۴

۰٫۰۹۷۲
۰٫۴۶۲۹
-۰٫۰۰۰۸

۰٫۰۲۰
۰٫۰۰۰
۰٫۶۴۰

۰٫۰۵۹۵
۰٫۴۵۴۰
-۰٫۰۰۱۴

۰٫۱۶۷
۰٫۰۰۰
۰٫۶۷۸

 ۹.۴ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﺼﺤﯿﺢﺧﻄﺎ
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮی ﺗﺼﺤﯿﺢﺧﻄﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻌﺎدﻟﯽ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﮕﻮی ﺗﺼﺤﯿﺢﺧﻄﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻤﻼت ﺧﻄﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻫﻢﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮآورد ،ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻟﮕﻮ را ﺑﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪه در ﮐﻨﺎر ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮ ﻗﺮار
داده ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺿﺮاﯾﺐ اﻟﮕﻮ ﺑﺮآورد ﺷﻮد ) ﻧﻮﻓﺮﺳﺘﯽ،۱۳۷۸ ،ص .(۱۰۱ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻟﮕﻮی ﺗﺼﺤﯿﺢﺧﻄﺎ در ﺟﺪول  ۷ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
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اول

۱

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺿﺮﯾﺐ

Prob

۱۳۹

اﺛﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در اﯾﺮان

ﺟﺪول ۷
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ )(−۱

در اﻟﮕﻮی ﺗﺼﺤﯿﺢﺧﻄﺎ

اول
دوم
ﺳﻮم
ﭼﻬﺎرم
ﭘﻨﺠﻢ

-۰٫۴۰۶۳
-۰٫۶۱۶۶
-۰٫۳۸۱۲
-۰٫۸۰۶۴
-۰٫۴۷۵۸

آﻧﭽﻪ در ﻣﺪل ﺗﺼﺤﯿﺢﺧﻄﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺿﺮﯾﺐ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢﺧﻄﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﺪمﺗﻌﺎدل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﺎدل در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۷ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻌﻨﺎدار و دارای ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ  ECMﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ.

 ۵ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد )ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ( ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم
در اﯾﺮان در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از اﻟﮕﻮی ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺎ وﻗﻔﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه و ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آﻧﻬﺎ از اﻟﮕﻮی ﺗﺼﺤﯿﺢﺧﻄﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﻟﮕﻮی  ARDLﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﺜﺒﺖ
اﺳﺖ .اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﺎت اول و دوم را ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ
) ۰٫۶۲۷۹و  (۰٫۷۸۵۹را دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ و ﺳﺎﯾﺮ آﻣﺎرهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ارزش
ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش ﺟﺎری ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم اﻓﺰودهﺷﺪه )اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ( و
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﻧﯿﺰ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ،
ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد اﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ،اﻓﺰاﯾﺶ
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ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ
ﺗﻮرم ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم را ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻی ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻮل ،ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﻪداری آن دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺳﺒﺪ داراﯾﯽ ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺳﭙﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮرم ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﻮرس اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم و
اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﺷﺮﮐﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،اﻧﮕﯿﺰه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در آﯾﻨﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ،ﺗﻌﺪاد
ﺳﻬﺎم اﻓﺰودهﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم )ارزش
ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم اﻓﺰودهﺷﺪه( اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺷﺎﺧﺺ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ )ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش ﺟﺎری ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم
ﻣﺒﺎدﻟﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه( ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺛﺮ ﺗﻮرم
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﺳﺖ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ
ﺗﻮرم ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت در اﯾﺮان ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﺳﻮم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ آﻣﺎری ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ،ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪون اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،رﻗﻢ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽرود .ازﻃﺮفدﯾﮕﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺧﺮﯾﺪاری
ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
و ﺧﺪﻣﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ دارد .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺗﻮرم ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺘﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﺑﺎزار
ﺳﻬﺎم در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد دو اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ

اﺛﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در اﯾﺮان

۱۴۱

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺸﮑﯿﻨﯽ ،ا .(۱۳۸۴) .اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﮐﺮوﻓﯿﺖ .ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی
دﯾﺒﺎﮔﺮان.
ﺟﻌﻔﺮیﺻﻤﯿﻤﯽ ،ا .و ﯾﺤﯿﯽزادهﻓﺮ ،م .(۱۳۸۰) .ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﻮرم و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮی و
ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا )س(.۱۵۸-۱۱۵ ،۳۷ ،
ﺳﻌﯿﺪی ،پ .و اﻣﯿﺮی ،ع .(۱۳۸۷) .ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﻮرم و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس اوراق
ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ )ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(.۷۴-۶۳ ،۱۲ ،
ﺳﻌﯿﺪی ،پ .و ﮐﻮﻫﺴﺎرﯾﺎن ،ع .(۱۳۸۸) .ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮرم ) (PPI ,CPIو ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم
در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان .ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی.۱۲۸-۱۰۹ ،۸۹ ،
ﻣﺸﯿﺮی ،س ،.ﭘﺎﮐﯿﺰه ،ک ،.دﺑﯿﺮﯾﺎن ،م .و ﺟﻌﻔﺮی ،ا .(۱۳۸۹ ) .ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﻬﺎم و
ﺗﻮرم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﺟﮏ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی.۷۴-۵۵ ،۴۲ ،
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ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺛﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺸﺪن
ﺿﺮﯾﺐ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺷﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﯿﺸﺮ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت در اﯾﺮان ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ راﺑﻄﻪای ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﯿﺸﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﯾﺮان در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﮐﺎراﺳﺖ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺸﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮرم ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
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