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چكیده
هنگامی که اقتصاد با شوک های ناگهانی خارجی مواجه می گردد ،حساب جاری یک اولویت سیاسی
مهم محسوب می شود .یکی از بازارهایی که بر روی حساب جاری یک کشور تاثیر دارد ،بازار سرمایه هر
کشور است .در این تحقیق اثر شوک های قیمت سهام بر حساب جاری در کشورهای عضو اکو در دوره ی
 0223-0225مورد بررسی قرار گرفته است و تالش شده است تا با بهره گرفتن از روش های علمی به
پاسخی در زمینه ی چگونگی تأثیر شوک های قیمت سهام بر نوسانات حساب جاری کشورهای عضو اکو
دست یابیم .با استفاده از رهیافت  VARنتایج حاصل برای متغیر نوسانات حساب جاری نشان داد که
بیشترین تأثیرگذاری بر این متغیر را بعد از خود متغیر نوسانات حساب جاری ،متغیرهای قیمت سهام و
نسبت نوسانات حساب جاری به تولید ناخالص داخلی ،و نرخ بهره اسمی دارند .عالوه بر این کمترین توضیح
دهندگی در نوسانات حساب جاری مربوط به متغیرهای تولید ناخالص داخلی و قیمت مصرف کننده می
باشد.
واژههای كلیدی :حساب جاری ،نوسانات حساب جاری ،قیمت سهام ،پانل  ،VARسیاست پولی ،نرخ
تبادل ارز ،شوک.

alirostami96@gmail.com
 -2هیات علمی دانشگاه پیام نور
 -0عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
sajjad.finance90@gmail.com
 -3کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران

gh.zomorodian@gmail.com
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 -1مقدمه
چگـونگی اثرات و رابﻄه بین کسری حساب جاری و متغیرهای تأثیر گـذار بـر آن بـه نمونـه هـای مورد
بررسی ،دوره زمانی و مهم تر از همه تکنیک آماری و اقتصادسنﺠی مـورد اسـتفاده در تحقیق بستگی دارد.
در واقﻊ ،می توان از نتایج مﻄالعـــات بدســـت آورد که ممکن است رابﻄه بین متغیرهای اقتصادی و کسری
حساب جاری حتی بــرای یک کشور نوعی مﺜل ایران می تواند در ﻃول زمان تغییر کند .علــت ایــن امــر
مـــی توانـــد دوره زمــانی مختلــت و تکنیــک مختلــت مــورد اســتفاده در بررســی هــای تﺠربــی باشــد
(محمودزاده.)2387،
اگر یک کشور یک شوک مﻄلوب قیمت سهام را تﺠربه کنـد ،بودجـه بیشـتر بـه کشـور اختصـا داده
میشود و به احتمال زیاد نرخ تبادل ارز دنباله رو خواهد بود و وضﻊ حساب جاری بد خواهد شد( الماسـی و
همکاران  .)0220،عالوه بر این ،ممکن است افزایش قیمت سهام از ﻃریق اثرات ثـروت بـر مصـرف و اثـرات
ترازنامه ،فعالیتهای واقعی را تحت تأثیر قرار دهد .هر دو امر موجب باال رفتن تقاضا بـرای واردات و نوسـان
نامﻄلوب حساب جاری میشوند .البته ،هیچ تفسیر ساختاری واضح و روشن از شوک های قیمت سهام وجود
ندارد .براساس این فرض که قیمت های سهام آینـده نگـر هسـتند و در نتیﺠـه مـنعک کننـده انترـارات
مردمند ،این تحقیق و بخش بزرگی از مﻄالعات ،شوک های قیمت را بـه عنـوان تغییـر جهـت در انترـارات
تفسیر میکنند .برای مﺜال مردم انترار دارند درآینده ،تولید یا خروجی سهم کشور در جهـان افـزایش یابـد
(انگل و راجرز  .)022۲ ،متناوبا میتوان به شوکهای قیمتی ،به عنوان حبابهای منﻄقی نگریست (کرای و
ونتورا .)0227 ،
در سالهای اخیر عوامل موثر بر نوسانات حساب جاری به صورت گسترده در ادبیـات دانشـگاهی بحـ
شده است .یکی از دالیل این است که پراکندگی در موجودی حساب جاری هرگـز بـه بزرگـی امـروز نبـوده
است(لوند .)0228،این امر باع نگرانی است که وجود عدم توازن جهانی مـیتوانـد باعـ بـه وجـود آمـدن
بحران مالی جهانی شود.
شواهد نشان می دهد تأثیر متغیرهای اقتصادی بر کسری حساب جاری عالوه بر این که آثار وجود و
ادامه کسری حساب جـاری را در کـشورها مـشخص مـی کنـد ،نحــوه تدوین و اتخاذ سیاست های مناسب
کالن اقتصادی را نیز برای نیل بـــه تعـــادل در بخـــش خارجی و کاهش کسری حساب جاری روشن می
نماید .مشکالت خا جهان توســـعه نیافته همﭽون وجود کسری های مالی در بودجه دولـــت ،سیاســـت
هـای ارزی نادرسـت (وجود بازارهای موازی ارز ) ،تورم های بسیار شدید ،وقـوع شـوک هـای مـالی و پـولی
مختلت (خارجی) و تأثیر و تأثر متقابلی که هـر کـدام بـا کـسری هـای تﺠــاری بخــش خارجی دارند ،امر
بررسی را بغرنج تـر سـاخته اسـت (ویلیام.)0222،
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 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
با واژگونی سیستم برتون -وودز و به دنبال آن گسترش آزاد سازی اقتصـادی افـق تـراز پرداخـت هـای
بسیاری از کشورها به ﻃور معنی داری تغییر یافت .حساب جاری از مهم ترین اجزای تراز پرداخـت هاسـت.
حساب جاری است که درآمد ناشی از فروش کاالها و خدمات و پرداخت های جاری مربوط به واردات کاالها و
خدمات تولید شده خارجی را ثبت می کند .وقوع شوک های نفتی در ﻃول دهه  1970به افزایش عدم تعادل
های حساب جاری تقریبا" در تمام کشورها منﺠر گردید .هم چنین تحریک سـریﻊ سـرمایه در جهـان ﻃـی
دهه  1990با افزایش تغییرات حساب جاری د ر ﻃول کشورها همـراه بـوده اسـت .در ایـن برهـه از زمـان بـا
مشاهده روند حساب جاری کشورها مشاهده می گردد ،اوﻷ عدم تعادل حساب های جاری اغلب کشورها بین
سال های  1974-85افزایش یافته است و ثانیأ واژگونی تعادل هـای حسـاب جـاری برخـی از کشـورها بـین
سالهای  1999-2003رخ داده است .با این وجود در تحلیل های اقتصاد کالن بین الملل ،بیشترین تمـایالت
به سمت تحلیل های نرخ ارز ،روند نرخ ارز حقیقی و تولید واقعی تمرکز یافته است و غالبا" حساب جاری در
بهترین شرایط در اولویت دوم قرار داشته است .از این رو مﻄالعه حاضر ،در ادامـه مﻄالعـات انﺠـام شـده در
رابﻄه با حساب جاری و تغییرات مربوط به آن در صدد است تا به بررسی تأثیر شوک های قیمـت سـهام بـر
نوسانات حساب جاری بپردازد.
وجود عدم توازن جهانی می تواند باع به وجود آمدن بحران مـالی جهـانی شـود .در پـی بحـران مـالی
کنونی اهمیت درک منابﻊ این عدم توازنها و مکانیسمهای تنریم احتمالی آنها بیشـتر اسـت .بـه خصـو ،
نقش قیمت سهام بسیار جالب توجه است و موضوع محوری این تحقیـق بررسـی ایـن نقـش اسـت .ادبیـات
موجود در باره ارتباط بین قیمت سهام و حساب جاری اندک و متمرکز بر کشورها به ﻃور انفرادی اسـت .در
مقابل ،این تحقیق تﺠزیه و تحلیل را به مﺠموعهی گستردهای از کشورهای خاورمیانه گسـترش مـیدهـد و
اثرات شوکهای قیمت سهام را با اثرات نشأت گرفته از سیاستهای پولی و نرخ تبادل ارز مقایسه مـیکنـد.
نتایج بدست آمده از این مقایسه میزان و چگونگی تأثیرگذاری شوک های قیمتی بازار سرمایه بـر موجـودی
حساب جاری را نشان داده و با توجه به آزمون های موجود ،درصورت معنی دار بودن این تأثیرات می تـوان
درصورت نیاز از این شوک ها به عنوان ابزاری برای بهبود موجودی حساب جاری استفاده کـرد .لـذا مسـهله
اصلی این تحقیق را می توان به این صورت بیان نمود که آیا شوک های قیمـت سـهام بـر نوسـانات حسـاب
جاری تأثیر گذار هستند؟ و همﭽنین آیا نرخ تبادل ارز و سیاست های پـولی تـأثیری را بـر حسـاب جـاری
خواهند داشت؟ چگونه می توان براساس مدل سازی ارتباط بین حساب جاری و عوامل تأثیر گذار در برنامـه
ریزی های کالن اقتصادی استفاده کرد؟
هافمن ( ،)2013به بررسی عوامل تاثیرگذار بر حساب جاری چین پرداخته اسـت .مـدل ارزش سـاده بـا
کاالهای غیر قابل تﺠارت بیش از  70درصد از تنوع حساب جاری در دوره  2007-1982را توضیح می دهد.
بیتسما ( ،)2012به بررسی روند پاسخ های اقتصاد کالن به شوک نوسانات بازار سهام پرداخته است .اگـر
چه ادبیات موجود نشان از کاهش فعالیت های اقتصاد کالن در پاسخ به شوک نوسانات بازار سهام وجود دارد
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اما یافته های این تحقیق نشان داد که این پاسخ ها در ﻃول زمان دچار نوسان گردیده و نسبت به قبل کمتر
شده است.
ماسیح ( ،)0222به بررسی رابﻄه بین نوسانات قیمت نفت و نوسانات بازار سـهام کـره جنـوبی پرداختـه
است .نتایج نشان از تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازار سهام دارد و این واقعیت که ایـن امـر در ﻃـول زمـان
افزایش پیدا کرده است .هم چنین نوسانات قیمت نفت می تواند تاثیر عمیقی بر افق زمانی سـرمایه گـذاری
داشته باشد.
یاوری( )2342به بررسی منابﻊ نوسانات حساب جاری در ایـران و مکزیـک بـا اسـتفاده از الگـوی خـود
توضیح برداری ساختاری ( )SVARپرداخته است .نتایج حاصله نشان می دهد مهمتـرین نوسـانات از ﻃـرف
متغیرهای نرخ بهره حقیقی جهانی ،نرخ ارز حقیقی ،تولید خالص داخلی ،نسبت تراز مالی داخلـی بـه تولیـد
خالص و نسبت حساب جاری به تولید خالص می باشد.
عصاری ارانی( ،) 2384بررسی تاثیر تکانه های قیمت نفت بر حساب جاری کشورهای عضو اوپک در دوره
ی زمانی  2472-022۲را با استفاده از داده های پانل پرداختـه اسـت .نتـایج تخمـین بـر وجـود رابﻄـه ی
مستقیم بین تکانه های قیمت نفت و حساب جاری تراز پرداخت ها داللت دارد؛ به ﻃوری که افزایش قیمت
نفت (تکانه ی مﺜبت نفتی) سبب افزایش تراز حساب جاری می شود و کاهش قیمت نفت (تکانـه ی منفـی
نفتی) کاهش تراز حساب جاری را به دنبال دارد .از ﻃرف دیگر ،رابﻄه ی حساب جاری با متغیرهای مخـار
مصرفی دولت و درجه ی باز بودن تﺠاری به ترتیب معکوس و مستقیم برآورد شده است.
 -3روش شناسی پژوهش
این تحقیق ،تحقیقی توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی است که درصدد تبیین روابط بـین متغیرهـا
می باشد .همﭽنین از لحاظ هدف ،تحقیقی کاربردی و به لحاظ جمﻊ آوری اﻃالعات تحقیقـی علـی از نـوع
پ رویدادی است .هم چنین جامعه آماری شامل کشورهای عضو سازمان همکـاری اقتصـادی اکـو ()ECO
ﻃی سالهای  0225-0223می باشند .حﺠم نمونه تحقیق شامل  22کشور عضو ایـن سـازمان :افغانسـتان،
جمهوری آذربایﺠان ،ایران ،قزاقستان ،پاکستان ،ترکمنستان ،قرقیزستان ،ازبکستان ،ترکیه و تاجیکستان می
باشد.
در این تحقیق ،با مراجعه به مقاالت ،کتاب ها ،تحقیقات انﺠام شده مرتبط با موضوع ،پایان نامه هـا و ،...
اﻃالعات مربوط به ادبیات نرری گردآوری خواهد شـد .بنـابراین روش گـردآوری اﻃالعـات در ایـن تحقیـق
کتابخانه ای می باشد .همﭽنین بخشی از اﻃالعات مربوط به متغیرهای تحقیق ،با مراجعه به داده های بانک
جهانی و سایت( )/http://unctad.orgاستخرا شد .لذا روش گردآوری داده ها،کتابخانه ای شاخه اسنادی می
باشد.
در آمار توصیفی تحقیق  ،مقادیر آماره های توصیفی شامل میـانگین ،انحـراف اسـتاندارد و  ...همﭽنـین
نمودار سری زمانی متغیرهای تحقیق برای  27کشورمنتخب و کشور ایران ،بررسی می شود.
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در آمار استنباﻃی برای پاسخ گویی به سوآالت تحقیق از رهیافت  VAR2استفاده می شود .وقتی تعداد
متغیرهای دخیل در یک رگرسیون همﺠمعی بیشتر از دو باشد ،این امکان فراهم می آید کـه بـیش از یـک
بردار همﺠمعی بین متغیرهای الگو وجود داشته باشد .بکارگیری روش انگل و گرنﺠـر کـه بـر اسـاس پـیش
فرض وجود تنها یک بردار همﺠمعی استوار است ،در شرایﻄی که در واقﻊ بیش از یک بردار همﺠمعی وجود
داشته باشد ،مناسب نیست (نوفرستی .) 2374 ،لذا در این مﻄالعه از رهیافت( VARالگوی خـود توضـیح بـا
وقفه های گسترده) ،استفاده می شود .زیرا این روش از این جهت که می تواند روابط بلند مدت متعـددی را
در صورت وجود ،شناسایی کند ،دارای برتری می باشد.
هم چنین برای تخمین الگوی مورد نرر ابتدا ایستایی متغیرها با استفاده از آزمـون ریشـه واحـد  IPSو
انباشتگی آنها با استفاده از آزمون دوربین -واتسون آزمون می شود .از آنﺠا که متغیرهای سری زمانی مـورد
استفاده در برآورد پارآمترهای مدل نامانا می باشد ،برای جلوگیری از رگرسیون کاذب ابتـدا داده هـا از نرـر
مانایی آزمون می شوند .اﻃالعات حاصل با نرم افزارهایی نریر  Eviewsو  Excellو  Spssبرآورد می گردند.
 -4یافته های پژوهش
متغیرهای اصلی در این تحقیق عبارتند از  :نوسانات حسـاب جـاری ،تولیـد ناخـالص داخلـی  ،GDPقیمـت
مصرف کننده ،نسبت حساب جاری به  ،GDPنرخ بهره اسمی ،نرخ ارز موثر واقعی و قیمت سهم.
-1-4آزمون ایستایی متغیرهای پژوهش
در این قسمت با استفاده از آزمون ریشه واحد ،به بررسی مانایی متغیرهای تحقیق می پـردازیم .آزمـون
ریشه واحد  IPSبرای متغیر قیمت سهام در سﻄوح مختلت آلفا انﺠام شده است ،که در جـدول شـماره یـک
نشان داده شده است.
جدول  -1نتایج آزمون پایایی ریشه واحد برای متغیر قیمت سهام
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel
**Prob.

Obs

Cross-sections

40

6

40

6

0.0056

Method

Statistic

)Null: Unit root (assumes common unit root process
0

-5.37827

*Levin, Lin & Chu t

)Null: Unit root (assumes individual unit root process
-2.53635

Im, Pesaran and Shin W-stat

40

6

0.002

30.9748

ADF - Fisher Chi-square

40

6

0.0006

34.5074

PP - Fisher Chi-square

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests
assume asymptotic normality.
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هم چنانکه مالحره می گردد ،مقدار آلفای آماره  IPSو سایر آماره ها ،کمتر از سﻄح معنـی داری  %2و
 %5و  %22می باشد ،لذا می توان نتیﺠه گرفت که فرض عدم پایایی متغیر قیمت سهام رد مـی شـود و ایـن
متغیر (در سﻄوح معنی داری  %2و  %5و  )%22پایا می باشد .خالصه نتایج آزمـون ایسـتایی بـا اسـتفاده از
آزمون ریشه واحد  IPSدر سﻄح سری های زمانی الگو برای متغیر هـای تحقیـق ،در جـداول دو ارائـه شـده
است:
جدول  -2نتایج آزمون پایایی ریشه واحد برای متغیرهای پژوهش
متغیر

IPS

*Prob

نتیجه

درجه

قیمت سهام

-2.53635

0.0056

پایا

سﻄح

نوسانات حساب جاری

-2.33810

0.0097

پایا

تفاضل مرتبه اول

-1.86698

0.0310

پایا

تفاضل مرتبه اول

-1.29709

0.0973

پایا

سﻄح

-2.52048

0.0059

پایا

تفاضل مرتبه اول

نرخ بهره اسمی

-0.85157

0.0972

پایا

تفاضل مرتبه دوم

نرخ ارز موثر واقعی

-1.27613

0.0910

پایا

تفاضل مرتبه دوم

تولید ناخالص

داخلی GDP

قیمت مصرف کننده
نسبت حساب جاری به

GDP

ماخذ :نتایج پژوهش

بنابراین نتیﺠه نهایی آزمون های پایایی مشخص می کند ،که همه متغیرهای تحقیق ایستا می باشند.
-3-4آزمون بررسی هم انباشتگی
برای بررسی همﺠمعی دو متغیّر  Xtو  ،Ytاز آزمون دوربین -واتسون رگرسیون همﺠمعی اسـتفاده مـی
کنیم .در این آزمون فرضیه صفر آن است که فرآیند جمالت اخـالل رگرسـیون ( )Utگـام تصـادفی و ناپایـا
است ،یعنی:
)Ut=Ut-1+VtVt~IN (0,σ2

و فرضیه مقابل عنوان می کند که جمالت اخالل دارای فرایند خود توضیح مرتبه اول و پایا است.
)Ut=ρUt-1+VtVt~IN (0, σ2

برای انﺠام آزمون فرضیه  ،d=0آماره دوربین-واتسون محاسبه شده در رگرسـیون تخمـین زده شـده بـا
کمیت های بحرانی ارائه شده توسط سارگان و بارگاوا مقایسه می شود .نتایج نشان مـی دهـد ،مقـدار آمـاره
 D.W= 2.62از کمیّت های بحرانی ارائه شده حتی در سﻄح  %22بزرگتر است .پ فرض صفر رد می شود.
یعنی جمالت اخالل پایا هستند .همﭽنین  .با توّجه به نتـایج بدسـت آمـده ،آمـاره آزمـون  D.Wبزرگتـر از
ضریب تعیین  R2است (  ،)0.265 <2.62که احتمال وجود رگرسیون کاذب رد می شود.
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جدول شماره سه نشان دهنده آماره دوربین واتسون و  R2به دست آمده از مدل حداقل مربعات معمولی می
باشد.
آماره دوربین واتسون و R2

جدول -3
مقدار

آماره

2.622956

Durbin-Watson stat

0.265892

R-squared

ماخذ  :نتایج پژوهش

 -3-4خود همبستگی بین جمالت پسماند
برای بررسی وجود خود همبستگی بین جمالت پسماند مدل ،آزمون های مختلفی وجود دارد کـه رایـج
ترین آنها همان آزمون دوربین ـ واتسون می باشد .در صورتی که این آماره برای مدلی در اﻃـراف  0بـرآورد
گردد نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی در مدل می باشد .لذا با توجه به مقدار آمـاره آزمـون در ایـن
تحقیق ( ،)0/۲0می توان گفت که عدم وجود خود همبستگی در این مدل تائید می شود.
 - 4- 4تعیین وقفه بهینه در الگوی VAR

بعد از تشخیص ایستایی متغیّرهای مدل ،اولین مسهله در مدل های خود رگرسیون برداری تعیین ﻃول
وقفه بهینه است .بر اساس معیارهای شوراتز -بیزین ( ،)SCآکائیک ( ،)AICخﻄای نهایی پیش بینـی ()FPE
و حنان کوئین ()HQوقفه بهینه ،وقفه یک می باشد زیرا در وقفه یک نسـبت بـه وقفـه صـفر ،ایـن معیارهـا
کمترین مقدار خود را دارند در حالی که بر اساس معیار نسبت درستنمایی ( ٰ)LRوقفـه بهینـه صـفر مـی
باشد .با توجه به اینکه تعداد  22کشور در سال های  0225-0223مورد بررسی قرار گرفته اند ،لـذا تعـداد
داده ها از  222کمتر بوده و بهتر است از معیار شوراتز -بیزین ( )SCBاستفاده شود تا درجه آزادی کمتـری
از دست دهیم .بنابراین وقفه یک به عنوان وقفه بهینه انتخاب می گردد که در جدول شماره چهار نشان داده
شده است.
جدول  -4تعداد وقفه بهینه مدل
HQ

SC

AIC

FPE

LR

LogL

Lag

104/9221

105/1947

104/8466

8.08e+36

NA

-1093/889

0

96/64572

98/82661

96/04122

1/61e+33

175/1363

-952/4328

1
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 - 5- 4برآورد مدل VAR

از محاسبه  VARمی توانیم مدل های زیر را از آن استخرا نمائیم .که مدل های حاصل شده عبارتنداز:

پ

(SHPRICE = - 0.353237198021*SHPRICE(-1) - 2.60155140196e-10*CAB(-1) - 5.17916216817e-05*GDP1) + 0.327849053431*CONPR(-1) + 0.444540749042*CAGDP(-1) - 0.29235190267*NRATE(-1) +
0.0360709439516*REALEXCH(-1) + 158.167654993
)CAB = 222440291*SHPRICE(-1) + 0.381366790407*CAB(-1) - 39294.1010334*GDP(-1
)303618928.753*CONPR(-1
)563367085.022*CAGDP(-1
)317528585.703*NRATE(-1
333526078.196*REALEXCH(-1) - 27848153712.8

+

جدول زیر مقادیر ضریب تعیین( ،)R2آماره  Fو  ...را برای هریک از مدل های تحقیق را نشان می دهد.
جدول  -5مقادیر ضریب تعیین آماره  Fو  ...برای مدل های  Varبرآورد شده
real
effective
exchange
rate

nominal
rates

current
account to
GDP

consumer
prices

GDP

current
account
balance

Share
price

0.869216

0.946695

0.587383

0.220119

0.985019

0.487644

0.420119

R-squared

0.798794

0.917992

0.365204

-0.19982

0.976952

0.211759

0.107876

Adj. R-squared

423.9422

209.3074

345.9033

448.5771

1.87E+09

3.52E+20

269.6401

Sum sq. resids

5.710599

4.012552

5.158289

5.874175

11980.4

5.20E+09

4.554289

S.E. equation

12.34296

32.98273

2.64374

0.524174

122.1078

1.767566

1.345486

F-statistic

مقادیر ضرایب تعیین نشان می دهند که در مدل برآورده شده برای متغیـر قیمـت سـهم ،42% ،بـرای
متغیر نوسانات حساب جاری ، %98/8 ،برای متغیر تولیـد ناخـالص داخلـی ، %48/5 ،بـرای متغیـر قیمـت
مصرف کننده ، %00 ،برای متغیر نسبت حساب های جاری به تولید ناخالص داخلی ، %58/7 ،برای متغیر
نرخ بهره اسمی %49/7 ،و برای متغیر نرخ ارز موثر واقعی %8۲/4 ،از تغییرات متغیـر بـا اسـتفاده از مـدل
برآورد شده توضیح داده می شود.
اثر شوک وارده در متغیرهای تحقیق بر قیمت سهام
جدول شماره  ۲نشان دهنده تاثیر شوک متغیرها بر قیمت سهام می باشد.
جدول  -6بررسی تاثیر شوک متغیرهای پژوهش بر قیمت سهام
REALEXCH

NRATE

CAGDP

CONPR

GDP

CAB

SHPRICE

Period

0

0

0

0

0

0

4.554289

1

0.205987

-1.17308

2.29307

1.925843

-0.62048

-1.35409

-1.60874

2
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ستون اول جدول فوق نشان می دهد تغیر ناگهانی یا شوکی به اندازه یک انحراف معیار در متغیّر قیمـت
سهام در دوره (سال) اول ،باع افزایش قیمت سهام به اندازه  4.55واحد می شود .در حالی که ایـن اثـر در
سال دوم موجب کاهش قیمت سهام به اندازه  1.61می شود .ستون دوم ،اثر شوک وارده بر قیمت سـهام از
ﻃرف متغیّر نوسانات حساب جاری است ،به ﻃوری که اگر نوسانات حساب جاری به اندازه یک انحراف معیار
افزایش یابد در دوره اول اثری بر قیمت سهام نداشته ،ولی در دوره دوم قیمت سهام را به میزان  2335واحد
کاهش می دهد .ستون سوم نشان می دهد که یک شوک به انـدازه یـک انحـراف معیـار در تولیـد ناخـالص
داخلی در دوره اول اثری بر قیمت سهام ندارد .شوک وارده بر ایـن متغیـر در دوره دوم قیمـت سـهام را بـه
اندازه  23۲0واحد کاهش می دهد .ستون چهارم جدول نشان دهنده اثر یک شوک بـه انـدازه یـک انحـراف
معیار در قیمت مصرف کننده است .با توجه به نتایج جدول شوک وارده در دوره اول هـیچ اثـری بـر قیمـت
سهام ندارد .در دوره دوم این شوک به میزان  2343واحد باع افزایش قیمت سهام شده است .ستون پـنﺠم
اثر یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در نسبت نوسانات حساب جاری بـه تولیـد ناخـالص داخلـی را بـر
قیمت سهام نشان می دهد .در دوره اول شوک وارده بر این متغیّر هیچ اثری بر قیمت سهام نداشته ،ولی در
دوره دوم این شوک به میزان  0304واحد باع افزایش قیمت سهام می شود .در ستون ششم ،اثر شوکی به
میزان یک انحراف معیار در نرخ بهره اسمی بر قیمت سهام را نشان می دهد .با توجـه بـه نتـایج جـدول ،در
دوره اول شوک وارد بر این متغیّر هیج اثری بر قیمت سهام ندارد ،در صورتی که در دوره دوم شوک وارد بـر
این متغیّر به میزان  23273واحد باع کاهش قیمت سهام می شود.
ستون هفتم جدول نشان دهنده اثر یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در نرخ ارز موثر واقعی است .با
توجه به نتایج جدول ،شوک وارده در دوره اول هیچ اثری بر قیمت سهام ندارد ،اما در دوره دوم ایـن شـوک
به میزان  2302واحد باع افزایش قیمت سهام می شود.
 -7-4اثر شوک قیمت سهام بر متغیرهای پژوهش
جدول زیر بیان کننده اثر شوک قیمت سهام بر متغیرهای تحقیق می باشد.
جدول  -7بررسی تاثیر شوک قیمت سهام بر متغیرهای پژوهش
REALEXCH

NRATE

CAGDP

CONPR

GDP

CAB

Period

0

0

0

0

0

0

1

1.227111

0.857129

1.528391

0.042143

2617.762

41.01

2

ماخذ :نتایج پژوهش

ستون اول جدول فوق نشان می دهد تغییر ناگهانی یا شوکی به اندازه یک انحراف معیار در متغیّر قیمت
سهام در دوره(سال) اول ،اثری بر نوسانات حساب جاری نداشته در حـالی کـه ایـن اثـر در سـال دوم باعـ
افزایش نوسانات حساب جاری به اندازه  1.019واحد می شود .ستون دوم ،اثر شوک وارده بر تولیـد ناخـالص
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داخلی از ﻃرف قیمت سهام است ،به ﻃوری که اگر قیمت سهام به اندازه یک انحراف معیار افـزایش یابـد در
دوره اول اثری بر تولیـد ناخـالص داخلـی نداشـته ،ولـی در دوره دوم تولیـد ناخـالص داخلـی را بـه میـزان
 2617.762واحد افزایش می دهد .ستون سوم نشان می دهد که یک شوک به اندازه یـک انحـراف معیـار در
قیمت سهام در دوره اول اثری بر قیمت مصرف کننده ندارد .شوک وارده بر این متغیـر در دوره دوم قیمـت
مصرف کننده را به اندازه  0.042143واحد افزایش می دهد .ستون چهارم جدول نشان دهنده اثر یک شـوک
به اندازه یک انحراف معیار در قیمت سهام است .با توجه به نتایج جدول ،شوک وارده در دوره اول هیچ اثری
بر نسبت نوسانات حساب جاری به تولید ناخالص داخلی ندارد .در دوره دوم این شوک به میزان  1.528واحد
باع افزایش نسبت نوسانات حساب جاری به تولید ناخالص داخلی شده است .ستون پنﺠم اثر یک شوک به
اندازه یک انحراف معیار در قیمت سهام را بر نرخ بهره اسمی نشان می دهد .در دوره اول شوک وارده بر این
متغیّر هیچ اثری بر نرخ بهره اسمی نداشته ،ولی در دوره دوم این شوک به میزان  0.857واحد باع افـزایش
قیمت سهام می شود .در ستون ششم ،اثر شوکی به میزان یک انحراف معیار در قیمت سهام بر نرخ ارز موثر
واقعی نشان داده شده است .با توجه به نتایج جدول ،در دوره اول شوک وارد بر این متغیّر هیج اثری بر نـرخ
ارز موثر واقعی ندارد ،در صورتی که در دوره دوم شوک وارد بر این متغیّر به میزان  1.227واحد باع افزایش
نرخ ارز موثر واقعی می شود.
 -8-4اثر شوک متغیرهای پژوهش بر نوسانات حساب جاری
برای تعیین میزان اثر شوک های متغیرهای تحقیق بر نوسانات حساب جاری جدول شماره هشت ارائه
گردیده است.
جدول  -8بررسی تاثیر شوک متغیرهای پژوهش بر نوسانات حساب جاری
CAGDP

CONPR

GDP

CAB

SHPRICE

Period

NRATE REALEXCH
0

0

0

0

0

5.209

0

1

1.909

-1.279

-2.919

-1.789

-4.718

1.989

1.019

2
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ستون اول جدول فوق نشان می دهد تغیر ناگهانی یا شوکی به اندازه یک انحراف معیار در متغیّر قیمـت
سهام در دوره(سال) اول ،باع تغییری در نوسانات حساب جاری نمی شود ،در حالی که این اثر در سال دوم
موجب افزایش نوسانات حساب جاری به اندازه  1.019می شود( .این مﻄلب در قسمت قبل نیز مﻄـرح شـد)
ستون دوم ،اثر شوک وارده بر نوسانات حساب جاری از ﻃرف متغیّر نوسانات حساب جاری است ،بـه ﻃـوری
که اگر نوسانات حساب جاری به اندازه یک انحراف معیار افـزایش یابـد در دوره اول  5.209واحـد و در دوره
دوم به میزان  1.989واحد افزایش می یابد .ستون سوم نشان می دهد که یک شوک به انـدازه یـک انحـراف
معیار در تولید ناخالص داخلی در دوره اول اثری بر نوسانات حساب جاری ندارد .شوک وارده بر ایـن متغیـر
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در دوره دوم نوسانات حساب جاری را به اندازه  4.718واحد کاهش می دهـد .سـتون چهـارم جـدول نشـان
دهنده اثر یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در قیمت مصرف کننده است .با توجه به نتایج جدول شوک
وارده در دوره اول هیچ اثری بر نوسانات حساب جاری ندارد .در دوره دوم این شوک به میـزان  1.789واحـد
باع کاهش نوسانات حساب جاری شده است .ستون پنﺠم اثر یک شوک به انـدازه یـک انحـراف معیـار در
نسبت نوسانات حساب جاری به تولید ناخالص داخلی را بر نوسانات حساب جاری نشـان مـی دهـد .در دوره
اول شوک وارده بر این متغیّر هیچ اثری بر نوسانات حساب جاری نداشته ،ولـی در دوره دوم ایـن شـوک بـه
میزان  2.919واحد باع کاهش نوسانات حساب جاری می شود .در ستون ششم ،اثر شوکی بـه میـزان یـک
انحراف معیار در نرخ بهره اسمی بر نوسانات حساب جاری نشان داده شده است .با توجه به نتایج جـدول ،در
دوره اول شوک وارد بر این متغیّر هیج اثری بر نوسانات حساب جـاری نـدارد ،در صـورتی کـه در دوره دوم
شوک وارد بر این متغیّر به میزان  1.279واحد باع کاهش نوسانات حساب جاری مـی شـود .سـتون هفـتم
جدول نشان دهنده اثر یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در نرخ ارز موثر واقعی است .با توجه بـه نتـایج
جدول ،شوک وارده در دوره اول هیچ اثری بر نوسانات حساب جاری ندارد ،امـا در دوره دوم ایـن شـوک بـه
میزان  1.909واحد باع افزایش نوسانات حساب جاری می شود.
 -9-4تجزیه واریانس
ناشی از شوک متغیرهای تحقیق بر قیمت سهام جدول شماره نه محاسـبه

برای تعیین میزان درصد واریان
و ارائه گردیده است:

جدول  -9درصد واریانس ناشی از شوک متغیرهای پژوهش بر قیمت سهام
CAGDP

CONPR

GDP

CAB

SHPRICE

S.E.

Period

NRATE REALEXCH
0

0

0

0

0

0

100

4.554289

1

0.003598

0.869451

8.45286

9.65038

3.04886

0.157039

77.81781

6.224814

2

ماخذ :نتایج پژوهش

نتایج جدول فوق نشان مـی دهـد ،خﻄـای پـیش بینـی در دوره اول بـه انـدازه  93559084و در دوره دوم
 ۲3009829بوده است.
ستون دوم نشان می دهد گرچه در دوره اول صد در صد تغییرات متغیر قیمت سهام ناشی از خود متغیر
بوده است ،ولی در دوره دوم تغییرات این شاخص 77380 ،درصد مربـوط بـه قیمـت سـهام  23257 ،درصـد
مربوط به شوک نوسانات حساب جاری 33294 ،درصد مربوط به شوک تولید ناخـالص داخلـی 43۲5 ،درصـد
مربوط به شوک قیمت مصرف کننده 8395 ،درصد مربوط به شوک نسبت نوسانات حساب جـاری بـه تولیـد
ناخالص داخلی  238۲4 ،درصد مربوط به شوک نرخ بهره اسمی و  23223درصد مربـوط بـه شـوک نـرخ ارز
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ناشـی از شـوک وارد بـر قیمـت سـهام را بـر سـایر

موثر واقعی بوده است .جدول شماره ده درصد واریـان
متغیرهای تحقیق نشان می دهد:

جدول  -11درصد واریانس ناشی از شوک قیمت سهام بر سایر متغیرهای پژوهش
REALEXCH

NRATE

CAGDP

CONPR

GDP

CAB

Period

10.37547

32.45503

0.46323

3.909392

1.8789

16.3406

1

22.11748

41.1419

14.55539

3.418498

4.62682

21.88982

2

ماخذ :نتایج پژوهش

ناشی از شوک قیمت سهام در دوره اول بر نوسانات حساب

جدول فوق نشان می دهد که درصد واریان

جاری  ،٪16.34بر تولید ناخالص داخلی  ، ٪1.87بر قیمت مصرف کننده  ، ٪3.91بر نسبت نوسانات حساب
جاری به تولید ناخالص داخلی  ، ٪0.463بر نرخ بهره اسمی  ٪32.45و بر نرخ ارز موثر واقعی  ٪10.37بـوده
است .که در دوره دوم این درصد واریان ناشی از شوک قیمت سهام بر این متغیرها به ترتیب ،به ،٪02384
 ٪92329 ،٪29355 ،٪3390 ،٪93۲3و  ، ٪00320ارتقا یافته است .جدول شـماره یـازده درصـد واریـان
ناشی از شوک متغیرهای تحقیق را بر نوسانات حساب جاری نشان می دهد:
جدول  -11درصد واریانس ناشی از شوک متغیرهای پژوهش بر نوسانات حساب جاری
S.E.

Period

NRATE REALEXCH

CAGDP

CONPR

GDP

CAB

SHPRICE

0

0

0

0

0

83.6594

16.3406

5.209

1

0.341343

0.517512

11.55209

0.241737

0.149172

65.30833

21.88982

5.919

2

ماخذ :نتایج تحقیق

نتایج جدول فوق نشان می دهد ،خﻄای پیش بینی در دوره اول به انـدازه  53024و در دوره دوم 53424
بوده است .ستون های بعدی درصد واریان ناشی از تغییر ناگهانی یـا شـوک مشـخص را نشـان مـی دهـد.
ستون دوم نشـان مـی دهـد تغییـرات نوسـانات نـرخ ارز در دوره اول  ٪2۲3392۲ناشـی از قیمـت سـهام
و ٪833۲549ناشی از تغییرات خود متغیر بوده است ،ولی در دوره دوم تغییرات این شـاخص٪02388480 ،
مربوط به قیمت سهام  ٪۲5332833 ،مربوط به شوک نوسانات حساب جاری 23294270 ،درصد مربوط به
شوک تولید ناخالص داخلی 23092737 ،درصد مربوط به شوک قیمت مصـرف کننـده 22355024 ،درصـد
مربوط به شوک نسبت نوسانات حساب جاری به تولید ناخالص داخلی  23527520 ،درصد مربوط به شوک
نرخ بهره اسمی و  23392393درصد مربوط به شوک نرخ ارز موثر واقعی بوده است.
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 -5نتیجه گیری و بحث
پ از بررسی و تایید ایستایی متغیرهای تحقیق ،با استفاده از آزمون حداقل مربعات معمـولی و آمـاره
دوربین واتسون ،به این نتیﺠه رسیدیم که جمالت اخالل پایا بوده و در نتیﺠه می توان چنین استنباط کـرد
که یک رابﻄه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای الگوی مورد نرر به گونه ای که در الگوی این تحقیق تصـریح
شده است ،وجود دارد .بر اساس معیارهای شوراتز -بیزین ( ،)SCآکائیک ( ،)AICخﻄای نهـایی پـیش بینـی
( )FPEو حنان کوئین ( )HQوقفه بهینه ،وقفه یک انتخاب گردید و مدل  VARبا این وقفـه بـرآورد گردیـد.
نتایج حاصل از این مدل نشان داد:
در مدل برآورده شده برای متغیر قیمت سهام 42% ،از تغییرات متغیر با استفاده از سایر متغیرها توضیح
داده می شود .همﭽنین در مدل برآورده شده برای متغیر نوسانات حساب جاری %98/8 ،از تغییرات متغیـر
با استفاده از سایر متغیرها توضیح داده می شود.
شوکی به اندازه یک انحراف معیار در متغیّر قیمت سهام در دوره (سال) اول ،باع افزایش قیمت سـهام
به اندازه  4.55واحد می شود .در حالی که این اثر در سال دوم موجب کاهش قیمت سهام به اندازه  1.61می
شود.
شوکی به اندازه یک انحراف معیار در دوره دوم ،بر هر یک از متغیرهای نوسـانات حسـاب هـای جـاری،
تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره اسمی تاثیر منفی بر متغیّر قیمت سهام ،و هم چنین بر متغیرهـای قیمـت
مصرف کننده ،نسبت نوسانات حساب های جاری به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز موثر واقعی ،تاثیر مﺜبـت
بر متغیّر قیمت سهام دارد .اثر شوک قیمت سهام بر تمامی متغیرهای تحقیق اثری مﺜبت داشته ،که با نتایج
تحقیق شریعتی ( ،)2340دالوری( ،)2387جوینی( ،)0223ماسیح( )0222هم خوانی دارد .هـم چنـین اثـر
این شوک بیشترین تاثیر را بر تولید ناخالص داخلی و کمترین تاثیر را بر قیمت مصرف کننده گذاشته است.
شوکی به اندازه یک انحراف معیار در متغیّر نوسـانات حسـاب هـای جـاری در دوره(سـال) اول ،باعـ
افزایش نوسانات حساب های جاری به اندازه  5.209واحد می شود .در حالی که این اثر در سال دوم موجب
افزایش نوسانات حساب های جاری به اندازه  1.989می شود( .اثر شوک در سال دوم کمتر می شود) .شوک
وارده در متغیرهای قیمت سهام و نرخ ارز موثر واقعی ،تاثیری مﺜبت بر نوسـانات حسـاب هـای جـاری مـی
گذارند ،در حالی که شوک وارده در متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،قیمت مصرف کننده ،نسـبت نوسـانات
حساب های جاری به تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره اسمی ،تاثیری منفی بر نوسانات حساب هـای جـاری
می گذارند.
نتایج تجزیه واریانس نشان داد:
به ترتیب شوک وارده بر تولید ناخالص داخلی و شوک وارده بر قیمت مصرف کننده ،بیشترین تاثیر را بر
تغییرات قیمت سهام دارند .هم چنین به ترتیب شوک وارده بر قیمت سهام و شوک وارده بر نسبت نوسـانات
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی ،بیشترین تاثیر را بر نوسانات حساب جاری دارند .که با نتایج تحقیـق
یاوری( )2342هم خوانی دارد.
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با توجه به یافته پژوهش پیشنهادهای زیر قابل ارائه است:

 )2از آنﺠایی که اساسی ترین عواملی که روی قیمت سهام تاثیر می گذارند ،عرضه و تقاضا برای سـهام
می باشد ،لذا سیاست های دولت ،عملکرد و توانایی های بالقوه صنعت و شرکت روی رفتار تقاضـای
سرمایه گذاران هم در بازارهای اولیه و هم در بازارهای ثانویه تاثیر بسزایی دارد .بنـابراین پیشـنهاد
می گردد این عوامل تاثیرگذار روی قیمت س هام را از دیدگاه خرد و کالن مورد بررسی قرار دهند تا
سیاست های مناسب جهت ارتقاء قیمت سهام اتخاذ گردد.
 )0قانون گذاران و مسهوالن اجرایی باید ﻃرح های را به اجرا درآورند که موجب ایﺠاد کسری بودجه و
در نتیﺠه کسری حساب جاری نگردد ،و هم چنین اخذ سیاست های پـولی مناسـب بـرای کـاهش
کسری حساب جاری ضروری به نرر می رسد.
 )3بررسی تأثیر سیاست های دستوری تعیین نرخ (بهره) سود بر نوسانات حساب های جاری می توانـد
تالﻃم در سایر بخش ها را ایﺠاد نماید و لذا می بایست در هنگام سیاست گذاری این میزان تاثیر را
از نرر دور نگه نداشت.
فهرست منابع
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