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چكیده
مطالعه چگونگی اثرگذاری بازده و نوسانات یک بازار بر روی دیگر بازارها همواره از عواملی بوده
که به مدیران سرمایهگذاری در بهینهسازی سبد سهام و انتخاب داراییها یاری رسانده است .سرریز
بیانگر انتقال شوکها به سایر بازارها و یا کشورها است فارغ از اینکه پیوندهای اساسی بین آنها
وجود داشته باشد .این پژوهش سعی دارد تا اثر سرریز بازده و نوسانات بین صنایع فعال در بورس
اوراق بهادار تهران را با استفاده از دادههای شاخص  6صنعت در بازه زمانی مرداد  0931تا اسفند
 0931بررسی نماید .با استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا ( )DCCبه بررسی اثر سرریز بازده و
نوسانات پرداختهایم .بر مبنای یافتههای پژوهش درمییابیم که بازده و نوسانات صنایع منتخب بر
یکدیگر اثرگذار میباشند .برخی نتایج حاکی از آن است که صنعت مواد و محصوالت داروئی
بیشترین میزان اثرگذاری و صنعت فرآوردههای نفتی ،کک و سوخت هستهای کمترین میزان
اثرگذاری را بر سایر صنایع منتخب دارند.
واژههاي کلیدي :سرریز بازده ،سرریز نوسانات ،مدل همبستگی شرطی پویا ( .)DCCصنایع
بورسی.

 -0کارشناس ارشد مهندسی مالی ،دانشکده مالی ،دانشگاه خاتم ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
sepidehkarami@outlook.com

 -2استاد گروه مهندسی مالی دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
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 -1مقدمه
یکی از عوامل مهمی که میتواند در بهینهسازی سبد سهام و انتخاب داراییها مؤثثر بؤوده و بؤه
مدیران سرمایهگذاری در این راستا کمک کند ،اثر سرریز 0بازده و ریسک یک بازار بر بازار دیگؤر یؤا
بخشی از بازار بر بخش دیگر بازار است .سرریز بیانگر انتقال شوکها به سؤایر بازارهؤا و یؤا کشؤورها
است فارغ از اینکه پیوندهای اساسی بین آنها وجود داشته باشد .این تعریؤف معمؤوال بؤه حرکؤات
همزمان افراطی بازارها اشاره دارد و عموما به وسیله رفتار تودهای توضیح داده میشود.
توسعه فناوری اطالعات و ابزارهای تجزیه و تحلیل و انتقال اطالعات ،حرکات و عکسالعملهای
بین بازاری را افزایش داده است؛ لذا معاملهگران محدود به سرمایهگؤذاری در یؤک بؤازار نیسؤتند و
رفتار سرمایهگذاری آنها تحت تأثیر روابط متقابل بین بازارهاسؤت .بعبؤارت دیگؤر سؤرمایهگؤذاران
جهت ایمنسازی و تنوعبخشی به سرمایهگذاریهای خود ،بؤه فعالیؤتهؤای مبؤادالتی در بازارهؤای
مرتبط با طبقات مختلف داراییها و نیز رصد رفتار این بازارها میپردازند؛ بطوریکه رفتار یک طبقؤه
دارایی میتواند اطالعاتی در خصوص ارزش ذاتی داراییهای دیگر داشته باشند .درک نحؤوه ارتبؤا
بین بازده و نوسانات این بازارها میتواند در کاهش ریسک سیستماتیک ،تخصیص داراییها ،قیمت-
گذاری داراییها و افزایش تنوع سرمایهگذاریها سودمند باشد.
ارتبا و پیوند میان بازارهای مالی عمدتا به پوشش ریسک سرمایه و انتخؤاب سؤبد دارایؤی توسؤط
سرمایهگذاران و بورسبازان باز میگردد.
سرریز نوسانات به این معنی است که امکان دارد ارتباطی بؤین نوسؤانات در بازارهؤای مختلؤف
وجود داشته باشد بهگونهای که نوسانات میتواند از یک بازار بؤه بؤازار دیگؤر منتقؤل شؤود .سؤرریز
نوسانات داراییها ،اطالعاتی در خصوص کارایی بازار به ما میدهؤد .در یؤک بؤازار کؤارا ،بؤازده یؤک
دارایی نباید با استفاده از بازدههای قبلی داراییهای دیگر پیشبینیپذیر باشد .شناسؤایی مکؤانیزم-
های سرریز در مدیریت سبد داراییها نیز نقش مهمی دارد؛ زیرا در انتخؤاب سؤبد سؤهام و کؤاهش
ریسک میتوان از آن استفاده کرد .به عالوه ،سرریز تالطم داراییهؤا بؤه پؤیشبینؤی تالطؤم آینؤده
داراییها کمک میکند و لذا در حوزههایی از قبیل قیمتگذاری اختیار معامالت ،بهینهسؤازی سؤبد
سهام ،محاسبه ارزش در معرض خطر ،و مدیریت ریسک کاربرد دارد.
اثر سرریز ریسک نیز به معنای انتقال واریانسها و کوواریانسهای بازدهی از یک دارایؤی معؤین بؤه
دارایی معین دیگر تعریف میشود.
سرایت 2در لغت به معنای تکثیر یافتن و انتشؤار اسؤت .سؤرایت از گسؤترش تغییؤرات بؤازار یؤا
اختالالت از یک بازار منطقهای به دیگران است و میتوان گفت به علت همبستگی بؤین بازارهؤا ،بؤا
رویداد سرایت روبرو میشویم .سرایت میتواند به انتشار رونق اقتصادی یا بحؤرانهؤای اقتصؤادی در
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سراسر یک منطقه جغرافیایی اشاره کند .در صورتی که سرریز به معنای انتقال اسؤت نؤه گسؤترش.
در علم اقتصاد ،اثرات سرریز عبارتند از حادث شدن رویدادهای اقتصادی در یک زمینه که به خاطر
رخ دادن چیز دیگری در زمینهای به ظاهر نامرتبط .به عنوان مثال؛ اثرات جانبی ناشؤی از فعالیؤت-
های اقتصادی همانند اثرات غیر پولی بر روی افراد غیر سهیم.
فلمینگ ،کربی و استدیک ( )0331بیان میدارند که پوشش ریسک و نقش اطالعؤات مشؤترک
بین بازارهای مالی باعث انتقال تغییرات و ریسک بین بازارها میگردد .از این رو مکانیزمهای سرایت
بین بازدهها و نوسانات داراییهای مختلف ،به دالیل متعدد مهؤم مؤیباشؤد .نخسؤت ،مکؤانیزمهؤای
سرایت ،اطالعاتی درخصوص کارایی بازار به ما میدهند .سرایت بین بازده داراییهؤا میتوانؤد وجؤود
یک استراتژی معامالتی سودآور را نشان دهد که در صورت باالتر بودن سود این استراتژی معامالتی
از هزینههای عملیاتی آن ،شواهدی از عدم کارایی بازار را ارائه میدهد .دوم ،مکانیزمهای سرایت در
مدیریت سبد دارایی مهم است ،زیرا داشتن اطالعات از تأثیر سرایت بازدهها در انتخاب سبد سهام و
کاهش ریسک آن بسیار مفید است .سوم ،در پیشبینی نوسانات میتؤوان از اطالعؤات در خصؤوص
سرایت نوسانات داراییها اسؤتفاده نمؤود .لؤذا ،مؤیتؤوان کؤاربرد سؤرایت نوسؤانات دارایؤیهؤا را در
موضوعاتی از قبیل قیمتگذاری اختیار معامالت ،بهینهسازی سبد سهام ،ارزش در معرض ریسک و
مدیریت ریسک مشاهده کرد.
با توجه به مطالب مذکور ،سئواالتی که در پی پاسخگویی به آنها میباشیم عبارت است از:
 )0آیا ماتریس ضرایب همبستگی با تأخیر زمانی بین بؤازدهی شؤاخصهؤای قیمؤت ،در طؤول
زمان ثابت است؟
 )2آیا رابطه طوالنی مدت مبتنی بر سرریؤؤز میان صؤؤؤنایع منتخؤؤؤب وجود دارد یا خیر؟ وجود
سرریؤؤؤز بین این صؤؤؤنایع بیانگر این واقعیت است که سرمایهگذاران در بلندمدت از طریق
متنوعسازی سرمایهگذاریهایشان در بعد بین بازاری نمیتوانند سودی بدست آورند.
همچنین در ادامه این نکات ،در این پژوهش به این مورد اشاره خواهؤد شؤد کؤه کؤدام صؤنعت
بیشترین اثرگذاری را در بین این صنایع منتخب ایجاد میکنؤد و در پؤی آن چنؤد درصؤد از اثؤرات
تغییرات یک صنعت به هر یک از صنایع دیگر بطور همزمان سرریز میشؤود .در بؤازار بؤورس اوراق
بهادار پرداختن به اثرگذاری صنایع بر روی یکدیگر با استفاده از مفهوم سرایت صورت گرفته است و
یا اثر سرریز میان بازارهای متفاوت در داخل و یا خارج از کشورر به وفور مؤورد بررسؤی واقؤع شؤده
است اما در خصوص مفهوم سرریز تحقیقی انجام نشده است.
مقاله حاضر در پنج بخش سازماندهی شده است به نحؤوی کؤه در ادامؤه مقالؤه و پؤس از ارائؤه
مقدمه ،در بخش دوم به ادبیات موضوع اعم از مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش پرداخته شؤده
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است .در بخش سوم به معرفی روششناسی پژوهش پرداخته شده و در بخش چهارم ضمن معرفؤی
دادهها ،تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش صورت گرفته است .در نهایت در بخش پنجم نتیجهگیری
کلی پژوهش ارائه شده است.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
تاکنون مطالعات تجربی گستردهای در خصوص سرریز بؤازده و نوسؤانات بازارهؤا و دارایؤیهؤای
مختلف بر روی یکدیگر انجام گرفته و در این مطالعات رفتار و روابط بؤازدهی دارایؤیهؤای مؤالی از
جنبههای مختلف بررسی شده است .لیکن در ادامه پارهای از مطالعات گذشته که تمرکز آن بیشؤتر
بر روی سرریز بازده و نوسانات بازار سهام است مورد بررسی قرار میگیرد .شایان ذکر اسؤت در سؤه
دهه گذشته مطالعات بسیاری پیرامون موضوع سرریز در بازارهای نفت ،دالر و طال انجام شده است.
در سالهای اخیر بررسی آثار متقابل میان این سه بازار و شناخت سؤاختار ارتبؤاطی میؤان آنهؤا و
روابط علت و معلولی آنها همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است .محققؤین اهؤدا مختلفؤی از
این بررسیها داشتهاند .برخی از آنها با محوریت بازار نفت و برخی دیگر با توجه به بازارهای مؤالی
موضوع را بررسی نمودهاند.
بررسی اثرسرریز ریسک با مطالعؤات هونؤگ و همکؤاران ( )2117 ،2119 ،2110آغؤاز گردیؤد.
هونگ ( )2110علیت گرنجری 9ریسک بین دو سری زمانی بازار سهام چین و بازارهای سهام بؤین-
المللی را مورد بررسی قرار داد .هونگ و همکاران ( )2119اثؤرات سؤرریز ریسؤک را بؤین بازارهؤای
مذکور با استفاده از علیت گرنجری و براساس توابع دنیل کرنل بررسؤی کردنؤد .هونؤگ و همکؤاران
( )2117در مطالعه دیگری اثر سرریز ریسک را بین بازارهای مالی بؤا اسؤتفاده از سؤه روش آزمؤون
علیت گرنجری ،گرنجر براساس توابع کرنل و دنیل کرنل بررسی نمودند.
این پژوهش دو ویژگی اساسی دارد )0( :از تکنیک همبستگی شرطی پویای گارچ (انگل)2112،
استفاده شده که تاکنون در ایران برای بررسی تغییرات همبستگی بین داراییهای مختلف کمتؤر از
آن استفاده شده است (مقاالتی برای بررسی تغییرات همبستگی بین قیمت نفت ،سکه و نؤرخ ارز از
این روش استفاده نموده اند) )2( .اثر بحران مالی جهؤانی ( )2113-2117بؤر تغییؤرات همبسؤتگی
بین داراییهای مختلف بررسی شده است.
با توجه به مطالعات و پژوهشهای انجام شده در زمینه تعامل و وابستگی بین بازارهای مؤالی ،مؤی-
توان این موضوع را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد.
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از دیدگاه متغیر تحت بررسی ،کل مطالعات را میتوان در سه دسته قرار دارد:
 )0وابستگی بازده.
 )2وابستگی در نوسانات .در این حوزه عمده مطالعات نشان دادهاند که اثر سرریز نامتقارن بؤین
بازارها وجود دارد .بعبارت دیگر اثر اخبار بد با شدت بیشتری نسبت بؤه اخبؤار خؤوب بؤین
بازارها منتقل میشود.
 )9ثابت یا پویا بودن همبستگی شوکهای تأثیرگذار بر بازارها.
از دیدگاه ابزارهای کمی مورد استفاده تحقیقات را میتوان در  7دسته اصلی قرار داد:
 )0بررسی وابستگی بر حسؤب ضؤریب همبسؤتگی .بعنؤوان مثؤال گلؤدفتج ( ، )0333زمؤانی و
همکاران ( ،)0913دهقانی (.)0939
 )2بررسی وابستگی بر حسب توزیع بازدهی .به عنوان مثال گروبؤل ( )0361بؤه بررسؤی هؤم-
حرکتی 1و همبستگی بازارها با توجه به بازدهی آنها پرداخت.
 )9بررسی عامل بین بازارهؤا بؤا اسؤتفاده از تکنیؤک  .5VARبؤه عنؤوان مثؤال میؤل (،)2119
محدودیت رویکرد  VARعدم مدلسازی اثر سرریز نوسان و یا همبسؤتگی پویؤایی – زمؤانی
میباشد .در این دسته از تحقیقات مطالعه دایبولد و ایلمؤاز ( )2113بؤا اسؤتفاده از تجزیؤه
واریانس مدل  VARو محاسبه شاخص سرریز را میتوان به عنوان یکؤی از مطالعؤات بؤدیع
نام برد .صمدی در سال  0930و هوانگ (.)2101
 )1استفاده از تکنیک رگرسیونی انتقال–رژیم تصادفی برای مدلسازی اثر تعامل .به عنوان مثال
بیلیو و پلیزون ( )2119و جهانگیری و حکمتی فرید (،)0931
 )5نهایتا دسته دیگر تحقیقات ،استفاده از تعمیم مدلهای خؤانواده گؤارچ ( )GARCHهماننؤد
 VAR-EGARCH ،EGARCHچنؤؤد متغیؤؤره و  .M-GARCHبؤؤه عنؤؤوان مثؤؤال سؤؤوا و
همکاران ( ، )2115بیر و همکاران ( ، )2111خلیق خیاوی و همکاران ( ،)0939تانسؤوچات
و همکاران ( )2113و تروجیلو باررا و همکاران (.)2100
7
6
 )6استفاده از تکنیکهای همبستگی شرطی ثابت و پویا ( CCCو  ) DCCبه منظؤور در نظؤر
گرفتن ماهیت ثابت و پویای همبستگی بین بازارها .ازجملؤه کؤاپیللو و همکؤاران (، )2119
منصورفر ،دیدار و محمدی ( ،)0932باقرزاده و سالم ( ،)0931نؤااویی و همکؤاران (،)2117
ایلماز ( ،)2101فیلیس و همکاران ( )2100و اخترالزمان ،شمسالدین و ایستون (.)2101
 )7استفاده از مدل خطای چند ضربی ( . )1MEMاین رویکؤرد را جیؤووانتی و ولؤوچی ()2109
استفاده نمودهاند.
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در ادامه با در نظر گرفتن دیدگاه دوم ،به بیان برخی از تحقیقات انجؤام شؤده در دسؤته ششؤم
میپردازیم .در سالهای اخیر ،مدل  DCC-GARCHدر مطالعات همبستگیهؤای میؤان بازارهؤا در
دورههای زمانی مختلف بطور وسیعی استفاده شده است .در این پژوهش ،همانطور کؤه گفتؤه شؤد
همبستگی پویا بین صنایع مختلف در ایؤران بؤه وسؤیله تکنیؤک اقتصادسؤنجی همبسؤتگی پویؤای
شرطی گارچ ( )DCC-GARCHبررسی میشود .از خصوصیات این روش ،آن است که به طور موفق
برای ماتریس کواریانس متغیر با زمان تخمین زده میشود ،و همچنین بؤه تخمؤین تعؤداد کمتؤری
متغیر نسبت به مدلهای گارچ چند متغیره دیگر نیاز دارد.
 -1-2مروري بر پیشینه پژوهش
برخورداری و همکاران ( )0935با استفاده از مدل  VAR-BEKKبه بررسی تأثیر نوسؤانات نؤرخ
ارز و اثرات سرریز آن بر شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهؤادار تهؤران پرداختؤهانؤد .نتؤایج
حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع منتخب در بؤورس اوراق بهؤادار تهؤران (در
سه بخش خودرو ،زغال سنگ و ماشینآالت) مثبت و معنادار بؤوده و نشؤاندهنؤده ایؤن اسؤت کؤه
نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع منتخب تأثیر مثبت دارد و نوسانات نرخ ارز در دوره مورد بررسی
( 0917الی  )0932باعث افزایش شاخص صنایع منتخب شده است.
تانسوچات و همکاران ( )2101در مقالهای به بررسی اثر سرریز شدن نوسؤانات بؤازدهی قیمؤت
آتی نفت خؤام و نوسؤانات بؤازدهی شؤرکتهؤای نفتؤی بؤا اسؤتفاده از تکنیؤکهؤای اقتصادسؤنجی
همبستگی شرطی ) VARMA-GARCH ،(CCCو  VARMA-AGARCHبرای شرکتهؤای نفتؤی
مختلفی همچون رویال داچ شل ،چورون ،بی پی ،اگسون موبیل و نیز برای قیمت جاری و آتی نفت
خام پرداختند .نتایج تحقیق نشان میدهد که همبستگی شرطی ثابت بین قیمت آتی وست تگزاس
اینترمدیت و بازدهی شاخصهای بورسی نفتی بسیار پایین بوده است.
پنگ و دنگ ( )2101به بررسی همبستگی شرطی پویؤای بؤین بازارهؤای هنؤگکنؤگ و ژاپؤن
پرداختند .آنها با استفاده از مدلهای  GARCH-DCCچند متغیؤره بؤه ایؤن نتیجؤه رسؤیدند کؤه
همبستگی بین این دو بازار بر اساس زمان و نوسانات هر بازار تغییؤر مؤیکنؤد .همچنؤین تجزیؤه و
تحلیل دادههای تجربی بدست آمده از بازار دو کشور حکایت از افؤزایش همبسؤتگی بؤین بازارهؤای
هنگکنگ و ژاپن در طی سالهای اخیر دارند.
فیلیس و همکاران ( )2100به بررسی همبستگی پویا بؤین قیمؤت سؤهام و قیمؤت نفؤت بؤرای
تعدادی از کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت از قبیل کانادا ،مکزیک ،برزیل ،آمریکؤا ،آلمؤان و
هلند پرداختند .نتایج همبستگی با روش  DCC-GARCHنشان داد که بدون در نظر گؤرفتن منشؤأ
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نوسانات قیمت نفت ،این متغیر یک اثر منفی بر بازار سهام دارد و تنهؤا در سؤال  2111کؤه بحؤران
مالی جهانی اتفاق افتاده است ،قیمت نفت همبستگی مثبت با بازارهای سهام را نشان میدهد.
آکار ( )2100در مطالعه خود به بررسی ارتبا بین بورس اوراق بهادار ،طال و بازده ارز در ترکیه
بؤؤا اسؤؤتفاده از روش همبسؤؤتگی پوی ؤای شؤؤرطی  DCC-GARCHپرداخؤؤت .نتؤؤایج نشؤؤان داد کؤؤه
همبستگی شرطی بین سرمایهگذاریها در زمانهای مختلف وجود دارد و بحران سال  2110نقطؤه
عطف مهمی در ارتباطات پویا بین سرمایهگذاریهای مختلف بود.
بوعزیز و همکاران ( )2102به بررسی اثرات سرایت بازار سهام ایاالت متحؤده بؤر روی بازارهؤای
سهام در کشورهای توسعه یافته در دوران ابتدایی بحران مؤالی ( )2111-2117پرداختنؤد .در ایؤن
تحقیق آنها با توجه به نتایج روش  DCC-GARCHپی بردند که همبسؤتگیهؤایی مؤابین بازارهؤا
وجود دارد که در طول دوره بحران این همبستکیها افزایش چشؤمگیری داشؤته و منجؤر بؤه ایؤن
گشته که بحران در میان کشورهای دیگر گسترده شود و این خود نشؤانی واضؤح از وجؤود سؤرایت
میباشد.
جیووانتی و همکاران ( )2109به تحلیل روابط بین بازارهای مالی بالغ و کامل (ایاالت متحؤده و
انگلستان) ،چین ،برخی از بازارهای در حال ظهور جنوب صحرای آفریقؤا (کنیؤا ،نیجریؤه و  )...و دو
کشور از حوزه شمالی آفریقا (مصر و تونس) با تمرکز بر نقش نوسانات بازارهای مؤالی پرداختؤهانؤد.
آنان با کمک روش  MEMپویایی نوسانات (ریسک) بازار مالی ،و تعامل با بازارهای دیگؤر را مطالعؤه
نمودند .نتایج نشان داد که شوکهؤای آفریقؤای جنؤوبی و ایؤاالت متحؤده بؤر روی بازارهؤای مؤالی
آفریقایی تأثیرگذار بوده و چین به تازگی ارتبا تنگاتنگتری را برقؤرار کؤرده اسؤت .در حؤالی کؤه
ایاالت متحده ،کنیا و تونس سازندگان خالص سرریز نوسانات به شمار میرونؤد ،آفریقؤای جنؤوبی و
چین تبدیل به جاذبهای خالص شدهاند.
اخترالزمان ،شمسالدین و ایستون ( )2101اثرات سؤرریز بؤازده و ریسؤک نؤرخ بهؤره را مؤابین
شرکتهای مالی ایاالت متحده و استرالیا با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا بررسی کردهاند.
همبستگی شرطی بین بازده سهام ایاالت متحده و استرالیا در طول زمان متغیر بوده است .تغییرات
در نرخهای بهره داخلی و خارجی اثرات منفی بر روی بؤازده سؤهام شؤرکتهؤای مؤالی اسؤترالیایی
داشتهاند؛ در صورتی که شرکتهای مالی ایاالت متحده من جمله بانکها تأثیری از تغییؤرات نؤرخ-
های بهره داخلی و خارجی نپذیرفتند .همچنین نوسانات نرخهای بهره چؤه داخلؤی و چؤه خؤارجی
شاخصهای مهمی برای نوسانات بازده سهام شرکتهای مالی استرالیا بودهاند .در مقابؤل ،نوسؤانات
بازده سهام ایاالت متحده ارتباطی با نوسانات نرخ بهره استرالیا و نرخ بهره داخلی ندارد.
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هوانگ ( )2106با استفاده از مدل  DCCبه بررسی ارتبا بین بازارهای منطقؤه آسؤیا و ارتبؤا
بین کشورهای آسیایی و بازار آمریکا در دوره بین  2111تا  2101میپردازد .نتایج پژوهش از وجود
همبستگی باال در بین بازارهای مالی در طی بحران مالی سال  2111حکایت دارد .در نتیجه ،هؤیچ-
گونه منافع ناشی از تنوعسازی بینالمللی در طی این سالها وجود نؤدارد .همچنؤین هوانؤگ اشؤاره
میکند که بازار مالی آمریکا تأثیر چشمگیری بر روی بازارهای آسیایی دارد.
مغیره و همکاران ( )2107به بررسی سرریز بازده و نوسانات میؤان نفؤت خؤام ،طؤال و سؤهام در
سالهای  2111تا  2106و در خصوص کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با اسؤتفاده از مؤدل
 DCCپرداختند .برخی از نتایج حاکی از آن است که اقتصادهای محلی وابستگی شؤدیدی بؤه نفؤت
دارد و این موضوع از سرریز قابل توجه نفت خام بر روی سهام منتج شده است .افزون بر آن طال بؤر
روی بازارهای سهام سرریز ناچیزی را داشته که نشان میدهد نوسانات قیمؤت طؤال لزومؤا بؤر روی
تصمیمات سرمایهگذاری سهام اثرگذار نمیباشد.
یونگ دنگ و همکاران ( )2101به بررسی اثرات سرریز نوسانات و عدم نقدینگی در میان  1بازار
سهام توسعهیافته در خالل و بعد از بحران مالی اخیر پرداختهانؤد .نتؤایج نشؤاندهنده آن اسؤت کؤه
بازارهای سهام چه از لحاظ عدم نقدینگی و چه از لحاظ نوسانات به یکدیگر وابستهاند و اکثر بازارها
در طول بحران ،افزایش قابل توجهی را در اثرات سرریز نوسانات و عدم نقدینگی تجربؤه نمؤودهانؤد.
عدم نقدینگی نقش مهم تری را نسبت به نوسانات در تجریک شوک در بازارهای سهام ایفا می کند.
 -3روششناسی پژوهش
وقتی نوسانات یک بازار به زمان وابسته باشد ،برای اندازهگیؤری گشؤتاور مرتبؤه دوم شؤرطی ،از
مدلهای خانواده  ARCHاستفاده میشود .مدل همبسؤتگی شؤرطی پویؤا انعطؤا پؤذیرتر از مؤدل
 MGARCHهمبستگی شرطی ،و صرفهجوتر از مدل  VECHمورب میباشد .مدل  DCCبا استفاده
از ترکیب غیرخطی مدلهای تک متغیره  GARCHبا وزنهای متقابل هر معادله و متغیؤر در طؤول
زمان ،به مدلسازی ماتریس کوواریانس شرطی خطاها میپردازد .در خانواده همبستگیهای شؤرطی
همانند مدلهای  GARCHتؤک متغیؤره
از مدلهای  ،MGARCHعناصر قطر اصلی ماتریس
میباشند ،درحالیکه عناصر خارج از قطر اصلی ماتریس همانند توابع غیرخطی مدلسازی مؤیشؤوند.
در مدل ،DCC
√
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به ترتیب فرآیندهای  GARCHتک متغیؤره مؤیباشؤند.
و
که در آن عناصر قطری
همان فرآیند پویایی است که انگل در سال  2112آن را معرفی نمود .به دلیل آنکه متغیر وابسته به
زمان میباشد ،مدل فوق تحت عنوان مدل  DCC-GARCHنامیده میشود.
مدل  DCCمعرفی شده توسط انگل ( )2112را میتوان اینگونه نوشت:

́̃
̃

که در آن بردار متغیرهای وابسته؛ ماتریس پارامترهؤا؛ بؤردار متغیرهؤای مسؤتقل (کؤه
فاکتور یا عامل چولسکی برای مؤاتریس کوواریؤانس
شوند)؛
ممکن است شامل وقفههای
شرطی متغیر در زمان،؛ یک بردار نرمال ،مستقل ،و هم توزیعی از نوآوریها؛ و یک مؤاتریس
قطری از واریانسهای شرطی میباشند.
)

که در آن

(

با توجه به مدل تک متغیره  GARCHاز فرم زیر تکامل پیدا میکند؛
∑

∑

ها پارامترهای  GARCHمیباشند.
ها پارامترهای  ARCHو
ماتریس نیمه همبسته شرطی به قرار زیر میباشد:
)

(
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در این پژوهش جامعه آماری ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از اول
مرداد ماه  0931تا  26اسفند ماه  0931بوده است و نمونه انتخابی از مجموعه بورس اوراق بهادار
تهران 6 ،صنعت به قرار زیر میباشد :بانک و موسسات اعتباری ،فرآوردههای نفتی ،کک و سوخت
هستهای ،بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی ،مواد و محصوالت دارویی ،محصوالت
شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات .دلیل انتخاب این  6صنعت ،متفاوت بودن اندازه این صنایع در
بازار بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
 -4پرسشهاي پژوهش
پرسشهایی که در پی پاسخگویی به آنها میباشیم عبارتند از:
 )0آیا ماتریس ضرایب همبستگی با تأخیر زمانی بین بؤازدهی شؤاخصهؤای قیمؤت ،در طؤول
زمان ثابت است؟
 )2آیا رابطه طوالنی مدت مبتنی بر سرریؤؤز میان صؤؤؤنایع منتخؤؤؤب وجود دارد یا خیر؟ وجود
سرریؤؤؤز بین این صؤؤؤنایع بیانگر این واقعیت است که سرمایهگذاران در بلندمدت از طریق
متنوعسازی سرمایهگذاریهایشان در بعد بین بازاری نمیتوانند سودی بدست آورند.
همچنین در ادامه این نکات ،در این پژوهش به این مورد اشاره خواهؤد شؤد کؤه کؤدام صؤنعت
بیشترین اثرگذاری را در بین این صنایع منتخب ایجاد میکنؤد و در پؤی آن چنؤد درصؤد از اثؤرات
تغییرات یک صنعت به هر یک از صنایع دیگر بطور همزمان سرریز میشود.
 -5یافتههاي پژوهش
فرد سرمایهگذاری که تشخیص میدهد اقتصاد و بازار برای سرمایهگذاری جذاب است باید
دست به تحلیل صنایعی بزند که در آنها فرصتهایی در سالهای آتی دیده میشود .از طریق
بررسی عملکرد صنایع مختلف در طول چندین دوره میتوان به اهمیت تحلیل صنعت پی برد.
تالش بر این بوده که یافتهها با استفاده از واقعیات بازار تفسیر و نتیجهگیری شوند .در بازار ایران
تغییرات بر مبنای عوامل و فاکتورهایی نظیر؛ سهامداران عمده ،میزان بدهیهای معوقه ،میزان
داراییها ،مدیریت ریسک ،رقابتپذیری ،اندازه صنایع و  ...رخ میدهد .شایان ذکر است امکان وجود
عوامل فوق در این اثرگذاری رد نمیگردد اما به دلیل در اختیار نبودن تمامی این عوامل و فاکتورها
در دست نگارنده ،تنها به دو مورد اول به منظور تحلیل و تفسیر استفاده شده تا وجود همبستگی
میان شاخصهای مختلف را بررسی نمائیم.
در پژوهش حاضر از دادههای روزانه شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران 0931
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استفاده شده است .نتایج حاکی از آن است که بازدهی دوره قبل هر صنعت بر روی بازدهی خودش
و دیگر صنایع بطور همزمان در این دوره چه میزان اثرگذاری دارد :صنعت خودرو و ساخت قطعات
 ،%25.17صنعت محصوالت شیمیائی  ،%19.19صنعت مواد و محصوالت داروئی  ،%11.36صنعت
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی  ،%27.11صنعت فرآوردههای نفتی ،کک و
سوخت هستهای  %03.16و صنعت بانکها و مثسسات اعتباری  .%99.35این اعداد این مفهوم را
میرسانند که یک صنعت بر روی همان صنعت و دیگر صنایع با یک وقفه چه میزان اثرگذاری دارد.
برای درک بهتر این تأثیرگذاری میتوان اینگونه به موضوع نگاه کرد؛ با محاسبه نسبت
اثرگذاری هر صنعت به مجموع سهم تأثیرگذاری تمامی صنایع بر خود و دیگران خواهیم داشت:
صنعت خودرو و ساخت قطعات (%02.73که برای محاسبه این میزان داریم:
%25.17 / %99.35+%03.16+%27.11+%11.36+%19.19+%25.17
صنعت محصوالت شیمیائی  ،%20.10صنعت مواد و محصوالت داروئی  ،%21.51صنعت بیمه و
صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی  ،%01.11صنعت فرآوردههای نفتی ،کک و سوخت
هستهای  %3.77و صنعت بانکها و مثسسات اعتباری .%07.15

حال سئوال این است که هر صنعت عالوه بر بازده روز پیشین خود ،از کدام یکی از پنج صنعت
دیگر اثر میپذیرد .برای پاسخگویی به این سئوال به تفکیک اینگونه میتوان بیان کرد که صنعت
بانکها و مثسسات اعتباری از صنعت خودرو و ساخت قطعات ،صنعت فرآوردههای نفتی ،کک و
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سوخت هسته ای از صنایع محصوالت شیمیائی و بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی،
صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی از صنایع بانکها و مثسسات اعتباری و
مواد و محصوالت داروئی ،صنعت مواد و محصوالت داروئی از صنعت بانکها و مثسسات اعتباری و
در انتها صنعت محصوالت شیمیائی از صنعت مواد و محصوالت داروئی اثر میپذیرند.
در
همچنین در خصوص نوسانات با استفاده از فرمول
خصوص متغیر اول مربو به شاخص صنعت خودرو و ساخت قطعات داریم:

برای شاخص سایر صنایع نیز به ترتیب داریم:
:شاخص محصوالت شیمیائی
:شاخص محصوالت داروئی
:شاخص بیمه
:شاخص فرآوردههای نفتی
:شاخص بانکها
برای جلوگیری از تکرار اسامی طوالنی صنایع ،ما شش صنعت را به ترتیب بؤه نؤامهؤای صؤنایع
اول تا ششم به ترتیب ذیل معرفی مینمائیم؛ صنعت اول -خودرو و سؤاخت قطعؤات ،صؤنعت دوم-
محصوالت شیمیائی ،صنعت سؤوم -مؤواد و محصؤوالت داروئؤی ،صؤنعت چهؤارم -بیمؤه و صؤندوق
بازنشستگی ،صنعت پنجم -سوخت ،کک و فرآوردههای نفتی و در آخر صؤنعت ششؤم -بانؤکهؤا و
مثسسات اعتباری .در اینجا با توجه به نتایج بیان شده ،تنهؤا بؤه نمؤودار همبسؤتگی میؤان صؤنعت
اثرگذار با صنعت اثرپذیر اکتفا میکنیم:
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از بررسی نمودارهای فوق نتایج زیر را میتوان به دست آورد:
 )0همبستگی شرطی صنعت اول و ششم همواره مثبؤت بؤوده و بؤا میؤانگین  %21.10در بؤازه
زمانی  5ساله مورد نظر حرکت کرده است .همچنین بیشینه مقدار این همبستگی با مقؤدار
عددی  1.79در تاریخ  01تیر ماه سال  31رخ داده است.
 )2همبستگی شرطی صنعت دوم و سوم جز در برخی از روزهای معامالتی ماههای خرداد ،تیر،
مرداد و اسفند سال  30که منفی شده ،همواره مثبت بوده است که با میؤانگین  %03.62در
بازه زمانی  5ساله مورد نظر حرکت کرده است .همچنین کمینه مقؤدار ایؤن همبسؤتگی بؤا
مقدار عددی  -1.09در تاریخ  26تیر ماه  30رخ داده است.
 )9همبستگی شرطی صنعت دوم و پنجم نسبت به دیگر نمودارهای این پژوهش تنها در چنؤد
روز از مرداد  31منفی بوده است که با میانگین  %25.72در بازه زمانی  5سؤاله مؤورد نظؤر
حرکت کرده است .همچنین بیشینه مقدار این همبستگی با مقدار عددی  1.126در تؤاریخ
 07آبان ماه  30رخ داده است.
 )1همبستگی شرطی صنعت سوم و چهارم را میتوان از پرنوسانترین همبستگیهای این دوره
در نظر گرفت که با میانگین  %06.10در بازه زمانی  5ساله مورد نظر حرکؤت کؤرده اسؤت.
همچنین ماکزیمم مقدار این همبستگی با مقدار عددی  1.11در تاریخ  21اسفند ماه  32و
کمینه مقدار این همبستگی با مقدار عددی  -1.01در تاریخ  7اسفند ماه  30رخ داده است.
 )5همبستگی شرطی صنعت سوم و ششم همانند دیگر همبستگیهای شؤرطی بررسؤی شؤده،
بیشترین میزان نوسانات متعلق به سال  32بوده است و در طؤول دوره همؤواره مثبؤت مؤی
باشد .این همبستگی با میانگین  %25.59در بازه زمؤانی  5سؤاله مؤورد نظؤر حرکؤت کؤرده
است .همچنین بیشینه مقادیر این همبستگی متعلق به بازه سه ماهه اسفند ماه  32لغایؤت
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اردیبهشت ماه  39میباشد .الزم به ذکر است از اواسط سال  30به بعد شاهد مقادیر منفؤی
برای همبستگیها میباشیم.
 )6همبستگی شرطی صنعت چهارم و پنجم در میزان منفؤی بؤودن اثرگؤذاری در سؤال  32بؤا
تعداد  65مقدار منفی جایگاه اول را داشته است .میانگین این همبستگی  %1.22مؤیباشؤد
که کمینه مقدار این همبستگی  -1.135متعلق  5آبان ماه  32میباشد.
 )7همبستگی شرطی صنعت چهارم و ششم از سه ماهه دوم سال  32به بعؤد شؤاهد نوسؤاناتی
بوده است ولی بطورکلی میتوان گفت میانگین این همبستگی  %91.16میباشد تنهؤا یؤک
مقدار منفی آن هم کمتر از  -1.10را در  09آبان ماه  32مشاهده میکنیم.
 -6نتیجهگیري و بحث
با توجه به مطالعات انجام شده و اهمیت موضوع اثر سرریز میان بازارهای مالی ،در پی آن بودیم
تا بتوانیم مقدار عددی اثر سرریز بازده و نوسانات را در میان صنایع منتخب بازار بورس اوراق بهادار
تهران محاسبه نمائیم.
تا به امروز در ایران در خصوص اثر سرریز بین بازارها و یا اثر سرریز میان کشورها پژوهشهؤای
متفاوتی انجام شده است .هرچند در خصوص اثر سرریز میان صنایع داخل یؤک بؤازار مؤیتؤوان بؤه
تحقیقهای بوت ،مارتیکاینن و تسه ( ،)0337هریس و پیسه تاساالسای ( )2115و چو ،لؤو و لینؤگ
( )2100اشاره نمود؛ لکن در بازار بورس اوراق بهادار تهران ،تحقیق مثثری صورت گرفته است.
در این پژوهش در راستای دستیابی به اهدا مبنی بر شناسایی میزان اثر سرریز هر صنعت بؤر
سایر صنایع منتخب بورسی ،یک مدل اقتصادسنجی با پیشینه معتبؤر در نظؤر گرفتؤه شؤده اسؤت.
نتایج این مطالعه به اختصار به شرح ذیل میباشد:
 همانطور که در نمودار شماره ( )0-1مشاهده میشود ،میزان همبستگی بؤین صؤنایع اول و
ششم حاکی از آن است که شوکها و نوسؤانات حاصؤل از آن در صؤنایع خؤودرو و سؤاخت
قطعات با یک دوره وقفه بر نوسؤانات جؤاری خؤود صؤنعت و صؤنعت بانؤکهؤا و مثسسؤات
اعتباری اثر میگذارد که به دلیل وابستگیهای مطرح شده این دو صنعت به یکؤدیگر ،ایؤن
اثرپذیری منطقی است.
 نتایج بررسی صنعت بانکها و مثسسات اعتباری نیز مطؤابق بؤا نموداهؤای شؤماره ( )1-1و
( )7-1نشان داد که نوسانات قیمتی شاخص این صنعت با یک وقفه بر خؤود ایؤن صؤنعت و
دو صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتمؤاعی و مؤواد و محصؤوالت داروئؤی
اثرگذار است .همچنین میتوان نتیجه این بخش را با نتیجه حاصل شده از مقاله چؤو ،لؤو و
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لینگ مقایسه کرد که هر دو یک نتیجهگیؤری را اذعؤان دارنؤد؛ همؤانطور کؤه در آن مقالؤه
شرکتهای کوچک از شرکتهای بزرگ تأثیر میپذیرند در این پژوهش نیز صؤنعت بزرگتؤر
(صنعت بانکها) بر صنعت کوچکتر و زیرمجموعه خود (صنعت بیمه) اثرگذار میباشد
 در رابطه با صنعت فرآوردههای نفتی ،کک و سوخت هستهای نیز نتایج حاکی از آن بود کؤه
این صنعت با یک وقفه از خود ،صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتمؤاعی و
صنعت محصوالت شیمیائی اثر میپذیرد .همانند نتیجهای که از پؤژوهش چؤو ،لؤو و لینؤگ
( )2100حاصل گردید .همچنین نمودارهای شماره ( )5-1و ( )9-1به خؤوبی روابؤط میؤان
همبستگیهای این صنایع را نمایش میدهد.
 همچن ؤین طبؤؤق نمودارهؤؤای ( )2-1و ( ،)6-1نوسؤؤانات قیمت ؤی شؤؤاخص صؤؤنعت مؤؤواد و
محصوالت داروئی بؤا یؤک دوره وقفؤه بؤر نوسؤانات جؤاری خؤود ،صؤنعت بیمؤه و صؤندوق
بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی و نیز صنعت محصوالت شیمیائی اثرگذار است.
 و در انتها در خصوص صنعت خودرو و ساخت قطعات این استثناء را میتوان قائؤل شؤد کؤه
این صنعت از هیچ یک از دیگر صنایع منتخب در این پژوهش اثر نمیپذیرد.
نتایج این پژوهش برای فعاالن بازار بؤورس اوراق بهؤادار تهؤران کؤه بؤر روی سؤبدی از صؤنایع
مختلف سرمایهگذاری کردهاند ،مفید است .به منظور بازنگری سرمایهگذاری طی دورههای مشخص،
میتوان از نتایج این پژوهش به خوبی بهره برد بطوریکه اگر تأثیرگذاری یک صنعت در دوره بعدی
زمانی بر روی صنعتی دیگر زیاد باشد ،تصمیمگیری در خصوص نسبت سرمایهگذاری در آن صنعت
مبتنی بر نزولی یا صعودی بودن صنعت اثرگذار ،بهینه خواهد بود.
با توجه به مطالعات انجام شده ،موضوع اثر سرریز میان بخشهؤای مختلؤف بؤازار بؤورس اوراق
بهادار تهران از جمله موضوعاتی است که پتانسیل آن را دارد که بؤا سؤایر روشهؤا نظیؤر ،3ADCC
01 FDCCو یا مدل ترکیبی ،00AGDCCمورد بررسی بیشتر واقع شود .همچنین میتوان به مقایسه
مفاهیم مالی همچون سرریز ،سرایت و همحرکتی پرداخت و این مفاهیم را در اثرات بین بازارها و یا
داخل یک بازار بررسی و مقایسه نمود.
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