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  چکیده

مختلـف  ي هـا  بخـش  پـذیري  تـأثیر به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهاي نفتـی و   توجهبا 

بـراي دوره   ،ي ماهانهها هبا استفاده از دادیمت آن در این مقاله سعی شده اقتصادي از نوسانات ق

نوسانات قیمت  تأثیرو مدل خود توضیح برداري ساختاري  2013تا دسامبر  1997زمانی اکتبر 

بر تغییرات شاخص قیمت سهام بورس تهران مورد بررسـی قـرار   ، زارهاي جهانینفت ایران در با

شود که شوك ساختاري افزایش تغییـرات قیمـت    می با تحلیل توابع واکنش آنی مشاهده. گیرد

نتـایج تحلیـل تجزیـه     چنین همنفت تا پنج دوره سبب افزایش تغییرات قیمت سهام شده است. 

درصـد از تغییـرات شـاخص قیمـت سـهام را در       5 ،قیمت نفتنشان داد که تغییرات ، واریانس

 دهد. می بلندمدت توضیح

  JEL:G12, Q43يبند طبقه

 مدل خود توضیح برداري سـاختاري ، قیمت نفت، شاخص قیمت سهام ها: کلید واژه

)SVAR( ،بورس اوراق بهادار تهران  

 
 

  

 

 مسئولي  نویسنده -1
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  مقدمه -1

 از متـأثر قیمـت سـهام    رفتار، کشور نبض یا دماسنج اقتصاد عنوان بهدر بازار سهام   

جا کـه قیمـت وبـازده     سیاسی است. از آن شرایط و محیط اقتصادي و، عملکرد اقتصادي

عوامـل  ، عوامل مربـوط بـه شـرکت    تأثیرپذیرفته شده در بورس تحت ي ها شرکتسهام 

 نوسانات این متغیرهـا در طـول زمـان تصـمیمات و    ، باشد می عوامل روانی و...، اقتصادي

سازد. با توجـه بـه    می متأثررا  ها شرکت اران وگذ سرمایهاقتصادي و مالی هاي  بینی پیش

توانـد   مـی  بازار سـهام ، نقش مسلط نفت در اقتصاد ایران و کسب درآمدهاي ارزي کشور

از صادرات آن قرار گیـرد. از ایـن رو    حاصلدرآمدهاي  نوسانات قیمت نفت و تأثیرتحت 

بینی روند کلـی   تواند نقش مهمی  در پیش می مت سهامپذیري قیتأثیرشناخت  تعیین و

هـاي   يگذار سیاستدر نتیجه امکان  حرکت بازار سهام و رفتار قیمت سهام ایفا نموده و

  آورد. مناسب را فراهم

ي یک سهم گذار پذیري قیمت سهام از تغییرات قیمت نفت از طریق مدل قیمتتأثیر

هر سهم یا دارایی در هر نقطه از زمان برابر  یا داریی قابل درك است. براین اساس قیمت

 باشـد (هانـگ و   مـی  با ارزش فعلی جریانات نقدي آینده مورد انتظار آن سهم یا دارایـی 

تواند ارزش فعلی جریانـات   می ). در این چارچوب تغییرات قیمت نفت1996، ١همکاران

از طریـق  مـت نفـت   نوسـانات قی قرار دهـد.   تأثیرنرخ بهره را تحت  نقدي مورد انتظار و

، رشـد اقتصـادي  ، نرخ بهـره ، از قبیل نرخ تورم(متغیرهاي کالن اقتصادي  گذاري برتأثیر

بر نرخ تنزیل اثر گذاشته و در نتیجـه قیمـت سـهم    ، )رگذا سرمایه کننده و اعتماد مصرف

(نانداوفاف دیانم می ي نقدي شرکت تغییرها جریاندلیل تعدیل در  به
٢

 ،2008.(  

ي هـا  شـوك مکانیزم اثـرات  ، نفت ي یک کشور صادر کننده عنوان بهان  در اقتصاد ایر

نفتی متغیرهـاي  مدهاي آقابل توجهی متفاوت باشد. در واقع در طور بهنفتی ممکن است 

کلـی تقاضـاي    طـور  بهودرآمدهاي دولت و  ها ههزین، آمدهاي عمومیاصلی اقتصادي (در

بنابراین نوسانات قیمت نفت بر عملکرد  دهد. می قرار تأثیرکل) در اقتصاد ایران را تحت 

 قرار تأثیرو در نتیجه بازده سهام تحت  محصوالت و درآمدهاي آنها مؤثر است، ها شرکت

باالي نفت درآمد وثـروت اضـافی بـراي کشـورهاي     ي ها قیمت مشخص طور بهد. گیر می

  

 

1- Huang et al. 
2- Nandha & Faff. 
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رود  مـی ظـار  سازد. اگر این درآمد اضافی به اقتصاد بر گـردد انت  می فراهم آنصادرکننده 

 راسـتا اقتصادي منجر شـود. در ایـن   هاي  که به سطح باالیی از فعالیت قیمت باالي نفت

افـزایش   شـود.  می از طریق عوامل کالن اقتصادي منتقل ،نفتي ها قیمت اثرتغییرات در

نفت منجر به افزایش یا کاهش در سـطح تقاضـاي کـل از طریـق      ي ها قیمت یا کاهش

، کـالن  شود. از نقطه نظر اقتصادي میملی سرانه افزایش یا کاهش درآمد ملی ویا درآمد 

انتظـارات از رونـد    ،از پیشرفت اقتصادياي  هنشان عنوان بهتغییرات در سطح تقاضاي کل 

در ارتبـاط بـا    د.ده قرار می تأثیرتحت  رااقتصادي را تغییر داده و در نتیجه قیمت سهام 

بسته به نرخ وابستگی یک شرکت مشخص به نفـت   ،ي پذیرفته شده در بورسها شرکت

ي قیمتی نفت ها شوكعنوان مثال اثرات  ات متفاوت خواهد بود. بهتأثیر ،یا تولیدات نفتی

 تـر  بـزرگ  اهـ  شـرکت کنند از سـایر   می نهاده استفاده عنوان بهکه از نفت یی ها شرکتبر 

افزایش قیمت نفـت   ي در انتقال هزینهنیز موقعیت یا توانایی شرکت  عالوه بهخواهد بود. 

، مـؤثر  به مشتریان براي کاهش اثرات منفی افزایش قیمت نفـت بـر سـودآوري شـرکت    

کشـش   چنـین  هـم  ،. در این ارتباط درجه رقابت یا تمرکز در داخل یک صـنعت باشد می

ي هـا  شرکتي نفتی بر ها شوكنقش اساسی در اثر نهایی ، قیمتی محصوالت تولید شده

 تـأثیر ازه وکـارآیی بـازار بـورس نیـز در     انـد   هکنند. البت می پذیرفته شده در بورس بازي

 طـور  بـه است. از طرف دیگر بازار بورس  مؤثرتغییرات قیمت نفت بر قیمت و بازده سهام 

نـرخ  ، اعتمـاد مشـتریان  ، مـالی  پولی وي ها سیاستتغییرات در  ي مستقیم به وسیلهغیر

 تـأثیر تحت نیز کلی شرایط و محیط اقتصادي به دلیل نوسانات قیمت نفت طور بهتورم و 

  د.گیر قرار می

در اي  هاز افزایش قیمت نفت) تحرك قابل مالحظ حاصلبا افزایش درآمدهاي ارزي (

ي هـا  بنگاهآالت جدید و مواد اولیه  با ورود ماشین آید و می وجود اقتصادي بههاي  فعالیت

 هـا  شـرکت دهند. در نتیجه بـا بسـط فعالیـت     می را گسترش خودهاي  اقتصادي فعالیت

ي هـا  شـرکت افزایش یافته و این امر منجـر بـه تغییـر در قیمـت      ها شرکتحاشیه سود 

هـاي   یـی اخـالص دار  ،تبـدیل آنهـا بـه ریـال     شود. افزایش درآمدهاي ارزي و می بورسی

شـود. ایـن امـر از     مـی  بانک مرکزي را افزایش داده ومنجر به افزایش پایه پولی خارجی 

شود. ایـن امـر    می ها قیمت طریق افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی

نتیجـه   در سـود و  ي تواند افزایش حاشـیه  می در شرایط قرار گرفتن تورم در حد تعادلی
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معکوس داشته واز  تأثیرتواند  می باشد. البته تورم افزایش قیمت سهام را به دنبال داشته

منجر بـه کـاهش    ها شرکتدر نتیجه کاهش سودآوري  ي تولید وها هطریق افزایش هزین

  قیمت سهام در بازار بورس گردد.

بازده سهام  درك اثرات دقیق تغییرات قیمت نفت بر قیمت و با توجه به نقش حیاتی

ي نوسانات قیمت نفـت  گذار تأثیر ي شناخت نحوه، ارانگذ سرمایهالعمل مناسب  در عکس

با تالش شده است. از این رو در تحقیق حاضر  بر قیمت سهام از اهمیت خاصی برخوردار

نوسـانات قیمـت نفـت ایـران بـر       تأثیر ،١استفاده از روش خود توضیح برداري ساختاري

 ر گیرد. تغییرات شاخص قیمت بورس تهران (بازده سهام)  مورد بررسی قرا

مقاله حاضر در پنج بخش تنظیم شده اسـت. در بخـش دوم بـه پیشـینه پـژوهش و      

آمار ، روش تحقیق ، شود. در بخش سوم می مطالعات انجام گرفته در این زمینه پرداخته

و تفسیر نتایج در بخش  ها هگردد. یافت می اطالعات مورد استفاده و مدل کاربردي ارائه و

  .ز در بخش پنجم ارائه خواهد شدنیي گیر نتیجه وچهارم 

  

  پیشینه تحقیق -2

ي نفتی در نوسانات اقتصادي کشورهاي مختلف ها شوكجایگاه  با توجه به اهمیت و

پذیري قیمت سهام یـا بـازده بـورس از نوسـانات     تأثیري اخیر چگونگی ها سال در، جهان

  قیمت نفت در مطالعات متعددي مدنظر قرار گرفته است. 

ارتباط پویـاي میـان قیمـت    ) با استفاده از آزمون غیرخطی گرنجري 2001( ٢ساینز

مـورد   1990و  1980ي روزانه دوسـال  ها هخص بازار سهام آمریکا را براي دادنفت و شا

در نهایـت   قیمـت نفـت بـر تولیـد و     تـأثیر بررسی قرار داد. نتایج این مطالعه با توجه به 

قیمت نفـت در   قوي بین بازده شاخص سهام ویک رابطه ، ي اقتصاديها بنگاهسودآوري 

  را نشان داد. ما آتی بازار

نـرخ بهـره و    ، بازده واقعی سـهام ، )  ارتباط میان قیمت واقعی نفت2001( ٣پاپاپترو

تـا ژوئـن    1989ي ماهانه در بازه زمانی ژانویـه  ها هتولیدات صنعتی را در یونان براي داد

ایج عملی با استفاده از مدل خودتوضـیح بـرداري   مورد تجزیه وتحلیل قرار داد. نت 1999
  

 

1- SVAR: Structural Vector Auto-regressive  
2- Cines  
3- Papapetrou 
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 ،اقتصـادي هاي  منفی بر فعالیت تأثیرچند متغیره نشان داد افزایش قیمت نفت از طریق 

  شود. می منجر به کاهش بازده واقعی سهام

همکاران الشریف و
١
تـا   1989ي روزانه در بـازه زمـانی ژانویـه    ها ه) براي داد2005( 

 ي ین تولید کننده نفـت اتحادیـه  تر بزرگ عنوان به(ر انگلستان نشان دادند د 2001ژوئن 

اغلـب   گـاز همیشـه مثبـت و    قیمت نفت بر بـازده سـهام در بخـش نفـت و     تأثیر )اروپا

  دار است. معنی

بـازار سـهام چـین را بـا      و یي نفتـ ها شوك) ارتباط میان 2008( ٢کانگ وهمکاران

مورد مطالعه قـرار دادنـد. نتـایج بـراي     توضیح برداري چند متغیره  استفاده از مدل خود

معنـی   تـأثیر ي نفتی ها شوكنشان داد که  2008تا  1997ي ماهانه دوره زمانی ها هداد

  نفتی ندارند.ي ها شرکتداري بر بازده واقعی سهام به استثناء برخی 

ــی ــارك ورات پ
٣
ــره   2008(  ــد متغی ــرداري چن ــدل خودتوضــیح ب ــا اســتفاده از م ) ب

کشور اروپایی مورد بررسی قرار دادند.  13را بر بازار سهام آمریکا و  یي نفتها شوكتأثیر

نشان داد افزایش قیمـت نفـت در     2005تا دسامبر  1986نتایج براي دوره زمانی ژانویه 

اروپـایی  هاي  که در اغلب کشور در حالی، شود می نروژ منجر به افزایش بازده واقعی سهام

همانند نروژ افـزایش قیمـت نفـت    نیز بته در آمریکا ل. اافتد عکس این موضوع اتفاق نمی

  مثبت بر بازده واقعی سهام داشته است.  يتأثیر

عکس العمل بازار سهام  ،ي ترکیبیها ه) با استفاده از روش داد2009( ٤اروري ورالت

شـوراي همکـاري خلـیج فـارس     عضوهاي  کشور
٥

عربسـتان   ، کویـت  ، عمـان ، بحـرین ( 

تـا   2005ي ماهانه بازه زمانی ژوئـن  ها هقطر وامارات متحده عربی) را براي داد ، سعودي

تحلیـل   را مورد تجزیـه و  2007تا دسامبر  1996ي هفتگی ژانویه ها هداد و 2008اکتبر 

معلـولی در   قرار دادند. نتایج آزمون علیت گرنجري نشان داد که رابطه دو سـویه علـی و  

مشاهده  GCCعضو هاي  که این رابطه در سایر کشور یمورد عربستان صادق است در حال

  شود. نمی

  

 

1- El-Sharif et al. 
2- Cong et al. 
3- Park & Ratti. 
4- Arouri & Rault.   
5- Gulf Cooperation Council 
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ي ها شوك تأثیرچین و هند ، براي اقتصادهاي نوظهور شامل روسیه، )2010( ١فانگ

مـورد بررسـی قـرار     ١قیمت نفت بر قیمت سهام را با مدل خودتوضیح برداري ساختاري

داده است. نتایج نشان داد که افزایش قیمت نفت در روسـیه منجـر بـه افـزایش قیمـت      

شوك عرضه جهـانی نفـت بـر قیمـت      تأثیر، ٢شود. با بررسی توابع واکنش آنی می سهام

مثبـت و  تـأثیري  معنی است. شوك تقاضاي جهانی در روسیه  سهام در هر سه کشور بی

شـوك   تـأثیر اسـت.  بـوده  معنـی   داشته ولی در چین وهند بـی  بر قیمت سهامدار  یمعن

 یو به صورت افزایشدار  ینبوده ولی در روسیه و چین معندار  یتقاضاي نفت در هند معن

تواندجـدا بـودن    می نیست که علت آندار  یمعن ها شوكاز  یک  هیچ تأثیراست. در هند 

  بازار سهام هند از جهان باشد.

 ي ماهانـه ایـاالت متحـده بـراي دوره    هـا  هبا استفاده از داد، )2009(٣کیلیان و پارك

قیمت نفت بر ي ها شوكتأثیر، و مدل خود توضیح برداري ساختاري 2006:12-1973:1

بسته به ایـن کـه شـوك بـازار نفـت از      ، . از دید این مطالعهاند هبازار سهام را بررسی کرد

نی مبمتداول  گاهاهد بود. دیدپاسخ قیمت سهام متفاوت خو، یا عرضهباشد سمت تقاضا 

فقـط در مـورد   ، شود میبر این که شوك افزایش قیمت نفت موجب کاهش قیمت سهام 

سـبب افـزایش   ، است. یعنی شوك افزایش تقاضـاي نفـت  سمت تقاضا صادق ي ها شوك

آتـی عرضـه   هاي  شود که ناشی از نگرانی در مورد کمبود می تقاضاي احتیاطی نفت خام

، یابد. ولی مطابق یافته این تحقیق می براین تقاضا و قیمت سهام کاهشبنا، باشد می نفت

  شود.  می افزایش قیمت نفت خام سبب جهش بازار سهام

نارایان ونارایان
٤
نشان دادند که یک رابطـه همجمعـی بـین قیمـت سـهام       ،)2010( 

وجـود   2008تا  2000وقیمت نفت در اقتصاد ویتنام براي دادهاي روزانه در بازه زمانی 

  مثبتی بر قیمت سهام دارد. تأثیردارد و قیمت نفت 

با استفاده از اطالعات شاخص بورس سه کشور وارد  ،)2013(٥آنتوناکاکیس و فیلیس

کانادا و نروژ) ( بریتانیا و آلمان) و دو کشور صادر کننده نفت، االت متحدهای( کننده نفت

  

 

1- Fang. 
2- Impulse Response Function 
3- Kilian & Park 
4- Narayan & Narayan. 
5-Antonakakis & Filis 
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تغییرات قیمت نفت بـر شـاخص    تأثیرنتیجه گرفتند که  2011تا  1988هاي  سالبراي 

  بورس در این کشورها ثابت نبوده و بستگی به شرایط اقتصادي هر کشور دارد.

گیل آالنا و یحیی
١
رابطه بین قیمت نفت  ،هم انباشتگی با استفاده از روش ،)2014( 

مـورد بررسـیقرار دادنـد.     2013تا اکتبر  1959و بازار بورس در نیجریه را براي سپتامبر 

  در کوتاه مدت نشان داد.را مطالعه آنها یک رابطه مثبت بین این دو متغیر  ي نتیجه

برداستاك و فیلیس
٢

 ،نبا استفاده از روش همبسـتگی متغیـر درطـول زمـا     ،)2014(

 1995بازده سهام براي دو کشور آمریکا و چین در دوره زمانی  ارتباط بین قیمت نفت و

نتیجه گرفتند که همبستگی بین این دو متغیر واضـح و در   را بررسی نموده  و 2013تا 

ي نسـبت بـه   تـر  بیشپذیري  طول زمان متغیر است. البته چین نسبت به آمریکا انعطاف

  نفتی دارد.ي ها شوك

بـا   2006تـا   1997 هـاي  سـال  ي ماهانـه هـا  بـراي داده  ،)1386همکاران (وصمدي 

استفاده از مدل اقتصاد سنجی گارچ نشان دادند کـه شـاخص قیمـت جهـانی نفـت بـر       

  منفی دارد. تأثیرشاخص قیمت سهام بورس ایران 

با اسـتفاده از روش خـود رگرسـیون بـرداري راه      ،)1390همکاران ( حسینی نسب و

بازار نفت را بر بازده سهام بورس ایران بـراي  ي ها شوك) اثر MS-VAR(گزینی مارکوف 

دادنـد. نتـایج ایـن     رمورد بررسی قـرا  1389تا مرداد  1376ي ماهانه از فروردین ها هداد

اثر نوسـانات قیمـت   ، مطالعه نشان داد که در فاز رونق بازده بازار سهام با نوسانات مالیم

که در فاز رکود بـازده بـازار سـهام بـا نوسـانات       حالی در ،نفت بر بازده سهام مثبت است

  مالیم نوسانات قیمت نفت بر بازده سهام اثر منفی دارد. 

) رابطـه  VECبا اسـتفاده از الگـوي تصصـیح خطـاي بـرداري (      ،)1391امیدي پور (

 1385تـا 1369هـاي   سـال  نوسانات قیمت نفت وبازده واقعی سهام در اقتصاد ایران براي

قرار داد. نتایج این مطالعه حکایت از اثر مثبت نوسان قیمت نفت بـر بـازده   مورد بررسی 

  واقعی سهام در کوتاه مدت وبلند مدت دارد.

ي قیمتـی و درآمـدي نفـت بـر بـازده      هـا  هتکان تأثیر  ،)1391همکاران ( زاده و یحیی

را  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلـف ي ها شرکتواقعی سهام 

  

 

1- Gil-Alana&  Yaya 
2- Broadstock&  Filis 
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ي هـا  هبـراي داد  نتـایج ایـن تحقیـق    مورد آزمون قرار دادند. ARDLبا استفاده از روش 

 تـأثیر کـه   دادنشـان    1388تـا پایـان سـال    1374در بازه زمانی از ابتداي سـال  فصلی 

شـیمیایی و صـنایع   ، ي قیمتی و درآمدي نفت بـر بـازده واقعـی صـنایع غـذایی     ها هتکان

  .ندبا میدار  منفی و معنیغیرفلزي 

هـاي   دهند که جـداي از تفـاوت   می ناسازگاري را ارائه این مطالعات نتایج متناقض و

ممکـن اسـت ناشـی از     ، نهادي مربوط به کشورهاي مورد مطالعـه  ساختاري و، سیاسی

  ي مورد استفاده باشد. ها مدلگرفته شده در کار بهنوع تکنیک و تفاوت در روش شناسی

  

  روش تحقیق - 3 

  اطالعات مورد استفاده آمار و 

شامل متوسـط قیمـت نفـت ایـران در     ، در این مطالعهمتغیرهاي به کار گرفته شده 

شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و متغیر ، بازارهاي جهانی برحسب دالر

ست. مقدار متغیر مجازي براي قبل از تحریم معادل صفر و پس از ها مجازي براي تحریم

باشد. براي استخراج قیمت نفت از متوسط قیمت هر بشکه نفـت   می یک تحریم مساوي

ي قیمت نفـت از بانـک   ها هسبک و سنگین ایران در بازارهاي جهانی استفاده شده و داد

مرکزي جمهوري اسالمی ایران و خالصـه تحـوالت اقتصـادي بانـک مرکـزي اسـتخراج       

ان از میـانگین ماهانـه   گردیده است. به منظور بررسی شـاخص قیمـت بـازار سـهام ایـر     

ي آن نیز از سـایت بـورس اوراق   ها هشاخص قیمت بورس تهران بهره گرفته شده که داد

لگـاریتم  گرفتـه شـده اسـت.      ،بهادار تهران استخراج شده است. از هر دو سـري زمـانی  

 باشد. می 2013دسامبر تا  1997 اکتبربه صورت ماهانه بوده و دوره زمانی از  ها هداد

 فرآیند برآورد دل ومعرفی م 

پذیري شاخص قیمت سهام در بازار بـورس تهـران  از مـدل خـود     تأثیربراي بررسی 

در فرم  ١)VAR( توضیح برداري ساختاري استفاده شده است. مدل خود توضیح برداري

معمول خالصه شده
٢
  آن به صورت زیر است:        

)1(  Y� = A�Y��� + A�Y��� + ⋯ + A�Y��� + u�  

  

 

1- Vector Auto-regressive 
2- Reduced Form 
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باشـد. تعـداد    مـی  )زاي مـدل  شامل متغیرهاي درون(بردار ستونی  �Yدر معادله فوق 

باشـد   می شامل ضرایب مدل�A  يها ماتریس دهد. می مرتبه این مدل را نشان، )p(وقفه 

شامل جمالت اخـتالل مـدل بـوده کـه داراي       �uبردار  ند.هست K*K ییها که ماتریس

 یـک مـاتریس معـین مثبـت    . ماتریس کوواریانس جمالت اختالل که استمیانگین صفر

  شود: می به صورت زیر تعریف، باشد می

)2(  E(uu�) = ∑�  

 براي پایا بودن مدل فوق باید شرط زیر برقرار باشد:

)3( �I − A� z−  A� Z� …  z−  A� Z�� ≠ 0  

در  .براي استفاده از مدل خود توضیح بـرداري بایـد متغیرهـا در سـطح پایـا باشـند      

جمعی همهاي  توان  از روش می، ییپایا عدم صورت
١
 ، جمعـی  هـم درصورت عدم وجود  و 

 ود.ل در تفاضل اول متغیرها استفاده نماز برآورد مد

وجـود ضـرایب زیـاد اسـت کـه تفسـیر اقتصـادي        ، اشکال عمده شکل خالصه شده 

چندانی نداشته و مدل حالت غیر نظري دارد. جهت رفع این مشکل از مدل خود توضیح 

، شود. در مدل خـود توضـیح بـرداري سـاختاري     می ) استفادهSVARبرداري ساختاري(

جزیه چولسگیبا ت  �∑سماتری
٢

به حاصل ضرب دو ماتریس که ترانهاده هم بـوده و   

 .  شود می تجزیه، ماتریس اول پایین مثلثی و دومی باال مثلثی است

  )4(  ∑ = BB′�  

  باشد: می شکل ساختاري مدل خود توضیح برداري به صورت زیر

)5   (       AY� = A ∗
�Y��� + A ∗

�Y��� + ⋯ + A ∗
�Y��� + B ∈ �  

همزمان متغیرها بر یکـدیگر اسـت. در شـکل خالصـه      تأثیری دهنده نشان Aماتریس 

ولـی مزیـت شـکل    ، سـت فقط تابع مقادیر بـا وقفـه متغیرها   مقدار جاري متغیرها، شده

ساختاري در آن است که مقدار جاري هر متغیر نیز بـر مقـدار جـاري متغیرهـاي دیگـر      

شامل جمـالت اخـتالل مـدل سـاختاري اسـت کـه مـاتریس         �∋بردار  است. گذار تأثیر

  کوواریانس آن ماتریس قطري است:

)6(  E(∈∈�) = ∑∈  

  

 

1- Cointegration 
2- Cholesky Decomposition 
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دهـد. یعنـی    مـی  قطري بودن این مـاتریس مزیـت دیگـر مـدل سـاختاري را نشـان      

متغیرهـا از   تأثیربنابراین  ، متعامد بوده و جمالت اختالل از هم  مستقل هستندها شوك

تـوان   می، )1و مقایسه آن با معادله (��A ) در 5شوند. با پیش ضرب معادله ( میهم جدا

  معادله زیر رسید:به 

)7(  A u� = B ∈� u� = A��B ∈�       

نیز معروف است. در این مدل براي شناسا شدن به  ABدل فوق به مدل از این رو م 
�(���)

�
وجود دو متغیـر  شود. با توجه به  می ز هست که از مبانی نظري استخراجقید نیا 

به یک قید نظري نیاز است. در مدل ساختاري با در نظر گـرفتن پـایین مثلثـی    ، درمدل

شـود.   مـی  ایجـاد  ها شوكبین  ١یک ساختار تصریح مثلثی یا بازگشتی، Bبودن ماتریس 

گذاشته ولی شـوك معادلـه دوم    تأثیرشوك معادله اول بر معادله اول و دوم ، براي مثال

معروف است.در مـدل  ٢گذارد که به سیستم زنجیره علی ولد می تأثیروم فقط بر معادله د

به جاي آن که تصـریح مـدل در مـورد ضـرایب صـورت      ، خود توضیح برداري ساختاري

براسـاس مبـانی   ، شود. در ایـن مقالـه   می و جمالت اختالل انجامها شوكدر مورد ، گیرد

که شوك تغییرات قیمت نفت بر تغییرات شاخص قیمـت   رود مینظري ارائه شده انتظار 

و لذا علیت از تغییرات قیمت نفت به سـوي تغییـرات شـاخص قیمـت      دگذار تأثیرسهام 

باشـد.   مـی  ABسهام باشد. به عبارت دیگر مدل مـورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه مـدل      

  گردد. می به صورت زیر تعریف Bو   Aماتریس 

   .Bu..A  

)9(  
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، اگر معادله اول براي قیمت نفت و معادله دوم بـراي شـاخص قیمـت سـهام باشـد      

  د:  نشو میبه صورت زیر تعریف ها شوك

)10(  u� = C(1) ∈�  

  u� = C(2)u� + C(3) ∈�  

  

 

1- Recursive 
2- Wold causal Chain System  
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یـک تفـاوت اساسـی مـدل خـود توضـیح بـرداري        ) 1980(١اساس نظـر سـیمس  بر

سـنتی بـیش از   هـاي   مدل، در آن است کهساختاري با سیستم معادالت همزمان سنتی 

ـ  ، حد مقید بوده ولی در مدل خود توضیح بـرداري سـاختاري   ازه الزم بـراي  انـد  هقیـود ب

  ).86-196ص ، 2004، ٢کراتزیچ، لوتکپول( شناسا کردن سیستم است

  

  وتفسیرنتایج ها هیافت -4

آزمـون دیکـی فـولر    در ابتدا براي بررسی پایایی و تعیین درجه انباشتگی متغیرها از 

تعمیم یافته
٣
KPSSو  

٤
در سطح خود پایـا   ها هداد، دهد می استفاده شده که نتایج نشان 

 ).2و1شوند (جداول  می نبوده و با یک تفاضل پایا

قـدر   ، شود که در آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بـراي سـطح متغیرهـا    می مالحظه

و لـذا فرضـیه صـفر     اسـت تر کوچـک  درصد 5مطلق آماره محاسبه شده از مقدار بحرانی 

قـدر مطلـق   ، شود. براي تفاضل اول متغیرها مبنی بر وجود ریشه واحد و ناپایایی رد نمی

تر بوده و فرضیه وجـود ریشـه واحـد     بزرگ درصد 5آماره محاسبه شده از مقدار بحرانی 

باشـند. در آزمـون    مـی  ٥) I(1)بنابراین متغیرها انباشته از مرتبه اول(، پذیرفته نمی شود

KPSS نشـان  2باشد. نتایج این آزمون در جـدول   می فرضیه صفر مبنی بر پایایی متغیر 

شوند. با توجه به  می ي پایاگیر دهد که متغیرها در سطح پایا نبوده و با یک بار تفاضل می

بین متغیرها نیز بررسـی شـود. بـا اسـتفاده از      جمعی همباید وجود ، ناپایا بودن متغیرها

اثر ماتریس بـا   ي حداکثر ریشه مشخصه وها هو مقایسه آمار ٦یوهانسن جمعی همآزمون 

 جمعـی  همبین دو متغیر رابطه شود  مشخص می، درصد 5در سطح ها  مقادیر بحرانی آن

  ).3(جدول  وجود ندارد

  

  

  

  

 

1- Sims 
2- Lutkepohl & Kratzig 
3- ADF 
2- Kwiatkowski & Phillips & Schmidt & Shi 
5- Integrated of Order 1 
6- Johansen. 
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  آزمون پایایی دیکی فولر تعمیم یافته -1جدول 

  متغیرها  سطح متغیر  تفاضل اول

  آماره  %5مقدار بحرانی   آماره  %5بحرانیمقدار 

  لگاریتم قیمت نفت  - 1437/1  -8763/2  - 4217/1  -8763/2

  لگاریتم شاخص قیمت سهام  7606/0  -8763/2  - 2051/7  -8763/2

 ي تحقیقها هماخذ: یافت

  

 KPSSآزمون پایایی  -2جدول 

  متغیرها  سطح متغیر  تفاضل اول

  آماره  %5 مقدار بحرانی  آماره  %5مقدار بحرانی 

  لگاریتم قیمت نفت  6077/1  4630/0  0387/0  4630/0

  لگاریتم شاخص قیمت سهام  5416/1  4630/0  2488/0  4630/0

  ي تحقیقها هماخذ: یافت

  

باید از مدل خود ، آنها میان جمعی همبنابراین با توجه به ناپایا بودن متغیرها و نبود  

براي  د.نمواستفاده ، تغییرات متغیرها است گر توضیح برداري براي تفاضل اول که نمایان

بهینه مدل را تعیین نمود که بـا   ي برازش مدل خود توضیح برداري باید ابتدا تعداد وقفه

و نیـز معیـار خطـاي     ٣و هنـان کـویین   ٢شـوارتز ، ١توجه به معیارهاي اطالعاتی آکاییک

، ي معادله مفسـر ها ه. با بررسی ریش٥باشد می یک ،بهینه مدل ي وقفه، ٤بینی نهایی پیش

بوده  224910/0و  538381/0 ها هشود. با توجه به این که ریش می پایایی مدل سنجیده

نتایج بـرآورد مـدل    4باشد. جدول  می مدل پایابنابر این ، و داخل دایره واحد قرار دارند

 دهد.    می) را نشان 8معادله ( خود توضیح برداري ساختاري و تخمین ضرایب موجود در

 
  

  

  

 

1- Akaike. 
2- Schwarz. 
3- Hannan-Quinn. 
4- FPE: Final Prediction Error 

بینـی   با توجه به محدودیت، جدول مربوط به معیارهاي آکاییک، شوارتز و هنان کویین و نیز معیار خطاي پـیش  -6

  نهایی آورده نشده است.  
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 یوهانسن جمعی همآزمون  -3جدول 

  تعداد  آزمون اثر ماتریس  آزمون حداکثر ریشه مشخصه

  آماره  مقدار بحرانی  آماره  مقدار بحرانی  جمعی همبردار 

  صفر  608568/8  49471/15  473737/7  26460/14

  یک  134831/1  841466/3  134831/1  841466/3

  ي تحقیقها هماخذ: یافت

  

  تخمین ضرایب مدل خود توضیح برداري ساختاري -4جدول 

  ضریب  مقدار تخمین  انحراف استاندارد Zآماره   ارزش احتمال

0000/0  64688/19  004469/0  087811/0  C(1) 

0820/0  739047/1  031773/0  055254/0  C(2)  

0000/0  64688/19  001973/0  038760/0  C(3)  

  ي تحقیقها هماخذ: یافت

  

آن است کـه بـا یـک درصـد افـزایش در      ي  دهنده   نشان  C(2)مثبت بودن ضریب   

تغییـرات شـاخص قیمـت    ، تغییرات میانگین قیمت نفت صادراتی ایران در بازار جهـانی 

شوك افزایش  تأثیریابد. به منظور بررسی  می درصد افزایش 055254/0سهام بورس نیز 

لیـل توابـع واکـنش آنـی بـا اسـتفاده از       تغییرات قیمت نفت بـر متغیرهـاي مـدل از تح   

  ازه یک انحراف معیار استفاده شده است.اند هساختاري بي ها شوك

در پاسخ به شوك افزایش تغییـرات قیمـت نفـت تـا پـنج دوره تغییـرات        1براساس 

شـود. در   مـی  شاخص قیمت سهام افزایش و سپس به سوي مقدار تعـادلی خـود همگـرا   

خود این متغیر تـا پـنج مـاه افـزایش یافتـه و      ، با افزایش تغییرات قیمت سهام 2 نمودار

نیز با افزایش تغییرات شـاخص   3 نمودارشود. در  می سپس به مقدار تعادلی خود همگرا

شود.  می خود این متغیر تا سه دوره افزایش و سپس به سوي تعادل همگرا، قیمت سهام

 فاصله اطمینان برآورد شده به صـورت نقطـه چـین    عدد صفر خارج از، در هرسه نمودار

تغییرات شـاخص قیمـت بـازار     تأثیرباشد. بدیهی است که تغییرات قیمت نفت تحت  می

سهام ایران نبوده و جهت علیت یک طرفه و از تغییـرات متوسـط قیمـت جهـانی نفـت      

  باشد.  می صادراتی ایران به سوي تغییرات شاخص قیمت سهام
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  ي تحقیقاه هیافت ماخذ:

  پاسخ تجمعی تغییرات شاخص قیمت سهام به شوك افزایش تغییرات قیمت نفت -1 نمودار

  

  
 ي تحقیقها هماخذ: یافت

  پاسخ تجمعی تغییرات شاخص قیمت سهام به شوك افزایش تغییرات قیمت سهام -2نمودار
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  ي تحقیقها هماخذ: یافت

  افزایش تغییرات قیمت نفتپاسخ تجمعی تغییرات قیمت نفت به شوك  -3نمودار

  

ساختاري مدل در تعیین واریانس خطـاي  ي ها شوكبه منظور تعیین سهم ، در ادامه

استفاده شده است. مطابق جـدول   ١پیش بینی جمالت اختالل از تحلیل تجزیه واریانس

سـایر عوامـل    تـأثیر درصد از تغییرات شاخص قیمـت بـورس تحـت     95حدود  5شماره 

باشـد. در   مـی  تغییرات قیمت نفـت  تأثیردرصد تحت  5حدود تنها خارج از مدل بوده و 

ي  دهنـده  نشـان پذیري شاخص بـورس از قیمـت نفـت افـزایش یافتـه و       تأثیربلندمدت 

باشـد. بـدیهی    مـی  ي قیمت نفت بر بازار سهام با گذشـت زمـان  گذار تأثیرمیزان افزایش 

عوامل جهانی خارج از مدل بوده ولـی قسـمتی    تأثیراست که تغییرات قیمت نفت تحت 

  تغییرات قیمت نفت قرار دارد.  تأثیراز تغییرات شاخص قیمت بورس تحت 

  
  

  

  

  

  

 

1-Variance Decomposition 
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  (بازده سهام) تجزیه واریانس تغییرات شاخص قیمت بورس - 5جدول 

  غییرات قیمت نفت (برحسب دالر)ت  (بازده سهام) تغییرات شاخص قیمت بورس  دوره

 1  45719/98  542811/1  

2  43098/96  569018/3  

3  63056/95  369439/4  

4  36570/95  634305/4  

5  28419/95  715808/4  

6  25992/95  740075/4  

7  25281/95  747193/4  

8  25073/95  749267/4  

9  25013/95  749870/4  

10  24996/95  750045/4  

  ي تحقیقها هماخذ: یافت

  

  و پیشنهادات گیري نتیجه - 5

بـازار  در پذیري رفتـار قیمـت سـهام    تأثیرهدف اصلی این پژوهش بررسی چگونگی  

المللی است. نتایج با اسـتفاده   بورس تهران از تغییرات قیمت نفت ایران در بازارهاي بین

 پـذیري تغییـرات شـاخص   تأثیردهد کـه   می از مدل خود توضیح برداري ساختاري نشان

در دو مـاه   دار بوده و قیمت سهام (بازده سهام) از تغییرات قیمت ماهانه نفت ایران معنی

 العمل تغییرات شاخص قیمت سهام نسبت بـه تغییـرات قیمـت نفـت مثبـت      عکس، اول

شـاخص قیمـت سـهام    ، باشد. یعنی در دو ماه اول بعد از شوك افزایش قیمت نفـت  می

رود. نتـایج   می اثر شوك به تدریج از بین، بعد از آنیابد و  می از این شوك افزایش متأثر

درصد از تغییـرات شـاخص    95دهد که حدود  می حاصل از تحلیل تجزیه واریانس نشان

 تـأثیر درصـد تحـت    5حـدود  تنها سایر عوامل خارج از مدل و  تأثیرقیمت بورس تحت 

  یابد. می ي افزایشگذار تأثیرو در بلندمدت این  باشد می تغییرات قیمت نفت

تحریم ایران سبب کاهش درآمدهاي نفتی شده و بر ، 2012پس از نیمه دوم سال    

توانـد تـا حـد زیـادي      مـی  هـا  قابـل توجـه داشـته اسـت. تحـریم      تـأثیر بازار بورس نیـز  

دهنده رکود اخیر در بازار بورس و روند نزولی شاخص قیمت سهام و منفی شـدن   توضیح
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پـذیري بـازده سـهام     تـأثیر یعنی بازده پایین بازار بورس باشد. با توجه بـه  ، تغییرات آن

 ران بـازار گـذا  سـرمایه الزم است ، (تغییرات شاخص قیمت سهام) از تغییرات قیمت نفت

هـاي   صـندوق  ري وگـذا  سـرمایه ي هـا  شـرکت ، بورس اعم از سـهامداران جـزء و عمـده   

ري خـود لحـاظ کـرده و    گذا سرمایهتغییرات قیمت نفت را در تصمیمات  ،ريگذا سرمایه

 یک متغیر برون زا (که در بازارهاي بین المللی تعیـین  عنوان بهروند قیمت نفت ایران را 

ري (افق کوتاه مـدت یـا   گذا سرمایهشود) در تشکیل سبد بهینه سهام و تعیین مدت  می

آمـدهاي  رسد کاهش وابستگی اقتصاد ایران بـه در  می بلند مدت) در نظر بگیرند. به نظر

انگیــزه  ، ري در بــورس کمــک کــردهگــذا ســرمایهتوانــد بــه کــاهش ریســک  مــی نفتـی 

 در بازار بورس را فراهم سازد. تر بیشهاي  ريگذا سرمایه
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Abstract 
Given dependence of Iranian economy on oil revenues, this paper employs 

monthly data for the period October 1997 to December 2013 and the structural VAR 
technique to investigate the effect of oil price fluctuations on stock price indices in 
the Tehran Stock Exchange. Analysis of Impulse Response Functions suggests that 
the structural shock of increasing oil price fluctuations leads to increased 
fluctuations in stock prices indices up to five periods (five months). Also, the results 
of variance decomposition show that changes in oil prices explain 5% of the long 
run changes in stock price indices.  
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