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Abstract
The relation between macroeconomic variables and stock market index has been vastly
investigated in previous studies. To contribute to the literature, this study employs the
VARX-DCC-GARCH econometric model. The advantages of using this new model are the
consideration of variable change effectiveness in different moment levels (mean and variance
of changes), inclusion of oil price as an exogenous variable that has short-run and long-run
effects in this model, and the consideration of time series correlation between volatility of the
variables. This model is estimated for the period of 1381 to 1391 by using Iran economic and
the Tehran Stock Exchange monthly data. Results show that exchange rate, inflation and oil
price have a positive effect on stock index in the long run, and the exchange rate has the
strongest effect. Also in the short run horizon, oil price shocks have stronger effect on the
stock index. Estimated time-varying correlations between variables volatility show that
exchange rate volatility has a positive effect on stock market volatility. This correlation is
reinforced during 1387 to 1391. In addition, inflation volatility has weak positive correlation
with stock index volatility, while oil price volatility does not show any significant effect on
stock index volatiliry.
Keywords: volatility, macroeconomic variables, stock market index, exchange rate, inflation,
oil price.
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چکیده 
مطالعات گستردهای رابطۀ بین نوسانهای بازار سهام و متغیرهاای کا ن را بررسای کاردهاناد .در ایان پاژوهر بارای
پیشاادرد مطالعااات ایاان زااوزه از الگااوی اقتصادساانجی  VARX-DCC-GARCHاسااتداده شااده اساات .از مزیااتهااای
بهکارگیری این الگو به ایان ماوارد مایتاوان اشااره کارد :بررسای اارگاذاری نوساانهاای متغیرهاا در ساطی میاانگین و
واریانس(نوسان پذیری) در قالب یک الگو ،درنظرگرفتن متغیر قیمت ندت بهعنوان یک متغیر برونزای اارگذار بار روابا
کوتاه مدت و بلندمدت و متغیر در طول زمان درنظرگرفتن همدستگی باین نوساانپاذیری متغیرهاا .بارای بار ورد الگاو از
دادههای ماهانۀ  6326-6311برای اقتصاد ایران و بورس اوراق بهادار تهران استداده شده است .براساس نتاای ایان الگاو،
متغیرهای نرخ ارز ،تورم و قیمت ندت هر سه ااری مثدت در بلندمدت بر شاخص سهام دارند و نرخ ارز ااار بیشاتری دارد.
همچناین شااو هاای کوتاااهمادت قیماات ندات ،اااار بیشاتری باار شااخص سااهام دارد .همچناین بررساای همدساتگی بااین
نوسانپذیریها نشان میدهد نوسانپذیری نرخ ارز ،ااری مثدت بر نوسانپاذیری شااخص ساهام دارد .ایان همدساتگی در
سالهای  6321تا  6311تشدید شده است .همچنین نوسانپذیری تورم ،همدستگی مثدت ضاعیدی باا نوساانهاای شااخص
سهام دارد و نوسانپذیری قیمت ندت با نوسانپذیری بازار سهام همدستگی ندارد.

واژههایکلیدی :نوسانپذیری ،متغیرهای ک ن ،شاخص کل بازار سهام ،نرخ ارز ،تورم و قیمت ندت.


* نویسنده مسؤول
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مقدمه 

نظریهها و الگوهاای گونااگون در نایم قارن اخیار شاده

بازار سهام یکی از بازارهای مالی مهم در هر کشاور

است .6یکی از مهمترین نتای مطالعات نظری و تجربای

است که نقر تجهیز و تخصیص منابع ماالی در اقتصااد

دربارۀ عوامل اارگذار بر بازار سهام و قیمات دارایایهاا

را بر عهده دارد .با توجه به این وظیدۀ بازار سهام ،رصاد

این بود که ریسک نظاممند باازار ساهام باه یاک عامال

وضعیت و نوسانهای باورس اوراق بهاادار از منظار ساه

بستگی ندارد و عوامل متعددی میتواند بر محای باازار

گروه اهمیت دارد .اولین گروهای کاه وضاعیت باورس

اارگ اذار باشااد  .]62ازایاانرو نقاار متغیرهااای ک ا ن

اوراق بهادار و سهام را دندال میکنند ،افراد دارای مناابع

اقتصادی در الگوهای قیمت گذاری داراییهاا و نوساان

مالی یا باه عداارت دیگار پاساندازکننادگان در جامعاه

قیمت سهام اهمیت پیدا کرد.

هستند که میخواهند سدد دارایی خود را تشاکیل دهناد

با توجاه باه نظریاههاای قیماتگاذاری اشاارهشاده،

و ازایاانرو تمااامی بااازارهااای مااالی و دارایاای را باارای

تغییرات و نوسانهای متغیرهای ک ن ،ااار مساتقیمی بار

تشکیل سدد دارایی مناسب رصد میکنند .گاروه دیگار

قیمت و بازده ساهام شارکتهاا و شااخص قیمتای کال

که وضعیت بازار سهام و نوسانهایر بارای نهاا مهام

بازار ساهام دارد .باهطاور کلای ااار تغییارات متغیرهاای

است ،بنگاه های اقتصادی و شرکتها یا همان متقاضیان

ک ن بر شاخص های قیمتای باازار ساهام را در دو ناو

منابع مالی هستند .رونا و رکاود باازار ساهام بار نحاوۀ

رابطه میتوان بررسی کرد .اولاین رابطاه باین متغیرهاای

دستیابی شرکتهاا باه مناابع ماالی و در نتیجاه عملکارد

ک ن و شاخص بازار سهام در سطی میاانگین اسات؛ باه

شرکتها اارگذار خواهد بود .گروه سومی که نوسانها

عدااارت دیگاار در ایاان رابطااه تغییاار در رونااد متغیرهااای

و وضاااعیت بااااازار سااااهام را پیگیاااری ماااایکننااااد،

ک ن باع

تغییار در رشاد و روناد شااخص کال باازار

سیاست گذاران و مسئوالن اقتصادی هستند .طدیعی است

سااهام ماایشااود .دومااین رابطااه بااین متغیرهااای کا ن و

که باازار ساهام بخار زیاادی از مناابع ماالی کشاور را

شاااخص بااازار سااهام در سااطی گشااتاور مرتدااۀ دوم

تخصاایص ماایدهااد و نحااوۀ تخصاایص منااابع مااالی باار

(واریااانس) نهااا اساات .گشااتاور مرتدااۀ دوم متغیرهااا

عملکاارد بخاار زقیقاای اقتصاااد ،اارگااذاری مسااتقیمی

نشان دهندۀ نوسان پذیری متغیرها هستند .ازاینرو در این

دارد؛ بنااااابراین نوسااااانهااااای بااااازار سااااهام باااارای

رابطه فارغ از میزان تغییر میانگین متغیرها ،نوسانپاذیری

بیشترکارگزاران اقتصادی اهمیت زیاادی دارد .ازایانرو

(یا ت طم و نااطمیناانی) در متغیرهاای کا ن و شااخص

در مطالعاااات تجربااای و نظاااری ،ماهیااات تغییااارات و

بازار سهام بررسی میشود .الگویی بهتر میتواند روابا

نوسان های بازار سهام و عوامل تغییردهندۀ شاخصهاای

بین متغیرهای ک ن و باازار ساهام را بهتار تدیاین کناد و

قیمتی بازار سهام بررسی میشود .بارای بررسای عوامال

دید کاملی به رابطۀ این متغیرهاا بدهاد کاه هار دو ناو

ماااؤار بااار قیمااات و باااازده باااازار ساااهام ،الگاااوهاااای

رابطه را دربربگیرد .در این مطالعاه بارای بررسای رابطاه

قیمتگذاری ارائه شده است که بایاد نحاوۀ اارگاذاری

بین متغیرهای ک ن با قیمات ساهام از الگاوی VARX-

عوامل مختلف بر قیمات ساهام و در نتیجاه نوساانهاای
کل بازار را از مجرا و کانال این الگاوهاا بررسای کارد.

 .6الگوهای ماارکویتز ( ،)6191گاورودن( )6191شاار ( ،)6114لینتار

پیادایر

 -شاااولز ( )6113از

اهمیت قیمت گذاری داراییهاای ماالی باعا

( ،)6119موساااین ( ،)6111راس ( )6111و بااا
مهمترین الگوهای مزبور هستند

پویاییهای رابطۀ متغیرهای ک ن و شاخص بازار سهام 13 /

 DCC-GARCHاستداده شده اسات .باهکاارگیری ایان

عامل یعنی ریسک بازار ،اار معنیداری بر قیمت و بازده

الگو برای این رابطه چهار مزیت دارد .اول اینکاه رابطاۀ

سهام دارد .ریسک بازار در ایان الگاو عامال برونازا در

بین متغیرهای ک ن و شاخص بازار سهام در هر دو ناو

نظار گرفتااه شااده اساات .بااا توجااه بااه مطالعااات تجرباای

(گشتاور مرتدۀ اول و دوم) بررسی میشاود .دوم اینکاه،

صااورتگرفتااه و انتقااادات وارد باار الگااوی  CAPMو

این الگو با توجه به خصوصیات متغیرهای ک ن ،رواب

مدروضات الگو ،استدان راس  ]13نظریۀ قیمتگاذاری

بین متغیرها با استداده از روش هامجمعای در دورههاای

ربیتراژ )APT( 4را مطرح کرد که برخی از فرضیههای

زمانی بلندمدت و کوتاهمدت نیز بررسی میشاود .ساوم

الگوی  CAPMکه به نها انتقاد وارد شده بود ،در این

اینکه متغیر قیمت ندت را باهعناوان متغیاری برونازا وارد

الگو وجود نداشات .در نظریۀ قیمتگذاری ربیتراژ نیز

رواب کوتااهمادت ،بلندمادت و روابا نوساانپاذیری

مشابه الگاااااااوی قیمتگذاری دارایی سرمایهای ،بازده

ماایکناااد و چهااارم اینکاااه رابطااه و همدساااتگی باااین

مورد انتظار دارایی متناسب با ریسک دارایی است ،با

نوسانپذیری را باه طاور پویاا و متغیار در زماان در نظار

این تداوت که در این نظریه ،عامل ریسک فق عامل

می گیرد .در قسمت بعادی ابتادا مداانی نظاری موضاو

بازار نیست و عوامل متعددی بر بازده دارایی مؤار

بررسی می شود؛ سپس در قسمت سوم مطالعات داخلی

هسااتند .پایااه و مدنااای الگااوی قیمااتگااذاری ربیتااراژ

و خارجی در این زمینه مرور میشود .در قسمت چهارم

«قانون قیمات وازاد» اسات .باه عداارتی دو دارایای کاه

روش اقتصادسنجی اساتدادهشاده ،تشاریی مایشاود .در

ریسک و بازده مشابهی دارناد ،باا قیماتهاای متدااوتی

قسمت پنجم نیز نتاای بار ورد و تدسایر ن درانتهاا نیاز

نمی توانند معامله شوند .قیمتگذاری نادرست بسارعت

نتیجهگیری ارائه میشود.

از بین میرود و ربیتراژ سرانجام تعادل را در باازار باین
ریسک و بازده ایجاد میکند.

مبانینظری 
6

پس از نکه ماارکویتز ( )6191نظریاۀ سادد دارایای
مدرن را ارائه کرد که براساس روش میاانگین واریاانس
ماارز کااارا و ترکیاابهااای بهینااه دارایاایهااا در ساادد
سرمایهگذاری را مشخص مایکارد ،شاار  )6114(1باا
استداده از این روش نظریاۀ قیماتگاذاری دارایایهاای
سرمایهای )CAPM( 3را ارائه کرد .در این الگو ،قیمات
یک دارایی سرمایهای مانند سهام ،باهمیازان ریساک ن
دارایی یا سهام مرتد شده و میزان ریسک هام باهمیازان
تأایرپذیری نسدت به ریساک نظااممناد (ریساک باازار)
ارتداط دارد .ازاین رو در الگوی قیمتگذاری فق یک

براساس این الگوی قیمتگذاری ،قیمت دارایای یاا
سهام به بخر پیربینایشادنی عوامال 9متعادد بساتگی
دارد .منظااور از عواماال در ایاان الگااو شااامل مااواردی
میشود که نظاممند باشاند و تغییارات ن بار کال باازار
اارگذار باشد .در مطالعات مختلاف از عوامال مختلاف
در قالب الگوی  APTاستداده شاده اسات .ایان عوامال
بهطور عمده از متغیرهای اقتصاد کا ن اسات .باهعناوان
برخاای از عااواملی کااه بیشااتر در ایاان الگوهااا اسااتداده
میشود ،میتوان ازتورم ،پاداش ریسک ،ساختار زماانی
نرخ بهره ،تولید صنعتی و رشد زجم پول ناام بارد .الدتاه
در مطالعات مختلف برای کشورهای مختلاف مانناد ون
رنزبرگ  ]34در فریقاای جناوبی ،گرونولاد و فراسار

1. Markowitz
2. Sharp
3. Capital Asset Pricing Model

4. Arbitrage Pricing Theory
5. Factors
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 ]16در استرالیا و انتونیو و همکااران  ]1در انگلساتان و

ارزش زال جریان در مدی بازمی گاردد کاه در یناده

ن

به وجود می ورد؛ به عداارت دیگار ارزش یاک ساهام،

کشاورها ،متغیرهااای دیگااری بجااز متغیرهااای کرشااده

جریان تنزیل شدۀ سودهای نقدی یندۀ ن سهام اسات.

مانند قیمت ندت ،قیمت ط و نرخ ارز را نیز در الگاوی

ازایاانرو هاار متغیااری کااه باار شاارای سااهام در ینااده

 APTوارد کردند .ازاینرو با توجه به این الگو میتوان

اارگذار باشد به طور طدیعی بر سود ینده و درنتیجاه بار

گدت تغییرات و نوسان هاای پایربیناینشاده در قیمات

قیمت سهام اارگذار خواهد باود .یاکساری از متغیرهاا

سهام که نشاندهندۀ ریسک ایان ساهام اسات باا بخار

کااه باار وضااعیت عملکاارد و سااود وری زااال و یناادۀ

تغییرات پیر بینی نشدنی این عوامال کاه باه طاور عماده

شرکتها اارگذار است ،متغیرهای اقتصاد کا ن اسات؛

متغیرهااای ک ا ن هسااتند ،بسااتگی پیاادا خواهااد کاارد؛

درنتیجه متغیرهای اقتصااد کا ن از عوامال اارگاذار بار

بنابراین با توجه به الگوی  APTمیتوان گدت تغییارات

ارزش و قیمت ساهام اسات .همچناین واریاانس شارطی

پیربینیشادنی و پایربینایناشادنی متغیرهاای اقتصااد

قیمت سهام به واریانس شرطی جریان نقدی یندۀ مورد

تغییر در قیمت ساهام

انتظار و نرخ تنزیل بستگی دارد .از نجا که ارزش ساهام

شرکتها و درنتیجاه ایجااد نوساانهاا در شااخص کال

شرکت به شرای اقتصادی بساتگی دارد ،منطقای اسات

بازار سهام شود .همچنین با توجه به ایان الگاو مایتاوان

که تغییر در سطی نوسان پذیری متغیرهاای اقتصاادک ن

گدت که تغییرات و نوسانهای پیربینینشده در قیمات

میتواند باع

تغییر در نوسانها و نوساانپاذیری ساهام

سهام که نشاندهندۀ ریسک این سهام میشود باا بخار

میشود.

سادروسااکی  ]36در امریکااا بااا توجااه بااه شاارای

ک ن که کر شد ،میتواند باع

تغییرات پیربینیناشدنی این عوامل کاه باهطاور عماده

درمجمااو بااا توجااه ب اه الگااوهااای قیمااتگااذاری

متغیرهااای ک ا ن هسااتند ،بسااتگی پیاادا خواهااد کاارد.

دارایی ،این نتیجه زاصل میشاود کاه متغیرهاای کا ن

ازاینرو خواه نوسانها و خواه نوسانپاذیری 6متغیرهاای

میتوانند اار معنیداری بر قیمت سهام و شاخص قیمتای

ایجااد نوساان در شااخص قیمتای

بازار سهام داشته باشد .همچنین نوسانپذیری متغیرهاای

بازار سهام شود .این استنداط یعنی اارگذاری نوسانهای

ک ن نیز میتواند بار نوساانهاای باازار ساهام اارگاذار

متغیرهای ک ن بر بازار سهام با توجه به یکای دیگار از

باشااد؛ امااا مطالعااات مختلااف باار اارگااذاری برخاای

الگااوهااای ارزشگااذاری دارایاای نیااز ماایتوانااد تأییااد

متغیرهای کا ن و نوساانپاذیری نهاا تأکیاد بیشاتری

ماایشااود .یکاای از منطقاایتاارین و سااادهتاارین روش

کردهاند .ازاین رو در زیر رابطۀ متغیرهای نرخ ارز ،تورم

ارزش گذاری سهام و دارایی ها اساتداده از روش تنزیال

و قیمت ندت بهعنوان متغیرهاای کا ن باا باازده باورس

جریان نقدی یندۀ دارایی اسات کاه گاوردن)6191( 1

اوراق بهادار بررسی شده است.

ک ن میتواند باعا

معرفااای کااارد .ایااان الگاااو در باااازار ساااهام و بااارای
ارزش گذاری سهام در قالب الگوی تنزیال ساود نقادی
 3DDMمطرح می شود .در ایان الگاو ،قیمات ساهام باه

رابطۀنرخارزوشاخصقیمتیبازارسهام 

رابطۀ بین نرخ ارز و قیمات ساهام باهطاور جاامع در
مطالعات مختلف بررسی شده است .اارگذاری نرخ ارز

1. Volatility
2. Gordon
3. Dividend Discount Model

بر قیمت سهام نیز از چنادین منظار بررسای شاده اسات.
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دورندوش و فیشر  ]64بر اارگذاری نارخ ارز بار قیمات

گروهاول شامل مقاالتی مایشاود 6کاه از وجاود

ساهام بااا اارگااذاری ناارخ ارز باار رقابااتپااذیری و تااراز

رابطۀ مندی معنیداری بین بازده ندت و بازده بازار ساهام

تجاری اشاره دارد .افزایر نرخ ارز (تقویات پاول ملای

زمایت میکنند .استدالل این گاروه بار ایان اسات کاه

داخلی) بهمعنی افزایر هزینۀ صادرات و کااهر هزیناۀ

چون ندت یک نهادۀ مهم در تولید محسوب مای شاود،

واردات است و این تغییرات بر سود وری شرکتهاایی

افزایر قیمت ندت باعا

افازایر هزیناۀ انارژی بارای

که واردات مواد اولیاه و یاا صاادارت محصاول دارناد،

شاارکتهااای تولیاادی ماایشااود کااه همااین اماار سااود

اارگذار خواهاد باود؛ بناابراین قیمات ساهام کاه ارزش

شاارکتهااای بااورس اوراق بهااادار و قیماات نهااا را

فعلی جریان نقدی یندۀ شرکت اسات نیاز تحات تاأایر

کاهر میدهد.

قاارار ماایگیاارد .پدلاایس و ویلسااون  ]11و بیلسااون و

گررروهدوم ماادارکی ارائااه ماایدهنااد 1کااه ااباات

همکاران  ]61با توجه به همین سااز و کاار اارگاذاری،

میکند رابطهای مثدت بین بازده ندت و بازده بازار ساهام

اار تقویت نرخ ارز داخلای بار قیمات را مثدات ارزیاابی

وجود دارد .براسااس ایان مطالعاات افازایر در قیمات

کردند.

ندت باع

افزایر ساود وری شارکتهاای وابساته باه

یکاای دیگاار از کانااالهااای اارگااذاری ناارخ ارز باار

ندت میشود .افزایر سود و قیمت سهام این شرکتهاا

قیمت سهام در اقتصاد ایران ،ساز و کار بازار دارایایهاا

ماایتوانااد باع ا

افاازایر شاااخص کاال بااازار سااهام و

است؛ بدین صورت کاه ارز خاارجی باهعناوان دارایای

افزایر بازده بازار سهام شود.

سرمایهای محسوب مایشاود .افازایر تقاضاا بارای ارز

گروهسوم 3وجود رابطه بین قیمات ندات و باازده

به معنی کاهر تقاضا برای ساهام خواهاد باود؛ بناابراین

بازار سهام را تأیید می کناد؛ ولای باا توجاه باه مثدات یاا

باازار ارز و باازار ساهام ،دو باازار جانشاین یکاادیگر در

مندیبودن رابطه تغییر میکند .کیلیاان و پاار

 ]19باا

جذب پساندازهای جامعه خواهد باود .ازایانرو رونا

استداده از الگوی  VARو دادههای مربوط به  63کشور

در بازار ارز بهمعنی کاهر قیمت سهام خواهد بود.

اروپایی و امریکاای بارای دورۀ  6121تاا  1119باه ایان
نتیجه رسیدند که پاسخ بازار سهام به شاو هاای ندتای

رابطۀقیمتنفتوشاخصقیمتیبازارسهام بااا توجااه بااه اااار قیماات نداات باار رشااد اقتصااادی و
وضعیت تولیدی کشور ،طدیعی است کاه انتظاار داشاته
باشیم قیمت ندت بار باازده باازار ساهام اارگاذار باشاد.
مطالعات مختلدی اار نوسانهای قیمت ندت را بار باازده
بازار سهام در کشورهای مختلف و با الگوهای مختلاف

بستگی به این دارد که کشور صاادرکنندۀ خاالص ندات
یا واردکنندۀ ندت باشد .براساس یافتههای این پاژوهر،
بااازده بااازار سااهام در کشااورهایی ماننااد نااروژ کااه
صادرکنندۀ خالص ندت هستند ،رابطهای مثدت با قیمات
 .6برخی از مطالعات این گروه عدارتند از  :جونز و کوال( ،)6111باشر و
سادروسکی( )1111و جامازی و الوی()1161

بررسی کردند .درمجمو با توجه به نتایجی کاه از ایان

 .1برخی از مطالعات این گروه عدارتند از :سادورسکی( ،)1116الشریف

الگو ها به دست مده است ،مطالعات در این رابطه را به

و همکاران()1119

چهار گروه اصلی میتوان تقسیم شود:

 .3برخاای از مطالعااات ایاان گااروه عدارتنااد از :پااار

و راتاای(،)1112

مطالعات روری و راولت( ،)1111ماقیره و الکانداری( )1111و میماونی
و همکاران ()1161
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ندت دارند و رابطۀ باازده باازار ساهام و قیمات ندات در

نیزکاهر مییابد که میتواند اار معکاوس و معنااداری

کشورهای واردکنندۀ ندت ،رابطۀ مندی است.

بر قیمت سهام داشته باشد.

گروهچهارم مطالعات هم اادات میکنند که های

نکتۀ مهم دیگری که دربارۀ رابطه بین تورم و قیمت

رابطۀ معنی داری بین قیمات ندات و باازده ندات وجاود

سهام وجود دارد ،تدکیک بین تغییارات پایربینایشادۀ

ندارد.6

تورم و تغییارات پایربیناینشادۀ تاورم اسات .تغییارات
پیربینایشادۀ تاورم را سارمایهگاذاران و فعااالن باازار

رابطۀتورموشاخصقیمتیبازارسهام نرخ تورم یکی از متغیرهایی است که از راههای زیر
میتواند بر قیمت و بازده سهام اارگذار باشد:
 اارگااذاری تااورم باار قیماات سااهام از مجاااریاارگذاری بر نرخ تنزیل :همانطور که اشاره شد قیمات

سهام در قیمت سهام دخالت میدهند و ایان ناو تغییار
در تورم نمیتواند باع

ایجاد نوسانپذیری در قیمتهای

سهام شود؛ اما تغییرات پایربیناینشاده در تاورم باعا
ایجاااد نوسااانپااذیری و نوسااانپااذیری در بااازار سااهام
میشود.

سهام با ارزش فعلای جریاانهاای ینادۀ ساهام محاساده
ماایشااود .افاازایر تااورم باعا

افاازایر ناارخ تنزیاال و

کاهر ارزش فعلی جریانهای ینادۀ ساهام مایشاود و

پیشینۀپژوهش 
مطالعات گسترده ای در زمینۀ اار متغیرهای ک ن بار
قیماات و بااازده سااهام انجااام شااده اساات .گروهاای از

ازاینرو اار مندی بر قیمت سهام دارد.
 -اارگااذاری تااورم باار ارزش اساامی دارایاایهااای

مطالعات ،رابطۀ متغیرهای ک ن و شاخص قیمتای ساهام

افااازایر قیمااات

را براساس الگوهای  VARبررسای کردناد؛ اماا برخای

داراییهای شرکتها میشود و طدیعی است کاه قیمات

دیگر رواب بین متغیرها را براساس نوسانپاذیری نهاا

سهام این شرکتها که نشاندهندۀ تملک ساهمی از ن

مطالعه کردهاند .ازاینرو مطالعات تجربی در این زاوزه

دارایاایهااا اساات نیااز افاازایر یابااد؛ بنااابراین کانااال

به دو زیر بخر اشاارهشاده تقسایم مایشاود .مطالعاات

اارگذاری افزایر تورم ،اار مثدتی بر قیمات ساهام دارد.

گسااتردهای بااه رابطااه بااین متغیرهااای ک ا ن و شاااخص

ایاان اااار مثداات را بااا اااار مثداات تااورم باار سااود اساامی

قیمتی بازار سهام پرداختناد .کریساتوفرگان و همکااران

شرکتها نیز تدیین کرد.

 ]66اار متقابل شاخص سهام نیوزلند و یاک مجموعاۀ

شااارکتهاااا :افااازایر تاااورم باعاا

 -اارگذاری تورم بر تقاضا برای سهام :افزایر تورم

هدتگانه از متغیرهای ک ن اقتصادی شامل نرخ تاورم،

به معنای کااهر قادرت خریاد افاراد جامعاه اسات؛ باه

نرخ ارز ،تولید ناخالص داخلی ،عرضۀ پاول ،نارخ بهارۀ

عدارت دیگر در شرای تورمی زاد از ساطی پاساناداز

بلندمدت ،نرخ بهرۀ کوتاهمدت و قیمات خاردهفروشای

افراد جامعه کاسته میشود و درنتیجه تقاضا بارای ساهام

نداات محلاای 1را بررساای کردنااد .نتااای مطالعااه ،رابط اۀ
بلندمدت را نشان می دهد .همچنین براساس ایان نتاای ،
شاااخص قیماات سااهام نیوزلنااد علیاات گرنجااری باارای

 .6برخاای از مطالعااات ایاان گااروه عدارتنااد از :پاارگیس و میلاار(،)1111

تغیی ارات در متغیرهااای اقتصااادی نیساات کااه بااه دلیاال

وی( ،)1113میلر و راتی( )1111برای  1کشور عضاو  OECDو الجناابی
و همکاران ()1161

)2. Domestic Retail Oil Price (ROIL
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کوچک بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه با بازارهاای

همانداشته بررسی کردند .نتای این مطالعه نشان میدهاد

سهام کشورهای توسعه یافته اسات .جارده و سااتم ]11

که ارتداط شاخص قیمت سهام با تولید ناخالص داخلای

در این خصوص بازده سهام متغیرهای اقتصاد کا ن در

و ساطی عماومی قیمااتهاا باهصااورت مساتقیم اساات و

بااازار نااروژ را بااا اسااتداده از الگااوی خااود رگرساایون

قیمت سهام ،ارتداط معکاوس باا زجام پاول و نارخ ارز

برداری بررسی علّی کردند .نها به این نتیجاه رسایدند

دارد .ضریب خطای تعدیل الگو نیز نشان میدهد در هر

که تغییرات نرخ بهرۀ واقعی بر تورم و بازده ساهام تاأایر

دوره 69 ،درصد از بیتعادل موجود برطر

شده اسات

دارد و بازار سهام به تغییرات قیمت ندت واکانر نشاان

که نشاان دهنادۀ سارعت تعادیل بااال اسات .موساایی و

میدهد .نها بیان کردند که رابطه بین نرخ بهره و بازار

همکاااران  ]1نیااز بااا اسااتداده از الگااوی  ARDLاااار

سهام معکوس است .مطالعات گستردهای در این زاوزه

متغیرهای زجم پول ،تولید ناخاالص داخلای و نارخ ارز

انجااام شااده اساات کااه بااه ابااراهیم و موساای ،]13

را بر شاخص کل قیمت سهام بررسای کردناد .براسااس

پیلینکیوس و بوگیوس السکاس  ،]11کیلیاان و پاار

نتای این الگو ،زجم پول بیشترین تاأایر را بار تغییارات

 ،]19روری و راولت  ،]2مااقیره و الکاناداری  ]11و

قیمت سهام دارد .اار نرخ ارز و تولید ناخالص داخلای

والتاای  ]39ماایتااوان اشاااره کاارد کااه بااا اسااتداده از

بر بازار سهام قطعی نیست.

روش های مختلاف اقتصادسانجی و باا اساتداده از ماار

گاااروه دیگاااری از مطالعاااات ایااان زاااوزه ،ااااار

کشااورهای مختلااف بااه ایاان نتیجااه رساایدند کااه بااین

نوسان پذیری متغیرهای کا ن و باازار ساهام را بررسای

متغیرهای کا ن و باازده باازار ساهام رابطاۀ معنایداری

کردند .شوارت  ]31یکی از مطالعات پایهای را در ایان

وجود دارد .در زوزۀ رابطه متغیرهای ک ن بار شااخص

زمینه انجام داد و به ساه نتیجاه رساید :اول اینکاه رابطاۀ

سهام مطالعات داخلای نیاز انجاام شاده اسات .مصاطدی

مثدتی بین نوسان پاذیری اقتصااد کا ن و نوساانپاذیری

کااریم زاده  ]4رابطاۀ بلندماادت شاااخص قیماات سااهام

بازار سهام وجود دارد و جهت این علیت از طر

باازار

بورس اوراق بهادار تهاران را باا متغیرهاای کا ن پاولی

سهام به متغیرهای اقتصاد ک ن قویتر است .دوم اینکاه

بررسی کرد و برای رسایدن باه ایان هاد

از دادههاای

نااطمینانی باازار ساهام در دورۀ رکاود نسادت باه رونا

ماهانۀ سالهای  6311تا  6326برای متغیرهاای شااخص

باالتر است .سوم اینکه سطی نوسانپذیری اقتصاد ک ن

قیمت ساهام باورس ،نقادینگی ،نارخ ارز ،و نارخ ساود

کمتاار از نیماای از نوسااانهااای بااازار سااهام را ماایتوانااد

واقعی بانکی استداده کرد .نتیجاۀ بار ورد نشاان داد کاه

توضیی میدهد .بلتراتیا و مورانا  ]1نیز نشاان دادناد کاه

یک بردار همجمعی بین شاخص قیمت ساهام باورس و

رابطه ای دوگانه بین شاخص  S&P500و نوسانپاذیری

متغیرهااای کاا ن پااولی وجااود دارد .رابطااۀ بلندماادت

متغیر اقتصاد ک ن وجود دارد .نها مطرح کردناد کاه

بر وردشده ،تأایر مثدت معنیدار نقدینگی و تأایر مندای

تغییرات گسسته در سیاست پولی بر نوساانپاذیری نارخ

معنادار نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی را بار شااخص

بهره و رشد پول اار میگذارد و به نظر میرسد که ایان

قیمت ساهام باورس نشاان مایدهاد .همچناین پیرایای و

تغییرات ،بهترین گزینه برای توضایی تغییارات ناگهاانی

شهسوار  ]6با استداده از دادههای فصلی ،ااار متغیرهاای

در نوسااانهااای بااازار سااهام اساات .بااهعاا وه اگرچااه

ک ن بر بازار سارمایۀ ایاران را در قالاب الگاوی VAR

نوسان پذیری بازار سهام بر نوسانپاذیری اقتصااد کا ن
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نوسااانپااذیری

موضو را پوشر دهد که در مطالعات مشاابه کمتار در

اارگااذار اساات؛ جهاات علیاات از طاار

اقتصاد ک ن بر نوسانپذیری بازار سهام قاویتار اسات.

نظر گرفته شده است .در این مطالعه رابطۀ بین متغیرهای

مطالعات مشابهی در این زوزه انجام شده اسات کاه باه

ک ن و بازار سهام باا درنظرگارفتن نکاات زیار بررسای

کوتلر ،پوتربا و سامرز  ،]61دیدولد و یلماز ،]63گراوا

شده است (که وجه تماایز ایان مطالعاه نسادت باه ساایر

و سریواستاوا ،]61کارویی  ]14و سوبایر و ساالیو ]33

مطالعات است):

می توان اشاره کرد .براساس نتای این مطالعاات ،رابطاۀ

 -رواب در سطی دو گشتاور مرتدۀ اول (میانگین) و

باین نوساانپاذیری متغیرهااای کا ن و شااخص بااورس

مرتدااۀ دوم (واریااانس) و در بااازه زمااانی بلندماادت و

اوراق بهادار تأیید شده است .رابطاۀ باین نوساانپاذیری

کوتاهمدت بررسی شده است.

متغیرهااای کاا ن و شاااخص بااورس اوراق بهااادار در

 -قیمت ندت بهعنوان یک متغیر اارگذار وارد الگاو

مطالعات داخلی نیز بررسی شد .بر این اساس صامدی و

شده است و ضامن درنظرگارفتن ماهیات برونازای ایان

همکاااران  ]3بااا اسااتداده از دادههااای ماهیانااۀ  6111تااا

متغیر ،اار ن در تمام رواب  ،کوتاهمادت و بلندمادت و

 1111و بهکارگیری الگاوی  GARCHشااخص قیمات

در سطی نوسانپذیری دیده شده است.

جهانی ط و ندت بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار
تهران را بررسی کرده اند .براساس نتای  ،قیمت ندت بار

 رواب بین نوسان پاذیری متغیرهاای الگاو باهطاورمتغیر در طول زمان در نظر گرفته شده است.

بازده بازار سهام ایران اار مندی دارد .همچنین زیدری و
بشیری  ]1رابطۀ بین نرخ ارز و قیمت ساهام را در قالاب

روشپژوهش 

الگوی  GARCHچندمتغیره بررسی کردند .درمجماو

همان طور که اشاره شد بارای بررسای دقیا روابا

مطالعااات تجرباای کااه در ایاان دو قساامت ارائااه شااد،

متقابل بین متغیرهای کا ن و شااخص باازار ساهام الزم

نمونهای از کارهای انجامشده در ایان زاوزه اسات؛ اماا

است ع وه بر بررسی رواب بین خاود متغیرهاا ،روابا

باا توجاه باه مطالعااتی کااه در ایان زاوزه (یعنای رابطااۀ

بین نوسان پذیری و نااطمینانی این متغیرها با یکدیگر نیز

متغیرهااای کا ن و شاااخص قیماات سااهام) انجااام شااده

بررسی شود .درواقع بررسی رابطه بین این متغیرهاا بایاد

است ،میتوان گدت رابطۀ بین متغیرهاای کا ن و باازار

بااه دو پرساار ،پاسااخ بدهااد :اول اینکااه تغییاارات در

سهام با استداده از ابزارهاای مااری متناساب مایتواناد

متغیرهای ک ن چه تأایری بر شاخص بورس دارد و ااار

بهتاار تدیااین شااود؛ بااه عدااارت دیگاار توجااه بااه نحااوۀ

متقاباال ن چیسااتم دوم اینکااه افاازایر نوسااانهااا و

الگوسازی ایان رابطاه و اساتداده از ابزارهاای متناساب،

نوسان پذیری در متغیرهای کا ن و باازار ساهام باه چاه

دید جاامع و صاحیحی از روابا باین متغیرهاای کا ن

صورتی میتواند بر یکدیگر اارگذار باشدم

شاخص بازار سهام میتواند ارائه دهد .مهامتارین تماایز

برای پاسخ به این دو پرسر ،الگویی در نظر گرفتاه

مطالعۀ زاضر با مطالعات داخلای و خاارجی انجاامشاده

میشود که شامل دو بخر اسات .در بخار اول الگاو،
6

در این زوزه ،بهکاربردن الگوی اقتصادسانجی متناساب

 VARXهاامانداشااته درنظاار گرفتااه شااده اساات کااه بااه

با موضو و اقتصاد ایاران اسات .الگاوی اقتصادسانجی

کماااک ایااان بخااار از الگاااوی رابطاااۀ بلندمااادت و

بهگونه ای درنظر گرفته شده است که نکاات مهام ایان
1. Cointegrated VARX
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کوتاه مدت متغیرهاا الگوساازی مایشاود؛ ساپس بارای

کوتاهمدت از روابا بلندمادت مایتواناد جادا شاده و

بررسی رابطاۀ نوساانپاذیری متغیرهاا ،از باقیمانادههاای

بر ورد شود.

الگوی بخر اول ( )VARXاستداده مایشاود و بخار

در برخی شرای در معادالت الگوی  VARمتغیاری

دوم الگو یعنی الگوی پویاای  DCC- GARCHدرنظار

وارد میشود که ع وه بار اینکاه مانناد ساایر متغیرهاای

گرفته میشود .در ایان قسامت ،ایان دو بخار از الگاو

دروناازا ،نامانااا اساات ،ماهیاات بروناازا دارد و براساااس

بهطور جداگانه تشریی مایشاوند .عا وه بار ایان علات

فرایندی برونزا نسدت به متغیرهای درونزای الگاو تعیاین

انتخااااب الگاااوی  VARXباااه جاااای الگاااوی ،VAR

میشود .در این زالت الگوی  VARرا الگوی VARX

درنظرگرفتن متغیر قیمت ندت بهعناوان متغیار برونزایای

یا  VARجزئی 1می گویند کاه پساران ،شاین و اسامیت

اساات کااه در تمااام رواب ا بلندماادت ،کوتاااهماادت و

 ]12و هوربو و همکاران  ]11معرفی و بر ورد کردناد.

نوسان پذیری اار می گذارد .همچنین برای لحاا کاردن

بااا توجااه بااه اینکااه متغیاار قیماات نداات باارای الگااوی

متغیربودن در طول زمان همدساتگی باین نوساان پاذیری

استداده شده ،متغیر برونزا به زساب مای یاد و همچناین

متغیرها ،از الگوی  DCC-GARCHبرای بر ورد رابطاه

متغیر قیمت ندت یک متغیر ناماناا باا یاک ریشاۀ وازاد

بین نوسانپذیریها استداده شده است.

است و بهعنوان متغیار مایتواناد وارد روابا بلندمادت

در انتخاب متغیرهای اقتصاد ک ن ،مطالعات تجربای

شود ،از الگوی  VARXهمانداشته استداده میشود.

این موضو  ،ماهیت اقتصاد ایران و کمدود اط عاات در

اگاار

بااردار متغیرهااای ) I(1دروناازای سیسااتم در

نظر گرفته شده است ،بهگونهای که از تاورم و نارخ ارز

دورۀ  tو

بردار متغیرهای ) I(1و برونازای سیساتم در

در بسیاری از مطالعات استداده شده اسات .قیمات ندات

دورۀ مذکور باشند ،در این صورت الگو به این صاورت

نیز با توجه به ساختار اقتصاد ندتای ایاران در نظار گرفتاه

بیان میشود:

شده است.

( )6

در ادامااه توضاایحی دربااارۀ الگااوی  VARXباارای

⏟

] [

بر ورد روابا بلندمادت و کوتااهمادت متغیرهاا ماده

⏟
∑

∑

()1

است:

∑

باارای بررساای تعاماال و رواباا بااین متغیرهااا ،از
الگوهای خودرگرسیون برداری  VARاستداده میشود.
در این الگو ،سیستم معاادالتی وجاود دارد کاه متغیرهاا
هم زماان هام باه عناوان متغیار وابساته هساتند و از ساایر
متغیرهای الگو تاأایر مایپذیرناد و هام باهعناوان متغیار
مستقل بر سایر متغیرها اار مایگذارناد .در صاورتی کاه
متغیرهای واردشده ،نامانا باشند با روش همانداشاتگی 6و
الگااوی تصااحیی خطااای باارداری ( )VECMرواباا
1. Cointegration

که در ن فرض میشود

است .معادلۀ

( )6الگوی شرطی 3است که رفتاار متغیرهاای درونازا را
مشخص میکند؛ اما برای تدیین رفتار متغیر برونزا باید از
معااادالتی اسااتداده کاارد کااه رفتااار متغیرهااای بروناازا را
توضااایی مااایدهناااد .در اینجاااا معادلاااۀ ( )1الگاااوی
خودرگرسیون  ARاست که بدینمنظور تعریف شدهاند
2. Partial VAR
3. Conditional Model
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که الگوی نهایی 6نامیده میشوند (نگاه کنید به هااربو و

یااک گااروه از ایاان الگوهااا Ht ،را در قالااب واریااانس

همکاران .)6112 ،ایان دو گاروه معاادالت باا یکادیگر

شاارطی و همدسااتگی شاارطی الگوسااازی ماایکننااد کااه

الگااوی خودرگرساایون باارداری جزئاای را بااه وجااود

الگوی  DCC- GARCHاز جملۀ نها اسات .بار طدا

ماای ورنااد .در الگااوی فااوق

و

بهترتیب ،ضرایب بلندمدت و مااتریس ضارایب تعادیل

این الگو:
( )4

هسااتند و  rتعااداد رواباا بلندماادت الگااو را نمااایر
میدهد .]9
کااااااااااه در ن

بر ورد رابطه بین نوسان پاذیری متغیرهاا در قسامت
زیر تشریی میشود:
یکی از الگوهای بررسای رابطاۀ نوساانپاذیری باین

انحرا

معیار شرطی جم ت اخ ل معاادالت میاانگین

یا همان نوسانپذیری است،

ماتریس همدساتگی باین

متغیرها ،الگوی چندمتغیرۀ  GARCHاسات .الگاوهاای

نوسانپاذیری متغیرهاای مختلاف اسات .اگار مااتریس

 GARCHچندمتغیره در قالب الگوهای مختلدای،CCC

همدستگی مستقل از زمان باشد یعنی

باشاد ،در

 BEKKو  VECارائااه شااده اساات .الگااوی همدسااتگی

ایااان صاااورت الگاااوی  CCC-GARCHیاااا الگاااوی

شرطی پویا GARCH 1یا DCC-GARCHکه اولین بار

 GARCHبا همدستگی شرطی اابت باه دسات مای یاد.

در مطالعات انگل و شپارد  ]69و انگل  ]61مطرح شد،

زماانی کاه ماااتریس همدساتگی وابساته بااه زماان باشااد،

همدستگی بین نوسان پذیری متغیرهاا را در قالاب پویاا و

الگوی  DCC-GARCHخواهد بود.

متغیر در زمان بررسای مایکناد .معادلاۀ واریاانس یاک
الگوی  GARCHچندمتغیره در ()9
زالت کلی باهصاورت

در این الگو داریم:
∑

∑

زیر است:
از نجایی که

( )3

ماتریس همدساتگی اسات ،ن را

بهصورت ماتریس متقارن زیر میتوان نشان داد:
کااه در ن

ماااتریس n×T)1اساات کااه  nتعااداد
(

متغیرهای الگو و  Tدورۀ ساری زماانی متغیرهاا را نشاان

[

]

ماایدهااد .جاازا خطااای باقیمانااده از معادلااه میااانگین
متغیرهای الگو است (در این پژوهر جم ت باقیماناده

با توجه به

از باار ورد معااادالت ( )6و ( )1اساات) کااه میااانگین ن

()1

صادر و مااتریس واریااانس و کواریاانس شاارطی ن Ht

اساات.

که در باال تعریف شد ،خواهیم داشت:
√

]

[

هاام بااردار خطااای  iidاساات .الگوهااای

 GARCHچندمتغیره درواقع نحاوۀ تصاریی  Htاسات.

با توجه به اینکه  Htماتریس کواریاانس اسات ،بایاد
مثدت معین باشد .بدینمنظاور بایاد  Rtهام مثدات معاین

1. Marginal Model
2. Dynamic Conditional Correlation
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باشد .همچناین تماام درایاههاای  Rtبایاد کوچاکتار و

پارامترها امکانپذیر باشد .بار ورد در دو مرزلاه انجاام

مساوی یک باشد .برای برقراری این شرطها در الگاوی

میشود .در مرزلۀ اول در تابع لگاریتم راستنماایی باه

 DCC-GARCHماااتریس  Rtبااهصااورت زیاار تجزیااه

جاای مااتریس

ماااتریس وازاد  Inقارار داده و سااایر

میشود:

پارامترهای الگو را بر ورد میکنیم .در مرزلۀ بعادی باا

()2

قااراردادن بر وردهااای پارمترهااا در تااابع راسااتنمااایی،
ماااتریس

()1

را وارد تااابع راسااتنمااایی ماایکناایم و

پارامترهای  DCCیعنی  aو  bرا در این مرزلاه بار ورد

̅

میکنیم که با بر ورد این متغیرها،

و

نیاز بار ورد

میشود.

که در ن داریم
()61

یافتهها 

الگوی کلی برای بررسای رابطاۀ متغیرهاای کا ن و

جمله اخ ل استاندارد شده است .همچنین ̅

شاخص بورس اوراق بهادار در بخر قدال توضایی داده

ماتریس کوواریانس غیرشرطی از خطای استانداردشادۀ

شد .ازاینرو شااخص کال باورس اوراق بهاادار تهاران

که
است.

بهصورت ماهاناه باهعناوان یکای از متغیرهاای درونازا و

()66

متغیرهااای ناارخ ارز ،شاااخص قیمتاای مصاار کننااده و
∑

[

]

̅

قیماات نداات بااهعنااوان متغیرهااای کا ن در نظاار گرفتااه
می شود .با توجه به ماهیت برونزا و جهانی متغیار قیمات

بااهعاا وه پااارامترهااای aو  bاسااکالر هسااتند و
ماتریس قطری با جذر درایههای قطر اصلی  Qtاست:
()61
√
√
]

√

[

برای اینکه  Htمثدت معین باشاد ،پاارامترهاای  aو b

باید مثدت باشد و جمع نها کوچکتر از یک باشد.
برای تخمین پارامترهای این الگاو از روش زاداکثر
راستنمایی استداده می کنیم .بدینمنظور تاابع لگااریتم
راستنمایی 6را تشاکیل مایدهایم بارای اینکاه تخماین
1. Log- likelihood

ندت که اقتصاد داخلای تعیاین کننادۀ ن نیسات ،متغیار
قیماات نداات ،متغیااری بروناازا (طداا تعریااف الگااوی
 )VARXدر نظر گرفته میشاود و نارخ ارز و شااخص
قیمتاای مصاار کننااده ،متغیاار دروناازا در نظاار گرفتااه
میشود .دادهها و اط عات بهصاورت ماهاناه از دیمااه
 6326تا  6311جمع وری و در الگو اساتداده مایشاود.
نرخ ارز درنظرگرفته شده ،نرخ ارز باازار و قیمات ندات
هااام قیمااات ندااات اوپاااک اسااات و شااااخص قیمتااای
مصر کننده و شااخص کال باورس اوراق بهاادار نیاز
بهترتیب از بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهاادار
گرفته شده است.
اولین گام در باهکاارگیری متغیرهاا در الگاو ،تعیاین
ریشۀ وازد متغیرها است .براسااس زماون دیکای فاولر

 / 11مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال پنجم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )61بهار 6311

تعمایمیافتاه و زمااون پارون ،هار چهااار متغیار لگاااریتم

بااورس اوراق بهااادار ( ،)DBPرشااد ناارخ ارز (،)DEX

شاخص کل بازار سهام ( ،)BPلگااریتم شااخص قیمتای

تورم ( )DPIو رشاد قیمات ندات ( )DOPخواهاد باود.

مصر کننده ( ،)PIلگااریتم نارخ ارز ( )EXو لگااریتم

درواقع متغیرهای درونزای معادلۀ ( )6بازده شاخص کل

قیمت ندت ( )OPیک ریشۀ وازد دارناد و باهصاورت

بااورس اوراق بهااادار ،رشااد ناارخ ارز و تااورم و متغیاار

تداضل مرتدۀ اول باید وارد الگو شوند .در ایان صاورت

برونزای معادلۀ ( )6و متغیر معادلۀ ( )1رشد قیمات ندات

متغیرهای ما با تداضل مرتدۀ اول باه باازده شااخص کال

است.

جدول()1آزمونریشۀواحدمتغیرهایالگو 
زمون ریشۀ وازد متغیرها در سطی
زمون دیکی

زمون ریشۀ وازد متغیرها در تداضل مرتدۀ اول

زمون فیلیپس پرون

زمون دیکی فولر

زمون فیلیپس پرون

لگاریتم شاخص کل بازار سهام

1/24

6/99

-9/1

-9/19

لگاریتم شاخص قیمتی مصر کننده

4/3

1/11

-3/9

-3/1

لگاریتم نرخ ارز بازار

6/21

4/11

6/11

-1/1

لگاریتم قیمت جهانی ندت

4/43

1/11

-3/9

-3/1

مقدار بحرانی هر زمون در سطی  9درصد

-1/22

-1/22

-1/22

-1/22

فولر

یکااای دیگااار از مرازااال بااار ورد الگاااو ،تعیاااین

دورنزا و برونزا را به دست می وریم .همانطاور کاه در

پارامترهای  q ،pو  rیعنی طول وقداۀ متغیرهاای الگاو و

جدول  1مشخص است ،هر دو معیاار طاول وقداۀ دو را

تعداد رواب بلندمدت است .بدینمنظور ابتدا با اساتداده

بهینه میدانند .ازاینرو الگاو باا دو وقداه در نظار گرفتاه

از معیار کائیک و شوارتز ،طاول وقداههاای متغیرهاای

میشود.

جدول()2آمارۀطولوقفۀبهینه 
معیار شوارتز

معیار کائیک

وقدۀ 6

6411-

-6911

وقدۀ 1

6411-

-6911

وقدۀ 3

6441-

-6911

وقدۀ 4

6461-

-6911

وقدۀ 9

6314-

-6941

وقدۀ 1

6344-

-6944

وقدۀ 1

6361-

-6946

وقدۀ 2

6311-

-6911

وقدۀ 1

6119-

-6911

وقدۀ 61

6111-

-6911

پویاییهای رابطۀ متغیرهای ک ن و شاخص بازار سهام 13 /

میدهد .براساس هر دو ماره و مقایسه با مقدار بحرانی،

بارای تعیااین تعاداد روابا بلندمادت از مااارههااای
زمون زداکثر مقدار ویژه 6و مارۀ زمون اار 1استداده

وجود دو رابطۀ بلندمدت تشخیص داده میشود.

ماایکناایم .جاادول  3مااارههااای ایاان زمااون را نشااان
جدول()3آزمونیوهانسنبرایتعدادروابطبلندمدت 


آمارۀحداکثرمقادیرویژه 

آمارۀاثر 

فرضیۀ صدر

r=0

r≤1

r≤2

r=0

r≤1

r≤2

ماره

631/2

16/1

11/2

11/1

41/6

11/2

مقدار بحرانی

11/2

69/9

3/2

16/6

64/1

3/2

براساااس زمااون یوهانساان ،دو رابطااۀ بلندماادت

عمومی قیمتها ااری معنیدار بر رشاد نارخ ارز اسامی

شناسااایی شااد .بااا توجااه بااه ماهیاات متغیرهااا ضاارایب

بازار در بلندمدت داشته است .همچناین افازایر قیمات

بلندمدت با لحا کردن برخای قیادها بار ورد شاد کاه

ندت نیز اار مندی ضعیدی بر رشاد نارخ ارز دارد کاه باه

نتیجۀ ن در معادالت ( )63و ( )64ماده اسات .معادلاۀ

دلیل افزایر در مدهای ندتی و تقویت پول ملی است.

( )63رابطۀ بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار اسات

()63

که اار مثدت رشد قیمت ندت ،تورم و رشاد نارخ ارز را
بر بازده بورس اوراق بهادار نشان میدهد .بر این اسااس

()64

در بین این متغیرهاا ،بیشاترین ااار را بار رشاد شااخص،
تغییر در نارخ ارز و کمتارین ااار را تاورم در بلندمادت
دارند .از نظر منط اقتصادی نیز رابطۀ مثدت این متغیرهاا
توجیهپذیر است .افزایر نرخ ارز به معنی رقابت پذیری
بیشتر شرکتهای داخلی و رشد تولیاد داخلای و قیمات
سهام شرکتهای داخلی است .افازایر تاورم باه منزلاۀ
افزایر سطی عمومی قیمتها است و دارایی شرکتهاا
نیز باید به هماین میازان افازایر داشاته باشاد ،درنتیجاه
ارزش اتی سهام نیز با افزایر تاورم افازایر ماییاباد.
همچنین افزایر قیمت ندت با توجه باه صاادرات ندات،
باعاا

افاازایر در ماادهای ندتاای و درنتیجااه افاازایر

پسانداز و تقاضا برای داراییهایی مانند سهام مایشاود
که اار مثدتی بر قیمت سهام دارد .رابطۀ دوم نیز اار تورم
و رشااد قیمااتهااا را باار ناارخ ارز در بلندماادت نشااان
ماایدهااد .براساااس ایاان رابطااه ،تااورم و افاازایر سااطی

نتااای باار ورد ضااریب تعاادیل نشااان ماایدهااد کااه
سرعت تعدیل شااخص باورس اوراق بهاادار باه سامت
روند بلندمدت و کمکردن شکا

باا روابا بلندمادت

باااال اساات ،بااهگونااهای کااه ضااریب تعاادیل دو رابطااۀ
بلندمدت در این معادله  -1591و  -1561است .همچناین
روند تعدیل نرخ ارز به سمت رابطۀ مدادلاه باا توجاه باه
ضرایب تعدیل  -1566و  -1511بااال اسات .پاایینباودن
ضریب تعادیل تاورم ( -1516و  )1561نیاز نشااندهنادۀ
پایینبودن سرعت تعدیل این متغیر است.

16

در ایاان قساامت رواباا کوتاااهماادت در دو سااری
نمودار مستخرج از بر وردهاای الگاو تحلیال مایشاود.
یااکسااری از تحلیاالهااا در قالااب تااابع واکاانر ناای

3

1. Maximum Eigenvalue Statistic
2. Trace Statistic
)3. Impulse Response Function(IRF
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شاخص بورس اوراق بهاادار باه شاو هاای متغیرهاای

نشان داده است که باا اساتداده از معاادالت ( )1تاا ()61

بعد

محاسده میشوند .نمودار  6نوسانپذیری بر وردشاده از

از باار ورد معااادالت ( )6و ( )1بااه دساات ماای یااد.

متغیرهااای الگااو را نشااان ماایدهااد .از نکااات بااارز ایاان

همچنااین سااری دیگااری از نمودارهااا باارای تحلیاال

نمودار ،افزایر شدید نوسانهای نرخ ارز از انتهای سال

نوسااانپااذیری متغیرهااای کا ن و شاااخص سااهام ارائااه

 6311و سال  6316و افزایر نوسانهای قیمت ندات در

می شود .در این نمودارها همدستگی متغیر در زماان باین

انتهای سال  6321و ابتدای  6322است.

اقتصاد ک ن است که از شدیهسازی و تحلیل شو

متغیرهای کا ن و باازده شااخص باورس اوراق بهاادار



)نوسانپذیریبرآوردشدۀمتغیرهایالگو 

نمودار(1

پویاییهای رابطۀ متغیرهای ک ن و شاخص بازار سهام 19 /

در این قسامت تحلیالهاای کوتااهمادت متغیرهاای

به نارخ ارز وارد مایشاود ،در دورۀ اول باعا

کااهر

ک ن و شاخص ساهام باه صاورت جداگاناه ارائاه شاده

اند

در شاخص کل مایشاود؛ اماا در دورههاای بعاد

است.

باع ا

افاازایر ناگهااانی شاااخص بااازده بااورس اوراق

رابطۀبازارسهامونرخارز نمودار واکانر نای رفتاار متغیرهاای سیساتم را در
کوتاهمدت نشان میدهد .براساس نمودار  1شاوکی کاه

بهادار می شود .این افزایر بیر از مقدار تعاادلی اسات
و دوباااره تعاادیل ماایشااود .درنهایاات بعااد از  1دوره،
شاخص کل بورس اوراق بهادار به تعادل خود میرساد
که باالتر از میزان اولیه است.

1.2
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0.2
0
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نمودار()2تابعواکنشآنیبازدهشاخصکلبورساوراقبهاداربهشوکارز

با توجه به نمودار  3همدستگی بین نوسانپذیری نرخ

متداوت باشاد .بادین منظاور الگاو بارای دورۀ  6321تاا

ارز و نوسان پذیری شاخص باورس اوراق بهاادار مثدات

 6316دوباره بر ورد شد .نمودار  4ضاریب همدساتگی

بوده است؛ به این معنی که ت طم و نوسان در هار یاک

نوسانپذیری شاخص بورس اوراق بهاادار و نارخ ارز را

ت طم و نوسان در بازار دیگر مایشاود.

برای بر ورد دورۀ کوتاهمدتتر نیز نشان مایدهاد .ایان

الدتااه ضااریب همدسااتگی بااین نوسااانپااذیری ناارخ ارز و

نمودار نشان میدهد که در سالهای اخیر مخصوصاا در

شاخص بورس اوراق بهاادار تقریداا  1/6اسات؛ اماا در

سالهای  6311و  6316همدستگی باازار ارز و شااخص

برخی دورهها مانند تابستان و پاییز  6316این همدساتگی

باورس اوراق بهاادار از نظاار نوساانپااذیری بیشاتر شااده

از بازارها باع

تا  1/19نیز افزایر یافته است.

است.

6



یکی از فرضیههای پژوهر این بود که باا توجاه باه


اینکه نوسانهای باازار ساهام از ساال  6321بیشاتر شاده



است ،نتای بر ورد از سال  6326تا ر  6316باا نتاای

 .6سایر نتای الگو برای هر دو دورۀ  6326-6316و 6321-6316یکساان

باار ورد در دورۀ کوتاااهتاار  6321تااا ر  6316اناادکی

است بدین دلیل در سایر بخارهاا نتاای بار ورد کوتااهمادتتار ورده
نشده است

 / 11مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال پنجم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )61بهار 6311


0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
1381/10
1382/03
1382/08
1383/01
1383/06
1383/11
1384/04
1384/09
1385/02
1385/07
1385/12
1386/05
1386/10
1387/03
1387/08
1388/01
1388/06
1388/11
1389/04
1389/09
1390/02
1390/07
1390/12
1391/05
1391/10
1392/03
1392/08


پذیریشاخصکلبورساوراقبهادارونوسانپذیرینرخارز 


)همبستگیبیننوسان
نمودار(3
(برایدورۀ )1331-1331
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نمودار(۴
(دورۀ )1331-1332
رابطۀبازارسهاموتورمنمودار  9تابع واکنر نی بازده شاخص کل باورس
اوراق بهادار را به شو

تورم نشاان مایدهاد .براسااس

این نمودار ،اولین واکنر شاخص باورس اوراق بهاادار

به شو

تورمی ،افزایر ناگهاانی و شادید باهصاورت

افزایر شاخص است؛ سپس کااهر در شااخص دیاده
میشاود و بعاد از  61دوره نیاز شااخص قیمتای باورس

پویاییهای رابطۀ متغیرهای ک ن و شاخص بازار سهام 11 /

دارد ،به تعادل میرسد.

اوراق بهادار با رشدی کاه نسادت باه ساطی اولیاۀ خاود

1
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نمودار()5تابعواکنشآنیبازدهشاخصکلبورساوراقبهاداربهشوکتورم

نمااودار  1ضااریب همدسااتگی بااین نوسااانپااذیری

ضااعیف بااوده و از همدسااتگی بااین ناارخ ارز و شاااخص

شاخص کل بورس اوراق بهادار و نوسانپذیری تورم را

بورس اوراق بهادار کمتر است؛ مثدات و مخاالف صادر

نشااان ماایدهااد .براساااس ایاان نمااودار ماایتااوان گداات

است .اگرچه همدستگی بین نوسانپذیری تورم و بورس

همدستگی بین نوساانپاذیری و نوساانپاذیری تاورم در

اوراق بهادار ،در طول دوره نوسان داشته؛ روند افزایشی

طول این دوره مثدت بوده است .اگرچاه ایان همدساتگی

یا کاهشی نداشته است.
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بهادارونوسانپذیریتورم 

)همبستگیبیننوسانپذیریشاخصکلبورساوراق

نمودار(۶
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-رابطۀبازارسهاموقیمتنفت

بعد از شو

بهادار در سطی تعادلی باالتر از زالت اولیه باه وضاعیت

نمودار  1تاابع واکانر نای شااخص باورس اوراق
بهادار را در مقابل شاو
شو

بر قیمت ندت باعا

اتداق میافتد و سپس باازده باورس اوراق

یکنواخت و تعادل برمی گردد .در بین متغیرهای کا ن،

قیمات ندات نشاان مایدهاد.

شااو

افازایر در باازده شااخص

قیماات نداات باع ا

افاازایر بیشااتری در بااازده

شاخص بورس اوراق بهادار در کوتاهمدت شده است.

بورس اوراق بهادار میشاود .ایان افازایر در ساه دورۀ
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نمودار()1تابعواکنشآنیبازدهشاخصکلبورساوراقبهاداربهشوکقیمتنفت

نمودار  2نیز ضاریب همدساتگی باین نوساانپاذیری

نوسااانپااذیری شاااخص کاال بااورس اوراق بهااادار بااا

قیمت ندت و نوسانپذیری شاخص بورس اوراق بهاادار

نوسانپذیری قیمت ندت ،همدستگی مثدت یا مندی ندارد

را نشان می دهد .ضریب همدساتگی زاول صادر نوساان

و نوساااانپاااذیری شااااخص باااورس اوراق بهاااادار از

دارد و روند مشخصی نادارد؛ درنتیجاه مایتاوان گدات

نوسانپذیری قیمت ندت تأایر نمیپذیرد.
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)همبستگیبیننوسانپذیریشاخصکلبورساوراقبهادارونوسانپذیریقیمتنفت

نمودار(3

پویاییهای رابطۀ متغیرهای ک ن و شاخص بازار سهام 11 /

ع وه بر نتایجی که در قسمتهاای قدال ارائاه شاد،
بر ورد های این مطالعه زاوی نتای فرعی نیز بوده است
که به برخی از نها در زیر اشاره شده است:
 بیشترین همدساتگی باین نوساان پاذیری متغیرهاایک ن الگو بین نرخ ارز و تورم است.

ضعف سایر مطالعات در این زوزه را میتواناد پوشار
دهد ،عدارتند از:
 قیمت ندت باهعناوان یاک متغیار مهام در اقتصاادایران ،با درنظرگرفتن برونزایای و امکاان ورود در تماام
رواب کوتاهمدت و بلندمدت لحا شده است.

 -بر ورد الگو با استداده از دادههاای روزاناه (1312

 -رابطۀ بین متغیرهای ک ن و شااخص کال باورس

روز) ،روابا بلندماادت و کوتاااهماادت را تقریدااا مشااابه

اوراق بهادار ع وه بر اینکاه در ساطی میاانگین متغیرهاا

الگو با داده های ماهانه به دست می ورد؛ اما همدساتگی

بررساای شااده اساات ،رابطااۀ نوسااانپااذیری متغیرهااا

بااین نوسااانپااذیری متغیرهااای ک ا ن و نوسااانپااذیری

(واریانس متغیرها) را نیز بررسای کارده اسات و از ایان

شاااخص بااورس اوراق بهااادار در مقیاااس روزانااه بساایار

نظر دید کاملتری در قالب یک الگو داشته است.

پایینتر از مقیاس ماهانه است.
 با بررسی سایر توابع واکنر نای مایتاوان نتیجاهگرفت که شو
باع

به شااخص کال باورس اوراق بهاادار

تغییر معنیدار نرخ ارز و تورم نمیشود.
 -شو

در متغیرهاای الگاو ،تاورم را کمتار تحات

تأایر قرار میدهد و نرخ ارز را بیشتر متأار میکند.
نتیجهگیریوپیشنهادها 

براساس الگوهای قیمتگاذاری دارایای ،متغیرهاای
ک ن از مهمترین عوامل اارگذار بر قیمت دارایایهاا از
جملااه سااهام هسااتند .ازایاانرو مطالعااات گسااتردهای
درخصوص چگاونگی اارگاذاری متغیرهاای کا ن بار
بازار سهام و شاخص بازار انجام شده است؛ اما توجه باه
این رواب با توجه به ماهیت رواب و متغیرها میتواند به
شناسایی و بر ورد صحییتر رواب بین متغیرهای کا ن
و بازار سهام کماک کناد .در ایان مطالعاه باا توجاه باه
ضعفهای مطالعاات موجاود در ایان زاوزه ،کوشار
شده است الگوسازی دقی و سازگار باا موضاو انجاام
شااود .باادینمنظااور از روش VARX-DCC-GARCH

استداده شده است .برخی از مزایاای ایان الگوکاه نقااط

 نوسانپذیری بین متغیرها در قالب الگاوی پویاا وهمدساتگی بااین متغیرهااا ،متغیاار در طااول زمااان در نظاار
گرفته شده است.
بااا اسااتداده از دادههااای ماهانااه متغیرهااای شاااخص
بااورس اوراق بهااادار ،ناارخ ارز بااازار ،شاااخص قیمتاای
مصر کننده و قیمت ندت برای دورۀ دیمااه  6326تاا
 6311الگاااوی اشاااارهشاااده بااار ورد شاااد .براسااااس
زمونهای انجامشده ،دو رابطۀ بلندمدت شناساایی شاد
کااه یکاای از نهااا بااه شاااخص بااورس اوراق بهااادار و
دیگری به نرخ ارز مربوط است .متغیار نارخ ارز ،قیمات
ندت و تورم هر سه رابطۀ مثدت و معنایدار بلندمادتی باا
شاخص بورس اوراق بهاادار دارناد؛ اماا متغیار نارخ ارز
بیشترین ااار را در بلندمادت بار شااخص باورس اوراق
بهادار دارد.
در کوتاه مدت ،در بین شو های متغیرهای کا ن،
بیشترین اار را شو
و شو

قیمت ندت و ساپس نارخ ارز دارد

قیمتی ،ااار کمتاری بار شااخص باورس اوراق

بهادار دارد .همچنین سرعت تعدیل شاخص کل باورس
اوراق بهادار در مقابل شو

های متغیر ک ن باال اسات

و بعد از درنهایت  61دوره به تعادل خود بر میگردد.
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نوسانپذیری شاخص بورس اوراق بهادار ،بیشاترین
همدستگی را در بین متغیرهای کا ن ،باا نارخ ارز دارد.

نوسان پذیری نرخ ارز نیز توجه شود؛ زیرا باع

افزایر

نوسان در بازار سهام میشود.

بااهعاا وه همدسااتگی بااین نوسااانپااذیری ناارخ ارز و

برای پژوهر های ینده پیشنهاد میشود رابطاۀ باین

نوسااانپااذیری شاااخص کاال بااورس اوراق بهااادار در

نرخ ارز و قیمت سهام با دقت بیشتر و با دادههاای خارد

سااالهااای  6321بااه بعااد تقریدااا دو براباار شااده اساات.

شاارکتهااای بورساای بررساای شااود .ایاان موضااو کااه

همدستگی بین نوسانپذیری شااخص کال باورس اوراق

تغییرات نرخ ارز با چه ساز و کاری بر بازار ساهام ایاران

بهادار و نوساان پاذیری تاورم مثدات اماا ضاعیف اسات.

اار می گذارد ،پرسشی است که میتواند پایاۀ پژوهشای

بااهعا وه نوسااانپااذیری قیماات نداات بااا نوسااانپااذیری

کاربردی باشد .در این راستا تحلیل شرکتهای بورسای

شاخص بورس اوراق بهادار همدستگی ندارد.

واردات محور و صادراتمحاور در هنگاام شاو هاای

در مجمو با توجه به نتای بر ورد الگوها ،تغییرات

ارزی میتواند نتای کاربردی داشته باشد.

نااارخ ارز هااام در ساااطی میاااانگین و هااام در ساااطی
نوسان پذیری متغیرها ،بیشترین ااار را در باین متغیرهاای

منابع 

ک ن بر شااخص کال باورس و نوساانهاای ن داشاته

[1] Praei, K. & Shahsavar, M. (2008). The
effect of macroeconomic variables on
Iran`s exchange market, Economic
Researches, Vol. 9, No. 1:21-38.
[2] Heidarim H. Bashiri, S. (2011).
Investigating The Relationship Between
Real Exchange Rate Uncertainty and
Stock Price Index In Tehran Stock
Exchange Using VAR-GARCH Models,
Jorunal of Economic Modeling Research,
Vol. 3, No. 9: 71-93.
[3] Samadi, S. Nasrollahi, K. & Karamalian,
S. M. (2006). A survey on the relationship
between financial market development and
economic growth, Journal of Economic
Researches, Vol. 6, No. 3: 20-43.
[4] Karimzadeh, M. (2005). A survey on the
long-run relationship between Tehran
stock price index and monetary macro
variables in the Iran`s economy, Journal of
Iranian Economic Researches, Vol. 8, No.
26: 23-54.
[5] Mojab, R. & Barkachian, S. M. (2010).
The effect of petro earcnings on petroless
real production, Journal of Money and
Economy, No. 9: 45-88.
[6] Mousaee, M., Mehregan, N. & Amiri, H.
(2009). The relationship between stock
market and macro economic variables in
Iran, Journal of Economic Research and
Policy, Vol. 18, No. 54: 73-94.
[7] Antoniou, A. Garrett, I. Priestley R.
(1998),Macroeconomic
variables
as

اساات .از طاار

دیگاار تااورم و قیماات نداات از نظاار

نوسان پذیری بر نوسان پذیری شاخص بورس ،ااار قاوی
ندارناااد؛ اماااا تغییااار در ایااان متغیرهاااا در بلندمااادت و
کوتاهمدت میتواند باع تغییر در شاخص کل شود.
ازاینرو با توجه به نتای بهدست مده مشخص است
کااه نوسااانهااای بااازار سااهام بااا نوسااانهااای بااازار ارز
همدسااتگی دارد و تنظاایمکنناادگان بااازار ساارمایه باارای
کمک به کاهر نوسانهای بازار سرمایه ،باید وضاعیت
بازار ارز را رصد کنند و در نظر داشته باشند که افزایر
نوسانهاا در باازار ارز باعا

ایجااد نوساانهاا در باازار

سرمایه میشود .همچنین رشاد نارخ ارز ،قیمات ندات و
افزایر تورم باع

رشد بلندمدت شااخص ساهام شاده

اساات .از نجااا کااه نوسااانهااای بااازار سااهام باارای
سرمایهگذاران زائز اهمیت است ،پیشنهاد میشود بارای
بررسی دقی تر نوسانهای بازار سهام ،بازار ارز و ندت و
تغییارات تااورم را نیاز بااهعناوان عاماال اارگاذار در نظاار
بگیرند .الدته ع وه بار تغییارات نارخ ارز بایاد باه میازان

26 / پویاییهای رابطۀ متغیرهای ک ن و شاخص بازار سهام

Volatility: A GARCH Application,
Research Journal of Internatıonal Studıes Issue 20
[20] Gjerde, Ø., & Saettem, F. (1999). Causal
relations among stock returns and
macroeconomic variables in a small, open
economy. Journal
of
International
Financial Markets, Institutions and
Money, 9(1), 61-74.
[21] Groenewold, N., and P. Fraser. (1999)
``Time-Varying Estimates of CAPM
Betas.'' Mathematics and Computersin
Simulation 48(4-6): 531-539.
[22] Harbo I. Johansen S. Nielson B. & Rahbek
A.R. (1998). Asymptotic Inference on
Cointegrating Rank in Partial Systems,
Journal of the American Statistical
Association, 16, 388-399
[23] Ibrahim, M., & Musah, A. (2014). An
Econometric Analysis of the Impact of
Macroeconomic Fundamentals on Stock
Market Returns in Ghana. Research in
Applied Economics, 6(2), 47-72.
[24] Karoui, A. (2006). The correlation
between FX rate volatility and stock
exchange returns volatility: An emerging
markets overview. Available at SSRN
892086.
[25] Kilian, L., & Park, C. (2009). The Impact
of Oil Price S hocks on The US Stock
Market. International
Economic
Review, 50(4), 1267-1287.
[26] Maghyereh, A., & Al-Kandari, A. (2007).
Oil prices and stock markets in GCC
countries: new evidence from nonlinear
cointegration
analysis. Managerial
Finance, 33(7), 449-460.
[27] Pebbles, G. Wilson P., (1996) The
Singapore economy ,Edward Elgar,
Cheltenham, UK.
[28] Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J.
(2000). Structural analysis of vector error
correction models with exogenous I(1)
variables. Journal of Econometrics, 97(2),
293-343.
[29] Pilinkus, D., & Boguslauskas, V. (2015).
The short-run relationship between stock
market prices and macroeconomic
variables in Lithuania: an application of
the
impulse
response
function.
Engineering Economics, 65(5) 35-52.
[30] Ross Stephen A, (1976), The arbitrage
theory of capital asset pricing , Journal of
Economic Theory, 13 ,341–360.

common pervasive risk factors and the
empirical content of the arbitrage pricing
theory, Journal of Empirical Finance, 5
(1998). 221–240.
[8] Arouri, M. E. H., & Rault, C. (2012). Oil
prices and stock markets in GCC
countries: empirical evidence from panel
analysis. International Journal of Finance
& Economics, 17(3), 242-253.
[9] Beltratti, A., & Morana, C. (2006). Breaks
and persistency: macroeconomic causes of
stock market
volatility. Journal
of
Econometrics, 131(1), 151-177.
[10] Bilson, C. M., Brailsford, T. J., & Hooper,
V. J. (2001). Selecting macroeconomic
variables as explanatory factors of
emerging stock market returns. PacificBasin Finance Journal, 9, 401−426
[11] Christopher
gan
and
et.al
(2006),"macroeconomic variables and
stock market interactions: new Zeland
evidence", the journal of investment
management and financial innovation.89101.
[12] Cutler, D.M., J.M. Poterba and L.H.
Summers, (1989), What moves stock
prices?, Journal of Portfolio Management,
15, 4-12
[13] Diebold
Francis
X
and
Yilmaz
Kamil(2008)” Macroeconomic Volatility
and Stock Market Volatility, Worldwide”
NBER Working Paper No. 14269,
[14] Dornbusch, R., & Fisher, S. (1980),
Exchange rates and the current account,
American Economic Review, 70, 960–971.
[15] Engle. R & Sheppard. K (2001),
“Theoretical and Empirical properties of
Dynamic
Conditional
Correlation
Multivariate GARCH”, National Bureau of
Economic Research, Working Paper.
[16] Engle, R. F., Ghysels, E., & Sohn, B.
(2013). Stock market volatility and
macroeconomic fundamentals. Review of
Economics and Statistics, 95(3), 776-797.
[17] Engle. R. F (2002), “Dynamic Conditional
Correlation a Simple Class of Multivariate
GARCH Models”, Journal of Business and
Economic Statistics, 20, 339-350.
[18] Fama, E. F., & French, K. R. (1993).
Common risk factors in the returns on
stocks and bonds. Journal of financial
economics, 33(1), 3-56.
[19] Gaurav A, Srivastava A, (2011), Stock
Market Returns and Exchange Rates

6311 ) بهار61(  شماره پیاپی، شماره اول، سال پنجم، مدیریت دارایی و تأمین مالی/ 21

the Johannesburg Stock Exchange. Journal
for Studies in Economic and Econometrics,
23, 27-53.
[35] Walti, S. (2005). The macroeconomic
determinants
of
stock
market
synchronization. Journal of International
Banking Law, 11(10), 436-41.




[31] Sadorsky. P(1999) Oil price shocks and
stock market activity, Energy Economics,
21, 449–469.
[32] Schwert, G. W. (1989). Why does stock
market volatility change over time? The
journal of finance, 44(5), 1115-1153.
[33] Subair, K., & Salihu, O. M. (2004).
Exchange rate volatility and the stock
market: the Nigerian experience. Kwara
State University.
[34] Van Rensburg, P. (1999). Macroeconomic
identification of candidate APT factors on





