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An Evaluation of Risk Transmission over Foreign Exchange, Real Estate and Stock Markets in Iran`s Economy (An
Application of Parametric and Non-Parametric Value at Risk Approach)
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Abstract
The international spillover remarkably affects the asset markets risks mainly through macroeconomic variables in Iran`s
economy. To assess it, we evaluate VaR of assets market during 1990-2015.The results underscore the VaR which are
statistically computed by the nonparametric approaches are considered more efficient than parametric approaches due to
lower standard deviation and coefficient of variation as well as a better reflection of cyclical shocks.The Causality test
indicates the foreign exchange VaR causes the stock price VaR while the stock price VaR simultaneously causes the
mortgage price VaR.The impact of macroeconomic variables on the assets market VaRs is also estimated by the causality
test as the output growth adversely inspires the VaRs of mortgage price and foreign exchange rate. Meanwhile, money base
is constantly stimulated by the assets market VaRs in the short and medium term owing to money base. As a consequent,
reduction in foreign exchange market risk lead to a reduction in other assets market risk and eventually overall economy.
Therefore, it is desirable to design complementary mechanisms to fulfill the task.
Keywords: Financial transmission mechanism, Financial assets market, risk, Spillover effect, Value at risk.
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چکیده
 نتایج. از سرریزهای بینالمللی و بازار سایر داراییها تأثیر میپذیرد،ریسک بازار دارایی بیشتر از آنکه از متغیرهای کالن اقتصادی متأثر باشد
 ارز و سهام) متکی بر روشهای ناپارامتریک بهعلت، سه بازار دارایی (مسکن9314  تا9361 تخمین ارزشهای در معرض خطر در سالهای
 نتایج. کارایی بیشتری نسبت به روشهای پارامتریک دارد،انحراف معیار و ضریب تغییرات کوچکتر و نیز انعکاس بهتر تکانههای ادواری
 بررسی رابطۀ ریسک. نشاندهندۀ رابطۀ علّی از نرخ ارز به قیمت سهام و نیز رابطۀ علّی از بازار سهام به بازار مسکن است،آزمون علیت
 همچنین.بازارهای دارایی با متغیرهای کالن بر رابطۀ معکوس رشد اقتصادی با ارزشهای در معرض خطر ارز و مسکن داللت داشته است
 براساس نتایج. در کوتاهمدت و میانمدت در پایۀ پولی تأثیر داشته است،مقادیر ارزشهای در معرض خطر بازارهای مختلف بهترتیب
 کل اقتصاد منجر خواهد، کاهش نوسانها و ریسک بازار ارز به کاهش ریسک سایر بازارهای دارایی و درنهایت،بهدستآمده استنباط میشود
. به سیاستگذار توصیه شده است با طراحی ساز و کارهای مناسب نسبت به این مهم اقدام کند، براساس این.شد
 ساز و کار انتقال مالی، ریسک، بازار داراییهای مالی، ارزش در معرض خطر، اثر سرریز:واژههای کلیدی

* نویسنده مسؤول

 / 34مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال پنجم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی ( )91زمستان 9316

مقدمه
بااازار دارایاایهااا ب اهواسااطۀ تسااویهنکااردن ادواری

قیمت داراییها از یکسو ،متأثر از توسعۀ بخشهاای

بازارهااای عواماال تولیااد و پااول ،همااواره در معاارض

مالی و حقیقی و جهتگیری سیاست پاولی داخلای و از

تکانههای منظم مقطعی قرار دارد .همچناین ایان بازارهاا

سااوی دیگاار ،دسااتخوش تحااوالت بازارهااای مااالی

در معرض تکانههای ناشی از بیتعادلیهای 9بخشهاای

بینالمللی و اخبار مختلف داخلای و خاارجی اسات کاه

خارجی و عمومی ،در کنار سیاساتهاای پاولی تاورمزا

بهطور همزماان ،باازار دارایایهاای ماالی و غیرماالی را

قرار داشته است .تکانههای منفای قیمات نفات (کااهش

متأثر میکند .در میان مؤلفههای ماذکور ،جهاتگیاری

قیمت) بهطور همزماان ،تاراز عملیااتی بودجاۀ دولات و

سیاستهای پاولی ،نقاش گساتردهتاری در ثباات باازار

موازنۀ پرداختهای خارجی کشور را دچار عدم تعاادل

داراییها داشته است؛ یعنی باا تغییار نارخ بهارۀ سیاساتی

کرده است که عموماً با خاالص دارایای خاارجی و نیاز

کوتاهمدت و یا تغییر کالهاای پاولی و اعتبااری ،زمیناۀ

خالص بدهی دولت به بانک مرکزی 1باهترتیاب ،زمیناۀ

کاااهش نوسااانهااا و نیااز تسااهیل فراینااد تحقا اهااداف

افاازایش پای اۀ پااولی ،نقاادینگی ،تقاضااای کاال و سااط

سیاسااتگااذار پااولی (ثبااات مااالی ،پایااداری موازنااۀ

عمومی قیمت ها را فاراهم کارده اسات .افازایش ساط

پرداخااتهااا و ثبااات قیمتاای) را فااراهم ماایکنااد [،4

عمومی قیمتها که بعضاً با ناپایداری نرخ رشد قیمتها

 .]1،15،43تفکیک جهت ،اندازه و تواتر آثار هار یاک

نیااز همااراه بااوده اساات ،بااا تغییاار در هزین اۀ جااایگزینی

از مؤلفااههااای مااذکور ،یااک الاازام عملیاااتی در فراینااد

داراییها از یکسو ،ترکیب سرمایهگذاریهای حقیقی و

سیاستگذاری است؛ بهگونهایکه افزایش قیمت اوراق

مالی اقتصاد را متأثر کرده و از سوی دیگر ،بهعلات اثار

بهااادار ناشاای از بهبااود متغیرهااای ساااختاری ،تحااوالت

قیمتی تورم در ثاروت ،توزیا ثاروت و درآماد را باین

اقتصاد بینالملل و یا تاورم داخلای ناشای از هزیناههاای

نهادهای مختلف اقتصادی (دولات ،بنگااه و گاروههاای

فزایندۀ تولید ،سه واکنش مختلف سیاست گذار پولی را

مختلف درآمدی خانوار) تحت تأثیر قرار داده است .در

بهدنبال خواهد داشت [.]49

چنااین شاارایطی ،بااازار دارایاایهااا مت اأثر از باایتعااادلی

ماایتااوان اینگونااه اسااتدالل کاارد کااه رون ا بااازار

بخشهای مختلاف اقتصااد کاالن (حقیقای ،خاارجی و

داراییها ،عالمت قوی برای وجود رون اقتصااد اسات؛

اسمی) و نیز آثار انتقالی تکانههای قیمتی باین بازارهاای

بااهعنااوان نمونااه ،در ایاااالت متحااده ،بااهکااارگیری

مااذکور (پااول ،ارز ،طااال ،ساارمایه ،مسااتغالت و کاااال)

سیاساااتهاااای کارآماااد پاااولی در کناااار اصاااالحات

همواره در معرض اختاللهای ادواری قرار داشته اسات.

ساختاری ،زمینۀ طوالنی ترشدن چرخههای رون قیمات

اندازه ،تواتر و طول دورۀ اختاللهای مذکور در شرایط

در بازار داراییها را فراهم کارده اسات؛ باهگوناهایکاه

مختلف اقتصاد داخلی و بینالمللی همواره متفاوت بوده

دورۀ رون مذکور بهتدریج از  96به  98فصل در چهاار

است که در کنار ساز و کار آثار انتقاالی تکاناههاا ،باین

دهۀ منتهی به سال  1555افزایش یافتهاست که با افزایش

بازار داراییهای مختلف باید بررسی شود.

همزمااان شااکاف تولیااد ،ساارمایهگااذاری و نیااز نساابت

1 Imbalance
 1از سال  9311این مهم بهصورت غیر مستقیم بوده است؛ بهگونهای که دولت
به بانکهای تجاری و بانکهای تجاری به بانک مرکزی بدهکار شده است.

سرمایه گذاری در مسکن به تولید ناخالص داخلی باوده
اسااات (بااااالتر از روناااد بلندمااادت) کاااه هماااواره باااا

بررسی ساز و کار انتقال ریسک بین بازارهای ارز ،مسکن و سهام اقتصاد ایران 39 / ...

سیاست های انبسااطی پاولی و اعتبااری همزماان هماراه

زمانی گستردهتری در بازار دارایایهاا هماراه اسات .در

بااوده اساات [ ۷و  .]8در همااین راسااتا ،اغلااب دورههااای

شرایطی که تکانههای فوق به طاور همزماان ،زمیناهسااز

رون ا بااا رشااد تااورم همااراه نبااوده اساات؛ بلکااه تنهااا

تشدید عدم تعادل مالی ،باروز بحاران ،کااهش تولیاد و

انحرافهای محدودی به روناد بلندمادت و یاا اهاداف

بیثباتی قیمتها شوند ،اتخاذ یک سیاست پاولی ماؤثر،

سیاستگذاری داشته است؛ به بیان دیگر ،سیاستگاذار

بسیار دشوار خواهد بود [.]99 ،95

پولی توانسته است سااز و کاار انتقاال پاول بار تاورم را

ارتباط متقابل بازار داراییها و عوامل مؤثر در آنهاا،

عقیم کند .با وجود این ،دورههای محادودی کاه تاورم

پیرامااون دو حااوزۀ انتقااال داخلاای عواماال اثرگااذار در

ناشی از افزایش هزینۀ تولید (تورم سمت عرضه) تشدید

قیمت داراییها و نیز پیوستگی بینالمللی در قالاب آثاار

شده است ،با انحرافهای تورمی بیشتر ،بایثبااتی ماالی

انتقااالی میااان بازارهااای بااینالمللاای و بازارهااای دارایاای

بیشتر و نیز کاهش شدید تولید و سرمایهگذاری حقیقای

داخلااای اسااات .ارتبااااط بازارهاااای دارایااای داخلااای و

هماااراه باااوده اسااات .در چناااین شااارایطی ،واکااانش

بین المللی ،با گسترش مبادالت مالی-سرمایهای ،بهطاور

سیاست گذار پولی به تکانههای باازار دارایایهاا کاه باا

فزایناادهای در سااه دهااۀ اخیاار افاازایش یافتااه اساات؛

افزایش قیمت در این بازارها همراه بوده است ،باهعلات

بااهگونااهای کااه مشاااهدات تجرباای بااهدسااتآمااده از

تأثیرپذیری بازار داراییها از سیاستهاای پاولی (حتای

داده های پرتاواتر بار همبساتگی م بات باازده بازارهاای

در شاارایط نبااود اصااطکاد در بااازار اعتبااارات و بااروز

اوراق بهادار کشورهای اروپایی و ایاالت متحده و سایر

تکانااههااای غیرساااختاری اساامی) پرهیزناپااذیر اساات

کشورها داللت داشته است [.]11،3۷،45

[ 9۷،96،93و.]98

مطالعااات متعااددی نیااز باارای تحلی ال آثااار ساارریز

واکنش بهینۀ سیاست پاولی باه فرایناد شاکلگیاری

بااینالمللاای در قیماات هاار یااک از دارایاایهااای داخلاای

حباب در بازار داراییها باهعلات نباود امکاان تفکیاک

بهصورت مجازا انجاام شاده اسات ،تاا جاایی کاه آثاار

دقی آثار مؤلفههای ساختاری و سیاست پولی بر قیمات

انتقاالی بااازده و اخاتاللهااای بازارهاای اوراق بهااادار از

داراییها بسیار دشوار است؛ زیرا جهاتگیاری سیاسات

ایاااالت متحااده بااه کشااورهای ژاپاان و انگلسااتان در

پولی در شرایطی کاه بهباود قیمات دارایایهاا ناشای از

مطالعااات مختلااف تأییااد شااده اساات [ 18و  .]39آثااار

افاازایش بهاارهوری و یااا انتظااارات خوشاابینانه ناشاای از

سرریز میان بازارهای سرمایۀ ایاالت متحاده و انگلساتان

فرصتهای جدید کسب وکار باشد ،کاامالً متفااوت باا

در مطالعات دیگری بررسی شده است کاه نشااندهنادۀ

شرایطی است کاه آثاار تاورمی سیاساتهاای انبسااطی

نقش مؤثر اخبار اقتصااد کاالن خاارجی (جهاتگیاری

پولی ،زمینۀ رشد قیمات دارایایهاا را در پای دارد [،9۷

سیاسااتی ،عملکاارد بخااشهااای مختلااف اقتصااادی و

 98و .]49اصااابت تکانااههااای غیرساااختاری بااه قیماات

بنگاهها) در تحوالت اقتصادهای مذکور بوده است [ 9و

داراییها به همسویی سیاستگذاری برای ثبات تاورم و

 .]94در همین راستا ،بازار ارز اقتصادهای صنعتی در سه

ثبات قیمت داراییها با حداقل عدم تقارن زماانی منجار

دهۀ اخیار باهشادت از آثاار سارریز ناشای از اطالعاات

شااده اساات []41؛ در حااالی کااه همسااویی مااذکور در

اقتصاد کالن بهطور عاام و جهاتگیاری سیاسات پاولی

شرایط بروز تکانههای قیمتی سمت عرضه با عدم تقارن

شرکای مالی-تجاری بینالمللی بهطور خاص متأثر بوده
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است [ 9و .]11تغییرات نرخ بهارۀ سیاساتی کوتااهمادت

ماایپااذیرد [ 19،4و  .]39محاساابۀ انتظااارات براساااس

نیااز آثااار انتقااالی گسااتردهای در انتقاااالت مااالی میااان

مقادیر گذشته و آیندۀ متغیرهای سااختاری و نیاز متغیار

بازارهای سارمایۀ اقتصاادهای طارف مباادالت خاارجی

وضعیت آیندۀ بازار دارایی ها باهتفکیاک بسایار دشاوار

داشته است.

است؛ از اینرو ،سیاستگذار پولی مجبور است به آثاار

عالوه بر آثاار بیرونای و سارریز تحاوالت سیاساتی،

ساختاری اقتصاد کالن ،میاانمادت تاورمی و انتظاارات

مطالعات تکمیلی نیز نشان دهندۀ تأثیرپذیری قوی قیمت

گااذرا باار بااازار دارایایهااا (باایثباااتی مااالی) سااه پاسااخ

سهام نسبت به تغییرات سیاست پولی در اقتصااد ایااالت

متفاوت بدهد.

متحده است [ 6و  .]91در همین راستا ،شاواهد متعاددی

دربااارۀ فشااارهای تااورمی (رکااودی) ناشاای از آثااار

بر رابطۀ متقابال سیاسات پاولی باا قیمات دارایایهاا در

رشد (کاهش) تقاضای کل بر قیمت داراییها درعمال،

بازارهااای اوراق بهااادار داللاات دارد [ .]36تحلیاال آثااار

با راهبرد هادفگاذاری تاورم و افازایش شاکاف نارخ

نرخ بهرۀ کوتاهمدت سیاستی در قیمتهای اوراق قرضه

بهره ،سیاسات پاولی تعادیل مایشاود []۷؛ البتاه تعادیل

و سهام ،نشان دهنادۀ وجاود علیات متقابال باین ایان دو

سیاسااتی م اذکور تنهااا منااوط بااه ت اأثیر تغییاارات قیماات

است .همبستگی نرخ بهرۀ کوتاه مادت سیاساتی ایااالت

دارایی ها بر انتظاارات تاورمی اسات .نوساانهاای زیااد

متحده با قیمت اوراق بهاادار در ادوار مختلاف از منفای

قیمتها عموماً با التهابها و بایثبااتی ماالی نیاز هماراه

به م بت تغییر یافتاه اسات کاه باهطاور عماده ،از جهات

بوده است [ ]38که در کنار سایر مؤلفههای سااختاری و

اثرگااذاری از سیاساات پااولی بااه ساامت بااازار و قیماات

سیاسااتی هماننااد تکانااههااای موازنااۀ پرداخااتهااا و

دارایی ها (و به عکس) در ادوار مختلاف تجااری متاأثر

بیثباتیهای اجتماعی درعمل ،بیثباتی ماالی را تشادید

بوده است [.]36

کردهاند .در همین راستا ،سیاست انقباضی پولی ،انادازه

مطالعات متعددی نیز پیرامون آثار همزمان متغیرهای

و دورۀ بروز حباب در بازار داراییهاا را باا محادودیت

کالن و نوع اخباار در قیمات دارایایهاا باهطاور عاام و

عرضااۀ اعتباااارات کااااهش داده و باااهطاااور همزماااان،

بازارهای اوراق قرضه بهطور خاص انجام شاد [ ]1۷کاه

شکنندگی مالی را با رشد هزینۀ فرصت مناب مالی (نرخ

نشاااندهناادۀ تأثیرپااذیری سینوساای منحناای بااازده بااازار

بهره) و کاهش تقاضا برای اعتبارات محدود کرده است

اوراق قرضااۀ ایاااالت متحاااده از وضااعیت متغیرهاااای

[ 99 ،95و  .]43نرخهای بیشاتر بهاره در شارایط اعماال

ساختاری و اخبار است [ 99و .]16

سیاست انقباضی مذکور بهطور همزمان ،ریسکپاذیری

تکانۀ اخبار ،چرخههاای تجااری و ماالی را باهطاور

نهادهای اقتصاادی و نیاز احتماال باروز حبااب در باازار

مستقیم تحت تأثیر قرار داده است .ایان تاأثیر در قیمات

داراییها را کاهش میدهد [ .]91افازایش نارخ بهاره از

داراییها (بهعنوان یک متغیر پیشنگر) ،از نظر سارعت،

یکسو ،رقابت برفیتهای سارمایهگاذاری در بازارهاای

اندازه و پایداری ،بیشتر از چرخههای تجااری اسات .در

پول و دارایی را ارتقا میدهد و از سوی دیگار ،کاارایی

همااین راسااتا ،نوسااانهااای ناارخ ارز بااه جااای ت اأثیر از

بازار داراییهاا و درنتیجاه ،اخاتاللهاای قیمات آنهاا را

متغیرهای سااختاری از انتظاارات ناابر بار ارزش آینادۀ

بهبود میبخشد [.]98

قیمت دارایایهاا و یاا انتقااالت ماالی باینالمللای تاأثیر
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در ایااران نیااز مطالعااات متنااوعی ،ارزش در معاارض

آنها محاسبه میشود .درادامه ،انواع مختلاف روشهاای

خطااار بااارای دارایااایهاااای مختلاااف را ارزیاااابی و

پارامتریک و ناپارامتریک معرفای مایشاود .روشهاای

اناادازهگیااری کااردهانااد .از ایاان میااان ،از مطالعااات

پارامتریک محاسبۀ ارزش در معارض خطار کاه عمومااً

شاااهماارادی و زنگنااه ( ،)9386پیکااارجو و همکاااران

مبتنی بار فارض توزیا نرماال مشااهدات اسات ،شاامل

( ،)9388نصرالهی ( ،)9381نباوی چاشامی و همکااران

روشهای توزی نرمال پایه ،توزی نرماال نایمواریاانس،

( ،)9319زمردیان و همکاران ( ،)9313اسالمی بیادگلی

دامنۀ انتظارات شرطی و نیز روش واریانس شرطی است

و طیباای ثااانی ( ،)9313سااجاد و همکاااران ( )9313و

که در این پژوهش استفاده میشود .ابتداییتارین روش

فالح پور و همکاران ( )9314می توان نام برد [ ،14 ، 19

محاسبۀ ارزش در معرض خطر ،استفاده از روش توزیا

 45 ،38 ،39 ،34 ،33و .]46

نرمال پایه است [ .]33در این روش ،فارضشاده اسات،

این پژوهش از پانج بخاش تشاکیل شاده اسات .در

توزی بازده داراییها نرمال اسات .فارض توزیا نرماال

بخش نخست ،واکنش قیمت دارایی هاای در ارتبااط باا

برای تحلیل بازده داراییها با اتکا به قضیۀ حاد مرکازی

متغیرهای اقتصاد کالن براساس مبانی نظری و مطالعاات

در بررسی بازار داراییهای مالی و غیرمالی بسایار رایاج

تجربی سایر کشورها بررسی شاده و در قسامت دوم باه

اسات .ایاان توزیا همچنااین بااهدلیال داشااتن دو پااارامتر

روشهای محاسبۀ ارزش در معارض خطار اشااره شاده

(میانگین و انحراف معیار) بهساادگی فهمیادنی اسات و

است .در بخش سوم ،محاسبۀ ریسک بازار دارایایهاای

نسبت به سایر توزی ها ،بیشتر باه آن توجاه شاده اسات.

مختلف ،تبیین و در بخش بعد ،رابطۀ آنها باا یکادیگر و

محاسااابۀ ارزش در معاارض خطاار بااا اسااتفاده از فاارض

متغیرهای کالن تصری و تحلیل شاده اسات .در بخاش

نرمال برای بازده داراییها ،رابطۀ سادهای بهصورت زیار

پایانی نیز نتاایج پاژوهش و پیشانهادهاای سیاساتی ارائاه

دارد:

میشود.
مبانی نظری
ارزش در معاارض خطاار بااا توجااه بااه شااکل توزی ا

()9
بااهگونااهای کااه

̂

) (

معاارف آمااارۀ توزیاا نرمااال

استاندارد در ساط اطمیناان  αاز دنبالاۀ یکطرفاه اسات.

داده ها به دو روش پارامتریاک و ناپارامتریاک محاسابه

ارزش در معرض خطر معادل قیمات مادننظر در شارایط

میشود .در روش پارامتریاک ،ارزش در معارض خطار

بحرانی است که با احتمال وقاوع انادکی هماراه اسات.

با فرض توزی خاصی برای دادهها محاسبه مایشاود .در

هرچه مقدار کوچکتار باشاد ،احتماال وقاوع ارزش

روش ناپارامتریک ،توزی خاصی برای دادهها مفاروض

در معرض ریسک نیز کمتر خواهد بود.

نیست؛ بنابراین مقادیر در معارض خطار ،تنهاا مبتنای بار
روند تاریخی دادههاای اساتفادهشاده و مقاادیر گشاتاور
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نمودار ( )1ارزش در معرض خطر با فرض توزیع نرمال

در رویکرد توزی نرمال ،پارامتر واریانس براساس همه

خطر (با فرض توزی نرمال) بهکار گرفته شودکه این

دادههای (باالتر و پایینتر از میانگین) تاریخی محاسبه

روش با عنوان روش توزی نرمال نیمواریانس شناخته

میشود؛ اما از دید یک سرمایهگذار ،تنها آن بخش از

شده است [ .]13،1ارزش در معرض خطر در روش

بازده که کمتر از میانگین بوده است ،مؤلفۀ ریسک

توزی نرمال پایه عموماً در یک نقطه و متناسب با توزی

تلقی شده است؛ بنابراین مقادیر بیشتر از میانگین تهدید

احتمال و سط اطمینان مفروض محاسبه شده است؛ در

تلقی نمیشود؛ بنابراین انگ و چو ( )91۷1پیشنهاد

حالی که در روش دامنۀ انتظارات شرطی ( )TVaRامید

دادهاند ،واریانس آن بخش از دادههایی که پایینتر از

ریاضی توزی برای کلیۀ نقاط کمتر از مقدار بحرانی

میانگین تاریخی است ،در محاسبۀ ارزش در معرض

(همان نقطۀ ارزش در معرض خطر) محاسبه میشود.

نمودار ( )2ارزش در معرض خطر با فرض دامنۀ انتظارات شرطی
در روشهای پارامتریک ،فرض شده اسات باازده و

مشااکل مااذکور از الگااوهااای خودبازگشاات شاارطی

یا قیمت داراییها ،توزی نرمال دارد کاه زمیناۀ محاسابۀ

(تعمیمیافته)  (G) ARCHبرای تخمین مقادیر واریاانس

مقادیر واحدی را برای پارامترهای میاانگین و واریاانس

شاارطی هاار دورۀ زمااانی اسااتفاده ماایشااود .در الگااوی

در طااول دورۀ مطالعاااتی فااراهم ماایکنااد .مشاااهدات

 GARCHدرج اۀ اول فاارض باار ایاان اساات کااه بااازده

تجربی بر ناهمسانی واریانس قیمت داراییهای مختلاف

دارایی مالی از فرایند زیر تبعیت میکند [.]45

و نیز همبستگی بین دوره ای میان واریاانس آنهاا داللات

()1

دارد که موجاب کااهش کاارایی پارامترهاای تخمینای

()3

الگوهای ارزش در معارض خطار مایشاود .بارای رفا

()4

(

)
۲
۱

۲
۱

۱

۲
۱

۰
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در معادلااااۀ ( )1فاااارض وجااااود یااااک فراینااااد

مشتمل است .در روش ناپارامتریک ،آینادۀ نزدیاک تاا

خودتوضیحی مرتبۀ اول برای قیمات دارایایهاا در نظار

اندازۀ زیادی تکارار رفتاار گذشاته فارض شاده اسات؛

گرفته شده است .در شرایطی که عرض از مبادأ معادلاۀ

بنابراین اطالعات مربوط به گذشاته را بارای پایشبینای

باشد ،بر ویژگای بازگشات باه

مقادیر ریسک و یا بازده آینده مایتاوان اساتفاده کارد.

میانگین 9در قیمت دارایی داللت دارد .در همین راساتا،

رهیافت شبیهسازی تاریخی ،روشای ناپارامتریاک اسات

اگر عرض از مبدأ مذکور ،معادل صافر و شایب معادلاۀ

که مقادیر ارزش در معرض خطار نقطاهای و یاا مادننظر

باشد ،فرضیۀ کارایی بازار تأیید

براساس مشاهدات گذشته و در سط اطمینان مفاروض

میشود .واریانس جماالت اخاالل معاادالت تصاریحی

محاسبه میشود .در این رهیافت ،بازده در معرض خطار

قیمت داراییها غالباً تابعی از متغیر زمان است که بارای

یک دارایی مبتنی بر این فرضیه است که آیندۀ نزدیاک

رف چاالش ناهمساانی واریاانس متاأثر از ایان پدیاده از

تا اندازۀ زیادی تکارار رفتاار گذشاته اسات؛ بناابراین از

الگوهای  (G)ARCHدر اقتصادسنجی استفاده میشود.

اطالعات مربوط به گذشته برای پیش بینی ریسک آینده

در این الگوها ،واریانس جماالت اخاالل معادلاۀ قیمات

می توان استفاده کرد .بدیهی است این فرض با توجه باه

داراییها ( )1از مقادیر گذشته و مربا جماالت اخاالل

اندازه ،تواتر و دامنۀ اختاللهای باازده باازار دارایایهاا،

دورۀ قبل مانند معادلۀ ( )4تبعیت کرده که زمینۀ تخماین

گاهی معتبار و یاا ناامعتبر اسات .در ایان روش ،باهطاور

واریااانس را باارای هاار دوره بااهصااورت مجاازا فااراهم

مسااتقیم از دادههااای تاااریخی باارای باارآورد ریسااک

میکند.

استفاده میشود و هیچ تعدیلی بر آنها انجاام نمای شاود.

( )1مخالف صفر

( )1معادل واحد 9

براساااس رویکاارد جدیااد ب اه جااای محاساابۀ مقاادار
مشخصی برای پارامترهای میاانگین و واریاانس در کال

در روش تاااریخی پایااه ،دادههااای گذشااته بااهترتیااب

صااعودی مرتااب مااایشااود و ساا س صااادد  ام

دورۀ زمانی ،پارامترهای مذکور برای هار مقطا زماانی

سریزمانی برای تعیین تعداد مشاهدات در معرض خطر

بهصورت مجزا تخمین زده میشود؛ درنتیجاه ،ارزش در

استفاده میشود .مقادیر متوساط مشااهدات 1در معارض

معرض خطر نیز برای هر مقط زمانی جداگاناه محاسابه

خطر ،میزان زیان مدننظر را مشخص میکند؛ البته مقادیر

و حتاای زمین اۀ پاایشبیناای مقااادیر آیناادۀ آن نیااز فااراهم

در معرض خطر برای داراییهایی همانند قیمت زماین و

میشود.

سهام برای دنبالۀ پایین و برای نرخ ارز نیز در دنبالاۀ بااال

باااارخالف رویکاااارد پارامتریااااک ،روشهااااای

(تضعیف قدرت خرید پول داخلی) تبیین میشود.

ناپارامتریاک محاساابۀ ارزش در معارض خطاار ،باهطااور

روش شاابیهسااازی تاااریخی مونااتکااارلو ،روشاای

مستقیم ،از روند تاریخی دادهها و مقادیر ،شابیهساازی و

نیمهپارامتریک است که مقادیر ارزش در معارض خطار

مسااتقل از توزیاا آماااری دادههااا محاساابه ماایشااود.

بااا اسااتفاده از دادههااای شاابیهسااازیشااده متکاای باار

روشهاااای ماااذکور بااار روش تااااریخی پایاااه ،روش

پارامترهای مشاهدات حقیقی گذشته محاسابه مایشاود.

نیمااهپارامتریااک شاابیهسااازی تاااریخی مونااتکااارلو،

در این روش ،باهطاور مساتقیم از دادههاای شابیهساازی

رویکرد ارزش فارین و نظریاۀ تعمایمیافتاه ارزش فارین
 .1مفادیر متوسط ارزش در معرض خطر بهصورت متوسط هندسی و یا موزون
. Mean Reverse

1

زمانی قابل محاسبه است.
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تاااریخی کااه مبتناای باار گشااتاورهای دادههااای تاااریخی

توزی دنبالههای ماذکور ،پرهیزناپاذیر کارده اسات .در

است ،برای اندازه گیری مقادیر ارزش در معارض خطار

چنین شرایطی ،تحلیل رفتار یاک مجموعاه از دادههاای

استفاده میشود .در این فرایند ،هیچ تعدیلی بر دادههای

آماری بار یااک توزیاا مفاروض شااناختهشادۀ بادون

شبیهساازی انجاام نمایپاذیرد .بارای محاسابۀ ارزش در

توجیه متکی اسات؛ بناابراین نظریاۀ ارزش فاارین بارای

معرض خطر ،صدد ام داده ها بهعنوان دامناۀ تعیاین

بررساای رفتااار توزیاا دنبالااههااا اساااتفاده ماایشاااود

مقادیر در معرض خطر همانند روش تااریخی پایاه پاس

[.]35،31،33

از مرتبسازی سریزمانی شبیهسازیشده انادازه گیاری

رفتار دادههای فارین با رفتار معمول دادهها میتواند

میشود .در این راستا ،متوسط مقادیر ارزش در معارض

متفاااوت باشااد؛ زیاارا ایاان رفتااار در شاارایط اساات نایی و

خطر مدننظر نیز قابل محاسبه است.

پرالتهاب اقتصادی مانند نکول بزرگ در شبکۀ اعتباری،

نظریۀ ارزش فرین 9برای تشری توزی هاایی باهکاار

بیثباتی موازنۀ پرداختها و یا حباب در بازار داراییهاا

رفتااه اساات کاااه مقااادیر دادههااای فاارین (در معاارض

ایجاد میشود .در چنین شرایطی ،رفتار عامالن اقتصادی

ریسااک) را در یااک مجموعااه از مشاااهدات آماااری

هیجانی و در مغایرت با توزی و روناد عاادی دادههاای

تصااری مایکناد .همچنااین ایاان نظریااه ،زمیناۀ تخماین

تاااریخی اساات؛ بایااد مقااادیر دادههااای فاارین از کاال

سااازگار از پارامترهاااای توزی ا مشاااهدات تاااریخی را

مشاهدات تفکیک و سا س توزیا رفتااری آن محاسابه

فراهم میکند .در تخمین سانتی توزیاا هاای آمااری باا

شود.

توجه به تاراکم مشااهدات در اطاراف میاانگین ،بخاش

روشهای فرین باهعناوان حاداک ر (حاداقل)های n

مرکزی توزی  ،نقاش مهمای در تصاری توزیا دارد و

متغیر تصادفی ( )9تعریف میشود .براساس قضایۀ فیشار

مشاهدات آماری که در دنبالاههاای ساریهاای آمااری

و تی ات )9118(1باا بازرگشادن  nتوزیا ارزشهاای

قاارار دارد ،در تخم این ساانتی توزی ا دادههااا بااهعنااوان

فرین باه توزیا تعمایمیافتاۀ ارزش فارین )9( 3نزدیاک

مشاهدات پرت از فرایناد تحلیال دادههاا کناار گذاشاته

میشود [.]16

می شود؛ در حالی کاه کراناههاای توزیا  ،نشاان دهنادۀ

()9

)

()6

⁄

ریسااک متغیاار مادننظر (قیماات سااهام ،ناارخ ارز ،قیماات
داراییهای مالی و غیرمالی) است و مؤلفههاای ساالمت
احتیاطی و امنیت مالی نیز برای پوشاش مقاادیر ریساک

(

)
(

) (
))

)

(

( (
) (

()۷

)))

( (

(

های مربوط به آن کراناههاا بایاد تعیاین شاوند .اگرچاه
دنبالههای غیرمتاراکم دادههاای مادننظر ،احتماال وقاوع
اندکی در فرایند تحلیل مؤلفههای ریساک /باازده باازار
داراییهای مالی و غیرمالی دارد؛ آثار گساتردۀ آنهاا در
سالمت بنگاهها و نظام مالی ،ضارورت اساتفاده از یاک
رویکارد ناپارامتریاک را برای تصری و ارزیاابی رفتاار

در شرایطی که پارامتر دنباله در معادلۀ شمارۀ ( )6به
سمت صفر میل کند ،معادلۀ ( )۷بهدست مای آیاد .تااب
توزی تعمیمیافتۀ ارزش فرین ( )8نیاز یاک تااب توزیا
تجمعی حداک ر است که بر سه پارامتر متکی است.
2

. Extreme Value Theorem

1

. Fisher and Tippett
. Generalized Extreme Value

3
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)

()8

))

⁄

(

)

(

تخطی زمانی بروز میکناد کاه مشااهدۀ  xاز مقادار

( (

آستانۀ  uبزرگتر است و مقدار اضافی فراتر از آساتانۀ
) (yنیز بهصورت ( )95تعریف میشود:

پااارامتر

موقعیاات توزیاا و معیااار گاارایش

مرکاازی دادههااای فاارین
پارامتر

()95

اساات؛ در حااالی کااه

انحراف معیار توزی که معیار پراکنادگی

دادههای فرین است ،همچنین پارامتر

تاب توزی احتمال تجمعی مقادیر فراتار از آساتانۀ u

بهصورت (:)99

نشاندهندۀ

()99

شاخص دنبالۀ (شاخص چولگی) توزی اسات .رهیافات

()91

) (
) (

توزی تعمیمیافتۀ پارتو (فراتر از آستانه) براسااس قضایۀ
تعمیمیافتۀ ارزش فرین شاکل گرفتاه اسات کاه باهازای
مقادیر مختلف پارامتر ،دنباله سه حالت را تبیین میکند.
اگر

) (

()93

)

) (

باشد ،توزی تعمیمیافتۀ پارتو ،دنبالۀ نسابتاً

) (
) (
) (

(
) (

متااراکم دارد و تااوزیعی ماننااد  tدر دامنااۀ آن قاارار
میگیرد .اگر

مقااادیر ) (

باشد ،توزی تعمایمیافتاۀ پاارتو،

دنبالۀ با تراکم عادی دارد و توزیعی مانند توزیا نرماال
در دامن اۀ آن قاارار دارد .اگاار

باشااد ،توزی ا

تعمیمیافتۀ پارتو ،دنبالۀ با تراکم محدود دارد و تاوزیعی

معااادل احتمااال مشااروط تخطاای از

آساتانه اسات y .تنهاا باارای مقاادیر باازرگتار از صاافر
مقدار مشخصی از

تعریف شده است .برای هر

(وجااود دارد کااه توزیا احتمااال آن نیااز

)

مانند بتا در دامنۀ جاذب آن قارار مایگیارد .در تحلیال

بهصورت معادلۀ ( )94خواهد بود.

نهایی ،نظریۀ ارزش فرین ،رهیافتی برای تصری مقاادیر

()94

) (

) (

[

]) (

) (

حاداک رها و حااداقلهااای یاک مجموعااه از مشاااهدات
است؛ در حالی که رهیافت تعمایمیافتاۀ پاارتو (فراتار از

مقدار تاب چگاالی احتماال مقادار آساتانۀ ) ( ̂ را

آسااتانه) روشاای باارای تصااری و الگوسااازی تعااداد و

مطاب معادلۀ ( )99با استفاده از تعداد مشاهدات بیشتر از

ارزش های تخطی فراتر از یک آساتانۀ مفاروض اسات.

و نیز تعداد کل مشااهدات  nمایتاوان

و تاب

اگر نمونۀ مشاهدات را بهصورت

توزی چگالی آن با ) ( ارزش مفروض سط آساتانه

سط آستانۀ
برآورد کرد.
()99

)

(

) (̂

معادل  uاست ) ( تاب توزی چگالی تجمعی مقاادیر
آستانه ( )9بهصورت:
()1

در شرایطی که مقادار  uبازرگ باشاد ،تااب توزیا
) (

احتمال مقاادیر فراتار از آساتانه را باا اساتفاده از توزیا
تعمیمیافتۀ پرتو () ( ) میتاوان تخماین زد [ .]36 ،3باا
افاازایش مقااادیر آسااتانه ،توزیاا ارزشهااای فراتاار از
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آستانۀ ) (

تقریبای از توزیا تعمایمیافتاۀ پرتاو ()96

خواهد بود.

ریسک بازارهای مختلف دارایی تحلیل و آزمون شد.
(

()96

̂

(

) (

[

) (
]) )
) (̂

(

()9۷

چرخههای تجاری ،چرخههای سیاست پولی و ماالی باا

(
(

(

)) ))

در این راستا ،ارزش در معرض خطر بهعنوان سنجۀ
ریسک بازارهای مختلف دارایی (ساهام ،مساکن و ارز)
در نظر گرفته شاده اسات .در ایان مطالعاه ساعی شاد از
روشهااای مختلااف پارامتریااک و ناپارامتریااک باارای
محاسبۀ ارزش در معرض خطر بهعنوان شاخص ریسک

̂

)

بازارهااای مختلااف دارایاای ایااران اسااتفاده شااود .بااا
بهرهگیاری از ایان ارزشهاای در معارض خطار ،رابطاۀ

) ( ̂ در رابطاااۀ ( )9۷و

علیت میان سیاست پولی (رشد پایه پولی و نقدینگی) باا

بازنویساای ایاان رابطااه برحسااب  ،xمعادلااۀ ( )98باارای

آسااتانۀ تکانااهپااذیری (ارزش در معاارض خطاار) بااازار

محاسبۀ ارزش در معرض خطر به دست مییابد.

دارایایهاا و نیااز رابطاۀ مقااادیر ارزش در معارض خطاار

باااا جاااایگاااذاری

()98

))

([

(

̂

̂

]

اکنون برای بهدساتآوردن ارزش در معارض خطار
کاافی اسات پارامترهاای توزیا ) ( را باا اسااتفاده از
دادههااای تجرباای و ب اهکااارگیری روشهااای غیرخطاای
تخمین زد .بدینترتیاب باا باهدساتآوردن پارامترهاای
توزی پارتو ،مقدار ارزش در معرض ریساک باه دسات
میآید.
روش پژوهش
مطالعات انجامشده در ایران بهطاور عماده ،ریساک
بازار داراییها را اندازهگیاری کاردهاناد [ ،39 ،33 ، 19
 45و …]؛ اما در استفاده از این معیار ریساک ،بررسای
رابطۀ ریسک بازارهای دارایای مختلاف چنادان مادننظر
نبوده است .مطالعاات خاارجی برشامردهشاده [،8 ،۷،4
 ]3،31،91 ،91در حوزۀ آثاار سارریز ،آثاار سارریز در
قیمتها را بررسای کارده اسات؛ در حاالی کاه در ایان

بازارهااای مختلااف ،در قالااب اطالعااات فصاالی باارای
اقتصاد ایران بررسی و نقش مؤلفههای سااختاری (رشاد
اقتصااادی ،تااورم ،نساابت هزینااههااای دولاات بااه تولیااد
ناخالص داخلی) نیز بر تغییرات ارزش در معارض خطار
قیمت داراییها بهطور مجزا تخماین آمااری شاد .بارای
بررسی ارتباط علّی مذکور از روش ناهمسانی واریاانس
شرطی تعمیمیافته )GARCH( 9برای محاسابۀ ارزش در
معرض خطر بازده این سه بازار استفاده شده است.
یافتهها
نتایج محاسبات مربوط باه اساتخراج ارزشهاای در
معرض خطر و زیان مدننظر مربوط به سه بازار دارایی در
جدول ( )9آماده اسات .مقاادیر ارزشهاای در معارض
خطر بازارهای ارز ،زمین و سهام با استفاده از روشهای
مختلف پارامتریاک و ناپارامتریاک محاسابه و متوساط
زیااان م ادننظر (متوسااط حسااابی مقااادیر ارزشهااای در
معرض خطر) هر یک نیز استخراج شده است.

پژوهش ،آثار سرریز ریسک بازارهای مختلاف دارایای
(سهام ،مسکن و ارز) در یکدیگر بررسی و س س رابطاۀ

1

. Generalized Auto Regressive Conditional

Heteroskedasticity
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در بازار ارز ،افزایش نرخ اسمی ارز که نشااندهنادۀ

خطاار هفاات روش اسااتفادهشااده معااادل  -19/9درصااد

کاهش قدرت خرید پول ملی است ،براساس روشهای

است که انحراف معیار آن نیز  3/3درصد اسات کاه بار

مذکور بین  ۷5تا  918درصاد امکاان افازایش دارد کاه

ضااریب تغییاارات اناادد  -5/93روشهااای مااذکور و

مقادیر زیان مدننظر آنها نیاز باهترتیاب ،معاادل  958/1و

پایداری و استحکام 9نتایج باه روش هاای پارامتریاک و

 986/9است .مقاادیر میاانگین و انحاراف معیاار مقاادیر

ناپارامتریک داللت دارد.

محاسباتی ارزشهای در معرض خطر بهترتیاب ،معاادل

در تحلیاال نهااایی ،اگرچااه مجموعااه نتااایج مختلااف

 89/6و  11/۷درصااد اساات کااه نشاااندهناادۀ ض اریب

ارزشهای در معرض خطر مبتنی بر روشهاای مختلاف

تغییراتی (نسبت انحراف معیار به میاانگین) معاادل 5/1۷

پارامتریک و ناپارامتریک اساتحکام زیاادی را انعکااس

اساات کااه باار پایااداری نتااایج ،پراکناادگی و حساساایت

داده است؛ اماا کاارایی سانجههاای ناپارامتریاک بیشاتر

محدود نتایج به روشهای استفادهشده داللت دارد.

است؛ به گونهایکه ضارایب تغییارات مرباوط باه نتاایج

در بازار زمین نیاز مقاادیر محاساباتی ارزشهاای در

ارزشهای در معرض خطار هار ساه باازار زماین ،ارز و

معرض خطر با کااهش شااخص قیمات زماین انعکااس

سهام بر انحراف معیار و ضارایب تغییارات کوچاکتار

یافته (با عالمت معکوس) که بین  6/9تاا  -19/4نوساان

نتایج مربوط به روشهاای ناپارامتریاک (تااریخی پایاه،

داشته است .در همین راستا ،مقادیر متنابر متوسط زیاان

نظریه ارزش فارین ،موناتکاارلو و  )GARCHداللات

ماادننظر نیااز بااهترتیااب 9/9 ،و  -31 /1درصااد اساات.

دارد کاه در کنااار قابلیات باهکااارگیری وقااای اخیاار در

همچنین متوسط ارزش در معرض خطر و انحراف معیار

پااایشبینااایهاااای کوتااااهمااادت ،مزیااات روشهاااای

آن در بازار زمین اقتصاد ایران نیز بهترتیب ،معاادل -95

ناپارامتریک را برجستهتر میکناد؛ البتاه پایاداری نتاایج

و  1درصااد اساات کااه زمیناۀ محاساابۀ ضااریب تغییراتای

هر دو روش برای بازارهاای ارز و ساهام از باازار زماین

( )-5/1را در مغایرت با عالمتهای پارامترهای مرکزی

بیشتر است.

(میانگین و انحراف معیار) فراهم کرده اسات .مجموعاه
پارامترهای مذکور بر دامنه و انحراف معیاار زیااد نتاایج
روشهااای مختلااف پارامتریااک و ناپارامتریااک و نیااز
ناپایداری و نبود استحکام نتاایج در روشهاای مختلاف
داللاات دارد کااه البتااه نتااایج روشهااای ناپارامتریااک
بهعلت تمرکز بر دادههای فرین ،قابلیت اتکا و پیشبینی
بیشتری خواهد داشت.
در بااازار سااهام ،مقااادیر ارزش در معاارض خطاار بااا
کااهش شاااخص قیمات سااهام انعکاااس دارد کاه بااین
 -15/8تااا -39/۷از روشهااای مختلااف محاساابه شااده
است که متوسط زیان مدننظر آنها نیز بهترتیب -13/1 ،و
 -39/۷درصد است .متوسط نتایج ارزشهای در معرض
. Robustness

1

 / 44مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال پنجم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی ( )91زمستان 9316

جدول ( )1ارزش در معرض خطر و زیان مدّنظر ساالنه (درصد تغییر)
نرخ ارز

شاخص قیمت سهام

شاخص قیمت زمین

ارزش در

زیان

ارزش در معرض

زیان

ارزش در معرض

زیان

معرض خطر

مدننظر

خطر

انتظاری

خطر

مدننظر

توزی نرمال

93/1

14/3

-91/6

3/9

-1۷

-1۷

توزی نرمال نیمواریانس

۷8

91/9

6/9

9/9

-39/۷

-39/۷

دامنۀ انتظارات شرطی

18/1

951/۷

-3/8

-4/8

-19

-19/1

روش تاریخی پایه

۷9

19/۷

5/1

-3/8

-15/8

-13/1

مونتکارلو

۷5

958/1

-99/4

-19/1

-14/9

-33/9

GARCH

918/3

986/9

-19/4

-31/1

-19/1

-19/9

نظریۀ ارزش فرین

۷5/1

19/۷

-5/1

-5/3

-19/9

-16/9

شاخص

باارای بررساای تأثیرگااذاری مقااادیر ارزشهااای در

مشاااهده اساات .مهاامتاارین دلیاال پدیاادۀ مااذکور ،آثااار

معرض خطر (ریسک) بازارهای مختلف دارایی ،در این

کوتاه مدت درآمدی و میان مدت هزیناهای تکاناۀ باازار

بخش از آزمون علینت گرانجر استفاده شاده اسات .ایان

ارز بر صورتهای مالی بنگاههای اقتصاادی و درنتیجاه،

آزمون ،فرضیۀ آثار یکطرفه ،متقابل و یا خن ی متغیرهای

بازار سهام است .در همین راستا ،آثار سرریز تکانههاای

مدننظر را در یکدیگر میآزماید .با توجه باه جادول ()1

(رون /رکود) بازار سهام نیز با نوساانهاای جریاانهاای

آزمااون علیناات نشااان ماایدهااد ،رابطاۀ علّای یکطرفااه از

درآمدی (نقدی/تعهدی) و وجوه اقتصاد ،بازار زماین و

ارزش در معاارض خطاار ناارخ ارز بااه ارزش در معاارض

مستغالت را نیز متأثر میکند که با مشاهدات تجربی نیاز

خطر بازار سهام و از بازار سهام باه قیمات مساکن قابال

سازگاری دارد.

جدول ( )2آزمون علیت بین ارزش درمعرض ریسک داراییها
از

علیت
مسکن
مسکن
به

سهام
ارز

سهام

ارز

1/183

5/984

()5/596

()5/965

5/699

3/9۷6

()5/919

()5/5466

9/618

9/951

()5/981

()5/11۷

اعداد داخل پرانتز ،سط معنای آمارۀ  Fآزمون علیت

است.

9

 9اگر این مقدار کمتر از  9درصد باشد ،در حکم رد فرضیۀ صفر مبنی بر وجود
رابطۀ علّی از  #9به  #1است.
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برای بررسای ارتبااط ارزش در معارض خطار باازار

مطاااب نتااایج آزمااون علیاات گرانجاار (مناادرج در

داراییهای مختلف و وضعیت متغیرهای منتخب اقتصااد

جدول ( ))3سیاست پاولی در ریساک باازار دارایایهاا

کااالن از آزمااون علیاات گرانجاار مجاادداً اسااتفاده شااده

تأثیر ندارد؛ اماا باهطاور معکاوس ،از ارزش در معارض

است .بدینمنظور ،رابطۀ مقاادیر ارزشهاای در معارض

خطاار بازارهااای سااهام ،ارز و مسااکن بااهترتیااب ،در

خطر سه بازار ارز ،مسکن و سهام با سه متغیر کالن رشد

کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت تاأثیر پذیرفتاه اسات.

اقتصااادی (شاااخص بخااش حقیقاای) ،رشااد پای اۀ پااولی

مهمترین دلیل پدیدۀ مذکور ،آثار گستردۀ نوساان هاای

(شاااخص سیاساات پااولی) و رشااد هزینااههااای دولاات

ادوار بااازار دارایاایهااا ب اهترتیااب ،در جریااان درآماادی

(شاخص سیاست مالی) با آزمون علیت گرانجر بررسای

(نقاادی /تعهاادی) اقتصاااد کااالن ،جریااان وجااوه میااان

شدند .نتایج آزمون مذکور در جدول ( )3آماده اسات.

بازارهااای مااالی ،نساابت مطالبااات غیرجاااری بااه کاال

براساس این ،رشد اقتصادی مطااب انتظاار ،باا ارزش در

مطالبات بانکهاا و درنهایات ،تغییارات خاالص بادهی

معرض خطر بازار ارز ،رابطۀ معکوسای دارد؛ باهعباارت

بانکها به باناک مرکازی باهعناوان یکای از مهامتارین

دیگر ،بهبود رشد اقتصادی با پایداری بخش خاارجی و

ارکان سیاستگذاری پاولی و عملیاات اعتبااری اسات؛

موازنۀ پرداختها و نیز تقویت قدرت خریاد پاول ملای

بهعبارت دیگر ،افزایش ریساک بازارهاای ارز ،ساهام و

همراه است .همچنین رشد اقتصادی موجب بهبود ثباات

مسکن بهطور مستقیم ،زنجیارۀ جریاان وجاوه ،عملیاات

در بازار داراییهای مالی و غیرمالی بهطاور عاام و باازار

اعتباری نظام بانکی و نیز جهتگیاری سیاسات پاولی و

زمین بهطور خاص است؛ بهگوناهای کاه زمیناۀ کااهش

کلهای پولی را دچار چالش و انبساط خواهد کرد.

ریسااک در بااازار مسااکن و درنتیجااه ،تقلیاال ارزش در
معرض خطر آن را فراهم میکند.
جدول ( )۳آزمون علیت گرانجر ارزش در معرض خطر بازه داراییها و رشد هزینههای دولت ،پایۀ پولی و
تولید ناخالص داخلی
از رشد

به رشد

اقتصادی

اقتصادی

6/56199

9/1۷999

9/99569

5/398۷۷

1/9596

5/1385

()5/5534

()5/9448

()5/1164

()5/6116

()5/58۷

()5/۷88۷

9/9864

5/58419

9/16۷۷

1/9493

5/9483

5/98۷4

()5/3951

()5/1986

()5/9491

()5/9136

()5/8614

()5/99۷1

5/649۷

9/9918

5/3169

9/194۷

4/5981

5/6956

()5/9188

()5/1351

()5/۷113

()5/1151

()5/5194

()5/9493

از رشد پایۀ پولی به رشد پایۀ پولی از رشد هزینههای دولت به رشد هزینههای دولت
مسکن
سهام
ارز

اعداد داخل پرانتز ،سط معنای آمارۀ  Fآزمون علیت است.
آزمون با دو وقفه و  13مشاهده انجام شده است.
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نتایج آزمون علیت گرانجار منادرج در جادول ()3

نشان داده شده است ،چرخههای ارزش در معرض خطر

نشاندهندۀ نباود آثاار متقابال مساتقیم میاان تکاناههاای

ارز از نظر طول (تواتر) و ارتفاع ،بزرگتر از دو دارایی

بازارهای ارز ،سهام و مسکن با رشد هزیناههاای دولات

دیگر است که بهطاور عماده ،باهدلیال تقاارن زماانی باا

است که به طور عمده ،بهدلیل آثار غیرمساتقیم تاأخیری

بحرانهای ارزی ساه دهاۀ گذشاته اسات کاه از بحاران

سیاسااتهااای مااالی و هزینااههااای دولاات در بازارهااای

دیون خارجی ( ،)93۷3-۷4بحاران کااهش درآمادهای

مذکور از کانال پایۀ پولی و ساز و کار قیمتهاا اسات؛

نفتاای ( )93۷6-۷۷و نیااز بحااران تشاادید تحااریمهااای

بهگونهای که ساز و کار انتقال آثار سیاستهای مالی باا

بینالمللی ( )9319-11متأثر است که در مرحلۀ نخسات

بازار پول بر تکانههای بازارهاای ماذکور انعکااس یافتاه

(کوتاااهماادت) آثااار درآماادی و در مراحاال بعاادی

است که بهعلت وجود پدیادۀ سالطۀ ماالی ،سااز و کاار

(میانمدت) با ساز و کار هزینهای ،زمینۀ نباود تعاادل در

انتقال مذکور تشدید نیز شده است.

بخشهای مالی و حقیقی اقتصاد را فراهم کرده است.

نمودار ( )3چرخههای تجااری متغیرهاای مادننظر باا
استفاده از روش 9BBQاسات .همانگوناه کاه در شاکل

(الف) بازار سهام
(ب) ارز

(ج) مسکن
* ناحیۀ سایهزده به دورۀ بهبود و احیای چرخۀ تجاری مربوط است.
نمودار ( )۳چرخههای تجاری متغیرهای اقتصاد ،سیاست پولی و ارزشهای در معرض خطر داراییها
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 9الگاوریتم  BBQیاا  Bry-Boschan Quarterlyرا ( Harding and Pagan )1551پیشانهاد کاردهاناد .ایان الگاوریتم ،باازطراحی الگاوریتم(Bry and )91۷9
 Boschanاست که برای دادههای ماهانه تدوین شده بود Harding and Pagan )1551( .الگاوریتم بارای دادههاای فصالی نیاز بساط داده شاده اسات .در ایان دساته از
الگوریتم ها با استفاده از احتماالت شرطی ،نقاط چرخش در ادوار تجاری مشخص میشود؛ درنتیجه ،اوج و حضیض چرخههای تجاری بهدست آمده از فیلتر  HPرا میتاوان
برشمرد [.]15
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دربارۀ چرخههای ریسک بازار مسکن ،گفتنی است

(در مقایسه با فصل مشابه سال قبل) پیشبینی شد کاه باا

طول این چرخهها در گذر زمان کوتاهتر شده است کاه

توجه به مقادیر پایین پارامترهاای انحاراف معیاار (11/۷

بهطور عمده ،باهدلیال شارایط تاورمی و انتقااالت ماالی

درصااد) و ضااریب تغییاارات ( 1۷درصااد) ،پایااداری و

میانمدت گستردۀ سفتهگرایانه از سایر بازارهای دارایای

استحکام نتایج تأیید شده است .همچنین حسااس نباودن

به سمت بازار مسکن بوده اسات .همچناین باازار ساهام،

نتااایج محاساابات ارزشهااای در معاارض خطاار ب اهازای

دورههااای رکااودی طااوالنی و دورههااای رون ا کوتاااه

روشهاااای مختلاااف اساااتفادهشاااده (پارامتریاااک و

داشااته اساات کااه از یکسااو ،بااهدلیاال جهااتگیااریهااای

ناپارامتریااک) فرضاایۀ تحااوالت ادواری مشااابه را باارای

مقطعی سیاستهای خصوصیسازی پرتالطم دولات در

بازار ارز کشور تایید میکند که بهطور عماده ،باهدلیال

فرایناد عرضاۀ سااهام بخاش عمااومی و از ساوی دیگاار،

انطباق رفتار بلندمدت آن با ادوار تورم در اقتصاد ایاران

ناشاای از مااداخالت مختلااف دولاات در قیمااتگااذاری

است.

بازارهااای مختلااف کاالهااا و خاادمات (ناارخگااذاری

متوسط زیان مدننظر بازار زمین نیز بهترتیاب ،معاادل

کاالها ،خدمات و نیز نرخهاای ساود تساهیالت باانکی)

 9/9و  -31/9درصااد بااا اسااتفاده از روشهااای مختلااف

است که ادوار رون در بازار سرمایه را کمبسامد کارده

پارامتریااک و ناپارامتریااک محاساابۀ ارزش در معاارض

است.

خطر پیش بینی شده است .دامناه و انحاراف معیاار زیااد
مقااادیر پااایشبیناای در کناااار تفاااوت جهااات عالئااام

نتایج و پیشنهادها

ارزشهااای در معاارض خطاار روشهااای پارامتریااک

ارزشهااای در معاارض ریسااک دارایاایهااا بیشاتر از

(حااداقل سااود) و ناپارامتریااک (حااداک ر زیااان) باار

آنکه متأثر از متغیرهای کالن اقتصادی باشند ،از سارریز

حساسیت زیاد نتایج حاصل به نوع روشهای تخماین و

بینالمللی و آثار متقابل آنها ر یکدیگر در اقتصاد ایاران

ناپایاااداری نتاااایج داللااات دارد .در چناااین شااارایطی،

تأثیر میپذیرد.

پیشبینیهای متکی بار روشهاای شابیهساازی تااریخی

برای بررسی رابطۀ علیت تکانههای بازارهای ساهام،

مونتکارلو و یا روش تعمیمیافتۀ پارتو باهعلات تمرکاز

ارز و زمااین بااا یکاادیگر و نیااز شناسااایی ساااز و کااار

بر مقادیر دادههای فرین (دنبالۀ پاایین) کاارایی بیشاتری

تإثیرپاااذیری آنهاااا از ادوار تجااااری باااهطاااور عاااام ،و

دارد.

مؤلفه های کالن اقتصاد باهطاور خااص ،مقاادیر مادننظر

مقادیر مادننظر ارزشهاای در معارض خطار کاه در

ارزش در معرض خطر ساه باازار ساهام ،ارز و زماین باا

قالب کاهش قیمت انعکاس یافته است ،برای بازار سهام

استفاده از روشهای مختلف پارامتریک و ناپارامتریاک

بهترتیب ،معادل  -15/8و  -39/۷درصد برای روشهای

محاساابه و س ا س سااازگاری و اسااتحکام نتااایج م ادننظر

مختلف پارامتریک و ناپارامتریک پیشبینی شاده اسات

بررسی شد .مقادیر مدننظر کاهش قدرت خرید پول ملی

که با توجه به مقاادیر انادد انحاراف معیاار و ضاریب

بهعنوان مؤلفۀ جاایگزین ارزش در معارض خطار باازار

تغییاارات ( -5/93درصااد) اسااتحکام نتااایج در کنااار

ارز براسااااس روشهاااای پارامتریاااک و ناپارامتریاااک

حساسنبودن نتایج به روشهای مختلاف ماذکور تأییاد

بهترتیب ،معادل  958/1و  989/9برای چرخههای فصلی

شده است .در تحلیل نهایی ،نتایج پیشبینای ارزشهاای
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در معاارض خطاار متکاای باار روشهااای ناپارامتریااک

درنهایاات ،تغییاارات خااالص باادهی بانااکهااا بااه بانااک

(تاااریخی پایااه ،نظریااۀ ارزش فاارین ،مونااتکااارلو و

مرکزی و پایۀ پولی تأثیرگذار بوده است.

 )GARCHهمچنان باهعلات انحاراف معیاار و ضاریب

چرخههای ارزش در معرض خطار ارز از نظار طاول

تغییرات کمتر ،اعتمادکردنی است؛ اگرچه نتایج حاصل

دوره و اندازه ،بزرگتر از دو دارایای دیگار اسات کاه

در بازارهااای ارز و سااهام ،تفاااوت اناادکی را انعکاااس

بهطور عمده ،بهدلیل بروز بحارانهاای بازرگ ارزی در

میدهد.

سه دهۀ گذشته است که در کوتاهمدت ،آثاار درآمادی

بررسی رابطۀ علیت میان ارزشهای در معرض خطر

و در میانمدت با ساز و کار هزینهای ،زمیناۀ بایتعاادلی

بازارهای مساکن ،ارز و ساهام بار رابطاۀ علّای از ساوی

در بخشهاای ماالی و حقیقای اقتصااد را در پای داشاته

ارزش در معاارض خطاار ناارخ ارز بااه ارزش در معاارض

است .چرخههای ریسک بازار مسکن نیز در گذر زماان

خطر بازار سهام و نیز رابطۀ علّی از بازار سهام باه سامت

کوتاهتر شده است که بهدلیل شرایط تورمی و انتقااالت

بازار مسکن داللت دارد .مهمترین دلیل پدیدۀ مذکور،

مااالی میااانماادت گسااتردۀ ساافتهگرایانااه از بااازار سااایر

آثار کوتاه مدت درآمدی و میاانمادت هزیناهای تکاناۀ

داراییها به سمت بازار مسکن بوده است .همچنین بازار

بازار ارز در صاورتهاای ماالی بنگااههاای اقتصاادی و

سااهام ،دورههااای رکااودی طااوالنی و دورههااای رون ا

درنتیجه ،بازار سهام است .در همین راستا ،آثاار سارریز

کوتاه داشاته کاه از یکساو ،باهدلیال جهاتگیاریهاای

تکانه های (رون /رکود) بازار ساهام نیاز باا نوساانهاای

مقطعی سیاستهای خصوصیسازی پرتالطم دولات در

جریانهای درآمدی (نقدی/تعهدی) و وجوه نقد کاالن

فرایناد عرضاۀ سااهام بخاش عمااومی و از ساوی دیگاار،

در بازارهای مسکن و مستغالت انتقال یافته است کاه باا

ناشاای از مااداخالت مختلااف دولاات در قیمااتگااذاری

مشاهدات تجربی نیز سازگار است.

بازارهای مختلف کاالها و خدمات است که ادوار رون

بررسی رابطۀ مقادیر ارزشهای در معرض خطر ساه

در بازار سرمایه را کمبسامد کرده است .براسااس نتاایج

بااازار ارز ،مسااکن و سااهام بااا متغیرهااای کااالن رشااد

بااهدسااتآمااده ،پیشاانهاد شااده اساات سیاسااتگااذاران

اقتصادی ،رشد پایۀ پولی و رشاد هزیناههاای دولات بار

اقتصادی کشور با مدیریت نوسانهای ارزی باا اساتفاده

رابطۀ معکوس رشد اقتصادی باا ارزشهاای در معارض

از ساااز و کارهااایی ماننااد صااندوق توسااعۀ ملاای و یااا

خطر بازارهای ارز و مسکن داللت دارد کاه در شارایط

ابزارهااای مشاات بااازار ارز ،احتمااال وقااوع تالطاام را در

رشااد پایاادار غیرتااورمی و درنتیج اه ،ثبااات مااالی بااروز

سایر بازارهای دارایی مانند سهام و مسکن کاهش دهند.

خواهااد کاارد .در همااین راسااتا ،مقااادیر ارزشهااای در
معرض خطر بازارهای سهام ،ارز و مسکن بهترتیاب ،در
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