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  بـرآورد تـابع تقـاضاي كل
  سهام در  بورس اوراق

  بهـادار در ايـران
  

  
  

 

 
   *محمدرضا منجذب

  **اقر كالنتريعباس ب
  *** حسين زرين اقبالي

  

  
قرارگرفته  ايران موردبرآورددر اوراق بهادار  كل سهام در بورس تقاضاي در اين مطالعه، تابع

و تالش گرديده تا مهمترين متغيرهاي شناسايي شده با توجه به محدوديتهاي تكنيكي اقتصادسنجي 
اين . شود بكار برده شوند  ميهاي ساليانه انجام كه به صورت تحليل سري زماني و با استفاده از داده

                                                 
 .يدكتر محمدرضا منجذب؛ عضو هيأت علمي دانشكده علوم اقتصاد. *

E. mail: monjazeb1@yahoo.com  
  . دعباس باقر كالنتري؛ كارشناس ارشد اقتصا. **

E. mail: kalan316@yahoo.com 
  .حسين زرين اقبالي؛ عضو هيأت علمي دانشكده علوم اقتصادي. ***

E. mail: zarineghbali@ses.ac.ir 
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متغيرها شامل ميانگين ارزش سهام به مثابه متغير قيمت، محصول ناخالص داخلي به مثابه متغير درآمد 
نتايج حاصل حاكي از آن . باشند  ميو ميانگين ارزش سكه طال به عنوان متغير قيمت كاالي مرتبط

از نظر قيمتي كااليي كم كشش و از نظر درآمدي لوكس ، سهام 1386-1369است كه طي دوره 
 .باشد  ميشود و مسكوك طال نيز در نظر متقاضيان سهام يك كاالي جانشين محسوب مي

  
  JEL :C21, C51, E44, G20, N25طبقه بندي

  
  :ها كليد واژه

  ، تقاضاي سهام، تحليل سري زماني، اقتصادسنجي بورس اوراق بهادار
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  مهمقد
قانون تقاضا يگانه قانون متقن اقتصادي است كه در بورس اوراق بهادار نيز مصداق 

رابطه معكوس و غير مستقيم  تحت شرايط معين بين قيمت و مقدار تقاضاي سهام يك. دارد
وجود دارد، نزولي بودن شيب منحني تقاضا نه تنها در سطح تقاضاي انفرادي كه در سطح 

 يعني به فرض آنكه مجموعه سهام موجود در بازار ؛ نيز مصداق داردبازار )جمعي( تقاضاي كل
 .را يك كل فرض كنيم، باز هم چنين شرايطي برقرار است

بر تقاضاي كل  ثيرگذارأ با فرض چنين استنباطي به دنبال عوامل اصلي ت،مقاله حاضر
 اين با ؛گردد  مي در اين مسير اقدام به ارائه يك مدل تقاضاي كل بازار وبازار است سهام در

ثيرگذار بر رفتار متقاضيان أت مهمترين عواملاز  كه شاخص قيمت سهام و درآمد ملي كيدأت
در بورس اوراق بهادار ) بلند مدت(توان بخشي از رفتار   مياين ترتيب با.  هستندبازار سهام در

داقل مربعات ايران را شناسايي نمود كه اين امر با استفاده از مدل اقتصادسنجي به روش ح
 را 1386 تا 1369 مورد بررسي سالهاي ةدور. معمولي درسري زماني قابل برآورد خواهد بود

  .گيرد در بر مي
  

  مروري بر بورس اوراق بهادار در ايران
و  مين سرمايه براي بنگاههاأبورس در دنياي كنوني نقش حساسي را در جهت ت

چنين نقشي در وهله اول امكان . كند  ميد ايفاگذاريها در اقتصا اندازها و سرمايه انطباق پس
 ةوهل در مين سرمايه مورد نياز وأجهت ت گذاران در فروش سريع اوراق بهادار براي سرمايه

گذاريها فراهم  اندازهاي كوچك را به سوي سرمايه  هدايت پس اندازها به خصوص پس،دوم
 محسوب از مهمترين بورس جهانهاي نيويورك، توكيو، لندن، پاريس  امروزه بورس. آورد مي
  . ايران از جايگاه واقعي خود بسيار دور استدر  ولي بورس اوراق بهادار شوند؛ مي

 منبعث از تجارب بشري و ضرورت ايجاد ساز و كار تسهيل كننده تجارت و ، بورس
سيس أاش در ارتباط تنگاتنگ با پيدايش و ت هولي تحول آن به شكل امروز.بازرگاني است

سيس أت. آنگونه كه اروپا را با انقالب صنعتي خود همراهي كرده است. هاي سهامي استشركت
 ساز و كاري بود كه توانست خسارات احتمالي بازرگانان را با افزايش شركا به صورت ،بورس
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گسترش مبادالت تجاري و لزوم ايجاد ارتباط . سهامي و با مسئوليت محدود كاهش دهد
د كه در آن از يكسو متقاضيان شگيري مراكزي  سرمايه موجب شكلمردم و صاحبان  نزديكتر

كنندگان نقدينگي   صاحبان سرمايه به عنوان عرضه،استفاده از نقدينگي مردم و از سوي ديگر
كردند و بدين ترتيب بازار سرمايه را هويت   ميدر جهت رفع احتياجات بلندمدت ايفاي نقش

  . بخشيدند
در اين سال . گردد  مياز هجري شمسي ب1315ر ايران به سابقه بورس اوراق بهادار د

سيس بورس را با مانع أد، اما بروز جنگ جهاني دوم، تشانديشه ايجاد بورس در ايران مطرح 
، به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، بانك مركزي و 1333 سالها بعد در .مواجه ساخت

 يك ة اما به واسط؛وراق بهادار را تشكيل دهندموريت داده شد تا بورس اأوزارت بازرگاني م
نيافت تا باالخره پس از سالها تحقيق و  سيس آن راأدولت مجال ت دهه جريانهاي سياسي،
 ةوسيل هبه تصويب رسيد و ب  قانون تشكيل بورس اوراق بهادار1345بررسي، در ارديبهشت 

 خواسته شد تا نسبت به اجراي بانك مركزي از د وشوزارت اقتصاد وقت به بانك مركزي ابالغ 
هاي اجرايي قانون بورس و نحوه  نامه تصويب آئين پس از تهيه و. مفاد قانون مزبور اقدام نمايد

گير در بورس  تشكيل بورس و نيز انتخاب اعضاي شوراي بورس به عنوان باالترين ركن تصميم
 در سرانجاماق بهادار، و انتخاب دبيركل بورس و هيات مديره سازمان كارگزاران بورس اور

 با انجام اولين معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني ايران، 1346بهمن ماه 
  .دشفعاليت بورس آغاز 

 ؛توان به سه دوره متمايز تفكيك نمود  ميدر ايران فعاليتهاي بورس اوراق بهادار را
 يعني تا پايان ؛ انتهاي اين دورهرد. سيس تا وقوع انقالب اسالمي استأآغاز ت دوره اول كه از

 و حجم سرمايه) هفده برابر ابتداي دوره( شركت 102 تعداد شركتهاي بورس به 1356سال 

 45رسيد و حجم معامالت نيز به حدود )  برابر ابتداي دوره5/88( ميليارد ريال 230آنها به 
 در دوره. بتداي دورها  برابر فعاليت نسبت به سال17 يعني حدود ؛ميليارد ريال نزديك شد

اول بورس اوراق بهادار تهران، عالوه بر معامالت برروي سهام شركتها، اوراق قرضه و اسناد 
 و شركتها آسان سيستم بانكي به اعتبارات ارزان و. گرفت خزانه نيز مورد داد و ستد قرار مي

ر و ضعف مؤسسات توليدي، رواج فرهنگ سوداگري و ضعف نظام انگيزشي مشاركت ملي، فق
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اعتماد عمومي به  فرهنگ آشنايي با بورس، مشكالت ساختاري اقتصادي و تورم، عدم
سازيهاي آنان و عدم كنترل مناسب در حسابرسي اين  سودآوري شركتهاي بورسي و حساب

در   ازجمله عوامل اصلي عدم رونق مناسب معامالت در بورس در اين دوره است وشركتها
 عامل مهم توسعه بورس ايران ،ي پذيرفته شده در بورسشركتها معافيتهاي مالياتي ،عوض

 به دوره ركود و ؛گيرد  مي را در بر1367 تا 1357دوره دوم بورس كه سالهاي . بوده است
در اين دوره با بروز اعتصابات و تعطيلي واحدهاي توليدي و تجاري و به . فترت موسوم است

و  حالت تعطيل درآمد به فعاليتهاي بورس، كشوراز  ارز و دنبال آن خروج حجم وسيع سرمايه
ها و شركتهاي بيمه كشور و بوجود  تقليل و ادغام بانك. قيمت سهام به سرعت سقوط كرد

موجب خروج  بندي جديد صنايع كشور آمدن سازمان صنايع ملي ايران و به تبع آن طبقه
 48(به كمتر از نصف بسياري از شركتهاي بورس گرديد و تعداد شركتهاي موجود در بورس 

هاي   فعاليت1362تقليل يافت و حجم معامالت بشدت كاهش يافت تا اينكه در ) شركت
كه تحت  بود 1367 اواخر در تنها و نگرفت اي صورت د و تقريباً معاملهشبورس دچار وقفه 

  شركت مورد معامله و داد و ستد قرار39 سهام ،جديد مالياتهاي مستقيم قانون ثير تصويبأت
تاكنون ادامه يافته، دوره رونق  د وش شروع 1368ازسال   سوم بورس كهة دورسرانجامگرفت و 

  هفتدر اين سال تعداد.  تعداد شركتهاي عضو افزايش يافته استدوبارهبورس است كه 
 مورد معامله قرار ، ميليارد رياليازدهشركت حدود چهار ميليون سهم را با ارزشي حدود 

هاي مدون  وجود برنامه ثير دوران صلح پس ازجنگ وأل به بعد بورس تحت تاز اين سا. دادند
 دشاي كه ارقام معامالت عظيم   بگونه؛دشو  ميتوسعه و دوران بازسازي به طرز عجيبي شكوفا

 با ارزش بيش از هفتاد و دو هزار ميليارد ريال ، بيش از چهار صد شركت، سهامي1386 در و
  .1را داد و ستد كردند

  
  
  
  

                                                 
 .18-33، صص )1376انتشارات اميركبير، تهران، (، بورس اوراق بهادارحسن گلريز، . 1
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  مروري بركارهاي انجام شده
البته . مطالعات راجع به تابع تقاضاي كل سهام در بورس اوراق بهادار ايران ناچيز است

تحقيقاتي مرتبط با نظريه تقاضا بطور مستقيم و يا غيرمستقيم در بازارهاي بورس جهان 
ي دارند تا  تحقيقات داخلي راجع به بورس اوراق بهادار نيز بيشتر ماهيت مالوصورت گرفته 

  :دشو  ميبه مواردي از آنها به صورت گذرا اشارهزير در . اقتصادي
اساتيد دانشگاه آلبرتا در تحقيق » راندال مورك«و » ويكاس مهروترا«، »اديتياكول«. 1

افتد هر گاه رويدادي موجب انتقال منحني تقاضا به  دهند كه چه اتفاقي مي خود نشان مي
شود و يا پس از چند روزي مجدداً به وضعيت قبلي   ميقال تثبيتآيا اين انت. سمت باال شود

 يعني ؛فرضيه مورد نظر آن است كه منحنيهاي تقاضاي سهام شيب نزولي دارند. گردد باز مي
آنان تحقيق خود راجع به . يابد هرگاه قيمت سهام كاهش يابد، تقاضا براي سهم افزايش مي

ثير تغيير وزن أ انجام دادند و توجه خود را معطوف تسهام شركتها در بورس تورنتو كانادا را
 آن ةشاخصي كه انداز.  كردند،سهام شركتهايي كه در شاخص سهام تورنتو نقش دارند

كند و نشان دادند كه تغيير هفتگي شاخص  گذاران را در زمان مشخص هدايت مي سرمايه
. سازد ثر ميأساير سهام مت درصد بيشتر از 3/2مذكور، بازده سهام شركتهاي بخش عمومي را 

رود و شاخص  بدين ترتيب كه از طريق افزايش تقاضاي سهام صندوقهاي تعاوني، بازده باال مي
. بازده اضافي براي يك دوره زماني در سطح بااليي باقي خواهد ماند. دهد ثير قرار ميأرا تحت ت

اين . ثير دائمي خواهد بودأيابد و در نتيجه يك ت اين بازده در طول يك يا دو هفته كاهش نمي
در اين ارتباط . كند كه شيب منحني تقاضاي سهام نزولي است امر اين فرضيه را اثبات مي

كنند كه در دنياي كنوني، تكنولوژي اطالعات اين امكان را فراهم آورده است  آنان استدالل مي
ان به شاخصهاي گذار بنابراين سرمايه. دشوكه هرگونه تغيير در شاخص به سرعت محاسبه 

گذاران  كنند، اگر كميت شاخص در حال افزايش باشد، سرمايه بازار هاي سهام توجه خاص مي
ثير و اهميت بيشتري دارند و اگر أكنند كه در تغييرات شاخص ت اقدام به خريد سهامي مي

  1.فروشند تا اينكه بخرند  ميشاخص نزولي شود، آنان بيشتر سهام خود را
                                                 
1. Aditya Kaul, Vikas, Mehrotra & Randall Morck, "Demand Curves for Stocks Do Slope 
Down: New Evidence from an Index Weights Adjustment", The Journal of Finance, 55.2, 
(2000), pp. 893-912. 
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در تحقيق خود » لئونارد دي فان درونن«و » جان دبليو كاني« ،»ركلوديو لودر «.2
موضوع اين مطالعه آزمون . اند كشش قيمتي سهام عادي شركتهاي بورسي را بررسي كرده

. محدود بودن از لحاظ اندازه گيري كشش قيمتي تقاضاي سهام عادي هر يك از شركتها است
آنان در . ي انفرادي جانشيني كامل هستندفرض اصلي در نظريه مالي اين است كه داراييها

گذاري آربيتراژ و برخي  اي، نظريه قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اين ارتباط مدل قيمت
قضاياي متنوع آربيتراژ در مورد . اند نظريات ديگر راجع به موضوع را مورد توجه قرار داده

نيز بر جانشيني » ميلر« و »موديگلياني«شركتهاي مالي مانند قضيه يك  ساختار سرمايه 
 اين ،مطالعات. اين مدعا است نيز شاهدي ديگر بر »اسكولز« 1972مطالعه  .كامل منطبقند

تحقيق آنان راجع به رفتار . دهند هاي قيمتي محدودي پوشش مي سازگاري را در كشش
ييد أرد تشوند را مو قيمتي سهام عادي كه براي اولين بار منتشر شده و وارد بازار سرمايه مي

   1.دهد  ميقرار
در رساله دكتري خود بررسي تراكم بدهي و سرمايه اقتصاد اياالت » غالمرضا آزاد«. 3

هرچند تنها بخشي از موضوع اين تحقيق مختص . متحد آمريكا را مورد هدف قرار داده است
 در آن توجيهي  ولي توجه به بازار سرمايه و ارائه تابع تقاضاي سهام است؛به بازار اوراق بهادار

تحقيق با استفاده از الگوي رشد اقتصاد كالن انجام . باشد  ميبراي اشاره اي مختصر به آن
او در الگوي خود، تابع تقاضاي مطلوب براي مطالبات سهام نسبت به حجم سرمايه . شده است

 . را به صورت زير ارائه نموده است

),,,( fd iiwyK
P
K = 

  
Κ =تقاضاي مطلوب براي مطالبات سهام نسبت به حجم سرمايه  
y =درآمد واقعي  
w =ثروت واقعي  

di =نرخ بهره  

                                                 
1. Claudio Loderer, John Cooney W. & Leonard D. Van Drunen, "The Price Elasticity of 
Demand for Common Stock", The Journal of Finance, Vol. xlvi, No. 2, June (1991).  
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fi =نرخ بهره خارجي  
Ρ = خص تعديل قيمت شا( ضريب تعديل كننده بازيافت(  
  

  بر اساس رابطه فوق، سطح باالي درآمد منجر به سطح پايين تقاضا براي سهام
همچنين ثروت واقعي . و ستد است  ولي سطح باالي درآمد بيانگر سطح باالي داد؛شود مي
افزايش نرخ بهره داخلي با نرخ بازده اوراق . ثير مثبتي بر تقاضاي مطلوب براي سهام داردأت

ه، مطالبات سهام نسبت به حجم د موجب افزايش تقاضا براي اوراق بهادار داخلي شبهادار
دهد و باالخره افزايش نرخ بازده اوراق بهادار خارجي سبب افزايش   ميافزايشنيز سرمايه را 

تقاضا براي اوراق بهادار خارجي و كاهش تقاضا براي انواع داراييها از جمله تقاضا براي اوراق 
گيرد كه افزايش  او با برآورد مدل خود به روش اقتصاد سنجي نتيجه مي. شود  ميليبهادار داخ

 هر دو منجر به سطح باالتري از مقادير تعادلي حجم سرمايه ،هزينه دولت و نيز عرضه پول
 اما سطح كمتري از تراكم بدهي داخلي را به همراه خواهد داشت و بر اين اساس ؛دشو مي

ش ميزان تراكم بدهي باشد، سياست مالي با فرض برابري همه چنانچه هدف اقتصاد كاه
نتيجه ديگر آن كه افزايش قيمت واردات . ها، بر سياست پولي ارجحيت خواهد داشت داده

شود و بطور كلي افزايش هزينه هاي   ميموجب افزايش حجم سرمايه و كاهش حجم بدهي
زايش ميزان تراكم سرمايه وكاهش به اف دولت همرا با افزايش برونزاي قيمت واردات منجر

  1.شود  ميهمزمان ميزان تراكم بدهي
، در تحقيق خود مفاهيم و نظريه هاي ارزشيابي سهام و انواع 2»محمود افضلي «.4

الگوهاي رفتاري قيمت و آزمون گشت تصادفي نظير قاعده فيلتر، ميانگين متحرك، سريهاي 
اي زماني، الگوي گشت تصادفي و آزمونهاي آن ه زماني استوكاستيك، مانايي و نامانايي سري

  .را مطرح كرده است

                                                 
 .)1376( ،رف اولانتشارات حتهران،  ،الگويي پويا براي يك اقتصاد باز ،غالمرضا آزاد. 1
، پايان نامه كارشناسي ارشد، »بررسي گشت تصادفي در قيمتهاي سهام بورس اوراق بهادار تهران«محمود افضلي، . 2

  .)1376(ي، يدانشگاه عالمه طباطبا
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 در تحقيق خود، نظريه گنجينه داراييها و مفاهيم خطر و بازده، 1»محمد برزنده «.5
خطر سيستماتيك و معيار بتا، داراييهاي جايگزين سهام در اقتصاد ايران، تاريخچه شاخص 

هاي  ها و داده محاسبه آن، روش تحليل دادهثبت سهام در جهان، شاخص بورس تهران و نحوه 
  .آماري و پردازش آنها را مدنظر قرار داده است

بازارهاي اوراق بهادار و سرمايه، خصوصيات بازار  در تحقيق خود» ابوالفضل پناه «.6
ثير وقايع بر قيمت سهام، مكاتب مختلف أگذاري، ت سرمايه، ارزش ذاتي، خطر سرمايه

هاي آماري تحقيق، شرايط و  ها، سياست تقسيم سود، مدل واع نظريهگذاري سهام، ان قيمت
  2.ضوابط بورس سهام شركتها در بورس اوراق بهادار تهران رامورد بررسي قرار داده است

نيز در تحقيق خود به موضوع شركتهاي دولتي و واگذاري سهام » ايرج قديري «.7
ورس اوراق بهادار و واگذاري سهام گذاري سهام ب آنها به بخش خصوصي، ارزيابي و قيمت

شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و نقش سازمان اوراق بهادار در اقتصاد كشور پرداخته 
  3.است

  
  بحث نظري و ارائه مدل

بنا به تعريف، . در بازار اوراق بهادار مد نظر است در اين تحقيق تابع تقاضاي كل سهام
رد يا يك گروه در قيمت مشخصي تمايل به تقاضا كميتي از كاال يا خدمت است كه يك ف

از مجموع كميتهاي يك كاال يا خدمت كه افراد يا گروهها در قيمت مشخص . خريد دارد
د و از جمع تقاضاهاي بازار كاالها و ش تقاضاي بازار حاصل خواهد،تمايل به خريد دارند

گن باشند و بتوانند با اگر كاالها يا خدمات هم. خدمات، تقاضاي كل بازارها بدست خواهد آمد
توان به مثابه يك كاال يا يك  گيري شوند، آنگاه كل كاالها يا خدمات را مي يك معيار اندازه

                                                 
 پايـان نامـه كارشناسـي     ،  »اثر متغيرهاي كالن اقتصادي بر شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران           «برزنده،  محمد  . 1

  .)1376(، دانشگاه عالمه طباطبايي، ارشد
، »ثير تقسيم سود بر قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بـورس اوراق بهـادار تهـران در دوارن ركـود                    أت«ابوالفضل پناه،   . 2

  ).1380(انشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركزي، مركز تحصيالت تكميلي، ، دپايان نامه كارشناسي ارشد
ثير آن بـر    أبررسي علل تغيرات قيمت سـهام در بـورس تهـران و ارتبـاط آن بـا قيمـت گـذاري اوليـه و تـ                          «ي،ايرج قدير . 3

  .)1374(، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، »گيري مديريت تصميم
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قابل توجه است ، ارتباط بين فرم تقاضاهاي انفرادي و فرم تقاضاي .خدمت كلي تلقي نمود
بري رياضي منحني تابع تقاضا بيان ج. باشد  مطرح مي1»گرايي كلي « عنوانبادر مبحثي  بازار

ثر بر مقدار ؤتقاضا است كه رابطه بين مقدار تقاضا و قيمت كاال يا خدمت و نيز ساير عوامل م
  :فرم عمومي تابع تقاضا به صورت زير است. دهد تقاضا را توضيح مي

  
)1(                   ),,,...,,( TYfQ njii ΡΡΡ=  

  
 iQ =مقدار تقاضاي كاالي  

iΡ =قيمت كاالي  
 nj ΡΡ   قيمت كاالهاي مرتبط = ,....,

Y =درآمد  
T  =شاخص اندازه گيري سليقه  
  

خواهيم مورد برآورد   ميتابع تقاضاي كل بازار سهام مورد استفاده در اين تحقيق كه
انتخاب اين فرم تابع جنبه اختياري داشته .تابع تقاضاي كشش ثابت استقرار گيرد، به صورت 

بر اين . هاي ديگر است  تر از فرم است ، البته برآورد و تفسير نتايج اين فرم تابع تقاضا مناسب
  : توان نوشت  مياساس

  
)2(                       t

t ePAQ ttt
εβδα ρ ... Υ=  

  
Q = ام معامله شده در بورس اوراق بهادار ايران در سالتعداد سه  
Ρ= ميانگين قيمت واقعي يك سهم در بورس اوراق بهادار ايران در سال به قيمت 

   1376ثابت 
ρ = 1376ميانگين قيمت واقعي يك سكه طال در سال به قيمت ثابت  

                                                 
1. Aggregation 
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Υ=  1376توليد ناخالص داخلي در سال به قيمت ثابت  
ε =جمله اختالل  
t =انديس زمان  
  

αδβ، ضريب ثابت وA).2(در رابطه   به ترتيب كششهاي قيمتي خودي، متقاطع ,,
.  كميتي منفي باشدαين است كه در اين مدل انتظار بر ا. ست او كشش درآمدي تابع تقاضا

δ در صورتي كه كاالي مرتبط يك كاالي جانشين باشد ، كميتي منفي و در صورتي كه يك 
 نيز در صورتي كه سهام موجود در بازار به β. كاالي مكمل باشد، كميتي مثبت خواهد بود

ه كاالي نرمال باشد، كميتي مثبت و در صورت كاالي پست بودن، كميتي منفي خواهد مثاب
  .داشت

بايد   ميجهت برآورد مدل.گيرد  ميتابع تقاضايي است كه مورد برآورد قرار) 2(رابطه 
  :توان نوشت  ميبا گرفتن لگاريتم از مدل فوق. د فوق به صورت خطي تبديل شوتابع

  
)3(             ttttt LnLnLnPLnALnQ εβρδα +Υ+++=  
  

ثير متغيرهاي كيفي أرا براي نشان دادن ت ) D(توان متغير مجازي   ميبه رابطه فوق
  :در اين صورت خواهيم داشت. وارد كرد

  
)4       (tttttt LnLnLnPDLnALnQ εβρδαλ +Υ++++=  

  
  ها هاي آماري و تحليل داده داده

ارزش سهام «، »داد سهام معامله شدهتع«آمارهاي خام مورد نياز مدل عبارت از 
توليد «و » متوسط قيمت سكه طال«، »شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي«، »معامله شده

  .دشو مشاهده مي) 1( كه در جدول است،در كشور » ناخالص داخلي به قيمت ثابت
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  1369-84هاي آماري اوليه مورد نياز مدل طي سالهاي  داده. 1جدول 

  سال  رديف
 سهام تعداد

  معامله شده
  هزار سهم

ارزش سهام 
معامله شده 

به قيمت 
 ميليارد جاري

  ريال

شاخص 
شاخص كاالها 

و خدمات 
مصرفي 

100=1376  
  درصد

متوسط 
قيمت سكه 

  طال
  ريال

توليد محصول 
ناخالص داخلي به  

  1376قيمت ثابت 
  ميليارد ريال

1  1369  60/13326  70000/64  5/18  0/127076  2/218536  
2  1370  00/62954  3000/478  3/22  0/124476  0/245034  
3  1371  80/49755  1000/352  89/27  0/124099  9/254819  
4  1372  30/97328  6890/515  26/34  0/164376  4/258598  
5  1373  5/149237  4000/793  32/46  0/303960  4/259872  
6  1374  6/432138  568/1880  19/69  0/438607  7/267529  
7  1375  8/801778  783/4381  25/85  0/412396  0/283801  
8  1376  3/556174  643/2017  00/100  0/387610  7/291751  
9  1377  1210941  364/3170  10/118  0/450284  7/300134  
10  1378  1181872  645/5243  84/141  0/587806  8/304935  
11  1379  1681492  702/9176  71/159  0/605367  2/319726  
12  1380  1705558  933/7830  92/177  0/608816  0/334104  
13  1381  4155348  10/22776  00/206  0/699590  0/359011  
14  1382  7878789  81/66869  20/238  0/861351  0/383160  
15  1383  14270924  3/104202  50/274  1045629  0/404579  
16  1384  14502912  77/56528  60/307  1228501  3/426426  
17  1385  15784391  21/55644  10/344  1679554  0/446880  
18  1386  23258300  38/72799  30/407  1906786  0/477683  

  . مركز آمار ايران، سالنامه آماري، سالهاي مختلف-  : نبعم

  . بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، حسابهاي ملي ايران، سالهاي مختلف-

  .هاي مختلف  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، نماگر اقتصادي، دوره-

  . هاي مختلف  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، گزارش ماهانه، دوره-

  
 برآورد تابع تقاضاي كل بورس اوراق بهادار، ذكر برايهاي مورد استفاده  مورد دادهدر 

  .نكاتي به شرح زير حائز اهميت است
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 است كه به واسطه محدوديت 1368-1369اولين نكته محدوديت دوره زماني از 
بورس اين دوره مترادف با فعال شدن مستمر . باشد هاي مربوط به بورس اوراق بهادار مي داده

اوراق بهادار پس از يك دوره تعطيلي و كم توجهي به آن در خالل سالهاي دهه شصت و 
  . دوران جنگ تحميلي است

توان از  هاي توليد ناخالص داخلي است كه در اين مورد مي دومين نكته مربوط به داده
 هر چند كه .هاي ديگر متناظر مانند در آمد ملي و توليد ناخالص ملي نيز استفاده نمود داده

  .دشثير متفاوتي ايجاد نخواهد أدر تحليل و نتايج حاصله چندان ت
با استفاده از ارزش . باالخره سومين نكته مربوط به ميانگين قيمت واقعي سهام است

جاري و نيز تعداد سهام معامله شده در هر سال و تقسيم اولي بر دومي ميانگين قيمت جاري 
به مفهوم آن است كه در زمان مورد نظر، بطور متوسط ارزش آيد و  يك سهم بدست مي) روز(

 هدوالبته بايد توجه داشت كه قيمت اسمي هر سهم يك هزار ريال ب. هر سهم چقدر بوده است
باشد كه   قيمت واقعي سهم مورد نظر ميست؛ بلكهو در اينجا قيمت اسمي سهم مدنظر ني

ري سهم بر شاخص قيمت بدست متوسط قيمت واقعي سهم از تقسيم ميانگين قيمت جا
  . آيد كه انجام اين عمل، هم به منزله تعديل تورمي و هم تبيين قيمتهاي نسبي است مي

بايد داده هاي پااليش شده جهت برآورد   مياكنون با توجه به داده هاي اوليه آماري،
ل لگاريتم براي متغير وابسته مدل، از تعداد سهام معامله شده در هر سا. مدل را بدست آورد

براي متغير مستقل . بدين ترتيب لگاريتم سهام معامله شده بدست خواهد آمد. شود  ميگرفته
شود   ميد، لگاريتم گرفتهشاول مدل، از ميانگين قيمت واقعي هر سهم، آنطور كه پيشتر ذكر 

  لگاريتم گرفته1376و براي متغير مستقل دوم مدل، از توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 
شود و بدين ترتيب لگاريتم ميانگين قيمت واقعي هر سهم و لگاريتم توليد ناخالص داخلي  مي

براي متغير مستقل سوم مدل، ابتدا قيمت سكه بر شاخص . آيند  ميبه قيمت ثابت بدست
داده . شود  ميد و سپس از آن لگاريتم گرفتهشوقيمت تقسيم شده تا به قيمت ثابت تبديل 

ند، كه البته با توجه به اينكه در مدل از متغير شو  ميمشاهده) 2(جدول هاي مورد نظر در 
  . شود، داده آن نيز اضافه شده است  ميمجازي استفاده
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  1369-83 برآورد مدل طي سالهايبرايهاي آماري آماده شده   داده.2جدول 

  سال  رديف
لگاريتم 

سهام معامله 
  شده

لگاريتم 
ميانگين 

قيمت واقعي 
سهم به 

ثابت قيمت 
1376  

لگاريتم 
ميانگين 

قيمت واقعي 
سكه طال به 
قيمت ثابت 

1376  

لگاريتم 
توليدناخالص 

داخلي به 
قيمت ثابت 

1376  

متغير 
  مجازي

1  1369  49752/9  17081/10  43560/13  29471/12  00/0  
2  1370  05016/11  43051/10  22679/13  40915/12  00/0  
3  1371  81488/10  14147/10  00576/13  44831/12  00/0  
4  1372  48585/11  64630/9  08103/13  46303/12  00/0  
5  1373  91329/11  34812/9  39422/13  46795/12  00/0  
6  1374  97650/12  74660/8  35962/13  49699/12  00/0  
7  1375  59459/13  76575/8  08936/13  55603/12  00/0  
8  1376  22884/13  19636/8  86775/12  58366/12  00/0  
9  1377  00691/14  70384/7  85127/12  61199/12  00/0  
10  1378  98261/13  04816/8  93464/12  62786/12  00/0  
11  1379  33519/14  13655/8  84540/12  67522/12  00/0  
12  1380  34940/14  85580/7  74313/12  71921/12  00/0  
13  1381  23991/15  88637/7  73554/12  79111/12  00/0  
14  1382  87968/15  17839/8  79832/12  86041/12  00/0  
15  1383  47373/16  88608/7  85035/12  89480/12  00/0  
16  1384  48986/16  14453/7  89768/12  95022/12  00/1  
17  1385  57453/16  931950/6  09828/13  01005/13  00/1  
18 1386  96217/16  644421/6  05656/13  07670/13  00/1  

  )1(جدول : منبع

  
پذيرد،   مياينكه مدل مورد برآورد با استفاده از داده هاي سري زماني انجامبا توجه به 

ند تا مانايي آنها به اثبات شو آزمون 1لذا الزم است متغيرهاي مدل از نظر ريشه واحد بودن
 سري نسبت زياد باشد و در اين مورد تعداد هجده مشاهده،به ها بايد  البته تعداد داده. برسد

توان آزمون ريشه واحد را نيز   ميد كه در اين صورت حتيشو سوب نميبه نسبت زياد مح

                                                 
1. Unit Root  
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با اين وصف آزمون ريشه واحد براي متغيرهاي مدل به عمل آمد و نتايج در جدول . انجام نداد
  . شود مشاهده مي) 3(

  
  1369-84نتايج آزمون ريشه واحد متغير هاي مدل در دوره . 3جدول 

  نام متغير  رديف
مرتبه 

  تفاضلي

طح س

  اطمينان

كميت 

  بحراني

آماره 

t محاسبه

  شده

  -7678/2  -6927/2  %10  اول  لگاريتم سهام معامله شده  1

  -2897/3  -0818/3  %5  اول  لگاريتم ميانگين قيمت واقعي سهم  2

  -0153/5  -6712/4  %1  اول  لگاريتم توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت  3

  -6053/2  -9658/1  %5  اول  قيمت واقعي سكه طاللگاريتم ميانگين   4

  
 و بنابراين امكان آن  هستند تمامي متغيرها داراي مرتبه اول تفاضليباالمطابق جدول 

وجود دارد كه متغيرهاي مدل، عليرغم نامانايي در سطح، بطور جمعي وضعيت هم انباشتگي 
ي از آن است كه جمله اختالل  حاك-آيد كه در ادامه مي- نتيجه برآورد مدل. داشته باشند

 و با تعداد دو وقفه و سطح اطمينان -3/2642 محاسباتي tمدل برآورد شده در سطح با آماره 
باشد و از اين لحاظ عارضه اي بر آن   مي مانا-776/2يك درصد نسبت به كميت بحراني

ني مورد توان نتايج مدل مورد نظر را بدون هيچ مشكل ف  مي و بر اين اساسستمترتب ني
  . استفاده قرار داد

  
  برآورد مدل
، مدلي است كه با استفاده از اطالعات آماري ارائه شده، به صورت زير برآورد )4(رابطه 

  :شده است
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1/57365
0/987395

188/0012
18

22/96345)((12/11455)2/597095)(
0/9384919/0609521/38765

7/322667)(4/547529)(7/33831)(
0/7154191/68494112/6098

2

86)-(1369

=
=

=
=

−+

−++

−−−

−−−=

DW
R
F
N

MA(1)LyLP

LnPD

tt

tttLnQ

  

  .هستند t ارقام درون پرانتز آماره -
  

عالمت . است، از نظر تكنيكي اقتصاد سنجي، فاقد هرگونه مشكلي باالتابع برآورد شده 
 معني داري هر يك از متغيرهاي مستقل را در سطح ،tآماره هاي . ضرايب مطابق انتظار است

 درصدي مدل 99 قدرت توضيح دهندگي حدود 2Rضريب . دهد  ميبسيار قابل قبولي نشان
براي سالهاي اين ميزان توضيح دهندگي قابليت باالي پيش بيني مدل را . كند  ميرا توجيه

 واتسن مدل نيز احتمال خود همبستگي –آماره دوربين . دارد  مينزديك آتي نيز بيان

سازد كه البته اين عدم خود همبستگي از طريق اعمال   ميرا مرتفع) همبستگي پياپي(
 نيز فرض برابري صفرFآماره . ميانگين متحرك مرتبه اول در مدل مشخص شده است

  .كند  ميتوأمان متغيرهاي مستقل را رد
  . در قالب فرم اوليه و غير خطي خود به صورت زير استباالمدل برآورد شده 

  

  1369-83براي سالهاي 
9/0609521/3876580/71541949).-1/24218 ttt yPQ ..PE( t

−=  

  1384-86براي سالهاي 
9/0609521/3876580/71541950).-2/30565 ttt yPQ ..PE( t

−=  
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 1369-84 دوره  راجع به كششهاي تقاضا درباالدر مورد تابع تقاضاي برآورد شده 
  .شود  مي مطرح است كه در زير به آن پرداختهينكات حائز اهميت

 يعني بي كشش شده ؛كشش قيمتي خودي تقاضاي سهام منفي و كمتر از يك. 1

) است )715419/0715419/0 =−=Ε d .يك كاالي ،اين بدان معني است كه سهام 

 مفهوم آن است كه تغيير در بي كششي تقاضاي سهام نيز به. دشو  ميعادي و نه گيفن تلقي
 درصد در تقاضاي كل سهام 7/0ميانگين قيمت واقعي سهام به ميزان يك درصد تغيير حدود 

در دوره مورد بررسي را موجب شده است و به عبارت ديگر با تغيير قيمت واقعي سهام 
  .توان انتظار داشت كه در حجم تقاضاي سهام بازار تحول عظيمي اتفاق بيافتد نمي

 يعني با كشش شده ؛كشش قيمتي متقاطع تقاضاي سهام مثبت و بزرگتر از يك. 2
)است  )387658/1=dε . اين بدان معني است كه سكه طال يك كاالي جانشين و نه

با كششي اين سهام نيز به مفهوم آن است كه تغيير در ميانگين . باشد  ميمكمل براي سهام
 درصد در تقاضاي كل سهام در 4/1يك درصد، تغيير حدود قيمت واقعي سكه طال به ميزان 

به عبارت ديگر تقاضاي سهام نسبت به قيمت واقعي . دوره مورد بررسي را موجب شده است
سكه طال حساس است و هر گونه تغيير در قيمت واقعي سكه طال، تغيير بيشتري را بطور 

  .هام متأثر از تحوالت بازار طال استكند و بنابراين بازار س  ميهمسو در تقاضاي سهام ايجاد
 يعني زياد با كشش ؛كشش درآمدي تقاضاي سهام مثبت و بسيار بزرگتر از يك. 3
)شده است )060952/9(=de . اين بدان معني است كه سهام از نظر درآمدي يك كاالي

و نه ) لوكس(ي د، ضمن آنكه از نظر كاالي برتر نيز يك كاالي عالشو برتر و نه پست تلقي مي
عالي بودن سهام نيز به مفهوم آن است كه تغيير در محصول ناخالص داخلي به . ضروري است

 درصد تقاضاي كل سهام در دوره مورد 9قيمت واقعي به ميزان يك درصد، تغييري حدود 
به عبارت ديگر تقاضاي سهام نسبت به محصول ناخالص داخلي . بررسي را موجب شده است

قعي حساسيت زيادي دارد و هرگونه تغيير در محصول ناخالص داخلي به قيمت به قيمت وا
كند و بنابراين بازار  واقعي، تغيير به مراتب بيشتري را بطور همسو در تقاضاي سهام ايجاد مي

  .سهام بسيار متأثر از فعاليتهاي توليدي در اقتصاد است
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 به 1384ت كه از سال  ضريب متغير مجازي منفي شده است و به اين مفهوم اس.4
 تا حدودي بدبينانه شده و در 1369-83بعد، نگرش به بورس اوراق بهادار برخالف سالهاي 

  .اين سالها استقبال عموم نسبت به بازار بورس بطور نسبي كمتر شده است
 به خوبي رفتار كلي متقاضيان سهام هدش سه متغير اقتصادي كه در باال به آنها اشاره 

مفهوم بدان  اين امادهند،   توضيح مي1369-86ايران طي دوره در اوراق بهادار را در بورس 
 بلكه عوامل ديگري نيز وجود ؛ثرندؤنيست كه فقط اين متغيرها در ميزان تقاضاي كل سهام م

گذاري در ساير كاالها و خدمات مانند مسكن، اتومبيل، ارز، همچنين نرخهاي  سرمايه. دارند
ثر برتقاضاي ؤاز ديگر عوامل م... ه بازاري، تورم، جمعيت، انتظارات وسود بانكي و نرخهاي بهر

 بخصوص ؛ثير برخي از عوامل ياد شده را متغيرهاي مستقل مدلأ كه البته ت هستندسهام
همچنين وضع قوانين و مقررات جديدتر و متناسب با .محصول ناخالص داخلي توضيح داده اند

 زايد، گسترش جغرافيايي بورس، به كارگيري شرايط كنوني جهان و حذف برخي مقررات
سيسات و تجهيزات پيشرفته و استفاده از خدمات نرم افزاري و سخت افزاري كارآمدتر و أت

 كه البته  هستندثر بر تقاضاي سهام در بورسؤآموزش و فرهنگ سازي از ديگر عوامل م
  .ثير اين عوامل نيازمند مطالعه ديگري استأبررسي ت

  
  گيري نتيجه

در تحقيق حاضر به دنبال يافتن بخشي از قانونمندي موجود در بورس اوراق بهادار 
كه رفتار كلي متقاضيان سهام از قانون تقاضا نشانگر آن است اين فرضيه . ايران بوده است

.  هستندثر بر تقاضاي سهامؤكند و متغيرهاي قيمت و درآمد مهمترين عوامل م تبعيت مي
سال ايران كه فعاليت مجدد آن از در  كه در بورس اوراق بهادار نتيجه تحقيق دال بر آن است

اين . باشد د و تاكنون ادامه يافته است، رفتار كلي متقاضيان سهام قانونمند ميش آغاز 1369
هاي مربوطه در دوره زماني موجود  مهم با استفاده از تحليل اقتصادسنجي نظريه تقاضا و داده

گيرد، به روش حداقل مربعات معمولي و به صورت   را در بر مي1386 تا 1369كه سالهاي 
تابع تقاضايي كه در اينجا بكار گرفته شد، از نوع تقاضاي كشش . دشفرآيند سري زماني انجام 

 در اين نوع تابع تقاضا، كششهاي قيمتي و درآمدي در طول دوره ثابت و. باشد ثابت مي
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ال كه براي كل بازار مدنظر بوده شوند و مفهوم تقاضا نه در سطح يك كا  مياليتغير فرض
نتايج برآورد مدل حاكي از آن است كه متقاضيان سهام با تغييرات قيمت واقعي سهام . است

نسبت به دهند،هرچند با توجه به بي كششي تقاضا، اين واكنش   ميواكنش معكوس نشان
ان سهام نسبت زياد تقاضا، متقاضيبه اما در عوض با توجه به كشش درآمدي . ضعيف است

نسبت به تغييرات محصول ناخالص داخلي واقعي به عنوان شاخص درآمد واكنش همسو و 
د كه براي متقاضيان سهام، مسكوك طال به مثابه شهمچنين مشخص . دهند قوي نشان مي

 و با تغييرات قيمت سكه طال، آنان واكنش موافق و قوي نشان استيك كاالي جانشين 
  .دهند مي
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