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 چکیده 

در دنیای اقتصادی امروز، بازار سهام یکی از موثرترین بازارهای مالی موجود و در دسترس شخصیتهای 

حقیقی و حقوقی اقتصادی است که تحت تاثیر عوامل اقتصادی متعددی قرار میگیرد. در این مقاله به 

با داده  Eviewsزار بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بازده سهام در بازار بورس ایران به کمک نرم اف

خواهیم پرداخت. نتایج حاصله از این پژوهش بیانگر رابطه ی معکوس میان  49تا  58های ماهانه سالهای 

شاخص قیمت سهام با تورم و رابطه ی مستقیم و با معنی با درآمد نفت، عرضه ی حقوقی ها، قیمت سکه 

 ز خود است.و نرخ ارز اسمی و همچنین با شاخص قیمت سهام دوره ی قبل ا

 

 

 شاخص سهام، نرخ تورم، قیمت سکه، نرخ ارز، درامد نفت واژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

یکی از مهمترین بازارهای سرمایه گذاری در هر کشوری بازار سهام  می باشد. اقتصاد هر کشوری تحت تاثیر نوسانات بازار 

سهام در دوره های مختلف همواره شاهد رشد و رونق اقتصاد و گردش مالی بورس اوراق بهادار قرار میگیرد، با افزایش شاخص 

بیشتری بوده ایم که افزایش در تولید و افزایش در درآمد ملی را به ارمغان می آورده است و بالعکس در شرایط رکود بازار 

ار گشته و عوارض منفی متعددی را سهام، عدم اعتماد مناسب سهامداران را در پی خواهد داشت که موجب خروج سرمایه از باز

بر اقتصاد کشور نمایان می سازد. کامال واضح است که نوسانات بازار سهام به عوامل متعددی وابسته است. بازار ارز، بازار سکه و 

و رکود درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشور از بخشهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور و همچنین بازار سهام ایران هستند. رونق 

 می باشد.ره مورد توجه تحلیلگران اقتصادی در هر یک از بازارهای مذکور و همچنین نقش موثر آنها بر بازار سهام هموا

در پژوهش پیشرو، به بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی مهمی از جمله تورم، درآمد نفت، عرضه ی حقوقی ها، قیمت سکه، نرخ 

و داده های  Eviewsدوره ی قبل تر می پردازیم. در این مقاله با کمک نرم افزار ارز اسمی و شاخص قیمت سهام در یک 

تا اسفند  5858ماهانه ی جمع آوری شده از سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانک داده های بانک مرکزی از فرودین سال 

در قیمت و تعداد متغیرهای مذکور به تحلیل رابطه میان شاخص قیمت سهام و رفتارهای کاهشی و افزایشی  5849سال 

 پرداخته شده است.

 

 مبانی نظری .1

به طور کلی می توان عوامل موثر بر بازار سهام را به دو دسته ی عوامل بیرونی و درونی تقسیم بندی نمود. یکی از عواملی که 

بیرونی، اقتصادی اشاره نمود. که از جمله بطور چشمگیری تاثیر بسزایی بر روند سهام در بازار بورس را داراست میتوان به عامل 

به عنوان دارایی جایگزین برای سرمایه گذاری در بورس(، ) عوامل اقتصادی مورد نظر میتوان به نرخ ارز، قیمت سکه ی طال

 درآمد حاصل از نفت صادراتی کشور که از جمله عوامل بیرونی قلمداد می شوند و عواملی نیز همانند عرضه ی حقوقی ها و

ثیرات متفاوتی أهر کدام از عوامل نامبرده ت شاخص قیمت سهام در دوره ی قبل نیز از عوامل تاثیرگذار از درون بورس هستند.

 :در افزایش و یا کاهش قیمت سهام خواهند داشت که در ادامه به توضیح مختصری پرداخته می شود

ج پژوهشهای جدید به دست آمده است، به رابطه ای معکوس بین یر ترخ تورم بر شاخص قیمت سهام که از نتایأثدر ارتباط با ت

دو  متغیر مذکور می توان اشاره نمود؛ زیرا با افزایش تورم، مردم پول بیشتری صرف خرید مایحتاج زندگی می نمایند در نتیجه 
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ز در شرایط کاهش تورم، پس انداز کمتری در اختیار خواهند داشت برای سرمایه گذاری در بورس و همچنین بطور به عکس نی

 با افزایش پس انداز سرمایه گذاری در بورس نیز افزایشی خواهد بود.

اثر نرخ ارز بر نوسانات قیمت سهام منوط به نوع شرکت حاضر در بورس دانست که صادرکننده و یا واردکننده بودن شرکت 

نرخ ارز که به دنبال آن موجب افزایش در درامد شرکتهای مورد نظر تاثیر متفاوتی را اعمال خواهد کرد. برای مثال با افزایش 

صادرکننده خواهد بود موجب افزایش در قیمت سهام آن شرکت شده و شاخص را افزایش میدهد و بالعکس در مورد شرکتهای 

را به دنبال دارد واردکننده افزایش نرخ ارز با افزایش هزینه ی تولید همراه خواهد بود که با تبعات کاهش سود شرکت موردنظر 

 و در نتیجه عامل کاهش قیمت سهام میگردد.

قیمت سکه و شاخص قیمت سهام ارتباط نزدیکی به هم در شرایطه مختلف دارند. در شرایط رکود اقتصادی سرمایه گذاران 

را به عنوان دارایی پس اندازهای راکد خود را از بازار بورس خارج نموده و آنها را به سمت بازار سکه روانه میکنند و سکه 

جایگزین در نظر میگیرند که سرعت نقدشوندگی آن باالتر خواهد بود، ولی در شرایط رونق اقتصادی و افزایش بازدهی 

 شرکتهای حاضر در بورس مبالغ پس انداز شده توسط افراد به عنوان سرمایه گذاری در بورس هزینه میشود.

نفتی می باشد. با افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت که به عنوان درامد دولت کشوری همانند ایران که صادرکننده ی بزرگ 

به حساب میاید، افزایش در بودجه و نقدینگی را به همراه خواهد داشت که در نتیجه موجب افزایش نقدینگی در دست مردم 

 شده و افزایش سرمایه گذاری در بورس را در پی خواهد داشت.

ص قیمت سهام در دوره ی قبل از عوامل تاثیرگذار روانی در بازار سهام است که تجربه ثابت کرده عرضه ی حقوقی ها و شاخ

است با افزایش در عرضه ی حقوقی ها و همچنین روند افزایشی در شاخص قیمت سهام در دوره ی قبل، گروه سرمایه گذار که 

روانی این افزایش ها قرار گرفته و موجب افزایش در اغلب آنها افرادی عادی با دانش متوسط در بورس هستند تحت تاثیر 

 شاخص فیمت سهام در دوره ی جدید نیز میگردند.

 

 پیشینه ی تحقیق .2

از مباحث قابل تامل و پژوهش، رابطه میان متغیرهای اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بازار بورس می باشد که در بسیاری از 

 توان به خالصه ای از تحقیقات گذشته در ادامه توجه کرد. مقاالت مورد توجه قرار گرفته است، که می
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 پژوهش های خارجی -الف

( رابطه بلندمدت میان شاخص قیمت سهام بورس استانبول را با نرخ بهره، نرخ ارز )دالر(، نرخ 5441) 5مراداوغلو و همکاران

( درفضای اقتصادی ترکیه مورد بررسی قرار دادند. نتیجه برآورد این 5451:5-5448:51ی زمانی )تورم و حجم پول برای دوره

کننده این مطلب بود که شاخص قیمت سهام با یوس بیانجوسل-گرنجر و روش یوهانسن-پژوهش با استفاده از روش انگل

که رابطه شاخص قیمت سهام بورس با حجم پول مثبت و رابطه آن با نرخ طوریمتغیرهای پولی دارای رابطه بلندمدت است. به

 باشد.ارز، نرخ بهره و نرخ تورم منفی می

با استفاده از روش های  "ن اقتصادی و بازار سهام مالزیمتغیرهای کال"( در پژوهشی با عنوان 1008) 1ابراهیم و همکاران

خودرگرسیون برداری و همجمعی به تجزیه و تحلیل ارتباطات پویا بین قیمت های سهام و چهار عامل اقتصادی مهم پرداخته 

ی پول بر قیمت  اند. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از وجود اثرات آنی و مثبت نقدینگی و اثرات منفی بلندمدت افزایش عرضه

 های سهام بوده است.

رابطه ی بلندمدت بین بازدهی بازار سهام و شاخص های کالن اقتصادی با "( در مطالعه ای با عنوان 1009) 8عثمان و همکاران

عملکرد شاخص های کالن اقتصادی و بازدهی واقعی سهام را در کشور ترکیه مورد بررسی قرار داده  "شواهدی از کشور ترکیه

ند. در این مطالعه، کارایی واقعی بورس اوراق بهادار ترکیه با در نظر گرفتن شاخص های کالن اقتصادی از جمله عرضه ی پول، ا

جوسیلیوس بررسی شده است. نتایج این بررسی حاکی از  -گرنجر و جوهانسن -نرخ ارز و تراز تجاری با استفاده از مدل انگل

قیمت سهام و شاخص های کالن اقتصادی در کشور ترکیه مشاهده نشده است بلکه  آن است که رابطه ی منظمی بین شاخص

 قیمت سهام در ترکیه تحت تاثیر انتظارات آتی سهامداران از مجموع بازدهی سهامی است که در اختیار دارد.

ر  تصمیم به خرید سهام ( طی پژوهشی تاثیر عوامل روانی ناشی از تغییرات گذشته قیمت سهام را ب1001) 9هودارت و همکاران

ها موردبررسی قرار داده و آن را تائید کرده است. ایشان دریافتند که حجم معامالت هم از لحاظ آماری و هم و شاخص قیمت

تر می باشد. باالترین رود مهمهای گذشته باالتر میهایی که قیمت جاری از باالترین قیمت سالازلحاظ اقتصادی در هفته

شده  باشد؛ یعنی در این مقاله نتیجه گرفتهگذاران برای خرید سهام میگیری سرمایههام مرجعی برای تصمیمقیمت گذشته س

 گذاران به خرید سهام موثر می باشد.است که تغییرات گذشته سهام بر تصمیم سرمایه

                                                           
1 Muradoghlu, et al. 

2 Ebrahim, et al. 

3 Osman, et al. 

4 Hudart, et al. 
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به این  "در اقتصاد ایسلند جنوبیفعالیت های اقتصاد کالن و قیمت های سهام  "( در پژوهشی با عنوان1002) 8پوه و همکاران

نتیجه دست یافته اند که شاخص قیمت سهام فیجی نسبت به تولید واقعی و نرخ ارز باکشش است ولی نسبت به عرضه ی پول 

 و نرخ سود بی کشش است.

ت که درصد ها بر روی نرخ ارز را موردبررسی قرارداد و نتیجه گرف( تاثیر قیمت سهام و جریان نقدی شرکت1002) 1سانک

 باشد.گیرند، تعداد کمی میهایی که قیمت سهامشان در طول بازه زمانی بلندمدت تحت تأثیر قرار میشرکت

اند که تغییر قیمت یافته( با استفاده از روش رگرسیون تک متغیر و چند متغیر به این نتیجه دست1005) 2الوی و همکاران

 دهد.یافته را تحت تاثیر قرار میداری بازده بازار سهام شش کشور توسعهصورت معنینفت خام، به

متغیرهای کالن اقتصادی و بازار سهام چین با  تجزیه و تحلیل رابطه ی بلند مدت بین "( در مطالعه ای با عنوان 1005) 5لیو

به بررسی ارتباط بین متغیرهای کالن اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ تورم، تولیدات صنعتی، نرخ  "استفاده از همجمعی ناهمسان

 1005تا  5441سود کوتاه مدت و بلندمدت و حجم پول با شاخص بورس شانگهای و شاخص بورس شنزن در فاصله ی زمانی 

پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه ی مثبت بین قیمت سهام و حجم پول،تولیدات صنعتی و رابطه ی منفی بین 

 قیمت سهام و نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره ی کوتاه مدت و بلندمدت است.

ی بلندمدت شاخص بازدهی بازار دریافتند که ارتباط منف (ECM)50( با استفاده از مدل تصحیح خطا 1004) 4میلر و همکاران

ها استدالل کردند که این تغییر در از بین رفته است، آن 5444رسد که پس از سال سهام و افزایش در قیمت نفت، به نظر می

 ی اخیر، به علت وجود حباب قیمت نفت در اواخر قرن گذشته بوده است.دهه

متغیر اقتصادی را با بازده سهام بازار بورس کشور عربستان  ( رابطه ی بلندمدت و کوتاه مدت هشت1055) 55الشوگیثری

سعودی طی ده سال مورد آزمون قرار دادند. در این تحقیق از روش های آماری اتورگرسیو و مدل واریانس ناهمسان استفاده 

                                                           
5 Pouh, et al. 

6 Sohnke 
7 Aloui, et al. 

8 Lou 

9 Miller, et al. 

10 Error Correction Model 

11 Alshogeathri 
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ی با قیمت سهام بازار شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای حجم پول، اعتبارات بانکی و قیمت نفت رابطه ی بلندمدت مثبت

 بورس عربستان و نرخ بهره ی کوتاه مدت، تورم و خحم پول رابطه ی بلندمدت معکوسی با بازار داشته اند.

 پژوهش های داخلی -ب

( در مطالعه خود به بررسی رابطه بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز پرداخت. متغیرهای بازده 5855قالیباف اصل )

ماهه صورت ششها(، درصد تغییرات نرخ ارز و بازده سهام شاخص بازار که به)ناشی از تغییر شاخص قیمت سهام شرکتسهام 

( مورداستفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه وی نشان داد که درصد تغییرات نرخ ارز اثر منفی 5828-5850بودند برای دوره زمانی )

 ها دارد.نرخ ارز با یک وقفه زمانی اثر مثبت بر بازده سهام شرکتروی بازده سهام دارد ولی درصد تغییرات 

میزان تاثیر شوک های مالی و  "حساسیت بازار سهام نسبت به نوسانات مالی و پولی"( در پژوهشی با عنوان 5858محرابیان )

( به صورت 5824-5814نی سال )شوک های ناشی از متغیرهای اقتصاد کالن بر بازار سهام را با استفاده از داده های سری زما

پیش بینی اثر شوک های وارده از جانب متغیرها بر روی شاخص قیمت سهام از توابع  VARفصلی و با به کارگیری الگوی 

عکس العمل آنی و تجزیه ی واریانس استفاده کرده است. نتایج عکس العمل آنی نشان داده است که به غیر از واردات کاالو 

 بر این شاخص دارند.خدمات که اثری منفی بر شاخص قیمت سهام می گذارند، سایر متغیرها اثری مثبت 

به  (ARDL)51های توزیعی های سری زمانی ماهیانه و روش خود رگرسیو با وقفه( با استفاده از داده5858ابونوری و مشرفی )

بررسی رابطه تعادلی بلندمدت بین نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و قیمت نفت با شاخص سهام صنعت پتروشیمی ایران پرداختند. 

داری با شاخص سهام صنعت ها نشان داد که متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و قیمت نفت رابطه مثبت و معنیمطالعه آن

 پتروشیمی دارند.

های جایگزین را بر قیمت سهام در ایران با استفاده از روش پسران و ( تأثیر متغیرهای کالن و دارایی5858ع )اسالملوئیان و زار

ای های سرمایهگذاری داراییگیری از مدل قیمتو بهره (ARDL)های توزیعی همکاران و یک الگوی خود رگرسیو با وقفه

دادند. نتایج نشان داد شاخص تولیدات صنعتی بر شاخص قیمت سهام موردبررسی قرار 5851: 5تا  5821: 8لوکاس طی دوره  

تأثیر است. نسبت قیمت داخل به خارج، قیمت نفت، قیمت مسکن و قیمت سکه تأثیر مثبت و نرخ ارز و حجم پول اثر منفی بی

 بر این شاخص دارند.

                                                           
12 Auto Regressive Distributed Lag 
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ت بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده های قیمت جهانی طال و نفت بر شاخص قیم( تاثیر شاخص5851صمدی و همکاران )

جهت این ارزیابی  (GARCH)58( بررسی نمودند. از مدل اقتصادسنجی گارچ5442-1001های ماهانه، طی دوره )از داده

         59بینی متغیر وابسته با استفاده از مدل فروشیلرها پس از شناسایی و انتخاب روند مناسب برای پیشاستفاده نمودند. آن

( اثرپذیری شاخص کل قیمت سهام بورس تهران را بررسی کردند. نتایج پژوهش این پژوهشگران نشان داد که تاثیر 5440)

 شاخص قیمت سهام بورس تهران نسبت به تاثیر شاخص قیمت جهانی نفت بیشتر است.

شده در بورس های پذیرفتهکتبا رفتار قیمت سهام شر 58P/E( به بررسی ارتباط تورم و نسبت 5852سعیدی و همکاران )

اقتصادسنجی رگرسیون چندمتغیره )حداقل مربعات  با استفاده از روش 5850-5858ی زمانی اوراق بهادار تهران در بازه

کننده تورم، قدرت توضیح عنوان دو شاخص تعیینها به این نتیجه رسیدند که دو متغیر اقتصاد کالن بهمعمولی( پرداختند. آن

کدام از این دو متغیر، دیگر، هیچعبارترسند و یا بهباشند و برای توضیح بازده سهام مناسب به نظر نمیام را دارا نمیبازده سه

 کنند.تغییرات بازده سهام را توصیف نمی

با  "راناثر متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار ته"( در مطالعه ای با عنوان 5852عباسیان و همکاران )

و به کارگیری روش هم انباشتگی و مدل های تصحیح حطا و  5822-5859استفاده از داده های فصلی دوره ی زمانی 

همچنین توابع عکس العمل ضمنی و تجزیه ی واریانس نشان داده اند که در بلند مدت نرخ ارز و تراز تجاری تاثیر مثبتی بر 

 رخ سود اثر منفی داشته اند.اوراق بهادار داشته و تورم، نقدینگی و ن

ای در خصوص بررسی تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر بازار بورس ایران در دوره زمانی )( به مطالعه5855پیرایی و همکاران )

های فصلی متغیرهای شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، تولید ناخالص ( پرداختند. بدین منظور داده5858-5880

های توزیعی را به کار استفاده قرار دادند. این محققین روش خود توضیحی با وقفه حجم پول، نرخ تورم، نرخ ارز را موردداخلی، 

ها رابطه ها حاکی از آن بود که شاخص قیمت سهام با تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمتگرفتند. نتایج برآورد آن

 58دهد در هر دوره ای معکوس دارد. ضریب تصحیح خطای الگو نیز نشان میبطهمستقیمی دارد و با حجم پول و نرخ ارز را

 باشد.درصد از عدم تعادل موجود، برطرف شده که بیانگر سرعت تعدیل باال می

                                                           
13 General Auto Regressive Conditional Heteroskedesticity 

14 Froshiler Model 

15 Price to earning rate (P/E) 
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بین بازدهی  دارعادی )تفاوت معنیبستگی، وجود بازدهی غیرهای تسلسل و خود هم( ابتدا با انجام آزمون5855) فالح شمس

 5859تا انتهای  5851های شرکت بورس که در طی سال 580شده برمبنای ریسک( در سهام واقعی و بازدهی انتظاری تعدیل

ها هایی که روند نوسانات قیمت آنداده است؛ شرکت اند، موردبررسی قراردر مقاطعی از نوسانات شدید قیمتی برخوردار بوده

کاری ی بروز دستکنندهگذشته باشند، بیان  هایدر هر مقطع دارای خودهمبستگی باقیمتتصادفی نبوده و قیمت سهم 

باشند را نمایانگر ساخته و در بخش بعدی مقاله خود، با استفاده از روش رگرسیون لوجیت باینری، قیمت در سهم مذکور می

ی شرکت العات، نقد شوندگی سهم، اندازهکاری قیمت با استفاده از متغیّرهای شفافیت اطبینی دستمدلی برای پیش

 طراحی نموده است. P/Eی شرکت( و نسبت )سرمایه

( به بررسی تاثیر نرخ ارز و نرخ تورم بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5855نجارزاده و همکاران )

، (VAR)51ها در مطالعه خود از الگوی خودتوضیح برداری ن( و با استفاده از آمار ماهانه متغیرها پرداختند. آ5858-5851)

آمده حاکی از آن بود که رابطه تعادلی دستاستفاده کردند. نتایج به (VD)55و تجزیه واریانس  (IRF)52توابع واکنش آنی 

 های ناشی از نرخ تورم و نرخ ارزداری بین شاخص قیمت سهام و نرخ ارز واقعی و نرخ تورم وجود دارد و شوکبلندمدت معنی

اثیر شوک های ناشی نرخ ارز شدیدتر مدت تاثیر مثبت دارند. البته تبر شاخص قیمت سهام در بلندمدت تاثیر منفی و در کوتاه

 باشد.می

( در تحقیقی که با هدف بررسی رابطه ی بین متغیرهای کالن اقتصادی و شاخص کل قیمت بورس 5854سجادی و همکاران )

گی، اوراق بهادار تهران انجام دادند، با بررسی و آزمون رابطه ی بین داده های فصلی متغیرهای کالن اقتصادی )نرخ رشد نقدین

تا  5829نرخ تورم، نرخ سود واقعی بانک ها، درآمد نفتی و نرخ ارز( با شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 

به رابطه ی تعادلی بلندمدت بین شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کالن اقتصادی فوق الذکر صحه  5851

 گذاشتند. 

( رابطه بین متغیرهای کالن اقتصادی با شاخص کلی قیمت بورس اوراق بهادار تهران را 5845شریف )زاهدی تهرانی و صادقی 

با استفاده از مدل یوهانسون یوسیلیوس برآورد کردند و به این نتیجه رسیدند که بیشترین تاثیر بر شاخص قیمت کل بر بورس 

                                                           
16 Vector Auto Regressive 

17 Immediate Reaction Function 
18 Variance Destringration 
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الها و خدمات مصرفی، تولید ناخالص داخلی و قیمت سکه بهار اوراق بهادار از بین متغیرهای تحقیق به ترتیب شاخص قیمت کا

 آزادی داشته است.

 

  ساختار الگو و نتایج تجربی 
 5849تا پایان سال  5858در این پژوهش با توجه به موضوع مورد نظر و محدوده ی زمانی و مکانی آن که مربوط به فروردین  

به صورت ماهانه در ارتباط با شاخص بورس اوراق بهادار تهران می باشد، استفاده شده است. در ضمن داده های مورد بررسی از 

نشریات قابل استناد بانک مرکزی و همچنین سازمان بورس اوراق بهادار تهران گرداوری  مدارک و اسناد بانک مرکزی ایران و

قابل توجه است که، جهت بررسی ایستایی سری زمانی مربوطه از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده  گردیده است.

 و روند ایستا است.أ و عرض از مبد است. طبق آزمون انجام شده سری زمانی قیمت سهام تهران با تفاضل مرتبه اول

برای شروع، سری زمانی داده ها را با داده های متغیر وابسته ی شاخص قیمت ماهانه ی سهام بازار بورس تهران و متغیرهای 

مستقل درآمد نفت، عرضه ی حقوقی ها، تورم، نرخ ارز اسمی در مدل قرار   می گیرند. مدل پیشرو، دارای عرض از مبدا و در 

قرار  1مامی متغیرهای مورد بررسی به جز قیمت سکه دارای روندی خطی بوده و متغیر قیمت سکه در این مدل با درجه ی ت

 میگیرد.

 فروضی که در این پژوهش به دنبال بررسی و تحقیق بر آنها هستیم عبارتند از:

 قیمت روز سکه بر شاخص قیمت سهام تاثیر دارد. -5

 ام متاثر میباشد.ترخ ارز اسمی بر شاخص قیمت سه -1

 شاخص قیمت سهام تحت تاثیر عرضه ی حقوقی ها به عنوان یک عامل داخلی قرار دارد. -8

 در ابتدا نماد مورد استفاده به ازای متغیرهای به کار رفته در مدل را معرفی نموده و سپس مدل را برازش می کنیم:

t Pشاخص قیمت سهام بازار بورس تهران : 

tO درآمد نفت : 

tSE عرضه ی حقوقی ها : 

tT تورم : 

tRN نرخ ارز اسمی : 
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 t Gقیمت سکه : 

 

𝑝𝑡 = 𝑐0 + 𝑐1 ∗ 𝑂𝑡 + 𝑐2 ∗ 𝑆𝐸𝑡 + 𝑐3 ∗ 𝑇𝑡 + 𝑐4 ∗ 𝑅𝑁𝑡 + 𝑐5 ∗ 𝐺𝑡 + 𝑐6 ∗ 𝐺𝑡
2 + 𝑐7 ∗ 𝑃𝑡−1 

(5) 

به عنوان متغیرهای مستقل  49تا اسفند  58با اجرای این مدل و داده های لحاظ شده در بازه ی زمانی ماه های فروردین  

 در مدل؛ به جدول زیر دست یافته ایم:

 

 (5(: مقادیر محاسبه شده ضرایب متغیرهای به کار رفته در مدل )1جدول )

 tاحتمال اماره  tاماره  ضرایب نام متغیرها

 𝑂𝑡 0.004946 3.140467 0.0022درامد نفت 

 𝑆𝐸𝑡 0.152543 7.298164 0.0000عرضه حقوقی ها 

 𝑇𝑡 145.4103 0.689239 0.4921تورم  

 𝑅𝑁𝑡 0.235554 4.799672 0.0000نرخ ارز اسمی 

 𝐺𝑡 0.001761 4.485463 0.0000قیمت سکه 

𝐺𝑡
2 -9.65E-11 -4.100596 0.0001 

شاخص قیمت دوره ی 

 𝑃𝑡−1قبل  

0.813333 30.38769 0.0000 

𝑅2 0.994835 �̅�2 0.994462 

Durbin-Watson 

stat 
 F 0.000000اماره  1.749611

 

می باشد که حاکی از خوبی برازش  0944محاسبه شده برابر با  �̅�2و  2Rدیده می شود، مقدار  5-5همانطور که در جدول 

و توضیح مناسبی است که توسط متغیرهای مستقل معرفی شده در مدل را دارد. در ضمن با توجه به مقدار آماره ی 

Durbin-Watson  بدست آمده از اجرای مدل به کمک نرم افزارEviews  می باشد گویای این مطلب 5928که برابر با 

است که مقادیر حاصل شده در ناحیه ی عدم تصمیم گیری واقع می شود در نتیجه نمیتوان در ارتباط با خودهمبستگی 
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محاسبه شده، مشاهده می شود که برازش مدل مورد نظر کامال با معنی  Fاظهار نظر نمود. همچنین با توجه به مقدار 

 خواهد بود.

، رابطه مستقیم و معناداری میان متغیرهای مستقلی همچون درآمد 5-5 با دقت به ضرایب نمایش داده شده در جدول

نفت، عرضه ی حقوقی ها، نرخ ارز اسمی و شاخص قیمت سهام در دوره ی قبل با متغیر وابسته ی معرفی شده به نام 

نمود که  شاخص قیمت سهام در دوره ی جدید را مشاهده می کنیم. برای توضیح ضرایب می توان به این موضوع اشاره

درآمد نفت در کشور ما تامین کننده بودجه و به دنبال آن نقدینگی می باشد پس با افزایش نقدینگی در دست مردم 

 افزایش پس انداز را خواهیم داشت که می تواند موجب رشد سرمایه گذاری در بورس و افزایش شاخص سهام گردد. 

یه گذاران حقوقی در بورس است با افزایش عرضه ی خود بالطبع عرضه ی حقوقی ها نیز که شامل عرضه و عملکرد سرما

موجب تحریک اذهان عمومی شده و عرضه و تقاضا را در میان مابقی سرمایه گذاران در بورس را مورد تحریک قرار میدهد 

کل  که با ضریب مثبت ظاهر شدن این متغیر در مدل بیانگر این موضوع خواهد بود که روند مستقیمی میان شاخص

قیمت سهام با عرضه ی خقوقی ها برقرار می باشد. نرخ ارزی که در این مدل معرفی گشته و به مدل اضافه گشته است با 

بوده و اسمی می باشد و ضریب حاصله ی آن از برازش مدل نیز حاکی از ارتباط مستقیم میان شاخص کل قیمت  5توان 

شد که با افزایش نرخ ارز اسمی شرکت های هلدینگ واقع در بورس به سهام با نرخ ارز است که می تواند بیانگر آن با

افزایش درآمد دست یافته و در نتیجه حاشیه ی سود خود را نیز افزایش داده اند که موجب افزایش قیمت در سهام آنها 

ان پس شده است و شاخص  بورس را نیز تحت تأثیر مثبت خود قرار میدهد. در بازار بورس اغلب سرمایه گذار

اندازکنندگان حقیقی هستند که با توجه به تأثیرات روانی از اطراف که یکی از آنها شاخص قیمت دوره ی قبل است به 

خرید و فروش سهام خود می پردازند، با این برازش به رابطه ی مثبت شاخص قیمت سهام در دوره ی قبل بر عملکرد 

متغیر مستقل تورم باید دقت نمود که رابطه ی معکوس میان شاخص بازار در دوره ی جدید دست یافته ایم. در مورد 

قیمت سهام و نرخ مذکور برقرار است که با دقت به مقدار احتمال به دست آمده خواهیم دید این رابطه معنادار نمی باشد. 

همینطور ضرایب  در مدل و 1همچنین در این مدل با معرفی قیمت سکه به عنوان دارایی جایگزین و ورود آن با توان 

نمایش داده شده برای آن به کمک نرم افزار، شاهد آن هستیم که در ابتدا با افزایش قیمت سکه که نشان از بهبود بازار و 

قیمت سکه می توان  1رونق در آن می باشد شاخص سهام نیز همسو با آن حرکت می کند ولی با ضریب منفی برای توان 

به قیمت مشخصی در هر بازه ی زمانی که به عنوان حداکثر قیمتی از سکه که شاخص  چنان برداشت نمود که با رسیدن

 سهام را با خود همراه دارد از آن پس ارتباط شاخص سهام و قیمت سکه روندی معکوس به خود خواهد گرفت.
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 ده در مدل با بررسی های انجام شده صحه بر فروض بیان شده گذاشته می شود که تمامی متغیرهای مستقل وارد ش

رابطه ی معناداری بر متغیر وابسته یعنی شاخص قیمت سهام دارد به جز نرخ تورم که رابطه ی بی معنی را به نمایش 

 گذاشته است.

 
 گیریبحث و نتیجه

و با کمک داده های ماهانه که از بورس و بانک مرکزی استخراج شده است  Eviewsپژوهش حاضر با بهره گیری از نرم افزار 

به دنبال بررسی رابطه ی بین متغیرهای کالن اقتصادی همانند تورم، قیمت سکه بهار آزادی، نرخ ارز اسمی، درآمد حاصل از 

اوراق بهادار تهران بود.  فروش نفت، عرضه ی حقوقی ها و همچنین شاخص قیمت سهام در دوره ی قبل با شاخص قیمت کل

نتایج این بررسی حاکی از آن است که تغییرات شاخص قیمت کل بورس اوراق بهادار تهران نسبت به تمامی متغیرهای مستقل 

معرفی شده در مدل به غیر از نرخ تورم رابطه ای با معنا دارد. در این میان بیشترین تأثیر بر شاخص قیمت کل بورس اوراق 

ین متغیرهای تحقیق را به ترتیب نرخ تورم که رابطه ای معکوس و بی معناست و در ادامه ی آن شاخص قیمت سهام بهادار از ب

در دوره ی قبل و سپس عرضه ی حقوقی ها به عنوان یک عامل داخلی موثر و همچنین نرخ ارز اسمی بیشترین تأثیر را بر 

برای قیمت جاری سکه  1باشند. همچنین با در نظر گرفتن توان متغیر وابسته ی مدل یعنی شاخص قیمت کل سهام دارا می 

در هر دوره، نقش  سهمی وار این متغیر را شاهد بودیم که در ابتدا با شاخص قیمت سهام دارای رابطه ی مستقیم و سپس از 

 قیمتی به بعد که بستگی به شرایط متفاوتی از اقتصاد کشور می باشد روندی معکوس را دنبال می کند.

برای بررسی مدل در آینده و برای محققان میتوان پیشنهاد نمود که تفکیک میان شرکت های وارد کننده و صادرکننده را به 

عنوان هلدینگ های تأثیرگذار بر بورس، مورد نظر قرار داد و نقش آنها را بطور جداگانه بر شاخص کل قیمت سهام در بازار 

 جش قرار داد.بورس اوراق بهادار تهران را مورد سن
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