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 چکیده 

ه های تها و بنگام بر شرکصورت مستقیم و یا غیر مستقیعواملی میباشند که میتوانند به  عوامل کالن اقتصادی شامل نرخ ارز ، تورم و بهره

ه ا توجه بارد. لذا بقتصادی دی اتاثیر بسزایی بر عملکرد بنگاه هاکه نوسانات نرخ ارز یکی از مهمترین آنهاست و تولیدی تاثیر گذار باشند ، 

لکرد شرکتها را ر عمببرآن شدیم که در پژوهش حاضر تاثیر عوامل کالن اقتصادی  1393الی  1388نوسانات شدید نرخ ارز در بازه سالهای 

نفتی  رآورده هایفارویی و دبا عنایت به اخص بودن برخی صنایع در ایران ، در تحقیق حاضر به ارزیابی صنایع خودرو ، دهیم مورد بررسی قرار

زمان بورس دادهای سا ق پایگاهاز طری نیزداده های مورد نیاز .خته ایم و عملکرد مالی شرکتها را توسط نسبت بازده دارایی ها سنجیده ایم پردا

ز حاکی ا مدهآایج بدست نت. اند و بانک مرکزی جمع آوری ، دسته بندی و پاالیش شده است و برای اجرای آزمون های آماری بکار گرفته شده 

ر همسو ) غیارتباط  خ تورمو نر ( همسو ) مستقیمارتباط ورده های نفتی و محصوالت دارویی نوسانات نرخ ارز است که در صنایع فرآاین 

  سو )مستقیم(هم بصورت اما در صنعت خودرو نوسانات نرخ ارز بصورت غیر همسو ) معکوس ( و نرخ تورم  دارد آنانمعکوس( با عملکرد مالی 

، مواد  رات کاالهارصد صاددبا عملکرد مالی میباشد . که تفاوت در این صنایع در نتایج حاصله به دلیل مواردی همچون ارز بر بودن صنایع ، 

و توسط  میباشد وریورت دستاولیه ارزی  ، نسبت کاالهای وارداتی به کاالهای صادراتی ارزی میباشد . نرخ بهره به دلیل اینکه در ایران بص

 است .  تها نداشتهالی شرکشورای پول و اعتبار تعیین میگردد در بازه مورد بررسی این تحقیق نوسانات زیادی نداشته و تاثیری بر عملکرد م

 بهره ، عملکرد شرکتها نرخ نوسانات نرخ ارز ، تورم ، واژگان کلیدی : 
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Abstract 

Macro economic factors include exchange rate, inflation and interest can influence on companies and 

productive institutions as direct or indirect that fluctuations of exchange rate is one of the most important 

of all of them and have an excessive effect on performance of economics institutions. Therefore by paying 

attention on fluctuations of exchange rate in 1388 to 1393, this project has been done about effect of 

macroeconomic factors on performance of companies. Consequently the importance of particular some 

kind of industries in Iran, this project has been considered automotive, pharmaceutical and petroleum 

products. Also performance of companies is calculated by return of assets ratio. The result has been 

illustrated that there is a direct relation between fluctuations of exchange rate and performance in the oil 

production and pharmaceutical industry. Furthermore between inflation with performance is indirect 

related on the two above mentioned industries but there is a direct relation between inflation and 

performance and indirect relation between fluctuations of exchange rate and performance in automotive 

industry. Differences between results is coming from  several reasons such as percentage of needing 

foreign exchange rate industry, percentage of export product, foreign raw materials, and ratio of import to 

export products .Finally results of interest rates are ordered by council of money and credit there were not 

any special fluctuations in considered years, so it didn't have any effect on performance of the companies.  

 

Key words: exchange rate, inflation, interest rate, performance of companies 
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 مقدمه 

یجاد اارز باعث  نات نرخمطالعات نظری زیادی در خصوص مساله اثر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد و بنگاه های اقتصادی انجام شده است. نوسا

م رایطی تصمیشر چنین داختالل در ساز و کار قیمت و عرضه و تقاضا می گردد و این خود منجر به عدم اطمینان قیمت های آینده می گردد. 

ا بی اقتصادی نگاه هاع به مسائل آتی پیش رو برای بنگاه ها به مراتب مشکل تر و حائز اهمیت تر می باشد چرا که ممکن است بگیری راج

 (De Grawe ،2005)ناکارآمدی و خطر ورشکستگی مواجه شوند 

پاشی آن نجر به فرومشده و  نوسانات نرخ ارز در صورت خروج قدرت کنترل آن از بانک مرکزی می تواند منجر به ایجاد سفته بازی در بازار ارز

روش ید و عدم فاهش تولکشود و در چنین حالتی اقتصاد به رکود فرو خواهد رفت چراکه شرکتها برای کاهش ریسک ناشی از نرخ ارز اقدام به 

واهد همراه خیره غراد و الت تولید شده می نمایندکه این به نوبه خود با کاهش سطح فروش ، سود، قیمت سهام، سطح اشتغال و درآمد افمحصو

وی اقتصاد گوناگون ر به طرق ونرخ ارز متغیری کلیدی در اقتصاد است  بود و در پایان عملکرد شرکتها تاثیر جدی از این فرآیند خواهد پذیرفت.

گذاری کاال ر قیمتدبینی کنند و توانند آینده نرخ ارز را پیشکند زیرا نمیها را مختل میریزی بنگاهگذارد. نوسانات نرخ ارز برنامهمی تأثیر

صورت ارزهای کنند ثروت خودشان را بهشود سعی میشوند.همه بازیگران اقتصادی زمانی که ارز تبدیل به یک دارایی میدچار سردرگمی می

ها و جای اینکه در اختیار بانکاندازها بهشوند؛ یعنی بخشی از پسها با کمبود سرمایه مواجه میکنند. در این حالت بنگاه رجی نگهداریخا

ند مایه در گردش مواجه خواهها با کمبود سرشود. بنابراین در چنین شرایطی بنگاهطور مستقیم تبدیل به ارز میها قرار داده شود بهسپس بنگاه

نها قیمت ت و فروش آان تولیدانوسانات نرخ ارز منجر به تغییرات در وجوه نقد در دسترس شرکتها و ارزش آنها خواهد شد و با اثر در میز  .بود

م ه ایجاد عدمنجر ب سهام و ارزش شرکتها دستخوش تغییر خواهد شد. از نقطه نظر اقتصاد کالن نوسانات نرخ ارز از عواملی می باشد که

 مینان در اقتصاد می گردد و نوسانات شدیدی در انتظار شرکتها خواهد بود.اط

 

 اهمیت موضوع 

دلیل اینکه آینده قیمت کاالها حتی در کوتاه مدت غیرنقدی است. اگر نرخ ارز نوسان داشته باشد بهصورت  بخش عمده معامالت اقتصادی به

کند، در گذاری را کوتاه میدلیل اینکه نوسانات نرخ ارز افق سرمایهکند؛ عالوه بر این بهنامشخص است، همه معامالت به سمت نقد حرکت می

اثر عوامل کالن اقتصادی شامل  یبررسهدف بنیادی این پژوهش  .دهدهای مولد میرا به فعالیتهای سوداگری جای خودش این حالت فعالیت

باشد تا با  یم در سه صنعت خاصشده در بورس اوراق بهادار تهران  رفتهیپذ یشرکتها ینرخ بهره بر عملکرد مال نوسانات نرخ ارز ،تورم و
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نوسانات نرخ ارز  سکیکاراتر بر ر یتیریالزم مد یها و دستورالعمل ها یخط مش نیحاصل ، بتوان با تدو جینتا یریو بکارگ اثر نیا ییشناسا

تدوین قوانین ، خط مشی ها و دستور العمل های جدید و و هدف کاربردی ،  نمود  یممکن خوددار یاعمال نمود و از بوجود آمدن بحران ها

                                                   . تر نوسانات نرخ ارز  و فراهم نمودن آموزش های الزم با استفاده از نتایج پژوهش می باشد سابق جهت مدیریت به یاصالح دستورالعمل ها 

ندگان یا ولید کنبا توجه به گسترش مبادالت تجاری بین کشورها، بازار مالی بین المللی در حال گسترش است و برخی از تجار یا ت 

ود را به خارایی های دی از دصادرکنندگان و واردکنندگان به ناچار باید اقدام به نگهداری ارز کنند و در این صورت چنانچه شرکتی اقالم زیا

ن رخدادی، قوع چنیودر صورت  .  صورت ارزی گرانتر خریداری کرده باشد، هر لحظه با این خطر مواجه خواهد بود که این نرخ کاهش یابد

   (.            1392) معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، .اد شده زیان هنگفتی را متحمل می شود.شرکت ی

           مبانی نظری    

ن آکتی که سهام برای مثـال، فرض کنید شر گذارد.ها تأثیر مینرخ ارز یکی از مسائلی است که به صورت مستقیم بر وضعیت و سودآوری شرکت

کند، کند. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میای از مواد اولیه موردنیاز خود برای تولید را از خارج کشور خریداری میاید، بخش عمدهاری کردهرا خرید

 ، قیمتبه دنبال آن های شرکت، میزان سودآوری شرکت وشرکت باید هزینه بیشتری برای واردات مواد اولیه بپردازد و طبیعتا با افزایش هزینه

) معاونت .گذاران استگذاری، مورد توجه سرمایههای سرمایهعنوان یکی از ریسکنرخ ارز به بنابرایـن، نوسانات .سهام آن کاهش خواهد یافت

 (.1392بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، 

های در دوره پدیدهکند. این میق گوناگون فر هایو زمان جود دارد؛ اما نرخ آن، در جوامعوجهان، کم و بیش پدیده تورم در بیشتر کشورهای 

در حال توسعه با آفرین بوده؛ زیرا این کشورها گرفتار تورم شدید و مزمن نیستند؛ اما کشورهای یافته، کمتر مشکلهای توسعهاخیر در کشور

گذاری، انحراف انداز و سرمایهفزایش مصرف، کاهش پسثار منفی بسیاری مانند افزایش نابرابری در توزیع درآمد، اهای شدید مواجهند که آتورم

 (.1385دنبال دارد) سرآبادان، را به منابع به تولید کاالها و خدمات غیرضرور، کاهش رشد اقتصادی و گسترش انواع فسادهای مالی، اداری

 ند:دسته ذیل تقسیم می شو روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها وجود دارد لکن مهمترین انها به چهار

 نها از اطالعات حسابداری برای ارزیابی عملکرد استفاده می شود.ی که در آروشهای -1

   هر  روش های که ترکیبی از اطالعات حسابداری و بازار را برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می دهند.مانند نسبت قیمت به سود   -2

 توبین . Qسهم ، نسبت قیمت به ارزش دفتری سهام و نسبت 
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 افی هر سهم.دهی اضنسبت هایی که با استفاده از داده های مدیریت مالی مورد استفاده قرار می گیرند مانند بازدهی هر سهم و باز -3

ارزش افزوده بازار  و  EVAده اقتصادی نسبت های که علیرغم استفاده از اطالعات حسابداری، معیارهای اقتصادی هستند مانند ارزش افزو -4

( MVA)  . 

 در این پژوهش از روش اول برای محاسبه ارزیابی عملکرد استفاده شده است . 

 نسبت بازده دارایی ها:

باشد. این  یجاد سود ما در ایاین نسبت از معیارهای معتبر برای ارزیابی عملکرد مدیریت می باشد. و نشان دهنده میزان بکارگیری از دارایی ه

 (. 1390نسبت از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی ها بدست می آید) آذربایجانی،

 پژوهشپیشینه خارجی 

 ماری متشکلآنتخاب جامعه و با ا "مالی شرکتهای نفتی کنیا  اثر نوسانات نرخ ارز بر عملکرد "در تحقیقی با عنوان  2014فرح موسی در سال 

رم و ره و نرخ تو، نرخ بهشرکت نفتی کنیا و با بکارگیری رگرسیون پنل دریافتند که رابطه معناداری بین متغیرهای نوسانات نرخ ارز 55از 

 عملکرد شرکتهای نفتی وجود ندارد. 

رای ب "ار سهام خ بهره و بازبین نرخ ارز ، نراثرات شوک ناشی از نوسانات نرخ ارز و رابطه  "در پژوهشی با عنوان  2014احمد سنسوی در سال 

 .دی گذارمه مدت نوسانات نرخ ارز بر نرخ بهره و بازار سهام اثر او روش غیر خطی انکودینگ سمبلیک دریافتند که در کوت 2002-2013دوره 

وضوع در مبه مطالعه این  اقدام "ورمیانه سیاست های پولی، نرخ ارز و قیمت سهام در خا "در پژوهشی با عنوان  2015هاشم ابووافیا در سال 

در   قیمت سهام ورخ ارز کشورهای کویت، عمان، عربستان، مصر و اردن نمودند. شواهد حاکی از وجود رابطه بین سیاستهای پولی و نوسانات ن

 کشورهای مورد بررسی ایشان می باشد. 

د که بین در یافتن "ا هت نرخ ارز بر صادرات چین : بررسی در سطح بنگاه چگونگی اثر نوسانا "در پژوهشی با عنوان  2015بین لی در سال 

 رد. نوسانات نرخ ارز و قیمت کاالهای صادراتی رابطه وجود دارد لکن این امر بر میزان کاالهای صادراتی تاثیری ندا

 پژوهشپیشینه داخلی 
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و با  1380-1389با اطالعات سالهای  "زده سهام در ایران نوسانات نرخ ارز و با "در پژوهشی با عنوان  1392حسن کاظمی در سال 

 بکارگیری رگرسیون چند متغیره دریافتند که نوسانات نرخ ارز اثر منفی و زیان آور بر بازده سهام دارد. 

واریانس  ستفاده از روشتاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران با ا "در پژوهشی با عنوان  1392اسما کوچک زاده در سال 

ند که نااطمینانی نرخ ارز اثر منفی بر صادرات غیر نفتی در یافت 1359-1389ناهمسانی شرطی اتورگرسیون تعمیم یافته و داده های سالهای 

و در بلند مدت با  1.06موجب کاهش صادرات می گردد. نتایج این پژوهش نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه مدت با ضریب دارد و 

 اثر منفی معناداری بر صادرات غیر نفتی دارد.  7.29ضریب 

فاده از روش با است "ایران  ر رشد اقتصادی دراثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارز ب "طی پژوهشی با عنوان  1391علیرضا کازرونی در سال 

افتند که شوک های مثبت نرخ یسوئیچینگ در -تفاده از روش غیرخطی مارکوفو با اس 1352-1387خود رگرسیون و داده های سری زمانی 

 ارز سبب افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و شوک های منفی منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی می شود. 

رخ نرابطه بین  اد به مطالعهبررسی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بر اساس تئوری فیشر در اقتص "در تحقیقی با عنوان  1391حسن ولیان در سال 

خ سود ه از نرای نرخ بهرید و بربهره و ارز پرداختند. به علت دو نرخی بودن نرخ ارز در دوره فوق از دو نرخ ارز رسمی و غیر رسمی استفاده گرد

  ست.اده بوده اسون خطی سپرده های بانکی یک ساله، دوساله، سه ساله و پنج ساله استفاده نمودند. مدل آماری مورد استفاده ایشان رگرسی

 دار بین نرخ ارز و نرخ بهره است. شواهد حاکی از وجود رابطه معنا

وره دز داده های ابا استفاده  "اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات غیر نفتی ایران  "در پژوهشی با عنوان 1391سعید راسخی در سال 

 د. ی وجود دارو مدل گارچ نمایی در یافتند که رابطه منفی بین نوسانات نرخ ارز و صادرات محصوالت غیر نفت  1338-1386زمانی 

  پژوهش ی فرضیه ها

 . نوسانات نرخ ارز بر بازده دارایی های شرکتها اثر معناداری دارداول :  هیفرض

 . نرخ تورم بر بازده دارایی های شرکتها اثر معناداری دارددوم :  هیفرض

 . نرخ سود اوراق مشارکت بر بازده دارایی های شرکتها اثر معناداری داردسوم  :  هیفرض
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 روش تحقیق 

 ز صورت هایاکه داده ها همبستگی به حساب می آید . با توجه به این، استقرایی است و از لحاظ ارتباط بین متغیرها  –از نظر روش قیاسی 

 می باشد . استخراج شده است روش تحقیق تاریخی و از لحاظ اهداف کاربردی شرکتها مالی 

 جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری

 می باشد. و خودرو  ورده های نفتی ، محصوالت داروییفعال در صنایع فرآ 1393الی  1388ل شرکتهای بورسی در سالهای جامعه آماری شام

تماتیک ش حذفی سیسی از رواز بورس خارج شده و یا اضافه شده اند برای نمونه گیر ر طی سالهای مزبور همواره شرکتهاییبا توجه به اینکه د

 استفاده خواهد شد.

 ابزار های پژوهش 

 .  باشد یم  1به شکل تابع شماره  یبرآورد تابع هدفدر پژوهش حاضر 

 : 1فرمول شماره 

ROA = α EX i + α INF i+ α INT i + ε 

 متغیر های مدل فوق در جدول شماره یک نشان داده شده است . 
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 متغیر های تحقیق – 1جدول شماره 

 نحوه محاسبه اختصاریعالمت  نوع متغیر نام متغیر

 از تقسیم سود خالص به مجموع دارایی ها ROA وابسته بازده دارایی ها

 نرخ ارز
 EX مستقل

از طریق  نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است

 میانگین متحرک محاسبه خواهد شد.

 INF مستقل نرخ تورم

 قیمتافزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا 

 که توسط بانک مرکزی اعالم می گردد است

نرخ سود اوراق 

 مشارکت
 INT مستقل

عبارتست از نرخ سود تضمین شده اوراق مشارکت که توسط 

 بانک مرکزی تعیین و اعالم می گردد.

 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها 

گردد، سپس برای آزمون کردن این که ها استفاده می( برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهK-Sاسمیرنوف ) –در ابتدا از آزمون کولموگوروف 

 گردد.میاده واتسون استف -ربین تعداد نمونه )مشاهدات( از هم مستقل باشند و نمونه مورد نظر تصادفی باشد از آزمون دو

رای آزمون فرضیه ها بدرصد اطمینان و  95( در سطح Fدر این تحقیق برای آزمون معناداری کلی مدل رگرسیون برازش شده از آماره فیشر )

ه بررسی کین است در این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره به عنوان روش آماری استفاده شده است . در روش رگرسیون، هدف اصلی ا

یفی با ای وجود دارد یا خیر. همچنین تحلیل داده ها در بخش آمار توصهای وابسته و بین متغیرهای مستقل تحقیق رابطها بین متغیرکنیم آی

 شد.  ع خواهدمحاسبه شاخص های مرکزی از جمله میانگین، میانه و شاخص های پراکندگی انحراف معیار چولگی و کشیدگی چولگی شرو

 و بالیمر استفاده می شود. F پولینگ از آزمون  و برای انتخاب بین روش های پانل  وز داده های ترکیبی استفاده شده برای آزمون فرضیه ها ا

آوری شده با استفاده های جمعروش پانل، آزمون هاسمن برای انتخاب از بین روش های تأثیرات ثابت و تأثیرات تصادفی انجام شده است . داده

Archive of SID

www.SID.ir

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA


 
 

شده و تجزیه و  Spssو  Eviewsبندی الزم بر اساس متغیرهای مورد بررسی وارد نرم افزارهای ( پس از اصالحات و طبقهExcelاز نرم افزار  )

 افزارهای مربوطه پرداختیم. و در نهایت به تایید یا رد فرضیات تحقیق با استفاده از نتایج حاصله از نرم شده استهای نهایی انجام تحلیل

 یافته ها

 اده شده است .ن دمورد بررسی تحقیق نشاساله (  6) بازه ماه  72نوسانات نرخ ارز طی  2ر یافته ها در نمودار شماره قبل از تفسی

 

 

 جریان نوسانات نرخ ارز– 2نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 اجرای آزمون های مربوط به صنعت فرآورده های نفتی - 3جدول شماره 

 60تعداد مشاهدات:        1388-1393سال:  ROAمتغیر وابسته: 
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 رابطه t P-valueآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر

 معنادار نیست 0.0718 -1.8421 3.0091 -5.5431 عرض از مبدا

EX -  رابطه مثبت و معنادار 0.0131 2.5783 0.3420 0.8818  نرخ ارز 

INF -  رابطه منفی و معنادار 0.0093 2.7121- 0.2617 0.7098- تورم 

BOND -  معنادار نیست 0.8263 0.2207- 1.3663 0.3015- نرخ بهره 

 0.34 ضریب تعیین تعدیل شده: 0.47 ضریب تعیین :

 مدل معنادار می باشد تفسیر: 3.5 برای معنادار بودن کل رگرسیون:  Fآماره 

مبستگی بین هواتسون برای -بیننتیجه آزمون دور

 ها:خطا
 عدم خود همبستگی تفسیر: 1.95

 خطاها نرمال نمی باشند تفسیر: 0.00 ها:را برای نرمال بودن خطاب-ن جارکونتیجه آزمو

 

 

وچکتر می باشد درنتیجه ک  درصد 05/0برای متغیر نرخ ارز از   Pاز آنجایی که احتمال آماره 3شماره  جدولبا توجه به نتایج ارائه شده در 

تغیر نرخ تورم و بازده مصدم  تایید می شود همچنین بین  5این متغیر با بازده دارایی ها در سطح آلفای  معنی دار بینوجود رابطه مثبت 

بیانگر این است  2Rان باشد این میزمی  34/0تعدیل شده برابر  2Rهمچنین میران دارایی ها وجود رابطه منفی و معنادار مشاهده می شود ؛ 

ع وجه به تابتیش بینی با پ، در ضمن  میزان  شده است تبیین ه دارایی ها توسط متغیر های داخل مدل بازد درصد از تغییرات مربوط به 34که 

f (3.51 در سطح آلفا )ود خود همبستگی در مدل استکه بیانگر نببوده  95/1آماره دوربین واتسون نیز برابر با  و معنادار است   درصد 05/0 . 

 

 

 

 

 

 آزمونها برای صنعت خودرو و ساخت قطعاتنتایج اجرای  - 4جدول شماره 
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 186تعداد مشاهدات:        1388-1393سال:  ROAمتغیر وابسته: 

 رابطه t P-valueآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر

 معنادار نیست  0.0000  5.8413  13.7163  80.1214 عرض از مبدا

EX -  رابطه منفی و معنادار  0.0003  3.6641-  1.5590  5.7126-  نرخ ارز 

INF -  معنادار نیست  0.3769  0.8862-  1.1930  1.0573- تورم 

BOND -  معنادار نیست  0.3023  1.0349-  6.2280  6.4456- نرخ بهره 

 0.61 ضریب تعیین تعدیل شده: 0.68 ضریب تعیین :

 می باشدمدل معنادار  تفسیر: 9.79 برای معنادار بودن کل رگرسیون:  Fآماره 

مبستگی بین هواتسون برای -بیننتیجه آزمون دور

 ها:خطا
 عدم خود همبستگی تفسیر: 1.72

 خطاها نرمال نمی باشند تفسیر: 0.00 ها:را برای نرمال بودن خطاب-ن جارکونتیجه آزمو

 

وچکتر می باشد درنتیجه ک درصد 05/0برای متغیر نرخ ارز از   Pاز آنجایی که احتمال آماره 4شماره  جدولبا توجه به نتایج ارائه شده در 

های دیگر و متغیر تغیرمصدم  تایید می شود همچنین بین  5این متغیر با بازده دارایی ها در سطح آلفای  معنی دار بینوجود رابطه منفی 

درصد از تغییرات  61ت که بیانگر این اس 2Rباشد این میزان  61/0تعدیل شده برابر  2Rهمچنین میزان مشاهده نشد ؛  وابسته رابطه معناداری

( در 11.83) fه تابع ب، در ضمن  میزان پیش بینی با توجه  می باشد  شده  تبیینبازده دارایی ها توسط متغیر های داخل مدل  مربوط به

 . تگی در مدل استکه بیانگر نبود خود همبس بوده 72/1نیز برابر با آماره دوربین واتسون  ومعنادار است .  درصد 05/0سطح آلفای 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج اجرای آزمونها برای صنعت محصوالت دارویی -5جدول شماره 
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 ROAمتغیر وابسته: 
-1393سال: 

1388 
 168تعداد مشاهدات:       

 رابطه t P-value آماره خطای استاندارد ضریب متغیر

 معنادار نیست  0.0792  1.7684-  1.8130  3.2061- عرض از مبدا

EX –  رابطه مثبت و معنادار  0.0424  2.0484  0.2061  0.4221 نرخ ارز 

INF –  رابطه منفی و معنادار  0.0041  2.9206-  0.1577  0.4605- تورم 

BOND-  معنادار نیست  0.8383  0.2045  0.8232  0.1683 نرخ بهره 

 0.52 ضریب تعیین تعدیل شده: 0.61 : ضریب تعیین

 مدل معنادار می باشد تفسیر: 7.13 برای معنادار بودن کل رگرسیون:  Fآماره 

اتسون برای همبستگی بین و-بیننتیجه آزمون دور

 ها:خطا
 عدم خود همبستگی تفسیر: 1.67

 می باشندخطاها نرمال  تفسیر: 0.77 ها:را برای نرمال بودن خطاب-ن جارکونتیجه آزمو

 

کوچکتر می باشد درنتیجه  درصد 05/0برای متغیر نرخ ارز  از   Pاز آنجایی که احتمال آماره 5شماره  جدولبا توجه به نتایج ارائه شده در 

تغیر نرخ تورم و متغیر مصدم  تایید می شود همچنین بین  5این متغیر با بازده دارایی ها در سطح آلفای  وجود رابطه مثبت معنی دار بین

درصد  52بیانگر این است که  2Rباشد این میزان  52/0تعدیل شده برابر یا  2Rوابسته رابطه ای منفی و معنادار مشاهده شد ؛ همچنین میزان 

f (7.13 )به تابع  با توجه می باشد ، در ضمن  میزان پیش بینی شده ها توسط متغیر های داخل مدل تبییناز تغییرات مربوط به بازده دارایی 

 .تگی در مدل استکه بیانگر نبود خود همبسبوده  67/1آماره دوربین واتسون نیز برابر با و معنادار است درصد 05/0در سطح آلفای 
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 نتیجه گیری بحث و 

 
 تایج فرضیات نشان داده شده است ؛خالصه ن 6نخست در جدول شماره 

 خالصه نتایج فرضیات  - 6جدول شماره 

 

 ردیف

 

 صنعت

 

فرضیه اول ) نرخ ارز و 

 بازده دارایی ها(

 

فرضیه دوم ) نرخ تورم و 

 بازده دارایی ها(

 

فرضیه سوم ) نرخ سود 

اوراق مشارکت و بازده 

 دارایی ها (

 معنادار نیست رابطه منفی و معنادار معناداررابطه مثبت و  فرآورده های نفتی 1

 معنادار نیست معنادار نیست رابطه منفی و معنادار خودرو و ساخت قطعات 2

 معنادار نیست رابطه منفی و معنادار رابطه مثبت و معنادار محصوالت دارویی 3

و   ن ی و همچنیورده های نفتآصنعت فرصنعت بررسی شده بطور اخص در  سهدر بین  بر اساس نتایج حاصل از فرضیه اول به نظر میرسد 

ه بکه  وان دریافتدیده می تپدر تفسیر این  .  نرخ ارز و بازده دارایی ها مشاهده شد رابطه مثبت و معناداری بین نوسانات محصوالت دارویی 

 ه های نفتی بخش فرآورد درد ها دلیل درصد باالی صادرات کاال ، با افزایش نرخ ارز افزایش سود آوری را داشته ایم با توجه به ارزی بودن درآم

مت ذا افزایش قیل. ده است این همسویی رخ دابه واردات  و عدم نیازعمده عوامل تولید چون مواد اولیه و نیروی کار در داخل کشور و تامین 

کمتر  تب به مراایع این صن عوامل تولید به مراتب کمتر از عوامل تولیدی وارداتی می باشد که این امر موجب افزایش بهای تمام شده محصوالت

اشی نه این خود کته است از دیگر صنایع شده لکن از سوی دیگر به علت سفته بازی رخ داده در برخی بازارها بهای فروش افزایش بیشتری داش

 اشد. باز فزونی تقاضای خریداران از ترس افزایش قیمت ها در آینده می باشد و کامال با تئوری های اقتصادی منطبق می 

اه توسط گیم هیچ در مورد محصوالت دارویی باید گفت این صنعت در طول دوره مورد بررسی که شاهد وضع تحریم های شدید اقتصادی بود

ی از کمک ها ین صنایعنشده لکن به علت کشش ناپذیر بودن محصوالت این بخش و استفاده تولید کنندگان ادولتهای غربی مورد تحریم واقع 

ای این بخش هده دارایی بر باز دولتی علیرغم واردات مواد اولیه که با نرخ ارز ارزان ) کمک دولت به این بخش ( نوسانات نرخ ارز اثراتی مثبت

 داشته است. 

پیچیده  "باید گفت این صنعت از صنایع نسبتاخ ارز و بازده دارایی ها رابطه منفی مشاهده گردیددر تفسیر نتیجه فوق در صنعت خودرو بین نر

کشور می باشد که علیرغم استفاده همیشگی از حمایت های دولت در طول سالهای اخیر از سودآوری مناسبی برخوردار نبوده است و با زیانهای 

وزه اکثر تحلیل گران این صنعت بر وجود مشکالت زیرساختی در این صنعت می باشند لذا عدم همسویی نتیجه این پیاپی مواجه بوده اند امر
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می توان دلیل آن را تامین قطعات تولیدی  "ت این صنعت ردیابی نمود نه نوسانات نرخ ارز .  و گاهابا دیگر صنایع را می توان به مشکال صنعت

که با افزایش نرخ ارز بهای تمام شده مواد اولیه آنها بیشتر شده و با توجه به اینکه خودرو کاالی با کشش از کشور های دیگر تفسیر نمود 

 میباشد لذا با افزایش قیمت ها ، خریداران حاضر به پرداخت رقم بیشتری برای خودرو نمیباشند و این سبب زیان در صنعت خودرو میشود . 

  والت داروییمحص و  فتیندر صنایع فرآورده های  مقاله صنعت برگزیده در این  بر اساس نتایج حاصل از فرضیه دوم بنظر میرسد در بین سه 

به نحوه  مر می تواناسیر این ن می باشد در تفکه در تناقض با نرخ ارز و اثرات آبین نرخ تورم و بازده دارایی ها رابطه منفی مشاهده گردید 

 محاسبه نرخ تورم و دخالت دولت در محاسبات آن  اشاره نمود . 

ی پی کند .در ول افت مپقتصادی می باشد ، عاملی است که موجب افزایش قیمت ها شده و به تبع آن ارزش واقعی اتورم که یکی ازمتغیر های 

کرد مالی با پژوهش عمل در این یکهجائ نکاال یا دارایی های ثابت ( و از آی های غیر پولی را داریم ) مانند افت ارزش واقعی پول افزایش دارای

طه منفی فی مابین کاهش پیدا می کند و راب ROAنسبت  با افزایش تورم و به تبع آن دارایی های غیر پولی  بررسی شده است ROAنسبت 

 این دو متغیر برقرار است .

خص نمی بع مالی مشقاضای منادر ایران نرخ سود بانکی از تقاطع عرضه و تبا توجه به اینکه ایج حاصل از فرضیه سوم به نظر میرسد بر اساس نت

 ی نوسانشود بلکه بصورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار برحسب بخش های مختلف و وضعیت اقتصادی مشخص می شود این گویا

رابطه  مقاله در این   بررسی شدهصنعت   سهسی پژوهش علیرغم نوسانات شدید در نرخ ارز می باشد .در رد براندک این متغیر در سالهای مور

 است بین این متغیر معنادار نبوده 

 پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیق 

فرآورده های نفتی و محصوالت دارویی می توان گفت دولت قادر است با کنترل نرخ ارز بر این صنایع تاثیر  صنعت ارز بر  با توجه به اثرات نرخ

این به سزای داشته باشد و با توجه به اثرات عمده این صنایع بر رفاه آحاد جامعه می توان در جهت رفاه جامعه و هم راستا با بازدهی مناسب 

شدن با شرایط نوسان نرخ ارز در آینده می توانند با تفسیر سیاست های  مواجهشرکتها و صنایع در صورت صنایع اقدام نمود. از سوی دیگر 

دولت در قبال این مساله اقدام به بهره برداری از شرایط پیش رو و تدوین خط مشی ها و برنامه های الزم  جهت روبرو شدن با چالش ها و 

با حمایت دولت از برخی صنایع و ایجاد سیستم نرخی و از سوی دیگر افزایش تقاضای آحاد فرصت ها نمایند بطوری که در پژوهش فعلی 

 ده اند. ومشاهده گردید صنایع فوق بازدهی بیشتری کسب نم "اطر ترس از افزایش های بیشتر عمالخه جامعه ب
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