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 شاخص های صنعت و همه گیری  ریسک مالی

 
 معصومه ایزدی

 

 دانشگاه یزد

 

 چکیده

به عنوان تعدادی از  رویدادهای  ccxشرطی  ی از سرریز دنباله ریسک را پیشنهاد می دهد: وقوع همزماناین مقاله  معیار جدید

منفی بی نهایت در بخش مالی شرطی می باشد. کاربرد  هایت در صنعت تعریف می شود که بسته به بازدهمنفی بی نمشترک  بازده 

تا  1002شاخص و سرریز دنباله ریسک را از بخش مالی  بر اکثر بخش های واقعی  در اقتصاد امریکا از  شواهدی از  نوسان تجربی 

 با مقدارارتباط مثبتی  در بخش داده شده Ccxفراهم می سازد. این سرریزها در دوره های بحران مالی افزایش می یابند.   1022

بخش های واقعی اقتصاد  که نیاز به نامین مالی   ارزش گذاری و سرمایه گذاری دارد.  از این رو؛ ی تامین مالی بدهی و ارتباط منف

 متو افزایش قیزینه های برجسته برای  نوسان زیاد بدهی  دارد و فعالیت سرمایه گذاری و ارزش گذاری ان  نسبتا کمتر است از گ

یز بر این تاکید دارند که  هر چه میزان رقابت در صنعت بیشتر باشد سر ر همچنینباشد. شواهد سهام در پرتو بحران بخش مالی می

 یتر است.دنباله ریسک بخش مالی قو
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 .مقدمه1

اقتصاد واقعی( با سرمایه داخلی  کت های صنعت و خدمات )منبع سرمایه گذاری کلیدی  برای شرکثر کشورها بخش مالی در ا

محدود می باشد.  سود و زیان و ریسک شرکت های اقتصادی واقعی قویا تحت تاثیر محرک های بخش اقتصادی به ویژه سود اوری 

فشار قوی در بخش مالی  باعث شکست  عیتی را نشان می دهد که در انموق 1002و  1002ان مالی  سال های و ثبات دارد. بحر

ی شدید می شود که با  اثرات مخرب بر  اقتصاد واقعی همراه است.  از این رو جای شگفتی نیست که  پیوندهایی بین بخش اعتبار

مالی و بخش های اقتصاد واقعی به طور گسترده بررسی شده اند. متون سابق بر  برایند واقعی صنعتی و سود و بازده بازار سهام و 

د و بازده متمرکز شده اند. اگرچه پیوند بین  ریسک در بخش مال  و در بخش اقتصاد واقعی  پیوند های بین  سایر معیارهای سو

را در   1002تا  1002تاکنون توجه ناچیزی را به خود جلب کرده است.  این امر جالب است و  ش.اهدی از  بحران مالی سال های 

سرریز دامنه ریسک و شواهد نسبت زیر را پوشش دهد:  معیار جدید بر دارد. این مقاله  در تالش است تا خالء های  تحقیقات با دو 

 تجربی از  این موضوع مهم.

رداختیم که در ان  سرریز ریسک صنعت مالی  به ریسک بخش صنعت و خدمات  از چند بعد صورت می ما به بررسی  میزانی پ

چند سال گذشته وجود داشته  رواقعی اقتصاد  د پذیرد.  نخست تعیین نمودیم که ایا سرریز ریسک از بخش مالی به بخش های

و سرریز  اثر گذاشته است. ثانیا، نوسانبر ان  10002تا  1002است یا خیر و تا چه حد  تنش شدید بخش مالی در بحران مالی 

کنید در عین حال   دنباله ریسک را نیز در نظر گرفتیم. چون انها شناخت و دانش متفاوتی درباره  ریسک ها فراهم می سازند.  توجه

از  میانگین سود یا بازده می باشد.  و ریسک دنباله  بیشتر بر دنباله سمت چپ توزیع سود و بازده  گستردهفرار بودن  تعیین کننده 

متمرکز می شود. سوما، ما به بررسی این امر پرداختیم که ایا سرریز دنباله ریسک  تحت تاثیر ساختار  محصول بخش اقتصاد ) 

 3رداختیم که ایا سرریز دنباله ریسک تحت تاثیر ین امر پما به بررسی ا رقابت در برابر تمرکز( قرار می گیرد یا خیر. چهارما، 

مشخصه اصلی بازار قرار دارد یا خیر:  تامین مالی بدهی خالص،  ارزش گذاری و سرمایه گذاری. این مختصات ارتباط نزدیکی با  

 رند.افرصت های سرمایه گذاری صنعت و ابعاد اینده ان د

به بررسی  ccx .Ccxسند جدید برای جذب سرریز دنباله ریسک مالی  پرداختیم: وقوع همزمان  شرطی  از این رو،  ما به توسعه

فراوانی سود و بازده همزمان منفی سهام بر بخش های اقتصاد واقعی و مالی می پردازد.  ما همچنین به محاسبه احتماالت  سرریز 

را مشخص می سازد.  در نهایت ما به  غیر بحرانی ان وه های بحرذر زمان پرداختیم که دوردنباله ریسک در سطح صنعت در گ

:  ما از داده رداختیم که به ارزیابی این موارد در قالب  مختصات ساختار صنعت می پردازندپ  Ccxبررسی ان دسته ازشاخص های 

صنعت مالی  و  نوسان. افزایش 2ند: نتایج تجربی اصلی از این قرار  پرداختیم.  10022تا  1002ل یکا در ساهای بازار سهام امر

حران مالی ریسک سرریز باعث افزایش نسبی  متغییرهای ریسک  بخش اقنصاد واقعی می شود.  و اثر این سرریز در طول  دوره ب

انی ارزیابی شد  زم Ccxامنه ریسک  از بخش مالی  به اقتصاد واقعی انجام می شود که همانطور که توسط .  سرریز د1قویتر است. 

قو.یتر است که  صنعت اقتصاد واقعی  رقابتی تر بوده و  از سهم باالی  بدهی های خالص سود ببرد و دارای سطح نسبی کم از 

 ارزش گذاری و سرمایه گذاری باشذ.

 نوسان ( در این قالب سازگار است که 1021این تحقیق به چند شاخه متون مربوط است.  نتایج ما با تحقیقات دایولد و یلماز ) 

فشار مالی به بخش های دیگر نیز کشیده میشود.  به عالوه تحقیق ما به  دت افزایش یافته و در طول زمانبخش مالی  عموما به ش

ری بر دنباله ریسک و ثبت  نقشس بخس مالی در اثر گذا Ccxار و از این رو،  ما به معرفی  معی ط استدنباله ریسک مربووابستگی 

ردازیم که برگرفته از  افزایش بی ثباتی سک  در بخش های اقتصاد واقعی می پردازیم.  سپس ه ثبت  افزایش ریبخش صنعتی می پ

عین حال شواهد  ( می باشد.  به عالوه در1002الین )تعاقب ان بر صنعت می باشیم.  که مطابق با تحقیق مالی  و اثر منفی مبخش 

ابت  در صنعت  سازو کار و محدودیت شاخصی بر  گردش وجوه شرکت ها و بازده دت رقشاخیر از این منظر حمایت می کنند که  
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جدیدی می باشد.  در  و سود انها دارد و  اثر شاخص میزان  رقابت بر ادامه ریسک  بین اقتصاد واقعی و  بخش های مالی  نتیجه

 ریسک تانها با  بخش مالی می پردازیم. ل احتمالی برای ریسک های باالی  صنایع رقابتی  و ارتباط دنبالهنهایت ما دلی

و سرریز دنباله ریسک   نوساندر نتیجه،  اثر ما بر این متون از قرار زیر است: نخست: ما به توسعه روش تجربی جدید برای تست اثر  

ثانیا تحلیل تجربی زیم.  اان مالی می پردبحر 1002تا  1002در طول سال های  از بخش مالی به بخش اقتصاد واقعی در دوره قبل و

طول دوره  رنباله ریسک( ددو  وابستگی  نوسانما در بازار امریکا  در دهه گذشته  تائید کننده افزایش سرریز ریسک ) در  حالت 

به  ساختار بازر محصول صنعت اقتصاد واقعی و فرصت های سرمایه  Ccxبحران می پردازد.  سوما ما  معار سرریز دنباله ریسک  

ارزش گذاری مربوط می دانیم.  در نهایت،  ما به طور تجربی به ثبت  اثر  مختصات صنعت اقتصاد واقعی بر سر ریز دامنه گذاری و 

ریسک می پردازیم که به ارزیابی تغییرات اشکار در تمام صنایع می پردازیند.  این البته برای ان دسته از صنایع قویتر است که با 

از ارزش گذاری و سرمایه گذاری را  لص بیشتر استفاده کرده و سطوح کمیمواجه بوده و از بدهی خا بازارهای محصول رقابتی بیشتر

 دارند.

ز و کار کلیدی فراهم می سازد:  نخست یافته های ما نشان می دهد که  پیوند نزدیکی  بین  بخش های سا 1 این تحقیق به ترتیب 

پشتیبانی می کند که  دشوار های بخش مالی  مهم است  چون از دیدگاهیی فعاالن مالی و اقتصاد واقعی وجود دارد.  این نتیجه برا

ما بر این این داللت دارد که   Ccxدر بخش های دیگر همراه می شود. ثانیا،  نتایج مبتنی بر  دیزود  با افزایش ابهامات شددیر یا 

ما می تواند   Ccxودهای بیش از حد بخش اقتصاد واقعی می باشد.  از این رو،  معیار زده زیاد بخش مالی  شاخص همزان سسود و با

سیگنال های هشدار دهنده  از اشفتگی معلق در قیمت های سهام  شرکت های اقتصاد واقعی در زمانی باشد که  بحران مالی به بعد 

ینه های اقصادی  بجران های مالی  می بایست نتایج ما را مادی رسیده است.  سیاست مداران و قانونگذاران  مایل به ارزیابی هز

گاهش خطر سر ریز از بخش مالی به بخش اقتصاد واقعی می باشد.   3مفید بیابند.  به ویژه،  یکی از اهداف کلیدی توافق مالی بازل 

و روش مدل سازی ما  می بایست کاهش فراوانی و شدت  این سرریز ها می باشد   3با ارائه این مطلب که  هدف هنجارهای بازل 

برای ارزیابی  این اثر بخشی به کار گرفته شود. در نهایت،  چون بخش های مالی  که نیاز که نمیاز به کاهش نسبی فعالیت سرمایه 

ز می گذاری و ارزش و بدهی ها دارند از گزینه های عالی  افزایش سود در پرتو بحران بخش مالی  می باشند و سرمایه گذاران نی

 توالنند از یافته های ما سود ببرند.

این امر می پردازد که چگونه  سرریز ریسک و  شاخص های صنعت با هم  ادامه این مقاله از این قرار است: بخش بعد به بررسی

شکل گیری  به معرفی پایگاه داده ها و ساختار متغییر های   4ازد. بخش پردبه بررسی روش های تجربی می  3تعامل دارند. بخش 

با   2ا نشان می دهد و بخش رقدرت تست ها  6نتایج تجربی را ارزیابی می کند بخش  5شاخص های صنعت می پردازد. بخش 

 بررسی محدودیت های این تحقیق و پیشنهادات برای تحقیق های آینده به نتیجه گیری می پردازد.

 

 . شاخص های صنعتی و سر ریز ریسک2
 نوسان.سرریز 2.1

با توجه به  میزان افزاریش سرریز ریسک  در بخش مالی و سرریز ان به بخش های صنعتی نسبتا کم است.  هاستون و  شواهد

دارد.  2224تا  2295بخش مالی  اثر شاخص و منفی بر  رشد اقتصادی از  نوسان( در اقتصاد امریکا دریافتند که  1006استیروه )

تا  2263بخش مالی منجر به بخش های غیر مالی در بازار امریکا از  نوسان( نشان داد که  1020وانگ )  نوساندر زمان فقدان 

حمایت کرد. اگر چه تا انجا که ما می دانیم  1020تا  2220از این منظر در اقتصاد انگلستان از  1022شد و نتایج شنونگ ) 1009

 ای زمانی وجود ندارد.هیچ شواهدی از  سایر حوزه های اقتصادی یا دوره ه

بر مکانیسم سر ریز ریسک از بخش مالی به اقتصاد واقعی اثر گذار  1002تا  1002مسئله مربوطه  این این است که آیا  بحران مالی 

 است یا خیر. اگر زیان ناگهانی در سیستم مالی اتفاق بیفتد اثر متناقض ان بر بخش های اقتصاد واقعی کامال قوی می باشد. بحران
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منجر به افزایش جنبش های همزمان بین بخش های مالی و سود و بازده سهام اقتصادی شد.. شواهد اخیر بیانگر  1002تا  1002

اثر منفی بر  فعالیت های سرمایه گذاری بخش های صنعتی داشته است. در نهایت عدم  1002تا  1002این است که بحران مالی 

سده از نظر تامین سرمایه خارجی  در دوره های بحران به خاطر  این است که شرکت ها   انعطاف پذیری  عملیاتی شرکت ها ضعیف

با محدودیت های بودجه  و کاهش سرمایه گذاری  و از این رو افزایش ریسک دارایی های خود مواجه هستند.  مطابق شواهد سابق 

 فرضیه های زیر را رقم می زنیم:

 بخش اقتصاد واقعی  اتفاق می افتد و در طول بحران های مالی قویتر است. از بخش مالی به نوسانسرریز -2فرضیه 

 

 . سرریز دنباله ریسک و ساختار بازار محصول2.2

از سود و بازده میانگین حاصل می شود سرریز دنباله ریسک در متون زیادی بررسی شده است.   گستردهکه با  نوساندر مقایسه با  

ی مشترک زیاد  بین سودها و بازده سهام با استفاده از  همبستگی های وقوع همزمان می پردازد. ( به بررسی جنبش ها1003بای )

( از معیار غیر پارامتری  یا استفاده از تئوری  ارزش بی نهایت برای  اندازه گری اثرات سرریز دنباله ریسک بین 1004هات من )

 بخش های  اوراق قرضه و سهام استفاده می کند. 

( روشی را برای مقایسه یکپارچگی  1003( و بای )1002به پیوند دنباله ریسک بین بخش های مالی و صنعتی کریستین ) با توجه 

مالی  بازرهای سهام قدیمی و فعلی کشورهای اتحادیه اروپا پرداختند و دریافتند که  مقاومت قوی وقوع همزان  هر دو ناحیه بخه 

( به ارزیابی وقوع همزان  بازار سهام  با استفاده از رگرسیون یک چهارم  1020ت. بای )ویژه رد سرریز دنباله ریسک مشهود اس

( بر ضریب 1020پرداخته و نشان داد که  ازاد سازی مالی منجر به  افزایش  جنبش های  مشترک دنباله چپ می شود. فرای )

ورها برای بحران م غیر منقول و امالک در بین کشبازار اقالچولگی مشترک  بازده بازار پردخت و اثر سرریز دنباله ریسک را در بین  

داریم سرریز دنباله ریسک وجود داشته و به ویژه در  زمان  گستردهپرداخت.  از این رو  1002هنگ کنگ و بحران  2222سال 

 ه زیر شکل می گیرد:مشهود بود. از این رو فرضی 1002تا  1002رکود و بحران تشدید شود نکته ای که  در طول بحران مالی 

 . سرریز دنباله ریسک از بخش مالی به بخش های اقتصاد واقعی در طول بحران های مالی قویتر می باشند.1aفرضیه

به بررسی  شرکت  1021ردازیم.  والتا )اثر  ساختارهای  بازارهای متفاوت محصول بر سرریز دنباله ریسک می پ سپس ما به تعیین

پرداخت و دریافت که  شواهد تجربی قوی وجود دارند که  بانک ها نرخ بهره های زیادی را بر وام  1002 تا 2221های امریکا از 

های داده شده به شرکت ها در محیط های رقابتی اعمال می کنند که بیشتر به خاطر  ریسک اصلی زیاد و کاهش ارزش نقدینگ 

ه هزینه عملیات انعطاف پذیر  برای شرکت های مواجه با ریسک رقابتی  در دارایی می باشد.  به عالوه اورتیز و مانیال در یافتند ک

بازارهای محصول بیشتر است.  از این رو، پیش بینی می کنیم که  صنایع رقابتی سرریز دنباله ریسک مالی بیشتری را به نسبت 

 صنایع متمرکز تجربه می کنند از این رو فرضیه زیر شکل می گیرد:

 زان رقابت در صنعت داده شده بیشتر )کمتر( است.یسرریز دنباله ریسک از بخش مالی قویتر )ضعیف تر( باشد، م. هر چه b 1فرضیه

 

 . سرریز دنباله ریسک و مختصات صنعت2.2

و اقتصادی پرداختیم..ما سه ا به بررسی اثر متمایز  مختصات گوناگون صنعایع مختلف بر پیوند بین ریسک های بخش مالی سپس م

 در سطح صنعتی را در نظر گرفتیم. بیمه بدهی خالص صنعت. ارزش گذاری صنعتی و سرمایه گذاری صنعتیر متغی

کانال احتمالی که از طریق آن بخش مالی بر رشد شرکت های صنعتی و ریسک ها اثر می گذارد وابستگی مالی خارجی شرکت ها  

میزان رقابت در بخش بانکداری  و چگونگی وابستگی به تامین منابع ( توجه به 2229می باشد. برای مثال،  محققانی مانند راجان )

صنایع غیر انتفاعی را مد نظر قرار دادند. شواهد نشان داد بخش  تفاعی  و اثر ان بر  رشد و ساختارمالی خارجی در صنایع غیر ان

طول بحران های  رزش افزوده دراساسی ا هایی که بیش از پیش به تامین مالی خارجی وابسته اند مایل به تجربه فشردگی زیاد و
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مالی می باشند.  نقدینگی دارایی های واقعی برای ان دسته از شرکت هایی افزایش می یابد که  دسترسی کمتری به سرمایه 

 خارجی دارند یا به نمونه اصلی نزدیک تر اند و با رقابت بیشتری مواجه می باشند.

خارجی برای انعطاف پذیری عملیاتی شرکت ها و فعالتی های سرمایه گذاری واقعی می  بدهی منبع اصلی تامین مالیبه ویژه،  

ن می باشد. صنایعی که وابستگی شدیدی به  تامین مالی بدهی دارند گاهی با مشکالتی مواجه اند که  سرمایه را از بخش مالی تامی

فور دارایی وع تامین مالی دارند که از بخش های مالی یا شرکت های فرصت های بهتری در یافتن  منابکنند. در زمان های طبیعی، 

حاصل می شود.  اگرچه در زمان بحران در بخش مالی،  محدودیت های اعتباری پدید می ایند.  در ان موارد،  بازارهای دارایی و 

ص زمانی با اثر منفی مواجه می نعتی  با سطح باالیی از بدهی خالبخش های ص ت تاثیر قرار می گیرند. از این رو،سرمایه  نیز تح

 شوند که  بخش مالی تحت فشار قرار گیرد و و منجر به افزایش وابستگی در ادامه فرایند شود. در نتیجه:

 . هرچه تامین مالی بدهی صنعتی بیشتر باشد سرریز دنباله ریسک از بخش مالی بیشتر است.3aفرضیه 

بازارهای دارایی نقدینگی برای شرکت هایی با  ارزش گذاری کم ) نسبت کم بازاربه   این تاکید دارد که  مسائل ناشی از راورتیز ب 

ثبت( شاخص می باشد.  بخش های صنعتی با ارزش گذاری بیشتر قادر به کسب  قمیت های بیشتر در زمانی هستند که  به فروش 

و چن و ژنگ ( 2225ی دهند.  به عالوه، فاما  فرنچ )دارایی های خود پرداخته و  از این رو  وابستگی خود به بخش مالی را کاهش م

کت هایی با نسبت کم  بازار به ثبت دفتری  سود کمتری دارند و تعدیل مالی در انها بیشتر است و ابهام رشنشان دادند که  2229)

 سک های دامنهری کم( ریداریم شرکت هایی با نسبت کم بازر به ثبت دفتری ) ارزش گذا گستردهدرامد باالیی دارند.  یعنی ،  

شتری را تجربه کنند و از این رو  دامنه ریسک باالتری در ارتباط با بخش مالی در طول  زمانهایی با اقتصاد ضعیف داشته باشند.. یب

 از این رو فرضیه زیر را داریم:

 است.. هر چه ارزش گذاری صنعتی  بیشتر باشد سرریز دنباله ریسک از بخش مالی کمتر 3bفرضیه 

سطح سرمایه گذاری در بخش های صنعتی  می تواند پیوند سرریز دنباله ریسک مالی را مشتق سازد. اگر شرکت ها قادر به بهره  

برداری کامل  فرصت های سرمایه گذای خود نباشند. انها دست به ریسک از دست دادن این فرصت ها می زنند . از این رو سهم 

خطر می افتد. به عبارتی،  رسمایه گذاری زیاد از قبل به انی معنی است که شرکت ها نهایت بهره برداری  بازار نیز در برابر رقبا به 

را از فرصت های سرمایه گذاری خود دارند و از این رو منابع تامین مالی داخلی زیادی را دارند. و از این رو وابستگی خود را به  

 .می دهندشار و دامنه ریسک ها کاهش صنعت مالی تحت ف

 . هرچه سرمایه گذاری صنعتی بیشتر باشد سرریز دنباله ریسک از بخش مالی کمتر است.3cفرضیه

ر این تاکید تیجه،  انتظار داریم که  بعضی از مختصات صنعتی اثرگذار بر  سرریز دنباله ریسک بیشتر از سایر موارد باشد. ما بدر ن

تر است و برای ان دسته از صنایعی زیاد است که  بدهی ها بیشتری دارند و سطح برای صنایع رقابتی تر قوی  داریم که این اصل

 ارزش گذاری و سرمایه گذاری انها کمتر است.

 

 .روش های تجربی2

 سرریز نوسان.2.1

را برای نمایش مکانیسم  VAR-GARCH( پیوی کرده و روش دو مرحله ای 2222از روش لیو ) نوسانبرای مدل سازی سرریز های 

انتقال فرار به کار می گیریم. اگرچه  روش انها را در  مراحل اول و دوم تغییر داده و اصالح کردیم تا  با مسئله حاکم متناسب باشد. 

امریکا سری سود یا بازده شاخص دارایی مربوط به امریکا در بخش مالی و بخش صنعتی  1به ویژه در مرحله اول،  ما به مدل سازی 

می باشد. در این کار،  ما به تنظیم  همبستگی های خودکار در هر سری برای   VARپرداختیم که شامل هر دو سری سیستم 

به ترتیب نشان  FITو  iبودند که  rFIT,tو   ri,tبیانگر  VARهمبستگی متقاطع بین سری ها پرداختیم که بعد از تناسب مدل 
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به شکل زیر  GARCH (1.1)را به وسیله فرایند  TFIN,tبخش مالی بودند. ما سری های  دهنده  بخش صنعتی غیر انتفاعی و

 استاندارد ساختیم:

 
با استفاده از فرمول های زیر  نوسانمی باشد. در مرحله دوم ما به مدل سازی سر ریز  efin,Tدر اینجا سری های استاندارد شده  

 پرداختیم:

 
می باشد در غیر این صورت برابر صفر است. از این رو سرریز  Efin2,t-1برابر  e 2FIN crisis-1 در اینجا در طول دوره های بحران

بت باشد. اگر بحران مالی سرریز را بیشتر ثور شاخص مطبه  yi1می باشد که ضریب  iبخش مالی به بخش صنعتی زمانی  نوسان

 4و  2اشد.  به عنوان تست قوی،  از فرضیه طبیعی در معادله به طور شاخصی مثبت ب  5در معادله  yi2کند  انتظار داریم ضریت 

 دانش اموز پیروی کنند. tاستفاده می کنیم و اجازه می دهیم باقمیانده ها از توزیع 

 

 . سرریز دنباله ریسک2.2

 Ccx. وقوع همزان شرطی 2.2.1

الفای توزیع سود جانبی -1رداخیتم که در زیر )باال(  یگ چهارم الفا یا یا بیش از حد به عنوان نمونه ای پما به تعریف سود زیاد  

 به شکل زیر تعریف می شود: tدر زمان  iقرار داشته باشد. به طور رسمی؛ سود زیاد برای صنعت 

 
 در اینجا 

Iit© سود در زمانی است که  2ع شاخص برابر تابrit  به مجموعهc  تعلق دارد در غیر این صورت برابر صفر است. ما به دلخواه به

نجم توزیع حاشیه ای سود روزانه می پردازیم. سپس ÷به عنوان مجموعه ای از سودهای سرمایه واقع در زیر یک چهارم  cتعریف 

پردازیم. که تمرکز اصلی ان بر معیار جدید سرریز دنباله ریسک از بخش مالی به بخش های غیر انتفاعی  در قالب تحقیق بای می 

وقوع همزمان سود و بازده بی نهایت منفی  همزمان در دارایی ها به عنوان عنصر کلیدی سر ریز می باشد. ما به تعریف معیار جدید 

ccx  برای صنعت غیر انتفاعیi  در زمانt :به شکل زیر می پردازیم 

 
 0است و در غیر این صورت برابر  2انتفاق بیفتند برابر  tو بخش مالی هر دو در زمان  iزمانی که صنعت غیر انتفاعی  ccxitدر اینجا 

می باشد.  ما این را معیار وقوع همزان ظرطی می نامیم تا بر  نقش کلیدی بخش مالی در معیار و ارزیابی خود و تشخیص آن از  

شتیبان  این معیار این است که صنعت غیر انتفاعی  در معرض معیارهای غیر شرطی به کار رفته در تحقیق بای تاکید کنیم. ایده پ

 دنباله ریسک ها قرار دارد که وابسته به  وقوع همزمان سود و بازده منفی بی نهایت در بخش مالی می باشد.

بپردازیم. برای  iبرای صنعت غیر انتفاعی داده شده  ccxبا این معیار، می توانیم به محاسبه فراوانی های مشاهده شده )احتماالت( 

 در افق زمانی ثابت به شکل زیر می پردازیم: ccxاین کار، ما به محاسبه سهم 
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مولفه برای  1می باشد. از این رو،  محرک را در  2تعداد صفرها در سری های شاخص در معادله  ni0تعداد یک ها و  ni1در اینجا 

 شکل زیر جدا می سازیم: به iیر بحران برای بخش صنعتی در طول دوره های بحران و غ ccxشناسایی فراوانی نسبی 

 
 ni1 non-crisisتعداد یک ها )صفرها( در سری های شاخص در طول دوره بحران می باشد و  ni1,crisis (ni0crisis)در اینجا 

(ni1,non-crisis) .تعداد یک ها )صفرها( در سری های شاخص در طول  دروه بدون بحران می باشد 

 

 ccxشاخص های . 2.2

تنها مقادیر عدد صحیح غیر منفی به خود می گیرد، ما از مدل رگرسیون پانل پاوسون برای بررسی شاخص های  ccxبا اینکه 

های روزانه مشاهده شده در یک فصل در صنعت داده شده می باشد  ccxاحتمالی انها استفاده می کنیم. متغییر وابسته تعداد کل  

و متغییرهای توصیفی اسنادی برای  تامین مالی بدهی صنعتی و ارزش گذاری صنعتی و سرمایه گذاری صنعت و متغییرهای کنترل 

پشتیبانی از نقش شاخص  ( شواهدی در1020می باشد. ما این  متغییرهای توصیفی ر انتخاب می کنیم چون  هوبرگ و فیلیپس )

 انها در شناسایی شرایطی را نشان دادند که احتماال شکوفایی و رنق صنعتی را در بر می گیرد.

توصیفی رگرسیون می باشند و از این رو مستعد مسائل خطا در متغییر ها می باشند. روش های  مبتنی بر بعضی از  متغییر های  

با متغییرهای  ابزاری مناسب می باشند.  این روش  بازده و تداوم  GMMی اندازه حرکت  حداقل ریشه مربعات براساس روش  طبیع

تخمین ها و تعدیل ها برای حجم شاخضی از خطاها در مسئله متغییرها را بهبود می بخشند. مختصات مدل پنل خط مبنا از قرار 

 زیر می باشد:
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 صنعتی  در دوره نمونه کامل.امار توصیفی سود در سطح 1جدول

 
 

 

 
 

 . امار توصیفی بازده و سود صنعتی در کل دوره نمونه2جدول
متغییر وابسته در  می باشد.  iتعداد دقیق رویدادهای مشاهده  شده ی فصلی برای صنعت  CCXi,tدر اینجا متغییر وابسته ی 

حاوی متغییرهای شاخص  xn,I,tو کنترل رگرسیون می شوند. بردار متغییرهای  xمجموعه متغییرهای توصیفی نکول یک فصلی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


9 

 

دامی به ترتیب برای دوره های بحران و غیر بحران  می باشد. بردارهای  دوران بحران و غیر بحران متغییر  iصنعتی  برای صنعت 

و اثرات صنعت به ظهور بحران مالی حساس  CCXمی باشند. هر دو متغییر برای تعیین این امر  طراحی شده اند که رابطه بین 

پرداختیم. بردار کنترل حاوی   002و فصل اول سال  1002به ویژه ما به تعریف دوره بحران  بین فصل سوم سال  است. 

. ما به متغییرهای مربوط به سایر مختصات صنایع دیگر نیز می باشد. : نوسان سود اوری. هزینه بدهی. سود هر سهم. اندازه می باشد

و مثبت بودن ان می پردازیم چون  صنایعی که بیثباتی باالیی در سود داند احتماال به  CCXپیش بینی اثر  نوسان سوداوری در 

استدالل مشابه برای شرکت هایی با  تامین مالی خارجی وابسته ان و از این رو در معرض  دشواری های بخش مالی قرار می گیرند. 

اد مالی به کار می رود. در مقایسه  انتظار داریم شرکت ها و انهایی که  سود باالیی در هر سهم دارند کمتر در هزینه های نسبتا زی

 معرض اختالالت بخش مالی قرار گیرند. در نهایت این مدل شامل دامی های زمانی و صنعت می باشد.

 

 رهای شاخص صنعتی. پایگاه داده ها و متغی4

 انتخاب نمونه و دسته بندی صنعتی -. پایگاه داده ها4.1

نتایج تجربی براساس قیمت های سهام شرکت های مبادله شده در بازار امریکا با داده های موجود از مرکز تحقیقات قیمت های  

می باشد. ما سود سطح شرکت را با  سود سطح صنعت با ارزش وزنی جمع  1022تا دسامبر  1002از ژانویه  crspاوراق بهادار 

صنعت غیر انتفاعی  و یک  23زنیم تا به بررسی  سرریز نوسان در سطح صنعت و سرریز دامنه ریسک بپردازیم. تحقیق بر روی  می

تناسب می یابد. با توجه به ساختار متغییرهای  naicsرقمی سیستم دسته بندی صنعت امریکای شمالی  3بخش مالی کدهای 

 استفاده می کنیم.  compustatحاصل از  پایگاه داده های  شاخص صنعتی  ما از اطالعات فصلی حسابداری

( برای شناسایی صنایع رقابتی و متمرکز ان را 1020استفاده می کنیم که هوبرگ ) HHIهیرشام -ما از شاخص متناسب هرفیندل

ر کمترین یک چهارم توزیع تناسب یافته د HHIپشنهاد داد. به ویژه ما به تعریف صنعت به صورت رقابتی در زمانی می پردازیم که 

 ساالنه ی نمونه قرار داشته باشد.

 

 رهای شاخص صنعت. متغی4.2

بین  گسترده.1.تامین مالی بدهی خالص.2سند سطح صنعتی برای فرصت های جدید و ابعاد اینده شکل می دهیم که شامل  3ما  

گذاری معمولی. شرح کامل این متغییرها از این قرار  بین سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گسترده. 3ارزش واقعی و ارزش معمولی.

 است.

 

 .تامین مالی بدهی خالص4.2.1

 ما به ارزیابی .تامین مالی بدهی خالص 

 در فصل مشخصی از  فعالیت صدور .تامین مالی بدهی خالص 

برابر با صدور بدهی بلند مدت منهای  کاهش بدهی بلند  تقسیم بر کل دارایی ها نمودیم. فعالیت صدور .تامین مالی بدهی خالص 

 مدت می باشد و متعاقبا.تامین مالی بدهی خالص

 صنعت مقدار کل .تامین مالی بدهی خالص 

 برای همه شرکت ها در صنعت تقسیم بر  کل دارایی های صنعتی می باشد. 

ر برابر تنش بخش مالی اسیب پذیر باشند. از این ور انتظار صنایع نیازمند به سطوح باالی تامین مالی بدهی مانند می بایست د

داریم که دامنه ریسک صنایع با وابستگی بیشتر .تامین مالی بدهی خالص ارتباط قوی تر با دامنه ریسک بخش مالی داشته باشد که 

 داللت بر  ضریب مثبت در رگرسیون می باشد.
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 بین ارزش واقعی و ارزش عادی گسترده. 4.2.2

با استفاده از  روش هوبرگ  گستردهیافته در صنعت یا ارزش گذاری   گستردهه تععریف ارزش گذاری  سری های زمانی ماب 

و  DDدامی سود سهام  AGEبه اضافه سن شرکت  LOG (M/B) 2( پرداختیم ما لگاریتم نسبت بازار به ثبت دفتری یا 1003)

برای هر  VOLPو  نوسان سود سهام  ROEاری شرکت در سرمایه گذاری و سود ج SIZEو لگاریتم کل دارایی  LEVتعدیل شرکت 

 پرداختیم. iشرکت 

 
دارایی دفتری  به عنوان دارایی سهام دار به اضافه ی  مالیات ثیت شده در ترازنامه و اعتبار مالیات سرمایه گذاری منهای    در اینجا

زار با ضری قیمت سهام عمومی در شاخص سهام مشترک می پردازیم. ارزش دفتری سهام مطلوب می باشد. ما به محاسبه دارایی با

سود تقسیم بر  دارایی دفتری سال قبل می باشد. ما به  ROEکل بدهی بلند مدت تقسیم بر  کل دارایی می باشد. و  levبه عالوه 

مالیات نکول یافته از اظهارنامه  محاسبه سود به عنوان درامد پیش از ایتم های اضافی موجود برای سهام داران مشترک به اضفه

متاخر برای همه شرکت  ROدر  ROEبا رگرسیون  VOLPدرامد به اضافه اعتبار مالیات سرمایه گذاری می باشد. ما به محاسبه ی 

 استفاده می کنیم . %22و  %2در سطح  COLP,ROEهر صنعت می پردازیم و واریانس اضافی را می گیریم. ما از متغییرهای  ها در

ماهه ی داده های متاخر در هر صنعت می  21رگرسیون ارزش گذاری  ذکر شده قبلی با استفاده از  بازه  غلطان ما به تخمین 

پردازیم تا مجموعه ای از ضریب ها را حاصل سازیم که برای هر فصل انها را به کار گرفته ایم که معیار ارزش گذاری پیش بینی 

 شده را تامین می کند. 
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 . آمار توصیفی بازده در سطح صنعتی در طول دوره بحران2جدول
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 )پیش بینی نشده( می پردازیم: گستردهدر نهایت، به محاسبه ارزش گذاری 
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به تعیین ارزش ذاتی شرکت براساس گردش هزینه ازاد   گستردهاستفاده می کنیم. ارزش گذاری  %22و  %2از این معیار در سطوح 

درسطح صنعت  مانگین همه شرکت ها در هر صنعت می باشد. هر چه سطح  گستردهاینده تخمینی می پردازیم. ارزش گذاری 

ی وابسته بیشتر باشد تامین مالی بسته به بخش مالی کمتر است چون  صنایع ارزشمند به تامین مالی خارج گستردهارزش گذاری 

 اند.سازوکار این است که ما باسد انتظار ضریب رگرسیون منفی داشته باشیم.

 

 بین سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری معمولی گسترده. 4.2.2

به عنوان متغییر  گستردهصنعتی یا سرمایه گذاری  گستردهمشابه ارزش گذاری انتسار ما به تعریف سرمایه گذاری سری زمانی  

می پردازیم که بین سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری معمولی می باشد. نخست، به محاسبه ی سرمایه گذاری   گسترده

( می پردازیم. یعنی به رگرسیون لگاریتم ثبت هزینه های سرمایه تقسیم بر  امالک، زمین و 1020معمولی براساس هوبرگ )

 می باشد. 22باشد و متغییرهای مستقل دیگر  مشابه رگرسیون معادله  توبین می qهمان  TOBINQتجهیزات متاخر می پردازیم.
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واقعی و سرمایه گذاری پیش بینی شده می  به عنوان اختالف بین سرمایه گذاری گستردهاز مدل قبلی به محاسبه ی سرمایه  

 پردازیم.

 
 گستردهر هر صنعت می پردازیم. سرمایه گذاری در سطح صنعت با میانگین همه شرکت ها د گسترده ما به ارزیابی سرمایه گذاری 

زیاد پیش بینی شده به این معنی است که  شرکت ها به بهره برداری کامل از  فرصت های سرمایه گذاری خود می پردازند و  منابع 

داللت بر ضریب مالی داخلی احتمالی زیادی دارند از این رو  وابستگی خود به  صنعت مالی را کاهش می دهند. استدالل سابق 

 رگرسیون منفی دارد.

 
 . آمار توصیفی متغییرهای وابسته و توصیفی2جدول

 
 

 .نتایج تجربی5

 . خالصه آماری5.1

امار توصیفی سود صنعت در طول  دوره نمونه کامل و در طول بحران مالی می باشند. تعداد شرکت ها در هر بخش به  1و  2جدول 

شرکت می  612مثال  تولید محصوالت الکترونیکی و کامپیوتری معروف ترین بخش با میانگین طور شاخصی متغییر است. برای 

شرکت دارند. سود میانگین در نمونه کامل معموال  1.1باشد. در مقایسه بازار و ایجنت های انبار الکترونیک و کارگزاران میانگین 

کامل  به استثناء محصول و خدمات آموزشی نشان دهنده ارقام  انها معموال در دروه بحران به نسبت نمونه مثبت یا صفر است.

 بزرگتر در مقایسه با نمونه کامل می باشد.
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 .سرریز نوسان4جدول

 
 

( 0.020.0.026بخش هایی با حداقل نوسان در هر دو نمونه کامل )رقم اول( و دوره بحران )رقم دوم( شامل تولیدات غذایی )

مارستان ی( می باشد. در نمونه کامل شاخص ترین بخش ها ب0.021.0.022( و تولید شیمیایی )0.022.0.025)نوشیدنی و تنباکو 

( می باشد. این دو بخش در نمونه کامل نوسان داشته و  در بحران مالی نیز 0.019( و مراقبت های خانگی و پرستاری)0.019)

می باشد. سود منفی یک روزه اساسی حاضر در بخش بیمارستان و  0.053و  0.045نوسان دارند و نوسانات روزانه به ترتیب

پرستاری ارائه می شوند. دالیل این افت شاخص قیمت از این قرار است: بخش بیمارستان تنها دو سهام در روز دارد که برای درامد 

دو سهام دارد و یکی از انها  اری نتیجه بد پیش بینی نشده ای را اعالم کرد. که شاخص بخش را با خود می برد. بخش پرست 1009

در یک روز  %31.1-به خاطر  اخبار منفی دزباره تلفات و مرگ و میر زیان روزانه دارد. بخش حمل و نقل هوایی سود منفی شاخص 

هام سگذاران این  یکا افت داشت و سرمایهو حمالت به امر 1002سپتامیر  22در ان روز دارد و تجارت سهام خطوط هوایی بعد از 

 چشم انداز مبهمی در صنعت هوایی در ان زمان داشتند.
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در نمونه بحرانی می باشد و نوسان کمتری به  0.035در نمونه کامل و  0.022بخش مالی با میانگین نوسان  شایان ذکر است که

دارد.  0.030مان بحران و نوسان بیشتر به نسبت میانگین همه بخش ها در ز 0.0229نسبت  میانگین همه بخش ها در نمونه کامل 

 برا برای هر دو دوره نمونه شاخص است و براین تاکید دارد که فرضیه طبیعی احتماال حفظ نمی شود.-امار یارک

در دوره   CCXآمار توصیفی متغییرهای  وابسته و توصیفی در تحلیل رگرسیون پاوسون را نشان می دهد. متغییر وابسته  3جدول 

و داللت بر  این  تهمیشه به طور میانگین مثبت اس ND_Iبه نسبت نمونه کامل بزرگتر می شود. متغییر تامین بدهی خالص  بحران

دارد که شرکت های اقتصاد واقعی فعالیت صدور بدهی خالص مثبت در دوره کامل  و دوره بحران دارند. .تامین مالی بدهی خالص 

است اما در طول دوره بحران  %0.2در نمونه کامل کوچک و مثبت  VAL_1 گستردهذاری ه اخر افزایش می یابد. ارزش گردر دو

سرمایه گذاری  INV_1ار ست. با توجه به سرمایه گذاری انتشنزدیک ا %22کامال منفی است و میانگین حداقل ارزش گذاری  به 

گین بسیار بیشتر در نمونه کامل به طور میان بحرانواقعی همیشه بیشتر از سرمایه گذاری پیش بینی شده است و در طول دوره 

است. این یافته عجیب هستند: سرمایه گذاری  به عنوان بخش مالی فشار را تجربه می کند اما مقدار میانه کمی کمتر از  دوره 

سود، تعدیل و هزینه  کامل کمی بیشتر است. نوسان و انحراف استاندارد در مقایسه با نمونه بحران و نمونه انحراف استاندارد است. 

های بدهی همگی در دوره بحران افزایش می یابند و بیانگر افزایش کلی ریسک پذیری شرکت ها می باشند جای شگفتی است که 

متغییرها افزایش شاخص نوسان در طول بحران را پیش  ردرامد خالص در هر سهم در دوره کامل و در زول بحران منفی است و اکث

 بینی می کنند.

 
 CCX. احتمال 5جدول
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 . سرریز نوسان5.2

را نشان می دهد این جدول ضریب  تخمین در نمونه  5تا  2نتایج مدل سرریز نوسان نشان داده شده در معادله های  4جدول

بیانگر  سرریز می باشد. چند یافته ی مهم  cمربوطه نشان می دهد. نکته ی  tو اثر اضافی در اثر دوره بحران را با امار   Y1کامل

 شایان ذکر است.

صنعت از سرریز  23مورد از  55نخست تخمین ضریب منعکس کننده ی سرریز در نمونه کامل می باشد و نشان می دهد که 

 یر است. ه طور شاخص در بخش های نمونه متغب بخش مالی  رنج می برند. این ضریب نوسان شاخص از

داللت بر  سرریز  y2و ارزیابی اثر خاص بحران اضافی می پردازد. مقدار مثبت با ارزش اماری شاخص  y2ریب به تخمین ثانیا این ض

کل را نشان می دهد که افزایش سرریز نوسان  %94صنعیت یا  23مورد از  62 4 نوسان اضافی در دوره های بحران دارد. جدول 

صنعتی که از  55ان قویتر است.  برای ربا دوره های طبیعی  اثر سرریز در دوره بحرگرفته از بخش مالی می باشد. در مقایسه ب

صنعت در  29با نوسان اضافی  در بخش مالی در دوره بحران مواجه اند.  در مقایسه  %92صنعت  یا  49سرریز نوسان رنج می برند 

که صنایع به تحرکات  نوسان بخش مالی در زمان های این دوره بجران در معرض نوسان نیستند.  این نتیجه داللت بر این دارد 

است  اما این ضریب در این بخش ها متغییر است.   y2 0.55عادی حساس تر از نوسانات دوره بحران هستند.  میانگین اندازه ضریب 

اسه ضریب می باشد. د رمق 0.06و خدمات اورپانس  2.16. بیمارستان 1.39صنعت  حمل و نقل  3در 2.16ضریب تخمینی 

 0.06کشاورزی و تولیدات دامی  0.006ن.شیدنی و تبناکو  0.06صنعت کتر است پردازش داده و خدمات هساتینگ  3تخمینی در 

 باشد. یم

 محاسبه می شود. y1و  y2میزان سر ریز نوسان  در دوره بحران با اضافه شدن ضریب تخمین  

ای نوسان بخش مالی نیست. کشاورزی و تولیدات دامی. نساجی. الکترونیک. صنعت که نوسان انها تحت تاثیر جریان ه 5در نهایت 

 خدمات فردی و خشکشویی -حمل و نقل لوله کشی

شواهد تجربی عموما وجود سرریز فرار از بخش مالی به بخش های اقتصاد واقعی را پشتیبانی می کنند و  2در نتیجه برطبق فرضیه 

 در دوره بحران قویترند. نتایج بر این تاکید دارد که شوک نوسان ناشی از بخش مالی منبع نشان می دهند که این سرریز ها معموال

 ریسک هایی است که بر سایر بخش های اقتصاد اثر می گذارد.

 
 : صنایع رقابتی و متمرکزCCX. احتمال 6جدول

 
 

 . سرریز دامنه ریسک5.2

متغییر سند خود برای سرریز دامنه ریسک را ارائه می دهیم که در آن هرچه معیار بزرگ تر باشد مواجهه   CCXنتایج در این بخش

در نمونه کامل و در طول دوره بحران و بدون بحران را نشان می دهد. در نمونه کامل   CCXاحتمال  5با سرریز بیشتر است. جدول 

 و سود بی نهایت منفی همزمان  در بخش های واقعی و مالی نشان داده می شود.  روزها می باشد %3و به طور میانگین در کمتر از 
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روز   9وقتی نمونه به دو دوره بحران و غیر بحران تقسیم شددی تغییر چشمگیری د مقوعیت پدیدار شد. در دوره بحران در بیشاز  

ه تست ویلکاکسون نشان می دهد  این میانگین از نظر بود. همانطور ک 2.4شاخص منفی اشکار بود در نمونه دوم این رقم کمتر از 

اماری  در سطح شاخص منطقی  متفاوت بود. همه صنایع افزایش دامنه ریسک با بخش مالی در دوره بحران در مقایسه با دوره 

تولیدات  %22.34جنگل  %21. چاپ%21بدون بحران   به نمایش گذاشتند.  صنایع دچار فشالی مالی در دوره بحران شامل  فلزات 

پشتیبانی می کرد که در سرریز دامنه ریسک از   2aدرصد و در کل شواهد تجربی تجربی از فرضیه  4.2بازار الکترونیک  %3.9دامی 

 بخش مالی به بخش های اقتصاد واقعی اتفاق افتاد و  در طول دوره بحران مالی تشدید شد.

 : صنایع رقابتی و متمرکز CCX. احتماالت 6جدول

 

 .رقابت در برابر تمرکز5.4

این بررسی می کند که آیا  قدرت سرریز دامنه ریسک با میزان رقابت پذیری صنعتی افزایش می یابد یا خیر.  2bبرای تست فرضیه 

بر مبنای فراوانی سالی پرداختیم چون  شاخص رقابت برای هر صنعت سالیانه به روز رسانی می شود. به ویژه   CCXما به ارزیابی 

رحسب سال می پردزیم.  استفاده می کنیم و به روز رسانی سال نمونه ب  CCXبرای سال داده شده از سود روزانه برای محاسبه ی 

می پردازیم. مانی صنایع را متمرکز می نامیم که  به باالترین  hh1ع با استفاه از معثیار تناسب صنای ندی میزان رقابتو به دسته ب

 تعلق داشت ان را رقابتی می نامیم. HH1پایئنی   %15علق داشته باشد و اگر به ت HH1معیار تناسب  10%

نشان می دهد که در کل نمونه بر حسب 4و  3را به ترتیب در ستون های  برای  صنایع رقابتی و متمرکز  CCXاحتمال  6جدول  

بیشتر است اگر چه اختالف برای دو سال  تی به نسبت صنایع متمرکزصنایع رقابهمیشه برای   CCXسالیانه می باشد. معیار 

 بود. %5شاخص و در سطح 

 
 اثر مختصات صنعت CCX .: 7جدول

 
 

پشتیبانی  1bشاخص است. از این رو این داده ها از فرضیه  %2تفاده از همه ی سالها مثبت بوده و در سطح میانگین اختالف با اس

  کز با بازده منفی شاخص در بخش مالی دارد.رمی کنند در  صنایع رقابتی دامنه ریسک بیشتر تحت تاثیر صنایع متم

 

5.5.  CCX و مختصات صنعت 

را مورد توجه قرار می دهیم که نشان دهنده سرریز دامنه ریسک از  CCXرهای مختصات صنعت بر برایند . سپس اثر متغی5.5.1

در  تامین مالی بدهی خالص و ارزش گذاری  CCXنتایج رگرسیون سطح صنعتی   2بخش مالی به صنایع دیگر می باشد. جدول 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


19 

 

 CCXخالص ارتباط مثبت با  کامل ترین مدل، اثر  تامین مالی بدهی 5را نشان می دهد. در مدل  گستردهو سرمایه گذاری  گسترده

سازگار  3a, 3b, 3cارتباط منفی دارد. نتایج با فرضیه های CCXاست در عین حال ارزش گذاری انتسار  و سرمایه گذاری انتسار  با 

نترل می باشد و بعد از آن اندازه قرار دارد. متغییرهای ک CCXمتغییر ی با باالترین اثر اقتصادی  بر   گستردهاست ارزش گذاری 

مجازی ارزیابی شده و زمانی افزایش می یابد که   R2عالئم پیش بینی شده ای دارند و همگی شاخص هستند. میزان تناسب با 

ارتباط دارد که نقش  گستردهمتغییرهای سطح صنعت در این معادله وارد شوند. اما حجم این افزایش با متغییر ارزش گذاری 

 مرتبط آن را تائید می کند.

می بینید. اثر متغییر  9نتایج را در جدول  متغییرهای مختصات صنعت را به دو دوره بحران و غیر بحران تقسیم می کنیمسپس  

بدهی خالص با شاخص ضعیف در دوره های بدون بحران می باشد اما در دوره های بحران کامال شاخص است.  و در کل نمونه نیز 

در هر دو دوره شاخص هستند.  از این رو نتیجه می گیریم که در   گستردهگذاری  رمایهو س گستردهشاخص است.  ارزش گذاری 

بدون تغییر می ماند و پشتیبانی اضافی از  2افزایش می یابد اما نتایج اصلی در جدول  CCXدوره بحران اثر متغییر بدهی خالص بر 

صورت  3a,3b.3cبدون تغییر می ماند و پشتیبانی اضافی از فرضیه های  2فرضیه های  افزایش می یابد اما نتایج اصلی در جدول 

 می گیرد.

 

 .اثر  صنایع رقابتی و متمرکز5.5.2

بر تصمیم عملیاتی شرکت و ریسک پذیری  محیط تجاری انها اثر گذار است.از این رو شناخت این  اساسی رقابت به طور میزان 

سک اثر می گذارند. این انتخاب از تحلیل اصلی با یمطلب مهم است که  ایا و چگونه این مختصات بازار محصول  بر سرریز دامنه ر

تصات صنعت پیروی می کند و  تمرکز اصلی بر  صنایع رقابتی  متمکز به در زمینه متغییرهای مخ 10a,a0bاستفاده از معادالت 

 طور جداگانه صورت می گیرد.

با صنیاع متمرکز عالئم پیش بینی شده ثایت می ماند. اما شاخص اماری تغییر می  Aستون  2در مقایسه صنایع رقابتی جدول  

در عین حال در دوره بدون بحران شاخص  نه شاخص نیست کند. نخست در صنایع رقابتی  سرمای گذاری گسترده در کل نمو

در زمان بحران   CCXاست. داده ها نشان می دهد بعضی از شواهد اثر مثبت )منفی( تامین مالی بدهی )سرمایه گذاری گسترده( بر 

ی مانند.  در همه دروه ها متغییر شاخص باقی م  CCXو تامین بدهی خالص  برای  )بدون بحران( شاخص است. ارزش گذار گسترده

رهایی که قدرت توصیفی خود را به طور پایدار حفظ می کنند شامل تامین بدهی خالص و  ارزش گذاری برای صناع رقابتی متغی

 گسترده می باشند.
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 . اثر مختصات صنعتی در دوره های بحران و بدون بحران CCX. 8جدول 

  
 

این نتایج برای صنایع متمرکز متفاوت است و تنها متغییر شاخص ارزش گذاری گسترده می باشد. علت احتمالی این اثر غیر 

( اثر عدم قطعیت قیمت بر تصمیم سرمایه گذاری  برای صنایع نسبتا غیر رقابتی  2226شاخص این است که  مطابق تحقیق گوزال )

و تعامل استراتژیک در صنعت وابسته است. از این رو، سطح سرمایه گذاری گسترده در  کوچک است. چون این برایند به تراکنش

 فراهم نسازد.  CCXصنایع متمرکز ممکن است لزوما اطالعات مفید در پیش بینی 

 

 .تست های قطعیت6

ها استفاده کردیم ثانیا به  به عنوان سندی برای دامنه ریسک DDما چندین بررسی قاطع را انجام دادیم. نخست از فاصله به اصلی  

بررسی مجدد تحلیل اصلی با حذف صنیاع با سود و بازده غیر طبیعی پرداختیم. سوما، به بررسی زیان های معکوس  و ناگوار  بخش 

ن با جانبه پرداخته و  رابطه ی ا 3دینامیک با ساتفاده از بازه  CCXهای اقتصادی به صنایع مالی پرداختیم. چهارما به محاسبه ی 

 مختصات صنعتی را مشخص نمودیم.

 

 . مواجهه فاصله تا اصل6.1

لی به سایر صنایع را اثر سر ریز از بخش ما را برای بررسی سرریز دامنه ریسک تناسب بخشیده و  میزان DDمجموع شاخص  

شرکت در بخش داده شده  برای هر DDکه در طول دوره بحران بدتر می شود.. از این رو، به محاسبه ی ماهانه ی مشخص کردیم 

برای  در سطح صنعت استفاده کردیم. DDپرداختیم. نخست از پنجره ی غلتان و سپس مسانگین همه ی شرکت ها برای  ایجاد 

ماهانه را با فراوانی فصلی جمع زدیم. دو رگرسیون برای آنالیز سرریز دنباله ریسک  DDتطابق فراوانی نمونه ی متغییرهای کنترلی 

از بخش مالی  به سایر صنایع ایجاد کردهو مشخص نمودیم که آیا  اثر سرریز در بحران های مالی تشدید می شود یا خیر. رگرسیون 

 پنل از یان قرار است:
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برای  بخش مالی یک دوره متاخیر یم  DDهمان    DDfin,t-1می باشد و  iصل برای صنعت نشان دهنده فاصله به ا DDi,tدر اینجا 

 موارد اضافی است. I,tمجموعه متغییرهای کنترل یک دوره متاخر می باشند و  j,t-1باشد. کنترل 

 
 صنایع رقابتی و متمرکز. اثر مختصات صنعت بر CCX .9جدول
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 DD. سرریز دامنه ریسک با استفاده از 11جدول

 
 

گرسیون به وسیله ر یر های دامی زمان و صنعت را برای اجتناب از  اغماض تخمین به کار بردیم و به تخمین این ضریب هاما متغ 

 DDوینستون می پردازیم که برای  همبستگی ناهمگون و متعارف و معاصر در طول پنل ها قاطع می باشد اگر اثر شاخص -پاریس

باشد. اگر بحران مالی اثر این سرریز ها را  0بزرگتر از  25صنعت شاخص باشد انتشار دارین بتا در معادله  DDبخش مالی متاخر بر 

 باشد. 26در معادله  2بزرگتر از بتا  1ریم بتا افزایش دهد انتظار دا

بخش های مالی وجود دارد. متغییر  DDنتایج تجربی را نشان می دهد. نخست، رابطه مثبت و شاخص بین صنایع و  20جدول 

ستیم که آیا  ما قادر به بررسی این انر ه 1با مدل  2کنترل شاخص بوده و عالمت پیش بینی شده ای دارد در مقایسه با نتایج مدل 

اثر سرریز دامنه ریسک در طول دوره بحران قویتر است یا خیر. شواهد نشان از  ریب تخمینی بزرگتر در طول دوره های بحران 

 را پشتیبانی می کند. 2aدراد. در کل این نتایج فرضیه 

 

 . اثر بازده بی نهایت6.2

کردیم این می تواند تحلیل را بر هم بزند این بخش ها را حذف  چون بازده منفی زیاد در صنایع بخش بهداشت و سالمت مشاهده 

و  مختصات صنعت پرداختیم. این بررسی شامل مواردی براساس همه صنایع و صنایع  CCXنموده و به بررسی مجدد رابطه بین 

ایی شدند. در کل، متمرکز می باشد چون این بخش های مورد تردید همگی به عنوان نمونه های متمرکز در این تحقیق شناس

 تحلیل اصلی ما یکسان حفظ شد.

 

 . تلفات ناگوار.نوسانات6.2

تغییر  5تا  2را رد معادالت  FINو  iبرای بررسی تلفات مرگبار  در سرریز نوسانات از بخش های اقتصاد واقعی به بخش مالی ما  

نتایچ شواهدی را نشان داد که تاحدی از  سرریز  پرداختیم. iداده و به تخمین مجدد این مجموعه از معادالت برای هر صنعت 

نوسانات شاخص از بخش های غیر مالی به صنعت مالی در دوره کامل پشتیبانی می کرد. در دوره بحران موارد متعددی بود که 

نعت  از وب ص 30سرریز نوسان ساخص از بخش واقعی به بخش مالی را شاهد بودند.  به عنوان تست اضافی  از داده های روزانه 

اما استفاده کردیم. نتایج مشابه بود. نتیجه گرفتیم در دوره بحران مکانیسم بازخورد پیچیده سرریز نوسان بین بخش -سایت فرنچ

 مالی و بخش های اقتصاد واقعی وجود دارد. اشاره کردیم که شوک اولیه برای سیستم اقتصادی از بخش مالی آغاز می شود.
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 دامنه ریسک -. تلفات ناگوار6.4

اثذرات بازخودر احتمالی رویداد های دامنه بین بخش های مالی و غیر مالی  را در چارچوب مبنای ما به دشواری می توان مورد  

بر رویدادهای همزمان متمرکز است برای روشن شدن اثرات احتمالی بازخورد  از دو معیار  CCXچون در اصل معیار  توجه قرار داد. 

 ر استفاده کردیم:محو CCXاضافی 

واقع شده باشد و صنعت  tدر روز  iاست که صنعت  2زمانی برابر      .2

 باشد. t-1مالی در روز 

و صنعت مالی در روز  t-1در روز  iاست که صنعت  2زمانی برابر س  .1

t .باشد 

شوند معیار های فرض کردیم اگر اثر بازخورد باشد  و اثرات بخش های مالی و غیر مالی باعث خسارت به یکدیگر 

CCX(I,t-1,fin,t)  وCCX(I,t-1,fin,t-1) از احتماالت مشابهی برخوردار خواهند شد. در مقایسه اگر، رویدادهای دامنه

-CCX(I,t-1,fin,tظاهر شوند  معیار  نخست در بخش مالی ) غیر مالی( ظاهر شوند و متعاقبا در بخش غیر مالی  ریسک

داشته باشد.  برای بررسی این ایده،  به محاسبه CCX(I,t-1,fin,t)می بایست احتمال  بیشتر )کمتر( به نسبت (1

نتایج بر این تاکید دارند که  احتمال  در همه صنایع در همه دوره های زمانی می پردازیم.  CCXاحتماالت هر دو معیار  

در طول همه نمونه ها و همه دوره های بحران می باشد.    CCX(I,t-1,fin,t)بیشتر از احتمال   CCX(I,t-1,fin,t-1)معیار 

از این رو شواهد بر این تاکید دارد که  در دوره های برحان و نمونه کامل  رویدادهای دامنه ریسک  نخست در بخش مالی 

حذف نمی شود.  از این رو و سپس در بخش های غیر مالی  اتفاق می افتند. اگرچه در دوره های غیر مالی  اثر بازخورد 

فرضیه ما در دوره های بحران  و اپیزودهای  نوسان شدید در بخش مالی آغاز می شود و سپس در سایر بخش های غیر 

 مالی با این داده ها خارج می شود.

 

6.5. CCX دینامیک 

گانه می پردازیم. ما 3ما به محاسبه مجدد این متغییر با استفاده از  بازه محرک  CCXبرای ارزیابی ماهیت دینامیک احتمالی 

CCX گانه می نامیمو به محاسبه احتماالت و تخمین مجدد رگرسیون مدل  3را دربردارنده ی  سود بیش از حد بخش مالی در بازه

ما دریافتیم که نتایج به طور گسترده با فرضیه  ته می پردازیم.با استفاده از  این معیار انتخابی به عنوان متغییر وابس 20پایه معادله 

 . سازگار است.3و1

 

 .نتیجه گیری7

. ما روش CCXدر این مقاله،  ما روش جدیدی برای ارزیابی سرریز دامنه ریسک از بخش اقتصادی به بخش های دیگر پرداختیم.  

رداختیم. ما  نوسان و سرریز دامنه ریسک زیاد از ÷ 1022تا  1002سال  برای بخش مالی و صنایع اقتصاد واقعی در امریکا ازخود را 

قویتر می  1002-1002این سرریزها در طول بحران مالی  بخش مالی به اکثر بخش های اقتصاد واقعی در این دوره پرداختیم.

 یشتر باشد سرریز دامنه ریسک قویتر است.باشند. به عالوه ما شواهدی را دریافتیم که بر این تاکید دارند که  هرچه میزان رقابت ب

سه مشخصه ی صنعت به توصیف اندازه سرریز دامنه می پردازند. تامین مالی بدهی خالص اثر مثبتی بر  اندازه دارد در عین حال  

شد. نتایج ما ارزش گذاری و سرمایه گذاری  اثر منفی دارن. متغییری با  اثر شاخص مربوطه از منظر  اقتصادی ارزش گذاری می با

سازوکارهایی برای  کارشناسان دارد و از این رو انها  این منظر را پشتیبانی می کنند که  مشکالت بخش مالی  دیر یا زود  با 

افزایش شدید ابهام در اکثر  صنایع و خدمات دنبال می شود. به عالوه، نتایج ما به متون پشتیبان نقش بخش مالی به عنوان 
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سک کلی اقتصاد واقعی و به ویژه دامنه ی ریسک اضافه شد. نتایج ما به قانونگذاران مالی کمک می کند تا به شاخص راهبردی ری

 ارزیابی هزینه کلی واقعی اقتصاد بحران های مالی بپردازند.
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