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 چکیده 

( مبادالتی در بورس انرژی ایران پرداخته می شود. LPGدر این مقاله به بررسی اثر قیمت سبد نفت اوپک بر قیمت گاز مایع)

اد، لزوم توجه به از آنجایی که رفتار قیمتی در بازار نفت و مشتقات آن را بدلیل درهم تنیدگی می توان مورد بررسی قرار د

اثرات فیمابین ضروری و مفید می باشد. قیمت سبد نفتی اوپک به عنوان یک متغییر اقتصادی مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد 

جهانی همواره مورد توجه کلیه سیاستگذاران و فعاالن بازارهای مالی و پولی بوده است. ایران نیز بعنوان یک عضو مهم این 

مچون سایر کشورهای صادر و وارد کننده نفت، از نوسانات قیمت سبدهای نفتی این سازمان متاثر سازمان متشکل نفتی ه

خواهد بود. از سویی دیگر بازار بورس انرژی ایران نیز بعنوان یک نهاد نوپا که در آن مشتقات نفت و سایر محصوالت انرژی 

ثر خواهد پذیرفت. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی وجود یا گردد از این نوسانات و تغییرات قیمتی امورد دادوستد واقع می

عدم وجود روابط بلندمدت پایدار بین دو متغییر قیمت سبد نفتی اوپک و قیمت گاز مایع مبادالتی در بورس انرژی ایران می 

استفاده  913933::13تا  13:3933931ساله   2باشد. برای این منظور، از آزمون های همجمعی و علیت متغیرها برای دوره 

درصدی در  :.9درصد در لگاریتم قیمتی سبد نفت اوپک موجب افزایش  13شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که افزایش

لگاریتم قیمتی گاز مایع می شود. جهت علیت نیز از متغیر قیمت سبد نفتی اوپک به قیمت گاز مایع است. بعالوه، با تخمین 

ه مدت برای معادله بلندمدت قیمت گاز مایع مشاهده می شود که در صورت انحراف قیمت گاز مایع رابطه تصحیح خطای کوتا

 درصد در هر دوره ترمیم می شود تا اینکه دوباره به مسیر بلندمدت خود باز گردد. 29از روند بلندمدت خود، این شکاف با نرخ 

.   

 

 آزمون های همجمعی، ایران س انرژی(، بورLPGگاز مایع)قیمت سبد نفت اوپک،واژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

 افزایش و پارس جنوبی در ویژه به پاالیشگاهی جدید های طرح از بهره برداری با خام، نفت صادرات فرودهای و فراز وجود با

اساس بر این  . است قرار گرفته کارمسئولین ذیربط دستور در گازی استراتژیک محصول این صادرات مایع، گاز تولید ظرفیت

ها و با توجه به میزان تقاضای مورد نیاز بازار های اروپایی، این قاره نخستین مقصد شود با لغو کامل تحریمنی میپیش بی

منطقه  در پتروشیمیایی پروژه های و پاالیشگاهی چند واحد صادرات گازمایع ایران باشد. همچنین با توجه به آغاز به فعالیت

 نیز محصوالت این تجارت کشش بعد در .، شاهد رشد عرضه این محصول در این منطقه باشیم آتی سال چند ظرف خاورمیانه

 پیش از بیش آسیا و التین آمریکای در توسعه حال در اقتصادهای از سوی نفتی های فرآورده تقاضای رشد رود، می انتظار

 حجم کاهش دیگر سوی از .پیوست خواهد وعوق به مناطق این در شدن صنعتی رشد روند واسطه به امر این  .یابد افزایش

 اقتصاد روبه رشد روند کنار در است بوده همراه منطقه این در پاالیشگاه تعدادی شدن بسته با که در اروپا پاالیشی های فعالیت

  .گردد منطقه این در نفتی های فرآورده تجارت افزایش به منجر تواند می این قاره در

 کوتا در رشد تقاضا بابت کلیدی ای منطقه کماکان آسیا رود می انتظار نفتی های فرآورده و شیمیایی محموالت بازار زمینه در

 تقاضا، روند بودن رغم شکننده به اروپا در .پیوندد می وقوع به منطقه این در شدن صنعتی روند واسطه به امر این .باشد مدته

 افزایش تاثیر نیز عرضه بخش در .بود مدت خواهیم میان و کوتاه در قاضات در اندك بهبود شاهد اقتصاد کند بازگشت به توجه با

 رسد می نظر به مجموع در .شود می کشور این صادرات و مواد شیمیایی تولید از پشتیبانی باعث آمریکا در شیل گازهای تولید

 های فرآورده تولید برای الزم تهایو زیرساخ فضا نمودن فراهم المللی، بین و ملی سطح در موجود های پتانسیل به توجه با

 باشد کشورمان اقتصادی توسعه راستای در مهمی قدم المللی بین مقاصد به شیمیایی و نفتی

 بود، فرآورده نفتی این واردات به ناچار کشور داخلی نیاز تأمین منظور به LPG تولید وجود با پیش سال چند تا که ایران

 LPG تولید . است نیز پیوسته نفتی فرآورده این صادرکنندگان جمع به بلکه کند می تأمین را خود داخلی نیاز تنها نه اکنون

 .گیرد می پتروشیمی صورت واحدهای همچنین در و گاز ه های پاالیشگا خام، نفت پاالیشگاه های در

 در روز تن هزار یک تا 033 حدود در تنها ایران صادراتی توانLPG صادرکننده  کشورهای جمع به ایران پیوستن ابتدای در

 افزایش داخلی کشور مصرف نیاز بر مازاد تولید میزان کشور، توسعه پاالیشگاهی طرحهای جریان در تولید افزایش با اما بود

 روز در تن هزار : از بیش به آن صادرات توسعه امکان شود، مدیریت نفتی این فرآورده داخلی مصرف که صورتی یافته است. در

 با جنوبی کره همچون آسیایی کشورهای از برخی ژنو توافق از پیش حتی و گذشته های سال طول داشت. در دخواه وجود

 .است قوی بسیار آسیایی کشورهای سوی از پایه پیوسته اند. تقاضای ایران گازی مشتریان جمع به غرب های وجود مخالفت

 داشته صعودی روند های اخیر سال طی وارداتشان که کند می صدق هند و چین کشورهای برای طور خاص به موضوع این

همچنین مطابق آمار ارائه شده توسط بازار بورس انرژی ایران سه کشور کشور همسایه پاکستان ، افغانستان و ارمنستان  .است

ی سال تا پایان د 13:3ساله ) از ابتدای فروردین  2طی دوره  LPGبه عنوان مطلوب ترین بازارهای هدف برای محصول 

کل حجم عرضه شده  ::13تا پایان دی ماه  13:3بطوریکه، از ابتدای فروردین سال  شناسایی و معرفی گردید . (::13

LPG  تن بوده است که  333،333در بورس انرژی ایران به مقصد کشورهای پاکستان، افغانستان، ارمنستان، عراق و گرجستان

نوین بازار بورس انرژی و افزایش لذا با توجه به شکل گیری واقع گریده است.  تن به مورد دادوستد 131،113از این مقدار 

تقاضا برای محصوالت و مشتقات نفتی و بدلیل منطقه ایی بودن بازار برای اینگونه محصوالت لزوم توجه و بررسی بروی عوامل 
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ی حاضر به بررسی نقش و اثر قیمت نفت لهتاثیرگذار بر آن همچون قیمت های نفت الزم و ضروری می باشد. براین اساس، مقا

اوپک بروی قیمت گازمایع دادوستد شده در بورس انرژی ایران می پردازد. اگرچه با توجه به نقش و اهمیت بازارهای انرژی 

یل پارامترهای مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی در بسیاری از موارد تغییرات آب و هوایی در تجزیه و تحل

های مختلف روی این دو دو محصول تاثیرگذار هستند، بررسی اثر این متغیرها می تواند راهگشای خوبی برای بررسی این 

در این مقاله سعی خواهد شد با بررسی رابطه میان قیمت نفت اوپک و گازمایع مورد مبادله در بازار بورس انرژی  بازارها باشد.

 ود.ایران به سواالت زیر پاسخ داده ش

آیا بین قیمت سبد نفت اوپک و قیمت گاز مایع مبادله شده در بورس انرژی ایران، رابطه بلندمدت پایدار و معنی دار  -1

 وجود دارد یا خیر؟

 قیمت سبد نفت اوپک و قیمت گاز مایع مبادله شده در بورس انرژی ایران به چه میزان به هم مرتبط هستند؟ -2

وجب تغییر در قیمت گاز مایع مبدالتی در بورس انرژی ایران می گردد یا آیا تغییر در قیمت سبد نفت اوپک م -3

 بالعکس؟ به عبارت دیگر کدام متغیر علت متغییر دیگر است و رابطه علی بین این دو متغییر چگونه است؟

این  در صورت وقوع یک شوك بر متغییر قیمت سبد نفت اوپک و یا قیمت گاز مایع مبادالتی در بورس انرژی ایران، -:

 متغییرها آیا دوباره به مسیر بلندمدت خود باز میگردند؟ سرعت تعدیل چگونه است؟

 روش تحقیق 
در تحقیق حاضر، سری زمانی قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای تولید کننده نفت)اوپک( که میانگین وزنی قیمت نفت های 

سری زمانی قیمت نفت در نظر گرفته شده است و سبک و سنگین کشورهای عضو این سازمان را شامل می شود، به عنوان 

(، به عنوان یک متغیر اثر گذار مهم مورد استفاده قرار می گیرد.تاثیر قیمت نفت خام در LPGتاثیر آن در قیمت گاز مایع)

ن پژوهش قیمت گاز مایع و در پی آن میزان عرضه ی گاز به بازارهای انرژی بسیار حائز اهمیت است و می تواند از نتایج ای

باشد. در این جا ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه قیمت های گاز مایع، صرفا به قیمت های کشف شده در مبادالت 

بورس انرژی که عمدتا به مقصد صادرات به کشورهای همسایه صورت گرفته استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این 

در مدل مورد نظر بکار  ::13تا هفته پایانی بهمن ماه  13:3هفته نخست خرداد ماه سال پژوهش بصورت هفتگی هستند و از 

رفته اند. همچنین از یک متغییر دامی برای رفع مشکل شکست ساختاری در سری لگاریتم قیمتی سبد نفت اوپک استفاده 

تا  ::19/39/13و  30/13:3/:3تا  32/30/13:3، 11/13:3/:3تا  13:3/:33/3شده است که برای دوره های زمانی 

می   VARمقدار یک و برای غیر مقدار صفر بهمراه داشته است. الگوی اقتصادسنجی در این پژوهش تکنیک  ::13/:39/3

باشد و در ادامه، رابطه ی بلند مدت و هم انباشتگی)هم گرایی( داده های مدل بررسی خواهد شد. مکانیزم تصحیح خطا برای 

ه مدت و هم چنین مرتبط کردن رفتار کوتاه مدت با رفتار بلند مدت در ایت تحقیق مورد بررسی قرار بازبینی تعادل کوتا

 خواهد گرفت.

 متغیرهای مورد استفاده در این مدل عبارتند از9

 ( بورس انرژی ایران9 به عنوان منغیر وابستهLPGقیمت مبادالت گاز مایع ) (1

 مستقل( 9 به عنوان متغیر OPECقیمت سبد نفت اوپک) (2

 (9 به عنوان متغیر مستقلBREAKمتغیر دامی) (3
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 توصیف داده ها

(و سبد نفت LPGهمانطور که ذکر شد، در این مطالعه از داده های هفتگی قیمت های مبادالت گاز مایع در بورس انرژی)

ه داده های قیمت مربوط ب یفیصتو استفاده شده است. اطالعات آماری ::13 دی تا پایان 13:3( طی خرداد ماه Oilاوپک )

 است. ارائه شده  2و  1 شماره شکل هایدر 

 آزمون های ریشه واحد

پرون  -فولر تعمیم یافته و فیلیپس -)ایستایی( متغیرها از آزمون های ریشه واحد دیکی در این بخش به بررسی خواص مانایی

خودهمبستگی آن در طول زمان ثابت بماند.  یک متغیر سری زمانی وقتی ماناست که میانگین، واریانس و ضرایب می پردازیم.

به عبارت دیگر، چنانچه شوکی وارد شد، در یک سری مانا آن شوك اثر ماندگار نخواهد داشت و پس از مدتی دوباره سری 

 لگاریتم قیمت نفت فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون برای سری زمانی –آزمون های دیکی  زمانی به میانگین خود برمی گردد.

( نشان می دهد که هر دوی متغیرها در سطح داده ها نامانا)ناایستا( LPlpg( و لگاریتم قیمت گازمایع شده)LPoilاوپک )

هستند. وقتی ناایستا بودن یک متغیر سری زمانی به اثبات رسید، شوك های تصادفی،  اثری دائمی بر آن متغیر خواهند 

رد نظر وارد شود، قادر خواهد بود تا سطح متغیر را تغییر دهد. زیرا تاثیر شوك داشت، یعنی اگر شوکی به متغیر سری زمانی مو

دائمی بوده و سطح متغیر را از روند قبلی دور می کند. عدم ایستایی، در مورد بیش تر داده های اقتصادی و به ویژه متغیرهای 

فولر تعمیم یافته و  –نتایج آزمون های دیکی  1ره شمااقتصاد کالن که دارای روندی تصادفی هستند، اتفاق می افتد. در جدول 

 فیلیپس پرون آمده است.

از یکبار تفاضل گیری از متغیرهای سری زمانی مورد نظر در مدل، همگی مانا می شوند. به این ترتیب فرضیه ی نامانایی  پس

جدول زیر آمده است. همگی مانا از سطح بحرانی رد می شود. متغیرهای ارائه شده در مدل چنانکه در  3در تفاضل اول در 

هستند، بعبارت دیگر داده ها دارای روند ایستای تفاضلی اند. هرچند شرط مانایی متغیرهای سری زمانی یک رابطه  I(1مرتبه )

 رگرسیونی را می توان از طریق تفاضل گیری تامین کرد، اما کار خاصی برای حفظ اطالعات بلندمدت در رابطه با سطح متغیرها

نمی توان انجام داد. زیرا با تفاضل گیری، اطالعات ارزشمندی را در مورد سطح متغیرها در بلندمدت از دست می دهیم. 

 اینجاست هم انباشتگی سری های زمانی باید ثابت شود، تا بتوان رگرسیونی را بدون هراس از کاذب بودن آن برآورد کرد.

ی دو یا چند سری زمانی براساس مبانی نظری با یکدیگر ارتباط داده می شوند مفهوم اقتصادی هم انباشتگی این است که وقت

تا یک رابطه تعادلی بلندمدت را شکل دهند، هرچند ممکن است خود این سری های زمانی دارای روند تصادفی بوده 

فاضل بین آنها با ثبات)مانا( است. باشند)نامانا باشند(، ولی یکدیگر  را در طول زمان به خوبی دنبال می کنند، به گونه ای که ت

در چنین حالتی جزء هم انباشتگی، اطالعات ارزشمندی را برای روابط بلندمدت فراهم می کند که عدم احتساب آن می تواند 

 تخمین را ناکارا کند و یا ارتباط بلندمدت میان متغیرها در برآورد نادیده گرفته شود.

فولر را روی پسماندهای مدل انجام دهیم و سری زمانی پسماند مانا  -اگر آزمون دیکی( بیان کردند که 1:93انگل و گرنجر)

ها مانا است و دو سری هم انباشته اند، یعنی حاوی اطالعات بلندمدت هستند. نتایج آزمون هم شود، آنگاه ترکیب سری
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پسماند سری ها، مانا و در نتیجه  گرنجر بر روی پسماندهای سری های لگاریتم قیمت نشان می دهد که -انباشتگی انگل

 ترکیب سری ها هم انباشته است.

هم چنین قبل از آن که رابطه بلندمدت بین چندمتغیر را تخمین بزنیم، باید مطمئن شویم که این متغیرها می توانند یکیدیگر 

تباط علیت بین دو متغیر نیز نشان را توضیح دهند، به عبارت دیگر رابطه علیت بین متغیرها و جهت آن، شناسایی شده باشد. ار

می دهد که تغییرات در یک متغیر منجر به تغییرات در متغیر دیگر می شود. برای این که بدانیم جهت رابطه علیت بین سری 

 گرنجر استفاده کرده ایم. -لگاریتم قیمت ها چگونه است، از آزمون علیت انگل

قیمت گاز "گرنجر نشان می دهد که رابطه علیت بین سری قیمت ها یک طرفه است، به عبارت فرضیه  -آزمون علیت انگل

قیمت نفت اوپک علت گرنجر قیمت گاز مایع  "را نمی توان رد کرد، ولی فرضیه  "مایع علت گرنجر قیمت نفت اوپک نمی باشد

طرفه و از سمت قیمت نفت اوپک به قیمت گاز مایع است. بعبارت دیگر می  رد می شود. بنابراین رابطه علیت، یک "نمی باشد

 توان انتظار داشت که داده های قیمت نفت اوپک در توضیح تغییرات و پیش بینی داده های قیمت گاز مایع کمک کننده باشد.

 نتایج آزمون علیت آمده است.  3شکل شماره در 

 یافته ها
 های كوتاه مدت و استخراج رابطه بلندمدت، بررسی پویائی VARتصریح مدل 

در این بخش به استخراج و بررسی رابطه ی بلندمدت بین لگاریتم قیمت گاز مایع و متغیر اثرگذار برآن یعنی لگاریتم قیمت 

نفت اوپک پرداخته می شود، هم چنین تاثیر تکانه ها و شوك های بلندمدت بر این متغیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 جوسیلیوس از زیر بخش های این قسمت است. -تعیین وقفه ی بهینه، بررسی رابطه ی بلندمدت از روش یوهانسن

 VARی بهینه تعیین وقفه

 ی مناسب برای مدلی بهینه مدل، بسیار مهم است. بدین منظور برای تعیین وقفه، تعیین وقفه VARبرای تخمین مدل 

VAR ( از معیارهای اطالعات آکائیکAICبیزین ، )-( شوارتزSC) ، (خطای پیش بینی های نهاییFPE و آزمون نسبت )

( استفاده می شود. آماره های مذکور جهت تعیین وقفه ی بهینه در جدول زیر ارائه شده اند. اما LRدرست نمایی تعدیل شده)

ست. که نتایج آزمون براساس این در تحقیق حاضر از معیار آکائیک بعنوان معیار گزینش وقفه ی بهینه بهره جسته شده ا

 نشان داده شده است.  3که در شکل شماره  معیار، مبین سه وقفه برای مدل خواهد بود.

  جوسیلیوس -ی بلندمدت از روش یوهانسنبررسی رابطه

ی حداکثر مقدار مارهی بلندمدت بین متغیرها مورد استفاده قرار می گیرد. ابتدا با استفاده از دو آاین روش برای استخراج رابطه

ی ویژه و آزمون اثر ، وجود همگرائی و تعداد روابط همگرائی مشخص می شود. در آزمون حداکثر مقدار ویژه، به ترتیب فرضیه

ی همگرائی در مقابل ی همگرائی و وجود یک یا کمتر از یک رابطهی همگرائی در مقابل وجود یک رابطهصفر عدم وجود رابطه

ی همگرائی در مقابل ی عدم وجود رابطهی همگرائی و .... آزمون می شود. در آزمون اثر نیز به ترتیب فرضیهوجود دو رابطه

ی ی در مقابل وجود دو یا بیشتر از دو رابطهی همگرائی و وجود یک یا کمتر از یک رابطهوجود یک یا بیشتر از یک رابطه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

درصد بیش تر باشد،  1زمون مربوط به این متغیرها از مقادیر بحرانی در سطح همگرائی و ..... آزمون می شود. اگر آماره های آ

ی مقابل پذیرفته می شود. براساس آنچه عنوان شد، نتایج حاصل از آزمون های اثر و حداکثر مقدار ویژه همراه با فرضیه فرضیه

 ارائه شده است. 1شکل شماره های صفر و یک)فرضیه ی مقابل( در 

دو بردار همگرائی)همجمعی( را توسط هر دو آماره ی حداکثر مقدار ویژه و اثر در حالت ایده آل دارای  ده، وجودبدست آمنتایج 

 بدون روند تائید می کند. عرض از مبدا و

 9با توجه به موارد مطرح شده در باال، رابطه ی بلندمدت متغیرهای مدل بصورت زیر بدست آمده است

DLPlpg = -0/0056+0/899DLPoil 

                                                                                                     (2.12) 

می باشد که از لحاظ آماری نیز معنی  0/899همانطور که مالحظه می شود رابطه بلندمدت بدست آمده دارای ضریب مثبت 

می باشد، لذا فرضیه صفر  2ستیودنت است که چون بصورت سرانگشتی بزرگتر از ا tدار است.)عدد داخل پرانتز بیانگر آماره 

 بدست آمده معنی دار است.( 0/899درصد رد می شود و مقدار  1:مبنی بر صفر بودن شیب معادله در سطح اطمینان 

 ی فوق به شرح ذیل است9تفسیر مدل استخراج شده

 ی اوپک، در افزایش قیمت گاز مایع اثر مثبت دارد.با توجه به عالمت ضرایب، افزایش قیمت سبد نفت -1

همانطور که گفته شد، افزایش قیمت سبد نفتی اوپک سبب افزایش قیمت گاز مایع خواهد شد، بطوریکه اگر لگاریتم  -2

 درصد افزایش خواهد رفت. :.9درصد افزایش یابد، لگاریتم قیمت گاز مایع به میزان  13ی قیمت نفت اوپک به اندازه

 

 گرائی و مکانیزم تصحیح خطاهم

همانطور که در بررسی ها مشخص شد متغیرهای مدل شامل لگاریتم قیمت گاز مایع و لگاریتم قیمت سبدنفتی اوپک هم 

ی بلندمدت بین آن ها مورد تائید است. برای بررسی تعادل در کوتاه مدت، ضروری گرا)هم انباشته( هستند و وجود دو رابطه

ی خطای تعادل، نسبت به مرتبط کردن رفتار کوتاه مدت با رفتار بلندمدت اقدام کنیم. به این یری جملهاست تا با به کارگ

 عملیات، مکانیزم تصحیح خطا گفته می شود. 

ی ی خطای تعادل در مدل استفاده می شود. این جمله با یک دوره وقفهمعموال تخمینی از مقدار باقیمانده به عنوان جمله

ی تصحیح راست معادله وارد می شود. در این حالت متغیرهای اصلی کوتاه مدت مدل را نشان می دهد و جمله زمانی در طرف

تصحیح خطا به لحاظ آماری معنی دار باشد، نشان می خطا تغییرات بلندمدت را در مدل منعکس می کند. اگر ضریب جمله

ر دوره بعدی تصحیح خواهد شد. با توجه به توضیحات ارائه دهد که چه نسبتی از عدم تعادل متغیر وابسته در یک دوره، د

 9ی متغیرهای مدل بصورت زیر بدست آمده استشده، نتایج حاصل از رابطه

D(DLP LPG)= 0/02-0/53D(DLP LPG(-1))-0/38D(DLP LPG(-2))-0/21D(DLP LPG(-3))+0/16D(DLP OIL(-1))-

0/003D(DLP OIL(-2))+0/11D(DLP OIL(-3))-0/008LPLPG(-1)+0/008LPOIL(-1)-0/003BREAK-0/28Coint 
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رابطه فوق رابطه تصحیح خطای برداری مربوط به رابطه بلندمدت بدست آمده را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود 

ا استیودنت جمله تصحیح خط tمعادله مربوط به قیمت گاز مایع دارای جمله تصحیح خطای منفی و معنادار است.) آماره 

می باشد، لذا فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن شیب معادله در سطح  2می باشد که براساس قاعده سرانگشتی بزرگتر از  -:2.3

درصد رد می شود(.جمله تصحیح خطای منفی به معنای میل به سمت مقدار بلندمدت، در صورت ایجاد انحراف  1:اطمینان 

ن ضریب بیانگر سرعت تعدیل به سوی تعادل بلندمدت را نشان می دهد. در مدل در متغیر وابسته را نشان می دهد. اندازه ای

درصد از این انحراف را  29مورد بررسی، لگاریتم قیمتی گاز مایع در صورت انحراف از روند بلندمدت خود در هر دوره)هفته( 

یع به سمت بلندمدت آن، می توان مدت جبران خواهد شد. بنابراین با دانستن سرعت تعدیل کوتاه مدت لگاریتم قیمت گاز ما

زمانی را که طول میکشد تا انحراف بوجود آمده از روند متغیر تا برطرف شد، بصورت تقریبی محاسبه کرد. مطابق با نتایج 

 دوره)فصل( طول میکشد تا دوباره لگاریتم قیمت گاز مایع به روند بلندمدت خود برگردد. 3.1بدست آمده در این مدل، تقریبا 

 

 

  نمودارها  و ها شکل ،ولاجد

 

 
 9 اطالعات آمار توصیفی قیمت گازمایع شده1شکل شماره

 

 
 نفتاطالعات آمار توصیفی قیمت 9 2شکل شماره 
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 9 آزمون علیت گرنجر3شکل شماره

 

 برای تعیین وقفه بهینه 9LR نتایج آزمون :شکل شماره
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 قدار ویژه9 نتایج آزمون اثر و آزمون حداکثر م1شکل شماره

  PPو  ADF آزمون پایایی متغیرها با استفاده از آزمون9 1جدول شماره

 سطح گیرییک بار تفاضل
 متغیر

PP ADF PP ADF 

-6.679*** -6.662*** -0.116 -0.416 LPoil 

-6.906*** -6.677*** -0.955 -0.690 LPlpg 

 درصد 1دار در سطح معنی***     درصد 1دار در سطح معنی**درصد     13دار در سطح معنی*
 

 VECMتخمین 9 نتایج 2جدول شماره

Vector Error Correction Estimates 

Date: 03/11/16   Time: 18:23 

Sample (adjusted): 4/08/1393 9/15/1394 

Included observations: 76 after adjustments 

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq: CointEq1  

DLPLPG(-1) 1.000000  
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DLPOIL(-1) 

0.899175 

(0.42262) 

[ 2.12764] 

 

C 0.005615  

Error Correction: D(DLPLPG) D(DLPOIL) 

CointEq1 

-0.281778 

(0.11754) 

[-2.39731] 

-0.524984 

(0.20517) 

[-2.55874] 

D(DLPLPG(-1)) 

-0.534251 

(0.14208) 

[-3.76011] 

0.986011 

(0.24802) 

[ 3.97556] 

D(DLPLPG(-2)) 

-0.386302 

(0.14145) 

[-2.73093] 

0.608906 

(0.24692) 

[ 2.46601] 

D(DLPLPG(-3)) 

-0.213476 

(0.11608) 

[-1.83904] 

0.397198 

(0.20263) 

[ 1.96025] 

D(DLPOIL(-1)) 

0.164295 

(0.10667) 

[ 1.54015] 

-0.191232 

(0.18621) 

[-1.02698] 

D(DLPOIL(-2)) 

-0.003451 

(0.09290) 

[-0.03715] 

-0.229665 

(0.16217) 

[-1.41623] 

D(DLPOIL(-3)) 

0.112915 

(0.07632) 

[ 1.47957] 

0.040505 

(0.13321) 

[ 0.30406] 

C 

0.019939 

(0.01548) 

[ 1.28799] 

0.002745 

(0.02702) 

[ 0.10157] 

BREAK 

-0.003365 

(0.00279) 

[-1.20530] 

-0.002837 

(0.00487) 

[-0.58229] 

LPLPG(-1) 

-0.008545 

(0.00343) 

[-2.49118] 

0.004685 

(0.00599) 

[ 0.78256] 
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LPOIL(-1) 

0.007993 

(0.00412) 

[ 1.93938] 

-0.007547 

(0.00719) 

[-1.04904] 

R-squared 0.551747 0.465336 

Adj. R-squared 0.482785 0.383080 

Sum sq. resids 0.003553 0.010825 

S.E. equation 0.007393 0.012905 

F-statistic 8.000752 5.657170 

Log likelihood 271.0521 228.7138 

Akaike AIC -6.843477 -5.729311 

Schwarz SC -6.506134 -5.391968 

Mean dependent -4.00E-06 0.000118 

S.D. dependent 0.010280 0.016430 

 

Determinant resid covariance (dof adj.) 8.76E-09 

Determinant resid covariance 6.41E-09 

Log likelihood 501.2238 

Akaike information criterion -12.55852 

Schwarz criterion -11.82250 

 

 

  گیریبحث و نتیجه
 وابگویی به سوال های زیر بوده است9همانطور که در مقدمه بیان شده است، این مقاله به دنبال ج

آیا بین قیمت سبد نفت اوپک و قیمت گاز مایع مبادله شده در بورس انرژی ایران، رابطه بلندمدت پایدار و معنی دار  -1

 وجود دارد یا خیر؟

 قیمت سبد نفت اوپک و قیمت گاز مایع مبادله شده در بورس انرژی ایران به چه میزان به هم مرتبط هستند؟ -0

ا تغییر در قیمت سبد نفت اوپک موجب تغییر در قیمت گاز مایع مبدالتی در بورس انرژی ایران می گردد یا آی -3

 بالعکس؟ به عبارت دیگر کدام متغیر علت متغییر دیگر است و رابطه علی بین این دو متغییر چگونه است؟

مبادالتی در بورس انرژی ایران، این  در صورت وقوع یک شوك بر متغییر قیمت سبد نفت اوپک و یا قیمت گاز مایع -9

 متغییرها آیا دوباره به مسیر بلندمدت خود باز میگردند؟ سرعت تعدیل چگونه است؟

نتایج ذکر شده در قسمت قبل، جواب هر یک از سواالت را به وضوح مشخص می کند. در مورد سوال اول جواب مثبت است و 

درصد قابل قبول می باشد. در مورد سوال دوم  ::می شود که در سطح اطمینان دو رابطه بلندمدت بین این دو متغییر تائید 

درصد قیمت  :.9درصد منجر به به تغییر هم جهت  13نتایج تخمین نشان می دهد که تغییر قیمت سبد نفت اوپک به اندازه 

یمت گاز مایع مبادالتی در بورس گاز مایع می گردد. در مورد سوال سوم نیز در بلندمدت علیت از قیمت سبد نفت اوپک به ق

انرژی ایران نتیجه گیری می گردد. و باالخره در مورد سوال چهارم رابطه تصحیح خطا نشان داد که قیمت گاز مایع مبادالتی 

در بورس انرژی ایران به عنوان متغییر وابسته مدل، در صورت وقوع شوك و انحراف از روند بلندمدت خود با سرعت باالیی 

  هفته طول می کشد تا تمام انحراف ایجاد شده برطرف گردد. 3.1می شود و حدود  تعدیل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

این محصول از آنجایی که این مقاله در ردیف مقاالت کاربردی تلقی می شود از این منظر می تواند مورد استفاده معامله گران 

یل در حالت ورود شوك های منفی و مثبت با توجه به مشخص شدن سرعت های تعدواقع گردد. بازار بورس انرژی ایران در 

مشخص گردیده، لذا معامله گران می توانند با  تقریبیقیمت نفت، مدت زمان اثرگذاری بروی قیمت های گازمایع به طور 

تصمیم بهینه، از ایجاد زیان های بیشتر در معامالت و مبادالت بکاهند. بطور مثال، در صورت ورود شوك منفی قیمت نفت با 

و یا بالعکس با ایجاد شوك مثبت، تنظیم  نخستین انحراف از روند بلندمدت قیمت گازمایع، فروش در روزهایه به اصالح توج

الزم به ذکر می باشد، با توصیه می گردد. اثر افزایش قیمت نفت بر قیمت گازمایع، ام جهت بهره مندی از  :فروش تا هفته 

ی که در این مطالعه از آنها چشم پوشی شده است، امکان حصول نتایجی متفاوت از توجه به وجود عوامل تاثیرگذار گسترده ای

 ارائه می گردد.این رهیافت میسر بوده و نتایج استخراج شده در این مقاله صرفا با لحاظ ثبات سایر شرایط 

مبادله در بازار بورس  همانطور که در بخش مقدمه بیان گردید، بررسی سایر عوامل تاثیرگذار بروی قیمت محصوالت مورد

در این حوزه  ایی منطقه نزدیک بعنوان یک بازار بین المللانرژی ایران بعنوان یک بازار کوچک و نوپا که می توانند در آینده 

بررسی اثرگذاری و ارتباط متغیرهایی با گستره جهانی بروی قیمت و حجم از اینرو، بدل گردد، الزم و ضروری خواهد بود. 

 نرژی بعنوان موضوعات قابل بررسی توسط محققین پیشنهاد و ارائه می گردد.محصوالت ا

 

 منابع انتهای مقاله:  -
  ،محمدی،تیمور. طاهرخانی،علیرضا. بررسی رابطه قیمت نفت خام و گاز طبیعی، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی،سال ششم

 33-13،صفحه 1399، پاییز 22شماره 

  منصور کیایی،اسحاق. تخمین(رابطه قیمت نفت خام و گاز طبیعی مایع شدهLNG فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال ،)

 121-::، صفحه 1393، پاییز 19پنجم، شماره 

  هوشمند،محمود. فهیمی دوآب،رضا. بررسی رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دالر آمریکا. مجله مهندسی

 :139چهارم، پاییز مالی و مدیریت پرتفوی، شماره 

 بزازان، فاطمه و همکاران. بررسی رابطه بلندمدت قیمت نفت خام و نرخ ارز واقعی دالر آمریکا؛ به دو روش جوهانسن- 

 .113-3:، صفحه 1399. فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال ششم، پاییز ARDLجوسیلیوس و 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

