
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 
www.iiec2017.comAvailable online at             

   International Conference on Industrial Engineering  

(IIEC 2017)  
 

                                                                             IIEC (2017) 000–000 
 
 

 

th13   
Mazanda
ran University 
of Science and 
Technology 

Iran 
Institute of 
Industrial 
Engineering 

نفتی ایران  و بورس اوراق بهادار صنایع  بازده سهامبررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر روی 

 تهران
 

 Kimiagar@aut.ac.ir؛ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیرعلی محمد کیمیاگری1
 rSh.Mardehkatan@aut.ac.iدانشگاه صنعتی امیرکبیر:  شهال مرده کتان،2

 A.Nozari@aut.ac.ir؛ ،دانشگاه صنعتی امیرکبیرآئین نوذری 3
 E.Hajhosseini@aut.ac.ir؛ ،دانشگاه صنعتی امیرکبیرانسیه حاج حسینی4

 چكیده

خود ساا د سااهام  تیریمدبرای  سااهامداران موجب نگرانی ،بازارهای مالینفت خام بر  متینوسااانات ق یاحتمال ریثأت

شاااخب بورس اوراق  ینفت خام بر بازده واقع یواقع متینوسااانات ق ریتأث یمقاله به بررساا نیدر ا لذا، .شااودمی

 پرداخته شده است. کیالستی و نفت هایفرآورده ،ییایمیشاخب مواد ش، بهادارتهران

سی وجود اثر آرچ  سنجی و برر صاد  سیک اقت سی فروض کال سهام، روش های بازددر داده1در این پژوهش با برر ه 

سب برای تخمین  ست. پحل منا شده ا شان م جینتاارامترهای مدل انتخاب  ست آمده ن سانات ق ریثأت دهدیبد  متینو

. عدم وجود اثر باشدیاما معنادار نم ،بوده یمنف صنایع نفتی ایران  و بورس اوراق بهادار تهران هاینفت بر بازده شاخب

سهام هیصورت قابل توج بدین تواندیمعنادار م شد که  شش رداران در با سانات، پو  ایو  دهندیانجام م  سکیبرابر نو

ش یهنیهز نكهیا ستق ینا صورت م سانات به  صرف میاز نو شرکت متیق جهیدر نت ،شودیم لتحمی کنندهبر م  هاسهام 

 .باشدیذکر شده قابل توجه نم هاینوسانات بر بازده شاخب ریتأث تاًیو نها کندینم یرتغیی

 کلمات کلیدی:
 فروض کالسیک اقتصادسنجی  نوسانات قیمت نفت، بازده بورس اوراق بهادار تهران،

  
Oil price uncertainty impact on Iran's oil Industry and Tehran 

exchange stock return 
 

Ali Mohammad Kimiyagari, Shahla Marde Katan, Aein Nozari, Ensieh Hajhosseini 

 
Abstract 

The possible impact of oil price uncertainty on financial market has raised concerns by investors for 

managing their portfolios. In this research the impact of oil price volatility on Tehran Exchange, Rubber, 

chemical products and oil products Industries' real stock return is estimated. The best method to estimate 

estimators is applied by considering classical assumptions of econometrics and ARCH effect test. 

Estimation results suggest that uncertainty about the real price of oil has a negative but insignificant on 

Iran aggregate and sectorial real stock return. The absence of an uncertainty effect might be explained by 

the fact that companies are likely to hedge against fluctuations in oil prices. It could also stem from the 

ability of most companies to transfer the higher cost of oil to customers, then it has no significant impact on 

mentioned indices return. 

KEYWORD: 

Oil Price Uncertainty,Tehran Exchange Stock Return, Classical Assumption Of Econometrics  

                                                           
1 ARCH effect 
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 مقدمه -1

شنبه  سه  سته2015ژانویه  4در روز  ای ایران و لغو ، پس از توافق ه

افزایش " مواجه شاادت تیترهایی همنون بازار نفت با نوساااناتی ها، تحریم

کاهش "( 2015ژانویه،  1،14)اخبار یاهو "قیمت نفت پس از توافق ایران

ژانویه،  14، 2)اخبار فورچن "قیمت نفت تحت تاثیر توافق هساته ای ایران

شان دهنده این عدم قطعیت در قیمت نفت بودندت اگرچه امروزه 2015 ( ن

شند، اما ها پایدار میقیمت ضا در بازار، با ضه و تقا شخص عر ضعیت نام و

بل مالحظه قا به عدم قطعیت  فت میمنجر  لدر و ای در قیمت ن شاااودت ا

( به این نتیجه 2011) 4(، رحمان و سااارلتیس2011،2010) 3سااارلتیس

ی آمریکا رسیدند که بین نوسانات قیمت نفت و بازده واقعی ایاالت متحده

توان گفت این عدم قطعیت براین میارتباط معنادار و منفی وجود داردت بنا

سرمایه سهام خواهد باعث ایجاد نگرانی  سبد  صوص مدیریت  گذران در خ

شاادت لذا در این پهوهش به بررساای اثر نوسااانات قیمت نفت خام بر بازده 

 واقعی سهام پرداخته شده استت

شوک ستند که  سیاری بر این باور ه های قیمت نفت اثر قابل اگرچه ب

با طهتوجهی بر  ما در واقع راب مالی دارد، ا های  مت زار ی بین تغییرات قی

ستت همانطور که مقاالت کلینگ  سهام نامشخص ا (، 1985)5نفت و بازده 

(، مقدم 2008) 8(، پارک و راتی1999) 7(، سدرسکی1996) 6جونز و کاول

( به تأثیر معنادار نوساااانات قیمت نفت خام بر بازده 1394و واحد مقدم )

هام اشااااره کارانکرده سااا ند، چن و هم کاران1986)9ا نگ و هم ها  ،)10 

(، حیاادری و 1392(، عباااسااای نهاد و ابراهیمی)2003(، وی )1996)

های ( در مقاالت خود به این نتیجه رسااایدند که شاااوک1393همکاران)

 قیمت نفت تأثیر معناداری بر بازده سهام نداردت

بر بازده شاخص تحقیقات متعددی در رابطه با اثر نوسانات قیمت نفت 

انجام شااده اسااتت اما با توجه به اینکه عوامل  11بورس اوراق بهادار تهران

متعددی بر بازده شااااخص بورس اوراق بهادار تاثیرگذار هساااتند، در این 

تر، اثر نوسااانات قیمت واقعی نفت خام بر بازده مقاله برای بررساای دقیق

، الستیک و شاخص های نفتیهای مواد شیمیایی، فرآوردهواقعی، شاخص

 استتبورس اوراق بهادار تهران بررسی شده 

ام دهد تأثیر نوسانات قیمت واقعی نفت خنتایج بدست آمده نشان می

 تباشدهای ذکر شده منفی بوده اما معنادار نمیبر بازده واقعی شاخص

 

                                                           
1 Yahoo news 
2 Fortune news 
3 Elder and Serletis 
4 Rahman and Serletis 
5 Kling 
6 Jones and Kaul 
7 Sadorsky 
8 Park and Ratti 
9 Chen et al 

 مرور بر ادبیات -2

ترین عامل مؤثر بر جا که شااااخص ساااهام نخساااتین و مهماز آن 

صمیم سرمایهت ست، آگاهی از عوامل گیری  گذاران در بورس اوراق بهادار ا

 ت [1]ای داردمؤثر بر قیمت سهام و بازدهی آن اهمیت ویهه

های خارج توانند از تصمیمات داخلی شرکت و سیاستاین عوامل می

صادی  سی و عوامل اقت سیا از اختیارات مدیریت مانند ثبات داخلی، روابط 

 رکود در بازار بورس هستند، باشدت که موجب رونق و یا

های اقتصادی، نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار بورس بر اساس نظریه

های قیمت نفت بر اقتصاد کالن و نهایتاً بر بازدهی گذارد و اثر شوکاثر می

سانات قیمت نفت با  شاهده خواهد بودت از آنجا که رابطه نو صنایع قابل م

ست و این م شرکتتولید منفی ا سود  ضوع در نهایت بر  هایی که از نفت و

شود کنند اثرگذار خواهد بود، گفته میبه عنوان نهاده تولیدی استفاده می

ت مطالعات متعددی [2]که نوسانات قیمت نفت بر بازدهی صنایع تأثیر دارد

شاخص  سانات قیمت نفت و بازده  صوص وجود رابطه معنادار بین نو در خ

ورت گرفته اساااتت نتایج کلی این مطالعات در دو بورس اوراق بهادار صااا

 دسته زیر قبل بحث هستند:

 هانگ ،(1986)12همکاران و ها در مقاالت چننتایج دسته اول پهوهش

پارک و رَتی (2003) 14وی ،(1996) 13همکاران و حاکی از 2008)15و   ،)

عدم وجود رابطه معنادار بین تغییرات قیمت نفت و بازده شاااخص سااهام 

ستت  سالما صنایع 2016) 16زین ال ( نیز در مطالعه خود با در نظر گرفتن 

مرتبط با نفت و شاخص کل بازار بورس آمریکا به بررسی ارتباط میان این 

دو متغییر اقتصادی پرداخته و در نتایج خود به عدم وجود رابطه معنادار و 

 منفی اشاره کرده استت

های قیمت نفت ر نوسان( در بررسی تأثی1392نهاد و ابراهیمی)عباسی

سااوئینینگ -بر بازده بورس اوراق بهادار تهران با اسااتفاده از روم مارک 

به این نتیجه رسااایدند که نوساااانات قیمت نفت و عدم قطعیت آن تأثیر 

ضوع بدین  ستت این مو معناداری بر بازده بورس ندارد؛ اما تأثیر آن منفی ا

نوسااانات بازدهی بورس با افزایش نوسااانات قیمت نفت، معنا اساات که 

احمدوند  کندتکند ولی ثبات در بازار بورس افزایش پیدا میکاهش پیدا می

به  17( در مقاله خود با اساااتفاده از مدل برداری گارر در میانگین1391)

های قیمت نفت بر بازدهی ساااهام در کشاااورهای بررسااای تأثیر شاااوک

ستت وی در سید پهوهش خود به ای صادرکننده نفت پرداخته ا ن نتیجه ر

های بازار، ناشااای از عوامل دیگری به جز نفت اسااات و تأثیر شاااوککه 

سانات قیمت نفت بر بازدهی بازار شوک شتر از نو سیار بی های غیرنفتی ب

بورس این کشااورها تأثیرگذار هسااتندت نهایتاً نتیجه این پهوهش نیز عدم 

10 Huang et al 
11 TEDPIX 
12 Chen et al. 
13 Huang et al. 
14 Wei 
15 Park & Ratti 
16 Zein Alsalam 
17 VAR GARCH-in-Mean 
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شان می سی را ن دهد )پایان وجود رابطه معنادار میان متغیرهای مورد برر

ستفاده از مدل چند متغیره گارر به 1393نامه(ت حیدری و همکاران ) ( با ا

بررسااای تأثیر همزمان قیمت نفت و بال بر شااااخص بورس اوراق بهادار 

های قیمت نفت تأثیر تهران پرداختند و به این نتیجه رساایدند که شااوک

 معناداری بر بازده شاخص بورس اوراق بهادار نداردت

 ،(1985) 1کلینگ هایحاصاال از دسااته دوم مطالعات در یافتهنتایج 

( 2008( و پارک و رَتی )1999) 3، ساااادورساااکی(1996) 2کاول و جونز

وجود رابطه معنادار منفی میان تغییرات قیمت نفت بر  ینشاااان دهنده

 بازدهی شاخص سهام در بازار بورس آمریکا و کشورهای اروپایی استت 

یمت ( با اشاره به این موضوع که نوسانات ق1394)مقدم و واحد مقدم 

اقتصاااادی اسااات و اینکه بورس های بحرانهای عمده نفت یکی از عامل

صااادی ترین اجزای بازارهای مالی مؤثر در رشااد اقتاوراق بهادار از اصاالی

-1388های های مربوط به سالشود، در بررسی دادهکشورها محسوب می

سیدند 1392 راق که تغییرات قیمت نفت بر بازده بورس او به این نتیجه ر

 بهادار تهران تأثیر معنادار و مثبت داردت

 هاداده-3
زمانی ژانویه  یدورهبرای  ش داده ها به صاااورت ماهانهدر این پهوه

 اسااتت برای بدساات آوردن قیمتشااده  اسااتخراج 2016تا اکتبر  2009

ستخراج نفت خام،  واقعی سمی داده های قیمتپس از ا  اثرات تورم  نفت، ا

مطابق  و تغییرات لگاریتم قیمت واقعی نفتشده از قیمت هر دوره حذف 

مورد اسااتفاده قرارگرفته  4ایویوز به عنوان داده ورودی نرم افزار فرمول زیر

 تاست

قیمت واقعی نفت= قیمت اسمی نفت( 1)
100

شاخص قیمت مصرف کننده
×  

 بازده اسمی شاخص= تغییرات لگاریتمی قیمت واقعی نفت  (2) 

ان تهردر این تحقیق به بررسی شاخص سهام بازار بورس اوراق بهادار 

، مواد شیمیاییصنعت   مانندو شاخص سهام صنایع مرتبط با صنعت نفت 

 نفتی، الستیک و پالستیک پرداخته شده استتفرآوردهای 

سهام نیز اثرات نرخ تورم  شاخص  ست آوردن بازده واقعی   هربرای بد

 تاست شدهشاخص سهام حذف  اسمی از بازدهدوره همانند فرمول زیر 

 لگاریتم تورم -بازده واقعی شاخص=بازده اسمی شاخص (3)

 بررسی مانایی سری زمانی:
 ،یمطالعات تجرب یبرا یاقتصاااد ساانج یساانت یاز روم ها اسااتفاده

 یزمان یزمان یسااار کیاساااتت  رهایمتغ یریپذ پایایی بر فرض یمبتن

 گرید ندهدت به عبارت تیماه رییدارد که با گذشت زمان تغ ییایپا یهنگام

 ینزما یساار یمکان و پراکندگ اریمع بیآن که به ترت انسیو وار نیانگیم

ست،  شد یاز زمان نبوده و مقدار ثابت یبعتاا  ریقادم انسیکوار نیهمنن، با

ر آزمون ها د نیاز سااودمندتر یکیمسااتقل از زمان باشاادت زیبا وقفه آن ن

  باشدت یم افتهی میفولر تعم یکیآزمون د ،ییایپا ینهیزم

                                                           
1 Kling 
2 Jones & Kaul 
3 Sadorsky 

 نی،زما سری چهار برتعمیم یافته  فولر دیکی آزمون نتایج 1 جدول در

ستیک، شاخص  شاخص واقعی بازده ،نفتیهای ، فرآوردهشیمیایی مواد ال

 استت شده داده نمایش تهران بهادار اوراق بورس

  

 مانایی سری زمانی در سطح صفر .1 جدول

شه وجود و پایایی عدم بر مبنی آزمون این صفر فرض ببق  واحد، ری

 گرفته تفاضل آن از می بایست و بوده ناپایا زمانی سری درصد، 5 سطح در

شان،  2جدول  نتایجت شود ضل یکبار با می دهد ن  زمانی سری گیری تفا

 تمی باشد سازی مدل آماده و شده پایا

 .مانایی سری زمانی در سطح یک2جدول

 تحقیقروش -4
 ینفت بر بازده واقع یواقع متینوساااانات ق ریثأت یبررسااا ه منظورب

صنا سهام  شاخص کل ینفت عیشاخص  روم برآورد  نیبهتر دیبا ابتدا و 

 یمدل ها کیفروض کالساا یمنظور به بررساا نیت بدنتخاب شااودا مدل

سنج صاد  ستت یاقت شده ا ست تمام آزمون هاال پرداخته   یزم به ذکر ا

 تانجام شده است ایویوزبه کمک نرم افزار  پهوهش نیادر  ازیمورد ن

 فروض کالسیک-1-4

 میانگین جمالت اخالل -1-1-4
در برآورد پارامترهای مدل  5صورت استفاده از روم حداقل مربعات در

و این فرض همواره برقرار  بودهمیانگین جمالت اخالل صاافر  ،رگرساایون

 استت 

 توضیحیر ل و متغیجمالت اخالبین استقالل  -2-1-4
مدل  6متغیر توضیحی به دلیل نمونه گیری غیر تصادفی نیز فرض نیا

 زمانی صادق استت  هایدر سری رگرسیون،

 

 

 

4 Eviews 
5 Ordinary least squares 
6  Explicative 

 مقدار -پی بررسی مانایی در سطح صفر
 آماره
 استیودنت -تی

 -1.322 0.6165 شاخص صنعت الستیک

 -0.989 0.3251 شیمیایی مواد صنعت شاخص

 -0.981 0.3287 نفتی فرآورده های صنعت شاخص

 -0.988 0.3253 تهران بهادار اوراق بورس شاخص

 مقدار -پی مانایی در سطح یکبررسی 
 آماره
 استیودنت -تی

-5.199 0.000 شاخص صنعت الستیک  

-7.732 0.000 شیمیایی مواد صنعت شاخص  

-8.404 0.000 نفتی فرآورده های صنعت شاخص  

-7.732 0.000 تهران بهادار اوراق بورس شاخص  
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 توزیع جمالت اخالل -3-1-4
ت اهمیت بسزایی دارد نرمال بودن جمالت پسماند در مدل برازم شده

سماندبودن  نرمال سنجش هایروم از یکی   1برا-آزمون جارک، جمالت پ

 شده استت  گزارم 3در جدول حاصل از این آزمون  جینتا کهاست 

 تست نرمال بودن جمالت اخالل .3 جدول

تایج آزمون فوق،  به ن مان یجمالت اخالل در سااارباتوجه  بازده  یز

ندت عیتوز ،ینفت یهاهفرآورد یواقع ندار مال  به ا نر جه  کهیباتو ندازه ن  یا

با  است،برقرار  یسر نیا یبرا کیفروض کالس ریو سا باشدیم ادینمونه ز

کرد  یپوش فرض چشم نیاز نقض ا توانیم یتصاداق هایهیاستناد به نظر

 روم حداقل مربعات اکتفا کردت جیو به نتا

 

 جمالت اخالل نیب یعدم وجود هم ستگ -4-1-4

 به منظور بررسی وجود خود هم بستگی بین جمالت اخالل، از تست

ستت 2ال ام  شده ا ستفاده  ست ال ام در جدول  ا صل از ت  4نتایج حا

 گزارم شده استت

 جمالت خطا نیب یآزمون هم ستگ جینتا .4 جدول

 هم بساتگی بینتوان نتیجه گرفت باتوجه به نتایج به دسات آمده می

 جمالت اخالل وجود نداردت

 

 واریانس جمالت اخالل -5-1-4

یا ثابت بودن واریانس جمالت اخالل از فروض مهم  3واریانس همسانی

در اجزای 4وجود ناهمسااانی واریانس کالساایک در اقتصااادساانجی اسااتت

 باشدتدر مدل می آرروجود اثر  بیانگراخالل 

آزمون آرر استفاده  از انسیواری ناهمسان بررسی پهوهش برای نیدر ا

ی ی بهینه با اسااتفاده از آماره5ت برای این آزمون مقدار وقفهشااده اساات

 شده ائهار 5در  جدول  حاصل جینتا در نظر گرفته شده استت 3، 6آکائیک

 استت

 

                                                           
1 Jarque-Bera 
2 Breusch - Godfrey serial correlation LM test 
3 Homoscedasticity 
4Heteroskedasticity 

باتوجه به نتایج آزمون آرر، واریانس ناهمساااانی بین جمالت اخالل 

 هیچ کدام از چهار سری زمانی وجود نداردت

 آزمون آرچ جینتا .5 جدول

 تجزیه و تحلیل نتایج-5-1-4

دهند که هیچ کدام از فروض کالسیک شده نشان میهای انجام آزمون

حداقل مربعات، بهترین تخمین  هاینقض نشااده اندت بنابراین برآوردکننده

 ت هستند 7های خطی نااریبزننده

 باشد:نهایتا مدل رگرسیون برای چهار سری زمانی به شرح زیر می

لگاریتم قیمت واقعی نفت    ∶ 𝑋𝑖 
𝑌𝑘𝑖 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘𝑋𝑖 + 𝑈𝑘𝑖        ∀ 𝑘 = 1,2,3,4   

بازده واقعی شاخص الستیک ∶ 𝑌1𝑖 

بازده واقعی شاخص شیمیایی مواد ∶ 𝑌2𝑖 

یفرآوردها نفتی بازده واقعی شاخض  ∶ 𝑌3𝑖  

بازده واقعی شاخص بورس اوراق بهادار تهران ∶ 𝑌4𝑖 
 شاااده ئهارا 5در جدول  α𝑘 قادیر ثابتبرای م آزمون حداقل مربعات جینتا

 استت

 آزمون حداقل مربعات جینتا .6 جدول
نفت بر بازده  متینوسانات ق ریثأتکه  دهدیبدست آمده نشان م جینتا

 تیستبوده اما معنادار ن یذکرشده منف هایشاخص یواقع

 

  نتیجه گیری -5

نفت خام بر  یواقع متینوسانات قمستقیم  ریتأث یبه بررس پهوهش نیدر ا

 ،ییایمیشاااخص مواد شاا، شاااخص بورس اوراق بهادارتهران یبازده واقع

 پرداخته شده استت کیالستی و نفت هایفرآورده

نفت بر بازده  متینوسانات ق ریثأتکه  دهدیبدست آمده نشان م جینتا

 تیستبوده اما معنادار ن یذکرشده منف هایشاخص یواقع

 

5 Lag 
6 Akaike Criterion 
7 Best Linear Unbiased Estimator 

 مقدار -پی برا-آماره جارک 

 0.400 1.832 شاخص صنعتی الستیک

 0.532 1.261 شاخص صنعتی مواد شیمیایی
 0.0002 16.620 ی نفتیشاخص صنعت فراورده ها

 0.533 1.261 وراق بهادار تهرانشاخص بورس ا

 مقدار -پی آماره فیشر 
 0.094 2.204 شاخص صنعت الستیک

 0.967 0.087 شاخص صنعت مواد شیمیایی
 0.957 0.105 شاخص صنعت فراورده های نفتی

 0.967 0.087 شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 آماره فیشر مقدار -پی 

 0.664038 0.5083 شاخص صنعت الستیک

 0.749108 0.4557 شاخص صنعت مواد شیمیایی

 0.669886 0.5046 شاخص صنعت فراورده های نفتی

 0.749108 0.4557 شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 مقدار -پی آماره فیشر 
 0.583 0.302 شاخص صنعت الستیک
 0.433 0.619 شیمیاییشاخص صنعت مواد 

 0.518 0.419 شاخص صنعت فراورده های نفتی

 0.433 0.617 شاخص بورس اوراق بهادار تهران
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  :که کرد به این صورت توجیهتوان را می این نتایج

انجام   ساااکیساااهامداران در برابر نوساااانات، پوشاااش ر .1

  تدهندیم
 

منجر و افزایش قیمت نفت باعث باالرفتن قیمت ساااوخت  .2

هزینه  در نتیجهشاااود، میحمل و نقل به افزایش هزینه 

شده و مستقیم بر مصرف کننده تحمیل  ،ناشی از نوسانات

 ت نخواهد کرد تغییری در قیمت سهام ایجاد

و تورم را تحت  یمت باالی نفت نرخ بهرهقممکن اسااات  .3

 تنوبه خود، بر قیمت سهام مؤثر استکه به دهد تأثیر قرار 

 

 تقدیر و تشكر -6
 گرانقدر و محترم استاد زحمات و هاراهنمائی از فراوان با سپاس 

تدای از دکتر علی محمد کیمیاگری که آقای جناب  در و راه اب

 این نگارم ما را در خود هایراهنمائی با تحقیق، این انجام بی

 .دنمودن یاری مقاله
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