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 چکیده 

 ازقتصادی ارهـای که متـأثر از متغی استیکی از مهمترین بازارهای موجود در اقتصاد هر کشوری بازار مالی 

 و بی شند نوسانبا گذاران بـا آن روبرو می از مهمترین مسائلی که سرمایه همچنینباشد.  می نرخ ارزجمله 

 انات قیمتیر نوسثأگردد. با توجه به ت است که سـبب ایجـاد نوسـان در بازارهـای مـالی می نرخ ارزثباتی 

 یهلکرد سرمابر عم رود و های مختلف اقتصاد ایـران، مانعی برای کارایی بازار بورس به شمار می بر بخش دالر

ها صورت  ام شرکتبر روی بازده سه نرخ ارزباشد. لذا باید تحلیل دقیقی از تغییرات  یثیرگذار مأگذاران ت

حصوالت صنعت م سهامشاخص بر بازده غیرعادی  نرخ ارزثیر نوسانات أهدف این تحقیق بررسی ت .پذیرد

رخ نوسان ن وین رااز  .رگرسیون می باشد پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل چوبی
ست. اشده  ارز به عنوان متغیر مستقل و بازده غیر عادی در صنعت مذکور متغیر وابسته در نظر گرفته

نه،شش جمع آوری و فرضیه در مقاطع ساال 1395تا 1391اطالعات مورد نیاز برای دوره زمانی سالهای
هام یر عادی سغازده ونه تأثیری بر بماهه و سه ماهه آزمون شده است. نتایج نشان داد نوسانات نرخ ارز هیچ گ

 .در صنایع چوبی  نداشته است. لذا کلیه فرضیات پژوهش رد گردید

 

 نرخ ارز، بازده غیر عادی سهام، شاخص کل بورس اوراق بهادارواژگان کلیدی: 
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 مقدمه .1

 نقش بازارها این اخیر، های دهه در هامس و سرمایه بازارهای روزافزون رشد با. است سهام بازار مالی بازارهای مهم اجزای از یکی

 از یکی عنوان به سهام بازار و بهادار اوراق بورس رونق و تحرک که طوری به نموده، ایفا مختلف کشورهای اقتصاد در اساسی

ر عامل مؤثر ب نیو مهمتر نیکه اول ییآنجا از(. 1384،  مروت  و شود)مشیری می شناخته کشورها اقتصاد پویایی معیارهای

سهام با  متیاز عوامل مؤثر بر ق یرو آگاه نیاست از ا سهام متیشاخص قدر بورس اوراق بهادار  گذارانهیسرما یرگیمیتصم

مؤثر  هاکتسهام شر متیق تاًیبازار و نها نیطرف هایدگاهیاطالعات و د یرگیدر شکل یادیعوامل ز یعیاست. به طور طب تیاهم

 یاست. به طور کل یدر خارج از محدوده اقتصاد داخل رهایمتغ تیاز وضع یناش زین یو بخش یلعوامل داخ  نیاز ا یهستند، بخش

 مواجه آن با هاکه بنگاه ندهآی اندازاقتصاد و اطالعات در مورد چشم یفعل طیحاکم در بازار سهام به شرا طیگفت شرا توانیم

بهبود  تیاطالعات قابل ریبا استفاده از سا هاینیب شینمود که پ اطالعات استفاده نیاز ا توانیم یدارد، در صورت بستگی هستند

 .زار متشکل و منظم سرمایه استااز الزامات اساسی کشورها برای پیمودن مسیر توسعه، داشتن ب(. 2014 ،3داشته باشد)جرلند

دهه  در بهادار اوراق بازارهای عهت. توسد تعادل اقتصادی بر کسی پوشیده نیسابازارها برای ایج امروزه نقش این بازار در کنار سایر

(. یکی از عوامل  خارجی مؤثر در نا اطمینانی بازده یا 2005، 4) والتیداشته است کشورها ههای اخیر سهم زیادی در رشد و توسع

 دیرباز از باشد، رزا حقیقی نرخ در نوسان ایجاد منبع اصلی تواند می عواملی چه بازده غیر عادی، نوسانات نرخ ارز می باشد، اینکه

: کرد تقسیم اصلی گروه دو به توان می را پرسش این به موجود های پاسخ .است قرار گرفته اقتصاددانان بررسی و بحث مورد

 شوک دیگر بیان به و مالی و پولی بازارهای در موجود اختالالت را ارز حقیقی نرخ نوسانات منبع ترین اصلی اقتصاددانان، از گروهی

 معروفند، اصلی حقیقی های شوک به که را اقتصاد حقیقی متغیرهای در شده ایجاد اختالالت دیگر، گروه اما دانند، می یاسم های

و از  مانا توجه به اهمیت بازار ارز در اقتصاد کشور. ب(1996 ،5کاول و جونز) دانند می ارز حقیقی نرخ در نوسان منبع و علت ترین

های ارزی ، تغییرات نرخ ارز بر رونق و رکود اقتصاد کشور تاثیر بسزایی دارد. اثر سیاستید اخیرتحریم های شدسوی دیگر به علت 

مـطالعه  ندرت ها بهها در بعد خرد با استفاده از اطالعات مالی بنگاهاین سیاست اثر در ایران در ابعاد مختلف کالن بحث شـده اما

یـا بـطور دقـیقتر  بازده سهام نرخ ارز بر روی نوسان های اقتصادسنجی تأثیرمونبا استفاده از آز پژوهشاست. در این  شـده

در واقع مسئله اصلی این پژوهش آنست که آیا نوسانات نرخ ارز بر بازده غیر  گیرد.بازده سهام مورد مطالعه قرار میغیرعادی بودن 

ندارد، تأثیرگذار است؟ البته قابل ذکر است در کشور ما  عادی سهام صنعت محصوالت چوبی که ارز آوری قابل توجه ای در کشور

خصوصا در سالهای اخیر که مدیریت نوسانات مناسبی اتخاذ نگردیده افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قیمت سهام و بازدهی های 

میک از متغیرهای کالن غیر عادی در اغلب صنایع شده است. بنابراین شناخت اینکه این بازده غیر عادی ناشی از نوسان کدا

اقتصادی )نوسان نرخ نفت، نرخ طال یا نرخ ارز( باشد حائز اهمیت است. این موضوع را مد نظر داشته باشیم که اگر بازدهی غیر 

عادی پیوسته در بورس داشته باشیم با بورسی متورم مواجه خواهیم شد که نه تنها به اقتصاد کشور کمکی نمی کند بلکه به آن 

 می رساند. آسیب هم

 

 ادبیات ، مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش .2

ثیراتی را بر اقتصاد جوامع مختلف از جمله ایران داشته است. از طرف دیگر این أتغییرات نرخ ارز و مخصوصاً دالر، همواره ت

-بر قیمت سهام در بورسترین عوامل موثر گذاری است. نرخ ارز از مهمثر از مباحث اقتصادی و سرمایهأتغییرات، خود مت

تواند مسائل و مشکالتی را برای اقتصاد هر کشوری در که عدم توجه به مدیریت شایسته آن می های معتبر جهان است

                                                           
3- jornland 
4- wallti 
5- Jones and Kaul 
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-تغییرات قیمت دالر بر روند سودآوری شرکت .ابعاد گوناگون ایجاد کند که اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست

های خام فروش پاالیشی، معدنی و فلزی تاثیر زیادی دارد. البته باید در نظر ن مخصوصاً شرکتهای حاضر در بورس ایرا

داشت که افزایش نرخ ارز و برجسته شدن این نوسانات در چشم عموم جامعه، تهدیدی علیه بازار سهام، به عنوان بازاری 

 در که است اقتصادی مهم بازارهای از یکی سرمایه بازار هاینک به توجه همچنین با. آیدموازی و رقیب بازار ارز، به شمار می

 مد نظر همواره مختلف صنایع سرمایه بازار در مؤثر عوامل بررسی اهمیت دارد، کلیدی نیز نقش توسعه صنایع روند

ارز،  نرخ نظیر اقتصادی کالن متغیرهای از سهام های قیمت تغییرات تأثیرپذیری. است بوده سیاستگذاران و پژوهشگران

 در مؤثر عوامل ،(1963، 6شارپ) نظریه براساس. است شده پذیرفته نظریه یک عنوان به نرخ تورم و قیمت نفت همواره

 مربوط مسائل همان خرد یا درونی عوامل از منظور می شود. بندی تقسیم بیرونی و درونی عوامل دسته دو به سهام بازده

 عوامل ازجمله( کالن عوامل) بیرونی عوامل. دارند قرار شرکتها مدیران لکنتر تحت که شرکت هاست درون های فعالیت به

 میان، این از تأثیرگذار است. ها شرکت سهام بازده در که است مدیریت کنترل از خارج فرهنگی و سیاسی اقتصادی،

 ،شودبعد کالن ارز بحث میدر  مباحث فوق غالبا هرچند .دارند سهام بازده در را تأثیر بیشترین اقتصادی، کالن متغیرهای

 ای برخوردار است. در حقیقت تأثیراتاقـتصادی در بـعد خـرد نیز از اهمیت ویژه بنگاههای بر اما تأثیر سیاست ارزی

بعد  در اقتصادی واحدهای ها بر عملکرد مجموعهها در بعد کـالن بـرخاسته از تـأثیر این سیاستسیاست شده بینیپیش

طریق بر  و بدین شودهای تولید میها و ستانده. تغییرات نرخ ارز باعث تـغییر قـیمت کـاالها و خدمات، نهادهخرد است

قصد داریم گذری  مقالهگذارد. در این می تأثیر اقتصادی روی جریانات نقدی فعلی و آتی مورد انـتظار و بـازده سهام بنگاه

 . ارز نرخنوسانات بورس اوراق بهادار تهران از  عادی شاخص صنایع چوبی بازده غیرثیرپذیری أداشته باشیم بر ت

 اولین که برای 7( PPPبرابری قدرت خرید ): تئوری کنندپنج تئوری نوسانات نرخ ارز را توجیه می، بر اساس فرض آربیتراژ

 باعث کشور دو تورم نرخ در تفاوت که کندمی بیان تئوری این. شد مطرح 8کسل گاستاو سوئدی دان اقتصاد توسط بار

 و داخلی قیمت سطوح بین نسبت تئوری این اساس . بر( 1997 ،9همکاران و جیدی) شودمی ارز نرخ در تغییر ایجاد

 بهره که در آن نرخ10( FEاثر فیشر )باشد. تئوری  مساوی خارجی و داخلی ارزهای بین تعادلی ارز نرخ با باید خارجی

. ( 1991 ،11شاپیرو) انتظار( مورد تورم نرخ تورم) صرف نیاز و مورد واقعی بهره نرخ: است شده تشکیل جزء دو از واقعی

 برابریمی شود. تئوری  حاصل فیشر اثر و خرید قدرت برابری تئوری دو که از تلفیق12( IFEاثر بین المللی فیشر ) تئوری
 یعنی آینده می داند. در آنها ارز نرخ تفاوت ادند نشان برای را مانیتوری کشورها بهره نرخ تفاوت که 13( IRPنرخ بهره )

 خواهد باالتر هم کشور آن انتظار مورد ارز نرخ باشد هاکشور دیگر بهره نرخ از باالتر حاضر حال در کشوری بهره نرخ اگر

 بر یگرد عبارت به. شد خواهند آن قیمت افزایش باعث و آورده هجوم کشور این ارز خرید جهت گذاران سرمایه چون بود

 برابر نیز آنها انتظار مورد ارز نرخ باید کشورها انتظار مورد بهره نرخ و فعلی بهره نرخ بودن برابر صورت در تئوری این مبنای

 است، آینده ارز نرخ برای تورش بدون تخمین بهترین سلف که در آن نرخ 14(UFRتئوری بدون تورش نرخ سلف ) باشد و

                                                           
6- Sharp 
7- Purchasing Power Parity 
8-  Gustov Cassel 
9- Giddy & et al 
10- The Fisher Effect 
11- Shapiro 
12-The  International Fisher Effect 

13- Interest  Rate Parity 
14- Unbiased Forward Rate Parity 
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 می کند بیان تئوری این دیگر . بعبارت( 1997 ، همکاران و جیدی) است شده مطرح  کارا ربازا تئوری پایه بر تئوری این

 .(1993 ، شاپیرو) گذاردمی اثر آتی ارز نرخ بر دارد، وجود سلف قراردادهای در که اطالعاتی طریق از سلف نرخ که

توجه پژوهشگران  سال های اخیر مورد یکی از موضوع های بحث برانگیز مالی است که در نیز نوسان پذیری بازده سهام

دلیل این گرایش، به ارتباط بین نوسان پذیری قیمت و به تبع آن بازده  ظهور قرار گرفته است. بازار سرمایه در بازارهای نو

سهام شرکت ها و تأثیر آن بر عملکرد مالی شرکت ها و همچنین کل اقتصاد بر می گردد. از طرف دیگر، فایده مندی 

نوسان پذیری بازده سهام از طرف سرمایه گذاران از این جهت است که آن ها نوسان پذیری بازده سهام را به عنوان  مطالعه

مشی گذاران بازار سرمایه می توانند از این معیار به عنوان ابزاری  معیاری از ریسک در نظر می گیرند و همچنین خطی

پژوهشگران رویکردهای  .(2008 ،15ظفر و همکاران) استفاده نمایندبرای اندازه گیری میزان آسیب پذیری بازار سهام 

مختلفی را در ارزیابی محتوای اطالعاتی در پیش می گیرند و مدل های مختلفی نیز به منظور اثبات ادعاهای خود به کار 

، فرنچ)( و 1995، افام)می برند که از پر کاربردترین این مدل ها مدل های مبتنی بر بازده غیر عادی سهام می باشد. 

( در پژوهش های خود دریافتند که ارزش بازار و درجه اهرم مالی از متغیرهای موثر بر بازده غیر عادی است. 1997

 بازار یک هر چیز به وجود از بیش که است سهام غیرعادی بازده محاسبه موضوع دارد، اهمیت ها مدل این در که موضوعی

 اطالعات به نسبت و دارد در آن جریان بی وقفه ها شرکت سهام معامالت که بازاری ،است متکی کارا و تحرک پر فعال،

 غیرعادی بازده محاسبه مختلف های روش بهادار اوراق وضعیت خاص بازار به توجه دهد. با می نشان واکنش و است حساس

ام یک شرکت و بازده مجموعه مدل شناخته شده بازار است که در آن بین بازده سه آنترین  معمول پرداخته شده که

رگرسیون براساس  β و α آوردن ضرایب شود و با بدست اوراق بهادار بازار )پرتفوی( یک رابطه رگرسیونی برقرار می

آید. به منظور محاسبه  اطالعات گذشته تخمینی از بازده مورد انتظار آینده سهام شرکت متناسب با بازده بازار بدست می

 پارامتر شود. این مدل دارای دو استفاده می )CAPM( 16قیمت گذاری دارایی های سرمایه ایدل بازده یک شرکت از م

 بسیار کارا که بازار سرمایه در است. مدل مزبور برخوردار باالیی پذیری بینی پیش قدرت از و و بازده( بوده اساسی)ریسک

 گذار ها نباشد، سرمایه گذاری محدودیت در سرمایه ،دگذاران کامالً آگاه و هزینه داد و ستد مالی صفر باش درآن سرمایه

 و بازده مشابه گذاران نسبت به ریسک و باشد، انتظارات سرمایه نداشته وجود بگذارد تأثیر قیمت سهام بتواند در بزرگی که

دلیل  باشد کاربرد دارد. البته مدل مذکور به یا نزدیک به صفر گرفتن صفر دادن یا قرض نرخ بهره به منظورقرض

بودن انتخاب شاخص و افق زمانی مناسب به منظور تخمین بتا و اینکه ترکیب پرتفوی واقعی بازار  مدی بازار، مشکلآناکار

به شرح زیراست  مدل بازار از با استفاده غیرعادی بازده نحوه محاسبه .باشد ناشناخته است در عمل قابل بکارگیری نمی

دقیقتری برای   β و α اطالعات ماهانه شرکتها برای یافتن مجموعه ستفاده ازادیگر روش (. 2006، 17بکمن و )هیگنز

همین مدل، بازده  است. با شرکتهای عضو نمونه تک شرکتهای نمونه و تشکیل مدل بازده مورد انتظار هر شرکت برای تک

از  و شود ی شرکت تلقی میغیرعاد واقعی شرکت بازده و سپس تفاضل آن با بازده هر شرکت محاسبه ماهانه انتظار مورد

شود برای آن  هر شرکت بازده غیرعادی ساالنه که به آن بازده غیرعادی انباشته گفته می ماهانه های غیرعادی جمع بازده

های تعیین بازده غیرعادی استفاده  یکی دیگر از شیوه(. 2006بکمن،  و آید )هیگنز شرکت در سال مالی معین بدست می

 و α دست دادن این روش عمالً با از غیرعادی است. در عنوان بازده ت و بازده بازار و تلقی آن بهاز تفاضل بازده شرک

 های مبتنی بر در برخی پژوهش تبدیل شده است. با استفاده از این مدل که تر به شکلی ساده β مساوی یک قراردادن

ازار با بازده واقعی شرکت را مقایسه و تفاضل حاصله را توان بازده ب استفاده قرار گرفته است می سهام موردغیر عادی بازده 

                                                           
15-  Zafar & et al 
16 - Capital Assets Pricing Model 
17- Higgins and Beckman 
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توجه به اینکه دو روش قبل بر پایه  با   Rmt –ARit = Rit (:18،2004)زیوبرسکیکرد  آن شرکت تلقی بازده غیرعادی

درعمل قابل  ای سرمایه های دارایی گذاری باشد و مفروضات مدل قیمت ای می های سرمایه گذاری دارایی مدل قیمت

 (.1392رضایی و حیدرزاده ،) شود معموالً ازاین روش استفاده می ،اجرا نیست

، 22فاما و فـرنچ)، و (2010) 21ژانگ، ( 2011) 20مچاالکاتاراجکوپال و ون(، 2012)19چن و همکاران در پژوهش های پیشین

عدیل شده مورد محاسـبه قـرار داده با استفاده از دو اندازه متفاوت ساده و ت سهام را عموماً عادی، نوسان بازده غیر (1993

اند: در حالت ساده واریانس میانگین ماهانه بازده شرکت در طی یک سال محاسبه می شـود، در حالیکـه در حالـت تعـدیل 

تعـدیل  (1993، فامـا و فـرنچ)شده واریانس میانگین ماهانه بازده های اضافی که توسط بازده مورد انتظار مدل سه عـاملی 

 تغییرات بین ( رابطه۲۰۰۶، 23چویدزرپی و هارتمن) (.2011م، چاالکاتاراجکوپال و ون) محاسبه قرار می گیردمی شود، مورد 

 بازارهـای در ژاپن پولی مقامات مداخالت بر تمرکز با ژاپن ۱۹۹۱-۲۰۰۵ سالهای بین ماهانه صورت به سهام بازده و ارز نرخ

 سرمایه و کندنقض می را کار بازار قانون ژاپن پولی مراجع مداخالت که ددریافتن اند. آنها داده قرار بررسی مورد خارجی ارز

 ایـن کنند. در استفاده سهام بازده بینی پیش در عملکردشان بهبود منظور به گذاری سرمایه اطالعات از توانند نمی گذاران

 تغییـرات کـه رسـیدند نتیجه این به و پرداختند سهام بازده و ارز نرخ بین رابطه تخمین به گارچ مدل از استفاده با تحقیق

 ندارد. سهام بازده بر ثیریأت ارز نرخ

 مـورد رد (1382، قالیبـاف اصـل حسن و نائینی جاللی حمدرضا) اپژوهش به توان می ایران، در گرفته صورت مطالعات از

 راتیصـاد غیر شرکت 30 و شرکت صادراتی 14در  1380تا  1375های  سال طی در سهام بازده بر ارز نرخ تأثیر بررسی

 های صادراتی شرکت سهام ارزش مستقیم پذیری از تأثیر حاکی نتایج کرد. اشاره تهران بهادار اوراق در بورس شده پذیرفته

 شـش هـای ورهد بـرای وقفه زمـانی یک با بلکه نشده مشاهده همزمان بطور این ارتباط البته بوده ارز نرخ از صادراتی وغیر

را  تهران آزاد ربازا در ارز نرخ و سهام قیمت بین شاخص علی رابطه خود، رساله در (1383 ،نامداری) .ستا شده تأیید ماهه،

 در تنها آزاد ارباز در نرخ ارز به تهران بورس در سهام قیمت شاخص از رابطه علیتی که داد نشان حاصل نتایج و بررسی مورد

 .نشد مشاهده بررسی مورد در دوره سهام قیمت به ارز نرخ از علی رابطه اما هیچگونه است برقرار بلندمدت

ن اقتصادی را در بازده سهام در بـورس اوراق بهـادار زیمبـاوه بررسـی الر پژوهشی تأثیر متغیرهای ک( د2014، 24مازروس)

خص قیمـت ور عمده، تحت تأثیر تغییـر در شـاه طمباوه بیر زادانتایج نشان داد حداکثر بازده سهام در بورس اوراق به .کرد

  ،25کمپبـل و همکـاران)پـژوهش هـای صـورت گرفتـه توسـط . دارد خزانه قـرار اوراق و ارز نرخ پول، هکننده، عرض مصرف

نشـان مـی  عـادیدر مورد نوسان های بازده غیـر  (2010، 27فینک و همکاران) و  (2010 ،26برندت و همکاران ) ،(2001

 روند ثابتی پیروی نمی کنند. دهد که این نوسان ها رفتارهایی متغیر دارند و از

 

                                                           
18- Ziobrowski 
19- Gain & et al 
20- Rajgopal and Venkatachalam 
21- Zhang 
22- Fama and French  
21- Hartman and pierdzioch 
24- Mazuruse  
25- Campbell & et al 
26- Brandt & et al 
27- Fink & et al 
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 فرضیات پژوهش .3

 :فرضیه اول

 اثر گذار است. بازه زمانی یکسالهدر  چوبیسهام در صنعت محصوالت غیر عادی نوسانات نرخ ارز بر بازده 

 :فرضیه دوم

 .سه ماهه اثر گذار است در بازه زمانی چوبیسهام در صنعت محصوالت غیر عادی نوسانات نرخ ارز بر بازده 

 سوم:ضیه فر

 .ماهه اثر گذار است شش در بازه زمانی چوبیسهام در صنعت محصوالت غیر عادی نوسانات نرخ ارز بر بازده 

 

 وش و مدل پژوهشر .4

روش تحقیق همبستگی می باشد، یعنی بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون و روش شناسی تحقیق 

 میانگین بودن صفر شامل رگرسیونی مدل اساسی مفروضات از اطالعات گذشته(می باشد. بررسی از نوع پس رویدادی )با استفاده

 کمک و خطا بودن جمالت نرمال نهایت در و خطا جمالت بین همبستگی خود وجود عدم جمله خطا، واریانس بودن ثابت خطاها،

 . E-Views فاده از نرم افرازبا است B-Jآماره  و واتسون ، دوربین ARCH و EGARCH از آزمونهای گرفتن

 .پرداخته شده است در ادامه مطلب به مدل آزمون فرضیه ها
 باشد:می مدل آزمون فرضیه اول به صورت زیر 

itFX +ε1+ β0=βtWR 

 ه درآن :ک 

 twR:  در دوره چوبیشاخص صنعت محصوالت بازده t 

  XF: تغییرات نرخ ارز 

 باشد:رت زیر میهای دوم و سوم به صوو مدل آزمون فرضیه
it+ε j-tFX1+ β0=β tWR 

 که درآن :

  twR:  در دوره چوبیشاخص صنعت محصوالت بازده t 

 j-XtF: در بازه  تغییرات نرخ ارزj-t 

 

 آماری جامعه و نمونه تعیین -1-4

نه انتخاب شده باشد و نموتولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میهای شامل تمامی شرکت پژوهشجامعه آماری   

 پژوهشتوجه به زمان انجام  با باشد.اوراق بهادار می ترین صنایع بورس ششکم ک است که جزء چوبیشامل صنعت محصوالت 

حاضریک دوره  پژوهش(؛و همچنین با توجه به قابلیت دسترسی به اطالعات مورد نیاز، دورة زمانی 1397حاضر )نیمه اول سال 

 .در نظرگرفته شده است. ،1395تا پایان سال  1391ساله،از ابتدای سال  پنج

 

 متغیرهای پژوهش -4-2

 ارزنوسان نرخ    -1-2-4

رح رابطه باشد که به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شده و تغییرات آن به شمنظور از نرخ ارز، نرخ دالر آمریکا می پژوهشدر این 

 t0)/Xt0X -tn= (XXtF:                                                                                                         :شودمحاسبه می زیر
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 که در آن :

 ام t: تغییرات نرخ ارز در دوره 

 : نرخ ارز در پایان دوره

 : نرخ ارز در ابتدای دوره

 

 بازده غیر عادی   -2-2-4

را مبنای کار  زیر( به شرح رابطة 2005 ،28لونکانی و فیرث)بازده غیرعادی سهام، مدل تعدیل شدة بازار توسط برای اندازه گیری 

با بازده بازار در همان دوره را به عنوان بازده غیرعادی   tدر دوره زمانی   iم. طبق این مدل، تفاضل بازده واقعی شرکت دهیقرار می

                                                              گیریمدر نظر می tدر دورة  iسهام شرکت 

mtitit rrar  
 :که در آن

itar( سهم شرکت شده نسبت به بازده بازارتعدیل = نرخ بازده غیرعادی )i  دوره درt 

itr نرخ بازده سهم شرکت =i  دورهدر t 

mtrدوره در  = نرخ بازده بازارt 

 استفاده یرزرابطه  تجزیه سهام نداشته باشد ازبرای محاسبه نرخ بازده سهام در صورتی که شرکت هیچ گونه افزایش سرمایه و 

 کنیم:می

                                                    io

ioit
it

P

PP
r




 
 :که در آن

itP میانگین قیمت سهام شرکت =i  دورهدر پایان t 

i0P میانگین قیمت سهام شرکت =i در پایان اولین روز معامله 

 کنیم:استفاده می زیر، از رابطه tدوره برای محاسبه نرخ بازده بازار در 

                                                             0

0

m

mmt
mt

I

II
r




 
 :که در آن

mtr=  دوره نرخ بازده بازار درt  

mtI دورهکل بورس در پایان = شاخص t 

m0I های مورد مطالعهکل بورس در پایان اولین روز معامله سهم هر یک از شرکت= شاخص 

  :شودیحاسبه ممدهد که از طریق زیر یهم بازده سرمایه و هم بازده سود نقدی آن را نشان م شاخص کل بورس اوراق بهادار

 

 
 

                                                           
28- Lonkani and Firth 
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 که در آن :

 ام t: تغییرات نرخ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره 

 : ارزش شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان دوره

 : ارزش شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ابتدای دوره

 

 نتایج آزمون فرضیه ها    .5

 فرضیه اول 
 اثر گذار است. در بازه زمانی ساالنه چوبیسهام در صنعت محصوالت غیر عادی نوسانات نرخ ارز بر بازده 

 
 نتایج آزمون فرضیه اول (1)جدول 

 سطح معنادار tآماره  ضرایب  متغیرهای تحقیق

 بازده غیر عادی

 صنایع چوبی
FX 

-710.4826 -0.020330 0.9851 

 C 5673.893 0.834384 0.4653 مقدار ثابت

 
 نتیجه تخمین فرضیه اول:

باشد. لذا فرض صفر رد شده و خالف ( می05/0( که بیشتر از مقدار استاندارد )9851/0با توجه به سطح معناداری به دست آمده )

 باشد.ثیرگذار نمیگردد. لذا نوسان نرخ ارز بر غیرعادی بودن شاخص صنایع چوبی تاآن تأیید می

 
 فرضیه دوم 

 سه ماهه اثر گذار است. در بازه زمانی چوبیسهام در صنعت  محصوالت غیر عادی نوسانات نرخ ارز بر بازده 

 
 دومنتایج آزمون فرضیه  (2)جدول 

 سطح معنادار   tآماره  ضرایب  متغیرهای تحقیق

 بازده غیر عادی

 صنایع چوبی
FX            19358.56 0.827340 0.4189 

 C 3676.273 1.054928 0.3054 مقدار ثابت

 
 نتیجه تخمین فرضیه دوم: 

باشد. لذا فرض صفر رد شده و خالف ( می05/0( که بیشتر از مقدار استاندارد )4189/0با توجه به سطح معناداری به دست آمده )

 .باشدص صنایع چوبی با در نظر گرفتن دوره سه ماهه تاثیرگذار نمیگردد. لذا نوسان نرخ ارز بر غیرعادی بودن شاخآن تأیید می
 فرضیه سوم

 شش ماهه اثر گذار است. در بازه زمانی چوبیسهام در صنعت محصوالت  غیر عادی نوسانات نرخ ارز بر بازده
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 سومنتایج آزمون فرضیه  (3)جدول 
 سطح معنادار tآماره  ضرایب  متغیرهای تحقیق

 دیبازده غیر عا

 صنایع چوبی
FX 

11187.87 0.425263 0.6819 

 C 3928.135 0.899128 0.3948 مقدار ثابت

 
 نتیجه تخمین فرضیه سوم:

باشد. لذا فرض صفر رد شده و خالف ( می05/0( که بیشتر از مقدار استاندارد )6819/0با توجه به سطح معناداری به دست آمده )

 .باشدرفتن دوره شش ماهه تاثیرگذار نمیگبر غیرعادی بودن شاخص صنایع چوبی با در نظر  گردد. لذا نوسان نرخ ارزآن تأیید می
 

  گیریبحث و نتیجه .6
این فرضیه به منظور ارزیابی این موضوع که آیا بازده غیر عادی شاخص صنعت محصوالت چوبی در بورس اوراق بهادار تهران از 

و  6، 12و در نظر گرفتن بازه های  1395تا  1391ید. در دوره آزمون یعنی سالهای نوسانات نرخ ارز اثر پذیر است؟ طراحی گرد

 حسن و نائینی جاللی احمدرضا) تحقیق که در انطباق با نتایج پژوهش های هایبر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ماهه  3

فینک و )و  (2010، برندت و همکاران) ،(2001، کمپبل و همکاران) (،2006 ،چویدزرپی و هارتمن) (،1382، قالیباف اصل

نمود  داللاست می باشد. می توان اینگونه (1994، بارتو و بودنار) (،1994،آمیهود) (،1991و1990، جوریون) (،2010، همکاران

ی قابل نوسانات دالر آمریکا در مقاطع زمانی مورد بررسی با غیر عادی بودن بازده شاخص صنعت محصوالت چوبی که درآمد ارزکه 

همانطور که اشاره شد پژوهش های صورت گرفته در مورد نوسان بازده است. مالحظه ای ندارند از لحاظ آماری معنی دار نبوده 

 .نشان می دهد که این نوسان ها رفتارهایی متغیر دارند و از روند ثابتی پیروی نمی کنند عادیغیر 
 

 پیشنهادات  .7
 گزارش گذار تأثیر هایشاخص از یکی عنوان به را ایران نفت قیمت و طال و سکه ارز، نرخ اتنوسان اطالعات بهادار اوراق بورس  -

 .نماید

 ارزی نوسانات از سرمایه صاحبان و هاشرکت آسیب مانع بیمه مانند به حمایتی هایبسته ارائه با تواندمی بهادار اوراق بورس   -

 با و شناسایی بورس در را ارز نرخ نوسانات از پذیرآسیب هایشرکت تهران بهادار اوراق بورس کمک با تواندمی مرکزی بانک. گردند

 .گردد کشور بهادار اوراق بورس در فعال مختلف صنایع در اخالل مانع اییارانه و دولتی ارز اعطای

 صاحبان آگاهی برای و بندی رتبه ارز نرخ نوسانات از اثرپذیری تفکیک به را صنایع توانند می بهادار اورق بورس کارشناسان  -

 .دهند ارائه ساالنه و ماهانه گزارشات در بهادار اوراق بورس در گذارانسرمایه و سرمایه

 آتی تحقیقات در ارز نرخ از سهام عادی غیر بازده پذیری حساسیت بر صنعت نوع و شرکت مالی های ویژگی بررسی  -

 محدودیت ها .8

 .است شده استفاده مرکزی بانک هایداده از بنابراین است نبوده استناد قابل رسمی بازار بودن علت به ارز نرخ واقعی نوسانات  -

 کوتاه نوسانات بررسی امکان بنابراین نبود موجود فارسی منابع در هفتگی بصورت ارز نرخ نوسان به مربوط اطالعات متأسفانه  -

 .نگردید میسر روزانه و هفتگی مثال برای تری؛ مدت

 .است همراه تردید با بورس کل به آن تعمیم و بوده چوبی محصوالت صنعت به محدود حاضر عهمطال  -
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