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 چکیده

 سطح مت،قی کل شاخص قبیل از اقتصادی کالن متغیرهای از ای مجموعه که بلندمدت ی رابطه تعیین هدف با حاضر تحقیق   

 به ها داده تحقیق نای در .است شده انجام نفت، قیمت و نقدینگی حجم بانکی، سود نرخ سرانه، داخلی ناخالص تولید قیمتها، عمومی

 ، (ARDL) عیتوزی های وقفه با برداری رگرسیون خود روش از استفاده با و 1/1375 – 4/95 زمانی ی دوره برای و فصلی صورت

 دهنده شانن نیز قیمتها عمومی سطح و سهام قیمت کل شاخص بین مثبت بلندمدت رابطه .اند گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد

 در و تورم فزایشا اثر در تهران بهادار اوراق بورس سازمان عضو های مؤسسه و شرکتها تولیدی نهادهای و داراییها ارزش افزایش

 بلندمدت رابطه که اشتد آن از نشان پژوهش دوم و اول فرضیه تایید با ارتباط در تحقیق نتایج .است آنان سهام قیمت افزایش نتیجه،

 پذیرفته % 100 حدود با بهادار اوراق بورس قیمت کل شاخص با سرانه داخلی تاخالص تولید قیمتها، عمومی سطح بین مثبت

 سوم فرضیه نبنابرای .دارد منفی ی رابطه و بوده معنادار  %100 اطمینان سطح در قیمت کل شاخص با بانکی سود نرخ .میشود

 صورت حلیلهایت و تجزیه به توجه با نهایت در و میشود پذیرفته قیمت کل شاخص با بانکی سود نرخ بودن منفی بر مبنی تحقیق

 با نقدینگی جمح و نفت قیمت متغیر بین بلندمدت ی رابطه وجود از حاکی ARDL روش از استفاده با همجمعی آزمون نتایج گرفته

 حجم و نفت قیمت بین منفی ی رابطه وجود از حاکی پنجم، و چهارم فرضیه آزمون از آمده بدست ی نتیجه .است قیمت کل شاخص

 .میشود قیمت کل شاخص با نقدینگی

 .توزیعی های وقفه با برداری رگرسیون خود بورس، قیمت کل شاخص اقتصادی، کالن متغیرهای :کلیدي واژگان

  



 
 مقدمه

-و  ها بر متغیرهای مختلف اقتصادیگذاریهای اقتصادی بررسی اثرات بکارگیری این سیاستیکی از اصول مهم و اساسی در سیاست  

توسعه به عنوان  پولی و مالی که کماکان در کشورهای در حالهای توان به سیاستها میغیراقتصادی است. از جمله این سیاست

شود، اشاره نمود. در این میان یکی از مهمترین عناصر مرتبط و ابزاری جهت دسترسی به اهداف اقتصادی از آنها استفاده می

 سرمایه است. گذاری، بازارسرمایه داخلی و مدیریت لصناخا تاثیرگذار بر تولید

بدون تردید، متغیرهای کالن اقتصادی کشور و عملکرد مالی بنگاهها دو عامل مهمی هستند که وضعیت بازارهای مالی و سرمایه را   

-به عنوان مهمترین بخش تعیینکنند. این دو عامل بر یکدیگر تأثیرگذار هستند یعنی بنگاههای اقتصادی در یک کشور تعیین می

داخلی و . . . بوده و از طرف دیگر، شرایط عمومی اقتصاد کشور مانند  ناخالص گذاری، تولیدکننده شاخصهای اقتصادی مانند سرمایه

ن دو عامل را در یک تورم، رکود، نرخ ارز، بودجه دولت و . . . برعملکرد مالی بنگاهها تأثیر غیرقابل انکاری دارد. اگر بخواهیم ای

شاخص اقتصادی ببینیم بدون شک، وضعیت بازار بورس سهام بهترین نماینده برای آن خواهد بود. بر این اساس، در این تحقیق به 

 .گذارنددنبال یافتن عواملی هستیم که بر شاخص قیمت بورس سهام در ایران اثر می

 است تامل قابل بعد چهار از بهادار اوراق بورس نقش کالن، اقتصاد دید از  

 گذاریسرمایه برای زمال وجوه آوریجمع هایراه ترینمطمئن از یکی سهام، و قرضه اوراق فروش طریق از مالی منابع تجهیز( الف 

 بورس در قرضه ای سهام فروش طریق از ضوابطی تحت توانندمی بانکی نظام از استقراض عوض به تجاری و تولیدی واحدهای. است

 .کنند تامین را خود مالی نیازهای بهاداراوراق 

 و ددرآم ترعادالنه توزیع هدفهای به کالن اقتصاد دید از بهاداراوراق  بورس در آنها سهام فروش طریق از بزرگ مالکیتهای تقسیم (ب

نچه امکان تامین حتی چنا .کندمی زیادی کمک تجارتی و تولیدی فعالیتهای در جامعه افراد عموم در مشارکت احساس ایجاد نیز

حیت ع مالی ارجمناب منابع سرمایه گذاری های بزرگ با تسهیالت بانکی میسر شود، انتشار و فروش سهام به عموم به منظور تامین

 و قطبی شدنده از دارد. بسیاری از جامعه شناسان توزیع مالکیت را بین عموم طبقات به لحاظ اجتماعی مفید می دانند. چرا ک

 .جامعه ) فقیر و غنی ( جلوگیری می کند و ناآرامی های اجتماعی را کاهش می دهد

 آن حائز بهادار راقاو بورس که است کامل بازار خصوصیت اولین محصول بودن متجانس. است کامل بازار یک بهاداراوراق  ج( بورس

 جمع اربهاداوراق  بورس رد است، آن به آزادانه خروج و ورود از عبارت که کامل بازارتعداد فروشندگان و خریداران زیاد است. . است

 قیمت و کرده عمل عیراد و مانع هیچ بی و آزادانه توانندمی تقاضا و عرضه نیروهای که است این وضعیت این مستقیم نتیجه. است

 .کنند معین را رقابتی

 آمیز رقابت تعیین بهادار بااوراق  بورس. سازدمی میسر را منابع مطلوب تخصیص بهاداراوراق  بورس در کامل بازار یک فضای د( وجود

 شرکت یک کند.می تشویق را قدرتمند و مبتکر مدیران و تنبیه را ضعیف و غیرکارا مدیران اقتصاد، انتظامی ابزار عنوان به سهام بهای



 
 طریق از سهولت به است قادر سودآور شرکت یک بالعکس و کند اقدام خود مالی نیازهای تامین به بورس طریق از تواندنمی دهزیان

 . شود مالی تامین خود سهام فروش

 از بسیاری در هک می باشد بورس بازار در سهام قیمت شاخص و اقتصادی متغیرهای میان رابطه پژوهش، و تامل قابل مباحث از  

 .نمود اشاره تحقیقات از بخشی به میتوان که است، گرفته قرار توجه مورد تحقیقات

 و ارزی ذخایر رز،ا قبیل نرخ از اقتصادی کالن متغیرهای و بمبیء سهام قیمت شاخص علی رابطه ی بررسی به (،2002، مدسن) -

 خصبر شا تاثیرگذار یرهایمتغ عنوان به تجاری را تراز و ارزی ذخایر ارز، نرخ متغیرهای خود مطالعه در آنان. پرداختند تجاری تراز

 متغیرهای بین که داد نشان نتایج. دادند قرا بررسی مورد 2001 تا مارس 1990 آوریل دوره برای ماهانه صورت به و هند سهام قیمت

 .ندارد وجود علیت رابطه ی سهام بورس قیمت شاخص و مزبور کالن

 را اقتصادی کالن یمتغیرها از هفتگانه مجموعه یک و نیوزلند سهام شاخص بین متقابل اثرات ،(2006،همکاران و کریستوفرگان) -

 صادیاقت متغیرهای .کردند آزمون همجمعی آزمونهای از استفاده با و ، 2003 ژانویه لغایت 1990 ژانویه از ماهانه دادههای برای

 قیمت و مدت کوتاه ی بهره نرخ مدت، بلند ی بهره نرخ پول، ی عرضه داخلی، ناخالص تولید ارز، نرخ تورم، نرخ شامل شده استفاده

 اقتصادی یرهایمتغ و نیوزلند سهم قیمت شاخصبین  که داد نشان یوهانسون همجمعی آزمون  نتایج .بود  محلی نفت فروشی خرده

 علیت نیوزلند سهام قیمت شاخص که داد نشان نیز گرنجری علیت آزمون نتایج. دارد وجود مدت بلند ی رابطه یک آزمون، مورد

 کشورهای سهام ارهایباز با مقایسه در نیوزلند سهام بازار بودن کوچک آن علت. نیست اقتصاد متغیرهای در تغییرات برای گرنجری

 .است یافته توسعه

 را ترکیه و مکزیک ن،کشور آرژانتی سه در خصوصی بخش سرمایه گذاری بر کالن اقتصاد بیثباتی اثر (،2009،اوکالهوما  و هال) -

 بر معناداری طور به نکال اقتصاد بی ثباتی افزایش میدهد که نشان مطالعه.  دادند قرار بررسی مورد 2003 تا 1990 زمانی دوره طی

 یابد. توسعه باید مالی بخش ریسک، کاهش برای داده اند پیشنهاد آنها. دارد منفی اثر خصوصی سرمایه گذاری

 بدین وی .یپردازدم ترکیه سهام بازدهی بر اقتصادی کالن متغیرهای تاثیر بررسی به خود ی مطالعه در (،2010،رسیبایکسالوا) -

 شاخص ال،ط قیمت بهره، نرخ کننده، مصرف قیمت شاخص متغیرهای ی ماهانه های داده و چندمتغیره رگرسیون مدل از منظور

 نرخ که میدهد نشان نتایج .میکند فادهاست 2003 - 2010 زمانی ی دوره در پول ی عرضه و ارز نرخ نفت، قیمت صنعتی، تولیدات

 و تورم و .دارند هترکی سهام بازدهی بر مثبت تاثیر پول ی عرضه و منفی تاثیر ارز نرخ و نفت قیمت صنعتی، تولیدات شاخص بهره،

 .ندارند کشور این سهام بازدهی بر معناداری تاثیر طال قیمت

 در تورم و داخلی ناخالص تولید افزایش سبب سهام بازده که دادند گزارش و کرده استفاده ARDL مدل از  (،2015،تریپاتی و کومار)-

BRICS گزارش پول عرضه با مثبت ارتباط و نفت قیمت و ارز نرخ بهره، نرخ با سهام بازده رابطه منفی رابطه آنها همچنین، .میشود 

 . میدهند



 
 دوره طی آن.س.آ کشورهای واقعی سرانه تولید بر سهام بازار توسعه شاخص تاثیر بررسی به ای مطالعه در (،2017،همکاران و رودرا) -

 تولید رشد ، سهام بازار توسعه شاخص (تغییر) دلتای در واحد 1 افزایش با داد نشان مطالعه این نتیجه .پرداختند 1990 - 2011

 نسبت( 1 شاخص 4 از ترکیبی مطالعه این در سهام بازار توسعه شاخص .یابد می افزایش درصد 88/3اندازه به کشورها این در سرانه

 هر ازای به بورس در شده پذیرفته های شرکت تعداد (GDP ،3 به سهام معامالت ارزش نسبت( GDP 2 به ها شرکت بازاری ارزش

 .است معامالت گردش نسبت (4  و جمعیت نفر هزار 10

 در همجمعی روش زا استفاده با را پولی کالن متغیرهای با بورس سهام قیمت شاخص مدت بلند ی رابطه ،(1385، )کریم زاده -

 از استفاده با پولی کالن متغیرهای با تهران بورس سهام قیمت شاخص مدت بلند ی رابطه تحقیق این در .کرد بررسی ایران اقتصاد

 شامل استفاده، مورد متغیرهای .است شده بررسی 1369-81 دوره ماهانه دادههای و فیشر اساسی تئوری و پورتفولیو نظریه

 از شده تصریح مدل آورد بر منظور به .است بوده بانکی واقعی سود نرخ و حقیقی ارز نرخ نقدینگی، بورس، سهام قیمت شاخص

 همجمعی داربر یک وجود برآورد، نتایج اساس بر .است شده استفاده (ARDL) توزیعی های وقفه با برداری توضیح خود روش

 ی دهنده نشان برآوردی بلندمدت ی رابطه همچنین، .است شده تایید پولی کالن متغیرهای و بورس سهام قیمت شاخص بین

 بوده بورس سهام متقی شاخص بر بانکی واقعی سود نرخ و حقیقی ارز نرخ دار معنی منفی تأثیر و نقدینگی دار معنی مثبت تأثیر

 . است

 فصلی های داده از منظور نبدی .میپردازد ایران بورس بازار بر اقتصادی کالن متغیرهای تاثیر بررسی به (،1387،همکاران و پیرایی) -

 بر و است نموده استفاده 1385 تا 1370 سالهای از ارز نرخ و تورم پول حجم داخلی، ناخالص تولید مثل اقتصادی مختلف متغیرهای

 بکار را گسترده های وقفه با توضیح خود مدل همجمعی تشخیصی و واحد ریشه آزمونهای انجام و آربیتراژ گذاری قیمت تئوری اساس

 مستقیم ورتص به قیمتها عمومی سطح و داخلی ناخالص تولید با سهام قیمت شاخص ارتباط که است آن از حاکی نتایج است برده

 .دارد معکوس رابطهی ارز نرخ و پول حجم با و بوده

 تصحیح ویالگ کل شاخص بر طال و نفت قیمت اثر بررسی به (VECM) کارگیری به با مطالعه ای در (،1392،دهنوی هاشمی) -

 و منفی اثر نفت یمتق بلندمدت در که میدهد نشان آنها مطالعه ی نتایج .پرداخته اند ایران بهادار اوراق بورس قیمت برداری خطای

 . دارد بهادار اوراق بورس شاخص بر معنی داری

 سال از ماهانه داده های و (SVARساختاری ) برداری خودتوضیح روش کارگیری به با مطالعه ای در (،1393،باغستانی و بهار پیش) -

 میدهد نشان مطالعه نتایج .پرداخته اند اقتصادی کالن متغیرهای بر نفت قیمت شوکهای اقتصادی اثرات بررسی به ، 1390 تا 1380

 اوراق بورس سهام شاخص و ارز نرخ بر نفت قیمت شوک اثر همچنین .دارد صنعتی تولیدات رشد بر کوچکی اثر نفت قیمت شوک که

 .است بوده معنا بهادار

 و تهران بهادار اوراق بورس کل شاخص میان بلندمدت ارتباط بررسی عنوان تحت خود نامه پایان در (،1396،عبدی مجید) -

 پرداخته گرانجری علیت خطا تصحیح مدل و توزیعی های وقفه با برداری رگرسون خود مدل از استفاده با کالن اقتصاد متغیرهای

 کران در ولی هستند واحد ریشه یک دارای پایین کران و متغیرها تمامی  که داد نشان پرون و فلیپس آزمون میدهد نشان نتایج .است



 
 هم و بلندمدت تعادلی رابطه یک بیانگر گرانجری علیت خطا تصحیح مدل برآورد از حاصل نتایج همچنین .می باشند ایستا باال

 نقدینگی، حجم داخلی، ناخالص تولید ارز، نرخ گردش، در پول حجم کننده، مصرف شاخص متغیرهای با کل شاخص بین انباشتگی

 .میباشد کننده تولید قیمت شاخص و سکه قیمت دولتی، های پرداخت

 استفاده با سهام قیمت بر اقتصادی کالن متغیرهای تأثیر عنوان تحت خود پایاننامه در ،(1396،فراهانی رضا و نژاد فدایی اسماعیل) -

 و داشته سهام شاخص بازده بر منفی تأثیری پول رشد نرخ تغییر میدهد نشان نتایج .است پرداخته چندعاملی رگرسیون الگوی از

 دیگر، سوی از .است شاخص این بازدهی بر مثبت تأثیر دارای قیمتها سطح و سهام قیمت تالطم نفت، قیمت صنعتی، تولید شاخص

 .نداشته اند شاخص این بازدهی بر معناداری تأثیر طال قیمت و ارز نرخ

 متغیرهای کالن از ایمجموعه بر اساس شناسائی عوامل مؤثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار در ایران هدف با حاضر تحقیق   

 قیمت نفت، نقدینگی و سود بانکی، حجم ها، تولید ناخالص داخلی، نرخشاخص کل قیمت، سطح عمومی قیمت قبیل از اقتصادی

 رگرسیون خود روش از استفاده با و 1375  -95 زمانی یدوره برای بوده و به صورت فصلی هاداده تحقیق این در. شودمی انجام

 گیرد.می قرار تحلیل و مورد تجزیه توزیعی، هایوقفه با برداری

ابراین، یابد. بنیمشرکتها پس از مدت زمانی، به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش به طور متوسط سود اسمی  در شرایط تورمی -1

 اخصخ تورم و شایش نردهد. از این رو بین افزافزایش نرخ تورم، سود تقسیمی و به تبع آن شاخص بازده نقدی سهام را افزایش می

 سهام، یک رابطه مستقیم مورد انتظار است. قیمت

یابد. با وجود ساختارهای انداز اختصاص میبل تصرف به مصرف و پسداخلی قا ناخالص ی علمی، تولیدبر اساس تئوریها -2    

داریم  این انتظاریابد بنابر گذاری اختصاصتواند از طریق بازارهای مالی به سرمایهشده میانداز جمع گذاری، پسمناسب برای سرمایه

 سرانه رابطه مستقیم داشته باشد.داخلی  ناخالص بورس با تولید قیمت شاخص

کنند. بنابراین، گذاری را بر اساس مقایسه نرخ بازدهی و سود در فعالیتهای مختلف اتخاذ میگذاران تصمیم به سرمایهسرمایه -3    

بیشتر شدن آن از شوند. به صورتی که افزایش نرخ سود بانکی و ها تلقی میاین فعالیتها به عنوان فعالیتهای رقیب در جذب سرمایه

گذارد. لذا توقع این است که نرخ بازدهی انتظاری سود سهام موجب انتقال سرمایه به بانکها شده و برروی تقاضای سهام اثر می

 شاخص قیمت سهام با نرخ سود بانکی رابطه معکوس داشته باشد.

و انتظار  وجب افزایش فعالیتهای اقتصادی گردیدهم –کننده نفت است که یک کشور صادر –افزایش قیمت نفت در کشور ما  -4    

 رود بر بازار سهام تأثیر مثبت بگذارد.می

هره را در آورد و نرخ بجود میوگذاری به و پول بیشتری برای مصرف و سرمایه ابدی یم شیافزا ینگیحجم پول، نقد شیافزابا  -5   

 احتمال و تهافی شیسهام افزا دیخر یتقاضا برا جهیدر نت بازده سهام استدهد و این به نفع عملکرد شرکتها و اقتصاد کاهش می

 .ابدی شیشاخص کل سهام افزا



 
 تحقیقروش 

 های توزیعی استفاده میشود.در این تحقیق از مدل خود رگرسیون برداری با وقفه    

تعمیم پیدا  (1999)( و پسران و شین 1998)( ارائه گردیده و توسط پسران و اسمیت 1996این مدل که توسط پسران و پسران )    

های د وقفه؛ مدل تعداود. دوممدت را برآورد نم کرد دارای مزایائی است: اول اینکه بدون توجه به پایائی متغیرها میتوان روابط بلند

 (مدل تصحیح خطا  خراج( و سوم اینکه امکان است1996کند )پسران و پسران الزم برای محاسبه فرایند تولید داده را ایجاد می

ECM ( نماید.را از طریق تبدیل خطی ساده فراهم می 

 فرض با که ندتخمین میز OLS روش از استفاده با مستقیماً را متغیرها میان مدت بلند روابط (EGگرنجر) و انگل تئوری   

 توزیع با OLS انبیمج خصوصیات اینکه اول :دارد وجود زمینه این در مشکالتی اما .میگردد تلقی سازگار مدت، بلند رابطه وجود

 همبستگی میتواند ن هاگرفت نادیده این .نمیشود نظرگرفته مدت کوتاه پویاییهای مدت، بلند روابط دوم، و میشود همراه فولر دیکی

 .کند ایجاد مدت بلند تغییرات در درونزائی و سریالی

 مجانبی ویژگیهای برده شود کار به ARDL روش برای که هنگامی نشده تعدیل OLS که میکنند بیان (1998شین) و پسران   

 میکنند اظهار همچنین باشند. آنها کافی و درونزائی سریالی همبستگی دادن نشان برای وقفه ها طول اینکه بر مشروط دارد مطلوب

 پیشنهاد را مرحلهای دو روش و باشد کارلو مونت برآورد بر مبتنی باید کوچک نمونه دارای تحقیقات برای تخمین زنها انتخاب که

 الگوی .میشود برده کار به OLS وسپس گردیده تعیین شده مطرح معیار چهار از یکی توسط وقفه ها طول ابتدا که میکنند

ARDL نمود تشریح زیر صورت میتوانبه را: 

𝑡U+𝑡ẃ𝛿+𝑖𝑡X) 𝑖𝑞. L(1=𝑖𝑘𝑖𝛽Σ=𝑡𝑦 Q (L, P ) 

Q ( L,P) =1 - Q1L - Q2 L2−⋯ −Q𝑝 L𝑝 

)1(                                          , … , K 2,  1i =                                   𝑞L𝑖𝑞Ɓ𝛽−⋯−2L2𝑖Ɓ𝛽−L1𝑖Ɓ𝛽−1)=𝑖𝑞.L( 𝑖Ɓβ       

 متغیرهای روند، متغیر مبدأ، از عرض شامل )تصادفی غیر (قطعی متغیرهای از برداری 𝑡W و وقفه عملگر L روابط، این در که   

 برای اول رابطه ابتدا .هستند مدل توضیحی متغیرهای itX و وابسته متغیر tY است.  ثابت های وقفه با برونزا متغیرهای یا و مجازی

 مرتبه )𝑘)1+𝑚+1 تعداد به یعنی = k2, 1i , … , و 𝑚.….0.1.2=𝑖𝑞 و  = m0,1,2P,…, مقادیر ممکن ترکیبات کلیه

 تا t= m + 1 زمانی محدوده در برآورد و میکند تعیین محقق را (m) ها وقفه تعداد حداکثر .میشود برآورد OLS روش توسط

 = n  t   میان از بعد مرحله در .میگیرد صورت (𝑚+1)𝑘+1 چهار از یکی انتخاب به توجه با آنها از یکی شده برآورد رگرسیون 

 به مایکروفیت افزار نرم مدل، برآورد برای .میشود برگزیده  2R و (HQCکوئین) حنان (،AICآکائیک) ( ،SBCبیزین) شوارز معیار

 مدل، اولیه تخمین از پس است قادر گردیده طراحی پسران بهرام و پسران هاشم محمد توسط که افزار نرم این .است شده گرفته کار

 از پس ترتیب این به .نماید برآورد را (ECM) خطا تصحیح الگوی بعدی مرحله در و آورده بدست را متغیرها میان مدت بلند روابط

 میتواند همچنین افزار نرم این .میگردد برآورد مناسب متغیرهای برای خطا تصحیح الگوی و مدت بلند روابط شده، ارائه مدل برآورد

 .نماید پیشبینی را متغیرها تغییرات



 
ن وارتز بیزیس اماره شکنیم. باید اول یک وقفه مشخص را تعیین کنیم. براساقبل از براورد مدل باید تعداد وقفه ها را مشخص    

ه تعداد وقف ییر میکند کهکند. باید روند نگاه کنیم در کجا روند تغمی جویی صرفه هاوقفه تعداد مورد بررسی قرار میدهیم چون در

 .ه بهینه برای مدل یک وقفه استویژه، وقف با مقایسه اعداد جدول، آماره حداکثر مقداربهینه قبلی میشه. 

  



 
 ها یافته

 شده تصریح مدل الگوي ضرایب(: 1جدول )

 tآماره انحراف  ضریب متغیر توضیحی

TEPIX(-1) 70530/0 049773/0 1704/14 

PI 2835/7 73426/0 9196/9 

PI(-1) 1060/6- 74496/0 1965/8- 

PCGDP 77442/0 26595/0 9119/2 

I 3788/713- 7844/193 6813/3- 

OP 5011/1- 20479/0 3296/7- 

LQ 048421/0- 0092397/0 2406/5- 

S.E=2499/3 PROB(F-STATE)=0.000 R2=0/99 

R̅2 = 0/99  

 پژوهش هايیافته: مأخذ                               

  دوره وقفه ( با یکTEPIXدهد متغیر وابسته یعنی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار )همانطور که جدول فوق نشان می   

 ه و در دوره قبل ( در دوره مربوطPIبر خودش تأثیرگذار است. در عین حال از میان متغیرهای مستقل فقط سطح عمومی قیمتها )

  دارند. سته ارتباطیر وابگذارند و بقیه متغیرها فقط در دوره مربوطه با متغاز آن بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تأثیر می

 ده در مدل شیرهای وارد دار بودن رابطه متغبه دست آمده برای همه متغیرها و همچنین احتمال خطای آنها بیانگر معنی tمقدار    

 با شاخص کل قیمت است.

 بهادار در ایران در هر فصل تحت تأثیر مقدار شاخص کل قیمت در فصل قبل بر اساس نتایج جدول، شاخص کل قیمت بورس اوراق  

مقدار شاخص  71/0دهد که شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار در هر فصل حدود گیرد. این رابطه مثبت بوده و نشان میقرار می

کند. طبیعی است که اگر تغییرات شاخص کل قیمت منفی باشد در فصل کل قیمت بورس اوراق بهادار در فصل بعد را تعیین می

 داشت.قبل نیز همین منفی بودن وجود خواهد 

در زمان  ده است.شاخص قیمتها به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر شاخص قیمت سهام، در نظر گرفته ش  

مین مدل از تخ یابد. نتایج به دست آمدهافزایش شاخص قیمت به طور متوسط سود اسمی شرکتها و شاخص قیمت سهام افزایش می

واحد  7ز بیش ا کند به صورتی که یک واحد افزایش سطح عمومی قیمتها، شاخص کل قیمت بورس رانیز همین نتیجه را تأیید می

ه سود ت. زمانی کفته اسدهد اما در عین حال سودآوری حقیقی افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یاافزایش می

هر سهم  ش ذاتیفت. اثر دیگر تورم این است که موجب کاهش ارزیابد قیمت اسمی سهام نیز افزایش خواهد یااسمی افزایش می

 شود.می



 
ار س اوراق بهادارتباط معنادار و مثبت میان سطح عمومی قیمتها و شاخص کل قیمت بور 7/3ضریب سطح عمومی قیمتها حدود    

ه هادار را بوراق بکل قیمت بورس ا دهد. به این معنی که هر یک واحد افزایش )کاهش( در سطح عمومی قیمتها، شاخصرا نشان می

یمتها در دهد. در عین حال شاخص کل قیمت بورس رابطه منفی با سطح عمومی قواحد افزایش )کاهش( می 7/3مقدار حدود 

قدار مد به فصل قبل دارد به ترتیبی که هر واحد افزایش )کاهش( سطح عمومی قیمتها، شاخص کل قیمت بورس را در فصل بع

 دهد.حد کاهش )افزایش( میوا 6/1حدود 

گذاری موثر باشد رونق اقتصادی است مسلم است که گذاران برای سرمایهتواند به ترغیب سرمایهیکی از نشانه های مثبتی که می  

داخلی در حال رشد باشد بسیاری از شرکتها با سودآوری مواجه  ناخالصهنگامی که اقتصاد از رونق خوبی برخوردار باشد و تولید 

رود که تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبتی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق براساس تئوریهای اقتصادی انتظار می خواهند بود.

کند که براساس آن ن نتیجه را تأیید میهای آماری و ضریب این متغیر که در این تحقیق به دست آمده ایبهادار داشته باشد. شاخصه

 دهد.واحد شاخص کل قیمت بورس را افزایش )کاهش( می 0/8هر یک واحد افزایش )کاهش( در تولید ناخالص داخلی سرانه حدود 

د نرخ سوایش ی است افزتوانند تلقی شوند بنابراین طبیعهای بانکی اصوأل به عنوان جایگزینی برای فعالیت در بورس میسپرده   

ام وند در هنگد. این رها را از بورس به سمت بانکها جذب نماینتوانند سرمایههای بانکی میبانکی و افزایش سودآوری در سپرده

بانکی شاخص کل  % افزایش )کاهش( نرخ سود1نتایج به دست آمده به ازای  تواند معکوس شود. براساسکاهش نرخ سود بانکی می

 کند.واحد کاهش )افزایش( پیدا می 7ار قیمت بورس اوراق بهاد

نقدی پیش  هاییانافزایش قیمت نفت برای کشورهای صادر کننده نفت سودمند خواهد بود، زیرا این امر به معنای افزایش جر   

 منجر بهفت ناالی ببینی شده برای شرکتها و صادرات برای کل اقتصاد است. با این حال، برای یک کشور وارد کننده نفت، قیمت 

مر اد شد. این خواه افزایش هزینه تولید، تورم، کاهش تقاضای کل و کاهش جریانهای نقدی مورد انتظار در تمام بخشهای اقتصادی

اط وجود ارتب تحقیق های مدلگذارد. بر همین اساس یکی از فرضیهبه ندرت بر بازده سهام در کشورهای وارد کننده نفت تاثیر می

اخص ه و شمت بورس و قیمت نفت بوده است در حالی که براساس نتایج به دست آمده این فرضیه رد شدمثبت میان شاخص قی

 را دارد. -1/5بورس با قیمت نفت رابطه 

افزایش  ول موجبتاثیر خالص عرضه پول در بازده سهام نیز قابل بحث است و میتواند مثبت یا منفی باشد. افزایش عرضه پ   

فع و این به ن دهدش میآورد و نرخ بهره را در اقتصاد کاهگذاری به وجود میبیشتری برای مصرف و سرمایه شود و پولنقدینگی می

تورمی قابل توجهی  (. اما، آنها همچنین فشار2004؛ چادهری و اسمل، 1995عملکرد شرکتها و بازده سهام است )ناکا و موکرجی، 

 منفی بر بازده سهام داشته باشد.کنند که میتواند تاثیر را در اقتصاد ایجاد می

یجه تحقیق لی که نتای که برای این متغیر درنظر گرفتیم مثبت بودن رابطه شاخص کل بورس با حجم نقدینگی بود در حافرضیه   

 گیرد. دهد که در اقتصاد ایران این رابطه منفی بوده و جنبه دوم نظریه فوق مورد تأیید قرار مینشان می



 
عوامل مؤثر بر شاخص کل بورس  بلندمدت یرابطه وجود از اطمینان برای (،ARDLروش ) توسط بلندمدت ضرایب برآورداز  قبل   

 شود می بیان رابطه، این در. پذیرد صورت همجمعی آزمون است الزم اقتصادی، متغیرهای کالن از ایمجموعه و اوراق بهادار در ایران

 تعادلی الگوی سمت به پویا الگوی باشد، یک از وابسته کوچکتر متغیر به مربوط باوقفه متغیرهای ضرائب مجموع چنانچه که

 و شده کسر یک عدد از (،TEPIX(-1)) وابسته متغیر وقفه با ضرایب مجموع آزمون، این انجام برای .داشت خواهد گرایش بلندمدت

 :است شده تقسیم زیر شرح به آن معیار انحراف مجموع بر

T= 
∑ Φi−1

p
i=1

∑ sΦi

p
i=1

= 
0/70530−1

0/049773
= -5/9208 

 است، ( بزرگتر3/9-مستر ) و دوال بنرجی، توسط شده ارائه بحرانی مقادیر قدرمطلق از آمده بدست t قدرمطلق که این به توجه با   

 و اقتصادی کالن متغیرهای که بین این نتیجه. میشود رد %، 95 اطمینان با بلندمدت رابطه وجود عدم بر مبنی صفر فرضیه بنابراین

 تخمین (ARDL) روش از استفاده با بلندمدت اساس، مدل این بر. دارد وجود بلندمدت یرابطه یک ،شاخص کل بورس اوراق بهادار

 :است شده ارائه جدول زیر در آن نتایج که شد زده

 ARDLالگوي بلندمدت  (:2) جدول

 tآماره انحراف  ضریب متغیر توضیحی

PI 9955/3 67557/0 9143/5 

PCGDP 6275/2 1024/1 3838/2 

I 7/2420- 4715/802 0166/3- 

OP 0935/5- 95569/0 3297/5- 

LQ 16431/0- 037593/0 3707/4- 

 پژوهش هايیافته: مأخذ                         

متغیر برابر صفر( و همچنین  سهو سطح بسیار پایین احتمال خطا )برای  tبر اساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل، مقدار باالی   

دار متغیرهای وارد شده در مدل با شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار در دوره دهنده رابطه معنینشان Fمقدار به دست آمده برای 

اخص کل قیمت بورس اوراق بهادار را تحت ، ش4باشد، به صورتی که سطح عمومی قیمتها در بلندمدت با ضریب حدود بلندمدت می

دار و مثبت با شاخص کل قیمت بورس اوراق دهد. به همین صورت تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه معنیتأثیر مستقیم قرار می

د. بنابراین باشواحد شاخص بورس به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی سرانه می 2/6دهنده تغییر که ضریب آن نشان بهادار دارد

 شود.فرضیه اول و دوم تحقیق مبنی بر مثبت بودن رابطه این دو متغیر با شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار پذیرفته می

در دروه بلندمدت نیز، نرخ سود بانکی رابطه منفی با شاخص کل قیمت بورس اوراق  مدت مشاهده گردیدهمانگونه که در دوره کوتاه  

رتی که هر یک واحد افزایش )کاهش( در نرخ سود بانکی، شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار را به مقدار بیش از بهادار دارد به صو

دهد که تأثیر نرخ سود بانکی بر مدت نشان میدهد. مقایسه ارتباط این متغیر در بلندمدت و کوتاهواحد کاهش )افزایش( می 2400



 
باشد(. بنابراین فرضیه سوم تحقیق مدت است )بیش از سه برابر میدت بیشتر از کوتاهشاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار در بلندم

 شود.مبنی بر منفی بودن نرخ سود بانکی با شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار پذیرفته می

آن بسیار بیشتر از  قیمت نفت در بلندمدت تأثیر منفی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار دارد در عین حال تأثیر بلندمدت  

مدت است )بیش از سه برابر(. بنابراین فرضیه چهارم تحقیق مبنی بر منفی بودن قیمت نفت با شاخص کل قیمت بورس تأثیر کوتاه

 شود.اوراق بهادار رد می

قیمت ل شاخص ک 0/16دهد که یک واحد افزایش )کاهش( بر حجم نقدینگی به مقدار ضریب متغیر حجم نقدینگی نشان می  

قدینگی با حجم ن دهد. بنابراین فرضیه پنجم تحقیق مبنی بر منفی بودنبورس اوراق بهاداررا در بلندمدت کاهش )افزایش( می

 شود.شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار رد می

 .است شده ارائه نیز آن با مرتبط خطای تصحیح الگوی بلندمدت، مدل برآورد از پس  

-عمده. کندمی فراهم را خطا الگوهای تصحیح از استفاده آماری مبنای اقتصادی، متغیرهای از ایمجموعه نبی انباشتگی هم وجود  

 اقعو در مدلها این. دهدیم ارتباط بلندمدت تعادلی مقادیر به را مدت متغیرهاکوتاه نوسانات که است آن الگوها این شهرت دلیل ترین

 سرعت مدت وکوتاه در ثرمؤ نیروهای بلندمدت، رابطه یک از پایا پسماند کردن وارد با آنها در که اندتعدیل جزیی مدلهای از نوعی

 سرعت نشانگر ،شود ظاهر منفی عالمت با ECMضریب  صورتیکه در. شوندمی گیریاندازه بلندمدت تعادلی مقدار به شدن نزدیک

 وابسته متغیر لتعاد عدم از درصد چند دوره هر در دهدمی نشان ضریب این. بود  خواهد بلندمدت تعادل به میل و خطا تصحیح

 .شودمی نزدیک بلندمدت رابطه به سمت و شده تعدیل

 خطا، به شرح جدول زیر است. تصحیح به الگوی مربوط نتایج خالصه  

 مدت کوتاه پویای ساختار(: 3) جدول

 tآماره انحراف ضریب متغیر توضیحی
DPI 2835/7 73426/0 9196/9 

DPCGDP 77442/0 26595/0 9119/2 

DI 3788/713- 7344/193 6813/3- 

DOP 5011/1- 20479/0 3296/7- 

DLQ 048421/0- 0092397/0 2406/5- 

ecm(-1) 29470/0- 049773/0 9209/5- 

 پژوهش هاییافته: مأخذ                                

ورس قیمت ب براساس نتایج به دست آمده تغییر سطح عمومی قیمتها به مقدار یک واحد موجب تغییر مستقیم در شاخص کل   

اخص کل قیمت ش 0/8شود. همچنین تغییرات تولید ناخالص داخلی سرانه حدود با ضریب واحد می 7/3اوراق بهادار به مقدار 

خص عکوس با شاابطه مج قبلی تغییرات نرخ سود بانکی، قیمت نفت و حجم نقدینگی ردهد. همانند نتایبورس را تحت تأثیر قرار می

 دارند. -0/05و  -1/5، -713کل قیمت بورس اوراق بهادار به ترتیب با ضرایب 



 
 فرآیند دهنده سرعت تعدیلاست، که نشان ecm(-1)ضریب  است، اساسی اهمیت دارای و ( مورد توجهecmآنچه که در معادله )  

دهد که انحرافات از روند بوده و این نشان می -0/3حدود  ecmضریب . است مدتبلند تعادل سمت به مدتکوتاه تعادل معد

توان گفت که در صورت شود. بنابراین می% جبران شده و به روند تعادلی نزدیک می30بلندمدت در هر دوره )فصل( به میزان حدود 

 10مدت بعد از حدود توان انتظار داشت که نوسانات کوتاههای مقطعی میمتغیرها و یا ورود شوکدار و اساسی در عدم تغییر معنی

 شود.ماه با روند بلندمدت هماهنگ می

  



 
 

 بحث و نتیجه گیري

 ارز و طال قرضه، اوراق بانکی، سپرده سهام، نقد، پول از مختلفی هایترکیب خود مالی هایدارایی سبد در افراد که این دلیل به   

 مزبور هایدارایی از یک هر نگهداری برای افراد تقاضای بانکی، بهره نرخ و تورم نرخ ارز، نرخ پول، حجم در تغییرات کنندمی نگهداری

 اعتقاد. گذاردمی تاثیر قیمت بورسشاخص کل  بر خود نوبه به نیز موضوع این و دهدمی قرار تاثیر تحت را سهام برای تقاضا جمله از

تولید ناخالص داخلی  ها،سطح عمومی قیمت مانند اقتصادی کالن متغیرهای قیمت بورس اوراق بهادار از که شاخص کل است این بر

 .پذیرندمی تاثیر نقدینگی، حجم و سود بانکی، قیمت نفت نرخ سرانه،

 از حاکی همجمعی آزمون نتایج .است شده استفاده ARDL روش از بلندمدت، یرابطه برآورد و مدل برآورد برای تحقیق این در   

 حجم و مت نفتسود بانکی، قی نرخ تولید ناخالص داخلی سرانه، ها،سطح عمومی قیمت متغیرهای بین بلندمدت یرابطه وجود

رابطه  .شد دبرآور بلندمدت یرابطه ARDL روش از استفاده با رو، این از .است کل قیمت بورس شاخص رشد نرخ نقدینگی با

لیدی های تودها و نهادهنده افزایش ارزش دارایینیز نشان هاسطح عمومی قیمتبلندمدت مثبت بین شاخص کل قیمت سهام و 

 مانه .نان استآسهام  های عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران در اثر افزایش تورم و در نتیجه، افزایش قیمتشرکتها و مؤسسه

  افزایش پول، شارز کاهش دلیل به شرکتها، اسمی سود متوسط طور به تورمی، شرایط در و بلندمدت رد رفت،می انتظار که طور

 . یابد می

آزمون  از آمده بدست ینتیجه .دارد پی در را سهام نقدی بازده شاخص آن تبع به و تقسیمی سود تورم، نرخ افزایش بنابراین،   

ها و تولید ناخالص داخلی سرانه با شاخص کل قیمت بورس با سطح عمومی قیمتفرضیه اول و دوم تحقیق مبنی بر مثبت بودن 

کریستوفرگان و همکاران  های تحقیقیافتهمقایسه با اول و دوم نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه  شود.% پذیرفته می100حدود 

تورم و تولید ناخالص داخلی استفاده کرده است های ماهانه و ارتباط بین شاخص سهام نیوزلند با ( با استفاده از داده2006)

 همخوانی دارد.

سوم تحقیق  دارد. بنابراین فرضیه منفی ی% معنادار بوده و رابطه100در سطح اطمینان  قیمت شاخص کل با بانکی سود نرخ   

آزمون فرضیه سوم با مقایسه نتایج شود. نتیجه به دست آمده از با شاخص کل قیمت پذیرفته می سود بانکی مبنی بر منفی بودن نرخ

و ارتباط بین متغیر نرخ بهره بر  یهای ماهانهداده ،متغیرهمدل رگرسیون چند( با استفاده از مدل 2010تحقیق بایکسالوارسی)

که با نتایج  دهد نرخ بهره تأثیر منفی بر بازدهی سهام ترکیه داردبازدهی سهام ترکیه استفاده کرده است که نتایج تحقیق نشان می

 ( همخوانی دارد.1385( و کریم زاده )2015کومار و تریپاتی )های تحقیقات این تحقیق همخوانی دارد. و همچنین با یافته

 با متغیر قیمت نفت و حجم نقدینگی بلندمدت بین یرابطه وجود از حاکی ARDLروش  از استفاده با همجمعی آزمون نتایج  

قیمت نفت و حجم  بین ی منفیرابطه وجود از حاکی چهارم و پنجم، فرضیه آزمون از آمده بدست ینتیجه. است قیمت شاخص کل

و  (2010مقایسه نتایج تحقیقات بایکسالوارسی) با چهارمنتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه  شود.قیمت می شاخص کل با نقدینگی



 
کریم زاده مقایسه نتایج تحقیقات  باپنجم نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه ( همخوانی دارد. و همچنین 2015کومار و تریپاتی )

 (  همخوانی دارد.1387پیرایی و همکاران )و ( 1385)

هام اثر گذار س متیکالن اقتصادی بر شاخص کل ق رهاییکه متغ شودیحاضر، مشاهده م قیدست آمده و تحقه ب جیبر اساس نتا-

 گذاراناستیو س رانیگمیکه تصم شودیم هیتوصکل قیمت بورس،  اقتصادی با شاخص رهاییمتغی رابطه هستند. با توجه به

 ریو سا سهام ای بازارهمزبور را بر شاخص ماتیاز تصم یدر سطح کالن، آثار ناش یو مال یپول استهاییس نیاقتصادی، در هنگام تدو

 مد نظر قرار دهند. گر،ید یبازارهای مال

گذاران در گردد سیاستسزایی دارد، لذا پیشنهاد میعنوان منبع مهم گردش سرمایه در اقتصاد هر کشوری نقش بهبازار سهام به  -

ایت فرار ود و در نهران شی خاصی به این بازار داشته باشند، تا مبادا این بازار دچار بحهای کالن اقتصادی توجهریزیاعمال برنامه

 سرمایه را به دنبال داشته باشد.

شد شاخص یشتر رتیجه این که تولید ناخالص داخلی سرانه با شاخص کل قیمت بورس رابطه مستقیم داشته است رشد اقتصادی بن -

 گردد.بورس را نیز به دنبال داشته و موجب توسعه بازار سرمایه می

ردیده سرمایه گ ز بازاراها سرمایهبراساس نتایج به دست آمده باید توجه داشت که افزایش بدون دلیل نرخ سود بانکی موجب انحراف  -

 گذاری و رشد اقتصادی اثر نامطلوب دارد.و بر سرمایه

فزایش امطلوب اناثرات  دهد که عالوه برنتیجه به دست آمده از ارتباط میان شاخص کل قیمت بورس و حجم نقدینگی نشان می -

اقل، عدم یا حد این تالش در جهت کاهش حجم نقدینگی وگردد. بنابرحجم نقدینگی بر تورم، موجب رکود بازار سرمایه نیز می

 کند.  افزایش نامناسب آن زمینه را برای توسعه بازار سرمایه فراهم می

اه و نقش به دلیل شناخت جایگ صنعت مربوط به آن های خاصبر شاخص از صنعت اقتصادی هر بخش رهاییمتغ ریتاث یبررس -

 های مختلف صنعتی بر بازار سرمایه.بخش

مدت و وابط کوتاهرعلیت و جهت  بررسی جهت روابط شود، پیشنهاد میمختلفهای زمانی بودن نتایج در دوره متفاوتبا توجه به  -

 ای سیاستی انجام پذیرد.انجام گیرد تا جدیدترین توصیه ههفتگی  هایداده تر و با استفاده ازهای زمانی کوتاهبلندمدت در دوره

رشد اقتصادی است  نقدینگی و کمک به رد بورس اوراق بهادار در انجام مهمترین وظیفه خود که جذبمنظور رفع ضعف عملک به -

ر گیرند یز مورد بررسی قراناثرگذار بر فعالیت بورس اوراق بهادار، متغیرهای غیراقتصادی  شود عالوه بر متغیرهای اقتصادیتوصیه می

 تهران فراهم شود. زمینه رشد و شکوفایی بیشتر بورس اوراق بهادار تا

 .در بازار سهام شرکتها متیکالن اقتصادی بر بازده ق رهاییمتغ ریتاث یبررس -
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the long-term relationship between macroeconomic variables 

such as Total stock price index, General prices level, GDP per capita, Interest rate, liquidity and oil price. 

In this research, the data were analyzed seasonally and for the period 1996-2016, using the Autoregressive 

Distributed Lag method. The long-term positive relationship between the total stock price index and the 

general prices level also indicates an increase in the value of the assets and institutions of the companies 

and institutions of the Tehran Stock Exchange, due to the increase of inflation and, consequently, the 

increase in their stock prices. 

The results of the research regarding confirmation of the first and second hypotheses of the research 

showed that the long-run relationship between the General prices level, GDP per capita and the Total price 

index of the stock exchange is accepted with about 100%. The Interest rate with Total stock price index is 

100% significant and has a negative relationship. Therefore, the third hypothesis of the research is that the 

Interest rate is negatively correlated with the total price index and, finally, according to the analyzes 

carried out Coherent test results using ARDL method Suggests a long-term relationship between the oil 

price and the volume of liquidity with the total price index. The result obtained from the fourth and fifth 

hypotheses suggests a negative relationship between oil price and liquidity with the total price index.  
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