M PRA
Munich Personal RePEc Archive

Testing the relationship between
EURIBOR and share prices in emerging
stock markets Econometric study during
the period 1999-2010
Fatma Bennaceur and Ali Bendob
University (Centre) of Ain Temouchent, University (Centre) of Ain
Temouchent

November 2013

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76077/
MPRA Paper No. 76077, posted 9 January 2017 15:24 UTC

اختبار العالقة بين يوريبور وأسعار األسهم في البورصات الناشئة
دراسة قياسية خالل الفرتة 2010 -1999
Testing the relationship between EURIBOR and share prices in emerging stock markets
Econometric study during the period 1999-2010

أ .فاطمة بن الناصر
أ .علي بن الضب
معهد العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيري
املركز اجلامعي لعني متوشنت

ملخص  :هتدف هذه الدراسة إىل اختبار العالقة بني معدل اإلقراض بني البنوك الدولية يف أوروبا (يوريبور) وأسعار األسهم يف البورصات
الناش ئئاة (األر،نت ئئني ،امل س ئئيم ،يئ ئ أبي ئئب ،ماليزي ئئا ، ،هو و ئ ئ ) خ ئئالل الف ئئرتة  2010-1999باس ئئت دام من ئئاالحن اال ئئدار ا ئئي
واختبئئارات السئئببية مفهئئوم را ئئر . 1988خلصئئت الدراسئئة إىل و،ئئود عالقئئة اريبئئات ع سئئية الات داللئئة بئئني معئئدل اإلقئراض بئئني البنئئوك
الدوليئئة يف أوروبئئا (يوريبئئور) و أسئئعار األسئئهم يف البورصئئات الناشئئاة ،كمئئا يو،ئئد هنئئاك عالقئئة سئئببية الات داللئئة يف اال ئئاهني بينهمئا ،مئئا
يسئئتو،ب علئئن صئئا عي ال ئرار يف الئئدول الناشئئاة األخئئذ يف اقسئئباد سياسئئة اإلقئراض لئئدب البنئئوك الدوليئئة يف أوربئئا عنئئد رسئئم السياسئئات
الن دية و االقتصادية و وضع األهداف اإلسرتاييجية.
الكلمات المفتاح  :يوريبور ،أسعار األسهم ،البورصات الناشاة ،واختبارات السببية مفهوم را ر.1988
Abstract
This study aims to highlight the impact of policy lending by international banks in Europe
)on equity prices in emerging stock markets (Argentina, Mexico, Tel Aviv, Malaysia, Hong Kong
during the period 1999-2010, using linear regression models and the concept of Granger causality
tests in 1988, the study concluded and there is a significant inverse relationship between the rate of
lending between international banks in Europe (EURIBOR) and Equity prices in emerging stock
markets, as there is a causal relationship with the importance in both directions between them,
which calls for policymakers in developing countries, taking into account the policy of lending by
international banks in Europe when formulating monetary policy, economic, and strategic
objectives.
Keywords: policy EURIBOR, share prices, emerging stock markets, the concept of Granger
causality tests in 1988.

تمهيد  :يشرتك السياسات االقتصادية و الن دية يف هدف أساسي هو حت يق االست رار يف األسعار وحماولة خلق يوازد يف
االقتصاد ،واللم من خالل حت يق رفاهية ألفراد اجملتمع و ضماد يوزيع عادل للثروة بينهم ،و ال يتح ق اللم إال بتح ق ينمية اقتصادية
شاملة ومستدامة.
يلعب األسواق املالية دورا بال األمهية يف ينمية اقتصاديات الدول السيما النامية منها؛ واللم ملا ي وم به من دور هام يف حشد
املدخرات ويو،يهها يف قنوات استثمارية يعم علن دعم االقتصاد وحت يق الرفاهية لألفراد .لتح يق اللم ال بد من يوفر هذه األسواق
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علن الشرت األساسي املتمث يف ال فاءة ،و إال صارت هذه األسواق مثابة مصدر لألزمات املالية و االقتصادية اليت يؤدي إىل عدم
االست رار االقتصادي و يوزيع ري عادل للدخ بني أفراد اجملتمع.
أصبحت األصول املالية يف ظ العوملة املالية يتداول خارحن حدود الوطن ،و رؤوس األموال ينت من دولة ألخرب دود رقيب و
ال حسيب ،مما زاد من ح ّدة يع يد و صعوبة وضع و صيا ة السياسات الن دية واملالية احمللية السيما يف الدول الناشاة اليت يتميز
باقتصاديات هشة و ريعية.
،اءت هذه الدراسة لت ترب مدب يأثري معدل اإلقراض لدب البنوك الدولية يف أوروبا علن أسعار األسهم يف الدول الناشاة ،و
من مثة علن السياسات الن دية و االقتصادية احمللية هلذه الدول؛ خاصة يف ظ و،ود بعض الدراسات اليت يثبت و،وب استجابة
السياسة الن دية من قب البنم املركزي لتغريات أسعار األسهم و املؤشرات البورصية.
مت ي سيم هذا البحث إىل أربعة حماور رئيسية و هي:
 -1اإلطار العام للدراسة؛
 -2اإلطار النظري للدراسة؛
 -3الدراسة الت بي ية؛
 -4االستنتا،ات والتوصيات؛

 -1اإلطار العام للدراسة-:
اريب ت خمتلف دول العامل يف ظ العوملة يف العديد من جماالت اقياة؛ السيما االقتصادية منها واملالية خاصة علن مستوب
األسواق املالية؛ أين يتم يبادل األصول املالية و الن دية خارحن حدود الوطن حبيث أضحت األسواق املالية الدولية وساطة الربط بني ال ثري
من دول العامل بسبب احتوائها لصف ات الصرف ،األسهم السندات ،ال روض الدولية و بروز ظاهرة الدوالر األورويب (الدولرة) ،حيث
يعترب البنوك الدولية أحد إفرازات ظاهرة العوملة املالية ويتميز با تشار واسع علن مستوب العامل ليب ن التساؤل م روحا حول و،ود و طبيعة
العالقة بني سياسة اإلقراض لدب هذه البنوك و املتغريات املالية يف الدول النامية.
 .1-1إشكالية الدراسة:
ما مدب يأثري معدل اإلقراض لدب البنوك الدولية يف أوروبا علن أسعار األسهم يف البورصات الناشاة ؟
و ين وي حتت هذه اإلش الية الرئيسة عدة إش اليات فرعية وهي:
 ه يو،د عالقة سببية الات معنوية إحصائية بني معدل اإلقراض لدب البنوك الدولية يف أوروبا (يوريبور) و أسعار األسهم يفالبورصات الناشاة ؟
 ه يو،د عالقة سببية الات داللة إحصائية بني أسعار األسهم يف الدول الناشاة و معدل اإلقراض لدب البنوك الدولية يف أوروبا(يوريبور)؟
 -ما طبيعة العالقة املو،ودة بني معدل اإلقراض لدب البنوك الدولية يف أوروبا (يوريبور) و أسعار األسهم يف الدول الناشاة ؟.1
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 .1-2فرضيات الدراسة :مت وضع أربع فرضيات لإل،ابة علن إش الية الدراسة هي:
-

يو،د عالقة سببية الات داللة إحصائية بني معدل اإلقراض لدب البنوك الدولية يف أوروبا (يوريبور) وأسعار األسهم يف الدول
الناشاة؛
يو،د عالقة سببية الات داللة إحصائية بني أسعار األسهم يف الدول الناشاة و معدل اإلقراض لدب البنوك الدولية يف أوروبا
(يوريبور)؛
يو،د عالقة اريبات ع سية الات داللة إحصائية بني معدل اإلقراض لدب البنوك الدولية يف أوروبا (يوريبور) وأسعار األسهم يف
الدول الناشاة؛
ختتلف السببية عن االريبات اختالفا ،وهريا من حيث املفهوم و الت بيق.

 .1-3أهمية البحث:

-

يتميز موضوع السببية بني سياسة اإلقراض لدب البنوك الدولية يف أوروبا و أسعار األسهم يف الدول الناشاة بأمهية بالغة
مي ن إجيازها يف الن ات التالية:
يعاجل موضوع الدراسة سياسة اإلقراض للبنوك الدولية يف أوروبا من خالل يأثريها علن السيولة الدولية واثر اللم علن أسعار األسهم
يف الدول النامية؛ و من مثة التأثري علن السياسة الن دية و املالية يف يلم الدول؛
يهتم باألسواق املالية يف الدول الناشاة و ماهلا من دور يف التنمية خاصة دور ختفيض ي لفة التموي ؛
يعتمد علن أحد االختبارات ال ياسية اقديثة املتمثلة يف اختبارات السببية؛
يريبط موضوع الدراسة بالعوملة املالية و ماهلا من ا ع اسات علن اقتصاديات الدول الناشاة.

 .1-4أهداف الدراسة :يسعن هذه الدراسة إىل حت يق مجلة من األهداف هي :

 إبراز أثر سياسة اإلقراض لدب البنوك الدولية يف أوروبا علن أسعار األسهم يف الدول النامية؛ إثبات أو في العالقة الع سية بني السياسة الن دية (معدل الفائدة) و أسعار األسهم؛ قياس ال درة التفسريية ألسعار أسهم بعض الدول الناشاة ملعدل اإلقراض لدب البنوك الدولية يف أوروبا؛حتلي مظاهر العوملة املالية و لفت ظر مت ذي ال رار يف الدول الناشاة إىل ضرورة األخذ يف اقسباد السياسة الن دية و املالية يف العامل و
يف الدول الناشاة عند وضع السياسات الن دية و املالية احمللية؛
 .1-5حدود البحث:
يتمث اقدود الزمنية للدراسة يف الفرتة املمتدة ما بني  2010-1999حيث متث الفرتة ال املة منذ إ شاء معدل اإلقراض بني
البنوك الدولية يف أوروبا ،أما اقدود امل ا ية فتتمث يف قسمني األول خيص من ة االحتاد األورويب ممثلة يف البنوك الدولية يف أوروبا ،أما
ال سم الثا ين خيص الدول الناشاة و هي الربازي  ،امل سيم ،ي أبيب ،ماليزيا ،هو و  ،كما مت اختيار دولتني مت دمتني للم ار ة مها
فر سا و الواليات املتحدة األمري ية.
 .1-6منهجية البحث:
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ل د ايبعنا املنهج الوصفي التحليلي يف دراسة اثر سياسة اإلقراض لدب البنوك الدولية يف أوروبا علن أسعار األسهم يف الدول
النامية؛ حيث يتمث هذه األخرية يف قيمة املؤشر العام للسوق (سعر إقفال) خالل الفرتة ( 2010/08/17-1999/01/04أزيد
من  2450مشاهدة يومية ) ،فبعد مجع بيا ات الدراسة من املواقع اإلل رتو ية للبورصات املدروسة ،و موقع يوريبور
 ، www.euribor.orgوبعض املواقع األخرب الات الصلة باملوضوع متت معاجلة هذه البيا ات باست دام الرب امج اإلحصائي Eviews
لت دير معلمات مناالحن اال دار و معامالت االريبات و اختبارات السببية مفهوم را ر  ،1988و الختبار الداللة اإلحصائية اعتمد ا
علن التوزيع ال بيعي ويوزيع كاي يربيع؛
حتسن من التنبؤ ب يّم املتغري y
صد بالسببية مفهوم را ر  1988أد معرفة ال يم التارخيية ل يم املتغري ( xاملتغري الداخلي) سوف ّ
(املتغري ا ار،ي) .و يف دراستنا هذه مت اختبار السببية (دود متغريات شبه الت ام ) يف اال اهني () )y=f(x), x=f(yبني معدل
اإلقراض بني البنوك الدولية يف أوروبا (يوريبور) و مؤشر ك سوق األسهم ،فبعد حتديد در،ة التفاض عند الريبة  5مت الت دير باست دام
طري ة املربعات الصغرب العادية  OLSملعلمات منوال،ي اال دار التاليني:

حيث:
 :Ytاملتغري ا ار،ي؛
 :Xtاملتغري الداخلي.
الختبار السببية بني املتغريين يتعني اختبار املعنوية اإلحصائية للم درات:
b0= b1= b2= b3= b4= b5= 0
يتبع ال يمة اإلحصائية قا ود فيشر ) F(p , T-2p-1حيث  pعدد املتغريات و  Tعدد املشاهدات ،أما ال يمة احملسوبة فيتم حساهبا

كاآليت:

مع اعتبار أد:
 :SCR1جمموع مربعات بواقي النموالحن 1؛
 :SCR1جمموع مربعات بواقي النموالحن 2؛
إالا كا ت ال يمة احملسوبة إلحصائية فيشر أكرب من ال يمة اجملدولة فعند مستوب داللة  %5فإ ه يتم رفض الفرضية  H0و قبول الفرضية
البديلة  H1و من مثة ول أد املتغري  xيسبب يف املتغري  y؛ أما يف اقالة الع سية فإ ه يتم رفض و،ود سببية بني املتغريين.
 .1-7أدبيات الدراسة:
قامت دراسة ) PRAS Isabelle (1999بتسليط الضوء علن العالقة بني أسعار األسهم وأسعار الفائدة من ،هة
واملتغريات االقتصادية واملالية من ،هة أخرب .يوصلت إىل أد هناك ثالثة عالقات للت ام املتزامن (.)COINTEGRATION
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معدل الفائدة الفر سي قصري األ ،يريبط مع معدل الفائدة الفر سي طوي األ ،و معدل الفائدة قصري األ ،يف الواليات املتحدة.
معدل الفائدة الفر سي طوي األ ،مريبط بالدين احمللي ،مؤشر أسعار االستهالك ،واإل تاحن الصناعي ومعدل طوي يف الواليات
املتحدة .وأخريا عوائد ( SBF 250بالتوزيعات) مريب ة مع أرباح علن مؤشر اإل تاحن الصناعي ،معدل الفائدة الفر سي قصري و معدل
الفائدة الفر سي طوي األ ،و عوائد ( SP500بالتوزيعات).
عاجلت دراسة ) Ologunde A.O et all (2006هذه الدراسة العالقة بني معدل الرمسلة يف سوق األسهم و سعر الفائدة.
بيا ات السالس الزمنية اليت مت اقصول عليها من البنم املركزي لنيجرييا و بورصة يجرييا ،باست دام مناالحن اال دار .أظهرت النتائج أد
سعر الفائدة السائد له يأثريا اجيابيا علن معدل الرمسلة يف سوق األسهم.رفع اق ومة يف معدل األسهم له يأثري سليب علن سوق األسهم
ومعدل الرمسلة ،سعر الفائدة السائد له يأثري سليب علن رفع اق ومة ألسعار األسهم .كشفت الدراسة أيضا معلومات مهمة ،دا لت وير
سوق رأس املال لذلم أوصت برفع يجرييا ملستوب الوعي حبيث ي ود املستثمرود علن إطالع علن األحداث يف السوق.
حاولت دراسة  Rouabah Abdelaziz (2006),هذه الورقة اختبار مش لة العالقة السلبية بني عوائد األسهم ويوقعات
التض م .األساس النظري هلذه العالقة هي اختبار فيشر؛ يف هذا السياق ال يمة اق ي ية لألصول مست لة عن التض م املتوقع .ل ن
االختبارات التجريبية اقديثة أثبتت رفض فرضية فيشر و تائج ي دير االقتصاد ال ياسي يراعي النشات االقتصادي املتوقع و هو ما
يتعارض مع فرضية فاما ) (Famaبالوكالة .يشري هذا التحلي إىل إدخال بعدا إضافيا هو يعدد األ ظمة األساسية لعائدات السوق يف
حتلي العالقة بني يوقع معدالت التض م والعوائد االمسية لألسهم .تائج ي ديرات البيا ات ا اصة من ة اليورو والسويد هي يبعا
لفرضية فيشر .ومن مثة فإد األسهم يوفر محاية من التض م والتغريات يف أسعار األسهم مثابة مؤشر مب ر عن التض م املتوقع.
ح ت دراسة ) N’dri. Konan Léon (2008يف آثار ي لبات أسعار الفائدة علن عوائد سوق األوراق املالية وي لباهتا
باست دام العوائد األسبوعية ملؤشر  KOSPI 200و  NCD 91خالل الفرتة من  31يناير  1992إىل  16أكتوبر .1998
الختبار هذه العالقات مت است دام منوالحن ) GARCH(1,1مع إدماحن أسعار الفائدة يف النموالحن.مت و،ود عالقة سلبية وكبرية الات
داللة للعوائد الشرطية للسوق مع أسعار الفائدة؛ يف حني أد التباين املشروت للعوائد اإلجيابية لديها عالقة ول ن ليست الات داللة مع
أسعار الفائدة .هذه النتائج يشري إىل أد أسعار الفائدة لديها قوة إجيابية قوية لعوائد األسهم ،وقوة ضعيفة للتنبؤ بتذبذبات العوائد.
هدفت دراسة ) Vladimir Borgy and Valérie Mignon (2009إىل فهم دينامي ية الت ام املايل بني الواليات
املتحدة ومن ة اليورو من خالل املؤشرات املالية علن أساس أسعار الفائدة و أسعار األصول .حيث متت دراسة و حتلي سلوك أسعار
الفائدة وأسعار وعوائد األسهم بال يم االمسية واق ي ية .وحت ي ا لت ييم الت ام املايل علن أساس أسعار الفائدة قام الباحث بتحلي
الفجوات ل شف الت افؤ يف أسعار الفائدة .كما طبق ي نية االريبات املتحرك(الزلق) وحتلي الت ام املتزامن أو املشرتك.
سعت دراسة ) Alam Mahmudul and Salah Uddin Gazi (2009إىل اختبار كفاءة األسواق املالية استنادا إىل
البيا ات الشهرية من يناير  1988إىل آالار /مارس  ،2003و دراسة العالقة التجريبية بني مؤشر البورصة و سعر الفائدة يف مخسة
عشر دولة مت دمة و امية هي  :اسرتاليا ،بنغالدش ،كندا ،شيلي،كولومبيا ،أملا يا ،إي اليا، ،اماي ا ،الياباد ،ماليزيا ،امل سيم ،الفلبني
،نوب إفري يا ،اسبا يا و فنزويال .خلصت اختبارات الس ود إىل أد عوائد السوق يتبع منوالحن املشي العشوائي و هو ال يعين ال فاءة
عند املستوب الضعيف و للتح يق يف أسباب عدم كفاءة السوق مت اختبار العالقة بني سعر السهم و سعر الفائدة؛ حيث و،دت
الدراسة أد سعر الفائدة يف عالقة سلبية كبرية مع سعر السهم بالنسبة جلميع البلداد ،و أد التغريات يف سعر السهم يف عالقة سلبية
كبرية مع التغريات يف أسعار الفائدة بالنسبة لستة بلداد .حيث اعتمدت الدراسة علن ي نية السالس الزمنية و مناالحن اال دار.
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ركزت دراسة ) Bennaceur Samy et all (2009علن العالقة بني السياسة الن دية وأسعار األسهم ،و علن حتلي التفاع
بني السياسة الن دية وأسواق األصول يف مثاين دول من من ة الشرق األوسط ومشال أفري يا ،و هي البحرين ،مصر األردد ،املغرب
وعماد ،السعودية ،يو س ويركيا .ولتح يق هذا اهلدف  ،مت است دام مناالحن أشعة اال دار الذايت ( )VARويعترب طبيعة العالقة بني
حتركات أسعار األصول والسياسة موضوعا ،دليا ساخنا يف االقتصاد ال لي يف الوقت الراهن .وأما النتائج األساسية اليت ي رحها هذه
الدراسة فهي :
 يبدو السياسة الن دية الات يأثري الاو داللة علن عائدات سوق األسهم يف البحرين وعماد واألردد والسعودية؛ ال يؤثر السياسات الن دية يف ك من يو س واملغرب  ،وبدر،ة أق يف مصر  ،يأثريا الاو داللة علن أسعار األسهم؛ ردود فع السياسات الن دية بالنسبة لتحركات أسعار األسهم أبعد ما ي ود عن التجا س ،فبينما يستجيب السل ات الن ديةيف ك من السعودية واألردد للزيادة يف عائدات سوق األسهم  ،ال يبدي الدول األخرب أي رد فع .
 -2اإلطار النظري البحث-:
 1-2األسواق المالية ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية

يلعب األسواق املالية دورا بال األمهية يف اقتصاديات الدول املت دمة والنامية علن ٍ
حد سواء؛ واللم ملا ي وم به هذه األسواق
من دور هام يف حشد املدخرات ويو،يهها يف قنوات استثمارية يعم علن دعم االقتصاد وحت يق الرفاهية لألفراد .حبيث يعترب سوق
األوراق املالية ظام مفتوح يتم مو،به اجلمع بني البائعني واملشرتين لألصول املالية ،حيث يتم ن بذلم املستثمرود من بيع وشراء عدد من
األسهم والسندات داخ السوق إما عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة يف هذا اجملال.
ولل يام بالدور املنوت هلا ينبغي أد يتوافر األسواق املالية علن شرت أساسي أال وهو شرت ال فاءة اليت ي وم علن يوفر ببعض السمات
واملواصفات منها :
يوافر املعلومات والبيا ات :أي أد ي ود باست اعة املشاركني يف السوق اقصول علن املعلومات حول حجم وأسعار التعامالت الساب ة
بدود ي لفة حيث ي ود هناك ا س يف يوقعاهتم؛
يوفر السيولة :وهي ال درة علن بيع وشراء األصول بسرعة وسهولة (يسمن أيضاً  Marketabilityأي صالحية األسهم للعرض يف
السوق).
العمق :أي و،ود عدد كبري من البائعني واملشرتين احملتملني الرا بني يف إ،راء املعامالت بأسعار يزيد أو ي عن سعر السوق اجلاري و ال
يؤثر يصرف واحد منهم علن األسعار؛
ي لفة املعامالت :كلما كا ت الت لفة من فضة كلما كاد السوق أكثر كفاءة ،وي اس علن أساس سبتها إىل قيمة املعاملة
) ،(Percentage of Value of Tradeويسمن ال فاءة الداخلية.
رشادة املتعاملني؛
يعم األسواق املالية علن حت يق التوازد بني قوب ال لب وقوب العرض ويتيح اقرية ال املة إل،راء كافة املعامالت واملبادالت ،ويزداد أمهية
األسواق املالية يف ،ذب الفائض من رأس املال ري املوظف يف االقتصاد ،وحتوله من مال عاط إىل رأمسال موظف وفعال يف الدورة
االقتصادية ،واللم من خالل عمليات االستثمار اليت ي وم هبا األفراد أو الشركات يف األسهم والسندات والص وك اليت يتم طرحها يف
أسواق األوراق املالية.
كما ي وم األسواق املالية علن يوفري املوارد لتموي املشاريع االستثمارية من خالل طرح األسهم أو السندات؛ حيث متث حافزاً للشركات
املدر،ة أسهمها يف يلم األسواق علن متابعة التغريات اقاصلة يف أسعار أسهمها ودفعها إىل حتسني أدائها وزيادة رحبيتها مما يؤدي إىل
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حتسن أسعار أسهم هذه الشركات .كلما كا ت األسواق املالية الات كفاءة كلما كا ت أكثر قدرة علن حت يق رسالتها اقيوية يف دعم
ويوطيد االست رار االقتصادي للدولة باعتبارها مرآة عاكسة للحياة االقتصادية ،واللم من خالل:
 يوفري اقافز والدافع اقيوي لدب مجاهري املستثمرين من خالل حت يق ال يمة العادلة لألوراق املالية املتداولة يف سوق األوراق املاليةومحاية األطراف املتبادلة؛
ختفيض ي لفة متوي التنمية االقتصادية؛ واللم مساعدة ح ومات الدول علن االقرتاض من اجلمهور أل راض متوي مشروعات التنمية،
واإلسراع معدالت النمو االقتصادي لديها؛
ال درة علن يوفري كم مناسب من األموال لتح يق السيولة الالزمة للمجتمع ،ودعم االستثمارات الات اآل،ال امل تلفة؛
رفع در،ة الوعي اجلماهريي بأمهية التعام يف أسواق األوراق املالية وحتويلهم إىل مستثمرين فاعلني يف االقتصاد؛
املساعدة يف زيادة مستويات اإل تاحن يف االقتصاد من خالل متوي الفرص االستثمارية اليت يؤدي إىل رفع مستويات اإل تاحن وبالتايل رفع
مستويات التشغي أو التوظيف وبالتايل حت يق مستويات أفض للدخ سواء علن املستوب الفردي أو املستوب الوطين؛
 2-2أثر السياسة النقدية على أسعار األسهم في سوق األوراق المالية
يتمث أثر السياسة الن دية علن السوق املايل يف مدب السي رة وال درة اليت متارسها اق ومة علن العرض من الن ود املتمث يف
رصيد الودائع اجلارية ،الودائع أل ،لدب البنوك التجارية ،إضافة إىل الن دية احملتفظ هبا لدب اجلمهور ،و ظريا هناك عالقة طردية بني
ال مية املعروضة من الن ود و بني مستوب النشات االقتصادي ،حيث زيادة العرض الن دي يتبعه حتسن يف مستوب أداء االقتصاد؛ واللم
علن أساس أد زيادة العرض الن دي يؤدي إىل اخنفاض أسعار الفائدة ،األمر الذي يشجع علن االستثمار ،ويؤدي بالتبعية إىل زيادة
اإل تاحن الذي يؤثر بدوره اجيابيا علن أرباح املؤسسات .ومن هنا مي ن ال ول أد اريفاع مستوب أسعار األسهم يف أسواق رأس املال هو
احملصلة النهائية لزيادة العرض الن دي الذي يؤدي إىل خفض معدل الفائدة.
إالا كاد لزيادة العرض الن دي يأثري إجيايب علن أرباح املؤسسات ،فإد له أيضاً يأثريا سلبيا يتمث يف احتمال حدوث يض م يؤدي يف
النهاية إىل زيادة يف اقد األدىن للعائد امل لوب من قب املستثمرين(ي لفة رأس املال) .وما أد ال يمة السوقية للمؤسسة دالة يابعة
للتدف ات الن دية املتوقعة و ي لفة رأس املال ،فإد النتيجة النهائية لتأثري السياسة الن دية علن أسعار األسهم يتوقف علن حجم يأثريها
علن ك من هذين املتغريين .ل ن من يأيت يأثريه أوال؟ يفاع أسعار األسهم أم يأثري السياسة الن دية؟.
بالر م من اآلثار السلبية اليت مي ن أد حيدثها التض م علن السوق املايل يب ن التساؤل قائما حول قوة ومدب يأثري العوام االقتصادية
ال لية علن حركة السوق الذي يتمتع سبيا مستوب كفاءة اق م ار ة مع أسواق املال العاملية.
يتأثر حركة يداول األوراق املالية جبملة من العوام و املتغريات سواءً كا ت باحمليط الداخلي أو ا ار،ي ،كما د أد سوق األوراق
املالية يعترب من أبرز العوام املؤثرة علن أداء ال اعات االقتصادية سواء ب ري ة مباشرة أو ري مباشرة.
ففي هذا اإلطار د أد طبيعة العالقة بني السياسة الن دية و حركة التداول يف األوراق املالية أصبحت من أكثر املوضوعات إثارة
للجدل علن مستوي االقتصاد ال لي؛ لذلم د عدد كبري من الدراسات اليت اهتمت هبذه املسالة و لديها و،هة ظر يتمث يف و،وب
قيام البنم املركزي باالستجابة لتغريات األوراق املالية.
يتفاوت در،ة يأثري معدل الفائدة علن أسعار األسهم من دولة ألخرب يبعا للظرفية االقتصادية والسياسية للدولة و ل فاءة ك من
السوق الن دي و السوق املايل؛ ففي ظ العوملة املالية و ماهلا من يداعيات علن اقتصادية الدول الناشاة يب ن معدالت الفائدة يف سوق
اإلقراض بني البنوك الدولية من بني املتغريات الدولية حمتملة التأثري علن السياسة الن دية و املالية و أسعار األسهم يف الدول الناشاة .
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 3-2سوق اإلقراض بين البنوك الدولية
هي السوق اليت يتبادل فيها البنوك ودائع بعمالت أ،نبية خارحن الدولة املصدرة هلا )ب ميات كبرية وملدد يرتاوح بني يوم إىل سنة) .يتوا،د
السوق يف عدد من املراكز املالية الدولية ،وأشهرها لندد اليت يو،د فيها ممث ألكثر من  500بنم ،ويستحوال علن  %20من إقراض
البنوك الدولية ،و  %30من قيمة صف ات العمالت الدولية .يؤدي سوق اإلقراض بني البنوك الدولية دور بال األمهية يتمث يف :
يساهم سوق اإلقراض بني البنوك الدولية يف استثمار فوائض السيولة قصرية األ ، ،أو اقصول علن ال روض قصرية األ ،لتموي
االحتياحن لرأس املال العام .
مصدر رئيس لتموي املشروعات االستثمارية طويلة األ ،ل عملة يف السوق حيث سعر فائدة حيدده البنم املركزي لتلم العملة.
يتيح السوق أسعار فائدة ينافسية و اللم لألسباب اآليية :
 ال يفرض علن ودائعها سبة احتياطي؛ يتمتع بتسهيالت ضريبية؛ ال يو،د رسوم يأمني علن ودائعها؛ اخنفاض ي لفة ي ييم ال روض؛ قلة ال يود املفروضة من اق ومة املضيفة علن اإلقراض؛ أصبحت السوق مركزا رئيساً لتداول املشت ات املالية املتعل ة بسعر الفائدة وخاصة الع ود اآل،لة واملبادالت. 1-3-2معدل اإلقراض بين البنوك الدولية في أوروبا (يوريبور)

ميث معدل اإلقراض بني البنوك الدولية يف أوروبا )® (EURIBORمتوسط جمموعة من املعدالت ألسعار الفائدة علن
ال روض املتبادلة بعملة اليورو بني البنوك الدولية يف أوروبا ملدد استح اق حمددة يرتاوح بني أسبوع لسنة ،حيث مت إ شاء هذا املعدل رمسيا
ألول مرة يوم 30ديسمرب .1998
يعترب يوريبور متوسط معدل اإلقراض بني  57بن ا من أكرب البنوك يف أوروبا الات حجم األعمال األكرب يف أسواق املال يف
من ة اليورو ،و يتمث هذه البنوك يف :
بنوك من دول االحتاد األورويب املشاركة يف اليورو منذ البداية؛
بنوك من دول االحتاد األورويب ري املشاركة يف اليورو منذ البداية؛
البنوك الدولية ال برية من دول خارحن االحتاد األورويب ول ن هلا أمهية يف من ة اليورو.
يتم حساب يوريبور علن أساس السنة التجارية بش دالة خ ية يف الزمن مع األخذ يف اقسباد اال رافات ال برية من أ ،محاية
املؤشر من األحداث ال ارئة .عينة البنوك يف ي ور مست ر وعادة ما ي ود بصورة مست رة عرب الزمن.

أ -استعماالت يوريبور

يست دم يوريبور كمر،ع يف يسعري العديد من األوراق املالية مث :

ع ود سعر الفائدة اآل،لة؛
الع ود املست بلية علن أسعار الفائدة قصرية األ ،؛
جمموعة من هذه ع ود سعر الفائدة اآل،لة ع ود املبادالت و ا يارات؛
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السندات معومة الفائدة؛
ال روض اجملمعة؛
ال روض الع ارية معومة الفائدة؛
الص وك اإلسالمية معومة العائد .
ب -مزايا حساب يوريبور

الشفافية :يتم إعالد مجيع العروض اليت ي دمها البنوك املسامهة علن شاشات رويرت و ريها من الشركات املت صصة ببث املعلومات املالية،

وهو ما يضمن عدم يعارض مصاحل البنوك مع املعدالت اليت يضعه؛

تحييد أثر المعدالت المتطرفة  :من خالل استبعاد أعلن وأدىن معدالت عند حساب ك معدل.

 2-3-2العوامل المؤثرة على معدالت يوريبور

الظرفية االقتصادية الدولية؛
أسعار األسهم يف البورصات العاملية؛
يوقعات البنوك للتغري يف سعر الفائدة؛
السيولة لدب البنوك الدولية؛
يش يلة البنوك املسامهة.
 3-3-2معدالت مرجعية أخرى

يو،د ي ريباً يف ك دولة الات ظام بن ي مت ور معدل مشابه لليوريبور ،يست دم لتسعري فائدة ال روض املتبادلة بني البنوك .يتم
مباشر LIBOR (London), BIBOR
حتديد هذه املعدالت ب رق مشابه لتحديد يوريبور ،وقد يعتمد بعضها عليه بش
(Bangkok), CIBOR (Copenhagen), …. , AIBOR (Amsterdam), SIBOR (Saudi, Singapore), …,
) ZIBOR (Zurich؛

 -3الدراسة التطبيقية-:
بعد أد مت ي دمي اإلطار العام للبحث اول حتت هذا العنواد الدراسة الت بي ية و اليت ستهلها بت دمي اإلحصائيات الوصفية
ملتغريات الدراسة؛
3 -1

اإلحصائيات الوصفية لمتغيرات الدراسة :

الحظ من اجلدول ( ) 01أد بورصة األر،نتني يتميز م اطر كلية أكرب م ار ة بب ية البورصات الناشاة و املت ورة قيد الدراسة
و كذا سوق اإلقراض بني البنوك الدولية يف أوروبا ،و اللم استنادا إىل مؤشر يذبذب أسعار األسهم املعرب عنه باال راف املعياري (Std.
) ،Devهذا األخري بل أدىن قيمة له بسوق األوراق املالية بالواليات املتحدة األمري ية ) (SP500وير،ع اللم إىل كفاءة بورصة يويورك،
قوة االقتصاد األمري ي ،قلة امل اطر السياسية م ار ة بالدول الناشاة اليت عادة ما يتميز باقتصاديات هشة ،خماطر سياسية كبرية ،ياب
الشفافية واإلفصاح و درة املعلومات مما ينع س سلبا علن كفاءة السوق املايل و اريفاع در،ة امل اطرة.
يلتوي ش التوزيع اإلحصائي ألسعار األسهم يف األسواق املالية الناشاة و املت ورة و كذا يوريبور و اليمني عدا يف الواليات
املتحدة األمري ية أين التوب ش التوزيع و اليسار؛ و اللم حسب مؤشر ) (Skewnessالذي ي يس در،ة االلتواء عن التوزيع
ال بيعي ،كما يتصف ش التوزيع اإلحصائي ألسعار السهم يف ماليزيا وهو و بتفرطح زائد عن ال بيعي ) (Platykurticو ع س
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التوزيع بأ ه مدبب

اللم يف ب ية البورصات الناشاة و املت ورة و يف سوق اإلقراض بني البنوك الدولية يف أوربا أين يظهر ش
).(Leptykurtic
ستنتج مما سبق أد أسعار األسهم يف البوصات الناشاة و املت دمة وكذا معدل اإلقراض لدب البنوك الدولية يف أوروبا ال يتبع
التوزيع ال بيعي و هو ما يثبته كذلم إحصائية  Jarque-Beraاليت كا ت الات داللة إحصائية عند مستوب معنوية  %99وجلميع
املؤشرات املدروسة.
3 -2

اإلحصائيات الوصفية للعوائد االسمية لمتغيرات الدراسة:

مت حساب العوائد االمسية ملؤشرات األسهم ويوريبوربالعالقة التالية:
)Re=[Ln(pt)-Ln(pt-1)]*100……….(03

حيث:
 : Reالعائد االمسي حيث؛
 : Lnاللو اريتم النيبريي؛
 : Ptقيمة املؤشر (سعر إقفال) يف الفرتة (يوم) .t
ي رتب متوسط العوائد االمسية لألسهم يف البورصات املت دمة و ملعدل اإلقراض بني البنوك الدولية يف أوروبا من الصفر
) (RESP500 = -0.004% , RECAC40 = 0.002%, REEURIBOR =0.003%حسب تائج اجلدول ( ،)02يف حني
متيزت العوائد االمسية يف البورصات الناشاة ب يم اكرب من ظرياهتا يف الدول املت دمة خاصة دول أمري ا اجلنوبية أين بل متوسط العوائد
أقصاه ) .(REBOVESPA=0.067%, REIPC=0.068%
يفرتض أد ي ود العوائد االمسية الات متوسط معدوم إالا ما ر،عنا إىل فرضيات ال فاءة ،و بالتايل كلما اقرتبت العوائد االمسية من
الصفر دلت علن اريفاع كفاءة السوق؛ و منه خنلص أد سوق اإلقراض بني البنوك الدولية يف أوروبا الات الوسيط املعدوم = (Median
) 0و األسواق املالية املت دمة الات كفاءة عالية م ار ة بالبورصات الناشاة حم الدراسة و هذا حسب معيار متوسط العوائد االمسية دود
امل اطرة.
يعد االستثمار يف األسهم األر،نتينية األكثر خماطرة م ار ة بالبورصات الناشاة اليت يتميز بعوائد امسية مريفعة السيما األسهم
الربازيلية اليت هبا عوائد اكرب ،و مي ن إر،اع هذا االريفاع إىل أزمة العملة اليت ضربت اقتصاديات دول أمري ا اجلنوبية و كذا أزمة أ فلو زا
ا نازير اليت ظهرت هبا و بعدها األزمة املالية العاملية الراهنة  .يعترب البورصة املاليزية بالر م من العائد االمسي املريفع األق خماطرة من الدول
املت دمة ب حىت من سوق اإلقراض لدب البنوك الدولية يف أوروبا و اليت يفرتض أد ي ود اق خماطرة؛ حيث مي ن يفسري اللم باملنهج
الالربوي الذي يعتمده ماليزيا و ما له من ا ع اسات علن الرفع املايل الذي يؤدي إىل اريفاع الت اليف الثابتة و من مثة اريفاع امل اطرة.
ال يتبع العوائد االمسية لألسهم يف البوصات الناشاة و املت دمة و كذا معدل اإلقراض لدب البنوك الدولية يف أوروبا التوزيع
ال بيعي؛ و هو ما يثبته إحصائية  Jarque-Beraاليت كا ت الات داللة إحصائية عند مستوب معنوية  %99و جلميع املؤشرات
املدروسة؛ حيث التوب التوزيع اإلحصائي و اليسار جلميع املؤشرات عدا يوريبورو األر،نتني.
يتميز العوائد االمسية جلميع املؤشرات بتفرطح زائد عن ال بيعي حيث فاق معام ) (Kurtosisالثالثة و هي خاصية يتصف هبا
 ،عوائد السالس الزمنية املالية.
3 -3

تحليل االنحدار المتعدد بين سياسة اإلقراض لدى البنوك الدولية في أوربا و أسعار األسهم في الدول الناشئة

والمتقدمة
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بعد الدراسة الوصفية ملتغريات الدراسة اول بعد اللم دراسة أثر سياسة اإلقراض لدب البنوك الدولية يف أوربا علن أسعار
األسهم يف الدول الناشاة و املت دمة ،حيث اعترب ا معدل يوريبورثالثة اشهر كم ياس لسياسة اإلقراض فرفع معدل اإلقراض دلي علن
السياسة اال ماشية يف منح االئتماد و خفض معدل يوريبوردلي علن سياسة االئتماد التوسعية ،و سته اللم بدراسة اال دار
واالريبات.
)Yt = f(x1,x2...xn) + εt………..(04
 :Ytاملتغري التابع و املتمث يف يوريبوريف الفرتة t؛

 :xiأسعار األسهم املعرب عنها باملؤشر العام للسوق  iيف الفرتة t؛
 :εtالبواقي.
يبدو من اجلدول ( )03إد النموالحن م بول إحصائيا عند مستوب داللة  %99حسب إحصائية فيشر اليت ختتلف معنويا عن
الصفر  .يفسر املؤشرات البورصية املدروسة حوايل  %51من التغريات اقاصلة يف سياسة اإلقراض لدب البنوك الدولية يف أوروبا و يب ن
حوايل  %49يتح م فيها عوام أخرب و أخ اء النموالحن؛
مجيع املتغريات املست لة الات داللة إحصائية عند مستوب معنوية  %99ل ن در،ة و طبيعة التأثري ختتلف من بلد آلخر ،ففي
مجيع الدول كاد التأثري سليب و هي تيجة م اب ة للنظرية االقتصادية و املالية عدا بوصيت باريس و هو و اللتني كاد أثرمها إجيابيا؛ و
هو ما مي ن يفسريه باختالل فرضيات النموالحن واحتمال و،ود امتداد خ ي بني املتغريات املست لة فيما بينها خاصة و أ ه يف ظ عوملة
األسواق املالية وي املها ي ود در،ة االريبات عالية بني األسواق؛
ي ريبط يوريبور سلبيا مع مجيع املؤشرات البورصية قيد الدراسة و بدر،ات متفاوية ( ا ظر اجلدول ( ))04فأقصن در،ة بلغها
كا ت مع مؤشر بورصة امل سيم و أدىن در،ة مع مؤشر بورصة باريس .يدل االريبات الع سي علن العالقة الع سية بني السياسة
املنتهجة من قب البنوك الدولية يف أوروبا يف منح االئتماد و أسعار األسهم يف الدول الناشاة واملت ورة؛ فسياسة اإلقراض التوسعية اليت
يفرض معدل إقراض من فض يتبعها اريفاع يف أسعار األسهم يف الدول الناشاة و املت ورة؛ و هي تيجة م اب ة للنظرية االقتصادية واملالية
اليت ي ر و،ود عالقة ع سية بني أسعار األسهم و سعر الفائدة حيث هذا األخري يعترب معدل استحداث صم التدف ات املالية
املست بلية للورقة املالية من ،هة و من ،هة يؤدي اخنفاض معدل اإلقراض إىل يوفر السيولة مما يؤدي إىل زيادة ال لب علن األسهم ومن
مثة يتجه أسعار األسهم و االريفاع.
متيزت معظم املؤشرات البورصية قيد الدراسة باالريبات ال ردي املتوسط و ال وي سواء بني البورصات الناشاة فيما بينها (خاصة
املت اربة ،غرافيا) أو و بني البوصات املت ورة ما عدا بورصيت ي أبيب و باريس اللتني متيزيا باريبات ع سي و ضعيف.
 4-3تحليل االنحدار البسيط بين سياسة اإلقراض لدى البنوك الدولية في أوربا و أسعار األسهم في الدول الناشئة والمتقدمة
يفرض مش لة االريبات ال وي بني املتغريات املست لة عدم و،ودها مع بعض داخ النموالحن و هو ما يسبب يف االمتداد ا ي؛
وم بدراسة اال دار ا ي البسيط ل مؤشر من املؤشرات البورصة م اب يوريبور وف ا لدالة خط
و لل ضاء علن هذا املش
اال دار التالية:
)Yt = α+βxt + εt…………(03

 :Ytيوريبوريف الفرتة t؛
 :Xtاملؤشر العام للسوق يف الفرتة  t؛
 :εtالبواقي.
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يعترب بورصة ي أبيب هي املفسر الرئيسي يف التغريات اقاصلة يف سياسة اإلقراض للبنوك الدولية يف أوروبا حيث فاقت ال درة
التفسريية  ،%23و هي أعلن من ال درة التفسريية ملؤشر  SP500اليت مل يبل  ،%20و ي ارب ال درة التفسريية للدول الناشاة الباقية
جمتمعة .مي ن يفسري اريفاع ال درة التفسريية لبورصة ي أبيب بو،ود ر،ال أعمال و بنوك إسرائيلية هلا سي رة كبرية علن ال اع املصريف
علن املستوب الدويل.
الحظ من اجلدول ( )05أد لسياسة اإلقراض بني البنوك الدولية يف أوروبا يأثري سليب الو معنوية إحصائية علن مجيع املؤشرات
قيد الدراسة ل ن بدر،ات متفاوية؛ يعد األسهم املتداولة يف البورصة األمري ية هي األكثر حساسية للتغريات يف سياسة اإلقراض حبيث
ك زيادة يف مؤشر  SP5003بنسبة  %1يؤدي إىل يرا،ع يوريبوربنسبة  %2.24و مي ن إر،اع اللم ال فتاح االقتصاد األمري ي علن
العامل و التعام بالدوالر يف املن ة األوروبية (الدولرة) من ،هة و ل فاءة السوق األمري ي من احية اإلفصاح عن الت ارير املالية.
يتأثر أسعار األسهم يف األر،نتني كذلم بالسياسة املنتهجة من قب البنوك الدولية يف أوروبا ل ن بدر،ة أق من باقي الدول
حيث ك زيادة يف  BOVESPA4بنسبة  %1يؤدي إىل يرا،ع يوريبوربنسبة .%0.11
أثبتت االختبارات ا اصة باالريبات إىل و،ود عالقة ع سية بني سياسة اإلقراض بني البنوك الدولية يف أوروبا و أسعار األسهم
يف الدول الناشاة و املت دمة ،و االختبارات ا اصة باال دار إىل و،ود يأثري الو داللة إحصائية ،ل ن ه يعين اللم و،ود سببية؟
3 -5

دراسة السببية بين سياسة اإلقراض لدى البنوك الدولية في أوربا و أسعار األسهم في الدول الناشئة والمتقدمة

عين بالسببية مفهوم را ر  1988أد معرفة ال يم التارخيية للمتغري املست سوف حتسن من التنبؤ ب يم املتغري التابع ،و بالتايل
فاختبارات السببية ختتلف اختالفا ،وهريا عن االريبات و اال دار من حيث اهلدف أو املنهجية؛ فحسب هذه األخرية اختبارات السببية
يتعلق بالسالس الزمنية.
يبني اجلدول ( )06أد معرفة ال يم التارخيية ألسعار األسهم يف البورصات الناشاة و املت ورة سوف يسمح بتحسني التنبؤ ب يم
يوريبوريف املست ب  ،و من مثة مي ن ال ول أد هناك أسعار األسهم يف البورصات الناشاة و املت ورة يسبب يف سياسة اإلقراض بني البنوك
الدولية يف أوربا ،ل ن السؤال الذي يب ن م روحا ه سياسة اإلقراض لدب البنوك الدولية يف أوربا يسبب يف أسعار األسهم يف
البورصات الناشاة و املت ورة؟
يظهر اجلدول ( )07أد معرفة ال يم التارخيية ليوريبورسوف يسمح بتحسني التنبؤ بأسعار األسهم يف البورصات الناشاة واملت ورة
يف املست ب  ،و من مثة مي ن ال ول أد سياسة اإلقراض بني البنوك الدولية يف أوربا يسبب يف أسعار األسهم يف البورصات الناشاة
واملت ورة.
يف األخري إالا هناك عالقة سببية يف اال اهني بني سياسة اإلقراض بني البنوك الدولية يف أوربا و أسعار األسهم يف البورصات
الناشاة و املت ورة؛ حيث معرفة ال يم التارخيية ألي منهما سوف يسمح بتحسني التنبؤ بال يم املست بلية لآلخر.
 -4االستنتاجات والتوصيات  :يتم يبادل األصول املالية يف ظ عوملة األسواق املالية و الن دية خارحن حدود الوطن حيث
يعترب البنوك الدولية أحد إفرازات ظاهرة العوملة .يتميز هذه البنوك با تشار واسع علن مستوب العامل ليب ن التساؤل م روحا حول و،ود و
طبيعة العالقة بني معدل اإلقراض لدب هذه البنوك يف أوروبا و أسعار األسهم يف البورصات الناشاة ،و هو ما حاولت أد يب عنه هذه
الدراسة.
بناءً علن ما ورد يف الدراسة ستنتج ما يلي:
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-

__________________________

معرفة ال يم التارخيية ل يم يوريبور سوف يسمح بتحسني التنبؤ بأسعار األسهم يف البورصات الناشاة يف املست ب ؛ و من مثة يو،د
عالقة سببية الات داللة إحصائية بني معدل اإلقراض لدب البنوك الدولية يف أوروبا (يوريبور) و أسعار األسهم يف الدول الناشاة؛
معرفة ال يم التارخيية ألسعار األسهم يف البورصات الناشاة و املت ورة سوف يسمح بتحسني التنبؤ ب يم يوريبور يف املست ب ومن مثة
يو،د عالقة سببية الات داللة إحصائية بني أسعار األسهم يف الدول الناشاة ويوريبور؛
يو،د عالقة سببية الات داللة إحصائية بني يوريبور و أسعار األسهم يف الدول الناشاة يف اال اهني؛
يو،د عالقة ع سية الات داللة إحصائية بني يوريبور و أسعار األسهم يف الدول الناشاة؛
يعترب األسهم املسعرة ببورصة ي أبيب هي األسهم األكثر يفسريا لتغريات يوريبور م ار ة بالبورصات املدروسة.
ويبعا لالستنتا،ات املشار إليها أعاله وصي ما يلي:
دراسة أثر يغريات يوريبور علن أسعار األسهم يف البورصات العربية؛
دراسة أثر سياسة اإلقراض لدب البنوك الدولية يف لندد علن أسعار أسهم البورصات الناشاة؛
است دام منهجية ال ياس االقتصادي اقديثة و املتمثلة يف مناالحن أشعة اال دار الذايت  VARو اختبارات الت ام و الت ام
املتزامن  ،Co-intégrationو االريبات الدينامي ي؛
اختبار أثر سياسة اإلقراض لدب البنوك الدولية علن يذبذبات أسعار األسهم يف الدول الناشاة و است دام مناالحن اال دار الذايت
الات التباين الشرطي ري املتجا س GARCH؛
اختبار ال درة التفسريية لألسهم املسعرة ببورصة ي أبيب للتغريات يف معدل اإلقراض لدب البنوك الدولية يف لندد ،وأثرها علن
يذبذبات أسعار األسهم يف البورصات العربية.
ملحق الجداول واألشكال البيانية
اجلدول ( )01اإلحصائيات الوصفية ملؤشرات األسهم املدروسة

TA100
0.682066
0.618445
1.189040
0.289440
0.261325
0.294427
1.711964
204.7574
0.000000
2450

SP500
1.233467
1.249470
1.565150
0.776760
0.176323
-0.387311
2.489684
87.83883
0.000000
2450

CAC40 EURIBOR HANG
IPC
MALAYSIA
4.620451 3.223337 1.507571 1.322281 0.876821
4.566300 3.213000 1.396545 0.849946 0.844940
6.922330 5.140000 3.163822 3.283612 1.516220
2.403040 1.957000 0.840901 0.330042 0.494570
0.998547 0.939812 0.460670 0.891207 0.222525
0.083051 0.472677 1.075046 0.934072 0.905271
2.149682 2.071780 3.785683 2.366263 3.116629
76.62687 179.1855 534.9364 397.2663 336.0244
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2450
2450
2450
2450
2450
املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد علن بيا ات الدراسة.

BOVESPA
Mean
2.626613
Median
1.944400
Maximum
7.351700
Minimum
0.505700
Std. Dev.
1.672296
Skewness
1.046366
Kurtosis
2.938660
Jarque-Bera
447.4606
Probability
0.000000
Observations
2450

اجلدول ( )02اإلحصائيات الوصفية للعوائد االمسية ملتغريات الدراسة
CAC40 BOVESPA
0.002943 0.067449
0.034425 0.122507
7.002286 28.83245
-7.678085 -12.09605
1.390563 2.137645

SP500 MALAYSIA IPC*10-2 HANG EURIBOR
-0.004260 0.017143
0.068794 0.012189 -0.003192
0.041713
0.031692
0.111244 0.038585 0.000000
5.574432
5.850494
7.493224 13.40681 40.35877
-9.218962 -9.978509 -8.267350 -13.58202 -40.19697
1.168798
1.084128
1.488606 1.642914 1.349506

TA100
0.050867
0.018982
9.714340
-10.53766
1.527575

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
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0.858796
19.00673
26445.69
0.000000
2449

-0.096758
11.64000
7621.183
0.000000
2449

0.636436 -0.123789
659.3869 5.853228
43964179 836.9666
0.000000 0.000000
2449
2449

-0.024815
5.563991
671.0785
0.000000
2449

__________________________

-0.184040
6.483533
1252.101
0.000000
2449

-0.498910
10.29354
5529.778
0.000000
2449

-0.329703
6.771812
1496.071
0.000000
2449

Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability
Observations

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد علن بيا ات الدراسة.
اجلدول ( )03تائج اال دار املتعدد بني يوريبور وأسعار األسهم يف الدول الناشاة واملت دمة
Sample
)(adjuste
2450

Prob(F)statistic
0.000000

Adjusted
F-statistic
R-squared
361.0791

0.508608

t-Statistic

Coefficien

Variable

50.40853
4.600595
-22.55890
-7.013204
-5.067466
14.34970
-4.468022
-2.715772

7.101327
0.142519
-4.325395
-0.588328
-0.268596
1.839452
-0.336600
-0.481866

C
CAC40
SP500
TA100
BOVESPA
HANG
IPC
MALAYSIA

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد علن بيا ات الدراسة.
اجلدول ( )04مصفوفة معامالت االريبات( )%بني املؤشرات البورصية املدروسة و يوريبور
HANG EURIBOR BOVESPA CAC40
-2,01
87,10
43,35
34,27
64,23
-31,09
37,46
100,00

71,10
54,04
91,73
97,63
90,52
-57,62
100,00

-48,26
-51,06
-55,67
-59,28
-51,65
100,00

50,77
76,58
89,98
86,37
100,00

IPC
70,29
51,60
91,07
100,00

TA100 SP500 MALAYSIA
58,28
61,01
100,00

17,62
100,00

TA100
SP500
MALAYSIA
IPC
HANG
EURIBOR
BOVESPA
CAC40

100,00

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد علن بيا ات الدراسة.
اجلدول ( )05تائج ي دير منوالحن اال دار ا ي البسيط ليوريبور كدالة يف مؤشر واحد ل
N
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450

)(β
R2
F-statistic
*-12.59103 5,23% 158.5341
*-21.25730 13,22% 451.8729
*-15.79610 7,95% 249.5168
*-13.20486 5,65% 174.3684
*-14.86609 7,15% 221.0005
*-26.98331 19,95% 728.0992
*-27.26194 23,29% 743.2135

β
*-0.111588
*-0.347618
*-0.578537
*-0.229998
*-1.062657
*-2.247962
*-1.735556

)(α
113.6128
66.01481
70.85408
115.8294
63.29279
59.78075
94.77927

* امل در الو داللة معنوية إحصائية عند مستوب داللة %99

α
*3.659880
*4.906095
*4.231044
*3.692532
*4.291648
*6.029868
*4.407100

بورصة

BOVESPA
CAC40
HANG
IPC
MALAYSIA
SP500
TA100
)t-Statistic (.
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2010 -1999 اختبار العالقة بين يوريبور وأسعار األسهم في البورصات الناشئة دراسة قياسية خالل الفترة

. من إعداد الباحثني باالعتماد علن بيا ات الدراسة:املصدر

ي و أسعار األسهم كمتغري داخلي،) تائج اختبار السببية بني يوريبور كمتغري خار06( اجلدول
Null Hypothesis:
BOVESPA does not Granger Cause EURIBOR
CAC40 does not Granger Cause EURIBOR
HANG does not Granger Cause EURIBOR
IPC does not Granger Cause EURIBOR
MALAYSIA does not Granger Cause EURIBOR
SP500 does not Granger Cause EURIBOR
TA100 does not Granger Cause EURIBOR

F-Statistic
0.69612
1.43469
0.47501
1.53454
0.36601
2.24434
0.71263

Probability
0.62637
0.20842
0.79514
0.17560
0.87208
0.04745
0.61392

Causality
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

. من إعداد الباحثني باالعتماد علن بيا ات الدراسة:املصدر
) تائج اختبار السببية بني يوريبوركمتغري يابع و أسعار األسهم كمتغري داخلي07( اجلدول
Null Hypothesis:
EURIBOR does not Granger Cause CAC40
EURIBOR does not Granger Cause
BOVESPA does not Granger Cause HANG
EURIBOR
EURIBOR does not Granger Cause IPC
EURIBOR does not Granger Cause
MALAYSIA
EURIBOR
does not Granger Cause SP500
EURIBOR does not Granger Cause TA100

F-Statistic
1.39714
1.53884
1.12760
1.48799
1.18500
1.24159
0.24102

Probability
0.22206
0.17430
0.34333
0.19029
0.31388
0.28682
0.94434

. من إعداد الباحثني باالعتماد علن بيا ات الدراسة:املصدر

Causality
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
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