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در ایي تحقیق پظ اس تِ دعت آٍردى عزی سهاًی ّوثغتگی پَیاای ییوات ًفات اام ٍ رؽا تعاؼ فاٌدت ٍ هدا ى تاا
اعتفادُ اس ه ل  ،DCCتزای دٍرُ سهاًی ( ،)1367:1 -1392:4هتغیزّای کالى ایتقادی تَضای دٌّا ُّوثغاتگی پَیاای
تیي ایي دٍ هتغیز ،تِ عٌَاى هتغیزّای اًتقال دٌّ ُ ًَعاًات ،هَرد تزرعی یزار گزفتِ اعت .تِ طَری کاِ هتغیاز ٍاردات تاِ
ٍاردات ٍایدی کاالّای هقزفی ،عازهایِای ٍ ٍاعاهِ ای تفكیا

ٍ احازات هتغیزّاای اًتقااای تاا تازآٍرد ها ل یز های

) MSIXH(2)-ARX(0,0تزرعی ؽ ً .تایذ حاکی اس آى اعات کاِ هتغیاز ٍاردات کاالّاای ٍاعاهِای ٍ عازهایِای
دارای راتهِ هخثت ٍ ٍاردات کاالّای هقزفی دارای احز هٌفی تاز عازی ّوثغاتگی پَیاا ّغاتٌ  .ااذا ،تاا افاشایؼ ٍاردات
کاالّای ٍاعهِای ٍ عزهایِ ای ،کاّؼ هعارد هقزفی دٍات ٍ ّوچٌیي ،ارازای عیاعاتّاایی در رْات تخثیات عاه
عوَهی ییوتّا ٍ هعارد هقزفی دٍات در هقاتل تغییزات ییوت ًفت ،هیتَاى در رْت رؽ ّز چِ تیؾتز تعؼ فاٌدت
ٍ هد ى ای ام ًوَد.
كلمات كليذي :ییوت ًفت ام ،رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ىٍ ،اردات کاالّای هقازفیٍ ،اردات کاالّاای ٍاعاهِای،
ٍاردات کاالّای عزهایِای ،DCC-MGARCH ،ه ل تث یل هارکف.

 تاریخ دریافت1394/5/29 :

تاریخ پذیزػ1394/8/12 :
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 .1مقذمه
تاسارّای اًزصی ًیش تأحیزگذار اعت .اس ایي رٍ ؽَک ّای ییوت ًفت ام ًِ تٌْا تااسار اًازصی ،تلكاِ
توام تعؼّای ایتقادی را تحت تأحیز یزار هیدّ (گَهش العكاط ٍ ّوكاراىّ .)2012 ،1واىگًَِ
کِ عا تار فٌایع در دِّ  1970تغییز کزدً  ،تاسار ًفت ًیش پیَعتِ رؽا یافتاِ اعاته تاِ طاَری کاِ
اکٌَى تشرگتزیي تاسار کاالی دًیا هحغَب هی ؽَد .ایي تاسار اس ی

فداایت تَای ی اتت ایی تاِ تااسار

هاای پیچی ُای گغتزػ یافتِ اعت .طی دِّ گذؽتِ تاسارّای ًفت ام تِ حا ی رؽا یافتاِاًا کاِ
ریغ

ییوتی ایي تاسارّا داهٌِ ٍعیدی ،اس رولاِ تَای کٌٌا گاى ًفات اام ،عاَداگزاى ًفات اام،

ؽزکتّای ًفتی ٍ هقزفکٌٌ گاى ًفت ام را تحت تأحیز یزار هیدّ .
ریغ

ییوتی ًفت ام هی تَاً در ًتیزِ تغییزات ًاگْااًی در تقاضاای رْااًی ًفات ،کااّؼ

ظزفیت تَای ٍ پاالیؼ ًفت ام ،ذ یزُ احتیاطی ًفت ٍ هحقَالت ًفتی ،تغییز ظزفیت تَای تَعط
اٍپ

 ،تحزاى ّای ایتقاادی رْااًی ٍ حتای هٌهقاِای ٍ ریغا

ّاای رغزافیاایی عیاعای ره دّا

(تاًغَچت ٍ ّوكاراى .)2010 ،2پظ اس ؽَک ًفتای عاال  ٍ 1973در پای تحازین ًفتای کؾاَرّای
زتی حاهی اعزائیل اس عَی کؾَرّای عزتی فادرکٌٌ ُ ًفت ،اًزصی تاِ عٌاَاى یكای اس هْانتازیي
ًْادُ ّای تَعدِ ٍ اس عَاهل افلی تَای هَرد تَرِ ایتقادداًاى یازار گزفات (حیا ری ٍ عادی پَر،
ً .)1390فت ام ًیش تِ عٌَاى هْن تزیي هٌثع اًزصی در عه دًیا ٍ یكی اس ًْادُّاای اعاعای تَایا ،
هی تَاً تأحیز فزاٍاًی تز هتغیزّای هاای ٍ ایتقادی ٍ تحَالت ایتقاد رْاًی داؽتِ تاؽا ٍ ًَعااًات
آى اس کاًال ّای هعتلفی تز هتغیزّای کالى ایتقادی احزگذار تاؽ  .اس ایي رٍ تِ هٌظَر رلاَگیزی اس
تزٍس تحزاى ّای ایتقادی ،اعتفادُ اس فزفاتّاای تاااقَُ تاِ ٍراَد آها ُ ٍ تاِ هٌظاَر حفا حثاات

1 . Gómez-Loscos et al.
2 . Tansuchat et al.
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ا لة فداایت ّای ایتقادی تز هثٌای ًفت ام یزار دارً ٍ ییوت ّز تؾاكِ ًفات اام تاز عاایز
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ایتقادی ،تزرعی احزات دییق تغییزات ییوت رْاًی ًفت تز هتغیزّای کالى ایتقادی ایزاى ٍ طزاحی
عیاعتّای ایتقادی هٌاعة ،ضزٍری هیتاؽ .
ّ ف اس ههاادِ حاضز تزرعی رًٍ اًتقال ًَعاًات 1ییوت ًفت اام تاِ رؽا تعاؼ فاٌدت ٍ
ًَعاًات ٍ ًااطویٌاًی ییوت ًفت تز رٍی تعؼ ٍایدی ایتقاد فَرت پذیزفتِ اعتًَ .عااًات ؽا ی
ییوت ًفت در عال ّای ا یز ًیش هٌزز تِ گغتزػ تیؾتز ایي ههااداات گزدیا ُ اعات .تاا ایاي ٍراَد
چگًَگی ٍاتغتگی ٍ اًتقال ًَعاًات ییوت ًفت ام تِ هتغیزّای کالى ایتقادی کوتز هَرد تزرعای
یزار گزفتِ اعت .اس ایي رٍ در ههاادِ حاضز تزای تزرعی اًتقال ًَعااًات ییوات ًفات اام تاِ رؽا
تعؼ فٌدت ٍ هد ى در ایزاى اس ه ل چٌ هتغیزُ ًاّوغاى ٍاریاًظ ؽزطی َدرگزعیَ تدوین یافتِ

2

تا رٍیكزد ّوثغتگی ؽزطی پَیا 3اعتفادُ هیؽَد.
اس آًزایی کِ ؽٌا ت ًحَُ تأحیزگذاری ًااطویٌاًی ییوت ًفت تز هتغیزّای کاالى ایتقاادی در
ٍضدیتّای هعتلف ایتقادی هیتَاً تزای عیاعتگذاری ّای ایتقادی هفی تاؽ  ،اذا در ایي هقاااِ
تد اس تِ دعت آٍردى عزی سهاًی هزتَط تِّوثغتگی پَیای ییوت ًفت ام ٍ رؽ تعؼ فٌدت ٍ
هد ى ،هتغیزّای کالى ایتقادی تَضی دٌّ ُّوثغتگی پَیای تیي ایي دٍ هتغیز هاَرد تزرعای یازار
هی گیزد .ت یي هٌظَر تا تَرِ تِ ههااداات تززتای ،هتغیزّاای ٍاردات ٍایدای تاِ تفكیا

کاالّاای

هقزفیٍ ،اعهِای ٍ عزهایِ ایً ،زه ارس هاثحز ٍایدایً ،ازه تاَرم ٍ هعاارد هقازفی ٍایدای دٍاات
اًتعاب ؽ ُ ٍ راتهِ تیي ایي هتغیزّا ٍ ّوثغتگی پَیای تیي ییوت ًفت ام ٍ رؽ تعاؼ فاٌدت ٍ
هد ى تا اعتفادُ اس ه لّای تث یل هارکف 4ه لعاسی هیؽَد.

1. Contagion
)2.Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity(MGARCH
)3. Dynamic Conditional Correlation (DCC
4. Markov Switching Models
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هد ى در ایزاى تازای تااسُ سهااًی ( )1367:1 -1392:4هایتاؽا  .ههااداات هتدا دی در سهیٌاِ احازات
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تزای تزرعی رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ى اس هحاعثِ رؽا ارسػ افاشٍدُ گازٍُ فاٌدت ٍ هدا ى،
تزای هتغیز ییوت ًفت ام 1اس هتَعط فقلی ییوت هاّاًاِ ًفات اام عاث

ٍ عاٌگیي ایازاى ،تازای

هتغیزّای ٍاردات ٍایدی کاالّای هقزفیٍ ،اعهِای ٍ عزهایِ ای ٍ هعارد هقزفی ٍایدای دٍاات اس
هتغیزّای هَرد ههاادِ ،تِ فَرت عزی سهاًی فقلی ،تزای دٍرُ سهاًی ( )1367:1 -1392:4اس تاًا
اطالعات عزیّای سهاًی ٍ حغابّای هلی تاً

هزکشی ٍ ااَ فؾازدُ فاٌ ٍ تایيااوللای پاَل

تعؼ دادُّای هاای ( )IFSاعاتعزاد گزدیا ُ اعات .تااسُ سهااًی هزتَطاِ تاا تَراِ تاِ دادُّاای در
دعتزط ٍ اؽتزاک دٍرُ سهاًی دادُّای هزتَط تِ هتغیزّای هَرد تزرعی اًتعاب گزدی ُ اعت.
در اداهِ هقااِ ،در تعؼ دٍم ادتیات هَضاَ ارائاِ هایگازدد .عا،ظ ،ها ل تحقیاق ٍ تكٌیا
تعویي هدزفی َاّ ؽ  .تعؼ چْارم تِ ارائِ ًتایذ ٍ تزشیِ ٍ تحلیل یافتاِّاای تحقیاق ا تقااؿ
یافتِ اعت .در ًْایتً ،تیزِگیزی هثاحج ارائِ هیؽَد.

 .2ادبيات موضوع
در ایي تعؼ اتت ا ٍضدیت ٍاردات ایزاى در تاسُ سهااًی هاَرد تزرعای ٍ عا،ظ هثااًی ًظازی ٍ
تززتی هَضَ هَرد تزرعی یزار هیگیزد .در اداهِ رٍیكزدّای ههز در ایي پضٍّؼ رْت تكویل
ٍ رفع کاعتیّای ههاادات دا لی یثلی ارائِ هیگزدد.
 .1-2بزرسي وضؼيت واردات در ايزان
ٍاردات کؾَر را هیتَاى در عِ گزٍُ کاالیی ؽاهل کاالّای عزهایِای ،کاالّاای ٍاعاهِای ٍ
کاالّای هقزفی طثقِ تٌ ی کزد .کاالّای هقزفی کِ تِ طَر عو ُ تَعط هقزفکٌٌا گاى ایتقااد
( اًَارّا) هقزف هیؽًَ  ،دعتِ ای اس ٍاردات کؾَر هحغَب هی ؽًَ  .ایي ًَ ٍاردات در ٍایاع
 .1اس آًزایی کِ ًفت ام اس طزیق تعؼ عَ تَ ،د یكی اس ٍاح ّای ؽا ـ ییوت هقزفکٌٌ ُ هایتاؽا  ،ااذا تاِ
هتغیز ٍایدی تث یل ًؾ ُ اعت.
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کاالّای ًْایی ّغتٌ کِ هی تَاى تِ هاَاد اذایی ،هاَاد ؽایویایی ،هاَاد تْ اؽاتی ٍ ...اؽاارُ ًواَد.
کاالّای ٍاعهِ ای کِ تیؾتزیي حزن ٍاردات کؾَر را تؾكیل هیدٌّا عثارتٌا اس یهداات ٍ ااَاسم
هاؽیي آالت ،هَاد عا تواًی ٍ عایز هَاد اٍایِ هَرد ًیاس تعؼّای هعتلف ایتقادی اس رولاِ تعاؼ
عزهایِای را هی تَاى ؽاهل کاالّای تا دٍام ٍ هاؽیيآالت هَرد ًیاس تعؼ ّاای تَایا ی ٍ فاٌدتی ٍ
ٍعایل ًقلیِ تعؼ ّای

هاتی ایتقاد تدزیف کزد کِ تزای تَای کاالّا ٍ ا هات دیگاز اس آىّاا

تْزُ گزفتِ هیؽَد .تٌاتزایي هیتَاى گفت کاالّای ٍاعهِای ٍ عزهایِای در رؽا تعاؼ فاٌدت ٍ
هد ى ًقؼ هْوی ایفا هیکٌٌ .
ٍاردات کل کؾَر در عال  1367تِ هق ار  8/2هیلیارد دالر رعی ُ تَد کِ پاییيتازیي هقا ار آى
ًغثت تِ دٍرُ  15عااِ یثل هیتاؽ  .دایل افلی ایي کاّؼ ٍ رعی ى تِ هق ار ح ایل در عاال 1367
تحزین ّای ًاؽی اس رٌگ تحویلی تَد کِ پظ اس عاال  1368هزا دا ؽااّ افاشایؼ ؽا ی ٍاردات
ّغتین .تِ طَری کِ در عال  1370تِ هق ار  29/7هیلیارد دالر افشایؼ یافت .تااالتزیي هیاشاى ٍاردات
تا آى سهاى را در عالّاای  1371 ٍ 1370ؽااّ ّغاتین کاِ هداادل اریاام  29/8 ٍ 29/7هیلیاارد دالر
اعت .طی عالّای  1371تا ًَ 1378عاًات هتد دی در ٍاردات کل هؾاّ ُ هیؽَد کِ در ًْایت اس
عال ٍ 1378اردات در پی رًٍق تاسار ًفت ٍ افشایؼ ییوت رْاًی ًفت هز دا عیز فدَدی را تززتِ
کزدُ اعتّ .وچٌایي آسادعااسی فیاای تزاارت اارری ًیاش هٌزاز تاِ رًٍا افشایؾای ٍاردات در
عالّای ا یز ؽ ُ اعت.
عْن ٍاردات کاالّای ٍاعهِای در کل ٍاردات کِّوَارُ تیؾتزیي عْن را در ٍاردات کال تاِ
َد ا تقاؿ دادُ اعت ،طی عالّای پظ اس رٌگ تا عال ًَ 1373عاًات هخثت ٍ هٌفای هتدا دی
داؽتِ اعت .تا ایي ٍرَد ای ي ًَعاًات چٌ اى هحغاَط ًیغات ٍ ایاي عاْن تاِ طاَر هتَعاط  %60اس
ٍاردات کل را تؾكیل هیدّا  .اهاا طای عاالّاای تدا ؽااّ رًٍا افشایؾای در ٍاردات کاالّاای
ٍاعهِ ای ّغتین .تِ طَری کِ در عال  1374عْن  70درف ی اس ٍاردات کل را تِ اَد ا تقااؿ
دادُ اعت .ایي عْن در عال  1377تِ ح ٍد  44درف کاّؼ یافتِ اعت .پظ اس عال  1380ایي عْن
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تِ ح ٍد  70درف رعی ُ اعت .تا ٍرَد افاشایؼ ٍاردات کال ٍ ًَعااًات هخثات ٍ هٌفای در عاْن
ٍاردات کاالّای ٍاعهِای طی دٍرُ هَرد تزرعی ،ایي عْن پظ اس عال  1380در ح ٍد  70درفا
تَدُ ٍ تغییزات ؽ ی ی ً اؽتِ اعت.
کِ در عالّای  1369تا  1371ایي عْن تِ  10درف کاّؼ یافتِ اعت .پظ اس ایي دٍرُ ،عاْن ایاي
ًااَ ٍاردات افااشایؼ داؽااتِ ٍ در عااال  1374تااِ ح ا ٍد  15درف ا رعاای ُ اعاات .طاای عااالّااای
(ًَ )1374-1379عاًات هخثت ٍ هٌفی حَل عْن  15درف ی را ؽاّ ّغتین .ایي عْن پاظ اس عاال
 1380تا عال  1384عقَط تِ ح ٍد  9درف را تززتِ کزدُ اعت ٍ پظ اس آى هز دا در عاال 1385
تِ  15درف افشایؼ یافتِ اعت .پظ اس آى ًیش ایي عْن ًَعاى اً کی داؽتِ اعت.
عْن کاالّای عزهایِ ای اس کل ٍاردات در عال  1374تا ح ٍد  15درف کوتازیي هقا ار ٍ در
عال  1377تا  42درف تیؾتزیي هق ار َد را طی دٍرُ هَرد تزرعی داؽتِ اعتّ .وشهاى تا افاشایؼ
ؽ ی عْن ٍاردات کاالّای عزهایِای اس  15درفا در عاال  1374تاِ تایؼ اس  40درفا در عاال
 ،1377تقزیثا تِّواى اً اسُ عْن ٍاردات کاالّای ٍاعهِای کاّؼ داؽتِ اعت .اس عال  1377هز دا
عْن ٍاردات کاالی عزهایِای کاّؼ یافتِ اعت.
تِ طَر کلی تا تزرعی ًوَدارّای 2 ٍ 1هزتَط تِ رًٍ ٍاردات کاال تِ تفكیا

ًاَ کاالّاا ٍ

عْن ٍاردات ّز گزٍُ اس کاالّا اس ٍاردات کل ،هؾعـ اعت کِ طای دٍرُ هاَرد تزرعای ٍاردات
کاالّای عزهایِ ای ّوَارُ تیؼ اس هیشاى ٍاردات کاالّای هقزفی تَدُ اعت (تِ اعتخٌای عاال 1374
کِ هق ار آى ّا تقزیثا تزاتز تَدُ اعت) .عالٍُ تز ایي ٍاردات کاالّای ٍاعهِای ّوَارُ عْن ٍ هیشاى
تیؾتزی ًغثت تِ ٍاردات کاالّای هقزفی ٍ عزهایِای را تِ َد ا تقااؿ دادُ اعات .تاا تَراِ تاِ
ًوَدار  1هؾاّ ُ هیؽَد کِ در عال ّای ا یز ضوي افشایؼ هیشاى ٍاردات کل ،هیشاى ههلق ٍاردات
کاالّای ٍاعهِ ای ًیش رًٍ افشایؾی داؽتِ اعات .اس عاَی دیگاز ٍاردات عازهایِای ٍ هقازفی طای
عال ّای ا یز رًٍ ًغثتا حاتتی داؽتِاً  .ایي در حاای اعت کِ عاْن ٍاردات ّاز گازٍُ اس کاالّاا اس
ٍاردات کل طی عالّای ا یز ًَعاًات هخثت ٍ هٌفی ٍای تِ هیشاى اً ک داؽتِاً .
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ٍاردات کاالّای هصرفی؛ ٍ ،Capital Goodsاردات کاالّای سرهایِای؛ ٍ ،Intermediate Goodsاردات کاالّای ٍاسطِای)

ًوَدار  .2سْن ٍاردات ّر گرٍُ از کاالّا از ٍاردات کل (درصذ) ( ،Consumption Goods Ratioسْن ٍاردات کاالّای هصرفی؛
 ،Capital Goods Ratioسْن ٍاردات کاالّای سرهایِای؛  ،Intermediate Goods Ratioسْن ٍاردات کاالّای ٍاسطِای)
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 .2-2مباني نظزي
ع م ٍرَد ًظام ریاتتی در تَای  ،تَسیع ٍ ییوتگذاری ،تغییزات یزهتدارف ییوت ،تأحیزپذیزی
آى اس عَاهل یزایتقادی ٍ ارتثاط تٌگاتٌاگ تاا تاسارّاای دیگاز ٍ اس ّواِ هْانتاز تز ی ًاپاذیزی،
ّز ًَ عیاعت تَعط دٍاتّا ٍ عاسهاىّای تیيااوللی در سهیٌِ اًزصی ،تحزاىّای تاسارّاای هااای،
تحزاى ّای عیاعی ٍ طثیدی ،حتی تغییزات ؽ ی رَی هی تَاً احزات هغتقین ٍ یزهغتقیوی تز رٍی
عزضِ ٍ تقاضای ًفت ام ٍ در ًتیزِ ییوت ایي کاال تگذارد (تْزادهْزٍ .)1387 ،رَد ایي ٍیضگیّا
هٌزز تِ ًااطویٌاًی در ییوت ًفت ام َاٌّ ؽ .
اس سهاى ر

اد ؽَکّای ًفتی تحجّایی پیزاهَى ٍرَد راتهِ تیي ؽَکّای ًفتی ٍ هتغیزّای

کالى ایتقادی درگزفت .تِ طَر کلی تغییزات ییوتای ًفات اس عَاهال افالی احزگاذار تاز هتغیزّاای
کالى ایتقادی کؾَرّای ٍاردکٌٌ ُ ٍ فاادرکٌٌ ُ ًفات تاِ ؽاوار هایرٍد .تاز اعااط تراَریّاای
ایتقادی ،تغییزات ییوت ًفت اس کاًال ّاای هعتلفای تاز هتغیزّاای کاالى ایتقاادی احاز هایگاذارد.
کاًال ّای احزگذار را طثق ههاادات یثلی هیتَاى تاِ هاَارد سیاز طثقاِتٌا ی کازد (کاَردى ٍ ًیازی

1

 ،1982عاایل ،2007 2فزساًگاااى ٍ هااارکَارت ،2009 3اا ا ر ٍ عاازاتیظ ،2010 4تاًااگ ٍ ّوكاااراى

5

 ،2010فیلاایظ ٍ ّوكاااراى ،2011 6دّواازدُ ٍ پَرؽااْاتی  ،1389رْااادی ٍ علواای ،1390یٌثاازی ٍ
ّوكاراى  ،1390علواًی ٍ ّوكاراى ،1390 ،حی ری ٍ تاتائی تاا راَ :)1392
 کاًال احزات ؽَک ّای طزف عزضِ :در ایي کاًال ًفات تاِ عٌاَاى ًْاادُ تَایا ی در ًظاز گزفتاِهیؽَد .تا افشایؼ ییوت ًفتّ ،شیٌِّای تَای افشایؼ هییات  .در ًتیزِ هیاشاى تَایا ات کااّؼ

1 . Corden and Neary
2 . Sill
3 . Farzanegan, M. R., and Markwardt
4 . Elder and Serletis
5 . Tang et al
6 . Filis et al
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یافتِ ٍ تیكاری افشایؼ هی یات ّ .وچٌیي افشایؼ درآه ًاؽی اس افشایؼ ییوت ًفت در کؾَرّای
فادرکٌٌ ُ ًفت هٌزز تِ افشایؼ فزفتّای عزهایِگذاری هیؽاَد کاِ تاعاج افاشایؼ تَایا ٍ
کاّؼ تیكاری در ایي کؾَرّا َاّ ؽ .
فادرکٌٌ ُ ًفت ًاؽی اس افشایؼ ییوت ًفت ،تأکی دارد کِ تا عزاسیز ؽ ى ایي درآه در ایتقاد
کؾَرّای فادرکٌٌ ُ ًفت هیشاى تقاضای کل ایتقاد افشایؼ هییات .
 کاًال تَرم :ؽَکّای ًفتی تاعج افشایؼ عاه عواَهی ییواتّاا ٍ تاَرم در ایتقااد هایؽاَد.ّواىگًَِ کِ ههز ؽ  ،ؽَکّای ًفتی تاعج افشایؼ ّشیٌِّای تَای هایؽاَد کاِ تاِ عٌاَاى
ؽَک ییوتی در ایتقاد هیتاؽ کِ هٌزز تِ تَرم َاّ ؽ .
 کاًال تزاس ٍایدی ٍ عیاعت پَای :تز اعاط ایي کاًال ،افشایؼ ییوت ًفت تا تأحیز تاز تقاضاای پاَلهٌزز تِ افشایؼ عه عوَهی ییوت ّا ؽ ُ ٍ کااّؼ تازاس پاَای ٍایدای ًگْا اری ؽا ُ تَعاط
اًَارّا ٍ تٌگاُّا ٍ در ًْایت تقاضای کل را در پی دارد.
 کاًال تد یالت تعؾی :پظ اس ٍیَ ؽَک ًفتی ّشیٌِ تد یل ٍ ّواٌّگی تاا ایاي تغییازات در ّازتعؼ اس ایتقاد هوكي اعت هٌزز تِ رکَد ٍ یا کاّؼ رؽ ؽَد .تٌاتزایي تعؼّایی کِ هقازف
اًزصی تاال دارً کاّؼ یافتِ ٍ تعؼّایی کِ هقزف اًزصی تْیٌِ دارً تَعدِ هییاتٌ .
 -کاًال ر

ادّای یزهٌتظزُ (ًااطویٌاًیّا)ً :ااطویٌاًیّا تز تقاضاای عازهایِگاذاری ّاز دٍ گازٍُ

هقزف کٌٌ ُ ٍ تَای کٌٌ ُ احزگذار اعت .در قاَؿ احاز ًااطویٌااًی ییوات ًفات اام عٌاَاى
هی ؽَد کِ افشایؼ ًااطویٌاًی ییوت ًفت ام هٌزز تِ کاّؼ فداایتّای ایتقادی هیگزدد ٍ در
ًتیزِ آى ،تقاضای اًزصی تَعط عاهالى ایتقادی کاّؼ هییاتا ٍ دایال آى ًیاش کااّؼ یا رت
پیؼ تیٌی ییوت ًفت ام هی تاؽ  .ایي هَضاَ ً ،ااطویٌااًی در قاَؿ عاه ییوات آیٌا ُ را
افشایؼ هیدّ ٍ تقوینگیزی عاهالى ایتقادی را تحت تأحیز یزار هیدّ  .تٌاتزایي ًااطویٌاًیّا تا
تأحیز تز اًتظاارات اس ییواتّاای ًفات در آیٌا ُ هٌزاز تاِ تاأ یز در ّشیٌاِّاای عازهایِگاذاری
عزهایِگذاراى ٍ کاّؼ تقاضای عزهایِگذاری هیؽًَ .
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 کاًال تعقیـ ًْادُ ّا (تیواری ّلٌ ی) :افشایؼ تقاضای کل ًاؽی اس درآه ّای ًفتای تاِ هفْاَمافشایؼ عَددّی تَای کٌٌ گاى تز ی اس تعؼ ّای ایتقادی اعات کاِ گااّی هَراة حزکات
عزهایِ ٍ ًیزٍی کار تِ تعؼ ّای یزیاتل هثاداِ ًظیز عا تواى ٍ

هات ٍ تیادیف تعاؼّاای

ٍایدیت تِ کاّؼ ریاتتپذیزی ایتقاد هیاًزاه ٍ اس ایي رٍ ٍاردات افشایؼ هییات .
 کاًال تقَیت سیزعا تّای تَای ّ :واىگًَِ کِ اؽارُ ؽ  ،افشایؼ در ییوت ًفت تاا افاشایؼ درّشیٌِ ّا ٍ در هقیاط تشرگتز تا کاّؼ عَد تَای کٌٌا گاى ٍ عازهایِگاذاراى ّوازاُ َاّا تاَد.
ّوچٌیي ،تا عزاسیز ؽ ى درآه ًاؽی اس افشایؼ ییوت ًفت سهیٌِ السم تزای ٍاردات هْیا هیؽاَد
کِ تا ّ ایت ایي هٌاتع در رْت ٍاردات کاالّای عزهایِای ٍ ٍاعهِای ،سیزعا تّای هَرد ًیاس
تعؼ فٌدت تقَیت ٍ هٌزز تِ رؽ ایي تعؼ َاّ ؽ .
 کاًال درآه ٍ هعارد دٍات :اس آًزاایی کاِ ًفات یكای اس هْانتازیي هٌااتع تاأهیي هااای تَدراِکؾَرّای فادرکٌٌ ُ ًفت هیتاؽ  ،اذا یكی اس هْنتزیي کاًالّاای احزگاذاری ییوات ًفات تاز
ایتقااد ًیااش تَدرااِ دٍاات ّاعااتً .ااطویٌاااًی در تاسارّاای رْاااًی ًفااتً ،اِ تٌْااا ًااطویٌاااًی در
عیاعتگذاری ٍ تزًاهِریشی ّای ایتقادی در هغائل هزتَط تِ ییوت ًفت را هٌزز هیؽَد ،حتای
تاعج اًحزاف تزًاهِ ّای ایتقادی اس اّ اف تدییي ؽا ُ هایگازدده تاِ طاَری کاِ ًااطویٌااًی اس
ییوت ّای آتی ًفت در کؾَرّایی ّوچاَى ایازاى کاِ عاا تار ایتقاادی آى تاز اعااط ییوات ٍ
درآه ّای ًفتی ؽكل گزفتِ اعت ،تاعج هیگزدد دٍات در پیؼتیٌی درآه ّای ًفتی در تزًاهاِ
تَدرِ دیی ق ًثاؽ ٍ عو تا تا کغزی ٍ یا هاساد درآه ّای ًفتی هَارِ تاؽ  .هغلوا ایي کغازی یاا
هاساد تواهی تزًاهِ ّای دٍات را اس رًٍ تزًاهِریشی ؽ ُ ارد هیعاسد ٍ ّویي اهز هٌزز هیؽَد
تا ایتقاد کؾَر دائوا در حال ًَعاى تاؽ  .ایي ًَعاًات ًیش در ایتقاد دا لی تِ ؽ ت تاِ تَایا ٍ
در ًتیزِ اؽتغال آعیة هیرعاً ّ .وچٌیي ،تَدراِ دٍاات تعاؼ یاتال تاَرْی اس تقاضاای کال
1. Dutch Disease
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ایتقاد را ؽكل هیدّ  .تٌاتزایي ،اًتظار های رٍد ًَعااًات تااسار ًفات تاِ ٍاعاهِ تَدراِ دٍاات،
فداایتّای ایتقادی ٍ هتغیزّای کالى ایتقادی را تحت تأحیز یزار دّ .
 کاًال ًزه ارس ٍ ا رسػ پَل دا لی :تا افاشایؼ ییوات ًفات ،ارسػ پاَل دا لای کؾاَرّای هاَردایي در حاای اعت کِ داؽتي کیفیت ًْادی تاالتز ،اس رولِ کٌتزل فغاد ٍ حاکویت یااًَى ،تاعاج
تْثَد ریاتتپذیزی کؾَرّا ؽ ُ ٍ تأحیزپذیزی ًزه ٍایدی ارس اس تغییزات ٍ ًَعااًات ییواتّاای
ًفت را کٌتزل ٍ ٌخی هیکٌ ّ .وچٌیي ،در پی افشایؼ تقاضای ٍاردات حافل اس افشایؼ ییوات
ًفت ،ؽاّ عزضِ ارس ٍ کاّؼ ارسػ اعوی ارس َاّین تَد.
ّواىگًَِ کِ هؾاّ ُ هیؽَد کاًالّای احزگذاری ییوت ًفات تاز هتغیزّاای کاالى ایتقاادی
هتفاٍت تَدُ ٍ هغتلشم ههاادِ تیؾتز در سهیٌِ تزآیٌ کٌؼّا ٍ ٍاکٌؼّای ایتقااد در تزاتاز تغییازات
ییوت ًفت هی تاؽ  .اذا در ههاادِ حاضز ،تا تْزُگیازی اس رٍػّاای ایتقادعاٌزی هٌاعاة ،احازات
ًَعاًات ییوت ًفت تز رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ى ٍ چگًَگی رًٍ ایي احزات (تِ فَرت هغتقین یا
یزهغتقین) در ایزاى هَرد تزرعی یزار هیگیزد.
 .3-2مزوري بز پژوهصهاي انجام ضذه
رفتار دٍرُ ای ییوت اًازصی هَضاَ تغایاری اس ههااداات تاَدُ اعات .اس آى رولاِّ ،ویلتاَى

1

( )1983تیاى هی کٌ کِ ییوت ًفت پایؼ اس  1972ظزفیات پیؾاگَیاًِ تازای فداایات تعاؼ حقیقای
ایتقاد داردَّ .کزً ) 1996( 2یش هدتق اعت کاِ رٍاتاط های تعوایي سدُ ؽا ُ تایي ییوات ًفات ٍ
فداایت ایتقاد تد اس  1973تغیار ضدیفتز ؽ ُ اعتًَ .یغٌ گاى هتد دی ایي ضدف در تعویيّای
هی را گوزاُکٌٌ ُ هیداًٌ ٍ هدتق ً کِ راتهِ فحی تیي ییوت ًفات ٍ فداایات ایتقااد تقازی
یز هی ایي ه ل ّاعت .تزای هخال ،هَرکً )1989( 3ؾاى هیدّ کِ پاعخ تَای ًاهتقارى اعته تِ
1 . Hamilton
2 . Hooker
3 . Mork
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عثارتی ّوثغتگی تیي افشایؼ ییوت ًفت ٍ تَای تا ّوثغتگی تیي کاّؼ ییوت ًفت ٍ تَای هتفاٍت
اعت .ا لة ههاادات اًزام ؽ ُ در سهیٌِ احزات ییوت ًفت ٍ ًَعاًات آى تز فداایتّای ایتقادی تِ
فَرت هی تَدُ ٍ ّوچٌیي ،چگًَگی اًتقال ًَعاًات را هَرد تزرعی یزار ًا ادُاًا  .در اداهاِ تاِ
هتغیزّای ایتقادی تِ ًتایذ تز ی اس هْن تزیي ههاادات ا یز اًزام گزفتِ در دا ل ٍ ارد اس کؾاَر
اؽارُ هیؽَد.
فزساًگاى ٍ هارکَارت ،)2009( 1راتهِ پَیا تیي ؽاَک ّاای ًاهتقاارى ییوات ًفات ٍ هتغیزّاای
کالى ایتقادی را تا اعتفادُ اس رٍیكزد  VARتزای دادُّای ایزاى هَرد تزرعی یزار هایدٌّا ً .تاایذ
ههاادِ آىّا حاکی اس آى اعت کِ ؽَکّای هخثت ٍ هٌفی تِ طَر هدٌیداری هٌزز تِ افشایؼ تاَرم
هی ؽًَ ّ .وچٌیي ،آىّا تِ راتهِ یَی هخثت ٍ هدٌای داری تایي تغییازات هخثات ییوات ًفات ٍ رؽا
تَای ات فٌدتی دعت هی یاتٌ  .عالٍُ تز ایيً ،ؾاى هی دٌّ کِ ًَعااًات ییوات ًفات دارای احازات
ًْایی تز رٍی هعارد ٍایدی دٍات اعت .گَهش العكاط ٍ ّوكاراى )2012( 2تد اس تزآٍرد ضزایة
تلٌ ه تً ،ؾاى هی دٌّ کِ پاعخ تَای ٍ تَرم تِ ؽَکّای ییوت ًفت در دِّ  1970تغیار تاشر
تَدُ کِ تا اٍا ز دِّ ً 1990اپ ی هی ؽَد .ع،ظّ ،ز دٍ احز ٍ تِ ٍیضُ تَرم ،در دّاِ اٍل یازى ا یاز
هز دا یاتل هؾاّ ُ اعت .تا ایي ٍرَد اًتقال ًَعاًات ییوت ًفت در هقایغِ تا دِّ  1970ضادیفتاز
اعت .دهاچی ،)2012( 3در ههاادِ َد احز تغییزات در ییوت ًفت تیيااوللی ٍ تكاًِّای ًفتای را تاز
ایتقاد کالى ًیززیِ ،تا اعتفادُ اس ه ل  VARعا تاری تزرعی هیکٌ  .تز هثٌای ًتایذ تِ دعت آها ُ
در ایي تحقیقً ،زه ارس ًیززیِ عالٍُ تز ییوت ًفت تیيااوللی ،اس ًَعاًات ًفت ًیاش تاأحیز هایپاذیزد.
چي ٍ ّغَ ،)2012( 4تا اعتفادُ اس دادُّای تاتلَیی  84کؾَر رْاىً ،ؾاى دادً کِ ًَعااًات ییوات

1 . Farzanegan and Markwardt
2 . Gómez-Loscos et al
3 . Demachi
4 . Chen and Hsu
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ًفت تاعج کاّؼ تزارت تیيااولل هیؽَدً .تایذ ههاادِ رَى ٍ ٍٍى )2012( 1حاکی اس آى اعت کاِ
ؽَکّای ًفتی احز هدٌی داری تز تَای ًا ااـ دا لی ٍایدی ایي کؾَرّا ًا ارد .در حااای کاِ احاز
هدٌیدار هخثتی تز تیكاری ٍ ؽا ـ ییوت هقزفکٌٌا ُ داردٍ .اًاگ ٍ ٍٍ ( ،)2012تاِ ها لعااسی
تیاى هیکٌٌ کِ راتهِ تیي ًفت ام ٍ تاسار هحقَل هی تَاًا تاا اعاتفادُ اس ّوثغاتگی سهااى هتغیاز

4

تَفیف ؽَدّ .وچٌیي آىّا ًؾاى هیدٌّ کِ ه لّای چٌ هتغیزُ عولكزد تْتزی ًغثت تِ ه لّای
ت

هتغیزُ دارً  .هًَ اکا ،)2013( 5تِ تزرعی راتهِ تیي ًَعاًات ییوات ًفات ٍ ًازه ارس تاز اعااط

ه ا لّااای  GARCHدر کؾااَرّای عزتاای هاایپاازداسدً .تااایذ ههااد اِ ٍی حاااکی اس آى اعاات کااِ
ؽَکّای ًفتی هٌزز تِ اًدهافپذیزی پاییي ًزه ارس در ایاي کؾاَرّا هایؽاَدً .یفاار ٍ ااا ٍّیوي
( )2013راتهِ یز هی تیي ییوت ًفتً ،زه تْزُ ٍ ًازه تاَرم را پایؼ اس دٍرُ تحازاى ٍ طای دٍرُ
تحزاى هَرد تزرعی یزار هیدٌّ ً .تایذ ههاادِ آىّا حاکی اس آى اعت کِ ٍاتغاتگی عاا تاری تایي
ًزه تَرم ٍ ییوت ًفت ام ًاهتقارى اعت .تِ عالٍٍُ ،اتغتگی هدٌیدار ٍ هتقارًی تیي ییوت ًفت ام
ٍ ًزه تْزُ کَتاُه ت طی دٍرُ تحزاى ٍرَد دارد.
در سهیٌِ احزات ییوت ًفت ام ٍ ًَعاًات آى تز فداایتّا ٍ هتغیزّای کالى ایتقادی ،ههاادات
دا لی هتد دی فَرت پذیزفتاِ ٍ ّوچٌااى در حاال گغاتزػ اعات .ؽایزیيتعاؼ ٍ هقا ط تیاات
( ،)1389تِ تزرعی احزات هتقارى ٍ ًاهتقارى ؽَکّای ًفتی تز ارسػافشٍدُ تعؼّای کؾااٍرسی ٍ
هات در ایزاى پزدا تِاً ً .تایذ ههاادِ آى ّا ٍرَد تیواری ّلٌا ی در ایازاى را هاَرد تأییا یازار
هیدّ  .رْادی ٍ علوی ( ،)1390تا اعتفادُ اس فیلتز َّدری

 -پزعكات 6تكاًِّای ًفت را ؽٌاعایی

1 . Ran and Voon
2. Univariate
3. Multivariate
4. Time-Varying Correlation
5 . Mundaca
)6. Hodrick-Perescott Filtering (HP
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کزدُ ٍ ع،ظ ،تا اعتفادُ اس ااگَی  VARتِ تزرعای احاز تكاًاِّاای ییوات ًفات تاز رؽا ایتقاادی
کؾَرّای هٌتعة عیَ اٍپ

پزدا تِاً ً .تایذ ههاادِایي دٍ حاکی اس آى اعت کِ اهارات ٍ ایازاى

تیؾااتزیي ٍاتغااتگی را تااِ ًفاات دارًا ه در حاااای کاِاًا ًٍشی ٍ اکااَادٍر کوتاازیي ٍاتغااتگی را دارا
کؾَرّای اازشایز ،ایزاى ،عزتغتاى ٍ ًٍشٍئال تازای دٍرُ سهااًی ( )1980 - 2007تاا اعاتفادُ اس رٍػ
 VARهَرد تزرعی یزار هیدّ  .تز اعاط ًتایذ تعویي ،در ایي کؾَرّا راتهِ تلٌ ها ت تایي ییوات
ًفت ٍ رؽ تَای هخثت ٍ راتهِ تلٌ ه ت تیي ًزه ارس ٍ رؽ تَایا هٌفای اعات .تْزاهای ٍ ًقایزی
( ،)1390تا اعتفادُ اس دادُّای هاّاًِ دٍرُ ( ٍ )1973 – 2007تا تِ کارگیزی رٍػ  VARعا تاری،
ؽَک ّای عا تاری ییوت ًفت را تِ پٌذ ؽاَک تزشیاِ هایکٌٌا  .عا،ظ ،تاا اعاتفادُ اس هداادالت
رگزعیًَی ر اگاًِ ٍ رٍػ  OLSتز هثٌای دادُّای عاالًِ ایتقاد ایزاى ،تأحیز ّزی

اس ؽَکّاای

عا تاری را تز هتغیزّای اعاعی هَرد تزشیِ ٍ تحلیل یزار هیدٌّ ً .تاایذ ایاي ههااداِ حااکی اس آى
اعت کِ ًحَُ تأحیزگذاری ؽَک ّای ییوت ًفت تاز ایتقااد ایازاى ،تاا حا تغایار سیاادی تاِ ًحاَُ
عولكزد دٍات پاظ اس ٍرٍد ؽاَک ّاای هشتاَر ٍاتغاتِ اعات .یٌثازی ٍ ّوكااراى ( ،)1390احازات
ًاهتقارى ؽَک ّای تاسار ًفت ام را تز رٍی ایتقاد ایزاى تا اعتفادُ اس ه ل تقحی

هاای تازداری

راُگشیٌی هارکف 1تزای دٍرُ سهاًی ( )1368 - 1386هَرد تزرعی یزار هیدٌّ ً .تایذ ههااداِ آىّاا
ًؾاىدٌّ ُ رفتار ًاهتقارى هتغیزّای ه ل تِ ًَعاًات ییوت ًفت ٍایدی در رصینّاای هتفااٍت تعاؼ
فٌدت ایزاى هی تاؽ  .تِ طاَری کاِ تاا حزکات اس فااس رکاَد تاِ فااس رًٍاق ؽا ی تعاؼ فاٌدت،
هكاًیغن ّای احزگذاری هٌفی افشایؼ ییوت ًفت تز رٍی ایتقاد ایازاى افاشایؼ هاییاتا  .حیا ری ٍ
تاتائی تاا راَ ( ،)1392عَاهل اًتقال دٌّ ُ ًَعاًات ییوت ًفت ام را تِ رؽ تعؼ فٌدت ٍ هدا ى
هَرد تزرعی یزار هی دٌّ ً .تایذ حاکی اس آى اعت کِ تزآیٌ احزگذاری ییوات ًفات اام اس طزیاق
هتغیزّای هَرد ههاادِ تز رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ى هخثت اعت ٍ تا کٌتزل هتغیزّای ٍاردات ٍایدی،
)1. Markov Switching-Vector Error Correction Model (MS-VECM
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هعارد هقزفی ٍایدی دٍات ،تَرمً ،زه ارس هثحز ٍایدی ٍ ییوت ًفات ،هایتاَاى اس تغییازات ییوات
ًفت در رْت رؽ ّزچِ تیؾتز تعؼ فٌدت تْزُ تزد .حی ری ٍ تاتائی تاا راَ ( ،)1393تا اعتفادُ اس
ه ل ّای ًاّوغاى ٍاریاًظ ؽزطی ٍ تث یل هارکف تِ تزرعی تأحیز ًااطویٌاًی ییوت ًفت ام تز رؽ
رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ى تیؾتز تِ رؽ هتَعاط ٍ تا اٍم ایاي ٍضادیت هتوایال اعات .رواعتٌا ی
ههاادات فَرت گزفتِ در ایتقاد ایزاى :رٍیكزدّایی رْت رفع ضدفّای ههاادات دارد.
ههاادات هتد دی پیزاهَى احزات ییوت ًفت ٍ ًَعاًات آى تز رؽ ایتقادی ایزاى فَرت گزفتِ
اعت .حزن ٍعیع ههاادات فَرت گزفتِ در ایي سهیٌِ حاکی اس اّویت تاالی احزگاذاری ًااطویٌااًی
ییوت ًفت تز هتغیزّای کالى ایتقادی اعت .تا تَرِ تِ ایي ههاادات در سهیٌِ تزرعی تأحیز ًَعااًات
ٍ ؽَکّای ًفتی تز هتغیزّای کالى ایتقادی ،چٌ ضدف عو ُ در ایي ههاادات یاتل هؾاّ ُ اعت.
در هیاى ههاادات دا لی ،ه ل عااسی ٍ تزرعای تاأحیز هغاتقین ًااطویٌااًی ییوات ًفات تاز رؽا
ایتقادی ٍ چگًَگی اًتقال ًَعاًات اس ییوت ًفت تز هتغیزّا کوتز هَرد ههاادِ یزار گزفتِ اعات .تاا
تَرِ تِ ههااداِ دارتای ٍ )1982( 1ریوٌاش ٍ هارعالَ ٍ )2005( 2آًچاِ در هثااًی ًظازی ههاز ؽا ،
هی تَاى اظْار داؽت کِ تغییزات ییوت ًفت ًِ ،فقط تِ طَر هغتقین ،کِ تِ فاَرت یزهغاتقین ٍ اس
طزیق عایز هتغیزّای ایتقادی ًیش ،رؽ ایتقادی را هتأحز هیکٌ .
عالٍُ تز ایي ،ا لة ههاادات دا لی تِ تزرعی ٍ تحلیل راتهِ هی ٍ هغتقین تیي ییوات ًفات ٍ
رؽ ایتقادی ٍ تأحیز ًَعاًات ٍ ؽَکّای ًفتای در یاااة ها لّاای های پزدا تاِاًا  .در تیؾاتز
ههاادات اًزام گزفتِ ًیش اس ه لّای  VARیا اؽكال تدوین یافتاِ آى اعاتفادُ ؽا ُ اعات ٍ تاِ طاَر
ضوٌی فزك هیؽَد کِ پاراهتزّای ایي ها ل در طاَل دٍرُ هاَرد تزرعای حاتاتاًا  .در حااای کاِ
ایتقاد کؾَرّای رْاى ٍ تِ ٍیضُ تعؼ اًزصی در دِّّای گذؽتِ ؽاّ تحازاىّاای هتدا دی تاَدُ
اعت .ایي ٍیایع تِ عٌَاى ی

ؽكغت عا تاری تااقَُ هی تَاًا ارتثااط تایي هتغیزّاای ایتقاادی را
1 . Darby
2 . Jimenez-Rodriguez and Marcelo
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تحت تأحیز یزار دّ  .تِ گًَِای کِ در تز ی هَارد هیشاى احزگذاری هتغیزّاا تاز ّان طای دٍرُّاای
سهاًی یثل ٍ تد اس ؽكغت تفاٍت یاتل هالحظِ ای تا یك یگز داؽتِ تاؽ  .تاا ایاي ٍراَد رٍػّاای
ایتقادعٌزی اً کی اهكاى احاظ کزدى ایي تغییزات را دارً ه هگز در فَرتی کِ اطالعات کافی در
هی هَرد اعتفادُ اس ی

یا دٍ هتغیز هزاسی (تزٍىسا) تازای عاالّاای ؽكغات اعاتفادُ هایؽاَد.

عالٍُ تز ایيًَ ،یغٌ گاى هتد دی در تغیاری اس ههاادات ارری ها لّاای های تازآٍرد ؽا ُ را
تزای تقزی رٍاتط تیي ییوت ًفت ٍ فداایتّاای ایتقاادی گوازاُکٌٌا ُ هایداًٌا  .اس رولاِّاَکز
( ،)1996هَرک (ّ ٍ )1989ویلتَى ( )1996ضدف در رٍاتط هی تایي ییوات ًفات ٍ فداایاتّاای
ایتقادی را اذعاى داؽتِ ٍ هدتق تِ تقزی

یز های راتهاِ تایي ییوات ًفات ٍ هتغیزّاای ایتقاادی

ّغتٌ  .تا ایي ٍرَد در ههاادات دا لی کوتز تِ تقزی رٍاتط یز هی تیي هتغیزّا پزدا تِاً .
ضدف عو ُ دیگز یاتل هؾاّ ُ در ههاادات دا لی ،تزرعی تأحیز ًَعاًات تِ فَرت رودی تاز
رٍی رؽ ایتقادی هی تاؽ ٍ در ًتیزِ رٍاتط تیي هتغیزّا تِ طَر فحیحی ؽٌاعایی ًویؽَد .اس ایي
رٍ در ههاادِ حاضز ،تِ تز رعی تأحیز ًَعاًات ییوت ًفت ام تز رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ى پزدا تاِ
هی ؽَد .اس رولِ ههااداتی کاِ تاِ تزرعای تاأحیز ًااطویٌااًی ییوات ًفات تاز تَایا ًا اااـ دا لای
هیپزداسد ،هیتَاى تِ ههاادِ تْثَدی ٍ ّوكاراى ( ٍ )1388هْزگاى ٍ ّوكااراى ( -1391اااف ٍ ب)
اؽارُ ًوَد .تا ایي ٍر َد در ایي ههاادات ًیش تأحیز ًااطویٌاًی ییوت ًفت ام تِ فاَرت رودای ٍ تاز
تَای ًا ااـ دا لی هَرد تزرعی یزار هی گیازد .اس رولاِ ههاادااتی کاِ تاِ تزرعای احازات تعؾای
ًااطویٌاااًی ییواات ًفاات پزدا تااِاً ا  ،هاایتااَاى تااِ پاعااثاى ( ،)1383عثاعاایاى ٍ ّوكاااراى (،)1386
ؽیزیي تعؼ ٍ هق ط تیات ( ،)1389یٌثزی ٍ ّوكاراى ( ٍ )1390حی ری ٍ تاتاائی تااا راَ (ٍ 1392
 )1393اؽااارُ ًوااَد .در ههااد اِ پاعااثاى ( ،)1383ؽاایزیيتعااؼ ٍ هق ا ط تیااات ( ٍ )1389یٌثاازی ٍ
ّوكاراى ( )1390تا ٍرَد ههاادِ تعؾی ،احز هغتقین ییوت ًفت هَرد تزرعی یزار گزفتِ اعت.
تا تَرِ تِ ههاادات یثلی اس رولِ یٌثزی ٍ ّوكاراى ( )1390تیي ییوت ًفت اام ٍ رؽا تعاؼ
فٌدت ٍ هد ى راتهِ هخثت ٍرَد دارد کِ آى را ًاؽی اس افشایؼ ٍاردات کاالّای ٍاعهِای ،تِ ٍیضُ
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در عالّای ا یز ،ههز هیکٌٌ ٍای تاکٌَى احز هتغیز ٍاردات کاالّای ٍاعهِای تا اعتفادُ اس رٍاتط
ایتقادعٌزی هَرد تزآٍرد ٍ تزرعی یزار ًگزفتِ اعت.
تا ایي اٍفاف هشیت تحقیق حاضز تز ههاادات یثلی در رْات رفاع ضادفّاای یااد ؽا ُ ٍ در
 -اًزام آسهَىّای ریؾِ ٍاح سیَت ا اً رٍس )1992( 1تا احاظ ی

ؽكغت عاا تاری درٍىسا ٍ الهاشدیي

ا پاپل ( )1998تا احاظ دٍ ؽكغت عا تاری درٍىسا در کٌار آسهَىّای ریؾِ ٍاح اعتاً ارد.
 اس آًزایی کِ ضزیة ّوثغتگی فقط ؽ ت ّوثغتگی هی تیي دٍ هتغیز تقادفی را اًا اسُگیازیهیکٌ (ًَفزعتی ،)1383 ،در ههاادِ حاضز ّوثغتگی پَیای تیي دٍ هتغیز ه لعاسی هیؽَد.
 تزای تزرعی چگًَگی اًتقال ًَعاًات ییوت ًفت اام تاِ رؽا تعاؼ فاٌدت ٍ هدا ى ،تاِ طاَریزهغتقین ٍ اس طزیق عایز هتغیزّا ،اس ه لّای یز هی هٌاعة اعتفادُ هیؽَد.
 تزای تزرعی دییق احزات ٍاردات تِ عٌَاى یكی اس هتغیزّای احزگذار ٍ تأحیزپذیز اس ییوت ًفت امٍ تأکی تز احز ٍاردات کاالّای هقزفیٍ ،اعهِای ٍ عزهایِای در اًتقال ًَعاًات ییوت ًفت ام
تِ رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ى ،در ههاادِ حاضز راتهِ ایي هتغیزّا تا ّوثغتگی تایي ییوات ًفات ٍ
رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ى هَرد تزرعی یزار هیگیزد.
اذا هیتَاى گفت ههاادِ حاضز تِ طَر هدٌی داری تِ پیؾیٌِ ٍ ادتیات ایاي هَضاَ هایافشایا ٍ
ًتایذ حافل ًیش هیتَاً در رْت عیاعتگذاریّای دییق ایتقادی ،هفی ٍایع ؽَد.

 -3روشضناسي تحقيق
در ایي تعؼ تِ هدزفی ه ل ًاّوغاى ٍاریاًظ ؽزطی چٌ هتغیزُ تا رٍیكازد ّوثغاتگی ؽازطی
پَیا ٍ 2ه لّای یز هی تث یل هارکف پزدا تِ ؽ ُ اعت.

1 . Zivot - Andrews
2. DCC-MGARCH
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 .1-3مذلهاي همبستگي ضزطي پويا ()DCC
در ادتیات ایتقادعٌزی عزی ّای سهاًی ،تِ هٌظَر تزرعی ّوثغتگی تیي هتغیزّاای ایتقاادی ٍ
هؾاّ ُ چگًَگی احزگذاری هتقاتل ایاي هتغیزّاا ٍ ًااطویٌااًیّایؾااى رٍی ّوا یگز در طای سهااى،
یاتل تَرِایي ه لّا ،تعویي پَیای هااتزیظ ٍاریااًظ -کٍَاریااًظ ؽازطی تایي هتغیزّاا ٍ هتدایثاا
تعویي ّوثغتگی پَیای تیي آًْاعت .ایي ه لّا تَعاط اًگال ٍ ؽا،اردّ ٍ )2001( 1وچٌایي ،اًگال
( )2002هدزفی ؽ ً  .ه ل  DCCتِ فَرت سیز تقزی هیگزدد:
()1
()2
کِّز  hiitتا اعتفادُ اس ه لّای ًاّوغاى ٍاریاًظ ؽزطی ت

⁄

⁄

هتغیزُ 2تزآٍرد هیؽًَ .

()3
کِ در آى ) Qt=(qijtهاتزیظ هتقارى هخثت هدایي اس هزتثاِ  N×Nاعات کاِ تاِ فاَرت سیاز تقازی
هیگزدد:
()4
در راتهِ (،)4
تایغااتی

√

̅

ٍ ٍ پاراهتزّای یزهٌفی یاتل تعویي ه ل ّ DCCغتٌ کِ

 αتاؽ ا ٍ ̅ هاااتزیظ ٍاریاااًظ یااز ؽاازطی  utاس هزتثااِ  N×Nهاایتاؽا  .تد ا اد

پاراهتزّای تعویٌی در ایي ه ل تزاتز  (N+1)×(N+4)/2اعت کِ ًغثت تِ ها لّاای  BEKKتغایار

کوتز اعت .تا افشایؼ  Nتزآٍرد ه ل هیتَاً تِ رٍػّای دٍ هزحلِای اًزام گیزد کِ اس پیچیا گی
ه ل هی کاّ  .تِ طَر الفِ ،اتت ا ٍاریاًظ ؽزطی تزای ّز هتغیز تا اعاتفادُ اس ها لّاای ًاّوغااى
ٍاریاًظ ؽزطی ت

هتغیزُ ٍ ع،ظ ،پاراهتزّای ّوثغتگی ؽزطی تزآٍرد هیگازدد .ها ل  DCCدر

1 . Engle and Sheppard
2. Univariate-GARCH Models
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ّز ًقهِای اس سهاى هیتَاً هاتزیظ کٍَاریاًظ را هخثات هدایي کٌا  .ایاي ها لّاا اس رٍػ حا اکخز
راعتًوایی تا اعتفادُ اس تاتع اگاریتن راعتًوایی سیز تعویي سدُ هیؽًَ :
()5

|

در ایي پضٍّؼ تا اعتفادُ اس ه ل  DCCعدی هیگزدد راتهِ پَیای دٍ طزفِ تیي ًزه رؽ تعؼ
فٌدت ٍ هد ى تا هتَعط ییوت ًفت ام عث

ٍ عٌگیي ایزاى هَرد تحلیل یازار گیازد .ها ل هاَرد

تعویي ایي تحقیق تِ فَرت سیز تثییي هیگزدد:
()6

{

{

کِ در آى  POil ٍ GVAتِ تزتیة ًزه رؽ ارسػ افشٍدُ تعؼ فٌدت ٍ هد ى ٍ ییوت ًفت ام
ٍ  2 ٍ 1هق ار هَرد اًتظار هتغیزّا (هیاًگیي) را کِ تاتدی اس ٍیفِّای هعتلف اَد هتغیزّاا اعات ٍ
در ٍایع دارای ؽكلی َدرگزعیًَی اعتً ،ؾاى هیدٌّ  .تا اعتاً اردعاسی پغواً ّای

ٍ

ٍ تاز

اعاط رٍاتط ( ،)4( ٍ )3هداداِ ٍاریاًظ ٍ هاتزیظ پَیای ّوثغتگی تایي رؽا ارسػ افاشٍدُ فاٌدت ٍ
هد ى تا ییوت ًفت تقزی

هیگزدد کِ ]

[

هاتزیظ پَیای ٍاریاًظ -کٍَاریااًظ

تیي هتغیز ًزه رؽ ارسػ افشٍدُ فٌدت ٍ هد ى تا ییوت ًفات را ًؾااى هایدّا ّ .وچٌایي عازیّاای
سهاًی ّوثغتگی پَیای تیي ًزه رؽ ارسػ افشٍدُ فٌدت ٍ هد ى تاا ییوات ًفات در یاااة هدادااِ ()3
یاتل تثییي اعت .رٍػ تزآٍرد ه لّای دٍ هتغیزُ  DCCتیي ًزه رؽ ارسػ افشٍدُ فاٌدت ٍ هدا ى ٍ
ییوت ًفت ،ح اکخزعاسی تاتع اگاریتن راعتٌوایی ٍ تزاعاط راتهِ( )5هیتاؽ .
 .2-3مذلهاي تبذيل ماركف
رٍػ رایذ تزای ههاادِ رفتار پَیای هتغیزّای ایتقادی ٍ هاای ،اعتفادُ اس ها لّاای گًَااگَى
عزی سهاًی هیتاؽ  .ه لّای تث یل هارکف اس رولِ ه ل ّای عزی سهاًی یز هی ،تزای اٍایي تار
تَعط کَاًت ( ٍ )1972گل فل ٍ کَاًت ( )1973هدزفی ؽا ٍ عا،ظ ،اس عاَی ّویلتاَى)1989( 1

1 . Hamilton, J. D.
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تزای اعتعزاد چز ِ تزاری ایاالت هتح ُ تَعدِ دادُ ؽ  .در ه لّای تث یل هاارکف اٍال ،اهكااى
ٍرَد ی

تغییز دائوی یا چٌ یي تغییز هَیت ٍرَد داؽتِ ٍ ایي تغییزات هیتَاًٌ تِ دفداات ٍ تازای

ه ت کَتاّی اتفا تیفتٌ  .در عیي حال ،در ایي ه ل تِ فَرت درٍىسا سهاىّاای دییاق تغییازات ٍ
هی تَاً تِ عٌَاى یكی اس ٍیضگیّای ایي ه ل ّا احاظ ؽَد .تِ عثارت دیگز ،ه ل تث یل هارکف اس
چٌ یي هداداِ تزای تَضی رفتار هتغیزّا در رصینّای هعتلف اعتفادُ هیکٌ  .حااخا ،ایي ه ل فزٍك
کوتزی را تز تَسیع هتغیزّای ه ل تحویال های ًوایا ٍ ّوچٌایي یاادر تاِ تازآٍرد ّوشهااى تغییازات
هتغیزّای هغتقل ٍ ٍاتغتِ ،هؾزٍط تِ درٍىسا تَدى ٍضادیت ایتقااد کؾاَر در ّاز هقهدای اس سهااى
(رصینّای هعتلف) هیتاؽ (اتًََری ٍ عزفاًی.)1387 ،
اگز رفتار عزی سهاًی  ytدر طی سهاى تَأم تا تغییزات رصیوی (ٍضدیت) تاؽا  ،در ایاي فاَرت
اعتفادُ اس ه ل هی تاا پاراهتزّاای حاتاتً ،تاایذ تاَرػداری را تاِ دًثاال دارد .در چٌایي هاَاردی
هیتَاى اس ه ل  MSتِ عٌَاى ی

رایگشیي هٌاعة تزای ه لعاسی ٍ تزآٍرد رفتار یز های عازی

سهاًی اعتفادُ کزد کِ پاراهتزّای تزآٍردی تِ هتغیز حاات ( )stتغاتگی دارد .هتغیاز  stیاتال هؾااّ ُ
ًثَدُ ٍ فقط هی تَاى احتوال هزتَط تِ آى را تِ دعت آٍرد .کلیتزیي حاات ه لّای تث یل هارکف
در تزرعی ارتثاط تیي دٍ هتغیز تِ فَرت راتهِ ( )7هیتاؽ کِ تاِ ها

ل )MSIAXH(k)-ARX(p,q

هدزٍف اعت .در کارّای تززتی هی تَاى ه ل را طَری تغییز داد کِ فقط تز ی اس پاراهتزّا تِ رصین
تغتگی داؽتِ تاؽٌ ٍ عایز پاراهتزّا تا تغییز رصین عَك ًؾًَ .
()7

∑

∑

در راتهِ ( yt ،)7هتغیز ٍاتغتِ εt ،رشء ا الل دارای تَسیع هغتقل ٍ هؾعـ تاا هیااًگیي فافز ٍ
ٍاریاًظ حاتت

ٍ  cعزك اس هث أ ها ل های تاؽا  .توااهی اراشاء تقاادفی ایاي ها ل (توااهی

پاراهتزّا ٍ رشء ا الل) تاتدی اس هتغیز رصین یا ٍضدیت  stهیتاؽٌ  st .ی

هتغیاز تقاادفی گغغاتِ ٍ

ًْفتِ ( یز یاتل هؾاّ ُ) اعت کِ در طَل سهاى تز احاز تغییازات ًْاادی ٍ عاا تاری تغییاز هایکٌا ٍ
هیتَاً  kحاات تِ َد تگیزدّ .وچٌیي فقط احتوال هزتَط تِّز حاات (رصین) را هیتَاى تِ دعات
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ؽكغتّای عا تاری تدییي هیؽًَ (فالحی ٍ ّاؽویدیشد .)1389 ،حاًیا ،تفااٍت ٍاریااًظّاا ًیاش

تزرعی احزگذاری ٍاردات کاالّای هقزفیٍ ،اعهِای ٍ عزهایِای ...

آٍرد .تدییي ٍضدیت  stتِ ٍعیلِ تَاتع احتوال اًتقال ی

215

فزآیٌ هح ٍد (هتٌاّی) ٍ kضدیتی هارکف

تا گغغتگی سهاًی فَرت هیگیزد .تا یي هفْاَم کاِ تزاعااط سًزیازُ ٍ kضادیتی هاارکف ،هتغیاز
گغغتِ  stتاتدی اس هقادیز گذؽتِ َدػ هیتاؽ  .تزای عادگی فزك هیؽَد سًزیزُ هارکف اس ًَ
سًزیزُ هارکف در راتهِ ( )8تیاى ؽ ُ اعت.
()8
∑

|

تا کٌار ّن یزار دادى ایي احتوااالت در یا

|

}

{

هااتزیظ  ،k×kهااتزیظ احتواال اًتقااالت ( )Pتاِ

دعت هیآی کِّز عٌقز آى ( )pijاحتوال اًتقال اس ٍضدیت  iتِ ٍضدیت  jرا ًؾاى هیدّ .
در ههاادِ حاضز ،فزك هیؽَد کِ عزی ّوثغاتگی پَیاا تحات تاأحیز هتغیاز تقاادفی یزیاتال
هؾاّ ُ حاات یا رصین ( )stیزار هیگیزد .ایاي رصیان ّاا تاز هثٌاای احازات هتغیزّاای تَضایحی تدیایي
هی ؽًَ  .اذا ،تا تَرِ تِ هتغیزّای تَضیحی اًتعاب ؽ ُ ،ه ل تزآٍردی در ایي پضٍّؼ تِ فاَرت
سیز تقزی هیگزدد:
()9
St=1,2

کِ در آى cort ،عزی ّوثغتگی پَیاای تایي ییوات ًفات اام ٍ رؽا تعاؼ فاٌدت ٍ هدا ى
تزآٍردی اس ها ل  DCCاعاتّ .وچٌایي ،هتغیزّاای تاا پاراهتزّاای
هتغیزّای تا پاراهتزّای

 ،هتغیزّاای تغییاز رصیوای ٍ

 ،هتغیزّای یزرصیوی ّغتٌ  .در تعویي ایي ه لً ،اَ ها ل تاز اعااط

کوتزیي هق ار  AICتدییي هی ؽَد .اشٍم حیَر هتغیز ٍضادیت (رصیوای) ًیاش در ها ل تاا اعاتفادُ اس
آسهَى  LRتزرعی هیگزدد .پظ اس هقایغِ اًَا هعتلف ها ل ّاای اًتعااب ؽا ُ تاز اعااط هقا ار

)1. Data Generating Process (DGP
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 ،AICتز هثٌای هدیارّای ارسػ تاتع اگاریتن راعتًوایی ،1ارسػ هیاًگیي یا رولِ حاتات تعوایي سدُ
ؽ ُ در رصین ّای ایتقادی هتفاٍت ٍ ارتثاط تیي احتواالت تغییز رصین ٍ افَل ایتقااد کاالى ،ها ل
تْیٌِ اًتعاب هیگزدد.

ّ ف اس ههاادِ حاضز تزرعی رًٍ اًتقال ًَعاًات ییوت ًفات اام تاِ رؽا تعاؼ فاٌدت ٍ
هد ى در ایزاى اس طزیق هتغیزّای کالى ایتقادی تزای تاسُ سهاًی ( )1367:1 -1392:4هیتاؽ  .اس ایي
رٍ در ههاادِ حاضز اس ه ل چٌ هتغیزُ ًاّوغاى ٍاریاًظ ؽزطی َدرگزعیَ تدوین یافتِ تاا رٍیكازد
ّوثغتگی ؽزطی پَیا تزای ت عت آٍردى ّوثغتگی پَیا تیي ییوت ًفت ام ٍ رؽ تعؼ فٌدت ٍ
هد ى اعتفادُ هیؽَد .ع،ظ هتغیزّای کالى ایتقادی تَضی دٌّ ُّوثغتگی پَیای تیي ایي دٍ هتغیز
هَرد تزرعی یزار هیگیزد .ت یي هٌظَر راتهِ تیي هتغیزّا ٍ ّوثغتگی پَیای تیي ییوات ًفات اام ٍ
رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ى تا اعتفادُ اس ه لّای تث یل هارکف ه لعاسی هیؽَد.
 .1-4بزرسي مانايي متغيزها
تغییزات ٍ تحَالت ًاگْاًی در تاسارّای رْاًی ًفت ٍ تغییزات عا تاری هتد د در ایتقاد ایزاى
هی تَاً هٌزز تِ ؽكغت عا تاری در هتغیزّای هَرد تزرعی گزدد .اس آًزایی کاِ ٍراَد ؽكغات
عا تاری هی تَاً رٍاتط تیي هتغیزّا را تحت تأحیز یزار دّا ٍ ایاي اهاز در ا لاة ههااداات دا لای
ًادی ُ گزفتِ ؽ ُ اعت ،اذا ،در پضٍّؼ حاضز ،عالٍُ تز آسهَى هاًایی فیلیا،ظ -پازٍى،3KPSS ٍ 2
تزای تزرعی هاًایی اس آسهَى ریؾِ ٍاح سیَت ٍ اً رٍس )1992( 4تا احاظ یا

ؽكغات عاا تاری

درٍىسا ٍ آسهَى ریؾِ ٍاح الهشدیي ٍ پاپل ( )1997تا احاظ دٍ ؽكغت عاا تاری درٍىسا اعاتفادُ
ؽ ُ اعت .هشیت آسهَىّای  ،LP ٍ ZAتدییي ًقهِ ؽكغت عا تاری ٍ تغییز رْت در راتهِ تیي دٍ
1. log-Likelihood Function
)2. Phillips-Perron (PP
)3. Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS
4 . Zivot - Andrews
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هتغیز تاِ فاَرت درٍىسا اعاتً .تاایذ آسهاَىّاای ریؾاِ ٍاحا تازای هتغیزّاای هاَرد ههااداِ در
ر ٍل( )1ارائِ ؽ ُ اعت.
تز اعاط ًتایذ ارائِ ؽ ُ در ر ٍل ( ،)1هؾاّ ُ هیؽَد کاِ تواام هتغیزّاای هاَرد اعاتفادُ در
کاالّای هقزفی (ٍ ،)RMCاردات ٍایدای کاالّاای ٍاعاهِای (ٍ ٍ )RMBاردات ٍایدای کاالّاای
عزهایِای ( )RMKدر عه اطویٌاى  95درف ٍ تا احاظ دٍ ؽكغات عاا تاری درٍىسا ،هتغیزّاای
ییوت ًفت ( ٍ )POilهعارد هقزفی ٍایدی دٍات ( )GRدر عه اطویٌاى  95درف ٍ تا احاظ ی
ؽكغت عا تاری درٍىسا ٍ هتغیزّای رؽ تعاؼ فاٌدت ٍ هدا ى (ً ،)GVAازه ارس هاثحز ٍایدای
( ،)REERتَرم (ّ ٍ )Pوثغتگی پَیا ( )CORدر عاه اطویٌااى  95درفا تاا ّاز دٍ آسهاَى ٍ PP
 ،KPSSدر عه هاًا ّغتٌ  .اذا هی تَاى اس عه هتغیزّا ٍ ت ٍى تفاضالگیازی در تازآٍرد ها لّاا
اعتفادُ کزد.
جذٍل  .1هقذار آهارُ هحاسباتی در آزهَىّای ریشِ ٍاحذ LP ٍ ZA ،KPSS ،PP

ریشِ ٍاحذ H0:

هاًایی H0:

شکست

ًتیجِ بذٍى لحاظ

الگَی A

الگَی B

الگَی C

GVA
POil
RMB
RMC
RMK
GR
REER
P
COR
هأ ذ :هحاعثات تحقیق

-4/54
-4/39
*** -6/42
*** -5/50
** -5/23
*** -6/47
*** -8/40
-4/25
* -4/63

* -4/19
** -4/56
-6/98
*** -6/35
** -4/67
*** -5/84
*** -6/05
** -4/74
* -4/18

**-5/34
-4/67
*** -7/41
*** -7/49
*** -8/88
*** -6/18
*** -6/03
** -5/44
** -5/10

-5/49
-6/02
*** -10/22
*** -9/68
*** -10/06
* -6/61
*** -10/41
-5/25
-5/32

هاًایی در سطح

*** -4/78
-1/004
-1/39
-1/31
-1/55
*** -6/27
*** -2/94
*** -3/74
*** -4/11

0/12
***0/19
** 0/17
*** 0/75
* 0/13
** 0/47
0/29
0/09
0/11

)I(0
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(0
)I(0
)I(0

LP

ًتیجِ آزهَىّای

هتغیر

PP

KPSS

ZA

)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
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تذکز  :1ااگَی  Aتیاًگز تغییز در عزك اس هث أ ،ااگَی  Bتیاًگز تغییز در ؽیة تااتع رًٍا ٍ ااگاَی  Cتیااًگز تغییاز در
عزك اس هث أ ٍ تغییز در ؽیة تاتع رًٍ اعت.
تذکز  * ٍ ** ،*** :2تِ تزتیة هدٌیداری در عه احتوال  %10 ٍ %5 ،%1را ًؾاى هیدٌّ .

ّواىگًَِ کِ ههز ؽ  ،ه لّای  MGARCHتا اعتفادُ اس رٍػ ح اکخز راعتًوایی تزآٍرد
هیگزدً  .در ههاادِ حاضز ،تد اس تزآٍرد ه ل َدرگزعیَ تْیٌِّ ،وثغتگی پَیای تیي ییوت ًفات
ام ٍ رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ى تا اعتفادُ اس ه ل  DCCهَرد تزآٍرد یزار هیگیزدً .وَدار هزتاَط
تِ ضزایة ّوثغتگی پَیای تِ دعت آه ُ اس راتهِ ( )4تیي رؽ ارسػافشٍدُ فٌدت ٍ هد ى ٍ ییوت
ًفت ام در ًوَدار ( )3گشارػ ؽ ُ اعتّ .واىگًَِ کِ هؾاّ ُ هیؽَدّ ،وثغتگی تایي دٍ هتغیاز
هَرد ههاادِ در تاسُ  0/12تا  0/34در حال تغییز تَدُ ٍ تا ٍراَد ًَعااًات هتدا د ّوثغاتگی تایي دٍ
هتغیز در طی سهاى در احز ؽَک ّای ًفتیّ ،وَارُ هخثت تَدُ اعات .پَیاایی ّوثغاتگی رؽا ارسػ
افشٍدُ فٌدت ٍ هد ى تا ییوت ًفت ًؾاى هیدّ کِ ًَعاًات ییوت ًفت رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ى
را تحتااؾدا یزار هیدّ ٍ تٌاتزایي عاهلی تزای ًَعاًات رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ى هیتاؽ .

ًوَدار ّ .3وبستگی پَیا بیي رشذ بخش صٌعت ٍ هعذى ٍ قیوت ًفت خام هحاسبِ شذُ از هذل DCC-GARCH
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 .3-4مذلساسي غيزخطي ػوامل مؤثز بز همبستگي پويا
ّواًهَر کِ عٌَاى ؽ ُ ّ ،ف اس ایي ههاادِ تزرعی تغییزات هوكي در ّوثغتگی پَیاا ًاؽای اس
تغییز در ؽا ـ ّای کالى ایتقادی اعات .تا یي هٌظاَر ،در ایاي یغاوت ،راتهاِّوثغاتگی پَیاای
عزهایِ ای ،هعارد هقزفی ٍایدی دٍاتً ،زه ارس هثحز ٍایدی ٍ تَرم) هَرد تزرعی یزار هیگیازد .تاا
تَرِ تِ هشیت ه ل ّای تغییز رصیوی هثٌی تز تقزی

یز هی راتهِ تیي هتغیزّا ،یكی اس رٍػّاایی

کِ تزای تزآٍرد ایي راتهِ هیتَاً هَرد اعتفادُ یزار گیزد ،ه ل تث یل هارکف اعت.
در ههاادِ حاضز ،تز اعاط هق ار  ،AICااگَی دٍ رصیوی تز ااگَی عِ رصیوای اررحیات دارد.
اذا ،هدیارّای اطالعات آکائی

تزای اًَا هعتلف ها لّاای تثا یل هاارکف دٍ رصیوای ،تاِ اسای

حااتّای هعتلف هتغیزّای ٍاردات ٍایدی کاالّای هقزفیٍ ،اعهِای ٍ عزهایِای ،هعارد هقزفی
ٍایدی دٍات ،تَرمً ،زه ارس هثحز ٍایدی ٍ ییوت ًفت ام تزآٍرد هیؽاَد .عا،ظ ،طثاق هدیارّاای
ههااز ؽ ا ُ در تعااؼ یثاال هتغیزّااای رصیواای ٍ یااز رصیواایتدیاایي هاایؽااًَ  .در ًْایاات ،ه ا ل
) MSIXH(2)-ARX(0,0اًتعاب ٍ تزآٍرد هی ؽَدً .تایذ حافل اس تزآٍرد ایي ها ل در را ٍل ()2
گشارػ ؽ ُ اعت.
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جذٍل ً .2تایج حاصل از برآٍرد هذل ) MSIXH(2)-ARX(0,0بعذ از تفکیک هتغیر ٍاردات
هذل
AIC

)MSIXH(2)-ARX(0,0

-3/0001

جمله ثابت
P
GR
RMB
RMC
RMK
اوحراف معیار

هتغیرّای بذٍى رژین
REER
Poil
هأ ذ :هحاعثات هحقق

Log-likelihood
رژین 1
ضریب
0/2953
1/8863
-2/35 e-5
0/00078
-0/0019
0/00058
0/0206

اًحراف هعیار
آهارُ )( t

)13/2***( 0/0224
)5/07***( 0/3719
)-2/33**( 1/006 e-5
)14/0***( 5/54 e-5
)-10/3***( 0/00018
)5/15***( 0/00011
)6/12***( 0/0034

ضریب

-0/00042
-0/000505

رژین 2

ضریب
0/2054
0/1715
-1/97 e-5
0/00026
-0/0002
0/00036
0/02524

اًحراف هعیار
آهارُ )( t
***

)21/5 ( 0/0095
)1/90*( 0/0902
)-1/77*( 1/109 e-5
)3/08***( 8/42 e-5
)-0/85( 0/00023
)2/36**( 0/00015
)7/83***( 0/0032

اًحراف هعیار آهارُ )( t
***

)-10/7 ( 3/899 e-5
)-4/16***( 0/00012

تذکز * ٍ ** ،*** :تِ تزتیة هدٌیداری در عه احتوال  %10 ٍ %5 ،%1را ًؾاى هیدٌّ .

تا تَرِ تِ ًتایذ تعویي سدُ ؽ ُ ،هؾااّ ُ هایؽاَد کاِ ضازایة رولاِ حاتات در ّاز دٍ رصیان
تزآٍردی ،در عه اطویٌاى  %99هدٌیدار ّغتٌ  .اذا هیتَاى گفت ،ه لعاسی فزآیٌ ّوثغتگی تیي
دٍ هتغیز تا در ًظز گزفتي تغییزات عا تاری اهكاىپذیز اعت.
آسهَى تزرعی حاات هی تَدى ّوثغاتگی پَیاا ٍ آسهاَىّاای تؾعیقای ها

ل MSIXH(2)-

) ARX(0,0در ر ٍل ( )3ارائِ ؽ ُ اعت .آسهَى  ،LRفزضیِ فافز را هثٌای تاز های تاَدى عازی
ّوثغتگی پَیا ،در هقاتل فزضیِ تقزی عزی ّوثغتگی پَیا تا ه ل تث یل هارکف آسهَى هیکٌ  .تز
هثٌای ًتیزِ ایي آسهَى فزضیِ ففز در عاه اطویٌااى  %99رد هایؽاَد .تٌااتزایي ،هایتاَاى اس ها ل
یز هاای تثا یل هااارکف تاازای تقاازی راتهاِ تاایي هتغیزّااای هااَرد تزرعاای اعااتفادُ کاازدً .تااایذ
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آسهَىّای تؾعیقی ارائِ ؽ ُ در ر ٍل ( ) 3حاکی اس آى اعت کِ در ااگَی تزآٍرد ؽ ُ در عه
اطویٌاى ً %95اّو غاًی ٍاریاًظ ٍ َدّوثغتگی عزیاای ٍرَد ًا ارد کاِ تاز فاحت ًتاایذ ااگاَی
تزآٍرد ؽ ُ ٍ ع م ٍرَد های تقزی در آى دالات دارد .تِ عالٍُ ،طثق ًتایذ تاِ دعات آها ُ اس

جذٍل ً .3تایج حاصل از آزهَىّای تشخیصی هذل ) MSIXH(2)-ARX(0,0بعذ از تفکیک هتغیر ٍاردات
آهارُ 2

آزهَىّا

***

آزمون خطی بودن ()LR
آزمون ورمال بودن
آزمون پورتمه
آزمون وجود اثر ARCH

55/513
1/4949
8/2314
2/7074

سطح هعٌیداری
0/0000
0/4736
0/7668
0/1216

هأ ذ :هحاعثات هحقق
تذکز * ٍ ** ،*** :تِ تزتیة هدٌیداری در عه احتوال  %10 ٍ %5 ،%1را ًؾاى هیدٌّ .

احتواالت اًتقال در دٍ رصین ه ل ) ،MSIXH(2)-ARX(0,0در ًوَدار ( )4ارائِ ؽا ُ اعات .تاا
تَرِ تِ ًوَدار ( ،)4هؾاّ ُ هیؽَد کِ رصیان یا

هزتاَط تاِّوثغاتگی پااییي ٍ رصیان دٍ هزتاَط

تِّ وثغتگی تاال تیي دٍ هتغیز ییوت ًفت ام ٍ رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ى اعت.
تز اعاط ًتایذ هاتزیظ احتواالت اًتقال ارائِ ؽا ُ در را ٍل ( ،)4احتوااالت اًتقاال ٍ 0/8446
 0/9107تِ تزتیة پایایی رصین ّای ی

ٍ دٍ ّوثغتگی پَیا را ًؾاى هیدٌّ  .تِ عثارتی ،در فاَرتی

کِّ وثغتگی تیي هتغیزّای ییوت ًفت ام ٍ رؽ تعؼ فٌدت در ٍضدیت ّوثغتگی پااییي یاا تااال
یزار گیزد ،تِ تزتیة تا احتواالت  0/9107 ٍ 0/8446در ّواى ٍضدیتّا تایی َاّ هاً ّ .واىگًَِ
کِ هؾاّ ُ هی ؽَدّ ،وثغتگی تاال (رصین دٍ) ًغثت تِّوثغتگی پاییي (رصین یا

) پایا ارتز اعات.

ّوچٌیي ،احتوال ایٌكِّوثغتگی تیي دٍ هتغیز تد اس ّوثغاتگی پااییي ٍارد ٍضادیت ّوثغاتگی تااال
ؽَد  0/1554اعت کِ در هقایغِ تا احتوال ایٌكِ تد اس ّوثغتگی تاال ٍارد ٍضدیت ّوثغتگی پااییي
ؽَد ( )0/0893تیؾتز اعت کِ ًؾاى دٌّ ُ پایایی رصین دٍ ًغثت تِ رصین یا

اعات ٍ ًیاش ،ضادیف
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تَدى احتوال اًتقال ّوثغتگی اس ی

ٍضدیت تِ ٍضدیت دیگز را ًؾاى هیدّا  .تاِ عثاارتیّ ،از دٍ

رصین پای ار تَدُ ٍ تا افشایؼ یا کاّؼ ّوثغتگی تیي دٍ هتغیز احزگذاری ییوت ًفت ام تز رؽ ایي
تعؼ یاتل کٌتزل َاّ تَد.
فزاٍاًی ًغثی حادث ؽ ى ٍضدیت ّوثغتگی تاال (رصین دٍ) در دٍرُ سهاًی هَرد ههاادِ ،فزف ًظز
اس ایٌكِ در دٍرُ گذؽتِ در چِ رصیوی تَدُ اعتً ،غثت تِ ٍضدیت ّوثغاتگی پااییي (رصیان یا

)

تیؾتز اعت .دٍرُ دٍام ّوثغتگی تاال تِ هیشاى  13/2فقل ٍ ّوثغتگی پاییي  7/4فقل َاّ تَد .تاِ
عثارت دیگز ،ارد ؽ ى اس ٍضدیت ّوثغتگی تااال ٍ اًتقاال تاِ ٍضادیت ّوثغاتگی پااییي ،تدا اس
احزگذاری هتغیزّای ًازه ارس هاثحز ٍایدای ،تاَرم ،ییوات ًفات اامٍ ،اردات کاالّاای ٍاعاهِای،
عزهایِ ای ٍ هقزفی ٍ هعارد هقزفی ٍایدی دٍات ،تاِ طاَر هتَعاط  13/2فقال طاَل هایکؾا ٍ
ّوثغتگی پاییي ًیاش تاِ طاَر هتَعاط  7/4فقال اس هتغیزّاای هاَرد ههااداِ احاز پذیزفتاِ ٍ ٍضادیت
ّوثغتگی پاییي را هیتَاً حف کٌ .

ًوَدار  .4احتواالت اًتقال فیلتر شذُ ،صاف شذُ ٍ پیشبیٌی شذُ در هذل )MSIXH(2)-ARX(0,0
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جذٍل  .4هاتریس احتواالت اًتقال از یک رژین بِ رژین دیگر در هذل )MSIXH(2)-ARX(0,0
t+1 / t

0/8446
0/1554

0/0893
0/9107

هأ ذ :هحاعثات هحقق
جذٍل  .5تعذاد هشاّذات اًتظاری ،احتواالت اًباشتِ ٍ هذت تذاٍم ّر رژین در هذل )MSIXH(2)-ARX(0,0
تعذاد هشاّذات اًتظاری

احتواالت اًباشتِ

هذت تذاٍم

37
66

0/3592
0/6408

7/4
13/2

رژيم يك
رژيم دو
هأ ذ :هحاعثات هحقق

تِ طَر کلیً ،تایذ احتواالت اًتقال ،ه ت ت اٍم ٍ فزاٍاًی ًغثی حادث ؽ ى ّاز رصیان در ّاز
دٍرُ حاکی اس آى اعات کاِّ وثغاتگی تااال تایي ییوات ًفات اام ٍ رؽا فاٌدت ٍ هدا ى ًغاثت
تِّوثغتگی پاییي پای ارتز تَدُ کِ تا تْثَد کارایی ٍ تْازُ ٍری اًازصی در تعاؼ فاٌدت ٍ هدا ى ٍ
تْثَد عیاعتّای کالى ایتقادی هیتَاى ایي ّوثغتگی را کااّؼ داد ٍ یاا احازات ؽا ی ًَعااًات
ییوتی ًفت را کٌتزل کزد.
تد اس تزرعی فحت اعتثار ه ل تِ ٍعیلِ آسهَىّای تؾعیقی ٍ ًحَُ اًتقال تایي رصیانّاا ،تاِ
تزرعی ًحَُ احزگذاری هتغیزّای کالى ایتقاادی در یاااة ها ل ) MSIXH(2)-ARX(0,0پزدا تاِ
هی ؽَد .طثق ًتایذ ارائِ ؽ ُ در ر ٍل ( ،)2هؾااّ ُ های ؽاَد کاِ هتغیاز ًازه ارس هاثحز ٍایدای ،تاز
ّوثغتگی تیي دٍ هتغیز ییوت ًفت ام ٍ رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ى دارای احاز هٌفای ٍ هدٌایدار در
عه اطویٌاى  %99اعتّ .واىگًَِ کِ یثال اؽارُ ؽ  ،در پی افشایؼ ًاگْاًی ییوت ًفت ٍ در ًتیزِ
افشایؼ ًزه ارس ،ی رت ریاتتپذیزی تزاری فٌایع دا لی کاّؼ هییات کِ هٌزز تِ کااّؼ رؽا
تعؼ فٌدت ٍ هد ى َاّ ؽ ّ .وچٌیي ،تا افشایؼ ًاگْااًی ییوات ًفات اام تاِ عٌاَاى یكای اس
ًْادُّای تَای ّ ،شیٌِ تَای افشایؼ هی یات کِ هٌزز تِ کاّؼ رؽ تعؼ فاٌدت ٍ هدا ى َاّا
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ؽ  .تِ عثارتی ،راتهِ هٌفی ییوت ًفت اام تاا ّوثغاتگی تایي دٍ هتغیاز هایتَاًا ًاؽای اس افاشایؼ
ّشیٌِ ّای تَای در تعؼ فٌدت ٍ کاّؼ تَای در ایي تعؼ تاؽ .
تا تَرِ تِ ضزایة تَرم در ه ل فَ  ،هؾاّ ُ هی ؽَد کِ تَرم در ّز دٍ رصین دارای احز هخثات
عزهایِ ای ،عالٍُ تز کاّؼ تاَرم ،ییوات ًغاثی کاالّاای ٍاعاهِای ٍ عازهایِای تاِ عاه عواَهی
ییوتّا را در ًتیزِ افشایؼ عزضِ ایي کاالّا کاّؼ هیدّ  .تِ عثارتی ،ایاي اهاز هٌزاز تاِ کااّؼ
ّشیٌِ تَای ٍ در ًتیزِ ،افشایؼ اًگیشُ تَای در تعؼ فٌدت هیؽَد .عالٍُ تز ایي ،افشایؼ ٍاردات
کاالّای هقزفی در پی افشایؼ ییوت ًفت ،هٌزز تِ افشایؼ عزضاِ دا لای ،کااّؼ عاه عواَهی
ییوتّا ٍ افشایؼ ییوت ًغثی کاالّای فٌدتی ًغاثت تاِ عاه عواَهی ییواتّاا َاّا ؽا کاِ
افشایؼ رؽ تعؼ فٌدت را در پی َاّ داؽت .اس عَی دیگز ،تا افشایؼ عه عوَهی ییواتّاا
در ًتیزِ افشایؼ ییوت ًفت ٍ درآه ّای ًفتی ،ییوت ًغثی کاالّای فٌدتی ًغثت تِ عه عواَهی
ییوتّا کاعتِ هی ؽَد ٍ در ًتیزِ تَای تعؼ فٌدت ٍ هد ى ًیش کاّؼ هییات  .تٌاتزایي ،تا تَرِ تِ
ضزایة هخثت تَرم تزآٍرد ؽ ُ در ایي ه ل ،کاًالّای احزگذاری اس طزیق ٍاردات احز کاّؾی تَرم
را ٌخی هیکٌ .
ّواىگًَِ کِ هؾاّ ُ های ؽاَد ،ضازیة تاَرم در ٍضادیت ّوثغاتگی تااال تیؾاتز اس ٍضادیت
ّوثغتگی پاییي اعت کِ ًؾاى دٌّ ُ احزگاذاری تیؾاتز تاَرم در ٍضادیت ّوثغاتگی تااال اعات .در
ٍضدیت ّوثغاتگی تااال ،تاا افاشایؼ ییوات ًفات ،تعاؼ فاٌدت رؽا تیؾاتزی داؽاتِ ٍ در ًتیزاِ،
احزگذاری تَرم اس کاًال افشایؼ ٍاردات تز ّوثغتگی تیي دٍ هتغیز ًیاش تاِ دایال تیؾاتز تاَدى اًگیاشُ
تَای کٌٌ گاى ،افشایؼ هییات ٍ احز کاّؾی در تَای تعاؼ فاٌدت در پای افاشایؼ عاه عواَهی
ییوتّا حذف َاّ ؽ  .در حاایکِ ،در ٍضدیت ّوثغتگی پاییي ،رؽ تعؼ فٌدت ٍ هدا ى در
ًتیزِ افشایؼ ییوت ًفت ،افشایؼ رشئی َاّ داؽت ٍ در ًتیزِ اهكاى ٌخی ؽ ى احز کاّؾی رؽ
فٌدت ٍ هد ى در پی افشایؼ عه عوَهی ییوتّا ،تِ ٍعیلِ کاًال احزگذاری افاشایؼ ٍاردات ًیاش
کوتز َاّ تَد.
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ضزیة هعارد هقزفی ٍایدی دٍات در ّز دٍ ٍضدیت ّوثغتگی پاییي تااال دارای احاز هٌفای ٍ
هدٌیدار در عه اطویٌاى  %90اعت .هی تَاى گفت ،افشایؼ ییوت ًفت هٌزز تِ افشایؼ درآها ّای
ًفتی ٍ در ًتیزِ افشایؼ هعارد هقزفی ٍایدی دٍات َاّ ؽ کِ کااّؼ رؽا تعاؼ فاٌدت ٍ
فؾار تقاضا افشایؼ هی یات کِ دٍات تزای هقاتلِ تا تَرم ،هعارد هقزفی َد را کاّؼ هیدّ کاِ
هٌزز تِ افشایؼ تَای در تعؼ فٌدت َاّ ؽ  .تِ عثارتی ،در ٍضدیت ّوثغتگی تاال کِ هعاارد
هقزفی ٍایدی دٍات احزات هٌفی تز ّوثغتگی تایي دٍ هتغیاز دارد ،افاشایؼ هعاارد هقازفی ٍایدای
دٍات هاًع اس هقاتلِ تا تَرم ٍ کاّؼ هعارد َاّ ؽ کِ تاعج کاّؼ تَای در تعاؼ فاٌدت ٍ
هد ى ٍ هاًع اس افشایؼ ّوثغتگی تیي دٍ هتغیز هیؽَد.
تا افشایؼ ییوت ًفت ٍ افشایؼ درآه ّای ًفتیٍ ،اردات افشایؼ هییاتا  .در فاَرت افاشایؼ
ٍاردات کاالّای ٍاعهِای ٍ عزهایِای ،رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ى تِ دایل افشایؼ عزضِ ایي کاالّا
ًیش افشایؼ هی یات  .در فَرتی کِ ٍاردات کاالّاای هقازفی افاشایؼ یاتا  ،در پای افاشایؼ عزضاِ
کاالّای هقزفی ،ییوت ایي کاالّا کاّؼ َاّ یافت .اس عَی دیگز ،تِ علت عا م اهكااى تَایا
تَعط تَای کٌٌ گاى دا لی تِ دایل ّشیٌِ ّای تَای تاال ٍ ییوت پااییي هحقاَالت ،اس رؽا تعاؼ
فٌدت ٍ هد ى کاعتِ َاّ ؽ .
ّواىگًَِ کِ در ضزایة تزآٍرد ؽ ُ ایي ه ل ًیش هؾاّ ُ هیؽَدٍ ،اردات کاالّای ٍاعهِای
در ّز دٍ رصین دارای احاز هخثات ٍ هدٌایدار در عاه اطویٌااى  %99تاز عازی ّوثغاتگی تاَدُ ٍ در
ٍضدیت ّوثغتگی پاییي هق ار آى تیؾتز اعت کِ هیتَاً ًاؽی اس تْزٍُری پااییي عَاهال تَایا در
ٍضدیت ّوثغتگی تاال تاؽا  .اس عاَی دیگاز ،در ّاز دٍ ٍضادیت ّوثغاتگی پااییي ٍ تااالٍ ،اردات
کاالّای هقزفی ،اس افاشایؼ رؽا تعاؼ فاٌدت ًاؽای اس ٍاردات کاالّاای ٍاعاهِای هایکاّا .
ضزایة ٍاردات کاالّای هقزفی ًیش در ّز دٍ رصین هٌفی تَدُ ٍ تیااًگز احزگاذاری هٌفای کاالّاای
هقزفی تز ّوثغتگی تیي دٍ هتغیز هیتاؽ  .ضزایة ٍاردات کاالّای عزهایِ ای ًیش دارای احز هخثت ٍ
هدٌیدار در عه اطویٌاى  %95در ّز دٍ رصین اعتّ .واىگًَِ کِ اؽارُ ؽ تا افشایؼ ییوت ًفت ٍ
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درآه ّای ًفتی ٍ ع،ظ افشایؼ ٍاردات کاالّای عزهایِ ای تِ هیشاى تَای در تعؼ فاٌدت افاشٍدُ
َاّ ؽ  .در فَرتی کِ هزوَ احزات ٍاردات کاالّای هقزفی ،عزهایِای ٍ ٍاعهِای در ّز دٍ
رصین ی

ٍ دٍ هَرد تزرعی یزار گیزد (رصیان یا

ٍ 0/00078-0/00191+0/00058 ; -0/00055 :

ّوثغتگی پاییي ٍ احزگذاری هخثت در ّوثغتگی تاال َاّین تَد .تٌاتزایي تا تَرِ تاِ ٍضادیت اااة
ّوثغتگی تاال ٍ پای اری تیؾتز ایي حاات ٍ ّوچٌیي احزگذاری هخثات ٍاردات کال در ایاي ٍضادیت
هی تَاى تا اعتفادُ اس تغییزات السم در ٍاردات کاالّای ٍاعهِای ٍ عزهایِای اًتقال ًَعااًات ییوات
ًفت ام تِ تعؼ فٌدت ٍ هد ى را تغییز داد.
تِ طَر کلی ،تزآیٌ احزگذاری ییوت ًفت اس طزیق هتغیزّای هَرد ههاادِ تز رؽ تعؼ فٌدت
ٍ هد ى هخثت اعت کِ اس تزآٍرد ه ل  DCCتِ دعت هی آی ٍ تغییزات هَرَد در ّوثغتگی تیي دٍ
هتغیز ییوت ًفت ام ٍ رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ى ًاؽی اس تغییزات ًاگْاًی ییوت ًفت (ؽَکّاای
ًفتی) تا تغییزات هتغیزّای ٍاردات کاالّای هقزفی ،عزهایِ ای ٍ ٍاعهِای ٍایدی ،هعاارد هقازفی
ٍایدی دٍات ،تَرمً ،زه ارس هثحز ٍایدی ٍ ییوت ًفت ،هتأحز اس تغییزات ییوت ًفت ام ،یاتل تَضی
اعت .تِ عثارت دیگز ،هتغیزّای ٍاردات کاالّای هقازفی ،عازهایِای ٍ ٍاعاهِای ٍایدای ،هعاارد
هقزفی ٍایدی دٍات ،تَرمً ،زه ارس هثحز ٍایدی ٍ ییوت ًفت ام هیتَاًٌ تِ عٌَاى هتغیزّای اًتقال
دٌّ ُ ًَعاًات ٍ ؽَک ّای ًفتی تِ رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ى اس طزیق کاًالّاای ههاز ؽا ُ در
ًظز گزفتِ ؽًَ .
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 .5نتيجهگيزي
اّویت تزرعی دییق احزگذاری تغییزات ییوت اًزصی ٍ تِ ٍیضُ ًفات تاز هتغیزّاای ایتقاادی در
حاضز ًیش تأحیز ًَعاًات ییوت ًفت ام تز رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ى ٍ عَاهل اًتقال دٌّ ُ ًَعاًات
ییوت ًفت ام تِ تعؼ فٌدت ٍ هد ى را طی دٍرُ سهاًی  1367:1 -1392:4هَرد تزرعی یزار دادُ
اعت .ت یي هٌظَر ،در ایي تحقیق تد اس ه لعااسی احازات ًَعااًات ٍ ت عات آٍردى عازی سهااًی
هزتَط تِّ وثغتگی پَیای ییوت ًفت ام ٍ رؽ تعؼ فاٌدت ٍ هدا ى تاا اعاتفادُ اس ها ل ،DCC
هتغیزّای کالى ایتقادی تَضی دٌّ ُّوثغتگی پَیای تیي ایي دٍ هتغیاز هاَرد تزرعای یازار گزفتاِ
اعت .دادُ ّا تِ فَرت فقلی تزای هتغیزّای ییوت ًفات اام ،رؽا تعاؼ فاٌدت ٍ هدا ىً ،ازه
تَرمٍ ،اردات ٍایدی کاالّای هقزفیٍ ،اعهِای ٍ عزهایِ ای ،هعارد هقزفی ٍایدای دٍاات ٍ ًازه
ارس هثحز ٍایدی اس تاً

اطالعات عازیّاای سهااًی ٍ حغاابّاای هلای تاًا

هزکاشی ٍ فاٌ ٍ

تیيااوللی پَل تعؼ دادُّای هاای ( )IFSاعتعزاد ؽ ً .
ًتایذ حافل اس تزآٍرد ه ل ّوثغتگی پَیای ؽزطی ًؾاى هیدّ کِ ًَعاًات ییوت ًفت ،رؽ
تعؼ فٌدت ٍ هد ى را تحتااؾدا یزار هیدّ ٍ عاهلی تزای ًَعاًات رؽ تعؼ فٌدت ٍ هدا ى
هیتاؽ  .ایي تغییز در ّوثغتگی تیي دٍ هتغیاز هاَرد ههااداِ هایتَاًا ًاؽای اس کاًاالّاای هتفااٍت
احزگذاری ًَعااًات ییوات ًفات تاز رؽا تعاؼ فاٌدت ٍ هدا ى تاؽا  .اس رولاِ ایٌكاِ ،تاا اًتقاال
درآه ّای حافل اس ًفت تِ کؾَرّای تَایا کٌٌا ُ ًفات ،در فاَرت افاشایؼ ٍاردات کاالّاای
ٍاعهِایّ ،وثغتگی هخثت تیي ییوت ًفت ٍ رؽ تعاؼ فاٌدت ٍ هدا ى را هایتاَاى تَریاِ ًواَد.
ّوچٌیي ،تا افشایؼ عزضِ ًاؽی اس افشایؼ ٍارداتً ،غثت ییوت کاالّای فٌدتی تاِ عاه عواَهی
ییوتّا افشایؼ هییات ٍ هٌزز تِ افشایؼ اًگیشُ تَای در تعؼ فٌدت ٍ هدا ى هایؽاَد .اس عاَی
دیگز ،افشایؼ عه عوَهی ییوتّا در پی افشایؼ ییوت ًفت ،هٌزز تِ کاّؼ ییوت ًغثی کاالّای
فٌدتی تِ عه عوَهی ییوتّا ٍ در ًتیزِ کاّؼ رؽ تعؼ فٌدت َاّ ؽ  .تاِ تزتیثای کاِ اس
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تزآٍرد ه ل  DCCتزهی آی  ،تزآیٌ احزگاذاری ییوات ًفات اام تاز رؽا تعاؼ فاٌدت اس طزیاق
کاًال ّای هدزفی ؽ ُ هخثت اعت ٍ تا ٍرَد ًَعاًات هتد د طی دٍرُ هَرد تزرعایّ ،وثغاتگی تایي
دٍ هتغیز در طی سهاى در احز ؽَکّای ًفتی ّوَارُ هخثت تَدُ اعت.
حاات یا رصین ( )stیزار هیگیزد .ایي رصین ّا تز هثٌای احزات هتغیزّای تَضیحی تدییي هایؽاًَ  .تاِ
عالٍُ ،تا تَرِ تِ ایٌكِ ٍاردات یكی اس هتغیزّای احزگذار ٍ تأحیزپاذیز اس ییوات ًفات هایتاؽا  ،تاِ
هٌظَر تزرعی دییق تز ٍ اًتعاب عیاعت ّای هٌاعة در رْت کاّؼ احزات ًَعاًات ییوت ًفات تاز
هتغیزّای کالى ایتقادی ،هتغیز ٍاردات تِ ٍاردات ٍایدی کاالّای هقازفی ،عازهایِای ٍ ٍاعاهِای
تفكی

ؽ ٍ احز ّز ی

هَرد تزرعی یزار گزفت .در ههاادِ حاضز ،تز اعااط هقا ار  ،AICهقا ار

تاتع راعتًوایی ٍ تز هثٌای ادتیات تحقیق ،ه ل ) MSIXH(2)-ARX(0,0اًتعاب ٍ تازآٍرد ؽا  .تاِ
طَری کِ در ایي ه ل ،تز اعاط احتواالت فاف ؽ ُ ٍ فیلتز ؽ ُ ،رصیان یا

ٍضادیت ّوثغاتگی

پاییي ٍ رصین دٍ ٍضدیت ّوثغتگی تاال را تغعیز هیکٌٌ ً .تایذ حافل اس تازآٍرد ها ل فاَ ًؾااى
هیدّ کِ هتغیز ٍاردات کاالّای ٍاعهِای دارای راتهِ هخثت تا عزی ّوثغتگی ٍ ٍاردات کاالّای
هقزفی دارای احز هٌفی تز عزی ّوثغتگی ّغتٌ کِ تا ترَریّای ایتقادی عاسگار اعت .چزا کِ تاا
افشایؼ عزضِ کاالّای هقزفی اًگیشُ تَای کٌٌ گاى کاّؼ یافتِ ٍ هاًع اس افاشایؼ رؽا در تعاؼ
فٌدت ٍ هد ى َاّ ؽ  .اس عَی دیگز ،افشایؼ ٍاردات کاالّای ٍاعهِای ٍ افشایؼ عزضاِ ایاي
کاالّا هٌزز تِ افشایؼ رؽ در ایي تعؼ َاّ ؽ .
تا تَرِ تِ ًتایذ حافل اس ایي پضٍّؼ ،تِ ًظز هیرع ًَعاًات ییوت ًفت ام یكی اس عَاهال
افلی تأحیزگذار تز رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ى اعت کِ عالٍُ تز احزات هغتقین ییوت ًفت ،اس طزیاق
یا

عاازی هتغیزّااای کااالى ایتقااادی تَضاای دٌّا ُ اًتقااال ًَعاااًات ییواات ًفاات ،دارای احاازات

یزهغتقین تز رؽ تعؼ فٌدت ٍ هد ى ًیش هی تاؽ  .در ًتیزِ تا کٌتزل هتغیزّاای اًتقااای ،هایتاَاى
احزگذاری ییوت ًفت را در رْت رؽ تیؾتز تعؼ فٌدت ٍ هد ى ّ ایت ًواَد .تاِ طاَری کاِ تاا
افشایؼ ٍاردات کاالّای ٍاعهِای تِّوزاُ عیاعتّای عا تاری در رْات افاشایؼ یا رت ریااتتی
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هحقَالت دا لی ٍ ارزای عیاعتّای تَعدِ فادرات یزًفتی ،کاّؼ هعاارد هقازفی دٍاات ٍ
ّوچٌیي ،ارزای عیاعت ّایی در رْت تخثیت عه عوَهی ییواتّاا ٍ هعاارد هقازفی دٍاات در
هقاتل تغییزات ییوت ًفت ،هی تَاى در رْت رؽ ّز چِ تیؾتز تعاؼ فاٌدت ٍ هدا ى ایا ام ًواَد.
عول هیًوای  ،اذا پیؾٌْاد هیؽَد عیاعت گذاراى ٍ هتَایااى اهاز تاا اعاتفادُ اس تزاارب هَفاق عاایز
کؾَرّا ٍ ًیش تززتِ کغة ؽ ُ اس حغاب ذ یزُ ارسیً ،غاثت تاِ تأعایظ ًْاادی ّواًٌا فاٌ ٍ
عزهایِگذاری ای ام ًوایٌ ٍ یا در اعاطًاهِ ٍ عاسٍکار فٌ ٍ تَعدِ هلی تِ آى تَرِ داؽتِ تاؽٌ .
ّوچٌیي ،پیؾٌْاد هی ؽَد هٌاتع فٌ ٍ تا در ًظز گازفتي هشیاتّاای ًغاثی در تعاؼّاای تَایا ی
هعتلف ٍ تِ تزتیة اّویت در رؽ کؾَر تعقیـ یات ٍ یا تا رؽ ظزفیت ایتقاد دا لی ،ایي هٌاتع
تِ ایتقاد کؾَر تشریق ؽَدّ .وچٌیي ،اس تعقیـ هٌاتع ایي فٌ ٍ رْت رفع کغزی تَدرِ دٍات
ٍ یا هعارد راری رلَگیزی تِ عول آی  .ت یي تزتیة ،هیتاَاى اس احزگاذاری هغاتقین ؽاَکّاا ٍ
ًَعاًات تزٍىسا تز هتغیزّای کالى ایتقادی رلَگیزی کزد ٍ تْزٍُری درآه ّای حافل اس فا ٍر
ًفت را در رْت رؽ تیؾتز ایتقادی افشایؼ داد .تٌااتزایي ،افاشایؼ رؽا ایتقاادی کؾاَر ٍ رؽا
تعؼ فٌدت ٍ هد ى ،هغتلشم آى اعت کِ عیاعتگذاراى ایتقادی کؾَر در ًْادّای تقوینگیزی،
دٍاتهزداى ٍ ًوایٌ گاى هزلظ در اهز تزًاهِریشی تَعدِ کؾَر تِ ایي ٍایدیاات تَراِ ٍیاضُ داؽاتِ
تاؽٌ  .تِ عالٍُ ،پیؾٌْاد هی ؽَد دٍات تا رایگشیٌی تا ریزی درآها ّای هاایااتی ،تیؾاتز در رْات
کاّؼ ٍاتغتگی تِ درآه فادرات ًفت ام ای ام ًوای  .رٍیكزد تَعدِ فادرات یزًفتای ٍ تَراِ
تِ هشیتّای ًغثی ایتقاد کؾَر در تعؼّای تَای ی هعتلف ،هیتَاً در رْت ًیال تاِ ایتقاادی
پَیا ٍ فدال هفی ٍایع ؽَد .اعتفادُ اس یزاردادّای آتی ٍ حق ا تیاار هداهلاِ ًیاش هایتَاًا تاِ عٌاَاى
پَؽؼدٌّ ُ ریغ

هَرد تزرعی یزار گیزد.
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