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چكيده
عمق مالی از ملزومات توسعه مالی است .کشورهایی که بخش مالی آنها از عمق بیشتری برخوردار است
منابع مالی به طور کارا بین نیازها تخصیص داده شده و می تواند به بازدهی بیشتر و عملکرد مناسب بخشهای
اقتصادی بیانجامد .هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عمق مالی بر بازده سهام میباشد .در این راستا ،از شاخص
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص عمق مالی استفاده میشود .همچنین از میان سایر
متغیرهای کالن مؤثر بر بازده سهام ،نرخ تورم ،نرخ ارز بازار آزاد و درآمدهای نفتی کشور در نظر گرفته شده
است .بدین منظور از دادههای فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی  4911-4931با بکارگیری روش آزمون کرانه -
ها و خود رگرسیونی با وقفههای توزیعی ( ) ARDLاستفاده شده است .نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است
که عمق مالی در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر مثبت بر بازده سهام داشته ولی از لحاظ آماری معنادار نبوده است.
واژههای كليدی :آزمون کرانهها ،ایران ،بازده سهام ،عمق مالی.ARDL،
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 -1مقدمه
از آنجایی که افزایش ثروت سهامداران به عنوان هدف اصلی واحدهای تجاری مطرح گردیده است ،لذا یک
واحد تجاری باید به گونهای عمل کند که با کسب بازده مناسب ثروت سهامداران را افزایش دهد (دستگیر و
همکاران .)4931 ،بازده ناشی از سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران حائز اهمیت است ،زیرا ،فعالیت سرمایهگذاری
ماهیتاً به منظور کسب بازده صورت میگیرد (لشگری و همکاران.)4931 ،
امروزه بازارهای سرمایه و توسعه آنها به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه و رشد اقتصادی کشورها مطرح
هستند (حبیباله و کیانگ6339 ،4؛ کالدرون و لین .)6339 ،6این بازارها در کشورهای توسعه یافته ،گسترش
بسیار زیادی یافتهاند .در کشورهای در حال توسعه نیز ،گسترش این بازارها به عنوان یک هدف ،همواره مورد
توجه است .دستیابی به این هدف؛ یعنی گسترش عملکرد بازارهای مالی ،مستلزم آگاهی از عواملی است که بر
این بازارها تاثیر میگذارند (مشایخ و همکاران .)4936 ،یک سیستم مالی کارآمد ،با بازار سهام منسجم که به
خوبی توسعه یافته ،خدمات مالی بهتری را ارائه خواهد داد که اقتصاد را قادر میسازد تا نرخ رشدش را افزایش
دهد (کینگ و لوین4339 ،9؛ بنسوینگا و همکاران4330 ،1؛ اسو .)6343 ،0توسعه مالی برای توسعه بازار سهام،
یک عامل کلیدی است که رشد اقتصادی بلند مدت را تقویت میکند (پرادان و همکاران .)6341 ،9زیرا توسعه
مالی در کنار پیشرفت قادر است تا رشد اقتصادی را از طریق کانالهای چند گانه تقویت کند .این کانالها شامل:
 )4ارائه اطالعاتی در مورد سرمایهگذاری احتمالی زیرا باعث میشود تا سرمایه به صورت کارآمد تخیص داده
شود  )6نظارت بر شرکتها و اعمال قوانین نظارتی شرکتی  )9تنوع رسیک  )1بسیج و ادغام پساندازها )0
سهولت مبادله کاالها و خدمات و  )9انتقال تکنولوژی (دمایرگکانت و لوین.)6333 ،1
توسعه مالی ،محوری برای رشد اقتصادی است (لوین و زروس4339 ،8؛ مسیح و مسیح4333 ،3؛ رینهارت و
توکاتلیدیس .)6339 ،43تعمیق مالی یکی از پیش شرطهای رشد و توسعه اقتصادی کشورها تصور شده است ،به
طوری که کشورهایی که بخش مالی آنها از عمق کمتری برخوردارند ،بیشک منابع مالی در آنها به صورت کارا و
بهینه بین نیازها تخصیص داده نخواهد شد و یا در مواقعی با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تأمین مالی
مناسب مواجه میشوند که در این صورت منابع کافی جمع آوری نمیشوند (سلمانپور .)4939 ،در یکی دیگر از
دیدگاههای مربوط به عمق مالی ادعا میشود عملکرد خوب مؤسسههای مالی میتواند باعث ارتقای کارایی کل
اقتصاد ،خلق و گسترش نقدینگی ،تحرك پساندازها ،افزایش تشکیل سرمایه ،انتقال منابع از بخشهای سنتی (با
رشد اندك) به بخشهای مدرن شود (عسییزاده و شاعری .)4934 ،همچنین توسعه مالی و سرمایهگذاری از
جمله نشانهها و عالئم و مشخصههای عمق مالی است که بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر معنیدار و مثبت و
مستقیم دارد .به عبارتی عمق مالی در اقتصاد ،غالباً معرف توسعه مالی بیشتر است (رهنمایرودپشتی و
همکاران.)4936 ،
ارتباط بین دو متغیر ،مرکز توجه بسیاری از تحقیقات نظری و تجربی است .شماری از پژوهشها و مطالعات
(بلکبرن و هانگ4338 ،44؛ بک و همکاران6333 ،46؛ کریکول و همکاران6334 ،49؛ بک و لوین6331 ،41؛
فونگ6333 ،40؛ پرادان6349 ،؛ هسو و همکاران6349 ،49؛ هروارتز و والی6341 ،41؛ ادین و همکاران،)6341 ،48
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تاثیر توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند که این کار را با استفاده از تکنیکهای
اقتصادسنجی ،انجام دادهاند.
با توجه به تحوالتی که در جهان امروز رخ داده ،کشورها ،به ویژه کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات
عدیدهای روبرو هستند ،جهت حل مشکالت اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر
از امکانات و ثروتهای در دسترس خود هستند بنابراین ،با توجه به اهمیت عمق مالی و تأثیر آن بر بازده سهام
هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر یکی از مهمترین عوامل محیطی یعنی عمق بازارهای مالی بر بازده سهام
شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران است.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
بحث در مورد توسعه مالی و رشد اقتصادی از قرن  43تا کنون ادامه دارد .در ارتباط با رابطه بین توسعه
مالی و رشد اقتصادی سه دیدگاه در ادبیات موضوع وجود دارد .اولین دیدگاه مدعی است که توسعه مالی مهم
است و منجر به رشد اقتصادی میشود و برای مدت زمان طوالنی عقل متعارف ،طرفدار واکنش عرضه پیشرو بود
که در آن انتظار میرفت توسعه بخش مالی پیش از توسعه بخش حقیقی باشد (اودیامبو6338 ،43؛ حبیباله و
کیانگ6339 ،؛ کاپرال و همکاران.)6331 ،63
در مقابل دیدگاه دوم ،شواهدی را در حمایت از فرضیه تقاضای آتی ارائه دادند .که در آن رابطه علیت یک
سویه از رشد اقتصادی به سمت توسعه بازار سهام وجود دارد (دریتساکی و بارگیوتا6330 ،64؛ لیانگ و تنگ،66
6339؛ آنگ و مککیبین6331 ،69؛ لیو و سینکلر6338 ،61؛ پانوپولو6333 ،60؛ کار و همکاران .)6344 ،69در
حالی که سومین دیدگاه ادعا میکند که هم توسعه مالی و هم رشد اقتصادی موجب ارتقای یکدیگر میشوند
یعنی علیت جهتدار بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد (مککینون4319 ،61؛ رشید6338 ،68؛ هو و
چنگ 6343 ،63و چنگ.)6346 ،93
صرفنظر از اینکه کدام بخش ارجحیت دارد در بسیاری از تحقیقات به ارتباط سیستماتیک عمق مالی،
توسعه مالی و رشد اقتصادی اشاره دارد (رهنمایرودپشتی و همکاران .)4936 ،مطالعات تجربی مؤید رابطه بی ن
توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی میباشند .نخستین کسانی که بحث توسعه و گسترش بازار مالی و اثر آن بر
رشد اقتصادی را مطرح نمودند و به اندازهگیری بخش مالی توجه نشان دادند گلداسمیت ( ،)4393مککینون
( )4319و شاو ( )4319بودند .شاو تغییر در سیستم مالی را با عبارت تعمیق مالی 94عنوان کرد (عظیمی و
ابراهیمی.)4933 ،
از طرفی دیگر بازده سهام نیز یکی از فاکتورهای بسیار مهم در انتخاب بهترین فرصت سرمایهگذاری در نظر
سرمایهگذاران میباشد .محققان پیشین مانند شارپ  ،4391فاما و فرنچ  4334و رول و راس  4383همواره به
دنبال تبیین عوامل تعیین کننده بازده سهام شرکت جهت انتخاب پورتفوی سرمایهگذاری بودهاند .در این راه
محققان معموالً از دو تئوری مشهور به نامهای مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای 96و تئوری قیمتگذاری
آربیتراژ 99استفاده مینمایند .از آنجا که سرمایهگذاران بالقوه بازار اوراق بهادار را طیف وسیعی از جامعه تشکیل
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میدهند ،فراهم نمودن بستری مناسب برای حضور گسترده این طیف و جلب اعتماد آنها ،تحکیم بازار سرمایه و
عمق بخشیدن به این بازار ،یکی از اساسیترین ابزارهای توسعه اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد( .دستگیر و
همکاران.)4931 ،
توسعه سرمایهگذاری از یک سو موجب جذب سرمایههای مردم و هدایت آنها به بخشهای مولد اقتصادی
شده و از سوی دیگر ،با توجه به جهتگیری سرمایهگذاران ،سرمایهگذاریها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد
که از بازده بیشتر یا ریسک کمتری برخوردار است و این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد
(خواجوی و ناظمی.)4981 ،
بسمبایندر و سگوین )4339( 91با مطالعه بر روی هشت بازار فیزیکی و آتی مالی بیان نمودند که ارتباط
میان عمق بازار و نوسانپذیری معکوس و با حجم معامالت به صورت مستقیم است .کردیا و همکاران)6333( 90
نیز با استفاده از دادههای مربوط به بازار سهام نیویورك در مطالعهای به تشریح سهم هریک از متغیرهای حجم
معامالت ،نوسانپذیری و سطح قیمتها بر معیارهای مختلف نقدشوندگی از جمله عمق بازار پرداختهاند .در این
پژوهشها حجم معامالت و نوسانپذیری قیمتها به ترتیب دارای اثرات مثبت و منفی بر عمق بازار بوده و تأثیر
سطوح قیمتها نیز بر این متغیر به صورت منفی نشان داده شده است.
پژوهشگران دیگری نظیر آزرمی و همکاران )6330( 99موضوع عمق مالی را با بررسی ارتباط بین توسعه بازار
سهام و رشد اقتصادی تبیین نمودند .این محققان ،نظام مالی کشورها و توسعه یافتگی آن را معرف و مبین عمق
مالی تعریف کردند .عبداله و همکاران )6338( 91با بررسی ادبیات علمی موضوع نظیر دیدگاه شومپیتر ()4344؛
مککینون ( )4319و شاو ( )4319به تبیین ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی پرداختند که این مطالعات
اولین گامها برای ارائه مبانی تئوریک ،مکاتب و مدلهای مرتبط با عمق مالی به شمار میرود .به طوری که در
این تحقیقات به نقش و ارتباط بین واسطهگری مالی و رشد اقتصادی اشاره دارند و از واسطهگریهای مالی به
عنوان کارآفرینان در افزایش رشد اقتصادی نقش آفرین هستند نام میبردند و میزان ارتباط بین توسعه مالی و
رشد اقتصادی را براساس سطح توسعه مالی کشورها متفات ارزیابی مینمایند .کاپوراال و همکاران،)6338( 98
ارتباط بین عمق مالی و رشد اقتصادی را در کشورهای اتحادیه اروپا بررسی کردند و به تناسب آن تأثیر آن را بر
بخش بانکداری مورد بررسی قرار دادند .نتایج ،حاکی از عدم توسعه بازارهای سرمایه و اعتبار در این کشورها بوده
و عالوه بر آن ،نشان داد که بانکداری کارا به رشد یک کشور در نتیجه افزایش عمق مالی کمک میکند .هاموری
و هاشیگوچی )6346( 93اثر تعمیق مالی بر نابرابری را بررسی کردند .نتایج تجربی نشان داد که تعمیق مالی
نابرابری را کاهش می دهد ،اما رشد اقتصادی را کاهش می دهد؛ نابرابری با افزایش درجه باز بودن تجارت
افزایش می یابد و نهایتاً تعمیق مالی و درجه باز بودن تجارت ،اثرات نامتقارن بر نابرابری دارند .پرادان و همکاران
( ،)6341رابطه علت و معلولی بین رشد اقتصادی ،توسعه بخش بانکی و توسعه بازار سهام را بررسی کردند .نتایج
پژوهش آنان حاکی از آن بود که توسعه بازار سهام ،افزایش سرمایه با هدف سرمایهگذاری را تسهیل خواهد کرد
که این امر موجب رشد اقتصادی میشود .ترابلیسی و چریف )6349( 13آزادسازی حساب سرمایه و تعمیق مالی
را بررسی کردند .نتایج اصلی این مقاله به شرح زیر است :اوالً ،در کشورهای در حال توسعه یکپارچگی مالی که
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منجر به توسعه مالی باالتر شود یافت نشد .دوماً ،برای موفقیت در آزادسازی حساب سرمایه در کشورهای با
درآمد متوسط ،نیاز به توسعه محیط سازمانی و بخش خصوصی به عنوان پیش نیاز وجود دارد .کمیجانی و
نادعلی ( ،)4989در مطالعه بررسی رابطه علی تعمیق مالی و رشد اقتصادی در ایران ،به اندازهگیری و ارزیابی
شاخصهای توسعه و تعمیق مالی در کشور پرداختند .برای بررسی این رابطه از تکنیک آزمون ریشه واحد و هم
انباشتگی چهارچوب روش خودرگرسیون برداری استفاده و نتایج آن داللت بر رابطه مثبت بین تعمیق مالی و
رشد اقتصادی در ایران با علیت گرنجری از طرف رشد اقتصادی به تعمیق مالی داشت .فرتوكزاده و همکاران
( )4983مطالعهای را با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر نقدشوندگی قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران انجام
دادند .نتایج بررسی عوامل مؤثر بر عمق بازار نشان داد که حجم معامالت دارای اثر مثبت ،نوسانپذیری بدون اثر
و سطح قیمتها نیز دارای اثری مثبت بر متغیر عمق بازار هستند .موسوی و نعمتپور تاثیر تعمیق بازارهای مالی
بر رفتار بازار بورس اوراق بهادار ایران را در سال  4933بررسی کردند .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که
توسعه بازارهای مالی در بلندمدت اثر مثبت روی شاخص کل قیمت بازار بورس اوراق بهادار دارد اما در کوتاه
مدت این سیاست اثر معن یداری بر شاخص کل قیمت این بازار ندارد .پیری ( ،)4934اثر نماگرهای ساختاری
بازار بر رفتار قیمتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد .نتایج
حاصل از تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای عمق بازار ،اندازه شرکتها و روند کلی بازار ،با تغییرات قیمت
سهام دارای رابطه معنیدار بوده و در مدل تخمینی وارد شدهاند .راهنمایرودپشتی و همکاران ( )4936پژوهشی
را با عنوان تعمیق مالی و توسعه نظام مالی انجام دادند .نتایج مطالعه منتج به شناسایی و معرفی شاخصهای
سنجش عمق مالی گردید همچنین نتایج مطالعه ،نشان داده است که بین تعمیق مالی و توسعه نظام مالی و
رشد و توسعه اقتصادی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .سلمانپور ( )4939در مطالعهای به بررسی تأثیر
تعمیق مالی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخت .نتایج نشان داد که تعمیق مالی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و
توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاثیر منفی میگذارد .الگوی نشان داد که بازار سرمایه نقش اساسی را در رشد و
توسعه اقتصادی ایران به عهده دارد که دلیل اثر منفی به نحوه آزاد سازی بازارهای مالی بر میگردد.
عمق مالی
در فرهنگنامه مفاهیم پولی و بانکی تعمیق مالی مترادف با تعمیق داراییهای مالی انگاشته شده و بدین
صورت تعریف شده است که تعمیق مالی به حالتی گفته میشود که سرعت افزایش داراییهای مالی بیش از
سرعت افزایش داراییهای غیرمالی باشد .در این حالت نسبت داراییهای مالی به داراییهای غیرمالی رو به
افزایش میگذارد .مطالعات مختلف برای مقایسه بین کشورها معیارهای مختلفی از توسعه مالی و تعمیق مالی را
(مانند داراییهای بازار مالی ،تعهدات نقدی مؤسسات مالی ،اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی ،تشکیل سرمایه
بازار سهام و اوراق قرضه و  )...معرفی کردهاند (عظیمی و ابراهیمی.)4933 ،
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شاخص توسعه عمق مالی
شاخص اندازه واسطههای مالی رسمی به فعالیتهای اقتصادی ،مقیاسی برای توسعه بخش مالی و تحت نام
عمق یا ژرفای مالی است .یکی از روشهای رایج برای اندازهگیری عمق مالی ،نسبت بدهیهای نقدی 14به تولید
ناخالص داخلی ( )GDPاست .بدهیهای نقدی شامل اسکناس و مسکوك خارج از نظام بانکی به عالوه
حسابهای جاری و سایر بدهیهای بهرهدار بانکها و واسطههای مالی غیربانکی است .بنابراین ،شاخص عمق
مالی برابر با نسبت  M2به ( DPجاری) است .اگرچه در این شاخص ترکیب عناصر تشکیل دهنده  M2مورد
تجزیه قرار نمیگیرد و به طور دقیق مشخص نیست که گستردگی حجم بخش مالی در اقتصاد ،مدیون کدام یک
از عناصر تشکیل دهنده بوده است ،اما به طور کلی این شاخص میتواند گستردگی و عمق بخش مالی را طی
زمان نشان دهد (عسییزاده و شاعری.)4934 ،
بازده سهام
بازده عبارت است از نسبت کل عایدی (ضرر) از سرمایهگذاری در یک دوره معین به سرمایهای که برای
بدست آوردن این عایدی در ابتدای دوره مصرف گردیده است ،و شامل تغییر در اصل سرمایه (تغییر قیمت
سهام) و سود نقدی دریافتی میباشد .برای محاسبه نرخ بازده سهام عادی ،قیمت سهام عادی را در آخر سال از
قیمت آن در دوره در اول همان سال کسر و سپس سود سهام دریافتنی به آن اضافه میشود آنگاه حاصل جمع
قیمت همان سهم در اول دوره تقسیم میشود (دستگیر و همکاران.)4931 ،
 -3روش شناسی پژوهش
در این تحقیق پس از جمعآوری دادهها برای کشور ایران طی دوره زمانی  4911:34-4939:31با تناوب
فصلی به آزمون فرضیهبا استفاده از نرمافزار  Microfit5.0پرداخته شده است .روش جمعآوری دادهها بهصورت
کتابخانهای بوده و منبع اطالعات این پژوهش ،سریهای زمانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.
تصريح و برآورد مدل
مدل پایه ای برای بررسی اثر جهانی شدن مالی بر بازده سهام بهصورت زیر تصریح میشود:
رابطۀ ()4
 : Rtبازده کل بازار سهام است : FDt .متغیر عمق مالی است که از نسبت  M2به  GDPبدست میآید: INFt .
تورم محاسبه شده بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده ) (CPIدر زمان  tاست : ER t .نرخ ارز بازار غیر رسمی
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ارز بر حسب دالر آمریکا است : Oilt .درآمدهای نفتی کشور در زمان  tاست .این درآمدها شامل فروش نفت
خام ،فروش فرآوردههای نفتی کشور است.
شایان ذکر است که آمار و اطالعات متغیر بازده سهام از شاخصهای مندرج در سایت بورس اوراق بهادار
تهران و سایر متغیرهای پژوهش از آمار و اطالعات نماگرهای بانک مرکزی با نتاوب فصلی گردآوری شده است.
برای تحلیل تجربی روابط بلندمدت و اثرات متقابل میان متغیرهای تحقیق ،مدل مورد نظر با استفاده از
روش آزمون کرانهها 16که توسط پسران و همکاران )6334( 19ارائه گردید ،تخمین زده شده است .پیش از این از
روشهای انگل ـ گرنجر و یوهانسون برای بررسی رابطه همجمعی میان متغیرها استفاده میشد ،مسئلهای که در
ارتباط با روشهای مذکور وجود دارد لزوم همجمع 11بودن تمام متغیرها از درجه یک است .مهمترین مزیت
آزمون کرانهها نسبت به روشهای پیشین این است که بدون توجه به همجمع بودن متغیرها از یک درجه (صفر
یا یک) به تبیین روابط بلندمدت میپردازد.
به تبعیت از پسران و همکاران ( ،)6334این مقاله از روش آزمون کرانهها و با مدلسازی رابطه بلندمدت به
عنوان یک مدل خودرگرسیونی برداری )VAR( 10از رتبه  استفاده میکند:
رابطۀ ()6

z

y

 iبرداری از متغیرهای  iو  x iمیباشد C0 .یک بردار ( )k+1از عرض از مبدأها و  یک بردار ( )k+1از
ضرائب روند 19میباشد .پسران و همکاران ( )6334مدل  11VECMزیر را برای رابطه فوق بهدست آوردهاند:
رابطۀ ()9
و

 yiبردار متغیرهای وابسته ) I(1است که با  Lny iتعریف شده و ] xt  [ FDt INFt , ERt , Oilt
یک ماتریس برداری از متغیرهای توضیحی ) I(0و ) I(1است  t  ( 1t ,  2 t )  ،بردار خطاهای دارای
میانگین صفر ) i,i,d( ،18واریانس همسان فرض شده است .عالوه بر این ،با این فرض که یک ارتباط بلندمدت
واحد میان متغیرها وجود دارد VECM ،شرطی بهدست میآید .پسران و همکاران ( )6334با توجه به وجود یا
عدم وجود و مقید یا غیرمقید بودن عرض مبدأ و روند ،پنج حالت برای مدل تصحیح خطا معرفی نمودهاند .به
طور معمول در مطالعات تجربی حالت سوم (با عرض از مبدأ نامقید و بدون روند) بیشتر از چهار حالت دیگر
مورد بررسی قرار میگیرد .مدل تصحیح خطای شرطی مربوط به این مقاله بهصورت زیر است:
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رابطۀ ()1
در روابط فوق ها ضرائب بلندمدت ،عرض از مبدأ است .در آزمون کرانهها گام نخست ،تخمین رابطه
شرطی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ،به منظور آزمون وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها با به
کارگیری آزمون فرضیه  Fبهشرح زیر است:
ECM

رابطۀ ()0
برای متغیرهای مستقل ) ،I(dدو دسته از مقادیر بحرانی جهت انجام آزمون کرانهها توسط نارایان)6330( 13
ارائه شده است :کرانه پائین برای متغیرهای توضیحی ) I(0و کرانه باال برای متغیرهای توضیحی ) I(1در نظر
گرفته شدهاند .اگر آماره  Fبزرگتر از مقدار بحرانی کرانه باال باشد ،میتوان بدون توجه به درجه همجمع بودن
متغیرها ،فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرها را رد نمود .اگر آماره آزمون پائینتر از
مقدار بحرانی کرانه پائین قرار گیرد ،فرضیه صفر را نمی توان رد نمود .در نهایت اگر آماره آزمون بین کرانههای
باال و پائین قرار گیرد نتیجه آزمون نامشخص است .در گام دوم ،میتوان مدل بلندمدت
شرطی بهشرح زیر را تخمین زد:
رابطۀ ()9

برای شش متغیر را با استفاده از معیار
اکنون باید تعداد وقفههای مدل
شوارتز 03تعیین نمود .در گام بعد پارامترهای پویای کوتاهمدت و بلندمدت به وسیله تخمین  ECMزیر بهدست
میآید:
رابطۀ ()1

در روابط فوق
باشد.
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 -4يافتههای پژوهش
در جدول  4نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ( )ADFارائه شده است.
جدول -1نتايج آزمون ريشه واحد ديكی -فولر تعميم يافته متغيرها
مقادير بحرانی

درجه

متغيير

آماره محاسبه شده

Rt

-3/19

-9/09

FDt

-4/03

-9/09

-6/33

INFt

-3/08

-1/43

-9/18

-9/49

ERt

-9/01

-9/09

-6/33

-6/03

سطح

Oilt

-9/08

-1/43

-9/18

-9/49

سطح

%1

%5

%11

ايستايی

-6/33

-6/03

4

-6/03

4
4

مطابق جدول باال به جز متغیرهای نرخ ارز بازار آزاد و درآمدهای نفتی کشور ،سایر متغیرهای مدل در
تفاضل های مرتبه اول ایستا هستند .لذا تخمین مدل به روش حداقل مربعات معمولی ( )OLS04امکان پذیر
نمی باشد و نتایج حاصله اعتبار کافی را ندارد ،زیرا رابطه بلندمدت بین متغیرها از بین میرود و توزیع حدی
برآوردگرهای حداقل مربعات نیز غیرنرمال است.
در جدول  ،6مرتبه انباشتگی متغیرهای تحقیق به طور خالصه آمده است.
جدول  -2مرتبه انباشتگی متغيرها
نام متغير

تعريف

مرتبه انباشتگی

Rt

بازده سهام

)I (1

FDt

عمق مالی

)I (1

INFt

نرخ تورم

)I (1

ERt

نرخ ارز بازار آزاد

)I (0

OILt

درآمدهای نفتی

)I (0

حال اگر همه متغیرهای موجود در مدل ساکن میشدند ،نیازی به استفاده از روش  ARDLنیست و میتوان از
روش حداقل مربعات معمولی ( ) OLSبرای برآورد ضرایب مدل استفاده کنیم .بنابراین نتایج حاصل از آزمون
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ریشهواحد دیکی -فولر تعمیم ی افته ما را در استفاده از روش خودبازگشتی با وقفههای توزیعی ()ARDL
مطمئنتر میسازد.
با توجه به اینکه درجه جمعی دادهها همسان نیست ،از روش آزمون کرانهها برای بررسی وجود رابطه
بلندمدت بین متغیرها استفاده میشود .در جدول  9مقادیر بحرانی آزمون کرانهها ارائه شده است .به تبعیت از
قاتیرچیاغلو ) 6333( 06و با توجه به قاعده مطالعات تجربی برای کمتر از  83داده ،برای آماره  Fاز مقادیر بحرانی
نارایان ( )6330استفاده شده است K .تعداد متغیرها در مدل  ARDLاست.
جدول  -3نتايج مقادير بحرانی روش مدلسازی ARDL
0 / 01
)1(1

0/131

0 / 05
)I(0

1/349

)I(1

1/961

0 / 10
)I(0

)I(1

6/891

9/914

)I(0

6/981

K=7

FIII

در جدول  1نتایج آزمون کرانهها ارائه شده است .آمارههای به دست آمده از این آزمون با مقادیر بحرانی
جدول  9مقایسه میشود .اگر آماره محاسباتی بزرگ تر از مقدار بحرانی کرانه باال باشد ،میتوان بدون توجه به
درجه جمعی متغیرها ،فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ارتباط بلندمدت را رد نمود .برعکس اگر آماره آزمون
پائین تر از مقدار بحرانی کرانه پائین قرار گیرد ،فرضیه صفر را نمیتوان رد نمود .در نهایت اگر آماره آزمون بین
کرانه های باال و پائین قرار گیرد نتیجه آزمون نامشخص است .مشاهده میشود که آماره  FIIIدر سطح استاندارد
یک درصد بزرگتر از مقادیر بحرانی جدول نارایان ( )6330است .بنابراین ،میتوان گفت که در سطح معناداری
یک درصد آزمون کرانه ها وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای مدل را تأیید میکند و از اینرو وجود ارتباط
بلندمدت میان متغیرها را نمیتوان رد نمود.
جدول  -4آزمون كرانهها

FІІІ

Lag

***1/913

4

) F (GSt | FDIt , TRt , GDPPt , INDUSt ,UPt

توجه :مقادیر بحرانی آماره  Fتوسط نارایان ( )6330و مقادیر بحرانی آماره  tتوسط پسران و همکاران ()6334
تعیین شده است K .تعداد متغیرها در مدل  ARDLاست .تعداد وقفهها بر اساس معیار شوارتز تعیین شده است.
در جدول  0تخمین ضرائب بلندمدت مدل  ARDLگزارش شده است .همانطوریکه مشاهده میشود
ضریب مربوط به عمق مالی ( ) FDمثبت و مطابق انتظار است ولی از لحاظ آماری معنادار نیست .ضریب
بلندمدت متغیر تورم ( )INFمثبت و در سطح  0درصد معنادار است .ضریب نرخ ارز بازار آزاد ( )ERمثبت بوده و
احتمال مربوط به آن در سطح  0درصد معنادار است .همچنین ضریب درآمدهای نفتی ( )Oilمثبت بوده و
111

سال هفتم /شماره بیستوهفتم /پائیز 1937

اثر عمق مالي بر بازده سهام :رويکرد آزمون کرانهها  /سامان قادري و سامان رحمان ي نوروزآباد

عالمت آن مطابق انتظار است و احتمال مربوط به آن در سطح  4درصد معنا دار است .متغیر روند در بلندمدت
معنادار نبوده است.
جدول  -5تخمين ضرائب بلندمدت با استفاده از روش ARDL

) ARDL (1,0,1,1,0,1بر اساس معيار شوارتز انتخاب شده است .متغير وابسته بازده سهام است.
ضريب
انحراف معيار
آماره t
احتمال
()3/011

3/930

183/18

633/39

()3/394

6/918

933/49

911/18

()3/333

0/989

3/9041

4/836

()3/340

6/049

3/311

3/446

FDt
INFt
ERt
OILt

()3/811

-3/403

669/01

99/30

Trend

در جدول  9نتایج تخمین مدل  ECMبا استفاده از روش  ARDLآورده شده است .مشاهده میشود که در
کوتاه مدت همچنان متغیر عمق مالی تأثیری بر بازده سهام نداشته است اما ضریب نرخ تورم منفی ارزیابی شده و
در سطح  0درصد معنادار است .همچنین در دوره کوتاه مدت متغیر نرخ ارز بازار آزاد تأثیر منفی و معنادار بر
متغیر بازده سهام دارد .متغیر در آمدهای نفتی نیز دارای اثر مثبت و معنادار می باشد .متغیر روند نیز در کوتاه
مدت اثر منفی و معنادار داشته است .ضریب جمله تصحیح خطا به میزان  - 3/60تخمین زده شده که از نظر
آماری کامالً معنادار و عالمت آن مطابق انتظار است .بنابراین ،می توان گفت که در مدل مورد استفاده در این
مقاله تقریباً  41درصد از عدم تعادل بهعلت تکانههای فصل قبل ،در فصل جاری از بین میرود.
جدول  -6مدل تصحيح خطا براساس مدل  ARDLانتخابی
) ARDL(1,0,1,1,0,1بر اساس معيار شوارتز انتخاب شده است .متغير وابسته بازده سهام است.
ضريب
انحراف معيار
آماره t
احتمال
()3/003

3/9331

460/03

10/904

()3/361

-6/693

14/44

-34/19

()3/344

-6/913

3/336

-3/641

()3/399

6/49

3/349

3/363

dFDt
dINFt
dERt
dOILt

()3/333
()3/333
SC=- 916/94

-0/64
-9/18
(F = 193/4)3/333

4413/4
3/398

-0391/3
-3/608
SER= 6801/3

dTrend

AC=-996/93

DW=6/99

RSS= 1/19E+38
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در جدول  1نتایج آزمون های واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی گزارش شده است .براساس نتایج این
جدول و با توجه به بزرگ بودن احتمال آماره  ، tخودهمبستگی سریالی و واریانس ناهمسانی در بین اجزاء اخالل
وجود ندارد.
جدول  - 7آزمونهای تشخيصی مدل )ARDL (1,0,1,1,0,1

آزمون خودهمبستگی

آزمون واريانس ناهمسانی
احتمال t

آماره t

()3/696

4/001

CHSQ

()3/636

4/841

F

احتمال t

آماره t

()3/449

4/039

CHSQ

()3/463

9/193

F

 -5نتيجهگيری و بحث
در مقاله حاضر ،اثر عمق مالی بر بازده سهام برای کشور ایران طی دوره زمانی  4911:34-4939:31با تناوب
فصلی مورد ارزیابی قرار گرفت .ابتدا آزمونهای ریشه واحد انجام شد ،پس از آن بهمنظور بررسی وجود یا عدم
وجود روابط بلندمدت آزمون کرانهها انجام گردید و در نهایت مدل  ARDLبرآورد شد.
نتایج تخمین روابط بلندمدت بر اساس مدل  ARDLانتخابی نشان میدهد که ضریب مربوط به عمق مالی
مثبت ولی از لحاظ آماری معنادار نیست .از این رو تأثیر این متغیر در بلندمدت بر بازده سهام مورد تأیید قرار
نمی گیرد .نتایج این فرضیه مخالف با نتایج مطالعات اودیامبو ( ،)6338پرادان و همکاران ( )6341میباشد .آنان
دریافتند که عمق مالی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی و بازده سهام دارد.
عدم تایید تأ ثیر عمق مالی بر بازده سهام در بلند مدت می تواند به سبب عدم تعمیق مالی بازار سرمایه در
کشور باشد .از مهم ترین موانع موجود برای گسترش عمقی بازار سرمایه :بانک محور بودن فرهنگ عمومی جامعه
و دولت در تامین مالی ،حرفهای نبودن برخی از مدیران شرکتها و آشنا نبودن آنها با روشهای تامین مالی،
فقدان مکانیزمهای نظارتی کارآمد ،کارآ نبودن بازار و عدم فرهنگسازی الزم برای اشاعه فرهنگ تامین مالی از
طریق بازار سرمایه در بین فعاالن اقتصادی است .از عوامل دیگر این مهم ،جذاب نبودن بسترهای قانونی و
حمایتی برای ورود شرکتهای جدید به بورس به نحوی که در سالهای اخیر استقبال چندانی توسط بخش
خصوصی واقعی برای ورود شرکتهای خود به بازار سرمایه صورت نگرفته و شرکتهای موجود نیز تمایل زیادی
برای واگذاری سهم بیشتری از مالکیت خود در بازار سرمایه ندارند .عامل دیگر این است که سرمایهگذاران اعتماد
کامل به بازار سرمایه ندارند .زیرا افزایش تولید ناخالص داخلی در مقیاس انبوه ،نیاز به منابع مالی انبوه دارد .اگر
سرمایه گذاران اعتماد کامل به بازار سرمایه داشته باشند؛ یعنی بازار از عمق کافی برخوردار باشد سرمایه خود را
به سمت بازارهای مالی سوق می دادند که این روند موجب افزایش تولید ناخالص داخلی میشود.
همچنین ضریب متغیرهای تورم و نرخ ارز بازار آزاد در کوتاه مدت مثبت و معنادار ارزیابی شده اما این اثر
در دوره بلندمدت منفی بوده است .نتایج پژوهشهای بندرلی و بورتن ،)4380( 09چوپین و ژونگ،)6333( 01
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مدسن ،)6336( 00آیگرون و ساریتاس ،)6331( 09رحیمی ( ،)4981الشریف و همکاران ( ،)6330پاشاییفام و
امیدیپور ( ،)4988پدرام و همکاران ( )4939همسو است.
پاسخ منفی بازده سهام به تورم در بلندمدت را میتوان به دلیل افزایش هزینههای مصرفی و کاهش قدرت
خرید پول دانست که منجر به کاهش پسانداز و سرمایهگذاری میشود و در نتیجه تقاضا برای سهام کاهش
یافته و قیمت آن کاهش میی ابد و واکنش مثبت آن در کوتاه مدت را به علت افزایش ارزش دارایی موسسات و
شرکتها در بلندمدت ناشی از تورم دانست .از آنجایی که تورم بر ارزش ذاتی شرکتها تأثیرگذار است باعث می -
شود ارزش داراییها و تجهیزات آنها افزایش یافته و همزمان ضمن افزایش هزینهها قیمت محصوالت و موادی که
تولید میکنند نیز افزایش خواهد یافت که نتیجهی آن افزایش سودآوری شرکت میباشد.
نتیجه ضمنی آزمون این است که تغییرات نرخ ارز می تواند با توجه به نوع فعالیت و ساختار هزینهها و
درآمدهای بنگاه تاثیرات متفاوتی بر بازده سهام داشته باشد .دلیل این امر را میتوان عدم کارایی بورس اوراق
بهادار تهران ،اطالعات ناکافی در ارتباط با ریسک و بازده شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار نسبت
داد .همچنین دخیل ندادن کلیه عوامل اقتصادی از جمله نوسانات ارزی و قیمتی در قیمتگذاری سهام از جمله
دلیل دیگر این امر است .سرمایهگذاران باید به تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت
سهام واقف باشند و تغییرات یکباره شاخص قیمت را مالك ارزیابی سودآوری و انتخاب سهام جدید قرار ندهند.
از سوی دیگر ،ضریب درآمدهای نفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت بوده و عالمت آن مطابق
انتظار است .نتایج این فرضیه با نتایج مطالعات الشریف و همکاران ( ،)6330پارك و راتی ،)6338( 01یحییزاده
فرد و همکاران ( )4934و صادقیشاهدانی و محسنی ( )4936همراستا میباشد .اما شهرکی و همکاران(،)4934
اروری و فوکویا )6333( 08و اروری و همکاران ( ) 6343نشان دادند که درآمدهای نفتی تاثیر بر بازده سهام ندارد.
چنانچه افزایشی در درآمدهای نفتی ایجاد شود ،میتواند سرمایهگذاران را به سوی سرمایهگذاری در بخش
مالی اقتصاد به ویژه بازار بورس افزایش دهد .چون کشور ایران وابستگی زیادی به درآمدهای حاصل از فروش
نفت داشته و عمدتاً بخش عمده ای از بودجه دولت از طریق فروش نفت تأمین میشود .بنابراین متغیر قیمت
نفت و نوسانات مرتبط با آن باید تأثیرات بالقوه بر بخش های مختلف اقتصادی و از جمله بازار سهام به عنوان
نبض بازار و نمودار عینی بخش مالی اقتصاد داشته باشد.
لذا پیشنهادها و رهنمودهای زیر ارائه میشود:
 عمق بازاری یک سهم ،به تعداد سهامداران و تنوع آنها وابسته است .هر چه تعداد سهامداران در بازاربیشتر باشد و در کنار آن سهامداران نیز به طیفهای مختلفی وابسته باشند ،عمق معامالت بیشتر
میشود .پیشنهاد میشود تمهیدات الزم برای حضور طیفهای متنوع سرمایهگذاران صاحبان صنایع و
بنگاهها فراهم گردد .همچنین اوراق بهادار جدید میتواند نیازهای مشتریان را برآورده سازد و به
عمیق شدن بازار کمک کند .بنابراین ابداع اوراق بهادار با استفاده از مهندسی مالی میتوان سبب
توسعه عمق مالی بازار سرمایه گردد.
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-

با توجه به اینکه افزایش نرخ تورم و نرخ ارز و کاهش قیمت نفت ،کاهش بازده واقعی سهام را در پی
دارد که ممکن است موجب کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور شود ،برای تضمین
حداقل عایدی سهامداران می بایست راهکارهایی مانند کوپن سهام ،سهام با تضمین سودآوری ،بیمه
نمودن سرمایهگذاری ،امکان خرید و فروش ریسک ،ابداع روشهای نوین بازارگردانی ،حمایت سازمان
بورس از سرمایهگذاران با روشهای مختلف و موارد دیگر مورد بررسی و اجرا قرار گیرند.
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