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بحران مالی جهانی  0260-0222باعث شد که مطالعات بیشتری برای شننات روابن بازارهنای منالی و اقتصنا واقعنی
صورت گینر  .اجرای ايﻦ تحوﻻت باعث شننفاف شنندن اقتصننا و مناسن تنر شنندن ﻓﻀننا بننرای سنرمايهگنااری و
راهاندازی کس وکار شند و سنرمايهگنااری مناس تر را اﻓزايش ا  .بر اساس اينﻦ ضنرورت هندف پنهوهش حاضنر
بررسی واکنش نرخ بیکاری به تکانه تورم ،تغییر ر موجو ی کاﻻی کشور و شاتص کل بنورس اوراق بهنا ار تهنران
ر وره زمانی  6931-6932اس  .ايﻦ پهوهش از نظر هدف پهوهشی کاربر ی و به لحاظ روش ،تحقیقی توصنیفی از
نوع همبستگی و بهصورت پس رويدا ی اس  .برای تجزيهوتحلیل ا هها از مدلهای اقتصا سنجی ناهمسانی مبتنی بنر
مجموعه های واريانس ناهمسانی شرطی اتورگرسنیو تعمنیم ياﻓتنه نامتقنارن و وارينانس ناهمسنانی شنرطی تو رگرسنیو
آستانه ای بهره جسته شد .نتايج ر ايﻦ پهوهش نشان ا واکنش نرخ بیکاری به تکانه مثب

و منفی شاتص کل بنورس

اوراق بها ار تهران متقارن اس  .همچنیﻦ نتايج يگر نشان ا واکنش نرخ بیکاری به تکانه تغییر ر موجنو ی کناﻻی
کشور معنا ار نیس  ،ر حالی که واکنش نرخ بیکاری به تکانه تورم ،مثب

و معنا ار اس .

طبقهبندی C32, C01, C21 :JEL
واژگان کلیدی :نرخ بیکاری ،شاتص کل بورس ،تکانه تورم ،عدم متقارن ،تکانه موجو ی کاﻻ.

* تاريخ رياﻓ 6931/0/60 :

تاريخ پايرش6931/3/06 :
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 .1مقدمه
ريک تقسیم بندی کلی ،اقتصا و ﻓعالی های اقتصنا ی را منی تنوان بنه و بخنش واقعنی و منالی
تقسیم نمو  .ر بخش واقعی اقتصا  ،متغیرهايی مانند مصرف ،سرمايهگااری ،تولید ،اشتغال و ساير
ربرگیرنده ساير ﻓعالی های اقتصا ی اس

و بنابرايﻦ بازارهای پنول ،اوراق بهنا ار و اراينیهنای

يگر ر ايﻦ بخش ستهبندی میشوند (هلمس و همکاران .)0269 6،يکی از چنالشهنايی کنه ر
سالهای گاشته اقتصا انان با آن مواجه بو هاند ،ارتباط بیﻦ ايﻦ و بخنش اسن  .وقناي اتینر ر
حوزه بحران مالی جهانی  0260-0222و پس از آن باعث شد که مطالعات بیشتری جه

شننات

رواب بازارهای مالی و واقعی اقتصنا انجنام گینر  .يکنی از اينﻦ حنوزه مطالعنات رابطنه عملکنر
بازارهای سهام و تأثیر آن بر نرخ بیکاری اس

(هلمس و مغربی .)0261 0،انتظارها از شراي آينده

اقتصا ی تأثیر مهمی بر بازار سهام ار ؛ از ايﻦ رو تخمیﻦ باز ه بلندمدت بازار بهعنوان پنیشبیننی
قابل اعتما از چرته کس وکار شناتته شده اس  .مطالعات متعد نشان ا هانند کنه بنازار سنهام
شاتص مناسبی برای ارزيابی و پیشبینی ﻓعالی های اقتصا ی اس

و اﻓزايش ر باز ه بازار سنهام

نشان هنده کاهش نرخ بیکاری اس  .مطالعات هون و ﻓیلیپس ،)6330( 9ﻓیلپس )6331( 1و ﻓیلیپس
وزوکا )0226( 3نشان ا که بیﻦ بازار سهام و نرخ بیکاری رابطه معنی اری وجو ار به صورتی
که انتظارات از سو آينده و باز ه شرک ها ر بازار سهام تأثیر بنر اشنتغال منیگناار (هلمنس و
مغربی.)0261 ،
بر اساس تئوریهای اقتصا  ،اگر بخش های کارآمد مالی اقتصا گسترش يابند ،قا ر به جاب
عوامل تولید اضاﻓی از بخش های غیرکارآمد تواهند بو  .برای ستیابی به کارايی ر جامعنه بايند

1. Holmes & et al.
2.Holmes, Maghrebi.
3. Hoon and Phelps
4 .Phelps
5 .Phelps and Zoega

Downloaded from qjfep.ir at 22:25 +0330 on Friday October 19th 2018

متغیرهايی از ايﻦ جنس تعییﻦ منیشنوند حنال آنکنه بخنش منالی بنه عننوان مکمنل بخنش واقعنی

43

عدم تقارن و نوسانات بین بازار سهام ،تکانه تورم ،تکانه موجودی کاال و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران

شرک ها و پروژههای غیرسو آور را تشخیص ا  .با مکانیزمی کارآمد ر بازار سرمايه ،به راحتنی
ايﻦ کار را می توان انجام ا  .ر اقتصا ی که بازار سرمايه آن رس
سرمايهگااری اﻓزايش میيابد و از سوی يگر ،کیفی

و سالم

عمل کند ،از يک سو حجم

سرمايه گااری ها بیشتر منیشنو .

اکنون ر وران شکلگیری سیستم بنازاری مندرن ر اقتصنا اينران قنرار ارينم و هنمزمنان
بازارهای جديد مالی ر حال تکويﻦ هستند .به ايﻦ ترتی

از يک سو ،ﻓﻀای اقتصا کار جديد ر

بازار سرمايه ايران ستاويز موضوع ايﻦ تحقیق واق شده ،و از سوی يگر ﻓرص ها و قابلی هنايی
که ايﻦ بازار قا ر اس
اس

برای ساير بازارها ﻓراهم کند ،مور بررسی قنرار گرﻓتنه اسن  .واقعین

که بازار سرمايه ايران قا ر اس

آن

به تکويﻦ ساير بازارها کمک کند ،رنتیجه به بهبنو ﻓﻀنای

کس وکار و کاهش نرخ بیکاری ر ايﻦ بازارها کمک تواهد کر زيرا يکی از الزامات کناهش
بیکاری کمک به تأمیﻦ مالی کس وکارها و تأمیﻦ نقدينگی ﻻزم برای تأسیس و رشد آنها اس .
يکی از راهکارهای بازار سرمايه برای کمک به گسترش ﻓﻀای کس وکار ،ﻓراهم کر ن امکانات
تنأمیﻦ منالی طنر هنا اسن  .از اينﻦ رو

و تسهیالت ﻻزم برای انتشار اوراق بهنا ار مختلن

جهن

پهوهش حاضر واکنش نرخ بیکاری به تکانه مثب

و منفی شاتص کل بورس اوراق بها ار تهران،

واکنش نرخ بیکاری به تکانه تغییر ر موجو ی کاﻻی کشور و تکانه تنورم را منور بررسنی قنرار
می هد .ر بخش وم مبانی نظری و مروری بر پیشینه پهوهش ،ر بخش سوم ﻓرضیههای پهوهش،
ر بخش چهارم روش شناسی پهوهش ،ر بخش پنجم مدل و متغیرهای پهوهش ،ر بخنش ششنم
آزمون ﻓرضیهها و ر بخش هفتم نتیجهگیری نهايی پهوهش عنوان میگر .

 .2مبانی نظری پژوهش
بخش قابل توجهی از مقتﻀیات رشد اقتصا ی هر کشور ر گرو ﻓﻀای بنازار کنار مناسن

ر آن

کشور اس  .ﻓﻀای اقتصا کار منی توانند بنر عملکنر منديران بنگناه هنای تولیندی ،نینروی کنار،
1 .Zoega
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ر عرصه های اتلی و جهنانی

سرمايهگااران اقتصا ی ،روند تولید و ﻓرايندهای اقتصا ی ،رقاب

و توسعه صنعتی و اقتصا ی تأثیرگاار باشد .تالش ول هنا بنرای بهبنو ﻓﻀنای اشنتغال بیشنتر ر
رويههای اجرايی ﻓﻀای کس وکار متمرکز بو ه اس

اشنتغال از و منظنر قابنل بررسنی اسن  :اقندامات

توسعه ای و تسهیلی ر بازار سرمايه و اقدامات قانونی و مقرراتی .ارزيابی ايﻦ سیاس ها با تغیینرات
شنناتصهننای کننالن اقتصننا ی امکننانپنناير اس ن  .عننالوه بننر ايننﻦ ،از يگننر ارزيننابی اقنندامات و
سیاس های ماکور ،توجه به زنجیره کس وکار و ايجا ارزش ر اينﻦ زنجینره اسن  .اينﻦ روش
امکان ارزيابی قیقتر و جزئیتر سیاس ها و اقندامات سنتگاههنای متبنوع و متنولی هنر بخنش را
ﻓراهم می ساز  .شاتص های پروژه سهول

کس وکار بانک جهانی نیز بنر اينﻦ اسناس طراحنی و

تدويﻦ شدهاند بنابرايﻦ توجه به رتبه کس شده و جزئیات هر يک از شاتصهنا ،راهنمنايی بنرای
بهبو ﻓﻀای اشتغال تلقی میشو (هملس و همکاران .)0269 ،0ر کل انتظار می رو که مبنا ﻻت
سهام تسري کننده رشد اشتغال باشند مثالً از طريق اﻓزايش نقدينگی و ارايی های مالی ،بنه وجنو
آور ن زمینه گستر هتری برای سرمايهگااری با ريسکهای مختل

ر سطح بیﻦالمللی ،توسنعه و

بهبو روند تصمیمگیری عقالئی ر سرمايهگااری واحدهای ذتیره کننده مازا رآمند بنر اسناس
اطالعات قابل سترس ،مجبور کر ن مديران شرک ها برای تالش بیشتر بهمنظور اﻓزايش نرخ بهره
سهام اران و همچنیﻦ سازمان هی و کانالیزه شدن حرک

پساندازهای بیشتر به سم

شرک ها و

تعاونیها (سلیوپوله و همکارش.)6333 ،9
بعﻀی از پهوهشگران ماننند لنويﻦ )6336( 1و بنچیوگنا و همکناران )6331( 3بنر نقنش مثبن
اﻓزايش نقدينگی ايجا شده توس مبا ﻻت سهام بر روی اندازه واقعنی اراينی هنای شنرک هنای

1. Domian, D.L.,&Louton,D.A
2. Holmes and et. al
3. Silvapulle,P.,&Silvapulle,M.J.
4 .Levin
5. Benchivega and et. al
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سهامی عام تأکید کر ند .سرمايه گااران وقتی تر يد کمتری ر مور قابلی
عرضه ر بازار اشته باشند ،تیلی راح تر بنه سنرمايهگنااری ترغین

43

مبا ﻻت سنهام بنرای

منیشنوند و اينﻦ موضنوع

شرک های سهامی را برمیانگیزانند کنه هرگناه بنه منناب منالی بیشنتری بنرای سنرمايهگنااری ر
متفاوتی هم ر مور اثر نقدينگی بر روی حجم پسانداز وجو ار  ،اما جا بنرای اينﻦ بحنث بناز
اس

که تمايل به سطح باﻻتر نقدينگی میتواند مانند میل طبیعی به پس انداز عمل کنند .از طنرف

يگر پس انداز به سرمايه گااری تبديل می شو و لاا بحث سرمايهگنااری ننز آن هنا ينک بحنث
پسانداز اس

(ﻓلدمﻦ .)0266 ،بديﻦ ترتی وظیفه اولیه بورس ،تدارك سرمايه برای ول  ،بخش

تصوصی و صنع

اس

که ر قال

جم آوری پس اندازهای راکد و نقدينگی بخش تصوصنی

بهمنظور تأمیﻦ مالی پروژههای سرمايهگااری بلندمدت صورت میگیر  .بنورس سنهام عملکنر ی
وگانه ر ساتتار اقتصا آزا ايفا میکند:کمک به اﻓزايش سرمايه ولن

و بخنش تصوصنی از

يکسو و ايجا بازار ثانويه برای برتور و مالقات سرمايه اران بالقوه و بالفعل از سنوی يگرکنه
مولد اشتغال میشو (مولیک و ﻓاريا.)0262 ،6
ومیﻦ کمک مهم مبا ﻻت سهام به رشد اشتغال ،اﻓزايش ﻓرص های پراکنده ريسنکی سنطح
بیﻦالمللی اس  .پهوهشگرانی همچون سن

پل ، )6330( 0وراکس و اسمی  )6331( 9و آبستفلد

1

( )6331به ايﻦ موضوع پر اتتند که توسعه بازار سهام با ايجا ﻓرص هايی برای کاهش ريسک از
طريق پراکنده کر ن ريسک بیشتر همراه بنا ننرخ بازگشن
سرمايهگااری بیﻦ المللی متناس

بناﻻتر و همچننیﻦ ايجنا ﻓرصن هنای

با رشد اشتغال ،منی توانند پنس انندازها را بنه نحنو کناراتری بنیﻦ

ﻓرص های سرمايهگنااری تخصنیص هند هرچنند کنه نتنايج بعﻀنی تحقیقنات نشنان منی هند

1 .Mollick and Faria.
2.Saint-Paul
3. Deveraux and Smith
4 .Obstfeld
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پراکندگی ﻓرص های سرمايه گااری ،نرخ بازگش

اتلی پروژه ها را کاهش می هد .اما به نظنر

میرسد ﻻيل متقاعدکنندهای برای اثبات ايﻦ نتايج وجو ندار (آبستفلد.)6331 ،6
ر حال حاضر ،بازار سرمايه ر ايران ر مقايسه با بورس های ﻓعال ر ساير کشنورها جايگنناه
برای جاب شنننرک هنننای ﻓعال و سنننرمايهگنننااران و صاحبان سرمايه اس  .بازار سرمايه حتی ر
مقايسه با بازارهای رقی
ار  .ايﻦ ر حالی اسنننن

اتلنی نینز ر بهنرهگیری از حماي ها و مشوقهای متعد سهم کمتنری
کننننه حماينننن

و عملکننننر صحیح بورس اوراق بها ار منننیتوانننند

ستاور های زير را برای اقتصا کشور و بهبننو محن نی اشننتغال بن نه نبن نال اشته باشد (رجبننی و
حیدری هراتمه.)6933 ،
ر سیاس های کلننی «تولینند ملننی ،حماي

از کنننار و سنننرمايه ايراننننی» بنننر گسنننترش

تنننوع ابزارهای سرمايهگااری ر بنازار سنرمايه و تکمینل سناتتارهای آن و اعمنال سیاسن هنای
تشنويقی بنرای حﻀنور عمنوم مننر م و سرمايه گااران اتلننی و بیﻦ المللنی بنه وينهه منطقنه ای ر
بننازار سننرمايه و حماينن

از محققننان و سرمايهگااران و تشنويق ورو سنرمايههنای ايرانننی بننه

حوزههای سرمايهگااری تطرپناير متﻀنمﻦ تحقینق و توسعه با تأسیس صندوقهای شننراک
ضنمان

بنرای سرمايه گااری ر اينﻦ حنوزه ،جهن

يننا

ارتقنا و بهینهسنازی تولید ملی که اثر مستقیم

بر بهبو محی کس وکار کشور ار  ،تأکید بسیار شده اس  .همچنیﻦ اجنرای سیاس های اصنل
 11قنانون جديند بنازار سنرمايه ،طنر هدﻓمنند کنر ن يارانه ها ،برنامنه پنننجم توسننعه اقتصننا ی
کشننننور ،آيننیﻦنامننه جدينننند سننرمايهگننااری تننننارجی ،توسننننعه ابزارهننننای بننننازار سننننرمايه،
ﻓرهنگ سازی و آمننوزش و توجننه مسنننئولیﻦ بنننه بنننازار موجننن
جلنن

توسنننعه بنننازار سنننرمايه و

اقبننال عمننومی بننه بننازار سننرمايه شده و میتواند چشنمانندازی روشنننﻦ بنننرای بنننازار

سرمايه ر سننال  6121ترسننیم کند.

1. Obstfeld
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اجرای ايﻦ تحوﻻت باعث شنفاف شندن اقتصنا کشنور و مناسن تنر شنندن ﻓﻀننای کشننور
بنرای سرمايهگااری و راهاندازی کس وکار میشنو و ﻓﻀننا بننرای سننرمايهگننااری مناسنن

و

ارزش واقعنی ارايی های بنازار سرمايه اﻓزايش می يابد .همچننیﻦ ﻓرهنننگ سنهام اری ر کشننور
سنرمايه به عنوان گزيننه اول سرمايه گنااری نگنناه منیکننند .لنناا پننول و سنننرمايه از بازارهنننای
موازی (مسننکﻦ ،بانننک ،ارز و  )...بننه بننازار سننرمايه سننوق ياﻓتننه و رنهاي

باعننث جننناب

سننرمايه ر طر های مولنند ،اﻓننزايش اشننتغال و سننو آوری اقتصننا ی بننرای کشننور شننده و
منجننر بننه رسیدن بنه اهنداف سنند چشنم اننداز ،بهبننو محننی کسن وکنار و رشند شننکوﻓايی
اقتصنا ی اينران تواهند شد (براتی هکر ی.)6939 ،

.3پیشینه پژوهش
ر راستای پهوهش حاضر پهوهشهای مشابه صورت گرﻓته شده اس  ،ازجمله:
ﻓوزيیﻦ )0262( 6ر پهوهشی به بررسی رابطه هدف گااری تنورم و ثبنات بازارهنای نوظهنور
پر ات  .تجزيهوتحلیل نشان می هد که سیاس های پولی ر کشورهايی که ارای هدفگااری
تورم اس  ،ثبات بازار مالی را اﻓزايش می هد .همچنیﻦ بانکهای مرکزی از طرينق سیاسن

ننرخ

بهره میتوانند ثبات سیستم مالی را به چالش بکشند.
ناکايو و همکاران )0261( 0بنر روی ارتبناط پوينا بنیﻦ کاﻻهنا و سنهام اسنالمی بنا اسنتفا ه از
 MGARCH-DCCو موجک پر اتتند .ياﻓتهها نشان می هد که ارتباط بیﻦ بازار کناﻻ و شناتص
جهانی بازار سهام اسالمی ر طول وره ژانويه  6333تا آوريل  0263زيا اس  .همچنیﻦ نوسانات
همگرايی قابل توجه و پیوستهای ر ارتباط بیﻦ کاﻻها و سهام اسالمی ر شروع بحنران منالی سنال
 0223مشاهده شد.

1. Fouejieu
2. Nagayev et al
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هولبس و مغربی )0261( 6ر تحقیقی به بررسی رابطه بیﻦ نوسانات بازار سهام و نرخ بیکناری
و بررسی عدم تقارن شوك مثب

و منفی باز ه بازار سهام بر بیکناری بنا اسنتفا ه از روش ترکیبنی

 VAR -GARCHر اقتصا آمريکا پر اتتند .نتايج نشان ا که اثرات نوسانات بازار سهام تأثیر
و ايﻦ شراي

ر کوتاهمدت مشاهده شد.

زوجا )0260( 0ر پهوهشی به بررسی بیﻦ قیم

سهم ،بهره وری نیروی کار و نرخ بیکاری ر

سازمان کشورهای همکاری اقتصا ی و توسعه پر ات  .نتايج نشان ا که رابطه مینانمندت مینان
متغیرها وجو ار  ،بنابرايﻦ رابطه معنی اری ر تغییرات هسناله ر مینانگیﻦ بیکناری ،بنا کناهش
ارزش بازار سهام وجو اش .
ﻓلیدمﻦ )0266( 9ر پهوهشی به بررسی شنات

تأثیر بازار سنهام بنر اشنتغال پر اتن  .نتنايج

نشان ا که تأثیر بازار سهام از چهار کانال مهم تسهیل سنرمايهگنااری ر پنروژههنای بلندمندت،
کمک به صندوق تشکیل کس وکار ،ارائه مشوق برای سرمايهگنااری ر شنرک هنای پنهوهش
آتی ،و کمک به شرک های مشاوره عامل نظارت بر اشتغال مؤثر اس .
راهمﻦ )0223( 1به بررسی ارتباط علیتی بیﻦ نوسان باز ه ارايیها مانند سهام و بخنش واقعنی
اقتصا استرالیا پر ات  .او نشان ا سه ويهگی مهم بر رابطه سنهام و بخنش واقعنی اقتصنا تنأثیر
ار  .اول ،سننرمايهگننااری ر ارايننی مننالی و واقعننی وم ،عنندم اطمینننان از بازگشنن

وجننوه

سرمايهگااری ر ارايی مالی و واقعی سوم تعويق گزينه های سنرمايهگنااری ر اراينی منالی و
واقعی .همچنیﻦ نتايج نشان ا که اﻓزايش ر نوسانات باز ه بازار سهام منجنر بنه کناهش ر رشند
تولید و اﻓزايش تورم و نرخ بیکاری میشو .

1 MarkJ.Holmes, NabilMaghrebi.
2. Zoega
3. Feldmann, H
4. Rahman
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کريم تانی و همکناران ( )6931ر تحلیلنی هنم زمنان بنه بررسنی متغیرهنای کنالن اقتصنا ی
پر اتتند .ا ههای وره زمانی پهوهش بیﻦ  6930-6933و با استفا ه از روش ﻓﻀا – حال

منور

تجزيهوتحلیل قرار گرﻓتهاند .نتايج حاصل از بهکنارگیری مندل اقتصا سننجی ﻓﻀنا  -حالن

نشنان

هکر ی ( )6939ر پهوهشی به بررسی نگنرش سنهام اران نسنب

بنه بنورس و تنأثیر آن بنر

رآمد ،اشتغال و تنوع ر ﻓعالی های اقتصا ی ر شهرهای اصفهان ،کنرج ،سنمنان ،همندان ،قنم،
شیراز و زنجان پر ات  .نتايج حاکی از آن اسن

کنه سنرمايهگنااران نگنرش مطلنوبی نسنب

بورس ندارند و بیﻦ سرمايهگنااری ر بنورس و مینزان رآمند و اشنتغال و تننوع ر ﻓعالین
اقتصا ی رابطه مثب

و مستقیم وجو ار  ،به ايﻦ معنا که سرمايهگااری ر بورس موج

بنه
هنای

اﻓزايش

رآمد ،اشتغال و اﻓزايش تنوع ر ﻓعالی های اقتصا ی جامعه میشو .
ﻓال و همکاران ( )6930ر پهوهش تو به بررسی ارتباط بیﻦ نرخ بیکاری و نرخ مشنارک
اقتصا ی با شاتص کل بورس ر شرک های پايرﻓتهشده ر بورس اوراق بها ار تهران پر اتتند.
برای آزمون ﻓرضیهها ،ا ههای ﻓصلی مربوط به شاتص های بورس اوراق بها ار تهران از سهماهنه
اول سال  6933تا سهماهه چهارم سال  6936بهعنوان نمونه انتخاب شد .ر ايﻦ پهوهش از مدلهای
رگرسیونی چندمتغیره استفا ه شده اس  .نتايج آزمون ﻓرضیه ها حناکی از آن اسن
بیکاری و نرخ مشارک

اقتصا ی با شاتص کل بورس رابطه معنا اری وجو ندار

کريمزا ه ( )6933به بررسی رابطه بلندمدت شاتص قیم

کنه بنیﻦ ننرخ
.

سهام بورس اوراق بها ار تهران بنا

متغیرهای کالن پر ات  .او برای برآور اقتصا سنجی معا لنه از روش تو رگرسنیون بنر اری بنا
وقفههای توزيعی استفا ه کر  .نتیجه برآور نشان ا که يک بر ار همجمعی بیﻦ شناتص قیمن
سهام بورس و متغیرهای کالن وجو ار .
رجبی و حیندری هراتمنه ( )6933ر پهوهشنی بنه بررسنی ارتبناط بنیﻦ ننرخ بیکناری و ننرخ
مشارک

اقتصا ی با شاتص کل بورس ر شرک های پايرﻓته شده ر بورس اوراق بها ار تهران

پر اتتند .ر ايﻦ پهوهش تح

عنوان بررسی اثر گسترش بورس منطقهای بر رشد و توسعه منناطق
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و اشننتغال ر پننی بررسننی اثننر گسننترش بننر توسننعه اسننتان اصننفهان بو ننند کننه مطالعننات مینندانی و
آزمونهای به عمنل آمنده نشنان ا علنیرغنم محندو ي هنای موجنو ر گسنترش بنورسهنای
منطقهای ،با توجه به اينکه بنگاههای مستقر ر منطقنه را تنأمیﻦ منالی منیکننند ،بنر رشند و توسنعه
با توجه مطال

ﻓوق آگاهی از پیامدهای بورس و تأثیرات آن بر متغیرهای اقتصنا ی از طرينق

تأمیﻦ مالی و ايجا سرمايه برای بخش های مختل

اقتصنا منی توانند بنه سیاسن گنااری مناسن

بهمنظور تقوي

اثرات مطلوب منجر شو و موجبات رشند و توسنعه را از اينﻦ طرينق ﻓنراهم کنند.

اﻓزايش ﻓعالی

اﻓزايش تشکیل سرمايه و تغییر مقیاس می شنو کنه مسنتلزم اﻓنزايش

بورس موج

تقاضای نیروی کار اس  .از طرف يگر ،هداي
نقدينگی بخش تصوصی بهصنورت بر اشن
مدت ار اس

مناب مالی به سم

بورس باعث کاستﻦ از حجم

از سنپر ههنای ينداری و سنپر ههنای پنساننداز و

که با استفا ه از ايﻦ سپر هها از طريق تريد سهام شرک ها جاب تولید منیگنر .

نتیجه ايﻦ تغییرات اﻓزايش تولید ،کنترل تورم ،کاهش شتاب اﻓزايش قیم هنا و رنهاين

اﻓنزايش

اشتغال تواهد بو .
 .4فرضیههای پژوهش
ﻓرضیه اول :واکنش نرخ بیکاری به تکانه مثب

و منفنی شناتص کنل بنورس اوراق بهنا ار تهنران

نامتقارن اس .
ﻓرضیه وم :نرخ بیکاری به تکانه موجو ی کاﻻی کشور واکنش نشان می هد.
ﻓرضیه سوم :نرخ بیکاری به تکانه تورم واکنش نشان می هد.

 .5روششناسی پژوهش
ايﻦ پهوهش از لحاظ هدف کاربر ی محسوب میشو و به لحاظ روش پهوهشی توصیفی از ننوع
همبستگی و مبتنی بر رويدا های گاشتهنگراس  .بنابرايﻦ ازجملنه پنهوهش پنسرويندا ی اسن .
هدف ايﻦ پهوهش بررسی واکنش نرخ بیکاری (متغیر وابسته) به تکانه مثب

و منفی شناتص کنل
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بورس اوراق بها ار تهران  ،تکانه موجو ی کاﻻی کشور و تکانه تورم (متغینر مسنتقل) اسن
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و از

مدل های واريانس ناهمسانی شرطی تو رگرسیو تعمیمياﻓته ( )GARCHو مدل واريانس ناهمسانی
شرطی تو رگرسیو آستانهای ( )TARCHکه بهصورت ﻓصلی برآور شده برای بررسی رابطه بیﻦ
اوراق بها ار تهران و بانک مرکزی و استفا ه از اطالعنات موجنو ر کتابخاننه ،بايگنانی راکند و
ا اره نظارت و ارزينابی سنازمان بنورس اوراق بهنا ار تهنران و سنازمان آمنار اسن  .مبننای نظنری
پهوهش به روش کتابخانه ای با استفا ه از مقاﻻت و کت

گر آوری شند .قلمنرو مکنانی پنهوهش

حاضر بخش واقعی و مالی اقتصا ايران اس  .بنابرايﻦ جامعه آمناری اقتصنا اينران بنیﻦ سنال هنای
 6931-6932اس .

 .6مدل و متغیرهای پژوهش
مفهوم مدلسازی که ر علوم مالی به کار میرو  ،تالشی ر جه

کارکر يک مدلهای منالی و

تسهیل نحوه نمايش اجزای يک رويدا مالی اس  ،به طوری کنه نمايننده ويهگنیهنای عمنده آن
رويدا مالی باشد.
مدل پهوهش حاضر برگرﻓتهشده از مدل هلمس و مغربی ( )0261به شر زير اس .
 t

 y t    1 y t -1  2 y t - 2 .... 1 y t - k   ( L ) H t
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يک بر ار ستونی از نرخ بیکاری و نوسانات شاتص کل بنورس اوراق بهنا ار تهنران ،تنورم و

تغییر ر موجو ی کاﻻی کشور ر زمان  tنسب
مقا ير اتالل تصا ﻓی اس

که ممکﻦ اس

به تمامی متغیرهای الگو اس   .بر ار ستونی از
t

به طنور هنمزمنان بنا يکنديگر همبسنته باشنند.



نینز

ماتريس پارامترها بو ه و غیر صفر اس  .ر عمل عبارات عرض از مبدأ ،متغیرهای مجازی ﻓصلی و
روندهای زمانی جبری را میتوان به الگوی عمومی  VARاضاﻓه نمو .
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ر ايﻦ مطالعه با اسنتفا ه از الگنوی تو بازگشن

بنر اری) (VARتوابن عکنس العمنل آننی

( ،)IRFو تجزيه واريانس تطای پیشبینی ( )VDCواکنش و عکسالعمل نامتقارن نرخ بیکاری را
نسننب

بننه تکانننههننای مثب ن

و منفننی شنناتص کننل بننورس اوراق بهننا ار تهننران مننور بررس نی و

مقدماتی برای آما هسازی مدل صورت گیر بديﻦ ترتی

که ر ابتدا به بررسی ايستايی متغیرهای

مدل پر اتته میشو  ،سپس با توجه به غیرتطی بو ن متغیر شاتص کل بورس اوراق بها ار تهران
با استفا ه از روش تصريح مقیاس ،آن را بنه و سنری ( )S-SHOCKPتکاننه مثبن

شناتص کنل

بورس اوراق بها ار تهران و ( )S-SHOCKNتکانه منفی شاتص کنل بنورس اوراق بهنا ار تهنران
تجزيه میکنیم .برای ايﻦ منظور بايد رﻓتار سری شاتص کل بورس اوراق بها ار تهران را از طريق
الگوی  ARMAبهینه مدل سازی نمو ه و با استفا ه از آزمون واريانس ناهمسانی شنرطی از وجنو
ناهمسانی واريانس ر مدل اطمینان حاصل کر و

ر پی آن تخمیﻦ مدل های  GARCHو ARCH

مربوط به ايﻦ سری مور توجه قرار میگیر  .سپس با اسنتفا ه از پسنماندهای استاندار شنده مندل
 GARCHبه جداسازی تکانههای مثب
پر ات

و رنهاي

و منفی شاتص کنل بنورس اوراق بهنا ار تهنران تنواهیم

با استفا ه از روش تو بازگش

تطای پیشبینی به بررسی تأثیر تکانههای مثب

بر اری ،تواب واکنش آنی و تجزيه واريانس

و منفی شاتص کل بورس اوراق بها ار تهنران بنر

نرخ بیکاری اوراق بها ار تهران میپر ازيم .همچنیﻦ ر ايﻦ مرحله تأثیر و متغیر تنورم و تغیینر ر
موجو ی کاﻻی کشور بر نرخ بیکاری نینز منور ارزينابی قنرار تواهند گرﻓن

.متغیرهنای منور

استفا ه ر ايﻦ پهوهش عبارتند از:
متغیرهای مستقل
 -1شاخص کل بورس اوراق بهادار

شاتص کل با نما  TEDPIXاز ﻓنرور يﻦ  6922ر بنورس تهنران محاسنبه و منتشنر شنده اسن .
تغییرات ايﻦ شاتص نشانگر باز ه کل بورس اس

و از تغییرات قیم

و باز ه نقدی پر اتتی متأثر

میشو  .ايﻦ شاتص کلیه شرک هنای پايرﻓتنهشنده ر بنورس را ر بنر ار و شنیوه وزن هنی و
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محاسبه آن همانند شاتص کل قیم
آنها اس  .شاتص قیم

) (TEPIXاس

و تنها تفاوت مینان آن و ر شنیوه تعنديل

و باز ه نقدی بورس تهران با رابطه ( )6محاسبه میشو .
∑

( )6
شرک

 iام

ر زمان t

 = qitتعدا سهام منتشره شرک
 = RDtپايه شاتص قیم

 iام

ر زمان t

و باز ه نقدی ر زمان  tکه ر زمان مبدأ برابر  ∑pioqioبو ه اس

شاتص کل بورس تهنران تمنامی شنرک هنای پايرﻓتنه شنده ر بنورس را ر برمنی گینر و
رصورتیکه نما شرکتی بسته باشند ينا بنرای مندتی معاملنه نشنو  ،قیمن

آتنريﻦ معاملنه آن ر

شاتص لحاظ میگر  .همانگونه که از رابطه ( )6مشخص اس  ،تعدا سهام منتشنره شنرک هنا
معیار وزن هی ر شاتص مزبور اس

که ايﻦ امنر منجنر بنه تنأثیر بیشنتر شنرک هنای بنزرد ر

شاتص میشو .
 -2تورم (شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی)

معیار سنجش تغییرات متوس قیم

تعدا معینی از کاﻻها و تدمات مور مصرف تنانوار نسنب

به سال پايه ،شاتص بهای کاﻻها و تدمات مصرﻓی نامیده میشو  .شاتصی که بديﻦگونه به س
میآيد ،صرﻓاً تغییراتی را که ر اثر تغییر قیم

ر هزينه زندگی پديد میآيد ،مور سننجش قنرار

می هد (برايان و میر.6)0262 ،
 -3تکانه موجودی کاالی کشور

تغییر ر موجو ی کاﻻی کشور معا ل با اﻓزايش يا کاهش ارزش موجو ی کاﻻهای کشنور اسن
(بانک مرکزی.)6931 ،

1. Bryan, Michael F. and Meyer, Brent
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متغیر وابسته
نرخ بیکاری

نرخ بیکاری عبارت اس

تعدا جمعی

از نسب

بیکار به کل جمعی

ﻓعال ضرب ر( 622باننک

.7آزمون فرضیهها
 .1-7آزمون ریشه واحد متغیرهای پژوهش
با توجه به مقا ير جدول ( )6نتیجه میگیريم که ا ههای پهوهش همانطور که مالحظه منیشنو ،
متغیر نرخ بیکاری ر سطح معنا اری و بقیه متغیرها ر تفاضل رجه يک قرار ار و نتايج آزمون
نشان هنده ايﻦ اس

که متغیرها پايا هستند .ايﻦ بدان معنی اس

طول زمان و کوواريانس متغیرها بیﻦ سال های مختل

ثاب

که میانگیﻦ و واريانس متغیرها ر

بو ه اسن  .رنتیجنه ،ا ههنای منور

بررسی تغییرات ساتتاری نداشته و استفا ه از ايﻦ متغیرها ر مدل باعث به وجو آمدن رگرسنیون
کاذب نمی شو  .پس متغیرها با مسئله ريشه واحد مواجه نیستند و ايﻦ نشان هنده مانا بو ن متغیرهنا
اس .
جدول  .1آزمون ریشه واحد متغیرها
نرخ بیکاری

)I(0

تأیید

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

)I(1

تأیید

تکانه موجودی کاالی کشور

)I(1

تأیید

تورم

)I(1

تأیید

مأتا :ياﻓتههای تحقیق
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 .2-7آزمون فرضیه اول
 :H0واکنش نرخ بیکاری به تکانه مثب

و منفی شاتص کنل بنورس اوراق بهنا ار تهنران نامتقنارن

نیس .
اس .
ر برآور مدل واريانس  GARCHاثر تکانههای مثب
اس  .اثر تکانههای مثب

و منفنی متقنارن ر نظنر گرﻓتنه شنده

و منفی متقارن بر پاينه مندل  GARCHو تفسنیر ضنراي

ر جندول ()0

نشان ا ه شده اس  .نتايج اثر نوسنانات و تکاننههنای احتمنالی (پراکنندگی جمنالت اتنالل) بنر
تغییرات متغیر وابسته بررسی شده اس  .بهعبارتی اينکه آيا نوسانات حاصل از شاتص کل بنورس
اوراق بها ار تهران و پراکندگیهای آن ها اثری موق
آن ها ر بلندمدت ا امه ار اس

و گارا بر نرخ بیکاری میگاارند و ينا اثنر

و يگر اينکه اثر شوكهای حاصل از ايﻦ بازارها (تکانه مثب

و

منفی) به يک اندازه بر تغییرات شاتص کل بورس اوراق بها ار تهران مؤثر اس .
به عبارتی يگر تکانهها متقارن هستند و يا اينکه اثر تکانههای منفی بزرگتر از اثنر تکاننههنای
مثب

اس  ،يعنی تکانهها غیرمتقارن هستند .طبق معا له واريانس برآور ی میزان  αکه بیانگر تأثیر

پايرﻓتﻦ تغییرات متغیر تکانه نرخ بیکاری از نوسنانات وره گاشنته متغینر شناتص بنورس تهنران
اس  2/22 ،اس  ß .نیز که نشان هنده تأثیرپايری متغیر نرخ بیکاری از وارينانس پنیشبیننی وره
آتر اس  2/31 ،شد.
بنابرايﻦ مجموعه  α + βکمتر از يک اس

که بیانگر ايﻦ مطل

اس

که نوسانات متغیر تکاننه

شاتص کل بورس اوراق بها ار تهران اثنری گنارا و منوقتی بنر ننرخ بیکناری ار و بنه صنورت
همیشگی نرخ بیکاری را تح

تأثیر قرار نمی هد ،بلکه اينﻦ شنوك هنا و نوسنانات ر طنی زمنان

تعديل شده و اثر آنها کمرنگ میشو .
همچنیﻦ میزان  γمخال
ضري

منفی  2/01اس

ﻓرض صفر نیس  ،که نشان هنده تقارن تکانه ها و البته ارای مقندار

که با توجه به رابطنه

|

|

∑

∑
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اثر تکانه منفی و مثبن

وار ه نسنب

ننرخ بیکناری متقنارن اسن  .يعننی اگنر

معننی ار باشند،

شوكهای نامتقارن تغییرپايری را اﻓزايش می هد و مدل نامتقارن تواهند بنو  ،يعننی اثنر شنوك
مثب

و منفی يکسان نیستند .همچنیﻦ اگر

و منفی يکسان اس  .بنابرايﻦ با توجه به جدول ( )0مشاهده منیشنو مقندار احتمنالی

متغیر تکانه مثب

کنه بیشنتر 32

و منفی شاتص کل بورس اوراق بهنا ار تهنران برابنر  2/63اسن

اس  .به عبارتی ،با توجه به سطح بحرانی ﻓرض ) (H0ر نشده و ﻓرض ) (H1بنرای نامتقنارن تکاننه
مثب

و منفی شاتص کل بورس اوراق بها ار تهران پايرﻓته نمیشو  .بنابرايﻦ واکنش نرخ بیکاری

به تکانه مثب

و منفی شاتص کل بورس اوراق بها ار تهران متقارن اس .
جدول  .2نتایج تقارن تکانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بر نرخ بیکاری

مقدار احتمالي

آماره z

انحراف معیار

ضرایب

متغیرهای معادله
واریانس

0/34

0/87

2/12

1/66

C

0/02

0/87

0/78

0/76

β

0/04

-0/62

0/12

-0/08

α

0/18

-1/40

0/17

-0/23

γ

مأتا :ياﻓتههای تحقیق

 .3-7آزمون فرضیه دوم
 :H0نرخ بیکاری به تکانه موجو ی کاﻻی کشور واکنش نشان نمی هد.
 :H1نرخ بیکاری به تکانه موجو ی کاﻻی کشور واکنش نشان می هد.
نتايج حاصل از جدول ( )9نشان می هد تکانههای تغییرات نرخ موجو ی کاﻻی کشور با نرخ
بیکاری رابطه مثب

ار بديﻦ ترتی

که چنانچه تغییرات تکانه موجو ی کاﻻی کشور ر هشن

وره گاشته يک رصد اﻓزايش يابد ،نرخ بیکاری  2/2222رصد اﻓزايش منی يابند بنديﻦ مفهنوم
که اقتصا ر ازای اﻓزايش تکانه های تغییرات نرخ موجو ی کاﻻی کشور تمايل بیشنتری بنه ننرخ
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بیکاری ندار  .عالوه بر ايﻦ با توجه به جندول ( )9مقندار احتمنالی متغینر تکاننه موجنو ی کناﻻی
که بیشتر از  2023اس  .به عبارتی با توجه به سطح بحراننی ﻓنرض ) (H0ر

کشور برابر  2/10اس

نشده و ﻓرض ) (H1برای متغیر تکانه تغییر ر موجو ی کاﻻی کشنور پايرﻓتنه نمنیشنو  .بننابرايﻦ

جدول  .4جدول واکنش نرخ بیکاری به تکانه موجودی کاالی کشور
مقدار احتمالي

آماره z

انحراف معیار

ضرایب

متغیرهای معادله

معادله میانگین
0/000

703/03

0/01

8/88

مقدار ثابت

0/32

0/88

8/60E-08

0/0008

موجودی کاالی کشور

معادله واریانس
0/34

0/87

2/12

1/66

c

0/04

0/62

0/12

0/08

α

مأتا :ياﻓتههای تحقیق

.4-7آزمون فرضیه سوم
 :H0نرخ بیکاری به تکانه تورم واکنش نشان نمی هد.
 :H1نرخ بیکاری به تکانه تورم واکنش نشان می هد.
نتايج حاصل از جدول ( )1نشان می هد تکانههای تغییرات نرخ تورم بنا ننرخ بیکناری رابطنه
مثب

نشان ا بديﻦ ترتی

چنانچه تغییرات تکانه تورم ر سه وره گاشته يک رصند اﻓنزايش

يابد ،نرخ بیکاری  2/26رصد اﻓزايش می يابد بديﻦ مفهوم که اقتصا ر ازای اﻓزايش تکانه هنای
نرخ تورم تمايل بیشتری به نرخ بیکاری ار .
بنابرايﻦ با توجه به جدول ( )1مقدار احتمالی متغینر تکاننه تغیینر ر موجنو ی کناﻻی کشنور
برابر  2/222اس

که کمتر از  2023اس  .به عبارتی با توجه به سطح بحرانی ﻓرض ) (H0ر شده و

ﻓرض ) (H1برای متغیر تکانه تورم پايرﻓته میشو  .بنابرايﻦ واکننش ننرخ بیکناری بنه تکاننه تنورم
معنا ار و مثب

اس .
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جدول .3واکنش نرخ بیکاری به تکانه تورم
مقدار احتمالي

آماره z

انحراف معیار

ضرایب

متغیرهای معادله

معادله میانگین
0/00

117/68

0/00

0/01

تورم

0/17

-4702/44

0/00

0/83

C

0/01

7836/72

0/00

0/01

α

معادله واریانس

مأتا :ياﻓتههای تحقیق

 .8نتیجهگیری و بحث
نتايج پهوهش نشان ا واکنش نرخ بیکاری به تکانه مثبن

و منفنی شناتص قیمن

سنهام بنورس

اوراق بها ار تهران متقارن اس  .بنابرايﻦ از آنجا که بازار سهام زيربننننای ﻓعالین هنای تجننناری،
صنننعتی ،ولتننی و تصوصننی و به مثابه پننل ارتبنناطی بنننیﻦ پنننساندازکننننندگان انفنننرا ی و
نهننا ی سرمايهگااران نیازمننند وجننوه اسنن

بننابرايﻦ رصنورتیکنه سنازوکارهای بازار سنهام

بهصنورت کارا تعبیر شننو  ،ننهتنهنا وجننوه سننرگر ان مننر م را بننه سنرمايهگنااریهنای مولنند
تبنديلمیساز و رشند اشتغال کشنور را ﻓنراهم می کند ،بلکنه موجنن

تخصننیص بهینننه وجننوه

مناکور می شو  ،يعنی پروژه های سنو آور و حیناتی تأمیﻦ منالی تواهنند شند و پنروژههنايی کنه
ارای ارزش منفنی هسنتند ينا به عبارت يگنر بنرای اقتصنا کشنور حیناتی نیسننتند ،ر تواهننند
شد.
نتايج تحقیق نشان ا بیﻦ واکنش نرخ بیکاری به تکانه موجو ی کاﻻی کشور رابطه مثبن
معنا اری وجو ندار  .عل

ايﻦ مسئله را میتوان ر شراي رکور تورمی ياﻓن  ،بنهصنورتی کنه

تعا ل اقتصا ر بلندمدت ر ايران وجو ندار .يعنی عدم وجو انعطاف ر قیم ها موج
اس

و

شنده

تمامی بازارها ر تعا ل نباشند و تصفیه نشوند (عرضه برابر تقاضا نیسن ) .همچننیﻦ اﻓنزايش

ر نرخ تورم منجر به نااطمینانی بیشتر منیشنو و کنارايی بنازار کناهش منیيابند و سیسنتم قیمن
به عنوان مکانیسم هماهنگی و ارتباطی کنارايیاش کمتنر منیشنو  .ر اينﻦ صنورت ممکنﻦ اسن
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بیکاری اﻓزايش يابد .همچنیﻦ اﻓزايش عدم اطمینان موج

کاهش سرمايه گااری شده و منجنر بنه

اﻓزايش بیکاری میشو  .همچنان که نرخ تورم اﻓزايش میيابد و گرايش ول
از طريق اعمال کنترل قیم

ﻓرايند تعییﻦ قیم

36

به مداتله بیشتر ر

و ستمز بیشتر می شو که کارايی سیسنتم قیمن

يک اﻓزايش پیشبینینشده ر نرخ تورم آن نتیجه میشو .
با توجه به نتايج به س آمده میتوان بیان کر از آنجايی که همه ابعا مجموعه توسنعه بنازار
میان ساتتاری باﻻيی هستند و لناا ر ايجنا رابطنه معننا ار از اهمین

سهام ارای ضري

برتور ارند ،می توان گف

همه ابعا مجموعه توسعه بازار سهام ر پیشرﻓ

بناﻻيی

شکوﻓايی کس وکار

کشورها سهیم هستند .رنتیجه نگرشنی متعنا ل و متنوازن ر توسنعه و بهبنو توسنعه بنازار منالی،
موج

ارتقای اشتغال میشو که ايﻦ امر رنهاي

موج

بهبو و ارتقای رقابن پنايری ر مینان

کشورهای جهان تواهد شد .با توجه به نتايج ايﻦ تحقیق پیشنها های سیاستی ذيل ارائه میشو :
انجام سرمايه گااری يکی از موار ضروری و اساسی ر ﻓرايند رشد و توسعه اقتصا ی کشور
اس  .سرمايهگااران از بعد عرضه سرمايه ،تا جای ممکﻦ سعی ارند مناب مالی تنو را بنه سنويی
سوق هند که کمتريﻦ ريسک و بیشتريﻦ باز ه را اشته باشد .ر ايﻦ راستا نقنش اوراق بهنا ار ر
جه

هداي

مؤثر و بهینه ايﻦ سرمايه را نمی توان نا يده گرﻓ  .به همیﻦ لینل وجنو ينک بنازار

کارا ضروری به نظر میرسد .از شراي ﻻزم برای چنیﻦ بازاری ايﻦ اس
ازجمله اطالعات حسابداری که ارای و ويهگی مربوط و قابلی

که تمام اطالعات موجو

اتکا بو ن هستند بدون هزيننه و

بهطور مساوی ر سترس تمام سرمايهگااران و اعتبار هندگان قرار گیر .
ازجمله راهکارهای عمده مؤثر بر بهبو رقاب پايری اقتصا ايران ر رکﻦ بازار مالی میتنوان
به بهبو کارايی بازار مالی از طريق تعمیق توسعه بنازار منالی ،تنأمیﻦ منالی از طرينق بنازار سنرمايه
محلی ،سهول

سترسی به وام ،سترسی به سرمايه مخاطره آمیز ،کاهش محدو ي

و بهبو میزان حماي

جريان سرمايه

از سنرمايهگنااران و اﻓنزايش اعتمنا و اطمیننان از طرينق اعتبنار (سنالم )

بانکها ،قانونمندی مبا ﻻت اوراق بها ار و ارتقای شاتص حقوق قانونی اشاره کر .
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