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 چکیده 

ها براساس ضوابط و قوانین خاص است. عوامل زیادی در رسمی خرید و فروش سهام شرکت رس اوراق بهادار یک بازاربو

داخلی و بخشی  ها موثر است. بخش از این عواملهای طرفین بازار و قیمت سهام شرکتهگیری اطالعات و دیدگاشکل

قیمت جهانی نفت به  اقتصاد داخلی است. در این میان، نوسانات نیز ناشی از وضعیت متغیرهایی در خارج از محدوده

تواند تحت زای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد کالن، از جمله شاخص قیمت سهام را میعنوان یک متغیر برون

با استفاده از روش و 7831-7831 های اقتصادی ایران برای دورهاستفاده از دادهدر این مقاله، با تاثیر قرار دهد. 

های شرکت سهامتاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت خام را بر شاخص قیمت ، (GMMیافته) گشتاورهای تعمیم

که دو متغیر نرخ دهد نشان می آمدهنتایج به دستگیرد. پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار می

های پتروشیمی تاثیر منفی نوسانات قیمت نفت و نرخ بهره بر شاخص قیمت سهام شرکتز، نرخ تورم تاثیر مثبت و ار

 داشته است.

 

 شاخص قیمت سهام. بازار های مالی،نوسانات قیمت نفت، واژه های کلیدی:

JEL : G1،G110  ،G150طبقه بندی      

                                                            
 . نویسنده مسئول7
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 . مقدمه1
آگاهی از عوامل موثر  رو، شاخص قیمت سهام است. از اینگذاران در بورس اوراق بهادارین عامل موثر بر سرمایهاولین و مهم تر 

گیری اطالعات و ای برخوردار است. به طور طبیعی عوامل زیادی در شکلهگذاران از اهمیت ویژبر قیمت سهام برای سرمایه

از وضعیت  ها موثر هستند. بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشیکتهای طرفین بازار و نهایتا قیمت سهام شردیدگاه

متغیرهای کالن اقتصادی و بخشی نیز ناشی از متغیرهای جهانی است. یکی از عوامل متغیرهای جهانی که بر شاخص قیمت 

وامل تاثیر گذار بر شاخص تواند تاثیرگذار باشد، قیمت جهانی نفت است. شاخص قیمت جهانی نفت از مهم ترین عسهام می

از دهنده بسیاری  شود. قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند، تحت تاثیر قرارقیمت سهام محسوب می

تغییرات  از سوییاز جمله شاخص قیمت سهام است و عامل بسیاری از تحوالت پولی و مالی بین الملل است.  متغیرهای کالن

های گذاری سهامداران طی سالنفت در اقتصاد ایران و از سوی دیگر با تغییراتی که در رویکرد سرمایه مداوم نوسانات قیمت

تر شدن روند معامالت و نیز مطالعات اندکی که در این زمینه اخیر در بازار بورس ایجاد شده است و با توجه به علمی و تخصصی

انی به پیشبرد سطح علمی بازار و افزایش آگاهی سهامداران در نحوه تواند کمک شایانجام شده است، نتایج این تحقیق می

معامالتشان باشد. بنابراین آگاهی از شاخص قیمت سهام  با در نظر گرفتن آثار ناشی از نوسان قیمت نفت بر شاخص قیمت 

 سهام در سال های اخیر به عنوان راهکاری برای سیاستگذاری و سرمایه داران خواهد بود.

های مقاله، عالوه بر بررسی رابطه تعادلی بین متغیرهای اصلی مدل نوسانات قیمت نفت و شاخص قیمت سهام شرکت در این

با متغیر وابسته )شاخص قیمت  )نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره(نظیرپتروشیمی، رابطه تعادلی بین متغیرهای توضیحی دیگر مدل 

 خواهد گرفت.سهام شرکت های پتروشیمی(نیز مورد سنجش قرار 

 های پتروشیمی در ایران رابطه معناداری دارد.شود که نوسانات قیمت نفت با شاخص قیمت سهام شرکتاین فرضیه مطرح می

های گذشته باشد. در بخش دوم مروری بر پژوهشاین مقاله شامل بخش اول مربوط به مبانی نظری شاخص قیمت سهام  می

نماید و در پایان به ارائه نتایج و نتایج تخمین را ارائه می GMMکنیم. بخش سوم مدل یدر زمینه بازار سرمایه را بررسی م

 پردازیم.می

 

مبانی نظری .2  

 عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام 

آگاهی این رو، . از گذاران در بورس اوراق بهادار، شاخص قیمت سهام استگیری سرمایهاولین و مهمترین عامل موثر بر تصمیم

های طرفین بازار از عوامل موثر بر قیمت سهام با اهمیت است. به طور طبیعی، عوامل زیادی در شکل گیری اطالعات و دیدگاه

از این عوامل، داخلی و بخشی نیز ناشی از وضیعت متغیرهایی در خارج از . بخشی ها موثر هستندو نهایتاً قیمت سهام شرکت

این اساس، عوامل موثر بر قیمت سهام به عوامل داخلی و عوامل بیرونی قابل طبقه . بر استی اقتصاد داخلی شرکت محدوده

   .بندی است
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عوامل موثر بر قیمت سهام در ارتباط با عملیات و تصمیمات شرکت است، این عوامل شامل (عوامل داخلی در برگیرنده 7

تجزیه سهام و  یسرمایه افزایش (،P/Eبر درآمد )، نسبت قیمت 8(DPSسود تقسیمی هر سهم ) ،2(EPSعایدی هر سهم )

 عوامل درون شرکتی دیگر است.

. دهندای فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار میشامل عوامل خارج از اختیارات مدیریت شرکت است که به گونه عوامل بیرونی(2

وثر بر قیمت سهام است. در حالت کلی این تصمیمات خارج از شرکت و م این عوامل شامل عوامل آن دسته از وقایع، حوادث و

 عوامل به دو بخش زیر قابل تقسیم است:

مانند جنگ، صلح، قطع رابطه سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها، تغیر ارکان سیاسی و روی کارآمدن الف(عوامل سیاسی 

 احزاب سیاسی رقیب است.

ی رونق اقتصادی، با متاثر می سازد، به طوری که در دورهکه رونق و رکود اقتصادی بورس را به شدت  ب(عوامل اقتصادی 

های دارای رشد، قیمت سهام آنها افزایش خواهد یافت و در وضعیت رکود، کاهش قیمت گذاری در سهام شرکتافزایش سرمایه

گذاری در به سرمایهگذاری در دارایی مالی با درآمد ثابت ها را در پی خواهد داشت؛ زیرا در این شرایط، سرمایهسهام شرکت

 سهام عادی برتری دارد.

قیمت جهانی  های تاثیر گذار بر عوامل اقتصادی و سیاسی در هر کشور است.شاخص قیمت جهانی نفت از مهمترین شاخص

ی بسیاری از متغیرهای اقتصادکالن، ازجمله شاخص قیمت نفت به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند، تحت تاثیر قرار دهنده

 (7831های پولی وارزی است)داورزاده،ای راهنمای سیاستگذاران در جهت گیری سیاستام است. تبیین چنین رابطهسه

 

 .پیشینه تحقیق3
 

قرار بررسی مورد نوسانات قیمت نفت بر بازار سهام کشورهای دیگر را  مروری اجمالی بر برخی از مطالعاتدر این بخش ابتدا 

 .شودورد از مطالعات مربوط به کشور ایران ارائه میو سپس چند م دداخواهیم 

با استفاده از مدل  2171-7331قیمت جهانی نفت خام بر بازده سهام چین برای دوره زمانی (2172(4چانگ وچنا

EGARCH های مختلف در بازار سهام چین با نوسانات قیمت نفت در جهان مرتبط ها نتیجه گرفتند که جهشپرداختند. آن

 است.

 

. که بررسی نمود 7337-2113 زمانی دوره برایقیمت سهام در کشور چین را  واقعی و نرخ ارز  بین  ( رابطه پویای2171)5ژائو

دهد که رابطه تعادلی بلند مدت پایدار استفاده شده است. نتایج نشان می GARCH در این مطالعه از مدل های چند متغیره

                                                            
 Earning Per Share2 

3Dividends Per Share 
4 Chuanguo Zhanga, Xiaoqing Chena 
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ندارد و تغییرات گذشته در بازار سهام اثر بزرگتری بر نوسانات آتی بازار ارز دارد.  قیمت سهام وجود بین نرخ ارز واقعی و

 همچنین اثرات سرریزی نوسانات به صورت دو سویه مابین دو بازار وجود دارد . 

-7331ی دورههای ماهانه را برابازار سهام در چین پرداختند. آنها داده ( ارتباط بین تکانه قیمت نفت و2113) 1دیگران کنگ و

نتایج حاصل از تخمین نشان داد برخی از تکانه های نفتی، شاخص سهام  .بکار گرفتندVAR  با استفاده از مدل  2111

 دهد.های نفتی را کاهش میشاخص سهام تعدادی از شرکت های اتومبیل سازی وکارخانه

یک مجموعه هفت گانه از متغیرهای کالن  و( اثرات متقابل بین شاخص سهام نیوزلند 2111همکاران) و 1کریستوفرگان

های همجمعی آزمون کردند. متغیرهای با استفاده از آزمون ،2118لغایت ژانویه7331های ماهانه از ژانویه اقتصادی را برای داده

ه کوتاه مدت و نرخ بهره بلند مدت، نرخ بهر تولید ناخالص داخلی، عرضه پول، نرخ ارز، شامل نرخ تورم، اقتصادی استفاده شده،

 و یوهانسون نشان داد که بین شاخص قیمت سهام نیوزلند نتایج آزمون همجمعید. قیمت خرده فروشی نفت محلی بو

که شاخص قیمت  رابطه بلند مدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان داد یک متغیرهای اقتصادی مورد آزمون،

رات در متغیرهای اقتصادی نیست. علت آن کوچک بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه سهام نیوزلند علیت گرنجری برای تغیی

 با بازارهای سهام کشور های توسعه یافته است. 

اقتصادی را بر روی بازار بورس اوراق بهادار عمان با استفاده از  ( در پژوهش خود تاثیر متغیرهای کالن2114)3عادل الشارکس

ار داده است. متغیرهای انتخاب شده در این پژوهش عبارتند از فعالیت حقیقی اقتصاد، عرضه مورد بررسی قرVECM مدل 

 دهد که متغیرهای یاد شده با شاخص قیمت بازار بورس، رابطه تعادلی بلند مدت دارد. نرخ بهره. نتایج نشان می تورم و پول،

سری زمانی ماهیانه و روش خود توضیح وقفه با وقفه های های ای با استفاده از دادهدر مطالعه (7835)ابونوری و مشرفی 

نرخ ارز واقعی و قیمت نفت با شاخص سهام صنعت  به بررسی رابطه تعادلی بلند مدت بین نرخ تورم،( ARDL)توزیعی 

طه مثبت و دهد که متغیرهای نرخ تورم، قیمت نفت و نرخ ارز واقعی، رابمطالعه آنها نشان می. اندپتروشیمی ایران پرداخته

 .داری با شاخص سهام صنعت پتروشیمی دارندمعنی

کالن اقتصادی با شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار  هایمدت متغیررابطه بلندمدت و کوتاه( 7835)صمدی و همکاران

نرخ ارز و  شاخص قیمت مصرف کننده، حجم پول، در این تحقیق از متغیرهای تولید ناخالص داخلی،. ندایران را بررسی کرد

نتایج تحقیق . است استفاده شده7813 -7838طی دوره  (VAR)درآمد حاصل از صادرات نفت و الگوی خودرگرسیون برداری 

این ارتباط در .  وجود ارتباط معنی دار بین اکثر متغیرهای اقتصادکالن با شاخص قیمت سهام بوده است هنشان دهند

همچنین، . با حجم پول، منفی و با نرخ ارز و درآمدهای نفتی نیز مثبت بوده است بلندمدت، با تولید ناخالص داخلی، مثبت،

 .های کوتاه مدت متغیرها روی شاخص قیمت سهام قابل توجه نبوده استفتاثیر انحرا

                                                                                                                                                                                          
5 Zhao 
6 Cong et al 
7ChristopherGunn 
8Al sharkas,Adel 
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 مدل اقتصاد سنجی گارچ، به بررسی شاخص قیمت و 2111تا7331 های ماهیانهبا استفاده از داده (،7831صمدی وهمکاران )

تاثیر شاخص قیمت جهانی طال بر  اند. براساس نتایج آنها،جهانی طال و نفت بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران پرداخته

به طوری که نتایج نشان دهنده اثر  شاخص قیمت سهام بورس تهران، نسبت به تاثیر شاخص قیمت جهانی نفت بیشتر است؛

 .سهام بورس تهران است منفی شاخص قیمت جهانی نفت بر شاخص قیمت

( اثرات ناشی از تغییرات پویایی متغیرهای کنترل دولت بر روی متغیرهای بورس اوراق 7831محمد واعظ برزانی و همکاران )

پردازد. با توجه به ماهیت مدل کنترل بهینه، بایستی می 7835-7818بهادار ایران با استفاده از کنترل بهینه در دوره 

سیستم معادالت را به روش  در مدل کالن سیستمی به صورت متغیرهای برونزا در نظر گرفته شود. از این رو،متغیرهای کنترل 

حجم معامالت را به صورت  حل کرده است. برای این مدل، متغیرهای ارزش بازاری سهام و VARخود رگرسیون برداری 

لیات را به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته است. نتایج ما مخارج دولت و متغییر وابسته و متغیرهای نرخ ارز وحجم پول و

دولت  مخارج  که یک رابطه بلند مدت وجود دارد که ارزش بازاری سهام با حجم مبادالت و حداکثر نشان می دهد آزمون اثر و

  د.نرخ ارز رابطه منفی دار با حجم پول و مالیات رابطه مثبت و و

در این  سی متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.( به برر7831عزت اله عباسیان)

-7811 )پژوهش اثر متغیرهای کالن مثل نرخ ارز، تراز تجاری، تورم، نقدینگی و نرخ بهره را بر شاخص کل بورس در سالهای

های تصحیح مدل روش همجمعی و این پژوهشبا داده های فصلی مورد بررسی قرار داده است. روش مورد استفاده در (  7834

ترازتجاری در بلند مدت  ج پژوهش نشان دهنده اثر مثبت نرخ ارز وینتا تجزیه واریانس است. توابع عکس العمل ضمنی و خطا،

 نرخ بهره است. بر بورس اوراق بهادار و اثر منفی تورم، نقدینگی و

 

 برآورد تجربی مدل. 4

و  (2177چنزرا)و  (2115راسل) نیکسون،هداف تحقیق و به پیروی از مطالعات قبلی انجام شده مانند به منظور دستیابی به ا

 فادهتاسبرای برآورد مدل ( پیشنهاد شده 7337توسط آرالندو و باند )  Gmmاز مدل  (2172براد استاک و کائو ژانگ)

 نیست )هشیائو سازگار olsبرآوردهای  دیگر اهر شودظ راست طرف در وقفه بصورت وابسته متغیر مدل در که هنگامی .گرددمی

آرالندو و باند  GMMهشیائو( یا  و )اندرسون 2slsای مرحله دو برآورد های روش به ( و باید 7335 بالتاجی و  باند و آرالنو ،

 بزرگ های اریانسو ابزارها، انتخاب مشکل در بدلیل است ممکن 2slsبرآورد سوستر، و ماتیاس گفته به شد. ( متوسل7337)

 این حل برای باند و آرالنو توسط  GMM روش بنابراین نباشد. دار معنی وردها از لحاظ آماریآبدست دهد و بر ضرایب برای

 .است شده مشکل پیشنهاد

 که فرم آن به شرح زیر است:

SINDEX=f(UNOIL, ER,IR,I, SINDEX(-1))                                                                            (1) 
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 حجم نمونه و دوره مورد بررسی تحقیق.4-1

(، نرخ ER(، نرخ ارز )Unoilمتغیرهای مورد بررسی در این مطالعه، نوسانات قیمت نفت برنت به حسب هر بشکه دالر آمریکا)

 باشد. ( میI( و نرخ بهره )IRتورم )

دهد. این قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس را نشان میشاخص قیمت سهام: شاخصی است که سطح عمومی 

 (.7815شاخص در بورس اوراق بهادار تهران توسط فرمول السپیرز محاسبه می شود)مدیریت بررسیها و مطالعات اقتصادی،

 

شاخص قیمت سهام   ×  011                                                                                           (2) 

 (.7333نرخ ارز: بیانگر ارزش پول یک کشور برحسب پول کشورهای دیگر در زمان مشخص است)هونتراکال،

 (.7332تورم: عبارت از افزایش عمومی و مداوم سطح عمومی قیمتها است)دورنبوش وفیشر،

های پتروشیمی مورد مطالعه عبارتند از: جمع آوری شده است. شرکتاین اطالعات از بولتن اوپک و سایت بانک مرکزی ایران 

های مذکور و حجم باالی آبادان، اراک، اصفهان، خارک، شیراز، فارابی، فناورن که با توجه به تاثیر گذاری و اهمیت شرکت

مورد بررسی به صورت  معادالت این شرکت ها در بورس از شرکت های پتروشیمی مورد نظر استفاده شده است. دوره زمانی

 بوده است. 7831تا7831ماهانه از سال 

 . بررسی وجود اثرات گارچ در قیمت نفت4-2

ارزو...( و نیز سایر داراییها مانند نفت در طول سری زمانی یک نوع واریانس ناهمسانی  ،سهام در بسیاری از بازارهای مالی )طال،

یابد تا شود و ادامه میه باعث یک نوسان اولیه شدید مثل جهش قیمت میشود که در این بازارها یک شوک اولیمشاهده می

تخمین به  ،اینکه شوک میرا شود. در این مدلها پس از محرز شدن مانایی سری مورد نظر به بررسی وجود اثرات گارچ در مدل

تست باید با استفاده از نرم  برای این پرداخته می شوددر سری مورد نظر قیمت نفت   ARCHمعادله میانگین به کشف اثر 

ه این مدل با اثرات آرچ باشد و در نتیجمی 1.5برای قیمت نفت انجام شود آماره آزمون زیر   ARCHآزمون EVIEWS افراز 

پس از اطمینان از وجود اثرات آرچ در مدل مورد مطالعه، سری نوسانات قیمت نفت با استفاده از نرم افزار ایجاد باشد. مواجه می

 .شودری موثر بر شاخص سهام استفاده میشود و در ادامه بجای نوسانات قیمت نفت از این سری نوسانات به عنوان متغییم

. روش برآورد مدل4-3  

( مورد I( و نرخ بهره )IR(، نرخ تورم )ER(، نرخ ارز )Unoilدر این بخش آزمون مانایی متغیرهای نوسانات قیمت نفت برنت )

پسران و  ، آزمون ایم،71، آزمون برتونگ3(LLCشود. برای این منظور از پنج روش)آزمون لوین، لین و چو)ه میآزمون قرار داد

شود. استفاده می 72( ارائه شده2117( وچوی)7333که توسط ماداال و وو) PP -و فیشر ADF -های فیشر، آزمون77(IPSشین)

 دهیم .را انجام می LLCتر پایایی متغیرها آزمون جهت بررسی منسجم روش آزمون مانایی وجود دارد که 5که امکان استفاده از 

                                                            
9 Levin , Lin and Chv 
10 Breitung 
11 Im, Pesaran and Shin 
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شود، تمامی متغیرهای مورد استفاده در مدل ( نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می7نتایج این آزمون در جدول )

ه فرضیه صفر، مبنی بر وجود به طوری ک بجز نرخ تورم که با یک مرتبه دیفرانسیل گیری مانا گردید، در سطح مانا هستند.

 .استI (7توان نتیجه گرفت که نرخ تورم نامانا و انباشته از مرتبه یک)لذا میریشه واحد رد خواهد شد. 

 ( نتایج آزمون ریشه واحد1جدول)

Prob t –statistic متغیر 

.040 1.65 Sindex 

0.57 .19 I 

0.0046 2.6 DI 

0.001 3.08 Ir 

0 6.1 ER 

0.001 3.06 Unoil 

        منبع محاسبات تحقیق       

ها، همگی آنها را توان دو شیوه را پیش گرفت، یا بدون اعتقاد به ناهمگنی دادهمی تابلوییهای در اجرای مدل با استفاده از داده

ن منظور الزم است در نظر گرفت و آزمون کرد. به ای( Poolبه صورت ترکیبی)بدون توجه به رسته و رده( اصطالحاً به شکل )

ها به کمک آماره اف لیمر)تست چاو( صورت گیرد. آماره اف مجموع مربعات یا بررسی ناهمگنی داده Poolability ابتدا آزمون

 کند:باقیمانده از دو رهیافت پول مقید، پانل )غیر مقید (را با یکدیگر مقایسه می

(8) 

 

گیرد و در ( یعنی ناهمسانی انجام می1Hدر روش پول در مقابل فرضیه )( یکسانی عرض از مبدا 0Hدر واقع آزمون فرضیه )

 شود:در مدل تایید می روش تلفیقیبرخورداری از قابلیت صورت رد فرضیه صفر، روش پانل اجرا خواهد شد. نتایج نشان داد که 

  F( نتایج آزمون 2جدول)       

Prob d.f. Statistic Effects Test 

0.0698 (6,198) 1.982324 Cross-section F 

                                                                                          منبع محاسبات تحقیق       

     ( نتایج  برآورد مدل3جدول)

p-value t-statistic Cofficient متغیر 

000000 29056480 009810.0 Sindex(-1) 

000000 .06.1.19-  .03982.8-  Unoil 

000001 3086.825 3013 ER 

                                                                                                                                                                                          
12 Fisher-type tests using ADF and PP tests(Maddala & Wu and Choi) 

)/()1(

)1/()(
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000036 20865602-  20115383-  IR 

000065 20.868.8 001595990 I 

D.W 2R  J-statistic Sargent test13 

10.0344 0843131 2069.430 00.9 

                                 منبع محاسبات تحقیق      

   

 تنوسانات قیمت نف

لی این های پتروشیمی دارد که در واقع فرضیه اصنوسانات قیمت نفت تاثیر منفی و معنادار بر شاخص قیمت سهام شرکت

ه عنوان ماده های تولیدی که اغلب آن وابسته به قیمت نفت که بگردد. در واقع با افزایش نااطمینانی هزینهتحقیق اثبات می

ن سودآوری در شرایط نااطمینانی کاسته خواهد شد. باشد افزایش و از این رو میزااولیه می  

 گذاردنرخ بهره به دو طریق زیر بر بازار اوراق بهادار تاثیر می

ای کاهش پیدا کند و میل به های سرمایهها: کاهش نرخ بهره عاملی است که باعث می شود که هزینههزینه سرمایه شرکت

ود باعث باال رفتن قیمت سهام خواهد شد ولی با افزایش نرخ بهره به علت گران ها افزایش پیدا کند خگذاری در شرکتسرمایه

ها را متاثر می کند. شرکت EPSکند که در آینده ای میل به سرمایه گذاری کاهش پیدا میهای سرمایهتمام شدن هزینه

دارد و کاهش آن سبب کاهش تقاضا گذار به آن توجه باشد که سرمایهمورد انتظار یکی از فاکتورهای مهم می EPS کاهش 

 برای سهام خواهد شد.

انداز و کاهش مصرف نمی شود بلکه بستگی به نرخ ترجیحات افزایش پس انداز: باال رفتن نرخ سود همیشه موجب افزایش پس

سهم  ها و به دنبال آن کاهش سود هرزمانی مصرف دارد ولی با فرض افزایش پس انداز و کاهش مصرف، افت فروش شرکت

 ها را به دنبال دارد. بنابراین با افزایش نرخ سود، احتمال افت شاخص  و کاهش قیمت سهام وجود دارد.شرکت

 نرخ ارز

تواند دو اثر متفاوت بر قیمت سهام داشته باشد از یک سو، افزایش قیمت نرخ ارز )از بعد تقاضا( منجر به تغیر در نرخ ارز می

کننده کاال و در نتیجه قیمت سهام آنها شده و از سوی دیگر)از بعد عرضه( منجر به کاهش های صادر افزایش درآمد شرکت

 (2111آنها می گردد)مورلی پنتکاست،ای و کاهش قیمت سهامهای واسطههای وارد کننده نهادهسود شرکت

است. در حقیقت، ثبات نرخ ارز  گذاریهای سرمایهنرخ ارز یکی از عوامل تعیین کننده در محاسبه سودآوری و کارآیی پروژه

گذاری در زمان حال و آینده گذاران به سهولت در مورد سرمایهباعث اطمینانی در محیط اقتصاد داخلی شده و در نتیجه سرمایه

                                                            
  می باشد. Pعدد به دست آمده مقادیر  13
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حصیل کند دنبال نرخ ارز ارزانتر برود تا تولید ارزانتر داشته باشد و سود بیشتری تگذار تالش میکنند. سرمایهگیری میتصمیم

 (7814کند.)انصاری،

کنند. صنایعی که ایجاد و راه اندازی آنها خریداران سهام عالوه بر سود سهام به تغییرات ارزش ذاتی شرکت نیز توجه می

گیرد. در صورتی که تحت تاثیر قرار میباشد در اثر تغییر نرخ ارز، ارزش ذاتی آن آالت از خارج کشور میمستلزم تهیه ماشین

گردد که و این افزایش ذاتی زمانی تشدید می خ ارز وارد کرده باشدهای پایین نراشین آالت مورد نیاز خود را با قیمتشرکتی م

پذیر نباشد و اگر محصوالت شرکت به صورت انحصاری باشد، تقاضا برای تاسیس شرکت مشابه  به دلیل باال بودن نرخ ارز امکان

زمان افزایش پیدا می کند. از طرف دیگر، سهم هزینه استهالک ماشین آالت فوق الذکر آن افزایش یافته و شرکت نیز در طول 

نماید با در نظر گرفتن موارد فوق توسط سرمایه گذاران، تقاضا برای در بهای تمام شده کاالی تولیدی شرکت کاهش پیدا می

رکتها خواهد گردید. به عالوه اگر نرخ ارز در ها افزایش یافته و این موضوع باعث افزایش قیمت سهام این شسهم این شرکت

 (7333ها بر جای خواهد گذاشت)ابراهیم،طول زمان کاهش یابد نتیجه معکوس برای این شرکت

های ارزی شرکت است. در صورتیکه نرخ ارز ها و بدهیبایست به آن توجه نمود، ترکیب داراییاز جمله عوامل دیگری که می

رایی ارزی شرکتی بیشتر از بدهی ارزی آن باشد سود ناشی از تسعیر ارز موجود عمال باعث افزایش سود افزایش یابد و میزان دا

های ارزی بیشتر از دارایی های یابد. همچنین، در صورتی که بدهیها افزایش میهر سهم گردیده و قیمت سهام این شرکت

 یابد.هم گردیده و قیمت سهام این شرکتها کاهش میباعث کاهش سود هر س ارزی باشد زیان ناشی از تسعیر ارز عمال

های درگیر صادرات توام  شرکت پذیری کاالهای صادراتی با افزایش نرخ ارز، افزایش در آمدهای صادراتی برایبا توجه به کشش

ه برای تعیین شود. فرمول مورد استفادافزایش قیمت سهام می خواهد بود. بدین ترتیب افزایش درآمدهای صادراتی موجب

= ارزش هر سهم  دهیم. فرمول مورد نظر برای تعیین قیمت سهام به شرح ذیل می باشد قیمت سهام مورد بررسی قرار می

ها اگر نرخ ارز افزایش یابد باشد. به طور کلی در اینگونه شرکتارزش بازار هر سهم میK سود ساالنه هر سهم و  EPSکه در آن 

ها کوشش بیشتری خواهند کرد تا کاال یا مواد بیشتری را صادر کنند، به عبارت دیگر انگیزه برای صادرات بیشتر رکتاینگونه ش

شوند بنابراین مند میبیشتری بهره هایی که از توانایی زیادی در تولید و صدور کاال برخوردارند. عایداتشود. بنابراین شرکتمی

 ها که توان تولید و صادرات باالیی دارندفزایش خواهد یافت. سرمایه گذاری در این شرکتبینی شود که نرخ ارز ااگر پیش

 مطلوب است.

 نرخ تورم

تورم نیز به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی اثر گذار بر قیمت سهام، از دیر باز مورد توجه بوده است. رابطه میان 

آید و یز میان محققان است. تعادل در بازار براساس ارزشهای اسمی پدید نمیتورم و سهام از جمله مباحث جدال برانگ

گذاری در گیری برای یک سرمایهگذاران تورم را به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای کالن اقتصادی اثرگذار در تصمیمسرمایه

های را به عنوان تورم به ادگی درصد افزودهگذاران به سگیرند. اگر تورم به خوبی قابل پیش بینی شده باشد سرمایهنظر می

افزایند و بازار به حالت تعادل می رسد. بنابراین تا زمانی که تورم قابل پیش بینی است ناپایداری و بازده مورد انتظار خود می

که این ریسک توان ریسک سهم را با ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک و بدون توجه به ایناطمینانی وجود ندارد و میبی
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اند یا براساس ارزش اسمی بازگو کرد. اما زمانیکه تورم غیره منتظره و غیر قابل پیش های واقعی برآورد شدهها براساس ارزش

ها پس از مدت زمانی افزایش بینی باشد، شرایط متفاوت خواهد بود. در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکت

فزایش نیافته، بلکه سورآوری تحت تاثیر تورم افزایش داشته است. زمانی که سود اسمی افزایش یابد. در واقع سودآوری امی

شود. در یابد، قیمت اسمی سهام نیز افزایش خواهد یافت. اثر دیگر تورم این است که موجب کاهش ارزش ذاتی هر سهم میمی

آید. بهای دارایی افرادی که بیش از نرخ تصادی( پایین میها)سود اقهایی که نرخ تورم باال باشد، کیفت سود واقعی شرکتسال

مند شده و افرادی که قیمت دارییهای آنها کمتر از نرخ تورم افزایش یابد، متضرر تورم افزایش داشته است از فرآیند تورم بهره

نرخ تورم باشند متفع و بالعکس شوند. به آن ترتیب، فعاالن اقتصادی که قادر به افزایش درآمد های اسمی به نرخی بیش از می

افرادی که به جهت بهبود محدودیت قانونی نتوانند در آمدهای اسمی خود را در سطح نرخ تورم افزایش دهند، متضرر 

های پذیرفته شده در بورس که دارایهای دارند آید که آن دسته از شرکتگردند. با بررسی آثار تورم، این نتیجه به دست میمی

تورم برافزایش قیمت آنها نیز بیشتر است، آثار تورم در افزایش قیمت سهام این شرکتها نیز بیشتر خواهد بود و در که تاثیر 

کند دار سهمی معادل با برگه سهامش از شرکت دریافت میتر خواهد بود. زیرا هر سهامنتیجه این سهام، در نزد افراد قابل قبول

ت بورسی، انتظار افزایش قیمت در سهام خود را خواهد داشت. بنابراین، سهامدارانی که که با افزایش در ارزش داراییهای شرک

تری نسبت نرخ تورم دارد، قیمت سهام آنها بیش از نرخ تورم افزایش یابد، منتفع و سهامدارانی که قیمت سهام آنها رشد پایین

تقسیمی و به تبع آن شاخص قیمت سهام را افزایش از پدیده تورم متضرر خواهند شد. بنابراین، افزایش نرخ تورم، سود 

 دهد. از این رو بین افزایش نرخ تورم و شاخص قیمت سهام یک رابطه مثبت مورد انتظار است.می

 

 و ارائه پیشنهادات  گیری. نتیجه 5

ره بر شاخص قیمت سهام شرکتهای در این مقاله به بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت و متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ به

 (GMMبا استفاده از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته) 7831تا  7831 زمانی پتروشیمی در بورس اوراق بهادار ایران طی دوره

 موردبررسی قرار گرفت.

های پتروشیمی نوسانات قیمت نفت تاثیر منفی و معنادار بر شاخص قیمت سهام شرکتدهد که در مجموع، این نتایج نشان می

های تولیدی که اغلب آن وابسته به قیمت گردد. با افزایش نااطمینانی هزینهدارد که در واقع فرضیه اصلی این تحقیق اثبات می

با افزایش و باشد افزایش و از این رو میزان سودآوری در شرایط نااطمینانی کاسته خواهد شد نفت که به عنوان ماده اولیه می

کند و موجب ارتباط منفی میان گذاری کاهش پیدا میای میل به سرمایههای سرمایهعلت گران تمام شدن هزینهنرخ بهره به 

گذاری های سرمایهدر محاسبه سودآوری و کارآیی پروژه پتروشیمی شده است هایاین متغیر و شاخص قیمت سهام شرکت

رخ ارز باعث اطمینانی در محیط اقتصاد داخلی شده و در نتیجه یکی از عوامل تعیین کننده نرخ ارز است. در حقیقت ثبات ن

کند دنبال گذار تالش میکنند. سرمایهگیری میگذاری در زمان حال و آینده تصمیمگذاران به سهولت در مورد سرمایهسرمایه

های ت صادراتی شرکتلیل ماهیبه دو همچنین  نرخ ارز ارزانتر برود تا تولید ارزانتر داشته باشد و سود بیشتری تحصیل کند

رفت که تغییرات نرخ ارز در درآمد ارزی و در نهایت سودآوری شرکت موثر باشد که به دلیل پتروشیمی چنین انتظار می

رفت انعکاس مستقیم سود در صورت سود و زیان، قیمت هر سهم به طور مستقیم تاثیر بپذیرد. عالوه بر این چنین انتظار می

آید که آن دسته از با بررسی آثار تورم این نتیجه به دست می های افراد را افزایش دادهش ریالی داراییوجود تورم ارز
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های پذیرفته شده در بورس که دارایهای دارند که تاثیر تورم برافزایش قیمت آنها نیز بیشتر است، آثار تورم در افزایش شرکت

تر خواهد بود. بنابراین سهامدارانی ر نتیجه این سهام، در نزد افراد قابل قبولقیمت سهام این شرکتها نیز بیشتر خواهد بود و د

سود تقسیمی و به تبع آن  خواهند شد. بنابراین افزایش نرخ تورم که قیمت سهام آنها بیش از نرخ تورم افزایش یابد، منتفع

قیمت سهام یک رابطه مثبت مورد انتظار  دهد. از این رو بین افزایش نرخ تورم و شاخصشاخص قیمت سهام را افزایش می

 های پتروشیمی شده است.میان این متغیر و شاخص قیمت سهام شرکت ثبتو موجب ارتباط م است

های پتروشیمی از تغییرات متغیرهای کالن اقتصادی و مخصوصا نوسانات با توجه به تاثیر پذیری بازار سهام ایران و شرکت

دی کشور هنگام اعمال سیاست های پولی و مالی باید تمام جوانب تاثیر گذاری این سیاست ها قیمت نفت، سیاستگذاران اقتصا

ها مورد نظر قرار گیرد تا سیاست های اعمال شده بتواند باعث رونق را مورد مطالعه قرار داده و آثار مثبت و منفی این سیاست

دولت کاسته شود تا زمینه فعالیت بخش خصوصی آماده  سازی از حجمبا گسترش خصوصیبیشتر بازار سرمایه کشور گردد و 

های متغیر درآمد سرمایه گذاران بایستی به نوسانات قیمت نفت بعنوان شاخص مهم اطالعاتی که با اثرگذاری بر هزینه گردد.

گی خود به نفت و نتیجه توصیه می شود تا بنگاهها با کاهش وابست در دهد توجه داشته باشندها را تحت تاثیر قرار میشرکت

  .را از نوسانات قیمت نفت تا حد زیادی کاهش دهند تاثیر پذیری سوددهی و درآمدهای خود انرژی های دیگر جایگزینی نفت با
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