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ی آتی اقتصای کار ماه  ،ترجه خاصای یا دای .ایان مضالاه ،اه ر های

 دريافت مقاله78/6/21 :

 پذيرش مقاله78/21/2 :
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Scientific-Research
Journal of
Shahed University
Eighteenth Year
No. 47-2
Jun.Jul.2011
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ه  ( GDPترلیای داخاالص) یاارو

مقتپی و تضریقاً  9مام ی ا تغییرات شاخص ما  GDPواکپن داان می یمی.
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دانشور

محک پيشرو بودن شاخص ها قيمت

محک پیشرو بودن شاخص ها قیمت سهام در بورس تهران

در این مباتعه سعی مهی شهود واقعیهات

 Daneshvar (Raftar) Management and Achievement / Shahed University / 18th Year / 2011-12 / No.47-2

بورس اوراق بهادار بعنوان بازار رسمی یکی از اجزای مهم

حههاکم بههر اقیصههاد ایههران بررسههی گههردد .اینکههه در ایههران

و بخش اصلی تشکیل دهنده بازار سرمایه است کهه در نن

شاخص قیمت سهام می تواند روند رشد اقیصاد را تحهت

خرید و فروش سهام شرکت ها  ،اوراق قرضهه دوتیهی یها

تاثیر قرار دهد یا اینکه خود از رشد اقیصادی میاثر شهود

موسسات معیبر خصوصی تحت ضوابط و قوانین خاصهی

به عبارت دی ر نیا راببهه بهازار سههام و شهاخص ههای

صورت می گیرد  .شهاخص ههر بهورس همنهون میهزان

موجود نن در اقیصاد ایران مبابق بها تئهوری بهوده و مهی

اتحراره ای نشان دهنده وضعیت بازار سرمایه یک کشور و

تواند پیشرو باشد یا نه

همین طور نشان دهنده وضعیت اقیصادی کشهور مربوطهه
می باشد  .اغلب صاحب نظران بر این باورند کهه کهاهش

-2ادبيات تحقيق

سریع شاخص قیمت سهام  ،رکود اقیصادی و افهزایش نن

 -1-2شاخص های اقتصادی

رونق اقیصادی را در نینده بهمراه خواهد داشهت [ پیشهرو

1-1-2تعريف شاخص و انواع ان

بودن شاخص ها ]  .از جمله دالیلی که برای پیشرو بهودن

در ن رش کلی ،رویکرد علمی بر خهورد بها پدیهده هها و

بازار سهام عنوان می گردد  ،مهد ارزیهابی سهنیی قیمهت

مسائل ،تا حدود زیادی در گرو داشین معیارهای درست و

سهام و اثر ثروت مهی باشهد  .طبهق مهد سهنیی ارزیهابی

منبقی به منظور ارزیابی پدیده ها می باشد .بهراین اسهاس

قیمت سهام ،قیمت سههام بیهان ر انیظهارات در راببهه بها

نماگرهای اقیصادی در شناسایی رفیار سیسیمهای موجهود،

اقیصاد نتی بوده و بازار سهام نینده ن هر اسهت  .بعبهارت

شناخت روندها و جهت ننها و ترسیم چشم اندازهای نتی

دی ر قیمت سهام انعکاسی از پیانسهیل در نمهدی نتهی یها

از اهمیت اساسی برخوردار می باشد

قابلیت سود دهی شرکت هها اسهت و قابلیهت سهوددهی ،

از نظر مفهوم نماری ،شهاخص هها در گهروه نماگرهها
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مسیقیما ً با فعاتیت اقیصادی در ارتباط می باشد  .بنهابراین

قرار می گیرند که نماگرها به مفههوم بکهارگیری مجموعهه

قیمت سهام می تواند جهت روند اقیصاد را تعیین و تبیین

ای از داده ها و فرنیندها برای تشخیص تغییهرات دوره ای

نماید .

و نقاط چهرخش رفیهار میغیرههای مهورد بررسهی اسهت.

همننین طبق تئوری اثر ثروت [ پی و ] نیز مهی تهوان

شاخص ها از دیدگاه زمانی در سه گروه پسهرو ،همهرو و

اثر تغییرات قیمت سههام بهر رونهد تحهوالت اقیصهادی را

پیشرو قرار مهی گیرنهد .شهاخص ههای پیشهرو بیشهیر در

پیش بینی کرد  .مبابق این تئهوری افهزایش قیمهت سههام

میغیرهای قیمیی و روانه هایی نمود می یابندکه نسهبت بهه

منجر بهه ثروتمنهد شهدن سههامداران شهده و ننهها بیشهیر

اخیالتهای اتفاقی کوتاه مدت یا نوسانهای دوره ای اقیصاد

مصرف [ هزینه ] خواهند کرد  .بنابراین افزایش تقاضا می

ملی حساسیت زیادی دارند .شاخص های همهرو حرکهت

تواند رشد اقیصادی را بهمراه داشیه باشد .

های دوره ای کمیری دارند و هموارترنهد .شهاخص ههای

بحث دی ر در راببه با عهدم قابلیهت پیشه ویی بهازار

پ

سهام مربوط به واکنش نامناسب سرمایه گذاران نسبت بهه

رو دارای کمیرین نوسهانهای دوره ای بهوده و بسهیار

هموار می باشند .شاخص های همهرو و پسهرو بیشهیر بهه

قیمت سهام است  ،که باعث انحهراف شهاخص قیمهت از

منظور تحلیهل رونهدهای دراز مهدت و شهناخت سهاخیار

جهت روند اقیصادی واقعی می گردد  .اکثر مواقع سهرمایه

اقیصاد ملی به کار می روند .

گذاران نمی توانند در مقابل نوسهان قیمهت سههام عکه

در این قسمت ،شاخص هایی که در این تحقیق مهورد

اتعمل درسیی داشیه باشند  ،در حاتیکه گاهی اوقات قیمت

اسیفاده قرار گرفیه اند به اخیصهار در جهدو لیهل ارائهه

سهام باال رفیه وتی به دنبا نن دوره رکود اقیصادی شروع

شده است.
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 -1مقدمه

شده و بر عک

دكتر محمد هاشم بت شکن و همکاران

فرمو محاسباتی

نام شاخص

هدف شاخص

تاریخ شروع

n

 C

Pit
شاخص کل

i

* 100

i 1
n

C

Pib

i

TEPIX 

ابیدای سا 9631

نمایش تغییرات قیمیی شرکیهای
پذیرفیه شده در بورس

i 1

P it

شاخص

* 100

شاخص ماتی

* 100

صنعت

 C
i

TEPINIX 

i 1
n

 C

P ib

i

P it

 C

ابیدای سا 9631

نمایش تغییرات قیمیی شرکیهای
صنعیی در صنایع مخیلف بورس

i 1
n

i

TEPIFIX 

i 1
n

 C

P ib

i

ابیدای سا 9631

شاخص قیمت
و بازده

* 1653 .08

it 

C P

بیان ر تغییرات قیمت و سود نقدی
کل شرکیهای پذیرفیه شده در بورس

i

i 1

n

ib

ماتی و سرمایه گذاری

i 1

n

 C i Dit

نمایش تغییرات قیمیی شرکیهای

C P

TEDPIX 

ابیدای سا 9611

می باشد و به عبارتی بازده کل
بورس با این شاخص نمایش داده

i

i 1

می شود.

صنعیی بهمن

D

22

i 1

BINDEX 

ابیدای سا 9631

قیمیی شرکت های صنعیی بزرگ و
مؤثر بورس

 =TEPIXشاخص کل بورس

 = Cتعداد سهام شرکت های بورس

 =TEDPIXشاخص قیمت و بازده نقدی سهام

 = Pitقیمت جاری سهام شرکت  iام شرکت

 = Cتعداد سهام شرکیهای بورس

 = Pibقیمت سهام شرکت  iام در زمان پایه

 = Pitقیمت جاری سهام شرکت  iام شرکت
 = Pibقیمت سهام شرکت  iام در زمان پایه
 = Ditمیزان سود نقدی تخصیص یافیه به هر سهم توسط

 =TEPINIXشاخص صنعت بورس اوراق بهادار تهران
 = Cتعداد سهام شرکیهای صنعیی

شرکت  iام در زمان t

 = Pitقیمت جاری سهام شرکیهای صنعیی
 = BINDEXشاخص صنعیی بهمن

 = Pibقیمت سهام در زمان پایه

Industrial Index
 = Piنخرین قیمت مبادالتی سهام

=TEPIFIXشاخص ماتی بورس اوراق بهادار تهران

 = Qiتعداد سهام منیشره شرکت

 = Cتعداد سهام شرکت های سرمایه گذاری

 = Pitقیمت جاری سهام شرکت  iام از شرکت سرمایه

 = Fiسهام در گردش شرکت

گذاری

 = Dتعدیل گر [ عدد پایه ]

 = Pibقیمت سهام شرکت  iام در زمان پایه
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شاخص

محک پیشرو بودن شاخص ها قیمت سهام در بورس تهران

با اسیفاده از نزمون علیت گرنجری ( )6مورد بررسی قهرار

-2-1-2شاخص رشد اقتصادی
افهزایش درنمهد

میان ین ارزش نسبی  6میغیر ،کل ارزش جاری بازار سهام

ملی یا میزان توتید کاالها و خدمات در یک کشور است.

بههه  ،GDPحجههم معههامالت بههه  GDPو نسههبت حجههم
-2-2پيشينه تحقيق

معامالت به ارزش جاری شهرکت اسهیفاده کهرده و نشهان

در مجموع نیایج مباتعات تجربی انجهام گرفیهه در زمینهه

دادند که  -9 :تجزیه و تحلیهل بهر اسهاس panel data

راببه بین گسیرش سیسیم ماتی و رشد اقیصادی حهاکی از

برای همه کشورها در طو دوره  39-11با سه سا وقفهه

یک راببه مثبت قوی بین این دو میغیر می باشهد .در ایهن

زمانی ارتباط علی دو طرفه بین توسعه بازار سهام و رشهد

قسمت از تحقیق،نیایج پاره ای از مباتعات تجربی کهه در

اقیصادی در سبح  %0را تاییید می کند .از طرف دی هر بها

زمینه راببه سیسیم ماتی و رشد اقیصهادی صهورت گرفیهه

دو سا وقفه زمانی علیت از رشد اقیصادی به توسعه بازار

،ارایه می شود.

سهام می باشد ضمن اینکه تجزیه و تحلیهل سهری زمهانی

مباتعهههای تحههت عنههوان " بازارسهههام بعنههوان یههک

برای تک تک کشورهای نمونه نییجه قبعی ندارد.

شاخص پیشرو " با اسهیفاده از داده ههای فصهلی نمریکها

از جمله مهم ترین کارها در این زمینه مباتعه ای است
9
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برای دوره زمانی )9( 9111 -9111انجام شده است .ننهها

که گلداسمیت (  )1( )9131انجام داده اسهت .کهار گلهد

برای تعیین جهت حرکت بازار سههام [ قیمهت سههام ] از

اسمیت زمینه مباتعات بهیر و بیشیری را هم فهراهم نورده

شاخص سهام  S&P011و برای تعیین تغییرات در بخش

است .وی در این مباتعات از نسبت دارایی ههای سیسهیم

حقیقههی اقیصههاد از توتیههد ناخههاتص داخلههی فصههلی شههده

ماتی به توتید ناخاتص داخلی ( )GDPبه عنهوان میغیهری

اسیفاده نموده و نشان داده اند که یک راببه عاتی از طرف

که نشان دهنده توسعه ماتی اسهت اسهیفاده مهی کنهدو بها

 GDPبه طرف بازار صادق نیست .همننین ننها دریافینهد

اسیفاده از داده های مربوط به  60کشور برای دوره زمهانی

که رشد قیمت سهام پیشرو بوده و فاصله زمهانی کوتهاهی

بین سا های  9331-9136به نیایج زیر دست یافهت-9 :

(سه فصل)بین نوسهانات بهازار سههام و تغییهرات واقعهی

اگر دوره زمهانی بهه انهدازه کهافی طهوالنی باشهد توسهعه

اقیصاد وجود دارد.

اقیصادی و توسعه ماتی راببه مثبیی بها ههم دارنهد -2 .در

مباتعه دی ری با عنوان " نیا توسعه بازار سههام رشهد

دوره هایی که کشورهای مورد مباتعهه نهرر رشهد سهریع

اقیصادی را تقویت می کند " ( )2انجام شده است .ننهها

تری را تجربه کرده اند نرر میوسط توسعه ماتی نیز بهاالتر

در ایههن مباتعههه بههرای تعیههین میههزان توسههعه بههازار از دو

بوده است.

شاخص سرعت گردش فروش به ارزش بازاری شرکت و

اتبیه کار گلد اسهمیت نواقصهی داشهت کهه مباتعهات

تغییر در تعداد سهام ثبت شده شرکت ها اسیفاده کرده اند.

بعدی تا حدودی این موارد را پوشش داده است .او ایهن

در نهایت با بکهارگیری داده ههای  11کشهور از او سها

که این مباتعه فقط  60کشور را مهورد بررسهی قهرار مهی

 9130تا نخر سها  9111و بها اسهیفاده از نزمهون علیهت

دهد ،دوم سایر عوامل رشد اقیصادی را در نظر نمی گیهرد

گرنجر نشان داده اند کهه اوالً :ارتبهاط ضهعیفی بهین بهازار

و سوم اینکه این مباتعه این مسئله را که نیا توسهعه مهاتی

در کشهورهای بها

بهره وری سرمایه و انباشت سرمایه را ارتقها مهی دههد را

سهام و رشد نتهی اقیصهاد ( بخصهو

بررسی نمی کند.

درنمد پایین تهر) وجهود دارد .ثانیهاً :فعاتیهت بهازار سههام

مباتعهههی تحههت عنههوان" شناسههایی میغیرهههای کههالن

تقویت پو داخلی را به همراه دارد.

اقیصادی موثر بر قیمهت سههام" بها اسهیفاده از اطالعهات

ارتباط علی بین بازار سهام و رشهد اقیصهادی را بهرای
 21کشور به طور همزمان بهرای دوره زمهانی9139-9111

Goldsmit
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منظور از شاخص رشد اقیصادی نهنه

دادند .ایشان برای تعیین شهاخص توسهعه بهازار سههام از

دكتر محمد هاشم بت شکن و همکاران

با میغیرهای کالن اقیصادی ( )0پرداخیه که یافیه های زیهر

شاخص های کالن اقیصادی و تغییهرات قیمهت شهاخص

بدست امده است:

سهام در بهورس اوراق بههادار تههران" ( )3بهدنبا یهافین

سهام بورس تهران و تک تک میغیرههای پهوتی و حقیقهی

زمانی عالمت دهنده تغییرات اقیصادی و تغییرات شاخص

اقیصاد حاکی از عدم وجود این راببه بین بهازده شهاخص

قیمت سهام در بهورس اوراق بههادار تههران بهوده اسهت.

سهام با نسبت تغییهرات شهاخص قیمهت عمهده فروشهی،

بمنظور دست یافین به اهداف تحقیق په

از ارائهه شهش

شاخص قیمت مصاتح ساخیمانی ،شاخص قیمت یک میهر

فرضیه و معرفی نماگرههای پیشهرو در ایهران ،راببهه بهین

مربع واحد مسکونی در تهران ،حجهم شهبه پهو  ،مخهار

تغییرات نماگرههای مهذکور و شهاخص قیمهت سههام بها

مصرفی دوتت ،سرمایه گهذاری کهل بهه قیمهت جهاری و

روشی که موسسه ملی تحقیقهات اقیصهادی نمریکها ارائهه

بودجه عمومی دوتت است.

داده است مورد نزمون قرار گرفیهه و ایهن نییجهه حاصهل
شده است که بین تغییرات نماگرههای پیشهرو و تغییهرات

-بین تفاضل او بازده شهاخص سههام و تفاضهل او

شاخص قیمت سهام ارتبهاط بسهیار ضهعیفی وجهود دارد.

میغیرهای پوتی اقیصاد راببه معنا داری وجود ندارد.

بدین معنی که تنها تغییرات دو نماگر پیشرو نشانه هایی از

-بین پسماندهای بازده شاخص بورس تهران و نسبت

تغییرات قیمت سهام است .این دو نماگر عبارتند از تعهداد

تغییرات میغیرهای اقیصادی راببه معناداری وجود دارد.
-نسبت تغییرات میغیرهای پوتی و میغیرههای حقیقهی

پروانه های ساخیمانی صادر شده برای بخش خصوصی و

اقیصاد قادر به توضیح بازده شاخص سهام بهورس تههران

تعداد پروانه های تاسهی

واحهدهای جدیهد صهنعیی .در

نبودند.

زمانی که نماگر تعداد پروانه های تاسی

واحهد جدیهد

اقیصادی بر روی شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار

در شاخص قیمت سهام نسبت به نماگر مذبور یک نمهاگر

"( )3به بررسی ارتباط بین تورم ،توتیهدات صهنعیی ،نهرر

تاخیری بشمار می رود .رونق بوجود نمده بها یهک فاصهله

ارز و قیمت نفت خام پرداخیه است .نییجه حاصل از ایهن

زمانی نسبت به رونق در نماگر تعداد پروانه های تاسهی

تحقیق نشان می دهد تورم ،توتیدات صنعیی و نرر ارز بها

واحدهای جدید صنعیی بروز خواهد کرد.

شاخص قیمت ارتباط مثبت و با قیمت نفت ارتباط منفهی
-3تعريف عملياتی متغير ها

دارد.
در پایههان نامههه خودبهها عنههوان " اثههر میغیرهههای کههالن

میغیر های مورد اسیفاده در این مباتعه عبارتند از :شاخص

اقیصادی بر روی شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار

کل بورس اوراق بههادارتهران  ،شهاخص قیمهت و بهازده

تهران " ( )1بهه مباتعهه ارتبهاط بهین نهرر ارز ،شهاخص

بورس اوراق بهادار تهران  ،شاخص صنعت بهورس اوراق

قیمت وسائط نقلیه و شاخص قیمت مسهکن بها شهاخص

بهههادار تهههران  ،شههاخص صههنعیی بهمههن (  )Bindexو

قیمت سهام پرداخیه که نیایج حاصل بصورت زیهر اسهت.

شاخص رشد اقیصادی)1(.
شاخص های فوق ببور کامل در بخش ادبیات تحقیق

 -9راببه علی و معلهوتی بهین میغیرههای تعریهف شهده
وجههود دارد -2 .شههوکهای وارده از سههوی میغیرهههای

توضیح داده شده است .الزم بذکر است سه شهاخص او

تعریف شده بر قیمت سهام دیرپا [ زیهاد دوام ] اسهت.

توسط بورس اوراق بهادار تهران محاسهبه وروزانهه اعهالم

 -6سهم میغیرهای تعریف شده در تغییرات شاخص زیهاد

می گردد ،وشاخص صنعیی بهمن توسط شهرکت سهرمایه

است.

گذاری بهمن تهیه می شود .برای سهنجش شهاخص رشهد
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مباتعه ای تحت عنوان" بررسی تاثیر میغیرهای کهالن

صنعیی در او رونق بوده است احیمها بهروز او رونهق
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ساتهای  9631-13به مباتعه راببه شاخص قیمهت سههام

مباتعه تحهت عنهوان " بررسهی راببهه بهین تغییهرات

محک پیشرو بودن شاخص ها قیمت سهام در بورس تهران

همننههین بههرای بررسههی و ازمههون پیشههرو بههودن

اقیصادی نیز از نمار توتید ناخاتص داخلی به قیمت جاری
فصلی منیشرشده توسط بانک مرکزی اسیفاده می گردد.

صنعیی بهمن بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
 -4فرضيه های تحقيق

[ فرضیه ههای دوم  ،سهوم و چههارم ] داده ههای روزانهه

به منظور پاسخ ویی به سواالت تحقیق چهار فرضهیه بهه

دوره  9631/92/ 21تا  9632/92/21اسهیفاده شهده اسهت.

صورت زیر مبرح می شود:

جهت تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیات و بررسی



شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پیشهروتر

چ ون ی تاثیر گذاری و مدت زمان اثر پذیری میغیرهها از

از شاخص رشد اقیصادی است .


یکدی ر ،نزمون علیت گرنجر مهورد اسهیفاده قهرار گرفیهه

شههاخص قیمههت و بههازده بههورس اوراق بهههادار

است .این ازمون بر این فرض مبینی اسهت کهه اطالعهات

تهران پیشروتر از شاخص کل است .


مهم برای پیش بینی میغیرهای مورد بررسی  ،منحصهراً در

شههاخص صههنعت بههورس اوراق بهههادار تهههران

داده های سری زمانی مربوط به همان میغیر ها نهفیه است

پیشروتر از شاخص کل است .


 .جهت انجام ازمون فوق و رد یا تایید فرضهیات تحقیهق،

شاخص صنعیی بهمن( ) Bindexبورس اوراق

معادالت زیر با اسهیفاده از نهرم افهزار  Eviewsپهردازش

بهادار تهران پیشروتر از شاخص کل است .

شده است:
n

n

i 1
n

i 1
n

Y t   ai  X t i   bi  Y t i  U 1t

 -5روش تحقيق
این تحقیق از نهوع توصهیفی – تحلیلهی و روش شناسهی

X t   bi  Y t  i   a i  X t  i  U 2 t

تحقیق از نوع پی رویدادی [ از طریق اسیفاده از اطالعات

i 1

i 1

پیش از بهره گیری از روش علیت گرنجهر الزم اسهت

گذشیه ] می باشد  .داده های مورد اسیفاده در این تحقیق
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9

از نوع سری زمانی می باشد  .داده های سری زمانی  ،داده

مانایی یا پایایی هریک از میغیرهای مورد اسهیفاده برسهی

در

شود ،زیرا در صورتی که میغیرها پایا نباشهند برنوردههایی

طو زمان رر می دهند  .به عبارت دی هر سهری زمهانی ،

که با اسیفاده از ننها صورت می گیرد قابل اعیماد نخواهند

مجموعه ای از مشاهدات است که بر حسب زمهان مرتهب

بود و به عبارتی رگرسیون مورد نظر کهال

خواههد بهود.

شده باشند )91(.به عنوان مثا اگر میغیر شهاخص کهل در

اتبیه بر اساس نننه گرنجر بحث می کنهد اگهر داده ههای

طو  61سا جمع نوری گردد  ،یک سری زمهانی اسهت

سری زمانی ناپایا باشد اما ترکیب خبهی چنهد میغیهر پایها

که در این حاتت تعداد مشاهدات برابر  61اسهت( n=30

باشند تخمین مورد نظر قابل اعیماد خواهد بود.

هایی هسیند که در قاتب یک [یها چنهد] میغیهر خها

به منظور بررسی پایایی میغیرهای تحقیهق از نزمهون

)

2

تعمیم یافیه دیکی -فوتر اسیفاده شده است.

در این تحقیق  ،داده های مورد نیاز بصورت کیابخانه
ای گههرداوری شههده اسههت ..بههرای بررسههی موضههوع از
اطالعات ارائه شده مجله بورس  ،بانک مرکهزی و نمهار و
اطالعات منیشره شده سازمان بورس اوراق بهادار تههران
اسیفاده گردیده است  ،بعبارت دقیق تر جهت بررسی و
ازمون پیشرو بودن شاخص های قیمیی سهام (فرضهیه
او ) داده هههای فصههلی دوره  9611-9632اقیصههاد
ایران مورد اسیفاده قرار گرفیه است.

stationary
Augmented dickey-fuller
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شاخص قیمت و بازده  ،شهاخص صهنعت و شهاخص

دكتر محمد هاشم بت شکن و همکاران

این نزمون برای تک تک میغیرها انجام شده که خالصه نیایج نن در جدو شماره ( )9ارایه می گردد:

میغیر

 [ADFدر سبح ]

مقدار بحرانی

نییجه پایایی

ADF
[ با یک تفاضل

در سبح %10

پایایی

[ GDFفصلی]

-23911161

-630110

نا پایا

-91319192

-630120

پایا

شاخص کل[فصلی]

-93116931

-231212

نا پایا

-63133963

-231290

پایا

شاخص کل[روزانه]

-93213332

-631296

نا پایا

-33113103

-631296

پایا

شاخص بهمن[روزانه]

-93199031

-631296

ناپایا

-33091033

-631296

پایا

شاخص صنعت [روزانه]

-93291111

-631296

نا پایا

-33109006

-631296

پایا

شاخص قیمت[روزانه]

-93291111

-631296

نا پایا

-13131160

-631296

پایا

در سبح %10

همان ونه که جدو فوق به روشنی نشان می دهد

گیری]

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پیشرو تر از
H0

تمامی میغیرها در سبح بدون تفاضل گیری نا پایا می

شاخص اقیصادی نیست .

باشند اما با یک بار تفاضل گیری پایا می شوند  .به عبارت

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پیشروتر از

دی ر هم ی ننها انباشیه از درجه او یا ( )9هسیند .

شاخص رشد اقیصادی است .

مورد نظر قابل اعیماد محسو

: H1

مبابق مبانی نظری نزمون علیت گرنجر و با توجه به

گردد..

اطالعات دومیغیر رشد توتید ناخاتص داخلی و شاخص

-6تجزيه وتحليل فرضيه های تحقيق :

کل بورس اوراق بهادار تهران طی فصل او سا  9611تا

-1-6فرضيه اول

فصل چهارم سا  ،9632با برنورد دو مد رگرسیون زیر:

) GDP t  F (GDP t  i , TEPIX t  i
) TEPIX t  F (TEPIX t  i , GDP t  i
نییجه حاصله از نزمون علیت گرنجر به این صورت است:

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پیشروتر از
شاخص رشد اقیصادی است .

جدول  .2آزمون علیت گرنجر مابین شاخص کل بورس و شاخص رشد اقتصادي

فرضیه H 0

وقفه

تعداد

نماره

فیشر[]Fدرسبح

Fدرسبح

بهینه

مشاهد

نزمون

%0

%9

ه

[]f

احیما

 GDPعلیت گرنجری TEPIXنیست.

6

11

6390119

2339

1321

1316131

 TEPIXعلیت گرنجری GDPنیست.

6

11

2316001

2339

1321

1311012

INDEX t  a1. NDEX t 1  a 2 . NDEX t  2  a3.GDP t 1  d 1. INDEX t 1  d 2 .GDP t  2  d 3.GDP t 3  U 2t

GDP t  a1. GDP t 1  a2 . GDP t 2  a3 . GDP t 3  b1. INDEX t 1  b2 . INDEX t 2  b3 . INDEX t 3  U 1t
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بنابر این ترکیب خبی ننها می تواند پایا باشد و بر نورد

:
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مقدار بحرانی

نییجه
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جدول  .1نتايج آزمون ديکي –فولر تعمیم يافته براي بررسي پايايي متغیرهاي مدل

محک پیشرو بودن شاخص ها قیمت سهام در بورس تهران

نزمون علیت گرنجر سه فصل می باشد .و مد رگرسیون

یک طرفه ای بین  GDPو شاخص کل در سبح اطمینان

فوق با سه وقفه زمانی برای میغیرها به صورت باال برنورد

 %11وجود دارد به طوری که شاخص کل بر GDP

می گردد.

پیشرو بوده و با نوسان شاخص کل بازار بورس اوراق

در صورتی که  fمحاسبه شده بیشیر از  Fجدو

بهادار تهران سه فصل بعد رشد توتید ناخاتص داخلی از

[توزیع فیشر] باشد فرضیه  H 0رد می شود و فرضیه

خود واکنش نشان می دهد .در سبح  %10با توجه به f
محاسبه شده در جدو که بزرگیر از  Fفیشر می باشند.

مقابل نن یعنی  H 1پذیرفیه می شود .چناننه

علیت دو طرفه مابین دو میغیر برقرار است .در کل فرضیه

 Probabilityنیز کمیر از  1/19باشد با احیما 1/11

 H 1پذیرفیه می شود.

فرضیه  H 0رد می شود.
تخمین نزمون علیت گرنجر (نیایج حاصل در جدو

 -2-6فرضيه دوم

شماره  )2نشان می دهد که با احیما  1/11فرضیه H 0

شاخص قیمت و بازده بورس اوراق بهادار تهران پیشرو

رد می شود و فرضیه مقابل نن مورد قبو واقع می گردد.

تر از شاخص کل است.

به عبارت دی ر شاخص کل علیت گرنجری  GDPمی

شاخص قیمت و بازده بورس اوراق بهادار تهران نسبت به

باشد .و شاخص کل بر رشد اقیصادی پیشرو است.
در سبح احیما

شاخص کل پیشرو تر نیستH 0 : .

 1/11معنی دار نبودن مجموع

شاخص قیمت و بازده بورس اوراق بهادار تهران نسبت به

ضرایب میغیرهای  GDPبا وقفه در مد رگرسیونی او

شاخص کل پیشروتراستH 1 : .

و معنی دار بودن ضرایب میغیر شاخص کل بورس اوراق

مبابق مبانی نظری نزمون علیت گرنجر و با توجه به

بهادار با وقفه در معادته دوم نشان دهنده این نکیه است
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اطالعات روزانه میغیرهای شاخص کل و شاخص قیمت

که این فرضیه که مجموع ضرایب تخمینی میغیر GDP

و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در طی روزهای

در معادته او از نظر نماری صفر می باشد پذیرفیه می

 9631/92/23اتی 9632/92/21با برنورد دو مد

شود .اما این فرضیه که مجموع ضرایب تخمینی میغیر

رگرسیون زیر :

شاخص کل بورس اوراق بهادار در معادته دوم از نظر

) TEPIX t  F (TEDPIX t  i , TEPIX t  i
) TEDPIX t  F (TEPIX t  i , TEDPIX t  i

نماری صفر می باشد ،رد می شود زیرا نماره  fنزمون او
برابر  6390119است که کمیر از  Fجدو است .وتی

نییجه حاصل از نزمون علیت گرنجر به این صورت می

نماره  fنزمون دوم برابر  1316001است که بیشیر از

باشد:

Fجدو توزیع فیشر است.

جدول  . 3آزمون علیت گرنجر ما بین شاخص قیمت و بازده نقدي و شاخص کل

فرضیه H 0

وقفه

تعداد

نماره نزمون

[ ]Fفیشر

Fدر

احیما

بهینه

مشاهده

[]f

در سبح%0

سبح %9

probability

 TEDPIXعلیت گرنجری TEDPIXنیست.

1

111

6316110

2361

6363

1311613

 TEDPIXعلیت گرنجری TEDPIXنیست.

1

111

2316111

2361

6363

132123

دی ر مد

نییجه حاصل از نزمون علیت گرنجر نشان دهنده این
است که اوالً بهیرین وقفه چهار روز می باشد .به عبارت

رگرسیون فوق با چهار وقفه زمانی برای

میغیرها به صورت زیر برنورد می گردد:
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بنابراین می توان گفت که بهیرین وقفه بر اساس

نییجه کلی این نزمون را چنین می توان بیان کرد که علیت

دكتر محمد هاشم بت شکن و همکاران

TEPIX t  a1.TEPIX t 1    a 4 .TEPIX t  4  b1.TEPIX t 1    b2 .TEPIX t  4  U 1t

ثانیاً نیایج نزمون علیت گرنجر در مورد علیت ما بین

ادعا نمود که فرضیه  H 0رد و فرضیه  H 1مورد قبو

دو میغیر مورد بررسی نشان می دهد در سبح احیما
 %10با توجه به بزرگیر بودن نماره  fنزمون از نماره F
جدو توزیع فیشر ،شاخص قیمت و بازده بورس اوراق

-3-6فرضيه سوم

بهادارتهران علیت گرنجری شاخص کل بورس اوراق

شاخص صنعت بورس اوراق بهادار تهران پیشرو تر از

بهادار تهران می باشد .به عبارت دی ر تغییرات شاخص

شاخص کل است.

کل توسط تغییرات شاخص قیمت و بازده با چهار وقفه

شاخص صنعت بورس اوراق بهادار تهران نسبت به

توضیح داده می شود.

شاخص کل پیشرو تر نیست.

همننین با توجه به بزرگیر بودن نماره  fنزمون از
نماره  Fجدو

توزیع فیشر ،در سبح احیما

H0:

شاخص صنعت بورس اوراق بهادار تهران نسبت به

%10

شاخص کل پیشروتر است.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران علیت گرنجری

H1 :

برای انجام نزمون علیت گرنجر بین شاخص صنعت و

شاخص قیمت و بازده می باشد.بعبارت دی رتغییرات

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران داده های روزانه از

شاخص قیمت و بازده توسط تغییرات شاخص کل با

تاریخ  9631/92/23اتی  9632/92/21اسیفاده شده است

چهار وقفه توضیح داده می شود .بنابراین بین شاخص کل

که با برنورد دو مد رگرسیون زیر :

و شاخص قیمت و بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران

نسبت به شاخص کل محسوس است بنابراین می توان

و کل به این صورت می باشد:

علیت دوطرفه وجود دارد .اما با مقایسه probability

جدول  .4آزمون علیت گرنجر مابین شاخص صنعت و شاخص کل

وقفه

تعداد

نماره

فیشر[]Fدر

Fدر سبح

بهینه

مشاهده

نزمون[]f

سبح%0

%9

TEPIXعلیت گرنجری INDUSTRYنیست.

1

111

1331111

2361

6363

1330121

 INDUSTRYعلیت گرنجری TEPIXنیست.

1

111

9313111

2361

6363

1361613

فرضیه

H0

احیما

بورس اوراق بهادار تهران نمی باشد .بنابراین فرضیه

نیایج مندر در جدو  1حاکی از این است که به
دتیل کوچکیر بودن نماره  fنزمون از نماره  Fجدو

 H0مورد تایید واقع می شود .بعبارت دی ر شاخص

توزیع فیشر ،در سبح احیما  %10شاخص صنعت بورس

صنعت بورس اوراق بهادار تهران نسبت به شاخص کل

اوراق بهادار تهران علیت گرنجری شاخص کل بورس

بورس اوراق بهادار تهران پیشرو نیست .و دو میغیر

اوراق بههادار تهران نمی باشد .به عبهارت دیه ر تغییرات

مسیقل از همدی رند.

شاخص کل توسط تغییرات شاخص صنعت توضیح داده
نمی شود.همننین در سبح احیما  %10شاخص کل
بورس اوراق بهادار تهران علیت گرنجری شاخص صنعت
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حاصل از نزمون ،پیشرو بودن شاخص قیمت و بازده

) TEPIX t  F ( INDUSTRY t  i , TEPIX t  i
) INDUSTRY t  F (TEPIX t i , INDUSTRY t i
نییجه حاصل از نزمون علیت گرنجر بین شاخص صنعت
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TEPIX t  c1.TEPIX t 1    c4 .TEPIX t 4  d 1.TEPIX t 1    d 4 .TEPIX t 4  U 2t

محک پیشرو بودن شاخص ها قیمت سهام در بورس تهران

شاخص صنعیی بهمن ( )Bindexپیشروتر از شاخص

گرنجر بین شاخص صنعیی بهمن و شاخص کل بورس

کل است.

اوراق بهادار تهران داده های روزانه از تاریخ 9631/92/23

شاخص صنعیی بهمن ( )Bindexنسبت به شاخص کل

اتی  9632/92/21اسیفاده شده است که با برنورد دو مد
رگرسیون زیر :

H0:

پیشروتر نیست.

) TEPIX t  F ( BINDEX t  i , TEPIX t  i
) BINDEX t  F (TEPIX t  i , BINDEX t  i

شاخص صنعیی بهمن( )Bindexنسبت به شاخص کل
پیشروتر است: .

H1

نییجه نزمون علیت گرنجر بین شاخص صنعیی بهمن و

همانند شهاخص قیهمت و بهازده نهقهدی و شهاخهص

شاخص کل به این صورت است:
جدول  .5نتیجه آزمون علیت گرنجر بین شاخص صنعتي بهمن و شاخص کل
تعداد

نماره

فیشر[ ]Fدر

Fدر سبح

مشاهده

فیشر[]f

سبح%0

%9

 TEPIXعلیت گرنجری BINDEXنیست.

1

111

0313121

2361

6363

1311102

BINDEXعلیت گرنجری TEPIXنیست.

1

111

9301391

2361

6363

1393111

وقفه بهینه

فرضیه H 0

با توجه به نییجه حاصل از نزمون علیت گرنجر می

احیما

با چهار وقفه زمانی برای میغیرها به صورت زیر برنورد
می گردد.

توان گفت که اوالً بهیرین وقفه بر اساس نزمون علیت
گرنجهر چهار روز می باشد .بنابراین مهد رگرسیون فوق
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BINDEX t  a1.TEPIX t 1  a 2 .TEPIX t  2  a3.TEPIX t 3  a 4 .TEPIX t  4 
b1. BINDEX t 1  b2 . BINDEX t  2  b3. BINDEX t 3  b4 . BINDEX t  4  U 1t

داده می شود .و علیت یک طرفه از طرف شاخص کل به

ثانیاً نییجه حاصل از نزمون علیت گرنجر حاکی از این
است با توجه به کوچکیر بودن نماره  fنزمون از نماره F

طرف شاخص صنعیی بهمن برقرار می باشد.

جدو توزیع فیشر ،در سبح احیما  %10شاخص کل

بنابراین فرضیه  H 0تایید می گردد و فرضیه  H 1رد

اوراق بهادار تهران علیت گرنجری شاخص صنعیی بهمن

می شود .یعنی شاخص کل نسبت به شاخص صنعیی

می باشد .به عبارت دی ر تغییرات شاخص صنعیی بهمن

بهمن پیشرو می باشد.

توسط تغییرات شاخص کل با چهار وقفه (روز) توضیح
-5 -6نتايج خالصه شده آزمون فرضيات
در نهایت  ،نیایج بدست نمده از نزمون علیت بصورت زیر خالصه می گردد.
نیایج

عنوان فرضیه
-9شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

 -9در سبح  %11علیت یک طرفه از طرف شاخص کل به GDPبرقرار است.

پیشروتر از شاخص رشد اقیصادی است.

 -2در سبح  %10علیت دو طرفه بین دو میغیر برقرار است.
 -6شاخص کل نسبت به  GDPپیشرو است.
 -1وقفه بهینه بین دو میغیر وقفه سوم است یعنی تغییرات شاخص کل  1ماه قبل از تغییرات GDP
است.
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-4-6فرضيه چهارم

صنعت بورس اوراق بهادار تهران ،برای نزمون علیت

دكتر محمد هاشم بت شکن و همکاران

 -0فرضیه  H 1مورد تایید است.
تهران پیشروتر از شاخص کل است.

 -2وقفه بهینه بین دو میغیروقفه چهارم می باشد.
 -6فرضیه  H 1مورد تایید است.

پیشروتر از شاخص کل است.

 -2فرضیه  H 0مورد تایید است.

 -1شاخص صنعیی بهمن تهران پیشروتر از
شاخص کل است.

 -9شاخص کل نسبت به شاخص صنعیی بهمن پیشرو است.
 -2وقفه بهینه بین دو میغیر وقفه چهارم می باشد.
 -6فرضیه  H 0مورد تایید است.

- 7نتيجه گيری

 -6در خصو

این مباتعه با هدف پاسخ ویی به این سواالت که ایا

کل ،می توان نییجه گرفت که علیت دو طرفه بین قیمت و

راببه ای بین شهاخص ههای موحهود بهازار بهورس و

بازده و شاخص کل بهورس اوراق بههادار تههران موجهود

رشد اقیصادی کشور وجود دارد یا خیر و از این شهاخص

است .در نییجهه تغییهرات شهاخص کهل توسهط شهاخص

می شود طراحی

قیمت و بازده با چهار وقفهه [چههار روز کهاری] توضهیح

و اجرا گردید .در این قسهمت  ،نیهایج ازمهون فرضهیات

داده می شود و باتعک

تغییرات شاخص قیمهت و بهازده

تحقیق ارایه می گردد:

توسط شهاخص کهل بها چههار وقفهه [چههار روز کهاری]

 -9با نزمون علیت گرنجری بین شاخص کل قیمت سههام

توضیح داده می شود.

ها کدام یک شاخص پیشرو محسو

راببه شاخص قیمت و بازده و شهاخص

داخلههی] بهها اسههیفاده از داده هههای فصههلی طههی دوره

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد کهه

 9611 -9632با مقایسه وقفه ها بهیرین وقفه ،وقفه سهوم

علیت از طرف شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به

[سه فصل] بدست نمد .تهذا مهی تهوان نییجهه گرفهت کهه

طرف شاخص صنعت نیزبرقرارنمی باشهد .بنهابراین مهی

شاخص کهل بهورس اوراق بههادار تههران [بهازار سهرمایه

تههوان نییجههه گرفههت کههه دو میغیههر شههاخص صههنعت و

ایران] نسبت به توتید ناخاتص داخلی( )GDPپیشرو مهی

شههاخص کههل بههورس اوراق بهههادار تهههران مسههیقل از

باشد .و توتید ناخاتص داخلی تقریباً  1ماه بعد به تغییرات

همدی رند.

شاخص کل واکهنش نشهان مهی دههد .بهه عبهارت دی هر

 -0همین طهور نزمهون علیهت گرنجهری بهین شهاخص

شاخص قیمت سهام  1ماه قبل از رشد اقیصادی رشد می

صنعیی بهمن و شاخص کل بورس اوراق بههادار تههران

کنههد و رشههد شههاخص قیمههت سهههام نشههانه ای از رشههد

بیان ر نن بود که علیت از طرف شاخص صنعیی بهمن به

اقیصادی در نینده ای نزدیک [تقریباً نه ماه ] می باشد.

طرف شاخص کهل بهورس اوراق بههادار تههران برقهرار

 -2همنننین نیایج بررسی نشهان مهی دههد کهه علیهت از

نیست .وتیکن ،علیت از طرف شاخص کل بهورس اوراق

طرف رشد اقیصادی به طرف بازار سهام برقرار اسهت .در

بهادار تهران به طرف شاخص صنعیی بهمن برقراراسهت،

نییجه در سبح اطمینهان  %10علیهت دو طرفهه بهین بهازار

به عبارت دی ر تغییرات شاخص صهنعیی بهمهن توسهط

سهام و رشد اقیصادی برقرار بوده و یک جریان بهازخورد

شاخص کل با چهار وقفه [چهار روز کاری] توضیح داده

بین دو میغیر برقرار است.

می شهود .در نییجهه شهاخص کهل بهورس اوراق بههادار
تهران نسبت به شاخص صنعیی بهمن پیشرو می باشد.
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 -2شاخص قیمت و بازده بورس اوراق بهادار

 -9علیت دو طرفه بین دو میغیربرقرار است.

محک پیشرو بودن شاخص ها قیمت سهام در بورس تهران

پیشنهادات تحقیق در دو قسمت به شهرح زیهر ارائهه مهی

شاخص  01شرکت برتر] و بها گسهیره وسهیعی از نمهار و

گردد:

اطالعات انجام و با نیایج حاصل از این پهووهش مقایسهه

الف-پيشنهادهای حاصل از نتايج تحقيق

شود .مسلماً روشن شدن چ ون ی ارتباط بین شاخص ها

 -9براساس یافیه های تحقیق و با توجه به نییجه نزمهون

می تواند تاثیر قابل توجهی در تصمیمات تصمیم گیهران و

که نشان می دهد شاخص کل قیمت سهام حهدود  1مهاه

سرمایه گذاران داشیه باشد.

نسبت به شاخص رشد اقیصادی پیشرو است .به تحلیهل

منابع و ماخذ

گران توصیه می گردد در تحلیل های مهاتی و اقیصهادی
خویش تغییرات شاخص کل قیمت سهام را نیهز در نظهر

“ )1.Brad,comincoal and Illinois ,Wesleyan (1996
The stock as a leading indirector” : an application
of granger causality .
2. Randalk ,filer.jan hanousek and nauro f . campos ,
“ (1999) .” do sock marker prompt growth
working paper . no267.
3.Gursoy,Cudi tuncer,Muslumov,Alovat( jaunary
1998 ) “stock market and economic growth “: a
causality test .istanbul technical university .
4.Gold smith, Reymond ,w.financial structure and
Development new hower , CT: uyale U.Press,
1969

ب یرند.
 -2نیایج حاصل از تحقیق نشان می دهد علیت دوطرفهه
بین شاخص کل قیمت سهام و شهاخص قیمهت و بهازده
نقدی وجود دارد .تذا به اسیفاده کنندگان و تحلیل گهران
بازار پیشنهاد می شود در تحلیل ههای خهویش تنهها بهه
شاخص کل تکیه نکنند و شاخص قیمت و بهازده نقهدی
را هم مد نظر داشیه باشند.
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 .5عزیزی ،احمد  . )6731 (.شناسایی متغیر های کالن اقتصادی
موثر بر قیمت سهام  .رساله دکترای چاا شدادد داشدا دد
حسابداری و مدیریت  ،داشدگاد عالمه طباطبائی .
 .1جااوادی  ،جااواد ( . )6731بررساای ثاااثیر متغیاار هااای کااالن
اقتصادی بر شاخص سهام بورس اوراق بهادار ثهاران  .پایاان
شامه کارشناسی ارشد چا شددد  ،داشدگاد شهید بهدتی .
 .3برزشدد  ،محمد  ، )6731 ( .اثر متغیر های کالن اقتصاادی بار
شاااخص سااهام بااورس اوراق بهااادار ثهااران  .پایااان شامااه
کارشناسی ارشد چا شددد  ،داشدگاد عالمه طباطبائی
 .8جواد پور مهران  ، )6735(.بررسی رابطه بین ثغییرات شااخص
های کاالن اقتصاادی و ثغییارات شااخص قیمات ساهام در
بورس اوراق بهادار ثهران .پایان شامه کارشناسی ارشاد چاا
شددد  ،داشدگاد شهید بهدتی .
 .9شرکت سرمایه گذاری بهمن ، )6781 ( ،بررسی شاخص هاای
بااورس اوراق بهااادار ثهااران و ارائااه شاااخص جدیااد بااورس
 . Bindexثهران  :دفتر خدمات شوین بازار سرمایه .
 .61آذر ،عادل و مومنی  ،منصور  6733،ص 187

 -6همننههین بهها توجههه بههه اینکههه نیههایج نزمههون علیههت
گرنجری ارتباطی بین شهاخص کهل و شهاخص صهنعت
نشان نمی دهد ،پیشنهاد می شودتحلیل گران ماتی و بازار
در بررسی شاخص صنعت ،تاکید کمیری روی شهاخص
کل بازار بورس اوراق بهادار داشیه باشند.
 -1نزمون علیت بین شاخص کل قیمت سهام و شاخص
صههنعیی بهمههن نشههاندهنده علیههت یههک طرفههه از سههوی
شاخص کل به سمت شاخص صنعیی بهمهن مهی باشهد
،بعبارت دی ر شاخص کل نسهبت بهه شهاخص صهنعیی
بهمن پیشرو می باشهد،یعنی تغییهرات شهاخص صهنعیی
بهمن حدود چههار روز بعهد از تغییهرات شهاخص کهل
قیمت صورت می گیرد .تذا به تحلیل گران ماتی و بهازار
پیشنهاد می شود در تحلیل و تصهمیمات خهویش نیهایج
فوق را در نظر ب یرند.
ب-پيشنهاد برای تحقيقات آتی
 -9در راسیای این مباتعهه و بهرای شهناخین بیشهیر ابعهاد
موضوع و مشخص شدن جهت تاثیر گذاری میغیرها بر
بر یکدی ر بهیر است این تحقیق با روش های دی هری از
جمله روش خود رگرسیون برداری ( )VARانجام گیرد.
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-8پيشنهادات

-2تحقیقات دی ری بها تعهداد شهاخص بیشهیر (از جملهه

