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One of the main general policies of national production is supporting Iranian labor
and capital, protecting domestic capital and the investment of Iranians living in foreign countries to prevent capital exit from the country and increase social welfare.
Accordingly, the year 2012 was labelled the same. In the last couple of years, the
exchange rate had a lot of fluctuations which influenced investors’ portfolio. With
respect to the 20-year prospective document, it is imperative to study the effect of the
exchange rate fluctuation on the investors’ portfolio, and suggest the necessary plans
to the investors and government in order to prevent further damage to the Iranian
investors and guide investment toward production and help the reduction of inflation
rate. Therefore, the aim of the current study is to investigate the impact of exchange
rate fluctuation on the Iranian investors’ portfolio considering the general policies
of national production, and labor and capital protection. The research method was
descriptive and library based, using the data from 1991 to 2019. To analyze the data,
ARDL test was employed. The findings showed that the exchange rate fluctuation had
a significant impact on investors’ portfolio.
JEL Classification: F31, E31, E44, G21.
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یکــی از اهـداف سیاسـتهای کلــی تولیــد ملــی ،حمایــت از کار و ســرمایۀ ایرانــی ،ضــرورت حفاظــت از
ســرمایههای داخلــی و ســرمایههای ایرانیــان خــارج از کشــور در راســتای ممانعــت از خــروج ســرمایهها
از کشــور و بهبــود رفــاه اجتماعــی بــوده اســت .اهمیــت ایــن موضــوع بهحدی اســت کــه ســال  1391به
ایــن عنـوان نامگـذاری شــد .از طــرف دیگــر در ســالهای اخیــر ،نــرخ ارز در کشــور نوســانات بســیاری
داشــته و قطعـاً بــر ســبد دارایــی ســرمایهگذاران اثرگـذار بــوده اســت .بــر ایــن اســاس و در مســير تحقق
آرمانهــا و اصــول قانــون اساســي در چش ـمانداز بيستســالۀ کشــور ،ضــروری اســت اثرپذیــری ســبد
دارایــی ســرمایهگذاران در ایـران از نــرخ ارز واقعــی و نوســانات آن مطالعــه شــود و رهنمودهــای الزم بــه
دولــت و همچنیــن ســرمایهگذاران ارائــه گــردد تــا در مرحلــۀ نخســت ،آســیبپذیری ســرمایۀ ایرانــی از
نوســانات نــرخ ارز بــه حداقــل برســد و در مرحلــۀ بعــد ،ســرمایهها بهســوی تولیــد و کاهــش نــرخ تــورم
هدایــت شــود .لـذا هــدف اصلــی ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر نوســانات نــرخ ارز واقعــی بــر ســبد دارایی
ســرمایهگذاران در ایـران در راســتای سیاسـتهای کلــی تولیــد ملــی ،حمایــت از کار و ســرمایۀ ایرانــی
اســت .جهــت رســیدن بــه ایــن هــدف ،بــا بهکارگیــری روش توصیفــی و کتابخان ـهای و اســتفاده از
دادههــای ســری زمانــی کشــور ایـران در بــازۀ زمانــی  1370تــا  1398بــه آزمــون فرضیههــای تحقیــق
پرداختــه شــد .ب ـرای تجزیهوتحلیــل دادههــا و آزمــون فرضیههــا از الگــوی خودتوضیــح بــا وقفههــای
توزیعشــده ( )ARDLاســتفاده شــد .نتایــج تحقیــق حاکــی از تأثیــر معنـادار نوســانات نــرخ ارز بــر ســبد
داراییسرمایهگذاراناست.
طبقهبندی .F31 ،E31 ،E44 ،G21 :JEL
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 .1مقدمه

توجــه بــه تولیــد ملــی و حمایــت از کار و ســرمایۀ ایرانــی هدفــی اســت کــه افزونبــر تقویــت اقتصــاد
ملــی ،سیاســت کلــی در مقابلــه بــا تحریمهــا و بیاثــر کــردن آنهــا بــر اقتصــاد کشــور را مشــخص
میکنــد .نامگــذاری ســال  1391بــه «تولیــد ملــی» ایــن فرصــت را در اختیــار دولــت و ســایر قــوا قــرار
داد کــه بــرای رفــع موانــع حمایــت از تولیــد ملــی گامهــای مؤثــر و عملــی بردارنــد .ایــن نامگذاریهــا
درواقــع نشــانهگذاری و سیاســتگذاری اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط کشــور ،اهمیــت مبحــث
تولیــد و صیانــت از ســرمایههای داخلــی در راســتای رشــد و توســعۀ کشــور را نشــان میدهــد .ضــرورت
تهیــه و تدویــن راهبردهــای بلندمــدت تولیــد ملــی ،حمایــت از کار و ســرمایۀ ایرانــی در برنامهریــزی
اقتصــادی ،نقشــۀ راه در حوزههــای نظــری و عملــی منطبــق بــر اهــداف اقتصــادی در دهــۀ پیشــرفت
و عدالــت ،توجــه بــه تولیــد داخلــی و حمایــت دوچنــدان از آن بهمنظــور دســتیابی بــه برنامههــای
کالن اقتصــادی در چشــمانداز بیستســاله و ضــرورت اســتمرار و توجــه بــه اجــرای مؤثــر اصــل 44
قانــون اساســی و ســپردن مدیریــت آن بــه بخــش خصوصــی ،مســتلزم ملزوماتــی اســت کــه نیازمنــد
توجــه جــدی دولــت بهعنــوان مجــری اقتصــاد کالن کشــور ،قــوۀ مقننــه بهعنــوان سیاســتگذار
و قــوۀ قضاییــه بهعنــوان ضابــط نظــام در عرصــۀ حمایــت از فعالیتهــای ســالم اقتصــادی اســت
(عموزادخلیلــی ،حبیبــی و عموزادخلیلــی .)1391 ،در ایــن مقالــه ،تأثیــر نوســانات نــرخ ارز واقعــی بــر
ســبد دارایــی ســرمایهگذاران در ایــران در راســتای سیاسـتهای کلــی تولیــد ملــی و حمایــت از کار و
سـ�رمایۀ ایرانـ�ی بررسـ�ی شـ�ده اسـ�ت .بـ�ر ایـ�ن اسـ�اس در مطالعـ�ۀ حاضـ�ر ،بـ�ا الهـ�ام از پژوهـ�ش آدامــز و
بــارت ( )2021و بــا درنظــر گرفتــن اینکــه در ایــران ســرمایهگذاری افــراد عمومـاً در بازارهــای مســکن،
ســکه و طــا ،ســهام و ســپردۀ بانکــی اســت ،چهــار فرضیــه بــه شــرح ذیــل طراحــی شــد:
نوسانات نرخ ارز بر قیمت مسکن تأثیر میگذارد؛
نوسانات نرخ ارز بر قیمت سکه تأثیر میگذارد؛
نوسانات نرخ ارز بر شاخص کل قیمت سهام تأثیر میگذارد؛
نوسانات نرخ ارز بر حجم سپردههای بانکی تأثیر میگذارد.
بهمنظور آزمون فرضیههای ذکرشده ،مدلهای زیر طراحی گردید:

که در آن:
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 :NEXنرخ ارز که برای اندازهگیری آن ،از قیمت دالر در بازار غیررسمی استفاده شده است؛
 :NNEXنــرخ ارز واقعــی کــه بــرای محاســبۀ آن ،نــرخ ارز اســمی در بــازار غیررســمی در دورۀ مــورد
بررســی ضــربدر شــاخص قیمــت شــاخص قیمــت عمدهفروشــی در کشــورهای ســازمان همــکاری و
توســعۀ اقتصــادی ( )OECDشــده و تقســیمبر شــاخص قیمــت مصرفکننــده در ایــران شــده اســت؛
 :MASKANمتوسط قیمت یک مترمربع بنا در کالنشهرها؛
 :SEKEقیمت سکۀ بهار آزادی (طرح قدیم)؛
 :SAHAMشاخص کل قیمت سهام؛
 :SEPORDEحجم سپردههای کوتاهمدت ،بلندمدت و قرضالحسنه.

 .2پیشینۀ تحقیق

ســرمایهگذاری بــه مفهــوم ســاده و فراگیــر عبــارت اســت از بهتعویــق انداختــن مصــرف فعلــی بــرای
دســتیابی بــه مصــرف بیشــتر در آینــده .اکثــر اندیشــمندان اقتصــادی در مطالعــات خــود بــه ایــن
نتیجــه رســیدهاند کــه یکــی از عوامــل مؤثــر بــر رشــد و توســعۀ پایــدار ،ســرمایهگذاری کارآ اســت.
همــواره فرصتهــای مختلفــی بــرای ســرمایهگذاری وجــود دارد؛ ولــی افــراد بهدنبــال بهتریــن امــکان
و مجــال بــرای ســرمایهگذاری هســتند.
نجــارزاده ،عاقلــی و آلداوود ( )1394در مطالعـهای بــا عنــوان تأثیــر نوســانات نــرخ ارز بــر تولیــد،
قیمــت ،مصــرف و ســرمایهگذاری در ایــران ،تأثيــر نوســانات نــرخ ارز بــر رشــد متغيرهــاي توليــد
حقيقــي ،ســطح قيمتهــا و دو جــزء از اجــزاي تقاضــاي کل (مصــرف و ســرمايهگذاري خصوصــي)
را در ايــران طــي ســالهاي  1355تــا  1389تحليــل و بررســي کردنــد .مــدل مــورد نظــر ،نوســانات
نــرخ ارز را بــه دو جــزء پيشبينيشــده و پيشبينينشــده تجزيــه کــرده ،تأثيــر هریــک را جداگانــه
بررســي ميکنــد .نوســانات پيشبينينشــدۀ نــرخ ارز از طريــق تأثيــر بــر صــادرات ،واردات و تقاضــا
بــراي پــول داخلــي ،اجــزاي تقاضــاي کل را تحــت تأثيــر قــرار ميدهــد .همچنيــن بــا تأثيــر بــر
هزينــۀ کاالهــاي واردشــده ،واســطهاي و غيــره ،بــر طــرف عرضــۀ اقتصــاد مؤثــر واقــع ميشــود .بــرای
بررســي ايــن مــوارد ،پژوهــش مذکــور از روش  SURبــراي بــرآورد تخمينهــا اســتفاده کــرده اســت.
طبــق نتايــج تحقیــق ،افزايــش در مخــارج دولــت رشــد توليــد حقيقــي و تقاضــا بــراي مصــرف و
ســرمايهگذاري را تقويــت ميکنــد .افزايــش در نقدينگــي رشــد توليــد و ســرمايهگذاري و مصــرف
را افزايــش ميدهــد .افزايــش رشــد قيمــت نفــت تورمزاســت و عليرغــم افزايــش رشــد مصــرف
خصوصــي ،ســرمايهگذاري خصوصــي را کاهــش ميدهــد.
قبلــهوی ( )1398تأثیــر نوســانات نــرخ ارز بــر فرصتهــای ســرمایهگذاری شــرکتهای
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پذیرفتهشــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران را بررســی کــرد .نویســنده  106شــرکت پذیرفتهشــده
در بــورس اوراق بهــادار تهــران بیــن ســالهای  1389تــا  1394را کــه بــه روش حــذف سیســتماتیک
انتخــاب شــدند ،تحلیــل کــرد .ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف ،جــزو پژوهشهــای کاربــردی بــا اســتفاده
از رویکــرد پسرویــدادی اســت و از نظــر روش ،در زمــرۀ پژوهشهــای توصیفــی جــای میگیــرد.
نتایــج تحقیــق نشــان داد نوســانات نــرخ ارز بــر نســبت ارزش بــازار داراییهــا بــه ارزش دفتــری
داراییهــا و نســبت ارزش بــازار ســهام بــه ارزش دفتــری ســهام تأثیــر میگــذارد؛ همچنیــن نوســانات
نــرخ ارز بــر نســبت داراییهــای ثابــت مشــهود (ناخالــص) بــه ارزش بــازار داراییهــا اثرگــذار اســت.
حسـنپور کاشــانی و آلعمــران ( )1399در مطالعـهای بــه بررســی تأثیــر نوســانات نــرخ ارز و نــرخ
بهــره بــر آزادی اقتصــادی در کشــورهای منتخــب اســامی پرداختنــد .جامعۀ آمــاری تحقیــق را چهارده
کشــور اســامی ،شــامل ایــران ،آذربایجــان ،الجزایــر ،مصــر ،اردن ،مراکــش ،تونــس ،لبنــان ،پاکســتان،
نیجریــه ،تاجیکســتان ،ســودان ،یمــن و ترکیــه ،تشــکیل داد .بدیــن منظــور ،تخمیــن دادههــای تلفیقــی
(پانــل دیتــا) طــی دورۀ  2000تــا  2016م بــا اســتفاده از روش پانــل ایســتا و نرمافــزار ایویــوز صــورت
پذیرفــت .نتایــج بــرآوردی بیانگــر تأثیــر مثبــت متغیرهــای بهــرهوری نیــروی کار ،تشــکیل ســرمایۀ
ثابــت ناخالــص ســرانه و ثبــات سیاســی دولــت بــر شــاخص آزای اقتصــادی کشــورهای مســلمان اســت؛
همچنیــن وجــود رابطــۀ منفــی بیــن نوســانات نــرخ ارز ،نوســانات نــرخ بهــره و نــرخ تــورم بــر شــاخص
آزای اقتصــادی کشــورهای مســلمان تأییــد شــد.
تانــه تونــگ ،ون آنــه نگویــن و هوآنــگ دیــن )2020( 1در پژوهشــی بــا عنــوان تأثیــر نــرخ ارز بــر
تــورم و رشــد اقتصــادی در ویتنــام ،بــا انتخــاب دادههــای ســری زمانــی کشــور ویتنــام در بــازۀ زمانــی
 2005تــا  2018م بــه بررســی تأثیــر نــرخ ارز بــر تــورم و رشــد اقتصــادی پرداختنــد .آنهــا بــرای
تجزیهوتحلیــل دادههــا و اطالعــات از الگــوی  VARاســتفاده کردنــد .مطابــق نتایــج پژوهــش ،نــرخ ارز
بــر تــورم و رشــد اقتصــادی در ویتنــام تأثیــر معنــادار داشــته اســت.
آدامــز و بــارت )2021( 2در مقالــۀ چــرا ســبد دارایــی کشــورها در معــرض نــرخ ارز اســمی قــرار
دارد؟ بــا انتخــاب  116کشــور در بــازۀ زمانــی  1990تــا  2012م تأثیــر نــرخ ارز اســمی بــر ســبد
دارایــی کشــورها را مطالعــه کردنــد .بهمنظــور تجزیهوتحلیــل دادههــا و اطالعــات از روشهــای تحلیــل
حساســیت و اقتصادســنجی اســتفاده کردنــد .نتایــج تحقیــق حاکــی از تأثیــر معنــادار نــرخ ارز اســمی
بــر ســبد دارایــی کشورهاســت.

 .3چارچوب نظری

در تحلیــل کینــز یــا مکانیســم ســنتی ،نــرخ بهــره فقــط بــر قیمــت یــک دارایــی ،ماننــد اوراق قرضــه،
1. Thanh Tung, Van Anh Nguyen & Hoang Dinh
2. Adams & Barrett
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متمرکــز اســت .در کنــار قیمــت اوراق قرضــه ،قیمــت دو دارایــی دیگــر نیــز ،بهعنــوان کانالهایــی
بــرای اثرگــذاری سیاســت پولــی ،توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده کــه شــامل نرخهــای ارز و
قیمتهــای ســهام اســت .جیمــز توبیــن نظری ـهای ارائــه کــردهاســت کــه از آن بــه نظریــۀ  qتوبیــن
یــاد میشــود .نظریــۀ  qتوبیــن چگونگــی تأثیــر سیاســت پولــی بــر اقتصــاد از طریــق اثــرات سیاســت
پولــی بــر ارزشگــذاری ســهام را توضیــح میدهــد .جیمــز توبیــن  qرا بهعنــوان ارزش بــازاری
بنگاههــا تقســیم بــر هزینــۀ جایگزینــی ســرمایه تعریــف میکنــد .اگــر  qزیــاد باشــد ،یعنــی قیمــت
بــازاری بنگاههــا نســبت بــه هزینــۀ جایگزینــی ســرمایه گــران اســت و ســرمایۀ جدیــد (ماشــینآالت
و تجهیــزات جدیــد) نســبت بــه ارزش بــازاری بنگاههــا ارزان اســت .پــس بنگاههــا میتواننــد
ســهام منتشــر کننــد و بابــت آن قیمــت گرانــی نســبت بــه هزینــۀ تســهیالت و ماشــینآالتی کــه
ن صــورت ،مخــارج ســرمایهگذاری بنگاههــا افزایــش مییابــد؛
خریــداری میکننــد ،بگیرنــد .در ایــ 
زیــرا شــرکتها میتواننــد بــا انتشــار مقادیــر کمتــری ســهام ،مقــدار بیشــتری کاالهــای ســرمایهای
جدی�دـ خریدــاری کننـ�د .چارچــوب نظریــۀ مودیگیلیانــی بــر تغییــرات ثــروت بــر مصــرف خانــوار
تأکیــد میکنــد .چیــزی کــه مخــارج مصرفــی را تعییــن میکنــد ،فقــط درآمــد امــروز نیســت ،بلکــه
شــامل منابــع درآمــدی مادامالعمــر مصرفکننــدگان میشــود .بنابرایــن جــزء مهــم منابــع درآمــدی
مادامالعمــر مصرفکننــدگان ،ثــروت مالــی آنهاســت کــه بخــش عمــدۀ آن را ســهام تشــکیل
میدهـ�د .افزایــش قیمــت ســهام ،ارزش ثــروت مالــی افزایــش مییابــد و بــا افزایــش ثــروت ،مصــرف
زیــاد میشــود و تقاضــای کل رونــد فزاینــدهای میگیــرد .دو کانــال ثــروت و  qتوبیــن امــکان بیــان
تعریفــی عمومــی از کانــال ســهام را فراهــم میکنــد؛ بهگونــهای کــه میتــوان آنهــا را بــرای بــازار
مســکن هــم بــهکار بــرد؛ آنجــا کــه مســکن هــم بهصــورت ســهام اســت .افزایــش در قیمتهــای
مســکن باعــث افزایــش قیمــت آن نســبت بــه هزینــۀ جایگزینــی میشــود و لــذا  qتوبیــن بــرای
مســکن رشــد میکنــد و بدیــن ترتیــب ،تولیــد مســکن تحریــک میشــود (.)Mishkin, 2010
در ســنت مرســوم تفکــر اقتصــادی ،تحــت فــروض رفتــار عقالیــی و انتظــارات عقالیــی ،قیمــت
دارایــی بهســادگی بایــد مبانــی اساســی بــازار آن دارایــی را منعکــس کنــد .درواقــع قیمــت دارایــی ممکــن
اســت فقــط بــه اطالعاتــی درمــورد بازدههــای جــاری و آینــدۀ ناشــی از دارایــی بســتگی داشــته باشــد.
انحــراف از ایــن ارزش بنیــادی بــازار دارایــی بهعنــوان قرایــن ظاهــری غیرعقالیــی بــودن شــناخته
میشــود؛ درحالــی کــه ایــدۀ فعــاالن بازارهــای مالــی منعکسکننــدۀ نگــرش متفاوتــی دربــارۀ نحــوۀ
ی اســت .آنــان معتقدنــد مبانــی اساســی بــازار دارایــی تنهــا
شــکلگیری قیمتهــا در بازارهــای دارای ـ 
بخشــی از چیــزی اســت کــه قیمتهــای داراییهــا را تعییــن میکنــد .اقتصاددانــان بــا توجــه بــه
تجربیــات تاریخــی درمــورد شــکلگیری حبابهــا در بازارهــای دارایــی ،بهتدریــج بــه ایــن ایــده
گرایــش یافتهانــد کــه بــه نظریهپــردازی درمــورد حبابهــا بپردازنــد .اقتصاددانــان مکتــب شــیکاگو و
طرفــداران اقتصــاد طــرف عرضــه وجــود هرگونــه حبــاب را تکذیــب کــرده و معتقدنــد آنچــه بهعنــوان
حبــاب مطــرح میشــود ،درواقــع نتیجــۀ عوامــل واقعــی اســت و نیــز باورنــد کــه اعــان وجــود حبــاب در
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بــازار توهیــن بــه انســان اقتصــادی اســت؛ چراکــه آنهــا ایــن موضــوع را بیــان پــارهای نقایــص روانــی و
ذهنــی در افــراد میداننــد کــه رفــع آنهــا نیازمنــد دخالــت دولــت اســت (گرجــی .)۱۳۸۴ ،دیــدگاه دوم
کــه مــورد حمایــت کینزینهــا و طرفــداران رفتــار مالــی اســت ،بیــان میکنــد کــه وجــود حبابهــا
ی و ذهنــی فعــاالن بــازار کــه در عبــارت غیرعقالنــی
واقعیــت اســت و نیــز حبابهــا بهدلیــل عوامــل روانـ 
بــودن افراطــی خالصــه میشــود و در کانــون آن رفتارهــای ســفتهبازی فعــاالن بــازار قــرار دارد ،ایجــاد
میشــود .دیــدگاه ســوم متعلــق بــه مکتــب اتریشــی اســت کــه براســاس آن ،حبابهــا متشــکل از
تغییرهــای واقعــی و روانــی اســت کــه از مســیر سیاس ـتهای پولــی ایجــاد میشــود و درواقــع حبــاب
ناشــی از سیاســتهای پولــی انبســاطی اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،در غیــاب تزریــق پــول ،حبابهــا
حــادث نمیشــود .نتیجــۀ تزریــق پــول بــه اقتصــاد ایــن اســت کــه توزیــع نادرســت منابــع گســترش
مییابــد و بدیــن وســیله فعالیتهــای ســفتهبازی و نامولــد بــر فعالیتهــای مولــد پیشــی میگیــرد
(نوبخــت.)۱۳۸۷ ،

 .4روش تحقیق

ایــن تحقیــق از نظــر روش ،توصیفــی و از نظــر هــدف ،کاربــردی اســت و بــا توجــه بــه اینکــه محقــق
درصــدد یافتــن تأثیــر متغیرهــا بــر یکدیگــر اســت ،در شــمار تحقیقــات علّــی قــرار میگیــرد .جامعــۀ
آمــاری تحقیــق شــامل دادههــای ســری زمانــی کشــور ایــران در بــازۀ زمانــی  1370تــا  1398اســت.
بــرای تجزیهوتحلیــل دادههــا و آزمــون فرضیههــا از الگــوی خودتوضیــح بــا وقفههــای توزیعشــده
( )ARDLو بهمنظــور محاســبۀ نوســانات نــرخ ارز از روش  ARCHو  GARCHاســتفاده شــده اســت.
دادههــای تحقیــق از بانــک مرکــزی ،وزارت اقتصــاد و مرکــز آمــار ایــران گــردآوری شــده اســت.

 .5یافتههای تحقیق
5ـ .1مدلسازی نوسانات نرخ ارز واقعی
ابتــدا بــه مدلســازي نوســانات نــرخ ارز واقعــی پرداختــه شــد .بــا اســتفاده از معيــار شــوارتز ـ بيزيــن
( )SBCپــس از تعييــن رتبــۀ مانايــي ( ،)dتعــداد جمــات خودرگرســيو و تعــداد جمــات ميانگيــن
متحــرك بــراي تخميــن معادلــۀ ميانگيــن 3بهمنظــور اســتفاده از آن بــراي بــرآورد و محاســبۀ متغيــر
نوســانات ،تعييــن شــد .براســاس نتايــج معيــار شــوارتز ـ بيزيــن در میــان حالتهــاي مختلــف ،فراينــد
) ARIMA(1,1,1بهعنــوان بهتريــن حالــت لحــاظ گرديــد .چنانچــه مــدل بهدرســتي تصريــح شــده باشــد،
همبســتگي ســريالي در اجــزای اخــال نبايــد وجــود داشــته باشــد (.)Bollerlev, Chou & Kroner, 1992
بــه ايــن منظــور بــا اســتفاده از آزمــون ضريــب الگرانــژ )LM( 4ايــن موضــوع بررســي و تأييــد شــد .جهــت
بررســي وجــود ناهمســاني واريانــس در مــدل ،از آزمــون  ARCH-LMاســتفاده شــد .همانطــور كــه در
3. Mean Equation
4. Lagrange Multiplier test
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جــدول  1آمــده ،فرضيــۀ صفــر مبنــي بــر نبــو ِد همســاني واريانــس رد و فرضيــۀ مقابــل پذيرفتــه ميشــود.
جدول  .1نتايج آزمون

ARCH-LM

احتمال

مقدار آماره

آماره

0/031

5/66

F

0/022

6/30

LM

(منبع :محاسبات تحقيق)

بــا توجــه بــه تأييــد وجــود اثــرات  ARCHو همچنيــن بــا اســتفاده از معيــار شــوارتز ـ بيزيــن
( )SBCمدلهــاي متفــاوت بررســي شــد و درنهايــت بهتريــن الگــو بــراي مدلســازي نوســانات نــرخ
ارز )GARCH(0,1بهدســت آمــد کــه در جــدول  2مشــاهده میشــود.
جدول  .2برآورد مدل ( GARCH (0,1براي نرخ ارز
α2

α1

متغير

1/34

105/36

مقدار ضریب

6/57

-2/63

آمارۀ Z

(منبع :محاسبات تحقيق)

در مرحلــۀ بعــد ،نتايــج روش  ،GARCHبهعنــوان معيــاري بــراي نوســانات نــرخ ارز ،در تابــع الگــوی
خودبازگشــت بــا وقفههــاي توزيعــي گســترده ( )ARDLقــرار داده و اثــر آن همــراه بــا ســاير متغيرهــا
بررســی شــده است.
5ـ .2مانایی دادهها
بــرای تخمیــن الگــو ،ابتــدا بایــد مانایــی متغیرهــای مــورد نظــر بررســی شــود .آزمــون ریشــۀ واحــد
یکــی از معمولتریــن آزمونهایــی اســت کــه بــرای تشــخیص مانایــی یــک فراینــد ســری زمانــی
ب ـهکار گرفتــه میشــود .ایــن آزمــون بــه دو صــورت آزمــون دیکــی ـ فولــر و آزمــون دیکــی ـ فولــر
تعمیمیافتــه انجــام میشــود .در ایــن مقالــه ،از آزمــون دیکــی ـ فولــر تعمیمیافتــه اســتفاده شــد.
مطابــق نتایــج ،متغیرهــای نوســانات نــرخ ارز واقعــی ،قیمــت مســکن و حجــم ســپردههای بانکــی در
ســطح مانــا بــوده و متغیرهــای نــرخ ارز واقعــی ،شــاخص قیمــت ســهام و قیمــت ســکه بــا یــک بــار
تفاضلگیـ�ری در سـ�طح یـ�ک مانـ�ا شـ�ده اسـ�ت .نتایـ�ج آزمـ�ون ریشـ�ۀ واحـ�د در جــدول  3آمــده اســت.
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جدول  .3نتایج آزمون دیکی ـ فولر تعمیمیافته برای بررسی ایستایی متغیرها در سطح و تفاضل مرتبۀ اول
مقدار بحرانی
در سطح  5درصد

آمارۀ آزمون

متغیر

مقدار بحرانی
در سطح  5درصد

آمارۀ
آزمون

متغیر

-2/98

-6/01

)D(NEX

-2/98

-2/94

NEX

-

-

)D(NNEX

-2/98

-6/18

NNEX

-

-

)D(MASKAN

-2/99

-6.52

MASKAN

-3/00

-5/22

)D(SAHAM

-3/00

-2/00

SAHAM

-3/01

-5/16

)D(SEKE

-3/00

-0/71

SEKE

-

-

)D(SEPORDE

-3/00

-5/26

SEPORDE

(منبع :محاسبات تحقيق)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

5ـ .3آزمون ناهمسانی واریانس
در مطالع�ۀـ حاض��ر ،بهمنظــور بررســی ناهمســانی واریانــس از آزمــون بریــوش ـ پــاگان اســتفاده
شــد .نتایــج ایــن آزمــون در جــدول  4بیــان شــده اســت .بــا توجــه بــه آمــارۀ احتمــال آزمــون ،وجــود
همســانی واریانــس تأییــد میشــود.
5

جدول .4نتايج آزمون ناهمسانی واریانس
شرح آزمون

آمارۀ F

آمارۀ احتمال

آزمون بریوش ـ پاگان (متغیر وابستۀ قیمت مسکن)

0/58

0/62

آزمون بریوش ـ پاگان (متغیر وابستۀ قیمت سهام)

0/76

0/47

آزمون بریوش ـ پاگان (متغیر وابستۀ حجم سپردۀ بانکی)

0/32

0/80

آزمون بریوش ـ پاگان (متغیر وابستۀ قیمت سکه)

0/94

0/28

(منبع :محاسبات تحقيق)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

5ـ .4برآورد نهایی مدل با استفاده از روش ARDL

اســتنباط و تجزیهوتحلیــل در روش  ARDLمشــتمل بــر ســه معادلــۀ پویــا ،بلندمــدت و تصحیــح
خطاســت .همچنیــن از معیــار شــوارتز ـ بیزیــن ( )SBCبــرای تعییــن وقفههــای بهینــۀ مــدل ،بهدلیــل
اینکــه وقفههــای کمتــری را بـهکار میبــرد ،اســتفاده میشــود (.)Banerjee, Dolado & Mestre, 1992
5. Breusch-Pagan
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5ـ4ـ .1الگوي پویاي  ARDLبرای متغیر قیمت مسکن

نتایــج جــدول  5نشــان میدهــد ضریــب تعییــن برابــر بــا  0/88و آمــارۀ  Fبرابــر  266و احتمــال آن
 0/000اســت کــه حاکــی از قــدرت توضیحدهندگــی زیــاد مــدل و معن ـاداری کل رگرســیون اســت.
آمــارۀ آزمــون دوربیــن واتســون فقــدان خودهمبســتگی در مــدل را نشــان میدهــد.
جدول  .5الگوي پویاي  ARDLبرای متغیر مسکن
متغیر توضیحی

ضریب

معناداری

NEX

-0/17

0/019

NNEX

-0/01

0/021

C

-0/75

0/009

F =266 Prob F:0/000
R2 =0/88
DW =1/97

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

(منبع :محاسبات تحقيق)

پــس از بــرآورد معادلــۀ پویــا ،بــراي اطمینــان از وجــود رابطــۀ بلندمدت ،بایــد آزمون بانــد 6را بــراي اطمینان
از وجــود همانباشــتگی انجــام داد .فرضیــۀ صفــر در ایــن حالــت معنـاداري بیانگــر ایــن اســت که همانباشــتگی
یــا رابطــۀ بلندمــدت میــان متغیرهــا وجــود نــدارد و فرضیــۀ مقابــل بیانگــر وجــود رابطــۀ همانباشــتگی یــا
بلندمــدت اســت .در ایــن حالــت اگــر مقــدار آمــارۀ  Fمحاســباتی آزمــون بانــد از مقادیــر بحرانــی ارائهشــده
توســط بانــد بزرگتــر باشــد ،فرضیــۀ صفــر رد و وجــود رابطــۀ بلندمــدت پذیرفتــه میشــود .در غیــر ایــن
صــورت ،وجــود رابطــۀ بلندمــدت رد میشــود .نتایــج آزمــون بانــد در جــدول  6آمــده اســت.
جدول  .6آزمون باند براي اطمینان از وجود همانباشتگی
 Fمحاسباتی

آمارۀ بحرانی

سطح بحرانی

4/14

%10

4/85

%5

5/52

%2/5

6/36

%1

13/20

(منبع :محاسبات تحقيق)

نتیجه

وجود رابطۀ بلندمدت تأیید میشود.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
6. Bound test
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نتایــج جــدول  6نشــان میدهــد مقــدار  Fآزمــون بانــد برابــر بــا  13/20اســت کــه از مقادیــر
بحرانــی بزرگتــر اســت؛ لــذا مــی تــوان گفــت در ســطح  1درصــد و بــا  99درصــد اطمینــان ،رابطــۀ
بلندمــدت میــان متغیرهــای الگــو وجــود دارد .پــس از آزمــون همانباشــتگی و اطمینــان از وجــود رابطــۀ
بلندمــدت ،نتایــج حاصــل از بــردار همانباشــتگی بــرای تعییــن عوامــل مؤثــر بــر قیمــت مســکن در
کوتــاه و بلنــد مــدت بهترتیــب در جدولهــای  7و  8ذکــر شــده اســت.
جدول  .7الگوي کوتاهمدت

ARDL

متغیر توضیحی

ضریب

سطح معناداری

NEX

-0/17

0/019

NNEX

-0/01

0/021

C

0/32

0/000

(منبع :محاسبات تحقيق)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

جدول  .8الگوي بلندمدت ARDL

متغیر توضیحی

ضریب

سطح معناداری

NEX

0/53

0/007

NNEX

0/05

0/041

C

20/978

0/058

(منبع :محاسبات تحقيق)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

نتايــج جدولهــای  7و  8نشــان میدهــد نــرخ ارز واقعــی و نوســانات آن هــم در کوتاهمــدت و
هــم در بلندمــدت بــر قیمــت مســکن تأثیــر معنـادار دارد؛ ولــی ایــن تأثیــر در کوتاهمــدت منفــی و در
بلندمــدت مثبــت اســت.
5ـ4ـ .2الگوي پویاي  ARDLبرای متغیر شاخص کل قیمت سهام

براســاس نتایــج جــدول  ،9ضریــب تعییــن برابــر بــا  0/85و آمــارۀ  Fبرابــر بــا  54و احتمــال آن0/000
اســت کــه حاکــی از قــدرت توضیحدهندگــی زیــاد مــدل و معنــاداری کل رگرســیون اســت .آمــارۀ
آزمــون دوربیــن واتســون فقــدان خودهمبســتگی در مــدل را نشــان میدهــد.

398

سید شمسالدین حسینی و همکاران.تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سبد دارایی سرمایهگذاران در راستای حمایت از سرمایۀ ایرانی.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

تابستان  .1401دورۀ  .10شمارۀ 2

جدول  .9الگوي پویاي  ARDLبرای متغیر سهام
متغیر توضیحی

ضریب

معناداری

NEX

8/50

0/048

NNEX

-11/67

0/008

C

-41/700

0/012

F =54 Prob F: 0/000
R2=0/85
DW =2/08

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

(منبع :محاسبات تحقيق)

پــس از بــرآورد معادلــۀ پویــا ،بــراي اطمینــان از وجــود رابطــه بلندمــدت بایــد آزمــون بانــد 7را بــراي
اطمینــان از وجــود هــم انباشــتگی انجــام دهیــم .فرضیــه صفــر در ایــن حالــت معنـیداري بیانگــر ایــن
اســت کــه هــم انباشــتگی یــا رابطــه بلندمــدت میــان متغیرهــا وجــود نــدارد و فرضیــه مقابــل بیانگــر
وجــود رابطــه هــم انباشــتگی یــا بلندمــدت اســت .در ایــن حالــت اگــر مقــدار آمــاره  Fمحاســباتی
آزمــون بانــد ،از مقادیــر بحرانــی ارائــه شــده توســط بانــد بزرگتــر باشــد ،فرضیــه صفــر رد شــده و وجــود
رابطــه بلندمــدت پذیرفتــه میشــود .در غیــر ایــن صــورت وجــود رابطــه بلندمــدت رد میشــود .نتایــج
آزمــون بانــد در جــدول  10آمــده اســت:
جدول  .10آزمون باند براي اطمینان از وجود همانباشتگی
 Fمحاسباتی

آمارۀ بحرانی

سطح بحرانی

17/78

4/14

%10

4/85

%5

5/52

%2/5

6/36
%1
(منبع :محاسبات تحقيق)

نتیجه

وجود رابطۀ بلندمدت تأیید میشود.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
7. Bound test
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همانطــور کــه در جــدول  10مشــاهده میشــود ،مقــدار  Fآزمــون بانــد برابــر بــا  17/78اســت
کــه از مقادیــر بحرانــی بزرگتــر اســت؛ لــذا مــی تــوان گفــت در ســطح  1درصــد و بــا  99درصــد
اطمینــان ،رابطــۀ بلندمــدت میــان متغیرهــای الگــو وجــود دارد .پــس از آزمــون همانباشــتگی و
اطمینــان از وجــود رابطــۀ بلندمــدت ،نتایــج حاصــل از بــردار همانباشــتگی بــرای تعییــن عوامــل مؤثــر
بــر قیمــت ســهام در کوتــاه و بلنــد مــدت بهترتیــب در جدولهــای  11و  12آمــده اســت.
جدول  .11الگوي کوتاهمدت ARDL

متغیر توضیحی

ضریب

سطح معناداری

NEX

8/50

0/048

NNEX

-11/67

0/008

C

1/40

0/000

(منبع :محاسبات تحقيق)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

جدول  .12الگوي بلندمدت ARDL

متغیر توضیحی

ضریب

سطح معناداری

NEX

6/04

0/048

NNEX

-8/30

0/009

C

472/41

0/002

(منبع :محاسبات تحقيق)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

یافتههــای جدولهــای  11و  12نشــان میدهــد کــه نــرخ ارز واقعــی و نوســانات آن هــم در کوتاهمــدت
و هــم در بلندمــدت بــر شــاخص کل قیمــت ســهام تأثیــر معنـادار دارد .طبــق نتایــج بهدسـتآمده ،تأثیــر
نــرخ ارز واقعــی در کوتاهمــدت و بلندمــدت بــر شــاخص کل قیمــت ســهام مثبــت اســت .از طرفــی نوســانات
نــرخ ارز واقعــی در کوتاهمــدت و بلندمــدت بــر شــاخص کل قیمــت ســهام منفــی اســت.
5ـ4ـ .3الگوي پویاي  ARDLبرای متغیر حجم سپردۀ بانکی

نتایــج جــدول  13حاکــی از ایــن اســت کــه ضریــب تعییــن برابــر بــا  0/90و آمــارۀ  Fبرابــر بــا  3824و
احتمــال آن 0/000اســت کــه قــدرت توضیحدهندگــی زیــاد مــدل و معنـاداری کل رگرســیون را بیــان
میکنــد .آمــارۀ آزمــون دوربیــن واتســون فقــدان خودهمبســتگی در مــدل را مینمایانــد.
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جدول  .13الگوي پویاي  ARDLبرای متغیر سپرده
متغیر توضیحی

ضریب

معناداری

NEX

-3/30

0/036

NNEX

-9/70

0/044

C

15/60

0/045

F =3824 Prob F: 0/000
R2=0/90
DW =1/89

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

(منبع :محاسبات تحقيق)

پــس از بــرآورد معادلــۀ پویــا ،بــراي اطمینــان از وجــود رابطــۀ بلندمــدت بایــد آزمــون بانــد را بــراي
اطمینــان از وجــود همانباشــتگی انجــام داد .فرضیــۀ صفــر در ایــن حالــت معنـاداري بیانگــر ایــن اســت
کــه همانباشــتگی یــا رابطــۀ بلندمــدت میــان متغیرهــا وجــود نــدارد و فرضیــۀ مقابــل بیانگــر وجــود
رابطــۀ همانباشــتگی یــا بلندمــدت اســت .در ایــن حالــت اگــر مقــدار آمــارۀ  Fمحاســباتی آزمــون بانــد
از مقادیــر بحرانــی ارائهشــده توســط بانــد بزرگتــر باشــد ،فرضیــۀ صفــر رد و وجــود رابطــۀ بلندمــدت
پذیرفتــه میشــود .در غیــر ایــن صــورت ،وجــود رابطــۀ بلندمــدت رد میشــود .نتایــج آزمــون بانــد در
جــدول  14آمــده اســت.
جدول  .14آزمون باند براي اطمینان از وجود همانباشتگی
 Fمحاسباتی

آمارۀ بحرانی

سطح بحرانی

130/40

4/14

%10

4/85

%5

5/52

%2/5

6/36
%1
(منبع :محاسبات تحقيق)

نتیجه

وجود رابطۀ بلندمدت تأیید میشود.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

نتایــج جــدول  14نشــان میدهــد مقــدار  Fآزمــون بانــد برابــر بــا  130/40اســت کــه از
مقادیــر بحرانــی بزرگتــر اســت؛ لــذا میتــوان گفــت در ســطح  1درصــد و بــا  99درصــد
اطمینــان رابطــۀ بلندمــدت میــان متغیرهــای الگــو وجــود دارد .پــس از آزمــون همانباشــتگی و
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اطمینــان از وجــود رابطــۀ بلندمــدت ،نتایــج حاصــل از بــردار همانباشــتگی بــرای تعییــن عوامــل
مؤثـ�ر بـ�ر حجـ�م سـ�پردۀ بانکـ�ی در کوتـ�اه و بلنـ�د مـ�دت بهترتیـ�ب در جدولهــای  15و  16ذکــر
شــده اســت.
جدول  .15الگوي کوتاهمدت ARDL

متغیر توضیحی

ضریب

سطح معناداری

NEX

-3/30

0/036

NNEX

-9/70

0/044

C

0/23

0/000

(منبع :محاسبات تحقيق)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

جدول  .16الگوي بلندمدت ARDL

متغیر توضیحی

ضریب

سطح معناداری

NEX

18/90

0/047

NNEX

37/36

0/040

C

-65/52

0/046

(منبع :محاسبات تحقيق)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

براســاس نتایــج جدولهــای  15و  ،16نــرخ ارز واقعــی و نوســانات آن هــم در کوتاهمــدت و هــم در
بلندمــدت بــر حجــم ســپردۀ بانکــی تأثیــر معن ـادار میگــذارد .طبــق یافتههــا ،تأثیــر نــرخ ارز واقعــی
و نوســانات آن در کوتاهمــدت بــر حجــم ســپردۀ بانکــی منفــی و در بلندمــدت مثبــت اســت.
5ـ4ـ .4الگوي پویاي  ARDLبرای متغیر قیمت سکه

نتایــج جــدول  17گویــای ایــن اســت کــه ضریــب تعییــن برابــر بــا  0/88و آمــارۀ  Fبرابــر 73
و احتمــال آن  0/000اســت کــه حاکــی از قــدرت توضیحدهندگــی مناســب مــدل و معن ـاداری
کل رگرســیون اســت .آمــارۀ آزمــون دوربیــن واتســون نشــا ندهندۀ نبــو ِد خودهمبســتگی در
مــدل اســت.
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جدول  .17الگوي پویاي  ARDLبرای متغیر قیمت سکه
متغیر توضیحی

ضریب

معناداری

NEX

0/35

0/003

NNEX

1/19

0/008

C

-0/84

0/037

F=73 Prob F: 0/000
R2=0/88
DW =2/12

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

(منبع :محاسبات تحقيق)

پــس از بــرآورد معادلــۀ پویــا ،بــراي اطمینــان از وجــود رابطــۀ بلندمــدت بایــد آزمــون بانــد را بــراي
اطمینــان از وجــود همانباشــتگی انجــام داد .فرضیــۀ صفــر در ایــن حالــت معنـاداري بیانگــر ایــن اســت
کــه همانباشــتگی یــا رابطــۀ بلندمــدت میــان متغیرهــا وجــود نــدارد و فرضیــۀ مقابــل بیانگــر وجــود
رابطــۀ همانباشــتگی یــا بلندمــدت اســت .در ایــن حالــت ،اگــر مقــدار آمــارۀ  Fمحاســباتی آزمــون بانــد
از مقادیــر بحرانــی ارائهشــده توســط بانــد بزرگتــر باشــد ،فرضیــۀ صفــر رد و وجــود رابطــۀ بلندمــدت
پذیرفتــه میشــود .در غیــر ایــن صــورت ،وجــود رابطــۀ بلندمــدت رد میشــود .نتایــج آزمــون بانــد در
جــدول  18آمــده اســت.
جدول  .18آزمون باند براي اطمینان از وجود همانباشتگی
 Fمحاسباتی

آمارۀ بحرانی

سطح بحرانی

8/24

4/14

%10

4/85

%5

5/52

%2/5

6/36
%1
(منبع :محاسبات تحقيق)

نتیجه

وجود رابطۀ بلندمدت تأیید میشود.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

طبــق نتایــج جــدول  ،18مقــدار  Fآزمــون بانــد برابــر بــا  8/24اســت کــه از مقادیــر بحرانــی
بزرگتــر اســت؛ لــذا میتــوان گفــت در ســطح  1درصــد و بــا  99درصــد اطمینــان یــک رابطــۀ
بلندمــدت میــان متغیرهــای الگــو وجــود دارد .پــس از آزمــون همانباشــتگی و اطمینــان از وجــود رابطــۀ
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بلندمــدت ،نتایــج حاصــل از بــردار همانباشــتگی بــرای تعییــن عوامــل مؤثــر بــر حجــم ســپردۀ بانکــی
در کوتــاه و بلنــد مــدت بهترتیــب در جدولهــای  19و  20ذکــر شــده اســت.
جدول  .19الگوی کوتاهمدت ARDL

متغیر توضیحی

ضریب

سطح معناداری

NEX

0/35

0/003

NNEX

1/19

0/008

C

0/23

0/000

(منبع :محاسبات تحقيق)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

جدول  .20الگوي بلندمدت ARDL

متغیر توضیحی

ضریب

سطح معناداری

NEX

0/84

0/041

NNEX

2/82

0/002

C

195/61

0/000

(منبع :محاسبات تحقيق)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

نتايــج جدولهــای  19و  20نشــان میدهــد نــرخ ارز واقعــی و نوســانات آن هــم در کوتاهمــدت
و هــم در بلندمــدت بــر قیمــت ســکه تأثیــر معن ـادار دارد .براســاس نتایــج ،تأثیــر نــرخ ارز واقعــی و
نوســانات آن در کوتــاه و بلنــد مــدت بــر قیمــت ســکه مثبــت اســت.

 .6نتیجهگیری

امــروزه دســتيابي بــه اهــداف اقتصــادي در هــر كشــوري بــدون مشــاركت عمومــي افــراد آن قابــل
تصــور نیســت .يكــي از راههــاي مشــاركت افــراد در توســعۀ اقتصــادي ،ســرمايهگذاري اســت؛ زیــرا
از ایــن طريــق ،پساندازهــاي كوچــك و ســرگردان مــردم بهســمت فعاليتهــاي مولــد و توليــدي
ســوق مییابــد و چــرخ توليــد و اقتصــاد بــه حركــت درميآيــد .بــر ایــن اســاس در مطالعــۀ حاضــر ،بــا
هــدف ضــرورت حفاظــت از ســرمایههای داخلــی و ســرمایههای ایرانیــان خــارج از کشــور در راســتای
ممانعــت از خــروج ســرمایهها از کشــور و بهبــود رفــاه اجتماعــی ،بــه بررســی اثرپذیــری ســبد دارایــی
ســرمایهگذاران در ایــران از نــرخ ارز واقعــی و نوســانات آن در راســتای سیاسـتهای کلــی تولیــد ملــی
و حمایــت از کار و ســرمایۀ ایرانــی پرداختــه شــد.
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نتایــج تحقیــق نشــان داد نــرخ ارز واقعــی و نوســانات آن ســبد ســرمایهگذاری افــراد (شــامل
مس��کن ،س��هام ،س��پردۀ بانک��ی ،ســکه و طــا) را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .براســاس یافتههــای
تحقیــق ،در کوتاهمــدت نــرخ ارز حقیقــی و نوســانات آن بــا قیمــت مســکن رابطــۀ معکــوس و در
بلندمــدت بــا قیمــت مســکن رابطــۀ مســتقیم دارد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه در کوتاهمــدت بــا افزایــش
نــرخ ارز ،از رونــق بــازار مســکن کاســته میشــود و ایــن رکــود زمینــه را بــرای مســاعد شــدن ایــن
بــازار بــه نفــع مســتأجران یــا همــان متقاضیــان رهــن و اجــاره تغییــر میدهــد؛ بــه ایــن دلیــل کــه
مــردم بیشــتر تمایــل دارنــد ســرمایۀ خــود را بــه خریــد ارز اختصــاص دهنــد و از ســودهای کوتاهمــدت
بهــره ببرنــد و بنابرایــن ممکــن اســت امــاک خــود را زیــر قیمــت متــداول کنونــی بفروشــند .امــا در
بلندمــدت نتیجــه کامـ ً
ا برعکــس خواهــد بــود؛ چراکــه بــا افزایــش نــرخ ارز ،تمــام کاالهــا و تجهیــزات
مرتبــط بــا ســاختمان متأثــر از افزایــش نــرخ ارز افزایــش قیمــت خواهــد داشــت و درنتیجــه نــرخ
تمامشــدۀ هــر واحــد آپارتمــان بــرای ســازندگان افزایــش مییابــد و بــا بهــای بیشــتری بــه متقاضیــان
عرضــه میشــود .درمــورد تأثیــر نــرخ ارز حقیقــی بــر ســهام شــرکتها میتــوان گفــت افزایــش نــرخ
ارز حقیقــی موجــب افزایــش صــادرات شــرکتها میشــود و قیمــت ســهام را افزایــش میدهــد؛ ولــی
در ارتبــاط بــا تأثیــر منفــی نوســانات نــرخ ارز حقیقــی بــر ســهام ،بــا توجــه بــه تأثیــر بالقــوۀ نوســانات
نــرخ ارز بــر کل اقتصــاد ،چنیــن تأثیراتــی خطــر ســرمایهگذاری را افزایــش میدهــد و ســرمایهگذاران
منابــع مالــی خــود را کمتــر وارد فعالیتهــای مولــد ،ماننــد بــورس ،میکننــد و درنتیجــه قیمــت ســهام
کاهــش مییابــد .همچنیــن دربــارۀ تأثیــر افزایــش نــرخ ارز و نوســانات آن در کوتاهمــدت بــر حجــم
ســپردههای بانکــی میتــوان گفــت در کوتاهمــدت جذابیــت ســایر بازارهــا ،ماننــد ســکه و طــا،
بــرای ســرمایهگذاران بیشــتر اســت و حجــم ســپردۀ بانکــی کاهــش مییابــد؛ ولــی در بلندمــدت بــا
توجــه بــه اینکــه تأثیــر نوســانات نــرخ ارز ،خطــر ســرمایهگذاری را افزایــش میدهــد ،ســرمایهگذاران
منابــع مالــی خــود را بهســمت ســرمایهگذاریهای کمخطــر ماننــد ســرمایهگذاری در بانکهــا
ســوق میدهنــد و بنابرایــن حجــم ســپردههای بانکــی افزایــش مییابــد .درنهایــت درمــورد تأثیــر
مثبــت نــرخ ارز و نوســانات آن بــر قیمــت ســکه و طــا در کوتاهمــدت و بلندمــدت میتــوان گفــت
بــا افزایــش نــرخ ارز و نوســانات آن تــورم افزایــش مییابــد و افــراد از بیــم کاهــش ارزش پــول ،ب ـه
ســرمایهگذاری در ســکه و طــا روی میآورنــد کــه ضمــن حفــظ ارزش پــول در کوتاهمــدت ،انتظــار
کســب ســود در بلندمــدت نیــز خواهنــد داشــت .بــا عنایــت بــه نتایــج بهدســتآمده ،فرضیههــای
تحقیــق پذیرفتــه میشــود.

 .7پیشنهادها

ب��ا توج��ه بــه اهــداف سیاس ـتهای کلــی تولیــد ملــی و حمایــت از کار و ســرمایۀ ایرانــی ،درجهــت
کاهــش اثــرات زیانبــار افزایــش نــرخ ارز و نوســانات آن بــر ســرمایۀ افــراد و همچنیــن ســوق دادن
ســرمایهها بهســمت فعالیتهــای مولــد ،براســاس یافتههــای تحقیــق ،تعییــن یــک رژیــم ارزی
مطلــوب میتوانــد تعــادل پایــدار را بــه بــازار ارز در کشــور برگردانــد .بهنظــر میرســد شــناور شــدن

سید شمسالدین حسینی و همکاران.تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سبد دارایی سرمایهگذاران در راستای حمایت از سرمایۀ ایرانی.

405

تابستان  .1401دورۀ  .10شمارۀ 2

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

مــازاد ارز و تقویــت ایــن بــازار از طریــق سیاسـتهای ارشــادی بانــک مرکــزی کــه متناســب بــا کاهــش
دخالــت مســتقیم در بــازار ارز اســت ،میتوانــد زمینههــای ســفتهبازی را در ایــن بــازار کاهــش دهــد
و از نوســانهای رو بــه افزایــش قیمتهــای ارز بکاهــد .در کشــور ایــران ،بازارهــای مالــی ،خصوصــاً
بــازار ســهام پیشــرفته و فعــال ،وجــود نــدارد و ســرمایهگذاران داراییهــای خــود را بیشــتر بهصــورت
غیرواقعــی (غیرمولــد) ماننــد بــازار ســکه و طــا پسانــداز میکننــد .از ایــن رو مســئوالن بایــد مســیر
س�رـمایهگذاری در بازارهــای مول��د مانن��د بـ�ورس را بی��ش از پی��ش هموــار نماین��د .درنهایــت پیشــنهاد
میگــردد دولــت بــه سیاســتهای پایــداری نــرخ ارز از طریــق یکسانســازی و هماهنگــی نــرخ ارز
بــا نــرخ تــورم اقــدام کنــد.
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