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چكیده
هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط ساختاری میان بازارهای مالی( بازار سرمایه ،بازار ارز،
بازار نفت) و بازار تجاری در اقتصاد ایران می باشد .به عبارت دیگر مدل سازی ماتریس ساختاری
میان قیمت سهام ،نرخ ارز  ،قیمت نفت و رابطه مبادله( )TOTو ارتباط سیستماتیک این متغیرها
براساس توابع کاپیوالی شرطی بررسی خواهد شد .نتایج برآورد اندازه وابستگی بین شاخصهای
بازاری که با تاو کندل ( )τسنجیده شده ،نشان می دهد که ضریب وابستگی غیرخطی قیمت نفت و
نرخ ارز  0.39می باشد و وابستگی متقارن در میانگین توزیع میان این دو متغیر وجود دارد.
همچنین یافته های تحقیق موید آن است که هیچ ارتباطی غیرخطی میان شاخص قیمت سهام و
رابطه مبادله و همچنین میان نرخ ارز و رابطه مبادله در اقتصاد ایران وجود ندارد .براساس نتایج این
تحقیق ،بیشترین همبستگی خطی بین متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت سهام دیده می شود و
کمترین همبستگی خطی بین قیمت نفت و رابطه مبادله است .یافته های این تحقیق نشان می
دهد که اوال رفتار غیرخطی و استوکاستیک در این بازارها وجود دارد و ثانیا بیشترین ضریب رانش
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و انتشار مربوط به بازار نفت بوده است و بیشترین ضریب پرش قیمتی مربوط به بازار تجاری و
رابطه مبادله می باشد.
واژههای كلیدی :بازار ارز ،بازار اوراق بهادار ،بازار نفت و بازار تجاری  ،کاپیوال ،تاو کندل.
طبقه بندی D52 , G14, L71: JEL
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 -1مقدمه
هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط ساختاری میان بازار ارز ،بازار سرمایه ،بازار نفت و بازار
تجاری در اقتصاد ایران می باشد .به عبارت دیگر  ،مدل سازی ماتریس ساختاری میان نرخ ارز،
نوسانات قیمت سهام ،قیمت نفت و رابطه مبادله( )TOTو ارتباط سیستماتیک این متغیرها براساس
رهیافت توابع کاپیوالی شرطی بررسی خواهد شد .همچنین استخراج اثر سرریز و شبکه ای این
متغیرها و استخراج ضریب اثرگذاری قوی و ضعیف میان این بازارها در این تحقیق بررسی می
گردد.
از دیدگاه اقتصاددانان ،رابطه مبادله یکی از مهمترین ابزارهای تجزیه و تحﻠیﻞ مساﺋﻞ اقتصاد
کﻼن میباشد .بطوریکه تغییرات رابطﺔ مبادله کشورها اثر مستقیمی بر رفاه آنها دارد .بهبود رابطه
مبادله ،کشورها را قادر میسازد تا در همان سطﺢ درآمدی ،ﺻادرات بیشتری را خریداری کنند و
بالعکس ،کاهشرابطه مبادله قدرت خرید کشورها را در بازارهای جهانی کاهش میدهد .این
اﺣتمال نیز وجود دارد که شوكهای رابطه مبادله منجر به آهسته شدن رشد اقتصادی و افزایش
اﺣتمال بروز بحران های پولی شدیدا مخرب شود .شوكهای رابطه مبادله شوكهای مالی هستند
که هﻢ بطور مستقیﻢ و هﻢ به دلیﻞ ارتباط قوی بین ثبات رابطه مبادله و بیثباتی آن در فرایندهای
پولی و مالی ،به بیثبات در اقتصاد کﻼن دامن میزنند .همچنین رابطﺔ مبادله ،نرخ ارز واقعی و
قیمت نفت بشدت به هﻢ مرتبﻂ هستند .شوكهای بزرگ رابطه مبادله به تدریج نﻈام نرخ ارز ثابت
را تﻀعیف میکند و در عین ﺣال نیز تﺄثیرات سوء ناشی از بحران های پولی بسیار مخرب را نیز
افزایش میدهد .بیثباتی اقتصاد کﻼن با توجه به تغییرات در رابطه مبادله ،مانعی برای توسعه
اقتصادی بشمار میرود و منجر به کندی رشد اقتصادی می شود .رویکرد دیگر مربوط به تﺄثیر
پذیری رابطه مبادله از متغیرهای کﻼن و یا تﺄثیرگذاری بر آن است؛ مهمترین بخش این رویکرد
مربوط به ارتباط دو طرفه رابطه مبادله و نرخ ارز است .در ﺣقیقت دو منشﺄ مهﻢ تغییر قیمت های
نسبی در یک اقتصاد ،تغییرات نرخ ارز ﺣقیقی و رابطه مبادله است .البته روابﻂ تﺌوریک بسیاری
بین این متغیرها وجود دارد؛ از یک طرف نوسانات رابطه مبادله منجر به بیثباتی نرخ ارز و نوسانات
بازار سهام میگردد و از دیگر سو؛ پاسخ تولید ناخالص داخﻠی ،نرخ ارز ﺣقیقی و قیمت ها بر
شوكهای رابطه مبادله ،به ﺻورت سیستماتیک در نﻈامهای نرخ ارز متفاوت است .به عبارت دیگر
پاسخ اقتصاد داخﻠی به شوكهای واقعی رابطه مبادله به نﻈام ارزی کشورها بستگی دارد .همچنین
رابطه مبادله ،نرخ ارز و قیمت سهام در یک اقتصاد نفتی بر رقابت پذیری و تراز تجاری اثر معنادار
دارد .افزایش نرخ ارز (تقوی ت پول مﻠی داخﻠی) به معنی افزایش هزینه ﺻادرات و کاهش هزینه
واردات می شود و این تغییرات بر سودآوری شرکت هایی که واردات مواد اولیه و یا ﺻادارت محصول
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دارند ،اثرگذار خواهد بود .بنابراین قیمت سهام که ارزش فعﻠی جریان نقدی آتی شرکت است نیز
تحت تاثیر قرار میگیرد.
شایان ذکر است اقتصاد ایران ،اقتصاد نفتی است .همانطور که میدانیﻢ اقتصادهای متکی به
نفت در برابر بیثباتی رابطه مبادله بسیار آسیبپذیرند .بر اساس شواهد تجربی ،تﺄثیر بیثباتی
تولید ناخالص داخﻠی در اقتصادهای نفتی چندین برابر بیشتر است .بنابراین بررسی تﺄثیر رابطه
مبادله و شوكهای آن بر اقتصاد داخﻠی و تحﻠیﻞ ارتباط متقابﻞ بین نرخ ارز ،نوسانات قیمت سهام و
رابطه مبادله با لحاظ نمودن ساختار نفتی اقتصاد ،میتواند راهکارهای مفیدی را برای سیاستگذاران
اقتصادی در زمینه مقابﻠه با این شوكها اراﺋه نماید .از اینرو در این پﮋوهش ارتباط بین رابطﺔ
مبادله ،نوسانات بازار سهام ،نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است.
-2پیشینه تحقیق
در نﻈریه های اخیر ،مطالعات بسیاری رفتار تغییرات قیمت نفت ،قیمت سهام ،نرخ ارز و رابطه
مبادله را بررسی کرده اند که نشان از یک رابطه مستقیﻢ میان این متغیرها دارد .در ادامه به
مهمترین مطالعات این ﺣوزه اشاره می شود.
0
بتاهر و همکاران ) 0200( 0در پﮋوهشی ارتباط بازار نفت خام ( )WTIو بازار سهام را در هفت
کشور بررسی کردند و میانگین و انحراف معیار قیمتهای نفت و بازار سهام در طول افقهای زمانی
متفاوت را با استفاده از روش  9GARCHچند متغیره مبتنی بر موجک را مورد سنجش قرار دادند.
نتایج شاخص وابستگی موجک نشان می دهد که در بسیاری از کشورها بازار نفت خام  WTIنقش
غالب و برون زا را بر بازار سهام و انحراف معیار قیمت سهام داشته است.
کو و لی )0200( 4در مقالهای ارتباط میان نااطمینانی سیاست های اقتصادی و قیمت سهام را
در هر دو بعد زمان و فرکانس با استفاده از آنالیز موجک در اقتصاد یازده کشور بررسی کردند .آنالیز
موجک نشان می دهد که این ارتباط بطورکﻠی منفی است اما به مرور ،نمایش سیکﻞهای فرکانس
پایین به باال تغییر میکند .عﻼوه بر این زمان بندی تغییرات فرکانس نشان می دهد که عدم قطعیت
در سیاست ایاالت متحده با عدم قطعیت سیاست در دیگر کشورها همبستگی دارد.
برنارد 0و همکاران ( ) 0209به تشریﺢ تجمیع ریسکها در شرایﻂ نااطمینانی از ساختار
همبستگی بین آنها و با فرض معین بودن توزیع ﺣاشیه ریسکها ،پرداختهاند .آنها تجمیع ریسک را
برای کﻼسی از ریسکهای پذیرفتنی 1بکار بردهاند که دارای ویﮋگی های استحکام ،7تحدب ،8عدم
تغییر با جایگشت 3و عدم تغییر با تکرار 02باشند .نتایج محاسبات و شبیهسازی عددی آنها نشان
میدهد که در ﺣالتی که توزیع ریسکها یکسان فرض شود ،میتوان شرایطی را جهت تیز بودن
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کرانه پایین جدید اراﺋه داد .از نتایج تحقیق آنها در تجمیع ریسکها موقعی استفاده میشود که
اطﻼعاتی راجع به ساختار همبستگی بین هریک از ریسکها نداشته باشیﻢ.
اسکوگﻠند 00و همکاران ( )0209روشهای ترکیبی استفاده از توابع کاپیوال در تجمیع ریسکها
را تشریﺢ کرده اند .آنها نشان دادهاند که روش توابع کاپیوال ترکیبی تجمیع ریسک این امکان را
فراهﻢ میسازد تا بتوان با ﺣداقﻞ داده در دسترس ریسکها را تجمیع کرد اگرچه نمیتوان با
دادههای اندك ساختار همبستگی و توزیع مشترك ریسکها را دقیق تعیین کرد.
بریچمن و سزادو ) 0209( 00در یک مطالعه منسجﻢ استفاده از توابع وین کاپیوال در مدیریت
پورتفولیو را تشریﺢ کردهاند .آنها با استفاده از توابع وین کاپیوال ( )C-Vineو ( )R-Vineو دادههای
روزانه  4سال متوالی ( 0221تا  ،)0223ساختار وابستگی بین بازده سهام  02شرکت برتر اتحادیه
اروپا را مدلسازی کردهاند؛ آنها براین اساس ارزش در معرض ریسک بازده سهام این شرکتها را طی
دو سال آتی  0202تا  0200برآورد نموده و سبد بهینه سهام را با روش میانگین-واریانس طی دو
سال مذکور تعیین کردهاند .بریچمن و سزادو همچنین نتایج تخمین ارزش در معرض ریسک بازده
داراﺋیها و نتایج تعیین سبد بهینه سهام بدست آمده با روشهای مختﻠف از جمﻠه توابع وین کاپیوال
 C-Vineو  ،R-Vineتابع کاپیوال نرمال ،تابع کاپیوال -tاستیودنت و روش  DCC-GARCHرا باهﻢ
مقایسه کردهاند .نتایج مقایسه نشان میدهد که استفاده از توابع وین کاپیوال  R-Vineنتایج
دقیقتری نسبت به سایر روشها دارد.
04
گوجان و جویاد )0200( 09مدلهای کاپیوالی-جفتی را جهت تجمیع ریسکهای بازار بکار
بردهاند؛ آنها با استفاده از دادههای روزانه سالهای  0223-0333ریسک بازار سهام ،ریسک بازار
ارز ،ریسک گسترش و ریسک نرخ بهره را که سهﻢ مهمی در مجموعه ریسک بازار دارند را برآورد
کرده و سرمایه اقتصادی الزم جهت پوشش زیان اﺣتمالی انتﻈاری و منفعت انتﻈاری ناشی از تنوع
ریسک را محاسبه کردهاند .محاسبه سرمایه اقتصادی بر اساس استاندارد  Solvency IIو  SSTبا
محاسبه  VaR 99.5%و  ES 99.5%ﺻورت گرفته است.
آروری و کریستوف( ) 0200رابطه بﻠند مدت میان قیمت نفت و بازارهای سهام در کشورهای
 GCCرا با استفاده از هﻢ انباشتگی پنﻞ بوت استرپ و رگرسیون به ظاهر غیر مرتبﻂ( )SURبررسی
نمودند .یافته های آنها نشان داد که شواهدی دال بر هﻢ انباشتگی میان قیمت نفت و بازار سهام
در کشورهای  GCCوجود دارد در ﺣالیکه  SURنشان داد افزایش قیمت نفت تاثیری مثبت روی
قیمت سهام به غیر از عربستان سعودی دارد.
سوجیت و کومار ) 0200(00به بررسی رابطه تجربی میان قیمت نفت و نرخ ﺣقیقی موثر ارز در
پاکستان در دوره زمانی  1986M2الی  2009M3پرداختند .پاکستان کشوری است با سطﺢ درآمدی
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زیر متوسﻂ و برای فعالیت اقتصادی و رشد اقتصادی خود وابستگی شدیدی به واردات نفت دارد.
بررسی تجربی تاثیر قیمت نفت بر نرخ ارز از نقطه نﻈر سیاستگذاری بسیار ﺣاﺋز اهمیت می باشد.
در این مقاله از ابزا ر موجک های پیوسته نﻈیر قدرت موجک ،وابستگی موجک و اختﻼف فاز موجک
به منﻈور ارزیابی تاثیر تغییرات قیمت نفت بر نرخ ارز و بالعکس استفاده شده است .قدرت موجک
تغییرات واریانس سری های زمانی در تناوب های مختﻠف را نشان می دهد ،وابستگی موجک
همبستگی میان ضرایب در فﻀای تناوب زمانی را نشان داده و اختﻼف فاز نیز اطﻼعاتی در خصوص
تاخیر میان نوسانات دو سری زمانی اراﺋه می نماید .یافته های این مقاله بیانگر شواهدی دال بر
وجود یک رابطه عکس چرخه ای میان قیمت نفت و نرخ موثر ﺣقیقی ارز است اگرچه در اکثر دوره
های زمانی که در این مقا له مطالعه شده ،به این نتیجه دست یافته که نرخ ارز منجر به ایجاد و
انتقال اثار عکس چرخه ای بر روی شوك های قیمت نفت بوده است.
دآرد 01و همکاران ( )0200تاثیر انتخاب مدلهای مختﻠف در برآورد ریسک پایه محصوالت
کشاورزی تولیدی در ایاالت متحده امریکا را مورد مطالعه قرار دادهاند .آنها با استفاده از توزیع
مشترك بین متغیرها ،مدلسازی همبستگی بین آنها با روشهای  PQH ،ICو استفاده از توابع
کاپیوال گوسی ،تی ،فرانک ،کﻼیتون ،تابع کاپیوال پارامتریک گومبول و غیرپارمتریک کرنﻞ نشان
دادهاند که ریسک پایه و کاراﺋی برآورد شده در تولید محصوالت کشاورزی ،با توجه به محدودیت
دادهها و نمونه های آماری کﻢ در بخش کشاورزی ،به انتخاب نوع مدلهای کاپیوال ﺣساس است و
مقدار برآورد آنها را تحت تاثیر قرار میدهد .با توجه به دادههای مورد استفاده در تحقیق که مربوط
به سالهای  0227-0370برای  48018مزرع ه کشاورزی است امکان بررسی تاثیر استفاده از
مدل های گوناگون از دو جهت قابﻞ مﻼﺣﻈه است .اول در براورد پایه ریسک و کارایی در سطﺢ
مزرعه -شهرستان بوده و دوم در سطﺢ رتبه دهی ریسک و کارایی به تولیدات و محصوالت مختﻠف
کشاورزی است.
زانگ و همکاران )0202(07رابطه هﻢ انب اشتگی و عﻠیت میان قیمت طﻼ و نفت خام را بررسی
می کند .آنها به این نتیجه رسیدند که روندهای پایداری میان قیمت نفت و طﻼ و همچنین
همبستگی مثبت معناداری میان آنها وجود دارد .این تحقیق همچنین اشاره دارد که تعادل بﻠند
مدت میان این دو بازار و تغییر قیمت نفت باعث نوسانات قیمت طﻼ می شود .با توجه به قیمت
موثر مشترك میان دو بازار ،سهﻢ قیمت نفت خام بزرکتر از طﻼ به نﻈر می رسد.
موالن و همکاران ) 0202(08با استفاده از داده های سری های زمانی روزانه به بررسی تاثیر
نوسانات قیمت نفت ،طﻼ و نرخ تبدیﻞ دالر امریکا در مقابﻞ ارزهای گوناگون روی شاخص های
قیمت سهام در امریکا ،آلمان ،ژاپن ،تایوان و چین و همچنین همبستگی کوتاه و بﻠند مدت میان
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این متغیرها پرداختند .نتایج نشان می دهد میان نوسانات قیمت نفت ،قیمت طﻼ و نرخ تبدیﻞ دالر
به ارزهای مختﻠف و قیمت سهام در آلمان ،ژاپن ،تایوان و چین هﻢ انباشتگی وجود دارد.
فورسبرگ )0202( 03نشان داده که استفاده از توابع کاپیوال گوسی ،02که عمﻼ در تجمیع
ریسک شرکت های بیمه مورد استفاده قرار می گیرد ،از برخی جهات مدل استاندارد مناسبی نیست
و انتخاب تابع کاپیوال تاثیر زیادی بر برآورد نسبت های توانگری مالی شرکتهای بیمه دارد .و
همچنین در ﺻنعت بیمه در اغﻠب موارد برای یک تابع کاپیوال مفروض ،مشکﻞ برازش دادههای
واقعی با مدل مفروض وجود دارد .او همچنین تنوع ریسک درون شرکتهای بیمه را مورد تجزیه و
تحﻠیﻞ قرار داده و نشان داده که میانگین تنوع بخشی ریسک ﺣدود  8/04درﺻد و ﺣداکثر اثر تنوع
بخشی ریسک درون هریک از شرکتها ﺣدود  00/08درﺻد است.
ماگیره و الکندری( ) 0227رابطه میان قیمت نفت و بازار سهام در کشورهای عﻀو  GCCرا با
استفاده از ازمونهای ناپارامتریک رتبه بندی برای تحﻠیﻞ هﻢ انباشتگی غیر خطی مورد بررسی قرار
دادند .آنها به ا ین نتیجه رسیدند که قیمت نفت مستقیماً شاخص قیمت سهام را در کشورهای عﻀو
 GCCبه ﺻورت غیر خطی تحت تاثیر قرار می دهد .آنورو و مصطفی( )0227از آزمونهای هﻢ
انباشتگی جانسون و جوسﻠیوس استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که قیمت نفت و بازارهای
سهام طی دوره مورد مطالعه آنها هﻢ انباشت نبوده اند(ژانویه  0339الی اوت  .)0221اما نتایج
آزمونهای هﻢ انباشتگی گرگوری-هانسن نشان داد که بازارهای نفت و سهام هﻢ انباشت هستند .به
عﻼوه پارك و راتی( )0228اثر شوکهای نفتی روی بازده سهام در آمریکا و  09کشور اروپایی دیگر
با استفاده از مدل  VARو داده های  0381الی  0220بررسی نمودند .آنها به این نتیجه رسیدند که
شوکهای قیمتی نفت اثر شدیدی روی بازده سهام به استثنای آمریکا داشته است.
مالیک و ﺣمود( ) 0227انتقال نوسانات و شوك ها میان بازار سرمایه آمریکا ،بازار جهانی نفت و
بازار سرمایه کشورهای عمده ث روتمند خﻠیج فارس(عربستان ،کویت و بحرین) را بررسی نمودند.
آروری و گوین( ) 0202رابطه میان تغییرات قیمت نفت و بازده سهام را در اروپا با استفاده از
تکنیک های اقتصاد سنجی مختﻠف مورد بررسی قرار دادند .سینگ و همکاران( )0202انتشار
موقتی نوسانات میان بازارهای سهام پ یشرفته و در ﺣال ظهور را با استفاده از مدل های —VAR
 ARCHمورد بررسی قرار دادند .ژانگ و وی( )0202رابطه میان بازارهای نفت خام و طﻼ را از
ژانویه  0222تا مارس  0228مورد بررسی قرار دادند .آروری و همکاران( )0200رابطه میان بازده
ها و انتقال نوسانات میان بازارهای سهام و نفت را در کشورهای گروه همکاریهای خﻠیج
فارس( )GCCبررسی کردند .فیﻠیس و همکاران( )0200رابطه میان قیمت های بازار سهام و قیمت
نفت که طی زمان متغیر است را برای کشورهای وارد کننده و ﺻادر کننده نفت بر اساس یک روش
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 DCC-GARCH-GJRمورد بررسی قرار دادند .وو( )0200نوسانات بازارهای آتی سهام و نفت را با
استفاده از ساختار نوسان تصادفی چند متغیره مورد بررسی قرار داد .دو و همکاران( )0200عوامﻠی
را که اثری بالقوه روی نوسانات قیمت نفت دارند و رابطه میان این نوسانات و بازارهای محصوالت
کشاورزی را بررسی کردند .کومار و همکاران( ) 0200اشاره داشتند که تغییر در شاخص های سهام
انرژی های پاك بواسطه تغییرات گذشته در قیمت نفت ،قیمت سهام شرکت های با فناوری باال
(هایتک) و نرخ بهره قابﻞ توضیﺢ هستند .سادورسکی( ) 0200نوسانات میان قیمت های نفت و
سهام شرکت های انرژی های پاك و تکنولوژی را با استفاده از مدل های همبستگی شرطی پویای
 MGARCHمدلسازی نمود و آوارتانی و ماگیره( ) 0209آثار انتشار بازده و نوسان میان بازارهای
نفت و سرمایه در کشورهای  GCCرا در دوره  0224الی  0200مورد بررسی قرار دادند .تعدادی از
مطالعات این ﺣوزه با استفاده از تکنیک موجک ها و وین کاپیوالی شرطی انجام شده اند .برای
مثال گناسی و همکاران(0220و ) 0220روشی جدید بر اساس تحﻠیﻞ موج ها برای تخمین ریسک
سیستماتیک برخی شاخص های بازار سهام اراﺋه دادند ،فرناندز( )0221بتا در مدل قیمت گذاری
دارایی سرمایه ای( )CAPMدر مقیاسهای زمانی مختﻠف به منﻈور مطالعه اثر مقیاس بندی زمانی
روی محاسبه دارایی در خطر تخمین زد .کیﻢ و این( ) 0227رابطه میان تغییرات در قیمت های
سهام و بازده اوراق قرضه را در کشورهای  G7بررسی کردند .روا و نونس( )0223هﻢ تحرکی میان
بازده بازار بین المﻠﻠی سهام را با اراﺋه روشی جدید بر مبنای تحﻠیﻞ موج ها بررسی نمودند .هه و
همکاران( ) 0223قیمتهای نفت خام را با استفاده از تحﻠیﻞ موج ها و تکنیک شبکه عصبی مصنوعی
و وین کاپیوال بررسی نمودند .مسیﺢ و همکاران( )0202سهام در بازارهای سرمایه کشورهای در
ﺣال ظهور عﻀو همکاریهای خﻠیج فارس را با استفاده از روش تحﻠیﻞ موج ها بررسی نمودند.
گالگاتی( ) 0202سرایت بازار مالی با استفاده از روشی مبتنی بر تحﻠیﻞ موج ها بررسی نمود .بوبکر و
بوطاهر( ) 0200بر مدلسازی میانگین شرطی و واریانس شرطی نرخ های ارز تمرکز کردند .آنها مدل
 GARMA-FIGARCHرا با استفاده از تخمین زننده ﺣداکثر درست نمایی مبتنی بر موج ها
تخمین زدند .سان و مینﻞ( )0200یک الگوریتﻢ فیﻠترینگ جدید بر اساس  MODWTبرای تجزیه
الگو و نویزها اراﺋه دادند و فرناندز-ماچو( )0200همبستگی و همبستگی متقاطع بازده بازارهای
سهام منطقه یورو را بر مبنایی مقیاس به مقیاس تحﻠیﻞ کردند.
شهیکی تاش و همکاران( ،)0931ریسک های بیمه گری ﺻنعت بیمه را با دو رویکرد متفاوت،
تجمیع همزمان با توابع مفصﻞ بیﻀوی و ارشمیدسی و تجمیع سﻠسﻠه مراتبی با توابع مفصﻞ
ارشمیدسی بررسی نمودند  .نتایج تجمیع و مدل سازی ساختار وابستگی ریسک های بیمه گری با
داده های ضریب خسارت طی سال های  0904-0930نشان می دهد که به عﻠت تفاوت نوع
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ساختار وابستگی ،ﺣداقﻞ سرمایه الزم برآورد شده با رویکردها و توابع مفصﻞ مختﻠف ،متفاوت است.
ﺣداقﻞ سرمایه الزم برای پوشش ریسک بیمه گری ﺻنعت بیمه با مدل استاندارد آیین نامه 13
بیمه مرکزی و با داده های سال 1392در ﺣدود  31،349،930میﻠیون ریال محاسبه شده است؛ در
ﺣالی که ﺣداقﻞ سرمایه برآورد شده با سنجه ریسک ارزش در معرض خطر ) (VaRدر سطﺢ
اطمینان  30درﺻد با توابع مفصﻞ بیﻀوی در رویکرد تجمیع همزمان و با توابع مفصﻞ کﻼیتون و
جوی در هر دو رویکرد ،کمتر از این مقدار است .بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از این
توابع مفصﻞ در تعیین ﺣداقﻞ سرمایه الزم ،توانگری موسسات بیمه را بیشتر از ﺣد برآورد شده با
روش تجمیع ساده و خطی مدل استاندارد نشان خواهد داد.
موالیی ،واعظ ،ﺻمدی و پرورده( )0931با استفاده از رویکرد کاپوال به بررسی همبستگی میان
نرخ ارز ،پرش قیمت و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران طی دورهی  34-1385پرداختند.
هﻢ چنین در این تحقیق از رویکرد ناپارامتریک جهت برآورد میانگین بازده ،نوسان و پرش قیمت
داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .نتایج تجربی نشان میدهند
که میانگین ساالنه ی بازدهی ،نوسان و تعداد پرش قیمت شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران
به ترتیب برابر با  03درﺻد 2/200 ،و  01درﺻد است .افزون بر این ،نتایج آزمون عﻠیت گرنجر
نشان میدهد که بین نرخ ارز و شاخص قیمت رابطهی یکطرفه از نرخ ارز به شاخص قیمت بورس
اوراق بهادار تهران وجود دارد .براساس رویکرد کاپوال ،ضریب همبستگی شاخص کﻞ قیمت با نرخ
ارز  2/80است.
جﻼﺋی و ﺣبیبدوست ( )0930نیز به بررسی رابطه نوسانهای نرخ ارز و بازده سهام با استفاده
از رویکرد مقیاس-زمان در تحﻠیﻞ موجک پرداختند .نتایج تحﻠیﻞ رگرسیون موجکی ،واریانس و
همبستگی موجکی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که نه تنها اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر
روی سهام در بخشهای مختﻠف بورس اوراق بهادار به لحاظ شدت و عﻼمت متفاوت است بﻠکه این
اثرگذاری در مقیاسهای زمانی مختﻠف ،متفاوت است.
ﺣسینی نسب و همکاران ( ،)0932در مقالهای با عنوان تعیین اثرات نوسانات قیمت نفت بر
روی بازدهی سهام بورس اوراق بهادار تهران :آنالیز موجک و راهگزینی مارکف ،به بررسی اثر
شوك های بازار نفت بر روی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .نتایج نشان میدهد
که در فاز رکود و رو نق بازده بازار سهام با نوسانات شدید و فاز رونق بازده بازار سهام با نوسانات
مﻼیﻢ ،اثر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام مثبت است و در فاز رکود بازده بازار سهام با
نوسانات مﻼیﻢ ،اثر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام منفی میباشد به طوری که افزایش
قیم ت نفت به عنوان عامﻞ تداوم رکود در بورس اوراق بهادار تهران عمﻞ کرده است.
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 -3روش تحقیق
تابع کاپیوال اولین بار توسﻂ اسکوالر ( ) 0303مطرح شد ولی استفاده از آن در متون فیزیک
آماری از اواخر دهه  0332با معرفی توابع کاپیوال توسﻂ امبرچت و همکاران )0333( 00آغاز شد؛
امروزه استفاده از توابع کاپیوال به عنوان یک ابزار قوی و انعطاف پذیر در مدلسازی وابستگی
متغیرهای تصادفی در ﺣوزه های مختﻠف عﻠوم رو به گسترش است .در تﺌوری آمار و اﺣتمال ،تابع
کاپیوال یک تابع توزیع اﺣتمال چند متغیرهای است که تابع توزیع ﺣاشیهای (چگالی) هر یک از
متغیرها دارای توزیع یکنواخت است .00مهمترین ویﮋگی توابع کاپیوال این است که آنها با یک
تبدیﻞ اکیدا ﺻعودی ،غیرقابﻞ تغییر هستند.
طبق قﻀیه بنیادی اسکوالر تابع چگالی هر توزیع چند متغیره را میتوان به ﺻورت دو مولفه
کامﻼ جدا از هﻢ نوشت :توزیعهای ﺣاشیهای و ساختار وابستگی .توزیعهای ﺣاشیهای با توابعی که
دارای توزیعهای یکنواخت هستند مدلسازی می شوند و ساختار وابستگی بین متغیرها هﻢ از طریق
تابع کاپیوال مدلسازی میشود .فرض کنید که  Fتوزیع مشترك برداری از متغیرهای تصادفی
(
)
با توزیعهای ﺣاشیهای
 Cوجود خواهد داشت بطوری که برای هر ]
))

و

و  ...و
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) (
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باشد؛ آنگاه یک تابع کاپیوال مانند
(
داریﻢ:

)

) ( (

(
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و اگر و و  ...و پیوسته باشند آنگاه  Cیکتا خواهد بود .با توجه به اینکه تابع کاپیوال
براساس توزیع مشترك توزیعهای ﺣاشیهای یکنواخت تعریف میشود ،لذا تابع کاپیوال در رابطه
باال به ﺻورت زیر بیان میشود.
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) (

(

)
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توزیع ﺣاشیهای یکنواخت هر یک
که در آن یک تابع کاپیوال  dبعدی است و
معکوس تابع توزیع ،توزیعهای ﺣاشیهای یکنواخت است .استفاده
از متغیرهای تصادفی است؛
از توابع کاپیوال هیچ محدودیتی را در انتخاب نوع توزیعهای ﺣاشیهای متغیرهای تصادفی ایجاد
نمیکند؛ چونکه میتوان توابع توزیع ﺣاشیه ای دلخواه را با یک تابع کاپیوال معین جهت تشکیﻞ
تابع توزیع چند متغیره باهﻢ ترکیب کرد .این ویﮋگی توابع کاپیوال باعث شده که خانواده توابع
کاپیوال بسیار متنوع باشند که در ادامه به معروفترین آنها اشاره میشود .09سه ﺣالت مختﻠف برای
ساختار وابستگی یک توزیع دو متغیره قابﻞ تصور است و متناظر با ساختار وابستگی بین آنها شکﻞ
فصلنامـه اقتصاد مالی
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تابع کاپیوال آنها نیز متفاوت است .نمودارهای زیر از چپ به راست به ترتیب توابع کاپیوال دو بعدی
با ساختار همبستگی کامﻼ وابسته ،مستقﻞ و کامﻼ وابسته منفی را نشان می دهد.

الف -ساختار همبستگی کامﻞ منفی

ج -ساختار همبستگی کامﻞ مثبت

ب -ساختار همبستگی مستقﻞ

شكل -1تصاویر كاپیوالهای دو بعدی با ساختارهای همبستگی متفاوت

) (∏ می باشد که
یکی از ساده تر ین و مهمترین توابع کاپیوال تابع کاپیوال ضربی به فرم
به تابع کاپیوال مستقﻞ هﻢ مشهور است .اگر دو متغیر تصادفی دارای تابع کاپیوال ضربی باشند آنگاه
آنها مستقﻞ از هﻢ خواهد بود .چون بنا به قﻀیه اسکوالر داریﻢ:
) (

)) (

) (

) ( (∏

از طرف دیگر توابع کاپیوال گوسی 24و -tاستیودنت

25

)) (

)

) ( (

(

در دسته توابع کاپیوال بیﻀوی 26پارامتریک

قرار دارند .فرمول کﻠی آنها به ﺻورت زیر است:
))

)

(

(

) (

)

(

(

که در آن ) ( توزیع نرمال استاندارد چند متغیره با ماتریس همبستگی پیرسون
) (
معکوس تابع توزیع استاندارد نرمال تجمعی است.
))

(

)

(

) (

(

)

است.

(

توزیع نرمال -tاستیودنت چند متغیره با ماتریس همبستگی پیرسون و
که در آن ) (
07
درجه آزادی  vاست  ( ) .معکوس تابع توزیع استاندارد -tاستیودنت تجمعی است .ویﮋگیهای
توابع کاپیوال بیﻀوی در جدول ( )0خﻼﺻه شده است.

فصلنامـه اقتصاد مالی
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جدول  -1خانواده توابع كاپیوال بیضوی
ردیف

نام تابع
كاپیوال

0

گوسی

0

 -tاستیودنت

دامنه تغییر پارمترها
)

ضریب تاو كندل ()τ

(
)

وابستگی دنب باال و پایین

) (

(

0
)

) (

√ (

√

منبعJoe, H. (2014) :

تابع کاپیوال گوسی دارای وابستگی دنب ﺻفر است ولی در تابع کاپیوال -tاستیودنت وابستگی
دنب ﺻفر نیست .بنابراین با پارمترهای همبستگی یکسان و توزیعهای ﺣاشیهای یکسان برای هر دو
نوع تابع کاپیوال گوسی و -tاستیودنت ،تابع کاپیوال -tاستیودنت سطﺢ اندازه ریسکهای مانند VaR
و  ESرا بزرگتر نشان میدهد .با افزایش درجه آزادی تابع کاپیوال -tاستیودنت به سمت تابع کاپیوال
گوسی همگرا میشود .بخش دیگر از توابع کاپیوال ،توابع ارشمیدسی

28

هستند .مجموعه توابع

کاپیوال ارشمیدسی بسیار انعطاف پذیرند و دامنه وسیعی از ساختار وابستگی ها را و به ویﮋه
وابستگی دنب متغیرهای تصادفی را مدلسازی می کنند .فرم کﻠی توابع کاپیوال ارشمیدسی به
ﺻورت زیر است:
]

[

))

(

∑(

(

)

) ( و
تابع کاهشی و پیوسته است بطوریکه
که در آن ] [ ) [ و
است که در بازه ) [ یکنوا و محدب است ( ) .تابع گشتاور
) ( و معکوس آن
در
( ) ( و با فرض
توابع کاپیوال ارشمیدسی تک پارامتری است؛ با قرار دادن )
رابطه فوق تابع تابع کاپیوال گومبﻞ 03بدست میاید .92همچنین با قرار دادن

)

(

) ( و با

در رابطه ( ) 0خانواده توابع کاپیوال کﻼیتون 90بدست می آید؛ تابع کاپیوال کﻼیتون
فرض
برعکس تابع کاپیوال گومبﻞ تنها وابستگی دنب پایین متغیرها را نشان می دهد .اگر
)

(

)

(

) (

و با فرض )

 ،تابع کاپیوال فرانک 90بدست میاید؛ تابع کاپیوال

فرانک همانند تابع کاپیوال گوسی وابستگی دنب باال و پایین ندارد .در جدول ( )0نوع تابع مولد،
اندازه و ابستگی ،و دامنه تغییر پارامترهای برخی از توابع کاپیوال خانواده ارشمیدسی تک پارامتری
(با پارمتر  )θو دو پارامتری (با پارامترهای  θو  )δخﻼﺻه شده است .99در جدول ( )9ویﮋگیهای
برخی از توابع کاپیوال دو متغیره به لحاظ نوع وابستگی بین آنها آورده شده است .همچنین در این
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جدول همچنین دامنه تغییر پارامترها و تابع مولد توابع کاپیوال دو پارامتری  BB7 ،BB6 ،BB1و
 BB8که به ترتیب از ترکیب توابع کاپیوال (کﻼیتون-گومبﻞ)( ،جوی-گومبﻞ)( ،جوی-کﻼیتون) و
(جوی-فرانک) بدست میآیند ،بیان شده است .عﻼوه براین ،از چرخش  32درجه 082 ،درجه و
 072درجه هر یک از توابع کاپیوال ارشمیدسی و خانوادههای ترکیبی آن توابع کاپیوال جدیدی
ﺣاﺻﻞ میشود که برای سهولت شناسایی آنها را کدبندی می کنند .جدول ( )0انواع توابع کاپیوال
دو متغیره را نشان می دهد.
جدول -2خانواده توابع كاپیوال ارشمیدسی تک پارامتری و دو پارمتری
ردیف

نام تابع

دامنه تغییر

تابع مولد

كاپیوال

0

کﻼیتون

0

گومبﻞ

9

فرانک

]

4

جوی

] )

0

BB1

1

BB6

7

BB7

8

BB8

)

ضریب تاو كندل ()τ

پارمترها

باال و پایین

(
)

)

(
[
)

[

(

(

(
[

)] )

) ) -1

(

)

[

]

(

(
) )
)
(
(
(

)
)

()

(

∫
(
(

)

(

)

(

∫

)

)Brechmann, E. C., & Schepsmeier, U. (2013
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(

(

(
(
)

منبع:

(

(

∫

(
(

) )

(

∫

(

)

(
(

()
) )

)
(
(

() (

) )

(
)

)
(

(

(

)
) (

)

)
]
)

وابستگی دنب

)

(
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جدول -3خالصه ویژگی های برخی از توابع كاپیوال دو متغیره
تابع كاپیوال

وابستگی

وابستگی

تقارن

وابستگی

وابستگی

مثبت

منفی

دنب توزیع

در دنب پایین

در دنب باال

N







-

-

t











C



-

-



-

G



-

-

-



F







-

-

J



-

-

-



RC

-



-

-

-

RG

-



-

-

-

RJ

-



-

-



BB1



-

-





BB6



-

-





BB7



-

-





BB8



-

-





منبعJoe, H. (2014) :

توضیحات :خانواده توابع کاپیوال دو متغیره با عﻼمت اختصاری آنها مشخص شده است .خانواده
توابع کاپیوال بیﻀوی عبارتند از  :Nتابع کاپیوال نرمال :t ،تابع کاپیوال -tاستیودنت؛ همچنین خانواده
توابع کاپیوال ارشمیدسی شامﻞ :C :کﻼیتون :G ،گومبﻞ :F ،فرانک :J ،جوی؛ عﻼوه براین از چرخش
 32درجه و  072درجه توابع کاپیوال ارشمیدسی کﻼیتون و گومبﻞ و جوی توابع کاپیوال RG ،RC
و  RJﺣاﺻﻞ میشود .ممکن از چرخش  082درجه برخی از توابع کاپیوال ،توابع کاپیوال جدیدی
ﺣاﺻﻞ شود که به آنها در اﺻطﻼح توابع کاپیوال بقا ( )Survival Copulaگفته میشود .توابع کاپیوال
دو پارامتری  BB7 ،BB6 ،BB1و  BB8به ترتیب از ترکیب توابع کاپیوال (کﻼیتون-گومبﻞ)،
(جوی-گومبﻞ)( ،جوی-کﻼیتون) و (جوی-فرانک) بدست میآیند.
 -4تخمین پارامترهای توابع وین كاپیوال
با توجه به افزایش تعداد اشکال ساختار وابستگی با افزایش تعداد متغیرهای تصادفی ،جهت
تعیین ساختار وابستگی مناسب متغیرها و تخمین پارامترهای وابستگی بین آنها با توابع وین
کاپیوال بدین ﺻورت عمﻞ می شود :ابت دا شکﻠی از ساختارهای وابستگی متغیرهای تصادفی را در
فصلنامـه اقتصاد مالی
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نﻈر گرفته سپس تابع چگالی مشترك  dمتغیرها تصادفی را براساس شکﻞ ساختارهای وابستگی
مورد نﻈر نوشته و تابع درستنمایی مربوطه را تشکیﻞ می دهیﻢ؛ در پایان با ﺣداکثرسازی تابع
درستنمایی ،پارامترهای توابع کاپیوال دو متغیره مدل ساختاری مفروض برآورد میشود .شکﻞ
ساختار وابستگی مناسب نهایی در هر یک از دسته توابع وین کاپیوال براساس ﺣداکثر مقدار لگاریتﻢ
تابع درستنمایی (مقدار آماره  )loglikeمتناظر آن انتخاب می شود .در این تحقیق محاسبات
پارامترهای مدل در محیﻂ نرم افزار  Rو با استفاده از بسته نرم افزاری « »VineCopulaانجام شده
است.
وابستگی بین متغیرهای تصادفی را با سنجههای مختﻠفی می سنجند .در تعریف برخی از این
سنجه ها ،فقﻂ بر وابستگی بین میانگین توزیع متغیرها تاکید میشود؛ مانند ضریب همبستگی خطی
پیرسن94؛ در برخی دیگر از سنجههای وابستگی مانند ضریب تاو کندال )τ( 90و ضریب رو
اسپیرمن ) ( 91وابستگی در همه دامنه توزیع مورد نﻈر است .37ضریب تاو کندال برای دو بردار
(و)
مستقﻞ از هﻢ با توزیع های یکسان )
( به ﺻورت اﺣتمال انطباق توزیعها منهای
اﺣتمال عدم انطباق توزیعها تعریف میشود .یعنی:
]

)

([

()

]

()

)

([

در سنجههای مانند وابستگی دنبالهای باال ( ) و دنبالهای پایین ( ) فقﻂ به اندازه وابستگی
در دنب سمت راست و چپ تابع توزیع تمرکز میشود .98سنجه وابستگی دنبالهای باال برای دو
متغیر تصادفی پیوسته  X1و  X2با توزیعهای ﺣاشیهای و به ﺻورت زیر تعریف میشود:
]) (
]) (

|) (
|) (

[
[

)

(

)

(

در این تحقیق جهت مدلسازی ساختار وابستگی میان متغیرهای قیمت نفت ،نرخ ارز ،شاخص
قیمت سهام و رابطه مبادله در ایران از توابع وین کاپیوال ( )Vine Copulasاستفاده شده و براین
اساس ضرایب وابستگی بین آنها تعیین شده است .استفاده از توابع وین کاپیوال نسبت به استفاده از
دیگر خانواده های توابع کاپیوال مانند توابع کاپیوال گوسی ،توابع کاپیوال ارشمیدسی و توابع کاپیوال
ارشمیدسی سﻠسﻠه مراتبی ( ) HACدارای مزیت است .چونکه در توابع وین کاپیوال ،ساختار
وابستگی جفت جفت متغیرها با خانواده بزرگی از توابع کاپیوال دو متغیره مدلسازی میشود.
فصلنامـه اقتصاد مالی
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وضعیت متغیرهای مورد بررسی این تحقیق در جدول  0ارایه شده است .شایان ذکر است که
متغیر رابطه مبادله از تقسیﻢ شاخص قیمت کاالهای ﺻادراتی به شاخص قیمت کاالهای وارداتی
بدست میاید .داده های شاخص قیمت کاالهای ﺻادراتی از سایت بانک مرکزی به ﺻورت ماهیانه
قابﻞ دستیابی است .همچنین داده های شاخص قیمت کاالهای وارداتی به ﺻورت فصﻠی از بهار
 0932تا تابستان  0934از سایت مرکز آمار ایران استخراج شده است.
جدول  -4معرفی متغیرهای تحقیق
نام متغیر

نوع داده و دوره دسترسی

منبع دسترسی

قیمت نفت اوپک()Oil-opec

روزانه-از  0ژانویه  0229تا
کنون

سایت اوپک:

نرخ ارز (ارزش ریالی سبدی ارزهای
)SDR39

روزانه -از  0ژانویه  0229تا
کنون

http://www.imf.org/external

شاخص کﻞ بورس اوراق بهادار
()tse

روزانه از  09آذر  0987تاکنون

سایت بورس ارواق بهادار

شاخص قیمت کاالهای ﺻادراتی

ماهیانه -فروردین  0932تا
اسفند 0934

بانک مرکزی ج.ا .ا.

شاخص قیمت کاالهای وارداتی

فصﻠی – از بهار  0932تا
تابستان 0934

مرکز آمار ایران

http://www.opec.org/opec_web/en/data_grap
hs/40.htm

سایت ﺻندوق بین المﻠی پول:

منبع :یافتههای پﮋوهشگر

در جدول 0وضعیت آمار توﺻیفی متغیرهای تحقیق ارایه شده است.
جدول -5اطالعات آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیرها

n

Oil_opec
tse

59
59

میانگین انحراف معیار
-0.021
0.018

0.015 59
SDR
-0.02153 59 term_of_trade

میانه

min

max

range

skew

kurtosis

0.079493
0.056295

2.224128 -0.9429 0.4617 0.168624 -0.29316 -0.01494
-0.40044 0.671552 0.2270 0.158516 -0.06849 0.008261

0.073064
0.089792

37.7551 5.957965 0.5675 0.525903 -0.0416 0.001472
1.587855 0.030275 0.547 0.269638 -0.27783 -0.00622

منبع :یافتههای پﮋوهشگر

در جدول  1الگوی رفتاری متغیرهای تحقیق براساس مدل بروانی هندسی مرتون بررسی شده
است .در الگوی ﺣرکت براونی هندسی همراه با پرش (الگوی مرتون) عﻼوه بر دو پارامتر رانش( ) و
فصلنامـه اقتصاد مالی
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انتشار( ) ،تعداد پرش ها در سال ) ،(lambdaمیانگین و واریانس پرش به ترتیب  deltaو  Mujمورد
بررسی قرار می گردد .براساس یافته های جدول 1اﺣتمال پرش قیمت نرخ ارز در بازار  0/87است.
همچنین متوسﻂ اندازه پرش نرخ ارز  0/10و واریانس پرش نرخ ارز 0/03می باشد .اﺣتمال پرش
نسبت قیمت در بازار نفت  3/3است .همچنین متوسﻂ اندازه پرش  -0/01و واریانس پرش قیمت
نفت  0/01می باشد .اﺣتمال پرش نسبت قیمت در رابطه مبادله در بازار  7/14است .همچنین
متوسﻂ اندازه پرش رابطه مبادله  -0/041و واریانس پرش رابطه مبادله  0/011می باشد .همچنین
اﺣتمال پرش نسبت قیمت در بازار  1/71است .همچنین متوسﻂ اندازه پرش  0/10و واریانس پرش
قیمت سهام  0/0005می باشد .این مساله موید آن است که فرضیه بازار کارا در بازارهای فوق برقرار
نیست .زیرا وجود جهش ناگهانی تحت ریسک های سیستماتیک ،نشانه افزایش ناکارایی و اثرات
اهرمی در این بازارها است .نتیجه این مطالعه نشان می دهد که اوال رفتار غیرخطی و استوکاستیک
در این بازارها و جود دارد و ثانیا بیشترین ضریب رانش و انتشار مربوط به بازار نفت بوده است و
بیشترین ضریب پرش قیمتی مربوط به بازار تجاری و رابطه مبادله می باشد.
جدول  -2بررسی  GMBسالیانه مرتون با لحاظ پرش
پارامتر

Lambda
Delta
Muj

نرخ ارز

بازار نفت

بازار تجاری

بازار سرمایه

0/052
()0/000

0/09
()0/28

0/039
()0/63

0/06
()0/27

0/001

0/02

0/005

0/01

()0/000

()0/002

()0/12

()0/000

0/87

3/3

7/14

1/71

()0/008

()0/04

()0/00

()0/009

0/03

0/01

0/011

()0/053

()

()0/00

0/0005
()0/43

0/10

-0/01

()0/11

()0/02

-0/041
()0/05

()0/000

67/07

73/760

290/67

89/003

0/10

منبع :یافتههای پﮋوهشگر

در نمودار  0پراکنش دو به دوی متغیرهای تحقیق نشان داده شده است؛ این نمودار شهود
عینی از وضعیت ساختار وابستگی بین متغیرها را نشان می دهد؛ براساس این نمودار وابستگی
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مثبت بین رشد شاخص کﻞ بورس ارواق بهادار و رشد نرخ ارز وجود دارد .در ﺣالیکه بین بهبود
رابطه مبادله و شاخص کﻞ بورس ظاهراً وابستگی دیده نمیشود.

نمودار  -2پراكنش دادههای تجربی متغیرهای تحقیق

نمودار  9و جدول  1ضریب همبستگی خطی بین دو به دوی متغیرهای تحقیق را نشان می
دهد .براساس نتایج آن ،بیشترین همبستگی خطی متغیرهای شاخص کﻞ بورس و نرخ ارز دیده می
شود .کمترین همبستگی خطی بین قیمت نفت و رابطه مبادله است .شایان ذکر است که نمودار 0
ﺻرفا همبستگی خطی بین متغیرها را نشان میدهد درﺣالیکه ممکن است وابستگی بین دو متغیر
غیرخطی باشد که عمﻼ پارامتر ضریب همبستگی آنرا انعکاس نمیدهد.
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نمودار  -3ضریب همبستگی خطی بین متغیرهای تحقیق
جدول -6ضریب همبستگی خطی بین دو به دوی متغیرهای تحقیق
Oil_opec

Oil_opec

tse

SDR

term_of_trade

1

0.020456

0.222677

0.073057

tse

0.020456

1

0.096435

-0.11631

SDR

0.222677

0.096435

1

0.097604

term_of_trade

0.073057

-0.11631

0.097604

1

منبع :یافتههای پﮋوهشگر

همانطور که در بخش قبﻞ مطرح شده ضریب همبستگی نمی تواند بخوبی ارتباط میان متغیرها
و ارتباط غیرخطی آن ها را نشان دهد .از اینرو استفاده از ابزارهای سنجش شدت وابستگی براساس
توابع کاپیوال شرطی کمک می کند با دقت باالتر و دقیق تر این ارتباط و اثرگذاری متغیرها
سنجیده شود .جدول  7نتایج مدلسازی ساختار وابستگی و تخمین ضرایب وابستگی بین متغیرهای
تحقیق را با استفا ده از توابع مفصﻞ وین کاپیوال نشان می دهد .اندازه وابستگی بین شاخصها در
اینجا با تاو کندل ( )τسنجیده شده است .براساس محاسبات توابع کاپیوالی شرطی ضریب
وابستگی قیمت نفت و نرخ ارز  0.39است و وابستگی متقارن در میانگین توزیع میان این دو متغیر
وجود دارد .در ﺣالی که براساس رویکرد کاپیوالی شرطی هیچ ارتباطی میان شاخص قیمت سهام و
فصلنامـه اقتصاد مالی
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رابطه مبادله و همچنین میان نرخ ارز و رابطه مبادله در اقتصاد ایران وجود ندارد .شایان ذکر است
که مقدار آماره  AICساختار وابستگی متناظر جدول برابر با  -6.071و همچنین لگاریتﻢ تابع
درستنمایی برآورد شده ﺣدود  4.359است.
جدول  -7ماتریس وابستگی میان متغیرها (قیمت نفت ،نرخ ارز ،شاخص قیمت سهام و رابطه
مبادله) در ایران
نام متغیرها
قیمت نفت و نرخ ارز
Oil_opec,SDR

توابع مفصل دو
متغیره
( Nنرمال)

پارامتر(ها)
0.39

تاو كندل

آماره
AIC

0.26

20222

وابستگی متقارن و در
میانگین توزیع

-

0

هیچ نوع وابستگی بین
این دو متغیر وجود ندارد

0

وابستگی ندارند

()τ

شاخص قیمت سهام و رابطه مبادله Independence
(مستقﻞ)
tse,term_of_trade
Independence
نرخ ارز و رابطه مبادله
(مستقﻞ)
SDR,term_of_trade
منبع :یافتههای پﮋوهشگر
-

توضیحات نوع
وابستگی

در نمودار  4وابستگی بین متغیرها با خطوطی که لبه متغیرهای متناظر را به هﻢ وﺻﻞ میکند،
مشخص شده است .اندازه و نوع ساختار وابستگی با ارقام و نوع تابع کاپیوالی شرطی نوشته شده
در کنار خطوط قابﻞ مﻼﺣﻈه است .براساس این نمودار ،قیمت نفت (اوپک) با شاخص نرخ ارز
وابستگی معنی دار دارد .ولی هیچ وابستگی بین رابطه مبادله با شاخص سهام و شاخص نرخ ارز
( )SDRوجود ندارد.

نمودار  -4ساختار وابستگی بین متغیرها
فصلنامـه اقتصاد مالی
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 -5جمع بندی
در این تحقیق جهت مدلسازی ساختار وابستگی میان متغیرهای قیمت نفت ،نرخ ارز ،شاخص
قیمت سهام و رابطه مبادله در ایران از توابع وین کاپیوال ( )Vine Copulasاستفاده شده و براین
اساس ضرایب وابستگی بین آنها تعیین شده است .استفاده از توابع وین کاپیوال نسبت به استفاده از
دیگر خانواده های توابع کاپیوال مانند توابع کاپیوال گوسی ،توابع کاپیوال ارشمیدسی و توابع کاپیوال
ارشمیدسی سﻠسﻠه مراتبی ( ) HACدارای مزیت است .چونکه در توابع وین کاپیوال ،ساختار
وابستگی جفت جفت متغیرها با خانواده بزرگی از توابع کاپیوال دو متغیره مدلسازی میشود .در این
تحقیق پراکنش دو به دوی متغیرهای تحقیق بررسی شد .براساس آنالیز پراکنش بیانگر وابستگی
مثبت بین رشد شاخص کﻞ بورس اوراق بهادار و رشد نرخ ارز وجود دارد .در ﺣالیکه بین بهبود
رابطه مبادله و شاخص کﻞ بورس وابستگی مشاهده نمیشود .همچنین سنجش ضریب همبستگی
خطی بین دو به دوی متغیرهای تحقیق نشان می دهد که بیشترین همبستگی خطی میان شاخص
قیمت سها م و نرخ ارز وجود دارد و کمترین همبستگی خطی بین قیمت نفت و رابطه مبادله است.
همچنین نتایج مدلسازی ساختار وابستگی و تخمین ضرایب وابستگی توابع کاپیوالی شرطی نشان
می دهد که اندازه وابستگی تاو کندل ( )τقیمت نفت و نرخ ارز  0.39است و وابستگی متقارن در
میانگین توز یع میان این دو متغیر وجود دارد .در ﺣالیکه براساس رویکرد کاپیوالی شرطی هیچ
ارتباطی میان شاخص قیمت سهام و رابطه مبادله و همچنین میان نرخ ارز و رابطه مبادله در
اقتصاد ایران وجود ندارد.
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 - 30تابع مفصل گومبل تنها وابستگی دنب باالی متغیرهای تصادفی را مدلسازی میکند که با پارامتر
آنگاه متغیرهای تصادفی مستقل از هم اند.
تابع مفصل گومبل

نشان داده میشود .در صورتی که در
Clayton copula
Frank copula

31
32

34

Pearson linear correlation coefficient
Kendall’s tau
36
Spearman’s rho
 37شایان ذکر است که ضریب همبستگی پیرسن ( ) 7991تنها وابستگی خطی دو متغیر را نشان میدهد در صورتی که در بسیاری موارد
ممکن است وابستگی غیرخطی باشد و یا وابستگی در دنب توزیعها باشد.
 - 39برای توضیح بیشتر دیگر سنجههای وابستگی به مقاله ) Embrechts, P., etal. (1999مراجعه کنید.
 - 39سبد ارزی (  ) SDRشامل ارزهای دالر آمریکا ،یورو ،ین ژاپن ،پوند استرلینگ و رینمیبی چین است.
35

فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 22بهار 1331

