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چکیده
با افزایش تجارت بین کشورها ،تغییرات نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل ریسک در
بازارهای مالی محسوب میشود لذا هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین تغییرات نرخ ارز و بازده
داراییها در چارچوب یک الگوی نظری و تجربی مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی
بر مصرف ( )CCAPMاست ،بدین منظور از طریق بسط یک مدل پایهای  CCAPMو ورود
کاالی مصرفی وارداتی در تابع مطلوبیت بازگشتی اپستین و زین ،این رابطه بررسی شده است.
نمونه تحقیق شامل هشت پرتفوی و دادههای ماهانه دوره  2831تا  2838است .در مرحله اول
پارامترهای مدل قیمتگذاری طراحی شده با استفاده از معادالت اویلر و روش گشتاورهای
تعمیمیافته ( )GMMهنسن و سینگلتون برآورد شد ،تخمین پارامترهای معادالت اویلر حاکی از
ریسک گریز و شکیبا بودن عوامل اقتصادی ،کشش جانشینی پایین بین کاالی مصرفی داخلی و
کاالی مصرفی وارداتی و کشش جانشینی بیندورهای باال است .در مرحله دوم با استفاده از
معادالت اویلر خطی شده به عنوان مدل قیمتگذاری دارایی و روش رگرسیون دو مرحلهای فاما
و مکبث ،اثرات صرف ریسک نرخ ارز ،تورم ،بازدهی بازار و رشد مصرف داخلی بر صرف بازده
داراییها بررسی شد ،نتایج نشان میدهد که صرف ریسک نرخ ارز ،تورم و بازدهی بازار اثر مثبت
بر صرف بازدهی دارایی ها داشته است به این معنا که عوامل اقتصادی به منظور پذیرش بیشتر
ریسک این متغیرها ،درخواست صرف پاداش بیشتری در بازدهی داراییها را خواهند داشت.
واژههای کلیدی :مطلوبیت بازگشتی ،ریسکگریزی ،کشش جانشینی ،مدل  ،CCAPMروش
.GMM
طبقهبندی .G15 ،G12 ،G11 ،D81 ،C58 :JEL
 2مستخرج از رساله جابر بهرامی به راهنمایی دکتر مصیب پهلوانی و مشاوره دکتر رضا روشن و دکتر سعید راسخی
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
یکی از مهمترین عوامل در توسعه اقتصادی هر کشور ،عملکرد بازار سرمایه آن میباشد.
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ،نقش بسزایی در جذب منابع مالی و جلب
سرمایهگذاران در فعالیتهای مولد اقتصادی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی دارد .شیوه
قیمتگذاری اوراق بهادار مورد معامله ،حاصل فعل و انفعال متغیرهای مختلفی است که
هر یک به طریقی و با شدت متفاوتی بر قیمت اوراق مزبور تأثیر میگذارد .از جمله عوامل
مؤثر در قیمت اوراق بهادار ،ریسک و بازده آنها است به طوری که همواره بیشترین
بازدهی با توجه به حداقل ریسک ،معیار مناسبی برای سرمایهگذاری است ،بنابراین
داراییهای پرریسکتر باید بازدهی باالتری داشته باشند تا انگیزه نگهداری اینگونه
داراییها در سرمایهگذاران ایجاد شود (ریلی فرانک و کیس.)1222 ،2
امروزه با افزایش جهانیشدن ،ریسک نرخ ارز در تصمیمات سرمایهگذاری یک عامل مهم
تلقی میشود .به لحاظ نظری نوسانات نرخ ارز عالوه بر بخش تجارت خارجی ،بخش
داخلی اقتصاد به خصوص بازار سهام را تحت تأثیر قرار میدهد .در یک اقتصاد باز ،خدمات
و سرمایه بین کشورها با توجه به نرخ ارز صورت میپذیرد .کشورهای در حال توسعه از
جمله ایران ،از درجه باال بیثباتی متغیرهای کالن اقتصادی برخوردار هستند ،در این
کشورها نرخ ارز ،قیمت سهام و سایر متغیرهای مهم کالن نسبت به اقتصادهای پیشرفته
و صنعتی بیشتر در نوسان بوده و این نوسانات نیز به نوبه خود ،محیط نامطمئنی را برای
سرمایهگذاران ایجاد کرده و باعث میشود تا سرمایهگذاران نتوانند به سهولت و با اطمینان
بیشتر در مورد سرمایهگذاری آتی تصمیمگیری کنند و احیاناً متحمل زیانهای وسیعی
میشوند.
در این راستا مدلهای قیمتگذاری متفاوتی طراحی شدهاند که مدل قیمتگذاری
داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف )CCAPM( 1یکی از این مدلها میباشد .به عقیده
لیتائو و الدویگسون )1222( 8و کوکران )1229( 4در تعادل عقالیی بازارهای مالی ،ریسک
سیستماتیک در مدل  CCAPMاز طریق کوواریانس بین مطلوبیت نهایی و بازدهی
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داراییها اندازهگیری میشود که این پایه نظری ویژگی خاص این مدل نسبت به سایر
مدلها میباشد.
وقتی نرخ ارز حقیقی کاهش یابد ،یا ارزش حقیقی پول داخلی تقویت گردد (دوره رونق)
به این معناست که ارزش کاالی خارجی نسبت به قبل کمتر خواهد شد .تغییر نرخ ارز
دارای دو اثر جانشینی و درآمدی خواهد داشت ،اثر درآمدی منجر به افزایش مصرف کاالی
خارجی که خود منجر به افزایش مطلوبیت فرد (کاهش مطلوبیت نهایی) خواهد شد ،در
مقابل زمانی که نرخ ارز حقیقی افزایش یابد و یا ارزش حقیقی پول داخلی تضعیف گردد
(دوره رکود) اثر درآمدی منجر به کاهش مصرف کاالی خارجی خواهد شد که خود منجر
به کاهش مطلوبیت فرد (افزایش مطلوبیت نهایی) نسبت به قبل خواهد شد ،به این معنا
که نرخ ارز رابطه منفی با سطح مطلوبیت دارد لذا مصرف یک خاصیت همزمان با دوره
تجاری و نرخ ارز دارای یک خاصیت ضد دورهای خواهد داشت ،همچنین میزان تأثیر نرخ
ارز بر مصرف کاالی داخلی به درجه جانشینی این دو کاال بستگی خواهد داشت .در
مجموع تغییرات نرخ ارز ،رابطه بین بازدهی داراییها و مطلوبیت نهایی را تقویت خواهد
نمود و منجر به تغییرات ریسک سرمایهگذاران خواهد شد .شدت تأثیرات نرخ ارز بر قیمت
و بازدهی سهام آن چنان بوده که میتوان از مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای
مبتنی بر مصرف برای بررسی رابطه نرخ ارز (از طریق واردات) و بازده داراییها،
استفادههای بسیاری نمود ،بنابراین دیدگاه اصولی آن است که بجای بررسی آثار نرخ ارز
بر بازدهی سهام به بررسی آثار متغیرهای کالن اقتصادی از جمله واردات که با نرخ ارز
همبستگی دارند پرداخته شود.
لذا وجه تمایز و نوآوری این تحقیق با دیگر مطالعات قبلی آن است که از طریق بسط یک
مدل  CCAPMدر چهارچوب یک اقتصاد باز و حل مدل تعادلی از طریق وارد کردن
واردات کاالی مصرفی در ترجیحات مطرح شده توسط اپستین و زین ،)2333( 2معرفی
تابع مطلوبیت با کشش جانشینی ثابت )CES( 1به منظور تعیین رابطه بین دو کاالهای
وارداتی مصرفی و کاالی مصرفی داخلی به جای تابع مطلوبیت انتظاری با ریسک پذیری
نسبی ثابت )CRRA( 8در مدل  CCAPMسنتی و استفاده از معادالت اویلر به بررسی
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تأثیر نرخ ارز بر بازدهی داراییها در چهارچوب یک اقتصاد مبادلهای با دنیای خارج در
بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
لذا در این چارچوب بخشهای مختلف مقاله پیشرو ،بدین شرح ساماندهی شده است،
بخش دوم مروری بر تحقیقهای انجام شده است ،بخش سوم ویژگی و چارچوب نظری
مدل  CCAPMسنتی و مدل  CCAPMتعدیل شده و نحوه استخراج معادالت تحقیق
بیان شده است ،بخش چهارم شامل دادهها و متغیرهای تحقیق است .در بخش پنجم،
نتایج و پیشنهادها ارایه شده است.

 -2مروری بر ادبیات تحقیق
آنتل و وایهکوسکی ،)1222( 2در مقالهای به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر بازدهی داراییها
از دید یک سرمایهگذار آمریکایی در بازار سهام فنالند و در قالب یک مدل قیمتگذاری
داراییهای بینالمللی شرطی )C-ICAPM( 1پرداختند .آنها با فرض اینکه سرمایهگذاران
نمیتوانند در برابر ریسک نرخ ارز مصون بمانند ،به پیروی از ارونزا و لوسک)2339( 8
پرتفوی بازار محلی را به عنوان یک منبع ریسک در نظر گرفتند ،همچنین نرخ ارز را به
عنوان یک عامل که در تعیین پرتفوی محلی و خارجی میتواند موثر باشد ،وارد مدل
میکنند ،نتایج تحقیق نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز طی دوره زمانی مورد بررسی
( 2322تا  ،)1224هیچگونه هزینهای برای سرمایهگذاران در بازارهای سهام این کشورها
ندارد.
اگراول و هارپر ،)1222( 4در مطالعهای اثرات تغییر نرخ ارز بر بازدهی شرکتها ،حتی
شرکتهایی که ارتباط کمی با دنیای خارج داشته ،میپردازد .مدل ارائه شده ،از بسط
مدلهای آدلر و دوماس ،)2334( 9جریون )2332( 1و فاما-فرنچ 2331( 2و  ،)2338بیانگر
آن است که تغییرات نرخ ارز بر بازدهی ماهانه داراییهای شرکتهای مورد بررسی با دوره
زمانی  2339تا  1228به عنوان یک متغیر موثر و معنادار بر بازدهی دارایی میباشد.
2
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اوالفم ،)1222( 2در مطالعهای به بررسی تأثیر نرخ ارز بر بازدهی سهام  222بنگاه در
نیجریه با استفاده از سه نرخ ارز جایگزین یعنی دالر ،پوند و یورو و بسط مدل جریون
( )2332و طی دوره  2333تا  1222پرداخته است .شرکتها به دو زیرگروه شرکتهای
مالی و غیرمالی تقسیمبندی شدند ،نتایج بیانگر این است که بتای نرخ ارز در اکثر
شرکتها معنادار (هم مثبت و هم منفی) بوده است و عموماً حساسیت بازدهی به تغییرات
نرخ ارز دالری بیشتر از دیگر ارزها بوده است.
چایب و مازوتا ،)1228( 1در مطالعهای به بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر ارزش بنگاهها
برای دو گروه از شرکتهای صادراتی و غیر صادراتی (و یازده زیرگروه) ،در دوره زمانی
 2333تا  2334و  2339تا  1229و با استفاده از مدل شرطی و غیرشرطی دادههای
تابلویی پرداختند .در مدل غیرشرطی بتای نرخ ارز دارای اثر معنادار و منفی بر بازدهی
دارایی ها بوده و در مدل شرطی با در نظر گرفتن شاخص ادوار تجاری ،زمانی که اقتصاد
در حالت انقباضی قرار دارد در اکثر صنایع تغییرات نرخ ارز تأثیر معناداری در تفاوت و
تغییر بازدهیها خواهد داشت.
موآنا و جاربویی ،)1228( 8در مقالهای به بررسی تأثیر شاخص بازار سهام ،ریسک نرخ ارز،
ریسک بر بازدهی سهام بانکهای کشور تونس برای دوره زمانی  1222تا  1222و با
استفاده از روش حداقل مربعات معمولی )OLS( 4و روش خودرگرسیونی تعمیمیافته
مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی ،)GARCH( 9پرداختند ،نتایج نشان میدهد که نرخ
ارز و شاخص بازار نقش مهمی در تعیین پویایی بازده شرطی سهام بانکها دارد .با این
حال ،نرخ بهره نقش مهمی در تعیین این بازدهیها ندارد.
میائو و همکاران ،)1228( 1در مقالهای به بررسی حساسیت و اثرات نامتقارن تغییرات نرخ
ارز بر بازدهی سهام برای شانزده صنعت چین و  1122شرکت فعال طی دوره زمانی 1221
تا  1221در چارچوب یک مدل قیمتگذاری دارایی شرطی پرداختند ،نتایج نشان میدهد
که افزایش ارزش پول چین باعث کاهش صادرات و کاهش مزیت رقابتی بنگاههای
2
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صادراتی خواهد شد و سود این بنگاهها را کاهش میدهد ،در مقابل افزایش ارزش پول
داخلی در بنگاههای واردات کننده منجر به کاهش هزینهها خواهد شد و سود آنها نیز
افزایش خواهد یافت .نتایج تحقیق بیانگر این است که بازدهی هفت صنعت از شانزده
صنعت مورد نظر در معرض تغییرات منفی نرخ ارز قرار داشته است.
سلیم ،)1228( 2در قالب یک مدل قیمتگذاری دارایی بینالمللی شرطی 1از دید یک
سرمایهگذار آمریکایی به بررسی معناداری ریسک تورم و نرخ ارز در بازار سهام کشورهای
مورد مطالعه ،با استفاده از مدل خودرگرسیونی تعمیم یافته چند متغیره مبتنی بر واریانس
ناهمسانی شرطی و دوره زمانی  2333تا  1222پرداخته است .نتایج نشان میدهد ،ریسک
نرخ ارز دارای اثر منفی و ریسک تورم دارای اثر مثبت بر بازدهی داراییها داشته است.
چکیلی و انگویان ،)1224( 8در قالب یک مدل خودرگرسیون برداری با وقفههای توزیعی
مارکوف سوئیچینگ ،)MSVAR( 4به بررسی رابطه نرخ ارز و بازدهی سهام در بازار سهام
کشورهای عضو گروه  BRICSدر دوره  2332تا  1228پرداخته است .نتایج نشان میدهد،
صرف نظر از نوع رژیم نرخ ارز ،تغییرات نرخ ارز هیچگونه اثری بر بازدهی سهام نداشته
است.
استیلواگون ،)1229( 9در مطالعهای از طریق یک مدل  CCAPMو با استفاده از مدل
خودرگرسیون برداری همجمعی )CVAR( 1و مدل تصحیح خطا )ECM( 2به بررسی رابطه
کوواریانس بین بازدهی انتظاری داراییها ،نرخ ارز و مصرف با استفاده از سه نرخ پوند ،ین
و مارک در مقابل دالر طی دوره  2331تا  1222پرداخته است .نتایج نشان میدهد که
نرخ ارز یکی از متغیرهایی است که در بهبود مدل پایه  CCAPMمیتواند تاثیرگذار باشد.
از میان مطالعات داخلی ،شکی و توفیقی ،)2832( 3در مقالهای به بررسی نوسانات نرخ ارز
بر بازدهی سهام ایران با استفاده از مدل تعمیمیافته خودرگرسیون واریانس ناهمسان
شرطی ( )GARCHپرداختند ،سپس با استفاده از روش همجمعی جوهانسون و
2

Saleem
Conditional International CAPM
8
Chkili & Nguyen
4
Markov Switching Vector Autoregressive Model
9
Stillwagon
1
Cointegrated VAR
2
Error Correction Model
3
)Shaki & Tofighi (2013
1
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خودرگرسیون برداری با وقفههای توزیعی )VAR( 2و توابع واکنش آنی )IRF( 1و تجزیه
واریانس )VD( 8روابط میان متغیرها تعیین شده است ،نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت
میان بازدهی سهام با نرخ ارز بازار و شاخص قیمت و رابطه منفی میان قیمت نفت و
بازدهی سهام است.
وکیلیفرد و علیفرّی ،)2834( 4در مقالهای به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ریسک و
بازدهی سهام در سه صنعت سیمان ،پتروشیمی و خودروسازی طی دوره  2333تا 1221
پرداختند .در این راستا با هدف شناسایی رابطه تعادلی بین متغیرهای کالن اقتصادی و
تأثیر آن بر بازده سهام ،با استفاده از رابطه همگرایی ،هدف پژوهش آزمون گردید که نتایج
پژوهش مبین عدم وجود رابطه بین ریسک و بازده کل سهام و متغیرهای اقتصاد کالن
در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بود.
در اکثر مطالعات ،به منظور شناسایی وجود و جهت ارتباط بین نرخ ارز و بازده داراییها،
عموماً ریسک نرخ ارز را به عنوان یک فاکتور ریسک در کنار سایر فاکتورهای ریسک
سنتی در قالب برخی از مدلهای قیمتگذاری و مدلهای اقتصادسنجی بررسی نمودهاند
و بر مبنای تئوریکی خاصی نبوده اند لذا تا حد زیادی ناموفق و به نتیجه واحدی دست
نیافتهاند .در این راستا ،مقاله حاضر در چارچوب یک رویکرد تعادلی و عمومی به منظور
چگونگی تأثیر نرخ ارز بر بازدهی داراییها مورد بررسی قرار گرفته است.

 -3مدل قیمتگذاری داراییها
 -1-3مدل سنتی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف
این مدل در سال  2331توسط هنسن و سینگلتون 9پایهگذاری شد به طوری که در این
مدل عامل اقتصادی به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود میباشد:
()2
() 1
()8

i
∞∑ [ max Et
i=0 β u(Ct+i )] = 0

γ>0
γ=1

;

1−γ

Ct
1−γ

Ct

= ) u(Ct

; ) u(Ct ) = ln(Ct

2

Vector Auto Regression
Impulse Response Function
8
Variance Decomposition
4
)Vakilifard & Ali Farry (2015
9
Hansen and Singleton
1
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 Ctهزینه مصرفی سرانه در زمان  β ،tعامل تنزیل ذهنی زمان γ ،پارامتر ریسکگریزی و
 Etعملگر انتظارات شرطی در زمان  tاست .اگر  βکوچک باشد افراد ناشکیبا و به عبارتی
افراد مصرف کنونی را به مصرف آتی ترجیح میدهند .در این مدل تابع مطلوبیت دارای
خاصیت ریسکگریزی نسبی ثابت ( )CRRAو عامل تنزیل تصادفی )SDF( 2برابر با نرخ
نهایی جانشینی مصرف بیندورهای )IMRS( 1است .طبق نظر دریر و همکاران،)1228( 8
هر مدل قیمتگذاری دارایی یک کرنل قیمتگذاری یا عامل تنزیل تصادفی منحصر به
فرد دارد و عملکرد هر مدلی را میتوان با ایجاد معادالت اویلر مربوطه به عامل تنزیل
تصادفی ،با هم مقایسه کرد لذا برای بدست آوردن عامل تنزیل تصادفی ،از شرط مرتبه
اول معادله ( ،)2مصرف بهینه بدست خواهد آمد:
() 4

−γ

} = βEt {(1 + R i,t+1 )Ct+1

−γ

Ct

شروط گشتاوری معادله ( ،)4اساس تخمینزن  GMMمیباشد .با توجه به آن که
متغیرهای مدل باید مانا باشند ،این شرط بوسیله تئوری  GMMو رابطه زیر تأمین خواهد
شد:
()9

}]

-γ

Ct+1
-γ

Ct

) 0 = Et {1-β [(1 + R i,t+1

در مدل استاندارد  CCAPMتنها دو پارامتر  βو  γتخمین زده میشود .معادله ( )9تفاوت
مقطعی در بازده انتظاری را از طریق کوواریانس بازدهی با تابع عامل تنزیل تصادفی
( )SDFتوضیح میدهد که در آن:
()1

Ct+1 −γ
)
Ct

( SDFt+1 = Mt+1 = β

حال فرض میشووود  xtیک بردار  M×1از مجموعه اطالعات در دسووترس سوورمایهگذار
باشوود بر اسوواس معادله ( r=N×M ،)9شوورط گشووتاوری وجود دارد که بوسوویله آن مدل
قیموتگووذاری دارایی مورد آزمون قرار میگیرد (گوتیرز و ایسووولر،)1229 ،4کووه معموالً
تقریب خطی زیر برای عامل تنزیل تصادفی در نظر گرفته میشود:
()2

) SDFt+1 = Mt+1 ≈ β(1 − γ∆LnCt+1

2

Stochastic Discount Factor
Intertemporal Marginal Rate of Substitution
8
Dreyer et al.
4
Gutierrez & Issler
1
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بعد از بدسووت آوردن کرنل قیمتگذاری با قرار دادن آن در معادالت اویلر شووماره (،)9
میتوان پارامترهای مدل را تخمین زد.
 -2-3مدل تعدیلشده قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف
در سالهای اخیر مطالعات زیادی در مدل  CCAPMبه عنوان یک مدل اصلی برای توضیح
رفتار بازار سهام انجام شده است ،در اکثر مطالعات مربوطه مدل  CCAPMسنتی قدرت
کافی تبیین رفتار بازار را نداشته و این مدل در عمل با شکست مواجه شده است به طوری
که این مدل خطی باعث ایجاد معمای صرف سهام 2شده است .بدینصورت که برای
توضیح بزرگی صرف سهام (مازاد بازده یک دارایی نسبت به بازده دارایی بدون ریسک)
نیاز به ریسکگریزی بسیار باالست .در حالی که در  CCAPMسنتی پارامتر ریسکگریزی
عدد بزرگی بدست نمیآید .این معما اولین بار توسط مهرا و پرسکات )2339( 1ارائه شد
(محمدزاده و همکاران .)2834 ،8پس از ارائه معماهایی همچون صرف سهام ،تعدیالتی
در مدل  CCAPMصورت پذیرفت که از آن جمله میتوان به مطالعاتی همچون تحقیقات
بچ و مولر ،)1222( 4اپستین و زین ( ،)2332ژیائو و همکاران )1228( 9اشاره کرد .طبق
نظر ژیائو و همکاران یکی از دالیل اصلی شکست  CCAPMاستاندارد این است که عموماً
متغیرهای دیگر از جمله متغیرهای کالن اقتصادی ،که بر مطلوبیت نهایی مصرف میتواند
تأثیرگذار باشد را نادیده میگیرد ،زیرا صرف ریسک در صرف متغیرهای کالن اقتصاد نیز
منعکس میشود .در این راستا مدل تحقیق از طریق بسط یک مدل  CCAPMاپستین و
زین ( )2332به صورت زیر تعریف خواهد شد:
فرض میشود  Nدارایی با بازدهی ناخالص  R t = (R1t , R 2t , … , R Nt )′در اقتصاد وجود
دارد ωj,t ،بیانگر نسبتی از سرمایهگذاری عامل اقتصاد در دارایی  jو دوره  tباشد ،آنگاه:
∑N
t = 1,2, … . T
()3
j=1 ωj,t = 1
ثروتی و محدودیت بودجهای که فرد در زمان  tدر اختیار دارد برابر با  Stباشد:
St+1 = (St − Pt∗ ent Ctf − Pt Ctd )ω′t R t+1
() 3
2

Equity Premium Puzzle
Mehra & Prescott
8
)Mohammadzadeh et al. (2015
4
Bach & Møller
9
Xiao et al.
1
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که در آن Ctdمصرف کاالی داخلی و  Ctfمصرف کاالی خارجی است که عامل اقتصادی با
مصرف آن در هر دوره مطلوبیت دریافت میکند Pt .قیمت کاالی داخلی Pt∗ ،قیمت کاالی
خارجی به پول کشور خارجی ent ،نرخ ارز اسمی (ارزش پول داخلی به ارزش پول خارجی)
میباشد ،قیمت کاالی خارجی به پول داخلی برابر  Pt∗ entخواهد بود .در بازارهای مالی
کشورهای در حال توسعه (نوظهور) با محدودیتهای فراوانی مواجه هستند ،یکی از این
محدودیت های مهم دسترسی به ارز خارجی است لذا در این مطالعه فرض شده است که
مصرفکنندگان داخلی قادر به مصرف کاالی داخلی و خارجی بوده و تنها در بازارهای
داخلی میتوانند سرمایهگذاری نمایند.
با تقسیم دو طرف معادله ( )3بر  ،Wt = PSt ،Ptبیانگر ثروت به قیمت داخلی خواهد بود
t

آنگاه محدودیت بودجه به شکل زیر تغییر خواهد یافت:
πt+1 Wt+1 = (Wt − et Ctf − Ctd )ω′t R t+1
()22
∗ n

نرخ ارز حقیقی برابر  et = PPt etو تغییر در قیمت داخلی ( πt+1 = PPt+1شاخص تورم)
t

t

خواهد بود ،عالوه بر این فرض میشود که در هر دوره زمانی ،فرد دارای ترجیحات با
کشش جانشینی ثابت ( )CESبه شکل زیر باشد:
1

()22

U(C f , C d ) = [(1 − α)(C d )ρ + α(C f )ρ ]ρ

) α ∈ (0,1بیانگر ترجیحات ذهنی بین دو کاال و ) ρ ∈ (−∞, 1در تعیین کشش
1

جانشینی (ES) 2بین دو کاال کاربرد دارد ،به طوری که )∞ .ES = 1−ρ ∈ [0, +اگر < ρ

 0باشد ،آنگاه  0 < ES < 1خواهد بود یعنی اثر جانشینی بین کاالی داخلی و خارجی
کوچک و زمانیکه  0 < 𝜌 < 1باشد  ES > 1و اثر جانشینی بین کاالی داخلی و خارجی
قابل توجه و بزرگ خواهد بود (مطابق با یافتههای دونا و سینگلتون 2331 ،1و اوگاکی و
رین هارت .)2333 ،8برای مدلسازی رفتار عامل از ترجیحات اپستین و زین ()2333
استفاده شده است ،فرض میشود که تابع مطلوبیت دورهی زندگی فرد ،شکل بازگشتی
زیر داشته باشد:

2

Elasticity of substitution
Dunn and Singleton
8
Ogaki and Reinhart
1
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ρ

ρ

U(Ctd , Ctf ) = {(1 − β)([(1 − α)( Ctd ) + α( Ctf ) ]ρ +
σ 1

β[Et (Jt+1 (Wt+1 )γ )]γ }σ

()21
که در آن ) β ∈ (0,1عامل تنزیل ذهنی و ) γ ∈ (−∞, 1پارامتر ریسکگریزی میباشد،
هنگامیکه  γکاهش یابد درجه ریسکگریزی افزایش خواهد یافت ،پارامتر ریسکگریزی
نسبی نیز برابر با ) (1 − γاست σ ∈ (−∞, 1) .تعیینکننده کشش جانشینی بیندورهای

1
 EIS = 1−σمیباشد Jt+1 ،برابر تابع ارزش معادله بلمن 2و  Etعملگر انتظارات مشروط به
اطالعات در دسترس هر زمان است .مزایای استفاده از تابع مطلوبیت ( )21این است که
اوالً پارامتر ریسکگریزی و پارامتر کشش جانشینی بیندورهای را از یکدیگر مجزا
میسازد ،ثانیاً میتوان اثر جانشینی بین دو کاالی داخلی و خارجی را بدست آورد ،بنابراین
فرد نه تنها مصرف خود را در طول زمانهای مختلف انتخاب میکند بلکه میتواند میزان
مصرف خود را از کاالهای داخلی و خارجی انتخاب کند که این نتایج مطابق با یافتههای؛
اپستین ( ،)2333ویل ،)2332( 1کرپس و پرتئوس )2323( 8و پپین )1229( 4میباشد.
مسئله بهینهسازی با استفاده از تابع مطلوبیت بازگشتی ،تابع  CESو محدودیت بودجه
(معادالت  3و  )22به شکل زیر خواهد بود:
σ

ρ

ρ

Jt (Wt ) = Max{(1 − β)[(1 − α)(Ctd ) + α(Ctf ) ]ρ +
σ 1

β[Et (Jt+1 (Wt+1 )γ )]γ }σ

()28
با فرض اینکه  Jt (Wt ) = Φt Wtباشد ،با حداکثرسازی مطلوبیت و شرط مرتبه اول از
معادله  21نسبت به  Ctdو  Ctfروابط زیر بدست خواهد آمد:
=

σ

−1

ρ

ρ

] [(1 − α)(Ctd ) + α(Ctf ) ]ρ
σ
γ

()24
=

()29

σ

−1

ρ

ρ−1

σ

d
) d = 0; (1 − β) ρ [(1 − α)ρ(Ct

∂Ct

γ

γ

] Et [Φt+1 R w,t+1

ρ

] [(1 − α)(Ctd ) + α(Ctf ) ]ρ
σ
γ

∂U

γ

σ−1

) σβ(Wt − et Ctf − Ctd

ρ−1

σ

𝑓
) = 0; (1 − β) ρ [αρ(Ct

γ

Et [Φt+1 R w,t+1 ] et

∂U
∂Ctf

σ−1

) σβ(Wt − et Ctf − Ctd

2
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که در آن  ω′t R t+1 = R w,t+1بازدهی پرتفوی بهینه و بیانگر بازدهی کل ثروت میباشد.
با توجه به معادله ( )24و ( )29نسبت دو کاال به صورت زیر خواهد بود:
)ρ ∈ (−∞, 1

()21

1

et (1−α) ρ−1
] ,
α

[=

Cft

Cd
t

این معادله نشان میدهد ،هنگامیکه نرخ ارز حقیقی کاهش یابد ،نرخ مصرف کاالی خارجی
نسبت به نرخ مصرف کاالی داخلی افزایش خواهد یافت ،به عبارتی  etقیمت نسبی کاالی
داخلی و خارجی را اندازهگیری میکند ،با کاهش  etکاالی خارجی نسبت به کاالی داخلی
ارزانتر شده و تقاضای کاالی خارجی نسبت به کاالی داخلی افزایش خواهد یافت .در هر
دوره زمانی  ،tارزش کل کاالی مصرفی داخلی و وارداتی فرد برابر  et Ctf + Ctdخواهد بود
که با توجه به معادله ( )21ارزش کل مصرف برابر است با:
1

ρ

1−α ρ−1
ctd [1 + eρ−1
]
) t ( α

()22
1

1−α ρ−1
] ) (
α

ρ
ρ−1

=

Ctd

+

1

)e (1−α
et [ t α ]ρ−1 Ctd

 At = [1 + etباشد ،آنگاه:

=

Ctd

+

et Ctf

با فرض آنکه
et Ctf + Ctd = At Ctd
()23
بنابراین  ،1/Atنسبت مخارج کاالی داخلی به کل مخارج را اندازهگیری میکند ،معادله
( )23چگونگی اثرگذاری نرخ ارز حقیقی و پارامتر ذهنی  αو  ρبر نرخ مصرف دو کاالی
داخلی و خارجی میباشد 1/At .یک تابع کاهشی از  αمیباشد ،یک  αکوچک بیانگر یک
نسبت بزرگ تر از مخارج مصرف کاالی داخلی به کل مخارج ،زمانیکه )ES < 1( ρ < 0
باشد ،همچنین  1/Atیک تابع کاهشی از  etمیباشد ،هرگاه  etکاهش یابد مخارج کاالی
داخلی نسبت به کل مخارج بیشتر خواهد شد ،اما با توجه به معادله ( )21میتوان نشان
داد ،وقتی  etکاهش یابد در اثر جانشینی بین دو مجموع کاالی مصرفی ،مصرف کاالی
خارجی نسبت به کل مصرف افزایش خواهد یافت (اثر جانشینی) به عبارتی کشش
جانشینی کم ( ) ES < 1بین دو کاال به این معناست که فرد تمایل کمتری به جانشین
کردن این دو کاال دارد و با کاهش  etارزش نسبی مخارج کاالی داخلی افزایش مییابد.
بنابراین اثر افزایش ارزش کاالی داخلی (درآمدی) بر اثر کاهشی (جانشینی) آن غالب
شده و منجر به افزایش کل مخارج خواهد شد .در مقابل هنگامیکه < (ES > 1) 0 < ρ
 ،1نتایج کامالً معکوس میباشد.
با جایگذاری معادالت ( )21و ( )23را در تابع مطلوبیت  ،CESتابع مطلوبیت ناشی از
کاالی داخلی و خارجی تابعی از  Atرا میتوان بدست آورد:
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1

1

22

ρ

ρ

U(Ctd , Ctf ) = [(1 − α)(Ctd ) + α(Ctf ) ]ρ = Ctd [(1 − α)At ]ρ

()23
با توجه به حداکثرسازی مطلوبیت در معادله ( )28و فرضی که در مورد  Φtشده است:
γ

−γ

γ

γ

Jt+1 (. ) = (Φt+1 Wt+1 )γ = Φt+1 πt+1 (Wt −At Ctd ) (ω′t R t+1 )γ

()12
با جایگذاری معادالت ( )23و ( )12در معادله ( )28و شرط مرتبه اول معادله نسبت به
 Ctdرابطه زیر بدست خواهد آمد:
()12

At (μ∗ )σ

σ−1

σ

] σ(1 − β)[(1 − α)At ]ρ (Ctd )σ−1 = σβ[Wt −At Ctd

1
γ

γ
−γ
γ
 μ∗ = (Et [Φt+1و  ،Ctd = φt Wtمقدار مصرف بهینه کاالی
که در آن )] πt+1 R w,t+1
داخلی است که نسبتی از ثروت کل میباشد .از معادله ( )12نتیجه میشود که:
σ

σ(1−β)[(1−α)At ]ρ φt σ−1
β[1−φt At ]σ−1 At

()11

∗ σ

= ) (μ

حال با جایگذاری معادله ( )11در معادله ( )28و مرتب نمودن آن روابط زیر برقرار خواهد
بود:
σ

σ

(Φt Wt )σ = (1 − β)(Ctd ) [(1 − α)At ]ρ
σ

(1−β)[(1−α)At ]ρ φσ−1
t
φt At )σ
β(1−φt At )σ−1 At
σ
−1 1 1− 1
σ

()18

]σ φt

σ

()14

ρ

Φt = [(1 − β)(1 − α)ρ At

σ
−1 1
ρ
σ

]

()19

1

σ

Bt = [(1 − β)(1 − α)ρ At
Cd

= Bt (Wt )1−σ

()11

+βWtσ (1 −

t

∗

1
1−
σ

Φt = Bt φt

با جایگزینی  ،Φtدر معادله  μو قرار دادن آن در معادله ( ،)12رابطه زیر بدست میآید:
γ

()12

=1

σ
Bt+1 σ Cd
t+1 σ−1
Et [βπ−1
] R w,t+1
) t+1 ( B ) ( Cd
t
t

که این معادله مقدار بهینه  Ctdرا تعیین خواهد نمود .همچنین برای انتخاب پرتفوی بهینه
 ،ωtمعادله بلمن (معادله  )28به صورت زیر خواهد بود:
1

V = max[Et Jt+1 (Wt+1 )γ ]γ ; s. t. ∑N
j=1 ωj,t = 1

()13
d
′
 .Jt+1 (Wt+1) = Φt+1 Wt+1 = Φt+1 π−1فرض
که در آن ) t+1 (Wt −At Ct )(ωt R t+1
میشود برای اولین دارایی  ω1t = 1 − ∑Nj=2 ωj,t ،j = 1باشد ،با جایگذاری در
محدودیت بودجه و گرفتن شرط مرتبه اول نسبت به  ωj,tاز معادله ( )13آنگاه:
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−1

1

1

′
γ−1
= γ V γ γEt [(Φt+1 π−1
Φt+1 π−1
) t+1 ωt R t+1
t+1 (R j,t+1 − R1,t+1 )] = 0,

()13
حال اگر معادله ( )14در معادله ( )13قرار داده شود آنگاه:
()82

− R1,t+1 )] = 0, j ≠ 1

∂V
∂ωj,t

j≠1
1

γ(1− ) −γ γ−1
γ Cd
σ
B
σ
( t+1 ) ( t+1
)
πt+1
Rσw,t+1 (R j,t+1
d
Bt
Ct

[ Et

با توجه به معادله ( )82و معادله ( ،)12در یک وضعیت تعادلی  R j,t+1 = R w,t+1خواهد
بود .لذا ،برای هر دارایی  ،j ≠ 1نیز معادله ( )82برقرار خواهد بود:
1

()82

j≠1

= 1,

γ(1− ) γ−1
γ Cd
σ
B
( Bt+1 ) ( t+1
)
] Rσw,t+1 R1,t+1
d
Ct
t

γ

−
σ
πt+1

γ
σ

Et [β

آنگاه برای  ،j = 2, … , Nمعادله ( )82برقرار خواهد بود ،بنابراین سرمایهگذاری بهینه برای
تمام داراییها شرط زیر را برقرار خواهد نمود:
1

()81

j = 1,2, … , N

=1

γ(1− ) γ−1
γ Cd
σ
B
( Bt+1 ) ( t+1
)
] Rσw,t+1 R j,t+1
d
C
t
t

γ

−
σ
πt+1

γ
σ

Et [β

که در آن  ،R w,t+1بازدهی ثروت ناشی از پرتفوی بهینه میباشد .با استفاده از معادالت
اویلر (معادله  )81و روش  ،GMMپارامترهای ترجیحات معادله ( )81قابل برآورد خواهد
بود .همچنین عامل تنزیل تصادفی ( )SDFرا با توجه به ادبیات موضوع در این زمینه و
کار تجربی اپستین و زین ( )2331به صورت زیر تعریف میگردد:
()88

−1

γ

Rσw,t+1

γ

σ
Bt+1 σ Cd
t+1 σ−1
[βπ−1
]
) t+1 ( B ) ( Cd
t
t

= SDFt+1

تابع  ،SDFدارای دو قسمت میباشد قسمت اول در ارتباط با مصرف داخلی بوده و قسمت
دوم در ارتباط با بازدهی کل ثروت میباشد .در مدل قیمتگذاری داراییهای مبتنی بر
مصرف سنتی در یک مدل اقتصاد باز نسبت به یک اقتصاد بسته ،تابع  SDFاز دو عامل
کالن اقتصادی نرخ تورم و نرخ ارز حقیقی نیز متأثر خواهد شد که تغییرات در نرخ ارز
حقیقی بوسیله ( Btγضریب فزاینده نرخ ارز) نمایش داده میشود.
طبق تئوری مدل  CCAPMسنتی ،فرد ریسکگریز با یک نوسان مهم اقتصادی یعنی
نوسان مصرف مواجه است ،زمانیکه مصرف آتی به دلیل درآمد باال یا بازدهی باال داراییها
در سطح باالیی باشد ،مطلوبیت نهایی در سطح پایین بوده و بازدهی داراییها در این
حالت ارزش باالیی نخواهد داشت و زمانیکه مصرف آتی کم باشد ،مطلوبیت نهایی در
سطح باالیی بوده و بازدهی باالی داراییها در این وضعیت مورد انتظار خواهد بود ،این
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بیانگر آن است که ریسک داراییها بوسیله رابطه منفی بین بازدهی و مطلوبیت نهایی
مشخص خواهد شد ،لذا داراییهای پرریسکتر باید بازدهی باالتری داشته باشند تا انگیزه
نگهداری این گونه داراییها در سرمایهگذاران ایجاد شود ،این رابطه با توجه به نتایج
تحقیق کمپل و همکاران )2332( 2برقرار خواهد بود و بوسیله آن میتوان معادله
قیمتگذاری داراییها را بیان نمود ،با توجه به معادله ( )88فرض میشود برای هر دارایی
ریسکی و بدون ریسک این رابطه برقرار باشد لذا:
Et [SDFt+1 R j,t+1 ] = 1
()84
()89
Et [R j,t+1 ]Et [SDFt+1 ] + cov[SDFt+1 R j,t+1 ] = 1
با توجه به اینکه برای هر دارایی بدون ریسک  cov[SDFt+1R f,t+1] = 0میباشد لذا
معادله ( )89به شکل زیر تبدیل خواهد شد:
()81

1
] t [Rf,t+1

Et [SDFt+1 ] = E

با قرار دادن معادله ( )81در معادله ( ،)89معادله قیمتگذاری دارایی زیر بدست خواهد
آمد:
()82

= ) E(R j,t+1 − R f,t+1 ) = −R f,t+1 . cov(SDFt+1 , R j,t+1
) −R f,t+1 . cov(f(. ). MU(Ct+1 ), R j,t+1

)  ،MU(Ct+1مطلوبیت نهایی مصرف و )  f(.تابعی از متغیرهای موجود در تابع مطلوبیت
می باشد .در مدل معرفی شده تغییرات نرخ ارز از طریق تابع  SDFیا به عبارتی از طریق
 Btγبر بازدهی داراییها تأثیر خواهد داشت .هنگامیکه اقتصاد در وضعیت مناسب و رونق
باشد ،کاهش نرخ ارز حقیقی (تقویت ارزش حقیقی پول داخلی) منجر به کاهش  Btγو
کاهش مطلوبیت نهایی خواهد شد و زمانیکه اقتصاد در یک وضعیت نامناسب و رکود
باشد ،افزایش نرخ ارز حقیقی (تضعیف ارزش حقیقی پول داخلی) منجر به افزایش  Btγو
افزایش مطلوبیت نهایی خواهد شد ،در حقیقت در هر دو وضعیت نرخ ارز رابطه منفی بین
بازدهی داراییها و مطلوبیت نهایی را تقویت خواهد نمود لذا منجر به افزایش ریسک
سرمایهگذاران خواهد شد.
γ
برای درک بهتر رابطه ضریب فزاینده نرخ ارز (  ،)Btفرض میشود که شرط  γ < 0و
 σ < 𝜌 < 0برقرار باشد ،طبق این فروض الزم است که ضریب ریسکگریزی نسبی 1 −
Campbell et al.
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 γبزرگتر از یک باشد ،که این نتایج مطابق با یافتههای تجربی در ادبیات مربوط به صرف
سهام میباشد (مطالعه مهرا و پرسکات ،)1228 ،لذا شرط  σ < 𝜌 < 0داللت بر < EIS
 𝐸𝑆 < 1دارد .هنگامیکه این دو شرط فراهم گردد میتوان نشان داد که ضریب فزاینده
نرخ ارز  Btγیک تابع افزایشی از  etخواهد بود که براساس معادالت  23و  23قابل اثبات
میباشد:
σ

>0

()83

−2
σ
(p — 1)Aρt

σ
−1 γ−σ
ρ
σ

]

σ
ρ

γ
[(1
σ

− β)(1 − α) At

>0

()83
γ
Bt+1

1
ρ−1

ρ

(ρ−1)et

1
ρ−1

=

1−α
)
α

d(Bt )γ
dAt

(=

dAt
det

یک تابع افزایشی از  et+1خواهد بود .با در نظر
لذا با توجه به معادالت ( )83و (،)83
گرفتن تابع تنزیل تصادفی در معادله ( ،)81اگر (Bt )σ = (1 − β)(1 −
V(et )σ−ρ

σ 1
−
ρ

 α)ρو

1

ρ

et (1−α) ρ−1 ρ
] )
α

برابر:

( V(et ) = [1 − α + αباشد ،در اینصورت SDFt

γ
−1
σ

γ
−
σ

πt R w,t

()42

γ
Cd
)(σ−1
t
σ
d
Ct −1

)

γ

( ))]σ(σ−ρ

) V(et

γ

SDFt = βσ [(V

) (et−1

با لگاریتمگیری از دو طرف معادله ( )42مطابق با پژوهشهای یوگو 1224( 2و :)1221
()42

γ
γ
lim log(SDFt ) = σ logβ − αγ∆log(et ) + σ (σ − 1)∆ log(Ctd ) +
ρ→0
γ
γ
) (σ − 1) log(R w,t ) − σ ∆log(Pt
Cd
e
= ) ∆log(Pt
) ∆log(Ctd ) = log( dt ) ،∆log(et ) = log(e t
C

که در آن

t−1

) ) = log(πt

. log (P

Pt
t−1

و

t−1

مجدداً با توجه به روش یوگو ( )1221معادله  SDFرا میتوان به شکل زیر بازنویسی نمود:
]) ≈ 1 + log(SDFt ) − Et−1 [log(SDFt

()41

SDFt
] Et−1 [SDFt

با جایگذاری معادله ( )42در معادله ( SDF ،)41مدل قیمتگذاری تعدیلشده به صورت
یک مدل خطی خواهد شد:
≈ k + b1 ∆log(et ) + b2 ∆log(Ctd ) + b3 ∆log(Pt ) +

()48
()44

SDFt
] t−1 [SDFt

−E

) +b4 log(R w,t
γ
E [∆log(Pt )] +
σ t

− 1)Et [∆log(Ctd )] −

γ
(σ
σ

k = −1 − αγEt [∆log(et )] +
γ

]) (σ − 1) Et [(log(R w,t
Yogo
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γ
σ

b4 = 1 −

γ
γ
(1 − σ), b3 = ,
σ
σ

29
= b2

معادله ( )48به صورت خالصه به شکل زیر نیز قابل بیان است:
≈ k + b′ft

()49

b1 = αγ,
SDFt
] t−1 [SDFt

−E

که در آن بردار ضرایب  b = (b1 , b2 , b3 , b4 )′و بردار عوامل برابر = ft

 (∆log(et ), ∆log(Ctd ), ∆log(Pt ). log(R w,t ))′خواهد بود .با توجه به آنکه برای هر
دارایی  E[SDFt (R j,t − R f,t)] = 0برقرار باشد آنگاه:
) E [SDFt ]E[R j,t − R f,t ] = −Cov(SDFt , R j,t − R f,t
()41
= ) , R j,t − R f,t ) = Cov(k + b′ ft , R j,t − R f,t

SDFt

] t−1 [SDFt

E [R j,t − R f,t ] = Cov(− E
) b′ Cov(ft , R j,t − R f,t

()42
در نهایت معادله اویلر داللت شده تابع مطلوبیت در معادله ( ،)81به صورت تقریبی از
مدل عاملی خطی قیمتگذاری داراییها تعدیلشده به شکل زیر قابل بیان میباشد:
E [R j,t − R f,t ] = b1 Cov(∆log (et ), R j,t − R f,t ) + b2 Cov(∆ log(Ctd ) , R j,t −
R f,t ) +b3 Cov(∆ log(Pt ) , R j,t − R f,t ) + b4 Cov(log (R w,t ), R j,t −
) R f,t

()43
معادله ( )43بیانگر مدل خطی قیمتگذاری داراییها میباشد که با استفاده از روش
رگرسیون دو مرحلهای فاما و مکبث ،)2328( 2ضرایب حساسیت و صرف ریسک این
متغیرها نسبت به صرف بازدهی داراییها (پرتفویها) برآورد خواهد شد.

-4دادهها و متغیرهای تحقیق
دادهها و متغیرهای مورد نیاز برای تخمین معادالت اویلر و رگرسیون فاما و مکبث ،مربوط
به دوره فروردین  2831تا پایان اسفند  2838بوده است ،اطالعات مربوط از وب سایت و
گزارشات ساالنه بانک مرکزی ،بانک اطالعات آماری رهآورد نوین و سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه اروپا 1جمعآوری شده است .جامعه آماری تحقیق شامل  42شرکت
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران 8میباشد و دیگر متغیرهای مورد نیاز برای
تخمین مدل ،به شرح زیر میباشند:
2

Fama-MacBeth Two-Step Regression
Organisation for Economic Co-operation and Development
 8دامنه تحقیق کل شرکت ها پذیرفته شده در بورس بوده است ،لیکن از کل شرکتها ،تنها  42شرکت براساس
معیارهای مقابل انتخاب شدهاند -2 :قبل از سال مالی  2831در بورس پذیرفته و تا پایان سال مالی  2838خارج

1
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بازده هر سهم (شرکت) ،که طبق فرمول زیر محاسبه شده است:
(1+aj,t )×Pj,t −Pj,t−1 +Dj,t −M

()43

Pj,t−1

= R j,t

 R j,tبازده سهام شرکت  Pj,t ،jقیمت سهم شرکت  aj,t ،jنسبت افزایش سرمایه شرکت ،j
 Dj,tسود تقسیمی شرکت  ،jدر دورهی  tو  Mآورده نقدی سهامداران به ازای هر سهم
میباشد .بازدهی داراییها (پرتفوی) :براساس نحوه تشکیل پرتفوی فاما و فرنچ ( 2331و
 )2338و کارهارت ،)2332( 2ابتدا شرکتها بر مبنای اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی
ارزش بازار برای هر سهم) به دو گروه مساوی کوچک ( )Sو بزرگ ( ،)Bبار دیگر شرکتها
مستقالً بر اساس نسبت ساالنه ارزش دفتری به ارزش بازار ( )B/Mسهم (نسبت باال معرف
ارزشی و نسبت پایین معرف رشدی بودن سهم) به دو گروه مساوی نسبت پایین ( )Lو
نسبت باال ( )Hو در مرحله آخر سهام موجود بر اساس عامل مومنتوم ،با توجه به بازده
هر سهم در ششماهه گذشته (در ابتدای هر سال) به دو گروه سهام برنده ( )Wو سهام
بازنده ( )Lدسته بندی شدهاند .با سه بار دستهبندی متوالی شرکتها ،هشت پرتفوی به
شرح جدول زیر تشکیل شده است ،به طوری که هر یک از شرکتها در هر دوره در یکی
از دسته بندیهای زیر قرار خواهد گرفت:
جدول ( :)1اطالعات پرتفوی استفاده شده در مدل
شماره پرتفوی

نماد پرتفوی
BHW

شرکت بزرگ ،با نسبت  B/Mباال و برنده

1

BLW

شرکت بزرگ ،با نسبت  B/Mپایین و برنده

8

BLL

شرکت بزرگ ،با نسبت  B/Mپایین و بازنده

4

BHL

شرکت بزرگ ،با نسبت  B/Mباال و بازنده

9

SHW

شرکت کوچک ،با نسبت  B/Mباال و برنده

1

SLW

شرکت کوچک ،با نسبت  B/Mپایین و برنده

2

SHL

شرکت کوچک ،با نسبت  B/Mباال و بازنده

3

SLL

شرکت کوچک ،با نسبت  B/Mپایین و بازنده

2

محتوای پرتفوی

منبع :محاسبات تحقیق

جدول شماره ( )1شامل دیگر متغیرهای مورد استفاده و روش محاسبه آن میباشد.

نشده باشند-1 .سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد-8 ،جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی
نباشند-4 ،ارزش دفتری شرکتها منفی نباشد-9 ،فاقد توقف معامالتی بیش از  8ماه باشند.
2
Carhart
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جدول ( :)2اطالعات متغیرهای استفاده شده در تشکیل پرتفوی و تخمین مدل
نحوه محاسبه

نماد
متغیر

R j,t
R w,t
SMBt

بازدهی هر یک از پرتفوهای تشکیلدهنده در جدول شماره ( )2میباشد.
بازده بازار براساس شاخص وزنی پرتفوهای تشکیلدهنده جدول شماره ( )2میباشد.
عامل اندازه ،میانگین بازده پرتفویها کوچک ( )Sمنهای بازده پرتفوی بزرگ ( )Bدر هر
زمان

HMLt

عامل ارزش ،میانگین بازده پرتفویها با  B/Mباال منهای پرتفویها با  B/Mپایین در هر
زمان.

WMLt

عامل مومنتوم ،تفاوت بین میانگین بازدههای پرتفوهای برنده و پرتفوهای بازنده

)SMB=1/4×(SHW-BHW)×(SHL-BHL)×(SLW-BLW)×(SLL-BLL

)HML=1/4×(SHW-SLW)×(SHL-SLL)×(BHW-BLW)×(BHL-BLL

)WML=1/4×(SHW-SHL)×(SLW-SLL)×(BHW-BHL)×(BLW-BLL

R f,t

بازده بدون ریسک ،نرخ سود اوراق مشارکت که این سود به صورت فصلی موجود است ،نرخ
بازده بدون ریسک ماهانه را به صورت مقابل میتوان محاسبه کرد:
4

𝑖

𝑅𝑓,𝑡 = [(1 + ( )) − 1] ÷ 12
Ctd

Ctf

Growth
Cpiot
Cpiit
ent
et
πt

4

هزینه مصرفی کاالی بیدوام و خدمات سرانه داخلی (میلیون ریال) سال پایه  21و این داده
به صورت فصلی موجود بوده لذا به منظور برآورد مدل این سری ماهانه شده که از روش
دنتون با توجه به جمع شوندگی فصلی ،از مصرف کل به عنوان اندیکاتور استفاده شده است.
واردات کاالی مصرفی (میلیون ریال) سال پایه  21و این داده به صورت ساالنه موجود بوده
لذا به منظور برآورد مدل این سری ماهانه شده که از روش دنتون با توجه به جمع شوندگی
ساالنه ،از واردات کل به عنوان اندیکاتور استفاده شده است.
رشد مصرف داخلی ،از جمع رشد هزینه مصرف خصوصی داخلی بعالوه واردات کاالی
مصرفی.
شاخص قیمت مصرفکننده کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا به سال پایه
.21
شاخص قیمت مصرفکننده ایران به سال پایه .21
نرخ ارز اسمی بازار.
Cpiot
= et
نرخ ارز حقیقی× ent ،
Cpiit
Cpii
از نسبت  Cpii tبه عنوان شاخص تورم استفاده شده است.
t−1

منبع :محاسبات تحقیق و استخراج از منابع آماری.

 -5برآورد مدلها
 -1-5تخمین معادالت اویلر با روش GMM

در این قسمت با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته به برآورد پارامترهای معادله ()81
پرداخته میشود .روش  ،GMMبسطی از تکنیک گشتاوری ،فراتر از رگرسیون خطی
تعمیمیافته است .این روش بیان دارد که پارامترهای مجهول باید به وسیله تطبیق
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گشتاورهای جامعه (که توابعی از پارامترهای مجهول هستند) با گشتاورهای نمونهای
مناسب تخمین زده شوند .مزیت این روش نسبت به روشهای پیشین این است که در
این تکنیک میتوان پارامترهای مدل را بدون هر گونه فرضی در مورد توزیع متغیرها
برآورد کرد .عالوه بر این از آنجا که در روش مذکور از متغیرهای ابزاری استفاده میشود
لذا این امر باعث میشود از ایجاد همبستگی بین متغیرها و جزء اخالل مدل جلوگیری به
عمل آید و در نهایت اینکه ،این روش اجازه میدهد که خود همبستگی سریالی در اجزاء
اخالل وجود داشته باشد .در این تحقیق بر اساس مطالعات کاهن و همکاران )1228( 2و
یوگو ( ،)1221متغیرهای  Growtht−1 ،WMLt ،HMLt ،SMBtو  ent−1به عنوان
متغیرهای ابزاری استفاده شدهاند .هر چند روش  GMMنیاز به فروض زیادی در مورد
دادههای تحقیق ندارد ،اما بررسی ایستایی متغیرها از اهمیت خاصی برخوردار است ،لذا
ابتدا آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مورد استفاده انجام شده است ،همانطور که جدول
( )8نشان میدهد ،با توجه به آزمون دیکی فولر تعمیمیافته )ADF( 1و فیلیپس پرون8
( ،)PPفرضیه  H0یعنی وجود ریشه واحد رد میشود و میتوان نتیجهگیری کرد که تمامی
متغیرها مانا یا ایستا هستند.
همچنین معادالت اویلر مربوط به مدل  CCAPMتعدیل شده (معادله  )81با استفاده از
روش  GMMو نرم افزار  Matlab2013aتخمین زده شده است و در جدول شماره ()4
ارائه شده است ،در این جدول عالوه بر مقادیر عددی برآورد شده برای پارامترها ،سطر
آخر جدول ( )4مقدار آماره هنسن  )2331(4یا آماره  Jآورده شده است که این آماره برای
محدودیتهای بیش از حد معین ارائه شده است تا چگونگی نزدیک به صفر بودن شروط
گشتاوری نمونهای را اندازهگیری کند و بصورت زیر قابل بیان است:
nJn (ΘGMM ) → χ2 r−l
()92
که در آن  ΘGMMمقداری است که تابع هدف را حداقل میسازد .تحت فرضیه صفر
 E[h(xt;ΘGMM,Zt)]=0آماره آزمون دارای توزیع مجانبی کای-دو با  r − 1درجه آزادی
میباشد (روشن و همکاران.)2831 ،9
2

Cohen et al.
Augmented Dickey-Fuller
8
Phillips–Perron
4
Hansen
9
)Roshan et al. (2013
1
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جدول ( :)3بررسی مانایی متغیرهای مدل
متغیر

نماد

وضعیت

نسبت مصرف داخلی هر
دوره به مصرف دوره قبل
شاخص تورم
بازدهی دارایی شماره یک
بازدهی دارایی شماره دو
بازدهی دارایی شماره سه
بازدهی دارایی شماره چهار
بازدهی دارایی شماره پنج
بازدهی دارایی شماره شش
بازدهی دارایی شماره هفت
بازدهی دارایی شماره
هشت
بازدهی دارایی بدون ریسک
بازدهی بازار
عامل اندازه
عامل ارزش
عامل مومنتوم
رشد مصرف داخلی

Ctd

با عرض از مبدأ و روند

Ctd

−1
π
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

𝑓R
Rw
SMB
HML
WML
Growth

آزمون
دیکی فولر
تعمیمیافته
-22/3

آزمون
فیلیپس پرون
-22/3

با عرض از مبدأ و روند
با عرض از مبدأ و روند
با عرض از مبدأ و روند
با عرض از مبدأ و روند
با عرض از مبدأ و روند
با عرض از مبدأ و روند
با عرض از مبدأ و روند
با عرض از مبدأ و روند
با عرض از مبدأ و روند

-2/8
-3/2
-3/4
-3/3
-3/1
-3/2
-3/1
-3/2
-22/4

-2/9
-3/9
-3/9
-3/3
-3/1
-3/8
-3/9
-3/9
-22/4

با عرض از مبدأ و روند
با عرض از مبدأ و روند
با عرض از مبدأ و روند
با عرض از مبدأ و روند
با عرض از مبدأ و روند
با عرض از مبدأ و روند

-3/2
-2/3
-3/2
-22/1
-22/2
-3/1

-1/8
-2/3
-3/3
-22/8
-22/2
-3/2

منبع :محاسبات تحقیق .مقادیر بحرانی جدول مککینون در سطح  %9 ،%2و  %22به ترتیب عبارتند از ،-8/19
 -1/93و .-1/12

جدول ( :)4نتایج تخمین
متغیر

مدل گشتاورهای تعمیمیافته ()GMM

نماد

مقادیر

β
پارامتر تنزیل ذهنی زمان
2/983
α
کاال
دو
ن
ی
پارامتر ترجیحات ذهنی ب
2/221
ρ
پارامتر تعیین کشش جانشینی
-2/29
پارامتر ریسکگریزی
-2/212 γ
σ
پارامتر تعیین کشش جانشینی بین دورهای
-2/121
آماره هنسن (3/33 =)J − static

انحراف
معیار
2/211
2/223
2/213
2/212
2/222

آماره تی
استیودنت
4/83
8/34
-2/21
-2/33
-1/28

منبع :یافتههای پژوهش ،تمامی متغیرها در سطح اطمینان  39درصد معنادارند.

با توجه به نتایج تخمین معادله ( )81در جدول ( ،)4میتوان مالحظه کرد تمامی پارامترها
معنادارند .به عبارت دیگر متغیرهای توضیحی مدل شامل مخارج مصرفی ،نرخ ارز حقیقی،
بازدهی بازار و شاخص تورم بر بازده داراییها اثر معناداری دارند .در تخمین برای بررسی
معتبر بودن ماتریس ابزارها ،همانطور که مشاهده میشود فرضیه صفر آزمون  Jمبنی بر
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عدم همبستگی ابزارها در سطح اطمینان  39درصد را نمیتوان رد کرد .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که ابزارهای مورد استفاده برای تخمین از اعتبار الزم برخوردارند.
پارامتر ( βعامل تنزیل ذهنی زمان) برابر  2/983میباشد که این مقدار در بازه < 0 < β
 1قرار دارد ،بزرگتر بودن این پارامتر نشان از شکیبایی افراد و ترجیحات برای مصرف
آتی میباشد (ترجیح زیادی برای مصرف کنونی نسبت به مصرف آتی در کردار مصرفی
خود ندارند) .پارامتر  αبرابر  2/221است ،مقدار برآوردی این پارامتر در بازه 0 < α < 1
قرار دارد ،کوچکتر بودن این پارامتر نشان از ترجیح بیشتر سرمایهگذاران به کاالهای
داخلی نسبت به کاالی خارجی است .پارامتر  ρکه در تعیین کشش جانشینی ( )ESمورد
استفاده قرار میگیرد ،برابر  -2/29میباشد که در بازه  −∞ < ρ < 1قرار دارد و طبق
1
 ،ES = 1−ρکشش جانشینی برابر  2/39خواهد بود ،لذا بین دو کاالی
تئوری )∞∈ [0, +

مصرفی داخلی و واردات کاالی مصرفی اثر جانشینی پایینی وجود دارد ،کاهش نرخ ارز
حقیقی (تقویت ارزش حقیقی پول داخلی) منجر به کاهش  Btγو کاهش مطلوبیت نهایی
خواهد شد و زمانیکه اقتصاد در یک وضعیت نامناسب و رکود باشد نتایج کامالً بر عکس
خواهد بود ،در حقیقت در هر دو وضعیت نرخ ارز رابطه منفی بین بازدهی داراییها و
مطلوبیت نهایی را تقویت خواهد نمود لذا منجر به افزایش ریسک سرمایهگذاران خواهد
شد .با توجه به معادله ( ) 21هنگامیکه نرخ ارز حقیقی کاهش یابد ارزش کاالی مصرفی
داخلی به کل مصرف افزایش خواهد یافت که ناشی از اثر جانشینی پایین بین دو کاالی
مصرفی وارداتی و داخلی میباشد .بنابراین اثر افزایش ارزش کاالی داخلی (درآمدی) بر
اثر کاهشی (جانشینی) آن ،غالب شده و منجر به افزایش کل مخارج خواهد شد .پارامتر
 γپارامتر ریسکگریزی بوده که هرچه درجه ریسکگریزی افزایش یابد γ ،کاهش خواهد
یافت که با توجه به نتایج  γبرابر  -2/212میباشد لذا ضریب ریسکگریزی نسبی برابر
 2- γ=2/212خواهد بود که بیانگر ریسکگریزی نسبی ،نسبتاً پایین فرد میباشد ،پارامتر
 σبرابر  -2/121میباشد ،این مقدار تعیینکننده کشش جانشینی بیندورهای ( )EISبوده،
1
 EIS = 1−σبرابر  2/38خواهد بود و بیانگر این است که
لذا کشش جانشینی بیندورهای
افراد در کنار تنظیم برنامه مصرفی خود ،در بازار دارایی نیز مشارکت مینمایند و چنانچه
شرایط مناسب در بازارها برقرار باشد افراد متمایلاند که بخشی از مصرف خود را به
دورههای بعد انتقال دهند و در داراییهای سرمایهگذاری کنند .در مجموع نتایج تحقیق
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نشان میدهد که  γ < 0و  σ < 𝜌 < 0و داللت بر  EIS < 𝐸𝑆 < 1دارد و مطابق با
یافتههای تجربی در ادبیات مربوط به صرف سهام میباشد (مهرا و پرسکات.)1228 ،
 -5تخمین معادالت قیمتگذاری با روش رگرسیون فاما و مکبث:
به منظور برآورد مدل خطی قیمتگذاری داراییها (معادله  )43از روش رگرسیون دو
مرحلهای فاما و مکبث ( )2328استفاده شده است.
rj,t = αj + ∑k βjk fkt + εj,t
()92
E[rj,t ] = λ0 + ∑k βj,k λk + εj,t
()91
در این روش پارامترها در دو مرحله برآورد میشوند :در مرحله اول (معادله  )92بازده هر
پورتفوی روی عوامل ریسک مورد نظر برازش میشوند تا مقدار ضریب برای عامل ریسک
(مورد نظر) تعیین گردد .در مرحله دوم در هر دوره برای محاسبه صرف ریسک هر عامل،
صرف بازده سهام روی ضرایب برآورد شده در مرحله قبل برازش میشود .با میانگین
گرفتن از عرض از مبدأها و ضرایب هر عامل ،نتایج کلی متوسطی از نتایج برآورد مدل
برای هر پورتفوی میباشد .با توجه به معادله ( ،)91معادله ( )43را میتوان به صورت
معادله بازدهی داراییها با ضریب حساسیت داراییها (بتا) زیر بیان نمود:
E [R j,t − R f,t ] = β′j λ
()98

) cov(fk,t ,Rj,t −Rf,t
) var(fk,t

=  βj,kبیانگر ریسک بتا دارایی  ،jنسبت به عامل  kو ) λk = bk var(fk,t

نیز بیانگر صرف ریسک یا هزینه ریسک مربوط به عامل  kمیباشد .در تعادل ،تفاوت بازده
مورد انتظار داراییها بوسیله تفاوت مقدار ریسک دارایی توضیح داده میشود ،که این
ریسک بوسیله بتای نرخ ارز و دیگر عوامل بیان میشود .نتایج تخمین معادله ( ،)98بوسیله
نرم افزار  Eviews9انجام و در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ( :)5نتایج تخمین رگرسیون دو مرحلهای فاما و مکبث
متغیر
صرف ریسک نرخ ارز
صرف ریسک رشد مصرف داخلی
صرف ریسک نرخ تورم
صرف ریسک بازدهی بازار

نماد ضریب انحراف معیار
λ1
2/211
2/32
λ2
2/819
2/98
λ3
2/223
2/19
λ4
2/241
2/19
2
=2/322ضریب تعیین ( (R

آماره تی استیودنت
4/322
2/493
8/183
4/123

**(=2/2214احتمال) = 2/84آماره معناداری کلی رگرسیون ()F
منبع :یافته های تحقیق* ،سطح معناداری  9درصد و **سطح معناداری  22درصد.

احتمال
*
2/221
2/142
*
2/242
*
2/223

31

بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر بازدهی داراییها در...

نتایج برآورد مدل بیانگر آن است که ضریب صرف ریسک نرخ ارز برابر  2/32بوده ،یعنی
بین صرف ریسک نرخ ارز و بازده سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در معادله
( )41و ( ،)43دارایی با بتای نرخ ارز باال،

) Cov(−∆log (et ),Rj,t −Rf,t
)) var(−∆log (et

 ،هنگامیکه ،b1 > 0

باید بازدهی باالتری داشته باشد ،از آنجاییکه  ،b1 = −αγزمانیکه  γ < 0باشد صرف
ریسک نرخ ارز ))  ،λ1 = −αγvar(−∆log (etمثبت خواهد بود .در دوره رونق یا زمانیکه
نرخ ارز حقیقی کاهش یابد ( )−∆log (et ) > 0بازدهی داراییها و بتای نرخ ارز باال
خواهد بود و زمانیکه اقتصاد در وضعیت نامناسب و رکود باشد بازدهی دارایی پایین خواهد
بود .ضریب صرف ریسک تورم برابر  2/19میباشد .با وجود تورم غیر قابل انتظار ،بازده
سهام تحت تأثیر ریسک نوسان نرخ تورم قرار میگیرد و سهامداران و اعتباردهندگان
خواهان صرف بازده بیشتری بابت پذیرش کاهش قدرت خرید پول خود هستند (سیتکین
و وینگارت .)2339 ،2ضریب صرف ریسک بازدهی بازار برابر  2/19است که بیانگر رابطه
مثبت بین صرف بازار و صرف بازده دارایی میباشد .یعنی با افزایش ریسک بازار،
سرمایهگذاران خواهان بازده بیشتری برای هر سهم بوده تا در آن سهم سرمایهگذاری
نمایند .ضریب صرف ریسک رشد مصرف نیز ،هرچند مثبت بوده لیکن از لحاظ آماری
معنادار نمیباشد .همچنین ضریب تعیین ( )R2باال و آماره  Fنشان از توضیح دهندگی
باالی صرف بازدهی داراییها بوسیله متغیرهای مستقل معرفی شده میباشد.

 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
در سالهای اخیر اقتصاددانان در حوزه اقتصاد مالی و قیمتگذاری داراییها ،مدلهای
جدیدی را به این حوزه معرفی کردهاند ،یکی از آنها ،مدل قیمتگذاری مبتنی بر مصرف
( )CCAPMمیباشد که در اکثر تحقیقات با شکست و انتقاداتی همراه بوده است .دالیل
اصلی شکست این مدل عدم توجه به متغیرهای تأثیرگذار دیگر بر بازدهی داراییها به غیر
از مصرف بوده است که یکی از این متغیرهای موثر نرخ ارز میباشد .در همین راستا در
این تحقیق از طریق بسط یک مدل  CCAPMدر چهارچوب یک اقتصاد باز و ورود کاالی
مصرفی وارداتی و حل مدل تعادلی ،به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر بازدهی داراییها با
استفاده از روش  GMMو رگرسیون دو مرحلهای فاما و مکبث ( )2328پرداخته شد.
نتایج تخمین  ،GMMبرای پارامترها نشان میدهد که عوامل اقتصادی تا حدودی شکیبا
Sitkin & Weingart
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و ریسکگریز بوده ،لیکن ترجیح زیادی برای مصرف کنونی نسبت به مصرف آتی خود
ندارند .کشش جانشینی بین مخارج مصرفی داخلی و مخارج مصرفی کاالی وارداتی نسبتاً
پایین و تمایل عوامل به مصرف کاالی داخلی بیشتر میباشد .همچنین نتایج تخمین
رگرسیون فاما و مکبث ( ،)2328بیانگر آن است که هر عامل اقتصادی به منظور تحمل
ریسک بیشتر عوامل تأثیرگذار (ریسک نرخ ارز ،ریسک تورم و ریسک بازار) بر بازده هر
دارایی ،بازده باالتری را نسبت به قبل مطالبه خواهند نمود .لذا در راستای این نتایج
پیشنهاد میشود که -2 ،با توجه به اهمیت تبیین رابطه بین ریسک و بازده ،مدلهای
قیمتگذاری داراییها در اقتصاد کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد و تالش جهت رسیدن
به یک مدل مناسب در این زمینه ضروری میباشد -1 .سرمایهگذاران ،شرکتهای
سرمایهگذاری ،تحلیلگران بازار سرمایه و دیگر کاربران بازارهای مالی ،به منظور بررسی
عوامل اثرگذار بر بازده سهام عالوه بر متغیرهای مالی به متغیرهای کالن اقتصادی همچون
مخارج مصرفی ،واردات ،نرخ ارز و تورم نیز توجه ویژهای داشته باشند -8 .با توجه به
متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه ،میتوان به جای مخارج مصرفی کاالی بیدوام و
خدمات از مخارج مصرفی کاالی بادوام و به جای و واردات کاالی مصرفی از واردات کاالی
سرمایهای و واسطهای استفاده شود و نتایج را با ضرایب اثرگذاری متغیرهای این تحقیق
مقایسه نمود -4 .به سیاستمداران توصیه میشود که برای بهبود عملکرد بازار سهام،
همواره متغیرهای کالن اقتصادی را باثبات نگه دارند تا سرمایهگذاران (به خصوص
سرمایهگذاران خارجی) ،جذب سرمایهگذاری در بازاری شوند که سیستم نرخ ارز با ثبات
دارد.
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