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تأی د وجود ارتباط معنادار و مبتنی ؟ر تئور ها اقتصاد  -مالی م ان عوامل اقتصاد و
ریسک سرمایه گاار در ننعت پتروم می ،؟ر تأا ر ؟ شتر و معنادارتر متغ رها نرخ ارز
و نرخ تورم در ق اس ؟ا سایر متغ رها تحق ق در امر کنترل ریساک سارمایهگااار در
ننعت پتروم می تأک د کرده و آاار تغ را ق مت نفت و درجه ؟از ؟اودن اقتصااد در
تب ن رفتار ریسک سرمایه گاار در این نانعت را در درجاه ؟عاد اهم ات قارار داده
است

واژههای كلیدی :سرمایهگاار  ،مدیریت ریسک ،عوامل اقتصاد کاالن ،رویکارد حافظاه
؟لندمد

 ،مدل FIGARCH

طبقهبندی C32 ،C58 ،C82 ،G32 ،G11 :JEL

مقدمه
«ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ» در دﻧﯿﺎي بهه شههﺪد در لههﺎی ر ﯿﯿههﺮ دهه ﻧ

در ﺳﺎزﻣﺎنهههﺎ

شﺮ ﺖهﺎي ر لﯿﺪي ﯾﺎ خﺪﻣﺎر و ب وﯾژه در له زهههﺎي ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري پهﺮرطم
رﻣﺮي ضﺮوري رﺳﺖ؛ زﯾﺮر رﺳﺎﺳﺎً ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻓﺮآﯾدﺪي رﺳﺖ
بههﺮري دلههﺮی ر ههﺮرد ﻣ ههﺮ

مه آن ﻣﺪﯾﺮرن
رﻧﺪرزهگﯿﺮي و

رﯾﺴههﮏهههﺎي ﻣ جهه د ب شدﺎﺳﺎﯾ

رﺼﻤﯿ گﯿﺮي در ﻣ رد رﯾﺴﮏهﺎ و ﻧﻈﺎرد بﺮ رﻧ رع آنههﺎ ﻣ پﺮدرزﻧﺪ (
 .)2019گفلد رﺳﺖ

Bulbul et al,

ﻣﯿزرن ر ج ب ﻣق له ﻣهﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴهﮏ ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري و

ب ﺎرگﯿﺮي آن ب ع رﻣل ﻣلعﺪدي ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎهﯿهﺖ و رهﻤﯿهﺖ له زه ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري
ﻣﯿههزرن ﺳه دآوري و رشههل ﺎیزرﯾه آن در ﺳههالن ههطن ههﺎر ﺮد بودﺪﻣههﺪد له زه
ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري بﺎ ر ج ب ﻣزﯾﺖ ﻧﺴب آن ﻣﯿزرن رهﻤﯿﺖ ررهبﺮدي آن بهﺮري وه ر
در ل زه بﯿنرلﻤوو و ...وربﺴل رﺳﺖ ( )Ullah et al, 2019و بﺮ رﯾن ﻣبدﺎ در رقلﺼهﺎد
رﯾﺮرن ﻣ ر رن ب ش پلﺮوشﯿﻤ رر ﯾک رز رﺳلﺮررژﯾﮏرﺮﯾن ل زههﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري
قوﻤﺪرد ﺮد

هﻤ رره دولﺖهﺎ ب آن ر ج وﯾژه درشل و لج ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارريههﺎ

در رﯾن ل زه ب ﻣﺮررب رز ﺳﺎﯾﺮ ب شهﺎي ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري در وه ر بﯿوهلﺮ به ده
رﺳههﺖ؛ بدههﺎبﺮرﯾن ﻣههﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴههﮏ ﺳههﺮﻣﺎﯾ گههارري در ل ه زه پلﺮوشههﯿﻤ بههﺮري
بﺮخ ردرري رز ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري بﺎ بﺎد و ﺳ دآور در رﻓق بودﺪﻣﺪد رﻣﺮي بﺴﯿﺎر
ﻣه خ رهﺪ ب د.
در زﻣﯿده رهﻤﯿههﺖ ب ههش پلﺮوشههﯿﻤ در رقلﺼههﺎد رﯾههﺮرن بﺎﯾههﺪ ر جه درشههﺖ
ﻣحﺼ الد و ﻓﺮآوردههﺎي پلﺮوشﯿﻤ رز جﻤو ﺎالهﺎﯾ هﺴلدﺪ

صهﺎدررد آنههﺎ

در پ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارريهﺎي قﺎبل ﻣطلﻈ دولﺖهﺎ م ﺳهﺎلﯿﺎن رخﯿهﺮ هﻤه رره لجه
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قﺎبل ر جه رز ﺳبﺪ صﺎدررر و ررزآوري و ر رر ب خ د رخلﺼهﺎ
چﺮر

درده رﺳهﺖ؛

ورلﺪهﺎي ر لﯿﺪ ددﺪه رﯾنگ ﻧ رقطم به دلﯿهل ﻓهﺮره به دن ﻣزﯾهﺖ ﻧﺴهب

ع رﻣل ر لﯿﺪي ﻓﺮرورن رکد ل ژي ورردرر در دﺳلﺮس و عطق ﻣدﺪي ﺳﺮﻣﺎﯾ گهارررن
خﺎرج در ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري در رﯾهن ب هش رز رقلﺼهﺎد ﺳه دده ﻓﺮرورﻧه درشهل
(et al, 2017

 )Shavvalpourو ﻣﯿههزرن رهﻤﯿههﺖ و رﺳههلﺮررژﯾﮏ ب ه دن رﯾههن ل ه زه

ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در رقلﺼﺎد رﯾﺮرن رﺎ آﻧجﺎ ب ده رﺳﺖ

لل پس رز رعﻤﺎی رحﺮﯾ هﺎي

رقلﺼﺎدي ﺳدگﯿن عوﯿ رقلﺼﺎد رﯾهﺮرن ب هش پلﺮوشهﯿﻤ رز ﻣهه رهﺮﯾن له زهههﺎي
صﺎدررر و ررزآور و ر رﺳﺖ.
بﺮ رﯾن رﺳﺎس رهﻤﯿﺖ ل زه پلﺮوشﯿﻤ در رقلﺼﺎد رﯾﺮرن غﯿﺮقﺎبل رﻧکﺎر رﺳهﺖ و
هﺮگ ﻧ رﺼﻤﯿ گﯿﺮي ﻧﺎﻣدﺎﺳب در ل زه دلﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در
رﯾن ب ش ﻣ ر رﻧﺪ ربعﺎد ﻧﺎﻓﺮجﺎﻣ رر ب هﻤﺮره درشل بﺎشﺪ؛ ب عد رن ﻣثﺎی ﻣ ره رن
ب ﻣ رردي رز رﺼﻤﯿ گﯿﺮيهﺎي ﻧﺎگهﺎﻧ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در له زه پلﺮوشهﯿﻤ رشهﺎره
ﺮد

ب عوﺖ ﻧب د ﻣالﺎلع ﺎﻓ رز شﺮرﯾط بهﺎزرر رﯾجهﺎد شهﺪه و رﻓهزرﯾش ﻣقالعه

رقﺎضﺎ رﻧب ه رز عﺮض رر در پ درشل رﺳﺖ و رﯾن رﻓلﺎرهﺎي دورهري ﺳهﺮرﻧجﺎم بهﺎ
ﺎهش ﻣﺴلﻤﺮ قﯿﻤﺖ ﻣحﺼ الد ر لﯿﺪي (رقﺎبﺖهﺎي قﯿﻤل ب پﺮور) و رز بﯿن رﻓلن
لﺎشﯿ ﺳ د عقطﯾ هﻤﺮره شﺪه زﻣﯿد رر بﺮري رﻧحطی مهﺮ ههﺎي ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري
ﻣزب ر ﻓﺮره

ﺮدهرﻧﺪ (بﺮوﻣدﺪ ﺎخک و رخ رن .)1397

بدﺎبﺮرﯾن رهﻤﯿﺖ شدﺎخﺖ ع رﻣل ر ﺮگارر بﺮ رﯾﺴهﮏ ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري در له زه
پلﺮوشﯿﻤ در دو ﺳالن درخو و بﯿنرلﻤوو رﺎ آﻧجﺎ رﺳﺖ

ﻣ ر رﻧﺪ ضﻤن هﺎهش

رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارريهﺎ زﻣﯿد رر بﺮري دلﺮی شﺮرﯾط لﺎ

بﺮ بﺎزرر و ﺳ دآوري هﺮ

چ بﯿولﺮ آن صدعﺖ ﻓﺮره ﺳﺎزد .در ﻣجﻤ ع شﺎ وة رصو ﻧ آوريهﺎي رﯾن ﻣالﺎلع
رر شدﺎﺳﺎﯾ و ررب بدﺪي ﻣه رﺮﯾن ع رﻣل رﯾجﺎد ددﺪه رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴلﻤﺎرﯿﮏ در صدعﺖ
پلﺮوشﯿﻤ روکﯿل درده رﺳﺖ

بﺎ ب ﺎرگﯿﺮي رلگ ي رگﺮﺳﯿ ﻧ ﻣبلد بهﺮ رﺮ ﯿبه

رز خﺎﻧ رده رلگ هﺎي «گﺎرچ» 1و وﯾژگ «لﺎﻓﻈة بودﺪﻣهﺪد»( 2ﯾکه رز وﯾژگه ههﺎي
1. GARCH
2. ARFIMA-FIGARCH Model
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تجزیه

رﺳﺎﺳ در بﺎزررهﺎي پﺮرطم ﻧﻈﯿﺮ بﺎزرر ﺳهﺎم) ررزﯾﺎب خ رهﺪ شﺪ.
پﺮﺳشهﺎي رﺳﺎﺳ ﻣالﺎلع لﺎضﺮ عبﺎردرﻧﺪ رز:
 چ ع رﻣو در رقلﺼﺎد رﯾهﺮرن ﺳهه قﺎبهل ر جه و ﻣعدهﺎدرري در گﺴهلﺮرﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴلﻤﺎرﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در ل زه پلﺮوشﯿﻤ دررﻧﺪ؟
 بﺮري دلﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻧﺎش رز رﯾن ع رﻣل رر ﺎذ چ ﺳﯿﺎﺳﺖههﺎﯾررهگوﺎ خ رهﺪ ب د؟
 رز ﻣﯿﺎن ع رﻣل رﯾجﺎد ددﺪه رﯾﺴﮏ بﺎزرري ﻣ رد بﺮرﺳ در رﯾن ﻣالﺎلع ر ﯿﯿهﺮﺪرم عﺎﻣل بﯿولﺮﯾن و ﺪرمﯾهﮏ ﻤلهﺮﯾن رﯾﺴهﮏ رر در له زه ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري در
صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ ب هﻤﺮره خ رهﺪ درشﺖ؟
 -بﺮري ﺎهش رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گهارري در صهدعﺖ پلﺮوشهﯿﻤ

رﺼهﻤﯿ گﯿهﺮرن

طن و ر (در ل زههﺎي درخو و بﯿنرلﻤوو ) چ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎﯾ رر هﺎذ ددهﺪ رهﺎ
بﯿولﺮﯾن رأ ﯿﺮ رر درشل بﺎشﺪ؟
ب رﯾن رﺮرﯿب رﯾن ﻣالﺎلع بﺮري پﺎﺳ گ ﯾ ب رﯾن پﺮﺳشهﺎ درصﺪد رﺳهﺖ بهﺎ
ب ﺎرگﯿﺮي رلگه ي «آرﻓﯿﻤهﺎ -ﻓﯿگهﺎرچ» 1و بهﺮ پﺎﯾه دردهههﺎي ﺳهﺮيزﻣهﺎﻧ ﻣﺎهﺎﻧه
ﻣل ﯿﺮهﺎي رحقﯿق م دوره آبﺎن  1387رﺎ آبﺎن  1397آ ﺎر ع رﻣهل رقلﺼهﺎد هطن در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ رر رجزﯾ ورحوﯿل دﺪ.
 .1چارچوب نظری تحقیق
 .1-1تفاوت نااطمینانی و ریسک

دو ورژه «عﺪم قالعﯿﺖ» (ﻧﺎرمﻤﯿدههﺎﻧ  )2و «رﯾﺴﮏ» در بﺴههﯿﺎري رز ﻣ ررد ب ه ص ه رد
ﻣعﺎدی و ﻣلﺮردف ب ﺎر ﻣ روﻧﺪ؛ رﻣﺎ بﺎ وج د ررربﺎط ردگﺎردگ

بﺎ رﯾﺴﮏ دررﻧهﺪ

ﻣعﺎدی رﯾﺴﮏ ﻧبههه ده و در ردبﯿﺎد ﻣﺮبههه ط بههه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻧﯿز رﯾن دو ورژه
ب ص رد ﺎﻣطً ﻣجزر ب ﺎر گﺮﻓل ﻣ ش ﻧﺪ .ﻧﺎرمﻤﯿدﺎﻧ بﯿﺎﻧگﺮ شﺮرﯾال رﺳﺖ ه در
آن ﯾﺎ ﻣﺎهﯿﺖ پﯿوﺎﻣﺪهﺎي آره

ﻣوه

و ﻣعوه م ﻧﯿﺴهلدﺪ؛ ﯾهﺎ رﯾدکه در صه رد
1. Arfima- Figarch
2. Uncertainty
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ﻣو

ب دن پﯿوﺎﻣﺪهﺎ رللﻤﺎی وق ع آنههﺎ ﯾهﺎ رهﺎب ر زﯾه چگهﺎل رللﻤهﺎی آن

ﻧﺎﻣو

رﺳﺖ .وج د چدﯿن شﺮرﯾال ﺳبب خ رهﺪ شﺪ رﺎ رﺼﻤﯿ گﯿهﺮي در ﻣه رد

آﯾدﺪه پﯿچﯿﺪه و دش رر گول ﻧ ع «ﻓضﺎي ﻧﺎرمﻤﯿدﺎﻧ » بﺮ رﺼﻤﯿ گﯿهﺮيههﺎ لهﺎ
ش د .رز ﺳ ي دﯾگهﺮ رﯾﺴهﮏ ﻣبهﯿن ﯾهﮏ پﯿوهﺎﻣﺪ رﺼهﺎدﻓ رز ﻣﯿﺎن ﻣجﻤ ع ري رز
پﯿوﺎﻣﺪهﺎي ﻣﻤکن و شدﺎخل شهﺪه به گ ﻧه ري رﺳهﺖ ه رللﻤﺎی وقه ع هﺮ ﯾﮏ رز
پﯿوﺎﻣﺪهﺎ قﺎبل رﻧﺪرزهگﯿﺮي و ﻣو

بﺎشﺪ .بﺮ رﯾن رﺳﺎس ﻣه رﺮﯾن رفﺎود رﯾﺴﮏ

و ﻧﺎرمﻤﯿدﺎﻧ رر ﻣ ر رن در ﻣ رردي چ ن «قﺎبوﯿﺖ رﻧﺪرزهگﯿﺮي رﺎب ر زﯾ رﯾﺴﮏ در
ﻣقﺎبل ﻧﺎر رﻧ در رﻧﺪرزه گﯿﺮي رﺎب ر زﯾ ﻧﺎرمﻤﯿدﺎﻧ » و ﻧﯿز «قﺎبوﯿهﺖ ﻣبﺎدله رﯾﺴهﮏ
ﯾﮏ پﯿوﺎﻣﺪ رز مﺮﯾق بﯿﻤ ﺮدن آن در ﻣقﺎبل بﺮخ ردرر ﻧب دن ﻧﺎرمﻤﯿدﺎﻧ بﺮوز ﯾهﮏ
پﯿوﺎﻣﺪ رز چدﯿن خﺼ صﯿل » جﺴﺖ وج

ﺮد .در ﻣجﻤه ع بﺎﯾهﺪ گفهﺖ بﺮرﺳه و

رحوﯿل ﻧﺎرمﻤﯿدﺎﻧ و رﯾﺴﮏ ﻧﺎش رز آن ب وﯾهژه در بﺴهلﺮهﺎي رقلﺼهﺎدي ه در آن
ﻣل ﯿﺮهﺎي رقلﺼﺎدي ﻧ ﺳﺎﻧﺎد بﺎال و شﺪﯾﺪي رر رجﺮب ﻣ ددﺪ رهﻤﯿﺖ زﯾهﺎدي دررد.
ب بﯿﺎن دقﯿق رهﺮ در شهﺮرﯾال

ه ﻧﺎرمﻤﯿدهﺎﻧ و ﻧ ﺳهﺎﻧﺎد ﻣعدهﺎدرري در ﻣل ﯿﺮههﺎي

رقلﺼﺎدي ﯾﮏ و ر وج د درشل بﺎشﺪ رجزﯾ ورحوﯿل رﯾﺴهﮏ ﻧﺎشه رز ﻧ ﺳهﺎﻧﺎد
ﻣل ﯿﺮهﺎي ﻣ لوه ،ﻣه ر رﻧهﺪ به رﺼهﻤﯿﻤﺎد ﻣهﺪﯾﺮﯾل و ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري هﺎرر و
ر ﺮب و ﻣدجﺮ ش د.
 .2-1ماهیت ریسک و كاربرد آن در حوزه سرمایهگذاری

زﯾﺎن بﺎلق ة قﺎبل رﻧﺪرزهگﯿﺮي ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گهارري ﯾهﺎ رللﻤهﺎی ﻣلفهﺎود به دن بهﺎزده
ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري ﻧﺴبﺖ به بهﺎزده ﻣه رد رﻧلﻈهﺎر رر رﯾﺴهﮏ ﻣه ﻧﺎﻣدهﺪ .رﯾﺴهﮏ جهز
جههﺪرﯾ ﻧﺎپههاﯾﺮ در له زه ﺳههﺮﻣﺎﯾ گههارري رﺳههﺖ و ررربههﺎط ردگههﺎردگ بههﺎ بههﺎزده
ﺳﺮﻣﺎﯾ گارريهﺎ دررد و بهﺎلالب به هﺎرگﯿﺮي رجزﯾه ورحوﯿهل ر هﺮرد آن در ب هش
ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري بﺮ پﺎﯾ درک عﻤﯿق ﻣﺎهﯿﺖ رﯾﺴﮏ و ربﺪﯾل آن رز ﯾﮏ ﻣفه م رﻧلزرع
ب ﯾﮏ ربزرر ﻣحﺎﺳبﺎر رﺳل رر رﺳﺖ.
«ﻣﺎر ﯾﯿلز» )1952( 1رز بﺮجﺴل رﺮﯾن ﻣحققﺎن در ل زه ﻣﺎل
رر بﺮري بﺮآورد رﯾﺴﮏ ﻣعﺮﻓ

شﺎخﺼ عﺪدي

ﺮده و بﺮ رﺳﺎس آن رﯾﺴﮏ رر رﻧحهﺮرف ﻣعﯿهﺎر چدهﺪ
1. Markowitz
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دورهري ﯾﮏ ﻣل ﯿﺮ رعﺮﯾ ،ﻧﻤ ده رﺳﺖ .پس رز رو پژوهوهگﺮرن بﺴهﯿﺎري رز هﺎر ﺮد
ﻧ ﺳﺎﻧﺎد و رﻧحﺮرف ﻣعﯿﺎر ب عد رن شﺎخﺼ ﻧﺴب بهﺮري رعﯿهﯿن و بهﺮآورد رﯾﺴهﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾ گارريهﺎ رﺳلفﺎده ﺮدهرﻧﺪ؛ رز جﻤو «گﺎلﯿلز»)1996( 1

رﯾﺴهﮏ رر هﺮگ ﻧه

ﻧ ﺳﺎﻧﺎد در هﺮ ﻧ ع عﺎﯾﺪي درﻧﺴل رﺳﺖ .بﺮ رﯾن رﺳﺎس روشن رﺳهﺖ ه ر ﯿﯿهﺮرد
خﺎ

رللﻤﺎل آر بﺮري ﯾﮏ شﺎخ

رع رز ﻣثبﺖ ﯾﺎ ﻣدف

ﻣه ر رﻧهﺪ رﯾجﺎد ددهﺪه

رﯾﺴﮏ و ﻣدفعﺖ ﯾﺎ ضﺮر بﺎشﺪ؛ بدﺎبﺮرﯾن دلﺮی و ﻣهﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴهﮏ لهﺎاز رهﻤﯿهﺖ
خ رهﺪ ب د.
در هﻤههﯿن ررﺳههلﺎ «شه رﯿو و هﻤکههﺎررن» )2014( 2رﯾﺴههﮏ رر رللﻤههﺎی وقه ع
پﺪﯾﺪهري ﻣ ﺮ
خﺎ

و ر ﺮگارر بﺮ بﺎزده ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري روق ﻣ ددﺪ ه بهﺎ وزن

و قﺎبل بﺮآوردي بﺮ بﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري ﻣ رد ﻧﻈﺮ ر ﺮگارر رﺳﺖ .هﻤچدﯿن

«شن» )2018( 3رﯾﺴﮏ رر رللﻤﺎی ﻣلفﺎود ب دن بﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري ﻧﺴبﺖ ب بﺎزده
ﻣ رد رﻧلﻈﺎر ﻣعﺮﻓ و رأ ﯿﺪ ﻣ دﺪ

رﻓﺮرد ﻣ ر رﻧدﺪ بﺎ بﺮآورد رﻧحﺮرف ﻣعﯿهﺎر ﯾهﺎ رز

مﺮﯾق ﻣحﺎﺳب ﻣقﺎدﯾﺮ رللﻤﺎی شﺮم ب ﻤهﮏ خهﺎﻧ رده ﻣهﺪیههﺎي

ARCH

ﻣﯿهزرن

رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارريهﺎي خ د رر بﺮآورد ددﺪ.
 .3-1مدیریت ریسک سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی
 .1-3-1صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران

صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ در رقلﺼﺎد ﻣوه رهﻤﯿهﺖ ﻓﺮرورﻧه دررد و رز رﻣلﯿهﺎزرد ﻣهه رﯾهن
صدعﺖ رأﻣﯿن ﻣ رد رولﯿ آن در درخل و ر رﺳﺖ؛ چﺮر صدعﺖ پلﺮوشهﯿﻤ جهز
صدﺎﯾع رﺳﺖ

در و ر دررري ﻣزﯾﺖ ﻧﺴب ب ده و بﺎ گﺴهلﺮ

بﺴﯿﺎري رز ﻧﯿﺎزهﺎي درخو

ررز

آن ضهﻤن رﻓه

رﻓزوده ﻣﺎده خﺎم ﻧﯿز ب درخل و ر بﺎزﻣ گﺮدد و

زﻣﯿد بﺮري روﻧق هﺮ چ بﯿولﺮ رقلﺼﺎد ﻓﺮره ﻣ ش د .در هﻤهﯿن ررﺳهلﺎ زﻣﯿده الزم
بﺮري جار رﺮ شﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري ﻣﺎل و رﻧﺪﯾو ري در رﯾن ب هش بهﯿش رز پهﯿش
ﻓﺮره ﻣ گﺮدد و ب هﻤﯿن ﺳبب ب ش خﺼ ص و صﺎلبﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾ صﺎلبﺎن رﯾهﺪه
1. Galitz
2. Šotić et al
3. Shen

بیستوهفتم♦زمستان1397
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و رﻧﺪﯾو ر لﯿﺪ ﻣ ر رﻧدﺪ بﺴﯿﺎري رز ﻓعﺎلﯿﺖهﺎ رر در زﻣﯿد صهدﺎﯾ پهﺎﯾﯿندﺳهل بهﺮ
عهﺪه گﯿﺮﻧﺪ و بﺎ ر ج ب جاربﯿﺖهﺎ و وﯾژگ هﺎي ﻣثبﺖ ﻣ جه د در رﯾهن صهدعﺖ
بﺴلﺮ الزم بﺮري رحﺮک رشﺪ و گﺴلﺮ

صدﺎﯾ پﺎﯾﯿندﺳل رر ﻓﺮره آورﻧﺪ (عبهﺪي

و هﻤکﺎررن .)1396
در ررﺳلﺎي رجﺮري رصل  44قﺎﻧ ن رﺳﺎﺳ

صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ در زﻣهﺮة صهدﺎﯾ

پﯿولﺎز قهﺮرر دررد؛رز جﻤوه رﯾدکه شهﺮ ﺖ ﻣوه صهدﺎﯾ پلﺮوشهﯿﻤ رربه ﻧ ﺴهﺖ
خﺼ ص ﺳﺎزي رر در ﺳالن شﺮ ﺖهﺎي رﺎب وزررد ﻧفﺖ ب خه د رخلﺼهﺎ

درده

و رز ﺳﺎی  1385رﺎ د ن لهﺪود  30ورلهﺪ ر لﯿهﺪي صهدعﺖ پلﺮوشهﯿﻤ به ب هش
خﺼ ص درخو و خﺎرج و  15شﺮ ﺖ دﯾگهﺮ در قﺎلهب هوهﺪﯾدگ خوهﯿ ﻓهﺎرس
ورگارر شﺪهرﻧﺪ (بﺮوﻣدﺪ ﺎخک و رخ رن  .)1397رﯾن ﻓﺮآﯾدﺪ بﺴلﺮي رر ﻓﺮره

ﺮده

بﺮ ﻣبدﺎي آن شﺮ ﺖهﺎي پلﺮوشﯿﻤ ورگاررشﺪه رز مﺮﯾق بهﺎزرر ﺳهﺮﻣﺎﯾ ب هش
عﻤﺪه صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ

و ر رر روکﯿل درده و در رﯾن ررﺳلﺎ رهﻤﯿﺖ رﯾن صهدعﺖ

در بﺎزرر ﺳﺮﻣﺎﯾ رﺎ بﺪرن جﺎ ب ده رﺳﺖ

در م ی ﺳﺎلﯿﺎن رخﯿﺮ صهدعﺖ پلﺮوشهﯿﻤ

ﻓعﺎی در بﺎزرر ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻧ ردهﺎ جز صدﺎﯾ پﯿولﺎز بﺎزرر ﺳﺮﻣﺎﯾ قوﻤﺪرد شﺪهرﻧهﺪ بوکه
هﻤ رره بﯿولﺮﯾن رعﺪرد رر در ﻣﯿﺎن  50شﺮ ﺖ بﺮرﺮ رﯾهن بهﺎزرر به خه د رخلﺼهﺎ
دردهرﻧﺪ (ضﺎﻣد و هﻤکﺎررن .)1397
بدﺎبﺮرﯾن بﺎ ر ج ب ﻣفﺎهﯿ ذ ﺮشﺪه و جﺎﯾگهﺎه صهدعﺖ پلﺮوشهﯿﻤ در رقلﺼهﺎد
رﯾﺮرن ﻣ ر رن درﯾﺎﻓﺖ

ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در رﯾن صدعﺖ عطوه بﺮ درشلن ﻣزﯾﺖههﺎي

ﻓﺮرورن بﺮري ﺳﺮﻣﺎﯾ گارررن درخو و بﯿنرلﻤوو

ﻣ ر رﻧﺪ بﺎعه

دﺳهلﯿﺎب به رشهﺪ

رقلﺼﺎدي بﯿولﺮ ر ﺳع صﺎدررد ﻣﯿزرن رشل ﺎی بﺎالرﺮ و پﺎﯾﺪرررﺮ و در ﻧهﺎﯾهﺖ رﻓهﺎه
عﻤ ﻣ بﯿولﺮ ش د .در ﻣجﻤ ع وﯿة رﯾن ﻣفﺎهﯿ ضهﺮورد بﺮرﺳه هﺮچه بﯿوهلﺮ
جدب هﺎي ﻣ لو ،ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در رﯾن ل زه رر بﯿش رز پﯿش ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣ ﺳﺎزد.
 .2-3-1اهمیت سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی

رﯾجﺎد صدﺎﯾ پلﺮوشﯿﻤ ﯾک رز ﻣبﺎﻧ رﺳﺎﺳ ر ﺳهع در رقلﺼهﺎد رﯾهﺮرن رﺳهﺖ ه
عطوه بﺮ جو گﯿﺮي رز خﺎم ﻓﺮوش ﻧفﺖ ﻣ رد رولﯿه صهدﺎﯾ پهﺎﯾﯿندﺳهل رر بهﺮري
رق ﯾﺖ ر لﯿﺪ ﻣو و ر ﺳع رقلﺼﺎدي و ر ﻓﺮره ﻣ ﺳﺎزد .صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ ﯾک
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رز رﺳﺎﺳ رﺮﯾن و ﻣه رﺮﯾن صدﺎﯾ ﻣ ج د در جهﺎن رﺳﺖ

بﺎ عد رن «صدعﺖ ﻣﺎدر»

رز آن ﯾﺎد ﻣ ش د ( .)Valizadeh et al, 2017رﯾﺮرن ب ﺳبب در رخلﯿهﺎر درشهلن ﻣدهﺎب
عﻈﯿ ﻧفﺖ و گﺎز و قﺮرر گﺮﻓلن در شﺎهﺮره رﻧهﺮژي جههﺎن ﻧه ردههﺎ رز ﻣزﯾهﺖ ﻧﺴهب
ﻓﺮرورﻧ در رﯾن صدعﺖ بﺮخ ردرر رﺳﺖ بوک ﻣ ر رﻧهﺪ در عﺮصه ر لﯿهﺪ و عﺮضه
ﻣحﺼ الد پلﺮوشﯿﻤ بﯿنرلﻤوو ﻧقش ﻣه و شﺎﯾﺴل ري رﯾفﺎ دﺪ .هﻤچدﯿن ظﺮﻓﯿهﺖ
وﺳﯿ رشل ﺎیزرﯾ و ررزآوري لﺎصل رز صﺎدررد ﻣحﺼ الد پلﺮوشﯿﻤ ب صهدعﺖ
پلﺮوشﯿﻤ ﻣ قعﯿﺖ وﯾژه و رﺳلﺮررژﯾک ﻣ ب وﺪ؛ ب وﯾژه ر د ن

بﺎزرر هﺎر و ررز

در زﻣﺮه ﻣه رﺮﯾن ل زههﺎي چﺎلشبﺮرﻧگﯿز رقلﺼﺎد و ر قهﺮرر دررد و بهﺎ ر جه به
رهﻤﯿﺖ و جﺎﯾگﺎه وﯾژة صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ در و ر رﻧجﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾ گارريهﺎي هطن
در رﯾن صدعﺖ ﻣه ر رﻧهﺪ ررهلوه ﻣدﺎﺳهب بهﺮري لهل چهﺎلشههﺎي ﻣزبه ر بﺎشهﺪ
(.)Shavvalpour et al, 2017
عطوه بﺮ رﯾن رز ﯾکﺴ بﺎ ر ج ب ﺳه قﺎبل ر ج رﯾﺮرن رز ر لﯿﺪ ﻓﺮآوردههﺎي
پلﺮوشﯿﻤ جهﺎن ب عد رن ﯾک رز بهزر رهﺮﯾن قهﺪردههﺎي پلﺮوشهﯿﻤ در ﻣدالقه
خﺎورﻣﯿﺎﻧ و رز ﺳ ي دﯾگﺮ بﺮري ربﯿﯿن رهﻤﯿﺖ آر رﯾن صدعﺖ بﺎﯾﺪ رظههﺎر درشهﺖ
بﺮ رﺳﺎس چو رﻧﺪرز رﺮﺳﯿ شﺪه بﺮري صدعﺖ پلﺮوشهﯿﻤ

وه ر در رﻓهق 1404

دﺳلﯿﺎب ب ﻣقﺎم ﻧ ﺴﺖ ﻣدالق در رﯾن صدعﺖ ﻣه رﺮﯾن هﺪف رﺼﻤﯿ گﯿهﺮرن هطن
رﯾن صدعﺖ و بﺮ رﯾن رﺳﺎس ﻣجﻤ ع رﯾن شﺮرﯾط بﯿﺎﻧگﺮ جﺎﯾگﺎه ﻓعوه و آره رﯾهن
صدعﺖ در رقلﺼﺎد رﯾﺮرن رﺳﺖ .رﯾن صدعﺖ بﺎ قﺪﻣل  50ﺳﺎل در رﯾﺮرن وﯾژگ ههﺎﯾ
دررد

آن رر رز ﺳﺎﯾﺮ و رهﺎي ﻣدالق ﻣلﻤﺎﯾز ﻣ دﺪ .دﺳلﺮﺳه به ﻣدهﺎب ﻧفهﺖ و

گﺎز دﺳلﺮﺳ ب آ هﺎي آزرد بﯿنرلﻤوو

ﻣ قعﯿﺖ رﺳلﺮررژﯾﮏ رﯾﺮرن در ﻣدالق بﺎزرر

درخو رو ب رشهﺪ رههﺪرف ﻣ جه د در بﺮﻧﺎﻣه شوه ر ﺳهع ﻧقوه رره  2025و
ﺳﺮرﻧجﺎم پﺮوژههﺎي در لﺎی رﻧجﺎم و در دﺳل ر ﺎر هﻤگ در دﺎر شهﺮرﯾط خهﺎ
رقلﺼﺎدي و ﻧﻈﺎم لق ق رﯾﺮرن ﻧ ردهﺎ بﺮ رهﻤﯿﺖ بﺎلق ه رﯾن صدعﺖ داللﺖ ﻣه دهﺪ
بوک ﻓﺮصﺖهﺎي ﻣدﺎﺳب بﺮري جا

ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري ﻣﺴلقﯿ خﺎرج و درخو خوق

ﺮده رﺳﺖ (عبﺪي و هﻤکﺎررن  .)1396در دﺎر ﻣجﻤ ع شﺮرﯾط بهﺎلق ه و در عهﯿن
لﺎی ﻣالو

ِ ذ ﺮشﺪه وج د ربعﺎد ﻣ ﺮ

ﻧﺎش رز رحهﺮﯾ ههﺎي بهﯿنرلﻤووه ﻧﯿهز
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ﻣ ر رﻧﺪ ر ﺮرد ب شﺪد ﻣ ﺮب بﺮ عﻤوکﺮد رﯾن صدعﺖ درشل بﺎشﺪ .به رﺮدﯾهﺪ رﯾهن
ﻣوکطد ﺳﯿﺎﺳ ر ﺮرد ﻧﺎگ رري بﺮ ب ش رجﺎرد بﯿنرلﻤوو رﯾهن صهدعﺖ خ رههﺪ
رز جﻤو آنهﺎ ﻣ ر رن ب ﻣوکلرﺮ شﺪن رﻣﺮ رجهﺎرد ﻣحهﺪودﯾﺖههﺎي

گارشﺖ

ﻧقل و رﻧلقﺎالد پ ل رز مﺮﯾق شبک بﺎﻧک رﯾﺮرن به خهﺎرو و رﻓهزرﯾش هزﯾده ههﺎي
ﻣبﺎدالر ب دﻧبﺎی بﺎزگوﺖ رحﺮﯾ هﺎ رشﺎره ﺮد (بﺮوﻣدﺪ ﺎخک و رخ رن  .)1397بﺎ
وج د رﯾن ش رهﺪ زﯾﺎدي

پس رز رعﻤﺎی رحﺮﯾ هﺎ در دورهههﺎي ﻣ لوه ،وجه د

دررد ﻧوﺎندهدﺪه وج د شهﺮرﯾال چه ن ﻣزﯾهﺖههﺎي ﻧﺴهب آشکﺎرشهﺪه در له زه
پلﺮوشﯿﻤ رﯾﺮرن ﻧقش رﺳلﺮررژﯾﮏ ﻣحﺼه الد پلﺮوشهﯿﻤ در عﺮصه بهﯿنرلﻤووه
رعﺪد زراﺪرل ص ،ﻣلقﺎضﯿﺎن رﯾن ﻣحﺼ الد در ﺳﺮرﺳهﺮ جههﺎن و ...رﺳهﺖ و چدهﺎن
جاربﯿل رر بﺮري ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در رﯾن ل زه رﯾجﺎد ﺮده
رحﺮﯾ هﺎي بﯿنرلﻤوو ر ﺳط آﻣﺮﯾکﺎ و بو ک غﺮ
و شﺮ ﺖهﺎي بزر

چﯿد

روﺳ

بهﺎ رعﻤهﺎی شهﺪﯾﺪرﺮﯾن

هﻤچدﺎن (عﻤﺪه) ﺳﺮﻣﺎﯾ گهارررن

هدﺪي و ﺮهري (ب رغ ردگدﺎهﺎي بﺎﻧک

ﻣهﺎل

بﯿﻤ ري و )...در رﯾن ل زه رقﺪرم ب ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري طن در رﯾﺮرن ﻣ ددﺪ(.)1
 .3-3-1بررسی روند تاریخی سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی

ب ش عﻤﺪه شﺮ ﺖهﺎي ﻓعﺎی در ل زه پلﺮوشﯿﻤ در بﺎزرر ﺳهﺎم رهﺮرن ﻣو ی به
ﺳههﺎم صهدعﺖ پلﺮوشهﯿﻤ

ﻓعﺎلﯿﺖ هﺴلدﺪ .در رﯾن ﻣالﺎلعه بهﺎ رﺳهلفﺎده رز شهﺎخ

ب عد رن ﻣعﯿﺎري بﺮري ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در رﯾهن صهدعﺖ به رحوﯿهل ﻧﻤه درري روﻧهﺪ
ر ﯿﯿﺮرد رﯾن شﺎخ

پﺮدرخل ﻣ ش د .ﻧﻤ درر  1شﺎخ

ﺳهﺎم صهدعﺖ پلﺮوشهﯿﻤ

رر ﻧوﺎن ﻣ دههﺪ؛ بهﺮ رﺳهﺎس آﻣهﺎر رز  1387به  1388ررز
پلﺮوشﯿﻤ  83درصﺪ رﻓزرﯾش ﯾﺎﻓل
بهب د در بﺎزرر جهﺎﻧ

ﺳههﺎم شهﺮ ﺖههﺎي

دلﯿل آن رر ﻣ ر رن به پﺪﯾهﺪرر شهﺪن عطاه

رﻓزرﯾش قﯿﻤﺖ ﻧفهﺖ خهﺎم ر ه د بﺎزررههﺎي رقﯿهب درخوه

ب وﯾژه بﺎزرر پ ی و ﻣﺴکن و رد ع ربزررهﺎي رأﻣﯿن ﻣﺎل ﻧﺴبﺖ درد .در بﺎزة  1388رهﺎ
 1389ﻧﯿز ﺳهﺎم شﺮ ﺖهﺎي پلﺮوشﯿﻤ  14/3درصﺪ رﻓزرﯾش درشل به گ ﻧه ري ه
ررز

ل ﺳهﺎم عﺮض شﺪه رﯾن صدعﺖ ب بهﺎزرر ﻣعهﺎدی  10ههزرر و  181ﻣﯿوﯿهﺎرد

رﯾﺎی ب ده رﺳﺖ؛ بﺎ رﯾن لﺎی در ﺳﺎی  1390بهﺮخطف رﻓهﺖ عﻤهﺪه شهﺎخ
ب رس جهﺎﻧ

ب دلﯿل رﺪروم عطا ر د جهﺎﻧ

ههﺎي

بهﺎ هﺎهش قﯿﻤهﺖ ﻣه رد خهﺎم
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هﻤﺮره ب د شﺎخ

ﺳهﺎم صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ ب عوﺖ روﻧق بﺎزرر ررز رﻓزرﯾش ﯾﺎﻓل و

رﯾن روﻧﺪ رﺎ ﺳﺎی  1393ب وﯾژه پس رز روي ﺎر آﻣﺪن دولﺖ ﯾﺎزده ردرﻣ درشﺖ.
پس رز رﯾن رﺎرﯾخ شﺎخ
شﺪﯾﺪ ﻣ رج شﺪ

صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ رهﺎ رورخهﺮ ﺳهﺎی  1393بهﺎ رﻓله

عوﺖ رﯾهن رﻣهﺮ رر رز ﯾکﺴه ﻣه ره رن به وضه ﻣﺮلوه روی

رحﺮﯾ هﺎي آﻣﺮﯾکﺎ عوﯿ رﯾﺮرن

ﻣدجﺮ ب رﻓزرﯾش چوﻤگﯿﺮ ﻧهﺮ ررز شهﺪه ﻧﺴهبﺖ

درد و رز ﺳ ي دﯾگﺮ وج د ع رﻣو ﻧﻈﯿﺮ ﺎهش قﺎبل ر ج ب بهﺎر ههﺎي بهﺎزرر ررز
در رﯾﺮرن ﺎهش قﯿﻤﺖ جهﺎﻧ ﻧفﺖ رﻓزرﯾش ﻧهﺮ خه ررک پلﺮوشهﯿﻤ در ب دجه
ﺳﺎی  1393رﻓ ربهﺎﻣﺎد در ﻧح ه رعﺎﻣل وزررد ﻧفﺖ و پﺎالﯾوگﺎهههﺎ در خﺼه
رعﯿﯿن خ ررک رح ﯾو و ﻓﺮآوردههﺎي پلﺮوشﯿﻤ و ﻧفل ر لﯿﺪي رﯾن پﺎالﯾوهگﺎهههﺎ
رر عﺎﻣل بﺮوز رﯾن ﺎهش شﺎخ

صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ بﺮشﻤﺮد .پهس رز آن رز رورﯾهل

 1394رﺎ رورﺳط  1396روﻧﺪ ﻧ ﺳﺎﻧ ل ی ﻣﯿﺎﻧگﯿن  20هزرر ورلﺪ به ده رﺳهﺖ ه
عوﺖ رﯾن رﻣﺮ رر ﻣ ر رن در وج د بﺎد ﻧﺴب ﻧﺮ ررز پس رز وض بﺮجﺎم هﺎهش
ﻧقﺪش ﻧﺪگ ﺳهﺎم ﺎهش رقﺎضهﺎي بهﺎزرر در ﻧلﯿجه ع رقهب ﻣوهکطد ﻧقهﺪﯾدگ
لق ق بﺎزرر و ر ﺳع ربزرر بﺪه و بﺎلالب خﺮوو ب ش رعﻈه ﻧقهﺪﯾدگ رز بهﺎزرر
ب رس رعﺪﯾل رﻧلﻈﺎررد ﻓعﺎالن بﺎزرر ﻧﺴبﺖ ب ر رﻓقﻧﺎﻣ بﺮجهﺎم و رز هﻤه ﻣهه رهﺮ
ﻧلﯿج رﻧل ﺎبﺎد  2017آﻣﺮﯾکﺎ جﺴلج

ﺮد.

نمودار.1سیرتاریخیشاخصسهامصنعتپتروشیمی 
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1394/02/13
1394/05/28
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1395/11/06
1396/02/25
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1396/09/21
1397/01/07
1397/04/26
1397/08/01

ﻣدب  :ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤ ب رس روررق بهﺎدرر رهﺮرن

در هﺮ ص رد رز رورﺳط  1396رﺎ ﻣﺮدرد  1397روﻧهﺪ رﻓزرﯾوه رز  20ههزرر به 30
هزرر ورلﺪ ﻣوﺎهﺪه ﻣ ش د و رز ﻣﺮدرد  1397رﺎ رورﯾهل آبهﺎن هﻤهﯿن ﺳهﺎی رﻓهزرﯾش
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شﺪﯾﺪي رز  30هزرر ورلﺪ ب بﯿش رز  92هزرر ورلﺪ ر درده رﺳﺖ
در رﻓزرﯾش ﻓﺮو

عوﺖ رﯾن رﻣﺮ

ﻣحﺼ الد پلﺮوشﯿﻤ رﯾو ﻧﺪررد بوک دلﯿل رصو آن رﻓهزرﯾش

ب ﺳﺎبق ﻧﺮ ررز در رﯾن بﺎزه زﻣﺎﻧ ب ده رﺳﺖ .رﯾن در لهﺎل رﺳهﺖ ه رز رورﺳهط
آبﺎن رﺎ رورﯾل ديﻣﺎه رﻓﺖ شﺪﯾﺪي رز  92هزرر ب  57هزرر ورلﺪ بهﺮوز ﻧﻤه ده زﯾهﺮر
دولﺖ وقﺖ جﻤه ري رﺳطﻣ رﯾﺮرن ب دلﺮی بﺎزرر ررز پﺮدرخل و ﻣ ﻓق شﺪه رﺳهﺖ
ﻧﺮ ررز رر رز لﺪود  200هزرر رﯾﺎی رﺎ لﺪود  50درصﺪ هﺎهش دههﺪ؛ هﺮچدهﺪ
رﯾن ﺎهش هد ز رز رشﺪ رولﯿ آن ب ﻣﺮررب بﺎالرﺮ ب ده رﺳﺖ .بﺎ وج د رﯾهن رﻧلﻈهﺎر
ﻣ رود در ﺳﺎی  1398ﻣجﺪدرً رشﺪ شﺎخ

ﺳهﺎم قﯿﻤﺖ پلﺮوشﯿﻤ ﻣوﺎهﺪه ش د و

دلﯿل رﯾن رﻓزرﯾش رر ﻣ ر رن ب جﺎي رﻓزرﯾش لج ﻓهﺮو

ﻣحﺼه الد پلﺮوشهﯿﻤ

ب رﻓزرﯾش شﺪﯾﺪ ﻧﺮ ررز ﻧﺴبﺖ درد.
 .4-3-1مدیریت ریسک سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري ب ﻓﺮآﯾدﺪ شدﺎﺳﺎﯾ

رجزﯾ ورحوﯿل و ﺳﺮرﻧجﺎم دلهﺮی

پ ﯾﺎي ع رﻣل خالﺮﺳﺎز ﻣحلﻤل در م ی عﻤهﺮ ﯾهﮏ پهﺮوژه ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري رمهطق
ﻣ ش د .بﺮ پﺎﯾ رﯾن چﺎرچ

ﻧﻈﺮي در ص رر

رعﻤﺎی گﺮدد ﻣ ر رﻧﺪ بﺎ دلﺮی وقﺎﯾ آر

ﻣهﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴهﮏ به درﺳهل

رز خالﺮرد رللﻤهﺎل پﯿوهگﯿﺮي هﺮده و

بﺎد لﺪر ثﺮي بﺎزده رر ب هﻤﺮره درشل بﺎشﺪ .در رﯾن ررﺳهلﺎ در له زه ﻣهﺪﯾﺮﯾﺖ
رﯾﺴﮏ پﺮدرخلن ب رﻧ رع رﯾﺴﮏ رع رز رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴلﻤﺎرﯿﮏ (رﯾﺴﮏ ع رﻣل هطن
ﯾﺎ بﺎزرري) و رﯾﺴﮏ غﯿﺮ ﺳﯿﺴلﻤﺎرﯿﮏ (رﯾﺴهﮏ ﺳهﺎخلﺎري ﯾهﮏ بدگهﺎه رقلﺼهﺎدي)
ضﺮوري ﻣ ﻧﻤﺎﯾهﺪ (هﺎشهﻤ و ﻣوهﺎﯾ

 .)1396در رﯾهن ﻣﯿهﺎن آﻧچه در له زه

رحقﯿقههﺎد ﻣههﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴههﮏ رهﻤﯿههﺖ بﯿوههلﺮي دررد پههﺮدرخلن به ﻣق له رﯾﺴههﮏ
ﺳﯿﺴلﻤﺎرﯿﮏ ﯾﺎ رﯾﺴﮏ بﺎزرري رﺳﺖ زﯾﺮر رﯾن ﻧه ع رﯾﺴهﮏههﺎ به ﻣﺮررهب بﯿوهلﺮ رز
رﯾﺴﮏ غﯿﺮ ﺳﯿﺴلﻤﺎرﯿﮏ در دلﺮی ﻣﺪﯾﺮرن و رﺼﻤﯿ گﯿﺮرن رقلﺼﺎدي به ده و بهﺎلالب
عﺪم ر ج ب آن ﻣ ر رﻧﺪ زﯾﺎن ب ﻣﺮررب بﯿولﺮي رر در ﺳالن وﺳﯿ رﯾجﺎد دﺪ؛ پهس
ب ﻣدﻈ ر رحقق ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ بهﯿد رﯾﺴﮏ ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري در ههﺮ له زهري شدﺎﺳهﺎﯾ
ﻣه رﺮﯾن ع رﻣل رﯾجﺎد ددﺪه رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴلﻤﺎرﯿﮏ در آن ل زه رهﻤﯿﺖ ﻓﺮرورﻧ دررد.
در رﯾن ﻣالﺎلع بﺮري شدﺎﺳﺎﯾ ﻣه رﺮﯾن ع رﻣل رﯾجﺎد ددﺪه رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴهلﻤﺎرﯿﮏ
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در ب ش پلﺮوشﯿﻤ ب رﯾن شﯿ ه عﻤل شﺪه

ع رﻣل طنِ رﯾجﺎد ددﺪه رﯾﺴهﮏ در

هﺮ چهﺎر ب ش رز ﻓﺮآﯾدﺪ رقلﺼﺎدي ر لﯿﺪ رﺎ ﻣﺼﺮف ﻧهﺎﯾ ﻣحﺼه الد پلﺮوشهﯿﻤ
عبﺎرد رز «جا

ﺳﺮﻣﺎﯾ گارريهﺎ» «ر لﯿﺪ» «عﺮض ﻣحﺼ ی ﻧههﺎﯾ در بﺎزررههﺎي

درخو و بﯿنرلﻤوو » و « بﺎد ﺳ دآوري» ﻣﺪﻧﻈﺮ قﺮرر گﺮﻓل رﻧﺪ و ب پول رﻧ شه رهﺪ
آشکﺎرشﺪه در رقلﺼﺎد و ر بﺮرﺳ رﻣکﺎنﺳدج ررراه رحوﯿهلههﺎي ﻤه

ﻣهﺮور

ﻣه رﺮﯾن ﻣالﺎلعﺎد ﻣ ج د در رﯾهن له زه و رحوﯿهل دردهههﺎي آﻣهﺎري رﻧلوهﺎرﯾﺎﻓل
ﻣل ﯿﺮهﺎي قﯿﻤﺖ ﻧفﺖ ر رم درج بﺎز ب دن رقلﺼﺎد و ﻧﺮ ررز ب عد رن ﻣهه رهﺮﯾن
ع رﻣل رﯾجﺎد ددﺪه رﯾﺴﮏ ﺳﯿلﻤﺎرﯿﮏ بﺮري بﺮرﺳ در رﯾن رحقﯿق بﺮگزﯾﺪه شﺪهرﻧهﺪ.
ب بﯿﺎن دﯾگﺮ آن دﺳل رز ع رﻣل بﺎزرري ﻣﺪﻧﻈﺮ خ رهﺪ ب د

ﻧقهش و رأ ﯿﺮگهارري

آن هﺎ بﺮ ع رﻣل ر لﯿﺪي ر ﺮرد بهﺮ قﯿﻤهﺖ ﻧههﺎﯾ ﻣحﺼه ی ر لﯿﺪشهﺪه ﻧقهش رﯾهن
ﻣل ﯿﺮهﺎ در رعﯿﯿن ﻣﯿزرن صﺎدررد و ورردرد ﻣحﺼه الد پلﺮوشهﯿﻤ و ﺎر ﺮدشهﺎن
ب عد رن ع رﻣل رقلﺼﺎدي -رﻧگﯿزش ﻣؤ ﺮ بﺮ رو ﯾق ﺳﺮﻣﺎﯾ گارررن به ﻣوهﺎر ﺖ در
ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در رﯾن ل زه غﯿﺮقﺎبل رﻧکﺎر بﺎشهﺪ .در ﻣجﻤه ع در رﯾهن ﻣالﺎلعه به
ر ﺮرد ر ﯿﯿﺮرد رﯾن ﻣل ﯿﺮهﺎ در رﯾجﺎد رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در رﯾن ل زه بﺮرﺳه و
بﺮ رﺳﺎس ﻧلﺎﯾ لﺎصو به ررراه رﺳهلﺮررژيههﺎي ر هﺮب ش و هﺎرر بهﺮري دلهﺮی و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در رﯾن ب ش رز رقلﺼﺎد پﺮدرخل شﺪ.
 .4-1عوامل اثرگذار بر ریسک سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی
 .1-4-1تحلیل آثار تغییرات قیمت نفت بر ریسک سرمایهگذاری در بخش پتروشیمی

م دهة گاشل بﺎزررهﺎي ﻧفﺖ خﺎم ب لﺪي رشﺪ ﺮدهرﻧﺪ

رﯾﺴهﮏ قﯿﻤله رﯾهن

بﺎزررهﺎ درﻣدة وﺳﯿع رز جﻤو ر لﯿﺪ ددﺪگﺎن و ﺳ درگﺮرن ﻧفﺖ خﺎم رز ﯾکﺴه و ﻧﯿهز
شﺮ ﺖهﺎي پلﺮوشﯿﻤ و ﻣﺼﺮف ددﺪگﺎن ﻧفﺖ خﺎم رر رز ﺳه ي دﯾگهﺮ رحهﺖ رهأ ﯿﺮ
قﺮرر درده رﺳﺖ .ش کهﺎي قﯿﻤل ﻧفﺖ خﺎم ﻣ ر رﻧﺪ در ﻧلﯿجة ر ﯿﯿهﺮرد ﻧﺎگههﺎﻧ در
رقﺎضﺎي جهﺎﻧ ﻧفﺖ ﺎهش ظﺮﻓﯿﺖ ر لﯿﺪ و پﺎالﯾش ﻧفهﺖ خهﺎم ذخﯿهﺮة رللﯿهﺎم
ﻧفﺖ و ﻣحﺼ الد پلﺮوشﯿﻤ

ر ﯿﯿهﺮ ظﺮﻓﯿهﺖ ر لﯿهﺪ ر ﺳهط روپهﮏ بحهﺮرنههﺎي

رقلﺼﺎدي جههﺎﻧ و لله ﻣدالقه ري و رﯾﺴهﮏههﺎي ج ﺮرﻓﯿهﺎي ﺳﯿﺎﺳه ر دههﺪ
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 .)Adedokun,رﯾن ش کهﺎ در وه رهﺎي صهﺎدر ددﺪه ﻧفهﺖ ﻧﻈﯿهﺮ رﯾهﺮرن رز

مﺮﯾق ﻣکﺎﻧﯿﺴ هﺎي ﻣ لوف بﺮ ﻣل ﯿﺮهﺎي لقﯿق رقلﺼﺎد ﻧﻈﯿﺮ صﺎدررد ﻣحﺼه الد
پلﺮوشﯿﻤ ر ﺮگارر ب دهرﻧﺪ.
ﻧ ﺴلﯿن ر ﺮ رح الد بﺎزرر ﻧفﺖ بﺮ ب ش پلﺮوشﯿﻤ
ب ش ب عد رن قﯿﻤﺖ ﻣ رد رولﯿ ر لﯿﺪ ب ده

ر هﺮ ﻣﺴهلقﯿ آن بهﺮ رﯾهن

بﺎ رﻓزرﯾش هزﯾد هﺎي ر لﯿﺪ قﯿﻤهﺖ و
ر ﯿﯿﺮ ﻣ دهﺪ (.)Clews, 2016

بﺎزده ر لﯿﺪرد ﻣحﺼ الد پلﺮوشﯿﻤ رر دﺳل

در رحوﯿل آ ﺎر غﯿﺮﻣﺴلقﯿ ش کهﺎي قﯿﻤﺖ ﻧفﺖ بﺮ صﺎدررد ﻣحﺼ الد پلﺮوشﯿﻤ
بﺎﯾﺪ رظهﺎر درشﺖ

ﺎهش قﯿﻤﺖ ﻧفﺖ و به ردﺎﺳهب آن هﺎهش درآﻣهﺪهﺎي ررزي

لﺎصل رز آن ﻧقو دوگﺎﻧ در رقلﺼﺎد ﯾﮏ و ر دررد ( ﺎهش ررز

پ ی ﻣوه ) رز

ﯾکﺴ قﺪرد رقﺎبﺖ و ر رر در بﺎزررهﺎي خﺎرج بهب د ﻣ ب وﺪ و بﺎع

ر ﺳع

صﺎدررد و ر ﻣ گﺮدد و در ﻧلﯿج رأ ﯿﺮ ﻣثبﺖ بﺮ رﺮرز بﺎزرگﺎﻧ خ رههﺪ درشهﺖ و
رز ﺳ ي دﯾگﺮ در ص رر

رﻣکﺎن ر ﺳع صﺎدررد وج د ﻧﺪرشل بﺎشﺪ ﻣه ر رﻧهﺪ

ﺳبب رﻓزرﯾش ﺳق ،قﯿﻤﺖهﺎ و درﻧلﯿج رﻓزرﯾش ﻧﺮ ر رم در و ر گﺮدد (دﻣﯿهﺮي
و هﻤکﺎررن )1396؛ بدﺎبﺮرﯾن ب ردﺎﺳب وضعﯿﺖ رجﺎري و رهﺎ و ﻣﯿهزرن ﻣبهﺎدالد
بﯿنرلﻤوو آن هﺎ در ل زه صﺎدررد ﺳه بﺎزررهﺎي درخو رز ر لﯿهﺪرد ﻣحﺼه الد
پلﺮوشﯿﻤ ر لﯿﺪشﺪه و ...ر ﯿﯿﺮرد قﯿﻤﺖ ﻧفﺖ قﺎدر خ رهﺪ ب د ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري در
ل زه پلﺮوشﯿﻤ رر دﺳل

ر ﯿﯿﺮرد ﻣعدﺎدرر ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 .2-4-1تبیین تئوریک اثرات تورم بر سرمایهگذاری در صنایع مختلف

ﻓﺎرغ رز عول و رﯾو هﺎي ر رم در رقلﺼﺎد رﯾﺮرن
ب روﯾ ﻧقﺪﯾدگ

عﻤهﺪرﺎً به عه رﻣو ﻧﻈﯿهﺮ رشهﺪ

ررکﺎي بﯿش رز لﺪ ب دج دولﺖهﺎ ب درآﻣهﺪهﺎي ﻧفله

ضهع،

ﺳﺎخلﺎري رقلﺼﺎد ب وﯾژه در ب ش بﺎزررهﺎي پ ل و ﻣﺎل و ...ﻧﺴبﺖ درده ﻣه شه د
در ررربﺎط بﺎ ﻧح ه ر ﺮگارري و ربعﺎد رﯾن ﻣل ﯿﺮ بﺮ رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در صدعﺖ
پلﺮوشﯿﻤ بﺎﯾﺪ رذعﺎن درشﺖ

به مه ر عﻤهﺪه رأ ﯿﺮگهارري ره رم بهﺮ ﻣل ﯿﺮههﺎي

لقﯿق رقلﺼﺎد ﻧﻈﯿﺮ پسرﻧﺪرز ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري ر لﯿﺪ ﻣﺼﺮف ر لﯿﺪ ﻧﺎخﺎل
و ...رر ﻣ ر رن ب جﺎﯾگﺎه شﺎخ

درخوه

هﺎﯾ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺮ بههﺮه ر ﯿﯿهﺮ قﯿﻤهﺖ درررﯾه ههﺎ و

رعلبﺎررد بهﺎﻧک ﻧﺴهبﺖ درد ( .)Buffie et al, 2018به مه ر و

ﻧهﺮ بههﺮه لوقهة
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ررربﺎم و رﻧلقﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎي پ ل بﺎ ب ش ورقع رقلﺼﺎد ﻣحﺴه
رﻓزرﯾش لج ﻧقﺪﯾدگ ب عد رن ربزرر ﺳﯿﺎﺳهﺖ په ل رﻧبﺴهﺎم

ﻣه شه د .بهﺎ

عﻤ ﻣهﺎً ﻧهﺮ بههﺮه

(بهﺎي پ ی) ب ﻣدﻈ ر بﺮقﺮرري رعﺎدی در رقلﺼﺎد ﺎهش ﻣ ﯾﺎبﺪ .بﺎ بﺮوز رﯾن ر ﯿﯿﺮ در
ﻧﺮ بهﺮه ب ش ورقع رقلﺼﺎد رز ﺳ مﺮﯾقِ ﻣ ﺎرو ﺳﺮﻣﺎﯾ گهارري در له زهههﺎي
ﻣ لو ،ﻣ ﺎرو ﻣﺼﺮﻓ

ﺎالهﺎي بﺎدورم و لﺴﺎ

رﻧلقﺎی رز مﺮﯾق ﻣ ﺎرو ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري ب رب

ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻣلهأ ﺮ خ رههﺪ شهﺪ .در

ﺎهش ﻧﺮ بهﺮة ورقع

ﺎهش هزﯾدهة

ﺳههﺮﻣﺎﯾ و رﻓههزرﯾش ﺳههﺮﻣﺎﯾ گههارري در ب ههشهههﺎي دررري ﻣزﯾههﺖ (ﻣﺎﻧدههﺪ ب ههش
پلﺮوشﯿﻤ ) ر ﻣ دهﺪ و در ﻧهﺎﯾﺖ رقﺎضﺎي ل رقلﺼهﺎد رﻓهزرﯾش خ رههﺪ ﯾﺎﻓهﺖ.
هﻤچدﯿن در ﻓﺮآﯾدﺪ رﻧلقﺎی رز مﺮﯾق ﻣ ﺎرو ﻣﺼﺮﻓ
رﺳﺖ

ﺎالهﺎي بﺎدورم رعلقهﺎد بهﺮ رﯾهن

ر ﯿﯿﺮرد ﻧﺮ بهﺮه عطوه بﺮ رحﺖ رأ ﯿﺮ قﺮرر دردن ﻣ ﺎرو ﺳﺮﻣﺎﯾ گهارري

رقﺎضﺎ بﺮري ﺎالهﺎي ﻣﺼﺮﻓ بﺎدورم رر ﻧﯿز ر ﯿﯿﺮ ﻣ دهﺪ .در ﻓﺮآﯾدﺪ رﻧلقهﺎی رز مﺮﯾهق
لﺴﺎ

ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻧﯿز رﯾن ﻣ ض ع ﻣالﺮ ﻣ ش د

ر ﯿﯿهﺮ در ﻧهﺮ بههﺮه جﺮﯾﺎﻧهﺎد

وج ه ﺳﺮﻣﺎﯾ ري رر ﻣلأ ﺮ ﺳﺎخل رﯾهن رﻣهﺮ ﻣلعﺎقبه ًﺎ بهﺎ ر ﯿﯿهﺮ ﻣﯿهزرن رﯾﺴهﮏ ﻧهﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در ل زههﺎي ﻣ لو ،رر دﺳل

ر ﯿﯿهﺮ خ رههﺪ هﺮد (رﯾو هﺎﻧ و

هﻤکﺎررن .)1397
ب رﯾن رﺮرﯿب بﺮ ﻣبدﺎي ﻣکﺎﻧﯿزم ر ﺮگارري ﻧﺮ ر رم بﺮ لج ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در
ل زههﺎي ﻣ لو ،ﻣبلد بﺮ ﺳﺎخلﺎر بﺎزررهﺎي ﻣﺎل بﺎﯾﺪ گفهﺖ ه رﻧلقهﺎی ﺳﯿﺎﺳهﺖ
پ ل ب ﺳ رو

شﺎﻣل «رأ ﯿﺮ بﺮ وضعﯿﺖ ﻣدﺎب ﻣﺎل بﺎﻧهﮏههﺎ» ( ﺎﻧهﺎی رعلبهﺎر ﯾهﺎ

دﯾﺪگﺎه ورم) «رأ ﯿﺮ بﺮ رأﻣﯿن ﻣدﺎب ﻣﺎل خﺎرو رز ﻣدهﺎب درخوه بدگهﺎهههﺎ» و «ر ﯿﯿهﺮ
وضعﯿﺖ ﻣﺎل بدگﺎههﺎ» ( ﺎﻧﺎی رهﺮرز ﻣ جه دي) رﻧجهﺎم ﻣه شه د .بهﺮ رﺳهﺎس رو
ﻧ ﺴﺖ بﺎ رر ﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ پ ل رﻧبﺴﺎم

قﺪرد ورم ده بﺎﻧﮏهﺎ رﻓزرﯾش ﻣ ﯾﺎبﺪ .رز

رﯾههنرو وجه ه الزم بههﺮري رههأﻣﯿن ﻣ ههﺎرو ﺳههﺮﻣﺎﯾ گههارري رﻓههزرﯾش ﯾﺎﻓله لجه
ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري و ر لﯿﺪ ﻧﯿز ﻣلعﺎقبﺎً رﻓزرﯾش ﻣ ﯾﺎبﺪ و در ﻧهﺎﯾﺖ زﻣﯿده بهﺮري رﻓهزرﯾش
رقﺎضﺎي ل و ر لﯿﺪ ﻧﺎخﺎل

درخو ﻓﺮره ﻣ ش د .در رو

دوم ﺳﯿﺎﺳهﺖ په ل

رز مﺮﯾق عﺮضة رعلبﺎررد بﺎﻧﮏهﺎي رجﺎري هزﯾد رأﻣﯿن ﻣدﺎب ﻣﺎل خﺎرو رز ﻣدهﺎب
درخو بدگﺎههﺎ رر رحﺖ رأ ﯿﺮ قﺮرر ﻣ دهﺪ و بﺮ ﻣبدهﺎي رو

ﺳه م رﻓهزرﯾش لجه
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ﻧقﺪﯾدگ

رز ﺎﻧﺎی قﯿﻤﺖ ﺳهﺎم رﻧگﯿزة رعالﺎي ورم رر رﻓزرﯾش درده در ﻧلﯿجه رﻧلﻈهﺎر

ﻣ رود

ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري و ر لﯿﺪ ﻧﯿز رﻓزرﯾش ﯾﺎبﺪ (صﻤﺼﺎﻣ و هﻤکﺎررن .)1395

 .3-4-1درجه باز بودن اقتصاد و تجزیهوتحلیل نظری ارتباط آن با سرمایهگذاری

رﯾن رﯾﺪه

بﺎز ب دن رقلﺼﺎد و در ﻧلﯿج رشﺪ صهﺎدررد ﻣدجهﺮ به ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري

بﯿولﺮ و رشﺪ رقلﺼﺎدي بﺎالرﺮ ﻣ گﺮدد بﺮري ﺳهﺎلﯿﺎن ﻣلﻤهﺎدي در ردبﯿهﺎد ر ﺳهع و
رشﺪ رقلﺼهﺎدي ﻣه رد بحه

به ده رﺳهﺖ (جعفهﺮيصهﻤﯿﻤ و هﻤکهﺎررن .)1392

ﺳﯿﺎﺳﺖ رجﺎريِ بﺎز به دن رقلﺼهﺎد هﻤه رره عدﺼهﺮي رﺳﺎﺳه در ﺳﯿﺎﺳهﺖگهارري
رقلﺼﺎدي و رهﺎ در عﺮص رجﺎرد بﯿنرلﻤوو ﻣحﺴ

ﻣ ش د؛ چﺮر ه بهﺎ بهﺎزرﺮ

ب ه دن درهههﺎي رقلﺼههﺎد ﯾههﮏ و ه ر و ر ﺳههع صههﺎدررد ﻣحﺼ ه الد آن رﻣکههﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري رشل ﺎیزرﯾ و ﺴب درآﻣﺪ ررزي بﯿولﺮ و رعﺎﻣهل ﻣثبهﺖ رجهﺎري بهﺎ
دﯾگﺮ و رهﺎي جهﺎن ﻓﺮره خ رهﺪ شهﺪ و رز رﯾهنرو وه رهﺎي ﻣ لوه ،بهﺮري
بﺮخ ردرري رز ﻤﺮرد آن رو هﺎي لﻤﺎﯾل ﻣلفﺎور رر رر هﺎذ ﻣه ددهﺪ .در دهﺎر
ﺎهش رعﺮﻓ هﺎ رر ﺎذ ﻧﻈﺎم ررزي شدﺎور (ﯾﺎ ﺎهش ررز

پ ی ﻣوه بهﺮري رﺴههﯿل

صﺎدررد در ﻧﻈﺎم ررزي ﺎبﺖ) بﺮخ بدﯿ ر لﯿﺪي رر رق ﯾﺖ ﻣه ددهﺪ و رز ﻣزرﯾهﺎي
ﻧﺴب ع رﻣل ر لﯿﺪ بهﺮه ﻣ گﯿﺮﻧﺪ؛ بﺮخ دﯾگﺮ ﻧﯿز ب جا

ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري خهﺎرج

و رررقﺎي رکد ل ژي ﻣ پﺮدرزﻧﺪ و عﺪهري ﻧﯿز ب هﻤگﺮرﯾ ﻣدالق ري روي ﻣه آورﻧهﺪ
(مﯿب و هﻤکﺎررن  .)1392در ر ثﺮ ﻣه ررد روفﯿقه رز رﺳهلﺮررژيههﺎي پهﯿشگفله
ب ﻣ رزرد رررا خﺪﻣﺎد لﻤﺎﯾﺖ صﺎدررر ﻣلﺪروی بﺮري ر ﺳع صهﺎدررد رﻓهزرﯾش
درآﻣﺪهﺎي ررزي رﻓزرﯾش ﺳﺮﻣﺎﯾ گارريهﺎ در ب شهﺎي ﻣ لوه ،بهبه د وضهعﯿﺖ
ر لﯿﺪ و رشل ﺎی و ﺳﺮرﻧجﺎم دﺳلﯿﺎب به رشهﺪ رقلﺼهﺎدي به هﺎر گﺮﻓله ﻣه شه ﻧﺪ
(جعفﺮيصﻤﯿﻤ و هﻤکﺎررن .)1392
بﺎز ب دن رقلﺼﺎد رز دو مﺮﯾق عﻤﺪه بﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري ب شههﺎي ﻣ لوه ،ر هﺮ
ﻣ گاررد :ﻧ ﺴﺖ ب رﯾن ص رد

بﺎ بﺎز ب دن رقلﺼﺎد و ﻓﺮره شﺪن بﺴلﺮي بﺮري

ر لﯿﺪ و صﺎدررد بﯿولﺮ و رشﺪ ﻣبلد بﺮ صﺎدررد ﻣدﺎب بﯿولﺮي در رخلﯿهﺎر صهدﺎﯾ
ﻣ لو ،و ر ﻧﻈﯿﺮ ب ش ﻧفﺖ و پلﺮوشﯿﻤ ِ بﺮخ ردرر رز ﻣزﯾهﺖ ﻧﺴهب بهﺎال قهﺮرر
گﺮﻓل و رﯾن رﻣﺮ ب و ر رجﺎزه ﻣ دهﺪ رﺎ جﺎﯾ

ه ﻣه رد رولﯿه و رﻣکﺎﻧهﺎد بهﺮري
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صﺎدررد رجﺎزه بﺪهﺪ صﺎدررد رر رﻓهزرﯾش درآﻣهﺪهﺎي ررزي و عﺮضه ررز رر ﻧﯿهز
ب رب آن رﻓزرﯾش و در ﻣقﺎبل ﺴﺮي رﺮرز رجﺎري خ د رر ﺎهش دهﺪ و عطوه بﺮ آن
بﺪه هﺎي خﺎرج خ د رر ﻧﯿز پﺮدرخﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .عطوه بﺮ رﯾن بﺎ بهﺎز به دن رقلﺼهﺎد
بهﺮهوري ب ﺎرگﯿﺮي رکد ل ژيهﺎي ﻣﺪرن و بﺎزده ﻧﺴهبﺖ به ﻣقﯿهﺎس ر لﯿهﺪ در
و ر رشﺪ ﺮده رﯾن رﻣﺮ رﻧگﯿزه ﺳﺮﻣﺎﯾ گارريهﺎ رر رﻓزرﯾش ﻣه دههﺪ و در په آن
چﺮخ صﺎدررد بهب د خ رهﺪ ﯾﺎﻓﺖ (.)Nguyen et al, 2018
هﻤچدﯿن رأ ﯿﺪ ﻣ ش د رﺎ وقله رقلﺼهﺎد وه ر بهﺎ ره رم ﻣهزﻣن و دو رقﻤه
روب رو بﺎشﺪ ﻧﻤ ر رن رﻧلﻈﺎر درشﺖ

رقﺎبﺖپهاﯾﺮي قﯿﻤله

ب شهﺎي صﺎدررر

ﻣدﺎﺳب بﺮري لفظ بﺎزررهﺎي صﺎدررر خ د درشل بﺎشدﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎي ررزي در رﯾن
ﻣﯿﺎن ﻧقو وﯾژه و قﺎبل ر جه رﯾفﺎ ﻣ ددﺪ .در شﺮرﯾال

ﻧﺮ ره رم به صه رد

ﻣزﻣن هزﯾد هﺎي ر لﯿﺪ صدﺎﯾ ﻣ لو ،رر رﻓزرﯾش ﻣ دهﺪ ﻧﻤ ر رن در ﻣﯿﺎنﻣهﺪد و
بودﺪﻣﺪد رﻧلﻈﺎر بهب د ﺳﺮﻣﺎﯾ گارريههﺎ رر درشهﺖ (ﻣحﻤهﺪزرده رصهل و هﻤکهﺎررن
.)1395
 .4-4-1بررسی تئوریک آثار نرخ ارز بر سرمایهگذاری در بخش پتروشیمی

ﻧ ﺳﺎن ب عد رن ﻣعﯿﺎري بﺮري ﻣحﺎﺳب ب بﺎر
ب م ر و ﻣعﯿﺎري رز رﯾﺴﮏ ﻣحﺴ
ﻣعﺎﻣطد بﯿنرلﻤوو

ﻧﺎپﺎﯾﺪرري ﯾﺎ عﺪم رمﻤﯿدهﺎن رعﺮﯾه ،و

ﻣ ش د .ﻧ ﺳهﺎﻧﺎد ﻧهﺮ ررز ﻧﺎرمﻤﯿدهﺎﻧ در

ﺎالهﺎ و درررﯾ هﺎي ﻣﺎل رر ب رﺼ ﯾﺮ ﻣ وهﺪ؛ به مه ري ه

رﯾﺴﮏ ﻧ ﺳﺎﻧﺎد ﯾﺎ رطم ﻧﺮ ررز ﻣ ر رﻧﺪ درررﯾ هﺎ و بﺪه هﺎي رﻓﺮرد و ﻣؤﺳﺴﺎد
رر رحﺖ رأ ﯿﺮ جﺪي و ﻣعدهﺎدرر قهﺮرر دههﺪ .رز ﺳه ي دﯾگهﺮ ﻧهﺮ ررز رر به عده رن
پﯿشبﯿد آر قﯿﻤﺖهﺎي ﻧﺴب رﻧ رع درررﯾ هﺎ ﻧﯿهز در ﻧﻈهﺮ ﻣه گﯿﺮﻧهﺪ رهﺎ ر ﯿﯿهﺮرد
غﯿﺮقﺎبل پﯿشبﯿد در عﺮض و رقﺎضﺎي پ ی ﻣو و خهﺎرج رر ﻣهدعکس ﻧﻤﺎﯾهﺪ .در
ﻧلﯿج ﻧ ﺳﺎﻧﺎد ﻧهﺮ ررز رﻧلﻈهﺎررد ع رﻣهل و رﺼهﻤﯿ گﯿهﺮرن رقلﺼهﺎدي در ﻣه رد
ر ﯿﯿهﺮرد در رﻧههﺪرزه و لجه عﺮضه پ ه ی ﻧههﺮ هههﺎي ﺳ ه د و درآﻣههﺪ لﺎصههل رز
ﺳﺮﻣﺎﯾ گارريهﺎي ﻣ لو ،رر ﻧﯿز ﻣدعکس خ رهﺪ ﺮد

ب خ ب ﻧﻤﺎﯾﺎﻧگﺮ رهﻤﯿهﺖ

وﯾژه رﯾن ﻧﺮ در رقلﺼﺎد رﺳﺖ (.)Zolfaghari & Sahabi, 2017
در رحوﯿل آ ﺎر رﯾﺴﮏ ﻧ ﺳﺎﻧﺎد ﻧﺮ ررز بﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري ب م ر خهﺎ

بﺎﯾهﺪ
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رذعﺎن درشﺖ

رﺼﻤﯿ گﯿﺮرن طن رقلﺼﺎدي و ر بﺎﯾﺪ بل رﻧدهﺪ بهﺮ پﺎﯾه ﻣهﺪﯾﺮﯾﺖ

رﯾﺴههﮏ ﻧﺎشه رز ﻧ ﺳههﺎﻧﺎد ﻧههﺮ ررز شههﺮرﯾط الزم بههﺮري ﺳهﺮﻣﺎﯾ گههارري در زﯾهﺮ
ب شهﺎي رقلﺼﺎدي و ر و ب شهﺎي ر لﯿﺪي ﻧﻈﯿهﺮ ب هش پلﺮوشهﯿﻤ رر ﻓهﺮره
آوردﻧﺪ .در رﯾن ررﺳلﺎ بﺎﯾﺪ ر ج درشﺖ

ﻧ ﺳﺎﻧﺎد ﻧﺮ ررز پﯿشبﯿد درآﻣﺪ رﯾﺎل

لﺎصل رز صﺎدررد رر بﺮري صﺎدر ددﺪگﺎن ﻣحﺼ الد پلﺮوشﯿﻤ دش رر ﻣه دهﺪ و
بﺎلالب بﺎزررﯾﺎب

بﺮﻧﺎﻣ رﯾزي صحﯿن و رعﯿﯿن ﺳﯿﺎﺳﺖ صهﺎدررر رر بهﺮري آنههﺎ بهﺎ

ﻣوکطر ﻣ رج ﻣ ﺳﺎزد .بﺮ رﯾن رﺳﺎس روالً ب عوﺖ ﻧبه د رعلﻤهﺎد به ﻧهﺮ ههﺎ و
رﻓزرﯾش رﯾﺴﮏ ﻧﺎش رز ر ﯿﯿﺮرد آنهﺎ بﺮﻧﺎﻣ رﯾزي بودﺪﻣﺪد در ل زههﺎي ر لﯿهﺪ و
عﺮض رر غﯿﺮﻣﻤکن ﻣ ﺳهﺎزد و ﺳهبب ر قه ،ﯾهﺎ هﺎهش ﻓعﺎلﯿهﺖههﺎي صهﺎدررر
ﻣ ش د؛ ﺎﻧﯿﺎً رﯾن گ ﻧ ﻧ ﺳﺎﻧﺎد رﻧگﯿزه ﻣعﺎﻣطد ررزي ﺳه درگﺮرﻧ رر رﻓهزرﯾش درده
ب ﺳطﻣﺖ بﺎزرر در وﯿ صدﺎﯾ ر لﯿﺪي آﺳﯿب ﻣ رﺳﺎﻧﺪ
وضعﯿل

(2018

 .)Simakova,چدهﯿن

ﻣ ر رﻧﺪ بﺴل ب ﻣﯿزرن خالﺮگﺮﯾزي ﻣلﺼهﺪﯾﺎن رجهﺎرد خهﺎرج

وه ر

عﺎﻣل رﯾجﺎد ددﺪه ﻧ ﺳﺎﻧﺎد ررز ﻣﯿهزرن رﺳهلﺮررژﯾﮏ به دن ﺎالههﺎي قﺎبهل ﻣبﺎدله در
عﺮص بﯿنرلﻤوو

وضعﯿﺖ بﺎزرر درخو و ...ب رﻧحﺎ ﻣ لوف لج ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري

در صدﺎﯾ ﻣ لو ،ر لﯿﺪي رر رحﺖ رأ ﯿﺮ قﺮرر دهﺪ.
 .2پیشینه تحقیق
 .1-2مطالعات خارجی

«منسی» )2019( 1ر ﺮرد ﻣلقﺎبل ﻣﯿﺎن قﯿﻤﺖ ﻧفﺖ و شهﺎخ
ﻣعﺮض خالﺮ شﺎخ

ﺳههﺎم رر بهﺮ ررز

در

ﺳهﺎم صدﺎﯾ ﻣ لوه ،ﻓعهﺎی در به رس روررق بههﺎدرر وه ر

عﺮبﺴلﺎن رز جﻤو شﺎخ

ﺳهﺎم پلﺮوشﯿﻤ ب ﻤﮏ ﻣﺪی «ﻣ جﮏ» و بﺎ رﺳهلفﺎده رز

دردههﺎي روزرﻧ م دوره زﻣﺎﻧ (شو ژرﻧ ﯾ  -2007شو ﻓ رﯾ  )2017بﺮرﺳه
ﺮده رﺳﺖ .ﯾﺎﻓل هﺎي رﯾن رحقﯿق ﻧوهﺎن درده ه ﻧ ﺳهﺎﻧﺎد قﯿﻤهﺖ ﻧفهﺖ بﯿوهلﺮﯾن
رأ ﯿﺮرد خ د رر بﺮ شﺎخ
درشل رﺳﺖ؛ ب گ ﻧ ري

ﺳهﺎم صدﺎﯾ پلﺮوشﯿﻤ

هلوﺪرري و ر رﯾﺴ رﯾن و ر

رﺎ وقل در ﯾﮏ دوره زﻣهﺎﻧ ﻣوه

ﻣﯿهزرن ﻧ ﺳهﺎﻧﺎد
1. Mensi
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قﯿﻤﺖ ﻧفﺖ بﺎال رﻓل ررز

در ﻣعﺮض خالﺮ صدﺎﯾ ﻧﺎﻣبﺮده ﻧﯿهز رﻓهزرﯾش ﻣعدهﺎدرري

درشل رﺳﺖ.
«سیماکوا» )2018( 1ر ﺮرد ﻧﺮ ررز رر بﺮ ﺳهﺎم صدﺎﯾ پلﺮوشﯿﻤ ل زه رروپﺎ بﺎ
ب ﺎرگﯿﺮي دردههﺎي پﺎﻧل ﻣﺎهﺎﻧ م بﺎزه زﻣﺎﻧ (ژرﻧ ﯾ  2002رﺎ ژوان  )2017و بهﺎ
ب ﺎرگﯿﺮي رلگ ي رگﺮﺳﯿ ن «لﺪرقل ﻣﺮبعﺎد ﻣعﻤ ل » )OLS( 2بﺮرﺳ
بﺮ ﻣبدﺎي ﻧلﺎﯾ رﯾن ﻣالﺎلع ﻣ ر رن رظهﺎر درشﺖ
ﻣﯿﺎن ﻧﺮ ررز و شﺎخ

ﺳهﺎم پلﺮوشﯿﻤ

ﺮده رﺳﺖ.

رگﺮچ ررربﺎط ﻣثبﺖ و ﻣعدهﺎدرري

وه رهﺎي عضه ررحﺎدﯾه رروپهﺎ وجه د

درشل رﯾن ر ﺮ بﺴﯿﺎر ﻧﺎچﯿز و رقﺮﯾبﺎً ﻣعﺎدی ﯾﮏ درصﺪ رﺳﺖ

رﯾن رﻣﺮ رر ﻣه ره رن

در پﯿچﯿﺪگ هﺎي بﺎزررهﺎي ﻣﺎل رﯾن ﻣدالق و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎي دلﺮی ددهﺪه آن جﺴهلج
ﺮد.
«نوگروهو» )2018( 3ر ﺮرد ر ﯿﯿﺮرد هزﯾد

ل رر بهﺮ ربعهﺎد هطن رقلﺼهﺎدي و

صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ ب وﯾژه قﯿﻤهﺖ ﻣحﺼه الد الﺳهلﯿﮏ و ﻓدﯿهل -ررهﯿون در وه ر
رﻧههﺪوﻧزي مهه بههﺎزه زﻣههﺎﻧ « »1997-2015بهه ﻤههﮏ رگﺮﺳههﯿ ن چدههﺪ ﻣل ﯿههﺮه
رجزﯾ ورحوﯿل هﺮدهرﻧهﺪ .ﻧلهﺎﯾ رﯾهن رحقﯿهق ﻧوهﺎندهدهﺪه آن رﺳهﺖ ه ر ﯿﯿهﺮرد
هزﯾد هﺎي ل بﯿولﺮﯾن رأ ﯿﺮرد رر بﺮ قﯿﻤﺖ ﻧفﺖ ره رم رشهﺪ رقلﺼهﺎدي و قﯿﻤهﺖ
ﻓدﯿل-ررﯿون درشل رﺳﺖ.
ولیزادهوهمکاران» )2018( 4ر ﺮرد قﯿﻤﺖ رﻧﺮژي رر بﺮ ﺎررﯾ ﻣﺼﺮف رﻧﺮژي
« 
5

در صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ رﯾﺮرن بﺎ ب ﺎرگﯿﺮي ﻣﺪی «خ درگﺮﺳﯿ ن بﺎ وقفه ر ضهﯿح »

( )ARDLدر بﺎزه زﻣﺎﻧ « »1994-2012پﺮدرخل رﻧﺪ .ﻧلﺎﯾ رﯾن ﻣالﺎلعه ﻧوهﺎندهدهﺪه
آن رﺳﺖ

عطوه بﺮ قﯿﻤﺖ رﻧﺮژي ﺳالن رکد ل ژي ﻧﯿز ر هﺮ ﻣعدهﺎدرري بهﺮ هﺎررﯾ

ﻣﺼﺮف رﻧﺮژي در صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ دررد.

1. Simakova
2. Ordinary Least Square
3. Nugroho
4. Valizadeh et al
5. Auto-Regressive Distribution Lag
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«دالوریوهمکاران» )2015( 1ررربﺎط ﻣلقﺎبل پ ﯾﺎي قﯿﻤﺖههﺎي ﻧفهﺖ گهﺎز و
پلﺮوشﯿﻤ رﯾﺮرن رر ب ﻤﮏ ﻣﺪی «رﺼحﯿن خالﺎي بﺮدرري» )VECM( 2در رﻓهقههﺎي
زﻣﺎﻧ ﻣ لو ،و بﺎ رﺳلفﺎده رز دردههﺎي هفلگ م دوره زﻣهﺎﻧ «هفله روی ژرﻧ ﯾه
 2005رﺎ هفل ﺳ م ﻣ  »2013ررزﯾﺎب
در

ﺮدهرﻧﺪ .بﺮ رﺳﺎس ﻧلﺎﯾ رﯾن رحقﯿهق رگﺮچه

رﺎهﻣﺪد ر ﺮرد قﯿﻤﺖ ﻧفﺖ و گﺎز مبﯿع بﺮ قﯿﻤهﺖ ﻣلهﺎﻧ ی چدهﺪرن چوهﻤگﯿﺮ

ﻧﯿﺴﺖ رﯾن ر ﺮرد در بودﺪﻣﺪد بﺴﯿﺎر لﺎاز رهﻤﯿﺖ رﺳﺖ.
«ژانگوچن» )2014( 3ر ﺮ رکﺎﻧ هﺎي پﯿشبﯿد شﺪه و پهﯿشبﯿده ﻧوهﺪه قﯿﻤهﺖ
جهﺎﻧ ﻧفﺖ رر بهﺮ صهدﺎﯾ ﻣهه و رﺳﺎﺳه
پلﺮوشﯿﻤ

وه ر چهﯿن هﻤﺎﻧدهﺪ صهدﺎﯾ ﻓوهزرد

غطد و روغن بﺎ بهﺮهج ﯾ رز رلگه ي  ARIMA-GARCHو دردهههﺎي

روزرﻧ در بﺎزه زﻣﺎﻧ «هول ر لبﺮ  2001رﺎ ﺳ ﺳپلﺎﻣبﺮ  »2011بﺮرﺳ ﻧﻤ دهرﻧﺪ .بﺮ
مبق ﯾﺎﻓل هﺎي رﯾن ﻣالﺎلعه رﻤهﺎﻣ صهدﺎﯾ ﻣها ر رز ﻧ ﺳهﺎﻧﺎد پهﯿشبﯿده شهﺪه و
پﯿش بﯿد ﻧوﺪه قﯿﻤﺖ جهﺎﻧ ﻧفﺖ ب گ ﻧ ري رأ ﯿﺮ پاﯾﺮﻓل رﻧﺪ

صدﺎﯾ پلﺮوشﯿﻤ و

روغن در ﻣقﺎﯾﺴ بﺎ صدﺎﯾ ﻓوزرد و غطد رز ﻧ ﺳﺎﻧﺎد پﯿشبﯿد شﺪه قﯿﻤﺖ جههﺎﻧ
ﻧفﺖ بﯿولﺮ ﻣلأ ﺮ شﺪهرﻧﺪ.
«دالوریوهمکاران» )2013( 4ررربﺎط ﻧ ﺳهﺎﻧﺎد قﯿﻤهﺖ ﻧفهﺖ خهﺎم و قﯿﻤهﺖ
ﻣلﺎﻧ ی رر ب عد رن ﯾک رز رصو رﺮﯾن ﻣحﺼ الد پلﺮوشﯿﻤ رﯾﺮرن بﺎ بههﺮهجه ﯾ رز
ﻣﺪی «وررﯾﺎﻧس ﻧﺎهﻤﺴﺎﻧ ﻣبلد بﺮ لﺎﻓﻈ بودﺪﻣهﺪد» )FIGARCH( 5بهﺎ رﺳهلفﺎده رز
دردههﺎي هفلگ م دوره زﻣﺎﻧ (هفل ﻧ ﺴﺖ ژرﻧ ﯾ  2005رﺎ هفل ﺳ م ﻣهﺎه ﻣه
 )2013رجزﯾ ورحوﯿل ﻧﻤ دهرﻧﺪ .ﯾﺎﻓل هﺎي رﯾن رحقﯿهق ﻣبهﯿن آن رﺳهﺖ ه ضهﺮﯾب
ﻣل ﯿﺮ لﺎﻓﻈ بودﺪﻣﺪد بﺮربﺮ ﻣقﺪرر عﺪدي  0/32ب ده رﺳﺖ .ضهﺮﯾب ﻣها ر ﻧوهﺎن
ﻣ دهﺪ

رکﺎﻧ هﺎي ﻧﺎش رز بﺎزرر ﻧفﺖ بﺮ ﻧ ﺳﺎﻧﺎد قﯿﻤﺖ ﻣلﺎﻧ ی ر ﺮرد ﻣعدهﺎدرر و

بودﺪﻣﺪر دررد.
1. Delavari et al
2. Vector Error Correction
3. Zhang & Chen
4. Delavari et al
5. Fractional Integration Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity
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تجزیه

«شانگیانگودانگ» )2011( 1ر هﺮرد ﺳهﺮرﯾز صهدعﺖ پلﺮوشهﯿﻤ و قﯿﻤهﺖ
جهﺎﻧ ﻧفﺖ رر در رقلﺼهﺎد چهﯿن به ﻤهﮏ دردهههﺎي ﻓﺼهو و ﻣهﺪی «ﻧﺎهﻤﺴهﺎﻧ
وررﯾﺎﻧس رهﺮﻣ » )EGARCH( 2در دوره زﻣهﺎﻧ « »2004-2009ررزﯾهﺎب

هﺮدهرﻧهﺪ.

ﻧلﺎﯾ رﯾن ﻣالﺎلع بﯿﺎﻧگﺮ وج د ر ﺮرد رهﺮﻣ  3در ﻧ ﺳﺎﻧﺎد صهدعﺖ پلﺮوشهﯿﻤ رﯾهن
و ر ب ده رﺳﺖ .هﻤچدﯿن بﺮ رﺳﺎس ﯾﺎﻓل هﺎي رﯾن ﻣالﺎلع در صه رد ر ﯿﯿهﺮ ﯾهﮏ
ورلﺪي قﯿﻤﺖ ﻧفﺖ ﻧﺴبﺖ رﻤﺮ ز صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ  0/08ورلﺪ ر ﯿﯿﺮ ﻣ ﯾﺎبﺪ.
 .2-2مطالعات داخلی

ابراهیمیوهمکاران ( )1397ب بهﯿد ﺳﺎزي ﺳبﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري رحﺖ ﻧﻈﺮﯾه رعلبهﺎر
ﻓﺎزي و ﻣفه م ررز

در ﻣعﺮض خالﺮ بﺎ ب ﺎرگﯿﺮي ﻣﺪی ﻣﯿﺎﻧگﯿن در جﺎﻣع آﻣهﺎري

 10ﺳه رز ﺳهﺎم بﺎزرر ب رس روررق بهﺎدرر رهﺮرن در ﺳﺎی  1394پﺮدرخله رﻧهﺪ .رﯾهن
ﻣالﺎلع ب رﯾن رﻣﺮ رشﺎره ﺮده رﺳﺖ
رﺳلفﺎده رز رو هﺎي ﻓﺎزي بﺎع
ﺳههدجة رﯾﺴههﮏ ررز

بﺎ ر ج ب غﯿﺮقالعه به دن دردهههﺎي ﻣهﺎل

دقﺖ بﯿولﺮي در ﻣﺪیﺳﺎزي ﻣ ش د و رﺳهلفﺎده رز

در ﻣعههﺮض خالههﺮ ﻣوههﺮوط به رﯾدکه رﻧههﺪرزه ضههﺮر رر به

ﺳﺮﻣﺎﯾ گارر ﻧوﺎن دهﺪ ب رﺼﻤﯿ گﯿﺮي بهلﺮ ﻤﮏ ﻣ دﺪ .ب ﻣدﻈه ر رحقهق ههﺪف
رصو در رﯾن پژوهش ربلﺪر بﺎزده رﻧلﻈﺎري پﺮرف ي ب وﺳﯿو ﻣﯿﺎﻧگﯿن رعلبﺎر ﻓﺎزي به
دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺳپس ررز

در ﻣعﺮض رﯾﺴﮏ ﻣوﺮوط ب وﺳﯿو هﻤﯿن ﻧﻈﺮﯾ ر ﻤﯿن

زده شﺪه رﺳﺖ .در ﻣﺮلو بعﺪ بﺎ در ﻧﻈﺮ گﺮﻓلن لج ﻣعﺎﻣطد هﺮ درررﯾ ب شهکل
ﯾﮏ عﺪد ﻓﺎزي ذوزﻧق ري و ب دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ رربال خال بﺮ ﻣبدﺎي ﻧﻈﺮﯾ رعلبﺎر
ﻣحﺪودﯾﺖ ﻧقﺪش ﻧﺪگ در ﻣﺪی در ﻧﻈﺮ گﺮﻓل شﺪه رﺳهﺖ .هﻤچدهﯿن بهﺮري هﺎرررﺮ
شﺪن ﻣﺪی ﻣحﺪودﯾﺖهﺎي  ،و ﺳق ،ﻧﺴبﺖهﺎي ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري و ﻣحهﺪودﯾﺖ
ﺎردﯾدﺎلﯿل در ﻣﺪی در ﻧﻈﺮ گﺮﻓل شﺪه رﺳﺖ .ﺳﺮرﻧجﺎم بهﺮ ﻣبدهﺎي ﻣبهﺎﻧ ذ ﺮشهﺪه
ﯾﺎﻓل هﺎي رﯾن رحقﯿق ررز

در ﻣعﺮض خالﺮ پهد دورهري رر ﻣعهﺎدی  0/48بهﺮآورد

ﻧﻤ ده رﺳﺖ؛ رﯾن رﻣﺮ ب رﯾن ﻣفه م رﺳﺖ

لهﺪر ثﺮ رﯾﺴهﮏ ﻣلحﻤهلشهﺪه ر ﺳهط
1. Shuang-ying & Dong

2. Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic
3. Leverage Effects
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ﺳﺮﻣﺎﯾ گارررن بﺎزرر ب رس ﻣعﺎدی  48درصﺪ رﺳﺖ و رﯾن رللﻤﺎی وج د دررد

در

بﺪرﺮﯾن شﺮرﯾط پس رز پد ﺳﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾ آنهﺎ در بهﺎزرر به رس رقﺮﯾبهﺎً به ﻧﯿﻤه رز
ﺳﺮﻣﺎﯾ رولﯿ رﯾن ﺳﺮﻣﺎﯾ گارررن در ربلﺪري دوره بﺮﺳﺪ.
نیکوسخنوفدائینژاد ( )1397رهﻤﯿﺖ رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴلﻤﺎﯾلﮏ هﺮ ورقه بههﺎدرر و

ررربﺎط آن بﺎ رﯾﺴﮏ غﯿﺮﺳﯿﺴلﻤﺎرﯿﮏ و بﺎزده آن ﺳههﺎم رر بهﺎ رﺳهلفﺎده رز خهﺎﻧ رده
ﻣههﺪیهههﺎي ﻧﺎهﻤﺴههﺎﻧ وررﯾههﺎﻧس شههﺮم ( )GARCHدر بههﺎزه زﻣههﺎﻧ 1380-1394
بﺮرﺳ

ﺮدهرﻧﺪ .ﻧلﺎﯾ رجﺮب رﯾن ﻣالﺎلع ﻧوﺎن درده

ب م ر ﻣل ﺳهط  27درصهﺪ

رز ﺳهههﺎم شههﺮ ﺖهههﺎي ﻓعههﺎی در ب ه رس رهههﺮرن ررربههﺎط ﻣعدههﺎدرري ﻣﯿههﺎن رﯾﺴههﮏ
شﺮ ﺖهﺎﯾ ﻧﯿز

ﺳﯿﺴلﻤﺎرﯿﮏ و بﺎزده آنهﺎ رجﺮب ﻧﻤ دهرﻧﺪ .رﯾن در لﺎل رﺳﺖ

بﺎ ررربﺎط ﻣدف ﻣﯿﺎن رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴلﻤﺎرﯿﮏ و بﺎزده در ﻣﯿهﺎن شهﺮ ﺖههﺎي ﻓعهﺎی در
ب رس رهﺮرن ﻣوﺎهﺪه شﺪه رﺳﺖ .عوهﺖ رﯾهن عهﺪم قالعﯿهﺖ رر ﻣه ره رن در ررباله
بﺎزده ﺳهﺎم شﺮ ﺖهﺎ و رﯾﺴﮏ غﯿﺮﺳﯿﺴلﻤﺎرﯿﮏ جﺴلج

ﺮد.
در ﻣعهﺮض خالهﺮ

عباسیوهمکاران ( )1396بﺎ بههﺮهجه ﯾ رز «ﻣعﯿهﺎر ررز

شﺮم » )Co-VaR( 1ب بهﯿد ﺳﺎزي پﺮرف ي بﺎ روﯾکﺮد شکﺴﺖ ﺳهﺎخلﺎري در بهﺎزرر
بهه رس روررق بهههﺎدرر رهههﺮرن بههﺮ بههﺎزده  15روزه  45شههﺮ ﺖ در دوره زﻣههﺎﻧ
« 1388/07/01رﺎ  »1392/05/31پﺮدرخل رﻧﺪ .عطوه بﺮ رﯾن دردهههﺎي رحقﯿهق به دو
دﺳل قبل و بعﺪ رز شکﺴﺖ ﺳﺎخلﺎري ( )1392/07/01رقﺴﯿ شﺪه و بﺮ رﯾن رﺳهﺎس
ﻧلﺎﯾ رحقﯿق ﻧوﺎن ﻣ دهﺪ

رﯾﺴﮏ ﺳهﺎم در دوره پس رز شکﺴهﺖ ﺳهﺎخلﺎري در

ﻣقﺎﯾﺴ بﺎ دوره قبل رز شکﺴﺖ ﺳﺎخلﺎري بﯿولﺮ ب ده رﺳﺖ.
گرجیوسجاد ( )1395ب بﺮآورد ررز

در ﻣعﺮض خالﺮ چدﺪ دورهري بﺮ پﺎﯾ

ﻣقﺎﯾﺴ رو هﺎي شبﯿ ﺳﺎزي و پﺎررﻣلﺮﯾﮏ «به درﺳهلﺮپﯿدگ» ( )BHSو رو ههﺎي
ﻧ ﯾن غﯿﺮخال ﻧﺎهﻤﺴهﺎﻧ وررﯾهﺎﻧس شهﺮم ( )EGARCHشهﺎخ

ﺳههﺎم به رس

روررق بههههﺎدرر رههههﺮرن ( )TEPIXﻧهههزدک ( )NAZDAQو شهههﺎخ

« »FTSEبهههﺎ

ب ﺎرگﯿﺮي درده هﺎي روزرﻧ رز رهﺎرﯾخ  1371/04/08رهﺎ  1392/07/10پﺮدرخله رﻧهﺪ.
ﯾﺎﻓل هﺎي رﯾن ﻣالﺎلع ﻧوﺎن درده رﺳﺖ ه در ﻣه رد شهﺎخ

ﺳههﺎم به رس روررق

1. Conditional- Value at Risk
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ههﺎي ﻧهزدک و

بهﺎدرر رهﺮرن ﻣﺪی ﻓﯿگﺎرچ بﺎ  95درصﺪ رمﻤﯿدﺎن و در ﻣ رد شهﺎخ

« »FTSEبههﺎ بههﯿش رز  99درصههﺪ رمﻤﯿدههﺎن در ﻣقﺎﯾﺴهه بههﺎ رو هههﺎي پﺎررﻣلﺮﯾههﮏ
ب درﺳلﺮپﯿدگ عﻤوکﺮد بﺴﯿﺎر بهلﺮي درشل رﺳﺖ.
شاهآبادیوهمکاران ( )1392ر ﺮ ﻣل ﯿﺮههﺎي هطن رقلﺼهﺎدي (بهﺎزده بهﺎزرر

ﻣﺴکن ﻧﺮ ر رم ﻧﺮ ررز ورقع

ر لﯿﺪ صهدعل و رشهل ﺎی صهدعل ) بهﺮ رﯾﺴهﮏ

ﺳﯿﺴلﻤﺎرﯿﮏ بﺎزرر ب رس روررق بههﺎدرر رههﺮرن رر بهﺎ به هﺎرگﯿﺮي ﻣهﺪی ﻧﺎهﻤﺴهﺎﻧ
وررﯾﺎﻧس ( )GARCHو دردههﺎي ﻣﺎهﺎﻧ در دوره «ﻓﺮوردﯾن  1380رهﺎ رﺳهفدﺪ »1388
ررزﯾﺎب

ﺮدهرﻧﺪ .ﯾﺎﻓل هﺎي رحقﯿق ﻧوﺎن درده رﺳهﺖ ه وجه د ررباله ﻣثبهﺖ ﻣﯿهﺎن

رﯾﺴﮏ و بﺎزده بﺎزرر ب رس و هﻤچدهﯿن ررباله ﻧهﺮ ررز ورقعه

ر لﯿهﺪ و رشهل ﺎی

صدعل بﺎ رﯾﺴﮏ بﺎزرر رربال ﻣثبﺖ و ﻣعدﺎدرر رﻣﺎ ﻧﺎچﯿز درشل رﺳﺖ.
شکوهوهمکاران ( )1396شﺪد رأ ﯿﺮگارري ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎي په ل بهﺮ شهﺎخ
ﺳهﺎم صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ در رﯾﺮرن م بﺎزه زﻣﺎﻧ « 1390رهﺎ  »1396بهﺎ به هﺎرگﯿﺮي
دردههﺎي ﻣﺎهﺎﻧ و ﻣﺪی  ARDLبﺮآورد ﺮدهرﻧﺪ .ﯾﺎﻓله ههﺎي رﯾهن پهژوهش ﻣبهﯿن آن
رﺳﺖ

وش قﯿﻤل بودﺪﻣﺪد شﺎخ

ﻣعﺎدی  2/06درصﺪ و در

رﺎهﻣﺪد ﻣعﺎدی  0/24درصﺪ ب ده رﺳﺖ .عطوه بهﺮ رﯾهن

وش قﯿﻤل بودﺪﻣﺪد شﺎخ
« »-1/3و وش قﯿﻤل

صهدعﺖ پلﺮوشهﯿﻤ ﻧﺴهبﺖ به ﻧهﺮ ررز

صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ ﻧﺴبﺖ ب لج ﻧقﺪﯾدگ ﻣعهﺎدی

رﺎهﻣﺪد شﺎخ

صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ ﻧﺴبﺖ ب ﻧهﺮ بههﺮه
قﯿﻤهﺖ صهدعﺖ پلﺮوشهﯿﻤ ﻓعهﺎی در

ﻣعﺎدی « »-0/17ب ده رﺳﺖ؛ بدﺎبﺮرﯾن شﺎخ

ب رس روررق بهﺎدرر رهﺮرن در بودﺪﻣﺪد بﯿولﺮﯾن رأ ﯿﺮ رر رز ﻧﺮ ررز ﻣ پاﯾﺮد.
اشرفیوهمکاران ( )1395بهﺎزده شهﺎخ

صهدعﺖ پلﺮوشهﯿﻤ در به رس

روررق بهﺎدرر رهﺮرن بﺎ ب ﺎرگﯿﺮي ﻣهﺪیههﺎي  ARIMAو  ARFIMAدر بهﺎزه زﻣهﺎﻧ
« 1384/03/24رﺎ  »1394/05/25پﯿشبﯿد

ﺮدهرﻧﺪ .ﻧلﺎﯾ رﯾن ﻣالﺎلع ﻧوﺎن ﻣه دههﺪ

ﻣﺪی  ARFIMAدر ﻣقﺎﯾﺴ بﺎ ﻣﺪی  ARIMAعﻤوکﺮد ﻧﺴبلﺎً بهلﺮي درشل رﻣﺎ رﯾهن
رفﺎود قﺎبل چو پ ش ب ده رﺳﺖ؛ ب گ ﻧ ري

بﺮ رﺳهﺎس ﻓهﺮوض آﻣهﺎري ﻣهﺪی

 ARIMAب عوﺖ درشلن ﻣحﺪودﯾﺖهﺎي بهﺮآوردي ﻤلهﺮ و ﺳهﺎدهرهﺮ به دن بهﺮري
پﯿشبﯿد بﺎزده صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ در رﯾن رحقﯿق ر صﯿ ﻣ ش د.
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رهنمایرودپشتیوهمکاران ( )1391ب رحوﯿهل ﻣقﺎﯾﺴه ري ﻧ ﺳهﺎﻧﺎد قﯿﻤهﺖ
ﻧفﺖ و ﻧﺮ ررز در بﺎزده صهدﺎﯾ وربﺴهل به پلﺮوشهﯿﻤ رﯾهﺮرن بهﺮ رﺳهﺎس ر ه ري
قﯿﻤﺖگارري آربﯿلﺮرژ و ﻣﺪی رگﺮﺳﯿ ن پ ﯾﺎ بﺎ رﺳلفﺎده رز دردهههﺎي هفلگه در بهﺎزه
زﻣﺎﻧ « 1384رﺎ  »1388پﺮدرخل رﻧﺪ .ﯾﺎﻓل هﺎي رحقﯿق لﺎ

رز آن رﺳهﺖ ه قﯿﻤهﺖ

ﻧفﺖ خﺎم عﺎﻣو ﻣه و ﻣعد درر در ر ضﯿن ﻧ ﺳﺎﻧﺎد بهﺎزده صهدﺎﯾ ﻣها ر رﺳهﺖ.
هﻤچدﯿن عﺎﻣل ﻧﺮ ررز در رﻤﺎﻣ صدﺎﯾ پلﺮوشﯿﻤ ﻣعدﺎدرر ب ده رﺳهﺖ .عهطوه بهﺮ
رﯾن در ﻣﺪیهﺎي پ ﯾﺎ بﺎ وقف هﺎي ﯾهﮏ رهﺎ ﺳه ﻣﺎهه ﻧﯿهز ﻓقهط در ﻣه رد صهدعﺖ
ﻓﺮآوردههﺎي ﻧفل ﻣعدﺎدرر و صدﺎﯾ الﺳلﯿﮏ و پطﺳلﯿﮏ وقف ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣعدﺎدرر رﺳهﺖ
و در زﻣﯿد صدﺎﯾ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري و ﻣحﺼ الد شﯿﻤﯿﺎﯾ هﯿوﯾﮏ رز وقف هﺎ ﻣعدهﺎدرر
ﻧﯿﺴلدﺪ!
نوووریونویوودی ( )1391رربالهه رﯾﺴههﮏ ﻧههﺮ ررز و صههﺎدررد غﯿﺮﻧفلهه
(پلﺮوشﯿﻤ ) در رقلﺼﺎد رﯾﺮرن رر بﺎ بهﺮهج ﯾ رز ﻣﺪی لﺪرقل ﻣﺮبعﺎد ﻣعﻤه ل پ ﯾهﺎ
( )DOLSم بﺎزه زﻣﺎﻧ « »1365-1389رجزﯾ ورحوﯿل ﻧﻤه دهرﻧهﺪ .ﯾﺎﻓله ههﺎي رﯾهن
پژوهش ﻣبﯿن آن رﺳﺖ

رﯾﺴﮏ ﻧﺮ ررز در

رﺎهﻣﺪد ر ﺮ ﻣثبﺖ و ﻣعدهﺎدرري بهﺮ

صﺎدررد ﻣحﺼ الد پلﺮوشﯿﻤ دررد.
دستگیروهمکاران ( )1388ع رﻣل رﯾﺴک ﻣؤ ﺮ بﺮ بﺎزده ﺳههﺎم شهﺮ ﺖههﺎي
ﻓعﺎی در صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ رر ب ﻤﮏ ر ري قﯿﻤﺖگارري آربﯿلﺮرژ در دوره زﻣﺎﻧ
« »1382-1384و بﺎ رﺳلفﺎده رز دردههﺎي ﻣﺎهﺎﻧ بﺮرﺳ
ﯾﺎﻓل رﻧﺪ

ﺮده و ب رﯾن ﻧلﯿجه دﺳهﺖ

رگﺮچ ررربﺎط ﻧﺮ ر رم و بﺎزده ﺳهﺎم صدﺎﯾ پلﺮوشﯿﻤ رز لحﺎظ آﻣهﺎري

ب ﻣعدﺎ ب ده ررربﺎط قﯿﻤﺖ ﻧفﺖ و بﺎزده ﺳهﺎم شﺮ ﺖهﺎي ﻣها ر ﻣثبهﺖ و ﻣعدهﺎدرر
رﺳﺖ.
 .3روش تحقیق
بﺎ ر ج ب رﯾدک هﺪف رصو رﯾن ﻣالﺎلع بﺮرﺳ ر ﺮرد ع رﻣل ﻣ لو ،رقلﺼﺎدي بﺮ
رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ در قﺎلب رلگ ي  FIGARCHو بهﺮ پﺎﯾه
روﯾکﺮد لﺎﻓﻈ بودﺪﻣﺪد رﺳﺖ ضﺮورد دررد ربلﺪر ب بﯿﺎن ﻣ لﺼﺮي در بﺎ

رو

رحقﯿق (ربﯿﯿن ﻣفﺎهﯿ لﺎﻓﻈ بودﺪﻣﺪد و رلگه ي رگﺮﺳهﯿ ﻧ  )FIGARCHپﺮدرخله
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ش د.
 .1-3مفهوم حافظه بلندمدت

لﺎﻓﻈ بودﺪﻣﺪد بﯿﺎﻧگﺮ وربﺴلگ ق ي ﻣﯿﺎن ﻣوهﺎهﺪرد دور در ﯾهﮏ ﺳهﺮيزﻣهﺎﻧ
ﻣدلﺴب رﺳﺖ .بﺮري ربﯿﯿن پﯿوﯿد رﺎرﯾ

رﯾهن روﯾکهﺮد بﺎﯾهﺪ رظههﺎر درشهﺖ ربلهﺪر

«هﺮِﺳﺖ» )1951( 1درﯾﺎﻓهﺖ ه ﺳهﺮيههﺎي زﻣهﺎﻧ ﻣﻤکهن رﺳهﺖ پﺪﯾهﺪة لﺎﻓﻈهة
بودﺪﻣﺪد رر ﻧﻤﺎﯾش دهدﺪ پس رز رو رز رورﺳط ده  1980ﻣل ﺼﺼﺎن رقلﺼﺎدﺳهدج
رز

بﺎ پ بﺮدن ب ﻣفﺎهﯿﻤ هﻤچ ن رﯾو ورلﺪ و ه رﻧبﺎشلگ در ﺳﺮيهﺎي زﻣﺎﻧ

وج د زﯾﺮگ ﻧ هﺎ و رﻧ رع دﯾگﺮي رز ﻧﺎﻣﺎﻧهﺎﯾ و پﺎﯾهﺪرري رقﺮﯾبه آگهﺎه شهﺪﻧﺪ ه
بﺴﯿﺎري رز ﻓﺮآﯾدﺪهﺎي ﻣ ج د در بﺴﯿﺎري رز ﺳﺮيهﺎي زﻣهﺎﻧ ﻣهﺎل و رقلﺼهﺎدي رر
ر جﯿ ﻣ ﺮدﻧﺪ (هژبﺮ ﯿﺎﻧ و هﻤکﺎررن  .)1392ﻣه رﺮﯾن ﻣوکو
ﻣل ﯿﺮهﺎي ﻧﺎﻣﺎﻧﺎ ﻣﻤکن رﺳﺖ رﯾجﺎد ش د وج د رگﺮﺳهﯿ ن هﺎذ

در ر ﺮ وج د
رﺳهﺖ؛ رز ﺳه ي

دﯾگﺮ بﺎ ر ج ب رﯾدک بﯿوهلﺮ ﺳهﺮيههﺎي زﻣهﺎﻧ رقلﺼهﺎدي و ﻣهﺎل ﻧﺎﻣﺎﻧهﺎ رز ﻧه ع
«( )2(»DSPرفﺎضههل ﻣﺎﻧههﺎ) هﺴههلدﺪ بههﺮري رﻓ ه رﯾههن ﻣوههکل ﻧ ﺴههﺖ بﺎﯾههﺪ ﻣﺮرب ه
رفﺎضلگﯿﺮي هﺮ ﻣل ﯿﺮ رر رعﯿﯿن ﺮد؛ رﻣﺎ رﯾن ﺎر ﻣ جب رز دﺳهﺖ رﻓهلن ب وه رز
رمطعﺎد ﻣه ﻣ ج د در گولﺎور روی (ﻣعﺎدل ﻣﯿﺎﻧگﯿن) 2ﺳﺮيزﻣﺎﻧ ﻣه شه د و در
ص رر

عﻤل رفﺎضلگﯿﺮي رر بﯿش رز لﺪ رکﺮرر ﻧﻤﺎﯾﯿ رﻓلﺎر گولﺎور ﻣﺮرب دوم

(ﻣعﺎدل وررﯾﺎﻧس) 3ﻧﯿز رحﺖ رأ ﯿﺮ قﺮرر خ رهﺪ گﺮﻓﺖ؛ ب م ري
ب ﻣﺎﻧهﺎﯾ ﺳهﺮيزﻣهﺎﻧ

پﯿش رز دﺳهلﯿﺎب

وررﯾهﺎﻧس ﺳهﺮي روﻧهﺪي ﺎهوه درشهل و هدگهﺎﻣ

ه

رفﺎضلگﯿﺮي بﯿش رز لﺪ رﻧجﺎم ش د وررﯾﺎﻧس ﺳﺮي ﻣجﺪدرً رﻓزرﯾش خ رههﺪ ﯾﺎﻓهﺖ
( ﻤﯿجﺎﻧ و هﻤکﺎررن .)1394
بدﺎبﺮرﯾن رگﺮ ب

رهﯿ ب م ر ه زﻣﺎن ه ﺳﺮيزﻣﺎﻧ رر ﻣﺎﻧﺎ دﯿ و هه دچهﺎر

ﻣوکل بﯿشرفﺎضلگﯿﺮي ﻧو ﯾ ﻣ ر رن رز رفﺎضلگﯿﺮي ﺴﺮي 4رﺳهلفﺎده هﺮد؛ بهﺮ
1. Hurst
2. Mean Equation
3. Variance Equation
4. Fractional Differences
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ﻣالهﺮ ﻧ

رﯾن رﺳﺎس ﻧ ردهﺎ ﻣحﺪودﯾﺖ بﺮوز رگﺮﺳهﯿ ن هﺎذ

رههﺪ شهﺪ بوکه

رمطعﺎد ﻣ ج د در ﺳﺮيزﻣﺎﻧ ﻣ رد بﺮرﺳ ﻧﯿز رﺎ لﺪ بﺴﯿﺎر زﯾﺎدي لفظ خ رههﺪ
شﺪ

رﯾن رﻣﺮ قﺎبوﯿﺖ ررکﺎي ﻧلﺎﯾ رر ﻧﯿز رﻓزرﯾش خ رهﺪ درد (ﻧﺎدري .)1391

 .2-3آزمونهای شناسایی ویژگی حافظه بلندمدت

ﻣه رﺮﯾن قﺪم در بﺮآورد ﯾﮏ ﻣﺪی بﺎ وﯾژگ لﺎﻓﻈ بودﺪﻣهﺪد بﺮرﺳه وجه د رﯾهن
وﯾژگ در ﺳﺮيهﺎي ﻣﺮب م رﺳﺖ .شدﺎﺳﺎﯾ وجه د وﯾژگه لﺎﻓﻈه بودﺪﻣهﺪد رز
مﺮﯾق رکدﯿﮏهﺎﯾ ﻧﻈﯿﺮ آزﻣ نههﺎي «( 1»ACFبه عده رن ﯾهﮏ آزﻣه ن گﺮرﻓﯿکه ) و
آزﻣ ن چگﺎل مﯿف ﯾﺎ آزﻣ ن «( »GPHب عد رن ﯾک رز پﺮ هﺎربﺮدرﺮﯾن آزﻣه نههﺎي
ﻤ ) و ...رﻣکﺎنپاﯾﺮ رﺳﺖ .روﺮﯾن رﯾن آزﻣ نهﺎ در ب ش رفﺴﯿﺮ ﻧلﺎﯾ رررا خ رهﺪ
شﺪ.
 .3-3مدلهای واریانس ناهمسان شرطی

ﻣﺪی «وررﯾﺎﻧس ﻧﺎهﻤﺴهﺎﻧ شهﺮم رر رگﺮﺳهﯿ » ( )ARCHرر ﻧ ﺴهلﯿن بهﺎر «رﻧگهل»
( )1982ﻣالﺮ
ﻣﺪیهﺎﯾ رﺳﺖ

ﺮد و بعﺪهﺎ «بوﺮﺳو » )1986( 2آن رر رعﻤﯿ درد .رﯾن ﻣﺪی رز جﻤوه
جهﺖ ربﯿﯿن ﻧ ﺳﺎﻧﺎد ﯾکﺴﺮي ب ﺎر ﻣ رود .پهس رز آن رﻧه رع

ﻣ لو ،ﻣﺪیهﺎي وررﯾﺎﻧس ﻧﺎهﻤﺴﺎﻧ شﺮم ﻣعﺮﻓ شﺪهرﻧﺪ (ﻧﺎدري  .)1391بﺮ رﯾن
رﺳﺎس و بﺎ ر ج ب رﻤﺮ ز رﯾن پژوهش بﺮ ﻣهﺪیههﺎي وررﯾهﺎﻧس ﻧﺎهﻤﺴهﺎن شهﺮم
ﻓﺮ لﺎی ( )FIGARCHدر ردرﻣ ب روﺮﯾن رﯾن ﻣﺪیهﺎ ﻣ پﺮدرزﯾ .
 .4-3مدل FIGARCH

«بﯿو » )1996( 3ﻧ ﺴلﯿن بﺎر ﻣﺪی  FIGARCHرر ﻣالﺮ
ﺴﺮي

ﺮد .در رﯾن ﻣل ﯿهﺮ رفﺎضهل

بهﯿن صهفﺮ و ﯾهﮏ به ده رعﺮﯾه ،شهﺪه رﺳهﺖ .ﻓهﺮم رﺼهﺮﯾح ﻣعﺎدلهة

) FIGARCH (p,d,qب ص رد رربال  1رﺳﺖ:
(1  L) ( L) t2    B( L)t
()1
d

1. Autocorrelation Function
2. Borlerslev
3. Baillie

وتحلیلآثارعواملاقتصادکالندرمدیریتریسکسرمایهگذاریدرصنعتپتروشیمی 193


تجزیه

در ﻣعﺎدلة ( (L) )1رﺎب وقفة ﻣدﺎﺳهب ( B(L) )qرهﺎب وقفهة ﻣدﺎﺳهب ()p

L

رپﺮرر ر وقف و  dپﺎررﻣلﺮ رفﺎضل ﺴﺮي هﺴلدﺪ .رگﺮ  d  0بﺎشﺪ ﻣﺪی
ب ﻣﺪی  GARCHو رگﺮ  d  1بﺎشﺪ ب ﻣﺪی  IGARCHربﺪﯾل ﻣ شه د ( ﻤﯿجهﺎﻧ

FIGARCH

و هﻤکﺎررن  .)1394گفلد رﺳﺖ

در رﯾنگ ﻧ ﻣﺪیهﺎ آ ﺎر ش کهﺎي وررده و ﻧه

دﯾﺮپﺎ (هﻤﺎﻧدﺪ ﻣﺪیهﺎي  )IGARCHو ﻧ زودگهار (هﻤﺎﻧدهﺪ ﻣهﺪیههﺎي  )GARCHو
بوک لﺪ ورﺳط بﯿن آن دو رﺳﺖ؛ ﯾعد آ ﺎر ش کههﺎي وررده بهﺎ ﻧهﺮ هﯿپﺮبه لﯿک
ﺎهش خ رهﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
 .4تجزیهوتحلیل دادهها و الگوی تجربی تحقیق
رﯾن ﻣالﺎلع درصﺪد بﺮرﺳ ر ﺮرد ع رﻣل ﻣ لوف ﻧﻈﯿﺮ درج بهﺎز به دن رقلﺼهﺎدي
ﻧﺮ ر رم ﻧﺮ ررز و قﯿﻤﺖ ﻧفﺖ بﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در صدعﺖ پلﺮوشهﯿﻤ در بهﺎزرر
ﺳهههﺎم رهههﺮرن ﻣه پههﺮدرزد .گفلده رﺳههﺖ ه در رﯾههن رحقﯿههق رز شههﺎخ

قﯿﻤههﺖ

ﻣﺼﺮف ددﺪه بﺮري بﺮآورد ﻧﺮ ر رم بهﺮهبﺮدرري خ رهﺪ شﺪ .بهﺮ رﯾهن ﻣبدهﺎ جههﺖ
رﻧجﺎم رجزﯾ ورحوﯿلهﺎي رحقﯿق رز دردههﺎي ﺳهﺮيزﻣهﺎﻧ ﻣﺎهﺎﻧه رز «آذر  1387رهﺎ
رمطعﺎد آن هﺎ رز بﺎﻧﮏ ﻣﺮ زي و ﻣﺮ ز آﻣﺎر رﯾﺮرن جﻤه آوري

آبﺎن  »1397رﺳﺖ

شﺪه رﺳﺖ .در جﺪوی  1رجزﯾ ورحوﯿل دردههﺎ و رلگ ي رجﺮب رحقﯿق ب م ر دقﯿهق
رررا شﺪه رﺳﺖ .ب ﻣدﻈ ر رﻧجﺎم رﯾن ﻣالﺎلع ﻧ ﺴﺖ بﺎﯾﺪ ﻣل ﯿﺮهﺎي ب ﺎرگﯿهﺮيشهﺪه
در آن رر ﻣعﺮﻓ

ﺮد

عبﺎردرﻧﺪ رز:
جدول.1معرفیمتغیرهایتحقیق 

نام متغ ر
لااریتم شاخص سهام صنعت
پتروش می
لااریتم تورم
لااریتم نرخ ارا (دالر)
لااریتم ق مت نفت
لااریتم درجه یاا یودن اقتصاد

عالمت
اختصاری
LPI
LINF
LEXR
LOIL
LOP

نام متغ ر
تفاضل لااریتم (یاادهی) شاخص سهام صنعت
پتروش می
تفاضل لااریتم تورم
تفاضل لااریتم نرخ ارا
تفاضل لااریتم ق مت نفت
تفاضل لااریتم درجه یاا یودن اقتصاد

عالمت اختصاری
dLPI
dLINF
dLEXR
dLOIL
dLOP

در زﻣﯿد دردههﺎي ﻣ رد رﺳلفﺎده در رﯾن پژوهش ذ ﺮ چدهﺪ ﻧکله پهﯿش رز ورود به
ﻣبﺎل

ﻣﺪی ﺳﺎزي ضﺮوري ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻧ ﺴﺖ رﯾدک رصه الً در ﻣهﺪیﺳهﺎزي وﯿهة

ﻣل ﯿﺮهﺎي رقلﺼﺎدي بهلﺮ آن رﺳﺖ

رز لگﺎرﯾل قﯿﻤﺖهﺎ ب جهﺎي رﺳهلفﺎده رز ﺳهالن
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ﻣل ﯿﺮهﺎ رﺳلفﺎده ش د

عوﺖ آن رر ﻣ ر رن در « ﺎهش ﺳالن ﻧه ﯾز دردهههﺎ» و ﻧﯿهز

«ﻣلﻤﺎﯾل شﺪن رﺎب ر زﯾ چگﺎل ﺳﺮي دردههﺎ ب ﺳﻤﺖ ر زﯾ ﻧﺮﻣﺎی» و بهﺮهبﺮدرري
رز ﻣزرﯾﺎي آن درﻧﺴﺖ؛ دوم رﯾدک ﻣل ﯿﺮهﺎي رﯾن ﻣالﺎلع هﻤگ به ﺳهﺎی پﺎﯾه 1392
درآﻣﺪه و ﺳپس ﻣﺪی ﺳﺎزي خ رهدﺪ شﺪ؛ چﺮر بﺎ رﯾن رﻣﺮ ﻣقﯿﺎس دردههﺎ هﻤگه رز
ﯾﮏ جدس ﻣ ش د .ب بﯿﺎن دﯾگﺮ رز آﻧجﺎﯾ

هﺮ ﯾﮏ رز دردههﺎي ﻣا ر ﻣقﺎدﯾﺮ و

بﺎزههﺎي عﺪدي ﻣ لوف دررد و ﻣﻤکن رﺳﺖ بﺎ رﯾن بﺎزههﺎي عهﺪدي هﻤگهن ﻧبﺎشهﺪ؛
ب عد رن ﻣثﺎی ﻣقﯿﺎس ﯾک رز آنهﺎ هزرر رﯾﺎی و دﯾگﺮي دالر ﯾﺎ لل شﺎخ
هﻤگ آنهﺎ ب ﺳﺎی پﺎﯾ ﻣا ر ربﺪﯾل شﺪهرﻧﺪ

بﺎشدﺪ

عطوه بﺮ هﻤگنﺳهﺎزي دردهههﺎ و

در بﺮگﺮﻓلن ر ﯿﯿﺮرد ورقع آنهﺎ رﻣکﺎن رحوﯿهل دقﯿهقرهﺮي به لحهﺎظ آﻣهﺎري به
ﻣحققﺎن رررا خ رهﺪ ﺮد.
 .1-4بررسی آمارههای توصیفی متغیر وابسته

ﻧﻈﺮ ب رﯾدک عﻤوکﺮد ﻣﺪیهﺎي ﻣ لو ،ﺳﺮي زﻣﺎﻧ

بﺎ ر ج ب دردههﺎي گ ﻧهﺎگ ن

ﻣ ر رﻧﺪ رحﺖ رأ ﯿﺮ قﺮرر گﯿﺮد پﯿش رز رﻧجﺎم ﻣﺮرلل ﻣ لو ،ﻣﺪیﺳﺎزي آﻣﺎرهههﺎي
ر صﯿف ﺳﺮي شﺎخ

ﺳهﺎم صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ در قﺎلهب جهﺪوی  2بﺮرﺳه شهﺪه

رﺳﺖ.
آمارههایتوصیفیسریشاخصلگاریتمسهامصنعتپتروشیمیطیدورهنمونه
جدول .2
زماره محاسباتی (احتمال)
(2/81)0/998
(2/38)0/995
*{0/08}0/46
(- 4/33)0/000
(-12/99)0/000
*{0/11}0/46
(220/10)0/000

مع ار
)ADF (LPI
)Phillips-Perron (LPI
)KPSS (LPI
)ADF (dLPI
)Phillips-Perron (dLPI
)KPSS (dLPI
)Box- Ljung Q(2

زماره محاسباتی (احتمال)
90/93
107/22
75/64
8/22
-0/25
1/62
(10/73)0/004

مع ار
Mean
Max
Min
S.D
Skewness
Kurtosis
Jarque- Bra

* ﻣقﺪرر درخل آ الد بﺮربﺮ ﻣقﺪرر آﻣﺎره بحﺮرﻧ آزﻣ ن  KPSSدر ﺳالن رمﻤﯿدﺎن  95درصﺪ رﺳﺖ.
ﻣدب  :ﯾﺎﻓل هﺎي رحقﯿق

بﺎ ﻣوﺎهﺪه جﺪوی  2ﻣ ر رن درﯾﺎﻓﺖ ه ﻣﯿهﺎﻧگﯿن ﺳهﺮي لگهﺎرﯾل شهﺎخ

ﺳههﺎم

صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ در دوره ﻣ رد بﺮرﺳ ﻣعﺎدی  90/93و رﻧحهﺮرف ﻣعﯿهﺎر آن بﺮربهﺮ
 8/22رﺳﺖ .آزﻣ ن ﻧﺮﻣﺎی ب دن ر زﯾ ﺳﺮي ﻣا ر ﻧﯿز بﯿﺎﻧگﺮ غﯿﺮﻧﺮﻣهﺎی به دن رﯾهن
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تجزیه

ﺳﺮي رﺳﺖ و آﻣﺎرة وﯿﺪگ ﻧوﺎندهدﺪة وج د وﯿﺪگ

ﻤلﺮ رز لﺎلﺖ ﻧﺮﻣﺎی ب ده

و هﻤچدﯿن ضﺮﯾب چ لگ آن ﻧﯿز غﯿﺮ صفﺮ رﺳﺖ رز رﯾنرو جههﺖ بهﺮآورد ﻣهﺪی
رحقﯿق رز رﺎب ر زﯾ چگﺎی رللﻤﺎی  1GEDرﺳلفﺎده شﺪه رﺳﺖ .عهطوه بهﺮ آن آﻣهﺎرة
«جﺎرک -بﺮر» ﻧﯿز ﻣؤﯾﺪ غﯿﺮﻧﺮﻣﺎی ب دن ر زﯾ ﺳهﺮي ﻣه رد بﺮرﺳه رﺳهﺖ؛ چﺮر ه
ﻣقﺪرر رﯾن آﻣﺎره و هﻤچدﯿن ﻣقﺪرر رللﻤﺎل آن ﻧوﺎن ﻣ دهﺪ

ﻓﺮضﯿ صفﺮ آزﻣه ن

ﻣا ر ﻣبد بﺮ ﻧﺮﻣﺎی ب دن ﺳهﺮي ﻣه رد بﺮرﺳه رد شهﺪه رﺳهﺖ .ﻣوهﺎهﺪة آﻣهﺎرة
«لﯿﺎﻧگ -بﺎ س» (بﺎ دو دوره وقف ) ﻧﯿز ضﻤن رد ﻓﺮضﯿ صفﺮ رﯾن آزﻣ ن ﻣبده بهﺮ
«ﻧب د خ دهﻤبﺴلگ ﺳﺮﯾﺎل ﻣﯿﺎن جﻤطد ﺳﺮي» «بهﺎال به دن ﻣقهﺪرر رﯾهن آﻣهﺎره»
«وج د خ دهﻤبﺴلگ شﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎن وقف هﺎي ﻣ لو ،رﯾهن ﺳهﺮي» رر ﻣه رﺳهﺎﻧﺪ .در
ﻧهﺎﯾﺖ رگﺮچ بﺎ بﺮرﺳ آزﻣ نهﺎي ﻣﺎﻧهﺎﯾ «دﯾکه  -ﻓه لﺮ رعﻤهﯿ ﯾﺎﻓله  »ADFو
«ﻓﯿوﯿپس -پﺮون  »PPﻣه ره رن رظههﺎر درشهﺖ ه ﺳهﺮي شهﺎخ

ﺳههﺎم صهدعﺖ

پلﺮوشﯿﻤ در ﺳالن ﻧﺎﻣﺎﻧﺎ رﺳﺖ و بﺎ ﯾﮏبﺎر رفﺎضلگﯿﺮي ﻣﺎﻧﺎ ﻣ ش د و ب ﻧ ع رﯾهن
ﻣل ﯿﺮ ه جﻤ رز ﻣﺮرب روی () )I(1رﺳﺖ رﻣﺎ بﺮ ﻣبدﺎي آزﻣه ن ﻣﺎﻧهﺎﯾ  KPSSﺳهﺮي
شﺎخ

ﺳهﺎم صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ در ﺳالن و رفﺎضل ﻣﺮرب روی ﻧﺎﻣﺎﻧﺎ ب ده و ب بﯿﺎن

دﯾگﺮ رﯾن ﻣل ﯿﺮ ه جﻤ رز ﻣﺮرب دوم () )I(2ب ده رﺳﺖ؛ بدﺎبﺮرﯾن رﯾن عهﺪم رالهﺎبق
در ﻧلﺎﯾ آزﻣ نهﺎي ﻣﺎﻧﺎﯾ
ﺳﺮي شﺎخ

ﻣ ر رﻧﺪ دلﯿو بﺮ وج د وﯾژگه لﺎﻓﻈه بودﺪﻣهﺪد در

ﺳهﺎم صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ بﺎشﺪ.

بدﺎ بﺮ ﻧلﺎﯾ آﻣﺎرههﺎي ر صﯿف ﺳﺮي لگﺎرﯾل شﺎخ
بﺮري ﻣﺮرف

ﺳهﺎم صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ

ﺮدن ﻣوکل خ دهﻤبﺴلگ ﻣ بﺎﯾﺴﺖ رز رلگ هﺎي خ در ضهﯿن ﯾهﺎ

خ در ضﯿن ﻣﯿﺎﻧگﯿن ﻣلحﺮک رﺳلفﺎده ﻧﻤ د و هﻤچدﯿن بﺎ ر ج ب رﯾن رﻣﺮ ه ﻣل ﯿهﺮ
ﻣ رد ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﺎﻧﺎ ب ده ﻣ بﺎﯾﺴﺖ جهﺖ ﻣﺪیﺳﺎزي دقﯿق آن رز دردههﺎي ه جﻤ بههﺮه
جﺴﺖ .ب هﻤﯿن ﺳبب در ردرﻣ ربلﺪر ب ﻣﺪیﺳﺎزي ﺳﺮي لگهﺎرﯾل شهﺎخ
صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ به

ﺳههﺎم

ﻤهﮏ ﻣهﺪی  ARIMAپﺮدرخله و ﺳهپس بهﺮ رﺳهﺎس ﻧلهﺎﯾ

آزﻣ نهﺎي «ﻣﮏل د-ل » و «آرچ-رﻧگل» وج د ﻧﺎهﻤﺴهﺎﻧ وررﯾهﺎﻧس ﻣﯿهﺎن رجهزري
رخطی رلگ ي  ARIMAبﺮرﺳ خ رهﺪ شﺪ رﺎ در ص رد وج د چدﯿن پﺪﯾﺪهري بهﺎ
1. Generalized Error Distribution
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ب ﺎرگﯿﺮي رلگ هﺎي

GARCH

رﻓلﺎر رﯾﺴﮏ (ﻧﺎهﻤﺴﺎﻧ وررﯾﺎﻧس) ﺳهﺮي شهﺎخ

ﺳهﺎم پلﺮوشﯿﻤ ﻣﺪیﺳﺎزي گﺮدد.
 .2-4آزمون مانایی متغیرهای مستقل تحقیق

در ردرﻣ پﯿش رز ﻣﺪی ﺳهﺎزي روربهط ﻣﯿهﺎن ﻣل ﯿﺮههﺎي رحقﯿهق به بﺮرﺳه ﻣﺎﻧهﺎﯾ
ﻣل ﯿﺮهﺎي رحقﯿق ب ﻤﮏ آزﻣ ن دﯾک  -ﻓ لﺮ رعﻤﯿ ﯾﺎﻓل و ﻓﯿوﯿپس -پﺮون پﺮدرخل
و ﻧلﺎﯾ رﯾن آزﻣ نهﺎ در جﺪوی  3رررا شﺪه رﺳﺖ.
آزمونهایمانایی 

جدول.3نتایجبررسی
زامون دیکی -فولر تعم میافته
زماره محاسباتی در سطح %5
0/64
-0/108
0/99
2/322
0/72
0/1473
0/56
-0/328

نام متغ ر

P-Value

LINF
LEXR
LOIL
LOP

زامون ف ل پس -پرون
زماره محاسباتی در سطح %5
-0/503
2/488
-0/152
-0/878

P-Value

0/49
0/99
0/62
0/35

نت جه
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1

ﻣدب  :ﯾﺎﻓل هﺎي رحقﯿق

ﻧلﺎﯾ جﺪوی  3بﯿﺎﻧگﺮ آن رﺳﺖ

بﺮ رﺳهﺎس آزﻣه ن دﯾکه  -ﻓه لﺮ رعﻤهﯿ ﯾﺎﻓله و

ﻓﯿوﯿپس -پﺮون رﻤﺎم ﻣل ﯿﺮهﺎي ﻣﺴلقل رحقﯿهق ﻧﺎﻣﺎﻧهﺎ و هه جﻤه رز ﻣﺮربه ورلهﺪ
() )I(1رﺳﺖ؛ بدﺎبﺮرﯾن در ردرﻣ جهﺖ ﻣﺪیﺳﺎزي روربط ﻣﯿﺎن ﻣل ﯿﺮهﺎي رقلﺼهﺎدي و
رﯾﺴﮏ صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ ﻣ بﺎﯾﺴﺖ رز رفﺎضل لگﺎرﯾل هﺮ ﯾﮏ رز ﻣل ﯿﺮههﺎ رﺳهلفﺎده
ش د.
 .3-4برآورد مدل ARIMA

پﯿش رز بﺮرﺳ وج د رفﺎضل ﺴﺮي در ﺳﺮيزﻣﺎﻧ بﺎزده بﺎ ب هﺎرگﯿﺮي رلگه ي
ARFIMA

در ررﺳههلﺎي بههﺮآورد بهلههﺮﯾن وقف ه هههﺎي  ARو  MAب ه ﻤههﮏ ﻣههﺪی

) ARIMA(p,qبﺮري ر ضﯿن رﻓلهﺎر گوهلﺎور ﻣﺮربه ﻧ ﺴهﺖ ﺳهﺮي شهﺎخ

ﺳههﺎم

صدعﺖ پلﺮوشهﯿﻤ (ﻣعﺎدله ﻣﯿهﺎﻧگﯿن) رز آﻣهﺎرهههﺎي رمطعهﺎد آ ﺎاﯿهﮏ ( )AICو
ش رررز ()SBC

در جﺪوی  4رررا شﺪهرﻧﺪ بهﺮه جﺴل ﻣ ش د:
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تجزیه
مدلهای ARMIA
جدول.4انواعمختلف 
مع ار
مدل
)ARIMA(1,1,1
)ARIMA(2,1,1
)ARIMA(1,1,2
)ARIMA(2,1,2

SBC

AIC

3/2916
3/2578
3/2939
3/3253

3/1982
3/1610
3/1771
3/1852

ﻣدب  :ﯾﺎﻓل هﺎي رحقﯿق

بﺮ رﺳﺎس جﺪوی  4ب ﺳﺎدگ ﻣ ر رن درﯾﺎﻓﺖ

ﻣﺪی ) ARIMA(2,1,1در بﯿن ﺳﺎﯾﺮ

ﻣﺪیهﺎ دررري رﯾﺪاﺎیرﺮﯾن شﺮرﯾط رﺳﺖ چﺮر ه ﻤلهﺮﯾن ﻣقهﺪرر خالهﺎ رر بهﺮ ﻣبدهﺎي
ﻣعﯿﺎرهﺎي رمطعﺎد (آ ﺎاﯿﮏ و ش رررز) دررد .بهﺮ رﯾهن رﺳهﺎس در بهﺮآورد رلگه ي
لﺎﻓﻈ بودﺪﻣﺪد

ARFIMA

رعهﺪرد وقفه ههﺎي  ARﻣعهﺎدی  2و رعهﺪرد وقفه ههﺎي

پﺴﻤﺎﻧﺪهﺎ ﻣعﺎدی ﯾﮏ در ﻧﻈﺮ گﺮﻓل خ رهﺪ شﺪ رﺎ بﺪﯾن صه رد بله رن به بهﺮآورد
پﺎررﻣلﺮ رفﺎضل ﺴﺮي پﺮدرخﺖ.
 .4-4تخمین پارامتر حافظه بلندمدت

ب م ر و ﻣﺪیهﺎي ﻣبلد بﺮ لﺎﻓﻈة بودﺪﻣﺪد ب شهﺪد به ﻣقهﺪرر پهﺎررﻣلﺮ لﺎﻓﻈهة
بودﺪﻣﺪد و ﻧﯿز ﻧح ة ﻣﯿﺮرﯾ ر رب خ دهﻤبﺴلگ بﺴلگ دررد .بهﺮ رﯾهن رﺳهﺎس در
زﯾﺮب شهﺎي زﯾﺮ ب ر ﻤﯿن ﻣقﺪرر پﺎررﻣلﺮ لﺎﻓﻈة بودﺪﻣﺪد بهﺎ ﻣعﯿهﺎر

GPH

ه به

ﻤﮏ ﻧﺮمرﻓزرر  OX-METRICSرﻧجﺎم شﺪه خ رهﯿ پﺮدرخهﺖ .به مه ر و آزﻣه ن
GPH

ﻣبلد بﺮ رحوﯿل درﻣد ﻓﺮ ﺎﻧس ب ده و بﺮري بﺮآورد آن رز رکدﯿﮏ رگﺮﺳﯿ ن

دوره ﻧگﺎشﺖ 1رﺳلفﺎده شﺪه رﺳﺖ .در ورق رﯾن رکدﯿهﮏ ربهزرري بهﺮري رﻤهﺎﯾز بهﯿن
روﻧﺪهﺎي

رﺎهﻣﺪد و لﺎﻓﻈ بودﺪﻣﺪد ﻓﺮره ﻣ آورد .گفلد رﺳﺖ

شﯿب خهط

رگﺮﺳﯿ ن لﺎصل رز ب ﺎرگﯿﺮي رکدﯿهﮏ رگﺮﺳهﯿ ن دوره ﻧگﺎشهﺖ هﻤهﺎن پهﺎررﻣلﺮ
لﺎﻓﻈ بودﺪﻣﺪد رر ب دﺳﺖ ﻣ دهﺪ

ﻣقﺪرر آن در جﺪوی  5رررا شﺪه رﺳﺖ:

1. Log- Period gram
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جدول.5تخمینمقدارdبهکمکآمارةآزمونGPHبراساسروشNLS
Prob

t-statistic

d-Parameter

مع ار
سری

0/000

14/67

1/23876

سری لااریتم شاخص سهام صنعت پتروش می

0/000

5/43

0/293726

سری یاادهی (تفاضل لااریتم) شاخص سهام صنعت پتروش می

ﻣدب  :ﯾﺎﻓل هﺎي رحقﯿق

هﻤﺎنم ر

رز ﻧلﺎﯾ جﺪوی  5پﯿﺪرﺳﺖ ﻣقﺪرر پﺎررﻣلﺮ لﺎﻓﻈة بودﺪﻣﺪد غﯿﺮ صفﺮ و

در ﻧلﯿج رأﯾﯿﺪي بﺮ وج د لﺎﻓﻈة بودﺪﻣﺪد در ﺳﺮي رفﺎضل لگﺎرﯾل شﺎخ

ﺳهﺎم

صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ رﺳﺖ؛ بدﺎبﺮرﯾن ﺳﺮي ﻣا ر بﺎﯾﺪ ﻣجﺪدرً رفﺎضلگﯿهﺮي ﺴهﺮي و
بﺮ رﺳﺎس آن ﻣﺪیﺳﺎزي ش د

در ب شهﺎي بعﺪي ب ﻣﺪیﺳﺎزي آنهﺎ به ﻤهﮏ

ﻣﺪیهﺎي ﻣبلد بﺮ لﺎﻓﻈة بودﺪﻣﺪد پﺮدرخل خ رهﺪ شﺪ.
 .5-4ارائه مدل ARFIMA

ب م ر و رو هﺎي آﻣهﺎري ﻣ لوفه بهﺮري بهﺮآورد ﻣهﺪی  ARFIMAو پهﺎررﻣلﺮ
وج د دررد

d

عبهﺎردرﻧهﺪ رز رو ههﺎي« :دوﻣﺮلوه ري» «لهﺪر ثﺮ درﺳهﺖﻧﻤهﺎﯾ

رقﺮﯾبهه » )AML( 1و «لهههﺪر ثﺮ درﺳهههلدﻤﺎﯾ دقﯿهههق»« )EML( 2درﺳهههﺖﻧﻤهههﺎﯾ
رعﺪﯾلشﺪه» )MPL( 3و رو

«لﺪرقل ﻣﺮبعﺎد غﯿﺮخال »)NLS( 4

ﻣوﺎبه رر رررا ﻣ دهدﺪ .در هﻤﯿن ررﺳلﺎ در رﯾن ﻣالﺎلع رز رو

ﻣعﻤ الً ﻧلهﺎﯾ
لهﺪرقل ﻣﺮبعهﺎد

غﯿﺮخال ( )NLSجهﺖ رﺼﺮﯾن رلگ ي ) ARFIMA(2,1/29,1رﺳلفﺎده شﺪه رﺳﺖ ه
در آن عﺪد « »2رعﺪرد

AR

« »1/29عﻤوگﺮ رفﺎضل ﺴﺮي ﯾﺎ هﻤﺎن ه جﻤع ﻓﺮ لﺎی

و « »1ﻣبﯿن رعﺪرد  MAﻣﺪی رﺳﺖ

در جﺪوی  6رررا شﺪه رﺳﺖ:

1. Approximate Maximum Likelihood
2. Exact Maximum Likelihood
3. Modified Profile Likelihood
4. Non Linear Least Square
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تجزیه
جدول.6نتایجتخمین) ARFIMA(1,0.14, 1
نام متغ ر
C
d-ARFIMA
)AR(1
)AR(2
)MA(1

ضریب
0/33
0/29
0/47
0/41
-0/41

3/189073
3/196152

خطای مع ار
0/23
0/03
0/04
0/02
0/18
Akaike
Schwarz

tزمارة
1/42
8/89
10/4
15/1
-2/23
(17/288)0/000
-183/7499

prob

0/15
0/000
0/000
0/000
0/004
)ARCH(1
Log likelihood

ﻣدب  :ﯾﺎﻓل هﺎي رحقﯿق

بﺮ رﺳﺎس آزﻣ ن

ARCH

وج د ر ﺮرد ( ARCHوررﯾهﺎﻧس ﻧﺎهﻤﺴهﺎﻧ ) در جﻤهطد

رخطی رﯾن ﻣﺪیهﺎ رأﯾﯿﺪ ﻣ ش د و در ﻧلﯿج جهﺖ رﻓ ﻣوکل وررﯾﺎﻧس ﻧﺎهﻤﺴهﺎﻧ
ﻣ ر رن رز خﺎﻧ رده ﻣﺪیهﺎي  ARCHرﺳلفﺎده ﺮد

ب عوﺖ وج د وﯾژگ لﺎﻓﻈه

بودﺪﻣﺪد در ﺳﺮي ﻣا ر بﺎﯾﺪ بﺮري ﻣﺪی ﺳﺎزي ﻣعﺎدل وررﯾﺎﻧس رﯾن ﺳﺮي رز رﻧه رع
ﻣﺪیهﺎي  FIGARCHبهﺮه جﺴﺖ.
 .6-4بررسی اثر عوامل اقتصادی و سیاسی بر ریسکک سکرمایهگکذاری صکنعت
پتروشیمی

عطوه بﺮ رﯾدک در رﯾن ب ش رز رلگ ي  ARFIMA-FIGARCHبﺮري ر ضهﯿن رﻓلهﺎر
بﺎزده و رﯾﺴﮏ شﺎخ

ﺳهﺎم صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ رﺳلفﺎده خ رهﺪ شﺪ در ررﺳهلﺎي

رحقق هﺪف رصو رﯾن ﻣالﺎلع ﻣبد بﺮ بﺮرﺳ ر هﺮرد ﻣل ﯿﺮههﺎي رقلﺼهﺎدي (ﻧهﺮ
ر رم ﻧﺮ ررز قﯿﻤﺖ ﻧفﺖ و درج بﺎز ب دن رقلﺼﺎد) بﺮ رﯾﺴﮏ صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ
ﻣل ﯿﺮهﺎي ﻣا ر در ﻣعﺎدل وررﯾﺎﻧس ( )FIGARCHوررد شﺪهرﻧﺪ ه ﻧلهﺎﯾ لﺎصهل
ب قﺮرر جﺪوی  7رﺳﺖ.
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جدول.7نتایجتخمین) ARFIMA(2,1)-FIGARCH(BBM
نام متغ ر

خطای مع ار

ضریب

tزمارة

P-Value

2/97
7/83
6/49
4/78
-5/95

0/001
0/000
0/000
0/000
0/000

معادلة م انا
0/23
0/29
0/47
0/31
-0/44

C
d-ARFIMA
)AR(1
)AR(2
)MA(1

0/077
0/036
0/068
0/064
0/074
معادلة واریانس

0/28
0/44
0/52
-0/31
-0/18
0/21
0/43
0/26

C
dLINF
dLEXR
dLOIL
dLOP
d-FIGARCH
ARCH
GARCH

(4/865)0/676
(7/764)0/456
(0/8528)0/579

3/05
5/48
7/85
-5/56
-4/68
6/83
9/67
8/84

0/091
0/277
0/277
0/277
0/277
0/039
0/099
0/715
)Box- Ljung Q(10

-197/772
2/086922
2/110524

)McLeod-Li Q2(10
)ARCH(10)=F(10,96

0/0009
0/007
0/007
0/007
0/007
0/000
0/000
0/000
Log likelihood
Akaike
Schwarz

ﻣدب  :ﯾﺎﻓل هﺎي رحقﯿق

هﻤﺎنگ ﻧ

جﺪوی  7ﻧوﺎن ﻣ دهﺪ رﻤﺎﻣ ضﺮرﯾب ﻣل ﯿﺮهﺎي ﻣﺴلقل رحقﯿق رعه

رز ﻣل ﯿﺮهﺎي ﻣﺴلقل ﻣعﺎدل ﻣﯿهﺎﻧگﯿن (وقفه ههﺎي روی و دوم ﻣل ﯿهﺮ بهﺎزده ﺳههﺎم
صدعﺖ پلﺮوشهﯿﻤ ( )ARوقفهة روی پﺴهﻤﺎﻧﺪهﺎي ﻣهﺪی ( )MAو پهﺎررﻣلﺮ رفﺎضهل
ﺴﺮي ( ))d-ARFIMAو ﻣعﺎدل وررﯾﺎﻧس (ضﺮرﯾب ﻣل ﯿﺮههﺎي رقلﺼهﺎدي و ﺳﯿﺎﺳه
رحقﯿههق پههﺎررﻣلﺮ رفﺎضههل ﺴههﺮي وررﯾههﺎﻧس ( )d-FIGARCHو ضههﺮرﯾب  ARCHو
 )GARCHﻣعدﺎدرر ب دهرﻧﺪ .رﻓزون بﺮ ﻣق ل ﻣعدﺎدرري ضﺮرﯾب بﺎﯾﺪ رظهﺎر درشهﺖ ه
عطﻣﺖ ضﺮرﯾب رﮏرﮏ ﻣل ﯿﺮهﺎي ﻣﺴلقل رحقﯿق ﻧﯿز بﺎ ر ريهﺎي ﻣ ج د ﺳهﺎزگﺎر
ب ده و رﯾن رﻣﺮ در دﺎر آزﻣ نهﺎي رو ﯿﺼه صهحﺖ هل ﻣهﺪی ( ه در قﺴهﻤﺖ
رﻧلهﺎﯾ جﺪوی  7رررا شﺪهرﻧﺪ) ﻣؤﯾﺪ خ ب بهﺮرز

ﻣهﺪی و قﺎبوﯿهﺖ ررکهﺎي ﻧلهﺎﯾ

رررا شﺪه رﺳﺖ.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
ﯾک رز ﻣو ﺼ هﺎي رصو صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ

لج زﯾﺎد ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري در رﯾهن
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صدﺎﯾ رﺳﺖ

ر جﯿ رقلﺼهﺎدي هﺮگ ﻧه ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري عﻈهﯿ در رﯾهن ب هش

ﻣﺴلوزم بﺮرﺳ عﻤﯿق وضعﯿﺖ ﻓعو و آر ع رﻣل ر ﺮگارر بﺮ رﯾهن صهدعﺖ خ رههﺪ
ب د .بدﺎ بﺮ عقﯿﺪه بﺴﯿﺎري رز صﺎلبﻧﻈﺮرن «صدﺎﯾ پلﺮوشﯿﻤ » صدﺎﯾ رﯾﺴهﮏدرري
روق ﻣ ش ﻧﺪ و هﺮگ ﻧ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در رﯾن صهدﺎﯾ ﻣﺴهلوزم شدﺎﺳهﺎﯾ دقﯿهق و
ﺎﻣل ع رﻣل ﻣؤ ﺮ بﺮ آن ب ده

ب ر جه ب آنههﺎ ﻧه ردههﺎ ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري رﻓهﺮرد

ﺳﺮﻣﺎﯾ گارر رر بﺎ ﻣ هﺎمﺮرد غﯿﺮقﺎبهل جبﺮرﻧه ﻣ رجه ﻣه ﺳهﺎزد بوکه رﻧلﻈهﺎررد
ﺳههﺮﻣﺎﯾ گههارريهههﺎي آره در رﯾههن له زه رر ﻧﯿههز دﺳههل

ر ﯿﯿههﺮ خ رهههﺪ ههﺮد

()Shavvalpour et al, 2017؛ بدﺎبﺮرﯾن شهدﺎخﺖ بﺮرﺳه و رجزﯾه ورحوﯿهل ع رﻣهل
بﺎزرري رع رز ع رﻣل درخو و بﯿنرلﻤوو ﻣؤ ﺮ بﺮ رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گهارري در له زه
صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ

ﻣ ر رﻧﺪ ﻧلﺎﯾ قﺎبل ره جه رر در زﻣﯿده ههﺎي هﺎهش رﯾﺴهﮏ

ﺳﺮﻣﺎﯾ گارريهﺎ دلﺮی شﺮرﯾط لﺎ

بهﺮ بهﺎزرر و ﺳه دآوري ههﺮ چه بﯿوهلﺮ رﯾهن

صدعﺖ ﻓﺮره ﺳﺎزد.
در رﯾن ررﺳلﺎ در ﻣالﺎلع لﺎضﺮ رط

شﺪ رﺎ ب رجزﯾ ورحوﯿل آ هﺎر ﻣهه رهﺮﯾن

ع رﻣل رقلﺼﺎد طن بﺮ رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در ﺳهﺎم صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ به عده رن
ﯾک رز ﻣه رﺮﯾن پﺎﯾگﺎههﺎي رمطعرﺳﺎﻧ در زﻣﯿد لج ﺳﺮﻣﺎﯾ گهارريههﺎ در رﯾهن
ب ش رز رقلﺼﺎد رﯾﺮرن بﺎ ب ﺎرگﯿﺮي رلگ هﺎي غﯿﺮخال وررﯾهﺎﻧس ﻧﺎهﻤﺴهﺎن شهﺮم
ﻣبلد بﺮ روﯾکﺮد لﺎﻓﻈ بودﺪﻣﺪد پﺮدرخل ش د .ب رﯾن ﻣدﻈ ر ﻧ ﺴﺖ بﺎ رکﯿه بهﺮ
ش رهﺪ رجﺮب رقلﺼﺎد رﯾﺮرن رﻣکﺎنﺳدج قﺎبوﯿﺖ عﻤوﯿﺎر ﺳﺎزي و رررا رحوﯿلههﺎي
ﻤ

رحوﯿل ﻣه رﺮﯾن ﻣالﺎلعﺎد ﻣ ج د و بﺮرﺳ آﻣﺎرههﺎي رﺳهﻤ رﻧلوهﺎر ﯾﺎﻓله

ﺳع در شدﺎﺳﺎﯾ ر ﺮگارررﺮﯾن ﻣل ﯿﺮهﺎي رقلﺼﺎدي ﻧﻤه ده و پهس رز آن به رﻧجهﺎم
رلگ ﺳﺎزي ر ﺮرد ﻣل ﯿﺮهﺎ بﺮ رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در ب ش پلﺮوشﯿﻤ بﺎزرر ﺳههﺎم
رهﺮرن بﺎ رکﯿ بﺮ رلگ ﺳﺎزيهﺎي غﯿﺮخال ب عد رن جﺪﯾﺪرﺮﯾن روﯾکﺮدهﺎي آﻣﺎري و
رقلﺼﺎدﺳدج در رﯾن ل زه پﺮدرخل شﺪ .شﺎﯾﺎن ذ ﺮ رﺳﺖ
رﯾن روﯾکﺮد رلگ ﺳﺎزي بﺪرن ﺳبب رﺳﺖ

رهﻤﯿهﺖ به هﺎرگﯿﺮي

ب دلﯿل در ﻧﻈﺮ گﺮﻓلن روﯾکﺮد لﺎﻓﻈه

بودﺪﻣﺪد رﻧالبﺎق بﯿولﺮي بﺎ لقﺎﯾق دﻧﯿﺎي ﻣ ج د درشل و رحقق رههﺪرف رحقﯿهق رر
بﺎ قﺎبوﯿﺖ ررکﺎي بﺎالرﺮي ﻣﻤکن ﻣ ﺳﺎزد و رز رﯾن ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖگارري بﺮ پﺎﯾ ﻧلهﺎﯾ
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ب دﺳﺖ آﻣﺪه ضﻤﺎﻧﺖ رجﺮرﯾ بﯿولﺮي خ رهﺪ درشﺖ .بهﺮري ﻧﯿهل به ههﺪف رصهو
رحقﯿق در ب ش رلگ ﺳﺎزي بﺮ ﻣبدﺎي رص ی رﺳﺎﺳه عوه آﻣهﺎر پهس رز بﺮرﺳه
ﻣهه رههﺮﯾن آﻣههﺎرههههﺎي ر صههﯿف ﻣل ﯿههﺮ رصههو رحقﯿههق (شههﺎخ

ﺳهههﺎم صههدعﺖ

پلﺮوشﯿﻤ ) ب رحوﯿل ﻣﺎﻧﺎﯾ ﻣل ﯿﺮهﺎي ﻣﺴلقل رحقﯿق بﺎ رﺳلفﺎده رز دو آزﻣ ن دﯾک
ﻓ لﺮ و ﻓﯿوﯿپس-پﺮون پﺮدرخل شﺪ

در ﻧلﯿج هﺮ دو آزﻣ ن ﻣزب ر وﯿ ﻣل ﯿﺮهﺎي

رحقﯿق (رع رز ﻣﺴلقل و وربﺴل ) در ﺳالن  95درصﺪ رمﻤﯿدﺎن ﻧﺎﻣﺎﻧﺎ رز ﻣﺮرب ورلهﺪ
() )I(1ب ده و بﺎلالب بﺎ ﯾﮏبﺎر رفﺎضلگﯿﺮي ب ﺳهﺮيههﺎي ﻣﺎﻧهﺎ و قﺎبهل رلگ ﺳهﺎزي
ربﺪﯾل ﻣ ش ﻧﺪ.
ﻧکل قﺎبل ر ج ﯾﺎ ب بﯿﺎن دﯾگﺮ وج رﻤﺎﯾز شﯿ ه رجﺮرﯾ رﯾن ﻣالﺎلع بهﺎ ﺳهﺎﯾﺮ
ﻣالﺎلعﺎد ب ﺎرگﯿﺮي روﯾکﺮد لﺎﻓﻈ بودﺪﻣهﺪد و رﺳهلفﺎده رز شهﯿ ه رفﺎضهلگﯿهﺮي
ﺴﺮي جهﺖ ﻣﺎﻧﺎﺳﺎزي ﻣل ﯿﺮهﺎي ﻧﺎﻣﺎﻧﺎي رحقﯿق ب وﯾهژه ﻣل ﯿهﺮ وربﺴهل به ده ه
ضﻤن بﺮمﺮف ﺮدن رللﻤﺎی بﺮوز پﺪﯾﺪه رگﺮﺳﯿ ن ﺎذ

قﺎبوﯿهﺖ ررکهﺎي ﻧلهﺎﯾ رر

ﻧﯿز رﻓزرﯾش ﻣ دهﺪ .ب هﻤﯿن ﻣدﻈ ر پﯿش رز بﺮرﺳ وج د رفﺎضل ﺴﺮي در ﺳهﺮي
شﺎخ

ﺳهﺎم صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ ب ﻤﮏ رلگ ي

ARFIMA

ربلﺪر ب رعﯿﯿن بهلهﺮﯾن

وقف هﺎي  ARو  MAب ﻤﮏ ﻣﺪی ) ARIMA(p,qو آﻣهﺎرهههﺎي رمطعهﺎد آ ﺎاﯿهﮏ
( )AICو ش رررز ( )SBCپﺮدرخل شﺪ و بﺮ رﯾن رﺳﺎس ﻣﺪی ) ARIMA(2,1,1در بهﯿن
ﻣﺪیهﺎي ﻣزب ر دررري رﯾﺪاﺎیرﺮﯾن شﺮرﯾط ب ده رﺳﺖ .در گﺎم بعﺪ بﺮ رﺳهﺎس رعهﺪرد
وقف هﺎي  ARو  MAﻣحﺎﺳب شﺪه به بﺮرﺳه ﻣعدهﺎدرري آﻣهﺎري پهﺎررﻣلﺮ لﺎﻓﻈهة
بودﺪﻣﺪد (پﺎررﻣلﺮ  )dب ﻤﮏ آﻣﺎرة آزﻣ ن  GPHبﺮ رﺳﺎس رو

 NLSپﺮدرخل شﺪ

و بﺎ رأﯾﯿﺪ ﻣعدﺎدرري و غﯿﺮ صفﺮ ب دن پﺎررﻣلﺮ لﺎﻓﻈه بودﺪﻣهﺪد در شهﺎخ
صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ

رﯾن ﻧلﯿج لﺎصل شﺪ

ﺳههﺎم

ﺳﺮي ﻣا ر بﺎﯾﺪ ﻣجﺪدرً رفﺎضلگﯿهﺮي

ﺴﺮي شﺪه و بﺮ رﺳﺎس آن ﻣﺪیﺳﺎزي ش د.
بﺎ ر ج ب رأﯾﯿﺪ وج د وﯾژگ لﺎﻓﻈ بودﺪﻣﺪد در ﺳﺮي بﺎزده (دﯾفﺮرﻧﺴهﯿل
لگﺎرﯾل ) شﺎخ

ﺳهﺎم صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ

رلگ ي ) ARFIMA(2,1/29,1بﺮآورد شﺪ

و بﺎ ر ج ب ﻧلﺎﯾ آزﻣ نهﺎي شدﺎﺳﺎﯾ ص رد پاﯾﺮﻓل در پﺴﻤﺎﻧﺪهﺎي رﯾهن رلگه
وج د وررﯾﺎﻧس ﻧﺎهﻤﺴﺎﻧ شﺮم در پﺴﻤﺎﻧﺪهﺎي آن رأﯾﯿﺪ گوﺖ

رﯾن رﻣﺮ لهﺎ
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رز وج د رﯾﺴهﮏ ﻣعدهﺎدرر و قﺎبهل ﻣهﺪی ﺳهﺎزي در ﺳهﺮي بهﺎزده ﺳههﺎم صهدعﺖ
پلﺮوشﯿﻤ ب ده رﺳﺖ و در ﻧهﺎﯾﺖ رﯾن وﯾژگ بﺎ در ﻧﻈهﺮ گهﺮﻓلن ع رﻣهل رقلﺼهﺎدي
ر ﺮگارر بﺮ آن در قﺎلب رلگ ي ) ARFIMA(2,1)-FIGARCH(BBMﻣه رد ررزﯾهﺎب و
ﻣﺪی ﺳﺎزي قﺮرر گﺮﻓﺖ .پس رز بﺮآورد رلگ ي ﻣبلد بﺮ لﺎﻓﻈ بودﺪﻣهﺪد و در ﻧﻈهﺮ
گﺮﻓلن ﻣل ﯿﺮهﺎي ﻣﺴلقل رحقﯿق در آن ﻧلﺎﯾ رحقﯿق رز قﺮرر ذﯾل ب ده رﺳﺖ:
 -1بﺎ ر ج ب ﻧلﺎﯾ آزﻣ نهﺎي رو ﯿﺼ (ب وﯾهژه ﻧلهﺎﯾ ﻣﺮبه ط به وجه د
خ دهﻤبﺴلگ ﺳﺮﯾﺎل و ﻧﯿز وج د وررﯾهﺎﻧس ﻧﺎهﻤﺴهﺎﻧ شهﺮم در ﻣﯿهﺎن رجهزري
رخطی) ﻣﺪی ﻧهﺎﯾ رحقﯿق و ﻧﯿز ﻣعدﺎدرري رﻤﺎﻣ ضﺮرﯾب در ههﺮ دو ب هش ﻣعﺎدله
ﻣﯿههﺎﻧگﯿن و ﻣعﺎدل ه وررﯾههﺎﻧس رلگ ه ي  ARFIMA-FIGARCHو در ﻧهﺎﯾههﺖ قههﺪرد
رلگ ﺳﺎزي ﻣﺪی ﻧههﺎﯾ در قﯿهﺎس بهﺎ رلگه ي ( ARFIMAبهﺮ ﻣبدهﺎي ﻣقﺎﯾﺴه آﻣهﺎرة
رمطعﺎد آ ﺎاﯿﮏ و ش رررز) ﻣ ر رن درﯾﺎﻓﺖ هﻤﺎنگ ﻧ ه رز رحوﯿهلههﺎي ررراه
شﺪه در ب شهﺎي ﻣقﺪﻣﺎر ﻣقﺎل لﺎضﺮ قﺎبل رﻧلﻈهﺎر ﻧﯿهز به د ﻣل ﯿﺮههﺎي ﻣﺴهلقل
ﻣدل ههب قههﺪرد ﻓﺮرورﻧ ه در ر ضههﯿن رﻓلههﺎر رﯾﺴههﮏ ﺳههﺮﻣﺎﯾ گههارري در صههدعﺖ
پلﺮوشﯿﻤ دررﻧﺪ و ب هﻤﯿن ﺳبب در ﻧﻈﺮ گﺮﻓلن ر ﯿﯿﺮرد رﯾن ﻣل ﯿﺮهﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در ل زه ﻣحﺼ الد پلﺮوشﯿﻤ

ﻣ ر رﻧﺪ ب شهﺪد ررهگوهﺎ

بﺎشﺪ.
 -2در ﻣﯿﺎن ﻣل ﯿﺮهﺎي رقلﺼهﺎد هطن ر ﺮگهارر بهﺮ رﯾﺴهﮏ ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري در
صههدعﺖ پلﺮوشههﯿﻤ (صههﺮفﻧﻈههﺮ رز ﻧحه ه ر ﺮگههارري) ﻣل ﯿههﺮ ﻧههﺮ ررز بﯿوهلﺮﯾن
ر ﺮگارري و عﺎﻣل درج بﺎز ب دن ﻤلﺮﯾن بﺎر ر ﺮگارري رر در ربﯿﯿن ر ﯿﯿﺮرد ﻣﯿهزرن
رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در رﯾن له زه درشهل رﺳهﺖ .رﯾهن رﻣهﺮ ﻣه ر رﻧهﺪ رﯾوه در
صﺎدرردﻣح ر ب دن ﻣحﺼ الد ر لﯿﺪي پلﺮوشﯿﻤ درشل بﺎشﺪ

لل بهﺎ هﺎهش

درج بﺎز ب دن رقلﺼﺎد ﻧﯿز عﻤهﺪه رﯾهن ﻣحﺼه الد بهﺎ ﻣح رﯾهﺖ صهﺎدررد ر لﯿهﺪ
شﺪهرﻧﺪ .رﯾن در لﺎل رﺳﺖ
درخو

ر ﯿﯿﺮرد در درج بﺎز ب دن ب عده رن ﯾهﮏ ﺳﯿﺎﺳهﺖ

چدﺪرن درﻣنگﯿﺮ رﯾن صدعﺖ ﻧ

رهﺪ ب د رﻣﺎ ر ﯿﯿهﺮرد ﻧهﺮ ررز به ﺳهبب

رﯾجﺎد ر ﯿﯿﺮ در درآﻣﺪ ﯾﺎ هزﯾد هﺎي ر لﯿﺪ و صﺎدررد ﻣ ر رﻧهﺪ به مهﺮز ﻣعدهﺎدرري
بﯿش رز ﻓﺎ ل ر درج بﺎز ب دن رقلﺼﺎد بﺮ رﯾﺴهﮏ و بهﺎزده رﯾهن صهدعﺖ ر ﺮگهارر
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بﺎشﺪ؛ بدﺎبﺮرﯾن رﯾن رﻣﺮ ﻣ ر رﻧﺪ ﺳﯿگدﺎیهﺎي قﺎبل ره جه رر در رجزﯾه ورحوﯿهل و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و بﺎزده صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ ب ﻣﺪﯾﺮرن و رﺼﻤﯿ گﯿﺮرن هطن رﯾهن
ل زه رز ﯾکﺴ و ﺳﺮﻣﺎﯾ گارررن و رحوﯿوگﺮرن بﺎزررهﺎي ﻣﺎل رز ﺳه ي دﯾگهﺮ ررراه
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -3در بﺎ

ﻣقﺎﯾﺴ شﺪد ر ﺮگارري ر ﯿﯿﺮرد ﻣل ﯿﺮهﺎي رقلﺼﺎد هطن در رﯾهن

رحقﯿق ﻧکل لﺎاز رهﻤﯿﺖ آن رﺳﺖ ه ﻣﯿهزرن ر ﺮگهارري ﻣل ﯿهﺮ ره رم بهﺮ رﯾﺴهﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري رﯾن صدعﺖ بﯿولﺮ رز ﻣﯿزرن ر ﺮگهارري ر ﯿﯿهﺮرد قﯿﻤهﺖ ﻧفهﺖ به ده
رﺳﺖ .رﯾن رﻣﺮ ﻣبﯿن آن رﺳﺖ

 -1ﻣحﺼه الد پلﺮوشهﯿﻤ در وه ر عﻤهﺪرﺎً بهﺮ

رﺳﺎس قﯿﻤﺖهﺎي درخو و بﺎ ﻤلﺮﯾن ﻧ ﺳﺎﻧﺎد ر لﯿﺪ ﻣه شه ﻧﺪ و بهﺎلالب

ﻤلهﺮﯾن

رأ ﯿﺮ ﻣﻤکن رر رز ر ﯿﯿﺮرد قﯿﻤﺖ ﻧفﺖ شﺎهﺪ خ رهدﺪ ب د؛  -2بﺎ رﻓزرﯾش ﻧﺮ ره رم
ﻧ ردهﺎ ﻧﺮ ررز رﻓزرﯾش خ رهﺪ ﯾﺎﻓﺖ بوک ﺳالن عﻤ ﻣ قﯿﻤﺖهﺎي درخو رﻓهزرﯾش
و لجه صههﺎدررد و ورردرد و در ﻧلﯿجه درجه بهﺎز به دن رقلﺼهﺎد ﻧﯿههز به مه ر
غﯿﺮﻣﺴلقﯿ دﺳل

ر ﯿﯿﺮ ﻣ ش ﻧﺪ و در ﻧلﯿجهة ﻣجﻤ عه رﯾهن ع رﻣهل رز مﺮﯾهق

چدﺪﯾن ﺎﻧﺎی ﻣ لو ،زﻣﯿد بﺮري ر ﯿﯿﺮ در ﻣﯿهزرن رﯾﺴهﮏ ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري در رﯾهن
ل زه ﻓﺮره خ رهﺪ آورد.
 -4در بﺎ

ﻧح ه ررربﺎط ﻣﯿﺎن ﻣل ﯿﺮههﺎي هطن و رﯾﺴهﮏ ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري در

صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ ﻧﯿز بﺎﯾﺪ بﯿﺎن درشﺖ

ر ﯿﯿﺮرد ﻧﺮ ر رم و ﻧﺮ ررز بﺎ ﻧ ﺳﺎﻧﺎد

ﯾﺎ رﯾﺴﮏ صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ ررربﺎط ﻣﺴلقﯿ دررد درلﺎل

ر ﯿﯿﺮرد قﯿﻤﺖ ﻧفﺖ و

درج بﺎز ب دن رقلﺼﺎد بﺎ رﯾﺴﮏ صدعﺖ ﻣا ر دررري ررربﺎط ﻣعک س رﺳﺖ .بهﺪﯾن
ﻣفه م

بﺎ رﻓزرﯾش ر ﯿﯿﺮرد ﻧﺮ ررز و ﻧﺮ ر رم صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ بﺎ ﻣ هﺎمﺮرد

و ﻧﺎرمﻤﯿدﺎﻧ هﺎي بﯿولﺮي در ﻣقﺎﯾﺴ بﺎ قبل ﻣ رج خ رهﺪ شهﺪ؛ در صه رر

ه بهﺎ

رﻓزرﯾش ر ﯿﯿﺮرد قﯿﻤﺖ ﻧفﺖ و درج بﺎز ب دن رقلﺼﺎد رﯾﺴهﮏ صهدعﺖ پلﺮوشهﯿﻤ
ﺎهش ﻣ ﯾﺎبﺪ .رﯾن ﻧلﯿج در ل زه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻧﯿز رز رﯾن لﯿ
ﺳﺮﻣﺎﯾ گارررن ر ﺮب ش بﺎشﺪ

ﻣ ر رﻧﺪ بهﺮري

بﺎ بﺮوز پﺪﯾﺪههﺎي ﻓزرﯾدهﺪه رﯾﺴهﮏ ﻧﻈﯿهﺮ رﻓهزرﯾش

ﻧههﺮ ررز و ﻧههﺮ ره رم ﯾههﺎ ههﺎهش قﯿﻤههﺖ ﻧفههﺖ و درجه بههﺎز به دن رقلﺼههﺎد بههﺎ
ﺳههﺮﻣﺎﯾ گههارري در لهه زههههﺎي جههﺎﯾگزﯾن ﺳههع در ﻣههﺪﯾﺮﯾﺖ بهﯿدهه پﺮرفهه ي
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تجزیه

ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري خ د بدﻤﺎﯾدﺪ .در ﻣقﺎبل بﺮري ﻣﺪﯾﺮرن رﯾن ل زه ﻧﯿز در ل زه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
رﯾﺴﮏ ﻣ ر رﻧﺪ پﯿﺎمآور رﯾن ﻧ ﯾﺪ بﺎشﺪ

در ص رد بهﺮوز ﻧوهﺎﻧ ههﺎﯾ ﻣبده بهﺮ

بﺮوز پﺪﯾﺪههﺎي ﻓزرﯾدﺪه رﯾﺴهﮏ ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري در رﯾهن صهدعﺖ درصهﺪد رر هﺎذ
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎي ﺎهدﺪه رﯾﺴﮏ روي آوردن ب شﯿ ههﺎي رأﻣﯿن ﻣﺎل جﺎﯾگزﯾن ر ﺳع
صﺎدررد و شدﺎﺳﺎﯾ و ﻣلد عﺳﺎزي بﺎزررهﺎي هﺪف جﺪﯾﺪ ﻣهﺪﯾﺮﯾﺖ بهﯿده زﻧجﯿهﺮه
ر لﯿﺪ عﺪم پﺮدرخلن ب مﺮ هﺎي ر ﺳع ري و ﺳﺮﻣﺎﯾ گهارري در زﯾﺮﺳهﺎخﺖههﺎ در
بﺎزه زﻣﺎﻧ پﺮرطم و ...بﺮآﯾدﺪ.
در ب ش ﻣقﺎﯾﺴ ﻧلﺎﯾ ﻣالﺎلعة لﺎضﺮ بﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣالﺎلعهﺎد صه رد پاﯾﺮﻓله در
زﻣﯿدة ﻧه ع ررربهﺎط ع رﻣهل رقلﺼهﺎد هطن بهﺎ رﯾﺴهﮏ ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري در صهدعﺖ
پلﺮوشﯿﻤ

ﻣ ر رن رظهﺎر درشﺖ

ﯾﺎﻓل هﺎي رﯾن رحقﯿق بﺎ ﻧلﺎﯾ «ﻣدﺴه » ()2019

«ﺳهههﯿﻤﺎ ر» (« )2018ﻧ گﺮوهههه » (« )2018ولههه زرده و هﻤکهههﺎررن» ()2017
«ﻧﯿک ﺳ ن و ﻓﺪرا ﻧهژرد» (« )1397رشهﺮﻓ و هﻤکهﺎررن» (« )1395شهﺎهآبهﺎدي و
هﻤکﺎررن» ( )1392و «ﻧ ري و ﻧ ﯾﺪي» ( )1391ﺳﺎزگﺎر رﺳﺖ؛ درلﺎل

بهﺎ ﻧلهﺎﯾ

ﻣالﺎلعﺎد «ش ریپ ر و هﻤکﺎررن» (« )2017ربﺮرهﯿﻤ و هﻤکهﺎررن» (« )1397شهک ه
و هﻤکههﺎررن» ( )1396و «رهدﻤههﺎي رودپوههل و هﻤکههﺎررن» ( )1391رههﺎ لههﺪودي
ﻣ ﺎﯾﺮد دررد .بﺎ ر ج ب ﻧلﺎﯾ رحقﯿق و رز آﻧجﺎﯾ

ر لﯿﺪ و صﺎدررد ﻣحﺼ الد

پلﺮوشﯿﻤ در و ر ﻣﺎ رز رهﻤﯿﺖ بﺴزرﯾ در ل زه ر لﯿﺪ رشهل ﺎیزرﯾه

ررزآوري

ﺴب بﺎزده و ﻧهﺎﯾلﺎً رﻓﺎه عﻤ ﻣ جﺎﻣع بهﺮري دولهﺖ ﺳﯿﺎﺳهﺖگهارررن خهﺮد و
طن ﺳﺮﻣﺎﯾ گارررن ب شهﺎي خﺼ ص و دولل و ...بﺮخه ردرر رﺳهﺖ پﯿوهدهﺎد
ﻣ ش د بﺎ هﺪف ﺎهش رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در ل زههﺎي ﻣ لهﺪي چه ن ب هش
پلﺮوشﯿﻤ

دولﺖهﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺖ بﯿولﺮي رر در دلﺮی ر رم و بﺎزرر ررز ب خﺮو دهدهﺪ

رﺎ رز ربعﺎد ﻣثبﺖ آن ﻧ ردهﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در رﯾن ب شهﺎ گﺴلﺮ
گﺴلﺮ

ر لﯿﺪ رشل ﺎیزرﯾ

ﯾﺎبهﺪ بوکه بهﺎ

صهﺎدررد و ررزآوري زﻣﯿده هﺎهش به بهﺎر ههﺎ در

رقلﺼﺎد ﻓﺮره ش د .هﻤچدﯿن ﺳﺮﻣﺎﯾ گارررن بﺎزرر ﺳههﺎم به ﻣدﻈه ر هﺎهش رﯾﺴهﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در صدعﺖ پلﺮوشﯿﻤ

ﻣ ر رﻧدﺪ در گﺎم ﻧ ﺴﺖ ﺳع در بهﯿد ﺳﺎزي

پﺮرف ي ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري خ د بﺎ ﺳهﺎم جﺎﯾگزﯾن ﻧﻤﺎﯾدﺪ و دوم بﺎ دﻧبﺎی ﺮدن رخبهﺎر و
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ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎي طن و ر رز ﯾکﺴ (جهﺖ پﯿشبﯿد ﻧﺮ ره رم و درجه بهﺎز به دن
رقلﺼﺎد) و پﯿگﯿﺮي خبﺮهﺎي ﺳﯿﺎﺳ  -رقلﺼﺎدي بﺎزررهﺎي بﯿنرلﻤوو بﺮري رصﺪ ﻧهﺮ
ررز و قﯿﻤﺖ ﻧفﺖ رز ﺳ ي دﯾگﺮ رقﺪرﻣﺎد بهدگهﺎم و ﺎرآﻣهﺪي رر جههﺖ ﻣهﺪﯾﺮﯾﺖ
رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در ل زه پلﺮوشﯿﻤ ص رد دهدﺪ .در ﻧهﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮرن له زه
پلﺮوشﯿﻤ ﻧﯿز ﻣ ر رﻧدﺪ بﺎ در ﻧﻈﺮ گﺮﻓلن ﻧلﺎﯾ رﯾن ﻣالﺎلع ب وﯾژه در ب ش شهﺪد
ر ﺮگارري ﻣل ﯿﺮهﺎي ﻣ لوه ،در ر ﯿﯿهﺮ رﯾﺴهﮏ ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري در رﯾهن صهدعﺖ
رﺳههلﺮررژيهههﺎي ﻣههﺪوﻧ رر بههﺮري ﻣقﺎبو ه بههﺎ آ ههﺎر ﺳ ه

ﻧﺎش ه رز بههﺮوز رﯾﺴههﮏ

ﺳﺮﻣﺎﯾ گارري در رﯾن صدعﺖ رر ﺎذ ددﺪ و در ﻣ رق ﻧﯿﺎز و بﺎ ر ج ب شهﺮرﯾط ههﺮ
ﯾﮏ رز رﯾن رﺳلﺮررژيهﺎ رر ب ﺎر گﯿﺮﻧﺪ.

پینوشتها
در ل زههﺎي ﻣ لو ،ﻧفﺖ و گﺎز پلﺮوشﯿﻤ بﺎ
 .1رز جﻤو ﻣه رﺮﯾن شﺮ ﺖهﺎي چﯿد
رﯾﺮرن هﻤکﺎري درشل رﻧهﺪ عبهﺎرد رﻧهﺪ رز« :شهﺮ ﺖ ﻣوه ﻧفهﺖ چهﯿن» (،)CNPC
« ﻤپﺎﻧ ﺳﺎﯾد پﮏ چﯿن» (شﺮ ﺖ پلﺮوشﯿﻤ چﯿن) «شﺮ ﺖ پلﺮوچﺎﯾدهﺎ» «شهﺮ ﺖ
ﻣو ﻧفﺖ ﻓطد قﺎره چﯿن» و «شﺮ ﺖ ﺳﺎﯾد » .شﺮ ﺖهﺎي روﺳه ه در رﯾهن
ب شهﺎ در رقلﺼﺎد رﯾﺮرن ﻣوهﺎر ﺖ و ﺳهﺮﻣﺎﯾ گهارري درشهل رﻧهﺪ عبهﺎردرﻧهﺪ :رز
شﺮ ﺖهﺎي «گﺎزپﺮوم» «ل کروﯾهل» و «روس ﻧفهﺖ» .شهﺮ ﺖههﺎي «ﻧفهﺖ هدهﺪ»
«رﯾطﯾدس» و «آﯾو ررﯾﺎ پوﯿﻤﺮ» ﻧﯿز رز ﻣه رﺮﯾن شﺮ ﺎي رجﺎري هدﺪي در ب شهﺎي
ﻧفﺖ گﺎز و پلﺮوشﯿﻤ رﯾﺮرن ب دهرﻧهﺪ .ﻣهه رهﺮﯾن شهﺮ ﺎي هﺮهري رﯾهﺮرن در رﯾهن
ل زههﺎ عبﺎردرﻧﺪ رز :شﺮ ﺖ «هﯿ ﻧﺪري ﻣ ر ر» «شﺮ ﺖ ﻣهدﺪﺳ و ﺳﺎخﺖوﺳهﺎز
هﯿ ﻧﺪري» «درلﯿ » «دوو» و «شﺮ ﺖ ﻣهدﺪﺳ و ﺳﺎخﺖوﺳﺎز ( »SKبﺮري رمطعﺎد
بﯿوههلﺮ در ﻣ ه رد جزاﯿههﺎد ﻣوههﺎر ﺖ ﺳههﺮﻣﺎﯾ گههارري رﯾههن شههﺮ ﺖهههﺎ و ﺳههﺎﯾﺮ
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