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امروزه با گسترش ارتباطات و فناوریهای نوین دیجیتالی ،میزان تولید دادهها رشد فزایندهای پیدا کرده به طوری که بسیاری از آنها دارای
ارزش اقتصادی نیز شدهاند؛ لذا در سالهای اخیر اقتصاد داده محور به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده است .با بهرهگیری از این داده
های حجیم تولید شده ،میتوان شاخصهای نوینی از وضعیت اقتصادی کشور در اختیار سیاستگذاران قرار داد .یکی از شاخصهایی که
امکان محاسبه آن به شکل مناسبتری فراهم شده ،شاخص نااطمینانی مالی (نام) است که با وجود ذهنی بودن آن ،میتوان بر اساس ردپای
کاربران در اینترنت استخراج شود .با توجه به شرایط اقتصاد ایران ،رصد بیثباتی و نااطمینانی در بازارهای مالی میتواند در انتخاب سیاست
های بهینه در جهت ثبات مالی در کشور به سیاستگذاران كمك نماید .بر این اساس در این مطالعه پس از بیان روشهای موجود برای
محاسبه نااطمینانی ،شاخص نااطمینانی نوین بر مبنای جستجوی اینترنتی معرفیشده و مزایا و معایب آن مورد بررسی قرارگرفته شده است.
در بخش دیگر شاخص نااطمینانی بازارهای مالی در ایران برای بازارهای ارز ،طال و بورس اوراق بهادار به روش مرسوم با بکارگیری مدل
نامتقارن  EGARCHو تحلیل مؤلفههای اصلی در بازه زمانی سالهای  1382تا  1397بهصورت ماهانه برآورد شده و در ادامه شاخص
نااطمینانی مالی (نام) بر مبنای جستجوی اینترنتی در بازه زمانی مشابه استخراجشده است .با مقایسههای صورت گرفته میان شاخص
نااطمینانی استخراجشده از هر دو روش ،مشخص گردید که شاخص نااطمینانی مالی (نام) بر پایه جستجوی اینترنتی بهخوبی نشاندهنده
تحوالت بازارهای مالی در ایران بوده و اوج و حضیضهای این شاخص بهخوبی نمایشدهنده تحوالت بازارهای مالی در ایران بوده و می
تواند توسط سیاستگذار برای رصد نااطمینانی بخش مالی در ایران مورد استفاده قرار گیرد.
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 1مقدمه
در دهههای اخیر در فضای دیجیتال حجم دادههای تولید شده به صورت نمایی در حال رشد بوده به طوری که شرکت
بینالمللی دادهها ،)IDC( 1پیشبینی میکند دادههای دیجیتال تولید شده از  33زتابایت 2به  175زتابایت تا سال 2025
خواهید رسید (رینسل و همکاران .)2018 ،3دادههایی که در حال تولید هستند توسط فعالیتهای مختلف دولتها،
شرکتها و کاربران ایجاد میشوند .در فرآیند سریع دیجیتالسازی 4در عصر کنونی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در بستر
فضای مجازی شکل گرفته و مفاهیم جدیدی در ادبیات اقتصادی همانند اقتصاد مشارکتی ،5اقتصاد پلتفرمی ،6اقتصاد
اینترنت ،7اقتصاد دیجیتال ،8اقتصاد توجه ،9اقتصاد غیرمتمرکز ،10اقتصاد وب 11و اقتصاد داده محور 12مطرح شدهاند.
با توجه به حجم گسترده دادههای تولید شده ،بحث کالن دادهها 13به یکی از مباحث جدید در حوزه سیاستگذاری و
اقتصاد تبدیل شده است .در عصر کالن دادهها ،دادهها تبدیل به «طالی» جدید شدهاند 14که به عنوان یک دارایی جدید از
آنها یاد میشود .بسیاری از شرکتهای مطرح در دنیا بر مبنای دادههای کاربران خود میتوانند درآمدهای باالیی را به طور
مثال از تبلیغات هدفمند کسب کنند و یا این دادههای ارزشمند را در اختیار سایر شرکتها قرار میدهند ،لذا اقتصاد داده
محور به یکی از مهمترین موضوعات در اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است .در چنین شرایطی شکل سنتی اقتصاد تغییر کرده
و نیازمند شاخصهایی خواهیم بود که وضعیت موجود اقتصاد را به خوبی نمایش دهد .ویژگی منحصربه فردی که فضای
دیجیتال در اختیار حکمرانان اقتصادی قرار داده این است که امکان محاسبه شاخصهایی را فراهم کرده که در گذشته به
راحتی قابلیت کمیسازی را نداشتند .یکی از این شاخصها نااطمینانی بوده که بر بسیاری از بخشهای اقتصادی اثرگذار
است؛ که علی رغم داشتن یک مفهوم ذهنی 15میتوان در سالهای اخیر مورد اندازهگیری قرار گیرد.
اهمیت نااطمینانی در مطالعات اقتصادی با شتاب زیادی در حال افزایش است .تا پیش از یک دهه گذشته به نظر نمی
رسید که نااطمینانی موضوع چندان جذابی برای اقتصاددانان باشد ،اما بعد از وقوع بحران بزرگ 16در سال  2008با زیر
سوال رفتن عوامل معمول ایجادکننده چرخههای تجاری ،نااطمینانی به عنوان یکی از عوامل مهم برای توضیح عمق و مدت
وقوع بحران مطرح گردید .در دیدگاه سیاستگذران نااطمینانی یکی از عوامل موثر در کندی روند بهبود اقتصادی پس از
بحران سال  2008است .برای مثال صندوق بین المللی پول در سالهای بعد از بحران اقتصادی به طور متناوب درباره اثر
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منفی نااطمینانی بر رشد اقتصادی هشدار داده است .سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ،1سازمان بینالمللی کار،2
بانک اتحادیه اروپا 3و کمیته بازار باز فدرال 4ایاالت متحده امریکا نیز از جمله سیاستگذارانی هستند که به اهمیت نااطمینانی
در دوران پس از بحران اقتصادی  2008اذعان کردهاند.
در نتیجه این دیدگاه بسیاری از کشورها و نهادهای اقتصادی بهمنظور کاهش نوسانات و بیثباتیهای اقتصاد ،قوانین و
توصیههای سیاستی خود را مورد بازنگری قراردادند .بهطور مثال بانک تسویه بینالمللی )BIS( 5در قوانین پولی و بانکی
خود تغییرات جدیدی ایجاد نمود که از آن به بازل  63یاد میشود .بانک جهانی 7نیز در گزارش ساالنه  2014خود در حوزه
توسعه به اهمیت مدیریت ریسک 8و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی پرداخته است.
در همین راستا مطالعات فراوانی پیرامون نااطمینانی اقتصادی در سالهای اخیر انجامگرفته است .تعداد قابلتوجهی از
این مطالعات اثرات نااطمینانی بر فضای اقتصادی را مورد بررسی قرار دادهاند .شواهد بهدستآمده از این مطالعات نشان
میدهد که نااطمینانی نقش مهمی را در ایجاد چرخههای تجاری ایفا مینماید .باسوو باندیک )2017( 9بیان میکنند که
افزایش نااطمینانی درباره آینده موجب تشدید بحران مالی سال  2008شده است .کالدرا و همکاران )2016( 10معتقدند که
شوکهای نااطمینانی به خصوص زمانی که با تنگناهای مالی همراه میشوند موجب اثر منفی قابل توجهی بر اقتصاد می
شوند .بلوم و همکاران )2013( 11نیز در مطالعه خود بیان میکنند که بر طبق شواهد تجربی ،نااطمینانی موجب کاهش
رشد اقتصادی میشود.
یکی از مباحث نسبتا جدید مطرح شده در این حوزه نااطمینانی در بخش مالی اقتصاد یا نااطمینانی مالی است .از آنجایی
که بحران سال  2008از بخش مالی اقتصاد آغاز شده و سپس به بخشهای دیگر سرایت کرده لذا نااطمینانی مالی یکی از
محتملترین عوامل ایجاد کننده نوسانات اقتصادی هستند (لودویجسون و همکاران .)2015 ،12ویلیامز )2011( 13بیان می
کند که بسیاری از مطالعات گذشته در تحلیل سیاستهای پولی از عامل نااطمینانی مالی غفلت کردهاند .او معتقد است
سیاست پولی بهینه در حالت وجود عدم ثبات و نااطمینانی در بخش مالی با زمان ثبات متفاوت است .همچنین سیاست
پولی با لحاظ نااطمینانی مالی میتواند نقش قابل توجهی در پیشگیری از سرایت بحران بخش مالی به بخش های دیگر
اقتصاد داشته باشد .اثرگذاری نااطمینانی مالی بر اقتصاد کالن نیز موضوع جذابی برای گروهی از مطالعات بوده است .انجی
14
و رایت ( )2013معتقدند که تمامی رکودهای بعد از سال  1982ریشه در بازارهای مالی دارد .نتیجه مطالعه دلیگوچک
( )2018نیز نشان میدهد که افزایش نااطمینانی مالی تولید ،مصرف ،سرمایهگذاری و ساعات کاری کاهش مییابد .به
منظور بررسی آثار اقتصاد کالن نااطمینانی مالی و نحوه خنثیسازی آن با استفاده از سیاستهای مختلف باید ابتدا شاخصی
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برای محاسبه نااطمینانی مالی برآورد شود .در این پژوهش تالش شده است تا با استفاده از شاخص نااطمینانی بر پایه
جستجوی اینترنتی ،شاخصی برای سنجش نااطمینانی بازارهای مالی (شامل سه شاخص نااطمینانی بازارهای ارز ،طال و
بورس) در ایران در بازه زمانی بین سالهای  1382تا  1397استخراجشده و مورد بررسی قرار میگیرد.
بای د توجه داشت كه نااطمینانی یک حالت ذهنی است که در مقابل اطمینان به معنای باور قطعی قرار دارد .ویژگی
روانشناختی نااطمینانی ،شک ،تردید و درنهایت اضطراب است که این ذهنیت بر پایه عدم آگاهی شکل میگیرد.
بهعبارتدیگر نااطمینانی نوعی واکنش روانشناختی به عدم آگاهی پیرامون آینده است .بر این اساس میزان جستجوی افراد
برای كاهش این ناآگاهی میتواند نشانهای از اندازه نااطمینانی موجود در ذهن آنها باشد .لذا در این مطالعه از نسل جدیدی
از شاخصهای نااطمینانی که بر پایه جستجوی اینترنتی محاسبه میشوند ،استفاده شده که میتواند نااطمینانی شکلگرفته
در ذهن افراد را بهصورت مستقیم و بدون واسطه محاسبه نماید .عالوه بر دسترسی آسان و بروزرسانی سریع ،این شاخص
ها دارای نقاط قوت دیگری نیز هستند .شاخص نااطمینانی محاسبهشده بر پایه جستجوهای اینترنتی قابلیت نمایش
نااطمینانی در بخشهای مختلف اقتصاد یک کشور و بهطور خاص بازارهای مالی را دارد.
ساختار کلی این مقاله در ادامه بهاینترتیب خواهد بود که در بخش دوم معیارهای سنجش نااطمینانی با استفاده از
مطالعات انجامشده در این حوزه معرفیشده و نقاط قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار میگیرد .در بخش سوم به حجم
جستجوی اینترنتی پرداخته شده و در بخش چهارم نخست شاخص نااطمینانی بازارهای مالی به روش مرسوم (در عمل
شاخص نوسانات مالی) و با استفاده از خانواده مدلهای  GARCHبرآورد شده وسپس شاخص نااطمینانی مالی (نام) بر
پایه جستجوی اینترنتی استخراجشده و مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد .در ادامه در قسمت پایانی نیز خالصه و نتیجهگیری
ارائه خواهد شد.

 2ادبیات موضوع
 1.2روشهای اندازهگیری نااطمینانی
در سالهای اخیر نااطمینانی در میان پژوهشگران و محققین اقتصادی مورد توجه قرارگرفته است .در سال  2009بلووم
اذعان میکند که مدل مناسبی برای تحلیل اثرگذاری شوکهای نااطمینانی بر اقتصاد که اتفاق آنها امری معمول بوده و
تأثیرگذار هستند وجود ندارد ،درصورتیکه شوکهای دیگری که در اقتصاد رخ میدهند (نظیر شوکهای فنّاوری و شوک
های قیمتی نفت) در ادبیات پژوهشی مورد توجه قرارگرفتهاند .به نظر میرسد که در سالهای بعد از  2009بهیکباره مطالعات
اقتصادی با موضوع نااطمینانی ،اندازهگیری و اثرات آن بر فضای اقتصادی رشد قابلتوجهی نمود .بهطوریکه پس از بلووم
افراد زیادی به مطالعه پیرامون نااطمینانی پرداختند .باچمن و همکاران ،)2013( 1بکرت و همکاران ،)2013( 2جولیو و
یوکس ،)2012( 3جورادو و همکاران ،)2015( 4ریچ و تریسی )2010( 5و روسی و شخپوسیان )2015( 6تنها برخی از این
افراد هستند.
با نگاهی به شرایط اقتصاد جهانی میتوان سه دلیل مهم را برای افزایش مطالعات پیرامون نااطمینانی در سالهای پس
از  2009برشمارد )1 :افزایش نااطمینانی و نقش محتمل آن در شکل دادن بحران سال  ،2008توجه سیاستمداران بسیاری
را به خود جلب نمود )2 .در دسترس قرارگرفتن اطالعاتی نظیر دادههای پنل برای خروجی بنگاههای اقتصادی ،پایگاه داده
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های آنالین برای اخبار و مواردی ازایندست منجر به تسهیل پژوهش در این حوزه گردید )3 .افزایش توانایی محاسباتی در
اقتصاد امکان ورود نااطمینانی در مدلهای اقتصادی را فراهم نمود (بلووم .)2014 ،درنتیجه این مطالعات گسترده ،شاخص
های بسیاری برای اندازهگیری نااطمینانی ایجاد شد .بهطوریکه بلووم ( )2014بیان میکند که به دلیل تعریف گستردهای
که از نااطمینانی موجود است عدم وجود یک شاخص کامل برای آن قابل توجیه است و بهجای یک شاخص ،دستهای از
شاخصها برای اندازهگیری نااطمینانی ارائهشدهاند .به عقیده بلووم نوسانات بازار سهام و نوسانات تولید ناخالص داخلی
همواره از شاخصهای نااطمینانی محسوب میگردند زیرا هنگامیکه نوسانات یک سری داده افزایش مییابد پیشبینی آن
سختتر میشود .شاخصهای دیگری نظیر عدم اتفاقنظر پیشبینیکنندگان ،تکرار کلمه نااطمینانی در اخبار و پراکندگی
شاخص بهرهوری در بنگاهها نیز از دیگر شاخصهای مورد استفاده برای اندازهگیری نااطمینانی میباشند (بلووم.)2014 ،
به نظر میرسد که علیرغم وجود شاخصهای مختلف برای نااطمینانی ،شباهتهایی در نحوه استخراج این شاخصها
نیز وجود دارد .این شباهتها امکان ارائه یک تقسیمبندی از شاخصهای نااطمینانی را فراهم مینماید .بونتمپی و همکاران
( )2016در مطالعه خود روشهای اندازهگیری نااطمینانی (شاخصهای نااطمینانی) را به سه دسته تقسیمبندی مینمایند:
شاخصهای نااطمینانی بر پایه بازارهای مالی ،شاخصهای نااطمینانی بر پایه داشتن قابلیت پیشبینی و شاخصهای
نااطمینانی بر پایه اخبار یا رسانه .از آن جهت که گستردگی کاربرد اینترنت موجب ایجاد دادههای مفید به خصوص در
موتورهای جستجو در اینترنت شده است لذا روشهایی برای اندازهگیری نااطمینانی با استفاده از دادههای اینترنتی نیز
ایجاد شده است .به همین جهت در این مقاله روشهای اندازهگیری نااطمینانی همانطور که در شکل ( )1نیز نمایش داده
شده است به چهاردسته تقسیمبندی شده است.

شکل  .1دستهبندی شاخصهای نااطمینانی

 1.1.2اندازهگیری نااطمینانی بر پایه بازارهای مالی (انحراف معیار)
اولین دسته از روشهای اندازهگیری نااطمینانی ،شاخصهایی هستند که برپایه بازارهای مالی طراحیشدهاند .در این دسته
از شاخصها با استفاده از روشهای پیچیده تالش میگردد تا اطالعات مالی آشکارشده در نوسانات بازارهای مالی
تجزیهوتحلیل شود .در این روش فرض شده است که نوسانات بازارهای مالی میتواند ما را به سمت نوسانات اقتصاد کالن
راهنمایی نماید (بونتمپی و همکاران .)2016 ،این روش برای اولین بار در سال  1995توسط وایتد و لیهای 1برای بررسی
اثر نااطمینانی بر سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گرفت .در این مطالعه واریانس نرخ بازدهی دارایی در بازار مالی بهعنوان
Leahy and Whited
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شاخصی برای اندازهگیری نااطمینانی معرفیشده است .در سالهای بعد پژوهشگران دیگری نظیر بلووم ( ،)2009نوتک و
خان ،)2011( 1بکرت و همکاران ( ،)2013گیلچرست و همکاران )2014( 2نیز از این روش استفاده نمودند .انتقاداتی نیز
به این دسته مدلها واردشده است .رومر ( )1990بیان میکند که این شاخصها برای اندازهگیری نااطمینانی ضعیف بوده
و توانایی منعکس نمودن تمامی نااطمینانی موجود در اقتصاد را ندارند زیرا تمامی افراد در بازارهای مالی سرمایهگذاری نمی
نمایند (بهطور خاص در کشورهای درحالتوسعه که بازارهای مالی سهم قابلتوجهی از اقتصاد را تشکیل نمیدهند) .درنتیجه
اتفاقات رخداده در والاستریت و سایر بازارهای مالی لزوماً نمایانگر وضعیت تمامی اقتصاد نیست .البته در پاسخ به این انتقاد
میتوان بیان نمود که حتی کسانی که در بازارهای مالی سرمایهگذاری نمیکنند عالقه دارند افتوخیزهای آن را بهعنوان
نشانهای از عملکرد اقتصاد در نظر بگیرند .جورادو و همکاران ( )2015نیز انتقاداتی به این روشها وارد مینمایند .به عقیده
آنها این روشها قابلیت جداسازی میان تغییرات پیشبینیشده و پیشبینینشده را ندارند و با توجه به اینکه تغییرات
پیشبینیشده ،نااطمینانی محسوب نمیشوند ،لذا استفاده از شاخصهای برآمده از این بازارها برای سنجش نااطمینانی در
سطح کالن مورد تردید است .به همین دلیل میتوان بیان نمود که بسیاری از تغییرات شاخصهای نااطمینانی نظیر
نوسانات بازار سهام به دالیلی غیر از نااطمینانی نظیر ریسکگریزی سهامداران یا «اثر اهرمی »3اتفاق میافتد (بکرت و
همکاران .)2013 ،4نکته قابل توجه این است که روشهای محاسبه بر مبنای انحراف معیار که در این روش مورد استفاده
قرار میگیرد نشان دهنده نوسانات بوده و لزوما نااطمینانی بازار را نشان نخواهد داد که به این مهم در بخشهای بعدی
اشاره خواهد شد.
 2.1.2اندازهگیری نااطمینانی بر پایه قابلیت پیشبینی
دسته دوم از روشهای اندازهگیری نااطمینانی بر پایه قابلیت پیشبینی بنانهاده شدهاند .این شاخصها به محاسبه تخمینی
از نااطمینانی با استفاده از مفهوم قابل پیشبینی بودن اقتصاد و اندازهگیری اختالفنظر ،میان پیشبینیکنندگان حرفهای
میپردازند .در این دسته از روشها ،فرض میشود که سخت شدن پیشبینی از وضعیت آینده اقتصاد و همچنین باال رفتن
اختالفنظر میان پیشبینیکنندگان حرفهای ،هر دو از نشانههای افزایش نااطمینانی است (بونتمپی و همکاران.)2016 ،
بهعبارتدیگر درصورتیکه شاخصهای اصلی در اقتصاد پر نوسان باشند ،پیشبینی آنها دشوارتر شده و درنتیجه اقتصاد
بیشتر در فضای نااطمینانی قرار خواهد گرفت .از سویی دیگر درصورتیکه در پیشبینی افراد متخصص از وضعیت اقتصاد و
شاخصهای اصلی آن اختالفنظر زیاد وجود داشته باشد ،نشاندهندهی افزایش نااطمینانی است .از مطالعات انجامگرفته
در این حوزه میتوان به مقاله بامبرگر و فریزر 5در سال  1981اشاره نمود .در این پژوهش از پراکندگی پیشبینی افراد از تورم
بهعنوان شاخصی برای نااطمینانی تورمی استفادهشده است .در مطالعهای دیگر زارنویتز )1992( 6نشان داد که میان اجماع
در پیشبینیها و نااطمینانی رابطه معکوس وجود دارد ،به این صورت که در زمان کاهش اجماع و افزایش اختالفات در
پیشبینیها نااطمینانی نیز افزایش مییابد .بچمن و همکاران )2013( 7نیز با استفاده از دادههای حاصل از نظرسنجی برای
پیشبینی مقدار تولید و دادههای تولید محقق شده بنگاهها در دو کشور امریکا و آلمان ،میزان اختالف در پیشبینیها و
خطا در پیشبینیهای صورت گرفته را بهعنوان شاخص نااطمینانی مورد استفاده قراردادند .اسکاتی )2013( 8در مطالعه
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خود تحت عنوان "شگفتی و شاخص نااطمینانی" به معرفی "شاخص شگفتی "1پرداخت .این شاخص که نشاندهنده تغییرات
غیرمنتظره اقتصادی است ،برای تحلیل نوع نگاه بدبینانه یا خوشبینانه کارشناسان به فضای اقتصادی مورد استفاده
6
قرارگرفته است .فدرر ،)1993( 2جیاردانو و سودرلین ،)2003( 3باند و کامینز ،)2004( 4فاس و ورمئولن ،)2004( 5کلمنت
( ،)2008پاپسکو و اسمت ،)2010( 7ریچ و تریسی ( ،)2010روسی و سخپوسیان ( ،)2015سگال و همکاران )2014( 8از
دیگر مطالعات انجامگرفته با استفاده از شاخصهای نااطمینانی بر پایه پیشبینی هستند.
انتقاداتی نیز به این دسته از شاخصهای نااطمینانی واردشده است .جورادو و همکاران ( )2015بیان میکنند که داده
های مقادیر انتظاری که عموماً بر اساس پرسشنامه به دست میآیند ،تنها برای متغیرهای محدودی در دسترس هستند.
برای مثال کمتر از یکپنجم دادههای ماهانه اقتصاد کالن دارای مقادیر انتظاری میباشند .عالوه بر این مشخص نیست که
دادههای حاصلشده از پرسشنامهها بدون تورش باشند ،چنانکه برخی مطالعات نظیر پژوهش سو )2013( 9این دادهها را
دارای تورش سامانمند میدانند .ولفرس )2004( 10معتقد است که تفاوت در پیشبینیها بیشتر نشاندهنده تفاوت در
افراد پیشبینیکننده است تا وجود نااطمینانی.
 ۳.1.2اندازهگیری نااطمینانی بر پایه اخبار یا رسانه
دسته سوم از روشهای اندازهگیری نااطمینانی ،بر پایه اخبار و رسانه شکلگرفتهاند .در چند دهه اخیر و با توجه به گسترش
روزافزون وسایل ارتباطجمعی ،ادراک بسیاری از افراد و بهطور خاص افراد غیرحرفهای از نوسانات و تغییرات اقتصادی بر
مبنای اخبار منتشرشده در رسانهها شکل میگیرد .بهعبارتدیگر رسانهها همچون پیامرسانی هستند که برداشت خود از
نااطمینانی را به افراد منتقل مینمایند (الکسپولوس و کوهن .)2009 ،11با توجه به این نحوه انتقال میتوان درجه نااطمینانی
در یک دوره زمانی مشخص در جامعه را بهوسیله میزان نااطمینانی منعکسشده در رسانهها اندازهگیری نمود.
فرض صورت گرفته در این روش محاسباتی آن است که زمانی که نااطمینانی به وجود آمده در اقتصاد مهم باشد ،حتم ًا
در اخبار منتشرشده ،با استفاده از کلمات مشخصی به آن اشاره میشود .بهعبارتدیگر در این روش فرض میشود که رسانه
ها توانایی درک و برآورد همه نااطمینانی بیانشده توسط خروجیهای بازار ،اقتصاددانان و بحثهای سیاسی را دارند و با
استفاده از کلمات مشخصی آنها را به اطالع عموم میرسانند (بونتمپی و همکاران .)2016 ،در این راستا الکسوپولوس و
کوهن ( )2009در مطالعه خود شاخص جدیدی برای اندازهگیری نااطمینانی بر اساس تعداد مقاالتی که در روزنامه
نیویورکتایمز 12پیرامون نااطمینانی و فعالیتهای اقتصادی انتشاریافته بود معرفی کردند .بیکر و همکاران )2012( 13نیز
شاخص جدیدی به نام شاخص نااطمینانی سیاستگذاری اقتصادی 14را برآورد نمودند .این شاخص میانگینی از سری داده
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های مختلفی است که درنهایت سه مؤلفه اصلی را منعکس مینماید )1 :میزان تکرار اشاره رسانههای خبری به عبارت
نااطمینانی سیاستگذاری اقتصادی )2 ،تعداد کدهای مالیاتی اعمالشده که در سالهای آینده منقضی میشوند و  )3میزان
عدم توافق در میان پیشبینیکنندگان ،پیرامون هزینههای دولت و نرخ تورم در آینده .درواقع این شاخص از دو روش اندازه
گیری نااطمینانی یعنی نااطمینانی بر پایه قابلیت پیشبینی و نااطمینانی در اخبار و رسانه بهره برده است .یکی از مشکالت
این روش آن است که جهتگیریهای سیاسی خاص مجالت و روزنامهها میتواند باعث تأثیرگذاری بر این شاخص شود.
برای مثال درصورتیکه نشریات کشور ،سوگیری خاصی درباره نااطمینان نشان دادن شرایط اقتصادی داشته باشند ،موجب
میگردد تا این شاخص سطح باالتری از نااطمینانی را نمایش دهد .در این صورت تحلیل تغییرات نااطمینانی نیز دچار
مشکل میشود .این مسئله زمانی که محقق بهصورت گزینشی طیف سیاسی خاصی از مجالت را برمیگزیند ،تشدید خواهد
شد.
 ۴.1.2اندازهگیری نااطمینانی بر پایه دادههای جستجوی اینترنتی
دادههای حاصل از جستجو در اینترنت پیش از استفاده در سنجش نااطمینانی در بسیاری از حوزه ها مورد استفاده قرار
گرفتهاند .بررسی میزان جستجو ،در حوزه بازاریابی اینترنتی 1و تحت عنوان بهینهسازی موتور جستجو )SEO( 2یکی از این
حوزه هاست .بهینهسازی موتور جستجو یعنی تولیدکردن صفحات وبی که برای موتورهای جستجو جالب و فریبنده هستند.
هدف بهینهسازی صفحات وب این است که محصول و یا صفحه مورد نظر در نتایج یک موتور جستجوی بزرگ ،بیشترین
امتیاز را داشته باشند .اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که اکثر مردم از موتورهای جستجو برای رسیدن به مطلب
یا محصول مورد نظر خود استفاده مینمایند .امروزه با تغییرات شگرف فنّاورانه و اینترنتی ،تجزیهوتحلیل این شاخص در
حوزههای مختلفی ازجمله علوم سیاسی ،تجارت و بازرگانی ،علوم اجتماعی ،روانشناسی و اقتصاد مورد استفاده قرار می
گیرد.3
در مطالعات اقتصادی نیز دادههای مربوط به جستجوی اینترنتی پیشازاین در زمینههای دیگری غیر از نااطمینانی نیز
به کار گرفتهشدهاند .در ادامه برخی از مهمترین این پژوهشها بیان خواهد شد .دزیلینسکی و همکاران )2011( 4به بررسی
«اثر اهرمی »5در بازارهای مالی پرداختند .آنها با استفاده از دادههای جستجوی اینترنتی دریافتند که این اثر بهطور عمده
نتیجه فراواکنشی 6سرمایهگذاران به اخبار بد است .در تحقیق دیگری چوی و واریان )2012( 7نشان دادند که چگونه می
توان با استفاده از دادههای جستجوی اینترنتی ارزش شاخصهای اقتصادی در حوزههای مختلف نظیر «اعتماد مصرف
10
کننده« ،»8اظهار بیکاری ،»9مقاصد مسافرتی و فروش اتومبیل را در آیندهای نزدیک پیشبینی نمود .دا و همکاران
( )2011به معرفی شاخص جدیدی برای اندازهگیری توجه سرمایهگذاران به یک سهم خاص با استفاده از دادههای جستجوی
اینترنتی پرداختند .آنها دریافتند که افزایش در میزان جستجوی اینترنتی منجر به افزایش قیمت سهام در دو هفته آتی و
سپس کاهش آن در طول یک سال میگردد .عالوه بر این بازدهی عرضه اولیه عمومی سهام شرکتها و عملکرد آنها در
Internet Marketing
)Search Engine Optimization(SEO
 3با توجه به گسترش اطالعات موجود تحت وب ،تجزیه و تحلیل آنها علوم و روشهای جدیدی را مانند داده کاوی ( ،)Data Miningمتن کاوی
( )Text Miningو علم دادههای بزرگ ( )Big Data Scienceایجاد کرده است.
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بلندمدت با استفاده از دادههای جستجوی اینترنتی قابل پیشبینی است .پریس و همکاران )2013( 1در مطالعه خود تحت
عنوان «کمیسازی رفتار مبادلهای در بازارهای مالی با استفاده از گوگلترند» با بررسی تغییرات حجم جستجوهای انجامشده
پیرامون واژگان مرتبط با بازارهای مالی در گوگلترند ،الگوهایی را استخراج کردند که میتواند بهعنوان نشانهی هشدار پیش
از وقوع 2از تحرکات در بازار سهام مورد استفاده قرار گیرد .وسن و اشمیت )2011( 3نیز در مقاله خود شاخصی برای میزان
مصرف خصوصی با استفاده از گوگلترند معرفی نمودند .آنها همچنین نشان دادند که پیشبینی مصرف خصوصی با استفاده
از این شاخص ،نتایج بهتری نسبت به شاخصهایی که بر اساس نظرسنجی شکلگرفتهاند حاصل مینماید.
یکی از کاربردهای اخیر دادههای جستجوی اینترنتی در اقتصاد در حوزه نااطمینانی است .شاخص نااطمینانی مبتنی بر
حجم جستجوی اینترنتی است که توسط گوگلترند 4ارائه میشود نمونه ای از این کاربرد است .شاخصهای سنتی نااطمینانی
بر پایه اخبار و رسانهها ،بر برداشت و جهتگیری نویسندگان نشریات از نااطمینانی و نحوه انتشار آن تمرکز دارند؛ درحالی
که شاخص حجم جستجوی اینترنتی به نحوه آشکارسازی نااطمینانی کاربران اینترنت از طریق فراوانی میزان جستجوی آن
ها درباره کلمات مشخصی تکیه مینماید .بهطور خالصه این شاخص بهجای شمارش کلمات در نشریات ،به شمارش میزان
جستجوها پرداخته و توجه خود را بهجای کانالهای ارسالکننده پیام نااطمینانی (رسانه و اخبار) بهسوی دریافتکنندگان
آن (افراد عادی) معطوف نموده است .این تفاوت موجب میشود تا شاخص حجم جستجوی اینترنتی به دلیل دریافت
اطالعات بدون واسطه از افراد جامعه کمتر تحت تأثیر جهتگیری رسانهها قرار گیرد .در ادامه به بررسی جامعتر و دقیقتر
شاخص حجم جستجوی اینترنتی میپردازیم.
5
یکی از جدیدترین نوع از شاخصهای نااطمینانی این دسته شاخص حجم جستجوی اینترنتی است که توسط گوگلترند
ارائه میشود .شاخصهای سنتی نااطمینانی بر پایه اخبار و رسانهها ،بر برداشت و جهتگیری نویسندگان نشریات از
نااطمینانی و نحوه انتشار آن تمرکز دارند؛ درحالیکه شاخص حجم جستجوی اینترنتی به نحوه آشکارسازی نااطمینانی
کاربران اینترنت از طریق فراوانی میزان جستجوی آنها درباره کلمات مشخصی تکیه مینماید .بهطور خالصه این شاخص
بهجای شمارش کلمات در نشریات ،به شمارش میزان جستجوها پرداخته و توجه خود را بهجای کانالهای ارسالکننده پیام
نااطمینانی (رسانه و اخبار) بهسوی دریافتکنندگان آن (افراد عادی) معطوف نموده است .این تفاوت موجب میشود تا
شاخص حجم جستجوی اینترنتی به دلیل دریافت اطالعات بدون واسطه از افراد جامعه کمتر تحت تأثیر جهتگیری رسانه
ها قرار گیرد.

 ۳شاخص حجم جستجوی اینترنتی
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در برخی از مطالعاتی که در حوزه کمیسازی نااطمینانی در علوم انجام میگیرد نااطمینانی به دو بخش کامالً تصادفی و
شناختی 7تقسیم میشود (درکرجیان و دیتلوسن .)2009 ،8واژه "کامالً تصادفی" دارای ریشهای التین 9به معنای تاس
ال تصادفی ناشی از فهم ما از حقایق تصادفی و ناشناخته موجود در زندگی واقعی است ،لذا
انداختن است .نااطمینانی کام ً
امکان کاهش آن وجود ندارد .بهعبارتدیگر این نوع نااطمینانی از تصادفی بودن ذاتی یک پدیده نشات میگیرد و به همین
Preis et al.
Early Warning Sign
3 Vosen and Schmidt
4 Google Trend
5 Google Trend
6 Aleatory
7 Epistemic
8 Kiureghian and Ditlevsen
9 Alea
1
2
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دلیل قابلکنترل و محاسبه نیست (درکرجیان و دیتلوسن .)2009 ،در مقابل واژه "شناختی" دارای ریشهای یونانی 1به
معنای دانش است .این نوع نااطمینانی به کمبود دانش ما درباره پدیدهها مربوط میشود .پدیدههایی که قابلیت شناخته
شدن را دارند ولی در حال حاضر ناشناختهاند .عالوه بر منشاهای ذکرشده ،نااطمینانی میتواند به دلیل وجود ابهام یا تضاد
نیز ایجاد گردد .این ابهام و تضاد خود نتیجه عدم اجماع یا وجود مغایرت و تفاوت در دیدگاههای افراد است (لت واشنایدر،2
.)2014
3
به نظر میرسد نااطمینانی شناختی بهواسطه فقر دانش افراد ایجاد میشود .مانسکی ( )2015نیز نااطمینانی در اقتصاد
را نتیجه کمبود دانش تعریف مینماید .این کمبود دانش از نقص اطالعات درباره یک پدیده اقتصادی منتج شده است ،یا
به دلیل غیرواضح بودن خود آن پدیده ایجاد میگردد .کمبود دانش باعث میشود تا نیاز افراد برای یافتن اطالعات و پرکردن
شکاف میان آنچه میدانند و آنچه باید بدانند برانگیخته شود .مطابق با علم روانشناسی اقتصادی ،افراد به نااطمینانی بیشتر
با تشدید جستجو پیرامون اطالعات پاسخ میدهند (لمیکس و پترسون .)2011 ،4درصورتیکه نااطمینانی با افزایش اطالعات
کاهش یابد ،شدت جستجو برای اطالعات میتواند بهعنوان شاخصی برای اندازهگیری نااطمینانی به کار گرفته شود .به نظر
می رسد که درجه باالتری از نااطمینانی انگیزه و مشوقی است برای کسب دانش بیشتر و به همین ترتیب ،استفاده بیشتر از
ابزاری که توانایی جمعآوری اطالعات را برای جستجوگر فراهم میکند .در سالهای اخیر اینترنت به یک ابزار اصلی برای
جمعآوری اطالعات تبدیلشده است ،درنتیجه دادههای جستجوی اینترنتی برای اندازهگیری نااطمینانی مفید خواهند بود.
از سوی دیگر  68.8درصد از جستجوهای انجامشده در فضای اینترنت توسط موتور جستجوگر گوگل 5انجام میگردد ،6لذا
دادههای جستجوی اینترنتی از طریق این موتور جستجوگر میتواند شاخص مناسبی از فضای اینترنت باشد .7شرکت گوگل
برای نمایش میزان جستجوی اینترنتی ابزاری به نام گوگلترند را معرفی کرده است .این ابزار برای ارزیابی میزان جستجو
واژگان مرتبط با رخدادهای سیاسی و اقتصادی و برای فهم میزان اطالعاتی که افراد برای افزایش سطح آگاهی خود نیاز
دارند ،مورد استفاده قرار میگیرد.
8
گوگلترند شاخصی از جستجوهای انجامشده را از سال  2004با نام «شاخص حجم جستجوی اینترنتی » ارائه مینماید.
این شاخص ،میزان جستجوها را در زمان و منطقه مشخص برای یک یا چند واژه انتخابی ارائه مینمایند .فرمول محاسباتی
این شاخص برای واژه یا واژگان مورد جستجوی  ،Sدر زمان  tو مکان مشخص به شرح زیر است:
()1

× 100

𝑡𝑠𝑣𝑠
} 𝑡𝐺𝑣𝑠⁄

𝑡𝑠 𝑣𝑠
{ ]𝑇𝑠𝑣𝐺𝑡 ×𝑚𝑎𝑥𝑡=[0,

= × 100

𝑡𝑠 𝑣𝑠
]𝑇𝑠𝑣𝐺𝑡 ×𝑀𝑆𝑉[0,

= 𝑡𝑠𝐼𝑉𝑆

𝑡𝑠 𝑣𝑠 تعداد جستجوی انجامشده برای واژه  ،sدر زمان  tرا نشان میدهد .بسته به اینکه محبوبیت واژه یا واژگان مورد
نظر و بازه جستجو انتخابی ،این شاخص بهصورت ماهانه ،هفتگی و در دورههای کوتاهمدت روزانه نیز ارائه میشود .بهمنظور
عدم حساسیت این شاخص به افزایش کاربران اینترنتی در طی زمان ،عبارت 𝑡𝐺𝑣𝑠 که نشاندهندهی کل جستجوهای
انجامشده در گوگل در بازه زمانی  tبوده که در مخرج کسر لحاظ شده است 𝑀𝑆𝑉[𝑂,𝑇] .نیز نشاندهنده حداکثر مقدار نسبت
𝑣𝑠
𝑡𝐺𝑣𝑠 𝑠𝑡⁄در طی دوره زمانی  0تا  tاست و با قرار گرفتن آن در مخرج کسر و ضرب کل کسر در عدد  ،100مقدار شاخص
1


Ilut and Schneider
3 Manski
4 Lemieux and Peterson
5 Google
6 www.netmarketshare.com
 7این نکته قابل توجه است که در ایران بیش از  95درصد جستجوها بر مبنای این موتور جستجو صورت میپذیرد.
8 Search Volume Index
2
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𝑡𝑠𝐼𝑉𝑆 همواره در بازه صفر تا  100قرار میگیرد .گوگلترند این شاخص را تنها برای واژگانی که از یک حداقل مشخصی از
محبوبیت برخوردار باشند فراهم مینماید ،درنتیجه واژگانی که کم جستجو میشوند شاخصی برابر صفر دارند (بونتمپی و
همکاران.)2016 ،
شاخص حجم جستجوی اینترنتی مزایا و معایبی دارد .از مزایای این شاخص میتوان به دسترسی رایگان ،فراوانی باالی
دادهها ،بهروزرسانی منظم و سریع اشاره نمود .همچنین به دلیل نرمالسازی این شاخص نسبت به مقدار حداکثر ،حساسیت
شاخص به مقادیر اکسترمم کاهش مییابد .در مقابل انتقاداتی نیز نسبت به این شاخص مطرحشده است .یکی از انتقادات
که توسط چوی و واریان ( )2012مطرحشده در رابطه با نوع طراحی آن است .به دلیل تعریف خاص این نوع شاخص ،مقدار
آن در هر مرتبه دانلود برای یک واژه یکسان نخواهد بود و هرچند اندک تغییر مینماید .1در پاسخ به این انتقاد ،دا و همکاران
( )2011بیان مینمایند که همبستگی شاخصهای استخراجشده در دانلودهای متوالی از  0.97باالتر است .همچنین
بونتمپی و همکاران ( )2016معتقدند هنگامی که واژه مورد نظر از محبوبیت باالیی برخوردار باشد ،در دانلودهای مکرر،
مقدار آن تغییر قابلتوجهی نخواهد کرد .انتقاد دیگر درباره تأثیر عوامل خارجی بر شاخص است .یک عامل خارجی میتواند
باعث افزایش جستجو درباره یک واژه شود ،بدون اینکه تغییری در سطح نااطمینانی ایجاد گردد .برای مثال پیش از ایام
نوروز ،جستجو برای قیمت دالر افزایش مییابد ولی این اتفاق لزوماً ناشی از افزایش نااطمینانی نیست بلکه بهدلیل تقاضای
بیشتر ارز در آخر سال رخ داده است .از آنجایی که مبنای این شاخص ،میزان جستجوهای اینترنتی است لذا برخالف شاخص
های مبتنی بر اخبار (که دادههای آن حداقل برای چندین دهه موجود است) تنها برای دو دهه اخیر قابلمحاسبه است.

 ۴محاسبه شاخص نااطمینانی بازارهای مالی
 1.۴برآورد شاخص نااطمینانی به روش مرسوم

یکی از رویکردهای مرسوم برای محاسبه نااطمینانی متغیرهای مختلف اقتصادی ،استفاده از خانواده مدلهای GARCH2
است .3این مدلها برای محاسبه نااطمینانی در طول زمان به طور وسیعی در مطالعات کاربردی استفاده میشود که از آن
جمله میتوان به کونتونیکاس ،)2004( 4گرایر و پرری ،)2000( 5جونز و السن ،)2013( 6فونتاس و همکاران،)2006( 7
چنگ ،)2011( 8رحمان و سرلتیس )2009( 9و سرون )2003( 10اشاره کرد .البته قابل ذکر است این نوع مدلسازی ،در
واقع نوسانات 11متغیر مربوطه را محاسبه کرده که با تعریف ذهنی بودن نااطمینانی متفاوت است ،به بیان دیگر این روش
به طور غیرمستقیم نااطمینانی را برآورد میکند با این فرض که افزایش نوسانات یک متغیر موجب افزایش خطای پیشبینی
 1در همین راستا قابل ذکر است که مقایسه این شاخص برای یک واژه در دو بازه زمانی مجزا (بدون همپوشانی) ممکن است به نتایج نادرستی منجر
شود لذا بایستی برای مقایسه ،یک بازه کامل از دادهها استخراج شده و سپس امکان مقایسه میان دورههای مختلف فراهم میشود .نکتهی قابل توجه
دیگر آن است که مقایسه مقادیر مطلق شاخص استخراجی برای دو واژه متفاوت به دلیل نرمالسازی ،صحیح نیست و باالتر بودن یکی نسبت به دیگری
در زمان خاصی لزوما نشاندهنده نااطمینانی باالتری نخواهد بود .در حالیکه مقایسه تغییرات و جهت این شاخصها امکانپذیر است.
2 Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
 3برای مدلهای مرسوم دیگر نااطمینانی و نوسانات به نوری ( )1396مراجعه شود.
4 Kontonikas
5 Grier& Perry
6 Jones & Olson
7 Fountas et al.
8 Chang
9 Rahman & Serletis
10 Servén
11 Volatility
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یک مدل اقتصادی شده و در نتیجه نااطمینانی را افزایش خواهد داد .در پیوست به صورت نظری مدل  EGARCHبه
اختصار معرفی شده و در ادامه شاخص نااطمینانی 1به روش مرسوم برای بازارهای مالی در اقتصاد ایران برآورد میشود.
پیش از مدلسازی نااطمینانی بازارهای مالی به روش مرسوم برای دوره زمانی  1383تا  1397به صورت ماهانه ،نخست
بایستی مانایی متغیرها مورد آزمون قرار گیرند؛ برای بررسی مانایی از دو آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته ()ADF
و فیلیپس-پرون ( )PPبر روی لگاریتم متغیرهای قیمت دالر در بازار آزاد ( ،)LEقیمت سکه بهار آزادی ( )LGو شاخص
سهام ( )LSبه عنوان نماگرهای اصلی سه بازار ارز ،طال و سهام در اقتصاد ایران و نیز تفاضل مرتبه اول آنها ،استفادهشده
است .با توجه به نتایج جدول  1تمامی متغیرها در سطح نامانا بوده اما در تفاضل مرتبه اول مانا خواهند شد؛ در این شرایط
برای مدلسازی بایستی تفاضل مرتبه اول گرفته شود و سپس مدلسازی مناسب صورت پذیرد.
جدول 1
آزمون ریشه واحد  ADFو  PPبرای متغیرها
نتیجه
نامانا
نامانا
نامانا
مانا
مانا
مانا

آماره PP
محاسبهشده

آماره  ADFمحاسبهشده

متغیر

-0.9895
-1.6827
-2.0049
-7.8905
-8.9957
-9.0445

-1.4027
-1.8432
-2.0427
-5.8563
-8.9957
-9.1272

LE
LG
LS
DLE
DLG
DLS

منبع :محاسبات تحقیق

با مدلسازی اولیه برای معادله میانگین تفاضل لگاریتم نرخ ارز ،تفاضل لگاریتم قیمت سکه و تفاضل لگاریتم شاخص
سهام بر اساس بر اساس معیار اطالعات شوارتز-بیزین ( )BICو معناداری ضرایب و در نهایت عدم وجود خودهمبستگی
در اجزا اخالل ،به بررسی وجود اثرات  ARCHمیپردازیم .مطابق جدول  2فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود واریانس
ناهمسانی (اثرات  ) ARCHدراجزا اخالل سه معادله رد شده و در نتیجه بایستی گشتاور مرتبه دوم و معادله واریانس نیز
برای سه متغیر مدلسازی شود.

 1به دلیل تمایز دو کلمه شاخص ( )Indexو نماگر ( ،)Indicatorبه لحاظ مفهومی شاید مناسبتر باشد نتیجه محاسبه نااطمینانی از این روش را
نماگر و نتیجه محاسبه نااطمینانی از روش جستجوی اینترنتی را شاخص بنامیم.
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جدول 2
نتایج آزمون ARCH-LM
احتمال 𝟐𝝌محاسبهشده

آمارٔه 𝟐𝝌محاسبهشده

آزمون اثرات  ARCHمعادلههای
میانگین

0
0
0

31.854
18.067
4.4509

DLE
DLG
DLS

منبع :محاسبات تحقیق

برای برآورد نااطمینانی از روش  ،EGARCHنخست بایستی مدل بهینه (تعیین  pو  )qبر اساس دو معیار اطالعات
آکائیک ( )AICو شوارتز-بیزین ( )BICانجام شود .به جهت نتایج مناسبتر در مدلسازی ،از توزیع آماری  tاستیودنت
به جای توزیع  zنرمال استاندارد 2که در دادههای مالی نیز معمولتر است؛ برای توزیع اجزا اخالل استفاده شده است .در
این راستا با نگارش برنامهای در نرم افزار  ،Eviews 10حالتهای مختلف تخمین زده و بهترین مدل برای هرکدام از
متغیرها برگزیده شد .همان طور که از نتایج جدول  3مشاهده میشود مدل بهینه ) EGARCH(1,1بر اساس هر دو معیار
 AICو  BICبرای هر دو متغیر بازده نرخ ارز و بازده طال و مدل بهینه ) EGARCH(2,2برای بازده بورس بدست آمده
است.

1

جدول 3
مقادیر عددی دو معیار اطالعات ( )AICو ( )BICبرای تعیین مدل بهینه EGARCH
SC
q=2
-5.1700
-5.1452
-3.2093
-3.1868
-2.8530
-2.8847

q=1
-5.1929
-5.1740
-3.2659
-3.2476
-2.8785
-2.8503

AIC
q=0
-4.3400
-4.6143
-3.0096
-3.0168
-2.8456
-2.8172

q=2
-5.3120
-5.3055
-3.3523
-3.3477
-3.0139
-3.0635

q=0
-4.4468
-4.7390
-3.1169
-3.1419
-2.9707
-2.9602

q=1
-5.3175
-5.3164
-3.3910
-3.3906
-3.0215
-3.0112

متغیرها

وقفه
P=1
P=2
P=1
P=2
P=1
P=2

DLE
DLG
DLS

منبع :محاسبات تحقیق

در مرحله نهایی بر مبنای مدل بهینه شاخص نااطمینانی (نوسانات) هر سه بازار ارز ،طال و سهام به روش مرسوم
محاسبه و با ترکیب آنها با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اصلی )PCA( 3نماگر واحدی برای نااطمینانی کل در بازارهای
مالی اقتصاد ایران برآورد شده 4که در نمودار ( )1مقدار مربوط به هر ماه نمایش داده شده است .با توجه به نمودار در
سالهای  90و  91نوسانات باالیی در بازارهای مالی محقق شده و در سال  97نیز بازارهای مالی بسیار متالطم بوده است.
جزئیات تحوالت این بازارهای در بخش بعدی و با محاسبه شاخص نااطمینانی مالی (نام) با بهرهگیری از دادههای جستجوی
اینترنتی که شاخص صحیحتری از نااطمینانی بوده ،به تفصیل بیان خواهد شد.
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1

= ) 𝑡𝜀(𝑓

2

Principal Component Analysis

3

) exp(− 2

 4برای توضیح روش تحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCAبه پیوست مراجعه شود.
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نمودار  .1نماگر نااطمینانی (نوسانات) مالی به روش مرسوم ()EGARCH

 2.۴محاسبه شاخص نااطمینانی بازارهای مالی (نام) به روش جستجوی اینترنتی
برای محاسبه شاخص نااطمینانی بازارهای مالی (نام) در اقتصاد ایران ابتدا باید واژه یا واژگان مناسب را بر اساس مراحل
توضیح داده شده در بخش قبل انتخاب کرده و سپس شاخص نااطمینانی استخراج شود .در ادامه و پس از استخراج این
شاخص ،با توجه به تغییرات قیمتی ارز در سالهای  1382تا  ،1397شاخص مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
 1.2.۴انتخاب واژه مناسب برای بازارهای مالی
برای استخراج شاخص نااطمینانی بازارهای مالی در ایران باید از واژگان فارسی که توسط کاربران ایرانی برای کسب اطالعات
پیرامون بازارهای مالی در اینترنت جستجو میشود ،استفاده نمود .به نظر میرسد مناسبترین واژگان قابل بررسی کلماتی
مانند« :ارز»« ،دالر»« ،طال»« ،سکه»« ،بورس» و «سهام» هستند .برای تشخیص بهترین واژه باید مراحل عنوان شده
در بخش قبل به ترتیب طی شوند .پس از بررسیهای انجامشده در این تحقیق ،واژه «دالر» برای بازار ارز ،واژه «طال» برای
بازار طال و واژه «بورس» برای بازار بورس اوراق بهادار به دلیل داشتن تمام ویژگیهای مناسب انتخاب گردید.
 2.2.۴تحلیل شاخص نااطمینانی بازارهای مالی
به منظور استخراج شاخص نااطمینانی بازارهای مالی ابتدا شاخص جستجوی اینترنتی برای هریک از سه بازار ارز ،طال و
بورس اوراق بهادار به صورت جدا استخراج شد .1شاخصهای بدست آمده در نمودار ( )2نمایش داده شده است.

 1نمودار قیمت ،بازده و شاخص نااطمینانی مالی (نام) هر کدام از سریهای زمانی در پیوست آورده شده است.
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نااطمینانی طال

نااطمینانی ارز

نمودار  .2شاخص ماهانه نااطمینانی بازار ارز ،طال و بورس اوراق بهادار

همانطور که در شکل ( )2نیز مشاهده میشود شاخص نااطمینانی دو بازار ارز و طال تا حد زیادی هم زمان با یکدیگر
حرکت کرده و دارای اوج و حضیضهای مشترکی هستند؛ اما شاخص نااطمینانی بازار بورس اوراق بهادار اوج و حضیض
های متفاوتی دارد و دورههای نااطمینانی باال در این بازار با دو بازار طال و ارز اشتراک اندکی دارد .به منظور دستیابی به
یک شاخص نااطمینانی مشترک برای سه بازار با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCAسه شاخص بدست آمده
برای هریک از بازارها با یکدیگر تلفیق شده و نتیجه نهایی به عنوان شاخص نااطمینانی بر مبنای جستجوی اینترنتی برای
بازارهای مالی (نام) معرفی شده که این شاخص در نمودار ( )3نمایش داده شده است.
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نمودار  .3شاخص ماهانه نااطمینانی بازارهای مالی (نام)

در ابتدای دهه  80و پس از یکسانسازی موفق نرخ ارز در سال  ،1381نوسانات قیمت دالر و طال روند باثباتی را باوجود
درآمدهای مناسب نفتی و کنترل نرخ ارز توسط بانک مرکزی تا اواخر این دهه تجربه کرد .بر این اساس شاخص نااطمینانی
نرخ ارز استخراجشده در این مطالعه نیز روند باثباتی را تا تابستان  1389نمایش میدهد.
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در دهه  1380بازار بورس اوراق بهادار با تالطم های فراوانی همراه بود .در سال  1382فعالیت های بازار بورس با رشد
چشم گیری همراه بود .اعالم سیاست های جدید مبنی بر آزاد سازی بازار سهام (حذف دامنه نوسانات) باعث افزایش تقاضا
برای سرمایه گذاری در این بازار شد .این رونق تا نیمه سال  1383ادامه داشت و پس از آن بازار در نتیجه تراکم عرضه شرکت
های دولتی ،پذیره نویسی تعداد زیادی از شرکت های سرمایهگذاری و تحوالت داخلی و بینالمللی وارد رکود شد .درسال
 1384بازار با انتظار سرمایه گذاران از سیاستهای اقتصادی دولت جدید و فشارهای بینالمللی برای پرونده هستهای ایران
با تالطم هایی همراه بود .در این سال سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتی فعالیت خود را آغاز کرده و شرکت بورس نیز به
عنوان نهاد اجرا در سال  1385تاسیس شد .ادامه پرونده هسته ایران و آغاز اجرای قانون بازار اوراق بهادار از مهمترین
رخدادهای موثر بر تالطم بازار سهام در سال  1385بودند .در این سال همچنین قانون خصوصیسازی با موضوع واگذاری
 80درصد سهام شرکتهای دولتی برای اجرا ابالغ گردید .در سال  1386با رونق بازار مسکن و نااطمینانی حاصل از مسائل
هستهای بازار سهام با رکود نسبی مواجه بود .در این سال همچنین بورس نفت فعالیت خود را آغاز کرده و کمیته فقهی
بورس نیز تاسیس شد.
در سالهای  1387و  1388بازار بورس متاثر از بحران مالی جهانی مجددا با تالطم هایی همراه بود .در این سالها
همچنین تحوالتی نظیر تاسیس شرکت فرابورس برای معامالت اوراق مشارکت و سهام های خارج از بورس و تصویب مقررات
و آیین نامههای اوراق مرابحه ،قرض الحسنه ،سرمایهگذاری خارجی و راهاندازی چند تاالر و کانون بورسی از مهمترین اتفاقات
داخل بازار سرمایه بود.
با شروع محدودیتهایی در حواله ارز به امارات و لذا بروز مشکل در نقل و انتقاالت ارزی ،پاییز  1389نوسانات در بازار
ارز و شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز نمایان شد و قیمت طال نیز افزایش یافت .این رویداد اثر خود را در شاخص
نااطمینانی ارز و طال گذاشت و باعث افزایش آن شد .روند افزایش قیمت دالر ادامه پیدا کرد بهطوریکه در سال  1390با
اختالف بیش از  100تومان میان نرخ رسمی و غیررسمی ،بهطور عملی اقتصاد کشور از نظام تکنرخی ارز فاصله گرفت .در
بهمنماه همین سال ،بانک مرکزی بهعنوان اصلیترین بازیگر در بازار ارز ،نرخ ارز خود (مرجع) را  1226تومان تعیین کرد.
این سیاست ،اثری بر جلوگیری از نوسانات و افزایش نرخ ارز در بازار نداشت .تحریمهای جدیدی که در حوزه نفت و نیز
سیستم بانکی کشور وضعشده بود ،نوسانات ارز و طال را از نیمه دوم سال  90تا اواخر سال  91افزایش قابلتوجهی داد و
موجب گسترش فضای عدم اطمینان در اقتصاد کشور شد؛ بهطوریکه شاخص نااطمینانی بازار ارز و طال بیشترین مقادیر
را در این دوره به ثبت رساند.
در این دوره بازار بورس اوراق بهادار یکی از پر تالطمترین سالهای خود را تجربه می کرد .در سال  1389ورود شرکتهای
موضوع اصل  44قانون اساسی و عالئم بهبود وضعیت اقتصاد جهانی از مهمترین رخ دادهای بازار سهام بود .در سال 1390
اتفاقهای فراوانی در داخل کشور روی داد که میتوان آن ها را دلیل اصلی تالطم این بازار دانست .تسخیر سفارت انگلستان،
آغاز تحریم بانک مرکزی ایران ،عزل وزرای امور خارجه و اطالعات و مسائلی پیرامون ریاست جمهوری وقت از جمله مهترین
اتفاقات داخلی و بیداری اسالمی ،افزایش قیمت نفت از مهمترین اتفاقات خارجی در سال  1390بودهاند.
سیاستگذار پولی ،در  4مهرماه  1391بهمنظور جلوگیری از افزایش دامنه نوسانات ارز ،کمک به ورود واردات کاالهای
ضروری و سهمیهبندی منابع محدودشده ارزی ،مرکز مبادالت ارزی را تأسیس کرد که باعث سه نرخی شدن (نرخ ارز مرجع،
نرخ مرکز مبادالت و نرخ بازار آزاد) نظام ارزی کشور شد .این اقدام نیز اثر قابلتوجهی بر نوسانات بازار ارز نداشت؛ در این
مدت قیمت دالر به بیش از سه برابر رسید .در همین دوره بازار طال نیز با تاثیرپذیری از تحریمها دچار تالطم شده و هم
جهت با بازار ارز حرکت نمود .البته در سال  1391اتفاقاتی نظیر تصمیم بانک مرکزی برای پیش فروش سکه ،قیمت گذاری
طال بر اساس ارز مبادالتی در برهه زمانی کوتاه و تالش اتحادیه طالو جواهر برای ورود طالی  14عیار به بازار موجب افزایش
نااطمینانی در بازار طال تا سطح بسیار زیادی در این سال شد .در این سالها بازار بورس اوراق بهادار در رکود نسبی به سر
میبرد.
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در سال  1392با تغییر دولت و درنتیجه تغییر نگرش سیاستهای اقتصادی و تمرکز بر کاهش تنشهای بینالمللی ،روند
قیمتی دالر و نوسانات ناشی از آن در مسیر کاهشی قرار گرفت .این آرامش در بازار ،برآمده از تغییر انتظارات کارگزاران
اقتصادی و کاهش نااطمینانی اقتصادی بود که بهروشنی در نیمه دوم سال  92در شاخص نااطمینانی بازار ارز و طال نمایان
شد .البته قبل و پس از انتخابات افزایش مختصری در این شاخص ها مشاهده میشود که نشاندهنده نااطمینانی موجود
در قبل و پس از انتخابات است که معموالً در فضای اقتصادی به وجود میآید .در این سال شاخص بورس اوراق بهادار با
جهشی قابل توجه مواجه شد .علت این امر تخلیه اثر شوک ارزی سال  1391در بازار بورس بود .پس از گذشت زمان و انتشار
گزارش شرکت های بورسی و مشخص شدن وضعیت نامناسب آنها در انتهای سال شاخص بورس ریزش کرد .این تالطم
ها در افزایش شاخص نااطمینانی بازار بورس منعکس شده است .در این سال همچنین از محل تغییر نرخ خوراک
پتروشیمیها و عملکرد ضعیف شرکتهای بورسی نیز بازار تحت تاثر قرار گرفت.
در سالهای  1393و  1394بازار ارز و طال ،نوسانات کمی را تجربه کردند .شروع مذاکرات ایران با برخی از کشورهای
غربی در رابطه با مسائل هستهای کشور و تالش برای رفع تحریمها نقش بسیاری در کاهش نوسانات بازار ارز و طال داشت.
البته پس از تمدید دوباره مذاکرات هستهای در اوایل آذر  93بهیکباره قیمت دالر افزایش یافت ولی پس از دو ماه تالطم و
با ورود بازارساز روند کاهشی در پیش گرفت .این تغییرات را میتوان در افزایش شاخص نااطمینانی در آذرماه  1393مشاهده
نمود .با توجه به کاهش قیمت نفت در سال  ،93درآمدهای نفتی کشور کاهش یافت .بر اساس توافق اولیه صورت گرفته،
تحریم اقتصادی جدیدی اضافه نشده بود و از طرف دیگر دالر در بازارهای جهانی به نسبت سایر ارزها تقویتشده ،بهطوری
که شاخص جهانی دالر 1افزایشیافته بود و لذا این عوامل اثر خود را در قیمت دالر در این سال گذاشت.
درسال  1393سیاست های انقباضی پولی دولت ،تغییر نرخ سود بانک ها و تنشهای منطقه ای از عوامل موثر بر
نوسانات بازار سهام بود .در انتهای سال با معرفی ریاست جدید سازمان و آغاز دور جدید مذاکرات هستهای تالطمهای بازار
روند کاهش به خود گرفت.
در سال  1394نیز بازار ارز و طال علیرغم کاهش شدید درآمدهای نفتی ،دارای آرامشی نسبی بوده و نوسانات این بازارها
از دامنه محدودی برخوردار بود .یکی از عوامل اصلی کاهش دامنه نوسانات ،مذاکرات هستهای بود که درنهایت در زمستان
سال  26(94دیماه) با اجرایی شدن توافق جامع و نهایی هستهای وین ،تحت عنوان برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)2
به وقوع پیوست .در این دوره شاخص نااطمینانی در بازار ارز و طال بهطور خاص وابستگی شدیدی به روند مذاکرات پیداکرده
بودند .در آذرماه  1392با توافق موقت هستهای ژنو 3سرعت کاهش نااطمینانی شتاب گرفت .در فروردینماه  1394تفاهم

 1شاخص دالر ( )Dollar Indexآمریکا با نام اختصاری ) (USDXارزش دالر آمریکا را در مقایسه با یک سبد متشکل از  6ارز بین المللی دیگر (یورو،
ین ژاپن ،پوند انگلیس ،کرون سوئد ،دالر کانادا و فرانک سوئیس) نشان میدهد.
2 Joint Comprehensive Plan of Action
 3توافق موقت ژنو بر روی برنامه هستهای ایران ( )Geneva interim agreement on Iranian nuclear programکه به توافق هستهای ژنو
نیز معروف است ،توافقنامهای  6ماهه و قابل تمدید پیرامون برنامه هستهای ایران بود که در  3آذر ( 1392برابر با  24نوامبر  )2013بین جمهوری
اسالمی ایران و گروه ( 1+5شامل چین ،فرانسه ،روسیه ،پادشاهی متحد بریتانیا ،ایاالت متحده آمریکا و آلمان) امضا شد .بر اساس این توافقنامه که
برای رسیدن به یک راهحل جامع بلندمدت و مورد توافق طرفین و با هدف تضمین صلحآمیزبودن برنامه هستهای ایران امضا گردید ،طرفین به صورت
داوطلبانه متعهد میشوند تا اقدامات متقابلی را به عنوان گام اول یک راهحل جامع انجام دهند.
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هستهای لوزان 1صورت گرفت که موجب افزایشی در این شاخص شد .در تیرماه که زمان ایجاد برجام 2و در دی و بهمنماه
که زمان اجرای برجام بوده است نیز افزایشی در این شاخص مشاهده میشود .البته روند حرکتی نشاندهنده کاهش
نااطمینانی تا مهرماه  1395است.
در سال  1394دستیابی به توافق هسته ای ،افت قیمت نفت و فلزات اساسی ،وضعیت ناامیدکننده اقتصاد جهانی و به
خصوص چین ،بسته خروج از رکود دولت و تغییر فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها از مهمترین عوامل موثر بر
تالطمهای بازار سهام بود .اگرچه بازار در این سال با سطح نااطمینانی پایینی همراه بود.
در سال  ،1395میزان تولید و صادرات نفت افزایش قابلتوجهی داشت که در رشد اقتصادی سال  95خود را نشان داد؛
اما در پاییز ،قیمت دالر و نوسانات آن افزایش یافت که دالیل متفاوتی برای آن بیان میشود ازجمله افزایش تقاضای ارز برای
مسافرتهای خارجی ،افزایش تقاضای ژانویه بهمنظور تسویهحساب بدهیهای ارزی شرکتها در پایان سال میالدی ،جبران
کسری بودجه دولت ،افزایش ارزش دالر در بازارهای جهانی و درنتیجه افزایش قیمت دالر در کشورهای همسایه ،افزایش
حواله درهم ،کاهش صادرات محصوالت پتروشیمی و تأخیر در عرضه ارز به بازار توسط این شرکتها و آثار روانی انتخابات
آمریکا و پیروزی دونالد ترامپ 3که موجب افزایش شاخص نااطمینانی در بازار ارز در این فصل شده است .در این برهه زمانی
قیمت طال نیز افزایش یافت ولی این افزایش کمتر از تالطم ایجاد شده در بازار ارز بود .پس از کاهش فشارهای افزایشی و
مدیریت با تأخیر زمانی نوسانات توسط بانک مرکزی ،قیمت دالر در بازار غیررسمی کاهشیافته و بهتبع آن شاخص نااطمینانی
نیز کاهش یافت .در انتهای سال  1395رشد قیمت طال و سکه نست به قیمتهای سال گذشته از رشد قیمت دالر پیشی
گرفت هرچند در طول سال نوسان در بازار ارز بیشتر از بازار طال بود .یکی از دالیل این امر را میتوان تغییرات قیمت اونس
جهانی دانست.
سال  1395برای بازار بورس با تالطم زیادی آغاز شد که بخشی از آن در ادامه اتفاقات انتهایی سال  1394بود .مواردی
نظیر معافیت مالیاتی  5ساله سرمایهگذاری در ایران ،افزایش تعرفه واردات برخی محصوالت ،مجوز انتشار اورق نفتی در
بازار سرمایه ،توقیف بخشی از داراییهای ایران در خارج از کشور ،نوسانات بازار ارز و معافیت مالیاتی معامالت سهام از
ارزش افزوده به تالطم بازار در ابتدای سال افزود.
در ابتدای سال  1396و با مشخص شدن نتایج انتخابات و ابقای تیم پیشین دولت بازار ارز و طال از ثبات نسبی برخوردار
بودند .با اعمال دستوری کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه توسط بانک مرکزی نرخ ارز و به تبع آن طال در بازار روند
افزایشی پیدا کردند .در ادامه سال با شوکهای سیاسی تزریق شده از سوی ایاالت متحده امریکا و تهدیدهای پیایپی برای
خروج از برجام تالطم های بازار ارز و طال شدت گرفت .از دخالت غیر صحیح بانک مرکزی در بازار ارز در این برهه نیز دلیلی
برای ادامه یافتن نوسانات بازار میتوان نام برد .همچنین ناآرامیهای اجتماعی در دی ماه موجب تشدید تالطم در بازار ارز
و طال گردید .به منظور ایجاد ثبات در بازار در انتهای سال  1396بانک مرکزی مجوز صدور اوراق سپرده با نرخی باالتر از
نرخ سود بانکی را برای بانک ها صادر کرد .هدف این سیاست خارج کردن نقدینگی سرگردان از بازار طال و ارز و متوقفسازی
روند افزایشی قیمتها بود .در اثر این اتفاق تالطم بازار برای مدت کوتاهی کاهش یافت.

 1بیانیه سوئیس درباره راه حلهای الزم جهت نیل به برنامه جامع اقدام مشترک ( Switzerland statement on solutions on key parameters
 )of a Joint Comprehensive Plan of Actionیا تفاهم هستهای سوئیس که به تفاهم هستهای لوزان نیز معروف است ،بیانیهای شامل خالصهای
از مجموع راه حلهای تفاهم شده برای رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک پیرامون برنامه هستهای ایران تا ضرب االجل  10تیر  1394است که پس
از دو دور مذاکره در بازه زمانی  25اسفند  1393تا  13فروردین  ،1394در  13فروردین ( 1394برابر با  3آوریل  )2015میان ایران و گروه  1+5در لوزان
سوئیس منعقد شد.
 2توافق جامع و نهایی هستهای وین با عنوان شناخته شده و رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام ( Joint Comprehensive Plan of
 )Actionدر راستای توافق جامع بر سر برنامه هستهای ایران و به دنبال تفاهم هستهای لوزان ،در سهشنبه  23تیر  14( 1394ژوئیه  )2015در وین
اتریش بین ایران ،اتحادیه اروپا و گروه  1+5منعقد شد.
3 Donald Trump
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بازار سهام در ادامه سال  1395تا انتهای سال  1396با نااطمینانی چندانی همراه نبود .در نیمه سال  1397و همزمان
با آغاز تحریمهای ایالت متحده امریکا در نتیجه خروج از برجام بازار سهام مجددا با نااطمینانی باالیی همراه شد.
با آغاز سال  1397و افزایش پیوسته نرخ ارز و طال در بازار آزاد دولت برای مهار قیمتها تصمیم به اجرای سیاست عرضه
ارز با نرخ  4200به تمام تقاضا کنندگان گرفت .اجرای این سیاست موجب توزیع رانت قابل توجهی میان دریافتکنندگان
ارز شد ولی نرخ ارز در بازار غیر رسمی همچنان روند افزایشی داشت .قیمت طال نیز بر پایه ارز غیر رسمی افزایش مییافت.
خروج ای االت متحده امریکا از برجام در این برهه زمانی یکی از دالیل اصلی تالطم نرخ ارز و طال بود .پس از یک ماه و با
افزایش قابل توجه فاصله ارز آزاد از نرخ رسمی سامانه نیما توسط بانک مرکزی به منظور تشویق صادرکنندگان برای بازگشت
ارز حاصل از صادرات به اقتصاد ایجاد شد .در پی این سیاست بازار برای مدت کوتاهی آرام شده و مجددا نرخ ارز و طال
مسیر افزایشی گرفت .در مرداد ماه با بازگشت برخی دیگر از تحریمهای ایاالت متحده امریکا و تغییر ریاست بانک مرکزی
نرخ ارز به باالترین سطح خود تا آن زمان رسید .افزایش قیمت ارز و طال در موج بعدی و در ابتدای پاییز رکود جدیدی را
ثبت کرد .در ابتدای ماه مهر نرخ ارز به  19هزار تومان رسید و قیمت طال و سکه نیز متناظر با آن به رکورد بسیار باالیی
دست یافت .از اواسط مهرماه و در نتیجه سیاستهای تیم جدید بانک مرکزی نظیر آزاد سازی خرید و فروش ارز توسط
صرافی ها ،آزاد سازی واردات ارز و طال به کشور ،دخالت هوشمندانه در بازار و تعدیل انتظارات روند نرخ ارز کاهشی شد.
این کاهش تا انتهای سال  1397ادامه یافت به طوری که در نیمه دوم سال  1397در بازار ارز و طال آرامش نسبی برقرار
گردید .اتفاقات فوق موجب شد تا بازار بورس نیز در سال  1397سال پر تالطمی را پشت سر بگذارد .هرچند به اعتقاد
بسیاری ازکارشناسان اثر شوکهای ارزی سال  1397در بازار سهام منعکس نشد و لذا انتظار میرود در سال  1398تالطم
بازار بورس اوراق بهادار بیش از پیش باشد.

 ۵خالصه و نتیجهگیری
یکی از زیرمجموعههای اقتصاد دیجیتال ،اقتصاد داده محور است که به مجموعه فعالیتهایی که در حوزه تولید،
ذخیرهسازی ،مالکیت و تحلیل دادهها صورت میگیرد ،اطالق میشود .وسایل متصل به اینترنت و افرادی که از اینترنت
استفاده میکنند ،همواره به تولید و مصرف داده میپردازند .در حال حاضر کارگزارن اقتصادی بسیاری از فعالیتهای خود
را در فضای اینترنت انجام میدهند که در نتیجه به تولید داده منجر خواهد شد .سیاستگذاران اقتصادی میتوانند با
بهرهگیری از این دادهها ،شاخصهای نوینی را ایجاد نمایند تا وضعیت اقتصادی کشور را بهتر از گذشته رصد نمایند .یکی
از شاخص هایی که امکان محاسبه آن فراهم شده؛ شاخص نااطمینانی مالی (نام) است که از طریق اثر واکنش کاربران به
دلیل وجود اضطراب ناشی از نااطمینانی در فضای مجازی بدست میآید.
به طور کلی نااطمینانی موجب اخالل در تقاضا و عرضه اقتصاد میشود .در نتیجه نااطمینانی خانوار و بنگاه تصمیمهای
خود در ارتباط با تقاضا و سرمایهگذارای را به تاخیر میاندازند .نااطمینانی همچنین موجب میشود تا بنگاهها به منظور
كاهش نگرانی از آینده حجم مواد اولیه انبار شده خود را افزایش داده و در نتیجه با كمبود جریان نقدینگی مواجه شوند .در
صورتی كه تامین مالی بنگاهها در این شرایط با موانعی همراه باشد نااطمینانی به كاهش عرضه از این محل نیز منجر می
شود.
اثر منفی نااطمینانی بر شرایط اقتصادی در ادبیات علمی جهان پذیرفته شده است .مطالعات بسیاری تاثیر منفی
نااطمینانی بر رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری و اشتغال را تایید كردهاند .بسیاری از نهادهای بینالمللی نیز نااطمینانی را یکی
از دالیل كند بودن روند بهبود شرایط اقتصادی بعد از بحران سال  2008بیان كردهاند .از آن جهت كه بحران اقتصادی
جهان در سال  2008از بخش مالی آغاز شد و سپس به سایر بخشهای اقتصاد سرایت كرد نظارت بر بخش مالی و رصد
نااطمینانی و بی ثباتی در این بخش به یکی از وظایف سیاستگذران اقتصادی تبدیل شده است .جنبه دیگر اهمیت رصد
نااطمینانی مالی نقش آن در تعیین سیاست پولی بهینه است .سیاستگذار پولی باید به منظور تعیین سیاست بهینه خود از
بی ثباتیهای بخش مالی آگاه باشد.
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به منظور رصد بخش مالی الزم است تا شاخص نااطمینانی مالی كه نشان دهنده بی ثباتی و نااطمینانی موجود در
بازارهای مالی است محاسبه شود .مطالعات اقتصادی از روشهای متنوعی برای محاسبه شاخصهای نااطمینانی بهره برده
اند .هر یک از این روشها دارای نقاط ضعف و قوتی در محاسبه نااطمینانی هستند .بهطورکلی شاخصهای نااطمینانی را
میتوان در چهار گروه دستهبندی نمود :گروه اول شاخصهای نااطمینانی بر پایه بازارهای مالی (انحراف معیار) ،گروه دوم
شاخصهای نااطمینانی بر پایه قابلیت پیشبینی ،گروه سوم شاخصهای نااطمینانی بر پایه اخبار یا رسانه و گروه چهارم
شاخصهای نااطمینانی بر پایه دادههای جستجوی اینترنتی.
در این مقاله بهمنظور بررسی نااطمینانی در بازارهای مالی ایران (شامل ارز ،طال و بورس اوراق بهادار) ایران در بازه
زمانی سالهای  1382تا  ،1397عالوه بر روش مرسوم (مدل نامتقارن  )EGARCHاز شاخص نوین نااطمینانی بر پایه
جستجوی اینرنتی نیز استفادهشده است .با مقایسههای صورت گرفته میان شاخص نااطمینانی مالی استخراجشده از هر دو
روش ،مشخص گردید که شاخص نااطمینانی بر پایه جستجوی اینترنتی بهخوبی نمایانگر تحوالت بازارهای مالی در ایران
بوده و اوج و حضیضهای این شاخص به ترتیب نشاندهنده تالطم و آرامش در بازارهای مالی کشور است .بر این اساس
پیشنهاد میشود سیاستگذار اقتصادی عالوه بر رصد شاخصهای اقتصادی که توسط مرکز آمار ،بانک مرکزی و سایر مراکز
آماری به دست میآید از شاخصهای دیگری نظیر شاخص ناطمینانی مالی (نام) که دارای محتوای اطالعاتی مناسبی هستند
نیز بهره بگیرد؛ به بیان دیگر سیاستگذار نیازمند داشتن یک داشبورد اقتصادی با شاخصهای متنوع است که هرکدام ویژگی
خاصی از حوزه مورد بررسی را نمایان سازد تا بر مبنای آن تصمیمهای مناسبتری اتخاذ نماید.
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پیوست
الف -معرفی مدل EGARCH

1

یکی از ویژگیهای سریهای زمانی مالی با فراوانی باال ،دارا بودن نوسانات خوشه است بهطوریکه در دورههایی با نوسانات
اندک و در دورههایی با نوسانات باال همراه هستند .این ویژگی نشاندهنده ثابت نبودن واریانس سری زمانی در طی زمان
خواهد بود .در نتیجه بایستی معادله واریانس نیز در مدلسازی در نظر گرفته شود .مدلهای  ARCHنخستین بار توسط
انگل )1982( 2مطرح شدند .این مدلها توانایی محاسبه نوسانات در هر زمان را برای محققان فراهم میآورد .معادله
میانگین و واریانس در مدل ) ARCH(qدر رابطه ( )1و ( )2نمایش دادهشده است.
()1
()2

𝑟𝑡 = 𝜇 + εt
) εt |Ωt−1 ~N(0, ht
q
ht = σ2t = α0 + ∑i=1 𝛼𝑖 ε2t−i

بالرسلو )1986( 3مدل انگل را با در نظر گرفتن وقفههای واریانس ،گسترش داد و موجب کاهش تعداد پارامترها نسبت
به مدل  ARCHشد که تشخیص و برآورد آن آسانتر است .رابطه ( )3معادله واریانس یک فرآیند ) GARCH(p,qرا نشان
میدهد.
p

q

ht = σ2t = α0 + ∑i=1 𝛼𝑖 ε2t−i + ∑j=1 𝛾𝑗 σ2t−j

()3

یکی از روشهای اصلی و پرکاربرد مدلسازی نوسانات ،روش  GARCHو روشهای مشتق شده از آن است که در اکثر
مطالعات داخل و خارج مورد استفاده قرار میگیرد .یکی از محدودیتهای مهم مدلهای  ARCHو  GARCHمتقارن
بودن تاثیر شوکهای مثبت و منفی بر نوسانات است؛ به طوری که در دنیای واقع ،به طور معمول شوکهای منفی (خبر
5
منفی) اثر بیشتری بر نوسانات خواهد گذاشت .4برای رفع این مشکل مدلهای نامتقارنی همانند  EGARCHتوسط نلسون
( )1991معرفی شدند .این مدل واریانس شرطی را به صورت لگاریتمی در نظر گرفته و از استاندارد شده 𝑡𝜀 استفاده میکند.
رابطه ( )4این مدل نمایش داده شده است.

Volatility Clustering
Engel
3 Bollerslev
 4این ویژگی در بازارهای مالی تحت عنوان اثر اهرمی ( )Leverage Effectنامیده میشود که نخستین بار توسط بلک ( )Blackدر سال  1976بیان
شده است و در مدلهای نامتقارنی همانند  EGARCHقابلیت مدلسازی پیدا کرده است.
5 Nelson
1
2
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()4

|

𝑘𝜀𝑡−
𝑘𝜎𝑡−

q

| 𝑘𝛽 + ∑k=1

𝑖𝜀𝑡−
𝑖𝜎𝑡−

p

𝑖𝛼 ln(ht ) = ln(σ2t ) = 𝛾0 + ∑j=1 𝛾𝑗 σ2t−j + ∑ri=1

ب -تحلیل مؤلفههای اصلی ()PCA
تحلیل مؤلفههای اصلی روشی است که به وسیله آن میتوان مجموعهای از متغیرها را به مجموعه کوچکتری مبدل کرد به
طوری که این مجموعه کوچکتر عمده اطالعات موجود در مجموعه بزرگتر را در خود داشته باشد؛ به عبارت دیگر تحلیل
عوامل اساسی روشی ریاضی است که طی آن مجموعهای از متغیرهای به هم وابسته به مجموعهای کوچکتر از متغیرهای
عدم وابسته تبدیل میکند.
اگر برای توضیح ابعاد یک موضوع چندین متغیر توضیح دهنده هم بسته با یکدیگر وجود داشته باشد و هدف توضیح
موضوع مورد نظر با تعداد کمتری از متغیرهای غیر هم بسته به یکدیگر باشد از روش تحلیل مؤلفههای اصلی استفاده
میکنیم .در حقیقت این روش تالش میکند تا با تعداد کمتری از متغیرها حداکثر میزان اطالعات (تغییرات) در گروه اولیه
متغیرها را توضیح دهد .این روش میتواند برای متغیرها کمّی یا متغیرهای حاوی اعداد ترتیبی مورد استفاده قرار گیرد.
در روش تحلیل مؤلفههای اصلی گروه جدیدی از متغیرها به عنوان ترکیب خطی متغیرهای پیشین ایجاد میشود .به
طوری که ترکیب خطی ایجاد شده حداکثر واریانس متغیرهای پیشین را توضیح میدهد .اولین ترکیب خطی ایجاد شده که
حداکثر تغییرات موجود در متغیرهای پیشین را توضیح میدهد تحلیل مؤلفههای اصلی نامیده میشود .مؤلفههای اصلی
دوم ترکیب خطی مستقل از ترکیب اولیه است که بیشترین تغییرات توضیح داده نشده توسط ترکیب قبل را توضیح میدهد؛
و این روند میتواند ادامه داشته باشد .برای مثال در صورتی که ترکیب خطی اول بتواند برای مثال  80درصد تغییرات سه
متغیر اولیه را توضیح دهد در حقیقت تعداد متغیرهای توضیح دهنده از  3به  1کاهش یافته است.
()5

𝑝 𝑋 𝑝 𝑍 1 = Φ1 𝑋 1 + Φ 2 𝑋 2 + Φ 3 𝑋 3 + ⋯ + Φ

𝑍1مولفه اصلی اول است.
 Xها متغیرهای اولیه هستند که با تشکیل ترکیب خطی آن ها مؤلفه اصلی اول ایجاد میشود.
 Φها در واقع ضرایب متغیرهای اولیه هستند که نشان دهنده میزان همبستگی این متغیرها با مؤلفه اصلی اول هستند.
این ضرایب به گونهای استخراج شدهاند تا مؤلفه اصلی اول توضیح دهنده حداکثر واریانس متغیرهای اولیه باشد .مجموع
مجذور این ضرایب باید برابر یک باشد.
برای نمایش ماتریسی مؤلفههای اصلی کافی است تا  Xماتریسی 𝑝 × 𝑚 و  Φماتریسی 𝑚 × 𝑛 تعریف شوند .در نتیجه
ضرب این دو ماتریس  zبه صورت 𝑝 × 𝑛خواهد بود .در ماتریس  zهر سطر ترکیب خطی از  xها با وزن  Φها است .در
صورتی که 𝑝 ≥ 𝑚 ماتریس واریانس -کوواریانس  xها پس از تغییرات فوق کوچکتر یا برابر ماتریس اولیه خواهد بود.
همچنین در نتیجه این تغییرات ابعاد ماتریس  xنسبت به حالت اولیه کوچک میشود.
تحلیل مؤلفه های اصلی غالبا برای بررسی گروهی از متغیرهای همبسته مرتبط با یک یا چند حوزه مانند شاخصهای
وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،رضایت شغلی ،سالمت و … به کار میروند .مهمترین کاربرد این روش تجزیه و تحلیل
نماگرهای چندگانه و شاخصسازی است .بدین منظور پژوهشگران برای نمایش ویژگیهای چند متغیر یا مجموعهای از
دادهها از تحلیل مؤلفههای اصلی استفاده میکنند.
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