تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص
قیمت سهام در اقتصاد ایران
(با استفاده از رهیافت )TVP- GARCH

ژاله زارعی

مریم همتی
پدرام داودی

مقدمه
بازار سهام آینهای از شرایط اقتصادی است که اغلب به عنوان دماسنج شرایط اقتصادی
یک کشور محسوب میشود.
بررسیعواملمؤثربرعملکردآنازاهمیتویژهایبرخورداراست.
بازده سهام بر اساس برخی متغیرهای کالن اقتصادی مانند نرخ سود ،شاخص تولید
صنعتی ،تولید ناخالص داخلی ،نرخ ارز و نرخ تورم تعیین میشود.
• مبنای تحقیقات :قیمت یک سهم منعکسکننده ارزش فعلی جریانهای نقدی آینده آن
سهم است (مدل ارزش فعلی) .به این دلیل ،جریانهای نقدی آینده و نرخ بازده مورد
انتظار (نرخ تنزیل) برای پیشبینی قیمت سهم مورد نیاز است .از این رو ،متغیرهای
اقتصادی هم بر جریانات نقدی آینده و هم بر نرخ بازدههای مورد انتظار اثرگذار
هستند ،بنابراین میتوانند بر قیمتهای سهام و به دنبال آن بر شاخص کل سهام تاثیر
بگذارند.

مقدمه
متداولترین رویکردها برای بررسی ارتباط بین متغیرهای کالن اقتصادی و بازده سهام:
•
•
•
•
•

تئوری قیمتگذاری آربیتراژ ) ،)APTراس ()۱۹۷۶
فرضیه فریدمن ( )۱۹۸۸که از تأثیر جایگزینی و ثروت
فرضیه بازار دارایی فرانکل ()۱۹۷۶
فرضیه بازار کاالی دورنبوش و فیشر ()۱۹۸۰
فرضیه توازن پورتفوی فرانکل ()۱۹۸۳

با استفاده تئوریها نشان دادند که انتخاب
متغیرهای کالن اقتصادی و مالی که بر بازار
سهام تاثیرگذارند تا حدی مبهم و پیچیده
است

آیا تغییرات شاخص بازار سهام در ایران را میتوان با متغیرهای کالن اقتصادی توضیح داد؟
رویکرد اردوغان ( ،)۲۰۰۵دادههای شاخص کل بازار سهام ،نرخ سود بازار بینبانکی ،نرخ ارز ،نقدینگی و شاخص تولید صنعتی
دوره زمانی  ۱۳۸۸:۳تا ۱۴۰۰:۱۰

مروری بر ادبیات تحقیق
محققین

توضیحات

فاما( ،)۱۹۸۸ماخرجی و ناکا ( ،)۱۹۹۵چونگ و انجی ( ،)۱۹۹۸وجود رابطه خطی بلندمدت بین بازار سهام و متغیرهای کالن
بینسوانگر ( ،)۲۰۰۴نسا و استراوس ( ،)۲۰۰۰وانگ بانگ و شارما اقتصادی.
( ،)۲۰۰۲کیزی و پیرزیک( ،)۲۰۰۹باکت و ماتر ( ،)۲۰۱۳اینچی رابطه علیت و روش گرانجر ( )۱۹۸۸و جوهانسون ( )۱۹۹۱برای
بررسی همگرایی.
و لی ( ،)۲۰۱۴الوا و همکاران ()۲۰۱۸
گران ولد (  ،)۲۰۰۴هاندرویانیس و پاپاترو ( ،)۲۰۰۱وانگ استفاده از مدلهای خودرگرسیون برداری ( )VARو مدلهای
تصحیح خطای برداری )(VECM
بانگ و شارما ( )۲۰۰۲و کاندیر ()۲۰۰۸
گای ()۲۰۰۸

مدل خودهمبسته میانگین متحرک ()ARIMA
عدم وجود رابطه معنیداری بین نرخ ارز و قیمت نفت و شاخص
قیمت بازار سهام در چهار اقتصاد نوظهور

فالنری و پروتوپاپاداکیس ( ،)۲۰۰۲اردوغان ( ،)۲۰۰۵چودهاری نیز با استفاده از مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی
و همکاران ( ،)۲۰۰۶وست و ورتینگتون ( )۲۰۰۶و شاهآبادی و تعمیمیافته ))(GARCH(p,q
همکاران ()۱۳۹۲
هانسن و جوهانسون ( )۱۹۹۹و جوهانسون و همکارانش ( )۲۰۰۰تأکید کردند که نتیجه تجزیه و تحلیل همگرایی حساسیت
زیادی به انتخاب نمونه دارد و طی زمان نیز احتمال ناپایداری پارامترها وجود دارد.

مروری بر ادبیات تحقیق
توضیحات

محققین
مک میالن ()۲۰۰۵
فالک (،)۱۹۸۶
جانسن()۱۹۹۷

روابط متغیر زمانی بین بازار سهام و متغیرهای کالن اقتصادی
برای دادههای آمریکا و به کمک آزمون همگرایی جوهانسون .روابط
بلندمدت بین این متغیرها طی زمان تغییر میکند.
رامسی

و

راتمن(،)۱۹۹۶

باکر( )۲۰۰۷و کیزی و پیردزیوک()۲۰۰۹

برادلی

و تأیید وجود روابط غیرخطی بین متغیرهای کلیدی کالن اقتصادی و
بازده سهام
رابطه بین بازار سهام و متغیرهای کالن اقتصادی نامتقارن است و
این روابط در بلندمدت تغییر میکنند.

دوماس( ،)۱۹۹۲بروک و لی بارون( ،)۱۹۹۶سارانتیس( ،)۲۰۰۱تعامل بین مبادلهگران مطلع و مبادلهگران نویز را شناسایی کردند و
شلفیر و روبرت( ،)۲۰۰۳ژاو ( ،)۲۰۱۰تانگ و ژاو ( )۲۰۱۳و پیشنهاد کردند که سفتهبازان مهمترین منبع رفتار غیرخطی بازار
هستند .بر این اساس آنها بر این باور هستند که شکل تبعی هر رابطه
هامپ و مکمیالن ()۲۰۱۴
باید قبل از اجرای هر تحلیلی متناسب انتخاب شود.

مروری بر ادبیات تحقیق
محققین

توضیحات

مهرآرا ()۲۰۰۶

اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص کل قیمت سهام تهران آزمون بلندمدت گرنجر و علیت
نتایج :حجم پول ،ارزش تراز تجاری و تولید صنعتی یک رابطه یک سویه با شاخص کل قیمت سهام.
این متغیرها میتوانند منجر به تغییر در شاخص کل قیمت سهام تهران شوند.

محمدی ()۲۰۲۱

روش حداقل مربعات معمولی ()OLS
تورم ،نرخ سود ،نرخ رشد نقدینگی ،قیمت نفت و نرخ ارز بر عملکرد سبد سهام بر اساس تئوری
شبکه سنتی و مدرن پورتفوی
نتایج :متغیرهای کالن اقتصادی بر عملکرد شبکههای سنتی و مدرن تأثیر گذاشتند.

فدائینژاد و فراهانی ()۱۳۹۶

اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی رگرسیون
چند عاملی
نتایج :تغییر نرخ رشد پول تأثیر منفی بر بازده شاخص سهام داشته و متغیرهای قیمت نفت ،شاخص
تولید صنعتی ،تالطم قیمت سهام و سطح قیمتها دارای اثر مثبت بر بازدهی شاخص داشته است.
نرخ ارز و قیمت طال تأثير معنیداری بر بازدهی شاخص نداشته است.

شاهآبادی و همکاران ()۱۳۹۲

اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از مدل
خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیمیافته ()GARCH
نتایج :نرخ بازده مسکن ،نرخ تورم ،نرخ ارز ،نرخ تولید و اشتغال صنعتی آثار ناچیزی بر ریسک
سیستماتیک بورس اوراق بهادار تهران دارند.

وجهتمایزمقاله
برخالف تحقیقات پیشین که بیشتر بر روابط بلندمدت و کوتاهمدت و با فرض رویکرد پارامتر ثابت تمرکز
داشتند ،تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص کل سهام با فرض یک مدل با پارامترهای زمان متغیر
( )TVPمد نظر قرار گرفته است .به گونهای که ،این تحقیق فرض بر این دارد که این متغیرها در کل دوره
تأثیر یکسانی بر بازار سهام ندارند .بنابراین ،در این مطالعه اثرات متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص کل
سهام به کمک مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیمیافته با لحاظ پارامترهای زمان متغیر
( )TVP- GARCHبررسی میشود.

معرفی الگوی تحقیق
• در مدلهای قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ( )CAPMو تئوری قیمتگذاری آربیتراژ
( ،)APTبازدهها از طریق واریانس شرطی اندازهگیری میشوند .بر این اساس ،مدلهای ARCH
برای مدلسازی و پیشبینی واریانسهای شرطی مورد استفاده قرار میگیرند.
• نقاط ضعف این مدلها:به طور معمول نیازمند ورود تعداد زیادی پارامتر است و برای جلوگیری
از منفی شدن مقادیر برآورده شده واریانس نیاز است که ساختار خاص و از پیش تعیین شدهای بر
مدل اعمال شود .برای رفع این مشکل ،مدلهای  ARCHتعمیم داده شدند و با نام نوع
تعمیمیافته مدلهای خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی ) GARCH(p,qارائه شدند.
• مزایای مدل ):GARCH(p,q
• میتوانند هم حافظه بلندمدت و هم کوتاهمدت در بازدهها را اندازهگیری کنند و حافظه بلندمدتتری را نشان
میدهند .مشخصه مهمی از بازده داراییها
• بازده داراییها نوسانهای خوشهای دارند .این مدلها این توانایی را دارند که این درجه از تسلسل و دوام در
نوسانها را اندازهگیری کنند.
• میتوانند ضریب تخمینی رابطه بین ریسک و بازده را مشخصکنند.
• این مدلها رابطه بین ریسک و بازده انتظاری را در حالی که صرف ریسک در طول زمان تغییر میکند
مدلسازی میکنند (وست و ورتینگتون )۲۰۰۶ ،و اجازه میدهند که واریانس شرطی طی زمان به عنوان تابعی از
خطاهای گذشته و وقفه واریانس شرطی تغییر کند .با این وجود ،واریانس غیرمشروط ثابت باقی میماند
(بالرسلو.)۱۹۸۶ ،

معرفی الگوی تحقیق
• این مطالعه :در نظر گرفتن نوع تعمیمیافته مدلهای خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی
شرطی ( ) TVP-GARCHاست.
• پدید آمدن مدلهای پویا باعث گردید که مدلسازی به واقعیت جهان شباهت بیشتری
داشته باشند.
• مدلهای ( (TVP-GARCHرا میتوان به این صورت تعریف کرد:

نشاندهندهشاخصکلسهام 𝑅𝑡+1
 𝑒𝑡+1دارای توزیع نرمال با واریانس شرطی 𝑡 ℎاست ،که واریانس هر دوره به
وسیله واریانس دوره قبل پیشبینی میشود و تحت تاثیر مقادیر قبلی
2
𝑖 𝑒𝑡−و رفتار گذشته خود قرار دارد.
مقادیرخطای بازده سهام،
ضریب متغیر زمانی  β𝑡+1نیز تصادفی است و  𝑉𝑡+1نیز نسبت به شوکهای
بردار پارامتر  ،β𝑡+1دارای توزیع نرمال با ماتریس کواریانس همگن است.
و 𝑖 γنیز پارامترهای متغیر زمانی 𝑡 ℎهستند.

معادالت ( )۲( ،)۱و ( )۳فرایند خودرگرسیون متغیر زمانی را با
معادالت  ARCHبرای شوکهای وارد شده به قیمت سهام
معادله آخر فرایند  GARCHشوکهای وارد شده به متغیر
وابسته (قیمت سهام )

معرفی الگوی تحقیق-فیلتر کالمن
• برای مشاهده تغییرات ساختاری ،از الگوریتم فیلتر کالمن استفاده میشود که روش
برآورد مدل پارامترهای زمان متغیر است (چو ،)۱۹۸۴ ،بنابراین معادالت جدید را
میتوان به این صورت نوشت:
𝑡𝑙 𝛀𝑡+1ماتریس کوواریانس مشروط  β𝑡+1با توجه به اطالعات موجود در زمان t
واریانس مشروط بازده سهام 𝑡𝐻 بستگی به 𝑡 ℎو واریانس مشروط  𝑋𝑡 β𝑡+1دارد که
برابر 𝑇𝑡𝑋 𝑡𝑙 𝑋𝑡 𝛀𝑡+1و در معادله ( )۵مشخص شده است .معادله ( ،)۶نشان دهنده
تغییرات و به روزرسانی برآوردهای  β𝑡+1است که برای پیشبینی بازده آتی سهام
استفاده میشود.
دو معادله آخر نشان دهنده تغییرات جدید در به روزرسانیهای برآوردهای و ماتریس
کواریانس مشروط میباشد.

معرفی الگوی تحقیق
• برای اولین بار توسط ایوانز ( )۱۹۹۱برای محاسبه نااطمینانی تورمی معرفی شد.
نااطمینانی بازارهای مالی را میتوان به این صورت مدلسازی کرد:

𝑡𝑋 بردارمتغیرهایکالناقتصادیتوضیحی و 𝑡𝑅 نشاندهندهشاخصکلسهام

داده ها و نتایج برآورد الگو
نقدینگی
تولید
صنعتی

شاخص کل سهام

متغیر وابسته

نرخ سود
بین بانکی

نرخ ارز
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داده ها و نتایج برآورد الگو
نرخ سود
بازار بین بانکی

وجود رابطه مثبت
(گای ،۲۰۱۶ ،موساوا
و مواگنا .)۲۰۱۷

وجود رابطه معکوس
(آالم و صالح اودین،
 ،۲۰۰۹ریچارد و حامد،
 ،۲۰۱۲پررا ۲۰۱۶ ،و تایبب
و همکاران)۲۰۱۶ ،

سؤال :رابطهبیننرخسودوقیمتسهامدرایرانبهچهصورت
است؟
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داده ها و نتایج برآورد الگو
نرخ ارز

از بعد تقاضا ،افزایش نرخ ارز
میتواند منجر به افزایش درآمد
شرکتهای صادرکننده کاال و در
نتیجه افزایش قیمت سهام آنها
گردد .از بعد عرضه ،منجر به
شرکتهای
سود
کاهش
واردکننده نهادههای واسطهای و
کاهش قیمت سهم آنها میشود
(دورنبوش و فیشر.)۱۹۸۰ ،

بر اساس نظریه پورتفو با کاهش نرخ ارز
افراد برای حفظ قدرت خرید سبد
داراییهای خود ،منابع خود را از بازار
ارز به بازار سهام منتقل کرده و در نتیجه
تقاضا برای خرید سهام و شاخص کل
سهام افزایش یابد (رشیدی.)۲۰۲۰ ،
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داده ها و نتایج برآورد الگو
حجم نقدینگی
اثر مانده حقیقی :نقدینگی تعادل مانده حقیقی
پول را بر هم میزند که در این شرایط با توجه
به آن که مردم به دنبال مانده حقیقی پول هستند
مازاد نقدینگی را صرف خرید داراییهای دیگر
مثل سهام خواهند کرد(رشیدی و مداح،
.)۲۰۲۰
افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش سطح
عمومی قیمتها در بازار میشود و انتظارات
تورمی زمینه افزایش قیمت سهام و شاخص کل
سهام را موجب میگردد.
افزایش نقدینگی موجب افزایش سرمایهگذاری
در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله سهام
گردد.

عرضه پول ،موجب افزایش نرخ
سود میشود که در نهایت موجب
افزایش نرخ تنزیل خواهد شود و
این مسأله به نوبه خود موجب
کاهش ارزش سهام میشود (دایی
کریمزاده و همکاران.)۱۳۹۲ ،
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دادهها و نتایج برآورد الگو
شاخص
تولید صنعتی

تغییر در انتظارات
نسبت به جریان نقدی
و
(بالورز
آتی
همکارانش.)۱۹۹۰ ،

افزایش تولید صنعتی به
در
تغییر
دلیل
موجب
سرمایهگذاری
افزایش قیمت سهام
میشود

نماینده بخش واقعی اقتصاد .متغیرهای بخش حقیقی مانند شاخص تولیدات صنعتی به صورت
فصلی ،تبدیل این متغیر به تواتر ماهانه از روش دنتون و شاخص بازار سهام در نرمافزار Eviews
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داده ها و نتایج برآورد الگو

• همه متغیرها به جز نرخ سود بینبانکی ابتدا فصلزدایی شده و سپس تفاضل لگاریتمی آن محاسبه
شده است .نرخ سود بینبانکی نیز به صورت تغییرات در الگو وارد شده است.
آماره دیکی-
فولر

مقادیر احتمال

آماره دیکی -فولر در
تفاضل مرتبه اول

مقادیر
احتمال

نرخ سود بازار بین بانکی

۲٫۴۵۷۰

۰٫۱۲۸۰

۹٫۵۷۰۷

۰٫۰۰۰۰

نرخ ارز
حجم نقدینگی

۱٫۵۶۸۳
۰٫۹۹۵۴

۰٫۹۹۹۴
۰٫۹۹۶۵

۶٫۷۳۱۴
-۴٫۷۰۷۷

۰٫۰۰۰۰
۰٫۰۰۰۱

شاخص تولید صنعتی

۱٫۴۷۷۸

۰٫۵۴۲۴

-۱۵٫۵۲۱۴

۰٫۰۰۰۰

شاخص قیمت سهام (کل)

۰٫۹۱۳۲

۰٫۹۹۵۵

-۱۰٫۶۶۹۳

۰٫۰۰۰۰

متغیر

داده ها و نتایج برآورد الگو

• وجود ناهمسانی واریانس مورد بررسی قرار گرفت .مقادیر آماره  Fو مقادیر احتمال بر
عدم وجود ناهمسانی واریانس داللت دارد.

آماره F
آماره Obs*R-squared

۶۶٫۴۹۵۸

مقادیر احتمال آماره (F )۱٫۱۵۹

۰٫۰۰۰۰

۴۷٫۴۷۶۸

مقادیراحتمالتوزیعکایدو

۰٫۰۰۰۰

داده ها و نتایج برآورد الگو
• برای اینکه تخمین الگوی  TVP-GARCHکاراتر گردد متغیرها استاندارد شده
است (اردوغان .)۲۰۰۵ ،بدین معنی که پس از کسر میانگین بر انحراف معیار
تقسیم شده اند.
ضریب

مقدار t

مقادیر احتمال

نام متغیر

۰

۰

۰٫۹۹۹۹

تغییرات نرخ سود بازار بینبانکی

۰٫۰۴۱۲

-۵٫۲۸۹۳

۰٫۰۰۰۰

تفاضل لگاریتمی نرخ ارز

۰٫۰۱۶۵

۱۰٫۱۵۹۰

۰٫۰۰۰۰

تفاضل لگاریتمی حجم نقدینگی

۰٫۰۰۰۱

۲٫۰۵۷۳

۰٫۰۴۱۲

تفاضل لگاریتمی شاخص تولید صنعتی

۰٫۰۴۸۱۰

-۳۰٫۳۱۱۳

۰٫۰۰۰۰

وقفه اول تفاضل لگاریتمی شاخص کل سهام

۰٫۰۰۹۵

۵۸٫۴۶۲۲

۰٫۰۰۰۰

عرض از مبدا

نتایج برآورد الگو -تغییرات نرخ بهره

نتایج برآورد الگو -تغییرات نرخ ارز

نتایج برآورد الگو -تغییرات نقدینگی

نتایج برآورد الگو -تغییرات شاخص تولید صنعتی

نتایج برآورد الگو -واریانس شرطی شاخص کل سهام

نتیجهگیری  -اثرات نرخ سود بین بانکی
• دوره اول :اثرات نرخ سود بین بانکی بر شاخص سهام در دوره زمانی  ۱۳۸۸:۳تا
 ۱۳۹۰:۱منفی بوده و با افزایش نرخ سود بین بانکی ،شاخص کل کاهشیافته است.
• دوره دوم :در دوره زمانی  ۱۳۹۰:۲تا  ۱۳۹۲:۱این اثرگذاری معکوس شده است .این
بدین معنی است که سرمایهگذاران پورتفوی خود را به سمت بازار سهام هدایت کردهاند
و زمینه افزایش شاخص کل سهام را موجب گردیدهاند .از دالیل عمده تحقق این
شرایط وجود انتظارات تورمی و رفتار رمهای سرمایهگذاران در این بازار بوده است.
• دوره سوم :پس از فروردین ماه سال  ۱۳۹۲تا دی ماه سال  ۱۴۰۰است که اثرات نرخ
سود بین بانکی و شاخص سهام مجدد منفی شده و مردم ایران ترجیح دادهاند پسانداز
خود را در بانکها سپردهگذاری نمایند و یا در سایر بازارهای مالی سرمایهگذاری
کردهاند.

نتیجهگیری -اثرات تغییرات نرخ ارز
• اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر شاخص کل سهام:سه دوره
• دوره اول ۱۳۸۸:۳ :تا  ،۱۳۸۹:۲اثرات نرخ ارز بر شاخص کل سهام مثبت بوده و با افزایش نرخ
ارز ،شاخص کل نیز افزایش یافته و پس از آن در دوره زمانی  ۱۳۸۹:۳تا  ۱۳۸۹:۷نرخ ارز اثر
چندانی بر رشد شاخص کل نداشته و مجدد تا پایان بهمن ماه همان سال اثرات مثبت داشته است.
دوره دوم :اسفند ماه سال  ۱۳۸۹تا فروردین ماه سال  ۱۳۹۵نرخ ارز اثر منفی بر شاخص کل سهام
داشته است .بر اساس نظریات اقتصادی ،کاهش ارزش واحد پول ملی در این دوره منجر به افزایش
قیمت کاالهای سرمایهای وارداتی گردیده و این مسأله موجب کاهش حاشیه سود و بازده سهام شد.
• دوره سوم :پس از سال  ۱۳۹۵کاهش ارزش واحد پول ملی بر رشد شاخص سهام تأثیر مثبت داشته
است .به گونهای که ،افزایش نرخ ارز ،موجب افزایش رقابتپذیری شرکتهای فعال در بازار سهام
شده و سود حاصل از افزایش رقابتپذیری و همچنین افزایش قیمت جهانی کاالهای صادراتی بیشتر
از هزینه ناشی از کاالی سرمایهای وارداتی شده است .عالوه بر این با توجه به شرایط تحریمهای
بینالمللی ،افزایش تقاضا برای کاالهای صادراتی در کشور افزایش یافته و در نتیجه ،کاهش ارزش
واحد پول داخلی ،موجب افزایش رقابتپذیری بخش صادرات در داخل کشور شد که بر رشد
شاخص سهام نیز تأثیر مثبت داشت.

نتیجهگیری -تأثیر تغییرات نقدینگی
• تاثیر تغییرات نقدینگی بر شاخص کل در طول کل دوره تحقیق مثبت بوده است .به
گونهای که ،تغییر در سیاست پولی تغییر در درآمد را به دنبال داشته و زمینه افزایش
قیمت سهام و شاخص کل را فراهم کرده است .ارزیابی اثرات نرخ رشد نقدینگی بر
شاخص کل سهام گویای آن است که این متغیر مهمترین شاخص تشکیل انتظارات در
بازار سهام بوده است.

نتیجهگیری -اثرات تغییرات شاخص تولید صنعتی
• اثرات تغییرات شاخص تولید صنعتی به عنوان نمایندهای از بخش واقعی اقتصاد کشور
بر شاخص کل سهام نیز مثبت بوده است .به طوری که افزایش تولید منجر به افزایش
درآمد و سود شرکتها میشود که این مسأله موجب افزایش بازده سهام و شاخص کل
سهام میشود.
• اثرات وقفه رشد شاخص کل سهام بر خود شاخص کل نشان از اثر رفتار رمهای دارد.
عالوه بر موارد فوق با استفاده از روش پارامتر زمان متغیر نشان داده شد که در برخی
از ماههای سالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۹شاخص کل سهام نوسانات باالیی را تجربه کرده
است.

نتیجهگیری

شرایط اقتصاد کالن به ویژه تحوالت متغیرهای نرخ ارز ،نرخ سود
بینبانکی و نقدینگی میتواند بازار سرمایه را متأثر نماید .این اثرگذاری
گویای آن است که سیاستگذار پولی نیز توجه ویژهای به اثرات
سیاستهای پولی و ارزی خود بر بازار سرمایه داشته و سناریوهای مختلف
را در تنظیم سیاستهای پولی برای برقراری ثبات مالی مد نظر قرار دهد.
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