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چکیده
بررسی علل تغییر قیمت نفت و مدلسازی برای پیشبینی نوسانات آن ،با توجه به جایگاه آن در اقتصاد ایران،
همواره یکی از مهمترین حوزههای مطالعاتی ادبیات اقتصاد ایران بوده است .با گسترش بورسهای نفتی و بازار
آتیهای نفت ،بازار نفت و در پی آن نظریه انتظارات قیمت ،شکلگیری قیمت نفت خام را متحول ساخت .بدین
صورت که در کوتاهمدت با تغییر در نرخ بهره ،در اثر سیاستهای پولی ،جریان نقدینگی بین بازارهای مالی
(پولی ،اوراق قرضه و سرمایه) و بازار نفت ،قیمت نفت خام را از مسیر بلندمدت خود منحرف مینماید .این مقاله
به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلندمدت آن با توجه به روابط بین بازارهای مذکور در کوتاهمدت که
به طور عمده ناشی از سیاستهای پولی است ،پرداخته است .بدین منظور از مدل جهش قیمت فیشر و نظریه
سامئلسون با استفاده از دادههای سری زمانی سالهای  3112 -3102م و روش گارچ آزمون میگردد .نتایج نشان
میدهد اثر تعییر نرخ بهره بر نفت خامهای شاخص (دوبی ،عمان و برنت) منفی و تأثیر تغییر شاخص بازار
سرمایه بر قیمت این نفت خام مثبت است .از مهمترین علل تأثیر منفی افزایش نرخ بهره ،افزایش هزینههای
نگهداری و ذخیرهسازی نفت خام و ،در نتیجه ،کاهش تقاضا برای آن در بازارهای نقدی است .همچنین تأثیر
مثبت تغییر شاخص بازار سرمایه به سبب توسعه فعالیتهای صنعتی که به نوبه خود میتواند منجر به افزایش
تقاضا برای نفت خام در بازار گردد ،قابل توضیح است.
طبقهبندی .C58 ,Q43 :JEL
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 .9مقدمه
تغییر در جریان نقدینگی بین بازارهای مالی و بورسهای کاالیی تحت تأثیر تغییر در نرخ بهره در
ایاالت متحده امریکاست .بنابراین ،سیاستهای پولی امریکا بر جریان نقدینگی در بورسهای کاالیی و
بازارهای مالی دنیا تأثیر مستقیم دارد .تغییر در سیاستهای پولی امریکا باعث تغییر در فرصتهای
سرمایهگذاری در بازارهای مالی میشود و حرکت نقدینگی از بازارهای مالی به بورسهای کاالیی بر
قیمتهای بین المللی کاالها (از جمله کاالهای کشاورزی ،اوراق قرضه ،بازار پول ،بازار سرمایه ،طال و
 )...اثرگذار است .بررسیها نشان میدهد که سیاستهای پولی ایاالت متحده آمریکا اثر معناداری بر
شکلگیری قیمت بسیاری از کاالها از جمله محصوالت نفتی ،کشاورزی و  ...دارد( .تیلور .)0191 ،0با
توجه به ارتباط بازارهای مالی با بازار نفت از طریق نرخ بهره ،قیمت نفت خام در کوتاهمدت از مسیر
بلندمدت منحرف میگردد.
از سوی دیگر ،نوسانات شدید قیمتهای نفت در اواخر قرن بیستم موجب اختالالت فراوان در
بازار جهانی نفت و بالطبع در اقتصاد جهانی شد .سرمایههای فراوانی که دالالن نفتی برای استفاده از
سودهای بادآورده به بازار وارد کردند ،موجب شد تا تولیدکنندگان عمده نفت بیش از هر گروهی
متضرر شوند ،چرا که شاخص قیمتگذاری نفت خام همواره دستخوش تغییرات میشد و این نوسانات
نه تنها بر بازار فروش آنها در بازار تک محموله تأثیر میگذاشت بلکه موجب میشد تا درآمد حاصل
از فروشهای قراردادهای بلندمدت آنان نیز که بر مبنای همان شاخص پایهگذاری شده بود ،متأثر شده
و درآمد تولیدکنندگان با بی ثباتی مواجه شود .همچنین با توجه به نقش حیاتی نوسانات در بازارهای
مالی ،طی سالهای اخیر ،توجه چشمگیری به تجزیه و تحلیل نوسانات بازارها شده است .از آنجا که
سهم عمده درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی 3و درآمدهای دولتهای صادرکننده نفت به ویژه
ایران (مهاجری )0211 ،و ،همچنین ،نقش تأمین ارز مورد نیاز کشور از طریق فروش نفت خام بررسی
تأثیر سیاست های پولی آمریکا بر نوسان قیمت نفت خام جهانی و به دنبال آن در ادبیات اقتصاد ایران
حائز اهمیت است.
بی تردید بازار نفت از قدیماالیام نقش اساسی را ایفا کرده است و تشکیل شرکتهای چندملیتی
نفتی از سالیان پیش اقدامی در تقابل با تجارت آزاد بوده است .همچنین ،با تغییر چهره سیاسی جهان
ابزارها و سازمانهای نوینی شکل گرفتهاند تا به این هدف دست یابند .آژانس بینالمللی انرژی ،مؤسسه
1. Taylor
2. GDP
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همکاریهای اقتصادی و جز اینها ،همه و همه ،در جهت مقابله با حرکتهای استقاللطلبانه صاحبان
اصلی منابع اولیه و با هدف تسلط بیشتر ،در شکل نوین ،بر منابع کشورهاست .در صحنه بینالمللی نفت
برای مقابله با اتحادیه کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک ،آژانس بینالمللی انرژی تشکیل میشود
تا با بهرهگیری از روشهای نوین به مقابله با این سازمان بپردازد و لذا میبینیم که آنان با بهرهگیری از
سرمایه به ایجاد تشکیالتی دست میزنند که در واقع میباید در کشورهای تولیدکننده نفت شکل می-
گرفت .نمونه بارز این تشکیالت ایجاد بازارهای بورس نفتی است که روزانه چندین برابر حجم
معامالت فیزیکی که در بازارهای بورس (لندن ،نیویورک) انجام میگیرد بابت انجام معامالت کاغذی
نصیب این کشورها میکند .در این کشورها چه بسیار مشاورانی در این کشورها هستند که به ارائه مدل
رفتاری و فرمولهای علمی برای قیمتهای نفت خام سایر کشورها اقدام میکنند و متأسفانه جای این
مؤسسات در کشورهای تولیدکننده نفت ،به ویژه در کشور ایران ،بسیار خالی است.
در این میان یکی از مسائل اساسی در تحلیل تغییرات قیمت نفت خام ،توجه به نقش بورسهای
نفتی و نقش انتظارات در شکلگیری قیمتهاست .در مدلهایی که تاکنون به تحلیل عوامل مؤثر بر
قیمت نفت خام پرداختهاند ،آن طور که باید ،نقش بورسهای نفتی و سفته بازی در شکلگیری قیمت-
های نفت خام مورد توجه قرار نگرفته است .عالوه بر این ،ارتباط بین بازارهای مالی و بورسهای نفتی
و تأثیر نوسانات نرخ بهره (در اثر سیاست پولی) بر جریان نقدینگی بین بازارها مورد توجه قرار نگرفته
است درحالی که تغییر در جریان نقدینگی بین بازارهای مالی و بورسهای کاالیی نقشی اساسی در
تعیین قیمتهای نفت خام دارد.
براساس برخی از پژوهشهای به عمل آمده ،تغییر در جریان نقدینگی بین بازارهای مالی و
بورسهای کاالیی تحت تأثیر تغییر در نرخ بهره در ایاالت متحده امریکاست .بنابراین ،سیاستهای
پولی امریکا بر جریان نقدینگی در بورسهای کاالیی و بازارهای مالی دنیا تأثیر مستقیم دارد .تغییر در
سیاستهای پولی امریکا باعث تغییر در فرصتهای سرمایهگذاری در بازارهای مالی میشود و حرکت
نقدینگی از بازارهای مالی به بورسهای کاالیی بر قیمتهای بینالمللی کاالها ،از جمله کاالهای
کشاورزی ،اوراق قرضه ،بازار پول ،بازار سرمایه ،طال و غیره اثرگذار است .بررسیها نشان میدهد که
سیاستهای پولی ایاالت متحده آمریکا اثر معناداری بر شکلگیری قیمت بسیاری از کاالها از جمله
محصوالت نفتی ،کشاورزی و جز اینها دارد (تیلور .)0191 ،با توجه به ارتباط بازارهای مالی با بازار
نفت از طریق نرخ بهره ،قیمت نفت خام در کوتاهمدت از مسیر بلندمدت منحرف میگردد.
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بنابراین ،در این پژوهش ،ابتدا ادبیات موجود در زمینه تعیین و تحلیل نوسانات قیمت نفت و
مدلهای ارائه شده مرور میشود .در بخش دوم مبانی نظری پژوهش با تبیین مدل جهش قیمت فیشر و
مدل تصادفی عمومی قیمت ،براساس دیدگاه سبد دارای ساموئلسن برای توجیه مکانیزم اثرگذاری
بازارهای پول ،بازار سرمایه و اوراق قرضه بر قیمت نفت ارائه میگردد .در بخش سوم ،با استفاده از
آمارهای سالهای  3112تا 3102م ،پس از بررسی رابطه علّی بین قیمت نفتهای شاخص در دوره
مورد مطالعه ،به بررسی تجربی میزان توضیحدهندگی نوسانات قیمت هریک از نفتهای شاخص از
طریق پراکسی های مورد استفاده برای بازار پول و بازار سرمایه در قالب مدل منتخب میپردازیم .در
پایان نتیجهگیری و پیشنهادهای مستخرج از یافتههای این پژوهش ،برای استفاده در صنعت نفت و
اقتصاد ملی ،ارائه خواهد شد.
 .3پیشینه پژوهش
بعد از شوک اول نفتی 0192م ،توجه زیادی به عوامل تعیینکننده قیمت نفت و نحوه شکلگیری آن با
رویکردهای متنوع انجام شد که در همۀ این تحقیقات تنها به یک عامل یا چند عامل توجه میشود یا
بر مدلهایی که به رفتار بلندمدت بازار بر نقش بازیگرانی همچون اوپک و بر رفتار کوتاهمدت و ارتباط
آتیها و اسپات تأکید و تمرکز دارند ،محدود میشوند.
 .9-3پیشینه پژوهشهای خارجی

پیندایک )3110( 0در مطالعۀ خود ،چگونگی مرتبط شدن قیمتها در بازار اسپات و آتیهای
کاالها ،تولید و سطح موجودی انبارها با یکدیگر را بررسی و برقراری تعادل در دو بازار اسپات و
بازار ذخیرهسازی را تشریح میکند .وی ،همچنین ،تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تعادل دو بازار مذکور
به وسیلۀ تغییرات در سطوح نوسانهای قیمتی را مطالعه میکند و با استفاده از دادههای سالهای
 0191تا 0111م ،این مسئله را برای نفت خام ،بنزین و نفت کوره بررسی میکند .نتایج به دست
آمده از این مطالعه حاکی از آن است که قرارداد های آتیها همانند موجودی انبار ،ابزاری برای
کاهش ریسک است و با استفاده از آن میتوان ارزش نهایی ذخیرهسازی کاال را اندازهگیری کرد.

1. Pindyck
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یوسفی و ویرجانتو )3112( 0به بررسی یک روش تجربی برای تعیین چگونگی شکلگیری
قیمت نفت خام با هدف شناسایی عکسالعمل کشورهای عضو اوپک به تغییرات نرخ دالر در مقابل
سایر ارزهای اصلی و قیمتهای سایر اعضا ،پرداخته شده است .در این مقاله ،با استفاده از روش
رگرسیون  ،3 GMMاثر نوسانات نرخ دالر آمریکا بر روی شکلگیری قیمت نفت اوپک سنجیده شده
است.
فرانکل )3119( 2به بررسی رفتار قیمت نفت خام پرداخته و سپس عوامل مؤثر بر رفتار قیمت
نفت خام را به دو دستۀ کوتاهمدت (عوامل مالی) و بلندمدت (عوامل بنیادی) تفکیک کرده است .وی
به کمک آزمونهای تجربی نشان میدهد که روند بلندمدت قیمت جهانی نفت تحت تأثیر عوامل
بنیادین مانند عرضه و تقاضا ،تغییر در ظرفیت کشورهای تولیدکننده نفت و ،همچنین ،تغییر در
ذخایر تجاری نفت است.
اروری و همکاران )3101( 2به بررسی قدرت پیشبینیپذیری قیمت نفت خام با استفاده از مدل-
های مختلف کالس  GARCHو دادههای روزانه در دو دوره زمانی مختلف پرداختند .در طول دوره
3119-3111م و به دلیل بحران مالی جهانی ،قیمت نفت خام ،به ازای هر بشکه ،تغییرات معناداری از
حدود  21تا  022دالر را داشته است .در چنین بازه پر تالطمی مدلهای غیرخطی کالس

GARCH

نسبت به مدلهای خطی برای پیشبینی تالطم بلندمدت نوسان قیمت نفت خام ،مؤثرتر هستند.
فیلیس و همکاران )3100( 2کشورهای کانادا ،مکزیک و برزیل را به عنوان صادرکننده و
کشورهای ایاالت متحده آمریکا ،آلمان و هلند را به عنوان واردکننده در نظر گرفتند تا ارتباط میان
بازارهای این کشورها و قیمت نفت را مورد بررسی قرار دهند .در این پژوهش از مدل  GARCHچند
متغیره و دادههای ماهانه ،از سال  0199تا 3111م ،استفاده شده و نتایج حاصل نشاندهنده سرایت نا
متقارن بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت بود .همچنین ،این پژوهش نشان داد که شوکهای
بخش عرضه قیمت نفت ،تأثیری بر ارتباط بین بازارهای این کشورها نمیگذارد .اما شوکهای ناشی از
تقاضا (یعنی تغییر چرخههای تجاری یا جنگ) تأثیر بیشتری بر کشورها نسبت به شوکهای ناشی از
عرضه (کاهش تولیدات اعضای  )OPECدارند .همچنین ،وی با مطالعه همبستگی وقفهدار سریهای
1. Yousefi & Wirjanto
2. Generalized Method of Moments
3. Frankel
4. Arouri
5. Filis & et al.
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زمانی این کشورها نشان داد که قیمتهای نفت بدون توجه به منشأ ایجاد تالطم ،اثر معکوس بر تمام
بازارهای سهام اعمال میکنند و در دورههای بحران  ،بازار نفت جایگاه مطمئنی برای جلوگیری از
ریسک بازار سهام نیست.
اونیل و همکاران )3100( 0و پارک و راتی ( ،)3100با استفاده از یک نمونه  02تایی ،از
بازارهای توسعهیافته نشان میدهند که تکانههای قیمتی نفت تأثیر منفی معنیداری بر روی قیمت سهام
دارد.
کافمن و همکاران )3100( 3به بررسی نحوه ورود تغییرات اساسی به قیمت نفت بازاری پرداخته-
اند .در حقیقت ،سؤ ال اصلی پژوهش آنها بررسی منشأ ایجاد تغییرات در بازار نفت خام است .در ادامه
در این پژوهش ارتباط میان نفت خام آمریکای شمالی ،اروپا ،آفریقا و خاورمیانه با دو سری زمانی آتی
و اسپات مورد بررسی قرار گرفتهاند .نتایج نشان میدهد اولین تغییرات در بازار نفت فاتح دوبی مشاهده
میشود و سپس در سایر بازارها اثر میگذارد .دومین بازاری که تحت تأثیر تغییرات قرار میگیرد
قراردادهای آتی یک ماهۀ بازار نفت  WTIاست .در نتیجه ،میتوان ارتباط بلندمدت اساسی میان
بازارهای از پیش گفته را در اثر ورود سفته بازان به بازار نفت دانست.
وانگ و همکاران )3102( 2برخالف مطالعات رایج انجام شده درمورد قیمتهای آتی و اسپات
نفت ،که براساس رویکرد جوهانسون ( )0199انجام گرفته است ،از روش غیرخطی اصالح خطای
برداری آستانهای استفاده نمودهاند تا پویاییهای غیرخطی را در تعدیلهای مربوط به نقطه تعادل در نظر
بگیرند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که ارتباط بین قیمتهای آتی و اسپات از نوع همجمعی بوده
است مشروط بر اینکه تفاضلهای قیمتی بزرگتر از مقادیر آستانهای باشند ،همچنین ،در بلندمدت
قیمتهای آتی و اسپات (هردو) در تعادل بلندمدت و پویاییهای مربوط به آن مؤثر هستند.
 .3-3پیشینه پژوهشهای داخلی

کشاورزیان و همکاران ( )0291به بررسی ارتباط بین دالر و قیمت نفت در قالب دورههای بلندمدت و
کوتاهمدت پرداختهاند .ارتباط مذکور از بعد ساختاری از طریق تقاضا و عرضه نفت خام بررسی می-
شود .نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که رابطه علیت در بازار نرخ دالر آمریکا و قیمت نفت خام در

1. Ono, S. & et al.
2. Kaufmann & et al.
3. Wang & et al.
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بلندمدت ،یک طرفه و از بازار ارز به بازار نفت بوده است و عکس آن صادق نیست .از سوی دیگر،
ثابت میکنند که این رابطه منفی است .به عبارت دیگر ،در پیشبینی بلندمدت قیمت نفت خام و یافتن
عناصری که تأثیر بلندمدت بر قیمت آن میگذارند ،روند نرخ ارز دالر آمریکا از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است.
مهاجری ( )0211به بررسی ارتباط قیمتهای نفت خام در بازارهای اسپات و آتیها و
اثرگذاری موجودی ذخایر و ریسک مبنای تعدیل شده براساس نرخ بهره بازارهای مالی بر تغییرات
قیمتهای مذکور با روش سری زمانی اطالعات ماهانه ذخایر تجاری نفت خام و ریسک مبنای
تعدیل شده مربوط به قیمت اسپات و آتیهای نفت خام  WTIدر دورۀ زمانی  0191تا3101م
پرداختهاند.
سلمانی و همکاران ( )0210به بررسی نقش شوکهای نفتی در شکلگیری قیمت نفت
پرداختهاند و آنها را موجب شکلگیری نوسانات قیمت محسوب میدانند .از نظر آنها ایـن نوسـانات در
وضعیتهای مختلف اقتصادی ،تأثیرات متفـاوتی بـر رشـد اقتصـادی کشـورها دارنـد .بـرای کـاهش
تأثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و تدوین سیاستهای مناسب اقتصـادی در وضـعیتهـای مختلـف
اقتصـادی ،شناخت الگوی چندرفتاری رشد اقتصادی در واکنش بـه ایـن نوسـانات مفیـد اسـت .با
استفاده از مدل  EGARCHو دادههای فصلی مربوط به بهار  0219تا زمستان 0291ش ،نوسـانات قیمـت
نفـت را مدلسازی و ،سپس ،از مدلهای چرخشی مارکوف برای بررسی الگوی چند رفتاری رشد
اقتصادی ایران در قبال این نوسانات استفاده کردهاند .براساس نتایج حاصل از مدل آنها ،EGARCH
شوکهای مثبت قیمت نفت ،نوسانات قیمتی نفت را بـه شـدت افزایش میدهند .در مقابل ،شوکهای
منفی در کاهش این نوسانات نقش کمتری دارند.
بکی حسکویی و همکاران ( )0212به پیشبینی نوسانات بازارهای آتیهای نفت با استفاده از
مدلهای گارچ و مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ میپردازد .با استفاده از این مدلها ،پیشبینی
نوسانات بازارهای آتیهای نفت در افقهای زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه میشود .پیشبینی
این مدلها حکایت از نوسانات بسیار باال و بسیار نامحسوس دارد .نتایج تجربی این مقاله که با استفاده
از دادههای آتی -نفت  WTIبه دست آمده ،نشان میدهد که مدل  MRS-GARCHبه طور قابل
توجهی عملکرد باالتری در پیشبینی نوسانات از مدل معمولی  GARCHدر افقهای زمانی کوتاه
مدت دارد.
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 .0مبانی نظری پژوهش
استیونز )0112( 0استدالل میکند که از سال  0191به بعد در بازار نفت تحوالتی صورت گرفته است
و با شکلگیری و گسترش بورسهای نفتی بازار نفت رقابتی شده و مکانیسم شکلگیری قیمتهای
نفت خام تغییر کرده است .این روند قیمتها را افزایش داده است و ،از سوی دیگر ،افزایش در تولید
غیر اوپک ناپایداری قیمت را تشدید و سازوکار شکلگیری قیمتها بعد از  0191تغییر اساسی کرده
است .به گونهای که مدلهای پیشین شکلگیری قیمتهای نفت خام توان توجیه تغییرات این دوره را
ندارند .به همین منظور ضرورت دارد مدلهایی شکل بگیرد تا وضعیت جدید در آنها لحاظ شود.
یکی از عوامل مهم در توضیح رفتار قیمت نفت خام در کوتاهمدت را میتوان تغییر در نرخ بهره
دانست بدین صورت که در کوتاهمدت تغییر نرخ بهره باعث ایجاد انحراف در مسیر قیمت نفت خام از
مسیر تعادلی می شود .این فرایند با تغییر نرخ بهره که به طور عمده ناشی از سیاست پولی بازار باز در
فدرال رزرو میباشد ،به وجود میآید .به عنوان مثال ،کاهش نرخ بهره عاملی است در جهت ترغیب
افزایش خرید اوراق قرضه که به نوبۀ خود قیمت آن در اثر افزایش تقاضا برای اوراق قرضه باال میرود.
از آنجا که قیمت اوراق قرضه با نرخ بهره اوراق قرضه ارتباط عکس دارد ،باعث هدایت جریان
نقدینگی به بازار آتیها شده و قیمت آن را افزایش میدهد .در این میان است که تصمیمگیری
درخصوص خرید اسپات یا آتی نفت خام ،به ویژه ،مورد توجه خریداران قرار میگیرد .بدین ترتیب،
اگر هزینه حاصل از نگهداری نفت خام از سود فعالیت در بازار آتی بیشتر باشد ،به خرید قراردادهای
آتی میپردازند .عکس این قضیه هم میتواند اتفاق بیفتد .پس میتوان گفت نرخ بهره ابتدا با تغییر در
بازار پول باعث نوساناتی در بازار اوراق قرضه شده و ،سپس ،بازارهای آتی ،سرمایه و نفت را متأثر
کرده است .بنابراین ،در کوتاهمدت ،تغییرات نرخ بهره انحراف قیمت از مسیر بلندمدت دارد ،این بدان
معناست که رفتار بلندمدت را عوامل بنیادین تعیین میکنند ،اما در کوتاهمدت ممکن است قیمت پایین-
تر یا باالتر از مسیر بلندمدت قرار بگیرد که ناشی از تغییرات نرخ بهره است( .3فرانکل)3101 ،
ارتباط بازار سرمایه و بازار نفت دوطرفه است ،بدین صورت که افزایش قیمت آتیها در پی
افزایش نرخ بهره قیمت آتیها افزایش مییابد و این باعث تغییر در جریان نقدینگی بین بازار پول و
سرمایه و ،در نهایت ،بازدهی در بازارها میشود .از طرف دیگر زمانی که شاخص بازار سرمایه بهبود
1. stevens
 .3اینکه قیمت انحراف از مسیر بلندمدت به دنبال تغییرات نرخ بهره رخ میدهد  ،بدین معنی نیست که عوامل بنیادین در
کوتاهمدت اصالً اثرگذار نیستند بلکه اثرات آنها کم است.
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مییابد (بازدهی در بازار سرمایه افزایش مییابد) ،حکایت از رشد اقتصادی ،توسعه صنعتی و افزایش
در تقاضای نفت خام دارد که این سبب افزایش قیمت نفت در بازار اسپات میشود .شایان ذکر است
کـه در فصل چـهارم تحقیق حاضر تأثیر شاخص  S&Pبر بازار اسپات نفت ایران اسپات نشان داده
میشود.
برای تفکیک رفتار کوتاهمدت از بلندمدت قیمت نفت خام از نظریه جهش قیمت استفاده می-
شود .با توجه به اینکه این نظریه درخصوص جهش قیمت نرخ ارز بوده است ،فرانکل ( 3111و )3101
نظریه را برای بازار نفت خام آزمون و اثبات کرده است که نرخ بهره همانند بازار ارز در بازار نفت هم
باعث جهش قیمت میشود .برای توضیح رفتار کوتاهمدت قیمت نفت خام و انحراف قیمت از نظریه-
های سامئلسون و فرانکل استفاده میکنیم .شکل ( )0تأثیر سیاست پولی بر رفتار قیمت نفت خام را در
کوتاه مدت نشان میدهد.
شكل  .5تأثیر سیاستهای پولي بر بازار نفت

مأخذ :محاسبات تحقیق

در این تحقیق با استفاده از مدل جهش قیمت 0فیشر ،مکانیزم اثرگذاری بازارهای پول ،بازار
سرمایه و اوراق قرضه بر قیمت نفت خام ایران بررسی میشود .مدل مذکور فرآیند انحراف قیمت از
مسیر تعادلی بلندمدت را تبیین می نماید و رابطه بین نرخ بهره واقعی و قیمت اسپات نفت را نسبت به
روند بلندمدت آن بیان میکند .بر این اساس ،هرگاه نرخ بهره واقعی افزایش یابد استخراج منابع طبیعی
1. Overshooting price
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افزایش یافته و باعث افزایش در عرضه نفت شده و ،در نتیجه ،قیمت نفت را کاهش میدهد .این فرآیند
تا جایی ادامه می یابد که قیمت نفت به هزینه نهایی تولید آن نزدیک شود .با توجه به انتظار افزایش
قیمت نفت صادرات کاهش مییابد و قیمت نفت افزایش یافته تا به سطح تعادلی بلندمدت برسد.
طبق نظریه باال قیمتهای اسپات و آتیها دارای ارتباط تنگاتنگی هستند( .هوانگ)3111 ،0
همچنین ،قیمت آتیهایی که دوره سررسید آنها نزدیک است ،به عنوان شاخص برای تعیین قیمت
اسپات نفت به کار میرود .کاهش در قیمت آتیها نشاندهنده تغییر در انتظارات بازار است .قیمتهای
اسپات بر نحوه شکلگیری انتظارات و ،در نتیجه ،قیمتهای آتیها اثر میگذارند .رابطه بین قیمت
آتیها و اسپات دو سویه و همزمان است.
گسترش سفته بازی در بورسهای بینالمللی طی دهههای اخیر باعث شفافیت قیمتهای نفت در
بازارهای بینالمللی شده به طوری که در برخی از سالها باعث تثبیت قیمتها و جلوگیری از شوک-
های ناگهانی در قیمتها شده است .سفته بازی در بازارهای بینالمللی تحت تأثیر نرخ بهره است .نرخ
بهره باعث چرخش نقدینگی بین بازارهای پول ،بورسهای کاال ( نفت ،محصوالت کشاورزی ،طال و
 )...و بازار اوراق قرضه می شود .هرگونه تغییر در متغیرهای اثرگذار از جمله نرخ بهره باعث تغییر در
جهت جریان نقدینگی در این بازارها میشود که به نوبه خود بر حجم مبادالت و قیمتها اثر میگذارد.
(پارک )3119 ،3براساس بازارهای رقیب و مطالعات انجام شده و نیز مطالبی که در باال مطرح گردید
درخصوص اثرات سرریزی بین بازاری میتوان کانالهای اثرگذاری مورد اشاره در مبانی نظری را
بدین صورت تدوین نمود.
 .9-0کانالهای اثرگذاری

در این بخش به بررسی و تعیین کانالهای اثرگذاری متغیرهای عمده موضوع این پژوهش بر یکدیگر به
لحاظ نظری میپردازیم.
 .9-9-0از طریق عرضه

با توجه به بهرهبرداری از منابع طبیعی پایانپذیر ،بهرهبردار به دنبال حداکثر کردن ارزش فعلی سود
برداشت از ذخایر در طول دوره بهرهبرداری است .بنابراین ،نرخ برداشت در هر دوره را به نحوی تعیین
1. Huang
2. Park
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میکند که خالص ارزش فعلی سود دورههای مختلف حداکثر شود .بر این اساس خالص ارزش فعلی
سود آتی کاهش و انگیزه برای برداشت در دوره جاری افزایش مییابد .از سوی دیگر ،افزایش در نرخ
بهره انگیزه برای نگهداری موجودی انبار نفت (نفت روی کشتی) را کاهش میدهد .مطالعات بازار
نفت نشان میدهد که یکی از عوامل مؤثر در تعیین قیمتهای اسپات نفت تغییر درموجودی نفت خام
نگهداری شده بر روی کشتی است (یه . )3111 ،0
تغییر در موجودی نفت روی کشتی تابعی از هزینه نگهداری است که به نرخ بهره بستگی دارد.
افزایش در نرخهای بهره واقعی باعث افزایش در هزینه نگهداری نفت بر روی کشتی میشود که به نوبه
خود تقاضا برای نگهداری نفت روی کشتی را کاهش داده و سپس باعث افزایش عرضه و کاهش
قیمت نفت میشود .با توجه به اینکه یک مدل ساده نمیتواند تمام عوامل مؤثر بر قیمت نفت را در
برگیرد باید سایر عوامل را وارد مدل کنیم .بنابراین ،یکی از متغیرهایی که بر تعیین قیمت نفت اثرگذار
است تغییر در ذخایر تجاری است (میر .)3111 ،3بنابراین ،نرخ بهره اثر منفی بر قیمت اسپات نفت خام
دارد.
 .9-3-0از طریق تقاضا

کاهش در نرخ بهره باعث افزایش تقاضای کل اقتصاد امریکا و ،در نتیجه ،افزایش تقاضای نفت در
امریکا میشود .افزایش تقاضای امریکا باعث رشد تقاضا در سایر اقتصادها و ،در نتیجه ،افزایش
تقاضای نفت که افزایش در تقاضای جهانی نفت باعث افزایش قیمت نفت خام میشود .به عنوان مثال،
افزایش قیمت نفت در سالهای  3112و 3111م تحت تأثیر افزایش تقاضای کشورهایی مانند چین بوده
است .رشد اقتصادی در کشورهای مصرفکننده ،افزایش در تقاضای نفت را در پی دارد .بنابراین ،هر
چه فعالیتهای صنعتی در کشورهای مصرفکننده نفت بیشتر باشد تقاضای نفت افزایش مییابد.
بنابراین ،با افزایش شاخص بازار سرمایه ( ،)S&P500رشد اقتصادی افزایش و ،تقاضای جهانی و نیز
تقاضای نفت خام هم افزایش مییابد .پس رابطه بین قیمت اسپات نفت خام و شاخص مذکور مثبت
ارزیابی میشود.

1. Ye
2. Myer
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 .9-0-0از طریق مکانیسم بازارهای مالی

مکانیسم اثرگذاری سیاستهای پولی امریکا بر روند شکلگیری قیمتهای نفت از طریق کانال بورس-
های نفتی بدین شکل است .تغییر در نرخ بهره در اثر سیاستهای انبساطی پولی در ایاالت متحده
امریکا باعث تغییر در جریان نقدینگی بین بازارهای بورس کاالیی و بازار اوراق قرضه و سهام میشود.
زیرا افزایش در نرخ بهره کاهش در قیمت اوراق قرضه و اوراق خزانهداری و سهام را به دنبال دارد .با
کاهش قیمت اوراق قرضه فرصت سودآوری در بازار اوراق قرضه برای سفته بازان افزایش مییابد که
باعث حرکت نقدینگی از بورسهای کاالیی به سمت این بازارها میشود .کاهش سفتهبازی در بورس-
های کاالیی ،از جمله بورسهای نفتی ،باعث کاهش قیمت مشتقات نفتی (از جمله آتیهای نفت) می-
شود .کاهش در قیمت آتیها با سررسید نزدیک ،قیمت اسپات نفت را به شدت کاهش میدهد
(سادورسکی .)0111 ،0
بدین ترتیب ،میتوان گفت که از یک منظر پاالیشگاهها به عنوان متقاضی نفت خام باید تصمیم
بگیرند در بازار آتیها اقدام به خرید آتیهای نفت خام نمایند یا اینکه پس از خرید نفت از بازار اسپات
آن را ذخیره تا نیازهای آتی خود را برطرف کنند .تصمیمگیری درخصوص ذخیرهسازی نفت خام
توسط پاالیشگاهها به هزینههای بهرهای ایجاد ذخیره ،بستگی دارد .به عبارت دیگر ،پاالیشگاه تصمیم
میگیرد که وام بگیرد تا ذخایر را روی کشتیها نگهداری کند .پس تقاضای اسپات ،همان تقاضای
ذخایر تجاری یا نفت روی کشتی است .بنابراین ،افزایش نرخ بهره باعث کاهش تقاضای ذخایر تجاری
در بازار اسپات و ،در نتیجه ،کاهش قیمت اسپات میگردد .بنابراین ،انتظار میرود که در این مدل نرخ
بهره تأثیر منفی بر قیمت اسپات داشته باشد .از سوی دیگر ،بازار آتیها با افزایش نرخ بهره ،شاهد
خروج جریان نقدینگی به سمت بازار اوراق میباشد .بدین ترتیب ،نرخ بهره در معادلۀ قیمت آتیها ،از
یک سو ،نماینده بازدهی در بازار پول و ،از سوی دیگر ،عامل تعیینکننده بازدهی در اوراق قرضه
است .پس با افزایش نرخ بهره و کاهش قیمت اوراق قرضه و ،در نتیجه ،افزایش بازدهی در بازار اوراق
قرضه – به سبب انتظار افزایش قیمت اوراق قرضه در آینده -جریان نقدینگی از بازار کاال به بازار
اوراق حرکت میکند .برای نمونه ،در اثر یک سیاست انقباضی پولی که از طریق فروش اوراق قرضه
توسط بانک مرکزی آمریکا از طریق عملیات بازار باز صورت میگیرد ،قیمت اوراق قرضه در بازار
اوراق قرضه کاهش و در پی آن نرخ بهره در بازار پول افزایش مییابد .افزایش نرخ بهره در بازار پول
هزینه ذخیرهسازی در بازار اسپات را افزایش میدهد و تقاضای نفت خام در بازار اسپات و نیز قیمت
1. Sadorsky
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نفت خام کاهش مییابد .با افزایش نرخ بهره در بازار آتیهای نفت خام ،افراد انتظار دارند که در آینده
تقاضا با افزایش نرخ بهره ،جریان نقدینگی از بازار کاالها به سمت بازار اوراق قرضه و پول حرکت
کند چون در بازار اوراق قرضه بازدهی مورد انتظار افزایش مییابد و خروج نقدینگی از بازار آتیها
باعث کاهش قیمت آتیها میشود .از سوی دیگر ،کاهش قیمت نفت در بازار اسپات موجب میشود
که انتظارات همسو با کاهش قیمت نفت خام در آینده شکل بگیرد و این امر کاهش قیمت آتیها را
تشدید میکند .بنابراین ،تغییر در یک بازار که منجر به تغییر در نرخ بهره میشود ،از کانالهای مختلف
بر بازارها اثر میگذارد.
 .3-0یک مدل تصادفی عمومی قیمت براساس دیدگاه سبد دارایی ساموئلسن

محور اصلی بحث ساموئلسن این است که درجات باالی تغییرپذیری قیمت ،داللت بر تغییرات بزرگ
در قیمت دارد .اما نکته مهم این است که تغییرات بزرگ در قیمت کاال موقعی ظاهر میشود که
اطالعات بیشتری راجع به آن کاال در دسترس باشد .در اوایل عمر آتی معموالً اطالعات زیادی در
مورد قیمت آتی اسپات برای دارایی پایه آن قرارداد موجود نیست؛ با این وجود ،هرچه به سمت تاریخ
انقضای قرارداد نزدیکتر شویم ،سرعت رشد اطالعات درباره دارایی پایه افزایش مییابد و تغییرات
قیمت بزرگتر میشود .مثالً یک سال قبل از برداشت بسیاری از محصوالت کشاورزی ،نمیتوان انتظار
داشت که اطالعات زیادی در مورد کم و کیف آن کاالی کشاورزی در دسترس باشد ،اما هرچه به
تاریخ برداشت محصول نزدیکتر میشویم اطالعات بیشتری در دسترس قرار میگیرد .بنابراین ،با
توجه به انتظارات بازار ،قیمت محصول در تاریخ برداشت دقیقتر شکل میگیرد .به عنوان مثال
قراردادی در نظر گرفته میشود که تاریخ انقضای آن مصادف با تاریخ برداشت محصول است .فرضیه
ساموئلسن داللت بر آن دارد که به موازات نزدیک شدن به سر رسید قرارداد ،تغییرپذیری قیمت
آتیها افزایش مییابد.
به نظر میرسد ارتباط نزدیکی بین تغییرپذیری قیمت آتیها و حجم معامله آتیها وجود دارد .به
ازای افزایش حجم اطالعات ورودی به بازار ،تغییرپذیری قیمت آتیها افزایش مییابد .نکته اینجاست
که آن دسته از معاملهگران که براساس اطالعات موجود در بازار معامله میکنند ،پس از کسب
اطالعات از بازار انگیزه بیشتری برای انجام معامالت خواهند داشت .از اینرو ،توسعه و نشر اطالعات
جدید و دقیق در بازار نه تنها موجب افزایش تغییرپذیری قیمت آتیها میشود ،بلکه تعداد بیشتری
معاملهگر را وارد بازار میکند.
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در بازار آتیها تغییرات شدید و ناگهانی قیمت زمانی اتفاق میافتد ،که اطالعات جدید وارد
بازار می شود .همچنین باید توجه داشت که مدل هزینه حمل و مدل قیمت آتی مورد نظر در بازار
اسپات ،چارچوبهای مناسبی برای مطالعه رفتار قیمت آتیهاست .شواهد تجربی نیز کم و بیش نشان
میدهد که رفتار قیمت آتیها در مجموع با داللت این مدلها سازگار است .میتوان دستاورد بازار
آتیها را برای گروههای مختلف که دستاندرکار بازارند ،چنین خالصه کرد :هرگاه ساختار بازار
چنان باشد که قیمتها نسبت به اطالعات جدید عکسالعمل مناسبی داشته باشد و اگر قیمت آتیها
تخمین خوبی از قیمت آتی مورد انتظار در بازار اسپات باشد ،بازار آتی نقش خوبی در «کشف قیمت»
ایفا خواهد کرد؛ لذا کسانی که در پی تخمین قیمت هستند ،میتوانند از رفتار قیمت در بازار آتیها
بیاموزند .در این حالت ،سفته بازان زیاد خرسند نخواهند بود زیرا فرصتهای زیادی برای سودآوری
نخواهند داشت .با وجود این پوششدهندگان ریسک به بهترین وجه میتوانند از این وضعیت بهره
جویند زیرا با هزینهای نه چندان زیاد ،معامالت خود را در قبال ریسکهای ناشی از تغییرات نامطلوب
قیمت پوشش میدهند.
 .4روش تجزیه و تحلیل
انگل 0برای اولین بار در سال  0193نشان داد که میتوان الگوهایی را بررسی کرد که به طور همزمان
شامل میانگین شرطی و واریانس شرطی باشند .این الگوها به الگوهای ( 3ARCHواریانس ناهمسانی
شرطی خودبازگشت) شهرت یافتند که اساس آنها در رفع واریانس ناهمسانی در الگوهای مورد بررسی
نهفته است.
مزیت الگوهای  ARCHاین است که می تواند روند واریانس شرطی را با توجه به اطالعات گذشته
خود توضیح دهد .در حالت کلی فرایند  ARCHمرتبه qام توسط معادالت زیر ارائه میشود:
()0
()3

-

∑

الگوی رگرسیونی  ARCHواریانس شرطی را به عنوان تابعی از خطاهای گذشته و طی زمان متغیر
فرض میکند.
1. Engle
2. Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity
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الگوهای  ،ARCHدر سال  ،0191به همت بولرسلف با عنوان  0GARCHتعمیم داده شد .اگر
یک فرایند تصادفی با اعداد حقیقی و به صورت محدود باشد و اگر

مجموعه اطالعات موجود طی

زمان فرض شود ،در این صورت الگوی  GARCHبه صورت زیر در نظر گرفته میشود:
()2
∑

()2

∑

در الگوی  ARCHتعمیمیافته که اصطالحاً  GARCHنامیده میشود ،هم اجزای خود همبسته و
هم اجزای میانگین متحرک در معادله واریانس ظاهر میشوند (اندرز .)3112 ،هرچه در الگو اصل
صرفهجویی بیشتر رعایت شده باشد ،تعداد محدودیتهای ضرایب کمتر خواهد بود .یکی از مزایای
آشکار الگوی  GARCHدر این است که در برخی موارد به جای یک الگوی  ARCHمرتبه باال ،یک
الگوی  GARCHجایگزین میشود که در آن اصل صرفهجویی بیشتر رعایت شده و شناسایی و برآورد
آسانتر است .در این میان ،الگوی ) GARCH(1,1ساده ،توصیف صرفهجویانهای از اطالعات را ارائه
میکند (بولرسلف0191 ،؛ مک کاردی و مرگان.)0199 ،3
 .5ارائه متغیرها و یافتههای پژوهش
 .9-5معرفی متغیرها

به منظور بررسی پدیده سرریز تالطم در بازار انرژی بینالمللی از دادههای قیمت نقدی روزانه مربوط به
نفت خام برنت ،بنزین و سوخت دیزل ،طی سال  3113تا 3103م ،استفاده شده است .متغیرهای مورد
استفاده در این پژوهش به شرح ذیل است.
 :Brent1قیمت اسپات نفت خام شاخص اروپا.
 :WTI2قیمت آتی نفت خام نفت خام شاخص آمریکا.
 :WTI1قیمت اسپات نفت خام شاخص آمریکا.
 :Dubai1قیمت اسپات نفت خام شاخص آسیا.
 :Oman1قیمت اسپات نفت خام شاخص آسیا.
 :S&P500شاخص بازار سرمایه و  Rنرخ بهره.
1. Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity
2. McCurdy and Morgan
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 .3-5یافتههای پژوهش

در این قسمت پس از آزمون مانایی دادهها ،به بررسی و گزارش نتایج آزمون علیت گرنجری برای
متغیرهای قیمت اسپات نفت خام شاخص اروپا ،قیمت آتی نفت خام شاخص آمریکا ،قیمت اسپات این
نفت خام ،قیمت اسپات نفت خام شاخص آسیا و قیمت اسپات نفت خام شاخص آسیا میپردازیم.
سپس با تعیین چگونگی رابطه علیت بین متغیرهای مورد اشاره ،با انتخاب متغیر کنترل کارآمد که به
منظور افزایش سطح توضیحدهندگی روابط انتخاب و به کار گرفته شده است ،چگونگی تأثیر تغییرات
نرخ بهره و شاخص بازار سرمایه بر تغییرات قیمت نفتهای شاخص در قالب مدل منتخب و تکنیک
گارچ بررسی میشود.
در بخش دوم با استفاده از فرآیندی مشابه تغییرات نرخ بهره و شاخص بازار سرمایه بر قیمت
نفت های شاخصی که عمده تولیدهای نفتی ایران در آن مناطق به فروش میرسد ،بررسی و نتایج
مربوط گزارش میگردد .نفت خام ایران در این مناطق تابعی از این نفت خامهای شاخص است.
در مدلهای رگرسیونی ،سری زمانی بهکار گرفته شده که با استفاده از گارچ (روش حداکثر
درستنمایی) برآورد میشوند ،انتخاب شده است .به این سریهای زمانی که توزیع احتمال متغیر در
طول زمان گشتاورهای مستقل از زمان داشته باشد ،پایای مؤکد گفته میشود .همچنین ،سریهای زمانی
دارای پایایی ضعیفاند و میانگین و واریانس آن در طول زمان ثابت است .از آنجایی که بررسی پایایی
قوی سری های زمانی دشوار است ،با توجه به کفایت وجود پایایی ضعیف در این مدلها ،در این
پژوهش پایایی ضعیف مورد بررسی و آزمون قرار گرفت که نتایج آن مطابق جدول (( )0پیوست) نشان
میدهد که تمام متغیرها با یک مرتبه تفاضلگیری مانا میشوند.
 .1بررسی تأثیر تغییر نرخ بهره و شاخص بازار سرمایه بر نفت خامهای شاخص
الف .آزمون علیت گرنجری بین قیمت نفت خامهای شاخص ()Oman1, WTI1, Brent1, Dubai1

براساس جدول ( )2-3فرض مبنی بر اینکه قیمت اسپات نفت خام شاخص آمریکا ( )WTIعلیت
گرنجری سایر نفتهای شاخص نیست ،رد شده است و دلیلی برای رد فرض مقابل آن یافت نشد.
بنابراین ،می توان از متغیر قیمت اسپات نفت خام شاخص آمریکا به عنوان نفت خام شاخص جهانی
برای بررسی رابطه بین تغییرات قیمت نفت خام جهانی و بازارهای مالی استفاده کرد .همچنین ،در
کوتاهمدت تغییرات نرخ بهره باعث انحراف مسیر قیمت ارز و نیز گردش نقدینگی بین بازارها میشود.
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جدول  .5بررسي روابط علیت گرنجری بین نفت خامهای شاخص
Prob

آماره F

1/111

020/212

1/011

0/911

1/111

122/132

1/113

3/291

تعداد مشاهدات

قیمت نفت خام  WTI1نمیتواند علیت گرنجری قیمت نفت
3221

قیمت نفت خام  Brent1نمیتواند علیت گرنجری قیمت نفت

قیمت نفت خام  WTI1نمیتواند علیت گرنجری قیمت نفت
خام  OMAN1باشد
قیمت نفت خام  OMAN1نمیتواند علیت گرنجری قیمت
نفت خام  WTI1باشد
قیمت نفت خام  WTI1نمیتواند علیت گرنجری قیمت نفت

321/013
3221

1/001

خام  Brent1باشد

خام  WTI1باشد

3221

1/111

فرضیه صفر

3/031

خام  Dubia1باشد
قیمت نفت خام  Dubia1نمیتواند علیت گرنجری قیمت نفت
خام  WTI1باشد

مأخذ :محاسبات تحقیق

از آنجا که نفت خامهای دوبی ،عمان ،برنت و  WTIنفت خام شاخص در مناطق شرق ،اروپا و
آمریکاست ،بررسیها و آزمون گرنجری نشان میدهد که آزمون فرض مبنی بر اینکه  WTIعلیت
گرنجری برنت نیست ،رد میشود و فرض اینکه نفت خام برنت علیت گرنجری  WTIنمیباشد ،نمی-
تواند رد شود .با توجه به اینکه نفت خام دوبی به عنوان نفت خام شاخص در آسیا و همچنین مورد
استفاده در فرمولهای قیمتگذاری نفت خام ایران ،آزمون علیت گرنجری بین نفت خام دوبی و
اسپات  WTIاهمیت دارد .نتایج آزمون علیت گرنجری نشان میدهد که فرض صفر مبنی براینکه نفت
خام  WTIعلیت گرنجری دوبی نیست ،رد میشود .با توجه به اینکه نفت خام عمان نیز به عنوان یکی از
نفتهای شاخص در قیمتگذاری مدلهای تجربی قیمتگذاری نفت خام در بازار شرق به ویژه نفت
خام ایران میباشد ،نتایج نشان میدهد که فرض صفر مبنی بر اینکه نفت خام  WTIعلیت گرنجری
نفت عمان نمیباشد ،رد میشود.
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ب .برآورد رابطه بین تغییرات قیمت نفتهای شاخص و تغییرات نرخ بهره و شاخص بازار
سرمایه در کوتاهمدت
 .9آزمون اثر گارچ در مدلها

به منظور بررسی تغییرات نرخ بهره (سیاستهای پولی) و شاخص بازار سرمایه بر رفتار نفت خامهای
برنت ،دوبـی و عمـان ،قبـل از بـرآورد مدل مذکـور ابتـدا اثر گارچ برای متغیرهای مورد استفاده
بررسی میشود.
جدول  .0آزمون اثر گارچ قیمتهای اسپات  WTIو برنت
سطح احتمال

ارزش آماره

درجه آزادی

آمارهها

1/111

1202/119

()0/0120

آماره F

1/111

0210/122

0

آماره χ

مأخذ :محاسبات تحقیق
جدول  .9آزمون اثر گارچ قیمت اسپات نفت خامهای  WTIو دوبي
سطح احتمال

ارزش آماره

درجه آزادی

آمارهها

1/111

2139/92

()0/0120

آماره F

1/111

0292/932

0

آماره χ

مأخذ :محاسبات تحقیق
جدول  .1آزمون اثر گارچ قیمت اسپات نفت خامهای  WTIو دوبي
سطح احتمال

ارزش آماره

درجه آزادی

آمارهها

1/111

2912/32

()0/0120

آماره F

1/111

0212/93

0

آماره χ

مأخذ :محاسبات تحقیق

با توجه به آزمون ضریب النگراژ آرچ فرض

(فرض واریانس همسانی) در این آزمون رد

میشود ،زیرا مقادیر آماره آزمون از مقدار جدول  Fبا درجه آزادی مذکور ،بزرگتر است و از اینرو،
فرض

رد میشود و همسانی واریانس را نمیتوان پذیرفت.
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 .3بررسی روابط بازارهای مالی با نفت خام برنت

برای بررسی رابطه میان تغییرات نرخ بهره و شاخص بازار سرمایه بر تغییرات هریک از نفتهای
شاخص هر یک از معادالت زیر را با استفاده از تکنیک  GARCHبه طور مجزا برآورد میکنیم.
logRt

()2

 Rنرخ بهره  Brent1قیمت اسپات نفت خام شاخص اروپا WTI1 ،قیمت اسپات این نفت خام و
 S&P500شاخص بازار سرمایه و  eجزء خطای رابطه بوده که خود تابعی است از

مربع واریانس

مربع جزء خطا در دوره گذشته است .برای اینکه بتوان تأثیر نوسانات

جزء خطای دوره گذشته و

در بازارها را بر شکلگیری قیمت نفت خام  Brent1در نظر به منظور بررسی تالطمهای بازار معادله
واریانس به شکل ) GARCH(1,1مدلسازی شده است .بنابراین ،در واقع میتوان گفت که مدل باال
یک مدل گارچ است .در این معادله متغیرهای نرخ بهره و  S&P500به منظور بررسی تغییرات نرخ بهره
و شاخص بازار سرمایه بر رفتار نفت خام برنت وارد مدل شده است.
جدول  .1بررسي تأثیر سیاست پولي آمریكا بر قیمت نفت خام شاخص برنت
معادله میانگین

Log WTI1

متغیرها

1/019

-1/191

1/129

-1/902

()29/129

()-21/019

()222/122

()-322/399

Log likelihood

Adj

1/130

2323/229

معادله واریانس

1/1111223
()1/193
1/212
()01/391
1/202
()09/202
مأخذ :محاسبات تحقیق
اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال هستند.

1/130

ویژگیهای مدل
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کلیه ضرایب از لحاظ آماری معنادار است و میتوان در انضباط آماری از آن استفاده کرد.
براساس نتایج کشش ،نفت خام برنت نسبت به  WTIبرابر  1/1291است .عالوه بر این نتایج نشان می-
دهد که ضریب نرخ بهره منفی و از لحاظ آماری معنادار است .بنابراین ،نرخ بهره با اسپات  Brentرابطه
عکس دارد .این امر حکایت از رابطه منفی بین هزینههای نگهداری و ذخیرهسازی نفت و قیمت اسپات
دارد .زیرا با افزایش نرخ بهره هزینههای ذخیرهسازی افزایش مییابد و تقاضا برای نفت اسپات کاهش
مییابد ،به عبارت دیگر ،معاملهگران نفت وارد بازار آتیها میشوند .ضریب شاخص بازار سرمایه در
این مدل مثبت است .با رشد بازار سرمایه و توسعه فعالیتهای صنعتی تقاضا برای نفت خام در بازار
اسپات افزایش مییابد .بنابراین ،انتظار میرود که بین شاخص بازار سرمایه و قیمت اسپات ،رابطه مثبت
و معناداری وجود داشته باشد .نتایج برآورد مدل این فرض را تأیید میکند.
 .0بررسی روابط بازارهای مالی با نفت خام دوبی

()1

 Rنرخ بهره نفت خام دوبی Dubai1 ،قیمت اسپات نفت خام شاخص آسیا WTI1 ،قیمت اسپات
این نفت خام و  S&P500شاخص بازار سرمایه و  eجزء خطای رابطه است .نتایج برآورد مدل در
جدول ( )1گزارش شده است.
جدول  .1بررسي تأثیر سیاست پولي بر نفت خام شاخص بازار شرق
معادله میانگین

Log WTI1

Constant

1/012

-1/193

1/192

-1/293

()33/122

()-22/219

()323/122

( )-33/012

Log likelihood

Adj

1/130

2323/229

معادله واریانس

1/1110
()9/199

1/130

متغیرها

ویژگی های مدل
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1/199
()02/321
1/292
()09/131
مأخذ :محاسبات تحقیق
اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال هستند.

نتایج نشان می دهد که ضرایب مدل دارای عالمت مطابق انتظار بوده و از نظر آماری معنادار
است .کشش نفت خام دوبی نسبت به  WTIبا  1/1922برابر است که نشان میدهد که رابطه معنادار و
مثبتی بین قیمت نفت خام  WTIو دوبی وجود دارد .عالئم ضرایب نرخ بهره و شاخص بازار سرمایه نیز
به ترتیب منفی و مثبت است .منفی بودن ضریب نرخ بهره به معنای این است که با افزایش هزینههای
نگهداری و ذخیرهسازی نفت خام و تقاضا برای نفت خام دوبی در بازار اسپات کاهش مییابد.
همچنین ،مثبت بودن کشش قیمت نفت خام دوبی نسبت به شاخص بازار سرمایه نشان میدهد که با
توسعه صنعتی و رونق در بازار سرمایه تقاضا ،برای نفت خام دوبی افزایش یافته و قیمت نفت خام دوبی
در بازار اسپات افزایش مییابد .مجموع معادله واریانس نیز برابر یک است که نشان میدهد مدل گارچ
به خوبی برازش شده است.
 .4بررسی روابط بین بازارهای مالی با قیمت نفت خام عمان

()9
 Rنرخ بهره نفت خام عمان Oman1 ،قیمت اسپات نفت خام شاخص آسیا WTI1 ،قیمت اسپات
این نفت خام و  S&P500شاخص بازار سرمایه و  eجزء خطاست .روابط باال در جدول ( )9گزارش
شده است.
جدول  .7بررسي تأثیر سیاست پولي بر قیمت نفت خام شاخص بازار شرق
معادله میانگین
Log WTI1

Constant

1/032

-1/119

1/133

-1/221

()31/019

()-22/012

()321/390

()-09/211

متغیرها
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Log likelihood

Adj

1/132

2911/239

1/132

ویژگی های مدل

معادله واریانس

1/1111119
()2/223
1/212
()9/139
1/101
()01/222
مأخذ :محاسبات تحقیق
اعداد داخل پرانتز ارزش احتمال هستند.

در تمام معادالت  eجزء خطای رابطه که خود تابعی است از (
خطای دوره گذشته و (

مربع واریانس ) جزء

) مربع جزء خطا در دوره گذشته است .همچنین ،برای بررسی تأثیر

نوسانات بازارها بر شکلگیری قیمت نفت خامهای شاخص ،معادله واریانس به

شکل )GARCH(1,1

مدلسازی شده است .تمام ضرایب از نظر تجربی معنادار است .نتایج نشان میدهد که رابطه مثبت و
معناداری بین عمان و  WTIبرقرار است و کشش نفت خام عمان نسبت به  WTIبا  1/1331برابر است.
عالوه بر این ،نتایج نشان میدهد که نرخ بهره تأثیر منفی بر قیمت نفت خام عمان دارد .همان طور که
گفته شد با افزایش نرخ بهره و افزایش هزینههای ذخیرهسازی ،تقاضای نفت خام عمان و به تبع آن،
قیمت در بازار اسپات کاهش مییابد .عالوه بر این ،کشش قیمت نفت خام عمان نسبت به شاخص بازار
سرمایه مثبت است که نشان از تأثیر مثبت رونق در فعالیتهای صنعتی و تقاضای این نفت خام دارد.
همچنین برای هر سه معادله مجموع معادله واریانس برابر یک است که نشان میدهد مدل گارچ به
خوبی برازش شده است.
 .7نتیجهگیری و پیشنهادات
با توجه به اینکه نرخ بهره متغیر کلیدی در بازارهای مالی است و بین بازارها را تنظیم کرده و جریان
نقدینگی بین بازارها به تغییرات نرخ بهره بستگی دارد ،در واقع از یک منظر پاالیشگاهها به عنوان
متقاضی نفت خام باید تصمیم بگیرند در بازار آتیها اقدام به خرید آتیهای نفت خام نمایند یا اینکه در
بازار اسپات نفت خام خریده و ذخیره کنند .تصمیمگیری درخصوص ذخیرهسازی نفت خام در
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پاالیشگاهها به هزینههای بهرهای ایجاد ذخیره بستگی دارد .به عبارت دیگر ،پاالیشگاه تصمیم میگیرد
که با اخذ وام یا استقراض ذخایر را روی کشتیها نگهداری کند .بنابراین ،نرخ بهره باعث کاهش
تقاضای ذخایر تجاری در بازار اسپات و ،در نتیجه ،کاهش قیمت اسپات میگردد .بنابراین ،انتظار داریم
که در این مدل نرخ بهره تأثیر منفی بر قیمت اسپات داشته باشد .از سوی دیگر ،در بازار آتیها ،با
افزایش نرخ بهره ،شاهد خروج جریان نقدینگی از این بازار به سمت بازار اوراق خواهیم بود .در نتیجه،
نرخ بهره در معادلۀ قیمت آتیها از یک طرف نماینده بازدهی در بازار پول و ،از طرف دیگر ،عامل
تعیینکننده بازدهی در اوراق قرضه است .با افزایش نرخ بهره و کاهش قیمت اوراق قرضه و افزایش
بازدهی در بازار اوراق قرضه – به سبب احتمال افزایش اوراق قرضه در آینده  -جریان نقدینگی از بازار
کاال به بازار اوراق حرکت میکند.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که برای هر سه شاخص (شامل قیمت اسپات نفت خام شاخص
اروپا ( ،)Brent1قیمت اسپات نفت خامهای شاخص آسیا ( Dubai1و ،)Oman1تغییرات شاخص بازار
سرمایه و نرخ بهره ،به ترتیب ،دارای تأثیر مثبت و منفی بر تغییرات قیمت نفتهای شاخص میباشند .از
سوی دیگر ،در کوتاهمدت تغییر در نرخ بهره باعث انحراف مسیر قیمت نفت خامهای شاخص از مسیر
بلندمدت آنها میگردد.
از مهمترین علل تأثیر منفی نرخ بهره ،افزایش هزینههای نگهداری و ذخیرهسازی نفت خام و ،در
نتیجه ،تقاضا برای آن در بازارهای نقدی است .همچنین ،تأثیر مثبت تغییر شاخص بازار سرمایه را به
دلیل توسعه فعالیتهای صنعتی که به نوبه خود میتواند منجر به افزایش تقاضا برای نفت خام در بازار
گردد ،در پی خواهد داشت  .با توجه به سهم باالی درآمد نفت و نوسان آن در بودجه و ثبات اقتصادی
کشور ،پیشنهاد میگردد حمایت بیشتری از حوزه مطالعات مدلسازی برای تعیین و پیشبینی عوامل
مؤثر بر قیمت و نوسانات نفت در کشور به عمل آید.
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