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چکـیده
به عقیده بسیاري از اقتصاددانان ،یکی از عمدهترین مسائل اقتصادي کشورهاي درحالتوسعه ،کمبود سرمایهگذاري که
موتور اصلی رشد اقتصادي است ،میباشد .افزایش کارایی بازارهاي مالی و توسعه مالی میتواند تا حدودي این معضل را
کاهش دهد .بازار سرمایه از طریق ابزارها و نهادهاي مالی خود قادراست تا منابع پساندازي راکد را گردآوري و از طریق
یک سازوکار مالی کارآمد در دسترس متقاضیان سرمایه قرار دهد .با این توضیح ،بازار سرمایه را میتوان به عنوان بازار
تأمینکننده ،یکی از مهمترین عوامل تولید (سرمایه) و آنچه به عنوان موتور رشد اقتصادي از آن یاد میشود ،تعریف کرد.
در این مطالعه ،به بررسی این موضوع میپردازیم که چگونه نوسان نرخ ارز در کشورها بر کشیدگی و چولگی بازده سهام
تأثیر میگذارد .در انواع آزمونها که ساختار بازار مالی را ثابت حفظ مینمایند ،ما نشان میدهیم که نوسان نرخ ارز مرتبط
با کشیدگی بیشتر و چولگی منفیتر میباشد .ما از پیادهسازي خارج از نمونه یورو به عنوان استراتژي شناسایی به منظور
نتیجهگیريهاي سببی قويتر استفاده مینمائیم .پیادهسازي یورو منجر به ثبات در نرخ ارز نهتنها در منطقه یورو بلکه
همچنین در دیگر بخشهاي جهان میگردد .ما برخی شواهد مییابیم که تصویب یورو منجر به کاهش سطح کشیدگی و
افزایش چولگی بازده سهام میگردد.

واژگـان کلـیدی :شوک ارزي ،بازار سهام ،بورس و اوراق بهادار
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نقش بازار سهام براي رونق بخشیدن به اقتصاد کشورهایی همچون ایران که از یک سو با حجم عظیم سرمایههاي سرگردان
و از سوي دیگر با کمبود منابع سرمایهگذاري مواجهاند ،قابل توجه است .لذا شناخت عوامل تأثیرگذار بر رفتار بازار سهام میتواند
گام مؤثري در جهتدهی سرمایه در اقتصاد ایران مﺤسوب شود (مﺤبی .)009۱ ،لذا اهمیت آن در اقتصاد کشور روزبهروز بیشتر
شده و ازاینرو مورد توجه مقامات اقتصادي قرار گرفته است .بنابراین تبیین ارتباط بین سیاست هاي پولی و مالی که در توضیح
تﺤوﻻت بازار سهام از اهمیت خاصی برخوردار است(نجف آبادي .)2020 ،از الزامات اساسی کشورها براي پیمودن مسیر توسعه و
نیل به آن دارا بودن بازار متشکل و منظم سرمایه است .تأثیر وجود چنین بازاري بر عملکرد اقتصاد قابل توجه اسـت به طوري که
فقدان آن داراي تأثیر منفی بر عملکرد اقتصاد است(شهرستانی .)2020 ،در چند دهه ي اخیر نیز ضمن تاکید بر تأثیر این بازارها در
توسعه ي اقتصادي ،توجه بیشتري به آن شده است .بﺤران هاي اقتصادي دههي 0900اروپا و آمریکا 099۱ ،کشورهاي جنوب
شرق آسیا و بﺤران اقتصادي جاري در کشورهاي توسعه یافته شواهدي واقعی از تأثیرگذاري متقابل بی ثباتی بازارهاي مالی بر
اقتصاد جهانی و متﻐیرهاي آن بوده است(نوسري .)2009 ،این بﺤرانها مشکﻼتی نظیر بیکاري گسترده ،کاهش سرمایه گذاري،
کسري رشد اقتصادي و بیثباتی در شاخﺺ هاي اقتصادي را بر کشورها تﺤمیل کرده است  .یکی از اجزاي مهم بازارهاي
مالی ،بازار سهام است که این بازار نقش قابل توجهی در رونق یا رکود اقتصادي کشورها داشته است و هرگونه رکود یا رونق در این
بازار با تﻐییرات قابل مﻼحظه اي در متﻐیرها ،سیاستها و تصمیمات اقتصادي همراه بوده و به طور متقابل سیاست گذاري ها و
تصمیمات کﻼن اقتصادي نیز ،به ویژه سیاستهاي پولی و مالی می تواند بر بازار سهام تاثیرگذار باشد .بازار بورس در دهه هاي اخیر
سهم قابل توجهی در رشد و توسعه کشورها داشته است .البته در مواردي نیز همچون ضعف قوانین ،تنظیمات نامناسب ،دخالتهاي
دولتی و سایر عوامل اقتصادي و سیاسی دیگر این بازار به عنوان عامل بدبختی براي تعدادي از جوامع تلقی شده است .لذا از
ویژگیهاي یک حرکت متداول به سوي توسعه اقتصادي پایدار ،بدست آوردن منـابع ﻻزم بـراي مجموعه فعالیتهاي اقتصادي با
تجهیز منابع پس اندازي موجود در اقتصاد ملی مـیباشـد .بازار بورس اوراق بهادار بعنوان یکی از اصلیترین ارکان بازار سرمایه
قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس اندازهاي راکد در کشور و سوق دادن آنها بسوي تولید ،حرکت بسوي رشد و توسعه
اقتصادي را سرعت بخشد.گشورهایی همچون آمریکا ،ژاپن ،انگلیس ،کره جنـوبی ،سـنگاپور و  ...از بازارهاي مالی و مشخصاً بورس
اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادي استفاده هاي فـراوان بـرده انـد(کوسه .)2020 ،رکـود و رونـق بازارهاي بـورس نتنها
اقتصاد ملی ،بلکه اقتصاد جهانی را نیز می تواند تﺤت تأثیر قرار دهد .در بورسهاي معتبر دنیا شاخﺺهاي متنوعی براي بررسـی و
تجزیه و تﺤلیـل عملکـرد ایـن بورس ها مورد مﺤاسبه قرار می گیرند .اولین شاخﺺ استفاده شده در بورس اوراق بهادار ،شـاخﺺ
قیمتی سهام می باشد که نرخ ارز و نرخ تورم همواره از متﻐیرهاي تأثیر گذار بر شاخﺺ قیمت سهام در بورس هاي معتبر دنیا
بودهاند .از آن جایی که تأثیرات این متﻐیر ها می تواند پیامدهایی همچون تﻐییر توزیـع درآمـد و تبعـات رفاهی فراوانـی در هر
جامعه اي داشته باشد ،بررسی و برآورد این تأثیرات حائز اهمیت است .از این رو در این تﺤقیق بررسی و توسعه فرضیه جدید می
پردازیم که نوسان نرخ ارز بر کشیدگی و چولگی بازده سهام تاثیر می گذارد .این فرضیه مبتنی بر ایده ساده می باشد که بی ثباتی
در بازارهاي ارز داراي تاثیر غیر عادي قدرتمند بر سطح عدم قطعیت در اقتصاد می باشد ،که بر توزیع بازده سهام می تواند تاثیر
گذار باشد .این افزایش در سطح عدم قطعیت ممکن است سهام بازان مطلع را کنار بگذارد ،از این رو باعث بشود که قیمت هاي
سهام به سطوح بی نهایت حرکت نمایند .چارچوب نظري براي این احتمال به خوبی در آبرو 0و برونرمیر )2002( 2شرح داده میشود،
پژوهشگرانی که نشان می دهند عدم قطعیت منجر به ریسک ویژه می گردد .نظریه آن ها پیش بینی می نماید که این نوع ریسک
ویژه در نهایت سهام بازي را به تعویق می اندازد .بﻼنچارد و واتسون ( )0992و چن و همکاران ( )2000نشان می دهند که ،در
حضور سهام بازي به تاخیر افتاده ،حباب ها و سقوط ها به احتمال زیاد رخ می دهند ،که همین موضوع به احتمال زیاد منجر به
افزایش کشیدگی و کاهش چولگی بازده سهام می گردد .از طریق این مکانیسم ،عدم قطعیت ایجاد شده توسط نوسان نرخ ارز به
احتمال زیاد غیر عادي بودن را در توزیع بازده  ADRs0شرح می دهد.
استفاده از  ADRsباعث می شود ما بر دو مسئله مهم غلبه نمائیم .ابتدا ،ما باید بر این واقعیت غلبه نمائیم که در داخل
کشورها ،چولگی و کشیدگی نشانگر تنوع سطح مقطع و سري زمانی می باشد در حالی که نوسان نرخ ارز تنها در سرتاسر زمان
تﻐییر می نماید .ما می توانیم چولگی و کشیدگی سهام را در سرتاسر نمونه خارج از کشورها مقایسه نموده و از این رو منجر به تﻐییر
در سرتاسر نرخ هاي ارز بش ویم .با این حال ،مسئله دوم که روبرو هستیم این است که توزیعات بازده غیر عادي به ساختار بازارهاي
مالی در کشور خاص بستگی دارند ،و این ساختار به صورت درونی توسط بی ثباتی بازار ارز تعیین می گردد .استفاده از ADRs
باعث می شود بر این مسائل با حفظ ثبات ساختار بازار غلبه شود در حالی که به بررسی ارتباط موجود بین نوسان نرخ ارز و غیر
عادي بودن توزیع بازده  ADRمی پردازیم .پس از کنترل برخی ویژگیهاي خاص کشور و خاص  ،ADRآزمون هاي چند
متﻐییره ما نشانگر رابطه قوي و مثبت بین نوسان نرخ ارز و کشیدگی در بازده  ADRمی باشند .در میان کنترل هاي خاص
1 Abreu
2 Brunnermeier
3 American DepositaryReceipts
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 ،ADRما معیارهاي نقدینگی ،معیارهاي اندازه ،و شاید مهم تر از همه ،نوسان  ADRرا مدنظر قرار می دهیم .کنترل هاي خاص
کشور عبارتند از سرانه  GDPو نرخ بیکاري .پس از تثبیت این متﻐییرها ،ما درمی یابیم که یک درصد افزایش در نوسان نرخ ارز
مرتبط با افزایش  %02در کشیدگی می باشد .در مجموعه جداگانه آزمون ها ،ما به بررسی کشیدگی ویژه به عنوان معیار استﺤکام
می پردازیم .مجددا ،ما درمی یابیم که یک درصد افزایش در نوسان نرخ ارز مرتبط با افزایش کشیدگی ویژه  06.۱می باشد .مقدار
اقتصادي این برآوردها م شابه به مقدار اقتصادي نتایج اولیه ما می باشد .این یافته ها از فرضیه ما حمایت می نمایند که نوسان نرخ
ارز می تواند به شرح سطح کشیدگی بی نهایت مشاهده شده در بازده سهام بپردازد (کﻼرک09۱0،؛ داموداران099۱،؛ ریچاردسون و
اسمیت0990،؛ توچن و پیتز0990،؛ خیونگ و یزورک .)2000،سپس ،ما به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا نوسان نرخ ارز در
کشور خاص به احتمال زیاد منجر به چولگی منفی تر در بازده  ADRمی گردد یا خیر .در آزمون هاي چند متﻐییره که مشابه با این
موارد به کار رفته به هنگام بررسی کشیدگی هستند ،ما درمی یابیم که نوسان نرخ ارز به صورت وارونه مرتبط با چولگی بازده
 ADRمی باشد .پس از تثبیت ویژگیهاي خاص کشور و خاص  ،ADRتﺤلیل ما نشان می دهد که یک درصد افزایش در نوسان
نرخ ارز مرتبط با  %00کاهش در چولگی منفی می باشد .این نتایج از فرضیه ما حمایت می نمایند که نوسان نرخ ارز می تواند منجر
به توزیع بازده گردد که داراي چولگی منفی تر هستند .شایان ذکر است که این آزمون ها همچنین استوار هستند زمانی که ما به
بررسی چولگی ویژه می پردازیم .مقدار اقتصادي این آزمون هاي استﺤکام کاهش می یابد ،اما ما همچنین به رابطه بین نوسان نرخ
ارز و چولگی پی می بریم که از لﺤاظ آماري معنی دار و از لﺤاظ اقتصادي مهم است .به عنوان مثال ،آزمون هاي چند متﻐییره
نشان می دهند که یک درصد افزایش در نوسان نرخ ارز مرتبط با کاهش  %09در چولگی منفی می گردد.
پی بردن به رابطه مثبت بین نوسان نرخ ارز و کشیدگی برابر با این یافته نمی باشد که نوسان نرخ ارز منجر به تﻐییرات در غیر
عادي بودن توزیع بازده می گردد .در حقیقت ،جریان گسترده تﺤقیق نظري و تجربی نشان می دهد که بازار سهام بر بازارهاي
ارزي تاثیر می گذارند (آجاي 0و موگو099.،2؛ گاوین0999،0؛ اسمیت0992،؛ زاپاترو .)0995،0در چارچوب مطالعه ما ،این امر ممکن
است که کشیدگی بزرگ تر یا چولگی منفی تر به صورت مستقیم تر بر سطح نوسان نرخ ارز تاثیر می گذارد .جهت بررسی این
احتمال ،ما به استراتژي شناسایی مناسب به منظور استنتاج سببی قوي تر پی می بریم .هشت کشور نمونه ما با  ADRsیورو را
تصویب می نمایند  .این تﻐییر سیستم بیرونی در بازارهاي ارز نه تنها منجر به ثبات کشورهاي تﺤت تاثیر در منطقه یورو می گردد،
بلکه همچنین منجر به ثبات دیگر کشورها می گردد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به تجارت با کشورهاي تﺤت تاثیر قرار
گرفته می پردازند .بنابراین از پیاده سازي یورو به عنوان آزمایش طبیعی استفاده می نمائیم .فرضیه ما پیش بینی می نمائیم که در
طول دوره پس از یورو ،کشیدگی کاهش می یابد و چولگی افزایش مییابد .از آنجایی که تمامی کشورهاي  ADRدر نمونه ما
توسط تصویب یورو تﺤت تاثیر قرار می گیرند ،شناسایی نمونه آزمایش و نمونه کنترل سهام دشوار است .بنابراین ،روش استاندارد
تفاوت در تفاوت اثربخش نمی باشد .با به رسمیت شناختن این مﺤدودیت ها ،ما تنها به ارائه نتایج می پردازیم که به علت این
آزمون ها اشاره دارند .با این حال ،نتایج نشان می دهند که کشیدگی  ADRدر کل کاهش می یابد .از لﺤاظ اقتصادي ،کشیدگی
در طول سال پس از تصویب یورو به هنگام مقایسه با سال قبل از تصویب یورو بیش از  %0۱کاهش می یابد .نتایج مشابهی یافت
می شوند زمانی که ما به بررسی کشیدگی ویژه می پردازیم اگرچه براساس آزمون هاي غیر پارامتریک توجه می نمائیم که ،کاهش
در کشیدگی ویژ ه متفاوت از صفر نمی باشد .با این حال ،درمی یابیم که کل چولگی و چولگی ویژه در طول دوره پس از یورو
افزایش می یابد .از لﺤاظ اقتصادي ،چولگی پس از یورو تقریبا  %05افزایش می یابد در حالی که چولگی ویژه پس از یورو تقریبا
 %09افزایش می یابد .این افزایش ها از لﺤاظ آماري معنی دار هستند .در کل ،این تﺤقیق به ارائه نتایج مشابه می پردازد زمانی که
کشیدگی و چولگی  ADRsرا با کشورهاي خاص در منطقه یورو بررسی می نمائیم .بنابراین این تﺤقیق قادر به استنتاج این
موضوع می باشد که علت برگرفته از نوسان نرخ ارز تا کشیدگی/چولگی می باشد.
در مجموع ،یافته هاي این مطالعه به پشتیبانی کلی از فرضیه می پردازند که نوسان نرخ ارز بر سطوح کشیدگی و چولگی در
 ADRsتاثیر می گذارند .پیامدهاي یافته هاي ما گسترده هستند .از آنجایی که این لﺤظات توزیع بازده نشانگر احتمال حباب ها و
سقوط بعدي هستند (بﻼنچارد و واتسون0992 ،؛ چن و همکاران2000 ،؛ اوانز099.،5؛ هنگ و استین2000،؛ مک کوئین .و
تورلی0990،۱؛ توچن و پیتز ،)0990،شناسایی عواملی که بر کشیدگی و چولگی تاثیر می گذارند مهم می باشند .یافته هاي این
تﺤقیق نشان می دهند که حباب ها و سقوط ها در  ADRsممکن است مرتبط با بی ثباتی نرخ ارز در کشورهاي متعدد باشد .این
نتایج داراي پیامدهاي عملی مهم هستند .به عنوان مثال ،تصمیم شرکت جهت لیست بندي سهام باید نوسان نرخ ارز را مدنظر قرار
بدهد ،که همین موضوع می تواند پیامدهایی بر ثبات کلی قیمت سهام داشته باشد .با توجه به دیدگاه سیاسی ،یافته هاي این
1 Ajayi
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تﺤقیق همچنین نشان می دهند که اثرات خارجی مثبت سیستم هاي پایدار نرخ ارز شامل ثبات بسیار در قیمت سهام می باشند.
خروج اخیر از اتﺤادیه اروپا توسط بریتانیاي کبیر ،که منجر به افزایش در نوسان پوند نسبت به یورو می گردد می تواند جنبش هاي
بی نهایتی را در بازده سهام القاء نماید.

 -2پیشینه تحقیق
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در راستاي تجزیه و تﺤلیل و مدیریت ریسک سرمایهگذاري در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار ،خسروزاده و همکاران
( )0099به الگوسازي و تجزیه وتﺤلیل آثار عوامل اقتصاد کﻼن در مدیریت ریسک سرمایه گذاري در بورس تهران پرداختند .به
همین منظور ،از رویکرد حافظه بلندمدت و دادههاي سري زمانی ماهانه در صنعت پتروشیمی فعال در بازار سهام تهران استفاده
نموده و بر پایهي یافتههاي خود بر نقش غیرقابل انکار نرخ ارز و تورم در تبیین رفتار ریسک سرمایه گذاري در این صنعت تأکید
نمودند .در همین راستا ،زارعی و احمدلو ( ،)0099تﺤوﻻت بازار ارز را در تﻐییر ریسک سرمایه گذاري در صنعت پتروشیمی ارزیابی
نموده و نقش معنادار و نامتقارن نرخ ارز در تﻐییر ریسک سرمایهگذاري در این صنعت بورسی مورد تأیید قرار دادند .همچنین ،دولو و
داوري ( )009۱آزمون تﻐییرات پایدار نرخ ارز را به منزله متﻐیر حالت و ریسک درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران در نظر
گرفته و آثار آن را بر بازدهی سرمایهگذاري در بورس تهران مورد ارزیابی قرار دادند و دریافتند که ریسک نوسانات نرخ ارز در
سرمایهگذاري در بورس تهران و معماي ریسک نوسان نرخ ارز را توضیح داد .در همین راستا ،موﻻیی و همکاران ( )009.به تﺤلیل
رابطه بین بازار ارز و شاخﺺ قیمت بورس اوراق بهادار تهران به کمک رویکرد ناپارامتریک و کاپوﻻ پرداختند .نتایج تجربی این
مطالعه نشان میدهند که بین نرخ ارز و شاخﺺ قیمت بورس تهران رابطهي یکطرفه از نرخ ارز به شاخﺺ قیمت بورس وجود دارد.
در یک نگاه کلیتر ،اربابافضلی و ابراهیمی ( ،)0095گذار نامتقارن نرخ ارز در اقتصاد ایران را در چارچوب یک الگوي خودرگرسیون
برداري مورد کنکاش قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که واکنش متﻐیر نرخ تورم به شوک مثبت نرخ ارز به مراتب بیشتر از شوک
منفی بوده است .وکیلیفرد و علی فري ( )0090نیز تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران را طی دوره  0090-00۱۱مورد ارزیابی قرار دادند و عدم وجود رابطه بین ریسک و بازده کل سهام و متﻐیر اقتصاد کﻼن در
شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را نتیجه گرفتند .در بخش مطالعات بینالمللی نیز مطالعات متعددي در این
حوزه در بورسهاي مختلف انجام شده است که از جمله آنها میتوان به مطالعه ژي و همکاران ( )2020اشاره نمود که با بکارگیري
دادههاي پانل کشورهاي مختلف به بررسی رابطهي میان نرخ ارز و بازدهی سهام پرداختند و رابطه معنادار میان این متﻐیرها مورد
تأیید قرار گرفت .همچنین ،تیم وونگ ( )2020نیز با بکارگیري الگوي پانل ARDL-در کشورهاي کانادا ،چین ،هنگکنگ ،ژاپن،
کره جنوبی ،تایلند ،بریتانیا و نیز کشور آمریکا به عنوان کشور خارجی ،به ارزیابی رابطه میان بازدهی سهام و نامیزانی نرخ ارز در آنها
پرداختند .ایشاان دریافتند که ارزیابی صﺤیح انﺤراف نرخ ارز از میزان تعادلی بنیادین خود ،نقش معناداري در پیشبینی شاخﺺ
قیمت سهام و تولید حقیقی در این کشورها خواهد داشت .در این راستا ،سینگهال و همکاران ( )2009به ارزیابی رابطه میان بازدهی
و نوسانات قیمت جهانی نفت ،طﻼ و نرخ ارز با متﻐیر شاخﺺ قیمت سهام در کشور مکزیک به کمک الگوي  ARDLپرداختند.
همچنین ،آلمیدا مارودین و ساوینو پورتیوگال ( )2009نیز گذار نامتقارن نرخ ارز از نرخ تورم در کشور برزیل را مورد تأیید قرار دادند.

 -3روش تحقیق
در این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا نوسان نرخ ارز منجر به سطوح کشیدگی و چولگی در  ADRsدر
مدت  02سال میگردد یا خیر .بدین ترتیب ،این تﺤقیق به داده ها با توجه به منابع متعدد دست می یابیم .براساس مرکز تﺤقیق
قیمتهاي سهام ،به صورت روزانه داده هاي بازده سهام ،حجم ،قیمت هاي نهایی را گردآوري شده است .این تﺤقیق به کنترل
شرایط اقتصاد کﻼن در کشور  ADRمی پردازد .بنابراین ،به اطﻼعات مرتبط با سرانه ساﻻنه  GDPو نرخ بیکاري ساﻻنه با توجه
به بانک جهانی دست می یابیم .براساس بلومبرگ ،0ما نرخ ارز روزانه را براي کشورهاي  ADRگردآوري می نمائیم .پس از
دستیابی به داده هاي سه منبع داده ،داده ها را گردآوري می نمائیم .نمونه نهایی ما شامل  ADRs 09۱و  0522مشاهده ADR
در سال می باشد .با توجه به داده هاي روزانه بازده سهام ،مدل چهار عامل زیر را به منظور دستیابی به بازده باقی مانده برآورد
مینمائیم.
()0

Bloomberg
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1

متﻐییر وابسته بازده بی نهایت براي هر  ،ADRیا بازده خام  CRSPمی باشد که نسبت به نرخ آزاد داراي ریسک کمتري
است .متﻐییرهاي مستقل شامل سه عامل فاما 0و فرنچ )099.( 2و همچنین عامل تکانه می باشد که براي نخستین بار در کارهارت
( )099۱بررسی شده است MRP :وثیقه ریسک بازار می باشد SMB ،عامل ریسک کوچک منهاي بزرگ است HML ،عامل
ریسک باﻻ منهاي پائین است UMD ،عامل باﻻ منهاي پائین است .پس از برآورد این معادله براي هر  ،ADRما به بازده باقی
مانده برآورد شده 𝑡 𝜀𝑖,دست می یابیم .این برآو رد خاص باعث می شود ما به بررسی کشیدگی و چولگی خاص شرکت یا ویژه
بپردازیم .این تﺤقیق به دو معیار کشیدگی بازده  ADRدست می یابیم .ابتدا ،به برآورد کشیدگی کلی یا کشیدگی بازده خام
 CRSPروزانه می پردازیم .ثانیا ،ما به برآورد کشیدگی ویژه با استفاده از بازده باقی مانده برگرفته از معادله ( )0می پردازیم .جهت
انجام مﺤاسبات ،ما از فرمول زیر استفاده می کنیم.

0

()2

 Kurtکشیدگی کلی است ،جایی که  Rبازده خام  CRSPمی باشد و  σانﺤراف معیار بازده خام می باشد .کشیدگی ویژه
برگرفته از برآورد معادله ( )2می باشد اما از بازده باقی مانده 𝑡 𝜀𝑖,به جاي بازده خام  CRSPاستفاده می شود ،که در معادله ()0
برآورد می شوند .شایان ذکر است که به هنگام مﺤاسبه کشیدگی ویژه،
جهت مﺤاسبه چولگی ،ما از فرمول زیر استفاده می نمائیم.

در معادله ( )2انﺤراف معیار بازده باقی مانده است.

()0

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1011

در گذشته ،زمانی که معادله ( )0را با استفاده از بازده خام برآورد می نمائیم ،نشانگر نتایج به عنوان چولگی کلی هستیم .چولگی
ویژه به هنگام برآورد معادله ( )0با استفاده از بازده باقی مانده حاصل می گردد .شناخت این عوامل دیگر بر این لﺤظات مرتبه باﻻتر
توزیع بازده تاثیر می گذارند ،ما انواع ویژگی هاي خاص  ADRو خاص اقتصاد کﻼن را کنترل می نمائیم MktCap .ویژگی بازار
 ADRدر روز آخر سال می باشد .به طور مشابه Price ،قیمت سهام در روز آخر سال است Turn .گردش سهام است و به عنوان
نسبت حجم به سهام مﺤاسبه می گردد Spread .قسط مناقصه درخواست متوسط روزانه می باشد ،که تمایز بین قیمت نهایی
روزانه و قیمت پیشنهادي روزانه می باشد که توسط نقطه میانی توزیع مقیاس بندي شده است Illiq .معیار عدم نقدینگی آمیهود0
( )2002می باشد ،که متوسط نسبت بازده روزانه به حجم روزانه است Volt .انﺤراف معیار بازده روزانه براي هر  ADRدر هر سال
می باشد NASD .متﻐییر شاخﺺ معادل با وحدت می باشد اگر  ADRخاص در ارز  NASDAQلیست بندي می گردد -در غیر
این صورت برابر با صفر است GDP .سرانه ساﻻنه  GDPکشور خانگی  ADRدر دﻻر ایاﻻت متﺤده سال  2005می باشد در
حالی که  Unempنرخ بیکاري ساﻻنه کشور به درصد است.
در جدول  .0پانل الف آمار خﻼصه را براي معیارهاي کشیدگی و چولگی گزارش می نماید Kurt .کشیدگی بازده روزانه براي
هر  ADRدر طول هر سال می باشد IdioKurt .کشیدگی بازده باقی مانده روزانه است ،جایی که بازده باقی مانده برگرفته از
برآورد مدل چهار عامل روزانه هستند Skew .چولگی بازده سهام براي هر  ADRدر طول هر سال می باشدIdioSkew .
چولگی بازده باقی مانده روزانه است .پانل ب نشانگر آمار خﻼصه براي ویژگی هاي متعدد  ADRمی باشد که کل تﺤلیل را به کار
می برند .این ویژگی ها به شرح زیر هستند MktCap :سرمایه گذاري بازار براي هر  ADRدر روز تجاري آخر سال می باشد؛
 Priceقیمت نهایی براي هر سهام در پایان هر سال می باشد؛  Turnنسبت کل حجم معامله مقیاس بندي شده توسط سهام می
باشد؛  Spreadقسط مناقصه درخواست نسبی به درصد براي هر  ADRدر هر سال می باشد؛  Illiqسنجش عدم نقدینگی آمیهود
( )2002می باشد ،که مت وسط نسبت روزانه ارزش مطلق بازده به حجم معامله می باشد؛ و  NASDمتﻐییر شاخﺺ می باشد که به
بررسی این موضوع می پردازد که ایا  ADRدر  NASDAQلیست بندي می گردد یا خیر -در غیر این صورت با صفر برابر است.
پانل ج نشانگر نتایج توسط کشور خانگی  ADRمی باشد ExRate .نرخ ارز کشور خانه به دﻻر ایاﻻت متﺤده است.
 ExRateVoltنوسان نرخ ارز می باشد ،که انﺤراف معیار نرخ ارز روزانه براي هر کشور خانه در هر سال استGDP/Capita .
سرانه مﺤصول ناخالﺺ براي هر کشور خانه  ADRدر تورم می باشد Unemployment .نرخ بیکاري براي هر کشور خانگی
 ADRاست.
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جدول  .1خالصه وضعیت داده های جمع اوری شده
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جدول  0به گزارش آماري می پردازد که نمونه  ADRsرا جمع بندي می نماید .مجددا ،هدف ما طبقه بندي بازده سهام
خارجی با استفاده از بازده  ADRبوده و توزیع بازده این سهام را بر نوسان نرخ ارز در کشور  ADRمقید می سازد .پانل الف
معیارهاي کشیدگی و چولگی را گزار ش می نماید در حالی که پانل هاي ب و ج نشانگر آمار خﻼصه براي ویژگی هاي  ADRو
ویژگی هاي کشور خانه هستند .در پانل الف ،ما درمی یابیم که  ADRمتوسط داراي کشیدگی بی نهایت در توزیع بازده می باشد
در حالی که میانگین  0699 Kurtاست و میانگین  5605 IdioKurtمی باشد .عﻼوه بر این ،متوسط  ADRداراي چولگی
 ،0600.5و چولگی ویژه  060۱.9است .پانل ب نشان می دهد که متوسط  ADRداراي سرمایه بازار  06۱.میلیارد دﻻر ،قیمت
سهام  296.9دﻻر ،گردش مالی  ،%0۱69توزیع  ،%060عدم نقدینگی  ،069005و نوسان  %269می باشد .ما همچنین درمی یابیم که
 ADRs %2.600در ارز  NASDAQلیست بندي می شوند.
در پانل ج ،ما آمار خﻼصه را براي کشورهاي خانه  ADRگزارش می نمائیم .شایان ذکر است که  ExRateمتوسط نرخ ارز
مستقیم روزانه براي هر کشور  ADRاست .متوسط نرخ ارز  06.۱.0دﻻر است ExRateVolt .نوسان نرخ ارز می باشد و به
عن وان انﺤراف معیار تﻐییرات درصد روزانه در نرخ ارز مستقیم مﺤاسبه می گردد .شایان ذکر است که کشور متوسط داراي نوسان
نرخ ارز روزانه  %0690می باشد .عﻼوه بر این ،کشور متوسط داراي سرانه  2509. GDPدﻻر و نرخ بیکاري  %.6.9است.
در جدول  2همچنین به ارائه برخی اطﻼعات مربوطه با توجه به نمونه  ADRsمی پردازد .در این جدول ،ما متﻐییرهاي
کلیدي متعدد را براي هر کشور  ADRگزارش می نمائیم .ستون  ،0به عنوان مثال ،نشانگر تعدادي از  ADRsبه ازاي هر کشور
می باشد ،در اینجا ،ما مشاهده می نمائیم که بریتانیا و چین داراي بیشترین  ADRsهستند ،در حالی که برخی کشورها تنها داراي
یک  ADRهستند .ما همچنین در ستون  2متوسط نوسان نرخ ارز را در سرتاسر  ADRsگزارش می نمائیم .ونزوئﻼ ،آفریقاي
جنوبی ،و برزیل در میان کشورهایی با باﻻترین نوسان هستند در حالی که هونگ کونگ و چین داراي پائین ترین نوسان نرخ ارز
می باشند .این مورد با توجه به مدنظر قرار دادن عذر و بهانه هاي متعدد پیش بینی می گردد .توجه آزمون هاي ما ،که به بررسی
ارتباط بین نوسان نرخ ارز و لﺤظات باﻻتر توزیع بازده  ADRمی پردازند ،معطوف به نوسان نرخ ارز در دﻻر ایاﻻت متﺤده می
باشد .ما مشخﺺ می نمائیم که برخی ارزهاي کشور ممکن است از نظر دیگر ارزها در نوسان باشند .با این حال ،از آنجایی که ما از
نمونه  ADRsاستفاده می کنیم ،برآورد نوسان نرخ ارز مناسب می باشد .جدول  2همچنین متوسط دیگر ویژگی هاي آماري تﺤلیل
شده در این مقاله را گزارش می نماید .ما درمی یابیم که فیلیپین و ونزوئﻼ داراي  ADRsبا باﻻترین کشیدگی کلی و کشیدگی
ویژه هستند .اتریس و سوئد داراي منفی ترین چولگی در  ADRsمی باشند.

جدول  .2ویژگی های آماری حباب و نوسان نرخ ارز کشورها .ADR
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جدول برخی آمار خﻼصه مازاد را با توجه به نوسان نرخ ارز کشور و چهار ویژگی آماري که نشانگر کشیدگی و چولگی براي
 ADRsدر هر کشور هستند گزارش می نماید .ستون  0نشانگر تعداد  ADRsموجود در نمونه می باشد ExRateVolt .نوسان
نرخ ارز می باشد Total Kurtosis .کشیدگی بازده روزانه براي هر  ADRدر طول هر سال می باشدIdiosyncratic .
 Kurtosisکشیدگی بازده باقی مانده روزانه است ،جایی که بازده باقی مانده برگرفته از برآورد مدل چهار عامل روزانه می باشد.
 Total Skewnessچولگی بازده روزانه براي هر  ADRدر طول هر سال می باشد Idiosyncratic Skewness .چولگی
بازده باقی مانده روزانه است.

 .4یافته های پژوهشی
در این بخش ،به دقت آزمون هاي تجربی را بررسی نموده و نتایج را نشان می دهیم .ابتدا این موضوع را بررسی می نمائیم
که چگونه نوسان نرخ ارز در کشور  ADRبر کشیدگی کلی و کشیدگی ویژه بازده  ADRتاثیر می گذارد .ثانیا ،این پژوهش به
رابطه بین نوسان نرخ ارز و چولگی کلی و چولگی ویژه پی می بریم .شناخت این احتمال که استنتاجات ممکن است نادرست باشند،
سومین مجموعه آزمون هاي ما به استراتژي شناسایی مناسب دست یافته و از پیاده سازي یورو به عنوان آزمایش طبیعی استفاده
می نمائیم تا این موضوع را بررسی نمائیم که ایا کشیدگی و چولگی تﺤت تاثیر این تﻐییر سیستم می باشند یا خیر.
 .1-4کشیدگی و نوسان نرخ ارز
در اینجا ،به تعیین این موضوع می پردازیم که چگونه ارز نوسانی بر سطح کشیدگی تاثیر می گذارد با بررسی این موضوع که
آیا نوسان نرخ ارز در کشور ها به صورت مستقیم بر کشیدگی  ADRsتاثیر می گذارد یا خیر .بدین ترتیب ،این پژوهش به برآورد
معادله زیر با استفاده از منبع داده  ADRدر سال می پردازیم.
()0
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جدول  .3تحلیل رگرسیون پانل -کشیدگی کلی.
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جدول نتایج حاصل از برآورد معادله زیر را با استفاده از منبع داده هاي  ADRدر سال گزارش می نماید.
متﻐییر وابسته کشیدگی کلی براي  ADR iدر کشور  jدر سال  tمی باشد .ما به شرح زیر داراي متﻐییرهاي مستقل هستیم:
 ExRateVoltنوسان نرخ ارز در هر کشور  jدر سال  tمی باشد؛  Voltانﺤراف معیار بازده روزانه  ADRدر هر سال است؛ در
 MktCapلگاریتم طبیعی سرمایه گذاري بازار براي هر  ADRدر روز آخر معامله در سال می باشد؛ در  Priceلگاریتم طبیعی
قیمت نهایی براي هر سهم در پایان هر سال می باشد؛  Turnنسبت کل حجم معامله مقیاس بندي شده توسط سهام می باشد؛
 Spreadقسط مناقصه درخواست نسبی به درصد براي هر  ADRدر هر سال می باشد؛ در  Illiqلگاریتم طبیعی معیار عدم
نقدینگی آمیهود ( )2002است ،که متوسط نسبت روزانه ارزش مطلق بازده به حجم معامله است؛  NASDمتﻐییر شاخﺺ است که
به این موضوع می پردازد که آیا  ADR iدر  NASDAQلیست بندي می گردد یا خیر -در غیر این صورت برابر با صفر است؛
 In GDPلگاریتم طبیعی سرانه  GDPدر کشور  iدر سال  tمی باشد؛ و  In Unempلگاریتم طبیعی نرخ بیکاري به درصد در
هر کشور  jدر سال  tمی باشد .آزمون  Hausmanبه تمایزات مشاهده شده در سرتاسر سال پی می برد بنابراین ما داراي تاثیرات
ثابت سال هستیم .با این حال ،ما داراي تاثیرات ثابت سهام نیستیم .ما همچنین آمار  tرا گزارش می نمائیم که خوشه بندي دو
بعدي در پرانتز هستند ** ،*.و *** نشانگر معنی داري آماري در سطوح  0605 ،0600و  0600می باشند.
متﻐییر وابسته یا کشیدگی کلی براي  ADR iدر کشور  jدر سال  tدر جدول  0یا کشیدگی ویژه در جدول  0می باشد .ما
داراي متﻐییرهاي مستقل به شرح زیر می باشیم ExRateVolt :نوسان نرخ ارز در هر کشور  jدر سال  tمی باشد؛  Voltانﺤراف
معیار بازده روزانه  ADRدر هر سال است؛  In MktCapلگاریتم طبیعی سرمایه گذاري بازار براي هر  ADRدر روز آخر معامله
در سال می باشد؛  In Priceلگاریتم طبیعی قیمت نهایی براي هر سهم در پایان هر سال می باشد؛  Turnنسبت کل حجم معامله
مقیاس بندي شده توسط سهام می باشد؛  Spreadقسط مناقصه درخواست نسبی به درصد براي هر  ADRدر هر سال می باشد؛
 In Illiqلگاریتم طبیعی سنجش عدم نقدینگی آمیهود ( )2002می باشد ،که متوسط نسبت روزانه ارزش مطلق بازده به حجم
معامله است؛  NASDمتﻐییر شاخﺺ است؛  In GDPلگاریتم طبیعی سرانه  GDPدر کشور  jدر سال  tمی باشد؛ و In
 Unempلگاریتم طبیعی نرخ بیکاري به درصد در هر کشور  jدر سال  tمی باشد .آزمون  Hausmanبه تمایزات مشاهده شده در
طول سال پی می بریم بنابراین ما داراي تاثیرات ثابت سال می باشیم .با این حال ،ما داراي تاثیرات ثابت سهام نمی باشیم.
همچنین آمار  tرا گزارش می نمائیم که داراي خوشه بندي دو بعدي در پرانتز هستند.
در این تﺤقیق نتایج حاصل از برآورد ویژگی هاي مختلف را در جدول  0با توجه به ترکیبات مختلف متﻐییرهاي کنترل گزارش
مینمائیم .به عنوان مثال ،در ستون  ،0ما رگرسیون ساده را برآورد می نمائیم ،که تنها متﻐییر وابسته سود می باشد:
 .ExRateVoltضریب این متﻐییر  06.009است و از لﺤاظ اقتصادي و آماري معنی دار است .افزایش یک درصدي در نوسان نرخ
ارز کشورها است که مرتبط با افزایش کشیدگی کلی  06.0می باشد ،که همین موضوع نشانگر  %0265میانگین کشیدگی کلی در
جدول  0است .در سرتاسر ستون ها ،هر ویژگی نتایجی را در بر دارد که بسیار مشابه هستند در حالی که ضریب ExRateVolt
برگرفته از  065.00در ستون  0تا  06.2.۱در ستون  5می باشد.
با توجه به نتایج موجود در ویژگی کامل در ستون  ،.مجددا درمی یابیم که  ExRateVoltداراي برآورد مثبت می باشد که
به صورت معقولی متفاوت از صفر است .از نظر اقتصادي ،مقدار این ضریب بسیار مشابه به مقدار ضریب مربوطه در رگرسیون ساده

در ستون  0است .همچنین شایان ذکر است که نوسان  ،ADRسرمایه بازار ،عدم نقدینگی آمیهود ( ،)2002و سرانه  GDPبه
صورت مستقیم مرتبط با کشیدگی کلی هستند.
جدول  .4تحلیل رگرسیون پانل -کشیدگی ویژه.
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متﻐییر وابسته کشیدگی ویژه براي  ADR iدر کشور  jدر سال  tمی باشد .این پژوهش داراي متﻐییرهاي مستقل به شرح زیر
میباشد ExRateVolt :نوسان نرخ ارز در هر کشور  jدر سال  tاست؛  Voltانﺤراف معیار بازده روزانه  ADRدر هر سال است؛
 In MktCapلگاریتم طبیعی سرمایه گذاري بازار براي هر  ADRدر روز آخر سال می باشد؛  In Priceلگاریتم طبیعی قیمت
نهایی براي هر سهم در پایان هر سال است؛  Turnنسبت حجم کلی معامله مقیاس بندي شده توسط سهام می باشد؛ Spread
قسط مناقصه درخواست نسبی به درصد براي هر  ADRدر هر سال است؛  In Illiqلگاریتم طبیعی سنجش عدم نقدینگی آمیهود
( )2002است؛  NASDمتﻐییر شاخﺺ است؛  In GDPلگاریتم طبیعی سرانه  GDPدر کشور  jدر سال  tاست؛ و In Unemp
لگاریتم طبیعی نرخ بیکاري به درصد در هر کشور  jدر سال  tاست .آزمون  Hausmanبه تمایزات مشاهده شده در سرتاسر سال
پی می برد بنابراین ما داراي تاثیرات ثابت سال هستیم .با این حال ،داراي تاثیرات ثابت سهام نیستیم .همچنین آمار  tرا گزارش
می نمائیم که خوشه بندي دو بعدي در پرانتز هستند ** ،*.و *** نشانگر معنی داري آماري در سطوح  0605 ،0600و  0600می
باشند .با این حال ،گردش مالی سهام و قسط مناقصه درخواست به صورت منفی مرتبط با کشیدگی هستند .پس از تثبیت ویژگی
هاي خاص  ADRو خاص کشور خانه ،نتایج جدول  0نشان می دهند که نوسان نرخ ارز به صورت مستقیم بر کشیدگی بازده
 ADRتاثیر دارد ،که سازگار با انتظار ما است که ارز بی ثبات بر حضور کشیدگی در بازار سهام تاثیر می گذارد.
جدول  0نشانگر نتایج است زمانی که کشیدگی ویژه به عنوان متﻐییر وابسته می باشد .فرمت جدول  0همانند جدول  0است.
مجددا ،ما ویژگی هایی را گزارش می نمائیم که شامل ترکیبات مختلف متﻐییرهاي کنترل جهت نشان دادن استﺤکام نتایج ما
هستند .به عنوان مثال ،ستون  0نشانگر نتایجی با تنها کنترل هایی می باشد که نشانگر معیارهاي نقدینگی در بازار  ADRهستند
در حالی که ستون  5شامل مﺤیط اقتصاد کﻼن کشور خانه  ADRاست .در ستون هاي  2تا  ،.ما داراي نوسان  ADRsبه عنوان
متﻐییر کنترل هستیم .استنتاجات موجود در سرتاسر ستون ها مشابه هستند ،بنابراین ما یافته ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
همانند گذشته ،نوسان  ،ADRسرمایه بازار ،عدم نقدینگی ،و سرانه  GDPبه صورت مستقیم مرتبط با کشیدگی ویژه می
باشد .از طرف دیگر ،گردش مالی سهام و توزیع به صورت وارونه مرتبط با کشیدگی هستند .مجددا ،پس از تثبیت این متﻐییرها و
متﻐییرهاي دیگر ،ما درمی یابیم که نوسان نرخ ارز در کشور  ADRبه صورت مستقیم بر کشیدگی ویژه  ADRsتاثیر می گذارد.
ضریب  ExRateVoltنه تنها از لﺤاظ آماري معنی دار است ،بلکه ضریب همچنین از لﺤاظ اقتصاي مهم می باشد .به عنوان
مثال ،افزایش یک درصدي در  ExRateVoltمرتبط با افزایش  06.۱در کشیدگی ویژه می باشد .این ضریب نشانگر %02
میانگین کشیدگی ویژه گزارش شده در جدول  0است .با توجه به یافته هاي در جدول  ،0این نتایج مجددا نشان می دهند که عدم
ثبات در بازار ارز احتمال کشیدگی بی نهایت را در بازارهاي سهام افزایش می دهد.
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 .2-4چولگی و نوسان نرخ ارز
در این بخش ،ما به چولگی بازده  ADRتوجه می نمائیم .اگر نوسان نرخ ارز بر احتمال مشاهده سقوط در بازار سهام تاثیر
بگذارد ،در این صورت ما باید به مشاهده ارتباط منفی بین نوسان نرخ ارز کشور و چولگی در بازده  ADRبپردازیم .جهت بررسی
این ارتباط ،ما معادله زیر را با استفاده از منبع داده  ADRبرآورد می نمائیم.
جدول  .5تحلیل رگرسیون پانل -چولگی کلی.
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جدول نتایج برگرفته از برآورد معادله زیر را با استفاده از منبع داده  ADRگزارش می نماید.

متﻐییر وابسته چولگی کلی براي  ADR iدر کشور  jدر سال  tاست.مدل ارائه شده داراي متﻐییرهاي مستقل به شرح زیر می
باشیم ExRateVolt :نوسان نرخ ارز در هر کشور  jدر سال  tاست؛  Voltانﺤراف معیار بازده روزانه  ADRدر هر سال است؛ In
 MktCapلگاریتم طبیعی سرمایه گذاري بازار براي هر  ADRدر روز آخر سال می باشد؛  In Priceلگاریتم طبیعی قیمت نهایی
براي هر سهم در پایان هر سال است؛  Turnنسبت حجم کلی معامله مقیاس بندي شده توسط سهام می باشد؛  Spreadقسط
مناقصه درخواست نسبی به درصد براي هر  ADRدر هر سال است؛  In Illiqلگاریتم طبیعی سنجش عدم نقدینگی آمیهود
( )2002است؛  NASDمتﻐییر شاخﺺ است؛  In GDPلگاریتم طبیعی سرانه  GDPدر کشور  jدر سال  tاست؛ و In Unemp
لگاریتم طبیعی نرخ بیکاري به درصد در هر کشور  jدر سال  tاست .آزمون  Hausmanبه تمایزات مشاهده شده در سرتاسر سال
پی می برد بنابراین ما داراي تاثیرات ثابت سال هستیم .با این حال ،ما داراي تاثیرات ثابت سهام نیستیم .ما همچنین آمار  tرا
گزارش می نمائیم که خوشه بندي دو بعدي در پرانتز هستند ** ،*.و *** نشانگر معنی داري آماري در سطوح  0605 ،0600و
 0600می باشند.
()5
متﻐییر وابسته یا چولگی کلی در جدول  5است یا چولگی ویژه در جدول  .است .همانند گذشته ،داراي متﻐییرهاي مستقل به
شرح زیر می باشد ExRateVolt :نوسان نرخ ارز در هر کشور  jدر سال  tمی باشد؛  Voltانﺤراف معیار بازده روزانه  ADRدر
هر سال است؛  In MktCapلگاریتم طبیعی سرمایه گذاري بازار براي هر  ADRدر روز آخر معامله در سال می باشد؛ In Price
لگاریتم طبیعی قیمت نهایی براي هر سهم در پایان هر سال می باشد؛  Turnنسبت کل حجم معامله مقیاس بندي شده توسط
سهام می باشد؛  Spreadقسط مناقصه درخواست نسبی به درصد براي هر  ADRدر هر سال می باشد؛  In Illiqلگاریتم طبیعی
سنجش عدم نقدینگی آمیهود ( )2002می باشد ،که متوسط نسبت روزانه ارزش مطلق بازده به حجم معامله است؛  NASDمتﻐییر
شاخﺺ است؛  In GDPلگاریتم طبیعی سرانه  GDPدر کشور  jدر سال  tمی باشد؛ و  In Unempلگاریتم طبیعی نرخ بیکاري
به درصد در هر کشور  jدر سال  tمی باشد .آزمون  Hausmanبه تمایزات مشاهده شده در طول سال پی برده می شود بنابراین
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داراي تاثیرات ثابت سال می باشد .با این حال ،داراي تاثیرات ثابت سهام نمی باشد .همچنین آمار  tرا گزارش می گردد که داراي
خوشه بندي دو بعدي در پرانتز هستند.
نتایج جدول  5با فرمتی مشابه در دو جدول قبلی گزارش می شوند .یعنی ،نشانگر نتایج ویژگی هاي مختلف هستند که شامل
ترکیبات متعدد در متﻐییرهاي کنترل هستند .مجددا ،نتایج مهم در تمامی ستون ها مشابه هستند ،بنابراین تنها یافته هاي خود را در
ویژگی کامل در ستون  .بررسی می نمائیم .شایان ذکر است که نوسان  ،ADRسرمایه گذاري بازار ،و سنجش عدم نقدینگی
آمیهود ( )2002ارتباط مثبتی با چولگی  ADRدارند در حالی که قسط مناقصه درخواست به صورت منفی با چولگی در ارتباط
هستند.
جدول  .6تحلیل رگرسیون پانل -چولگی ویژه.

متﻐییر وابسته چولگی ویژه براي  ADR iدر کشور  jدر سال  tاست .داراي متﻐییرهاي مستقل به شرح زیر می باشد:
 ExRateVoltنوسان نرخ ارز در هر کشور  jدر سال  tاست؛  Voltانﺤراف معیار بازده روزانه  ADRدر هر سال است؛ In
 MktCapلگاریتم طبیعی سرمایه گذاري بازار براي هر  ADRدر روز آخر سال می باشد؛  In Priceلگاریتم طبیعی قیمت نهایی
براي هر سهم در پایان هر سال است؛  Turnنسبت حجم کلی معامله مقیاس بندي شده توسط سهام می باشد؛  Spreadقسط
مناقصه درخواست نسبی به درصد براي هر  ADRدر هر سال است؛  In Illiqلگاریتم طبیعی سنجش عدم نقدینگی آمیهود
( )2002است؛  NASDمتﻐییر شاخﺺ است؛  In GDPلگاریتم طبیعی سرانه  GDPدر کشور  jدر سال  tاست؛ و In Unemp
لگاریتم طبیعی نرخ بیکاري به درصد در هر کشور  jدر سال  tاست .آزمون  Hausmanبه تمایزات مشاهده شده در سرتاسر سال
پی می برد بنابراین ما داراي تاثیرات ثابت سال هستیم .با این حال ،ما داراي تاثیرات ثابت سهام نیستیم .ما همچنین آمار  tرا
گزارش می نمائیم که خوشه بندي دو بعدي در پرانتز هستند ** ،*.و *** نشانگر معنی داري آماري در سطوح  0605 ،0600و
 0600می باشند.
پس از تثبیت این متﻐییرها و دیگر متﻐییرهاي مستقل ،درمی یابیم که نوسان نرخ ارز در کشور  ADRبه صورت منفی مرتبط
با چولگی در بازده  ADRاست .ضریب نه تنها از لﺤاظ آماري معنی دار است ،بلکه همچنین از لﺤاظ اقتصادي مهم است .به
عنوان مثال ،افزایش یک درصدي در نوسان نرخ ارز مرتبط با کاهش در چولگی می باشد که نشانگر بیش از  %00میانگین چولگی
کلی گزارش شده در جدول  0است .معنی داري آماري و اقتصادي این ضریب در تمامی شش ستون مشابه هستند .عﻼوه بر این،
این ارتباط منفی نشان می دهد که در حالی که نوسان ارز کشور خاص افزایش می یابد ،توزیع بازده سهام داراي چولگی منفی
است.
سپس ،به بررسی استﺤکام یا عدم استﺤکام نتایج در جدول  5می پردازیم زمانی که داراي چولگی ویژه به عنوان متﻐییر
وابسته می باشیم .جدول  .نشانگر یافته هاي برگرفته از این آزمون ها است .متﻐییرهاي کنترل ضرایبی را ایجاد می نمایند که
داراي مقدار مشابه با ضرایب مربوطه در جدول  5هستند .عﻼوه بر این ،متﻐییر مستقل سود  ExRateVoltداراي برآورد منفی
است که متفاوت از صفر می باشد .مجددا ،این ضریب همچنین از لﺤاظ اقتصادي مهم است در حالی که افزایش یک درصدي در
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جدول نتایج حاصل از برآورد معادله زیر را با استفاده از منبع داده هاي  ADRگزارش می نماید.
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نوسان نرخ ارز مرتبط با  06009کاهش در چولگی می باشد .این یافته ها نشان می دهند که نوسان نرخ ارز در کشور احتمال
مشاهده بازده منفی را در  ADRsافزایش می دهد .با توجه به نتایج جداول  0و  ،0یافته هاي ما در جداول  5و  .داراي این ایده
هستند که عدم ثبات در بازار ارز بر سطح چولگی و کشیدگی بازارهاي سهام تاثیر میگذارد .با توجه به تﺤقیقی که نشان میدهد
چولگی و کشیدگی نشانگر ویژگی هایی است که مشابه با حباب و سقوط بعدي هستند ،نتایج ما نشانگر ارتباط مهم بین ثبات در
بازار ارز خارجی و ثبات بازار سرمایه می باشند.
جدول  .7مطالعه رویداد -ویژگی های آماری مرتبط با پیاده سازی یورو.

پانل الف .آزمون هاي میانگین سطح مقطع -تمامی ADRs
پانل ب .آزمون هاي میانگین سطح مقطع ADRs -که به صورت مستقیم تﺤت تاثیر قرار گرفته اند
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جدول نتایج مطالعه رویداد ساده را گزارش می نماید که به بررسی چهار ویژگی آماري در دوره آغاز پیاده سازي یورو می
پردازد .پانل الف میانگین سطح مقطع  ADRsجهانی را در طول دوره قبل از یورو و دوره پس از یورو گزارش می نماید .پانل ب
نشانگر نتایجی براي  ADRsمی باشد که به صورت مستقیم تﺤت تاثیر پیاده سازي یورو هستند .یعنی ،پانل ب نشانگر نتایجی
براي  ADRsکشورهاي خانه می باشد که بخشی از پیاده سازي اولیه یورو هستند .همچنین تمایز موجود بین ویژگی هاي آماري
را با مقدار  pگزارش می نمائیم که برگرفته از آزمون غیر پارامتریک  Wilcoxon-Mann-Whitneyاست .شایان ذکر است که
مقادیر  pبرگرفته از آزمون هاي دو طرفه هستند.

 .3-4پیاده سازی یورو :آزمایش طبیعی
در حالی که این طرح تﺤقیق به کنترل این احتمال می پردازد که ساختار بازارهاي مالی در کشور خاص به صورت درونی
مرتبط با عدم ثبات در بازارهاي ارز هستند ،ما تشخیﺺ می دهیم که مسیر استنتاجات سببی اشتباه است .به عنوان مثال ،این
احتمال وجود دارد که چولگی و کشیدگی در بازار  ADRممکن است بازارهاي ارز را بی ثبات نماید .در این بخش ،به دنبال
استراتژي شناسایی مناسب به منظور توجه به این احتمال هستیم .از پیاده سازي یورو به عنوان استراتژي شناسایی به دو دلیل
استفاده می نمائیم .ابتدا ،زمانی که یورو توسط هشت کشور در نمونه ما در  00دسامبر  0999تصویب می گردد ،بازارهاي ارز نه تنها
در من طقه یورو تثبیت می شوند ،بلکه همچنین ثبات ارائه شده به بازار ارز همچنین در دیگر بخش هاي جهان توسعه می یابد .به
عنوان مثال ،انﺤراف معیار پوند از  060090تا  0600۱9در طول دوره پس از تصویب یورو کاهش می یابد .به طور مشابه ،انﺤراف
معیار شاخﺺ دﻻر وزنی از  0690به  060۱پس از پیاده سازي یورو کاهش می یابد .دلیل دوم براي استفاده از یورو به عنوان آزمایش
طبیعی این موضوع است که انجام این کار همچنین به ارائه آزمون هاي خارج از نمونه پرداخته و به عنوان معیار استﺤکام در نتایج
گزارش شده قبلی مشاهده می گردد.
در حالی که تصویب یو رو استراتژي شناسایی مناسب می باشد ،برخی مﺤدودیت ها وجود دارند .به عنوان مثال ،بررسی توزیع
بازده  ADRsباعث می شود از روش استاندارد تفاوت در تفاوت استفاده ننمائیم که بدین ترتیب ما نمی توانیم به صورت مناسب
نمونه آزمایش و نمونه کنترل را شناسایی نمائیم .از آنجایی که ارزها در دیگر کشورها همچنین پیاده سازي یورو را تثبیت می
نمایند ،تعریف کشورهاي یورو به عنوان گروه آزمایش و کشورهاي غیر یورو به عنوان گروه کنترل مناسب نمی باشد .بنابراین ،ما
تنها استنتاجات ضعیفی را با توجه به علت ارائه می نمائیم .با توجه به این موضوع که یورو در واقع منجر به ارائه تاثیرات پایدار در
بازارهاي ارز می گردد ،ما باید شاهد کاهش کشیدگی  ADRو افزایش چولگی  ADRباشیم.
جدول  ۱نشانگر برخی آزمون هاي تک متﻐییرهاستاندارد غیر پارامتریک می باشد .پانل الف به گزارش سطوح میانگین
کشیدگی و چولگی در طول دوره پی ش از یورو و دوره پس از یورو می پردازد .آزمون هاي این پانل نخست شامل تمامی  ADRsاز
 0999تا  0999هستند .ما همچنین تمایز موجود در میانگین را با مقادیر  pحاصل از آزمون هاي Wilcoxon-Mann-
 Whitneyگزارش می دهیم .با توجه به ستون  0پانل الف ،ما درمی یابیم که کشیدگی کلی از  5600.0به  0605.9کاهش می
یابد .تمایز موجود بین دوران قبل و پس از رویداد  069595است و از لﺤاظ آماري در سطح  %00معنی دار می باشد .این تمایز
همچنین از لﺤاظ اقتصادي مهم می باشد در حالی که کشیدگی کلی بیش از  %0۱کاهش می یابد .نتایج مشابه در ستون  2یافت

می شوند در حالی که کشیدگی ویژگی بیش از  %09کاهش می یابد .با این حال ،شایان ذکر است که تمایز با توجه به آزمون هاي
غیر پارامتریک متفاوت از صفر نیست .بنابراین ،ما تنها قادر به ارائه برخی شواهد هستیم که کشیدگی در پاسخ به تصویب یورو
کاهش می یابد.
ستون هاي  0و  0نشانگر نتایج براي چولگی کلی و چولگی ویژه هستند .با توجه به پیش بینی ها ،چولگی بازده ADR
افزایش می یابد .به عنوان مثال ،ستون  0نشان می دهد که چولگی کلی از  060.0به  06..9افزایش می یابد ،که نشانگر افزایش
 %05است .تمایز همچنین از لﺤاظ آماري معنی دار است .در حالی که افزایش در چولگی ویژه همچنین از لﺤاظ آماري و اقتصادي
معنی دار است .از لﺤاظ اقتصادي ،تمایز گزارش شده در ستون  0نشانگر افزایش  %09در چولگی ویژه است .این یافته ها نشانگر
احتمال مشاهده چولگی منفی کاهش یافته پس از پیاده سازي یورو می باشند.
پانل ب نشانگر نتایج می باشد زمانی که به بررسی  ADRsکشورهاي خانه می پردازیم که به صورت مستقیم تﺤت تاثیر
پیاده سازي یورو هستند .به خصوص ،با توجه به نمونه  ،ADRsتنها فنﻼند ،فرانسه ،آلمان ،ایرلند ،ایتالیا ،هلند ،پرتﻐال ،و اسپانیا در
میان کشورهایی هستند که یورو را تصویب می نمایند .با توجه به این آزمون ها ،ما به تﻐییرات قابل اعتماد در کشیدگی پی نمی
بریم .با این حال ،تﻐییرات بزرگی در چولگی  ADRsمشاهده می شوند .به عنوان مثال ،ستون  0نشان می دهد که چولگی تقریبا
 %99در پاسخ به تصویب یورو افزایش می یابد .تمایز بین دوران همچنین از لﺤاظ آماري معنی دار است .نتایج موجود در ستون 0
قوي نیستن ،اما با این حال معنی دار می باشند .به عنوان مثال ،چولگی ویژه از  060900به  06500۱افزایش می یابد؛ افزایش تقریبا
 .%05مجددا ،تمایز بین دوران از لﺤاظ آماري در سطح  %5معنی دار است .جدول  ۱به ارائه شواهد جریان سببی از ثبات نرخ ارز تا
چولگی و کشیدگی می پردازد .با توجه به یافته هاي قبلی ،نتایج جدول  ۱از این ایده حمایت می نمایند که ثبات در بازار ارز
مﺤیطی را جهت مشاهده کشیدگی بی نهایت و چولگی منفی تر فراهم می نماید.

این مطالعه به توسعه و بررسی فرضیه اي می پردازد که نوسان در بازار ارز می تواند منجر به کشیدگی و چولگی بسیار در بازده
سهام گردد .فرضیه مبتنی بر این ایده است که عدم ثبات در بازار ارز می تواند نشانگر سطح عدم قطعیت باشد که منجر به سهام
بازي به تاخیر افتاده می گردد .تاخیر در سهام بازي باعث می شود قیمت ها به سطوح بی نهایت در حرکت بوده در توزیع بازده
سهام عدم عادي بودن به وجود بیاید .پیامدهاي این فرضیه در حقیقت گسترده هستند ،همین موضوع باعث می شود نظریه قدیمی
قیمت گذاري دارایی تصور نماید که بازده سهام به صورت عادي توزیع می شوند .غیر عادي بودن در بازده نه تنها به صورت وارونه
بر ارز مدل هاي قیمت گذاري دارایی تاثیر می گذارد ،بلکه همچنین نشانگر احتمال باﻻتر حباب ها و/یا سقوط بعدي در سهام
است .در این پژوهش به بررسی توزیع بازده  ADRsپرداخته و ( )0منجر به تﻐییر سطح مقطع در نرخ ارز شده و ( )2این احتمال را
کنترل می نماید که ساختار بازار مالی کشور از لﺤاظ درونی تعیین می گردد .نتایج نشانگر رابطه مثبت و معنی دار بین کشیدگی
 ADRو نوسان در بازارهاي ارز خارجی هستندو همچنین به رابطه منفی قابل توجه بین چولگی  ADRو نوسان نرخ ارز پی می
بریم .این یافته ها مرتبط با معیارهاي ویژه کشیدگی و چولگی بوده و انواع ویژگی هاي خاص سهام و کشور را کنترل می نمایند.
همچنین در این پژوهش نتیجه گیري شده است که مستند سازي همبستگی منجر به شناسایی علت نمیگردد .بنابراین از
پیاده سازي خارجی یورو به عنوان آزمایش طبیعی استفاده شده است .با توجه اینکه تصویب یورو منجر به تاثیر بر بازار ارز خارجی
میگردد ،این رویداد استراتژي شناسایی مناسب است .در این پژوهش نشان داده شد که کشیدگی در دوره پس از پیاده سازي یورو
کاهش می یابد .عﻼوه بر این ،نتایج نشانگر شواهد قوي هستند که چولگی در طول دوره پس از یورو افزایش می یابد ،این یافته ها
نشان می دهند که جریانات سببی از نوسان نرخ ارز تا کشیدگی /چولگی رخ می دهند .نتایج بدسن امده در این پژوهش نه تنها در
ادبیاتی یافت نمی شوند که عوامل تاثیر گذار بر غیر عادي بودن توزیع بازده را مستند می سازد ،بلکه همچنین در پیامدهاي مطالعه
نشان می دهند که بازار پایدار ارز می تواند منجر به قیمت هاي ثابت تر سهام گردد که کمتر در معرض حباب و سقوط قرار دارند.
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 .5بحث و نتیجه گیری
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