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 .1مقدمه
بهعنوان اولین پول مجازی در سال  2113با یک مقاله دانشگاهی توسط فردی با نام مستعار
بیتکوین  

1
هایخاصازآناستفادهمیکردند،اما


بهدنیامعرفیشد.بااینکهدرابتداتنهاافرادوگروه
ساتوشیناکاموتو 
پسازمدتیپایخودرابهعرصهاقتصادواقعیبازکردهودربازهزمانیدهسالههمراهباتوسعهرمزارزهای
فناوریهای

چالشترین 
جایگزین و ایجاد تغییرات چشمگیر در حوزه فناوری دیجیتال ،تبدیل به یکی از پر  
مالیشد.تاجاییکهاقتصادکنونیکشورهاراهیجزقرارگرفتندراینمسیرپرشتابندارد .
بانک مرکزی اروپا  ECBدر گزارش فوریه  2112در مورد ارزهای مجازی ،به بررسی پولهای مجازی
هایآنهارابیانمیکند؛و اینسیستمرامشابه


وکاربرد
معرفیشدهتاآنزمانپرداختهوشیوهاستخراج 
هاهشدارمیدهد.دراین


بوخطراتاستفادهازایننوعپول
سیستماستانداردطالمیداندودرموردمعای

کهپولهایمجازیممکناستبروظایفبانک

تکوینبهاینمسئلهپرداختهشده
گزارشپسازمعرفیبی 
مرکزیدرزمینههایثباتقیمت،ثباتمالیوثباتسیستمپرداختتأثیربگذارد؛ودرگزارشبانکمرکزی
اروپا در سال  ،2112مخاطرات ناشی از استفاده پولهای مجازی برای اقتصاد کشورها چنین برشمرده
یشود :
م
براقتصادکشورهاتأثیر داشته

یتواند 
اگرپولهای مجازی بهصورتگستردهمورداستفادهقرارگیرند ،م 

 -1
باشد .
گستردهترشود .دراین شرایط ،ممکناستبرای ثباتمالی

اگرارتباطپولهای مجازی بااقتصادواقعی 

 -2
نالمللی هماهنگشدهباشد
نظارتمستقیم وبیشتری موردنیاز باشد.عالوهبراین ،اگرنظارتدرسطحبی 
تأثیربیشتریخواهدداشت .
پولهای مجازی و
اروپادرنظرداردبهادامهنظارتبرحجممبادالتونرخارزمهمترین  

بنابراین ،اتحادیه 
ارتباطاتآنهابابخشمالی«سنتی»بپردازد.

همچنین
تولیدکننده و نهاد ناظر
ویژگیهای خاصی چون غیرمتمرکز بودن ،عدم نیاز به نهاد مرکزی  

پولهایمجازی 

تراکنشها ،مشخص نبودن هویت واقعی فرستنده و گیرنده وجه و بدون مرز بودن

جهت انتقال پول و انجام 
قانونگذار همچون تهدیدی
سیاستگذار و یا  

ویژگیها برای یک اقتصاددان ،

دارند.در نگاه اول تمامی این 
میرسد.حتیممکناستپارافراترنهادهوایننوعپولراتنهایکراه
جدیبرایکلیتنظاممالیبهنظر 
درتهایجهانیبرای
کالهبرداری،یکترفندپونزیویابادیدتئوریتوطئه،ابزاریمخوفدردستق 
برای 
فرصتهایی که این فناوری برای اقتصاد کشورها ایجاد

ضربه به اقتصادهای رقیب بنامند؛ اما از طرفی 
آنقدر زیادند که از دید بسیاری از نهادها ،از جمله کنگره و سنای آمریکا ،بانک مرکزی چین،
میکنند  ،

قانونگذاری
قبیل ،بهتر است با  
تصمیمگیری از این  

مجلس ملی فرانسه ،پارلمان اتحادیه اروپا و نهادهای 
فرصتهایش به نفع اقتصاد بهره گرفته و تهدیدهایش را کماثر کرد .تنها مطالعات چندجانبه است

آنها ،از 


Satoshi Nakamoto
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فرصتها و

بهرهگیری از 
گامهایی در جهت  
فرصتهای این فناوری را آشکار سازد و  

میتواند تهدیدها و 
که  
تهدیدهایآنبرداشت .
کاهش 
گسترشکاربردپولهایمجازیمیانکشورهایمختلف،سببافزایشتقاضاوافزایشارزشبازارایننوع

گراییوتأثیرگذاریبازارهایمالیبریکدیگردردهههایاخیر،انتقال


هاشدهاست.ازطرفیافزایشهم

پول
اطالعاتبینآنهاراتشدیدکردهاست.امروزههرتکانهیانوسانیدریکبازار،بازارهایدیگررانیزتحت

درمیانبازارهایمالیوکاالییمنتقلیابهاصطالحسرریزمیشود.در


دهد.نوساندربازدهی،

قرارمی
تأثیر
اینپژوهشبابررسیمبانینظریمرتبطباپولهایمجازی،اثراتبازدهبازارهابرهموچگونگیانتقال

اند .
کوینبررسیشده 


نبینبازارها،نوسانهمزمانبینبازاربورستهران،طال،ارزوپولمجازیبیت
نوسا
در ادامه با معرفی مبانی نظری مرتبط با بیتکوین و سپس تأثیر بازارهای مالی مختلف بر یکدیگر،
پژوهشهایپیشینومرتبطباهردوموضوعدرداخلوخارجازکشوربررسیشدهوسپسپسازمعرفی

متغیرها ،مدل اقتصادسنجی تصریح و برآورد میشود .در نهایت نتایج به دست آمده در این مطالعه ارائه
میشود .


 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2مبانی نظری پژوهش
بیتکویناولینپولرمزنگاریشدهجهاناستکهدرسال 2113توسطفردیاافرادناشناسیباناممستعار

بیتکوین:یکسیستمپولالکترونیکیهمتابههمتا»معرفی
ساتوشیناکاموتووتوسطمقالهایباعنوان« 

نگاریشدهایاستکهبدونوجودنهادناظروناشردر


کوینپولرمز
شد(.ناکاموتو)2113،درحقیقت  
بیت
ننیزدرهمینبسترانجاممیگردند.شبکهانتقال

تولیدشدهوتمامیتراکنشهایآ

بسترزنجیرهبلوکی 1
بیتکوین هیچ مالک ،نهاد کنترلکننده و تصمیمگیری ندارد و تنها نرمافزار منبع باز آن است که توسط

کویندراینمقالنمیگنجدودر


شود.تعاریفومسائلفنیبیت

تمامیافرادموجوددرشبکهکنترلمی
تصادیبیتکوینبردیگربازارهایمالیبررسیخواهدشد .

اینجاتنهاآثاراق
تکوین توسط ساتوشی ناکاموتو ،قیمت این ارز مجازی فراز و فرودهای
از سال  2113پس از اختراع بی 
بسیاری راتجربهکردهاست.علتبسیاری ازاین تغییرات ،همانندبازار بورس،وابستهبهمسائلسیاسی،
یتوان از قضیه عرضه و تقاضا جهت توجیه این تغییرات اسم برد
یباشد ،اما اغلب م 
اجتماعی و طبیعی م 
ییابد،نرخبرابریآنبادالرودیگر
تکوینافزایشم 
(کاتسیامپا.)2111،2زمانیکهبههردلیلیتقاضایبی 
ییابد نرختبدیل این ارزنیز
ارزهای رایج نیز افزایش یافته وبرعکس،زمانی کهتقاضای این ارزکاهشم 
ییابد(ونگ
آنهاوهمچنینارزشبازارافزایشم 
پولهایمجازی،قیمت 
ییابد.باافزایشتقاضای 
کاهشم 
وورین .)2111،3
Block chain
Katsiampa, 2017
Wang & Vergne, 2017
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ساختارهایپیچیدهاقتصادهایعصرحاضرباعثمیشودتازیاندریکبخشویایککشوربهسرعتبه

دادهاندکهبازارهاجداازیکدیگرنبودهو
شود.شواهدتجربینشان 

بخشهاویاحتیکشورهایدیگرمنتقل

نوسانها و حرکتهای آنان در فضاهای مجزا صورت نمیپذیرد .در دهههای اخیر گسترش بنگاهها و

اطالعاتوارتباطات،مقرراتزداییسیستمهایمالی

هایجهانیوچندملیتی،پیشرفتهایفناوری


سازمان
رهایصنعتیورشدبسیارزیاددرجریانبینالمللیسرمایهازجملهمواردیهستندکهسببارتباط

درکشو
1
یچونبازارپولهایمجازی

هرچهبیشتربازارهایمالیشدهاند(برکروکاخ .)1333،وجودبازارهاینوظهور

یتواند بر بازارهای دیگر نیز تأثیرگذار باشد .ارتباطبینبازارهای مختلف اعم از کاالیی و مالی ،یکی از
م
گذارانبهشمارمیرود.اینارتباطبهدوصورتکلیاثربازدهوانتقالنوسان


هایبنیادینبرایسرمایه

چالش
2
بیناینبازارهابررسیمیشود(چارفدینوماوچی  .)2112،

ایدرخصوصآنهاانجامشدهاست.


هاینهچندانگسترده
باتوجهبهعمرنسبتاًکوتاهپولمجازیپژوهش
مواردزیربرخیازپژوهشهایمرتبطهستند :

 .2-2پیشینه پژوهش
الف) پژوهشهای خارجی

وابستگیبینقیمتهای

هایروزانهسالهای 2113الی 2111


)بااستفادهازداده
کوربتودیگران2112( 3
هایمجازیوتعدادیازداراییهایمالیدیگرنظیرطال،سهامواوراققرضهراتجزیهتحلیلنمودندو


پول
هایسنتیبودهوایننوساناتدرکوتاهمدت


هایمجازیبیشازدارایی

بهایننتیجهرسیدندکهنوسانپول
است.ازطرفیبازارمالیپولهایمجازیبریکدیگرتأثیر

بهمیزاناندکیبربازارهایمالیدیگرتأثیرگذار 
شدیدیدارند .
0
)بهبررسیبازدهمتنوعسازیسبدسهامبااستفادهازبیتکوینپرداختند.آنانبا

بریروهمکاران (2112
گذاریدربیتکوینبرای


بهبررسیسرمایه
هایهفتگیدربینسالهای 2111الی 2113


استفادهازداده
سرمایهداران آمریکایی با سبد سهام متنوع داراییهای سنتی (سهام بینالمللی ،اوراق قرضه ،پول نقد) و

گذاریهایجانشین(کاال،مسکن)پرداختندوبااستفادهازتخمینOLSدریافتندکهباوجودبازدهو


سرمایه
کوینهمبستگیآنباداراییهایدیگربسیارپاییناست .


نوساناتبسیارباالیبیت
ازدادههایسریزمانیروزانهماهژوئیه 2111الیماهمه 2112و
)درمقالهایبااستفاده 

دیهربرگ2112(2
با استفاده از مدل  GARCHبه مقایسه بیتکوین ،طال و دالر پرداخته و به این نتیجه میرسد که
بیتکوین برای متنوع سازی سبد سرمایه مناسب است ،چرا که ریسک ناشی از سرمایهگذاری در زمان

راتعدیلمیکند .

شوکهایمنفیبازار

Bracker and Koch, 1999
Charfeddine & Maouchi, 2018
Corbet et al, 2018
Briere et al, 2015

Dyhrberg, 2016

1
2
3
4
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ب) پژوهشهای داخلی

کوینبربازارهایمالیدیگردرکشورایرانتاکنونمطالعهایانجامنشدهاست.مطالعاتی

درموردتأثیر  
بیت
متقابلانواعبازارهابریکدیگرراپوششمیدهند .

آیند،پژوهشهایمتأخردرحوزهتأثیر


کهدرادامهمی
)بهمطالعهاثرمتقابلنوسانسهامطالارزدرایرانپرداختند.مدلسازی

تهرانیوسیدخسروشاهی(1330
انتقال هم زمان نوسانات بین بازارهای یاد شده با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری و روش
تخمین حداکثر درستنمایی صورت گرفته است .توابع واکنش آنیبا زمانبندی اثرتکانهها نشان دادند اثر
شوک متغیرها بر یکدیگر پس از شش ماه حذف میشود .پس از اطمینان از عدم ناهمسانی واریانس در
هایپسماندباآزمونآرچانگل،نتایجبرازشمدلباگارچشرطیبرایپسماندهایمدلخودرگرسیون


سری
برداریساختارینشانداد،پسماندمتغیرهابهصورتمعناداریبهشوکهاییکدورهقبلوابستههستند.

درمدل،SVARهمبستگیبیندالروسکهطالدرطولزمانتقریباً برابربایکاستوهمبستگیبین
بهمنظور بررسیمیزانتأثیر اخبارو
شاخصودالروهمچنین شاخصوسکهطالتقریباً باهمبرابراست .
شوکهایهریکازسهمتغیربریکدیگر،بااستفادهازروشتجزیهواریانسبارویکردساختاری،اثرسرریز

نوسان بین سه متغیر مدل بررسی شدند .سهم عمده مقدار واریانس خطای پیشبینی یا اثر شوکها در
شاخصکلدربلندمدت،ناشیازنوساناتخودشاخصکلاستودالروسکهبهترتیببیشترینسهمدر
نوساناتدالررادارند.درنهایت،بیشتریناثرنوسانسکهطالبااستفادهازدالرتوضیحدادهشد .
فالحیوجهانگیری()1330درمقالهبهبررسیوجودسرایتمالیمیانبازارسهام،ارزوسکهطالپرداختند.
آنان با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا ) (DCC-GARCHساختار همبستگی برای دادههای
رو زانه بازدهی نرخ ارز ،شاخص بازار سهام و قیمت سکه طال طی دوره زمانی  1323الی  1332را مورد
بررسیقراردادند.نتایجانجامآزمونفرضیه،وجودسرایتمالیبینبازارهایموردمطالعهبااستفادهازآزمون
رایج tوآزموننسبتراستنمایی برایمدلهمبستگیشرطیپویابیانگر اینبودکهشواهدپدیدسرایت
فقطمیانبازارارزوسکهوجوددارد .
نیکومرام و همکاران ( )1333سرایتپذیری تالطم در بازار سرمایه ایران در بازارهای نفت ،ارز و طال با
موردبررسیقراردادند.آنهادرپژوهشخوداز

استفادهازدودورهزمانی 1322تا 1332و 1331تا 1332
هارابطهاثرسرایتپذیریبازارسرمایه


استفادهکردند.نتایجمطالعهآن
روشهای VARو MGARCH

هانشاندادندکهرابطهمثبتودوسویهای


عالوهآن
ازبازارهایموازیارز،طالونفتراتأییدمیکند  .
به

میاندوبازارارزوطالدردورهموردبررسیوجوددارد .
 .3روششناسی پژوهش
مدلهایخودرگرسیونبرداری  VARابزارمناسبیبرایبررسیرابطهبینیکمجموعهازمتغیرهای

هایمبتنیبراینروش،اغلبازساختارسنتیمدلهابهتراست.زمانیکه

رود.پیش 
بینی


مالیبهشمارمی
گونهایتغییردادکهدرآنهمه
به 
زاست،میتوانتابعانتقالرا 

اطمینانوجودنداردکهیکمتغیرواقعاً 
برون
1

)Vector AutoRegressive (VAR

1

اثر تغییرات قیمت سکه ،نرخ ارز ،نفت و شاخص بورس تهران بر...
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متغیرها درونزا در نظر گرفته شوند .این مدلها برای مدلسازی رفتار پویای متغیرهای اقتصادی ،نتایج
کاربردیونگرشجالبیراایجادمیکند.ازاینرودرمطالعهحاضرکهبررسیتغییراتواثرپذیرتقاضابرای

بیتکوینراهدفداردازمدلVARاستفادهشدهاست .

زماناستکهدرآنعالوهبرمقادیرزمانهایگذشته)


مشابهمعادالتهم
فرمساختاری VAR

(

نیزدرهریکازمعادالتواردمیشود .

مقادیرجاریمتغیرها 
(معادله)1
نشانمیدهند.

باتوجهبهاینکهدراینمعادله،مرتبهVARبرابرباpاست؛بنابراینآنرابا)VAR(p

هریکازاجزایاینمعادلهعبارتنداز :

(معادله)2

و :


(معادله )3
امرامیتوانبهصورتزیرنوشت :

بنابراینمعادلهi

 I= 1,2,….m
(معادله )0
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میانگینصفروواریانس

دارد؛عالوهبراین،

111

خودهمبستگینداردوهمچنینجزءخطاییک

معادلهبامعادلهدیگر،همبستگیندارد.ماتریسواریانس رابا∑نشاندادهوبهصورتزیراست :

(معادله)2

درفرماستانداردیافرمحلشده،VARمقادیرجارییکمتغیربرحسبمقادیرگذشتهآنمتغیرنوشته
بافرممدلتقلیلیافتهمدل
میشود.یکمدل VARبامعادله

ساختاریپویابهصورتزیرخواهدبود :
(معادله) 0
بهصورتزیربهدستمیآید :

،فرمحلشدهVAR

باضربطرفینمعادلهدر

(معادله)1
کهدرآن

،

و

است،معادلهiامنیزعبارتاستاز :

(معادله )2
معادلههایباال،هریکازجمالتخطا،ترکیبخطیازجمالتخطای VARساختاری ) (
درسیستم 
درحالیکه  ها با یکدیگر همبستگی ندارند؛ ولی  ها همبستگی دارند .ماتریس

است؛ بنابراین 
واریانس-کوواریانس عبارتاستاز :

111

اثر تغییرات قیمت سکه ،نرخ ارز ،نفت و شاخص بورس تهران بر...


(معادله)3
اگرواریانس با∑نشاندادهشود،باتوجهبه

،عبارتزیربهدستمیآید :



(معادله)11
کوینهایخریداریشدهباآدرس IPایران(موجوددرسایت
هایماهانهتعدادبیت 


درپژوهشحاضرازداده
مخصوصپولهایمجازی)،نرخارزغیررسمی(نرخدالردربازارآزاد)،قیمتسکهتمام

آماریکویندنس1
بهارآزادی،شاخصبورساوراقبهادارتهران) (TEPIXوقیمتنفتاستفادهشدهاست.همچنیندوره
زمانیموردنظرازفروردینماه 1333الیشهریورماه  1331است.متغیرهاییکهدرالگوی VARوارد
میشوندعبارتنداز :

کنندگانازبیتکویندرایران 


تعداداستفاده
:LBTCلگاریتم
:LEXلگاریتمقیمتدالر 
:LOILلگاریتمقیمتنفتخام 
:LCOINلگاریتمقیمتسکه 
:LSTOCKلگاریتمشاخصبورساوراقبهادارتهران 

 .4یافتهها و تجزیهوتحلیل دادهها
 .1-4آزمون مانایی
آنها مطمئن شویم تا دچار رگرسیون جعلی
جمعآوری اطالعات مربوطه ،باید از مانایی و نامانایی 
بعد از  
نشویم.روش برآورد حداقل مربعات معمولی درکارهای تجربی بر این فرض استوار است کهمتغیرهای سری
زمانی مورد استفاده مانا هستند .از طرف دیگر ،باور غالب این است که بسیاریاز متغیرهای کالن اقتصادی،
http://coin.dance/

1
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به علّت وجود یک روند تصادفیمانانیستند .به دیگر سخنمیانگین و واریانس متغیرها در طول زمان ثابت
نبوده و واریانس بین هر دو مشاهده سری زمانیبه فاصله زمانی بین آنها وابسته نیست .به این ترتیب در
مدلها الزم گردیده است ،که در صورت
سریهای زمانی بررسیماناییمتغیرهای مورد استفاده در 
ادبیات 
روشهایی غیر از حداقل مربعات معمولی – مانند
اثبات وجود ریشه واحد یانامانایی متغیرها ،الزم است تا 
روشهای همانباشتگی و ...جهت برآورد ضرایب مدل و مطالعه رفتار آن مورد استفاده قرار گیرند(گجراتی،

 .)1312برای اینمنظور در این تحقیق از آزمون ریشه واحد دیکی -فولر تعمیم یافته ) (ADFجهت
آزمونها در جدولشماره()1ارائهشدهاست .

میرود .نتایج این
آزمون مانایی متغیرها استفاده 
جدولشماره()1نتایجماناییوناماناییبراساسآزموندیکیفولرتعمیمیافته

1

ناممتغیر 

احتمال

آماره t

وضعیتمانایی 

LOIL
LSTOCK
LEX
DLEX
LCOIN
DLCOIN
LBTC
DLBTC

-0/222313
-3/222211
-1/231213
-11/30111
-2/023223
-3/203103
-1/20221
-2/231133

1/1113
1/1131
1/3211
1/1211
1/3300
1/1302
1/3210
1/1111

مانا
مانا
نامانا
مانا
نامانا
مانا
نامانا
مانا

یافتههایتحقیق 
منبع :

جآزموننشاندادکهتعدادیازمتغیرهایدرنظرگرفتهشدهمانانیستندوبایکمرتبهتفاضلگیریمانا

نتای
گیریواردمدلمیشوند .


شوند،لذااینمتغیرهابایکمرتبهتفاضل

می
 .2-4تعیین وقفه بهینه با استفاده از معیارهای تعیین وقفه
غیرهایتوضیحیرامیتوانباکمکیکیازضوابطآکائیک()AIC

تعدادوقفههایبهینهبرایهریکازمت

SC،شوارتز-بیزین()SBCتعیینکرد .
جدولشماره()2آزمونتعیینوقفهبهینه 
Lag
1
1
2
3

LogL
111/3323
322/2323
302/0123
302/2022

LR
NA
*332/3231
32/21010
12/33123

FPE
1/13e-12
*2/02e-12
2/03e-12
0/12e-12

AIC
-0/123213
*-12/20231
-12403003
-12412021

SC
-34202002
*-11/32030
-11/33103
-2/212113

HQ
-3/322210
*-12/12121
-11/02131
-11/23312

یافتههایتحقیق 
منبع :

1 Augmented Dickey–Fuller test

اثر تغییرات قیمت سکه ،نرخ ارز ،نفت و شاخص بورس تهران بر...
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میباشند .لذا وقفه بهینه  1در نظر گرفته
با توجه به جدول ( ،)2معیارهای  AICو  SCبیانگر وقفه   1
شودوبادرنظرگرفتنوقفهبهینهیک،بهبرآوردمدلپرداختهمیشود .


می
مدلخودرگرسیونبرداریتصریحشدهدراینمقالهبهصورتزیرخواهدبود :
(معادله) 11
بردارمتغیرهایدرونزا(تعدادبیتکوینخریداریشده،قیمتدالر،قیمتسکه،قیمتنفتخام
و
وشاخصبورستهران)است .
 .3-4بررسی و تجزیهوتحلیل واریانس
کوتاهمدتالگواستفاده
بهعنوانابزاریازالگوینامقید()VARبرایبررسیعملکردپویای 
تجزیهواریانس 
وجودداردکهمیتواندناشیاز

شبینی 
شبینی هرمتغیر،یکمیزانخطایپی 
یشود.ازآنجاییکهدر پی 
م
بهاندازه گیری
خطاهایگذشتهیابهدلیلوابستگیآنمتغیربهسایرمتغیرهایالگوباشد،تجزیهواریانس 
عبارتدیگر تجزیه واریانس خطای
به 
اثر هر متغیر بر روی متغیرهای دیگر در طول زمان خواهد پرداخت  
ینماید
یثباتیهرمتغیردرمقابلشوکواردهبههریکازمتغیرهایدیگرالگوراتعیینم 
شبینی،سهمب 
پی 
برونزایی نسبیمتغیرهای
ازاینرودرسیستمیکهشاملخودمتغیرنیزباشد،قادراستکهشاخصیاز 
یدهد.نتایجتجزیه
موردبررسیراارائهدهد .جدول زیرتجزیهواریانسمربوطبهمتغیرهای مدلرانشانم 
واریانسدرجدولشماره3نشاندادهشدهاست .
تجزیهوتحلیلواریانس 
جدولشماره( )3
Period
1
2
3
0
2
0
1
2
3
11

S.E.
1/201213
1/110232
1/110230
1/121132
1/120101
1/120222
1/122212
1/123033
1/131003
1/131010

DLBTC
111/1111
10/22132
10/13233
12/31120
10/23232
10/20200
10/23111
10/11131
13/30223
13/22321

DLC
1/111111
2/211213
3/133211
3/212131
0/102333
0/002113
0/020033
0/222311
0/311221
2/111011

DLEX
1/111111
12/11312
12/31031
12/22132
12/13300
12/10223
11/32110
11/30111
11/31030
11/21221

LSTOCK
1/111111
1/103101
1/122323
1/122323
1/101020
1/100213
1/100023
1/101311
1/102303
1/103032

LOIL
1/111111
2/120320
2/311031
2/232213
2/103200
2/212233
2/302122
3/131132
3/122110
3/121331

یافتههایتحقیق 
منبع :

مشخصشدهاست،خطایپیشبینیمتغیرهایمربوطرادرهردورهنشان

ستوناولاینجدولکهباS.E
دهد.چوناینخطادرهرسالبراساسسالقبلمحاسبهمیشود،بهمرورزماندرحالافزایشاست.


می
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شاخصهایقیمتسکه،سهامونفتدرصد

کوتاهمدت
طورکهنتایجتجزیهواریانسنشانمیدهددر 


همان
مدتمشاهدهمیشودمقدار

نراتوضیحمیدهند؛امادربلند

خیلیکمیازتغییراتتقاضایبیتکویندرایرا

کویندرایرانافزایشمییابد.درحقیقتدردورهاول


دهیاینمتغیرهاازتغییراتمیزانتقاضایبیت

توضیح
انازطریقخودمتغیرتوضیحدادهمیشودوطبیعتاً

بهمیزانصددرصدازتغییراتتقاضایبیتکویندرایر

سایرمتغیرهاسهمیدرتوضیحتغییراتاینمتغیرندارندامادردورههایبعدازمیزاناینتوضیحدهندگی

کاستهمیشودتاجاییکهدردورهدهم(بلندمدت)،بهاندازه2درصدازتغییراتاینمتغیرتوسطمتغیرقیمت

سکه بهار آزادی 11 ،درصد از تغییرات توسط متغیر نرخ ارز و  3درصداز اینتغییراتتوسط قیمت نفت
توضیحدادهمیشود .

 .4-4توابع عکسالعمل آنی
شوکهای وارد شده به برخی از متغیرها بر روی سایر متغیرهای مدل ،الزماست که بعد

برای مطالعه تأثیر
عکسالعمل سایر متغیرها و مدت
عکسالعملاقدام به وارد کردن شوک به متغیرها شود تا 

از استخراج توابع
یهوتحلیل قرار داد.در واقع با
یگذارد را بتوان مورد بررسی و تجز 
زمانی که شوک روی سیستم تأثیر م 
یتوان در مدل ،اثرات تغییریک انحراف معیار در یک متغیر را بر روی سایر متغیرها،
استفاده از این توابع م 
مورد بررسی قرار داد .

... نفت و شاخص بورس تهران بر، نرخ ارز،اثر تغییرات قیمت سکه

111

Response to Cholesky One S.D. (d.f. adjusted) Innovations ± 2 S.E.
Response of DLBTC to DLBTC

Response of DLBTC to DLC
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Response of DLBTC to DLEX
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Response of DLBTC to LOIL
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Response of DLBTC to LSTOCK

0.8

1

3

 عکسالعملآنی

)نتایجمربوطبهتوابع1(شکلشماره
 یافتههایتحقیق:منبع


4
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دهد.مشاهدهمیشودکهیک


کوینرابرمتغیرهایدیگرنشانمی

یکشوکمثبتبیت
شکلشماره،1تأثیر
شوکمثبتدرمیزانتقاضایبیتکوینبررویخودشدارایاثرمثبتاست.درمورداثراینشوکمثبت

تقاضایبیتکویندر

یداری برمیزان 
نرخارزمیتوانگفتکهیکشوکمثبتدرنرخارزاثرمنفیومعن 

یداری برمیزانتقاضای
دورهدومدارد.بههمینصورتیکشوکمثبتدرقیمتنفت،تأثیر مثبتومعن 
درحالیکه متغیرهایقیمتسکهبهارآزادیوشاخصسهامبورس

بیتکویندرایراندردورهدومدارد.

معنیداریبرمیزانتقاضایبیتکویندرایرانندارند .

تهران،تأثیر

 .5نتیجهگیری
گسترشکاربردپولهایمجازیمیانکشورهایمختلف،سببافزایشتقاضاوافزایشارزشبازارایننوع

گراییوتأثیرگذاریبازارهایمالیبریکدیگردردهههایاخیر،انتقال


دهاست.ازطرفیافزایشهم
پولهاش

اطالعاتبینآن هاراتشدیدکردهاست.امروزههرتکانهیانوسانیدریکبازار،بازارهایدیگررانیزتحت

الییمنتقلیابهاصطالحسرریزمیشود؛

قرارمیدهد.نوساندربازدهی،درمیانبازارهایمالیوکا

تأثیر 
ازاقتصادداناناثرانقالبدیجیتالی رابرروی سیستم بانکی وپولی و

بنابراینطی چندسالگذشتهبسیاری 
کردهاند.اگرچهبسیاریازمقاالتحولموضوعبانکداریالکترونیکیوپولالکترونیکی
اقتصادکالنبررسی 
یتکوین
کردهاند،ولی همچنانتصورمبهمی ازب 
مطالبمفید ومهمی در ارتباطبااین تکنولوژی رابیان  
نسبتبهارزهایدیگرناچیزبود،ولیدرحالحاضراستفادهوارزشآن

یتکوین
وجوددارد.درابتداارزشب 
بهصورتچشمگیری افزایش پیدا کردهاست واین فناوری نوین پولی توانستهتأثیرات جدی برمتغیرهای
مقرراتگذاریو

ینالمللیپولیوبانکیرابهبررسیعمیق،
کهنهادهایب 

اقتصادیدیگرداشتهباشد؛تاجایی
واکنشواداشتهاست .
دراینپژوهش ،اثرتغییرات قیمت سکهبهارآزادی ،نرخارز،نفتوشاخصبورستهرانبرمیزان تقاضای
ینماه1333الیشهریورماه1331
فادهازدادههایماهانهدربازهزمانیفرورد 

یتکویندرکشورایرانبااست
ب 
یدهدکه
بهکارگیری مدلخودرگرسیونبرداری VARبررسیشدهاست.نتیجهبهدستآمدهنشانم 
وبا 
یتکوین درایران راتوضیح
کوتاهمدت قیمت سکه،سهامونفتدرصدبسیار کمی ازتغییرات تقاضای ب 
در 
یتکویندرایرانافزایش
یحدهیاینمتغیرهاازتغییراتمیزانتقاضایب 
یدهند؛امادربلندمدتمقدارتوض 
م
باتوجهبهنبودصرافیمعتبربیتکوینوکمبوددانشعمومیدراینمقوله،نتایجبهدستآمده

ییابد .
م
عکسالعمل آنینشاندادکهیکشوکمثبتدر
منطقیبهنظرمیرسد.همچنیننتایجمربوطبهتوابع 

کوینبررویخودشدارایاثرمثبتاست.درمورداثراینشوکمثبتنرخارزمیتوان


میزانتقاضایبیت
تقاضایبیتکویندردورهدومدارد.به

یداریبرمیزان
گفتکهیکشوکمثبتدرنرخارزاثرمنفیومعن 
برمیزانتقاضایبیتکویندرایران

یداری 
همینصورتیکشوکمثبتدرقیمتنفت،تأثیر مثبتومعن 
یداری
درحالیکهمتغیرهایقیمتسکهبهارآزادیوشاخصسهامبورستهران،تأثیرمعن 

دردورهدومدارد.
مدتشاخصهای


کویندرایرانندارند.نتایجتجزیهواریانسنیزنشاندادکهدرکوتاه

برمیزانتقاضایبیت
کویندرایرانراتوضیحمیدهند؛امادر


قیمتسکه،سهامونفتدرصدخیلیکمیازتغییراتتقاضایبیت
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دهیاینمتغیرهاازتغییراتمیزانتقاضایبیتکویندرایرانافزایش


شودمقدارتوضیح

مشاهدهمی
بلندمدت
مییابد .
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منابع و مآخذ
منابع فارسی
ارزو، انتقالنوسانواثرمتقابلبازارهایسهام،)1330( سیدعلی،رضاوسیدخسروشاهی،تهرانی
 .3:31:12.چشماندازمدیریتمالی،طال

ارزوسکهطال،آزمونوجودسرایتمالیمیانبازارسهام،)1330(جهانگیری،فیروزوخلیل،فالحی
 .01-23:)11(22.)دوفصلنامهاقتصادپولی(دانشوتوسعهسابق،درایران
مؤسسهانتشاراتوچاپ: تهران، ترجمهحمید ابریشمی،اقتصادسنجی

 مبانی،)1312( دامور،گجراتی
 .جلددوم،چاپدوم،دانشگاه
سرایتپذیریتالطمدربازارسرمایه،)

1333(زهراوعبدالمجیددهقان،هاشم؛ پورزمانی،نیکومرام
 .113-133:)11(3،فصلنامهدانشسرمایهگذاری،ایران
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