تقدير العالقة بين المتغيرات االقتصادية
النقدية وأسعار األسهم في سوق دبي المالي
د .حـاتــم أحمــد عـديـلـة
مدرس االقتصاد ،أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية
جمهورية مصر العربية

ملخص
يلـق سـوق ديب املـايل االهتمام الـكايف مـن جانب الدراسـات االقتصاديـة ،عىل الرغم مـن كونها إحدى
مل َ
أهـم األسـواق الناشـئة يف املنطقـة والعـامل ،باإلضافـة إىل الدراسـات القياسـية الرضوريـة لبحـث العالقـات بين
املتغيرات االقتصاديـة ومتغيرات السـوق ،التـي تعـد مـؤرشاً إىل تطـور السـوق يف املسـتقبل ،وتفيـد صانعـي
السياسـات االقتصاديـة يف اتخـاذ اإلجـراءات االقتصاديـة الالزمـة لنمو السـوق يف املسـتقبل.
وتهـدف هـذه الدراسـة إىل بحـث العالقـة الطويلـة األجـل بين كل مـن أسـعار النفـط ،وعـرض النقود،
والتضخم ،وبني أسـعار األسـهم بسـوق ديب املايل ،حيث ال تتوافر الدراسـات القياسية لتأثري املتغريات االقتصادية
الكلية يف أسـعار األسـهم يف سـوق ديب املايل ،وكذلك املشـاركة يف النقاش املسـتمر حول تأثري التضخم يف أسـعار
األسـهم ،ومـدى توافـق سـوق ديب املـايل مـع فرضيـة "فيشر" أو فرضية "فامـا" ،وكذلك حـول آلية انتقـال تأثري
زيـادة عـرض النقـود يف أسـعار األسـهم يف سـوق ديب املـايل ،وفقـاً للمنهـج "الكينزي" الـذي يرى أن آليـة انتقال
التأثير تتحقـق بصـورة مبـارشة ،أو املنهـج "النقـدي" الـذي يـرى أن التأثير يتحقـق من خلال مقارنـة العوائد
النسـبية املكونة للمحفظة االسـتثامرية.
اسـتخدم البحـث أسـلوب التكامـل املشترك ومنـوذج تصحيـح األخطـاء (Cointegration and Error
 )Correction Modelيف تقديـر العالقـة بين املتغيرات ،وتشير النتائـج إىل وجـود عالقـة تكامـل مشترك بني
املتغيرات باسـتخدام “ ،”Johansen Cointegration Testكما يشير التقديـر الطويـل األجـل للعالقـة بين
املتغريات باسـتخدام “ ”Vector Error Correctionإىل وجود عالقة عكسـية بني أسـعار النفط وأسـعار األسـهم،
ويشير “ ”Granger Causality Testأيضاً إىل وجود عالقة سـببية من أسـعار النفط تجاه أسـعار األسـهم عند
مسـتوى معنوية  .%1أي إن إضافة أسـعار النفط إىل دالة أسـعار األسـهم يف سـوق ديب املايل تؤدي إىل تحسـن
نتائـج عالقـة االنحـدار .كما تتحقق عالقة السـببية من عرض النقود تجـاه التضخم عند مسـتوى معنوية .%10
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تبين إشـارة معامـل التضخـم أن التضخـم غير معنـوي مـن حيث التأثري يف أسـعار األسـهم يف سـوق ديب
املـايل ،وهـو مـا يحتـاج إىل مزيـد من الدراسـات القياسـية لبحـث العالقـة ،إال أن إشـارة معامل التضخم تشير
بصـورة مبدئيـة إىل أن سـوق ديب املـايل يتفـق مـع فرضيـة "فامـا" ،حيـث يـؤدي ارتفـاع التضخـم إىل انخفـاض
أسـعار األسهم.
أخرياً ،يشري اختبار  Thiel Inequality Coefficientإىل قدرة مرتفعة للنموذج عىل التنبؤ.

المصطلحات األساسية
عرض النقود ( ،)M2التضخم (مؤرش الرقم القيايس ألسـعار املسـتهلكني) ،أسـعار النفط ،أسـعار األسـهم،
سـوق ديب املايل.

مقدمة
تسـعى دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة إىل تحقيـق معـدل مرتفـع للنمـو االقتصـادي املسـتدام ،وتوفر
السياسـات االقتصاديـة الالزمـة لتحقيـق هذا الهدف ،حيث سـجلت الدولـة تقدماً يف مؤرش التنافسـية العاملي
متقدمـة بخمـس مراتـب عـام  ،2013وحقق مـؤرش االقتصاد الـكيل املركز السـابع عاملياً .وتعترب سـوق األوراق
املاليـة مـن أهـم آليـات تحقيـق النمـو االقتصادي ،حيـث يزداد العمـق املايل بتحريـك قدر أكرب مـن املدخرات
عـن طريـق سـوق األوراق املالية ،كام يزيد االسـتثامر وتتحسـن إنتاجيته ،ويزيد دور القطـاع الخاص يف تحقيق
التنمية االقتصادية.
ويعد سـوق ديب املايل من أهم األسـواق الصاعدة والجاذبة للمسـتثمرين وللمحافظ املالية ،وقد سـجلت
خلال عـام  2013ثـاين أفضـل أداء لألسـواق الصاعـدة ،ويتطلـب اسـتمرار منو السـوق تحديد طبيعـة العالقات
بين املتغيرات االقتصاديـة وسـوق ديب املايل ،حيث تتوافر الدراسـات االقتصادية القياسـية للعديد من األسـواق
املاليـة ،إال أنهـا تندر بالنسـبة إىل سـوق ديب املايل وسـوق أبوظبي املايل.
وتهتم أغلب الدراسـات بالعالقة بني كل من التضخم ،وعرض النقود ،وبني سـوق األسـهم ،حيث يختلف
تأثير التضخـم يف سـوق األسـهم وفقـاً لفرضيـة "فيشر" أو فرضيـة "فامـا" ،كام يختلـف تأثري عـرض النقود عىل
أسـعار األسـهم وفقـاً للمنهج الكينزي أو املنهـج النقدي .لذلك يعنى هذا البحث بالتحليـل القيايس للعالقة بني
كل مـن أسـعار النفـط ،وعـرض النقـود ،والتضخم ،وبني أسـعار األسـهم يف سـوق ديب املايل ،وذلك حتى يتسـنى
ملتخـذي القـرارات االقتصاديـة معرفة تأثري املتغيرات النقدية يف أداء سـوق ديب املايل.
أكتوبر 2014
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أهمية الدراسة
تكمـن أهميـة الدراسـة يف التقديـر الطويـل األجـل للعالقـة بين أهـم املتغيرات االقتصاديـة النقديـة
وسـوق ديب املـايل ،وعالقـة السـببية بينهما ،باسـتخدام أسـاليب االقتصـاد القيـايس الحديثـة ،مـا يسـاعد على
وضـع السياسـات االقتصاديـة .وتكمـن أهميتهـا أيضـاً يف إدراج سـوق ديب املـايل يف الجـدل القائـم حـول مـدى
تبعيـة األسـواق املاليـة يف العـامل لفرضية "فيرش" أو فرضيـة "فاما" يف عالقتها بالتضخم ،وكذلك اإلشـارة إىل مدى
التنافسـية داخـل االقتصـاد اإلمـارايت مـن خلال تقديـر العالقـة بني أسـعار النفط وأسـعار األسـهم.
وأخرياً ،تسـلط الدراسـة الضوء عىل ندرة البحوث االقتصادية القياسـية املتعلقة بسـوق ديب املايل وسـوق
أبوظبـي املـايل ،ملا لسـوق األوراق املالية من أهمية يف تحقيـق التنمية االقتصادية.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
 .1التضخم وأسعار األسهم
تعتمـد الدراسـات االقتصاديـة لتحليل العالقة بني التضخم وعوائد األسـهم عىل اتجاهني أساسـيني :األول،
فرضيـة "فيشر" التي تفرتض أن معدالت العوائد االسـمية لألسـهم تسـاوي معدالت العوائـد الحقيقية  +معدل
التضخم املتوقع:
)R = P + E (I
حيث  :Rمعدل العائد االسمي ،و :Pمعدل العائد الحقيقي ،و) :E (Iمعدل التضخم املتوقع
I

تفترض الصيغـة الرياضيـة السـابقة أن معـدل التضخـم املتوقـع يكـون مسـاوياً للواحد الصحيـح؛ أي إن
العوائد االسـمية لألسـهم تزداد مبعدل يسـاوي معدل التضخم املتوقع 1،لذلك فإن توزيعات األسـهم سترتفع يف
أوقات التضخم بنسـبة تكافئ انخفاض القوة الرشائية بسـبب التضخم ،ما يعني أن فرضية "فيرش" تذهب إىل
أن األسـهم وسـيلة تحـوط تجـاه التضخم .إال أن فرضية "فيشر" مل تُعنَ مبعدل العائد املطلـوب من قبل حاميل
األسـهم ،وهـو العامـل األكثر أهمية بالنسـبة إىل املسـتثمرين ،فعندما يرتفـع معدل التضخم فإن املسـتثمرين
2
سـوف يقومـون بطلـب معـدل عائد عىل األسـهم أعىل باملقدار نفسـه لتحقيق معـدل العائد الحقيقـي ذاته.
لذلـك ،فـإن املسـتثمرين يف األوراق املاليـة ال يرحبـون بالتضخـم املرتفـع ألنـه يزيـد مـن مخاطـر معدل
3
العائـد الحقيقـي عىل اسـتثامراتهم.
وميكن االستناد يف ذلك إىل منوذج التوزيعات املخصومة:
Pj = Di
K–g

4
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ملا يبد قوس يف مهسألا راعسأو ةيدقنلا ةيداصتقالا تاريغتملا نيب ةقالعلا ريدقت

حيث:
 :Pjسعر السهم.
 :Diالتوزيع املتوقع يف الفرتة ( )1ويساوي ).D0 (1+g
 :Kمعدل العائد املطلوب عىل السهم.
 :gمعدل النمو املتوقع لتوزيعات أرباح السهم.
i

.

يشير النمـوذج السـابق إىل أن املسـتثمر يحصـل على معـدل عائد مطلوب على السـهم إذا زادت قيمة
( )gبنسـبة تسـاوي معـدل التضخـم على األقـل ،أو تنخفـض قيمة السـهم ليحصل املسـتثمر عىل معـدل عائد
5
مطلـوب أكرث ارتفاعـاً نتيجة للتضخـم املتوقع.
الثـاين ،فرضيـة "فامـا" وتفرتض وجود عالقة عكسـية بني التضخم وعوائد األسـهم ،فالعالقـة بني املتغريات
االقتصاديـة الحقيقيـة مثـل الناتـج املحيل ،واإلنفاق االسـتثامري ،ومعـدل العائد الحقيقي على رأس املال ،وبني
عوائـد األسـهم عالقـة طرديـة ،كما أن العالقة بني هـذه املتغريات والتضخم عالقة عكسـية ،لذلـك فالعالقة بني
التضخـم وعوائد األسـهم هي عالقة عكسـية.

•الدراسات السابقة للعالقة بين التضخم وعوائد األسهم
دراسة (Geetha, Mohidin, Chandran, and Chong (2011

تبحـث العالقـة بين كل من معدل التضخم املتوقع ،ومعدل التضخم غري املتوقع ،وسـعر الرصف ،وسـعر
الفائـدة ،والناتـج املحيل اإلجاميل وبني أسـعار األسـهم يف كل مـن ماليزيا ،والواليات املتحـدة األمريكية ،والصني.
وذلـك باسـتخدام أسـلوب التكامـل املشترك ومنهـج تصحيـح األخطـاء .وتوصلـت إىل وجـود عالقـة يف األجـل
الطويـل بين املتغريات املسـتخدمة وأسـعار األسـهم ،وعـدم وجود عالقة يف األجـل القصري باسـتثناء العالقة بني
6
التضخـم املتوقع وأسـعار األسـهم يف الصني.

دراسة (Laopodis (2006

تبحـث العالقـة بين كل من السياسـة النقدية ،والتضخم ،وبني أسـعار األسـهم ،وذلك باسـتخدام أسـلوب
التكامـل املشترك ومنهـج تصحيـح األخطاء .وتوصلت إىل عـدم وجود عالقة طويلة األجل بني السياسـة النقدية
وأسـعار األسـهم ،فعوائد األسـهم ال تسـتجيب بصورة إيجابية للتسـهيالت النقدية التي تؤدي إىل ارتفاع مستوى
7
النشـاط االقتصادي ،أو بصورة سـلبية للتضييق املايل.

دراسة (Ioannides, Katrakilidis, and Lack (2005

تبحـث العالقـة بين معـدل التضخـم وعوائـد األسـهم يف اليونـان خلال الفترة ( ،)2000–1985وذلـك
باسـتخدام أسـلوب التكامـل املشترك ومنهـج تصحيـح األخطـاء .وتوصلـت إىل وجـود عالقـة سـالبة يف األجـل
8
الطويـل بين معـدل التضخـم وعوائـد األسـهم مبـا يتفـق مـع فرضيـة "فامـا".
أكتوبر 2014
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دراسة (Wei (2009

تبحـث العالقـة بين التضخم غري املتوقع وعوائد األسـهم .وتوصلـت إىل وجود عالقة سـالبة بني التضخم غري
9
املتوقـع وعوائـد األسـهم وفقاً لفرضيـة "فاما" ،وأن العالقة تكون أقوى يف أوقات الكسـاد منهـا يف أوقات الرواج.

دراسة (Shanmugan, and Misra (2008

تبحـث العالقـة بين معدل التضخـم وعوائد األسـهم يف الهند خلال الفترة ( ،)2004–1980واختبار كون
سـوق األسـهم وسـيلة تحـوط ضـد التضخـم أم ال .وتوصلـت إىل وجود عالقة عكسـية بني التضخم غير املتوقع
10
وعوائد األسـهم ،وأن سـوق األسـهم تسـبق النشـاط االقتصادي يف الهند.

دراسة (Al–Rjoub (2003

تبحـث العالقـة بين التضخم غري املتوقع وعوائد األسـهم يف خمـس دول ،هي :البحرين ،ومصر ،واألردن،
و ُعمان ،والسـعودية ،وذلـك باسـتخدام أسـلوب “ .”GARCHوتوصلـت إىل أن التضخـم غير املتوقـع له تأثري
11
سـالب يف عوائد األسـهم يف الـدول الخمس.

دراسة (Kim, and Shukia (2006

تبحـث العالقـة بين التضخم غري املتوقـع وعوائد كل من األسـهم والسـندات الدولية ،باسـتخدام طريقة
املربعـات الصغـرى العاديـة ( .)OLSوتوصلـت إىل تدعيـم فرضيـة وجـود عالقـة سـالبة بين التضخـم املتوقـع
12
وعوائـد األسـهم ،ووجـود عالقـة موجبة مـع عوائد السـندات.

دراسة (Al–Khazali (2003

تبحـث فرضيـة "فيشر" بالتطبيـق على تسـع أسـواق ماليـة يف دول (اآلسـيان) ،وهـي :أستراليا ،وهونـج
كونـج ،وإندونيسـيا ،واليابـان ،وكوريـا الجنوبيـة ،وماليزيـا ،والفلبني ،وتايـوان ،وتايالند .وذلك مـن خالل العالقة
بين معـدل التضخم املتوقع ومعدل العائد الحقيقي عىل األسـهم ،باسـتخدام أسـلوب التكامل املشترك ومنهج
13
تصحيـح األخطـاء .وتوصلـت إىل رفـض فرضيـة "فيشر" يف كل الدول محـل البحث.

دراسة (Eita )2012

تبحث العالقة بني التضخم وعوائد سـوق األسـهم يف جنوب إفريقيا ،باسـتخدام أسـلوب التكامل املشترك
ومنهـج تصحيـح األخطـاء .وتوصلـت إىل وجود عالقـة موجبة بني التضخم وعوائد األسـهم ،حيث يـؤدي ارتفاع
14
التضخم إىل زيادة أسـعار األسـهم ،وأن العالقة السـببية بينهام ثنائية االتجاه.

دراسة (Adrangi, Chatrath, and Sanvicente (2000

تبحـث العالقـة بني التضخم وعوائد األسـهم يف أسـواق االقتصادات الصناعية املتقدمة بالتطبيـق عىل الربازيل،
التـي تعـد مـن أكثر االقتصـادات ارتفاعـاً يف معـدل التضخـم .وتوصلـت إىل وجود عالقة سـالبة بني التضخـم وعوائد
15
األسـهم ،حيـث يـؤدي التضخـم إىل خفض القيمـة الحالية لألرباح يف املسـتقبل والتأثري يف عوائد األسـهم.

12

ملا يبد قوس يف مهسألا راعسأو ةيدقنلا ةيداصتقالا تاريغتملا نيب ةقالعلا ريدقت

دراسة (Saryal (2007

تبحث العالقة بني معدل التضخم وسـوق األسـهم يف كل من تركيا وكندا ،حيث إن االقتصاد الرتيك ناشـئ
وذو معـدل تضخـم مرتفـع ،يف حين أن االقتصـاد الكندي متطـور وذو معدل تضخم منخفـض .وتوصلت إىل أن
العالقـة بين معـدل التضخـم وعوائـد األسـهم تتفق مع فرضيـة "فيشر" يف تركيـا ،وأن معدل التضخـم له تأثري
16
قـوي يف التنبـؤ بسـوق األسـهم يف تركيا وبدرجة أقـل يف كندا.

دراسة (Rashed, Ahmed, Azim, and Rehman (2011

تبحـث العالقـة بين معـدل التضخـم وسـوق األسـهم يف باكسـتان ،باسـتخدام أسـلوب “.”GARCH
وتوصلـت إىل وجـود عالقـة موجبـة بين معـدل التضخم وأسـعار األسـهم ،وأن التنبـؤ مبعدل التضخـم ميكن أن
17
يسـاعد املسـتثمرين على اختيـار املحفظـة املثىل.

 .2عرض النقود وأسعار السهم
تحظـى العالقـة بين تغير عـرض النقود وتغري أسـعار األسـهم باهتمام الباحثني و املسـتثمرين يف سـوق
األوراق املاليـة منـذ بدايـة عـام  ،1970وتقـوم جريـدة "وول ستريت" بتغطيـة تغير عـرض النقـود باسـتخدام
أربعـة مـؤرشات ،ومتابعـة أسـعار  30رشكـة مـع ارتفـاع عـرض النقـود وانخفاضه بشـكل يومـي 18.فتغري عرض
النقـود ميثـل مـؤرشاً التجاه السياسـة النقديـة للبنك املركـزي ،والتي متثل توقعاته ملسـتوى النشـاط االقتصادي
19
ولتغريات أسـعار األسـهم.
وقـد اتفقـت نتائـج الدراسـات التـي تناولـت العالقـة بين تغير عرض النقـود وتغري أسـعار األسـهم عىل
وجـود عالقـة موجبـة بينهما ،إال أنهـا تباينـت يف آلية انتقـال تأثري عـرض النقود يف أسـعار األسـهم ،وذلك وفقاً
ملنهجين :األول ،املنهـج الكينـزي ،ويشير إىل أن التأثير يتحقـق بطريقـة غري مبارشة مـن خالل مقارنـة العوائد
النسـبية املكونـة للمحفظـة االسـتثامرية .والثـاين ،املنهج النقدي ،ويشير إىل أن التأثري يتحقـق بطريقة مبارشة،
حيـث تـؤدي زيـادة عرض النقود إىل وجود فائض سـيولة يحفز األفراد والرشكات لتغيري محافظهم االسـتثامرية
تجـاه األصـول األقـل سـيولة ومنها األسـهم ،فيزيـد الطلب عليهـا وترتفع أسـعارها .فنمـوذج الحافظـة النقدية
يوضح أن تغري عرض النقود يؤدي إىل تغري أسـعار األسـهم واألصول املالية األخرى ،وقد أشـار  Sprinkleإىل أن
التغري املتتايل يف أسـعار مكونات املحفظة النقدية يأخذ وقتاً كافياً للتنبؤ بأسـعار األسـهم ،وأن املسـتثمر ميكن
20
أن يسـتفيد مـن تغير عـرض النقـود لتحقيق متوسـط أرباح أعىل من متوسـط أرباح السـوق.

•الدراسات السابقة للعالقة بين عرض النقود وأسعار األسهم
دراسة (Carpoff (1987
تبحث العالقة بني حجم التداول وأسـعار األسـهم ،باسـتخدام بيانات أسـبوعية ،وشـهرية ،وربع سـنوية،
باسـتخدام االنحـدار الخطـي البسـيط .وتوصلـت إىل أنـه خلال عقد السـتينيات مـن القرن املـايض يرجع نحو
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 %2إىل  %16مـن تغيرات أسـعار األسـهم إىل تأثير املتغيرات النقدية ،وأن أسـعار األسـهم ترتبـط بعالقة موجبة
21
مع تغير عرض النقـود.

دراسة (DeRosa and Stern (1977
تبحـث العالقـة بين التحكـم يف عـرض النقـود ومعـدل االحتياطـي الفيـدرايل ،وتوضـح أن تغير أسـعار
األسـهم يف الفترة السـابقة يؤثـر يف تغير عرض النقـود يف الفرتة الحاليةٌّ ،
فكل من أسـعار األسـهم وعرض النقود
يسـتجيب للبيانـات ذاتهـا ،ولكـن أسـعار األسـهم تسـتجيب بشـكل أرسع ،فزيادة معـدالت الفائدة تـؤدي إىل
22
انخفـاض أسـعار األسـهم ،يتبعهـا انخفـاض معدل منـو عـرض النقود.

دراسة (Jatoi, and Malik (2012
تبحـث العالقـة بين عرض النقود وحجـم التداول ،باسـتخدام تحليل االرتباط ،وتوصلـت إىل وجود عالقة
سـالبة بين عرض النقود وأسـعار األسـهم ،حيث تؤدي زيـادة معدل منو عرض النقـود إىل ارتفاع معدل التضخم
23
وانخفاض قيمة العملة ،ويؤدي ذلك إىل انخفاض مسـتوى النشـاط االقتصادي وانخفاض أسـعار األسـهم.

دراسة (Chan, and Lakonishok (1995
تبحـث العالقـة بين التجارة املؤسسـية وسـلوك أسـعار األسـهم ،وتوضح أن أسـعار األسـهم تتأثـر بعرض
النقـود ،وأن التغيرات يف معـدل منـو عـرض النقـود يتوقـع اسـتمرارها ،لذلـك يتم بنـاء مضاربـات جديدة عىل
24
األسـهم وفقـاً لهذه التغيرات.

دراسة (Gallant, Rossi, and Tauchen (1992
تبحـث العالقـة بين حركـة أسـعار األسـهم وحجـم التـداول ،وتوصلـت إىل أن تغير عـرض النقـود يؤدي
إىل تغير أسـعار األسـهم خلال شـهر إىل شـهرين ،وأن أسـعار األسـهم تواكـب عـرض النقـود باسـتخدام بيانات
25
أسـبوعية ،أو شـهرية ،أو ربـع سـنوية.

دراسة ()Siegel 1991
تبحـث العالقـة بني الدورة االقتصادية وأسـعار األسـهم ،وتوصلـت إىل وجود عالقة قويـة بني املتغريات
االقتصاديـة وأسـعار األسـهم ،فأسـعار األسـهم متثل انعكاسـاً لتغير املـؤرشات االقتصادية ،كام أن تغري أسـعار
األسـهم يسـبق التغير يف املـؤرشات االقتصاديـة أيضـاً ،حيـث تعكـس توقعـات العائـد والتوزيعـات وأسـعار
الفائـدة .لذلـك ،فهي تؤثر يف توقعات املسـتثمرين للنشـاط االقتصادي يف املسـتقبل وليس النشـاط السـابق
26
أو الحـايل.
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تقدير العالقة بين المتغيرات االقتصادية النقدية وأسعار األسهم
 .1توصيف البيانات
اعتمـد البحـث عىل بيانات سالسـل زمنية شـهرية خلال الفرتة من يناير  2010حتى ديسـمرب  ،2013وتم
الحصـول على بيانات أسـعار األسـهم من خالل مؤرش سـوق ديب املـايل ( ،)DFM Indexوبيانـات عرض النقود
( )M2مـن خلال مصرف اإلمـارات املركـزي ،وبيانـات التضخـم باسـتخدام الرقـم القيايس ألسـعار املسـتهلكني
( )CPIمـن خلال املركـز الوطنـي لإلحصاء ،وبيانات أسـعار النفط مـن خالل منظمة أوبـك (.)OPEC

 .2متغيرات النموذج

 :DFMXمؤرش أسعار األسهم يف سوق ديب املايل.
 : OILPمتوسط أسعار النفط الشهري وفقاً ألسعار نفط ديب.
 :MONTعرض النقود (.)M2
 :INFCالرقم القيايس ألسعار املستهلكني.

 .3الشكل الرياضي المستخدم
تـم صـوغ النمـوذج وفقـاً للصيغـة اللوغاريتميـة ،حيـث أظهـر رسـم املتغيرات عـدم ثبـات التبايـن أو
الوسـط ،لذلـك فـإن الصياغـة الخطيـة للعالقة أعطت نتائـج زائفة ،حيث حققـت معاملات  R2 ،Tاإلحصائيني
قيماً مرتفعـة للغاية.
وتأخذ دالة أسعار األسهم يف سوق ديب املايل الصيغة اآلتية:
Log DFMXt = a + B1 Log OILPt + B2 Log MONTt + B3 Log INFCt

ويتضمن تقدير املعلامت الخطوات اآلتية:

 .4رسم المتغيرات
يتضـح أن املتغيرات لهـا اتجـاه عـام متزايـد خلال أغلب سـنوات البحـث؛ أي إن السالسـل الزمنية ثابتة
االختلاف  ،Difference Stationary–DFلذلـك تـم اسـتخدام الصيغـة اللوغاريتميـة لتخليـص السلسـلة مـن
التبايـن ،واسـتخدام طريقـة الفـروق لتخليـص السلسـلة مـن االتجاه العـام لتصبح سـاكنة يف الوسـط والتباين.
وذلـك كما يتضح مـن األشـكال املوضحـة بامللحق.

 .5اختبار جذر الوحدة “”Unit Root Test
تـم اسـتخدام اختبار دييك–فولـر املوسـع“ ، ”Augmented Dickey–Fullerحيث يعد أفضل األسـاليب
الختبـار جـذر الوحـدة ،وتحديـد درجـة التكامـل للمتغيرات ،إىل جانـب اسـتخدام اختبـار فيلبس–بيرون
”.”Phillips–Perron Unit Root Test
أكتوبر 2014
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ويطبق اختبار جذر الوحدة عىل السالسل الزمنية للمتغريات وفقاً للصيغ اآلتية:
L

∆DFMXt = ⍺ + β DFMXt-1 + ∑j=1 ∆DFMXt-j + Ut
k

∆OILPt = ⍺ + β OILPt-1 + ∑i=1 ∆OILPt-i + Ut
p

∆MONTt = ⍺ + β MONTt-1 + ∑n=1 ∆MONTt-n + Ut
v

∆INFCt = ⍺ + β INFCt-1 + ∑r=1 ∆INFCt-r + Ut

حيث:

H0: β = 0
H1: β < 0

نتائج اختبار “”Augmented Dickey-Fuller
(ADF) Test Statistics of Unit Root
1st DifferenceI
Mac.val

ADF

Levels
Lags

5%

1%

ADF

Lags

Mac.val
5%

1%

Series

-6.871

-3.513

-4.175

1

-0.962

-3.508

-4.165

0

DFMX

-5.142

-3.510

-4.170

0

-2.208

-3.510

-4.165

1

OILP

-5.099

-3.510

-4.170

0

-0.167

-3.508

-4.170

0

MONT

-4.060

-3.523

-4.198

5

-3.536

-3.510

-4.170

1

INFC

•املعادالت املستخدمة باستخدام مقطع واتجاه زمني.
•فرتات اإلبطاء محددة طبقاً لتخفيض درجة االرتباط التسلسيل لألخطاء إىل أقل قدر ممكن.
•قيـم ( )ADFهـي قيـم  T.Statisticاملقابلـة للمعلمـة  ،Bحيـث ( ،β = )B–1ويتـم مقارنتهـا بقيـم T.
 Criticalمـن جـداول  MacKinnonاملوسـعة .Mac.val
ا

ويتضح من الجدول أن ttab < tcal :وذلك عند أخذ الفروق األوىل للسالسل الزمنية.
لذلـك يتـم رفـض فرض العـدم وقبول الفرض البديـل بأن املتغريات متكاملـة من الدرجـة األوىل (I)1؛ أي
إن الفـروق األوىل سـاكنة مبسـتوى معنويـة  ،%1عـدا معلمـة التضخم ،حيـث يتم قبول الفرض البديل مبسـتوى
معنوية .%5
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 .6تحليل التكامل المشترك
تـم اسـتخدام منهـج “ ”Johansen Testالختبـار التكامل املشترك ملعرفـة مدى وجود عالقـة طويلة األجل
بين متغيرات البحـث واملتكاملـة من الدرجـة نفسـها ( I)1بنـا ًء على اختبـار “”Augmented Dickey- Fuller
لجـذر الوحـدة .ويختبر وجـود املعـادالت املتكاملـة على نحـو مشترك (املتجهـات) ملتغيرات الدراسـة عـن
طريـق تحديـد معنويـة الجـذور املميـزة للمتجهـات .فعدد الجـذور املميزة التـي ال تكون صفراً تعبر عن رتبة
املصفوفة ،والتي تكون مسـاوية لعدد متجهات التكامل املشترك املسـتقلة ،ووجود التكامل املشترك بينها عند
الدرجـة نفسـها يعبر عن عالقة مسـتقرة طويلـة األجل.
وتتـم مقارنـة القيـم املحسـوبة للجـذور املميـزة ( )λبالقيـم الجدوليـة مـن خلال اختبـاري ،λmax
 27λtraceاإلحصائيين للجـذور.
λtracetest:
H 0: r = 0
H 1: r = 1, 2, 3
λmaxtest:
H 0: r = 0
H 1: r = 1
ا

ا

نتائج اختبار “”Johansen cointegration Test
Test Statistics

معادالت التكامل املشرتك املفرتضة
r≥0

r≥1

r≥2

r≥3

Eigen (λ) value

0.579

0.447

0.174

0.117

)trace λ (cal

81.65

41.85

14.56

5.76

62.99

42.45

25.32

12.25

1%

70.05

48.45

30.45

16.26

)λ max (cal

39.80

27.29

8.79

5.76

31.46

25.54

18.96

12.25

1%

36.65

30.34

23.65

16.26

)5% (tab

)5% (tab

•يتـــم اختـبـــار وجـــود امليل الخـطـــي املحـــدد للسـالســـل الـزمـنيـة للمتغــرات محـــل الدراسـة وهـي
 ،DFMX، OILP، MONT،INFCوأن املتغـرات متكاملــة مــن الدرجــة األوىل ومحــددة طبقـاً ملعيــار
.A Kaike Information Criterion–AIC
•يشري اختبار  λtraceإىل وجود معادلة واحدة متكاملة عىل نحو مشرتك عند مستوى معنوية .%1
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حيثλtrace (tab) < λtrace (cal) :
i

كما يشير اختبـار  λMaxإىل وجـود معادلتين متكاملتين عىل نحو مشترك بين املتغريات عند مسـتوى
معنويـة  ،%5ومعادلـة واحـدة متكاملة عند مسـتوى معنوية .%1
حيثλmax (tab) < λmax (cal) :
i

 .7تقدير معلمات نموذج تصحيح الخطأ

تتضمـن صيغـة منـوذج تصحيـح الخطـأ ك ًال مـن العالقـة الطويلـة األجـل باحتوائهـا على متغيرات ذات
فجـوة زمنيـة ،باإلضافـة إىل العالقـة القصيرة األجـل بـإدراج فـروق السالسـل الزمنية التـي تعرب عـن التغري بني
القيـم مـن فترة زمنيـة ألخرى.
وتكون صيغة منوذج تصحيح الخطأ كام يأيت:
∆DFMXt = a + B1 ∆OILPt + B2 ∆MONTt + B3 ∆INFCt +B4 ∆Ut-1 + Et
حيث :∆ :تشري إىل الفرق األول
 :Ut–1قيمة اإلبطاء للفرتة الواحدة للخطأ من انحدار التكامل املشرتك
تأخذ العالقة التوازنية لدالة أسعار األسهم يف سوق ديب املايل باستخدام فرتة إبطاء واحدة الشكل اآليت:
DFMXt = – 2.915312 – 1.28 OILPt + 4.34 MONTt – 2.73 INFCt
)(1.077) (-9.949) (11.341
يتضح من املعادلة ما يأيت:
1.1أن العالقـة متفقـة مـع فـروض النظريـة االقتصاديـة ،حيـث توجـد عالقـة طرديـة بين أسـعار األسـهم
( ،)DFMXوعـرض النقـود (.)MONT
2.2أن ك ًال من ( )OILP) ،(MONTمعنوي بدرجة ثقة  ،%99أما  INFCفال يتصف باملعنوية.
3.3يؤدي ارتفاع أسـعار النفط بنسـبة  %1إىل انخفاض أسـعار األسـهم يف سـوق ديب املايل بنسبة  ،%1.28حيث
يـؤدي ارتفـاع أسـعار النفـط إىل ارتفـاع تكاليـف التشـغيل ،والسـيام تكاليـف النقـل التـي تصـل إىل نحو
 %10مـن إجمايل تكاليـف اإلنتـاج ،ما يـؤدي إىل انخفاض أرباح الرشكات وانخفاض أسـعار األسـهم .حيث
تشـكل رشكات قطاعي العقارات والنقل نسـبة  ،%39.6و %7.5عىل التوايل يف مؤرش سـوق ديب املايل ،وبلغ
حجـم تداوالتهـا  ،%44.3و %7.7على التـوايل عـام  .2013وهما مـن القطاعات األكثر تأثراً بارتفاع أسـعار
النفـط نتيجـة الرتفـاع تكاليـف النقـل وتشـغيل املعدات .ينعكـس ارتفاع أسـعار النفط أيضاً عىل أسـعار
األسـهم باالنخفـاض نتيجـة لسـيطرة نشـاط املضاربـة عىل جانـب كبري من التـداوالت يف سـوق ديب املايل،
حيـث شـكلت تعاملات األجانـب التـي يغلـب عليهـا طابـع املضاربة نسـبة  %43.1مـن إجمايل التداول
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للشراء ،ونسـبة  %42.1مـن إجمايل التـداول للبيـع 28،ويؤثـر ارتفـاع أسـعار النفـط يف توقعاتهم بالنسـبة
إىل أسـعار األسـهم تجـاه االنخفـاض يف املسـتقبل ،فيقـل طلبهم عىل األسـهم وتزيد حركة التـداول بالبيع،
ويـؤدي ذلك إىل انخفاض أسـعار األسـهم.
4.4تـؤدي زيـادة عـرض النقـود ( )MONTبنسـبة  %1إىل ارتفـاع أسـعار األسـهم بنسـبة  ،%4.3حيـث يرتفع
مسـتوى املعيشـة يف دولـة اإلمـارات العربية املتحدة ،لذلك فزيـادة الفوائض املالية لدى األفـراد تؤدي إىل
االتجـاه إىل تعديـل املحفظـة االسـتثامرية تجـاه األصول األقل سـيولة ومنها األسـهم ،فيزيـد الطلب عليها
وترتفع أسـعارها.
5.5تتفـق نتيجـة معامـل التضخـم ( )INFCمع معامـل ( )OILPيف االتجاه ذاتـه ،إال أن التضخم غري معنوي
من حيث التأثري يف أسـعار األسـهم يف سـوق ديب املايل.
ويشري متجه تصحيح األخطاء  Vector Error Correction–VECإىل العالقة اآلتية:
D(DFMX) = 0.04 ∆DFMXt-1 – 0.04 ∆DFMXt-2 + 0.68 ∆OILPt-1 + 0.02OILPt-2 – 1.24
∆MONTt-1 - 0.01 ∆MONTt-2 + 7.66 ∆INFCt-1 – 5.59 ∆INFCt-2 + 0.014613

نتائج متجه تصحيح األخطاء ()VEC
T. Statistic
-0.238
-0.298
2.237
0.064
-1.319
-0.014
1.640
-1.264
1.077
-3.155

معامل رسعة التعديل
0.040
-0.046
0.686
0.021
-1.245
-0.013
7.662
-5.594
0.014
-0.658
0.47
0.34
3.556
-2.249
0.0057

املتغري
DFMXt-1
DFMXt-2
OILPt-1
OILPt-2
MONTt-1
MONTt-2
INFCt-1
INFCt-2
C
Coint Eq1
R2
Ṝ2

F- Statistic
A Kaike

29
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يتضـح مـن منـوذج تصحيح األخطـاء ( )ECMأن معامل رسعـة الضبط  ،-0.65وهو رقم سـالب وأقل من
الواحـد الصحيـح؛ أي إن االنحـراف بين املتغيرات عن االتجـاه العام يف األجل الطويل يتـم تصحيحه يف كل فرتة
زمنيـة من خلال العالقة القصرية األجل بنسـبة .0.65

وتظهر نتائج “ ”Granger Causality Testكام يأيت:
املتغري التابع

Prop

Chi- Sq

املتغري املستقل

0.074

5.208

)D(OILP

)D(DFMX

0.001

13.297

)D(DFMX

)D(OILP

0.086

4.897

)D(MONT

)D(INFC

يتضـح وجـود عالقـة سـببية يف كال االتجاهين بين أسـعار النفط ( )OILPوأسـعار األسـهم يف سـوق ديب
املـايل ( ،)DFMXوتتحقـق مـن أسـعار النفـط تجـاه أسـعار األسـهم عنـد مسـتوى معنويـة  ،%1ومـن أسـعار
األسـهم تجـاه أسـعار النفـط عنـد مسـتوى معنويـة %10؛ أي إن إضافة أسـعار النفـط ( )OILPإىل دالة أسـعار
األسـهم يف سـوق ديب املـايل تـؤدي إىل تحسـن نتائـج عالقـة االنحدار .كما يتضح أيضـاً وجود عالقة سـببية من
عـرض النقـود ( )MONTتجـاه التضخـم ( )INFCعنـد مسـتوى معنويـة .%10
يشري معامل “ ”Thielإىل أن قدرة النموذج عىل التنبؤ مرتفعة ،حيث تبلغ .0.057

النتائج
اسـتخدم البحـث أسـلوب التكامـل املشترك ومنـوذج تصحيـح األخطـاء (Cointegration and Error
 )Correction Modelيف تقديـر العالقـة بين املتغيرات ،مـن خالل اختبار جـذر الوحـدة “،”Unit Root Test
واختبـار “ ”Johansenلبيـان مـدى وجـود عالقـة تكامل مشترك بني متغيرات البحث ،ييل ذلـك تقدير العالقة
يف األجـل الطويـل باسـتخدام “ ،”Vector Error Correctionوأخيراً قيـاس مـدى وجـود عالقـة السـببية بين
املتغيرات باسـتخدام “ ،”Granger Causality Testومـدى قـدرة النمـوذج على التنبـؤ باسـتخدام اختبـار
“.”Thiel Inequality Coefficient
تبين مـن التقديـر أن املتغيرات متكاملـة مـن الدرجـة األوىل ( ،I )1وبينهـا تكامل مشترك عند مسـتوى
معنوية  ،%1وأن أسـعار النفط وعرض النقود معنوي بدرجة ثقة  %99يف التأثري يف أسـعار األسـهم يف سـوق ديب
املـايل .أمـا التضخم فهو غير معنوي.
يؤدي ارتفاع أسـعار النفط بنسـبة  %1إىل انخفاض أسـعار األسهم يف سـوق ديب املايل بنسبة  ،%1.28حيث
متثـل تكاليـف الطاقـة جـزءاً مهامً مـن إجاميل تكاليف اإلنتـاج ،ويؤدي ارتفاع أسـعار النفـط إىل ارتفاع تكاليف
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النقـل والتشـغيل ،وخاصـة يف قطاعـي العقـارات والنقل اللذين تشـكل رشكاتهام نسـبة  %47.1يف مؤرش سـوق
ديب املـايل ،وبلـغ حجـم تداوالتهما نسـبة  %52مـن إجمايل التـداوالت عـام  .2013ويعد سـوق ديب املـايل أيضاً
مـن أهـم األسـواق الناشـئة والجاذبة للمسـتثمرين األجانـب ،حيث بلغت نسـبة تداوالتهم  %42.6عـام ،2013
والتـي يغلـب عليهـا طابـع املضاربـة .لذلك ،يؤدي ارتفاع أسـعار النفـط إىل اتجـاه تداوالتهم للبيع بنسـبة أكرب
مـن الشراء نتيجـة الرتفاع تكاليف اإلنتاج وتوقع انخفاض أرباح الرشكات ،فتنخفض أسـعار األسـهم .كام يشير
اختبـار “ ”Granger Causality Testأيضـاً إىل وجـود عالقـة سـببية من أسـعار النفط تجاه أسـعار األسـهم يف
سـوق ديب املـايل عند مسـتوى معنوية .%1
تتأثـر أسـعار األسـهم بدرجـة كبيرة بزيادة عرض النقـود ( ،)M2حيث يـؤدي ارتفاع عرض النقود بنسـبة
 %1إىل ارتفـاع أسـعار األسـهم بنسـبة  .%4.3وتشير آليـة انتقـال أثر الزيادة يف عرض النقود عىل أسـعار األسـهم
إىل املنهـج النقـدي ،حيـث ترتفـع مسـتويات الدخـل يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة .لذلـك ،تـؤدي زيادة
عـرض النقـود إىل زيـادة الفوائـض املاليـة لـدى األفـراد ،وانخفـاض أسـعار الفائدة على املدخرات لـدى البنوك.
لذلـك ،يتجـه األفـراد إىل تغيير محافظهـم االسـتثامرية تجـاه األصـول األقـل سـيولة ومنهـا األسـهم ،كما تزيـد
القـدرة على تحمـل قـدر أكرب مـن املخاطر لتحقيق العائـد ،فيزيد الطلب عىل األسـهم وترتفـع املضاربة عليها،
خاصـة مـع وجـود تيسيرات بنكيـة لألفـراد يف الحصول على القروض وعنـد التعرث يف السـداد.
تشير نتائـج اختبـار “ ”Tإىل أن التضخـم غير معنـوي يف التأثير يف أسـعار األسـهم يف سـوق ديب املـايل،
وهـو مـا يحتـاج إىل مزيـد من الدراسـات القياسـية لبحـث العالقـة ،إال أن إشـارة معامل التضخم تشير بصورة
مبدئيـة إىل أن سـوق ديب املـايل يتفـق مـع فرضيـة "فامـا" ،حيـث يـؤدي ارتفـاع التضخـم إىل انخفـاض معـدل
العائـد الحقيقـي على رأس املـال ،حيـث تزيـد أرباح الرشكات بنسـبة أقل من ارتفاع األسـعار ،ويـؤدي ذلك إىل
انخفـاض أسـعار األسـهم .ويشير ذلـك إىل أن الشركات يف سـوق ديب املايل تعمل يف أسـواق غير احتكارية ،وأن
الدولـة تدعـم التنافسـية يف االقتصاد.
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الملحق
 األشكال البيانية للمتغيرات.1
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" لجذر الوحدةAugmented Dickey- Fuller"  نتائج اختبار.2

Null Hypothesis: DFMX has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Null Hypothesis: D(DFMX) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)

t-Statistic
-0.962689
-4.165756
-3.508508
-3.184230

Prob.*
0.9394
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Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Null Hypothesis: OILP has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Null Hypothesis: D(OILP) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Null Hypothesis: MONT has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Null Hypothesis: D(MONT) has a unit root
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t-Statistic
-6.871680
-4.175640
-3.513075
-3.186854

Prob.*
0.0000

t-Statistic
-2.288131
-4.170583
-3.510740
-3.185512

Prob.*
0.4317

t-Statistic
-5.142839
-4.170583
-3.510740
-3.185512

Prob.*
0.0006

t-Statistic
-0.167855
-4.165756
-3.508508
-3.184230

Prob.*
0.9920

Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Null Hypothesis: INFC has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Null Hypothesis: D(INFC) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 5 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

t-Statistic
-5.099358
-4.170583
-3.510740
-3.185512

Prob.*
0.0007

t-Statistic
-3.536404
-4.170583
-3.510740
-3.185512

Prob.*
0.0472

t-Statistic
-4.060613
-4.198503
-3.523623
-3.192902

Prob.*
0.0142

" للتكامل المشتركJohansen"  نتائج اختبار.3

Sample(adjusted): 2010:03 2013:12
Included observations: 46 after adjusting endpoints
Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted)
Series: DFMX OILP MONT INFC
Lags interval (in first differences): 1 to 1
Unrestricted Cointegration Rank Test
Hypothesized
Trace
Eigenvalue
No. of CE(s)
Statistic

5 Percent
Critical Value

1 Percent
Critical Value
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None **
0.579065
81.65906
62.99
At most 1
0.447535
41.85637
42.44
At most 2
0.174004
14.56159
25.32
At most 3
0.117848
5.767979
12.25
*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels
Hypothesized
Max-Eigen
5 Percent
Eigenvalue
No. of CE(s)
Statistic
Critical Value
None **
0.579065
39.80269
31.46
At most 1 *
0.447535
27.29478
25.54
At most 2
0.174004
8.793613
18.96
At most 3
0.117848
5.767979
12.25
*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 5% level
Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 1% level

70.05
48.45
30.45
16.26
1 Percent
Critical Value
36.65
30.34
23.65
16.26

"Vector Error Correction"  نتائج اختبار.4
Vector Error Correction Estimates
Sample(adjusted): 2010:04 2013:12
Included observations: 45 after adjusting endpoints
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
Cointegrating Eq: CointEq1
DFMX(-1)
1.000000
OILP(-1)
1.281967
(0.11304)
[ 11.3410]
MONT(-1)
-4.346171
(0.43682)
[-9.94959]
INFC(-1)
2.735523
(2.53771)
[ 1.07795]
C
2.915312
Error Correction: D(DFMX)
D(OILP)
CointEq1
-0.658630
-0.160309
(0.20875)
(0.12418)
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D(MONT)
-0.009622
(0.05155)

D(INFC)
-0.014991
(0.00712)

D(DFMX(-1))
D(DFMX(-2))
D(OILP(-1))
D(OILP(-2))
D(MONT(-1))
D(MONT(-2))
D(INFC(-1))
D(INFC(-2))
C
R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC

[-3.15512]
0.040741
(0.17082)
[ 0.23850]
-0.046550
(0.15610)
[-0.29820]
0.686552
(0.30678)
[ 2.23794]
0.021248
(0.33156)
[ 0.06409]
-1.245515
(0.94404)
[-1.31935]
-0.013805
(0.95659)
[-0.01443]
7.662047
(4.66907)
[ 1.64102]
-5.594377
(4.42246)
[-1.26499]
0.014613
(0.01356)
[ 1.07730]
0.477642
0.343321
0.178087
0.071332
3.555978
60.62106
-2.249825
-1.848344

[-1.29090]
0.169180
(0.10162)
[ 1.66481]
-0.190601
(0.09286)
[-2.05246]
0.537087
(0.18250)
[ 2.94293]
-0.012550
(0.19724)
[-0.06363]
0.085259
(0.56160)
[ 0.15181]
-0.476425
(0.56907)
[-0.83720]
-0.582134
(2.77760)
[-0.20958]
1.584040
(2.63090)
[ 0.60209]
0.005058
(0.00807)
[ 0.62684]
0.406816
0.254283
0.063025
0.042435
2.667072
83.99280
-3.288569
-2.887088

[-0.18666]
0.044194
(0.04218)
[ 1.04762]
-0.030097
(0.03855)
[-0.78073]
-0.012332
(0.07576)
[-0.16278]
0.057154
(0.08188)
[ 0.69803]
0.296069
(0.23313)
[ 1.26996]
-0.143620
(0.23623)
[-0.60796]
-0.073850
(1.15304)
[-0.06405]
0.482505
(1.09214)
[ 0.44180]
0.005813
(0.00335)
[ 1.73541]
0.180324
-0.030449
0.010861
0.017615
0.855536
123.5563
-5.046947
-4.645466

[-2.10450]
0.010802
(0.00583)
[ 1.85308]
0.007001
(0.00533)
[ 1.31425]
0.006653
(0.01047)
[ 0.63550]
0.009771
(0.01131)
[ 0.86366]
-0.071266
(0.03221)
[-2.21229]
-0.023379
(0.03264)
[-0.71622]
0.368125
(0.15932)
[ 2.31053]
-0.211594
(0.15091)
[-1.40212]
0.001067
(0.00046)
[ 2.30610]
0.341724
0.172452
0.000207
0.002434
2.018794
212.6208
-9.005367
-8.603887
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Mean dependent 0.013405
S.D. dependent
0.088025
Determinant Residual Covariance
Log Likelihood
Log Likelihood (d.f. adjusted)
Akaike Information Criteria
Schwarz Criteria

0.007388
0.049140
1.01E-14
492.3569
469.7386
-18.92172
-17.15520

VEC Pairwise Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Sample: 2010:01 2013:12
Included observations: 45
Dependent variable: D(DFMX)
Exclude
Chi-sq
df
D(OILP)
5.208120
2
D(MONT)
1.900613
2
D(INFC)
3.210891
2
All
9.429299
6
Dependent variable: D(OILP)
Exclude
Chi-sq
df
D(DFMX)
13.29702
2
0.879425
D(MONT)
2
D(INFC)
0.362595
2
All
14.47703
6
Dependent variable: D(MONT)
Chi-sq
df
Exclude
D(DFMX)
3.228613
2
D(OILP)
0.594116
2
0.205772
D(INFC)
2
All
3.950601
6
Dependent variable: D(INFC)
Exclude
Chi-sq
df
D(DFMX)
3.671152
2
0.952124
D(OILP)
2
D(MONT)
4.897220
2
All
5.877898
6
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0.007883
0.017353

0.000921
0.002676

"Granger Causality Test"  نتائج.5

Prob.
0.0740
0.3866
0.2008
0.1508
Prob.
0.0013
0.6442
0.8342
0.0247
Prob.
0.1990
0.7430
0.9022
0.6834
Prob.
0.1595
0.6212
0.0864
0.4370
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