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چکیدُ
ٞسف ایٗ ٔمبِ ٝوبضثطز ضٞیبفت پٛیبیی ؾیؿتٓ ثطای پیفثیٙی لیٕت عال زض وكٛض ایطاٖ ،قٙبؾبیی
فٛأُ ٔؤثط ثط لیٕت عال  ٚقجیٝؾبظی ض٘ٚس تبثیط ؾیبؾتٞبی پِٛی ثط لیٕت عال زض ثبظ ٜظٔب٘ی -1389
 1405اؾت .قجیٝؾبظی ثب ٘طْافعاض ٘ٚؿیٓ ا٘دبْ قس ٜاؾتٔ .مبِ ٝحبضط زض ؾٙبضیٞٛبی ٔرتّفی ثٝ
قجیٝؾبظی تغییط حدٓ٘مسیٍٙی ،قبذم لیٕت ٔهطفوٙٙس٘ ٚ ٜطخ ثٟط ٜثب٘ىی ثط ثبظاض عال پطزاذتٝ
اؾت٘ .تبیح ٘كبٖ ٔیزٞس لیٕت عال ٘ ٝتٟٙب ٔتبثط اظ لیٕت ا٘ٚؽ خٟب٘ی  ٚاضظـ زالض اؾت ،ثّى ٝوٙتطَ
٘مسیٍٙی ٟٔ ٚبض تٛضْ ٘مف ثؿعایی زض ثجبت ثبظاض عال ذٛاٞس زاقت٘ .تبیح ٔٛیس ایٗ ٔٛضٛؿ اؾت وٝ
حدٓ ٘مسیٍٙی  ٚقبذم لیٕت ٔهطفوٙٙس ٜتبثیط ٔؿتمیٓ ٘ ٚمف لبثُ تٛخٟی زض افعایف لیٕت عال
زاضزٓٞ .چٙیٗ ،یبفتٞٝب ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝتغییط ٘طخ ثٟط ٜثب٘ىی تبثیطی ثط تغییط لیٕت عال تبثیط ٘ساضز.
طبقِبٌدی .E17, C53, J3 :JEL
ٍاصُّای كلیدی :قیوت طال ،پَیاییضٌاسی سیستویً ،زخ سَد باًکی ،حجن ًقدیٌگی ،پیصبیٌی.
ٔ 1مبِٔ ٝؿترطج اظ ضؾبِ ٝزوتطی فبعٕ ٝذب٘ی ث ٝضإٙٞبیی زوتط احٕس خقفطی نٕیٕی ٔ ٚكبٚض ٜزوتط ٔحٕس فّی احؿب٘ی ٚ
أیط ٔٙهٛض عٟطا٘چیبٖ زض زا٘كىس ٜالتهبز زا٘كٍبٔ ٜبظ٘سضاٖ اؾت.



زا٘كدٛی زوتطی الهبز پِٛی ،زا٘كىس ٜالتهبز  ٚفّ ْٛازضای؛ زا٘كٍبٔ ٜبظ٘سضاٖ ،ثبثّؿط ،ایطاٖ ،پؿت اِىتط٘ٚیىی:

fatemehkhaniphd@gmail.com

اؾتبز ،زا٘كىس ٜالتهبز  ٚفّ ْٛازضای ،زا٘كٍبٔ ٜبظ٘سضاٖ ،ثبثّؿط ،ایطاٖٛ٘( ،یؿٙسٔ ٜؿئ ،)َٛپؿت اِىتط٘ٚیىی:
jafarisa@umz.ac.ir
+

اؾتبز ،زا٘كىس ٜالتهبز  ٚفّ ْٛازاضی ،زا٘كٍبٔ ٜبظ٘سضاٖ ،پؿت اِىتط٘ٚیىی:

m.tehranchian@umz.ac.ir
×

زا٘كیبض  ،زا٘كىس ٜالتهبز  ٚفّ ْٛازاضی ،زا٘كٍبٔ ٜبظ٘سضاٖ ،پؿت اِىتط٘ٚیىی:

m.ehsani@umz.ac.ir
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 .0هقدهِ
عال اظ ٌصقتٞٝبی ثؿیبض زٚض ،ث ٝزِیُ ظیجبییٔ ،مبٔٚت ثبال زض ٔمبثُ اوؿیساؾی ٚ ٖٛزیٍط فٛأُ
قیٕیبیی ،قىُپصیطی ذٛة  ٚوٓیبثی ٔٛضز تٛخ ٝثكط ثٛز ٚ ٜث ٝزِیُ ٘مسق٘ٛسٌی ثبال ٕٛٞاضٜ
پكتٛا٘ٔ ٝبِی ذٛثی ٔحؿٛة ٔیقس ٜاؾت.
عال زض ؾغح خٟب٘ی ٟٔٓتطیٗ اؾتب٘ساضز پِٛی ثٛز ٚ ٜثیفتطیٗ ٔٛضز ٔهطف آٖ ضا ٔیتٛاٖ
زض ؾبذت ؾى ٚ ٝقٕف عال ،شذبیط پِٛی ثیٗإِّّی ،ثیبٖ وطز (ؾطفطاظ  ٚافؿط.)2010 ،
ؾبِیبٖ ٔتٛاِی عال ٘مف ثطخؿتٝای زض خٙجٞٝبی اختٕبفی  ٚالتهبزی خٛأـ زاقت ٝاؾت .ثٝ
ایٗ زِیُ فٛأُ ثؿیبضی ثط لیٕت آٖ تبثیط ٔیٌصاضز  ٚثطآیٙس آٖٞب عی زٚضٜٞبی ظٔب٘ی ٔرتّف
ث ٝقىُ ٔتفبٚتی فُٕ وطز ٜاؾت .خًٞٙبی خٟب٘ی ،افعایف ٘بآضأی  ٚتٙفٞبی غئٛپِٛیتیه اظ
ٔؤثطتطیٗ فٛأُ ؾیبؾی تبثیطٌصاض ثط لیٕت عال ثٛزٜا٘س .اظ فٛأُ التهبزی ٔؤثط ثط تغییطات
لیٕت عال ٔیتٛاٖ ث ٝتغییطات لیٕت خٟب٘ی عال ،لیٕت ٘فت ،تغییطات ؾٛز ثب٘ىی ،تٛضْ ٚ
٘ٛؾب٘بت اضظـ زالض اقبض ٜوطز .لیٕت عال ٕٛٞاض ٜزاضای ض٘ٚس افعایكی ثٛز ٚ ٜایٗ افعایف
لیٕت ٔٛخت ؾطضیع ٘ٛؾبٖ زض ؾبیط ثبظاضٞبی ٔبِی زض ایطاٖ ٔیقٛز؛ ث ٝایٗ نٛضت و ٝثب
افعایف لیٕت عال ٔیعاٖ ؾطٔبیٌٝصاضی زض ثبظاض ؾٟبْ وبٞف یبفت ٚ ٝاظ عطفی ثب افعایف لیٕت
اضظ ٔیعاٖ ؾطٔبیٌٝصاضی زض ثبظاضٞبی اضظ  ٚعال ث ٝزِیُ ؾٛز آ٘ی افعایف ٔییبثس .ثب افعایف
لیٕت عال  ٚاضظ ،لیٕت زض ثبظاض وبال  ٓٞزچبض اذتالَ قسٛٔ ٚ ٜج تٛضْ زض التهبز ایدبز
ٔیقٛز.
ثب افعایف قسیس ثٟبی ٘فت ذبْ  ٚث ٝتجـ آٖ افعایف زضآٔسٞبی حبنُ اظ نبزضات ٘فت زض
وكٛض٘ ،مسیٍٙی ظیبزی ٚاضز ثبظاض عال قس ٚ ٜثب افعایف تمبضب  ٚؾطٔبیٌٝصاضی زض عال ،ض٘ٚس
لیٕت آٖ نقٛزی ذٛاٞس قس .ایٗ ٔؿبِ٘ ٚ ٝجٛز ثبظاضٞبی ٔبِی ٔتكىُ زض ایطاٖ ،ؾجت ؾطضیع
یب ٞسایت پؽا٘ساظٞبی ٔطزْ ث ٝؾٕت ذطیس ظٔیٗ ،عال  ٚاضظ ٔیقٛز .ثٙبثطایٗ ،ثرف افؾٓ
پؽا٘ساظٞبی ٔطزْ و ٝتحت تبثیط لیٕت عال لطاض ٔیٌیطز ،ث ٝؾٕت ذطیس ایٗ ٘ٛؿ زاضاییٞب
ؾٛق یبفت ٚ ٝتغییطپصیطی ضا زض ثبظاضٞبی اضظ  ٚعال افعایف ٔیزٞس؛ ث ٝفجبضت زیٍط ،اظ آ٘دب وٝ
افطاز زض ؾجس زاضاییٞبی ٔبِی ذٛز تطویتٞبی ٔرتّفی اظ پ٘ َٛمس ،ؾٟبْ ،عال ،اضظ  ٚؾپطزٜ
ثب٘ىی ضا ٍٟ٘ساضی ٔیوٙٙس ،تغییط قبذمٞبی والٖ التهبزی ؾجت تغییط زض تطویت پطتفٛی ایٗ
افطاز ذٛاٞس قس (ضئیؽپٛض.)1394 ،
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ٞسف ایٗ ٔمبِ ٝوبضثطز ضٞیبفت پٛیبیی ؾیؿتٓ ثطای پیفثیٙی لیٕت عال زض ایطاٖ ،قٙبؾبیی
فٛأُ ٔؤثط ثط لیٕت عال  ٚقجیٝؾبظی ض٘ٚس تبثیط ؾیبؾتٞبی پِٛی ثط لیٕت عال زض ثبظٜ
ظٔب٘ی 1405-1389اؾت.
ثطای زؾتیبثی ث ٝایٗ ٞسف ،پػٞٚف ث ٝایٗ نٛضت ،ؾبظٔب٘سٞی ٔیقٛز :زض ازأ ،ٝثقس اظ
ٔمسٔ ،ٝزض ثرف ز ،ْٚازثیبت پػٞٚف ٔطٚض ٔیقٛز؛ زض ثرف ؾ ،ْٛضٚـ پػٞٚف اضائٝ
ٔیقٛز؛ زض ثرف چٟبضْ یبفتٞٝبی پػٞٚف ثیبٖ ٔیقٛز  ٚزض ٟ٘بیت ،ثرف پٙدٓ ،ثٝ
٘تیدٌٝیطی  ٚپیكٟٙبزٞبی ؾیبؾتی اذتهبل یبفت ٝاؾت.
 .2ادبیات پضٍّص
عال زض وٙبض ٘فت ،اظ خّٕٔ ٝحهٛالت ضاٞجطزی زض ثبظاضٞبی ثیٗإِّّی ٔحؿٛة ٔیقٛز .عال ثب
تٛخ ٝث ٝاضظـ شاتی ،فؿبز٘بپصیطی ،ثطذٛضزاضی اظ ٔمجِٛیت فبْ ،لسضت ٘مسق٘ٛسٌی ٞ ٚعیٝٙ
ٍٟ٘ساضی پبییٗ اظ إٞیت ظیبزی ثطذٛضزاض اؾت تب خبیی و ٝعال پیكطفتٝتطیٗ پ َٛوبالیی زض
خٛأـ ٔرتّف ثٛز ٚ ٜپكتٛا٘ ٝانّی  ٕٝٞاضظٞب ٔحؿٛة ٔیقٛز .زِٚتٞب ٍٙٞبْ ضوٛز
التهبزی ث ٝاؾتفبز ٜاظ ؾیبؾتٞبی پِٛی ٔ ٚبِی ا٘جؿبعی ثطای ذطٚج اظ ضوٛز ٔتٛؾُ ٔیق٘ٛس
و ٝایٗ ؾیبؾتٞب ،افع ٖٚثط تأثیطٌصاضی ثط ثرفٞبی حمیمی التهبز ،ثط اضظـ پ َٛوكٛض زض
ٔمبثُ ؾبیط اضظٞب تأثیط ٔیٌصاضز  ٚاظ ایٗض ،ٚایٗ ٌ ٝ٘ٛؾیبؾتٞب ثط لیٕت عال تأثیطٌصاض
ذٛاٙٞس ثٛز (نجبحی  ٚخقفطظاز٘ ،ٜدبض .)1395 ،ثبظاض عال زض ایطاٖ تحت تبثیط فٛأُ ٔتقسزی
اؾت و ٝزض ایٗ ثرف ثٟٓٔ ٝتطیٗ آٖٞب اقبضٔ ٜیقٛز.
ارسش دالر
لیٕت عال  ٚزالض زض خٟبٖ ،زاضای ٕٞجؿتٍی ٔٙفی اؾت .ث ٝایٗ نٛضت و ٝتمٛیت قبذم
زالض آٔطیىب ثب وبٞف لیٕت عال ٕٞطا ٜاؾت  ٚزض نٛضتی و ٝزالض ض٘ٚسی وبٞكی زاقت ٝثبقس،
ذطیس عال خصاثیت پیسا وطز ٚ ٜلیٕت آٖ افعایف ٔییبثس  ٚثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝلیٕتٌصاضی عال
زض ثبظاضٞبی خٟب٘ی ثط ٔجٙبی زالض ا٘دبْ ٔیقٛز ،تغییطات اضظـ زالض ٟٔٓتطیٗ فبُٔ تأثیطٌصاض
ثط لیٕت عال اؾتٓٞ .چٙیٗ ،وبٞف اضظـ زالض ثبفث وبٞف اضظـ زاضاییٞبی زالضی
ٔیقٛز؛ ثٙبثطایٗ ،ثطای حفؼ اضظـ زاضاییٞب ثبیس ث ٝز٘جبَ خبیٍعیٙی ٔٙبؾت ٔب٘ٙس عال ثٛز.
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ٍٙٞبٔی و ٝاضظـ زالض وبٞف ٔییبثسٔ ،مساض ظیبزی پ َٛاظ ثبظاض ذطیس  ٚفطٚـ اضظ ٚاضز
ثبظاضٞبی وبال ٔیقٛز .اظ ؾٛی زیٍط ،تٙعَ اضظـ زالض ث ٝوبٞف شذیط ٜاضظی ثب٘ه ٔطوعی
وكٛضٞبی ٔرتّف ٔٙدط ٔیقٛز  ٚثٙبثطایٗ ٓٞ ،ثب٘هٞبی ٔطوعی  ٓٞ ٚؾطٔبیٌٝصاضاٖ ثطای
خٌّٛیطی اظ وبٞف زاضاییٞبی ذٛز عال ضا ثٟتطیٗ ٌعی ٝٙخبیٍعیٗ ثطای زالض ٔیزا٘ٙس
(نجبحی  ٚخقفطظازٜ٘دبض.)1395 ،
قیوت جْاًی طال
عال وبالیی اؾت و ٝلیٕت آٖ زض ثبظاض ثیٗإِّّی تقییٗ ٔیقٛز .زض ایطاٖ  ٓٞثب تٛخ ٝثٝ
ٔغبِقبت ،ضفتبض لیٕتی عال تب حس ظیبزی اظ ضفتبض لیٕت ا٘ٚؽ خٟب٘ی تجقیت ٔیوٙس .لیٕت
عالی خٟب٘ی ث ٝفٛأُ ٔرتّفی ثؿتٍی زاضز (زالض أطیىب ،ؾبذتبض فطض ٚ ٝتمبضبی خٟب٘ی
عال ،ضیؿه ثیٗإِّّی ،پٛقف تٛضْ ،ضیؿه ؾیبؾی ٔٙغمٝاییٚ ،ضقىؿتٍی ثب٘هٞب ،افعایف
خٕقیت ،ؾیبؾتٞبی ثب٘هٞبی ٔطوعی ،افعایف ٘طخٞبی ثٟط ،ٜضقس التهبز غیطضؾٕی،
پَٛقٛیی  ٚفقبِیت ؾفتٝثبظی).
قیوت ًفت
٘فت  ٚعال ٘مف ٕٟٔی زض تحٛالت التهبزی خٟبٖ ایفب ٔیوٙٙس  ٚاضتجبط تٍٙبتٍٙی ث ٝعٛض
ٔؿتمیٓ  ٚغیطٔؿتمیٓ ثیٗ آٖٞب ٚخٛز زاضز .وٛچهتطیٗ تغییط زض فطض ٚ ٝتمبضب ،ؾجت
تغییطات قسیسی زض لیٕت آٖٞب ٔیقٛز .ثطای وكٛضٞبی نبزضوٙٙس٘ ٜفت ،افعایف لیٕت ٘فت
ٔٛخت افعایف ٘مسیٍٙی قس ٚ ٜض٘ٚس لیٕت آٖ ضا نقٛزی ٔیوٙس .اظ ؾٛیزیٍط ،افعایف
لیٕت ٘فت زض وكٛضٞبی ٚاضزوٙٙس٘ ٜفت ؾجت افعایف تٛضْ ذٛاٞس قس و ٝزض ایٗ نٛضت،
فقبالٖ التهبزی فاللٕٙس ٔیق٘ٛس ؾطٔبی ٝذٛز ضا ثٛ٘ ٝفی زاضایی تجسیُ وٙٙس و ٝثیفتطیٗ
ٔمبٔٚت ضا زض ثطاثط تٛضْ زاضز .ثطای آٖٞب عال ثٟتطیٗ ا٘تربة ثطای ٞدی ًٙتٛضْ ذٛاٞس ثٛز
و ٝافعایف تمبضب  ٚلیٕت ضا زضپی ذٛاٞس زاقت ٓٞ ٚچٙیٗ ظٔب٘ی و ٝلیٕت ٘فت افعایف
ٔییبثس ث ٝزالض ثیفتطی ثطای تدبضت ٘فت ٘یبظ ذٛاٞس ثٛز .آٔطیىب ایٗ افعایف لیٕت ضا ثب
چبح زالض تبٔیٗ ٔبِی ٔیوٙس .افعایف حدٓ زالض  ٚفطض ٝآٖ زض ثبظاض ثیٗإِّّی ٔٛخت وبٞف
اضظـ  ٚلسضت ذطیس زالض ٔیٌطزز  ٚزض ٟ٘بیت ،لیٕت عال افعایف ٔییبثس (نجبحی ٚ
خقفطظازٜ٘دبض.)1395 ،

آثار باسار پَل بز باسار طال با رٍیکزد پَیاییضٌاسی سیستوی

5

ًزخ سَد سپزدُ ٍ باسدّی سْام
ثبظاض پ ٚ َٛثبظاض ؾطٔبی ،ٝضلیت  ٚثبظاض ٔٛاظی ،ثبظاض عال ٞؿتٙس .چٙب٘چ ٝثبظزٞی زض ٞط یه اظ
ثبظاضٞب ثیفتط اظ زیٍطی قٛز٘ ،مسیٍٙی  ٚؾطٔبی ٝث ٝؾٕت آٖ ؾطاظیط ٔیقٛز وٛٔ ٝخت
افعایف تمبضب  ٚلیٕت زض آٖ ثبظاض ذٛاٞس قس  ٚؾطٔبیٌٝصاضاٖ زض ؾجس زاضایی ذٛز ثطای
اختٙبة اظ ضیؿه ،ا٘ٛافی اظ زاضاییٞب ضا ٍٟ٘ساضی ٔیوٙٙس  ٚعال تٟٙب زاضایی اؾت و ٝثطذالف
ؾبیطزاضاییٞب ٓٞثؿتٍی ٔقىٛؼ زاضز؛ ثٙبثطایٗ ،چٙبچ٘ ٝطخٞبی ثٟط ٜیب اضظـ ؾٟبْ یب زالض
أطیىب ... ٚوبٞف یبثس ،لیٕت عال افعایف ٔییبثس.
ًزخ تَرم
تٛضْ یىی اظ ٟٔٓتطیٗ زغسغٞٝبی فقبالٖ التهبزی  ٚؾیبؾتٌصاضاٖ اؾت .ایٗ پسیس ٜو ٝثب
فٛٙاٖ ٞعی - ٝٙفطنت ٍٟ٘ساضی پ٘ َٛیع قٙبذتٔ ٝیقٛز ،ؾجت وبٞف اضظـ پٔ َٛیقٛز.
ثٙبثطایٗٞ ،طچ٘ ٝطخ تٛضْ ثبالتط ثبقسٍٟ٘ ،ساضی پ َٛثب ٞعی - ٝٙفطنت ثیفتطی ٕٞطا ٜذٛاٞس
ثٛزٔ ٚ ٜطزْ تطخیح ٔیزٙٞس زاضاییٞبی وبالیی ٍٟ٘ساضی وٙٙس .عال خعء وبالٞبیی اؾت وٝ
اضظـ آٖ زض ثطاثط تٛضْ تغییط چٙسا٘ی ٕ٘یوٙس  ٚانغالحبً ٚیػٌی پَضصدٌّدگی 0زاضز .اظ
ایٗض ،ٚا٘تؾبض ٔیضٚز ثب افعایف ٘طخ تٛضْ ،تمبضب ثطای عال  ٚثٚ ٝیػ ،ٜؾى ٝثٟبض آظازی ظیبز
قس ٚ ٜلیٕت آٖ افعایف یبثس٘ .تبیح ٔغبِقبت ٘دبض  ٚنجبحی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝتٛضْ زض
ثّٙسٔست  ٚوٛتبٜٔست تبثیط ٔثجت ٔ ٚقٙبزاضی ثط لیٕت عال زاضز (ٔٛتٕٙی ،ظضٚوی  ٚضبٔٙی،
.)1398
اثز ًزخ رضد اقتصادی بز باسار طال
٘طخ ضقس التهبزی اظ ٟٔٓتطیٗ ٔتغیطٞبی والٖ التهبزی اؾت وٚ ٝضقیت وّی التهبز ضا ٘كبٖ
ٔیزٞس٘ .طخ ضقس التهبزی ثبال ٘كبٖزٙٞسٚ ٜضقیت ٔغّٛة التهبزی وكٛض ثٛز٘ ٚ ٜباعٕیٙب٘ی
اظ ٚضقیت آیٙس ٜالتهبز ضا وبٞف ٔیزٞس .اظ ایٗض ،ٚثب افعایف ٘طخ ضقس التهبزی ا٘تؾبض
ٔیضٚز تمبضب ثطای ؾى ٝثٟبض آظازی (ث ٝفٛٙاٖ پٛقفزٙٞس ٜضیؿه ٘بقی اظ وبٞف اضظـ
Hedging

1
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زاضاییٞبی) وٓ قس ٚ ٜلیٕت آٖ وبٞف یبثس .اظ ؾٛی زیٍطٞ ،طٌب ٜتمبضب ث ٝؾٕت زاضاییٞبیی
٘ؾیط ؾى ٚ ٝعال ؾٛق یبثسٔ ،یتٛا٘س ثٔ ٝقٙبی ذطٚج پ َٛاظ چطذ ٝثرف ِٔٛس التهبز ثبقس ٚ
وبٞف ضقس التهبزی ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝثبقس .اظ ایٗضٔ ،ٚیتٛاٖ ثیٗ ٘طخ ضقس لیٕت ؾى ٝثٟبض
آظازی ٘ ٚطخ ضقس التهبزی ضاثغٝای ٔقىٛؼ ٔتهٛض قس (ثٙبثط ٌعاضقبت  ٚتطاظ٘بٔ ٝثب٘ه
ٔطوعی.)1396 ،
ٔتغیطٞبی غیطالتهبزی  ٓٞثط اضظـ  ٚثٟبی (لیٕت) عال ٔٛثط ٞؿتٙس؛ ظیطا ٔىب٘یؿٓ
لیٕتٌصاضی عال ث ٝعٛض غیطٔؿتمیٓ ثب تحٛالت ّٔی ٙٔ ٚغمٝای اضتجبط زاضز؛ ٔتغیطٞبی ویفی
٘ؾیط تٙفٞبی ؾیبؾیٞ ،طج ٔ ٚطج ،خ ،ًٙتحطیٓٞب ،قیٛؿ وط٘ٚب ،ا٘تؾبضات تٛضٔی ،آزاة ٚ
ضؾٞ ْٛط وساْ اظ ایٗ ٔٛاضز وٛٔ ٝخت افعایف ٘باعٕیٙب٘ی قٛز تمبضب  ٚلیٕت ایٗ فّع ٌطا٘جٟب
ضا افعایف ٔیزٞس.
پَیاییضٌاسی سیستوی

0

پٛیبییقٙبؾی ؾیؿتٕی ،ضٚقی ثطای پػٞٚف ٔ ٚغبِق٘ ٝؾبْٞبی اختٕبفی ،التهبزی ٔ ٚسیطیتی
ثب فطایٙسٞبیی چ ٖٛتحّیُٔ ،سَؾبظی ٔفٟٔٛی  ٚثٟجٛزثركی اؾت  ٚثؿظ ایٗ ٘ؾبْٞب ضا ثط
ٔجٙبی زیسٌب ٜثبظذٛضزی فطأ ٓٞیوٙس .ث ٝعٛض ذالنٔ ،ٝیتٛاٖ ٌفت و ٝایٗ ضٚـ ،ضٚـ
نٛضتثٙسی قسٙٔ ٜبؾجی ثطای تحّیُ ٘ؾبْٞبیی اؾت و ٝاظ اخعایی ثب ضٚاثظ فّّیٙٔ ،غك
ضیبضی ،تبذیطٞبی ظٔب٘ی  ٚحّمٞٝبی ثبظذٛضزی ثطذٛضزاض اؾت (چٗ ِ ،یِ ، ٛیب ٚ ٚی،2ٛ
.)2005
تٕطوع انّی پٛیبیی ؾیؿتٓ ثط ؾبذتبض ؾیؿتٓ  ٚؾبذتبض ؾیؿتٓ ثیبٍ٘ط ضفتبض ؾیؿتٓ اؾت.
پٛیبیی ؾیؿتٓ ضفتبض وُ ؾیؿتٓ ضا تحّیُ ٔیوٙسٓٞ .چٙیٗ زض پٛیبیی ؾیؿتٓ پیبزٜؾبظی ضفتبض
ؾیؿتٓ ،تحّیُ ٘تبیح ،آظٔٔ ٖٛسَ قجیٝؾبظی قس ،ٜاعالفبتی زض ٔٛضز چٍٍ٘ٛی ضفتبض ؾیؿتٓ
زض قطایظ زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜضا ث ٝتحّیٌُط اضائٔ ٝیزٞس .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝزض زیٍط
ضٚـٞبی قجیٝؾبظی تٕطوع ثط تقبُٔ ٔیبٖ افطاز اؾت و ٝتٛؾظ ضٚاثظ آٔبضی  ٚضیبضی ثیبٖ
ٔیق٘ٛس  ٚتفؿیط آٖٞب ثطای فطزی ؤ ٝسَ ضا ٔغبِقٔ ٝیوٙس ،زقٛاض اؾت (٘بٛٞزال.)2007 ،3
1

System Daynamic
Chen, Liu, Liaw & Yu
3
Nuhodlu
2
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پٛیبییقٙبؾی ؾیؿتٓ ،ضٚـ ٔٙبؾت قجیٝؾبظی ٔ ٚسَؾبظی ثطای تحّیُ  ٚتهٕیٌٓیطیٞبی
ثّٙسٔست ٔؿبئُ ٔغطح قس ،ٜاؾت .قجیٝؾبظی ث ٝوٕه ٔسَٞبی پٛیبییقٙبؾی ؾیؿتٓ ،ثطای
یبزٌیطی پیچیسٌیٞبی پٛیبیی ؾیؿتٓٞب ،قٙبؾبیی ؾیبؾتٞبی ثٟی ٝٙزض ؾیؿتٓٞبی ٔٛخٛز ٚ
ثٟجٛز ضفتبض ؾیؿتٓ اظ عطیك تغییط پبضأتطٞبی آٖ ٓٞ ٚچٙیٗ تغییطات ؾبذتبضی ،اثعاضی ٔفیس ثٝ
قٕبض ٔیضٚز (پفبِ ٚ ُٞجؿب٘فه.)1999 ،1
فطایٙس تسٚیٗ ٔسَ ٞفت ٔطحّ ٝزاضز و ٝفجبضتٙس اظ :تقطیف ٔؿبِٔ ،ٝفْٟٛؾبظی ٔسَ،
فطَٔٛثٙسی ٔسَ ،قجیٝؾبظی ،اضظیبثی ،تحّیُ ؾیبؾتٞب  ٚث ٝوبضٌیطی ٔسَ (اؾتطٔٗ.)2000،2
انّیتطیٗ ضٚیىطز ایٗ پػٞٚف ،ضٚیىطز پٛیبییٞبی ؾیؿتٓ اؾت .زِیُ اؾتفبز ٜاظ چٙیٗ
ضٚیىطز پیچیسٜای ،زض ٘ؾط ٌطفتٗ فٛأُ ٔرتّف  ٚتقبُٔٞبی آٖٞبٚ ،خٛز ضٚاثظ غیطذغی ٚ
زض٘ؾط ٌطفتٗ ٘تبیح  ٚثبظذٛضزٞبی ؾیؿتٓ زض ثّٙسٔست اؾت.
ثطای اخطای ایٗ ضٚـ اظ ٘طْافعاض ٘ٚؿیٓ اؾتفبزٔ ٜیقٛز٘ .طْافعاض ٘ٚؿیٓ ٘ٛفی اثعاض
ٔسَؾبظی ثهطی اؾت و ٝلبزض ثٔ ٝدؿٓ وطزٖ ،قجیٝؾبظی ،تحّیُ  ٚثٟیٝٙؾبظی ٔسَٞبی
ٔطثٛط ث ٝؾیؿتٓٞبی پٛیبؾت٘ٚ .ؿیٓ ث ٝقیٜٛای ؾبز ٚ ٜا٘قغبفپصیط ،أىبٖ قجیٝؾبظی
ٔسَٞبی حّمٝزاض ٕٛ٘ ٚزاض خطیبٖ ضا فطأ ٓٞیوٙس .زض ایٗ ٘طْافعاض ،ضٚاثظ ثیٗ ٔتغیطٞبی
ؾیؿتٓ اظ عطیك اتهبَ وّٕبت تٛؾظ فّفٞب تكطیح ٔیقٛز .پؽ اظ تحسیس ضٚاثظ ٚ
ٔسَؾبظی ،تٕبٔی خٛا٘ت ٔطثٛط ث ٝضفتبض ؾیؿتٓ لبزض ث ٝقجیٝؾبظی ذٛاٞس ثٛز .زض ازأ ،ٝثٝ
أ ّٓٞغبِقبت پیكیٗ زضثبضٛٔ ٜضٛؿ ٔٛضز ثحث پطزاذتٔ ٝیقٛز.
یٛاٖ ،چیئِ ٚ ٛی )2020( 3زض پػٞٚف ذٛز اظ اٍِٛضیتٓ غ٘تیه ٔجتٙی ثط حسالُ ٔطثقبت
ثطزاض پكتیجبٖ  GA-LSSVRثطای پیفثیٙی لیٕت عال  ٚاظ ٔقیبض ٔیبٍ٘یٗ زضنس ذغب
ٔغّك (MAPE)4ثطای اضظیبثی زلت ٔسَؾبظی ٞطٌ ٜطفتٝا٘س .زض ایٗ ٔغبِق ٝاظ زازٜٞبی ضٚظا٘ٝ
ثطای وبٞف تبذیط ظٔب٘ی قبذمٞبی التهبزی  ٚاظ لیٕت فّعات ٌطا٘جٟبیی چ٘ ٖٛمط ،ٜپالتیٗ
 ٚپبالزی ،ْٛقبذم زالض أطیىب ،لیٕت ٘فت ذبْ ،قبذم  Standard & Poor’s 500ث ٝفٛٙاٖ

1

Pfahl & Lebsenfk
Esterman
3
Yuan, Lee & Chiu
4
Mean Absolute Percent Error
2
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فٛأُ ٔٛثط ثط ٔسَؾبظی اؾتفبز ٜقس٘ .تبیح ٘كبٖ زاز ،ثطزاض ٟ٘بزٔ 1ٜیتٛا٘س تٛا٘بیی پیفثیٙی ضا
ثٟجٛز ثركس.
حبتِٓ ٚ ٛزِدٛاٖ ( )2019زض پػٞٚكی ث ٝپیفثیٙی لیٕت عال زض ایطاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه
زازٜوبٚی  ٚثب ِحبػ فٛأُ خسیس زض ثبظ ٜظٔب٘ی  2013 - 2009پطزاذتٝا٘س٘ .تبیح ٘كبٖ زاز اظ
ٔیبٖ تٕبْ فٛأُ تبثیطٌصاض ثط لیٕت عال ،فٛأّی ٔب٘ٙس تٛضْ  ٚا٘تؾبضات تٛضٔی ٟٔٓتطیٗ
فٛأُ ٔٛثط ثط تغییط لیٕت عال ٞؿتٙس .آظٔبیفٞبی ا٘دبْ قس ٜثب اؾتفبز ٜاظ فٛأُ خسیس
٘كبٖزٙٞس ٜثٟجٛز زلت ثٔ ٝیعاٖ  2زضنس زض قجى ٝفهجی 7/3 ،زضنس زض ؾطی ظٔب٘ی 5/6 ٚ
زضنس زض ضٚـ ضٌطؾی ٖٛذغی اؾت.
تبٔفٛضفیُِٞٛ ،ؿیطیٛات ٚ ٚا٘بؾتتب  )2012( 2زض پػٞٚكی ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚیىطز
پٛیبییقٙبؾی ؾیؿتٕی ،لیٕت عال ضا زض تبیّٙس عی زٚض 2011 - 2010 ٜثب ثٟطٌٜیطی اظ
٘طْافعاض ٘ٚؿیٓ 3قجیٝؾبظی وطزٜا٘س .یبفتٞٝب ٘كبٖ زاز زضنس ٔیبٍ٘یٗ ذغبی ٔغّك

)(MAPE

زض ایٗ ضٚـ ثطاثط ثب  2زضنس اؾت و ٝایٗ ذغب زض ٔمبیؿ ٝثب ذغبٞبیی ٘ؾیط ذغبی  9زضنسی
زض ضٚـ ٞبِت ٚیٙتط ٚ 4ذغبی  11زضنسی زض ضٚـ ثبوؽ خٙىیٙع ٘كبٖزٙٞس ٜزلت ثبالی
ٔسَ اؾت.
حسازی٘ ،بزٔی  ٚفطٞبزی ( )1399پػٞٚف ذٛز ضا ثب ٞسف ٔقطفی یه اٍِٛی تطویجی اظ
ٔسَٞبی وبپٛال ٌ ٚبضذ والؾیهٔ ٚ 5مبیؿ ٝآٖ ثب ٔسَٞبی ذب٘ٛازٌ ٜبضذ ثطای پیفثیٙی ض٘ٚس
حطوت لیٕت خٟب٘ی عال عی زٚض 2018 - 2000 ٜا٘دبْ زازٜا٘س .یبفتٞٝب ٘كبٖ زاز زض پیفثیٙی
وٛتبٜٔستٔ ،سَ وبپٛالی ٘طٔبَ ثب تٛظیـ حبقیٝای  ٚ GARCH-tزض پیفثیٙی ثّٙسٔستٔ ،سَ
وبپٛالی تی ثب تٛظیـ حبقیٝای  GARCH-tفّٕىطز ثٟتطی ٘ؿجت ثٔ ٝسَٞبی ضلیت زاض٘س.
ٓٞچٙیٗ٘ ،تبیح ٘كبٖ زاز ٔسَ تطویجی پیكٟٙبزی ،تٛا٘بیی  ٚؽطفیت ظیبزی ثطای پیفثیٙی ض٘ٚس
حطوت لیٕت عالی خٟب٘ی زاضز.

1

Opinion Score
Tharmmaphornphilas, Lohasiriw & Vannasetta
3
Vensim
7
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5
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وبؽٓظاز ،ٜاثطاٞیٕی  ٚثٟٙبٔ )1398( ٝزض پػٞٚف ذٛز ث ٝپیفثیٙی لیٕت عال زض ایطاٖ ثب
اؾتفبز ٜاظ ضٌطؾی ٖٛزازٜٞب  ٚثب تٛاتط ٔتفبٚت عی زٚض 1396 - 1376 ٜپطزاذتٝا٘س .ثطای ایٗ
ٔٙؾٛض اظ ٔتغیطٞبی ؾطی ظٔب٘ی ث ٝنٛضت ؾبِیب٘ ،ٝفهّیٔ ،بٞیب٘ ٚ ٝحتی ضٚظا٘ ٚ ٝثب تدٕیـ
آٟ٘ب زض یه ضٌطؾی ،ٖٛاؾتفبز ٜقس .زض ایٗ ضٌطؾی ٖٛاظ زازٜٞبی ٔبٞیب٘٘ ٝطخ اضظ ،قبذم وُ
ثٛضؼ  ٚلیٕت ا٘ٚؽ خٟب٘ی  ٚاظ ٔتغیطٞبی ٔدبظی ٔب٘ٙس ٘ٛؾب٘بت ؾیبؾیٞ ،یدب٘بت ثبظاض ٚ
فهُ تبثؿتبٖ ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیطٞبی تبثیطٌصاض ثط ؾى ٝعال ثٟطٜثطزاضی قس ٜاؾت .افتجبضؾٙدی
ٔسَ حبوی اظ آٖ اؾت ؤ ٝسَ پیكٟٙبزی لسضت پیفثیٙی زلیكتطی زض زأ ٝٙزازٜٞبی پطتٛاتط
ٔتغیطٞبی تٛضیحی زاضز.
نٕسی ،قیطا٘یفرط  ٚزاٚضظاز )1396( ٜث ٝثطضؾی ٘مف ٘ٛؾب٘بت ٘طخ اضظ ،لیٕت قبذم
ؾٟبْ  ٚلیٕت خٟب٘ی عال زض ایطاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبی ٔبٞیب٘ ٝعی زٚضٚ 2006 - 1997 ٜ
ٔسَ التهبزؾٙدی ٌبضذ پطزاذتٝا٘س .آٖٞب ٟٔٓتطیٗ فٛأُ تبثیطٌصاض ثط لیٕت عال زض ایطاٖ ضا
لیٕت خٟب٘ی عالٚ ،خٛز ا٘تؾبضات تٛضٔیٛ٘ ،ؾب٘بت ٘طخ اضظٛ٘ ،ؾب٘بت قبذم ؾٟبْ  ٚتحطیٓ
ثیٗإِّّی ثیٗ وطزٜا٘س .یبفتٞٝب ٘كبٖ زاز ٘ٛؾب٘بت ٘طخ اضظ ٟٔٓتطیٗ فبُٔ زض وٛتبٜٔست ٚ
ثّٙسٔست اؾت .آٟ٘ب زض ایٗ پػٞٚف ثب تٛخ ٝث ٝثعضي ثٛزٖ ضطایت ثّٙسٔست ٘ؿجت ثٝ
وٛتبٜٔست ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس٘س و ٝزض ثّٙسٔست ،لیٕت عال ثٛ٘ ٝؾب٘بت ٘طخ اضظ  ٚلیٕت
خٟب٘ی ٚاوٙف ثیكتطی ٘كبٖ ٔیزٞس.
خقفطظاز٘ ٜدبض  ٚنجبحی ( )1395ثٔ ٝغبِق ٚ ٝثطضؾی فٛأُ ٔؤثط ثط لیٕت عال زض ایطاٖ
پطزاذتٝا٘س .آٖٞب اظ زازٜٞبی ؾطی ظٔب٘ی فهّی  ٚضٚـ التهبزؾٙدی ذٛزٓٞثؿت ٝثبٚلفٝ
تٛظیـ قس 1 )ARDL( ٜاؾتفبز ٜوطزٜا٘س٘ .تبیح ٘كبٖ زاز زض وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست ٔتغیطٞبی
لیٕت ٘فت٘ ،طخ ؾٛز ثب٘ىی ٘ ٚطخ اضظ ،تأثیط ٔٙفی ٔ ٚقٙبزاضی ثط لیٕت عال زاض٘سٓٞ .چٙیٗ،
ٔتغیطٞبی تٛضْ  ٚلیٕت خٟب٘ی عال تأثیط ٔثجت ٔ ٚقٙبزاضی ثط لیٕت عال زاض٘س.
ٔهّح قیطاظیٛٔ ،ؾٛی  ٚپكٛتٙیظاز )1395( ٜزض پػٞٚكی ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ
پٛیبییقٙبؾی ؾیؿتٕی  ٚاضتجبط زازٜٞبی ٔبِی ،ثبظاض ؾطٔبی٘ ،ٝطخ اضظ  ٚلیٕت عال ث ٝثطضؾی ٚ
قجیٝؾبظی چٍٍ٘ٛی خبثٝخبیی ؾطٔبی ٝاظ ثبظاض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ث ٝثبظاض عال  ٚاضظ ٚ

Autoregressive Distributed Lag Model
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ثبِقىؽ ،زض ثبظ ٜظٔب٘ی 1401 - 1385پطزاذتٝا٘س٘ .تبیح ٔسَؾبظی ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاض ٘ٚؿیٓ
٘كبٖ زاز تغییط زض ٔتغیطٞبی التهبزی والٖ اظ ؾٛی ٔمبٔبت ؾجت افعایف یب وبٞف اضظـ
ثبظاض ؾٟبْ ٔیقٛز.
پؽ اظ ثطضؾی پیكی ٝٙپػٞٚفٔ ،یتٛاٖ ٌفت ٘ٛآٚضی ایٗ پػٞٚف ث ٝوبضٌیطی ضٚـ
پٛیبییقٙبؾی ؾیؿتٕی زض تحّیُ ٔٛضٛؿ ٔٛضز ٔغبِق ٝث ٝفٛٙاٖ ضٚیىطزی ٘ٛؽٟٛض زض
ٔسَؾبظی اؾت و ٝث ٝتدعی ٚ ٝتحّیُ ؾیؿتٓٞبی پیچیس ٚ ٜثبظذٛضزی ٔیپطزاظز.
 .3رٍش پضٍّص
ٞسف ایٗ ٔمبِ ٝوبضثطز ضٞیبفت پٛیبیی ؾیؿتٕی ثطای پیفثیٙی لیٕت عال زض ایطاٖ ٘ ٚیع
قٙبؾبیی فٛأُ ٔؤثط ثط لیٕت عال ،قجیٝؾبظی ض٘ٚس تبثیط ؾیبؾتٞبی پِٛی ثط لیٕت عال زض
زٚضٜٞبی ٔرتّف ٘ ٚیع قجیٝؾبظی ض٘ٚس ٘بثیط ؾیبؾتٞبی پِٛی ثط لیٕت عال ثطای زٚض ٜظٔب٘ی
 1405-1388اؾت .زض ایٗ ٔمبِ ٝاظ ٔتغیطٞبی ٔ ٟٓوالٖ التهبزی ثط ثبظاض عالی ایطاٖ (قبُٔ
قبذم وُ ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض ،قبذم لیٕت ٔهطفوٙٙس ،ٜتِٛیس ٘بذبِم زاذّی ،حدٓ
٘مسیٍٙی٘ ،طخ ؾٛز ؾپطزٜٞبی ثب٘ىی ،لیٕت ا٘ٚؽ خٟب٘ی ،لیٕت ٘فت ٘ ٚطخ اضظ) اؾتفبز ٜقسٜ
اؾت .تٕبٔی اعالفبت ٔطثٛط ثٔ ٝتغیطٞبی والٖ اظ پبیٍب ٜاعالفبت ؾطی ظٔب٘ی ثب٘ه ٔطوعی،1
ثب٘ه اعالفبتی ٚظاضت نٙقت ٔ ٚقسٖ ٚ 2ثب٘ه زازٜٞبی التهبزی ٔ ٚبِی 3خٕـآٚضی قسٜ
اؾت.
ایٗ ضٚـ ثط پبی ٝؾبذتبض ٔساض وٙتطِی ثٙب قس ٜاؾت  ٚأىبٖ ٔغبِق ٝؾبذتبض  ٚضفتبض
ؾیؿتٓٞبی پیچیس ٜالتهبزی ،اختٕبفی ،ظیؿتی  ٚفٙی ضا فطأ ٓٞیوٙس .زض ایٗ ضٚـ
ؾیؿتٓٞبی پیچیسٚ ٜالقی تٛؾظ ثبظذٛضزٞبی ٔتقسز ،تأذیط ظٔب٘ی ،شذیطٜؾبظی  ٚاظ عطیك
ٔقبزالت زیفطا٘ؿیُ تٛنیف ٔیق٘ٛسٞ .سف ؾیؿتٓٞبی پٛیب ،پیفثیٙی وّٕی آیٙس٘ ٜیؿت؛ ثّىٝ
زؾتیبثی ث ٝزا٘ف ٚؾیـ زض ٔٛضز اضتجبعبت زیٙبٔیىی ٔتمبثُ ٔیبٖ ؾیؿتٓٞبی اختٕبفی،
التهبزی ،ظیؿتی  ٚفٙی اؾت (اؾتطٔٗ.)2000،

1
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ؾیؿتٓ زیٙبٔیه ثط پبی٘ ٝؾطی ٝزیٙبٔیه غیطذغی  ٚوٙتطَ ثبظذٛضزی ثطای ٔسَؾبظی ضفتبض
ا٘ؿبٖ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیطز؛ ِصا ؾیؿتٓ زیٙبٔیه ثط ثٙیبٖ فّ ْٛخبٔقٝقٙبؾی ،التهبز ٚ
ؾبیط فّ ْٛاختٕبفی ثٙب ٟ٘بز ٜقس ٜاؾت .زضن ضفتبض ؾیؿتٓٞب ٔكىُ اؾت؛ ظیطا ضفتبض ؾیؿتٓ
ٔتأثط اظ ثبظذٛضزٞبی زاذُ ؾیؿتٓ اؾت .ثطای زضن ضفتبض ؾیؿتٓ ٘یبظ ث ٝاثعاضٞبیی چٔ ٖٛسَ
شٙٞی اظ ٔؿبئُ پیچیس ٜؾبظٔبٖ ،اثعاضٞبی قجیٝؾبظی ثطای آظٔٔ ٖٛسَ شٙٞی ،عطاحی
ؾیبؾتٞبی خسیس  ٚثطضؾی ٘تبیح حبنُ اظ آٖٞبؾت (ٔكبیری.)1396 ،
حّم ٝتمٛیت وٙٙسٜ
نقدینگی

+

حّمٔ ٝتقبزَ وٙٙسٜ
استقراض از بانک
هرکسی(خالص بدىی دًلت)

شاخص دالر

+
+
+

کسری بٌدجو

شاخص قیوت
هصرف کننده

قیوت طال

+
تٌرم +
+

+
تحرین

+

+

قیوت نفت
+

-

تقاضای اًنس +
جيانی طال
+
+

عدم ثبات اقتصادی

+

نرخ بيره اهریکا

ریسک فعالیت هٌلد

انتظارات تٌرهی

-

+
قیوت اًنس جيانی طال

-

R

تقاضای طال+

شاخص قیوت
هصرف کننده

کًٌید 91
ىرج ًهرج سیاسی

هراسن ًاعیاد

ًوَدار ً .0وَدارّای علّی هثبت ٍ هٌفی
ٔٙجـ :یبفت ٝپػٞٚف

زیٙبٔیه ٞط ٔسَ پیچیس ٜثب زٛ٘ ٚؿ ثبظذٛضز ٔثجت (تمٛیتوٙٙس ٚ )ٜثبظذٛضز ٔٙفی
(ٔتقبزَوٙٙس )ٜقٙبذت ٚ ٝاخطا ٔیقٛز .زض حّمٞٝبی ثبظذٛضزی ٔثجت افعایف زض یه پبضأتط
ؾجت افعایف ٕٞبٖ خٟت زض پبضأتطٞبی زض ٖٚحّم ٚ ٝزض ثبظذٛضز ٔٙفی افعایف زض یىی اظ
پبضأتطٞب ؾجت وبٞف زض پبضأتطٞبی یىؿبٖ زض ٖٚحّم ٝذٛاٞس قس.
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ثط ایٗ اؾبؼ ،زض ٔسَؾبظی ث ٝضٚـ پٛیبییقٙبؾی ؾیؿتٕی ،زض ٘ ّٝٞٚرؿت ،تهٛیط خبٔقی
اظ ضٚاثظ فّّی  ٚحبِت خطیبٖ ٔتٙبؾت فطضٔ ٝیقٛز .ایٗ تهٛیط ،زض ٕ٘ٛزاض ( )1اضائ ٝقسٜ
اؾت و ٝثٙیبٖ ٔسَ پػٞٚف لطاض ٌطفت ٚ ٝازثیبت ٔطتجظ ثب ٘ؾطیٞٝبی ٔقتجط ث ٝؾبذتبضثٙسی ٔسَ
قجیٝؾبظی قس ٜذٛاٞس پطزاذت.

+

نقدینگی
نرخ ارز -

نرخ بيره

+

+
+

+

قیوت سکو طال

تٌرم
+

عرضو طال

+
شاخص کل قیوت
سيام
+
+

+

انتظارات تٌرهی

+

دالراهریکا

شاخص قیوت
هصرف کننده

+

-

تنش سیاسی بین
اهریکا ًچین

-

-

قیوت جيانی اًنس
طال +
+
ىرج ًهرج ً جنگ در
کشٌر ىای تٌلیدکننده نفت

تحرین
-

تٌلید ناخالص
+
داخلی

covid-19

+
+

قیوت نفت

-

ًوَدار ً .2وَدار علّی هدل ضبیِساسی ضدُ
ٔٙجـ :یبفت ٝپػٞٚف

ؾبذتبض یبز قس ٜزض فطایٙس تدعی ٚ ٝتحّیُ ،ضٚیىطز ویفی زاضز؛ اظ ایٗض ،ٚثطای ا٘دبْ تدعیٝ
 ٚتحّیُ وّٕی ثبیس اظ ٕ٘ٛزاض ( )3حبِت  -خطیبٖ ثٟطٌ ٜطفت.
جدٍل  .0هعزفی هتغیزّای الگَ
فارسی

ًواد التیي

تحطیٓ

Sanction

فارسی
قبذم لیٕت ٔهطف
وٙٙسٜ

ًواد التیي
CPI
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ًواد التیي

فارسی

ًواد التیي

Gold World Price

٘ؽ عالٚب٘ی اٟلیٕت خ

Political chaos &war

بضٟ تٕبْ ثٝلیٕت ؾى

Gold Coin Price

آظازی

فارسی
طج ٔطجٞ ٚ ًٙخ
ؾیبؾی

Oil Price

لیٕت ٘فت

Exchange Rate

ًزخ ارس

Stock

ضؼٛقبذم وُ ث

M2

ٍیٙحدٓ ٘مسی

GDP

ِیس ٘بذبِم زاذّیٛت

EX Inflation

ضْ ا٘تؾبضیٛت

Interest Rate

ٜطٟ٘طخ ث
فٞٚبی پػٞٝ یبفت:جـٙٔ

<TIME STEP>
sanctions
Tention
US&chain

L1
+

Interest rate
+

M2

offical sale

+

+

-

covid19
+
+
Increasing
- -

Gold
World
price

+
Decreasing
+
+

+
increasing
Gold price

Political Chaos and
War in oil Production
Countries

Gold Coin
price

Decreasing
Gold price

+
US Dollar
Index

+

+

+

CPI
Increasing
CPI
+

Oil Price
Increasing oil
Price

Decreasing oil
Price

-

Exchange Rate
Rial Dollar

-

+

EX inflation

+
GDP
+

-

+
Stock
+
Increasing
decreasing 1
stock

<Interest rate>

 جزیاى- حالت.3 ًوَدار
فٞٚبی پػٞٝ یبفت:جـٙٔ
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اعتبارسٌجی هدل
یىی اظ ٔقضُٞبی اؾبؾی ٔسَؾبظی ،اضظیبثی ٔیعاٖ افتجبض ٔسَ  ٚتغبثك آٖ ثب ٚالقیت اؾت.
ٔسَ تهٛیط ؾبزٜقسٜای اظ یه ؾیؿتٓ ٚالقی اؾت ،ثٕٞ ٝیٗ زِیُ اضظیبثی یب افتجبضؾٙدی
ٔغّك یه ٔسَ ٕٔىٗ ٘یؿتِ .صا افتجبضؾٙدی ٔسَ ث ٝنٛضت ٘ؿجی ا٘دبْ ٔیٌیطز .زض حبِت
وّیٔ ،حممبٖ ثطای افتجبضؾٙدی ضفتبض ٔسَ ،ثٔ ٝمبیؿ ٝضفتبض ٔسَ زض حبَ ٔغبِق ٝثب ضفتبض ٌصقتٝ
ؾیؿتٓ (ث ٝفٛٙاٖ ضفتبض ٔطخـ) ٔیپطزاظ٘سٓٞ .چٙیٗ ،ثطای افتجبضؾٙدی ٔسَ قجیٝؾبظی قس ٜاظ
ٔمبیؿ٘ ٝتبیح قجیٝؾبظی ثب زازٜٞبی ٔٛخٛز اؾتفبزٔ ٜیقٛز .ثط ٕٞیٗ اؾبؼ ،زض ٕ٘ٛزاض ()4
ٔٙحٙی پیٛؾت ٝثیبٍ٘ط ٔسَ قجیٝؾبظی قس ٚ ٜذظ ٘مغٝچیٗ ٕ٘بیبٍ٘ط ضفتبض ٚالقی لیٕت عال
(یقٙی ،لیٕت ؾى ٝتٕبْ ثٟبض آظازی عی ظٔبٖ) اؾت.

ًوَدار  .4رفتار گذضتِ سیستن (رفتار هزجع)
ٔٙجـ :یبفت ٝپػٞٚف

 .4بزآٍرد هدل ٍ تجشیِ تحلیل آى
سٌاریَی اٍل

ثطای ثطضؾی تبثیط ؾیبؾتٞبی پِٛی (ذبن ،ٝحدٓ ٘مسیٍٙی) ثط ثبظاض ؾى ٝعال ،ثب افعایف ٚ
وبٞف  5زضنسی حدٓ ٘مسیٍٙی ث ٝپیفثیٙی ٔسَ پطزاذت ٝقس .ذظ ؾجع ضً٘ حبِت پبیٚ ٝ
ذغٛط آثی  ٚلطٔع ث ٝتطتیت ،پیفثیٙی ٔسَ اظ وبٞف  ٚافعایف  5زضنسی زض حدٓ ٘مسیٍٙی
اؾت .اظ خٙجٞٝبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی٘ ،مسیٍٙی ٔٛخت افعایف لیٕت عال ٔیقٛز .اِف) افعایف
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05

٘مسیٍٙی  ٚؾطاظیطقسٖ آٖ ث ٝثبظاض عال؛ ة) افعایف حدٓ پ ٚ َٛوبٞف اضظـ پّٔ َٛی ٚ
ج) افعایف ٘مسیٍٙی  ٚایدبز تٛضْ  ٚقىٌُیطی ا٘تؾبضات تٛضٔی زض خبٔق.ٝ
ایٗ فٛأُ ؾجت ایدبز فكبض تمبضب  ٚافعایف لیٕت ٔیقٛزٕٞ .بٖ عٛض و٘ ٝتبیح تبییس ٔی-
ٕ٘بیس اؾتفبز ٜاظ ؾیبؾت پِٛی ا٘فقبِی ٘ ٚبٔٙؾٓ (زض پبؾد ث ٝفسْ تقبزَٞبی ٔبِی ٔب٘ٙس وؿطی
ثٛزخ )ٝزض ثّٙسٔست ٘مف ٔرطثی ثط ثجبت التهبزی پبیساض  ٚثبظاضٞبی ٔبِی ذٛاٞس زاقتِ .صا
ٟٔبض حدٓ ٘مسیٍٙی اظ ؾٛی ثب٘ه ٔطوعی ضطٚضی اؾت.

ًوَدار  .5ضبیِساسی تاثیز حجن ًقدیٌگی بز باسار طال
ٔٙجـ :یبفت ٝپػٞٚف

سٌاریَی دٍم

٘تبیح پیفثیٙی تبثیط افعایف  ٚوبٞف  5زضنسی ٘طخ ثٟط ٜثب٘ىی ثط ثبظاض ؾى ٝعالی ایطاٖ
٘كبٖ ٔیزٞس ایٗ افعایف  ٚوبٞف ثط ثبظاض ؾى ٝتبثیطی ٘ساضز .زض وكٛضٞبی پیكطفت ٝوٝ
ثبظاضٞبی ٔبِی وبّٔی زاض٘س ،وبٞف ٘طخ ثٟط ٜؾجت افعایف لیٕت عال ٔیٌطزز .زض وكٛضٞبیی
و ٝثبظاضٞبی ٔبِی ٔتكىُ ٔ ٚطتجغی ٘ساض٘سٔ ،ضبف ثط ایٗ و٘ ٝطخ ثٟطٕ٘ ٜیتٛا٘س آظازا٘ ٝتغییط
یبثس  ٚتمطیجبً ٘طخٞبی ثٟط ٜثبثت  ٚزؾتٛضی  ٚزاضای ٘ٛؾب٘بت ذیّی وٓ ٞؿتٙس ،تغییط ٘طخ ثٟطٜ
ٕ٘یتٛا٘س ثط ثبظاض عال تبثیط چٙسا٘ی زاقت ٝثبقس.
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ًوَدار  .6ضبیِساسی تاثیز ًزخ بْزُ بز باسار طال
ٔٙجـ :یبفت ٝپػٞٚف

سٌاریَی سَم

پیفثیٙی افعایف  ٚوبٞف  10زضنسی زض قبذم لیٕت ٔهطفوٙٙس ٜثط لیٕت ؾىٝ
٘كبٖزٙٞس ٜضاثغٔ ٝؿتمیٓ ثیٗ ایٗ زٔ ٚتغیط اؾت .زض وكٛضٞبیی ٘ؾیط ایطاٖ و ٝثب تٛضْ ٔعٔٗ
ضٚثٝضٚؾت ،عال أىب٘ی ثطای ٞدی ًٙتٛضْ ٔحؿٛة ٔیقٛز .تٛضْ  ٚایدبز تٛضْ ا٘تؾبضی
ٔٛخت ا٘حطاف پؽا٘ساظٞب اظ چطذِٛٔ ٝس ٔبِی قس ٚ ٜثبفث وبٞف ٔٙبثـ ؾطٔبیٝایی  ٚث ٝتجـ
آٖ وبٞف تِٛیس  ٚافعایف ثیىبضی ٔیقٛز .عال وبالیی اؾت وٕٛٞ ٝاض ٚ ٜث ٝنٛضت تبضیری
ضلیت پ َٛقٙبذت ٝقسٜ؛ ثٙبثطایٗ ،ثب افعایف قبذم لیٕت ٔهطفوٙٙس ٜاضظـ پ َٛوبٞف ٚ
لیٕت عال ث ٝفٛٙاٖ ضلیت پ َٛافعایف ٔییبثس.

ًوَدار  .7ضبیِساسی تاثیز ضاخص قیوت هصزفكٌٌدُ بز باسار طال
ٔٙجـ :یبفت ٝپػٞٚف
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ً .5تیجِگیزی ٍ پیطٌْادّا
ٞسف ایٗ ٔمبِ ٝقجیٝؾبظی تبثیط ٔتغیطٞبی والٖ پِٛی ٔطتجظ ثب تغییطات لیٕت زض ثبظاض عال
(ؾى ٚ )ٝاخطای ٔسَ پیفثیٙی ثب اؾتفبز ٜاظ ضٞیبفت پٛیبییقٙبؾی ؾیؿتٕی ثب ثٟطٌٜیطی اظ
٘طْافعاض ٘ٚؿیٓ ثٛز .ثطای ایٗ ٔٙؾٛض ،ثط اؾبؼ تىٙیه ؾٙبضیٛؾبظی ،ؾ ٝؾٙبضی ٛتٙؾیٓ  ٚتسٚیٗ
قس .ؾٙبضیٛی ا ،َٚتغییط حدٓ ٘مسیٍٙی ،ؾٙبضیٛی ز ،ْٚتغییط ٘طخ ثٟط ٜثب٘ىی  ٚؾٙبضیٛی ؾْٛ
تغییط زض قبذم لیٕت ٔهطفوٙٙس ٜثٛز و٘ ٝتبیح٘ ،كبٖزٙٞس٘ ٜمف لبثُ تٛخ ٝحدٓ ٘مسیٍٙی
 ٚتٛضْ زض افعایف لیٕت عال زاضز .ثسیٗ نٛضت و ٝلیٕت عال زض ایطاٖ ٘ ٝتٟٙب تحت تبثیط ٘طخ
زالض  ٚلیٕت خٟب٘ی عالؾت؛ ثّى ٝفبُٔ زاذّی زیٍطی ٔثُ تٛضْ ٘مف لبثُ تٛخٟی زض
افعایف لیٕت عال زاضز .افعایف لیٕت عال ذٛز ثط قطایظ تٛضٔی زأٗ ٔیظ٘س و ٝایٗ أط،
ایدبزوٙٙس ٜیه حّم ٝفّّی ٔثجت اؾت .تٛضْ ٔعٔٗ زض وكٛض  ٚا٘تؾبضات تٛضٔی ٘بقی اظ
افعایف ٔتٛاِی حدٓ پ َٛزض ٌطزـ ،ؾجت افعایف ثیؾبثم ٝلیٕت عال زض وكٛض  ٚتٙعَ اضظـ
پ ٚ َٛضٚی آٚضزٖ نبحجبٖ پَٞٛبی ؾطٌطزاٖ ث ٝعال ث ٝفٛٙاٖ ٚؾیّ ٝشذیط ٜاضظـ ٔٛخت
تضقیف اضظـ ضیبَ ٔیقٛز .زض ایٗ ضاؾتب ثب تٛخ ٝث ٝقطایظ فقّی حبوٓ ثط التهبز وكٛضٟٔ ،بض
تٛضْ ثٚ ٝؾیّ ٝوبٞف تسضیدی ٔ ٚسا٘ ْٚطخ فطض ٝپ َٛزض ثّٙسٔست ٔیتٛا٘س افتٕبز ٔطزْ
٘ؿجت ث ٝضیبَ ضا افعایف زٞس ٛٔ ٚخجبت تٕبیُ ثیكتط ٔطزْ ثٍٟ٘ ٝساضی پّٔ َٛی  ٚپؽا٘ساظ
زض ثبظاضٞبی ٔبِی ضا فطا ٓٞوٙس .ثب ایدبز ظٔیٞٝٙبی ٔؿبفس ؾطٔبیٌٝصاضی  ٚافعایف
پؽا٘ساظٞبی زاذّیٔ ،كىُ ثیىبضی ٘یع ثٔ ٝیعاٖ لبثُ تٛخٟی وبٞف ذٛاٞس یبفت.
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