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 چکيده
شاخص قیمت سهام تابع متغیّرهای مختلفی از جمله عوامل نهادی است. مطلوب بودن عوامل 

تر فراهم کرده و موجب گذاری بیشنهادی، فضای مطمئن، باثبات و کم خطری را برای سرمایه

اسی ثبات سیجهت بررسی رابطه بین در پژوهش حاضر شوند. کارآمدی بیشتر بازار بورس می

ی هـای تـوزیع الگوی خود رگرسیونی بـا وقفـهو بازدهی سهام و نوسانات آن با به کارگیری 

(ARDL در دوره زمانی )به تخمین الگو پرداخته شد. نتایج حاصل از برآورد  5931-5931

الگوی اول نشان داد که در دوره بلند مدت شاخص ثبات سیاسی ارتباط مثبت و معناداری با 

ده شاخص قیمتی سهام داشته است بنابر این فرضیه اول پژوهش پذیرفته شد؛ همچنین باز

نتایج حاصل از برآورد الگوی دوم نشان داد که در هر دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت شاخص 

ورد در سال های م بازده شاخص قیمت سهامثبات سیاسی تاثیر منفی و معناداری بر نوسانات 

با بهبود در فضای سیاسی کشور، نوسانات بازده سهام کاهش خواهد بررسی داشته است و 

  یافت. بدین ترتیب فرضیه دوم پژوهش نیز پذیرفته شده است.

ـا خود رگرسیونی بثبات سیاسی، بازده سهام، نوسانات بازده سهام،  اژگان کليدي:و

 .(ARDL)هـای تـوزیعی  وقفـه
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  3 محمدرضا اقبالی مقدم،  2 طاهره خسروآبادي ، 1 سيدجواد درواري

 .دانشجوی دوره دکترای تخصصی مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین 5
 .دانشجوی دوره دکترای تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات تهران 2
 .خصصی حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوبدانشجوی دوره دکترای ت 9

 
  نام نویسنده مسئول:

 طاهره خسروآبادي

 تاثير ثبات سياسی بر بازده سهام و نوسانات بازده سهام در ایران
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 مقدمه
  ه است.شد ئهارا گوناگونی یفرتعا سیاسی تثبا ایبر. دشو می بمحسو دیقتصاا شدر مسیر در ملاعو ینتر مهم از یکی سیاسی تثبا

، ثبات سیاسی به امکان تداوم الگوهای خاصی از رفتار در سیاسی گفته میشود 5ستیکالدر تعریفی بر مبنای تداوم هنجاری و رفتاری از یان 

 2نهانتینگتوبینی دست نخورده باقی خواهد ماند  الگوهایی احتماال آیندهای قابل پیش که با انتظاری عمومی همراهی میشود که چنین

 هنحو صخصو در حکومت که ستا لمتزلز ضعیتو یک سیاسی ثباتی بی از رمنظو ،مقابل در. نددا می سیاسی یمنددنها در را تثبا (5331)

 ننوسا دجوو از حاکی آن عنو و تشد به بسته سیاسی بیثباتی ؛ستا جهامو آن با رکشو ضیار تمامیت یا دخو حاکمیت حفظ ،جامعه اداره

 دیقتصاا یعتالا و شدر وری، هبهر دبهبو ایبر را مناسب و تباثبا چوبیرچا نداتو نمی که دارد رکشو یک مدیریت عرصه در نابسامانی و ها

 را جدید سیاسی سیستم یک به ارگذ تجربه که هاییرشوک هیژو به و توسعه لحادر یهارکشو (. در5932آورد )اصغر پور و همکاران،  همافر

 رجخا دخو طبیعی ندرو از را آن و وشمخد را تولید یمینههاز ندامیتو که دمیشو هایی ننوسا ات وتغییر رچاد دیقتصاا رساختا ارههمو نددار

های سیاسـی، کودتـا، آشـوب هـای شهری،  عدامآرامی هـای اجتماعی، ترور و ا ثباتی سیاسـی بیـانگر مفهـوم هـایی ماننـد نـا . بیزدسا

 (.5932)شاه آبادی و بهاری،  های قومی و انتقال آرام قدرت در سطوح بـاال است تنش

طبیعی است با کاهش تولیدات و میزان سرمایه گذاری، بازار سرمایه نیز ناخودآگاه تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته و دچار نوسان 

حاضر درصدد بررسی این موضع هستیم که ثبات سیاسی چه تاثیری بر عملکرد بازار سهام و نوسانات آن در ایران خواهد  می شود. در پژوهش

 گذاشت. 

 

 مبانی نظري و پيشينه پژوهش
عدم ثبات سیاسی گاهی ممکن است موجب حمایت برخی صنایع و ایجاد موانع برای برخی صنایع دیگر شود. هر حکومت سیاسی بعد 

(. 5333، 9های انتخاباتی عملی شوند )هیبزگیرند که وعدههای حکومتی در جهتی قرار میرسد و سیاستذ رای عموم مردم به قدرت میاز اخ

ا های مطلوب دولت رگذار، سیاستانداز ممکن است به نوسانات در بازده سهام در واکنش به تغییرات حکومتی کمک کند. سرمایهاین چشم

های نظارتی شده که تاثیرات این بیند.  محیط غیرپایدار سیاسی موجب ضعیف شدن سازمانها اثر بگذارد میاوراق بهادار آنتواند روی که می

 (.2153، 4کند)هیرااتفاق مستقیما به بازار سهام سرایت می

ر ارزش سهام را در مقابل ثبات هایی در خارج از کشور صورت گرفته اند که نشان میدهند انواع خطرات سیاسی در کشورها رفتاپژوهش

تاثیر شاخص های   (2153) 1های مذهبی و غیره تحت تاثیر قرار می دهند. به عنوان نمونه مئوحکومتی، ثبات اجتماعی و اقتصادی، تنش

چند  ای پانلحکمرانی خوب )کنترل فساد، عملکرد دولت و ثبات سیاسی ( را بر عملکرد بازار سهام آسیای جنوبی با روش مدل تصحیح خط

 عملکرد فساد، کنترل بین و معناداری مثبت مورد مطالعه قرار داده است؛ نتایج نشان میدهد که رابطه 5393-2151در سال های   6متغیره

 برقرار بوده است.   سهام بازار عملکرد و سیاسی ثبات دولت،

مورد  2152تا  5339را در کشور پاکستان طی سال های  ( رابطه بین بی ثباتی سیاسی، بازده قیمت سهام و نوسانات آن2153هیرا )

 یستمس رابطه منفی و معناداری برقرار است بدین معنی که سیاسی ثباتی بی با سهام قیمت بین که داد نشان مطالعه بررسی قرار داد. نتایج

تی و صادرات رابطه مثب منفی رابطه ین تورمشود. همچن و افزایش نوسانات بازده می  قیمت سهام کاهش به منجر نهایت در ثبات بی سیاسی

 داشته است. سهام قیمت با

( ثابت کردند که عدم ثبات سیاسی اثرات قابل توجهی روی ارزش سهام دارد. در این پژوهش مشخص شد 2159) 3گول و همکارانش

تا  2113های است.  همچنین در طول سالگذاران بازار سهام بوده ی سخت برای سرمایهیک دوره 2119ی بحران اقتصادی سال که دوره

های خارجی و داخلی در بازار را کاهش داد با مشکالت زیادی مواجه بود. بازار سهام گذاری، بازار سهام به علت رویدادهایی که سرمایه2151

سپتامبر در آمریکا و اثرات  55وریستی ی تردر آن دوره عملکرد بهتری نداشت و عالوه بر این، فاکتورهای دیگر مانند حمالت تروریستی، حمله

 نظیر بوتو، نواب اکبر بوگتی روی این امر تاثیرگذار بود.ها و ترور رهبران سیاسی مهم مانند ترور بیگذاریآن بر سایر نقاط دنیا، بمب بعدی
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رده است. این مطالعه، گذاری و حساسیت قیمت سهام را بررسی ک( اثر عدم قطعیت سیاسی روی حساسیت سرمایه2151) 9دورنف

گذارد و دریافته است که ارزش سهام در طول گذاری و ارزش سهام اثر میبررسی کرده است که چگونه انتخابات روی حساسیت سرمایه

جه به این گذاری  است. با تودرصد حساس تر از سرمایه 61شود، به میزان هایی که انتخابات برگزار نمیهای انتخابات در مقایسه با سالسال

ها به تغییرات ارزش سهام در دوران انتخابات بسیار دقیق است. نتایج این پژوهش همچنین بیان می کند که به پژوهش، توجه مدیران شرکت

گذاری شرکت کمتر پاسخگوی ارزش سهام است. اگر این شود و معموال سرمایهعلت عدم قطعیت انتخابات، تخصیص سرمایه ناکارآمدتر می

گیری درصد رشد کمتر در بازار مواجه خواهند شد. بنابراین، با نتیجه 6ها دوسال بعد از انتخابات به طور میانگین با اتفاق بیفتد، شرکت پدیده

 کند.از مقاله، عدم قطعیت سیاسی نقشی بسیار منفی در تخصیص سرمایه و تغییرات ارزش سهام ایفا می

ها ات سیاسی را روی حجم و بازده سهام بازار مورد بررسی قرار دادند. برای این منظور، داده( اثرات عدم ثب2113) 3مالیک و همکارانش

ی قبل از استعفای ژنرال مشرف و بعد از استعفای او تقسیم کردند. استخراج نموده و آن را به دو دوره 2113فوریه  59تا  2119فوریه  59را از 

ای مثبت بین بازده و حجم وجود دارد. همچنین تجزیه و تحلیل کردند. مشاهده شد که رابطهرا  جمعی آنسپس با استفاده از تکنیک هم

ها که در دوران قبل از استعفا بستگی بین حجم معامالت و بازدهگیر بود. هممشاهده شد که این رابطه در دوران بعد از استعفا بسیار چشم

آگوست که  59باقی بود. بازار سهام در  2119این شوک رویداد سیاسی تا پایان سال  رسید. 0/795بود در دوران بعد از استعفا به  0/490

ان گذارتواند شرایط اقتصادی باشد که سرمایهروز شروع به کاهش یافتن کرد. دلیل این کاهش می 9یا  2مشرف استعفا کرد باال رفت و بعد از 

خود را متوقف کردند یک پیغام مبنی بر عدم قطعیت به بازار القا کردند. بنابراین، ی گذارانی که سرمایهدر آن زمان مشاهده کردند. سرمایه

ها وجود دارد در جایی که رویدادهای سیاسی نقش بسیار مثبتی نیز در توضیح ای مثبت بین حجم و بازدهاین مطالعه ثابت کرد که رابطه

 رفتارهای بازار سهام ایفا میکنند.

 توسعه ناآرامی اجتماعی روی شرایط اقتصادی را با در نظر گرفتن بازار سهام به عنوان نشان دهنده( اثر 2113) 51حسین و قاسم

مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه این فرضیه را که بازده سهام در پاسخ به رویدادهای مختلف  2111تا  5361اقتصادی در سال های 

ی ها در دههی عادی بوده اما بعد از آزادسازیدر مرحله 5391ی نشان داد که بازار سهام در طول دههکنند، تایید کرد. نتایج سیاسی تغییر می

 گیرند، افزایشها در خطر بیشتری از نظر سیاسی قرار می( دریافت که نوسان بازده سهام وقتی شرکت2111) 55قوی شده است.  بیولیو 5331

 یابد.  می

نه بی ثباتی سیاسی در کشور و تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی صورت گرفته است ولیکن تا کنون در ایران نیز مطالعاتی در زمی

به بررسی تأثیر ( 5931پژوهشی به طور خاص تاثیر بی ثباتی سیاسی را بر بازار سهام و نوسانات آن بررسی نکرده است.  درینی و همکاران )

 (ARDL)  ی ایران بر تجارت بین الملل کشور با استفاده از روش خودرگرسیونی با توزیع با وقفهثباتی سیاسی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک بی

 هالملل و تراز بازرگانی کشور دارد؛ به گون میپردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهد ثبات سیاسی اثر مثبت بر وضعیت تجارت بین

درصد افزایش مییابد.  55الملل  فزایش میزان ثبات سیاسی تراز بازرگانی در تجارت بینای که با یک درصد بهبود کیفیت فضای سیاسی و ا

 .همچنین نرخ ارز حقیقی مؤثر و رشد اقتصادی نیز اثری مثبت و معنادار بر تراز بازرگانی کشور دارند

 دیقتصاا شدر بر سیاسی ثباتی بی ثرا جتماعیا و سیاسی ساالنه مانیز یها یسر یها داده از دهستفاا ( با5932اصغر پور و همکاران )

 بی متغیر ثرا APARCH تکینک از دهستفاا با ر،منظو ینا ایبر دادند.  ارقر تجربی تحلیل و سیربر رد( مو5993 -5999) دوره طی انیرا

 یافته. ستا گرفته ارقر نموآز ردمو سمیرغیر سیاسی بیثباتی و سمیر سیاسی ثباتی بی شاخص دو سساا بر دیقتصاا شدر بر سیاسی ثباتی

 .نددار دیقتصاا شدر بر منفی تأثیر رمذکو سیاسی ثباتی بی شاخص دو هر به طمربو یمتغیرها هدد می ننشا مطالعه ینا تجربی یها

بـه بررسـی رابطـه بـین ثبـات سیاسی و کارآیی دولت بـا رشـد اقتصـادی کشـورهای منطقـه  (5996) صمیمی و همکاران جعفری

بـین ثبات  ینتایج این مطالعه بیان میدارد رابطـه مثبـت و معنـی دار . پرداختـه انـد 5336-2116ه و شمال آفریقا طی دوره خاورمیان

سیاسی و رشد اقتصادی کشـورهای منطقـه خاورمیانـه و شمال آفریقا وجود دارد. همچنین بین کـارآیی دولـت و رشـد اقتصادی رابطه مثبت 

 .اردداری وجود د و معنی

 - 2152بررسی تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب طی دوره  ( به5932شاه آبادی و بهاری ) 

هــای آزادی  های پانل پویا، اثر متغیر ثبات سیاسی و شـاخص برای داده GMM بـرای ایـن منظـور، بـا استفاده از روشپرداخته اند.  5336

                                                           
8 Durnev 
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ر رشـد اقتصــادی مــورد آزمــون قــرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار هر دو متغیر اقتصــادی بــ

 .شاخص ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در هـر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است

 

 فرضيات پژوهش
 اخص ثبات سیاسی و بازده سهام در ایران وجود دارد؛فرضیه اول: ارتباط مثبت و معناداری بین ش

 فرضیه دوم: ارتباط منفی و معناداری بین شاخص ثبات سیاسی و نوسانات بازده سهام در ایران وجود دارد.

 

 روش پژوهش
ابطه بین ثبات و از آنجایی که ر علی پس رویدادی است ،پژوهشی اطالعاتین پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ جمع آوری ا

سیاسی را با  بازده سهام و نوسانات آن  بررسی می کند از نوع همبستگی می باشد. روش جمع آوری اطالعات به صورت کتابخانه ای می 

-5931( در دوره زمانی WDI) 59( و  بانک جهانیCBI) 52باشد. داده های مربوط به متغیرهای الگو از بانک اطالعاتی بانک مرکزی ایران

استخراج شده است. الزم به ذکر است داده های مربوط به شاخص های ثبات سیاسی و اثر بخشی دولت هر ساله توسط بانک جهانی و  5931

( استخراج WGI) 54سازمان شفافیت بین المللی منتشر می شود و این داده ها از سایت بانک جهانی در بخش شاخص های حکمرانی جهانی

مــدت و بلندمـدت بــین متغیرهــا از الگوی خود  ی کوتـاه بــه منظــور بــرآورد رابطـهآزمون فرضیات و شده است. در این پژوهش جهت 

 .دانجام خواهد ش 56که با به کارگیری نرم افزار ایویوز استفاده میشودو سایر آزمون های الزم  (ARDL) 51هـای تـوزیعی رگرسیونی بـا وقفـه

 

 تحقيق الگويتصریح 

نی نظری و پیشینۀ پژوهش، عوامل سیاسی از جمله عوامل مهم تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام هستند که در این پژوهش بر اساس مبا

وی گیرد. به این منظور الگای از عوامل سیاسی بر شاخص قیمت سهام مورد آزمون و تحلیل تجربی قرار میاثر ثبات سیاسی به عنوان نماینده

بطه کوتاه مدت و بلند مدت بین ثبات سیاسی و عملکرد بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران به صورت زیر مورد استفاده برای بررسی را

 تعریف شده است:

STRt=F (PSt, GEt, LM2t, LGDPt, LEXt)                 )5(    

VSTRt= F (PSt, LM2t, LGDPt, LEXt)                      )2(    
 

 باشد:شرح متغیرها بدین صورت می که در الگوهای مذکور

 (: تعریف عملياتی متغيرهاي پژوهش1جدول )

 منبع جمع آوری داده ها تعریف عملیاتی عالئم اختصاری نام متغیر

 متغیرهای وابسته

 STR بازده شاخص قیمت سهام

 بازده شاخص قیمتی سهام از رابطه ذیل حاصل می شود:
)1-t/ Pt =LN (Pt STR 

tPسهام در سال  : شاخص قیمتt؛ 

1-tP 1: شاخص قیمت سهام در سال-t 

 بانک مرکزی ایران

نوسانات بازده شاخص 

 قیمت سهام
VSTR 

سال  9انحراف معیار بازده شاخص قیمت سهام طی 

 53گذشته
 محاسبات پژوهش

                                                           
12 Centrab Bank of Iran 
13 World Development Indicators 
14 World Governance Indicators 
15 Auto Regressive Distributed Lag. 
16 Eviews 

در بانک آماری بانک مرکزی ایران در دسترس بوده است  5935الزم به توضیح است از آنجائیکه داده های در دسترس شاخص قیمت سهام از سال 17 

  سال گذشته استفاده شده است. 9بنابر این جهت محاسبه نوسانات بازده سهام به دلیل کمبود اطالعات در سال های گذشته، از انحراف معیار 
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 متغیرهای مستقل

 PS شاخص ثبات سیاسی

تروریسم،  و خشونت های سیاسی وجود این شاخص عدم

مهای سیاسـی، کودتـا، آشـوب هـای شهری، ترور و اعدا

 در هر تنشهای قومی و انتقال آرام قدرت در سطوح بـاال

و  - 1/2بین این شاخص  کشور را نشان می دهد. مقدار

ثبات  1/2با نزدیکتر شدن این شاخص به  ؛قرار دارد 1/2

ـا میل یافته و ب افزایش )بی ثباتی سیاسی کاهش( سیاسی

مقدار آن کاهش )بی ثباتی سیاسی  – 1/2نمودن آن به 

 ؛یابد می افزایش(

 بانک جهانی

 GE شاخص اثر بخشی دولت

 خدمات کیفیت عمومی، خدمات کیفیت این شاخص

 کیفیت سیاسی، فشارهای از آن استقالل میزان و مدنی

 نسبت دولت تعهد اعتبار و ها سیاست اجرای و بندی طرح

بین مقدار آن دهد و  می نشان را هایی سیاست چنین به

با نزدیکتر شدن این شاخص به  ؛قرار دارد 1/2و  - 1/2

یافته و بـا میل نمودن آن به افزایش  اثر بخشی دولت 1/2

 ؛یابد می مقدار آن کاهش – 1/2

 بانک جهانی

 بانک مرکزی ایران --- LM2 لگاریتم حجم نقدینگی

لگاریتم تولید ناخالص 

 داخلی به قیمت جاری
LGDP --  مرکزی ایرانبانک 

 بانک مرکزی ایران --- LEX لگاریتم ارزش صادرات

 

 هاي توصيفی متغيرهاآماره
 قویژگی های متغیرهای تحقی توصیف برای یکی از فرایندهای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، توصیف متغیرهای مورد مطالعه است.

 ( ارائه شده است.2که نتایج آن در جدول ) است شده استفاده مینیمموماکزیمم  ،معیار انحرافمیانه،  میانگین، های ازشاخص

 (: آماره هاي توصيفی متغيرهاي پژوهش2جدول )

 حداقل حداکثر انحراف معیار میانه میانگین متغیر/ شاخص آماری

 0.25- 0.81 0.30 0.22 0.19 بازده شاخص قیمت سهام )واحد(

 0.03 0.44 0.12 0.24 0.25 نوسانات بازده شاخص قیمت سهام )واحد(

 116,553 12,533,900 3,486,905 1,284,199 2,806,246 حجم نقدینگی)میلیون ریال(

 271,051 12,722,850 3,993,760 2,486,862 4,096,572 تولید ناخالص داخلی )میلیون ریال(

 2876 42,702 13,067 10,474 15,418 ارزش صادرات )میلیون دالر(

 1.63- 0.74 0.59 0.78- 0.78- د(شاخص ثبات سیاسی )واح

 0.68- 0.20- 0.12 0.53- 0.50- شاخص اثر بخشی دولت )واحد(

 منبع: محاسبات پژوهش

 

 متغيرها 59آزمون پایایی
باشد. زیرا استفاده کردن )عدم داشتن ریشه واحد( متغیرها می 53های زمانی بررسی وضعیت پایاییاولین مرحله در انجام تخمین سری

های برآوردی منجر به بروز رگرسیون کاذب شده و نتایج به دست آمده قابل اعتماد و تفسیر نخواهد بود. بنابراین زمانی ناپایا در الگو هایسری

                                                           
18 Unit Root Test 
19 Stationary 
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باشد. در این قسمت با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم های زمانی از ضرورت قابل توجهی برخوردار میبررسی پایایی سری

 :دهدی زیر را مورد آزمون قرار می( پایایی متغیرها بررسی شده است. آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته دو فرضیهADF) 21یافته

0Hباشد.: متغیر مورد نظر دارای ریشه واحد می 

1Hباشد.: متغیر مورد نظر دارای ریشه واحد نمی 

اری  دمتغیر اگر احتمال آماره آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کوچکتر از سطوح معنیمبنی بر ناپایا بودن   0Hی برای رد یا پذیرش فرضیه

باشد در غیر این صورت برای پایا نمودن متغیر باشد و این به معنی پایا بودن متغیر در سطح متغیر میمی 0Hدرصد باشد، دال بر رد فرضیه  1

ا استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته پایایی متغیرهای مورد نظر در الگو باید از متغیر مورد نظر تفاضل گیری نمود. بنابراین ب

 ( ارائه شده است. 9تصریح شده مورد آزمون قرار گرفت و نتایج به دست آمده از این آزمون در جدول )

 (ADF)نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعميم یافته  -( 3جدول)

 نتیجه احتمال آماره آزمون شرایط آزمون ریعالمت اختصا متغیرها

 بازده شاخص قیمت سهام
STR 0.0074 4.0758- بدون عرض از مبداء و روند 

I(0) 
D(STR) 0.0002 5.8968- بدون عرض از مبداء و روند 

 نوسانات بازده شاخص قیمت سهام
VSTR 0.0460 3.0637- بدون عرض از مبداء و روند 

I(0) 
D (VSTR) 0.0004 5.3586- عرض از مبداء و روند بدون 

 شاخص ثبات سیاسی
PS 0.6009 1.3138- بدون عرض از مبداء و روند 

I(1) 
D (PS) 0.0000 10.523- بدون عرض از مبداء و روند 

 شاخص اثر بخشی دولت
GE 0.1229 2.5373- بدون عرض از مبداء و روند 

I(1) 
D(GE) 0.0053 4.1733- بدون عرض از مبداء و روند 

 لگاریتم تولید ناخالص داخلی
LGDP 0.4737 1.5804- بدون عرض از مبداء و روند 

I(1) 
D (LGDP) 0.0100 3.8292- بدون عرض از مبداء و روند 

 لگاریتم حجم نقدینگی
LM2 0.6755 1.1471- بدون عرض از مبداء و روند 

I(1) 
D(LM2) 0.0054 4.8589- بدون عرض از مبداء و روند 

 لگاریتم ارزش صادرات
LEX 0.9855 0.588289 بدون عرض از مبداء و روند 

I(1) 
D(LEX) 0.0552 2.9782- بدون عرض از مبداء و روند 

 باشد.درصد می 5معناداري در سطح /  منبع: محاسبات پژوهش

  

لص داخلی، لگاریتم حجم نقدینگی، لگاریتم ارزش گردد، متغیرهای لگاریتم تولید ناخا( مشاهده می5همان طور که در جدول )   

تغیرها از باشند. بنابراین این مصادرات و شاخص ثبات سیاسی و شاخص اثر بخشی دولت در سطح پایا نبوده و با یک بار تفاضل گیری پایا می

قیمت سهام در سطح پایا بوده و  از  باشند. همچنین متغیرهای بازده شاخص قیمت سهام و نوسانات بازده شاخصبرخوردار می I(1)درجه 

توان به برآورد ( میARDL) با وقفه های توزیعی رگرسیونمدل خود باشد. بر  اساس این نتایج با استفاده از الگوی برخوردار می I(0)درجه 

 الگو پرداخت.

 

 نتایج برآورد الگو 
شود. اما قبل در کوتاه مدت، بلند مدت پرداخته می  ARDLش در این قسمت به بررسی نتایج به دست آمده از برآورد دو الگو با رو

انجام  ها از جمله فروض کالسیکها در رابطه با صحت، قابل اعتماد و تفسیر بودن الگوها الزم است یکسری فرضیهاز تفسیر نتایج برآورد الگو

ای هستند ده و وجود ناهمسانی واریانس مشکالت عمدهشود، چرا که وجود خود همبستگی سریالی، عدم وجود توزیع نرمال جمالت باقیمان

کنند. بنابراین، برای اطمینان از عدم وجود چنین مشکالتی در تخمین رابطه بلندمدت و که اعتبار نتایج حاصل از الگو را دچار خدشه می

 های تشخیصی مربوطه گزارش شده است.( نتایج آزمون4الگوی تصحیح خطا در جدول )

                                                           
20 Augmented Dickey-Fuller 
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 هاي تشخيصی الگو )آزمون فروض کالسيک(ایج آزموننت -(4جدول)

 احتمال آماره آزمون

 1529 2511 همبستگی سریالی

 1524 2591 هانرمال بودن باقیمانده

 1536 1523 همسانی واریانس

 1566 1543 درستی تصریح الگو

 منبع: محاسبات پژوهش
 

نی بر عدم خود همبستگی سریالی با توجه به احتمال آماره آزمون بروش گردد، فرضیه صفر مب( مشاهده می4همان طور که در جدول )

 گیرد. باشد، مورد پذیرش قرار میمی 11/1که بزرگتر از  1529گادفری که برابر 

ل ابرا استفاده شده است که فرضیه صفر این آزمون مبنی بر نرم -برای بررسی نرمال بودن توزیع جمالت باقیمانده الگو از آزمون جارگ

، فرضیه صفر مورد پذیرش 11/1بودن ارزش احتمال آماره آزمون از  باشد، با توجه به بزرگبودن توزیع جمالت اخالل الگو برآورد شده می

فاده تباشد. برای بررسی ناهمسانی واریانس الگو برآورد شده، از آزمون بروش پاگان اسهای الگو نرمال میقرار گرفته و بنابراین توزیع باقیمانده

، فرضیه صفر مبنی عدم وجود ناهمسانی واریانس مورد پذیرش قرار گرفته  11/1بودن ارزش احتمال آماره آزمون از  شد که با توجه به بزرگ

ا بباشد. همچنین از آزمون رمزی برای درستی تصریح الگو استفاده شده است که و بنابراین الگو برآورد شده از همسانی واریانس برخوردار می

شود که ارزش احتمال این آزمون بزرگتر از صفر بوده و لذا فرضیه صفر مبنی بر تصریح ( مالحظه می4توجه به نتیجه این آزمون در جدول )

 گیرد.درست الگو مورد پذیرش قرار می
 

 در کوتاه مدت نتایج برآورد الگوي اول
شود که وقفه بهینه متغیرها براساس ( ارائه می1آن به صورت جدول )مدت( ابتداء الگو پویا )کوتاه ARDLدر تخمین الگو در الگوی 

 باشد.می ARDL (1, 2, 1, 2, 2, 1)بیزین به صورت  -معیار شوارتز

 باشد.درصد می 11و  5سطح معناداري در سطح /  منبع: محاسبات پژوهش

 نتایج الگوي کوتاه مدت )متغير وابسته:  بازده شاخص قيمت سهام ( -(5جدول)

 احتمال t  آماره  ضرائب عالمت اختصاری متغیر

 STR(-1) -0.165 -0.843 0.4469 ام  با یک وقفهبازده شاخص قیمت سه

 LM 0.030 0.207 0.846 لگاریتم حجم نقدینگی

 LM(-1) 0.513 6.421 0.003 لگاریتم حجم نقدینگی با یک وقفه

 LM(-2) 8.092 4.052 0.0155 لگاریتم حجم نقدینگی با دو وقفه

 LGDP 5.766 3.944 0.0169 لگاریتم تولید ناخالص داخلی

 LGDP(-1) -14.488 -6.968 0.0022 اریتم تولید ناخالص داخلی با یک وقفهلگ

 LEX 5.721 4.456 0.0112 لگاریتم ارزش صادرات

 LEX(-1) -7.366 -3.591 0.0229 لگاریتم ارزش صادرات با یک وقفه

 LEX(-2) 5.066 3.360 0.0283 لگاریتم ارزش صادرات با دو وقفه

 PS -0.282 -2.904 0.0439 شاخص ثبات سیاسی

 PS(-1) 0.371 3.674 0.0213 شاخص ثبات سیاسی با یک وقفه

 PS(-2) 1.170 9.831 0.0006 شاخص ثبات سیاسی با دو وقفه

 GE -1.208 -1.255 0.2778 شاخص اثر بخشی دولت

 GE(-1) 3.014 4.480 0.011 شاخص اثر بخشی دولت با یک وقفه

 C -3.9213 -3.3772 0.0279 عرض از مبداء

2
R 

2
R  Fاحتمال آماره  Fآماره  تعدیل شده  

0.96 0.85 8.33 0.02 
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اخص ثبات سیاسی ارتباط منفی و درصد در دوره کوتاه مدت ش 31نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت نشان داد که در سطح اطمینان 

برآورد شده است و بدان معناست که با   -15292ضریب شاخص معنادار با بازدهی سهام بورس اوراق بهادار تهران داشته است به طوریکه 

 ابد.می یکاهش درصد 1529 بازده ساالنه شاخص قیمتی سهام ، )کاهش در بی ثباتی سیاسی(ثبات سیاسییک درصدی در شاخص  بهبود

همچنین در دوره کوتاه مدت شاخص اثر بخشی دولت بدون وقفه ارتباط معناداری با بازدهی سهام بورس اوراق بهادار تهران نداشته است اما 

با یک  ضریب شاخصاین شاخص با یک وقفه )یک دوره تاخیر( تاثیر منفی و  معناداری با بازده ساالنه شاخص قیمتی سهام داشته به طوریکه 

اثر بخشی دولت، یکسال بعد )با یک دوره تاخیر( بازده یک درصدی در شاخص  افزایشبرآورد شده است و بدان معناست که با  9515 وقفه

 می یابد. افزایش درصد 9 ساالنه شاخص قیمتی سهام

ه زده ساالنه سهام داشته اند بلگاریتم تولید ناخالص داخلی و لگاریتم ارزش صادرات ارتباط مثبت و معناداری در دوره کوتاه مدت با با

 1532و  1536عبارتی با افزایش یک درصدی در تولید ناخالص داخلی و ارزش صادرات به ترتیب میزان بازده ساالنه شاخص قیمتی سهام 

مثبت و معناداری درصد لگاریتم حجم نقدینگی با یک دوره تاخیر بر بازده ساالنه سهام تاثیر  31درصد افزایش می یابد.  در سطح اطمینان 

 داشته است. 
 

 ي پسراننتایج آزمون کرانه
 یها که توسط هاشم پسران ارائه شده،  استفاده شده است. آزمون کرانه، دو آمارهبه منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت از آزمون کرانه

 یرد.گاز کران باال، وجود رابطه بلند مدت مورد تایید قرار میکند که در صورت بزرگتر بودن آماره محاسباتی کران باال و کران پایین را ارائه می

 نتایج آزمون کرانه پسران  -(6جدول)

 درصد 1کران پایین در سطح  درصد 1کران باال در سطح  آماره آزمون آزمون

 F 22521 9599 2593آزمون 

 منبع: محاسبات پژوهش

 

ی بین فساد مالی و شاخص قیمت سهام، کران پایین و باال به ترتیب معادل رابطهبر اساس نتیجه این آزمون برای الگوی تعیین کننده 

شود که آماره محاسبه باشد. بنابراین مشاهده میمی 22521درصد  بودند و آماره محاسبه شده نیز برابر  1در سطح معنی داری  9599و  2593

گردد. بنابراین، بعد از این که وجود رابطه بلند لند مدت و هم جمعی تایید میباشد. بر این اساس وجود رابطه بشده بزرگتر از کران باال می

 د.گیرمدت بین متغیرها مورد تایید قرار گرفت، رابطه بلند مدت برآورد و نتایج تخمین ضرائب بلندمدت در ادامه مورد بررسی قرار می
 

 نتایج برآورد الگوي اول در بلند مدت
  توان به صورت زیر مورد بررسی قرار داد.( ارائه شده است که نتایج به دست آمده را می3وی اول در جدول )نتایج بلند مدت برآورد الگ

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج برآورد الگو در بلند مدت نشان می دهد که شاخص ثبات سیاسی ارتباط مثبت و معناداری با بازده ساالنه شاخص قیمتی سهام 

رتی با افزایش یک درصدی در میزان این شاخص )کاهش یک درصدی در بی ثباتی سیاسی(، در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد به عبا

درصد افزایش می یابد. بنابر این فرضیه اول پژوهش مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین بی ثباتی سیاسی و  5519بازده ساالنه سهام به میزان 

در بلند مدت ارتباط مثبت و معناداری با بازده ساالنه سهام در بازار بورس اوراق   بازده سهام پذیرفته شده است.   شاخص اثر بخشی دولت نیز

 بهادار تهران نداشته است. 

درصد، لگاریتم حجم نقدینگی و لگاریتم ارزش صادرات ارتباط مثبت و معنادار و لگاریتم تولید ناخالص داخلی  31در سطح اطمینان 

ه ساالنه سهام  در دوره بلند مدت داشته اند. به عبارتی با افزایش یک درصدی در تولید ناخالص داخلی، حقیقی ارتباط منفی و معنادار با بازد

 ARDLنتایج بلندمدت الگو به روش   -(3جدول)

 احتمال tآماره  ضرائب متغیر

LM 7.409 3.362 0.028 

LGDP -7.484 -3.412 0.027 

LEX 2.936 3.347 0.029 

PS 1.081 4.380 0.012 

GE 1.550 1.843 0.139 

 .باشنددرصد می 11و  5سطح معناداري  /  منبع : محاسبات پژوهش
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درصد کاهش و با افزایش یک درصدی در حجم نقدینگی و ارزش صادرات ، بازده ساالنه سهام به ترتیب   354در بلند مدت بازده ساالنه سهام 

 درصد افزایش می یابد.  2539و  354

 

 یج برآورد الگوي دومنتا
در الگوی دوم نیز نیاز است پس از برآورد الگو و قبل از تفسیر نتایج الگو، آزمون های فروش کالسیک جهت بررسی اعتبار الگو مورد 

 بررسی قرار گیرد.

 هاي تشخيصی الگوي دوم )آزمون فروض کالسيک(نتایج آزمون -(7جدول)

 نتیجه آزمون مقدار احتمال مقدار آماره آزمون

 عدم وجود خود همبستگی بروش گادفری 1514 1531 همبستگی سریالی

 نرمال بودن جزء اخالل برا -جارگ 1596 1523 هانرمال بودن باقیمانده

 عدم وجود واریانس ناهمسانی بروش پاگان 1566 1539 همسانی واریانس

 درستی تصریح الگو تست رمزی 1563 1542 درستی تصریح الگو

   محاسبات پژوهشمنبع: 
 

 نتایج آزمون فروض کالسیک در الگوی دوم نیز نشان دهنده اعتبار الگو می باشد بنابر این میتوان به صحت نتایج اعتماد کرد.
 

 در کوتاه مدت نتایج برآورد الگوي دوم
شود که وقفه بهینه متغیرها می ( ارائه6مدت( آن به صورت جدول )ابتداء الگو پویا )کوتاه ARDLدر تخمین الگوی دوم در الگوی 

 باشد.می ARDL(1, 2, 2, 2, 2بیزین به صورت)  -براساس معیار شوارتز
 

 منبع: محاسبات پژوهش

 باشد.درصد می 11و  5سطح معناداري در سطح 

 نتایج الگوی کوتاه مدت )متغیر وابسته: نوسانات  بازده شاخص قیمت سهام ( -(9جدول)

 احتمال t  آماره  ضرائب عالمت اختصاری متغیر

 VSTR(-1) 0.020 0.076 0.942 قفهنوسانات  بازده شاخص قیمت سهام  با یک و

 LM 0.035 1.063 0.336 لگاریتم حجم نقدینگی

 LM(-1) -0.083 -3.445 0.018 لگاریتم حجم نقدینگی با یک وقفه

 LM(-2) -6.130 -4.876 0.005 لگاریتم حجم نقدینگی با دو وقفه

 LGDP -1.256 -2.421 0.060 لگاریتم تولید ناخالص داخلی

 LGDP(-1) 4.833 5.451 0.003 ید ناخالص داخلی با یک وقفهلگاریتم تول

 LGDP(-2) 2.063 2.339 0.067 لگاریتم تولید ناخالص داخلی بادو وقفه

 LEX -1.522 -3.044 0.029 لگاریتم ارزش صادرات

 LEX(-1) -0.351 -0.395 0.709 لگاریتم ارزش صادرات با یک وقفه

 LEX(-2) 1.150 2.348 0.066 لگاریتم ارزش صادرات با دو وقفه

 PS -0.100 -2.457 0.058 شاخص ثبات سیاسی

 PS(-1) -0.154 -3.055 0.028 شاخص ثبات سیاسی با یک وقفه

 PS(-2) -0.265 -4.872 0.005 شاخص ثبات سیاسی با دو وقفه

 C 1.169 1.776 0.136 عرض از مبداء

2
R 

2
R  تعدیل شده  

 Fاحتمال آماره  Fآماره 

1532 1539 4592 1514 
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درصد در دوره کوتاه مدت شاخص ثبات سیاسی ارتباط منفی و  31نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت نشان داد که در سطح اطمینان 

برآورد شده است و  -15511ضریب شاخص اخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران داشته است به طوریکه معنادار با نوسانات بازده ش

 می یابد. کاهشدرصد  155 نوسانات بازده سهام (، بی ثباتی سیاسی)کاهش  ثبات سیاسییک درصدی در شاخص  بهبودبدان معناست که با 

با یک وقفه )با یک دوره تاخیر( نیز تاثیر منفی و معناداری بر نوسانات بازده سهام درصد شاخص ثبات سیاسی  31همچنین در سطح اطمینان 

 داشته است.

درصد  31درصد لگاریتم تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی و معنادار  و در سطح اطمینان  31در دوره کوتاه مدت در سطح اطمینان 

 عنادار بر نوسانات بازده شاخص قیمتی سهام داشته است.  لگاریتم تولید ناخالص داخلی با یک وقفه تاثیر مثبت و م

درصد ارتباط منفی و معناداری در دوره کوتاه مدت با نوسانات بازده شاخص قیمتی سهام  31لگاریتم ارزش صادرات در سطح اطمینان 

درصد کاهش می یابد.  در سطح اطمینان  5512داشته است؛ به عبارتی با افزایش یک درصدی در ارزش صادرات، نوسانات بازده ساالنه سهام  

 درصد لگاریتم حجم نقدینگی با یک دوره تاخیر بر نوسانات بازده ساالنه سهام تاثیر منفی و معناداری داشته است.  31

 

 ي پسراننتایج آزمون کرانه
 در جدول ذیل نتایج آزمون کرانه پسران برای الگوی دوم به شرح ذیل می باشد:

 یج آزمون کرانه پسراننتا  -(9جدول)

 درصد 1کران پایین در سطح  درصد 1کران باال در سطح  آماره آزمون آزمون

 F 3519 9513 252آزمون 

 منبع: محاسبات پژوهش

 

ی بین بی ثباتی سیاسی و نوسانات بازده شاخص قیمتی سهام، کران پایین بر اساس نتیجه این آزمون برای الگوی تعیین کننده رابطه

شود باشد. بنابراین مشاهده میمی 3519درصد  بودند و آماره محاسبه شده نیز برابر  1در سطح معنی داری  252و   9513اال به ترتیب معادلو ب

 گردد. باشد. بر این اساس وجود رابطه بلند مدت و هم جمعی تایید میکه آماره محاسبه شده بزرگتر از کران باال می

 

 م در بلند مدتنتایج برآورد الگوي دو
 توان به صورت زیر مورد بررسی قرار داد.( ارائه شده است که نتایج به دست آمده را می3نتایج بلند مدت الگوی دوم در جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

االنه س نتایج برآورد الگوی دوم پژوهش در بلند مدت نشان می دهد که شاخص ثبات سیاسی ارتباط منفی و معناداری با نوسانات بازده

سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد به عبارتی با افزایش یک درصدی در میزان این شاخص )کاهش یک درصدی در بی ثباتی سیاسی(، 

ی ب درصد کاهش می یابد. بنابر این فرضیه دوم پژوهش مبنی بر وجود ارتباط منفی و معنادار بین 1519نوسانات بازده ساالنه سهام به میزان 

 ثباتی سیاسی و نوسانات بازده سهام پذیرفته شده است. 

درصد، لگاریتم حجم نقدینگی و لگاریتم ارزش صادرات ارتباط منفی و معنادار و لگاریتم تولید ناخالص داخلی  31در سطح اطمینان 

 . به عبارتی با افزایش یک درصدی در تولید ناخالصحقیقی ارتباط مثبت و معنادار با نوسانات بازده ساالنه سهام  در دوره بلند مدت داشته اند

درصد افزایش  و با افزایش یک درصدی در حجم نقدینگی و ارزش   1531داخلی در دوره بلند مدت، نوسانات بازده شاخص قیمتی سهام 

 درصد کاهش می یابد.  1539و  6591صادرات ، میزان این نوسانات به ترتیب 

 ARDLنتایج بلندمدت الگوي دوم  به روش   -(11جدول)

 احتمال tآماره  ضرائب متغیر

LM -6.307 -3.707 0.0139 

LGDP 5.757 3.299 0.0215 

LEX -0.738 -1.445 0.2081 

PS -0.530 -3.951 0.0108 

C 1.193 2.308 0.0691 

 منبع : محاسبات پژوهش

 باشند.درصد می 11و  5سطح معناداري  
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 نتيجه گيري 

تحت  متغیرهای زیر ساختی کشورها را ، میتوانداقتصادی النمتغیرهای ک ی به عنوان یکی از عوامل سیاسی اثر گذار بربی ثباتی سیاس

اسخ به مقاله به دنبال پاین های کمی یک اقتصاد نیز اثرگذار باشند. بر این اساس سوالی که  بر شاخص داز طریق آن میتوان و دهدتاثیر قرار 

تاثیرگذار است؟ پاسخ به این سوال از آنجا دارای اهمیت است که ساختار  تهرانسهام  عملکرد بازاربر  بی ثباتی سیاسی آن بود این است که آیا

ررسی جهت ببازار سرمایه و بازار بورس به گونه ای است که میتواند تحت تاثیر متغیرهای محیطی قرار گیرد. بر این اساس در پژوهش حاضر 

( در ARDL)هـای تـوزیعی  الگوی خود رگرسیونی بـا وقفـهی  و بازده ساالنه  سهام و نوسانات آن با به کارگیری رابطه بین بی ثباتی سیاس

 به تخمین الگو پرداخته شد. 5931-5931دوره زمانی 

ده شاخص نتایج حاصل از برآورد الگوی اول نشان داد که در دوره بلند مدت شاخص ثبات سیاسی ارتباط مثبت و معناداری با باز 

مینان، ی ثباتی دولت، فساد و عدم اطقیمتی سهام داشته است؛ به عبارتی کاهش در بی ثباتی سیاسی، بازده ساالنه سهام را افزایش داده است. ب

س گذاری در بور گذاران به سرمایه باعث کاهش اعتماد سرمایه ....، و عدم دموکراسی و الخشونت سیاسی شدید، جنگ داخلی، بروکراسی با

ر د الترهای موازی بروند. در نتیجه حجم معاماگذاری در باز گذاران ریسک گریز به سمت سرمایه اوراق بهادارمیشود و باعث میشود سرمایه

 .میشود بازدهی سهامبازار بورس کاهش یافته و سبب کاهش 

د مدت ارتباط مثبت و معنادار با بازدهی شاخص نیز در کوتاه مدت و بلن لگاریتم ارزش صادراتهمچنین لگاریتم تولید ناخالص داخلی و 

قیمت سهام داشته اند. به عبارتی هر گونه افزایش در تولید ناخالص داخلی  و افزایش ارزش صادرات باعث تحرک صنایع در کشور شده که 

تاه مدت با یک وقفه و در دوره بلند می تواند بازده شاخص قیمت سهام را در جهت مثبت تحت تاثیر قرار دهد.  حجم نقدینگی نیز در دوره کو

همچنین در دوره کوتاه مدت و بلند مدت شاخص اثر بخشی  مدت بدون وقفه تاثیر مثبت و معناداری بر بازده شاخص قیمت سهام داشته است.

 دولت بدون وقفه ارتباط معناداری با بازدهی سهام بورس اوراق بهادار تهران نداشته است.

د الگوی دوم نشان داد که در هر دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت شاخص ثبات سیاسی تاثیر منفی و معناداری بر نتایج حاصل از برآور

نوسانات بازده شاخص قیمتی سهام در سال های مورد بررسی داشته است و با بهبود در فضای سیاسی کشور، نوسانات بازده سهام کاهش 

بلند مدت ارزش صادرات  و حجم نقدینگی ) در کوتاه مدت با یک دوره تاخیر و در بلند مدت خواهد یافت. همچنین در دوره کوتاه مدت و 

ند مدت لبدون وقفه( تاثیر منفی و معناداری بر نوسانات بازده سهام داشته اند. تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت تاثیر منفی و معنادار و در ب

های پژوهش، تأییدی بر مبانی نظری و نتایج ص قیمتی سهام خواهد گذاشت.  در مجموع یافتهتاثیر مثبت و معنادار بر نوسانات بازده شاخ

 بودبه مطالعات تجربی انجام شده در رابطه با اثر عوامل سیاسی بر بازارهای مالی و به ویژه بازار بورس اوراق بهادار بوده و  نشان می دهد که

 .بخشدیران بهبود میشاخص قیمت سهام را در ا فضای سیاسی در کشور،

 خالصه آزمون فرضيات پژوهش -(11جدول)

 تایید / رد نتیجه فرضیه

 تایید ارتباط مثبت و معناداری بین شاخص ثبات سیاسی و بازده سهام در ایران وجود دارد اول

 دتایی ارتباط منفی و معناداری بین شاخص ثبات سیاسی و نوسانات بازده سهام در ایران وجود دارد دوم

 منبع: یافته هاي پژوهش

 

 مقایسه نتایج پژوهش با پژوهشات قبلی انجام شده
با توجه به تایید فرضه اول مبنی بر وجود ارتباط مثبت و معناداری ثبات سیاسی با بازده شاخص قیمتی سهام؛ این نتیجه مطابق با 

( می باشد.  همچنین فرضیه دوم پژوهش نیز وجود ارتباط 2153( و مئو )2153(، هیرا )2151پیشینه پژوهش و منطبق با مطالعات دوزنف )

( 2153منفی و معناداری بین شاخص ثبات سیاسی و نوسانات بازده سهام در ایران را تایید کرده است که این نتیجه مطابق با مطالعه هیرا )

 می باشد.

 

 پيشنهادات

 شود:های نظری و تجربی این پژوهش، پیشنهاد میبر اساس یافته

 ارتقای و ساختاری به منظور فراهم کردن بستر مناسب برای ارتقاء سطح کارایی بازار بورس و بهبود شاخص قیمت سهام، اصالح 

 ایجاد شامل اصالحات گیرد. اهمّ این قرار کالن ریزیبرنامه و گذاریسیاست اولویّت در حقوقی و سیاسی کارآیی نهادهای و کیفیّت

 کارآیی افزایش ، تجارت و بازار سهام، تولید به مربوط زاید حذف مقرّرات و ضوابط تسهیل تصادی،اق و سیاسی پایداری و ثبات
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 همچنین و حقوق مالکیّت تضمین و تصریح گذاری،سرمایه برای الزم امنیّت کردن فراهم قانون، برقراری حاکمیّت مقرّرات، و قوانین

 در اقتصاد است. رقابتی و شفاف سالم، فضایی ایجاد

 ، ازتـسا تانتخابا وزرپی که هیوگر یا بحز از نظر فصرر، کشو در دیقتصاا لهاـس نجپ تدبلندم یابرنامه ه نظمم ایجروا نظیمت

 سیاسی یمتغیرها ینا از را مهاـس هیزداب یتاثیر پذیرکاسته و  رتدق ویضتع نامز در دیاقتصا یاه تسیاس رتغیی و یسیاس یسکان رزمی

 .هددمی کاهش
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