
ص تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخ
ایرانقیمت سهام در  اقتصاد 

-TVPرهیافتازاستفادهبا) GARCH)

ژاله زارعی
مریم همتی

پدرام داودی



مقدمه
تصادیاقشرایطدماسنجعنوانبهاغلبکهاستاقتصادیشرایطازآینهایسهامبازار
.میشودمحسوبکشوریک

.استعواملمؤثربرعملکردآنازاهمیتویژهایبرخورداربررسی
ولیدتشاخصسود،نرخماننداقتصادیکالنمتغیرهایبرخیاساسبرسهامبازده

.میشودتعیینتورمنرخوارزنرخداخلی،ناخالصتولیدصنعتی،

آنیندهآنقدیجریانهایفعلیارزشمنعکسکنندهسهمیکقیمت:تحقیقاتمبنای•
دموربازدهنرخوآیندهنقدیجریانهایدلیل،اینبه.(فعلیارزشمدل)استسهم
تغیرهایمرو،ایناز.استنیازموردسهمقیمتپیشبینیبرای(تنزیلنرخ)انتظار

اثرگذارانتظارموردبازدههاینرخبرهموآیندهنقدیجریاناتبرهماقتصادی
تاثیرهامسکلشاخصبرآندنبالبهوسهامقیمتهایبرمیتوانندبنابراینهستند،
.بگذارند



مقدمه
:سهامازدهبواقتصادیکالنمتغیرهایبینارتباطبررسیبرایرویکردهامتداولترین

(۱۹۷۶)راس،((APTآربیتراژقیمتگذاریتئوری•
ثروتوجایگزینیتأثیرازکه(۱۹۸۸)فریدمنفرضیه•
(۱۹۷۶)فرانکلداراییبازارفرضیه•
(۱۹۸۰)فیشرودورنبوشکاالیبازارفرضیه•
(۱۹۸۳)فرانکلپورتفویتوازنفرضیه•

ابانتخکهدادندنشانتئوریهااستفادهبا
ازارببرکهمالیواقتصادیکالنمتغیرهای

دهپیچیومبهمحدیتاتاثیرگذارندسهام
است

داد؟تغییرات شاخص بازار سهام در ایران را می توان با متغیرهای کالن اقتصادی توضیح آیا 
نعتی شاخص  کل بازار سهام، نرخ سود بازار بین بانکی، نرخ ارز، نقدینگی و شاخص تولید ص، داده های (۲۰۰۵)اردوغان رویکرد 

۱۴۰۰:۱۰تا ۱۳۸۸:۳زمانی دوره 



مروری بر ادبیات تحقیق
توضیحات محققین

،(۱۹۹۸)انجیوچونگ،(۱۹۹۵)ناکاوماخرجی،(۱۹۸۸)فاما
شارماوبانگوانگ،(۲۰۰۰)استراوسونسا،(۲۰۰۴)بینسوانگر

اینچی،(۲۰۱۳)ماتروباکت،(۲۰۰۹)پیرزیکوکیزی،(۲۰۰۲)
(۲۰۱۸)همکارانوالوا،(۲۰۱۴)لیو

کالنمتغیرهایوسهامبازاربینبلندمدتخطیرابطهوجود
.اقتصادی

برای(۱۹۹۱)جوهانسونو(۱۹۸۸)گرانجرروشوعلیترابطه
.همگراییبررسی

وانگ،(۲۰۰۱)پاپاترووهاندرویانیس،(۲۰۰۴)ولدگران
(۲۰۰۸)کاندیرو(۲۰۰۲)شارماوبانگ

مدلهایو(VAR)برداریخودرگرسیونمدلهایازاستفاده
(VECM)برداریخطایتصحیح

(ARIMA)متحرکمیانگینخودهمبستهمدل(۲۰۰۸)گای
شاخصونفتقیمتوارزنرخبینمعنیداریرابطهوجودعدم

نوظهوراقتصادچهاردرسهامبازارقیمت
چودهاری،(۲۰۰۵)اردوغان،(۲۰۰۲)پروتوپاپاداکیسوفالنری

وشاهآبادیو(۲۰۰۶)ورتینگتونووست،(۲۰۰۶)همکارانو
(۱۳۹۲)همکاران

رطیشناهمسانیواریانسخودرگرسیونیمدلازاستفادهبانیز
(GARCH(p,q))تعمیمیافته

حساسیتهمگراییتحلیلوتجزیهنتیجهکهکردندتأکید(۲۰۰۰)همکارانشوجوهانسونو(۱۹۹۹)جوهانسونوهانسن
.داردوجودپارامترهاناپایداریاحتمالنیززمانطیوداردنمونهانتخاببهزیادی



مروری بر ادبیات تحقیق
توضیحات محققین

ادیاقتصکالنمتغیرهایوسهامبازاربینزمانیمتغیرروابط(۲۰۰۵)میالنمک
روابط.جوهانسونهمگراییآزمونکمکبهوآمریکادادههایبرای

.میکندتغییرزمانطیمتغیرهااینبینبلندمدت
وبرادلی،(۱۹۹۶)راتمنورامسی،(۱۹۸۶)فالک

(۱۹۹۷)جانسن
وتصادیاقکالنکلیدیمتغیرهایبینغیرخطیروابطوجودتأیید
سهامبازده

وستانامتقارناقتصادیکالنمتغیرهایوسهامبازاربینرابطه(۲۰۰۹)پیردزیوکوکیزیو(۲۰۰۷)باکر
.میکنندتغییربلندمدتدرروابطاین

،(۲۰۰۱)سارانتیس،(۱۹۹۶)بارونلیوبروک،(۱۹۹۲)دوماس
و(۲۰۱۳)ژاووتانگ،(۲۰۱۰)ژاو،(۲۰۰۳)روبرتوشلفیر
(۲۰۱۴)مکمیالنوهامپ

وکردندیشناسایرانویزمبادلهگرانومطلعمبادلهگرانبینتعامل
بازارطیغیرخرفتارمنبعمهمترینسفتهبازانکهکردندپیشنهاد
رابطههرعیتبشکلکههستندباوراینبرآنهااساساینبر.هستند
.شودانتخابمتناسبتحلیلیهراجرایازقبلباید



مروری بر ادبیات تحقیق
توضیحات محققین

یتعلوگرنجربلندمدتآزمونتهرانسهامقیمتکلشاخصبراقتصادیکالنمتغیرهایاثر(۲۰۰۶)مهرآرا
.سهامقیمتکلشاخصباسویهیکرابطهیکصنعتیتولیدوتجاریترازارزشپول،حجم:نتایج
.شوندتهرانسهامقیمتکلشاخصدرتغییربهمنجرمیتوانندمتغیرهااین

(OLS)معمولیمربعاتحداقلروش(۲۰۲۱)محمدی
تئوریاساسبرسهامسبدعملکردبرارزنرخونفتقیمتنقدینگی،رشدنرخسود،نرختورم،
پورتفویمدرنوسنتیشبکه
.گذاشتندتأثیرمدرنوسنتیشبکههایعملکردبراقتصادیکالنمتغیرهای:نتایج

رگرسیونالگویازاستفادهباتهرانبهاداراوراقبورسکلشاخصبراقتصادیکالنمتغیرهایاثر(۱۳۹۶)فراهانیوفدائینژاد
عاملیچند

شاخصنفت،قیمتمتغیرهایوداشتهسهامشاخصبازدهبرمنفیتأثیرپولرشدنرختغییر:نتایج
.استتهداششاخصبازدهیبرمثبتاثردارایقیمتهاسطحوسهامقیمتتالطمصنعتی،تولید
.استنداشتهشاخصبازدهیبرمعنیداریتأثيرطالقیمتوارزنرخ

مدلازفادهاستباراتهرانبهاداراوراقبورسسیستماتیکریسکبراقتصادیکالنمتغیرهایاثر(۱۳۹۲)همکارانوشاهآبادی
(GARCH)تعمیمیافتهشرطیناهمسانیواریانسخودرگرسیونی

ریسکربناچیزیآثارصنعتیاشتغالوتولیدنرخارز،نرختورم،نرخمسکن،بازدهنرخ:نتایج
.دارندتهرانبهاداراوراقبورسسیستماتیک



وجهتمایزمقاله

تمرکزثابتپارامتردرویکرفرضباوکوتاهمدتوبلندمدتروابطبربیشترکهپیشینتحقیقاتبرخالف
متغیرزمانیپارامترهابامدلیکفرضباسهامکلشاخصبراقتصادیکالنمتغیرهایتأثیرداشتند،

(TVP)دورهکلدرهامتغیراینکهدارداینبرفرضتحقیقاینکه،گونهایبه.استگرفتهقرارنظرمد
کلشاخصبردیاقتصاکالنمتغیرهایاثراتمطالعهایندربنابراین،.ندارندسهامبازاربریکسانیتأثیر
متغیرمانزپارامترهایلحاظباتعمیمیافتهشرطیناهمسانیواریانسخودرگرسیونیمدلکمکبهسهام

(TVP- GARCH)میشودبررسی.



معرفی الگوی تحقیق
آربیتراژقیمتگذاریتئوریو(CAPM)سرمایهایداراییهایقیمتگذاریمدلهایدر•
(APT)،مدلهایاساس،اینبر.میشونداندازهگیریشرطیواریانسطریقازبازدههاARCH

.میگیرندقراراستفادهموردشرطیواریانسهایپیشبینیومدلسازیبرای
یریجلوگبرایواستپارامترزیادیتعدادورودنیازمندمعمولطوربه:مدل هااینضعفنقاط•
بردهایشتعیینپیشازوخاصساختارکهاستنیازواریانسشدهبرآوردهمقادیرشدنمنفیاز

نوعنامباوشدنددادهتعمیمARCHمدلهایمشکل،اینرفعبرای.شوداعمالمدل
.شدندارائهGARCH(p,q)شرطیناهمسانیواریانسخودرگرسیونیمدلهایتعمیمیافته

:GARCH(p,q)مدلمزایای•
نشاناربلندمدتتریحافظهوکننداندازهگیریرابازدههادرکوتاهمدتهموبلندمدتحافظههممیتوانند•

داراییهابازدهازمهمیمشخصه.میدهند
رددواموتسلسلازدرجهاینکهدارندراتواناییاینمدلهااین.دارندخوشهاینوسانهایداراییهابازده•

.کننداندازهگیریرانوسانها
.کنندمشخصرابازدهوریسکبینرابطهتخمینیضریبمیتوانند•
میکندتغییرزمانطولدرریسکصرفکهحالیدرراانتظاریبازدهوریسکبینرابطهمدلهااین•

ازتابعیعنوانبهزمانطیشرطیواریانسکهمیدهنداجازهو(۲۰۰۶ورتینگتون،ووست)میکنندمدلسازی
ماندمیباقیثابتغیرمشروطواریانسوجود،اینبا.کندتغییرشرطیواریانسوقفهوگذشتهخطاهای

.(۱۹۸۶بالرسلو،)



معرفی الگوی تحقیق
اهمسانینواریانسخودرگرسیونیمدلهایتعمیمیافتهنوعگرفتننظردر:مطالعهاین•

.است(TVP-GARCH)شرطی
شتریبیشباهتجهانواقعیتبهمدلسازیکهگردیدباعثپویامدلهایآمدنپدید•

.باشندداشته
:کردتعریفصورتاینبهمیتوانراTVP-GARCH))مدلهای•

𝑅𝑡+1 نشاندهندهشاخصکلسهام
𝑒𝑡+1شرطیواریانسبانرمالتوزیعدارایℎ𝑡،بهدورههرواریانسکهاست
بلیقمقادیرتاثیرتحتومیشودپیشبینیقبلدورهواریانسوسیله

𝑒𝑡−𝑖سهام،بازدهمقادیرخطای
.داردقرارخودگذشتهرفتارو2

شوکهایبهنسبتنیز𝑉𝑡+1واستتصادفینیزβ𝑡+1زمانیمتغیرضریب
.استهمگنکواریانسماتریسبانرمالتوزیعدارای،β𝑡+1پارامتربردار
.هستندℎ𝑡زمانیمتغیرپارامترهاینیزγ𝑖و

بارازمانیمتغیرخودرگرسیونفرایند(۳)و(۲)،(۱)معادالت
سهامقیمتبهشدهواردشوک هایبرایARCHمعادالت

متغیربهشدهواردشوک هایGARCHفرایندآخرمعادله
(سهامقیمت)وابسته



کالمنفیلتر -تحقیقمعرفی الگوی 
روشکهدمیشواستفادهکالمنفیلترالگوریتمازساختاری،تغییراتمشاهدهبرای•

راجدیدمعادالتبنابراین،(۱۹۸۴چو،)استمتغیرزمانپارامترهایمدلبرآورد
:نوشتصورتاینبهمیتوان

𝛀𝑡+1𝑙𝑡مشروطکوواریانسماتریسβ𝑡+1زماندرموجوداطالعاتبهتوجهباt

کهدارد𝑋𝑡β𝑡+1مشروطواریانسوℎ𝑡بهبستگی𝐻𝑡سهامبازدهمشروطواریانس
𝑋𝑡برابر

𝑇𝑋𝑡𝛀𝑡+1𝑙𝑡دهندهنشان،(۶)معادله.استشدهمشخص(۵)معادلهدرو
سهامآتیبازدهپیشبینیبرایکهاستβ𝑡+1برآوردهایروزرسانیبهوتغییرات
.میشوداستفاده

سماتریوبرآوردهایروزرسانیهایبهدرجدیدتغییراتدهندهنشانآخرمعادلهدو
.میباشدمشروطکواریانس



معرفی الگوی تحقیق
.شدمعرفیتورمینااطمینانیمحاسبهبرای(۱۹۹۱)ایوانزتوسطباراولینبرای•

:کردمدلسازیصورتاینبهمیتوانرامالیبازارهاینااطمینانی

𝑅𝑡 وبردارمتغیرهایکالناقتصادیتوضیحی 𝑋𝑡نشاندهندهشاخصکلسهام
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داده ها و نتایج برآورد الگو 

نرخ سود 

بین بانکی 

نقدینگی

تولید
صنعتی

نرخ ارز

شاخص کل سهام 

ه متغیر وابست
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الگوبرآوردنتایجوهاداده

مثبترابطهوجود
موساوا،۲۰۱۶گای،)
.(۲۰۱۷مواگناو

سود نرخ 
بازار بین بانکی

معکوسرابطهوجود
اودین،صالحوآالم)

حامد،وریچارد،۲۰۰۹
تایببو۲۰۱۶پررا،،۲۰۱۲

(۲۰۱۶همکاران،و
رابطهبیننرخسودوقیمتسهامدرایرانبهچهصورت: سؤال

است؟
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الگوبرآوردنتایجوهاداده

زارنرخافزایشتقاضا،بعداز
ددرآمافزایشبهمنجرمیتواند

ردوکاالصادرکنندهشرکتهای
هاآنسهامقیمتافزایشنتیجه
بهمنجرعرضه،بعداز.گردد

شرکتهایسودکاهش
وواسطهاینهادههایواردکننده
میشودآنهاسهمقیمتکاهش

.(۱۹۸۰فیشر،ودورنبوش)

ارزنرخ

ارزرخنکاهشباپورتفونظریهاساسبر
سبدخریدقدرتحفظبرایافراد

بازارازراخودمنابعخود،داراییهای
یجهنتدروکردهمنتقلسهامبازاربهارز

کلشاخصوسهامخریدبرایتقاضا
.(۲۰۲۰رشیدی،)یابدافزایشسهام
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الگوبرآوردنتایجوهاداده

نرخافزایشموجبپول،عرضه
موجبنهایتدرکهمیشودسود

وشودخواهدتنزیلنرخافزایش
موجبخودنوبهبهمسألهاین

دایی)میشودسهامارزشکاهش
.(۱۳۹۲همکاران،وکریمزاده

نقدینگیحجم

قیقیحماندهتعادلنقدینگی:حقیقیماندهاثر
جهتوباشرایطایندرکهمیزندهمبرراپول
ستندهپولحقیقیماندهدنبالبهمردمکهآنبه

ردیگداراییهایخریدصرفرانقدینگیمازاد
مداح،ورشیدی)کردخواهندسهاممثل

۲۰۲۰).
طحسافزایشبهمنجرنقدینگیحجمافزایش
انتظاراتومیشودبازاردرقیمتهاعمومی
لکشاخصوسهامقیمتافزایشزمینهتورمی
.میگرددموجبراسهام

سرمایهگذاریافزایشموجبنقدینگیافزایش
سهامجملهازاقتصادیمختلفبخشهایدر

.گردد
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الگوبرآوردنتایجوداده ها

بهصنعتیتولیدافزایش
درتغییردلیل

موجبسرمایهگذاری
سهامقیمتافزایش
میشود

شاخص 
صنعتیتولید 

انتظاراتدرتغییر
ینقدجریانبهنسبت
وبالورز)آتی

.(۱۹۹۰همکارانش،

صورتهبصنعتیتولیداتشاخصمانندحقیقیبخشمتغیرهای.اقتصادواقعیبخشنماینده
Eviewsرنرمافزادرسهامبازارشاخصودنتونروشازماهانهتواتربهمتغیراینتبدیلفصلی،



داده ها و نتایج برآورد الگو 
محاسبهآنمیلگاریتتفاضلسپسوشدهفصلزداییابتدابینبانکیسودنرخجزبهمتغیرهاهمه•

.استشدهواردالگودرتغییراتصورتبهنیزبینبانکیسودنرخ.استشده

-آماره دیکیمتغیر
فولر در-آماره دیکیمقادیر احتمالفولر

تفاضل مرتبه اول
مقادیر 
احتمال

۲٫۴۵۷۰۰٫۱۲۸۰۹٫۵۷۰۷۰٫۰۰۰۰نرخ سود بازار بین بانکی
۱٫۵۶۸۳۰٫۹۹۹۴۶٫۷۳۱۴۰٫۰۰۰۰نرخ ارز

۰٫۰۰۰۱-۰٫۹۹۵۴۰٫۹۹۶۵۴٫۷۰۷۷حجم نقدینگی 
۰٫۰۰۰۰-۱٫۴۷۷۸۰٫۵۴۲۴۱۵٫۵۲۱۴شاخص تولید صنعتی 

۰٫۰۰۰۰-۰٫۹۱۳۲۰٫۹۹۵۵۱۰٫۶۶۹۳(کل)شاخص قیمت سهام 



داده ها و نتایج برآورد الگو 
براحتمالمقادیروFآمارهمقادیر.گرفتقراربررسیموردواریانسناهمسانیوجود•

.داردداللتواریانسناهمسانیوجودعدم

F ۰٫۰۰۰۰(۱٫۱۵۹)مقادیر احتمال آماره F۶۶٫۴۹۵۸آماره 

۰٫۰۰۰۰مقادیراحتمالتوزیعکایدوObs*R-squared۴۷٫۴۷۶۸آماره 



داده ها و نتایج برآورد الگو 
شدهاستانداردمتغیرهاگرددکاراترTVP-GARCHالگویتخمیناینکهبرای•

معیارانحرافبرمیانگینکسرازپسکهمعنیبدین.(۲۰۰۵اردوغان،)است
.اندشدهتقسیم

مقادیر احتمالtمقدار ضریبنام متغیر
۰۰۰٫۹۹۹۹مبداازعرض

۰٫۰۰۰۰-۰٫۰۴۱۲۵٫۲۸۹۳بینبانکیبازارسودنرختغییرات
۰٫۰۱۶۵۱۰٫۱۵۹۰۰٫۰۰۰۰ارزنرخلگاریتمیتفاضل
۰٫۰۰۰۱۲٫۰۵۷۳۰٫۰۴۱۲نقدینگیحجملگاریتمیتفاضل
۰٫۰۰۰۰-۰٫۰۴۸۱۰۳۰٫۳۱۱۳صنعتیتولیدشاخصلگاریتمیتفاضل
۰٫۰۰۹۵۵۸٫۴۶۲۲۰٫۰۰۰۰سهامکلشاخصلگاریتمیتفاضلاولوقفه



تغییرات نرخ بهره-الگونتایج برآورد 



تغییرات نرخ ارز -الگونتایج برآورد 



تغییرات نقدینگی-نتایج برآورد الگو



نعتیتولید صتغییرات شاخص -نتایج برآورد الگو



هامواریانس شرطی شاخص کل س-نتایج برآورد الگو



اثرات نرخ سود بین بانکی -نتیجه گیری
تا۱۳۸۸:۳زمانیدورهدرسهامشاخصبربانکیبینسودنرخاثرات:اولدوره•

.استتهیافکاهشکلشاخصبانکی،بینسودنرخافزایشباوبودهمنفی۱۳۹۰:۱
این.استشدهمعکوساثرگذاریاین۱۳۹۲:۱تا۱۳۹۰:۲زمانیدورهدر:دومدوره•

کردهاندهدایتسهامبازارسمتبهراخودپورتفویسرمایهگذارانکهاستمعنیبدین
اینتحققعمدهدالیلاز.گردیدهاندموجبراسهامکلشاخصافزایشزمینهو

.تاسبودهبازارایندرسرمایهگذارانرمهایرفتاروتورمیانتظاراتوجودشرایط
نرخاثراتکهاست۱۴۰۰سالماهدیتا۱۳۹۲سالماهفروردینازپس:سومدوره•

اندازپسدادهاندترجیحایرانمردموشدهمنفیمجددسهامشاخصوبانکیبینسود
سرمایهگذاریمالیبازارهایسایردریاونمایندسپردهگذاریبانکهادرراخود

.کردهاند



تغییرات نرخ ارز اثرات -نتیجه گیری
دورهسه:سهامکلشاخصبرارزنرختغییراتاثرگذاری•
نرخافزایشباوبودهمثبتسهامکلشاخصبرارزنرخاثرات،۱۳۸۹:۲تا۱۳۸۸:۳:اولدوره•

اثرارزنرخ۱۳۸۹:۷تا۱۳۸۹:۳زمانیدورهدرآنازپسویافتهافزایشنیزکلشاخصارز،
.استداشتهمثبتاثراتسالهمانماهبهمنپایانتامجددونداشتهکلشاخصرشدبرچندانی

سهامکلشاخصبرمنفیاثرارزنرخ۱۳۹۵سالماهفروردینتا۱۳۸۹سالماهاسفند:دومدوره
زایشافبهمنجردورهایندرملیپولواحدارزشکاهشاقتصادی،نظریاتاساسبر.استداشته
.دشسهامبازدهوسودحاشیهکاهشموجبمسألهاینوگردیدهوارداتیسرمایهایکاالهایقیمت

تهداشمثبتتأثیرسهامشاخصرشدبرملیپولواحدارزشکاهش۱۳۹۵سالازپس:سومدوره•
سهاماربازدرفعالشرکتهایرقابتپذیریافزایشموجبارز،نرخافزایشکه،گونهایبه.است
بیشترصادراتیکاالهایجهانیقیمتافزایشهمچنینورقابتپذیریافزایشازحاصلسودوشده
مهایتحریشرایطبهتوجهبااینبرعالوه.استشدهوارداتیسرمایهایکاالیازناشیهزینهاز

ارزشکاهشنتیجه،درویافتهافزایشکشوردرصادراتیکاالهایبرایتقاضاافزایشبینالمللی،
رشدبرکهشدکشورداخلدرصادراتبخشرقابتپذیریافزایشموجبداخلی،پولواحد

.داشتمثبتتأثیرنیزسهامشاخص



تغییرات نقدینگی تأثیر -نتیجه گیری
به.استودهبمثبتتحقیقدورهکلطولدرکلشاخصبرنقدینگیتغییراتتاثیر•

افزایشنهزمیوداشتهدنبالبهرادرآمددرتغییرپولیسیاستدرتغییرکه،گونهای
برینقدینگرشدنرخاثراتارزیابی.استکردهفراهمراکلشاخصوسهامقیمت

درظاراتانتتشکیلشاخصمهمترینمتغیراینکهاستآنگویایسهامکلشاخص
.استبودهسهامبازار



نعتی شاخص تولید صاثرات تغییرات -نتیجه گیری
کشورتصاداقواقعیبخشازنمایندهایعنوانبهصنعتیتولیدشاخصتغییراتاثرات•

افزایشبهمنجرتولیدافزایشکهطوریبه.استبودهمثبتنیزسهامکلشاخصبر
لکشاخصوسهامبازدهافزایشموجبمسألهاینکهمیشودشرکتهاسودودرآمد
.میشودسهام

.داردرمهایرفتاراثرازنشانکلشاخصخودبرسهامکلشاخصرشدوقفهاثرات•
برخیدرکهشددادهنشانمتغیرزمانپارامترروشازاستفادهبافوقمواردبرعالوه

کردهتجربهراباالیینوساناتسهامکلشاخص۱۳۹۹و۱۳۹۷سالهایماههایاز
.است



نتیجه گیری

سودنرخارز،نرخمتغیرهایتحوالتویژهبهکالناقتصادشرایط
اثرگذاریاین.نمایدمتأثرراسرمایهبازارمیتواندنقدینگیوبینبانکی
اثراتبهویژهایتوجهنیزپولیسیاستگذارکهاستآنگویای

ختلفمسناریوهایوداشتهسرمایهبازاربرخودارزیوپولیسیاستهای
.دهدرارقنظرمدمالیثباتبرقراریبرایپولیسیاستهایتنظیمدررا



باسپاسازتوجهشما


