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مدت و بازار سرمایه بازار پول محل تأمین مالی کوتاه. بازار مالی متشکل از بازار پول و بازار سرمایه است

بهادار نیز یک بازار متشکل سرمایه است بورس اوراق . هاي اقتصادي استمحل تأمین مالی بلندمدت بنگاه

رکود و رونق بازار بورس برخی از کشورها نه . شودکه در آن سرمایه مالی به صورت اوراق بهادار معامله می

هاي کالن در هر گذاريمتقابالً سیاست. دهدتنها اقتصاد داخلی بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار می

گذاري در بورس، قیمت سهام معیار مهمی براي اتخاذ تصمیم سرمایه. سازدمتأثر میکشور بازار بورس را 

متغیرهاي کالن . هاي عضو بورس استگذران و توان مالی شرکتدهنده قدرت خرید سرمایه است که نشان

ش از این رو در پژوه. دهنداقتصادي از جمله عوامل مهمی هستند که قیمت سهام را تحت تأثیر قرار می

حاضر به بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته 

هدف این پژوهش بررسی اثر نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر شاخص صنعت بورس اوراق بهادار . شده است

گوي واریانس ناهمسانی شرطی براي این منظور از ال. است 1395تا اسفند  1390در ایران از فروردین سال 

نتایج حاصل از برآورد الگوهاي اقتصادسنجی . هاي روزانه استفاده شده استیافته و دادهاتورگرسیو تعمیم

داري بر شاخص صنعت دارد این نتایج با دهد که نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز تأثیر مثبت و معنینشان می
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  مقدمه - 1- 1

-یکار م یبا چارچوب کل ییکه فصل اول آن جهت آشنا باشدینامه مشتمل بر پنج فصل مانیپا نیا

پژوهش را مطرح  نیمورد نظر در ا اتیاالت و فرضؤو س مپردازییله مأمس انیبه ب تدابفصل، ا نیدر ا. باشد

 نیکه ا منمایییم ارهنموده و به اهداف اش میحاضر را ترس ينامهانیپا یکل ریپس از آن مس. مکنییم

از آن ذکر ضرورت انجام پژوهش از  پژوهش و پس ينوآور انیب. ابدی دست هابه آن خواهدیپژوهش م

انجام آن  يبرا ازیبه روش پژوهش و ابزار مورد ن زیدر ادامه ن. فصل خواهد بود نیا يبعد هايبخش

  .شوندیم یپژوهش معرف يپرداخته خواهد شد و در انتها محل اجرا

  بیان مسأله - 2- 1

بازارها به  نیا طیشرا. باشدیم یدر هر کشور، بازار مال ياقتصاد گذارریو تأث یاساس ياز بازارها یکی

از  یکی. رندپذییم رتأثی هابخش ریاز سا نیاست و همچن رگذاریاقتصاد تأث یواقع هايشدت بر بخش

 رودیبه شمار م ایدر دن گذاريهیمهم سرما هايبازار سهام است که از کانال یمال يمهم بازارها ياجزا

الزم  يامر کاال دیتول يدر کشورها برا گذاريهیکه انجام سرما ییجااز آن). 1393و همکاران،  شیدوراند(

 هاتوسط شرکت گذاريهیجهت انجام سرما ازیوجوه مورد ن نیمأت براي هااز راه یکیاست و  يو ضرور

منابع  نهیبه تیت نقش مؤثر بورس در هدابه علّ). 1394 ،فرّيیو عل فردیلیوک( باشدمی سهام انتشار

-قانون ينهادها رسای و هادولت تیکشورها مورد حما يبورس در همه ،ياقتصاد هايبه سمت بنگاه یالم

وجود دارد  یو رونق بورس در کشور رابطه متقابل ياقتصاد ییرشد و شکوفا نیب. باشدمی گذار

 ياقتصاد يرهایاز متغ ياریبازار با بس نیرابطه ا یبررس يرو نیاز ا). 1386 ،یو شهاب ینیفخرحس(

 گذارانهیسرما یتمام ياست برا یاز جمله مسائل سکیر یابی، در جهت ارزنفت متیقو  نرخ ارز نیهمچن
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  ).1393 ار،یو ورمز يمحمد رزایم(هستند  ریبازار درگ نیکه با ا ياقتصاد گرانلیو تحل

قرار تحلیل و  بازار مورد تجزیه هاي اینثر بر شاخصؤالزم است عوامل م با توجه به مسئله بیان شده

اران با کنترل و هدایت این متغیرها بتوانند انگیزه الزم را براي ورود گذریزان و سیاستگیرد تا برنامه

هاي در همین راستا، اعتقاد بر این است که قیمت. فعاالن اقتصادي و خانوارها به این بازار فراهم سازند

 شوندتعیین میو نرخ ارز  هاي اقتصادي مهم مانند قیمت نفتیرسهام در ایران توسط برخی از متغ

   ).1394فوالدي و نظري، دربان(

بازار بورس نه تنها اقتصاد ملی بلکه حتی اقتصاد جهانی را نیـز تحـت تـأثیر     )نوسانات( رکود و رونق

با رکود و بیکاري  داري راکه اغلب کشورهاي سرمایه 1930به عنوان مثال بحران بزرگ دهه . دهدقرار می

کـه   1997همچنـین بحـران سـال    . اي مواجه ساخت از بورس اوراق بهادار نیویورك شـروع شـد  سابقهبی

اهش کشورهاي جنوب شرقی آسیا را فرا گرفت و بر اقتصاد جهانی و از جمله بر اقتصاد ایران از طریـق کـ  

ت، از بازارهـاي مـالی کشـورهاي    ت خام و سقوط قیمت نفت تأثیر گذاشتقاضاي کشورهاي مزبور براي نف

داري وجـود  شود که بین تحوالت بورس و رکود و رونق اقتصادي رابطه معنیمالحظه می مزبور شروع شد

  .)1390ابراهیمی، (دارد 

 يرهایمتغ دشدی نوسانات. اندبوده ياقتصاد يرهایدر متغ یجهان شاهد نوسانات هايهمواره کشور

شوند  یمال هايخسارت متحمل هاشرکت و هامختلف باعث شده است تا دولت يدر کشورها ياقتصاد

 ثباتییاز ب ییاز درجه باال ران،یدر حال توسعه از جمله ا يکشورها). 1394 ،فرّيیو عل فردیلیوک(

مهم کالن  يرهایمتغ ریسهام و سا متیکشورها ق نیدر ا. برخوردار هستند يکالن اقتصاد يرهایمتغ

 طیبه نوبه خود، مح زینوسانات ن نیدر حال نوسان بوده و ا شتریب یو صنعت شرفتهیپ يقتصادهانسبت به ا

در  شتریب نانینتوانند با اطم گذرانهیتا سرما شودیکرده و باعث م جادیا گذارانهیسرما يرا برا یمطمئننا

  ).1393و همکاران،  شیدوراند( کنند يرگیمیتصم یآت يگذارهیمورد سرما

حاصل از آن، نوسانات  يصادرکننده نفت و وابسته به درآمدها يکشورها هايمشکل از یکیامروزه 
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نفت  دیصادرکننده نفت عضو اوپک است که از زمان آغاز تول ياز کشورها یکی رانیا. باشدینفت م متیق

صادرات  زانیآن، همواره متأثر از م ياز درآمدها ايتاکنون، بخش قابل مالحظه) 1921سال ( رانیدر ا

شده، احتماال از حوادث و  نییتع یآن در سطح جهان متیکه ق یینفت به عنوان کاال. نفت بوده است

 فیو ضع دیها دچار نوسانات شدآن ریبوده و تحت تأث ریرپذیتأث ياقتصاد - یمال هايبحران زیو ن تاتفاقا

شده و بر  ياقتصاد هايتینوسان در حجم فعال جادینوسانات موجب ا نیهم گریاز طرف د. گرددیم

 يدر بازارها يادفعاالن اقتص ل،یدل نیبه هم. خواهد بود رگذاریبازار سهام تأث جهیو در نت گذاريهیسرما

و همکاران،  یتهران( باشندیحساس م داًیمسأله شد نیاز جمله بورس اوراق بهادار به ا گذاريهیسرما

1393.(   

در اقتصاد بحث تأثیر نرخ ارز بر قیمت . س نرخ ارز استرثر بر شاخص بویکی دیگر از عوامل مؤ

رویکرد بازار کاال، تغییر در نرخ ارز بر عملیات خارجی در . شودسهام، در قالب رویکرد بازار کاال مطرح می

د بر قیمت سهام آن نیز بنگاه اقتصادي و در مجموع روي سود بنگاه تأثیر خواهد داشت که به نوبه خو

 ).1391کاظمی زرومی، (گذارد تأثیر می

متغیرهاي کالن این  جیله را باز کرده و آثار و نتاأمس نیکه ا میدنبال آن هست قیتحق نیدر ا ما

 .س اوراق بهادار تهران مورد تحقیق و بررسی قرار دهیمدر بور یعنی قیمت نفت و نرخ ارز را اقتصادي

  پژوهشهاي سؤال - 3- 1

  دارد؟ ریبورس اوراق بهادار چه تأث ینوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت - 1

 دارد؟ ریبورس اوراق بهادار چه تأث ینفت بر شاخص صنعت متینوسانات ق - 2

  هاي پژوهشفرضیه - 4- 1

  .داري دارداثر معناشاخص صنعت بورس اوراق نوسانات قیمت نفت بر  -1
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  .داري دارداثر معناشاخص صنعت بورس اوراق نوسانات نرخ ارز بر  - 2

  اهداف پژوهش -5- 1

نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر شاخص صنعت  مشخص کردن اثرحقیق، ترین هدف این تمهم

  .بورس اوراق بهادار است

  :فرعیف اهدا

  بررسی اثر  نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت بورس اوراق بهادار - 1

  مت نفت بر شاخص صنعت بورس اوراق بهادار بررسی اثر  نوسانات قی - 2

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 6- 1

 کند زیرا منابع داخلی را تحریک نموده و به سوي سرمایهبازار بورس نقش مهمی در اقتصاد ایفا می

هاي مهم و حیاتی جهت موفقیت توان گفت وجود بورس از ضرورتدر واقع می سازدگذاري مولد روانه می

در بورس  گذاريهیسرما ماتیدر اتخاذ تصم ).2000،  1مراداوغلو(اقتصادي در هر کشور است  هايفعالیت

از . سهام است متیشاخص ق ردگییگذاران قرار مهیسرما يکه فرارو یعامل نتریو مهم نیاوراق بهادار، اول

ابزار  کیه عنوان بورس همواره ب متیشاخص ق. سهام ضرورت دارد متیاز عوامل مؤثر بر ق یرو، آگاه نیا

مورد توجه قرار  گذاريمایهسر هايیاسیدر س نیاقتصاد همچن یرونیو ب یدرون يمهم در ارائه بازخوردها

 يرگیاندازه ،یمال نیو تأم گذاريهیسرما يمناسب برا يزریبرنامه يمنظور برا نیبه هم گرفته است،

 نیبه عنوان بخش تأم هیبازار سرما )1393، زادهنیبناگذار و حس( باشدیم يالزم و ضرور متیشاخص ق

 نیج(برخوردار است  یفراوان تیاز اهم يدر اقتصاد هر کشور دیو تول گذاريهیسرما ازیمنابع مورد ن یمال

است و  یهیبد يامر یصنعت يکشورها يبورس اوراق بهادار در ساختار اقتصاد تیاهم .)2016، 2سوالیو ب

 رانیدر ا یبازار است، ول نیرشد ا زیدر حال توسعه ن يکشورها يمهم توسعه اقتصاد يهااز شاخص یکی

                                                 
1. Muradoglu 
2. Jain & Biswal 
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حجم معامالت انجام  سهیدر آن مالحظه نشده و مقا يریگد چشمرشفانه أسبا توجه به قدمت بورس، مت

بر اثر بروز جنگ  گر،ید ياز سو. موضوع است نیا دیمؤ یبورس با توجه به محصول ناخالص داخل درشده 

-که اغلب شرکت نیا لیبه دل نیجنگ و همچن ازیمورد ن يمنابع اقتصاد نیو توجه دولت در تأم یلیتحم

بورس  تند،اشقرار د یدولت يها و نهادهاسازمانسرپرستی  شده بودند تحت رفتهیکه در بورس پذ ییها

  .)1390ابراهیمی، ( شتآغاز گ 1368بورس از سال  تینداشت و در عمل فعال یچندان تیفعال

به طور لجام  1370سهام در سال  متیکه ق یطیدر شرا ر،یچند ساله اخ نیدر هم گرید يسو از

درصد رشد نموده بود، ناگهان از  481 از آن شینسبت به سال پ اتیو حجم عمل افتهی شیافزا ياختهیگس

 يپانو ورسب يرا برا يناگوار طیشراشود و یبحران معامالت سهام در بورس آغاز م 1371 دوم سال مهین

 دوم سال مهیو از ن افتیکه انجام شد بحران مزبور کاهش  یچند که با اقداماتر ه. آوردیتهران به وجود م

به عوامل  يتوجهیتوان بیرا م یبحران نیخود را آغاز کرد، اما بروز چن يعاد تیبورس تهران فعال 1372

 یسهام به صورت منسجم بررس متیبر ق ثرؤلذا الزم است که عوامل مدانست،  سهام متیبر ق رگذاریتأث

ها و ثر بر آنؤعوامل م هیقرار گرفته و کل یمورد بررس عیسهام صنا متیمعنا که شاخص ق نیبد. شود

  .)1390ابراهیمی، ( ردیقرار گ یابیها مورد مطالعه و ارزمتیها بر قآن يرگذارینحوه تأث

بر  يکالن اقتصاد يرهایمتغ يرگذاریکه در خصوص تأث يبر خالف مطالعات متعدد نیهمچن

و شاخص  رهایمتغ نیرابطه ا یسهام، در داخل کشور انجام شده است، در خصوص متیق کل شاخص

 یدر اکثر مطالعات خارج. وجود ندارد يابازار بورس، مطالعه قابل مالحظه حاضر در عیسهام صنا متیق

از این رو با توجه به . شاخص قیمت سهام، میزان تولیدات آن صنعت مد نظر قرار گرفته است يبه جا زین

  .باشداهمیت این موضوع، انجام این تحقیق به منظور پر کردن خأل موجود ضروري می

  نوآوري پژوهش - 7- 1

 متیق نرخ ارز، لیاز قب يکالن اقتصاد يرهایاثر متغ نهیزم نیصورت گرفته در ا یمطالعات تجرب

شده در بورس اوراق را  رفتهیپذ هايبازده سهام شرکت ای متیطال بر شاخص ق متینفت، نرخ تورم و ق
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صورت نگرفته است که  یپژوهش رانیانجام شده، در ا هايیبا توجه به بررس یول. اندقرار داده یمورد بررس

از . قرار دهد یمورد بررس ماًیمستقرا  شاخص صنعت بورس اوراق بهادار يبر رو نفت متیق و نرخ ارز ریتأث

در کشور  یخأل مطالعات نیشده است تا ا یعوامل بر شاخص صنعت سع نیا ریثأت یتجرب یرو با بررس نیا

  .پوشش داده شود

  ها و روش پژوهشداده - 8- 1

بر  بنديطبقه نای. اندشده بنديطبقه مختلفی صنایع در تهران بورس در شده پذیرفته هايشرکت

مختلف در بورس تهران تعریف  یصنعتبخش  36د و در حال حاضر رگییصورت م ISIC1اساس روش 

 2کند که همگی با فرمولبورس تهران اقدام به محاسبه شاخص قیمت براي هر صنعت می. شده است

شده در بورس  رفتهیپذ يها شرکت تر، یکل کیتفک کی در .شوندمشابه شاخص کل قیمت محاسبه می

 صنعت يها شرکت رندهیبرگ در یاند که گروه مال شده میتقس یصنعت و مال گروهتهران به دو 

. است یمال يها يگر بورس به جز واسطه يها شرکت هیو گروه صنعت شامل کل یمال يها يگر واسطه

و  یشاخص مالکه با نام  پردازد یم زین یدو گروه کل نیا يبرا متیبورس تهران به محاسبه شاخص ق

متغیرهاي مورد پژوهش در این تحقیق شامل متغیر وابسته شاخص . شودیم شرشاخص صنعت منت

ها نباشد که اطالعات مربوط به آمی شاخص کلصنعت و متغیرهاي مستقل شامل نرخ ارز، قیمت نفت و 

به صورت سري و اوپک  ، بانک مرکزيتهران هاي انتشار یافته از سوي بورس اوراق بهاداراز طریق گزارش

با استفاده از  سنجیاقتصاد روش به هاداده لیو تحل هیتجز .خواهد شد يآورجمعاستخراج و زمانی روزانه 

 .ردپذییصورت م) GARCH( افتهیمیتعم یونیخودرگرس یشرط یناهمسان انسیوار هايمدل

 جامعه آماري و نمونه آماري - 9- 1

                                                 
.١  ISIC )International Standard Industrial Classification (باشدیم یاقتصاد یھاتیفعال ھیکل یبندطبقھ یمرجع برا یبندطبقھ کی 

-در سال یینظرھا دیگرفتھ و تجد سازمان ملل متحد قرار یو اقتصاد یاجتماع ونیسیکم بیو تصو دأییو مورد ت نیتدو ١٩۴٨کھ در سال 
 یبرا یاساس یابزار ISIC. باشدیز در شرف انجام مینظر ن دیتجد نیعمل آمده و آخربھ در آن  ٢٠٠٢و  ١٩٩٠، ١٩۶٨  ،١٩۵٨ یھا

 .باشدیمعتبر م یمل یآمار یھاستمیعھ ساطالعات و ارتقاء و توس سھیمقا تیقابل جیو ترو یاقتصاد دهیمطالعھ پد
 .بیان شده است ۶-٢بخش   ی محاسبھ و فرمول ریاضی مربوطھ در فصل دونحوه .٢
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هاي موجود در بخش صنعت، پذیرفته شده در بورس کلیه شرکتپژوهش حاضر شامل  يجامعه آمار

روزانه شاخص صنعت بورس اوراق بهادار  هايدادهپژوهش حاضر،  ينمونه آمار .اوراق بهادار تهران است

روزانه  یزمان يهر بشکه نفت خام که به صورت سر متیو سامانه سنا و ق يبانک مرکز یتهران، نرخ اعالم

و  يبانک مرکز ران،بورس اوراق بهادار ته یرسم تیاز وب سا 1395 تا اسفند 1390 سال نیاز فرورد

 . خواهد شد يآورسایت اوپک استخراج و جمع

  تعریف عملیاتی متغیرها- 10- 1

  .هاي فعال در بخش صنعت استدهنده میانگین تغییرات قیمت سهام شرکتنشان: شاخص صنعت

 یچک در مبادالت خارج ایاست که به صورت اسکناس، حواله  يا لهیمنظور از ارز هر وس :نرخ ارز

کشورها را در اصطالح،  ریکشور با پول سا کی جینرخ مبادله پول را. شود یها استفاده متجهت پرداخ

 انستد یبه پول داخل یواحد پول خارج کی ينرخ ارز را، ارزش برابر توان یم نیهمچن. ندیگو» نرخ ارز«

در . ندیگو یکشور را نرخ ارز م جیبه پول را یواحد پول خارج کیفروش  ای دیخر يبها گریبه عبارت د

تعریف ) خارجی( بیگانه رایج هايفرهنگ معین ارز به ارزش، بها، قیمت و نرخ برابري پول داخلی به پول

 تیریمد ایچندگانه  ر،یغثابت، مت هاياز نظام یکیمختلف بر اساس  ينرخ در کشورها نیا. شده است

کشورها  ریسا نیکشور ب يدر مبادالت اقتصاد یپول هیدالر پا کهنیبه جهت ا. شودیم نییشناور شده تع

 يجمهور ينرخ دالر از گزارشات روزانه بانک مرکز راتییلذا اطالعات مربوط به تغ شود،یمحسوب م

  ).1392 ،یزجید یعیشف(استخراج شده است  رانیا یاسالم

 و کربن است که با دروژنیه يحاو ییایمیش باتیو ترک عیما هايدروکربنیاز ه دهیچیپ یبیترک :نفت

 ترگسترده فینفت، در تعر. دآییبه وجود م یرسوب هايدر سنگواره ینیرزمیز ریدر ذخا یعیطب أمنش

نفت بر اقتصاد  متینوسان ق. شودیرا شامل م) شده شیپاال( هیو ثانو) نشده شیپاال( هیاول هايفرآورده

از بودجه  ايبا توجه به پوشش بخش عمده. است گذارریثأبه نفت باشد ت یکه بودجه آن متک يکشور
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نفت در  متیدر ق رییتغ نیتربه آن، کوچک رانیبودجه ا يباال يو اتکا ینفت يساالنه کشور با درآمدها

  .است گذارریثأبودجه ت

  ابزار مورد نیاز براي انجام پژوهش - 11- 1

 قاتیانواع تحق بنديچه طبقهچنان .است يکاربرد هايپژوهش از نظر هدف، از نوع پژوهش نیا

 قاتیتحق يدر زمره تیحاضر از لحاظ ماه قیروش تحق رد،ینظر قرار گدو روش م تیبراساس ماه

 طیشرا فتوصی هااست که هدف آن هاییاز روش ايشامل مجموعه یفیتوص قیقرار داشته و تحق یفیتوص

 نیهمچن. گرددیمحسوب م یهمبستگ قاتیتحق يدر دسته زیاز نظر روش ن. است یمورد بررس هدیپد ای

با توجه به . شودیقلمداد م يدادیرومربوط به گذشته است، از نوع پس قیتحق هايت که دادهعلّ نیبه ا

کار در مسیر انجام  لهمرح ترینمهم عنوان به اطالعات، آورينوع تحقیق و دامنه فراگیري آن در جمع

و  یمقاالت فارس( ايکتابخانه مطالعه از رایج هايتحقیق جهت مرور ادبیات، مبانی نظري و بررسی روش

سازمان  یرسم تسای وب ،ینترنتیا هايمرتبط با موضوع، کتاب هاينامهانیپا ده،یبه چاپ رس یسیانگل

 هايبا روش نیاستفاده شده، و همچن) ياوپک و بانک مرکز تیبورس اوراق بهادار تهران، سا

پرداخته  رانیبر شاخص صنعت در ا نفت متیق و زنوسانات نرخ ار يرگذاریتأث یبه بررس یاقتصادسنج

  .استفاده خواهد شد Eviews اقتصادسنجی افزار نرم از هاداده لیتحل يالزم به ذکر است که برا. شودیم

  محل اجراي پژوهش -12- 1

  یاردبیلدانشگاه محقق 

.  ادار تهران استقلمروي مکانی این تحقیق بازار بورس اوراق به
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  ادبیات و مبانی نظري
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  مقدمه - 1- 2

باشد که این بررسی میي چارچوبی منسجم در خصوص ادبیات موضوع مورد هدف از این فصل ارائه

-ها و ارائه مدل هموار میکار عالوه بر ایجاد درك صحیح از مبانی نظري، مسیر را نیز براي تدوین فرضیه

ها در اقتصاد خواهیم گفت، پس از آن به در این فصل ما ابتدا از نظام مالی و همچنین نقش آن. سازد

ثر بر قیمت سهام ؤان و ایران و همچنین عوامل مر جهبررسی انواع بازارهاي مالی، شاخص قیمت سهام د

- ي این پژوهش در داخل و خارج از کشور نگاهی میدر انتهاي این فصل به پیشینه. خواهیم پرداخت

  .اندازیم

  نظام مالی  -2- 2

، نهادها )يدارید يهاهمانند اوراق سهام، قرضه، سپرده(از ابزارها  يابه مجموعه یمال سیستم

شود یاطالق م) ندلتشار و مبادله اوراق بهادار مشغوکه افراد به ان ییجا( یمال ي، بازارها)هاهمانند بانک(

نظام  ياجزا نیترمهم زا یکیبه نوبه خود  یمال ستمیس. دارد هیبازار سرما زیدر تجه یکه نقش اساس

از عوامل مؤثر بر رشد  یقیدرك عم بوده، يتوسعه اقتصاد ندیاز فرآ یاساس یژگیو و ي استاقتصاد

. شودیم يرشد اقتصاد يرو هاو اثر آن یمال ستمیس ياز کارکردها يشتریمنوط به شناخت ب ،ياقتصاد

و اطالعات مناسب و  عیسر ینگینقد سک،یر میتواند با فراهم کردن خدمات، تقسیکارا م ینظام مال کی

  .)1395نجفی، ( را بهبود بخشد ياقتصادرشد  ه،یسرما يورو بهره ه،یرو تخصص کاراتر سرما نیاز ا

  :دارد فهیدو وظ یمال ستمیس کی

  )صیتخص فهیوظ(ها استفاده نیبه مولدتر یانتقال وجوه مال. 1

 فیوظا( یکنندگان مالنیتأم يمناسب برا یبه اندازه کاف یبازده انیجر کیاز وجود  نانیاطم. 2



127 

 

  ).یتیحما

-یها مآن انیو مشتر یکنندگان مالنیتأم نیمربوط به رابطه ب يهایژگیهمان و یتیحما فیوظا

کنندگان نیتأم نیمربوط به رابطه ب يهایژگیو. است رگذاریتأث زین صیتخص فهیرو بر وظ نیو از ا باشد

و  سکیم ریروابط مجدد، تقس يامکان برقرار ،یمال يهاتیمحدود لیعبارت است از تسه انیو مشتر یمال

 ).1393سیدین و غیور، ( هیسرما صیتخص يتدارك اطالعات برا

  بازار مالی  - 3- 2

و اوراق  اوراق قرضه، سهام لیاز قب )اوراق بهادار( یمال يهاییدارابازار مالی، بازاري است که در آن، 

وجوه  یزمان یمال يدر بازارها. شودها تعیین میو یا قیمت این داریی شوندیو فروش م دیخرمشارکت 

انتقال  انیجر یمالي ازارهاب. کندیم يداریرا خر یمال يهاییطرف معامله، دارا کیکه  ابندییانتقال م

 يو نهادها يتجار يهاها، بنگاهخانواده يگذارهیامکان سرما بیترت نیو بد کنندیم لیوجوه را تسه

و  قییاست که در آن افراد حق يبازاربازار مالی ). 1388عباسی و آدوسی، ( سازندیم را فراهم یدولت

با هزینه مبادالتی  )دارعوض(مالی  يهادارایی به معامله اوراق ضمانت مالی، کاال و دیگر توانندیحقوقی م

اوراق ضمانت سهام، اوراق قرضه و . بپردازند که تابع عرضه و تقاضا هستند، هاییمتیو در ق ن،یپای

بحران   .)1395شاهمیري و یحیایی، ( شوندیم) يصوالت کشاورزحم فلزات گرانبها یا لشام(کاالهایی 

. هاي اخیر توجه پژوهشگران به نوسانات بیشتر در این بازارها را جلب کرده استبازارهاي مالی در دهه

رمایه مورد نوسان سهام یکی از مسائل بحث برانگیز مالی است که در مرکز بازارهاي نوظهور بازارهاي س

  .)2004، 1للداکیس(گرفته است توجه قرار 

  :کننددرعلم مالی، بازارهاي مالی این موارد را تسهیل می

 سرمایه يافزایش سرمایه در بازارها  

 مشتقات مالی يانتقال ریسک در بازارها  

                                                 
1. Leledakis 
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 متیکشف ق  

 مالی جهان يبازارها يالمللی با همکارنیب يستدهاو  داد  

 پولی يانتقال نقدینگی در بازارها  

 1395شاهمیري و یحیایی، ( ارز يالمللی در بازارهانیمعامالت ب(.  

منابع انتقال  نیبه ا ازمندین يبه بازارها یوجوه اضاف يدارا يرا از بازارها یمنابع پول ،بازارهاي مالی

-خانوارها، بنگاه: کرد میبه سه دسته تقس توانیرا م یمال يبازارها در یکنندگان اصلمشارکت. دهندیم

واحدهاي «کنند می نیمأرا ت یمالي بازارها هیکه سرما یکنندگانمشارکت. یدولت يو نهادها يتجار يها

- مشارکت. دهندیم لیواحدها را تشک نیا یخانوارها بخش اصل. شوندیم نامیده» نقدمازاد وجوه  يدارا

-یم امیدهن »دنق وجوه يکسر يداراواحدهاي «شوند می یمال يپول وارد بازارها هیته يکه برا یکنندگان

 يپول اقدام به انتشار اوراق بهادار به واحدها هیته يوجوه نقد برا يکسري دارا ياز واحدها ياریبس. شوند

  ).1394خراسانی، ( ندینمایمازاد وجوه نقد م يدارا

را  ياقتصادهاي تدر فعالیا هاز آن تیانداز و استفاده و هداپس شیطرف افزا کیاز  یمال يبازارها

سیدین و ( دهدیوام را کاهش م افتیدر يها، انگیزه برابا گران کردن وام گریسازد و از طرف دیمهیا م

ها هیکند انباشت سرمایپول در جامعه، تورم را مهار م يترتیب با کاهش تقاضا برا نیاه ب. )1393غیور، 

و  یخارج هیانداز و جذب سرماپس شیتوانند در افزایم یمال يهاست و نهادهاهیسرما رشد لیعامل اص

مختلف  يدر کشورها یو میزان تولید ناخالص مل یرشد تولید ناخالص مل .باشند اندازها مؤثررشد پس

 یمال يهاواسطه نیدارد ا یمال يو نهادها يبا توسعه بخش بانکدار یمستقیم قیم و رابطهتمتناسب مس

 هیو بازار سرما سال کیتر از ار پول اسناد و با سررسید کمباز( کنندیم فعالیت هیدر دو بازار پول و سرما

 يهاهیاتحاد .يتجار يهابانک: مانند یینهادها یمال يهاواسطه). سال کی د بیش ازیاسناد و با سررس

هستند که  یبازنشستگ يهابیمه و صندوق يهاشرکت ،یمال يهاشرکت انداز،پس يهابانک ،ياعتبار

دهندگان انتقال وجوه از وام .دهندیگیرندگان، وام مکرده و به وام يآورعجم از مردم را یانداز گروهپس
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 قیبه طور غیرمستقیم از طر يگیرو وام یدهوام نییرد اگیصورت م یمال يبازارها به متقاضیان وجوه در

از نهادها،  يامجموعه یبازار مل عدر واق. گیردیکنند انجام میواسطه عمل م عنوان که به یمال يهانهاد

به  تیهدا يکوچک و پراکنده برا ياندازهااز پس عکه وظیفه آن تجهیز مناب است ها و مناسباتسازمان

-بانک .شناخته شده است و نیز تخصیص اعتبار است نینوان بهتره عب قبالً کهیی هاها و طرحسمت بنگاه

 يهاصندوق ،يگذارهیسرما يهاسسات بیمه و شرکتؤاوراق بهادار م بازار ،یغیربانک یسسات مالؤا و مه

دهند و به عنوان یم اقتصاد را تشکیل یبخش مال عآورند که در واقیم دیرا پد ییبازارها... و  یبازنشستگ

آن  تیموجود و هدا یمال عبازار، تجهیز مناب نیفعال درا ينهادها یاصله وظیف .کنندیعمل م یواسطه مل

 ).1395نجفی، ( است ياقتصاد يهافعالیت در يگذارهیبه سمت مصارف سرما

  مزایاي بازارهاي مالی - 1- 3- 2

 کنندمی ایجاد اطالعات گذاريسرمایه هايفرصت به راجع مالی بازارهاي .  

 گذاران مجبور باشند که شخصاًاگر سرمایه. کنندگذاري را تقسیم میارهاي مالی ریسک سرمایهباز 

که حال آن. یابدها به شدت کاهش میسازي آنکنند قدرت متنوع گذاريها سرمایهدر پروژه

کند تا شوندگی باالتر در بازار سهام و امکان خرید سبد متنوعی از سهام این امکان را فراهم مینقد

گذاري این ویژگی تمایل براي سرمایه. گذاران خود را در مقابل ریسک شرکتی مصون کنندسرمایه

با ریسک باال همراه هستند را  اًتبط با توسعه فناوري یا محصوالت نوآورانه که طبعهاي مردر پروژه

  .1کندمیه رشد فناوري در جامعه کمک ب افزایش داده و نهایتاً

 دیآیبه وجود م هیاز بازار پول به طرف بازار سرما یانیجر ،یمال يرونق بازارها طیدر شرا.  

 يرهایمتغ يبر رو يااثر مثبت و قابل مالحظه توانندیدر صورت عملکرد درست، م یمال يبازارها 

  .داشته باشند يکالن اقتصاد

 طرف با  کیاز  ،یمال يبازارها. کندیم جیبس يدر فناور يگذارهیسرما يها را براهیسرما ،یبازار مال

                                                 
1. http://www.maketp.net 
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 گریاو کمک کرده، از طرف د دهیشدن ا يو تجار يبه رشد فناور نیکارآفر ازیپول مورد ن نیتأم

  .ها هستندفرصت نیدر ا يگذارهیسرما يکوچک، برا گذارانهیسرما يبرا ياکنندهقیتشو

 بـا ی مـال  يبازارهـا . سـازند یبـزرگ فـراهم مـ    يهاشرکت يبرا يايقو ینقش نظارت یمال يبازارها 

 يايقـو  یده، نقش نظارتانیز يهاشرکت هیموفق و تنب يهاشرکت قیکردن اطالعات، تشو یعموم

با توجـه بـه   . کنندیمؤثرتر عمل م کینظارت بوروکرات يهاستمیاز س ياریکه از بس کنندیم فایرا ا

دهنـده  تـا مؤسسـات وام   شـود یوجود دارد و باعث م یمال يکه در بازارها یاطالعات ياهنارعدم تق

در  یمهمـ  ریتـأث  یمال ينقش بازارها نینداشته باشند، ا رندهیگمشرکت وا تیفیاز ک یاطالعات کاف

  .1کندیم فایبازار در بخش وام و اعتبارات ا هايتکاهش شکس

  نقش بازار مالی در اقتصاد - 2- 3- 2

  :برعهده دارد يسه کارکرد اقتصاد یبازار مال

. کندیم نییمبادله شده را تع ییدارا متیق ،یو فروشنده در بازار مال داریروابط متقابل خر نخست،

 يبنگاه برا زهیچنان که انگهم. کندیم نییرا تع یمال ییدارا انتظار روابط بازده مورد نیا گر،یبه عبارت د

بازار  یژگیو نیدارد، ا یبستگ کندیگذار طلب مهیکه سرما يدست آوردن وجوه به بازده مورد انتظارب

 نیا. شود میمختلف تقس یمال يهاییدارا انیدهد که در هر اقتصاد، وجوه چگونه مینشان م زین یمال

  .نامندیم یابیمتیرا ق ندیفرآ

 ییکنند تا در هر زمان دلخواه، بتواند دارایگذار فراهم مهیسرما يبرا یسمیمکان ،یمال يبازارها دوم،

ـ ا. نامنـد یمـ  "ینگینقـد  جـاد یا" اًبازار را اصطالح یژگیو نیا. را به فروش رساند شیمال  يبـرا  یژگـ یو نی

. کندیبه فروش م قیتشو ایرا وادار  او گذارهیسرما طیآن زمان که شرا ژهیو گذاران، جذاب است، بههیسرما

 زمـان  تـا  یحتـ  ایو  دیدارنده اوراق بهادار، ناچار خواهد بود آن را تا زمان سررس ،ینگیدر صورت نبود نقد

چـه  امـا آن کنند، یفراهم م ینگینقد یبه نوع یمال يهرچند همه بازارها. دارد انحالل شرکت نزد خود نگه

                                                 
1. http://hesabmail.com 
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   .ها استآن ینگینقد زانیم شود،یسبب تفاوت بازارها م

 نهیهز: دارند نهیمعامالت دو نوع هز. شوندیمعامالت م نهیموجب کاهش هز یمال يبازارها سوم،

 فروش ای دیخر ،یدرج آگه نهیمثل هزآشکار  يهانهیهز انگریب جستجو نهیهز. اطالعات نهیجستجو و هز

وجود بازار . طرف معامله است افتنی يبرا پنهان مثل زمان صرف شده يهانهیهز رندهیگردرب زین ، واست

به برآورد  مربوطي هانهیاطالعات، هز يهانهیهز. آوردیم نییجستجو را پا يهانهیهز افته،یسازمان  یمال

 کیکه از  ینگینقد انیاحتمال وقوع جر مقدار و یعنیاست،  یمال ییدارا کی يگذارهیسرما يهایژگیو

  ).1394خراسانی، ( رودیم انتظار یمال ییدارا

  انواع بازارهاي مالی - 3- 3- 2

 حقوق نوعبرحسب  يبندنمود طبقه يبندتوان با توجه به عوامل مختلف تقسیمیرا م یمال يبازارها

 )سرمایه ربازا ایمدت بازار پول، بلند ایمدت کوتاه(سررسید  برحسب )ثابت و با درآمد متغیر درآمد با(

خارج از  يبازارها ،یحراج يبازارها(ی ساختار سازمان برحسب )هیبازار اولیه، ثانو( انتشار نحوه برحسب

 و )مین اطمینانأبازار ت ،1هیبازار پول، بازار سرما( یسسات مالؤبرحسب گستره م )واسطهي بازارها بورس،

  .غیره

 نیدر ا .باشدیم يبندهطبق نیترعو جام نیترجیرا ی،سسات مالؤبرحسب گستره م يبندطبقه

-هیو سرما یخدمات مال ،یمین مالأسسات در سه وظیفه؛ تؤم عفعالیت انوا ی،لام بازار از يبند تقسیم

 ).1390نظرپور، ( شودیخالصه م سکیریع و توز لیتما يگذار

-می مین و ارائهأت هیدر بازار سرما هیپول توسط بازار پول، اطمینان توسط بازار بیمه و سرما عواق در

 عمدتاً هیدر بازار سرما یسسات بانکؤم در بازار پول عمدتاً گرندیکدیمکمل  هیو سرما پول بازار شود

-یمدت مبلند یو اسناد بده عاملین سهام، اوراق قرضه نیفعالیت دارند ابزار ا یغیربانکی سسات مالؤم

                                                 
1. Capital market  
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- ترتیب که شرکت نیکنند به ایبیمه در هر دو بازار فعالیت م يهاشرکت نظیر سساتؤاز م یبرخ. باشد

به مثابه  هیمدت و در بازار سرماکوتاه یمال عکننده منابعرضهانند در بازار پول به عنوان تویم بیمه يها

  ).1393سیدین و غیور، ( فعالیت داشته باشند هیسرما کنندهتقاضا

  بازار پول - 1- 3- 3- 2

 دیپول است که سررس کینزد نیجانش یمال يهاییدارا گریستد پول و د و داد يبرا يبازار پول بازار

 یژگیمدت با وکوتاه یمال يتوان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهایم نیهمچن .سال دارند کیتر از کم

بازار در  نیا تیتمرکز فعال. نام برد ادیز یاسم و ارزش یعدم پرداخت، نقدشوندگ سکیر اندك بودن

 ینگینقد سرعت دهند که بهیامکان را م نیا يتجار يهااست که به اشخاص و بنگاهیی استفاده از ابزارها

  .)1392قویدل و پیرایش، ( آورندمطلوب در زانیخود را به م

بازار پول در  يبرا یخاص ییایمحل جغراف گریبه عبارت د. ستین افتهیبازار سازمان  کیبازار پول 

ستد  و که داد ییهامکان ریو سا یربانکیغ ياعتبار مؤسسات ها،بانک یو به طور کل شودینظر گرفته نم

کنندگان در بازار مشارکت .بازار پول هستند دهندةلیتشک شود،یبازار پول در آن انجام م یمال يابزارها

- ریغ ای میمستق قیکننده از طراندازبه عنوان پسهستند که  ینگیمازاد نقد يدارا يواحدها ایپول، افراد 

به  .دهندیقرار م یمنابع مال ازمندین يواحدها اریمدت در اختکوتاه يدهایخود را با سررس منابع میمستق

به (ی نگینقد نیبه منظور تأم ياقتصاد يواحدها يبرا التیتسه جادیرسالت بازار پول ا نیترمهم ،یعبارت

  .در گردش است هیسرما نیتأم زنیو  )مدت آنکوتاه يمعنا

 یربانکیغ يو مؤسسات اعتبار يتجار يهابانک ل،یاز قب یبانک یمال يهاواسطه گریو د يبانک مرکز

دولت و  ،يتجار يهاشرکت ،یمال يهاواسطه نیدر کنار ا. ندیآیم بازار پول به شمار ينهادها نیتراز مهم

نقش  زیگذاران نهیسرما تیو در نها گرانکارگزاران و معامله ،يگذارهیسرما يهاصندوق ،یمؤسسات دولت

  ).1394خراسانی، ( کنندیم فایبازار ا نیدر ا یمهم
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  بازار سرمایه  - 2- 3- 3- 2

 يابزارها ستد و به بازار داد هیها، بازار سرماییدارا دیبا نگرش به سررس یبازار مال يبندطبقه هیپا بر

 یبخش از بازار مال نیا. شودیاطالق م دیسررس بدون يهاییدارا سال و کیاز  شتریب دیسررس با یمال

بازار . دارد يدیتول يواحدها يگذارهیسرما يازهاین نیو تأم ياندازمنابع پس يدر گردآور يترنقش مهم

قویدل و ( برخوردار است يشتریب ياست و از تنوع ابزار ترگسترده ارینسبت به بازار پول بس هیسرما

ها آن رایز کندیم فایمدرن بازار مدار ا يادتصاق تمسیس، در یر مهمعنص هیبازار سرما. )1392پیرایش، 

و همکاران، 1 گان( ندباشیم ياقتصاد رشد يعنوان عناصر مهم برا کارا به هیسرما يبازارها یانیکانال جر

 نیو چن هستند شدن، قیدر حال تلف یالمللنیب هیسرما يبازارها ياقتصاد سازيجهانیبعد از  .)2006

 یبه خصوص زمان باشدیم یاثر گسترش بحران مال ینزول سکیمثبت بوده و ر يرشد اقتصاد يبرا یقیتلف

اد کالن را قتصا نیقوان هیمعامله سهام و عملکرد بازار سرما ندیفرآ. است تربزرگ يآن بازارها منشأ که

انداز است که پس یپل هیبازار سرما ).2009 ،2و بوگاسالسکاس نکسیلیپ( دهندیقرار م ریتحت تأث

 نیبنابرا. دهدیانتقال م ازمندندیکه بدان ن يگذارهیسرما يمازاد را به واحدها يدارا ياقتصاد يواحدها

 يسازوکارها گریاز طرف د. دهدیارتباط م گریکدیگذاران را با هیو سرما ياندازپس يواحدها ه،یسرما بازار

. کنندیم عیرا تسر يرشد اقتصاد ،يگذارهیسرما انداز ورشد حجم پس قیطر بازار از نیشده در ا هیتعب

شکل  نیترو متداول نیتریمیاز جمله قد زین مخارج دولت یمال نیتأم يبرا هیاستفاده از بازار سرما

جهت مهم  نیا از تنها مدرن نه يدر اغلب اقتصادها هیها به بازار سرمادولت ياتکا. است یمبادالت مال

 ند،ینما یمال نیخود را تأم يهانهیکنند تا بخش عمده هزیمنتشر م یاوراق بده ها غالباًاست که دولت

جذب  دهندگان راوجوه عرضه شده در بازار توسط واماز کل  یمیحجم عظ دولت غالباً استقراض بلکه

تر تقویت بازار سرمایه منجر به تجهیز بیشتر و بهینه). 1393رعیتی شوازي،  جعفري ندوشن و( کندیم

ه و ب شودخصیص بهینه سرمایه در سراسر کشور میتخصیص منابع مالی و در نتیجه باعث افزایش و ت

                                                 
1. Gan, Lee, Yong & Zhang 
2. Pilinkus & Boguslauskas 
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در حالی که براي جذب منابع مالی، بازار سرمایه باید با سایر . کندرشد اقتصادي و توسعه کمک می

تواند در جذب منابع بیشتر یک بازار که بازده بیشتر و ریسک کمتري دارد می. مالی رقابت کند بازارهاي

ها را به سرمایه تبدیل کند، باید موفق باشد بنابراین براي اینکه بازار سرمایه بتواند منابع را جذب و آن

  .)2016نژاد و همکاران، خجسته(و ریسک آن مورد بررسی قرار گیرد بازده 

- یم "سازمان بورس و اوراق بهادار"نام و متشکل به  یرسم ينهاد يدر کشور ما دارا هیسرما زاربا

منابع  نیشده و ا يآورجمع یو حقوق یقیاشخاص حق ینگیها و نقدهیاندازها، سرمابازار پس نیدر ا. باشد

. شوندیبکار گرفته م ،شده در بورس رفتهیپذ یسهام يهاشرکت دیتول یفیو ک یتوسعه و ارتقاء کم يبرا

را  نهیشیاز سه دهه از پ شیشود، گرچه بیکشور ما که عمدتاً در بورس اوراق بهادار خالصه م هیبازار سرما

 يهابیبوده است، با نوسانات و فراز و نش زیآن ن نیتردهه خود که فعال نیدر آخر یپشت سر دارد ول

از رکود و رونق را پشت سر  یمتفاوت يهافراوان، دوره يزهایافت و خ لیروبرو بوده است و به دل یفراوان

گذاشته  ریثأت ياقتصاد يهابخش ریمجموعه عملکرد بازار و رابطه آن با سا يامر رو نیگذاشته است؛ که ا

در کشور، بورس اوراق بهادار هنوز نتوانسته  يگذارهیبالقوه سرما يهاکه با وجود فرصت يبه طور. است

-هیدر سرما تیثبات و امن يبرقرار نیبنابرا. دینما دایخود را در مجموعه اقتصاد پ یعواق گاهیاست جا

حال  نیفعال، کارا و در ع يبازار يدر جذب منابع و برقرار یاساس یسهام، نقش دارانیخر ياز سو يگذار

 گذاراناستیس یاصل يهااقتصاد کشور که مهار تورم از جمله دغدغه یدر وضع کنون. دینمایم فایبا ثبات ا

 يهااستیس نیتراز جمله مهم هیآن به سمت بازار سرما تیو هدا "ینگیجمع نقد"کشور است  ياقتصاد

  .)1392باصري و همکاران، ( شودیم یتلق یو مال یپول

 يبرا يانهیزم جادیکارکرد آن، ا نیتربورس اوراق بهادار است و مهم ه،یرکن بازار سرما نیترممه

  :اشاره کرد ریبه موارد ز توانیم هیبازار سرما فیاز وظا .باشدیم رانیپذهیسرما یمال نیمأت

 یدر اقتصاد مل هیسرما لیتشک   

 ها بنگاه هیسرما نیمأت مسئول  
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 یمال يابزارها یذات يهامتیارزش و ق نییتع  

  :عبارتند از رانیدر ا هیبازار سرما ينهادها

 اوراق يدارو نگه يگذارسسات سپردهؤبورس کاال، مبورس اوراق بهادار، : گرمیخود تنظ ينهادها 

  بهادار

 گران، کارگزاران، معامله ،)يگذارهیسرما يهابانک( هیسرما نیمأت يهاشرکت: بازار يهاواسطه

  يگذارهیسرما يهاشرکت بازارگردانان و ،يگذارهیسرما مشاوران

 ایاطالعات  يااعتبار، پردازشگران حرفهو  خطر يبندسسات رتبهؤم: هیفعاالن بازار سرما ریسا 

  ).1394خراسانی، ( اطالعات ياحرفه فروشندگان

  رابطه بازارهاي پول و سرمایه  - 3- 3- 3- 2

برآمده از  تیجهن. صورت گرفته است يادیز قاتیتحق هیبازار پول و بازار سرما ینسب طهدر مورد راب

  :متقابل بانک و بازار خالصه کرد ارتباط در سه شکل از توانیرا م قاتیتحق نیا

 رابطه رقابت  

 رابطه مکمل بودن  

 رابطه تکامل مشترك  

هرکدام به  گرند؛یکدی بیرق یمال نیدر تأم هیها و بازار سرماآن است که بانک گرانیرقابت ب طهراب

اند دنبال آن گذاران بهبا توجه به نقش هرکدام، قانون ن،یبنابرا .ابندییتوسعه م يگرید سعهتو عدم ینههز

  .و مقررات مناسب وضع کنند نیدو بازار، قوان نیا عهتوازن در توس جادیا يکه برا

 يازهاین هیمدت و بازار سرماوجوه کوتاه انیمتقاض يازهایبودن، بازار پول ن مکمل طهبراساس راب

 گرندیکدیبلکه مکمل  ستند،ین گریکدی نیگزیدو بازار جا نیا .کنندیوجوه بلندمدت را برآورده م انیمتقاض

  .کنندیم یرسانکنندگان وجوه خدمتو عرضه انیاز متقاض یو هرکدام به بخش
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Abstract: 

The financial market includes of the money market and the capital market. The money 

market is a short-term financing market and the capital market is a place for long-term 

financing of business enterprises. The stock exchange is also a capital market in which 

financial capital is traded in securities. The downturn in stock market of some countries 

affects not only the domestic economy, but also the global economy. On the other hand, 

macroeconomic policies will affect the stock market in each country. To make a decision 

on investing in stock exchanges, stock prices are important benchmark indicating the 

purchasing power of the capital and the financial strength of the members of the stock 

exchange. Macroeconomic variables are important factors that affect stock prices. 

Therefore, the present study investigates the effects of oil price and exchange rate 

fluctuations on industrial index in Tehran Stock Exchange. The purpose of this study was 

to investigate the effects of fluctuations in oil prices and exchange rates on the index of 

stock market industrial in Iran from April 1390 to March 1395. For this purpose, the 

heterogeneity model of Generalized Autoregressive Conditional Heteroschedasticity 

(GARCH) and daily data is used. The results of estimating econometric models show that 

fluctuations in oil prices and exchange rates have a positive and significant effect on the 

industrial index. These results are also consistent with theoretical foundations. 
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