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ﻋﺒﺎس ﺷﺎﮐﺮي* ،ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﻬﺮاﻣﯽ و ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ درﺧﺸﺎن
**

ﭼﮑﯿﺪه

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1397/08/11 :

***

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1398/11/26 :

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ارز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﺒﯿﯿﻦ رﻓﺘﺎر
ﻧﺮخ ارز و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﻼن ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز اﺳـﺖ .روﯾﮑـﺮد ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ رﯾﺰﺳـﺎﺧﺘﺎر ارز ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر در ﻧﻈـﺮ ﮔﻔـﺘﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر
ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﺑﺎزار ارز ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزار و ﻧﻘﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎي ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﯽ در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،ﻣﺪلﺳﺎزي ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮاي ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از دو ﻣﺘﻐﯿﺮ »ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐـﻼن» و »ﺧﻄـﺎ در اﻧﺘﺸـﺎر
اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن« ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎﺧﯿﺮ
در اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﻮﺳـﺎن
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎدن
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎزار ارز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ارز ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺎ در
اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ اﻧﺘﺸـﺎر اﻃﻼﻋـﺎت
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن در ﮐﺸﻮر اﻓﺰوده و ﺑﻪ وﯾﮋه از دوره ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي .C63,D82,F31 : JEL

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﻧﺮخ ارز ،رﯾﺰﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺑـﺎزار ،اﻃﻼﻋـﺎت ﻋﻤـﻮﻣﯽ ،اﻃﻼﻋـﺎت ﺧﺼﻮﺻـﯽ،
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي.

* اﺳﺘﺎد ،داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
shakeri.abbas@gmail.com
** داﻧﺸﯿﺎر ،داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ  ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ :
javid_bahrami@yahoo.com
*** داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ،داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ  ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان  -ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
hamidreza.derakhshan@outlook.com

 5فصلنامه علمی پژوهشنامه اقتصادی ،سال بیستم ،شماره  ،67بهار 9911

 -1مقدمه
در تمام کشـــورهاي جهان ،متيیر نرخ ارز به عنوان يكي از مهمترين متيیرهاي اقتصـــاد کالن
شـناخته ميشـود چراکه در دنیاي کنوني و با توجه به تحوالت موجود در حوزه جهاني شـدن،
دولتها ،شرکتها و افراد مختلف ،داراي تبادالت گسترده اقتصادي در سطح بینالملل ه ستند
و همین موضــو  ،باعث تاثیرپذيري آنها از نوســانات نرخ ارز ميشــود .با توجه به تاثیرگذاري
باالي متيیر نرخ ارز ،سوال مهمي که در ذهن ب سیاري از افراد و بهخ صوص اقت صاددانان شكل
ميگیرد ،آن است که تيییرات مشاهده شده در نرخ ارز تابع چه متيیرهايي است و چرا نوسانات
قابل توجهي در نرخ هاي ارز در تمام بازارهاي جهاني م شاهده مي شود .نظريهپردازان متعدد در
حوزه اقتصاد بینالملل تالش کردهاند تا عوامل موثر در تعیین نرخ ارز را شناسايي کنند.
با وجود موفقیتهاي نســبي مدلهاي مختلف اقتصــادي در تبیین تاثیر متيیرهاي اقتصــاد کالن
کشـــورها بر نرخ ارز در دورههاي زماني مختلف -همانطور که در ادامه اين متن اشـــاره خواهد
شـــد -موضـــوعي که در زمینه تعیین نرخ ارز کمتر به آن پرداخته شـــده مربوط به تاثیر اطالعات
خصــوصــي و عمومي بر روند شــكلگیري نرخهاي ارز با در نظر گرفتن ســاختار غیرمتمرکز و
چنداليه معامالت در بازار ارز ا ست .در پا سخ به چنین مو ضوعاتي« ،رويكرد مبتني بر ريز ساختار
بازار ارز» 9در طول دو دهه گذشــته در ســطح جهاني توس ـعه يافته اســت و ميتوان آن را به عنوان
جديدترين رويكرد در نظريات تعیین نرخ ارز به حساب آورد .با توجه به ساختار عرضه ،تقاضا و
نظام خريد و فروش ارز در ايران ،ممكن است اين ادعا مطرح شود که رويكرد نظري مزبور داراي
کاربرد عملي در کشـــور نیســـت ،اما بايد توجه داشـــت که به منظور همگامي با مطالعات علمي
بینالملل و با توجه به تحوالت ارزي به وقو پیوسته در داخل و خارج از کشور (از جمله تشكیل
بازار ثانو يه ارز به منظور م عام له درآ مدهاي ارزي ناشـــي از صـــادرات غیرنفتي و نیز افزايش
پیچیدگيها در معامالت ارزي کشـــور پس از خروج آمريكا از برجام) در کنار روند گســـترش
بازارهاي مالي در کشور و ايجاد ابزارهاي مالي نوين در عرصههاي مختلف ،آشنايي با اين رويكرد
ضروري است.
در اين تحقیق ،تالش مي شود ضمن معرفي رويكرد مبتني بر ريز ساختار بازار ارز ،کاربرد اين
رويكرد در قالب مدل تيییر در ســـبد دارايي( 2به عنوان يكي از مدلهاي مطرح در اين رويكرد)
1- Microstructure Approach to Currency Market
)2- Portfolio Shift Model (PSM

بررسی تاثیر شفافیت انتشار اطالعات اقتصاد کالن 9 ...

مورد ا ستفاده قرار گیرد .سوالي که قرار ا ست در اين تحقیق به آن پا سخ داده شود ،آن ا ست که
آيا کیفیت و شــفافیت انتشــار اطالعات اقتصــاد کالن کشــورها ،داراي تاثیر قابل توجه بر تيییرات
متيیر نرخ ارز اســت يا خیر .به بیان ديگر ،اين ســوال مطرح اســت که اگر انتشــار اطالعات اقتصــاد
کالن کشورها با تاخیر يا خطا در اندازهگیري همراه باشد،آيا اين موضو تاثیري در تبیین نوسانات
نرخ ارز دارد يا خیر.
دلیل پرداختن به اين مو ضو در آن ا ست که برا ساس شواهد موجود ،اوال انت شار
اطالعات اقت صاد کالن در ک شور ايران در مقاي سه با ک شورهاي پی شرفته جهان با تاخیر
بیشتري همراه است و در ثاني ،نهادهاي اقتصادي کشور در برخي برهه هاي زماني اقدام
به افزايش میزان تاخیر در انتشــار اطالعات اقتصــاد کالن کشــور کرده اند .البته عالوه بر
موضــو تاخیر در انتشــار اطالعات اقتصــاد کالن ايران  ،موضــو ديگري که ميتوان به
آن توجه کر د ،میزان خطا در انتشـــار اطالعات اقتصـــاد کالن و تفاوت میان اطالعات
انتشــاريافته و مقادير تحقق يافته متيیرهاي اقتصــادي اســت .براي اين منظور ،با بررســي
اطالعات منت شره مي توان م شاهده کرد که در اطالعات ن شريه « نماگرهاي اقتصادي» که
توســط بانك مرکزي جمهوري اســالمي ايران منتشــر مي شــود ،تاريخچه زمان انتشــار
اطالعات نیز ذکر و به عنوان مثال ،بیان شده ا ست که ن شريه مربوط به هر ف صل در چه
تاريخي منت شر شده ا ست و از آن مهم تر ،اينكه اطالعات مربوط به متيیرهاي اقت صادي
(مثال نرخ رشــد) در چه تاريخي اعال م شــده اســت .به بیان ديگر ،امكان آن وجود دارد
که نشريه « نماگرهاي اقتصادي» مربوط به سه ماهه چهارم سال  9914با  4ماه تاخیر منتشر
شده با شد ،اما اطالعات نرخ ر شد اقت صادي در اين دوره در ن شريه ياد شده اعالم ن شده
با شد .براي آنكه مو ضو تاخیر ياد شده براي خواننده آ شكار تر شود ،ابتدا در نمودار
( ،)9تاخیر در انتشار نشريه « نماگرهاي اقتصادي» و نیز تاخیر در اعالم نرخ رشد فصلي
برحســب تعداد روز نشــان داده شــده اســت و پس از آن ،در قالب جدول ( )9به عنوان
نمونه ،اطالعات مربوط به تاخیر در انتشار اطالعات نرخ رشد اقتصادي فصلي در برخي
کشو رهاي پیشرفته جهان در آگوست  2293نشان داده شده است و عالوه بر آن ،تاخیر
در انتشار تعداد ديگري از متيیرهاي اقتصادي نیز آمده است.
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نمودار ( :)1میزان تاخیر در انتشار نشریه نماگرهای اقتصادی و اعالم نرخ رشد اقتصادی فصلی
(بر حسب روز)
1400
1200
1000
800
600
400
200

2-1396

3-1395

4-1394

1-1394

2-1393

3-1392

4-1391

1-1391

2-1390

3-1389

4-1388

1-1388

2-1387

3-1386

4-1385

1-1385

2-1384

3-1383

تأریر در ان شار دادههای GDPفصلی

0

تأریر در ان شار نشریه نماگرهای اق صادی

مارذ :سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ()cbi.ir
جدول ( :)1میزان تاخیر در انتشار برخی اطالعات اقتصادی تعدادی از کشورهای پیشرفته دنیا
(آگوست  -8112برحسب روز)
نام کشور

متيیر اقتصادي

آلمان

آمريكا

انگلستان ژاپن

استرالیا

ايتالیا

فرانسه

نرخ رشد (فصلي)

47

 79

 66

 69

 73
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نرخ بیكاري (ماهانه)

2
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نرخ تورم (ماهانه)
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تراز پرداختها (ماهانه)
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مارذ :سایت بانک مرکزی و نهادهای آماری کشورهای موجود در جدول

با مقايســه نمودار ( )9با جدول ( ،)9ميتوان اســتنباط کرد که در حالت کلي ،وقفه موجود در
انت شار اطالعات اقت صاد کالن ايران ب سیار بی شتر از ک شورهاي پی شرفته جهان ا ست .عالوه بر اين،
بررســـي دقیق نمودار ( )9نشـــان ميدهد در برخي برهههاي زماني شـــاهد آن بودهايم که با وجود
انت شار ن شريههاي حاوي اطالعات اقت صاد کالن (در اينجا ن شريه نماگرهاي اقت صادي) ،اطالعات
مربوط به متيیرهاي اقت صاد کالن در آن نیامده ا ست که به عنوان نقاط حدي اين مو ضو ميتوان
به تاخیر  91ماهه در انتشار نرخ رشد اقتصادي سهماهه سوم سال  9936و تاخیر بیش از  29ماه در

بررسی تاثیر شفافیت انتشار اطالعات اقتصاد کالن 2 ...

اعالم نرخ ر شد اقت صادي سهماهه اول سال  9914ا شاره کرد .حال سوالي که مطرح مي شود آن
اســت که آيا تاخیر در انتشــار اطالعات اقتصــاد کالن کشــور تاثیري بر نحوه رفتار نرخ ارز دارد يا
خیر .از آنجايي که چارچوب تحلیلي مورداســـتفاده در اين تحقیق قابلیت آن را دارد که تاثیر نو
ديگري از شفافیت انت شار اطالعات اقت صاد کالن (به شكل میزان خطا در اعالم اطالعات اقت صاد
کالن) را بر رفتار نرخ ارز نیز نشــان بدهد در ادامه در پي پاســخگويي به اين ســوال کليتر خواهیم
بود که تاثیر کیفیت و شفافیت اطالعات اقتصاد کالن بر رفتار نرخ ارز به چه صورت خواهد بود.

 -8مروری بر ادبیات و مبانی نظری
براي آنكه بتوانیم تاثیر کیفیت و شفافیت اطالعات اقت صاد کالن ک شورها بر رفتار نرخ ارز
را بررسي کنیم ،الزم است از يك چارچوب تحلیلي مناسب براي اين منظور استفاده شود.
با توجه به بررســيهاي انجامشــده توســط نويســندگان تحقیق حاضــر« ،مدل تيییر در ســبد
دارايي» که در دو دهه گذشته و براساس رويكرد مبتني بر ريزساختار 9بازار ارز توسعه يافته
اســت ،ميتواند در تامین هدف اين تحقیق کمك موثري داشــته باشــد و همانطور که در
ادامه نشان داده شده ،ميتوان موضو کیفیت و شفافیت اطالعات اقتصاد کالن کشورها را
در قالب دو بحث تاخیر در انت شار اطالعات اقت صاد کالن و میزان خطا در اطالعات اعالمي
مورد بررسي قرار داد .خوشبختانه ،مدل تيییر در سبد داراييها قابلیت آن را دارد که هر دو
مســاله باال را در تحلیل نحوه تعیین نرخ ارز وارد کند و از آنجايي که اين مدل بر پايه مباني
خرد ،ريزساختار بازار ارز و اصول بهینهيابي و حداکثرسازي مطلوبیت براي فعاالن بازار ارز
تهیه شده است ،قابلیت اتكاي بااليي دارد .در ادامه اين بخش ،رويكرد مبتني بر ريزساختار
بازار ارز و تفاوتهاي مهم آن با ساير رويكردهاي تببین رفتار نرخ ارز توضیح داده ميشود
تا با دا شتن شناخت منا سب از اين رويكرد ،بتوانیم در بخشهاي آينده ،مدل سازي منا سب
براي پاسخ به سواالت مطرحشده در اين تحقیق را انجام دهیم.

1- Microstructure
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 -1-8مروری بر رویکرد مبتنی بر ریزساختار بازار ارز
در اين تحقیق از مدل تيییر در سبد دارايي که توسط اوانز و لیونز )2222( 9توسعه يافته است براي
تبیین چگونگي تعیین نرخ ارز استفاده ميشود .با توجه به آنكه آشنايي با مدل تيییر در سبد دارايي،
نیازمند داشتن شناخت حداقلي از رويكرد مبتني بر ريزساختار بازار ارز است در ادامه اين رويكرد
به شكل مختصر معرفي ميشود.
براي ورود به بحث ،در ابتدا بايد گفت که به طور کلي در طول دهه هاي گذشـــته4 ،
نســل از مدلهاي تعیین نرخ ارز مطرح شــده اســت که هرکدام از آنها ســعي در تبیین بهتر
نوسانات نرخ ارز و کمك به سیاستگذاري بهتر در اين حوزه داشتهاند .به عنوان نسل اول
نظريات نرخ ارز تا قبل از دهه  9162میالدي ،رويكرد مســلط در تبیین چگونگي تعیین نرخ
ارز ،رويكرد بازار کاالها بود .براســـاس اين رويكرد ،عرضـــه و تقاضـــاي ارز به طور عمده
نا شي از تقا ضا و عر ضه کاالها ا ست .مدل ماندل -فلمینگ در شرايط نرخ ارز ثابت ،مدل
برابري قدرت خريد و مدل پولي در شـــرايط قیمت هاي انعطاف پذير و مدل دورنبوش در
شرايط قیمتهاي چسبنده را ميتوان در اين طبقه از مدلهاي تعیین نرخ ارز جاي داد.
در طول دهه  9162تا اوايل دهه  9112میالدي ،نســل دوم نظريات نرخ ارز مطرح شــد .اين
رويكرد جديد مبتني بر معامالت بازار دارايي بود و به اين دلیل مطرح شـــد که با گســـترش
ت عامالت مالي م یان کشـــور ها ،خر يد و فروش دارايي ها در ســـطح بینالمللي نرخ ارز تاثیر
ميگذاشــتند .در اين رويكرد بود که مفهوم «کارايي اطالعاتي» بازارهاي ارز مطرح شــد .مدل

تعادل پرتفولیو ،2مدل جايگزيني ارزي ،3مدل ريداکس ،4مدل انتشـــار اخبار 5و مدل جبران
ريسك 6جزو مهمترين مدلها در رويكرد مبتني بر بازار داراييها در تبیین رفتار نرخ ارز هستند.
ن سل سوم نظريات تبیین نرخ ارز که داراي تمرکزي متفاوت از نظريات ن سل قبل بودند
در دهههاي  9112و  2222میالدي مطرح و روي مســاله نرخهاي ارز ثابت متمرکز شــدند.

1- Evans and Lyons
2- Portfolio Balance Model
3- Currency Substitution Model
4- Redux Model
5- News Model
6- Risk Premium Model

بررسی تاثیر شفافیت انتشار اطالعات اقتصاد کالن 6 ...

نظريه هاي مربوط به ناحیه هدف نرخ ارز ،1حمالت ســـفته بازي 2و اتحاديه هاي پولي 3از
جمله ناحیه يورو را بايد جزو اين ن سل از نظريههاي نرخ ارز دان ست که در پا سخ به شرايط
دهه  9112و  2222میالدي (از جمله بحران شــرآ آســیا و تشــكیل پول مشــتری اروپايي
(يورو)) مطرح شدند.
رويكرد مبتني بر ريزســـاختار بازار ارز را ميتوان نســـل چهارم نظريات تبیین نرخ ارز
دان ست .در حالي که ن سلهاي قبل از نظريههاي نرخ ارز به دنبال پا سخ به اين سوال بودند
که چه متيیرهايي روي تعیین نرخ ارز اثر دارند ،نظريههاي مبتني بر ريزســـاختار بازار ارز به
دنبال پا سخ به اين سوال ه ستند که نرخ ارز چگونه در هر لحظه تعیین مي شود و اين متيیر
چگونه از يك تعادل (احتماال موقت) به يك تعادل ديگر حرکت ميکند.
براي آنكه بتوانیم رويكرد مبتني بر ريزســاختار بازار ارز را به خوبي دری کنیم ،الزم اســت
در ابتدا شـــناختي کلي از رويكرد مبتني بر ريزســـاختار بازارهاي مالي داشـــته باشـــیم .تعريف
ارائهشــده توســط اوهارا )9116( 4در مورد عبارت «ريزســاختار بازار »6به اين صــورت اســت:
«ريزســـاختار بازار همان مطالعه فرآيندها و نتايج مربوط به مبادله داراييها تحت قواعد صـــريح
معامالتي اســت .در حالي که بخش عمده تحلیلهاي اقتصــادي ،پوياييهاي موجود در فرآيند
معامله داراييها را در نظر نميگیرند ،ادبیات مبتني بر تحلیل ريزســـاختار بازار به بررســـي اين
موضـــو ميپردازد که چگو نه فرآي ند ها و قوا عد م عامالتي مشـــخی ميتوان ند بر فرآي ند
شكلگیري قیمت (در بازار) اثر بگذارند» (اوهارا .)9 :9116 ،برمبناي اين تعريف ،ميتوان گفت
که تحقیقات مبتني بر ريزســـاختار بازار به دنبال شـــناســـايي ســـاختار معامالت در يك بازار
بهخصـــوص و تالش براي نشـــان دادن چگونگي تاثیر ســـاختار شـــناســـاييشـــده روي فرآيند
شكلگیري قیمت ،نرخهاي بازدهي و در نتیجه ،روي کارايي اطالعاتي آن بازار است .برخالف
رويكرد اســتاندارد در ادبیات اقتصــادي که تنها به بررســي قیمتهاي تســويهکننده بازار يا همان
قیمتهاي تعادلي ميپردازد در رويكرد مبتني بر ريزســاختار بازار ،روند شــكلگیري قیمتهاي
غیرتعادلي و چگونگي تيییر اين قیمتها نیز مورد مطالعه و بررسي قرار ميگیرد.
1- Exchange Rate Target Zone
2- Speculative Attack
3- Monetary Unions
4- O’Hara
5- Market Microstructure
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براي دری رويكرد مبتني بر ريزســاختار بازار ارز که با توجه به تعريف اوهارا ( )9116در مورد
«ريزساختار بازار» ،تحقیقات مبتني بر ريزساختار بازار به دنبال شناسايي ساختار معامالت در يك
بازار و تالش براي ن شان دادن چگونگي تاثیر آن ساختار بر فرآيند شكلگیري قیمت ،نرخهاي
بازدهي و کارايي اطالعاتي آن بازار هستند .برخالف رويكرد استاندارد در ادبیات اقت صادي که
تنها به بررسي قیمتهاي تسويهکننده بازار ميپردازد در رويكرد مبتني بر ريزساختار بازار ،روند
شـــكلگیري قیمتهاي غیرتعادلي و چگونگي تيییر اين قیمتها نیز مورد مطالعه قرار ميگیرد.
حال اگر تعريف اوهارا در مورد رويكرد مبتني بر ريزســـاختار بازار را در مورد بازار ارز مورد
اســتفاده قرار دهیم ،آنچه باعث تمايز میان نظريههاي نرخ ارز مبتني بر ريزســاختار بازار با ســاير
نظريهها ميشــود ،آن اســت که تحلیل مبتني بر ريزســاختار بازار ارز ،ســه فرا اســاســي در
نظريههاي قديميتر نرخ ارز را به شرح زير کنار ميگذارد :
 در تحلیلهاي مبتني بر ريز ساختار بازار ارز ،برخي از اطالعات موثر بر متيیر نرخ ارز به شكلاطالعات همگاني در دسترس تمام افراد قرار ندارد.
 مدلهاي مبتني بر ريزساختار بازار ارز اين موضو را ميپذيرند که فعاالن در اين بازار ممكنا ست در برخي زمینهها متفاوت از يكديگر با شند به گونهاي که اين تفاوتها روند شكلگیري
قیمتها در بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد.
 تحلیلهاي مبتني بر ريزسـاختار بازار ارز بر اين موضـو تاکید دارند که عالوه بر ناهمگوني وتفاوت میان فعاالن اقتصـــادي ،تفاوت در فرآيندها و قواعد معامالتي نیز ميتواند بر قیمتهاي
بازار تاثیر بگذارد.

 -1-1-8مروری بر ساختار ،فرآیندها و قواعد معامالتی در بازار ارز
براساس ادبیات ريزساختار بازار ارز ،بازيگران اصلي اين بازار به سه گروه قابل تقسیم است
که اين گروهها به شرح زير هستند:
 م شتريان (يا سرمايهگذاران) به عنوان من شا اولیه عر ضه يا تقا ضاي ارز صادرکنندگان،واردکنندگان ،ســـرمايهگذاران در داراييهاي خارجي ،توريســـتها و ...در اين طبقه جاي
دارند .تفاوت رويكرد مبتني بر ريزســـاختار بازار ارز با مدلهاي قديميتر در آن اســـت که
مطابق با شــرايط واقعي ،اين دســته از فعاالن بازار ارز نميتوانند به شــكل مســتقیم اقدام به
معامله ارز بین خود کنند.

بررسی تاثیر شفافیت انتشار اطالعات اقتصاد کالن 1 ...

 واســطهها به عنوان آن دســته از فعاالن اقتصــادي که کار آنها خريد و فروش ارز اســتوا سطهها اقدام به انجام دو نو از معامالت ميکنند :اول آنكه آنها اقدام به خريد يا فروش
ارز از مشـــتر يان (ســـرما يه گذاران) ميکنند و دوم آنكه آن ها اقدام به معامله ارز با ديگر
واسطهها ميکنند.
 دالالن آن د سته از فعاالن بازار ارز که تخ صی و نقش آنها به هم ر ساندن فرو شندگانو خريداران براي هر جفت ارزي است و يك دالل تنها وارد فعالیت وصل کردن خريداران
و فروشندگان ارز ميشود.
با توجه به موارد فوآ ،ميتوان ساختار کلي بازار ارز را در تصوير ( )9نشان داد .در اين
تصوير C ،نشاندهنده مشتريان در بازار ارز D ،نشاندهنده واسطهها و  Bنمايانگر دالل اين
بازار است.
تصویر ( :)1نمای کلی از ساختار معامالت در بازار ارز

 -8-1-8چگونگی تعیین نرخ ارز در رویکرد مبتنی بر ریزساختار بازار ارز

1

يك واسطه براي آنكه بتواند فعالیت خريد و فروش روزانه ارز خود را انجام دهد ،الزم
ا ست مقدار منا سبي از دو ارزي که آن ها را معامله ميکند (مثال ين ژاپن در مقابل دالر
آمريكا) در اختیار داشته باشد .فرا کنید واسطه در طول يك روز م شاهده ميکند که
حجم سفارش هاي خريد ين در مقاي سه با فروش اين ارز در مقابل دالر آمريكا ،بیشتر از
 -9براي آشنايي با مباني نظري و مدلهاي رياضي تعیین نرخ ارز بر اساس رويكرد ريزساختار بازار ارز به فصل  7از
) Evans (2011رجو شود.
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سطح پیش بینيشده است .در نتیجه اين شرايط ،سطح ذخاير ين اين واسطه رو به کاهش
گذاشته و سطح ذخاير دالر وي افزايش پیدا ميکند .ممكن است اين تصور شود که در
وضعیت فوآ ،اقدام بهینه از سوي واسطه ،افزايش قیمت فروش ين در مقابل دالر است.
اين موضو تنها در صورتي صادآ است که اطالعات عمومي در مورد بهبود متيیرهاي
بنیادين ژاپن در مقاي سه با آمريكا منت شر شده با شد .بنابراين ،تا جايي که وا سطه بتواند
ا ستنباط کند که افزايش سفارش خريد ،ن شان دهنده انت شار اطالعات عمومي ا ست ،او
تصـــمیم به افزايش قی مت هاي خر يد و فروش ارز خود خواهد کرد .همچنین اگر هیچ
اطالعات عمومي منتشر نشده باشد ،وي نميتواند پس از مشاهده افزايش سفارش خريد
در معامالت خود ،اقدام به افزايش نرخ هاي خر يد و فروش ارز در مقايســـه با ســـاير
واســـطه ها کند ،چراکه اگر بق یه واســـطه ها نرخ هاي ارز خود را تيییر ندهند ،واســـطه
موردنظر با ريســك زيان ناشــي از آربیتراژ مواجه ميشــود .در اين شــرايط ،تنها گزينه
وا سطه موردنظر آن ا ست که داراييهاي دالري خود را به يك وا سطه ديگر بفرو شد و
در مقابل از او ين خريداري کند .در اين شرايط ،وا سطه دوم نیز با افزايش تقا ضاي ين
در مقابل دالر مواجه شــده و درنهايت عكس العملي مشــابه واســطه اول از خود نشــان
خواهد داد و اين رويه ادامه خواهد داشت .نتیجه اين موضو آن خواهد بود که افزايش
تقا ضاي ين در مقابل دالر که وا سطه اول آن را م شاهده کرد از يك وا سطه به وا سطه
ديگر مانند يك قطعه ســـیب زمیني داغ جابهجا شـــده و يك حجم باالي معامالت بین
وا سطه ها به وجود خواهد آمد و در اين شرايط ا ست که با م شاهده تيییر شرايط عر ضه
و تقاضــا در بازار ارز ،واســطه ها اقدام به تيییر قیمت هاي خود ميکنند .بر اين اســاس،
نق طه قوت نظريه نرخ ارز مبتني بر ري ز ساختار بازار در آن ا ست که هر متيیري که روي
نرخ ارز تاثیرگذار با شد (چه تيییر در پیش بیني متيیرهاي بنیادين نرخ ارز ،چه بیانیه ها و
سیا ست هاي ارزي بانك هاي مرکزي ،چه اطالعات خ صو صي افراد در مورد متيیرهاي
مؤثر بر نرخ ارز و چه )...در نهايت اين متيیر بايد خود را به شكل معامالت در بازار ارز
نشان دهد.
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 -3مروری بر مطالعات انجامشده
 -1-3مطالعات داخلی
با توجه به بررســـيهاي انجامشـــده توســـط نگارندگان در مطالعات داخلي ،موضـــو تاثیر
کیفیت انتشـــار اطالعات اقتصـــاد کالن بر رفتار نرخ ارز به طور مســـتقیم مورد مطالعه قرار
نگرفته اســـت .با اين وجود ،اگر نرخ ارز را به عنوان قیمت يك دارايي (يعني قیمت ارز به
عنوان يك دارايي خارجي) در نظر بگیريم ،ميتوانیم در مطالعات داخلي و در دو دســـته
جداگانه ،بررســـيهاي انجام شـــده در زمینه موضـــو تاثیر انتشـــار اطالعات بر متيیرهاي
اقت صادي و قیمت داراييها را از يك سو و عوامل موثر بر تعیین نرخ ارز را از سوي ديگر
مورد موشكافي قرار دهیم.

 -1-1-3تاثیر انتشار اطالعات بر متغیرهای اقتصادی و قیمت داراییها
ح سني و ب شیر ح سیني ( )9931در مطالعه خود به برر سي رابطه بین سطح اف شاي اطالعات
حسابداري و نوسانات قیمت سهام در  62شرکت پذيرفته شده در بورس اوراآ بهادار تهران
در بازه زماني ســالهاي  9939تا  9936پرداختهاند .براســاس اين مطالعه ،بین ســطح افشــاي
اطالعات و نوسانات قیمت سهام در شرکتهاي مورد بررسي رابطه معنيداري وجود دارد.
با اين وجود در مطالعه يادشــده در مورد ماهیت اين رابطه و اين موضــو که نو رابطه بین
دو متيیر به شكل مثبت يا منفي است ،سخن خاصي به میان نیامده است.
فروغي ،امیري و میرزايي ( )9912در مطالعه خود به بررســـي رابطه بین عدم شـــفافیت
اطالعات مالي و ريســـك ســـقوط قیمت ســـهام در آينده پرداختهاند .از نظر آنها ،مديران
شرکتها انگیزه دارند که براي حفظ منافع خود از انتشار اخبار منفي خودداري کنند و اين
اخبار در داخل شـرکت انباشـت ميشـود .درنهايت ،هنگامي که توده اخبار منفي انباشـته به
نقطه اوج خود ر سید به يكباره وارد بازار شده و باعث سقوط قیمت سهام مي شود .وجود
اين رابطه باعث ميشود که عدم شفافیت اطالعات مالي باعث افزايش ريسك سقوط قیمت
سهام شود .آنها با ا ستفاده از اطالعات مربوط به  12شرکت پذيرفته شده در بورس اوراآ
بهادار تهران بین ســالهاي  9932تا  ،9933اقدام به آزمون اين فرضــیه کردند و درنهايت به
اين نتیجه ر سیدند که میان عدم شفافیت اطالعات مالي و ري سك سقوط قیمت سهام يك
رابطه مســـتقیم و معنيدار وجود داشـــته و عالوه بر اين ،در شـــرايطي که میان مديران و
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سهامداران شرکتها ،عدم تقارن اطالعاتي وجود دا شته با شد ،اثر عدم شفافیت اطالعات
مالي بر افزايش ريسك سقوط قیمت سهام بیشتر خواهد بود.
پورزماني و قمري ( ) 9919در مطالعه خود به برر سي رابطه میان کیفیت گزارشگري
مالي و ســرعت تعديل قیمت ســهام در بین  73شــرکت پذيرفته شــده در بورس اوراآ
بهادار تهران در بازه زماني دوســـاله بین ســـال هاي  9936تا  9933با اســـتفاده از روش
رگرســـیون خطي مقطعي پرداخته اند که اين شـــرکت ها در  96صـــنعت مختلف قرار
مي گرفتند .برا ساس برر سي هاي انجام شده تو سط اين محققان ،بین کیفیت گزار شگري
مالي و سرعت تعديل قیمت سهام در شرکت هاي موردمطالعه ،رابطه معني داري وجود
نداشته و با بهبود کیفیت گزارشگري مالي ،سرعت تعديل قیمت سهام تيییر معني داري
از خود نشــان نمي دهد .همچنین ،آن ها به اين نتیجه رســیدند که در نمونه شــرکت هاي
مورد مطالعه ،ســـرعت تعديل قیمت ســـهام نســـبت به اخبار خوب و بد داراي الگوي
رفتاري متقارني بوده و اختالف معني داري در میانگین ســـرعت تعديل قیمت ســـهام در
واکنش به اخبار خوب و بد وجود ندارد.
در يك م طال عه ديگر با حوزه تحل یل مت فاوت ،همتي ،پدرام و توکل یان ( )9916با
معرفي مفهوم « اطالعات چســبنده» ســعي در توضــیح پويايي هاي متيیر تورم در اقتصــاد
ايران کرده اند .براساس اين مطالعه ،مفهوم اطالعات چسبنده بدين معني است که در هر
دوره زماني ،تنها ک سري از بنگاه هاي اقت صادي قادر ه ستند که اطالعات جديدي راجع
به وضــعیت اقتصــاد به دســت بیاورند و در نتیجه ،بقیه بنگاه ها که اطالعات جديدي در
مورد شــرايط اقتصــادي به دســت نیاورده اند ،تيییري در متيیرهاي تصــمیم خود (مانند
ســـطح قیمت ،تولید و اشـــتيال) ايجاد نميکنند .بر اين اســـاس ،بايد تحت مكانیســـم
اطالعات چسبنده ،انتشار اطالعات در اقتصاد به کندي صورت گرفته و تعديل قیمتها
(به عنوان متيیر تحت بررسي در اين مطالعه) نیز به کندي صورت پذيرد .آن ها با بررسي
داده هاي فصـــلي مربوطه براي دوره زماني  9971:9تا  9919:4به اين نتیجه رســـیدند که
پد يده چسبندگي اطالعات در فرآيند قیمت گذاري بنگاه ها در اقتصاد ايران وجود دارد
و به طور متوســط ،دو فصــل طول ميکشــد تا بنگاه هاي اقتصــادي ،مجموعه اطالعات
مورد استفاده در تعیین قیمت کاالهاي خود را بهروز کنند.
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 -8-1-3عوامل موثر بر تعیین نرخ ارز
درگاهي و گچلو ( )9932در مطالعه خود به بررسي ثبات نرخ حقیقي ارز در اقتصاد ايران و
شنا سايي عوامل موثر بر آن در کوتاهمدت و بلندمدت با ا ستفاده از دادههاي ساالنه مربوط
به دوره زماني  9993تا 9967پرداختهاند .آنها به اين نتیجه رسیدهاند که دوره مورد مطالعه،
ناپايايي نرخ حقیقي ارز در اقتصاد ايران مورد تايید قرار گرفته و فرضیه برابري قدرت خريد
مطلق رد شــده اســت .براســاس اين مطالعه ،متيیرهاي قیمت حقیقي نفت ،رشــد ســطح بهره
وري ،نرخ انباشت سرمايه ،شدت کنترلهاي تجاري و ارزي ،سیاست مالي ،سیاست پولي و
ســیاســت ت ــعیف ارزش اســمي پول ملي ،مهمترين عوامل تعیینکننده نرخ حقیقي ارز در
ايران هستند.
ابونوري و خانعليپور ( )9933در مطالعه خود به بررسي موضو تاثیر اخبار بر نوسانات نرخ
ارز در ايران پرداختهاند .آن ها براي اين منظور از خانواده الگوهاي خودرگرســـیون ناهمســـان
واريانس شرطي ( )ARCHا ستفاده کرده و با ا ستفاده از دادههاي روزانه نرخ ارز از اول ا سفند
 9939تا نوزدهم مهر  ( 9937شامل  9223م شاهده) به اين نتیجه ر سیدند تاثیر اخبار بر نو سانات
نرخ ارز در ايران به شكل نامتقارن است بدين معنا که تاثیر اخبار بد بر نوسانات نرخ ارز بیشتر از
تاثیر اخبار خوب بوده است.
تقوي و محمدي ( )9912در مطالعه خود به بررســي عوامل موثر بر نرخ ارز و تراز پرداختها در
اقتصــاد ايران پرداخته و پولي بودن نوســانات اين متيیرها را مورد بررســي قرار دادهاند .آنها براي اين
منظور از يك مدل متناسـب با نظامهاي نرخ ارز دوگانه (براي هماهنگي با بازار رسـمي و غیررسـمي
ارز در ايران) استفاده کرده و با استفاده از يك سیستم معادالت همزمان ،فرضیه پولي بودن نرخ ارز و
تراز پرداختها را مورد آزمون قرار دادهاند .آنها با اســـتفاده از دادههاي ســـاالنه براي دوره زماني
 9993تا  9936به اين نتیجه رســـیدهاند که رهیافت پولي نرخ ارز از اعتبار قوي برخوردار نیســـت ،اما
پولي بودن تراز پرداختها از اعتبار قابل قبولي برخوردار است.
محمدزاده و همكاران ( )9912با استفاده از تكنیك همانباشتگي تابلويي ،مدل پايه پولي
و مدل پولي با قیمتهاي انعطافپذير را براي  94کشــور منتخب منطقه خاورمیانه و شــمال
آفريقا ( )MENAدر دوره زماني  9166تا  2227میالدي مورد آزمون قرار دادهاند .آنها به
اين نتیجه ر سیدهاند که رهیافت پولي به نرخ ارز در ک شورهاي منطقه  MENAبرقرار بوده
و در اين کشـــورها ،برابري ارزش پول داخلي در مقابل پول خارجي بیشـــتر تحت تاثیر
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تيییرات حجم پول داخلي قرار دارد .به عالوه ،آن ها به اين نتیجه رســـیدهاند که در کنار
متيیر حجم پول داخلي ،متيیرهاي نرخ تورم انتظاري و تولید ناخالی داخلي نیز به ترتیب
داراي رابطه مثبت و منفي با نرخ ارز هستند و تاثیر هر دو اين متيیرها ،معنيدار است.
پر ضازاده ( )9916در مطالعه خود به برر سي تاثیر شوی هاي نفتي ( شامل شویهاي
عر ضه نفت ،تقا ضاي جهاني و شوی قیمت نفت) بر نرخ ارز حقیقي در ايران پرداخته
اســـت .او از داده هاي ماهانه براي دوره زماني  9112:24تا  2296:21و در قالب مدل
مارکوف -سوئیچینگ دو رژيمي به برر سي اين مو ضو پرداخته و به اين نتیجه ر سیده
است که شوی هاي قیمت نفت و شوی تقاضاي جهاني داري تاثیر منفي و معنيدار بر
نرخ ارز حقیقي هستند و شوی مثبت تقاضاي جاني نفت و افزايش قیمت نفت منجر به
کاهش نرخ ارز ،افزايش ارزش پول ملي و مشـــاهده اثرات بیماري هلندي در اقتصـــاد
ايران مي شود .همچنین او به اين نتیجه مي رسد که شوی عرضه جهاني نفت تاثیر معني
داري بر نرخ ارز در ايران ندارد.

 -8-3مطالعات خارجی
اندرسن 9و همكاران ( )2229با استفاده از دادههاي مربوط به نوسان نرخ برابري دالر آمريكا در
برابر تعدادي از اسعار مهم بینالمللي (شامل پوند ،ين ،ماری آلمان ،فرانك سوئیس و يورو) در
بازههاي زماني  6دقیقهاي و براي دوره زماني  9ژانويه  9112تا  92د سامبر  9113به برر سي تاثیر
انت شار اطالعات اقت صاد کالن بر نرخهاي ارز مورد مطالعه پرداختهاند .آنها به اين نتیجه ر سیده
اند که اخبار پیشبینينشـــده در مورد تحوالت متيیرهاي اقتصـــاد کالن باعث جهش میانگین
شرطي نرخ ارز ميشوند .عالوه بر اين ،نتايج آنها نشان ميدهد که در دوره مورد مطالعه ،نحوه
عكسالعمل نرخ ارز به انتشار اطالعات اقتصاد کالن به شكل نامتقارن بوده و اخبار بد اقتصادي
در مقايسـه با اخبار خوب ،داراي تاثیر بزر تري بر نوسـانات نرخ ارز هسـتند .آنها همچنین به
اين نتیجه دســت يافتهاند که آن دســته از اخبار اقتصــادي که با تاخیر کمتري منتشــر ميشــوند،
داراي تاثیر بزر تر بر تيییر میانگین شرطي نرخ ارز هستند.

1- Andersen
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هلويگ )2226( 9در يك مدل تئوريك به بررسي اثرات رفاهي انتشار اطالعات عمومي
در يك مدل رقابت انحصـــاري در میان بنگاه هايي با اطالعات فردي متمايز ميپردازد .بر
اســاس تحلیل وي ،وجود ناهمگوني اطالعاتي در بین بنگاههاي اقتصــادي باعث ميشــود،
تاخیرهاي بالقوه مهمي در تعديل قیمت ها به وقو پیوســـته و اين موضـــو اثرات حقیقي
شــویهاي پولي را تشــديد ميکند .او به اين نتیجه ميرســد که انتشــار اطالعات عمومي
باعث کاهش سرعت تعديل قیمتها شده ،اما هزينه افزايش بيثباتي را به دنبال دارد .با اين
وجود ،او بیان ميکند که انت شار اطالعات اقت صاد کالن به دلیل کاهش انحراف قیمتها در
مجمو باعث افزايش رفاه افراد جامعه ميشـــود .وي همچنین بیان ميکند که دقیقتر بودن
اطالعات فردي (در مقابل دقیق بودن اطالعات عمومي) باعث کاهش رفاه جامعه ميشود.
اِرمان 2و فراتزشــر ) 2226( 9در مطالعه خود به بررســي ارتباط میان انتشــار اطالعات
اقتصـــاد کالن و نرخ هاي برابري ارز دالر آمريكا در برابر ماری آلمان و يورو پرداخته
اند .آن ها به اين نتیجه رســـیده اند که براســـاس داده هاي روزانه ،اخبار اقتصـــادي در
آمريكا ،آلمان و ناحیه يورو يك عامل بســیار مهم در تعیین نرخ هاي ارز روانه در طول
دوره زماني  9119تا  2229میالدي بودهاند .عالوه بر اين ،آن ها مشـــاهده کردهاند که
اخ بار اقتصــــادي آمري كا داراي تاثیر بیشـــتري بر تعیین نرخ ارز  USD/DEMيا
 EUR/USDهســـتند که اين موضـــو از نظر آن ها مي تواند به دلیل انتشـــار ســـريعتر
اطالعات اقتصـــاد کالن در آمريكا باشـــد .به عالوه ،در دوره هاي همراه با نااطمیناني
شديد در بازار ،نرخ ارز عكسالعمل شديد تري به انتشار اخبار اقتصادي پیدا ميکند.
الکونن 4و الن ) 2292( 6به بررسي تاثیر انتشار اخبار و اطالعات اقتصاد کالن بر نرخ
برابري يورو در برابر دالر آمري كا پرداخ تها ند .آن ها با اســـت فاده از داده هاي نرخ ارز
 EUR/USDدر بازههاي زماني  6دقیقه اي در دوره زماني  9ژانويه  9111تا  99دسامبر
 2224به اين نتیجه رســـیدند که تاثیر اخبار مثبت يا منفي اقتصـــاد کالن بر نرخ برابري
 EUR/USDب ستگي به شرايط اقت صادي در طول چرخه هاي تجاري دارد و در حالت
1- Hellwig
2- Ehrmann
3- Fratzscher
4- Laakkonen
5- Lanne
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کلي ،انتشـــار اخبار اقتصـــاد کالن باعث مي شـــود که در دوره هاي رونق اقتصـــادي در
مقايسه با دوره هاي رکود اقتصادي ،شاهد نوسانات بیشتر در نرخ برابري يورو در مقابل
دالر در دوره مورد مطالعه باشــیم .عالوه بر اين  ،اخبار بد در دوره هاي رونق اقتصــادي
باعث نوســان بیشــتر در نرخ ارز در مقايســه با دورههاي رکود مي شــوند و اين در حالي
اســت که تفاوتي میان تاثیرگذاري اخبار مثبت بر نوســان نرخ ارز در دورههاي رونق و
رکود وجود ندارد.
الکونن و الن ( )2299در مطالعه اي ديگر به بررســي اين موضــو پرداختهاند که آيا
میزان دقت اخبار اقت صادي اعالم شده تاثیري بر نو سانات نرخ ارز دارد يا خیر .آن ها از
داده هاي نرخ ارز  EUR/USDدر بازه هاي زماني  6دقیقه اي در دوره زماني  9ژانويه
 9111تا  99دســـامبر  2224اســـتفاده کرده و تاثیر انتشـــار اطالعات مربوط به  22متيیر
اقت صاد کالن آمريكا با در نظر گرفتن میزان دقت و صحت آن ها روي نرخ ارز را مورد
مطالعه قرار دادهاند .آن ها به اين نتیجه رســـیدهاند که در با زه زماني مورد مطالعه ،آن
دســـته از موارد انتشـــار اطالعات اقتصـــاد کالن که داراي دقت باالتري بودهاند ،باعث
افزايش بی شتر نو سانات نرخ ارز شدهاند .عالوه بر اين  ،انت شار اطالعات در مورد متيیرها
و شاخی هايي که به طور معمول با دقت بی شتري اعالم مي شوند ،باعث افزايش بی شتر
در نوسان نرخ ارز مي شود.
چن ،9لیو 2و ژانگ )2297( 9به دنبال پا سخ به اين سوال ه ستند که در يك بازار مالي ،تاثیر
انتشــار اطالعات عمومي در مورد متيیرهاي بنیادين آن بازار روي ثبات آن بازار چگونه اســت.
آنها با مدلسازي و محاسبه نتايج تعادلي در مدل مورد مطالعه خود (که شامل دو نو معاملهگر
مطلع و غیرمطلع است) به اين نتیجه رسیدهاند که انتشار اطالعات دقیق اقتصادي به شكل عمومي
با عث کاهش نااطمی ناني در بین م عام لهگران مطلع شـــده و عكسالع مل آن ها به اطال عات
خصوصيشان را افزايش ميدهد .بر اين اساس ،انتشار اطالعات عمومي دقیق باعث از بین رفتن
تعادلهاي چندگانه و افزايش ثبات در بازار مورد مطالعه ميشود.

1- Chen
2- Liu
3- Zhang
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ژانگ ،مارش 9و مكدونالد )2297( 2در مطالعه خود به برر سي تاثیر انت شار و د ستر سي
به اطالعات (از هر دو نو خصوصي و عمومي) روي نوسانات نرخ ارز پرداختهاند .آنها با
ا ستفاده از دادههاي ساعتي مربوط به نرخ برابري میان ماری آلمان و دالر آمريكا در دوره
زماني  9ميتا  99آگوست  9117و با در نظر گرفتن يك چارچوب تحلیلي غیرخطي به اين
نتیجه ر سیدند که هر دو نو اطالعات عمومي (يعني انت شار اطالعات اقت صاد کالن تو سط
نهادهاي مسـئول در کشـورها) و خصـوصـي (يعني اطالعات فردي اشـخاص که در خالی
ســـفارش آن ها در بازار ارز نمود پیدا ميکند) روي نوســـانات نرخ ارز تاثیر دارند ،اما
هیچگونه ارتباطي بین دو مكانیســم تاثیرگذاري اطالعات عمومي و خصــوصــي بر نرخ ارز
وجود ندارد.

 -4معرفی روششناسی تحقیق
از آنجايي که هدف تحقیق نشان دادن تاثیر کیفیت انتشار اطالعات اقتصاد کالن بر نرخ ارز
اســت ،پیكربندي مدل به شــكلي در نظر گرفته شــده اســت که با اســتفاده از آن ميتوان
موضو انتشار اطالعات متيیرهاي اقتصاد کالن را وارد مدل کرد .براي سادگي تحلیل و بر
مبناي ادبیات عمومي در حوزه نرخ ارز ،فرا مي شود که اقت صاد دنیا از دو ک شور ت شكیل
شده ا ست و متيیرهاي مربوط به ک شور اول در حالت کلي به شكل  xtو متيیرهاي مربوط
به کشور دوم در حالت کلي به شكل  x̂tنمايش داده مي شوند .عالوه بر اين ،فرا ميشود
که يك طیف از مشتريان ريسكگريز در بازه ] n ∈ [0 , 1و تعداد  dواسطه ريسكگريز
به عنوان بازارگردان در بازار نقد ارز وجود دارند .همچنین براي سادگي مدل از وارد کردن
نقش دالل در بازار ارز صرفنظر شده ا ست .نرخ ارز  stدر اين بازار به شكل لگاريتمي بیان
شــده اســت که در ابتداي هر دوره زماني (در اينجا برابر يك هفته) توســط واســطهها اعالم
ميشـــود .عالوه بر واســـطه ها ،بانك هاي مرکزي دو کشـــور نیز به عنوان تعیینکنندگان
نرخهاي بهره کوتاهمدت  rtو 𝑡̂𝑟 در اين دو اقتصـــاد ح ـــور دارند .بانكهاي مرکزي در
ابتداي هر بازه زماني  tاقدام به انتشار اطالعات مربوط به وضعیت اقتصاد کالن دو کشور در
 kهفته قبل از آن ميکنند که البته انتشــار اطالعات اقتصــاد کالن دو کشــور همراه با يك
1- Marsh
2- MacDonald
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خطاي اندازهگیري است .متيیرهاي نرخهاي بهره کوتاهمدت  rtو 𝑡̂𝑟 بدون هیچ وقفهاي از
سوي تمام واسطهها و سرمايهگذاران موجود در بازار قابل مشاهده است.

 -1-4معرفی رفتار واسطهها ()Dealers
براي آنكه بتوانیم تاثیر کیفیت انتشـــار اطالعات جد يد بر رفتار تعیین نرخ ارز توســـط
وا سطهها را مدل سازي کنیم ،فرا کنید که بردار  ztن شاندهنده مجموعه متيیرهايي با شد
که وضــعیت ( )Stateاقتصــاد کالن دو کشــور را در هفته  tبه طور کامل تشــريح کند .اين
بردار شامل متيیرهاي نرخهاي بهره کوتاه مدت  rtو 𝑡̂𝑟 ،نرخهاي تورم  πtو  π̂tو سطوح
تولید  ytو ( ŷtبه شكل تفاوت میان دو کشور) و نیز ساير متيیرها است .يك زيرمجموعه
از اين متيیرها که ما آن را با  ztoنشان ميدهیم به طور آني توسط واسطهها و سرمايهگذاران
قابل م شاهده ا ست که فرا مي شود اين بردار ن شاندهنده نرخهاي بهره کوتاهمدت با شد.
همچنین فرا ميکنیم که ســاير اجزاي اين بردار تنها با گذشــت  kهفته و از طريق انتشــار
اطالعات اقت صاد کالن تو سط مقامات پولي براي همگان م شخی مي شود که البته انت شار
̂z
اطالعات کالن نیز با خطاي اندازه گیري همراه اســـت که ما اين متيیر اعالمي را با t−k

نشــــان ميدهیم .با در نظر گرفتن فروا فوآ ،ميتوان گ فت که رو ند تيییر مجمو عه
اطالعات مشتری میان واسطهها به شكل رابطه ( )9خواهد بود.
( )9

o⁄

o⁄

O
D
o
o
ΩD
t = {Zt ,Zt-k ,χt ,Ωt } ,Zt-k =Zt-k +ψz

رابطه ( )9نشـــان ميدهد مجموعه اطالعاتي واســـطه ها در ابتداي هر دوره ،مجموعه
اطالعاتي دوره گذشــته به اضــافه اطالعات با انتشــار آني در دوره فعلي ،اطالعات مربوط به
وضعیت اقتصاد کالن کشورها در  kدوره قبل (البته همراه با خطاي  ψzدر انتشار اطالعات
و دادههاي مربوط به خالی سفارش م شتريان در دوره قبل ا ست .با توجه به رابطه ( )9و با
در نظر گرفتن مطالب ارا ئه شـــده در بخش  ،2فرا ميکنیم که در ابتداي هر هفته (با
انديس  tنشان داده شده) ،تمام واسطههاي موجود در بازار ،نرخ ارزي (بر مبناي لگاريتمي)
برابر با مقدار حاصل از رابطه ( )2اعالم ميکنند.
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st =EtD st-1 +r̂-r
t t -δt

( )2

که در آن EtD ،نشـــاندهنده انتظارات مشـــروط به مجموعه اطالعات مشـــتری میان تمام

واســـطهها در ابتداي هفته  )Ω𝐷 ( tاســـت .با توجه به مطالب ارائه شـــده در بخش  ،2فرا

وجود مجموعه اطالعات مشــتری میان واســطهها در مجموعه 𝐷 Ωبه معناي آن نیســت که

تمام واســطهها از اطالعات کامال مشــابهي برخوردار هســتند ،بلكه اطالعات خصــوصــي
واســطهها تاثیري بر تعیین نرخ ارز ندارند .9رابطه ( )2گوياي آن ا ست که نرخ ارز اعالمشـده
توســط تمام واســطهها برابر با بازدهي انتظاري حاصــل از نگهداري داراييهاي خارجي تا هفته

آينده (که برابر با  EtD st−1 + r̂t − rtاست) منهاي يك متيیر جبران ريسك است که ما آن

را با  δtنشان دادهايم که اندازه اين متيیر بر اساس شروط مرتبط با تسهیم کاراي ريسك به دست
ميآيد که بر اساس آن ،واسطهها متيیر جبران ريسك  δtرا به شكلي انتخاب ميکنند که مقدار
انتظاري نگهداري دارايي هاي ارزي آن ها در انتهاي هفته ( tکه ما آن را با  EtD It+1نشـــان
ميدهیم) برابر با صفر باشد (رابطه (:))9
EtD It+1 =0

()9

در کنار متيیر جبران ريســـك ،فرا ميشـــود که تيییرات نرخ بهره در هر دوره زماني به
شكل رابطه ( )4است.
()4

rr
r̂-r
̂t-1 -rt-1 )+μry (ŷt-k -yt-k )+μrπ (π
̂t-k -πt-k )+urt
t t =μ (r

در رابطه ( ،)4فرا بر اين است که سیاستگذاران پولي ،تعديل متيیر نرخ بهره را به شكل
تدريجي انجام ميدهند .همچنین فرا ميشــود هرچه شــكاف تولید و نرخهاي تورم میان
دو کشــور بیشــتر باشــد ،تفاوت نرخهاي بهره نیز بین دو کشــور بیشــتر خواهد بود .2با اين
وجود ،به دلیل تاخیر انتشار اطالعات اقتصاد کالن ،فرا ميشود که مقامات پولي کشورها
 -9براي توضیحات بیشتر به ) Evans (2011رجو شود.
 -2در ادبیات اقتصادي ،تيییر نرخ بهره براساس شكاف تولید و تورم با عنوان «معادله تیلور» شناخته ميشود.
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مبناي تعیین نرخهاي بهره خود را عملكرد تولید و نرخ تورم در  kدوره قبل قرار ميدهند.
با توجه به رابطه ( ،)4انتظارات واســـطهها در مورد تفاوت نرخهاي بهره میان دو کشـــور به
صورت رابطه ( )6خواهد بود.
( )6

EtD (r̂t+i − rt+i ) = μπ EtD (r̂t+i−1 − rt+i−1 ) + μry EtD (ŷt+i−k − yt+i−k ) +
μrπ EtD (ŷt+i−k − yt+i−k ) + μrπ EtD (π
) ̂t+i−k − πt+i−k

که در آن ،پارامترهاي  μry ،μrrو  μrπداراي مقادير مثبت هستند.

 -8-4معرفی رفتار سرمایهگذاران
در اين تحقیق براي ســادگي روي رفتار تقاضــاي ارز ســرمايهگذاران متمرکز ميشــويم و فرا
ميکنیم که تقا ضاي ارز هر کدام از سرمايهگذاران در طیف ] n ∈ [0 , 1در هفته  tبه شكل
رابطه ( )7تعیین ميشود:
()7

n
αnt =αs (Etn Δst-1 +r̂-r
t t )+ht

که در رابطه فوآ ،پارامتر  αsبزر تر از صفر بوده و عملگر  Etnن شان دهنده انتظارات
مشروط به اطالعات در دسترس براي سرمايه گذار  nاست که ما اين مجموعه اطالعاتي
را با  Ωntنشــان مي دهیم .بر اســاس رابطه ( ،) 7تقاضــاي دارايي هاي ارزي از ســوي هر
ســرمايه گذار به دو بخش تقاضــاي ســفته بازي و تقاضــاي پوشــشــي ارز (هجینگ) قابل
تق سیم ا ست که بخش دوم با  hntن شان داده شده و دربر دارنده ساير عوامل اثرگذار بر
تقاضــاي ارز اســت .براي ســادگي ،فرا مي شــود که متيیر ت قاضــاي پوشــشــي ارز
ســـرمايه گذار  nتابعي از متيیرهاي فردي وي اســـت که آن را به شـــكل رابطه ()6
نشان مي دهیم.
()6

hnt =αz ztn
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که در آن ztn ،ن شاندهنده مجموعه متيیرهاي فردي مربوط به سرمايهگذار  nا ست که اين
متيیرها به طور کامل تو سط وي قابل م شاهده ه ستند .همچنین فرا مي شود که رابطه ()3
بین متيیرهاي فردي و متيیرهاي کالن جامعه برقرار است.
ztn =An zt +υnt

( )3

در رابطه ( ،)3بردار متيیرهاي ]  υnt =[υni,tدربردارنده شــویهاي فردي با توزيع نرمال
1

حول بردار صفر است .به بیان ديگر ،رابطه  ∫0 υni,t dn=0به ازاي تمام متيیرهاي شوی در
مورد آن برقرار اســت .براي ســادگي هرچه بیشــتر تحلیل ،فرا ميکنیم که تابع تقاضــاي
هجینگ هر فرد برابر با منفي مقدار خالی درآ مد ارزي وي خواهد بود که ميتوان اين
موضو را به شكل )  hnt = (t̂nt − t ntنشان داد که در آن t̂nt ،نشاندهنده منابع ارزي فرد
 nو  t ntنیز نشـــاندهنده مصـــارف ارزي وي در هفته  tخواهد بود .با کنار هم قرار دادن
رابطههاي ( )7تا ( ،)3رابطه ( )1را خواهیم داشت.
( )1

1
̅ ntst+1 -st +r̂-r
αt = ∫0 αni,t dn=αs (E
t t )+ht

که در معادله باال̅ ntst−1 ،
 Eنشاندهنده متوسط انتظارات سرمايهگذاران در مورد نرخ ارز در دوره
 t+1خواهد بود .همچنین متيیر  htنشاندهنده تابع کل تقاضاي هجینگ ارز بوده و بر اساس رابطه

)  ℎ𝑡 = 𝛼𝑧 𝑧𝑡 = −(t̂t − t tبه دســت ميآيد که در آن t̂t ،نشــاندهنده منابع ارزي کشــور
 9و  t tنیز نشاندهنده مصارف ارزي آن کشور به مقصد کشور  2در هفته  tرا نشان ميدهد.
در زمینه مجموعه اطالعات در د سترس سرمايهگذاران بايد گفت که همانند وا سطهها،
هرکدام از سرمايهگذاران دسترسي به هر دو مجموعه اطالعات خصوصي و عمومي دارند.
مجموعه اطالعات خصوصي هر سرمايهگذار در هفته  tمشتمل بر اجزاي تشكیلدهنده بردار
متيیرهاي فردي  zinاســت .عالوه بر اين ،هر ســرمايهگذار در هر هفته به مجموعه اطالعات
عمومي شامل انت شار اطالعات اقت صاد کالن (با  kهفته تاخیر و همراه با خطاي انت شار ،)ψz
متيیرهاي کالن با انتشــار آني (در اينجا نرخهاي بهره) و نرخهاي ارز تعیینشــده از ســوي
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واســـطه ها دســـترســـي دارد .با توجه به اين موارد ،ميتوان گفت که روند تيییر مجموعه
اطالعات در دسترس براي سرمايهگذار  nدر ابتداي هفته  tبه شكل رابطه ( )92خواهد بود.
Ωnt ={zto ,z̃t-k ,st ,ztn ,Ωnt-1 } , z̃t-k =zt-k +ψz

()92

 -3-4معرفی رفتار اقتصاد کالن کشورها
از آن جايي که تمرکز تحقیق بر تعیین نرخ ارز م یان دو کشـــور اســـت ،تن ها به تبیین رف تار
متيیرهاي کالن به شكل تفاوت میان دو ک شور اکتفا مي شود .فرا ميکنیم که پوياييهاي
متيیرهاي اقتصاد کالن در محیط مورد مطالعه به شكل رابطه ( )99تعیین ميشود.
zt =Az zt-1 +Bu ut

()99

که در آن ،بردار ]  ut = [urt uπt uyt uttنشـــاندهنده شـــویهاي با امید صـــفر و بدون
خودهمبستگي است.
به طور خاص ،فرا ميشود که فرم غیرماتريسي معادله شماره ( )99به شكل زير است:
r̂ t -rt =μrr (r̂ t-1 -rt-1 )+μry (ŷ t-k -yt-k )+μrπ (π
̂ t-k -πt-k )+urt

()92
y

ŷ t -yt =μyr (r̂ t -rt )-μyr (π
(̂ t-1 -πt-1 )+μyy (ŷt-1 -yt-1 )+μyt (t̂t-1 -tt-1 )+ut )99

()94

π
̂ t -πt =μππ (π̂ t-1 -πt-1 )+μπy (ŷt-1 -yt-1 )+μπt (t̂t-1 -tt-1 )+uπt

()96

t̂t -tt =μtt (t̂t-1 -tt-1 )+utt

 -4-4محاسبه نرخ ارز تعادلی
در مدل مورد م طال عه در اين تحقیق ،ت عادل شـــا مل يك ســـري ز ماني از متيیر نرخ ارز
اعالم شده از سوي وا سطهها ا ست که با رابطه ( )2سازگار با شد .همچنین اين سري زماني
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نرخ ارز بايد با روند تيییرات مجموعه اطالعات مشــتری میان واســطهها ( 𝑡𝐷 )Ωبراســاس
رابطه ( ،)9تعیین متيیر جبران ريســـك براســـاس رابطه ( )9و انتظارات واســـطهها در مورد
چشمانداز تعیین نرخهاي بهره براساس رابطه ( )6سازگار باشد .براي بهدست آوردن مقدار
ت عادلي نرخ ارز اگر راب طه ( )2را يك دوره به جلو برده و عملگر انت ظارات را روي آن
اعمال کنیم ،رابطه ( )97را خواهیم داشت.
D
EtD st+1 =EtD [r̂-r
t t -δt ]+Et st+2

()97

اگر مقدار انتظاري واســطهها از متيیرهاي تفاوت نرخ بهره میان دو کشــور را براســاس
رابطه ( )6جايگذاري کرده و فرا کنیم که رابطه  𝐸𝑡𝐷 𝑙𝑖𝑚𝑖→∞ 𝑠𝑡+𝑖 = 0برقرار اســت،
در اين صورت رابطه ( )96را خواهیم داشت.
) ×ft-k+i -δt+i

()96

1
1-μrr

∞

(

∑ EDt st+1 =EDt

i=1

که در رابطه ( ،)96متيیر  ft-k+iبه صورت رابطه ( )93تعريف ميشود.
()93

ft-k+i =μry (ŷ t-k+i -yt-k+i )+μrπ (π
) ̂ t+i-k -πt+i-k

اگر از رابطه ( )93براي ساختن معادله نرخ ارز ( )2استفاده کنیم در اين شرايط با حل و
جايگذاري معادالت مربوط به انتظارات فاصله نرخهاي بهره در دورههاي زماني مختلف در
معادله نرخ ارز ،رابطه ( )91را خواهیم داشت.
()91

∞

∞

[(r̂ t -rt )+EDt ∑i=1 ft-k+i ]-EDt ∑i=0 δt+i

1
1-μrr

= st

رابطه ( )91نشــان ميدهد که در مدل تيییر ســبد دارايي ،ســه نو متيیر بر روند تيییرات
نرخ ارز در هر دوره زماني اثر دارند که اين متيیرها عبارتند از:
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 -9وضعیت فعلي سیاستهاي پولي دو کشور بر اساس متيیر تفاوت نرخهاي بهره میان دو
کشور.
 -2انتظارات وا سطهها در مورد چ شمانداز اعالن متيیرهاي کالن اقت صادي از سوي مقامات
اقتصـــادي .البته بايد تاثیر تاخیر در انتشـــار اطالعات اقتصـــاد کالن و خطاي اندازهگیري
متيیرهاي اقتصادي از سوي مقامات پولي کشورها را نیز در شكلگیري انتظارات واسطهها
در نظر گرفت.
 -9متيیر جبران ريســك :اين متيیر به خاطر آن در مدل ظاهر ميشــود که واســطهها تمايلي به
نگهداري داراييهاي ارزي در زمان بســـته بودن بازارها ندارند و تالش ميکنند که با تيییر نرخ
ارز در جهت مناســب ،ســرمايهگذاران را تشــويق کنند که کلیه ريســكهاي تيییر نرخ ارز در
خارج از ســاعات کار بازار ارز را متقبل شــوند .بنابراين ،آنها قاعده  𝐸𝑡𝐷 𝐼𝑡+1 = 0را مدنظر

قرار ميدهند.

 -5-4بررسی پویاییهای اطالعاتی در اقتصاد مورد مطالعه
در رابطه ( )99پوياييهاي متيیرهاي کالن اقتصــادي را به شــكل  zt = Az zt−1 + Bu utدر
نظر گرفتیم که در آن ،بردار متيیرهاي بنیادين  ztشــامل متيیرهاي نرخ بهره ،تولید ،ســطح قیمت
و تجارت (بر حســب تفاوت میان دو کشــور) بود .همچنین موضــو مهمي که در مدل معرفي
شــده در اين تحقیق وجود دارد آن اســت که اطالعات مربوط به متيیرهاي کالن اقتصــادي به
شــكل آني در اختیار فعاالن بازار (شــامل بانكهاي مرکزي ،ســرمايهگذارن و واســطهها) قرار
نميگیرد و تنها با گذ شت  kدوره تاخیر و وجود خطاي اندازهگیري در متيیرهاي اقت صاد کالن
اســت که اطالعات اين متيیرها منتشــر ميشــود .از آنجايي که فعالیتهاي بازيگران اقتصـادي با
توجه به اطالعات در دسترس آنها صورت ميگیرد ،بايد به موارد زير توجه داشت:
* بانكهاي مرکزي پس از انت شار اطالعات اقت صاد کالن با  kدوره تاخیر و خطاي انت شار اطالعات

rr
r̂-r
 ،ψzاقــدام بــه ت ع ی ین نرخ ب هره بر اســــاس را بطــه ̂t-1 -rt-1 )+μry (ŷt-k -
t t =μ (r

 yt-k )+μrp (Δ ̂pt-k -Δpt-k )+urtميکنند.
* وا سطهها با توجه به اطالعات م شتری خود در مورد چ شمانداز تيییر عوامل موثر بر نرخ ارز

(رابطه  )91و با در نظر گرفتن تاخیر  kدورهاي در انتشار اطالعات اقتصاد کالن و خطاي انت شار
اطالعات ،اقدام به تعیین نرخ ارز ميکنند.
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* سرمايهگذاران با در نظر گرفتن اطالعات خ صو صي خود و با توجه به نرخ ارز اعالم شده از
سوي وا سطهها و با در نظر گرفتن انت شار اطالعات اقت صاد کالن با تاخیر مربوطه ،اقدام به تعیین
میزان نگهداري داراييهاي ارزي خود ميکنند.
با توجه به موارد فوآ الزم اســت که رابطه میان وضــعیت واقعي اقتصــاد کالن در هر دوره زماني با
اطالعات در دســترس براي فعاالن اقتصــادي در آن دوره مشــخی شــود .براي اين منظور ،ماتريس

′
جديدي به شكل ]
 Zt′ = [u′t , u′t−1 , … , u′t−k−1 , zt−kتعريف ميکنیم .با توجه به پوياييهاي

بردار متيیرهاي بنیادين در رابطه ( )99ميتوان گفت که پوياييهاي بردار متيیرهاي  Ztبه صورت رابطه
ماتريسي ( )22است:

()22

0 ut-1
I
0 ut-2
0
⋮
⋮
⋮
0 ut-k + 0 ut
0 ut-k-1
0
0 ut-k-2
0
[
z
]
[
Az ] t-k-1
]0

0
0
⋮
0
0
0
0

0
0
⋮
0
0
I
0

… 0
… 0
⋮ ⋱
… 0
… I
… 0
… Bu

0
0
⋮
0
0
0
0

ut
0
ut-1
I
….
⋮
Zt = ut-k+1 = 0
ut-k
0
ut-k-1
0
[ zt-k ] [0

که در حالت کلي ،ميتوان رابطه ماتريسي ( )22را به شكل رابطه ( )29نوشت.
()29

Zt=A Zt-1 + B ut

عالوه بر اين ،بايد توجه دا شت که بردار متيیرهاي بنیادين در دوره ( tيعني بردار  )Ztرا
ميتوان به شـكل يك ترکیب خطي از اجزاي بردار  Ztنوشـت و در نتیجه ،رابطه Zt=A
 Ztبرقرار است.
در ادامه اين بخش ،به دنبال آن هستیم که رابطه ( )91در مورد تعیین نرخ ارز را به شكل
ماتريســـي نوشـــته و با اســـتفاده از روش فیلتر کالمن ( )Kalman Filterحل کنیم .دلیل
اســتفاده از فیلتر کالمن در اين تحقیق آن اســت که با توجه به پويايهاي خطي مدل و با در
نظر گرفتن اين نكته که اطالعات در جامعه به صــورت تدريجي و مرحلهاي ()Recursive
منتشــر ميشــود با در نظر گرفتن فرا نرمال بودن شــویهاي اقتصــادي و نیز شــویهاي
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فردي ،اين فیلتر به عنوان يك تخمینزننده کارا از متيیرهاي و ضعیت  Ztمطرح خواهد بود.
براي دســتیابي به اهداف گفتهشــده در باال ،مجدد رابطه ( )92در مورد تعیین نرخ ارز را در
اينجا بازنويسي ميکنیم:
∞

∞

∞

i=1

i=0

i=1

1
1
e
= st
[(r̂t -rt )+EtD ∑ ft-k+i ]+ EtD ∑ ht+i -EtD ∑ st+i
rr
1-μ
αs

با توجه به رابطه ( ،)92ميتوان ديد که براي به دســت آوردن معادله نرخ ارز به شــكل
ماتري سي ،الزم ا ست که در مرحله اول ،انتظارات وا سطهها از متيیرهاي مؤثر بر نرخ ارز را
به شكل ماتريسي به دست آوريم که در شرايط تعادلي رابطههاي ( )22و ( )29را داريم:
EtD Zt =E[Zt |ΩDt ]=ΦD Zt

()22
Ψj υnt-j

()29

k-1
j=0

∑ Etn Zt ≡E[Zt |Ωnt ]=ΦN Zt +

همچنین در مورد متوسط انتظارات سرمايهگذاران رابطه ( )24را داريم

()24

1

Ψj ∫ υnt-j dn= ΦN Zt
0

k-1
j=0

1

∑ ̅tn Zt = ∫ Etn Zt dn=ΦN Zt +
E
0

با توجه به موارد فوآ ،ميتوان نشـــان داد که در شـــرايط تعادلي ،مقدار متيیر نرخ ارز
(برحسب مبناي لگاريتمي) که توسط تمام واسطهها در اول هفته  tاعالم مي شود را ميتوان
به شكل رابطه ( )26بیان کرد.
()26

st =Λ s EtD Zt
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همچنین در شـــرايط تعادلي ،تقاضـــاي کل ســـرمايهگذاران براي داراييهاي ارزي را
ميتوان به شكل رابطه ( )27بیان کرد.
) αt =αs Λ δ (Zt -EtD Zt

()27

که در آن Λ 𝛿 ،يك ماتريس بوده و خالی ســفارش ســرمايهگذاران ) (order flowنیز به
شكل رابطه ( )26قابل محاسبه است.
()26

D
Xt-1= αt -αt-1 =αs Λ δ (Zt -EtD Zt )-αs Λδ (Zt-1 -Et-1
) Zt-1

اثبات سه رابطه مطرح شده در پیوست اين تحقیق ارائه شده است.
 -5بررسی نتایج حاصل از شبیهسازی
هدف از تحقیق حاضر ،بررسي اين موضو است که با توجه به نواقی موجود در انتشار اطالعات
اقتصـــاد کالن کشـــورمان (به طور عمده به شـــكل تاخیرهاي قابل توجه در اين زمینه و نیز خطاي
احتمالي در اعالم مقدار متيیرهاي اقتصــاد کالن) ،آيا رفتار نرخ ارز وابســته به اين نواقی اســت يا
خیر؟ براي پاسخگويي به اين سواالت مهم از روش اقتصاد مصنوعي ()Artificial Economics
استفاده شده است 9که در آن يك اقتصاد فرضي را متصور ميشويم که پوياييهاي آن در بخش
قبل معرفي شد.
در تو ضیح روش اقت صاد م صنوعي بايد گفت که اين روش به منظور شناخت ويژگيهاي
سی ستمهاي اقتصادي از نو پويا و پیچیده توسعه يافته است که به دنبال مدلسازي و شبیه سازي
اين دســته از ســیســتمهاي اقتصــادي اســت و در اين چارچوب به تحلیل اثر عوامل مختلف بر
سیستمهاي تحت بررسي ميپردازد.
در ادامه اين تحقیق با توجه به مدل سازي انجام شده در فصل قبل به بررسي نتايج حاصل از
شبیه سازي پرداخته مي شود .به طور خاص در تحقیق حا ضر ،رابطههاي ( )92تا ( )96که ن شان

 -9براي آشنايي با ادبیات اقتصاد مصنوعي به منابع علمي موجود از جمله امبالرد و همكاران ( )2296رجو شود.
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دهنده پوياييهاي اقتصــاد کالن جامعه بودهاند به شــكل رابطههاي (-92الف) تا (-96الف) در
نظر گرفته شــدهاند که مقادير پارامترها با در نظر گرفتن شــروط مربوط به پايداري تعادلها و نیز
هماهنگي با نوسانات مشاهدهشده در متيیر نرخ ارز در دنیاي واقعي انتخاب شدهاند.

( -92الف)

r
r̂-r
̂t t =0/2(r
̂t-1 -rt-1 )+0/1(y
̂t-k -yt-k )+1/2(π
t-k -πt-k )+ut

( -99الف)

ŷt -yt =0/23(r̂-r
̂t t )+0/23(y
̂t-1 -yt-1 )+0/35(y
̂t-1 -yt-1 )+0/2(r
 t-1y
)+u
rt-1
t

π
̂π̂t -πt =0/7(π
( -94الف)
̂t-1 -πt-1 )+0/2(y
̂t-1 -yt-1 )+0/1(t
t-k -t t-1 )+ut

(-96الف)

t
̂t̂t -t t =0/8(t
t-1 -t t-1 )+ut

در روابط ( -92الف) تا ( -96الف) با توجه به مقیاس لگاريتمي براي تبیین متيیرهاي
مورد م طال عه ،م قدار وار يانس متيیر هاي تصــــادفي  uyt ،uπt ، urtو  uttهمگي برابر با
 2/222297انتخاب شده ا ست و کوواريانس بین اين متيیرها نیز برابر با صفر در نظر گرفته
n

شده ا ست .به عالوه مقدار ماتريس واريانس-کوواريانس بردار متيیرهاي  υtدر رابطه ()3
برابر با  2/222297انتخاب شده ا ست .براي سادگي تحلیل ،مقدار پارامتر  αsدر رابطه ()1
نیز برابر با  6فرا شده است.
براي در نظر گرفتن کیفیت و شفافیت انتشار اطالعات اقتصاد کالن در مدل ،دو پارامتر
در مدل قابل تعريف اســت .يكي مربوط به متيیر  kبه معناي تعداد دورهاي اســت که طول
ميکشد تا وضعیت اقتصاد کالن توسط بانكهاي مرکزي کشورها سنجیده شده و به اطال
جامعه بر سد که ما براي سادگي ،آن را «تاخیر در انت شار اطالعات اقت صاد کالن» مينامیم.
متيیر ديگر ( يا در واقع ،مجموعه متيیرهاي ديگر) مربوط به میزان خ طايي اســـت که در
هنگام انتشـــار اطالعات اقتصـــاد کالن ،در داده هاي اعالمي از ســـوي بانك هاي مرکزي
کشـــورها وجود دارد که ما آن را با  ψzنشـــان داده داده و فرا ميکنیم ،اين خطا بدون
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تورش بوده و خود را به شــكل ماتريس واريانس-کوواريانس يك بردار تصــادفي با توزيع
نرمال ،میانگین صفر و عدم همب ستگي بین اجزاي اين بردار ن شان ميدهد که ما اين متيیر را
با نام «خطاي انتشار اطالعات اقتصاد کالن» نشان ميدهیم.
در اين تحقیق ،مقدار متيیر  kبین  9تا  6قرار دا شته و ن شان ميدهد که دادههاي اقت صاد
کالن با يك تاخیر بین  9تا  6هفته منت شر مي شوند .در مورد واريانس بردار ت صادفي  ψzنیز
فرا ميکنیم که اين واريانس به شــكل ضــرايب  92از مقدار واريانس متيیرهاي اقتصــاد
3

2

کالن (برابر با  )2/222297است که اين ضرايب بین  10تا  10قرار دارد.
با در نظر گرفتن موارد فوآ ،ميتوان اقت صاد فر ضي مورد نظر را شبیه سازي کرد .براي
شــبیهســازي در اين تحقیق از نرمافزار متمتیكا 9نســخه  99/9اســتفاده شــده اســت و براي
سناريوهاي شبیهسازي نیز ميتوان  9حالت مختلف را در نظر گرفت:
 حالتي که در آن ،با ثبات خطاي انتشـــار اطالعات اقتصـــاد کالن ،تنها شـــاهد تيییر میزانتاخیر در انتشـــار اين دادهها باشـــیم .براي اين حالت ،ماتريس واريانس-کوواريانس بردار
خطاهاي  ψzبرابر با ماتريس قطري  2/222297در نظر گرفته ميشــود و مقدار متيیر «تاخیر
در انتشار اطالعات اقتصاد کالن» بین  9تا  6دوره تيییر ميکند.
 حالتي که در آن با ثبات میزان تاخیر در انتشار اطالعات اقتصاد کالن ،تنها شاهد تيییر درمیزان خطاي انتشـار اطالعات اقتصـاد کالن هسـتیم .براي اين حالت ،میزان تاخیر در انتشـار
اطالعات اقتصــاد کالن برابر با  4دوره در نظر گرفته ميشــود و در واريانس بردار تصــادفي
3

2

 ψzبه شــكل ضــرايب بین  10تا  10از مقدار واريانس متيیرهاي اقتصــاد کالن (برابر با
)2/222297تيییر ميکند.
 حــالتي کــه در آن ،شــــاهــد تيییر همزمــان تــاخیر و خطــاي در انتشــــار اطالعــاتاقتصاد کالن هستیم.
در ادامه ،تعدادي از نمودارهاي حاصل از شبیه سازي حالتهاي فوآ به نمايش گذاشته
شده است .براي اين منظور در نمودار ( )2به وضعیتي پرداخته شده است که تاخیر در انتشار
اطالعات اقتصاد کالن در حال افزايش است و نمودار نرخ ارز براي دورههاي تاخیر  9 ،9و
 6دورهاي در اين نمودار قابل مشاهده است.

1- Mathematica
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نمودار ( :)8بررسی وضعیت نوسانات نرخ ارز در شرایط افزایش دوره تاخیر در انتشار اطالعات
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با توجه به نمودار ( ،)2افزايش تاخیر در انت شار اطالعات اقت صاد کالن داراي دو تاثیر بر
نوســانات نرخ ارز اســت .از يكســو ،از آنجايي که اين موضــو باعث ميشــود اطالعات
متيیرهاي اقت صادي با گذ شت زمان بی شتري منت شر شود در نتیجه ،عكسالعمل نرخ ارز به
اين رويدادها هم با تاخیر بی شتري انجام مي شود و انتقال نمودار نرخ ارز به سمت را ست با
افزايش دوره تاخیر قابل مشــاهده اســت .از ســوي ديگر ،افزايش تاخیر در انتشــار اطالعات
اقتصـــاد کالن نااطمیناني فعاالن اقتصـــادي در مورد شـــرايط اقتصـــادي را افزايش ميدهد
چراکه مقدار متيیرهاي اقت صاد کالن براي دورههاي بی شتري تو سط مقامات پولي ک شورها
اعالم نشده است.
در نمودار ( )9به شرايط افزايش خطاي اعالم متيیرهاي اقت صاد کالن پرداخته شده
اســـ ت که افزايش خ طاي اعالم متيیر ها به شـــ كل افزايش ماتريس قطري وار يانس-
کواريانس متيیر ت صادفي  ψzبه شكل  10p ∗ 0.000016ا ست .همان طور که در باال
گفته شد ،دوره تاخیر انتشار اطالعات اقتصاد کالن در اين نمودار برابر با  4خواهد بود.
در نمودار ( ، )9ســـري ز ماني کمر نگ م ربوط به وار يانس خ طاي انتشــــار اطال عات
 )p=3( 103 ∗ 0.000016بوده و خط تیره نیز مربوط بــه واريــانس خطــاي انتشــــار
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اطالعات  )p=-2( 10−2 ∗ 0.000016اســت .با توجه به اين نمودار به نظر ميرســد که
دو سري زماني تا حدود زيادي بر يكديگر منطبق بوده و در شرايط مورد برر سي ،خطا
در اعالم متيیرها تاثیر قابل توجه ي بر نوسانات نرخ ارز ندارد.
نمودار ( :)3بررسی وضعیت نوسانات نرخ ارز در شرایط افزایش خطای اعالم اطالعات
(به ازای )k=4
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با توجه به نتیجه به دســـت آمده در نمودار ( )9مبني بر عدم تاثیرگذاري قابل توجه خطاي
انت شار اطالعات بر نو سان نرخ ارز ،ضروري ا ست که تاثیر تيییر همزمان در تاخیر و خطاي در
انت شار اطالعات اقت صاد کالن بر نو سانات نرخ ارز مورد برر سي قرار گیرد تا م شخی شود که
آيا نتیجه به دســـت آمده تنها مربوط به يك حالت خاص بوده يا در کل نیز برقرار اســـت .براي
برر سي اين شرايط ،در جدول ( ،)2متو سط نتايج حا صل از سنجش واريانس نرخ ارز در 922
نوبت شبیهسازي براي دورههاي زماني با طول  922دوره آمده است.
با توجه به نتايج مندرج در جدول ( )2ميتوان مشاهده کرد که به ازاي هر سطح از خطا
در انت شار اطالعات اقت صاد کالن ،مو ضو افزايش نو سان نرخ ارز در شرايط افزايش تعداد
دوره تاخیر در انت شار اطالعات اقت صاد کالن همچنان برقرار ا ست و در نتیجه ميتوان چنین
اســتنباط کرد که در تصــريح مدل اســتفادهشــده در اين تحقیق و با توجه به پارامترهاي در
نظرگرفته شــده ،افزايش میزان تاخیر در انتشــار اطالعات اقتصــاد کالن از ســوي نهادهاي
مربوطه باعث تشــديد نوســان نرخ ارز ميشــود .همچنین درخصــوص متيیر «خطا در انتشــار
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اطالعات اقتصــاد کالن» ،شــاهد آن هســتیم که برخالف حالت خاص نمايش داده شــده در
نمودار ( )9در حالت کلي يك رابطه غیرخطي بین اين متيیر و نوسان نرخ ارز وجود دارد و
در حالي که براي  9و  2دوره تاخیر در انتشـــار اطالعات اقتصـــاد کالن ،رابطه فزاينده ،اما
خفیف بین خطاي انتشـــار اطالعات اقتصـــاد کالن و نوســـان نرخ ارز وجود دارد ،براي
دورههاي تاخیر بیشــتر در انتشــار اطالعات اقتصــاد کالن ،يك رابطه غیرخطي میان خطا در
انتشــار اطالعات اقتصــاد کالن و نوســان نرخ ارز قابل مشــاهده اســت .البته با توجه به نتايج
مندرج در جدول ( ،)2متيیر تاخیر در انتشـــار اطالعات اقتصـــاد کالن داراي اثرگذاري به
مراتب بیشتر بر نوسان نرخ ارز است.
جدول ( :)8مقادیر واریانس نرخ ارز در  111نوبت شبیهسازی
ضریب نمایی رطای ان شار اطالعات اق صاد کالن

تعداد دوره تاریر در ان شار اطالعات اق صاد کالن

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

1

0/00000

0/00000

0/00000

0/00600

0/00600

0/00614

0/00610

0/00610

2

0/00620

0/00620

0/00631

0/00632

0/00630

0/00640

0/00640

0/00640

3

0/00020

0/00010

0/00003

0/00010

0/00010

0/00020

0/00020

0/00020

4

0/01101

0/01160

0/01130

0/00000

0/00001

0/00000

0/00004

0/00020

0

0/01060

0/01612

0/01623

0/01612

0/01610

0/01004

0/01004

0/01001

6

0/02123

0/02200

0/02200

0/02100

0/02200

0/02203

0/02134

0/02110

0

0/03143

0/03220

0/03362

0/03330

0/03120

0/03100

0/03031

0/02000
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 -6جمعبندی و نتیجهگیری
در تحقیق حاضر به بررسي تاثیر کیفیت و شفافیت انتشار اطالعات اقتصاد کالن بر نوسانات
نرخ ارز پرداخته شد .براي اين منظور از يك چارچوب تحلیلي برگرفته از رويكرد مبتني بر
ريزساختار بازار ارز و بر مبناي مدل تيییر در سبد دارايي استفاده شد و در نهايت با استفاده
از شبیه سازي مدل توسعهيافته در تحقیق حاضر ،اين نتیجه به دست آمد که هرچه کیفیت و
شفافیت انت شار اطالعات اقت صاد کالن جامعه (برح سب دو معیار تاخیر در انت شار اطالعات
اقتصاد کالن و خطا در انتشار اطالعات اقتصاد کالن) بی شتر باشد (يا متيیرهاي تاخیر و خطا
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در انت شار اطالعات اقت صاد کالن داراي مقادير کمتري با شند) ،ميتوان شاهد آن بود که از
نوسانات نرخ ارز در جامعه کاسته ميشود.
در چارچوب شـــبیهســـازي انجامشـــده در اين تحقیق ،متيیر تاخیر در انتشـــار اطالعات
اقتصاد کالن داراي تاثیر بیشتري در مقايسه با متيیر خطا در انتشار اطالعات اقتصاد کالن بر
نوسانات نرخ ارز بوده است که اين موضو نیازمند بررسي بیشتر است و بايد نتايج تحقیق
تحت شرايط تصريح و مقادير پارامترهاي متفاوت نیز مورد ارزيابي قرار گیرد.
با توجه به آنكه در اقتصـــاد ايران شـــاهد آن بوده ايم که در مقايســـه با کشـــورهاي
پی شرفته دنیا ،انت شار اطالعات اقت صاد کالن با تاخیر ب سیار بی شتري همراه ا ست ،ميتوان
انتظار داشت که اين تاخیر بیشتر باعث افزايش نوسانات نرخ ارز شده است .اين موضو
به خصــوص در دوره هاي رکود اقتصــادي از اهمیت بیشــتري برخوردار اســت چراکه
سیا ست گذاران ک شور بنا به داليل سیا سي ،معموال انگیزه دارند که از انت شار به موقع
اطالعات اقت صاد کالن جامعه خودداري کنند که اين مو ضو در دوره  92ساله گذ شته
به وضوح مشاهده شده است.
با توجه به نتايج اين تحقیق ،توصـــیه ميشـــود که براي جلوگیري از نوســـان نرخ ارز،
اطالعات اقتصاد کالن جامعه با شتاب بیشتري منتشر شود تا با کاسته شدن از نااطمیناني فعاالن
اقتصــادي در مورد شــرايط اقتصــاد کالن جامعه از نوســان شــديد نرخ ارز جلوگیري شــود.
همچنین افزايش کیفیت اطالعات اعالمي (برمبناي خ طاي در اعالم اطالعات) نیز ميتوا ند
باعث کاهش نوســـان نرخ ارز در جامعه شـــود که البته نتايج اين تحقیق در خصـــوص متيیر
خطاي انتشــار اطالعات اقتصــاد کالن به نتیجهگیري قطعي منجر نشــد و الزم اســت که اين
موضو در تحقیقات آتي مورد بررسي بیشتر قرار گیرد.
در حوزه تحقیقات نظر و کاربردي اقت صادي نیز به نظر مي ر سد که چندين م سأله را
مي توان در تحقیق حاضــر بســط داد اول آنكه نتايج شــبیه ســازي در اين تحقیق به ازاي
يك حالت خاص از ت صريح مدل و تحت مقادير م شخ صي از پارامترهاي اقت صاد کالن
جامعه به دســـت آمد و الزم اســـت مشـــخی شـــود که آيا تيییر در نحوه تصـــريح و
پارامترهاي بنیادين اقتصـــاد کالن دار اي تاثیري بر نتايج به دســـت آمده اســـت يا خیر.
مو ضو دومي که مي توان به برر سي آن پرداخت ،م سأله دقت اطالعات شخ صي افراد
است بدين معنا که اگر افراد جامعه بتوانند با استفاده از اطالعات شخصي خود ،برآورد
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بهتري در مورد وضــعیت اقتصــاد کالن جامعه به دســت آورند ،نوســان نرخ ارز به چه
صورت خواهد بود .در همین زمینه ،مسأله سوم نیز آن است که اگر افراد جامعه بتوانند
با درجات دقت متفاوت  ،وضــعیت اقتصــاد کالن جامعه را از طريق اطالعات شــخصــي
خود برآورد کنند (يا آنكه افراد اقدام به خريد اطالعات در مورد وضعیت اقتصاد کالن
جامعه کنند) ،در اي ن شــرايط ،تاثیر کیفیت و شــفافیت انتشــار اطالعات اقتصــاد کالن
جامعه بر نوسانات نرخ ارز به چه صورت خواهد بود.
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پیوست :اثبات روابط  55تا 56
 -اثبات روابط ( )57و ()56

براي آنكه بتوانیم رابطه ( )27و ( )26را اثبات کنیم ،برقراري رابطه ( )22تا ( )26را بدون
اثبات آنها پذيرفته و اين معادالت را اثبات ميکنیم .در مراحل بعد ،به ترتیب رابطه ( )26و
روابط ( )22تا ( )24را اثبات خواهیم کرد .با در نظر گرفتن اين نكته ،برا ساس رابطه ( )1در
مورد تقاضاي کل سرمايهگذاران براي داراييهاي ارزي رابطه (پ )9-را داريم:

(پ)9-

̅tn st+1 − st + r̂t − rt ) + ht
αt = αs (E
̅tn Λs ΦD Zt+1 − EtD Λ s ΦD Zt+1 ) + ht
= αs δt + αs (E
̅tn − EtD )Zt+1 + ht
= αs δt + αs Λs ΦD (E

در حــل مــعــادالت فــوآ ،از روابــط st+1 =، EtD st+1 − st + r̂t − rt = δt
D
D
 Et+1که در قبل به آنها اشاره شده بود ،استفاده شده است.
 Λ s Et+1و = ΦD Zt+1
Zt+1
همچنین از آنجايي که  ht = αz ztبوده و خود متيیر  ztنیز بر اســاس رابطه  zt = Λz Ztبه

دست ميآيد ،رابطه (پ )9-به صورت رابطه (پ )2-درميآيد.
(پ)2-

̅tn − EtD )Zt+1 + αz Λz Zt
αt = αs δt + αs Λs ΦD(E

بــا تــوجــه بــه رابــطــه  ، Zt+1 = AZt + But+1مــيدانــیــم کــه Ētn Zt+1 = AĒtn Zt

و  EtD Zt+1 = AEtD Ztخوا هد بود که اگر اين موارد را در راب طه (پ )2-جايگزين کنیم،
رابطه (پ )9-را خواهیم داشت.
(پ)9-

αt = αs δt + αs Λs ΦD A(Ētn − EtD )Zt + αz Λz Zt

در معادله باال ،تنها چیزي که محاسبه آن به شكل ماتريسي باقي مانده است ،متيیر جبران
ريسك  δtاست .براي محاسبه اين متيیر نیز بايد خاطرنشان سازيم که بر اساس روابط ( )9و
( )1در مورد ت سهیم ري سك و ت سويه بازار ارز ،مقدار  EtD αtبرابر يك عدد ثابت شد که ما
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آن را برابر با صــفر فرا کرديم .در ترکیب اين شــرط با رابطه (پ )9-در مورد تقاضــاي
کل ارز سرمايهگذاران ،رابطه (پ )4-را خواهیم داشت.
EtD αt = EtD [αs δt + αs Λs ΦD A(Ētn − EtD )Zt + αz Λz Zt ] = 0
αz
⇒ δt = −Λs ΦDAEtD (Ētn − EtD )Zt − Λz EtD Zt = −Λδ EtDZt
αs

(پ)4-

که در آن Λδ = Λs ΦD A(ΦN − ΦD ) + ααz Λz ،ميباشـــد .با جايگذاري رابطه مربوط به
s

متيیر جبران ريسك در تابع تقاضاي ارز سرمايهگذاران ،رابطه (پ )6-را داريم.
) αt = αS Λδ (Zt − EtD Zt

(پ)6-

با محاســـبات فوآ ،ميتوانیم ببینیم که رابطه ( )27به طور کامل اثبات شـــده اســـت و در
نتیجه ،با داشتن معادله مربوط به نگهداري دارايي ارزي توسط سرمايهگذاران ،رابطه مربوط به
خالی سفارش ارز سرمايهگذاران در معادله شماره ( )26که برابر با تيییر نگهداري ارز توسط
آنها در دو دوره متوالي است نیز خودبخود به دست ميآيد.
اثبات رابطه ()52
با دا شتن رابطه مربوط به متيیر تقا ضاي کل داراييهاي ارزي  αtو متيیر جبران ري سك δt

بر اســاس اثبات روابط ( )27و ( ،)26ميتوانیم يك گام ديگر به جلو برداشــته و رابطه ()26
در مورد تعیین نرخ ارز به شــكل  st = Λs EtD Ztرا نیز اثبات نمايیم .براي اين منظور ،فرم
غیرماتريسي معادله نرخ ارز را يك بار ديگر در اينجا بازنويسي ميکنیم:
∞

∞

i=0

i=1

1
= st
[(r̂ -r )+EtD ∑ ft-k+i ]-EtD ∑ δt+i
1-μrr t t

که در رابطه باال ،متيیر  ft−k+iبه صورت زير تعريف ميشود:
) ft−k+i = μry (ŷt−k+i − yt−k+i ) + μrπ (π̂ t−k+i − πt−k+i
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براي آنكه بتوانیم فرم غیرماتريسي باال را به شكل ماتريسي تبديل کنیم بايد به خاطر داشت
که بردار متيیرهاي وضعیت جامعه در دوره 𝑡در اين تحقیق به شكل زير تعريف شده است:
] t̂ t-k -t t-k

ŷt-k -yt-k

π̂ t-k -πt-k

... r̂t-k -rt-k

t̂ t -t t

ŷt -yt

π̂ t -πt

zt' =[r̂t -rt

در اين شـــرايط ،ميتوانیم متيیرهاي  ŷt − yt ،π̂ t − πt ،r̂t − rtو  t̂ t − t tرا به ترتیب به
شكل  l3 zt ،l2 zt ،l1 ztو  l4 ztن شان دهیم که در بردارهاي  l3،l2،l1و l4تنها يكي از عنا صر برابر
با عدد  9بوده و مابقي عناصـــر صـــفر هســـتند .با توجه به اين تعاريف ،اگر بخواهیم عبارت
 EtD ∑∞i=1 ft−k+iرا محاســـبه کنیم به عنوان يك راهحل محاســـباتي ،اين حاصـــل جمع را به دو
بخش زماني از دوره  t − k + 1تا ( tکه اين دورهها فرار سیده و اطالعات آن به شكل بالقوه در
جامعه وجود دارد) و دوره زماني  t + 1تا ∞ (که هنوز فرا نرســیده و اطالعات آن وجود خارجي
پیدا نكرده است) تقسیم ميکنیم .در مورد دوره زماني اول رابطه (پ )7-را داريم:

(پ)7-

EtD ft−k+1 = μrπ l2 EtD zt−k+1 + μry l3 EtD zt−k+1
EtD ft−k+2 = μrπ l2 EtD zt−k+2 + μry l3 EtD zt−k+2
…..
EtD ft = μrπ l2 EtD zt + μry l3 EtD zt

از آنجايي که ميخواهیم متيیرهاي بنیادين فوآ را با همديگر جمع نمايیم ،يك راهحل
مناسب آن است که ابتدا  EtD ∑ki=1 zt−k+iرا محاسبه کرده و سپس با ضرب اين عبارت در
بردار هاي μrπ l2و ،μry l3م قدار  EtD ∑ki=1 ft−k+iرا م حاســـ به کنیم .براي اين منظور ،از
عملگر امید ريا ضي EtDنیز در ابتدا صرف نظر کرده و  ∑ki=1 zt−k+iرا به شكل ماتريسـي
محاسبه ميکنیم که در اين صورت رابطه (پ )6-را داريم:
zt−k+1 = Az zt−k + Bu ut−k+1

(پ)6-

…..
k−2
zt = Akz zt−k + Ak−1
z Bu ut−k+1 + Az Bu ut−k+2
+ Ak−3
z Bu ut−k+3 +. . . . . . . . . . . . . . . . . +Az Bu ut−1 + Bu ut
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حال با توجه به ق اياي مربوط به تصاعد هندسي ماتريسها رابطه (پ )3-را داريم:

(پ)3-

k

zt-k+i =(I-Az )-1 (I-Akz )Az zt-k +(I-Az )-1 (I-Akz )Bu ut-k+1 +(I-

∑

i=1
-1

Az ) (I-Ak-1
z )Bu ut-k+2 +..........................+(Az +I)Bu ut-1 +Bu ut

با توجه به محاســبات فوآ ميتوانیم بگويیم که رابطه  ∑ki=1 zt−k+i = Λk Ztبرقرار اســت که در

نتیجه آن  EtD ∑ki=1 zt−k+i = Λk EtD Ztخواهد بود .از آنجايي که بر اســـاس تعاريف باال،

عبارت  EtD ∑ki=1 ft−k+iبرابر با  (μrπ l2 + μry l3 )EtD ∑ki=1 zt−k+iميشــود با جايگذاري
 EtD ∑ki=1 zt−k+iاز محاسبات فوآ رابطه (پ )1-را داريم:

(پ)1-

k

=(μrπ l2 +μry l3 )Λk EtD Zt =Λfk EtD Zt

l3 )EtD ∑ zt-k+i

k
ry

i=1

rπ

∑ ft-k+i =(μ l2 +μ

EtD

i=1

الزم اســـت عبارت  EtD ∑∞i=1 ft+iرا نیز به شـــكل ماتريســـي بازنويســـي کنیم که اگر
محاسبات الزم را انجام دهیم ،رابطه (پ )92-را خواهیم داشت:
(پ)92-

∞

EtD ∑ ft+i =(μrπ l2 +μry l3 )Λz A(I-A)-1 EtD Zt =Λff A(I-A)-1 EtD Zt
i=1

همچنین با توجه به محا سبات انجام شده براي اثبات رابطه ( ،)26ديديم که متيیر جبران
ري سك  δtدر شكل ماتري سي آن به شكل  δt = −Λδ EtD Ztنو شته شد .اگر اين رابطه را
براي دورههاي آتي نیز بنويسیم ،رابطه (پ )99-را داريم:
(پ)99-

EtD δt+i = −Λδ EtD Zt+i
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از آنجايي که در مورد بردار متيیرهاي  Ztرابطه پوياي  Zt+1 = AZt + But+1برقرار
اســـت ،رابطه  EtD δt+i = −Λδ Ai EtD Ztنیز برقرار خواهد بود .با توجه به موارد فوآ ،رابطه
(پ )92-را داريم:
D
D
2 D
i D
∞∑ EtD
) i=0 δt+i =-Λδ Et Zt -Λδ AEt Zt -Λδ A Et Zt -.........-lim (Λδ A Et Zt
∞→i

(پ)92-

∞

EtD ∑ δt+i =-Λδ (I+A+A2 +A3 +..........+limAi )EtD Zt
∞→i

i=0

=-Λδ (I-A)-1 EtD Zt
1

تـــنـــهـــا عـــبـــارتـــي کـــه در مـــعـــادلـــه نـــرخ ارز st = 1−μrr [(r̂t − rt ) +

 EtD ∑∞i=1 ft−k+i ] − EtD ∑∞i=0 δt+iبه شكل ماتريسي در نیامده است (r̂t − rt ) ،است که
اين عبارت نیز به راحتي به صورت (پ )99-قابل محاسبه است.
(پ)99-

(r̂t − rt ) = l1 zt = l1 Λz Zt = Λr Zt

با توجه به آنكه متيیرهاي نرخ بهره بدون هیچ تاخیري توســـط فعاالن اقتصـــادي در جامعه
مشـــا هده ميشـــو ند ،ب نابراين ميتوان گ فت که  {r̂t , rt } ∈ ΩDtبوده و به همین دل یل ،راب طه
 Λr Zt = Λr EtDZtبرقرار اســـت .با جايگذاري تمام محاســـبات انجامشـــده در معادله نرخ ارز

 ،st = 1−μ1 rr [(r̂t − rt ) + EtD ∑∞i=1 ft−k+i ] − EtD ∑∞i=0 δt+iمعادله نرخ ارز مورد اســتفاده
در اين تحقیق به صورت (پ )94-خواهد بود:
(پ)94-

1
1
((Λ +Λfk )+
Λ A+Λδ )(I-A)-1 ]EtD Zt =Λs EtD Zt
1-μrr r
1-μrr ff

[= st

با دستیابي به رابطه (پ )94-ميتوان ديد که رابطه ( )26نیز به طور کامل اثبات شده است.
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اثبات روابط ( )55تا ()55

پس از آنكه روابط ( )26تا ( )26را در بخشهاي قبل اثبات کرديم ،در نهايت الزم است که
روابط ( )22تا ( )24نیز اثبات شود .براي اين منظور ،الزم ا ست جريان دريافت اطالعات در
مورد وضعیت اقتصاد کالن توسط سرمايهگذاران و واسطهها را بیان کنیم و سپس با استفاده
از فیلتر کالمن ،نحوه ارتباط میان اطالعات مشــاهده شــده و بردار متيیرهاي 𝑡𝑍 را بیان کنیم.
براي اين منظور ،ابتدا معادالت مربوط به انتظارات واســـطهها را به دســـت ميآوريم .در مورد
واســـطــههــا ،ميدانیم کــه مجموعــه اطالعــاتي آنهــا در هر دوره زمــاني بــه شـــكــل
}  ΩDt = {zto , zt−k , χt , ΩDt−1بهروزر ساني مي شود که در آن z ،ن شاندهنده آن د سته از
o
t

متيیرهاي اقت صادي ا ست که به شكل آني و بدون هیچ تاخیري در اقت صاد م شاهده مي شود و
اين مجموعه از متيیرها در مدل معرفيشـــده در اين تحقیق تنها شـــامل متيیر تفاوت نرخ بهره
میان دوک شور )  (r̂t − rtمي شود و همانطور که در قبل ن شان داديم ،اين متيیر را ميتوان به
شكل  (r̂t − rt ) = l1 zt = l1 Λz Zt = Λr Ztنمايش داد.
همچنین بردار متيیرهاي  zt−kنیز خود به عنوان جزئي از بردار  Ztشــناختهشــده اســت که
ميتوان آن را به شكل زير نشان داد:
zt−k ]′

. . . ut

ut

. . . o I][ut

zt−k = [o o

همانطور که در رابطه ( )26مشاهده کرديم ،متيیر  χtبه شكل زير قابل محاسبه است:
D
D
χt = αs Λδ (Zt−1 − Et−1
Zt−1 ) − αs Λδ (Zt−2 − Et−2
) Zt−2
D
 Zt−1 − Et−1و
با توجه به رابطه فوآ ،ميتوان گفت که متيیر  χtيك تابع خطي ازZt−1
D
 Zt−2 − Et−2اســـت که اين بردارهاي خطاي برآورد به شـــكل ترکیبات خطي از دو
Zt−2

مجموعه }  {ut−1, . . . . . , ut−kو }  {ut−2, . . . . . , ut−k−1قابل بیان هســتند که تمام اين اجزا
نیز در بردار  Ztوجود دارند .به همین دلیل ميتوان گفت که متيیر خالی سفارش م شتريان
 χtبه شكل  Λχ Ztقابل بیان است که نحوه محاسبه ماتريس  Λχدر ادامه توضیح داده خواهد
شـــد .با توجه به اين موارد ميتوانیم بگويیم که جريان اطالعات جديد براي واســـطهها در
ابتداي دوره  tبه صورت (پ )96-خواهد بود:

بررسی تاثیر شفافیت انتشار اطالعات اقتصاد کالن 59 ...

(پ)96-

ut
ut−1
⋮
]I
ut−k−1
] [ zt−k

o

Λr
o ...
Λχ

zto
ZtD ≡ [zt−k ] = [o
χt

که به طور خالصــه به شــكل  ZtD = OD Ztقابل نمايش اســت .از ســوي ديگر ،در مورد
ســـرمايه گذاران بايد گفت که مجموعه اطالعاتي هر يك از آن ها در هر دوره زماني به
شكل }  Ωnt = {zto , zt−k , st , ztn , Ωnt−1ا ست .نحوه محا سبه دو بردار ztoو zt−kدر بخش

قبل توضـــیح داده شـــد .همچنین ديديم که متيیر  stنیز به شـــكل = st = Λs EtD Zt

 Λs ΦD Ztقابل بیان است .به عالوه ،متيیر  ztnنیز به شكل  ztn = An zt + υntتعريف شده
است .با کنار هم گذاشتن اين موارد ،جريان اطالعات جديد در هر دوره زماني براي هر
کدام از سرمايه گذاران  nبه صورت (پ )97-قابل نمايش است:

(پ)97-

ut
o
ut−1
o
o I
⋮
+ ⋮ υnt
]
ut−k−1
o
] [ zt−k ] [ I

Λr
zto
o
o
...
z
[ = ] Ztn ≡ [ t−k
st
Λs ΦD
n
zt
A n Λz

که مي توان آن را به طور خالصه به شكل  Ztn = ON Zt + DN υtنشان داد .حال الزم است
که به بیان اين مو ضو بپردازيم که هر کدام از وا سطهها و سرمايه گذاران با دا شتن بردار
مشـــاهدات مر بوط به خود ،چگونه به تخمین بردار متيیرهاي  Ztمي پردازند که براي اين
منظور ،از فیلتر کالمن به عنوان روش مورد استفاده براي تخمین بردار متيیرهاي  Ztتوسط
واســطهها و ســرمايه گذاران اســتفاده مي شــود .براي آنكه بتوانیم از اين فیلتر براي محاســبه
انتظارات واسطهها و سرمايه گذاران استفاده کنیم  ،معادله گذار و معادالت مشاهده مربوط
به واسطهها و سرمايه گذاران را در اينجا بازنويسي ميکنیم.
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: معادله گذار-الف
ut
0
ut−1
I
....
⋮
Zt = ut−k+1 = 0
ut−k
0
ut−k−1
0
[ zt−k ] [0

0
0
⋮
0
0
0
0

...
...
⋱
...
...
...
...

0
0
⋮
0
I
0
Bu

0
0
⋮
0
0
I
0

0
0
⋮
0
0
0
0

ut−1
0
I
ut−2
0
0
⋮
⋮
⋮
ut−k + 0 ut
0
0 ut−k−1
0
0 ut−k−2
0
Az ] [ zt−k−1 ] [0]

Zt = AZt−1 + But به فرم خالصهشده

: معادله مشاهدات واسطهها-ب
zto
ZtD ≡ [zt−k ] = [o
χt

Λr
o ...
Λχ

o

ut
ut−1
⋮
I]
ut−k−1
[ zt−k ]

ZtD = OD Zt :به فرم خالصهشده

: معادله مشاهدات سرمايهگذاران-ج
zto
o o
z
Ztn ≡ [ t−k ] = [
st
ztn

Λr
...
Λs ΦD
A n Λz

ut
o
ut−1
o
o I
⋮
+ ⋮ υnt
]
ut−k−1
o
[ zt−k ] [ I ]

Ztn = ON Zt + DN υnt :به فرم خالصهشده

بررسی تاثیر شفافیت انتشار اطالعات اقتصاد کالن 59 ...

با مقايسه معادالت باال با معادالت گذار و مشاهده کلي زير:
αt = Tt αt−1 + ct + R t ηt , t = 1, . . . . . , T
yt = Ot αt + dt + εt , t = 1, . . . . . , T

ميتوان د يد که م عادالت مربوط به پیشبیني و بروزرســــاني انت ظارات واســـ طه ها و
سرمايهگذاران به شرح زير خواهد بود:
 -پیشبینی و بروزرسانی انتظارات واسطهها

با توجه به ساختار سی ستم معادالت گذار و م شاهده در مورد وا سطهها ،معادالت پیشبیني
انتظارات اين فعاالن اقتصادي با توجه به فیلتر کالمن به صورت (پ )96-خواهد بود:
(پ)96-

D
D
Et−1
Zt = AEt−1
Zt−1
Z
D
D
Et−1 Σt = AEt−1 ΣZt−1 A′ + BΣu B ′

همچنین معادله بروزرساني انتظارات واسطهها نیز به صورت (پ )93-خواهد بود:
(پ)93-

D
D
D D
EtD Zt = Et−1
Zt + g D
) t (Zt − O Et−1 Zt
Z
D
D D
EtD ΣZt = Et−1
ΣZt − g D
t O Et−1 Σt

در م عادالت باال ،ع بارت  Σuنشـــانده نده ماتريس وار يانس-کووار يانس بردار جزء
اخالل  utبوده که با توجه به همگن زماني بودن مدل ،در طول زمان تيییر نميکند و به طور
مشابه ،عبارت  ΣZtنیز نشاندهنده ماتريس واريانس-کوواريانس بردار متيیرهاي وضعیت Zt
ميباشد که البته در اين مورد ،دلیل خاصي براي ثابت بودن آن وجود ندارد و به همین دلیل
با انديس زماني  tيا( t − 1حسب مورد) نشان داده شده است .با اين وجود ،ميتوان نشان
داد که بر اساس ق اياي مربوطه ،9در صورتي که ماتريس گذار  Aداراي ريشه مشخصههاي
با طول کوچكتر از  9بوده و ماتريس واريانس-کوواريانس  E0D Σ1Zبه شـــكل مثبت نیمه
1- Harvey (1990), PP. 118-120
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معین باشد ،در اين صورت  limEtD ΣZt+1 = ΣDشده و مقدار ΣDنیز مستقل از  E0D Σ1Zبوده
∞→t

و همگرايي به سمت ΣDنیز سريع خواهد بود.

از آنجايي که با توجه به فروا مربوط به پايداري مدل ،ريشــه مشــخصــههاي ماتريس
گذار  Aداراي طول کمتر از وا حد در نظر گرف ته شـــد ند ،به همین دل یل در اين تحقیق،

ماتريس واريانس کوواريانس  EtD ΣZt+1برابر مقدار ثابت ΣDدر نظر گرفته ميشـــود که
مقدار آن با توجه به رابطه (پ )91-تعیین ميشود:
ΣD = A((I − ΣD O′D (OD ΣD O′D )−1 OD )ΣD )A′ + BΣu B ′

(پ)91-

با در نظر گرفتن موارد فوآ ،معادله ريكاتي مربوط به انتظارات واســـطه ها از بردار متيیرهاي
وضعیت  Ztبه شرح (پ )22-خواهد بود:
(پ)22-

D
D
EtD Zt = AEt−1
Zt−1 + ΣD O′D (OD ΣD O′D )−1 (ZtD − OD AEt−1
) Zt−1

از آنجايي بر اساس معادالت سیستم ،مقدار  ZtDبرابر با  OD Ztبوده و بردار وضعیت  Ztنیز
بر ا ساس رابطه پوياي  Zt = AZt−1 + Butتعیین مي شود ،اگر در معادله باال به جاي بردار
متيیر هاي  ZtDع بارت م عادل آن يعني ) OD (AZt−1 + Butرا جايگزين ن مايیم ،در اين
شرايط معادله ريكاتي فوآ به شكل (پ )29-در ميآيد:
(پ)29-

D
D
EtD Zt = AEt−1
Zt−1 + g D OD A(Zt−1 − Et−1
Zt−1 ) + g D OD But

براي آنكه بتوانیم عبارت  EtD Zt = ΦD Ztرا از معادله ريكاتي فوآ ا ستخراج نمايیم ،در
ابتدا سعي در ايجاد عبارت  Zt − EtD Ztميکنیم که در اين زمینه با توجه به رابطه (پ)29-
رابطه (پ )22-را داريم:

(پ)22-

Zt − EtD Zt
D
D
= AZt−1 + But − AEt−1
Zt−1 − g D OD A(Zt−1 − Et−1
) Zt−1
D D
− g O But
D
= (I − g D OD )A(Zt−1 − Et−1
Zt−1 ) + (I − g D OD )But
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D
 Zt−1 − Et−1را محاســبه نمايیم ،اين عبارت به صــورت
به طريق مشــابه ،اگر عبارتZt−1

(پ )29-خواهد بود:
D
Zt−1 − Et−1
Zt−1
D
= AZt−2 + But−1 − AEt−2
Zt−2 − g D OD A(Zt−2
D
− Et−2
Zt−2 ) − g D OD But−1
D
= (I − g D OD )A(Zt−2 − Et−2
Zt−2 ) + (I
D D
− g O )But−1

(پ)29-

t

D
 Zt−1 − Et−1را در م عاد له شـــ ماره (پ )22-مربوط به
اگر راب طه (پ )29-مربوط به Zt−1
 Z  E Zجايگذاري کنیم ،رابطه (پ )24-داريم:
D
t

(پ)24-

t

Zt − EtD Zt
D
= [(I − g D OD )A]2 (Zt−2 − Et−2
Zt−2 ) + [(I − g D OD )A]1 (I
− g D OD )But−1 + (I − g D OD )But

با جايگذاري مرحلهاي عبارت هاي  Zt−i − EtD Zt−iدر رابطه (پ ،)24-در نهايت رابطه
(پ )26-را داريم:
∞

(پ)26-

Zt -EtD Zt = ∑ [(I-g D OD )A]i (I-g D OD )But-i
i=0

از آنجايي که بر اساس فروا مورد استفاده در اين مطالعه ،کلیه اطالعات اقتصاد کالن
با  kدوره تاخیر اعالم ميشود ،به ازاي  i ≥ kتمام اجزاي عبارتهاي (I − g D OD )But−i

براي وا سطهها م شخی بوده و در مجموعه اطالعات م شتری آنها (  )ΩDtقرار ميگیرد .با
توجه به اين موضو  ،به ازاي  ،i ≥ kعبارتهاي  ut−iتاثیري بر خطاي برآورد Zt − EtD Zt
ندارند و به همین دلیل عبارت هاي  [(I − g D OD )A]iبه ازاي  i ≥ kبرابر ماتريس هاي
صفر هستند .در اين شرايط ،معادله  Zt − EtD Ztبه شكل رابطه (پ )27-درميآيد:
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k−1

(پ)27-

k−1
D D

i

D D

= ∑[(I − g O )A] (I − g O )But−i = ∑ Γi ut−i
i=0

EtD Zt

Zt −

i=0

از آنجايي که بردارهاي }  {ut , ut−1 , . . . . . . . , ut−k+1به عنوان بخشـــي از اجزاي بردار
و ضعیت  Ztمطرح ه ستند ،رابطه فوآ را ميتوان به شكل  Zt − EtD Zt = ΘD Ztنوشت که
با تيییر و جابجايي در اين رابطه (پ )26-داريم:
EtD Zt = (I − ΘD )Zt = ΦD Zt

(پ)26-

با دستیابي به اين رابطه ،رابطه ( )22در مورد انتظارات واسطهها (  )EtD Zt = ΦD Ztاثبات
ميشــود و در ادامه اين بخش الزم اســت که به طريق مشــابه ،روابط ( )29و ( )24در مورد
انتظارات سرمايهگذاران نیز اثبات شود.
قبل از آنكه در ادامه اين بخش ،به اثبات موارد مربوط به انتظارات ســـرمايه گذاران
پرداخته شود ،الزم ا ست به اين مو ضو توجه شود که در رابطه ( )27و بخش هايي از
اثبات رابطه ( ،) 26معادله مربوط به خالی سفارش م شتريان را به شكل  χt = Λχ Ztدر
نظ ر گرفتیم و اين در حالي اســـت که در رابطه ( ،) 26معادله مربوط به خالی ســـفارش
D
D
 χt = αs Λδ (Zt−1 − Et−1نشان
Zt−1 ) − αs Λδ (Zt−2 − Et−2
مشتريان به شكل ) Zt−2
داده شــده بود .حال الزم اســت که طريقه دســتیابي به معادله  χt = Λχ Ztتوضــیح داده
D
 Zt−1 − Et−1و
شود .همان طور که در رابطه (پ ) 27-ديده مي شود ،عبارت هاي Zt−1
D
 Zt−2 − Et−2را مي توان به شكل رابطه (پ )23-نوشت:
Zt−2
k−1

= ∑[(I − g D OD )A]i (I − g D OD )But−i−1

(پ)23-

i=0

D
Zt−1 − Et−1
Zt−1
k−1

= ∑ Γi ut−i−1
i=0
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k−1

= ∑[(I − g D OD )A]i (I − g D OD )But−i−2
i=0

D
Zt−2 − Et−2
Zt−2
k−1

= ∑ Γi ut−i−2
i=0

در اين صورت رابطه (پ )21-را داريم:

(پ)21-

D
Zt−1 − Et−1
Zt−1
= Γ0 ut−1 + Γ1 ut−2 + Γ2 ut−3
+ Γ3 ut−4 +. . . . . . . . +Γk−1 ut−k
D
Zt−2 − Et−2
Zt−2
= Γ0 ut−2 + Γ1 ut−3 + Γ2 ut−4 +. . . . . . . . . +Γk−2 ut−k
+ Γk−1 ut−k−1

 {ut−i }k−1با ضرايب مختلف ظاهر شدهاند که تمام آنها جزو
که در اين روابط متيیرهاي i=1
D
χt = αs Λδ (Zt−1 − Et−1
اجزاي بردار وضـــعیت  Z tهســـتند .با توجه به رابطهZt−1 ) −
D
D
Zt−1 − Et−1و Zt−2 −
αs Λδ (Zt−2 − Et−2و جــايگــذاري عبــارتهــاي Zt−1
) Zt−2
D
 Et−2با در نظر گرفتن روابط باال ،رابطه (پ )92-را داريم:
Zt−2
k−1
χt = αs Λδ (∑k−1
) i=0 Γi ut−i−1 ) − αs Λδ (∑i=0 Γi ut−i−2
k−1

(پ)92-

= αs Λδ Γ0 ut−1 + αs Λδ ∑(Γi − Γi−1 )ut−i−1
i=1

− αs Λδ Γk−1 ut−k−1
= Λχ Zt

که با توجه به رابطه فوآ ،مقدار خالی ســـفارش مشـــتريان که در ابتداي هر دوره به اطال
واسطهها ميرسد (مربوط به يك دوره قبل) ،تابعي خطي از بردار وضعیت  Ztاست.
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 -پیشبینی و بروزرسانی انتظارات سرمايهگذاران:

همانند معادالت مربوط به پیشبیني و بروزرســـاني انتظارات واســـطهها ،معادالت مربوط به
پیشبیني و بروزر ساني انتظارات سرمايهگذاران با توجه به فیلتر کالمن به شكل رابطه (پ-
 )99خواهد بود:

(پ)99-

n
n
Et−1
Zt = AEt−1
Zt−1
Z
n
n
Et−1 Σt = AEt−1 ΣZt−1 A′ + BΣu B ′
n
n
N n
Etn Zt = Et−1
Zt + g N
) t (Zt − O Et−1 Zt
Z
n
N n
Etn ΣZt = Et−1
ΣZt − g N
t O Et−1 Σt

مشـــابه تحلیل مربوط به انتظارات واســـطهها ،از آنجايي که با توجه به فروا مربوط به
پايداري مدل ،ريشه مشخصههاي ماتريس گذار  Aداراي طول کمتر از واحد در نظر گرفته
شـــدند ،به همین دلیل در اين تحقیق ،ماتريس واريانس کوواريانس  Etn ΣZt+1برابر مقدار
ثابت  ΣNدر نظر گرفته ميشود که مقدار آن با توجه به رابطه (پ )92-تعیین ميشود:
(پ)92-

ΣN = A((I − ΣN O′N (ON ΣN O′N + DN Συ D′N )−1 ON )ΣN )A′
+ BΣu B ′

با در نظر گرفتن موارد فوآ ،معادله ريكاتي مربوط به انتظارات هر کدام از ســرمايهگذاران
در مورد بردار متيیرهاي وضعیت  Ztبه شرح رابطه (پ )99-خواهد بود:
(پ)99-

n
Etn Zt = AEt−1
Zt−1 + ΣN O′N (ON ΣN O′N + DN Συ D′N )−1 (Ztn −
n
N
) O AEt−1 Zt−1

از آنجايي که بردار مشاهدات  Ztnبرابر با  ON Zt + DN υntبوده و بردار وضعیت  Ztنیز براساس
رابطه پوياي  Zt = AZt−1 + Butتعیین ميشود ،اگر در معادله باال به جاي بردار متيیرهاي Ztn

عبارت معادل آن يعني  OD (AZt−1 + But ) + DN υntرا جايگزين نمايیم ،در اين شـــرايط
معادله ريكاتي فوآ به شكل رابطه (پ )94-در ميآيد:

بررسی تاثیر شفافیت انتشار اطالعات اقتصاد کالن 51 ...

(پ)94-

n
n
Etn Zt = AEt−1
Zt−1 + g N ON A(Zt−1 − Et−1
Zt−1 ) + g N ON But
N N n
+ g D υt

در ادامه ،مشابه تحلیل انجام شده در مورد واسطهها ،عبارت
اين زمینه رابطه (پ )96-را داريم:

Z t  E tn Z t

را ايجاد ميکنیم در

Zt − Etn Zt
n
= AZt−1 + But − AEt−1
Zt−1 − g N ON A(Zt−1
n
− Et−1 Zt−1 ) − g N ON But − g N DN υnt
n
= (I − g N ON )A(Zt−1 − Et−1
Zt−1 ) + (I
N N
N N n
− g O )But − g D υt

(پ)96-

n
 Zt−1 − Et−1را محاسبه کنیم ،اين عبارت به شكل رابطه
به طريق مشابه ،اگر عبارت Zt−1

(پ )97-خواهد بود:

(پ)97-

n
Zt−1 − Et−1
Zt−1
n
= AZt−2 + But−1 − AEt−2
Zt−2 − g N ON A(Zt−2
D
− Et−2
Zt−2 ) − g N ON But−1 − g N DN υnt−1
n
= (I − g N ON )A(Zt−2 − Et−2
Zt−2 ) + (I
N N
N N n
− g O )But−1 − g D υt−1

n
 Zt−1 − Et−1را در م عاد له شـــ ماره (پ )96-مربوط به
اگر راب طه (پ )97-مربوط به Zt−1

 Zt − Etn Ztجايگذاري کنیم ،رابطه (پ )96-را داريم:

(پ)96-

Zt − Etn Zt
n
= [(I − g N ON )A]2 (Zt−2 − Et−2
Zt−2 ) + [(I − g N ON )A]1 [(I
− g N ON )But−1 − g N DN υnt−1 ] + (I − g N ON )But − g N DN υnt

با جايگذاري مرحلهاي عبارت هاي  Zt−i − Etn Zt−iدر رابطه (پ ،)96-در نهايت رابطه
(پ )93-را داريم:
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∞

(پ= ∑[(I − g N ON )A]i [(I − g N ON )But−i − g N DN υnt−i ] )93-

Etn Zt

Zt −

i=0

يك نكته که در محا سبات باال بايد به آن توجه شود آن ا ست که تمام سرمايهگذاران

] n ∈ [. ,1با مقدار يكســـاني از ماتريسهاي  Συ،DN ،ONو  ΣNمواجه هســـتند و به همین
دلیل ،ماتريس عايدي  g Nبراي آنها يكسان در نظر گرفته شد .با توجه به اين موضو  ،تنها
مقادير شــویهاي فردي ســرمايهگذاران (يعني }  ){υnt−iاســت که باعث ايجاد تفاوت در
خطاي تخمین  Zt − Etn Ztدر میان آنها ميشود.
به طور مشابه با تحلیل انجام شده در زمینه واسطهها از آنجايي که کلیه اطالعات اقت صاد
کالن با  kدوره تاخیر اعالم ميشـــود به ازاي  i ≥ kت مام اجزاي ع بارت هاي (I −

 g N ON )But−iبراي سرمايهگذاران م شخی بوده و در مجموعه اطالعات آنها (  )Ωntقرار

ميگیرد ،به ازاي  ،i ≥ kعبارتهاي  ut−iتاثیري بر خطاي برآورد  Zt − Etn Ztندارند و به
همین دلیل عبارتهاي  [(I − g D OD )A]iبه ازاي  i ≥ kبرابر ماتريسهاي صــفر هســتند.
همچنین متيیرهاي شــوی فردي  υnt−iنیز به ازاي  i ≥ kتاثیري بر برآورد متيیرهاي کالن
ندارند چراکه اطالعات مربوط به  kدوره قبل به طور رســـمي از ســـوي مقامات پولي
کشــورها اعالم شــده اســت .در اين شــرايط ،معادله  Zt − Etn Ztبه شــكل رابطه (پ)91-
درميآيد.
Zt − Etn Zt

k−1

(پ)91-

= ∑[(I − g N ON )A]i (I − g N ON )But−i
i=0
k−1

− ∑[(I − g N ON )A]i g N ON υnt−i
i=0

از آن جايي که بردار هاي }  {ut , ut−1 , . . . . . . . , ut−k+1به عنوان بخشـــي از اجزاي بردار
وضعیت  Ztمطرح هستند ،معادله فوآ را ميتوان به شكل رابطه (پ )42-نوشت:

بررسی تاثیر شفافیت انتشار اطالعات اقتصاد کالن 29 ...
k−1

(پ)42-

N

= Θ Zt − ∑[(I − g N ON )A]i g N ON υnt−i

Zt − Etn Zt

i=0

با جابجايي بخشهاي اين رابطه ،رابطه (پ )49-را داريم:
k−1

(پ)49-

N

= Φ Zt + ∑ Ψi υnt−i

Etn Zt

i=0

که در آن ΦN = I − ΘN ،و  Ψi = [(I − g N ON )A]i g N ONا ست .با د ستیابي به عبارت
باال ،رابطه ( )29نیز اثبات شده و اگر از اين معادله ،امید رياضي گرفته شود ،رابطه ( )24نیز
اثبات خواهد شد .بدين ترتیب تمام روابط ( )22تا ( )26در اين پیوست اثبات شدند
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Abstract
This study aims to introduce the microstructure approach to the exchange rate as the
4th generation of exchange rate models and to apply it in a simulation model to
study the effects of transparency of macroeconomic data on exchange rate
fluctuations. The microstructure approach to the exchange rate is developed to
include decentralized and multi-layer structure of currency markets along with
information complexities in this market and the role of trading mechanisms in
exchange rate determination. After introducing this approach, we have developed
our theoretical model to use it for simulation. In this simulation, we have studied the
effects of transparency of macro data release on exchange rate fluctuation. To
achieve this goal, we have used two variables of “delay in macro data release” and
“error in macro data release”. Our simulation results show that an increase in macro
data release delay leads to higher volatility of The exchange rate. This is because of
increasing uncertainty for economic agents. In addition, an increase in macro data
release delay leads to a farther delay in responsiveness of the exchange rate to
movements in its macro fundamental variables. Although we have found a nonlinear relationship between the “error in macro data release” variable and exchange
rate volatility, the magnitude of this effect is less than the effect of the “delay in
macro data release” variable on exchange rate volatility. Based on our results, we
recommend that to have lower exchange rate volatility, authorities should increase
the transparency of macroeconomic data releases and especially they should lower
the delay in macro data releases.

JEL Classification: C63, D82, F31.
Keywords: Exchange Rate, Market Microstructure, Public Information, Private
Information, Simulation.

1- Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran,
Email: shakeri.abbas@gmail.com.
2- Associate Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University,
Tehran, Iran, Email: javid_bahrami@yahoo.com.
3- PhD Student, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran,
Corresponding Author, Email: hamidreza.derakhshan@outlook.com

