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ABSTRACT 

      

     The hypothesis of excess co-movement in commodity markets indicates simultaneous price 

movements, which led to different consequences on the supply and demand side. These 

consequences include diverting resources from productive activities on the supply side and creating 

widespread inflationary pressures on the demand side. In the present study, the co-movement of the 

different types of animal meat was assessed over time. In addition, the other purpose of this study 

is to determine the impact of the factors affecting co-movement. For this purpose, first, by using 

the ARMA-DCC-GARCH approach, Co-movement among the meat types market in Iran was 

estimated. Then, using Quantile regression analysis, the effect of the most critical factors affecting 

conditional co-movement was estimated. The results showed that the co-movement among the 

meat types market has experienced significant changes over time and has been decreasing in some 

periods and increasing in others. The Maximum and minimum value of the dynamic conditional 

correlations were -0.58 and -0.08 between fish and poultry meat markets, 0.44 and 0.02 between 

fish and red meat markets, and 0.46 and -0.04 between chicken and red meat markets, respectively.  

In addition, the most critical determinants of Co-movement between meat types market include 

exchange rates, exchange rate volatility, production costs, liquidity, energy market fluctuations, and 

volatile monetary policymaking. Therefore, it is recommended that policymakers, given the role of 

these factors in their decisions, prevent the occurrence of periods with high co-movement.  

 

Keywords: Co-movement, Dynamic Conditional Correlation, Multivariate GARCH, Quantile 

Regression 
 

Objectives 

Simultaneous movements in commodity prices in the first decade of the 21st century have led to 

the spread of the concept of excess co-movement in scientific and political circles. The hypothesis 

of excess co-movement in commodity markets indicates simultaneous price movements beyond 

what fundamentals can explain. This phenomenon led to different consequences on the supply and 

demand side. These consequences include diverting resources from productive activities on the 

supply side and creating widespread inflationary pressures on the demand side. Given the 

importance of meat types in the food basket of households, the present study intends to examine the 

co-movement between the meat types market over time. In addition, creating Co-movement in 

commodity markets, which is often unpredictable, has increased the incentives to understand its 

driving forces. Hence, the other purpose of this study is to determine the impact of the factors 

affecting co-movement. This study considered co-movement in the three types of meat such as fish, 

poultry, and red meat, which has a remarkable share in providing the protein needed by society. 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_11148_11522.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_86103.html
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Because the Meat production industry in Iran often imports much-needed inputs such as corn, 

soybean meal, and barley. It is more strongly influenced by global market changes, international 

sanctions, rising exchange rates, and government monetary and fiscal policies. 

 

Methods 

To investigate Co-movement among the meat types market in Iran and examine the effects on 

co-movement of a set of possible determinants, was used a monthly dataset is ranging from 

Farvardin 1383 until Esfand 1399. In order to achieve the objectives of the research, the monthly 

nominal price returns of the three types of meat, such as fish, poultry, and red meat, were 

calculated. In the first step, by using Autoregressive Moving Average - Dynamic Conditional 

Correlation - Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity model (ARMA-DCC-

GARCH), a time-varying conditional correlation as an indicator for the Co-movement between the 

price returns was estimated. In this approach, the conditional mean equation is specificated in the 

form of an Autoregressive Moving Average process. The conditional variance equation is obtained 

through Dynamic Conditional Correlation - Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity model. Then, the average of the conditional correlations between the pairs of 

markets was calculated, which is the dependent variable in the next step. The second step examines 

the effect of the most critical factors affecting conditional co-movement, including exchange rate, 

production costs, monetary policy, economic uncertainty, and energy market volatility. In this step, 

this research uses Quantile regression analysis to investigate whether time-varying conditional 

correlations are statistically associated with macroeconomic factors. The results of the Quantile 

regression model are presented in 0.25, 0.5, and 0.75 Quantile, which represents the first quarter, 

the second quarter (median), and the third quarter, respectively. 

 

Results 

The present empirical study results reveal exciting patterns about the relationships among 

agriculture markets. In particular, it showed that the co-movement among the meat types market 

has experienced significant changes over time and has been decreasing in some periods and 

increasing in others. Thus, from the beginning of the study period until the implementation of the 

targeted subsidy plan, due to high government oil revenues and intervention in the foreign 

exchange market, it has had a declining trend. However, since then, this trend has gradually 

changed, and It has Increased with the currency jump in 1390 and 1391. Since 1392, with the 

change of government policies on interest rates, optimism resulting from the nuclear negotiations, 

and lower inflation expectations, the movement of price returns in the meat market has again seen a 

downward trend. Since 1397, with the withdrawal of the United States from the Joint 

Comprehensive Plan of Action and the cancellation of all commitments, Co-movement among the 

meat types market increased. Also, the study results of the factors affecting co-movement show that 

an increase in exchange rates, exchange rate volatility, production costs, liquidity, energy market 

fluctuations, and volatile monetary policymaking increase Co-movement among the meat types 

market in Iran. 

 

Discussion 

According to the results, Producers and consumers in the meat market face different levels of 

risk over different periods. In the production sector, the development and implementation of market 

risk reduction policies are recommended compared to the pricing policy of essential goods, which 

in many cases is lower than the cost of products. In the consumer sector, implementing dynamic 

subsidy policies can impose lower costs on the government and protect consumers. So that in 

periods with high co-movement, subsidies increase, and in periods with low co-movement, 

subsidies decrease. Also, considering the effect of the factors affecting co-movement, it is 

recommended that policymakers, given the role of these factors in their decisions, prevent the 

occurrence of periods with high co-movement. 
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 چکیده

 
 استها متیق زمانهمحرکات بیش از حد در بازارهای کاالیی، بیانگر  هم حرکتیفرضیه 

این پیامدها شامل  .شودمیتقاضا  و که منجر به ایجاد پیامدهای مختلفی در سمت عرضه
در  گسترده یتورم یفشارهاور در سمت عرضه و ایجاد های بهرهانحراف منابع از فعالیت

در سبد غذایی خانوارها،  هابا توجه به اهمیت گوشتر در پژوهش حاض. استسمت تقاضا 
هم عوامل اثرگذار بر  نیترمهم ریتأثو میزان  بررسی شدها بازار انواع گوشت میان هم حرکتی

د رویکرابتدا با استفاده از . برای این منظور، مورد ارزیابی قرار گرفت حرکتی
ARMA DCC MGARCH  ،هامان میان بازار انواع گوشتمتغیر در ز هم حرکتی 

ترین عوامل رویکرد رگرسیون چندکی میزان تأثیر مهم یریکارگبهبا ، . سپسشدبرآورد 
 هم حرکتینتایج نشان داد که  .گرفتقرار  یموردبررسمیان بازارها  هم حرکتیاثرگذار بر 

و  یها نزولاز دوره یرا تجربه کرده و در برخ یتوجهقابل راتییدر طول زمان تغمیان بازارها 
 یبازارها انیم ایپو یشرط یهمبستگ نهیو کم نهیشیب بوده است. یصعود گرید یدر برخ

 بیو قرمز به ترت یگوشت ماه یبازارها انی، م-18/1و  88/1 بیو مرغ به ترت یگوشت ماه
عالوه بر  .است -14/1و  44/1 بیگوشت مرغ و قرمز به ترت یبازارها انیو م 12/1و  44/1
، هزینه نرخ ارز ها شاملر انواع گوشتبازا انیم هم حرکتی هایکنندهترین تعیینن، مهمای

 هیتوص نیبنابرا باشند.بازار انرژی می نوساناقتصادی و  ینانینا اطمتولید، سیاست پولی، 
بازارها در  انیم هم حرکتی جادیعوامل در ا نیبا لحاظ نقش ا گذاراناستیکه س شودیم

 .ندینما یریشگیپ دیشد باهم حرکتی ییها، از بروز دورهخود ماتیتصم
 

 ونیرگرس ،Multivariate GARCH همبستگی شرطی پویا،، هم حرکتی های کلیدی:واژه

 یچندک

 

 مقدمه

 قرن اول هده در کاالها قیمت زمانهم حرکاترؤيت 

 1بیش از حد هم حرکتیموجب شد تا مفهوم  ،21
                                                                                  
1. Excess Comovement 

گیر شود که همه ها در محافل علمی و سیاسیقیمت

وارد  74 هدر ده Pindyck & Rotemberg تر توسطپیش

 که کندمی بیانادبیات اقتصادي شده بود. اين مفهوم 

 نظري مبانی از فراتر است ممکن ي مختلفکاالها قیمت

 که کشش يیکاالها؛ حتی در میان کنند تغییر باهم
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 است به صفر کينزد هاو تقاضاي آن عرضه متقاطع

(Fernandez, 2015 .) در بازارهاي  هم حرکتیايجاد

بوده،  ینیبشیپرقابلیغکااليی که در بیشتر مواقع 

ها را جهت درک نیروهاي محرک آن افزايش داده انگیزه

اصلی در توضیح چرايی وقوع  ه، سه فرضیرونيازااست. 

 هفزايند رشد بر اول فرضیه. استاين پديده مطرح 

 نقش و هند و چین رهبري تحت نوظهور اقتصادهاي

 فرضیهدارد.  تأکید کاالها براي تقاضا تحريک در هاآن

در بازارهاي مالی متمرکز است  1سوداگري نقش بر دوم

بازارهاي کااليی ياد  2شدن مالیکه از آن تحت عنوان 

نیز رشد پول را عامل اصلی ايجاد  سوم فرضیهشود. می

 Ncube et) کنددر قیمت کاالها قلمداد می هم حرکتی

al., 2014.) 

 کااليی، بازارهاي هم حرکتی از اصلی نگرانی

است که اين پديده در اقتصاد خرد و  مختلفی پیامدهاي

ها در سمت قیمت هم حرکتیگذارد. کالن بر جاي می

پذيري بازارها را مخدوش تواند رقابتعرضه اقتصاد، می

ور منحرف سازد. هاي بهرهنموده و منابع را از فعالیت

انداز ، صنعتی را در نظر بگیريد که چشممثالعنوانبه

هم وجود براي آن وجود دارد اما به سبب  يروبه رشد

قیمتی میان محصوالت ساير صنايع و صنعت  حرکتی

قادر نیستند گذاران تولیدکنندگان و سرمايه، مورداشاره

داشته باشند.  آتی هايقیمتتا ارزيابی مناسبی از 

هاي کارآمد دچار اشتباه یص فعالیتتشخ ، دررونيازا

 رفتارهاي بازار به مبانی واکنش به يجابهو  شوندمی

 آورند. در سمت تقاضا اقتصاد نیز پديدهمیروي  3ايگله

اي بر ، فشارهاي تورمی گستردههاقیمت هم حرکتی

 4سازي ريسککنندگان وارد کرده و فرصت مصونمصرف

سبد مصرفی  يع سازمتنواز طريق  طورمعمولبهرا که 

شود، از ها حاصل میدر واکنش به تغییرات قیمت

 Fernández-Avilés et)کند دسترس خانوارها خارج می

al., 2020 .) در بخش ها قیمت هم حرکتیآثار ناشی از

 تيدرنهاهاي مرتبط با غذا، کشاورزي و پیرو آن حوزه

موجب آسیب به درآمد کشاورزان، کاهش قدرت خريد 

                                                                                  
1. Speculation 

2. Financialization 

3. Herd Behaviors 

4. Hedging of Risk 

 امنیتکنندگان، افزايش فقر و عدم دستیابی به مصرف

در  امراين (. Ogunmola et al., 2017)شود می غذايی

 هايها، تالطماقتصاد ايران که سطح عمومی قیمت

 متمادي سالیان طول درکند و اي را تجربه میگسترده

در حال افزايش است، از اهمیت  یدورقم نرخی باهمواره 

، شرویپ، در پژوهش رونيازا. استاي برخوردار ويژه

 یموردبررسبازارهاي کااليی در ايران  هم حرکتیمسئله 

بوده  مدنظر گوشت انواعگیرد. در اين راستا، بازار قرار می

سهم چشمگیري ، جامعه ازیموردنتأمین پروتئین  درکه 

خود  ازیموردنهاي نهاده اغلب اينکه د. اما با توجه بهندار

 را از طريقي، کنجاله سويا و جو ااز قبیل ذرت دانه

هم و تحوالت  مثلمتنوعی  د، وقايعنکنتهیه میواردات 

افزايش  ،المللیهاي بینتحريم جهانی،بازارهاي  حرکتی

با شدت دولت هاي پولی و مالی نرخ ارز و سیاست

 ,.Pishbahar et al)د نسازرا متأثر می هابیشتري آن

2017; Pishbahar et al., 2019.)  بر اساس گزارش

 ،ياذرت دانه 5يیخودکفا بياضروزارت جهاد کشاورزي، 

، 3/6به ترتیب معادل  و جو در دهه گذشته ايکنجاله سو

 استکه بیانگر اين مهم  درصد بوده است 7/12و  2/13

(Alaei Borujeni et al., 2020). 

چگونگی حرکات توأمان درک  جهت اهافزايش انگیزه

آن، سبب شد تا  محرک يروهاینبازارها و شناخت 

 .محققان در مطالعات مختلف به اين موضوع بپردازند

Azam et al (2020) میان  هم حرکتیاي در مطالعه

هاي گیاهی )پالم، سويا، کلزا و آفتابگردان( قیمت روغن

قرار دادند. محققان  وتحلیلتجزيهرا در بازار جهانی مورد 

تا  2445زمانی  هازدر پژوهش خود از اطالعات ماهانه ب

دريافتند که  6استفاده کرده و با تحلیل موجک 2413

به ويژه بعد  اهروغن ريساو  روغن پالممیان  هم حرکتی

با  اهروغن ريسا هم حرکتیکمتر از  2413از سال 

و کلزا  ايروغن سومیان  هم حرکتیيکديگر بوده است و 

 ياهبازار روغن رهبر ايروغن سودارد.  شيافزاروندي 

در جهان بوده و پس از آن روغن پالم در جايگاه  یاهیگ

( در 2020) .Fernández-Avilés et al .استدوم 

                                                                                  
صادرات( -ضرايب خودکفايی با تقسیم تولید بر مصرف )تولید+واردات 3.

 حاصل شده است.

6. Wavelet Analysis 
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را در  يیکاال يبازارها زمانهمت احرکپژوهش خود 

 کردند. وتحلیلتجزيهدر سراسر جهان  یمال هايبحران

 يچندبعد يبند اسیمقبراي اين منظور از رويکرد 

بندي بازارها را با توجه به طبقهبهره بردند که  1کمبود

 .کندپذير میدر شرايط وجود ريسک امکان هاآنپويايی 

و  يساز یمالدر بخشی از نتايج اشاره کردند که 

 يکاالهابازار  سکيو ر متیق يیايپوبازي در سفته

در پژوهشی Ma & Wang (2019 ) .نقش داشتند يیغذا

فت خام، گاز ساختار وابستگی قیمت کاالهايی از قبیل ن

را با نرخ دالر استرالیا و  آهنسنگو  سنگزغالطبیعی، 

يوان چین بررسی نمودند. محققان در اين مطالعه از 

استفاده  2417تا فوريه  2414ژوئن  ههاي روزانداده

نشان دادند که افزايش  2کرده و با برآورد الگوهاي کاپیوال

دالر  با افزايش زمانهم، طورمعمولبهقیمت کاالها 

 هدور افتد. برايچین اتفاق می يوان استرالیا و کاهش

 بین بااليی نسبتاً هم حرکتی ،2413 - 2414 زمانی

بوده  تيرؤقابل چین يوان و استرالیا دالر نفت، قیمت

 هرابط شدت ،2413 - 2413زمانی  هدور در کهیدرحال

 قیمت بین ارتباط عالوه بر اين، .يافت کاهش هاآن بین

گاز  قیمت بین هضعیف و رابط چین يوانو  نگسزغال

 .de Nicola et al .است توجهقابلچین  يوان و طبیعی

بازه  هماهان هايداده از استفاده اي بادر مطالعه (2016)

میان بازده قیمت  هم حرکتی، 2415 – 1774زمانی 

قرار  لیوتحلهيتجزکاالي اساسی را مورد  11اسمی 

 هاي انرژي،موارد مرتبط با بخش، مدنظردادند. کاالهاي 

بوده که محققان در پژوهش خود با  غذا و کشاورزي

الگوهاي همبستگی شرطی پوياي  يریکارگبه

همبستگی  هدرج 0و روش رگرسیون غلتان 5چندمتغیره

ها را برآورد کردند. سپس با شرطی و غیرشرطی میان آن

بر  مؤثررگرسیونی اثر عوامل  وتحلیلتجزيهاستفاده از 

 دهد کهقرار دادند. نتايج نشان می موردسنجشها را آن

 مرتبط بسیار کشاورزي کاالهاي و انرژي قیمت بازده

 هايسال در کاالها بین هم حرکتی کلی هستند، سطح

 باهم سهام بازار است و نوسانات افتهيشيافزا اخیر

                                                                                  
1. Shortfall-Multidimensional Scaling Approach 

2. Copula Models 

3. Multivariate Dynamic Conditional Correlation 

Models 

4. Rolling Regression Procedure 

 .دارد مثبت ارتباط بازارها، در قیمت بازده میان حرکتی

Ohashi & Okimoto (2016) اي با برآورد در مطالعه

، روندهاي 3الگوي همبستگی شرطی پوياي انتقال ماليم

 بیش از حد هم حرکتیمدت بلندمدت و نوسانات کوتاه

هاي میان کاالها را بررسی نمودند. در اين مطالعه از داده

 2411 – 1735هاي هاي قیمتی در سالبازده هماهان

میان  هم حرکتیدهد ان میاستفاده شد که نتايج نش

 یتوجهقابلبا افزايش  2444قیمت کاالها پس از سال 

 یمال هپديد روبرو بوده است. علت اصلی اين رخداد را به

 Fernandez .نسبت دادندکااليی  بازارهاي 6يساز

ي غیر کاال 11را بین اضافی  هم حرکتیفرضیه ( 2015)

تواتر  با 2414 – 1744زمانی  هدر دور انرژي و نفت

دهد قرار داد. نتايج نشان می یموردبررسزمانی ساالنه 

ها وجود دارد اضافی در میان قیمت کاال هم حرکتیکه 

 هم حرکتیبررسی  .و ماهیت آن وابسته به زمان است

کشور نیز توسط محققان پیگیري شده  داخل در بازارها

هاي مالی ها در بازار دارايیاز آن یاعظمکه قسمت  است

با Moradi et al. (2018 )ه است. براي مثال بود

 انیم تيسرا ،7وستهیموجک پ ليروش تبد يریکارگبه

مسکن، سهام، ارز، طال و يی از قبیل هايیبازار دارا بازده

و  هم حرکتیرا در قالب  رانيدر اقتصاد ا یحوزه بانک زین

 يهامنظور از داده براي اين. اندکرده یبررس تیعل

 جياست. نتا شدهاستفاده 1573 یال 1574ه ساالنه در باز

در بازار  متیاز رشد ق یناش یکه بازدهدهد نشان می

ارز و سهام  يبا بازارها مدتکوتاهمسکن عمدتًا در 

به طرف بازار  ارزاز نرخ  تیحرکت بوده و جهت علهم

  مسکن و از بازار مسکن به طرف بازار سهام است.

Amiri et al. (2015در پژوهش ) استفاده از ی با

هاي در سال هاي ماهانه قیمت نفت، سکه و ارزداده

، 8روش همبستگی شرطی پوياي گارچو  1537 – 1574

ها را برآورد نمودند. اين دارايیزمان  درهمبستگی متغیر 

در ها همبستگی شرطی بین دارايی که دادنتايج نشان 

 2443سال است و بحران مالی  تغییر کرده زمان طول
                                                                                  
5. Smooth Transition Dynamic Conditional Correlation 

6. Financialization 

7. Continuous Wavelet Transform 

8. Dynamic Conditional Correlation - Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 
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هاي پويا بین همبستگی در یتوجهقابلاعث تغییرات ب

 هاي مختلف شده است.دارايی

مشخص شد که  در ايران با مرور مطالعات گذشته

بازار  خصوصبهمیان بازارهاي کااليی  هم حرکتی

با وجود اهمیت باالي آن،  محصوالت کشاورزي

 شرویپ، پژوهش رونيازاقرار نگرفته است.  یموردبررس

 تا به سؤاالت زير پاسخ دهد: قصد دارد

در طول  هاانواع گوشتازار در ب هم حرکتی ايآ الف(

 است؟ خوش تغییر شدهزمان دست

در  هم حرکتی زانیعوامل اثرگذار بر م نيترمهم ب(

 اند؟کدام هاانواع گوشتبازار 

 هم حرکتیج( میزان تأثیر هر يک از اين عوامل بر 

 ست؟چقدر ا هاانواع گوشتبازار در 

 

 هامواد و روش

هاي مطرح شده در گويی به پرسشبه منظور پاسخ

با استفاده از رويکرد  بخش قبل، ابتدا

ARMA DCC MGARCH   ضرايب

برآورد  انواع گوشتهمبستگی متغیر در زمان میان بازار 

 رويکرد با استفاده ازشود. سپس در گام بعد می

اثرگذار  ترين عواملمیزان تأثیر مهم 1رگرسیون چندکی

 گیرد.میان بازارها مورد بررسی قرار می هم حرکتیبر 

 Yuan et al. (2020،)مطالعاتی از قبیل  مبتنی بر

Song et al. (2019 و )De Nicola et al. (2016 )هبازد 

 :شودمیزير محاسبه  صورتبهها بازار انواع گوشت هماهان

(1) 
1

ln 100it
it

it

P
R

P 

 
  

  
به ترتیب بازده قیمتی و  itPو  itR، (1)ابطه ردر 

 باشند.می tام در ماه i گوشتقیمت بازاري 

ARMAرويکرد  در DCC MGARCH  ،

ود خيند آمعادله میانگین شرطی در قالب يک فر

گردد که در آن تصريح می 2متحرک میانگین ونیرگرس

 و هاتوان بر اساس بازدهها را میبازده قیمتی بازار گوشت

 Song) هاي گذشته الگوسازي کرددوره خطاي جمالت

et al., 2019)هاآن مقادير اساس ها بربازده برآورد . اگر 
                                                                                  
1. Quantile Regression 

2. Autoregressive Moving Average (ARMA) 

 انجام قبل دوره qخطاي جمالت و قبل دوره pدر

)شود، الگوي , )ARMA p q  (2) هرابطبه صورت 

 :شودمی داده نشان

(2) 

, ,

1

, ,

1

,

     

 (0, )

1,2,3

P
p

i t i i i t p

p

Q
q

i i t q i t

q

i t t

r r

N H

i

 

  











 

 







 

i,، (2) هرابطدر  tr  بازده قیمتی بازار گوشتi ام در

t،,iزمان  t بازده قیمتی بازار  هجمالت خطاي معادل

 -ماتريس واريانس  tHو tام در زمان iگوشت 

خطاي اين  کوواريانس شرطی بردار تصادفی جمالت

 باشند. معادله می

ي هاالگو ازتوان میبه منظور الگوسازي نوسانات 

يافته تعمیم شرطی ناهمسان واريانس یونیخود رگرس

 ;Tanaka & Guo, 2020) نمودچند متغیره استفاده 

et al., 2019 Song)الگوي  ،. در اين مطالعه

GJR MGARCH توسط  شدهارائهGlosten et 

al. (1993به کار می ) که يکی از انواع الگوهاي رود

 .است همبستگی شرطی پويانامتقارن 

واريانس شرطی بازده قیمتی بازار  اين الگو،در 

 شود:به صورت زير تصريح میام iگوشت 

(5) 
, , 1

2 2

, 1 , 1 , 1

i t i i i t

i i t i i t i t

h h

d

 

   



  

 

 
 

 واريانس هجزء ثابت معادل i، (5الگوي )در 

ها در شرايط متقارن بازدهی ARCHاثر  iشرطی، 

iبودن،  i   اثرARCH ها در شرايط بازدهی

ا هبازدهی GARCHاثر  iنامتقارن بودن و 

,باشند. می 1i td   نیز يک تابع مشخصه بوده و

, کهیهنگام 1 0i t    باشد، برابر با يک و در غیر اين

. بنابراين، الگوي باال در شرايطی استصورت برابر با صفر 

0iکه ضرايب    باشد، به يک الگوي متقارن تبديل

شود. الزم به ذکر است که، به منظور ايستايی الگوي می

 باگذشت هايواريانس شرطی و تعديل شوک تالطم

 ترکوچک iو  i ،iزمان، بايستی مجموع ضرايب 

 از يک باشد.
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تصادفی  کوواريانس شرطی بردار -ماتريس واريانس 

( به صورت زير tHخطاي معادله میانگین ) جمالت

 شود:تجزيه می

(0) 
t t t tH D R D 

، (0) همعادلدر 
,( )t i tD h  يک ماتريس قطري

هاي از انحرافات استاندارد متغیر در زمان بازده 5×5

نیز ماتريس همبستگی متغیر در  tRقیمتی بازارها و 

 :استزمان است که به صورت زير 

(3) 
1/2 1/2( ) ( )

t

t t t

R

diag Q Q diag Q 


 

tQ  کوواريانس شرطی معین  –ماتريس واريانس

از طريق  کهيطوربه، است 5×5مثبت و متقارن با ابعاد 

 :شودمعادله زير حاصل می

(6) 
1 1 1

(1 )t

t t t

Q a b Q

a bQ   

  

 
 

کوواريانس  -ماتريس واريانس  Q، (6) هدر معادل

1tو  5×5غیرشرطی با ابعاد    از جمالت  يبعدسهبردار

رهاي نیز پارامت  bو  aباشند. می استانداردشدهخطاي 

,غیرمنفی هستند که شروط  0a b  1وa b   را

کنند. اين شرط معین مثبت بودن ماتريس تأمین می

tQ کند که شرط الزم و کافی براي معین را تضمین می

 .است tRماتريس مثبت بودن 

ن اساس، ضرايب همبستگی شرطی متغیر در بر اي

ij,زمان ) tشود(، از طريق معادله زير حاصل می: 

(7) 

,

,

, ,

, 1 , 1 , 1

2

, 1 , 1

2

, 1 , 1

(1 )

(1 )

(1 )

ij t

ij t

ii t jj t

ij

i t j t ij t

ii

i t ii t

jj

j t jj t

q Z

q q Y

Z a b q

a bq

a b q
Y

a bq

a b q

a bq



 





  

 

 

 

  

 

  
     

  
 
   

 

پارامترهاي الگوي 

ARMA ADCC MGARCH   با روش شبه

از طريق الگوريتم  1گوسی يیراست نماحداکثر 

Tanaka  &) برآورد خواهند شد BFGSسازي بهینه

Guo, 2020; Song et al., 2019). 

در ادامه پس از برآورد همبستگی شرطی متغیر در 

بازده قیمتی  هم حرکتی عنوانبهزمان که از آن 

ترين شود، میزان تأثیر مهمبازارهاي تحت بررسی ياد می

هاي آن در قالب يک الگوي رگرسیونی برآورد محرک

که براي  2رگرسیون چندکیبراي اين منظور، از  شود.می

( معرفی شد، 1773) 5اولین بار توسط کونکر و باست

ضرايب الگو مشابه با شود. در اين رگرسیون، استفاده می

روش حداقل مربعات معمولی، بر اساس يک تابع زيان 

د اما برخالف آن، آثار متغیرهاي مستقل در شوبرآورد می

هاي ابتدايی و در دنباله خصوصبهاي توزيع هتمام بخش

و صرفًا به برآورد  داده خواهد شدانتهايی از يکديگر تمیز 

. اين روش در شودنمی پرداختهها داده ثقل آثار در مرکز

شرايطی که مشاهدات دورافتاده در نمونه وجود دارد، يا 

نرمال  خطا توزيع کهیهنگامواريانس ناهمسان است، يا 

تواند نامتقارن دارد، می و بلند هايیدنباله يا و نیست

تري ارائه کند. در روش رگرسیون برآوردهاي مناسب

 قدر مطلق الگو مجموع ضرايب چندکی، براي برآورد

متغیر  شود. بر اين اساس، برايمیحداقل  4هاباقیمانده

با تابع توزيع  Yتصادفی

)احتمال ) ( )F y Prob Y y  چندک ، ام به

 شود:تعريف می (3)صورت تابع معکوس 

(3) 
 ( ) inf : ( )

0 1

Q y F y 



 

 
 

 قدر مطلق براي يک نمونه تصادفی، میانه، مجموع

 کند.می حداقل را (7) انحرافات

(7) 

( )

arg min ( )i

i

Q

y 



 



 
 

 


 

)، (7) همعادلدر  )iy  تابع ارزش قدر مطلق

دهد. ام نمونه را به دست میبوده و چندک  3شیب

توسط  Yکه چندک شرطی شودحال اگر فرض 

                                                                                  
1.  Gaussian Quasi-Maximum Likelihood 

2.  Quantile Regression 

3.  Koenker and Bassett 

4.  Least Absolute Deviation 

5. Tilted Absolute Value Function 
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، شدهلیتشکمتغیر مستقل   kکه از  Xماتريس

 د:آيبه دست می( 14) همعادلده شود، توضیح دا

(14) ( ( )) ( )i iQ x x     

1(، 14) هدر معادل 2( , ,..., )i i i kix x x x   بردار

1متغیرهاي مستقل و  2( ) ( , ,..., )k       بردار

. جهت برآورد پارامترها است ضرايب در چندک 

 حل خواهد شد: (11) یابي نهیبهمسئله 

(11) 

arg min

(1 )

T
i i

T
i i

T

i i

y x

T

i i

y x

y x

y x

R





 

 







  
 
 

  
  






 

 (12) هرابطمعادله رگرسیون چندکی به صورت 

 :است

(12) 
( )

( )

i i i

i i

Q Y X x

x



  

 

 
 

Koenker ) جمالت خطا خواهد بود iکه در آن، 

& Hallock, 2001). 

الزم به ذکر است که متغیر وابسته از میانگین 

 آمدهدستبههاي شرطی میان جفت بازارها گیهمبست

نرخ ارز بازار شامل  نیز مستقل يرهایبردار متغاست. 

انواع گوشت در  دکنندهیتول متیشاخص ق ،یررسمیغ

هاي سیاست هاي، تالطمینگيحجم نقدنرخ رشد  کا،يآمر

 ینیبشیپرقابلیغنوسانات و  بازار ارز هايپولی، تالطم

ساس مرور مطالعات گذشته بر اکه  استنفت  متیق

 بر اساس یررسمینرخ ارز بازار غمتغیر  اند.برگزيده شده

قرار  مدنظرها در الگو به قیمت 1ادبیات عبور نرخ ارز

با توجه به  (.Campa & Goldberg, 2005گیرد )می

 يهاانواع گوشت کشور به واردات نهاده دیتول یوابستگ

 ت بازار جهانیلحاظ متغیري که بیانگر تحوال ،یخارج

 متیشاخص ق، رونيازاها باشد، بسیار ضروري است. آن

 يبرا ياریمع عنوانبه کايانواع گوشت در آمر دکنندهیتول

که بر اساس  شوددر الگو لحاظ می دیتول هنيدر هز رییتغ

( عدم لحاظ آن 2005) Campa & Goldbergنظر 

یر دو متغموجب تورش در برآورد اثر نرخ ارز خواهد شد. 
                                                                                  
1. Exchange Rate Pass-Through 

بازار ارز  هايهاي پولی و تالطمسیاست هايتالطم

( و 15) روابطبر اساس Chou (2019 ،) همطابق با مطالع

 گرفته است.( محاسبه و در الگوها مورد استفاده قرار 10)

(15) 
1

2 2
4

, 1

1 , 2

1

4

j t i

i j t i

MPV

Mr

Mr

 

  



  
      


 

(10) 
1

2 2
4

, 1

1 , 2

1

4

j t i

i j t i

ERV

Er

Er

 

  



  
      


 

 هايبه ترتیب تالطم ERVو  MPV ،روابطدر اين 

 Erو  Mrبازار ارز و  هايتالطمهاي پولی و سیاست

و نرخ رشد قیمت  ینگيحجم نقدبه ترتیب نرخ رشد 

نوسانات جهت برآورد  .(Chou, 2019) باشندمی دالر

از فیلتر هودريک هم  نفت متیق ینیبشیپرقابلیغ

مشاهده شده  رامقدکه يک  استفاده شده است 2پرسکات

 ینیبشیپ رقابلینوسانات غو  بینیقابل پیشرا به اجزاي 

 .(Hodrick & Prescott, 1997) نمايدیتفکیک م

، از اطالعات ماهانه مرتبط با پیشرودر پژوهش 

شاخص قیمت گوشت ماهی، مرغ و قرمز در سطح 

شود. اين اطالعات براي دوره فروشی استفاده میخرده

از منابع آماري  1577تا اسفند  1535زمانی فروردين 

. است 1573ها و سال پايه شاخص شدهگردآوريمختلف 

ماهی و  گوشت کننده برايمصرف قیمت شاخص

حیوانات دريايی به طور مستقیم از بانک مرکزي ايران 

 شدهکیتفک یدهگزارش شد اما به دلیل عدم  اخذ

ها )مرغ و قرمز( توسط بانک شاخص قیمت انواع گوشت

قیمتی شرکت پشتیبانی  يهاگزارشمرکزي، بر اساس 

هاي فروشی فرآوردههاي سطح خردهامور دام از قیمت

کننده دو صنعت دام و طیور، شاخص قیمت مصرف

محاسبه شد. به دلیل همبستگی بسیار  مذکورمحصول 

گوسفند و گوساله در بازار ايران؛ اين باالي قیمت گوشت 

دو محصول با ضريب اهمیت متفاوت که مطابق سهم 

گوشت گوسفند و گوساله از کل تولید اين محصوالت 

؛ در محاسبه شاخص قیمت گوشت قرمز اندشدهنییتع
                                                                                  
2. Hodrick and Prescott 
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قرار گرفته و از اين شاخص در الگوها استفاده  مدنظر

طالعه حاضر شود. ساير اطالعات مورد استفاده در ممی

 دکنندهیتول متیشاخص قشامل نرخ ارز بازار غیررسمی، 

قیمت نفت خام  و ، حجم نقدينگیکايانواع گوشت در آمر

از مراکز آماري مختلف شامل بانک مرکزي ايران، سايت 

سازمان سايت آمريکا و  1هاي اقتصادي فدرال رزروداده

 است. اخذشده 2صادرکننده نفت يکشورها
                                                                                  
1.  Federal Reserve Economic Data (FRED) 

2. Organization of the Petroleum Exporting Countries 

(OPEC) 

 نتایج و بحث

 یفیتوص يهاآماره نيتراز مهم ی( برخ1ر جدول )د

 ،یگوشت ماه متیبازده ماهانه شاخص ق یزمان يسر

( 1) هکه مبتنی بر معادل مرغ و قرمز ارائه شده است

 .اندشدهمحاسبه

 

 انواع گوشت قیمتی هايبازده آماري هايويژگی بررسی نتايج -1 جدول

 بازده قیمت گوشت قرمز ت مرغبازده قیمت گوش بازده قیمت گوشت ماهی شرح

 245 245 245 تعداد مشاهدات

 67/1 54/1 13/2 میانگین

 65/2 73/7 73/2 انحراف معیار

 -57/5 -63/17 -36/0 حداقل

 34/10 52/23 25/10 حداکثر

 73/1 54/4 15/1 ضريب چولگی

 02/3 31/5 32/3 ضريب کشیدگی

 20/576 60/3 74/76 برا -آماره جارک 

 44/4 41/4 44/4 برا -ل آزمون جارک احتما

 02/143 36/50 71/107 باکس -آماره لیانگ 

 44/4 44/4 44/4 باکس -احتمال آزمون لیانگ 

 -ADF 63/5- 13/15- 32/7آماره 

 -33/2 -33/2 -33/2 درصد 3در سطح  ADFمقدار بحرانی 

 هاي تحقیقمأخذ: يافته
 

 ،یماه گوشت متیبازده ق نیانگیاساس، م نيبر ا

تا  1535)فروردين  دوره مورد مطالعه یمرغ و قرمز ط

 67/1و  5/1، 13/2معادل  بی، به ترت(1577اسفند 

را  یبازده نيشتریب یبازار ماه ن،يدرصد بوده است. بنابرا

 اری. انحراف معاستدارا  یتحت بررس يبازارها انیدر م

 درصد 65/2 و 73/7، 73/2برابر با  بیبازارها به ترت نيا

اختالف حداقل و حداکثر  انگریکه ب راتشانییتغو دامنه 

 37/17و  77/07، 77/13معادل  بیبه ترت زین است

سطح نوسان، بازار  ازلحاظ ،بیترتنيابهدرصد بوده است. 

 بياول قرار دارد. با توجه به مقدار ضر گاهيمرغ در جا

 برخوردارندمثبت  یاز چولگ متی، هر سه بازده ق3یچولگ

 بيها دارد. ضربازده عياز عدم تقارن در توز تيکه حکا

                                                                                  
3.  Skewness Coefficient 

آن  انگریمثبت است که ب زیهر سه بازده ن 4یدگیکش

 جهیها از حد نرمال بلندتر است. نتبازده عيکه توز است

 ،یتحت بررس يهر سه سر يبرا 5برا -آزمون جارک 

 ینصفر مب هیفرض کهيطوربهمطلب بوده،  نيبر ا يديیتأ

درصد رد  کي يداریا در سطح معنهبر نرمال بودن آن

و  6باکس - انگیآماره ل ري. با توجه به مقادشودیم

در سطح  یاليسر یاحتمال آن، وجود خودهمبستگ

 ديیمورد تأ یمتیق يهادرصد در بازده 77  نـانیاطم

 یآماره محاسبات ريبر اساس مقاد گر،ي. از طرف داست

آزمون  نيا ینبحرا ريو مقاد 7يافتهفولر تعمیم –ديکی 

                                                                                  
4.  Kurtosis Coefficient 

5.  Jarque-Bera 

6.  Ljung–Box test 

7.  Augmented Dickey–Fuller test 
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 توانی، ماندشدهارائهدرصد  3 يداریکه در سطح معن

 يهابودن بازده ستاينا اصفر  هیاظهار داشت که فرض

ها صفر آن هاز مرتب یانباشتگ انگریرد شده که ب یمتیق

 .اشديیم

به اهداف مطرح شده،  یابیدر ادامه، به منظور دست

رويکرد ده از بازار انواع گوشت با استفا انیم يايروابط پو

ARMA DCC MGARCH  يالگوساز 

 ه شده است.ئ( ارا2برآوردها در جدول ) جيکه نتا شودیم
 ARMA-DCC-MGARCHبرآورد الگوي  نتايج -2 جدول

 
 سطح احتمال tآماره  انحراف معیار ضريب نماد ضريب معادله

معادله 

میانگین 

 شرطی

 بازده قیمتی بازار گوشت ماهی

1 13/4 46/4 26/2 420/4 

1

1 11/1 43/4 75/15 444/4 

2

1 17/4- 46/4 74/2- 440/4 

1

1 32/4- 43/4 00/13- 444/4 

 بازده قیمتی بازار گوشت مرغ

2 32/1 07/4 43/5 442/4 

1

2 17/4 46/4 61/2 447/4 

2

2 55/4- 46/4 33/3- 444/4 

1

2 64/4 21/4 34/2 443/4 

 بازده قیمتی بازار گوشت قرمز

3 73/4 17/4 75/0 444/4 

1

3 31/4 47/4 63/7 444/4 

1

3 52/4 40/4 13/7 444/4 

1

3 13/4 40/4 03/0 444/4 

معادله 

واريانس 

 شرطی

 تالطم بازار گوشت ماهی

1 14/1 73/4 06/1 100/4 

1 16/4 11/4 06/1 103/4 

1 72/4 13/4 43/0 444/4 

1 17/4- 14/4 63/1- 475/4 

 تالطم بازار گوشت مرغ

2 77/17 60/3 27/2 422/4 

2 54/4 10/4 47/2 457/4 

2 07/4 21/4 22/2 427/4 

2 56/4- 16/4 26/2- 420/4 

 تالطم بازار گوشت قرمز

3 77/4 25/4 53/5 441/4 

3 33/4 24/4 70/2 446/4 

3 57/4 43/4 72/0 444/4 

3 10/4 26/4 32/4 642/4 

 a 45/4 42/4 71/1 437/4 معادله همبستگی شرطی پويا

b 75/4 45/4 73/26 444/4 

 هاي تحقیقمأخذ: يافته

معادالت موجود در  شود،طور که مالحظه میهمان

است. دسته اول،  کیتفکقابلاين رويکرد، به سه دسته 

باشند که در قالب شامل معادالت میانگین شرطی می

متحرک تصريح و بر  میانگین ونیخود رگرسيک فرآيند 

ها تعیین بهینه آن هوقف 1اساس معیار اطالعاتی آکائیک

ده شده است. بر اين اساس، معادله میانگین شرطی باز

                                                                                  
1. Akaike information criterion 
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 فرايندقیمت بازار گوشت ماهی، مرغ و قرمز به ترتیب از 

(2,1)ARMA ،( 2 , 1 )A R M A  و
(1, 2)ARMA  کند.تبعیت می 

شرطی هستند که به  واريانس دسته دوم، معادالت

( بر اساس يک الگوي 2002) Engle هتوصی

يافته تعمیم شرطی مسانناه واريانس خودرگرسیونی

شوند. در اين دسته از اجرا می (1,1)نامتقارن با وقفه 

بیانگر  ء ثابت، بردار اجزابیانگر  معادالت، بردار 

و  GARCH اتبیانگر اثر ، بردار ARCH اتاثر

اثرگذاري  عدم تقارن در اتاثر هدهندنیز نشان بردار

 باشند. می گذشته هدر دور هاي قیمتیبازده شوک

در هر سه  GARCH اتاثر ج،يبر اساس نتا

. اين هستنددار یمثبت و معن یشرط انسيوار همعادل

گذشته  هدور هايتالطمدار بت و معنیمهم بیانگر اثر مث

 ARCHاثرات  .است بازارها جاري هدور هايتالطمبر 

دار و گوشت قرمز مثبت و معنی بازار گوشت مرغدر 

آماري در سطوح  ازلحاظاما در بازار گوشت ماهی بوده، 

 هبا توجه به آن، اثر شوک دور .ستیندار متعارف معنی

 هايتالطمو گوشت قرمز بر  گوشت مرغگذشته دو بازار 

 .است 33/4و  5/4شان به ترتیب معادل جاري هدور

که در تفکیک اثر  ضرايب برداردر رابطه با 

 هدور هايتالطمو مثبت بازدهی بازار بر  یمنف هايشوک

بايستی اشاره کرد نیز  گیردقرار می جاري مورد استفاده

 یتالطم بازار گوشت ماه هکه ضريب مذکور در معادل

بر اين اساس،  .است -17/4دار و معادل معنی

گذشته با يک  هدر دور یبازار گوشت ماه کهیدرصورت

 هدور هايتالطمروبرو بوده باشد،  در بازدهی شوک منفی

يابد میاهش ک 17/4معادل با  یبازار گوشت ماه جاري

اثر آن در  از لحاظ 1 داري ضريب)به دلیل عدم معنی

اما اگر بازدهی اين بازار با شود(. نظر میصرف یسنج

 جاري هدور هايتالطميک شوک مثبت مواجه شود، 

در  .پذيردداري اثر نمیبه طور معنی یبازار گوشت ماه

هاي ب اثرگذاري شوکمورد بازار گوشت مرغ نیز ضري

,در دو حالت منفی ) گذشته هدور 1 0i t   و مثبت )

(, 1 0i t  و  -46/4دار و به ترتیب برابر با (، معنی

 هدر دور مرغبازار گوشت باشند. بنابراين، اگر می 5/4

شود )معادل روبرو  یدر بازده یشوک منف کيگذشته با 

 هدور هايتالطم، (گوشت مرغ است قیمتبا کاهش 

، اما ابديیکاهش م 46/4با  برابر مرغبازار گوشت  يجار

شوک وارد شده به بازار مثبت باشد )معادل  کهدرصورتی

 هدور هايتالطمبا افزايش قیمت گوشت مرغ است(، 

خواهد يافت.  افزايش 5/4با  برابر مرغبازار گوشت  يجار

هاي قرمز، تأثیرگذاري شوک در رابطه با بازار گوشت

 متقارن خواهد بود. قبل در دو حالت منفی و مثبت هدور

در دسته سوم، پارامترهاي معادله همبستگی شرطی 

وجود دارد که بايستی مثبت و مجموع ( bو  a)پويا 

در معادله  aپارامتر  از يک باشد. ترکوچکها آن

که مثبت  است 45/4همبستگی شرطی پويا برابر با 

 بازدهی بازارها در شوک بروز دهد، بابودن آن نشان می

يابد. می افزايش جاري هدور در شرطی همبستگی

 است آن بوده و بیانگر 75/4برابر با  bهمچنین، پارامتر 

 شرطی همبستگی بر گذشته هدور شرطی همبستگی که

 اندازهبهبا توجه  دارد. معناداري و مثبت اثر جاري هدور

هر  يبرا رودیانتظار م bپارامتر بزرگ و نزديک به يک 

دوره  ی، همبستگشدهمحاسبه شرطی یهمبستگ جفت

 .باشد گذشته دوره یشرط یبه همبستگ کينزد يجار

 هاي برآورد الگوي باال، همبستگیخروجیيکی از 

که  استبازارهاي تحت بررسی  بازدهی بین پويا شرطی

( 1به طور متغیر در زمان قابل ترسیم است. نمودارهاي )

بینی آن و ( همبستگی شرطی پويا، روند قابل پیش5تا )

 موردنظرهاي قیمتی همبستگی شرطی ثابت میان بازده

 دهد.را نشان می
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 همبستگی شرطی پويا، روند آن و همبستگی شرطی ثابت میان بازار ماهی و مرغ -1ار نمود

هاي مأخذ: يافته

 پژوهش
 همبستگی شرطی پويا، روند آن و همبستگی شرطی ثابت میان بازار ماهی و گوشت قرمز -2نمودار 

 هاي پژوهشمأخذ: يافته
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 و گوشت قرمز مرغشرطی ثابت میان بازار  همبستگی شرطی پويا، روند آن و همبستگی -5نمودار 

 

هاي آشکار است که همبستگی شرطی بازده کامالً 

را تجربه کرده  یتوجهقابلقیمتی در طول زمان تغییرات 

ها نزولی و در برخی ديگر صعودي و در برخی از دوره

همبستگی شرطی پويا میان بیشینه و کمینه بوده است. 

، -43/4و  33/4هاي گوشت ماهی و مرغ به ترتیب بازار

و  00/4میان بازارهاي گوشت ماهی و قرمز به ترتیب 

و میان بازارهاي گوشت مرغ و قرمز به ترتیب  42/4

از ابتداي دوره مورد مطالعه تا . است -40/4و  06/4

باال ها به سبب يارانه يهدفمندپیش از اجراي طرح 

در بازار ارز  هانجام مداخل درآمدهاي نفتی دولت و بودن

، روندي کاهشی داشته است، اما گسترده یارز پاشبا 

رفته اين روند تغییر کرده و با جهش پس از آن، رفته

 شدهافزودهرشد آن  برشدت 1571و  1574ارزي سال 

هاي دولت در باب ، با تغییر سیاست1572است. از سال 

اي هسته بینی حاصل از مذاکراتنرخ سود بانکی، خوش

 هم حرکتیو کاهش انتظارات تورمی در جامعه، 

ها مجدداً روند نزولی به هاي قیمتی در بازار گوشتبازده

خود ديد. اما خروج آمريکا از برجام و لغو تمامی تعهدها، 

ها و کاهش منابع ارزي دولت آغاز دور جديد تحريم

در ايران از  هابازار گوشت هم حرکتیموجب شد تا 

ارزي شروع  هايتالطم، به دنبال آغاز 1577سال  ابتداي

 هم حرکتیتغییرات ، طورمعمولبهبه افزايش کند. 

با  رونيازاشود. بازارها به عوامل متعددي نسبت داده می

و میزان اثرگذاري  جهتتوجه به اهداف اين مطالعه، 

بازده قیمتی بازار گوشت  هم حرکتیها بر ترين آنمهم

بازده  هم حرکتیاين منظور، متوسط بررسی شد. براي 

ها )سه نمودار باال( محاسبه و با استفاده از قیمت

رگرسیون چندکی، چگونگی اثرگذاري عوامل مختلف، 

 قرار گرفت. موردسنجش

 یانباشتگ هپیش از ارائه نتايج اين بخش، درج

 يافتهفولر تعمیم –ديکی  تغیرها با استفاده از آزمونم

( 5فته است که نتايج آن در جدول )قرار گر مورد بررسی

 ارائه شده است.
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 یرهاي مورد مطالعهانباشتگی متغ هبررسی درج نتايج -5 جدول

 شرح متغیر

 با عرض از مبدأ و روند با عرض از مبدأ

آماره  نتیجه
 شدهمحاسبه

 یمقدار بحران
در سطح 

 %3احتمال 

آماره 
 شدهمحاسبه

 یمقدار بحران
در سطح 

 %3احتمال 

 -05/5 -33/2 -33/2 -03/1 هابازار گوشت یمتیبازده ق حرکتی هم
(1)I 

 -05/5 -37/13 -33/2 -32/13 هابازار گوشت یمتیبازده ق هم حرکتیتفاضل 

 -05/5 -75/1 -33/2 70/4 لگاريتم نرخ ارز
(1)I 

 -05/5 -63/3 -33/2 -03/3 تفاضل لگاريتم نرخ ارز

 -05/5 -70/1 -33/2 -3/4 لگاريتم شاخص قیمت تولیدکننده انواع گوشت در آمريکا
(1)I 

 -05/5 -76/11 -33/2 -77/11 تفاضل لگاريتم شاخص قیمت تولیدکننده انواع گوشت در آمريکا

 -05/5 -56/2 -33/2 -5/2 نرخ رشد حجم نقدينگی
(1)I 

 -05/5 -56/3 -33/2 -56/3 تفاضل نرخ رشد حجم نقدينگی

 I(0) -05/5 -45/0 -33/2 -57/2 هاي پولیسیاست هايتالطم

 -05/5 -33/2 -33/2 -3/2 بازار ارز هايتالطم
(1)I 

 -05/5 -31/6 -33/2 -35/6 بازار ارز هايتالطمتفاضل 

 I(0) -05/5 -76/3 -33/2 -73/3 بینی قیمت نفتنوسانات غیرقابل پیش

 هاي تحقیقمأخذ: يافته

 

 یمتیبازده ق هم حرکتیبر اساس نتايج، متغیرهاي 

 متیشاخص ق تميلگار، نرخ ارز تميلگار، هابازار گوشت

م نرخ رشد حج، کايانواع گوشت در آمر دکنندهیتول

يک و  هانباشته از مرتب بازار ارز هايتالطمو  ینگينقد

نوسانات و  یپول يهااستیس هايتالطممتغیرهاي 

صفر  هانباشته از مرتب نفت متیق ینیبشیپ رقابلیغ

 باشند.می

هاي در چندک رگرسیون چندکی ايج برآوردنت

که به ترتیب بیانگر چارک اول،  73/4و  3/4، 23/4

باشند، در جدول و چارک سوم می (میانهچارک دوم )

 ( آمده است.0)

 
 هاي قیمتی بازار انواع گوشت در ايرانبازده هم حرکتیبرآورد عوامل اثرگذار بر  نتايج -0 جدول

 چارک سوم چارک دوم چارک اول شرح متغیر

 لگاريتم نرخ ارز
42/4* 43/4*** 46/4*** 

(72/1) (53/0) (3/7) 

 دکننده انواع گوشت در آمريکاولیتلگاريتم شاخص قیمت 
57/4*** 13/4*** 46/4 

(60/6) (73/2) (47/1) 

 نرخ رشد حجم نقدينگی
45/4 43/4*** 46/4 

(43/1) (60/2) (33/1) 

 هاي پولیسیاست هايتالطم
11/4*** 47/4*** 47/4** 

(75/5) (20/5) (11/2) 

 بازار ارز هايتالطم
41/4 45/4** 45/4** 

(05/4) (45/2) (51/2) 

 بینی قیمت نفتنوسانات غیرقابل پیش
43/4* 47/4*** 47/4*** 

(75/1) (73/2) (60/5) 

 جزء ثابت
11/2-*** 27/1-*** 67/4-*** 

(47/7-) (67/0-) (76/2-) 

 Pseudo 57/4 56/4 53/4ضريب تعیین 

 هاي تحقیقمأخذ: يافته
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 دهد.را نشان می tآماره  مقدار پرانتز داخل اعداد
داري در سطوح به ترتیب بیانگر معنی ***و  **، *

 .استدرصد  1و  3، 14

نرخ ارز بازار  ریمتغ شود،یطور که مشاهده مهمان

هم بر  يداریها اثر مثبت و معنآزاد در تمام چندک

برآورد شده  بيضر هدارد. انداز یمتیق يهابازده حرکتی

 شيفزاکه با ا دهدیدر چارک اول تا سوم نشان م

 یهمبستگ بيدر نرخ ارز بازار آزاد، ضر يدرصدکي

واحد در  46/4و  43/4، 42/4 ابرابر ب بیبه ترت یشرط

 بيضر یشي. روند افزاابديیم شيافزا 1تا  -1 اسیمق

در  دهدیباالتر نشان م يهادر چندک ریمتغ نيا

باالتر است  هامتیدر بازده ق هم حرکتیکه  یطيشرا

خواهد بود.  شترینرخ ارز ب ياثرگذار (،1577)مانند سال 

انواع  دکنندهیتول متیشاخص ق ریدر رابطه با متغ

 شيافزا يبرا ینيگزيجا عنوانبهکه  کايگوشت در آمر

اشاره کرد که  یستيشد، با دهيبرگز دیتول يهانهيهز

 داریمثبت و معن انه،یدر چارک اول و م ریتأث زانیم

باالتر  يهاچندک در ياثرگذار نيا هاست، اما انداز

 يدرصدکي شيبا افزا کهيطوربهخواهد بود.  ترکوچک

 بيضر کايانواع گوشت آمر دکنندهیتول متیق صدر شاخ

 57/4 بیبه ترت انهیدر چارک اول و م یشرط یهمبستگ

که  رسدیبه نظر م ن،ي. بنابراکندیواحد رشد م 13/4و 

ل سال باالتر )مث ريدر مقاد یمتیق يهابازده هم حرکتی

تر رشد کند سخت د،یتول يهانهيهز شي( با افزا1577

 شتریتالش ب د،یتول يهانهاده ینيگزيکه با توجه به جا

سود  هیو کاهش حاش يوربهبود بهره يبرا

خود،  يدیتول تیبه جهت حفظ فعال دکنندگانیتول

هم که  يگريمؤثر د ری. متغرسدیبه نظر م یمنطق

 کند،یم رییخوش تغترا دس یمتیق يهابازده حرکتی

 رانياست که در اقتصاد ا ینگينرخ رشد حجم نقد

)چارک  انهیدر م ریمتغ ني. ااستبحث  لمح شدتبه

وابسته دارد.  ریبر متغ يواحد 43/4 داریدوم( اثر معن

 ،ینگيدر حجم نقد يدرصدکي شيبا افزا ،گريدعبارتبه

 شيواحد افزا 43/4 انه،یدر م یشرط یهمبستگ بيضر

در چارک اول  زین یپول يهااستیس هايتالطم. ابديیم

ها بازده هم حرکتیبر  يداریتا سوم اثر مثبت و معن

شاخص،  نيا يواحد کي شيبا افزا کهيطوربهدارد. 

در سه چارک ارائه شده به  یشرط یهمبستگ بيضر

. رديپذیواحد اثر م 47/4و  47/4، 11/4برابر با  بیترت

در  یپول گذاراستیتالطم سم ماتیتصم ،رونيازا

است  ترها بازارها کمدر بازده هم حرکتیکه  يیهادوره

 تاهمی از( 1576 – 1572 یزمان هدر باز مثالعنوانبه)

بازار ارز هم در  هايتالطمبرخوردار است.  يشتریب

 بيبر ضر يداریچارک دوم و سوم اثر مثبت و معن

 يهادر چندکاثر  نيا هدارد. اما انداز یشرط یهمبستگ

. استواحد  45/4برابر بوده و معادل  باًيتقرمختلف 

 استثناءبهگسترده در بازار ارز،  هايتالطموقوع  ن،يبنابرا

حدود خود  نيترنيیدر پا هم حرکتیکه  يیهادوره

 يدر بازارها زمانهمحرکات  سازنهیزم تواندیاست، م

 زیفت نن متیق ینیبشیپ رقابلیگردد. نوسانات غ يیکاال

 یشرط یهمبستگ بياست که ضر يگريد يدیکل ریمتغ

 جي. بر اساس نتاسازدیمتأثر م را یمتیق يهابازده انیم

نفت  متیق ینیبشیپ رقابلینوسانات غ ریارائه شده، متغ

 هم حرکتیبر  يداریها اثر مثبت و معندر تمام چندک

برآورد شده در  بيضر زانیدارد و م یمتیق يهابازده

 شيکه با افزا دهدیاول تا سوم نشان مچارک 

 بیترت هب یشرط یهمبستگ بيدر آن، ضر يدرصدکي

 1تا  -1 اسیواحد در مق 47/4و  47/4، 43/4برابر با 

ه جبا تو بيضرا نيکه ا رسدی. به نظر مابديیم شيافزا

 ونقلحملو  دیدر تولآن  هايو فراوردهبه نقش نفت 

 شد.با یگوشت منطق دیتول يهانهاده

 گيري و پيشنهادهانتيجه

قیمت  درروند توجهقابل وقوع حرکات مشترک

، ریاخ يهاطول سالکاالهاي مختلف، به ويژه در 

و  دکنندگانیتول ،گذارانهيسرما گذاران،استیس

هاي متعددي مواجه کرده را با چالش کنندگانمصرف

توان به مخدوش شدن اين میان می ازکه  است

 اي در میان فعاالنوز رفتارهاي گلهو بر يريپذرقابت

تشديد تورم و آسیب به قدرت خريد مردم و ، بازارها

به همین  ها اشاره نمود.ثباتی سیاسی دولتحتی بی

در بازارها،  هم حرکتی محرک يروهایدرک ندلیل، 

توجهات را به طور روزافزونی به خود جلب کرده است. 

در شت در ايران که انواع گواين گزاره در رابطه با بازار 

 تجارتبه خود ي مصرفی هانهاده از یاعظمبخش  نیتأم

از عوامل مختلفی از قبیل  خارجی وابسته است و

بازار  ،یالمللنیب يهاميتحر ،یجهان يبازارها حوالتت
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اثر  دولت یو مال یپول يهااستیو س هاي خارجیرزا

ر ، درونيازا .کندبیشتري جلوه می با ضرورتپذيرد؛ می

 کرديبا استفاده از رو پیشروپژوهش 

ARMA DCC MGARCH  ، همبستگی

)گوشت  هابازار انواع گوشت انیدر زمان م ریمتغشرطی 

 هم حرکتیشاخصی از  عنوانبه ماهی، مرغ و قرمز(

 ریتأث زانیمدر راستاي تحلیل ، در گام بعدبرآورد شد. 

از بازارها  انیم هم حرکتیعوامل اثرگذار بر  نيترمهم

نتايج پژوهش  .بهره برده شد یچندک ونیرگرس کرديرو

 شدتبه میان بازارهاهمبستگی شرطی دهد، نشان می

ها نزولی و در و در برخی از دوره وابسته به زمان است

 .را تجربه کرده استصعودي روندي برخی ديگر 

بنابراين، کامالً آشکار است که تولیدکنندگان و 

هاي ر اين بازارها، در طول دورهکنندگان دمصرف

در بخش  متفاوتی روبرو هستند. مختلف با سطوح ريسک

 بازارريسک  ههاي کاهندتولید، تدوين و اجراي سیاست

گذاري کاالهاي اساسی که در قیمت استیباسدر مقايسه 

محصوالت  هتمام شد هتر از هزينبسیاري از مواقع پايین

 يریکارگبهصرف، در بخش م ، مورد توصیه است.است

تواند عالوه بر حمايت می اي غیرثابتهاي يارانهسیاست

کننده، بار مالی بسیار کمتري به دولت تحمیل مصرف از

شديدتر،  هم حرکتیهايی با در دوره کهيطوربه .نمايد

هم هايی با اي افزايش و در دورههاي يارانهحمايت

کاهش  اي دولتهاي يارانهتر، حمايتخفیف حرکتی

 يابد.

میان  هم حرکتینتايج بررسی عوامل اثرگذار بر 

 هايتالطمو نرخ ارز دهد که افزايش نشان می بازارها

، ینگيرشد حجم نقد، دیتول يهانهيهز شيافزا آن، بازار

پرتالطم و نوسانات بازار انرژي  یپول گذارياستیس

ها در میان بازار انواع گوشت هم حرکتیموجب افزايش 

که  بسیاري از اين عواملمسلم است،  آنچه. وندشمی

توسط دولت  هاي مختلفی هستند،خود معلول علت

افزايش نرخ ارز و ايجاد تالطم در  .دنباشمی کنترلقابل

گريبان اقتصاد  یچند گاهبازار ارزهاي خارجی که هر از 

هاي پولی و ارزي سیاستگیرد، ريشه در کشور را می

 است که پرواضحمرکزي دارد. نامناسب دولت و بانک 

پنهان، وابستگی حکمرانی  هپرداخت مقدار زيادي ياران

انضباطی در نظام بیاقتصادي به درآمدهاي نفتی و 

اي را به دولت گسترده ه، کسري بودجريزيبودجه

زا مانند با ابزارهاي تورم طورمعمولبهتحمیل کرده که 

رشد نرخ  علت .شودجبران می ياستقراض از بانک مرکز

و  ینگيرشد حجم نقدبازار آن،  هايتالطمارز و 

پرتالطم را بايستی در اين عوامل  یپول گذارياستیس

 يهاميتحرتوان از آثار البته که نمی جستجو کرد.

هاي ارزي هاي ناشی از تراکنش، افزايش هزينهياقتصاد

ي هانهاده ونقلحملو  دینقش نفت در تولواردات و 

بنابراين توصیه  پوشی کرد.چشم گوشتصنعت تولید 

گذاران با لحاظ نقش اين عوامل در شود که سیاستمی

میان بازارها در تصمیمات خود، از بروز  هم حرکتیايجاد 

 .شديد پیشگیري نمايند هم حرکتیهايی با دوره
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