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العالقة بني �سعر ال�صرف و�أ�سعار الأ�سهم يف ال�سوق ال�سعودية
فوزان الفوزان

ملخ�ص
تهدف هذه الورقة �إىل ك�شف امكانية وجود عالقة بني �سعر ال�رصف و�أ�سعار الأ�سهم ب�شكل عام و�أ�سعار
الأ�سهم للقطاع ال�صناعي والقطاع البنكي يف ال�سوق ال�سعودي .ا�ستخدمت الدرا�سة �سعر �رصف الدوالر
الأمريكي مقابل اليورو و�سعر �رصف الدوالر املوزون وهو متو�سط �سعر �رصف الدوالر مقابل العمالت
الرئي�سية العاملية .واختيار �سعر الدوالر االمريكي ب�سبب كون الريال ال�سعودي مثبت ًا مقابل الدوالر
االمريكي .ا�ستخدمت الدرا�سة اختبار التكامل امل�شرتك و اختبار ال�سببية لقرينجر .و قد دلت نتائج اختبارات
التكامل امل�شرتك على عدم وجود �أي عالقة طويل االجل بني �سعر ال�رصف و�أي من �أ�سعار الأ�سهم يف
ال�سوق ال�سعودي .و�أما اختبارات ال�سببية فقد كانت نتائجها مت�ضاربة ؛ ولذلك ميكن القول �أن النظريات
ال�شارحة للعالقة بني �أ�سعار الأ�سهم و�سعر ال�رصف مل تنطبق على ال�سوق ال�سعودي؛لأن النتائج دلت على
�أنه لي�س ثمت عالقة بني هذين املتغريين.

The relationship between Stock Prices and Exchange Rates:
Evidence from Saudi Market
Fawzan Al-Fawzan

Abstract
This paper aims to detect the possibility of a relationship between exchange rates and stock
prices in general and the stock prices of the industrial sector and the banking sector in
the Saudi market. The study uses two exchange rate Of dollar. The U.S. dollar against the
euro and U.S. weighted average dollar exchange rate.The selection of the U.S. dollar due to
the fact that the Saudi riyal is fixed against the U.S. dollar. The study used a cointegration
and causality tests. cointegration Testing results showed the absence of any long-term
relationship between exchange rateand any of the studiedstocks prices. The causality tests
showed conflicting result. Thus, the conclusion is that no relationship of any kind between
stock prices and exchange rate in the Saudi market.
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�أو ًال :مقدمة
�شهدت الع�رشين �سنة املا�ضية ظهور الكثري الدرا�سات النظرية والبحوث التطبيقية عن
العالقة بني �أ�سعار ال�رصف و�أ�سعار الأ�سهم  .وتكمن �أهمية تلك العالقة يف كونها متثل �سوقني من
�أكرث الأ�سواق اال�ستثمارية اهمية� .سوق الأ�سهم ومعه ا�سواق �سعر ال�رصف ت�ستقطب الكثري من
اال�ستثمارات املالية يف االقت�صادات احلديثة .وال تقت�رص اهمية هذا املو�ضوع على الأكادمييني .بل
تتعداه �إىل الت�أثري يف ثروات االفراد وربحية ال�رشكات ،والقرارات املتعلقة بال�سيا�سات احلكومية.
وهناك تناق�ض كبري يف الآراء النظرية ويف نتائج الدرا�سات التطبيقية حول العالقة بني �سعر
ال�رصف و�أ�سعار الأ�سهم  .بع�ض النماذج االقت�صادية ترى �أنلت�أثري يبد�أ من ا�سواق العمالت ليمتد
�إىل ا�سوق الأ�سهم  .وهناك مناذج اخرى ترى العك�س من ذلك متاما،حيث �أن الت�أثري ينطلق من
�سوق الأ�سهم �إىل ا�سواق �سعر ال�رصف.
ويهدف هذا البحث �إىل معرفة العالقة بني �رصف الريال (الدوالر الأمريكي مقابل
اليورو( )EU$و�سعر �رصف الدوالر املوزون ( )Weighted $وهو متو�سط �سعر �رصف
الدوالر مقابل العمالت الرئي�سية العاملية)و�أ�سعار الأ�سهم يف ال�سوق ال�سعودي.واختيار �سعر
الدوالر االمريكي ب�سبب كون الريال ال�سعودي مثبت ًا مقابل الدوالر االمريكي .وتثبيت �سعر
�رصف الريال مقابل الدوالر يعني �أن الريال يتغري ارتفاع ًا وهبوط ًا تبعا لتغري الدوالر وبنف�س
الن�سبة .ولذلك حينما يقا�س تغري �سعر �رصف الدوالر فهذا يعني قيا�س تغري �سعر �رصف الريال.
ولتحقيق هذه الغاية ا�ستخدم البحث اختبارات التكامل امل�شرتك واختبار ال�سببية لقرينجر .ومت
اختيار متو�سط الأ�سعار لكل القطاعات يف ال�سوق ال�سعودي ومتو�سط القطاعني ال�صناعي والبنكي
ال بالعامل اخلارجي وب�أ�سعار ال�رصف .والبحث مق�سم النحو التايل .اجلزء
باعتبار �أنهما �أكرث ات�صا ً
االول يتطرف �إىل نظريات �سعر ال�رصف و�أ�سعار الأ�سهم و اجلزء الثاين يت�ضمن الدرا�سات
التطبيقية ال�سابقة واجلزء الثالث يت�ضمن البيانات امل�ستخدمة يف الدرا�سة واختبارات جذر الوحدة
واجلزء الرابعيت�ضمن االختبارات القيا�سية والتي تت�ضمناختبارات التكامل امل�شرتك وفقا لطريقة
�أجنل-قرينجر ذو املرحلتني والتكامل امل�شرتك مبنهجية جوهان�سن وجو�سليو�س ،ويت�ضمن كذلك
واختبار ال�سببية لقرينجر واجلزء اخلام�س يت�ضمن اخلال�صة والتو�صيات.
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ثاني ًا:الأدبيات النظرية والتطبيقية
 1.2نظريات �سعر ال�صرف و�أ�سعار الأ�سهم

تتمحور الآراء اخلا�صة بالعالقة بني �أ�سعار ال�رصف و�أ�سعار الأ�سهم حولنظريتني
تتطرقان لطبيعة العالقة بني �سعر ال�رصف و�أ�سعار الأ�سهم  .والنظرية الأوىل هي نظرية �سعر
ال�رصف التقليدي )،)Dornbusch and Fisher,1980التي ترى �أن تقلبات العملة ت�ؤثر يف
القدرة التناف�سية الدولية وامليزان التجاري  ،وبالتايل الناجت احلقيقي للبالد ،وهذ بدوره ي�ؤثر
على التدفقات النقدية احلالية وامل�ستقبلية لل�رشكات و�أ�سعارها .فالنظرية التقليدية لالقت�صاد املفتوح
تفرت�ض وجود عالقة بني �أ�سعار الأ�سهم و �سعر ال�رصف .فالنظرية ت�شري �إىل �أن التغريات يف
�أ�سعار ال�رصف ت�ؤثر علىالقدرة التناف�سية لل�رشكات وبالتايل حجم املبيعات والأرباح ف�ضال عنتكلفة
االقرتا�ض( .العديد من ال�رشكات تقرت�ض بالعمالت الأجنبية لتمويل عملياتها) وهذه التغريات
حتم ًا تنعك�س على �سعر ال�سهم .انخفا�ض قيمة العملة املحلية يجعل ال�سلع امل�صدرة جذابةوي�ؤدي �إىل
زيادة يف الطلب اخلارجي على ال�سلع املحلية؛ وبالتايل �إيرادات ال�رشكات ومعها�أ�سعار �أ�سهمها.
وعك�س ذلك ،ف�إن ارتفاع قيمة العملة املحلية يخف�ض الطلب على ال�سلع املحلية؛ وبالتايل �إيراداتها
و�أربحها ومن ثم �أ�سعارها.
�أما الأمنوذج الأخر فهو �أمنوذج املحفظة املتوازنة الذي يرى �أن الأ�سهم حينما تزدهر
�سوقها ف�أنها جتتذب تدفقات ر�ؤو�س الأموال من امل�ستثمرين الأجانب ،مما يزيد الطلب على
عملتها .ويحدث العك�س يف حالة انخفا�ض �أ�سعار الأ�سهم  .يف هذه احلالة يقوم امل�ستثمرون ببيع
ما لديهم من الأ�سهم لتجنب املزيد من اخل�سائر وتنخف�ض تبعا لذلك �أ�سعارها .ويقوم امل�ستثمرون
بتحويل �أموالهم �إىل العمالت الأجنبية للخروج من البالد .ومثل هذا ال�سيناريو يف�ضي �إىل انخفا�ض
قيمة العملةاملحلية نظرا لزيادة عر�ضها وانخفا�ض الطلب عليها ،فال�سببية هنا تبد�أ من �سوق الأ�سهم
لتحدث التغيري يف �سوق ال�رصف.
 2.2الدرا�سات التطبيقية ال�سابقة
�أما يف جانب الدرا�سات التطبيقية فهي ال تقل ت�ضارب ًا عن النماذج النظرية ،ومعظم
نتائجها متفاوتة ومت�ضاربة ومل ت�صل �إىل خال�صاحتا�سمة ميكن تعميمها.وقد كان (Franck and
 )Young, 1972من الأوائل الذين اختربوا العالقة بني �سعر ال�رصف و�أ�سعار الأ�سهم  .وقد
ا�ستخدموا �ستة متغريات لتعريف �سعر ال�رصف .ومل يعرثوا على �أي عالقة بني هذين ال�سوقني.
و بحث) )Aggarwal 1981العالقة بني �سعر ال�رصف و�أ�سعار الأ�سهم  ،وقد ا�ستخدم بيانات
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�شهرية من ال�سوق االمريكية و �سعر ال�رصف الفعلي للفرتة ) ، )1978-1974وقد وجد عالقة
عك�سية بني �سعر ال�رصف و�أ�سعار الأ�سهم بالن�سبة لل�رشكات التي ت�ستخدم مواد م�ستوردة كمدخالت
يف عمليات االنتاج  ،وذلك لأن ارتفاع �أ�سعار تلك املدخالت يرفع من تكاليف االنتاج؛ وبالتايل
يقلل الأرباح؛ وتبعا لذلك يقل �سعر �سهم ال�رشكة .و در�س ( )Solnik, 1987ت�أثري عدة متغريات
(�أ�سعار ال�رصف و�أ�سعار الفائدة والتغيريات يف التوقعات الت�ضخمية) على �أ�سعار الأ�سهم .
وا�ستخدم بيانات �شهرية لت�سعة �أ�سواق غربية (الواليات املتحدة واليابان واملانيا وبريطانيا وفرن�سا
وكندا وهولندا و�سوي�رسا وبلجيكا) ،ووجد ان انخفا�ض �سعر ال�رصف له ت�أثري �إيجابي لكنه �ضئيل
على �سوق الأ�سهم يف الواليات املتحدة فقط .كما ا�ستخدم)�(Gavin, 1989أمنوذج االقت�صاد
املفتوح  ،و تبني من الدرا�سة �أن �أ�سعار الأ�سهم قد يكون لها ت�أثري ًا كبري ًا على ديناميكية �سعر
ال�رصف .و حلل)( Oskooee and Sohrabian, 1992العالقة طويلة وق�صرية الأجل بني
�سعر ال�رصف و�أ�سعار الأ�سهم با�ستخدام التكامل امل�شرتك وبا�ستخدام اختبار قرينجر لل�سببية
ولبيانات �شهرية من م�ؤ�رش  P 500&Sو�سعر ال�رصف الفعلي للفرتة ) ،)1988-1973وخل�صا
�إىل �أن هناك عالقة �سببية ثنائية بني �أ�سعار الأ�سهم و�سعر ال�رصف الفعلي يف املدى الق�صري .لكنهما
مل يتمكنا من العثور على �أي عالقة يف املدى الطويل بني هذه املتغريات .و ا�ستخدمSmith,
)� )1992أمنوذج املحفظة املتوازنة ليخترب العوامل املحددة ل�سعر ال�رصف� .أمنوذجه اخذ يف
االعتبار عدة عوامل منها �سعار الأ�سهم وال�سندات وكمية النقود كعوامل حمددة ل�سعر ال�رصف.
وقد وجد �أن �سعار الأ�سهم تلعب دورا مهما يف حتديد �سعر ال�رصف ومل يجد �أي ت�أثري لكمية النقود
�أو ال�سندات .كما قام)(Ratner,1993بتطبيق حتليل التكامل امل�شرتك الختبار ما �إذا كانت �أ�سعار
�رصف الدوالر الأمريكي ت�ؤثر على م�ؤ�رشات �سوق الأ�سهم يف الواليات املتحدة ،و�أ�شارت
النتائج �أن ال عالقة بني هذين املتغريين يف املدى الطويل .وا�ستخدام) (Zapatero, 1995حتليل
التكامل امل�شرتك و مناذج ت�صحيح اخلط�أ و وجد �أن هناك ربطا وا�ضح ًا بني التقلبات يف �أ�سعار
ً
الأ�سهم و�أ�سعار ال�رصف يف الأ�سواق املالية.و خل�ص ()Bartov and M.Bodnor, 1994
�إىل �أن التغريات يف الدوالر لها قوة حمدودة يف �رشح التغريات يف عوائد الأ�سهم  .ووجدا ان
التغري يف �سعر الدوالر يرتبط بعالقة عك�سية مع عوائد الأ�سهم  .كما وجد(Koutoulas. and
� )Kryzanowski, 1996أن تقلبات �سوق الأ�سهم ت�ستجيب ب�شكل كبري لتقلبات �سعر ال�رصف يف
كندا .بني (� )Makurjee and Naka,1995أن �أ�سعار الأ�سهم متكاملة مع �أ�سعار ال�رصف.و
در�س() )Ajayi and Mougoue,1996العالقة ق�صرية وطويلة االمد بني �سعر ال�رصف و�أ�سعار
الأ�سهم لثمان دول �صناعية،و بينت الدرا�سة �أن ارتفاع �سعار الأ�سهم يف الواليات املتحدة
وبريطانيا ي�ؤدي انخفا�ض �سعر ال�رصف .وكان التعليل �أن ارتفاع �سعر ال�رصف م�ؤ�رش على
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التمدد االقت�صادي امل�صاحب له زيادة يف معدل الت�ضخم ؛ ولذلك يحدث اثر �سلبي لدى امل�ستثمرين
ال على �أن
االجانب مما يخف�ض الطلب على العملة فيقل �سعرها تبعا لذلك .وب�شكل عام وجدا دلي ً
�سعر ال�رصف له ت�أثري ديناميكي كبري على عوائد الأ�سهم لهذه البلدان ال�صناعية الثمانية .ووظف
( )Qiao, 1997امل�ؤ�رشات اليومية لأ�سعار الأ�سهم و�أ�سعار ال�رصف الفورية للأ�سواق املالية يف
هونغ كونغ و طوكيو و�سنغافورة خالل الفرتة ( )1994 to 1983لدرا�سة التفاعل املمكن بني هذه
املتغريات  ،وقد وجد �أن هناك عالقة �سببية متتد من �سعر ال�رصف �إىل �أ�سعار الأ�سهم يف �أ�سواق
طوكيو وهونغ كونغ ،ومل توجد هذه العالقة يف �سوق �سنغافورة� ،أما العالقة ال�سببية من �أ�سعار
الأ�سهم �إىل �أ�سعار ال�رصف فالنتائج تظهر مثل هذه العالقة ال�سببية فقط ل�سوق طوكيو .وهذا يعني
�أن هناك عالقة �سببية ثنائية االجتاه بني �سعر ال�رصف و�أ�سعار الأ�سهم ،وقد وظف الباحث كذلك
�أمنوذج ( )autoregressiveلدرا�سة وجود عالقة يف املدى الطويل بني �أ�سعار الأ�سهم و�أ�سعار
�رصف العمالت لتلك الأ�سواق  ،ووجد عالقة طويلة االمد وم�ستقرة بني تلك املتغريات يف كل
اال�سوق مو�ضوع الدرا�سة .و طبق ( )Abdalla and Murinde, 1997نهج التكامل امل�شرتك
لدرا�سة العالقة بني م�ؤ�رشات �أ�سعار الأ�سهم و�سعر ال�رصف احلقيقي الفعال لأ�سواق باك�ستان
وكوريا والهند والفلبني للفرتة ( ،)1994-1985ومل جتد الدرا�سة �أي عالقة على املدى الطويل
بني م�ؤ�رشات �أ�سعار الأ�سهم و�سعر ال�رصف بالن�سبة لباك�ستان وكوريا ,ولكنها وجدت هذه
العالقة طويلة الأمد للهند والفلبني .ودر�سا كذلك العالقة ال�سببية بني �أ�سعار الأ�سهم و�أ�سعار
ال�رصف با�ستخدام �سببية قرينجر ووجدا �سببية �أحادية االجتاه من �أ�سعار ال�رصف �إىل �أ�سعار
الأ�سهم لكل من باك�ستان وكوريا .ولأنه مت العثور على ارتباط طويل الأمد للهند والفلبني فقد
ا�ستخدم �أمنوذج ت�صحيح اخلط�أ ( )an error correction modelلبحث العالقة ق�صرية املدى.
و�أظهرت النتائج �سببية �أحادية االجتاه من �سعر ال�رصف �إىل �أ�سعار الأ�سهم بالن�سبة للهند ،و�أما
الفلبني فقد كانت ال�سببية من �أ�سعار الأ�سهم �إىل �أ�سعار ال�رصف .ا�ستخدم (Ong and Izan,
� )1999أ�سلوب ( )Nonlinear Least Square methodلدرا�سة العالقة بني �أ�سعار الأ�سهم
و�أ�سعار ال�رصف ووجدا �أن عوائد �سعر ال�سهم االمريكي تنعك�س متاما على حتركات الني الياباين
والفرنك الفرن�سي بعد �أربعة �أ�سابيع .و قام ( (Granger et al, 2000با�ستخدام بيانات من ال�سوق
اليابانية والتايلندية والتايوانية والإندوني�سية والكورية واملاليزية والفلبينية وال�سنغافورية بهدف
معرفة طبيعة العالقة بني �أ�سعار الأ�سهم و�سعر ال�رصف ،و دلت النتائج على ان تغريات �سعر
ال�رصف تقود تغريات �أ�سعار الأ�سهم يف ال�سوق التايلندية .وعلى العك�س ذلك يف ال�سوق التايوانية
حيث �سعر ال�رصف هو امل�ؤثر يف �أ�سعار الأ�سهم وفق عالقة عك�سية بني املتغريين .نتائج �إندوني�سيا
وكوريا وماليزيا والفلبني ت�شري �إىل وجود عالقة �سببية ثنائية بني �أ�سعار الأ�سهم و�سعر ال�رصف،
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بينما يف �سنغافورة مل يوجد �أي دليل ي�شري�إىل �أن هذين ال�سوقني (�سوق الأ�سهم و�سوق �سعر
ال�رصف) يتبادالن الت�أثري .و ا�ستخدم ( )Kanas, 2000منوذج ) )EGARCHالختبار التقلبات
بني عوائد الأ�سهم وتغريات �سعر ال�رصف ل�ستة بلدان (الواليات املتحدة وبريطانيا واليابان واملانيا
وكندا وفرن�سا) .ووجد �أن عوائد الأ�سهم تت�أثر ب�أ�سعار ال�رصف ،و�أ�سعار ال�رصف تت�أثر بعوائد
الأ�سهم .فهما يتبادالن الت�أثري بطريقة متماثلة.و اخترب ) (Amare and Mohsin, 2000مدى
وجود ارتباط طويل الأمد بني �أ�سعار الأ�سهم و�أ�سعار ال�رصف با�ستخدام بيانات �شهرية للفرتة
( )1998 to 1980ولت�سعة بلدان �آ�سيوية (اليابان ،هونغ كونغ  ،تايوان� ،سنغافورة تايالند،
ماليزيا ،وكوريا ،واندوني�سيا ،والفيليبني) .وبا�ستخدام �أ�سلوب التكامل امل�شرتك و�ضحت الدرا�سة
وجود عالقة على املدى الطويل بني �أ�سعار الأ�سهم و�أ�سعار ال�رصف فقط ل�سنغافورة والفلبني.كما
بحث( )Naeem and Rasheed, 2002مدى ترابط �أ�سعار الأ�سهم و�أ�سعار ال�رصف على
املدى الطويل واملدى الق�صري ،وا�ستخدما يف الدرا�سة بيانات �شهرية لأربعة بلدان من بلدان جنوب
�آ�سيا ،وهي باك�ستان والهند وبنغالدي�ش و�رسيالنكا خالل الفرتة ( .)2000-1994وقد ا�ستخدما
التكامل امل�شرتك و�أمنوذج ت�صحيح اخلط�أ (،)vector error correction modeling
واختبارات ال�سببية لقرينجر .و مل تظهر نتائج هذه الدرا�سة �أي ارتباط على املدى الق�صري بني
املتغريات جلميع البلدان الأربعة .وكذلك ال توجد عالقة على املدى الطويل بني �أ�سعار الأ�سهم
و�أ�سعار ال�رصف لباك�ستان والهند .و�أما بالن�سبة لبنغالدي�ش و�رسيالنكا فيبدو �أن هناك عالقة
�سببية ثنائية بني هذين املتغريين.و قام ( )Phylaktis and Ravazzolo, 2005بتحليل العالقة
الديناميكية ق�صرية وطويلة الأجل والقنوات التي من خاللها يتم تبادل الت�أثري بني �سعر ال�رصف
و�أ�سعار الأ�سهم  .ولتحقيق تلك الغاية ا�ستخدما التكامل امل�شرتك و�سببية قرينجر وطبقاها على عدد
من دول حو�ض املحيط الهادئ خالل الفرتة( .)1998-1980ت�شري الدالئل �إىل �أن �أ�سواق الأ�سهم
و�أ�سعار ال�رصف بينهما عالقة طردية و�أن �سوق الأ�سهم الأمريكية مبثابة قناة لهذه الروابط .و
در�س ( )Benjamin, 2006العالقة الديناميكية بني �أ�سعار الأ�سهم و�أ�سعار ال�رصف يف االقت�صاد
الربازيلي با�ستخدام االختبارات اخلطية وغري اخلطية ،وقد تبني �أن هناك عالقة خطية بني �أ�سعار
الأ�سهم و�أ�سعار ال�رصف .و در�س ( )Purna, 2006العالقة الديناميكية بني �سعر ال�سهم و�سعر
ال�رصف يف املدى الطويل واملدى الق�صري لل�سوق الهندية .وتبني �أن املتغريين يف حالة عدم توازن
يف الأجل الق�صري بعدما كانا يف حالة توازن يف الأجل الطويل.و مل يجد (Abdelaziz et al,
� )2008أي رابط بني �أ�سعار الأ�سهم و�أ�سعار ال�رصف يف �أربع �أ�سواق من �أ�سواق ال�رشق الأو�سط
النا�شئة .ومل يجدوا كذلك �أي رابط بني �أ�سعار ال�رصف احلقيقية واملتغريات اخلارجية الأخرى
مثل �أ�سعار الأ�سهم و�أ�سعار النفط يف الواليات املتحدة.و ا�ستخدم ()Baharom et al, 2008
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�أ�سلوب التكامل امل�شرتك وقاموا بتق�سم البيانات �إىل فرتتني :فرتة ما قبل الأزمة وفرتة ما بعد
الأزمة .وكانت النتائج مماثلة لعدد من الدرا�سات ال�سابقة حيث ال عالقة على املدى الطويل بني
ال
�سعار الأ�سهم و�سعر ال�رصف لكال الفرتتني.ووجد)� )Hsu- and hi, 2009أن هناك تكام ً
م�شرتك ًا بني �أ�سعار الأ�سهم و�سعر ال�رصف يف ال�سوق الفيتنامية .وقدم (Tahir and Keung,
ال تطبيقي ًا للعالقة بني م�ؤ�رشات الأ�سهم الأربعة و�سعر ال�رصف يف �سوق كرات�شي
 )2011حتلي ً
للأوراق املالية .وقد تبني عدم وجود عالقة على املدى الطويل بني م�ؤ�رشات الأ�سهم و�سعر
ال�رصف ،وهذا يعني �أن تقلبات م�ؤ�رشات الأ�سهم و�سعر ال�رصف م�ستقلة عن بع�ضها البع�ض يف
املدى الطويل  ،ويف املقبل ومن خالل اختبار ال�سببية وجدا �أن العالقة ال�سببية متتد من �أ�سعار
الأ�سهم �إىل �سعر ال�رصف .وي�ستثنى من ذلك �سببية متتد من �سعر ال�رصف �إىل م�ؤ�رش اخلدمات.
نتائجهم ب�شكل عام توفر دليال ل�صالح �أمنوذج املحفظة املتوازنة  ،حيث ال�سببية �أحادية االجتاه متتد
من �أ�سعار الأ�سهم �إىل �سعر ال�رصف ،وهذه النتائج هي على النقي�ض من النماذج التقليدية التي
تفرت�ض ال�سببية من �سعر ال�رصف �إىل �أ�سعار الأ�سهم .
من كل ما �سبق يت�ضح �أن هناك عدم توافق يف الآراء النظرية والتجريبية فيما يخ�ص
العالقة بني �سعر ال�رصف و�سوق الأ�سهم واجتاه العالقة ال�سببية  ،فالدرا�سات يف هذا املجال بعيدة
كل البعد من �أن تكون حا�سمة يف �سياقيها النظري والتطبيقي.هذه الورقة تقدم الأدلة التجريبية
للعالقة بني �أ�سعار الأ�سهم و�سعر ال�رصف لل�سوق ال�سعودية ،وذلك با�ستخدام بيانات يومية
وبا�ستخدام منهجية التكامل امل�شرتك واملنهجية ال�سببية.

ثالث ًا :البيانات امل�ستخدمة
	ا�ستخدمت الدرا�سة خم�سة متغريات وهي على النحو التايل .متو�سط �أ�سعار جميع
القطاعات يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي()MARومتو�سط �أ�سعار القطاع البنكي(،)BAN
ومتو�سط �أ�سعار القطاع ال�صناعي( ، ) NDو�سعر �رصف الدوالر الأمريكي مقابل
اليورو( ،)EU$و�سعر �رصف الدوالر املوزون ( ، )Weighted $وهو متو�سط �سعر
�رصف الدوالر مقابل العمالت الرئي�سية العاملية .واختيار �سعر الدوالر االمريكي ب�سبب
كون الريال ال�سعودي مثبت مقابل الدوالر االمريكي  ،وتثبيت �سعر �رصف الريال مقابل
الدوالر يعني �أن الريال يتغري ارتفاع ًا وهبوط ًا تبعا لتغري الدوالر وبنف�س الن�سبة ؛ ولذلك
حينما يقا�س تغري �سعر �رصف الدوالر فهذا يعني قيا�س �سعر �رصف الريال .واختيار �سعر
�رصف الدوالر مقابل اليورو لكون اليورو والدوالر ميثالن �أكرب �سوقني يف العامل ..وهذه
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البيانات هي بيانات يومية للفرتة (من  2005/1/1حتى  .)2008/2/26و كانت م�صادر
هذه البيانات على النحو التايل :بيانات �سوق الأ�سهم كان م�صدرها موقع مكتوب والذي
ا�ستحوذت عليه ياهو و�صارت كل البيانات مملوكة لها  ،و �أما بيانات �أ�سعار ال�رصف فكان
م�صدرها جمل�س حمافظي نظام االحتياطي الفيدرايل (Board of Governors of the
 .)Federal Reserve Systemويو�ضح اجلدول ( )1اخل�صائ�ص الإح�صائية للمتغريات
مو�ضوع الدرا�سة .و ُتظهر قيم االنحراف املعياري �أن �سعر �رصف الدوالر مقابل اليورو
كان اقل تقلبا من �سعر ال�رصف املوزون  .ويالحظ كذلك �أن االنحراف املعياري ل�سعر
�سوق الأ�سهم كان اكرب مما هو يف القطاعني ال�صناعي والبنكي .و يدل اختبار االلتواء
العن التوزيع الطبيعي؛
�أن �أ�سعار ال�سوق ال�سعودي و�أ�سعار القطاع ال�صناعي تبتعدان قلي ً
وذلك لكون قيمة االلتواء اكرب من الواحد �صحيح  ،و�أما باقي املتغريات فهي يف نطاق
التوزيع الطبيعي وفق ًا لهذا املعيار  .ويدل اختبار التفرطح على �أن كل املتغريات ذات ذروة
معقولة ( )leptokurticمقارنة بالتوزيع الطبيعي لكون قيم معامل التفرطح مل تتجاوز (.)3
وي�ستثنى من ذلك �أ�سعار القطاع ال�صناعي و�أ�سعار ال�سوق الذي كان معامل التفرطح لهما
على التوايل ( )3,88و( ،)3,98وهذا يدل �أن بيانات القطاع ال�صناعي ذات ذروة مرتفعة،
ومثلها بيانات ال�سوق  .و بني اختبار جاركوب ـ ـبريا) )Jarque-Beraعلى �أن البيانات
لي�ست ذات توزيع طبيعي لكون القيم االحتمالية امل�صاحبة لكل قيم ) )Jarque-Beraكانت
ت�ساوي �صفرا.
اجلدول (  :)1اخل�صائ�ص الإح�صائية للبيانات
املتو�سطاحل�سابي
الو�سيط
القيمة الأعلى
القيمة الأقل
االنحراف املعياري
االلتواء
التفرطح
اختبارJarque-Bera

EU$
1.299674
1.28885
1.4889
1.1667
0.082109
0.573266
2.592822
48.97418

WEIGHT$
107.2627
108.1589
112.9352
97.7233
4.030869
-0.886988
2.755271
106.0943

MAR
908.9989
896.555
1058.04
847.33
41.01835
1.029933
3.989373
172.7581

BAN
101.5558
101.5143
156.8868
64.27778
25.00897
0.380292
2.015246
51.22057

IND
88.03501
80.33124
218.5511
41.4226
36.47764
1.062044
3.887048
175.2955
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رابع ًا :االختبارات القيا�سية
 1.4حتليل ال�سال�سل الزمنية

لكي تكون االختبارات امل�ستخدمة يف الدرا�سة ذات داللة حقيقية ،البد من فح�ص ال�سال�سل
الزمنية للت�أكد من كونها �ساكنة ام غري �ساكنة .كثري من ال�سال�سل الزمنية تت�سم بعدم اال�ستقرار
كما دلت على ذلك العديد من الدرا�سات ) (Nelson and Polsser, 1982و (Stock and
 .)Watson, 1989و هذه الدرا�سة �سيتم ا�ستخدام اختبار ديكي فولر املو�سع(Augmented
)Dick-Fuller (ADF) test
ملعرفة خ�صائ�ص متغريات الدرا�سة .ويعتمد االختبار على تقدير املعادلتني التاليتني
()1

()2

حيث xtمتثل املتغري مو�ضوع االختبار Δ ،الفرق االول و α1احلد الثابت و  Ρمتثل عدد
املتباطئات والتي يجب �أن يكون اختيارها �ضامن ًا للتخل�ص من االرتباط الذاتي .و  εtمتثل حدود
اخلط�أ الع�شوائي ,والفر�ض العدمي ( )=0α3:H0يعني �أن ال�سل�سلة غري م�ستقرة يف امل�ستوى .و�أما
الفر�ض البديل ( )≠0α2:H1فيعني �أن ال�سل�سلة م�ستقرة يف امل�ستوى ومتكاملة من الدرجة �صفر ،
) .،I(0وعند قبول الفر�ض العدمي ينتقل الباحث �إىل املعادلة ( )2لإجراء اختبار جذر الوحدة
للفرق االول وهكذا .واجلدول ( )2يبني نتائج اختبار دكي فولر املو�سع ملتغريات الدرا�سة والتي
تتكون من خم�سة متغريات،قامت الدرا�سة با�ستخدام املعادلة ( )1مرة بقاطع فقط ،واالخرى
بقاطع واجتاه زمني.

 42فوزان الفوزان
جدول ( :)2اختبار ديكي فولر املو�سع جلذر الوحدة
اختبار امل�ستوى
بقاطع

اختبارامل�ستوىبقاطع
واجتاه زمني

اختبارالفرق
الأولبقاطع

اختبار الفرق االول
بقاطع واجتاه زمني

()EU/$

0.12
)(-2.86

-2.56
)(-3.41

-28.8
)(-2.86

-28.96
)(-3.41

Weighted $

0.59
)(-2.86

-2.49
)(-3.41

-27.3
)(-2.86

-27.4
)(-3.41

()MAR

-2.10
)(-2.86

-2.12
)(-3.41

-10.47
)(-2.86

-10.49
)(-3.41

()BAN

-1.174
)(-2.86

-1.71
)(-3.41

-22.6
)(-2.86

-22.7
)(-3.41

()IND

-1.99
)(-2.86

-2.21
)(-3.41

-10.4
)(-2.86

-10.4
)(-3.41

املتغري

القيم احلرجة بني االقوا�س عند م�ستوى معنوية ()%5

وتدل النتائج (جدول  )2على �أن قيمة (ت) املح�سوبة �أقل من القيمة احلرجة الختبار
امل�ستوى .وذلك لكل املتغريات مو�ضوع الدرا�سة .وهذا يدل على ان ال�سال�سل الزمنية غري
م�ستقرة يف امل�ستوى� .أما بالن�سبة للفرق االولفالنتائج تدل على �أنها خالية من جذر الوحدة وم�ستقرة
عند الفرق االول�سواء كانت تلك االختبارات بحد ثابت �أو بحد ثابت واجتاه زمني .ولذلك فهي
متكاملة من ا .I)1(،
 2.4التكامل امل�شرتك وفقا لطريقة �أجنل-قرينجر ذو املرحلتني
تبني يف اجلزء ال�سابق من البحث ان متغريات الدرا�سة كلها متكاملة من الدرجة االوىل؛
ولذلك ميكن اختبار ما �إذا كان هناك عالقة م�ستقرة وطويلة االجل بني متغريات الدرا�سة با�ستخدام
التكامل امل�شرتك .وتطبق الدرا�سة طريقتني الختبار التكامل امل�شرتك.
	الطريقة الأوىل هي منهجية �أجنل-قرينجر ( )Engle-Granger, 1987املتكون من
خطوتني .وفقا لهذه املنهجية تكون البداية با�ستخدام طريقة املربعات ال�صغرى ( .)OLSوذلك
بتقدير املعادلة التالية:
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()3
حيث ( (EXمتثل �سعر ال�رصف و (SP)t.متثل متو�سط �أ�سعار الأ�سهم  .وبعد ذلك ُيجرى اختبار
�سكون البواقي  μtبا�ستخدام طريقة ديكي-فولر املو�سع لتحديد ما �إذا كان هناك تكامل م�شرتك يف
املدى الطويل.
جدول ( :)3التكامل امل�شرتك وفقا لطريقة �أجنل-قرينجر ذو املرحلتني
اختبار ) (ADFل�سكون البواقي
االنحدار
�سعر �رصف الدوالر مقابل اليورو
-2.7
انحدار �سعر ال�رصف على �سعار �سوق الأ�سهم
-2.5
انحدار �سعر ال�رصفعلى �سعار القطاع ال�صناعي
-2.48
انحدار �سعر ال�رصفعلى �سعار القطاع البنكي
�سعر �رصف الدوالراملوزون
0.32
انحدار �سعر ال�رصف على �سعار �سوق الأ�سهم
-0.09
انحدار �سعر ال�رصفعلى �سعار القطاع ال�صناعي
-0.43
انحدار �سعر ال�رصفعلى �سعار القطاع البنكي
القيم احلرجة عند م�ستوى معنوية (.-3.37 = )%5

وبعد ا�ستخدام طريقة املربعات ال�صغرى ثم تطبيق اختبار �سكون بطريقة دكي فولر
املو�سع تبني كما يو�ضح اجلدول(� )3أنه لي�س هناك تكامل م�شرتك بني �سعر ال�رصف و�أي من
�سعار الأ�سهم يف ال�سوق ال�سعودي وذلك عند م�ستوى معنوية عند .%5
 3.4التكامل امل�شرتك وفقا ملنهجية جوهان�سن وجو�سليو�س
	اختبار التكامل امل�شرتك وفق ًا املنهجية ( )Johansen _Juselius, J-Jيقوم على تقدير
�أمنوذج متجه االنحدار  )Model VAR)Vector Autoregressiveالذي يفرت�ض وجود p
من املتغريات يف متجه االنحدار الذاتي من الدرجة  .kوميكن كتابة معادلتها على النحو التايل:
()3
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حيث  ytمتثل متجهات املتغريات غري امل�ستقرة ،و αمتثل احلد الثابت .وميكن �إعادة كتابة املعادلة
( )3لتكون:
()4
حيث

وتعتمد منهجيةJohansen - Juseliusعلى اختبار رتبة امل�صفوفة  пوالتي تتطلب
وجود تكامال م�شرتك بني هذه املتغريات ان تكون امل�صفوفة ذات رتبة كاملة )0 <r (=r < n
 .) (пو وفقا لهذه الطريقة يتم ا�ستخدام اختبارين �إح�صائيني مبنيني على دالة الإمكانات العظمى
( .)Likelihood Ratio, LRواالختباران هما اختبار الأثر ( )trace testواختبار القيم املميزة
العظمى (maxג  .) maximum eigenvalue test,ويعرف اختبار االثر ( )trace testوفقا
للمعادلة (:)5
()5
والفر�ضية العدمية هي �أن عدد متجهات التكامل امل�شرتك ≥  ،rوالفر�ضية البديلة هي �أن
عدد متجهات التكامل امل�شرتك =  (،rحيث  )2 ، 0،1 = rويعرف اختبار القيم املميزة العظمى
(maxג  ) maximum eigenvalue test,وفقا للمعادلة ()5
()6

والفر�ضية العدمية هي �أن عدد متجهات التكامل امل�شرتك=  ،)rوالفر�ضية البديلة هي �أن
عدد متجهات التكامل امل�شرتك =.r+1
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اجلدول ( :)4اختبار التكامل امل�شرتك
�سعر �رصف الدوالر مقابل اليورو
املتغري
�سعر ال�رصف
متو�سط �أ�سعار ال�سوق
�سعر ال�رصف
متو�سط �أ�سعار القطاع
ال�صناعي
�سعر ال�رصف
متو�سط �أ�سعار القطاع البنكي
�سعر ال�رصف
متو�سط �أ�سعار ال�سوق
�سعر ال�رصف
متو�سط �أ�سعار القطاع
ال�صناعي
�سعر ال�رصف
متو�سط �أ�سعار القطاع البنكي

λtarce

r=0

10.29

95% critical
value for
maximum
eignvalue
test
14.07

95% critical
value for
trace test

10.303

15.41

R≤1

0.01

3.76

0.01

3.76

r=0

10.5

14.07

10.5

14.07

R≤1

0.0002

3.76

0.0002

3.76

r=0

6.1

14.07

6.1

15.41

R≤1

0.025

3.76

0.02

3.76

r=0

6.12

14.07

6.31

15.41

R≤1

0.189594

3.76

0.189

3.76

r=0

3.24

14.07

3.55

15.41

R≤1

0.31

3.76

0.31

3.76

r=0

3.24

14.07

3.55

15.41

R≤1

0.31

3.76

0.31

3.76

Null Hypothesis

λmax

�سعر �رصف الدوالراملوزون

البحث قام باختبار العالقة بني �أ�سعار �سوق الأ�سهم و�سعر ال�رصف ( با�ستخدام �سعر
�رصف الدوالر مقابل اليورو وبا�ستخدام �سعر �رصف الدوالر املوزون) .النتيجة كما يو�ضحها
اجلدول ( )4تفيد �أن الفر�ض العدمي (ال تكامل م�شرتك بني املتغريين) ال ميكن رف�ضه لكل املتغريات
مو�ضوع الدرا�سة ؛ ولذلك لي�س هناك عالقة طويلة الأجل بني �سعر ال�رصف(� (EU/$أو �سعر
ال�رصف املوزون ومتو�سط جميع �أ�سعار الأ�سهم او �أ�سعار الأ�سهم يف القطاع ال�صناعي �أو �أ�سعار
الأ�سهم يف القطاع البنكي.
 4.4اختبار ال�سببية لقرينجر
�سببية قرينجر تهدف �إىل اختبار ما �إذا كان هناك عالقة بني املتغريات مو�ضوع الدرا�سة،
و�إذا كان ثمت عالقة فما نوع هذه العالقة ؟ وما اجتاه ال�سببية لهذه العالقة ؟ والختبار وجود عالقة
�سببية بني املتغريات ُت�ستخدم املعادالت التالية:
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)(6

)(7
حيث متثل ( )SPمتو�سط �أ�سعار الأ�سهم واملتغري ( )EXمتثل �سعر ال�رصف.
والفر�ضية العدمية ( )=0α3:H0ت�شري �إىل املتغري ( )EXال يحدث تغري ًا يف املتغري ()SPوالفر�ضية
البديلة(( .)≠0α3:H1تعني �أن ( )EXيحدث تغري ًا يف املتغري ( . )SPومثل ذلك بالن�سبة لت�أثري
متو�سط �أ�سعار الأ�سهم ( )SPعلى �سعر ال�رصف( .)EXولتقرير نوع العالقة يجب مقارنة ”“F
املح�سوبة باجلدولية ،ف�أن كانت املح�سوبة اكرب من اجلدولية عندئذ يتم رف�ض الفر�ض العدمي
( . )=0α3:H0وهذا يعني ان هناك عالقة �سببية بني املتغريين حيث �أن احد املتغريين ي�ؤثر يف
االخر �،أذن هناك خم�سة احتماالت لنوع العالقة.ففي جانب ت�أثري ( )SPهناك احتمال �أن املتغري
( )SPال ي�ؤثر يف املتغري (� ،)EXأو �أن املتغري( )SPي�ؤثر يف املتغري ( ،)EXويف جانب ت�أثري ()EX
هناك احتمال �أن املتغري ( )EXال ي�ؤثر يف املتغري (� ، )SPأو �أن املتغري ( )(EXي�ؤثر يف املتغري
)� ، )SPأو �أن املتغريين يتبدالن الت�أثري .واجلدول ( )5يو�ضح نتائج اختبار ال�سببية بني متغريات
الدرا�سة .والنتائج بالن�سبة ل�سعر �رصف الدوالر مقابل اليورو ت�شري�.إىل �أن �أي من املتغريات ال
ي�ؤثر يف �سعر ال�رصف .)EU$(.فلي�س هناك عالقة �سببية متتد من �أ�سعار �سوق الأ�سهم �أو القطاع
البنكي �أو القطاع ال�صناعي �إىل �سعر ال�رصف .وعلى النقي�ض من ذلك هناك عالقة �سببية متتد
من �سعر ال�رصف �إىل �أ�سعار �سوق الأ�سهم  ،وكذلك نف�س هذه العالقة ال�سببية متتد من �سوق �سعر
ال�رصف �إىل �أ�سعار القطاع ال�صناعي .ولي�س هناك عالقة �سببية متتد من �سوق �سعر ال�رصف �إىل
�أ�سعار القطاع البنكي .و�أما �سعر ال�رصف املوزون فكانت ال�سببية متتد �أ�سعار �سوق الأ�سهم �إىل
�سعر ال�رصف املوزون ومن القطاع ال�صناعي �إىل �سعر ال�رصف املوزون.
وب�شكل اجمايل ا�ستخدمت الدرا�سة ثالث طرق للبحث يف العالقة بني �سعر ال�رصف
و�أ�سعار الأ�سهم  .وقد دلت منهجية �أجنل ــ قرينجر ومنهجية جوهان�سن ــ جو�سليو�س على عدم
وجود �أي عالقة م�ستقرة بني �سوق الأ�سهم و �أ�سواق �سعر ال�رصف .و�أما اختبارات ال�سببية فقد
كانت نتائجها مت�ضاربة ؛ ولذلك ميكن اجلزم �أن نظرية �سعر ال�رصف التقليدي Dornbusch
) ،)and Fisher,1980ونظرية املحفظة املتوازنة اللتان تفرت�ضان وجود عالقة بني �أ�سعار
الأ�سهم و �سعر ال�رصف ال تنطبقان على ال�سوق ال�سعودية .ويبدو �أن ال�سوق ال�سعودية تت�أثر
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مبتغريات وعوامل داخلية �أكرث من كونها تت�أثر �أو ت�ؤثر يف �أ�سعار ال�رصف .وبناء على ما �سبق
يفرت�ض �أن تن�رصف الدرا�سات امل�ستقبلية على البحث يف العوامل الداخلية التي ميكن �أن ت�ؤثر يف
�سوق الأ�سهم ال�سعودية �سواء كانت تلك العوامل اقت�صادية وغري اقت�صادية.
جدول ( )5اختبار ال�سببية لقرينجر
F-test
فر�ضية العدم
�سعر �رصف الدوالر مقابل اليورو
1.45
∆∆MARالت�سببEU$
4.55
∆EU$الت�سبب∆MA
0.19
∆ BANالت�سبب∆EU$
1.92
∆ EU$الت�سبب∆BAN
0.87
∆ INDالت�سبب∆EU$
5.88
∆EU$الت�سبب ∆ IND
�سعر�رصفالدوالراملوزون
3.87
∆∆MARالت�سببWEIGHTED$
1.83
∆WEIGHTED$الت�سبب∆MA
1.27
∆ BANالت�سبب∆WEIGHTED$
1.57
∆WEIGHTED$الت�سبب∆BAN
3.61
∆ INDالت�سبب∆WEIGHTED$
2.22
∆ WEIGHTED$الت�سبب ∆∆ IND $

Prob
0.23
0.01
0.82
0.15
.42
0.003
0.02
0.16
0.28
0.21
0.03
0.11

خام�س ًا :اخلال�صة والتو�صيات
هدفت هذه الورقة �إىل ك�شف �إمكانية وجود عالقة بني �سعر ال�رصف و�أ�سعار الأ�سهم
ب�شكل عام و�أ�سعار الأ�سهم للقطاع ال�صناعي والقطاع البنكي يف ال�سوق ال�سعودي .وا�ستخدمت
الدرا�سة �سعرين لل�رصف وهما �سعر �رصف الدوالر مقابل اليورو ،واالخر هو �سعر ال�رصف
املوزون .وهو متو�سط �سعر �رصف الدوالر مقابل العمالت الرئي�سية العاملية .و�أظهرت النتائج
�أن جميع ال�سال�سل الزمنية للمتغريات مو�ضوع الدرا�سة لي�ست م�ستقرة يف امل�ستوى وامنا م�ستقرة
يف الفرق الأول ومتكاملة من الدرجة الأوىل .وا�ستخدمت الدرا�سة اختبار التكامل امل�شرتك وفقا
ملنهجية �أجنل-قرينجر ()Engle-Granger, 1987ومنهجية جوهان�سن وجو�سليو�س(Johansen,
1988) (Johansen and Juselius, 1990واختبار ال�سببية لقرينجر (.)Engle-Granger
ودلت نتائج التكامل امل�شرتك على عدم وجود �أي عالقة طويل االجل بني �سعر ال�رصف (�سوءا
الدوالر مقابل اليورو او �سعر ال�رصف املوزون) و�أي من �أ�سعار الأ�سهم يف ال�سوق ال�سعودي.
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�أما بالن�سبة الختبار ال�سببية فقد دل على وجود عالقة �سببية يف املدى الق�صري متتد من �سعر �رصف
الدوالر مقابل اليورو �إىل �أ�سعار �سوق الأ�سهم و�إىل �أ�سعار القطاع ال�صناعي .ومل توجد مثل
هذه العالقة بني �سعر ال�رصف ( )EU$و�أ�سعار القطاع البنكي .و�أما �سعر ال�رصف املوزون
فكانت ال�سببية متتد من �أ�سعار �سوق الأ�سهم �إىل �سعر ال�رصف املوزون  ،ومن القطاع ال�صناعي
�إىل �سعر ال�رصف املوزون.ومل يكن هناك �أي عالقة يف �أي اجتاه بني �سعر ال�رصف املوزون
و�أ�سعار القطاعي البنكي � ،إذن نتائج اختبارات ال�سببية مت�ضاربة ؛ وذلك ال ميكن االعتماد عليها
وخ�صو�صا حينما ال تدعمها نتائج التكامل امل�شرتك.
ولذلك ميكن القول �أن النظريات ال�شارحة للعالقة بني �أ�سعار الأ�سهم و�سعر ال�رصف
(نظرية �سعر ال�رصف التقليدي ) )Dornbusch and Fisher,1980و نظرية املحفظة املتوازنة) مل
تنجح يف تف�سري طبيعة تلك العالقة يف ال�سوق ال�سعودي و التي دلت النتائج على �أنه لي�س ثمت عالقة.
وبناء على ما �سبق ميكن للدرا�سات امل�ستقبلية ب�أن تركز على العوامل الداخلية لالقت�صاد ال�سعودي
والتي ميكن �أن ت�ؤثر يف �أ�سعار الأ�سهم وت�ستبعد �سعر ال�رصف كمتغري ميكن �أن ي�ؤثر �أو ي�ؤثَّر فيه.
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