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Abstract2
One of the economic development challenges in recent years is financing
problems. In the present circumstance, where banks and financing institutions
face many problems in financing businesses and projects, investigating the
stock market development factors seems to be necessary. Present research
aims at simulating scenarios in the context of factors affecting stock market
development in the comparison with banking system. The system dynamics
approach has been used in order to develop a dynamic model to simulate the
effect of GDP growth rate and interest rate on market capitalization
(quantitative scenarios), and also investigate the effect of market efficiency,
investing culture and knowledge, and market manipulation (structural
scenarios). Using Vensim DSS to simulate the scenarios, the validity of the
model has been tested under systemic and statistical tests. The results show
that increasing GDP growth rate, increase the market capitalization over
research time horizon, while increasing interest rate results in the decrease of
stock market capitalization. +3% and -3% change in GDP growth rate results
in +13.6% and -12.2% change in market capitalization. +10% and -10%
change in interest rate results in -27% and +44% in market capitalization.
Changing the endogenous variables by 10% in the demanded way will 80%
increase the market capitalization in the comparison with base run simulation
values. The results of sensitivity analysis shows that market capitalization is
more sensitive to changes of endogenous variables than macroeconomic
variables.
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چکیده

هدف پژوهش حاضر ،سناریوسازی در حیطه عوامل مؤثر بر ارزش بازار سرمایه ،با رویکرد توسعهِ نسبیِ بورس
اوراق بهادار در مقامِ مقایسه با نظام بانکی در اقتصاد کشور است .در راستای ایجاد یک مدل توسعهیافته و پویا
بهمنظور شبیهسازیِ اثرِ تغییرات متغیرهای نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بر متغیر ارزش بازار سرمایه (سناریوهای
مقداری) و همچنین بررسی اثر تغییرات مطلوبِ متغیرهایی همچون کارایی و شفافیت بازار سرمایه ،فرهنگ و دانش
سرمایهگذاری و مداخالت بازار سرمایه بر ارزش بازار سرمایه (سناریوهای ساختاری) از روش پویاییشناسی سیستم
استفاده شده است .الگوی پژوهش با نرمافزار  Vensim DSSشبیهسازی و اعتبار آن با استفاده از آزمونهای آماری
و سیستمی سنجیده شده است .نتایج سناریوهای مقداری حاکی از آن است که در بلندمدت ،افزایش نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی بهصورت مستقیم و افزایش نرخ بهره به صورت معکوس بر ارزش بازار سرمایه تأثیر میگذارد .نتایج
نشان میدهد که تغییرات  +3%و  -3%در نرخ رشد اقتصادی ساالنه موجب تغییر در ارزش بازار سرمایه بهترتیب به
میزان  +13/6%و  -12/2%در افق  1404میشود؛ همچنین افزایش و کاهش  10%در نرخ بهره بهترتیب موجب
کاهش  27%و افزایش  44%در مقدار ارزش بازار سرمایه میشود .نتایج سناریوی ساختاری نیز نشان میدهد که
تغییرات مطلوبِ متغیرهای درونزای بازار سرمایه به میزان ساالنه  ،10%باعث افزایش ارزش بازار سرمایه به میزان
 %80نسبت به شبیهسازی پایه میشود .نتایج تحلیل حساسیت مؤید آن است که ارزش بازار سرمایه نسبت به تغییرات
متغیرهای ساختاری ،در مقایسه با تغییرات متغیرهای کالن اقتصادی ،حساسیتِ بهمراتب بیشتری از خود نشان
میدهد.

کلیدواژهها :بورس اوراق بهادار؛ پویایی شنا سی سی ستم؛ تو سعه بازار سرمایه؛ ارزش
بازار.
تاریخ دریافت مقاله ,1397/06/05 :تاریخ پذیرش مقاله.1398/03/13 :
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 .1مقدمه

دولتمردان ،سیا ستگذاران و فعاالن اقت صادی بر ا ساس تجربههای عملی و شواهد نظری
معتقدند که در راستای حرکت به سمت رونق اقتصادی باید با اتخاذ تدابیر منا سب ،موانع ناشی از
تنگنای نقدینگی و کمبود منابع مالی را برطرف کرد .یکی از مباحث مهم در حوزه تأمین مالی که
در سیا ستگذاریهای کالن اقت صادی از اهمیت ویژهای برخوردار ا ست ،انتخاب ساختار منا سب
مالیِ اقتصاد (بانکمحور یا بازارمحور) برای دستیابی به اهداف اقتصادی است [.]10
در اغلب کشورهای درحالتوسعه ،ازجمله ایران ،ساخت مالی متکی به بانک است؛ با این حال
در بیشتر این کشورها بانکها بهصورت نهادهای مالی فراگیر 1عمل نمیکنند .در این کشورها
بانکها با تنگنای نقدینگی روبهرو هستند و جذب منابع بهعنوان تنها هدف فعالیتهای بانکی در
کنار چالشهای ترازنامهای ،ازجمله عوامل تضعیف بخش بانکی است .از سوی دیگر تأمین مالی
در بازار سرمایه ،پایداری و کارآمدی باالیی دارد .بازار سرمایه میتواند با ابزارها و امکانات جدید،
خدمات مالی متنوعی را فراهم آورد؛ همچنین بهدلیل نظارتهای چندالیه ،منابع مالی تأمینشده
در فعالیتهایی مصرف میشود که نرخ بازده آن از نرخ تأمین مالی بیشتر است .عدمِرعایت این
اصل یکی از دالیلی است که سبب ایجاد و رشد مطالبات معوق در نظام بانکی (انجماد منابع بانکی)
شده است [ .]5به همین دلیل است که توسعه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ضرورتی
اجتنابناپذیر به نظر میرسد .بررسی اساس اسناد باالدستی همچون سیاستهای کلی برنامه ششم
توسعه که در آن مأموریتهای نظام بانکی و بازار سرمایه تفکیک و مشخص شده است ،نیز نشان
میدهد که از نگاه سیاستگذاران ،تأکید بر توسعه بازار سرمایه از باب ضرورت توسعه متوازن نظام
تأمین مالی موضوعی حائز اهمیت است.
بهطور سنتی ،بانکها نقش فعالی در تأمین منابع مالی در کشور ایفا میکنند؛ هرچند در چند
سال اخیر بازارهای تأمین مالی تا حدودی گسترش یافتهاند و بازار سرمایه نیز در تالش است با
معرفی ابزارها و نهادهای مالی نوین ،نقش مناسبی در تأمین منابع مالی بر عهده گیرد .جدول ،1
محل تأمین منابع مالی کشور در چند سال گذشته را نشان میدهد.

1. Universal Institution
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جدول  .1سهم منابع اصلی در تأمین مالی کشور (ارقام به میلیارد ریال)
سال

اوراق مشارکت

1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394

%2/71
%0/96
%1/27
%8/34
%2/44
%6/38
%1/22
%0/06
%1/06
%2/72

تسهیالت بانکی

بازار سرمایه

%4/32
%75/94
%5/14
%74/89
%8/48
%75/97
%5/02
%76/75
%5/95
%78/21
%4/23
%82/60
%7/53
%83/47
%5/66
%86/68
%4/36
%88/80
میانگین سالهای موردبررسی
%5/63
%80/37

بودجه عمرانی
%17/03
%19/01
%14/27
%9/89
%13/41
%6/78
%7/78
%7/60
%5/79
%11/29

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا ،شرکت بورس اوراق بهادار تهران ،شرکت فرابورس ایران ،مرکز آمار ایران

در سال  1386از میان منابع ا صلی تامینِ مالی ،بانکها  76در صد و بازار سهام  4در صد از
تأمین منابع مالی را بر عهده دا شتهاند .در سال  ،1394بانکها با سهم  89در صد ،همچنان منبع
اصلی برای تأمین مالی سرمایهگذاران محسوب میشوند .بر این اساس ،بهطور میانگین  80درصد
از تأمین مالی در ک شور ایران از طریق ت سهیالت بانکی صورت میپذیرد .سهم بازار سرمایه از
تأمین مالی بهطور میانگین  6درصد است که در مقایسه با میانگین کشورهای درحالتوسعه بسیار
پایین است .بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول در کشورهای نوظهور درصد از تأمین مالی
از طریق انت شار سهام 47 ،در صد از طریق انت شار اوراق قر ضه و  38در صد از طریق وام صورت
میپذیرد؛ بدینترتیب نزدیک به  62درصد از تأمین منابع مالی خصوصی در این کشورها از طریق
عرضه اوراق بهادار و  38درصد از طریق اعطای وام انجام شده است.
با وجود ثبات تقریبیِ در صدِ تأمین مالی از طریق بازار سهام در طی سالهای موردبرر سی،
سهمِ ریالی تأمین مالی بازار سهام در بررسی روند تأمین مالی در سالهای اخیر با افزایش همراه
بوده اســت .شــکل  ،1روند تأمین مالی از طریق بازار ســهام را در طی ســالهای یادشــده نشــان
میدهد.
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شکل  .1روند تأمین مالی از طریق بازار سهام (میلیارد ریال)
منبع :شرکت بورس اوراق بهادار ،شرکت فرابورس ،بانک مرکزی

با نگاهی به آمار و ارقام بازار سرمایه در ایران و برر سی سایر نماگرهای بازار بورس همچون
ارزش کل معامالت بازار ،حجم معامالت بازار و دفعات معامالت میتوان در مورد این ادعا که
ظرفیت بازار ســرمایه در جذب نقدینگی و تأمین مالی اقتصــاد در ایران در ســالهای اخیر بیشــتر
شــناخته شــده اســت و بورس اوراق بهادار ،بهعنوان یک گزینه ســرمایهگذاری ،بیشازپیش برای
عموم سرمایهگذاران شناخته شده ا ست ،بی شتر تأمل کرد .هرچند به عقیده صاحبنظران ،فرآیندِ
گذار از نظام مالی بانکمحور به بازارمحور ،فرآیندی اســت که ســالهای زیادی زمان خواهد برد
[.]5
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،روند تأمین مالی کشورها در بیست سال گذشته به
سمت بهرهبرداری از بازار اوراق بهادار گرایش یافته است .در ساختار مالی  183کشور موردبررسی،
نقش بازار سرمایه در انتشار سهام و اوراق بدهی ،بهویژه در کشورهای نوظهور ،روندی صعودی را
پشت سر گذاشته است .در کشورهای درحالتوسعه بهدلیل اعتماد عمومی کمتر به بازار سرمایه،
بخش بیشتری از داراییهای خانوارها و نهادهای سرمایهگذار در سپردههای بانکی و اوراق بهادار
با درآمد ثابت سـرمایهگذاری میشـود .این کشـورها برای جذب بیشـترِ پسانداز خانوارها در بازار
سـهام نیازمند وضـع قوانین مقررات جدید و شـفافشـدن بازار سـهام و همچنین بسـب ابزارها و
نهادهای مالی هستند.
بازار ســرمایه که در کشــور ایران همتراز با ســیســتم بانکی در نظام تأمین مالی نقشآفرینی
نکرده است ،طی چند سال اخیر رشد قابلتوجهی داشته است .مهمترین دلیل این مدعا نیز رشد
نسبی بازارهای سرمایه طی سالهای اخیر بوده است .شواهد آماری و پژوهشی حکایت از آن دارد
که نظام مالی فعلی ایران ،فرآیند گذار از نظام بانکمحور به بازارمحور را طی میکند؛ ازاینرو
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میتوان نتیجه گرفت که نظام مالی و م شخ صههای روشهای تأمین مالی در طول زمان تحول
مییابند و م سیری تکاملی را میپیمایند و به همین ن سبت نیز نقاط ثقل بنیادین این نظامها ،بین
بانکمحور و بازارمحور بودن در نوسان و جابهجایی است [.]5
در صورتِ پذیرفتن این موضوع که اقتصاد کشور در حال گذار از سیستم بانکمحور به سمت
سیستم بازارمحور است و نیز پذیرشِ ضرورت وقوع این مهم ،ضروری است که با شناخت نیازهای
سیستم بازار بورس اوراق بهادار و عوامل مؤثر بر فرآیند توسعه آن ،اقدام به شناسایی روند جاری و
پیشروی این سیستم در راستای تدوین سیاستگذاریهای مطلوب ،جهت گذارِ صحیح از نظام
بانکمحور به نظام بازارمحور کرد .بر این اساس پژوهش حاضر با هدف سناریوسازی در راستای
بررسی اثرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار سرمایه بهعنوان نماگرِ جذب نقدینگی و توسعهِ نسبیِ بازار
سرمایه صورت پذیرفته است و در راستای مدلسازی در سیستمی که با ویژگی پیچیدگی و پویایی
در مقیاس بزرگ در حال فعالیت است ،از رویکرد پویاییشناسی سیستم استفاده کرده است .در این
راستا بر اساس چارچوب رویکرد پویاییشناسی سیستم ،در بخش دوم ،مبانی نظری و پیشینه
پژوهشهای صورتپذیرفته در حیطه بورس اوراق بهادار به منظور ایجاد درک مناسب از سیستم،
بررسی شده و سپس در بخش سوم نمودارهای حالت و جریان ترسیم و روابب ریاضی بین متغیرها
تبیین شده است .در گام بعد و در بخش چهارم ،قابلیت اعتماد و صحت الگوی پویاییشناسی
سیستم با استفاده از آزمونهای مختلف سیستمی سنجیده شده و توانایی آن در بازتولید دادههای
واقعی با آزمونهای آماری بررسی شده است؛ همچنین تحلیل حساسیت سیستم در زمینه برخی
متغیرهای مؤثر انجام شده است .در انتها بر مبنای مدل شبیهسازیشده ،سناریوهایی راهبردی در
راستای هدف پژوهش تدوین و شبیهسازی شده است .در بخش آخر نیز نتایج و پیشنهادها ارائه
شده است.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

خُردهنظام مالی در اقتصاد کشور .بهطورکلی اقتصاد هر کشور از دو سیستمِ بزرگمقیاس تشکیل
میشـــود :بخش واقعی اقتصـــاد 1که ن ما یانگر جر یان کاال ها و خد مات از تول یدکن ند گان به
م صرفکنندگان و نیز نیروی ان سانی از م صرفکنندگان (عر ضهکنندگان) به سمت تولیدکنندگان
ا ست و بخش مالی اقت صاد2که شامل جریان وجوه ،اعتبارات و سرمایه از ناحیه پساندازکنندگان،
مؤس سههای اعتباری و مالی و صاحبان سرمایه به طرف سرمایهگذاران و تولیدکنندگان کاالها و
خدمات و یا دولت است [.]2

1. Real Sector Economy
2. Financial Sector Economy
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سیستمِ مالی هر کشور وظیفه انتقال پساندازها و تخصیص آنها را بهعنوان منابع
سرمایهگذاری بر عهده دارد؛ ازاینرو مشارکتکنندگان اصلی در این سیستم شامل دو گروه است:
گروه نخست واحدهای اقتصادی و خانوارها هستند که پسانداز دارند ،اما موقعیتهای
سرمایهگذاری واقعی را ندارند؛ گروه دوم واحدهای اقتصادی هستند که امکانات سرمایهگذاری
دارند ،اما وجوه الزم را برای انجام سرمایهگذاریهای واقعی در اختیار ندارند .این گروه افراد و
شرکتهایی را شامل میشود که بهدنبال دریافت و کسب وجوه از این سیستم بوده و به «واحدهای
دارای کسری» معروف هستند ].[4
نقش خُردهسیستم مالی آن است که این دو گروه را به یکدیگر ارتباط دهد؛ بهگونهای که بتوان
وجوه را از واحدهای دارای مازاد به واحدهای مواجه با کمبود منابع انتقال داد .تأثیر این نقل و
انتقاالت ،فراهمآوردن امکانات سرمایهگذاری مولد در اقتصاد را ممکن میسازد؛ ازاینرو در صورت
عدمِوجود یا ضعفِ خردهسیستمِ مالی ،امکان تحققِ سرمایهگذاریهای مولد در سطح وسیع وجود
نخواهد داشت.
سیستم مالیِ یادشده ،طبق آنچه در عمل بروز یافته است ،به دو سیستم بازار سرمایه و سیستم
بانکی تقسیم میشود .در یک ساختِ مالی مطلوب ،زیرسیستمِ بازار سرمایه و زیرسیستمِ بانکی
کشور هر دو باید فعال باشند؛ اما دیده میشود که ساخت مالی برخی کشورها یا متکی به بانک1یا
متکی به اوراق بهادار2است .در ساخت مالی متکی به بانک ،زیرسیستمِ بانکی نسبت به زیرسیستمِ
بازار سرمایه نقش عمدهتری در نظام مالی ایفا میکند و فعالتر است؛ بدین معنی که در ساخت
مالیِ متکی به بانک ،بانکها بهعنوان نهادهای فراگیر عمل میکنند و شرکتها برای تأمین
نیازهای مالی خود تا حد زیادی به سیستم بانکی وابسته هستند .در ساخت مالی متکی به اوراق
بهادار ،زیرسیستمِ بازار سرمایه نقش فعالتر و گستردهتری در سیستم مالی دارد .در این نوع ساخت،
بخش قابلمالحظهای از نیازهای مالی شرکتها در بازار سرمایه تأمین میشود و بانکهای سپرده
پذیر نیز بهطورکلی در زمینه اعطای وامهای کوتاهمدت و ارائه خدمات بانکداری تجاری فعالیت
میکنند [.]5
رویکرد پویاییشنناسنی سنیسنتم .امروزه مجموعههای اقتصــادی و اجتماعی بهعنوان یکی از
پیچیدهترین و تکاملیافتهترین نظامهای شــناختهشــده در معرفت بشــری ،ارزیابی و طبقهبندی
می شوند [ .]16پیچیدگی و پویایی از ویژگیهای بارز مجموعههای اقت صادی و اجتماعیِ امروزی
بهشــمار میرود [ .]1این ویژگیها باعث شــدهاند تا درک مســائل مربوط به کســبوکار و تدوین
راهحلهای مؤثر در این مجموعهها با چالش روبهرو شود .برای مواجهه با چنین شرایطی ،تو سعه
1. Bank-Based Financial Structure
2. Securities-Based Financial Structure
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رویکردهایی که بتواند درک عمیق و جامعی از ســـیســـتم تحت بررســـی برای تحلیلگران و
م شارکتکنندگانِ سی ستم ایجاد کرده و چ شماندازی وا ضحتر ارائه کنند ،بیشازپیش ضروری به
نظر میر سد .این درک عمیق زمانی حا صل می شود که پژوه شگر از یک رویکرد سی ستمی و
کلگرا ا ستفاده کند [ .]7این م سائل دارای ویژگیها و شرایطی متفاوت با م سائل ساده و خطی
بوده و طبیعتاً تجزیهوتحلیل آنها نیز م ستلزم بهکارگیری رویکردهای نوین و خالقانه ا ست [.]9
بهزعم اســترمن ،)2000(1نویســنده کتاب «پویاییشــناســی کســبوکار ،»2برای تصــمیمگیری و
یادگیری مؤثر در جهانی که پیچیدگیهای پویای آن پیوســته در حال افزایش اســت ،الزم اســت
تفکری ســیســتمی داشــت تا بتوان مرزهای مدلهای ذهنی خود را توســعه داده و از ابزارهایی
ا ستفاده نمود که با ا ستفاده از آنها بتوان ساختار سی ستمهای پیچیده و رفتار آنها را درک کرد
[.]20
پویاییشناسی سیستم ،رویکردی برای کشف رفتار دینامیکی غیرخطی و مطالعه چگونگی تأثیر
ساختارها و پارامترهای سیستم بر الگوهای رفتاری سیستم است .خروجیِ شبیهسازیِ گسسته
سیستمها با این رویکرد ،طراحی سیاستهای مؤثر بر عملکرد ،برای دستیابی به سطوح باالی
کارایی است؛ بدین معنا که ساختار هر سیستم ،رفتار دینامیکی آن را تحت تأثیر قرار میدهد .در
این رویکرد ،تصویری از سیستم بر اساس بازخوردها و تأخیرهای موجود ایجاد میشود تا رفتار
پویای سیستمهای پیچیده فیزیکی ،زیستی ،اقتصادی و اجتماعی بهتر درک شود [.]8
در راستای انجام مراحل روش پویاییشناسی سیستم ،بر اساس روششناسی فارستر (،)1971
بهعنوان پایهگذار این روششناسی ،در گام نخست باید مسئله موردنظر تصمیمگیران و متغیرهای
تأثیرگذار بر آن شناسایی شود؛ سپس حلقههای بازخورد سیستم شناسایی و بر این اساس روابب
بین متغیرها ترسیم میشود .الگوی ترسیمشده در گام بعد بر اساس معادالت ریاضی فرموله شده
و در قالب متغیرهای حالت و جریان به نرمافزار کاربردی مربوطه منتقل میشود .در گام بعد ،مدل
مورداعتبارسنجی قرار میگیرد و رفتار آن با مدل واقعی مقایسه میشود .پس از آنکه اعتبار مدل
پذیرفته شد ،مداخالت سیستم با سیاستهایی برای بهبود عملکرد آن طراحی و اجرا شده و درنهایت
توصیههایی به تصمیمگیران برای بهبود عملکرد سیستم ارائه میشود [.]3
اجزای الگوهای ارائهشده توسب روششناسی پویاییهای سیستم عبارتاند از :نمودارهای
علت-معلولی ،حلقههای عِلّی و نمودارهای جریان .نمودارهای علت و معلولی ابزاری برای ترسیم
ارتباطات عِلّی میان مجموعه متغیرهای موجود در یک سیستم هستند؛ از سوی دیگر وجود بازخورد
در روابب علت-معلولی موجب ایجاد حلقههای عِلّی میشود .پویاییشناسی سیستم شامل ابزارهایی

1 .Sterman
2 .Business Dynamics
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برای تبیین مدل ،تعیین مرز آن و نمایش ساختار علّی متغیرها است .این نمودارها شامل نمودار مرز
مدل ،نمودار زیرسیستم ،نمودار علّی-حلقوی و نمودارهای حالت و جریان میشوند.
نمودار مرز مدل .این نمودار محدوده و مرز مدل را بهمنظور تعیین متغیرهای درونزا ،متغیرهای
برونزا و متغیرهایی که در مدل جایی ندارند ،تبیین میکند.
نمودار زیرسیستم .نمودار زیرسیستم معماری کلی مدل را به نمایش میگذارد .هر زیرسیستم
باید در تبیین مدل کلی با ارتباطات محتوایی تعریفشده به یکدیگر متصل شوند .نمودارهای
زیرسیستم خالصهای از سیستم هستند و نباید دربرگیرنده جزئیات زیادی باشند.
نمودار عِلّی -حلقوی .نمودارهای هستند که ساختار ارتباطی محتوایی و بازخوردی سیستمها را
در محدوده مرز تعیینشده به نمایش میگذارند.
نمودار حالت و جریان .این نمودار ،ساختار فیزیکی بهوجودآورنده روابب محتوایی و بازخوردهای
موجود در ساختار علّی و معلولی را به نمایش میگذارد.
در زمینه بررسی ساختار سیستم مالی در کشورها و متغیرهای اثرگذار بر آنها ،اغلبِ پژوهش-
های صورتپذیرفته بهصورت تحلیلی به بررسی رابطه این ساختار با عملکرد اقتصادی کشورها
پرداختهاند که در این بخش بهطور خالصه به برخی از آنها اشاره میشود .با مرور این پژوهشها،
دو نکته حائز اهمیت به چشم میخورد .نکته نخست مؤید این موضوع است که در اغلب این
پژوهشها ،افزایش سطح توسعهیافتگی کشورها با بازار سرمایهِ توسعهیافته همراه میشود و نکته
دوم نشاندهنده خألِ بررسی و مدلسازی پویا و سیستمی در این حوزه است .این در حالی است
که در زمینه چنین سیستمِ بزرگمقیاسی که از پیچیدگیهای بسیاری برخوردار است ،لزوم استفاده
از رویکردهای سیستمی در راستای مدلسازی امری اجتنابناپذیر است.
کانت و لیواین ،)1999( 1با بررسی پژوهشهای گذشته در زمینه ارتباط ساختار مالی و رشد
اقتصادی 150 ،کشور را بررسی کردند؛ سپس با استفاده از دادههای مربوط به ساختار مالی ،بازار
سرمایه و سیستم بانکی این کشورها ،آنها را در دستهبندی بازارمحور و بانکمحور قرار داده و
شاخصهای مختلف اقتصادی این کشورها را موردبررسی قرار دادند .آنها از نمودارهای ساده و
آزمونهای ضریب همبستگی و رگرسیون برای بررسی این ارتباط استفاده کردند و به این نتیجه
رسیدند که در کشورهای با درآمد بیشتر ،بازار سرمایه نسبت به بانکها ،حجم فعالیت بیشتری دارد
و دارای کارایی باالتری است .در اقتصادهایی که با افزایش سطح درآمد روبهرو هستند ،نوعی
تمایل به حرکت در جهت بازارمحورشدن ،مالحظه میشود [.]2
لیواین ( ،)2002با ورود متغیرهای دیگری به مطالعه خود ،دریافت که توسعهیافتگی نظام مالی در
کشورها ارتباط مستقیم و قویاً معناداری با عملکرد و رشد اقتصادی کشورها نشان میدهد [.]6
1. Kunt & Levine
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شهابالدینی ( ،)1391با بررسی ساختار مالی کشورهای نمونه که دادههای آنها از بانک جهانی
استخراج شده بودند و ارتباط ساختار آنها با عملکرد اقتصادی کشورها ،بیان میکند که این موضوع
به عواملی از قبیل نوع سیستم حقوقی ،سطح توسعه مالی و سطح توسعهیافتگی کشور بستگی دارد.
همچنین در طول زمان و با افزایش سطح توسعهیافتگی ،سهم بازار سهام در تأمین مالی بسیاری
از کشورها افزایش چشمگیری داشته است؛ بهطوریکه در موارد زیادی به تغییر ساختار مالی این
کشورها از ساختار بانکمحور به بازارمحور منجر شده است [.]19
سبزواری ( ،)1394ضمن مروری بر پژوهشهای انجامشده در زمینه ساختار مالی کشورها ،به
بررسی آمادگیِ ساختار مالی ایران در راستای حرکت به سمت نظام مالی بازارمحور (بورس اوراق
بهادار) پرداخت .وی ضمن بیان مزایا و معایب هر یک از ساختارها نتیجه گرفت که نخست ،هر
یک از نظامهای تأمین مالی بانکمحور و بورسمحور دارای مزایا و معایب خاص خود هستند که
انتخاب ساختار بهینه برای اقتصاد کشور ایران نیازمند بررسی و مطالعه جامع و دقیق است .دوم ،با
توجه به زیرساختهای حقوقی و قانونی ایران که مبتنی بر نظام حقوقی مدنی است ،دستیابی
بورس ایران به سطح ایدهآل کارایی و رسیدن به نظام تأمین مالی بورسمحور در کوتاهمدت دشوار
و پر چالش است [.]17
خشنود ( ،)2016در گزارشی تحلیلی از پژوهشکده پولی و بانکی ،رشد نسبی بازارهای سرمایه
طی سالهای اخیر را در ایران بررسی کرد .شواهد آماری و پژوهشی که وی بهدست میآورد نشان
از فرآیند گذار نظام مالی فعلی ایران از نظام بانکمحور به بازارمحور دارد .وی با بررسی حجم
نقدینگی در دو بخش بانکی و بازار سرمایه طی سالهای  1384تا  1392نشان داد که بازار سرمایه
نرخ رشد بسیار باالتری را در مقایسه با اندازه نسبتاً ثابت بخش بانکی داشته است .در این پژوهش
با بررسی حجم نقدینگی منابع مالی بهعنوان شاخصی برای سنجش اندازه بخش بانکی و بازار
سرمایه در بازه سالهای  1384تا  1392نتیجهگیری شد که اندازه بخش بانکی بهمراتب و با فاصله
معناداری باالتر از اندازه بازارهای سرمایه بوده است؛ اما بعد از اعمال تحریمها ،نسبت اندازه
بازارهای سرمایه به اندازه بخش بانکی افزایش یافته است که نشاندهنده افزایش جذابیت بازار
سرمایه در مقایسه با بخش بانکی است [.]5
در حوزه استفاده از رویکرد پویاییشناسی سیستم در حیطه بورس اوراق بهادار ،اغلب پژوهش-
های صورتپذیرفته ،به بررسی شرکت یا صنعتی خاص محدود شده و یا تأثیر متغیرهای مختلف
بر شاخص بورس اوراق بهادار را بررسی کردهاند؛ ازاینرو در این حوزه نیز خأل بررسی سیستماتیک
عوامل مؤثر بر ارزش بازار سرمایه بهعنوان نماگر جذب نقدینگی و توسعه نسبی بازار سرمایه مشهود
است.
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سعیدی و شبزندهدار ( ،)1390به مدلسازی حباب قیمتی صنعت خودرو با استفاده از رویکرد
پویایی سیستم پرداختند .آنها دو عامل از مجموعه عوامل تأثیرگذار بر ایجاد حباب ،شامل سرعت
تغییر پنداشت مردم و عامل خریدهای انبوه را شناسایی کردند و دریافتند که هر چه سرعت تغییر
پنداشت سرمایهگذاران نسبت به یک سهم زیادتر باشد ،بیثباتی در قیمت نیز بیشتر خواهد بود
[.]18
موسویحقیقی و ستوده ( ،)1392به مدلسازی الگوی رفتاری سهام «شرکت ملّی صنایع مس
ایران» با رویکرد پویاییشناسی سیستم پرداختند و دریافتند که مهمترین عامل اثرگذار بر قیمت
سهام ،هزینه تولید و پس از آن قیمت جهانی مس است [ .]14موسویحقیقی و خلیفه ( ،)1394با
استفاده از روش پویایی سیستم به شبیهسازی الگوی تأثیر اهرم مالی بر ارزش «شرکت ملّی صنایع
مس ایران» پرداختهاند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که افزایش اهرم مالی نقش چندانی در ارزش
شرکت ندارد؛ اما افزایش حقوق صاحبان سهام به نسبت بدهیها ،تأثیر بسزایی در کاهش نرخ بازده
موردانتظار سهامداران و افزایش ارزش شرکت ایفا میکند [.]12
موسوی حقیقی و همکاران ( ،)1395به شبیهسازی قیمت سهام از منظر عوامل داخلی و خارجی
مؤثر بر سیستم با استفاده از رویکرد پویاییشناسی سیستم پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
که عرضه سهم در بخش قیمت سهم ،بیشترین تأثیر را دارد و تأمین مالی از طریق بدهیها بر
قیمت ذاتی سهم اثر مثبت میگذارد [.]13
رعناییکردشولی و همکاران ( ،)1396بر مبنای رویکرد پویاییشناسی سیستم ،به شبیهسازی
مدلی برای بررسی تأثیر نوسانات داراییهای رقیب بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
پرداختند .نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که تغییرات قیمت طال و نرخ ارز بهعنوان
داراییهای جایگزین سهام ،در بلندمدت بهصورت معکوس بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تأثیر
میگذارند [.]15
مصلح شیرازی و همکاران ( ،)1397با استفاده از روش پویاییشناسی سیستم به شبیهسازی
مدلی برای بررسی تأثیر تغییرات نرخ ارز و قیمت طال بر عملکرد شاخص صنایع شیمیایی در بورس
اوراق بهادار پرداختند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که تغییر در متغیرهای اقتصادی کالن از
سوی سیاستگذاران اقتصادی موجب افزایش یا کاهش ارزش صنعت موردبررسی خواهد شد [.]11
 .3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر روششناسی از نوع آمیخته اکتشافی و از لحاظ هدف ،کاربردی است.
در راستای احصای متغیرهای اصلی و تببین روابب آنها ،پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه
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موضوعی ،مصاحبههای نیمهساختیافتهای 1با  18نفر از خبرگان حوزه بازار سرمایه در سطوح
مختلف نهادهای مرتبب با بازار سرمایه شامل شرکتهای تأمین سرمایه ،کارگزاریها و شرکتهای
سرمایهگذاری ،شرکت بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای مرتبب ترتیب داده شد .در این
مصاحبهها با تشریح هدف پژوهش از پاسخدهندگان درخواست شد که متغیرهای مرتبب با موضوع
را در چهار دسته نیازها ،محدودیتها ،اهداف و عوامل قابلتغییر قرار دهند و سپس بر اساس متون
مصاحبههای انجامشده و بر اساس روش تحلیل تفسیری 2و کدگذاریِ مفاهیم مطرحشده،
متغیرهای اصلی پژوهش و مرز مدل تبیین شده است .بر این اساس نمودار مرز مدل 3بهصورت
جدول  ،2استخراج شده است.

1. Semi-Structured Interview
2. Content Analysis
3. Model Boundary Chart
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جدول  .2نمودار مرز مدل
متغیرهای درونزا

1

متغیرهای برونزا

2

متغیرهایی که به مدل وارد
نمیشوند

شفافیت بازار سرمایه
تنوع ابزارها و نهادهای بازار سرمایه
تعداد شرکتهای پذیرفتهشده
عمق بازار سرمایه
کارایی بازار
مداخالت بازار سرمایه
اعتماد به بازار سرمایه
سرانه آموزش
تمایل روانی سرمایهگذاران
ریسک غیرسیستماتیک
تقاضای بازار سرمایه
جذابیت سپردههای بانکی
دیدگاه عقالیی سرمایهگذاران
جذابیت بازار سرمایه
شاخص قیمت سهام
سود سرمایه
درآمد سهام
نسبت قیمت به درآمد
ارزش بازار سرمایه
بازده بازار سرمایه
سود سرمایه و سود تقسیمی
دانش و فرهنگ سرمایهگذاری
نسبت تقاضا /عرضه سهام

جمعیت
خالص نرخ تغییر جمعیت
نرخ رشد اقتصادی
تولید ناخالص داخلی
سپردههای بانکی
نرخ بهره
تقاضای سپردهگذاری بانک
حجم سرمایهگذاری
نرخ پسانداز
نرخ خالص سرمایهگذاری
درآمد سرانه
ضریب سرانه سرمایهگذاری
نرخ سرمایهگذاری سفتهبازی
ریسک سیستماتیک

3

بنگاهداری بانکها
دولتیبودن أکثر شرکتها
قیمت مسکن
تولید مسکن
قیمت طال
نرخ ارز
قیمت نفت
درآمد نفتی
نرخ تورم
رقابت بانکها برای جذب سپرده
تصمیمهای بودجهای
تراز تجاری و واردات و صادرات
سرمایهگذاری خارجی
بانکداری اسالمی
تعداد ناشران
نرخ سرمایهگذاری دولتی
نرخ تمرکز بازار

پس از تبیین مرز مدل ،بهمنظورِ تبیین حلقههای اصلی مدل و فرضیههای پویا ،اقدام به انجام
مجدد مصاحبه ،این بار بهصورت مصاحبه باز4با پاسخدهندگان شد و در کنار آن نظریههای قابل-
استناد مستخرج از مبانی نظری و پیشینه مرتبب نیز موردبررسی و تحلیل قرار گرفت .بر این اساس
فرضیههای پویا و حلقههای اصلی مدل بهصورت زیر تبیین شده است.
افزایش نرخ رشد اقتصادی و بهتبع آن افزایش میزان تولید ناخالص داخلی ،موجب افزایش
درآمد سرانه و نرخ سرمایهگذاری میشود و با توجه به میزان جذابیت سرمایهگذاری در بازار سرمایه،
1. Endogenous
2. Exogenous
3. Excluded
4. Unstructured Interview
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ارزش بازار سرمایه را افزایش میدهد .این فرآیند در خصوص افزایش میزان سپردههای بانکی با
توجه به میزان جذابیت سپردهگذاری در بانکها ،پس از افزایش نرخ رشد اقتصادی اتفاق خواهد
افتاد .این دو فرضیه پویا در دو حلقه تقویتکننده شکلهای  2و  ،3ترسیم شده است.
market
attractivenes

+ investing rate
+

Market
Capitalization

per capita
income
R1

Stock return

+

+
economic growth
rate

GDP
+

شکل  .2حلقه تقویتکننده تولید ناخالص داخلی-ارزش بازار سرمایه
deposit
attractiveness

+ investing rate

+

per capita
income

bank deposits
R2
+
economic growth
rate

+

GDP
+

شکل  .3حلقه تقویتکننده تولید ناخالص داخلی-سپردههای بانکی

کاهش نرخ بهره از طریق تأثیر بر جذابیت بازار سرمایه بر میزان جذب سرمایه در بازار بورس
اوراق بهادار اثرگذار بوده و ارزش بازار سرمایه را افزایش میدهد (شکل  .)4از سوی دیگر افزایش
قیمت سهام و منفعت سرمایهای در بازار بورس اوراق بهادار ،در یک حلقه تقویتکننده ،موجب
افزایش جذابیت بازار سرمایه و بهتبع آن افزایش نسبت تقاضا به عرضه سهام میشود و افزایش
قیمتها را تشدید خواهد کرد (شکل .)5
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Market
Capitalization

interest rate

+
stock marrket
demand
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+

market
attractivenes

R3

+

stock market
+
return

شکل  .4تاثیر تغییرات نرخ بهره بر ارزش بازار سرمایه
stock price
+

+
capital gain

stock
demand/supply ratio

R4

+

market
attractivenes

+

شکل  .5حلقه تقویتکننده جذابیت بازار-ارزش بازار

افزایش تمایل روانی سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در بازار بورس اوراق بهادار ،در حلقهای
تقویتکننده ،موجب افزایش ارزش بازار سرمایه خواهد شد .بر این اساس تمامی متغیرهایی که این
تمایل روانی را تقویت کنند ،موجب افزایش ارزش بازار سرمایه خواهند شد .متغیرهایی که تأثیر
آنها بر ارزش بازار سرمایه میتواند از طریق متغیر تمایل روانی مورد سیاستگذاری واقع شود،
شامل کارایی و شفافیت بازار سرمایه ،دانش و فرهنگ سرمایهگذاری و مداخالت بازار سرمایه است.
تأثیر متغیرهای یادشده بر ارزش بازار سرمایه بهعنوان متغیرهای درونزا در مدل تحت سناریوهای
ساختاری شبیهسازی میشود (شکل.)6
Market
Capitalization

+
stock marrket
demand

R5

stock market
+
return

+

market
attractivenes
+
+

investor's
sentiment

شکل  .6تأثیر تمایل روانی بر ارزش بازار سرمایه
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normal PE ratio
PE ratio
discrepancy

profit earning
stock price
+

B1

stock
demand/supply ratio

market
attractivenes

+

شکل  .7حلقه تعادلی قیمت به درآمد

افزایش جذابیت بازار سرمایه موجب افزایش نسبت تقاضا و بهتبع آن قیمت سهام میشود و
در نتیجه نسبت قیمت به درآمد افزایش مییابد .افزایش بیشازحد نسبت قیمت به درآمد در مقایسه
با نسبت قیمت به درآمد نرمال ،موجب ایجادشکافی میشود که تقاضای سهام را کاهش میدهد
و به این ترتیب کاهش جذابیت و در نتیجه ارزش بازار سرمایه را در پی خواهد داشت (شکل .)7
بر اساس تبیین فرضیههای پویا و حلقههای اصلی مدل پژوهش میتوان مسئله پژوهش حاضر
را در موارد زیر خالصه کرد:
 تأثیر افزایش /کاهش نرخ رشد اقتصادی بر میزان جذب نقدینگی در بازار سرمایه (ارزش بازارسرمایه) و سیستم بانکی (حجم سپردههای بانکی) در افق  1404چگونه خواهد بود؟
 تأثیر افزایش /کاهش نرخ بهره بر میزان جذب نقدینگی در بازار سرمایه (ارزش بازار سرمایه) وسیستم بانکی (حجم سپردههای بانکی) در افق  1404چگونه خواهد بود؟
ـ تاثیر تغییرات مطلوب متغیرهای درونزای بازار سرمایه شامل کارایی و شفافیت بازار سرمایه،
مداخالت بازار سرمایه و دانش و فرهنگ سرمایهگذاری بر میزان جذب نقدینگی در بازار سرمایه
(ارزش بازار سرمایه) در افق  1404چگونه خواهد بود؟
 کدام یک از سیاستهای باال تأثیر بیشتری بر جذب نقدینگی در بازار سرمایه خواهد داشت و درعرصه سیاستگذاری مؤثرتر واقع خواهد شد.
پس از تبیین فرضیههای پویا و حلقههای اصلی مدل ،نمودارهای حالت و جریان پژوهش با
استفاده از نرمافزار  Vensimطراحی شد .در این راستا برخی متغیرهای کمکی به متغیرهای تعیین-
شده در مرز مدل افزوده شده است و سپس تمامی این متغیرها با عنوان «متغیرهای سطح»1،
«متغیرهای نرخ»« 2،متغیرهای کمکی» 3و «متغیر با میزان ثابت» 4در نرمافزار تبیین شده است.
متغیرهای سطح نشاندهنده انباشت در یک دوره زمانی هستند و در طول زمان بر اساس متغیر
1. Level
2. Rate
3. Aux
4 .Iliary
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نرخ ،افزایش و یا کاهش مییابند .متغیرهای نرخ تعیینکننده متغیرهای سطح در سیستم هستند.
متغیرهای کمکی توابعی از متغیرهای حالت و مقادیر ثابت و برونزا هستند و بر اساس آنها
میتوان روابب محتوایی متغیرها را بدون ابهام تبیین کرد و متغیرهای با میزان ثابت ،متغیرهای
حالتی هستند که تغییرات آنان بهقدری کند است که نیازی به مدلکردن صریح آنها نیست [.]20
افق زمانی پژوهش ،بازه هجدهساله بین سالهای  1386تا  1404را دربرمیگیرد .در این
پژوهش از بازه زمانی دهساله (دادههای تاریخی سالهای  1386تا  )1396در راستای تحلیل رفتاری
متغیرهای اصلی مدل مانند تولید ناخالص داخلی ،ارزش بازار سرمایه و میزان سپردههای بانکی و
همچنین سنجش اعتبارِ مدل پویاییشناسی سیستمی بر اساس نتایج شبیهسازی استفاده شده است؛
همچنین بهمنظور افق بررسی سناریوها و مقایسه آنها با یکدیگر ،سال  1404در نظر گرفته شده
است .به بیان دیگر در راستای تدوین سناریوهای راهبردی ،سال  1396بهعنوان زمان اعمال هر
یک از سناریوها و سال پایان آن ،افق  1404در نظر گرفته شده است .دادههای مورداستفاده در
مدل از پایگاه داده «بانک مرکزی»« ،مرکز آمار ایران» و «شرکت بورس اوراق بهادار تهران»
گردآوری شده و در تحلیل رفتار متغیرها در مدل مورد استفاده قرار گرفته است.
تبیین روابط عِلّی و معلولی پژوهش .در تبیین مسئله پویا باید مشخص شود که مشارکتکنندگان
سیستم بهدنبال پاسخ به چه سؤالی هستند و هدف از مدل سازی سیستم دینامیکی چیست .تبیین
دقیق هدف مدل سازی ،حیاتیترین عن صر مدل سازی سی ستمی قلمداد می شود .مدل سی ستم
دینامیک زمانی مفید اســت که برای حل یک مســئله خاص و دغدغه ذینفعان طراحی شــود تا
اینکه سیستم را بهطورکلی انعکاس دهد [.]20
در پژوهش حاضر «ارزش بازار سرمایه» بهعنوان نقطه تأکید مدل تعیین شده است؛ جایی که
این متغیر در تقابل با سپردههای مدتدار در نظام بانکی نشاندهنده توسعه بازار سرمایه بهطور
نسبی خواهد بود .دادههای مربوط به ارزش بازار سرمایه از گزارش عملکرد ساالنه بازار بورس
موجود در پایگاههای دادهای «شرکت بورس اوراق بهادار تهران» استخراج شده است .این شاخص
نشاندهنده مجموع ارزشهای جاری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق است که از ضرب
تعداد سهام شرکت در ارزش پایانی روز آن محاسبه میشود .این شاخص در تحلیل مقایسه حجم
سرمایه موجود در بازار بورس اوراق بهادار تهران با سرمایه سایر سیستمها (در اینجا سیستم بانکی)
استفاده میشود.
الگوی کلی پویاییشناسی سیستم از بخشهای مختلفی تشکیل شده است که در تعامل با
یکدیگر رفتار سیستم موردبررسی را در چشمانداز تعریفشده ارائه میکند .بر این اساس در ادامه
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هر یک از بخشها ترسیم شده و درنهایت با برقراری ارتباط بین آنها ،الگوی کلی سیستم
دینامیکی ارائه شده است.
الف) زیرالگوی تشکیل سرمایه .رشد تولید ناخالص داخلی بهعنوان سنجهای برای درآمد سرانه،
میتواند نشـــانگر میزان مبالغی باشـــد که بر اســـاس نرخ پسانداز خانوارها تبدیل به وجوه
سرمایهگذاری می شود .بررسی وضعیت اقتصادی به لحاظ درآمد سرانه و ارزش بازار سرمایه طی
سالهای گذشته نشان از همخوانی تقریبی این دو متغیر به لحاظ رفتاری و رابطه محتوایی دارد.

شکل  .8روند ارزش بازار سرمایه و درآمد سرانه طی سالهای  1386تا ( 1396هزار میلیارد ریال)
منبع :شرکت بورس اوراق بهادار تهران ،بانک مرکزی ج.ا.ا

الگوی زیر مؤید این موضوع است که حجم سرمایهگذاری افراد متأثر از درآمد سرانه و درنتیجه
تولید ناخالص داخلی است؛ ازاینرو رشد تولید ناخالص داخلی به افزایش درآمد سرانه و نیز تقاضای
سرمایهگذاری افراد منجر میشود .این سرمایهگذاری متأثر از نرخ پسانداز و نرخ تقاضای سفتهبازی
در بازارهای موازی بانک و بورس است.
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شکل  .9زیرالگوی تشکیل سرمایه

ب) زیرالگوی تخصیص سرمایه .آنچه در تعیین نرخ تقاضای سرمایهگذاری در بازار سرمایه نقش
مؤثری ایفا میکند ،ضریب جذابیت این سی ستم در جذب سرمایه افراد ا ست .متغیر جذابیت بازار
سرمایه به نوعی خالصه اثرات متغیرهایی است که در مدل با عنوان «متغیرهای اثرگذار بر جذب
نقدینگی در بازار ســرمایه» شـناســایی شــده اســت .پس از تبیین میزان تقاضــای هر یک از این
ســیســتمها ،نرخ تقاضــای هر یک از آنها تعیینکننده حجم ســرمایهگذاری در هر یک از آنها
خواهد بود .با افزایش تقاضـای سـرمایهگذاری در بازار سـرمایه و بهتبع آن افزایش قیمت سـهام،
ارزش جاری بازار افزایش خواهد داشت .افزایش تقا ضای سپردهگذاری نیز به افزایش سپردههای
مدتدار در نظام بانکی ک شور منجر خواهد شد .در شکل  ،10ن شان داده شده ا ست که تقا ضای
ســـرمایه گذاری در بازار ســـرمایه و ســـپرده گذاری در بانک به تغییر در نرخ ســـرمایهگذاری و
ســپردهگذاری و بهتبع آن افزایش و یا کاهش ارزش بازار ســرمایه و میزان ســپردههای مدتدار
بانکها منجر میشود.
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شکل  .10زیرالگوی تخصیص سرمایه

پ) زیرالگوی جذابیت بازار سرمایه .متغیرهایی همچون شــفافیت بازار ســرمایه ،مداخالت بازار
ســرمایه ،کارایی بازار ســرمایه ،اعتماد ســرمایهگذاران و دانش و فرهنگ ســرمایهگذاری ،تمایل
رفتاری ســرمایهگذاران به ســرمایهگذاری در بازار را شــکل میدهند .از ســوی دیگر متغیرهایی
همچون نرخهای بازده بازار ســرمایه در مقایســه با نرخ بهره بانکها و ریســک مســتتر در بازار
ســـرمایه ،نگرش عقالیی و اقتصـــادی به ســـرمایهگذاری در بورس را تحت تأثیر قرار میدهند.
درنظرگرفتن عوا مل رف تاری و عقالیی در ک نار ی کدیگر ،در این بخش از الگو ،غ نای روابب
محتوایی مدل را افزایش میدهد و باعث می شود تأثیر متغیرهایی به غیر از ریسک و بازده مستتر
در ت شکیل سرمایه در بازار را مدنظر قرار داد .متغیرهای یاد شده ،عواملی ه ستند که میتوانند در
تبیین ســناریوهای مختلف بهمنظور ســوقدادن نقدینگی به بازار ســرمایه نقشهای کلیدی را ایفا
کنند .این دو دسته از عوامل و نحوه تأثیر و تأثر آنها در شکل  ،11قابلمشاهده است.
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شکل  .11زیرالگوی جذابیت بازار سرمایه

توابع لوکاپ1مورداستفاده در این زیرالگو شامل تابع تبیین رفتار کارایی بازار سرمایه بر اساس
شفافیت بازار سرمایه و تبیین رفتاری مداخالت بازار سرمایه بر اساس عمق بازار سرمایه هستند.
تابع نحوه تأثیرپذیری کارایی از شفافیت بازار به شکل تابع -Sشکل2ترسیم شده است؛ بهنحوی
که با افزایش میزان شفافیت و رسیدن به حداکثر شفافیت ،رفتار کارایی بازار سرمایه نیز به شرایب
حدی کارایی قوی میل میکند .این رفتار صعودی در ابتدا بهدلیل تأخیر ناشی از درک سیستم به
کندی صورت میپذیرد و سپس شدت مییابد و در انتها به مقدار نهایی کاایی که در اینجا 100
درصد در نظر گرفته شده است ،میل میکند .تابع تأثیرپذیری مداخالت بازار سرمایه از عمق بازار
سرمایه بهصورت نزولی ترسیم شده است؛ چراکه با افزایش عمق بازار ،میزان مداخالت کاهش
خواهد یافت .در این تابع نیز با افزایش عمق بازار روندِ کاهشیِ مداخالت بازار در طول زمان سرعت
مییابد و مداخالت بازار به سمتِ مقدارِ صفر میل میکند.
سایر متغیرهایی که جذابیت بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار میدهند و در واقع حلقههای تعادلی
این متغیر را بهمنظور جلوگیری از افزایش بیشازحد ارزش بازار سرمایه تبیین میکنند ،در شکل
 ،12مشاهده میشود .افزایش جذابیت که منتج به افزایش نسبت تقاضا و قیمت سهام میشود ،با
افزایش نسبت قیمت به درآمد همراه خواهد بود؛ نسبتی که افزایش بیشازحد آن هشداری برای
باالبودن قیمتها است؛ درنتیجه تقاضا برای سرمایهگذاری تعدیل میشود.

1. Lookup Functions
2. S-Shaped
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شکل  .12حلقههای تعادلی جذابیت بازار سرمایه

الگوی کلی پویاییشننناسننی پژوهش .با ترکیب آنچه از الگوهای جداگانه در قســمتهای قبل
تبیین شد ،نمودار کلی حالت -جریان پژوهش در شکل  ،13تبیین شده ا ست .حلقههای عِلّی و
معلولی ترسیم شده برای هر بخش در تعامل با دیگر بخشها ساختار کلی سیستم را ایجاد کرده و
این ساختار تعیینکننده رفتار پویای سیستم مدنظر در طول زمان است.
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 الگوی کلی پویاییشناسی پژوهش.13 شکل
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شکل  ،13مؤید این موضوع است که هدف از تأثیر و تأثر و سناریوسازی مدل نهایی ،شناسایی
و پیشبینی رفتار متغیر ارزش بازار سرمایه در افق زمانی پژوهش است.
 -4تحلیل دادهها و یافتهها

اعتبارسننن ی مدل .بهمنظور ســنجش اعتبار مدل و نتایج حاصــل از شــبیهســازی باید برخی از
آزمون های اعتبارســـنجی مهم را در مورد آن به اجرا درآورد .در این راســـتا ابتدا با بهرهگیری از
نظرهای کار شنا سان و ا ستادان حوزه ،مرز و ساختار مدل برر سی شد و با تکیه بر مبانی نظری و
دانش موجود ،مرز و ســـاختار مدل مورد تأیید قرار گرفت .این امر مؤید آن اســـت که متغیرهای
درونزای سیستم ،همگی در تعیین رفتار سیستم نقش دارند و مدل نهایی ،منطبق با هدف اصلی
پژوهش ،رفتار متغیرها را بهخوبی تبیین میکند .از ســوی دیگر ،آزمون تناســب ابعاد1مدل توســب
نرمافزار  Vensimموردتأیید قرار گرفت؛ همچنین از ابزارهای برر سی ساختاری مدلِ2در را ستای
تحلیل انطباق ساختار مدل طراحی شده در نرمافزار با طرح مفهومی استخراج شده استفاده شد .در
واقع در راستای بررسی حلقههای موجود در مدل نرمافزاری و نیز بررسی وجود حلقههای مفهومی
هر یک از متغیرهای ا صلی مدل از تر سیم درخت روابب علِّی تا برر سی متغیرهای موجود در هر
حلقه استفاده شد.
بهمنظور اطمینان از تناسب رفتار مدل با دادههای واقعی از آزمون بازتولید رفتار3استفاده شده
است .در نمودار  ،1روند اطالعات ثبتشده و نیز نتایج حاصل از شبیهسازی متغیر ارزش بازار
سرمایه طی سالهای  1386تا  1396ارائه شده است .این نمودار نشان میدهد که اطالعات
شبیهسازیشده و دادههای ثبتشده طی  10سال گذشته از روند مشابهی پیروی میکنند و مدل
شبیهسازیشده رفتار این متغیر را بهخوبی شبیهسازی کرده است .مقادیر شبیهسازیشده با
 Base Runو مقادیر واقعی با  mkt cap Referenceنمایش داده شده است.
market capitalization
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نمودار  .1نتایج شبیهسازی و دادههای واقعی ارزش بازار سرمایه
1. Dimensional Consistency Test
2. Structural Examination
3. Behaviour Reproduction Test
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بررسی بازتولید رفتار در مورد حجم سپردههای مدتدار بانکی نیز مؤید آن است که مقادیر
شبیهسازیشده از روند مشابهای با مقادیر واقعی و دادههای تاریخی پیروی میکند .انطباق
قابلقبول نمودار این متغیر با دادههای واقعی در بررسی دادههای تاریخی و شبیهسازیشده طی
سالهای  1386تا  1396در نمودار  ،2قابلمشاهده است.
bank deposits
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10,000
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1394 1395

1390 1391 1392 1393
)Time (Year

1388 1389

hezar miliard rial

15,000

0
1386 1387

bank deposits : Base Run
bank deposits : mkt cap reference

نمودار  .2نتایج شبیهسازی و دادههای واقعی سپردههای بانکی

بهمنظور حصول اطمینان از نتایج شبیهسازیشده ،خطای متغیرهای کلیدی بر اساس
شاخصهای کمّی نیز محاسبه شده است .بر اساس شاخص  ،1RMSPEهرچه میزان تفاوت بین
دادههای واقعی و شبیهسازیشده کمتر باشد ،بیشتر میتوان به نتایج شبیهسازی اعتماد کرد .میزان
خطا در این شاخص بر اساس رابطه  ،1محاسبه میشود.
رابطه ()1

1 θ
s
a
a
RMSPE = √ ∑ [(yT+i
− yT+i
)/yT+i
]2
θ t=1

𝑎
𝑠
𝑖 𝑦𝑇+مؤید دادههای واقعی و 𝜃 نشاندهنده
𝑖 𝑦𝑇+نمایانگر نتایج شبیهسازیشده،
در رابطه باال،
تعداد مشاهدات است .بر این اساس هرچه مجذورات میزان خطا به صفر نزدیکتر باشد به مفهوم
خطای کمتر در شبیهسازی متغیر مدنظر است [ .]20برای محاسبه ضریب نابرابری U theil 2از
رابطه  ،2استفاده میشود.

1. Root Mean Squares Percentage Error
2. Theil’s Inequality Coefficient
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𝜃
1
𝑠
𝑎
𝑖𝑈𝑡ℎ𝑒𝑖𝑙 = √ ∑ (𝑦𝑇+
𝑖− 𝑦𝑇+
)2
𝜃
𝑖=1

رابطه ()2

𝜃
𝜃
1
1
𝑠 2
𝑎 2
𝑖/√ ∑ 𝑦𝑇+
𝑖+ √ ∑ 𝑦𝑇+
𝜃
𝜃
𝑖=1
𝑖=1

شاخص میانگین مجذورات خطا ( )MSEرا میتوان در راستای شناسایی ریشههای خطا به
سه شاخص تفکیک کرد .شناخت منابع خطا از طریق این سه شاخص نشان میدهد که آیا
ریشههای خطا در بررسی انطباق روند کلی دادههای شبیهسازیشده با دادههای واقعی
قابلچشمپوشی است یا خیر؟ در این راستا سه خطای انحرافها ،)𝑈 𝑚 (1واریانس نابرابر ،)𝑈 𝑠 (2و
کواریانس نابرابر )𝑈 𝑐 ( 3از طریق روابب  4 ،3و  ،5محاسبه میشوند .مجموع خطای انحراف،
واریانس نابرابر و کواریانس نابرابر باید برابر  1باشد.
𝜃
1
𝑠
𝑎 )2
𝑖𝑈 𝑚 = (ȳ𝑠 − ȳ𝑎 )2 ⁄ ∑ (𝑦𝑇+
𝑖− 𝑦𝑇+
𝜃
𝑖=1

رابطه ()3

𝜃
1
𝑠
𝑎 )2
𝑖𝑈 𝑠 = (𝑆𝐷𝑆 − 𝑆𝐷𝐴)2 ⁄ ∑ (𝑦𝑇+
𝑖− 𝑦𝑇+
𝜃
𝑖=1

رابطه ()4

𝜃
1
𝑠
𝑎 )2
𝑖𝑈 𝑐 = 2 ∗ (1 − 𝑟) ∗ (𝑆𝐷𝑆 ∗ 𝑆𝐷𝐴)⁄ ∑ (𝑦𝑇+
𝑖− 𝑦𝑇+
𝜃
𝑖=1

رابطه ()5

در روابب باال 𝑠 ȳمؤید میانگین مقادیر شبیهسازیشده ȳ𝑎 ،میانگین مقادیر واقعی 𝑆𝐷𝑆 ،انحراف
معیار دادههای شبیهسازیشده 𝑆𝐷𝐴 ،انحراف معیار دادههای واقعی ،و  rضریب همبستگی بین
دادههای واقعی و دادههای شبیهسازیشده است .نتایج آزمونهای باال در جدول  ،3بر حسب
متغیرهای ارزش بازار سرمایه و سپردههای بانکی نشان داده شده است.
جدول  .3نتایج آزمونهای کمّی اعتبارسنجی الگو
متغیر

RMSPE

𝒍𝒊𝒆𝒉𝒕𝑼

𝒎𝑼

𝒔𝑼

𝒄

𝑼

𝒄

𝒎

𝒔

𝑼𝑼 +𝑼 +

ارزش بازار سرمایه

0/08353

0/06386

0/19142

0/00002

0/80856

1

سپردههای بانکی

0/12792

0/09217

0/14562

0/00002

0/85436

1

1. Bias
2. Unequal variation
3. Unequal covariation
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میزان  RMSPEدر مورد دو متغیرحاکی از این است که مدل شبیهسازیشده انطباق مناسبی
با دادههای واقعی یافته است .شناسایی ریشههای خطا در زمینه نابرابری کواریانسها نیز نشان
میدهد که دادههای شبیهسازیشده در مورد دو متغیر ارزش بازار سرمایه و سپردههای بانکی ،روند
کلی دادههای واقعی در این بخش را بهخوبی شبیهسازی میکند و تنها در یک یا دو نقطه (و نه
روند) نمودارها به میزان کمی فاصله گرفته است.
1
یکی دیگر از آزمونهای اعتبارسنجی مدل ،آزمون شرایب حدی است .در این آزمون برخی از
پارامترهای مدل در شرایب حدی قرار میگیرند و در صورتی که رفتار منطقی از مدل مشاهده شود،
اعتبار مدل تأیید میشود .در واقع این آزمون بهدنبال پاسخ این سؤال است که آیا رفتار مدل در
صورتی که در معرض مقادیر حدی ،اما ممکنِ برخی پارامترها قرار گیرد ،منطقی است ای خیر؟
بدینمنظور پارامترهای مهم اثرگذار مدل شامل متغیرهای مؤثر بر جذابیت بازار اعم از شفافیت
بازار سرمایه ،دانش و فرهنگ سرمایهگذاری و مداخالت بازار سرمایه در شرایب حدی قرار گرفتهاند
و رفتار متغیر ارزش بازار سرمایه تحت شرایب حدی بررسی شده است .نتایج در نمودارهای  3تا ،6
مشاهده میشود.
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نمودار  .4شرایب حدی متغیر مداخالت بازار سرمایه

investor's knowledge- investing culture
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نمودار  .5شرایب حدی دانش و فرهنگ سرمایهگذاری
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market manipulation : Extreme Condition 2
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نمودار  .3شرایب حدی متغیر کارایی بازار سرمایه

1388
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0
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"investor's knowledge- investing culture" : Extreme Condition 3
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"investor's knowledge- investing culture" : Extreme Condition 1
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market efficiency : Extreme Condition 3
market efficiency : Extreme Condition 2
market efficiency : Extreme Condition 1
market efficiency : Base Run
market manipulation : Extreme Condition 3
market manipulation : Extreme Condition 2
market manipulation : Extreme Condition 1
market manipulation : Base Run

نمودار  .6شرایب حدی همزمان پارامترهای موردبررسی

در حالتهای حدی  2 ،1و  ،3همزمانی شرایب حدی پارامترهای موردبررسی نیز مدنظر قرار
گرفته است .بدینترتیب ،رفتار ارزش بازار سرمایه در افق موردبررسی نشان میدهد که مدل حتی

1. Extreme Condition
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در شرایطی که تمامی پارامترها به سمت مقادیر حدیِ خود سوق مییابند ،معنادار است و رفتار
غیرمنتظره و خالف واقعی را نشان نمیدهد (نمودار .)7
market capitalization
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market capitalization : Extreme Condition 3
market capitalization : Extreme Condition 2
market capitalization : Extreme Condition 1
market capitalization : Base Run

نمودار  .7رفتار ارزش بازار سرمایه در شرایب حدی

تحلیل حساسیت .آزمون تحلیل حساسیت در پویاییشناسی سیستم ،مؤید این موضوع است که
تا چه میزان متغیرهای کلیدی پژوهش ن سبت به پارامترهای مدل ح سا سیت دارند .بر ا ساس این
آزمون ،پارامترهای منتخبی که به صورت مستقیم بر متغیرها تأثیر دارند ،در طیف مشخصی تغییر
داده شــده و اثرات آن بر رفتار مدل موردبررســی قرار میگیرد .در این راســتا ،حســاســیت خالص
تغییرات ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران نســبت به تغییرات  ± 10درصــدی نرخ بهره و نیز
تغییر متغیرهای مؤثر بر جذابیت بازار ســرمایه شــامل شــفافیت بازار ســرمایه ،دانش و فرهنگ
سرمایهگذاری و مداخالت بازار سرمایه موردبررسی قرار گرفته است .نتایج تحلیل حساسیت مؤید
این مو ضوع ا ست که این تغییرات موجب می شود خالص تغییرات ارزش بازار سرمایه با احتمال
 95 ،75 ،50و  100درصد بهترتیب در حوزه زرد ،سبز ،آبی و خاکستریرنگ طبق نمودارهای زیر
قرار بگیرند .در این نمودارها ،ترتیبِ حوزههای ارائهشده با حرکت از مرکز به سوی طرفین با رنگ
زرد ،سبز ،آبی و خاکستری نشان داده شده است.
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نمودار  .8تحلیل حساسیت ارزش بازار سرمایه نسبت به
تغییرات متغیرهای درونزا نتایج آزمونهای کمّی
اعتبارسنجی الگو
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نمودار  .9تحلیل حساسیت ارزش بازار سرمایه نسبت به
تغییرات نرخ بهره نتایج آزمونهای کمی اعتبارسنجی الگو

بر اساس یافتههای این تحلیل ،روند متغیر ارزش بازار سرمایه ،حساسیت بیشتری نسبت به
تغییر مؤلفههای درونی بازار سرمایه در مقایسه با مؤلفه نرخ بهره در سمت افزایش نمودار نشان
میدهد .با توجه به نمودار  ،8تغییرات مطلوب متغیرهای درونزا هم به لحاظ عددی دارای مقدار
بیشتری در افق  1404است و هم به لحاظ وسعت ،دامنه بیشتری را در بر گرفته است؛ بهعبارتدیگر
با تغییر مؤلفههای درونی بازار سرمایه میتوان متغیر ارزش بازار سرمایه را با حساسیت بیشتری
افزایش داد.
تدوین سناریو و ت زیهوتحلیل دادهها .بهمنظور م شاهده رفتارهای محتمل الگوی سی ستمی
در آینده ،سناریوهای تغییر مقداری متغیرهای الگو در کنار سناریوی تغییر ساختاری الگو مدنظر
قرار داده شــده اســت .در این راســتا تأثیر تغییرات مقداری متغیرهایی همچون نرخ رشــد تولید
ناخالص داخلی و نرخ بهره بر ارزش بازار سرمایه و سپردههای بانکی بررسی شده است؛ همچنین
در تغییر ساختاری متغیرها که بی شتر به سمت سیا ستگذاری متمایل ا ست و متغیرهای درونی
بازار سرمایه را شامل می شود ،افزایش شفافیت و کارایی بازار سرمایه ،کاهش مداخالت و توسعه
دانش و فرهنگ ســرمایهگذاری که به افزایش اعتماد ســرمایهگذاران به بازار ســرمایه و جذابیت
نسبی بازار سرمایه منجر میشود ،مدنظر قرار داده شده است.
سناریو  -1افزایش و کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی :افزایش تولید ناخالص داخلی از
طریق افزایش درآمد سرانه بر جذب سرمایه در هر دو نظام بانکی و بازار سرمایه اثرگذار است .تأثیر
افزایش و کاهش  3درصدی در نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی از سال  1396بر جذب
سرمایه در این دو سیستم را میتوان در نمودارهای  10و  ،11مشاهده کرد .همانطور که در این
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نمودارها مشاهده میشود ،افزایش و کاهش  3درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بهترتیب به
افزایش  13/6درصدی و کاهش  12/2درصدی ارزش بازار سرمایه در افق  1404منجر میشود.
gdp growth change
20,000

15,000
hezar miliard rial

10,000

5000

1404

1402

1403

1400
1401
)Time (Year

1399

1398

0
1396

1397

market capitalization : Base Run
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نمودار  .10رفتار متغیر ارزش بازار سرمایه تحت سناریو 1

افزایش و کاهش  3درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز بهترتیب به افزایش  7/5درصدی
و کاهش  8/1درصدی در مقدار متغیر سپردههای بانکی در افق  1404منجر میشود.
gdp growth change
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نمودار  .11رفتار متغیر سپردههای بانکی تحت سناریو 1

سناریو  -2افزایش و کاهش نرخ بهره :برای بررسی تأثیر تغییرات نرخ بهره بر رفتار متغیرها در
مدل ،نرخ بهره  10درصد افزایش و کاهش داده شده است .این مقدار تغییر در شرایب کنونی
میتواند کامالً تأثیرات بلندمدت رفتاری متغیرها را در طول زمان نشان دهد .این امر همچنین
بهدلیل مقایسه نتایج حاصل از سیاستگذاری در عرصه نرخ بهره در تقابل با سیاستگذاری در
عرصه متغیرهای درونی بازار سرمایه مانند کارایی و شفافیت بازار ،مداخالت بازار و دانش و فرهنگ
سرمایهگذاری و بررسی تأثیر آنها بر ارزش بازار سرمایه صورت پذیرفته است .افزایش نرخ بهره
از یکسو جذابیت سپردههای مدتدار بانکی را افزایش میدهد و از سوی دیگر مبالغ بهره پرداختی
به این سپردهها افزایش مییابد؛ ازاینرو انتظار میرود افزایش نرخ بهره جذابیت نسبی بازار سرمایه
را کاهش دهد و تقاضای سرمایهگذاری در این بازار کاهش و درنتیجه ،ارزش بازار سرمایه کاهش
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یابد .این موارد در نمودارهای  12و  ،13قابلمشاهده است .جایی که افزایش و کاهش  10درصدی
نرخ بهره بهترتیب موجب کاهش  27درصدی و افزایش  44درصدی ارزش بازار سرمایه در افق
 1404نسبت به حالت شبیهسازی پایه شده است .رفتار این متغیر نشان میدهد که کاهش نرخ
بهره ،نسبت به زمانی که افزایش نرخ بهره باعث خروج وجوه از این بازار میشود ،اثر روانی بیشتری
در جذب وجوه سرمایهگذاری در بازار اعمال میکند.
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نمودار  .12رفتار متغیر ارزش بازار سرمایه تحت سناریو 2

نمودار  ،13مؤید آن است که افزایش نرخ بهره باعث افزایش حجم سپردههای بانکی به میزان
 8درصد و کاهش نرخ بهره موجب کاهش حجم سپردهها به میزان  12درصد در افق 1404
میشود.
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نمودار  .13رفتار متغیر سپردههای بانکی تحت سناریو 2

نکته قابلتوجه در دو نمودار  ،13نقطه آغاز تأثیر تغییرات نرخ بهره بر ارزش بازار سرمایه و
سپردههای بانکی است .تغییرات نرخ بهره بهمحض شروع بر میزان ارزش بازار سرمایه اثرگذار بوده
است؛ اما این تأثیر بر میزان سپردههای مدتدار بانکی با تأخیر زمانی ناشی از درک سیستم همراه
است .این امر نشان میدهد که تأثیر روانی افزایش قیمتها در بازار سرمایه سریعتر اتفاق میافتد.
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سناریو  -3افزایش کارایی و دانش-فرهنگ سرمایهگذاری و کاهش مداخالت بازار سرمایه :در
این سناریو ،حالت ایدهآلِ سیاستگذاری در عرصه متغیرهای درونزای بازار سرمایه مدنظر قرار
گرفته است .در این سناریو مداخالت بازار سرمایه ساالنه  10درصد کاهش مییابد و متغیرهای
کارایی بازار سرمایه و دانش و فرهنگ سرمایهگذاری ،ساالنه  10درصد افزایش خواهند یافت.
متغیرهای یادشده در مدل پژوهش ،عددی بین صفر تا  100را به خود اختصاص دادهاند و مقادیر
اولیه آنها بر مبنای تببین رفتار واقعی متغیرهای اصلی در مدل مشخص شده است؛ سپس میزان
درصد تغییرات ساالنه نیز بر مبنای این مقدار اولیه استخراجشده ،معادل با  10درصد در نظر گرفته
شده است؛ چراکه با مدنظر قراردادن این مقدار ،متغیرها در طول دوره موردبررسی تقریباً به عدد
 100نزدیک میشوند .بر اساس الگوی پویاییشناسی ،زمانی که سه متغیر باال همزمان به سمت
مطلوب سوق داده شوند ،تأثیر این تغییرات از طریق متغیر تمایل روانی سرمایهگذاران در متغیر
ارزش بازار سرمایه نمود خواهد یافت .درواقع تغییرات دو متغیر کارایی و مداخالت بازار به تغییرات
اعتماد به بازار سرمایه منتج میشود .از سوی دیگر اعتماد به بازار سرمایه در کنار دانش و فرهنگ
سرمایهگذاری به تغییرات تمایل روانی سرمایهگذاری در بازار سرمایه منتج خواهد شد .این تغییرات
در نمودار  14و  ،15قابلمشاهده است .افزایش تمایل روانی سرمایهگذاران تحت این سناریو با
تأخیر زمانی سهساله اتفاق افتاده است که این امر نشان میدهد سرمایهگذاری در راستای اجرای
این سیاست برای اخذ نتیجه مطلوب نیازمند زمان است.
transparency increase+manipulation decrease+knowledge increase
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نمودار  .14رفتار متغیر تمایل روانی سرمایهگذاران تحت سناریو 3

درنتیجه تأثیرات باال ،متغیر ارزش بازار سرمایه با یک سال تأخیر نسبت به تغییر تمایل روانی،
شروع به افزایش میکند .درواقع سناریوی حاضر ،ارزش بازار سرمایه را با تأخیر زمانی چندساله ،اما
تقریباً به میزان  80درصد افزایش میدهد .این امر نشان میدهد که تغییرات مطلوب سه متغیر
مدنظر در سناریوی حاضر ،اثرگذاری مقداری بسیاری بیشتری نسبت به تغییرات مقداری سناریوهای
گذشته را بهدنبال خواهد داشت؛ اما این تأثیر نیاز به زمان بیشتری برای اخذ نتیجه مطلوب خواهد
داشت .ازاینرو میتوان بیان نمود که با مدنظر قراردادن بهبود همزمان متغیرهای باال در

65

برنامهریزی سناریو اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش( ....محمدی و همکاران)

سیاستگذاری برای جذب سرمایه در بازار بورس و اوراق بهادار کشور ،در بلندمدت نتیجه بهمراتب
بهتری عاید خواهد شد.
transparency increase+manipulation decrease+knowledge increase
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market capitalization : transparency increase+manipulation decrease+knowledge increase
market capitalization : base run

نمودار  .15رفتار متغیر ارزش بازار سرمایه تحت سناریو 3

 .5بحث و نتی هگیری

قرن اخیر شاهد ظهور سیستمهای بزرگ و پیچیده در حوزههای گوناگون دانش بشری بوده
است .مدلسازی و دستیابی به اهداف مدنظر در چنین سیستمهایی مستلزم بهرهگیری از روشهای
شناختی دقیق علمی است .روشهایی که قادر باشد بهگونهای نظاممند ،رویدادهای احتمالی را
پیشبینی کنند و آینده را تا حد امکان ،تحت کنترل درآورد .امروزه یافتن رویکردهایی علمی و
کاربردی در راستای مدلسازی و استفاده از روشهای جدید برای کاهش پیچیدگی و افزایش
قابلیت تجزیهوتحلیل سیستمهای پیچیده ،اهمیت ویژهای یافته است .بر این اساس در پژوهش
حاضر در راستای مدلسازی عوامل مؤثر بر توسعه بورس اوراق بهادار از روششناسی پویاییشناسی
سیستم استفاده شده است .روش پویاییشناسی سیستم ،بهعنوان ابزاری قدرتمند در شبیهسازی
دنیای واقعی با تأکید بر حلقههای بازخوردی و روابب علِّی بین متغیرها ،ابزاری کارآمد را در اختیار
پژوهشگران قرار میدهد تا با استفاده از آن ،مدلهای ایستای پیشین را به مدلهای پویا تبدیل
کنند.
هدف این پژوهش ،توسعه مدلی بوده است که بتواند پویاییها و پیچیدگیهای فرآیند توسعه
بازار سرمایه را کارآمدتر از مدلهای سنتی تبیین کند .بر این اساس ،با بهرهگیری از روش
پویاییهای سیستم و با توسعۀ الگوی پویا ،نمودارهای عِلّی و معلولی سیستم طراحی شد .پس از
اطمینان از اعتبار مدل ،با استفاده از نرمافزار  Vensimمدل طراحیشده در افق زمانی سالهای
 1386تا  1404اجرا شد .برای بررسی رفتار متغیر ارزش بازار سرمایه ،سناریوهای مقداری در کنار
سناریوی ساختاری تبیین شد و تحت هر یک از این سناریوها تغییرات رفتاری متغیر ارزش بازار
سرمایه در افق  1404موردبررسی قرار گرفت .در این پژوهش ،عوامل کارایی بازار سرمایه و
مداخالت بازار سرمایه بهعنوان متغیرهایی که از طریق عامل اعتماد به بازار سرمایه بر تمایل روانی
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سرمایه گذاران بر میزان مشارکت در بازار سرمایه اثرگذار هستند ،وارد مدل شده است و در کنار
دانش و فرهنگ سرمایهگذاری ،مقدار متغیر جذابیت بازار سرمایه را در مقایسه با سایر منابع جذب
سرمایه تبیین میکند .نتایج اجرای سناریو در خصوص این متغیرها نشان داد که با ارتقای اعتماد
به بازار سرمایه و تمایل روانی از طریق افزایش کارایی ،کاهش مداخالت و افزایش دانش و فرهنگ
سرمایهگذاری در بازار سرمایه ،ارزش بازار سرمایه در افق زمانی پژوهش بیش از  80درصد نسبت
به شبیهسازی پایه با افزایش همراه خواهد بود.
تأثیر تغییرات مقداری نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره بر میزان ارزش بازار سرمایه
در قالب سناریوهای مختلف موردبررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که این دو متغیر میتوانند
بهعنوان دو عامل اثرگذار بر توسعه بازار سرمایه شناسایی شوند و توسب سیاستگذاران این عرصه
موردتوجه قرار گیرند .نتایج حاکی از این است که بهبود عوامل درونزای بازار سرمایه تأثیر بهمراتب
بیشتری نسبت به متغیرهای کالن بررسیشده بر ارزش بازار سرمایه دارد .ازآنجاکه این عوامل
تابعی از فرآیندهای درونی بازار سرمایه هستند ،تصحیح فرآیندهای درونی بازار بورس اوراق بهادار
اهمیت ویژهای مییابد؛ عالوه بر این ،آزمون تحلیل حساسیت نیز نشان میدهد که ارزش بازار
سرمایه به میزان زیادی به تغییر این عوامل حساس است.
همانطور که اشاره شد ،فرآیند توسعه بازار سرمایه ،تحت تأثیر عاملهای متعددی قرار میگیرد
و از پیچیدگی و پویایی در طول زمان برخوردار است؛ ازاینرو به پژوهشگران عالقهمند به این
حوزه ،ورود متغیرهای دیگری که بتوان در حوزه سیاستگذاری از آنها استفاده کرد ،بهنحویکه
رفتار کلی سیستم را از واقعیت دور نسازد ،پیشنهاد میشود.
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