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المستخمص
ييدف البحث الى اختبار تأثير التغيرات التي تحدث في بعض متغيرات البيئة المالية الدولية (االسعار العالمية

للنفط الخام والذىب ومعدالت التضخم للدوالر االمرييي في مشرر السو المالية (المشرر العام لساسيم

ودد تم

اختيار سو الع ار لألو ار المالية ميدانا لتطبي البحث .وتم اختيار ستين( 60مراىدة ريرية ليل من مشرر سو
الع ار لألو ار المالية(يمتغير معتمد واسعار النفط الخام والذىب ومعدالت التضخم العالمية(يمتغيرات مستقلة للمدة
من يانون الثاني  2010لغاية يانون االول  .2014وتم استخدام مجموعة من االدوات االحصائية الختبار ىذه العسادة

يان نموذج االنحدار الخطي المتعدد من اىميا .وتوصل البحث الى ان اسعار النفط والذىب يرتبطان طرديا مع ديمة

مشرر سو الع ار لألو ار المالية إذ ان التغير بمقدار وحدة واحدة ( 1دوالر في اسعار النفط يشدي الى تغير مقداره
( 0.371نقطة في مشرر السو

وان تغي ار بمقدار وحدة واحدة ( 1دوالر في اسعار الذىب يشدي الى التغير في

مشرر سو الع ار لألو ار المالية بمقدار( 0.053نقطة وتوصل البحث الى ان عسادة التأثير يانت عيسية بين
معدالت التضخم ومشرر سو االسيم إذ يانت عسامة متغير التضخم سالبة ( -4.9ما يعني ان تغي ار بمقدار وحدة
واحدة في معدالت تضخم الدوالر يشدي الى تغير عيسي بمقدار ( 4.9نقطة في مشرر سو الع ار لألو ار المالية.

ويانت ديمة معامل التحديد( R2المعدلة دد بلغت  %70تقريبا مما يعني ان المتغيرات المستقلة تفسر  %70من
التغيرات التي تحدث في المتغير التابع.

الكممات المفتاحية .:متغيرات البيئة المالية الدولية االسعار العالمية للذىب والنفط ومعدالت التضخم مشرر السو .

Abstract
The research aims to test the impact of changes in some economic variables in the
international financial environment (the global prices of crude oil, gold prices and the
inflation rates of the US dollar) in the stock market index (the general index of shares).
Sixty (60) monthly observations are selected for each of the index of Iraqi Stock Exchange
ISE (as a dependent variable) and the prices of crude oil and gold, and the global inflation
rates (as independent variables) for the period from January 2010 to December 2014. A set
of statistical tools are used to test this relationship, The multi-linear regression model is the
most important. The study has concluded that the prices of oil and gold are linked to a
direct relationship with the value of the index of ISE as the change by one unit (1$) in oil
)prices leads to a change of (0.371) points in the market index. The change by one unit (1$
In the price of gold leads to a change in the index of ISE by (0.053) points. The research
finds that the relationship of the effect is inverse between inflation rates and the index of
the stock market, where the variable inflation (-4.9), meaning that the change by A single
unit in the dollar inflation rate leads to a reversal of (4.9) points in the index of the Iraq
market Securities. The modified R2 value is approximately 70%, which means that
independent variables account for 70% of changes in the dependent variable.

key words: International Financial Environment Variable, Global prices for gold, oil
and inflation, Market Index.
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المقدمة
ييتس ب ببب مشر ب ببر س ب ببو اهو ار المالي ب ببة ثىمي ب ببة يبيب ب برة بوص ب ببفو يمث ب ببل حري ب ببة الس ب ببو

ويعي ب ببس مجم ب ببل التغيب ب برات

الت ب ببي تطب ب ب ثر عليي ب ببا ويوص ب ببف الس ب ببو م ب ببن خ ب ببسال حري ب ببة مشرب ب بره ص ب ببعودا ون ب ببزوال واس ب ببتق ار ار و الب ب ببا م ب ببا تعب ب ببر حري ب ببة

مشر ب ببر الس ب ببو ف ب ببي ال ب ببدول المتقدم ب ببة ذات اهسب ب بوا المالي ب ببة المتط ب ببورة ع ب ببن حري ب ببة االدتص ب بباد لتلب ب ب الدول ب ببة وتفس ب ببير
ذلب ب يع ببود ال ببى ان احتس بباب مشر ببر الس ببو يعتم ببد عل ببى ثس ببعار ثس ببيم الر ببريات المس ببجلة والعامل ببة ف ببي تلب ب الس ببو
ومب ببن ىنب ببا ف ب ب ن تغي ب برات مشرب ببر ثس ب بوا اهو ار الماليب ببة ت ب بتم مب ببن خب ببسال حريب ببة التب ببداول لألسب ببيم فب ببي السب ببو وىب ببذا ثمب ببر
م ب برتبط بب ببأدان الرب ببرية ونر ب بباطيا مب ببن جيب ببة ومب ببن جي ب ببة ثخب ببر يحيب ببم بقب ببو الع ب ببرض والطلب ببب علب ببى اهسب ببيم لر ب ببرية
معين ب ب ببة ثو مجموع ب ب ببة ر ب ب ببريات فسب ب ب بوان ي ب ب ببان نر ب ب بباط ثو ثدان للر ب ب ببريات ثم ي ب ب ببان ممارس ب ب ببة المس ب ب ببتثمرين وثدائي ب ب ببم فب ب ب ب ن

لعوامب ببل البيئ ب ببة الماليب ببة الدولي ب ببة والتغيب ب برات التب ببي تطب ب ب ثر عليي ب با دور ف ب ببي حري ب ببة مشرب ببر س ب ببو اهو ار الماليب ببة وى ب ببذا م ب ببا
سنتناولو في ىذا البحث.

المبحث االول :منيجية البحث
 .1مشكمة البحث :يرتبط ادان االسوا المالية ومشرراتيا بريل عام بمجموعة من المتغيرات العالمية ويذل المحلية إذ
ان ليذه المتغيرات تأثيراتيا على دفع المستثمرين او احجاميم نحو رران او بيع االو ار المالية للرريات المدرجة في
اهسوا المالية ومن ىذه المشررات التي تحيم البيئة المالية الدولية ثسعار النفط الخام العالمية وثسعار الذىب ومعدالت
التضخم وليل متغير من ىذه المتغيرات الثساث تأثيره في ىذا الجانب سوان ثيان تأثي ار مبار ار ثو ربما ير مبارر وان
ىذه التأثيرات سييون ليا ثث ار على تودعات المستثمرين ومن ثم د ارراتيم ثو ربما بريل ير مبارر من خسال تأثيرىا
على الموازنة العامة للدولة او على ديمة العملة على سبيل المثال ال الحصر او على نراطات وفعاليات االدتصاد

اليلي ومن ىنا تنبع مريلة الدراسة الحالية ومن خسال اثارة التساشالت التالية:
ث-

ما ىي طبيعة العسادة بين ادان االسوا المالية ويل من سعر النفط وسعر الذىب ومعدل التضخم بوصفيا
متغيرات تحيم البيئة المالية الدولية؟.

ب -ىل يتأثر ادان االسوا المالية بالتغيرات التي تحصل في يل من اسعار النفط الخام والذىب ومعدالت
التضخم؟.
 .2اىمية البحث :تتمثل اىمية البحث في العسادة بين ثدان سو اهو ار المالية وعددا من متغيرات البيئة المالية الدولية

من خسال طبيعة واىمية تل المتغيرات التي بحجميا واىميتيا تُحيم البيئة المالية الدولية ود اررات المستثمرين
وتودعاتيم ويذل فان الودوف على طبيعة العسادة وتاثيراتيا من خسال تطبي عدد من االختبارات وتحليليا لتشرر حجم
وطبيعة العسادة بين السو المالية في الع ار والبيئة المالية الدولية ممثلة بمتغيرات سعر النفط الخام والذىب ومعدل

التضخم إذ تعد ىذه العسادة االساس في بنان الثقة لجيات استثمارية محلية وخارجية ويذل تُظير الموثودية بمشررات
ىذه اهسوا ويل ىذا من رأنو ان يساعد على التعرف على طبيعة ىذه العسادة مما يوفر ارضية صالحة تمين
المتعاملين في السو المالية من اتخاذ الق اررات التي تتمارى وفقا للمتغيرات المبحوثة.
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 .3ىدف البحث :يسعى البحث الى اختبار تأثير التغيرات التي تحصل في بعض متغيرات البيئة المالية الدولية (سعر

النفط الخام وسعر الذىب العالمي ومعدل التضخم في مشرر سو الع ار لألو ار المالية ومن ثم معرفة اتجاه ىذا

التأثير بحيث يمين للمستثمرين توظيفو بما يمينيم من اتخاذ د اررات استثمارية سليمة.
 .4فرضيات البحث :لغرض تحقي ىدف البحث فقد تم االعتماد على فرضية رئيسة مفادىا:

"ىنال تأثير معنوي لمتغيرات البيئة المالية الدولية المتمثلة بب (اسعار النفط الخام اسعار الذىب ومعدالت التضخم في

مشرر سو الع ار االو ار المالية" ويتفرع عن ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
ث-

تشثر تغيرات ثسعار النفط الخام العالمية معنويا في مشرر سو الع ار لألو ار المالية.

ب -ىنال اثر ذا داللة احصائية هسعار الذىب العالمية في مشرر السو المالية.
ج -ىنال اثر ذا داللة احصائية لمعدالت التضخم في مشرر السو المالية.
 .5عينة البحث ومدتو :تتمثل عينة البحث بب  60مراىدة ريرية ليل من مشرر سو الع ار لألو ار المالية واسعار
النفط الخام والذىب ومعدالت التضخم العالمية للفترة من يانون الثاني  2010لغاية يانون االول  2014والسبب في

اختيار ىذه الفترة ىو لتوفر بياناتيا من جية فضسا على ان الفترة التي سبقت مدة البحث وتلتيا اتصفتا بعدم االستقرار.
 .6نموذج البحث :لغرض اختبار الفرضيات وتحليل البيانات تم اعتماد نموذج االنحدار الخطي المتعدد اذ حاول

الباحثان توظيف ىذا النموذج بحيث يتمينان من االيفان بمتطلبات استخدامو بما يمينيم من الحصول على نتائج ثيثر

وادعية بعيدا عن االنحدارات الزائفة اذ تم صيا ة معادلتو يما يلي:
Y= a + b1x1+b2x2+b3x3
إذ ان:

 = aديمة الثابت
 = yمشرر سو الع ار لألو ار المالية
 = b1, b2, b3معامسات بيتا للمتغيرات المستقلة
 = x1اسعار النفط

 = x2اسعار الذىب
 = x3معدالت التضخم
 .7منيج البحث :لغرض تحقي التيامل بين اىمية البحث ومريلتو وثىدافو تم االعتماد على المنيج التحليلي هختبار
فرضيات البحث.

المبحث الثاني :الجانب النظري
تعد سو االو ار المالية احد

المشررات االساسية للتطور في اي دولة من الدول يما وتمارس االسوا المالية

دو ار محوريا في ايجاد االستقرار للنظام المالي وتحقي

يفانة السو المالية وىنال

مجموعة من العوامل المحلية

والدولية التي تشثر بريل مبارر او ير مبارر في ادان ىذه السو وتعد العسادة بين متغيرات البيئة المالية وادان
اال سوا المالية من الموضوعات التي اتض بأنيا دد اخذت اىتماما يبي ار لد

الدارسين في ىذا الجانب ولين تبين

(وبحسب اطساع الباحثين ان ىنا دلة في الدراسات التي تناولت مد تأثر مشررات ادان االسوا المالية العربية بمثل

ىذه المتغيرات وباهخص سو الع ار لألو ار المالية ولقد اعتمدت البحوث التي تم االطساع علييا على عدد من
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المتغيرات التي تأطر العسادة بين البيئة المالية الدولية ومنيا المتغيرات التي تم بحثيا التي يمين ان ييون ليا تأثي ار في
ادان اسوا االو ار المالية ومنيا ثسعار النفط الخام وثسعار الذىب ومعدالت التضخم.
اوال :مؤشر السوق المالية
ىو مقياس لقيمة سو

االسيم او لقطاع مختار من السو

ويحسب من خسال اسعار اسيم مختارة من

السو (يمعدل موزون في الغالب  .وىو االداة المستخدمة من دبل المستثمرين والمدران الماليين لوصف السو ولمقارنة
العوائد المتأتية من استثمارات معينة .ويرير يل من الريرجي وتاج الدين الى ان المشرر ديمة ردمية تقيس التغيرات
الحاصلة في سو االسيم .وان من اىم مزايا ىذا المشرر انو يلخص ادان السو المالية االجمالي اذا يان معب ار تعبي ار
صاددا عن جميع المفردات في بنائو(الريرجي وتاج الدين . 71 :2008
ثانيا :العالقة النظرية بين مؤشر السوق المالية ومتغيرات البيئة المالية الدولية
 .1العالقة النظرية بين التغير في سعر النفط الخام ومؤشر سوق االوراق المالية
لقد ُعرف النفط بأنو السلعة االستراتيجية التي يتم االتجار بيا على نحو واسع جدا في االدتصاد العالمي .ولقد

ازداد يم البحث العلمي الذي تناول ىذه السلعة االستراتيجية وتأثيراتيا المختلفة على جوانب رتى في االدتصاد العالمي.

لقد لوحظ بأن تقلب االسعار العالمية للنفط الخام يشرر بأن مجمل القطاعات واالنرطة االدتصادية سوف تتأثر
بذل  .تاريخيا لقد ارار مجموعة من الباحثين الى ان التقلبات الحادة هسعار النفط الخام ليا تأثير انعياسي على نمو
االسوا المالية ومن ىشالن على وجو الخصوص( Fahmi et al,. 2014:216 , He et al., 2010:870 and
).Masih, etal, 2011:980
ان دراسة العسادة بين التغير في سعر النفط وثسوا اهسيم تُعد مثيرة لساىتمام لعدة ثسباب منيا ان الدول النامية
والنفطية على وجو الخصوص بوصفيا موردة للنفط تتعرض اسواديا لتغيرات مفاجئة بسبب التغيرات في اسعار النفط

مما يستدعي دراستيا والتنبش بيا ويذل االستخدامات الجيوسياسية والجيوادتصادية تستدعي الترييز على ىذه العسادة
يذ ل

فان دراسة تأثير صدمات ثسعار النفط على عائدات سو اهسيم تعد ميمة للمستثمرين للمساعدة في اتخاذ

د ارراتيم االستثمارية وتشثر في د اررات صانعي السياسات لتنظيم سو اهو ار المالية ويذل تنريط اهسوا بريل ثيبر
ليل ىذه اهسباب تبرز الفائدة من دراسة ىذه العسادة.
يتأثر النظام المالي بالصدمات النفطية وان التغيرات في اسعار النفط الخام دد تشثر في ثسعار اهسيم .ودد حققت
معظم الدراسات السابقة في ىذه العسادة ضمن إطار النماذج القياسية باستخدام بيانات البلدان المستوردة وباستخدام
اختبارات التيامل المرتر

ير المتماثل لتبحث في العسادة طويلة اهمد بين صدمات ثسعار النفط وثسوا اهسيم.

لقد دام ) (Filis & Others, 2011:152باختبار التباين الزمني في عسادة االرتباط بين ثسعار سو اهسيم
وثسعار النفط في البلدان المستوردة للنفط الخام (الواليات المتحدة المانيا وىولندا والمصدرة لو(الب ارزيل الميسي
ويندا  .وعند اختبار الفرضية اعساه ثظيرت نتائج االرتباط عدم اختساف في عسادة االرتباط هسوا المال في البلدان
المصدرة عنو في البلدان المستوردة للنفط اال ان االرتباط يزداد إيجابيا(سلبا لصدمات اهسعار في االستجابة في جانب
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الطلب اليلي(الطلب الودائي التي ىي سبب للتقلبات في الدورة االدتصادية العالمية ثو االضطرابات العالمية(الحروب .
اما في جانب صدمات ثسعار النفط المتعلقة بجانب العرض (ارتفاع االسعار فلم تجد الدراسة اث ار على العسادة هسعار
االسيم في يل من الدول المصدرة او المستوردة .وثظيرت نتائج االرتباط يذل ثن ثسعار النفط تمارس تأثي ار سلبيا في
ثسوا

اهسيم المبحوثة جميعيا فيما يتعل

بأصل صدمة (ازمة اسعار النفط .واالستثنان الوحيد ىو اهزمة المالية

العالمية عام  2008حيث اظير التراجع في ثسعار النفط وجود عسادة إيجابية مع ثسوا اهسيم .وثخي ار استنتجت ىذه

ال دراسة ثن في فترات االضطراب االدتصادي الملحوظ فأن سو النفط ال تعد مساذا آمنا للحماية ضد الخسائر التي
يمين ان تظير في سو اهسيم.

وعرض الياتبان  Charles M. Jones and Gautam Kaulتحليسا واختبا ار لردة فعل ثسوا اهسيم الدولية
للصدمات ا لنفطية ودد برر الياتبان ذل بالتغيرات الحقيقية الحالية والمتودعة للتدفقات النقدية والعوائد المتودعة ودد تبين
ان اهسوا المالية في يل من الواليات المتحدة ويندا يانتا متحسبتين ليل التغيرات التي طرثت خسال فترة الدراسة بينما
ريدت اسوا المملية المتحدة واليابان تغيرات يبيرة من اثر صدمات اسعار النفط على سو االسيم ودد ُبرر ذل من
خسال التغيرات الحقيقة في التدفقات النقدية ويذل العوائد المتودعة .لقد بينت دراسة الباحثين ثعساه ثن التغيرات في
اسعار النفط ليا تأثيرات على االنتاج والمخزون وان اسبقية اسعار النفط في عسادتيا اظيرت طبيعة التغيرات في اسعار
االسيم ياستجابة للصدمات النفطية وىل ىي عقسانية ام انيا مفرطة ومبالغ فييا وىل انيا تعتمد على بيانات ومعلومات
جديدة ودد اررت الدراسة ايضا عقسانية تغيرات اسوا الواليات المتحدة ويندا والمبالغة في استخداميا للمعلومات ويان
التأثير في المملية المتحدة واليابان محي ار و ير مبرر).(Jones & Kaul,1996:463
ونادش  Robert C. Readyدراسة التغيرات في اسعار النفط ومن ثم تصنيف تل التغيرات بيدف الودوف على
طبيعة التأثيرات والعسادات بين التغيرات في اسعار النفط والتغيرات في اسعار اهسيم ومن ثم العوائد المتودعة ودد
صنف ىذه التغييرات الى صدمات وتأثيرات ايجابية على عوائد االسيم والى تأثيرات سلبية من خسال ارتباطات سلبية
بين تل االسعار وتغيراتيا وتأثيراتيا على اسوا االو ار المالية ومن ثم االسعار والعوائد.
ولقد ارار الباحث بانو على المد

الزمني لثساثة عقود فقد نالت اسعار النفط وتغيراتيا اىتماما يبي ار باعتبارىا

مشررات ادتصادية ذات اىمية يبيرة من دبل اهياديميين والمينين على مستو المالية الدولية ودد اثبتت الدراسات

والتجارب وجود صلة دوية بين ثسعار النفط والناتج االدتصادي وان ىنا عسادة سلبية دوية بين الزيادة في ثسعار النفط
ونمو الناتج المحلي اإلجمالي في المستقبل والسبب يان في معظمو اسعار النفط والسيما للفترة ما بعد الحرب العالمية
الثانية ونظ ار هىمية ثسعار النفط فمن الطبيعي ثن دراسة العسادات بين ثسعار النفط و يرىا من اهصول المتداولة
مثل اهسيم للمساعدة على فيم ثفضل للعسادة بين ثسعار النفط واالسوا المالية .ويرير الباحث الى عدم وجود عسادة
بينيما مباررة اال من خسال النراط االدتصادي(. Ready,2013:1
لقد اختبر يل من  Mohamed El Hedi Arouriو  Julien Fouquauالعسادات دصيرة االمد بين اسعار

ا لنفط واسوا المال لدول مجلس التعاون الخليجي فافترضت الدراسة ان البلدان الخليجية ىي الساعب الرئيس في سو

الطادة العالمي وىذا ما يجعل اسوا االسيم فييا عرضة للتأثر بالصدمات السعرية للنفط الخام ولغرض التحق من ان
االسوا المالية في ىذه البلدان تستجيب بريل ال خطي  nonlinearlyلصدمات اسعار النفط فقد دام الباحثان باختبار
العسادة الخطية والساخطية بين التحريات في اسعار النفط والتحريات في اسعار االسيم وتوصسا الى وجود ارتباط
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وعمان واالمارات إذ ان اسوا االسيم في ىذه البلدان تستجيب بريل
معنوي بين متغيري الدراسة في يل من دطر ُ
معنوي للزيادة في اسعار النفط .اما في البحرين واليويت والسعودية فلم تتوصل الدراسة الى وجود تأثيرات للتغيرات في
اسعار النفط على عوائد اسوا االسيم). (Arouri and Fouquau, 2009:795
وفيما يتعل باهسوا النارئة فقد يانت الدراسات ادل بيثير وتريزت على العسادة دصيرة االمد بين الصدمات التي
تحدثيا ثسعار الطادة وثسوا اهسيم علما انو يان ىنا استخداما منطقيا ومنيجيا لتقلبات ثسعار النفط يعامل مشثر
على ثسعار اهسيم ودد تمثل في تودعات منخفضة للعوائد والتدفقات النقدية.
 .2العالقة النظرية بين سعر الذىب ومؤشر سوق االوراق المالية
يعد الذىب احد اىم المعادن التي استخرجيا االنسان فيو السلعة المستخدمة في العديد من الصناعات وفي الودت
ذاتو فقد حافظت ىذه السلعة طوال تاريخيا على وظيفة فريدة بوصفيا وسيلة للتبادل و(مستودعا للقيمة وىذا ما يجعل
من الذىب مماثسا لوظيفة النقود .وبعد الحرب العالمية الثانية فقد دعم نظام بريتون وودز الدوالر االمرييي بالذىب بسعر
 35دوال ار لألودية ودد بقي الدوالر االمرييي مرتبطا بالذىب على ىذه الحال حتى سنة  1971عندما منعت الواليات
المتحدة من تحويل الدوالر الى الذىب بريل مبارر واالنتقال الى نظام التداول Sujit and Kumar, ( Fiat

 . 2011:145ومن بين جميع المعادن الثمينة االخر

يعد الذىب ايثرىا ريوعا بوصفو استثمارا .فالمستثمرون بريل

عام يرترون الذىب يودان او مساذ تجاه االزمات السياسية واالدتصادية او التقلبات في ديمة العملة بما في ذل
التدىورات في اسوا

االستثمار

زيادة الدين القومي

التضخم وعدم االستقرار االجتماعي (Luthra and

).Mahajan,2014:181
واعتبر الذىب احد اىم المعادن التي تعتمد يبديل للعملة ولينيا اليوم تعتمد يأداة استثمارية والسيما عندما دخل

الذىب ضمن ترييبة المحفظة االستثمارية ويعنصر للتنويع اضافة لألدوات االستثمارية االخر وضد مخاطر التضخم
وتقلبات اسوا العمسات وليذا دثبت المشسسات المالية تعول على الذىب يعنصر ضامن وتعد نصف يميات الذىب
اليوم ذات استخدام استثماري وان النصف االخر يستخدم ه راض الزينة وااليتناز( Luthra and
). Mahajan,2014:183
لقد دام  Bilalو زمسائو بدراسة اختبار العسادة على المد الطويل بين ثسعار الذىب وسو يراجي لألو ار المالية
وسو اسيم بومباي(BSE
على المد

واعتمدت مجموعة من اهساليب اإلحصائية يان من اىميا سببية يرانجر 1لقياس العسادة

الطويل بين ثسعار الذىب واسعار اسيم السو المالية باستخدام البيانات الريرية من  1تموز  2005إلى

رباط  2011وثررت نتائج اختبارات التيامل المرتر انو ال توجد عسادة على المد

الطويل موجودة بين المتوسط

الريري هسعار الذىب ومشرر االسيم .في حين اررت الدراسة وجود عسادة دوية في المد الطويل عند استخدام سببية
جرانجر وثثبتت ان ىنا

عسادة بين مشرر اهسيم ومتوسط ثسعار الذىب وثنو ال توجد عسادة سببية بين متوسط

ثسعار الذىب وبورصة يراتري ومشررات اهسيم (. Bilal et al., 2014:485
ٌٍ 1مزيد حوي سببيت جزاوجز  Granger Causalityاوظز  .1 :محمد غاٌي راهي(3112،،اٌتوسع اٌماٌي واتجاهاث اٌسياست اٌماٌيت في اٌعزاق
ٌٍمدة  ،)3111 -1591أطزوحت دوتوراي ممدمت اٌى مجٍس وٍيت االدارة وااللتصاد-جامعت اٌىوفت .واوظز وذٌه : .3،د .شفيك عزيش واخزون،
( ، 3111اختباراث اٌسببيت واٌتىامً اٌمشتزن في تحٍيً اٌسالسً اٌزمىيت) ،مجٍت جامعت تشزيه ٌٍبحوث واٌدراساث اٌعٍميت ،سٍسٍت اٌعٍوَ
االلتصاديت واٌماووويت اٌمجٍد ( )22اٌعدد (.3111 )9
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وعرض  Gencerو  Musogluفي دراستيما للتقلبات التي تحصل بين اسعار الذىب وبين اسعار االسيم
والسندات الحيومية في السو المالية التريية ودد استخدمت الدراسة نموذج  Bekkgarchلتقييم التقلبات التي تحصل
والعسادة بين تل التغيرات للمدة من  2006ولغاية  2013ودد اتسمت مدة الدراسة بيونيا رديدة التقلب ضمن البيئة
المالية وتزامنت مع ودوع االزمة المالية عام 2008ويانت نتائجيا تمثل صدمة وصفت بانيا ثنائية االتجاه وخاصة في
حال التقلب هسعار الذىب واو ار المال في السو المالية التريية ولقد اررت نتائج ىذه الدراسة ايضا وجود عسادة

احادية االتجاه فتم نقل جزن من الموجودات من الذىب وتحويليا لسندات حيومية واعتمدت صيغة المحافظ التي تحوي
الذىب والسندات الحيومية بوصفيا صيغة من صيغ التحوط وف دياسات واوزان للتحوط وليذا استطاعت ترييا ادارة
ماليتيا في خضم تل التقلبات على اساس ادارة المحافظ وتنويعيا بين الذىب واالسيم والسندات وىيذا( Gencer and
).Musoglu, 2014:705-709
وتناول  Jimmi Sintonالموضوع بالبحث والدراسة ويان ىدف دراستو يتمثل في تحديد عسادة التيامل المرتر
والعسادة السببية بين المتغيرات المستقلة وىي ( ثسعار الذىب و سعر الصرف في المتغير المعتمد وىو مشرر بورصة
جايارتا(إندونيسيا لألو ار المالية للفترة من  2يانون الثاني  2004ولغاية  30يانون االول  .2013والميم في االمر
ثن ييون ىنا استخدام لمحفظة االستثمار ولتنويع االستثمار وهنواع مختلفة من االو ار المالية ودد اعتمد البحث على
توصيات بحوث سابقة باستخدام الذىب بوصفو االداة االيثر استق ار ار واعتمادىا في التنويع لمحفظة جيدة والتحوط ضد
اهسيم واعتمادىا يمساذ آمن سيما في في حالة سو اهسيم التي تيون تغيراتيا عنيفة واعتمد الذىب يأداة لسادخار

واالستثمار االىم في إندونيسيا ومن المتودع ثن ييون الذىب يموجود بديل حتى ه راض المضاربة وان التغيرات في
اسعار الذىب ر م ذل عرضة للتغير واعتمدت ادوات بحثية ىي التيامل المرتر و سببية جرانجر والتي ثجريت على
تواتر البيانات اليومية(. Sinton,2014: 4
يرير يل من

 Mukhutiو  Bhuniaالى انو من ير المعقول اعتبار ان ديمة الذىب تتغير ينتيجة للتغيرات

في سو االسيم ومن ير المعقول ايضا اعتبار ان ردة التغيرات في سو االسيم تعتمد على التغيرات في اسعار
الذىب( . Bhunia and Mukhuti, 2013:35ويان ذل احد االسباب التي مثلت منطلقا إلجران البحث الحالي.
 .3العالقة النظرية بين معدل التضخم ومؤشر سوق االوراق المالية
لقد دفعت اسعار النفط المرتفعة الى ارتفاع معدالت التضخم عالميا والذي داد بالمقابل الى ارتفاع اسعار الذىب
ففي عام  1983وصلت اسعار الذىب الى ايثر من  800دوالر لألودية (االونسة

ما يعادل  30برميسا من النفط

الخام(. Sujit and Kumar,2011:146
تتأثر ثسعار اال سيم بعامل التضخم في البيئة المالية التي توجد فييا والعسادة بين االثنين تعد مثار جدل ونقاش.
ودد ثُطل على تأثير التضخم في ثدبيات المالية الدولية بب (اثر فيرر ومضمونو منادرة العسادة بين ما يحققو التضخم
من منافع ومياسب ورشوس ثموال على اعتبار ثن معدل التضخم = معدل العائد االسمي  -المعدل الفعلي للعائد

وعلى ىذا االساس بنيت المشررات السوا االو ار المالية واعتمد مشرر التضخم هسعار المستيليين من ثجل اليرف
الددي

عن تأثير التضخم على ثسعار اهسيم ودد استخدمت النماذج الرياضية واالحصائية في التحليل واستخدمت
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التنمية

نتائج ايثر مصدادية للمساىمة في تحقي

االدتصادية وصيا ة السياسات بما يتمارى مع التيار التضخمي واالتجاىات المستقبلية.
وتناول  Owolabi A. Usmanو  Adegbite Tajudeen Adejareموضوع التضخم وعسادتو بأدان السو
المالية فمن خسال ما يوفره سو رثس المال للصناعات والحيومات من اهموال ذات االجل الطويل لغرض تمويل
االستثمارات الثابتة مثل المباني والمصانع واآلالت والجسور  ..الخ لذا وعلى الر م من يل ىذا اهدان اليائل فان

سو رثس المال ال تزال تواج و مودفا صعبا في فسو رثس المال وعلى الر م من دورىا الميم فأنيا تأثر دائما بمستو

التضخم .ودد تناول الباحثان ثعساه نيجيريا يميدان للبحث لدراسة العسادة بين التضخم وثدان سو االو ار المالية وداما
باختبار العسادة لمعرفة تأثير التضخم على ثدان سو رثس المال في نيجيريا وتم الحصول على البيانات الثانوية من
البن

المريزي في نيجيريا -النررة اإلحصائية التي تغطي الفترة من  1970إلى  2010وتم تحليل البيانات وف

والناتج

متغيرات مثل معدل التضخم والقيمة السودية ومشرر جميع اهسيم وحجم السو وديمة التداول في السو

المحلي اإلجمالي( .(Usman and Adejare,2013:93-99ودد تبين ان ثثر التضخم على ثدان سو العاصمة
النيجيرية ضعيف .ودد ثظيرت العسادة انحرافا وعن تودع مسب وعسادة إيجابية بين التضخم وحجم السو
سلبية في العسادة بين التضخم وثدان سو رثس المال .والنتيجة ترير إلى ثن البن

وثن ىنا

المريزي النيجيري ( CBNعليو

القيام بتصميم وتنفيذ ثدوات السياسة العامة التي من رأنيا الحفاظ على التضخم عند مستو منخفض بريل معقول

ومستو ال يجلب معو تأثي ار على القيمة الحقيقية لعوائد اهسيم.

المبحث الثالث :الجانب العممي
اوال :نبذة عن سوق العراق لألوراق المالية وتطوره

ثسس سو الع ار لألو ار المالية في عام ( 1992

لسنة ( 1991
تداول اهو ار

وعرف بسو بغداد لألو ار المالية بموجب القانون( 24

على انو مشسسة ذات نفع عام ال تستيدف الرب وتعد اهعمال التي تقوم بيا ىادفة الى تنظيم ومرادبة
المالية والتعامل بيا بما ييفل سسامة وصحة ىذا التعامل وسيولتو وسرعتو وددتو لحماية االدتصاد

الوطني ومصلحة المتعاملين واستطاع السو في حينيا إدراج( 113ررية عرادية مساىمة خاصة واستطاع إن يحق

معدالت تداول سنوية تجاوزت( 17مليون دوالر ونصف بقليل .ث ل ىذا السو بقرار من مجلس ثدارتو بتاريخ / 19
( .2003 / 3سو الع ار لألو ار المالية . 2004
وفي نيسان (  2004صدر القانون ردم (  74لتأسيس مشسستين ميمتين في دطاع رثس المال وىما :

 -سو الع ار لألو ار المالية .

 ىيئة اهو ار المالية العرادية .وسو الع ار ذا استقسال مالي واداري ير مرتبط بجية يدار من دبل مجلس ميون من تسعة ثعضان يمثلون
مختلف الررائ

االدتصادية للقطاع االستثماري يسمى مجلس المحافظين وفبي ىذا السو

يلتقي ( المستثمرون

الوسطان المضاربون إذ يجري التعامل باهو ار المالية بيعا ورران وىو يريل احد القنوات التي يستثمر فييا اهفراد
والمشسسات والقطاعات المختلفة مما يساعد في تعبئة المدخرات وتنميتيا وتييئتيا للمجاالت االستثمارية المختلفة .

ثانيا :أىداف سوق العراق لألوراق المالية

يسعبى سو الع ار لألو ار المالية إلبى تحقيب اهىبداف التبي حددىبا القانون (  74لسنة (

 2004وىي بحسب الفقرات آالتية :
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تنظيم ثعضانه والرريات المدرجة في دائمة السو بطريقة تتناسب مع ىدف حماية المستثمرين والحفاظ على
ثقتيم بالسو .

 .2تعزيز مصال المستثمرين بسو فعال ومضمون وتنافسي ويتسم بالرفافية والصد .
.3

التنظيم والتبسيط الحقيقي والفعال للتعامسات المنظمة في اهو ار المالية بضمنيا عمليات المقاصة والتسوية
ليذه التعامسات .

 .4تنظيم تعامسات ثعضانه بيل ما لو صلة برران وبيع اهو ار المالية وتحديد حقو والتزامات اهطراف ووسائل
حماية مصالحيم المرروعة .
.5

المساعدة في زيادة رشوس ثموال الرريات المدرجة ثو التي تنوي إن تدرج نفسيا في دائمبة السو .

 .6إعداد برامج لتوعية المستثمرين برأن فرض االستثمار في السو .
 .7جمع وتحليل ونرر اإلحصائيات والمعلومات الضرورية لتحقي اهىداف المنصوص علييا في القانون .
.8

التواصل مع ثسوا اهو ار المالية العربية والدولية التي دد تساعد في تطوير السو

 .9القيام بخدمات ونراطات ثخر ضرورية لدعم ثىدافو .
ثالثا :تحميل ومناقشة النتائج
بر ل ب ببألو ار
لغ ب ببرض تحدي ب ببد وتفس ب ببير وتحلي ب ببل طبيع ب ببة العساد ب ببة الت ب ببي تب ب بربط المتغي ب ببر المعتم ب ببد (مشر ب ببر س ب ببو الع ب ب ا
المالي ب ببة والمتغيب ب برات المس ب ببتقلة التفس ب ببيرية (اس ب ببعار ال ب ببنفط وال ب ببذىب ومع ب ببدالت التض ب ببخم العالمي ب ببة الب ب ببد م ب ببن اس ب ببتخدام
النظري ب ببات المتعلق ب ببة بتلب ب ب العساد ب ببة المبني ب ببة عل ب ببى المعرف ب ببة المس ب ببتندة عل ب ببى افت ارض ب ببات معين ب ببة يبب ببر مع ب ببروف مسبب بببقا
م ب ببد انطبادي ب ببا عل ب ببى الواد ب ببع ال ب ببذي تس ب ببعى النظري ب ببة المالي ب ببة الدولي ب ببة تفس ب ببيره ل ب ببذا ب ب ببرزت الحاج ب ببة ال ب ببى ىييل ب ببة تلب ب ب

الص ب ببيا ات بالر ب ببيل ال ب ببذي يجعلي ب ببا دابل ب ببو للتفس ب ببير والتق ب ببدير م ب ببن خ ب ببسال االس ب ببتعانة باهس ب بباليب والنم ب بباذج االحص ب ببائية

ونظب ب ب ار لت ب ببأثر مشرب ب برات االسب ب بوا المالي ب ببة بع ب ببدد م ب ببن المتغيب ب برات المالي ب ببة الدولية(المبحوث ب ببة وبي ب ببدف تقري ب ببب النم ب ببوذج
مب ببن الوادب ببع ا لعملب ببي برب ببيل افضب ببل فقب ببد تب ببم ادخاليب ببا ضب ببمن نمب ببوذج االنحب ببدار الخطب ببي المتعب ببدد لمعرفب ببة مب ببد تأثيرىب ببا
في المشرر الرئيس للسو

لذا فقد تم تقسيم الجانب التطبيقي وف االتي:

 .1شروط استخدام نموذج انحدار خطي متعدد
لتجن ب ببب النت ب ببائج المض ب ببللة والوص ب ببول ال ب ببى نت ب ببائج ايث ب ببر دد ب ببة ووادعي ب ببة وللحص ب ببول عل ب ببى تحلي ب ببل س ب ببليم ومنطق ب ببي
للعساد ببات الت ببي تب بربط بب ببين تلب ب المتغيب برات وم ببن ثب ببم اتخ بباذ دب ب اررات سب ببليمة للميتمب ببين بمشرب برات االسب بوا المالي ببة البب ببد
مب ببن اخضب بباع تل ب ب المتغي ب برات لعب ببدة اختبب ببارات والتب ببي تعب ببد مب ببن ضب ببمن الرب ببروط االساسب ببية الس ب ببتخدام نمب ببوذج انحب ببدار
خطي متعدد سليم ويما يلي:
أ -اختبار مدى وجود عالقة ارتباط خطي بين المتغيرات المستقمة
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وجود عسادة ارتباط خطي بين المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج باستخدام

الحزمة البرمجية  MINTABوالجدول ( 1يبين نتائج االختبار.
الجدول ( )1عالقة االرتباط الخطي بين المتغيرات المستقمة

المتغير
اسعار الذىب
معدالت التضخم

اسعار النفط

اسعار الذىب

*0.595
**0.000
*0.411

*0.499

**0.001

**0.000

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي .MINTAB
*للداللة على معامل االرتباط
** للداللة على مستو المعنوية

يتض ب ب ب مب ب ببن الجب ب ببدول ( 1وجب ب ببود عسادب ب ببة ارتبب ب بباط خطب ب ببي ضب ب ببعيفة ليب ب ببون ان معب ب ببامسات االرتبب ب بباط بب ب ببين تل ب ب ب
المتغي ب برات تقب ببل عب ببن ( 0.7علب ببى الب ببر م مب ببن معنويب ببة تل ب ب العسادب ببات اذ يب ببر (سب ببليمان ان معامب ببل االرتبب بباط بب ببين
المتغي ب ب ب برات المسب ب ب ببتقلة الب ب ب ببذي تقب ب ب ببل ديمتب ب ب ببو عب ب ب ببن ( 0.7ال تب ب ب ببشدي الب ب ب ببى تضب ب ب ببليل نتب ب ب ببائج نمب ب ب ببوذج االنحدار(سب ب ب ببليمان
 365 2007اذ بلب ب ببغ معامب ب ببل االرتبب ب بباط بب ب ببين المتغيب ب ببر المسب ب ببتقل االول (اسب ب ببعار الب ب ببنفط والمتغيب ب ببر المسب ب ببتقل الثب ب بباني
(اس ب ببعار ال ب ببذىب م ب ببا ديمت ب ببو ( 0.595وبمس ب ببتو معنوي ب ببة ( 0.000ام ب ببا معام ب ببل االرتب ب بباط ب ب ببين المتغي ب ببر المس ب ببتقل
االول (اسب ب ب ببعار الب ب ب ببنفط والمتغيب ب ب ببر المسب ب ب ببتقل الثالب ب ب ببث (معب ب ب ببدالت التضب ب ب ببخم فقب ب ب ببد بلب ب ب ببغ ( 0.411وبمسب ب ب ببتو معنويب ب ب ببة

( 0.001ام ب ب ببا معام ب ب ببل االرتب ب ب بباط ب ب ب ببين المتغي ب ب ببر المس ب ب ببتقل الث ب ب بباني (اس ب ب ببعار ال ب ب ببذىب والمتغي ب ب ببر المس ب ب ببتقل الثال ب ب ببث
(معب ببدالت التض ب ببخم فقب ببد بل ب ببغ ( 0.499وبمسب ببتو معنوي ب ببة ( 0.000ل ب ببذا يمي ب ببن ان نب ببر تحقب ب ب رب ببرط ع ب ببدم وج ب ببود
ارتباط خطي دوي بين المتغيرات المستقلة الداخلة في نموذج االنحدا.
ب -اختبار ثبات التباين

لغرض التأيد من مد ثبات التباين تم اجران ىذا االختبار والذي تظير نتائجو وفقا للريل ( 1ادناه .نساحظ من

خسال الريل ( 1ان ريل انترار البوادي مع القيم االتجاىية تأخذ الريل العروائي على جانبي الخط الذي يمثل
الصفر(الخط الذي يفصل بين البوادي الموجبة والسالبة فضسا عن عدم اميانية رصد نمط او ريل محدد ليذه البوادي

اي انيا ليست متزايدة او متنادصة او تقع في جانب واحد لذا يمين القول بعدم ثبات التباين وىو احد الرروط االساسية
الستخدام (االنحدار الخطي المتعدد .
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الريل ( 1اختبار ثبات التباين
المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي .MINTAB
ج -اختبار إحصائية Durbin- Watson
ت ب ببم اجب ب بران اختب ب ببار  DWوظي ب ببرت ديمت ب ببو ( 1.71181وعن ب ببد مقارنب ب بة ديم ب ببة  DWم ب ببن ج ب ببدول الق ب ببيم الحرج ب ببة
عن ب ببد  Kيس ب بباوي  3اي ع ب ببدد المتغيب ب برات المس ب ببتقلة الداخل ب ببة ف ب ببي النم ب ببوذج والت ب ببي تس ب بباوي ( du 1.520ن ارى ب ببا ادبب ببل

مني ب ببا ل ب ببذا يمي ب ببن الق ب ببول بع ب ببدم وج ب ببود ارتب ب بباط ذات ب ببي ب ب ببين البب ب بوادي وبالت ب ببالي تحقيب ب ب الر ب ببرط االخ ب ببر وى ب ببو االس ب ببتقسال

ال ب ببذاتي للبب ب بوادي اي ان ع ب ببدم وج ب ببود ارتب ب بباط ذات ب ببي للبب ب بوادي يتحقب ب ب ف ب ببي اح ب ببد الح ب ببالتين الت ب بباليتين (س ب ببليمان :2007
. 351
)3  DW  4-du) .1
)Du  DW  2) .3
د -اختبارKolmogorov Smirnov
ت ب ببم اجب ب بران اختب ب ببار  K-Sوالت ب ببي تظي ب ببر نتائج ب ببو وفب ب ب الر ب ببيل ( 2اذ يتضب ب ب م ب ببن خسال ب ببو ان ديم ب ببة P.Value
ايبب ببر مب ببن ( 0.15وىب ببي ايبب ببر مب ببن مسب ببتو المعنويب ببة ( 0.05لب ببذا يميب ببن القب ببول ان الب ب بوادي تتبب ببع التوزيب ببع الطبيعب ببي
اي تحق ررط اعتدال التوزيع االحتمالي للبوادي والريل ( 2يوض نتائج االختبار
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الريل ( 2نتائج اختبار Kolmogorov Smirnov
المصدر .:من اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي .MINTAB
 .2أيجاد نموذج االنحدار الخطي المتعدد

بعب ببد اخضب بباع متغي ب برات االنمب ببوذج لعب ببدة اختبب ببارات اساسب ببية وواجبب ببة لتوفي ب ب نمب ببوذج انحب ببدار خطب ببي متعب ببدد سب ببليم

بعي ب ببدا ع ب ببن االنح ب ببدارات الزائف ب ببة الناتج ب ببة ع ب ببن اس ب ببتخدام سساس ب ببل زمني ب ببة تحت ب ببوي اخط ب ببان عرب ب بوائية ي ب ببر س ب بباينة والت ب ببي
يب ببشدي اسب ببتخداميا الحص ب ببول علب ببى نت ب ببائج مظللب ببة ت ب ببأتي الخطب ببوة الثاني ب ببة والمتمثل ب ببة ب يجب بباد نم ب ببوذج االنحب ببدار الخط ب ببي
المتعدد والذي تم ايجاده وف المعادلة التالية:

)Y =10.6 + 0.371X1 + 0.053X2 - 4.90X3 …….. (1

تبين المعادلة ( 1ثعساه ان المتغيرات المستقلة  X1و  X2المتمثلة باهسعار العالمية للنفط والذىب على التوالي
ترتبط بعسادة طردية مع المتغير المعتمد  Yوالمتمثل بمشرر سو الع ار

لألو ار

المالية اما المتغير المستقل X3

والمتمثل بمعدالت التضخم وبما ان ارارتو ضمن المعادلة جانت سالبة فيرتبط بعسادة عيسية مع المتغير المعتمد Y
والمتمثل بالمشرر الرئيس لسو الع ار لألو ار المالية مما يستدعي تفسير تل

العسادات وف منط النظرية المالية

الدولية لذا سيتم تناوليا وف االتي:
أ -عالقة اسعار النفط بمؤشر سوق االوراق المالية

يتض ب ب ب ب مب ب ب ببن خب ب ب ببسال المعادلب ب ب ببة ( 1والجب ب ب ببدول ( 2ان ديمب ب ب ببة معامب ب ب ببل االنحب ب ب ببدار للمتغيب ب ب ببر المسب ب ب ببتقل االول X1

والمتمث ب ببل بأس ب ببعار ال ب ببنفط د ب ببد بل ب ببغ ( 0.371مم ب ببا يعن ب ببي ان اس ب ببعار ال ب ببنفط تب ب برتبط بعساد ب ببة طردي ب ببة م ب ببع ديم ب ببة مشر ب ببر
سب ببو الع ب ب ار لب ببألو ار الماليب ببة فعنب ببد تغيب ببر سب ببعر الب ببنفط بمقب ببدار دوالر واحب ببد فب ببان ذل ب ب يب ببشدي الب ببى إلب ببى تغيب ببر مشرب ببر
الس ب ببو الم ب ببذيور بمق ب ببدار( 0.371نقط ب ببة وذلب ب ب الن ال ب ببنفط مب ب ببن السبب ببلع االس ب ببتراتيجية وان التغي ب ببر ف ب ببي اس ب ببعاره لب ب ببو

ت ببأثيرات يبي ب برة علب ببى عب ببدد مب ببن المشر ب برات الماليب ببة ومب ببن ابب ببرز تأثي ارتب ببو ىب ببو انخفب بباض االي ب برادات النفطيب ببة ممب ببا يب ببنعيس
عل ب ببى الموازن ب ببة العام ب ببة للدول ب ببة وبالت ب ببالي عل ب ببى حج ب ببم االنف ب ببا الع ب ببام مم ب ببا ي ب ببشثر عل ب ببى حج ب ببم االس ب ببتثمار ف ب ببي الس ب ببو
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المالي ب ببة .تاريخي ب ببا ف ب ببان اسب ب بوا الم ب ببال الدولي ب ببة د ب ببد خس ب ببرت مساي ب ببين ال ب ببدوالرات نتيج ب ببة انخف ب بباض اسبب ببعار ال ب ببنفط ودبب ببد
وص ب ببل ال ب بببعض مني ب ببا ال ب ببى حال ب ببة ال ب ببذعر الم ب ببالي وان الس ب بببب االساس ب ببي ال ب ببذي يب ب بربط اس ب ببعار ال ب ببنفط بمشر ب ببر س ب ببو
االو ار الماليب ببة ىب ببو ارتبب بباط القطب بباع الخب بباص الب ببذي تنتمب ببي اليب ببو ا لب ببب الرب ببريات المدرجب ببة فب ببي السب ببو باإلنفب ببا العب ببام
والذي يرتبط بدوره باإليرادات النفطية.
ب -عالقة اسعار الذىب بمؤشر سوق االوراق المالية

يتضب ب ب م ب ببن خ ب ببسال المعادل ب ببة ( 1والج ب ببدول ( 2ان ديم ب ببة معام ب ببل االنح ب ببدار للمتغي ب ببر المس ب ببتقل الث ب بباني والمتمث ب ببل

بأس ب ببعار ال ب ببذىب ى ب ببي ( 0.053مم ب ببا يعن ب ببي ان اس ب ببعار ال ب ببذىب تب ب برتبط بعسادبب ببة طرديبب ببة مبب ببع مشر ب ببر س ب ببو العب ب ب ار

ل ب ببألو ار المالي ب ببة فعن ب ببدما تتغي ب ببر اس ب ببعار ال ب ببذىب بمق ب ببدار دوالر واح ب ببد ف ب ببان ذلب ب ب س ب ببيشدي ال ب ببى تغي ب ببر مشر ب ببر الس ب ببو

بمق ب ببدار ( 0.053نقط ب ببة وذلب ب ب الن االتج ب بباه الع ب ببام ل ب ببد الن ب بباس ى ب ببو تحوي ب ببل امب ب بواليم ال ب ببى ال ب ببذىب لي ب ببتم خزن ب ببو ف ب ببي
ظ ب ببل الظ ب ببروف ي ب ببر الطبيعي ب ببة ي ب ببالحروب والظ ب ببروف االدتص ب ببادية الص ب ببعبة مم ب ببا يعن ب ببي ارتف ب بباع اس ب ببعاره فض ب ببسا ع ب ببن
ض ببعف ثق ببة الن بباس ف ببي الحيوم ببة وم ببا يرافقي ببا م ببن اث ببار ادتص ببادية وخيم ببة مني ببا زي ببادة ع ببرض النق ببد وانخف بباض ديم ببة

العملب ب ببة ودلب ب ببة االدبب ب ببال علب ب ببى االسب ب ببتثمار بالسب ب ببندات مقارنب ب ببة باهسب ب ببيم وبب ب بباهخص الحيوميب ب ببة منيب ب ببا فضب ب ببسا عب ب ببن ديب ب ببام
المسب ب ببتثمرين بب ب ببالتخلص مب ب ببن موجب ب ببوداتيم النقديب ب ببة وااللتجب ب ببان نحب ب ببو ادتنب ب ببان الموجب ب ببودات االخب ب ببر ومنيب ب ببا االسب ب ببيم ممب ب ببا
ينعيس ايجابا في مشرر السو .
ج -عالقة معدالت التضخم بمؤشر سوق االوراق المالية

يتضب ب ب م ب ببن خ ب ببسال المعادل ب ببة ( 1والج ب ببدول ( 2ان ديم ب ببة معام ب ببل االنح ب ببدار للمتغي ب ببر المس ب ببتقل الثال ب ببث والمتمث ب ببل

بمعب ببدالت التضب ببخم بلب ببغ (  - 4.9ممب ببا يعنب ببي ان معب ببدالت التضب ببخم ت ب برتبط بعسادب ببة عيسب ببية مب ببع ديمب ببة مشرب ببر سب ببو
الع ب ب ار لب ببألو ار الماليب ببة فعن ب ببد ارتفب بباع معب ببدالت التضب ببخم بمق ب ببدار وحب ببدة واحب ببدة ف ب ب ن مشر ب ببر سب ببو الع ب ب ار ل ب ببألو ار

المالي ب ببة س ب ببينخفض بمق ب ببدار( 4.9وح ب ببدة (نقط ب ببة والعيس ص ب ببحي

وذلب ب ب الن ارتف ب بباع مع ب ببدالت التض ب ببخم ي ب ببشدي ال ب ببى

ارتفب بباع معب ببدالت الفائب ببدة ممب ببا يب ببودي الب ببى انخفب بباض اسب ببعار السب ببندات وبالتب ببالي ارتفب بباع عوائ ب ببدىا ممب ببا يجعليب ببا ايثب ببر
جاذبي ببة للمس ببتثمرين مقارن ببة باهس ببيم مم ببا يبببدفع بالمس ببتثمرين إل ببى بي ببع م ببا يملي ببون مبببن اس ببيم مم ببا يزي ببد م ببن يمياتي ببا
المعروضب ب ببة وبالتب ب ببالي انخفب ب بباض اسب ب ببعارىا ممب ب ببا يب ب ببنعيس سب ب ببلبا علب ب ببى مشرب ب ببر السب ب ببو

يب ب ببذل فب ب ببان ارتفب ب بباع معب ب ببدالت

التض ببخم الم ببشدي ال ببى ارتف بباع اس ببعار الفائ ببدة ي ببشدي البببى انخف بباض الطل ببب عل ببى النقبببود نتيج ببة النمبببو الم ببنخفض ف ببي

النرب بباط االدتصب ببادي الحقيقب ببي والب ببذي يب ببشدي فب ببي الودب ببت ذاتب ببو الب ببى انخفب بباض االرب ب باح المسب ببتقبلية المتودعب ببة ممب ببا يب ببشدي
الب ببى انخفب بباض اسب ببعار االسب ببيم وبالتب ببالي انعيب بباس ذل ب ب علب ببى مشرب ببر السب ببو  .يمب ببا ان زيب ببادة معب ببدل التضب ببخم يب ببشدي
الب ببى انخفب بباض القيمب ببة الحقيقيب ببة للنقب ببود بالتب ببالي انخفب بباض القب ببوة الر ب برائية الحقيقب ببة ل ب ببد االف ب براد (المس ب ببتثمرون ومب ببن
ثم انخفاض ما يوجو من االموال الى االستثمار باهسيم.
رابعا :اختبار الفرضيات

لغرض اختبار فرضية البحث فقد تم تطبي

انموذج االنحدار الخطي المتعدد والذي تظير نتائجو من خسال

الجدول( 2والذي يبين ان ديمة  P. Valueلمعامسات االنحدار ) ( x3 , x2 , x1ادل من مستو المعنوية فضسا على
ان ديمة المعنوية اليلية لنموذج االنحدار  P. Valueيانت ( 0.000وىي ادل من مستو المعنوية البالغة ديمتو
( 0.05مما يعني ان ىنال تأثير ذي داللة احصائية .للمتغيرات المستقلة على المتغير المعتمد وما يشيد ذل ىو ديمة
 Fالمحسوبة والبالغة (  46.64وىي ايبر من ديمة  Fالجدولية عند درجات حرية  3للبسط و 56للمقام يما ويتض

ان ديمة( R2المعدلة دد بلغت  %70تقريبا مما يعني ان المتغيرات المستقلة تفسر  %70من التغيرات التي تحدث في
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المتغير التابع اما النسبة المتممة فتعود الى عوامل اخر لم تدخل في النموذج يما ويمين ان نساحظ ان معامل
تصحي التباين ( VIFوليافة المتغيرات المستقلة ادل من  5مما يدل على عدم وجود ازدواج خطي بين المتغيرات
المستقلة .وخساصة القول يمين اثبات صحة فرضية البحث القائلة بوجود اثر ذي داللة معنوية للمتغيرات المستقلة
(اسعار النفط والذىب ومعدالت التضخم على المشرر الرئيس لسو الع ار لألو ار المالية فضسا عن اميانية االعتماد
على المتغيرات المستقلة في تفسير  %70من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع .
الجدول ( )2نتائج تحميل االنحدار الخطي المتعدد

Regression Analysis: y versus x1; x2; x3
The regression equation is

y = 10.6 + 0.371 x1 + 0.0535 x2 - 4.90 x3
VIF

P

T

Coef SE Coef

9.092 1.16 0.005

0.1053 3.52 0.001 1.590

Predictor

10.566

0.3708

Constant
x1

0.053536 0.006973 7.68 0.000 1.760
1.550 -3.16 0.003 1.367

x2
x3

-4.899

S = 8.16747 R-Sq = 71.4% R-Sq(adj) = 69.9%

Analysis of Variance
P

F

MS

DF

SS

3 9334.5 3111.5 46.64 0.000
66.7

Source

Regression

Residual Error 56 3735.6
Total

59 13070.1

Source DF Seq SS
1 5383.9

x1

1 666.1

x3

1 3284.6

x2

Unusual Observations
Fit SE Fit Residual St Resid

y

Obs x1

2.70R

21.29

2.10

30 91 142.76 121.47

-2.04R

-16.29

1.75

55 105 93.66 109.95

2.21R

17.52

2.04

31 97 142.45 124.93

R denotes an observation with a large standardized residual.

المصدر  .:من اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي .MINTAB
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المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات
اوال :االستنتاجات:
.1

من الجانب النظري للبحث يمين ان نستنتج بان المتغيرات المبحوثة التي تم تناوليا تتباين في مد

تأثيرىا

على مشررات اسوا االسيم إذ ليس ىنا اتفا عام على طبيعة التأثير وثيا منيما يشثر في اآلخر.
.2

ريدت متغيرات البحث تذبذبا يبي ار خسال مدة البحث سوان ثيان ىذا التذبذب ارتفاعا او انخفاضا بحيث
يصعب رصد اتجاه معين لتل المشررات.

.3

يعد موضوع البحث جزنا رئيسيا من التحليل االساسي التجاه اسعار االسيم يونو ييتم بدراسة تأثير بعض
متغيرات البيئة المالية الدولية على مشرر سو

االو ار

المالية إذ تبين بان ىنال

تأثير واض

لتل

المتغيرات مما يتوجب على المستثمرين والمحللين الماليين والميتمين بيذا المجال والذين يسعون الى تحقي

عوائد ير طبيعية ايسانىا اىتمام يبي ار من خسال ربط تأثير تل المتغيرات بأسعار االسيم.
.4

يتض ان معدالت التضخم ايثر تأثي ار في المتغير المعتمد(مشرر سو االو ار المالية مقارنة بأسعار النفط
والذىب فضسا عن ان ىذا التأثير يان سلبي مما يعني ان االسيم ال تعد من ضمن الموجودات التي توفر
الحماية ضد مخاطر التضخم في السو المالية العرادية.

.5

توصل البحث الى وجود عسادة طردية بين اسعار النفط الخام والمشررات الريرية لسو الع ار

لألو ار

المالية فالتغير بمقدار دوالر واحد في اسعار النفط يشدي الى تغير مقداره ( 0.371نقطة في مشرر السو
المالية مما يعني ان ارتفاع اسعار النفط يشدي الى تدعيم مشرر السو من خسال تأثيره على االنفا العام
والذي يشثر بدوره على حجم السلع والخدمات المباعة من دبل الرريات المساىمة المدرجة في السو وبالتالي
على ربحيتيا والتي تنعيس في اسعار اسيم تل الرريات.
.6

ان اسعار الذىب ترتبط بعسادة طردية مع مشرر سو الع ار لألو ار المالية فعندما تتغير اسعار الذىب
بمقدار دوالر واحد فان ذل سيشدي الى تغير مشرر السو بمقدار ( 0.053نقطة.

.7

وتوصل البحث الى ان عسادة التأثير يانت عيسية بين معدالت التضخم ومشرر سو االسيم إذ يانت
عسامة متغير التضخم سالبة ( -4.9ما يعني ان تغي ار بمقدار وحدة واحدة في معدالت تضخم الدوالر يشدي
الى تغير عيسي بمقدار ( 4.9نقطة في مشرر سو الع ار لألو ار المالية.

ثانيا :التوصيات:
.1

التوجو نحو دراسة العسادة بين المتغيرات المبحوثة في البحث الحالي من خسال تناول متغيرات متعددة اخر

للتوصل الى المشثرات الحقيقية إلحاطة ثيثر رموال بطبيعة التأثيرات في ثدان اسوا االسيم.
.2

نظ ار للتباين الحاصل في نتائج الدراسات التي تم االطساع علييا للحيم على تأثير متغيرات الدراسة الحالية
و يرىا من المتغيرات في مشرر السو ام العيس (وباهخص اسعار النفط الخام العالمية لمساىمتيا الميمة
في االدتصاد العرادي ينبغي التوجو لدراسة ذل  .ولمحدودية استخدام سببية جرانجر Granger Causality
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في الدراسات المحلية فير الباحثان ضرورة استخداميا يأسلوب احصائي لتحليل السساسل الزمنية للمتغيرات
المبحوثة يونيا االسلوب االحصائي الذي يحدد اي المتغيرات يشثر في اآلخر ليي تيون نتائج ىذه الدراسات
داعدة يمين االعتماد علييا في د اررات المستثمرين ولتجنب التأثير السلبي لصدمات اسعار النفط على سو
االسيم العرادية.
.3

يتوجب ايسان سو الع ار لألو ار المالية اىمية خاصة من خسال محاولة دعم االتجاه التصاعدي لمشرره
الرئيس ليونو من المشررات التي تدل على مد التطور االدتصادي في البلد عن طري سن القوانين المنظمة
والمرجعة لساستثمار بو ومحاولة االنفتاح على االسوا المالية الدولية.

.4

ينبغي على المستثمرين والمحللين الماليين ايسان متغيرات الدراسة اىمية خاصو عند التنبش بأسعار االسيم

وباهخص معدالت التضخم فعندما تيون االتجاىات المستقبلية المتودعة ىي ارتفاع تل

المعدالت يتوجب

على المستثمرين تحويل مسارات استثماراتيم من االسيم الى السندات وبالعيس اما ثذ يانت االتجاىات
المستقبلية المتودعة هسعار النفط والذىب ترير الى احتمال ارتفاع اسعارىا فان من مصلحة المستثمرين
توسيع محفظتيم االستثمارية من خسال اضافة المزيد من االسيم الى تل المحفظة وبالعيس.

.5

ينبغي على صانعي السياسات االدتصادية دعم الموازنة العامة للدولة من خسال تنويع مصادر االيرادات

ياالعتماد على الزراعة (على سبيل المثال ال الحصر السيما مع وجود يافة مقومات نجاحيا من اجل تجنب
صدمات انخفاض اسعار النفط وتأثيرىا على مجمل النراط االدتصادي في البلد.
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الملحق ()1
قيم متغيرات البحث
المؤشر العام
لسوق العراق
لألوراق المالية*

اسعار النفط
الخام
العالمية** $

أسعار
الذهب
العالمية
$
أونصة**

معدال
ت
تضخم
الدوالر
%

93.96

77.12

1118

2.6

تموز 2012

شباط
2010
اذار 2010
نيسان 2010
ايار 2010
حزيران
2010
تموز 2010

92.99

74.72

1095

2.1

اب 2012

142.46

90.71
94.07
92.74

79.3
84.14
75.54

1113
1149
1205

2.3
2.2
2

ايلول 2012
ت2012 1
ت2012 2

145.18
133.01
127.32

106.32
103.39
101.17

93.56

74.73

1233

1.1

ك2012 1

136.03

101.17

1685

92.75

74.52

1193

1.2

ك2013 2

122.65

105.04

1672

1.6

اب 2010

91.47

75.88

1216

1.1

شباط 2013

120.13

107.66

1628

2

90.55

76.11

1271

1.1

اذار 2013

119.57

102.61

1593

1.5

92.88
95.72
100.98
121.66
122.36
122.33
118.06
115.53

81.72
84.53
90.07
92.66
97.73
108.65
116.32
108.18

1342
1370
1391
1360
1375
1423
1481
1513

1.2
1.1
1.5
1.6
2.1
2.7
3.2
3.6

نيسان 2013
ايار 2013
حزيران2013
تموز 2013
اب 2013
ايلول 2013
ت2013 1
ت2013 2

120.48
121.78
117.05
116.44
118.57
113.89
115.36
114.28

98.85
99.35
99.74
105.21
108.06
108.78
105.46
102.58

1488
1414
1343
1286
1352
1349
1317
1276

1.1
1.4
1.8
2
1.5
1.2
1
1.2

116.05

105.85

1529

3.6

ك2013 1

113.15

105.49

1222

1.5

114.22
117.81
117.49
119.12
125.06
125.02
116.44
123.67
126.98
128.29
131.67

107.88
100.45
100.83
99.92
105.36
104.26
106.89
112.7
117.79
113.75
104.16

1573
1759
1772
1666
1739
1640
1654
1745
1676
1649
1589

3.6
3.8
3.9
3.5
3.4
3
2.9
2.9
2.7
2.3
1.7

ك2014 2
شباط 2014
اذار 2014
نيسان 2014
ايار 2014
حزيران 2014
تموز 2014
اب 2014
ايلول 2014
ت2014 1
ت2014 2

112.56
109.37
107.36
110.58
110.88
95.48
93.66
100.14
100.2
99.91
107.93

102.25
104.82
104.04
104.94
105.73
108.37
105.22
100.05
95.89
86.13
76.96

1244
1300
1336
1298
1289
1279
1311
1295
1237
1222
1175

1.6
1.1
1.5
2
2.1
2.1
2
1.7
1.7
1.7
1.3

142.76

90.73

1599

1.7

ك2014 1

92

60.55

1201

0.8

الشهر

ك2010 2

ايلول
2010
ت 20101
ت 20102
ك2010 1
ك2011 2
شباط 2011
اذار 2011
نيسان 2011
ايار 2011
حزيران
2011
تموز 2011
اب 2011
ايلول 2011
ت2011 1
ت2011 2
ك2011 1
ك2012 2
شباط 2012
اذار 2012
نيسان 2012
ايار 2012
حزيران
2012

الشهر

المؤشر العام
لسوق العراق
لألوراق المالية*

اسعار النفط
الخام
العالمية**$

أسعار
الذهب
العالمية $
أونصة**

معدالت
تضخم
الدوالر
%

142.45

96.75

1594

1.4

105.28

1630

1.7

1745
1747
1722

2
2.2
1.8
1.7

المصادر :اعداد الباحثين باالعتماد عمى:

* سوق العراق لألوراق المالية ,النشرات السنوية لممدة .2014 - 2010
** www. Index Mundi .com

** www.usinflationcalculator.com
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