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المستخمص
ىدفت الدراسة إلى اختبار تأثير تغيرات سعر الصرؼ ومعدل التضخم عمى أداء سوؽ األسيم في مصر،
اعتمد الباحث خبلليا عمى نموذج االنحدار الذاتي الموزع بفترات إبطاء ذي اختبار الحدود کمدخل لمتکامل
المشترک ،باإلضافة إلى النموذج المعمم لبلنحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات تباين حد الخطأ .وباستخدام
بيانات شيرية لمتغيرات الدراسة في الفترة(يناير-0222فبراير ،)0202وبعد إجراء اختبارات السکون لمسمسة
اعتمادا عمى اختبار"ديکي فولر الموسع  "ADFواختبار "فيميبس-بيرون PP
الزمنية لمتغيرات الدراسة
ً
"جاءت نتيجة االختبارين لتبين وجود اختبلؼ في درجة استقرار السبلسل الزمنية لمتغيرات الدراسة وتراوحيا

بين  )I(0و  .)I(1وتبين من نتائج التقديرات وجود عبلقة توازنية طويمة األجل تتجو من سعر الصرؼ
ومعدل التضخم إلى مؤشر أداء سوؽ االسيم في مصر ( ،)EGX30وجاءت اشارة المعممة المقدرة لکل
منيما موجبة ،بما يعکس التأثير الطردي لسعر الصرؼ ومعدل التضخم عمى ىذا المؤشر .وأوضحت نتائج
تقدير معممة تصحيح الخطأ في نموذج ( )ECMأن مدة تصحيح الخمل بين وضع األجل القصير في مؤشر
االداء وتوازن األجل الطويل تبمغ خمسة اشير تقريبا ،إذ بمغت المعممة المقدرة نحو ( .)2.093-وتبين من
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 وأکدت،نتائج اختبار عدم ثبات تباين حد الخطأ العشوائي نمطية تقمبات عوائد سوؽ االسيم المصرية
 بما،)GARCH() وتأثيرARCH()ذلک من خبلل معنوية کل من تأثيرGARCH M(1.1 تقديرات نموذج
 وأوضحت کذلک معادلة المتوسط.يعکس عدم تحقؽ فرضية الحرکة العشوائية کمقياس لکفاءة السوؽ
معنوية التأثير الموجب لکل من تغيرات سعر الصرؼ ومعدل التضخم ودرجة المخاطرة التي تتعرض ليا
.سوؽ األسيم المصرية عمى تقمبات عوائد ىذه السوؽ
 الحرکة، نمطية التقمبات، مؤشر أداء سوؽ االسيم، معدل التضخم، سعر الصرؼ:الكممات المفتاحية
.العشوائية

Abstract
The study aimed to test the effect of changes in the exchange rate and the rate of
inflation on the performance of the stock market in Egypt, during which the
researcher relied on the self-regression model distributed with slow-down periods
with a boundary test as an entry point for joint integration, in addition to the model
generalized self-regression conditional on error term variance instability. And
using monthly data for the study variables in the period (January 2000 - February
2020), after conducting static tests for the time series of study variables depending
on the test the results of the two tests showed a difference in the degree of stability
of the time-series of the study variables, ranging between I (0) and I (1). The
results of the estimates showed that there is a long-term equilibrium relationship
that moves from the exchange rate and the inflation rate to the Egyptian Stock
Market Performance Index (EGX30), and the indicator of the estimated parameter
for each of them is positive, reflecting the direct effect of the exchange rate and
the inflation rate on this indicator. The results of estimating the error correction
parameter in the ECM model indicated that the period of correcting the imbalance
between the short-term position in the performance index and the long-term
equilibrium is approximately five months, as the estimated parameter is about (0.213). The results of the random error limit variance instability test showed the
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typicality of fluctuations in the returns of the Egyptian stock market. Estimates of
the GARCH M (1.1) model confirmed this through the significance of both the
ARCH effect and the GARCH effect, reflecting the failure of the random
movement hypothesis as a measure of market efficiency. . The average equation
also clarified the significance of the positive impact of changes in the exchange
rate, the rate of inflation and the degree of risk that the Egyptian stock market is
exposed to on the fluctuations of the returns of this market.
Keywords: exchange rate, inflation rate, stock market performance index,
volatility pattern, random movement.
المقدمة
تعد األسواؽ المالية من الرکائز االساسية فی االقتصادات المعاصرة ،ويرجع ذلک إلى دورىا الرئيسی فی

تحويل المدخرات من وحدات الفائض التی تمتمک الموارد المالية ولکن ال يتوافر لدييا الفرصة االستثمارية
الستغبلليا ،إلى وحدات العجز التی ال تمتمک مصادر لتمويل ما لدييا من فرص استثمارية ،سواء من

خبلل سوؽ المال األولی فی صورة استثمارات حقيقية توجو الى مشروعات جديدة او تستخدم فی التوسع فی
مشروعات قائمة ،أو من خبلل سوؽ المال الثانوی ودوره فی توفير السيولة البلزمة لتمويل تمک

االستثمارات عبر عمميات اعادة التداول لؤلسيم المصدرة.

يضاؼ إلى ذلک ،دورىا فی خفض تکاليؼ المعامبلت والحد من مشکمة عدم تماثل المعمومات بين أطراؼ

التعامل وما يمکن أن ينتج عنيا من مشکمتی االختيار الخاطئ والمخاطرة االدبية ،بما يسيم فی رفع کفاءة

استغبلل الموارد المتاحة وزيادة معدل النمو االقتصادی.

وتعتبر مصر من االقتصادات الناشئة التی يتوافر لدييا سوؽ مال منتظم يسيم بشقيو األولی والثانوی فی

تحويل المدخرات .ونتيجة لما حدث من تطور فی ىذه السوؽ ومع استخدام التقنيات التکنولوجية الحديثة،
استطاعت سوؽ األوراؽ المالية المصرية توفير مناخ استثماری جاذب لممستثمر الوطنی واألجنبی ،انعکس

فی االرتفاع الممحوظ فی قيمة التعامبلت

بيا ،حيث بمغت قيمة األوراؽ المالية  -اسيم وسندات -المصدرة بالسوؽ األولى ما يقرب من 920.2

مميار جنيو فی نياية

عام  0291استحوذ األجانب منيا عمى نحو  %30.18والمستثمرين المصريين عمى نحو  %22.22من
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اجمالی ىذه التعامبلت ،منيا اصدارات اسيم جديدة بما يقرب من  982مميار جنيو واصدارات سندات بقيمة
بمغت  00.2مميار جنيو ،مقابل قيمة تعامبلت بمغت  920.9 ،902.0مميار جنيو فی نياية عامی 0292

 0292 ،عمى الترتيب ،وبمعدل نمو سنوی قدره  %922فی المتوسط فی الفترة من عام  0222إلى
عام .0291کما انيا شيدت نموا ممحوظا فی قيمة التداول فی السوؽ الثانوی لتبمغ  892مميار جنيو فی
نياية عام  0291مقارنة بقيمة قدرىا  321 ، 333مميار جنيو خبلل عامی  0292 ،0292عمى

الترتيب(الييئة العامة لمرقابة المصرية.(0291،

وقد شيدت سوؽ االسيم المصرية تقمبات انعکست عمى أداء مؤشراتيا ،فقد سجل مؤشر البورصة المصرية

تفاعا ليبمغ  93120نقطة فی ديسمبر  0291مقارنة  93232نقطة فی عام  ،0292فی
)(EGX30ار ً
حين أنو فی عام  0292سجل  92291نقطة ،وذلک فی اعقاب العام التالی لقرار تعويم الجنيو فی نوفمبر

 .0292وقد سبؽ وتعرضت لموجو من التقمبات الشديدة ،وذلک عقب األزمة المالية العالمية فی عام
 ،0222حيث سجل ىذا المؤشر فی عام  0222انخفاضا ممحوظًا ليبمغ  8212نقطة بعد أن وصل إلى

نسبيا ليصل إلى  2900نقطة عام ، 0292
تفاعا ً
 92222نقطة فی عام  ،0222ليشيد بعد ذلک ار ً
مسجبل  3200نقطة فی نياية ىذا العام(الجياز المرکزی لمتعبئة العامة
لينخفض بعد ثورة يناير 0299
ً
واالحصاء ،أعداد مختمفة).

تأثر بظروؼ السوؽ التی تعکسيا المعمومات السابقة عن مؤشرات
وتعد األسيم من أکثر مکونات الثروة ًا
أداء تمک السوؽ وکذلک التغيرات االقتصادية سواء المحمية أو الدولية ،فقد أشارت نتائج الدراسات إلى أن

ما

بين ( )%32 – %32من التغيرات فی مؤشر اسعار األسيم يمکن أن يرجع إلى عوامل اقتصادية سواء

محمية أو

دولية (النيؼ ،0292،ص ،)902خاصة تمک التی تعکس األستقرار االقتصادى ومنيا معدل التضخم

وتغيرات سعر الصرؼ.

ومن ىنا تأتى أىمية الدراسة الحالية فى اختبار العبلقة طويمة األجل بين مؤشرين اساسيين من مؤشرات

االستقرار االقتصادی ىما :معدل التضخم وسعر الصرؼ من ناحية ،ومؤشرات أداء البورصة المصرية من
اعتمادا عمى نماذج
ناحية أخرى ،باستخدام إحدى مؤشراتيا الرئيسة متمثمة فی مؤشر ) (EGX30وذلک
ً
االنحدار الذاتی ذات الفجوات الزمنية الموزعة باستخدام اختبار الحدود.
من ناحية اخرى ،إذا کانت المتغيرات االقتصادية تؤثر فی مؤشرات أداء أسواؽ األسيم ،فإن المعمومات
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ىاما فی تحد يد مدى کفاءة تمک األسواؽ وتقمباتيا ،فمن سمات السوؽ الکؼء أن تعکس أسعار
تمعب ًا
دور ً
األسيم کافة المعمومات المتاحة لمجميور التی تؤثر عمى القيمة السوقية لمسيم ،وىذه القيمة السوقية ىى
القيمة الحقيقية التى يتولد عنيا عائد يکفى لتعويض المستثمر عما ينطوی عميو االستثمار فی ذلک السيم

من مخاطر (ىندى ،0228 ،ص .)2 – 2من ىنا تبرز أىمية الدراسة الحالية فی تحديد مدى کفاءة سوؽ
األسيم المصرية ،من خبلل قياس تأثير المعمومات السابقة والتغيرات فی کل من المستوى العام لؤلسعار
وسعر الصرؼ عمى تقمبات عوائد سوؽ األسيم المصرية باستخدام النماذج المعممة لبلنحدار الذاتی

المشروطة بعدم ثبات تباين حد الخطأ.
وفى ظل ما يعمل فيو متخذی القرار االستثماری من بيئة تتصؼ بعدم التأکد ،وما ينطوی عميو ذلک من
درجة مخاطرة ،تظير أىمية الدراسة الحالية فی قياس تأثير المخاطرة عمى تقمبات مؤشر األداء التی

تتعرض ليا سوؽ األ وراؽ المالية سواء ألسباب سياسية أو اقتصادية ترتبط بالداخل مثل احداث ثورة يناير
 0299وقرار تعويم الجنية فی نوفمبر  ،0292أو نتيجة لعوامل خارجية مثل احداث سبتمبر  0229وحرب

العراؽ عام 0223واألزمة المالية العالمية عام.0222

وفى ضوء ما سبؽ ،يمکن صياغة مشکمة الد ارسة فی األسئمة الثبلث التالية:
 1ىل ىناک عبلقة توازنية طويمة األجل تتجو من المتغيرات المفسرة وىى سعر الصرؼ ومعدل التضخممتمثبل فی مؤشر)(EGX30؟
إلى المتغير التابع وىو مؤشر أداء سوؽ األسيم المصرية
ً

2-ىل ىناک تأثير لممعمومات السابقة عن تقمبات عوائد سوؽ األسيم المصرية وتغيرات کل من المستوى

العام لؤلسعار وسعر الصرؼ عمى تقمبات عوائدىا الحالية ،وبالتالی درجة کفاءتيا؟
3ىل ىناک تأثير لممخاطرة التی تعرض االقتصاد المصری نتيجة ألسباب داخمية أو خارجية عمى تقمباتسوؽ األسيم فى مصر واتجاىات عوائدىا؟
انطبلقًا من مشکمة الدراسة بأسئمتيا الثبلث ،تتمثل أىداؼ الدراسة الحالية فی بحث تأثير متغيرين اساسيين
من متغيرات االستقرار االقتصادی ىما سعر الصرؼ ومعدل التضخم عمى أداء سوؽ االسيم المصرية،

وتقدير العبلقة طويمة األجل بينيم ،وکذلک اختبار مدى کفاءة ىذه السوؽ من خبلل بحث مدى تأثير

البيانات التاريخية عمى تقمبات واتجاىات العوائد الحالية .باستخدام بيانات شيرية فی الفترة (يناير-0222

فبراير).0202

فی إطار مشکمة الدراسة واالجابة عن اسئمتيا الثبلث وتحقيقًا ألىدافيا ،تنقسم الدراسة إلى خمسة اقسام
رئيسة ،القسم األول منيا يتناول عرض عدد من الدراسات السابقة وما يمکن ان تسيم بو الدراسة الحالية فی
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ضوء ىذه الدراسات ،وتعرض الدراسة فی قسميا الثانی أىم مبلمح مؤشر أداء سوؽ األسيم المصرية
وتغيرات سعر الصرؼ ومعدل التضخم ،وتتناول فی قسميا الثالث منيجية الدراسة من خبلل عرض

متغيراتيا ومصادر البيانات واساليب التحميل القياسی المستخدمة ،وتقدم فی قسميا الرابع نتائج التحميل
القياسی وتعرض فی قسميا الخامس واألخير الخبلصة والتوصيات.
أوًال :الدراسات السابقة

ىناک عديد من الدراسات التی تناولت بالتحميل والقياس محددات عوائد األسواؽ المالية ومدى کفاءتيا فی

عدد من االقتصادات منيا مصر ،وفيما يمى عرض لعدد من تمک الدراسات السابقة وفقا لتسمسميا الزمنى،

والتی تم الترکيز فی عددىا األکبر عمى تناول الدراسات التی اىتمت باألسواؽ المالية الناشئة ،باستثناء

القميل منيا کانت عن األسواؽ المالية المتقدمة ،ويرجع ذلک إلى التقارب بين ىذه األسواؽ والسوؽ المالية
المصرية ،وبالتالی امکانية االستفادة منيا فی الدراسة الحالية عند صياغة النموذج وتحديد المنيجية ووضع

التوقعات القبمية حول اتجاىات التأثير بين المتغيرات االقتصادية المستخدمة ،وذلک عمى النحو التالی:

فی دراسة ) (Manasseh et al., 2019عن سوؽ المال النيجيری ،تم خبلليا بحث العبلقة بين اسعار
اعتمادا عمى نموذج ” “VAR–GARCHوباستخدام بيانات شيرية فی
األسيم وسعر الصرؼ
ً
الفترة (يناير  - 0222اکتوبر  ، )0298تم التوصل إلى وجود عبلقة توازنية طويمة األجل بين سعر
الصرؼ وأسعار األسيم وفقًا الختبار "التکامل المشترک لجوىانس" ،وأظيرت نتائج التقدير وجود عبلقة
ذات داللة احصائية تتجو من سوؽ األسيم إلى سوؽ الصرؼ ،وبعد التأکد من مشکمة عدم ثبات التباين

اعتمادا عمى اختبار ” “ARCHومن خبلل معادلة التباين تبين وجود عبلقة ثنائية االتجاه بين تقمبات کل
ً
من سعر الصرؼ وأسعار األسيم بما يعکس أىمية التغيرات السابقة فی سوؽ األسيم عمى التقمبات
المستقبمية فی سعر الصرؼ والعکس ،وبالتالی ضرورة أخذ ذلک فی االعتبار عند اتخاذ قرار بمکونات

محفظة األوراؽ المالية خاصة لممستثمرين األجانب لمتحوط ضد مخاطر تقمبات سعر الصرؼ.

وقد اختمفت تمک النتائج مع ما سبؽ وقدمو ) Sani & Hassan (2018فی دراستيما عن التفاعل بين
اعتمادا عمى نموذج ”“ARDL
سعر الصرؼ والمؤشر الرئيسی ألداء سوؽ األسيم ) (ASIفی نيجيريا
ً
واختبار السببية مع ادخال عدد من المتغيرات التفسيرية ،باإلضافة إلى سعر الصرؼ ،تمثمت فی العرض
النقدی ومعدل النمو االقتصادی  ،وباستخدام بيانات سنوية لمفترة ( ،) 0292 -9122جاءت نتائج التقدير
لتوضح وجود عبلقة سببية احادية االتجاه من سعر الصرؼ إلى سوؽ األسيم  ،بينما تتجو ىذه العبلقة من
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سوؽ األسيم إلى العرض النقدی مع وجود عبلقة سببية ثنائية االتجاه بين کل من النمو االقتصادی وسوؽ
األسيم  ،وأکدت نتائج تقدير نموذج ” “ARDLعمى وجود عبلقة موجبة طويمة األجل بين سعر الصرؼ
ومؤشر اداء سوؽ األسيم ،وکذلک بالنسبة لمعدل النمو االقتصادی  ،فی حين جاء العرض النقدی سالب
التأثير عمى مؤثر اداء سوؽ األسيم  .وىو ما يعکس أىمية دور السياسة النقدية من خبلل التحکم فی نمو

العرض النقدی وکذلک تحقيؽ االستقرار فی سعر الصرؼ لتحقيؽ االستقرار فی سوؽ األسيم والحد من

مخاطر التقمبات بيا.

وفی إطار دراسة تأثير تقمبات سعر الصرؼ عمى عائد سوؽ األسيم بالتطبيؽ عمى کل من تونس وترکيا

فی

الفترة (يناير - 0220يناير  )0292اعتمدت دراسة )) Mechri et al.,2019عمى نموذج

) ،GARCH(1.1وخمصت إلى وجود تأثير ذی داللة احصائية لمتقمبات السابقة فی سوؽ االسيم فی ترکيا
معينا يتمثل فی أن التقمبات الکبيرة فی فترات
شکبل
وغيابيا فی السوؽ التونسية ،وتأخذ ىذه التقمبات ً
نمطيا ً
ً
سابقة يعقبيا تقمبات کبيرة بينما التقمبات الصغيرة السابقة يعقبيا عادة تقمبات صغيرة .کما أنيا بينت أىمية
استنادا إلى نتائج تقديرات تأثير
تأثير المعمومات السابقة عن عوائد سوؽ االسيم فی تحديد اتجاىاتيا الحالية
ً
کل من  ARCH & GARCHفی معادلة التباين.
وعن دور المتغيرات االقتصادية الکمية فی نمو سوؽ األسيم فی جنوب افريقيا ،اعتمد )Yuho,(2019

عمى نموذج " "ARDL- Bound Testوباستخدام بيانات سنوية عن الفترة ( )0292 -9122لتقدير تأثير
کل من النمو االقتصادی ونمو القطاع المصرفی ومعدل التضخم وسعر الفائدة ودرجة االنفتاح االقتصادی

کبل من النمو االقتصادی وتطور
عمى نمو سوؽ رأس المال فی جنوب افريقيا .خمصت الدراسة إلى ان ً

کبل من سعر الفائدة ومعدل التضخم تؤثر
القطاع المصرفی يحفز عمى نمو تمک السوؽ ،فی حين ان ً

عکسيا عمى نمو سوؽ األسيم .وعن سوؽ األوراؽ المالية المصرية ،وباستخدام عدد من مؤشرات سوؽ
ً
األوراؽ المالية الکمية والقطاعية لعدد عشرة من القطاعات النوعية وبيانات يومية لمفترة (9يناير- 0222

2سبتمبر  ،)0292قام باغو ( )0291بدراسة العبلقة بين التغيرات فی سعر الصرؼ واسعار األسيم
اعتمادا عمى اختبار السببية لجرانجر ونماذج  GARCH,أثبتت نتائج الدراسة استق اررية ىذه البيانات فی
و
ً
المستوى وذلک عمى الرغم من الطبيعة الخاصة التی تحکم اغمبية المتغيرات االقتصادية المالية التی
تجعميا تتميز بعدم االستقرار فی المستوى ،وکذلک جاءت نتائج اختبار ARCHلثبات التباين لتدل عمى
عدم وجود مشکمة عدم ثبات تباين حد الخطأ ،والذى يعد وجودىا السبب الرئيسی الستخدام نماذج
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 GARCHلدراسة تقمبات اسعار األسيم الناتجة عن عدم ثبات تباين حد الخطأ العشوائی .وقد أوضحت
نتائج اختبار السببية عدم وجود عبلقة سببية تتجو من سعر الصرؼ إلى مؤشرات البورصة المصرية سواء

EGX30أو  EGX100وکذلک ألغمبية مؤشرات القطاعات النوعية باستثناء قطاع االتصاالت وقطاع

المنتجات الصناعية والسيارات وقطاع المنتجات المنزلية والشخصية ،وبينت نتائج نماذج  GARCHضعؼ

وعدم معنوية التأثير بين سعر الصرؼ وتقمبات عوائد المؤشرات الرئيسة لسوؽ األوراؽ المالية المصرية.

وعن العبلقة بين المؤشر العام ألسعار األسيم فی بورصة َعمان لؤلوراؽ المالية وعدد من المتغيرات
االقتصادية الکمية شممت عرض النقود ومعدل التضخم والرقم القياسی لئلنتاج الصناعی قام النيؼ ()0292

اعتمادا عمى منيجية التکامل المشترک واختبار السببية لجرانجر وباستخدام بيانات شيرية لمفترة (يناير
ً
-0222اکتوبر  )0292بتقدير
ىذه العبلقة ،وتوصل إلى وجود عبلقة توازن طويمة األجل بين مؤشر البورصة وعرض النقود ،فی حين لم
تظير ىذه العبلقة بين معدل التضخم ومؤشر البورصة وکذلک الرقم القياسی لئلنتاج الصناعی ،کما خمص

إلى وجود عبلقة سببية احادية االتجاه من مؤشر أداء البورصة إلى تمک المتغيرات االقتصادية الکمية فی

األجل القصير.
وفی دراسة ) (Haughton & Iglesias, 2017عن العبلقة بين تغيرات سعر الصرؼ وتقمبات اسعار
ا ألسيم فی ست دول من دول الکاريبی وامريکا البلتينية وباستخدام بيانات شيرية لمفترة () 0290 -0220

واختبارات جذر الوحدة لکل من )Zivot & Andrews(1992و )Clemente et al.,(1998لمکشؼ
عمى فترات التغيرات الييکمية وکذلک الختبار استقرار السمسمة الزمنية لکل من سعر الصرؼ وأسعار

اعتمادا عمى نموذج  ARDLالختبار وجود العبلقة طويمة األجل بين المتغيرين ،اثبتت نتائج
األسيم و
ً
التقدير وجود تأثير ذا داللة احصائية لسعر الصرؼ عمى أسعار األسيم فی دول الدراسة ،وبعد اجراء
اختبار  ARCHلمتأکد من عدم ثبات التباين ،تم األخذ فی االعتبار تأثير التقمبات فی اسعار األسيم
اعتمادا عمى نماذج)) ، (ARDL - GARCH(1.1حيث تحسنت
وتغيرات سعر الصرؼ فی النموذج
ً
المعنوية اإلحصائية لممعممات المقدرة فی دول الدراسة وزادت القوة التفسيرية لمنموذج.
وفی اختبار تأثير تقمبات سعر الصرؼ عمى الرقم القياسی ألسعار األسيم فی سوؽ األسيم الباکستانی،
اعتمدت دراسة ) (Bagh et al.,2017عمى طريقة المربعات الصغرى العادية لتقدير معادلة االنحدار

وذلک بعد التأکد من استقرار السمسمة الزمنية لمفترة )يناير - 0223ديسمبر (0292لکل من سعر الصرؼ

اعتمادا عمى الصيغة الموغاريتمية واستخدام
کمتغير تفسيری والرقم القياسی ألسعار األسيم کمتغير تابع .و
ً
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معدل التغير فی کل من المتغيرين جاءت نتائج التقدير مؤکدة عمى معنوية التأثير اإليجابی لتقمبات سعر
الصرؼ عمى مؤشر أداء سوؽ االسيم .وقد أختمفت تمک النتائج مع ما سبؽ وتوصمت إليو دراسة

) ،(Mustafa & Nashat ,2008حيث استيدفت الدراسة بحث العبلقة بين سعر الصرؼ واسعار األسيم
فی سوؽ رأس المال الباکستانی مع ادخال عدد من المتغيرات التفسيرية تمثمت فی العرض النقدی وسعر

الفائدة واسعار الذىب وباستخدام بيانات شيرية فی الفترة )يوليو–9129يونيو (0228ومنيجية التکامل

المشترک لجوىانسن ونموذج تصحيح الخطأ  ECMواختبار السببية لجرانجر .تبين من اختبار السببية وجود
عبلقة عکسية فی األجل القصير احادية االتجاه من سعر األسيم إلى سعر الصرؼ ،فی حين أنو لم يثبت
وجود عبلقة توازنية بينيما فی األجل الطويل ،مع معنوية تأثير السياسة النقدية من خبلل سعر الفائدة
والعرض النقدی کأىم محددات أسعار األسيم فی اسواؽ األوراؽ المالية الباکستانية خبلل الفترة محل

الدراسة ،وىو ما يعکس أىمية السياسة النقدية فی تحقيؽ استقرار سوؽ األسيم فی باکستان.

وفی دراسة ) (Kennedy& Nourizad ,2016عن تأثير التقمبات فی سعر صرؼ الدوالر األمريکی
مقابل اليورو عمى تقمبات سوؽ األسيم فی الواليات المتحدة األمريکية وذلک اعتمادا عمى نموذج

)GARCH(1.1وبيانات أسبوعية لمفترة (يناير  -9111يناير  )0292وباستخدام مؤشر أداء سوؽ األوراؽ

المالية ) (S&P500وسعر صرؼ الدوالر مقابل اليورو وادخال عدد من المتغيرات األخرى التفسيرية التی

تعکس دور األحداث والمعمومات السابقة عمى تقمبات السوؽ التی کان اىميا فی الفترة محل الدراسة أحداث

سبتمبر 0229واألزمة المالية العالمية عام 0222باإلضافة إلى نمو العرض النقدی ،وجاءت نتيجة
التقديرات لتؤکد عمى أىمية دور المعمومات السابقة فی التأثير عمى عوائد السوؽ وکذلک األحداث التی

يمکن أن يتعرض ليا االقتصاد ويکون ليا دور فی زيادة تقمبات سوؽ األوراؽ المالية ،فی حين أنو لم يکن

أخير أکدت الدراسة عمى معنوية التأثير
لتغيرات معدل النمو فی العرض النقدی تأثير عمى ىذه التقمبات ،و ًا
الطردی لتقمبات سعر الصرؼ عمى تقمبات عوائد سوؽ األسيم وىو ما جعل الباحثين يؤکدان عمى أىمية
توخى صانعوا السياسية النقدية ذلک عند وضع نظام لسعر الصرؼ الحر المدار ،بما يحافظ عمى استقرار

سوؽ األوراؽ المالية األمريکية.

وتناولت دراسة ) (Jebran &Iqbal ,2016تقدير العبلقة الديناميکية بين سوؽ األسيم وسوؽ الصرؼ
األجنبی فی ست دول اسيوية تمثمت فی :باکستان  ،اليند  ،سيريبلنکا  ،الصين  ،ىونج کونج واخي ار اليابان

وذلک باستخدام بيانات يومية فی الفترة "8يناير 9-9111يناير  "0298واعتمادا عمى نماذج EGARCH

التی تأخذ فی االعتبار تأثير الصدمات غير المتماثمة التی يتعرض ليا کل من سوؽ األوراؽ المالية وسوؽ
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الصرؼ األجنبی .جاءت نتائج التقدير لتؤکد وجود عبلقة تأثير معنوية ثنائية االتجاه بين تقمبات کل من
سوؽ الصرؼ األجنبی وسوؽ األسيم فی کل من الصين وىونج کونج وباکستان وسيريبلنکا ،فی حين أنيا

کانت ف ی اليند احادية االتجاه من سوؽ األسيم إلى سوؽ الصرؼ األجنبی .وعن العبلقة بين تقمبات
السوقين ،وتأثير الصدمات أوضحت نتائج الدراسة معنوية تأثير الصدمات خاصة العکسية

منيا ،حيث يظير تأثيرىا بشکل واضح عمى تقمبات السوقين وذلک فی جميع دول الدراسة .وعن سوؽ
األوراؽ المالية المصرية قام کل من ) ( Wagdi , Sherif & Azmy,2016بدراسة االرتباط بين نسبة

توزيعات ارباح األسيم ومؤشر أداء البورصة المصرية  EGX30وباستخدام بيانات شيرية لمفترة (-0222

 )0292تم تقدير معامل االرتباط لبيرسون والذى جاء غير معنوی ،وىو ما فسره الباحثون بارتفاع المخاطر

سمبىا عمى تدفقات االستثمار األجنبی غير المباشر إلى
التی أعقبت ثورة يناير  0299والتی کانت ليا ًا
تأثير ً
سوؽ المال المصرية.
وفى دراسة ) (Barkat et al .,2015عن تأثير عدد من المتغيرات االقتصادية الکمية عمى سوؽ األسيم
فی االقتصادات الناشئة بالتطبيؽ عمى کل من مصر وتونس ،وباستخدام بيانات شيرية فی الفترة (يناير

 –9112يناير  )0298واعتمادا عمى اختبارات السببية لجرانجر و التکامل المشترک لجوىانس وبعد
اختبارات جذر الوحدة ،تم تقدير العبلقة بين مؤشر اداء السوؽ المالية فی الدولتين وکل من سعر الفائدة

والعرض النقدی ومعدل التضخم وسعر الصرؼ .وجاءت نتائج التقدير مؤکدة عمى أىمية ىذه المتغيرات
االقتصادية فی التأثير عمى سوؽ األسيم فی الدولتين سواء فی األجل القصير من خبلل اختبار السببية أو

فی األجل الطويل فی ضوء نتائج اختبار التکامل المشترک.

وفى کينيا قام کل من ) Fredrick , Muasya and Kipyego (2014بدراسة العبلقة بين کل من سعر
الصرؼ فی سوؽ األوراؽ المالية فی نيروبى .وباستخدام بيانات شيرية لمفترة )يناير  - 0290ديسمبر

،( 0293تم تقدير معامل االرتباط لبيرسون بين المتغيرين ،توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباط طردية
بين کل من المتغيرين .وىو ما فسره الباحثون بوجود عبلقة ثنائية االتجاه ،بمعنى أن تحسن سعر صرؼ
العممة الکينية مقابل الدوالر األمريکی يرفع اسعار األسيم .کما أن ارتفاع اسعار األسيم فی سوؽ األوراؽ
المالية يحسن من سعر صرؼ العممة الکينية مقابل الدوالر ،وذلک عمى الرغم من أن معامل االرتباط ىو

دليبل عمى وجود عبلقة بينيما.
مقياس القتران التغيرات بين متغيرين وليس ً

وفى دراسة مقارنة بين سوقی األوراؽ المالية فی المممکة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة

قام )Mgammal,(2012بتقدير تأثير کل من اسعار الصرؼ والفائدة ومعدل التضخم عمى اسعار األسيم
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اعتمادا
فی کل منيما .وباستخدام بيانات شيرية وربع سنوية فی الفترة (يناير  – 0222ديسمبر  ) 0221و
ً
عمى طريقة المربعات الصغرى العادية لتقدير معممات نموذج االنحدار ومعامل االرتباط لبيرسون ،تباينت

نتائج التقدير فی السوقين ،حيث تميزت السوؽ اإلماراتی لؤلوراؽ المالية بمعنوية تأثير سعر الصرؼ فی
األجمين القصير والطويل عمى مؤشر أداء سوؽ األسيم بيا ،وان تغيرت إشارة المعممة المقدرة من موجب
فی األجل القصير إلى سالب فی األجل الطويل ،فی حين أنو لم يظير ىذا التأثير فی السوؽ السعودی

سواء فی األجل القصير أو فی األجل الطويل .وعن تأثير سعر الصرؼ واحدى آليات السياسة النقدية وىى
سعر الفائدة عمى تقمبات مؤشر أداء سوؽ األسيم فی بنجبلديش قامت دراسة ) ( AL-Mukit,2012بتقدير

اعتمادا عمى اختبارات التکامل المشترک
ذلک باستخدام بيانات شيرية فی الفترة ( )0292 -9112و
ً
لجوىانس والسببية لجرانجر ونموذج تصحيح الخطأ .أوضحت نتائج التقدير وجود عبلقة توازنية طويمة

وعکسيا من سعر الفائدة إلى الرقم القياسی ألسعار األسيم .وجاء
طرديا من سعر الصرؼ
االجل تتجو
ً
ً
معامل تصحيح الخطأ بنسبة ( ) % 2.2شيرية .وتبين من اختيار السببية وجود عبلقة احادية من الرقم
القياسی ألسعار األسيم إلى سعر الصرؼ ،ومن سعر الفائدة إلى الرقم القياسی ألسعار األسيم .وعن تأثير

سعر الصرؼ عمى مؤشرات األداء القطاعية فی سوؽ األسيم فی تايوان وبالتطبيؽ

عمى عدد  992منشأه تشمل کل من القطاع التکنولوجی وقطاع الخدمات وقطاع الصناعات التحويمية

أوضحت نتائج تقدير نموذج االنحدار فی دراسة ) ( Hsiao & Hun ,2012وجود تأثير ايجابی لتغيرات
سعر الصرؼ عمى عوائد اسيم المنشآت العاممة فی القطاعات الثبلث والتی شممتيا عينة الدراسة .وفى
محاولة اإلجابة عن التساؤل ىل يمکن لممتغيرات االقتصادية الکمية تفسير تغيرات عوائد سوؽ األسيم فی

األجل الطويل جاءت دراسة ) (Hassan & Refai , 2012لبحث تأثير کل من االحتياطيات الدولية من
النقد األجنبی وسعر البترول وسعر الفائدة ومعدل التضخم ونمو العرض النقدی باإلضافة إلى نسبة

اعتمادا عمى
الصادرات إلى الواردات عمى المؤشر العام ألداء سوؽ األسيم األردنية "مورجان – ستانمى" و
ً
نموذج” ، “ARDLجاءت نتائج التقدير لتؤکد عمى أىمية کل من االحتياطيات الدولية ونمو العرض النقدی
فی التأثير عمى مؤشر اداء السوؽ المالية األردنية ،حيث تميز کل من سعر البترول واالحتياطيات الدولية

بتأثيرىا العکسی ذی الداللة اإلحصائية عمى مؤشر السوؽ ،فی حين کانت إشارة معممة العرض النقدی
موجبة مما يدل عمى التأثير اإليجابی ليذا المتغير عمى مؤشر اداء السوؽ المالية فی األردن.
وفى دراسة ) (Agrawal et al.,2010عن العبلقة الديناميکية بين تقمبات سوؽ األسيم وتغيرات سعر

صرؼ الروبية اليندية باستخدام بيانات يومية فی الفترة (اکتوبر  - 0222مارس  )0221وبعد التأکد من
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استقرار السمسمة الزمنية لکبل المتغيرين بينت نتائج تقدير معامل االرتباط وجود ارتباط سالب بين مؤشر
اداء البورصة اليندية ” “Nifty 50وسعر الصرؼ وباستخدام اختبار السببية لجرانجر جاءت نتيجة االختبار
لتؤکد عمى وجود عبلقة احادية االتجاه من عوائد سوؽ األسيم إلى سعر الصرؼ.

وبعد ىذا العرض لمدراسات السابقة ،يتضح اختبلؼ الحدود الزمنية من دراسة إلى اخرى وان تشابيت
الحدود المکانية فی بعضيا ،مع تنوعيا فی استخدام األساليب القياسية .وقد تباينت نتائج التقدير بينيا
خاصة فيما يتعمؽ بالعبلقة بين کل من سعر الصرؼ ومعدل التضخم وتغيرات مؤشرات األداء لسوؽ

األسيم فی األجمين القصير والطويل ،وان اتفقت أغمبيا حول دور التقمبات وما يتوافر عنيا من معمومات
سابقة فی التأثير عمى اتجاىات وتغيرات مؤشرات األداء الحالية والمستقبمية ليذه السوؽ .واذا کان عديد من

الدراسات السابقة بحثت فی تفسير ظاىرة تقمبات السوؽ المالية بواسطة مختمؼ المؤشرات االقتصادية
الکمية ،تأتى الدراسة الحالية فی الترکيز عمى بحث العبلقة بين مؤشر اداء سوؽ األسيم المصرية ومتغيرين

أساسيين من مؤشرات االستقرار االقتصادی وىما :سعر الصرؼ ومعدل التضخم ،وتناوليا لتأثيرىما فی ظل

اختبار فرضية عدم تجانس تباين حد الخطأ وذلک لمطبيعة الخاصة التی تميز المتغيرات االقتصادية المالية
وتجعميا تتصؼ بعدم االستقرار ،وکذلک تقييم کفاءة ىذه السوؽ ،ومن خبلل الدمج بين نماذج االنحدار

الذاتی ذات الفجوات الزمنية الموزعة باستخدام اختبار الحدود کمدخل لمتکامل المشترک والنماذج المعممة

لبلنحدار الذاتی المشروطة بعدم ثبات تباين حد الخطأ باستخدام بيانات لمفترة (يناير  -0222فبراير)0202

وىو ما لم يتوافر فی الدراسات السابقة التی تمت عن السوؽ المالية المصرية.
ثانياً :أىم مالمح مؤشر اداء سوق األسيم المصرية وتغيرات سعر الصرف ومعدل التضخم

تعد سوؽ األوراؽ المالية المصرية من أىم األسواؽ المالية العربية وأقدميا عمى اإلطبلؽ ،حيث يرجع تاريخ

انشائيا إلى انشاء بورصة اإلسکندرية فی عام ،9223ليتبعيا بعد ذلک انشاء بورصة القاىرة فی عام

 . 9123وقد تعرضت ىذه السوؽ إلى عديد من األحداث السياسية واالقتصادية التی کان ليا تأثير عمى

مؤشرات أدائيا ،من أىميا أحداث

سبتمبر ،0229ثم حرب العراؽ فی مارس ، 0223باإلضافة إلى أحداث ثورة يناير 0299التی امتدت

آثارىا لسنوات حتى عاد االستقرار السياسی إلى مصر .وقد انعکست کل ىذه األحداث عمى أداء البورصة

عديدا من التغيرات عمى المستوى االقتصادی کان من أىميا األزمة المالية
المصرية ،کما شيدت ىذه الفترة
ً
العالمية عام  ،0222وتغيرات فی أنظمة سعر الصرؼ المطبقة آخرىا قرار التعويم فی نوفمبر  ،0292کما
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شيدت موجات من االرتفاع الممحوظ فی معدل التضخم .وتعکس األشکال الثبلثة ارقام()3( )0( ،)9
التالية اتجاه اقتران التغيرات فی مؤشر البورصة المصرية وتغيرات کل من سعر الصرؼ ومعدل التضخم

فی الفترة محل الدراسة ،يوضح الشکل رقم ( )9التالی التطورات فی کل من مؤشر أداء البورصة المصرية
( )EGX30وسعر صرؼ الجنية مقابل الدوالر )(Exrفی الصورة الموغاريتمية عمى النحو التالی:
المصدر :اعداد الباحث باستخدام البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة.

يتبين من الشکل رقم( )9السابؽ ،وجود اتجاه واضح القتران تغيرات کل من مؤشر أداء سوؽ األسيم

المصرية والتغيرات فی سعر صرؼ الجنيو.

يوضح الشکل رقم ( )0التالی التطورات فی کل من مؤشر أداء البورصة المصرية( )EGX30وتغيرات

معدل التضخم ) (Infعمى النحو التالی:

المصدر :اعداد الباحث باستخدام البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة.
وکما يتضح من الشکل رقم( )0السابؽ ،وجود اتجاه يعکس وجود اقتران بين تغيرات کل من مؤشر أداء
سوؽ األسيم المصرية وکذلک التغيرات فی التضخم حيث تم التعبير عن کل منيما فی الصورة

الموغاريتمية.

ويبين الشکل رقم ( )3التالی التطورات فی کل من مؤشر اداء البورصة المصرية( ) EGX30وسعر صرؼ

الجنية مقابل الدوالر )(Exrفی الصورة الموغاريتمية ومعدل التضخم ) (Infفی الفترة (يناير –0222يناير
 )0202واتجاىات تغيرات کل منيا.
المصدر :اعداد الباحث باستخدام البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة.
ويتضح من الشکل رقم ( )3وجود اقتران بين اتجاىات کل من سعر صرؼ الجنيو ومؤشر أداء سوؽ

األسيم المصرية وکذلک االتجاه العام لمعدل التضخم ومؤشر األداء ،وىو ما قد سبؽ وتبين عند عرض
تطور مؤشر سوؽ االسيم المصرية ومع متغير عمى حدة فی الشکمين ( )0( ، )9السابقين .ولکن ما يجب

مقياسا
التأکيد عميو ىنا أن وجود ىذا االقتران الذی يتضح من األشکال الثبلث( )3(،)0(،)9السابقة ال يعد
ً

دليبل عمى وجود عبلقة بين کل من مؤشر أداء البورصة المصرية وکل من سعر الصرؼ ومعدل
او ً
التضخم سواء فی األجل القصير أو األجل الطويل ،لذا تأتی ضرورة استخدام األساليب القياسية لمتحقؽ من

ذلک.
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ثالثًا :متغيرات الدراسة ومصادر البيانات واالساليب القياسية

 -٢متغيرات الدراسة ومصادر البيانات:

أ -مؤشر اداء سوؽ االوراؽ المالية المصرية (EGX):32
تتعدد المؤشرات المستخدمة فی سوؽ األسيم المصرية التی تعکس أداء ىذه السوؽ ،حيث کان
يتم االعتماد قبل مارس 0221عمى مؤشر البورصة المصرية) ، (Case30والذى تغير منذ ذلک التاريخ

ليحل محمو المؤشر) ، (EGX30کما تم اإلعبلن عن مؤشر)  ،(EGX70وفى اغسطس عام  0221اعمن
عن المؤشر )(EGX100الذی يضم الشرکات المکونة لممؤشر (EGX) 32والمؤشر (EGX70).وفى

أکتوبر 0299تم اإلعبلن عن مؤشر )(EGX20 Cappedليحل محمو المؤشر )  (EGX30Cappedفی
فبراير عام 0291ويضم ىذا المؤشر الجديد أعمى  32شرکة من حيث إجمالی قيمة التداول والسيولة ،وقد

تم الرجوع باحتساب ىذا المؤشر اعتبار من يناير  ، 0223وفى فبراير  0298تم اإلعبلن عن مؤشر النيل

اعتبار من يوليو  ،0290ىذا وفى اغسطس  0292تم األخذ بمؤشر البورصة المصرية
ًا
وتم احتسابو
متساوی األوزان ) (EGX50 EWIوالذى يضم اکبر  22شرکة من حيث السيولة والنشاط .وقد تم احتسابو
اعتبا ار من يوليو ،0293کما تم فی فبراير 0202اإلعبلن عن مؤشر ) (EGX70GWIمتساوی األوزان

ليحل محل مؤشر ) (EGX70ويعتمد ىذا المؤشر عمى أداء أفضل 22شرکة فی البورصة المصرية من
اعتبار
ًا
حيث قيمة السيولة والنشاط ،وذلک بعد استبعاد الشرکات المکونة لمؤشر (EGX30).وتم احتسابو
من يناير ( 0222البنک المرکزی المصری ،ابريل.)0202
وتعتمد الدراسة الحالية عمى مؤشر البورصة المصرية ) (EGX30باعتباره من أقدم وأىم مؤشرات أداء

البورصة المصرية المتاحة ،بما يوفر بيانات عن مؤشرات األداء لنفس المتغير خبلل فترة الدراسة والتى تمتد

من يناير 0222الى فبراير .0202وتمثمت أىم مصادر البيانات ليذا المتغير فى تقارير البنک المرکزی
المصری  ،والجياز المرکزى لمتعبئة العامة واألحصاء وکذلک نشرات وتقارير الييئة العامة لمرقابة المالية.

ب -سعر الصرؼ االسمى لمجنيو”Exr”:
يقاس سعر الصرؼ االسمی لمجنيو بقيمة الوحدة من الدوالر األمريکى مقومة بوحدات من الجنيو المصرى،

اعتمادا عمى اإلحصاءات المالية الدولية
وقد تم استخدام بيانات شيرية ليذا المتغير لمفترة محل الدراسة
ً
الصادرة عن کل من صندوؽ النقد الدولی والبنک الدولی.
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وعن إشارة المعممة المقدرة لسعر الصرؼ ،ىناک اختبلؼ فی األدبيات االقتصادية حول إشارة واتجاه
العبلقة بين عوائد سوؽ االسيم وسعر الصرؼ ،فی دراسة کل من )(Dornbusch &Fischer 1980

اعتمدا فييا عمى مدخل سوؽ السمع فی تفسير ىذه العبلقة ،من خبلل دراسة تأثير التقمبات فی سعر
الصرؼ عمى القدرة التنافسية فی األسواؽ الدولية لمسمع ،فانخفاض سعر صرؼ العممة الوطنية يزيد من
القدرة التنافسية لمصادرات الوطنية فی األسواؽ الخارجية ،بما يحسن من وضع الشرکات المحمية ،وبالتالی

يرفع قيمتيا فی سوؽ األسيم ،والعکس عند تحسن قيمة العممة الوطنية ،تقل قدرتيا التنافسية وتنخفض
القيمة السوقية ألسيميا المتداولة .وىو ما يفسر العبلقة العکسية بين تغيرات سعر صرؼ العممة الوطنية

وأسعار األسيم .ومن خبلل ذلک فأنو يتوقع أن تکون إشارة معممة سعر الصرؼ المقدرة موجبة ،وذلک

استنادا إلى مفيوم سعر الصرؼ المستخدم والذى يقاس بقيمة الوحدة من الدوالر األمريکی مقومة بوحدات
ً
من الجنيو المصری .من ناحية اخرى ،يظير نموذج توازن المحفظة وجود عبلقة طردية بين سعر الصرؼ
واسعار االسيم ،ولکنيا تتجو من سوؽ األسيم إلى سعر صرؼ العممة الوطنية من خبلل ميزان المعامبلت

الرأسمالية وتدفقات االستثمار االجنبی غير المباشر ،وىو ما قدمو) ، (Franke,1993حيث يميل

المستثمرون إلى تنويع مکونات محفظتيم المالية بين أصول محمية وأخرى أجنبية بما فی ذلک العمبلت،

ئيسا فی تحديد مکونات ىذه المحفظة ،إذ أن حدوث تحسن فی سوؽ األسيم
ويمعب سعر األسيم ًا
دور ر ً
الوطنية ،يؤدی إلى تدفقات االستثمار األجنبی فی صورة االستثمار فی المحفظة المالية إلى ىذا االقتصاد،
مما يسيم فی تحسن قيمة العممة الوطنية ،والعکس عند وجود حالة من التدىور وعدم االستقرار فی سوؽ

األسيم الوطنية من شأنو أن يدفع إلى ىروب االستثمارات األجنبية الغير مباشرة ،وبالتالی حدوث تدىور فی

سعر صرؼ العممة الوطنية(Fredrick et al., 2014, pp38 – 39).
ج -معدل التضخم“Inf”:

ُيقاس معدل التضخم بمعدل التغير فى الرقم القياسی لؤلسعار ،وقد استخدم الرقم القياسی ألسعار
المستيمکين کمقياس لمتضخم ،وتم حساب معدل التضخم الشيری کمعدل التغير فى ىذا الرقم بين الشير

فى العام الحالى ونفس الشير فی العام الماضی ،مع مراعاة حساب کل منيما وفقًا لنفس سنة األساس .وقد
تمثمت أىم مصادر البيانات ليذا المتغير فى الکتاب اإلحصائی السنوی الصادر عن الجياز المرکزی
لمتعبئة العامة واالحصاء وکذلک التقارير الربع سنوية والنشرات الشيرية الصادرة عن البنک المرکزی

المصری.
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استنادا إلى األدبيات االقتصادية فی ىذا ،فأنو قد تکون إشارة
وعن إشارة المعممة المقدرة لمعدل التضخم ،و ً
المعممة المقدرة لمعدل التضخم موجبة أو سالبة ،وذلک الختبلؼ األدبيات االقتصادية حول ذلک ،حيث أنو

وفقًا لتأثير "فيشر" يکون فی األجل الطويل ىناک اتجاه لتغيرات سعر الفائدة االسمی بنفس معدل واتجاه
تغير معدل التضخم المتوقع ،وىو ما يعنی أن معدل تضخم أعمى يزيد من معدل العائد األسمی فی سوؽ
األسيم ،ولکن مع ثبات معدل العائد الحقيقی عمى األسيم ،حيث يکون المستثمرون تم تعويضيم بالکامل
نتيجة ارتفاع معدل التضخم ،وىو ما يعرؼ بالتحوط مقابل التضخم .ومن ناحية اخرى ،أوضح کل من

)Schwest(1981) & Fama (981أن ىناک عبلقة عکسية بين مؤشر أداء سوؽ األسيم ومعدل

التضخم ،ويرجع ذلک إلى االرتباط العکسی بين معدل التضخم ومعدل النمو االقتصادی ،والذى يقاس
بمعدل التغير فی الناتج المحمى اإلجمالی الحقيقی ،فارتفاع معدل التضخم يخفض من معدل النمو
االقتصادی وىو ما يؤدی بدوره إلى اتجاه األفراد إلى خفض الطمب عمى األصول المالية ،بصفة خاصة

عند معدالت التضخم المرتفعة وبالتالی انخفاض اسعار األسيم(Alshogeathri,2011,pp79-81).

وتم استخدام صيغة الموغاريتم الطبيعی لقيم ىذه المتغيرات لتحقيؽ فرضية خطية العبلقة بين متغيرات

أيضا بأن تکون المعممات المقدرة تمثل
الدراسة ،ولتقميل الفروؽ بين قيميا ووحدات قياسيا ،وبما يسمح ً
المرونات أی التأثير النسبی لکل من سعر الصرؼ ومعدل التضخم عمى مؤشر أداء سوؽ األسيم

المصرية.

 -0منيج الدراسة واالساليب القياسية المستخدمة:
اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفی التحميمی عند صياغة وتحميل مشکمة الدراسة ،مع استخدم عدد من

األساليب القياسية لئلجابة عمى اسئمة الدراسة الثبلث ،حيث أنو لتجنب االنحدار الزائؼ الذى قد ينتج عن
استخدام طريقة المربعات الصغرى فى ظل عدم توافر شروط تطبيقيا ،تأتى أىمية اجراء اختبارات استقرار

اعتمادا عمى کل من اختبار "ديکى فولر الموسع" واختبار
السمسمة الزمنية لبيانات متغيرات الدراسة وذلک
ً
"فيميبس -بيرون " .ومنيا االنتقال إلى تطبيؽ نموذج االنحدار الذاتی الموزع بفترات ابطاء باستخدام اختبار
الحدود " " ARDL-Bounds Testوذلک الختبار وجود عبلقة طويمة األجل تتجو من المتغيرات

التفسيرية المستخدمة فی الدراسة وىى کل من معدل التضخم وسعر الصرؼ إلى المتغير التابع وىو

مؤشر“EGX30”.
باإلضافة إلى ذلک ،وبعد التحقؽ من عدم توافر فرض ثبات تباين حد الخطأ العشوائی فی نموذج االنحدار
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الذی تقوم عميو طريقة المربعات الصغرى العادية التقميدية ،تم استخدام نموذج االنحدار الذاتی المعمم
المشروط بعدم ثبات تباين حد الخطأ العشوائی  " GARCH".وقد تم تطبيؽ خطوات التحميل القياسی
باستخدام برنامج ”” EView-V10عمى النحو التالی:

 -0/9اختبار استق اررية ودرجة تکامل السبلسل الزمنية لمتغيرات الدراسة:
تعانى معظم السبلسل الزمنية لممتغيرات االقتصادية الکمية من عدم السکون ووجود جذر الوحدة ،ويؤدى
استخدام مثل ىذه السبلسل فی التقدير دون معالجتيا إلى وجود انحدار زائؼ بين المتغيرات ،وىو ما يتطمب

ضرورة

إجراء اختبارات استق اررية السبلسل الزمنية قبل تحديد طريقة التقدير ،ويستخدم فی ىذا کل من اختبار
“ديکى فولر الموسع  “ADFواختبار “فيميبس -بيرون  “PPوذلک الختبار استقرار السبلسل الزمنية
لممتغيرات محل الدراسة ،حيث يتمثل فرص العدم فی وجود جذر الوحدة بمعنى أن السمسمة غير المستقرة فی
المستوى ،فی مقابل الفرض البديل وىو أن السمسمة مستقرة فی المستوى ،وعند قبول فرض العدم فإنو ال

يمکن االعتماد عمى نتائج االنحدار فی تفسير العبلقة بين المتغيرات محل الدراسة ،والبد من البحث عن
طريقة اخرى لتقدير العبلقة بينيا.
 -0/0تقدير العبلقة طويمة األجل بين کل من سعر الصرؼ ومعدل التضخم کمتغيرات تفسيرية ومؤشر
البورصة المصرية  EGX30باستخدام نموذج" ARDL –Bounds Test":
بناء عمى نتيجة
يتم تحديد النموذج المستخدم فی تقدير العبلقة بين المتغيرات التفسيرية والمتغير التابع ً
اختبارات جذر الوحدة ،وقد تم االعتماد فی تقدير ىذه العبلقة عمى نموذج االنحدار الذاتی الموزع بفترات
اإلبطاء باستخدام اختبار الحدود کمدخل لمتکامل المشترک والذی قدمو ) ، Pesaran etal (2001حيث

يمکن تقدير تمک العبلقة اعتمادا عمى ىذا النموذج فی ظل اختبلؼ درجة تکامل السبلسل الزمنية

لمتغيرات الدراسة بحيث يکون بعضيا مستقر فی المستوى واألخرى متکاممة فی الدرجة األولى

(Madlener etal,2011, pp19-20).

وبتطبيؽ نموذج  ARDLعمى متغيرات الدراسة فی صورتيا الموغاريتمية وىی مؤشر أداء البورصة

)(LEGX30وسعر الصرؼ االسمی ) (LExrومعدل التضخم ) (LInfيعبر عنو فی الصيغة العامة

التالية:
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تشير 〖(α_3 α〗_2 〖,α〗_1و )α_0إلى مضاعفات األجل الطويل التی يتم من خبلليا اشتقاؽ معممات
األجل الطويل لممتغيرات التفسيرية .وتمثل )) (β_(3,i) 〖,β〗_(2,i,),β_(1,iمعممات األجل القصير،
)((ε_( tحد الخطأ العشوائی.

يقوم ىذا النموذج عمى اختبار فرض العدم بأن : 〖H_0: α_1=α〗_2=α_3=0بمعنى عدم وجود عبلقة

توازنية طويمة األجل بين المتغيرات محل الدراسة .فی مقابل الفرض البديل〖H_1: α_1≠α〗_2≠α_3≠0

 ،بوجود عبلقة طويمة األجل .وعند رفض فرض العدم فإن ذلک يدل عمى وجود عبلقة طويمة األجل بين

المتغيرات الثبلث مؤشر أداء البورصة المصرية وکل من سعر الصرؼ ومعدل التضخم ،ويکون ذلک
باالعتماد عمى درجة المعنوية اإلحصائية الختيار " "Fباستخدام اختبار"Wald Test".

 -0/3نموذج تصحيح الخطأ""ECM
بعد التأکد من وجود عبلقة توازنية طويمة األجل بين کل من مؤشر البورصة وسعر الصرؼ ومعدل التضخم
باستخدام نموذج ”” ARDL- Bounds Testيتم من خبلل نموذج تصحيح الخطأ تقدير سرعة تصحيح

أخطاء األجل القصير فی وحدة الزمن وىی فی الدراسة الحالية مدتيا شير ،من أجل الوصول إلى وضع
التوازن طويل األجل وذلک من خبلل تقدير معادلة التکامل المشترک )Coin Eq( -1والتی يشترط أن

يکون قيمة معممتيا المقدرة بين( )9- ،2بما يضمن وجود معامل تعديل جزئی فی وحدة الزمن ألخطاء عدم

التوازن.

 -0/8النموذج المعمم لبلنحدار الذاتی المشروط بعدم ثبات تباين حد الخطأ”“GARCH
يقوم تقدير نموذج االنحدار الخطى باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية عمى عدة افتراضات يتعمؽ
بعضيا بحد الخطأ العشوائی منيا ما يمی:
أ -ثبات تباين الخطأ العشوائی.
ب -عدم وجود ارتباط ذاتى بين قيم حد الخطأ العشوائی.
واذا لم يتوافر ذلک لنموذج االنحدار تکون المعممات المقدرة تتسم بعدم الکفاءة عمى الرغم من توافر شروط

عدم التحيز .وبصفة عامة ،تتصؼ بيانات السبلسل الزمنية لبعض المتغيرات االقتصادية المالية مثل عوائد

األسيم وسعر الفائدة وسعر الصرؼ بتأثير المعمومات والتقمبات السابقة فی ىذه المتغيرات عمى سموکيا
واتجاىيا الحالی .بمعنى أن حدوث تقمبات سابقة کبيرة فی عوائد األسيم يعقبيا عادة تقمبات کبيرة فی ىذه
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العوائد  ،وکذلک حدوث تقمبات صغيرة فی فترات سابقة يعقبيا تقمبات صغيرة ،اذ أنو يکون ىناک شکل
يميز تباين حد الخطأ ليذه المتغيرات فی صورة تذبذبات تتبع نمط معين ُيعرؼ ب نمطية التقمبات
" ،"Volatility Clusteringوليس فی صورة حرکة عشوائية ،مما يتطمب ضرورة التأکد من توافر ىذه
الخصائص لبيانات سوؽ األسيم فی مصر وأخذىا فی االعتبار لمحکم عمى کفاءة السوؽ .ولتقدير تأثيرىا

عمى ىذه السوؽ واختبار معنويتو يتم االعتماد عمى نماذج االنحدار الذاتی المشروط بعدم ثبات تباين حد

الخطأ“ ) " ARCH(pالتی صاغيا) Engle(1984وتم تطويرىا بواسطة ) Bolleselev (1986إلى
النماذج المعممة لبلنحدار الذاتی المشروط بعدم ثبات تباين حد الخطأ العشوائی“GARCH(p,q) “.
وتبين المعادلة رقم ( )0التالية االساس الذی تقوم عميو ىذه النماذج:
)εt| I(t − 1) ~ N(0, σt2) (2
فی المعادلة ( )0السابقة ،يشير کل من ) (εtإلى حد الخطأ العشوائی والذی يعبر عنو بالبواقی (σt2) ،
إلى تباين البواقی ،وتعکس ىذه المعادلة أن شرط ثبات تباين حد الخطأ والذی يعبر عنو بتباين البواقی عند

التقدير ال يتحقؽ ،حيث يصبح حد الخطأ العشوائی مشروط بالمعمومات السابقة) ،” (“ I(t − 1والذی

يختمؼ معو التباين من فترة ألخرى وفقًا ليذه المعمومات ،وال يکون ثابتًا کما يفترض وفقًا لطريقة المربعات
الصغرى العادية.
وتکون معادلة التباين فی نموذج ) GARCH (1,1عمى النحو التالی:
)σ_(t )^2= ω_0+ω_(1 ) ε_(t-1)^2+ ω_2 σ_(t-1)^2 (3
توضح المعادلة رقم ( )3أن تباين تباين البواقی  (〖(σ〗_(t )^2فی ىذا النموذج يعتمد عمى مربع البواقی
بفترة ابطاء واحدة التی تبمغ شير وذلک فی ضوء البيانات الشيرية المستخدمة فی الدراسة ،وکذلک مربع

تباين البواقی خبلل الشير السابؽ ، ((σ_(t-1)^2وتقيس )  (〖(ω〗_(2,) 〖,ω〗_(1کل من تأثير

ARCHوتأثير  GARCHعمى الترتيب .ومن شروط نتائج تقدير المعادلة السابقة تحقيؽ قيد عدم السالبية،

بمعنى أن يکون. ω_0> 0 , ω_(1 ), ω_2≥ 0

وعند استخدام عدد فترات إبطاء ) (Pلمربع البواقی وعدد فترات ابطاء ) (qلتباين البواقی يصبح النموذج
المستخدم “ ) “ GARCH(p,qوتکون معادلة التباين عمى النحو التالی:
)σ_(t )^2= ω+∑_(i-1)^p▒α_i _ ε_(t-i)^2+ ∑_(j=1)^q▒α_j σ_(t-q)^2 (4
وتقيس المعممات  ((α_(i ,) α_jفی المعادلة رقم( )8کل من تأثير  ARCHوتأثير  GARCHعمى

الترتيب.
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واستخدمت الدراسة نموذج“ )، “ GARCH M(1,1الذی يعتمد عمى تقدير معادلتين المعادلة األولى معادلة
المتوسط المشروط ” ، “Conditional Mean Equationويتم من خبلليا قياس تأثير مجموعة المتغيرات

المفسرة من سعر الصرؼ ومعدل التضخم عمى المتغير التابع بشرط أخذ المعمومات السابقة فى األعتبار
أيضا تقدير معممة تعکس مدى معنوية تأثير درجة
عند تقدير ىذه المعادلة ،ويتم من خبلل ىذه المعادلة ً
المخاطرة فى ىذه السوؽ وتأثيرىا عمى معدل العائد فى سوؽ األسيم والذى سوؼ يقاس بمعدل التغير فى

مؤشر اداء البورصة المصرية .وتتمثل المعادلة

الثانية فی معادلة التباين المشروط“ ”Conditional Variance Equationوتستند معادلة التباين عمى أن
التقمبات فی عوائد األسيم ترجع إلى التقمبات السابقة فی ىذه العوائد وکذلک تأثير المعمومات التاريخية عن

عوائد األسيم،
وتعتمد فی تقديرىا عمى معادلة المتوسط ،والذی سوؼ يستند تقديرىا فی الدراسة الحالية عمى نتائج تقدير
نموذج" ،" ARDL –Bounds Testکما فی دراسةHaughton& Iglesias,2017)).
ابعا :نتائج التحميل القياسی
رً
 -9اختبارات جذر الوحدة:
يوضح الجدول رقم( )9التالی نتائج اختبارات استقرار السبلسل الزمنية لمتغيرات الدراسة
جدول رقم ( :)9نتائج اختبارات استقرار السبلسل الزمنية لمتغيرات الدراسة)(Inf,Exr,EGX30

المتغي

االخ

ر

تبػار

LEG

AD

X30

F

قاطع With Intercept

قاطع ومتجو زمنی
With Trend and
Intercept

الفروؽ

الفروؽ

المستوى
-

األولى

المستوى

-

-

األولى
-

1.140663

1.91032 19.9456

)(0.6999

)(0.0000) (0.6460) (0.0000

ns

*3

3ns
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19.9146
*2

بدون قاطع ومتجو زمنی
Without Trend and
Intercept

المستوى
1.47246
4ns
)(0.9652

الفروؽ
األولى
-

19.8062
*3
)(0.0000
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-

PP

2.701214

41.4431

9.77251

41.4067

ns

*6

*3

*6

)(0.0753
AD
F

F

-

-

-

3.436540

11.5590

12.7690

11.5337

0.03390

11.5599

**

)(0.0000) (0.6705) (0.0000) (0.0000) (0.0000
-

-

-

-

-

11.31578

180.431

13.8725

179.806

1.56046

*

*0

*9

*4

8ns

*6

)(0.0001) (0.1114) (0.0001) (0.0000) (0.0001

-

-

-

-

-

-

2.067964

7.36055

1.58913

7.49461

0.00602

7.35189

ns
-

PP

*4

*6

*6

9ns

*3

101.580

)(0.2580

LInf

)(0.0001

-

)(0.0000
AD

)(0.9129

*4

-

-

PP

)(0.0001) (0.0000) (0.0001

4ns

41.5573

-

)(0.0107

LExr

-

-

-

0.97627

-

*1

6ns

*3

2ns

*3

)(0.0000) (0.6797) (0.0000) (0.7946) (0.0000
-

-

-

-

-

2.359510

11.7714

2.31723

11.8244

0.55648

11.7972

ns

*9

9ns

*4

1ns

*2

)(0.1545

)(0.0000) (0.4753) (0.0000) (0.4226) (0.0000

اعتمادا عمى البرنامج االحصائی ) ،(EViews V10واستخدام البيانات الخاصة
المصدر :إعداد الباحث
ً
بمتغيرات الدراسة.
تشير األرقام ما بين األقواس إلى مستوى االحتمالية الختبار(t) .ADF:اختبار "ديکی  -فولمر" الموسعAugmented Dickey-Fuller Test
PP:اختبار "فيميبس  -بيرون"Phillips-Perron Test
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*:معنوية عند المستوى االحتمالی  :** 2.29معنوية عند المستوى االحتمالی  :ns 2.22غير معنوية
يتبين من الجدول رقم ( )9السابؽ أن مؤشر أداء البورصة کان غير مستقر فی المستوى وذلک وفقًا لکل
من
اختبار "ديکی فولر الموسع" واختبار "فيميبس – بيرون"  ،باستثناء وجود القاطع والمتجو الزمنى ،حيث

جاءت السمسمة مستقرة وفقًا الختبار) ، (PPوبالنسبة لسعر الصرؼ کانت السمسمة الزمنية مستقرة فی
المستوى وفقًا لکل من االختبارين باستثناء عدم وجود قاطع ومتجو زمنى ،ولم تکن السمسمة الزمنية لمعدل
التضخم مستقرة فی المستوى وفقًا لبلختيارين فی الثبلث حاالت ،ولکنيا جاءت مستقرة فی الفروؽ األولى
بمعنى أنيا متکاممة من الدرجة األولى .وفى ظل ىذا االختبلؼ بين درجة استقرار السبلسل الزمنية
لمتغيرات الدراسة وتراوح درجة استقرارىا بين ) I(0و )I(1فإن ذلک يتطمب استخدام نموذج االنحدار الذاتی

الموزع بفترات اإلبطاء ”“ARDLلتقدير العبلقة بينيم.
 -0نتائج تقدير نموذج”“ARDL

بعد التأکد من اختبلؼ درجة استقرار السبلسل الزمنية لمتغيرات الدراسة وتراوحيا بين ) I(0), I(1يأتی
تقدير نموذج االنحدار الذاتی الموزع بفترات اإلبطاء ،والجدول رقم ( )0التالی بأقسامو الثبلثة (أ ،ب  ،ج)

يوضح نتائج التقدير.
جدول رقم ( :)0نتائج تقديرات نموذج”“ARDL(1,1,1) and Bounds Test
أ -نتائج اختبار الحدود-مدخل التکامل المشترک
االختبار

قيمة) (Fالمحسوبة

اختبار )(F

7.347317

مستوى المعنوية
اإلحصائية

الحد االدنى)I(0

الحد األقصى)I(1

10%

2.63

3.35

5%

3.1

3.87

2.5%

3.55

4.38

1%

4.13

5

ب -نتائج تقدير معامل تصحيح الخطأ
)Dependent Variable: D(LEGX30
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المتغير /البيان

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob

)D(LExr

***0.072617

0.041836

1.735731

0.0839

)D(LInf

0.085124ns

0.187331

0.454403

0.6500

)CointEq(-1

*-0.212675

0.038981

-5.455827

0.0000

ج -نتائج تقدير معممات األجل الطويل
)EC = LEGX30 – (4.9713 + 0.6507*LExr + 0.9496*LInf
المتغير /البيان

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob

Intercept

4.971307

0.539524

9.214248

0.0000

LExr

0.650683

0.257283

2.529054

0.0121

LInf

0.949649

0.223229

4.254146

0.0000

المصدر :إعداد الباحث اعتمادا عمى البرنامج االحصائی ) ،(EViews V10واستخدام البيانات الخاصة
بمتغيرات الدراسة.
يشير )(DLEXR, DLINF, DLEGX30إلى الفروؽ األولى لمتغيرات الدراسة مؤشر األداء ،سعرالصرؼ ومعدل التضخم فی صورتيا الموغاريتمية
 يتمثل فرض العدم الختبار الحدود فی عدم وجود عبلقة توازنية طويمة األجل بين متغيرات الدراسة ،ويتمتحديد القيم الجدولية لمحد االدنى واألعمى ليذا االختبار من جداول الت أعدىا .(Pesaran et al,

)2001

- ***:تشير إلى الداللة اإلحصائية لممعممة المقدرة عند مستوى معنوية%.92
يتضح من الجدول رقم ( )0أنو ينقسم إلى ثبلثة اقسام ( أ  ،ب  ،ج ) ،حيث يوضح القسم األول منو نتيجة
اختبار الحدود ،والذى يتم من خبللو اختبار وجود عبلقة توازنية طويمة األجل تتجو من المتغيرات التفسيرية

فی الدراسة وىى معدل التضخم وسعر الصرؼ إلى مؤشر أداء سوؽ األسيم المصرية  ،وفی إطار معادلة
ARDLرقم ( )9السابقة ،يعتمد ىذا النموذج عمى اختبار الفرض التالی:
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فرض العدم ، : 〖 H_0:∝〗_1=∝_2=∝_3=0بمعنى عدم وجود ىذه العبلقة.
مقابل الفرض البديل ،: 〖 H_1:∝〗_1≠∝_2≠∝_3≠0بمعنى وجود عبلقة توازنية.
ويتضح من قيمة " "Fالمحسوبة أنيا أکبر من القيمة الحرجة األعمى ويعنى ذلک رفض فرض العدم وقبول

الفرض البديل ،أی وجود عبلقة توازنية طويمة األجل تتجو من سعر الصرؼ ومعدل التضخم إلى مؤشر
أداء سوؽ األسيم عند مستوى معنوية%.9

ويوضح القسم (ب) من الجدول رقم ( )0نتائج تقدير معممات األجل القصير ومعامل تصحيح الخطأ ،حيث
تميز کل من سعر الصرؼ ومعدل التضخم بتأثير کل منيما اإليجابی عمى مؤشر األداء) ، (EGX30وان

احصائيا ،بينما تميز سعر الصرؼ بداللتو اإلحصائية
جاءت معممة معدل التضخم المقدرة غير معنوية
ً
بدرجة ثقة تزيد عن  .%12وقدر معامل تصحيح الخطأ بنحو  %09وذو داللة احصائية بمستوى معنوية
 ،%9بمعنى ان ما يقرب من  %09من أخطاء األجل القصير فی مؤشر اداء البورصة المصرية يتم
تصحيحيا شيريا تجاه توازن األجل الطويل ،وىذا التصحيح سيستغرؽ ما يقرب من خمسة أشير.

وبرغم اختبلؼ المتغيرات فی درجة معنوية تأثيرىا عمى مؤشر أداء البورصة المصرية فی األجل القصير،

إال أنو فی األجل الطويل وکما يتضح من القسم (ج) فی الجدول رقم ( )0السابؽ أن کل من معممة سعر
الصرؼ ومعممة معدل التضخم تميزت بإشارة موجية وذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  ، %9مما

يعنى التأثير الطردی لکل منيما عمى التغيرات فی مؤشر أداء سوؽ االسيم فی مصر .وجاءت المعادلة

المقدرة فی األجل الطويل عمى النحو التالی:

)LEGX30= 4.9713 + 0.6507LExr + 0.9496LInf (5
)(4.254146) (2.529054) (9.214248
فی المعادلة رقم( )2السابقة ،توضح األرقام ما بين األقواس قيمة ) (tالمحسوبة ،وتعبر المعممات المقدرة
عن مرونة مؤشر األداء لمتغيرات فی کل من معدل التضخم وسعر الصرؼ ،توضح قيم المعممات المقدرة

أن ارتفاع سعر صرؼ الجنيو -انخفاض قيمة الجنيو مقابل الدوالر -بنسبة  %9يؤدی إلى زيادة مؤشر

))EGX30بنسبة  ،%2.22بينما يؤدی انخفاض سعر الصرؼ -تحسن قيمة الجنية مقابل الدوالر -بنسبة

 ،%9إلى انخفاض مؤشر أداء سوؽ االسيم بنسبة ،%2.22ويترتب کذلک عمى ارتفاع معدل التضخم
بنسبة  %9زيادة المؤشر بنسبة  ،%2.12والعکس عند انخفاض معدل التضخم.
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والختبار استقرار المقدرات تم اجراء اختيار تقدير المجموع التراکمی ” “Recursive Estimateوالشکل رقم
( )8التالی يوضح نتائج ىذا االختبار.
شکل رقم ( :)8اختبار استقرار المقدرات باستخدامRecursive estimation
المصدر :إعداد الباحث اعتمادا عمى البرنامج االحصائی) ، (EViews V10ونتائج تقدير نموذجARDL.
يتبين من الشکل رقم ( )8السابؽ ،أن القيم التجميعية لؤلخطاء تقع بين حدود الثقة عند مستوى معنوية
 ،%2مما يدل عمى أن المقدرات جاءت مستقرة عبر الفترة الزمنية محل الدراسة.
 -3نتائج اختبار عدم ثبات تباين حد الخطأ“ARCH Test”:
يتم التأکد من وجود ىذه المشکمة التی يعد وجودىا أحد أىم أسباب استخدام نماذج ”“ARCH & GARCH

من خبلل اسموبين ىما:

أ – الشکل البيانی لتقمبات عوائد سوؽ األسيم  .ب -اختبارARCH
وفيما يمى نتائج ٍکل من األسموبين:
أ -الشکل البيانی لتقمبات عوائد سوؽ األسيم:
تتميز عديد من المتغيرات االقتصادية المالية ،منيا مؤشرات أداء السوؽ المالية ،بخاصية نمطية التقمبات

معينا ،إذ أن فترات التقمبات السابقة الکبيرة يعقبيا تقمبات کبيرة،
التی تجعل من التغيرات فييا تتبع نمطًا ً
وکذلک تقمبات السابقة الصغيرة يتبعيا تقمبات صغيرة .والشکل رقم( )2التالی يعکس نمط التغيرات النسبية
فی مؤشر أداء البورصة المصرية) ،(dlegx30وذلک باستخدام المعادلة التالية

)dlegx30=(〖EGX30〗_t-〖EGX30〗_(t-1))/〖EGX30〗_(t-1) (6
المصدر :إعداد الباحث اعتمادا عمى البيانات الخاصة بمؤشر سوؽ االسيم فی الفترة محل الدراسة.
والشکل رقم ( )2السابؽ يبين نمطية تقمبات عوائد سوؽ األسيم المصرية خبلل الفترة "يناير – 0222يناير

 "0202والتی يعبر عنيا بمعدل التغير فی مؤشر اداء السوؽ(dlegx30).
ب -اختبار عدم ثبات التباين”“ARCH Test

يبين الجدول رقم ( )3التالی نتائج اختبار وجود مشکمة عدم ثبات تباين البواقی باستخدام البيانات الشيرية
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لمؤشر اداء سوؽ األسيم.
جدول رقم ( :)3نتائج اختبار ” “ARCHلعدم ثبات تباين البواقی
االختبار

Statistic value

Prob

F-statistic

17.99629

0.0000

Chi-Square

16.87177

0.0000

المصدر :إعداد الباحث اعتمادا عمى البرنامج االحصائی ) ،(EViews V10بعد تقدير البواقی لمعادلة
انحدارEGX30
يوضح الجدول رقم ( )3السابؽ نتائج اختبار عدم ثبات تباين البواقی ،حيث يتبين وجود أثر” “ARCHفی
السمسمة الزمنية الممثمة لعوائد األسيم ،ألن القيمة االحتمالية لکل من اختبار  “F” ,واختبار–”Chi
”Squareأقل

من ،2.22وعميو يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل بوجود مشکمة عدم ثبات تباين البواقی ،أی
وجود  “ ARCH Effect”,وىو ما ُيمکن من استخدام النماذج المعممة لبلنحدار الذاتی المشروطة بعدم
ثبات
التباين ” “GARCHالتی يأخذ فی االعتبار تأثير کل من التقمبات فی العوائد والمعمومات السابقة عمى
اتجاىات العوائد الحالية وتتحدد رتبة النموذج بناء عمى فترات اإلبطاء المستخدمة.
 -8نتائج تقدير النموذج")"ARDL,GARCH M(1.1
استنادا إلى األسموب القياسی المستخدم فی دراسة ) ) Haughtan and Iglesias , 2017التی تم
ً
خبلليا االعتماد عمى تقديرات نموذج  ARDLفی تقدير أثر التقمبات السابقة بفترة واحدة من خبلل نموذج
) ،GARCH(1.1والمذان اعتمدا فی صياغتو عمى دراسة ) (CHen et al., 2013عن تأثير أسعار

البترول عمى أسعار األسمدة .وسوؼ تضيؼ الدراسة الحالية إلى نموذج )GARCH (1.1تأثير درجة

استنادا
المخاطرة فی سوؽ األسيم المصرية عمى عوائد ىذه السوؽ من خبلل النموذج )GARCH M (1.1
ً

إلى نتائج تقديرات نموذج  ARDLويوضح الجدول رقم ( )8التالی نتائج التقدير.
جدول رقم ( :)8نتائج تقديرات نموذج”)“ARDL , GARCH M (1,1
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“mean equation” معادلة المتوسط-أ
Prob

z-Statistic

Coefficient

االختبار

0.0000

16.40067

0.196360

Intercept

0.0000

292.4260

0.949123*

LEGX30(-1)

0.0003

3.649251

0.031120*

LEXR

0.0000

4.388265

0.032481*

LEXR(-1)

0.0000

5.068712

0.039936*

LINF

0.9454

0.068497

0.000509ns

LINF(-1)

0.0696

1.814684

0.019819***

GARCH

“ variance equation” معادلة التباين-ب
Prob

z-Statistic

Coefficient

 البيان/المتغير

0.6067

0.514756

1.87E-05

Intercept

0.0000

12.88808

^2 0.830715*

RESID(-1)

0.0000

7.180655

0.233343*

GARCH(-1)

 اختبارات جودة توفيؽ النموذج ومشکمة االرتباط الذاتی بين البواقی-ج
Schwarz criterion Akaike
-1.510882

info

Durbin-Watson

criterion

stat

-1.655909

2.581981

R-squared
0.784829

( لمشکمة االرتباط الذاتی لؤلخطاءQ) اختبار
Prob

Q-Stat
[8]

Prob

Q-Stat
[6]
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Prob

Q-Stat
[4]

Prob

Q-Stat
[2]
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0.9522

0.621

1.7292

0.785

2.0634

0.914

3.6436

0.888

المصدر :إعداد الباحث اعتمادا عمى البرنامج االحصائی ) ،(EViews,V10واستخدام البيانات الخاصة

بمتغيرات الدراسة.

يتبين من الجدول رقم ( )8السابؽ أنو ينقسم إلى ثبلثة أقسام ىی (أ ،ب ،ج)  ،يعرض القسم (أ) منو نتائج

استنادا إلى تقديرات نموذج ، ARDLويتبين من
تقدير معادلة المتوسط وفقًا لنموذج )GARCH (1.1
ً
نتائج التقدير فی ىذا القسم ،معنوية تأثير تغيرات کل من سعر الصرؼ ومعدل التضخم عمى تغيرات مؤشر

اداء البورصة المصرية بدرجة

نسبيا ليبمغ نحو ( )%2.21 ،%2.23لکل من معممة من سعر
ثقة ،%11وان کان ىذا التأثير جاء ضعيفًا ً
الصرؼ ومعممة معدل التضخم المقدرة عمى الترتيب عند تغير أی منيما بنسبة  ، %9ويظير ىذا القسم
احدا وبنسبة %9
أيضا أن التغيرات السابقة فی مؤشر سوؽ األسيم لفترة إبطاء ًا
شير و ً
من الجدول السابؽ ً
من شأنيا أن تؤدى إلى تغير فی العائد الحالی بنسبة ( )%2.12بمستوى معنوية  .%9حيث جاءت القيمة
االحتمالية ليذه المعممة أقل من  .%9وعن تأثير درجة المخاطرة التی يتعرض ليا سوؽ األسيم يتضح من

معممة  GARCHمعنوية تأثيرىا عمى تغيرات مؤشر األداء  ،حيث قدرت ىذه المعممة بنحو  2.20بدرجة
ثقة تزيد عن  ،%12حيث بمغت القيمة االحتمالية إلحصائية " "zنحو "".2.22

وفى القسم (ب) من الجدول رقم ( )8السابؽ ،يتضح من نتائج تقدير معادلة التباين معنوية المعممات المقدرة
لکل من تأثير  “Res (-1)” ARCHوتأثير  “GARCH (-1)” GARCH,وتحقيؽ کل منيما شرط عدم

السالبية .فقد بمغت معممة تأثير  ARCHنحو (  )2.23بمستوى معنوية ( ،)%9مما يعنى أن المعمومات

معنويا عمى التقمبات الحالية فی مؤشر أداء سوؽ األسيم  ،کما
تأثير
السابقة لتقمبات مربع البواقی تؤثر ًا
ً
قدرت معممة تأثير  GARCHنحو ( )2.03بمستوى معنوية  ،%9مما يعکس أن المعمومات السابقة عن
معنويا عمى التقمبات الحالية لمؤشر أداء سوؽ األسيم بدرجة ثقة  ،%11وفى ضوء
تباين البواقی تؤثر
ً
نتائج تقدير معادلة التباين ىذه ،يتبين تأثير کل من التقمبات السابقة فی عوائد األسيم وکذلک المعمومات
التاريخية عن أداء ىذه السوؽ عمى التقمبات الحالية بيا ،وىو ما ال يتفؽ مع فرض الصيغة الضعيفة لکفاءة

السوؽ ،والتی تعرؼ بنظرية الحرکة العشوائية التی تقضى أن مقومات السوؽ الکؼء أن تکون التغيرات فی

تماما عن التغيرات التی طرأت عمى سعره فی الماضی ،وتتوقؼ عمى
سعر األسيم فی المستقبل مستقمة ً
بناء عمى
المعمومات التی ستتوافر فی الغد ،وبالتالی قد يرتفع سعر السيم ً
غدا أو قد ينخفض أو يظل ثابتًا ً
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ىذه المعمومات التی سيوفرىا السوؽ الکؼء وتنعکس عمى القيمة السوقية لؤلوراؽ المالة المتداولة فييا
(ىندى،0228 ،ص .)91-92وفی ضوء نتائج تقدير معادلة التباين ونظرية الحرکة العشوائية التی تفترض
عدم امکانية التنبؤ بعوائد االستثمار فی األسيم من خبلل استخدام معمومات سابقة عن اتجاىات وتقمبات

ىذه العوائد ،فإن سوؽ األسيم المصرية ال تتميز بالکفاءة ،وتؤکد نتائج التقدير عمى نمطية تقمبات حرکة
مؤشر أداء سوؽ األسيم التی يمکن أن تکون معمومة لدى بعض المتعاممين فی السوؽ وعدم توافرىا لدى

البعض اآلخر ،مما يمکن المضاربين من خبلل تحميميا من تحقيؽ ارباح غير عادية.

وفی القسم (ج) من الجدول رقم ( )8السابؽ ،تظير قيمة معامل التحديد ارتفاع القدرة التفسيرية لمتغيرات

النموذج المستخدمة فی تفسير التغيرات فی مؤشر سوؽ األسيم المصرية ،إذ بمغت قيمتو نحو ،2.22ويعنى

ذلک ان
نحو % 22من تغيرات مؤشر أداء البورصة المصرية يتم تفسيرىا من خبلل التغيرات فی مجموعة المتغيرات
المستخدمة فی النموذج ،فی حين نحو  %00من التغير يرجع إلى متغيرات أخرى غير متضمنة فی
النموذج تدرج فی حد الخطأ العشوائی ،بما يعکس جودة توفيؽ النموذج المستخدم .ويوضح معامل اختبار “

” D.Wعدم وجود مشکمة االرتباط الذاتی بين األخطاء .ولمتأکد من عدم وجود ىذه المشکمة تم إجراء

اختبار” ، “Qحيث جاءت القيمة االحتمالية ليذا االختبار لمختمؼ رتب االرتباط الذاتی والموضحة بالجدول
رقم ( )8السابؽ أکبر من مستوى معنوية  ، %2مما يعنی قبول فرض العدم وىو عدم وجود مشکمة
االرتباط الذاتی بين البواقی.
خامسا :الخالصة والتوصيات:
ً
اختبرت الدراسة تأثير تغيرات سعر الصرؼ ومعدل التضخم عمى مؤشر سوؽ األسيم فی مصر

اعتمادا عمى اختبارات استقرار
) ،(EGX30باستخدام بيانات شيرية فی الفترة(يناير-0222فبراير ،)0202و
ً
السبلسل الزمنية لمتغيرات الدراسة الثبلثة باستخدام اختبار "ديکی فولر الموسع " ADFواختبار "فيميبس-
بيرون "  PPجاءت نتيجة االختبارين لتبين وجود اختبلؼ فی درجة استقرار السبلسل الزمنية لمتغيرات

الدراسة وتراوحيا بين ) I(0و) ، I(1ونتيجة ذلک اعتمدت الدراسة عمى نموذج (ARDL- Bounds

)Testکمدخل لمتکامل المشترک ،وأوضحت نتائج اختبار الحدود وجود عبلقة توازنية طويمة األجل تتجو

من سعر الصرؼ ومعدل التضخم إلى مؤشر أداء سوؽ األسيم المصرية ،حيث جاءت إشارة کل منيما

استنادا إلى نموذج ) (ECMقُدر معامل تصحيح الخطأ
موجبة وذات داللة احصائية بدرجة ثقة  ،%11و ً
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بنحو ( .)2.093-بما يعکس أن نحو  %09من أخطاء األجل القصير يتم تصحيحيا خبلل وحدة الزمن
والتی تبمغ مدتيا شير فی الدراسة وصوًال إلى توازن األجل الطويل .وعن معممات األجل القصير جاءت

ايضا کما فی األجل الطويل ،ولکنيا کانت
المعممة المقدرة لکل من سعر الصرؼ ومعدل التضخم موجبة ً
غير معنوية بالنسبة لمعدل التضخم .والختبار کفاءة سوؽ االسيم المصرية وبعد التأکد من نمطية تقمبات
عوائد األسيم سواء من خبلل الشکل

استنادا إلى نتائج تقديرات نموذج) ، (ARDLتم تقدير
البيانی لتغيرات العوائد أو اختبار) ، (ARCHو ً
معممات
نموذج ”) “GARCH M(1,1بمعادلتيو المتوسط والتباين ،والذی جاءت نتائجو لتؤکد فی معادلة التباين

معنويا عمى التقمبات الحالية فی مؤشر
تأثير
المقدرة عمى أن المعمومات السابقة لتقمبات مربع البواقی تؤثر ًا
ً
أداء سوؽ األسيم ،بمغت معممة تأثير  ARCHنحو (  )2.23بمستوى معنوية ( ،)%9کما قدرت معممة
تأثير  GARCHنحو ( )2.03بمستوى معنوية  ،%9مما يعکس أن المعمومات السابقة عن تباين البواقی
تؤثر تأثير معنويا عمى التقمبات الحالية لمؤشر أداء سوؽ األسيم بدرجة ثقة  ،%11کما تبين من معادلة

المتوسط معنوية التأثير الموجب لکل من درجة المخاطرة التی تتعرض ليا سوؽ األسيم المصرية ،وکذلک

استنادا إلى تمک النتائج  ،وما
تغيرات سعر الصرؼ ومعدل التضخم عمى تقمبات عوائد األسيم بيا .و ً
أوضحتو من تأثير لکل من التقمبات السابقة فی عوائد األسيم وکذلک المعمومات التاريخية عن أداء ىذه
السوؽ عمى التقمبات الحالية بيا ،خمصت الدراسة إلى عدم کفاءة سوؽ األسيم فی مصر لعدم توافؽ ذلک

مع فرضية الصيغة الضعيفة لکفاءة السوؽ والتی تعرؼ بنظرية الحرکة العشوائية.

وفی ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج واجابة عن االسئمة الثبلث لمشکمتيا ،توصی الدراسة بما يمی:
1رفع کفاءة سوؽ االسيم المصرية :مما ال شک فيو أن ىناک ارتباطًا وثيقًا بين النمو االقتصادی ونموالقطاع المالی الذی احدى مکوناتو الرئيسة سوؽ االسيم ،ومن ىنا تأتی أىمية تطوير السوؽ المصرية
استنادا إلى
والعمل عمى رفع کفاءة أدائيا ،خاصة فی ظل ما توصمت اليو الدراسة الحالية من عدم کفاءتيا
ً
الفرضية الضعيفة لکفاءة السوؽ أو ما يعرؼ بنظرية الحرکة العشوائية ،والتی عکست أىمية البيانات
التاريخية والتقمبات السابقة فی تحديد عوائدىا الحالية .ويتطمب ذلک ضرورة العمل عمى اتاحة المعمومات
لجميع المتعاممين فی ىذه السوؽ لمحد من تأثير المضاربة وبالتالی الحد من االثار العکسية لمتقمبات عمى

استقرار سوؽ األسيم المصرية.

2تحقيؽ االستق ارر فی سعر الصرؼ والحد من ارتفاع معدل التضخم :يعد کل من سعر الصرؼ ومعدل70
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التضخم أحد أىم مؤشرات االستقرار االقتصادی التی ينعکس تأثيرىا عمى ق اررات االستثمار سواء الحقيقی
أو المالی ومن ثم عمى سوؽ األسيم ،من ىنا تأتی أىمية تحقيؽ االستقرار فی سعر الصرؼ والحد من

اال رتفاع الکبير فی معدل التضخم لمحفاظ عمى استقرار سوؽ االسيم المصرية ،ويرى الباحث ان تحقيؽ
ذلک يتأتى من خبلل العمل عمى تقوية الييکل االنتاجی الوطنی ،بما يمبی قدر أکبر من احتياجات الطمب

المحمی ويحد من االعتماد عمى الخارج ويزيد من مصادر النقد االجنبی ،مما يکسب ىذين العاممين درجة

من االستقرار سوؼ تنعکس إيجابيا عمى سوؽ األسيم المصرية.

3-فتح أفاؽ جديدة لدراسات مستقبمية :استندت الدراسة فی الحکم عمى کفاءة سوؽ األسيم فی مصر عمى

نظرية الحرکة العشوائية ،وىو يمثل حدود موضوعية ليذه الدراسة يمکن تغيرىا واعادة تقييم أداء سوؽ
األسيم فی مصر ،وکذلک إمکانية تغيير حدودىا الزمنية خاصة فی ظل ما تتعرض لو اقتصادات العالم

من أثار اقتصادية سمبية نتيجة جائحة کورونا التی لم تسمم منيا األسواؽ المالية العالمية بما فييا سوؽ

األسيم المصرية.
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