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چکیده :
حوادث تروریستتتی در نطام ملتلج اهان افیایی یافتا استتت .تروریستت رالوه بر تلسات انستتانی ،تاثیرات
پیچیده ای بر اقتصتاد و بازارهای مالی ایااد می کند .ایران باتواا با موقییت ستیاستی و من طا ای بارها مورد
حمالت تروریستتی واق شتده استت .ما در ایق مطالا با بررستی تاثیر 16حملا تروریستتی کا در نطام ملتلج
ایران بتا وقو پیوستتتتتا ،روی بورس تهران می پردازی  .بتازه زمتانی ایق م تالیتا بیق ستتتا هتای -1388
1399استتت .داده های ستتری زمانی مربوم با شتتاخ

بورس اوراق بهادار تهران از مرکی پردازا ا الرات

متالی ایران ام ووری رردیتده استتتت .بتا منظور ارزیتابی فرضتتتیتات تحطی از متد هتای  ARCHو
 GARCHاستتتساده شتتده استتت .برای بررستتی مانایی متغیرها از وزمونهای دیکی -فولر تیمی یافتا و
فیلیپس  -پرون استتساده شتده کا در ایق وزمونها فرضتیا صتسر مننی بر نامانایی متغیرها استت .نتایج بیانگر
کت تاثیر مینا داری دارد و منار با کاهی شتاخ

ایق استت کا متغیر حوادث تروریستتی بر بازده شتاخ

کت می شود اما بر حا میامالت تاثیر مینا داری ایااد نمی کند.

واژران کلیدی  :بورس اوراق بهادار ،حوادث تروریستی ،رارچ.
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Abstract

Terrorist incidents have increased in recent years in different parts of the world.
In addition to human casualties, terrorism has complex effects on the economy
and financial markets. Due to its political and regional situation, Iran has been
repeatedly attacked by terrorists. In this article, we examine the impact of 16
terrorist attacks that have taken place in different parts of Iran on the Tehran
Stock Exchange. The period of this study is the years between 1388 to1399
Time series data related to Tehran Stock Exchange index have been collected
from Iran Financial Information Processing Center. ARCH and GARCH models
have been used to evaluate the research hypotheses.Generalized Dickey-Fuller
and Phillips-Prone tests were used to examine the stationary of the variables. In
these tests ,null hypothesis is the non ststionary of variable. The conclusion is
that the variable of terrorist incidents has a significant effect on the return of the
total index and leads to a decrease in the total index, but does not have a
significant effect on the volume of transaction
.

Keywords: Stock market ,Terrorist incidents, Garch
JEL Classification: G10, G14
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مطدما
بورس اوراق بهادار تهران در ستا  1346با رنوان یک ستاختار مه سترمایا ای وزاز با کار کرد .رویدادهای
مه ستتیاستتی ،اقتصتتادی ،نظامی و با ور کلی اخنارخو و بد ی ایق ستتالیان تاثیرات متساوتی در ایق
ستاختار مه بر اا رااشتتا استت .راه شتاهد روند رو با رشتد و چشتمگیر بوده ای وراه مدت ها ون را با حالت
تی یت در وورده استتت .بید از پیروزی شتتکوهمند انطال استتالمی ،با ترور ستتپهند ستتید محمد ولی قرنی،
نلستیق رئیس ستاد مشترک ارتی امهوری اسالمی ایران توسط روامت رروه فرقان موج حمالت تروریستی
در ایران وزاز شتتتد ترور های دها  ، 60ترور دانشتتتمنتدان هستتتتتا ای در دها  80وترور ها ،بمت رااری ها
وحوادثی کا در دها اخیر ایران را در سوگ نشانده است.
تاریلچا حمالت تروریستتتتی در ایران بست تیار والنی استتتت با وری کا از ابتدای انطال تاکنون بیی از
17هیار ایرانی از تمام وحاد ملت قربانی ترور شتده اند .حمالت تروریستتی با رنوان یک تکانا منسی می تواند
بازار بورس را دچار نوستان کند و با صتورت مستتطی و یا زیر مستتطی بازار های مالی را تحت تاثیر قرار دهد.
با م الیا ایق نوستانات می توان رد پای رفتار توده واری را در بازار پیدا کنی  .ازل سترمایا رااری کا دانی
کتافی نتدارد بتا وقو حوادث نتام لو  ،تحتت تتاثیراحستتتاستتتات و رفتتار امیی شتتتکتت ررفتتا و نتاا مینتانی
ایاادشتده ،با افیایی نوستانات دامق می زند .بنابرایق باتواا با اهمیت نوستانات در بازارهای ملتلج مالی،
م الیا در راب ا با تاثیری کا حمالت تروریستی در ایق بازار ایااد می کنند ضروری است.
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منانی نظری ومروری بر پیشینا پژوهی
ادبیات تحلیلی تروریست توستط ویلیام لندز 1در ستا 1987با م الیا هواپیماهای ااستوستی ومریکایی با ور
ادی وزاز شد و پس از 11سپتامنر 2001با سررت رشد کرد .
واقیا 11سپتامنر  2001وضییت بسیار دشواری را در بازار سهام ایاالت متحده ومریکا و اهان با واود وورد.
شوک حادثا بارث ایااد یک رکود همیمان برای ایاالت متحده وتطرینا هما بازارهای بیرگ نوظهور در سراسر
اهان شتتد .میانگیق بازده بالفاصتتلا پس از حمالت 4.93درصتتد برای شتتاخ
 KOSPIکره 6.72 ،درصتد برای شتاخ

12.02 ،s&pدرصتتد برای

رمومی  SETتایلند9.18 ،درصتد برای  BOVESPAبرزیت،

 2.71درصتد برای  SE IPCمکییک کاهی یافت .درهمان زمان ،نوستانات بازار در بازارهای نوظهور با شتدت
افیایی یتافتت .ایق حمالت پیتامتدهتای بتالطوه ای در رفتتار بتازار ستتتهتام دارد لتاا ستتتیاوار تواتا ویژه در حوزه
اقتصادمالی است (.کیونگ چون مون)2008،

2

رراهام ورامیا)2012(3استتدال می کنند کا بازار های بیق المللی هیچ واکنشتی با حمالت تروریستتی نشتان
نمی دهند .زیرا تااران بید از حملا 11ستپتامنر در تاییا و تحلیت ریستک خود ،خ ر تروریست را رناانده
اند.
تدستنلدر )2013( 4در مطالا تحلیلی خود در  5حوزه اصتلی شتامت :تاییا و تحلیت روند حمالت تروریستتی
،پیامدهای اقتصتادی تروریست  ،بررستی اثر بلشتی ضتد تروریست  ،رلت تروریست و راب ا تروریست و دموکراستی
های لینرا تحطیطاتی اناام داده است.
در مطتالتا "تتاثیر حوادث تروریستتتتی اخیر بر ریستتتک و بتازده بتازار کتاال"ویکتاا رامیتا و همکتاران )2018(5بتا
بررستی تاثیر 20حملا تروریستتی بر بازار های کاال با ایق نتیاا رستیدندکا تاثیر حمالت تروریستتی بر ریستک
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ستتیستتتماتیک در بازار کاال متساوت استتت .اررچا مطاالت نشتتان می دهند کا بازار ها بالفاصتتلا با فیالیت
تروریستتتی واکنی نشتتان می دهند اما ویکاا رامیا و همکاران با یک واکنی تاخیری 120روزپس ازحملا
تروریستی در بازار کاال رسیدند.
چستتنی و همکاران )2011(1با بررستتی تاثیر25رویداد تروریستتتی بر بازار اوراق قرضتتا وکاال با ایق نتیاا
رسیدند استساده از بازار ال و کاال با رنوان استراتژی محافظت در برابر تروریس همیشا کار ساز نیست.
فهی استل ،هیونگ-روکانگ ( )2013 2با ایق نتیاا رستیدند کا حمالت تروریستتی بر بازار ستهام پاکستتان
تاثیر منسی کوتاه مدت می راارد .بازار در ی یک روز از شتوک حمالت ترویستتی خارج می شتود .همچنیق
تاثیر حملا با مکان ها و انوا حملا بستتگی دارد .هرچا شتدت حملا بیشتتر باشتد(کشتتا شتدن افراد بیشتتر)
بازده شاخ

 KSE-100منسی تر است .اال تر از هما ،بازار سهام شامت ا الراتی در مورد حمالت وینده

است.
مارتیاق استچپرس 3با بررستی تاثیر حمالت تروریستتی بر بازار ستهام و اوراق قرضتا پنج کشتور اروپای زربی
انگلستتان ،بلژیک ،فرانستا ،ولمان و استپانیا پرداخت .نتایج بیانگر تاثیر قابت تواا حمالت بر بازار اوراق قرضتا
بود درحالیکا بازار ستتتهام واکنی قابت تواهی نشتتتان نمی دهد همچنیق اهداف ملتلج حملا تروریستتتتی
تاثیرات ملتلسی بر بازار سهام و اوراق قرضا دارند.
پژوهی حاضتر با بررستی تاثیر حمالت تروریستتی داخلی بر بازار سترمایا ایران می پردازد تا مییان اثر رااری
ایق حمالت بر بازده شتاخ

کت بورس با روا های  GARCH ، ARCHارزیابی شتود .با منظور ارزیابی

ایق تاثیرات فرضیا با شرح زیر ارایا و با با کار ریری مد مناس وزموده شده است:
ویا حوادث تروریستی بر بازده و حا میامالت بورس تاثیر می راارد؟
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روا پژوهی
ایق تحطی در بازه زمانی 1388تا 1399از دو نو داده استتساده کرده استت  :شتاخ
حملا تروریستتی  .داده های شتاخ

های ستهام ایران ،اخنار

ستهام از مرکی ومار ایران و نرم افیار های ا ال رستانی بورستی ام

ووری شتده استت .ایئیات وقای تروریستتی از روزناما ها وخنرریاری های ونالیق ام ووری وپس از راستتی
وزمایی ت نیطی و حصتو ا مینان نستنی استتساده شتده استت  .رویکرد پژوهی حاضتر اثنات ررایی و اهت
ریری کاربردی داشتتا و با لحا هدف از نو وزمون فرضتیا و نو پژوهی همنستتگی استت .در ادو زیر
لیست حوادث تروریستی رردووری شده است:
ادو (:)1حوادث تروریستی در ایران ی سا های 1399-1388

حادثا تروریستی
بم

تاریخ وقو
7خرداد88

رااری درزاهدان

رامت انتحاری درمرقد امام خمینی
بم

30خرداد 88

رااری انتحاری در پیشیق سیستان وبلوچستان

26مهر88

ترور مسیود رلی محمدی

 22دی 88

حملا انتحاری در زاهدان

24تیر 89

ترورماید شهریاری

8وذر 89

بم

24وذر89

رااری در چابهار

ترور داریوا رضایی نژاد

1مرداد90

ترور مص سی احمدی روشق

21دی 90

حملا داری با مالس

17خرداد96

ترور در رژه اهواز

31شهریور 97
6
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حملا انتحاری چابهار

15وذر97

حملا تروریستی با ناحیا مطاومت نیکشهر

13بهمق 97

حملا انتحاری با کارکنان سپاه درااده خاا-زاهدان

24بهمق 97

ترورسردار قاس سلیمانی

13دی 98

ترور محسق فلری زاده

7وذر99

تاثیر اقتصتتادی یک حادثا با ستتا پناره زمانی ادارانا تطستتی می شتتود ":قنت از رویداد""،روز حادثا"
و"پس از حادثا" .ارر حادثا پس از ستتارت میامالت بورس رخ داده باشتتد اثر ون را در روز کاری بیدی در
نظر می ریری  .روز حادثا ردد  1و روز بدون حادثا  0تیل می ریرد.
ی ستتا های اخیر در مورد مد ستتازی و پییبینی تغییرپایری با ویژه در بازار ستتهام ،نرخ ارز ،تورم و ...
م الیات تاربی زیادی اناام شتده استت .یکی از ویژریهای مه برخی از ستریهای زمانی اقتصتادی و مالی
ایق استت کا دارای تغییرپایری خوشتاای هستتند .یینی تغییرات بیرگ منار با تغییرات بیرگ ،و تغییرات
کوچک منار با تغییرات کوچک میشتتود .با رنارت دیگر ستت ج ااری تغییرپایری ،راب ا مثنت با مطادیر
راشتا ون را دارد.
متد  ARCHیکی از رواهتای منتاستتت

برای متد ستتتازی تغییرپتایری استتتت .در متد ،ARCH

"خودهمنستتگی در تغییرپایری" توستط واریانس شتر ی املا خ ا بیان میشتود کا در ستادهتریق حالت،
بستگی با مااور خ ای دوره قنت دارد:
( t2 =  0 + 1ut2−1 )1

در متد  ،ARCHمیتادلتا میتانگیق شتتتر ی را بتا هر شتتتکلی میتوان تیریج نمود .بتا رنوان مثتا  ،متد زیر
میتواند در نظر ررفتا شود.
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) 𝑢𝑡 ~𝑁(0, 𝜎𝑡2

(Yt = 1 + 2 X 2t + 3 X 3t + 4 X 4t + ut )2

;

 t2 =  0 + 1ut2−1

مد ( )2را میتوان رسترا داد و در حالت کلی ون را با صورت ) ARCH(qنشان داد:
) 𝑡𝑢𝑡 ~𝑁(0, ℎ

(: Yt = 1 + 2 X 2t + 3 X 3t + 4 X 4t + ut )3

;

 t2 =  0 + 1ut2−1 +  2ut2−2 + ... +  q ut2−q

تواا شتود کا چون واریانس شتر ی استت ،مطدار ون در هر زمان نمیتواند منسی باشتد و لاا الزم استت تمام
ضترای میادلا زیر منسی باشتند .کا ایق مورد برای مد  ARCHمحدودیت ایااد میکند و استتساده از مد
 GARCHتوصیا میرردد.
مد  GARCHدر سا  1986ارائا رردید .حالت ساده ایق مد رنارت است از:
( t2 =  0 + 1ut2−1 +  t2−1 )4

در متد فوق چون خ تاهتا بتا یتک وقستا و واریتانس نیی بتا یتک وقستا وارد شتتتدهانتد ،ون را بتا )GARCH(1,1
نشتان میدهند .بدیهی استت کا ارر مد ( )4را با یک وقسا نوشتتا و با اای   t −1اایگااری رردد ،مد ()5
2

حاصت میشود:
( t2 =  0 + 1ut2−1 +  ( 0 + 1ut2−2 +  t2−2 ) )5
=  0 (1 +  ) + 1ut2−1 + 1ut2−2 +  2 t2−2

ارر ایق اایگااریها تکرار شود ،نتیاا زیر بدست میوید:
( t2 =  0 (1 +  +  2 + ...) + 1 (ut2−1 +  ut2−2 +  2ut2−3 + ...) )6
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=  0 + 1ut2−1 +  2ut2−2 + 3ut2−3 + ...


 i =  i  i

,

 0 =  0   i
i =0

بنابرایق مد فوق میاد با )  ARCH( میباشد .در حالت کلی GARCH(p,q) ،رنارت است از:
()7

 t2 =  0 + 1ut2−1 + ... +  q ut2−q + 1 t2−1 + ... +  p t2− p

حتا در ایق پژوهی از متد ارائتا شتتتده در زیر برای تحلیتت حوادث تروریستتتتی و بتازده روزانتا بتازار بر بتازده
شتتاخ

کت بورس با با کارریری دادههای روزانا ی ستتا های  1388تا  1399استتتساده شتتده استتت .فرم

رمومی مد مد بررسی با صورت زیر است:
))BSK = f ( BN , DUM ,SQRT(GARCH

کتا در ون  BSKبتازده شتتتتاخ

کتت بورس BN ،بتازده روزانتا بتازار DUM ،1حوادث تروریستتتتی

و ) SQRT(GARCHریسک میباشند.

یافتاها
پس از میرفی روا و مد در بلی قنت ،در ایق بلی نتایج تحطی تاییا و تحلیت میشتود .در مد ستری
زمانی در ابتدا با بررستی ایستتایی متغیرهای مد پرداختا میشتود .برای بررستی مانایی متغیرها از وزمونهای
دیکی -فولر تیمی یافتا و فیلیپس-پرون استتتساده شتتده کا در ایق وزمونها فرضتتیا صتتسر مننی بر نامانایی
متغیرها استت .نتایج ایق وزمون در ادو ( )2وورده شتده استت .در ایق وزمونها مطدار احتما برای تمامی
متغیرها کوچکتر از  5درصد بوده است در نتیاا ی دوره پژوهی تمامی متغیرها در س ج ایستا میباشند.

 1برای بدست ووردن بازده روزانا بازار ،از شاخ قیمت و بازده نطدی استساده میشود .بازده روزانا بازار از لگاریت نییی نسنت شاخ
قیمت و بازده نطدی در روز  tبا شاخ قیمت و بازده نطدی در روز قنت بدست میوید(.اسالمی بیدرلی وهمکاران )1388
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ادو ( : )2وزمون های پایانی متغییر های تحطی

نام متغیر

 PPوزمون

ADFوزمون

نتیاا
کلی

وماره

وماره

وماره

وماره

وزمون

س ج ٪5

وزمون

س ج ٪5

در س ج

Bsk

-18/82

-2/86

-36/04

-2/86

مانا

در س ج

Bn

-12/89

-2/86

-51/27

-2/86

مانا

درس ج

V

-4/35

-3/41

-22/13

-2/86

مانا

پس از بررسی ایستایی متغیرها ،با وزمون  ARCHپرداختا میشود کا ویا مد دارای واریانس ناهمسانی
میباشد؟ در صورت تایید واود اثرات ARCHمد  GARCHتلمیق زده میشود .با تواا با نتایج
2
2
ادو ( )3مطدار Fو همچنیق مطدار   = nRبیرگ بوده و در ناحیا بحران قرار دارند .همچنیق مطدار
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احتما ها کا در مطابت  Fو  ارائا شده است ،کوچکتر از  0/05هستند ،لاا فرضیا واود  ARCHرد
2

نمیشود .با رنارت دیگر واریانس متغیر مورد نظر نمیتواند ثابت باشد.

ادو ( :)3وزمون ARCH

متغیر وابستا

R2

وماره فیشر

 2 = nR 2

وماره

مد
بازده شاخ

مطدار احتما

0/26

1565/22

1143/16

0/000

کت

تلمیق روا  GARCHدر ادو (  )4وورده شتده استت .نتایج ضترای مربوم با متغیرهای ریستک ،بازده
روزانا بازار ،حوادث تروریستتی و رر

از مندا با تواا با ایق مورد کا مطدار احتما کمتر از  0/05استت ،از

نظر وماری مینادارند .کا با ترتی با مییان  -0/20 ،0/001 ،0/30و  -0/13بر متغیر بازده شتاخ

کت تاثیر

میراارند .متغیر حا میامالت با تواا با اینکا مطدار احتما بیشتتر از0/05استت مینا دار نمی باشتد.متغیر
حوادث تروریستی بر بازده شاخ

کت تاثیر میناداری با مییان  -0/20دارد با ایق مینی کا وقو یک حادثا

تروریستتی موا میشتود بازده شتاخ

کت  0/20واحد کاهی یابد .متغیر ریستک بر بازده تاثیر قابت تواهی

دارد با ایق صتورت کا ارر یک واحد ریستک افیایی یابد ،بازده شتاخ

کت  0/30واحد افیایی می یابد .در

میادلا واریانس شر ی تمامی پارامترها مینادار بوده و مطدار ضری  RESID(-1)^2با مییان  0/50مییان
وابستگی واریانس شر ی با دوره قنت را نشان میدهد.
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ادو ( :)4نتایج تلمیق مد )GARCH(1,1

ادو -4الج میادلا میانگیق شر ی

متغیر

ضری

ریسک

0/30

0/02

بازده روزانا

0/001

0/0003

مطدار احتما

انحراف مییار

ومارهی z

12/88

0/000

5/009

0/000

بازار
حا میامالت

-0/000005

0/000003

-1/89

0/058

حوادث

-0/20

0/04

-4/80

0/000

تروریستی
رر

از مندا

-0/13

0/01

0/000

-10/02

ادو  -4میادلا واریانس شر ی

متغیر

انحراف مییار

ومارهی z

از مندا

0/02

0/001

16/04

0/000

RESID(-1)^2

0/50

0/018

26/72

0/000

)GARCH(-1

0/57

0/009

61/93

0/000

رر

ضری

مطدار احتما

با منظور بررستی تاثیر حوادتتتت تروریستتی بر حا میامالت ابتدا واود اثر  ARCHدر مد بررستی رردید
ستتتپس متد تلمیق زده شتتتد.بتاتواتا بتا نتتایج اتدو ()5مطتدار  Fوهمچنیق مطتدار   = nRبیرگ بوده و
درنتاحیتا بحران قرار دارنتد .همچنیق مطتدار احتمتا هتا کتا در مطتابتت  Fو X2ارائتا شتتتده استتتت،کوچکتر
از0/05هستتند لاا فرضتیا واود  ARCHرد نمی شتود .با رنارت دیگر واریانس متغیر مورد نظر نمی تواند
ثابت باشد.
2
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ادو ( :)5وزمون ARCH

متغیر وابستا مد

R2

وماره فیشر

0/43

3200/86

 2 = nR 2

مطدار

وماره
حا میامالت

احتما
0/000

1823/31

ادو (  :)6نتایج تلمیق مد )GARCH(1,1

ادو -6الج میادلا میانگیق شر ی

متغیر
بازده روزانا بازار
حوادث

انحراف مییار

ضری

0/74

-0/49
-332/07

173/20

ومارهی z

مطدار احتما

-0/67

0/50

-1/91

0/055

تروریستی
رر

690/65

از مندا

3/81

180/94

0/000

ادو  -6میادلا واریانس شر ی

متغیر
رر

از مندا

RESID(-1)^2
)GARCH(-1

ضری
125422/6
1/02
0/32

انحراف مییار

ومارهی z

مطدار احتما

3578/25

35/05

0/000

0/027

37/86

0/000

0/008

36/59

0/000

تلمیق روا  GARCHدر ادو ( )6وورده شتتده استتت .نتایج ضتترای مربوم با متغیر های بازده روزانا
بازار،حوادث تروریستتتی باتواا با ایق موردکا مطدار احتما بیشتتتر از  0/05استتت ،از نظر وماری مینا دار
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نیستتند .درمیادلا واریانس شتر ی تمامی پارامتر ها مینا دار بوده و مطدار ضتری  RESID(-1)^2با اندازه
1/02مییان وابستگی واریانس شر ی با دوره قنت را نشان می دهد.

نتیاا ریری
نتایج حاصتتت از بروورد مد  ،نشتتان می دهد حوادث تروریستتتی کا در ایران با وقو پیوستتتا تاثیر منسی و
میناداری بر بازده بورس اوراق بهادار تهران داشتا است .لاا تروریس منار با افیایی ریسک شاخ

وکاهی

بازده ون می شتتود .اما بر حا میامالت ایق تاثیر مینا دار نیستتت .همان ورکا مالی رفتاری تاییدمی کند
افراد تحت تاثیر احستاستات تصتمی ریری می کنند روشتق استت با وقو یک حادثا تروریستتی کا تاثیر منسی
بر احساسات سرمایا راار می راارد بورس دچار نوسان می شود.
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