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Abstract 

 

Stock markets are one of the most important financial markets of countries, and the effect of 
financial crises on these markets is very important for investors. The purpose of this research is to 
investigate the contagion of the financial crisis on the Iranian stock market. Diebold and Yilmaz 
spillover index was used to check the volatility spillover. The complex network theory was used 
to investigate the volatility spillover in the stock markets for the period of 8-10-2007 to 10-13-
2019. Stock markets include Nazdaq, Shenzhen, NewYork, Iran, Europe and Tokyo stock markets. 
The time period of the research includes three time periods, the American financial crisis, the 
European debt crisis and after the financial crisis. During the American financial crisis and the 
European debt crisis, the Iranian stock market had the least influence in the network. Average path 
length is at a minimum during financial crises. The density of the network and the weight of the 
network increased during the financial crisis and it was minimized after the financial crisis, which 
indicates the increase in the connection between the financial markets and the spillover network 
during the financial crisis. 
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به بازار سهام ایران: رویکرد شبکهسرایت بحران مالی   
 سمانه باقري 

 حبیب انصاري سامانی1

 
 چکیده

گذاران ارد براي سرمایهدمالی بر این بازارها هاي ترین بازارهاي مالی کشورها هستند و اثري که بحرانبازارهاي سهام از مهم
تالطم  رریزبراي بررسی س است. ایرانر سهام بسیار مهم است. هدف از این پژوهش، بررسی سرایت بحران مالی بر بازا

هاي سهام براي سرریز تالطم در بازار شبکه پیچیده براي بررسیتئوري از  .بهره گرفته شد ییلمازدیبلداز شاخص سرریز 
ن، نیویورك، ایران، نزدك، شنزبازارهاي سهام، شامل بازار سهام شد.  استفاده 2019-10-13تا  2007-8-10وره زمانی د

بعد از بحران  وشامل سه دوره زمانی، بحران مالی آمریکا، بحران بدهی اروپا  ،اروپا و توکیو است. دوره زمانی پژوهش
ر شبکه داشته است. ترین تأثیرپذیري دمالی است. در زمان بحران مالی آمریکا و بحران بدهی اروپا، بازار بورس ایران کم

هاي مالی رانوزن شبکه در زمان بح ی شبکه وچگالران هاي مالی در حداقل قرار دارد. طول مسیر میانگین، در زمان بح
بازارهاي مالی و  افزایش ارتباط نشان دهندههاي مالی در حداقل قرار گرفته است، که افزایش یافته است و بعد از بحران

  هاي مالی است. در زمان بحران تالطم شبکه سرریز
 

  آمریکا، بحران مالی اروپا، بحران مالی بازار سهام، شبکه پیچیده، شاخص سرریز: هاکلیدواژه
 JEL :F36,G15,G1 بنديطبقه
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دهند. هاي متفاوتی روي میهاي مالی، به علتگذارد، بسیار مهم است. بحراناثري که بحران مالی بر اقتصاد کشورها می
هاي مالی امکان دارد که بحران المللی است، کهویژگی بازار سهام کشور ایران، جدا بودن بازار سهام ایران از بازارهاي بین

هاي مالی تواند سبب انتقال بحرانهایی مانند قیمت نفت وجود دارد که میبه بازار سهام ایران انتقال پیدا نکند، ولی، کانال
اي کنند به طوري که گاهی منطقهر مبدأ به کشورهاي دیگر سرایت میبحران ها معموالً از کشوشود. به بازار سهام ایران می
  .و گاهی جهانی هستند

آغاز شد، منجر به عدم تعادل جهانی شد و به  2007بحران مالی که با فروپاشی بازار وام مسکن در ایاالت متحده در سال 
نه تنها ). Mendoza and et al( ،2010 :30( و دیگران ندوزا(می مالی در بازارهاي مالی دیگر کشورها انجامید بحران سرایت
ها جایی که بحراناز آن الی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.ها و بازارهاي مها، بلکه تأثیر آنها بر سایر داراییبحرانخود 

ها شوند، حرکت بازارهاي مالی جزء مهمی در تحلیل بحرانها میها، بازده و بازار آنجایی مشترك داراییمنجر به جابه
دلیل مهم براي بررسی تأثیر بحران مالی در دارایی هاي مالی، بازده آنها و بازارهاي  چندین .است که نباید از آن غافل شد

  مالی وجود دارد. 
ات مداوم در طول بحران هاي مالی رفتار پرش مانندي را در طول آشفتگی نشان می دهد. دوم، نوساناول، بازده دارایی

تر است و هاي آشفتگی قويدر بازارها در طول دوره ها و همشود، سوم، تحرکات مشترك هم در داراییمشاهده می
گذاري به دلیل افزایش نوسانات کنند بیزار هستند و سرمایهها ایجاد میهایی که این بحرانگذاران از ریسکچهارم، سرمایه

گانه اي بازارهاي مالی نقش دو اتصاالت بین .)Kole(  ،2006 :4-2 (ناشی از بحران ها، ریسک پذیرتر می شود(کول
توانند شوك ایجاد کنند تر سیستم مالی شوند. میها را جذب کنند و سبب استحکام بیشدارند. از یک طرف توانند شوك

  کند.تري ایجاد میو شکنندگی بیش
 قیمت نفت، انند واردات کاالها و خدمات، کاهشاي مطور غیرمستقیم از طریق عوامل واسطهاقتصاد و بازار سهام ایران، به

هاي حاضر در بازار و شرکت رکود جهانی و کاهش تقاضاي موثر جهانی براي کاالهاي صادراتی صنایع بزرگ کشور
هاي داخلی کاهش یافته است. پیامد بعدي چنین اثرپذیري سرمایه، تحت تأثیر قرار گرفته است و قیمت سهام شرکت

ي اساسی و پایه مانند سیمان، مس و آهن اخرید کاالهکاهش بودجه و درآمد مالیاتی دولت و کاهش تقاضاي دولت براي 
آالت بوده است، که کاهش این تقاضاي داخلی، از طریق کاهش تولید و کاهش قیمت سهام و رکود در بازار سرمایه نشان 

  ).  10 :1391شود (یزدان پرست و احدي سرکانی، داده می
هاي مالی قرار گرفته است؟.  ا بازار سهام ایران تحت تأثیر بحراندر این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آی 

  توان به صورت زیر بیان کرد:اهداف این پژوهش را می
 کشورهاي مورد بررسی سهام بازدهی بین نوسانات انتقال بررسی -1
  مالی بحران تاثیرگذاري امکان ها،  بررسی آن بازدهی نوسانات و کشورها سهام بازدهی بررسی -2
   سایر بازارهاي سهام بر مالی بازار بزرگترین عنوان به امریکا سهام بازار تاثیرگذاري امکان بررسی -3
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بخش تنظیم شده است. بخش اول، مقدمه، بخش دوم، مبانی نظري، بخش سوم پیشینه تحقیق، بخش شش این پژوهش در 
  گیري است. نتیجهروش تحقیق، بخش پنجم برآورد مدل و بخش ششم چهارم 

  
   ادبیات موضوع .2

یابد. بحران مالی به شرایطی بازارهاي مالی با یکدیگر ارتباط دارند و نوسانات از یک بازار به بازار مالی دیگر انتقال می
دهند و شامل بحران بانکی، بحران خود را از دست می هايشود که مؤسسات مالی ناگهانی بخش بزرگی از دارایی گفته می

ها و از بین رفتن حباب باشد، که در آن کاهش قیمتها و بحران بازار سهام میارزي، بحران بدهی، بحران تراز پرداخت
تواند هاي اصلی سقوط بازارها است و به دلیل ارتباط با سایر متغیرهاي مالی، میشود و از مشخصهها، میقیمت دارایی

). بازارهاي سهام در رشد و پیشرفت Rjou and Azzam(، 2011:2000( زمآ (آرجوب و بحران مالی، سرایت داشته باشد
  بسیار اهمیت دارد.  ،ها بر این بازارهاي دارندرانورها نقش مهمی دارند و اثري که بحاقتصادي کش

خاص یک بازار تنها نیست و اثر  دهد وها رخ میکاهش شدید قیمت دارایی هایی است که در آن،بحران مالی از پدیده 
گیرد و به بازارهاي دیگر گسترش دارد، به این معنی است که بحران از یک بازار سرچشمه می) contagion effect(سرایت 

هاي موقت در یک زایی، بر اثر تأثیر دائمی یا شوكشود. از نظر برونهاي همزمان و متوالی مییابد و سبب ایجاد بحرانمی
تواند ایجاد شود و به بازارهاي دیگر نیز سرایت داشته باشد. عواملی مانند بزرگی شوك و مدت بازار، یک بحران مالی، می

با توجه  ).Huang and Chen(  ،2018 : 1-2( (هوانگ و چن زمان شوك موقت بر الگوهاي بحران مالی تأثیرگذار هستند
شود به  وجود ارتباط متقابل بازارهاي مالی و جهانی شدن، تأثیر و عمق سرایت بحران مالی، در صورت وجود، شدیدتر می

   تر توجه شود.تر شدن بازارها، باید به موضوع سرایت بیشو با نزدیک
ویژه در مقابل هاي داخلی و بهر شوكپذیري اقتصادهاي داخلی در براببازارهاي مالی سبب افزایش آسیب  ارتباط متقابل

المللی سرمایه، به سرایت بحران حتی در کشورهاي با اقتصاد شود. ناقص بودن بازارهاي بینالمللی سرمایه میتحرك بین
هاي شود و همبستگی باالي قیمتها در سراسر بازارها میتري بین قیمت داراییهاي بزرگشود و سبب حرکتقوي می

 اندبازارهاي مالی جهانی، به دلیل ادغام، به هم مرتبط شده ).Zouhair(  ،2014  :570( و دیگران دارد (زوهیر سهام وجود
کند که یک شوك اولیه به بخش را توصیف می) effects cascading(). سرریز، اثرات آبشاري Lim  (، 2009  :2970( لیم (

، )Siebenbrunner and Sigmund( تواند بر کل سیستم داشته باشد (سایبربرونر و سیگموندکوچکی از یک سیستم مالی می
2019 :640 .(  

:  and et al Grilli( ،2017( و دیگران (گریلی هاي مالی استپیوندهاي متقابل موسسات مالی، کانال اصلی انتشار بحران
 ها شدبحران مالی آمریکا مانند یک بیماري مسري در سایر کشورها منتشر شد و منجر به کاهش ارزش دارایی ).240

  ).  and chen Huang( ،2018: 1115( (هوانگ و چن
در این صورت بحران مالی  زا باشد،تواند درون) معتقدند که بحران مالی میand chen)  Huang ()2010هوانگ و دیگران

  زا خواهد بود. و اثرات سرایت ناشی از آن، بدون اثرات خارجی است و درون
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  هایی مطرح شده است که شامل:هاي مالی تئوريدر زمینه بحران
 هایی دارند. هاي مالی در ایجاد و گسترش با هم تفاوت دارند، ولی در اساس شباهتمالی: اگرچه بحرانتئوري بحران 

هاي روانی، رقابتی و انگیزشی سبب مکانیزم : )Disaster Myopia and Credit Rationing( انگاري بحران مالینظریه ساده
:  rHerring and Wachte ( ،1999( (هرینگ و واچر افزایش دهدثباتی مالی را شود مؤسسات مالی، ریسک ناشی از بیمی

102.(  
: مطابق این نظریه، بحران مالی از چرخه اعتباري پیروي )Debt and Financial Fragility( نظریه شکنندگی مالی و بدهی

افزایش بدهی با یک شوك منفی از بین  شود، اینت سبب افزایش بدهی و ایجاد حباب دارایی میمثبکند و شوك می
  ).Minsky  ،(1977 :10( (مینسکی شودرود و سبب ایجاد بحران مالی میمی

شود که برخی از افراد به آن آگاه طالعات نامتقارن به اطالعاتی گفته می هاي نمایندگی:نظریه اطالعات نامتقارن و هزینه
هاي نمایندگی در قراردادهاي این نظریه وجود اطالعات نامتقارن و هزینههستند و برخی دیگر اطالعی ندارند. مطابق 

  ). Mishkin  ،(1991 :80( (میشکین شودبدهی، سبب ایجاد مخاطرات اخالقی در گزینش نامناسب دارایی می
ها در نتیجه و بحرانگذارد پول گرایان اعتقاد دارند، کاهش عرضه پول، بر اقتصاد اثر می: )Monetrarist( گرایاننظریه پول

 کند.  دهند و از روند خاصی پیروي نمیاشتباهات نهادهاي پولی رخ می

براساس این نظریه، ریسک  ): Disaster Myopia and Credit Rationing( بندي اعتبارانگاري وقوع بحران و رتبهنظریه ساده
شود و روانی که بر اساس عدم اطمینانی حاصل می مل رقابتیشود به دلیل عوابرآورد می ثباتی مالی بسیار ناچیزناشی از بی

، )Herring and Wachter(  (هرینگ و واچر یابدهاي مالی بسیار زیاد افزایش میدر زمان بحرانبندي اعتبار در نتیجه رتبهو 
  شود. هاي مالی مطرح میثباتیبراساس این نظریه، عدم اطمینان یک منبع مهم براي بی نظریه عدم اطمینان: ).104: 1999

 
 مروري بر مطالعات گذشته .3

ناهمسان بورس با روش خودرگرسیون  بازارهاي بین تالطم سرایت مکانیسم تبیین) به بررسی 1393عباس آباد و ستاري (
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تالطم بازده بازارهاي سهام نیویورك، لندن و توکیو از  واریانس شرطی چند متغیره

  شوند. لحاظ آماري تأیید شد و نشان داده شد تمام بازارهاي سهام مورد مطالعه از وقفه خود، متأثر می
 ارتباط در مطالعه )1390( بداللهیع و توان به پژوهش ابونورياند، میمطالعاتی که در این زمینه به پژوهش پرداخته

 بازده مثبت نشان داد، اثرات نتایج و کردند بررسی چندمتغیره با روش گارچ مالزي و ترکیه امریکا، ایران، سهام بازارهاي
 بازار بازده تاثیر بر مبنی شواهدي گونه هیچ و باشد می مالزي و ترکیه به امریکا از و سویه صورت یک به فقط خارجی

تواند می پایین، بسیار تاثیرپذیري دلیلبه ایران سهام بازار بنابرین است نشده مشاهده ایران سهام بازار بر سایر کشورها سهام
   .باشد داشته جذابیت خارجی گذارانسرمایه براي

نتیجه رسیدند در اي پرداختند و به این ارتباط و نوسان در بازارهاي جهانی و منطقه ) به بررسی2018منسی و دیگران (
اي جهان دریافت زمان بحران مالی، سرریز در بازارها افزایش یافته است و آمریکا به عنوان فرستاننده شوك و بقیه کشوره

هم را که بستکی به اتصاالت به ) سرریز در بازارهاي نفت و گاز Ji and et al ()8201( جی و دیگرانکننده شوك هستند. 



6 
 

پردازد ص بورس میاخهاي نفتی و شش ش) به بررسی رابطه بین شوكZhang( )2017( ژنگ کردند. پیوسته دارد، را بررسی
به مطالعه نوسانات  )Luo and Ji ()2018(و به این نتیجه رسیدند که بازار سهام جهانی بر قیمت نفت اثر دارند. لیو و جی 

نفت خام آمریکا و کاالهاي کشاورزي چینی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که انتقاالت نوسانات داراي اثرات اهرمی در 
  بازارها است.

ارز پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ارتباطات بین  ررسی ارتباطات هشت) به بand et al Ji( )2018( جی و دیگران 
  افزایش یافته است. 2016نسبت به پایان سال ارزها 

مالی در قیمت کاالهاي جهانی در بحران  گیرد که ارتباطات) نتیجه میZhang and Broadstock ()2018(ژنگ و براداستک  
بینی ریسک وابستگی مالی که به پیش) به بررسی Minoiu and Reyes  ()2013(جهانی در حال افزایش است. مینیو و ریس 

دهد افزایش در ارتباط مالی داخلی و کاهش ارتبا با دیگران، سبب کند و نشان میسیستمی در مؤسسات مالی کمک می
بازار  57) یک شبکه مبتنی بر Wang and et al ( )2018( شود. ونگ و دیگرانثباتی مالی میبحران بانکی، که منجر به بی

 استفاده ) باand rogers Kim( )1995( راجرز و کیمالمللی را بررسی کردند، که شواهد متفاوتی در مناطق یافتند. سهام بین
 زمانی نتایج نشان داد، از پرداختند. امریکا و ژاپن کره، سهام بازارهاي زمانهم هاي حرکت بررسی به GARCH مدل از
 افزایش کره به امریکا و ژاپن از سرایت تاثیرات شده است، باز کشور اینسهام  بازار در خارجیان شرکت براي کره بازار که

  .است یافته

 توکیو بمبئی، کراچی،(آسیایی  سهام بازارهاي بر مالی بحران اثر بررسی به )Salman and Abbas( )2012( عباس و سلمان 
 دو به دو صورت به را بین بازارها میالدي 2008 بحران سال از پرداختند. بعد با روش علیت گرنجري کنگ) هنگ و

 مدت کوتاه ارتباط و پذیرندمی تاثیر هم از کنگهنگ و توکیو بازارهاي فقط بحران، از نتایج نشان داد بعد کردند. بررسی
 نبودند. معنادار بازارها بقیه رابطه ولی دارند،

 
تاثیر تحریم هاي نفتی ایران بر شبکه سرریز ) به بررسی Ansari Samani and Bagheri( )2020( انصاري سامانی و باقري

تجزیه و  پرداختند. 12-2019تا  1 -1991از  ARCH روش و  Diebold-Yilmazشاخص استفاده از باتالطم بازار نفت 
نفت ایران در هر نتایج نشان داد که بازار  جام شد و نتایج با هم مقایسه شدند.تحلیل در دو دوره قبل و بعد از تحریم ان

تالطم بازار نفت ایران در بازار شبکه  سرریز. هاي تاثیرگذار در شبکه نفت استه قبل و بعد از تحریم یکی از گرهدو شبک
به سایر بازارهاي نفتی، پس از تحریم افزایش  سرریز تالطم از بازار نفت ایران، پس از تحریم ها افزایش یافته است. نفت

 بازار نفت ایران قبل از تحریم در شبکهتالطم  .یم، تاثیر قابل توجهی بر شبکه بازار نفت نداشته استاین تحر .یافته است
تبدیل تالطم و به یک گره فرستنده  ه است، اما بعد از تحریم نقش آن تغییر کرده استبودتالطم گیرنده  سرریز تالطم،

  .ه استشد
و  GARCH-BEKKبا رویکرد ) به بررسی اثر بحران مالی بر شبکه بازارهاي نفت 1400باقري و انصاري سامانی (

هاي مالی و مقایسه با قبل از بحران و بعد از بحران مالی براي دوره زمانی بحراندوره زمانی در  تئوري شبکه پیچیده
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، گیردمی مسیر میانگین شبکه بازارهاي نفتی، در حداقل قرار . در بحران مالی، طول پرداختند 26/8/2019تا  2/1/2003
هاي مالی است و به این معنی است که یک نوسان در زمان بحرانبوده  هاي مالی حداقل چگالی و وزن شبکه، در بحران

هاي زمان بحران، در تالطم یابد. ارتباط بازارهاي مالی و شبکه سرریزتر و مستقیم در بازارهاي نفت گسترش میسریع
براي چهار  ارتباط بازارهاي نفت، با رویکرد. ها در زمان بحران مالی، کاهش یافته است. تعداد یالیافته است مالی کاهش

مرحله، قبل از بحران، بحران مالی آمریکا، بحران مالی اروپا و بعد از بحران مالی بررسی شد. در بحران مالی، تأثیرپذیري 
  .بوده است از سایر بازارهاي نفتی تربازار اوپک بیش
که در مطالعات انجام شده در مورد بازارهاي سهام، به شبکه بازارهاي سهام و ارتباط متقابل این بازارها با توجه به این

وهشی انجام نشده ژپرداخته نشده است و اثري که بحران مالی در شبکه بازارهاي سهام بر بازار سهام ایران داشته است، پ
هاي مالی بر ت و این موضوع که چون بازار سهام ایران یک بازار جدا از سایر بازارهاي سهام است، اثري که بحراناس

بازار سهام دارد مبهم است. این پژوهش براي نخستین بار به بررسی اثر بحران مالی بر بازار سهام ایران و مقایسه شبکه 
   آمریکا، بحران اروپا و بعد از بحران مالی است. بازارهاي سهام در سه دوره زمانی، بحران مالی

  
  روش پژوهش  .4

  )Diebold and Yilmaz( ییلمازشاخص سرریز دیبلد و  .4,1
 

یه ز، بر اساس تجسرریزبراي سنجش است که در این روش  )،2015،  2014بر اساس مطالعه دیبلد و ییلماز (سرریز 
بهره گرفته  )Billio and et al( )2012( شده بر اساس بیلیو و دیگرانچنین علیت مطرح هم وVARواریانس و تحلیل 

  به شکل زیر:  AR(p)یک مدل یک مدل  .شودمی
푦 =푐 + 퐴 푦 + 퐴 푦 + ⋯+퐴 푦 + 푢       )1    (                                                 

×kیک بردار uبردار ثابت و  t، cیک بردار در زمان  y)، 1در معادله ( یک  Aبرداري از جمالت خطا در واحد زمان و    1
  ) نوشت. 2توان به شکل معادله () را می1است. معادله (K×K ماتریس ضرایب 

푌 =푐 + 퐴 푌 + 푈  )2 (                                                                
A یک ماتریس با PK ×PK و C, Y وU یک × 1PK است .  

 

Y=

푌
푌
⋮
푌

, C=

푐
0
⋮
0

, U=
푈
0
⋮
0

 

دهندگی متغیرهاي دیگر کمک دهد که هر متغیر چقدر به توضیح، تجزیه واریانس نشان میVARتخمین مدل بعد از 
  کند.  بینی میکند. میانگین مربعات خطا که پیشمی
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MSE[푦 (퐻)]=∑ ∑ (푒 휃 푒 )    )3                                                            (          
푒,  i   امین ستون퐼   .است휃 =P∅ . P 4ماتریس تجزیه واریانس کواریانس معادله ( ک ماتریس از پایین مثلثی از طریقی  ( 

훺 = 퐸(푢 푢 ), 휙 = 퐽퐴 퐽                                                                         )4(            

J=[퐼کهجایی    است.   [0…0،،
  ). Zhang and et al( ،2017 :330( (ژنگ و دیگران شود) نشان داده می5(وسیله معادله به   i وسیله متغیربه  kمتغیر 

휃 , =∑ (푒 휃 푒 ) /MSE[푦 (퐻)]              )5   (                                                                                        
  شبکه پیچیده. 4,2

  
هاي متصل، تشکیل شده است. این روش، (گره هاي با درجه اتصال باال) که با یال hubگره و  تعدادي از پیچیده شبکه

 V= (1,2,….,N)از گره و یال تشکیل شده است.  G(V,E) گیرد. شبکهعنوان یک شبکه در نظر می روابط پیچیده بازارها را به
ها را در شبکه نشان گره  jو iدهد. هاست و روابط سرریز بین بازارها را نشان مینشان دهنده یال Eو شامل گره است و 

هاي اخیر در دهه ).zhang and et al( ،2020 :4-3( و دیگران (ژنگ دهدرا نشان می jو  iپیوند بین گره  ijeدهد و می
رومنس . )Kito and Ueda( ،2014 :395((کیتو و یودا  دروکار میتئوري شبکه پیچیده، براي شناسایی بهتر شبکه به

)Romance) (2011(  بر اهمیتcentrality  در پژوهش خود تأکید داشتند و به بررسی معیارهاي مرکزیت در شبکه و نقش
(مقدم و  دست آمده استبه  )Graph( شبکه پیچیده از نظریه گرافها در شبکه پرداختند. این معیارها در اهمیت گره

براي بررسی رفتارهاي مالی و تواند و ترکیبی از علم فیزیک و آمار است که می) Moghadam et al( ،2014:  3(دیگران 
  )Majapa and Gossel(  ،2016 :38(مجاپا و گوسل ( بازارهاي سهام از آن استفاده کرد

اي هستند که در توان ساختار بازارهاي سهام را بررسی نمود. بازارها داراي ساختارهاي پیچیدهبا کمک شبکه پیچیده می 
اخیرا در مورد موضوعات مالی، به کاربرد شبکه پیچیده، توجه شده . است این ساختارهاي پیچیده اقتصادي، شرایط متغیر

شود. عناصري که با هم پیوستگی داشته باشند، را شبکه گفته ها از شبکه استفاده میبراي تجزیه و تحلیل داده است. 
 Schuenemann( دیگران(اسچینمانو و  گویندمی (network graph) هاي به دست آمده را نمودار شبکهشود و شکلمی

et al( ،2020 :102( . شبکه پیچیده از گره)Node (و یال )Edge (از  تشکیل شده است. هر شبکه پیچیده( , )G V E 
  . کندها را به هم متصل میهایی است که گرهیالEگره و Vتشکیل شده است که

  
  نتایج تجربی .5
  

-10به دست آمد. دوره زمانی این پژوهش از دوره   TseClientو نرم افزار yahoo finanaceهاي این پژوهش از سایت داده
-8-16مربوط به دوره بحران مالی آمریکا و  2009-12-7تا  2007-8-10دوره زمانی به سه  2019-10-13تا  8-2007

  مربوط به بعد از بحران مالی است.  2019-10-13تا  2013-12-10بحران بدهی اروپا و  2009-12-8تا  2013
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 )Chowdhury and et al( ) و چادهوري و دیگرانZhang et al( )2020( متغیرهاي تحقیق مطابق پژوهش ژنگ و دیگران
ln(푝صورت بازده ) به2019( 푝 ) × ) از شاخص دیبلد ییلماز 2017مطابق با پژوهش ژنگ (برآورد شده است.   100

  بهره گرفته شد.  بین بازارهاي سهامبراي سرریز 
  ): آماره توصیفی متغیرهاي مدل1( جدول

  بورس
  نزدك 

بورس 
  توکیو 

بورس 
  اروپا

بورس 
  نیویورك 

  بورس  بورس شنزن 
  ایران  

  

00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  Mean 

01/0  01/0  01/0  01/0  01/0  45/0  Std.Dev.  

20/0-  44/0  33/0-  00/0  63/0-  41/0-  skewness  

95/6  84/6-  83/7  68/8  51/6  64/88  Kurtosis  

88/1285  
)00/0(  

44/1263  
)00/0(  

90/1936  
)00/0(  

77/2626  
)00/0(  

80/1134  
)00/0(  

5959  
)00/0(  

Jarque-Bera  

74/27  
)00/0(  

69/46-  
)00/0(  

31/45-  
)00/0(  

08/48  
)00/0(  

57/42-  
)00/0(  

43/3-  
)00/0(  

  

 آزمون دیکی فولر 

  مأخذ: نتایج تحقیق     
شده  شوند نشان دادهها پرداخته میرهاي سهام که در این پژوهش به آن) به بررسی متغیرهاي توصیفی بازا1در جدول (
ها در جدول نشان داده شده است. داده و کشیدگی طور که نشان داده شده است متغیرها مانا هستند و چولگیاست. همان

  بورس در این پژوهش به معناي بازار سهام است. 
 

  دیبلد و ییلماز تالطم بررسی شبکه سرریز. 5,1
شود و شاخص سرریز دایبلد ییلماز سرریز بازارها بررسی میبراي بررسی شبکه سرریز تالطم بازده، ابتدا با استفاده از 

  شود. ترسیم می تالطم سپس شبکه بر اساس این شاخص سرریز
  شبکه سرریز دیبلد و ییلماز در زمان بحران مالی آمریکا. 5,1,1

  بحران مالی آمریکا بر اساس رابطه متقابل بازارهاي مالی دوره در  تالطم ): ماتریس سرریز2جدول (
  )2009( دیبلد و ییلماز

بورس 
  شنزن

بورس 
  نزدك

بورس 
  اروپا

بورس 
  توکیو

بورس 
  نیویورك 

بورس 
  ایران

  

 بورس ایران  5/99  00/0  00/0  00/0  00/0  4/0
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 بورس نیویورك   9/0  27  2/15  7/2  1/54  2/0
 بورس توکیو  9/0  9/9  88  0/1  1/0  00/0
 بورس اروپا  3/0  4/0  4/0  8/97  9/0  2/0
 بورس نزدك  1/0  9/5  3/20  4/1  1/72  2/0
 بورس شنزن   1/1  7/2  9/0  3/0  7/3  3/91

  مأخذ: نتایج تحقیق            
)، در زمان بحران مالی آمریکا، به طور مستقیم از بورس نیویورك، بورس توکیو، بورس اروپا و بورس 2مطابق با جدول (

  درصد سرریز تالطم وجود دارد.  4/0نزدك سرریز مستقیم وجود ندارد. ولی از بورس شنزن به بورس ایران 
  

  بدهی اروپا بحران دوره  دیبلد و ییلماز در تالطم  بر اساس شبکه سرریز بررسی . 5,1,2
  

بحران بدهی اروپا بر اساس رابطه متقابل بازارهاي مالی دیبلد و ییلماز  تالطم در دوره ): ماتریس سرریز3جدول (
)2009(  

بورس   بورس اروپا  بورس نزدك  بورس شنزن
  توکیو

بورس 
  نیویورك 

    بورس ایران

 بورس ایران  9/97  7/0  1/0  2/0  1/0  9/0
 بورس نیویورك   7/0  2/23  7/22  9/0  1/52  4/0
 بورس توکیو  2/0  4/0  7/98  1/0  1/0  5/0
 بورس اروپا  00/0  8/0  5/0  98  5/0  2/0
 بورس نزدك  8/0  4/2  1/21  1  3/74  5/0
 بورس شنزن   2/0  1/0  9/4  8/0  8/1 3/92

  مأخذ: نتایج تحقیق       
 

درصد، سرریز از بورس  7/0در  بحران بدهی اروپا، سرریز تالطم از بورس نیویورك به بورس ایران  )3مطابق با جدول (
درصد، سرریز از بورس نزدك به بورس ایران  2/0درصد، سرریز از بورس اروپا به بورس ایران  1/0توکیو به بورس ایران 

  درصد است.  9/0درصد و از بورس شنرن به بورس ایران  1/0
  

  بحران مالی دوره یبلد و ییلماز بعد ازد تالطم براساس شبکه سرریز. 5,1,3
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سرریز بازارها  ،یبلد ییلمازبتدا با استفاده از شاخص سرریز تالطم براساس دبراي بررسی شبکه سرریز تالطم بازده، ا

  شود.شود و سپس شبکه بر اساس این شاخص سرریز ترسیم میبررسی می
   

  بحران مالی بر اساسدوره بعد از  تالطم سرریز ): ماتریس4جدول (
  )2009رابطه متقابل بازارهاي مالی دیبلد و ییلماز ( 

بورس   بورس نزدك  بورس شنزن
  اروپا

بورس 
  توکیو

    بورس ایران  بورس نیویورك 

 بورس ایران  5/99  00/0  2/0  00/0  1/0  1/0
 بورس نیویورك   00/0  2/92  9/0  00/0  8/6  00/0
 بورس توکیو  1/0  2/1  98  6/0  1/0  00/0
 بورس اروپا  1/0  5/0  00/0  3/99  00/0  00/0
 بورس نزدك  00/0  3/0  9/10  2/0  5/88  1/0
 بورس شنزن   4/0  4/0  4/0  1/1  5/4  2/93

  مأخذ: نتایج تحقیق    
  

بحران مالی، سرریز از بورس نیویورك، بورس اروپا، به بورس ایران سرریزي مستقیم وجود ندارد. سرریز از  دوره بعد از
  درصد است.  1/0درصد و سرریز از بورس شنزن به بورس ایران  2/0بورس توکیو به بورس ایران 

  
  :سرریز تالطم شبکهبررسی  . 5,2

  
یبلد ییلماز، شبکه بر اساس این سرریز ترسیم ر اساس شاخص سرریز دبازارها ببعد از بررسی سرریز تالطم بازده در 

ها بازارهاي سهام هستند گرهپردازیم. در شبکه سرریز،شود و سپس به تحلیل جداول حاصل از روش شبکه پیچیده میمی
  باشد. یبلدییلماز میدتالطم  دست آمده از روش شاخص سرریز سازند تالطم بازده به ها را بهم متصل میهایی که گرهو یال

  
  بحران مالی آمریکادوره بازارهاي سهام در سرریز تالطم شبکه . 5,2,1

  
  پرداریم. )، به بررسی شبکه سرریز تالطم در دوره بحران مالی می5در جدول ( 
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 بحران مالی آمریکاسرریز تالطم در دوره  ): خصوصیات شبکه5( جدول

 
 

Closeness 
centrality 

Weighted 
degree 

Betweenness 
centrality 

degree Eigenvector 
Centrality 

indegree 

2/1 بورس نیویورك  99/118  25/0  11 1 6 
2/1 بورس نزدك  79/158  25/0  11 1 6 

اروپا بورس  2/1  4/105  25/0  11 1 6 

2/1 بورس توکیو  70/136  0 10 80/0  5 

2/1 بورس شنزن  101 4 11 1 6 
ایرانبورس   1 20/103  25/0  8 24/0  2 

  مأخذ: نتایج تحقیق      
پذیري ترین آسیببحران مالی امریکا، بازار بورس نیویورك، نزدك، اروپا، توکیو و شنزن بیشدوره ) در 5مطابق جدول (

بازار بورس ایران  ترین میزان یال به گرهپذیري را در شبکه دارد. کمترین میزان آسیبرا دارند و بازار بورس ایران کم
  ترین یال متصل به گره بازار بورس ایران وجود دارد.  ترین شدت سرریز و وزن کممتصل شده است و کم

Indegree باشند و ها که همان بازارهاي سهام میهایی متصل به گرهتعداد یالWeighted degree  هاي متصل شده وزن یال
  تر در مرکز شبکه قرار دارد. باالتر به معنی این است که گره بیش  Closness Centralityگره با  باشد.ها میبه گره

Betweeness Centrality تري نسبت به بقیه هاي شبکه که حضور بیشترین مسیر بین گرهاي در کوتاه باالتر، یعنی گره
پیوستگی و اتصال شبکه نقش مهمی دارند و در  باال،) Betweenness centrality( هایی با مرکزیت میانیگرهها دارند. گره

 ).Lu and zhang  ( ،2013 : 150( (لو و ژنگ گیرنددر صورت حذف آن گره از شبکه، ارتباطات شبکه تحت تاثیر قرار می
تواند نقش است و می ثیرگذاري باالتري در شبکه پیچیدهدهنده تاباال نشان )Closeness centrality( مرکزیت نزدیکی

 ). Abbasi and leyedesdorff(  ،2012 :408( (عباسی و لیدسدورف تري در شبکه داشته باشندمرکزي

باشند، در ارتباط باشد، آن گره،  هاي مرکزيها گرههایی که خود آناگر یک گره با گره Eigenvector Centralityمطابق 
دهد یک گره، چقدر از سایر نشان میRuhnau( ،2000 :360(.  Eigenvector Centrality( (روتان تري خواهد شدگره مرکزي

  .)sheng and et al( ،2019: 8((شنگ و دیگران  پذیردهاي متصل به آن گره، اثر میگره
  در زمان بحران مالی آمریکا سرریز تالطم ): شبکه1شکل (
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  مأخذ: نتایج تحقیق                                           

  
مربوط به سرریز بورس  ،ترین یالو مهم تالطم سرریز ترینبحران مالی آمریکا، بیشدر دوره  )، شبکه اول، 1مطابق شکل (

تر در شبکه دارد و پذیري کمتري و تأثیراهمیت کم ،ریزد. بازار بورس ایراننزدك است که به گره بورس نیویورك می
هاي بازارهاي بورس ترین گره در شبکه، گرهوجود دارد. مهمسرریز تالطم  تري به بازار بورس ایران در شبکهسرریز کم

  توکیو، اروپا، نزدك، شنزن و نیویورك است. 
  بحران بدهی اروپا سرریز تالطم در دوره شبکه  .5,2,2

بحران بدهی اروپاسرریز تالطم در دوره ): خصوصیات شبکه 6جدول (  
 
 

Closeness 
centrality 

Weighted 
degree 

Betweenness 
centrality 

degree Eigenvector 
Centrality 

Indegree 

25/0 104 1 بورس نیویورك  12 1 6 

25/0 154 1 بورس نزدك  12 1 6 

توکیو بورس  1 149 25/0  12 1 6 

82/0 11 0 133 1 بورس اروپا  5 

25/0 102 1 بورس شنزن  12 1 6 

2/1 بورس ایران  101 0 11 1 6 
  مأخذ: نتایج تحقیق    

ترین بیش )Closeness centrality( تر بودن معیار نزدیکیبحران بدهی اروپا، به دلیل بیشدوره در  )6جدول (مطابق 
ترین وزن در شبکه، مربوط به سرریز به بازار ، بازار بورس ایران داشته است و کمسرریز تالطم پذیري را در شبکهآسیب
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ترین تأثیرپذیري ترین مقدار است و بورس شنزن کمثیرپذیري بازار سهام نیویورك، نزدك و توکیو بیشایران است. تأسهام 
  در شبکه را دارد. 

بحران بدهی اروپا سرریز تالطم در دوره ): شبکه2شکل (  

 
  مأخذ: نتایج تحقیق                                             

از بازار بورس نزدك به بازار تالطم، ترین سرریز بحران بدهی اروپا، بیشسرریز تالطم در دوره در شبکه  )2مطابق شکل (
اند و ها در شبکه بازار بورس نزدك، بازار بورس شنزن، اروپا و توکیو بودهبورس نیویورك است و تأثیرگذارترین گره

ورك در شبکه است. بازار بورس ایران داراي مربوط به سرریز از بورس نزدك به بورس نیوی تالطم ترین سرریزبیش
  هاي با سرریز کمی به بازار سهام ایران متصل شده است. یال به و در شبکه است )volatility(ترین سرریز تالطم کم

  از بحران مالی دوره بعد مربوط به سرریز تالطم  شبکه. 5,2,3
بعد از بحران مالی سرریز تالطم ): خصوصیات شبکه7جدول (  

 
 

Closeness 
centrality 

Weighted 
degree 

Betweenness 
centrality 

degree Eigenvector 
Centrality 

indegree 

2/1 بورس نیویورك  3/102  1 8 48/0  3 

2/1 بورس نزدك  2/118  66/2  10 81/0  5 

توکیو بورس  2/1  39/112  5/2  10 76/0  5 

4/1 بورس اروپا  8/101  33/0  7 39/0  3 

6/1 بورس شنزن  2/100  1 9 1 6 

4/1 بورس ایران  2/107  5/2  8 79/0  4 

 مأخذ: نتایج تحقیق         
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 ترین مقدار آسیب را دارد. در شبکه بعد از بحران مالی،بحران مالی، بورس شنرن بیشدوره )، بعد از 7مطابق با جدول (

پذیرند و بر هم اثر ارتباط با هم هستند، از هم اثر میتر است و بازارهاي سهام در پذیري بازارهاي سهام شنزن بیشآسیب
  دارد. indegree ترین تأثیرپذیري در شبکه را بازار سهام شنزن به دلیل باال بودن گذارند. بیشمی
  

  بعد از بحران مالیسرریز تالطم در دوره ): شبکه 3شکل (

 
 تحقیقمأخذ: نتایج                                          

ترین ترین اهمیت را دارد، چون داراي بیش)، بعد از بحران مالی، بورس توکیو و بورس نزدك در شبکه بیش3مطابق شکل (
ترین تأثیرگذاري در شبکه شنزن است. بیش ، مربوط به بازار سهامدر شبکهتالطم ترین سرریز تالطم است. کم سرریز

ترین تأثیرگذاري مربوط به شنزن است. بازار بورس ایران از اهمیت باشد و کممربوط به بورس نیویورك، توکیو، نزدك می
  تري نسبت به بازار بورس شنزن برخوردار است. بیش

  سرریز تالطم  ): مقایسه خصوصیات  سه شبکه8جدول (
آمریکا مالی  بحران  اروپا مالی  بحران  مالی  بعد از بحران   

Graph Density 03/1  16/1  86/0  
Average degree 33/10  66/11  66/8  

Edge 31 35 26 
Average Path Lenght 16/1  03/1  33/1  

  ماخذ: نتایج تحقیق           
تر، وزن متوسط نسبت به زمان بحران مالی دارد. بحران مالی، شبکه پیچیده چگالی کمدوره )، بعد از 8مطابق با جدول (

هاي مالی در حداقل قرار دارد. تعداد بحرانران هاي مالی کاسته شده است و در دوره طول مسیر میانگین، در زمان بح
ی کاسته هاي مالطول مسیر میانگین، در زمان بحرانها بعد از بحران مالی کاسته شده است. هاي شبکه و ارتباط بین گرهیال

هاي مالی است که یک نوسان در زمان بحران یهاي مالی در حداقل قرار دارد و به این معنشده است و در زمان بحران
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هاي مالی افزایش یافته ی شبکه و وزن شبکه در زمان بحرانیابد. چگالتر و مستقیم در بازارهاي نفت گسترش میسریع
هاي در زمان بحرانتباط بازارهاي مالی و شبکه سرریز تالطم هاي مالی در حداقل قرار گرفته است و اراست و بعد از بحران

   . است )Zhang et al) (2020( پژوهش ژنگ و دیگران، یابد. نتایج این پژوهش مطابق بامالی افزایش می
 
    گیري:نتیجه. 6

کند. از تئوري شبکه، براي نشان دادن بهتر براي ارزیابی و کنترل ارتباط سیستم مالی تالش می این مقاله براي بهبود درك
کنیم. این مقاله به بررسی سرریز براي بررسی انتشار شوك، از شبکه پیچیده استفاده میگیریم. بستگی مالی بهره میهم

و بررسی سرایت تالطم بازده  هاي مهم در شبکهوري شبکه، براي بررسی گرهتئد. پردازمی ، از طریق شبکه،تالطم بازده
  باشد.مهم می

گذاران را فراهم مند سیاستمالی و مداخالت هدف پذیريسیاستی مناسب، ثبات مالی، انعطافهاي این پژوهش پاسخ
د داشت. بازار سهام ایران با نبه بازارها سرریز خواه کشورها با هم در ارتباط هستند و تالطمسازد. بازارهاي سهام می

ه قرار گرفتهاي مالی تحت تأثیر وجودي که با بازارهاي سهام سایر کشورها به طور مستقیم در ارتباط نیست ولی در بحران
تر بوده است. عدم ارتباط بازار سهام نسبت به سایر بازارهاي سهام کشورهاي کم ،، ولی تأثیرپذیري بازار سهام ایراناست

  هاي مالی به کشور نیست.ایران به سایر کشورها به معنی عدم سرایت بحران
داشتن یک بازار سهام قوي و متنوع و  ه داد؛توان ارائمی هاي مالیاز پیشنهاداتی که براي کاهش اثرات سرایت بحران

تواند بر بازار سهام می ،اقتصاد قوي براي کشور ایران و بدون وابستگی به بازار نفت است، چون که بحران از کانال نفت
یک مزیت نیست چون باز هم  ،تري ببیند. جدا بودن بازار سهام ایرانهاي مالی آسیب کماثر بگذارد، که در صورت بحران

  . بیندهاي مالی آسیب میاز بحران
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