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The effect of financial crisis on oil market network 
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Abstract 

Financial crises can lead to Extensive changes in countries' economies and financial markets. Iran's economy is 
an oil-dependent economy and, as part of the OPEC oil market, is affected by crises in the OPEC oil market, so 
research is needed. This study, for the first time, examines the oil markets, with a complex network approach 
during the financial crisis and compares with pre-crisis and post-crisis for the period 2/1/2003 to 26/8/2019. The 
results showed that in the financial crisis, the average path length of the oil market network is at a minimum, the 
density and weight of the network are minimal in the financial crisis, which means that a fluctuation in times of 
financial crisis is faster and more direct in the markets. Oil is expanding. The relationship between financial 
markets and the overflow network is reduced during financial crises. The number of ridges has decreased during 
the financial crisis. The relationship between oil markets and the GARCH-BEKK approach was examined for 
four phases: pre-crisis, US financial crisis, European financial crisis and post-financial crisis. In the financial 
crisis, the OPEC market is more affected than other oil markets. 
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 چکیده

ن ن به عنوااقتصاد ایرا مالی منجر شوند.اي در اقتصاد کشورها و بازارهاي توانند، به تغییرات گستردههاي مالی میبحران   
زار نفت اوپک هاي وارد بر بابه عنوان بخشی از بازار نفت اوپک، تحت تأثیر بحران یک اقتصاد وابسته به نفت است و

وران بحران در د با رویکرد شبکه پیچیده است، بر این اساس مطالعه حاضر براي نخستین بار به بررسی بازارهاي نفت،
پردازد. نتایج نشان یم 26/8/2019تا  2/1/2003براي دوره زمانی  ی و مقایسه با قبل از بحران و بعد از بحران مالیهاي مال

هاي که، در بحراندادند، در بحران مالی، طول مسیر میانگین شبکه بازارهاي نفتی، در حداقل قرار دارد، چگالی و وزن شب
هاي نفت گسترش تر و مستقیم در بازارهاي مالی سریعنوسان در زمان بحرانمالی حداقل است و به این معنی است که یک 

در زمان بحران مالی،  هایابد. تعداد یالهاي مالی کاهش مییابد. ارتباط بازارهاي مالی و شبکه سرریز، در زمان بحرانمی
له، قبل از بحران، بحران ر مرحبراي چها GARCH-BEKKچنین ارتباط بازارهاي نفت، با رویکرد کاهش یافته است. هم

ر زمان بحران مالی دمالی آمریکا، بحران مالی اروپا و بعد از بحران مالی بررسی شد.  نتایج نشان داد طول میانگین شبکه 
  تر از سایر بازارهاي نفتی است. بیش در حداقل است و  در زمان بحران مالی، تأثیرپذیري بازار اوپک

   GARCH-BEKKبحران مالی، بازارهاي نفت، بازار نفت اوپک ، شبکه پیچیده،  :هاکلیدواژه

 JEL :C32, Q43 بنديطبقه

  مقدمه. 1

منبع  ترینشود. نفت خام مهمنفت یک منبع انرژي ضروري است، که منجر به رشد و توسعه اقتصادي کشورها می   
هاي خهشود و تحت تأثیر نوسانات، شامل چرتعیین میوسیله عرضه و تقاضا قیمت نفت خام به انرژي صنعتی است.

  ). 2 :2018، دیگران و  ) Zavadska( (زودسکا گیردتجاري، فعالیت سوداگرانه و اثرات سیاسی قرار می
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میالدي قیمت نفت خام از  2014ثبات بوده است. در سال هاي آتی نفت خام، بسیار بیقیمت هاي مالی،در زمان بحران  
). قیمت نفت خام برنت، در سال 3 :2019) و دیگران، wen( دالر در هر بشکه رسید (ون 40در هر بشکه به  دالر 120

دالر رسیده بود و اقتصاددانان دالیل سیاسی، مانند تهدیدات چین و هند و کاهش ذخایر  140تر از میالدي به بیش 2008
). براي کشورهاي صادرکننده و واردکننده نفت خام، Carollo( ،2012: 2 ( اند (کارولونفت را دلیل اصلی آن اعالم کرده

  گذارد، بسیار مهم است. اثري که بحران مالی بر روي بازار نفت می
چون کشورهاي عضو اوپک، کشورهاي در حال توسعه هستند و اقتصاد این کشورها به قیمت نفت وابستگی زیادي دارد. 

 شود.هاي مالی بر شبکه بازارهاي نفت احساس میو نیاز به بررسی این بحران افتندهاي مالی در جهان اتفاق میبحران

طور غیرمستقیم، پذیرد، این تأثیرپذیري بهها مالی تأثیر نمیطور مستقیم از بحرانکشور ایران به دلیل  شرایط خاص، به  
هاي مالی منجر به کسري در اثر بحرانتواند باشد. کاهش درآمدهاي نفتی، از طریق قیمت نفت، واردات و نرخ ارز می

بودجه  خواهد شد. این پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوال است که شبکه بازارهاي نفتی در طول بحران هاي مالی 
تر تحت تأثیر قرار کدام بازار نفت در زمان بحران مالی بیش .این تغییر به چه صورت بوده است؟ .تغییري داشته است؟

  گرفته است؟.
این پژوهش در چهار بخش تنظیم شده است. بخش اول به بیان نظري، بخش دوم روش تحقیق، بخش سوم به برآورد 

  پردازد. گیري و پیشنهادات میمدل و بخش پنجم به نتیجه
  
  ادبیات موضوع .2
   

گفته  )blood of industry(ترین منابع انرژي در صنعت، نفت خام است و به این حامل انرژي، خون صنعت یکی از مهم
). قیمت با ثبات نفت 1: 2019و دیگران،  )wen( ونتصاد ملی کشورها، در ارتباط است (شود. قیمت نفت خام با اقمی

کننده و تولیدکننده کند. نفت خام بر همه کاالها اثرگذار است، چون به عنوان مصرفخام به توسعه اقتصاد کشورها کمک می
و  2005هاي ). قیمت باالي نفت خام در سال2: 2016) و دیگران، Carollo(به ساختارهاي اقتصادي وابسته است(کایاالر 

) Masihمسیح ((خاورمیانه بوده است )geopolitical( میالدي، به دلیل تقاضاي زیاد نفت در آسیا و ریسک ژئوپلتیک 2006
   ).975: 2011و دیگران، 

ثباتی سیاسی، کندي رشد اقتصادي و ها و بیقیمت هاي نفت خام در دهه هاي گذشته به دلیل عوامل متعددي مانند جنگ
 :2018و دیگران،  )Zavadska( رو شده است(زاواداسکاثباتی شدید روبهمالی، حمالت تروریستی و بالیاي طبیعی با بی

گذاري، بر اساس این بازار انجام هاي قیمتاست و بسیاري از سیستم ترین بازار کاالهاي جهاننفت خام، از بزرگ. )2
زند هاي مهم اثرگذاري بحران مالی، قیمت نفت است. بحران مالی، عرضه و تقاضاي نفت را برهم میشود. یکی از کانالمی

ي حداکثري را در بازارهاي سازکنند، با برقراري قوانین مناسب، شفافها تالش میشود. دولتو سبب مازاد عرضه نفت می



گذاران و مدیران ریسک کاهش دهند و بازان، سرمایهوار را در میان سفتهمالی ایجاد کنند، تا احتمال وقوع رفتارهاي توده
  ). 9: 1398هاي اهرمی ایجاد کنند (شاکري و همکاران، چنین محدودیت الزم را در ریسکهم

اي مالی، در حالت متعادلی قرار دارند، حالتی که بین اجزا، ارتباطات زیاد وجود هسیستم در زمان عدم وجود بحران مالی،
 .شودپذیري و ناسازگاري میشود و این موجب، انعطاف، گفته می) Edge of Chao( دارد، به این حالت لبه آشفتگی

سیستم، منجر به ریزش کل سیستم هاي مرتبط به هم هستند، که رویداد در یک اي از سیستمهاي مالی، مجموعهسیستم
 :Iannuzzi and Berardi( ،2011 ( هاي مالی، همواره بین نظم و آشفتگی قرار دارند (یانوزي و برارديشود، سیستممی

281 .(  
هاي مالی بسیار مورد توجه قرار گرفت. سرایت، به معناي، انتقال شوك، پذیري در بازارها، بعد از بحرانبحث سرایت 

هاي مالی، ارتباط هر عضو سیستم با یکدیگر است، که تغییر در هاي سیستمهاي معمولی است. از ویژگیاز شوكفراتر 
توانند مسري باشند و از یک سیستم به سیستم هاي مالی مینانجامد. بحرایک سیستم مالی، به تغییر در کل سیستم، می

)، اثري 1هاي نفتی سرایت یابند و بر این بازارها تأثیر بگذارند. شکل (توانند به بازادیگر سرایت یابد. بحران هاي مالی می
  که بحران مالی بر بازارهاي نفت داشته است، نشان داده شده است. 

  ): فرآیند اثر بحران مالی بر بازار نفت1شکل (

  
  مأخذ: نتایج تحقیق                 

  
شود، که این امر سبب افزایش نرخ بهره اوراق به کاهش اعتماد به دولت می )، انباشت بدهی عمومی، منجر1مطابق شکل (

ها گذاري خواهد شد و در مرحله بعد این امر سبب کاهش فروش بنگاههاي سرمایهقرضه خواهد شد و سبب افزایش هزینه
یت کاهش تقاضاي نفت گردد و در نهاخام میشود و در مرحله بعد سبب کاهش تقاضاي نفتو کاهش تقاضاي اولیه می

  خام، کاهش قیمت نفت خام را در پی دارد. 
دالر در هر  141میالدي به  2009دالر در هر بشکه، در ژانویه سال  92میالدي از  2008قیمت نفت اوپک در اوایل سال   

دالر در هر بشکه رسید. این کاهش شدید قیمت نفت اوپک، به نشست  33میالدي به  2008بشکه رسید و در پایان سال 

انباشت بدهی عمومی

کاهش اعتماد به دولت

افزایش نرخ بهره اوراق 
قرضه  افزایش نرخ بهره بازار 

افزایش هزینه هاي 
سرمایه گذاري

کاهش فروش بنگاه ها  کاهش تقاضاي اولیه 

کاهش تقاضاي نفت 
خام 

کاهش قیمت نفت خام 



یل کاهش تقاضاي نفت، شد. قیمت نفت در ایاالت متحده از اوایل اوپک  منجر شد و سبب کاهش تولید نفت اوپک، به دل
دالر در اواسط سال  150به باالي  2002دالر در هر بشکه در سال  30شروع به افزایش کرد، قیمت نفت از زیر 2002سال 

، 2007 و عدم اطمینان اقتصاد در رکود اقتصادي در دسامبر 2009-2007با افزایش بحران مالی  .صعود کرد 2008
دالر براي هر بشکه نفت  150از اوج قیمت  ها تقاضاي خود را براي نفت کاهش دادند و قیمت نفت سقوط کرد.آمریکایی

  )Bhar and Malliaris( (بر و مالیاریس دالر سقوط کرد 30به حدود  2008، قیمت در پایان سال 2008در اواسط سال 

هاي نفتی گذاري در صنعت نفت کاهش یافته است و پروژهي مالی، سرمایههاکاهش قیمت نفت در زمان بحران ). با2011
دهد، که آثار هایی است که بازار نفت را در زمان بحران مالی تحت تأثیر قرار میافتد، این مورد یکی از کانالبه تأخیر می

  ). 159 :1393دیگران، کند( قویدل و تري نسبت به تقاضا، اثر میآن بر عرضه و قیمت نفت در افق بلندمدت
تصاد تأثیرگذار است. نوسانات قیمت نفت بر رفتار مصرف کننده تأثیر می گذارد، که به طور مستقیم بر عملکرد کل اق

کرد اقتصاد در نظر هاي بازاري سهام به عنوان شاخص مهمی از عملنقش مهمی در اقتصاد دارد و قیمت دارایی سهام
 (ادوینگ و مالیک ت قیمت نفت و سهام می تواند سرمایه گذاري را در این بازارها تغییر دهدتغییر نوسانا شوند.گرفته می

)Ewing and Malik (  ،20015: 2(. 

کند. از گیري بحران مالی کمک میبه شکل بازارهاي مالی،شدید  است. نوسان ناپذیر، اجتناببازارهاي مالینوسان در  
عنوان یک دهنده وجود بحران است. بحران مالی، بهها نشانهاي بنگاهو دارایی دست رفتن بخش زیادي از ارزش منابع

شود و به دلیل ارتباط بازارها، با یکدیگر، این نوسانات به بازارهاي دیگر زا منجر به تغییر در تقاضاي انرژي میعامل برون
بحران مالی به تدریج به تمام اقتصادها و بازارهاي شود. به عنوان مثال، بحران مالی جهانی در گذاشته است. این منتقل می

طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار داد. این بحران از طریق تأثیر بر جهان سرایت داشته است و تمام کشورها به
میالدي کاهش قیمت نفت،  2008خصوص بازار نفت، باعث کاهش قیمت آن شد. در ژوئن تقاضا در بازارهاي انرژي به

  ). 88 :1388زاده و کیاوند، میالدي، دلیلی بر این ادعا است(حسن 2008دالر در پایان سال  40تر از دالر به کم 147از 
عوامل مؤثر بر نفت خام به دو دسته عوامل بنیادي و عوامل غیربنیادي نام برد. عوامل بنیادي تأثیرگذار بر قیمت نفت خام  

شامل عواملی است که ریشه در صنعت نفت داشته و به طور مستقیم با مسائل بازار نفت و در نهایت عرضه و تقاضاي 
ها شود که منشأ بروز آنیادي مؤثر بر قیمت نفت خام، به عواملی گفته میدهد. عوامل غیربننفت را تحت تأثیر قرار می

تر از عوامل بنیادي اثرگذار هاي نفت خام و بیشتواند بر قیمتخارج از صنعت نفت بوده، اما به تناسب شرایط می
 ). 35 :1398باشند(شاکري و دیگران، 

ه آن را محرك اصلی است و اقتصادهاي صنعتی و توسعه یافت نفت یک منبع انرژي ضروري براي رشد و توسعه اقتصادي  
و تحت تأثیر چرخه هاي تجاري،  س سطح تقاضا و عرضه تعیین می شودقیمت نفت بر اسا .داننداقتصاد خود می

 2007از سال . )1: 2018 ) و دیگران، Zavadska(زاواداسکا (  هاي سوداگرانه و تأثیرات سیاسی قرار می گیردفعالیت
میالدي بحران مالی آغاز شد و به دلیل کندشدن رشد اقتصادي کشورهاي جهان و کاهش تولید در اثر بحران مالی، به 

  میالدي انجامید.  2008سقوط قیمت نفت در سال 



). 1 :2020دیگران، و ) Joo(بر بازار نفت خام اثرگذار بوده است(جو  global financial crisis )GFC(بحران مالی جهانی 
  به دلیل کند شدن رشد اقتصادي و کاهش تولید در کشورها و کاهش مصرف نفت خام، بازار نفت تحت تأثیر قرار گرفت. 

اهمیت یافته است. نفت خام از طریق،  خام یک شاخص مالی است که به دلیل وابستگی به سایر بازارها، این بازارنفت
تواند بر اقتصاد کشورها اثر بگذارد و درجه تأثیرپذیري ها و کاهش تقاضا میتراز پرداختهاي تولید، کانال کانال هزینه

). انتظار بر این است که کشورهاي در حال توسعه و 1 :2016و دیگران، ) Kayalar((کایاالر متفاوت است هر کشور نیز
نفت خام بزرگترین بازار کاالهاي جهان است و  گیرند. بازارهاي نام برده شده تحت تأثیر قرار میتوسعه یافته با کانال

تغییرات قیمت نفت خام نقش مهمی در اقتصاد جهان  .نفت خام معیار ویژگی مرکزي سیستم قیمت گذاري نفت است
دارد و شوك هاي نفتی چندین پیامد مهم براي بازارهاي سهام بین المللی از نظر تخصیص دارایی ها و مدیریت ریسک 

سیاستگذاران باید تحوالت بازار نفت را جدي بگیرند، زیرا افزایش قیمت ). Mensi ،(2017: 2( (منسی سبد سهام دارد
هاي کالن اقتصادي را تحمیل می کند. اول ، نفت هم ورودي مهمی براي تولید و کاالهاي جهانی نفت به دو طریق هزینه

ثانیاً ، افزایش قیمت نفت به طور مستقیم به  می شود.باشد، با گران شدن انرژي باعث کاهش فعالیت اقتصادي مصرفی می
  ). 1 :2011و دیگران، ) Masih(سطح تورم ، به ویژه کشورهاي وابسته به انرژي کمک می کند(مسیح 

  
  . پیشینه تحقیق 3
  
  مطالعات خارجی  .1,3        

 Hammoudeh and Li)مطالعه حموده و لی (توان به اند، میاز مطالعات خارجی که به مطالعه بازارهاي انرژي پرداخته

اي و آتی نفت قبل هاي لحظهالملل به بررسی روابط بین قیمت) به بررسی بحران مالی بر قیمت نفت آمریکا و بین2004(
اي و هاي لحظهاند و به این نتیجه رسیدند که روابط بلندمدت بین قیمتو بعد از بحران مالی جنوب شرق آسیا پرداخته

) به بررسی قیمت Malliaris and Ramaprasad  ()2011(تر شده است. ماالریاس و المپاردنفت، پس از بحران ضعیف آتی
 16تا  2004ژانویه  2میالدي و دالیل نوسانات قیمت نفت در دوره  2008-2009نفت و اثرپذیري آن از بحران مالی 

میالدي که  2004-2006هاي پژوهش، افزایش قیمت نفت طی سالمیالدي پرداختند و مطابق با نتایج این  2009آوریل 
تواند توسط رگرسیون به دلیل اضافه تقاضا بوده است و ریشه در اختالالت عرضه نفت داشته است و قیمت نفت نمی

کوف شود. با روش مارهایی با نوسانات باال و پایین تقسیم میسازي شود، چون هر دوره به زیر دورهاستاندارد مدل
هاي نفت هاي اقتصادي با نوسان پایین، قیمتسوییچینگ، سه رگرسیون تخمین زده شد. نتایج نشان داد، در طول نظام

   اند و این ثبات در عرضه و تقاضا نفت، منعکس شده است.بسیار با ثبات بوده

) به بررسی سرایت در بازارهاي مالی در طول بحران مالی، با روش خودرگرسیون برداري 2011( و دیگران )Guoقو(
مارکوف سوچینگ پرداختند و به این نتیجه رسیدند که با شروع بحران، وام بدون پشتوانه آغاز شد و در طول بحران مالی، 

صلی پس از بازار اعتبار هستند. بازار انرژي شوك بازار سهام و شوك قیمت نفت، پس از قیمت نفت، از نیروهاي محرك ا



میالدي، سرایت در بازارها  2007دهد. نتایج نشان داد که با شروع بحران در سال تري نشان میبه بازار سهام، واکنش بیش
  رخ داد. 
بحران مالی  گیري علیت شبکه، در زمان بحران مالی و ریسک سیستمی:) به اندازه2014(  4و دیگران )Kuzubaş( کزوباس

گیري ارتباط شبکه در بازارهاي سهام جهانی پرداختند. ملیک و ) به اندازه2019( و دیگران )Gong( ترکیه و مطالعه گنگ
 DCC-MGARCH و GARCH) به بررسی قیمت نفت و بازار سهام، با استفاده از روش Mollick and Asefa ( )2013(آسفا

که قبل از بحران مالی، قیمت نفت و نرخ ارز، اثر منفی جزئی روي بازدهی سهام داشته،  گر این استپرداختند و نتایج بیان
) به مطالعه آشوب در بازارهاي نفت خام Lahmiri() 2016(میالدي، این اثر مثبت شده است. لهمیري 2009ولی از سال 

هر دو بازار نفت خام قبل و بعد با آزمون لیاپانوف، نتایج نشان داد، در  2008در بحران مالی بین المللی قبل و بعد از سال 
ی پس از بحران مالوست تگزاس،  در هر دو نوسانات برنت وو آشوب  ددر قیمت ها وجود ندارمالی، آشوب از بحران 

الی، به عنوان یک ) به بررسی تغییرات شبکه در ارتباط نظام م2019( و دیگران )Chowdhury(وجود دارد. چاودهوري 
کشورها پس از بحران مالی، کاهش یافته بود و پیوند بازارهاي مالی تجربه آسیایی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که 

کند)، با ها را به دیگر بازارها منتقل میارتباط بسیاري از بازارهاي مالی، از طریق بازارهاي مالی پل (بازاري که بحران
  رقرار شده است.بازارهاي جهانی ب

  . مطالعات داخلی 2,3           
راهیمی و دیگران توان به مطالعات ابهاي مالی پرداختند، میداخلی که به بررسی بازار نفت در زمان بحران از مطالعات

مالی: حران هاي قیمتی دو شاخص عمده بازار جهانی نفت (برنت و وست تگزاس) قبل و بعد از ب) به بررسی رژیم1395(
 ایسه شاخص) به بررسی، مق1396کاربردي از رویکرد مارکف سوییچینگ پرداختند، اشاره کرد. دستخوان و شمس قارنه (

با روش  تهران بورس بازار در سیستمی نظر از مهم هايشرکت شناسایی :مالی هايشبکه در سیستمی ریسک ارزیابی هاي
)، که با 1397(اند، رحیمی باغی و عرب صالحی نصرآبادي پیچیده بهره گرفتهاز مطالعاتی که از شبکه شبکه پرداختند. 

به بررسی  )1389استفاده از شبکه علیت گرنجر، به بررسی ریسک سیستمی در نظام مالی پرداختند. راعی و همکاران (
  د. انه پرداختنروش حدآست بر پیچیده مبتنی هاياز شبکه استفاده با تهران بهادار بورس اوراق بازار تحلیل

ن پژوهش براي هاي مالی پرداخته نشده است. ایهاي انجام شده به بررسی شبکه بازارهاي نفت در زمان بحراندر پژوهش
الی آمریکا، بحران بار به بررسی شبکه بازارهاي نفت و مقایسه شبکه بازارهاي نفت، قبل از بحران مالی، بحران م نخستین

  پردازد. مالی اروپا و بعد از بحران مالی می
  روش تحقیق .4

 GARCH-BEKKروش 

براي تخمین روابط  GARCH-BEKKپذیري سرریز اساس این تحقیق است. روش ماتریس متصل به شبکه با رابطه نشت 
این است که هیچ محدودیتی در ساختار متصل  GARCH-BEKKهاي روش شود. از ویژگیناپایداري سرریز استفاده می

                                                             
 



 )Bollerslev(تواند ماتریس کواریانس شرطی قطعی مثبت داشته باشد. در مطالعه بولرسلفکند و میبین متغیرها اعمال نمی
هاي زمانی مالی در مدل گارچ، مناسب دانستند. مدل ) یک وقفه، براي آزمون پویایی واریانس سري2011و دیگران (

GARCH-BEKK شود. به صورت زیر بیان می  
퐻  =CC'+A휀 휀 퐴 +B퐻 퐵  )١                                                                          (                            

H گر، ماتریس واریانس شرطی است و بیانC،A  وB  به ترتیب، ضرایب ماتریس ثابت، پسماند شرطی و ماتریس کواریانس
  شرطی هستند.

C=
퐶 퐶
퐶 퐶 , A=

푎 푎
푎 푎 , B=

푏 푏
푏 푏    )2   (  

، 푎 ،푏هاي گیرند و درایهقبلی و اثرات نوسانات بازارها را اندازه میهاي شوك 푏و  푎 ،푏 ،푎هاي درایه
푎  و푏   که به طور کلی به شکل푎  و푏  ها را (از بازار هستند و اثرات شوكi  به بازارj( دهند، که نشان نشان می

شناسایی واریانس مشروط بازار به وسیله تابع زیر دهنده اثر آرچ و نوسانات نشان دهنده اثر گارچ است. براي بررسی 
 شود. نشان داده می

ℎ , =푐 +푎 휀 , +2푎 푎 휀 , 휀 , + 푎 휀 , + 푏 ℎ , 2푏 푏 ℎ , 푏 ℎ ,   )3(   

 
لگاریتم حداکثر احتمال به صورت زیر کند و از روش حداکثر درستنمایی براي تخمین استفاده می GARCH-BEKKمدل 

  ).  3 :2020دیگران،  و )Zhang(است (ژنگ دهنده تعداد مشاهدات نشان Tشود. نشان داده می
L(휃) = −푇푙푛(2휋) − 1/2∑ [푙푛 ∣ 퐻 (휃) ∣ +휀 (휃)′퐻 휀 (휃)]  )۴  (                        

  . شبکه پیچیده2,3
کنند، تشکیل شده است. این روش، روابط پیچیده ها را به هم متصل میهایی که گرهیالتعدادي گره و  از پیچیده شبکه

  V=(1,2,….,N)) تشکیل شده است. Vو یال ( )Eاز گره (  G(V,E)گیرد. شبکهبازارها را به عنوان یک شبکه در نظر می
دهد و ها را در شبکه نشان میگره  jو iدهد. هاست و روابط سرریز بین بازارها را نشان مینشان دهنده یال Eگره است و 

eij  پیوند بین گرهi  وj ژنگ ( دهدرا نشان می)Zhang(   ،4 :2020و دیگران .(  
 
  برآورد مدل -4

از سایت بین المللی  )WTI( هاي مربوط به قیمت نفت خام به صورت، روزانه براي برنت و وست تگزاس اینترمیدیتداده
  به دست آمده است.   26/8/2019تا  2/1/2003) و قیمت نفت اوپک، از سایت اوپک براي دوره زمانی، eiaانرژي (

  ): آماره توصیفی متغیرهاي مدل1جدول (
    قیمت نفت اوپک  قیمت نفت برنت wtiقیمت نفت 

  میانگین  75/43  63/45  72/44
  میانه  90/27  80/29  11/31
  ماکزیمم  20/128  72/132  83/133
  می نیمم  80/90  82/9  35/11



  انحراف استاندارد  87/32  12/33  63/29
  چولگی  94/0  93/0  87/0
  کشیدگی  59/2  60/2  54/2
  آماره جارك برا  84/58  58/57  54/50
  احتمال  00/0  00/0  00/0

  )ARCH LM )1آماره آزمون  46/1*  46/1*  44/1*
  )ARCH LM )2آماره آزمون  -54/0  -54/0  -44/0

  )ARCH LM )15آماره آزمون  21/0*  27/0*  02/0*
  )1لیونگ باکس( Qآماره آزمون   2/370*  50/368*  49/727*
  )2لیونگ باکس( Qآماره آزمون   71/728*  82/722*  2/1071*

  )15لیونگ باکس( Qآماره آزمون   7/4288*  7/4288*  4472*
  درصد معنی دار هستند.5 * در سطح                             
   ماخذ: محاسبات محقق                                    

 
آزمون شدند، که نشان   ARCHلیونگ باکس و آزمون Qهاي تشخیصی، مانند )، با آزمون1نتایج ارائه شده در جدول (

باشد. به منظور بررسی وابستگی واریانس شرطی متغیرهاي تحقیق به زمان (وجود اثر دهد، رگرسیون کاذب نمیمی
ARCH از آزمون ،(ARCH-LM  که توسط انگل مطرح شد و براي بررسی خودهمبستگی سریالی در مدل تحقیق، از

در  15و  2، 1 لیانگ باکس با وقفه هاي Qو آزمون  ARCHلیونگ باکس استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون   Qآماره
  ) نشان داده شد. 1جدول (

  یافتهتعمیم آزمون دیکی فولر ):2جدول (                                         
  -1/90 قیمت نفت اوپک

)33/0(  
  -12/76 تفاضل اول قیمت نفت اوپک  پایانا

)0/00(  
  پایا

  1/91  قیمت نفت برنت
)32/0(  

  -13/02 تفاضل اول قیمت نفت برنت پایانا
)0/00(  

 پایا

قیمت نفت 
  تگزاسوست

0/24  
)29/0(  

  -wti 12/85تفاضل اول قیمت نفت  پایانا
)0/00(  

 پایا

   ماخذ: محاسبات محقق                                     

  
  GARCH-BEKKمدل با روش  . برآورد 1,4

تا  10/8/2007دوره مربوط به دوره قبل از بحران،  9/8/2007تا  2/1/2003دوره زمانی این تحقیق براي چهار دوره 
مربوط به دوره بحران مالی اروپا و دوره  16/8/2013تا  8/12/2009 مربوط به دوره بحران آمریکا، دوره زمانی 7/12/2009

  زمانی بعد از بحران مالی است. مربوط به دوره 26/8/2019 تا 10/12/2013 زمانی



با نرم افزار  GARCH-BEKKهاي زمانی مختلف از رویکرد سرریز نوسان در بازارهاي نفتی در دوره  براي بررسی ارتباط 
) 2019) و چادهوري و همکاران (2020بهره گرفتیم. تمامی متغیرهاي تحقیق مطابق پژوهش ژنگ و همکاران ( 10ایویوز 

ln(푝صورت بازدهبه 푝   برآورد شده است.   100(
براي ساخت شبکه سرریز براي ساخت  GARCH-BEKK، از 2020در این پژوهش مطابق با پژوهش ژنگ و دیگران، 

  شبکه پیچیده بهره گرفته شد. مدل برآوردي به شکل زیر خواهد بود. 
Brent=c(1)wti(-1)+c(2)opec (-1)+c(3)brent(-1)+c(4)                                          )۵(  
Wti=c(5)wti(-1)+c(6)brent(-1)+c(7) opec (-1)+c(8)     )۶                                  (  
  opec=c(9)opec (-1)+c(10)brent(-1)+c(11)wti(-1)+c(12)                            )٧    (     

          
  قبل از بحران مالی  GARCH-BEKK ): رویکرد3( جدول

  معادله میانگین
انحراف معیار   ضریب  متغیر

  استاندارد
  درصد احتمال Zآماره 

C(1) 46/0  02/0  55/16  00/0  
C(2)  02/0  02/0  91/0  36/0  
C(3)  26/0-  03/0  74/7-  00/0  
C(4) 06/0  05/0  29/1  19/0  
C(5) 10/0-  03/0  21/3-  00/0  
C(6) 06/0  03/0  87/1  06/0  
C(7) 01/0  03/0  43/0  66/0  
C(8) 14/0  05/0  58/2  00/0  
C(9) 13/0-  02/0  70/5  00/0  

C(10) 05/0  02/0  28/2  02/0  
C(11) 43/0  01/0  30/23  00/0  
C(12) 08/0  03/0  39/2  01/0  

    ماخذ: محاسبات محقق                     
شود و سرریز یک ، سرریز یک سویه، از اوپک به برنت تأیید نمی GARCH-BEKK)، با رویکرد 3مطابق با نتایج جدول (

  شود. سویه از اوپک به وست تگزاس تأیید نمی
  

  در زمان بحران مالی آمریکا  GARCH-BEKK): رویکرد 4( جدول
  معادله میانگین

  درصد احتمال Zآماره   انحراف معیار استاندارد  ضریب  متغیر
C(1) 29/0  04/0  19/7 00/0  



C(2)  23/0  06/0  88/3  00/0  
C(3)  28/0-  05/0  22/5-  00/0  
C(4) 10/0  08/0  20/1  22/0  
C(5) 14/0-  05/0  66/2-  00/0  
C(6) 01/0  05/0  24/0  80/0  
C(7) 12/0  07/0  73/1  08/0  
C(8) 16/0  09/0  81/1  06/0  
C(9) 02/0-  04/0  50/0  61/0  
C(10) 03/0  03/0  15/1  24/0  
C(11) 37/0  02/0  56/14  00/0  
C(12) 10/0  05/0  93/1  05/0  

   ماخذ: محاسبات محقق                        

  
سرریز تالطم ناشی از بحران مالی یک سویه از بازار نفت برنت  GARCH-BEKK)، با رویکرد 4مطابق با جدول (          

  به بازار وست تگزاس و سرریز  یک سویه از برنت به بازار نفت اوپک وجود ندارد. 
  

  در زمان بحران  مالی اروپا   GARCH-BEKK): رویکرد 5( جدول
  معادله میانگین

انحراف معیار   ضریب  متغیر
  استاندارد

  احتمالدرصد  Zآماره 

C(1) 28/0  03/0  55/8 00/0  
C(2)  19/0  05/0  53/3  00/0  
C(3)  28/0-  04/0  91/5-  00/0  
C(4) 06/0  04/0  51/1 12/0  
C(5) 0/00-  04/0  01/1-  98/0  
C(6) 02/0-  05/0  41/0-  67/0  
C(7) 05/0  06/0  83/0  40/0  
C(8) 07/0  05/0  55/1  11/0  
C(9) 11/0-  03/0  25/3-  00/0  

C(10) 11/0  02/0  76/3  00/0  
C(11) 33/0  02/0  41/15  00/0  
C(12) 04/0  28/0  60/1  10/0  



  ماخذ: محاسبات محقق                                 
   

  تگراس وجود ندارد. )، سرریز یک سویه از برنت و اوپک به وست5مطابق با جدول (
  بعد از بحران مالی GARCH-BEKK): رویکرد6( جدول

  میانگینمعادله 
انحراف معیار   ضریب  متغیر

  استاندارد
  درصد احتمال Zآماره 

C(1) 27/0  02/0  14/11 00/0  
C(2)  02/0  01/0  41/1  15/0  
C(3)  16/0-  02/0  64/5-  00/0  
C(4) 01/0-  04/0  31/0-  75/0  
C(5) 13/0-  02/0  54/4-  00/0  
C(6) 13/0  03/0  20/4  00/0  
C(7) 02/0-  02/0  06/1-  28/0  
C(8) 02/0  04/0  62/0  53/0  
C(9) 17/0-  02/0  60/8-  00/0  

C(10) 19/0  02/0  20/9  00/0  
C(11) 36/0  0/01  26/21  00/0  
C(12) 00/0-  0/02  29/0-  76/0  

  ماخذ: محاسبات محقق                              
  

تگزاس تأیید نشد. سویه از اوپک به وستیک)، سرریز یک سویه از اوپک به برنت تأیید نشد و سرریز 6مطابق با جدول (
استفاده شد. براي ساخت شبکه  GARCH-BEKK ) از روش2020براي ساخت شبکه مطابق با پژوهش ژنگ و همکاران (

 استفاده شد.  Gephiو   Pajekافزار بازارهاي نفتی از نرم

 
 مالی، بحران مالی آمریکا، بحران اروپا. بررسی شبکه پیچیده بازارهاي نفتی در چهار دوره، قبل از بحران 2,4

 و بعد از بحران مالی 

 
 ): شبکه اول، قبل از بحران مالی1):  شبکه دوم، بحران مالی آمریکا             شکل (2شکل (



 
 

 ): شبکه سوم، بحران بدهی اروپا3): شبکه چهارم، بعد از بحران مالی          شکل (4شکل (

 
  ماخذ: محاسبات محقق           

  
  ): خصوصیات شبکه اول مربوط به قبل از بحران مالی7جدول (

مرکزیت  
 نزدیکی

یال  بین مرکزیت وزن یال
  ورودي

یال 
 خروجی

brent 2 72/0  6 1  1 
Wti 5/2 16/0 5/0 1 1 

Opec 2 61/0 5/4 2 1 
wti(-1) 2 69/0 8 2 1 

opec(-1) 2/2 11/0 0 0 2 
brent(-1) 2 69/0 4 1 1 

  ماخذ: محاسبات محقق                                   
در  .است دسترس بازارهاي نفتی در بازار نفتی و سایر یک بین مسیر ترینکوتاه دهنده نشان ) entralityc(نزدیکی معیار

 دهنده تآثیرگذاري گره است. خروجی نشانتأثیرپذي آن گره و تعداد یال هاي ورودي نشانشبکه پیچیده، تعداد یال
تأثیرگذارترین بازار قبل از بحران، مالی بازار اوپک با یک وقفه خواهد بود و تأثیرپذیرترین بازار قبل از بحران مالی، بازار 

  نفت اوپک و بازار وست تگزاس با یک وقفه است.  
 



  ): خصوصیات شبکه دوم مربوط به بحران آمریکا8جدول (
مرکزیت  

 نزدیکی

بین  وزن یال
 مرکزیت

یال 
  ورودي

یال 
 خروجی

brent 0 79/0 0 3  0 
wti 0 14/0 0 1 0 

opec 0 37/0 0 1 0 

wti(-1) 1 43/0 0 0 2 

opec(-1) 1 23/0 0 0 1 

brent(-1) 1 65/0 0 0 2 

  ماخذ: محاسبات محقق                                   
      

 و وقفه قبل wti)، در زمان بحران مالی آمریکا، تأثیرگذارترین گره در شبکه بازارهاي نفت، وقفه قبل 8مطابق جدول (  

  ترین مقدار خواهد بود. برنت است و تأثیرپذیري برنت در شبکه بیش
 ): خصوصیات شبکه سوم مربوط به بحران بدهی اروپا9جدول (

مرکزیت  
 نزدیکی

یال  مرکزیتبین  وزن یال
  ورودي

یال 
 خروجی

brent   
0 

75/0 0 3  0 

wti 0 0 0 0 0 

opec 0 55/0 0 3 0  
wti(-1) 1 39/0 0 0 2 

opec(-1) 1 3/0 0 0 2 
brent(-1) 1 61/0 0 0 2 

  ماخذ: محاسبات محقق                         
مربوط به بازار اوپک دوره قبل، وست تگزاس دوره  ترین تأثیرپذیريمالی اروپا، بیش )، در زمان بحران9مطابق جدول(

 قبل و برنت دوره قبل است.

  
  ): خصوصیات شبکه چهارم مربوط به بعد از بحران مالی10جدول (

  
 

مرکزیت 
 نزدیکی

بین  وزن یال
 مرکزیت

یال   یال ورودي
 خروجی

brent 0 43/0  0 2  0 

wti 0 26/0 0 2 0 



opec 0 72/0 0 3 0 

wti(-1) 1 57/0 0 0 3 

opec(-1) 1 32/0 0 0 2 

brent(-1) 1 52/0 0 0 2 

 ماخذ: محاسبات محقق                             

  
شود. تأثیرگذارترین تر، از بقیه بازارهاي نفتی می)، بعد از بحران مالی، تأثیرپذیري بازار نفت اوپک بیش10( مطابق جدول

 با یک وقفه قبل خواهد بود. wti بازار در بعد از بحران مالی، بازار 

  ) : نتایج مقایسه چهار شبکه11جدول (
 بعد از بحران بحران اروپا بحران آمریکا قبل از بحران 

 23/0 2/0 16/0  23/0 چگالی شبکه

  33/2 2  66/1  33/2 طول مسیر میانگین
 47/0  43/0 43/0  49/0 میانگین وزن یال

  7 6 5  7 یال
  ماخذ: محاسبات محقق                           

هاي مالی در حداقل قرار دارد و چگالی هاي مالی کاسته شده است و در زمان بحرانطول مسیر میانگین، در زمان بحران 
و  هاي مالی در حداقل قرار گرفته استهاي مالی کاهش یافته است و در زمان بحرانشبکه و وزن شبکه در زمان بحران

یابد. ارتباط تر و مستقیم در بازارهاي نفت گسترش میهاي مالی سریعبه این معنی است که یک نوسان در زمان بحران
  ها در زمان بحران مالی کاهش یافته است. یابد. تعداد یالهاي مالی کاهش میبازارهاي مالی و شبکه سرریز در زمان بحران

  
  . نتیجه گیري و پیشنهادات5
  
براي چهار مرحله، قبل از بحران، بحران مالی آمریکا، بحران مالی GARCH-BEKK ط بازارهاي نفت، با رویکرد ارتبا 

اروپا و بعد از بحران مالی بررسی شد. قبل از بحران مالی، تأثیرپذیري بازار نفت اوپک و تأثیرگذاري بازار نفت اوپک 
آمریکا، تأثیرپذیري بازار نفت برنت و تأثیرگذاري بازار نفت برنت دوره تر بوده است و در زمان بحران مالی دوره قبل بیش

تر است تر است و در زمان بحران مالی اروپا، تأثیرپذیري بازار نفت اوپک و برنت بیشقبل و وست تگزاس دوره قبل بیش
ست و در بعد از بحران مالی تر او تأثیرگذاري بازار نفت اوپک دوره قبل، برنت دوره قبل و وست تگزاس دوره قبل بیش

 تر است. بعد از بحران مالی، تأثیرپذیري بازار برنتتگراس دوره قبل و تأثیرپذیري بازار نفت اوپک بیشتأثیرگذاري وست
تر از سایر بازارهاي نفتی است. بیش شود. در زمان بحران مالی تأثیرپذیري بازار اوپکتر، از سایر بازارهاي نفتی میبیش

تري برخوردار است. بررسی تغییرات ارتباط بازارهاي هاي مالی، از مرکزیت بیشازارهاي نفت، در زمان بحرانشبکه ب



هاي مالی آتی، کمک هاي مؤثرتر در مواجهه با بحرانگذاران براي اتخاذ تصمیمهاي مالی، به سیاستنفت در زمان بحران
ترین تأثیرپذیري ن مالی، بحران مالی اروپا و بعد از بحران مالی بیشخواهد کرد. بازار نفت اوپک در سه دوره قبل از بحرا

ترین تأثیرگذاري را بازار نفت برنت داشته است. در زمان بحران را در شبکه داشته است. در زمان بحران مالی آمریکا بیش
هاي روپا، به عنوان یکی از گرهمالی آمریکا، گره بازار نفت برنت تأثیرپذیر شد و در دوره بعد، در زمان بحران مالی ا

اثرگذار عمل کرد. با توجه به این که ایران به عنوان صادرکننده نفت و دومین عضو بزرگ اوپک، به شدت به درآمدهاي 
  شود.نفتی متکی است، پس، لزوم توجه به نوسانات قیمت نفت احساس می

تر از بازارهاي دیگر تحت تأثیر قرار ازار نفت اوپک بیشهاي مالی، ببا توجه به نتایج این پژوهش که در زمان بحران  
تر تحت تأثیر قرار بگیرند. با توجه هاي مالی کمتري براي نفت خود بیابند که در زمان بحرانگیرد، باید بازارهاي مطمئنمی

نفت را در نظر داشته هاي مالی، کشورهاي عضو اوپک باید این نوسانات درآمد به تأثیرپذیري بازار نفت اوپک در بحرا
  هایی براي درآمد نفت، از نوسانات درآمد خود بکاهند. باشند و از اقتصاد وابسته به نفت فاصله بگیرند و با ایجاد صندوق

  
 نامه:کتاب
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