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چكیده
مقدمه :آلودگی هوا یکی از نگرانیهای اقتصادی و بهداشتی مهم برای انسانهاست و با توجه به روند رو به رشدد آن
به یکی از مهمترین دغدغدههدای اقتصداددانان و سیاسدتگدذاران کشدورها تبددیل شدده اسدت .بدا وجدود ایدن کده در
پژوهشهای زیادی آثار آلودگی هوا بر سالمت و بهداشت انسانها بررسی شده اما در رابطده بدا اثدر آلدودگی هدوا بدر
شاخصهای بورس اوراق بهادار پژوهشهای اندکی انجام شده است .در ایدن راسدتا ،هدد

پدژوهش حاضدر بررسدی

رابطه آلودگی هوای شهر تهران با شاخصهای بورس اوراق بهادار است.
روش پژوهش :این پژوهش کاربردی و از نوع پسرویدادی است .در پژوهش حاضر از شاخصهای بورس اوراق
بهادار و شاخص کیفیت هوای تهران به همراه پنج عنصر تشکیلدهنده آن شامل مونوکسید کربن ،ازون سطح زمین،
دیاکسید نیتروژن ،دیاکسید گوگرد و ذرات معلق کمتر از  16میکرون در بازه زمانی  1373-13استفاده شده است.
آزمون فرضیههای پژوهش با بکارگیری الگوی رگرسیون سری زمانی و روش تجزیه و تحلیل برداری سری زمانی
انجام شد.
یافتهها :نتایج پژوهش حاکی از نبود رابطه معنادار بین آلودگی هوا و شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران است.
همچنین ،بین اجزای آلودگی هوا و شاخصهای بورس اوراق بهادار رابطه معناداری مشاهده نشد .افزون براین ،ورود
اثر تقویمی روز اول هفته نیز رابطه بین آلودگی هوا و شاخصهای بورس اوراق بهادار را تعدیل نمیکند.
نتیجهگیری :با توجه به این که آلودگی هوا به نوعی با زندگی روزمره افراد در شهرهای بزرگ عجین شده است به
نظر میرسد به این مسئله به عنوان یک پدیده طبیعی نگریسته میشود .از این رو ،شایسته است که مسئوالن محیط
زیست کشور از روشهای مؤثرتری به منظور اطالعرسانی بیشتر به آحاد جامعه در زمینه آثار آلودگی هوا بر
فعالیتهای اقتصادی استفاده کنند.
واژههای کلیدی :آلودگی هوا ،بورس اوراق بهادار ،شاخص بازده نقدی قیمت ،شاخص کل.
 .1دانشیار حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد.
 .2کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.
* نویسنده مسئول؛ رایانامهmhd_moradi@um.ac.ir :
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مقدمه

میتواند بر بازده سهام بورس اوراق بهادار تأثیرگذار
باشد.

رشد و توسعه اقتصادی از مهمترین دغدغههای هر

رویکردهای بسیاری در روانشناسی وجود دارد که

کشوری است و توسعه مالی از عوامل تعیینکننده و

نفوذ خلق و خوی را بر رفتار توضیح میدهد ( .)4خلق

مهم در رشد اقتصادی محسوب میشود ( .)1نتایج

و خوی بر تصمیمگیری تأثیر دارد حتی زمانی که

پژوهشهای گذشته نشان داده است که توسعه مالی

علت حالت خلقی با تصمیم ایجاد شده هیچ رابطهای

اثر مثبتی بر فعالیتهای اقتصادی از جمله

نداشته باشد ( .)5عوامل متعددی بر حاالت خلقی و

سرمایهگذاری ،اشتغال ،بهرهوری و رشد اقتصادی

روحیات افراد اثر مستقیم دارد که از جمله آن میتوان

دارد ( .)2همچنین ،بازارهای مالی به عنوان یکی از

به آلودگی هوا اشاره کرد .نتایج پژوهشها نشان داده

نهادهای مهم توسعه مالی و اقتصادی کشورها مطرح

است که آلودگی هوای شهر میتواند باعث افزایش

شدهاند و توسعه بازارهای مالی از طریق بکارگیری

سطح کورتیزول بدن شود ( )0-7و شواهد حاکی از

پساندازها ،مدیریت خطر ،تشویق و ترویج انتقال

وجود رابطه بین سطح کورتیزول و هیجانخواهی و

فنآوری و کاهش هزینههای اطالعاتی و معامالتی

رفتار خطرگریز است ( .)1همچنین ،احساس

نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد .توسعه بازارهای

افسردگی ،خلق و خوی بد و خستگی رابطه

مالی موجب تأمین بودجه برای محافظت از

قابلتوجهی با کیفیت هوا دارد ( .)16بنابراین،

سرمایهگذاران ،استفاده کارآمد از منابع و ایجاد

آلودگی هوا با تأثیرگذاری بر حاالت خلقی فردی،

فرصتهای بیشتر برای افراد و شرکتها شده که

زمینهساز تورشهای رفتاری سرمایهگذاران در

سرانجام منجر به رشد باالتر اقتصادی میشود ( .)3در

تصمیمهای مالی آنها میشود که این عامل به نوبه

رشد بازارهای مالی یا به عبارت دیگر افزایش سطح

خود بر بازده سهام بازارهای مالی بیتأثیر نیست.

بازدهی آنها ،تصمیمگیریهای سرمایهگذاران نقش

آلودگی هوا عاملی است که نه تنها سالمت فردی

مهمی ایفا میکند .بر اساس نظریههای مالی رفتاری،

اعضای جامعه بلکه سالمت اقتصادی کشورها را نیز

تصمیمهای سرمایهگذاران تحت تأثیر عوامل و

تهدید میکند و میتواند سطح رشد اقتصادی را

انگیزههای محیطی و رفتاری متعددی قرار میگیرد

کاهش دهد .متأسفانه ،تاکنون به آثار آلودگی هوا بر

که ممکن است بر حاالت خلقی و رفتاری

بازده سهام بازارهای مالی توجه چندانی نشده است .از

سرمایهگذاران و سرانجام میزان خطرگریزی آنان

پژوهش حاضر بررسی آثار احتمالی

این رو ،هد

نگرش

آلودگی هوا بر مهمترین بخش اقتصادی کشور یعنی

سرمایهگذاران در انتخاب داراییهای مالی دارای خطر

بورس اوراق بهادار و تالش برای کشف رابطه بین این

مانند سرمایهگذاری در سهام شرکتها باشد که

دو متغیر است .با توجه به آثار احتمالی آلودگی هوا

تأثیرگذار

بوده

و

تغییردهنده

نوع
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بر تصمیمهای فعاالن سرمایهگذاری در بازارهای مالی

اتخاذ تصمیمهایی مثبتتر دارند .به این ترتیب،

و با نظر به این عامل که در کالن شهرهایی از جمله

تغییرات در روحیه و خلقیات افراد ،میتواند بر

تهران ،آلودگی هوا در سطح فزایندهای وجود دارد،

موفقیت فعالیتهای سرمایهگذاران اثرگذار باشد ( 5و

انجام این پژوهش میتواند نقش آلودگی هوا را به

 .)14از این رو ،بررسی تأثیر عوامل تغییردهنده حاالت

عنوان یکی از علل تورشهای رفتاری سرمایهگذاران

و خلقیات افراد در هنگام تصمیمگیری اهمیت دارد.

در تصمیمهای سرمایهگذاری از طریق تأثیری که بر

کیفیت هوا بر کیفیت زندگی و تنفس انسان اثر

خلقیات و حاالت رفتاری آنان میگذارد تبیین کرده

دارد .همانگونه که وضعیت آب و هوا ،روز به روز و

و ادبیات جدیدی را پیرامون مسئله آلودگی هوا و

حتی ساعت به ساعت تغییر میکند کیفیت هوا نیز

تأثیر آن بر بازارهای مالی عنوان کند .از این رو ،مسئله

میتواند متغیر باشد .انسانها نسبت به سایر موجودات

اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین آلودگی

دیگر از طریق فعالیتهایی که انجام میدهند

هوا و شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران رابطه

ضربههای بیشتری بر محیط زندگی و اجتماع وارد

معکوس و معناداری وجود دارد یا خیر؟

میکنند ( .)15در واقع ،وقوع انقالب صنعتی در نیمه
دوم قرن  17میالدی ،که یکی از نتایج آن استفاده

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
هد

بیش از حد از منابع و ثروتهای طبیعی بود (،)10

اصلی سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در

مسبب پدیده خطرناک آلودگی هوا شد .آلودگی هوا

بورس اوراق بهادار کسب سود است ( .)11رابطه بین

پدیدهای مربوط به حضور ذرات و گازهای ناسالم در

علم مالی و سایر رشتههای علوم اجتماعی که به عنوان

جو است ( )1که کیفیت هوا را کاهش میدهد (.)18

روانشناسی مالی یا مالی رفتاری مطرح شده است

امروزه در اقصی نقاط جهان تالشهای فزایندهای در

نشاندهنده فرآیند تصمیمگیری سرمایهگذاران و

جهت تعیین شاخصی به منظور آگاهی از وضعیت

عکسالعمل آنها نسبت به شرایط مختلف بازارهای

سالمت هوا انجام شده است .به عنوان نمونه ،سازمان

مالی است .افزون براین ،مالی رفتاری به این نکته

حفاظت محیط زیست ایاالت متحد آمریکا از شاخص

میپردازد که تصمیمهای سرمایهگذاران تنها تحت

کیفیت هوا برای گزارش روزانه وضعیت هوا استفاده

تأثیر شاخصهای اقتصادی و عقالنیت قرار ندارد بلکه

میکند .این شاخص سطح آلودگی هوا و مسائل

عوامل دیگری نیز تأثیر بسزایی در رفتار و نوع

مربوط به سالمت را نشان میدهد که سازمان حفاظت

تصمیمهای آنان دارد ( )12و حاالت روانی

محیط زیست ،عدد شاخص کیفیت هوا بین  1تا 166

سرمایهگذاران میتواند قیمتهای بازار و ارزشهای

را به عنوان هوای خوب و یا متوسط و مقادیر باالتر

بنیادین را هدایت کند ( .)13به عنوان نمونه ،افراد با

بین  161تا 566را به عنوان هوای ناسالم تعریف کرده

روحیه مثبت نسبت به افراد با روحیه منفی ،تمایل به

است ( .)17بنابراین ،شاخص کیفیت هوا یک ابزار

16

مجله حسابداری سالمت ،سال پنجم ،شماره اول ،پیاپی  ،15بهار و تابستان 1315

دکتر مهدی مرادی ،زکیه مرندی و علیرضا یاور باغستان

اصلی برای آگاهی از کیفیت هوا ،نحوهی اثر آلودگی

خوی و تصمیمگیری بود ( 22و  .)23همچنین ،نتایج

هوا بر سالمت و روشهای محافظتی در برابر آلودگی

پژوهشهای گذشته نشان داد که وضعیت آب و

هوا است که با پنج آالینده اصلی آلودگی هوا یعنی

هوایی بر خلق و خوی و سرانجام ،بر تصمیمگیری

منوکسید کربن ،ازون سطح زمین ،دی اکسید

افراد اثرگذار بوده که ممکن است موجب تصمیمهای

نیتروژن ،دی اکسید گوگرد و ذرات معلق محاسبه

مغرضانه و یا رفتار غیرمنطقی شود ( 24و .)25

میشود .به طور کلی ،آالیندههای هوا به دو دسته

آلودگی هوا از طریق تأثیرگذاری بر حاالت خلقی و

(آالیندههای اولیه و آالیندههای ثانویه) تقسیم

روانی افراد ،با درجه خطرگریزی در تصمیمهای

میشود .آالیندههای اولیه آالیندههایی است که به

مرتبط با سرمایهگذاری نیز رابطه دارد .خطرگریزی

طور مستقیم از منابع آلودگی نشأت گرفته و وارد

اصطالحی در علم اقتصاد و علوم مالی است که به

اتمسفر میشود .این آالیندهها با همان ترکیبی که

معنای ترجیح پذیرش خطر کمتر است .خلق و خوی

وارد هوا شدهاند در هوا حضور دارند و قابل

بد ،خطرگریزی افراد را افزایش میدهد ( )22و

اندازهگیری است .منوکسید کربن ،هیدروکربنها،

سرمایهگذاران در حاالت و روحیات مثبت در

اکسیدهای نیتروژن ،دی اکسید گوگرد و گرد و غبار

تصمیمها خطرپذیرتر هستند ( .)20بنابراین ،آثار منفی

از آالیندههای اولیه است .آالیندههای ثانویه

آلودگی هوا بر خلقیات افراد به نوبه خود بر

آالیندههایی است که در اثر برهمکنش عوامل محیطی

خطرگریزی و ارزیابی خطر سرمایهگذاران نیز مؤثر

مانند نور خورشید ،رطوبت و واکنشهای فتوشیمیایی،

بوده و رفتار آنان را تحت تأثیر قرار میدهد (.)28

هیدرولیز و اکسیداسیون بر آالیندههای اولیه تولید

در رابطه با تأثیر آلودگی هوا بر بازده شاخصهای

میشود .منشأ این آالیندهها ،آالیندههای اولیهای است

بورس اوراق بهادار ،پژوهشهای انگشت شماری

که وارد اتمسفر میشود .این آالیندهها شامل ازون،

انجام شده است .در پژوهشی اثر عناصر آلودگی هوا

پراکسی استیل نیترات ،اسیدسولفوریک و اسید

(مونوکسید کربن ،ازون ،دی اکسید نیتروژن ،دی

نیتریک است که از آالیندههای اولیه نظیر ترکیبات

اکسید گوگرد و ذرات معلق) با استفاده از شاخص

هیدروکربنی ،دی اکسید گوکرد و دی اکسید

کیفیت هوا بر قیمت سهام بورس اوراق بهادار بررسی

نیتروژن حاصل می شود (.)11

شد .شاخص کیفیت هوا با مقدار بیشتر از  166به

آلودگی هوا از جمله عواملی است که بر خلق و

عنوان هوای ناسالم تلقی و استدالل شد که کیفیت بد

خوی و حاالت روانی انسان تأثیرگذار است .نتایج

هوا تأثیر منفی بر قیمت سهام و فعالیتهای تجاری

برخی پژوهشها نشان داد که آلودگی هوا بر خلق و

سرمایهگذاران دارد ( .)27لوی و یاگیل نیز در سال

خوی اثر منفی دارد ( 26و  .)21پس از آن نیز نتایج

 2611میالدی با مد نظر قرار دادن مقدار شاخص

سایر پژوهشها حاکی از رابطه معنادار بین خلق و

کیفیت هوا بیشتر از  166به عنوان هوای ناسالم ،اثر
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آلودگی هوا را بر شاخصهای بازار سهام بررسی

اقتصادی چین پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد

کردند .آنان از شاخص میانگین صنعتی داو جونز،

که مصر

انرژی و انتشار دیاکسید کربن با رشد

استاندارد اند پورز  ،566شاخص ترکیبی نزدک و

اقتصادی رابطه معناداری ندارد ( .)32نتایج پژوهش لیو

بورس اوراق بهادار آمریکا و شاخص سهام فیالدلفیا

و همکاران نیز حاکی از آن بود که عواید حاصل از

استفاده کردند و نشان دادند که کیفیت هوای ناسالم

عرضه اولیه سهام ،منجر به بزرگشدن مقیاس تولید و

بر بازده سهام اثر منفی و معناداری دارد ( .)10در

افزایش سطح آلودگی هوا میشود؛ در حالی که

پژوهشی دیگر اثر آالیندههای دی اکسید نیتروژن،

سرمایهگذاری این درآمدها در بهبود فنهای مرتبط

دی اکسید گوگرد و ذرات معلق بر سه شاخص سهام

با مسئولیتهای اجتماعی و افزایش سطح حاکمیت

بازار ایتالیا بررسی شد و نتایج نشان داد که افزایش

شرکتی ،آلودگی هوا را کاهش میدهد ( .)33نتایج

روزانه آلودگی هوا با ایجاد اثر منفی بر خلق و خوی و

پژوهش دیگری نیز نشان داد که آلودگی هوا رابطه

تشدید خطرگریزی بر تقاضا برای داراییهای

منفی با بازده سهام دارد و همچنان که مسافت بورس

خطرپذیر تأثیرگذارست که موجب تأثیر منفی بر بازده

اوراق بهادار از حوزه آلودگی افزایش مییابد این

سهام میشود ( .)1نتایج پژوهش ژانگ و همکاران در

رابطه نیز ضعیفتر میشود .همچنین ،آلودگی هوا

زمینه بررسی آثار آلودگی ناشی از مه بر عملکرد

سرمایهگذاریهای معاملهگران محلی در بورس

بورس اوراق بهادار چین نشان داد که آلودگی ناشی

واقعشده در حوزههای دور از آلودگی را تحت تأثیر

از مه آثار منفی قابلتوجهی بر بازده سهام و اثر مثبت

قرار میدهد ( .)34لیو و چوی در پژوهشی با بررسی

و معناداری بر نوسان سهام از طریق حاالت خلقی

رفتار مبتنی بر سفارش در بازار اوراق بهادار شانگهای

سرمایهگذاران دارد ( .)21نتایج پژوهش هوانگ و

چین نشان دادند که متغیرهای آب و هوایی بر این

همکاران نیز نشان داد که معامالت انجامشده به وسیله

موضوع اثر داشته و عادات سرمایهگذاران را تحت

سرمایهگذاران در روزهای با کیفیت بد هوا نسبت به

تأثیر قرار میدهد ( .)35در پژوهشی آثار افسردگی

روزهای با کیفیت خوب هوا پایینتر است (.)36

سرمایهگذاران ناشی از آلودگی هوا بر بازده سهام در

مشایخ و شفیعزاده در پژوهشی به بررسی رابطه بین

چین بررسی شد .نتایج پژوهش نشان داد که رابطه

آلودگی هوا و بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران

منفی و معناداری بین آلودگی هوا و بازده سهام وجود

پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که آلودگی

دارد ( .)30سرانجام ،نتیجه پژوهش لیپوری در سال

هوا رابطه منفی با نرخ بازده کل سهام بورس اوراق

 2615میالدی نشان داد که افزایش روزانه آلودگی

بهادار تهران دارد (.)31

هوا ممکن است باعث بدتر شدن خلق و خوی افراد و

چانگ و همکاران در پژوهشی به بررسی رابطه

تشدید خطرگریزی آنها شود که منجر به کاهش

انرژی ،نشر دیاکسید کربن و رشد

تقاضا در خرید داراییهای خطرپذیر میشود و نتیجه

بین مصر
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چنین زنجیرهای از رویدادها اثر منفی بر بازده سهام

( .)37پژوهشی که به وسیله چان و وو در بازه زمانی

خواهد بود ( .)1با وجود پژوهشهای انجام شده در

 2666-2667انجام شد حاکی از شواهدی مبنی بر اثر

زمینه شرایط آب و هوایی و آلودگی هوا بر بازده

مثبت دوشنبه و جمعه بر بازده سهام بود ( )31اما بر

بازارهای سهام ،پیشبینی میشود که عوامل دیگری

خال

این نتایج در پژوهشی دیگر نتایج حاکی از

هم وجود دارد که میتواند رابطه بین آلودگی هوا و

بازدهی مثبت در اولین و آخرین روز هفته و بازده

بازده سهام بورس اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار

منفی در دومین روز هفته بود ( .)46همچنین ،پژوهشی

دهد .از جمله این عوامل میتوان به تأثیر اجتنابناپذیر

دیگر ،وجود اثر مثبت روز شنبه را بر بازار سهام نشان

هر یک از روزهای هفته ،ماههای سال و یا فصلها

داد ( .)41نتایج پژوهش ایزالم و سلطانا نیز حاکی از

اشاره کرد که در پی آن در سراسر جهان ،پژوهشگران

آن بود که روز یکشنبه اثر منفی و روز پنجشنبه اثر

به کاوش در این زمینه پرداختهاند تا بتوانند اثر

مثبت بر بازده سهام دارد .همچنین ،باالترین نوسان

احتمالی متغیرهای مذکور را بر میزان و شدت

بازده در روز یکشنبه و کمترین نوسان بازده در روز

آلودگی هوا سنجیده و ارزیابی کنند .در مورد اثر

پنجشنبه اتفاق میافتد ( .)42شیائو در سال 2610

روزهای هفته (گفتنی است که روزهای هفته و

میالدی در پژوهشی اثر هفته و اثر فصل بر بازار سهام

ماههای سال به طور نسبی است و با توجه به فرهنگ

ایاالت متحد آمریکا را بررسی کرد .وی شواهدی

حاکم بر کشورهای مختلف متفاوت است .در برخی

مبنی بر تأثیر روزهای هفته مشاهده نکرد اما در ماه

کشورها ،روزهای کاری هفته از دوشنبه تا پنجشنبه یا

ژانویه اثر منفی و در ماه دسامبر اثر مثبتی بر بازده سهام

شنبه است و روز پایانی هفته یا دو روز پایانی هفته به

مشاهده شد ( .)43کینکو و همکاران نیز در پژوهشی

تعطیالت اختصاص پیدا میکند .به عنوان نمونه ،در

اثر روزهای هفته را بر دادههای اولیه  33شاخص سهام

ایران ،شنبه به عنوان روز اول هفته است در حالی که

توسعه یافته در بازه زمانی  1111-2613بررسی کردند.

در برخی از کشورهای دیگر روز دوشنبه به عنوان

یافتههای پژوهش آنان نشاندهنده اثر منفی روز

اولین روز هفته و اولین روز کاری تلقی میشود) بر

یکشنبه و اثر مثبت روز جمعه بر بازده سهام متعلق به

بازده سهام ،نتایج پژوهش لوکی نشان داد که در

شاخصهای سهام انگلیس و پرتغال بود (.)44

روزهای دوشنبه و سه شنبه بازده متوسط منفی وجود

یحییزادهفر و همکاران در پژوهشی به بررسی اثر

ندارد اما بازده متوسط مثبت و معنادار در روز

روزهای هفته بر بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران

چهارشنبه وجود دارد ( .)38نتایج پژوهش یانگهین و

و مقایسه آن با سایر بازارهای نوظهور پرداختند و

همکاران نیز نشان داد که بدون در نظر گرفتن نگرش

چنین استدالل کردند که روزهای شنبه دارای بازده

سرمایهگذاران به خطر ،درجه خطرپذیری و تغییرات

کل مثبت و معنادار و روزهای یکشنبه دارای بازده کل

فصلی بازده سهام در روز دوشنبه خیلی پایین است

منفی و معنادار است و در سایر روزهای هفته ،بازده
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معناداری وجود ندارد ( .)45نتایج پژوهش بزازان و

هوای شهر تهران و شاخصهای بورس اوراق بهادار

همکاران نشان داد که بازده کل روز یکشنبه ،مثبت و

رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.

معنادار و روز سهشنبه منفی و معنادار است ( .)40نتایج

فرضیه سوم :بین میزان ازون موجود در هوای شهر

پژوهش ابونوری و ایزدی نیز حاکی از اثر منفی

تهران و شاخصهای بورس اوراق بهادار رابطه معنادار

روزهای شنبه و چهارشنبه بر بورس اوراق بهادار تهران

و معکوس وجود دارد.

است ( .)48بدری و صادقی در پژوهشی با بررسی اثر

فرضیه چهارم :بین میزان دی اکسید نیتروژن

روزهای هفته بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران

موجود در هوای شهر تهران و شاخصهای بورس

نشان دادند که اثر روز چهارشنبه و نیز اثر روز یکشنبه

اوراق بهادار رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.

در بیشتر تخمینها معنادار بوده است ( .)47غریبلو و

فرضیه پنجم :بین میزان دی اکسید گوگرد موجود

شرفی نیز در پژوهشی به شناسایی اثر مالی رفتاری با

در هوای شهر تهران و شاخصهای بورس اوراق

تاکید بر بازده و حجم روزهای هفته در بورس اوراق

بهادار رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.

بهادار تهران پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد

فرضیه ششم :بین میزان ذرات معلق کمتر از 16

که اثر روز یکشنبه به شکل قوی و روز شنبه به شکل

میکرن موجود در هوای شهر تهران و شاخصهای

نیمه قوی نسبت به بازدهی دیگر روزهای هفته وجود

بورس اوراق بهادار رابطه معنادار و معکوس وجود

دارد و متوسط بازدهی آن پایینتر از دیگر روزهاست

دارد.

( .)41در مورد اثر متغیرهای آب و هوایی بر نقدینگی

در پژوهش حاضر فرضیههای پژوهش در دو

بازار اوراق بهادار تهران ،نتایج پژوهش جمالیانپور و

حالت ،یکبار بدون ورود اثر تقویمی روز اول هفته و

مهدوی نشان داد که متغیرهای آب و هوایی بر

یکبار با ورود اثر روز اول هفته آزمون شد.

نقدینگی بازار تأثیرگذار بوده و نقدینگی بازار با تغییر
فصل ،رفتار متفاوتی دارد (.)56

روش پژوهش

فرضیههای پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هد

با توجه به این که هد

جزء پژوهشهای

پژوهش حاضر بررسی

کاربردی ،از نظر نوع ،پسرویدادی (به دلیل استفاده

رابطه آلودگی هوا و شاخصهای بورس اوراق بهادار

از اطالعات تاریخی شرکتها) و از نظر ماهیت و

تهران است شش فرضیه به شرح زیر تدوین شد.

روش از نوع مطالعات همبستگی است که رابطه میان

فرضیه اول :بین میزان آلودگی هوا و شاخصهای

متغیرها را نشان میدهد.

بورس اوراق بهادار رابطه معنادار و معکوس وجود
دارد.

دادههای پژوهش و ابزار تجزیه و تحلیل آن

فرضیه دوم :بین میزان منوکسید کربن موجود در
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نظری و ادبیات پژوهش از کتب ،پایاننامهها ،مقاالت

صفر بیانگر سالمت هوا و  1نشانگر ناسالمبودن هوا

و تارنماهای اطالعاتی استفاده شده است .گردآوری

است.

دادههای مربوط به متغیر مستقل پژوهش به طور روزانه

متغیر وابسته :شاخصکل و شاخص بازده نقدی

برای دوره زمانی پژوهش با استفاده از اطالعات

قیمت متغیرهای وابسته پژوهش است .محاسبه شاخص

ارائهشده در تارنمای شرکت کنترل کیفیت هوای

کل بورس اوراق بهادار تهران از فروردین ماه  1301با

تهران وابسته به شهرداری تهران انجام شده است.

نام تپیکس انجام شده است .این شاخص شامل تمامی

همچنین ،دادههای مربوط به متغیر وابسته پژوهش که

شرکتهای پذیرفته شده در بورس میشود .در این

شاخصهای بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران

شاخص ،تعداد سهام منتشره شرکتها معیار وزندهی

(شاخص کل و شاخص بازده نقدی قیمت) در بازه

است که این امر منجر به تأثیر بیشتر شرکتهای

زمانی  1373-13است با مراجعه به تارنمای شرکت

بزرگ در شاخص میشود .شاخص کل (تپیکس) از

فنآوری اطالعات بورس اوراق بهادار تهران

طریق رابطه زیر محاسبه میشود (:)51

جمعآوری شده است .پس از جمعآوری اطالعات
مورد نیاز برای تحلیل فرضیههای پژوهش ،ابتدا،

رابطه 1

دادهها به طور روزانه وارد نرمافزار اکسل شده و سپس

در این رابطه  ،pنشاندهنده قیمت شرکت  iدر

برازش دادهها طبق الگوی آماری پژوهش با استفاده از

زمان  ،q ،tتعداد سهام منتشره شرکت  iدر زمان ،D ،t

نرمافزار آماری  Rنسخه  3/2/2انجام شده است.

عدد پایه در زمان مبدأ که برابر است با  ∑pi0 . qi0و
 nتعداد شرکتهای بررسی شده است.

متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها

از فروردینماه  1388در بورس اوراق بهادار تهران

متغیر مستقل :متغیر مستقل پژوهش حاضر شاخص

شاخص دیگری به نام شاخص بازده نقدی قیمت یا

کیفیت هوای تهران به همراه پنج عنصر تشکیلدهنده

همان شاخص درآمد کل با نماد تدپیکس محاسبه و

آن است .شاخص کیفیت هوا ،شاخصی برای

منتشر شد .تغییرات این شاخص نشانگر بازده کل

پیشبینی روزانه کیفیت هوا است .این شاخص مردم

بورس است و از تغییرات قیمت و بازده نقدی

را از کیفیت هوا و پاک بودن یا آلوده بودن آن آگاه

پرداختی متأثر میشود .این شاخص شامل همه

میکند و میزان رابطه آن را با سطوح سالمت مشخص

شرکتهای پذیرفته شده در بورس میشود و شیوه

میکند .شاخص کیفیت هوا برای پنج آالینده اصلی

وزندهی و محاسبه آن همانند شاخص کل است و

آلودگی هوا یعنی مونوکسید کربن ،ازون سطح زمین،

تنها تفاوت میان آن دو در شیوه تعدیل آنهاست.

دیاکسید نیتروژن ،دیاکسید گوگرد و ذرات معلق

شاخص بازده نقدی قیمت افزون بر موارد تعدیل

کمتر از  16میکرون محاسبه شد .در این شاخصها

شاخص کل در صورت پرداخت سود نقدی نیز
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تعدیل میشود .شاخص بازده نقدی قیمت مانند

پژوهش حاضر اثر تقویمی روز اول هفته (شنبه) ،به

شاخص کل محاسبه میشود با این تفاوت که در

عنوان متغیر کنترلی منظور شده است.

مخرج کسر

به عنوان پایه شاخص بازده نقدی

قیمت در زمان  ،بهجای
زمان مبدأ برابر است با

قرار گرفته است که در

الگوی پژوهش و روش آزمون فرضیهها

 .سرانجام ،بازده

الگوی استفاده شده در پژوهش حاضر الگوی

حاصل از شاخص کل و شاخص بازده نقدی قیمت از

سری زمانی و الگوی اتورگرسیو میانگین متحرک

طریق تفاوت بازده هر روز با بازده روز قبل محاسبه

برداری است که به وسیله باکس در سال 1171

شده است (.)51

میالدی بسط داده شد .الگوی اتورگرسیو میانگین

متغیر کنترلی :یکی از بینظمیهای بازار سرمایه

متحرک برداری حالت چند متغیره الگوی میانگین

آثار دورهای یا تقویمی است که بر اساس آن در

متحرک خود همبسته یکپارچه است و در حالتی

روزهای مختلف هفته از نظر متغیرهای اساسی بازار

استفاده میشود که بیش از یک متغیر وابسته وجود

یعنی بازدهی ،خطر و حجم معامالت ناهمسانی وجود

داشته باشد .در این پژوهش به منظور تحلیل

دارد .به عبارت دیگر ،الگوهای منظمی در رفتار سری

فرضیههای پژوهش از روش اتورگرسیو برداری مرتبه

زمانی این متغیرها در روزهای هفته وجود دارد که

اول استفاده شد .این الگو به عنوان یک الگوی خطی

میتوان با تدوین راهبردهایی از این الگوهای روزانه،

در الگوسازی روابط چند متغیره است و وابستگی

بازده اضافی یا غیرعادی کسب کرد ( .)47در زمینه

خطی میان چند سری زمانی را بیان میکند .در این

آثار هر یک از روزهای هفته بر بازده سهام بورس

روش تمایزی میان متغیرهای دورنزا و برونزا در نظر

اوراق بهادار ،در سراسر دنیا پژوهشهایی انجام شده

گرفته نمیشود و نظامی است که در آن هر متغیر به

است که از جمله آن میتوان به پژوهشهای

عنوان تابعی از وقفههای خود و وقفههای هر یک از

یانگهین و همکاران ( ،)37چان و وو ( ،)31عبید

متغیرهای دیگر توضیح داده میشود.

غریبه و العزمی ( ،)46آباالال و سولیز ( ،)41ایزالم و

یک فرایند اتورگرسیو برداری مرتبه اول از k

سلطانا ( ،)42شیائو ( ،)43کینکو و همکاران (،)44

متغیر تصادفی  k=1,…,kو )yt=(yit , …, ykt

یحییزادهفر و همکاران ( ،)45بزازان و همکاران

تشکیل و به شرح زیر تعریف میشود (:)53

( ،)40ابونوری و ایزدی ( ،)48بدری و صادقی ( )47و

رابطه 2

غریبلو و شرفی ( )41اشاره کرد .نتایج این پژوهشها

=y t

نشان میدهد که اولین روز کاری بازار سهام

که در آن yt ،یک بردار ستونی از مشاهدات در

منفیترین بازده را دارد در حالی که در آخرین روز

زمان  tنسبت به تمامی متغیرهای الگو است؛

کاری بازار سهام بازده مثبت است ( .)52بنابراین ،در

Aiها ) (i=1,…,pماتریسهای ضرایب با بُعد  k×kو
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غیرصفر است و  Utبردار ستونی از جملههای اخالل

و

است که ممکن است به طور همزمان همبستگی داشته

میدهد.

باشد ولی با مقادیر با وقفه خود و متغیرهای سمت
راست معادالت ناهمبسته است.

 ،ذرات معلق کمتر از  16میکرون را نشان
الگوی پژوهش به منظور بررسی فرضیهها با در

نظر گرفتن اثر روز اول هفته به شرح زیر تخمین زده

یکی از مشخصههای اصلی یک فرایند اتورگرسیو

شده است:

برداری خاصیت پایداری آن است که در عمل

رابطه 4

پایداری تجربی اتورگرسیو برداری با تحلیل مقادیر
ویژه ماتریس ضرایب بررسی و ضرایب آن با کاربرد
روش حداقل مربعات معمولی برآورد میشود .الگوی
اتورگرسیو برداری ابزاری اقتصادی است که از قدرت
خوبی برای پیشبینی متغیرهای اقتصادی برخوردار

در این رابطه ضریب

نشاندهنده اثر روز اول

هفته است.

بوده و با استفاده از ساختار پویای دادهها در تجزیه و
تحلیل روابط پویای متغیرها نتایج بهتری را ارائه

یافتهها

میکند.
در پژوهش حاضر با توجه به این که فرضیهها در

ابتدا ،با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی به شرح

دو حالت با ورود اثر تقویمی و بدون ورود اثر تقویمی

و توصیف دادهها پرداخته شده و پس از آن با

آزمون میشود ،الگوی کلی پژوهش در حالت بدون

بهرهگیری از روشهای آمار استنباطی تحلیل فرضیهها

ورود اثر روز اول هفته به شرح زیر تخمین زده شده

انجام شده است.

است:

آمار توصیفی

رابطه 3

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل کمینه،
بیشینه ،میانگین و انحرا

معیار در جدول شماره 1

در این الگو r1 ،و  ،r2به ترتیب ،شاخص کل و

ارائه شده است .شاخص بازده نقدی قیمت میانگین و

شاخص کیفیت

معیار باالتری نسبت به شاخص کل قیمت

شاخص بازده نقدی قیمت است.

انحرا

هوای تهران و بیانگر سالم یا ناسالمبودن هوا است که

دارد .همچنین ،در بین اجزای آلودگی هوا ،آالینده

صفر بیانگر سالمت هوا و  1نشانگر ناسالمبودن

مونوکسید کربن و ذرات معلق باالترین سطح میانگین

،

را دارد که به معنای غلظت بیشتر این آالیندهها در

هواست.

 ،مونوکسید کربن؛

دیاکسید نیتروژن ؛

 ،ازون؛

 ،دیاکسید گوگرد

هوای سطح شهر در بازه زمانی پژوهش است.
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آمار استنباطی

قیمت و شاخص قیمت و بازده نقدی حاکی از

الف .نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول پژوهش بدون

تأثیرگذاری مقادیر سال قبل بر الگوهای ذکر شده

ورود اثر تقویمی روز اول هفته

است .همچنین ،ضریب تعیین قدرت پیشبینیکنندگی

جدول شماره  2نتایج حاصل از بررسی رابطه

متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل را نشان میدهد.

آلودگی هوا با شاخصهای بورس اوراق بهادار را

ضریب تعیین تعدیل شده در هر یک از الگوهای

نشان میدهد .در این جدول ،ضریب اتورگرسیو

شاخص قیمت کل و شاخص قیمت و بازده نقدی با

مرتبه اول نشاندهنده اثر زمان سال قبل ( )t-1در

مقادیر  6/78و  6/12حاکی از آن است که متغیر

الگوی سری زمانی است که نشان میدهد متغیر

آلودگی هوا توان پیشبینی  %78تغییرات شاخص

خروجی به صورت خطی با مقادیر تصادفی و قبلی

قیمت کل بورس اوراق بهادار و  %12از تغییرات

خود وابسته است .معناداری ضریب اتورگرسیو برای

شاخص قیمت و بازده نقدی را دارد .ضریب برآوردی

هر یک از الگوهای اتورگرسیو برداری شاخص کل

متغیر آلودگی هوا و سطح معناداری آن نشاندهنده

جدول  :1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر
)

شاخص کل قیمت (

شاخص قیمت و بازده نقدی (
شاخص آلودگی هوا ()D
مونوکسیدکربن ()CO
ازون ()O3

)

(میکروگرم بر متر مکعب )mg/m3

(میکروگرم بر متر مکعب )mg/m3

(میکروگرم بر متر مکعب )mg/m3

دی اکسید نیتروژن ()NO2
دی اکسید گوگرد ()SO2

(میکروگرم بر متر مکعب )mg/m3

(میکروگرم بر متر مکعب )mg/m3

ذرات معلق کمتر از  16میکرون ()PM-10

(میکروگرم بر متر مکعب )mg/m3

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

()030/4

513/3

1/164

52/114

()71080

18685/1

45/21

281/165

20/25

240/12

75/11

21/33

21/70

238

86/45

22/12

3

136/3

38/44

10/28

0

71

21/32

16/73

4

11

36/61

7/1

5

240/12

01/83

14/72

جدول  :2رابطه آلودگی هوا و شاخصهای بورس اوراق بهادار بدون ورود اثر روز اول هفته
الگوی برآوردی
متغیر
ضرایب مربوط به r1
ضرایب مربوط به r2

67

ضریب اتورگرسیو
مرتبه اول r1

(r1 , r2)= β0 + β1 Dt + et
خطای
آلودگی
ضریب اتورگرسیو
برآورد
هوا
مرتبه اول r2

1/321×16-1

5/107×16-5

()>6/661

()6/167

()6/621

()6/308

()6/147

()>6/661

1

سطح
معناداری

ضریب تعیین
تعدیل شده

1/658×16

1/286

6/254

6/781

()10/622

467/111

6/714

6/127
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رابطه متغیر مستقل آلودگی هوا و شاخصهای بورس

بازده نقدی ( ،)-13/787منفی است اما با توجه به این

اوراق بهادار است .ضریب برآوردی متغیر آلودگی

که سطح معناداری آنها بیش از  %5است این رابطه

هوا در الگوی اول با مقدار  16/58و مثبت و در

معنادار نیست .همچنین ،روز اول هفته با شاخصهای

الگوی دوم با مقدار  10/622و منفی ،به ترتیب ،حاکی

بورس اوراق بهادار رابطه معنادار ندارد و ورود اثر

از رابطه مستقیم و معکوس بین متغیر آلودگی هوا و

تقویمی روز اول هفته رابطه بین آلودگی هوا و

شاخص کل و شاخص بازده نقدی قیمت است اما از

شاخصهای بورس اوراق بهادار را تعدیل نمیکند .از

آن جا که سطح معناداری هر دو ضریب برآوردی

این رو ،فرضیه اول پژوهش در حالت ورود اثر

بیش از  %5است آلودگی هوا رابطه معناداری با

تقویمی روز اول هفته پذیرفته نمیشود.

شاخصهای بورس اوراق بهادار ندارد و فرضیه اول
پژوهش پذیرفته نمیشود.

ب .نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول پژوهش با اثر
تقویمی روز اول هفته

پ .نتایج حاصل از بررسی فرضیههای دوم تا ششم
پژوهش بدون ورود اثر تقویمی روز اول هفته
جدول شماره  4نتایج بررسی رابطه بین اجزای
آلودگی هوا بر شاخصهای بورس اوراق بهادار در

جدول شماره  3نتایج حاصل از بررسی رابطه بین

حالت بدون ورود اثر تقویمی روز اول هفته را نشان

آلودگی هوا و شاخصهای بورس اوراق بهادار با

میدهد .مقادیر ضرایب اتورگرسیو ،حاکی از اثر

ورود اثر تقویمی روز اول هفته را نشان میدهد.

معنادار مقادیر گذشته بر متغیرهای وابسته است .در هر

ضرایب اتورگرسیو برای شاخص کل قیمت مثبت و

دو الگوی شاخص قیمت کل و شاخص قیمت و بازده

معنادار و برای شاخص قیمت و بازده نقدی منفی و

نقدی ،بیشتر مقادیر ضرایب اجزای آلودگی هوا رابطه

معنادار است .ضریب رابطه بین شاخص آلودگی هوا

منفی با شاخصهای بورس اوراق بهادار دارد اما با

با شاخص کل ( )1/065مثبت و با شاخص قیمت و

توجه به این که سطح معناداری آنها بیش از  %5است

جدول  :3رابطه آلودگی هوا و شاخصهای بورس اوراق بهادار با ورود اثر روز اول هفته
(r1 , r2)= β0 + β1 Dt + β2 Saturday + β3 r t-1+ et

الگوی برآوردی
متغیر
ضرایب مربوط به r1
ضرایب مربوط به r2

ضریب اتورگرسیو

ضریب اتورگرسیو

شاخص

خطای

روز اول

ضریب تعیین

مرتبه اول r1

مرتبه اول r2

آلودگی هوا

برآورد

هفته

تعدیل شده

1/328×16-1

)5/368(×16-5

1/065

()>6/661

()6/165

()6/316

()6/626

()6/308

()13/787

()6/141

()>6/661

()6/722

1/453
418/614

5/844
()6/511
()12/861
()6/181

6/781
6/127
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جدول  :4رابطه اجزای آلودگی هوا و شاخصهای بورس اوراق بهادار بدون ورود اثر روز اول هفته
(r1 , r2)= β0 + β1 Dt + β2 CO2 + β3 O3+ β4 NO2+ β5 SO2+ β6 PM-10 + et

الگوی برآوردی

ازون

دی اکسید
نیتروژن

دی اکسید
گوگرد

ضریب اتورگرسیو ضریب اتورگرسیو
مونوکسید کربن
مرتبه اول r2
مرتبه اول r1

ذرات معلق

ضرایب مربوط

1/312×16-1

)4/112(×16-5

)8/482(×16-2

)5/772(×16-2

)1/813(×16-2

4/765×16-1

)1/631(×16-2

به r1

()>6/661

()6/111

()6/002

()6/76

()6/881

()6/204

()6/835

متغیر

-1

-3

ضرایب مربوط

)4/273(×16

)3/082(×16

2/454

2/127

()5/312

()7/806

0/657

به r2

()6/116

()>6/661

()6/845

()6/730

()6/836

()6/044

()6/068

ضریب تعیین
تعدیل شده
6/781
6/128

جدول  :5رابطه اجزای آلودگی هوا و شاخصهای بورس اوراق بهادار با ورود اثر روز اول هفته
(r1 , r2)= β0 + β1 Dt + β2 CO2 + β3 O3+ β4 NO2+ β5 SO2+ β6 PM-10 + β7 Saturday+ et

الگوی برآوردی
متغیر

ضریب
اتورگرسیو مرتبه
اولr1

ضریب
اتورگرسیو مرتبه
اول r2

مونوکسید
کربن

ازون

دی اکسید
نیتروژن

دی اکسید
گوگرد

ذرات معلق

روز اول
هفته

ضرایب

1/312×16-1

)5/162(×16-5

)8/701(×16-2

)0/015(×16-2

)1/664(×16-1

4/847×16-1

)7/086(×16-2

3/118

مربوط به r1

()>6/661

()6/161

()6/048

()6/888

()6/884

()6/286

()6/840

-3

-1

()6/877

ضریب
تعیین
تعدیل شده
6/786

-1

ضرایب

)4/131(×16

)3/081(×16

2/586

2/347

()5/231

()7/571

5/148

)1/573(×16

مربوط به r2

()6/116

()>6/661

()6/835

()6/726

()6/834

()6/051

()6/014

()6/755

6/120

این رابطه معنادار نیست و هیچ یک از فرضیههای دوم

با شاخصهای بورس اوراق بهادار ندارد (سطح

تا ششم پژوهش مبنی بر رابطه معکوس و معنادار

معناداری کمتر از  .)%5به این معنا که با وجود اثر

اجزای آلودگی هوا بر شاخصهای بورس پذیرفته

تقویمی روز اول هفته نیز بین سطح اجزای آلودگی

نمیشود.

هوا و شاخصهای بورس اوراق بهادار رابطه معنادار

ت .نتایج حاصل از بررسی فرضیههای دوم تا ششم

وجود ندارد .بنابراین ،فرضیههای دوم تا ششم پژوهش
پذیرفته نمیشود.

پژوهش با ورود اثر تقویمی روز اول هفته
جدول شماره  5نتایج بررسی روابط بین اجزای

نتیجهگیری

آلودگی هوا و شاخصهای بورس اوراق بهادار را با
فرض وجود اثر تقویمی روز اول هفته نشان میدهد.

محیط زیست شامل عناصر متعددی است که استفاده

ضرایب اتورگرسیو برای هر یک از متغیرهای وابسته

نادرست از آنها منجر به ایجاد خلل در نظام طبیعت و

(شاخصهای بورس) نشاندهنده معناداری اثر مقادیر

آسیب رساندن به سالمت انسانها و موجودات زنده

گذشته در هر یک از الگوهای اتورگرسیو برداری

میشود .در سراسر جهان ،به موضوع آلودگی محیط

است .همچنین ،هیچ یک از اجزای آلودگی هوا در

زیست به دلیل نقش گستردهای که در همه بخشهای

حالت ورود اثر تقویمی روز اول هفته ،رابطه معنادار

جامعه از جمله بخشهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی
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و غیره ایفا میکند توجه زیادی میشود ( 18و -50

تهران ،هر روز هوا آلوده است این مسئله به عنوان

 .)54مسئله آلودگی هوا زندگی انسانها را بهشدت

یک عامل طبیعی شناخته شده و به نوعی افراد خود را

تهدید میکند و به یکی از دغدغههای بزرگ قرن

با آن عجین کردهاند .از این رو ،به مسئله آلودگی هوا

اخیر تبدیل شده است .با توجه به نقش آلودگی هوا بر

کمتر توجه میشود .در نتیجه ،با وجود اهمیت این

روحیات افراد و تصمیمگیریهای آنها ،بهویژه در

عامل مخرب و همچنین ،افزایش روز به روز سطح

تصمیمهای مالی فعاالن سرمایهگذاری ،در این

آن ،تأثیری بر تصمیمهای سرمایهگذاران و روال

پژوهش رابطه بین آلودگی هوای شهر و شاخصهای

خرید و فروش سهام بهوسیله آنها نداشته و با بازدهی

بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد.

شاخصهای بازار بورس اوراق بهادار رابطه ندارد.

نظر به این که آلودگی هوا از پنج جزء متفاوت

در مورد رابطه بین آلودگی هوا و شاخصهای

تشکیل میشود در این پژوهش افزون بر بررسی کلی

بورس اوراق بهادار نتایج پژوهشهای لیپوری (،)1

آلودگی هوا ،رابطه هر یک از اجزاء آلودگی هوا به

لوی و یاگیل ( )34و مشایخ و شفیعزاده ( ،)31رابطه

طور جداگانه با شاخصهای بازده سهام بررسی شد.

منفی و معنادار بین آلودگی هوا و شاخصهای بورس

در این راستا ،رابطه آلودگی هوا و اجزای آن با

اوراق بهادار نشان داده است .این نتایج با نتایج

شاخص کل و شاخص بازده نقدی قیمت و همچنین،

پژوهش حاضر مغایر است .تفاوت در نتایج

رابطه بین آلودگی هوا و شاخصهای بازده سهام با

پژوهشهای مذکور با نتایج پژوهش حاضر میتواند

ورود متغیر کنترلی روز اول هفته بررسی شد .از

ناشی از تفاوت در نوع متغیرها و همچنین ،بکارگیری

آزمون تجزیه و تحلیل برداری سری زمانی برای

الگوهای آماری متفاوت در تشریح رابطه بین آلودگی

آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شد.

هوا و شاخصهای سهام باشد .در پژوهش لیپوری ()1

نتایج پژوهش حاکی از آن است که هیچگونه

تنها برخی از آالیندههای هوا شامل دیاکسید

رابطه معنادار معکوسی بین آلودگی هوا و شاخص

نیتروزن ،دی اکسید گوگرد و ذرات معلق بررسی

کل و شاخص بازده نقدی قیمت وجود ندارد .نتایج

شده است .در پژوهش لوی و یاگیل ( )34نیز از روش

در مورد رابطه هر یک از اجزای آلودگی هوا و

رگرسیون و آزمون تی برای بررسی رابطه بین

شاخصهای بورس اوراق بهادار نیز به همین منوال

آلودگی هوا و بازده سهام استفاده شده است .در

است .همچنین ،هیچگونه رابطه معنادار و معکوسی

پژوهش مشایخ و شفیعزاده ( )31رابطه اجزای

بین آلودگی هوا و اجزای آن با شاخصهای بورس

آلودگی هوا با بازده سهام بررسی نشده است در حالی

اوراق بهادار در روز اول هفته مشاهده نشد .در مورد

که در پژوهش حاضر رابطه هر یک از اجزای

نتایج پژوهش میتوان استدالل کرد با توجه به این که

آلودگی هوا و روز شنبه با شاخصهای سهام با استفاده

در بیشتر روزهای سال در کالن شهرهایی از جمله

از الگوی اتورگرسیو میانگین متحرک برداری بررسی
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شده است.

آلودگی هوا و شاخصهای بورس اوراق بهادار

در مورد اثر متغیر تقویمی روز اول هفته بر رابطه

میتواند از یک سو حاکی از نداشتن آگاهی جامعه از

بین آلودگی هوا و شاخصهای بورس اوراق بهادار

مسئله بحرانی آلودگی هوا و نقش مهم آن بر سالمت

نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای لوکی (،)38

و توجهنکردن به مسئله مذکور باشد و از سویی دیگر

شیائو ( )43و بدری و صادقی ( )47همسوست .لوکی

به دلیل آثار بیش از حدی که اخبار سیاسی و اقتصادی

در پژوهشی اثر کل روزهای هفته بر بازده سهام را

بر بازارهای سرمایه دارد به مسئله آلودگی هوا

بررسی کرد .نتایج پژوهش وی شواهدی مبنی بر تأثیر

توجهی چندانی نمیشود و این عامل کمرنگتر شده

روزهای دوشنبه و سه شنبه بر بازده سهام نداشت اما

است .از این رو ،تأثیری بر روند معامالت

روز چهارشنبه بر بازده سهام تأثیر مثبت و معنادار

سرمایهگذاران ندارد .با توجه به محیط رقابتی که در

داشت ( .)38نتایج پژوهش شیائو نشان داد که

سراسر جهان حاکم است به منظور توجه بیشتر به عامل

روزهای هفته تأثیری بر بازده سهام ندارد ( .)43بدری

آلودگی هوا ،پیشنهاد میشود مجریان محیط زیست

و صادقی نیز در پژوهشی با بررسی اثر روزهای هفته

در کشور رویههای مؤثری را برای اطالعرسانی بیشتر

بر بازده سهام بورس اوراق بهادار نشان داد که بین

به مردم در زمینه آثار آلودگی هوا بر فعالیتهای

روزهای هفته تنها روزهای چهارشنبه و یکشنبه تأثیر

اقتصادی فراهم کنند.

معناداری بر بازده بورس اوراق بهادار دارد و سایر
روزهای هفته بیتأثیر است (.)47

پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده

نتایج پژوهش یانگهین و همکاران ( )37نشان داد

پیشنهاد میشود رابطه آلودگی هوا با سایر

که روز اول هفته بر بازده بورس اوراق بهادار اثر منفی

متغیرهای کالن اقتصادی از جمله تغییر نرخ ارز و

دارد .در پژوهش آنان تنها اثر روز اول هفته بر بازده

تورم بررسی شود .همچنین ،رابطه آلودگی هوا با

سهام بررسی شده است اما بررسی این موضوع در

صادرات و واردات کشور بررسی و تحلیل شود .در

پژوهش حاضر با توجه به سطح آلودگی هوا انجام

پژوهش حاضر تنها اثر تقویمی روز اول هفته بر رابطه

شده که این عامل میتواند از علل بروز تفاوت در

بین آلودگی و بازده سهام بررسی شد .بنابراین،

نتایج باشد .همچنین ،با توجه به این که در شهرها و

پیشنهاد میشود موضوع پژوهش حاضر در سایر

کشورهای مختلف وضعیت کیفیت آب و هوا بسته به

روزهای هفته و یا در هر یک از ماههای سال به

میزان صنعتیبودن آنها متفاوت است ،موقعیتهای

تفکیک یا به طور فصلی بررسی شود.

جغرافیایی مختلف میتواند باعث بروز تفاوتهایی در
نتایج پژوهشهای مشابه باشد.
نتایج پژوهش حاضر مبنی بر نبود رابطه بین

66

محدودیتهای پژوهش
با توجه به این که در الگوهای سری زمانی
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کنترل کیفیت هوای تهران در زمینه دسترسی به

دسترسی به دادهها در فاصله زمانی بزرگتر نتایج

دادههای بیشتر همکاری نکردند و این اطالعات در

بهتری را نشان میدهد در پژوهش حاضر سعی بر آن

اختیار نویسندگان پژوهش حاضر قرار نگرفت و تنها

بود که در زمینه جمعآوری اطالعات آلودگی هوا از

 از. سال وجود داشت16 امکان دسترسی به دادههای

دادههای دوره زمانی طوالنیتری استفاده شود (یعنی

 پژوهش با محدودیت دسترسی به دادههای،این رو

 که آلودگی هوا به صورت جدی مطرح1385 از سال
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