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 ریسک سیستماتیک صادرات بخش های مختلف اقتصادی در ایران
 2، عدالت سلیم اودلو1سید امیررضا سیادتی فینی

 

 چكیده

 زا یکی و ودهجهان ب شورهایکگذاران اکثر اقتصاددانان و سیاست توجه مورد بازوتوسعه صادرات ازدیر المللبین رتتجا گسترش سیاست

 قتصادی دیگراند هر فعالیت های مختلف اقتصادی هماناما تجارت محصوالت بخش. است داده اختصاص خود هرا بریزیبرنامه مهم ارکان

یسک ابر تحمل رند در برباشد و صادرکنندگان محصوالت مختلف انتظار دارمی ک سیستماتیکهای مختلف و از جمله ریسشامل ریسک
به  ادرات کشورص کیاتستمیس سکیر یرگیاندازهاینرو هدف مطالعه حاضر  دست آورند. ازات، بازدهی متناسب با آن ریسک بهصادر
باشد. این می 2001 – 2018در بازه زمانی سال های  اهبخش نیصادرات ا سکیجبران ر تیو سنجش وضعی اقتصاد یهابخش کیتفک

ب با ذاری متناسگرمایهسآوردن قیمت  گذاری دارایی سرمایه که یک روش جهت به دستهت نیل به هدف خود از الگوی قیمتمطالعه ج
 15/1یستماتیک ریب ریسک سضبخش نفت، گاز و پتروشیمی با دهد، کرده است. نتایج مطالعه نشان میباشد استفاده ریسک متحمله می

ه به سب با توجاازدهی متنباند معدن توانسته ومچنین صادرات بخش کشاورزی و صنعت باشد. هپر ریسک ترین بخش از نظر صادرات می
وده و این بخش ب نتظاریریسک سیستماتیک خود به دست آورند اما بازدهی حاصل از بخش نفت، گاز و پتروشیمی کمتر از بازدهی ا

عدن با تمهیدات م و صنعت اورزی وگردد که بخش کشنتواسته است ریسک خود را جبران نماید. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می
زم است تروشیمی الپش نفت و ای و ... روند مثبت خود را تدوام بخشند. در بخبندی مناسب، اجتناب از فروش فلههمانند بستهالزم 

 هند. ا افزایش درین بخش المللی و کاهش فضای بد سیاسی میزان فروش محصوالت اگذارن کشور ورود کرده و با مذاکرات بینسیاست
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 مقدمه

 گذاران اکثر کشورهایاقتصاددانان و سیاست توجه مورد الملل وتوسعه صادرات ازدیربازگسترش تجارت بین سیاست

به  (.Salmani bishak & ashkan, 2015) است داده خوداختصاص را به ریزیبرنامه مهم ارکان از یکی و جهان بوده

ت خارجی کشورهای الشود، مبادی که جهانی شدن اقتصاد نامیده مید همگرایی و یکپارچگی اقتصاددنبال موج جدی

دنیا اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، روز به روز در حال گسترش است . در این میان وضعیت کشورهای در حال 

های ت تحریمالئل جهانی شدن با مشکوه بر مساالی نظیر ایران عگیرد. کشورتوسعه، جلوه ای متفاوت به خود می

های بالقوه موجود در بایست با توسل به مزیتمی    اقتصادی نیز در حال دست و پنجه نرم کردن است. لذا ایران 

 Esmaeili)بطن اقتصاد خود، خطرات ناشی از این فرآیندها را کاهش داده و از مزایای آن حداکثر استفاده را بنماید

toudshaki et al.,2016). 

 50 – 40 درصد درآمد صادرات کشور و 90-80حدود  ،دهددر طی سالهای مختلف نشان می صادرات کشوربررسی  

درصد  20شود. همچنین بخش نفت به تنهایی حدود درصد بودجه سالیانه دولت از محل صادرات نفت تامین می

 کیشک کشوری که اقتصاد آن برمحور  بی. (Ghasemi,2020) دهدتولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می

ها و تحوالت  های اقتصادی بیشتر در معرض خطر است و در این بحران باشد در تحوالت اقتصادی یا بحران محصول

دست یابی به ظرفیت های بالقوه تجاری  مساله رسد نخستین گام برای تحققبه نظر می. پذیرتر خواهد بود ضربه

 رهایی از اقتصاد تکو  است شور به صادرات نفتی و پایان دوران تک محصولی بودن، قطع اتکای اقتصاد کایران

و کشاورزی باید جزو های صنعتی  طور ویژه توسعه صادرات فرآورده محصولی و ایجاد تنوع در اقالم صادرات و به

ان در سال های با نگاهی به تراز تجاری ایر. (Faal mohammadali & shiri, 2018)سیاست های خاص کشور باشد

 & Hosseini) نداردشود که کشور ایران از نظر تجارت جهانی در جایگاه مناسبی قرار مختلف مشخص می

Homayoun pour, 2012)  نزدیک  2018سال گذشته تراز تجاری ایران سیر صعودی داشته و در سال  4هرچند در

دالر بوده و در تمام سال ها مثبت بوده  55381353درصد نسبت به سال قبلی رشد داشته و حدودا برابر  40به 

های نفتی در محاسبه تراز تجاری لحاظ نشود تراز تجاری برای تمام سال ها منفی خواهد این حال اگر درآمد با است،

ی اقتصادی های اول، دوم و سوم توسعه در طول برنامهدالر خواهد بود.  -16836918برابر  2018شد و در سال 

ی در سال نخست چهارمین برنامـه پیشبینی شده کمتر بوده است؛ اما صادرات غیرنفتی ایران از رقم کشور، وضعیت

ای که سطح  گونه ی اقتصـادی کشور این مقدار از رقم پیشبینی شده فراتر رفت و این روند ادامه یافت، بهتوسـعه

خور توجهی داشت. میزان صادرات غیرنفتی ی چهارم توسعه افزایش درهای پایانی برنامه صادرات غیرنفتی در سال

می از میزان واردات پیشی گرفت و تراز بازرگانی مثبت را برای الکشور برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اس

 . (Ghasemi,2020) سالهای آخر برنامه پنجم توسعه رقم زد
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پوشی از ظرفیت چشم    ی دیگر و از سو رسدیم بنظر یضرور کشور یبرا ینفت یدرآمدها وجود سو کیحال از 

ی به ی منطقهای بالقوه بخش کشاورزی و صنعت و معدن امری دور از ذهن است پس در تعیین سیاست های صادرات

اهم رات فررسد که سرمایه گذاری برای صادرات در بخشی صورت پذیرد که درآمد متناسب با  ریسک صادنظر می

 یشتری کهریسک ب گذاران انتظار دارند متناسب باته شده است که سرمایهآورد چرا که در اقتصاد این اصل پذیرف

   .(Salami & salim odlo, 2020) کنند درآمد بیشتری نیز به دست بیاورندتحمل می

 وروه نفت د که گدهضریب تغییر درآمد )به عنوان معیاری از ریسک( حاصل از صادرات هر یک از گروه ها نشان می 

و  0.009یب و معدن و همچنین کشاورزی با به ترتنسبت به گروه صنعت  1.59ر پذیری ضریب تغییپتروشیمی با 

ه نفت و ( واضح است که اگرچه گرو1از ریسک نسبتا باالیی برخوردار است. همچنین با توجه به شکل) 0.5

ت اما اده اسداختصاص پتروشیمی به میزان بسیار بیشتری از سایر گروه ها، درآمد حاصل از صادرات را به خود 

ز دیگری ا وع بعداست که این موض بوده نوسانات آن نیز نسبت به گروه صنعت و معدن و کشاورزی نیز بسیار بیشتر

 وجود ریسک در این گروه را نشان میدهد. 

 
 تروشیمیمقایسه نوسانات درآمد حاصل از صادرات هر یک از زیر گروه های کشاورزی، صنعت و معدن و نفت و پ -1شکل 

 ماخذ: تنظیم شده توسط نویسندگان براساس آمار موجود در سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران

م از تجاری، مالی، نقدینگی و ...  مطرح شده است که در راستای محاسبه انواع ریسک اع راه های متنوع و متعددی

در بحث ریسک  همیتنکته مهم و حائز ا دهند.هر کدام به نوبه خود وضعیت تجارت کشور را مورد بررسی قرار می

موضوع تفکیک ریسک سیستماتیک از غیر سیستماتیک است. واضح است که ریسک غیر سیستماتیک در سطح 

تجارت قابل بررسی و رفع و حداقل سازی است که با انجام مدیریت صحیح و اتخاذ سیاست های درست قابل پیش 

وان یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در مبحث تجارت که گیری است اما مبحث ریسک سیستماتیک به عن

دهد از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا با توجه به ماهیت آن و مستقیم بازار های تجاری را تحت تاثیر قرار می
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ات تاثیری که در کل بازار میگذارد به سادگی قابل جلوگیری نخواهد بود. بررسی و مقایسه ریسک سیستماتیک صادر

م از صنایع فلزی و ورزی و صنایع و معادن اعمحصوالت و خدمات تولید شده در سه بخش نفت و پتروشیمی، کشا

و همچنین صنایع معدنی مانند انواع سنگ و ... . نشان  خواهد داد که د، مس، آلومینیوم غیر فلزی مانند آهن، فوال

پذیر تر است. از این رو در این مطالعه سعی یا جبران ریسک های موجود در کدام یک از بخش های نام برده کمتر و

به بررسی و محاسبه ریسک سیستماتیک  (CAPM)سرمایه  گذاری داراییت با استفاده از مدل قیمتشده اس

صادراتی بخش های نفت و پتروشیمی، کشاورزی و صنعت و معدن و همچنین سنجش جبران ریسک آن ها پرداخته 

 شود.

ت و پژوهش های زیادی در مورد تجارت در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است، در یکی از تا کنون مطالعا 

به بررسی اثر صادرات کاالهای صنعتی بر رشد اقتصادی در  (Salmani bishak and ashkan, 2015) این مطالعات

د بر اساس نتایج مطالعه رداختنپ  (1OLS)( با از روش حداقل مربعات معمولی1354 – 1389ایران طی سال های )

 ,Ghasemi)داری میان صادرات کاالهای صنعتی و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد.معنی      ها رابطه مثبت و آن

 در این این اساس عمده پرداخت. بر بخشهای تفکیک به کشور غیرنفتی صادرات بر نفت درآمدی شوک تاثیر (2020

تغییرات و نوسانات درآمد های نفتی  در  بررسی به ساختاری برداری رگرسیونخود مدل از استفاده با پژوهش وی

استفاده کردند. با توجه به  (2VAR)کشور پرداختند. آن ها در راستای هدف خود از مدل خود رگرسیون برداری 

ش صادرات نتایج به دست آمده از این مدل و تابع عکس العمل تحریک، نوسانات قیمت نفت در ابتدا باعث افزای

بر صادرات غیر صادرات کشاورزی را کاهش داده است و کشاورزی شده است اما بعد از یک دوره زمانی کوتاه مدت 

 بطور و ارزی و تورمی آثار طریق از نفت درآمدی شوکهای اثر که میدهد پژوهش نشان نتایج. نفتی پرداخته است

 و دستی صنایع و معدنی مواد کشاورزی، صنعت، بخشهای عملکرد صادراتی اقتصاد، پذیریرقابت شاخص کاهش کلی

 و کشاورزی هایبخش تغییرات صنعت بخش که مشخص گردید پژوهش دیگر بخش در. دهدمی کاهش را فرش

 هایشوک از که است بخشی نیز نخستین صنعت بخش خود و. دهدمی توضیح خوبیه ب را معدن و دستی صنایع

همگرایی بلند  آزمون از استفاده خود با درمطالعه (Esmaeili toudshaki et al, 2016) .میبیند آسیب نفت درآمدی

 داخلی، ناخالص )تولید ایران اقتصاد متغیرهای کالن تاثیرگذاری و رابطه نوع گرنجر علیت آزمون و یوهانسون مدت

 مورد 1354 – 1390دوره  در فوالد واردات و صادرات با را فوالد( داخلی میزان تولید و جمعیت نفت، جهانی قیمت

 رابطه آماری لحاظ از خام صادرات فوالد که دهدمی ها نشانآن تحقیق برآوردهای نتایج. قرار دادند تحلیل تجزیه و

 همچنین .دارد فوالد داخلی تولید میزان و جمعیت نفت، جهانی داخلی، قیمت ناخالص تولید با معناداری و مثبت

 و جمعیت نفت، جهانی داخلی، قیمت ناخالص تولید با معناداری و مثبت رابطه اریآم لحاظ از خام واردات فوالد

                                           
 1 Ordinary Least Squares 

 2 Vector Auto Regression 
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و  خام فوالد واردات و صادرات بین که داد نشان گرنجری علیت نتایج آزمون همچنین. دارد فوالد داخلی تولید میزان

به   (Ghaderi and shahraki, 2016)دارد. وجود دوطرفه معنادار آماری رابطه یک ایران اقتصادی کالن متغیرهای

بررسی تاثیر قیمت نفت در صادرات کشاورزی در ایران پرداختند. بررسی سری زمانی روزانه قیمت صادرات بخش 

ای است به همین ن سری دارای نوسانات قابل مالحظهنشان داد که ای 1349 – 1394کشاورزی کشور ایران ازسال 

همکاران  و چانگهمچنین رات کشاورزی به دلیل نوسانات قیمت نفت دلیل آن ها در تحقیق خود به نوسانات صاد

 حوزه جنوب کشور پنج در اقتصادی رشد بر شدن جهانی و انرژی صادرات تاثیر بررسی به ایمطالعه در

دی اقتصا رشد بر صادرات تاثیر مطالعه این در آنها. پردازندمی ترکیه( و روسیه گرجستان، ارمنستان، قفقاز)اذربایجان،

 این از حاصل نتایج. دهندمی قرار بررسی مورد 2009تا  1990 زمانی دوره طی دیتا پانل مدل یک از استفاده با را

. شد خواهد بررسی مورد کشورهای در اقتصادی رشد افزایش موجب انرژی صادرات افزایش که دهدنشان می مطالعه

همچنین  .شد خواهد اقتصادی رشد بیشتر افزایش وجبم شدن جهانی کنار در انرژی دیگر افزایش صادرات طرف از

ای پرداخته است در گذاری دارایی های سرمایهرسی ریسک با استفاده از مدل قیمتتاکنون مطالعات مختلفی به بر

 ریسک منظر از گندم تولیدکننده استانهای بندیبه رتبه(Salami and salim odlo, 2020) یکی از این مطالعات،

 کشاورزی جهاد وزارت تولیدی اطالعات ها با بکارگیریآن  در ایران پرداختند.  ریسک جبران سنجش و سیستماتیک

 و ریسک گندم براساس کشاورزی پرتفوی ابتدا ، راستا این در دادند. این پژوهش را انجام 1387 – 1394دوره  در

 این ریسک به نسبت استان هر در ولیدت ریسک آنگاه و شد تشکیل مختلف استانهای در محصول این تولید بازدهی

 ضریب با مازندران استان و ترینکم ریسک 14/0 ضریب با یزد استان داد نشان مطالعه نتایج. محاسبه گردید پرتفوی

 این تولید از حاصل درآمد ریسک، جبران نگاه از. باشندگندم می تولیدکننده های استان ترینپرریسک 62/4

 در گندم تولید این نظر از.  شودمی جبران تولیدکنندگان ریسک که است ایگونههب رکشو استان 41 در محصول

 براین، عالوه. دارند را وضعیت بدترین کرمان استان جنوب در محصول این تولید و ترین مناسب کردستان استان

 تمام قیمت نتیجه در و گندم تولید کم عملکرد استانها برخی در ریسک جبران عدم اصلی دهد عاملمی نشان نتایج

 باشد. می استانها این در محصول باالی شده

 در Hernandez and rezmir (2013)  لاین زمینه مطالعاتی مورد عالقه پژوهشگران خارجی نیز بوده است، برای مثا

. ختندپردا منتخب آسیایی کشورهای در اقتصادی رشد و صنعتی صادرات صادرات، بین رابطه بررسی به ایمطالعه

 الگوی قالب یکی در آسیایی کشورهای در اقتصادی رشد بر صادرات مختلف انواع تاثیر بررسی به مطالعه این در آنها

تاثیر  صنعتی صادرات صادرات، مختلف انواع بین در که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج. پرداختند دیتا پانل

با  Daniel and Featherstone (2001) .است داشته بررسی مورد آسیایی کشورهای اقتصادی رشد بر بسیار بیشتری

ریسک سیستماتیک بازدهی کشاورزی را در ایاالت آمریکا را نسبت به بازدهی کل کشاورزی  CAPM استفاده از مدل

یج ها را محاسبه کرده اند. نتارای پوشش ریسک در هر یک از ایالتآمریکا بررسی کرده اند و بازده مورد انتظار ب

به  1.528با ضریب  و ایالت آیوآ 0.026مطالعه حاکی از این بود که ایالت های ماساچوست آمریکا باضریب ریسک 



 

1069 

های کشور آمریکا در بخش کشاورزی هستند. در این مطالعه جهت ترین ایالتترین و پرریسکترتیب کم ریسک

گذاری بدون ریسک درنظر نوان نرخ بازدهی سرمایهزانه به عاندازه گیری بازده مورد انتظار، نرخ بازدهی اوراق خ

گرفته شد. محاسبه نرخ بازدهی مورد انتظار برای ایالت های مورد مطالعه نشان داد که ایالت آیوا به دلیل داشتن 

را دارد. همچنین بازدهی مورد انتظار ایالت  6.27باالترین ضریب ریسک، بیشترین بازدهی مورد انتظار یعنی 

 Bigge and langemeier در مطالعه دیگری درصد است. 1.7به عنوان کم ریسک ترین ایالت، معادل ماساچوست 

داران ایالت کانزاس نسبت به وری نسبی و ریسک سیستماتیک مزرعهبرای بررسی سودآ CAPM از مدل (2004)

 – 1982سال های  مزرعه در کانزاس را طی 318ها بازدهی استفاده کردند. بدین منظور آن 500S&P1شاخص 

 S&P500 درصد کمتر از شاخص 8.1مورد استفاده قرار دادند. نتایج بیانگر آن بود که بطور متوسط مزارع  2001

 Thorsenهمچنین  دارند. S&P500ها ریسک سیستماتیک کمتری نسبت به درصد آن 9.6کنند. و حدود دریافت می

 – 1947ای زمین های جنگلی در دانمارک در دوره یل بازدهبه تجزیه و تحل  CAPMبا استفاده از مدل  (2010)

پرداختند. بازدهی مورد مطالعه در این مدل شامل سود عملیاتی فعالیت جنگلداری و افزایش قیمت زمین در  2007

بینی بیشتر از بازدهی مورد انتظار پیشها لعه نشان داد که بازدهی این زمینطول این دوره بوده است. نتایج این مطا

ها جبران شده است که ناشی از افزایش قابل مالحظه افزایش قیمت زمین است و ریسک آن CAPMشده در مدل 

 بوده است.

مینه ر این زدگران ایرانی نبوده است و مطالعات اندکی ماتیک بطور جامع مورد توجه پژوهشموضوع ریسک سیست 

مدل  اده ازی به بررسی اثر ریسک سیستماتیک با استفصورتی که تا کنون در هیچ مطلعه اهب صورت گرفته است

د سعی ش ای در مبحث تجارت و صادرات پرداخته نشده است که در پژوهش حاضرهای سرمایهگذاری داراییقیمت

      ووشیمی ی کشاورزی، نفت و پترهای اصلی کشور یعنه میزان ریسک صادرات در میان بخشبرای سنجش و مقایس

 با استفاده از این مدل پرداخته شود. 2001 - 2018ر بین سال های معدن دوتصنع

 هامواد و روش

کشاورزی، نفت و پتروشیمی و  های مهم کشور اعم ازبررسی و مقایسه بخشهمانطورکه در بخش قبل اشاره شد، 

تعددی مانند معدن از بعد ریسک سیستماتیک صادرات از اهمیت زیادی برخوردار است و عوامل بیرونی موصنعت

ران ذاگ، سرمایه2بر اساس نظریه مارکویتز  شود.ها میک سیستماتیک در این بخشتحریم و نرخ ارز باعث ایجاد ریس

 & Salami) بیشتری هم نسبت به وضعیت بدون ریسک کسب نمایند ددر مقابل تحمل ریسک انتظار دارند درآم

salim odlo, 2020). سیستماتیک هر  یه، یک الگوی تعادلی برای تعیین ریسکگذاری دارایی سرماالگوی قیمت

فعالیت نسبت به شاخص پرتفوی بازار و رابطه بین ریسک و بازده فعالیت مورد نظر است. به عبارت دیگر، این الگو 

                                           
رکت ش کیا که ر یدر واقع ارزش کل سهام هی. بازار سرماکندیمی را بررس هیفعال در بازار سرما یشرکتهاعملکرد  S & P 500 صشاخ 1

فهرست لزوما فقط  نیدر ا نشیگز یبرا .شودیشامل م را هیدرصد از ارزش بازار سرما  80 صشاخ نیو ا ردیگیدر بر م را منتشر کرده است

 هستند. طیارزش بازار واجدالشرا رالد اردیلیم  3.5 با حداقل ییکایآمر یشرکتها

1  Markowitz 
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گذاری الگوی قیمت (.Sharp,1964)شوندگذاری میشان قیمتها چگونه با توجه به ریسکدهد که دارایینشان می

                یافتن پرتفوی کارا، نظریه پرتفوی و کاهش ریسک  برای گذارانیی سرمایه بر این فرض استوار است که سرمایهدارا

گذاران بنا به درجه سرمایه       غیر سیستماتیک از طریق تنوع بخشی را میدانند و به آن عمل میکنند و هر یک از 

 ایهای سرمایهگذاری داراییهدف مدل قیمتکنند. های کارا را انتخاب میگریزی خود یکی از پرتفوی ریسک

(CAPM) شان قیمت گذاری کند.ها را بر اساس ریسکاین است که دارایی(Salami & shakeri bostan abad, 

یافت دراز صادرات هر بخش آیا سودی که در نهایت  کهاین مسئله بررسی می شود از این مدل  با استفاده (2020

و با در نظر گرفتن فاکتور زمان، ارزش از صادرات محصوالت آن بخش وجود دارد با توجه به خطری که شودمی

 سرمایه گذاری را دارد یا خیر؟

یسک ضریب ر mTR بر روی بازدهی پرتفوی بازار iTRاری ذگپ از رگرس کردن بازدهی یک سرمایهطبق نظر شار

نی است که از این بدان مع(. Sharp,1964)آیدمی اری مورد نظر به دست ذگیهری برای سرماذاگیهسیستماتیک سرما

 مجموع یکل صادراتدرآمد حاصل از  مجموع براز ایران  صادرات هرکدام از بخش ها رگرس کردن درآمد حاصل از

رحقیقت د بدست آورد. کشور ایرانرا در  هابخشتوان ضریب ریسک تولید این می های کشور ایرانصادرات بخش

ز ارکدام همعدن و نفت و پتروشیمی تشکیل شده است که سهم وتفویی شامل سه بخش کشاورزی، صنعتدراینجا پر

رآمد رسال دهت کشور ایران در هرسال ضربدر صادرات هرکدام در ایران در امجموع درآمد این سه بخش در صادر

فرم این شود. ها در هرسال رگرسیون گرفته میبخش هرکدام از دهد که در مقابل درآمدکل پورتفوی را به ما می

 Sharp, 1964)) مطابق رابطه زیر است.رگرسیون 

TRi = αi + βiTRm + еi                    (1 ) 

بیانگر ریسک سیستماتیک و فاصله  (i)دهد. شیب این خطاین رابطه را به صورت نموداری نشان می ،2 شکل

این ضریب  .باشداری میگذدهنده ریسک غیرسیستماتیک برای هر سرمایه نی نشانعمودی هر نقطه از خط رگرسیو

اگر  تواند مقداری کوچکتر از صفر تا بزرگتر از یک داشته باشد.متفاوت است و می ،فاری های مختلذگبرای سرمایه

است. یعنی به ازای یک واحد  طبقبا تغییرات بازار من الها کامگذاریاینگونه سرمایه تغییراتبازده بتا برابر یک باشد 

ورد گذاری مکند. در واقع ریسک سرمایهگذاری نیز یک واحد تغییر میپرتفوی بازده سرمایهیا  تغییر در بازده بازار

گذاری بیشتر این حالت، تغییرات بازده سرمایه درتر از یک باشد اگر بتا بزرگ .باشدنظر با ریسک پرتفوی یکسان می

گذاری بیش از اعث می شود بازده این نوع سرمایهاست، یعنی یک واحد تغییر در بازده بازار، ب ازده بازاراز تغییرات ب

د و ریسک فراوانی را برای انگذاری تهاجمی معروفبه سرمایه هاگذاریواحد تغییر کند. این نوع سرمایه یک

گذاری مورد نظر از نوسانات پرتفوی بیشتر سرمایهاین حالت نوسانات بازدهی  گذار همراه دارند. در واقع درسرمایه

 هاگذاریاست. این نوع سرمایه گذاری کمتر از تغییرات بازده بازارتغییرات بازده سرمایهدر بتای کوچکتر از یک  است،

ای هدر بتا .تر از ریسک پرتفوی مورد سنجش استها بسیار پاییند و ریسک آنناگذاری تدافعی معروفبه سرمایه
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. و در نهایت در بتای معکوس دارد گذاری با بازده بازار رابطهتوان گفت بازده سرمایهدر این حالت میصفر کوچکتر از 

حالت زمانی ایجاد می شود که بین بازده  ای با بازده بازار ندارد. اینگذاری هیچ رابطه، بازده سرمایهبرابر با صفر 

شته باشد. در این صورت حتی اگر ریسک سهام زیاد باشد، صرف ریسک نخواهیم سهام و بازده بازار ارتباط وجود ندا

داشت و نرخ بازدهی انتظاری سهام برابر با نرخ بازده بدون ریسک خواهد بود. این موضوع به این معنی است که 

  .(Black,1993)ریسک سهامی که بازده آن با بازده بازار ارتباطی ندارد از طریق تنوع بخشی می تواند حذف شود

TRm =                          (2 ) 

ریق طموزون ارزش صادرات محصوالت صادر شده در هر بخش از  این اساس بازدهی کل پورتفوی از جمعبر 

 iبخش  سهم ارزش صادرات iWو  iارزش صادرات محصوالت در بخش  iTRرابطه  ( بدست می آید. در این2رابطه)

صوالت رات محکشور می باشد. با در دست داشتن این دو جزء از اطالعات و با رگرس کردن ارزش صاد در صادرات

 ی آید.ام بدست م iبر ارزش صادرات پورتفوی در کل کشور ضریب ریسک سیستماتیک )بتا( برای بخش  iبخش 

ازدهی دارد ب بیشتر انتظارگذار برای تحمل ریسک بیان شد بر اساس این الگو سرمایههمانگونه که پیش از این 

ق رابطه یرطاز ر و ت بازابیشتری نیز دریافت کند. در این الگو ارتباط بین ریسک و بازده مورد انتظار از روی خط امنی

 Farrell J.l, 1983))نشان داده شده است. 3

                   (  3 ) 

گذاری می رمایهمتناسب با ریسک مرتبط به س ست کهام ا iگذاری نرخ بازدهی انتظاری سرمایه iE(R(در این رابطه 

بدون ریسک به  گذاریبازدهی پورتفوی می باشد. سرمایه نرخ mR گذاری بدون ریسک ونرخ بازدهی سرمایه fR باشد.

ده به گذاری انجام شزدهی تظمین شده ای درقبال سرمایهگذاری هایی اطالق می شود که باآن دسته از سرمایه

گذاری بدون ریسک تلقی درصد( سرمایه 15.7میانگین د. مثال در ایران نرخ سپرده بانکی )بصورت دست می دهن

باشد اتیک می( برابر کمیت ریسک سیستم3شود. با توجه به اینکه کمیت تعریف شده در داخل پرانتز رابطه )می

 ),Estrada J 2002)آید.  بدست میه گذاری بصورت رابطه زیر بازده مورد انتظار سرمای   =β:یعنی

                         (  4 ) 

ی گذاری و بازدهه ارتباط خطی بین ریسک یک سرمایهباشد ک(، معادله خط امنیت بازار می4ه )در حقیقت معادل

باشد ر ست بیشتاری که در پارامتر بتا منعکس اذگهرچه مقدار ریسک یک سرمایهمورد انتظار آن است. در نهایت 

ری ذاگک سرمایهتظار یگر، بازده مورد اناری هم بیشتر باشد. به عبارت دیذگانتظار بر آن است که بازدهی آن سرمایه

ریسک  اری بدونذگایهبازده سرم رخبازده پرتفوی مورد نظر در بازار و ن خاری، نرذگتابعی از میزان ریسک آن سرمایه

ازده ب خکردن نر صاری و بازده پرتفوی مورد نظر و مشخذگمایهمحاسبه ریسک سر باشد . بنابراین، بامی

 ورد. آا بدست اری خود انتظار دارد رذگار از سرمایهذگریسک میتوان بازدهی که یک سرمایهاری بدون ذگسرمایه
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ن آ یپرتفو به نسبت ایراندر  صادرات محصوالت کشاورزی، نفت و پتروشیمی و صنعت و معدن سکیر سهیمقا یبرا

 بیرض( 1)ه از رابط استفاده . سپس باآن پرتفویی برای کل ایران تشکیل شد ناجبر یدر کل کشور و چگونگ ها

 4شکل  و 1در ستون دوم جدول  جی. نتادیدرکشور محاسبه گرد یاد شده تمحصوالصادراتی  کیتستمایس سکیر

نشان  یبخوب کشور درارزش صادرات محصوالت هر بخش را   کیستماتیس سکیتفاوت ر 4 آورده شده است. شکل

پرریسک  1.15ک . با توجه به نتایج حاصل، صادرات محصوالت نفت و پتروشیمی با ضریب ریسک سیستماتیدهدیم

 0.11تیک ترین محصوالت صادراتی کشور هستند و صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب با ضرایب ریسک سیستما

 دارای ریسک کمتری در صادرات هستند. 0.062و 

محصوالت بخش های کشاورزی، نفت و پتروشیمی و صنعت  سکیو شاخص جبران ر کیستماتیس سکیر بیضر- 2جدول 

 مجموع محصوالت صادراتی یفودر پرت و معدن

وضعیت 

 جبران
Jensen20% 

بازدهی 

انتظاری با 

 20نرخ 

 درصد

وضعیت 

 جبران
Jensen16% 

بازدهی 

انتظاری با 

 16نرخ 

 درصد

متوسط 

بازدهی 

 جاری

 βضریب

متوسط 

سهم 

 درآمدی

 محصوالت

جبران 

 شده
08/0 0.24 

جبران 

 شده
 کشاورزی 0.07 0.062 16/0 0.20 04/0

جبران 

 نشده
0.13- 1.06 

جبران 

 نشده
 نفت و پتروشیمی 0.82 1.15 19/1 1.07 -0.12

جبران 

 شده
1/0 0.28 

جبران 

 شده
 صنعت و معدن 0.11 0.11 18/0 0.24 06/0

 ماخذ: یافته های تحقیق

 
 مقایسه ضریب ریسک سیستماتیک صادرات در هربخش در مقایسه با پورتفوی -4شکل 
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 ماخذ: یافته های تحقیق

گان ادرکنندهای مختلف با بازدهی انتظاری صه  متوسط بازدهی جاری حاصل از صادرات محصوالت بخشبا مقایس

ی گذاریهها واضح است که در بخش های کشاورزی و صنعت و معدن صادرکنندگان در هر دو نرخ سرمااین بخش

عبارت  اند، بههبه دست آورد درصد ، بازدهی جاری بیشتری را نسبت به بازدهی انتظاری خود 20و  16بدون ریسک، 

بران جت را دیگر بازدهی حاصل از صادرات محصوالت این بخش توانسته است ریسک مترتب از صادرات این محصوال

ری با نرخ هی انتظار، بازدای اضافی نیز برای صادرکنندگان این بخش به ارمغان بیاورد اما مطابق انتظانماید و بازدهی

 1.15ا تقریبا درصد باالتر است. درخصوص صادرات نفت و پتروشیمی، بازدهی انتظاری ب 16درصد کمی از نرخ  20

 -12/0ه مقدار درصد  از بازدهی بازدهی  جاری صادرات محصوالت این بخش ب 20با نرخ  1.06درصد و  16در نرخ 

 تناسب بامدرآمدی باشد این بدان معنی است که صادرات محصوالت این بخش نتوانسته است بیشتر می -13/0و 

 ش بازدهید. کاهریسک صادراتی خود به دست آورد و به عبارتی نتوانسته است ریسک مترتب با خود را جبران نمای

ه صادرات بدرصد بیانگر وابستگی زیاد کشور  16درصد به نرخ  20مورد انتظار در نفت و پتروشیمی در نرخ 

 واورزی ین وابستگی و میل به صادرات در گروه های کشمحصوالت نفتی و پتروشیمی است و در طرف مقابل ا

یسک بران رصنعت و معدن حتی با وجود ریسک های سیستماتیک بسیار کمتر به چشم نمیخورد. نتایج حاصل از ج

ه بیان گردید نشان داده شده است، و همانطور ک - 5سیستماتیک در برای بخش های مختلف مورد بررسی  در شکل 

وفق درصد صادرات محصوالت گروه های کشاورزی و صنعت و معدن در جبران ریسک خود م 20و  16در نرخ 

ر مایند. دبران نشوند را جهستند و توانسته اند ارزشی فراتر از ارزش انتظاری کسب کرده و ریسکی که متحمل می

که  سته اندو نتوانباشند طرف مقابل محصوالت گروه نفت و پتروشیمی که دارای ریسک سیستماتیک باالتری می

تحمله مماتیک ریسک خود را در هیچ کدام از نرخ های مورد انتظار جبران کنند و ارزشی متناسب با ریسک سیست

 کسب نمایند.
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 شاخص جبران ریسک سیستماتیک صادرات در هربخش در مقایسه با پورتفوی -5شکل 

 ماخذ: یافته های تحقیق

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

ک ستماتینتایج ، صادرکنندگان محصوالت کشاورزی بازدهی انتظاری بیشتری نسبت به  ریسک سی با توجه به

شاورزی صوالت کآورند این نتیجه بیانگر این مسئله است  که  کشور ایران در صادرات محمتحمل شده به دست می

. راق باشدوسیه و عرهمانند کشور تواند نزدیکی به بازار مصرف بزرگی باشد که دلیل آن میدارای مزیت صادراتی می

-دف میرهای ههمچنین دلیل دیگر این موضوع سهل بودن رعایت قوانین صادراتی و و ولید محصول با کیفیت بازا

و  ن محصولدهد ریسک تولید ایباشد لیکن یکی از مشکالتی که صادرات بخشکشاورزی را مورد تهدید قرار می

هاد نرو پیشند از ایباشدر فضا ی باز  و خسارات ناشی از متغیرهای اقلیمی مینوسانات زیاد در عرضه به دلیل کشت 

شت زیرا ک  ای را افزایش دهدشود جهت حفظ مزیت صادراتی در این بخش کشور ایران کشت در فضای گلخانهمی

اتی بخش صادرمد نماید. همچنین جهت افزایش درآدر این فضا قابل کنترل بوده و عرضه محصوالت را مطمئن تر می

رزش اتوانند شود صادرکنندگان این بخش مسئله بسته بندی محصوالت را جدی بگیرند تا بکشاورزی پیشنهاد می

 افزوده بیشتری از صادرات خود کسب نمایند.

اند آورده در بخش صنعت و معدن نیز صادرکنندگان بازدهی متناسب با توجه به ریسک سیستماتیک خود به دست

 این بخش ناسب درمباشد، برای تداوم وضعیت الیل آن تنوع مواد معدنی صادراتی توسط کشور ایران میکه یکی از د

صول ولید محگردد صادرکنندگان این بخش خام فروشی مواد معدنی را کاهش داده و با فرآوری و تپیشنهاد می

 نهایی قیمت باالیی را در ازای صادرات کسب نمایند.

پتروشیمی کشور ایران بازدهی مناسبی را باتوجه به ریسک سیستماتیک این بخش از  اما در بخش نفت، گاز و

باشد. ریسک آورد که دلیل اصلی آن ریسک باالی صادرات این محصوالت میصادرات این محصوالت به دست نمی
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دنیا از خرید  باشد که کشورهایهای بین المللی میباالی این بخش ناشی از فضای سیاسی حاکم بر کشور و تحریم

نمایند و بهمین دلیل درآمد حاصل از صادرات این محصوالت افت از این دسته از محصوالت کشور خود داری می

گردد کشور ایران مذاکرات بسیار شدیدی نموده است. از اینرو جهت کسب موقیت مناسب در این بخش پیشنهاد می

یکطرف  ریسک صادرات این محصوالت کاهش یابد و از  خود را با کشورهای جهان جهتسازش شروع نماید تا از

طرف دیگر با افزایش میزان صادرات درآمد حاصله نیز افزایش یابد. همچنین یکی دیگر از دالیل درآمد کم این بخش 

باشد و با توجه به های اخیر میاز صادرات کاهش قیمت محصوالت این بخش به دلیل کاهش قیمت نفت در سال

باشد و این سازمان به عنوان رهبر در تعیین قیمت جهانی نفت محسوب ایران عضو سازمان اوپک میاینکه کشور 

های عضو های خود در سازمان اوپک و همکاری با سایر کشورشود که کشور ایران با رایزنیگردد، پیشنهاد میمی

 راهکاراهایی را جهت افزایش قیمت نفت ارائه دهد.
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