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 چکيده 
 در آن یاعضا سهم و گاهیجا به توجه با اوپک سازمان یرفتار یالگو نفتخام، یجهان متیق بر ثرمؤ املعو از یکی

 زیبرانگ بحث مسئله نفتخام، دیتول سطح مورد در اوپک ماتیتصم ریتأث اساس نیبرا. است جهان نفتخام یعرضه

 در محصول نیا متیق بر تواندیم عموضو نیا که یطور به است، محققان و دکنندگانیتول استگزاران،یس انیم در

 نیا نفتخام، یجهان بازار بر اوپک سازمان ماتیتصم ریتأث تیاهم به توجه با. باشد رگذاریتأث یجهان یبازارها

 بر( رعرضهییتغ عدم ای و کاهش ش،یافزا) اوپک سازمان یسو از شده اعلام یهاهیانیب نوع ریتأث یبررس به قیتحق

 افتیره اساس بر 9713 تا 1310 دوره یط در تیدینترمیا تگزاسوست و برنت یانجه نفتخام متیق یبازده

 طهیح نیا یهاپژوهش ریسا با آن تفاوت موجب که قیتحق نیا ینوآور و یاصل جنبه. است پرداخته دادیرو لیتحل

 سه از یریگهرهب و یدادیرو کردیرو اساس بر نفتخام یهامتیق بر اوپک سازمان یهاهیانیب ریتأث یبررس بوده،

 نفتخام بازار متفاوت واکنش دهنده نشان یبررس جینتا. است نفتخام یرعادیغ یبازده محاسبه در همزمان کردیرو

 یهاسال یط در اوپک سازمان که دهدیم نشان قیتحق نیا جینتا نیهمچن. است اوپک سازمان یهاهیانیب نوع به

 . است داشته امنفتخ بازار بر یرگذاریتأث در یکمتر نقش ریاخ

 نفتخام متیق ،یدادیرو کردیرو لیتحل اوپک، سازمان ،یرفتار یالگو :کليدي گانواژ

 G14 - L10 ؛JEL :يبندطبقه
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 مقدمه -9

 دامنه شدن شدیدتر و اخیر هایسال در نفتخام جهانی یهامتیق توجه قابل افزایش

 تحلیل درگیر ار مختلف اذهان گذشته از بیش استراتژیک کالای ایـن قیمت نوسانات

 یط در نفت متیق بر مؤثر موارد نیمهمتر از یکی. اسـت نمـوده هـاپدیده این دلایل

 ۀنحو بر یمبن سازمان نیا یهاهیانیب است، آمده کار یرو اوپک سازمان که ییهاسال

 بر ثرمؤ عوامل نیترمهم از یکی مختلف ادوار یط در که است بوده اعضاء دیتول سطح

 توجه با البته. است یاسیس و یروان ،یاقتصاد عوامل ریسا کنار در نفتخام ربازا نوسانات

 عوامل این ریتأث شدت است یهیبد کالا، این بودن استراتژیک و ضـرورت حـساسیت، به

 .است دیگر کالای هر از بیشتر آن قیمت بر

 ونیلیم 97 حدود دیتول با اوپک سازمان ،9713 سال اطلاعات نیآخر با مطابق

 کی عنوانبه و کندیم نیتأم را نفتخام به جهان ازین سومکی باًیتقر روز در نفت کهبش

 نفت یآت یقراردادها گرفتن قوت با چه اگر. است مطرح نفت بازار در یالمللنیب سازمان

 یکمتر نقش هم اوپک اند،گرفته دست به را نفت یبها نییتع که جهان یهابورس در

 دیتول راتییتغ به راجع اوپک ماتیتصم هم هنوز اما شده، دارا نفت یبها نییتع در

 احاطه خود دیتول نسبت به یجهان عرضه کنترل بر ینوعبه عضو، یکشورها توسط روزانه

 .دارد

 همراه به را یادیز راتییتغ گذشته یهاسال یط در اوپک ماتیتصم سازوکار

 سازمان رندهیگمیصمت یعال مقامات اوپک( هاکنفرانس)یهانشست در. است نداشته

 یبرا. شوندیم لیتشک معادن ای و یانرژ نفت، جمله از عضو یکشورها یوزرا شامل

 در هاکنفرانس نیا. است شده یزیربرنامه سال هر در جلسه دو حداقل وزراء کنفرانس

 بازار یبررس" نفت یبازارها یبرا آنها نیترمهم دارد، یمتفاوت یهایخروج اوپک سازمان

 از پس مطبوعات در هامیتصم نیا. است"  هیسهم میتنظ مورد در ماتیصمت" و "

 خودکار طور به را هیسهم که دارد دست در ینیقوان اوپک چه اگر. شودیم اعلام جلسات

 یاهیسهم راتییتغ و است داده رخ بار کی تنها موضوع نیا واقع در دهد،یم رییتغ
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 ،1همکاران و ایلوت)شودیم گرفته نظر در "نزابرو" یدادهایرو عنوان به بازار در معمولا

9712.) 

 کی ای روز کی که است بوده شکل نیبد گذشته دهه دو در اوپک یهاکنفرانس

 نشست نیاول. است باز مطبوعات یبرا آخر و اول جلسات. دیانجامیم طول به هفته

 در یزنهگمان موجب معمولاً و کندیم میتنظ را جلسه لحن معمول طور به یمطبوعات

 نیا انیپا در معمولا مطبوعات توسط یانتشار یخبرها نیترجالب. شودیم بازار مورد

 مجوز میتنظ یبرا یریگمیتصم هرگونه یرسم یاعضا که یزمان دهد،یم رخ هاکنفرانس

 .رییتغ بدون آن ترک ای آن، کاهش ای شیافزا کنند؛ یم اعلام را دیتول

 است؛ شرح نیبد است انیب قابل موضوع نیا در که یاصل سوال اساس نیا بر

 جهان در نفت متیق بر تواندیم ییراستا چه در و یشکل چه به اوپک سازمان یهاهیانیب

 به نفت متیق بر یرگذاریتأث در اوپک سازمان ماتیتصم همچنان ایآ باشد؟ رگذاریتأث

 برونزا و نزادرو عوامل نکهیا ای کند، عمل است توانسته ریاخ یهاسال در خود قوت

   است؟ رگذاریتأث نفت متیق بر یگرید

 یشناسروش ،یتجرب و ینظر یمبان بر یمرور از پس ادامه در مقاله نیا در

 انیب بحث یریگجهینت تینها در و یتجرب یهاافتهی آن از پس و گرددیم ارائه قیتحق

 .شودیم

 پيشينه پژوهش -9

 مختلف داناناقتصاد و محققان توسط یلادیم 1307 دهه از اوپک سازمان یرفتار یالگو

 رفتار یالگوساز اقتصاد، علم در مرسوم یهامدل به توجه با.  است گرفته قرار بحث مورد

 آغاز باشد، داشته را کارتل کی نقش تواندیم سازمان نیا که نکته نیا از اوپک یاقتصاد

 یرکارتلیغ اتینظر و برآورده موضوع نیا نقد بر زین یادسته اساس نیهم بر. دیگرد

 .اندداده قرار بحث موضوع را اوپک سازمان بودن

                                                           
1 Loutia et al 
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 نفت سازمان یرگذاریتأث یالگو رامونیپ موضوع اتیادب در یکارتل یالگوها یکل طور به

 هستند؛ گروه چند شامل نفتخام بازار بر

و ( 9،1301(، )گیلبرت9،1302که در تحقیقات )سالانت1الگوی کارتل انحصاری

یکی از فروض اصلی، اتحاد ( مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این الگو 0113 ،4)پندیاک

میان اعضای اوپک است، در حالی که بر اساس شواهد تاریخی، در عمل در بسیاری 

 5مشاهده نشده است. بر همین اساس الگوهای دوگروههمواقع چنین اتحاد و تبانی 

( 1،1331یوسف( و )ال0،1302یاکپندهنیلزا و(، )2،1300)تورکتوسط محققانی همچون

و  اندازکنندگاناین نظریه، اوپک متشکل از دو گروه پس طبق مطرح گردید.

مدل کارتل  .زنی دو گروه داردقیمت بهینه بستگی به قدرت چانه است وکنندگان خرج

( و 17،1312(، )گریفین و استیل3،1303توسط محققانی همچون )هوتاکر سه گروهه،

رفتار اوپک را شامل اعضای  ( برای نخستین بار ارائه گردید که11،1319ن)دالی و همکارا

ایران، الجزایر )، اعضای حداکثرکننده قیمت (عربستان، کویت، قطر، امارات، لیبی)اصلی 

در  .توضیح داد (عراق، نیجریه و اندونزی)و اعضای حداکثرکننده مقدار تولید  ا(و ونزوئل

( 19،1310ار گروهه نیز توسط )گروسکی و همکارانهمین راستا نیز الگوی کارتل چه

، عربستان، تولیدکنندگانی با ارائه گردید که در این الگو سازمان اوپک به چهار گروه

، تولیدکنندگانی با ظرفیت جذب درآمدی پایین و اظرفیت جذب درآمدی بال

                                                           
1 Monolithic Cartel 
2 Salant  
3 Gilbert 
4 Pindyck  
5 Two-block Cartel 
6 Tourk 
7 Hnyilicza and Pindyck  
8 Al-yousef 
9 Houthakker 
10 Grifin and Steele  
11 Daly et al.  
12 Geroski et al. 
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. همچنین در این حیطه کارتل انحصار شوندای تقسیم میتولیدکنندگان حاشیه

 ها و رویکرد کارتل سهمیه بندی بازار نیز ارائه شده است.چندجانبه توسط نظریه بازی

های به طور کلی الگوی کارتل بودن این سازمان با توجه به ماهیت و سازوکار و سیاست

اوپک موفق نبوده و مطالعات پیرامون این موضوع گسترش نداشته است. بر همین اساس 

ای از مطالعات صورت گرفته است که دسته گسترده لیدر چارچوب مدلهای غیرکارت

اوپک یک کارتل نیست و عوامل دیگری  سازمان فرض بر این است کهمطابق با این الگو، 

در این راستا الگوهای  .در تعیین قیمت نفتخام و عملکرد این سازمان مؤثر است

قیمت برای اوپک الگو  مختلفی ارائه شده که یکی از آنها الگوی رقابتی می باشد. در این

با این فرض که تغییر تولید آنها بر تولید و قیمت دیگر  ءمعین بوده و هر یک از اعضا

گذاری کنند. همچنین مدل محدویت مالی و یا سرمایهمیاثری ندارد، فعالیت  ءاعضا

( و ) الحاجی 9،1317(، )صالحی اصفهانی و کرونر9،1310توسط )صالحی اصفهانی 1هدف

الگوی محدودیت مالی بر این نظریه تأکید دارد که کشورهای عضو ( 4،9777و هوتنر

نیافتگی، قدرت جذب درآمدی محدودی دارند و بر اساس میزان  اوپک به علت توسعه

کنند، که در صورت افزایش نیازمندی اقتصادشان به درآمدهای ارزی، نفت تولید می

علاوه بر این الگوهای  دا خواهد کرد.درآمد مازاد بر نیاز مالی کشور، تولید کاهش پی

نیز توسط محققان مختلف  0و حق مالکیت 2برداری از ظرفیت هدف، بهره5قیمت هدف

اند که پیشبرد بیشتری نسبت به در راستای رویکرد غیرکارتلی سازمان نفت ارائه شده

 اند. الگوهای کارتل بودن را داشته

                                                           
1 Fiscal Constraint or Target Investment 
2 Salehi Isfahani 
3Salehi Isfahani and Cremer 
4 Alhaji and Huettner 
5 Target Price 
6 Target Capacity Utilization 
7 Property Right 
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مان اوپک بر قیمت نفتخام مطرح است، ثیرگذاری سازتأموضوع دیگر که در مبانی  

طور خاص به این های سازمان است که این پژوهش به ثیرگذاری از طریق بیانیهتأ

اوپک سازمان  یهاموجود در مورد نشست اتیادبموضوع پرداخته است. به طوری کلی 

دسته اول،  توان به دو دسته کلی تقسیم نمود.را می ینفت محصولات در مورد نفت و

ها و تصمیمات سازمان اوپک بر بازار ثیر رویدادهای اتفاق افتاده شامل نشستتأررسی ب

نفتخام بر اساس تحلیل رویداد و بدون ایجاد هرگونه فرض و قیدی در بازار نفتخام است. 

ثیر این اخبار و اطلاعات بر اساس محوریت کارتل بودن سازمان تأموضوع دوم نیز بررسی 

ته، نوع این کارتل و نحوه ارزیابی طرفین بر اساس این کارتل و اوپک است. در این دس

های نفتی وردهآها بر بازار نفتخام و فرتواند مطابق نظریه بازیمیتصمیمات آنها 

عدم  ایکاهش  ش،ی)افزا دیاوپک در مورد سطح تول ماتیتصم ریتأث تأثیرگذار باشد.

است.  محققانو  تولیدکنندگان ران،ازاستگیس انیدر م زی( نفت، مسئله بحث برانگتغییر

در  است، به خصوص افتهیدر طول زمان کاهش  ایاست و  فیضع ریتأث نیا ،یبرخ یبرا

که عضو  گرید ندهکندیتول یکشورها نکهیا لیبه دل سیس سازمان اوپکتأهای طول سال

این تصمیمات و  گران،ید یدهند. برایم شیخود را افزا یسهم بازار نیستند، اوپک

. سازدیخود منحرف م یها از سطح رقابتمتیاست که ق یریتأث های سازمان اوپکیانیهب

از اوپک در طول زمان به عنوان  تیحما دگاهیکه از د نویسندگان نیزاز  یبرخ ت،یدر نها

(. این موضوع 9712، 1)لوتیا و همکاران کنندیم تیحما زار،غالب با طیاز شرا جهینت کی

( مورد بررسی قرار گرفت، بر اساس مطالعات دارپر 9،1314)دارپر برای اولین بار توسط

ثیر مستقیم و تأگذاری در حیطه نفت و گاز ها بر تصمیمات سرمایهاین نشست

داری داشته است. در زمان انتشار مقاله ایشان، مشخص گردید که این اطلاعات معنی

ثیر فراوانی را از دید أتهای نفتی آینده قیمت نفت و فرآورده بینی دربرای پیش

                                                           
1 Loutia et al  
2 Draper  
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گذاری در این صنعت گذاران داشته است و بر این اساس بر آینده سرمایهسرمایه

  ثیرگذار است.تأ

 تحقيقشناسی روش  -3

ثیر رویدادهای سازمان اوپک بر قیمت نفتخام توسط )گوئیدی و تأبررسی 

نوع اطلاعیه  به صورت تحلیل رویداد توسعه پیدا کرد و این موضوع بر (1،9772همکاران

های اعلام شده از سوی سازمان اوپک متمرکز شد، مطالعات این محققان بر و بیانیه

های دهد که در بین سالاساس رویکرد معرفی شده به صورت تحلیل رویداد نشان می

داری را داشته است. به ثیر معنیتأنوع تصمیمات اوپک بر قیمت نفتخام  9774تا  1312

کاهش و ثبات سطح تولید در این کشورها بر رفتار بازیگران بازار نوعی که افزایش، 

ثیر این اخبار و اطلاعات بر تأثیرگذار است. در این حوزه تأنفتخام و صنایع وابسته به آن 

اساس محوریت سازمان اوپک و با توجه به این که این سازمان در بازار نفت چه نقشی 

( نیز مورد بحث قرار گرفته 9،1332ات )گولندارد، متفاوت است. این موضوع در مطالع

است. به طور کلی بررسی رویداد در اثرگذاری تصمیمات سازمان اوپک بر قیمت بازار 

نفت عمومًا در کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفته و این موضوع یک رویکرد کوتاه مدت 

زار نفت با توجه است، بدین ترتیب اغلب این مطالعات با کلیات نقش سازمان اوپک در با

طوری که در مطالعات اخیر توسط اند. بهبه حجم عرضه کشورهای این سازمان پرداخته

ثیرگذاری اوپک بر قیمت نفتخام در تأمشخص گردید که نقش  (9712)لوتیا و همکاران

ثیرگذاری سازمان اوپک با توجه به تأطول زمان کاهش پیدا کرده است و در حال حاضر 

 کشورهای عضو کمتر از قرن بیستم بوده است.  کاهش روابط بین

                                                           
1 Guidi et al.  
2 Gülen 
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های نفتی بر متغیرهای مختلف پرداخته است. نتایج به بررسی بیانیه (9771 ،1)هیندمن 

وابسته به نفت،  یهاسهام شرکت متیقدهد که نشان می 9779تا  1312در دوره 

و  نیلت ). همچنین در مطالعادهدیاوپک نشان م یهاهیبه اطلاعداری معنیواکنش 

، 9771 تا 1319 یهادر سال یدوره طولان کیرا در طول  لیتحل نی( ا9،9717سیتاموک

کردند.  بررسیاوپک  ریاوپک در مورد نفتخام اوپک و غ یهاهیاعلام راتیتأث یبا بررس

کاهش،  ش،ی)افزا دیتول زانیاوپک به م میتصم ریدهد که تأثیآنها نشان م یشواهد تجرب

 رینفتخام اوپک و غ نیرا ب یا. در مقابل، آنها تفاوت عمدهددار یبستگ( یفعل تیوضع ای

ثیر اخبار و اطلاعات ناشی از تأبه بررسی  ( (9،9713)پلانته اوپک مشاهده نکردند.

سازمان اوپک بر قیمت نفتخام پرداخته است. در این مطالعه برای محاسبه شاخص اخبار 

ون گوگل در ارتباط با سازمان اوپک، شاخص های رسمی همچهای سایتاز تعداد بازدید

های رسمی و پرتیراژ و همچنین تعداد مبتنی بر تعداد تیترهای خبری در روزنامه

های اوپک استفاده کرده است. نتایج این بررسی نشان ها و نشستهای بیانیهبازدید

ازار نفت داشته و داری بر بثیر معنیتأها ها و نشستدهد که اخبار ناشی از این بیانیهمی

این میزان شدت بیشتری  9714در زمان بحران مالی و همچنین نوسانات نفتی سال 

های سازمان اوپک بر ثیر بیانیهتأ( به بررسی 4،9713)اسپنسر و بردین داشته است.

اند. در این تحقیق پرداخته 9710تا  1339در طی دوره  WTIساختار بازار نفتخام 

رویکرد بازدهی غیرعادی انباشت شده از رویکرد ساختاری غیرعادی  علاوه بر استفاده از

دهد که این گرفته شده است. نتایج این بررسی نشان می انباشت شده نیز بهره

 دارد. WTIداری بر ساختار غیرعادی انباشت شده بازار نفتخام ثیر معنیتأهای بیانیه

                                                           
1 Hyndman  
2 Lin and Tamvakis  
3 Plante  
4 Spencer and Bredin  
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ًا بر پایه رویکردهای پارامتریک بوده در داخل کشور مطالعات در حیطه بازار نفتخام عمدت

های نفتی بوده و تا به حال پژوهشی در ثر باز بازار نفت و یا شوکتأدر بررسی عوامل م

   های سازمان اوپک بر بازار نفتخام صورت نگرفته است.ارتباط با تحلیل رویداد نشست

 هاي پژوهشیافته -3

 یآورپس از وقوع؛ جمع یقتحق یاهداده ینکهبا توجه به ا یقتحقاین  یتروش و ماه

اعمال  یرهامتغ یرمقاد ییرتغ راستایدر  یبه طور تصادف یشیآزما گونهیچشده و ه

قرار  یکاربرد یطهدر ح یو به عبارت ه،بود یشیآزما یرغ یقتحق یک لذا ،نگردیده

بر روابط  یمبتن یقروش تحق یکها ل دادهیو تحل یهد که از نظر محاسبات و تجزیرگیم

ثیر رویدادها بر متغیرهای واقعی از ابزار تأعمومًا در بررسی  خواهد بود. یمبستگه

شود. در این حالت ابتدا بازدهی غیر عادی برای سری بازدهی غیر عادی استفاده می

 شود،ثیر هر رویداد بر رفتار متغیر واقعی سنجیده میتأمورد بررسی محاسبه شده و 

ن شکل که رفتار بازدهی غیرعادی پیرامون روزهای قبل و (. به ای9712،)لوتیا و همکاران

داری هر رویداد به تفکیک ارزیابی بعد از رویداد)ها( مورد ارزیابی قرار گرفته و معنی

از تفاوت بین بازدهی  t طور کلی برای محاسبه بازدهی غیر عادی در دوره به خواهد شد.

( 1یب این بازدهی به شکل معادله )گیرند. بدین ترتو بازدهی مورد انتظار بهره می

 خواهد بود:

بازده لگاریتمی روزانه قیمت نفتخام به   Rبازده غیر عادی، ARکه در این معادله 

 بازده مورد انتظار قیمت نفت خواهد بود.  E(R)و Rt=[ln(pt)-ln(pt-1)]*100صورت 

وجه ادبیات نظری پیرامون محاسبات آن، در این برای محاسبه بازدهی غیرعادی با ت

 تحقیق از سه رویکرد متفاوت استفاده شده است. 

 رویکرد اول محاسبه بازدهی غير عادي

(1) ( )t t tAR R E R 
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 نیارتباط ب ی معروف است. این رویکرداهیسرما یهاییدارا یگذارمتیق رویکرد اول به

 کیدر  ییدارا نیاگر ا دهد،یم حیرا توض ییدارا کیتظار و نرخ بازده مورد ان سکیر

استفاده شده  سکیاوراق بهادار، همراه با ر یگذارمتیسبد سهام متنوع و در رابطه با ق

 یگذارهیو بازده سرما سکیر نییدر تب گذارانهیکه به سرما ییهااز روش یکیباشد. 

مدل توسط  نیا است. یاهیسرما یاهییدارا یگذارمتیاستفاده از مدل ق کند،یم ککم

 یگذارمتی. در مدل شارپ که مدل استاندارد قدیگرد یمعرف (1،1324شارپ امیلیو)

 یگذارهیسرما یبر پرتفو کیتاستمیس سکیاثر ر شود،یم دهینام یاهیسرما یهاییدارا

ء مبنا یو بازده پرتفو یبازده پرتفو یونیرگرس لیتحل لهیبتا، که به وس بیتوسط ضر

در این رویکرد از پسماندهای مدل  .ردیگیقرار م یابیمورد ارز شود،یمحاسبه م

( استفاده خواهد شد. بدین شکل که بازدهی CAPM) 9های مالیگذاری داراییقیمت

 تابعی از یک مقدار ثابت و بازدهی شاخص کل بازار است. 

اینجا مطابق با )دمیرر بازدهی پرتفوی متشکل از بازار مالی است. که در  Rmکه در آن 

 در نظر گرفته شده 4مقدار بازدهی شاخص کل داوجونر در بخش کالا (9،9717و کوتان

( نشان دهنده مقدار بازدهی غیرعادی بازدهی 9است. بدین ترتیب پسماندهای مدل )

 و نفت برنت خواهد بود. WTI هاینفتخام برای شاخص

 رویکرد دوم محاسبه بازدهی غير عادي

                                                           
1 Sharpe  
2 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
3 Demirer and  Kutan  
4 Dow Jones AIG commodity index 
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 مدل های مالی و ترکیب آن بادر این رویکرد از پسماندهای مدل قیمت گذاری دارایی

 ( استفاده خواهد شد. EGARCHواریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته نمایی)

به صورت  این مدل دارای چند مزیت است؛ اولاً در این مدل، متغیر وابسته یعنی 

توانند مثبت یا منفی باشند که گاریتمی است و لذا ضرایب متغیرهای سمت راست میل

مثبت خواهد شد. بدین ترتیب نیازی به اعمال این محدودیت که  در هر حالت 

ها نیز نامتقارن ضرایب الزاماً غیر منفی باشند وجود ندارد. ثانیاً در این مدل اگر اثر شوک

تواند مثبت یا می است که  ضریب  گیرد، زیرا در نظر میباشد، آنها را 

برابر صفر باشد، حالت تقارن وجود دارد و در غیر این  منفی باشد. در اینجا نیز اگر 

هد که اثر دمثبت باشد، نشان می شود. اگر ئید میتأصورت وجود عدم تقارن 

های مثبت های مثبت است. به عبارت دیگر اثر شوکهای منفی بیشتر از اثر شوکشوک

 (.1930ضمیر)حیرانی و روش .است های منفی برابر و اثر شوک برابر 

 رویکرد سوم محاسبه بازدهی غير عادي

 هایپسماندهای مدل سری زمانی خودرگرسیون و ترکیب با مدل در این رویکرد از

 واریانس ناهمسانی شرطی استفاده خواهد شد.
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 ها بر قيمت نفت خامثيرگذاري بيانيهتأآزمون 

همانطور که قبلا نیز بدان اشاره شد، به طور کلی در مطالعات تحلیل رویداد، جهت 

شود. بر رویدادها بر متغیرهای واقعی از ابزار بازدهی غیر عادی استفاده می ثیرتأبررسی 

این اساس پس از محاسبه بازدهی غیر عادی برای متغیر واقعی، مقادیر بازدهی انباشت 

ثیر وقایع را به درستی شناسایی تأشده پیرامون رویداد)ها( محاسبه خواهد شد تا بتوان 

داری بر متغیر واقعی نیز از آزمون معنیثیر رویداد)ها( تأی دارکرد. جهت ارزیابی و معنی

با توجه به مقادیر بازدهی غیرعادی بر  (.9712،)لوتیا و همکاران استفاده خواهد شد،

های یاد شده در بالا مقدار بازدهی غیرعادی انباشت شده به صورت زیر اساس روش

 برآورد خواهد شد؛

روز بعد از بیانیه به عنوان بازدهی  17روز قبل تا  17که در آن مجموع بازدهی غیرعادی 

برای این  CAR پس از محاسبه مقادیر محاسبه خواهد شد.غیرعادی انباشت شده 

های سازمان ثیر بیانیهتأتبیین و  CARداری مقادیر به منظور بررسی معنیها دوره

یا و معرفی شده توسط لوت 1اوپک بر قیمت نفت از آزمون پارامتریک مقطعی

( استفاده 9779 ،4( و )ساویکاس9770 ،9(، )بینا و وو9،9711(، )کوردو9712)همکاران

 داریهای مختلف)عدم معنیثیرگذاری بیانیهتأشده است، که فرض صفر آن عدم 

CAR ) بر قیمت نفتخام است. این آزمون به صورت مقطعی به صورت زیر قابل بیان

 است.

                                                           
1 cross-sectional parametric test 
2 Corrado  
3 Bina and Vo  
4 Savickas  
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بر انحراف معیار مقطعی بازدهی غیرعادی  SCARاز تقسیم مقادیر  tکه در آن آماره 

 نیز واریانس بازدهی غیرعادی است. hگردد. لازم به ذکر است مقدار حاصل می

  هاي پژوهشیافته -5 

 جامعه آماري و متغيرهاي پژوهش 

و بازار نفت برنت و اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از سایت رسمی سازمان اوپک 

WTI  در بورس تگزاس گردآوری گردیده و به صورت روزانه در قلمرو زمانی از ابتدای

میلادی گردآوری، استخراج و مورد بررسی قرار   9713تا انتهای سال  1310های سال

( آمارهای ابتدایی در مورد متغیرهای مورد بررسی خلاصه شده 1گرفته است. در جدول )

  است.

 (؛ خصوصيات آماري متغيرهاي تحقيق9) جدول

 پارامترها بازدهی نفت برنت نفت برنت WTI بازدهی نفت WTI نفت

 میانگین 0/015 46/121 0/013 45/073

 میانه 0/010 30/460 0/042 31/910

 حداکثر 20/255 143/950 18/868 145/310

 حداقل 36/121- 9/100 40/640- 10/820

 معیار انحراف 2/262 33/003 2/433 29/495

 چولگی 0/512- 0/906 0/627- 0/852

 کشیدگی 16/709 2/579 17/436 2/569

 منبع: محاسبات محقق

های سازمان اوپک با توجه به اخبار ارائه شده در هر نشست با در بیان و تفکیک بیانیه

لوتیا و  ،(9717)و کوتان یرردمتوجه به تفکیک آنها توسط محققانی همچون 

(2) 

5
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های اعلام ( استفاده شده است. خلاصه بیانیه1،9713( و )اسپنسر و بردین9712)ارانهمک

شود ( ارائه شده است. همانطور که مشاهده می9شده از سوی سازمان اوپک در جدول )

بیانیه اعلام شده است که در آن  170در طی دوره بررسی در این تحقیق به طور کلی 

ولید نفت در کشورهای عضو اوپک بوده است، در حالی بیانیه در مورد کاهش ت 94تعداد 

بیانیه در مورد افزایش عرضه  99بیانیه در مورد عدم تغییر عرضه در بازار و  27که تعداد 

 نفت در بازار توسط کشورهای این سازمان بوده است.

 هاي سازمان اوپک و نوع آنها در طی دوره تحقيق(؛ بيانيه9جدول)

 بيانيه نوع کاهش تغيير عدم افزایش کل

 تعداد 93 60 23 933

 هاي پژوهشیافتهمنبع: 

 هاي پژوهش آزمون فرضيه

و برنت سه رویکرد در  WTIها و نوع آنها بر بازار نفتخام ثیر این بیانیهتأدر بررسی 

محاسبه بازدهی غیر عادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همانطور که در بخش قبلی 

روز قبل و بعد از تاریخ اعلام  17دهی غیر عادی محاسبه شده برای بدان اشاره شد، باز

های سازمان اوپک محاسبه شده است. نتایج برآورد مقادیر بازدهی غیر عادی در بیانیه

( روند بازدهی غیر عادی برای 9( الی )1نمودارهای زیر ارائه شده است. در نمودارهای)

بیانیه برای مدل های مختلف محاسبه بازدهی  روز قبل و بعد از تاریخ بیانیه و روز 17

بر این اساس، بازدهی غیر عادی در  غیر عادی در کل دوره مورد بررسی ارائه شده است.

تقریبا روند  WTIو  برای رویکرد اول در دو بازار نفتخام برنت 9713تا  1310طی دوره 

ازدهی غیر عادی در کل های افزایش عرضه مقادیر بمشابهی دارد، به طوری که در بیانیه

بوده است. این در حالی است که در روزهای مورد بررسی پیرامون تاریخ بیانیه مثبت 

های کاهش عرضه نفت روند بازدهی غیر عادی بسیار متفاوت است، به نحوی که بیانیه

                                                           
1 Spencer and Bredin  
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های اعضاء سازمان های قبل از اعلام رسمی بیانیه و براساس اخبار و سخنرانیدر تاریخ

یر بازدهی غیر عادی منفی بوده است و بعد از تاریخ اعلام بیانیه روند برعکس شده و مقاد

روز بعد از  5تا روز پنجم بعد از تاریخ بیانیه این روند مثبت است. لازم به ذکر است از 

دهد که تاریخ اعلام رسمی بیانیه این روند منفی شده است. این موضوع نشان می

های سازمان ثیر متفاوتی در روزهای قبل و بعد از اعلام بیانیهتأهای کاهش عرضه بیانیه

های عدم تغییر به دارد. در نهایت در مورد  بازدهی غیرعادی در رویکرد اول در بیانیه

خوبی مشخص است که این مقادیر در روزهای قبل از تاریخ اعلام روندی نزدیک به صفر 

یخ بیانیه به بعد روند بازدهی غیرعادی را طی کرده است، این در حالی است که از تار

 منفی است.

 (؛  بازدهی غيرعادي بر اساس رویکرد اول و براساس نوع بيانيه )منبع: محاسبات محقق(9نمودار)

 (؛ بازدهی غيرعادي بر اساس رویکرد دوم و براساس نوع بيانيه)منبع: محاسبات محقق(9نمودار)      

 بر اساس رویکرد سوم و براساس نوع بيانيه)منبع: محاسبات محقق( (؛ بازدهی غيرعادي3نمودار)
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ثیر این رویدادها از تأداری همانطور که در بخش روش پژوهش بیان شد، جهت معنی

داری استفاده شده است. نتایج بررسی آزمون معنی tداری مبتنی بر آماره آزمون معنی

ه شده است. در این جداول آمار های غیرعادی در هر رویکرد در ادامه ارائبازدهی

به تفکیک هر بازار و هر نوع از  روز قبل و بعد از تاریخ بیانیه 17داری ضرایب برای معنی

 رویکرد محاسبه بازدهی غیرعادی ارائه شده است.

 هاي افزایش عرضه نفت از سوي اوپک داري واکنش بازار نفت برنت به بيانيه(؛ آزمون معنی3جدول )

 عدم تغيير کاهش افزایش يهنوع بيان

 سوم دوم اول سوم دوم اول سوم دوم اول رویکرد

CAR-10 1/888A 1/937A 1/998B -2/934C -2/887C -2/818B  -1/799A -1/665A -1/700A 

CAR-9 1/632 1/680A 1/712A -2/723C  -2/677B -2/601A -0/771 -0/646 -0/623 

CAR-8 1/244 1/289 1/333 -2/214B -2/171B -2/100B 0/100 0/214 0/245 

CAR-7 1/221 1/262 1/303 -1/424 -1/379 -1/322 -0/405 -0/292 -0/300 

CAR-6 1/176 1/212 1/238 -1/473 -1/433 -1/391 -0/583 -0/475 -0/426 

CAR-5 1/434 1/469 1/494 -1/189 -1/150 -1/102 -0/516 -0/407 -0/369 

CAR-4 1/645A 1/678A 1/703A -0/735 -0/698 -0/662 -0/637 -0/528 -0/497 

CAR-3 1/581 1/611 1/622 -0/811 -0/770 -0/745 -1/043 -0/943 -0/926 

CAR-2 1/705A 1/739A 1/745 -0/672 -0/632 -0/599 -1/681A -1/588 -1/560 

CAR-1 1/891A 1/925A 1/928A -0/895 -0/855 -0/823 -2/084B -1/988B -1/956A 

CAR0 1/512 1/545 1/535 -1/963B  -1/887A -1/804A -2/486B -2/389B -2/355B 

CAR1 1/587 1/621 1/610 -1/356 -1/268 -1/159 -2/811B -2/720B -2/709B 

CAR2 1/683A 1/719A 1/711A 0/732 0/815 0/864 -2/412B -2/320B -2/292B 

CAR3 1/605 1/6A 1/609 0/931 1/005 1/000 -2/193B -2/092B -2/057B 

CAR4 1/635A 1/666A 1/638 1/363 1/450 1/531 -1/926A -1/828A -1/823A 

CAR5 1/785A 1/819A 1/810A 1/640A 1/727A  1/778A  -2/010B -1/901A -1/884A 

CAR6 1/823A 1/854A 1/816A 0/212 0/300 0/342 -2/411B -2/308B -2/322B 

CAR7 1/738A 1/770A 1/731A -0/660 -0/573 -0/564 -2/327B -2/212B -2/230B 

CAR8 1/306 1/336 1/293 -0/476 -0/388 -0/333 -1/210 -1/095 -1/072 

CAR9 1/254 1/323 1/266 -0/578 -0/491 -0/445 -1/189 -1/118 -1/089 

CAR10 1/092 1/119 1/056 -0/039 0/042 0/060 -1/265 -1/149 -1/088 

 درصد است 93و  3، 9داري در سطوح دهنده معنیبه ترتيب نشان Cو  A  ،B مقادیر

 منبع: محاسبات محقق
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ثیر بیانیه افزایش عرضه از سوی سازمان اوپک و با در نظر گرفتن سطوح تأدر بررسی 

روز  17دهد که ( نشان می4( و )9داری مختلف، مقادیر مشخص شده در جدول)معنی

بیانیه افزایش عرضه نفتخام بر رفتار بازدهی نفتخام در هر ثیر تأقبل از نشست سازمان، 

و برنت معنی دار بوده است. این در حالی است که پس از این تاریخ تا  WTIار دو باز

است. چهار معنی چهار روز قبل از اعلام بیانیه این بازدهی غیرعادی در بازار نفتخام بی

مقدار بازدهی غیرعادی در بازار نفتخام  روز قبل از اعلام بیانیه مشترک سازمان اوپک

خیر بازدهی غیرعادی در تأداری را به این بیانه دارد و بعد از یک روز برنت واکنش معنی

دهد. این واکنش در هر می داری را به این موضوع نشانواکنش معنی WTIبازار نفتخام 

توان این گونه بیان کرد که معنی است، این موضوع را میدو بازار در روز اعلام بیانیه بی

بر این  گیرد.واکنش به اطلاعات جدید در بین بازیگران بازار نفت با وقفه صورت می

اساس واکنش به بیانیه افزایش عرضه در هر دو بازار و در محاسبات مختلف بازدهی 

غیرعادی تا روز هفتم بعد از اعلام بیانیه سازمان مبنی بر افزایش عرضه به صورت 

ثیر بیانیه کاهش عرضه از تأدر بررسی  داری در اغلب رویکردها رخ داده است.یمعن

دار تنها در سوی سازمان اوپک، واکنش بازار متفاوت است. به نحوی که واکنش معنی

دار بوده است. بدین ترتیب با روزهای دهم، نهم و هشتم قبل از اعلام کاهش عرضه معنی

عرضه واکنش بازار نفتخام به این نوع از بیانیه بروز شدن اطلاعات در مورد کاهش 

دار نبوده است. نکته قابل توجه در واکنش به این نوع بیانیه در بازار نفتخام برنت معنی

داری در این نوع واکنش معنی WTIدر روز بیانیه است، در حالی که در بازار نفتخام 

وع از بیانیه یا به دلیل رفتار دهد که این نبیانیه رخ نداده است. این موضوع نشان می

داری بازار نفتخام و یا نحوه اطلاعات افشاء شده در این نوع بیانیه موجب عدم معنی

  اثرات آن بر بازار نفتخام شده است.
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  هاي افزایش عرضه نفت از سوي اوپکبه بيانيه WTI داري واکنش بازار نفت(؛ آزمون معنی3جدول )

 عدم تغيير کاهش افزایش نوع بيانيه

 سوم دوم اول سوم دوم اول سوم دوم اول رویکرد

CAR-10 2/138B 2/052B 2/134B -2/547B -2/614B -2/574B -0/729 -0/969 -1/101 

CAR-9 1/393 1/310 1/417 -2/185B -2/250B -2/251B -0/077 -0/311 -0/451 

CAR-8 1/453 1/383 1/487 -1/783A -1/848A -1/877A 0/217 -0/020 -0/136 

CAR-7 1/045 0/978 1/091 -1/489 -1/551 -1/590 -0/228 -0/465 -0/528 

CAR-6 1/360 1/293 1/338 -1/643 -1/699A -1/684A 0/290 0/081 0/057 

CAR-5 1/495 1/421 1/456 -1/286 -1/347 -1/355 0/534 0/321 0/280 

CAR-4 1/782A 1/725 1/738 -1/272 -1/332 -1/330 -0/317 -0/517 -0/465 

CAR-3 1/737A 1/681A 1/688A -0/806 -0/883 -0/937 -1/156 -1/337 -1/255 

CAR-2 2/345B 2/276B 2/244B -0/945 -1/016 -1/010 -1/846A -2/030B -1/904A 

CAR-1 1/878A 1/800 1/805 -0/721 -0/789 -0/787 -2/174B -2/368B -2/254B 

CAR0 1/325 1/246 1/297 -1/241 -1/368 -1/285 -2/233B -2/438B -2/355B 

CAR1 2/102B 2/014 1/947A -0/141 -0/302 -0/343 -2/795B -2/99C -2/928C 

CAR2 1/988B 1/903A 1/871A 0/873 0/695 0/487 -2/002B -2/190B -2/253B 

CAR3 1/740A 1/650A 1/611 1/188 1/017 0/837 -2/046B -2/248B -2/274B 

CAR4 2/061B 1/975B 1/899A 1/460 1/306 1/300 -1/445 -1/672A -1/815A 

CAR5 1/933A 1/854A 1/832A 1/689A 1/506 1/494 -1/712B -1/940A -2/023B 

CAR6 2/228B 2/140B 2/035A -0/100 -0/273 -0/025 -2/251B -2/468B -2/506B 

CAR7 2/084B 1/990B 1/907A -1/218 -1/382 -1/190 -1/915B -2/150B -2/281B 

CAR8 1/543 1/465 1/438 -1/339 -1/484 -1/339 -1/308 -1/536 -1/701A 

CAR9 1/342 1/258 1/191 -2/218B -2/360B -2/164B -1/393 -1/602 -1/679A 

CAR10 1/601 1/506 1/382 -1/943A -2/108B -2/045B -1/206 -1/434 -1/464 

 درصد است 93و  3، 9داري در سطوح دهنده معنیيب نشانبه ترت Cو  A  ،B مقادیر

 منبع: محاسبات محقق

های عدم تغییر متفاوت از دو نوع دیگر بیانیه است. در بررسی رفتار بازار نفتخام به بیانیه

( مشخص شده است، رفتار بازدهی نفتخام در هر دو 4( و )9همانطور که در جدول )

که یک روز قبل از اعلام بیانیه تا هفت روز پس از آن  دهدو برنت نشان می WTIر بازا

دار در تمامی رویکردها واکنش بازار نفت به بیانیه عدم تغییر عرضه سازمان اوپک معنی
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واکنش به این بیانیه از دو روز قبل از  WTIبوده است. لازم به ذکر است برای بازار نفت 

های اخیر با توجه به اینکه در طی سال است.روز پس از آن ادامه داشته  0اعلام بیانیه تا 

ای شده های سازمان اوپک و رفتار اعضاء آن به نسبت دچار تغییرات عمدهروند نشست

است، همچنین با توجه به پدید آمدن منابع جدید در تولید نفت ازجمله نفت شیل روند 

موضوع در کنار  ثیرات این سازمان به نظر تعدادی از محققان کاهش داشته است. اینتأ

 9714میلادی و همچنین شوک نفت در سال  91بحران مالی در دهه ابتدایی قرن 

های بعد ها سالثیر این بیانیهتأموجب شده است که در این تحقیق جهت بررسی بیشتر 

 . مورد بررسی قرار بگیرد 9713تا  9777از سال 

اوپک و با در نظر گرفتن ثیر بیانیه افزایش عرضه از سوی سازمان تأنتایج بررسی 

( نشان 2( و )5درصد، مقادیر مشخص شده در جداول) 17و  5، 1داری سطوح معنی

ثیر این بیانیه بر رفتار بازدهی نفتخام در هر دو تأروز قبل از اعلام بیانیه  17دهد که می

ر داو برنت معنی دار بوده است. پس از این روز واکنش به این بیانیه معنی WTIار باز

داری را به این موضوع واکنش معنی WTIنبوده است و تنها روز قبل از این بیانیه بازار 

نقش سازمان اوپک  9777توان بیان کرد که پس از سال داشته است. بدین ترتیب می

در بررسی واکنش  ثیر آن بر بازدهی بازار نفت تقریبا از بین رفته است. تأدر بازار نفت و 

رضه نفتخام نیز به خوبی مشخص است که بازار نفتخام به این بازار در به بیانیه کاهش ع

معنی بوده است. همانطور که مشخص است، روزهای نزدیک به این نوع بیانیه کاملا بی

به این بیانیه واکنش نشان  WTIنفتخام  تنها روزهای نهم و دهم قبل از اعلام بیانیه بازار

م برنت تا روز هشتم قبل از این بیانیه رفتار داده است، در حالی که بازار نفتخا

داری مقادیر بازدهی غیرعادی در داری را داشته است. با توجه به عدم معنیمعنی

دهد که بازار نفت در این روزهای نزدیک به بیانیه سازمان اوپک، این موضوع نشان می

 ی را نداشته است. داردوره به نوع بیانیه کاهش عرضه نفت از سوی سازمان رفتار معنی

داری بازدهی های عدم تغییر عرضه نیز مشخص است که تعداد معنیدر بررسی بیانیه

گردد. بدین ترتیب، های اعلام بیانیه و روز اول پس از آن منتهی میغیرعادی تنها به روز
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به صورت  9777داری در دوره پس از سال در نوع بیانیه عدم تغییر عرضه نفت نیز معنی

 است.  گیری کاهش یافتهچشم

 هاي افزایش عرضه نفتبه بيانيه 9333داري واکنش بازار نفت برنت بعد از سال (؛ آزمون معنی3جدول )

 عدم تغيير کاهش افزایش نوع بيانيه

 سوم دوم اول سوم دوم اول سوم دوم اول رویکرد

CAR-10 1/861A 0/172 1/900A  -2/686B -2/652B  -2/544B  -1/264 -1/125 -1/218 

CAR-9 1/321 0/122 1/339 -2/193B  -2/163B  -2/078B  0/367 0/516 0/465 

CAR-8 0/915 0/086 0/962 -1/755A  -1/729A  -1/675A  0/997 1/114 1/056 

CAR-7 0/960 0/090 1/008 -0/965 -0/939 -0/904 0/569 0/689 0/620 

CAR-6 0/777 0/073 0/808 -1/268 -1/245 -1/236 0/084 0/196 0/205 

CAR-5 1/148 0/107 1/164 -1/038 -1/015 -0/989 0/297 0/401 0/405 

CAR-4 1/058 0/099 1/072 -0/863 -0/841 -0/823 -0/069 0/034 0/032 

CAR-3 1/136 0/105 1/145 -0/684 -0/661 -0/644 -0/563 -0/470 -0/474 

CAR-2 1/371 0/127 1/368 -0/511 -0/488 -0/465 -1/122 -1/034 -1/015 

CAR-1 1/609 0/149 1/606 -0/787 -0/764 -0/741 -1/486 -1/396 -1/369 

CAR0 0/971 0/091 0/942 -0/993 -0/967 -0/936 -1/938A  -1/843A  -1/809A  

CAR1 0/881 0/083 0/865 -0/848 -0/817 -0/788 -2/207B  -2/116B  -2/088B  

CAR2 1/005 0/094 0/989 0/087 0/115 0/123 -1/733A  -1/648A  -1/608 

CAR3 0/569 0/054 0/529 0/460 0/483 0/468 -1/409 -1/314 -1/257 

CAR4 0/301 0/029 0/273 0/655 0/684 0/697 -1/141 -1/052 -1/032 

CAR5 0/523 0/050 0/514 0/868 0/896 0/878 -1/774A  -1/662A  -1/637 

CAR6 0/525 0/050 0/488 0/371 0/400 0/385 -1/683A  -1/590 -1/565 

CAR7 0/546 0/052 0/515 -0/236 -0/209 -0/242 -1/839A  -1/734A  -1/715A  

CAR8 0/008 0/003 -0/018 -0/059 -0/032 -0/038 -0/823 -0/709 -0/630 

CAR9 0/040 0/005 -0/010 -0/094 -0/066 -0/077 -0/663 -0/563 -0/470 

CAR10 0/158 0/016 0/106 0/186 0/212 0/197 -0/927 -0/816 -0/722 

 درصد است 93و  3، 9داري در سطوح دهنده معنیبه ترتيب نشان Cو  A  ،B مقادیر

 منبع: محاسبات محقق

های سازمان اوپک بدین ترتیب بر اساس نتایج بدست آمده از واکنش بازار نفت به بیانیه

توان بیان کرد که نقش سازمان اوپک بر بازار نفتخام کمتر ، می 9713تا  9777از سال 

توان به عدم هماهنگی و یکپارچگی بین کشورهای را می از قبل شده است. این موضوع
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عضو این سازمان و همچنین حضور سایر متغیرهای سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی در 

 های اخیر مرتبط دانست.طی سال

 هاي افزایش عرضه نفتبه بيانيه 9333بعد از سال  WTIداري واکنش بازار نفت مون معنی(؛ آز3جدول )

 عدم تغيير کاهش افزایش نوع بيانيه

 سوم دوم اول سوم دوم اول  سوم دوم اول رویکرد

CAR-10 2/155B 2/091B  2/098B  -2/391B  -2/421B -2/384B  1/275 0/874 0/440 

CAR-9 1/111 1/057 1/139 -1/67A  -1/614A  -1/683A  2/056 1/615 1/132 

CAR-8 1/208 1/168 1/248 -1/373 -1/408 -1/462 2/313B  1/906A  1/514 

CAR-7 0/806 0/765 0/858 -1/053 -1/090 -1/156 1/239 0/879 0/699 

CAR-6 1/160 1/113 1/132 -1/376 -1/412 -1/420 1/563 1/305 1/219 

CAR-5 1/256 1/189 1/162 -1/080 -1/118 -1/143 1/633 1/374 1/282 

CAR-4 1/166 1/109 1/097 -1/048 -1/082 -1/093 0/356 0/136 0/189 

CAR-3 1/561 1/504 1/442 -0/742 -0/787 -0/838 -0/394 -0/581 -0/514 

CAR-2 2/493B  2/425B  2/325B  -0/794 -0/834 -0/840 -1/072 -1/259 -1/137 

CAR-1 1/942A  1/865A  1/809A  -0/772 -0/809 -0/791 -1/347 -1/545 -1/429 

CAR0 1/024 0/949 0/970 -0/901 -0/947 -0/902 -1/492 -1/725A  -1/611 

CAR1 1/821A  1/726A  1/620 -0/375 -0/433 -0/471 -2/225B  -2/422B  -2/301B  

CAR2 1/673A  1/588 1/509 0/209 0/145 0/018 -1/264 -1/443 -1/457 

CAR3 0/478 0/396 0/388 0/480 0/415 0/288 -1/319 -1/513 -1/484 

CAR4 0/555 0/475 0/420 0/630 0/566 0/501 -0/929 -1/158 -1/235 

CAR5 0/814 0/740 0/664 0/728 0/645 0/547 -1/709A  -1/926A  -1/882A  

CAR6 0/953 0/878 0/748 0/170 0/098 0/103 -1/728A  -1/927A  -1/926A  

CAR7 0/656 0/580 0/490 -0/561 -0/628 -0/602 -1/646A  -1/866A  -1/889A  

CAR8 0/242 0/179 0/137 -0/252 -0/315 -0/330 -1/379 -1/612 -1/655 

CAR9 0/139 0/056 -0/060 -0/564 -0/623 -0/606 -1/430 -1/632 -1/593 

CAR10 0/723 0/630 0/407 -0/638 -0/700 -0/702 -1/237 -1/451 -1/379 

 درصد است 93و  3، 9داري در سطوح دهنده معنیبه ترتيب نشان Cو  A  ،B مقادیر

 منبع: محاسبات محقق

 گيري و پيشنهادهانتيجه -3

های اعلام شده در سازمان اوپک و به طور خاص نوع ثیر بیانیهتأاین تحقیق به بررسی 

 پرداخته شد. نتایج بررسی بر 9713تا  1310بر بازار نفتخام در طی دوره  هااین بیانیه
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ثیر متفاوتی تأها بر بازار نفتخام دهد که نوع بیانیهاساس رویکرد تحلیل رویداد نشان می

و داشته است. بدین ترتیب نتابج کسب شده در این تحقیق بر اساس مطالعات گوئیدی 

 (9712و همکاران) و لوتیا( 9717)یسو تاموک ینل ،(9771)، هیندمن(9772)همکاران

ثیر متفاوت داشته. تأها بسته به نوع آنها بر بازار نفت دهد که این بیانیهنشان می

دهد که نشان می 9713تا  9777همچنین نتایج در بررسی درون مدل در طی دوره 

یب بر اساس آنچه گیری کاهش پیدا کرده است. بدین ترتها به طور چشمثیر این بیانیهتأ

گی این سازمان توان نتیجه گرفت که سازمان اوپک قدرت تعیین کنندهکه بیان شد، می

به عدم  توانهای اخیر کاهش یافته است، این موضوع را میدر بازار نفت طی سال

هماهنگی و یکپارچگی بین کشورهای عضو این سازمان و همچنین حضور سایر 

جغرافیایی در طی این دوره مرتبط دانست. بر این اساس  متغیرهای سیاسی، اقتصادی و

های مشخص در این توان پیشنهاد داد که همبستگی و همچنین تبیین برنامهمی

تواند بر نقش تعیین کننده سازمان و هماهنگی در تصمیمات از سوی این سازمان می

ه به جایگاه کشور ایران ثیرگذار باشد. لازم به ذکر است با توجتأاین سازمان در بازار نفت 

زنی خود در راستای اهداف ملی در این گردد از قدرت چانهدر سازمان اوپک، توصیه می

تری را داشته باشد تا بتواند نقش پویاتری را مطابق با اهداف ها استفاده بهینهنشست

ا خود ایفا کند. لذا پیشنهاد میگردد بر این اساس، رایزینی و تبیین سیاست مناسب ب

کشورهای عضو برای بازیابی توان بازاری سازمان اوپک با توجه به سهم بالای اوپک در 

تواند در راستای ثبات بازار نفت و همچنین کم نوسان کردن درآمد نفتی بازار نفت می

 ها انجام پذیرد. آنها برای دستیابی به ثبات در ساختار درآمدی دولت
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