نــــــــذر
جون بلودورن ويورغ ديكرسن وماركو تيرونس

تغيرات أسعار
األصول أدوات
جيدة للتنبؤ
بالهبوط
االقتصادي
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ثمة

رأيان بشأن العالقة بين التغيرات
يف أسعار األصول والدورات
االقتصادية ،وخصوصا حاالت
الركود .ويقول أحد هذين الرأيين إن فترات الركود
غالبا ما تسبقها أو تتزامن معها تصحيحات يف
أسعار األصول .فانهيار سوق األسهم يف عام 1929
والكساد الكبير ،وانهيار أسعار األصول يف أوائل
التسعينات وما تاله من ركود يف اليابان ،وانهيار
أسعار األصول العاملي يف عام  2008والركود
الكبير هي بعض احلاالت األكثر وضوحا لفترات
الركود التي سبقتها تصحيحات يف أسعار األصول.
ويقول الرأي اآلخر إن أسعار األصول يمكن أن
تتقلب بدرجة مفرطة يتعذر معها اعتبارها مؤشرات
نافعة للتنبؤ بحدوث ركود .واالنهيار احلاد يف سوق
األسهم يف عام  1962مل يكن له أثر يذكر يف زعزعة
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التعايف االقتصادي يف الواليات املتحدة .وباملثل،
مل يؤثر انهيار سوق األسهم يف أكتوبر  1987بصورة
كبيرة على النشاط االقتصادي األمريكي ،على الرغم
من وجود تنبؤات بحدوث ركود حاد يف عام .1988
ويقول أصحاب هذا الرأي إن تغيرات أسعار األصول
تعزى غالبا إىل تغيرات توقعات املستثمرين املفرطة
يف تفاؤلها أو تشاؤمها وبالتايل تكون مؤشرات
ضعيفة على الدورة االقتصادية.
ويثير هذان الرأيان بعض املسائل املهمة بشأن
العالقة بين أسعار األصول والدورة االقتصادية.
فماذا تقول النظرية؟ وهل تدل البيانات على هذه
النتائج الضمنية؟ وهل تفيد تصحيحات أسعار
األصول يف التنبؤ ببداية ركود؟ وإللقاء الضوء
على هذه األسئلة ،سنقوم أوال ببيان تنبؤات
النظرية االقتصادية بشأن العالقة بين أسعار

الركود
األصول والدورة االقتصادية والبحث فيما إذا كانت تؤيدها بيانات
لالقتصادات املتقدمة جملموعة السبعة (كندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا
واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة) على مدى العقود األربعة
املاضية .وسنقوم بعد ذلك بتقييم ما إذا كانت أسعار أصلين رئيسيين
— األسهم واملساكن — مؤشرات مفيدة للتنبؤ ببدايات الركود يف
هذه االقتصادات وتقصي أثر هذه األسعار على القوة التفسيرية عندما
تُدرج يف التحليل متغيرات أخرى يشيع االعتقاد بأنها مرتبطة بالدورة
االقتصادية.

تقلبات أسعار األصول والناجت

من حيث النظرية ،توجد أسباب كثيرة وراء إمكانية ارتباط حركات
أسعار األصول بالدورة االقتصادية .فأوال ،تؤثر أسعار األصول
على صايف ثروة األسر املعيشية وقدرتها على االقتراض ،وهو
ما يمكن أن تكون له آثار مهمة على اخلطط االستهالكية لألسر
املعيشية .وثانيا ،فطبقا لنسبة توبين ( ،)Tobin’s qينبغي أن يتحرك
االستثمار يف نفس اجتاه  ،qالتي هي نسبة القيمة السوقية لرأس
املال إىل تكلفة إحالله .وبالتايل ينبغي أن يكون االستثمار مرتفعا
عندما تكون أسعار األصول — التي ترتبط بصورة مباشرة بالقيمة
السوقية لرأس املال — مرتفعة ،والعكس صحيح .وثالثا ،يمكن
أن تؤثر التغيرات يف أسعار األصول على امليزانيات العمومية
للشركات ،فتضر أو تفيد ضماناتها وجدارتها االئتمانية وبالتايل
تزيد أو تنقص من استعدادها لالستثمار وقدرتها على ذلك .ويمكن
أيضا أن تؤثر حركات أسعار األصول على امليزانيات العمومية
للبنوك ،بحفزها على تعديل رأسمالها وأنشطتها اإلقراضية .ويمكن
أن تتعاظم هذه اآلثار من خالل األسواق املالية عندما تكون هناك
فروق يف املعلومات املتاحة للمقترضين واملقرضين وتكون قدرة
املقترضين على االلتزام بالسداد حمدودة.
وأخيرا ،فحسب معادلة األصول-التسعير األساسية يف املالية،
ينبغي أن يكون سعر األصل مساويا للقيمة اخملفضة لعائده احلايل
وعائده املتوقع يف املستقبل .ويف حالة األسهم ،تكون األرباح
املوزعة هي العائد املقصود؛ ويف حالة املساكن ،يكون العائد
هو القيمة اإليجارية .وبقدر ما تتحرك العوائد معا أو قبل وقوع
أوضاع اقتصادية معينة ،ينبغي أن تكون أسعار األصول مفيدة يف
التنبؤ بالنشاط االقتصادي .وتشدد احلركات يف سعر اخلصم (الذي
يطبق على تيار العوائد املستقبلية الشتقاق القيمة احلالية) على
هذه العالقة إذا كانت تعكس سعي املستثمرين لتحقيق عائد —
فخالل فترات توسع النشاط االقتصادي يُقدم املستثمرون على قدر
أكبر من اخملاطر ،بخفض سعر اخلصم واملزايدة على سعر األرباح
املوزعة أو تدفقات اإليجار الثابتة ،بينما يقومون بعكس ذلك تماما
يف فترات االنكماش االقتصادي.
ومن هذه املناقشة ،نشتق اثنين من النتائج الضمنية املهمة
بشأن العالقة بين أسعار األصول والدورة االقتصادية .فأوال ،ينبغي
أن تتحرك أسعار األصول بالتوازي مع الناجت احلقيقي (أي ينبغي أن
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ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﻐﻴﺮات أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل ﰲ اﻗﺘﺼﺎدات ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮات اﻟﻨﺎﰋ ،ﳑﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﱃ أن ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺬﻳﺮا ﺑﺒﺪاﻳﺎت ﻓﺘﺮات اﻟﺮﻛﻮد.
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اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔﻴﻦ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﰲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ واﳌﺴﺎﻛﻦ ﰲ
اﻟﺮﺑﻊ اﳊﺎﱄ ) (٠واﻷرﺑﺎع اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﻐﻴﺮات اﻟﻨﺎﰋ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدات ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ -
ﻛﻨﺪا وﻓﺮﻧﺴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة .وﻳﺸﻴﺮ ارﺗﺒﺎط
ﻣﻮﺟﺐ )ﺳﺎﻟﺐ( إﱃ أن اﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌﺒﻴﻦ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل ﰲ اﻟﺮﺑﻊ اﳊﺎﱄ أو اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﺤﺮك ﰲ
ﻧﻔﺲ )أو ﻋﻜﺲ( اﲡﺎه ﺗﻐﻴﺮات اﻟﻨﺎﰋ اﳊﺎﻟﻴﺔ = * .اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺴﺒﺘﻪ  ٪٩٠و * * * = اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺴﺒﺘﻪ
 ٪٩٩ﺑﺄن اﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌﺒﻴﻦ ﰲ ﺳﻌﺮ اﻷﺻﻮل وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﰋ ﻳﺘﺤﺮﻛﺎن ﻣﻌﺎ .وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ إﱃ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة  ١٩٧٠إﱃ .٢٠١٢

تكون مسايرة لالجتاهات الدورية) .وثانيا ،ينبغي أن تكون أسعار
األصول مؤشرات استشرافية للدورة االقتصادية .وهل تدل البيانات
على هاتين اخلاصيتين؟ سنتقصى هذه املسألة باستخدام بيانات
القتصادات جمموعة السبعة على مدى الفترة من عام  1970إىل عام
 .2012ويبين الرسم البياين  1متوسط املعامالت املعاصرة ومعامالت
ارتباط التقاطع االستشرافية للتغيرات يف أسعار األصول احلقيقية
ونمو الناجت يف هذه االقتصادات.
وتبرز هنا نتيجتان مهمتان .فأوال ،تكون أسعار األصول فعليا
مسايرة لالجتاهات الدورية — أي أنها تتحرك معا مع الناجت كما
تتنبأ النظرية .وتكون عالقات االرتباط املعاصرة بين التغيرات يف
أسعار األصول احلقيقية ونمو الناجت موجبة (أي أنها تتحرك يف نفس
االجتاه) وخمتلفة بصورة كبيرة عن الصفر (بعبارة أخرى ،تكون دالة
إحصائيا) .إال أن انخفاض معامالت االرتباط املنخفضة يشير إىل أن
أسعار األسهم واملساكن ليست مسايرة الجتاهات الدورة االقتصادية
إال بصورة واهية .وثانيا ،تتقدم أسعار األصول عن الناجت بفترة تصل
إىل عام واحد .ويشاهد أعلى ارتباط تقاطع استشرايف بنمو الناجت يف
حالة تغيرات أسعار األسهم واملساكن قبل حدوثها بربع واحد .إال أن
معامالت ارتباط التقاطع هذه ال تختلف بصورة دالة إحصائيا عن
الصفر يف كل أفق إال يف حاالت التغير يف أسعار األسهم قبل أربعة
أرباع من حدوث تغير يف الناجت .وتشير هاتان النتيجتان إىل أن أسعار
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األصول يمكن فعليا أن تكون مؤشرات متطابقة واستشرافية للدورة
االقتصادية ،كما تشير النظرية.

التنبؤ ببدايات فترات الركود

سنقوم بعد ذلك بدراسة قدرة التغيرات يف أسعار األصول على التنبؤ
ببداية فترات ركود باستخدام نموذج انحدار لوجستي ،والذي يشيع
استخدامه لدراسة سلوك املتغيرات التابعة الثنائية .وتعرف هذه
املتغيرات بأنها متغيرات يمكن أن تأخذ قيمة واحدة من قيمتين
ممكنتين .ويف حتليلنا ،تكون القيمة  1إذا بدأ ركود يف الربع التايل
— يبلغ نصيب الفرد من الناجت ذروته يف الربع احلايل — وصفرا يف
احلاالت األخرى .ويف هذه النماذج ،تقع القيمة املتنبأ بها بين صفر
و 1ويمكن تفسيرها باعتبارها احتمال بداية ركود يف الربع التايل.
ويشير حدوث زيادة يف القيمة املتنبأ بها إىل زيادة احتماالت وقوع
ركود حسب النموذج .غير أن تركيزنا على وقت بداية الركود وليس على
ما إذا كان االقتصاد يشهد أو ال يشهد ركودا يف ربع معين من العام،
يشكل خروجا ملحوظا عن املتبع يف كثير من الدراسات السابقة .وعلى
هذا النحو ،فإن النموذج اإلحصائي الذي أعددناه هو نوع من مؤشرات
اإلنذار املبكر ببداية فترة ركود ،والذي غالبا ما يصدر إنذار به بتأخير
عدة أرباع.
ومن هذا املنطلق ،هل تكون أسعار األصول احلقيقية مفيدة يف
التنبؤ ببدايات الركود .اإلجابة باختصار هي نعم .وقد خلصنا إىل
وجود عالقة سالبة ودالة إحصائيا بين تغيرات أسعار األسهم احلقيقية
(أو املعدلة لبيان التضخم) واحتمال بداية ركود يف الربع التايل.
ويعني االرتباط السالب أنه يف حالة انخفاض أسعار األسهم احلقيقية،
يرتفع احتمال بداية ركود ،وإذا ارتفعت أسعار األسهم احلقيقية ،تراجع
احتمال بداية ركود .وخلصنا أيضا إىل أن تغيرات أسعار املساكن
احلقيقية تظهر ارتباطا سالبا باحتمال بداية ركود ،ولكن بخالف حالة
تغيرات أسعار األسهم ،ال يختلف هذا االرتباط عن الصفر بصورة دالة
إحصائيا .وعندما تُدرج يف النموذج تغيرات األسعار لكال النوعين من
األصول يف وقت واحد ،تكون معامالتها وداللتها مشابهة للمعامالت
والدالالت املوجودة يف النماذج التي تتناولها بشكل منفصل .ويكون
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أداء العينة لهذه النماذج قويا للغاية ،على النحو الذي تبينه إحصاءات
املنطقة الواقعة حتت املنحنى ( )AUCالكبيرة .وقد صمم إحصاء
املنطقة الواقعة حتت املنحنى (واسمه الفني «إحصاء املنطقة الواقعة
حتت منحنى خاصية تشغيل املتلقي) بحيث يبين يف هذه احلالة مدى

النموذج اإلحصائي الذي أعددناه هو
نوع من مؤشرات اإلنذار املبكر ببداية
فترة ركود.
اجلودة التي يطلق بها أي نموذج إنذارا ببداية ركود .ويكون اإلحصاء
حوايل  0.8عندما تُدرج أسعار األسهم ،وهو أعلى بكثير من معيار 0.5
الذي يحققه قلب عملة معدنية (تقديم تخمينات عشوائية) .ومع ذلك،
فإن هذا النموذج ليس كامال :فحاالت الركود حتدث فيه بصورة غير
متواترة إىل حد أن النموذج يصدر بعض اإلنذارات اخلاطئة.
ولدراسة دور العوامل األخرى التي يشيع االعتقاد بأنها تنذر
بحدوث ركود ،أدخلنا يف النموذج املتغيرات التالية :فرق العائد على
السندات احلكومية بين أجل عشر سنوات وأجل ثالثة أشهر ،والتقلب
الضمني ألسعار األسهم التي يتألف منها مؤشر S&P 500يف الواليات
املتحدة (مقياس شائع لعدم اليقين العاملي والعزوف عن اخملاطر)،
وتغيرات أسعار النفط احلقيقية .وغالبا ما تكون األسباب املذكورة
لزيادة احتماالت بداية ركود هي انخفاض فرق العائد املذكور
(باعتباره مؤشرا بديال على تشديد السياسة النقدية) ،وزيادة درجة
عدم اليقين والعزوف عن اخملاطر (التي تؤثر سلبا على االستهالك
واالستثمار الدائمين) ،وارتفاع أسعار النفط.
وحتى بعد إدماج هذه املتغيرات التفسيرية اإلضافية ،يظل التأثير
السالب والكبير على تغيرات أسعار األسهم احلقيقية ثابتا .ومن املثير
لالهتمام أنه يف حالة إدراج املتغيرات األخرى ،يكون األثر السالب
املقدر لتغيرات األسعار احلقيقية للمساكن أكبر من أثره يف احلاالت التي
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اﻟﺘﻮﻗﻊ اﻟﻜﺎﻣﻞ

ﻣﺪى اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ ﻳﺜﻴﺮ ﺑﻬﺎ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﰲ ﺑﻠﺪان ﳎﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺴﺒﻌﺔ ﺗﺜﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﺒﺪاﻳﺔ رﻛﻮد ﰲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄداء
ﻣﺘﻐﻴﺮات ﺳﻮﻗﻴﺔ أﺧﺮى – أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺎﻛﻦ ،وﻓﺮق اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﺟﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وأﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ،وﺗﻘﻠﺐ أﺳﻌﺎر
اﻷﺳﻬﻢ ،وأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.
)اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع رﻛﻮد ﺟﺪﻳﺪ(
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اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ٪ ،

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔﻴﻦ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﻤﺜﻞ اﳋﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث رﻛﻮد ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎض ﰲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .وﻳﻤﺜﻞ اﳋﻂ اﻷﺧﻀﺮ اﳊﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى
ﻋﺎدﻳﺔ .وﻳﻤﺜﻞ اﳋﻂ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﱄ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث رﻛﻮد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻣﺾ اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﺸﺎﻛﻞ .واﳌﺆﺷﺮات »اﻷﺧﺮى« ﻫﻲ ﺗﻐﻴﺮات أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺎﻛﻦ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ،وﻓﺮق اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﺟﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وأﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ،واﻟﺘﻘﻠﺐ اﻟﻀﻤﻨﻲ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﰲ ﻣﺆﺷﺮ
S&P 500ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ) ،(VXO/VIXوﻧﻤﻮ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ .وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ إﱃ
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ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة  ١٩٧٠إﱃ .٢٠١٢

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣

اﻹﺻﺎﺑﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء

أدى اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل إﱃ إﻧﺬار ﺻﺎﺋﺐ ﺑﺒﺪء اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي
ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻣﺆﺧﺮا اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻴﺎﺑﺎن ،وﺗﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎد
رﺻﺪه ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،وﱂ ﻳﺘﻢ رﺻﺪه ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻨﺪا.
)اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺤﺪوث رﻛﻮد ﰲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺘﺎﱄ(
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ﻓﺮادى اﻻﻗﺘﺼﺎدات ،اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺬي ﲢﺪث ﻓﻴﻪ اﻟﺬروة
اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔﻴﻦ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﻤﺜﻞ اﳋﻂ اﻷﺣﻤﺮ ) (٠٫٠٦اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻺﻧﺬار ﺑﺒﺪاﻳﺔ رﻛﻮد ﰲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺘﺎﱄ ،وﻗﺪ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺘﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺎم ) ٢٠٠٧ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻰ ﻓﺎﺻﻞ ﻳﻮدن( .وﺗﻤﺜﻞ اﻷﻋﻤﺪة اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ أﻧﺬر ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺒﺪاﻳﺔ رﻛﻮد ﰲ ﻛﻞ
ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدات ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ .وﲢﺪث اﻷرﺑﺎع اﳌﺒﻴﻨﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺪء اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ
ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد )ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎﰋ ﰲ ذروﺗﻪ( ،وﺗﻤﺜﻞ اﻷﻋﻤﺪة ﻗﻮة اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ رﻛﻮد ﰲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺘﺎﱄ.

تتناول تغيرات أسعار املساكن على حدة أو مع أسعار األسهم .فعند تناول
تغيرات أسعار املساكن مع هذه املتغيرات األخرى ،تكون هذه التغيرات
دالة إحصائيا .وكما هو متوقع ،يرتبط االنخفاض يف فرق العائد على
السندات احلكومية بين أجل عشر سنوات وأجل ثالثة أشهر والزيادة يف

عدم اليقين السوقي والعزوف عن اخملاطر بزيادة احتماالت حدوث ركود
جديد .ويف املقابل ،ال يبدو أن تغيرات أسعار النفط احلقيقية تفيد يف
التنبؤ بفترات الركود .وقد يعزى ذلك إىل أن ارتفاع أسعار النفط يمكن
أن يدل أيضا على قوة الطلب اجململ .وعند إدراج هذه املتغيرات األخرى
يكون أداء هذا النموذج تقريبا بنفس قوته يف احلاالت التي تراعى فيها
أسعار األسهم فقط ،وهو ما يشير إىل ضآلة تأثير هذه املتغيرات األخرى
على قدرة النموذج على التنبؤ بفترات الركود.
والصورة العامة إذن هي أن تغيرات أسعار األسهم احلقيقية من
املؤشرات املفيدة للغاية للتنبؤ ببدايات الركود .ويوضح الرسم البياين
 2هذه العالقة .فحدوث انخفاض يف أسعار األسهم يرفع بصورة كبيرة
احتمال بداية ركود يف الربع التايل ،كما توضحه اخلطوط املنحنية
إىل أسفل يف الرسم البياين .ويف املقابل ،يؤدي ارتفاع أسعار األسهم
غالبا إىل خفض االحتمال املتنبأ به .ولكن ألن احتمال السيناريو
األساسي حلدوث ركود منخفض بالفعل (نحو  %4يف أي ربع) ،فإن
حدوث زيادات يف أسعار األسهم ال يكون له يف الواقع أثر يذكر على
التوقع .وبعبارة أخرى ،توجد حالة متأصلة من عدم التماثل يف القدرة
التنبؤية بأسعار األسهم .فعندما تهبط أسعار األسهم بصورة حادة،
احترس! وعندما ترتفع ،فإن احتماالت حدوث ركود ال تتغير كثيرا.
وتتغير أيضا القدرة التنبؤية ألسعار األصول عندما تومض املتغيرات
اآلنية األخرى باللون األحمر — ويكون اللون البرتقايل يف كل مكان
أعلى من اخلط األخضر .وإذا كان االنخفاض الكبير يف أسعار األسهم
مصحوبا بانعكاس فرق أسعار الفائدة بين األجلين البعيد والقريب
وتراجع أسعار املساكن ،فإن النموذج يشير إىل أنه يرجح للغاية أن
يحدث ركود يف وقت قريب جدا.
وأخيرا ،يبدو أن أداء النموذج كان جيدا نسبيا يف التنبؤ ببدايات
حاالت الركود التي شهدتها مؤخرا اقتصادات جمموعة السبعة .ويبين
الرسم البياين  3تنبؤ النموذج بحاالت الركود التي تبدأ يف الربع التايل
لكل اقتصاد من اقتصادات جمموعة السبعة يف السنوات األخيرة.
وبالنسبة لالقتصادات األوروبية يف جمموعة السبعة (فرنسا وأملانيا
وإيطاليا واململكة املتحدة) واليابان ،كان ذلك بمثابة إنذار واضح.
وبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية ،أطلق إنذار بوقوع ركود ،ولكن
كاد أن يخطئه ،أما يف كندا فقد أخطأه النموذج.

مؤشرات مفيدة للتنبؤ

تمثل تصحيحات أسعار األصول العقارية مؤشرات مفيدة للتنبؤ
بحدوث فترات ركود جديدة .وعلى وجه اخلصوص ،ترتبط حركات
التصحيح الكبيرة يف أسعار األسهم احلقيقية بزيادات كبيرة يف
احتمال حدوث ركود يف الربع التايل .وإذا انهارت أسعار املساكن
يف نفس الوقت وأصبح فرق العائد على السندات احلكومية بين أجل
عشر سنوات وأجل ثالثة أشهر سالبا ،فإن احتمال حدوث ركود يزداد
بصورة ملحوظة .والرسالة واضحة ،وهي أنه ينبغي لصناع السياسات
أن ينتبهوا حلدوث انخفاضات حادة يف أسعار األصول — ال سيما إذا
كانت هذه االنخفاضات مصحوبة بتضاؤل فروق العائد على السندات
احلكومية بين أجل عشر سنوات وأجل ثالثة أشهر .ويرجح أن تكون هذه
التطورات عالمة على وجود مشكالت يف املستقبل القريب.

■

جون بلودورن اقتصادي ويورغ ديكرسن نائب مدير يف اإلدارة
األوروبية بصندوق النقد الدويل .وماركو تيرونس مساعد مدير إدارة
البحوث يف الصندوق.
يستند هذا املقال إىل ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدويل 203/13
يف عام  ،2013أعدها املؤلفون بعنوان هل يكون انخفاض أسعار األصول
نذيرا بفترات الركود؟ )»?(«Do Asset Price Drops Foreshadow Recessions
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