
 چکیده

 لیو تشک ییدوچندان دارد. لذا  شناسا یتیعموم جامعه اهم یبرا ییو ارزش دارا دیحفظ قدرت خر کنند یرا تجربه مباال که تورم  ییدر کشورها

 لتوامان آن  توجه داشته و به طور معمو سکیسبد، به ر یاست. آنها در کنار بازده گذاران هیهمواره مورد توجه سرما ها، ییاز دارا نهیسبد به کی

در بازار  یا توجهِ دوره قابل یها یمشاهده شده رونق و  بازده رانیدر بازار ا ریاخ یها که در سال یاز مسائل یکیکردن آن دارند.  نهیدر کم یسع

منظور  نیا بهمورد توجه است.  رانیکشور ا ریاخ یها دو بازار در  سال نیبا زمان ا ریمتغ یِهمبستگ یابیمطالعه، ارز نیسهام و بازار مسکن است. در ا

و چهار ساله و با تواتر ماهانه،  ستیب یبازه زمان کیدو بازار را در  یمسکن در شهر تهران و شاخص کل بورس اوراق بهادار  بازده متیبر ق هیبا تک

 هیاول یها افتهی. میریگ یبهره م ایپو یشرط یدر طول زمان از روش همبستگ یشرط یهمبستگ یابیارز یبرا نکهی. ضمن امیده یقرار م یمورد بررس

از آن  ،یا هیسرما ییدو دارا نیتوامانِ ا یریگ با بهره توان یو م ستین ادیدو بازار در بلندمدت چندان ز نیا انیم  یهمبستگ دهد یپژوهش نشان م نیا

دو   نیا یبازده یشرط و یرشرطیغ یهمبستگ دهد یمطالعه نشان م نیا طور نیاستفاده کرد. هم یگذار هیبه سبد سرما یبخش به عنوان ابزار  تنوع

وزن  ،یگذار هیفعال سبد  سرما تیریضمن مد ،یابی نهیبه یبا استفاده از ابزارها توان یهمراه بوده و م یدر گذر زمان با نوسانات جدّ ییگروه دارا

است.  یهمبستگ زانیم راتییتغ در عوامل نیاز جمله مهمتر یاست که نوسانات ارز نیا هیاول هیداد. فرض رییتغ نهیرا به وزن به ییاز دو دارا کیهر

و  افتهی شیافزا ییدو گروه دارا انیم یهمبستگ زانیم یجهش ارز یها در دوره میده ینشان م یدوره زمان ریدوره مطالعه به نُه ز کیلذا ضمن تفک

دو گروه  انیم یِهمبستگ زانیم ،یرزثبات ا یها دوره الً. متقابشود یدو کاسته م نیمتشکل از ا یگذار هیبه سبد سرما یده به تبع آن از قدرت تنوع

 .دیافزا یم یگذار هیبه سبد سرما یده را کاهش داده و بر قدرت تنوع ییدارا

 

 


