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Abstract:
This study, using gold coin spot price returns, in the period from 2008 to 2016, estimates and compares IME gold coin
futures contracts short and long positions initial margin by coherent risk measures, specially Expected Shortfall and spectral
risk measures such as Exponential weighting Function and Power weighting Function . GARCH, EGARCH and GJR
GARCH models used for volatility process modeling. Fore models back testing, it applies Christoffersen conditional
coverage likelihood ratio (LRcc) test and for models rating used lopez second loss functions and Blanco-Ihle loss functions,
and Fore ES models evaluations uses MAE and RMSE loss functions. The paper finds that, GJRGARCH has outperformed
the other models that support the asymmetric response of gold coin price to positive and negative shocks. The average
margin quantity estimated for short positions with all risk measures, is significantly larger than long positions margin, that
confirm asymmetric response of gold coin price to positive and negative shocks.
Keywords: Blanco-Ihle Back test, EGARCH, Expected Shortfall, Margin, Exponential Spectral Risk Measure
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چکيده
 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از7931  تا7921  در بازه زمانی سال،در این پژوهش با استفاده از دادههای قیمت نقدی سکه طال
سنجههای ریسک مبتنی بر صدک و با تأکید بر سنجههای منسجم ریسک بهویژه ریزش مدّنظر و سنجۀ ریسک طیفی نمایی و توانی مبتنی بر
، ایهل- بالنکو، با آزمونهای کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و توابع زیان دوم لوپز،GJR  گارچ نمایی و گارچ،الگوهای گارچ
، درادامه.) به پسآزمایی و رتبهبندی الگوها اقدام شده استRMSE( ) و مجذور میانگین مربعات انحرافهاMAE( میانگین قدر مطلق خطاها
 نتایج نشان میدهد الگوی گارچ. وجه تضمین موقعیتهای خرید و فروش در قراردادهای آتی با یکدیگر مقایسه شد،با استفاده از این الگوها
 عملکرد بهتری نسبت به سایر الگوها داشته است که واکنش نامتقارن نوسانهای قیمت سکۀ طال را نسبت به شوکهای منفی و مثبتGJR
 همچنین مقادیر تخمینزدهشده برای وجه تضمین موقعیتهای فروش با استفاده از تمامی سنجهها و بهصورت معنیداری.نشان میدهد
. نشاندهندۀ واکنش نا متقارن نوسانهای قیمت به شوکهای منفی و مثبت است،بزرگتر از وجه تضمین موقعیتهای خرید است که این امر
. وجه تضمین، گارچ نمایی، سنجۀ ریسک طیفی نمایی، ریزش مدّنظر، ایهل- پسآزمایی بالنکو:واژههاي کليدي

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
در معامالت مشتقه ،نوسانهای قیمتت دارایتی پایته،

کاربردی همچنان يعفهتای عمتدهای دارد کته لتزوم

مهتتمتتترین نقتتش را در تعیتتین میتتزان وجتته تضتتمین

استفاده از سطود اطمینان در محاسبۀ این سنجۀ ریستک

قراردادهای آتی به عنوان ابزار اصتلی متدیریت ریستک

و نیز بیتوجهی به ماهیتت ریستک گریتزی افتراد از آن

اتاق پایاپای دارد .این نهتاد بتا ستاز و کتار وختذ وجتوه

جملتته استتت بنتتابراین پژوهشتتگران حتتوزۀ ریستتک بتته

تضمین و تسویۀ روزانۀ 7قراردادهای آتتی ،تعهتدات دو

استتتفاده از ستتنجۀ طیفتتی ریستتک توجتته کتتردهانتتد کتته

طرف قرارداد را تضمین کرده و ریسک نکول تعهتدات

مهمترین این سنجهها ،سنجههای ریسک طیفی نمتایی و

این قراردادها را از جانب دو طترف کتاهش داده استت

توانی است .این سنجه ها یک عدد نهتایی ریستک را بتا

] .[71اگرچه مقادیر زیاد وجه تضتمین ،اتتاق پایاپتای و

توجه به سطح ریسک گریزی هتر فترد و بتدون نیتاز بته

کارگزاران را در مقابل ریسک نکول مشتریان محافظت

تعیین سطح اطمینان در اختیار او قرار متیدهنتد .کتاتر و

میکند ،هزینه فرصتت وجتوه تضتمین بترای دارنتدگان

دود بتتا استتتفاده از ستتنجههتتای منستتجم ریستتک ،وجتته

موقعیت در قراردادهای آتی همواره بهعنوان یک هزینۀ

تضمین را در قراردادهای آتی برای موقعیتهای خریتد

معتتامالتی بتترای ستترمایهگتتذاران مطتترد بتتوده استتت

و فروش بررسی کردند ] .[5جایانس وارما در پژوهشی،

بنابراین ،ابن نکتته کته اتتاقهتای پایاپتای ،مقتدار وجته

ويعیت بورسهای مشتقه را در بحران مالی ستال 2222

تضمین را محاسبه کنند ،مسألۀ بسیار حساسی است ].[9

را بررسی کرد و نتیجه گرفت بورسهای مشتقه نیازمنتد

از رویکتترد ارزش در معتترر خطتتر همتتواره بتترای

استفاده از ستنجههتای منستجم ریستک ازجملته ریتزش

تعیین وجه تضمین 2استفاده شده است .با وجود کتارایی

مدّنظر برای تعیین وجه تضمین است ] .[27هلر و واوس

زیاد الگوهای ارزش در معرر خطر بترای تعیتین وجته

برای محاسبۀ وجه تضتمین يتروری مشتتقات ختارا از

تضتتمین ،9بتتهدلیتتل برختتی نارستتاییهتتا ازجملتته نداشتتتن

بورس که در بورسها تستویه متیشتوند ،از ستنجههتای

ویژگی جمعپذیری 1،آن را یک سنجۀ منسجم5ریستک

منسجم ریسک استفاده کردند و بته ایتن نتیجته رستیدند

نمی تتوان بته شتمار آورد .بتا توجته بته اینکته ارزش در

که راهکار کاهش وجه تضتمین الزم ،ادغتام اتتاقهتای

معرر خطتر تنهتا یتک صتدک استت ،بتهعنتوان یتک

پایاپتتای مشتتتقات خ تارا از بتتورس استتت ] .[72دود و

صدک ،کاربردهای ختود را دارد ولتی بتهعنتوان یتک

همکاران سنجههای طیفی ریسک را بررسی و بته مزایتا

سنجۀ ریستک رايتیکننتده نیستت از ایتنرو ،ریتزش

و معایب آنها توجته کردنتد ] .[1در پتژوهش دیگتری،

م تدّنظر (ES)9کتته نستتبت بتته ارزش در معتترر خطتتر،

الگوهای ریزش مدّنظر با ارزش در معرر خطر و سایر

محافظهکارانتهتتر استت و خاصتیت جمتعپتذیری دارد،

سنجهها برای محاستبۀ وجته تضتمین الزم ستوآ نتر

معیتتار مناستتبتتتری بتترای ستتنجش ریستتک محستتو

بهره و قراردادهای آتی بته کتار رفتته و درادامته ،بترای

میشود ] [7البته الگوهای ریتزش متدّنظر نیتز بتهلحتا

افتتزایش دقتتت الگتتو ،نتتتایج بتتا وجتته تضتتمین تتتاریخی

1. Daily Settlement
2. Margin Setting
3. Margin Setting
4. Subadditivity
5. Coherent Risk Measure
6. Expected Shortfall

بورسها کالیبره شده است ].[72
با توجه به اینکه جزء اصلی تمامی الگوهای مبتنی بر
صدک ،پیشبینی نوستانهتا استت ،اگتر توزیتع اجتزای
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اخالل ،واریانس ناهمسان داشته باشد ،بیتوجهی به ایتن

مباني نظري
اگر سطح وجه تضمین ،تغییرات قیمت و تابع توزیع

مسأله باعث تخمین اشتباه الگوها خواهد شد از ایتنرو،
برای الگوستازی نوستانهتا ،الگتوهتای خودرگرستیونی

احتمال تجمعی تغییرات قیمت را بهترتیب ،بتا

،

عمومی مشروط بر ناهمسانی واریانس(7گارچ) ،بتهویتژه

و

الگوهایی از نوع گتارچ استتفاده شتد کته در آنهتا عتدم

در یک روز با استفاده از یک الگوی ارزش در معترر

تقارن در دادهها بررسی میشود ] .[73بترای اولتین بتار،

خطر بهصورت زیر محاسبه خواهد شد ]:[71

هسیه اهمیت الگوستازی ناهمستانی شترطی را در تعیتین

رابطۀ )7

نشان دهیم ،احتمال عدم کفایتت وجته تضتمین

)p = prob(p > ML) = F(ML

وجه تضمین بیان میکند .او پیشنهاد میکند تابع توزیتع
احتمال شرطی میتواند در تعیتین پویتای وجته تضتمین
مفید باشد] .[79کاتر 2با بهکارگیری یک الگوی گارچ،
یک فرایند شرطی را برای توزیع قیمتهای آتی (بترای
بررستتی مستتائل متترتبي بتتا ویژگتتی پویتتایی نوستتانهتتای
قیمتهای آتی) در نظر گرفت ] .[1نات و پتولنگی نیتز
وجه تضمین قراردادهای آتی را با استفاده از الگتوهتای
ناهمسانی واریانس تخمتین زدنتد ] .[79کتاتر و النگتین
نیز با استفاده از الگتوی گتارچ و توجته بته پویتاییهتای
درون روزی قراردادهای آتی ،وجه تضمین قرارداد آتی
شاخص فوتسی را محاسبه کردند ].[9
در این پژوهش تالش شتده استت در محاستبۀ وجته
تضتمین قراردادهتتای آتتتی ستتکه طتتالی بتتورس کتتاالی
ایران ،با تأکید بتر ستنجههتای منستجم ریستک ازجملته
ریزش مدّنظر و سنجههای طیفی ریسک نمایی و توانی،
مبتنتتی بتتر الگتتوهتتای ختتانوادۀ گتتارچ ،وجتته تضتتمین
موقعیتهای خرید و فروش قراردادهای آتی بهصتورت
جداگانه مقایسه شود .همچنتین بتا تأکیتد بتر الگتوهتای
گارچ نامتقارن (ازجمله گتارچ نمتایی و گتارچ ،)GJR

اگرچه رویکرد مبتنتی بتر ارزش در معترر خطتر،

9

الگوی مناسبی برای تخمین وجه تضمین استت ،يتعف
ایتن رویکتترد آن استت کتته دربتتارۀ زیتانهتتای فراتتتر از
خودش ،حرفتی بترای گفتتن نتدارد و ایتن دقیقتاه همتان
مويوعی است که برای اتاق پایاپای قراردادهای مشتقه
بسیار مهتم استت زیترا در صتورت وقتوع نوستانهتای
قیمتی فراتر از مقدار ارزش در معترر خطتر ،بتهلحتا
مدیریت ریسک این مسأله اهمیت دارد که این ويعیت
چقتدر شتتدید خواهتتد بتتود و آیتا مقتتادیر وجتته تضتتمین
موجود در حسا ها که گاهی از وجته تضتمینی بتورس
بیشتتتر استتت ،توانتتایی پوشتتش زیتتانهتتای ناشتتی از ایتتن
تغییرات را خواهد داشت .این معیار ،میتانگین  αدرصتد
از بدترین زیانها است و با استفاده از رابطۀ زیر محاستبه
میشود ]:[72
رابطۀ )2


 VaR( x)dx
0

1



ES 

عدم تقارن موجود در دادههای قیمتی سکه طال بررستی

با توجته بته يتعفهتای کتارکردی کته الگتوهتای

شده است که به تفاوت وجه تضمین برای موقعیتهتای

ریزش مدّنظر نیز با آن مواجته استت ،استتفاده از ستنجۀ

خرید و فروش منجر میشود.

طیفی ریسک راهگشا خواهد بود .سنجۀ طیفتی ریستک
عالوه بر اینکته بتدون نیتاز بته ستطح اطمینتان ،ریستک

1. Generalized Autoregressive Conditional
Heteroscedastic
2. Cotter

3. Value at Risk Approach
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مدّنظر را محاسبه میکند ،سطح ریسکگریزی افتراد را

فالد در پژوهشی براستاس آمتار معتامالت قراردادهتای

نیتتز در تتتابع وزندهتتی در نظتتر متتیگیتترد .ایتتن ستتنجه،

آتتتی ستتکۀ طتتال در بتتورس کتتاالی ایتتران بتتا استتتفاده از

میانگین موزون صدک های توزیع بازده است .اگر

الگوی گارچ چندمتغیره ،اثر تغییرات وجه تضمین را بتر

را سنجۀ ریسک در نظر بگیریم ،خواهیم داشت:

قیمت ،نوسانپتذیری قیمتت و حجتم معتامالت بررستی

رابطۀ )9

کرد .نتایج نشاندهندۀ ارتبتاط منفتی بتین افتزایش وجته
1

M    ( p) F 1 ( x)dp
0

تضمین و قیمت قراردادهتای آتتی و حجتم معتامالت و
رابطۀ مثبت بین افزایش وجه تضمین و نوسانهای قیمت

در این رابطه )  ( pتابع وزن دهی است که بایتد آن

قراردادهای آتی بوده استت ] .[2کریمتی در پژوهشتی،

را تعیین کنیم که به آن تابع طیف ریسک نیز میگویند.

وجه تضتمین قراردادهتای آتتی را بتا استتفاده از نظریتۀ

بدین ترتیب ،ریتزش متدّنظر و ارزش در معترر خطتر،

ارزش فتترین شتترطی محاستتبه کتترده استتت ] .[75در

موارد خاصی از رابطۀ باال خواهد بتود .توابتع وزندهتی

پتتژوهش حايتتر تتتالش شتتده استتت بتتا بتتهکتتارگیری

باید سه شترط نتامنفیبتودن ،نرمتالستازی و فراینتدگی

سنجه های منستجم ریستک ،بتا دو روش ،تفتاوت وجته

يعیف 7را داشتته باشتد .دو شترط اول بتهطتور معمتول

تضمین موقعیتهای خرید و فروش آزموده شود.

وجود دارد و به این معنا است کته اوزان بایتد نتامنفی و

در روش اول ،عملکتترد الگتتوهتتای گتتارچ نامتقتتارن

مجموع آنها برابر یک باشد که دربارۀ ارزش در معرر

(ازجمله گارچ نمایی و  )GJRبا الگوهای گارچ متقارن

خطر و ریزش مدّنظر نیز صادق استت امتا شترط ستوم،

مقایسه شده است .از آنجا که الگوهای گارچ نامتقتارن،

نشان دهندۀ ریسک گریزی است یعنی اوزان اختصاصی

آثار نامتقارن شوکها را اندازه میگیرد ،عملکترد بهتتر

به زیانهای بزرگتتر ،بتزرگتتر و یتا حتداقل برابتر بتا

این الگوها نسبت به الگوهای گارچ متقارن ،نشاندهنتدۀ

اوزان زیانهای کوچکتر باشتد .بتا توجته بته اینکته در

وجود آثار نامتقارن شوکها بر نوستانهتا استت یعنتی

ستتتنجههتتتای ریستتتک طیفتتتی ،ایتتتن اوزان بتتته ستتتطح

شوکهای منفی و یا مثبتت ،آثتار متفتاوتی در تغییترات

ریسک گریزی افراد مترتبي استت ،ایتن اوزان افزایشتی

قیمتتتی متتیگتتذارد یعنتتی نیتتاز بتته وجتتوه تضتتمین

خواهد بود و نر رشد اوزان به درجتۀ ریستکگریتزی

موقعیت های خرید و فروش متفاوت بتا یکدیگرخواهتد

افراد بستگی دارد بنابراین برای استخراا تابع وزندهی

بود از اینرو ،فريیههای اول و دوم بترای بررستی ایتن

در یک سنجۀ طیفی ریسک ،باید تتابع ریستکگریتزی

مويوع مطرد شده است.

فرد تعیین شود که معروفترین این توابع ،تتابع ریستک
وزندهی نمایی 2و توانی 9است ].[7
اگرچه مطالعات انجامشتده در حتوزۀ وجته تضتمین

فرضييي اول :الگتتوی ارزش در معتترر خطتتر و
ریتتزش متتدّنظر گتتارچ  GJRدر هتتر ستتطح اطمینتتان،
عملکرد بهتری نسبت به الگوی گارچ دارد.

قراردادهتتای آتتتی در ایتتران چنتتدان زیتتاد نیستتت ،دو

فرضييي دوم :الگتتوی ارزش در معتترر خطتتر و

پژوهش انجامشده در این حتوزه در ختور توجته استت.

ریتتزش متتدّنظر گتتارچ نمتتایی در هتتر ستتطح اطمینتتان،
عملکرد بهتری نسبت به الگوی گارچ دارد.

1. Weakly Increasing
2. Exponential weighting Function
3. Power weighting Function
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در روش دوم ،بازده قیمتی منفتی و مثبتت دادههتا از

و مجذور میانگین مربعات انحرافها ( 9)RMSEبه کتار

یکدیگر تفکیک ،دو سری قیمتی برای بازدههای منفتی

رفته است ] .[22برای تخمتین پارامترهتا و مقتادیر وجته

و مثبت ایجتاد و درنهایتت ،وجته تضتمین بتا استتفاده از

تضتتمین و انجتتام آزمتتونهتتا از نتترمافزارهتتای متلتتب و

الگتتوهتتای مختلتتف بتتا ایتتن دادههتتا محاستتبه و نتتتایج

 SPSSاستفاده شتده استت .جمتعآوری دادههتا در ایتن

محاسبات با این دو سری داده مقایسته شتده استت .اگتر

پژوهش با استفاده از روش مشاهدۀ اسنادی انجتام شتده

وجه تضمین موقعیت های خرید و فروش متفاوت باشد،

استتت .دادههتتای استتتفادهشتتده ،از استتناد و متتدارک

نتایج الگوهای تخمینزدهشده با این دو سری داده ،باید

پایگاه های اطالعاتی اتحادیۀ طال و جواهرسازان کشتور

تفاوت معنیداری داشته باشتد از ایتنرو ،فريتیۀ ستوم

گردآوری شده است .نمونۀ پژوهش شتامل قیمتتهتای

برای بررسی این مويوع مطرد شده است.

نقتتدی ستتکۀ طتتال از ستتال  7921تتتا ستتال  7931استتت

فرضييي سييوم :میتتانگین وجتته تضتتمینی کتته تمتتام

بنتتابراین قلمتترو زمتتانی ای تن پتتژوهش از ستتال  7921تتتا

ستتنجههتتا بتترای موقعیتتتهتتای فتتروش تخمتتین زدهانتتد،

سال7931است .در حال حاير ،تنها قرارداد آتتی فعتال

بهصورت معنیداری ،بزرگتتر از موقعیتتهتای خریتد

بورس کتاال بتر ستکۀ طتالی بهتار آزادی معاملتهشتدنی

است.

است که در تاریخ  7921/3/5آغاز و تاکنون ادامه دارد
و شتتتامل  7337روز معتتتامالتی بتتتوده استتتت بنتتتابراین
درمجموع ،بترای  7332بتازده قیمتت نقتدی ستکۀ طتال

روش پژوهش
در این پژوهش از روش حداکثر درستنمایی بترای

استفاده شده است .همچنین در تخمتینهتا از دیفرانستیل

تخمین پارامترهای الگتوی گتارچ استتفاده شتده استت.

لگاریتم قیمتها بهعنوان دادههای ورودی استفاده شتده

همچنین بترای محاستبۀ ستنجه هتای منستجم ریستک از

است.

روش انتگرالگیری عددی و قاعدۀ سیمستون 7و تقستیم

برای محاسبات رویکردهای ارزش در معرر خطر،

 pبتته  72222قطعتته استتتفاده شتتده استتت کتته بتترای

ریزش مدّنظر و سنجه های طیفی ریسک ،به الگوستازی

محاسبات ،بستتۀ محاستباتی  CompEconدر نترم افتزار

نوسانها نیاز است .با توجته بته اینکته در ایتن پتژوهش،

متلتتب بتته کتتار رفتتته استتت .همچنتتین بتترای ستتنجش

نوسانها با الگوهای گارچ ،گارچ نمایی و گتارچ GJR

مطلو بتودن الگتوهتا بتهلحتا آمتاری از آزمتونهتای

الگوسازی شدهاند ،این الگوها درادامه ،معرفتی خواهتد

پتتسآزمتتایی کوپیتتک 2و آزمتتون پوشتتش شتترطی

9

کریستوفرسن استفاده شده است .برای مقایسۀ الگوها بتا

شد.
الگتتوی واریتتانس شتترطی تعمتتیمیافتتته (گتتارچ)

یکدیگر از توابع زیان دوم لوپز 1و بالنکو -ایهل استفاده

بهصورت زیر تعریف میشود:

شده است و برای رتبهبندی الگوهای ریزش متدّنظر نیتز

رابطۀ )5

دو تابع زیان شامل میانگین قدر مطلق خطاهتا ()MAE

5

1. Simpson s Rule
2. Kupiec Backtest
3. Christffersen Conditional Coverage Test
4. Lopez Loss Function
5. Mean Absolute Error

6. Root Mean Squared Error
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که در یک الگوی گتارچ ) ،(1,1مقتدار ثابتت،

منفی شوک بیشتری نسبت به نوسانهای مثبت به قیمتت

يریب رگرستیونی نوستانهتای دورۀ قبتل و يتریب

وارد کنتتد ،الگوستتازی نوستتانهتتا بتتا ایتتن الگتتو مناستتب

رگرستتیونی واریتتانس آختترین دوره را نشتتان متتیدهتتد.

خواهد بود ].[77

تمامی پارامترهای این الگو ،مثبتت و شترط α + β<1در

رابطۀ )1

آنها برقرار است.
بتتا استتتفاده از الگتتوی ناهمستتانی واریتتانس شتترطی
نمایی( 7گارچ نمایی) آثار اهرمی را میتوان الگوسازی
کتتتته اگتتتتر

کرد .مفهوم آثتار اهرمتی کته بلتک ،فترن و همکتاران
مطرد کردند ،بیان میکند تغییرات قیمت یک دارایی با

اگر

باشتتتتد

باشد

استتتتت و

است].[2

تغییرات نوستان آن دارایتی ،همبستتگی منفتی دارد ].[3

پتتس از الگتتوستتازی نوستتانهتتای وجتتوه تضتتمین بتتا

در این الگو هیچگونته محتدودیتی بتر عالمتت يترایب

استتتفاده از الگتتوهتتای ارزش در معتترر خطتتر شتترطی

وجود ندارد از اینرو ،دیگر هی يرورتی برای اعمال

(ریزش مدّنظر) از رابطۀ  2محاسبهشدنی خواهد بود کته

محدودیت غیرمنفتیبتودن يترایب وجتود نتدارد .دوم

و

صدک توزیتع نرمتال استتاندارد،

در آن

اینکتته ،در الگتتوی بتتاال ،امکتتان لحتتا عتتدم تقتتارن

پیشبینی هایی از میانگین و انحراف استتاندارد در

شوکهای مثبت و منفی بر بیثباتی وجود دارد .ساختار

زمان  t+1هستند که از اطالعات تا زمان  tمحاسبهشدنی

الگوی گارچ نمتایی) )7،7کته در مبتانی متالی استتفاده

است .ریزش مدّنظر مبتنی بر الگوی مذکور نیز از رابطتۀ

میشود ،بهشکل زیر است]:[22

 3محاسبه خواهد شد ]:[72

رابطۀ )9

رابطۀ )2
رابطۀ )3
) f ( x
t
p

يریب  γآثار نامتقارن شوکها را اندازه متیگیترد.
اگر این يریب مخالف صتفر باشتد ،در ایتن صتورت،
وجود آثار نامتقارن شوکها بر نوسانها داللتت دارد و

کتته

) f ( x


ES  t 

مقتتدار چگتتالی احتمتتال توزیتتع نرمتتال
ام استت .بترای محاستبۀ ستنجۀ طیفتی

اگر این يریب مثبت باشد ،نشان متیدهتد شتوکهتای

بترای صتدک

مثبت نسبت به شوکهای منفی با انتدازۀ یکستان ،تتأثیر

ریسک نمایی و توانی به تعریف تابع وزندهتی مناستب
نیاز است که معتروف تترین ایتن توابتع ،تتابع وزندهتی

بیشتری در نوسانهای شرطی دارد.
2

الگوی ناهمسانی واریانس شرطی  GJRرا گالستن،

نمایی و تابع وزندهی توانی است .تابع وزندهی نمتایی

جاناتن و رونکل ارائه کردند .این روش ،عدم تقتارن در

بهصورت زیتر محاستبه متیشتود کته در آن k ،يتریب

پروسۀ گارچ را الگوسازی متیکنتد و اگتر نوستانهتای
1. EGARCH
2. Glosten-Jagannathan-RunkleGARCH

مطلق ریسکگریزی 9و عددی بزرگتر از صتفر استت

3. Absolute Risk Aversion Coefficient
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و  pاحتمال وقوع هر صدک است که در ایتن صتورت،
الگوی سنجۀ طیفی ریسک نمتایی 7بترای توزیتع نرمتال

پسآزمايي الگوها
برای سنجش اعتبار الگوها از پتسآزمتایی الگتوهتا،

استاندارد بهصورت رابطۀ  77خواهد بود.

با یک فرایند دومرحلهای استفاده شده است .در مرحلۀ

رابطۀ )72

اول از آزمون های پوشش غیرشرطی کوپیک ،استتقالل
)  k (1  p
ke
1  e k

 ( p) 

رابطۀ )77
1

k
e k (1 p ) z p dp
1  e k 0

1

M (0,1)  E SRM    ( p)q p dp 
0

و پوشش شرطی کریستوفرسن استتفاده شتده استت .در
مرحلۀ دوم برای مقایسۀ عملکرد الگوها بتا یکتدیگر از
رویکرد توابع زیان شامل دومین تتابع زیتان لتوپز و تتابع
زیان بالنکو وایهل استفاده شتده استت .در مرحلتۀ اول،
هدف آزمون دقت الگوها بهلحا آماری است .چنانچه

با توجه به معادلتۀ بتاال ،نحتوۀ محاستبۀ ستنجۀ طیفتی

مقدار دادههای واقعتی ،یعنتی تغییترات قیمتت از مقتدار

ریستتک نمتتایی بتترای توزیتتع نرمتتال بتتا میتتانگین  μو

برآوردشدۀ الگو بیشتر باشد ،آنگتاه ایتن رویتداد یتک

انحراف معیار σبهصورت زیر خواهد بود:

شکست محسو میشود .در مرحلتۀ اول ،آزمتونهتای

رابطۀ )72

آماری با تمرکز به نسبت این شکستها بته کتل مقتادیر

)M (  ,  )  E SRM  u   E SRM (0,1
t
t

برآوردشده ،به دنبال آزمتون ایتن مستأله استت کته آیتا
احتمال شکست در هر آزمتایش معتادل احتمتال متدّنظر

اگر به جای تابع وزندهتی نمتایی از تتابع وزندهتی

الگتتو ( یعنتتی ستتطح اطمینتتان الگتتو) استتت یتتا خیتتر.

توانی استفاده شود ،ستنجۀ طیفتی ریستک تتوانی 2بترای

بدینترتیب ،دقت یک الگتوی ارزش در معترر خطتر

توزیع نرمال استاندارد بهصورت زیر خواهد بود:

به لحا آماری آزموده میشود و اگر رد نشود ،بهلحا

رابطۀ )79

آمتتاری ،الگتتوی مطلتتوبی استتت .بتتدیهی استتت در ایتتن

1
1
  1 z dp
) M (0,1)  P SRM    ( p )q dp    (1  p
p
p
0
0

مرحله ،تعدادی از الگوها بهلحا آماری تأیید متیشتود

که در آن  γيریب نسبی ریستکگریتزی 9خواهتد
بود ( .)2>γ>7با توجته بته معادلتۀ بتاال ،نحتوۀ محاستبۀ
سنجۀ طیفی ریسک توانی برای توزیع نرمال بتا مبتانگین
 μو انحراف معیار  σبهصورت زیر خواهد بود ].[7

وانتختتا الگتتوی مناستتب از بتتین الگتتوهتتای تأییدشتتده
به عنوان مسألۀ اصلی باقی مانده است بنابراین در مرحلۀ
دوم ،رتبهبندی الگوها با توابع زیان مناسب انجام خواهد
شد .بترای رتبتهبنتدی الگتوهتا بایتد از بتین توابتع زیتان
متفتتاوت وجتتود ،تتتابع زیتتان مشتتخص شتتود .یکتتی از
پرکاربردترین توابع زیان ،دومین تتابع زیتان لتوپز استت
که بهصورت زیر تعریف میشود:

رابطۀ )71

)M (  ,  )  P SRM  u   P SRM (0,1
t
t

رابطۀ )75
ifLt  VaRt
ifLt  VaRt

1. Exponential Spectral RiskMeasure
2. Power Spectral RiskMeasure
3. Relative Risk Aversion coefficient

1  ( Lt  VaRt ) 2
Ct 
0
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این رابطه ،امکان احتسا اندازۀ زیتانهتای موجتود

نتایج حاصل از این تابع زیان ،نشتاندهنتدۀ عملکترد

در دنباله را فراهم میکنتد و بته الگتویی کته زیتانهتای

الگتتوهتتا خواهتتد بتتود و هرچتته مقتتدار تتتابع زیتتان بتترای

دنبالۀ آن بیشتر است ،مقدار بیشتری میدهد بنابراین هر

الگویی بیشتتر باشتد ،نشتاندهنتدۀ عملکترد يتعیف آن

الگویی که میتانگین زیتانهتای دنبالتۀ آن از رابطتۀ زیتر

الگو است ] .[7همچنین برای رتبهبندی الگوهای ریزش

محاسبه می شود ،بیشتر باشد ،عملکرد يعیفتری داشته

م تدّنظر نیتتز از تتتابع زیتتان میتتانگین قتتدر مطلتتق خطاهتتا

است.

( )MAEو مجتتتذور میتتتانگین مربعتتتات انحتتترافهتتتا

رابطۀ )79

( )RMSEبتترای انتختتا الگتتوی برتتتر ریتتزش م تدّنظر
2
 Ct
T

QPS 

استفاده خواهیم کرد .هرچه مقدار این خطا کمتر باشتد،
الگو ،عملکرد بهتری داشته است ].[22

یکی از ایرادهتای ایتن الگتو آن استت کته بتهدلیتل

رابطۀ )27
2
 (Ct  ESt )2
T

آنکه هی تعبیر خاصی برای مجذور زیانهتای بیشتتر از
 VaRوجتتود نتتدارد ،درک شتتهودی متتا را دچتتار ابهتتام
میکند .برای رفع این مشکل ،بالنکو -ایهتل تتابع زیتان

RMSE 

رابطۀ )22
2
MAE   Ct  ESt
T

زیر را پیشنهاد کردند:
يافتهها

رابطۀ )71
ifLt  VaRt
ifLt  VaRt

( Lt  VaRt ) / VaRt
Ct 
0

آمتتار توصتتیفی دادههتتا ،نشتتاندهنتتدۀ وجتتود دنبالتتۀ
پهن تر از توزیع نرمال و چولگی به راست بترای دادههتا
است .آزمون جارگو-برا نیز نتایج مشابهی در پی دارد و

درک شهودی این تابع زیان ،آسانتر استت و متا را

در این آزمون ،نرمالبودن بازده قیمتها بهصورت قوی

مطمتتتمن متتتیکنتتتد کتتته زیتتتانهتتتای بتتتزرگتتتتر،

رد میشود .دلیل این امر ،به طور عمده کشتیدگی بتیش

دنبالۀ  Ctبتزرگتتری متیگیترد .در ایتن حالتت ،معیتار

از حد دادهها است .در بررسی فرر وجود ریشۀ واحد،

مقایسه نیز بهصورت زیر خواهد بود:

آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته نشتان داد متغیتر تغییترات

رابطۀ )72

قیمت با روند و عرر از مبدو ،پایا است .بترای بررستی
ESt VaRt
VaRt

Pt 

تابع نمره برای الگوی بالنکو  -ایهل بهصتورت زیتر
خواهد بود:

وجود خودرگرسیونی و اثر  ARCHابتتدا یتک الگتوی
گارچ ( 7و )7برای هر کدام از انتواع الگتوهتای گتارچ
اجرا شد که نتایج حاصل از تخمین پارامترها در جتدول
 7نشان داده شده استت .در بررستی ختودرگرستیونی از

رابطۀ )73
2
(Ct  Pt ) 2

T

QPS 

آزمون لیانت

 -بتاکس استتفاده شتد کته بترای تمتامی

الگوها ،فترر صتفر یعنتی نیتود خودرگرستیونی بترای
اجتتزای اختتالل رد متتیشتتود بنتتابراین ،ایتتن دادههتتا
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باکس و آزمون آرچ ،برای مجذور

خودرگرسیونی دارد .همچنین برای بررستی وجتود اثتر

نتایج آزمون لیان

آرچ از تست آرچ ال ام استفاده شد .آزمون آرچ فرر

جزء خطای استانداردشتده ،پتس از تخمتین پارامترهتای

صفر مبنی بر نبود همسانی واریانس در اجتزا خطتا را رد

الگو ،نشتاندهنتدۀ تأییتد فريتیۀ نبتو خودهمبستتگی و

میکند بنابراین استفاده از الگوهای گارچ جتایز استت.

همسانی واریانس در وقفههای مختلف است.

جدول ( )1نتايج تخمين پارامترهاي الگوي گارچ
پارامترها

گارچ

گارچ نمایی

GJRگارچ

K

2/2

2/925-

2/2

انحراف معیار

2/2

2/233

2/2

Α

2/955

2/139

2/255

انحراف معیار

2/2212

2/297

2/29

Β

2/911

2/379

2/99

انحراف معیار

2/221

2/277

2/229

Γ

2/231-

2/792

انحراف معیار

2/271

2/21

جدول ( )2نتايج تخمين وجوه تضمين موقعيتهاي خريد و فروش با VaRوES
ارزش در معرض خطر )(VaR

گارچ

گارچ نمایی

GJRگارچ

سطح اطمینان

کل

موقعيت خريد موقعيت فروش

ريزش مدّنظر )(ES

کل

موقعيت خريد موقعيت فروش

%35

2/97

3/1742

2/8274

3/53

3/7600

3/3325

%33

3/88

4/1297

3/6512

4/35

4/6048

4/0608

%33/32

4/94

5/2006

4/5745

5/34

5/5888

4/9092

%35

42430

2/2814

1/8560

3/57

2/8471

2/3037

%33

3/92

3/2041

2/5862

4/38

3/6628

2/9493

%33/32

4/97

4/2383

3/4047

5/36

4/6131

3/7014

%35

2/97

3/1617

2/8242

3/53

3/7470

3/3262

%33

3/88

4/1163

3/6429

4/34

4/5910

4/0500

%33/32

4/93

5/1864

4/5606

5/32

5/5742

4/8932
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جدول ( )3نتايج تخمين وجوه تضمين موقعيتهاي خريد و فروش با سنجههاي ريسک طيفي و نمايي
سنجههای ریسک طیفی کل موقعیتها

يرایب مطلق و

گارچ

نسبی

گارچ نمایی

سنجههای ریسک طیفی موقعیتهای خرید و فروش

GJRگارچ

گارچ نمایی

گارچ

GJRگارچ

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

موقعیت

موقعیت

موقعیت

موقعیت

موقعیت

موقعیت

مقدار

معیار

مقدار

معیار

مقدار

معیار

خرید

فروش

خرید

فروش

خرید

فروش

7

0/48

0/25

0/53

0/26

0/50

0/26

42395

42387

0/43

0/39

42394

42387

5

1/67

0/93

1/72

0/84

1/68

0/93

2/38

42415

1/52

42394

2/38

42415

25

2/96

1/66

3/00

1/47

2/96

1/66

3/61

42449

2/71

42419

3/60

42449

722

3/78

42412

3/81

1/88

3/77

42412

4/38

3/87

3/46

2/78

4/38

3/86

522

4/48

2/52

4/51

42422

4/47

2/51

42494

4/44

42470

42457

42494

4/42

2 /7

2/92

1/64

2/96

1/45

2/92

1/64

3/57

42446

2/67

42416

3/57

42445

2 /5

42380

0/61

42385

0/56

42381

0/61

1/85

1/69

42370

0/85

1/85

1/69

2 /3

0/21

0/10

0/26

0/14

0/23

0/11

1/00

0/96

0/19

0/20

1/00

0/96

ریسکگریزی (
)k ,γ

سنجه نمایی
سنجه توانی

برای استفاده از دادهها برای تخمین وجه تضتمین بتا

هر مورد  522تخمین انجام شده است .در این پتژوهش،

هریک از سنجهها ،باید ابتدا چارچو متحرک دادههتا

تخمتتینهتتا بتا  9ستتطح اطمینتتان  33 ،35و  33/3درصتتد

را تعیتتین شتتود .بتتدینمنظتتور ،دادههتتا بتته دو گتتروه

انجام خواهد شد.

درون نمونه و بیروننمونه تقسیمبنتدی شتد .بترای انجتام

در سطح اطمینان  35و  33درصد تمامی الگتوهتا در

آزمونهای پس آزمایی و مقایسۀ روشها با یکدیگر ،از

آزمون پوشش شرطی کریستوفرسن ( )LRccتأیید شد

دادههای  7تا 332استفاده شد و مقدار ارزش در معرر

در حالی که در سطح اطمینان  33/3درصتد ،هتی یتک

خطر با استفاده از روشهای مختلف بترای دورۀ  337ام

از الگوها تأیید نشد .از آنجا که آزمون پوشش شترطی،

در ستتطود اطمینتتان مختلتتف پتتیشبینتتی شتتد س ت س از

برآیند دو آزمون پوشش غیرشرطی ( )LRUCو آزمون

دادههتتای  2تتتا  337ام استتتفاده و پتتیشبینتی بتترای دورۀ

استتتقالل ) (LRindاستتت ،اهمیتتت بیشتتتری دارد ولتتی

 332ام انجتتام و بتته همتتین ترتیتتب تتتا پتتیشبینتتی دوره

همانگونه که در جدول  5مشاهده متیشتود ،در ایتن دو

7332انجام شده است ].[72

آزمون ،نتایج کمی متفاوتتر است .رتبه بندی الگوهای

برای محاسبۀ وجه تضمین برای موقعیتهتای خریتد

ارزش در معرر خطر براساس تابع زیان بالنکو وایهتل

و فتتروش بتتهصتتورت جداگانتته ،دادههتتای بتتزرگتتتر و

و تابع زیان دوم لوپز انجام شتده استت کته در صتورت

مساوی صتفر و دادههتای کوچتکتتر و مستاوی صتفر،

تعارر این دو دربارۀ یتک الگتو ،تتابع زیتان بالنکتو -

به ترتیب ،برای محاسبۀ وجه تضمین موقعیتهای فروش

ایهل بهدلیل تعریتف مناستبتتری کته از معیتار مقایسته

و خرید پاالیش شده است که بهترتیتب ،شتامل  7791و

دارد ،معیار بهتری خواهد بود .همچنتین رتبتهبنتدی تنهتا

 7299داده است و به دو گروه دروننمونه و بیروننمونه

دربارۀ الگوهایی انجام شده که در مرحلتۀ اول رد نشتده

تقسیم شده است که دادههای دروننمونه برای موقعیت

است.

فروش  991داده و موقعیت خریتد  599داده استت و در
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جدول ( )4نتايج محاسبات وجه تضمين در سطوح اطمينان مختلف و پيشآزمايي الگوها
سطح اطمينان

VaR

نسبت شکست

LRcc

LRind

LRuc

%59

2/31

2/291

1/21

2/71

9/23

%55

9/22

2/271

9/29

7/92

7/19

%55/59

1/31

2/221

73/79

9/25

75/21

%59

9/27

2/292

9/59

2/21

9/23

%55

9/32

2/271

1/32

9/19

7/11

%55/59

1/31

2/223

99/13

3/22

29/97

%59

2/31

2/292

9/12

2/73

9/23

%55

9/22

2/273

1/22

2/19

9/11

%55/59

1/39

2/229

75/39

1/12

77/59

گارچ

گارچ نمايي

GJRگارچ

جدول ( )9نتايج مقايس الگوها در هر سطح اطمينان

با توابع زيان لوپز ،بالنکو-ايهل MAE،و RMSE

ریزش مدّنظر
35
ES

انحراف
گارچ

گارچ
نمایی

گارچ
GJR

معیار

رتبه

ارزش در معرر خطر
33

رتبه

33/3

9/59

1/95

5/91

7/32

2/15

9/22

35
VaR

انحراف
معیار

RMSE

2/229

()7

2/2213

()9

2/2215

MAE

2/2929

()2

2/2297

()2

 2/7292بالنکو-ایهل

ES

انحراف
معیار

9/51

1/92

5/99

7/15

2/79

2/95

لوپز
VaR

انحراف
معیار

RMSE

2/229

()7

2/2211

()7

2/2217

MAE

2/2935

()9

2/2293

()9

 2/7291بالنکو-ایهل

ES

انحراف
معیار

9/59

1/91

5/92

7/32

2/11

2/33

لوپز
VaR

انحراف
معیار
لوپز

RMSE

2/229

()7

2/2212

()2

2/2211

MAE

2/2921

()7

2/2251

()7

 2/7253بالنکو-ایهل

رتبه

33

رتبه

33/3

2/31

9/22

1/31

7/99

2/72

2/12

2/211

()7

2/2222

()7

2/2712

2/7772

()2

2/2113

()2

2/2275

9/27

9/32

1/31

7/12

7/39

2/15

2/2192

()2

2/2222

()7

2/2722

2/7291

()9

2/2519

()9

2/2212

2/31

9/22

1/39

7/99

2/72

2/11

2/219

()2

2/2922

()2

2/2722

2/7729

()7

2/2119

()7

2/2277

در سطح اطمینان  33/3هی الگتویی تأییتد نشتد .در

خطر و ریزش مدّنظر داشته استت بنتابراین بتا توجته بته

ستتطح اطمینتتان  33و  35درصتتد ،الگتتوی گتتارچ GJR

معیارهتتای  MAEو بالنکتتو وایهتتل ،فريتتیۀ اول تأییتتد

بهترین عملکرد را در میان الگتوهتای ارزش در معترر

میشود ولی فريیۀ دوم تأیید نمیشود.
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جدول ( )6آزمون مقايسات ميانگين نتايج تخمين سنجههاي ريسک طيفي براي موقعيتهاي خريد وفروش
مقایسه با کل موقعیتها

يرایب مطلق و نسبی
ریسکگریزی)( k ,γ

سنجه
نمایی

سنجه
توانی

مقایسه با موقعیتهای خرید

گارچ

گارچ نمایی

گارچ GJR

گارچ

گارچ نمایی

گارچ GJR

7

*/00782

*-/00101

*/00752

*/00083

*/00040

*/00065

5

*/00717

*-/00197

*/00695

*/00238

*/00266

*/00225

25

*/00646

*-/00301

*/00633

*/00407

*/00513

*/00399

722

*/00601

*-/00368

*/00594

*/00513

*/00668

*/00509

522

*/00562

*-/00424

*/00561

*/00604

*/00802

*/00603

2/7

*/00648

*-/00299

*/00635

*/00401

*/00506

*/00394

2/5

*-/00152

*/00722

*/00748

*/00164

*/00159

*/00149

2/3

*/00797

*-/00079

*/00765

*/00047

00012/0

*/00029

نتایج آزمون مقایسات میانگین ،بترای موقعیتتهتای

بتتهصتتورت معنتتیداری بتتزرگتتتر از وجتته تضتتمین

خرید و فتروش دربتارۀ ستنجههتای ریستک طیفتی ،در

موقعیتهای خرید است که این امتر ،واکتنش نامتقتارن

جتتدول  9مشتتاهده متتیشتتود .نتتتایج ایتتن آزمتتون نشتتان

نوسانهای قیمت را به شوکهتای منفتی و مثبتت نشتان

میدهد وجه تضمین تخمینزدهشده برای موقعیتتهتای

میدهد و شترکت بتورس کتاالی ایتران در وختذ وجته

فروش با تمامی الگوهای گتارچ بتهصتورت معنتیداری

تضمین بین دارنتدگان ایتن دو نتوع موقعیتت متیتوانتد

بزرگ تتر از موقعیتت هتای خریتد استت .وجته تضتمین

تفاوت قائل شود.

موقعیت های فروش از وجته تضتمین کتل نیتز در بیشتتر

تحلیتتل ستتناریو از ويتتعیت ریستتک روزانتتۀ اتتتاق

الگوها بهاستثنای الگوی گارچ نمتایی بتزرگتتر استت.

پایاپتتای شتترکت بتتورس کتتاالی ایتتران ،بتتا توجتته بتته

آزمونهای انجامشده برای سنجههای ارزش در معترر

موجودی حسا

دارندگان موقعیت در معامالت بورس

خطر و ریتزش متدّنظر نیتز نتتایج مشتابهی در پتی دارد

کاال و با توجه به ارقام محاسبه شتده ،در هتر الگتو بترای

بنابراین فريیۀ سوم تأیید میشود.

ریزش مدّنظر و با درنظرگترفتن مفهتوم ریتزش متدّنظر،

نتايج و پيشنهادها
در نتتتایج حاصتتل از پتتژوهش ،تمتتامی الگتتوهتتا در
ستتطود اطمینتتان زیتتاد ،عملکتترد مناستتبی نداشتتتهانتتد و
همچنین الگوی گارچ  GJRعملکترد بهتتری نستبت بته
سایر الگوها داشته است که نشاندهندۀ واکنشنامتقتارن
نوسانهای قیمت سکۀ طال نسبت به شوکهای منفتی و
مثبت است .همچنین مقادیر تخمینزدهشتده بترای وجته
تضمین موقعیتهای فروش با استفاده از تمامی سنجهها،

بهعنوان مويوع پژوهشهای آتی میتواند مفیتد باشتد.
در ایتتن پتتژوهش از ستتنجههتتای منستتجم ریستتک یعنتتی
ریتتزش متدّنظر و برختتی از ستتنجههتتای طیفتتی ریستتک
استفاده شده است .با توجه به ویژگی ستنجههتای طیفتی
ریسک در لحا کردن سطح ریسکگریزی در تخمتین
مقدار وجه تضمین ،استفاده از دیگتر ستنجههتای طیفتی
ریسک بهعنوان مويوع پژوهشهای آتی نیتز بتهعنتوان
الگوی جایگزین در محاسبات وجه تضمین میتواند بته
کار رود.
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