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Abstract
The stock market of each country, in addition to reflecting its economic structure, is considered as an important source
of capital Circulation of that country. Therefore, recognizing the causes of instability in market is of great importance
for economic planners. The purpose of this research is systematic risk modeling using GARCH, E-GARCH,
M-GARCH، ARFIMA-GARCH AND ARFIMA- FIGARCH models that is focuses on the residual review of the
regression model , whose dependent variable is the market return and the independent variable, the natural logarithm
of the change in the price index and cash return (TEDPIX) as a market portfolio. Accordingly, the relevant data for
174 companies in Tehran stock exchange were extracted daily for the period 1385-1394. After analyzing and checking
the data in OXmetrics software and examining the models using three criteria, RMSE، MAE & TIC, the results
showed that the ARFIMA-FIGARCH model had the least error in terms of all three criteria, which indicates the
efficiency of the model in the systematic risk beta estimation.
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چکیده
 شناخت عوامل، منبع مهم گردش سرمایه در آن محسوب میشود؛ بنابراین،بازار سهام هر کشوری عالوه بر منعکسکردن ساختار اقتصادی آن کشور
 مطالعه دربارۀ رفتار ریسک، از عوامل شناختهشده در مدیریت سبد سهام.ایجادکنندۀ بیثباتی در بازار سهام اهمیت زیادی برای برنامهریزان اقتصادی دارد
-  گارچ و آرفیما-  آرفیما،  ام گارچ،2 ایگارچ،7 هدف این پژوهش الگوسازی ریسک سیستماتیک با استفاده از الگوهای گارچ.سیستماتیک است
 است که بر بررسی باقیماندۀ الگوی رگرسیونی متمرکز است و متغیر وابستۀ آن بازده بازار و متغیر مستقل آن لگاریتم طبیعی تغییرات شاخص5فیگارچ
 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و بهصورت روزانه برای71  دادههای مرتبط برای، بهمنزلۀ سودآوری سبد بازار است؛ ازاینرو9قیمت و بازده نقدی
 و بررسی الگوها با استفاده از سه معیار مجذور میانگین1 پس از تحلیل و بررسی دادهها در نرمافزار اُکس متریکس. استخراج شد7 35-7 6 بازۀ زمانی
 فیگارچ در هر سه معیار کمترین خطا را دارد که نشاندهندۀ کارآیی-  نتایج نشان داد الگوی آرفیما،71 و ضریب تایل6 میانگین قدر مطلق خطا،3مربعات خطا
.زیاد الگو در برآورد بتای ریسک سیستماتیک است
 بورس اوراق بهادار تهران، شاخص نابرابری تایل، الگوهای گارچ، ریسک سیتماتیک:واژههای کلیدی

1. GARCH
2. E-GARCH
3. M-GARCH
4. ARFIMA-GARCH
5. ARFIMA- FIGARCH
6. TEDPIX
7. OXmetrics
8. RMSE
9. MAE
10. TIC
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مقدمه.

دربارۀ شکل رگرستیون گتارچ ،شتناخته و بررستی شتده

بحران های مالی اخیر بر اهمیت ریسک سیستتماتیک

است (عالالیا .)217 ،انگیزۀ اصلی این پتژوهش ایجتاد

به منزلۀ عامل بسیار مهتم و متؤثر بتر سیستتم متالی تأکیتد

بحثی دربارۀ روش کنونی اندازهگیتری ریستک بتازار بتا

ویژه ای دارد (لوچنبرگا و وو .)2175 ،7تخمین بتای بازار

استتفاده از الگتتوهتای جدیتد اقتصادستنجی و استتتفاده از

با الگوی قیمتگذاری داراییهای سترمایهای 2بتا وجتود

روشهای ترکیبی است؛ ازجمله الگوهای ترکیبتی بترای

محدویتهای موجود ،روشی مطمئن برای انتدازهگیتری

سنجش ریسک در متدیریت متالی ،استتفاده از طیفتی از

ریسک به شمار میآید .گواه این واقعیت این استت کته

خانوادۀ آرفیما  -گارچ و آرفیما  -فیگتارچ و بررستی و

در بسیاری از مطالعات انجام شده ازجملته برلتی ،میتزر و

نتیجه گیری از آن براساس شاخص های قدرت پیش بینتی

آلن ( )2119و داموداران ( )2171از این روش به منزلتۀ

الگوی نهایی است .در سالهای اخیر به ایتن الگتوهتا در

بهتتترین روش پذیرفتتتهشتتده و در عمتتل نیتتز بتتهمنزلتتۀ

علوم مالی و ارزیابی ریسک توجه زیادی شده است؛ اما

حرفهایتترین روش استتفاده شتده استت .روش حتداقل

مطالعتتهای داخلتتی بتتا ایتتن موضتتو یافتتت نشتتد کتته از

مربعات معمولی که تاکنون نیز بهطور گستردهای استفاده

کاربردهتتای ترکیبتتی آرفیمتتا  -فیگتتارچ استتتفاده کتترده

شده است ،در عمل تخمین کارآیی از بتتا نداشتته استت

باشد .مهمترین ویژگی این پتژوهش بررستی روش هتای

(عالالیا.)217 ،5

جدید ازجمله ترکیب فن تابلوی دیتای آرفیما  -فیگارچ

در سال های اخیر پژوهشهتایی مبتنتی بتر الگتوهتای

در بحث تخمین ریسک سیستماتیک است؛ بنتابراین ،در

مختلف گارچ انجام شده است که نشان می دهد هر یک

این پژوهش ریسک سیستتماتیک بتا روشهتای گتارچ،

ختود ریستک

ایگارچ  ،ام گارچ ،آرفیما  -گارچ و آرفیمتا  -فیگتارچ و

سیستماتیک را سنجیده است؛ امتا در ایتن میتان انتختاب

بتتا استتتفاده از شتتاخص قیمتتت و بتتازده نقتتدی بتتهمنزل تۀ

یک الگوی گارچ به تنهایی از کارآیی ارزیتابی ریستک

سودآوری سبد بازار برآورد شده است و مطالعه ای برای

متتتیکاهتتتد (الیاستتتیانی و منصتتتور .)2115 ،9یکتتتی از

توستتعۀ یافتتتههتتای کیقبتتادی و احمتتدی ( )2171استتت.

پیش فرض های محدودکنندۀ مطالعات در زمینتۀ بررستی

درنهایتتتت بتتتهطتتتور ابتکتتتاری و بتتتا استتتتفاده از روش

ریسک سیستماتیک ،انتخاب شکلی مقیتد بترای الگتوی

فالح شمس ( )2171بهترین الگوی آرفیمتا  -فیگتارچ بتا

از

مبنای ترکیبی (تابلوی دیتا) مقایسه و انتخاب شتده استت

الگوها ممکن است سبب بهدستتآمتدن نتتایج نتامطمئن

کتته از ایتتن نظتتر نستتبت بتته مطالعتتات پیشتتین نتتوآوری

الگو شود؛ بنابراین ،استفاده از روش های ترکیبی بیش از

چشمگیری دارد؛ عالوه بتر ایتن ،استتفاده از بتازۀ زمتانی

پیش در پژوهش های مدیریت مالی ضرورت یافته است.

بلندمتتدت 71ستتاله و دادههتتای روزانتتۀ مربتتو بتته بتتازده

در مطالعتتات مختلتتف چنتتد ستتال گذشتتته استتتفاده از

شرکت ها و سودآوری سبد بازار در این بتازۀ بلندمتدت،

معیارهتتایی بتترای ارزیتتابی فتترضهتتای مختلتتف تحمیلتتی

استفاده از تغییرات شاخص به منزلۀ سودآوری سبد بتازار

با استفاده از فرضتیه هتای مختلتف ختا

ریسک بازار است .برای مثال ،انتختاب شتکل ختا

و بازده بازار و محاستبۀ مقایسته ای ریستک سیستتماتیک
1 Luchtenberga & Vu
2. CAPM
3. Brealey, Myers's & Allen
4. Damodaran
5. Alalaya
6. Elyasiani & Mansur

مبتنی بر الگو های گارچ ،این پژوهش را از پژوهش هتای
قبلتتی متمتتایز متتیکنتتد .در ضتتمن بایتتد تأکیتتد کتترد کتته
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انتخاب بهترین الگتو بترای پتیش بینتی ریستک بتا مبتانی

ایتتن فتترض بستتیاری از واقعیتتتهتتای اقتصتتادی را نقت

الگو های گارچ ،به این سؤال مهم پاسخ می دهد کته آیتا

میکند؛ واقعیتهایی که بهسرعت در حال تجربتهکتردن

ستتاختار تالطتتم در ستتری زمتتانی بتتازده ستتهام از الگتتوی

تغییتترات ستتاختاری استتت (نوستتلیت .)217 ،2بتتر پای تۀ

معادلۀ واریانس شترطی تبعیتت متی کنتد یتا خیتر کته در

مطالعات گذشته ،تغییر ریسک جریان نقتدی بنگتاههتای

صورت اثبات اثرات گارچ با شکل های ستاده تتر (ماننتد

مالی در طی چرختههتای تجتاری و تغییتر وضتعیتهتای

این مقاله و مقاله های متعدد دیگر) ،می توان بتا شناستایی

مختلتتف اقتصتتادی و بتتهروزشتتدن مجموعتتۀ اطالعتتات

ساختار واریانس بازده ،ریسک نهفتته در بتازده ستهام را

موجود در طی زمان ثبات شاخص بتتا را نقت

متی کنتد

پیشبینی کرد.

(فتتتابوزی و فرانستتتیس 7613 ،؛ کتتتای و رن .)2177 ،
مطالعات تجربی نیز فرض ثبات شاخص بتا را در الگتوی

مبانی نظری.

قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رد کرده است (فامتا
5

در جوامع امروزی تقریباً همۀ افراد با مفهوم ریستک

و فرنچ 7665 ،؛ کای و رن)2177 ،؛ بنابراین ،استتفاده از

آشنا هستند و اذعتان متیکننتد کته زنتدگی آنهتا در هتر

ایتتن الگتتو بتترای الگتتوستتازی ریستتک سیستتتماتیک و

جنبهای با ریستک روبتهروستت .بتهطتور ستنتی ریستک

پیشبینی بازدههای آتی داراییهای متالی ،ممکتن استت

شامل احتمال خطر ناشی از رویدادی است که قرار است

سبب رسیدن بته نتتایج گمتراهکننتدهای شتود؛ ازایتنرو،

در آینده اتفاق بیفتد .ریسک سیستماتیک شتامل بخشتی

بهکارگیری روش بترآورد حتداقل مربعتات معمتولی در

از ریسک کلی دارایتی متالی استت کته از تتأثیر عوامتل

تخمتین شتتاخص بتتتا در عمتتل امکتتانپتتذیر نیستتت؛ زیتترا

مؤثر بتر قیمتت کلتی بتازار بته دستت متی آیتد .اینگونته

ب تهکتتارگیری ایتتن روش مستتتلزم برقتتراری فتترضهتتای

ریسک ها ناشی از عتواملی استت کته بتر کتارآیی کلتی

بسیاری نظیر پایداری پارامترها و همستانبتودن واریتانس

بازار اثر می گتذارد و ریستک کنتترل ناپتذیر هتم نامیتده

اجتتزای اختتالل الگوستتت (بروکتتز  ،فتتاف و مکنتتزی،9

می شودکه نمیتوان آن را بهوسیلۀ متنتو ستازی کتاهش

)7663؛ در حالی که ناهمسانی واریتانس ،تغییرپتذیری و

داد (حسین پور و سیدی .)2179 ،از بتتا بته منزلتۀ معیتار و

نوسان ویژگی های جداییناپتذیر بازارهتای متالی استت؛

شاخص ریسک سیستماتیک استفاده می شود .ایتن معیتار

بنابراین ،در مطالعه های تجربی اخیر روشهای جایگزین

نشان دهندۀ نوسانات بازده یتک دارایتی متالی نستبت بته

پیشنهاد شده است.

نوسانات بازده شاخص بازار استت .یکتی از فترض هتای

از فتترضهتتای اصتتلی و کالستتیک اقتصادستتنجی،

مهتتم الگتتوی کالستتیک قیمتتتگتتذاری دارایتتیهتتای

ثابتبتودن واریتانس جمتالت اختالل استت کته فرضتی
1

ستترمایهای ایتتن استتت کتته ستترمایهگتتذاران از بتتازدهی

محدودکننده به شمار می آید .انگل برای رهایی از ایتن

موردانتظار و ماتریس  -واریانس کوواریانس یکستان در

فرض روش جدیدی پایه گذاری کرد .او بته الگوستازی

تعیین ریسک بهینۀ سبدی از داراییهتای قابتلنگهتداری

تالطم خوشهای پرداخت؛ البته با این فرض که واریتانس

استفاده میکنند .با وجود این ،فرض می شود شاخص بتتا
ثابت است (چادوری و وو .)2116 ،7باید توجه کرد کته
1. Choudhry & Wu

2. Noseleit
3. Fabozzi & Francis
4. Cai & Ren
5. Fama & Ferench
6. Brooks, Faff & Mckenzie
7. Engel
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شتترطی بتتهصتتورت تتتابعی خودهمبستتته استتت کتته از

جزء زیر تشکیل متیشتود :میتانگین  ،اخبتار راجتع بته

پسماندهای قبلی تأثیر متی گیترد؛ درواقتع ،در ایتن الگتو

نوسانپذیری در دورۀ گذشته که بهوسیلۀ متغیر تتأخیری

در طتول زمتان

) که

اجازه داده میشود کته اثتر یتک شتو

مربع پسماند از معادلۀ اول به دست میآید و (

بهسرعت محو نشتود .انگتل نشتان داد زمتانی کته درجتۀ

ای تن عبتتارت را جتتزء آرچ م تینامنتتد.

همبستگی در پسماندها قوی استت ،کتارآیی استتفاده از

واری تانس آختترین دوره) را نیتتز جتتزء گتتارچ م تینامنتتد.

روش آرچ در مقایسه با روش حتداقل مربعتات معمتولی

عبتتارت ( )7،7در گتتارچ ( )7،7بتته وجتتود جتتزء گتتارچ

باالتر است .در حالت کلتی فراینتد مرتبتۀ  qام از آرچ و

مرتبۀ اول (عبارت اول از سمت چت

در پرانتتز) و جتزء

تابع حداکثر راستت نمتایی آن توستط معادلتۀ زیتر ارائته

آرچ مرتبتتۀ اول (عبتتارت دوم از ستتمت چت

می شود (انگل 7632 ،بته نقتل از فتالح شتمس و پنتاهی،

الگتتوی آرچ معمتتولی شتتکل خاصتتی از الگتتوی گتتارچ

:)217

(پ تیشبین تی

در پرانتتتز)

اشاره دارد که در معادلۀ واریانس شرطی آن یعنی همتان
معادلتتۀ دوم جتتزء پتتیشبینتتی واریتتانس تتتأخیری (

بنابراین بهدلیل اینکته دادههتای استتفادهشتده در ایتن
پژوهش ،روزانه و فرکانس بتاالیی دارد ،انتظتار متی رود
اثرات آرچ وجود داشته باشد و با آزمون به وجتود آنهتا
پی برده شود .ازطرفی بتا مشتاهدۀ اثترات آرچ ،بترآورد
ضرایب اعتمادکردنی نیست؛ به همین دلیل به الگو سازی
واریانس نیاز دارد و از الگوهای گارچ استفاده متی شتود
کتته از تعمتتیمهتتای الگتتوی آرچ انگتتل استتت .الگوهتتای
گارچ نسبت به آرچ بستیار کوچتکتتر استت و الگتوی
گتتارچ ( )7،7معمتتولتتترین ستتاختار بتترای بستتیاری از

)

وجود ندارد .اولین بار نلسن )7667( 2الگتوی ایگتارچ را
ارائتته کتترد؛ ایتن الگتتو ضتترورت اعمتتال محتتدودیت بتتر
پارامترهای الگوی آرچ را از بین میبترد کته بتا تعریتف
واریانس شرطی در شکل لگتاریتمی ،واریتانس همتواره
بتتهصتتورت مثبتتت بتتاقی متیمانتتد (بریمبتتل و هادستتون ،
)2111؛ ازاینرو ،الگو این واقعیت را توضیح میدهد که
شو هتای منفتی ستبب واریتانس شترطی بتزر تتری
نسبت به شو های مشتابه مثبتت متیشتود و معادلتۀ آن
بدین صورت است:

سری های زمانی مالی است که معادلۀ آن بته شتکل زیتر
است (پون و گرانجر211 ،7؛ کشاورزحداد:)2175 ،
در بررسی های اولیه دربتارۀ ویژگتی هتای متغیرهتای
سری زمانی ،نلسون و چارلز ( )7632دریافتند که بیشتتر
معادلۀ اول کته میتانگین شترطی الگوستت ،بته منزلتۀ

متغیرهتتای اقتصتتادی در ستتطح ناماناستتت و بتتا یتتک بتتار

تابعی از متغیرهای برونزا با جزء اخالل است .از آنجتا

تفاضل گیری مانا میشود که حرکت این نو متغیرهتا بتا

کتته واریتتانس هتتر دوره بتتهوستتیلۀ واریتتانس دورۀ قبتتل

فرایند آریما (p, d, q) 5توضیح داده میشتود .در تحلیتل

پیشبینی میشتود ،بته آن واریتانس شترطی متیگوینتد.
واریانس شرطی که با معادلۀ دوم مشخص میشود از سه
1. Poon & Granger

2. Nelson
3. Brimble & Hodgson
4. Charles
5. ARIMA
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باکس و جنکینز  7از سریهای زمانی ،متغیرهتا یتا مانتا و
دارای حافظۀ بلندمدت و ویژگتی بازگشتت بته میتانگین
است یا اینکه ناماناست و در صورت نبود جزء فصتلی بتا
چند بار تفاضل گیری که به درجۀ هتمانباشتتگی متغیرهتا

واریتتانس شتترطی تتتابع مقتتدار تتتأخیرهتتای ختتود و

) (dبستگی دارد ،مانا می شود .تصور غالب ایتن بتود کته

تأخیر های پسماند خطای خود و  Htماتریس کوواریانس

درجۀ هم انباشتگی همیشه عدد صحیح است؛ اما گرنجتر

است کته تتابعی از تأخیرهتای کوواریتانس و تأخیرهتای

( )7637بتتا بستتط

ضرب متقاطع پسماندهای خود است .این مقدار میانگین

الگوهای آریما نشان دادنتد درجتۀ هتمانباشتتگی ممکتن

صفر دارد و صتورت نرمتال توزیتعشتده استت .بتهدنبتال

است عدد صحیح نباشد و در مواردی نیتز کستری استت

بررستتیهتتای اولیتته در زمینتتۀ وجتتود ریشتتۀ واحتتد و

ایلماز  .)217 ،بررسی وجود حافظتۀ بلندمتدت

فراینتتدهای نامانتتا ،مطالعتتات اولیتته در زمینتتۀ فراینتتدهای

در شتاخص هتای مختلتف

انباشتۀ کسری 1توسط بیلی

و جتتویکس )7631( 2و هاستتکین

(تور

دربارۀ جذب یتا دفتع شتو

خودهمبستۀ میانگین متحر

اقتصادی ،به ویژه تتورم و بتازار پتول جتذابیت پژوهشتی

و چان

زیتتتادی دارد .بتتتهطتتتوری کتتته توجتتته پژوهشتتتگران

جویکس ( )7631و هاسکین

اقتصادسنجی و حتی اقتصاددانان کتالن را در زمینتههتای

داده هایی که مشکل ناهمسانی واریانس وابستته بته زمتان

سری زمانی به خود جلب کرده است .از اواسط دهۀ ،31

دارد ،این نو ناهمسانی واریانس دارای ویژگتی از نتو

پژوهشتتگران اقتصادستتنجی بتته وجتتود انتتوا دیگتتری از

الگوهای گارچ در نظر گرفته میشود .این الگو (الگتوی

نامانایی و پایداری تقریبی در بسیاری از متغیرهای دارای

امگارچ) ،الگوی جدیدی برای تحلیل رابطۀ بین میانگین

روند تصادفی در زمینه های مالی و اقتصتادی پتی بردنتد.

و واریتتانس شتترطی یتتک فراینتتد بتتا حافظتتۀ بلندمتتدت و

مهمترین ویژگی اینگونته متغیرهتا آن استت کته نمتودار

دارای روند نزولی در سطح فراهم می کند؛ این در حالی

خودهمبستگی ( )ACFنزولی اما غیرنمایی (هیپربولیک(

است کته نوستانات در طتول زمتان متغیتر استت (بیلتی و

دارد (عباسینژاد و تشکینی.)2171 ،

چان

(( )7669بته نقتل از گرنجتر،)7631 ،گرنجتر و
( )7637انجام شد .بترای

 .)7669 ،رابینستون )211 ( 3حافظتۀ بلندمتدت را

( )7669( 5به نقتل از انگتل و کرونتر،9

چنین تعریف کرده است :حافظۀ بلندمدت به طور معمول

 ،)7665الگوی ام گارچ را ایجتاد کردنتد تتا قتادر باشتند

جزیتتی از اتوکوواریتتانس یتتا ستتاختار چگتتالی طیفتتی را

اثرات چندین متغیر را بر یکدیگر بررستی کننتد .روابتط

تشریح می کند .در یک الگوی کوواریانس مانای ستری

زیتتر بیتتانکننتتدۀ معتتادالت میتتانگین و واریتتانس شتترطی

زمتتتانی متتتیتتتتوان چنتتتین فتتترض کتتترد کتتته اگتتتر

بیلی و چان

الگوی امگارچ ) (p,qاست:

براساس نو الگتوی ستری زمتانی در
دورۀ  tبتتهصتتورتی تعریتتف شتتود کتتته

و

و هتتتیچ وابستتتتگی بتتته زمتتتان
1. Box-Jenkins
2. Joyeux
3. Hosking
4. Turkyilmaz
5. Baillie & Chung
6. Kroner

نداشته باشد و اگر ساختار تابع توزیع چگالی بته صتورت

7. ARFIMA
8. Robinson
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پیوسته داشته باشد ،چگالی طیفتی براستاس الگتوی زیتر
دارد (ریبیرو ،سرمینو و کورتو:)2179 ،1
بتتهطتتوری کتته
تناوب

تتتابعی غیرمنفتتی استتت و دورۀ

در بازۀ ]  [ - ،دارد؛ بنابراین،

فرایندی

با حافظۀ بلندمدت است ،اگر:

به طوری که

که

متغیر وابسته و معادل بتازدهی شترکت،

اطالعتتات زمتتان گذشتتته تتتا ،t-1
واریانس شرطی،

یک قطب در نوستان صتفر دارد.

در مقابل میتوان در وضعیت صفر چنین نوشت:

بنابراین،

الگتوی ترکیبتی گتتارچ ) (p,qدو مزیتت دارد :یکتتی
اینکتته الزم نیستتت دورۀ زمتتانی طتتوالنی باشتتد تتتا حجتتم
نمونتته بتته انتتدازۀ کتتافی بتتزر

باشتتد؛ ازایتتنرو ،امکتتان

کوتاه کردن دورۀ زمانی فراهم متی شتود تتا از اطالعتات
جدیتتتد بتتترای الگتتتوستتتازی استتتتفاده شتتتود؛ درنتیجتتته
لحاظ کردن دادههای اخیر ممکن است توانمندی الگو را
افتتزایش دهتتد .دوم اینکتته متتیتتتوان نمونتتهای متنتتو از
شرکتهای مختلف در بورس را انتخاب کترد؛ درنتیجته
الگتتو براستتاس اطالعتتاتی بتترآورد متتیشتتود کتته ستتبب
شناسایی بهتر رفتار متغیر مالی می شود؛ از این رو ،الگتوی
ترکیبی گارچ ) (p,qپایتۀ پتژوهش بته شترح زیتر استت
(سرمینو و گرییر:)2117 ،2

اخبار در ارتبا بتا تالطتم بتازده

شرکت (جملتۀ گتارچ)،

جملتۀ  ARCHیتا همتان

واریانس شرطی با  nدوره تأخیر است.
در تابلویی از سری ها ،یک الگتوی عمتومی بته همتۀ
پارامترهتتا ازقبیتتل ،

حافظۀ کوتاهمدت دارد ،اگر:

عتتدد ثابتتت،

،

و

اجتتازه

می دهد روی تمام سریهای موجود در پانل تغییتر کننتد
(سرمینو و گرییر.)2117 ،
با توجه به اینکته هتدف ایتن پتژوهش بررستی دقتت
الگو های گتارچ در بترآورد بتتای ریستک سیستتماتیک
شرکت های پذیرفته شده در بتورس اوراق بهتادار تهتران
است ،فرضیۀ پژوهش بهشرح زیر مطرح میشود:
شاخص ریسک سیستماتیک برآوردشتده از الگتوی
آرفیما  -فیگارچ نستبت بته الگوهتای گتارچ ،ام گتارچ،
ایگارچ و آرفیما  -گارچ دقت بیشتری دارد.
روش پژوهش.
جامعۀ آماری این پژوهش شتامل همتۀ شترکتهتای
پذیرفتتتهشتتده در بتتورس اوراق بهتتادار تهتتران (بتتدون
احتساب شرکت های فرابتورس) از ستال  7 35تتا 7 6

که در معادلۀ میانگین مذکور m ،نمایندۀ اثرات ثابت

است که ویژگی های زیر را داشته باشد :تا پایان ستال 3

یا تصادفی صنایع  iاست x .برداری از متغیرهای مجتازی

در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتته شتده باشتد ،ستال

و بیان کنندۀ بتازدهی صتنایع استت .بترای ستری زمتانی،

مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه باشتد ،در دورۀ زمتانی

الگوی تالطتم زمتانی بتازده هتا بته صتورت زیتر تعریتف

بررستتیشتتده تغییتتری در آنهتتا ایجتتاد نشتتده باشتتد ،جتتزء

میشود:

شتتترکتهتتتای ستتترمایهگتتتذاری و بیمتتتهای و بانتتتک و
واسطهگری مالی نباشد و اطالعتات متالی موردنیتاز ایتن
1. Ribeiro, Cermeno & Curto
2. Grier

پژوهش را در دورۀ زمانی  35تا  6بتهطتور کامتل ارائته
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کتترده باشتتد .بتتا احتستتاب ایتتن شتترایط تعتتداد جامعتتۀ

آرچ انتخاب شود .برای دستت یتابی بته انعطتاف پتذیری

دردسترس 75 ،شرکت شد؛ سپس با استتفاده از فرمتول

بیشتر ،تعمیم دیگری به صتورت فراینتد آرچ تعمتیمیافتته

کوکران در سطح خطای  5درصد تعداد  71شرکت از

(گارچ) پیشنهاد شده است .این فرایند گارچ ) (p,qتتابع

جامعۀ آماری دردسترس برای انجتام آزمتونهتا انتختاب

واریانس شرطی بهشکل رابطۀ زیر دارد:

شد .برای آزمون فرضیۀ مطرح شتده در ایتن پتژوهش بته
پیتتروی از رحمتتانی ،پیکتتارجو و عزیتتزی (  ،)217بتترای
برآورد بتای ریسک سیستماتیک از الگوی ترکیبتی زیتر

 iتعتتداد شتترکتهتتای استتتفادهشتتده در نمونتته ( 7تتتا
 t ،)71تعداد روزهای عملیاتی در بتازار ستهام در یتک
دورۀ ساالنه ( 7تا  S ،) 91تعداد ستال هتایی کته داده هتا
بیان کنندۀ بازده سهام  iدر زمتان ،t

محل تقاطع رگرسیون بتا محتور عمتودی (عترض از
مبدأ)،

و

در ایتتن پتتژوهش بتته پیتتروی از فتتالحشتتمس (،)2171

استفاده شده است:

دردسترس است،

کتته در آن

استتت.

مربو بته ضتریب بتتای ستهام  iدر دورۀ  sو

بیان کنندۀ سودآوری سبد بازار در زمان  tاست کته
از نسبت زیر محاسبه میشود:

الیاستتتیانی و منصتتتور ( )2115و جیتتتراردی و ارگتتتون

7

(  )217برای تخمین بتا از روش گارچ استفاده میشود.
بتای امگارچ (

)β

برای تخمین بتتا از روش ام گتارچ از مرگنتر و بتوال

2

( ،)2113بریمبل و هادسون ( ،)2111فاف ،هیلر و هیلتر
( )2111و رحمانی و همکتاران (  )217پیتروی شتد .در
الگوی امگارچ ،تالطم کته توستط ریشتۀ دوم واریتانس
شرطی محاستبه شتده استت ،در معادلتۀ میتانگین شترطی
وارد می شود که سبب تأثیر مستقیم تالطتم مشتاهدهشتده
توسط واریانس شرطی بر بازده میشود.

شاخص بازار سهام انتخاب شده به منزلۀ ستبد بتازار

بتای ایگارچ (

)β

(شتتاخص بتتازده نقتتدی و قیمتتت ( ))TEDPIXدر پایتتان

از الگوی ایگارچ برای رسیدن بته اثتر اهرمتی بتالقوه

شاخص بازار سهام انتختاب شتده بته منزلتۀ

استفاده می شود که در این روش از پدرزولی ( )2119و

سبد بازار (شتاخص بتازده نقتدی و قیمتت ())TEDPIX

رحمانی و همکاران (  )217پیروی شتده استت .نلستون

در پایتتان دورۀ  t-1استتت .در ادامتته بتتتای الگتتو بتتهمنزلتتۀ

( )7667الگوی گارچ نمائی (ایگتارچ) زیتر را بتا هتدف

شاخص ریسک سیستتماتیک از روشهتای زیتر تخمتین

درنظرگرفتن اثر اهرمی تعریف کرد کته در آن واکتنش

دورۀ  tو

زده میشود:
بتای گارچ (

)β

نامتقارن به شو

ها به صورت رابطۀ زیتر در نظتر گرفتته

میشود:

در برختتی کاربردهتتای الگتتوی آرچ ،از معتتادالت
واریانس شرطی با وقفه های طوالنی استفاده می شود کته
تعیتتین ستتاختار وقفتتههتتا بتترای جلتتوگیری از مشتتکل

که در آن:

پارامترهای منفی در واریانس ،ایجاب می کند فرایندی با
حافظۀ طوالنی تر و ستاختار وقفتۀ انعطتاف پتذیرتر از ردۀ

1. Girardi & Ergün
2. Mergner & Bulla
3. Faff & Hillier
4. Pederzoli

 / 3مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال  ،...شماره  ،...شماره پیاپی (...... )...

استتت.

همچنتتین ) m=max(p, qو

روشن استت کته عبتارت ذکرشتده نشتاندهنتدۀ فراینتد
منحنی تأثیر اخبار

 ،بازنگری در تالطتم شترطی

را که در اینجا بهوسیلۀ

نشان داده می شتود ،بته

اخبتتار

متترتبط متتیکنتتد .ایتتن مشتتخصنمتتایی،

منعکس کنندۀ واکنش نامتقارن نستبت بته تغییترات
است؛ زیرا برای
و اگتتتتر

گارچ ) (p,qاست که پسماندهای آن مربع شتده استت و
جتزء اختتتالل یتک دنبالتۀ تفاضتلی مارتینگتتل استتت.
مانتتدگاری زی تاد در الگوهتتای گتتارچ نشتتاندهنتتدۀ ایتتن
موضو است که این معادلتۀ چندجملتهای ،ریشتۀ واحتد
دارد .در ای تن حالتتت الگتتوی گتتارچ بتته الگتتوی گتتارچ

داریتم
 ،آنگتتتتاه

و در

صتتورتی کتته خبتتری نباشتتد ،یعنتی

تالط تم در

حداقل مقدار خود قرار می گیرد .این عدمتقتارن بتهطتور
بالقوه سودمند است؛ زیرا این امکتان را فتراهم متی کنتد
که تالطم با سرعت بیشتری به شرایط بد بتازار نستبت بته
شرایط ختوب بتازار از ختود واکتنش نشتان دهتد و ایتن

انباشته 2تبدیل متیشتود .بترای ایجتاد امکتان الگوستازی
ماندگاری باال و حافظۀ بلندمدت در واریتانس شترطی و
بتترای اینکتته از پیچیتدگی الگتتوهتتای گتتارچ انباشتتته نیتز
جلوگیری شود ،می توان عبارت ارائه شده را مشابه تبدیل
فرایند آرما ) (m,qبه فرایند آرفیما ) ،(m, d, qبهصورت
زیر بسط داد:
2= +

واقعیت تحققیافته در بسیاری از بازارهای مالی است.

هنگامی که همۀ ریشه هتای

)

و

خارج از دایرۀ واحد قرار می گیرد و  d=0است ،عبتارت
مذکور به الگوی گارچ معمتولی تبتدیل متی شتود و نیتز
زمانی که
بتای آرفیما-گارچ (

)β

 ،مربع پسماند های تفاضلی جزیی
 ،از فرایند آرما ) (m,qمانا تبعیت می کنتد.

الگوی گارچ ) (1,1را می توان به شکل الگوی آرما

7

) (1,1با استفاده از مربع کردن پسماند ها نوشتت .بته طتور

فراینتتد آرفیمتتا متتذکور را بتترای
واریانس شرطی

م تیتتتوان براستتاس

بهصورت رابطۀ زیر بازنویسی کرد:

کلی برای الگوی گارچ ) (p,qرابطۀ زیر برقرار است:
بتای آرفیما  -فیگارچ (
که این عبارت را می توان به سادگی بته شتکل رابطتۀ
زیر نوشت:

)β

الگتتوی فیگتتارچ بتتهطتتور مستتتقیم نمتتایش تتتوان دوم
پسماندها بهوسیلۀ آرما را به الگوی انباشتۀ کستری بستط
میدهتد؛ ولتی بترای اطمینتان از اینکته الگتوی عمتومی
فیگارچ ماناست و نیز واریانس شرطی

که در آن:

همیشته مثبتت

است ،الزم است محدودیتهای پیچیتدهای بته ضترایب
الگو تحمیتل شتود (عالالیتا .)217 ،بتا توجته بته آنکته
الگتوی ایگتارچ را متیتتوان بتهصتورت فراینتد آرمتا بتتا
1. ARMA

2. IGARCH

ارزیابی کارآیی الگوهای گارچ در برآورد ریسک سیستماتیک داراییهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران 6 /

استفاده از لگتاریتم واریتانس شترطی نشتان داد ،الگتوی
انباشتۀ جزئی ایگارچ (فیگتارچ) ،بتهصتورت رابطتۀ زیتر
پیشنهاد میشود:

جایی که تعریف

مطابق تعریتف پیشتین بترای

الگتتوی فیگتتارچ استتت،

اجتتازه متتیدهتتد کتته اثتتر

اهرمتتی در الگتتو در نظتتر گرفتتته شتتود و

پستتماندهای

استانداردشده است:

 -7میتتتتانگین قتتتتدر مطلتتتتق خطتتتتای پتتتتیشبینتتتتی:
 -2شاخص  RMSEبه صتورت زیتر بته دستت متی آیتد:
کتتته در آن

و

بتتته ترتیتتتب مقتتتادیر واقعتتتی و

پیش بینی شدۀ نوسانات است .بدین ترتیب ،داختل پرانتتز
مقدار خطای پیش بینی را نشان می دهد .همچنتین فاصتلۀ
زمتانی  t=T+1, T+2, …, T+hنشتاندهنتدۀ دورۀ دوم
(دورۀ پیشبینی گذشتهنگر) است.

بیلتتی ،بولرستتلف و میکلستتون )7669( 7نشتتان دادنتتد
 ،ماناست.

الگوی فیگارچ در صورتی که

 ضریب نابرابری تایل ) (TICنیز با رابطۀ زیر محاسبهمیشود:

در این روش با استتفاده از فراینتد حافظتۀ بلندمتدت،
رونتتتد شتتتاخص بتتتتای ریستتتک سیستتتتماتیک بتتترای

براساس این معیارها ،هر قدر خطای پیش بینتی کمتتر

شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران بررستی

باشد ،توانایی الگو برای پیش بینی بیشتر استت؛ بنتابراین،

متتیشتتود کتته از یتتک روش جدیتتد بتترای تخمتتین تتتابع

الگتتویی کتته مقتتادیر کمتتتری از ایتتن معیارهتتا را دارد،

حداکثر درست نمایی با فرایند آرفیما  -فیگتارچ استتفاده

عملکرد بهتتری در پتیشبینتی تالطتمهتا خواهتد داشتت

می شود که دارای انباشتتگی کستری ) I(dبتا یتک جتزء

(الیاسیانی و منصور.)2115 ،

مانای آرما در میانگین شرطی استت .ایتن فراینتد حافظتۀ
بلندمدت واریانس ناهمسان شرطی انباشتۀ کسری از نو

یافتهها.

فیگارچ را ایجاد میکند .همچنتین دورۀ زمتانی پتژوهش

در الگو های جزء خانوادۀ گارچ شتر پایتایی بستیار

نسبت به مطالعتات قبلتی دورۀ بلندمتدت تتری استت کته

مهتتم استتت (نتتایتو ،اربتته و زاراگتتا)217 ،2؛ ازایتتنرو،

استفاده از این روش را توجیه میکند.

آزمون پایایی برای دو متغیتر الگتو یعنتی بتازدهی ستهام

ذکر این نکته ضروری است که الگو های متذکور را

شرکت و شاخص بتازار بترای نمونتۀ پتژوهش بته روش

به راحتی می توان با نسخۀ ششم نرم افزار اُکتس متتریکس

آزمون دیکی  -فولر انجام شد .آمارۀ آزمون دیکی فولر

به شکل تابلوی دیتا و با تعریف اثرات مقطعی و دوره ای

تعمتتیمیافتتته بتترای متغیتتر بتتازده شتترکت ( ،)Riعتتدد

برای دامنۀ وسیعی از واحد  -سال ها بته نترم افتزار انتقتال

 -11/7726در ستطح معنتیداری  1/1117و بترای بتازده

داد و فن های پیشرفتهای چون آرفیمتا  -فیگتارچ را روی

متغیتتر بتتازده بتتازار ( ،)Rmعتتدد  - 7/7372در ستتطح

آن آزمون کرد .درنهایت برای مقایسۀ قدرت پتیش بینتی

معنی داری  1/1111به دست آمد .مقتادیر بحرانتی بترای

الگوها از سه معیار زیر استفاده میشود:

هر دو متغیر در ستطح  %5 ،%7و  %71استتخراج شتد کته

1. Bollerslev & Mikkelsen

2. Nieto, Orbe & Zarraga
3. Dicky Fuller
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که گشتاورهای ثابتی بترای بتازده هتا وجتود دارد .بترای

مقدار آن برای متغیر بازده بتازار بته ترتیتب

 -2/5991 ،-2/397 7و بتترای بتتازده بتتازار بتته ترتیتتب

برآورد اثرات گارچ در سری زمتانی ابتتدا الگتوی اولیته

 -2/5991 ،-2/397 7 ،- / 1شتتد .تمتتام متغیرهتتا

تخمین زده شد؛ سپس آزمون ضتریب الگرانتژ اثتر آرچ

در سطح پایاست و از این جنبته انجتام الگتو هتای گتارچ

بتترای ناهمستتانی واریتتانسهتتا بررستتی شتتد (ریبیتترو و

بالمانع است؛ ازاینرو ،به دلیل وجودنداشتن ریشه ،واحد

همکتتاران )2179 ،کتته نتتتایج آن در جتتدول ( )7آمتتده

نامانایی سری زمانی رد می شود و این بتدان معنتی استت

است:

جدول ( )1نتایج برآورد الگو و آزمون اثرات آرچ (ضریب الگرانژ)  -متغیر وابسته
متغیر
عرض از مبدأ

ضریب انحراف معیار
1/1792 3
1/27 126

بازده بازار (1/719 56 )Rm

آمارۀ t

سطح معنیداری
1/1111

7/633

1/1 93

7 /79

1/15 5 6

آزمون اثرات آرچ
سطح معنیداری
آمارۀ F
1/1 21
2/1 5

)ARCH(p,q
)ARCH(1,3

نتیجه
اثر آرچ دارد

در این جدول ،نتایج برآورد الگوی حداقل مربعتات و

اثتترات آرچ از مرتبتتۀ ستتوم در آزمتتون ضتتریب الگرانتتژ

آزمون ضریب الگرانژ مشتخص شتده استت .همتان طتور

 1/1 2است و کمتر از  1/15است ،الگو ،اثرات آرچ دارد.

که مالحظه می شود ،با توجه بته اینکته احتمتال رد فرضتیۀ

در جدول ( )2نتایج برآورد الگوی گارچ آمده است:

جدول ( )2الگوی گارچ ترکیبی
پارامترها
عرض از مبدأ

ضرایب
-1/1 916

-1/9239

بازده بازار ()Rm

1/79161

2/531

1/1161

)ARCH(Alpha1

1/ 5167

2/ 11

1/1277

)-1/ 7116 ARCH(Alpha2
)-1/72122 ARCH(Alpha3

-7/759

1/1111

-1/1929

1/1115

)1/63 976 GARCH(Beta1

222/5

1/1111

آزمون ناهمسانی شرطی 397 tse
سطح معناداری

آمارۀ t

RBD(2)=1/75

1/62565

سطح معنیداری
1/11 2

نتیجه
همسانی واریانس

در ایتتن جتتدول ضتترایب و پتتارامترهتتای مربتتو بتته

همان گونه که مالحظه می شود ،ضریب پتارامتر هتای α1

الگوی گارچ (  )7،بترای الگتوی ریستک سیستتماتیک

مربو به الگوی گارچ ،معنی دار بته دستت آمتده استت

سهام شترکتهتای بررستیشتده نشتان داده شتده استت.

که برازش ختوب ترکیتب  P=1الگتوی گتارچ را نشتان
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می دهد .الگوی واریانس شرطی با پارامترهتای معنتی دار

گارچ در تخمین بهتر شاخص بتای ریسک سیستتماتیک

 β1نشتتان متتیدهتتد انتختتاب مرتبتتۀ  q=1بتترای معادلتتۀ

استتت ،از دو الگتتوی دیگتتر یعنتتی الگتتوی نمتتایی گتتارچ

واریانس شرطی الگو مناسب است و الگو به طتور کامتل

(ایگارچ) و الگوی گتارچ ترکیبتی بتا کوواریتانس هتای

همگرایی دارد .نتایج آزمتون ناهمستانی واریتانس نشتان

شرطی افزوده شده (ام گارچ) نیز برای مقایسه استفاده شد

میدهد الگو مشکل ناهمسانی واریانس ندارد.

که نتایج تخمین این الگوها در جتداول ( ) و ( ) آمتده
است.

از آنجا که هدف این پژوهش بررسی دقت الگو های

جدول ( )3نتایج الگوی ترکیبی ایگارچ ()3،1
آمارۀ t

سطح معنیداری
1/11 3

پارامترها
عرض از مبدأ

ضرایب
-1/7 9 5

-2/36

1/11

بازده بازار ()Rm

-1/ 16

-7/715

)ARCH(Alpha1

7/ 19219

7/

1/1 25

)GARCH(Beta1

1/9 5315

1/55

1/1111

)GARCH(Beta2

1/55723

- /29

1/1111

)GARCH(Beta3

1/3 6915

3/56

1/1111

)1/1361 6 EGARCH(Theta1
)1/135 17 EGARCH(Theta2

2/135

1/115

7/ 21

1/1 57

327

آمارۀ Q

Q(5)=1/139

1/1939631

Prob
آزمون ناهمسانی شرطی tse

9513

نتیجه
وجودنداشتن همبستگی سریالی
نتیجه

RBD(2)=1/17

1/66 76

سطح معناداری

همسانی واریانس

جدول ( )4نتایج تخمین الگوی امگارچ
ضرایب
-1/191 3

robust-SE

آمارۀ t

1/119 12

- 6/

سطح معنیداری
1/1111

پارامترها
عرض از مبدأ

بازده بازار (1/1112 3 )Rm

1/115791

1/1 9

1/1125

alpha_0

1/1 9312

1/1751

2/ 5

1/17

alpha_1

2/119

1/57 3

5/

1/1111

beta_1

1/ 2372

1/1 722

7 /1

1/1111

beta_2

1/127515

1/1 91

1/ 9

1/115

beta_3

1/151176

1/1 5 9

7/ 7

1/112

student-t

2/2 629

1/15119

/

1/1111

h_t

1/111 1

1/111711

آمارۀPortmanteau

سطح معناداری

7

/

1/1111

Chi^ 2)219(=755/

نتیجه

1/6695

وجودنداشتن همبستگی سریالی
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در این الگوی ترکیبی ضرایب و پارامترهتای مربتو

بررسی متی کنتد (تتور

ایلمتاز .)217 ،نتتایج بترآورد

به الگوی ترکیبتی ایگتارچ (  )7،بترای الگتوی ریستک

الگوی ام گارچ با درجۀ گارچ (7و ) نشان می دهد همتۀ

سیستماتیک سهام شترکت هتای بررستی شتده نشتان داده

پارامترهای مربو به الگتوی واریتانس شترطی معنتیدار

شده است .همان گونته کته مالحظته متی شتود ،ضتریب

است و با توجه به معنی داربتودن ضتریب شتاخص بتازار

پتتارامتر  Ө1مربتتو بتته الگتتوی واریتتانس شتترطی نمتتایی

( )Rmمی توان نتیجه گرفت کته بتا ورود واریتانس هتای

ایگارچ معنی دار به دست آمده است کته بترازش ختوب

شرطی ،قدرت توضیحدهندگی الگو افزایش یافته استت.

ترکیتتب الگتتوی ایگتتارچ و روش تتتابلوی دیتتتا را نشتتان

برای انجام الگوی آرفیمتا  -گتارچ و آرفیمتا  -فیگتارچ

می دهد .همچنین الگوی واریانس شرطی با پتارامتر هتای

ابتدا الزم استت تخمتین صتحیح بته روش آرفیمتا انجتام

معنی دار  β1تا  β3نشان می دهد انتخاب مرتبۀ  q=3بترای

شود؛ سپس نتایج حاصل از برآورد اولیۀ الگتوی آرفیمتا

معادلۀ واریانس شرطی الگو بجا و شایسته بوده است.

کتته در آن وقفتتۀ بهینتتۀ فراینتتد اتورگرستتیو و میتتانگین و

همانگونه که در جدول ( ) نشتان داده شتده استت،

درجۀ هم انباشتگی مشخص شتده استت ،توستط آزمتون

در الگوی ام گتارچ ،واریتانس شترطی بته منزلتۀ یکتی از

ضتتتریب الگرانتتتژ ازنظتتتر اثتتترات آرچ بررستتتی شتتتود.

متغیرهتتتای توضتتتیحی وارد معادلتتتۀ میتتتانگین شتتترطی

درنهایت ،با مشتخص شتدن وقفته هتای الگتوی آرفیمتا و

واحد های ترکیبی می شود .از آنجتا کته معادلتۀ میتانگین

مشاهدۀ مراتب اثرات آرچ الگتو هتای ترکیبتی آرفیمتا -

شرطی در این پژوهش بیان کنندۀ بازده کل بتازار استت،

گتتارچ و آرفیمتتا  -فیگتتارچ قابتتلتخمتتین خواهتتد بتتود

واردکردن واریتانس شترطی در معادلتۀ اصتلی ،ریستک

(تور

ایلماز .)217 ،بر این اساس ابتدا الگوی آرفیمتا

بازار را نیز بهمنزلۀ متغیر توضتیحی وارد الگتو متیکنتد و

) (1,d,1برآورد شد که نتایج آن در جدول ( )5به همراه

امکان افزایش قتدرت توضتیحی الگتوی تتابلوی دیتتا را

آزمون اثرات آرچ نشان داده شده است:

جدول ( )5نتایج برآورد الگوی آرفیما و آزمون اثرات آرچ (ضریب الگرانژ)
متغیر
عرض از مبدأ

ضریب انحراف معیار
1/1 1217
1/27 351

آمارۀ t

سطح معنیداری
1/1111

2/116

1/1 5

/951

1/1111
1/17 1
1/1111

5/ 7

بازده بازار (1/165552 )Rm

1/1 1556

D-ARFIMA

1/139139

1/1739

)AR(1

-1/21511

1/126 35

-1/6 26

)MA(1

1/ 9312

1/21512

7/225

)ARCH(P,Q
)ARCH(1,1

آزمون اثرات آرچ
سطح معنیداری
آمارۀ F
1/1111
25/366

نتیجه
اثر آرچ دارد

همتتانگونتته کتته در ایتتن جتتدول مشتتاهده متتیشتتود،

کرده است .با توجه بته اینکته احتمتال رد فرضتیۀ اثترات

پارامتر  Dآرفیما معنی دار است و بیان می کند که برازش

آرچ از مرتبۀ اول در آزمون ضریب الگرانژ صتفر استت

الگوی آرفیما به قتدرت توضتیحدهنتدگی الگتو کمتک

و کمتتتتر از  1/15استتتت ،الگتتتو اثتتترات آرچ دارد .در
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جدول هتای ( )9و ( )1نتتایج بترآورد الگوهتای ترکیبتی

آرفیما  -گارچ و آرفیما  -فیگارچ آمده است:

جدول ( )6نتایج تخمین الگوی آرفیما ( )1,0,D,1گارچ ()1,1
آمارۀ t

سطح معنیداری
1/1127

ضرایب انحراف معیار
1/19 217
1/11 3

پارامترها
عرض از مبدأ
بازده بازار ()Rm

-1/66655

1/51963

-7/612

1/1 31

D-ARFIMA

-1/79167

1/1357

-7/612

1/1 39

)AR(1

1/2 5112

1/733 3

7/ 1

1/127

)MA(1

1/723376

1/7 5

1/3672

1/1 29

)CST(V

1/211252

1/21 3

7/ 5

1/1759

)1/231 55 ARCH(alpha1
1/3 55
)GARCH(beta1

1/71765

7/9

1/1 1

1/13 31

6/692

1/11111

آزمون ناهمسانی شرطی tse

7/791

1

RBD(2)=1/15925

1/61229 6

سطح معناداری

نتیجه
همسانی واریانس

بهترین الگتوی بترآورد آرفیمتا  -گتارچ بته صتورت

واریتتانس شتترطی را نشتتان متتیدهتتد .همچنتتین آزمتتون

( )1,1( - )1,0,D,1است؛ زیرا با افزودن وقفههای دیگتر

ناهمسانی واریانس شترطی نشتان متیدهتد الگتو مشتکل

الگتتو قابلی تت همگرایتتی را نداش تت .بتتا توجتته بتته نتتتایج

ناهمستتانی واریتتانس نتتدارد .بتتا توجتته بتته معنتتیداربتتودن

جدول ( ،)1مشاهده میشود که ضترایب  Dآرفیمتا و β

ضریب بازده شاخص بازار ( )Rmو معنتی داری ضتریب

معنادار است و از آنجا که مجمو ضرایب فوق کمتر از

 Dآرفیمتا ،متیتتوان گفتت بترازش بته روش آرفیمتا بته

یتتک اس تت ،ایتتن موضتتو مانتتایی کوواریتتانس فراینتتد

قدرت برازش الگو افزوده است.

جدول ( )7نتایج تخمین الگوی آرفیما ) - (1,0,D,1فیگارچ )(1,D,1
آمارۀ t

سطح معنیداری
1/1 25

ضرایب انحراف معیار
1/1 6323
1/191137

پارامترها
عرض از مبدأ
بازده بازار ()Rm

1/7 9999

1/19 12

2/7 5

1/1 2

D-ARFIMA

-1/1333

1/1 567

-2/17

1/1 95

)AR(1

-1/15517

1/122 3

-2/ 365

1/12 5

)MA(1

1/ 12 52

1/166 21

/1 6

1/1112

)Cst(V

15/ 1177

97/357

7/273

1/1 61

D-FIGARCH

1/ 12 91

1/137 31

/6 5

1/1111

)ARCH(Phi1

1/9191 3

1/29616

2/519

1/1722

)1/37 113 GARCH(Beta1

1/76997

/7

1/1111

آزمون ناهمسانی شرطی tse

سطح معناداری

7/219

5

RBD(2)=1/1776

1/66 1 52

نتیجه
همسانی واریانس
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بهترین برآورد الگوی آرفیمتا ) – (1,0,D,1فیگتارچ

بتتته معنتتتیداربتتتودن ضتتتریب شتتتاخص بتتتازار ( )Rmو

) (1,D,1استت؛ زیترا بتا افتزودن وقفتههتای دیگتر الگتتو

معنی داری ضریب  Dفیگارچ ،می توان گفت بترازش بته

قابلیت همگرایی را نداشت .با توجه به نتایج جدول (،)1

روش آرفیما  -فیگارچ بته قتدرت بترازش الگتو افتزوده

مشاهده میشود که ضرایب  Dفیگارچ معنیدار استت و

است .در جتدول ( )3بتا استتفاده از مقتادیر پتیش بینتی و

از آنجا که ضریب فوق کمتر از یک است ،این موضو

مقتتادیر واقعتتی واریتتانس شتترطی ،معیارهتتای ارزیتتابی

مانتتایی کوواریتتانس فراینتتد واریتتانس شتترطی را نشتتان

عملکترد الگوهتتا شتامل مجتتذور میتانگین مربعتتات خطتتا

میدهد .همچنین آزمون واریانس ناهمسانی شرطی نشان

( ،)RMSEمیانگین قدر مطلتق خطتا ( )MAEو ضتریب

می دهد الگو مشکل ناهمسانی واریانس نتدارد .بتا توجته

تایل ( )TICبرای چهار الگو محاسبه شد.

جدول ( )8مقایسۀ کارآیی الگوی آرفیما  -فیگارچ با الگوهای دیگر
معیارهای خطای برازش

گارچ

ایگارچ

امگارچ

RMSE

/57 652

/

/ 155 1

MAE

7/156612 7/1915 9 7/32 111

7/15 79

1/35136

1/965911

TIC

11

1/6 6 52 1/163735

آرفیما  -گارچ آرفیما  -فیگارچ
/ 265 7

/ 711 9
37

7/1

1/9913

با توجه به جتدول ( )3الگتویی کته کمتترین خطتای

بتای ریستک سیستتماتیک بتازار بتورس و اوراق بهتادار

پیش بینی را دارد ،به منزلۀ بهترین الگو شتناخته متی شتود.

تهران را دارد .نتتایج حاصتل از قبتول ایتن فرضتیه نشتان

همان طور که مالحظه می شود الگوی آرفیما  -فیگتارچ

میدهد نتیجهگیری دربارۀ پیشبینی تالطم بازده سهام بتا

ازنظر هر سه معیار کمترین خطا را دارد که نشان می دهد

استفاده از الگوی سری زمانی بته تنهتایی ستبب قضتاوت

بتترازش ایتتن الگتتو از تمتتام الگتتوهتتای گتتارچ ،ایگتتارچ،

نادرست دربارۀ الگتوی نظتاممنتد متیشتود .اثترات آرچ

امگارچ و آرفیما  -گارچ بهتر است.

وگارچ و نو چینش آنهتا یتا اثترات معنتی دار دیگتر در
معادلۀ واریانس همچون اثرنمایی معکوس جملۀ ایگارچ

نتایج و پیشنهادها.

یا نکویی برازش الگوی کسری انباشتۀ فیگتارچ و دیگتر

هتتدف از ایتتن مقالتته مقایستتۀ کتتارآیی  5الگتتو از

الگوهایی است که اگر به تنهایی بررسی شود ،معیارهتای

الگوهتتتای ختتتانوادۀ گتتتارچ ترکیبتتتی در الگوستتتازی و

نکویی برازش را به دست میآورد؛ امتا نتتایج حاصتل از

اندازهگیری شاخص بتای ریسک سیستماتیک در بورس

قبول این فرضیه تأیید می کند که در ارائۀ نتایج پیش بینی

اوراق بهادار تهران بود .براساس یافتههای حاصل از ایتن

به دست آمده از مطالعه و بررستی تالطتم بتازده ،انتختاب

پژوهش از بین  5الگوی خانوادۀ گارچ ،الگوی آرفیما -

نتتتو ختتتا

از الگوهتتتای ختتتانوادۀ گتتتارچ پیامتتتد

فیگارچ براساس هر سه معیتار مجتذور میتانگین مربعتات

محدودکننده ای را برای نتایج مطالعه هتای از ایتن دستت

خطتتا ( ،)RMSEمیتتانگین قتتدر مطلتتق خطتتا ( )MAEو

دارد و آن قیتدی استت کتته پژوهشتگر بتته الگتو تحمیتتل

ضریب تایل ( ،)TICبهترین عملکرد پیشبینتی شتاخص

بترای

کرده است .ایتن قیتد انتختاب یتک شتکل ختا
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معادلۀ واریانس شرطی است که انتقاد زیادی به آن وارد

است .مطابق نتایج این پژوهش ،خانوادۀ الگوهای گتارچ

است؛ بنابراین ،ایتن پتژوهش تأییتد متی کنتد کته هرچته

و ازجمله الگوی آرفیمتا-فیگتارچ ممکتن استت کمتک

بهجای استفاده از شکل ختا  ،از انتوا الگتو و مقایستۀ

بزرگتتتی در زمینتتتۀ بتتترآورد ریستتتک سیستتتتماتیک و

آنها و انتختاب الگتوی مطلتوب بیشتتر استتفاده شتود ،از

ارزشگذاری قیمت سهام کند.

تحمیل برآورد مقید معادلۀ واریتانس کاستته متی شتود و

بتتا توجتته بتته ت تأثیر پتتذیری ریستتک سیستتتماتیک از

کارآیی برآوردگر های معادلۀ واریانس شترطی افتزایش

شرایط بازار در بلندمدت به تحلیلگران و سرمایهگتذاران

مییابد .این نکته یکتی از نتتایج متمتایز ایتن پتژوهش بتا

و اعتباردهندگان پیشنهاد متیشتود در تحلیتلهتای ختود

پتتژوهشهتتای قبلتتی استتت و در نتیجتتهگیتتری بتتر مبنتتای

بتترای ارزیتتابی ریستتک سیستتتماتیک و بتتا توجتته بتته

نظریههتای کالستیک ارزشگتذاری قیمتت ستهام متؤثر

محتتدودیتهتتای اساس تی الگوهتتای ستتنتی از الگوهتتای

است .همچنین نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش کرنتی و

خانوادۀ گارچ به ویژه الگوی آرفیمتا  -فیگتارچ استتفاده

پاتن )2111( 7همسوست؛ زیرا آنها نشتان دادنتد چگونته

کننتتد؛ زیتترا همتتان طتتور کتته نتتتایج ایتتن پتتژوهش و

بتتازدههتتای مثبتتت و منفتتی بتتر واریتتانس شتترطی تتتأثیر

پژوهشهای مشابه نشان می دهد دقت این الگوهتا بستیار

می گذارد ،چگونه این اثرات ممکن است در طول زمتان

بیشتر از الگوهای سنتی است و الگوی آرفیما  -فیگتارچ

مانتتدگار باشتتد و ستتبب توزیتتعهتتای شتترطی بتتازده بتتا

توانایی بررسی تأثیر بلندمدت نوسانات را دارد.

دنباله های سنگین شود .بیلی و همکاران ( )7669معتقدند
وجود ریشۀ واحد در واریانس ممکن است ویژگی هتای

منابع فارسی

محدودکننتتده را متتنعکس کنتتد .آنهتتا همچنتتین گتتزارش

عباسي نژاد ،ح .و تشكيني ،ا .)1389( .اقتصادسنجي

کردند که بهتر است تالطم بازار ستهام آمریکتا بتا یتک
فرایند بازگشتت بته میتانگین فیگتارچ الگوستازی شتود.
همچنین نتایج پتژوهش حاضتر شتواهدی قتوی مبنتی بتر
متقارنبودن نوسانات ریسک سیستماتیک ارائه می کنتد؛
به این مفهوم کته اخبتار بتد (تکانتههتای منفتی) و اخبتار
خوب سبب نوسانات آتی مشتابهی خواهتد شتد .در ایتن
پژوهش برای اولین بار الگوی آرفیما  -فیگارچ بته منزلتۀ
الگویی مناستب بترای الگوستازی ریستک سیستتماتیک
بتتورس اوراق بهتتادار تهتتران مطتترح شتتد و بتتا توجتته بتته
گستتترش روزافتتزون بتتازار بتتورس اوراق بهتتادار تهتتران،
بیثباتی بیشتتر و نوستانات شتدید بتازدهی بتازار بتورس
تهران ،استفاده از سازوکارهایی که بتوان به کمتک آنهتا
ریسک بتازار را در آینتده پوشتش داد ،امتری ضتروری
1. Kearney & Patton

کاربردي پيشرفته ،تهران :انتشارات دانشكده علوم
اقتصادي و نور علم.
فالح شمس ،م .)9831( .بررسي مقايسهاي کارايي
مدل ريسك سنجي و مدل اقتصادسنجي GARCH

در پيش بيني ريسك بازار در بورس اوراق بهادار
تهران .مهندسي مالي و مديريت پرتفوي-951 :5 ،
981
فالح شمس ،م .و پناهي ،ي .)9818( .مقايسه کارايي
مدلهاي خانواده  GARCHدر مدلسازي و
اندازهگيري ريسك نقد شوندگي بورس اوراق
بهادار تهران ،دانش سرمايهگذاري. 19 – 19 :1 ،
حسينپور ،ع .و سعيدي ،پ .)9815( .رابطه بين
نسبتهاي مالي و ريسك سيستماتيك در صنعت
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