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Abstract
In order to model, estimate and make a comparative analysis of the behavior of systematic risk, this paper, by using daily
data from 09.28.1997 to 09.22.2015, estimates and extends the traditional Capital Asset Pricing Model for industrial
portfolio in Tehran Stock Exchange, with DBEKK_GARCH and Shwert_Seguin Models. Findings show that estimated
systematic risk for the Iranian industrial portfolio is time-varying. Therefore, using the traditional Capital Asset Pricing
Model, with constant beta, may not be a good idea for modeling systematic risk and forecasting the expected returns of
capital assets, as it may lead us to misleading results. Also findings show that the traditional CAPM and Shwert_Seguin
models have almost identical forecast accuracy, although their accuracy is less than the DBEKK_GARCH model. The
estimated systematic risk, from DBEKK_GARCH and Shwert_Seguin models, does not show any trend behavior over time.
Keywords: Systematic risk, CAPM, DBEKK_GARCH, Shwert_Seguin.

بسط الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای برای سبد سرمایهگذاری صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران
حسن حیدری ،*1علی حیدرپور

7

 -8دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،گروه اقتصاد
h.heidari@urmia.ac.ir

 -7مدرس مدعو دانشگاه پیام نور آذربایجانغربی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،گروه اقتصاد
ah2909532054@gmail.com

چکیده
این پژوهش برای الگو سازی ،تخمین و تحلیل رفتار ریسک سیستماتیک ،به بسط و تخمین الگوی سنتی قیمت گذاری دارایی هاای سارمایهای،
برای سبد سرمایهگذاری صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران اقدام میکند .بدینمنظور ،از الگاوهاای خودرگرسایونی واریاان

ناهمساان

شرطی تعمیمیافته و اشورت-سگوئین و داده های روزانۀ بازده بورس اوراق بهادار تهران و صنایع فعال در آن ،از مهرماه سال  8326تاا شاهریور
 8314بهره میبرد .نتایج بهدستآمده همانند نتایج پژوهشهای کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه ،نشان میدهد ضریب بتای الگوی سنتی
قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ،در طول زمان تغییر میکند؛ بنابراین استفاده از این الگو با بتای ثابت ،برای الگوسازی ریسک سیستماتیک
و پیشبینی بازده آیندۀ داراییهای مالی ،ممکن اسات باه نتاایج گماراهکننادهای منجار شاود .همچناین یافتاه هاا نشاان مای دهاد الگاوی سانتی
قیمت گذاری داراییهای سرمایهای و الگوی اشورت-سگوئین ،دقت پیشبینی تقریباً یکسان و هر دو الگاو نسابت باه الگاوی خودرگرسایونی
واریان

ناهمسان شرطی تعمیمیافته ،دقت پیشبینی کمتری دارند .ریساک سیساتماتیک حاصال از تخماین الگاوی خودرگرسایونی واریاان

ناهمسان شرطی تعمیمیافته و الگوی اشورت-سگوئین ،روند خاصی را دنبال نمیکند.
واژه های کلیدی :الگوی خودرگرسیونی واریان
سرمایهای ،ریسک سیستماتیک

* نویسنده مسؤول

ناهمسان شرطی تعمیم یافته ،الگوی اشورت-سگوئین ،الگوی قیمتگذاری داراییهاای
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مقدمه
از آنجایی که بیشتر از هشتاد درصد حجم فعالیات و

ریسک سیستماتیک ثابت ،ممکن است برای الگوسازی

معااام ت در بااورس اوراق بهااادار تهااران متعلاا بااه

و پیشبینی بازده مدّنظر داراییهای مالی کاافی نباشاد و

شاارکتهااای فعااال در بخااش صاانعتی اساات؛ در ایاان

حتی ممکن است به نتایج گمراهکننادهای منجار بشاود؛

پااژوهش ،شااناختهشاادهتاارین و پرکاااربردترین الگااوی

بنااابراین باایکفااایتی الگااوی ساانتی قیمااتگااذاری

قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ،یعنی الگوی سانتی

داراییهای سرمایهای ،پژوهشگران مالی را بر آن داشت

قیمت گذاری داراییهای سرمایهای دو گشاتاوره ،بارای

الگوی خطی باازار را باا الگاوهاای بساطیافتاۀ دیگاری

بخش صنعت بورس اوراق بهادار تهران بررسای و بساط

جایگزین کنند .یکی از این بساطهاا ایان اسات کاه باه

داده شااده اساات .ایاان الگااو را شااار  8و لینتناار 7باارای

ریسک سیستماتیک اجازه داده میشود بهطور خطی در

بررسی ریسک سیستماتیک در چاارچو گشاتاورهای

طول زمان تغییر کند .در ایان ماورد ،یکای از بهتارین و

میااانگین– واریااان

معرفاای کردنااد .ایاان الگااو فاار

شناختهشدهترین تکنیک های الگو سازی برای ارزیابی و

میکند بین بازده مدّنظر یک دارایی مالی و باازاری کاه

بررسی ناپایداری ریسک سیساتماتیک در طاول زماان،

دارایی مالی در آنجا داد و ستد میشود ،رابطهای خطای

روشهای مبتنی بر الگوهاای خودرگرسایونی واریاان

وجود دارد و این رابطۀ خطی در پارامتری به نام ضریب

ناهمسان شرطی تعمیمیافته و الگوی اشورت_ساگوئین

بتا تلخیص میشاود و باهصاورت شااخصانادازهگیاری

( )8110اساااات .از ویژگاااایهااااای بااااارز الگااااوی

2

ریسک سیستماتیک به کار میرود .در این الگاو فار

خودرگرسیونی واریان

می شود میزان ریسک سیستماتیک در طول زماان ثابات

الگوی اشورت_ساگوئین ایان اسات کاه هار دو الگاو،

اساسای

قابلیاات اناادازهگیااری ریسااک سیسااتماتیک را در طااول

محدودکننده بستگی دارد که یکی از آنهاا نرماالباودن

زمااان دارنااد و سااری زمااانی ریسااک سیسااتماتیک را

شااکل توزیااع بااازده م ادّنظر دارایاای و دیگااری درجااه

ماایتواننااد محاساابه کننااد .عاا وه باار ایاان ،الگااوی

دوبااودن تاااابع مطلوبیااات سااارمایهگاااذاران بازارهاااای

خودرگرسیونی واریان

ناهمسان شرطی تعمیمیافتاه در

داراییهای مالی است؛ بهگونهای که توزیع ثاروت تنهاا

تبیین نوسانها و همسوییهای بازده داراییهای ماالی باا

آن تبیین میشود؛ اما پژوهشهای

بازده بازار این داراییها ،کاربرد زیاادی دارد و الگاوی

فانگ و لی ،)8112( 3وانگ و ساشال ،)8111( 4مرگنار

اشورت_سگوئین نیاز نااهمگنی یاا ناهمساانی در باازده

و بوال )7001( 5و چاودری و وو )7001( 6نشاان دادناد

دارایاایهااای مااالی را در محاساابۀ ریسااک سیسااتماتیک

بازده داراییهای ماالی ،توزیاع نرماال ندارناد و باهطاور

لحاظ می کند؛ از ایانرو ،ایان مقالاه ،باا هاد

تخماین

غیرخطی با بازده کل بازار مرتبط شده است؛ از ایانرو،

الگاااوی خطااای باااازار ،ساااازگار باااا الگاااوی سااانتی

الگوی سنتی قیمات گاذاری دارایایهاای سارمایهای باا

قیمت گذاری داراییهای سرمایهای ،برای بررسی ثباات

است .گفتنی است اعتبار این الگو باه دو فار

با میانگین و واریان

1 Sharpe,W.F.
2 Lintner. J.
3 Fang, H. and Lai, T.Y.
4 Hwang, S. and Satchell, S. E.
5 Mergner, S. and Bulla, J.
6 Choudhry, T. and Wu, H.

ناهمسان شرطی تعمایمیافتاه و

یا بیثباتی مقدار ریسک سیساتماتیک در طاول زماان و
ارائۀ یک تحلیل مقایسه ای از رفتار ریساک کواریاان
7 Schwert & Seguin Model.
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سیستماتیک بهدستآمده از الگاوهاای خودرگرسایونی
واریاااان

ناهمساااان شا ارطی تعمااایمیافتاااه و الگاااوی

ریسااک سیسااتماتیک دارد؛ ولاای ایاان تااأثیر در
شرکتهای کوچک معنیدار نیست.

اشورت_سگوئین برحسب دقت پیشبینی آنها ،الگاوی

گروه دوم پژوهشهای انجامشاده در ایان زمیناه،

قیمتگذاری داراییهای سرمایهای سنتی را برای صنایع

بر الگوهای سریهای زمانی مبتنی است که تخمینهایی

فعال در بورس اوراق بهادار تهران بساط مایدهاد .البتاه

از بتا را از ساختار درونای دادههاای ساری زماانی میسار

قبل از اقدام به بسط الگوی قیماتگاذاری دارایایهاای

می کند .برخ

تعداد اندک پژوهشهاای داخلای در

سرمایه ای الزم است بهطور مختصر ،پیشینۀ پاژوهش در

ایاان گااروه ،در سااه دهااۀ اخیاار ،مطالعااات متعااددی

داخل و خارج از کشاور بررسای شاود .باهطاور کلای،

درکشاااورهای خاااارجی بااار الگاااوی قیماااتگاااذاری

کارهای پژوهشی انجامشده در این زمیناه ،باه دو گاروه

داراییهای سرمایهای و ریسک سیستماتیک انجام شاده

تفکیااک ماایشااود .گااروه اول مبتناای باار الگااوهااای

است کاه دراداماه ،چناد نموناه باهاختصاار آورده شاده

اقتصادسااانجی اسااات کاااه باااا اساااتفاده از الگاااوی

است .ردی و دورگا )7085( 8به این نتیجه رسایدند کاه

قیمتگذاری داراییهاای سارمایهای ،تغییارات ریساک

الگوی شرطی قیمت گذاری دارایای هاای سارمایه ای در

سیسااتماتیک را بااهعنااوان تااابعی از متغیرهااای اقتصااادی

تبیین رابطۀ نرخ باازده ساهام و نارخ باازده کال باورس

مشاهدهشدنی ،الگوسازی میکند که بیشتر پژوهشهای

اوراق بهادار ،الگوی مناسب و شایسته ای است .باجپاای

داخاال کشااور ،در زماارۀ گااروه اول یعناای الگااوهااای

و شارما )7085( 7الگوی سنتی قیمت گذاری داراییهای

اقتصادسنجی ک سایک قارار دارد و درباارۀ الگاو هاای

سرمایه ای را با استفاده از روش رگرسیون غلتاان 3بساط

سری زمانی که پویایی هاای ضاریب بتاا را مادّنظر قارار

دادند و به این نتیجه رسیدند کاه الگاوی گساترشیافتاه

داده باشد ،مطالعۀ چنادانی وجاود نادارد؛ بارای نموناه،

نسبت به الگوی سنتی ،عملکارد بهتاری در تبیاین رابطاۀ

پیااری و همکاااران ( )8317در مقالااهای ،اثاار ریسااک

ریساااک سیساااتماتیک و نااارخ باااازده ساااهام دارد.

سیستماتیک را بر ارزش افزودۀ اقتصادی بررسی کردند

بااااربری ،گرینوود ،جاااین و شااالیفر )7084( 4الگاااوی

و نشاان دادناد رابطاۀ منفای و معکوسای باین ریساک

قیمتگذاری داراییهای سرمایهای را برای دو گاروه از

سیساتماتیک و ارزش افازوده وجاود دارد .ساعیدی و

سرمایهگاذاران در باازار سارمایه آزمودناد .گاروه اول،

رامشه ( )8310نیز گزارش میکنند میان بتا و متغیرهای

نرخ بازده آیندۀ اوراق بهاادار را از اط عاات نارخ هاای

رشاد ساود عملیااتی ،تغییرپاذیری ساود عملیااتی،

گذشتۀ این اوراق استنتاج میکردناد .گاروه دوم نیاز باا

همبستگی سود عملیاتی با شاخص سبد سارمایهگاذاری

استفاده از الگوی انتظارات عق یی باا اط عاات کامال،

باازار و اختیاار رشاد ،ارتباا معنااداری وجاود دارد.

به استنتاج نرخ های آیندۀ اوراق اقدام میکردناد .نتاایج

همچنین علیناژاد و همکااران ( )8317نشاان مایدهناد

نشان داد گروه دوم ،عملکرد بهتری در پایش بینای نارخ

سارمایهگاذاری نهاادی ،تاأثیر معنایداری در ریساک

بااازده داشااتند .مرگناار و بااوال ( )7001رفتااار ریسااک

سیستماتیک ندارد؛ ولی با در نظرگرفتن اندازۀ شرکت

سیستماتیک را در  81بخش اقتصادی اروپا با اساتفاده از

بهعناوان متغیار کنترلای ،مشاخص شاد سارمایهگاذاری
نهادی در شرکتهای بزرگ ،تأثیر معنیدار و مثبتی بر

1 Reddy.m.s and Durga.s.
2 Bajpai.s and Sharma.a.k.
3 Rolling Regression Methodology
4 Barberis.N, Greenwood.R, Jin.L and Shleifer.A.
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ناهمساااان شااارطی

پرسش های فوق ،این فرضیه ها آزموده می شاوند .رفتاار

روش خودرگرسااایونی واریاااان

تعمیمیافته بررسای و بایثبااتی ریساک سیساتماتیک را

ریسک سیستماتیک صنایع فعال در بورس اوراق بهاادار

ثابت کرده اند .اشورت و سگوئین ( )8110باه شاواهدی

تهااران پویااا اساات .تغییاارات خااودی (اثاار  )ARCHو

دست یافتند که نشان میدهد ناتوانی الگاویهاای قبلای

ناپایااداری (اثاار  )GARCHناارخ بااازده بااورس اوراق

در تأیید الگوی قیمات گاذاری دارایایهاای سارمایهای

بهادار تهران و صنایع فعال در آن ،در دورۀ جاری متاأثر

در

از تغییرات خاودی و ناپایاداری هاای دورۀ قبلای اسات.

نرخ بازده است .مشاهده میشود مطالعات ذکر شاده باا

دقاات پاایشبیناای الگااوی ساانتی نساابت بااه دو الگااوی

ارائۀ بساطهاایی از الگاوی قیماتگاذاری دارایایهاای

خودرگرسیونی واریان

ناهمسان شرطی تعمایمیافتاه و

سرمایهای ،نشان دادهاند ریساک سیساتماتیک در طاول

اشورت-سگوئین ،کمتر است.

ناشی از قصور آنها در احتساا ناهمساانی واریاان

زمان ثابت نیست؛ بلکه تغییر مایکناد؛ بناابراین الگاوی

در قساامت دوم مقالااه ،روش پااژوهش توضااید داده

ساانتی قیمااتگااذاری دارایاایهااای ساارمایهای ،باارای

شاااده اسااات کاااه شاااامل نحاااوۀ اساااتخراج الگاااوی

الگااوسااازی و پاایشبیناای بااازده ماادّنظر دارایاایهااای

قیماتگاذاری دارایاایهاای ساارمایهای و مقایساۀ آن بااا

سرمایهای کافی نیست و به نتایج گماراهکننادهای منجار

الگوی خطی بازار ،بساط الگاوی سانتی قیماتگاذاری

میشود؛ از اینرو ،بسط این الگو با تکنیکهای پیشرفته

دارایاااایهااااای ساااارمایهای بااااا اسااااتفاده از الگااااوی

را امری پرهیزناپذیر میکناد کاه در بخاشهاای بعادی

خودرگرسیونی واریان

ناهمسان شرطی تعمیمیافتاه 8و

مقاله باه بساط و تخماین آن باا روشهاای مناسابتاری

الگوی اشورت-ساگوئین و توصایو و تبیاین دادههاای

اقدام شده است .اکنون پرسش این است که آیا الگاوی

پژوهش است .در قسمت سوم مقاله ،یافتههای پژوهش،

قیمتگذاری داراییهاای سارمایهای سانتی بارای تبیاین

در قسمت چهارم ،نتیجهگیری و پیشنهادها و در قسامت

رابط اۀ ناارخ بااازده بااورس اوراق بهااادار تهااران و بااازده

پایانی نیز منابع استفادهشده آورده شده است.

صنایع فعال در آن ،الگوی مناسبیاست یا نیازمند توسعۀ
آن با برخی ابزارها و تکنیک های اقتصادسانجی اسات؟
آیا ریسک سیساتماتیک صانایع فعاال در باورس اوراق

روش پژوهش
در مبااانی ساارمایهگااذاری ،هااد

ساارمایهگااذار،

بهادار تهران ایستا است یا در طول زمان تغییر مایکناد؟

رسیدن به بیشترین نرخ بازده مادّنظر از میاان باازده هاای

آیااا تغییاارات خااودی( ،اثاار  )ARCHو ناپایااداری (اثاار

موجود (پراکندهشاده در اطارا

میاانگین باازده هاا) باا

 )GARCHناارخ بااازده بااورس اوراق بهااادار تهااران و

کمترین ریسک است .در راستای هدایت سارمایهگاذار

صاانایع فعااال در آن ،در دورۀ جاااری مت اأثر از تغییاارات

برای دستیابی به این هد  ،پژوهشگران حوزۀ ماالی باه

خااودی و ناپایااداریهااای دورۀ قبلاای اساات؟ آیااا دقاات

استخراج الگوی قیمت گاذاری دارایای هاای سارمایه ای

پیش بینی الگوی قیمت گاذاری دارایای هاای سارمایه ای

سنتی از روش انتخا بهینۀ سابد دارایای هاای ماالی ،باا

ساانتی نساابت بااه الگااوهااای خودرگرساایونی واریااان
ناهمسان شرطی تعمیمیافته و الگوی اشاورت_ساگوئین
کمتر است؟ بنابراین برای یافتن پاسخ های مناسب بارای

 8الگوی  GARCHبا رهیافت  DBEKKکه انگال وکرونار ( )8115معرفای
کردند.
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موفا شادند

استفاده از گشتاورهای میانگین و واریان
که شکل کلی آن بهصورت زیر است:

خودرگرسیونی واریان

ریسک سیستماتیک متغیر را بهطور غیرمستقیم با تخمین
واریااان

( )8
]

)

کاااااه در آن

( [
(

])

) ( [

]
[

اسااااات.

همچنااین ثاباات شااده اساات الگااوی قیمااتگااذاری
داراییهای سرمایهای ارائهشده در رابطاۀ ( )8باا الگاوی
خطی بازار ،ارائهشده در رابطۀ ( )7سازگار اسات؛ زیارا
با لحاظکردن انتظارات در الگوی خطی بازار ،ارائهشده
در رابطۀ زیار ،باه الگاوی قیمات گاذاری دارایای هاای
ساارمایهای ماایتااوان دساات یافاات .البتااه باادون نیاااز بااه
فر

ناهمساان شارطی تعمایمیافتاه،

 ،میتوان ثابت کارد

داراییهای مالی و نرخ بازده دارایی ام در همان باازار
و با فر

وجود همبستگی باین آنهاا محاسابه مایکناد.

قبل از بررسی موضوع تخمین و محاسبات مربو  ،الزم
اساات دربااارۀ ساااختار الگااوهااای ناهمسااانی واریااان
شرطی خودرگرسیونی تعمایمیافتاۀ باهکاررفتاه در ایان
مقاله توضید مختصری داده شود.
پاا

از آنکاااه انگااال ( )8117الگاااوی ناهمساااانی

واریااان

شاارطی خودرگرساایونی را تعریااو کاارد و

بولرسااالیو ()8116آن را باااه الگاااوی خودرگرسااایونی
واریان

است.

شاارطی ناارخ بااازده ساابد دارایاای در بااازار

ناهمسان شرطی تعمایمیافتاه بارای دربرگارفتن

ساختار ناپایاداریهاای پیچیادهتار گساترش داد ،مساألۀ

()7
(

)

(

)

الگوسازی فراریت (ناپایداری) سریهاای زماانی باازده
داراییهای مالی ،یکای دیگار از مباحار پرطرفادار در

چنانکاه در رابطاۀ ( )7مشااهده مایشاود ،باهراحتای
برای تخمین ریسک سیستماتیک (

) ،الگوی خطی

بازار را بارای دادههاای ماالی مایتاوان بارازش کارد و
تخمینهایی از

را با استفاده از روش رگرسیونهای

خطاای ک ساایک ب اه دساات آورد .گفتناای اساات
تخمینزده شده ،مقادار ثاابتی خواهاد باود؛ ولای بارای
تخمین و ارزیابیناپایداری ریسک سیستماتیک ،الگوی
خطاای بااازار (سااازگار بااا الگااوی ساانتی قیمااتگااذاری
دارایاایهااای ساارمایهای) ماایتوانااد بسااط داده شااود،
بهگونه ای که باه ریساک سیساتماتیک( ،

) ،اجاازه

داده شود در طول زمان تغییر کند کاه در ایان صاورت،
ریسک سیستماتیک با

نشان داده خواهد شاد .در

ایان حالاات ،ریسااک سیسااتماتیک متغیاار بااا اسااتفاده از
الگوهااای خودرگرساایونی واریااان

ناهمسااان شاارطی

تعمااایمیافتاااه تخماااین زده خواهاااد شاااد .الگاااوهاااای

زمیناااههاااای اقتصااااد ماااالی شاااد و اناااواع الگوهاااای
خودرگرسیونی واریان

ناهمسان شرطی تعمیمیافتاه در

تبیین نوسانها و همسوییهای بازده داراییهای ماالی باا
بازده بازار این داراییها بهوفور استفاده شاد؛ اماا قبال از
بهکارگیری این الگاوهاا بایاد توجاه داشات کاه برخای
الزامااات روش شااناختی بایااد مهیااا شااوند .یکاای از ایاان
الزامااات ایاان اساات کااه قباال از تعیااین مشخصااات و
ویژگاایهااای یااک الگااوی خودرگرساایونی واریااان
ناهمسااان شاارطی تعماایمیافتااه الزم اساات یااک سیسااتم
معادالت میانگین برای ایجاد و تولید جم ت پسماند (

it

 )εبا میانگین شرطی صفر ایجاد شود .بادینمنظاور در
این مقاله ،از سیستم معاادالت ارائاهشاده در معادلاۀ ()3
برای تعیین مشخصات الگوی خود رگرسیونی واریاان
ناهمسان شرطی تعمیمیافته استفاده میشود.
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مشخصات این الگوها است .نخسات اینکاه ،الزم اسات

()3

الگو به قادر کاافی انعطاا پاذیر باشاد تاا پویااییهاای
)

واریان ها و کواریان های شرطی را بتواند نشان دهاد.

(
]
و

در رابطااۀ باااال،
و

بلندمدت» است و

[

درجۀ سرریز آثار را بار

زمان نشان میدهاد .اط عاات موجاود باازار در انتهاای
زمان
است و

یک مااتری

نشان داده شده
_ کواریاان

واریاان

جم ت خطا با یک دوره تأخیر،
واریان _کواریان

ماتری

7 ×7

واریاان _کواریاان

است Ht .الزم است باه مااتری

(اثر  )ARCHو

شرطی با یک دوره تأخیر

(اثر خودرگرسایونی واریاان

ناهمساان شارطی

تعمیمیافته) وابسته باشد .به بیان جبری:

)

)

(
(

(

باهصااورتی ماایتااوان طراحاای کاارد (بااا اعمااال چناادین
محدودیت) که مثبت معینباودن در سااختار الگاو وارد
شود .در مبانی موجود در این مورد ،دو روش غالاب در
پااارامتریکااردن الگااوهااای خودرگرساایونی واریااان
ناهمسان شرطی تعمیمیافتاه وجاود دارد .یکای ،الگاوی
 VECاساااات کاااااه تعماااایم ساااااادهای از الگاااااوی
ناهمسان شرطی تعمیمیافتاۀ دو

خودرگرسیونی واریان

خودرگرسیونی واریاان

ناهمساان شارطی

تعمیمیافته ) (1,1را نشان میدهد و بدین معنی است کاه
تعداد تأخیرهای زمانی آثاار  ARCHو خودرگرسایونی
ناهمسان شرطی تعمیمیافتاه ،یاک دوره اسات.
از تخمااین سیسااتم معااادالت میااانگین فااوق و

،

از رابطۀ ( )73استخراج میشود:

ناهمساااان شااارطی

(

[

ناهمساان شارطی تعمایمیافتاۀ

 DBEKKاستفاده میشود؛ زیارا ایان الگاو باه صاورتی
طراحاای شااده اساات کااه پارامترهااای کمتااری دارد و
ماتری

واریان

و کواریان

آن مثبات معاین اسات و

ویژگی مثبت معینبودن ،واریان های تخماینزدهشادۀ
غیرمنفاای (

) را تضاامین ماایکنااد کااه یکاای از

الزامات بود .یکی از جذابیتهای ایان الگاو ایان اسات
که ماتری

( )5
])

خودرگرسیونی واریان

کااه در ایاان مقالااه از نااوع قطااری آن یعناای الگااوی

یک الگوی خودرگرسیونی واریاان

پا

ناهمسان شرطی تعمایمیافتاه را

تعمیمیافته ) (1,1است و دیگری الگاوی  BEKKاسات

در واقع ،رابطۀ ( )4مشخصات واریان _کواریاان

واریان

کواریان

واریاان

و

آنها معین مثبت باشاد .بادینمنظاور ،الگاوی

عااااملی خودرگرسااایونی واریاااان

()4
)

تخمین نسبتاً آسانی از الگو و تعبیر ساادهای از پارامترهاا
را میسر کند .همچناین الزم اسات مااتری

ضاارایب «انحاارا

با مجموعه اط عات

دوم اینکه ،الزم است به قادر کاافی اقتصاادی باشاد تاا

واریان _کواریان

معین مثبت در ساختار

خاودش دارد؛ زیارا مااتری هاای  Aو  Bدرون الگاو،
درجه دوم است و بنابراین تضمین می کنند که مااتری
واریان _کواریان

یکی از نکات مهم دربارۀ الگوهای خودرگرسایونی
واریااان

ناهمسااان شاارطی تعماایمیافتااه ،چگااونگی

آن مثبت معاین خواهاد باود .ایان

الگو ،ساختاری بهشکل زیر دارد:
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بسط دیگری از الگوی قیمات گاذاری دارایایهاای

()6
(

)

سااارمایهای را اشاااورت و ساااگوئین( )8110باااهعناااوان
جااایگزین دیگاار الگااوهااای خودرگرساایونی واریااان

ماتری هاای ضارایب و یاک

ناهمسان شرطی تعمایمیافتاه ،پیشانهاد داده اناد .آنهاا در

که در آن

از مبادأ

الگااوی خطاای بااازار یااا همااان الگااوی قیمااتگااذاری

است .در مبانی موجاود در ایان زمیناه ،الگاوی BEKK

دارایاایه اای ساارمایهای ساانتی ،عاماال ناهمسااانی بااازده

قطاااری یعنااای  ،DBEKKباااه علااات داشاااتن ویژگااای

اوراق بهااادار را اضااافه کردنااد .یافتااههااای اشااورت و

همگرابودن پارامترها ،در بین پژوهشهای تجربی بسایار

سگوئین نشان میدهاد نااتوانیهاای مطالعاات قبلای در

معمول است .بهویژه اگر در مواقاع محادودبودن تعاداد

تصاادی و تأییااد الگااوی قیمااتگااذاری دارایاایهااای

نمونهها ،سااختار خاو و شافافی بارای تخماین داشاته

ساارمایهای ساانتی ،شاااید ناشاای از کوتاااهی آنهااا در

باشد .بهطور خ صه ،به علت داشتن ویژگیهاایی نظیار

لحاظکردن ناهمگنی یا ناهمسانی در بازده دارایایهاای

تعبیاار آسااان پارامترهااای تخمااینزدهشااده و همگرایاای

) در محاسبۀ ریسک سیساتماتیک یاا

ماتری

و

متقارن پایین مثلثای از ضارایب عار

پارامترها ،یعنی مااتری

سرمایه ای (

ضارایب ،شایب الگاو ،قطاری

همان ریسک بازار بوده است .بدینترتیب ،گفتنی است

ایان

الگااوی اشااورت -سااگوئین ،الگااویی تااکعاااملی از

الگو فقط به مقاادیر دورۀ قبلای خاودش و مقاادیر دورۀ

ناهمگنی بازده بازار اسات کاه در آن واریاان

شارطی

قبلی جم ت خطا بستگی دارد .به بیان ریاضی:

بااازده بااازار -باهدسااتآمااده از فراینااد خودرگرساایونی

است و درایه هاای مااتری

واریاان _کواریاان

()2
)
)

واریااان

(

سریهاای زماانی ریساک سیساتماتیک متغیار در طاول
زمان ،باهشاکل ارائاهشاده در معادلاۀ ( )1باه کاار بارده

(
)
)

(

(

در الگوی خودرگرسیونی واریان
اگار

ماتری های کواریان

میشود.
()1

ناهمسان شرطی

تعمیمیافتۀ باال ،هفت پارامتر بارای تخماین وجاود دارد.
و

ناهمسااان شاارطی تعماایمیافتااه -باارای ایجاااد

باشاد ،آنگااه
شرطی مانا خواهند باود .گفتنای

است قبل از بهکارگیری این الگو الزم است مطمئن شد

که

نشاندهندۀ واریان

شارطی باازده باازار

و

ضارایب رگرسایون

داراییهای مالی اسات و
زیر هستند:
()1

کاه جما ت خطاا یاا پساماند عااری از خودهمبساتگی
باشند.

براساس رابطۀ ( BSS ،)1شامل یک جزء ثابات
یک جزء متغیر

است .اگر

و

مثبات باشاد،
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رابطۀ معکوسی بین ریسک سیساتماتیک و نوساانهاای
بازار وجود دارد و برعک  ،اگر

منفی باشاد ،رابطاۀ

()88
|

ˆ |

)

مثبتاای بااین آنهااا برقاارار اساات .باارای ب اهدسااتآوردن
سااریه اای زمااانی
سریهاای واریاان

∑

,
ˆ (

∑

الگااوی اشااورت و سااگوئین،
)

میزان دقت در پیشبینی ،باهطاور معکاوس و میازان

استفاده میشود که الگوی  DBEKKایجاد کرده است.

خطای پایشبینای باهطاور مساتقیم ،باا مقاادیر  MAEو

پ

شارطی باازده کال باازار (

از توصیو الگوهای خودرگرسایونی واریاان

 MSEدر ارتبا است؛ به عبارت دیگار ،هرچاه مقاادیر

ناهمسان شارطی تعمایمیافتاه و اشاورت-ساگوئین الزم

این دو معیار بزرگتر باشد ،دقت در پیشبینی ،کمتار و

اساات ایاان دو الگااو بااا یکاادیگر و بااا الگااوی ساانتی

خطای پیشبینی بیشتر خواهد بود.

قیمااتگااذاری دارای ایهااای ساارمایهای ،از نظاار دقاات

در این پژوهش ،بارای بساط تجربای الگاوی سانتی

پیشبینی نرخ بازدههاای آینادۀ دارایایهاا در بازارهاای

قیمااتگااذاری دارایاایهااای ساارمایهای بااا اسااتفاده از

مالی مقایسه شود؛ از اینرو ،برای ایجاد تماایز و ترتیاب

الگااوه اای خودرگرساایونی واریااان

ناهمسااان شاارطی

بااین تکنیااکهااای اسااتفادهشااده در تخمااین ریسااک

تعمیمیافته و اشاورت-ساگوئین ،بارای صانایع فعاال در

سیستماتیک ،از دو معیار پیشبینی باه ناامهاای میاانگین

بورس اوراق بهادار تهاران ،از دادههاای روزاناۀ باورس

و میاانگین مجاذور

اوراق بهاااادار تهاااران ،از  8326/2/6تاااا 8314/06/38

استفاده میشود .بدیهی اسات

اساتفاده شاده اسات .دلیال اساتفاده از دادههاای روزانااه

این دو معیار ،معیار مقایسۀ همهجانبۀ الگوها نیست؛ بلکه

نخست این است کاه دادههاای باا افا طاوالنیتار مثال

فقط از لحاظ مقایسۀ دقت پیشبینی الگوها نسبت به هم

دادههای هفتگای ،ماهاناه و ساالیانه ،عکا العمالهاای

به کار برده مایشاود .مقادار پایشبینای درون نموناهای

زودگذر نسبت به تغییرات و اباداعهاا را کاه فقاط چناد

متغیر بازده صانایع در باورس اوراق بهاادار و نیاز متغیار

روز بیشااتر دوام ندارنااد ،بااه شاافافیت دادههااای روزانااه

بااازده کاال بااورس اوراق بهااادار از رابطاۀ ( )80حاصاال

نمیتواند نشان دهد .دوم اینکه ،عم دادههاای روزاناه،

میشود.

دربارۀ دربرگرفتن نوفه سفید ،8زیاد و متأثر از ایاام هفتاه

()80

اساات .عا وه باار ایاان ،اسااتفاده از دادههااای روزانااه بااه

مطلا خطاای پایشبینای یاا
خطای پیشبینی یا

یافته هایی با کنتراست (شفافیت) زیاد منجر میشود؛ اماا
با داشتن  Rˆitپایشبینایشاده ،باا اساتفاده از بتاهاای
برآوردشده ،دقت این پایشبینایهاا باه کماک خطاای
پیشبینی (مابهالتفاوت مقادیر پایشبینایشاده و واقعای)
ارزیابی میشود .همانگونه ذکر شد ،بادینمنظاور از دو
معیار خطای پایشبینای

و

است که از روابط ( )88به دست میآید:

اساتفاده شاده

قبل از انجاام بساطهاای ماذکور ،باا اساتفاده از تخماین
الگوهای مذکور ،الزامات روششناختی ایجا میکناد
یکسری آزمونها از قبیل آزمون ریشه واحاد ،آزماون
خودهمبسااتگی و آزمااون  ARCH-LMباار دادههااای
پژوهش انجام شود .برای بررسی ماناایی دادههاای نارخ
بازده کل باورس اوراق بهاادار تهاران و دادههاای نارخ
1. White Noise
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بااازده صاانایع فعااال در بااورس اوراق بهااادار تهااران ،از

بهااادار تهااران و ناارخ بااازده صاانایع فعااال درآن ،باارای

پرون

تشااخیص وجااود اثاار  ARCHبااا اسااتفاده از آزمااون

( GLS ،)PPدیکااااااااااای فاااااااااااولر ( )DF-GLSو

 ARCH-LMبررسی شد و نتایج نشاان داد نارخ باازده

کوایتکووساااکی-فلیاااپ -اشااامیت-شااااین (،)KPSS

کل بورس اوراق بهادار تهران و نرخ بازده صانایع فعاال

اسااتفاده شااد .نتااایج نشااان ماایدهااد همااۀ دادههااای

در آن ،اثر  ARCHدارند.

آزمونهای دیکی فولر تعمیمیافته ( ،)ADFفلیپ

اسااتفادهشااده ،در سااطد معناایداری یااک درصااد ،مانااا
یافتهها

هسااتند .همچنااین باارای شناسااایی وجااود و یااا نبااود

در این قسمت ،نتایج حاصل از تخماین ساه الگاوی

خودهمبستگی نارخ باازده باورس اوراق بهاادار و نارخ
بااازده صاانایع فعااال در آن ،از آزمااون همبسااتگی

استفادهشده ،باه ناامهاای الگاوی خطای باازار یاا هماان

استفاده شد .نتایج نشان میدهد نارخ باازده کال باورس

الگااوی قیمااتگااذاری دارایاایهااای ساارمایهای ساانتی،

اوراق بهادار و نرخ بازده صانابع فعاال در باورس اوراق

الگااوی خودرگرساایونی واریااان

ناهمسااان شاارطی

بهادار تا  70دوره تأخیر ( 70روز) بدون خودهمبساتگی

تعمیمیافته و الگوی اشورت-سگوئین ارائه شاده اسات.

هستند .یکی دیگار از الزاماات باهکاارگیری الگاوهاای

ابتدا ،نتایج حاصل از تخمین معادلاۀ رگرسایون الگاوی

ناهمساااااان شااااارطی

قیمتگذاری داراییهای سرمایهای سنتی ،باا اساتفاده از

تعمیمیافتۀ  ،DBEKKوجود اثر  ARCHدر ساریهاای

روش حااداقل مربعااات معمااولی در جاادول ( )8آورده

زمانی است .بدینمنظور ،نرخ باازده کال باورس اوراق

شده است.

خودرگرسااااایونی واریاااااان

جدول( )1نتایج تخمین الگوی سنتی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای برای صنایع فعال در بورس اوراق
بهادار تهران
ε

)

(

(  :معادلۀ رگرسیون الگوی سنتی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای

)

مقادیر آمارۀ t

مقادیر برآوردشدۀ ضرایب

-31/03

-0/0001

753/2

8/078

در جدول ( )8مشاهده میشود مقدار عر

نام ضرایب

از مبادأ

سرمایه است .چنانکه مشاهده میشود مقدار ضاریب بتاا

از نظر آماری معنادار؛ ولی مقدار آن بسایار نزدیاک باه

(ریسک ثابت) برابار  8/078اسات؛ یعنای باازده بخاش

صفر اسات و ایان دقیقااً نتیجاهای اسات کاه از الگاوی

صنعت در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به بازده کال

قیماااتگاااذاری دارایااایهاااای سااارمایهای ،الگاااوی

بورس اوراق بهادار تهران ،ناپایداری بیشتری دارد .تعبیر

قیمت گذاری دارایایهاای سارمایهای ،مایتاوان انتظاار

دوم این است که بتای بزرگتر به معنای ریساک بیشاتر

داشت .دربارۀ شیب معادلۀ رگرسیون الگوی ک سایک

است .از سویی ،میدانیم ریساک یاک سابد دارایای از

بازار یا همان ضریب بتا ،تعاابیر مختلفای مایتاوان ارائاه

مجموع ریساکهاای دارایایهاای موجاود در آن سابد

کرد .نخست اینکه ،گفتنی است بتا نشاندهندۀ تمای ت

حاصل میشود .از سوی دیگار ،باا توجاه باه همبساتگی

بازده دارایی سرمایهای به نوساانهاای موجاود در باازار

موجود بین بازده صنایع و بورس و نیز با توجاه باه بتاای
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حاصل از تخمین (رقام )8/078گفتنای اسات در فاصالۀ

صنایع در بورس از نوسانهاای باازده باازاربورس بیشاتر

سالهاای  8326تاا  8313ریساک باورس اوراق بهاادار

بوده است؛ اما به نظر میرساد تصادی هماۀ ایان تعاابیر

تهااران ،بااهعنااوان ساابد دارایاایهااای مختلااو بااهدلیاال

برای یک دورۀ تقریباً هفدهسااله باا قطعیات نمایتواناد

گنجاناادن شاارکتهااای صاانعتی پاار ریسااک در خااود

انجام شود؛ از اینرو ،دیگر الگوهای ساریهاای زماانی

افزایش یافته است .گفتنی است مثبتبودن ع مات بتاا،

بررسی شد که نتاایج تخماین آنهاا در زیار آورده شاده

نشان میدهد در دورۀ مدّنظر ،نوسانهای بازده صنایع باا

اساات .در جاادول ( )7نتااایج حاصاال از تخمااین الگااوی

نوسانهای بورس اوراق بهادار همسو بوده اسات .بیشاتر

خودرگرسیونی واریان

ناهمسان شرطی تعمیم یافته ،به

از یکبودن آن نشان مایدهاد حتای نوساانهاای باازده

روش حداکثر راستنمایی آورده شده است.

جدول ( )2نتایج تخمین الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته برای صنایع فعال در
بورس اوراق بهادار تهران
ناهمسان شرطی تعمیمیافته:

سیستم معادالت خود رگرسیونی واریان

ε

معادلۀ میانگین شرطی نرخ بازده صنایع فعال در بورس
ε

معادلۀ میانگین شرطی نرخ بازده بورس
مقادیر آمارۀ z

مقادیر برآوردشده

0/149

0/0009

40/24

0/4065

0/286

0/0017

41/81

0/4155

ضرایب

در جدول ( )7مشاهده میشود نتایج شاامل ضارایب

بااورس معناایدار هسااتند؛ یعناای وجااود آثااار ARCH

و آمارههای  ،zمربو باه معادلاۀ میاانگین شارطی نارخ

بهشدت تأیید میشود .عدد درایۀ ) A (1,1نشان میدهد

بازده صنایع در باورس اوراق بهاادار و معادلاۀ میاانگین

یکدرصد تغییارات خاودی (اثار  )ARCHنارخ باازده

شاارطی ناارخ بااازده کاال بااورس اساات .نکااات مهاام در

صنایع فعال در بورس در دورۀ گذشته ،باعار تغییارات

تخمین این معادالت بهشرح زیر است:

خودی این بازدههاا در دورۀ جااری باه میازان 0/3827

 -8باااازده دورۀ گذشاااتۀ صااانایع در باااورس اوراق

درصد میشود .همچنین بایثبااتی و ناپایاداری یاا آثاار

بهادار ،تأثیر مثبات و معنایداری در باازده دورۀ جااری

خودرگرسیونی واریاان

ناهمساان شارطی تعمایمیافتاه

دارد.

(درایااههااای ماااتری

 -7بااازده دورۀ گذشااتۀ کاال بااورس اوراق بهااادار،
تأثیر مثبت و معنیداری در بازده دورۀ جاری دارد.
 -3تغییاارات خااودی یااا آثااار ( ARCHدرایااههااای
ماتری

قطری  Aیعنای ) )A(1,1نارخ باازده صانایع در

قطااری  Bیعناای ) )B(1,1دورۀ

گذشتۀ نرخ بازده صنایع در بورس ،بسیار زیاد معنایدار
و در مقااادار بااازرگتااار اسااات؛ یعنااای وجاااود آثاااار
خودرگرسیونی واریاان

ناهمساان شارطی تعمایمیافتاه

تأیید میشود .عدد درایۀ ) B(1,1نشان مایدهاد وجاود
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یک درصاد ناپایاداری (اثار خودرگرسایونی واریاان

بهشدت تأیید میشود .عدد درایۀ ) B (2,2نشان میدهد

ناهمسان شرطی تعمیمیافته ) در نرخ باازده صانایع فعاال

وجااود یااکدرصااد ناپایااداری (اثاار خودرگرساایونی

در بااورس در دورۀ گذشااته باعاار پیاادایش ناپایااداری

واریاان

ناهمسااان شاارطی تعمایمیافتااه) در ناارخ بااازده

دراین بازدهها در دورۀ جاری به میازان  0/1474درصاد

بورس در دورۀ گذشته باعر پیدایش ناپایداری در ایان

می شود .مشاهده می شود آثار خودرگرسیونی واریاان

بااازدههااا در دورۀ جاااری بااه میاازان  0/1404درصااد

ناهمسان شارطی تعمایمیافتاه ،بسایار بازرگتار از آثاار

می شود .مشاهده میشود آثار خودرگرسیونی واریاان

 ARCHاست؛ یعنی ناپایداری بازده صانایع در باورس،

ناهمسان شارطی تعمایمیافتاه ،بسایار بازرگتار از آثاار

بسیار بزرگتر از تغییرات آنهاست.

 ARCHاست؛ یعنی ناپایداری بازده کال باورس اوراق

 -4تغییاارات خااودی یااا آثااار ( ARCHدرایااههااای
ماااتری

قطااری  Aیعناای ) )A(2,2ناارخ بااازده بااورس

بهادار تهران ،بسیار بزرگتر از تغییرات آنهاست.
 -5شاار مانااایی ماااتری هااای کواریااان

شاارطی

معنیدار هستند؛ یعنی وجود آثار  ARCHبهشدت تأیید

برقرار شده است؛ زیرا مجماوع مجاذور درایاههاای A

میشود .عدد درایه ) A(2,2نشان مایدهاد یاکدرصاد

) (1,1و) B (1,1یعنی

،کمتار از یاک

تغییرات خودی (اثر  )ARCHنرخ بازده بورس در دورۀ

است .همچنین مجماوع درایاههاای ) A (2,2و)،B (2,2

گذشااته باعاار تغییاارات خااودی ایاان بااازدههااا در دورۀ
جاااری بااه میاازان  0/3756درصااد ماایشااود .همچنااین
بیثباتی و ناپایداری یاا آثاار خودرگرسایونی واریاان
ناهمسان شرطی تعمیمیافته (درایههای ماتری

یعنی

،کمتر از یک است.

 -6مقادیر ریسک سیستماتیک با استفاده از ضرایب
حاصاال از تخمااین الگااوی خودرگرساایونی واریااان

قطاریB

ناهمسان شرطی تعمیمیافته  DBEKKمحاسابه شاد کاه

یعنی ) )B (2,2دورۀ گذشتۀ نرخ بازده بورس ،بهشادت

فقط نمودار و برخی آمارههای مهام آن در نماودار ()8

معنیدار و در مقدار بزرگتر هستند؛ یعنی وجاود آثاار

آورده شده است.

خودرگرسیونی واریاان

ناهمساان شارطی تعمایمیافتاه
1.5
1.0
0.5
0.0

نمودار ( )1ریسک سیستماتیک محاسبهشده از ضرایب برآوردشدۀ الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان
شرطی تعمیمیافتۀ DBEKK

در نمودار ( )8مشاهده میشود سریزماانی ریساک

نمیکند .بیشترین مقدار بتاا  ،8/757کمتارین مقادار آن

سیستماتیک (ضاریب بتاای) حاصال از تخماین الگاوی

 0/76و میانگین آن برابر  8/08اسات کاه از مقایساۀ آن

ناهمساان شارطی تعمایمیافتاه،

باا بتااای حاصاال از الگااوی قیمااتگااذاری دارایایهاای

در فاصلۀ سالهای  8326تا  8313روند خاصی را دنباال

سرمایهای ،یعنی  8/078گفتنای اسات میاانگین ریساک

خودرگرسیونی واریان
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سیستماتیک ،در طاول دورۀ مادّنظر ،بسایار نزدیاک باه

واریان

ریسک الگوی خطی بازار است .همانگونه که گفته شد

در دورۀ مااذکور اساات .باادینمنظااور ،از تخمااینهااای

الگااوی اشااورت_سااگوئین باارای نشاااندادن ناپایااداری

واریان

شرطی نارخ باازده باورس ،حاصال از الگاوی

موجاااود در نااارخ باااازده باااورس و محاسااابۀ ریساااک

 GARCH_DBEKKارائهشده در مبحر قبلی اساتفاده

سیسااتماتیک متغیاار در طااول زمااان ،متغیاار جدیااد

شده است .نتاایج حاصال از تخماین الگاوی اشاورت و

را باااه الگاااوی قیماااتگاااذاری

شرطی نرخ بازده بورس اوراق بهادار (

ساااگوئین ،پا ا

از محاسااابۀ

)

از نتاااایج الگاااوی

داراییهاای سارمایهای سانتی اضاافه مایکناد؛ بناابراین

 GARCH_DBEKKبااااا اسااااتفاده از روش حااااداقل

محاسبۀ سری بتاها یا ریسک سیساتماتیک بارای فاصالۀ

مربعات معمولی در جدول ( )3آورده شده است.

ساالهاای  8326تاا 8313نیازمناد تخماین ساری زمااانی
جدول ( )3نتایج حاصل از تخمین الگوی اشورت و سگوئین برای صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران
ε

)

)

(

مقادیر آمارۀ t

مقادیر برآوردشده

-0/458

-0/0088

0/0000

8/0347

0/0080

-0/0032

در جدول ( )3مشاهده میشود مقدار عر

(  :معادلۀ رگرسیون الگوی ک سیک بازار
ضرایب

از مبادأ

تأثیر آن در نارخ باازده صانایع در باورس نااچیز اسات.

از نظر آماری بیمعنی و بسیار نزدیاک باه صافر اسات؛

مقاااادیر بتاااای متغیااار در طاااول زماااان و یاااا ریساااک

کاارد؛ زیاارا در

سیسااتماتیک بااا اسااتفاده از ضاارایب حاصاال از تخمااین

محاسبۀ ریسک سیستماتیک نیز بیتاأثیر اسات .ضاریب

الگوی اشورت _ سگوئین محاسبه شد که فقاط نماودار

متغیر اضافهشده باه الگاوی قیماتگاذاری دارایایهاای

و برخی آمارههای مهام آن در نماودار ( )7آورده شاده

سرمایهای از نظر آمااری معنایدار و مقادار آن منفای و

است.

یعناای آن را از معادلااه ماایتااوان حااذ

1.1
1.0
0.9
0.8
0.7

نمودار ()2ریسک سیستماتیک محاسبهشده از ضرایب برآوردشدۀ الگوی اشورت _ سگوئین
در نمودار ( )7مشاهده میشود سریزماانی ریساک

فاصلۀ سالهاای  8326تاا  8313روناد خاصای را دنباال

سیسااتماتیک حاصاال از الگااوی اشااورت_ سااگوئین در

نمیکند .بیشترین مقادار بتاا  ،8/03364کمتارین مقادار

بسط الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای برای سبد سرمایهگذاری صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران 808 /

آن  0/23513و میانگین آن برابر  8/00568است کاه از

واریان

مقایس اۀ آن بااا بتااای حاصاال از الگااوی قیمااتگااذاری

سااگوئین ارائااه شااده اساات؛ باادینصااورت کااه ابتاادا

دارایی هاای سارمایهای ،یعنای  8/07887گفتنای اسات

آمارههاای توصایفی و ضارایب همبساتگی برآوردشادۀ

میااانگین ریسااک سیسااتماتیک ،در طااول دورۀ م ادّنظر،

بتاااهااای محاساابهشااده باارای نشاااندادن تفاااوتهااا و

بسیار نزدیک به ریسک الگوی خطی بازار است.

ناهمسان شرطی تعمیمیافته و الگوی اشورت و

تشابههای الگوها ،مقایسه و سپ

در جااادول ( )4تحلیلااای مقایساااهای از ریسااااک
سیستماتیک باهدساتآماده از الگاوی خودرگرسایونی

باهطاور کلای ،رفتاار

ریسکهای سیستماتیک محاسبهشدۀ الگوهاای ماذکور
بررسی میشود.

جدول ( )4نـتایج برخی آمارههای ریسک سیستماتیک حاصل از الگوهای برآوردشده
احتمال

Jarque-Bera

5641/041 0/000
0/000

80510/17

کشیدگی

چولگی

میانگین

2/637387

-8/61021

8/001617

0/8467

-0/67478

8/005685

آماره های ارائهشده در جدول ( )4نشان میدهاد دو
الگااوی خودرگرساایونی واریااان

ناهمسااان شاارطی

تعماایمیافتااه ) (1,1و الگااوی اشااورت و سااگوئین در
محاسابۀ ریساک سیسااتماتیک بسایار باه هاام شابیه و بااه

نام الگو
الگوی خودرگرسیونی واریان
ناهمسان شرطی تعمیمیافته
الگوی اشورت-سگوئین

چااولگی یااا کشاایدگی بااه ساامت چا

دارنااد و شااکل

کشیدگی آنها تقریباً یکسان است.
در پایان ،بارای مقایساه و ارزیاابی دقات پایشبینای
الگوهای قیمتگذاری دارایایهاای سارمایهای سانتی،
ناهمسان شرطی تعمایمیافتاه و

ریسک ثابت و نقطهای الگاوی خطای باازار یاا الگاوی

خودرگرسیونی واریان

سنتی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای بسیار نزدیاک

اشااورت_سااگوئین ،مقااادیر دو معیااار  MAEو MSE

هستند .همچناین بتاهاای محاسابهشاده در هار دو الگاو،

برای هریک از الگوها ،محاسابه و نتاایج آن در جادول
( )5آورده شده است.

جدول ( )5نتایج مقایسه و ارزیابیدقت پیشبینی الگوهای برآوردشده
مجذور خطای پیشبینی

میانگن مطل خطای پیشبینی

نام الگو

0/077213

0/011113

الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای سنتی

0/078318

0/014753

0/077287

0/010758

الگوی خودرگرسیونی واریان

ناهمسان شرطی تعمیمیافته

الگوی اشورت و سگوئین

چنانکه قب ً گفتاه شاد ،میازان دقات در پایش بینای،

پاایشبیناای در ارتبااا اساات؛ بااه عبااارت دیگاار ،هرچااه

بهطور معکوس و میزان خطای پیشبینی بهطاور مساتقیم

مقادیر ایان دو معیاار بازرگتار باشاد ،میازان دقات در

با مقادیر مجذور خطای پیشبینی و میانگن مطل خطای

پیشبینی کمتر خواهد بود؛ یعنی خطای پیشبینی بیشاتر
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خواهد بود .همانگونه که انتظاار مایرفات و در جادول

دارد .درنهایت ،گفتنی است الگوهایی که بتاا (ریساک

( )5مشااااهده مااایشاااود ،دو الگاااوی قیماااتگاااذاری

سیستماتیک) را در طول زماان ،متغیار فار

مایکناد،

داراییهای سرمایهای سنتی و اشورت_ساگوئین کاه باا

نسبت به الگوهایی که بتا را در طول زماان ثابات فار

روش حداقل مربعات معمولی برآورد شادهاناد ،از نظار

میکند ،دقت پیش بینی زیاد و خطای پیشبینی کمتاری

مقدار عددی ،دقت پایش بینای تقریبااً یکساان و هار دو

دارد .گفتناای اساات بااه کمااک آزمااون  tجفااتشااده،

ناهمساان

بین معیار خطای پیشبینی الگو هاای

الگو نسبت به الگوی خودرگرسیونی واریان

معنیداری اخت

شرطی تعمیمیافته ،کاه باا روش حاداکثر راساتنماایی

قیماااتگاااذاری دارایااایهاااای سااارمایهای سااانتی و

باارآورد شااده اساات ،دقاات پاایشبیناای کمتااری دارنااد.

اشورت_سگوئین و خودرگرسیونی واریاان

همچنین مشاهده میشاود الگاوی برآوردشاده باا روش

شرطی تعمیمیافته از نظر آماری تأیید شد که نتاایج ایان

حداکثر راستنمایی نسبت به الگوهاای برآوردشاده باا

آزمون در جدول ( )6آورده شده است.

ناهمساان

روش حداقل مربعات معمولی ،خطای پیش بینی کمتری
جدول ( )6آزمون  tجفتشده برای معیار میانگین مجذور خطای پیشبینی الگوهای برآوردشده
)Sig. (2-tailed

Paired Samples
t. statistics

0/0000

-81624/481

0/0000

-85743/011

0/0000

635/183

در جدول ( )6مشاهده می شاود اخات

اخت

معیار خطای پیشبینی الگوها

باین معیاار

الگوی مذکور بسط داده شده و باا اساتفاده از دادههاای

خطای پیشبینی الگاوهاای قیماتگاذاری دارایایهاای

روزانه –به تعاداد  4877روز -بارای نارخ باازده صانایع

سرمایه ای سنتی و اشورت_ساگوئین و خودرگرسایونی

فعال در بورس اوراق بهادار تهران و نارخ باازده روزاناۀ

ناهمساان شارطی تعمایمیافتاه ،از نظار آمااری

کل بورس اوراق بهادار تهران و نرخهاای روزاناۀ ساود

واریان

معنیدار است.

بانکی برای سپردهگذاریها ،در فاصالۀ روزهاای ششام
مهرماااه سااال  8326تااا ن اوزدهم بهماانماااه سااال ،8313

نتیجهگیری و پیشنهادها

ریسک سیساتماتیک ،تخماین و قادرت پایش بینای ساه

در پااژوهش حاضاار باارای الگااوسااازی و تخمااین

الگاااوی ماااذکور مقایساااه شاااده اسااات کاااه نتاااایج

ریسک سیستماتیک ،برای بازده صنایع فعاال در باورس

تجرباایحاصاال نشااان ماایدهااد دادههااای بااورس اوراق

اوراق بهاااادار تهاااران ،باااه تخماااین الگاااوی سااانتی

بهادار تهران همانند بورس کشورهای توسعه یافتاه و در

قیمتگذاری داراییهای سارمایهای اقادام شاده اسات؛

حال توسعه ،ناپایداری ریسک سیساتماتیک را در طاول

سااپ

بااه کمااک الگااوی خودرگرساایونی واریااان

ناهمسان شرطی تعمیمیافته و الگوی اشورت_ساگوئین،

زماان تأییاد مایکناد .مقادار ضاریب بتاا بارای الگاوی
قیمتگذاری داراییهای سرمایهای برابار  8/078اسات؛

بسط الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای برای سبد سرمایهگذاری صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران 803 /

یعنی بازده صانایع فعاال در باورس اوراق بهاادار تهاران

سااریزمااانی ریسااک سیسااتماتیک حاصاال از تخمااین

نسبت به باازده کال باورس ،نوساان هاای بیشاتری دارد.

الگااوی خودرگرساایونی واریااان

ناهمسااان شاارطی

گفتنی است مثباتباودن ع مات بتاا نشاان مایدهاد در

تعماایمیافتااه و الگااوی اشااورت و سااگوئین در فاصاالۀ

دورۀ مادّنظر ،نوساانهااای باازده صانایع بااا نوساانهااای

سالهای  8326تا  8313روند خاصی را دنبال نمیکناد.

بااورس اوراق بهااادار همسااو بااوده اساات .بااازده دورۀ

الگوی قیمتگذاری دارایایهاای سارمایهای و الگاوی

گذشتۀ صنایع فعال در بورس اوراق بهادار ،تاأثیر مثبات

اشورت و سگوئین ،دقت پیشبینی تقریباً یکسانی دارناد

و معناایداری در بااازده دورۀ جاااری دارد .بااازده دورۀ

و هر دو الگو نسبت به الگوی خودرگرسیونی واریاان

گذشاااتۀ کااال باااورس اوراق بهاااادار ،تا اأثیر مثبااات و

ناهمسان شارطی تعمایمیافتاه ،دقات پایشبینای کمتاری

معناایداری در بااازده دورۀ جاااری دارد .یااکدرصااد

دارند .الگوی برآوردشده با روش حداکثر راستنماایی

تغییاارات خااودی (اثاار  )ARCHناارخ بااازده صاانایع در

نسبت به الگو های برآوردشده با روش حاداقل مربعاات

بااورس در دورۀ گذشااته باعاار تغییاارات خااودی ایاان

معمولی ،خطای پیش بینی کمتاری دارد .از آنجاایی کاه

بااازدههااا در دورۀ جاااری بااه میاازان  0/3827درصااد

دربارۀ بساط الگاوی سانتی قیماتگاذاری دارایایهاای

مایشاود .همچناین وجاود یاکدرصاد ناپایاداری (اثاار

سرمایهای و ریسک سیستماتیک ،پاژوهشهاای زیاادی

ناهمساان شارطی تعمایمیافتاه)

انجام نشده اسات ،باه نظار مایآیاد ایان پاژوهش جازء

در نرخ بازده صانایع در باورس در دورۀ گذشاته باعار

کارهای اولیه در این زمینه باشد؛ اما هنوز مسائل زیاادی

پیدایش ناپایاداری درایان باازده هاا در دورۀ جااری باه

در این زمینه وجود دارد کاه راه را بارای پاژوهش هاای

میزان  0/1474درصد می شود .مشااهده مای شاود آثاار

گسترده ازجمله بسط الگوی قیمت گذاری دارایای هاای

ناهمساان شارطی تعمایمیافتاه

سرمایه ای ،با اساتفاده از الگاو هاای حالات-فضاا کاه باا

بسیار بزرگتر از آثار  ARCHاسات؛ یعنای ناپایاداری

روشهای مختلو فیلتر کاالمن انجاام مایشاود و بساط

بااازده صاانایع در بااورس ،بساایار باازرگتاار از تغییاارات

الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای به الگوهاایی

آنهاست .یکدرصد تغییرات خودی (اثر  )ARCHنرخ

مثل الگوی نوسان های تصاادفی ،الگاوی حالات-فضاا،

بازده بورس در دورۀ گذشته باعر تغییرات خودی ایان

الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایهای سهگشاتاوره

در دورۀ جاااری بااه میاازان  0/3756درصااد ماایشااود.

و الگاااوی قیماااتگاااذاری دارایااایهاااای سااارمایهای

همچنااین وجااود یااکدرصااد ناپایااداری (اثاار خااود

چهارگشتاوره بازگذاشته است.

خودرگرسیونی واریان

خودرگرسیونی واریاان

ناهمساان شارطی تعمایمیافتاه) در

از محاادودیتهااای ایاان پاازوهش و پااژوهشهااای

رگرسیونی واریاان

ناارخ بااازده بااورس در دورۀ گذشااته باعاار پیاادایش

مربو به این زمینه ،در دسترسنبودن آماار و اط عاات

ناپایااداری در ایاان بااازدههااا در دورۀ جاااری بااه میاازان

مربو باه شااخص الیباور ،8بارای محاسابۀ نارخ باازده

 0/1404درصااد ماایشااود .مشاااهده ماایشااود آثااار

عااری از ریسااک اسات کااه باه جاای آن از ناارخ سااود

خودرگرسیونی واریاان

ناهمساان شارطی تعمایمیافتاه

بانکی استفاده شد.

بسیار بزرگتر از آثار  ARCHاسات؛ یعنای ناپایاداری
بااازده بااورس ،بساایار باازرگتاار از تغییاارات آنهاساات.
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