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چکیده
ادبیات جدید اقتصادسنجی بر اهمیت مدلهای با ضرایب متغیر در طول زمان در مدلسازی و پیشبینی رفتار
متغیرهای اقتصادی به ویژه برای متغیرهای دارای شکست ساختاری تاکید دارند .از این رو ،هدف اصلی این
پژوهش ارائه الگوی واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته با ضرایب متغیر در طول زمان ()TV-GARCH
به منظور مدلسازی تالطم نرخ ارز در ایران است .بدین منظور ،یک الگوی نوسان تصادفی در میانگین
( )SVMبکارگرفته شده و برای شبیهسازی توابع پیشین مشترک در رویکرد بیزین از الگوریتم زنجیره
مارکوف مونت کارلو ( )MCMCاستفاده میشود .همچنین برای بررسی مانایی و وجود شکست
ساختاری در دادههای نرخ ارز از آزمون ریشه واحد زیوت-اندروس استفاده میشود .نتایج الگوسازی
نوسانات نرخ ارز با استفاده از دادههای ماهانه نرخ ارز در دوره زمانی  0930-0910نشان میدهد که در
مقایسه درون و برون نمونهای الگوی  TV-GARCHنسبت به الگوهای با ضرایب ثابت GARCH
و  EGARCHاز دقت باالتری برخوردار است.
واژگان کلیدی :تالطم نرخ ارز ،واریانس ناهمسان شرطی ،الگوی فضا-حالت ،رویکرد بیزین.

Keywords: Exchange Rate Volatility, Conditional Heteroskedasticity,
State-space Model, Bayesian Approach.
JEL Classification: F31, E37, C32.
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 -1مقدمه
تالطم نرخ ارز با ایجاد شرایط عدم اطمینان در سود ناشی از مبادلههای بینالمللی باعث کاهش
تجارت ،کمتحرکی جریان سرمایه از طریق کاهش سرمایهگذاری در فعالیتهای خارجی ،به هم
خوردن سبد داراییهای مالی ،باالرفتن قیمت کاالهای قابل مبادله و افزایش خطر پوشش تغییرات
پیشبینینشده نرخ واقعی ارز میشود (بصیرت و دیگران .)009 :1100 ،عالوه بر این ،انحراف نرخ
ارز از مقادیر تعادلی و همچنین بیثباتی در آن میتواند عملکرد اقتصاد کالن به ویژه رقابتپذیری
کشورها را تحت تأثیر قرار دهد .نوسانهای نرخ واقعی ارز نشاندهنده بیثباتی و عدم قطعیت در
روند قیمتهای نسبی بین کشورهاست .این تالطم موجب ایجاد فضایی بیثبات و نامطمئن در
اقتصاد میگردد (نجارزاده و دیگران.)63 :1101 ،
همچنین ،از لحاظ نظری دیدگاههای متفاوتی در خصوص تاثیر تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری
وجود دارد .طرفداران رویکرد کششها شرایط الزم و کافی برای بهبود تراز تجاری را بر حسب
کششهای عرضه و تقاضا توصیف میکنند .در رویکرد جذب ،بیان میشود که افزایش نرخ ارز
ممکن است رابطه مبادله را تغییر دهد ،تولید را افزایش و مخارج را از کاالهای خارجی به
کاالهای داخلی تغییر دهد و در نتیجه تراز تجاری را بهبود بخشد .پولیون استدالل میکنند که
افزایش نرخ ار ز ارزش واقعی تراز نقدی و/یا تغییرات نسبی کاالهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله
را کاهش داده و در نتیجه هر دوی تراز تجاری و تراز پرداختها را بهبود میبخشد (شهبازی و
اسدی.)90 :1100 ،
به منظور بررسی تاثیر تالطم نرخ ارز بر سایر متغیرهای اقتصادی و همچنین شناسایی عوامل موثر بر
تالطم نرخ ارز ،الزم است ابتدا تالطم نرخ ارز به صورت یک متغیر کمی اندازهگیری شود .بدین
منظور ،در سیر تکامل اقتصادسنجی روشهای مختلفی برای محاسبه تالطم معرفی شدهاند .در این
زمینه میتوان به الگوهای خودرگرسیونی با واریانس ناهمسانی شرطی (آرچ (0و مدل
خودرگرسیونی با واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (گارچ )1اشاره کرد .یکی از مسائل مورد
توجه در ادبیات تجربی تالطم نرخ ارز به روشهای محاسبه تالطم بر میگردد .به طور کلی،
انتخاب روش دقیق برای الگوسازی و پیشبینی تالطم در سریهای اقتصادی همواره از اهداف
بسیاری از مطالعات بوده است.

)Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH
)Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH

1.
2.
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یکی از ضرورتهای این موضوع زمانی است که هدف مطالعات بررسی تاثیر نوسانات یک متغیر
بر سایر متغیرها و یا بررسی و شناسایی عوامل ایجادکننده نوسانات در یک متغیر اقتصادی است.
در چنین مواقعی اگر مقدار نوسان به درستی و با دقت محاسبه نگردد نتایج تجربی گمراهکنندهای
به دست میآید .ضرورت دیگر بحث پیشبینی روند متغیرها و تالطمهای آتی در آنهاست .انتظار
بر این است که اگر تالطمها با دقت بیشتری پیشبینی شوند میتوان با اطمینان بیشتری نسبت به
تدوین سیاستهای ایجادکننده ثبات اقتصادی اقدام نمود .از این رو ،شناسایی و معرفی الگوهایی
که بتوانند با دقت بیشتری تالطم در متغیرهای اقتصادی را استخراج و پیشبینی کنند از اهمیت
برخوردار است.
از طرفی پس از انتقاد لوکاس ،)0103( 0توجه به الگوهای با ضرایب متغیر در طول زمان اهمیت
پیدا کرده است .یکی از داللتهای انتقاد لوکاس این است که با توجه به تغییر رفتارهای عوامل
اقتصادی ضرایب برآوردی برای بیان رابطه بین متغیرها نمیتواند پایدار باشد .این موضع بخصوص
در کشورهای در حال توسعه که فرآیند تغییر ساختارهای اقتصادی در آنها سرعت و دامنه
وسیع تری دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است .بررسی روند نرخ ارز در ایران نیز نشان میدهد
که بخصوص در سال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی روند با ثباتی نداشته است و رفتار این
متغیر در دورههای زمانی مختلف متفاوت بوده است و شکست ساختاری در رفتار این متغیر
مشاهده میشود.
بنابراین ،معرفی روش هایی که در استخراج و محاسبه نوسانات نرخ ارز و سایر متغیرهای اقتصادی
دقت بیشتری داشته باشند همواره از اهمیت باالیی برخوردار بوده است .از این رو ،هدف اصلی
این پژوهش ارائه الگویی جدید به منظور مدلسازی و محاسبه تالطم نرخ ارز در ایران و مقایسه
دقت آن با سایر الگوهای مرسوم اقتصادسنجی است .از این رو ،ابتدا بر اساس رویکرد معرفی شده
در این پژوهش از مدل نوسان تصادفی در میانگین )SVM( 1معرفی شده توسط کوپمن و هول
اسپنسکی )1111( 9استفاده میشود .در ادامه ،در بخش دوم ادبیات نظری و تجربی تالطم نرخ ارز
مورد بحث قرار میگیرد .سپس در بخش سوم ،الگوی واریانس ناهمسان شرطی با ضرایب متغیر
در طول زمان ( )TV-GARCHمعرفی میشود.

1.

)Lucas Critique (1976
)Stochastic Volatility in Mean (SVM
)3. Koopman and Hol Uspensky (2002
2.
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در ادامه نتایج الگوی اصلی پژوهش برای بررسی تالطم نرخ ارز در ایران با الگوهای مرسوم
 GARCHو  EGARCHمقایسه میشود و در پایان نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش ارائه
میشود.
 -2ادبیات موضوع
با گسترش جهانی شدن و حرکت به سمت سیستم نرخ ارز شناور ،بررسی نوسانات نرخ ارز به طور
فزایندهای مورد توجه محافل علمی و سیاستگذاران قرار گرفته است .نوسانات نرخ ارز بر تجارت
جهانی ،جریان سرمایه و رفاه اقتصادی تاثیرگذار است (هاکیو19 :0190،0؛ آسیری و پیل:0110 ،1
 .)009همچنین درک رفتار نرخ ارز در طراحی سیاستهای مناسب پولی از اهمیت باالیی
برخوردار است (النگمور و رابینسون .)1 :1110 ،9بنابراین ،تحلیل و بررسی ماهیت نوسانات نرخ
ارز میتواند به تدوین سیاست های مناسب که بتواند اثرات منفی نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای
اقتصادی را کاهش دهد کمک کند.
در این راستا مطالعات زیادی در راستای دستیابی به بهترین روش جهت تعیین نرخ ارز و همچنین
تفسیر و پیشبینی رفتار آن صورت گرفته است .میس و روگوف ،)0199( 0در بررسیهای خود
عملکرد مدلهای ثابت نرخ ارز از قبیل برابری قدرت خرید یا مدل پولی را ضعیف ارزیابی کردند.
عالوه بر این ،نشان دادند که در خیلی از کشورها رفتار نرخ ارز پس از برتن وودز ،مخصوصاً در
کوتاهمدت از فرآیند گام تصادفی تبعیت میکند .اگرچه شواهد تجربی نشان میدهد که توجه به
اصول بنیادی ممکن است قدرت پیشبینی رفتار نرخ ارز در بلندمدت را افزایش دهد.
چن و میس )0116( 6نیز از تکنیک متفاوتی فاکتورهای پایهای را برای تخمین مدلهای نرخ ارز
استفاده کردند و مجدداً ضعف عملکرد این مدلهای پایهای در پیشبینی کوتاهمدت رفتار نرخ ارز
و عملکرد خوب پیشبینی آنها را در بلندمدت تأیید کردند.
افزودن تالطم به عنوان متغیر توضیحی در مدلهای سنتی خودرگرسیون برداری باعث بهبود
چشمگیری در دقت تصریح تالطم نرخ ارز شد .یکی از این رویکردها توسط انگل )0191( 3تحت
1.

)Hakkio (1984
)Asseery & Peel (1991
)3. Longmore & Robinson (2004
)4. Meese and Rogoff (1983
)5. Chinn and Meese (1995
)6. Engle (1982
2.
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عنوان مدل خودرگرسیون با واریانس ناهمسانی شرطی (آرچ) ارائه شد و بعدها توسط

بولرسو0

( ،)0193به شکل تعمیمیافته آن یعنی مدل خودرگرسیون با واریانس ناهمسانی شرطی تعمیمیافته
(گارچ) گسترش یافت .این دو مدل در واقع تفاوت بین تالطم شرطی و غیر شرطی فرآیندهای
تصادفی را تشخیص میدهند به گونهای که در اولی تالطم در طول زمان متغیر است ولی در دومی
ثابت در نظر گرفته میشود (مک میالن و توپایاگال.)1101 ،1
تا اوایل قرن بیست و یکم میالدی الگوهای  ARCHو  GARCHبه طور گستردهای جهت
توصیف و پیشبینی متغیرهای اقتصادی و مالی مورد استفاده قرار گرفتند .ضرایب در این الگوها
برای کل دوره ثابت در نظر گرفته میشود .این رویکرد در مورد سریهای زمانی کوتاهمدت
ممکن است مفید باشد ،اما در بلندمدت ،سریهای زمانی معموال دارای روندهایی با تغییرات
آهسته و شکستهای ناگهانی در واریانس هستند.
از طرفی ماندلبروت )0139( 9بر این اعتقاد است که همراه با افزایش تواتر دادهها کشیدگی توزیع
بیشتر میشود ،در این شرایط نباید فرض توزیع نرمال را برای جمالت خطا در نظر گرفت ،زیرا
رعایت این فرض در الگوسازی نوسانات نتایج گمراهکننده خواهد داشت .بنابراین ،استفاده از
الگوهای  ARCHو  GARCHمرسوم در این شرایط نمیتواند نتایج دقیق و قابل اعتمادی داشته
باشد.
بر اساس نظر استاک و واتسون )1119( 0از مهمترین مشکالت مدلهای گذشته برای برآورد این
بود که نمیتوانستند در طول زمان پیشبینی درستی انجام دهند و مدلهایی در دوران رونق و
برخی در دوران رکود تخمین مناسبی داشتند .همین امر باعث ظهور مدلهای پارامتر قابل تغییر
طی زمان و مدلهای مونتکارلو زنجیره مارکف شد .در این مدلها ضرایب تخمین میتوانند در
طول زمان تغییر کنند (اکبری و دیگران .)30 :1100 ،همچنین ،با بررسی سریهای زمانی مالی
مشخص میشود که اغلب این سریهای زمانی در مقطع یا مقاطعی تحت تأثیر رخدادهای سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی داخلی یا خارجی؛ نظیر بحران مالی ،تکانههای نفتی ،جنگ ،بیثباتی سیاسی
و تغییر ناگهانی در سیاستهای ارزی شدیداً دچار نوسان میشوند به طوری که آثار این رخدادها
گاه تا مدتها در بازار باقی میماند (علمی و دیگران .)69 :1100 ،بنابراین به عنوان نتیجه میتوان
1.

)Bollerslev (1986
)McMillan and Thupayagale (2010
)3. Mandelbrot (1963
)4. Stock & Watson (2008
2.
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گفت که الگوهای با ضرایب ثابت توانایی الزم برای الگوسازی رفتار نرخ ارز بخصوص در افق
زمانی طوالنی را ندارند و الزم است از الگوهایی با ضرایب متغیر در طول زمان استفاده شود.
یکی دیگر از دالیل توجه به الگوهای با ضریب متغیر انتقاد لوکاس ( )0103است .لوکاس بیان
میکند که ضرایب موجود در مدلهای اقتصادسنجی که با اتکا بر رفتار گذشته واحدهای
اقتصادی برآورد گردیدهاند ،ضرورتا برای رفتار آتی این واحدها صادق نخواهند بود .تغییر
شرایط ،سیاستها و برنامههای اقتصادی باعث میشود عوامل اقتصادی در شرایط متفاوت رفتار
متفاوتی از خود بروز دهند .از این رو فرض ثبات ضرایب در مدلهای اقتصادسنجی فرض قابل
قبولی نخواهد بود .پس از انتقاد لوکاس تالشها برای رفع این مشکل در دو حوزه صورت گرفت.
در رویکرد نخست که توسط کالسیکهای جدید و کینزینهای جدید مورد استفاده قرار گرفت
سعی میشود ضرایب با استفاده از بهینهیابی رفتار عامل اقتصادی در سطح خرد و در چارچوب
الگوهای تعادل عمومی صورت پذیرد .رویکرد دوم در حوزه آمار و اقتصادسنجی معطوف به
معرفی الگوهای با ضرایب متغیر در طول زمان است.
همچنین ،از آنجا که بسیاری از سریهای زمانی اقتصادی ،بخصوص متغیر نرخ ارز ،شامل
داده های مقاطع مختلف زمانی با درجات مختلف نوسان هستند ،بنابراین احتمال تغییر واریانس
شرطی در مدلهای  GARCHزیاد است .برای لحاظ این تغییرات وابسته به زمان باید ضرایب
الگوی  GARCHبخصوص عرض از مبدا به صورت وابسته به زمان برآورد گردند .در این
صورت ،فرض میشود که تالطم نرخ ارز دارای دو فرآیند مانا و نامانا است .جزء نامانا فرآیند
تابعی از زمان است در حالی که جزء مانا از یک فرآیند  GARCHتبعیت میکند (انگل و
رنگل.)9 :1119 ،0
 -1-2پیشینه پژوهش
رستمی و دیگران ( )1110در مطالعهای به مدلسازی تالطم بازده سهام با مدلهای خانواده
 GARCHو همچنین مقایسه دقت این مدلها پرداختند .در این پژوهش از شیوه استنباط

بیزی1

استفاده شده است .این شیوه ،عالوه بر حل مشکالت رویکرد حداکثر راستنمایی ،محققین را قادر
به ارزیابی میزان احتمال صحت مدل مینماید .به منظور انطباق بیشتر مدلسازیها با واقعیت
دادههای مالی ،در این پژوهش از توزیع  tبه عنوان توزیع حاشیهای بازده استفاده شده است .به
)Engle & Rangel (2008
Bayesian

1.
2.
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منظور مدلسازی از دادههای روزانه قیمت و بازده سهام  13شرکت فعال در بورس تهران در بازه
زمانی  0910/0/06تا  0910/00/11استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که در
بورس تهران به احتمال  %39نیمه عمر تالطم حدود  10روز است .همچنین با احتمال بیش از %61
وجود اثر اهرمی در این بازار تایید شده است .همچنین ،با استفاده از معیار انحراف اطالعاتی بیزی
الگوی  GJR-GARCHبه عنوان بهترین مدل برای پیشبینی تالطم در بازار سهام انتخاب میشود.
فتحیزاده و دیگران ( )1100در مطالعهای به بررسی تاثیر تورم شرکای تجاری بر تالطم تورم در
ایران در دوره زمانی  0191-1109پرداختند .در این پژوهش به منظور اندازهگیری تالطم تورم در
ایران از واریانس شرطی جمالت پسماند در معادله نرخ تورم استفاده شده و بدین منظور الگوهای
مختلف  GARCHشامل  EGARCH ،TGARCH ،GARCHو  CGARCHبه کار گرفته
شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که الگوی  GARCHنمایی ( )EGARCHدقت بیشتری
در محاسبه نوسانات نرخ تورم داشته است.
بافنده ایماندوست و دیگران ( )1101در مقالهای تحت عنوان پیشبینی نرخ ارز با مدلهای عصبی
 فازی ،0شبکه عصبی -خودرگرسیونی 1و خودرگرسیونی 9در اقتصاد ایران به پیشبینی نرخ ارزدالر و یورو در بازه زمانی  0990الی  0990پرداختند که نتایج مؤید کارایی بیشتر مدلهای غیر
خطی نسبت به مدلهای خطی در همهی افقهای مورد بررسی است .نتایج این پژوهش نشان
میدهد که الگوهای با ضرایب متغیر در افقهای زمانی طوالنی با نوسانات مکرر از دقت بیشتری
برخوردارند.
هاوزنبرگر و هوبر )1111( 0در مطالعهای به بررسی بیثباتی در رگرسیونهای پیشبینی نرخ ارز
پرداختند .بدین منظور از مدلهای مختلف پیشبینی نرخ ارز و دادههای نرخ ارز کشورهای
استرالیا ،کانادا ،ژاپن ،نروژ ،کره جنوبی ،سوئد ،سوئیس و انگلستان نسبت به دالر آمریکا در دوره
زمانی  0109-1100استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که قدرت پیشبینی الگوها
در دورههای زمانی مختلف متفاوت است و هرگاه الگوهای مورد استفاده بتوانند تغییرات زمانی در
ضرایب خود را بهتر اعمال کنند دقت بیشتری در پیشبینی تغییرات نرخ ارز دارند.

1.

ANFIS
NNARX
3. ARIMA
)4. Hauzenberger & Huber (2020
2.
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آباته و مارسلینو )1100( 0در مطالعهای به بررسی دقت الگوهای با ضرایب متغیر در طول زمان در
پیشبینی تغییرات نرخ ارز پرداختند .بدین منظور از دادههای برابری  1ارز مطرح جهانی نسبت به
دالر در دوره زمانی  0103-1106استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که الگوهای با ضرایب
متغیر در طول زمان دقت بیشتری در پیشبینی تغییرات نرخ ارز بخصوص در افقهای بلندمدت و
دارای نوسانات زیاد دارند.
دیاس )1100( 1رویکرد جدیدی برای برآورد ضرایب تصادفی متغیر در طول زمان صرف ریسک
در چارچوب الگوی  TVGARCH-in-meanمعرفی کرده است .بررسی با استفاده از رویکرد
مونت کارلو نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی در این مطالعه خصوصیات قابل قبولی در
نمونههای محدود دارد .برای بررسی دقت از دادههای ماهانه بازدهی اضافی شاخص  CRSPدر
بازه زمانی  0116-1100استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که ضرایب مدل صرف ریسک
متغیر در طول زمان هستند و از درجه باالیی از ماندگاری برخوردارند.
ملتیک )1106( 9در مطالعهای با هدف آزمون میزان حساسیت کشورهای مختلف شامل دو گروه
توسعهیافته و  EECنسبت به شوکهای مثبت و منفی نرخ ارز ،به مدلسازی و پیشبینی نرخ ارز
پرداخت .با مقایسهی مدلهای  GARCHمتقارن و نامتقارن ،به این نتیجه رسید که برای
مدلسازی ،مدلهای متقارن  GARCHقدرت بیشتری جهت انعکاس اثر تالطم دارند و نتایج
پیشبینی واریانس شرطی ،نشان داد که به طور کلی مدلهای  GARCHمتقارن در پیشبینی رفتار
نرخ ارز در هر دو گروه از کشورها بسیار کارآ میباشند .تنها در مورد کشور رومانی مدل
 TGARCHبه مدل  GARCHارجحیت داشت.
علی و دیگران )1100( 0به بررسی عملکرد  9مدل جایگزین شامل  GARCH ،ARIMAو
 State Spaceبرای پیشبینی روزانه نرخ ارز بین بانکی دالر به روپیه پاکستان پرداختند .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که از میان مدلهای مورد بررسی مدل  State Spaceاز دقت بیشتری
برخوردار است.
به عنوان جمعبندی میتوان اضافه نمود که بررسی ادبیات تجربی نشان میدهد که گرایش
گستردهای به استفاده از مدلهای خانواده  ARCHدرمدلسازی و محاسبه واریانس متغیرهای
1.

)Abbate & Marcellino (2017
)Dias (2017
)3. Miletic (2015
)4. Ali (2011
2.
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مختلف ،به خصوص در مطالعات اقتصادی دیده میشود .با وجود اینکه در معدود مطالعات
خارج از کشور قدرت پیشبینی مدلهای با ضرایب متغیر زمانی با مدلهای مرسوم خانواده
 ARCHمورد بررسی قرار گرفته است ،اما در داخل کشور بخصوص در رابطه با متغیر نرخ ارز از
الگوهای با ضرایب متغیر زمانی استفاده نشده است .نوآوری اصلی این پژوهش در دو حوزه قابل
بررسی است .نخست ،بررسی ادبیات موضوع در داخل کشور نشان میدهد که برای محاسبه و
اندازه گیری تالطم در نرخ ارز و یا سایر متغیرهای اقتصادی از رویکردهای مرسوم اقتصادسنجی
استفاده میشده است و تاکنون با استفاده از رویکرد  GARCHبا ضرایب متغیر در طول زمان این
کار صورت نگرفته است .نوآوری دیگر پژوهش به رویکرد پژوهش در روش برآورد ضرایب بر
میگردد .در این پژوهش به تبعیت از چان )1106( 0به منظور برآورد ضرایب ثابت و همچنین
ضرایب متغیر در طول زمان از رویکرد زنجیره مارکوف مونت کارلو )MCMC( 1استفاده
می شود .بدین منظور از رویکرد بیزین و یک الگوریتم زنجیره مارکوف برای شبیهسازی توابع
پیشین مشترک 9استفاده شده است.
 -3روش پژوهش
در این قسمت الگوی  GARCHبا ضرایب متغیر درطول زمان برای مدلسازی تالطم نرخ ارز در
ایران معرفی میشود .ابتدا الگوی  GARCHمرسوم معرفی میشود .به منظور برآورد یک الگوی
 GARCHمعموال ابتدا الگوی  ARIMAبر روی یک سری زمانی برآورد میشود و در صورت
وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل ،الگوی  GARCHبر روی جمالت اخالل بنا
میشود .بدین منظور ابتدا الگوی  ARIMAمعرفی میشود.
غالباً زمانی که موضوع ،اندازهگیری میزان تالطم یک متغیر اقتصادی باشد تمایل به استفاده از
مدلهای گارچ )GARCH( 0بیش از سایر مدلهاست .از میان مدلهای خانواده  ،GARCHمدل
) GARCH(1,1محبوبتر است که به شکل زیر فرموله میشود (لی و دیگران.)1100 ،6
()0

𝜔, 𝛼 𝑎𝑛𝑑 𝛽 ≥ 0

2
2
𝜎𝑡2 = 𝜔 + 𝛼𝜀𝑡−1
+ 𝛽𝜎𝑡−1

1.

)Chan (2015
Markov Chain Monte Carlo
3. Joint Posterior Distribution
4. Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroscedastic
)5. Lee (2017
2.
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از آنجا که در مدل 𝜀𝑡 ،GARCHها با توان دوم در معادله ظاهر میشوند ،عالمت این تکانهها
تاثیری روی واریانس شرطی ندارد .این در حالی است که مشاهده شده تکانههای منفی و اخبار بد،
واریانس را بیشتر از تکانههای خوب یا اخبار خوب افزایش میدهد .بدین منظور نلسون)0110( 0
 GARCHنمایی و یا  EGARCHرا معرفی نمود که به صورت زیر است:
()1

𝑞

+ ∑𝑗=1 𝑏𝑗 ℎ𝑡−𝑗 , ℎ𝑡 = 𝑙𝑛𝜎𝑡2

𝑖|𝜀𝑡−𝑖 |+𝛾𝑖 𝜀𝑡−
𝑖𝜎𝑡−

𝑝

𝑖𝛼 ℎ𝑡 = 𝛼0 + ∑𝑖=1

در این مدل وقتی 𝑡𝜀 مثبت است اثر کل تکانه وارده به اندازه 𝑡𝜀) 𝑡𝛾  (1 +است و اگر اخبار بد
وجود داشته باشد اثر کل تکانه برابر با قدر مطلق 𝑡𝜀) 𝑡𝛾  (1 −خواهد بود .اگر قرار باشد اخبار بد
دارای واریانس باالتری باشند انتظار میرود 𝛾 منفی باشد .این الگو عالوه بر جداسازی تاثیر اخبار
خوب و بد مزیت دیگری نیز دارد که بدون هیچ قیدی برای ضرایب ،واریانس همواره مثبت
خواهد بود (ابونوری و زابل.)1109 ،
از آنجا که تالطم تصادفی در طول زمان متغیر است و اثر مستقیم بر متغیر دارد بنابراین ،در این
مطالعه عالوه بر الگوهای  GARCHمرسوم ،الگویی توسعه داده میشود که بتواند این اثرات را به
خوبی نشان دهد .بدین منظور ،مدل ( 1)TVP-SVMبر اساس الگوی معرفی شده توسط کوپمن و
هول آسپنسکی )1111( 9برای تالطم نرخ ارز در ایران مورد استفاده قرار میگیرد.
در الگوی معرفی شده توسط کوپمن و هول آسپنسکی از رویکرد حداکثر راستنمایی بر اساس
فیلتر کالمن برای برآورد ضرایب ثابت استفاده شده است ،اما در این پژوهش به تبعیت از چان
( )1106به منظور برآورد ضرایب ثابت و همچنین ضرایب متغیر در طول زمان از رویکرد زنجیره
مارکوف مونت کارلو ( )MCMCاستفاده خواهد شد.
اگر 𝑡𝑦 سری زمانی متغیر مورد بررسی در نظر گرفته شود خواهیم داشت:
𝑦

𝑦

()9

) 𝑡𝑦𝑡 = 𝑋𝑡’ 𝛽𝑡 + 𝛼𝑡 𝑒 ℎ𝑡 + 𝜀𝑡 , 𝜀𝑡 ~Ν(0, 𝑒 ℎ

()0

) ℎ𝑡 = 𝜇 + ∅(ℎ𝑡−1 − 𝜇) + 𝜀𝑡ℎ , 𝜀𝑡ℎ ~Ν(0, 𝜎 2

1.

)Nelson (1991
)Time-Varying Parameter Stochastic Volatility in Mean (TVP-SVM
)3. Koopman & Hol Uspensky (2002
2.
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که 𝑡  Xبردار ) (k × 1از متغیرها 𝛽𝑡 ،هم بردار ) (k × 1از ضرایب متغیر در طول زمان و 𝑦𝑡𝜀 و
 𝜀𝑡ℎجمالت اخالل هستند که فرض میشود در طول زمان ناهمبسته هستند .لگاریتم تالطم 𝑡 ℎبا

فرض ))  h1 ~Ν(μ, 𝜎 2 /(1 − ∅2یک فرآیند ایستای ) AR(1را با شرط  |∅| > 1ایجاد
میکند .بردار ضرایب  𝛾𝑡 = (𝛼𝑡 , 𝛽𝑡’ )′شامل فرایند گام تصادفی به صورت رابطه شماره ()6
است:
𝛾

𝛾

)𝛾𝑡 = 𝛾𝑡−1 + 𝜀𝑡 , 𝜀𝑡 ~N(0, Ω

()6

که در آن  Ωماتریس کواریانس ) (k + 1) × (k + 1است .با توجه به ادبیات موجود در رابطه
با پارامترهای متغیر زمانی خودرگرسیون برداری (( )TVP-VARکاگلی و دیگران،)1101 ،0
میتوان وجود یک ساختار همبستگی کلی میان ضرایب گام تصادفی را پذیرفت .در نهایت،
فرآیند گام تصادفی در رابطه ( )6برای ماتریس ثابت  𝛾0و  Ω0با مقادیر اولیه ) 𝛾1 ~N(𝛾0 , Ω0

ارزشگذاری میشود (چان.)0 :1106 ،1
در این پژوهش با استفاده از رویکرد بیزین یک الگوریتم  MCMCبرای شبیهسازی از تابع توزیع
پیشین مشترک توسعه داده میشود .با توجه به ماهیت الگوریتمهای  ،MCMCمیتوان هر کدام از
شرایط را شبیهسازی نموده و این امر میتواند باعث کاهش ابعاد مسئله شده و باعث سادهتر شدن
برآوردها شود .بدین منظور ،فرض میشود که توزیعهای مستقلی برای  𝜙 ،μ ،𝜎 2و  Ωبه صورت
زیر تعریف میشوند.
(μ~Ν(μ0 . Vμ ) ϕ~Ν(ϕ0 . Vϕ )Ι(|ϕ| < 1); σ2 ~IG(vσ2 . Sσ2 ); Ω ~IW(vΩ . SΩ ))3

که در این رابطه )  IG(. , .بیانگر معکوس توزیع گاما و )  IW(. , .بیانگر معکوس توزیع
ویشارت است .باید توجه نمود که شرط مانایی ) (|ϕ| < 1برای توزیع  ϕوضع میگردد .اگر X

متغیرهای  y = (y1 . … . yT )′و  γ = (γ1 . … . γT )′و  h = (h1 , … , hT )′باشد ،در این
صورت توزیعهای پیشین آنها به ترتیب با استفاده از نمونههای زیر بدست میآید.
;) 1. 𝑝(ℎ|𝑦, 𝑥, 𝛾, 𝜇, 𝜙, 𝜎 2 , Ω) = 𝑝(ℎ|𝑦, 𝑥, 𝛾, 𝜇, 𝜙, 𝜎 2
;)2. 𝑝(𝛾|𝑦, 𝑥, ℎ, 𝜇, 𝜙, 𝜎 2 , Ω) = 𝑝(𝛾|𝑦, 𝑥, ℎ, Ω
)Cogley (2010
)Chan (2015

1.
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;)𝜙 3. 𝑝(Ω, 𝜎 2 |𝑦, 𝑥, 𝛾, ℎ, 𝜇, 𝜙) = 𝑝(Ω|𝛾) 𝑝(𝜎 2 |ℎ, 𝜇,
4. 𝑝(𝜇, 𝜙|𝑦, 𝑥, 𝛾, ℎ, 𝜎 2 , Ω) = 𝑝(𝜇, 𝜙|ℎ, 𝜎 2 ).

با توجه به توابع داده شده ،تابع چگالی مشترک )  𝑝(ℎ|𝑦, 𝑥, 𝛾, 𝜇, 𝜙, 𝜎 2دارای ابعاد بزرگ و
غیر استاندارد است .برای شبیهسازی این توزیع ،با توجه به این واقعیت که هشین تابع
)  log 𝑝(ℎ|𝑦, 𝑥, 𝛾, 𝜇, 𝜙, 𝜎 2یک ماتریس کراندار است ،میتوان از رویکرد چان و

استراچن0

( )1100استفاده کرد .بدین منظور ،از آنجا که تقریب گاوسی 1به سرعت قابل محاسبه است
می تواند به عنوان چگالی پیشنهادی در فرآیند الگوریتم متروپولیس -هستینگ 9به کار گرفته شود.
این کار با استفاده از رویکرد بیزین صورت میگیرد .با استفاده از تئوری بیزی داریم:
) 𝑝(ℎ|𝑦, 𝑥, 𝛾, 𝜇, 𝜙, 𝜎 2 ) ∝ 𝑝(𝑦|𝑥, 𝛾, ℎ) 𝑝(ℎ|𝜇, 𝜙, 𝜎 2

با مقدار داده شده برای  ℎ̃ = (ℎ̃1 … . ℎ̃ 𝑇 )′میتوان تقریب لگاریتمی حداکثر راستنمایی شرطی

تابع ) 𝑡 log 𝑝(𝑦|𝑥, 𝛾, ℎ) = ∑𝑇𝑡=1 log 𝑝(𝑦𝑡 |𝑥𝑡 , 𝛾𝑡 , ℎرا با استفاده از بسط مرتبه دوم

حول ̃ ℎبه صورت زیر بدست آورد.
′

1

تیلور0

′

= )̃log 𝑝(𝑦|𝑥, 𝛾, ℎ) ≈ log 𝑝(𝑦|𝑥, 𝛾, ℎ̃) + (ℎ − ℎ̃) 𝑓 − 2 (ℎ − ℎ̃) 𝐺(ℎ − ℎ
1
2

− (ℎ′ 𝐺ℎ − 2ℎ′ (𝑓 + 𝐺ℎ̃)) + 𝑐1

()0

میتوان داشت:
1

log 𝑝(ℎ|𝜇, 𝜙, 𝜎 2 ) = − 2 (ℎ′ 𝐻∅′ 𝑆ℎ−1 𝐻∅ ℎ − 2ℎ′ 𝐻∅′ 𝑆ℎ−1 𝐻∅ 𝛿ℎ ) + 𝑐2

() 9

که  𝛿ℎ = 𝐻∅−1 𝛿̃ℎو  𝑐2مقدار ثابت و مستقل از  hاست .با ترکیب روابط شماره ( )0و ()9
خواهیم داشت:

()1

≈ log 𝑝(ℎ|𝑦, 𝑥, 𝛾, 𝜇, 𝜙, 𝜎 2 ) = log 𝑝(𝑦|𝑥, 𝛾, ℎ) + log 𝑝(ℎ|𝜇, 𝜙, 𝜎 2 ) + 𝑐3
1
− 2 (ℎ′ 𝐾ℎ ℎ − 2ℎ′ 𝑘ℎ ) + 𝑐4

1.

)Chan and Strachan (2014
Gaussian
3. Metropolis-Hastings
4. Taylor Expansion
2.
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که  𝑐3و  𝑐4مقادیر ثابت و مستقل از  hهستند 𝐾ℎ = 𝐻∅′ 𝑆ℎ−1 𝐻∅ + 𝐺 ،و

 𝑘ℎ = 𝑓 + 𝐺ℎ̃ + 𝐻∅′ 𝑆ℎ−1 𝛿ℎهستند .بنابراین )  𝑝(ℎ|𝑦, 𝑥, 𝛾, 𝜇, 𝜙, 𝜎 2را میتوان با استفاده

از تابع چگالی گاوسی با بردار میانگین ̃ ℎو ماتریس دقت  𝐾ℎتقریب نمود .پس ،معادله ( )3به
صورت زیر قابل بازنویسی است.
𝑦

) 𝑡𝜀𝑡 ~𝑁(0, 𝑒 ℎ

()01

𝑦

𝑡𝜀 𝑦𝑡 = 𝑍𝑡′ 𝛾𝑡 +

بنابراین ،با توجه به مطالب بیان شده برآورد تالطم نرخ ارز در چارچوب الگوی  TVP-SVMبر
اساس روابط زیر صورت میپذیرد (چان.)10 :1100 ،
()00
()01
()09

𝑦

) 𝑡𝜀𝑡 ~𝑁(0. 𝑒 ℎ
𝑦
) 𝜀𝑡ℎ 𝜀𝑡 ~𝑁(0. 𝜎 2

𝑦

𝑡𝜀 𝑦𝑡 = 𝜏𝑡 + 𝛼𝑡 𝑒 ℎ𝑡 +

ℎ𝑡 = 𝜇 + ∅(ℎ𝑡−1 − 𝜇) + 𝛽𝑦𝑡−1 +
𝑦
)𝜀𝑡 ~𝑁(0. Ω

𝑦
𝑡𝜀

𝛾𝑡 = 𝛾𝑡−1 +

از آنجا ) 𝑡 exp(ℎواریانس اجزاء موقت است ،ضرایب مرتبط در معادله میانگین شرطی هستند،
𝑡𝛼 ،میتواند به عنوان تاثیر تالطم گذرا بر سطح نرخ ارز تفسیر شود .همچنین در این معادالت
وقفه نرخ ارز 𝑦𝑡−1 ،به عنوان یک متغیر توضیحی است که توانایی تاثیر گذاشتن بر نوسان نرخ ارز
در وقفه جاری ( 𝑡 )ℎرا دارد.
با توجه به اینکه داده های پژوهش سری زمانی هستند قبل از بررسی و برآورد الگو الزم است
مانایی متغیر با استفاده از آزمونهای ریشه واحد مورد بررسی قرار گیرد .در این پژوهش به منظور
بررسی مانایی ،آزمون ریشه واحد زیوت و اندروس 0بکار گرفته میشود .در رویکرد زیوت و
اندروس ( )0111فرض می شود که زمان شکست ساختاری از قبل معلوم نبوده و بایستی به صورت
درونزا تعیین شود .در این رویکرد شکست ساختاری به سه شکل  -0تغییر در عرض از مبدا-1 ،
تغییر در شیب و  -9تغییر همزمان در شیب و عرض از مبدا ،مورد بررسی قرار میگیرد (وحید و
همکاران.)6 :1113 ،1
برای مقایسه دقت پیشبینی مدل به دادههای برون نمونهای نیازمندیم .از آنجا که متغیر تالطم
واقعی نرخ ارز یک متغیر پنهان است و در مطالعه برآورد میگردد (به عبارت دیگر متغیری که
Zivot and Andrews
)Waheed (2006

1.
2.
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توسط الگوهای خانواده  ARCHبرآورد میشود نرخ ارز نیست که مقدار واقعی آن را داریم،
بلکه تالطم نرخ ارز است که مقدار آن در دنیای واقعی مشخص نیست) ،بنابراین از مقادیر
برآوردی تالطم به عنوان جایگزین برای آن استفاده میشود .پاتون )1100( 0نشان داد که در این
حالت ،از میان  1تابع زیان مرسوم ،تنها دو تابع زیان  MSEو  QLIKEدر صورت وجود خطا در
انتخاب متغیر جایگزین پایدار هستند .از این رو در این مطالعه به تبعیت از پاتون ( )1100و ابونوری
و زابل ( )1109برای سنجش دقت پیشبینی درون و برون نمونهای الگوها از دو تابع زیان میانگین
مربعات خطا )MSE( 1و کیوالیک ( )QLIKEکه بر اساس روابط زیر محاسبه میشوند استفاده
میشود:
()00
()06

) 𝑀𝑆𝐸𝑡 = (𝜎𝑡2 − 𝜎̂𝑡2
𝜎𝑡2
̂𝑡2
𝜎

𝑄𝐿𝐼𝐾𝐸𝑡 = log(𝜎̂𝑡2 ) +

 -4یافتههای پژوهش
در این قسمت با استفاده از الگوی معرفی شده ،تالطم نرخ ارز در ایران محاسبه شده و با استفاده از
معیارهای معرفی شده ،دقت این الگو با الگوهای  GARCHمرسوم مقایسه میشود .دادههای
پژوهش شامل اطالعات ماهانه نرخ ارز (برابری دالر به ریال) در بازار غیر رسمی در -0911 m3
 0930m1است .الزم به ذکر است که برآورد ضرایب با استفاده از دادههای  0930-0910صورت
میگیرد و از دادههای  0919-0911m3صرفا برای مقایسه برون نمونه استفاده خواهد شد.
دادههای مورد استفاده در این پژوهش از بانک دادههای برخط بانک مرکزی استخراج شدهاند.
به منظور محاسبه تالطم نرخ ارز با استفاده از الگوی  ،GARCHابتدا با استفاده از روش باکس-
جنکینز الگوی  ARIMAبرآورد میشود و سپس الگوی  GARCHبر روی جمالت اخالل
الگوی  ARIMAبنا میشود.
بدین منظور ابتدا مانایی سری زمانی با استفاده از آزمون ریشه واحد مورد بررسی قرار میگیرد.
نتایج آزمون ریشه واحد در جدول ( )0آمده است .برای آزمون ریشه واحد از حالت سوم الگوی
زیوت-اندروس استفاده شده و وجود تغییر در عرض از مبدا و شیب به صورت همزمان مورد
بررسی قرار گفته است.

)Patton (2011
Mean Square of Errors

1.
2.
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جدول  :1نتایج آزمون ریشه واحد زیوت-اندروس برای متغیر نرخ ارز
زمان شکست

نتیجه آزمون

وقفه بهینه

مقدار آماره

مقدار بحرانی در سطح معناداری %5

0911m19

نامانا

3

-1/01

-6/19

ماخذ :یافتههای پژوهش

همانگونه که در جدول مشخص است ،نتایج بدست آمده از آزمون ریشه واحد نشان میدهد که
متغیر نرخ ارز در سطح نامانا است .همچنین آزمون وجود یک شکست ساختاری در عرض از مبدا
و روند متغیر در آبان ماه  0911را تایید کرده است .بنابراین ،با توجه به مطالب بیان شده
رویکردهای متعارف اقتصادسنجی که بر مبنای برآورد ضرایب ثابت در طول زمان هستند دقت و
توانایی الزم برای استخراج نوسانات این متغیر را ندارند و الزم است از الگوهای با ضرایب متغیر
در طول زمان برای برآورد ضرایب استفاده شود.
در ادامه ابتدا برآوردی از نرخ ارز توسط الگوی  ARIMAبا استفاده از رویکرد باکس-جنکینز
ارائه میشود .بهترین الگوی  ARIMAدارای فرآیند خودرگسیونی از مراتب  9،1،0و  01و
فرآیند میانگین متحرک از مرتبه  0بوده است .الزم به ذکر است که الگوی انتخابی دارای کمترین
مقدار برای آماره شوارتز بوده است .خصوصیات الگوی انتخابی بر اساس این رویکرد در جدول
( )1آمده است.
جدول  :2مشخصات الگوی  ARIMAمنتخب
)AR(1

ضريب
1/011

انحراف معیار
1/109

سطح معناداری
1/111

متغیر
)AR(2

1/610

1/100

1/111

)MA(1

0/600

1/100

1/111

)MA(1

1/101

1/101

1/111

R2
آماره شوارتز
آزمون
ناهمسانی واریانس ARCH
آزمون خودهمبستگی LM

1/11001
09/139
آماره

مقدار
00/019

سطح معناداری
1/111

Obs*R2

01/069

1/111

F

0/30

1/013

Obs*R2

9/90

1/010

F
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در ادامه وجود ناهمسانی واریانس در اجزا اخالل الگوی  ARIMAمورد بررسی قرار میگیرد .در
صورت وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل میتوان اقدام به برآورد الگوی GARCH
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نمود .در این مطالعه جهت بررسی وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل از آزمون ARCH

استفاده شده است .فرض صفر آزمون  ARCHنبود اثرات واریانس ناهمسانی است .با توجه به
اینکه مقدار آماره آزمون از مقدار بحرانی بزرگتر است و سطح معناداری برای هر دو آماره  Fو
2

𝜒 صفر بدست آمده است ،فرضیه صفر رد میشود که نشان دهنده وجود اثرات ناهمسانی

واریانس در جمالت اخالل است.
به منظور برآورد الگوی  GARCHبر روی جمالت اخالل ،الزم است عناصر جزء اخالل دارای
ناهمسانی واریانس باشند و مشکل خودهمبستگی نداشته باشند .از این رو عالوه بر بررسی وجود
واریانس ناهمسانی ،خودهمبستگی اجزاء اخالل نیز باید بررسی شود .در الگوهای  ARIMAبه
دلیل وجود وقفه متغیر وابسته آماره دوربین-واتسون قابل اعتماد نیست ،از این رو در این مطالعه از
آزمون خودهمبستگی  LMاستفاده شده است .فرضیه صفر این آزمون بر وجود خودهمبستگی در
جمالت اخالل داللت میکند .نتایج آزمون نشاندهنده رد فرضیه صفر و نبود مشکل
خودهمبستگی در جمالت اخالل است .با توجه به نتایج به دست آمده ،در ادامه الگوهای مختلف
خانواده  ARCHبر روی جمالت اخالل بنا شده و سپس دقت پیشبینی الگوها در مدلسازی
رفتار اجزاء اخالل متغیر نرخ ارز که دچار مشکل ناهمسانی واریانس است مورد بررسی قرار
میگیرد.
بنابراین در ادامه ضرایب الگوی  GARCHبرآورد میشود .خصوصیات الگوی GARCH

برآورد شده در جدول ( )9آمده است.
جدول  :3مشخصات الگوی GARCH
متغیر

ضريب

انحراف معیار

سطح معناداری

)ARCH(-1

1/110

0/019

1/901

)ARCH(-2

1/611

1/000

1/663

)GARCH(-1

1/016

1/109

1/111

)GARCH(-2

1/900

1/111

1/111

R2

1/11900

آماره شوارتز

00/900
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الگوی  EGARCHدومین الگوی مورد استفاده در این پژوهش است .الزم به ذکر است که
الگوی برآورد شده توسط نرم افزار ایویوز 0با الگوی معرفی شده در رابطه ( )1متفاوت است.
الگوی برآوردی نرم افزار به صوت زیر است:
𝜖

𝜖

𝑞
𝑝
2
𝑗log(𝜎𝑡2 ) = 𝜔 + ∑𝑗=1 𝛽𝑗 log(𝜎𝑡−
) + ∑𝑖=1 𝛼𝑖 (|𝜎𝑡−𝑖 | − 𝐸 |𝜎𝑡−𝑖 |) +
𝑖𝑡−

𝑖𝑡−

𝑘𝜖𝑡−
𝑘𝜎𝑡−

𝑘𝛾 ∑𝑟𝑘=1

مقادیر برآورد شده برای ضرایب در جدول ( )0آمده است .ضرایب بدست آمده مثبت و از نظر
آماری معنادار هستند که نشان میدهد انحراف شرطی در این دوره به صورت مثبت تحت تاثیر
مقدار تالطم دوره قبل است C(9) .ضریب مربوط به تاثیر لگاریتم واریانس دوره قبل بر لگاریتم
واریانس دوره جاری است که نشان میدهد بیش از  16درصد واریانس هر دوره به دوره بعد منتقل
میشود .ضریب ) C(8نیز فرضیه تفاوت در اخبار خوب و بد بر نوسانات را آزمون میکند ،مقدار
ضریب بدست آمده از نظر آماری معنادار است که نشان میدهد تفاوت معناداری میان تاثیر اخبار
خوب و بد بر نوسانات نرخ ارز وجود دارد .همچنین ضرایب بدست آمده مثبت است که نشان
میدهد اخبار خوب (در اینجا اخباری که باعث افزایش قیمت دالر میشوند) نسبت به اخبار بد
(در اینجا اخباری که باعث کاهش قیمت دالر میشوند) تاثیر بیشتری دارند .بررسی نوسانات نرخ
ارز در دوره مورد بررسی بخصوص از سالهای پایانی دهه  91شمسی نیز نشان میدهد که اخبار
خوب در این موضوع که عموما اخبار مربوط به تشدید تحریمها و ممنوعیتهای تجاری برای
کشور در سطح بینالمللی است تغییرات شدیدتری در نرخ ارز داشته و تاثیر آنها ماندگارتر بوده
است .اخبار بد در اینجا نیز که معطوف به کاهش تنشهای بینالمللی و کمرنگ شدن تحریم و
محدودیت هاست عمال تاثیر کوچکتری بر کاهش نرخ ارز داشته و تاثیرات آنها به سرعت از بین
رفته است.
جدول  :4مشخصات الگوی  GARCHنمایی
متغیر
𝜔 = )c (6
𝛼 = )c (7
𝛾 = )c (8
𝛽 = )c (9
R2
آماره شوارتز
ماخذ :یافتههای پژوهش

ضريب
-1/019
1/090
1/990
1/169

انحراف معیار
1/191
1/100
1/101
1/139
1/190
09/100

سطح معناداری
1/096
1/111
1/111
1/111

Eviews
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پس از برآورد بهترین الگوی  ،GARCHدر ادامه الگوی  TVGARCHبرآورد میگردد.
برآورد الگوی مورد نظر توسط نرمافزار متلب 0و در نظر گرفتن حداکثر تکرار  11111صورت
گرفته است .الزم به ذکر است ،کدهای اولیه مورد استفاده در این مطالعه بر اساس رویکرد چان
( )1100میباشند و طریق مکاتبه با ایشان دریافت شدهاند .نتایج برآورد روابط ( )9و ( )0در جدول
( )6آمده است µ .مقدار میانگین برای لگاریتم شاخص تالطم ( )htاست .مقادیر بدست آمده برای
 µنشان می دهد که در دوره مورد بررسی شاخص نوسان به طور میانگین برابر با  1/969بوده و با
اطمینان  11درصد میتوان گفت که لگاریتم شاخص تالطم در بازه  -1/010تا  0/660قرار دارد.
این فاصله بیانگر رفتار متغیر تالطم نرخ ارز در دوره مورد بررسی است .در برخی ماهها تغییرات به
حدی کم بوده که لگاریتم آن منفی شده و در برخی ماهها نوسان شدید بوده به نحوی که باعث
شده لگاریتم آن از یک بیشتر شود 𝜙 .تاثیر تالطم دوره قبل بر تالطم دوره جاری را نشان میدهد،
مقدار به دست آمده مثبت است و با اطمینان  11درصد میتوان گفت مقادیر این ضریب در دوره
زمانی مورد بررسی در بازه  1/103تا  1/199قرار میگیرد .این مقدار نشان میدهد که تالطم دوره
قبل به این دوره نیز منتقل میشود .در واقع تقریبا  13درصد تالطم ایجاد شده در هر دوره به دوره
بعد منتقل میشود.
𝛼 بیان گر رابطه میان تالطم نرخ ارز و مقدار نرخ ارز در هر دوره است .میانگین بدست آمده برای
این ضریب مثبت است که بیان میکند به طور کلی در دورههایی که نرخ ارز افزایشی بوده تالطم
نرخ ارز نیز بیشتر بوده است.
ضریب 𝛽 رابطه میان نرخ ارز دوره جاری با مقادیر در دورههای قبلی را نشان میدهد .میانگین
بدست آمده برای این متغیر مثبت است اما در طول زمان مقادیر منفی نیز داشته است .البته مقدار
بدست آمده برای این متغیر کوچک است و نشاندهنده تاثیر اندک مقادیر نرخ ارز دورههای
گذشته بر نرخ ارز دوره جاری است.
جدول  :5توزیع مقدار میانگین و فاصله اطمینان  09درصدی برای ضرایب
ضريب
µ

میانگین
1/969

بازه فاصله اطمینان  09درصد
()-1/010 ، 0/660

∅

1/163

()1/103 ، 1/199

𝛼
β

1/910

()-1/309 ، 0/931

1/119

()-1/113 ، 1/109
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پس از برآورد الگوهای مختلف از تالطم نرخ ارز ،الزم است دقت برآورد الگوها با هم مقایسه
شود .رویکردهای مختلفی برای مقایسه دقت الگوها وجود دارد ،رویکرد مرسوم این است که
مقادیر برآورد شده توسط الگوها با مقادیر واقعی مقایسه شود و الگویی که خطای کمتری دارد
انتخاب شود .رویکرد دیگر مقایسه قدرت پیشبینی الگوهاست .در این رویکرد ضرایب الگوها با
استفاده از دادههای یک مقطع زمانی برآورد میشوند و الگویی که بتواند در خارج از مقطع مورد
استفاده پیشبینی بهتری داشته باشد به عنوان الگوی دقیقتر انتخاب میشود .در این پژوهش تلفیقی
از دو رویکرد مورد استفاده قرار میگیرد .بدین صورت که با استفاده از دادههای دوره زمانی
 0930-0910ضرایب الگوها برآورد میشوند و سپس مقادیر برآوردی الگوها برای نرخ ارز در
این دوره با مقادیر واقعی مقایسه میشوند که مقایسه درون نمونهای نامیده میشود .در قدم دوم ،با
استفاده از الگوهای برآورد شده ،مقادیر نرخ ارز برای سال  0919تا ماه سوم  0911پیشبینی
میشوند و مقادیر پیشبینی شده توسط الگوها با مقادیر واقعی نرخ ارز در این دوره مقایسه
میشوند ،که این رویکرد مقایسه برون نمونهای نامیده میشود.
همانگونه که قبال اشاره شد بدین منظور از معیار  RMSEو  QLIKEاستفاده میشود .جدول ()3
مقایسه دقت الگوها را نشان میدهد.
جدول  :6مقایسه دقت الگوهای مختلف
GARCH

معیار MSE
0903199/36

معیار QLIKE
690/030

EGARCH

6609100/03

610/900

TV-GARCH

0031090/60

099/600

GARCH

6909906/90

93/199

EGARCH

6310011/90

96/601

TV-GARCH

1093060/13

99/630

روش

نوع مقايسه
درون نمونه

برون نمونه
(m3)0919-0911

ماخذ :یافتههای پژوهش

در مقایسه درون نمونه ،بر اساس معیار  MSEالگوی  TVGARCHقدرت بیشتری در الگوسازی
نوسانات داشته است و در بین الگوهای مرسوم قدرت الگوی  GARCHبیشتر از EGARCH

بوده است .بر اساس معیار  QLIKEنیز الگوی  TVGARCHقدرت بیشتری از دو الگوی دیگر
دارد ،اما بر اساس این معیار الگوی  EGARCHتوانایی بیشتری نسبت به الگوی  GARCHدر
مدلسازی نوسانات نرخ ارز داشته است.
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در مقایسه برون نمونه نیز الگوی  TVGARCHبر اساس هر دو معیار پیشبینیهای دقیقتری
داشته است .از میان الگوهای مرسوم نیز قدرت پیشبینی  EGARCHبر اساس هر دو معیار از
الگوی  GARCHبیشتر بوده است.
به هر حال با توجه به نتایج دو معیار میتوان گفت الگوی  GARCHبا ضرایب متغیر در طول
زمان در هر دو معیار کمتر از الگوهای  GARCHمرسوم است که نشاندهنده قدرت بیشتر این
الگو در پیشبینی و مدلسازی تالطم نرخ ارز است.
 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به تاکید ادبیات نظری و تجربی نسبت به استفاده از الگوهای با ضرایب متغیر در طول زمان
در مدلسازی و بررسی رفتار متغیرهای اقتصادی ،در این پژوهش الگوی  GARCHبا ضرایب
متغیر زمانی برای برآورد و محاسبه نوسانات نرخ ارز در ایران معرفی شد و دقت این الگو با
الگوهای  GARCHبا ضرایب ثابت مقایسه شده است.
برای بررسی قدرت پیشبینی الگوی  TV-GARCHبا الگوهای مرسوم  GARCHو
 EGARCHاز معیارهای  MSEو  QLIKEاستفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که بر
اساس معیار میانگین مجذور خطا الگوی  GARCHمعمولی قدرت بیشتری از الگوی GARCH

نمایی دارد و قدرت الگوی  GARCHبا ضرایب متغیر در طول زمان از هر دو الگوی مرسوم
بیشتر است .بر اساس معیار کیوالیک نیز الگوی  GARCHبا ضرایب متغیر باالترین قدرت را در
مدلسازی تالطم نرخ ارز داشته است ،اما بر اساس این معیار قدرت الگوی  GARCHنمایی از
الگوی  GARCHمعمولی بیشتر بوده است.
به طور کلی ،نتایج پژوهش نشاندهنده قدرت بیشتر الگوی  TV-GARCHنسبت به الگوهای
مرسوم  GARCHاست .که این امر داللت بر شکست ساختاری و تغییرات در رفتار متغیر نرخ ارز
در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی دارد .این رخداد باعث شده است که رابطه میان اجزاء
واریانس شرطی در طول زمان تغییر کند .به بیان دیگر در دورههای مختلف مقادیر متفاوتی برای
ضرایب  GARCHوجود داشته باشد.
نتایج بدست آمده از الگوی  EGARCHنشان میدهد که در اقتصاد ایران به طور میانگین بیش از
 16درصد تالطم نرخ ارز در هر ماه به ماه دیگر منتقل میشود .همچنین بررسی نشان میدهد که
اخبار مثبت (اخباری که منجر به افزایش نرخ ارز میشوند) نسبت به اخبار منفی (اخباری که منجر
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به کاهش نرخ ارز میشوند) تالطم بزرگتری در نرخ ارز ایجاد کرده است .بررسی روند نرخ ارز
در ایران نیز نشان میدهد که تاثیر اخباری که باعث افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی
میشود ،بویژه از اواخر دهه  91شمسی ،شدیدتر و ماندگارتر است .معموال در این دوره تشدید
تحریمها و تنشهای بین المللی تاثیرات بزرگتری نسبت به کاهش تحریم و تنش در نرخ ارز داشته
است.
با توجه به نتایج بدست آمده از برآورد ضرایب در چارچوب الگوی  TV-GARCHمیتوان
گفت که ارتباط میان تالطمها و همچنین تاثیرپذیری نرخ ارز از تالطمهای آن در دورههای زمانی
مختلف متفاوت بوده است که میتواند نشانه تغییرات در رفتار و انگیزههای کارگزاران اقتصادی و
همچنین تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران باشد .با توجه به نتایج بدست آمده ،استفاده از الگوهای
 TV-GARCHبه جای الگوهای مرسوم  GARCHبا ضرایب ثابت پیشنهاد میشود.
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Introduction: Exchange rate volatility can affect the performance of
macroeconomics, especially the competitiveness of countries. Real exchange
rate volatility indicates the instability and uncertainty in relative prices. It
creates an unstable and uncertain environment in the economy. Therefore,
the study of the impacts of exchange rate volatility has a great importance. In
order to study its effect, it is necessary to first measure the volatility as a
quantitative variable. For this purpose, various econometric methods have
been introduced, such as the Generalized Autoregressive Conditional
Heterogeneity (GARCH). In general, choosing an accurate method for
modeling and predicting volatility in economic variables has always been
one of the goals of many studies. If volatility is not calculated accurately,
misleading experimental results are obtained. After the critique of Lucas
(1976), it became important to pay attention to models with time variable
coefficients. One of the implications of Lucas' critique is that the estimated
coefficients to express the relationship between the variables cannot be
stable. This issue is especially important in developing countries where the
process of changing economic structures is faster and wider. So, the purpose
of this study is to introduce a time-varying GARCH model to calculate the
exchange rate volatility in Iran.
Methodology: The research was based on the monthly exchange rate data
(US dollar to Rial) in the market during 1985-2019. The data were extracted
from the online database of the Central Bank of Iran. For the calculation of
the volatility in economic variables, the tendency to use GARCH models is
greater than other models. Among the GARCH models, GARCH (1,1) is the
most popular. However, according to Stock and Watson (2008), because of
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structural breaks, the most important problems of GARCH models is that
they cannot make accurate predictions over the time. This gave more
attention to time-varying parameter models and Markov chain Monte Carlo
models. In these models, estimation coefficients can change over time. Also,
the study of the financial time series shows that most of them are influenced
by domestic or foreign political, economic and social events, such as
financial crisis, oil shocks, war, political instability and sudden changes in
foreign exchange policies. The effects of these events sometimes remain in
the market for a long time. Therefore, it can be said that models with fixed
coefficients do not have the ability to formulate the behavior of exchange
rates, especially in the long-term horizons. Thus, it is necessary to use timevarying models with variable coefficients over time. In this study, in addition
to conventional GARCH models, a time varying GARCH (TVGARCH) is
introduced to show the different behaviors of exchange rate over time. For
this purpose, the TVP-SVM model based on the model introduced by
Koopman and Hol Uspensky (2002) is used to examine the exchange rate
volatility in Iran. In this study, following Chan (2017), the Monte Carlo
Markov Chain (MCMC) approach is used to estimate fixed coefficients and
variable coefficients over time. Also, the Bayesian approach and the Markov
chain algorithm have been used to simulate the prior distribution if common
functions.
Results and Discussion: In order to calculate exchange rate volatility using
GARCH family models, the ARIMA model was first estimated using the
Box-Jenkins method, and then the GARCH model was estimated on the
ARIMA model residuals.
The results of the Zivot- Andrews unit root test showed that the exchange
rate has a non-stationary level. The test also confirmed the existence of a
structural break in the time series. The estimated values for the coefficients
of the GARCH and EGARCH models showed that the conditional volatility
in this period is positively affected by the amount of variance in the previous
period. Also, more than 95% of the variance of each period is transferred to
the next period. The estimated coefficients also showed that there is a
significant difference between the effect of good and bad news on exchange
rate volatility; good news (i.e., the news that increases the dollar price)
compared to bad news (i.e., the news that decreases the dollar price) have
greater impacts.
As the results of the TVGARCH model showed, the volatility average was
0.358 with 90% confidence, and the logarithm of the variance index was,
thus, in the range of -0.79 to 1.557. In the calculations, ϕ represented the
effect of the variance of the previous period on the variance of the current
period. It was positive and indicated that approximately 96% of the volatility
created in each period was transferred to the next period. Also, α represented
the relationship between the exchange rate volatility and the exchange rate in
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each period. The average obtained for this coefficient was positive, implying
that, in periods when the exchange rate increases, the exchange rate volatility
is higher.
According to the comparisons performed on the sample and based on the
MSE criterion, TVGARCH is the most accurate, and GARCH is more
accurate than EGARCH. Moreover, according to the QLIKE criterion, the
TVGARCH model is more powerful than the other two conventional
models, and the EGARCH model has a higher accuracy than GARCH.
Conclusion: According to the results, the TV-GARCH model is more
powerful than conventional GARCH models. This indicates structural failure
and changes in the behavior of the exchange rate in the Iranian economy. It
has caused the relationship between the components of the conditional
variance to change over time. In other words, there are different values for
GARCH coefficients in different periods. According to the results of the TVGARCH model, the relationship between exchange rate and volatility has
been varied over the time, which implies changes in the behavior and
motivation of economic agents and the structural changes in the Iranian
economy. According to the results, the use of the TV-GARCH model instead
of the conventional GARCH with fixed coefficients is recommended.
Keywords: Exchange rate volatility, Conditional Heteroskedasticity, Statespace model, Bayesian approach.

