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چکیده
یکی از جنبههای مهم سیاستهای ارزی ،سیاست مداخله بانک مرکزی در بازار ارز است .بانک مرکزی از
طریق تغییر در ذخایر خارجی خود ،جهت ایجاد ثبات در بازار ارز مداخله میکند .هدف این پژوهش
برآورد تابع واکنش مداخالت ارزی بانک مرکزی ایران است .برای این منظور از الگوی رگرسیون ترکیبی
با تواتر متفاوت (میداس) که امکان میدهد ،متغیرهای سری زمانی با تواترهای متفاوت کنار هم در یک
رگرسیون قرار گیرند ،استفاده شده است .بر این اساس با استفاده از دادههای مربوط به سالهای  0810تا
 0801برای متغیرهای مداخالت مستقیم ارزی (ساالنه) ،سطح ذخایر ارزی (فصلی) ،صادرات نفت و گاز
(فصلی) و نوسانات نرخ ارز (فصلی) تابع واکنش مداخالت ارزی بانک مرکزی برآورد شد .نتایج نشان داد
که در میان متغیرهای موردآزمون ،میزان مداخله سیاستگذار ،حساسیت بیشتری به میزان صادرات دارد و
همراه با افزایش صادرات نفتی ،مداخله بانک مرکزی در بازار ارز افزایش مییابد .همچنین ،طی دوره
زمانی مورد بررسی ،مداخالت بانک مرکزی عمدتا از نوع مداخالت ناهمسو بوده است .به عالوه ،با
استفاده از سه روش وزن دهی آلمون ،بتا و آلمون نمایی به بررسی عملکرد متغیرها جهت پیشبینی
مداخالت ارزی بانک مرکزی پرداخته شد .نتایج نشان داد که بر اساس شش معیار ارزیابی ،متغیر صادرات
نفتی از نظر پیشبینی عملکرد بهتری ارائه میدهد .همچنین ،مقایسه عملکرد پیشبینیهای انفرادی و
ترکیب پیشبینیها با استفاده از روش رتبههای میانگین مجذور خطا نشان داد ترکیب پیشبینیها که تاثیر
تمام متغیرهای مورد آزمون را منعکس میکند ،نسبت به پیشبینیهای انفرادی عملکرد بهتری ارائه
نمیدهد.
واژگان کلیدی :مداخله ارزی ،دادههای ترکیبی با تواتر متفاوت ،تابع واکنش بانک مرکزی.

Keywords: Foreign Exchange Intervention, Mixed Frequency Data
Sampling, Central Bank Reaction Function.
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 -1مقدمه
اهمیت بازار ارز برای اقتصاد موجب شده که تحوالت این بازار همواره در کانون توجه فعاالن
بخشهای واقعی و مالی اقتصاد قرار گیرد .نوسانات ناگهانی نرخ ارز میتواند اعتماد فعاالن
اقتصادی به بازار را از بین ببرد و روی بازار مالی و بازار کاالهای فیزیکی تاثیر منفی بر جای
بگذارد .بنابراین دولتها ترجیح میدهند نرخ ارز را با ثبات حفظ کنند .در این راستا بانکهای
مرکزی به دقت تحوالت این بخش را رصد نموده و در مواقع لزوم به طور مستقیم و با خرید و
فروش ارز خارجی در بازار ارز مداخله مینمایند .در واقع مداخله در بازار ارز ،ابزاری اساسی
است که به طور گسترده توسط بانکهای مرکزی برای مدیریت نوسانات یا تاثیرگذاری بر سطوح
نرخ ارز استفاده میشود.
یکی از مهمترین روشها برای تحلیل رفتار مقامات بانک مرکزی جهت کنترل و مدیریت بازار
ارز ،برآورد تابع واکنش 0و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مداخالت ارزی بانک مرکزی است
(ویوال و همکاران .)800 :8100 ،8برآورد این تابع میتواند اطالعات ارزشمندی در زمینه
چگونگی واکنش سیاستگذار در مواجهه با شرایط اثرگذار بر بازار ارز ارائه دهد .به جهت نقش
بازار ارز در اقتصاد ایران این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است .در اقتصاد ایران به دلیل
اینکه دولت درآمدهای ارزی (درآمد نفت و گاز) را در اختیار دارد ،دریافت ارز حاصل از
صادرات نفـت و گـاز منجر به افزایش حجم پول میشود .بنابراین بانک مرکزی برای کنترل
پایهی پولی نمیتواند مستقل عمل کند و باید تصمیمگیریهای مربوط بـه مدیریت ارزی و ریالی
را ترکیب کند .در واقع بازار ارز در ایران همواره تحت تأثیر سیاستهای بانک مرکزی قرار داشته
است .به خصوص پس از برقراری نظام شناور مدیریت شده از سال  0810موضوع مداخالت ارزی
بانک مرکزی جدیتر دنبال شده و مقامات پولی کشور بر مبنای صالحدید در دورههای مختلف با
تزریق ارز در بازار ارز مداخله کردهاند .بنابراین ،از آنجا که نرخ ارز در اقتصاد ایران یک متغیر
کلیدی به شمار میآید که بر بسیاری از متغیرهای کالن اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم
اثرگذار است و نوسانات آن باعث ایجاد نوسان در قیمت کاالها و داراییها شده و نااطمینانی را
در اقتصاد افزایش میدهد ،تحلیل رفتار بانک مرکزی جهت کنترل و مدیریت بازار ارز ضروری
است .به خصوص ،شناخت نیروهای تعیینکننده و عوامل اثرگذار بر مداخالت ارزی باعث
میشود فعاالن اقتصادی به درک بهتری از رفتار و تصمیمات سیاستگذار و اثرات آن بر بازارهای
Central Bank Reaction Function
)Viola et al (2019

1.
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مالی و متغیرهای کالن اقتصاد دست یابند و در مواجهه با افزایش نوسانات و انحرافات نرخ ارز
قادر باشند واکنش بانک مرکزی به این تالطمات را پیشبینی نمایند.
با توجه به اینکه موضوع برآورد تابع واکنش بانک مرکزی در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته،
هدف این پژوهش بررسی عوامل اثرگذار بر مداخالت ارزی بانک مرکزی است .نوآوری مقاله به
استفاده از دادهها ی مداخله مستقیم بانک مرکزی و همچنین روش و مدل انجام پژوهش مربوط
است .مطالعه حاضر اولین پژوهشی است که از دادههای رسمی منتشر شده برای مداخالت ارزی
ساالنه استفاده میکند و بنابراین امید است نتایج به دست آمده قابلیت استناد بیشتری داشته باشد.
ویژگی دیگر این مقاله ،استفاده از روش میداس 0برای برآورد عوامل اثرگذار بر مداخالت بانک
مرکزی است .در این روش متغیرهای پرتواتر 8به عنوان متغیرهای مستقل در کنار متغیرهای
کمتواتر 8قرار میگیرند ،در نتیجه از تمامی اطالعات متغیرهای پر تواتر استفاده شده و پیشبینی
بهتری برای متغیر وابسته صورت میگیرد .بر این اساس ،مطالعه حاضر در بخشهای مختلفی
تدوین شده است .در ابتدا مبانی نظری بحث بررسی میشود .در این راستا ،تابع واکنش بانک
مرکزی و متغیرهای اثرگذار بر مداخالت معرفی شده و در ادامه مطالعات مرتبط بررسی میشود.
سپس تابع واکنش بانک مرکزی ایران برآورد شده و در نهایت نتیجهگیری شده و پیشنهادات ارائه
خواهد شد.
 -2ادبیات موضوع
بر اساس طبقهبندی ارائه شده توسط بایل و استربرگ )0001( 0و آلماکیندر و ایفینگر)0000( 0
اهداف مداخله بر اساس دورههای زمانی مختلف ،متفاوت است .در کوتاهمدت ،بانکهای
مرکزی برای مقابله با بینظمیهای بازار مداخله میکنند .در میانمدت هدف آنها مقابله با
نوسانات نامنظم است و در بلندمدت هدف آنها مقابله با انحراف نرخ ارز از تعادل بلندمدت،
کاهش تاثیر شوک های خارجی بر شرایط پولی داخلی و جلوگیری از تاثیرات نامطلوب افزایش و
کاهش ارزش پول است .مرسومترین روش برای شناسایی انگیزهها و اهداف مقامات پولی برای
مداخله در بازار ارز ،برآورد تابع واکنش بانک مرکزی است .قبل از معرفی تابع واکنش بانک
مرکزی نیاز است تا برخی از اصطالحات و مفاهیم کلیدی در این زمینه بیان شود.
1.

Mixed Frequency Data Sampling Model
High Frequency Variables
3. Low Frequency Variables
)4. Baille & Osterberg (1997
)5. Almekinders & Eijffinger (1994
2.
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 -1-2مداخله مبتنی بر صالحدید 1و مداخله مبتنی بر

قاعده2

به طور کلی دو رویکرد مبتنی بر صالحدید و رویکرد مبتنی بر قاعده ،در زمینه مداخالت ارزی
بانکهای مرکزی مورد پذیرش است .در رویکرد صالحدیدی ،سیاستگذار در خالل مداخله
تابع ضوابط و اصول از قبل تعیینشدهای نبوده و تصمیم به مداخله را تابعی از ذخایر و شرایط
اقتصادی میداند (کوئر استینر و همکاران .)8 :8101 ،8با این حال مداخالت ارزی در بسیاری از
کشورها بر اساس قوانینی با ویژگیهای خاص اجرا میشود .مداخالت مبتنی بر قاعده این مزیت را
دارد که قاعده اجرای مداخالت برای عموم شناخته شده است .به طور خاص ،میتوان قوانین
مداخله را به عنوان قواعد مربوط به "الگوهای مبتنی بر نرخ ارز "0که در آن اجرای مداخله با نرخ
ارز (مثالً تغییر یا نوسانات نرخ ارز) مرتبط است ،یا الگوهای"مبتنی بر مقدار "0که درآن هیچ
محرکی برای مداخله مشخص نشده اما مقدار مداخله در یک محدوده زمانی معین ،مشخص باشد
(به عنوان مثال ،مقادیر مداخله روزانه یا هفتگی) تعریف کرد (آدلر و ای.توار.)0 :8100 ،1
 -2-2مداخالت عقیمسازی 7و مداخالت غیر

عقیمسازی8

مداخالت بر مبنای تاثیرگذاری بر تورم و پایه پولی به دو دسته مداخالت عقیمسازی
(سترونسازی) و مداخالت غیر عقیمسازی تقسیم میشوند .مداخالت عقیمسازی به خرید و
فروش داراییهای خارجی برای تأثیرگذاری بر نرخ ارز یک کشور بدون تأثیرگذاری بر پایه پولی
اشاره دارد .در واقع ،هنگامی که تغییر در داراییهای رسمی خارجی رخ میدهد ،مقامات پولی از
عملیات بازار باز و اوراق بهادار داخلی استفاده میکنند تا اثرات آن را جبران کنند و پایه پولی
ثابت بماند .به این نوع مداخله ،مداخله عقیمسازی میگویند .در عوض ،مداخله غیر عقیمسازی از
خرید یا فروش ارز برای تأثیرگذاری بر عرضه پول استفاده میکند (پراساد( ،)8101 ،0آال و
همکاران( ،)8101 ،01ویوال و همکاران.)8100 ،00
1.

Discretion Intervention
Rules-Based Intervention
)3. Kuersteiner et al (2018
4. Exchange Rate-Based
5. Quantity-Based
)6. Adler & E. Tovar (2011
7. Sterilized Intervention
8. Non-Sterilized
)9. Prasad (2018
)10. Alla (2017
)11. Viola (2019
2.
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 -3-2شاخص مداخله بانک مرکزی
در سالهای اخیر ،شفافیت 0در مورد سیاستهای پولی افزایش چشمگیری داشته است .امروزه این
تفکر وجود دارد که یک بانک مرکزی خوب ،یک بانک مرکزی شفاف است .با این وجود
مداخالت ارزی توسط بانکهای مرکزی اغلب به صورت مخفی انجام میشود و این مساله در
بازارها پذیرفته شده و مطابق با قوانین بانکهای مرکزی است .افشای تاکتیکهای اجرای
سیاستهای پولی و نرخ ارز در کوتاهمدت و ارائه اطالعات دقیق در مورد عملیات ارزی بانک
مرکزی مطلوب نیست .یکی از دالیل این موضوع این است که شفافیت در مورد عملیات در بازار
ارز ممکن است مانع اثربخشی آن شود (موزر بوهم.)80 :8110 ،8
بیین و برنال ( 8)8111مهمترین دالیلی که باعث عدم انتشار اطالعات مربوط به مداخالت میشود
را ناسازگاری با اهداف نرخ ارز ،عدم موفقیت در مداخالت قبلی ،ناسازگاری با اصول کالن و
مداخله بر خالف روندهای اخیر عنوان میکنند .بنابراین با اینکه سیاستهای مدیریت و مداخله
توسط بانکهای مرکزی بسیاری از اقتصادها را تحت تأثیر قرار داده اما اندازهگیری میزان واقعی
مداخله به دلیل کمبود اطالعات مربوط به مداخالت و عدم تمایل بانکهای مرکزی به انتشار
دادههای مربوط به آن دشوار است (نیلی8111 ،0؛ ویتاله.)8118 ،0
محققان سعی میکنند در جریان تحقیقات خود از نزدیکترین پراکسی 1به مداخالت ارزی
استفاده کنند .در بسیاری از موارد ،عملیات مداخله روزانه از طریق منابع غیر رسمی مانند اخبار یا
مطبوعات مالی گزارش میشود .به عنوان مثال چانگ و همکاران ( ،1)8101لی و همکاران
( ،1)8101و پیرز )0001( 0برای تعیین مداخله ،از اخبار رویترز استفاده کردند .برخی دیگر از
محققان از تغییر در ذخایر خارجی به عنوان پراکسی برای مداخالت ارزی بانکهای مرکزی
استفاده کردهاند (ایتو( ،)8118 ،01پونتینس و راجان .)8100 ،00با اینکه تغییر در ذخایر خارجی در
مطالعات زیادی به عنوان شاخص مداخالت ارزی در نظر گرفته شده است اما شاخص کاملی برای
1.

Transparency
Moser-Boehm
)3. Beine and Bernal (2007
)4. Neely (2002
)5. Vitale (2003
6. Proxy
)7 Chang (2017
)8. Li (2017
)9. Peiers (1997
)10. Ito (2002
)11. Pontines and Rajan (2011
2.
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مداخله نیست ،به این دلیل که ممکن است ،ذخایر نه تنها به سبب اجرای مداخله ارزی توسط
بانکهای مرکزی ،بلکه به دالیل دیگری مانند پرداخت بدهیهای ارزی دولت تغییرکنند
(اکدوگان .)0 :8100 0،بنابراین کمبود داده واقعی ،مشکل اصلی در سنجش اثربخشی سیاست
مداخله است.
 -4-2تابع واکنش بانک مرکزی
ادبیات گستردهای در مورد عوامل تعیینکننده مداخالت ارزی بانک مرکزی وجود دارد .در
سمت چپ ،به عنوان متغیر وابسته ،میزان مداخله واقعی یا تغییر در ذخایر خارجی به عنوان یک
پروکسی برای مداخله در نظر گرفته میشود .اگرچه متغیرهای سمت راست به عنوان متغیرهای
توضیحی در تحقیقات مختلف ،متفاوت هستند ،اما اکثر مطالعات مرتبط ،شامل تغییرات جاری و
گذشته در نرخ ارز ،نوسانات ،وقفه مداخالت و انحرافات از سطح هدف بلندمدت نرخ ارز
میباشند:
𝑝

𝑝

𝐼𝑡 = ∑𝑖=0 𝑎𝑖 ∆𝑠𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0 𝑏𝑖 𝑋𝑡−𝑖 + 𝑐(𝑠𝑡 − 𝑠𝑡∗ ) +
𝑡𝜗
()0

𝑡𝐼 مداخله 𝑠𝑡 ،لگاریتم نرخ ارز 𝑠𝑡∗ ،لگاریتم نرخ ارز هدف 𝑋𝑡 ،برداری از سایر متغیرهای اقتصادی
مانند تراز تجاری و وقفه مداخله است .ضریب 𝑖𝑎 میزان ارز خارجی مورد استفاده توسط بانک
مرکزی برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز را اندازهگیری میکند .مطابق با نظر کهلشین)8108( 8
با توجه به اهداف بانک مرکزی ∗𝑡𝑠 میتواند سطح نرخ ارز در بلندمدت یا حتی یک نرخ ارز
هدف کوتاهمدت باشد .در بیشتر مطالعات صورت گرفته ،از روشهای مختلفی مانند روش حداقل
مربعات معمولی و برآوردهای متغیرهای ابزاری که به موجب آن امکان در نظر گرفتن همزمانی
بین نرخ ارز و مداخله فراهم میشود ،برای برآورد تابع واکنش بانک مرکزی استفاده شده است
(ویوال و همکاران.)808 :8100 ،
همچنین مدلهای توبیت 8و پروبیت 0و نیز مدلهای تغییر جهت همچون مدل خودرگرسیون تغییر
مالیم 0نیز از جمله روشهایی است که برای برآورد این معادله استفاده میشود .در این مقاله برای
1.

)Akdogan (2019
Kohlscheen
3. Tobit Model
4. Probit Model
2.
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برآورد عوامل اثرگذار بر مداخالت ارزی ایران از الگوی دادههای ترکیبی با تواتر متفاوت که در
آن امکان قرار دادن متغیرها با تواتر مختلف در یک رگرسیون و برآورد ضرایب وجود دارد،
استفاده می شود.
 -5-2روند نرخ ارز و سیاستهای بانک مرکزی
بررسی روند حرکت نرخ ارز اسمی و برخی از متغیرهای کالن اقتصادی نشان میدهد ،مداخالت
ارزی ایران یک طرفه و در قالب سیاست تثبیت نرخ ارز انجام شده است.

نمودار  :1روند حرکت نرخ ارز اسمی (دالر آمریکا)
منبع :آمار بانک مرکزی

نمودار  :2روند حرکت داراییهای خارجی بانک مرکزی (میلیارد ریال)
منبع :آمار بانک مرکزی

Smooth Transition AR

1.
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نمودار ( )0روند حرکت نرخ ارز اسمی و نمودار ( )8سطح ذخایر خارجی را نشان میدهد .مقایسه
این دو نمودار این نتیجه را به همراه دارد که هرگاه ذخایر ارزی بانک مرکزی از سطح مطلوبی
برخوردار بوده ،بانک مرکزی توانسته است به وسیله افزایش مداخالت در بازر ارز ،نرخ ارز اسمی
را با موفقیت تثبیت نماید .بخصوص ثبات نرخ ارز اسمی طی دهه  11مشهود است .در واقع در این
دوره که مصادف با شروع اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز در ایران بوده برای اولین بار
مداخالت ارزی به شکل رسمی و از طریق بازار بین بانکی انجام گرفته و بانک مرکزی نقش اصلی
را در تعیین نرخ در بازار ارز داشته است .اما در دهه  01با کاهش درآمدهای ارزی به دلیل
تحریمهای بانکی و نفتی و افزایش سطح قیمتها با توجه به سیاست هدفمندسازی یارانهها ذخایر
ارزی بانک مرکزی کاهش یافته و بانک مرکزی از کنترل نوسانات ارزی ناتوان مانده و نرخ ارز
اسمی روند صعودی با شیب تند را تجربه کرده است.
افزایش درآمدهای ارزی قدرت مقامات پولی در بازار ارز را افزایش میدهد و از آنجا که در
ایران منشا اصلی درآمدهای ارزی صادرات نفت و گاز است ،میتوان نشان داد که رابطه مستقیمی
بین افزایش مداخالت در بازار ارز و صادرات نفتی وجود دارد.

نمودار  :3رابطه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و مداخالت ارزی (میلیون دالر)
منبع :آمار بانک مرکزی

نمودار ( )8همبستگی مثبت بین صادرات نفت و گاز و مداخالت ارزی در ایران را طی دوره زمانی
 0810-0801نشان میدهد .باتوجه به این نمودار ،مشاهده میشود که هر وقت منابع در دسترس
سیاستگذار افزایش یافته ،میزان مداخله او در بازار افزایش یافته است .اما با کاهش میزان منابع

بررسی مداخالت ارزی در ایران :رویکرد رگرسیون دادههای ترکیبی با تواتر متفاوت 880

ارزی حاصل از فروش نفت و گاز ،میزان مداخله سیاستگذار در اقتصاد کاهش مییابد .بررسی
آمار مربوط به این دو متغیر نشان میدهد که طی دوره زمانی  0810تا  0801به طور متوسط حدودا
 81درصد از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی صرف مداخله در بازار ارز شده است .بر
این اساس همراه با افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت وگاز ،حجم مداخالت ارزی از
 118میلیون دالر در سال  0810به  01101میلیون دالر در سال  0810افزایش یافته است .طی این
دوره بانک مرکزی به طور متوسط سالیانه  80101میلیون دالر از طریق بازار فرعی ارز فروخته
است .اما با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز میزان مداخله سیاستگذار در
بازار ارز نیز کاهش یافته است .به طوری که میزان مداخله بانک مرکزی طی دوره زمانی  0801تا
 0801نسبت به دوره زمانی  0810تا  0810به طور متوسط  80درصد کاهش یافته است.
 -6-2پیشینه پژوهش
 -1-6-2مطالعات خارجی
سانتوز )8180( 0به بررسی مداخالت

صالحدیدی8

و مداخالت از پیش اعالم

شده8

در برزیل

پرداخت و به این نتیجه رسید که مداخالت صالحدیدی اثرگذاری بیشتری دارند.
ایتو )8181( 0تاریخچه مداخالت ارزی ژاپن را طی دوره  0010تا  8101مورد بررسی قرار داد و با
مقایسه پروکسی های مختلف برای مداخالت ارزی ژاپن با مقادیر مداخالت واقعی که از سال
 0000منتشر شده است ،بهترین پروکسی را برای مداخالت ماهانه ژاپن طی دوره  0010تا 0001
ارائه داد و به این نتیجه رسید که در این زمینه تشخیص مداخالت مبتنی بر معامله 0از مداخالت
مبتنی بر تسویه 1ضرورت دارد .همچنین با تخمین تابع واکنش بانک مرکزی ژاپن به این نتیجه
رسید که توابع واکنش در طول دوره مورد بررسی پایدار نبودهاند و پنج تغییر رژیم مشاهده شده
است.
دیویس و همکاران )8181( 1با استفاده از یک الگوی اقتصاد کوچک باز همراه با مداخالت
عقیمسازی بانک مرکزی نتیجه گرفتند ،هنگامی که کارگزاران آزادانه اوراق خارجی را معامله
1.

Santos
Discretionary Interventin
3. Pre-Announced Interventions
)4. Ito (2020
5. Transaction-Based Interventions
6. Settlement-Based Interventions
)7. Davis et al (2019
2.
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میکنند ،مداخله عقیمسازی نتیجهای ندارد اما وقتی اصطکاکها ،مانع معامله آزاد اوراق قرضه
خارجی میشود ،مداخله عقیمسازی بهینه ،معادل مالیات بهینه بر سرمایه خارجی است.
ویزینیک ،)8181( 0با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویا ،8اثرگذاری مداخالت ارزی در
رومانی را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که هنگام وقوع شوکهای مالی خارجی و به
ویژه زمانی که سطح عدم تطابق ارز در اقتصاد باال باشد ،مداخله ارزی تاثیر زیادی دارد.
اکدوگان ( )8100با برآورد توابع واکنش بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای
پیشرفته به این نتیجه رسید که بانکهای مرکزی در اقتصادهای توسعهیافته و در حال توسعه ،هنگام
افزایش شدید نرخ ارز نسبت به آن واکنش نشان میدهند.
آدلر و همکاران )8100( 8با استفاده از یک مدل پانل با متغیر ابزاری ،به این نتیجه رسیدند که
خرید و فروش ارز توسط بانکهای مرکزی بر سطح نرخ ارز اسمی و واقعی تاثیرگذار است و
مداخالت خرید و فروش تاثیر یکسان دارند.
پراساد )8101( 0با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی سیاستهای مداخله
عقیمسازی همراه با کنترل سرمایه در یک مدل اقتصاد کوچک باز پرداخت و نتیجه گرفت که
مداخالت عقیمسازی همراه با کنترل سرمایه توسط بانک مرکزی میتواند قدرت خرید بینالمللی
مصرفکنندگان را بهبود بخشد.
آال و همکاران ( )8101با توسعه یک مدل نئوکینزین همراه با مداخله ارزی در حضور مکانیسم
شتابدهنده مالی 0نشان دادند که مداخله ارزی میتواند در کاهش نوسانات اقتصادی و کاهش
زیانهای رفاهی موثر باشد.
ونتورا و رودریگز )8100( 1با در نظر گرفتن عوامل تعیینکننده مداخله در خرید و مداخله در
فروش نشان دادند که پیشبینی فروش ارز در مقایسه با پیشبینی خرید ارز با دقت بیشتری انجام
میشود.
لوئیزو -اصالنیدی )8100( 1با در نظر گرفتن نقش وقفههای ساختاری در نرخ ارز و مداخالت ،با
استفاده از دادههای بانک مرکزی گرجستان طی دوره  0001تا  8111به بررسی اثربخشی و
1.

Viziniuc
)Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE
)3. Adler (2019
)4. Prasad (2018
5. Financial Accelerator Mechanism
)6. Ventura and Rodriguez (2015
)7. Loiseau-Aslanidi’s (2011
2.
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انگیزههای مداخله بانک مرکزی گرجستان پرداخت و به این نتیجه رسید که نقش این وقفهها در
انگیزههای مداخله و اثربخشی مداخالت قابل توجه است.
ایتو و یابو )8111( 0با استفاده از یک مدل پروبیت و با در نظر گرفتن هزینه سیاسی مداخله به این
نتیجه رسیدند که در ژوئن  0000مداخالت ارزی ژاپن از نوع مداخالت با تکرار بیشتر ولی اندازه
کوچکتر به مداخالت با تکرار کمتر اما اندازه بزرگتر تغییر یافته است .همچنین ،بنا بر نتایج این
پژوهش ،اکثر مداخالت بانک مرکزی ژاپن به شکل مداخله ناهمسو 8بوده است.
گررون )8111( 8به بررسی اثرات مداخالت عقیمسازی بر نرخ ارز ایاالت متحده طی دوره زمانی
 0010تا  8111پرداخت و به این نتیجه رسید که مداخله بر نرخ ارز تأثیر دارد و در کوتاهمدت،
سیاست پولی موثرترین روش برای افزایش یا کاهش ارزش پول است.
آکینچی و همکاران )8111( 0با بررسی مداخالت ارزی ترکیه تحت چارچوب هدفگذاری تورم
طی دوره  8110تا  8118نشان دادند که انگیزه اصلی مداخله بانک مرکزی کاهش نوسانات نرخ
ارز است .همچنین ،طی دوره زمانی مورد بررسی فرضیه مداخله ناهمسو پشتیبانی نشده است.
 -2-6-2مطالعات داخلی
سعادت نژاد و همکاران ( )0801با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی
اثرات اقتصاد کالن سیاست مداخله پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مداخله ارزی بانک
مرکزی هزینه سنگینی برای اقتصاد کالن به همراه داشته است.
عزیزی ( )8100با استفاده از یک رگرسیون غیر خطی ،تابع واکنش مداخالت ارزی در اقتصاد
ایران را برآورد کرد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مداخله مقامات پولی در بازار ارز
ایران تابعی از وقفه نرخ رشد ذخایر خارجی ،نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت ،رشد نرخ ارز
اسمی ،و درصد انحرافات آن از مسیر بلندمدت است.
طباطبایینسب و افشاری ( )8108با برآورد درجه مداخله مستقیم بانک مرکزی نشان دادند ،بانک
مرکزی طی دوره مورد مطالعه اکثرا از مداخله ناهمسو استفاده کرده است.
عبادی و جهانگرد ( )8108به این نتیجه رسیدند که تزریـق بـیش از حد درآمدهای نفتی و فقدان
تکیهگاههای برازندهی ساخت اقتصاد کشـور موجـب مداخلـه ارزی بانک مرکزی میشـود.
1.

)Ito and Yabu (2007
Leaning Against the Wind
)3. Guerron (2006
)4. Akinci (2006
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مرور مطالعات انجام شده در زمینه مداخالت ارزی در ایران نشان میدهد ،در هیچ یک از
پژوهشهای مرتبط از دادههای مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز استفاده نشده است و در
مطالعات قبلی یا با استفاده از رویکرد فشار بازار ارز درجه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز
برآورد شده و یا اینکه از دادههای مربوط به تغییر در ذخایر خارجی بانک مرکزی به عنوان
پروکسی برای اندازه مداخالت ارزی استفاده شده است .بر این اساس ،مطالعه حاضر اولین
پژوهشی است که از دادههای رسمی مداخالت ارزی برای برآورد تابع واکنش بانک مرکزی
استفاده میکند.
همچنین ،در این پژوهش برای برآورد تابع واکنش بانک مرکزی از روش رگرسیون میداس
استفاده شده است .در این روش متغیرهای سری زمانی پر تواتر به عنوان متغیرهای مستقل در کنار
متغیر وابسته که تواتر کمتری دارد ،قرار میگیرند ،بنابراین از حداکثر اطالعات در سریهای پر
تواتر استفاده شده و پیشبینی بهتری برای متغیر وابسته ارائه میشود.
 -3روش شناسی :رویکرد دادههای ترکیبی با تواتر متفاوت
در روشهای متداول سری زمانی ،هر دو متغیر وابسته و مستقل باید هم تواتر باشند .این وضعیت
ممکن است به ویژه در تحلیلهای کالن اقتصادی به دلیل انتشار دادهها در فواصل زمانی و
تواترهای مختلف ،موجب ایجاد مشکالت جدی شود .در عمل ،متداولترین راه حل برای استفاده
از دادههای با تواتر مختلف در یک مدل ،کاهش دادههای پر تواتر به دادههای کم تواتر قبل از
اقدام به پیشبینی توسط مدل است (آرمسو و همکاران ،080 :8101 ،0گلی اف .)00 :8101،8این
کار با تجمیع 8یا میانگینگیری انجام میشود .با این حال ،در نتیجه این روند کاهش ،ممکن است
اطالعات موجود در سریهای پر تواتر از دست بروند و همچنین خصوصیات توزیع سری اصلی
ممکن است متفاوت باشد (مارچلینو .)080 :0000 ،0یکی از راههای جلوگیری از دست دادن
اطالعات ،جبران مشاهدات از دست رفته در سریهای کم تواتر درونیابی 0است (فارونی و
مارچلینو .)8 :8108 ،1گزینه دیگر ،حذف متغیرهای کم تواتر از مدل است که احتماالً منجر به از
دست دادن کارایی به دلیل خطای حذف متغیر میشود .بدون استفاده از تجمیع یا درونیابی،
1.

)Armesto (2010
)Guliyev (2018
3. Aggregation
)4. Marcellino (1999
5. Interpolation
)6. Foroni and Marcellino (2013
2.
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میتوان مدلی از متغیرهای با تواترهای مختلف ساخت ،که در این حالت ،یک ضریب جداگانه
برای هر یک از متغیرهای پر تواتر به دست میآید و ممکن است تعداد ضرایب معادله رگرسیون
بسیار زیاد باشد.
روش میداس که توسط گایسلز و همکاران )8118( 0توسعه یافته است نسبت به این دو رویکرد،
گزینه متفاوتی ارائه میدهد .در این روش ،تواتر متغیر وابسته باید همیشه کمتر از تواتر متغیر (های)
مستقل باشد .بنابراین ،رویکرد میداس میتواند از حداکثر اطالعات در هر مشاهده از سریهای
پرتواتر استفاده کند (گلی اف.)00 :8101 ،8
فرض کنیم ،مجموعهای از دادههای پرتواتر با 𝑚 𝑋 نشان داده شود که  mبار بیشتر از دادههای
کمتواتر جمعآوری میشود .به عنوان مثال برای دادههای ساالنه  m=4است و  𝑋 4نشانگر
دادههای فصلی است .با استفاده از این عالمتگذاری ،گایسلز و همکاران ( )8118مدل میداس را
به شرح زیر استخراج کردند:
)𝑚(

𝑡𝜖 +

()8

𝑡𝑌 متغیر وابسته t ،زمان  1,…….Tاست.

)𝑚(

1

𝑡𝑋 )𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐵 (𝐿𝑚 : γ

)𝑚(

𝑡𝑋 ،متغیر مستقل است که  mبار بیشتر از 𝑡𝑌

جمعآوری میشود.
𝑗

1

1

𝑥𝑎𝑚
 𝐵 (𝐿𝑚 ) = ∑𝑗𝑗=0چند جملهای تا طول 𝑥𝑎𝑚 𝑗 در عملگر وقفه 𝑚𝐿 است
عبارت 𝑚𝐿)𝐽(𝐵

که به صورت زیر تعریف میشود:
)𝑚(
𝑚⁄

𝑗= 𝑋𝑡−

()8
𝑗

)𝑚(

𝑗

𝑡𝑋 𝑚𝐿

𝑗

عملگر 𝑚𝐿 مقدار وقفه 𝑚𝑡𝑋 را بوسیله دورههای 𝑚𝐿 تولید میکند.
یک مثال ساالنه  /فصلی به این معنی است که معادله فوق تصویری از 𝑡𝑌 ساالنه ،درون

)𝑚(

𝑡𝑋

فصلی تا 𝑥𝑎𝑚 𝑗 وقفهی فصلی ارائه میدهد.
یک مدل رگرسیون با حداقل تعداد پارامتر به صورت زیر ارائه میشود:

)Ghysels (2002
)Guliyev (2018

1.
2.
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𝑞
𝐿
𝐻
𝑖𝑌𝑡𝐿 = ∑𝑖=1 𝛽𝑖 𝑊𝑡−
𝑡+ 𝜆 𝑓(𝛾. 𝑋𝐽.
𝑡𝜀 ) +

()0

𝐻
𝑡𝑋𝐽.
𝐿𝑡𝑊 مجموعهای از متغیرهایی است که با همان تواتر متغیر وابسته نمونهبرداری میشود.

مجموعه متغیرهای توضیحی است که با تواتر باالتر نمونهبرداری میشود 𝛽𝑖 .و  λو  γپارامترهایی
هستند که باید تخمین زده شوند.
)( Fتابعی است که دادههای پرتواتر را به کمتواتر تبدیل میکند و 𝑡𝜀 یک فرآیند نوفه سفید با
میانگین صفر و واریانس ثابت است.
یک روش ممکن میانگینگیری از دادههای پرتواتر است.
𝐻 1 𝑚−1
∑
𝑋
𝑗𝑚 𝑗=0 𝑡−

()0

= 𝐿𝑡𝑋

که عبارت  mتعداد دورهها در دادههای پرتواتر متناظر با یک دوره در دادههای کمتواتر است.
𝐻𝑡𝑋 متغیرهای پرتواتر مربوط به آخرین مشاهده در دوره  tاز تواتر پایینتر هستند .بر این اساس،
مدل رگرسیون معادله ( )0را میتوان به شکل مدل ( )1تخمین زد.
𝑞
𝐿
𝑖𝑌𝑡𝐿 = ∑𝑖=1 𝛽𝑖 𝑊𝑡−
𝑡𝑢 + 𝜆𝑋𝑡𝐿 +

()1

با این حال ،مسئله اصلی در این مدل رگرسیون این است که ضرایب برآورد شده برای هر متغیر
پرتواتر 𝑋 در زمان  tبرابر هستند .اما برآورد ضرایب نابرابر ،برای هر وقفه متغیر پرتواتر ()t-j
امکانپذیر است .بدین منظور ( )1را میتوان با استفاده از ضرایب مختلف به شکل زیر نوشت:
()1

𝑞
𝐿
𝐻
𝑖𝑌𝑡𝐿 = ∑𝑖=1 𝛽𝑖 𝑊𝑡−
+ ∑𝑚−1
𝑡𝑢 𝑗=0 𝛾𝑡−𝑗 𝑋𝑡−𝑗 +

مشکل مدل این است که تعداد ضرایب میتواند بسیار زیاد باشد .بنابراین میتوان با استفاده از یک
مدل میداس ،وزنهای باالتری را به وقفههای کمتر نسبت به وقفههای بیشتر داد .مدل ( )1را
میتوان در قالب مدل میداس به صورت زیر نوشت:
()1

𝑞
𝐿
𝐻
𝑖𝑌𝑡𝐿 = ∑𝑖=1 𝛽𝑖 𝑊𝑡−
+ 𝜆 ∑𝑚−1
𝑡𝑢 𝑗=0 𝑊𝑡−𝑗 (𝛾) 𝑋𝑡−𝑗 +

که در آن تابع وزندهی 𝑤 (..) ،پارامترهای پرتواتر را به پارامترهای کمتواتر تبدیل میکند.
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در این مطالعه ،برای تخمین مدل با استفاده از مدل رگرسیون میداس از توابع وزندهی آلمون،0
آلمون نمایی 8و بتا 8استفاده شده است.
 -1-3تصریح مدل
با توجه به مبانی نظری ارائه شده و بررسی شرایط خاص اقتصاد ایران ،متغیرهای زیر به عنوان
متغیرهایی که بیشترین اثرگذاری را بر مداخالت ارزی دارند ،شناسایی شد.
وقفه مداخله:
مداخله ،یک اقدام متوالی است .بانک مرکزی ممکن است در دورههای مختلف مداخله کند و
تأثیرات آن تا دورههای بعدی ادامه یابد .بعالوه ،وقفه مداخله میتواند هزینههای سیاسی را
منعکس کند (ایتو و یابو .)8111 ،در این پژوهش از یک متغیر وقفه مداخله با تواتر ساالنه ،برای
بررسی تأثیرات پویای آن بر مداخالت بعدی استفاده میشود.
سطح ذخایر خارجی بانک مرکزی:
تعدیل ذخایر خارجی میتواند عاملی باشد که منجر به مداخله میشود .به منظور اطمینان از حفظ
سطح مطلوب ذخایر بینالمللی ،بانکهای مرکزی از مداخله استفاده میکنند .در این مطالعه از
سطح ذخایر خارجی بانک مرکزی به صورت فصلی طی بازه زمانی  0810تا  0801استفاده
میشود.
صادرات:
در این پژوهش از میزان درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز با تواتر فصلی به عنوان یک متغیر
اثر گذار بر مداخالت ارزی در ایران استفاده شده و تاثیر این متغیر به کمک مدل میداس مورد
بررسی قرار گرفته است.
نوسانات نرخ ارز:
متغیری که نوسانات نرخ ارز برای آن محاسبه میشود لگاریتم بازده فصلی نرخ ارز (دالر آمریکا)
است .بنابراین متغیر مورد بررسی عبارت است از:
()0

)

𝑡𝑒

𝑒(𝑟𝑡 = ln

𝑡−1

1.

Almon Weighting Parametrization
The Exponential Almon Weighting
3. Beta Weighting Parametrization
2.
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با توجه به مطالعات آکینچی و همکاران ( )8111و ویوال و همکاران ( )8100مدلهای

گارچ0

برای تخمین نوسانات نرخ ارز کاربرد دارند .در این مطالعه ،از یک مدل گارچ (0و )0برای تخمین
نوسانات نرخ ارز 8استفاده میشود:
()01

2
2
𝜎𝑡2 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑢𝑡−1
+ 𝛽𝜎𝑡−1

انحراف نرخ ارز از نرخ هدف:
یکی از عوامل اثرگذار بر مداخالت ارزی بانکهای مرکزی ،انحراف نرخ ارز از یک نرخ ارز
هدف میباشد .در این پژوهش نرخ ارز هدف ،نرخ ارز مبتنی بر رابطه برابری قدرت خرید 8در
نظر گرفته میشود .بدین ترتیب ،نرخ ارز برابری قدرت خرید 0برای هر سال محاسبه شده و سپس
انحرافات نرخ ارز بازار آزاد (فصلی) از این نرخ ،به عنوان متغیری که مبنای تصمیمگیری
سیاستگذار ارزی جهت مداخله در بازار ارز است ،وارد مدل میشود:
()00

∗𝑡𝑋𝐸

𝐷𝐸𝑉𝑡 = 𝐸𝑋𝑖.𝑡 −
i=1,2,3,4

عبارت  tمربوط به کل سالهای نمونه است که از سال  0810تا سال  0801تغییر میکند .در این
رابطه عبارت 𝑡 𝐸𝑋𝑖.بیانگر نرخ ارز بازار آزاد است و عبارت ∗𝑡𝑋𝐸 نرخ ارز تعادلی است که بر
مبنای رابطه برابری قدرت خرید با در نظر گرفتن سال ( 0810سال یکسانسازی موفق بازار ارز) به
صورت ساالنه محاسبه میشود.
GARCH

 .8جهت رفع خودهمبستگی ،از سه مرتبه جمله خودهمبستگی در مدل استفاده شده است.
Purchasing Power Parity

1.

3.

 .0در ایران در زمینه مداخالت ارزی چند مصوبه قانونی تصویب شده است که از مهمترین آنها میتوان به گزارش
اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی در سال  0810اشاره کرد .بر اساس این مصوبه "مشارکت بانک مرکزی در بازار ارز
با هدف بهبود ترکیب ذخایر ارزی و ریالی و مقابله با نوسانات نامطلوب نرخ برابری صورت میپذیرد .این بانک
می تواند به حساب خود اقدام به مبادله ارز نماید .لیکن مداخالت آن باید با رعایت و حفظ نقش بازار در قیمتگذاری
انجام شود" .همچنین ،در ماده  10قانون برنامه پنجم توسعه ( )0801-0800آمده است "نظام ارزی کشور( ،شناور
مدیریت شده ) است .نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با مالحظه تورم داخلی و
جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کالن از جمله تعیین حد مطلوب ی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد" .بر اساس این
مصوبات ،به نظر میرسد آنچه توسط سیاستگذار ارزی در زمینه مداخالت مورد پذیرش قرار گرفته ،قاعده برابری
قدرت خرید است.
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با توجه به معادله ( ) 1و عوامل موثر بر مداخالت ارزی بانک مرکزی (معادله ( ))0مدل ارائه شده
در این پژوهش به صورت زیر است:
𝑖𝑛𝑡𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑖𝑛𝑡𝑡−1 + 𝜆 ∑𝑚−1
𝑡𝑢 𝑗=0 𝑤𝑡−𝑗 (𝛾)𝑣𝑎𝑟(𝑡−𝑗) +

()08

که در آن 𝑖𝑛𝑡𝑡 ،مداخله مستقیم بانک مرکزی در دوره  𝑖𝑛𝑡𝑡−1 ،tمداخله مستقیم بانک مرکزی
در دوره  𝑤𝑡−𝑗 (𝛾) ،t-1تابع وزندهی بر اساس توابع آلمون ،آلمون نمایی و بتا است و
)𝑗 𝑣𝑎𝑟(𝑡−شامل متغیرهای با تواتر فصلی اثرگذار بر مداخالت ارزی است .در هر روش
وزندهی ،اثرگذاری هر یک از متغیرهای با تواتر فصلی به صورت مجزا بر مداخالت ارزی با
استفاده از معادله ( )08برآورد میشود .به این معنا که برای هریک از روشهای وزندهی چهار
معادله و در مجموع دوازده معادله برآورد میشود.
 -2-3برآورد مدل
دادههای مورد استفاده در این پژوهش از سایت بانک مرکزی ایران و بانک جهانی گردآوری شده
است .در رابطه با حجم مداخالت ارزی ،از آمار رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی استفاده
شده است.0
جدول  :1آمار توصیفی دادهها
نام متغیر

توصیف
مداخله ارزی

میانگین
00101/81

حداکثر
01101/11

حداقل
118/1111

انحراف معیار
00110/18

تعداد مشاهدات
01

OIL

صادرات نفتی

00808/00

88880/11

0110/111

1111/800

10

RE

ذخایر ارزی

80081/11

10001/01

01/18808

88118/10

10

EXC

نوسانات نرخ ارز

1/111811

1/808800

-1/011110

1/111811

10

انحراف نرخ ارز از نرخ تعادلی

011/0100

8110/180

18/01010

000/0810

10

INT

DEV
منبع :محاسبات تحقیق

جدول ( )0آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مداخله ارزی (ساالنه) ،صادرات نفتی ،ذخایر ارزی،
انحرافات نرخ ارز از نرخ تعادلی (همگی فصلی و بر حسب میلیون دالر) و همچنین نوسانات بازده
فصلی نرخ ارز اسمی را گزارش میدهد.

 .0با توجه به عدم افشای حجم مداخالت در سالهای  0800و  0808از روش درونیابی برای محاسبه مقادیر مداخله
در این دو سال استفاده شده است.
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پایا نبودن دادههای سری زمانی باعث میشود که استنباطهای آمـاری بیاعتبار شوند .بنابراین،
پیش از بـرآورد مـدلهـای سـری زمـانی بایـد متغیرها از نظر پایایی مورد بررسی قرار گیرند .در
جدول ( )8نتـایج آزمـون دیکی-فولر تعمیم یافته برای متغیرهای مدل گـزارش شـده اسـت.
مالحظه مـیشـود کـه به جز متغیرهای نوسانات نرخ ارز و مداخالت ارزی که در سطح مانا
میباشند ،سایر متغیرها نامانا بوده و با یک بار تفاضلگیری مانا شدهاند.
جدول  :2نتایج آزمون ریشه واحد
آماره
-8/011001

بحرانی
-8/000001

prob
1/1001

مرتبه جمع
)I(1

نام متغیر
مداخله ارزی

OIL

-8/011188

-8/011081

1/0011

)I(0

DOIL

-1/010010

-8/010811

1/1111

)I(1

ذخایر ارزی

RE

-0/011008

-8/011081

1/1111

)I(0

DRE

-1/110110

-8/010811

1/1111

)I(1

نوسانات نرخ ارز

EXC

-1/1181

-8/001100

1/1111

)I(1

DEV

0/011811

-8/001100

1/0081

)I(0

DDEV

-0/808180

-8/001100

1/1111

)I(1

صادرات نفتی

انحراف نرخ ارز از نرخ تعادلی

INT

منبع :یافتههای تحقیق

پس از اطمینان از ایستایی متغیرها با استفاده از روش میداس و به کمک سه روش وزندهی آلمون،
آلمون نمایی و بتا به برآورد عوامل اثرگذار بر مداخالت ارزی در ایران پرداخته میشود.
جدول  :3تخمین با روش وزندهی آلمون
DEV
انحراف نرخ ارز از نرخ تعادلی
00001/00
()1/1801

RE
ذخاير ارزی
0101/080
()1/0811

OIL
صادرات نفتی
8001/081
()1/8100

EXC
نوسانات نرخ ارز
1111/001
()1/0088

1/108801
()1/1188

0/000810
()1/1111

1/100811
()1/1111

1/100810
()1/1111

𝟏𝒊𝒏𝒕𝒕−

-001/1111
()1/1808

-1/810110
()1/1100

1/181818
()1/1001

-801100/0
()1/0011

PDL1

010/0081
()1/1810

0/111100
()1/1100

-1/001100
()1/1018

080801/1
()1/1010

PDL2

-080/0088
()1/1811

-8/181101
()1/1100

0/101001
()1/1100

-010110/1
()1/1811

PDL3

Constant

1/10

1/10

1/11

1/18

𝟐𝑹

80/10011

81/10018

81/00811

81/10118

AIC

80/81880

81/11110

81/11110

80/00008

81/10

8/11

8/01

10180/88

SIC
اثرکل

منبع :یافتههای تحقیق
*مقادیر داخل پرانتز ارزش احتمال است ،سطح معناداری  0درصد در نظر گرفته شده است.

بررسی مداخالت ارزی در ایران :رویکرد رگرسیون دادههای ترکیبی با تواتر متفاوت 800

جدول ( )8نتایج تخمین معادله ( )08را با استفاده از روش وزندهی آلمون و برای چهار متغیر
پرتواتر نشان میدهد .در هر چهار معادله ،ضریب متغیر وقفه مداخله ( )𝑖𝑛𝑡𝑡−1مثبت است که
نشاندهنده تاثیرگذاری مداخله در دوره قبل بر مداخله در دوره جاری است .اثر کل که با توجه
به ضرایب وقفههای متغیرهای مستقل پرتواتر محاسبه و گزارش شده است ،نشاندهنده جهت کلی
تاثیرگذاری متغیرهای پرتواتر بر مداخله ارزی است .با توجه به اینکه این اثر برای تمامی مدلها
مثبت برآورد شده است ،نتیجه میشود در روش وزندهی آلمون ،تاثیر تمامی متغیرها بر مداخالت
ارزی بانک مرکزی مثبت است .پارامترهای آلمون نیز در تمامی معادالت معنیدار هستند.
همچنین ،در هر روش وزندهی بهترین متغیر توضیحدهنده برای مداخالت ارزی بر اساس
معیارهای ضریب تعیین ،آکائیک و شوارتز تعیین میشود .با توجه به نتایج ارائه شده در جدول
( ،)8مدل برآورد شده برای متغیر صادرات ،با  𝑅 2 =1/11دارای بیشترین مقدار ضریب تعیین در
بین چهار معادله برآورد شده با استفاده از روش وزندهی آلمون است .همچنین معیارهای آکائیک
و شوارتز نیز برای این مدل به ترتیب  81/00811و  81/11110برآورد شده است که با توجه به
کوچکتر بودن معیار آکائیک و شوارتز برای این مدل در مقایسه با مدلهای ارائه شده برای
متغیرهای نوسانات نرخ ارز ،ذخایر ارزی و انحراف نرخ ارز از نرخ هدف ،نتیجه میشود ،مدل
ارائه شده برای متغیر صادرات نفتی از نظر این معیارها نیز بهتر عمل میکند .بنابراین ،نتیجه میشود
در بین عوامل اثرگذار ،مداخالت ارزی حساسیت بیشتری به صادرات نفتی دارند.
جدول  :4بررسی فروض کالسیک برای معادالت برآورد شده با روش وزندهی آلمون
EXC

DEV

RE

1/11
()1/10

0/00
()1/01

OIL
آماره جارک برا
8/80
()1/80

0/00
p-value=1/18

00/11
p-value=1/00

آماره لیونگ-باکس
1/01
p-value=1/01

0/08
p-value=1/00

0/08
p-value=1/18

1

آماره مک لئودلی
1/11
p-value=1/18

1/11
()1/11

J-B

2

0/08
p-value=1/01

)𝟐𝟏(𝑸

0/01
p-value=1/00

)𝟐𝟏( 𝟐𝑸

3

منبع :یافتههای تحقیق

1.

Jarque-Bera
Box- Ljung
3. McLeod-Li
2.

 808نشریه سیاستگذاری اقتصادی ،سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پاییز و زمستان 0011

جدول ( )0نتایج بررسی فروض کالسیک در مدلهای برآورد شده توسط روش وزندهی آلمون
را نمایش میدهد .بر اساس آماره جارکبرا و مقدار احتمال مربوط به آن مشاهده میشود که
نرمال بودن باقیماندهها در هیچ کدام از معادالت رد نشده است .بنابراین تمامی آزمونهای مربوط
به ضرایب معتبر است .همچنین ،آماره لیونگ باکس 0و احتمال مربوط به آن نیز در جدول ()0
گزارش شده است .فرضیه صفر این آزمون بیانگر عدم وجود خودهمبستگی سریالی میان جمالت
خطا است .با توجه به نتایج حاصل شده برای این آماره روشن است که فرضیه صفر برای هر چهار
معادله تا دوازده وقفه رد نشده است .در نتیجه در تمامی معادالت برآورد شده توسط روش
وزندهی آلمون ،عدم وجود خودهمبستگی سریالی جمالت خطا تایید میشود .آماره مک-
لئودلی و احتمال مربوط به آن نیز فرضیه صفر (عدم وجود خودهمبستگی سریالی میان مجذور
باقیماندهها) را تا دوازده وقفه رد نمیکند .در نتیجه همسان بودن واریانس جمالت خطا در
معادالت برآورد شده توسط روش وزندهی آلمون تایید میشود.
جدول  :5تخمین با روش وزندهی بتا
DEV
0180/111

RE
0111/100

OIL
0110/800

EXC
1000/111

()1/1111

()1/1111

()1/1111

()1/1111

1/110011

1/180018

1/181108

1/18010

()1/1111

()1/1111

()1/1111

()1/1111

08/01111

0/088010

8/001000

080010/0

()1/1111

()1/1111

()1/1111

()1/1111

0/00001

0/118111

00/00111

0/108101

()1/1111

()1/1111

()1/1111

()1/1111

00/00081

0/101118

0/018100

0/108118

()1/1111

Constant
𝟏𝒊𝒏𝒕𝒕−
Slope
Beta1
Beta2

()1/1111

()1/1111

()1/1111

1/11

1/11

1/10

1/11

𝟐𝑹

80/88000

80/81108

81/10080

80/08008

AIC

80/10800

80/08081

80/11108

SIC

80/01110
منبع :یافتههای تحقیق

مقادیر داخل پرانتز ارزش احتمال است ،سطح معناداری  0درصد در نظر گرفته شده است.

 .0انتخاب وقفه در آزمون  Qلیونگ باکس می تواند عملکرد آن را تحت تاثیر قرار دهد .به طور کلی پیشنهاد شده
است که انتخاب طول وقفه به تعداد  lnطول سری زمانی میتواند مطلوب باشد .در این پژوهش از مقدار پیشفرض در
نظر گرفته شده برای مدلها ( 08وقفه) استفاده شده است.

بررسی مداخالت ارزی در ایران :رویکرد رگرسیون دادههای ترکیبی با تواتر متفاوت 808

جدول ( )0نتایج تخمین مدل ( )08را با استفاده از روش وزندهی بتا و برای چهار متغیر پرتواتر
نشان میدهد .در هر چهار معادله برآورد شده ،ضریب متغیر وقفه مداخله ( )𝑖𝑛𝑡𝑡−1مطابق انتظار
مثبت است .ضریب شیب مشترک ،0اثرکلی هر متغیر پرتواتر را بر متغیر وابسته نشان میدهد .با
توجه به مقادیر برآورد شده برای این ضریب ،مشاهده میشود که تاثیر کلی هر چهار متغیر پرتواتر
بر متغیر مداخالت ارزی مثبت است .پارامترهای بتا نیز در تمامی معادالت و برای تمامی متغیرها
معنیدار شده است .با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ( )0مالحظه میگردد که ضریب تعیین به
دست آمده برای معادله صادرات نفتی  1/10است که بیشترین مقدار  𝑅 2در میان معادالت برآورد
شده از روش وزندهی بتا است .همچنین ،بر اساس معیارهای آکائیک و شوارتز نیز مدل برآورد
شده برای تاثیرگذاری صادرات نفتی بر مداخالت ارزی دارای عملکرد بهتری است.
جدول  :6بررسی فروض کالسیک برای معادالت برآورد شده با روش وزندهی بتا
OIL

DEV

RE

1/81

0/0188

()1/11

()1/00

EXC

آماره جارکبرا
1/80

1/01

()1/18

()1/00

Jarque-Bera

آماره لیونگ -باکس
0/00

1/00

p-value=1/11

p-value= 1/10

0/11

00/11

p-value= 1/08

p-value=1/81

)𝟐𝟏(𝑸

آماره مک لئودلی
00/8
p-value=1/88

1/08

0/88

08/10

p-value=1/11

p-value=1/11

p-value=1/80

)𝟐𝟏( 𝟐𝑸

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( )1نتایج بررسی فروض کالسیک در معادالت برآورد شده توسط روش وزندهی بتا را
نشان میدهد .مطابق با این نتایج مشاهده میشود که نرمال بودن باقیماندهها در هیچ یک از چهار
معادله برآورد شده رد نشده است .همچنین ،با توجه به آمارهی لیونگ باکس فرضیه عدم وجود
خودهمبستگی سریالی در جمالت خطا رد نشده است .آماره مک لئودلی نیز نشاندهنده عدم
وجود خودهمبستگی سریالی در مجذور باقیماندههای معادالت برآورد شده با روش وزندهی بتا
است.

Slope

1.

 800نشریه سیاستگذاری اقتصادی ،سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پاییز و زمستان 0011
جدول  :7تخمین با وزندهی روش آلمون نمایی
DEV
0100/181
()1/1111
1/110808
()1/1111
08/11011
()1/1111
-80/11008
()1/1111
1/188011
()1/1111
1/10
80/88001
80/01000

RE
0111/110
()1/1111
1/180018
()1/1111
0/088011
()1/1111
08/10810
()1/1111
-1/080101
()1/1111
1/11
80/81108
80/10800

OIL
0808/818
()1/1111
1/110100
()1/1111
8/011118
()1/1111
1/080101
()1/1111
-0/110000
()1/1111
1/18
81/10800
80/11111

EXC
1000/111
()1/1111
1/1801
()1/1111
080010/0
()1/1111
80/88001
()1/1111
-1/011080
()1/1111
1/11
80/08008
80/11108

Constant
𝟏𝒊𝒏𝒕𝒕−
Slope
ExpPDL1
ExpPDL2
𝟐𝑹
AIC
SIC

منبع :یافتههای تحقیق
مقادیر داخل پرانتز ارزش احتمال است ،سطح معناداری  0درصد در نظر گرفته شده است.

جدول ( )1نتایج تخمین مدل ( )08را با استفاده از روش وزندهی آلمون نمایی و برای چهار متغیر
پرتواتر نشان میدهد .در تمامی معادالت برآورد شده ،ضریب متغیر وقفه مداخله ( )𝑖𝑛𝑡𝑡−1مطابق
انتظار مثبت است .همچنین ،در هر چهار معادله برآورد شده با استفاده از روش آلمون نمایی،
جهت تاثیر متغیر وابسته پرتواتر بر متغیر مداخله به عنوان متغیر کمتواتر مثبت است .0که این به
معنای وجود رابطه مستقیم بین نوسانات نرخ ارز ،صادرات نفتی ،سطح ذخایر ارزی و انحراف نرخ
ارز از نرخ هدف است .هچنین ،بر اساس معیارهای آکائیک ،شوارتز و ضریب تعیین ،معادله متغیر
صادرات نفتی نسبت به سایر متغیرها عملکرد بهتری دارد.
جدول  :8بررسی فروض کالسیک برای معادالت برآورد شده با روش وزندهی آلمون نمایی
DEV

RE

1/81
()1/11

0/01
()1/00

OIL
آماره جارکبرا
1/80
()1/18

1/01
()1/00

Jarque-Bera

0/08
p-value=1/11

1/00
p-value=1/10

آماره لیونگ باکس
0/00
p-value=1/10

00/11
p-value=1/81

)𝟐𝟏(𝑸

00/80
p-value=1/88

1/08
p-value=1/11

آماره مک لئودلی
0/80
p-value=1/00

08/10
p-value=1/80

)𝟐𝟏( 𝟐𝑸

منبع :یافتههای تحقیق

 .0ضرایب برآورد شده برای شیب مشترک ()Slope

EXC

بررسی مداخالت ارزی در ایران :رویکرد رگرسیون دادههای ترکیبی با تواتر متفاوت 800

جدول ( )1نتایج بررسی فروض کالسیک در معادالت برآورد شده توسط روش وزندهی آلمون
نمایی را نشان میدهد .بنابر نتایج ،مشاهده میشود که نرمال بودن باقیماندهها در هیچ یک از
چهار معادله برآورد شده رد نشده است .همچنین ،با توجه به آمارهی لیونگ باکس فرضیه عدم
وجود خودهمبستگی سریالی در جمالت خطا رد نشده است .آماره مک لئودلی نیز نشاندهنده
عدم وجود خودهمبستگی سریالی در مجذور باقیماندههای معادالت برآورد شده با روش
وزندهی آلمون نمایی است.
به طور کلی ،نتایج ارائه شده در جداول ( )0( ،)8و ( )1نشان میدهد ،میزان مداخله در دوره قبل،
درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز ،میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی ،انحرافات نرخ ارز از
نرخ برابری قدرت خرید به عنوان نرخ بلندمدت و همچنین نوسانات نرخ ارز بر واکنش بانک
مرکزی و مدیریت بازار ارز موثر هستند.
بر اساس نتایج ارائه شده ،تاثیر متغیر وقفه مداخله در هر دوازده معادله برآورد شده مثبت است که
نشان میدهد چنانچه مداخله در دوره قبلی اتفاق افتاده باشد احتمال اینکه مداخله در دورههای
بعد نیز انجام شود زیاد است.
تاثیر متغیر انحراف نرخ ارز از نرخ تعادلی ،با استفاده از هر سه روش وزندهی مثبت برآورد شده
است .از آنجا که مداخله ارزی بانک مرکزی در ایران عمدتا یک طرفه و به شکل تزریق ارز به
بازار بوده است ،این نتیجه حاصل میشود که با افزایش انحرافات نرخ ارز از نرخ تعادلی ،بانک
مرکزی از طریق فروش ارز در بازار مداخله میکند .در واقع با توجه به اینکه هدف اصلی بانک
مرکزی تثبیت نرخ ارز است ،افزایش انحرافات نرخ ارز ،احتمال افزایش عرضه ارز به بازار توسط
بانک مرکزی را افزایش میدهد و این رفتاری است که از آن به عنوان مداخله ناهمسو تعبیر
میشود .به بیان دقیق تر ،در ادبیات مربوط به مداخالت ارزی دو عبارت مداخالت ناهمسو و
مداخالت همسو 0مصطلح است .مداخالت ناهمسو هنگامی صورت میگیرد که نرخ ارز در
مسیری در حال حرکت است که مقامات پولی آن را نامطلوب میدانند و مداخالت ،برای کاهش
سرعت ،متوقف کردن یا معکوس کردن روند ،اعمال میشود .در مقابل ،مداخالت همسو هنگامی
اتفاق میافتد که مقامات پولی در همان جهتی مداخله میکنند که نرخ ارز در حال حرکت است
(ایتو .)8111 ،8با توجه به این مطلب ،می توان به این نتیجه دست یافت که مداخالت ارزی بانک
Leaning with-the-Wind Intervention
)Ito (2007

1.
2.

 801نشریه سیاستگذاری اقتصادی ،سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پاییز و زمستان 0011

مرکزی ایران در طی دوره زمانی مورد نظر عمدتا از نوع مداخالت ناهمسو بوده است .در حقیقت
بانک مرکزی ایران در دورههای مختلف با توجه به افزایش انحرافات نرخ ارز از نرخ تعادلی با
تزریق ارز به بازار سعی کرده تا انحرافات را متوقف نماید و یا سرعت آن را کاهش دهد.
رابطه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و مداخالت ارزی بر اساس هر سه روش وزندهی مثبت
است .این نتیجه ،رابطه مستقیم بین صادرات نفتی و مداخالت ارزی در ایران را که در نمودار ()8
به تصویر کشیده شد ،تایید میکند .در واقع سیاست ضمنی مقامات بانک مرکزی مبنی بر لنگر
قرار دادن نرخ ارز اسمی موجب شده است تا در مواقعی که درآمدهای ارزی افزایش یافته و
ذخایر بانک مرکزی کفایت میکند با تزریق ارز به بازار ،از افزایش نرخ اسمی آن جلوگیری
شود .از این رو ،قیمت ارز نشانهای از توان واقعی اقتصاد ایران نبوده و مجموعهای از قیمتهای
مصنوعی را به اقتصاد تحمیل میکند .ضمن اینکه این سیاست موجب میشود تا انتظارات تورمی
آحاد اقتصادی به شدت متاثر از نرخ ارز شود .در این حالت در مواقعی که درآمدهای ارزی ناشی
از صادرات نفت کاهش مییابد و ذخایر ارزی بانک مرکزی جهت تزریق و مداخله در بازار ارز
کفایت نمیکند ،بانک مرکزی قدرت کافی برای مداخله و تثبیت نرخ ارز اسمی را نخواهد داشت
و نرخ ارز به شدت افزایش یافته و شوکهای ارزی به وقوع میپیوندد.
همچنین ،تاثیرگذاری متغیر سطح ذخایر خارجی بانک مرکزی بر اساس هر سه روش وزندهی
مثبت است که نشان میدهد هرگاه ذخایر خارجی بانک مرکزی از سطح مطلوبی برخوردار بوده
است ،قدرت مقامات پولی برای کنترل و مدیریت بازار ارز افزایش یافته است .بنابراین با افزایش
ذخایر خارجی بانک مرکزی مداخله در بازار ارز نیز افزایش یافته است .در واقع میتوان گفت،
ذخایر بانک مرکزی شدت مداخله را کنترل میکند.
تاثیرگذاری متغیر نوسانات نرخ ارز با استفاده از هر سه روش وزندهی مثبت برآورد شده است.
این نتیجه از اهمیت و حساسیت بسیار زیاد این متغیر در اقتصاد ایران ناشی میشود .زیرا نرخ ارز در
ایران پیش از آنکه قیمت یک دارایی در اقتصاد باشد ،سیگنال بسیار مهمی از انتظارات تورمی و
حتی معیاری از سنجش عملکرد دولتها است .بنابراین بانکهای مرکزی در دورههای مختلف
سعی کردهاند نرخ ارز را تا حد امکان با ثبات حفظ کنند .در این راستا ،با افزایش نوسانات نرخ
ارز مقامات پولی با تزریق ارز به بازار واکنش نشان دادهاند.
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در ادامه به بررسی قدرت پیشبینی متغیرها در تابع واکنش بانک مرکزی پرداخته میشود .به
عنوان یک رویکرد جایگزین ،آندرو و دیگران )8108( 0پیشنهاد کردند که چندین مدل تک
متغیره تخمین زده شود و سپس از ترکیب پیشبینی برای تولید پیشبینی نهایی استفاده شود .از
سوی دیگر ،برخی از مطالعات نشان دادهاند که میانگین پیشبینی یا ترکیب پیشبینی ممکن است
پیشبینی بهتری ارائه دهد .اساس این رویکرد ،در نظر گرفتن میانگین وزنی یا غیر وزنی
پیشبینیهای به دست آمده از مدلهای مختلف بر اساس یک معیار ارزیابی است .برای این
منظور ،پیشبینیها با در نظرگرفتن میانگین تخمینهای به دست آمده برای هر متغیر ترکیب
میشوند .بنابراین ،یک پیشبینی مشترک که تأثیر همه متغیرها را منعکس میکند ،بدست میآید.
در این پژوهش ،مدل معرفی شده توسط ایولفی و تیمرمن )8111( 8مورد استفاده قرار گرفته است.
در این مدل برای بررسی میانگین پیشبینیها از روش رتبههای میانگین مجذور خطا 8برای سه
روش وزندهی مختلف استفاده میشود .عملکرد پیشبینی متغیرها از نظر شش معیار مختلف در
جدول ( )0نمایش داده شده است .هر چه عدد این شاخصها کوچکتر باشد نشاندهنده بهتر بودن
عملکرد پیشبینی توسط متغیر است .توضیحات مربوط به این معیارها در پیوست ارائه شده است.
جدول ( )0نتایج مقایسه عملکرد پیشبینیهای انفرادی و میانگین پیشبینیها را با استفاده از روش
رتبههای میانگین مجذور خطا ارائه میدهد .با بررسی پیشبینیهای به دست آمده از روشهای
مختلف وزندهی و مقایسه پیشبینیهای انفرادی با میانگین پیشبینیها این نتیجه حاصل میشود
که در روش آلمون ،میانگین پیشبینیها که بر اساس روش رتبه میانگین مجذور خطا به دست
آمده ،نسبت به پیشبینیهای فردی ،عملکرد بهتری را نشان میدهد .در این روش وزندهی،
پیشبینی مشترک که تاثیر همه متغیرها را منعکس میکند بر اساس معیارهای ریشه میانگین
مجذور خطا ،0میانگین درصد خطای متقارن ،0میانگین خطای مطلق ،1و ضریب نابرابری

تایل1

(اندازهگیری دقت پیشبینی) عملکرد بهتری را نشان میدهد .اما بر اساس معیارهای میانگین درصد
خطای مطلق ،1و ضریب نابرابری تایل( 0اندازهگیری کیفیت پیشبینی) پیشبینی انجام شده با
1.

)Andreou et al (2013
)Aiolfi and Timmermann (2006
)3. Mean Square Error Ranks (MSE-RANKS
)4. Root Mean Square Error (Rmse
)5. Symmetric Mean Absolute Percentage Error (SMAPE
)6. Mean Absolute Error (MAE
7. Theil U1
)8. Mean Absolute Percentage Error (MAPE
9. Theil's U2
2.
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استفاده از متغیر انحرافات نرخ ارز از نرخ هدف بهتر عمل میکند .اما در روشهای وزندهی بتا و
آلمون نمایی پیشبینیهای فردی نسبت به میانگین پیشبینیها از عملکرد بهتری برخوردار هستند.
جدول  :9مقایسه عملکرد پیشبینی مدلها
Theil U2

Theil U1

SMAPE

MAPE
PDL Almon

MAE

RMSE

*Forecast

1/101101

1/000180

81/00001

88/18181

0080/110

0001/011

F1

0/880181

1/010118

81/18101

11/00011

8108/111

0110/881

F2

0/000108

1/080010

00/18111

11/08801

1188/010

1100/811

F3

1/181000

1/081110

88/80111

88/01101

0100/188

1801/101

1/101810

1/111111

80/00018

08/00181

8810/880

8111/000

F4
MSERANK

1/101800

1/018800

81/81118

11/00088

1818/001

1108/001

FF1

1/181810

1/008008

18/10180

18/81118

0000/180

0118/008

FF2

1/111110

1/001110

80/08011

00/81008

0101/110

1000/000

FF3

8/010110

1/811818

00/01010

000/0880

0000/811

00011/11

1/001880

1/080010

80/10110

18/00808

0110/811

1111/118

FF4
MSERANKS

1/101800

1/018800

81/81118

11/00088

1818/001

1108/001

FFF1

1/181810

1/008008

81/10180

18/81118

0000/180

0118/008

FFF2

1/111118

1/001110

80/08010

00/81001

0101/111

1000/000

FFF3

1/000180

1/000108

88/18008

11/11180

0108/011

1010/011

1/000010

1/080801

81/00100

11/10101

0181/111

1000/010

FFF4
MSERANKS

BETA

Exponential Almon estimates

*عدد  0نشانگر متغیر نرخ ارز ،عدد  8صادرات ،عدد  8ذخایر خارجی ،عدد  0انحراف از نرخ ارز هدف
منبع :یافتههای تحقیق

به طوری که در هر دو روش بتا و آلمون نمایی پیشبینی انجام شده بر اساس متغیر صادرات نفتی
در چهار معیار از شش معیار موجود بهتر عمل کرده است .بنابراین ،از آنجا که در دو روش از سه
روش وزندهی پیشبینیهای انفرادی بهتر عمل کردهاند ،به طور کلی میتوان گفت ،میانگین
پیشبینیها نسبت به پیشبینیهای فردی عملکرد بهتری ندارند و در مدلهای برآورد شده این
مطالعه ترکیب پیشبینیها نتایج بهتری ارائه نخواهد داد .عالوه بر این ،مشاهده شد که متغیر
صادرات نفتی از نظر عملکرد پیشبینی ،نتایج بهتری را ارائه میدهد .بر اساس این یافتهها ،متغیر
صادرات در دو روش وزندهی بتا و آلمون نمایی نسبت به سایر متغیرها بر اساس معیارهای ارزیابی
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پیشبینی بهتر عمل میکند .بنابراین میتوان گفت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی به
عنوان بهترین متغیر در جهت پیشبینی مداخالت ارزی بانک مرکزی خواهد بود.

نمودار  :4مقایسه عملکرد پیشبینیهای مدل آلمون
منبع :نتایج پژوهش
*عدد  0نشانگر متغیر نرخ ارز ،عدد  8صادرات ،عدد  8ذخایر خارجی ،عدد  0انحراف از نرخ ارز هدف

نمودار ( )0به مقایسه عملکرد پیشبینی مدلهای برآورد شده توسط روش آلمون میپردازد.
مقایسه عملکرد پیشبینیها نشان میدهد که در روش وزندهی آلمون ترکیب پیشبینیها که با
استفاده از روش رتبههای میانگین مجذور خطا به دست میآید ،پیشبینی بهتری برای مداخالت
ارزی ارائه میدهد .به این معنا که ،در روش وزندهی آلمون پیشبینی مشترک که تأثیر همه
متغیرها را منعکس میکند عملکرد بهتری دارد.

نمودار  :5مقایسه عملکرد پیشبینیهای روش بتا
منبع :یافتههای پژوهش
*عدد  0نشانگر متغیر نرخ ارز ،عدد  8صادرات ،عدد  8ذخایر خارجی ،عدد  0انحراف از نرخ ارز هدف
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نمودار ( )0به مقایسه عملکرد پیشبینی مدلهای برآورد شده توسط روش بتا میپردازد .مقایسه
عملکرد پیشبینیها نشان میدهد که در روش وزندهی بتا پیشبینی حاصل شده توسط معادله
برآورد شده برای متغیر صادرات نفتی عملکرد بهتری نسبت به سایر متغیرها و همچنین میانگین
پیشبینیها ارائه میدهد.

نمودار  :6مقایسه عملکرد پیشبینیهای روش آلمون نمایی
منبع :نتایج پژوهش
*عدد  0نشانگر متغیر نرخ ارز ،عدد  8صادرات ،عدد  8ذخایر خارجی ،عدد  0انحراف از نرخ ارز هدف

نمودار ( )1به مقایسه عملکرد پیشبینی مدلهای برآورد شده توسط روش آلمون نمایی میپردازد.
مقایسه عملکرد پیشبینیها نشان میدهد که در روش وزندهی آلمون نمایی پیشبینی حاصل شده
توسط معادله برآورد شده برای متغیر صادرات نفتی عملکرد بهتری نسبت به سایر متغیرها و
همچنین میانگین پیشبینیها ارائه میدهد.
 -4جمعبندی و پیشنهادات سیاستی
علیرغم اینکه در سالهای اخیر مداخله در بازارهای ارز کشورهای توسعه یافته کمتر مرسوم بوده
است اما کشورهای در حال توسعه همچنان از مداخالت ارزی برای تاثیرگذاری بر بازار ارز
استفاده میکنند .در ایران بخصوص در دوران جهشهای ارزی مداخالت توسط مقامات بانک
مرکزی مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به اینکه تغییرات نرخ ارز ،تاثیرات زیادی بر
بخشهای داخلی و خارجی اقتصاد دارد ،مدیریت نرخ ارز و مداخله در بازار ارز توسط مقامات
پولی اهمیت زیادی پیدا میکند .بر این اساس شناخت نیروهای تعیینکننده و عوامل اثرگذار بر
مداخالت ارزی به پیشبینی مداخالت بعدی بانک مرکزی کمک نموده و فعاالن اقتصادی را
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یاری میکند ،تا به دید روشنتری در مورد روند آینده نرخ ارز و تصمیمات نرخ ارز بر بازارهای
مالی و متغیرهای کالن اقتصاد دست یابند.
این پژوهش با استفاده از رویکرد دادههای ترکیبی با تواتر متفاوت به بررسی عوامل اثرگذار بر
مداخالت ارزی در ایران پرداخت .نتایج به دست آمده نشان داد ،میزان مداخله در دوره قبل،
درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز ،میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی ،انحرافات نرخ ارز از
نرخ برابری قدرت خرید به عنوان نرخ هدف و همچنین نوسانات نرخ ارز بر مداخله ارزی بانک
مرکزی تاثیرگذار هستند .همچنین ،با بررسی ضریب تعیین و معیارهای آکائیک و شوارتز برای
متغیرهای مورد آزمون در هر روش وزندهی مشخص شد ،مقامات بانک مرکزی به صادرات نفتی
حساسیت بیشتری دارند و با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی با مداخله در بازار
واکنش نشان میدهند .همچنین ،با توجه به نتایج مشاهده شد ،رفتار سیاستگذار ارزی طی دوره
مورد بررسی عمدتا به شکل مداخالت ناهمسو بوده است به این معنی که مقامات بانک مرکزی
همراه با افزایش انحرافات نرخ ارز از نرخ تعادلی ،به سبب تغییر جهت حرکت و کاهش سرعت
انحرافات آن با تزریق ارز به بازار واکنش نشان دادهاند .این مطالعه با بررسی و مقایسه
پیشبینیهای فردی با میانگین پیشبینیها با استفاده از روش رتبههای میانگین مجذور خطا به این
نتیجه رسید که میانگین پیشبینیها عملکرد بهتری نسبت به پیشبینیهای فردی ندارد .همچنین،
نتایج نشان داد که صادرات نفت از نظر عملکرد پیشبینی نتایج بهتری را نشان میدهد .بر اساس
این یافتهها ،میتوان گفت که صادرات نفتی به عنوان بهترین متغیر در جهت پیشبینی مداخالت
ارزی بانک مرکزی عمل میکند.
با توجه به نتایج این پژوهش آنچه از بررسی تابع واکنش مداخالت بانک مرکزی ایران حاصل
میشود  ،رفتار بدون قاعده مقامات پولی در مواجهه با شرایط مختلف بازار است .در واقع،
مداخالت بانک مرکزی در ایران هیچگونه قاعده مشخصی نداشته و سیاستگذار ارزی بدون در
نظر گرفتن الگوی خاصی برای مداخله ،به صورت کامال صالحدیدی در بازار ارز دخالت کرده
است .افزایش درآمدهای ارزی و در نتیجه ذخایرخارجی بانک مرکزی ،قدرت مداخله و مدیریت
بازار توسط مقامات پولی را افزایش داده و بنابراین حجم زیادی از ذخایر ،بدون در نظر گرفتن
وضعیت کلی اقتصاد و سایرشاخصهای کالن اقتصادی در بازار ارز تزریق شده است .هرچند این
شکل از مداخله در دورههای وفور درآمدهای ارزی تاحدودی قادر به تثبیت نرخ ارز بوده است،
اما با کاهش درآمدهای ارزی و کاهش ذخایر خارجی ،قدرت مقام پولی جهت مدیریت بازار ارز
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کاهش یافته و جهشهای نرخ ارز جهت تطبیق با واقعیتهای اقتصادی به وقوع پیوسته است.
بنابراین قاعدهمند کردن شیوه مداخالت ارزی توسط بانک مرکزی ضروری به نظر میرسد.
همچنین  ،مداخالت بانک مرکزی در ایران از طریق مداخله در بازار نقدی انجام شده است .یکی
از روشهایی که در بانکهای مرکزی دنیا برای مداخله در بازار ارز استفاده میشود ،بهرهمندی از
ابزار اوراق مشتقه است .مزیت ابزارهای مشتقه در این است که استفاده از آنها لزوماً باعث تغییر
در ذخایر ارزی کشور نمیشود و سیاست پولی را تحتالشعاع خود قرار نمیدهد .بنابراین بانک
مرکزی میتواند از طریق انتشار ابزارهای مشتقه بدون تأثیر بر پایه پولی نرخ ارز را تغییر دهد و یا
از نوسانات آن جلوگیری کند .بر این اساس میتوان از اوراق مشتقه به عنوان جایگزینی برای
مداخله در بازار نقدی استفاده نمود.
از طرفی ،مدیریت منابع ارزی در طی دورههای رونق و رکود درآمدهای نفتی نیز از اهمیت
ویژهای برخوردار است .الزام دولتها به تزریق درآمدهای ارزی مازاد به حساب ذخیره ارزی،
بانکهای مرکزی را قادر خواهد ساخت تا در صورت وقوع شوکهای نفتی و کاهش درآمدهای
ارزی از منابع انباشت شده در این حساب جهت مدیریت بازار ارز استفاده کنند.
بنا بر نتایج پژوهش ،مشاهده شد که مداخالت ارزی بانک مرکزی عمدتا به صورت یک طرفه و
در جهت کاهش نرخ ارز با هدف کنترل افزایش قیمتها انجام شده است .نیاز است تا از سیاست
هدفگذاری تورم به جای سیاست تثبیت نرخ ارز استفاده گردد.
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پیوست:
معیارهای ارزیابی پیشبینی:
معیارهای ارزیابی پیشبینی ،مقادیر واقعی ( 𝑡𝑦) و پیشبینی

(^𝑡𝑦)

را مقایسه کرده و از این طریق،

میزان خطای پیشبینی را اندازهگیری میکنند.
اولین معیار برای ارزیابی دقت پیشبینی ،ریشه دوم میانگین مجذور خطا ( 0)RMSEاست:
 hطول دوره پیشبینی است که از  T+1تا  T+ mمیباشد.
2

^

) 𝑡𝑦(𝑦𝑡 −
√∑𝑇+ℎ
𝑡=𝑇+1

()0

ℎ

معیار دیگر میانگین قدر مطلق خطا ( 8)MAEاست:
| 𝑡𝑦|𝑦𝑡^ −

()8

ℎ

∑𝑇+ℎ
𝑡=𝑇+1

دو معیار فوق متاثر از واحد اندازهگیری  Yهستند بدین معنی که بزرگ و کوچک بودن مقادیر Y

موجب بزرگ و کوچک شدن  RMSEو  MAEمیشود .بدین منظور از معیار دیگری به نام
میانگین قدر مطلق درصد خطا ( 8)MAPEاستفاده میشود که تحت تاثیر واحد اندازهگیری Y

قرار ندارد:
()8

| 𝒕𝒚|(𝒚^𝒕 −𝒚𝒕 )/
𝒉

𝒉100 ∑𝑻+
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ضریب نابرابری تایل ( 0)TICنیز یکی دیگر از معیارهای ارزیابی دقت پیشبینی است .این ضریب
به گونهای تعریف شده است که مقدار آن بین صفر و یک است .اگر مقدار آن برابر با صفر باشد
بدان معناست که خطای پیشبینی صفر است.
𝟐
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^
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Introduction: One of the important aspects of foreign exchange policy is the
Central Bank intervention in the foreign exchange market. The Central Bank
intervenes to stabilize the foreign exchange market by changing its foreign
reserves. Governments prefer to keep the exchange rate stable because any
sudden fluctuation can destroy the confidence of economic actors in the
market and harm the financial market and the market for physical goods. In
this regard, an important method of analyzing the behavior of Central Bank
officials to control and manage the foreign exchange market is to estimate
the reaction function and identify the factors affecting foreign exchange
interventions of the bank. Knowing about the factors affecting foreign
exchange interventions helps to forecast the next interventions of the Central
Bank and gives economic actors a better understanding of the behavior and
decisions of policymakers and their effects on financial markets and
macroeconomic variables.
Methodology: In this study, a Mixed Frequency Data Sampling Model
(MIDAS) has been used to investigate the factors affecting the foreign
exchange interventions of the Central Bank. This method deals with the
high-frequency variables as independent variables next to the low-frequency
dependent variable. The frequency of the dependent variable must always be
less than the frequency of the independent variable(s). Therefore, the Midas
approach can use the maximum amount of information gained from highfrequency series. Better prediction is also made for the dependent variable.
In this research, the data related to the years 2002 to 2018 were used to
estimate the reaction function of foreign exchange interventions by the
Central Bank. This was done with the variables of direct foreign exchange
interventions (annual), the level of foreign exchange reserves (seasonal), oil
and gas exports (seasonal), and exchange rate fluctuations (seasonal).
Results and Discussion: As the results showed, among the studied
variables, the rate of policy-making intervention was more sensitive to the
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amount of export. Also, with an increase in oil exports, the Central Bank's
intervention in the foreign exchange market increases. In the period under
review, the central bank interventions were mostly leaning-against–the-wind.
In addition, the three methods of weighting Almon, Beta, and Exponential
Almon were used to compare the performance of the variables to predict
foreign exchange interventions of the Central Bank. In order to compare the
performance of individual forecasts and the combination of forecasts, the
mean squared error rank method was used. As the results showed, the
combination of forecasts did not provide better performance than individual
forecasts. Therefore, the individual estimates of foreign exchange
interventions are highly valid.
Conclusion: Through examining the reaction function of the Central Bank
of Iran interventions, one can observe the irregular behavior of monetary
authorities in the face of different market conditions. The interventions of
the Central Bank in Iran obey no specific rules, and the foreign exchange
policymakers intervene in the foreign exchange market in a completely
discretionary manner, without considering a specific pattern for intervention.
Although this form of intervention in periods of abundant foreign exchange
earnings has been able to stabilize the exchange rate to some extent, with a
decline in the foreign exchange earnings and foreign reserves, the power of
the monetary authorities to manage the exchange market has diminished and
the exchange rate has jumped to adapt to the realities of the economy.
Therefore, it seems necessary for the Central Bank to regulate the method of
foreign exchange interventions. The necessary condition is to synchronize
the growth of liquidity in Iran with global liquidity and prevent its
incompatible growth with the principles of the domestic economy. In fact,
one of the most important prerequisites for successful foreign exchange
market management is to control the unbridled growth of liquidity. In this
case, we can hope for the success and effectiveness of foreign exchange
interventions. The management of foreign exchange resources during
periods of boom and bust of oil revenues is of particular importance too. The
government’s injection of surplus foreign exchange earnings into the foreign
exchange reserves will enable the Central Bank to use the resources
accumulated in the accounts to manage the foreign exchange market in the
event of oil shocks and foreign exchange earnings decline. This policy will
help to prevent exchange rate fluctuations due to oil fluctuations. Derivatives
can also be used as an alternative to cash market intervention. The advantage
of derivatives is that their use does not necessarily change the country's
foreign exchange reserves, nor does it overshadow the monetary policies.
Therefore, the bank can change the exchange rate or prevent fluctuations by
issuing derivatives without affecting the monetary basis.
Keywords: Foreign exchange intervention, Mixed frequency data sampling,
Central bank reaction function.
JEL Classification: E58, F31, B41.

