
 

 گذاری اقتصادیعلمی سیاست نشريه                

 0011 پاییز و زمستان ،ششمست و بی شماره ،سیزدهم سالمقاله پژوهشی/                                                               

 

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

 1محبوبه عباس زاده

 2بهرام سحابی
 3حسن حیدری

 81/10/0011: پذیرش تاریخ                                                                                         01/10/0011: دریافت تاریخ

 کیدهچ

 از مرکزی بانک. است ارز بازار در مرکزی بانک مداخله سیاست ،ارزی هایسیاست مهم هایجنبه از یکی
هدف این پژوهش  .کندمی مداخله ارز بازار در ثبات ایجاد جهت خود، خارجی ذخایر در تغییر طریق

الگوی رگرسیون ترکیبی مداخالت ارزی بانک مرکزی ایران است. برای این منظور از برآورد تابع واکنش 
متغیرهای سری زمانی با تواترهای متفاوت کنار هم در یک  ،دهدمیبا تواتر متفاوت )میداس( که امکان 

تا  0810های ی مربوط به سالهادادهرگرسیون قرار گیرند، استفاده شده است. بر این اساس با استفاده از 
ه(، سطح ذخایر ارزی )فصلی(، صادرات نفت و گاز برای متغیرهای مداخالت مستقیم ارزی )ساالن 0801

)فصلی( و نوسانات نرخ ارز )فصلی( تابع واکنش مداخالت ارزی بانک مرکزی برآورد شد. نتایج نشان داد 
د و به میزان صادرات داربیشتری حساسیت  ،گذارسیاستمیزان مداخله که در میان متغیرهای موردآزمون، 

. همچنین، طی دوره یابدمیی، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز افزایش همراه با افزایش صادرات نفت
عالوه، با ه زمانی مورد بررسی، مداخالت بانک مرکزی عمدتا از نوع مداخالت ناهمسو بوده است. ب

 بینیپیشاستفاده از سه روش وزن دهی آلمون، بتا و آلمون نمایی به بررسی عملکرد متغیرها جهت 
انک مرکزی پرداخته شد. نتایج نشان داد که بر اساس شش معیار ارزیابی، متغیر صادرات مداخالت ارزی ب

ی انفرادی و هابینیپیشمقایسه عملکرد چنین، هم. دهدمیعملکرد بهتری ارائه  بینیپیشنفتی از نظر 
که تاثیر  هاینیبپیشنشان داد ترکیب  میانگین مجذور خطا هایرتبهبا استفاده از روش  هابینیپیشترکیب 

عملکرد بهتری ارائه  ی انفرادیهابینیپیشنسبت به ، کندمیتمام متغیرهای مورد آزمون را منعکس 
 . دهدمین

 . متفاوت، تابع واکنش بانک مرکزی تواتر با ترکیبی یهادادهارزی،  مداخله :کلیدی واژگان
Keywords: Foreign Exchange Intervention, Mixed Frequency Data 
Sampling, Central Bank Reaction Function.  
JEL Classification: E58, F31, B41.  
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 مقدمه -1

فعاالن  توجه کانون در همواره موجب شده که تحوالت این بازار اقتصاد برای ارز بازاراهمیت 

عاالن ف اداعتم تواندمینوسانات ناگهانی نرخ ارز  .قرار گیرد اقتصاد مالی و واقعی یهابخش

جای  اقتصادی به بازار را از بین ببرد و روی بازار مالی و بازار کاالهای فیزیکی تاثیر منفی بر

 یهابانکدر این راستا  .نرخ ارز را با ثبات حفظ کنند دهندمیترجیح  هادولتبنابراین  .بگذارد

خرید و تقیم و با به طور مسنموده و در مواقع لزوم را رصد  بخش این تحوالت به دقت مرکزی

 اساسی ابزاری ،در بازار ارز واقع مداخله در .نمایندمیدر بازار ارز مداخله فروش ارز خارجی 

مدیریت نوسانات یا تاثیرگذاری بر سطوح  برای مرکزی یهابانک توسط گسترده طور به که است

  .شودمی استفاده نرخ ارز

مات بانک مرکزی جهت کنترل و مدیریت بازار برای تحلیل رفتار مقا هاروشترین یکی از مهم

 رگذار بر مداخالت ارزی بانک مرکزی استیاثتو شناسایی عوامل  0ارز، برآورد تابع واکنش

اطالعات ارزشمندی در زمینه  تواندمیبرآورد این تابع (. 800: 8100، 8و همکاران والیو)

نقش  به جهتبازار ارز ارائه دهد.  در مواجهه با شرایط اثرگذار بر گذارسیاستچگونگی واکنش 

در اقتصاد ایران به دلیل  .از اهمیت بیشتری برخوردار است ارز در اقتصاد ایران این موضوعبازار 

 از حاصل ارز که دولت درآمدهای ارزی )درآمد نفت و گاز( را در اختیار دارد، دریافتاین

 کنترل برای مرکزی بانک نابراینب. شودمیمنجر به افزایش حجم پول  گـاز و نفـت صادرات

 ریالی و ارزی مدیریت بـه مربوط هایگیریمستقل عمل کند و باید تصمیم تواندمین پولی یپایه

 داشته قرار مرکزی بانک یهاسیاست تأثیر تحت همواره ایران در ارز بازار واقع در .را ترکیب کند

موضوع مداخالت ارزی  0810از سال  شناور مدیریت شدهنظام خصوص پس از برقراری ه ب .است

با ی مختلف هادورهصالحدید در مبنای  برتر دنبال شده و مقامات پولی کشور بانک مرکزی جدی

جا که نرخ ارز در اقتصاد ایران یک متغیر . بنابراین، از آنانددر بازار ارز مداخله کردهتزریق ارز 

مستقیم  ی کالن اقتصادی به صورت مستقیم و غیرآید که بر بسیاری از متغیرهاکلیدی به شمار می

شده و نااطمینانی را  هادارایینوسانات آن باعث ایجاد نوسان در قیمت کاالها و اثرگذار است و 

تحلیل رفتار بانک مرکزی جهت کنترل و مدیریت بازار ارز ضروری  ،دهدمیدر اقتصاد افزایش 

باعث عوامل اثرگذار بر مداخالت ارزی  کننده ونیروهای تعیین خصوص، شناخته باست. 

بر بازارهای و اثرات آن  گذارسیاستتصمیمات  رفتار و درک بهتری ازبه فعاالن اقتصادی  شودمی
                                                           

1. Central Bank Reaction Function 
2. Viola et al (2019) 
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نرخ ارز  اتافزایش نوسانات و انحرافمواجهه با  در و متغیرهای کالن اقتصاد دست یابند ومالی 

 نمایند. بینیپیش راتالطمات  این واکنش بانک مرکزی به قادر باشند

که موضوع برآورد تابع واکنش بانک مرکزی در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته، با توجه به این

هدف این پژوهش بررسی عوامل اثرگذار بر مداخالت ارزی بانک مرکزی است. نوآوری مقاله به 

ام پژوهش مربوط ی مداخله مستقیم بانک مرکزی و همچنین روش و مدل انجهادادهاستفاده از 

ی رسمی منتشر شده برای مداخالت ارزی هادادهاولین پژوهشی است که از مطالعه حاضر است. 

 . اشته باشدد نتایج به دست آمده قابلیت استناد بیشتریامید است و بنابراین  کندمیساالنه استفاده 

گذار بر مداخالت بانک برای برآورد عوامل اثر 0استفاده از روش میداس ،این مقالهدیگر ویژگی 

در کنار متغیرهای به عنوان متغیرهای مستقل  8تواترمرکزی است. در این روش متغیرهای پر

 بینیپیشو  تواتر استفاده شده نتیجه از تمامی اطالعات متغیرهای پر ، درگیرندقرار می 8تواترکم

ی مختلفی هابخشر در اساس، مطالعه حاض این برگیرد. بهتری برای متغیر وابسته صورت می

تابع واکنش بانک در این راستا،  .شودمیبررسی بحث تدوین شده است. در ابتدا مبانی نظری 

 .شودمیدر ادامه مطالعات مرتبط بررسی و معرفی شده مرکزی و متغیرهای اثرگذار بر مداخالت 

و پیشنهادات ارائه  شدهگیری نتیجهدر نهایت و  تابع واکنش بانک مرکزی ایران برآورد شدهسپس 

  خواهد شد.
 

 ادبیات موضوع -2

( 0000) 0( و آلماکیندر و ایفینگر0001) 0بندی ارائه شده توسط بایل و استربرگبر اساس طبقه

ی هابانکمدت، ی زمانی مختلف، متفاوت است. در کوتاههادورهاهداف مداخله بر اساس 

مقابله با  هامدت هدف آنکنند. در میانمی های بازار مداخلهنظمیمرکزی برای مقابله با بی

مدت، ها مقابله با انحراف نرخ ارز از تعادل بلنددر بلندمدت هدف آننوسانات نامنظم است و 

های خارجی بر شرایط پولی داخلی و جلوگیری از تاثیرات نامطلوب افزایش و کاهش تاثیر شوک

ها و اهداف مقامات پولی برای ی انگیزهترین روش برای شناسایمرسومکاهش ارزش پول است. 

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 
2. High Frequency Variables 
3. Low Frequency Variables 
4. Baille & Osterberg (1997) 
5. Almekinders & Eijffinger (1994) 
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 2مبتنی بر قاعدهمداخله و  1مبتنی بر صالحدیدمداخله  -2-1

و رویکرد مبتنی بر قاعده، در زمینه مداخالت ارزی  کلی دو رویکرد مبتنی بر صالحدید به طور

در خالل مداخله  گذارسیاست ،در رویکرد صالحدیدیی مرکزی مورد پذیرش است. هابانک

ای نبوده و تصمیم به مداخله را تابعی از ذخایر و شرایط شدهتابع ضوابط و اصول از قبل تعیین

حال مداخالت ارزی در بسیاری از  این با(. 8: 8101، 8و همکاران نریکوئر است) اندداقتصادی می

 را مزیت این قاعده بر مبتنی . مداخالتشودمیهای خاص اجرا کشورها بر اساس قوانینی با ویژگی

توان قوانین میبه طور خاص،  .است شده شناخته عموم برای مداخالت اجرای قاعده که ددار

با نرخ مداخله آن اجرای  که در "0بر نرخ ارز یمبتن هایالگو"قواعد مربوط به ه عنوان بمداخله را 

 چیهکه درآن  "0مقداربر  یمبتن"الگوهای امرتبط است، ی (نرخ ارز نوسانات ای ریی)مثالً تغارز 

باشد مشخص در یک محدوده زمانی معین،  اما مقدار مداخله مداخله مشخص نشده یبرا یمحرک

 (.0 :8100، 1تعریف کرد )آدلر و ای.توار (یهفتگ ایمداخله روزانه  ریمقادن مثال، به عنوا)
 

 8سازیعقیم و مداخالت غیر 7سازیعقیممداخالت  -2-2

 سازیعقیمیه پولی به دو دسته مداخالت مداخالت بر مبنای تاثیرگذاری بر تورم و پا

و  دیخر هب سازیعقیممداخالت شوند. تقسیم می سازیعقیم سازی( و مداخالت غیر)سترون

پایه پولی بر  یرگذاریکشور بدون تأث کیبر نرخ ارز  یرگذاریتأث یبرا یخارج یهاداراییفروش 

 از پولی مقامات ،دهدمی رخ خارجی رسمی یهادارایی در تغییر که در واقع، هنگامی اشاره دارد.

 پولی و پایه کنند جبران را آن اثرات تا کنندمی استفاده داخلی بهادار اوراق باز و بازار عملیات

 از سازیعقیم غیر مداخله عوض، گویند. درمی سازیعقیمبه این نوع مداخله، مداخله . بماند ثابت

و  آال) ،(8101 ،0)پراساد کندمی استفاده پول عرضه بر تأثیرگذاری برای ارز فروش یا خرید

  (.8100، 00و همکاران والیو) (،8101، 01همکاران
 

                                                           
1. Discretion Intervention 
2. 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) 
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 شاخص مداخله بانک مرکزی -2-3

این  امروزه است. داشته چشمگیری افزایش پولی هایسیاست مورد در 0شفافیت های اخیر،در سال

 وجود این با .است شفاف مرکزی بانک یک خوب، مرکزی بانک تفکر وجود دارد که یک

 درمساله  اینو  شودمی انجام مخفی صورت به اغلب مرکزی یهابانک توسط ارزی مداخالت

 اجرای هایتاکتیک افشای .است مرکزی یهابانک قوانین با مطابق و شده پذیرفته بازارها

بانک  ارزی عملیات مورد در دقیق اطالعاتو ارائه  مدتکوتاه در ارز نرخ و پولی هایسیاست

 ربازا در عملیات مورد در شفافیتاین است که  یکی از دالیل این موضوع. مرکزی مطلوب نیست

 .(80: 8110، 8بوهم )موزر شود آن اثربخشی مانع است ممکن ارز

 شودمیمهمترین دالیلی که باعث عدم انتشار اطالعات مربوط به مداخالت  8(8111و برنال ) نییب

با اصول کالن و  ی، ناسازگارت قبلیدر مداخال تینرخ ارز، عدم موفقاهداف با  یناسازگار را

 مداخله و مدیریت هایسیاستکه اینبنابراین با  کنند.عنوان می ری اخیخالف روندها مداخله بر

میزان واقعی  گیریاندازه اما داده قرار تأثیر تحت را اقتصادها از بسیاری مرکزی یهابانکتوسط 

انتشار  ی مرکزی بههابانکمربوط به مداخالت و عدم تمایل  کمبود اطالعات دلیل به مداخله

 (. 8118 ،0تالهیو ؛8111 ،0نیلی)است  دشوارآن  ی مربوط بههاداده

به مداخالت ارزی  1پراکسیترین کنند در جریان تحقیقات خود از نزدیکسعی می محققان

 یا اخبار مانند رسمی غیر طریق منابع از روزانه مداخله استفاده کنند. در بسیاری از موارد، عملیات

لی و همکاران  ،1(8101) همکاران و گچان مثال عنوان به. شودمی گزارش مالی مطبوعات

دیگر از  برخی. رویترز استفاده کردند از اخبار مداخله، تعیین ( برای0001) 0پیرز و، 1(8101)

 مرکزی یهابانکبه عنوان پراکسی برای مداخالت ارزی خارجی  ذخایر در از تغییر محققان

که تغییر در ذخایر خارجی در با این(. 8100، 00پونتینس و راجان)(، 8118، 01)ایتو اندکرده استفاده

اما شاخص کاملی برای به عنوان شاخص مداخالت ارزی در نظر گرفته شده است مطالعات زیادی 

                                                           
1. Transparency 
2. 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) 
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 به سبب اجرای مداخله ارزی توسط تنها نه ذخایر ،ممکن استبه این دلیل که  مداخله نیست،

 دولت تغییرکنند ارزی ایهبدهی پرداخت مانند دیگری دالیل به بلکه مرکزی، یهابانک

 سیاست اثربخشی سنجش در اصلی مشکل واقعی، داده کمبود بنابراین .(0: 8100 0)اکدوگان،

  .است مداخله
 

 کزیتابع واکنش بانک مر -2-4

 کننده مداخالت ارزی بانک مرکزی وجود دارد. درای در مورد عوامل تعیینادبیات گسترده

 یک عنوان به خارجی ذخایر در تغییر یا واقعی مداخلهمیزان  ،به عنوان متغیر وابسته چپ، سمت

های به عنوان متغیر راست سمت متغیرهای اگرچه. شودمیمداخله در نظر گرفته  برای پروکسی

 جاری و تغییرات شامل ،مرتبطاکثر مطالعات  اما هستند، مختلف، متفاوت تحقیقات توضیحی در

 ارز نرخ بلندمدت سطح هدف از انحرافات الت ووقفه مداخ نوسانات، ارز، نرخ در گذشته

  :باشندمی
 

𝐼𝑡 = ∑ 𝑎𝑖∆𝑠𝑡−𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝑋𝑡−𝑖 + 𝑐(𝑠𝑡 − 𝑠𝑡
∗) +

𝑝
𝑖=0

𝑝
𝑖=0

𝜗𝑡                                                           (0)  
 

𝐼𝑡 ،مداخله 𝑠𝑡 ارز، نرخ لگاریتم 𝑠𝑡
 اقتصادی سایر متغیرهای برداری از 𝑋𝑡 هدف، ارز نرخ لگاریتم ∗

 بانکتوسط مورد استفاده  خارجی ارز میزان 𝑎𝑖 ضریب. است مداخله وقفه و تجاری تراز مانند

( 0881) 8مطابق با نظر کهلشین .کندمیگیری ارز را اندازه نرخ از نوسانات جلوگیری برای مرکزی

𝑠𝑡 اهداف بانک مرکزیبا توجه به 
 ارز نرخ یک حتی بلندمدت یا در ارز نرخ سطح تواندمی ∗

 حداقل روش ی مختلفی مانندهاروشاز  ،بیشتر مطالعات صورت گرفتهدر . باشد مدتکوتاه هدف

 در نظر گرفتن همزمانی امکان آن موجب به که ابزاری متغیرهای هایمعمولی و برآورد مربعات

 شده استبرای برآورد تابع واکنش بانک مرکزی استفاده  ،شودمی فراهم مداخله و ارز نرخ بین

  (.808: 8100 ،)ویوال و همکاران

جهت همچون مدل خودرگرسیون تغییر های تغییر و نیز مدل 0و پروبیت 8توبیت هایمدلهمچنین 

این مقاله برای . در ودشمییی است که برای برآورد این معادله استفاده هاروش نیز از جمله 0مالیم

                                                           
1. Akdogan (2019) 
2. Kohlscheen 
3. Tobit Model 
4. Probit Model 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S211070171930160X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S211070171930160X#!
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که در متفاوت ی ترکیبی با تواتر هادادهداخالت ارزی ایران از الگوی گذار بر مبرآورد عوامل اثر

 ،آن امکان قرار دادن متغیرها با تواتر مختلف در یک رگرسیون و برآورد ضرایب وجود دارد

  استفاده می شود.
 

 بانک مرکزی هایسیاستروند نرخ ارز و  -2-5

، مداخالت دهدمینشان رسی روند حرکت نرخ ارز اسمی و برخی از متغیرهای کالن اقتصادی بر

  طرفه و در قالب سیاست تثبیت نرخ ارز انجام شده است. ارزی ایران یک

 
 ()دالر آمریکا روند حرکت نرخ ارز اسمی: 1 نمودار

 آمار بانک مرکزی منبع:                                   
 

 
 ریال( های خارجی بانک مرکزی )میلیاردروند حرکت دارایی :2نمودار 

  آمار بانک مرکزی منبع:                                  

                                                                                                                                        
1. Smooth Transition AR 
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مقایسه  .دهدمی( سطح ذخایر خارجی را نشان 8( روند حرکت نرخ ارز اسمی و نمودار )0نمودار )

راه دارد که هرگاه ذخایر ارزی بانک مرکزی از سطح مطلوبی این دو نمودار این نتیجه را به هم

برخوردار بوده، بانک مرکزی توانسته است به وسیله افزایش مداخالت در بازر ارز، نرخ ارز اسمی 

واقع در این  درمشهود است.  11را با موفقیت تثبیت نماید. بخصوص ثبات نرخ ارز اسمی طی دهه 

سازی نرخ ارز در ایران بوده برای اولین بار سیاست یکساندوره که مصادف با شروع اجرای 

مداخالت ارزی به شکل رسمی و از طریق بازار بین بانکی انجام گرفته و بانک مرکزی نقش اصلی 

 دلیل به ارزی درآمدهای با کاهش 01اما در دهه را در تعیین نرخ در بازار ارز داشته است. 

ذخایر  هایارانه هدفمندسازی سیاست به توجه با هاقیمت طحافزایش س و نفتی و بانکی هایتحریم

مانده و نرخ ارز  ناتوان ارزی کنترل نوسانات ارزی بانک مرکزی کاهش یافته و بانک مرکزی از

  اسمی روند صعودی با شیب تند را تجربه کرده است.

جا که در از آن و دهدمیافزایش درآمدهای ارزی قدرت مقامات پولی در بازار ارز را افزایش 

توان نشان داد که رابطه مستقیمی ایران منشا اصلی درآمدهای ارزی صادرات نفت و گاز است، می

  بین افزایش مداخالت در بازار ارز و صادرات نفتی وجود دارد.
 

 
 ل از صادرات نفت و گاز و مداخالت ارزی )میلیون دالر(رابطه درآمدهای ارزی حاص :3 نمودار

 آمار بانک مرکزی منبع:                 

 

( همبستگی مثبت بین صادرات نفت و گاز و مداخالت ارزی در ایران را طی دوره زمانی 8نمودار )

 دسترس در منابع وقت که هر شودمی. باتوجه به این نمودار، مشاهده دهدمینشان  0801-0810

 منابع با کاهش میزان است. اما یافته افزایش بازار در او خلهمدا میزان یافته، افزایش گذارسیاست
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. بررسی یابدمی کاهش اقتصاد در گذارسیاست مداخله میزان نفت و گاز، فروش از حاصل ارزی

به طور متوسط حدودا  0801تا  0810که طی دوره زمانی  دهدمیآمار مربوط به این دو متغیر نشان 

 صل از صادرات نفتی صرف مداخله در بازار ارز شده است. بردرصد از درآمدهای ارزی حا 81

این اساس همراه با افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت وگاز، حجم مداخالت ارزی از 

طی این   افزایش یافته است. 0810میلیون دالر در سال  01101به  0810میلیون دالر در سال  118

میلیون دالر از طریق بازار فرعی ارز فروخته  80101 دوره بانک مرکزی به طور متوسط سالیانه

در  گذارسیاستاما با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز میزان مداخله است. 

تا  0801که میزان مداخله بانک مرکزی طی دوره زمانی  طوری بازار ارز نیز کاهش یافته است. به

 درصد کاهش یافته است. 80به طور متوسط  0810تا  0810نسبت به دوره زمانی  0801

 

 پیشینه پژوهش -2-6

 مطالعات خارجی -2-6-1

در برزیل  8و مداخالت از پیش اعالم شده 8( به بررسی مداخالت صالحدیدی8180) 0سانتوز

 پرداخت و به این نتیجه رسید که مداخالت صالحدیدی اثرگذاری بیشتری دارند.

و با  داد مورد بررسی قرار 8101تا  0010طی دوره رزی ژاپن را ( تاریخچه مداخالت ا8181) 0ایتو

های مختلف برای مداخالت ارزی ژاپن با مقادیر مداخالت واقعی که از سال کسیپرومقایسه 

 0001 تا 0010 دوره ژاپن طی ماهانه مداخالت برای را پروکسی بهترین منتشر شده است، 0000

از مداخالت  0ر این زمینه تشخیص مداخالت مبتنی بر معاملهکه د رسیدو به این نتیجه داد  ارائه

با تخمین تابع واکنش بانک مرکزی ژاپن به این نتیجه همچنین ضرورت دارد.  1مبتنی بر تسویه

اند و پنج تغییر رژیم مشاهده شده ار نبودهواکنش در طول دوره مورد بررسی پاید که توابع رسید

 است. 

 تمداخالهمراه با اقتصاد کوچک باز  یالگو کبا استفاده از ی( 8181) 1و همکاران دیویس

معامله را  یکه کارگزاران آزادانه اوراق خارج یهنگام ند،گرفتنتیجه بانک مرکزی  سازیعقیم

                                                           
1. Santos 
2. Discretionary Interventin 
3. Pre-Announced Interventions 
4. Ito (2020) 
5. Transaction-Based Interventions 
6. Settlement-Based Interventions 
7. Davis et al (2019) 
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آزاد اوراق قرضه معامله مانع  ،هااصطکاک یوقت ندارد اما یاجهینت سازیعقیمکنند، مداخله یم

  است. یخارج هیبر سرما نهیبه اتیمعادل مال ،نهیبه سازیعقیم، مداخله شودمی یخارج

اثرگذاری مداخالت ارزی در  ،8تعادل عمومی پویا مدل یک از استفاده (، با8181) 0ویزینیک

 و به خارجی مالی هایکه هنگام وقوع شوک سی قرار داد و به این نتیجه رسیدرومانی را مورد برر

 باشد، مداخله ارزی تاثیر زیادی دارد.  باال اقتصاد رد ارز تطابق عدم سطح که زمانی ویژه

 اقتصادهای و نوظهور اقتصادهای در مرکزی بانک توابع واکنشبا برآورد ( 8100اکدوگان )

هنگام  ،یافته و در حال توسعهاقتصادهای توسعه در مرکزی یهابانککه  رسیدبه این نتیجه  پیشرفته

 . دهندمی نشان نشواکآن  به نسبت ارز نرخ شدید افزایش

رسیدند که با متغیر ابزاری، به این نتیجه  ( با استفاده از یک مدل پانل8100) 8و همکاران آدلر

و  ی مرکزی بر سطح نرخ ارز اسمی و واقعی تاثیرگذار استهابانکخرید و فروش ارز توسط 

   .تاثیر یکسان دارندخرید و فروش مداخالت 

مداخله  هایسیاستبررسی  بهتعادل عمومی پویای تصادفی رویکرد  ( با استفاده از8101) 0پراساد

که  پرداخت و نتیجه گرفت باز همراه با کنترل سرمایه در یک مدل اقتصاد کوچک سازیعقیم

المللی قدرت خرید بین تواندمی همراه با کنترل سرمایه توسط بانک مرکزی سازیعقیمخالت مدا

 کنندگان را بهبود بخشد.مصرف

یک مدل نئوکینزین همراه با مداخله ارزی در حضور مکانیسم توسعه  ( با8101) و همکاران آال

کاهش نوسانات اقتصادی و کاهش  در تواندمیکه مداخله ارزی  دادندنشان  0دهنده مالیشتاب

  .رفاهی موثر باشدهای زیان

 در مداخله و خرید در همداخل کنندهتعیین عواملبا در نظر گرفتن ( 8100) 1رودریگز و ونتورا

خرید ارز با دقت بیشتری انجام  بینیپیشدر مقایسه با  ارز فروش بینیپیش که دادند نشان فروش

  .شودمی

با  ،و مداخالت ارز نرخ در ساختاری هایبا در نظر گرفتن نقش وقفه( 8100) 1اصالنیدی -لوئیزو

اثربخشی و به بررسی  8111تا  0001گرجستان طی دوره مرکزی ی بانک هادادهاستفاده از 

                                                           
1. Viziniuc 
2. 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) 
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 در هانقش این وقفه که رسید و به این نتیجهپرداخت  گرجستانمرکزی  بانک مداخله هایانگیزه

 . است توجه قابلمداخالت  اثربخشی و مداخله هایانگیزه

ین به ا مداخله سیاسی هزینهو با در نظر گرفتن  مدل پروبیت یک از با استفاده( 8111) 0یابو و ایتو

مداخالت با تکرار بیشتر ولی اندازه نوع مداخالت ارزی ژاپن از  0000 ژوئننتیجه رسیدند که در 

نتایج این  بنا بر ،همچنین تر تغییر یافته است.گرتر به مداخالت با تکرار کمتر اما اندازه بزکوچک

 . بوده است 8ناهمسوشکل مداخله به بانک مرکزی ژاپن مداخالت اکثر پژوهش، 

 زمانی دوره طی متحده ایاالت ارز نرخ بر سازیعقیم مداخالت اثراتبررسی به ( 8111) 8رونگر

 ،مدتکوتاه و در دارد نرخ ارز تأثیر بر که مداخله رسیدبه این نتیجه پرداخت و  8111 تا 0010

 . است پول ارزش کاهش یا افزایش برای روش موثرترین پولی سیاست

گذاری تورم ا بررسی مداخالت ارزی ترکیه تحت چارچوب هدفب( 8111) 0همکاران و آکینچی

 نرخ نوسانات کاهش مرکزی بانک مداخله اصلی انگیزه که دادندنشان  8118تا  8110طی دوره 

  نشده است. پشتیبانی همسونامداخله  فرضیه طی دوره زمانی مورد بررسی ،همچنین .است ارز
 

 مطالعات داخلی -2-6-2

( با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی 0801) رانو همکا سعادت نژاد

مداخله ارزی بانک و به این نتیجه رسیدند که  اثرات اقتصاد کالن سیاست مداخله پرداختند

 مرکزی هزینه سنگینی برای اقتصاد کالن به همراه داشته است.

واکنش مداخالت ارزی در اقتصاد ( با استفاده از یک رگرسیون غیر خطی، تابع 8100عزیزی )

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 

 مدت است.و درصد انحرافات آن از مسیر بلنداسمی، 

بانک  ،ندنشان داد درجه مداخله مستقیم بانک مرکزیبرآورد ( با 8108ب و افشاری )نسطباطبایی

 از مداخله ناهمسو استفاده کرده است.اکثرا مرکزی طی دوره مورد مطالعه 

 فقدان و نفتی درآمدهای حد بـیش از تزریـق که به این نتیجه رسیدند( 8108و جهانگرد ) عبادی

  شـود.می مرکزی بانک مداخلـه ارزی موجـب کشـور اقتصاد ساخت یبرازنده هایگاهتکیه

                                                           
1. Ito and Yabu (2007) 
2. Leaning Against the Wind 
3. Guerron (2006) 
4. Akinci (2006) 
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در هیچ یک از  ،دهدمینشان  در ایران در زمینه مداخالت ارزیانجام شده مطالعات مرور 

در در بازار ارز استفاده نشده است و  ی مداخله مستقیم بانک مرکزیهادادههای مرتبط از پژوهش

د فشار بازار ارز درجه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز یا با استفاده از رویکرقبلی مطالعات 

به عنوان  بانک مرکزی تغییر در ذخایر خارجیی مربوط به هادادهکه از و یا این شده برآورد

مطالعه حاضر اولین اساس،  بر اینمداخالت ارزی استفاده شده است. اندازه پروکسی برای 

ارزی برای برآورد تابع واکنش بانک مرکزی  ی رسمی مداخالتهادادهپژوهشی است که از 

  .کندمیاستفاده 

در این پژوهش برای برآورد تابع واکنش بانک مرکزی از روش رگرسیون میداس  ،همچنین

تواتر به عنوان متغیرهای مستقل در کنار  . در این روش متغیرهای سری زمانی پرشده است استفاده

 های پراز حداکثر اطالعات در سری بنابراین، گیرندرار میق ،متغیر وابسته که تواتر کمتری دارد

  .شودمیبهتری برای متغیر وابسته ارائه  بینیپیشتواتر استفاده شده و 
 

 ی ترکیبی با تواتر متفاوتهادادهروش شناسی: رویکرد  -3

 وضعیت نای. هم تواتر باشند باید مستقل و وابسته متغیر دو هر زمانی، سری متداول یهاروش در

 و زمانی فواصل در هاداده انتشار دلیل به اقتصادی کالن هایتحلیل در ویژه به است ممکن

 استفاده برای حل راه ترینمتداول عمل، درایجاد مشکالت جدی شود.  بموج مختلف، هایتواتر

 از قبلتواتر  کم یهادادهبه تواتر  پر یهاداده کاهش مدل، یک در تواتر مختلف با یهاداده از

 این (.00: 8،8101گلی اف، 080: 8101، 0آرمسو و همکاران) است مدلتوسط  بینیپیش به اقدام

 است ممکن کاهش، روند این نتیجه در حال، این با. شودمی انجام گیریمیانگین یا 8تجمیع با کار

 لیاص سری توزیع خصوصیات همچنین واز دست بروند تواتر  پر هایسری در موجود اطالعات

 دادن دست از جلوگیری هایراه از یکی(. 080: 0000 ،0مارچلینو) باشد متفاوت است ممکن

فارونی و ) است 0یابیدرونتواتر  کم هایسری در رفته دست از مشاهدات جبران ،اطالعات

 از به منجر احتماالً که است مدل ازتواتر  کم متغیرهای حذف ،دیگر گزینه .(8: 8108 ،1ینومارچل

 یابی،درون یا تجمیع از استفاده بدون .شودمی متغیر حذف خطای دلیل به کارایی دادن دست

                                                           
1. Armesto (2010) 
2. Guliyev (2018) 
3. Aggregation 
4. Marcellino (1999) 
5. Interpolation 
6. Foroni and Marcellino (2013) 
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 جداگانه ضریب یکدر این حالت، که  ،ساخت تواترهای مختلف با از متغیرهای مدلی توانمی

 رگرسیون معادله ضرایب تعدادممکن است و آید به دست میتواتر  پر متغیرهای از یک هر برای

 . اشدب زیاد بسیار

 ،نسبت به این دو رویکرد است یافته توسعه( 8118) 0همکاران و گایسلز توسط کهمیداس  روش

( های) متغیر تواتر از کمتر همیشه باید وابسته متغیر ، تواترروش این در. دهدمی ارائه متفاوتی گزینه

  هایسری از دهمشاه هر در اطالعات حداکثر از تواندمیمیداس  رویکرد بنابراین،. باشد مستقل

  .(00: 8101 ،8اف )گلی کند استفادهتواتر پر

 یهاداده ازبار بیشتر  m که نشان داده شود 𝑋𝑚 باپرتواتر  یهاداده از ایمجموعهفرض کنیم، 

گر نشان 𝑋4و  است  m=4ساالنه هایداده برای مثال عنوان به .شودمیآوری جمعتواتر کم

 رامیداس  مدل (8118) همکاران و گایسلز گذاری،عالمت این از استفاده اب ی فصلی است.هاداده

  :کردند استخراج زیر شرح به
 

𝑌𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐵 (𝐿
1

𝑚: γ) 𝑋𝑡
(𝑚)

+  𝜖𝑡
(𝑚)     (8)  

 

𝑌𝑡 وابسته متغیر، t 1 زمان,…….T است .𝑋𝑡
(𝑚)، مستقل است که  متغیرm   از تر بیشبار𝑌𝑡 

 . شودمیآوری جمع

𝐵 عبارت (𝐿
1

𝑚) = ∑ 𝐵(𝐽)𝐿
𝑗

𝑚
𝑗 𝑚𝑎𝑥
𝑗=0 𝐿عملگر وقفه در 𝑗𝑚𝑎𝑥 طولتا  ایجمله چند    

1

𝑚   است

 : شودمی تعریف زیر صورت به که
 

𝐿
𝑗

𝑚𝑋𝑡
(𝑚)

=  𝑋𝑡−𝑗
𝑚⁄

(𝑚)        (8)  
 

𝐿عملگر 
𝑗

𝑚 وقفه مقدار 𝑋𝑡
𝑚  ی هادورهبوسیله را𝐿

𝑗

𝑚  کندمیتولید . 

𝑋𝑡درون  ،ساالنه 𝑌𝑡 تصویری از فوق معادله کهبه این معنی است  فصلی/  ساالنه مثال یک
(𝑚) 

 .دهدمیارائه ی فصلی وقفه 𝑗𝑚𝑎𝑥 تافصلی 

  :شودمیارائه  زیر صورت هبپارامتر  تعداد حداقل با رگرسیون مدل یک
 

                                                           
1. Ghysels (2002) 
2. Guliyev (2018) 
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𝑌𝑡
𝐿 =  ∑ 𝛽𝑖

𝑞
𝑖=1  𝑊𝑡−𝑖

𝐿 + 𝜆 𝑓(𝛾. 𝑋𝐽.𝑡
𝐻 ) + 𝜀𝑡      (0)  

 

𝑊𝑡
𝐿 شودمی بردارینمونه وابسته متغیرتواتر  همان با که است متغیرهایی از ایمجموعه. 𝑋𝐽.𝑡

𝐻 

 پارامترهایی γو  λو  𝛽𝑖 .شودمی بردارینمونه التربا تواتر با که است توضیحی متغیرهای مجموعه

  .شوند زده تخمین باید که هستند

F() و  کندمیتبدیل  تواترکم به راتواتر پر یهاداده که است تابعی𝜀𝑡 با سفید نوفه یندآفر یک 

  .است ثابت واریانس و صفر میانگین

 است.اتر توپری هادادهگیری از ممکن میانگین روش یک
 

𝑋𝑡
𝐿 =  

1

𝑚
∑ 𝑋𝑡−𝑗                  

𝐻𝑚−1
𝑗=0       (0)  

 

 .است تواترکمی هاداده در دوره یکمتناظر با  پرتواتری هاداده در هادوره تعداد mکه عبارت 

𝑋𝑡
𝐻 دوره در مشاهده آخرین به مربوط تواترپر متغیرهای t بر این اساس،  .هستند ترپایین از تواتر

 . زد تخمین (1) مدل به شکل توانمی را( 0) معادله رگرسیون مدل
 

𝑌𝑡
𝐿 =  ∑ 𝛽𝑖 𝑊𝑡−𝑖

𝐿 +  𝜆𝑋𝑡
𝐿 + 𝑢𝑡            

𝑞
𝑖=1      (1)  

 

 متغیر هربرای  شده برآورد ضرایب که است این رگرسیون مدل ایندر  اصلی مسئله حال، این با

 (t-j)تواتر پر متغیروقفه  هر برای ،نابرابر ضرایببرآورد  اما. هستند برابر t زمان در 𝑋تواتر پر

  به شکل زیر نوشت: مختلف ضرایب از استفاده با توانمی را( 1) بدین منظور. استپذیر امکان
 

𝑌𝑡
𝐿 =  ∑ 𝛽𝑖

𝑞
𝑖=1 𝑊𝑡−𝑖

𝐿 +  ∑ 𝛾𝑡−𝑗𝑋𝑡−𝑗
𝐻 +  𝑢𝑡                 𝑚−1

𝑗=0    (1)  
 

وان با استفاده از یک تبنابراین می. باشدزیاد  بسیار تواندمی ضرایب تعداد کهمشکل مدل این است 

 را( 1) مدل. های بیشتر دادهوقف به نسبتهای کمتر به وقفه را باالتری هایوزن ،میداسمدل 

  به صورت زیر نوشت:میداس  مدل در قالب توانمی
 

𝑌𝑡
𝐿 =  ∑ 𝛽𝑖𝑊𝑡−𝑖

𝐿 + 𝜆 ∑ 𝑊𝑡−𝑗(𝛾)𝑚−1
𝑗=0  𝑋𝑡−𝑗

𝐻 + 𝑢𝑡             
𝑞
𝑖=1    (1)  

 

 .کندمی تبدیلتواتر کم پارامترهای به راپرتواتر  پارامترهای (..) 𝑤 دهی،وزن تابعکه در آن 
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، 0آلمون دهیاز توابع وزنمیداس رگرسیون مدل برای تخمین مدل با استفاده از  ،در این مطالعه

  شده است.استفاده  8بتاو  8نمایی آلمون
 

 تصریح مدل -3-1

به عنوان زیر با توجه به مبانی نظری ارائه شده و بررسی شرایط خاص اقتصاد ایران، متغیرهای 

  شناسایی شد. ،که بیشترین اثرگذاری را بر مداخالت ارزی دارند متغیرهایی

  وقفه مداخله:

 و کند مداخله ی مختلفهادوره در است ممکن مرکزی بانک. است متوالی اقدام یک ،اخلهمد

 را سیاسی هایهزینه تواندمی وقفه مداخله بعالوه،. یابد ادامه بعدی یهادوره تا آن تأثیرات

 برایبا تواتر ساالنه،  مداخلهوقفه  متغیر یک در این پژوهش از(. 8111 ،یابو و ایتو) کند منعکس

 .شودمی بر مداخالت بعدی استفاده آن پویای تأثیرات بررسی

  سطح ذخایر خارجی بانک مرکزی:

 حفظ از اطمینان منظور به. شودمی مداخله به منجر که باشد عاملی تواندمی خارجی تعدیل ذخایر

از در این مطالعه . کنندمی استفاده مداخله از مرکزی یهابانک المللی،بین ذخایر مطلوب سطح

استفاده  0801تا  0810سطح ذخایر خارجی بانک مرکزی به صورت فصلی طی بازه زمانی 

  .شودمی

  صادرات:

متغیر به عنوان یک فصلی با تواتر در این پژوهش از میزان درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز 

مورد یداس مگذار بر مداخالت ارزی در ایران استفاده شده و تاثیر این متغیر به کمک مدل اثر

  بررسی قرار گرفته است.

 نوسانات نرخ ارز:

لگاریتم بازده فصلی نرخ ارز )دالر آمریکا(  شودمیمتغیری که نوسانات نرخ ارز برای آن محاسبه 

 بنابراین متغیر مورد بررسی عبارت است از:  .است
 

𝑟𝑡 = ln (
𝑒𝑡

𝑒𝑡−1
)        (0)  

 

                                                           
1. Almon Weighting Parametrization 
2. The Exponential Almon Weighting 
3. Beta Weighting Parametrization 
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 0های گارچ( مدل8100و ویوال و همکاران ) (8111) همکاران و با توجه به مطالعات آکینچی

 تخمین ( برای0و0گارچ ) مدل از یک مطالعه، این در. کاربرد دارند ارز نرخ نوسانات تخمین برای

  :شودمیاستفاده  8نوسانات نرخ ارز
 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1

2 + 𝛽𝜎𝑡−1
2       (01)  

 

 :ز نرخ هدفا انحراف نرخ ارز

ی مرکزی، انحراف نرخ ارز از یک نرخ ارز هابانکیکی از عوامل اثرگذار بر مداخالت ارزی 

در  8تنی بر رابطه برابری قدرت خریدنرخ ارز مب ،در این پژوهش نرخ ارز هدف باشد.میهدف 

سپس  برای هر سال محاسبه شده و 0نرخ ارز برابری قدرت خرید ،ترتیب بدین. شودمینظر گرفته 

گیری به عنوان متغیری که مبنای تصمیم انحرافات نرخ ارز بازار آزاد )فصلی( از این نرخ،

  :شودمیوارد مدل است، ارزی جهت مداخله در بازار ارز  گذارسیاست

𝐷𝐸𝑉𝑡 = 𝐸𝑋𝑖.𝑡 − 𝐸𝑋𝑡
∗       (00)  

i=1,2,3,4 
 

در این  .کندمیتغییر  0801تا سال  0810ل که از سااست های نمونه مربوط به کل سال tعبارت 

𝐸𝑋𝑡و عبارت گر نرخ ارز بازار آزاد است بیان 𝐸𝑋𝑖.𝑡رابطه عبارت 
است که بر تعادلی ز رنرخ ا ∗

به سازی موفق بازار ارز( )سال یکسان 0810با در نظر گرفتن سال رابطه برابری قدرت خرید مبنای 

  .شودمیصورت ساالنه محاسبه 
                                                           

1. GARCH 
 جهت رفع خودهمبستگی، از سه مرتبه جمله خودهمبستگی در مدل استفاده شده است. .8

3. Purchasing Power Parity 
توان به گزارش ها میایران در زمینه مداخالت ارزی چند مصوبه قانونی تصویب شده است که از مهمترین آندر  .0

مشارکت بانک مرکزی در بازار ارز "اساس این مصوبه  براشاره کرد.  0810رکزی در سال اقتصادی و ترازنامه بانک م

پذیرد. این بانک نامطلوب نرخ برابری صورت می با هدف بهبود ترکیب ذخایر ارزی و ریالی و مقابله با نوسانات

 گذاریتواند به حساب خود اقدام به مبادله ارز نماید. لیکن مداخالت آن باید با رعایت و حفظ نقش بازار در قیمتمی

نظام ارزی کشور، )شناور "( آمده است 0801-0800قانون برنامه پنجم توسعه ) 10. همچنین، در ماده "انجام شود

پذیری در تجارت خارجی و با مالحظه تورم داخلی و ( است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتیت شدهمدیر

اساس این  بر ."ی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شدجهانی و همچنین شرایط اقتصاد کالن از جمله تعیین حد مطلوب

خالت مورد پذیرش قرار گرفته، قاعده برابری گذار ارزی در زمینه مداچه توسط سیاسترسد آنمصوبات، به نظر می

  قدرت خرید است.
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(( مدل ارائه شده 0( و عوامل موثر بر مداخالت ارزی بانک مرکزی )معادله )1با توجه به معادله )

  در این پژوهش به صورت زیر است:
 

𝑖𝑛𝑡𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑖𝑛𝑡𝑡−1 + 𝜆 ∑ 𝑤𝑡−𝑗(𝛾)𝑣𝑎𝑟(𝑡−𝑗) + 𝑢𝑡
𝑚−1
𝑗=0    (08)  

 

مداخله مستقیم بانک مرکزی  t، 𝑖𝑛𝑡𝑡−1یم بانک مرکزی در دوره مداخله مستق 𝑖𝑛𝑡𝑡که در آن، 

 آلمون، آلمون نمایی و بتا است ودهی بر اساس توابع تابع وزن t-1، 𝑤𝑡−𝑗(𝛾)در دوره 

𝑣𝑎𝑟(𝑡−𝑗)  شامل متغیرهای با تواتر فصلی اثرگذار بر مداخالت ارزی است. در هر روش

اخالت ارزی با ک از متغیرهای با تواتر فصلی به صورت مجزا بر مدی دهی، اثرگذاری هروزن

دهی چهار ی وزنهاروش. به این معنا که برای هریک از شودمیبرآورد ( 08) استفاده از معادله

  .شودمیمجموع دوازده معادله برآورد  معادله و در
 

 برآورد مدل -3-2

گردآوری شده ایران و بانک جهانی  انک مرکزیی مورد استفاده در این پژوهش از سایت بهاداده

، از آمار رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی استفاده ت. در رابطه با حجم مداخالت ارزیاس

 .0شده است
 

 هادادهآمار توصیفی  :1 جدول
 تعداد مشاهدات انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین توصیف نام متغیر

INT 81/00101 ارزی مداخله  11/11010  1111/118  18/00110  01 

OIL 00/00808 نفتی صادرات  11/88880  111/0110  800/1111  10 

RE 11/80081 ارزی ذخایر  01/10001  18808/01  10/88118  10 

EXC 111811/1 ارز نرخ نوسانات  808800/1  011110/1-  111811/1  10 

DEV 0100/011 تعادلی نرخ از ارز نرخ انحراف  180/8110  01010/81  0810/000  10 

 محاسبات تحقیق منبع:

 

آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مداخله ارزی )ساالنه(، صادرات نفتی، ذخایر ارزی، ( 0جدول )

بازده حسب میلیون دالر( و همچنین نوسانات  انحرافات نرخ ارز از نرخ تعادلی )همگی فصلی و بر

 .دهدمیرا گزارش  نرخ ارز اسمیفصلی 

                                                           
یابی برای محاسبه مقادیر مداخله از روش درون 0808و  0800های با توجه به عدم افشای حجم مداخالت در سال .0

 در این دو سال استفاده شده است.
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. بنابراین، اعتبار شوندهای آمـاری بیشود که استنباطی سری زمانی باعث میهادادهپایا نبودن 

. در مورد بررسی قرار گیرندنظر پایایی متغیرها از  هـای سـری زمـانی بایـدپیش از بـرآورد مـدل

. تگـزارش شـده اسـمدل فولر تعمیم یافته برای متغیرهای -نتـایج آزمـون دیکی (8) جدول

به جز متغیرهای نوسانات نرخ ارز و مداخالت ارزی که در سطح مانا شـود کـه مـی هالحظم

 .اندگیری مانا شدهنامانا بوده و با یک بار تفاضل، سایر متغیرها باشندمی
 

 نتایج آزمون ریشه واحد :2دول ج
 جمع مرتبه prob بحرانی آماره  متغیر نام

-INT 011001/8 مداخله ارزی  000001/8-  0011/1  I(1) 

 صادرات نفتی
OIL 011188/8-  011081/8-  0011/1  I(0) 

DOIL 010010/1-  010811/8-  1111/1  I(1) 

 ذخایر ارزی
RE 011008/0-  011081/8-  1111/1  I(0) 

DRE 110110/1-  010811/8-  1111/1  I(1) 
-EXC 1181/1 نوسانات نرخ ارز  001100/8-  1111/1  I(1) 

 تعادلیخ از نر نرخ ارز انحراف
DEV 011811/0  001100/8-  0081/1  I(0) 

DDEV 808180/0-  001100/8-  1111/1  I(1) 

 های تحقیقیافته منبع:

 

دهی آلمون، روش وزن کمک سه بهو پس از اطمینان از ایستایی متغیرها با استفاده از روش میداس 

 . شودمیایران پرداخته  عوامل اثرگذار بر مداخالت ارزی دربرآورد بتا به و  آلمون نمایی
 

 دهی آلمونتخمین با روش وزن :3 جدول

DEV RE OIL EXC  

  نوسانات نرخ ارز صادرات نفتی ارزی ذخاير تعادلی نرخ از ارز نرخ انحراف
00/00001 

(1801/1) 

080/0101 
(0811/1) 

081/8001 
(8100/1) 

001/1111 
(0088/1) 

Constant 

108801/1 
(1188/1) 

000810/0 

(1111/1) 
100811/1 

(1111/1) 
100810/1 

(1111/1) 
𝒊𝒏𝒕𝒕−𝟏 

1111/001- 
(1808/1) 

810110/1- 
(1100/1) 

181818/1 
(1001/1) 

0/801100- 
(0011/1) 

PDL1 

0081/010 

(1810/1) 

111100/0 
(1100/1) 

001100/1- 
(1018/1) 

1/080801 
(1010/1) 

PDL2 

0088/080- 
(1811/1) 

181101/8- 
(1100/1) 

101001/0 
(1100/1) 

1/010110- 
(1811/1) 

PDL3 

10/1 10/1 11/1 18/1 𝑹𝟐 
10011/80 10018/81 00811/81 10118/81 AIC 
81880/80 11110/81 11110/81 00008/80 SIC 

 اثرکل 88/10180 01/8 11/8 10/81

 های تحقیقیافته منبع:
  درصد در نظر گرفته شده است. 0داری *مقادیر داخل پرانتز ارزش احتمال است، سطح معنا



 

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

 

دهی آلمون و برای چهار متغیر ( را با استفاده از روش وزن08( نتایج تخمین معادله )8) جدول

که  ( مثبت است𝑖𝑛𝑡𝑡−1ضریب متغیر وقفه مداخله ) ،. در هر چهار معادلهدهدمیپرتواتر نشان 

کل که با توجه  اثرر مداخله در دوره جاری است. دهنده تاثیرگذاری مداخله در دوره قبل بنشان

دهنده جهت کلی نشان و گزارش شده است،های متغیرهای مستقل پرتواتر محاسبه به ضرایب وقفه

ها که این اثر برای تمامی مدلبا توجه به این پرتواتر بر مداخله ارزی است. هایتاثیرگذاری متغیر

متغیرها بر مداخالت تمامی تاثیر  ،دهی آلمونر روش وزند شودمیمثبت برآورد شده است، نتیجه 

دار هستند. پارامترهای آلمون نیز در تمامی معادالت معنی. ارزی بانک مرکزی مثبت است

زی بر اساس دهنده برای مداخالت اردهی بهترین متغیر توضیحدر هر روش وزنهمچنین، 

 جدول . با توجه به نتایج ارائه شده درودشمیآکائیک و شوارتز تعیین  معیارهای ضریب تعیین،

مقدار ضریب تعیین در دارای بیشترین  𝑅2 =11/1با  ،صادرات، مدل برآورد شده برای متغیر (8)

دهی آلمون است. همچنین معیارهای آکائیک بین چهار معادله برآورد شده با استفاده از روش وزن

برآورد شده است که با توجه به  11110/81و  00811/81و شوارتز نیز برای این مدل به ترتیب 

های ارائه شده برای برای این مدل در مقایسه با مدلتر بودن معیار آکائیک و شوارتز کوچک

مدل  ،شودمیهدف، نتیجه متغیرهای نوسانات نرخ ارز، ذخایر ارزی و انحراف نرخ ارز از نرخ 

 شودمیبنابراین، نتیجه . کندمیعیارها نیز بهتر عمل این مارائه شده برای متغیر صادرات نفتی از نظر 

  د.سیت بیشتری به صادرات نفتی دارنمداخالت ارزی حسا در بین عوامل اثرگذار،
 

 دهی آلمونوزن بررسی فروض کالسیک برای معادالت برآورد شده با روش :4 جدول

DEV RE OIL EXC  

 1آماره جارک برا
11/1 

(10/1) 

00/0 
(01/1) 

80/8 
(80/1) 

11/1 
(11/1) J-B 

 2باکس-لیونگآماره 
00/0 

p-value= 18/1  

11/00 
p-value= 00/1  

01/1 
p-value= 01/1  

08/0 
p-value= 01/1  

𝑸(𝟏𝟐) 

 3آماره مک لئودلی

08/0 
p-value= 00/1  

08/0 
p-value= 18/1  

11/1 
p-value= 18/1  

01/0 
p-value= 00/1  

𝑸𝟐(𝟏𝟐) 

 های تحقیقیافته منبع:

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



 

 0011پاییز و زمستان  ،ششمبیست و  شماره ،سیزدهم سال ادی،گذاری اقتصسیاست نشریه   808

دهی آلمون های برآورد شده توسط روش وزن( نتایج بررسی فروض کالسیک در مدل0) جدول

 که شودمیو مقدار احتمال مربوط به آن مشاهده  براجارکآماره اساس  بر .دهدمیرا نمایش 

های مربوط تمامی آزمونبنابراین  .در هیچ کدام از معادالت رد نشده استها ماندهباقینرمال بودن 

( 0در جدول )نیز و احتمال مربوط به آن  0نگ باکسهمچنین، آماره لیو ضرایب معتبر است. به

گر عدم وجود خودهمبستگی سریالی میان جمالت گزارش شده است. فرضیه صفر این آزمون بیان

خطا است. با توجه به نتایج حاصل شده برای این آماره روشن است که فرضیه صفر برای هر چهار 

معادالت برآورد شده توسط روش تمامی وقفه رد نشده است. در نتیجه در دوازده  معادله تا

 -آماره مک .شودمیعدم وجود خودهمبستگی سریالی جمالت خطا تایید  ،دهی آلمونوزن

لئودلی و احتمال مربوط به آن نیز فرضیه صفر )عدم وجود خودهمبستگی سریالی میان مجذور 

در نتیجه همسان بودن واریانس جمالت خطا در . کندمیرد نوقفه  دوازدهتا ها( را ماندهباقی

  .شودمیدهی آلمون تایید معادالت برآورد شده توسط روش وزن
 

 دهی بتاتخمین با روش وزن: 5 جدول

DEV RE OIL EXC  

111/0180  

(1111/1)  

100/0111  

(1111/1)  

800/0110  

(1111/1)  

111/1000  

(1111/1)  
Constant 

110011/1  

(1111/1)  

180018/1  

(1111/1)  

181108/1  

(1111/1)  

18010/1  

(1111/1)  
𝒊𝒏𝒕𝒕−𝟏 

01111/08  

(1111/1)  

088010/0  

(1111/1)  

001000/8  

(1111/1)  

0/080010  

(1111/1)  
Slope 

00001/0  

(1111/1)  

118111/0  

(1111/1)  

00111/00  

(1111/1)  

108101/0  

(1111/1)  
Beta1 

00081/00  

(1111/1)  

011181/0  

(1111/1)  

018100/0  

(1111/1)  

108118/0  

(1111/1)  
Beta2 

11/1  11/1  10/1  11/1  𝑹𝟐 

88000/80  81108/80  10080/81  08008/80  AIC 

01110/80  10800/80  08081/80  11108/80  SIC 

 های تحقیقیافتهمنبع: 

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

 

                                                           
تواند عملکرد آن را تحت تاثیر قرار دهد. به طور کلی پیشنهاد شده لیونگ باکس می Qانتخاب وقفه در آزمون  .0

فرض در تواند مطلوب باشد. در این پژوهش از مقدار پیشطول سری زمانی می lnاست که انتخاب طول وقفه به تعداد 

  وقفه( استفاده شده است. 08ها )نظر گرفته شده برای مدل



 

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

دهی بتا و برای چهار متغیر پرتواتر ( را با استفاده از روش وزن08نتایج تخمین مدل ) (0)جدول 

مطابق انتظار ( 𝑖𝑛𝑡𝑡−1ضریب متغیر وقفه مداخله ) ،در هر چهار معادله برآورد شده. دهدمینشان 

با . دهدمیر متغیر وابسته نشان برا کلی هر متغیر پرتواتر اثر، 0ضریب شیب مشترک مثبت است.

کلی هر چهار متغیر پرتواتر  که تاثیر شودمیتوجه به مقادیر برآورد شده برای این ضریب، مشاهده 

دالت و برای تمامی متغیرها پارامترهای بتا نیز در تمامی معااست. مداخالت ارزی مثبت بر متغیر 

گردد که ضریب تعیین به ( مالحظه می0ر جدول )با توجه به نتایج ارائه شده ددار شده است. معنی

میان معادالت برآورد  در 𝑅2است که بیشترین مقدار  10/1دست آمده برای معادله صادرات نفتی 

نیز مدل برآورد آکائیک و شوارتز  هایمعیاربر اساس  ،دهی بتا است. همچنینشده از روش وزن

  ت ارزی دارای عملکرد بهتری است.شده برای تاثیرگذاری صادرات نفتی بر مداخال
 

 دهی بتابررسی فروض کالسیک برای معادالت برآورد شده با روش وزن: 6جدول 

DEV RE OIL EXC  

  براآماره جارک

81/1 

(11/1) 

0188/0 

(00/1) 

80/1 

(18/1) 

01/1 

(00/1) 
Jarque-Bera 

  باکس -آماره لیونگ

00/0 

11/1p-value= 

00/1 

p-value= 10/1  

11/0 

p-value= 08/1  

11/00  

p-value= 81/1  
𝑸(𝟏𝟐) 

  آماره مک لئودلی

8/00 

p-value= 88/1  

08/1 

p-value= 11/1  

88/0 

p-value= 11/1  

10/08  

p-value= 80/1  
𝑸𝟐(𝟏𝟐) 

 های تحقیقیافته منبع:
 

 دهی بتا راروش وزننتایج بررسی فروض کالسیک در معادالت برآورد شده توسط  (1)جدول 

ها در هیچ یک از چهار ماندهکه نرمال بودن باقی شودمیاین نتایج مشاهده مطابق با . دهدمینشان 

فرضیه عدم وجود باکس  ی لیونگمعادله برآورد شده رد نشده است. همچنین، با توجه به آماره

دهنده عدم لئودلی نیز نشان خودهمبستگی سریالی در جمالت خطا رد نشده است. آماره مک

دهی بتا های معادالت برآورد شده با روش وزنماندهوجود خودهمبستگی سریالی در مجذور باقی

 است. 
 

 

 

 

 

                                                           
1. Slope 



 

 0011پاییز و زمستان  ،ششمبیست و  شماره ،سیزدهم سال ادی،گذاری اقتصسیاست نشریه   800

 روش آلمون نماییدهی وزنتخمین با  :7 جدول
DEV RE OIL EXC  

181/0100  
(1111/1)  

110/0111  
(1111/1)  

818/0808  
(1111/1)  

111/1000  
(1111/1)  Constant 

110808/1  
(1111/1)  

001818/1  
(1111/1)  

110100/1  
(1111/1)  

1801/1  
(1111/1)  𝒊𝒏𝒕𝒕−𝟏 

11011/08  
(1111/1)  

088011/0  
(1111/1)  

011118/8  
(1111/1)  

0/080010  
(1111/1)  

Slope 

11008/80-  
(1111/1)  

10810/08  
(1111/1)  

080101/1  
(1111/1)  

88001/80  
(1111/1)  

ExpPDL1 

188011/1  
(1111/1)  

080101/1-  
(1111/1)  

110000/0-  
(1111/1)  

011080/1- 
(1111/1) ExpPDL2 

10/1  11/1  18/1  11/1  𝑹𝟐 
88001/80  81108/80  10800/81  08008/80  AIC 
01000/80  10800/80  11111/80  11108/80  SIC 

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

 

و برای چهار متغیر  آلمون نمایی دهی( را با استفاده از روش وزن08نتایج تخمین مدل )( 1)جدول 

مطابق ( 𝑖𝑛𝑡𝑡−1ضریب متغیر وقفه مداخله ) ،برآورد شده تمعادالتمامی در . دهدمیپرتواتر نشان 

تفاده از روش آلمون نمایی، در هر چهار معادله برآورد شده با اس . همچنین،مثبت استانتظار 

که این به . 0تواتر مثبت استجهت تاثیر متغیر وابسته پرتواتر بر متغیر مداخله به عنوان متغیر کم

معنای وجود رابطه مستقیم بین نوسانات نرخ ارز، صادرات نفتی، سطح ذخایر ارزی و انحراف نرخ 

متغیر معادله  ،شوارتز و ضریب تعیینمعیارهای آکائیک، اساس  بر ،هچنینارز از نرخ هدف است. 

 بهتری دارد. عملکرد صادرات نفتی نسبت به سایر متغیرها 
 

 دهی آلمون نماییبررسی فروض کالسیک برای معادالت برآورد شده با روش وزن :8 جدول
DEV RE OIL EXC  

 براآماره جارک
81/1 

(11/1) 
01/0 

(00/1) 
80/1 

(18/1) 
01/1 

(00/1) Jarque-Bera 

 لیونگ باکسآماره 

08/0 
p-value= 11/1  

00/1 
p-value= 10/1  

00/0 
p-value= 10/1  

11/00  
p-value= 81/1  

𝑸(𝟏𝟐) 

 آماره مک لئودلی

80/00 
p-value= 88/1  

08/1 
p-value= 11/1  

80/0 
p-value= 00/1  

10/08  
p-value= 80/1  

𝑸𝟐(𝟏𝟐) 

 های تحقیقیافته منبع:

                                                           
 (Slope)ورد شده برای شیب مشترک ضرایب برآ .0



 

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

 

آلمون  دهیروض کالسیک در معادالت برآورد شده توسط روش وزننتایج بررسی ف (1)جدول 

ها در هیچ یک از ماندهکه نرمال بودن باقی شودمیمشاهده  ،نتایج . بنابردهدمیرا نشان  نمایی

باکس فرضیه عدم  ی لیونگچهار معادله برآورد شده رد نشده است. همچنین، با توجه به آماره

دهنده لئودلی نیز نشان جمالت خطا رد نشده است. آماره مکوجود خودهمبستگی سریالی در 

های معادالت برآورد شده با روش ماندهعدم وجود خودهمبستگی سریالی در مجذور باقی

 است. آلمون نمایی دهی وزن

میزان مداخله در دوره قبل،  ،دهدمینشان  (1( و )0(، )8) ائه شده در جداولنتایج ارکلی،  به طور

حاصل از صادرات نفت و گاز، میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، انحرافات نرخ ارز از  درآمدهای

مدت و همچنین نوسانات نرخ ارز بر واکنش بانک نوان نرخ بلندنرخ برابری قدرت خرید به ع

 مرکزی و مدیریت بازار ارز موثر هستند. 

که ه معادله برآورد شده مثبت است زدتاثیر متغیر وقفه مداخله در هر دوابر اساس نتایج ارائه شده، 

ی هادورهکه مداخله در چه مداخله در دوره قبلی اتفاق افتاده باشد احتمال اینچنان دهدمینشان 

 بعد نیز انجام شود زیاد است. 

دهی مثبت برآورد شده از هر سه روش وزنبا استفاده  ،از نرخ تعادلی تاثیر متغیر انحراف نرخ ارز

شکل تزریق ارز به  طرفه و به یککه مداخله ارزی بانک مرکزی در ایران عمدتا جا از آن. است

که با افزایش انحرافات نرخ ارز از نرخ تعادلی، بانک  شودمیاین نتیجه حاصل  بازار بوده است،

بانک  اصلی هدف کهاین به توجه واقع با . درکندمیمرکزی از طریق فروش ارز در بازار مداخله 

ارز به بازار توسط  عرضه افزایش احتمال ،ارز نرخ افزایش انحرافات است، ارز نرخ تمرکزی تثبی

مداخله ناهمسو تعبیر  ین رفتاری است که از آن به عنوانو ا دهدمی افزایش را مرکزی بانک

تر، در ادبیات مربوط به مداخالت ارزی دو عبارت مداخالت ناهمسو و . به بیان دقیقشودمی

 در ارز نرخ که گیردمی مصطلح است. مداخالت ناهمسو هنگامی صورت 0مداخالت همسو

 کاهش برای دانند و مداخالت،می نامطلوب را آن پولی مقامات که است حرکت حال در مسیری

 هنگامی همسو مداخالت ،مقابل . درشودمی اعمال روند، کردن معکوس یا کردن متوقف سرعت،

 است حرکت حال در ارز نرخ که کنندمی مداخله جهتی مانه در پولی مقامات افتد کهاتفاق می

توان به این نتیجه دست یافت که مداخالت ارزی بانک با توجه به این مطلب، می(. 8111 ،8ایتو)

                                                           
1. Leaning with-the-Wind Intervention 
2. Ito (2007) 
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مرکزی ایران در طی دوره زمانی مورد نظر عمدتا از نوع مداخالت ناهمسو بوده است. در حقیقت 

ف با توجه به افزایش انحرافات نرخ ارز از نرخ تعادلی با ی مختلهادورهبانک مرکزی ایران در 

 را کاهش دهد.آن و یا سرعت  نماید انحرافات را متوقفتزریق ارز به بازار سعی کرده تا 

دهی مثبت رابطه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و مداخالت ارزی بر اساس هر سه روش وزن

( 8)که در نمودار را فتی و مداخالت ارزی در ایران رابطه مستقیم بین صادرات ن ،این نتیجهاست. 

واقع سیاست ضمنی مقامات بانک مرکزی مبنی بر لنگر  در. کندمیبه تصویر کشیده شد، تایید 

قرار دادن نرخ ارز اسمی موجب شده است تا در مواقعی که درآمدهای ارزی افزایش یافته و 

از افزایش نرخ اسمی آن جلوگیری  ،ه بازاربا تزریق ارز ب کندمیذخایر بانک مرکزی کفایت 

های ای از قیمتای از توان واقعی اقتصاد ایران نبوده و مجموعهرو، قیمت ارز نشانه از اینشود. 

تا انتظارات تورمی  شودمیکه این سیاست موجب ضمن این. کندمیمصنوعی را به اقتصاد تحمیل 

ناشی حالت در مواقعی که درآمدهای ارزی  در این آحاد اقتصادی به شدت متاثر از نرخ ارز شود.

و ذخایر ارزی بانک مرکزی جهت تزریق و مداخله در بازار ارز  یابدمیکاهش از صادرات نفت 

بانک مرکزی قدرت کافی برای مداخله و تثبیت نرخ ارز اسمی را نخواهد داشت  ،کندمیکفایت ن

 د. پیوندبه وقوع می های ارزینرخ ارز به شدت افزایش یافته و شوکو 

دهی تاثیرگذاری متغیر سطح ذخایر خارجی بانک مرکزی بر اساس هر سه روش وزن ،همچنین

هرگاه ذخایر خارجی بانک مرکزی از سطح مطلوبی برخوردار بوده  دهدمیکه نشان  مثبت است

ین با افزایش یافته است. بنابراافزایش قدرت مقامات پولی برای کنترل و مدیریت بازار ارز  ،است

توان گفت، میواقع  در ذخایر خارجی بانک مرکزی مداخله در بازار ارز نیز افزایش یافته است.

  .کندمیذخایر بانک مرکزی شدت مداخله را کنترل 

دهی مثبت برآورد شده است. روش وزنهر سه تاثیرگذاری متغیر نوسانات نرخ ارز با استفاده از 

نرخ ارز در زیرا . شودمیبسیار زیاد این متغیر در اقتصاد ایران ناشی  یتو حساس این نتیجه از اهمیت

و سیگنال بسیار مهمی از انتظارات تورمی  ،که قیمت یک دارایی در اقتصاد باشدایران پیش از آن

ی مختلف هادورهی مرکزی در هابانکاست. بنابراین  هادولتحتی معیاری از سنجش عملکرد 

با افزایش نوسانات نرخ  ،راستا در این را تا حد امکان با ثبات حفظ کنند.رز نرخ ا اندکردهسعی 

  اند.واکنش نشان دادهارز مقامات پولی با تزریق ارز به بازار 
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 به .شودمیمتغیرها در تابع واکنش بانک مرکزی پرداخته  بینیپیشدر ادامه به بررسی قدرت 

 تک مدل چندین که ددنکر پیشنهاد( 8108) 0دیگران و آندرو جایگزین، رویکرد یک عنوان

 از .شود استفاده نهایی بینیپیش تولید برای بینیپیش ترکیب از سپس و شود زده تخمین متغیره

 است ممکن بینیپیش ترکیب ای بینیپیش میانگین که اندداده نشان مطالعات ازبرخی  دیگر، سوی

 وزنی غیر یا وزنی میانگین گرفتن ر نظرد رویکرد، این اساس ارائه دهد. بهتری بینیپیش

 این برای .است ارزیابی معیار یک اساس بر مختلف هایمدل از آمده دست هب یهابینیپیش

 ترکیب متغیر هر برای آمده دست به هایتخمین میانگین گرفتندر نظر با هابینیپیش منظور،

 .آیدمی بدست ،کندمی منعکس را رهامتغی همه تأثیر که مشترک بینیپیش یک بنابراین،. شوندمی

. گرفته است( مورد استفاده قرار 8111) 8مدل معرفی شده توسط ایولفی و تیمرمن ،وهشدر این پژ

 برای سه 8میانگین مجذور خطا هایرتبه از روش هابینیپیشن برای بررسی میانگی در این مدل

در  مختلف معیار شش نظر از تغیرهام بینیپیش عملکرد .شودمیمختلف استفاده دهی روش وزن

دهنده بهتر بودن ها کوچکتر باشد نشان. هر چه عدد این شاخصنمایش داده شده است( 0) جدول

 ارائه شده است.پیوست معیارها در  توضیحات مربوط به این توسط متغیر است. بینیپیشعملکرد 

روش  ها را با استفاده ازبینینگین پیشهای انفرادی و میابینی( نتایج مقایسه عملکرد پیش0جدول )

ی هاروشهای به دست آمده از بینیدهد. با بررسی پیشارائه می های میانگین مجذور خطارتبه

 شودمیها این نتیجه حاصل بینیهای انفرادی با میانگین پیشبینیدهی و مقایسه پیشمختلف وزن

به دست ر خطا ومیانگین مجذاساس روش رتبه ها که بر بینیکه در روش آلمون، میانگین پیش

دهی، در این روش وزن دهد.های فردی، عملکرد بهتری را نشان میبینیشیآمده، نسبت به پ

 میانگین کند بر اساس معیارهای ریشهبینی مشترک که تاثیر همه متغیرها را منعکس میپیش

 1، و ضریب نابرابری تایل1طلقم خطای ، میانگین0متقارن خطای درصد ، میانگین0خطا مجذور

 درصد دهد. اما بر اساس معیارهای میانگینعملکرد بهتری را نشان می (بینیگیری دقت پیش)اندازه

بینی انجام شده با بینی( پیشگیری کیفیت پیش)اندازه 0ری تایلبو ضریب نابرا ،1مطلق خطای

                                                           
1. Andreou et al (2013) 
2. 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 
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دهی بتا و ی وزنهاروشکند. اما در می استفاده از متغیر انحرافات نرخ ارز از نرخ هدف بهتر عمل

 ها از عملکرد بهتری برخوردار هستند.بینیهای فردی نسبت به میانگین پیشبینیآلمون نمایی پیش
 

 هامدل بینیپیش عملکرد مقایسه :9 جدول
Theil U2 Theil U1 SMAPE MAPE MAE RMSE Forecast* 

 PDL Almon  

101101/1 000180/1 00001/81 18181/88 110/0080 011/0001 F1 

880181/0 010118/1 18101/81 00011/11 111/8108 881/0110 F2 

000108/0 080010/1 18111/00 08801/11 010/1188 811/1100 F3 

181000/1 081110/1 80111/88 01101/88 188/0100 101/1801 F4 

101810/1 111111/1 00018/80 00181/08 880/8810 000/8111 MSE-

RANK 

 BETA  

101800/1 018800/1 81118/81 00088/11 001/1818 001/1108 FF1 

181810/1 008008/1 10180/18 81118/18 180/0000 008/0118 FF2 

111110/1 001110/1 08011/80 81008/00 110/0101 000/1000 FF3 

010110/8 811818/1 01010/00 0880/000 811/0000 11/00011 FF4 

001880/1 080010/1 10110/80 00808/18 811/0110 118/1111 MSE-

RANKS 

 Exponential Almon estimates  

101800/1 018800/1 81118/81 00088/11 001/1818 001/1108 FFF1 

181810/1 008008/1 10180/81 81118/18 180/0000 008/0118 FFF2 

111118/1 001110/1 08010/80 81001/00 111/0101 000/1000 FFF3 

000180/1 000108/1 18008/88 11180/11 011/0108 011/1010 FFF4 

000010/1 080801/1 00100/81 10101/11 111/0181 010/1000 MSE-  

RANKS 

 انحراف از نرخ ارز هدف 0 عدد ،خارجی ذخایر 8 عدد ،صادرات 8 عدد نرخ ارز،گر متغیر نشان 0*عدد 

 حقیقهای تیافته منبع:

 

اساس متغیر صادرات نفتی  انجام شده بر بینیپیشکه در هر دو روش بتا و آلمون نمایی  به طوری

جا که در دو روش از سه از آن ،بنابراین در چهار معیار از شش معیار موجود بهتر عمل کرده است.

 میانگین ،توان گفتمی به طور کلیاند، ی انفرادی بهتر عمل کردههابینیپیشدهی روش وزن

های برآورد شده این و در مدل ندارند بهتری عملکرد فردی یهابینیپیش به نسبت هابینیپیش

متغیر شاهده شد که این، م بر عالوه .داد نخواهد ارائه بهتری نتایج هابینیپیش ترکیب مطالعه

متغیر  ها،یافته این اساس بر. دهدمینتایج بهتری را ارائه  ،بینیپیش عملکرد نظر ازصادرات نفتی 

بر اساس معیارهای ارزیابی دهی بتا و آلمون نمایی نسبت به سایر متغیرها صادرات در دو روش وزن
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توان گفت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی به . بنابراین میکندمیبهتر عمل  بینیپیش

  هد بود.مداخالت ارزی بانک مرکزی خوا بینیپیشعنوان بهترین متغیر در جهت 
 

 های مدل آلمونبینیمقایسه عملکرد پیش :4 نمودار 
 نتایج پژوهش منبع:

 انحراف از نرخ ارز هدف 0خارجی، عدد  ذخایر 8صادرات، عدد  8گر متغیر نرخ ارز، عدد نشان 0*عدد 

 

پردازد. میهای برآورد شده توسط روش آلمون بینی مدل( به مقایسه عملکرد پیش0نمودار )

ها که با بینیدهی آلمون ترکیب پیشدهد که در روش وزنها نشان میبینیمقایسه عملکرد پیش

بینی بهتری برای مداخالت آید، پیشهای میانگین مجذور خطا به دست میاستفاده از روش رتبه

 همه تأثیر که مشترک بینیدهی آلمون پیشدهد. به این معنا که، در روش وزنارزی ارائه می

  کند عملکرد بهتری دارد.می منعکس را متغیرها
 

 
 های روش بتابینیمقایسه عملکرد پیش :5 نمودار

 های پژوهشیافته منبع:

  انحراف از نرخ ارز هدف 0خارجی، عدد  ذخایر 8صادرات، عدد  8گر متغیر نرخ ارز، عدد نشان 0*عدد 
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پردازد. مقایسه های برآورد شده توسط روش بتا میبینی مدلملکرد پیش( به مقایسه ع0) نمودار

بینی حاصل شده توسط معادله دهی بتا پیشدهد که در روش وزنها نشان میبینیعملکرد پیش

چنین میانگین برآورد شده برای متغیر صادرات نفتی عملکرد بهتری نسبت به سایر متغیرها و هم

  هد.دها ارائه میبینیپیش
 

 های روش آلمون نماییبینیمقایسه عملکرد پیش :6 نمودار 
 نتایج پژوهش منبع:

  انحراف از نرخ ارز هدف 0خارجی، عدد  ذخایر 8صادرات، عدد  8گر متغیر نرخ ارز، عدد نشان 0*عدد 

 

پردازد. نمایی می ونهای برآورد شده توسط روش آلمبینی مدل( به مقایسه عملکرد پیش1) نمودار

بینی حاصل شده نمایی پیش دهی آلموندهد که در روش وزنها نشان میبینیمقایسه عملکرد پیش

توسط معادله برآورد شده برای متغیر صادرات نفتی عملکرد بهتری نسبت به سایر متغیرها و 

 .دهدها ارائه میبینیچنین میانگین پیشهم
  

 سیاستیبندی و پیشنهادات جمع -4

 بوده مرسوم کمتر یافته توسعه کشورهای ارز بازارهای در مداخله اخیر هایسال در کهاین رغمعلی

 بازار ارز بر تاثیرگذاری برای ارزی مداخالت از همچنان توسعه حال در کشورهای اما است

 بانک مقامات توسط مداخالت ارزی هایجهش دوران در بخصوص ایران در کنند.می استفاده

که تغییرات نرخ ارز، تاثیرات زیادی بر با توجه به این .قرار گرفته است استفاده مورد مرکزی

ی داخلی و خارجی اقتصاد دارد، مدیریت نرخ ارز و مداخله در بازار ارز توسط مقامات هابخش

بر کننده و عوامل اثرگذار اساس شناخت نیروهای تعیین . بر اینکندمیپولی اهمیت زیادی پیدا 

مداخالت بعدی بانک مرکزی کمک نموده و فعاالن اقتصادی را  بینیپیشمداخالت ارزی به 



 

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

تری در مورد روند آینده نرخ ارز و تصمیمات نرخ ارز بر بازارهای ، تا به دید روشنکندمییاری 

  مالی و متغیرهای کالن اقتصاد دست یابند.

ی با تواتر متفاوت به بررسی عوامل اثرگذار بر ی ترکیبهادادهاستفاده از رویکرد  این پژوهش با

میزان مداخله در دوره قبل،  ،داد. نتایج به دست آمده نشان پرداخت مداخالت ارزی در ایران

درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، انحرافات نرخ ارز از 

مداخله ارزی بانک  ین نوسانات نرخ ارز برو همچن هدف نرخ برابری قدرت خرید به عنوان نرخ

بررسی ضریب تعیین و معیارهای آکائیک و شوارتز برای با  ،مرکزی تاثیرگذار هستند. همچنین

به صادرات نفتی مقامات بانک مرکزی  مشخص شد،دهی متغیرهای مورد آزمون در هر روش وزن

ا مداخله در بازار صادرات نفتی بو با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از  حساسیت بیشتری دارند

ارزی طی دوره  گذارسیاسترفتار  شد،مشاهده با توجه به نتایج  ،. همچنیندهندمیواکنش نشان 

مورد بررسی عمدتا به شکل مداخالت ناهمسو بوده است به این معنی که مقامات بانک مرکزی 

 سرعت یر جهت حرکت و کاهشتغی به سبب نرخ ارز از نرخ تعادلی، ش انحرافاتهمراه با افزای

بررسی و مقایسه  بااین مطالعه  .اندارز به بازار واکنش نشان دادهبا تزریق  انحرافات آن

به این میانگین مجذور خطا  هایرتبهبا استفاده از روش  هابینیپیشین ی فردی با میانگهابینیپیش

 ،همچنین .دندار فردی یهابینیپیش به نسبت بهتری عملکرد هابینیپیش میانگین که نتیجه رسید

 اساس بر. دهدمینشان نتایج بهتری را  بینیپیش عملکرد نظر ازصادرات نفت  که نتایج نشان داد

 مداخالت بینیپیشه عنوان بهترین متغیر در جهت بصادرات نفتی  که گفت توانمی ها،یافته این

  .کندمیبانک مرکزی عمل  ارزی

بانک مرکزی ایران حاصل مداخالت چه از بررسی تابع واکنش ن پژوهش آنبا توجه به نتایج ای

، رفتار بدون قاعده مقامات پولی در مواجهه با شرایط مختلف بازار است. در واقع، شودمی

ارزی بدون در  گذارسیاستگونه قاعده مشخصی نداشته و مداخالت بانک مرکزی در ایران هیچ

ه صورت کامال صالحدیدی در بازار ارز دخالت کرده اخله، بنظر گرفتن الگوی خاصی برای مد

است. افزایش درآمدهای ارزی و در نتیجه ذخایرخارجی بانک مرکزی، قدرت مداخله و مدیریت 

گرفتن  بدون در نظر ،بازار توسط مقامات پولی را افزایش داده و بنابراین حجم زیادی از ذخایر

ن اقتصادی در بازار ارز تزریق شده است. هرچند این های کالوضعیت کلی اقتصاد و سایرشاخص

 ،قادر به تثبیت نرخ ارز بوده استتاحدودی ی وفور درآمدهای ارزی هادورهشکل از مداخله در 

ار ارز قدرت مقام پولی جهت مدیریت باز ،اما با کاهش درآمدهای ارزی و کاهش ذخایر خارجی



 

 0011پاییز و زمستان  ،ششمبیست و  شماره ،سیزدهم سال ادی،گذاری اقتصسیاست نشریه   808

. های اقتصادی به وقوع پیوسته استواقعیت های نرخ ارز جهت تطبیق باو جهش کاهش یافته

رسد. مند کردن شیوه مداخالت ارزی توسط بانک مرکزی ضروری به نظر میبنابراین قاعده

، مداخالت بانک مرکزی در ایران از طریق مداخله در بازار نقدی انجام شده است. یکی همچنین

مندی از ، بهرهشودمیبازار ارز استفاده برای مداخله در دنیا ی مرکزی هابانکیی که در هاروشاز 

 تغییر باعث لزوماً هاآن از استفاده که است این در مشتقه مزیت ابزارهای ابزار اوراق مشتقه است.

 بنابراین بانک .دهدنمی قرار خود الشعاعتحت را پولی سیاست و شودنمی کشور ارزی ذخایر در

 یا و دهد تغییر را ارز نرخ پولی پایه بر تأثیر بدون مشتقهابزارهای  انتشار طریق از تواندمی مرکزی

توان از اوراق مشتقه به عنوان جایگزینی برای اساس می این . برکند جلوگیری آن نوسانات از

 مداخله در بازار نقدی استفاده نمود.

 از اهمیتنیز ی رونق و رکود درآمدهای نفتی هادورهمدیریت منابع ارزی در طی طرفی،  از

به تزریق درآمدهای ارزی مازاد به حساب ذخیره ارزی،  هادولتای برخوردار است. الزام ویژه

های نفتی و کاهش درآمدهای ی مرکزی را قادر خواهد ساخت تا در صورت وقوع شوکهابانک

 ارزی از منابع انباشت شده در این حساب جهت مدیریت بازار ارز استفاده کنند. 

و  طرفه که مداخالت ارزی بانک مرکزی عمدتا به صورت یک ، مشاهده شدبر نتایج پژوهش بنا

نیاز است تا از سیاست ها انجام شده است. در جهت کاهش نرخ ارز با هدف کنترل افزایش قیمت

 گذاری تورم به جای سیاست تثبیت نرخ ارز استفاده گردد.هدف
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 پیوست:

 بینی:معیارهای ارزیابی پیش

𝑦𝑡بینی )( و پیش𝑦𝑡بینی، مقادیر واقعی )معیارهای ارزیابی پیش
( را مقایسه کرده و از این طریق، ^
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 است: 0(RMSE) بینی، ریشه دوم میانگین مجذور خطااولین معیار برای ارزیابی دقت پیش
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 Yهستند بدین معنی که بزرگ و کوچک بودن مقادیر  Yگیری دو معیار فوق متاثر از واحد اندازه

بدین منظور از معیار دیگری به نام  .شودمی MAEو  RMSEموجب بزرگ و کوچک شدن 

 Yگیری شود که تحت تاثیر واحد اندازهتفاده میاس 8(MAPEمطلق درصد خطا ) میانگین قدر
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بینی است. این ضریب نیز یکی دیگر از معیارهای ارزیابی دقت پیش 0(TICضریب نابرابری تایل )
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 . بینی صفر استبدان معناست که خطای پیش

√∑
(𝒚𝒕

^−𝒚𝒕)
𝟐

𝒉
⁄𝑻+𝒉

𝒕=𝑻+𝟏

√∑ 𝒚𝒕
^𝟐𝑻+𝒉

𝒕=𝑻+𝟏
𝒉

+
√∑ 𝒚𝒕

𝟐𝑻+𝒉
𝒕=𝑻+𝟏

𝒉

       (0)  

 

                                                           
1. Root Mean Square Error 
2. Mean Absolute Error 
3. Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 
4. Theil-U Statistic  



 

The Journal of Economic Policy                        Vol.13, No.26, Autumn & Winter 2021 

Original Research Article 

 

Foreign exchange intervention in Iran: Mixed frequency 

data sampling (MIDAS) approach 
Mahboubeh Abaszadeh1 

Bahram Sahabi2* 

Hassan Heydari3 
 

Received: 09-08-2021                                                           Accepted: 19-12-2021 

 
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 high-
frequency 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. 


