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 چکیده
دهنده سنجش ری پول رایج یک کشور در برابر پول کشوری دیگر و همچنین نشاننرخ ارز، معیار براب

 خطی بیزین به های غیردر این مطالعه، از الگو ها است.ادی کشور در مقایسه با سایر کشوروضعیت اقتص

 تا 1333با تناوب ماهانه در بازه زمانی فروردین  خطی نرخ ارز در ایران های غیرپویاییمنظور بررسی 

 ی سری زمانی گوناگونی معرفیهامدل ،های نرخ ارزبرای بررسی پویاییشده است.  استفاده 1311آذرماه 

خطی، امکان  ی غیرهامدل زمینه خطی است. در ی خطی و غیرهاتخمینها در اند که تفاوت اصلی آنشده

 هادارایی گر قیمتی ارز بیانهانرخکه  جاآن خطی شرطی وجود دارد و از بررسی پویایی میانگین غیر

بازدهی نرخ ارز را شامل شده و  سنگینی توزیع ویژگی دمیی است که هامدلهستند، بنابراین نیاز به ارائه 

د. برای این منظور جهت تخمین مدل خود بازگشت هر رژیم را فراهم کنهای متغیر در امکان واریانس

گیری گیبس های مارکف با استفاده از الگوریتم نمونهسازی زنجیرهبیهبه شیوه بیزی از ش (TAR) ایآستانه

( 2استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که دو رژیم ارزی وجود دارد که رژیم افزایشی نرخ ارز )رژیم 

( از انحراف از استانداردهای رژیمی باالتری برخوردار است که 1نسبت به رژیم کاهشی نرخ ارز )رژیم 

عالوه بر این، تعدیل در رژیم یک به  تالطم ارزی باال در این رژیم و عدم قطعیت بیشتر است. حاکی از

تر از تعدیل به سمت مسیر بلندمدت در رژیم دو است چرا که سمت مسیر تعادل بلندمدت، بسیار مطمئن

سمت تعادل  تعدیل نرخ ارز به همچنین نحوهتغییرپذیری در شرایط افزایش نرخ ارز بسیار زیاد است. 

  پذیرد.تر صورت میعبسیار سری 1نسبت به رژیم  2مدت در رژیم دبلن
 

 . های ارزیبازار ارز، رویکرد بیزین، رژیم کلیدی: واژگان
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 مقدمه -1

نرخ ارز، معیار برابری پول رایج یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر است و از طرفی، 

. نظام ارزی به باشدمیشور در قیاس با کشورهای دیگر دهنده سنجش وضعیت اقتصادی آن کنشان

اطالق با یکدیگر  عرضه و تقاضایعنی تقابل سازوکار تعیین نرخ ارز از طریق نیروهای بازار 

کشوری دارای یک  به عبارتی، گیرد.بازار رقابتی شکل می در حالتشود. نظام ارزی اساساً می

و تعداد به عرضه ارز بپردازند ا صادرات کاالها و خدمات نظام ارزی است که عوامل بسیار زیادی ب

کننده ارز وضعیت بازار را تحت تأثیر قرار ای باشد که تغییر رفتار یک یا چند عرضهاندازهها بهآن

  (.2417ندهد )دادگر و نظری، 

برای  .کندمیعنوان یک متغیر قیمتی نقش بسیار اساسی در عملکرد یک اقتصاد ایفا  نرخ ارز به

های جهان سوم؛ نظیر مکزیک، های کشورگذشته تحوالت و بحران مثال، تقریباً طی یک دهه

که این مسئله در  طوری شرق آسیا، روسیه و برزیل، ارتباط مستقیمی با نرخ ارز داشته است. به

های لالملل را تحت تأثیر قرار داده است. لذا، در ساهای مذکور، ثبات مالیه بینبرخی از کشور

های توسعه، پیگیری اهداف مربوط به سیاست حال های درر توافقی به وجود آمد که در کشوراخی

رخ ارز اجتناب مدت نالنی انحراف از مسیر تعادلی بلندای باشد که از مقاطع طوگونهارزی باید به

دار تعادلی آن در که نرخ ارز کمتر یا بیشتر از مق صورتی توان ادعا نمود درشود. بنابراین، می

گذار خواهد بود و نحوه اثرگذاری آن ر عوامل اقتصادی نظیر رشد، تأثیربلندمدت باشد؛ بر سای

از بسته به نوع انحراف نرخ ارز از میزان تعادلی آن است. همچنین، هرگونه تغییر در قیمت ارز 

ییر در قدرت های خارجی، سبب تغطریق تغییر در قیمت نسبی کاالهای داخلی نسبت به کاال

 شودمیکشور  پذیری محصوالت داخلی و افزایش یا کاهش حجم صادرات و وارداترقابت

ها از طریق تغییر (. عالوه بر آن، اثرگذاری بر سطح عمومی قیمت2424و همکاران،  1زپدا-)سالدانا

یه و های تولیدی )مواد اولشده کاالو قیمت تمام CPI2های موجود در سبد محاسبه قیمت کاال

نفت نظیر  محصولی و وابسته بههای دولت در اقتصادی تکهای وارداتی(، و همچنین درآمدنهاده

و بدون شک هرگونه انحراف از  شودمیهای نرخ ارز محسوب ایران، از دیگر کارکرد

های توسعه اقتصادی را قویاً متأثر کند و حتی منجر به تواند سیاستگذاری بهینه ارزی میسیاست

 (. 2410گذاری شود )ورتابیان کاشانی، های سرمایهز بین رفتن فرصتا

                                                           
1. Saldana-Zepeda (2020) 
2. Consumer Price Index 
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خطی است. با  ی غیرهامدلهدف این مطالعه شناخت دینامیک حاکم بر رفتار نرخ ارز با استفاده از 

کننده آن را در طول زمان تشخیص معمول و نگران توان رفتار غیرشناخت دینامیک نرخ ارز می

 های الزم را به کار گرفت. الزم به توضیح است که رفتارهای غیرسیاست داد و متناسب با آن

د نشانه عملکرد ضعیف اقتصادی باشد و انتظارات توانزیرا می استکننده معمول نرخ ارز نگران

تواند نمایانگر محیط ، این میاقتصادی کالن ایجاد کند. بعالوه تری را در مورد عملکردنامطلوب

 ، نرخ بهره یا رشد واقعی تولید غیرتار متغیرهای اقتصادی مانند تورمای که رفگونهمتفاوتی باشد به

 (.2411، 1بینی باشد )چوپیش قابل

 خطی استفاده منظور دستیابی به اهداف پژوهش از رویکرد بیزین در تخمین پارامترهای مدل غیر به

جمله خاصیت تفاوت  بازار ارز از هایشده است. این موضوع انعطاف مدل را در توجه به واقعیت

دهد و امکانات بیشتری را برای شناخت دینامیک های مختلف افزایش میها در رژیمواریانس

 (.2413، 2)جوچی کندمیحاکم بر رفتار نرخ ارز فراهم 

 صورت زیر خواهد بود:  بهدر ادامه ساختار این پژوهش 

بخش چهارم تخمین مدل و نتایج و در بخش در بخش دوم مبانی نظری، در بخش سوم مدل، در 

  گیری ارائه خواهد شد.جهپنجم تحلیل نتایج و نتی
 

 مبانی نظری -2

 برابری قدرت خرید -2-1

های دو کشور روند تبدیل شاخص درنظریه برابری قدرت خرید به حذف اختالف سطوح قیمتی 

داند که قدرت خرید نی در تعادل میزما های مبادله میان دو ارز را. این نظریه نرخشودمیگفته 

که نرخ مبادله میان دو کشور متناسب با شاخص  ناها در هر دو کشور یکسان باشد. به این معآن

ها و خدمات برابر( باشد. بر همین اساس، زمانی که سطح کننده )سبد ثابتی از کاالمصرفقیمت 

منظور مقابله  بهادله پول آن کشور نیز ، نرخ مبکندمیها و خدمات افزایش پیدا کاال عمومی قیمت

ت خرید یکی از . برابری قدریابدمیها و خدمات، کاهش با تورم و برابری قدرت خرید کاال

. این مکانیسم در شرایطی به کارایی قابل آیدمیگذار در تعیین نرخ ارز به شمار عوامل مهم و تأثیر

ر دو کشور واقعی بوده، کیفیت محصوالت نیز ها درسد که قیمت کاالقبولی در تعیین نرخ ارز می

                                                           
1. Chou (2019) 
2. Jouchi (2013) 
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یکسان و واردات و صادرات فاقد مشکل باشد. بنابراین، برابری قدرت خرید یک مفهوم تعادلی 

  نامند.دهد که آن را نرخ ارز مبتنی بر برابری قدرت خرید میبرای نرخ ارز اسمی دست می

دلی بلندمدت ارز متوجه سطوح نرخ تعانظریه برابری قدرت خرید جهت تعیین نرخ واقعی ارز یا 

  توان معادله زیر را در نظر گرفت:های داخلی و خارجی است. در این مورد میقیمت
 

 d f

tR P P           )1( 

 

هطای  یمطت به ترتیب لگاریتم سططح ق  و  لگاریتم نرخ رسمی ارز به پول ملی،  که در آن 

متغیطر تصطادفی    مقطدار ثابطت و    های مبادله شطده و مبادلطه نشطده،    داخلی و خارجی شامل کاال

  بندی )لگاریتم( نرخ واقعی ارز از طریق عبارت:است. در این روش فرمول
 

d f

tR P P          )2( 
 

رو نوسانات  این است. از که )لگاریتم( نرخ واقعی بلندمدت ارز ثابت و برابر با  شودمیمشخص 

. شودمیرت انحرافات موقت از نرخ تعادل بلندمدت ارز تلقی صو یافته بهنرخ واقعی ارز تحقق

های اساسی مؤثر بر نرخ ارز در قالب یک از متغیریچویژه توجه به این نکته ضروری است که هبه

 و این موضوعی است که باید مورد شودمی( ن1زا وارد معادله )گذاری و برونمتغیرهای سیاست

 (.1331لهی، بررسی قرار گیرد )طیبی و نصرال

ویژه نماید. به( خواص سری زمانی نرخ ارز واقعی را تبیین می1ابتدا باید در نظر داشت که معادله )

یافته از نرخ تعادلی که در نظریه برابری قدرت خرید الزم است انحرافات نرخ ارز تحققاین

بستگی داشته باشد(. نظر زمانی هم مدت ثابت ارز موقتی و گذرا باشد )اگرچه ممکن است ازبلند

روش  بایست یک سری زمانی پایدار باشد. دراین موضوع بدین معناست که نرخ واقعی ارز می

دهد، مدت ارز را تحت تأثیر قرار میهای اساسی نرخ تعادلی بلندنخست، مجموعه وسیعی از متغیر

 کامالً همگرا هستند(. )یا انی در خالل دوره نمونه پایدارندهای زمها به مفهوم سریاما این متغیر

گیرد، زیرا در برمی های اساسی رابنابراین عبارت نرخ تعادلی بلندمدت ارز در حقیقت این متغیر

تصور نمود که میانگین این  تواند میگذاری پایدار باشزا و سیاستهای اساسی بروناگر متغیر

دهد. با توجه به این ا خود را نشان میو جزء تصادفی یا عبارت خط ها در عبارت ثابت متغیر

بایست بایست نظریه برابری قدرت خرید نسبی برقرار باشد و خود نرخ واقعی ارز نیز میموضوع می
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های اساسی در خالل زینه دیگر این است که برخی متغیرد. گصورت یک متغیر پایدار عمل نمای به

پایدار های نایک از این متغیرای است که هیچهگونهدوره نمونه پایدار نیستند، اما ساختار اقتصاد ب

 (. 2413مدت ارز ندارند )نصراللهی و همکاران، تأثیری بر نرخ تعادل بلند
 

 نرخ ارز تعادلی -2-2

بایست ابتدا نرخ ارز تعادلی برآورد شود. مشکل اساسی در برای بررسی اثر انحرافات نرخ ارز می

رزش تعادلی نرخ ارز است که موجب انحراف نرخ ارز از مسیر برآورد آن مشاهده ناپذیر بودن ا

گذاری شده به ترتیب گذاری شده و بیشتر ارزشنرخ ارز کم ارزش شود.بلندمدت تعادلی می

مربوط به زمانی است که آن نرخ از مقدار تعادلی کمتر و بیشتر برآورد شده است. گاهی ممکن 

وسیله عرضه و تقاضای پول های ارز خارجی بهبازارد که چون نرخ ارز واقعی در است مطرح شو

 ، نرخ ارز همیشه در مقدار تعادلی خود خواهد بود. این مسئله را ویلیامسون بهشودمیرایج تعیین 

عنوان نرخ ارز تعادلی بازار معرفی نمود و تشخیص داد که نرخ ارز تعادلی عاملی است که عرضه و 

. انحراف نرخ ارز نسبت به مسیر تعادلی کندمیلت متعادل های دوتقاضای پول را بدون دخالت

های نسبی بر تخصیص صحیح و بهینه منابع تأثیر منفی دارد بلندمدت آن به مفهوم اختالل در قیمت

واقع، انحراف  کارا انتقال یابند. در غیر هایبخشکارا به  هایبخشکه منابع از  شودمیو موجب 

داخل و مدت آن به معنای افزایش هزینه تولید کاالهای تجاری ساخت دنرخ ارز از مسیر تعادلی بلن

های تجاری است، و در پی آن توقف رشد، کاهش قدرت رقابت این کاالها در مقایسه با کاال

عنوان  رود. درواقع، این انحراف بهتجاری انتظار می هایبخشگذاری و صادرات در سرمایه

نماید و موجب کاهش حجم صادرات ید داخلی عمل میمالیات ضمنی بر صادرات و بر تول

. عالوه بر این، انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی آن مقادیر حمایت از تولیدکنندگان را با شودمی

  (.1331نخواهد بود )طیبی و نصراللهی، ها دقیق تورش همراه خواهد نمود و محاسبه درصد حمایت
 

 پیشینه تحقیق -2-3

 خارجی مطالعات -2-3-1

های نفت، بازار سهام و بازار ارز را در ی بین قیمتطخ ( رابطه غیر2424) 1چکیر و همکاران

دهد که ها نشان میکشورهای صادرکننده و واردکننده نفت مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آن

لیس و های مختلف تجزیه و تحلیل به جز نرخ ارز پوند انگوابستگی بین نفت و نرخ ارز در دوره

                                                           
1. Chikr (2020) 
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نفت ممکن است به عنوان یک ، هااساس این یافته ین ژاپن به طور قابل توجهی منفی است. بر

  محافظ ضعیف در برابر نرخ مبادله عمل کند.

دوره استاندارد طال مورد  در هطا را در اسطپانیای ارز و قیمتهانرخ( 2411) 1اکساال و همکاران

های ریشه واحد مانایی نرخ ارز حقیقی با استفاده از آزمون هبررسطی قطرار دادنطد. در ایطن مطالعط

های قیمت مصرف کننده و عمده فروشی آزمون شد. نتایج خطی و استفاده از سری و غیر خطی

های نرخ ارز حقیقطی در بلندمطدت تصطحیح در سری مدت احتمالینشان داد انحرافات کوتاه

 ت.برقرار اس PPPبنابراین نظریه  شطود؛مطی

پویایی حساب جاری، تعدیل نرخ واقعی "طی پژوهش خود با عنوان  (2412) 2جرویس و همکاران

، دو فرضیه را مطورد بررسطی قطرار    "های نرخ ارز در اقتصادهای در حال ظهورو رژیم 3(RERارز)

 0(CA) پذیری و تعدیل نرخ ارز واقعی برای دستیابی به یک حساب جطاری . اوال، انعطافدندهمی

دار ضروری است )به عنوان فرضیه اصلی(. ثانیاً، یک نرخ ارز اسمی قابل انعطاف به تعدیل نرخ پای

)به عنوان فرضیه فرعی(. برای بررسی دو فرضطیه   کندمیبهره واقعی و حفظ توازن خارجی کمک 

د بطرای  مذکور از دو روش تجربی استفاده شده است. استفاده از تجزیطه و تحلیطل مطالعطات رویطدا    

باشد کطه  می 1157-2443، طی دوره 7(EMEsهای در حال ظهور )مجموعه بزرگ از اقتصادیک 

دهد که تعدیل نرخ ارز واقعی به کطاهش عطدم تعطادل حسطاب     ها نشان میشواهد حاصل از کار آن

. تغییرات حساب جاری معموال با حرکات بزرگ نرخ واقعی ارز و بطدون در  کندمیجاری کمک 

  ارز همراه است.نظر گرفتن رژیم نرخ 
 

 مطالعات داخلی -2-3-2

های نطرخ ارز در ایطران بطا اسطتفاده ار     پویایی"ای تحت عنوان در مقاله (2411اصغری و همکاران )

های های نرخ ارز و بررسی نقش سیاست، به بررسی پویایی"ی تعادل عمومی پویای تصادفیهامدل

های مختلطف عالئمطی از بیمطاری    ان داد در سطناریو ها نشط پولی و مالی پرداختند. نتایج مطالعات آن

ها در هلندی به میزان ضعیفی در بخش قابل تجارت، تقویت بخش غیر قابل تجارت، کاهش قیمت

هطای  بخش قابل تجارت و کاهش نرخ ارز حقیقی وجود دارد. بر اساس نتایج، اسطتفاده از سیاسطت  

 .شودمی مالی فعال به منظور کنترل نوسانات نرخ ارز پیشنهاد

                                                           
1. Aixala (2019) 
2. Gervais (2016) 
3. Real Exchange Rate 
4. Current Account 
5. Emerging Market Economy 
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انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران: "ای با عنوان ( در مقاله2415محمودزاده و صادقی )

های مختلف ارزی برای اقتصاد ، به مقایسه قواعد پولی جایگزین متناظر با نظام"DSGE1رویکرد 

ر اقتصاد تحت های وارده بنسبت به شوکرا د و واکنش متغیرهای اقتصاد کالن نپردازایران می

از  هابرای تخمین داده در این پژوهش .دهندمیقواعد مختلف سیاست پولی مورد بررسی قرار 

)تعادل عمومی پویای تصادفی(، برای یک اقتصاد باز کوچک و با در نظر گرفتن  DSGE مدل

و  خلیی داهاککه تأثیر شون داد اطی نشطنآکنش وا. نتایج استفاده شدشرایط اقتصادی ایران 

به دارد، پولی  عداقوی هالبستگی به کاناداری یطمعنر وطط هطبن کالد قتصای اجی بر متغیرهاراخ

بیشتر ت منجر به نوساناخ ارز با نرر سیاستی تیلو هدطها تحت قاعکشواز یک که تأثیر هرری طو

ما ا، هد شداخورت غیر قابل تجارت و بخش قابل تجادو ر طهدر ل طد کطتولیاری و ذطگسرمایه

 هدطتحت قاع، مقابلدر ست. اتر همتقاعد کننده ین قاعدات طتحخ ارز رطنرم و وطتی هاکنشوا

ی کمترت تولید با نوساناف و مصراری، گذسرمایهی د متغیرهاطر چنطهرم، وطتی ارذطگفدطه

ع، مجمودر ست. اشدیدتر ه ین قاعداقعی تحت خ ارز وانررم و توی اطهکنشواما ، استاه اهمر

ی بهترد عملکررم از توو قعی خ ارز واتثبیت نرخ ارز، در نرف با هدر تیلوه دطگفت که قاعان وتمی

  ت.طسردار ابرخو

انباشتگی و بطا اسطتفاده از ( با اسطتفاده از تکنیطک گرنجطر، آزمطون هم2410) 2خالویی و همکاران

پول ایران بطا پطول  بطه آزمون نظریه برابری قدرت خرید در برابری LSTARخططی  مطدل غیر

پرداختند.  (شامل درهم امارات، روپیطه پاکستان و دینار عراق)منتخبی از شرکای تجاری همسایه 

ها نشان داد که شواهد کافی جهت پذیرش تئوری برابری قدرت خریطد بطرای برابطری نتایج آن

ان برقرار بوده و لذا تئطوری ریال ایران با درهم امطارات و همچنطین ریطال ایطران بطا روپیطه پاکست

برابطری پطول ایطران بطا پطول کشورهای مذکور را تأیید کردند؛ اما تئوری برابری قدرت خریطد 

نیز وجود یک  LSTARخطی  بطرای کشطورهای عطراق و ایطران را رد کردنطد. نتطایج آزمطون غیر

گر هطا بیانی را تأیید نمود. نتایج آنهای نسبرابططه همگرایطی نامتقطارن بین نرخ ارز و سطوح قیمت

آن است که زمانی که نرخ ارز بیشطتر از نطرخ ارز تعطادلی باشد، با سرعت بیشتری به سمت نرخ 

 شود.تعطادلی حرکطت کطرده و تعدیل می

                                                           
1. Dynamic Stochastic General Equilibrium  
2. Khaloui (2014) 
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سطازی نطرخ واقعطی ارز ایطران بطا استفاده از مدل چرخشی خود ( به مطدل1313فتاحی و نظیفی )

ها نشطان داد کطه در ایطران، مطدت مانطدن نطرخ ارز در رژیطم ارکف پرداختنطد. نتطایج آنبازگشتی م

ها امکان آزمون نظریه برابری پرنوسان کمتر از مدت ماندن در رژیم کم نوسان است. همچنین آن

در نظریه برابری قدرت خرید، وجود رابططه و رونطد منظمطی در  .قدرت خرید را بررسطی کردنطد

باعث رد ایطن نظریطه شطد.  1های نرخ ارز واقعی بالفعل به عدد ها و همگرا نبودن دادهادهد

های ایران، نرخ ارز واقعی دارای رونطد منظمطی اسطت کطه همچنطین نتطایج نشطان داد کطه در داده

که تنها  گر این استباشطد و ایطن موضوع، بیانحاکی از رد نظریه برابطری قطدرت خریطد نیطز مطی

 در بلندمدت متغیرهای حقیقی بر نرخ ارز واقعی مؤثر هستند.

برآورد  به( ARDL) گسترده هطای( با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه1311تقوی و مرادی )

 هطافرضیه برابری قدرت خرید و رویکرد پولی پرداختند. نتایج آن دالر( بطر اسطاس -نرخ ارز )ریال

حاصل از فرضیه برابری قدرت  بینطی مطدل برگرفتطه شطده از رویکطردطیشنشان داد که دقت پ

و  MSEبینطی بطر اسطاس هطر دو معیطار محاسبه خطای پیش خرید پول، از کمترین معیارهای

RMSE بینی نرخ ارز ریالمدل جهت پیش توان آن را به عنوان بهتطرینبرخوردار بوده و می- 

  دالر انتخاب نمود.
 

 فی مدلمعر -3

ها این است های سری زمانی مختلفی برای بررسی نرخ ارز وجود دارد. تفاوت اصلی بین آنمدل

خطی، امکان  ی غیرهامدلخطی. درون قلمرو  کنند یا غیرها پویایی را خطی فرض میکه آیا آن

وان به تخطی برای میانگین را می خطی مشروط وجود دارد. یک تابع غیر پویایی میانگین غیر

صورت  1t tg    1تعریف کرد که در آنt   1فیلتر اطالعاتی تا زمان-t  است

 (.2424، 1)کیپرا

( با AR) گیرد یک مدل اتورگرسیودر این مطالعه مورد استفاده قرار می مدل خطی مبنایی که

  :( است3صورت رابطه )مرتبه متناهی به 
 

   2; ~ (0, )t t tB y N          )3( 
 

                                                           
1. Cipra (2020) 
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لگاریتم نرخ ارز حقیقی،  ty (3)در رابطه  B ای وقفه به صورتچندجمله 

  2 21 ... P PB B B B        های و ریشه(z)= 0ϕ ی بر روی یا خارج از دایره

در بلندمدت ثابت  PPPی واحد با این موضوع که از دایرههای خارج گیرد. ریشهواحدی قرار می

  .ماند، متناظر استمی

ی به ی آستانههامدلهای موجود بر نوشتهی ارز، هانرخخطی پویای  ی غیرهامدلدر ارتباط با 

های ( بین رژیمSTAR( و انتقاالت مالیم )TARبا انتقاالت گسسته ) "خود محرک"اصطالح 

، 2؛ تیلور و همکاران1115، 1ی آبتسفِلد و تیلورمطالعهتوان به اند )برای مثال میکید کردهمختلف تأ

  مراجعه کرد(. 2440، 3؛ سارنو و همکاران2441
 

 رگرسیون تغییر رژیم -3-1

( و 1133) 7(، تانگ1173) 0کواندتبا مطالعات  ی اتورگرسیوهامدلرگرسیون تغییر وضعیت و 

 5گویک و ترویسازی را از مدل اند. رویکرد بیزی به این سبکی شده( معرف1131) 2تسای

 (.2413، 14اند )قیسل و مارسلینو( معرفی کرده1117) 1لوبرانو و (1117) 3(، چن و لی1113)

  د:شوصورت زیر تعریف میو رژیمی بهد TAR(2)ی هامدل
2

1,0 1,1 1 1,2 2 1

2

2,0 2,1 1 2,2 12 2

1

2

t t t

t

t t t

x x a R
x

x x a R

   

   

 

 

   
 

    
 

باشد. در این مدل می 1ی سفید با میانگین صفر و واریانس های از نوفهادنباله ta (0)ی در رابطه

2واریانس  R1فرض شده است که واریانس در هر رژیم متفاوت از رژیم دیگر است )در رژیم 

1 

2واریانس  R2و در رژیم 

2  های تکمیل تعریف فوق نیاز است که رژیماست(. به منظورR1  و

R2 تر توصیف شوند. این موضوع به این بستگی دارد که هر رژیم چگونه طی زمان صورت دقیقبه

  .یابدمیتغییر و تحول 

                                                           
1. Obtsfeld and Taylor (1997) 
2. Taylor (2001) 
3. Sarno (2004) 
4. Quandt (1958) 
5. Tang (1983) 
6. Tsai (1989) 
7. Gweek and Troy (1993) 
8. Che and Le (1995) 
9. Lubrano (1995) 
10. Ghysels and Marcellino (2018) 

(0)  
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    یکه در دوره tqزا همچون توان فرض کرد که با استفاده از متغیری برونبرای این منظور می

t-1 توان رژیم حاکم بر فرآیند را در زمان قابل مشاهده است، میt طور خاص،  توصیف کرد. به

 شودمیای شناسایی نسبت به یک مقدار آستانه tqبا استفاده از مقایسه وضعیت  tرژیم در زمان 

  بازنویسی کرد: (7رابطه )توان به صورت را می (0). در این صورت رابطه شودمینشان داده  rکه با 
 

2

1,0 1,1 1 1,2 2 1

2

2,0 2,1 1 2,2 2 2

t t t t

t

t t t t

x x a q r
x

x x a q r

   

   

 

 

    
 

   
    )7( 

 

صورت  د، روش جایگزین برای نوشتن این مدل بهدر هر دو رژیم برابر باشکه واریانس در صورتی

  خواهد بود: (2رابطه )
 

    

    

1,0 1,1 1 1,2 2

2

2,0 2,1 1 2,2 2

1t t t t

t t t t

x x x I q r

x x I q r a

  

   

 

 

    

    
   )2( 

 

رخ  Aاگر  I(A)=0رخ دهد و  Aاگر  I(A)=1ف گر )شاخص( با تعرییک تابع نشان I(A)که 

  ندهد است.

زا یا یک ممکن است یک متغیر برون tq. شودمیای شناخته ، با عنوان متغیر آستانهtqمتغیر 

tال برای مث txزمانی  تابع از مقادیر با وقفه خود سری t dq x   یاt t dq x    به ازاء مقدار

0dمعلوم   باشد،  ای مدل تغییر وضعیت از نوع دو مورد آخرباشد. در صورتی که متغیر آستانه

قابل  (5رابطه )عمومی به شکل کلی  SETAR(2). یک مدل شودمینامیده  SETAR1مدل 

 :(1132)تسای،  نمایش است
 

2

1,0 1,1 1 1,2 2 1

2

2,0 2,1 1 2,2 2 2

t t t t d

t

t t t t d

x x a x r
x

x x a x r

   

   

  

  

    
 

   
    )5( 

 معرفی مدل بیزی -3-2

نشان داده  txکنیم که متغیر نرخ ارز که با فرض می SETAR(2)به منظور تخمین بیزی مدل 

سازی در مدل که تفاوت شیوه بیزی با شیوه کالسیکدارای توزیع نرمال است. برای این شودمی

                                                           
1. Self-Exciting TAR 
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د. به طور کلی به منظور ش دمتناسبی در ادامه استفاده خواه هایاز نمادگذاری داده شودنشان 

سادگی تابع راستنمایی با فرض نرمال بودن فرآیند  tx عالوه بر این فرض شودتعریف می .

ر رژیم در طول زمان از یک فرآیند ها متفاوت است و دینامیک هواریانس jدر هر رژیم  شودمی

AR(1)  نوشت: (3رابطه ). در نتیجه با این فروض باید تابع راستنمایی را به صورت کندمیتبعیت  
 

 

2

0, 1, 1 2, 2

~ ( , )t t j

t j j t j t t

x N

x x a j

 

   



      
 

العاتی مجموعه اط ی کهبه شرطاست  txمیانگین شرطی  t (،3) در رابطه 1 1t tx   

یا  1t t tE x   جا که . همچنین از آنبرقرار باشد   1 1t t tE x g    

گونه که گفته شد در مدل خطی است. همان تابعی غیر (.)gباشد، فرض شده است که می

SETAR  تغییر رژیمj شودمیتعریف  (1ه )رابطبه صورت و صورت یک متغیر گسسته  به:  
 

1 0

2 0

t d

t d

j x r

j x r





   

   
       )1( 

 

که نامعلوم  r ایییک متغیر گسسته دوتایی است که با توجه به مقدار آستانه jعبارت دیگر ه ب

  .کندمیاست وضعیت رژیم را مشخص 

های ضرایب مدل و سایر مین بیزی داشته باشیم باید پیشینکه یک تخدر گام بعد، برای آن

. یک شودای مشخص میپارامترها را مشخص کنیم. بدین منظور ابتدا پیشین مرتبط با متغیر آستانه

یک توزیع یکنواخت پیوسته  rتوزیع پیشین  شودفرض مناسب در این زمینه آن است که فرض 

 (14رابطه )به صورت  txهای سری زمانی زیمم دادههای آن شامل مینیمم و ماکاست که کران

  است:
 

~ (min. ,max. )t tr U x x       )14( 
 

)رابطه  ی در بازه فوقااستفاده از توزیع یکنواخت در این حالت بدین خاطر است که هر زیرفاصله

و به نوعی  داشته باشداحتمال برابری  باید برگیرد را در rای که مقدار متغیر آستانهبرای آن(، 14

در مرحله  د.کنرا بازتاب می هادر فضای پارامتر rدانش محققین درباره مقدار پیشین  بودن ناکافی

(3)  
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های مربوط به ضرایب بعد، پیشین ; 1,2,3i j i  بر اهداف این  را تعریف خواهیم کرد. بنا

  :شد داستفاده خواه (11رابطه )ش نرمال به صورت های ناآگاهی بخمطالعه از پیشین
 

~ (0,1000); 1,2,3i N i   
 

( عدم 3برای توزیع پیشین ضرایب مدل در رابطه ) 144علت انتخاب میانگین صفر و واریانس 

این، در انتخاب  توانند داشته باشند، است. عالوه براطالع محقق از وضعیت واقعی که پارامترها می

tای که توزیع پیشین به متغیر آستانه شده استتابع پیشین فرض این نوع  dx   وابسته نیست. در

. شود( که برای هر وضعیت متفاوت است باید مشخص 11نهایت، پیشین واریانس شرطی رابطه )

ی بخش استفاده برای تعیین پیشین این پارامتر به منظور راحتی محاسبات از تابع لوگ نرمال ناآگاه

  (.2414، 1)پرادو و وست شده است
 

2 ~ (0,100); 0,1jLog N j    
 

 روش تخمین بیزی  -3-3

اساس این قضیه، احتمال پسین یک پیشامد متناسب با  های بیزی، قضیه بیز است. براساس استنباط

صورت  بیز به . بیان ریاضی قضیهکندمیضرب احتمال پیشین در لگاریتم راستنمایی تغییر  حاصل

  است: (13رابطه )
 

 
   

   
,

p y p
p y

p y p d

 


  





 

 

 تشکیل دهنده این قضیه که در انجام استنباط بیزی و تفسیر آن بسیار اهمیت دارند عبارتند از: ءاجزا

  p  ایی احتمال حاشیه 2است که احتمال پیشین   و نااطمینانی  شودمینامیده

. کلمه پیشین در کندمیها بیان پیش از مشاهده داده محقق را درباره مقادیر پارامتر 

  است. yاطالعات  این عبارت نشان دهنده احتمال قبل از مشاهده از

                                                           
1. Prado and West (2010) 
2. Prior Probability 

(13)  

(11)  

(12)  
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  p y  احتمال شرطی های به شرط دادهy 1است که احتمال پسین   نامیده

ها بیان پس از مشاهده داده و نااطمینانی محقق را درباره مقادیر پارامتر  شودمی

 yاطالعات  اهده از. کلمه پسین در این عبارت نشان دهنده احتمال بعد از مشکندمی

  است.

  p y  ای احتمال شرطی دادهy های به شرط داده 2است که تابع راستنمایی 

 دهد.ها را با پارامتر نشان میو نحوه ارتباط داده شودمینامیده 

    p y p d  


 ایی احتمال حاشیهy  عنوان یک ثابت ه دهد و بنشان میرا

که تا از این کندمیساز عمل نرمال p y .یک مقدار احتمالی باشد مطمئن شویم  

که وجود عبارت  جااز آن   p y p d  


 های توزیع پسین معموال برای بررسی ویژگی

 p y ،نوشت: (10رابطه )صورت تناسب توان به(( را می1قضیه بیز )رابطه ) ضروری نیست  
 

 

      ,p y p y p  
 

 

، فرم (10)در رابطه  p y  صورت ها بستگی دارد، لذا بههای توزیعی در مورد دادهبه فرض

. این موضوع به معنای آن است که هر شودمیها نمایش داده ت دادهبه ازای مقادیر ثاب تابعی از 

همچون  تابعی از  ;L y ای است که به گونه   ;L y p y توان . بنابراین، می

  نوشت: (17رابطه )صورت ( را به10رابطه )
 

     : ,p y L y p  
 

 

عبارت  ;L y  های ( توزیع احتمال مشترک داده17. رابطه )شودمیتابع راستنمایی نامیده

مشاهده شده و پارامترها یا  ,p y  سنجی دهد. این توزیع مشترک، مدل اقتصادرا نشان می

روز شده  های بهکه در مدل اقتصادسنجی بیزی باور دهد. این رابطه نشان میشودمینامیده  3بیزی

                                                           
1. Posterior Probability 
2. Likelihood Function 
3. Bayesian Econometrics Model 

(10)  

(17)  
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شوند. بنابراین، برخالف اساس قضیه بیز ساخته می ها بر)پسین(، با ترکیب اطالعات پیشین و داده

ی اقتصادسنجی کالسیک که تنها تابع راستنمایی وجود دارد، در مدل اقتصادسنجی بیزی، هامدل

عالوه بر تابع راستنمایی،  ;L yسازی وجود دارد. این عامل ، یک عامل اضافی برای مدل

اضافی توزیع پیشین،  p   ،(.2411است )رستمی و مکیان  
 

 های تقریبی یافتن توزیع پسین پارامترهاروش -3-4

سازی مبنای شبیه کلی بر به طور کلی برای تخمین گشتاورهای توزیع پسین پارامترها، دو روش

 های مارکفی وجود دارد:مونت کارلوی زنجیره

 1هیستینگز -الگوریتم متروپلیس -1

 2گیری گیبسالگوریتم نمونه -2

های گیری گیبس توزیع پسین پارامترها و گشتاوردر پژوهش حاضر با استفاده از الگوریتم نمونه

 سازی شده است.آن شبیه
 

 (MCMC3های مارکف )رلوی زنجیرهسازی مونت کاروش شبیه -3-5

برای توزیع پسین استفاده کرد.  های وابستهسازیتوان از شبیه( میMCMCبا استفاده از روش )

ترین نکته در زنند. مهمهای پسین را با استفاده از این روش تقریب میتقریباً تمامی انواع توزیع

زیع مانا بدست خواهد داد، بدین معنا بودن، تو 0مورد این روش آن است که در صورت ارگودیک

. همچنین توزیع مانا تحت شودمیها دچار جهش، تغییر و تکامل نکه به طور اساسی، با ادامه تکرار

  (.2413گیرد )مکیان و همکاران، تاثیر مقادیر اولیه قرار نمی
 

 نتایج تجربی -4

 نتایج مربوط به نرخ ارز )ریال در برابر دالر( -4-1

برای نرخ بازده ارز )ریال در مقابل دالر با  SETAR(1)( نتایج تخمین مدل 1شماره )در جدول 

( نشان داده شده است. نرخ بازده ارز به صورت 1311تا آذرماه  1333تناوب ماهانه در بازه زمانی 

1

_ t
t

t

P
re EX Log

P 

   
 

ل در برابر دالر نرخ اسمی ریا tPمحاسبه شده است که در آن  

                                                           
1. Metropolis–Hastings Algorithm 
2. Gibbs Sampling 
3. Markov Chain Monte Carlo  
4. Ergodic 
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تکرار بدست  24244برداری گیبس به ازای باشد. نتایج این جدول با استفاده از الگوریتم نمونهمی

برای  ای میانگین پسین متغیر آستانه تکرار آن سوخت شده است. مقدار 244آمده است که 

درصدی آن عبارت است از  17ه اعتبار درصد است و فاصل 2.3نرخ بازده ارز برابر با 

. گیردای در این فاصله قرار میمقدار آستانه %17عبارت دیگر، به احتمال ه (. ب4.424،4.423)

، )که بازده نرخ ارز 1،1,1مدت در رژیم متوسط پسین ضریب تعدیل به سمت وضعیت تعادل بلند

 1,2، ضریب تعدیل بلندمدت 2است در رژیم  4.3151برابر با ( ای استکمتر از مقدار آستانه

نشان داده  1درصدی ضرایب فوق در ستون آخر جدول  17فاصله اعتبار  .4.0333برابر است با 

و  است 2بزرگتر از رژیم  1ضریب تعدیل در رژیم شده است. این نتایج نشان دهنده آن است که 

باالتر است. انحراف استاندارد پسین ضرایب تعدیل در هر دو  2تعدیل در رژیم  بنابراین سرعت

با نااطمینانی  2. بنابراین، تعدیل در رژیم 4.1023و  4.4513به ترتیب برابر است با  2و  1رژیم 

را  1,2فاصله اعتبار نسبتا طوالنی  پذیرد. این موضوع همچنینصورت می 1باالتری نسبت به رژیم 

باشد که مانند حالت شامل صفر نمی 1,2و  1,1دهد. فواصل اعتبار ضرایب تعدیل نیز توضیح می

  داری این ضرایب است.کالسیک مبتنی بر معنی
 

 

 بیزی برای نرخ ارز دالر SETAR(1): ضرایب مدل 1 جدول

 %59فاصله اطمینان  انحراف استاندارد پسین پسین میانگین ضرايب

1,0 4.4451 4.4423 (4.4430،4.4123) 

1,1 4.3151 4.4513 (4.1553،4.0725) 

2,0 4.4105 4.4121 (4.4152،4.4027-) 

2,1 4.0333 4.1023 (4.1025،4.5200) 

r 4.4223 4.4442 (4.4243،4.4234) 

 های پژوهشیافته مأخذ:

        
 

  واریانس پسین متناظر با هر رژیم نشان داده شده است: 2همچنین در جدول 
 

 بیزی برای نرخ ارز دالر SETAR(1)های دو رژیم در مدل : واریانس2 جدول

 %59فاصله اطمینان  انحراف استاندارد پسین میانگین پسین بضراي

2

1 
4.4445 4.4441 (4.4442،4.4441) 

2

2 
4.4410 4.4411 (4.4420،4.4135) 

 های پژوهشیافتهمأخذ:
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اسطت تغییرپطذیری    r ایطی انهزمانی که نرخ ارز کمتر از مقدار پسین آست ،2 اساس نتایج جدول بر 

ایی )واریانس در رژیم دو آن به شدت کمتر است از زمانی که نرخ ارز بیشتر است از مقدار آستانه

بیشتر از واریانس در رژیم یک است(. به عبارتی دیگر، تعدیل در رژیم یک به سمت مسیر تعطادل  

ل به سمت مسیر بلندمدت در رژیم دو است. زیطرا تغییرپطذیری در   تر از تعدیبلندمدت بسیار مطمئن

ه دسطازی شط  ( خودهمبسطتگی مقطادیر شطبیه   1شرایط افزایش نرخ ارز بسیار زیاد اسطت. در نمطودار )  

  تخمین پسین پارامترهای مدل در دو رژیم نشان داده شده است:

 

 
 های پژوهشیافته :مأخذ

 2و  1 خودهمبستگی ضرایب پسین در هر دو رژیم :1نمودار 
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سازی شده برای تمام نشان دهنده آن است که خودهمبستگی مقادیر شبیه 1نتایج نمودار 

ای مناسب از مقادیر برای گراید. بنابراین، با نمونهپارامترهای الگو به سرعت به سمت صفر می

 زی نیست.سایم و نیازی به افزایش حجم شبیههست ازی توزیع پسین پارامترها مواجهسشبیه

های اثر مربوط به تمام پارامترهای پسین مدل مطورد اسطتفاده در ایطن    ( منحنی2همچنین در نمودار )

 پژوهش نشان داده شده است:
 

 
 های پژوهشیافته مأخذ:

 SETAR(1)نمودارهای اثر مربوط به پارامترهای الگوی  :2 نمودار
 

هیچ الگوی منظمی در به تمامی پارامترها، اثر مربوط  های مشاهده شده در منحنیاساس یافته بر

 گردد.ایداری این ضرایب تایید میو لذا پ شودمیسازی شده پارامترها مشاهده نمقادیر شبیه
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بکار گرفته شده در این پژوهش از نظر معیارهای آماری  SETAR(1)بنابراین، نتایج الگوی بیزی 

  باشد.معتبر می
 

 گیری و راهبرد سیاستینتیجه -5

. به کندمینرخ ارز به عنوان یک متغیر قیمتی نقش بسیار اساسی در عملکرد یک اقتصاد ایفا 

الملل را تحت تأثیر قرار طوری که این مسأله در برخی از کشورهای جهان سوم، ثبات مالیه بین

های در حال توسعه، پیگیری خیر توافقی بوجود آمد که در کشورهای اداده است. لذا، در سال

النی انحراف از مسیر ای باشد که از مقاطع طوهای ارزی باید به گونهداف مربوط به سیاستاه

توان ادعا نمود، در صورتی که نرخ ارز کمتر یا مدت نرخ ارز اجتناب شود. بنابراین میتعادلی بلند

، مدت باشد، بر سایر عوامل اقتصادی نظیر رشد اقتصادییشتر از مقدار تعادلی آن در بلندب

تأثیرگذار خواهد بود و نحوه اثرگذاری آن بسته به نوع انحراف نرخ ارز از میزان تعادلی آن است. 

در قیمت نسبی کاالهای داخلی نسبت به همچنین، هرگونه تغییر در قیمت ارز از طریق تغییر 

پذیری محصوالت داخلی و افزایش یا کاهش حجم های خارجی، سبب تغییر در قدرت رقابتکاال

. مرور نوسانات نرخ ارز طی چند دهه اخیر مبین آن است که در شودمیدرات و واردات کشور صا

ی چندگانه هانرخهای متفاوتی که در زمینه نرخ ارز وجود داشته است؛ اعمال ایران بواسطه سیاست

ت. ، درست اجرا نشده اس34سازی نرخ ارز بجز در اوایل دهه ارز و سیاست تثبیت نرخ ارز، یکسان

سازی نرخ ارز و در نتیجه افزایش شفافیت در این در حالی است که، یکی از اثرات جانبی یکسان

گذاران خارجی جهت ورود به بازار داخلی اقتصاد، ایجاد فضایی روشن و قابل اعتماد برای سرمایه

د شده و مدت فعاالن اقتصادی جهت تولیریزی بلندایران است. همچنین، ثبات نرخ ارز سبب برنامه

ای که نتیجه نوسانات نرخ ارز است آالت و کاالهای واسطهاز افزایش ناگهانی قیمت ماشین

ه ارز با استفاده از الگوهای دزهای نرخ باسازی پویایی. در این پژوهش، بر مدلکندمیجلوگیری 

ری ریال ایران های غیر رسمی نرخ ارز برابخطی بیزی تمرکز شده است. به این منظور از داده غیر

استفاده شد. نتایج این پژوهش  SETARخطی  در مقابل دالر آمریکا استفاده شد. از الگوی غیر

باشد که دو رژیم ارزی وجود دارد که با استفاده از روش بیزین بدست آمده است حاکی از آن می

در فاصله  1درصد در رژیم  17که پارامتر تعدیل نرخ ارز در آن به سمت تعادل با احتمال 

  خواهد گرفت که با توجه به انحراف استاندارد پسین این ضریب  قرار( 4.1553،4.0725)

(4.4513S.Dev =بسیار )  در  2درصد در رژیم  17کوچک است. همچنین همین پارامتر با احتمال

ش ایی نسبتاً طوالنی است قرار خواهد گرفت. نتایج این پژوهکه فاصله( 4.1025،4.5200)فاصله 
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است. عالوه بر این، تعدیل  2نشان داد که این موضوع به دلیل تغییرپذیری باالی نرخ ارز در رژیم 

تر از تعدیل به سمت مسیر بلندمدت در در رژیم یک به سمت مسیر تعادل بلندمدت، بسیار مطمئن

نتیجه رژیم دو است چرا که تغییرپذیری در شرایط افزایش نرخ ارز بسیار زیاد است. در نهایت 

( نسبت به رژیم مالیم ارزی 1حاصل از این پژوهش نشان داد که رژیم انبساطی ارزی )رژیم 

انحراف از استانداردهای رژیمی باالتری برخوردار است که حاکی از تالطم ارزی باال  ( از2)رژیم 

اقتصادی  ، شرایط را برای رشد1بنابراین استفاده از رژیم  در این رژیم و عدم قطعیت بیشتر است،

نماید. شایان ذکر است که این نتایج تنها با استفاده از شیوه بیزی قابل مناسب در آینده فراهم می

های این مطالعه اهمیت استفاده از این شیوه را در جهت اکتشاف باشد و یافتهیابی میدست

 دهد. مسیرهای تعادلی نرخ ارز در ایران نشان می
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Introduction: Exchange rate is a measure of the equality of a country's 

currency against the currencies of other countries. It indicates the 

measurement of that country's economic situation in comparison with other 

countries. In the framework of conventional economic theory, the exchange 

rate system refers to the mechanism of determining the exchange rate 

through market forces exerted on the supply and demand. 

The purpose of this study is to understand the dynamics governing the 

exchange rate behavior using nonlinear models. By understanding the 

exchange rate dynamics, one can recognize its unusual and worrying 

behavior over time and apply the necessary policies accordingly.  

Methodology: The baseline linear model used in this study is a finite-order 

autoregressive (AR) model with relation (1): 

(1)    2; ~ (0, )t t tB y N       

In the real logarithm of the real exchange rate, the interrupted polynomials 

are placed in the roots of ϕ (z) = 0 on or outside a single circle. The roots 

outside the unit circle mean that PPP remains stable in the long run. 

Regime change regression 

Two-mode TAR (2) models are defined as follows: 

(2) 2
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In the above relation, there is a sequence of white noises with mean zero and 

variance 1. In this model, it is assumed that the variance in each regime is 

different from that in the other regimes. In order to complete the above 

definition, the R1 and R2 regimes need to be described more precisely. It 

depends on how each regime changes over time. 

Introducing the Bayesian model 

In order to estimate the Bayesian SETAR, we assume that the exchange rate 

variable has a normal distribution. 
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In the SETAR model, the regime change is defined as a discrete variable as 

follows: 
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In the next step, in order to have a Bayesian estimate, we need to specify the 

backgrounds of the model coefficients and the other parameters. An 

appropriate assumption in this regard is to assume that the anterior 

distribution r is a continuous uniform distribution whose boundaries include 

the minimum and maximum time series data as follows: 

~ (min. ,max. )t tr U x x  

In the next step, we will define the backgrounds for the coefficients. 

According to the objectives of this study, we will use the background for the 

ignorance of the normal part as follows: 

~ (0,1000); 1,2,3i N i 
 

Bayesian estimation method 

The basis of Bayesian inferences is Bayesian theorem. According to this 

theorem, the posterior probability of an event varies according to the product 

of the previous probability in the logarithm of the orthogonality. In 

mathematical terms, Bayes' theorem is as follows: 

 
   

   
,

p y p
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Results and Discussion: Table 1 reports the results of the SETAR model 

estimation for the exchange rate return (Rials against the dollar with the 

monthly rotation in the period from 2004 to December 2020). The validity 

intervals of the coefficients are adjusted and do not include zero, which, like 

the classical case, is based on the significance of these coefficients. 
 

Table 1. Bayesian SETAR model coefficients (1) for the dollar exchange rate 
Coefficients Posterior average Posterior standard deviation 95% confidence interval 

1,0  0,0079 0,0023 (0,0034;0,0123) 

1,1  0,3179 0,0713 (0,1773;0,4567) 

2,0  0,0147 0,0161 (-0,0172;0,0465) 

2,1  0,4338 0,1468 (0,1427;0,7244) 

r  0,0223 0.0006 (0,0208;0,0230) 
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Table 2. Variances of the two regimes in the Bayesian SETAR (1) model for the dollar 

exchange rate 

Coefficients Posterior average Posterior standard deviation 95% confidence interval 

2

1  0/0007 0/0001 (0,0006;0,0009) 

2

2  0/0094 0/0019 (0,0064;0,0137) 

 
According to the results of Table (2), when the exchange rate is lower than 

the latter value of thresholds, its variability is much less than when the 

exchange rate is higher than the threshold value (variance in regime 2 is 

greater than that in regime 1) 

Figure (1) shows the autocorrelation of the simulated values in the latter 

estimation of the model parameters in the two regimes. 
 

 
Figure 1. Autocorrelation of the posterior coefficients in both regimes 1 and  
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The results in Figure 1 show that the correlation of the simulated values for 

all the model parameters rapidly decreases to zero. Therefore, we are faced 

with a suitable sample of values to simulate the posterior distribution of the 

parameters. There is also no need to increase the simulation volume. 

Figure (2) shows the effect curves of all the later parameters of the model 

used in this research: 
 

 
Figure 2. Effect diagrams for the SETAR pattern parameters (1) 

 

Based on the findings about the curve of the effect related to all the 

parameters, no regular pattern exists in the simulated values of the 

parameters. Therefore, the stability of these coefficients is confirmed, and 

the results of the Bayesian model SETAR (1) used in this study are 

statistically valid. 
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Conclusion: The exchange rate as a price variable plays a very important 

role in the performance of an economy. The results of this study indicate that 

there are two exchange regimes in which the exchange rate adjustment 

parameter will be in equilibrium with a 95% probability in regime 1 

(0.1773,0.4567). This is very small due to the deviation of the latter standard 

of this coefficient (S. Dev = 0.0713). Also, the same parameter with a 95% 

probability in regime 2 will be at the distance (0.1427, 0.7244), which is a 

relatively long distance. The results showed that this is due to the high 

volatility of the exchange rate in regime 2. In addition, the adjustment in the 

first regime to the long-term equilibrium path is much safer than the 

adjustment to the long-term path in the second regime because the variability 

in the conditions of the exchange rate increase is very high. Finally, the 

results of this study showed that the expansionary exchange rate regime 

(regime 1) has a deviation from higher regime standards than the mild 

exchange rate regime (regime 2), which indicates high currency fluctuations 

in this regime and more uncertainty. So, using regime 1 provides the 

conditions for a proper economic growth in the future. 

Keywords: Currency market, Business approach, Currency regimes. 

JEL classification: C22, C49, C58. 

 


