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تاريخ دريافت 94/1/18 :تاريخ پذيرش94/3/26 :

چكيده
هدف اصلي در مقاله حاضر مقايسه دقت پيش بيني چهار مدل  ARIMA-GARCH ،GARCH ،ARIMAو
 State Spaceدر تخمين و پيش بيني شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران (تپيکس) است .براي اين منظور،
دادههاي روزانه  1بهمن سال  1389تا  30بهمن سال  1392به عنوان درون داده و  1اسفند  1392تا  30ارديبهشت

 1393به عنوان برون داده ،استفاده شده اند .از طرفي ديگر ،براي بررسي بيشتر و افزايش دقت پيش بيني مدل هاي
مذکور براي شاخص تپيکس در بلند مدت ،شبيه سازي با روش مونت کارلو براي دو دوره زماني ميان مدت و کوتاه
مدت با استفاده از برون داده و نيز براي يک مقايسه کلي با درون داده ،صورت پذيرفته؛ .سپس دقت پيش بيني ها با
يدهند که مدل  GARCHدر سه دوره زماني (بلند
معيار  RMSEارزيابي شده است .نتايج به دست آمده نشان م 
مدت ،ميان مدت و کوتاه مدت) ،و با استفاده از مقايسه با برون داده ،از دقت پيش بيني بيشتري نسبت به ساير مدل
ها برخوردار مي-باشد و در هنگام مقايسه با درون داده ،مدل  ARIMAمدل مناسب تري است.
طبقه بندي E37 ،C53 ،C52 ،C22 ،C01 :JEL
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 -1مقدمه
براي يافتن درک عميقي از تغييرات قيمت ها ،بازده
دارايي ها و مديريت ريسک ،الزم است که طبيعت و نحوه
رفتار عنصر نااطميناني را بشناسيم .دانستن اين موضوع براي
افرادي که قصد پيش بيني قيمت ها ،مخصوصا در بازار هاي
مالي را دارند ،الزامي است .شاخص ها ابزارهاي سودمندي
براي رديابي روند هاي بازار هستند .شاخص هاي بازار سهام
معموال به عنوان يکي از معيار هاي مهم رونق يا رکود اقتصاد
داخلي نيز به کار مي روند .درک شاخص و تغييرات آن مي-
تواند به سرمايه گذاران در تصميمات سرمايه گذاري مناسب
تر ،ياري رساند .از اين رو کارايي شاخص ،بخشي از کارايي
بازار سهام تلقي مي شود .شاخص کل بورس اوراق بهادار
تهران که به آن تپيکس مي گويند ،شامل پرتفويي فرضي از
کليه سهام پذيرفته شده در بازار سهام است .روش هاي
اقتصاد سنجي زيادي براي پيش بيني در بازار هاي مالي
وجود دارد اما اينکه کدام مناسب تر است نياز به بررسي
دارد .در اين پژوهش به بررسي چند روش متفاوت براي
پيش بيني شاخص تپيکس پرداخته مي شود تا بدانيم کدام
يک از بين روش هاي بررسي شده در اين پژوهش  ،کارآ تر
مي باشند.
در بخش  ،2مروري کوتاه بر سوابق پژوهش خواهيم
داشت .در بخش  ،3به شرح داده ها ،تجزيه و تحليل مدل و
ارائه نتايج اصلي مقاله خواهيم پرداخت .در بخش  ،4به
بررسي عملکرد مقايسهاي مدلهاي مختلف پيش بيني در
افق زماني متفاوت با برون داده و يک مقايسه کلي با درون
داده ميپردازيم و در نهايت در بخش  5و  ،6نتايج نهايي
حاصل از مقايسه و پيشنهاداتي براي عالقه مندان به اين
موضوع ارائه شده است.
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 .2ادبيات موضوع
در سه دهه اخير ،توجه محققان روز به روز بيشتر به
پيش بيني در انواع بازار هاي مالي و غير مالي با استفاده از
مدل هاي قدرتمند اقتصادسنجي جلب شده است اما براي
هر بازار به خصوص ،بايد مدل مناسب را براي پيش بيني
آينده وضعيت آن بازار انتخاب کرد ،در اين راستا اقتصاد
دانان و محققان زيادي دست به مقايسه مدل هاي مناسب
تر براي بازار هاي مختلف زدند که در ادامه به مرور کوتاهي
از دست آورد هاي آن ها در بيش از دو دهه ( 1989تا
 )2014اخير مي پردازيم .آکگيراي( ،[2])1989پاگان و
شوارت([14])1990و بروکس( [4])1998با استفاده از
4
اطالعات سهام آمريکا نشان دادند که مدلهاي GARCH
عملکرد بهتري را نسبت به ساير مدلهاي رقيب ،از خود

نشان ميدهند .پاگان و شوارت ( [14])1990شواهدي مبني
بر اينکه مدلهاي  ،ARIMAعملکرد بهتري از خود نسبت
به مدلهاي غيرخطي و مارکوف سوييچينگ دارند ،يافتند.
با استفاده از مجموعه دادههاي بازارهاي ژاپني و سنگاپوري
به ترتيب ،تسه ( [19])1991و تسه و تونگ ([20])1992
دريافتند که مدلهاي ميانگين متحرک نمايي وزني ،پيش
بينيهاي دقيق تري را نسبت به مدل  GARCHفراهم مي-
کند .جوريون ( [10])1995نيز به همين نتيجه در مورد
بازار ارز خارجي رسيد ؛ در حالي که اين مطالعات نشان
دادند که توانايي پيش بيني مدلهاي  GARCHپايين
است .آندرسون و بولراسلو ( [3])1997يافتند که توانايي
پيش بيني با افزايش فرکانس نمونه ،مثل دادههاي روزانه،
باالتر رفته و مدلهاي خانواده  GARCHعملکرد بهتري از
خودشان نشان خواهند داد .وست و کو ([21])1995
دريافتند که نااطميناني در بازارهاي ارز خارجي براي بيشتر
از 5روز ،غير قابل پيش بيني است .نتايج بدست آمده از
تحقيق آنها با نتايج بدست آمده از تحقيقات آندرسون و
بولراسلو ( [3])1997سازگار بود .بروکس و لي ([5])1997
از انواع مدلهاي  ARCH/GARCHبه منظور بررسي
اطالعات و تحليلهاي مالي استراليا استفاده کردند .نتيجه
اين بود که مدلهاي سادهاي مثل( ARCH)1برازش خوبي
را براي دادهها ارائه ميکرد .دوربين جي [6] )2004( .يک
بررسي عمومي گسترده را بر روي تجزيه و تحليل رويکرد
 State Spaceبراي سري زماني توسط معرفي مدل گاوسي
خطي  State Spaceو فيلتر کالمن داشت و تعديل کنندهها
نيز توصيف شدند .محسن رفعتي ،يداله آذرين فر و رويا
محمدزاده ( [1] )2010به منظور انتخاب الگوي مناسب
براي پيش بيني سطح زير كشت ،توليد و قيمت چغندرقند
در ايران ،دقت پيش بيني مدلهاي ، ARCHتعديل نمايي
يگانه ،تعديل نمايي دوگانه ،هارمونيك ،شبكه عصبي و
 ARIMAرا با استفاده از اطالعات دوره زماني 1362-78
مورد مقايسه قرار دادند  .مدل  ARIMAبه عنوان مدل
برتر در مقايسه با ساير مدلها شناخته شد  .اما به منظور
پيش بيني سطح زير كشت چغندرقند ،استفاده از شبكه
عصبي مناسبتر تشخيص داده شد .دنيس س .ماپا ،ماژييل
ه .مرکادر و کريستين جوي پ .تولنتينو ( [11])2010از
مدل  State Spaceبراي مشخص کردن واريانس نهفته مدل
 SVاستفاده کردند .سپس عملکرد پيش بيني مدل
 GARCHو مدل  SVتوسط برون داده (با استفاده از داده
روزانه شاخص ترکيبي سهام فيليپين(  ))PSEIمورد ارزيابي
قرار گرفت .نتايج نشان دهنده اين بودکه پيش بيني با
استفاده از مدل  SVبه طور کلي داراي خطاي پيش بيني
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 .3شرح داده ها و تجزيه و تحليل مدل ها:
در اين بخش ،به ساختن مدلهاي منتخب در اين
پژوهش و پيش بيني و شبيه سازي توسط آنها و با استفاده
از روش مونت کارلو پرداخته ميشود .الزم به ذکر است که
براي نشان دادن نحوه کار ،از پيش بيني بلند مدت و مقايسه
با برون داده استفاده شده ،براي ساير افق زماني و نيز براي
مقايسه کلي با درون داده نيز همين مراحل طي مي شود که
به دليل تکراري بودن مراحل از آوردن تصاوير ساير افق
زماني و تصوير مقايسه بر اساس درون داده صرف نظر شده و
فقط نتايج نهايي گزارش شده است.
 -1 .3معرفي مدل هاي به کار گرفته شده:
در اين قسمت مرور مختصري بر فرمول هاي به کار
گرفته شده در اين مقاله خواهيم داشت و به طور خالصه
فرمول هاي اساسي محاسبه آنها را بيان ميکنيم.
 -1 .1 .3مدل  :)ARMA (p,qاين مدل را ميتوان به
صورت ساده ،توسط دو معادله زير نشان داد:
(Yt = Xt γ + etمعادله)1-

( et = ∑pi=1 ϕi Yt−i + ∑qj=1 θj εt−j + 𝑢tمعادله )2
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کمتري در مقايسه با مدل  GARCHميباشد .محمد
کاشيف ( [13] )2011به بررسي عملکرد  3مدل جايگزين
براي پيش بيني روزانه نرخ ارز بين بانکي دالر به روپيه
پاکستان ميپردازد .مدلهاي ساده  ARIMAو مدلهاي
پيچيدهتري مثال مدلهاي خانواده  GARCHو مدل State
 Spaceمورد مقايسه قرار گرفتند .مدل State Space
بهترين عملکرد را نسبت به ساير مدلهاي مورد بحث از
خود نشان داد .سيتي رزليندار يازيز و همکاران
( [18])2011از اطالعات روزانه قيمت نفت خام غرب ميانه
تگزاس ( ) WTIبراي دوره 2ژانويه  1989تا  30سپتامبر
 2009استفاده کردند و دو مدل  ARIMAو  GARCHرا
از نظر دقت پيش بيني باهم مقايسه کردند .مدل
(1و ،GARCH)1به عنوان مدل بهتري از نظر دقت پيش
بيني قيمتهاي نفت خام نسبت به مدل (1و2وARIMA)1
معرفي شد .زيرا توانايي اين مدل در به تصوير کشيدن
نااطميناني که به علت وجود واريانس شرطي غير ثابت به
وجود ميآيد ،بسيار بيشتر است .خاويير گارسيا سيسکو و
روکه مونتهرو ( [8])2011روي پيش بيني قيمت مس در
بازار لندن تحقيق کردند دادههاي مورد استفاده ،مربوط به
ژانويه  1975تا ژانويه  2010ميباشد .مدلهاي ( AR)2و
(1و GARCH)1به عنوان مدلهاي مناسب انتخاب شدند و
با مدل مارکوف سوييچينگ مقايسه شدند ؛ نتيجه اينگونه
بود که در مقايسه با برون داده ،مدل مارکوف سوييچينگ در
تمام افقها ،نسبت به مدل  ARبهتر است .از سوي ديگر،
نميتوان به وضوح گفت که از مدل  GARCHهم کامال
بهتر است .الرس فيوا اسکاربوويک ( [7])2013سه مدل تک
متغيره سري زماني  ARIMA ،ARو  ETSرا به منظور
يافتن دقيق ترين مدل براي پيش بيني قيمت خانه در نروژ
با استفاده از دادههاي دوره آوريل  2013تا مارچ 2014
مورد مقايسه قرار داد .پس از تجزيه و تحليل ،مدل  ETSبه
عنوان دقيق ترين مدل بين مدلهاي انتخاب شده ،معرفي
شد .نها سايني و آنيل کومار ميتال ( [15] )2013توانايي
پيش بيني مدلهاي  ARMAو نااطميناني تصادفي ()SV
را با استفاده از فرم  State Spaceو فيلتر کالمن مورد
ارزيابي قرار دادند .مدلها براي بازار سهام هند به کار گرفته
شدهاند .از دادههاي روزانه شاخص  BSE-Sensexبراي
دوره  1ژانويه  2006تا  22اوت  2013استفاده شده است.
مدل  ،SVمدل بهتري نسبت به مدل  ARMAدر فرم
 State Spaceمعرفي شده است که براي اين مقايسهها از
پيش بيني  30روزه استفاده گرديد.
مرور ادبيات موضوع بيانگر اين است که مدل ARIMA
و خانواده  ARCHبراي پيش بيني سريهاي زماني مختلف

به طور گستردهاي ،مورد استفاده و مقايسه قرار گرفته است
و در سالهاي اخير محققان در بحث پيش بيني به استفاده
از انواع مدلهاي  State Spaceنيز عالقه مندتر شدهاند
هرچند که در زمينه مقايسه و بررسي اين مدل با ساير
مدلها زياد فعال نبودند ،مخصوصا در ايران که مرور سوابق
پژوهش نشان دهنده کمرنگتر بودن استفاده از مدل State
 Spaceو يا مدلهاي جديدتر و مقايسه آنها با يکديگر
است .همچنين ،ادبيات موضوع بيانگر اين امر است که ،در
سريهاي زماني بازارهاي مالي ،اثر نااطميناني وجود دارد که
نشان دهنده کارآ بودن خانواده  ARCHبراي پيش بيني
ميباشد .ما ،با توجه به سوابق پژوهش و به دليل کم بودن
پژوهشهاي مقايسهاي در افق مختلف زماني براي مدلهاي
مختلف تصميم به پژوهش در اين زمينه گرفتيم و بر اساس
سوابق پژوهش ،مدل محبوب و پرکاربرد  ،ARIMAمدل
 ARCH/GARCHبه دليل کارآيي ،مدل ARIMA-
 GARCHبه عنوان يک مدل ترکيبي و مدل State Space
به دليل ويژگي هاي منحصر به فرد اين مدل در شناسايي
پارامترهاي ناشناخته را با استفاده از روش شبيه سازي
مونت کارلو در راستاي باالتر بردن دقت پيش بيني به منظور
شناسايي دقيق ترين مدل براي پيش بيني شاخص تپيکس
و شناسايي ماهييت رفتاري اين شاخص مورد بررسي و
آزمون قرار داديم.
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که  Xtدر آن ،متغيرهاي توضيحي et ،جمله خطاut ،

که در آن )𝑡( 𝑥1و )𝑡( 𝑥2و ...متغيرهاي حالت هستند

نوآوري در نوفه سفيد p ،مرتبه جمله  ARو  qمرتبه جمله
 MAهستند.اگر ما دادهها ( )Yرا با تفاضل دادهها
(  )yt = ∆Yt = Yt − Yt−1عوض کنيم ،در اين صورت
مدل ) ARMA (p,qبه مدل ) ARIMA (p,d,qتبديل مي
شود که مدل  )ARIMA (p,d,qبراي متغير  ،xبه صورت
زير است:

و 𝑡 𝑢1خطاي سيستم ميباشد .همچنين )𝑡( 𝑦1متغير خروجي

yt = f (t) + Φ1 yt-1 + Φ2 yt-2 +... + Φp yt-p + εt + θ1εt( 1 +... + θqεt-qمعادله)3-

 -2 .1 .3مدل  :)GARCH(p,qاين مدل با استفاده از
فرمولهاي زير به دست ميآيد:
(معادلهYt = Xt γ + εt )4-
2

(معادلهεt = Vt √σt )5-
2

2

 -1 .1 .3روش شبيه سازي مونت کارلو :در آمار ،از شبيه
سازي مونت کارلو براي فهم بهتر خصوصيات مختلف آماري
محاسبه شده از يک نمونه ،استفاده ميشود .کاربرد مستقيم
روش مونت کارلو ،با استفاده از محاسبه يک سري انتگرال
شکل ميگيرد ،به طور مثال انتگرال يک بعدي زير را در نظر
بگيريد:
b
∫a f(x)dx

= (Eمعادله)12-
با استفاده از ارزش ميانگين محاسبات ،انتگرال ذکر شده
را ميتوان به صورت زير تقريب زد:
(معادله∑N f(xi ))13-
i=1

2

q
p
(معادلهσt = δ + ∑ αi εt−i + ∑ βj σt−j )6-
j=1

و )𝑡( 𝑒1خطاي مشاهده شده ميباشد.

i=1

که  pدر آن ،مرتبه جمله  GARCHاست و  qمرتبه
جمله  ARCHو  σ2است.
 -4 .1 .3مدل  :ARIMA-GARCHاين مدل نيز که يک
مدل ترکيبي از مدل هاي  ARIMAو  GARCHميباشد
به صورت زير فرموله ميشود:
(∆ Yt )d = ∑pi=1 ϕi (∆ Yt−i )d + εt +
q
(معادله∑j=1 θj εt−j εt ~ WN (0, σ2t ))7-
q
p
(معادلهσ2t = δ + ∑j=1 βj ε2t−j + ∑i=1 αi σ2t−i-

)8
 -4 .1 .3فرم عمومي يک مدل  State Spaceکه بر
اساس فرم  ARMAنوشته شده است :اين مدل را
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ميتوان به فرم زير فرموله کرد:
معادالت حالت:

)(b−a
N

= EN

که در آن ،نقاط  xiبه طور کامل توسط محدوده انتگرال
گرفته شده ،پوشش داده شده است .وقتي که نقاط به سمت
تعداد زيادي مثل Nميل کند EN ،هم به سمت  Eميل
خواهد کرد.
 -2 .3تحليل دادهها:
تمرکز پژوهش حاضر برروي بازده شاخص اصلي بورس
اوراق بهادار تهران (تپيکس) بوده و دربرگيرنده دوره زماني 1
بهمن  1389تا  30بهمن  1392ميباشد که شامل 739
مشاهده (به عنوان درون داده) است .همچنين يک برون
داده از  1اسفند  1392تا  31ارديبهشت  1393براي
مقايسه نتيجه پيش بيني با واقعيت ،با  59مشاهده معادل 3
ماه (بلند مدت) 20 ،مشاهده معادل  1ماه (ميان مدت) و
 5مشاهده معادل يک هفته (کوتاه مدت) مشاهده در نظر
گرفته شده است .دادهها به صورت روزانه بوده و بيانگر
ارزش شاخص در پايان روز کاري است( .نمودار)1-

𝑥1(t) = (𝑐1) 𝑥1(𝑡−1) + (𝑐2) 𝑥2(𝑡−2) + ⋯ +
(معادله(𝑐3) 𝑢1(t) )9-
(معادله𝑥2(t) = 𝑥1(𝑡−1) )10-

.
.
.
معادله مشاهدات:
(معادله𝑦1(𝑡) = 𝑥1(𝑡) + (𝑐4) e1(t) )11-

 -3 .3بررسي آزمون ريشه واحد (:)ADF
در اين بخش از آزمون هاي ديکي-فولر تعميم يافته و
مقادير بحراني مک کينون و سه معيار شوارتز ،آکاييک و
هانان کويين براي بررسي پايايي سري زماني مورد نظر،
کمک گرفته شد .نتايج تمامي آزمونهاي پايايي بيانگر آن
است که در مدل سازيها بايد به جاي سري شاخص تپيکس
و يا لگاريتم سري شاخص تپيکس ،از سري تفاضل اول
لگاريتم شاخص تپيکس استفاده شود.

بررسي توان پيشبيني مدل هاي  ARIMA-GARCH ،GARCH ،ARIMAو37 /... State Space

نمودار  :1شاخص تپيکس ،لگاريتم شاخص تپيکس و تفاضل اول لگاريتم شاخص تپيکس
 -4 .3بررسي شکست هاي ساختاري:
بعد از انجام مراحل آزمون پايايي و ايجاد يک سري
زماني پايا ،با استفاده از آزمون باي و پرون ،1وجود نقاط
مشکوک به شکست ساختاري بررسي شد که البته سري
زماني مورد نظر  ،با توجه به بازه زماني منتخب ،فاقد نقطه
شکست ساختاري بود.
 -5 .3برآورد و تصريح مدل :ARIMA
𝑦 = 0/001 − 1/029𝑦𝑡−1 − 0/402𝑦𝑡−2 +

0/362𝑦𝑡−3 + 0/092𝑦𝑡−4 + 0/111𝑦𝑡−5 +
𝑡𝑒  1/390𝜀𝑡−1 + 0/864𝜀𝑡−2 +جهت برآورد

تصريح

مدل و شناسايي فرآيند توليد دادهها از نمودار همبستگي
نگار 2استفاده شده است که با استفاده از معيار هاي
آکاييک ،شوارتز و هانان کويين و با توجه به ساير معيارها از
جمله  𝑅 2و 𝑅 2تعديل شده و انحراف معيار خطاها ،و نيز با
توجه به اماره  tضرايب در مدل در نهايت مدل

(2و1و ARIMA)5به عنوان مناسب ترين مدل انتخاب
گرديد ،مدل نهايي به صورت زير ميباشد:
(معادله)14-
𝑦 = 0/001 − 1/029𝑦𝑡−1 − 0/402𝑦𝑡−2 + 0/362𝑦𝑡−3 + 0/092𝑦𝑡−4
𝑡𝑒 + 0/111𝑦𝑡−5 + 1/390𝜀𝑡−1 + 0/864𝜀𝑡−2 +

 -1 .5 .3شبيه سازي با مونت کارلو مدل :ARIMA
براي اينکه در هنگام محاسبه  RMSEاز اطمينان
بيشتري نسبت به عدد بدست آمده برخوردار باشيم ،الزم
است که از روش مونت کارلو استفاده کنيم و پيش بيني ها
را بر اساس  10000بار تکرار بدست بياوريم ،که در نمودار
 ،2پيش بيني بر اساس مونت کارلو انجام شده که نشان
دهنده ثبات پارامتر هاي پيش بيني کننده در اين مدل مي
باشد و نوسانات هر سيگنال حول نقطه ميانگين قابل
مشاهده است.
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نمودار :2شبيه سازي با استفاده از روش مونت کارلو براي مدل ( ARIMAمقايسه با برون داده)
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 -3.6آزمون ناهمساني واريانس مشروط به
خودهمبستگي و تصريح مدل :GARCH
همانطور که انگل  )1982( 1نيز پيشنهاد کرده
است ،براي تشخيص وجود يا عدم وجود مدل ARCH
و يا  GARCHاز آزمون تشخيص ناهمساني واريانس
مشروط به خودهمبستگي ضريب الگرانژ استفاده
ميکنيم.
جدول  :1اثر ناهمساني واريانس مشروط به
خودهمبستگي براي مدل ARCH
Fآماره

12/448

)728وProb.F (5

مشاهدات R2

57/812

)Prob.Chi-Square (5

0/0000
0/0000

همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود ،فرضH0

مبني بر عدم وجود اثر ناهمساني واريانس مشروط به
خودهمبستگي در سطح اطمينان  %99رد ميشود و ما
ميتوانيم از مدلهاي خانواده  ARCHاستفاده کنيم،
بنابراين در ادامه به منظور تصريح مدل  GARCHاز
معيارهاي آکاييک و شوارتز و هانانکويين استفاده کرده و
بهترين مدل از خانواده  ARCHهمان ( ARCH)1يا به
عبارتي ديگر (1و GARCH)0ميباشد.
تمامي ضرايب تخمين زده شده در مدل ،در سطح %99
معني دار هستند .در نهايت ميتوان معادله ميانگين و
واريانس مدل(1و GARCH )0را به صورت زير نوشت:
(معادله)15-

2

𝜀 GARCH = 4/5770e -05 + 0/3903

𝑡−1

 -1 .6 .3شبيه سازي با مونت کارلو مدل :ARCH
در نمودار 3بررون داده و پريش بينري برر اسراس مردل
 ARCHو با استفاده از روش مونت کارلو به نمايش گذاشته
شده است .ميتوان مشاهده کررد کره همرواره بررون داده از
ناحيه پيش بينيها خارج نميشود که اين امرر ،خرود مري-
تواند ما را به اين نتيجه برساند که مردل ( ،ARCH)1مردل
مناسبي بروده و پرارامترهراي پريش بينري کننرده از ثبرات
برخوردار بودند.
 -7 .3آزمون :ARIMA-GARCH
از مدل  ARIMAاي که داشتيم استفاده ميکنيم و اثر
ناهمساني واريانس مشروط به خودهمبستگي را روي آن نيز
بررسي مي کنيم ،که نتايج نشان دهنده اثر ناهمساني
واريانس مشروط به خودهمبستگي در اين مدل ميباشد.
مدلهاي  ARIMA-GARCHاز مدلهاي ترکيبي هستند
که در بعضي موارد توانايي پيش بيني خوبي را از خود نشان
ميدهند ،به همين جهت اين مدل را نيز تخمين زديم و
 RMSEآن را بررسي کرديم.
 -1 .7 .3تصريح مدل  GARCHبراي مدل ARIMA-

:GARCH
همانطور که در جدول ،2مشاهده ميشود ،فرضH0

مبني بر عدم وجود اثر ناهمساني واريانس مشروط به
خودهمبستگي در سطح اطمينان  %99رد ميشود ،سپس
با استفاده از معيارهاي آکاييک و شوارتز و هاننکويين مدل
( ARCH)1يا به عبارتي ديگر (1و GARCH)0به عنوان
بهترين مدل از خانواده  ،ARCHانتخاب ميشود.
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نمودار  :3شبيه سازي با استفاده از روش مونت کارلو براي مدل ( ARCHمقايسه با برون داده)

بررسي توان پيشبيني مدل هاي  ARIMA-GARCH ،GARCH ،ARIMAو39 /... State Space
جدول :2نتايج آزمون اثر ناهمساني واريانس مشروط به
خودهمبستگي ()ARIMA-GARCH
Fآماره

37/270

)731وProb.F(1

0/0000

مشاهدات R2

35/559

Prob.Chi)Square(1

0/0000

𝑦 = 0/001 − 1/090𝑦𝑡−1 − 0/479𝑦𝑡−2 + 0/377𝑦𝑡−3 +
𝑡𝑒 + 1/478𝜀𝑡−1 + 0/993𝜀𝑡−2 +

0/083𝑦𝑡−4 + 0/098𝑦𝑡−5با قرار

دادن ضرايب ،مدل به صورت زير خواهد بود:
(معادله)16-

2

𝜀GARCH = 4/45e -06+ 0/284

 -1 .8 .3شبيه سازي با مونت کارلو مدل State Space

براي بلند مدت:
حال با استفاده از روش مونت کارلو به شبيه سازي پيش
بينيها با  10000بار تکرار ميپردازيم که در نمودار5
مشاهده ميشود که تمامي پيش بينيها به طور متراکم
حول يک نقطه ميانگين در نوسانند و همواره برون داده
توسط محدوده پيش بيني شده در بر گرفته شده است که
اين حاکي از ثبات پارامترهاي پيش بيني کننده مدل State
 Spaceمنتخب ميباشد.

𝑡−1

 -2 .7 .3شبيه سازي با مونت کارلو مدل ARIMA-

:GARCH
در نمودار ،4ميتوان حرکت متراکم حول ميانگين پيش
بينيها در  10000بار تکرار و همزمان در برگرفتن برون
داده توسط ناحيه پيش بينيها را مشاهده کرد که تمام اين-
ها گوياي ثبات پارامترهاي پيش بيني کننده مدل
 ARIMA-GARCHمنتخب ،ميباشند.
نمودار  :5شبيه سازي با استفاده از روش مونت کارلو براي
مدل ( State Spaceمقايسه با برون داده)
 .4مقايسه پيش بيني ها:

نمودار  :4شبيه سازي با استفاده از روش مونت کارلو براي
مدل ( ARIMA-GARCHمقايسه با برون داده)
 -8 .3تخمين مدل  State Spaceو تصريح آن:

)x2(t) = x1(t-1

(معادله )18-معادله مشاهدات:
)Y1(t) = x1(t) + (9/87e-03)e1(t
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با توجه به مقداراماره هاي آکاييک و بيزين شوارتز و
همچنين با استفاده از ساير معيارها و آزمونهاي تشخيص و
تصريح ،بهترين مرتبه براي مدل  State Spaceعبارت است
از (AR )2که با قرار دادن ضرايب تخمين زده شده در آن،
معادالت به صورت زير بدست ميآيند:
(معادله )17-معادله حالت:
)x1(t) = -(1/71)x1(t-1) - (0/96)x2(t-1) + (3/33e-07)u1(t

الزم به ذکر است که در پژوهش حاضرقدرت پيش بيني
مدلها با مقايسه نتايج پيش بينيها با درونداده و برون
دادهها توسط معيار  RMSEحاصل شدهاند .همچنين براي
بررسي دقيقتر موضوع ،قدرت پيش بيني مدلها ،عالوه بر
بازه بلند مدت در دو بازه زماني ميان مدت ،کوتاه مدت و
يک مقايسه کلي با درونداده نيز بررسي شده است .به طور
کلي ،هرچه مقادير برآورد شده معيارهاي خطا کمتر باشند،
نشان دهنده مدل مناسبتر و قدرت پيش بيني مناسبتري
خواهند بود .مقايسه مدل ها از لحاظ قدرت پيش بيني با
استفاده از معيار  RMSEدر بلند مدت در جدول  3قابل
مشاهده است در اين زمينه ميانگين  RMSEبراي هر مدل
به ترتيب در  59مشاهده 20 ،مشاهده و  5مشاهده پيش
بيني شده و در مقايسه با برون داده و نيز تخمين مدلها
براي  739روز در يک مقايسه کلي با درون داده نشان داده
شده است .با توجه به جدول ميتوان به اين نتيجه رسيد
که مقايسه دقت مدلها از روي يک تک برآورد به تنهايي
کافي نميباشد و استفاده از روش مونت کارلو و ميانگين
گرفتن بين  10000بار تکرار ،به  RMSEدقيقتري
ميانجامد( .اين موضوع در جدول  3به وضوح قابل مشاهده
است).
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جدول  :3کمترين و بيشترين  RMSEتک برآوردي و  RMSEميانگين براي هر مدل در افق زماني مختلف
مينيمم

ميانگين

ماکزيمم

0/00721
0/00735
0/00733
0/00816

0/01123
0/01092
0/01115
0/01201

0/01652
0/02430
0/01986
0/01574

بلند مدت
ARIMA
GARCH
ARIMA-GARCH
State Space

ميان مدت

مينيمم

ميانگين

ماکزيمم

0/00485
0/00473
0/00435
0/00548

0/01111
0/01055
0/01096
0/01175

0/01964
0/04054
0/02272
0/01877

مينيمم

ميانگين

ماکزيمم

کوتاه مدت

0/00048
0/00047
0/00121
0/00096

0/01082
0/00920
0/01060
0/01075

0/03035
0/03077
0/04394
0/02600

ARIMA

مينيمم

ميانگين

ماکزيمم

مقايسه کلي با درون نمونه

0/01072
0/01074
0/01068
0/01200

0/01198
0/01220
0/01202
0/01314

0/01315
0/01527
0/01371
0/01427

ARIMA

ARIMA
GARCH
ARIMA-GARCH
State Space

GARCH
ARIMA-GARCH
State Space

GARCH
ARIMA-GARCH
State Space

جدول  :4بيشترين و کمترين مقدار ميانگين  RMSEبراي هر مدل در افق هاي زماني مختلف
ماکزيمم مقدار ميانگين معيارRMSE

مينيمم مقدار ميانگين معيارRMSE

State Space =0/01201

= 0/01092GARCH

بلند مدت

State Space =0/01175

= 0/01055GARCH

ميان مدت

0/01082= ARIMA

= 0/00920GARCH

کوتاه مدت

= 0/01314State Space

ARIMA =0/01198

درون داده
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در نهايت بنا بر نتايج به دست آمده (جدول ،)4-در هر
 3افق زماني (بلند مدت ،ميان مدت و کوتاه مدت) مدل
 GARCHداراي کمترين  RMSEو يا به عبارتي بهترين
دقت پيش بيني بوده است که اين احتماال به دليل نقش
پررنگ عنصر نااطميناني در بازار سهام ايران مي باشد ولي
در مقايسه با درون داده ARIMA ،مدل مناسب تري مي
باشد و اين مي تواند به اين دليل باشد که ما پيش بيني را
براي دادههايي انجام ميدهيم که از اطالعاتشان در مدل
سازيها استفاده شده و چون مدل  ARIMAنسبت به ساير
مدلها ،شرايط با ثبات تري را پيش فرض قرار ميدهد ،در
هنگام برآورد درون داده هايي که نقشي پررنگ در ايجاد
مدلها داشتند ،عملکرد بهتري را نسبت به ساير مدلها از
خود نشان مي دهد و در مورد ناکارآترين مدل براي پيش
بيني شاخص تپيکس ميتوان به مدل  State Spaceدر افق
زماني بلندمدت و ميان مدت اشاره کرد و همچنين در

مقايسه دقت تخمين مدلها هنگام استفاده از درون دادهها،
که اين شايد به خاطر عدم رفتار سيستماتيک و دقيق بازار
سهام ايران به دليل نااطمينانيهاي شديدي که در بازار
سهام وجود دارد باشد .همچنين در کوتاه مدت نيز از بين
مدلهاي منتخب ،مدل  ARIMAبه عنوان ناکارآترين مدل
براي پيش بيني شاخص تپيکس تعيين شده که اين نيز
تاييدي بر حضور پررنگ نااطمينانيها در بازار سهام ايران
باشد.
 .5نتيجه گيري:
با توجه به نتايج به دست آمده در جدول  5و با توجه به
نااطميناني زيادي که در بازار سهام ايران وجود دارد همواره
در تمام افق هاي زماني مدل (1و GARCH)0بهترين مدل
از لحاظ دقت پيش بيني است؛

بررسي توان پيشبيني مدل هاي  ARIMA-GARCH ،GARCH ،ARIMAو41 /... State Space
جدول ( :5از چپ به راست) ترتيب قرارگيري مدلها بر
اساس کمترين دقت به بيشترين دقت
State Space –GARCH – ARIMA
GARCH – ARIMA
State Space – ARIMA – ARIMA
GARCH– GARCH
State Space – ARIMA – ARIMA
GARCH – GARCH
ARIMA – State Space – ARIMA
GARCH – GARCH

مقايسه کلي با درون داده
افق زماني بلند مدت
افق زماني ميان مدت
افق زماني کوتاه مدت

 .6پيشنهادها:
بر اساس يافتههاي پژوهش حاضر پيشنهاد ميگردد که
اوالً کارگزاران بازار سهام ،سرمايهگذاران و تحليلگران مالي
فعال در اين بازار از مدلهاي پيشرفتهتر و متدهاي نوين
اقتصاد سنجي -مالي نيز درتجزيه و تحليلهاي خود بهره
گيري نمايند و ثانياً در حوزه تحليلهاي تکنيکال ،استفاده از
مدلهاي اقتصاد سنجي که قابليت شناسايي و منعکس
کردن رفتار سري زماني مالي را در مدل سازي دارند توصيه
ميگردد .پس الزم است ابتدا نسبت به مدلهاي گوناگون
شناخت پيدا کرده و سپس به مقايسه و بررسي اين مدلها و
به کار بستن روشهاي متعدد تخمين دقت پيش بينيها
بپردازند و مناسب ترين و کارآترين مدل را به کار بندند.
عالقهمندان ميتوانند اين مدلها را در بازارهاي ديگر و در
افق زماني متفاوت و بازههاي زماني مختلف و با مقايسه با
مدلهاي جديدتر مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند.
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هرچند که مدل  ARIMAدر تعيين دقت تخمين با
درون داده کمترين  RMSEرا به دست آورد اما با توجه به
اينکه در هنگام پيش بيني درون دادهها ،ما قبال از همان
دادهها براي ساختن مدل استفاده کرديم ،بنابراين در مورد
دقت پيش بيني و نتايج حاصل از  RMSEبهتر است به
نتايج  3افق زماني که با مقايسه با برون دادهها که هيچ اثري
از آنها در ساخت مدل نبوده است تکيه کنيم ؛ يکي از
نتايج مهم ديگري که ميتوان مالحظه کرد حضور پررنگ
نااطمينانيها در بازار سهام ايران است دليل اين امر را
ميتوان در جوان بودن ،در حال توسعه بودن و عدم برقراري
رقابت کامل (به معناي عدم دخالت ها و يا حمايت هاي
دولتي) و همچنين عدم کارايي اطالعاتي بازار سهام تهران
جستجو کرد و اين امر ميتواند از عواملي باشد که از حضور
بعضي از سرمايه گذاران و نيز از حضور بسياري از مردم در
اين بازار جلوگيري کند و شايد به همين دليل است که
مدلهاي سيستماتيکي همچون مدلهاي ،State Space
بيشترين ميزان  RMSEو کمترين ميزان دقت را از خود
نشان دادند .عالوه بر اين ،از نتايج  RMSEبه دست آمده
براي دوره کوتاه مدت متوجه ميشويم که پيش بيني در
کوتاه مدت نسبت به پيش بيني در ساير افق زماني بسيار
دقيق تر است و حتي نسبت به نتايج حاصله از مقايسه کلي
با درون داده نيز کمتر ميباشد و اين يعني براي بازار سهام
ايران که داراي نااطميناني بااليي ميباشد ،مدلها ،در بازه-
هاي بسيار کوتاه مدت چند روزه بسيار بهتر از دورههاي
طوالنيتر ،قادر به پيش بيني ميباشند .طبيعي است که
نمي توانيم به طور دقيق افق زماني بلند مدت را براي بازار-
هاي مالي به صورت يک تک برآورد پيش بيني کنيم اما
زماني که از روش شبيه سازي مونت کارلو با  10000بار
تکرار فرآيندهاي محتمل استفاده شود ،ميتوان يک فاصله
اطمينان براي عملکرد خود را شناسايي کنيم و از ثبات
پارامترهاي به کار گرفته شده براي يک بازار مشخص،
مطمئن شويم .هرچه پيش بينيهاي نزديکتر به واقعيت و
به عبارت ديگر ،دقيقتري داشته باشيم ،ميتوانيم تصميم
هاي بهتر و سياست گذاريهاي مناسب تري داشته باشيم.
حتي در شرايط نااطميناني نيز ميتوان تصميمات مناسب-

تري اتخاذ کرد اگر که مدل مناسب را بيابيم ،وجود مدلها و
روشهاي زياد و متفاوت اقتصادي ،فيزيکي ،رياضي و آماري
ما را قادر ميسازد تا بتوانيم بهترين مدلها را براي شرايط
محيطي متفاوت انتخاب کنيم و يا ايجاد کنيم .الزم است
براي شناخت بهتر انواع بازارها در انواع کشورها و در افق
هاي زماني متفاوت ،مناسب ترين مدلها براي پيش بيني
آينده دور يا نزديک را بيابيم تا مناسبترين تصميمها و
سياستها اتخاذ شوند.
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