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رویکرد تخمین پایدار در مدلسازی غیرخطی سرایت تالطم در بازار سهام
*1

سیدبابک ابراهیمی
 .1استادیار دانشکدة مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی


(تاریخ دریافت  94/06/21ـ تاریخ دریافت روایت اصالحشده  95/02/19ـ تاریخ تصویب )95/04/04

چکیده
سرایت تالطم بهمعنی ارتباط میان بازارهای مختلف است ،بهگونهایکه تالطم از یک بازار به بازار دیگـر منتلـش شـود .تالطـم قیمـت نفـت در
بازارهای جهانی از جمله عواملی است که بر بازار سرمایة کشورهای دارای اقتصاد مبتنیبر درآمدهای نفتی تأثیر میگذارد .بیشـتر ایـن بازارهـا
ویژگی حافظة بلندمدت نیز دارند که باید در مدلسازی و تخمینها لحاظ شود .در این پژوهش ،ویژگی حافظة بلندمدت در مدل  BEKKلحاظ
شد که یکی از اصلیترین مدلهای چندمتغیرة سرایت تالطم است و همچنین از رویکرد بوآد و کـروک ( )2010بـرای تخمـین پایـدار مـدل
استفاده شد .دادههای بهکاررفته در تحلیق حاضر شامش بازده روزانة قیمت سهام و قیمت نفت در دورة زمانی دسامبر سال  2006تا ژانویة سال
 2012میشود .نتایج تأثیرپذیری بازارهای سهام تهران و دبی از شاخص قیمت جهانی نفت در منطلة راهبردی خاورمیانه و همچنـین سـرایت
متلابش بازار سهام دو شریک اصلی تجاری یعنی ایران و امارت واکاوی شده است و سرایت تالطم از بازار جهانی نفت به بازار دبی و بازار تهران و
همچنین سرایت تالطم از بازار دبی به تهران تأیید شده است.

واژههایکلیدی :بازده ،تخمین پایدار ،حافظة بلندمدت ،سرایت تالطم ،قیمتگذاری.


مقدمه
در  21سال گذشته ،نفت خـام از دیـدگاه حجـم معـامالت،
بیشــترین ســهم را در بــازار کــاا داشــته اســت .بازارهــای
معامالت نفت در این مدت از معامالت فیزیکی و سـاده بـه
بازاری با فعالیتهای مالی پیچیده تبدیش شده اسـت .رونـد
تحوات این بازار به شـدت متـأثر از رویـدادهای سیاسـی و
پیشبینی این رویدادها در سطوح منطلهای است.
در بسیاری از مطالعات صورتگرفتـه ،تغییـرات قیمـت
نفت عامش خارجی ایجادکنندة شـو در اقتصـاد کشـورها
محسوب شده است که از میان این پژوهشها مـیتـوان بـه
همیلتون ] 2و  [3و کیلیان ] 5و  [4اشاره کرد .شـو هـای
ناشی از قیمت نفت بر متغیرهای کـالن اقتصـادی همچـون
بازار سهام ،تورم ،نرخ رشد ،چرخههای اقتصاد و نرخ برابری
دار تأثیر میگذارد و ایـن تـأثیرات فلـ ویـژة کشـورهای
تولیدکنندة نفت نیست .در سالهای اخیر ،افـزایش جهـانی
بهای نفت توجه بسیاری از پژوهشـگران و سیاسـتمداران را
به خـود معطـوک کـرده و شـواهد مختلفـی از تأثیرپـذیری
بازارهای مالی نسبت به شو هـای ناشـی از تغییـر قیمـت
نفت ارائه میشود .تا قبش از افزایش تاریخی بهـای نفـت در
سال  ،2008پژوهشگران مالی در آمریکا و اروپـا بـهصـورت
* تلفن84063341 :

فاک 88674858 :

مداوم تغییرات قیمت بازار سهام را به تغییرات قیمت نفـت
نسبت میدادند .محللان در بیشتر پژوهشهـا تـأثیر بهـای
جهـانی نفــت خــام را بــر قیمـت ســهام بازارهــای مــالی در
کشورهای توسعهیافته بررسی کرده اند و در مطالعات اندکی
بر ایـن تـأثیرات در بازارهـای نوههـور تمرکـز شـده اسـت.
به این ترتیب ،چارچوب کلی این پژوهش بررسی تأثیرپذیری
بازارهای سهام تهران و دبی از شاخص قیمت جهانی نفت با
رویکرد تخمین پایدار است که از چند جنبه اهمیت دارد:
 .1منطلة خاورمیانه از دیربـاز بـهدلیـش جـادة ابریشـم،
ذخایر غنی طبیعی از جمله نفت و گاز طبیعی و راه اتصـال
سه قارة آسیا ،اروپـا و افریلـا در صـدر توجـه بـوده اسـت و
کشورهای پیشرفتة دنیا همواره در سیاست گذاری های خود
به تحوات این منطله توجه ویژهای دارنـد .ایـران و امـارات
نیز از تولیدکنندگان اصلی نفت منطلة خاورمیانه بـهشـمار
مـــیرونـــد و مـــیتـــوان از نتـــایج ایـــن پـــژوهش در
سیاستگذاریهای آتی کشور استفاده کرد.
 .2بازار سهام تهران و دبی تفـاوت زیـادی بـا بازارهـای
سهام کشورهای توسعهیافته و نوههور دارد ،زیرا این بازارهـا
بهدلیش سطح کارایی و آزادسازی بازار بهصورت چشـمگیری
مستلش از بازارهای مالی کشورهای توسعهیافته و کشورهای
Email: b_ebrahimi@kntu.ac.ir
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منطله هستند .درنتیجه ،سرمایه گـذاران بـین المللـی ،ایـن
کشورها را یکی از گزینههای توزیع ریسـک سـرمایهگـذاری
میدانند.
 .3ایران و امارات از تولیدکنندگان عمدة نفت بـهشـمار
میآیند و تأثیرپذیری بازارهای مالی این کشورها از نوسانات
قیمت نفت دور از انتظار نیست .با توجه بـه وابسـتگی زیـاد
کشور ما به درآمـدهای نفتـی و بـاز توزیـع ایـن درآمـد در
بخشهای مختلف صنعت و سیستم بانکی کشور ،نتایج این
بررسی برای سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار کشور نیـز
مفید است.
 .4بازارهای مـالی کشـورهای ایـران و امـارات و درکـش
کشــورهای حاشــیة خلــیج فــارس بــه تحــوات سیاســی و
منطلهای حسـاسانـد و بـه آن واکـنش نشـان مـیدهنـد؛
بنابراین ،در رابطه بین تغییرات قیمت و بـازده سـهام در
ایران و دبی با توجـه بـه وابسـتگی شـدید تجـاری ایـن دو
کشور ،راهنمای مناسبی برای نهادهای سرمایهگذار است.
 .5بازارهای سهام و نفـت خـام در چنـد سـال گذشـته
رابطة دوطرفهای را ایجاد کردهاند ،بهطوریکه بخـش تولیـد
در اقتصاد به شدت به این منبع انـرژی وابسـته اسـت .ایـن
وابستگی موجـب مـیشـود نوسـان قیمـتهـای نفـت آثـار
معنیدار و اجتنابناپذیری بـر بخـش تولیـد داشـته باشـد،
به طوری که افزایش هزینه های انرژی به پایین آمدن مصـرک
نفت و کاهش بهـرهوری نیـروی کـار و سـرمایه و درنتیجـه
رکودهای اقتصادی منجر میشود ].[6
درادامه ،ادبیات تجربی پژوهش بررسی می شود .سـس
مفهــوم حافظــة بلندمــدت و اهمیــت آن در مــدلســازی
سریهای زمانی مالی ارائه میشود که در این زمینه مـدل
 BEKKبهعنوان مدل پایه و بسیار متداول در ادبیات نظری
سـرایت تالطـم بـه مـدل  FBEKKتوسـعه داده مـیشـود.
همچنــین ،در پایــان تخمــین پایــدار مــدل چنــدمتغیرة
 GARCHبا لحاظ اثر حافظة بلندمدت ارائه و دربارة نتـایج
بحث میشود.

ادبیات تجربی پژوهش
در پژوهش های متعددی سرایت تالطم و ارتبـاط بازارهـای
مختلف بررسی شده است ،اما در این بخش بر پژوهشهایی
تمرکز شده است که از دادههای قیمت جهانی نفت استفاده
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کرده اند یا ویژگی حافظة بلندمدت و مدلسازی چندمتغیرة
سرایت تالطم را مدنظر قرار دادهاند.
یو و حسـن ( )2008دادههـای روزانـة شـاخص قیمـت
سهام هشت کشور منطلة منا یعنی عربستان ،امارات ،عمان،
بحــرین ،مصــر ،اردن ،مــراکش و ترکیــه و ســه کشــور
توسعهیافته (آمریکا ،انگلـی و فرانسـه) را بررسـی کردنـد.
سرایت تالطم میان این بازارها با اسـتفاده از مـدل BEKK
بررسی شد و نتایج نشان داد سرایت تالطـم از بـازار سـهام
آمریکا به بیشتر این کشورها معنادار است .همچنین ،رابطـة
تعادلی بلندمدتی بـین سـهام کشـورهای غیرعضـو شـورای
همکاری خلیج فارس (مصر ،اردن ،مراکش ،ترکیه) و آمریکا
مشاهده شد .همبستگی منفی بین سـهام کشـورهای عضـو
شورای همکاری خلیج فارس و سهام کشورهای توسعهیافته
نیز از جمله نتایج پژوهش آنها بود ].[7
مالیک و هاموده ( )2007مکانیزم سرایت تالطـم میـان
سهام ایاات متحده و سهام خلیج فارس و بازارهای جهـانی
نفت خام را به کمک چارچوب  GARCHچنـدمتغیره و بـا
استفاده از دادههـای روزانـه  14فوریـة سـال  1994تـا 25
دســامبر ســال  2001و  1641مشــاهده آزمــایش کردنــد.
بازارهــای مــورد بررس ـی در تجزیــه و تحلیــش شــو هــای
تولیدشده از بازارهـای خـود تـأثیر مـیپذیرنـد .بـازار نفـت
به صورت غیرمستلیم از اخبار تولیدشده از بازارهـای سـهام
ایاات متحده و عربستان سعودی تأثیر می گیرد .بـه عـالوه،
بازار عربستان سعودی تفکیک شدهترین بازار حوزة همکاری
خلیج فارس است که بهطور غیرمستلیم از اخبـار و تالطـم
بازار سهام ایـاات متحـده تـأثیر مـیپـذیرد .درمـورد بـازار
عربستان ،سرریز تالطم معناداری به سمت بازار جهانی نفت
مشاهده شد که بر نلش برتر آن کشور در بازار جهانی نفـت
بهعنوان بزرگترین صادرکنندة نفت تأکید میکند ].[8
آلویی و جامازی ( )2009ارتباط بین تالطم قیمت نفت
خام و بازارهای سهام را بررسی کردند .نتیجة پژوهش آنها
نشان داد قیمتهای انرژی بهطور عـام و قیمـتهـای نفـت
بهطور خاص تلریباً اثر باللوهای بر هزینههای ورودیها برای
بیشتر شرکتهای پذیرفته شده در بورس و درنتیجـه رفتـار
قیمتــی ســهام دارنــد ] .[9آروری و انجــوین ( )2010بیــان
کردهاند برای بهبود ویژگیهای ریسک و بازده در یک سـبد
سرمایه گذاری ،ورود نفت به طور معناداری تأثیر مثبت دارد.
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همچنین ،تشکیش سبد سرمایهگذاری بخشـی بـا توجـه بـه
پاسخهای نامتلارن برخی منابع به شو های قیمـت نفـت،
به بهبود در نسبت شارپ منجر میشود ].[10
وی و همکاران ( )2010قدرت پیشبینیپذیری قیمـت
نفت خام را با استفاده از مدلهای مختلف کالس GARCH
و داده های روزانه در دو دورة زمانی مختلف بررسی کردنـد.
در دورة  2007تا  2009و بـهدلیـش بحـران مـالی جهـانی،
قیمت نفت خام بـهازای هـر بشـکه ،تغییـرات معنـاداری از
حدود  30تا  145دار داشته است .در ایـن بـازة پـرتالطم،
مدلهای غیرخطی کالس  GARCHنسـبت بـه مـدلهـای
خطی ،برای پیشبینی تالطم بلندمدت نوسان قیمـت نفـت
خام مؤثرترند ].[11
محمدی و همکاران ( )1389روند حافظـة بلندمـدت را
در بازارهای جهانی نفت بررسی کردند .نتایج بررسی بیانگر
آن است که پارامتر حافظه بلندمدت در بازارهای بینالمللی
نفت مشاهده شده اما تغییـر رونـد محسـوس نبـوده اسـت؛
بهعبارت دیگـر ،در دورة بررسـیشـده ،کـاهش یـا افـزایش
معنیداری در کارایی بازار رخ نداده اسـت ] .[12همچنـین،
محمــدی و چیــتســازان ( )1390پژوهشــی را در زمینــة
حافظة بازار سهام بورس تهران با روشهای مختلف از جمله
روش حداکثر درستنمایی  ،MLحـداقش مربعـات غیرخطـی
 ،NLSنمــای هرســت  ،Hurst Exponentجــو و پــورتر-
هودا  ،GPHنمای هرست تعدیششده  Modified Hurstیا
لو  ،LOوایتش  Whittleو موجـک  Waveletانجـام دادهانـد.
نتایج در بازار بورس نیـز نشـان داد پـارامتر حافظـة بـورس
اوراق بهادار تهـران رونـد تغییـر محسوسـی نداشـته اسـت؛
بهعبارت دیگر ،در دورة مـورد بررسـی ،کـاهش یـا افـزایش
معنیداری در کارایی بازار بورس رخ نداده است ].[13
محمدی و سو ( )2010تالطم قیمتهـای هفتگـی نفـت
خام اسسات بر بازده کشورهای صادرکننده و واردکننـدة نفـت
شامش الجزایر ،کانادا ،چین ،ابـوهبی ،انـدونزی ،نـروژ ،روسـیه،
عربستان سعودی ،انگلستان ،ایااتمتحده و ونزوئال را در دورة
دوازدهساله مدلسازی و پیشبینی کردهاند .مـدلهـای مـورد
استفاده در این پـژوهش چهـار مـدل GARCH, EGARCH,
 APARCH, FIGARCHبوده است که پ از بررسی عملکرد
خــارا از نمونــهای مشــخص شــد در بســیاری مــوارد مــدل
 APARCHبهتر از سایر مدلها عمش میکند ].[14
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تنسوچات و همکاران ( )2010همبستگیهای شرطی و
سرایت تالطم بین بازدههای قیمت نفت خام (اسسات ،آتی و
سلف از بازارهای  WTIو برنت) و بازدههای شـاخص سـهام
( FTSE100و  NYSEو  Dow Jonesو  )S&P500را از
دوم ژانویة سال  1998تا  4نوامبر سال  2009شامش 3090
مشاهده ،با مدلهای مختلف سرایت تالطم بررسـی کردنـد.
براساس مدل  ،CCCتخمین همبستگیهای شرطی بازدهها
در بین بازارها پایین است و برخی از آنها از لحـاظ آمـاری
معنیدار نیستند؛ بنابراین ،شو های شرطی فل در همان
بازار و نه در بین بازارها همبستگی دارند .تخمینهای DCC
همبستگیهای شرطی معمواً معنیدار هستند .نتـایج ایـن
فرض را مطرح میکند که همبستگیهـای شـرطی ثابـت از
لحاظ تجربی حمایت نمـیشـوند .نتـایج تجربـی حاصـش از
مــدلهــای  VARMA-GARCHو VARMA-AGARCH
شواهد اندکی از سرریز تالطـم بـین نفـت خـام و بازارهـای
مالی فراهم میآورند .شواهد آثـار عـدم تلـارن شـو هـای
مثبــت و منف ـی حجــم برابــر واریــان هــای شــرطی بیــان
مـــیدارنـــد  VARMA-AGARCHبرتـــر از VARMA-
 GARCHو  CCCاسـت  .]6فیلـی و همکـاران ()2011
کشورهای کانادا ،مکزیک ،برزیش را صادرکننده و کشورهای
ایاات متحدة آمریکا ،آلمـان و هلنـد را واردکننـده درنظـر
گرفتند تا ارتباط میان بازارهای این کشورها و قیمـت نفـت
را بررسی کنند .در ایـن پـژوهش ،از دو مـدل چنـدمتغیرة
 DCCو  GJR-GARCHو دادههای ماهانه از سال  1987تا
 2009استفاده شد و نتایج نشـاندهنـدة سـرایت نامتلـارن
بین کشورهای صادرکننده و واردکنندة نفت بود .همچنین،
در پژوهش آنها مشـخص شـد شـو هـای بخـش عرضـة
قیمت نفت ،تأثیری بر ارتباط بـین بازارهـای ایـن کشـورها
نمیگذارد ،امـا شـو هـای ناشـی از تلاضـا (یعنـی تغییـر
چرخههای تجاری یا جنگ) نسبت به شـو هـای ناشـی از
عرضه (کاهش تولیدات اعضای  )OPECتـأثیر بیشـتری بـر
کشورها دارنـد .همچنـین ،فیلـی بـا مطالعـة همبسـتگی
وقفهدار سریهای زمانی این کشورها نشان داد قیمـتهـای
نفت بدون توجه به منشأ ایجاد تالطم ،اثـر منفـی بـر همـة
بازارهای سهام دارد و در دورههای بحران ،بازار نفت جایگـاه
مطمئنی برای جلوگیری از ریسک بازار سهام نیست ].[15
نگویان ( )2012در پژوهش خود رابطة بین قیمت نفت
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خام و قیمت بنزین را با استفاده از دادههای روزانـة آمریکـا
در بازة زمانی  11ژانویة سال  1988تا  20می سـال 2011
بررسی کرد .وی دریافت مـدل تـکمتغیـره )GARCH(1,1
مناسبترین روش برای انـدازهگیـری تالطـم در هـر سـری
زمانی مورد مطالعه است .مدل گارچ چندمتغیره بـهصـورت
یک مدل  BEKKقطری نیز برای آنالیز همبستگی شـرطی
سریهای زمانی بهکار گرفته شد .در این پژوهش ،شواهدی
مبتنیبر آثار نامتلارن بین سری زمانی قیمت نفـت خـام و
قیمت بنزین مشاهده نشد ،هرچند همبستگی بین آنها در
بلندمدت بهصورت معناداری مثبت دیده شد ].[16
گوربش و همکاران ( )2012سـرایت تالطـم و دینامیـک
همبستگی بین نفت خام و بازده شـاخصهـای سـهام را بـا
استفاده از دادههای ماهانه و در بازة زمانی  1997تـا 2010
بررسی کردنـد .مـدلهـای  CCC ،BEKKو  DCCدر ایـن
پژوهش بهکار گرفته شدند و نتایج بهکارگیری مدل BEKK
بیانگر سرایت تالطم معنادار و با درجة تأثیر باا از نفت خام
بر شاخصهای بازار بوده است که با واردات و صادرات نفـت
ارتباط دارند .براساس نتایج مدل  ،CCCهمبستگی شـرطی
ب ـین بــازده شــاخصهــا و نفــت خــام بســیار نــاچیز بــود و
شو های شرطی فل در شاخص قابشمشاهده بـود .نتـایج
تخمـین بــا اســتفاده از مــدل  DCCنشــان داد همبســتگی
شرطی بین شاخصهای مورد مطالعه همواره معنـادار بـوده
است .براساس یافتـههـای ایـن تحلیـق ،فـرض ثابـتبـودن
همبســتگی شــرطی از ســوی مطالعــات تجرب ـی پشــتیبانی
نمیشود ].[17
گیراردی و آرگـون ( )2013مـدل  CoVaRرا توسـعه و
بهبود دادهاند .آنها شرای جدیدی را برای بحران مـالی در
یک بنگاه درنظر گرفتند .شرای جدید تعریـفشـده اجـازه
میداد تخمین با ثبات بیشتری برای متغیرها درنظر گرفتـه
شــود و شــرای بهبــود یابنــد .در ریســک سیســتماتیک
تعریفشده برای سهام بنگاهها ،مدلهای گارچ نلش اساسی
داشتند .همچنین ،مجموعة دادههای مورد استفادة آنها در
این پژوهش در بازة زمانی ماهانة ژوئن سال  2000تا فوریة
 2008قرار داشت ]. [18
آانود ( )2013سرایت تالطم بین نفـت خـام و قیمـت
محصوات کشاورزی را بررسـی کـرد .بـر مبنـای مطالعـات
صورتگرفته ،رابطة مستلیم بین نفت و قیمـت محصـوات
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کشاورزی مشاهده شد .در این پژوهش ،رابطة علیتـی بـرای
تشخیص علت ایجاد بحرانهای غذایی بررسی شد .دادههای
مورد استفاده روزانه و در بازة زمانی  1ژانویة سال  1986تـا
 7ژوئن سال  2012بوده است که به سه زیـربخش قبـش از
بحران ( 1ژانویة سال  1986تـا  31دسـامبر سـال ،)2005
بازة زمانی بحران ( 1ژانویة سال  2006تا  31دسامبر سـال
 )2008و بازة زمانی پ از بحران ( 1ژانویة سال  2009تـا
 7ژوئن سال  )2012تلسیم شد .مدل مورد استفاده در این
پژوهش مدل چندمتغیرة  BEKKبود که انگـش و کرونـر در
سال  1995ارائه دادند و محصوات غذایی مورد بررسـی در
این پژوهش ذرت ،سویا ،شکر و گندم بود ].[19
میــرال و همکــاران ( )2013رابط ـة ب ـین بنگــاههــای
مختلف را با استفاده از مدل چنـدمتغیرة گـارچ (متلـارن و
نامتلارن با تغییرات ساختاری) در بـورس اسـسانیا آزمودنـد.
آنها سـه دسـته داده را در قالـب شـاخص بـورس اسـسانیا
بهشـکش  IBEX35یعنـی  35شـرکت پیشـرو بـازار سـهام
اسسانیا IBEX ،متوس یعنی شرکتهای با سرمایة متوس
و فعال در بازار بورس و  IBEXکوچک یعنی شرکتهای بـا
سرمایة کوچک و فعال در بازار بورس درنظر گرفتند .نتـایج
مطالعة آنها نشاندهنـدة وجـود آثـار معنـادار متفـاوت در
سرایت تالطم بود؛ یعنی زمانیکه رفتار متلـارن و تغییـرات
ساختاری در مدل لحاظ می شد .همچنـین ،نتـایج مطالعـة
آنها در تشکیش سبد سهام نشان داد تشکیش سبد از سـهام
شرکت های دستة متوس و کوچک با تخصیص وزن بیشتر
به بنگاههای متوس ممکن است کاهش ریسک و مـدیریت
سناریوهای متفاوت را محلق سازد ].[20
چانـــگ و همکـــاران ( )2013پژوهشـــی را درمـــورد
همبستگی شرطی و سرایت تالطم میان بازدهی نفت خام و
شاخص های سهام در بازة زمانی یازده ساله و بـا اسـتفاده از
دادههای روزانه انجام دادنـد .آنهـا بـا بـهکـارگیری مـدل
 DCC ،CCCو  VARMA-GARCHاثــر ســرایت را بــین
 WTIو نفت برنـت بـا شـاخصهـای ،NYSE ،FTSE100
 Dow Jonesو  S&P500بررسـی کردنــد .براســاس نتــایج
تخمین از طریق مدل  ،CCCسـرایت ناشـی از همبسـتگی
شرطی بین این بازارها ضعیف مشاهده شد و اغلب معنـادار
نبود ،اما هنگامیکه مدل  DCCبهکار گرفتـه شـد ،سـرایت
بین شاخصها بهطور معناداری مشاهده شـد .نتـایج نشـان

رویکرد تخمین پایدار در مدلسازی غیرخطی سرایت تالطم در بازار سهام

داد مدل  CCCدر تطبیق با نتایج دادههای واقعـی عملکـرد
مطلوبی ارائـه نمـیدهـد .نتـایج تخمـین مـدل VARMA-
 GARCHنیز شواهد اندکی از سرایت تالطم بین نفت خـام
و بازارهای مالی ارائه داد .همچنین ،شواهدی مبنیبـر آثـار
برابر شو های مثبت و منفی بـر واریـان شـرطی توسـ
تمامی مدلها به غیر از مدل  DCCمشاهده شد ].[21
وانــگ و همکــاران ( )2016بــا اســتفاده از یــک مــدل
مارکوک فراکتالی ( )MSMتالطم نفت خام را مدلسـازی و
پیشبینی کردند .نتایج پیشبینیهای خارا از نمونه در این
پژوهش نشـان داد مـدلهـای فراکتـالی در توصـیف رفتـار
بازگشت به میانگین و پـیشبینـی تالطـم در سـری زمـانی
قیمت نفت خام دقیقتر از مدلهای کالسـیک  GARCHو
مدلهای مبتنیبر دادههای تاریخی عمش میکند ].[22
چان و گرنـت ( )2016تعـدادی از مـدلهـای خـانوادة
 GARCHو مدل تالطم تصادفی ( )SVرا در مجموعـهای از
دادهها شامش نه سری از جمله قیمت نفت ،مشتلات نفتی و
گاز طبیعی ملایسه کردند .در ملایسـه هـای صـورتگرفتـه
مشخص شد لحاظکردن جزء پرش و بـهکـارگیری توزیـع t
موجب بهبود چشمگیری در مدلهای  GARCHمـیشـود،
ولــی در عملکــرد مــدل تالطــم تصــادفی تــأثیری نــدارد.
لحاظ کردن تصریح مدل ها بـا لحـاظکـردن جـزء میـانگین
متحر عالوهبـر جـزء اتورگرسـیو در هـر دو مـدل بهبـود
چمشگیری ایجاد کرد .همچنین ،آثار اهرمی در مدلسـازی
شاخص نفت ( )WTIو نفت برنت معنادار بود ،امـا در سـایر
شاخص هـای نفـت اثـر معنـاداری مشـاهده نشـد .در یـک
جمعبندی کلی ،بهکارگیری مدل تالطم تصادفی و میانگین
متحر در هر نه سری زمانی مورد مطالعه نتایج بهتـری را
فراهم کرد ].[23
ســرلتی و یــو ( )2016بــا اســتفاده از مــدلهــای
اقتصادسنجی ،الگـوی تالطـم قیمـت نفـت ،گـاز طبیعـی و
زغالسنگ و سرایت تالطم میان این سه قیمـت سـوخت را
در بــازة زمــانی  1807تــا  2014بررســی کردنــد .در ایــن
پــژوهش ،از طیــف وســیعی از مــدلهــای تــکمتغیــره و
چندمتغیره در برآورد مدل ها استفاده شد تا نتایج با قابلیت
اتکای بیشـتر از الگـوی سـرایت تالطـم میـان ایـن بازارهـا
بهدست آید ].[24
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حافظة بلندمدت در سریهای زمانی مالی
یکی از رایجترین روشها برای اندازهگیری و سنجش حافظة
بازارها ،برآورد پارامتر انباشتگی کسـری )d( 1در آنهاسـت.
در ادبیات اقتصادسنجی ،اگـر سـری زمـانی  }Ytبـا توابـع
خودهمبستگی   jرا در وقفة  Jداشته باشـیم ،طبـق نظـر
مک لئود و هیسش ( )1978فراینـد حافظـة بلندمـدتی دارد،
اگر:
j 

()1

n



lim

j  n

حافظــة بلندمــدت را مــیتــوان بــا تصــریح میرایــی
هیسربولیک اتوکوواریان ها بهشکش رابطة  2نیز تعریف کرد
:]22
c(h)  k (h).r 2d 1
()2
وقتی که  d . h  پارامتر حافظة بلندمـدت و )k (h

یک تابع با تغییر آهسته است .بهمنظور اثبات این موضوع از
ارتباط میان دوره نگار )  I (و اتوکواریان های نمونـه ) (cˆ r
بهشکش رابطة  3استفاده میشود:

)  cˆr e (ir

()3

r n

1
2

I ( ) 

بنابراین ،اگر فراوانی صفر باشد رابطة  4بـه ایـنصـورت
است:
()4

∑cˆr

r n

n 2
1
x 
2
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n 1

∑xt
t 0

1
I (0) 
2n

برای ساده ترشدن موضوع فرض مـی شـود ، Ext   0
در اینصورت رابطه بهشـکش سـادهشـدة  7قابـش بازنویسـی
است:
()5
)c r 

r
n

 Ecˆr   n  (1 
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بنابراین ،زمانیکه  k (h)  2k 0(1  h)h 2d 1dhثابت
1
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باشد Varx  k (h).n 2d 1 ،اس که همارز با رابطة  2اس .
درصورتیکه  d  0باشد ،اتوکواریانس ها بته قتدری آرام بته
سم صفر محو میشوند که جمع پذیر نیستند؛ برای مثال،


 cr
r

سم

و واریانس  xنیز بتا ستریتی کمتتر

از 1
n

بته

اســت .انگــش و کرونــر ( )1995مــدل  BEKKرا پیشــنهاد
کردند ] .[23یک مدل ) BEKK(1,1,Kبهصورت رابطة 11
تعریف میشود:
()11
Ht  C C   A    A 
*
k

صفر محو میشود .اگر  d  0باشد ،اتوکواریتانس هتا

جمعپذیرند؛  

 cr
r

ولی همچنان آهستهتتر از نتر

نمایی که از طریق فرایندهای  ARMAمانای معکوسپتذیر
بهدس میآید به سم صفر محو میشتوند .بترایناستاس،
برای داشتن مانایی سری و همچنین جلوگیری از مشتکت
ناشی از بیش تفاضلگیری ،باید تفاضلگیری کسری صور
گیرد.

FBEKK

و  I t 1مجموعة اطالعـات جمـع آوریشـده تـا زمـان t  1
rt  t ( I t 1 )   t

که در آن   tبردار بازده مورد انتظار دورة  tام بـا توجـه بـه
مجموعة اطالعات گذشته است که ممکن اسـت یـک مـدل
 VARبهصورت رابطة  9باشد:
p

()9

t  A0   Ai rt i
i 1

بردار   tنیز نشاندهندة پستماندها در دورة  tام است
که بهصور رابطة  10قابلتعریف اس :
1

()10

k 1

K

G

*
k

k 1

در شکش سادهتر یک مدل ) BEKK(1,1بهصورت رابطة
 12تعریف میشود:
()12
* H t  C * C *  A* t1 t 1 A*  G * H t 1G

کـه در آن * G * ، Aو * Cمـاتری هـای  N  Nو *C
بـاامثلثی اسـت .مـدل  BEKKپرکـاربردترین

مدل  GARCHچندمتغیره است که در ملـاات مختلـف از

فرض کنید بردار  rtبردار بازده  Nدارایی مـالی در دورة  tام
است؛ بنابراین ،میتوان نوشت:
()8

*
k t 1 t 1

*

*

*H t 1Gk

یک ماتری

توسعة مدل  BEKKبه مدل

K

 t  H t2 ( I t 1 ) z t

1
2
) H t ( I t 1

یک مـاتری مثبـت معـین  N  Nو z t
که
بردار تصادفی بهصورت  N  1است و گشتاورهای اول و دوم
زیر را دارد:

0

) E ( zt

var (zt ) I N
که در آن  I Nماتری یکـه بـا بعـد  Nاسـت و بـهراحتـی
میتوان نشان داد مـاتری واریـان شـرطی  rtبرابـر H t

آن استفاده شده است .پژوهشگران متعددی اشاره کردهانـد
این مدل در بعد پایین (کمتر از  )10مشکالت سایر مدلها
را در همگرایی برآورد ندارد؛ بنابراین ،تخمینهای پارامترهـا
قابلیت اتکای باایی دارنـد .همچنـین ،ازم اسـت مـاتری
واریان  ،مثبت معین باشد که برقـراری ایـن ویژگـیهـا از
طریق پارامترهای برآوردشده ،چندان سـاده نیسـت .شـایان
ذکر است مدلهای  BEKKشکش ویژهای از مدلهای VEC

هستند ،اما پارامترهای مدل  ،BEKKبـرخالک مـدل ،VEC
بهطـور مسـتلیم تـأثیر وقفـههـا را بـر عناصـر  H tنشـان
نمیدهند .علیرغـم اعمـال محـدودیت هـای مختلـف روی
مدلهای  ،BEKKمعمواً زیادبودن پارامترها همچنـان یـک
مشکش اساسی است ] .[24درنتیجه ،این مدل ها در موارد با
بعد بیش از سه یا چهار متغیر (سری) بهکار نمیروند .حـال
برای توسـعة مـدل  GARCHچنـدمتغیره بـه FIGARCH

چندمتغیره یک مدل ) BEKK(1,1درنظر گرفتـه مـیشـود.
بـرای توسـعة مـدل ) GARCH(1,1چنـدمتغیره بـه مــدل
) FIGARCH(1,d,1چنـــدمتغیره ،بایـــد عبـــارت  Lدر
معادلة پایه  GARCHبا عبارت  13جایگزین شود.
()13
dij

[1   ij L  (1  ij L)(1  L) ] t i  t j

میتوان یبار  13را بهصور زیر بازنویسی کرد.
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()14
[1  ij L  (1  ij L)(1  L) ij ] i ,t  j ,t 
d

  i ,t  j ,t  ij L( i ,t  j ,t )  (1  L) d ( i ,t  j ,t ) 

) ij L(1  L)d ( i ,t  j ,t

بنــابراین ،بــرای تبــدیش مــدل ) BEKK(1,1بــه مــدل
) FBEKK(1,d,1بایــد عبــارت * A* t1 t 1 Aدر معادلـة
 12با عبارت  15جایگزین شود ] 24و .[23
()15
 t t  G* ( t1 t 1 )G*  (1  L)d  t t 
*A* (1  L)d  t1 t 1 A

درنتیجه ،مـدل ) FBEKK(1,d,1بـهصـورت رابطـة 16
استخراا میشود.
()16
H t  C *C *  G* t1 t 1G*  [1  (1  L)d ]( t t ) 
*(1  L)d A* ( t1 t 1 ) A*  G* H t 1G

این مدل چندمتغیره توسعهای از مدل  BEKKاست که
اثر حافظة بلندمدت را درنظر مـیگیـرد و بـه مـدل امکـان
تطبیق پذیری بیشتری را با دنیـای واقعـی مـیدهـد .مـدل
توسعه دادهشده عالوهبر لحاظکردن پارامتر حافظهبلندمدت،
آن را در فرایند مدلسازی برآورد میکند.

مشکالت تخمین و ضررورت تخمرین پایردار
مدلهای

MVGARCH

یافتن ملادیر ابتدایی در تخمین سرایت تالطم در مدلهای
چندمتغیره بسیار مهم است .هنگامیکه تعـداد پارامترهـای
تخمین زیاد است ،در تابع شبهراستنمایی ،احتمال رسـیدن
به یک نلطة بهینة موضعی افزایش مییابد .برای اطمینان از
رسیدن بـه جـواب بهینـة سراسـری ،بایـد ملـادیر ابتـدایی
متنوعی انتخاب شود .یکی از راههای انتخـاب نلطـة شـروع
این است که یک مجموعه از ملادیر ممکن پارامترها ساخته
شود و ملادیر ابتدایی از ترکیـب ملـادیری بـا بـزرگتـرین
بزرگنمایی انتخاب شود .همچنین ،ممکن است هنگامیکـه
دادههــای پــرت در مجموعــة دادههــا وجــود دارد ،مشــکش
همگرایــی در تخمــین رخ دهــد .در ایــنصــورت ،الگــوریتم
گرادیانی که برای ماکزیممسازی استفاده مـیشـود ،ممکـن
است به مرز برسد .برای حش این مشکش باید دادههای پـرت
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حذک شـود .اگـر مشـکش همچنـان وجـود داشـت ،ملـادیر
ابتدایی نیز باید تغییر کند که این محدودیت ها بـر دقـت و
تصریح مـدل تـأثیر مـیگـذارد .درکـش ،بـرآورد مـدلهـای
 MVGARCHاز طریق ماکزیمم کردن تابع احتمال گاوسی
بسیار مرسوم است .جینتیو ( )1998نشـان داد ایـن شـیوة
برآوردکردن -که احتمال حداکثر شـبهراسـتنمایی گاوسـی
) (QMLنامیده می شود -برآورد استواری از پارامترها ،حتی
در زمانیکه تابع توزیع گاوسی نیست ،تولید میکنـد ].[25
البته باید در تخمینها به دو موضوع مهم توجـه داشـت.1 :
دنباله پهن بودن تابع چگالی تغییرات و  .2وقـوع دادههـای
پــرت .بــه ایــن دو مــورد بایــد در زمینــة پســماندهای
استانداردشدة مدل  MVGARCHتوجه شود که اثر حافظة
بلندمدت را در خود لحاظ کـرده اسـت .بـهایـنمنظـور ،روش
برآورد استوار برای یک طیف وسیع از مدلهای MVGARCH
که شامش موضوع بااست -پیشنهاد میشود.در پژوهش های مختلف ،تأثیر عوامش خارجی بر بـرآورد
مــدلهــای تــکمتغیــرة  GARCHبیــان شــده اســت و
برآوردکنندههای استواری در این زمینه پیشنهاد شده است.
در این پژوهش ،برای اولین بار تخمین پایدار با درنظرگرفتن
اثر عوامش خارجی (دادههای پرت) و لحاظکردن اثر حافظـة
بلندمدت روی برآوردکننده حداکثر شبه راستنمایی گوسـی
درمورد مدلهای چندمتغیره  GARCHصورت گرفته است.
عوامش خارجی مانند شو ها مشاهداتی هستند کـه تمایـش
چندانی به دنبالکردن رویة اعمالشدة مرسوم ندارنـد .ایـن
عوامــش تــأثیر بســیار زیــادی بــر برآوردهــای حــداکثر
شبهراستنمایی گاوسی دارنـد .بـه همـین دلیـش ،مـیتـوان
استفاده از برآوردکنندههای پایدار را با درنظرگرفتن شـرای
خاص توصیه کرد.

تخمین پایدار مدل

FBEKK

مــاتری واریــان  -کواریــان توســعه دادهشــده درمــدل
 FBEKKرا کــه در رابطــة  16توضــیح داده شــده اســت،
به صورت مفروض درنظر گرفته میشود .حال * برداری از
پارامترها در فضای  محسوب میشود که از طریق آمـارة
 و بــا چــارچوب حــداکثر شــبهراســتنمایی کلــی
مطرحشده در رابطة  17بـرای بـردار )  (r1,...rTکـه دارای
تابع چگالی ) g* (0است ،تخمین زده میشود.
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~
~
) rt ,  rt w(rtH t,1 r

()17
T

1
[log(det H t , ) 
T t 1

ˆQML  arg max 

در ایــن حالــت مــدل  MVFIGARCHبــا پســماندهای
محدودشده  )BIP(2به دسـت مـیآیـد ] 27و  .[26در ایـن

در شرای ویژه و با فرض اینکـه ) g(0)  g* (0باشـد،
میتوان چارچوب حداکثر شـبهراسـتنمایی را بـه چـارچوب
راســتنمایی ســاده تللیــش داد .شــایان ذکــر اســت هــر دو
چــارچوب در اصــش زیرمجموعــة کــالس بــزرگتــری از
تخمینزنها به نام  Mهستند که بهصورت رابطة  18مطرح
میشود:

مدل ،آثار  rtدر ماتری ) H  (0از طریق یـک تـابع وزنـی
محدود شده است .در این حالت ،ماتری کواریان شرطی
با حافظـة بلندمـدت ( )BIP-FBEKKبـهشـکش رابطـة 20
تعریف میشود.
()20

 

]) 2 log(rtH r
1
t , t

M ( ST ; ,  ) 

()18

1 T
]) [log(det H t , )   (rtH t,1 rt
T t 1

در رابطة کلی  ،18نمونـه  STمجموعـهای از مشـاهدات
)  (r1,..., rTبــهشــکش ســری زمــانی اســت .اســکالر 
تضمین کنندة پایداری تخمـینزننـدة  Mبـا توزیـع )g* (0
است و ) (0تابع زیـان نامیـده مـیشـود .توزیـع چگـالی
گوسی است و  tدو تابع چگـالی بسـیار پرکـاربرد و مشـهور
برای دادههای سری زمانی بازده مالی است .تابع زیان بـرای
توزیع گوسی بهشکش   (z)  zو برای توزیع  tبهشـکش

z
)
 2
هدک این پـژوهش ارائـة یـک تخمـین پایـدار بـرای مـدل
 FBEKKتوســعه دادهشــده در تحلیــق حاضــر بــا وجــود
دادههــای پــرت اســت .دادههــای پــرت بــا مربــع فاصــلة
ماهاانوبی ( )MDو ملایسة آن با سایر دادههـا شناسـایی
میشود.
بیشتر مدلهـای  MVGARCHتوانـایی تصـریح کامـش
تأثیر بازدههای گذشـته روی تالطـم آینـده را ندارنـد .ایـن
مسئله به پیشبینی خوشبینانة تالطم در دورههای پـ از
بازدههای نلدی بسیار باا منجر میشود .بهدلیش ثبات روش
 ،MGARCHاین برآوردهای خوش بینانة تالطم بـا سـرعت
کم از بین مـیرونـد ] .[3بـرای ایـن موضـوع ،مـدلسـازی
 t u (z)  (N  ) log(1 تعریــف مــیشــود.

شــرطی بــا اســتفاده از تــابع )H  (0

مــاتری کوواریــان
بهشکش رابطة  19انجام میگیرد.
()19

~
~( H ()  H
~ r1, ,
~ r2, ,...,
rt 1, ), with

] H t ,  C C  G(rt1rt 1 )G  [1  (1  L) d
(rtrt )  (1  L) d A(rt1rt 1 ) A  GH t 1G

بهعبارت دیگر ،با فیلترکـردن دادههـای پـرت در مـدل
 ،FBEKKمدل  BIP-FBEKKبهدست میآیـد .تخمـینزن
پایدار برای این مدل بهشکش رابطة  21تعریف میشـود کـه
شکش سادهشدة رابطة  18است.
()21
M ( ST ; ,  ) 
1 T
]) [log(det H t , )   (rtH t,1 rt
T t 1

در ایــن پــژوهش از رویکــرد ارائــهشــده در بــوآد و
کــروک ( [1] )2010بــرای وزندهـی بــهشــکش رابطــة 22
استفاده شد.
()22
z  c1
1 if

w( z )  1  (1  c1 / z )3
if
c1  z  c2

3
(c2 / z )(1  (1  c1 / c2 ) ) else

چارچوب ارائه شده یک رابطة جایگزینی 3بین پایداری و
کارایی است .پارامترهای  C1و  C2بهترتیب برابر  99درصـد
و  99/9درصد کوانتیش برای فاصـلة ماهـاانوبی هسـتند.
شایان ذکر اسـت فلـ مشـاهدات بـا فاصـلة ماهـاانوبی
( )MDبسیار بزرگ نزولی هستند و نزولـیبـودن آنهـا بـه
فرضیات توزیع آنها بستگی دارد .سـاختار بـه ایـنصـورت
است که  zمربع فاصلة ماهاانوبی بـرای rtو  ،w(z)zمربـع
فاصلة ماهاانوبی برای  rtاست .نکتة مهم این است کـه
نزولیبودن بهمعنی محدودشدن تابع  w(c2 )c2است.

نتایج تخمین بر مبنای دادههای واقعی
در این پژوهش از دادههـای روزانـه در قالـب سـه شـاخص
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اصلی یعنی قیمـت بـورس اوراق بهـادار ایـران (تهـران) یـا

ذکر است هـر دو عبـارت   ijو  ijممکـن اسـت بیـانگر

 ،TEPIXامارات (دبی) یـا  DFMو شـاخص قیمـت روزانـة

سرایت بین شاخصها باشند و اثر سـرریز تالطـم از طریـق

نفت خام ( )WTIبرای مدلسازیها ،برآوردها و آزمونهـای

ملادیر غیرقطری این ماتری ها مشخص میشود.

اصلی مدل توسعهیافته استفاده شده است .بازة زمانی مـورد

برای تخمین مدل  BEKKو  FBEKKاز روش حداکثر

تحلیق نیز برای این سه شاخص از  5دسامبر سال  2006تا

شبهراستنمایی استفاده شده است که بهینـهسـازی معادلـة

 30ژانویة سال  2012درنظر گرفتـه شـده اسـت .در مـدل

شبهراستنمایی در مدل پایه  BEKKاز طریق روش عـددی

 FBEKKنیز  ij ،آثار آرچ در هریک از متغیرها را تصـریح

برندت هـال ،هـال و هاسـمن  BHHHو نـرمافـزار Matlab

مـیکنــد و   ijنشـاندهنــدة اثـر ســرایت (سـرریز) شــو

صورت پذیرفت .در مدل  FBEKKنیز عالوهبر لحـاظکـردن

(تالطم) های دورة پیشین متغیر  iبه تالطم جاری متغیـر j

پارامتر حافظة بلندمدت که طی فرایند مـدلسـازی بـرآورد

است .این اثر سرایت براساس مربع پسـماندها انـدازهگیـری

شد .رویکرد ملایسهای مدلها به کار گرفته شد که تـاکنون

میشود که از مدلهای پیشبینی بـازده حاصـش مـیشـود.

در مطالعات گذشته مورد توجه نبـوده اسـت .بهینـه سـازی

 iiآثار گارچ را نشان میدهد و تصریحی از پایداری تالطم

مدل  FBEKKاز طریق فیلترکردن داده های پرت در مـدل

در هریک از سریهاست ij .که بر مبنای پیشبینی اخیـر

 FBEKKصورت پذیرفت .نتایج تخمین مـدل پایـه و مـدل

واریان

توسعهیافته در جدول  1ارائه میشود.

است ،نشاندهندة اثر سرایت تالطم واریـان هـای

دورة پیشین متغیر  iبه واریان

جاری متغیر  jاست .شایان
جدول  .1تخمین پایدار مدل  FBEKKو مقایسه با مدل BEKK
BEKK

FBEKK

ملایسة تخمین مدلها



بدون درنظرگرفتن اثر حافظه

)|Pr(>|t

Value

)|Pr(>|t

Value

ضریب

در هر دو مدل معنادار است.
در هر دو مدل معنادار نیست.
در هر دو مدل معنادار نیست.
در هر دو مدل معنادار است.
در هر دو مدل معنادار است.
در هر دو مدل معنادار نیست.
در مدل  FBEKKمعنادار است.
در هر دو مدل معنادار است.
در هر دو مدل معنادار است.
در هر دو مدل معنادار است.
در هر دو مدل معنادار نیست.
در هر دو مدل معنادار نیست.

0/0000
0/0000
0/542
0/762
0/0000
0/0000
0/6302
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/8302
0/5704

-0/30451
0/13441
0/6392
0/0467
0/08532
0/09032
0/00345
0/00235
0/02531
0/06531
0/86055
0/1161
0/0070

0/0000
0/6338
0/4380
0/0004
0/0000
0/148
0/504
0/0000
0/0000
0/0000
0/6483
0/5283

-

d

0/2015
0/8531
0/3419
0/0739
0/1034
0/0159
0/0743
0/0294
0/0578
0/7013
0/03201
0/0005

در مدل  FBEKKمعنادار است.

0/0000

0/91471

0/0749

0/5836

در هر دو مدل معنادار است.
در هر دو مدل معنادار نیست.
در هر دو مدل معنادار نیست.
در هر دو مدل معنادار است.
در هر دو مدل معنادار است.

0/0000
0/7301
0/439
0/0000
0/0000
BIC=-22/09

0/90920
-0/0320
0/0004
0/97472
0/92082
AIC=-21/64

0/0000
0/5192
0/6839
0/0000
0/0000
BIC=-28/56

0/628
0/8706
0/5537
0/7881
0/8527
AIC=-25/02

Optimal lag selection criteria

 11
 12
 13

 21
 22

 23
 31
 32
 33

11
12

13

 21
 22

 23
 31
 32
 33
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در این رویکرد ،پارامترهای  c1و  c2که طبـق رابطـة 22
اســتفاده شــد ،بــهترتیــب برابــر  99درصــد و  99/9درصــد
کوانتیش برای فاصلة ماهاانوبی هستند .شایان ذکر اسـت
فل مشاهدات با فاصلة ماهـاانوبی ( )MDبسـیار بـزرگ
نزولی هستند و نزولیبودن آنها به فرضـیات توزیـع آنهـا
بستگی دارد .ساختار به اینصورت است که  zمربـع فاصـلة
ماهاانوبی بـرای  rtو  ،w(z)zمربـع فاصـلة ماهـاانوبی
برای  rtاست .نکته حائز اهمیت این است که نزولـیبـودن
بهمعنی محدودشدن تابع  w(c2 )c2است.
با توجه به نتایج جدول  ،1آثار آرچ و گارچ در هـر سـه
سری زمانی مورد مطالعه بهصورت معناداری مشـاهده شـد.
در شــــاخص بــــورس تهــــران (  ) 11  0 / 1344و
(  ،) 11  0 / 86055در شـــاخص بـــورس امـــارات نیـــز
(  ) 22  0 / 09032و (  ) 22  0 / 0902اســــــــت .در
شــاخص قیمــت جهــانی نفــت خــام ضــرایب بــهصــورت
( )  33  0 / 06531و (  ) 33  0 / 92082قابــشمشــاهده
بود.
ضـــرایب (  ) 21  0 / 08532و (  ) 21  0 / 9147در
مدل  FBEKKمعنادار بودند که نشاندهندة سرایت تالطـم
از شاخص بورس امارات (دبـی) بـه شـاخص بـورس تهـران
است .در جهت مخـالف سـرایت معنـاداری مشـاهده نشـد.
همچنــــین ،در مــــدل پایــــه  BEKKنیــــز ضــــریب
(  ) 21  0 / 5836معنادار نبود و این مدل توانایی تشخیص
اثر سرایت تالطم واریان های دورة پیشین شاخص امـارات
به شاخص ایران را نداشت.
با توجه به حجم باای تجارت ایران با امـارات (بـالب بـر
 15میلیارد دار) و همچنـین صـادارت بـیش از  35درصـد
ایران به این کشور ،سرایت تالطم از بازار امـارات بـه ایـران
منطلی بهنظر میرسد .از بازار جهانی نفـت بـه بـازار سـهام
ایران (  )  31  0 / 00235سرایت ضعیفی مشاهده شد ،اما
اثر سرایت در جهت عک یعنی از بازار ایران به بازار جهانی
نفـــت مشـــاهده نشـــد .در مـــدل پایـــه  BEKKضـــریب
(  )  31  0 / 0743معنادار نبود که با توجه به تئـوریهـای
اقتصادی مدل پایه قدرت توضیحدهندگی پایینتری دارد.
ضــرایب ( )  32  0 / 2531و (  ) 32  0 / 97472کــه
نشان دهندة سرایت تالطـم از بـازار جهـانی نفـت بـه بـازار
امارات هستند ،معنـادار بودنـد ،امـا اثـر سـرایت در جهـت
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معکوس مشاهده نشد .درنهایت ،پـارامتر حافظـة بلندمـدت
( ) d 0 / 30451در فرایند مدل سازی تخمین زده شد که
عدد حاصش نشان میدهد سریهای زمانی مورد مطالعه مانا
و دارای حافظة میانمدت هستند.
مشاهدة وجـود سـرایت در بـازده و تالطـم دارایـیهـای
مختلف اهمیت زیادی در مطالعة کارایی بـازار ،انتخـاب سـبد
دارایی و قیمتگذاری داراییها دارد .همچنین ،سرایت تالطم
میان شاخصهای مالی بیانگر فرایند انتلـال اطالعـات میـان
بازارهاست .هنگامیکه بازارهای مالی بـا یکـدیگر مـرتب انـد،
اطالعات ایجادشده در یک بازار ممکن است بـر سـایر بازارهـا
تــأثیر بگــذارد و ایــن موضــوع اهمیــت زیــادی در بعــد
سیاستگذاری و تشکیش سرمایه در بعد بینالمللی دارد.

نتیجهگیری
مــدل توســعه دادهشــده در ایــن پــژوهش بــرخالک مــدل
 FIGARCHچندمتغیرة قطری پافکا و ماتیاس ( )2001یـک
مدل نامحدود است که امکان مشاهدة آثار سرریز تالطم میان
بازارها را فراهم مـیکنـد ] .[31همچنـین ،ملـدار پـارامتر d
حافظة بلندمدت در فرایند مدلسازی و تخمین مدل بـرآورد
میشود کـه تطبیـقپـذیری و تصـریح دقیـقتـری را فـراهم
میسازد .همچنین ،ملایسة نتایج مـدل  FBEKKبـا BEKK
نشان میدهد شـاخص هـای مـورد بررسـی حافظـه دارنـد و
ضرایب مدل (  ) ij , ijهـا و بـهویـژه ضـرایب آرچ متفـاوت
است .در تبیین سرایت تالطم از شاخص بورس دبی به تهران
نیز با توجه به حجم باای مبادات تجاری ایران و امارات کـه
شامش رقمی بیش از  15میلیارد دار میشود و همچنـین بـا
توجه بـه اینکـه بـیش از  35درصـد واردات ایـران از امـارات
صورت میپذیرد ،سرایت تالطم از بازار سهام دبـی بـه تهـران
منطلی بهنظر میرسد .همچنین ،سرایت تالطم از بازار نفـت
به ایران مشاهده شد ،اما سرایت معکـوس بـهطـور مشـهودی
مشاهده نشد .همچنین ،سرایت از بـازار نفـت بـه بـازار دبـی
قابشمشاهده بود .پیشنهاد میشود پژوهشگران در ایـن حـوزه
با توسعة سایر مدلهای سرایت تالطم نظیـر  DCCو FDCC
و لحاظکردن اثـر حافظـة بلندمـدت در آن بـه بسـ بیشـتر
دانش در این زمینه بسردازند .همچنین ،ملایسة این کـالس از
مدلهـای سـرایت تالطـم بـا مـدلهـای تالطـم تصـادفی و
مدلهای فراکتالی نیز اهمیت ویژهای دارد.
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