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چکیده
نتايج حاصل از پژوهش های مختلف در خصوص کارآيی برخی از بورس های اوراق بهادار نشان میدهند که اين بازارها فاقد کارآيی
حتی در شكل ضعيف هستند .بنابراين با در نﻈرﮔرفتن ناکارآيی اين بازارها میﺗوان نتيجه ﮔرفﺖ که با انجام معامالﺗی براساس مجﻤوﻋهای
از اﻃالﻋات ،می ﺗوان سود اقتصادی کسﺐ نﻤود .هﻤﭽنين میﺗوان ﮔﻔﺖ که ﻋدم کارآيی نشانه اين امر اسﺖ که میﺗوان مدل هايی ﻃراحی
کرد ﺗا سود های غيرمتعارفی به دسﺖ آيد .پژوهش های فراوانی به منﻈور بررسی حافﻈه بلندمدت و ﻃراحی مدل های پيش بينی شاخص
های آينده انجام ﮔرفته اسﺖ .در اين پژوهش سعی ﮔرديده ﺗا از يک زاويه ديگر با استﻔاده از روش آرفيﻤا و روش ﺗحليل دوره نگار (که
يک روش ﺗجزيه و ﺗحليل سری زمانی می باشد) برای بررسی حافﻈه بلندمدت و هﻤﭽنين ﻃراحی مدل پيش بينی استﻔاده کرد .هدف اصلی
اين پژوهش ﺗجزيه و ﺗحليل سری زمانی شاخص های کل ،مالی و صنعﺖ اسﺖ که قلﻤرو زمانی آن به صورت روزانه  ۰۱۰۱/۸۰/۸۰ﺗا
 ۰۱۳۲/۸۲/۴۲می باشد .نتايج اين پژوهش نشان می دهند که شاخص های بورس اوراق بهادار ﺗهران دارای حافﻈه با دامنه بلندمدت می باشد
و هﻤﭽنين روش ﺗحليل دوره نگار در مقايسه با روش آرفيﻤا ،روش مناسبی برای پيش بينی شاخص های بورس اوراق بهادار اسﺖ و در
نهايﺖ می ﺗوان بيان کرد که دوره نهان (دوره قابل ﺗكرار) در بين دادههای شاخص بورس وجود دارد.

واژﮔان کليدی :پيش بينی ،شاخص کل ،شاخص مالی،حافﻈه بلندمدت ،مدل آرفيﻤا ،مدل ﺗحليل دوره نگار
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Abstract:

The results of various studies on the efficiency of some stock exchanges show that these markets are
inefficient even in weak form. Therefore, considering the inefficiencies of these markets, one can conclude
that by trading on the basis of a set of information, economic profit can be obtained. It can also be said that
inefficiency is a sign that models can be designed to generate unusual profits. Many studies designed to
evaluate the long-term memory and prediction of future models is conducted.In this research, we tried to use
an ARFIMA method and a periodogram analysis method (which is a time series analysis method) from
another angle to study long-term memory as well as prediction model design. The main objective of this
research is the analysis of time series of total، financial and industry index on a daily basis from 27 to
2015/07/15 has been collected. The results show that the index of Tehran Stock Exchange has a memory with
the long-term، also the periodogram analysis method is the best method for the prediction of the stock
exchange and in the end it can be stated that the ulterior period (repeatableperiod) is exsintence in the index
exchange data.
Keywords:

Forecasts, Industry Index, total Index, Financial Index, long Therm Memory, ARFIMA Model, periodogram
Analysis.
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 -1مقدمه
ﺗاکنون مطالعات کﻤی درخصوص آزمايش فرضيهی کارايی بازار در بازارهای نوپا انجام شده و ﺗعداد اين ﮔونه
مطالعات در مقايسه با ميزان مطالعات چاپ شده دربارهی بازارهای ﺗوسعه يافته اندك اسﺖ .بازارهای سهام نوپا در
کشورهای درحال ﺗوسعه در ﻃول ده ﺗا پانزده سال اخير ﺗوجه سرمايه ﮔذاران ،محققان و سياسﺖ ﮔذاران را به ميزان
زيادی جلﺐ کرده اند  .ﻋلﺖ اصلی اين امر می ﺗواند فعاليﺖ زياد اين بازارها در اين دورهی زمانی باشد؛ ولی اين
فعاليﺖ زياد با ريسک زياد برای سرمايه ﮔذاران و ﺗوسعهی اقتصاد آن کشورها ﺗوأم بوده اسﺖ؛ از آن جﻤله می ﺗوان به
کشورهايی مانند چين ،اندونزی ،مصر ،قطر ،امارات متحدهی ﻋربی و برخی از کشورهای آفريقايی و آمريكای جنوبی
اشاره کرد (زارع .)1331 1فرضيهی بازار کارا از نوع ضعيف بدان معناسﺖ که اﻃالﻋات ﺗاريخی قيﻤﺖهای ﮔذشتهی
سهام ،هﻤگی در قيﻤﺖ کنونی سهام انعكاس يافته اند و هيچ کس نﻤی ﺗواند با استﻔاده از اﻃالﻋات ﺗاريخی قيﻤﺖ سهام
در ﮔذشته ،بازده نامتعارفی را کسﺐ کند .به ﻋبارت ديگر ،در بازار سهام هﻤگی شانس مساوی برای دسترسی به
اﻃالﻋات دارند و رانﺖ اﻃالﻋاﺗی وجود ندارد .حافﻈهی بلندمدت(که آن را وابستگی با دامنهی بلندمدت نيز می نامند)
ساختار هﻤبستگی مقادير يک سری زمانی را در فواصل زمانی زياد ﺗوضيح می دهد .وجود حافﻈهی بلندمدت در يک
سری زمانی به اين معنی اسﺖ که بين دادههای آن حتی با فاصلهی زمانی زياد هﻤبستگی وجود دارد (ياجيﻤا.)1138 2
ﻃی دههی ﮔذشته ،بخش مهﻤی از ﺗجزيه وﺗحليل سریهای زمانی به فرايندهای با حافﻈهی بلندمدت معطوف شده
اسﺖ .وجود حافﻈهی بلندمدت در بازده دارايیها جنبههای ﺗئوريک و کاربردی مهﻤی دارد .نخسﺖ ،ازآنجاکه
حافﻈهی بلندمدت شكل خاصی از ديناميک غيرخطی اسﺖ ،مدلسازی آن با استﻔاده از روشهای خطی امكان پذير
نيسﺖ و ما را به ﺗوسعه و استﻔاده از مدلهای قيﻤﺖ ﮔذاری غيرخطی ﺗرغيﺐ می کند؛ دوم ،با وجود حافﻈهی بلندمدت
قيﻤﺖ ﮔذاری اوراق مشتقه با استﻔاده از روشهای سنتی مناسﺐ نخواهند بود .معﻤوالً مشاهده می شود که برای يک
سری زمانی مانا ﺗابع خودهﻤبستگی با افزايش ﺗأخير زمانی به صورت نﻤايی به سﻤﺖ صﻔر ميل می کند؛ اما سریهای
زمانی وجود دارند که ﺗابع خودهﻤبستگی آنها با افزايش ﺗأخيرها به کندی به سﻤﺖ صﻔر ميل می کند .چنين
فرايندهايی سریهای زمانی با حافﻈهی بلندمدت ناميده می شوند (ﺗسای.)2008 3
 -2بیان مسئله
مشكل پيشبينی شاخص بازار به داليل متعددی ﻋﻤالً مورد ﺗوجه اسﺖ .شاخصهای بازار به شرکﺖکنندﮔان بازار
اين امكان را می دهند ﺗا با در معرضِ يک صنعﺖِ کلی ،يا چندين صنعﺖ مختلف قرار ﮔرفتن ،و نه فقط چند سهام ،به
1.Zare
2.Yajima
3. Tsay
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ﺗنوع برسند .اين شاخصهای بازار برای ﮔروه بزرﮔی از سرمايهﮔذاران کاربرد دارد ،مخصوصاً آنهايی که دانش
سرمايهﮔذاری محدودی دارند ،وآنهايی که ﻃبعاً ريسک ﮔريز میباشند .بهﻋالوه ،اين ﺗنوع در مقايسه با مور ِد يک
سرمايهﮔذار ﺗكی که ﺗالش میکند با سرمايهﮔذاری در ﺗعداد يكسانی سهامِ ﺗكی به هﻤين سطح از در معرض
قرارﮔيری برسد ارزان ﺗر به دسﺖ میآيد .بهعالوه ،نﻈارت بر حرکات يک شاخص سهام بر حسﺐ زمان نسبتاً قابل
مديريﺖﺗر اسﺖ ،و بر حسﺐ دانش الزم از يک سرمايهﮔذار متوسط انتﻈار کﻤتری دارد .ازاينرو ،پيشبينی کردن
روند در يک شاخص با ﺗوجه به دادههای ﮔذشته میﺗواند به سرمايهﮔذاران ،مخصوصاً ﺗازهکاران ،کﻤک کند
(مدرس نجفآبادی .)2001 4سرمايهﮔذاران در ﺗالشی برای پيشبينی ،فرض میکنند که روندهای آيندهی بازار
سهام حداقل ﺗا حدودی بر اساس رويدادها و دادههای کنونی و ﮔذشته میباشند (ماجهی 5و هﻤكاران .)2001
پيشبينیهای دقيق مشكل هستند چون امكان مدلسازی ،ﺗعيين کﻤيﺖ يا حتی دانستن يک ﻋلﺖ قبلی مانند پديدههای
خارجی وجود ندارد (اسدی وهﻤكاران  .)2012پيشبينی سریهای زمانی مالی به خاﻃر ويژﮔیهای متعددِ پيﭽيدهای
که اغلﺐ در آنها وجود دارد ،مانند نامنﻈﻤیها ،بیثباﺗی روندها و اختالل ،يک مشكل نسبت ًا سخﺖ در نﻈر ﮔرفته
میشود .به اين دليل ،ﺗعداد زيادی از مدلهای آماری خطی و غيرخطی پيشنهادشدهاند ﺗا روندهای آيندهی پديدههای
مالی را بر اساس دادههای کنونی و ﺗاريخی ﮔذشته پيشبينی کنند (آرايجو 6و هﻤكاران  .)2001هدف در پيشبينی
سریهای زمانی استﻔاده از مقادير مشاهده شده ی ﺗاريخی از يک کﻤيﺖ مورد نﻈر به منﻈور ساخﺖ يک مدل از رفتار
آن میباشد ،که میﺗواند برای پيشبينی/پيشﮔويی مقادير آينده در ﻃول يک افق کوﺗاه يا بلندمدت مورد استﻔاده
قرار بگيرد .ﺗجزيه و ﺗحليل دقيق ﺗر روند قيﻤﺖ در بورس اوراق بهادار محتاج شاخص هايی با کارکردهای ﮔوناﮔون
اسﺖ و بدين سبﺐ امروزه شاخص های بسيار متنوﻋی در بورس های معتبر جهانی محاسبه و منتشر می شوند .شيوه های
محاسبه شاخص نيز در راستای کارايی بيشتر و ارايه ﺗصويری دقيق ﺗر از فرآيند ﻋﻤلكرد بورس ،دستخوش ﺗغييرات
چندی شده اسﺖ .حافﻈه بلندمدت (که آن را وابستگی با دامنه بلندمدت نيز مینامند ).ساختار هﻤبستگی مقادير يک
سری زمانی را در فواصل زمانی زياد ﺗوضيح میدهد .وجود حافﻈه بلندمدت در يک سری زمانی ،به اين معنی اسﺖ
که بين دادههای آن حتی با فاصله زمانی زياد هﻤبستگی وجود دارد .ﻃی دهه های ﮔذشته فرايندهای حافﻈه ی
بلندمدت ،بخش اساسی و مهﻤی از ﺗحليل سری زمانی را مطرح کرده اند .فرايندهای حافﻈه ی بلندمدت (فرايندهای
با وابستگی بلند مدت) با خود هم بستگی هايی که بسيار بسيار آهسته کاهش می يابند يا با يک چگالی ﻃيﻔی که در
4. Modarres najafabadi
5 .Majhi
6. Araujo
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فرکانس نزديک صﻔر يک نقطه اوج دارد ،مشخص می شوند .اين خصوصيات ،رفتار آماری ﺗخﻤين ها و پيش بينی ها
را به شدت ﺗغيير می دهد .در نتيجه ،بسياری از نتايج و متدولوژی های ﺗئوريكی مورد استﻔاده در ﺗحليل سری های
زمانی با حافﻈه ی کوﺗاه مدت مانند فرايندهای  ،7ARMAبرای مدل های با حافﻈه ی بلندمدت مناسﺐ نيستند
(ﮔرين .)2003 8وجود حافﻈه ی بلندمدت در دارايی های مالی از لحاظ نﻈری و نيز ﺗجربی موضوع بسيار مهﻤی
اسﺖ .اﮔر بازار دارای حافﻈه ی بلندمدت باشد ،خود هﻤبستگی معنی داری بين مشاهداﺗی که در ﻃی زمان بسيار
ﻃوالنی مورد بررسی قرار ﮔرفته اند وجود خواهد داشﺖ .بسياری از ﺗحقيقات ﺗجربی در زمينه ی فرايندهای با حافﻈه
بلندمدت در صدد ﺗخﻤين حافﻈه ی بازارها هستند .وجود وابستگی با دامنه بلندمدت در بازارهای مالی ،شكل ضعيف
فرضيه کارايی بازار را نقض کرده ،هﻤﭽنين در مدل های خطی قيﻤﺖ ﮔذاری ﺗرديد ايجاد می کند و بيانگر آن اسﺖ
که در قيﻤﺖ ﮔذاری دارايی های سرمايه ای بايد از مدل های غيرخطی استﻔاده کرد .اﮔر مشخص شود سری زمانی
دارای ويژﮔی وابستگی با دامنه بلندمدت اسﺖ ،آن ﮔاه ﺗغييرات آن ﺗصادفی نبوده و قابل پيش بينی خواهد بود
(بارکوالس.)2000 9
وجود حافﻈه ی بلندمدت در دارايی های مالی از لحاظ نﻈری و نيز ﺗجربی موضوع بسيار مهﻤی اسﺖ .اﮔر بازار دارای
حافﻈه ی بلندمدت باشد ،خود هﻤبستگی معنی داری بين مشاهداﺗی که در ﻃی زمان بسيار ﻃوالنی مورد بررسی قرار
ﮔرفته اند ،وجود خواهد داشﺖ .از آن جا که سری ها در ﻃی زمان مستقل از هم نيستند ،درك ﮔذشته ی دور به پيش
بينی آينده کﻤک می کند و امكان کسﺐ سودهای غير ﻋادی با ثبات را مﻤكن خواهد ساخﺖ .وجود حافﻈه ی
بلندمدت در بازار مالی ،شكل ضعيف فرضيه ی کارايی بازار را نقض کرده ،هﻤﭽنين مدل های خطی قيﻤﺖ ﮔذاری
دارايی ها را مورد ﺗرديد قرار داده و بيانگر آن اسﺖ که در قيﻤﺖ ﮔذاری دارايی های سرمايه ای بايستی از مدل های
غير خطی استﻔاده کرد .ﺗحوالت جديد در روش های معامالﺗی و افزايش اﻃالﻋات بازار ،سبﺐ شده اسﺖ که بازارها
بيش از ﮔذشته به بازارهای کارا نزديک ﺗر شوند .بنابراين ،با افزايش کارايی بازارهای سهام ،حافﻈه ی بازارها کوﺗاه
ﺗر شده و معامالت در بازارهای سهام موجﺐ کسﺐ سودهای غير ﻋادی نﻤی شوند (ﮔرين.)2003 10

7.Autoregressive Moving Average Model
8.Green
9.Barkoulas
10.Green
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 -3پيشينه ﺗحقيق
کراﺗو 11و دليﻤا )1111( 12با استﻔاده از روش  GPHکه ﺗوسط جويک و پورﺗر -هاداك) (1983ابداع شده
بود ،وجود حافﻈه بلندمدت را در شاخص سهام بورس نيويورك بررسی کردند و اين ويژﮔی را هم در بازده و هم
در واريانس شرﻃی آن ﺗأييدکردند.
بارکوالس 13و باوم )1116( 14حافﻈه بلندمدت را در بازده شاخص داوجونز و سهام ﺗعدادی از شرکﺖهای زير
مجﻤوﻋه آن آزمودند .اﮔرچه آن ها شواهدی مبنی بر وجود حافﻈه بلندمدت در اين شاخص نيافتند ،ولی در بازده
پنج شرکﺖ حافﻈه بلندمدت و در بازده سه شرکﺖ ،حافﻈه ميانمدت مشاهده کردند .اين شواهد نشان میدادکه
اﮔرچه بازده شرکﺖها حافﻈه بلندمدت دارند ،ولی اثر آن در شاخص ،به دليل ﺗلﻔيق ،از بين می رود.
برگ )1113( 15وجود حافﻈه بلند مدت را در بازده روزانه ،هﻔتگی و ماهانه شاخص سهام بورس سوئد با استﻔاده
از روشهای  R/Sﺗعديلشده ،ﺗسﺖ  GPHو مدل  ARFIMAآزمود .روشهای  R/Sﺗعديلشده و ARFIMA
بيانگر ﻋدم حافﻈه بلند مدت در بازده شاخص بورس سوئد بود وآزمون  GPHوجود حافﻈه بلند مدت را ﺗنها در
بازده ماهانه ﺗأييد میکرد.
ﮔارلياسكاس )1111( 16به پيش بينی سری زمانی بازار سهام با استﻔاده از الگوريتم محاسباﺗی شبكه ﻋصبی مرﺗبط
با ﺗابع کرنل و روش پيشبينی بازﮔشﺖ خطا اقدام کرد ،او نتيجه ﮔرفﺖ که پيشبينی سریهای زمانی مالی به وسيله
شبكه های ﻋصبی بهتر از مدلهای آماری کالسيک و ديگر مدلها انجام میشود.
رايﺖ )1111( 17نيز شواهدی مبنی بر وجود حافﻈه بلند مدت در بازار های نو ظهورکره جنوبی ،فيليپين ،يونان،
شيلی وکلﻤبيا يافﺖ.
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لنداس )2000( 18به پيش بينی شاخص با استﻔاده از شبكههای ﻋصبی اقدام کرد ،دادههای آنها به شبكه شامل دو
نوع داده ای برون زا و درون زا بود .او از ﺗحقيق خود نتيجه ﮔرفﺖ که استﻔاده از شبكههای ﻋصبی از روشهای خطی
بهتر ﻋﻤل میکند.
کيم19و هان )2000( 20از يک شبكه ﻋصبی ﺗعديل شده ﺗوسط الگوريتم ژنتيک ( )GAبرای پيشبينی شاخص
سهام استﻔاده کردند در اين مورد الگوريتم ژنتيک برای کاهش پيﭽيدﮔی آينده سری زمانی قيﻤﺖ استﻔاده شد.
چان 21و هﻤكاران ( )2000بهپيش بينی سریهای زمانی مالی با استﻔاده ازشبكه ﻋصبی پيش داد و دادههای روزانه
مبادالت سهام شانگهای پرداختند .برای سرﻋﺖ و هﻤگرايی باالﺗر آنها از الگوريتم ﮔراديان نزولی و از رﮔرسيون
خطی چندﮔانه برای ﺗعيين وزن ها استﻔاده کردند.آنها نتيجه ﮔرفتند که شبكه ﻋصبی میﺗواند سریهای زمانی را به
ﻃور رضايﺖ بخشی بهتر پيشبينی کند و شيوه انتخاب وزنها در روش آنها منجر به هزينههای محاسباﺗی کمﺗری
شد.
اوالن )2002( 22با استﻔاده از روشهای پارامتريک و نيﻤه پارامتريک ،وجود حافﻈه بلندمدت را در بازده نه
شاخص سهام بينالﻤللی بررسی کرد و شواهدی از وجود حافﻈه بلندمدت در بازارهای آلﻤان ،ژاپن ،کره جنوبی
وﺗايوان ارائه کرد؛ در حالی که بازارهای آمريكا ،انگلستان ،هنگ کونک ،سنگاپور و استراليا فاقد نشانههايی از
حافﻈه بلندمدت

بودند.

اﮔلی23وهﻤكاران ( )2003اقدام به پيش بينی شاخص روزانه بازار سهام استانبول((ISEکردند ورودی شبكهی
آنها ﻋبارت بودند از نرخ ﺗبديل دالر /ليره در روز قبل ،مقدار شاخص در روزهای قبل ،نرخ بهره شبانه وپنج
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متغيرمجازی برای پنج روز هﻔته .نتيجه ﺗحقيق ايشان اينگونه بود که شبكه های ﻋصبی پيش بينی دقيق ﺗری از ميانگين
متحرك  ٥روزه و۰۸روزه انجام میدهند.
مان )2003( 24ﻋﻤلكرد مدلهای  ARMAبا مرﺗبه پايين و  ARFIMAرا با يكديگر مقايسه کرد و نتيجه
ﮔرفﺖ درصورﺗیکه مايل به پيشبينی کوﺗاه مدت باشيم مدل  ARMAقادر به پيش بينی مناسﺐ و قابل رقابﺖ با
مدل  ARFIMAخواهد بود و زيان کارايی  25اين مدل نا چيز اسﺖ ،اما هنگامی که قصد داريم پيشبينیهای بلند
مدت انجام دهيم ،مدل  ARMAازدقﺖ کﻤتری برخوردار بوده ،لذا الزم اسﺖ احتياط بيشتری به خرج دهيم.
ريتانجالی 26و هﻤكاران ( )2001يک مدل مبتنی بر  FLANNرا برای پيشبينی کوﺗاهمدت (يک روزه) و
هﻤﭽنين بلند مدت (يک ماهه ،دو ماهه) در مورد قيﻤﺖ شاخصهای بازار سهام پيشرو DJIA :و  500 S&Pﺗدوين
نﻤودند .شبيهسازی ﮔسترده و نتايج ﺗسﺖ نشان داد که به کار ﮔيری  FLANNدر مشكل پيشبينی بازار سهام نتايجی
ارائه میکند که قابلمقايسه با ساير مدل های شبكهی نورونی میباشند.
کانگ27وهﻤكاران ( )2010حافﻈهی بلندمدت ر ا در بازا ر سهام چين بررسی کردند .اين پژوهش بر روی چهار
شاخص بازار سهام چين انجام ﮔرفﺖ .نتايج پژوهش نوسانات بازار سهام چين ويژﮔیها ی حافﻈهی بلندمدت را نشان
می دهد ،پس از ﺗأييد وجود ﺗأثير حافﻈهی بلند مدت در سری های بررسی شده ،سعی در مدل سازی نوسانات آن به
کﻤک معادالت واريانس شرﻃی مختلف کردند.
االﮔيد )2011( 28در پژوهشی رفتار بازده را در بازارهای سهام در حال ظهورآفريقا بررسی کرد .وی از مدل های
با ويژﮔیهای حافﻈهی بلند مدت استﻔاده کرد .نتايج نشان می دهد ،ﺗﻤام بازارهای آفريقايی شواهدی از حافﻈهی بلند
مدت دارند.
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کارا 29و هﻤكاران ( )2011در مطالعه خود از دو مدل کارآمد در پيشبينی جهﺖ ﺗغييرات روزانه شاخص
 National 100بورس اوراق بهادار استانبول استﻔاده نﻤودند و ﻋﻤلكرد شان را با يكديگر مقايسه نﻤودند .مدلها بر
مبنای دو ﺗكنيک ﻃبقهبندی ،شامل شبكههای ﻋصبی مصنوﻋی و ماشين بردار پشتيبان می باشند .نتايج ﺗجربی نشان
میدهد که ﻋﻤلكرد مدل شبكههای ﻋصبی مصنوﻋی ( )%78.71بهتر از مدل ماشين بردار ( )%71.82اسﺖ.
اسدی 30و هﻤكاران ( ) 2012يک مدل هوشﻤند دوﮔانه را برای پيشبينی شاخص بازار بورس پيشنهاد کردند.
مدل پيشنهادی ﺗرکيبی از روشهای پردازش داده ،الگوريتمهای ﻋﻤومی و الگوريتم لونبرگ-مارکوارت ( )LMبرای
ﺗغذيهی يادﮔيری جهﺖ شبكههای نورونی ﺗشكيل شده اسﺖ .نتايج نشان داد که روش پيشنهادی آنها میﺗواند از
ﻋهدهی ﻋﻤدهی نوسانات ارزشهای بازار سهام بر بيايد و دقﺖ پيشبينی خوبی را هم ارائه میکند.
ﺗان 31و هﻤكاران ( ) 2012به پژوهشی مبتنی بر موجک از حافﻈه بلندمدت در بازده سهام پرداختند .نتايج وی نشان
داد ،بازده شرکﺖ های بزرگ در مقايسه با شرکﺖ های کوچک بيشتتر احتﻤتال دارد ويژﮔتی هتای حافﻈته بلندمتدت
داشته باشند.
موراری )2013( 32پيشبينی شاخص ﮔروه بانكی را مدلسازی نﻤود .اين ﺗحقيق با  3122مشاهده ﻃی سالهای
 2000ﺗا  2013در بورس اوراق بهادار ﺗهران انجام ﮔرديده اسﺖ .نتايج اين ﺗحقيق بيان میکند که روش آريﻤا
بهترين روش برای پيشبينی شاخص ﮔروه بانكی میباشد.
الم 33و هﻤكاران ( )2013پيش بينی شاخص سهام را با استﻔاده از مدل آرچ انجام دادند .اين ﺗحقيق بين سالهای
 2001ﺗا  2011انجام ﮔرديده اسﺖ .نتايج اين ﺗحقيق نشان میدهد که مدل آرچ نسبﺖ به مدلهای ﮔرچ و ﺗرچ
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مدل بهتری جهﺖ پيشبينی شاخص اسﺖ.
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بوباکر و اسقير )2013( 35در مقاله ای ﺗاثير حافﻈه بلندمدت را بر وابستگی ساختاری بين يک جﻔﺖ بازده بازار سهام و
يک جﻔﺖ بازده نرخ مبادله بررسی کردند و نتيجه ﮔرفتند ،وجود حافﻈه بلندمدت هم وابستگی ساختاری بين بازده
های مالی و هم مرز کارا را ﺗحﺖ ﺗاثير قرار می دهد.
ﺗريپاﺗی )2018( 36در مقاله ای به بررسی حضور چرخه اموال و بازار سهام هند با استﻔاده از قيﻤﺖ بسته روزانه سهام از
می 2001الی آپريل  2018می پردازد .اين مطالعه از آزمون ريشه واحد ،آزمون خودهﻤبستگی ،آمار مقياس
محدوده( (R/Sو مدل ARFIMAبرای ﺗعيين ويژﮔی حافﻈه بلندمدت در بازار سهام هند استﻔاده می کند .نتايج اين
مطالعه نشان می دهد که بازار بورس هند دارای درجه بااليی از حافﻈه بلندمدت مثبﺖ می باشد.
خالوزاده ( )۰۱٣۱به بررسی پيشبينی پذيری و پيشبينی شاخص بورس اوراق بهادار و سهام شهد مشهد به وسيله
شبكه ی ﻋصبی پرداخﺖ  .دادههای وی برای ورودی شبكه شامل دادههای ﺗاريخی اين دو سری قيﻤﺖ بود وی در اين
پژوهش نتيجه ﮔرفﺖ که شبكههای ﻋصبی اﮔر چه در پيش بينی کوﺗاه مدت مثل روز بعد سهام میﺗوانند به خوبی
ﻋﻤل کنند ولی برای پيشبينی افقهای زمانی بيشتر از آن ناموفق اند.
ﻋرفانی( )1373وجود حافﻈه بلند مدت را با استﻔاده از سه روش در شاخص کل بورس اوراق بهادار ﺗهران ارزيابی
کردکه نتايج هر سه آزمون ،وجود حافﻈه بلند مدت را ﺗأييد میکرد.
راﻋی و چاوشی ( )۰۱۰۴درﺗحقيقی در بازار سهام ﺗهران به پيش بينی رفتار بازده سهام در بورس اوراق بهادار
ﺗهران به وسيله مدل خطی چند ﻋاملی وشبكههای ﻋصبی مصنوﻋی پرداختند .نتايج حاصل ازﺗحقيق حاکی از موفقيﺖ
اين دو مدل و هﻤﭽنين برﺗری ﻋﻤلكرد شبكههای ﻋصبی مصنوﻋی بود.
ﻃلوﻋی اشلقی ( )1332ميزان صحﺖ پيش بينی شبكه ﻋصبی را در مقابل روش رﮔرسيون خطی مورد بررسی قرار
داد که ميانگين مجذور خطای شبكه ﻋصبی نسبﺖ به مدل رﮔرسيون بيشتر بوده اسﺖ .بنابراين میﺗوان به اين نتيجه
دسﺖ يافﺖ که در شرکﺖ ايران خودرو پيش بينی با رﮔرسيون جواب مناسﺐ ﺗر و قابل قبول ﺗری نسبﺖ به مدل
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ﻃراحی شده شبكه ﻋصبی ارائه میدهد .بنابراين شبكه ﻋصبی هﻤواره راه حل مناسبی برای به کارﮔيری در ﺗﻤامی
شرايط مﻤكن نيسﺖ.
سينايی و هﻤكاران ( )1331نشان دادند شبكه های ﻋصبی ﻋﻤلكرد بهتری نسبﺖ به مدل  ARIMAبرای پيش بينی
شاخص قيﻤﺖ دارند و هﻤﭽنين مقدار قابل قبول  MSEبرای خطای شبكه در داده های آزمون و برآورد نشان
دهندهی اين مطلﺐ اسﺖ که حرکات آشوبناك در رفتار شاخص قيﻤﺖ وجود دارد.
ﻋرفانی ( )1333دقﺖ پيشبينی مدل های  ARIMAرا با مدلهای  ARFIMAمقايسه کرد و به اين نتيجه
رسيدکه دقﺖ مدل  ARFIMAدر پيشبينی بازده شاخص بيشتراسﺖ.
کشاورز و صﻤدی ( )1333ﺗالﻃم (ﮔشتاور دوم بازده) شاخص بورس ﺗهران را با استﻔاده از چند مدل از خانواده
 GARCHمدل سازی وسپس دقﺖ آنها را در ﺗخﻤين ارزش در معرض خطر 37مقايسه کردند .نتايج ﺗحقيق آنها نشان
میدادکه در سطوح اﻃﻤينان متﻔاوت برای ﺗخﻤين ارزش در معرض خطر ،مدلهای مختلف نتايج متﻔاوﺗی میدهند،
ولی مدل  FIGARCHدر سطح معنیداری  %2بهترين ﻋﻤلكرد را در ميان مدلهای  GARCHداشﺖ.
صﻤدی و هﻤكاران ( )1333به ارزيابی قابليﺖ پيشبينی در شاخص کل بورس اوراق بهادار ﺗهران میپردازد.
نتيجه کلی ﺗحقيق بر قابليﺖ پيشبينی شاخص کل با استﻔاده از دادههای ﺗاريخی آن داللﺖ دارد.
شعرايی و ثنائی اﻋلم ( )1331وجودحافﻈه بلند مدت در سری زمانی بازده و نوسانهای شاخص کل بورس اوراق
بهادار ﺗهران را مورد بررسی قراردادند .نتايج آزمونهای آماری ،وجود حافﻈه بلندمدت را در بازده و نوسانهای
شاخص کل بورس اوراق بهادار ﺗهران ﺗاسطح اﻃﻤينان بااليی را ﺗأييد نﻤود.
محﻤودی ،محﻤدی و چيﺖسازان ( )1331درﺗحقيق خود پارامتر حافﻈهی بازارهای نﻔﺖ خام به وسيله ی
روشهای مختلف پارامتريک ،نيﻤه پارامتريک و نا پارامتريک برخورد شده و روند حافﻈه در ﻃی زمان وﺗحليل
ساختار بازار نﻔﺖ را بررسی نﻤودند .نتايج روشهای وايتلو موجک که اﻋتبار بااليی در برآورد دارد ،نشان دادکه
)37.Value at Risk (VaR
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هرچند قيﻤﺖهای نﻔﺖ خام مورد بررسی دارای حافﻈه بلند مدت نيسﺖ؛ اما ،دارای ويژﮔی» .برﮔشﺖ به ميانگين
نامانا هسﺖ «.نتايج بهدسﺖآمده از بررسی روند ﺗغييرات حافﻈه بيانگر آن اسﺖ که پارامتر حافﻈهی بازارهای بين
الﻤللی نﻔﺖ ﺗغيير روند محسوسی نداشته اسﺖ .به ﻋبارتديگر ،در دوره ی بررسیشده،کاهش يا افزايش معنی داری
درکارايی بازار رخنداد هاسﺖ.
ﺗهرانی محﻤدی و پور ابراهيﻤی ( )1331سعی کردند مدلی مناسﺐ برای پيشبينی نوسان قيﻤﺖها دربورس اوراق
بهادار ﺗهران ارائه دهند .نتايج نشان داد که ﻋﻤلكرد مدلهای غيرشرﻃی ميانگين متحرك  250روزه و هﻤوار سازی
نﻤايی مناسﺐ اسﺖ ودرکل با ﺗوجه به نتيجه مدلهای ﺗرکيبی ،مدلهای غيرشرﻃی ﻋﻤلكرد بهتری نسبﺖ به مدلهای
شرﻃی داشتهاند.بنابراين ،به نﻈرمیرسدکه استﻔاده بيشتر از دادههای ﮔذشته برای انجام پيشبينی ،بهتر اسﺖ.
محﻤدی و چيﺖ سازان ( )1310درمقاله ای حافﻈهی بازارسهام را مورد ﺗخﻤين و ﺗﻔسير قرار دادند .نتايج ﺗخﻤين
وايتل ،هرسﺖ ،لوو موجک نشان داد که بازده ی شاخص هايكل  ،بازده و قيﻤﺖ ،بازدهی نقدی ،صنعﺖ ومالی دارای
حافﻈهی بلند مدت میباشند .ﺗخﻤينهای به دسﺖآمده با روش  GPHنشان دادکه بازدهی ﺗﻤامی شاخص ها به جز
شاخص بازده ی نقدی دارای حافﻈهی بلند مدت میباشد .با ﺗوجه به معنیدار نبودن نتايج ﺗخﻤينهای NLSو ML
در بيشتر بازههای مورد بررسی ،ﺗخﻤينهای حاصل از اين دو ﺗكنيک از اﻋتبار کافی برخوردار نبوده و از ﺗحليل کنار
ﮔذاشته شدند .نتايج حاصل از بررسی روند ﺗغييرات حافﻈه نيز نشان داد که پارامتر حافﻈهی بورس اوراق بهادار ﺗهران
روند ﺗغيير محسوسی نداشته و به ﻋبارت ديگر ﻃی دورهی مورد بررسی ،کاهش يا افزايش معنیداری در کارايی بازار
رخ نداده اسﺖ.
دموری و هﻤكاران ( ) 1310شاخص کل قيﻤﺖ سهام را با استﻔاده از الگوريتم پرواز پرندﮔان پيشبينی نﻤودند و
ﻋﻤلكرد آن را با الگوهای سنتی مقايسه نﻤودند .در مقايسه الگوريتم پرواز پرندﮔان با آريﻤا مشخص شد که خطای
پيشبينی اين الگوريتم هوشﻤند نسبﺖ به آريﻤا بسيار کم اسﺖ که میﺗوان از آن بهمنﻈور پيشبينیهای آينده شاخص
کل قيﻤﺖ سهام استﻔاده کرد.
رحﻤانيانی و رحﻤانيانی ( )1311پيشبينی شاخص کل قيﻤﺖ بورس اوراق بهادار ﺗهران با استﻔاده از مدل های
پيوندی انجام دادند .نتايج بدسﺖ آمده نشان میدهد پيشبينی شاخص کل قيﻤﺖ بورس اوراق بهادار ﺗهران با
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روشهای پيوندی نسبﺖ به روشهای منﻔرد و ﺗرکيبی دارای خطای کﻤتری میباشد و هﻤﭽنين ﺗغيير در ﺗرﺗيﺐ پيوند
مدلهای خطی و غيرخطی پيشبينی را بهبود میبخشد .با مقايسه روشهای مختلف نيز مشخص شد که شاخص کل
قيﻤﺖ بورس اوراق بهادار ﺗهران بيشترين ﺗأثير را از مقادير ﺗاريخی خود میپذيرد.
قلی زاده و وحيد پور( )1312پيشبينی قيﻤﺖ سهام با استﻔاده از روش خود رﮔرسيون با وقﻔه ﺗوزيعی را انجام دادند.
روش خود رﮔرسيون از روشهای رﮔرسيون هم جﻤع ﺗک معادلهای اسﺖ که وقﻔههای ﮔذشته متغيرهای مستقل و
خود متغير ﺗوضيحی را در معادله میﮔنجاند ﺗا برآوردی دقيق به دسﺖ دهد .نتايج اين ﺗحقيق بيان ﮔر دقﺖ باالی
پيشبينی قيﻤﺖ سهام با استﻔاده از روش خود رﮔرسيون با وقﻔه ﺗوزيعی میباشد.
فالح پور و هﻤكاران( )1312مدلی ارائه نﻤودند که بر اساس آن بتوان روند حرکتی قيﻤﺖ سهام شرکﺖ مورد نﻈر
را با دقﺖ بااليی پيشبينی کرد .بر هﻤين اساس ،يک مدل ﺗرکيبی برای پيشبينی روند حرکتی قيﻤﺖ سهام با استﻔاده
از ماشين بردار پشتيبان بر پايۀ الگوريتم ژنتيک ارائه شده اسﺖ .نتايج نشان میدهد ،مدل ﺗرکيبی ماشين بردار پشتيبان بر
پايۀ الگوريتم ژنتيک در پيشبينی روند حرکتی قيﻤﺖ سهام بسيار بهتر ﻋﻤل میکند و درمقايسه با روش ماشين بردار
پشتيبان ساده ،از دقﺖ بيشتری برخوردار اسﺖ.
خسروی نژاد و شعبانی صدر پيشه( )1313به ارزيابی قدرت پيشبينی مدلهای خطی و غيرخطی در بازار سهام
پرداختند .نتايج بيانگر ﻋدم اختالف معنیدار دو مدل بود.
محقق نيا و هﻤكاران( )1313وجود حافﻈه بلندمدت را در بورس اوراق بهادار ﺗهران با کاربرد مدلهای ،GPH
 ARFIMA ،GSPو  FIGARCHبررسی نﻤودن د .نتايج اين مدل شواهد قوی حافﻈه بلندمدت را هم در ميانگين
شرﻃی و هم در واريانس شرﻃی نشان میدهد .در نهايﺖ به نﻈر میرسد که بازار سرمايه ﺗهران نﻤیﺗواند بهﻋنوان بازار
کارا از لحاظ سرﻋﺖ انتقال دادهها بررسی شود .ازاينرو ،امكان کسﺐ سود های غيرﻋادی با ثبات ،از ﻃريق پيشبينی
قيﻤﺖ سهام وجود دارد.
مرادی و هﻤكاران( ) 1311الگوريتم جديد حداقل ميانگين مربعات خطا مبتنی بر کرنل که الگوريتم آنالين و غير
خطی اسﺖ را برای پيش بينی نوسان شاخص های بورس اوراق بهادار ﺗهران پيشنهاد و به کار ﮔرفتند و ﻋﻤلكرد آن را
با الگوريتم شبكه های ﻋصبی مبتنی بر حداقل ميانگين مربعات خطا در افق های زمانی کوﺗاه مدت ،ميان مدت و
بلندمدت مقايسه کردند .نتايج اين بررسی نشان داد که پيش بينی انجام شده ﺗوسط الگوريتم حداقل ميانگين مربعات
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خطا مبتنی بر کرنل دارای ﻋﻤلكرد بهتری نسبﺖ به پيش بينی با الگوريتم شبكه های ﻋصبی مبتنی بر حداقل ميانگين
مربعات خطا می باشد.
کﻤيجانی و هﻤكاران( )1311با استﻔاده از داده های روزانه شاخص قيﻤﺖ و بازده نقدی بورس اوراق بهادار ﺗهران
وجود حافﻈه بلندمدت در بازدهی و نيز نوسان های شاخص قيﻤﺖ اين بازار را بررسی نﻤودند .نتايج اين پژوهش ،مويد
وجود حافﻈه بلندمدت در هر دو معادله ميانگين و واريانس سری مذکور بوده اسﺖ.
 -4فرضیه های تحقیق
شاخص های کل و مالی بورس اوراق بهادار ﺗهران دارای حافﻈه با دامنه بلندمدت هستند.
روش ﺗحليل دوره نگار در مقايسه با روش  ARFIMAروش دقيق ﺗری برای پيش بينی شاخص های کل و مالی بورس
اوراق بهادار ﺗهران می باشد.
ﻃبق روش ﺗحليل دوره نگار ،دوره نهان (دوره قابل ﺗكرار) در بين دادههای شاخص کل و مالی بورس اوراق بهادار
ﺗهران وجود دارد.
 -5روش تحقیق
 1-8قلمرو تحقیق
جامعه آماری ﺗحقيق شاخص های کل و مالی بورس اوراق بهادار ﺗهران بصورت روزانه می باشند .قلﻤرو موضوﻋی
ﺗحقيق پيشبينی شاخص های کل و مالی بورس اوراق بهادار ﺗهران اسﺖ .قلﻤرو مكانی ﺗحقيق جهﺖ ﺗعيين جامعه
آماری ،انتخاب نﻤونه آماری و جﻤعآور ی اﻃالﻋات و آزمون فرضيات ،بورس اوراق بهادار ﺗهران و قلﻤرو زمانی
موردنﻈر برای جﻤعآوری دادهها و آزمون فرضيات سالهای  1333الی  1311میباشد.
 2-5مدل سازی روابط بین متغیرها
با ﺗوجه به اهﻤيﺖ مسئله پيش بينی متغيرهای اقتصادی ،مدل های مختلﻔی برای مدل سازی روابط بين متغيرها و
پيش بينی آن ها به وجود آمده اند .اين مدل ها را می ﺗوان از چند جهﺖ ﺗقسيم بندی نﻤود :مدل های سری زمانی و
ساختاری يا مدل های خطی و غير خطی .در مدل های ساختاری روابط متغيرهای اقتصادی بر مبنای رفتار ﻋقاليی
ﻋوامل اقتصادی اﻋم از مصرف کنندﮔان ،ﺗوليد کنندﮔان و سياسﺖ ﮔذاران اقتصادی بنا نهاده می شود و با استﻔاده از
11

مدل های مختلف اقتصادسنجی برآورد شده و از آن ها در ﺗبيين وضع موجود و پيش بينی مقادير آﺗی متغير وابسته
استﻔاده می شود .از آن جايی که در اين مدل ها سهم نسبی هر يک از ﻋوامل مستقل در ﺗغييرات متغير وابسته مشخص
اسﺖ می ﺗوان از آن ها در سياسﺖ ﮔذاری نيز استﻔاده نﻤود .هر چند اين مدل ها در ﺗبيين وضع موجود از موفقيﺖ
نسبی برخوردار می باشند اما در زمينه پيش بينی سابقه چندان موفقی نداشته اند .اهﻤيﺖ روز افزون پيش بينی برای
ﻋوامل اقتصادی از يک ﻃرف و کاستی مدل های ساختاری در پيش بينی از ﻃرف ديگر منجر به ﺗوسعه مدل های
سری زمانی برای مدل سازی و پيش بينی شد .در مدل های سری زمانی فرض می شود ﺗﻤام ﻋوامل و ارﺗباﻃات مؤثر
در شكل ﮔيری يک متغير در مقادير خود آن نﻤود پيدا می کند ،بنابراين از مقادير قبلی خود متغير می ﺗوان به ﻋنوان
مهﻤترين منبع برای ﺗوضيح ﺗغييرات متغير استﻔاده نﻤود و پيش بينی را ﺗنها با استﻔاده از اﻃالﻋات قبلی خود متغير انجام
داد .بر ﻃبق اين ديدﮔاه اﮔر بتوان فرآيند مولد داده های يک متغير را به دسﺖ آورد پيش بينی آن متغير نسبتاً به راحتی
امكان پذير خواهد بود .اما از آن جايی که در مدل های سری های زمانی سهم نسبی ساير ﻋوامل مؤثر در ﺗغييرات
متغير وابسته مشخص نيسﺖ آن ها از کاربرد کﻤتری در سياستگذاری برخوردار هستند .بايد ﺗوجه داشﺖ هنگامی نتايج
پيش بينی مدل های سری زمانی از اﻋتبار کافی برخوردار خواهد بود که بتواند فرآيند مولد مقادير يک متغير را به
خوبی به دسﺖ آورد .فرآيند مولد يک سری زمانی مﻤكن اسﺖ خطی يا غير خطی باشد .با ﺗوجه به آنكه معﻤوالً
ﻋوامل و نيروهای پيﭽيده بسياری باﻋ ث ﺗغيير پديده های اقتصادی می شوند که احتﻤاالً از روابط غير خطی ﺗبعيﺖ می
کنند ،مدل های سری زمانی غير خطی و پويا از جايگاه مهﻤی در ادبيات اقتصادی مدل های پيش بينی (به ويژه در دهه
اخير) برخوردار شده اند و در حال حاضر نقش مهﻤی در مدل سازی روابط اقتصادی که يک مرحله اصلی در پيش
بينی های کوﺗاه مدت و بلند مدت می باشند ايﻔا می نﻤايند .از ﻃرف ديگر به خاﻃر اينكه مدل های سری زمانی
فرآيندهای پيﭽيده را که به ﻃور ناقص درك و استنباط می ﮔردند را ساده سازی می نﻤايند ،ﺗرکيﺐ و ادغام پيش بينی
مدل های مختلف می ﺗواند نتايج بهتری از پيش بينی يک مدل خاص داشته باشد .در نهايﺖ بايد ﺗوجه داشﺖ هر چند
که روش های پيش بينی از نقطه نﻈر نﻈری مورد ﺗوجه می باشند ،اما آن ها ،در نهايﺖ بايد به وسيله ﺗوانايی هايشان در
کاربرد واقعی پيش بينی های اقتصادی سنجيده شوند (پون و ﮔرانجر.)2003
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 -6آزمون فرضیه ها
در اين پژوهش پس از جﻤع آوری داده ها به منﻈور ﺗوصيف جامعته از شتاخصهتای مرکتزی از قبيتل ميتانگين و
شاخصهای پراکندﮔی مانند انحراف معيار و انواع نﻤودارهای سری زمانی استﻔاده شده اسﺖ .هﻤﭽنين روشهتايی کته
به ﺗجزيه و ﺗحليل دادهها و ﺗخﻤين پارامترهای مورد مسئله در ﺗحقيق متیپتردازد آمتار استتنباﻃی متینامنتد کته در ايتن
ﺗحقيق از روشهايی از قبيل ﺗبديل باکس کاکس ،ديكی فولر ARFIMA ،و روش ﺗحليتل دورهنگتار بتا استتﻔاده از
نرم افزارهای  SAS9.4و  Rاستﻔاده شده اسﺖ.
 -7روش تجزیه و تحلیل داده ها
 1-7توصیف دادهها
به ﻃور کلی ،روشهايی را که به وسيله آنها میﺗوان اﻃالﻋات جﻤعآوری شده را پردازش کرده و خالصه
نﻤود ،آمار ﺗوصيﻔی مینامند .اين نوع آمار صرفاً به ﺗوصيف جامعه يا نﻤونه میپردازد و هدف از آن محاسبه
پارامترهای جامعه يا نﻤونه ﺗحقيق اسﺖ .در بخش آمار ﺗوصيﻔی ،ﺗجزيه و ﺗحليل دادهها با استﻔاده از شاخصهای
مرکزی همچون ميانگين و ميانه و شاخصهای پراکندﮔی انحراف معيار ،چولگی 39و کشيدﮔی 40انجام پذيرفته اسﺖ.
در اين ارﺗباط ميانگين ،اصلیﺗرين شاخص مرکزی بوده و متوسط دادهها را نشان میدهد ،به ﻃوری که اﮔر دادهها بر
روی يک محور به صورت منﻈم رديف شوند ،مقدار ميانگين دقيق ًا نقطه ﺗعادل يا مرکز ثقل ﺗوزيع قرار میﮔيرد.
انحراف معيار از پارامترهای پراکندﮔی بوده و ميزان پراکندﮔی دادهها را نشان میدهد .چولگی نيز از پارامترهای
ﺗعيين انحراف از قرينگی بوده و شاخص ﺗقارن دادههاسﺖ .در صورﺗی که جامعه از ﺗوزيع متقارن برخوردار باشد،
ضريﺐ چولگی مساوی صﻔر ،در صورﺗی که جامعه چوله به چپ باشد ،ضريﺐ چولگی منﻔی و در صورﺗی که دارای
چوله به راسﺖ باشد ،ضريﺐ چولگی مثبﺖ خواهد بود .کشيدﮔی نيز شاخص سنجش پراکندﮔی جامعه نسبﺖ به
ﺗوزيع نرمال اسﺖ .خالصه وضعيﺖ آمار ﺗوصيﻔی مربوط به متغيرهای مورد مطالعه در جدول  1ارائه شده اسﺖ.
آمار ﺗوصيﻔی متغير شاخص کل نشان میدهد که ميانگين اين شاخص  ۴۰۸۸۰و انحراف معيار آن  ۴۴۰۰٣و
ميزان چولگی وکشيدﮔی آن دارای انحراف از ﺗوزيع نرمال میباشد .هﻤﭽنين نﻤودار سری زمانی شاخص کل نشان
میدهد که اين سری دارای يک روند بوده و سری زمانی دارای ناهﻤپراشی اسﺖ.

39. Skewness
40. Kurtosis
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آمار ﺗوصيﻔی متغير شاخص مالی در جدول  1نشان میدهد که ميانگين اين شاخص  ٥٥٥۲۸و انحراف معيار
آن  ۲۰۳۳۳و ميزان چولگی وکشيدﮔی آن دارای انحراف از ﺗوزيع نرمال میباشد .هﻤﭽنين نﻤودار سری زمانی
شاخص کل نشان میدهد که اين سری دارای يک روند بوده و سری زمانی دارای ناهﻤپراشی اسﺖ.
جدول  1آمار ﺗوصيﻔی شاخص کل ،مالی
متغير

حجم
نﻤونه

فاصله اﻃﻤينان  18%برای
ميانگين

ميانگين

کﻤينه

کران پايين

کران باال

بيشينه

انحراف
معيار

چولگی

کشيدﮔی

شاخص کل

2739

26001.36

25144.63

26858.09

7955.40

89500.60

22876.18

1.36

0.38

شاخص مالی

2738

55450.59

53877.40

57023.78

17320.09

171182.00

4199.39

1.24

0.29

هﻤﭽنين نﻤودار سری زمانی شاخص کل (نﻤودار  )1و شاخص مالی (نﻤودار )2به وضوح نشان میدهد که
سری زمانی شاخص کل ،مالی و صنعﺖ در حول يک محور در نوسان نيسﺖ که اين نشان از ناايستايی سری در
ميانگين اسﺖ ،هﻤﭽنين صعود و نزول ناﮔهانی و شديد ﺗقريبا نشان از ناهﻤپراشی در دادهها اسﺖ.
با ﺗوجه به وجود روند مشاهده شده در نﻤودار سری زمانی و ناهﻤپراشی در واريانس نﻤودار میﺗوان ﮔﻔﺖ
سری شاخص قيﻤﺖ ناايستا در ميانگين و ناايستا در واريانس اسﺖ.

نﻤای -1نﻤودار سری زمانی شاخص کل

نﻤای  -2نﻤودار سری زمانی شاخص مالی
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 2-7بررسی ایستایی دادهها
ايستايی يک متغير ﺗصادفی به ﻃور ساده به آن معناسﺖ که ميانگين يا واريانس آن ها ﺗابعی از زمان نباشند .در
صورﺗی که اين ويژﮔی در يک متغير ﺗصادفی در ﻃول زمان وجود داشته باشد ،آن ﮔاه می ﺗوان مشاهداﺗی که در
ﻃول زمان از آن متغير بدسﺖ آمده اسﺖ را به صورت يک نﻤونه ﮔيری از متغير ﺗصادفی نگاه کرد و با استﻔاده از آن
ها اﻃالﻋاﺗی نﻈير ميانگين ،واريانس و  ...متغيرﺗصادفی را محاسبه کرد.
به ﻃور کلی سری های زمانی بايد ايستا در ميانگين و واريانس باشند ،سری زمانی که ايستا در واريانس نباشد
در روند نﻤودار سری ﻃی زمان نوسانات زياد و ناهﻤگن وجود دارد و اختالف بين دادههای متوالی سری زمانی زياد
اسﺖ .هﻤﭽنين سری زمانی که ايستا در ميانگين نباشد در ﻃی زمان نﻤودار سری زمانی صعودی و يا نزولی خواهد بود
و به ﻋبارت ديگر دادههای سری زمانی حول يک محور در نوسان نيستند.
با ﺗوجه به نﻤودارهای  1و 2ﺗقريبا اﻃﻤينان پيدا کرديم که داده های سری زمانی ايستا در واريانس نيسﺖ حال
به منﻈور بررسی بيشتر ايستايی در واريانس از فرمول ساده شده ﺗبديل باکس کاکس (فرمول  )۰استﻔاده خواهد شد.
𝑥λ
𝑡 { = 𝑇𝑥t
𝑡𝑥 ln

λ≠0
λ≠0

1

ﺗبديل باکس کاکس به غير از اين که باﻋث ايستا شدن سری در واريانس میﮔردد ﺗوزيع دادههای سری را به
ﺗوزيع نرمال نزديکﺗر میکند .از فرمول باکس کاکس کامالً مشخص اسﺖ که اﮔر  λ= 1باشد و يا فاصله اﻃﻤينان
 ۳٥%برای  λدربرﮔيرنده ﻋدد  ۰باشد ،نيازی به اجرای ﺗبديل باکس کاکس نيسﺖ و سری زمانی ايستا در واريانس
میباشد .با اجرای ﺗبديل باکس کاکس بر روی دادهها ،بهترين مقدار  λبرای هر سه شاخص کل و مالی برابر با -۸5.
به دسﺖ آمده اسﺖ(نﻤودارهای 3و )4و فاصله اﻃﻤينان  ۳٥%برای  λﻋدد  ۰را در بر نگرفته اسﺖ و میﺗوان نتيجه
ﮔرفﺖ که ﺗبديل باکس کاکس جهﺖ ايستا شدن در واريانس مورد نياز میباشد و شاخص قيﻤﺖ ﺗبديل يافته به
صورت فرمول  2اسﺖ:
1

2

𝑡𝑥√

= 𝑇𝑥𝑡 = 𝑥𝑡−0.5

Box-Cox Analysis for xt
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نﻤای 3نﻤودار ﺗبديل باکس کاکس شاخص کل
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نﻤای  1نﻤودار ﺗبديل باکس شاخص مالی

نﻤودارهای  1و  2نشان دادند که دادههای سری زمانی شاخص کل و مالی ايستا در ميانگين نيستند ولی به
منﻈور اﻃﻤينان از وجود روند و نياز به ﺗﻔاضلی دادههای سری زمانی از آزمون ديكی -فولر 41در جدول زير استﻔاده
ﮔرديده اسﺖ .نتايج جدول و مقدار احتﻤال آزمون نشان میدهد که دادههای سری زمانی نياز به ﺗﻔاضلی کردن مرﺗبه
يک دارند و در دادهها روند وجود دارد(هﻤان ﮔونه که در نﻤودار سری زمانی معلوم بود) .پس میﺗوان نتيجه ﮔرفﺖ
دادههای شاخص کل ،مالی و صنعﺖ نياز به ايستايی در ميانگين و واريانس دارند.
جدول 2آزمون ديكی -فولر جهﺖ بررسی ايستايی در ميانگين سری
شاخص

ديكی -فولر

مرﺗبه ﺗاخير

مقدار احتﻤال

کل

-1.702

1

0.705

مالی

-0.993

1

0.939

با ﺗوجه به نتايج جدول  ،2داده های سری زمانی نياز به ﺗﻔاضلی کردن دارند که فرمول  3ﺗﻔاضلی شده دادهها
را نشان میدهد .نﻤودارهای 5و  6نﻤودارهای سری زمانی ايستا شده در ميانگين و واريانس اسﺖ.
3

𝐷𝑇𝑥𝑡 = 𝑇𝑥𝑡 − 𝑇𝑥𝑡−1
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نﻤای 8نﻤودار ﺗﻔاضلی شده و ﺗبديل باکس شاخص کل

41.Dickey–Fuller test

11

dtxt

0.0000
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نﻤای 6نﻤودار ﺗﻔاضلی شده و ﺗبديل باکس شاخص مالی

در اين ﺗحقيق از اين به بعد بجای شاخص کل از نﻤاد 𝑡𝑥𝑇𝐷 و بجای شاخص مالی از نﻤاد 𝑡𝑚𝑥𝑇𝐷 استﻔاده
خواهد شد و منﻈور از شاخص کل و مالی منﻈور شاخص ايستا شده در ميانگين و واريانس اسﺖ يعنی شاخص ﺗبديل
باکس کاکس و ﺗﻔاضلی انجام شده اسﺖ.
۲

شاخص کل

5

شاخص مالی

1

−

1
𝑡𝑥√
1

= 𝑡𝑥𝑇𝐷

√𝑥𝑡−1
1
= 𝑡𝑚𝑥𝑇𝐷
−
√𝑥𝑚𝑡 √𝑥𝑚𝑡−1

 3-7تخمین حافظه سری ،برازش الگوی ARFIMAبراساس دادههای روزانه
وجود وابستگی با دامنه بلندمدت در سریهای زمانی از نﻈر ﺗئوريكی و نيز ﺗجربی موضوع بسيار مهﻤی اسﺖ.
وابستگی با دامنه بلندمدت ،ساختار هﻤبستگی مقادير يک سری زمانی را در فواصل زمانی زياد ﺗوضيح میدهد و به
اين معنی اسﺖ که بين دادههای آن حتی با فاصله زمانی زياد هﻤبستگی وجود دارد .اﮔردادهها دارای چنين وابستگی
باشد ،خود هﻤبستگی معنی داری بين مشاهداﺗی که در ﻃی زمان بسيار ﻃوالنی مورد بررسی قرار ﮔرفتهاند ،وجود
خواهد داشﺖ .ازآن جا که سریها در ﻃی زمان مستقل از هم نيستند درك ﮔذشتهی دور به پيشبينی آينده کﻤک
میکند .بنابراين میﺗوان از بازدههای ﮔذشته به منﻈور پيشبينی بازدهی آينده استﻔاده نﻤود که اين امر امكان استﻔاده
از يک استراﺗژی سوداﮔرانه سودآور را فراهم میکند.
يكی از رايجﺗرين روشها برای اندازهﮔيری و سنجش حافﻈهی دادهها ،ﺗخﻤين پارامتر انباشتگی کسری(که از
اين پس dناميده میشود) برای شاخص اسﺖ .که در اين پژوهش به منﻈور برآورد پارامتر انباشتگی کسری ( )dو يا
هﻤان حافﻈه بازار از روشِ بيشينه درسﺖ نﻤايی ماکزيﻤم ( )MLEاستﻔاده خواهد شد.
ﻃبق نﻈر دايبولﺖ وﮔويراد 42سری زمانی دارای وابستگی با دامنه بلندمدت اسﺖ اﮔر پارامتر انباشتگی کسری
( )dآن سری زمانی برابر  ۸ < 𝑑 < ۸.٥باشد .هﻤان ﻃور که نﻤودار  7نشان میدهد اﮔر پارامتر انباشتگی کسری
42. Diebolt, C. and Guiraud, V
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dtxm

0.0000

بين  ۸.٥ﺗا  ۸.٥-باشد خاصيﺖ ايستايی (مانايی) و معكوس پذيری را دارد که نشان میدهد سری زمانی شرايط
زيربنايی برازش الگوهای سری زمانی را دارد.

نﻤای  7خصوصيات پارامتر انباشتگی کسری

برای برآورد حافﻈه بلند مدت در اين پژوهش از برازش الگوی ) ، ARFIMA(p,d,qبه دادهها استﻔاده
خواهد شد که ابتدا بايد مرﺗبه  pو  qالگو شناسايی و ﺗشخيص داده شود که برای اين منﻈور از نﻤودارهای ، ACF
 EACF ، PACFاستﻔاده ﮔرديده اسﺖ.
 1-3-7تخمین حافظه سری ،برازش الگوی ARFIMAبرای شاخص کل
در اين زير بخش به دنبال برازش الگوی ) ، ARFIMA(p,d,qبه دادههای سری زمانی شاخص کل و
برآورد پارامترهای اين الگو و پيشبينی سری زمانی هستيم اسﺖ ﺗا به اين منﻈور يكی از اهداف ﺗحقيق پاسخ داده
شود.
به منﻈور ﺗشخيص مدل ،مرﺗبههای اﺗو رﮔرسيو ( )pو ميانگين متحرك ( )qالگوی ) ARFIMA(p,d,qاز
ﺗابع و نﻤودارهای خود هﻤبستگی و خود هﻤبستگی جزئی و خود هﻤبستگی ﺗوسعه يافته ( )EACFاستﻔاده شده
اسﺖ(نﻤودار  8و  .)9نﻤودارها و مخصوصا  EACFنشان میدهد بهترين الگوی  ARFIMAو به ﻋبارت ديگر
مرﺗبههای اﺗو رﮔرسيو  1و ميانگين متحرك برابر 2میباشد .يعنی EACFالگوی ) ARFIMA(1,d,2را پيشنهاد
میکند.

نﻤودار خود هﻤبستگی جزئی

نﻤودار خود هﻤبستگی

نﻤای3نﻤودار خود هﻤبستگی و خود هﻤبستگی جزئی شاخص کل
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نﻤای  1نﻤودار EACFشاخص کل

با برازش الگوی ) ARFIMA(1,d,2با استﻔاده از روش بيشينه درستنﻤايی ،خروجی نتايج جدول  3بدسﺖ
میآيد .جدول برآورد ضرايﺐ الگوی ) ARFIMA(1,d,2نشان میدهد که پارامتر انباشتگی کسری برابر
۸/۸۰۳٥که نشان میدهد حافﻈه بلند مدت در دادههای شاخص کل وجود دارد و ضريﺐ اﺗو رﮔرسيو برابر  ۸/۰و
ضريﺐ ميانگين متحرك  ۸/٣۰۲٥و  ۸/۴۴۰میباشد .الگوی )ARFIMA(1,0.0895,2را میﺗوان به صورت فرمول
6نوشﺖ:
6

𝑡𝜀) 0.228𝐿2

𝐷𝑇𝑥𝑡 = (1 − 0.7145𝐿 −

0.0895

)𝐿 (1 − 0.1𝐿)(1 −

که  εtفرآيند ﺗصادفی محض میباشد.
جدول 3برآورد ضرايﺐ الگوی ) ARFIMA(1,d,2به روش بيشينه درستنﻤايی برای شاخص کل
برآورد بيشينه درستنﻤايی برای مدلهای ARFIMA
برآورد

خطای استاندارد

Z

مقدار احتﻤال

D

0.0895

0.0157

5.697

0.000

ar1

0.1

0.00002

47753

0.000

ma1

0.7145

0.00002

35949

0.000

ma2

0.228

0.00002

10885

0.000

برآورد الگوی ) ARFIMA(1,0.0895,2به روش بيشينه درستنﻤايی نشان داده اسﺖ که اين روش بهترين
الگوها و ﺗكﻤيلﺗرين الگوها نسبﺖ به ساير الگوها میباشد حال جهﺖ انتخاب الگوی نهايی از مالكها و معيارهای
آماری جهﺖ شناسايی بهترين الگو استﻔاده شده اسﺖ که نتايج آن در جدول زير آمده اسﺖ .کﻤينه بودن معيارها و
مالكهای جدول  ۲-۲نشان از بهتر بودن آن الگو دارد.

22

جدول  ۲مالكها و معيارهای انتخاب الگوی  ARFIMAشاخص کل
الگو

معيار

)ARFIMA(1,0.0895,2

ﺗعداد پارامتر

P

4

آکاييک

AIC

-51198.33

بيزين شوارﺗز

SBC

-51122.23

ريشه ميانگين کﻤترين مربعات خطا

RMSE

0.004576

آکاييک ﺗعﻤيم يافته

AICc

-51163.7

ضريﺐ ﺗعيين

R2

-

لگاريتم درستنﻤايی

LogLik

25600

 2-3-7تخمین حافظه سری ،برازش الگویARFIMAبرای شاخص مالی
در اين زير بخش به دنبال برازش الگوی ) ، ARFIMA(p,d,qبه دادههای سری زمانی شاخص مالی و
برآورد پارامترهای اين الگو و پيش بينی سری زمانی هستيم اسﺖ ﺗا به اين منﻈور يكی از اهداف ﺗحقيق پاسخ داده
شود.
به منﻈور ﺗشخيص مدل ،مرﺗبههای اﺗو رﮔرسيو ( )pو ميانگين متحرك ( )qالگوی ) ARFIMA(p,d,qاز
ﺗابع و نﻤودارهای خود هﻤبستگی و خود هﻤبستگی جزئی و خود هﻤبستگی ﺗوسعه يافته ( )EACFاستﻔاده شده
اسﺖ(نﻤودار  11و  .)11نﻤودارها و مخصوصا  EACFنشان میدهد بهترين الگوی  ARFIMAو به ﻋبارت ديگر
مرﺗبههای اﺗو رﮔرسيو  1و ميانگين متحرك برابر  2میباشد يعنی EACFالگوی) ARFIMA(1,d,2را پيشنهاد
میکند.

نﻤودار خود هﻤبستگی جزئی

نﻤودار خود هﻤبستگی

نﻤای  10نﻤودار خود هﻤبستگی و خود هﻤبستگی جزئی شاخص مالی
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نﻤای  -11نﻤودار EACFشاخص مالی

با برازش الگوی ) ARFIMA(1,d,2با استﻔاده از روش بيشينه درستنﻤايی ،خروجی نتايج جدول  5بدسﺖ
میآيد .جدول برآورد ضرايﺐ الگوی ) ARFIMA(1,d,2نشان میدهد که پارامتر انباشتگی کسری برابر
۸/۰۸۴٣که نشان میدهد حافﻈه بلند مدت در دادههای شاخص کل وجود دارد و ضريﺐ اﺗو رﮔرسيو برابر  ۸.۰و
ضريﺐ ميانگين متحرك  ۸.۰٥۴٥و  ۸.۰۱٥٥میباشد .الگوی )ARFIMA(1,0.1027,2را میﺗوان به صورت
فرمول  7نوشﺖ:
𝑡𝜀) (1 − 0.1𝐿)(1 − 𝐿)0.1027 𝐷𝑇𝑥𝑡 = (1 − 0.8525𝐿 − 0.1355𝐿2

7
که  εtفرآيند ﺗصادفی محض میباشد.

جدول  8برآورد ضرايﺐ الگوی ) ARFIMA(1,d,2به روش بيشينه درستنﻤايی برای شاخص مالی
برآورد بيشينه درستنﻤايی برای مدلهای ARFIMA
برآورد

خطای
استاندارد

مقدار احتﻤال

Z

D

0.1027

0.01508

6.819

0.000

ar1

0.1

0.00002

44371

0.000

ma1

0.8525

0.00001

69774

0.000

ma2

0.1355

0.00002

6024

0.000

برآورد الگوی ) ARFIMA(1,0.1027,2به روش بيشينه درستنﻤايی نشان داده اسﺖ که اين روش بهترين الگوها و
ﺗكﻤيلﺗرين الگوها برای شاخص مالی میباشد حال جهﺖ انتخاب الگوی نهايی از مالكها و معيارهای آماری جهﺖ
شناسايی بهترين الگو استﻔاده شده اسﺖ که نتايج آن در جدول زير آمده اسﺖ .کﻤينه بودن معيارها و مالكهای
جدول  6نشان از بهتر بودن آن الگو دارد.
جدول 6مالكها و معيارهای انتخاب الگوی  ARFIMAشاخص مالی
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الگو

معيار

)ARFIMA(1,0.1027,2

ﺗعداد پارامتر

P

4

آکاييک

AIC

-50783.11

بيزين شوارﺗز

SBC

-51102.54

ريشه ميانگين کﻤترين مربعات خطا

RMSE

0.004745

آکاييک ﺗعﻤيم يافته

AICc

-50945.69

ضريﺐ ﺗعيين

R2

-

لگاريتم درستنﻤايی

LogLik

25400

 4-7تخمین دوره نهان سری ،برازش الگوی دوره نگار براساس دادههای روزانه
ﺗحليل دوره نگار 43يكی از روشهای برآورد ﻃيﻔی در سری زمانی در قلﻤرو فرکانس میباشد که هدف
اصلی آن برآورد دوره نهان نوسانات سری زمانی میباشد ،اغلﺐ راحﺖ ﺗر اسﺖ که يک ﺗابع را به وسيله مجﻤوﻋه ای
از ﺗوابع مقدماﺗی ،که يک مبنا ناميده می شود ،نشان دهيم ،ﺗحليل دوره نگار يک ﺗابع پيشبينی کننده میباشد که با
استﻔاده ازﺗوابع مقدماﺗی ،سينوسها ،کسينوسها به مطالعه رفتار سری زمانی در قلﻤرو فرکانس میپردازد .دراين روش
داده های سری زمانی به صورت فرمول  8الگوسازی میﮔردد.
3

که در اين فرمول داريم

𝑘𝜋2
𝑛

فرکانس
دوره

𝑛 2
𝑎 + 𝑏𝑘2
𝑘 2

دوره نگار

= 𝑘𝜔 = 𝑘𝑞𝑒𝑟𝐹
𝜋2
𝑞𝑒𝑟𝐹

=𝑃

= ) 𝑘𝑞𝑒𝑟𝐹(𝐼

43.Periodogram Analysis
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در اين فصل به دنبال پيدا کردن دوره نهان ( )Pو برآورد الگوی  7به دادهها هستيم .در اين ﺗحقيق الگوی  8را با
استﻔاده از روش رﮔرسيون کﻤترين مربعات به روش بهترين زير مجﻤوﻋه پيش بينی کننده برازش خواهيم داد.
 1-4-7تخمین دوره نهان سری ،برازش الگوی دوره نگار شاخص کل
در اين زير بخش به دنبال برازش الگوی دوره نگار ،به دادههای سری زمانی شاخص کل و برآورد دورههای نهان و
پيشبينی سری زمانی هستيم اسﺖ ﺗا به اين منﻈور يكی از اهداف ﺗحقيق پاسخ داده شود.
به منﻈور ﺗشخيص دورههای نهان الگوی دوره نگار ،ﻃبق فرمول  8فرکانسها ،دورهها و دوره نگارها بدسﺖ آمده
اسﺖ و نﻤودار دوره نگار  12رسم ﮔرديده اسﺖ .در نﻤودار  12به دنبال فرکانسها و دوره نگارهای بزرگ هستيم.
هﻤانطور که نﻤودار نشان میدهد ﺗعداد فرکانسهای دارای دوره نگار بزرگ زياد اسﺖ.
Periodogram for dtxt
Frequency
0

π/4

π/2

3π/4

π
25

20

10

5

0
Periodogram

نﻤای  12نﻤودار دوره نگار شاخص کل

باﺗوجه به نﻤودار  12ﺗقريبا ﺗعداد فرکانسهای دارای دوره نگار بزرگ زياد اسﺖ ،جدول  7که بخشی از
جدول پيوسﺖ  ۰اسﺖ ،ﺗﻤامی فرکانسها ،دورههای نهان و دوره نگار نﻤودار  12را نشان میدهد .از جدول  7و
پيوسﺖ  ۰نﻤايان اسﺖ که  ۰۴دوره نهان در دادهها وجود دارد که ﺗﻤامی اين  ۰۴متغير بايد در الگوی رﮔرسيون وارد
شود به ﻋبارت ديگر  ۰۰۲متغير وارد الگوی رﮔرسيون خواهد شد و الگوی رﮔرسيون از  ۰۰۲متغير بهترين و کاراﺗرين
زير مجﻤوﻋه از متغيرها جهﺖ پيشبينی شاخص کل به روش ﮔام به ﮔام را انتخاب میکند.
جدول 7نشان میدهد اولين و بزرﮔترين دوره نهان  ۰۰۲کار روزی اسﺖ که ﺗقريبا برابر هر  ۱سال اسﺖ و
دومين دوره نهان  ۴۰۸اسﺖ که ﺗقريبا برابر  ۰سال کاری اسﺖ .به ﻋبارت ديگر هر  ۱سال و هر يكسال يک دوره
سيكل ﺗكراری يا نوسان مشابه در داده ها وجود دارد .هﻤﭽنين چهارمين دوره نگار بزرگ که دوره نهان  ۴٣۱٣روز و
پنجﻤين دوره نهان پنهان  ۰۸روز ﺗقريبا هر دو ماه را نشان میدهد.
جدول  7دوره نگار شاخص کل
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)Power (billionth

15

فرکانس

دوره نهان

دوره نگار

آماره

Freq

P

Periodogram

F

1

0.0092

684.2500

2.63597E-08

24.5738

**

2

0.0298

210.5385

2.43779E-08

22.7263

**

3

0.0000

2.23876E-08

20.8708

**

4

0.0023

2737.0000

2.2093E-08

20.5962

**

5

0.1033

60.8222

1.11087E-08

10.3561

**

6

0.0253

248.8182

1.10699E-08

10.3199

**

7

0.0482

130.3333

1.09463E-08

10.2046

**

8

0.0505

124.4091

1.0414E-08

9.7085

**

9

0.0161

391.0000

1.02247E-08

9.5320

**

10

0.1309

48.0175

9.75949E-09

9.0983

**

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1369

3.0279

2.0750

1.06816E-12

0.0010

K

** -معناداری دوره نگار در سطح آزمون  %8را نشان میدهد.

جهﺖ برازش الگوی رﮔرسيون ﺗک ﺗک زير مجﻤوﻋه  ۰۰۲متغير سينوسی و کوسينوسی دوره نهان معنی دار
وارد الگوی رﮔرسيون ﮔرديده اسﺖ و الگوريتم انتخاب الگوی نهايی با ادغام دو روش ﮔام به ﮔام و انتخاب بهترين
زير مجﻤوﻋه پيش بينی کننده بهترين الگوی رﮔرسيون را انتخاب کرده اسﺖ.
جدول  8الگوی رﮔرسيون نهايی انتخاب شده بر اساس روش ﮔام به ﮔام و انتخاب بهترين زير مجﻤوﻋه
پيشبينی کننده را نشان میدهد .جدول  8نشان میدهد که بهترين زير مجﻤوﻋه پيش بينی کننده برابر با کسينوس
اولين دوره نهان ،کسينوس چهارمين دوره نهان ،کسينوس  ۰٣دوره نهان و سينوس  ۰۴دوره نهان بهترين دورههای
نهان پيشبينی کننده شاخص کل هستند.
قابل ذکر اسﺖ که ضرايﺐ برآورده شده ﺗاثير هر يک از دوره های نهان را بر شاخص ﺗبديل باکس کاکس
يافته ،ﺗﻔاضلی شده شاخص کل را نشان میدهد و کوچک بودن ضرايﺐ به ﻋلﺖ کوچک شدن اﻋداد شاخص ﺗبديل
يافته و ﺗﻔاضلی شده شاخص کل اسﺖ.
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جدول 3برآورد رﮔرسيون دوره نگار شاخص کل
پارامتر

درجه آزادی

برآورد پارامتر

انحراف از خطا

آماره t

مقدار احتﻤال

ﻋرض از مبدا

1
1
1
1
1

-0.00000216
0.00000221
-0.00000200
-0.00000477
-0.00000248

0.00000043
0.00000061
0.00000061
0.00000062
0.00000061

-4.98
3.62
-3.26
-7.73
-4.06

0.000
0.000
0.001
0.000
0.000

c1
c4
c67
s12

با ﺗوجه به نتايج جدول  8میﺗوان جدول  9دوره نهان نهايی شاخص کل را بدسﺖ آورد .جدول  9نشان
میدهد که دوره نهان اول معنی دار در رﮔرسيون جدول )c1( 8برابر  ۰۰۲روز اسﺖ که ﺗقريبا  ۱سال کاری میشود
و دومين دوره نهان معنی دار رﮔرسيون جدول  )c4( 8بوده اسﺖ که ﺗقريبا برابر  ۴٣۱٣روز اسﺖ که برابر کل دادهها
و به ﻋبارت ديگر يک دوره  ۰۸ساله را نشان می دهد .هﻤﭽنين متغير سوم و چهارم رﮔرسيون جدول  8به ﺗرﺗيﺐ برابر
( )c67و ( )s12اسﺖ که به ﺗرﺗيﺐ يک دوره  ۰روز کاری يا  ۰هﻔته کاری و  ۱۸۸روز کاری يا ﺗقريبا  ۰سال کاری
را نشان میدهند.
جدول  1دوره نهان نهايی شاخص کل
K

فرکانس

دوره نهان

دوره نگار

آماره

Freq

P

Periodogram

F

1

0.0092

684.2500

2.63597E-08

24.5738

**

4

0.0023

2737.0000

2.2093E-08

20.5962

**

12

0.0207

304.1111

9.66523E-09

9.0104

**

67

0.99860636

6.2919

3.57476E-09

3.3326

**

** -معناداری دوره نگار در سطح آزمون  %8را نشان میدهد.

نﻤودار  13مراحل اجرای الگوريتم انتخاب بهترين زير مجﻤوﻋه از دورههای نهان را نشان میدهد.
هﻤانطورکه نﻤودار  13نشان می دهد الگوريتم ﮔام به ﮔام به ﺗرﺗيﺐ متغيرها را وارد الگو کرده اسﺖ و معيارهای
پيش بينی با حضور و خروج هر متغير محاسبه شده اسﺖ که در نهايﺖ با ورود آخرين متغير بهترين حالﺖ معيارهای
انتخاب الگو رخ داده اسﺖ.
Fit Crite ria for dtxt

A IC

A ICC

SBC

A dj R-Sq

PRESS
4+c 4

3+c 1

2+s 12

1+c 67

Interc ept

A dj R-Sq
4+c 4

Effect Sequence

2+s 12

3+c 1

Effect Sequence
Bes t Criterion V alue

Step Selec ted by PRESS
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1+c 67

Interc ept

نﻤای  13نﻤودار انتخاب بهترين زير مجﻤوﻋه پيشبينی کننده شاخص کل

برآورد الگوی رﮔرسيون دوره نگار نشان داده اسﺖ که اين روش بهترين الگوها و ﺗكﻤيلﺗرين الگوها برای
شاخص کل میباشد حال جهﺖ انتخاب الگوی نهايی از مالكها و معيارهای آماری جهﺖ شناسايی بهترين الگو
استﻔاده شده اسﺖ که نتايج آن در جدول زير آمده اسﺖ .کﻤينه بودن معيارها و مالكهای جدول  01نشان از بهتر
بودن آن الگو دارد.
جدول 10مالكها و معيارهای انتخاب الگوی دوره نگار شاخص کل
الگو

معيار

رﮔرسيون دوره نگار

ﺗعداد پارامتر

P

4

آکاييک

AIC

-55817

بيزين شوارﺗز

SBC

-58527

ريشه ميانگين کﻤترين مربعات خطا

RMSE

0.000023

آکاييک ﺗعﻤيم يافته

AICc

-55817

ضريﺐ ﺗعيين

R2

0.0358

لگاريتم درستنﻤايی

LogLik

-

 2-4-7تخمین دوره نهان سری ،برازش الگوی دوره نگار شاخص مالی
در اين زير بخش به دنبال برازش الگوی دوره نگار ،به دادههای سری زمانی شاخص مالی و برآورد دورههای
نهان و پيش بينی سری زمانی هستيم اسﺖ ﺗا به اين منﻈور يكی از اهداف ﺗحقيق پاسخ داده شود.
به منﻈور ﺗشخيص دورههای نهان الگوی دوره نگار ،ﻃبق فرمول  11فرکانسها ،دورهها و دوره نگارها
بدسﺖ آمده اسﺖ و نﻤودار دوره نگار 14رسم ﮔرديده اسﺖ .در نﻤودار  14به دنبال فرکانسها و دوره نگارهای
بزرگ هستيم .هﻤانطور که نﻤودار نشان میدهد ﺗعداد فرکانسهای دارای دوره نگار بزرگ زياد اسﺖ.
Pe riodogram for dtxm
Frequency
0

π/4

π/2

3π/4

π
20

15

5

0
Periodogram

نﻤای  11نﻤودار دوره نگار شاخص مالی
21

)Power (bil ionth

10

باﺗوجه به نﻤودار  14ﺗقريبا ﺗعداد فرکانسهای دارای دوره نگار بزرگ زياد اسﺖ ،جدول  11که بخشی از
جدول پيوسﺖ  ۴اسﺖ ﺗﻤامی فرکانسها ،دورههای نهان و دوره نگار نﻤودار  14را نشان میدهد .از جدول  11و
پيوسﺖ  ۴نﻤايان اسﺖ که  ٣٥دوره نهان در دادهها وجود دارد که ﺗﻤامی اين  ٣٥متغير بايد در الگوی رﮔرسيون وارد
شود به ﻋبارت ديگر  ۰٥۸متغير وارد الگوی رﮔرسيون خواهد شد و الگوی رﮔرسيون از  ۰٥۸متغير بهترين و کاراﺗرين
زير مجﻤوﻋه از متغيرها جهﺖ پيشبينی شاخص مالی به روش ﮔام به ﮔام را انتخاب میکند.
جدول  11نشان میدهد اولين و بزرﮔترين دوره نهان  ۰۰۲کار روزی اسﺖ که ﺗقريبا برابر هر  ۱سال اسﺖ و
دومين دوره نهان  ۱۸۲اسﺖ که ﺗقريبا برابر  ۰سال کاری اسﺖ .به ﻋبارت ديگر هر  ۱سال و هر يكسال يک دوره
سيكل ﺗكراری يا نوسان مشابه در داده ها وجود دارد .هﻤﭽنين چهارمين دوره نگار بزرگ که دوره نهان  ۰۱۰۰روز و
پنجﻤين دوره نهان پنهان  ۰۴روز را نشان میدهد.
جدول 11دوره نگار شاخص مالی
فرکانس

دوره نهان

دوره نگار

آماره

Freq

P

Periodogram

F

1

0.0092

684

2.03374E-08

18.1962

**

2

0.0207

304

1.32444E-08

11.8500

**

3

0.0000

1.15145E-08

10.3023

**

4

0.0046

1368

1.13589E-08

10.1630

**

5

0.5236

12

1.03065E-08

9.2215

**

6

0.3881

16.189

9.52943E-09

8.5262

**

7

0.0115

547.2

8.55718E-09

7.6563

**

8

0.0735

85.5

8.48376E-09

7.5906

**

9

0.0023

2736

8.2879E-09

7.4153

**

10

0.0322

195.428

7.37404E-09

6.5977

**
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.

1369

0.6637

9.46

3.11664E-14

0.000

K

** -معناداری دوره نگار در سطح آزمون  %8را نشان میدهد.

جهﺖ برازش الگوی رﮔرسيون ﺗک ﺗک زير مجﻤوﻋه  ۰٥۸متغير سينوسی و کوسينوسی دوره نهان معنی دار
وارد الگوی رﮔرسيون ﮔرديده اسﺖ و الگوريتم انتخاب الگوی نهايی با ادغام دو روش ﮔام به ﮔام و انتخاب بهترين
زير مجﻤوﻋه پيش بينی کننده بهترين الگوی رﮔرسيون را انتخاب کرده اسﺖ.
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جدول  12الگوی رﮔرسيون نهايی انتخاب شده بر اساس روش ﮔام به ﮔام و انتخاب بهترين زير مجﻤوﻋه
پيشبينی کننده را نشان میدهد .جدول  12نشان میدهد که بهترين زير مجﻤوﻋه پيش بينی کننده برابر با کوسينوس
اولين دوره نهان ،کوسينوس چهل و چهارمين دوره نهان ،سينوس نهﻤين دوره نهان و سينوس  ۲۰دوره نهان بهترين
دورههای نهان پيشبينی کننده شاخص مالی هستند.
قابل ذکر اسﺖ که ضرايﺐ برآورده شده ﺗاثير هر يک از دوره های نهان را بر شاخص ﺗبديل باکس کاکس
يافته ،ﺗﻔاضلی شده شاخص مالی را نشان میدهد و کوچک بودن ضرايﺐ به ﻋلﺖ کوچک شدن اﻋداد شاخص ﺗبديل
يافته و ﺗﻔاضلی شده شاخص مالی اسﺖ.
جدول 12برآورد رﮔرسيون دوره نگار شاخص مالی
درجه

پارامتر

آزادی

ﻋرض از مبدا

1
1
1
1
1

c1
c44
s9
s41

برآورد پارامتر

انحراف از خطا

آماره t

مقدار احتﻤال

-0.00000138
0.00000268
0.00000219
-0.00000240
-0.00000192

0.00000045
0.00000063
0.00000063
0.00000063
0.00000063

-3.09
4.25
3.47
-3.8
-3.04

0.002
0.0001
0.0005
0.0001
0.0024

با ﺗوجه به نتايج جدول  12میﺗوان جدول  13دروه نهان نهايی شاخص مالی را بدسﺖ آورد .جدول  13نشان
میدهد که دوره نهان اول معنی دار در رﮔرسيون جدول  )c1( 12برابر  ۰۰۲روز اسﺖ که ﺗقريبا  ۱سال کاری
میشود و دومين دوره نهان معنی دار رﮔرسيون جدول  )c44( 12بوده اسﺖ که ﺗقريبا برابر  ۴۰۸روز اسﺖ که يک
سال کاری را نشان میدهد .هﻤﭽنين متغير سوم و چهارم رﮔرسيون جدول  12به ﺗرﺗيﺐ برابر ( )s9و ( )s41اسﺖ که
به ﺗرﺗيﺐ ۴٣۱۰روز که برابر کل دادهها و به ﻋبارت ديگر يک دوره  ۰۸ساله اسﺖ و يک دوره  ۲۰روز کاری يا ۰
هﻔته يا دو ماه کاری را نشان میدهند.
جدول 13دوره نهان نهايی شاخص مالی
K

فرکانس

دوره نهان

دوره نگار

آماره

Freq

P

Periodogram

F

1

0.0092

684.250

2.63597E-08

24.5738

**

44

0.02985

210.461

4.20001E-09

3.757826

**

9

0.0023

2736

8.2879E-09

7.4153

**

41

0.1308996

48

4.2605E-09

3.8119

**

** -معناداری دوره نگار در سطح آزمون  %8را نشان میدهد.
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نﻤودار  15مراحل اجرای الگوريتم انتخاب بهترين زير مجﻤوﻋه از دورههای نهان را نشان میدهد .هﻤانطورکه
نﻤودار  15نشان می دهد الگوريتم ﮔام به ﮔام به ﺗرﺗيﺐ متغيرها را وارد الگو کرده اسﺖ و معيارهای پيشبينی با
حضور و خروج هر متغير محاسبه شده اسﺖ که در نهايﺖ با ورود آخرين متغير بهترين حالﺖ معيارهای انتخاب الگو
رخ داده اسﺖ.
Fit Criteria for dtxm

AIC

AICC

SBC

Adj R-Sq

Adj R-Sq

PRESS
4+s41

2+s9

3+c44

1+c1

Intercept

4+s41

3+c44

Effect Sequence

Effect Sequence
Step Selected by PRESS

2+s9

1+c1

Intercept

Best Criterion Value

نﻤای  18نﻤودار انتخاب بهترين زير مجﻤوﻋه پيشبينی کننده شاخص مالی

برآورد الگوی رﮔرسيون دوره نگار نشان داده اسﺖ که اين روش بهترين الگوها و ﺗكﻤيلﺗرين الگوها برای
شاخص مالی میباشد حال جهﺖ انتخاب الگوی نهايی از مالكها و معيارهای آماری جهﺖ شناسايی بهترين الگو
استﻔاده شده اسﺖ که نتايج آن در جدول زير آمده اسﺖ .کﻤينه بودن معيارها و مالكهای جدول  01نشان از بهتر
بودن آن الگو دارد.
جدول 11مالكها و معيارهای انتخاب الگوی دوره نگار شاخص مالی
الگو

معيار

رﮔرسيون دوره نگار

ﺗعداد پارامتر

p

4

آکاييک

AIC

-55616

بيزين شوارﺗز

SBC

-58324

ريشه ميانگين کﻤترين مربعات خطا

RMSE

0.000023

آکاييک ﺗعﻤيم يافته

AICc

-55616

ضريﺐ ﺗعيين

R2

0.0192

لگاريتم درستنﻤايی

LogLik

-
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 -8خالصه یافتههای تحقیق
 1-3با بررسی و برازش الگوی  ARFIMAبه دادههای شاخص کل نتايج نشان دادند که در دادههتای شتاخص کتل
پارامتر انباشتگی کسری برابر  1/1895اسﺖ که نشان میدهد حافﻈه بلند مدت در دادههای شاخص کتل وجتود دارد
و ضريﺐ اﺗو رﮔرسيو برابر  1/1و ضريﺐ ميانگين متحرك  1/7145و  1/228میباشد .بهترين الگو بترازش شتده
به دادهها الگوی ) ARFIMA(1,0.0895,2اسﺖ و ﺗخﻤين پارامترهای اين الگو به صورت زير اسﺖ0.
 2-3با بررسی و برازش الگوی  ARFIMAبه دادههای شاخص مالی نتايج نشان دادند که در دادههای شاخص متالی
پارامتر انباشتگی کسری برابر  1/1127اسﺖ که نشان میدهد حافﻈه بلند مدت در دادههای شاخص کتل وجتود دارد
و ضريﺐ اﺗو رﮔرسيو برابر  1/1و ضريﺐ ميانگين متحرك  1/8525و  1/1355میباشد .بهترين الگو برازش شده
به دادهها الگوی ) ARFIMA(1,0.1027,2اسﺖ و ﺗخﻤين پارامترهای اين الگو به صورت زير اسﺖ.
 3-3با بررسی و برازش الگوی دوره نگار به دادههای شتاخص کتل نتتايج نشتان دادنتد کته  32دوره نهتان در دادههتا
وجود دارد و با استﻔاده از الگوی رﮔرستيون خطتی بتر استاس روش ﮔتام بته ﮔتام و انتختاب بهتترين و کتاراﺗرين زيتر
مجﻤوﻋه از متغيرها جهﺖ پيشبينی شاخص کل ،اولين و بزرﮔترين دوره نهان  631کار روزی اسﺖ که ﺗقريبا برابر هر
 3سال اسﺖ و دومين دوره نهان  210اسﺖ که ﺗقريبا برابر  1سال کاری اسﺖ .به ﻋبارت ديگر هر  3سال و هر يكستال
يک دوره سيكل ﺗكراری يا نوسان مشابه در دادهها وجود دارد .هﻤﭽنتين چهتارمين دوره نگتار بتزرگ کته دوره نهتان
 2737روز و پنجﻤين دوره نهان پنهان  60روز ﺗقريبا هر دو ماه اسﺖ.
 1-3با بررسی و برازش الگوی دوره نگار به دادههای شاخص مالی نتتايج نشتان دادنتد کته  78دوره نهتان در دادههتا
وجود دارد و با استﻔاده از الگوی رﮔرستيون خطتی بتر استاس روش ﮔتام بته ﮔتام و انتختاب بهتترين و کتاراﺗرين زيتر
مجﻤوﻋه از متغيرها جهﺖ پيشبينی شاخص کلی ،اولين و بزرﮔترين دوره نهان  631کار روزی اسﺖ کته ﺗقريبتا برابتر
هر  3سال اسﺖ و دومين دوره نهان  301اسﺖ که ﺗقريبا برابر  1سال کاری اسﺖ .بته ﻋبتارت ديگتر هتر  3ستال و هتر
يكسال يک دوره سيكل ﺗكراری يا نوسان مشابه در دادهها وجود دارد .هﻤﭽنين چهارمين دوره نگتار بتزرگ کته دوره
نهان  1363روز و پنجﻤين دوره نهان پنهان  12روز اسﺖ.
 8-3به منﻈور انتخاب مناسﺐﺗرين روش از بين روشهای اجرا شده معيارهايی جهﺖ ستنجش و انتدازهﮔيتری انتختاب
شدند .حال جهﺖ انتخاب الگوی نهايی از مالكها و معيارهای آماری جهﺖ شناسايی بهترين الگو استﻔاده شتده استﺖ
که نتايج آن در جدول زير آمده اسﺖ .کﻤينه بودن معيارها و مالكهای جدول  1-5نشان از بهتر بودن آن الگتو دارد.
نتايج جدول  18نشان میدهند که روش دوره نگار پيشبينیهای بهتری انجام داده اسﺖ.
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جدول 18مالكها و معيارهای انتخاب الگوی نهايی
شاخص کل

معيار
ﺗعداد پارامتر

ARFIMA

شاخص مالی

دوره نگار

ARFIMA

دوره نگار

P

4

4

4

4

آکاييک

AIC

-51198.33

-55817

-50783.11

-55616

بيزين شوارﺗز

SBC

-51122.23

-58527

-51102.54

-58324

ريشه ميانگين کﻤترين مربعات خطا

RMSE

0.004576

0.000023

0.004745

0.000023

آکاييک ﺗعﻤيم يافته

AICc

-51163.7

-55817

-50945.69

-55616

R2

-

0.0358

-

0.0192

LogLik

25600

-

00425

-

ضريﺐ ﺗعيين
لگاريتم درستنﻤايی

 6-3به ﻃور خالصه پاسخ به سواالت اين ﺗحقيق را میﺗوان در جدول  16بيان کرد.
جدول  16پاسخ نهايی سواالت ﺗحقيق
شﻤاره

نتيجه به ﺗﻔكيک شاخص

شرح سوال

کل

مالی

1

شاخص های بورس اوراق بهادار ﺗهران دارای حافﻈه با دامنه بلندمدت اسﺖ.

بلی

بلی

2

روش ﺗحليل دوره نگار در مقايسه با روش  ARFIMAروش مناسبی برای پيش بينی شاخص بورس اوراق بهادار ﺗهران اسﺖ.

بلی

بلی

3

دوره نهان (دوره قابل ﺗكرار) در بين داده های شاخص های بورس اوراق بهادار وجود دارد.

بلی

بلی

 -9پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی
 .1میﺗوان مدل ارائه شده در اين پايان نامه را در ساير مباحث مالی که با پيشبينی سر وکار دارند نﻈير شتاخص
های اقتصادی نيز به کار برد.
 .2میﺗوان مدل ارائه شده در اين پايان نامه را در مباحث ساير رشته ها که با پيشبينی مرﺗبط استﺖ بته کتار بترد
که از جﻤله آنها میﺗوان به استﻔاده از اين مدل در سياستﺖﮔتذاریهتای مربتوط بته انترژی در کشتور (بتا پتيشبينتی
مصرف انرژی و مدل کردن متغيرهای ﺗاثير ﮔذار بر مصرف) و ...پرداخﺖ.
 .3می ﺗوان از ساير روش ها ( مانند مدل ARMA ،FIGARCHو  )...جهتﺖ پتيش بينتی حافﻈته بلندمتدت
استﻔاده کرد.
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 -11پیشنهادهای کاربردی:
 .1پيشنهاد می شود از اين مدل ها جهﺖ ﺗحليل بازارهای سهام ﺗوسط سرمايه ﮔذاران و ﺗصﻤيم ﮔيرهای کالن
اقتصادی ﺗوسط دولﺖ استﻔاده شود.
 .2با ﺗوجه به اين که روش دوره نگار پيش بينی دقيق ﺗری نسبﺖ به روش  ARFIMAدارد ،پيشنهاد می شود
از اين روش جهﺖ پيش بينی استﻔاده شود.
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