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بیانگر ایـن اسـت   است. نتایج بررسی کرده1387تا 1383هاي براي بازه زمانی سال
بینـی  ي پـیش هـا افقهاي دیداري در بعضی اگرچه متغیرهاي حجم پول و سپردهکه

دهنـد، امـا در حالـت کلـی در     بینـی نشـان مـی   کاهش چشمگیري در خطاي پـیش 
،حقیقـی بینی زماني قیمت و در پیشهاشاخصبینی معمولی، متغیرهاي گروه پیش

از لحـاظ  ،متغیر برتـر 10در میان رامتغیرهاي گروه حسابداري ملی بیشترین سهم
حقیقـی و از لحـاظ میـانگین    بینـی زمـان  دارند. همچنـین در پـیش  ،بینیدقت پیش

MSFE     فصـل،  0بینـی  نسبی، متغیرهاي گـروه سـاختمان و مسـکن در افـق پـیش
2ساختمان و مسکن در افـق  فصل، متغیرهاي گروه 1متغیرهاي گروه انرژي در افق 

فصل و متغیرهاي گروه حسابداري ملـی در افـق   3فصل، متغیر گروه اشتغال در افق 
بینی هستند.فصل داراي بیشترین دقت پیش4

ي خودرگرسیون بـا  هامدلاي، نرخ تورم، نمونهبینی برونپیش:هاي کلیديواژه
شدهوقفه توزیع

,JEL:C53بنديطبقه E31, E37
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. مقدمه1
توان فرض کرد روابط بین متغیرهاي اقتصادي آنچنان فراگیر و پیچیده است که نمی

یک متغیر خاص تنها با تعداد محدودي از دیگر متغیرها در ارتباط است. این موضوع 
هاي اقتصـادي ماننـد منحنـی    کند. نظریهدر مورد نرخ تورم اهمیت مضاعفی پیدا می

هاي تئوریـک  ، پشتوانه1داري پول و نظریه ساختار زمانی نرخ بهرهفیلیپس، نظریه مق
کننـد، در حـالی کـه در عمـل،     براي رابطه تنها بعضی از متغیرها با تورم را فراهم می

بینی تورم کمـک کنـد و   تواند به پیشها موجود است که میاي از دادهحجم گسترده
ز اطالعـات موجـود در مجموعـه    بینـی، ا مطالعات فراوانی وجود دارد که بـراي پـیش  

3)، لیـو و جنسـن  2002(2کننـد (اسـتاك و واتسـون   ها اسـتفاده مـی  وسیعی از داده

تـاکنون بررسـی   رسـد نظـر مـی  از آنجا کـه بـه  )). 2008(4هیج و همکاران)،2007(
بینی نـرخ تـورم در   جامعی در مورد محتواي اطالعاتی متغیرهاي گوناگون براي پیش

است، لذا در این مقاله، به طور مشخص به این سؤال پاسـخ داده  ایران صورت نگرفته
هـاي موجـود، کـدام یـک داراي محتـواي      شود که در میان طیف وسـیعی از داده می

بینی بیشتري براي نرخ تورم است.پیش
تـوان بـه دو   بینـی را از لحـاظ روش مـی   مطالعات موجود در زمینه محتواي پیش

بینی برآورد کرده و ل، براي هر متغیر یک معادله پیشدسته تقسیم کرد. در دسته او
کنند (استاك و واتسون گیري میبینی آن متغیر را اندازهبه وسیله آن، محتواي پیش

)، 2007(6انــگ، بکــرت و وي ،)2003(5و اسونســونكگــرال)، 2003و 1999(
کیـک کـرده   هـاي مجـزا تف  )). در دسته دوم، ابتدا متغیرها را به گروه2009(7هافمن

1- Term Structure Theory of Interest Rate

2- Stock & Watson
3- Liu & Jansen
4- Heij et al.
5- Gerlach and Svensson
6- Ang, Bekaert and Wei
7- Hofmann
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(مانند متغیرهاي گروه پولی و اعتباري، گروه تولید و ...) و سپس اطالعات موجود در 
2کنند.خالصه می1هامتغیرهاي هر گروه را به وسیله تخمین تعداد محدودي از عامل

شـده از هـر گـروه، محتـواي     هاي اسـتخراج بینی عاملسپس با بررسی عملکرد پیش
، )2002(3(آنجلینـی و همکـاران  کننـد  رها را ارزیابی میدسته از متغیبینی آنپیش

.))2010(6)، ایبارا رامیرز2007(5)، برونا و همکاران2003(4و همکارانفورنی
هـاي  ها به تفکیک گروهشده در مورد محتواي اطالعاتی دادهنتایج مطالعات انجام

گونه خالصه کرد.  نتوان ایتولید، پولی، مالی، نرخ ارز، نرخ بهره و قیمت را می
ي محتـواي دارا7متغیرهـاي مـالی  که دهند نشان می) 2003(و همکاران فورنی

بـراي ناحیـه یـورو    8کننده هماهنـگ بینی شاخص قیمت مصرفپیشاطالعاتی براي
. امـا  شـود مـی هاافقبینی در تمام بوده و کنارگذاشتن آنها موجب افت عملکرد پیش

کننده هماهنگ شاخص قیمت مصرفبینی نرخ رشد ) در بررسی پیش2009هافمن (
اگرچـه متغیرهـایی وجـود    ،ي مـالی هـا شاخصدر میان براي ناحیه یورو دریافت که 

آنهـا  رنـد ( برتـري دا بینی نسبت به مـدل پایـه  ي پیشهاافقداشتند که در بعضی از 
)، مـدل گـام   2001(9هـانیون ومدل پایه خود را بـه پیـروي از مطالعـه اتکنسـون و ا    

اسـت اما این برتري آنهـا از لحـاظ آمـاري معنـادار نبـوده     )،اندصادفی اختیار کردهت
. )فصـل 4بینـی  در افـق پـیش  10سـاله مـدت و اوراق قرضـه ده  مانند نرخ بهره کوتاه(

ي هـا دارایـی بینی محتواي پیشمطالعه) در 2003استاك و واتسون (نتایجهمچنین 

1- Factors

).2011و 2006در این زمینه مراجعه کنید به استاك و واتسون (براي مطالعه بیشتر-2
3- Angelini et al.
4- Forni et al.
5- Bruneau et al.
6- Ibarra-Ramirez
7- Financial Variables
8- Harmonized Consumer Price Index
9- Atkenson and Ohanian
10- 10-year Bond Yield
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متغیري وجود ندارد کـه  دهد کهنشان می2یافتهتورم هفت کشور توسعهبراي1مالی
مـورد  دو زیرنمونـه در بینی، کشورها و ي پیشهاافقطور سازگاري بتواند در همه ه ب

4در افـق  بینی بهتري از مدل مرجع خودرگرسـیون ارائـه دهـد. مـثالً    پیش3بررسی
فصـل، در ایــاالت متحــده و در زیرنمونــه اول، رشـد قیمــت مســکن داراي محتــواي   

کـه در زیرنمونـه   بینی بیشتري نسبت به مدل مرجع براي تورم است در حـالی پیش
کند.دوم و در تمام کشورها، مدل مرجع بهتر از آن عمل می

بینی آن گروه تولید تنها گروهی است که مطالعات مختلف بر عملکرد خوب پیش
گـروه  بینی متغیرهاي ) عملکرد پیش2003و 1999اجماع دارند. استاك و واتسون (

) 2007انـگ، بکـرت و وي (  4انـد. تولید را معموالً بهتر از مدل مرجع گـزارش کـرده  
مانند رشد تولید ناخالص داخلـی حقیقـی   ،هاي مختلف از تولیدمعیارنشان دادند که 

بینی بیشتري براي نرخ تورمدر قالب منحنی فیلیپس داراي محتواي پیش،و بیکاري
و اسونسـون  گرالكباشد.می5ختار زمانی نرخ بهرهمتغیر سانسبت به ایاالت متحده

بینـی  متغیر شکاف تولید را داراي محتواي اطالعاتی قابل توجهی براي پیش)2003(
) 2007دانند. همچنین برونا و همکـاران ( کننده ناحیه یورو میشاخص قیمت مصرف

ـ    دهند که متغیرهاي اشتغال براي پیشنشان می ه طـور  بینی هسـته تـورم فرانسـه ب
کنند امـا بـراي   درصد) بهتر از مدل مرجع عمل می50توجهی (حدود معنادار و قابل

درصد و غیرمعنادار است.5بینی خود تورم، بهبود عملکرد آنها پیش
دهـد  ) نشان می2009هافمن (نتایج مربوط به گروه متغیرهاي پولی مبهم است. 

آن هـم در افـق   ،M3ي مربـوط بـه رشـد   هـا شـاخص ي پـولی،  هـا شاخصمیانکه 

اي به کار رفته و شامل نرخ بهره، اوراق قرضه، هاي مالی در معناي گستردهاراییدر این مطالعه، د-1
شود.سهام، طال، مسکن و غیره می

.کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلستان و ایاالت متحده-2
است.1999-1985هاي و زیرنمونه دوم شامل سال1984-1971هاي زیرنمونه اول شامل سال-3
است.بینی نرخ تورم ایاالت متحده بررسی شده)، پیش1999در مطالعه استاك و واتسون (-4

5- Term Structure
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کـه دیگـر   توانـد بهتـر از مـدل پایـه عمـل کنـد در حـالی       مـی ،فصل12بینی پیش
بینی نتوانسـتند بـر مـدل پایـه غلبـه      ي پیشهاافقکدام از ي پولی در هیچهاشاخص

30حـدود  فصـل 12بینـی در افـق پـیش  M3روندرشدمتغیر کنند. با وجود اینکه 
امـا ایـن برتـري در    ،کاهـد بینی مدل پایه مـی شاز میانگین مجذور خطاي پیدرصد
،توان گفت کـه در ایـن مطالعـه   بینی از لحاظ آماري معنادار نیست. در واقع میپیش

هتر معناداري ببه طوربینی ي پیشهاافقیک از کدام از متغیرها در هیچعملکرد هیچ
،لعـه خـود  در حـین مطا نیـز  ) 2003و اسونسـون ( است. گـرالك از مدل پایه نبوده 

بـراي نـرخ   1محتواي اطالعاتی شکاف پول حقیقی و شاخص رشد پول سیستم یـورو 
دهـد کـه شـکاف پـول حقیقـی داراي      اند. نتایج آنها نشـان مـی  تورم را بررسی کرده

که محتواي اطالعاتی شاخص رشد د در حالیباشبینی قابل توجهی میتواي پیشمح
متغیرهاي گروه ) نیز عملکرد 1999ون (استاك و واتسپول سیستم یورو ناچیز است.

اند.را به طور کلی، خوب ارزیابی نکردهعرضه اسمی پول
دهـد  ) نشـان مـی  2007در مورد گروه متغیرهاي قیمتی، نتایج برونا و همکاران (

بینی بدتري نسـبت بـه   بینی تورم فرانسه، متغیرهاي قیمتی عملکرد پیشبراي پیش
بینـی هسـته تـورم، بـه طـور      ارند اما براي پـیش مدل مرجع (مدل خودرگرسیون) د

) نشـان  2002کننـد. آنجلینـی و همکـاران (   معناداري بهتر از مدل مرجع عمـل مـی  
بینـی  هـا) داراي محتـواي پـیش   جمله دستمزدها و قیمتدادند متغیرهاي اسمی (از 

بـراي ناحیـه یـورو اسـت.     کننـده هماهنـگ  شاخص قیمت مصـرف توجهی براي قابل
هـاي  هاي شاخص قیمـت در مـدل  لفهؤ) درنظرگرفتن م2010بارا رامیرز (همچنین ای

داند و استاك و واتسـون  بینی نرخ تورم مکزیک میعامل را باعث بهبود عملکرد پیش
ــروه  ) 1999( ــاي گ ــرد متغیره ــاخصعملک ــاش ــت ه ــدل  را ي قیم ــبیه م ــیار ش بس

کنند.ارزیابی میخودرگرسیون 
دهـد کـه   ) نشـان مـی  1999تاك و واتسـون ( ها، مطالعـه اسـ  در مورد سایر گروه

1- Eurosystem’s Money Growth Indicator
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و 1مـدل مرجـع  به خـوبی کلی و نرخ ارز به طورگروه نرخ بهرهمتغیرهاي مربوط به 
.کنندمینحتی مدل خودرگرسیون عمل 

المللـی کـه مسـتقیماً بـه بررسـی محتـواي       رسد تعداد مطالعـات بـین  نظر میبه
توجـه نیسـت و   بپردازد، قابـل بینی نرخ تورم اطالعاتی متغیرهاي مختلف براي پیش

اي وجود نـدارد کـه بـه گسـتردگی     مقاله،در میان مطالعات داخلیتوان گفتمینیز 
بینی نرخ تـورم  این مقاله به بررسی محتواي اطالعاتی متغیرهاي گوناگون براي پیش

بینـی متغیرهـاي اقتصـادي    دیگر، چون اطالع از قابلیت پیشباشد. از طرفپرداخته
پـولی یـاري   مناسـب هـاي تواند بانک مرکزي را در اتخاذ سیاسـت خ تورم میبراي نر

اسـت بـا رویکـردي عملـی بـه ایـن موضـوع بپـردازد،         نماید، این مقاله سـعی کـرده   
گرفتـه در هـر   هـاي صـورت  بینیها، پیشترتیب که با توجه به وقفه انتشار دادهبدین

آن لحظـه از زمـان یـا بـه اصـطالح      هاي در دسـترس در  زمان تنها با استفاده از داده
اسـت. بـراي ایـن منظـور، مجموعـه      به دسـت آمـده  2حقیقیدیگر، به صورت زمان

است. با آوري گردیده هاي مختلف اقتصادي کشور جمعها از بخشاي از دادهگسترده
توجه به اینکه بخشی از این متغیرها هم داراي فرم اسمی و هـم داراي فـرم حقیقـی    

بینی باالتري برخـوردار  کار رفته، که از دقت پیشبینی بهاز آنها در پیشاست، فرمی 
حقیقـی  بینی معمولی و زماناست. سپس محتواي اطالعاتی متغیرها براي پیشبوده 

است. نتایج نشـان  فصل مقایسه شده 4و 3، 2، 1، 0بینی نرخ تورم در پنج افق پیش
اکثـر متغیرهـا، فـرم حقیقـی در افـق      بینی زمان حقیقـی بـراي   دهد که در پیشمی

بینی بهتري دارد در حالی که ایـن نتیجـه بـراي    فصل عملکرد پیش4و 0بینی پیش
گردد. همچنین اگرچه متغیرهاي حجـم پـول و   بینی معکوس میهاي پیشسایر افق

بینـی کـاهش چشـمگیري در خطـاي     هـاي پـیش  هاي دیداري در بعضی افـق سپرده
، امـا عملکـرد کلـی متغیرهـاي گـروه پـولی و اعتبـاري در        دهندبینی نشان میپیش

گردد. در واقـع در حالـت کلـی    مطلوب ارزیابی نمی،حقیقیبینی زمانچارچوب پیش

است.در این مقاله مدل مرجع، منحنی فیلیپس با نرخ بیکاري درنظر گرفته شده-1
2- Real Time
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بینــی هــاي قیمــت و در پــیشبینــی معمــولی، متغیرهــاي گــروه شــاخصدر پــیش
متغیر برتـر 10حقیقی متغیرهاي گروه حسابداري ملی بیشترین سهم در میان زمان

بینی را دارند.از لحاظ دقت پیش
بینـی  ، روش پـیش 2یابد. در قسمت هاي مقاله به این شرح ادامه میسایر قسمت
هـاي مـورد   بـه شـرح داده  3شـود. قسـمت   مـی حقیقی توضیح داده معمولی و زمان

بینـی فـرم   به بررسی عملکـرد پـیش  4پردازد. قسمت استفاده و وقفه انتشار آنها می
محتـواي اطالعـاتی متغیرهـا بـراي     5یقی متغیرهـا پرداختـه و قسـمت    اسمی و حق

گیـري  کند. نتیجهحقیقی نرخ تورم را با یکدیگر مقایسه میبینی معمولی و زمانپیش
شود.ارائه می6در قسمت 

بینی تورمهاي پیش. روش2
کـه  اسـت بینی نرخ تورم از دو روش متفاوت استفاده شدهبراي پیش،در این مطالعه

شود.به توضیح آنها پرداخته میادامهدر 

. روش معمولی1ـ2

شـود کـه در هـر دوره، مقـادیر متغیرهـا در همـان دوره در       در این روش فـرض مـی  
دسترس است و وقفه انتشـار در اطالعـات متغیرهـا وجـود نـدارد. همچنـین فـرض        

دد. بنـابراین  گـر شود که تجدیدنظري روي مقادیر انتشاریافته متغیرها اعمال نمیمی
شـده  دهنده، یک مدل خودرگرسیون با وقفه توزیـع متغیر توضیح80براي هرکدام از 

گردد:مانند زیر برآورد می

)1(    
p

nj

q

nj htjtjjtjht xyy 

نده ودههمان متغیر توضیحxهمان متغیر هدف یا نرخ تورم و yدر معادله باال، 
h3,0بینی است. همچنیننمایانگر افق پیش  qpهـاي  ترتیب نمایانگر وقفهبه
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باشـد  دهنده در سمت راست معادلـه مـی  رفته براي متغیر هدف و متغیر توضیحکاربه
گردد. بنـا بـر تشـخیص آمـاره شـوارتز،      که توسط آماره اطالعاتی شوارتز انتخاب می

تواند از سمت راست معادله حذف گردد. اما چون در پی یـافتن محتـواي   میyمتغیر
گـردد و  در سمت راست معادله ظاهر میهستیم، این متغیر حتماxًبینی متغیرپیش

گونـه کـه از معادلـه بـاال قابـل تشـخیص       باشد. همانحداقل وقفه آن، وقفه صفر می
ي باالتر از یک فصل هاافقبینی با شبراي پی1از روش مستقیم،است، در این مطالعه

2است.استفاده شده

در 3اينمونـه بینـی بـرون  نکته دیگري که باید اشاره شود، استفاده از روش پـیش 
این مطالعه است. روش کار بدین صورت است که فرض کنید حجم نمونه ما برابـر بـا   

Tنه بـراي تخمـین معادلـه    عنوان حداقل حجم نموها را بهباشد. ابتدا مقداري از داده
)(گیریم. فـرض کنیـد ایـن مقـدار    در نظر می 00 TTT    0باشـد. لـذا ابتـداT داده

زنـیم و بـا اسـتفاده از ضـرایب     را تخمـین مـی  1ابتدایی را جدا کرده، با آنها معادلـه  
hTبینی خود براي دوره برآوردشده، پیش 0 یعنـیhTy 0

دهـیم. در  را ارائـه مـی  ˆ
10ازرویم، با استفادهیک گام در زمان جلو می،مرحله بعد T  داده ابتدایی معادلـه

ي دورهبینـی خـود بـرا   زنیم و با استفاده از ضرایب برآوردشده، پیشرا تخمین می1
10  hT10یعنی

ˆ hTyها مسـتقل از  در هر مرحله، تعداد وقفه(دهیم را ارائه می
گردد). بدین ترتیب در هر مرحله یـک گـام   جداگانه محاسبه میبه طور،مرحله قبل

Tŷبینـی یعنـی  یم تا آخرین پیشکنرویم و همین کار را تکرار میدر زمان جلو می

بینـی  ي پیشهاافقنظر گرفته شده و رد=32T0مقدار،حاصل گردد. در این مطالعه
است.فصل بررسی شده4و 3و 2و 1و 0

1- Direct

بینی نرخ ) عملکرد دو روش مستقیم و تکرارشونده را براي پیش1390فر (برکچیان و عطریان-2
اند.تورم در ایران بررسی کرده

3- Out-of-Sample Forecasting
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حقیقی. روش زمان2ـ2

دارد و وقفه انتشـار اطالعـات و   بینی پیشمسألهتري به بینانهرویکرد واقع،این روش
عنوان مثـال، متغیـر تولیـد    بهگیرد. نظر میشده را درنیز تجدیدنظر در مقادیر اعالم

آوري بربـودن فراینـد جمـع   ناخالص داخلی را در نظر بگیرید. قاعدتاً بـه دلیـل زمـان   
کردن آنها بـه منظـور تولیـد   هاي مختلف اقتصاد و همفزونهاي مربوط به بخشداده

رقم نهایی تولید ناخالص داخلی، مقدار این متغیر براي یک دوره مشخص، در همـان  
فصل) منتشر خواهد گشت. به این 2اي (مثالً زمان در دسترس نخواهد بود و با وقفه

گویند. از طرف دیگر، اولین مقـدار  1حقیقی، مسأله وقفه انتشارهاي زمانویژگی داده
داخلی براي یک دوره مشخص، تنهـا مقـدار انتشـاریافته    انتشاریافته از تولید ناخالص 

این متغیر براي آن دوره نخواهد بود و در فصول بعد، مقادیر تولیـد ناخـالص داخلـی    
که براي همین دوره انتشار خواهد یافـت، لزومـاً بـا مقـدار اولیـه انتشـار آن یکسـان        

2هـا یـدنظر در داده حقیقی، مسأله تجدهاي زماننخواهد بود. این دومین ویژگی داده

نام دارد.  
هـا  کنند، تجدیـدنظر در داده ) بیان می2003(3همان طور که کروشور و استارك

تواند رخ دهد: علت اول مربـوط بـه مقولـه اطالعـات اسـت. یعنـی بـا        به دو علت می
هاي بیشـتر، اطالعـات مربـوط بـه متغیـر مـورد نظـر        آوري دادهگذشت زمان و جمع

شود و در نتیجه تغییر خواهد کرد. علت تر میمقدار نهایی آن دقیقتر و طبیعتاًکامل
دوم مربوط به تغییرات ساختاري است. مواردي مانند تغییر در تعریـف یـک متغیـر،    

تواند باعث تغییـر  ها، تغییر در سال پایه و غیره میکردن دادهتغییر در نحوه همفزون
ن گردد.  در مقدار یک متغیر و یا همان تجدیدنظر در آ

هـا را بـراي   )، مسأله وقفه انتشار و تجدیدنظر در داده1390فر (سمائی و عطریان

1- Release Lag
2- Data Revision
3- Croushore and Stark
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دهـد کـه میـانگین    اند. نتایج آنها نشـان مـی  تولید ناخالص داخلی ایران بررسی کرده
و میـانگین  1مـاه 9/6وقفه انتشار تولیـد ناخـالص داخلـی بـه قیمـت پایـه برابـر بـا         

منظـور  اسـت. بـه ایـن   بـوده  2درصـد 94/3برابـر بـا   شـده روي آن  تجدیدنظر انجام
انـد  حقیقی انجام دادههاي خود را به صورت زمان بینیمطالعاتی وجود دارند که پیش

ــور (  ــتارك و کروش ــاریگی 2002(اس ــولینلی و پ ــاران  2008(3)، گ ــیج و همک ) و ه
نند (فاست کحقیقی ارزیابی میهاي زمانها را بر اساس دادهبینی)) و یا پیش2011(

)).  2010(5) و اج و همکاران2009(4و رایت
حقیقی، مسأله وقفه انتشار بینی زمانسازي فرایند پیشدر این قسمت براي شبیه

به اطالعات همـه  لزوماtًکه در دورهبه این صورت6ها در نظر گرفته شده است.داده
تـا  xاست مقـادیر متغیـر  عنوان مثال ممکن دسترسی نداریم و بهtمتغیرها تا زمان 

بینـی اسـتفاده   در دسترس باشد. لذا در این روش از معادله زیر براي پـیش -2tدوره
گردد:می

)2  (    
p

j j htjitjjltjht xyy
0

4

0 21


باشـد. سـایر   مـی xوقفه انتشار متغیرl2و yوقفه انتشار متغیر l1در این معادله، 
اي و ...) مانند روش نمونهبینی برونش مستقیم، پیشبینی (رومسائل مربوط به پیش

است.معمولی لحاظ شده

.1387ماهه دوم سال تا سه1382ماهه چهارم سال دوره مورد بررسی: سه-1
.1384ماهه چهارم سال تا سه1382ماهه چهارم سال مورد بررسی: سهدوره-2

3- Golinelli and Parigi
4- Faust and Wright
5- Edge et al.

هاي مورد گرفته در مجموعه دادهبه دلیل اینکه اطالعات دقیقی در مورد تجدیدنظرهاي صورت-6
از خطاي ناشی از کمبود اطالعات در این زمینه، استفاده در این مقاله موجود نبود، براي اجتناب 

گرفته در آنها حقیقی یعنی تجدیدنظر صورتهاي زمانهاي دادهدر این مقاله بعد دیگر از ویژگی
است.بررسی نشده 
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هاي مورد استفادهداده. 3
متغیـر مـورد   (بجـز متغیـر 80با رجوع به منابع مختلـف، در نهایـت   در این تحقیق

گردآوري شد (نام تمام متغیرهـا  1387:2تا 1369:1بینی) با تناوب فصلی و از پیش
و نیـز منبـع گـردآوري    اختصاري آنها که در این مطالعه استفاده شـده انضمام نامه ب

گـروه کلـی حسـابداري    8توان بـه  است). این متغیرها را میآمده1آنها، در پیوست
ي مـالی، درآمـدها و   هـا دارایـی ملی، پولی و اعتباري، مسکن و سـاختمان، اشـتغال،   

بینـی،  متغیـر مـورد پـیش   د.کري قیمت و انرژي تقسیمهاشاخصهاي دولت، هزینه
t  نرخ رشد فصلی شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی است. به بیان دیگر اگـر ،

Pt شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی در پایان فصلt،آنگاه داریم:1باشد

)ln(400
1


t

t P

P


بینـی  تـواي پـیش  حقیقی، هدف ایـن اسـت کـه مح   بینی زماندر چارچوب پیش
در ایـن  متغیرهاي مختلف با توجه به اطالعات موجود در همان لحظه بررسی گـردد.  

بینـی، عـالوه بـر خـود     حقیقی بـراي پـیش  به دلیل استفاده از چارچوب زمانتحقیق 
ها، بعد دیگري از آنها یعنی وقفه انتشار نیز حائز اهمیت است. لذا باید ساختاري داده

شود. روشـی کـه در ایـن تحقیـق در پـیش      تغیرها در نظر گرفته براي وقفه انتشار م
آوردن وقفـه انتشـار متغیرهـا بـه کارشناسـان      دستبهبراي این است که گرفته شده

ال شـده اسـت   ؤمراجعه و از آنها در این مورد سجمهوري اسالمی ایرانبانک مرکزي
هـا از سـال   نتشـار داده نکته دیگر اینکه رونـد ا 2است.آمده1نتایج آن در جدول که 

ســایت بانــک مرکــزي بــه آدرس هــاي شــاخص قیمــت کاالهــا و خــدمات مصــرفی از وب داده-1
http://cbi.ir/category/1611.aspx.قابل دستیابی است

هـاي  نژاد (پژوهشکده پولی و بـانکی)، آذرمنـد (اداره حسـاب   در اینجا از همکاري آقایان خاوري-2
هـاي  هـا و سیاسـت  )، نـادري (دایـره آمارهـاي پـولی، اداره بررسـی     ج.ا.ا.مرکزياقتصادي بانک

هاي اقتصادي بانـک  ها و سیاست)، معنوي (دایره مالی، اداره بررسی.ا.ا.جاقتصادي بانک مرکزي
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دلیـل،  کند. بـه همـین   گشته و از ساختار قبل تبعیت نمیبه بعد دچار تغییر1387
بعضی از متغیرها بـا  .شودختم می1387به فصل دوم سال ،دوره مورد بررسیپایان

گردنـد. مـثالً  اسـت، منتشـر مـی   آمـده 1جدول وقفه کمتري نسبت به آنچه که در 
شوند امـا از آنجـا کـه در    ماهه منتشر مییکخدمات با وقفه شاخص قیمت کاالها و

نظر گرفته شـده فصل در1است، وقفه آن برابر این مطالعه با تناوب فصلی کار شده
است.

وقفه انتشار متغیرها. 1جدول

وقفه انتشار اطالعاتتعداد متغیرهاگروه متغیرها

فصل232هاي ملیحساب

فصل11اشتغال

فصل131و اعتباريپولی

فصل62دولت

فصل41هاي مالیدارایی

فصل72ساختمان و مسکن

فصل41انرژي

فصل221هاي قیمتشاخص
است. اطالعات مربـوط بـه وقفـه    ذکر شده 1ها در پیوست توضیحات: منبع گردآوري داده

اسـالمی ایـران   انتشار متغیرها با مراجعه به کارشناسان بانک مرکزي جمهـوري  
است.دست آمده به

لگاریتم طبیعی گرفتـه شـده  ،غیر از نرخ بیکاري،از تمام متغیرها،در مرحله بعد

)، ج.ا.ا.هاي اقتصادي بانـک مرکـزي  ها و سیاست)، مهرداد (دایره نیرو، اداره بررسیج.ا.ا.مرکزي
) و فروتن ج.ا.ا.هاي اقتصادي بانک مرکزيها و سیاستها، اداره بررسیکاوند (دایره تراز پرداخت

نماییم.) قدردانی میج.ا.ا.مار اقتصادي بانک مرکزي(اداره آ
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گرفتــه شــده و در نهایــت بــا تبــدیل اثــرات فصــلیX111فیلتــر ســپس بــا اســت.
اند.، مانا گردیده2مناسب

هـاي حاصـل از متغیرهـاي اسـمی و     بینـی . مقایسه دقت پیش4
حقیقی

باشـند، چنـد   بینی براي نـرخ تـورم مـی   ر متغیرهایی که بالقوه داراي محتواي پیشد
-تعریف شـده فرم اسمیبر اساسهم متغیرهاي موجود در آنهاد کهنگروه وجود دار

کردن معرفی کرده و روش حقیقیرا ها گروهاین فرم حقیقی. ابتدا بر اساسو هم اند
دهیم:هرکدام را توضیح می

هاي ملی: متغیرهاي این گروه هم به قیمـت جـاري و هـم بـه     گروه حساب-1
جمهـوري  بانک مرکـزي از بانک سري زمانی ،1376سال ،قیمت سال پایه

است.استخراج شده3اسالمی ایران
صورت اسـمی از بانـک سـري    ه گروه پولی و اعتباري: متغیرهاي این گروه ب-2

اسـت. فـرم   اسـتخراج شـده  جمهـوري اسـالمی ایـران   بانک مرکزي زمانی 
با تقسیم فرم اسمی بر شاخص قیمت کاالها و گروه از متغیرها،نایحقیقی 

است.) حاصل شده1383خدمات مصرفی (سال پایه 
ـ  -3 صـورت اسـمی از بانـک    ه گروه وضعیت مالی دولت: متغیرهاي این گـروه ب

است. براي استخراج شدهجمهوري اسالمی ایرانبانک مرکزي سري زمانی 

سایت اداره سرشماري آمریکـا  به وبX-12-Arimaموسوم به X11تر براي مشاهده نسخه پیشرفته-1
http://www.census.gov/srd/www/x12aمراجعه کنید: 

است.آمدهدستبهیافته بدیل مناسب براي ماناکردن متغیرها تحت آزمون دیکی ـ فولر تعمیمت-2
سایت بانک مرکزي است، از وبهاي تمام متغیرهایی که منبع آنها بانک مرکزي ذکر شده داده-3

از بانک مرکزي دریافت کننده که مستقیماًهاي قیمت مصرفغیر از شاخصاند (قابل استخراج
است).شده 
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کـه  چند شـاخص تعـدیل سـاخته شـده    ،متغیرهاي این گروهکردن حقیقی
اند از:عبارت

) از تقسـیم  1376هاي مصرفی دولت (سـال پایـه   شاخص تعدیل هزینه- 
هـاي مصـرفی دولـت    هزینههاي مصرفی دولت به قیمت جاري برهزینه

1376به قیمت پایه سال 
) از1376آالت (سـال پایـه   گـذاري در ماشـین  شاخص تعـدیل سـرمایه  - 

گـذاري  آالت به قیمت جاري بر  سرمایهگذاري در ماشینتقسیم سرمایه
1376آالت به قیمت پایه سال در ماشین

) از تقسـیم  1376گذاري در ساختمان (سال پایه شاخص تعدیل سرمایه- 
گـذاري در  گـذاري در سـاختمان بـه قیمـت جـاري بـر سـرمایه       سرمایه

1376ساختمان به قیمت پایه سال 
ــه  یل هزینــهشــاخص تعــد-  ــت (ســال پای ــی دول ــا 1376هــاي عمران ) ب

آالت (سـال  گـذاري در ماشـین  گیري از شاخص تعدیل سـرمایه میانگین
گـذاري در سـاختمان (سـال پایـه     ) و شاخص تعدیل سرمایه1376پایه 

1376 (
گیـري از  ) با میـانگین 1376شاخص تعدیل درآمدهاي دولت (سال پایه - 

)1376ولت (سال پایه هاي مصرفی دشاخص تعدیل هزینه
) 1376هاي عمرانی (سال پایه شاخص تعدیل هزینه- 

سپس متغیرهاي مربوط به درآمد دولت بـا شـاخص تعـدیل درآمـدهاي دولـت،      
هاي مصرفی دولـت و متغیـر   ي جاري دولت با شاخص تعدیل هزینههاپرداختمتغیر 

حقیقی شـده ،هاي عمرانی دولتي عمرانی دولت با شاخص تعدیل هزینههاپرداخت
متغیر کسري بودجه از تفریـق کـل مخـارج حقیقـی دولـت از کـل       ،است. در نهایت

است.درآمد حقیقی دولت حاصل شده
ي مالی: این متغیر با هاداراییشده از گروه متغیر ارزش کل سهام معامله-1
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شده به قیمت جاري بـر شـاخص قیمـت    تقسیم ارزش کل سهام معامله
است.) حاصل شده1369ال پایه سهام در پایان دوره (س

هـاي جدیـد شـهر    گذاري بخـش خصوصـی در سـاختمان   سرمایهمتغیر -2
گـذاري  سـرمایه از گروه ساختمان و مسکن: این متغیر با تقسـیم  تهران

به قیمت جاري بـر  هاي جدید شهر تهرانبخش خصوصی در ساختمان
است.) حاصل شده1383شاخص بهاي خدمات ساختمانی (سال پایه 

از ایـن  (اسـمی یـا حقیقـی)   که کدام فرمدر عمل ما با این سؤال مواجه هستیم
بـراي انتخـاب فـرم اسـمی یـا      بینی انتخاب کنـیم. متغیرها را براي استفاده در پیش

بینی حقیقی، معادله پیشهاي معمولی و زمانحقیقی یک متغیر در هر کدام از روش
زنـیم. سـپس دقـت    حقیقـی تخمـین مـی   را یک بار با فرم اسمی و بار دیگر بـا فـرم   

، با 1MDMو آزمون MSFEشده توسط این دو فرم را با معیار  هاي حاصلبینیپیش
در روش معمولی دو معادلـه زیـر را بـرآورد    ،عنوان مثالکنیم. بهیکدیگر مقایسه می

کنیم:می
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نمایانگر فـرم حقیقـی اسـت. سـپس     rرم اسمی و اندیس نمایانگر فnکه اندیس 
کنیم.اي تولیدشده توسط هرکدام را با یکدیگر مقایسه مینمونهبینی برونپیش

،عنـوان مثـال  است. بهنشان داده شده3و جدول 2جدول نتایج این بررسی در 
1ی بینـ در افـق پـیش  بینی معمـولی  براي پیشحاکی از آن است که 2جدول نتایج 

. ایـن آزمـون بررسـی    )Modified Diebold-Mariano Test(آزمون دیبلـد ـ ماریـانو تغییریافتـه     -1
ـ  امید ریاضی تابع زیان مربوط به دو سري زمانی پـیش کند که آیامی طـور آمـاري بـا    ه بینـی ب

). تمام 1997ست یا نه. براي مطالعه بیشتر نگاه کنید به هاروي، لیبورن و نیوبلد (ایکدیگر برابر
اند.درصد انجام شده5داري طح معنیماریانو تغییریافته در این مقاله در سـ هاي دیبلدآزمون
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بینی بهتري متغیر، پیش18فصل، از لحاظ میانگین مجموع مجذور خطا، فرم اسمی 
،متغیـر 25انـد و بـالعکس فـرم حقیقـی    نسبت به فرم حقیقی آن متغیرها ارائه داده

جـدول  اند. عالوه بر این، بینی بهتري نسبت به فرم اسمی آن متغیرها ارائه دادهپیش
از فصـل، 1بینـی در افـق پـیش  حقیقـی و  ی زمانبیندهد که براي پیشنشان می3

بینی بهتري نسـبت  متغیر پیش5ماریانو تغییریافته، فرم اسمی ـ لحاظ آزمون دیبلد
بینـی  پـیش ،متغیـر 1اند و بالعکس فرم حقیقی به فرم حقیقی آن متغیرها ارائه داده

.استم اسمی آن متغیرها ارائه داده بهتري نسبت به فر
MSFEبینی متغیرهاي اسمی و حقیقی توسط معیار یج مقایسه بین پیشنتا. 2جدول

بینیافق پیش

حقیقیبینی زمانپیشبینی معمولیپیش

حقیقیاسمیحقیقیاسمی

2122--فصل0
18252419فصل1
26172419فصل2
20232320فصل3
30131924فصل4

متغیر 80متغیر (متغیرهایی از 43اطالعاتی فرم اسمی و حقیقی توضیحات: این جدول محتواي
اند) را مورد بررسی در این مقاله که هم بر اساس فرم اسمی و هم بر اساس فرم حقیقی تعریف شده

دهد است. ستون دوم و چهارم تعداد متغیرهایی را نشان میبینی نرخ تورم را مقایسه کرده براي پیش
حقیقی بهتري بینی معمولی و زمانترتیب عملکرد پیشبهMSFEاز لحاظ معیار که فرم اسمی آنها 

دهد که فرم حقیقی آنها نسبت به فرم حقیقی دارد. ستون سوم و پنجم تعداد متغیرهایی را نشان می
حقیقی بهتري نسبت به فرم اسمی بینی معمولی و زمانترتیب عملکرد پیشبه MSFEاز لحاظ معیار 

زدهتخمین1377تا 1369هاي فصلی سال با استفاده از دادهبینی طور کلی معادالت پیشدارد. به 
اند.تولید شده1387تا فصل سوم سال 1383ها براي فصل سوم سال بینیشده و پیش
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MDMبینی متغیرهاي اسمی و حقیقی توسط آزمون نتایج مقایسه بین پیش.3جدول

بینیافق پیش
حقیقیبینی زمانپیشی معمولیبینپیش

حقیقیاسمیحقیقیاسمی
05--فصل0
0451فصل1
1331فصل2
2442فصل3
3225فصل4

دهد که فرم اسمی آنها از لحاظ آزمون توضیحات: ستون دوم و چهارم تعداد متغیرهایی را نشان می
MDM حقیقی بهتري نسبت به فرم حقیقی دارد. ستون زمانبینی معمولی وترتیب عملکرد پیشبه

ترتیب بهMDMدهد که فرم حقیقی آنها از لحاظ آزمون سوم و پنجم تعداد متغیرهایی را نشان می
حقیقی بهتري نسبت به فرم اسمی دارد. براي اطالعات بیشتر به بینی معمولی و زمانعملکرد پیش

مراجعه شود.2جدول توضیحات

شـده  ، نتایج ارائـه حقیقیبینی زمان، در مورد پیششودگونه که مشاهده میهمان
معیـار  فصل، چـه از لحـاظ   4فصل و 0بینی ي پیشهاافقحاکی از این است که در 

MSFE آزمون و چه از لحاظMDMبینـی  پـیش آنها حقیقیکه فرم ی ی، تعداد متغیرها
اسـمی  که فرمییاز تعداد متغیرها،دهنداسمی متناظر ارائه میفرمبهتري نسبت به 

بیشتر است. البتـه  دهندحقیقی متناظر ارائه میفرمبینی بهتري نسبت به پیشآنها
شـود.  فصـل معکـوس مـی   3فصل و 2فصل و 1بینی ي پیشهاافقاین نتیجه براي 

آزمـون  و چـه از لحـاظ   MSFEمعیـار  چه از لحـاظ  ،بینیي پیشهاافقیعنی در این 
MDMحقیقـی  فـرم بینی بهتري نسبت به پیشآنهااسمی که فرمییمتغیرها، تعداد

بینـی بهتـري   پـیش آنهـا حقیقـی  که فـرم  ی یدهند از تعداد متغیرهامتناظر ارائه می
.بیشتر است، دهنداسمی متناظر ارائه میفرمنسبت به 

بینی هرکدام از فرم متغیرها ازبینی معمولی، نسبت به برتري پیشدر مورد پیش
MDMتوان ارائه داد، اما از لحـاظ آزمـون   گیري خاصی نمینتیجهMSFEلحاظ معیار 

بینـی، تعـداد متغیرهـایی کـه فـرم      هاي پـیش توان گفت که تقریباً در تمامی افقمی
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کنند، بیشتر از تعداد متغیرهایی است که  فرم بینی بهتري ارائه میحقیقی آنها پیش
کنند.لید میتري توبینی دقیقاسمی آنها پیش

رسـد فـرم خاصـی از    نظـر نمـی  گونه نتیجه گرفت که بـه  توان اینلذا در کل می
تري نسـبت بـه فـرم دیگـر     بینی دقیقمتغیرها (اسمی یا حقیقی) همواره بتواند پیش

تولید کند.  

بینی متغیرهابررسی محتواي پیش. 5
یرهایی کـه هـم داراي   در این قسمت ابتدا با توجه به نتایج قسمت قبل، در میان متغ

بینی بهتـري داشـته  فرم اسمی و هم داراي فرم حقیقی است، آن را که عملکرد پیش
بینی ، پیش2شده در قسمت کنیم. سپس با توجه به توضیحات دادهاست انتخاب می
بررسی حقیقی هر کدام از متغیرها براي نرخ تورم را استخراج کرده و معمولی و زمان

بینـی  هـاي پـیش  یـک از روش بینی و در هري پیشهاافقکدام از شود که در هرمی
بینی بیشتري بـراي  یک از متغیرها داراي محتواي پیشحقیقی و معمولی، کدامزمان

MDMآزمـون  و MSFEمعیـار  بینـی توسـط   باشـند. محتـواي پـیش   نرخ تورم مـی 

شود. سنجیده می
بهتـرین عملکـرد را در   MSFEمعیـار  متغیري که از لحاظ8،10تا 4جدول در 
مقـدار میـانگین   ،هـر متغیـر  مقابـل . انـد اند، نشـان داده شـده  متغیر داشته80میان 

حاصـل تقسـیم میـانگین مجمـوع مجـذور      (بینی نسبی مجموع مجذور خطاي پیش
دهنـده اسـتفاده   عنوان متغیر توضیحبینی مدلی که از متغیر موردنظر بهخطاي پیش

) درج شده و نیـز  1بینی مدل پایهجموع مجذور خطاي پیشاست به میانگین مکرده
اسـت. بینی با عالمت * جلوي هـر متغیـر نشـان داده شـده    معناداري عملکرد پیش

حقیقـی  بینی زمـان بینی متغیرهایی که در هر افق، بهترین عملکرد پیشنمودار پیش

بینی همان مدل خودرگرسیون ساده در نظـر  در این مقاله مدل پایه، مطابق با ادبیات رایج پیش-1
است.گرفته شده
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است.آمده 8تا 4نمودارهاي 2اند، در پیوست را داشته
فصل از لحاظ معیار 0بینی را در افق متغیرهایی که بهترین عملکرد پیش.4جدول

MSFEاندداشته

فصل0بینی افق پیش
بینی زمان حقیقیپیش

میانگین مجموع مجذور خطاي 
بینی نسبیپیش نام متغیر

682/0 کننده ارتباطات شاخص قیمت مصرف
793/0 شاخص بهاي خدمات ساختمانی*
841/0 ونقل کننده حملیمت مصرفشاخص ق
843/0 متوسط قیمت هر مترمربع زیربناي  واحد مسکونی در تهران 
846/0 ارزش افزوده بخش آب و برق و گاز 
846/0 متوسط قیمت هر مترمربع زمین ساختمان کلنگی در تهران 
851/0 هاي مصرفی خصوصی هزینه
854/0 ارزش افزوده کل گروه خدمات 
857/0 گذاري ناخالص ایهسرم
858/0 اي نفت خام ایران محمولههاي تکمتوسط قیمت

0بینی زمان حقیقی در افق متغیري که داراي بیشترین دقت در پیش10در ستون اول، توضیحات: 
بینی تولیدشده است. در ستون دوم، میانگین مجذور خطاي پیششده اند، نشان داده فصل بوده

بینی تولیدشده توسط مدل پایه خودرگرسیون آمدهه میانگین مجذور خطاي پیشتوسط هر متغیر ب
بینی توسط آزمون دیبلد ـ ماریانو دهنده معناداربودن برتري عملکرد پیشاست. عالمت * نشان

هاي فصلی سال بینی با استفاده از دادهدرصد است. معادالت پیش5تغییریافته در سطح اطمینان 
تا فصل سوم سال 1383ها براي فصل سوم سال بینیشده و پیشتخمین زده 1377تا 1369
اند.تولید شده1387
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اریمعلحاظازفصل1افقدرراینیبشیپعملکردنیبهترکهییرهایمتغ. 5جدول
MSFEاندداشته
فصل1بینی افق پیش

بینی زمان حقیقیپیش بینی  معمولیپیش
میانگین مجموع 

جذور خطاي م
بینی نسبیپیش

نام متغیر
میانگین مجموع 
مجذور خطاي 

بینی نسبیپیش
نام متغیر

521/0 حجم پول* 682/0 کننده شاخص قیمت مصرف
ارتباطات

584/0 هاي دیداري * سپرده 705/0 ارزش افزوده بخش آب و برق و گاز
748/0 ارزش افزوده کل گروه 

خدمات 
815/0 مصرفی خصوصیهايهزینه

796/0 شاخص بهاي خدمات 
ساختمانی* 

841/0 کننده شاخص قیمت مصرف
ونقلحمل

807/0 ارزش افزوده خدمات 
اجتماعی، شخصی و 

خانگی* 

858/0 تولید نفت خام

830/0 هاي وردهامصرف داخلی فر
نفتی* 

872/0 قیمت سکه تمام بهار طرح قدیم

868/0 روه ارزش افزوده گ
کشاورزي* 

877/0 کننده کاالهاشاخص قیمت مصرف

871/0 کننده شاخص قیمت مصرف
ونقل حمل

882/0 ارزش افزوده بازرگانی، رستوران و 
هتلداري 

873/0 درآمد دولت  896/0 تولید ناخالص داخلی 
877/0 ها هاي دیداري بانکسپرده

نزد بانک مرکزي ج.ا.ا.* 
896/0 تولیدکننده تأمین آب شاخص قیمت 

و برق و گاز 
اند، نشان فصل بوده1بینی معمولی در افق متغیري که داراي بیشترین دقت در پیش10توضیحات: در ستون اول، 

بینی تولیدشده توسط هر متغیر به میانگین مجذور است. در ستون دوم، میانگین مجذور خطاي پیششده داده
دهنده معناداربودن برتري است. عالمت * نشانتوسط مدل پایه خودرگرسیون آمده بینی تولیدشدهخطاي پیش
درصد است. در ستون سوم و چهارم 5بینی توسط آزمون دیبلد ـ ماریانو تغییریافته در سطح اطمینان عملکرد پیش

بینی با استفاده از ت پیشاست. معادالحقیقی آمدهبینی زمانهاي اول و دوم اما براي پیشمشابه اطالعات ستون
تا فصل سوم سال 1383ها براي فصل سوم سال بینیشده و پیشتخمین زده 1377تا 1369هاي فصلی سال داده

اند.تولید شده1387
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فصل از لحاظ 2بینی را در افق متغیرهایی که بهترین عملکرد پیش. 6جدول
اندداشتهMSFEمعیار 

فصل2بینی افق پیش
بینی زمان حقیقیپیش بینی  معمولیپیش

میانگین مجموع 
مجذور خطاي 

بینی نسبیپیش
نام متغیر

میانگین مجموع 
مجذور خطاي 

بینی نسبیپیش
نام متغیر

688/0 حجم پول* 521/0 حجم پول*
724/0 هاي دیداري*سپرده 584/0 هاي دیداري*سپرده
793/0 کننده شاخص قیمت مصرف

طاتارتبا
816/0 ارزش افزوده معدن

850/0 ارزش افزوده خدمات 
اجتماعی، شخصی و خانگی

830/0 هاي مصرف داخلی فراورده
نفتی*

881/0 ها هاي دیداري بانکسپرده
نزد بانک مرکزي ج.ا.ا.*

834/0 شاخص بهاي خدمات 
ساختمانی

911/0 گذاري بخش سرمایه
هاي خصوصی در ساختمان

هران*جدید ت

871/0 کننده شاخص قیمت مصرف
ونقلحمل

934/0 تولید نفت خام 877/0 ها هاي دیداري بانکسپرده
نزد بانک مرکزي ج.ا.ا.*

938/0 هاي شاخص تولید کارگاه
بزرگ صنعتی

884/0 کننده شاخص قیمت مصرف
دخانیات

942/0 ارزش افزوده بازرگانی، 
رستوران و هتلداري

885/0 ارزش افزوده کل گروه 
خدمات

947/0 شبه پول 892/0 تولید نفت خام
حقیقی بینی معمولی و زمانمتغیري که داراي بیشترین دقت در پیش10بینی توضیحات: عملکرد پیش

تا 1369هاي فصلی سال بینی با استفاده از دادهاند. معادالت پیشفصل بوده2بینی براي افق پیش
تولید 1383تا فصل سوم سال1378ها براي فصل سوم سال بینیشده و پیشتخمین زده 1377

مراجعه کنید.5جدولاند. براي اطالعات بیشتر به توضیحاتشده
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فصل از لحاظ 3بینی را در افق متغیرهایی که بهترین عملکرد پیش.7جدول
اندداشتهMSFEمعیار 

فصل3بینی افق پیش
نی زمان حقیقیبیپیش بینی  معمولیپیش

میانگین مجموع مجذور 
بینی نسبیخطاي پیش نام متغیر

میانگین مجموع 
مجذور خطاي 

بینی نسبیپیش
نام متغیر

727/0 ارزش افزوده خدمات اجتماعی، 
شخصی و خانگی

688/0 حجم پول*

753/0 گذاري خصوصی در سرمایه
هاي جدید تهرانساختمان

724/0 هاي دیداري*سپرده

758/0 ارزش افزوده بازرگانی، رستوران و 
هتلداري

793/0 شاخص قیمت 
کننده ارتباطاتمصرف

853/0 اي محمولههاي تکمتوسط قیمت
نفت خام ایران

881/0 هاي دیداري سپرده
ها نزد بانک بانک

مرکزي ج.ا.ا.*
870/0 کننده شاخص قیمت مصرف

ونقلحمل
890/0 ارزش افزوده گروه 

خدمات*
909/0 هاي دیداري*سپرده 902/0 تشکیل سرمایه ثابت 

ناخالص در ساختمان
917/0 کننده شاخص قیمت مصرف

ارتباطات
919/0 ارزش افزوده بازرگانی، 

رستوران و هتلداري*
918/0 کننده شاخص قیمت مصرف

هاو آشامیدنیهاخوراکی
934/0 ولید نفت خامت

933/0 ارزش افزوده صنعت 947/0 پولشبه

935/0 هاي مصرفی خصوصیهزینه 949/0 هاي مصرفی هزینه
خصوصی*

حقیقی براي افق بینی معمولی و زمانمتغیري که داراي بیشترین دقت در پیش10بینی توضیحات: عملکرد پیش
شده تخمین زده 1377تا 1369هاي فصلی سال نی با استفاده از دادهبیاند. معادالت پیشفصل بوده3بینی پیش

اند. براي اطالعات بیشتر به تولید شده1387تا فصل سوم سال 1383ها براي فصل سوم سال بینیو پیش
مراجعه کنید.5جدولتوضیحات
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فصل از لحاظ4بینی را در افق متغیرهایی که بهترین عملکرد پیش.8جدول
اندداشتهMSFEمعیار 

فصل4بینی افق پیش

بینی زمان حقیقیپیش بینی  معمولیپیش
میانگین مجموع 
مجذور خطاي 

بینی نسبیپیش نام متغیر
میانگین مجموع 
مجذور خطاي 

بینی نسبیپیش نام متغیر

755/0 ارزش افزوده بازرگانی، 
و هتلداري*رستوران

662/0 ارزش افزوده خدمات
شخصی و اجتماعی،

خانگی
786/0 هاي متوسط قیمت

اي نفت خام محمولهتک
ایران

853/0 هاي متوسط قیمت
اي نفت خام محمولهتک

ایران
797/0 حجم پول* 870/0 شاخص قیمت 

ونقلکننده حملمصرف
809/0 هاي دیداري*سپرده 909/0 هاي دیداري*سپرده
819/0 خدمات ارزش افزوده 

مؤسسات پولی و مالی*
915/0 شاخص تولید 

هاي بزرگ کارگاه
صنعتی

888/0 ارزش افزوده خدمات 
و خانگیاجتماعی، شخصی

917/0 شاخص قیمت 
کننده ارتباطاتمصرف

891/0 ارزش افزوده خدمات 
اي و مستغالت و حرفه

تخصصی

918/0 شاخص قیمت 
ها کننده خوراکیمصرف
ها یدنیو آشام

912/0 شاخص قیمت سهام (کل) 
در پایان دوره

923/0 گذاري خصوصی سرمایه
هاي جدید در ساختمان

تهران* 
932/0 هاي شاخص تولید کارگاه

بزرگ صنعتی
949/0 شاخص قیمت 

تولیدکننده تأمین برق 
و آب و گاز

981/0 سایر درآمدهاي دولت 957/0 شاخص قیمت 
کننده کاالهامصرف

حقیقـی بـراي   بینی معمولی و زمـان متغیري که داراي بیشترین دقت در پیش10بینی توضیحات: عملکرد پیش
تخمـین  1377تـا  1369هاي فصلی سـال  بینی با استفاده از دادهاند. معادالت پیشفصل بوده4بینی افق پیش

انـد. بـراي اطالعـات    تولیـد شـده  1387ا فصل سوم سـال  ت1383ها براي فصل سوم سال بینیشده و پیشزده 
مراجعه کنید.5جدولبیشتر به توضیحات
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بینی متغیرها به دسـت  نتایج زیر در مورد محتواي پیش،8تا 4جداول با بررسی
آید:می

حقیقی، متغیرهـاي گـروه حسـابداري ملـی بهتـرین      بینی زماندر پیش.1
انـد. بـه   داشـته MSFEلحاظ معیـار  ها ازعملکرد را در میان سایر گروه

طوري که متوسط سهم آنها از ده متغیر داراي بهتـرین عملکـرد، برابـر    
است. درصد بوده38

هـاي قیمـت، بهتـرین    بینی معمولی، متغیرهاي گـروه شـاخص  در پیش.2
انـد. بـه   داشـته MSFEها از لحاظ معیـار  عملکرد را در میان سایر گروه

5/32متغیـر داراي بهتـرین عملکـرد، برابـر     طوري که سهم آنهـا از ده  
است.درصد بوده

هـاي  هـاي دیـداري، سـپرده   کلی متغیرهاي حجم پول، سـپرده به طور.3
پول از گروه متغیرهـاي پـولی و   و شبهبانک مرکزي ها نزد دیداري بانک

بینـی معمـولی و   بینی و در دو نوع پـیش ي پیشهاافقاعتباري در اکثر 
توجـه  ند. نکتـه قابـل  وشـ دیده مـی متغیر برتر 10حقیقی در بین زمان

آزمـون  پول) از لحـاظ   اینکه عملکرد تمام این متغیرها (بجز متغیر شبه
MDM.نیز معنادار است

فصـل متغیـري از گـروه پـولی و     0در افـق  حقیقـی،  بینی زماندر پیش.4
متغیرهـاي  ،فصـل 2و 1ي هـا افـق در امـا  خورد. اعتباري به چشم نمی

4بینـی  هاي دیداري رتبه اول و دوم و در افق پـیش ل و سپردهحجم پو
با،فصل3اند. در افق رتبه سوم و چهارم را به خود اختصاص داده،فصل

متغیر برتر اسـت امـا عملکـرد    10جزءهاي دیداري اینکه متغیر سپرده
توان گفت بهترین عملکرد این دو ي دیگر نیست. میهاافقآن به خوبی 

فصـل) رخ داده 1فصل (بخصـوص افـق   2فصل و 1ي هاافقمتغیر در
بینی حاصل است که کاهش چشمگیري در مجموع مجذور خطاي پیش

اند.کرده
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فصل متغیري از گروه پولی و اعتبـاري  1بینی معمولی، در افق در پیش.5
فصل، متغیرهاي حجم پـول و  3و 2ي هاافقخورد. اما در به چشم نمی

هـاي  فصل، متغیر سپرده4رتبه اول و دوم و در افق هاي دیداريسپرده
تـوان  اسـت. بنـابراین مـی   دیداري رتبه چهارم را به خود اختصاص داده

فصـل  3فصـل و  2ي هـا افـق گفت بهترین عملکرد ایـن دو متغیـر در   
است که کاهش چشمگیري در مجموع فصل) رخ داده2(بخصوص افق 

د.انبینی حاصل کردهمجذور خطاي پیش
درصـد از ده  40فصـل،  1غیـر از افـق   بینـی،  هـاي پـیش  در تمام افـق .6

بینـی معمـولی از لحـاظ معیـار     متغیري که بهترین عملکرد را در پـیش 
MSFEحقیقی نیز جـزء ده متغیـر اول بـا    بینی زماناند، در پیشداشته

است). 1فصل این تعداد برابر 1اند (در افق همین معیار بوده
دهنده در معادلـه  این است که وقتی حجم پول به عنوان متغیر توضیحنکته دیگر

بینـی  پـیش MSFEحقیقـی کمتـر از   بینـی زمـان  پیشMSFEکار رود، بینی بهپیش
بینی معمولی به دلیل دسترسـی بـه   شود، در حالی که انتظار داریم پیشمعمولی می

در مـورد ایـن مشـاهده    اطالعات بیشتر، از دقت باالتري برخوردار باشد. توضیحی که
بینـی بـه صـورت تجمعـی     کارگیري وقفـه در معـادالت پـیش   بهبهتوان ارائه داد،می

را درنظـر بگیریـد، در   tبینـی در زمـان   عنـوان مثـال، فراینـد پـیش    مربوط است. به
بینـی  دسترسـی داریـم امـا در پـیش    tبینی معمولی به تمامی اطالعات تا زمان پیش
بـه اطالعـات   tبه اطالعات با وقفه صورت گرفتـه و در زمـان   حقیقی، دسترسی زمان

دسترسی داریم.  -2tمتغیر مثالً تا زمان 
به صورت انتخـابی  1ها به وسیله آماره شوارتزحال فرض کنید فرایند انتخاب وقفه

شـود،  در نظر گرفتـه 5بدین معنی که اگر مقدار بیشینه وقفه برابر 2پذیرد.انجام می
یـا  4و 1هاي یا وقفه5و 2و 1هاي ها (مثالً وقفهتایی از وقفه5تا 0هاي تمام ترکیب

1- Schwartz Istatistic

هاي آتی قرار گیرد.تواند موضوع پژوهشاین کار از حوزه این مقاله خارج است و می-2



27ارزیابی محتواي اطالعاتی متغیرهاي اقتصادي                         

گردد و از بین آنها به وسیله آمـاره شـوارتز، یـک    و غیره) بررسی می4و 2هاي وقفه
گـزینیم. در ایـن حالـت، چـون     هـاي بهینـه برمـی   عنوان وقفهها را بهترکیب از وقفه

اي از اطالعــات در حقیقــی زیرمجموعــهبینــی زمــاناطالعــات در دســترس در پــیش
هـا در  هـاي موجـود از وقفـه   بینی معمـولی اسـت، تمـامی ترکیـب    دسترس در پیش

گردد. لذا آمـاره شـوارتز   بینی معمولی نیز بررسی میحقیقی، در پیشبینی زمانپیش
بینی معمولی نسبت به آمـاره شـوارتز مربـوط بـه     مربوط به وقفه بهینه در مدل پیش

حقیقی مقدار کمتري اتخـاذ خواهـد کـرد و اگـر     بینی زماننه در مدل پیشوقفه بهی
تـوان  بینی باشـد، مـی  مقدار کمتر آماره شوارتز متناظر با عملکرد بهتر مدل در پیش

حقیقـی از دقـت بیشـتري برخـوردار     بینی معمولی نسبت به حالت زمـان گفت پیش
ت مشابه در ایـن حـوزه، فراینـد    همانند دیگر مقاال،اما در مطالعه حاضر1خواهد بود.

اسـت. بـدین معنـی کـه تنهـا تمـام       ها به صورت تجمعـی انجـام شـده    انتخاب وقفه
2و 1هـاي  یا وقفه3و 2و 1هاي یا وقفه2و 1هاي هاي تجمعی (مثالً وقفهترکیب

است و از میـان آنهـا   ها، بررسی شده هاي موجود از وقفه) و نه تمامی ترکیب4و 3و 
هـاي تجمعـی   است. در این حالـت، دیگـر تمـام ترکیـب    بهینه انتخاب گردیده وقفه
هاي هاي تجمعی وقفهاي از ترکیبحقیقی زیرمجموعهبینی زمانهاي مدل پیشوقفه

بینی معمـولی،  شده براي پیشبینی معمولی نخواهد بود و لذا مدل انتخابمدل پیش
باشد.  حقیقی نمیینی زمانبشده براي پیشلزوماً کاراتر از مدل انتخاب

بهتر MSFEکه از لحاظ معیار متغیر موجود) 80(از متغیرهایی درصد، 1نمودار 
بینـی  بینی و براي دو نوع پیشي مختلف پیشهاافقاند را در از مدل پایه عمل کرده

کلی و بـراي هـر   به طورشود که کند. مشاهده میحقیقی بررسی میمعمولی و زمان
بینی بهتـري نسـبت   حقیقی، تعداد متغیرهایی که پیشنی معمولی و زمانبیدو پیش

بینی است، امـا  اکثر موارد مقدار کمتر آماره شوارتز متناظر با دقت باالتر مدل در پیشاگرچه در -1
ها به روش باشد و موارد نادري وجود دارد که با وجود انتخاب وقفههمیشه برقرار نمیاین تناظر

بینـی معمـولی نسـبت بـه مـدل بهینـه       انتخابی و کمتربودن آماره شوارتز در مدل بهینه پـیش 
بود. بینی معمولی خواهدحقیقی بیشتر از پیشبینی زمانحقیقی، دقت پیشی زمانبینپیش
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یافته تا بـه اوج خـود   بینی ابتدا افزایشپیشاند، با افزایش افق به مدل پایه ارائه داده
و بینـی معمـولی)  فصل براي پـیش 2حقیقی و بینی زمانفصل براي پیش1رسیده (

حقیقـی  بینی زمـان تغیرهایی که پیشفصل، تعداد م1یابد. در افق سپس کاهش می
بینـی  اند، بیشتر از همین تعداد متغیر براي پیشبهتري نسبت به مدل پایه ارائه داده

3شـود. در افـق   فصل معکـوس مـی  4و 2ي هاافقمعمولی است. اما این نتایج براي 
برابر است.بینی تقریباًفصل تعداد این متغیرها براي هر دو نوع پیش

بینی بهتري نسبت به مدل پیشMSFEدرصد متغیرهایی که از لحاظ .1نمودار
اندخودرگرسیون ارائه داده

ها ارائـه داد ایـن اسـت کـه در هـر افـق       توان در مورد دادهتحلیل دیگري که می
بینی معمولی را براي کل متغیرها و در دو نوع پیشMSFEابتدا میانگین ،بینیپیش

2نمـودار  ورده و سپس نسبت این دو عدد را محاسبه کنیم.آبه دستحقیقی و زمان
گـردد کـه   است. مشاهده میبینی نشان دادهي مختلف پیشهاافقاین مقدار را براي 

بینـی  بینـی معمـولی کمتـر از پـیش    بـراي پـیش  MSFEمیـانگین  هـا، افقدر تمام 
اشـد کـه در   توانـد ناشـی از ایـن نکتـه ب    است. دلیل ایـن امـر مـی   حقیقی بودهزمان
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بینـی  روزتـر بـوده و لـذا کـارایی پـیش     دسترسی به اطالعات بـه ،بینی معمولیپیش
یابد.افزایش می

بینی معمولیحقیقی به پیشبینی زمانپیشMSFEنسبت میانگین.2نمودار

تمـامی  MSFE، در هـر گـروه ابتـدا    حقیقـی بینی زمـان و در پیشدر مرحله بعد
آورده و سـپس میـانگین   به دستمدل پایه MSFEنسبت به متغیرهاي آن گروه را

بینـی مختلـف تکـرار    ي پـیش هاافقکنیم. این کار را براي این مقادیر را محاسبه می
که متغیرهاي شود است. مشاهده میآمده3نمودار کنیم. نتایج این محاسبات درمی

1در افـق  نرژيه افصل، متغیرهاي گرو0بینی گروه ساختمان و مسکن در افق پیش
اشـتغال  فصل، متغیرهـاي گـروه  2متغیرهاي گروه ساختمان و مسکن در افق ، فصل

متغیرهـاي  و فصـل  3در افق باشد)(البته این گروه تنها شامل متغیر نرخ بیکاري می
. نسبی هسـتند MSFEمیانگین نداراي کمتریفصل4در افق حسابداري ملیگروه 

غیر از گروه اشتغال در ها (فصل و در تمام گروه4و 3و 2هاي توجه شود که در افق
بیشـتر از یـک اسـت کـه نشـان از برتـري       MSFEفصـل)، میـانگین   3و 2هاي افق

هـا بهتـرین عملکـرد    بـه طـور کلـی اکثـر گـروه     . بینی مـدل پایـه دارد  عملکرد پیش
ازاي کـه فصـل دارنـد، نتیجـه   1بینـی  حقیقی خود را در افـق پـیش  بینی زمانپیش

اگرچه بعضی از متغیرهاي گـروه پـولی و   همچنیننیز قابل استنباط است.1نمودار 
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ـ  ،اعتباري داراي عملکرد بسیار خوبی هستند صـورت  ه اما کل متغیرهاي این گـروه ب
اند.بینی حائز بهترین عملکرد نشدهي پیشهاافقیک از میانگین در هیچ

در هر گروه از متغیرهاایه خودرگرسیون) (نسبت به مدل پنسبی MSFEمتوسط.3نمودار
حقیقیبینی زمانبراي پیش

گیري. نتیجه6
بینی دقیق رفتار آن تأثیر بسزایی در ترین متغیرهایی است که پیشنرخ تورم، از مهم

هاي پولی دارد. با توجه به این اهمیـت، مقالـه حاضـر مطالعـه     اتخاذ مناسب سیاست
بینی متغیرهاي گوناگون براي نرخ تـورم بـا تأکیـد بـر     یشنسبتاً جامعی از محتواي پ

حقیقی با کسـب اطالعـات   بینی زماناست. در پیشحقیقی ارائه دادهبینی زمانپیش
از کارشناسان بانک مرکزي جمهوري اسـالمی ایـران، سـاختاري بـراي وقفـه انتشـار       

ات موجـود در آن  متغیرها در نظر گرفته شده و در هر زمان، تنها با توجـه بـه اطالعـ   
است. بینی صورت گرفتهلحظه، پیش
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هـاي  حقیقی براي اکثر متغیرها در افقبینی زماندهد که در پیشنتایج نشان می
بینـی، فـرم اسـمی    هـاي پـیش  فصل، فرم حقیقـی و در بقیـه افـق   4و 0بینی پیش
حقیقـی و بینی زماندهند. در مرحله بعد، محتواي پیشتري ارائه میبینی دقیقپیش

بینـی  اگرچـه عملکـرد پـیش   کلـی  اسـت. بـه طـور   معمولی متغیرهـا بررسـی شـده    
شـود، امـا   حقیقی کل متغیرهاي گروه پـولی و اعتبـاري مطلـوب ارزیـابی نمـی     زمان

بانـک  هـا نـزد   هـاي دیـداري بانـک   هاي دیداري، سپردهمتغیرهاي حجم پول، سپرده
بینـی  بینـی و در دو نـوع پـیش   پیشي هاافقدر اکثر از این گروهپولو شبهمرکزي 

(بجـز  آنهـا عملکـرد  وندوشـ دیده مـی متغیر برتر 10حقیقی در بین معمولی و زمان
امـا در حالـت کلـی در    نیـز معنـادار اسـت.   MDMآزمون پول) از لحاظ  متغیر شبه

حقیقـی  بینی زمـان هاي قیمت و در پیشبینی معمولی، متغیرهاي گروه شاخصپیش
متغیر برتر دارند.10وه حسابداري ملی بیشترین سهم را در میان متغیرهاي گر

بـا  ،دهنـد تري نسبت به مدل پایه ارائه مـی بینی دقیقتعداد متغیرهایی که پیش
یابـد. حـداکثر ایـن مقـدار در     بینی ابتدا افزایش و سپس کاهش میافزایش افق پیش

بینــی ) و در پــیشدرصــد76فصــل (2بینــی بینــی معمــولی، در افــق پــیشپــیش
آیـد. همچنـین در   درصد) به دسـت مـی  76فصل (1بینی حقیقی، در افق پیشزمان
گروه سـاختمان  نسبی، متغیرهاي MSFEحقیقی و از لحاظ میانگین بینی زمانپیش

،فصــل1در افــق انــرژيمتغیرهــاي گــروه،فصــل0بینــی در افــق پــیشو مســکن
3در افـق  اشـتغال  متغیـر گـروه   ، فصل2فق در اساختمان و مسکنمتغیرهاي گروه 

فصـل داراي بیشـترین دقـت    4در افـق  حسـابداري ملـی  متغیرهـاي گـروه  وفصل 
بینی هستند.پیش
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الـه و منبـع   کاررفتـه در ایـن مق  . نام تمام متغیرهاي به1پیوست 
گردآوري آنها

منبع گردآوريواحدنام متغیرردیف
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالتولید ناخالص داخلی 1
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالارزش افزوده گروه کشاورزي2
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالارزش افزوده گروه نفت 3
بانک مرکزي ج.ا.ا.المیلیارد ریارزش افزوده معدن4
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالارزش افزوده صنعت5
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالارزش افزوده بخش ساختمان 6
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالارزش افزوده بخش آب و برق و گاز 7
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالارزش افزوده کل گروه خدمات8
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالارزش افزوده بازرگانی، رستوران و هتلداري 9
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالونقل، انبارداري و ارتباطاتارزش افزوده حمل10
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالسسات پولی و مالیؤارزش افزوده خدمات م11

اي و و حرفهارزش افزوده خدمات مستغالت 12
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالتخصصی

بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالارزش افزوده خدمات عمومی13

ارزش افزوده خدمات اجتماعی، شخصی و 14
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالخانگی

بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالکارمزد احتسابی15
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالصی هاي مصرفی خصوهزینه16
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالهاي مصرفی دولتیهزینه17
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالتشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان18
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالآالتتشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین19
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریاللصاخگذاري ناسرمایه20
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالصادرات کاالها و خدمات21
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالواردات کاالها و خدمات22

هاي بزرگ صنعتیشاخص تولید کارگاه23
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)1376=100(
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منبع گردآوريواحدنام متغیرردیف
ایرانمرکز آمار درصدنرخ بیکاري24

)کاالهاکننده (مصرفشاخص قیمت25
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1383(

(خدمات)کنندهمصرفشاخص قیمت 26
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1383(

ها، کننده (خوراکیشاخص قیمت مصرف27
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1383()اهآشامیدنی

کننده (دخانیات)رفشاخص قیمت مص28
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1383(

کننده (پوشاك و کفش)شاخص قیمت مصرف29
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1383(

برق،آب،کننده (مسکن،شاخص قیمت مصرف30
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1383(گاز و سایر سوخت)

ه (اثاث، لوازم و کنندشاخص قیمت مصرف31
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1383(خدمات مورد استفاده در خانه)

ونقل)کننده (حملشاخص قیمت مصرف32
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1383(

کننده (بهداشت و درمان)شاخص قیمت مصرف33
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1383(

کننده (ارتباطات)رفشاخص قیمت مص34
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1383(

کننده (تفریح و امور شاخص قیمت مصرف35
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1383(فرهنگی)

کننده (تحصیل)شاخص قیمت مصرف36
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1383(

)کننده (رستوران و هتلشاخص قیمت مصرف37
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1383(

کننده (کاالها و خدمات شاخص قیمت مصرف38
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1383(متفرقه)

بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1376شاخص کل قیمت تولیدکننده (39
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحدشاخص قیمت تولیدکننده (کشاورزي، 40
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منبع گردآوريواحدنام متغیرردیف
یري)دامداري، جنگلداري و ماهیگ

)1376=100(

شاخص قیمت تولیدکننده (مواد معدنی)41
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1376(

شاخص قیمت تولیدکننده (محصوالت صنعتی)42
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1376(

مین برق و گاز و أشاخص قیمت تولیدکننده (ت43
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1376(آب)

شاخص قیمت تولیدکننده (خدمات)44
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1376(

شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی 45
محاسبات محققانبدون واحد)100=1376(

اي نفت خام محمولههاي تکمتوسط قیمت46
بانک مرکزي ج.ا.ا.دالر-بشکهایران

بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالپولیپایه 47
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالهاي خارجی بانک مرکزي ج.ا.ا.خالص دارایی48
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالخالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزي ج.ا.ا.49
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالها به بانک مرکزي ج.ا.ا.بدهی بانک50
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالخالص سایر51

ها نزد بانک مرکزي هاي قانونی بانکسپرده52
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالج.ا.ا.

ها نزد بانک مرکزي هاي دیداري بانکسپرده53
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالج.ا.ا.

رکزي ج.ا.ا.بانک ممیلیارد ریالاسکناس و مسکوك در جریان54
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالنقدینگی55
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالپول56
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالاسکناس و مسکوك در دست اشخاص57
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالهاي دیداريسپرده58
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالولپشبه59
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالدرآمد دولت60
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالدرآمد نفت61
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منبع گردآوريواحدنام متغیرردیف
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالدرآمد مالیاتی62
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالسایر درآمدها63
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالهاي جاريپرداخت64
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالهاي عمرانیپرداخت65
بانک مرکزي ج.ا.ا.ریالدالر آمریکا (نرخ بازار غیررسمی)66
بانک مرکزي ج.ا.ا.ریالقیمت سکه تمام بهار (طرح قدیم)67

سازمان بورس ومیلیارد ریالشدهارزش کل سهام معامله68
اوراق بهادار

شاخص قیمت سهام (کل) در پایان دوره 69
وسازمان بورسبدون واحد)100=1369(

اوراق بهادار

متوسط قیمت هر مترمربع زیر بناي واحد 70
وزارت مسکن و هزار ریالمسکونی در تهران 

شهرسازي

متوسط قیمت هر مترمربع زمین ساختمان 71
وزارت مسکن و هزار ریالکلنگی در تهران 

شهرسازي

هاي نگذاري بخش خصوصی در ساختماسرمایه72
بانک مرکزي ج.ا.ا.میلیارد ریالجدید شهر تهران

شده توسط بخش هاي تکمیلتعداد ساختمان73
بانک مرکزي ج.ا.ا.دستگاهخصوصی در شهر تهران 

هاي ساختمانی صادرشده توسط تعداد پروانه74
بانک مرکزي ج.ا.ا.فقرههاي شهر تهرانشهرداري

ر تهراناي دشاخص کرایه مسکن اجاره75
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1383(

بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحد)100=1383(شاخص بهاي خدمات ساختمانی76
بانک مرکزي ج.ا.ا.هزار بشکه در روزتولید نفت خام77

میلیون کیلووات تولید برق78
بانک مرکزي ج.ا.ا.ساعت

بانک مرکزي ج.ا.ا.بشکه در روزهزارهاي نفتیوردهامصرف داخلی فر79
بانک مرکزي ج.ا.ا.هزار بشکه در روزصادرات نفت خام80
بانک مرکزي ج.ا.ا.بدون واحدنرخ تورم81
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MSFEبینی بهترین متغیرها از لحاظ معیار . نمودار پیش2پیوست 

براي افق MSFEحقیقی بهترین متغیر از لحاظ معیار بینی زمانعملکرد پیش.4نمودار 
فصل0بینی پیش

براي افق MSFEحقیقی بهترین متغیر از لحاظ معیار بینی زمانعملکرد پیش.5نمودار 
فصل1بینی پیش
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براي افق MSFEحقیقی بهترین متغیر از لحاظ معیار بینی زمانعملکرد پیش.6نمودار 
فصل2بینی پیش

براي افق MSFEحقیقی بهترین متغیر از لحاظ معیار بینی زمانعملکرد پیش.7نمودار 
فصل3بینی پیش
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براي افق MSFEحقیقی بهترین متغیر از لحاظ معیار بینی زمانعملکرد پیش.8نمودار 
فصل4بینی پیش


