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  چکیده
بینی دقیقی از آن  ترین متغیرهای اقتصاد کالن است که داشتن پیش نرخ تورم یکی از کلیدی

های مرکزی از  ویژه بانک برای نهادهای سیاستگذار به )real-time( حقیقی زمان صورت به
بینی پیشنهاد  هایی که برای افزایش دقت پیش اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از راه

گیری از  شود، استفاده از محتوای اطالعاتی دسته وسیعی از متغیرهای گوناگون با بهره می
بینی  های ترکیب پیش ادی از روشبینی است. در این مقاله تعد های ترکیب پیش روش
سازی و ارزیابی شده است.  بینی نرخ تورم در ایران پیاده برای پیش حقیقی زمان صورت به

هایی که به تخمین  های ساده ترکیب در مقایسه با روش دهد روش نتایج این مطالعه نشان می
مبستگی میان نظرکردن از ه پردازند، عملکرد بهتری دارند و صرف های بهینه می وزن
شود.  بینی می ها موجب افزایش دقت پیش آوردن وزن دست های ساده در به بینی پیش

طور  یابد، اما به های انقباضی با افزایش ضریب انقباض بهبود می همچنین اگرچه عملکرد وزن
های  بینی های بهینه دارای دقت بیشتری نسبت به پیش های حاصل از وزن بینی کلی پیش
   های انقباضی است. زنحاصل از و
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  مقدمه ۱
های مرکزی از اهمیت فراوانی برخوردار است،  برای بانک ویژه یکی از موضوعاتی که به

های  عنوان متولیان سیاست های مرکزی به نرخ تورم است. بانک ۱حقیقی زمانبینی  پیش
ها یا  آینده سطح قیمتپولی، برای اتخاذ تصمیم مناسب باید تصویری دقیق از رفتار 

 ،های مرکزی ای که بانک بینی مناسبی از نرخ تورم داشته باشند. مسئله عبارت دیگر پیش به
بینی باید در نظر بگیرند (فارغ از روشی که برای این  خالف مطالعات آکادمیک هنگام پیشبر

در هر مقطع بینی است؛ یعنی اینکه  بودن پیش حقیقی زمانکنند)، مسئله  کار استفاده می
بینی خود را انجام  های موجود در همان مقطع، پیش زمانی باید تنها با استفاده از داده

در هر مقطع زمانی، لزومًا  ،ای که در این میان وجود دارد این است که اوالً دهند. نکته
های متغیرهای مختلف مربوط به همان مقطع در دسترس نیست و اطالعات مربوط به  داده

این اطالعات منتشرشده در  ،شود. ثانیاً از متغیرهای اقتصادی با وقفه منتشر می بسیاری
  معرض تجدیدنظر قرار دارد و ممکن است مقادیر آنها در طول زمان تغییر کند. 

چنان فراگیر و پیچیده است که  روابط بین متغیرهای اقتصادی آن ،از طرف دیگر
اط با تعداد محدودی از متغیرها در نظر گرفت. این توان رفتار یک متغیر را تنها در ارتب نمی

های اقتصادی مانند منحنی  کند. نظریه موضوع در مورد نرخ تورم اهمیت مضاعفی پیدا می
های نظری برای  ، پشتوانه۲فیلیپس، نظریه مقداری پول و نظریه ساختار زمانی نرخ بهره

ای  در حالی که در عمل حجم گسترده کند، ی از متغیرها با تورم را فراهم میرخرابطه تنها ب
بینی تورم كمك کند و مطالعات فراوانی  تواند به پیش ها موجود است که بالقوه می از داده

ها استفاده  بینی، از اطالعات موجود در مجموعه وسیعی از داده وجود دارد که برای پیش
 ۳.کنند می

توان  بینی را می ملکرد پیشبهبود ع در های استفاده از اطالعات مقیاس گسترده روش
تقسیم کرد. در  ٥بینی های ترکیب پیش و روش ٤های ترکیب اطالعات به دو دسته کلی روش

های ترکیب اطالعات، ابتدا محتوای اطالعاتی موجود در طیف وسیعی از متغیرها را در  روش
  

1 real-time 
2 term structure theory of interest rate 

 & Heij, van Dickو  Stock & Watson (2002a) ،Liu & Jansen (2007)برای نمونه نگاه کنید به  ۳
Groenen (2008).   

4 information combination 
5 forecast combination 
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بینی  برای تولید پیش ها عاملخالصه کرده و سپس از این  ها عاملتعداد محدودی از 
بینی ابتدا از هر کدام از متغیرها یک  های ترکیب پیش اما در روش ۱،کنند استفاده می

های ترکیب  وسیله تکنیک بینی برای متغیر هدف حاصل کرده و در مرحله بعد به پیش
   ۲.آید دست بینی واحدی به كنند تا پیش یشده را ترکیب م های حاصل بینی بینی، پیش پیش

برای نهادهای سیاستگذار از   دقیق از نرخ تورم حقیقی زمان بینی یشپ از آنجا که وجود
های نسبتًا  ای برخوردار است، این مطالعه در پی آن است که از مجموعه داده اهمیت ویژه

نرخ تورم  حقیقی زمانبینی دقیق  های مختلف اقتصادی برای پیش گسترده موجود از بخش
) محتوای اطالعاتی متغیرهای مختلف اقتصادی ۱۳۹۰فر و برکچیان ( استفاده کند. عطریان

اند. مطالعه حاضر در ادامه این مطالعه،  بینی نرخ تورم در ایران را بررسی کرده برای پیش
های  سعی دارد از محتوای اطالعاتی متغیرهای گوناگون اقتصادی با استفاده از تکنیک

تری از نرخ تورم ارائه دهد.  بینی دقیق وسیله پیش ینا هبینی استفاده کرده و ب پیشترکیب 
بینی  های ترکیب پیش ) به ارزیابی روش۱۳۹۲( اردستانی برکچیان و فاطمی ،انفریعطر

بینی قیمت مسکن صورت  و برای پیش حقیقی زمانغیر  صورت بهاند، اما این ارزیابی  پرداخته
رغم اهمیت موضوع برای نهادهای  رسد علی نجا که به نظر میگرفته است؛ لذا از آ

نرخ تورم ایران و  حقیقی زمانبینی  داخلی به پیش نشریاتای در  سیاستگذار، تاکنون مطالعه
نپرداخته است، این مطالعه را  حقیقی زمان صورت بهبینی  های ترکیب پیش ارزیابی روش

  گام در این راستا دانست. نخستینتوان  می
بینی مشابه  های ترکیب پیش روش حقیقی زمانآمده در ارزیابی  دست از نتایج به رخیب

انفر و همکاران یبینی در مطالعه عطر های ترکیب پیش روش حقیقی زماننتایج ارزیابی غیر 
های مطالعه مزبور متفاوت است.  آمده با یافته دست دیگر از نتایج به برخی) است، اما ۱۳۹۲(

های ساده ترکیب عملکرد بهتری نسبت به  ه نشان داده شده است که روشدر هر دو مطالع
در مطالعه حاضر كه  ،انفر و همکارانیهای بهینه دارند. اما برخالف مطالعه عطر وزن
های  ها (در روش انجام شده نتیجه خاصی در مورد اثر تعداد خوشه یقیزمان حق صورت به

های ترکیب  کنند) یا نرخ تنزیل (در روش فاده میها است بینی بندی پیش ترکیبی که از خوشه
های  توان گرفت. یافته بینی نمی شده) بر دقت پیش بینی تنزیل مبتنی بر مجذور خطای پیش

های  طور کلی انقباض وزن ، بهحقیقی زماندیگر این مطالعه حاکی از آن است که در حالت 
شود، اما در میان  نمی بینی های یکسان موجب بهبود دقت پیش بهینه به سمت وزن

  
1 Stock & Watson (1999, 2002b), Massimiliano, Stock & Watson (2003) 
2 Stock & Watson (1999, 2003, 2004) 
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بینی  از خطای پیش حقیقی زمانهای انقباضی، افزایش ضریب انقباض مانند حالت غیر  وزن
  کاهد.  می

 حقیقی زمانبینی  بینی و پیش دوم به مرور مطالعات پیشین درباره ترکیب پیش بخش
ا توضیح های ساده و نحوه ترکیب آنه بینی سوم چگونگی استخراج پیش بخشپردازد. در  می

پردازد. در  های مورد استفاده و وقفه انتشار آنها می چهارم به شرح داده بخششود.  داده می
ششم  بخششود و  بینی ارائه می  های ترکیب پیش پنجم نتایج حاصل از عملکرد روش بخش
  کند. گیری می نتیجه

  مطالعات پیشین ۲
  بینی  ترکیب پیش ۱ . ۲

,فرض کنید  = , ,۱, , ,۲, … , , ,  ۱بینی ساده پیش برداری از  ′
,طور مشخص منظور از  هباشد. ب برای متغیر  ام از مقدار بینی ساده  ، پیش ,

+در زمان  متغیر  ℎ اصلی  پرسشگیرد.  صورت می بینی در زمان  است که این پیش
بینی را با یکدیگر ترکیب  پیش توان این  ونه میبینی این است که چگ مبحث ترکیب پیش

بینی را داشته باشد. منظور از  بینی مرکبی ارائه داد که بهترین عملکرد پیش کرد و پیش
را کمینه  ۲شده، یک تابع زیان هدف بینی ارائه بینی این است که پیش بهترین عملکرد پیش
 برای مقدار متغیر  شده در زمان  ئهبینی مرکب ارا فرض کنید پیش ،سازد. به عبارت دیگر

+در زمان  ℎ  شود. حاصل می ۱رابطه نشان دهیم. آنگاه  ,را با نماد  
)۱(  , = , ,  

, در این رابطهکه  = , ,۱, … , , , ,منظور از  ۳.است ′ , 
برای مقدار متغیر هدف در  شده در زمان  بینی مرکب ساخته عبارتست از وزنی که در پیش

  
استفاده شده است و منظور از آن » بینی مرکب پیش«در مقابل واژه » بینی ساده پیش«در این مقاله از واژه  ۱

 شود. بینی مرکب حاصل می هایی است که از ترکیب آنها، پیش بینی پیش
است که در این بینی  بینی، تابع میانگین مجذور خطای پیش ترین توابع زیان هدف در ادبیات پیش یکی از رایج ۲

 مقاله نیز از همین تابع استفاده شده است.
های ساده در نظر گرفته شده است. برای مطالعه در مورد  بینی توجه شود که در اینجا تنها ترکیب خطی پیش ۳

 .نگاه کنید Timmermann (2006) های غیرخطی به ترکیب
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+زمان  ℎ بینی مرکب  شود. حال اگر خطای پیش ام اختصاص داده میبینی ساده  به پیش
 ۲رابطه  صورت بهبینی را  توان فرم ریاضی مسئله ترکیب پیش نشان دهیم، می ,را با 

  نوشت.

)۲(  ,∗ = argmin , ( , )۲  
توان مقدار دقیق  در دسترس باشد، می و  ,اگر پارامترهای توزیع توام 

آورد؛ اما چون در عمل این مقادیر در اختیار پژوهشگر نیست، وی  دست  های بهینه را به وزن
توان به آن اشاره  ها می خمین وزنناگزیر از تخمین آنها است. دو مسئله اساسی که در ت

  کرد، مسئله خطای تخمین و تغییرات زمانی است.
  خطای تخمین ۱ . ۱ . ۲

بینی مرکب حاصله از  شود پیش های ترکیب موجب می وجود خطای تخمین در برآورد وزن
شود، این  حالت بهینه خود فاصله گرفته و هر چه تعداد پارامترهای مورد برآورد بیشتر می

های مختلفی پیشنهاد  یابد. برای رفع این مشکل راه له از حالت بهینه نیز افزایش میفاص
  شده است:

 ای که فاقد خطای تخمین هستند های ساده استفاده از وزن 
های ساده نسبت به یکدیگر در  بینی ها عملکرد نسبی پیش طور کلی در ساخت این وزن به

شده به هر کدام از  صورت از پیش تعیین بهها  شود و در واقع این وزن نظر گرفته نمی
ها، وزن یکسان (معکوس  ترین این وزن یابند. یکی از مهم های ساده اختصاص می بینی پیش

 صورت بهبینی مرکب  ها، پیش های ساده) است که با اختصاص این وزن بینی تعداد پیش
ها از اطالعات عملکرد  نآید. با وجود اینکه این وز های ساده درمی بینی میانگین ساده پیش

کنند، اما در عمل، کارایی خوبی از خود نشان  ای نمی ها هیچ استفاده بینی نسبی پیش
های ساده ساخته  وزن باهای مرکب که  بینی های دیگری از پیش عنوان نمونه  به ۱.اند داده
  توان به میانگین پیراسته و میانه اشاره کرد. شوند می می
 ها به منظور کاهش پارامترهای مورد برآورد نوضع ساختاری روی وز 

های ترکیب، تعداد پارامترهای مورد  شود با وضع قیودی روی وزن ها سعی می در این روش
از این  برخیعنوان نمونه  برآورد و در نتیجه میزان خطای تخمین را کاهش دهند. به

  
و  Figlewski & Urich (1983) ،Bunn (1985) ،Clemen & Winkler (1986) برای نمونه به ۱

Stock & Watson (2003, 2004) نگاه کنید.  
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وسیله از تعداد  ننظر کرده تا بدی های ساده صرف بینی ها از همبستگی بین پیش روش
  ۱پارامترها و درنتیجه خطای تخمین را کاهش دهند.

 های ساده بینی استخراج عوامل اصلی پیش 
و محدود آنها  ۲اصلی های مؤلفههای ساده را با استخراج  بینی در این روش ابتدا بعد پیش
 ۳.دکنن بینی را روی این عوامل اصلی پیاده می های ترکیب پیش کاهش داده و سپس روش

االمکان اطالعات نهفته در  این روش سعی دارد ضمن کاهش خطای تخمین، حتی
 های مختلف را از دست ندهد. بینی پیش

 ٤روش انقباضی 
های بهینه  ست با میانگین وزنی وزنا بینی برابر یافته به هر پیش در این روش وزن اختصاص

 ٦.کند مشخص می ٥انقباضهای یکسان که وزن هر کدام را عددی به نام پارامتر  و وزن
های نهایی به سمت  منطق روش انقباضی بر این اصل استوار است که با سوق دادن وزن

باشند)، از خطای ایجادشده در اثر تخمین  های یکسان (که دارای خطای تخمین نمی وزن
 بینی را افزایش دهند. های بهینه کاسته و دقت پیش وزن
 ۷بندی خوشه 

های ساده را بر اساس  بینی کاهش پارامترهای مورد برآورد، ابتدا پیشاین روش در راستای 
کند. آنگاه  هایی با اندازه یکسان تقسیم می بینی مرتب کرده و سپس به خوشه عملکرد پیش

بینی را روی این  های ترکیب پیش ها یک میانگین ساده گرفته و تکنیک از هر کدام از خوشه
 ۸.کند ها پیاده می میانگین

  تغییرات زمانی ۲ . ۱ . ۲
ها وجود دارد، مسئله تغییرات زمانی است. بدین معنی  مسئله دیگری که هنگام برآورد وزن

های ساده نسبت به  بینی که به علت تغییر در فرآیند تولید داده واقعی، دقت هر کدام از پیش
  

 Bates & Granger (1969) ،Newbold & Granger (1974) ،Winkler برای بررسی بیشتر در این مورد به ۱
& Makridakis (1983) ،Clemen & Winkler (1986)  وStock & Watson (2004) نگاه کنید.  

2 principal components 
3 Figlewski & Urich (1983), Chan, Stock & Watson (1999), Stock & Watson (2004) 
4 shrinkage 
5 shrinkage factor 
6 Diebold & Pauly (1990), Stock & Watson (2004), Aiolfi & Timmermann (2006) 
7 clustering 
8 Aiolfi & Timmermann (2006) 
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اید بتوانند خود های ترکیب ب وزن بنابراین، ،تواند دچار تغییر شود ول زمان مییکدیگر در ط
 رخیهای ساده، تطبیق دهند. ب بینی ای با این تغییرات زمانی در دقت نسبی پیش گونه هب را

  کردن تغییرات زمانی به شرح زیر هستند: های پیشنهادی برای لحاظ از روش
 تغییرات زمانی ضمنی 

مشاهده  دهی، تنها عملکرد  ها خود بر دو دسته است. در دسته اول برای وزن این روش
با این منطق که در صورت تغییر در فرآیند  .شود های ساده در نظر گفته می بینی اخیر از پیش

شود که تنها بر اساس آخرین  مشاهده اخیر سبب می کردن تنها  تولید داده واقعی، لحاظ
ها تصمیم بگیریم. در دسته دوم  بینی حالت فرآیند تولید داده در مورد عملکرد نسبی پیش

شود، اما به  های ساده بررسی می بینی دهی، عملکرد تمام سری زمانی پیش رای وزنب
ویژگی این روش این  ۱شود. اهمیت بیشتری داده می مشاهدات اخیر توسط نرخ تنزیل 

ها به خاطر  است که عالوه بر تأکید بیشتر روی آخرین حالت فرآیند تولید داده، برآورد وزن
 شود. ر میافزایش حجم نمونه کارات

 تغییرات زمانی صریح 
توان برای  می ،عنوان مثال کنند. به صریح با زمان تغییر می صورت بهها  در این روش وزن

   ۲.های مناسب به تخمین آنها پرداخت آنها یک فرآیند گام تصادفی در نظر گرفت و با روش
  بررسی شده است. انفر و همکارانیهای فوق در مطالعه عطر از روش رخیشواهد تجربی ب

  حقیقی زمانبینی  پیش ۲ . ۲
، ابتدا متغیر تولید ناخالص داخلی را در نظر حقیقی زمانهای  برای درک بهتر مفهوم داده

را بررسی کنیم.  ۱۳۸۰خواهیم مقدار این متغیر در فصل اول سال  بگیرید. فرض کنید می
های مختلف اقتصاد  مربوط به بخشهای  آوری داده بر بودن فرآیند جمع قاعدتًا به خاطر زمان

کردن آنها به منظور تولید رقم نهایی تولید ناخالص داخلی، مقدار این متغیر  افزون و هم
 ۲ای (مثًال  ، در همان زمان در دسترس نخواهد بود و با وقفه۱۳۸۰برای فصل اول سال 

  گویند. ۳انتشارحقیقی، مسئله وقفه  های زمان فصل) منتشر خواهدگشت. به این ویژگی داده
 ۱۳۸۰سال  نخستمقدار تولید ناخالص داخلی برای فصل  نخستینحال فرض کنید که 

انتشار یابد. قاعدتًا این مقدار، تنها مقدار انتشاریافته این متغیر  ۱۳۸۰در فصل سوم سال 
  

1 Bates & Granger (1969), Stock & Watson (2004), Rapach & Strauss (2009) 
2 Sessions & Chatterjee (1989), Zellner, Hong & Min (1991), LeSage & Magura (1992) 
3 release lag 
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 ۱۳۸۰نخواهد بود و در فصول بعد، مقادیری از تولید ناخالص داخلی برای فصل اول سال 
خواهد یافت که لزومًا با مقدار اولیه انتشار آن یکسان نخواهد بود. این دومین ویژگی انتشار 
 ۲طور که کروشور و استارک نام دارد. همان ۱ها در داده بازبینیحقیقی، مسئله  های زمان داده

تواند رخ دهد. علت اول مربوط به  ها به دو علت می در داده بازبینیکنند،  ) بیان می۲۰۰۳(
های بیشتر، اطالعات مربوط  آوری داده اطالعات است. یعنی با گذشت زمان و جمعمقوله 

نتیجه تغییر و در تر شده تر شده و طبیعتًا مقدار نهایی آن دقیق به متغیر مورد نظر کامل
خواهد کرد. علت دوم مربوط به تغییرات ساختاری است. مواردی مانند تغییر در تعریف یک 

تواند باعث تغییر  ها، تغییر در سال پایه و غیره می کردن داده افزون هممتغیر، تغییر در نحوه 
حقیقی دارای دو  های زمان در مقدار یک متغیر و یا همان تجدیدنظر در آن شود؛ لذا داده

عد شود. ُب عد اول مربوط به زمانی است که مقدار متغیر برای آن دوره بررسی میعد است. ُبُب
های مختلف در آن زمان  که مقدار در دسترس متغیر برای دوره دوم مربوط به زمانی است

   ٤.گویند ۳شود. به این زمان، زمان مشاهده بررسی می
ها را برای تولید  ) مسئله وقفه انتشار و تجدیدنظر در داده۱۳۹۰فر ( سمائی و عطریان

ه انتشار تولید دهد که میانگین وقف اند. نتایج آنها نشان می ناخالص داخلی ایران بررسی کرده
شده روی آن برابر  و میانگین تجدیدنظر انجام ٥ماه ۶٫۹ناخالص داخلی به قیمت پایه برابر با 

  بوده است. ٦درصد ۳٫۹۴با 
بینی کامًال  هایی مانند سیاستگذاری و پیش در زمینه حقیقی زمانهای  اهمیت داده
خواهد  بانک مرکزی می ۱۳۸۰فرض کنید در فصل اول سال  ،عنوان مثال روشن است. به

سیاست پولی مناسبی اتخاذ کند. قاعدتًا این تصمیم مبتنی بر آمارهای رشد اقتصادی در 
ها در دسترس نیست (وقفه  اینکه لزومًا همه این داده باوجودهای گذشته است.  فصل

نظر)، سیاستگذار باید با اتکا بر از آنها دقیق نیست (مسئله تجدید برخیانتشار) و یا رقم 
بینی مناسبی از رشد اقتصادی در  ) پیشحقیقی زمانهای  های موجود (داده همین داده

گیری  بر اساس آن بتواند در مورد سیاست پولی مناسب تصمیم های آتی ارائه دهد تا فصل

  
1 data revision 
2 Croushore & Stark 
3 vintage date 

 .)۱۳۹۰فر ( کنید به سمائی و عطریان نگاهبرای جزئیات بیشتر در این مورد  ٤
 است. ۱۳۸۷ماهه دوم سال  سه تا ۱۳۸۲ماهه چهارم سال  سهاز دوره مورد بررسی  ٥
 است. ۱۳۸۴ماهه چهارم سال  سه تا ۱۳۸۲ماهه چهارم سال  سه از دوره مورد بررسی ٦
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ر آن بینی گسترش یافته که د ای در ادبیات مربوط به پیش کند. بدین منظور، شاخه
   ۱.کنند ارزیابی می حقیقی زمانهای  ها را بر اساس داده بینی پیش

کنند، یک مسئله مهم در مطالعات اقتصادی،  اشاره می طور که کروشور و استارک همان
هاست. به این معنی که  های تجربی با تغییر در زمان مشاهده داده عدم تغییر نتایج یافته

که در سال  ۱۳۷۰تا سال  ۱۳۴۰های مربوط به سال  ا دادهشده ب مثًال اگر یک مطالعه انجام
 ۱۳۹۰) که در سال ۱۳۷۰تا  ۱۳۴۰های همین بازه (سال  اند، با داده مشاهده شده ۱۳۸۰

های  توان به صحت یافته شوند تکرار شود و نتایج آن تفاوت محسوسی کند، می مشاهده می
های متفاوتی  هایی که در زمان داده ها با مجموعه این مطالعه مشکوک شد؛ لذا تأیید نظریه

. به همین خاطر گرداند تر می گردند، ما را نسبت به صحت و اعتبار آنها مطمئن مشاهده می
شده در  اقتصاد کالن را با مجموعه داده مشاهده ۲نتایج سه مطالعه کروشور و استارک

کیفی، صحه  صورت به کم دستهای مختلف بررسی کرده و بر عدم تغییر اکثر نتایج،  زمان
طور جدی مورد  هبینی نیز باید این نکته را ب گذاشتند. در مورد مطالعات مربوط به پیش

یا  حقیقی زمانهای  توجه قرار داد. در همین راستا، مطالعاتی درباره تأثیر به کارگیری داده
نه از های تولیدشده انجام شده است که در زیر به چند نمو بینی تجدیدنظرشده بر دقت پیش

  شود. آنها اشاره می
شده در فدرال رزرو فیالدلفیا  حقیقی ساخته های زمان ) از داده۲۰۰۲استارک و کروشور (

های مربوط به رشد تولید و  بینی ) برای تحلیل حساسیت پیش۲۰۰۱(کروشور و استارک، 
دهد که  میاند. نتایج آنها نشان  ها استفاده کرده نرخ تورم نسبت به زمان مشاهده داده

کند که این پراکندگی در  ها تغییر می شده بسته به زمان مشاهده داده های انجام بینی پیش
حقیقی و  بینی زمان شود. همچنین در مقایسه پیش بینی نرخ تورم بیشتر مشاهده می پیش
ها  بینی های موجود دریافتند که برای رشد تولید تفاوت پیش وسیله آخرین داده بینی به پیش
ها،  زیربازه رخیبیشتر از استفاده از کل بازه است. نکته جالب توجه اینکه در ب ۳ها ر زیر بازهد

بینی با استفاده از آخرین  بهتر از پیش حقیقی زمانبینی  بر خالف انتظار، عملکرد پیش
  

، Groen, Kapetanios & Price (2009) ،Faust & Wright (2009) برای نمونه نگاه کنید به ۱
Croushore (2010)  وEdge, Kiley & Laforte (2010).  

 Blanchard & Quah و Kydland & Prescott (1990)  ،Hall (1978) از:  عبارتند مطالعه سه این ۲
(1989)  

دادن  برای نشان ۱۹۹۹:۲تا  ۱۹۹۵:۱و  ۱۹۷۹:۴تا  ۱۹۷۵:۱، ۱۹۷۴:۴تا  ۱۹۷۰:۱در این مقاله از سه زیربازه  ۳
های موجود برای رشد تولید  های با استفاده از آخرین داده بینی های زمان حقیقی و پیش بینی تفاوت بین پیش

 استفاده شده است.
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بینی، با استفاده  های موجود بوده است. در مورد نرخ تورم تفاوت بین این دو نوع پیش داده
ها،  بازهدر تمام زیر ،د تولید است. همچنینکل بازه معنادار و بیشتر از تفاوت در مورد رشاز 

های موجود دقت بیشتری نسبت به  بینی با استفاده از آخرین داده طبق انتظار، پیش
  دارد. حقیقی زمانبینی  پیش

های  ) در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که داده۱۹۹۱( ۱دیبلد و رادبوش
های  بینی خوبی برای داده دارای قدرت پیش ۲شاخص پیشرو ترکیبی حقیقی انزم

بینی هنگام  تجدیدنظرشده شاخص تولید صنعتی نیست. در حالی که این قدرت پیش
، دیک هیج ،های تجدیدنظرشده شاخص پیشرو ترکیبی قابل توجه است. اما استفاده از داده

 حقیقی زمانهای  اخص تولید صنعتی هم داده) نشان دادند که اگر برای ش۲۰۱۱( ۳و گرونن
شاخص پیشرو ترکیبی قابل توجه  حقیقی زمانهای  بینی داده استفاده شود، محتوای پیش
ای متفاوت نشان دادند که به کارگیری  ) در نتیجه۲۰۰۸( ٤خواهد بود. گولینلی و پاریگی

انتشار  نخستینبینی  یا تجدیدنظرشده تأثیر معناداری در کیفیت پیش حقیقی زمانهای  داده
  تولید ناخالص داخلی ندارد.

های مربوط به سه کشور ایاالت متحده،  ) با بررسی داده۲۰۱۰( ٥کالزن و کالزن
از شکاف تولید بر خالف تخمین شکاف  حقیقی زمانانگلستان و آلمان دریافتند که تخمین 

کند.  بینی نرخ تورم نمی های تجدیدنظرشده، کمک چندانی به پیش هتولید بر اساس داد
 ۷زیل وناستون و  ،رابینسون) و ۲۰۰۵( ٦نوردن مشابه این نتیجه توسط اورفنیدز و ون

های  ه داده) نشان دادند اگرچ۲۰۰۱( ۸نیز گرفته شده است. آماتو و اسوانسون )۲۰۰۳(
بینی فصلی  های پیش برای تولید در افقبینی  دارای محتوای پیش تجدیدنظرشده نقدینگی

  رود. از بین می حقیقی زمانهای  بینی هنگام استفاده از داده اما این محتوای پیش ،است
های مختلفی برای ترکیب  گونه که در مرور مطالعات باال ذکر شد، تکنیک همان

ص به خود بینی، هر کدام روشی مخصو بینی وجود دارد که عالوه بر افزایش دقت پیش پیش
  

1 Diebold & Rudebusch 
2 composite leading index 
3 Heij, van Dick & Groenen 
4 Golinelli & Parigi 
5 Clausen & Clausen 
6 Orphanides & Van-Norden 
7 Robinson, Stone & van Zyl 
8 Amato & Swanson 
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برای حل مسئله خطای تخمین و تغییرات زمانی دارند. از طرف دیگر نتایج مطالعات نشان 
ها را  بینی تواند نتایج پیش صورت بالقوه می به حقیقی زمانهای  دهد که استفاده از داده می

بینی برای استفاده  های ترکیب پیش تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجه هنگام استفاده از روش
ارزیابی  حقیقی زمانصورت  ها را به در اموری مانند سیاستگذاری، حتمًا باید دقت این روش

بینی با  های ترکیب پیش از روش رخیهای بعد این مطالعه ب منظور در قسمت کرد. بدین
  ارزیابی شده است. حقیقی زمانهای  استفاده از داده

  نرخ تورم حقیقی زمانهای  بینی ترکیب پیش ۳
توانند دارای محتوای  مطالعه ابتدا دسته وسیعی از متغیرهایی که بالقوه میدر این 

شود. سپس از هر کدام از این  متغیر)، درنظر گرفته می ۸۰بینی برای نرخ تورم باشند ( پیش
های  بینی برای نرخ تورم استخراج شده و در نهایت با استفاده از روش متغیرها یک پیش

پردازیم. توجه شود که هر کدام از مراحل استخراج  آنها میبینی به ترکیب  ترکیب پیش
  پذیرد. انجام می حقیقی زمان صورت بههای ساده و ترکیب آنها  بینی پیش

  های ساده بینی پیش حقیقی زماناستخراج  ۱ . ۳
شود که در هر دوره، لزومًا مقادیر  های ساده، فرض می بینی پیش حقیقی زمانبرای استخراج 

شود.  متغیرها در همان دوره در دسترس نیست و اطالعات آنها با وقفه منتشر می
دسترسی نداریم و  لزومًا به اطالعات همه متغیرها تا زمان  صورت که در دوره  بدین
−وره تا د عنوان مثال ممکن است مقادیر متغیر  به بنابراین برای در دسترس باشد.  ۲

 ۳رابطه شده مانند  دهنده، یک مدل خودرگرسیون با وقفه توزیع متغیر توضیح ۸۰هر کدام از 
  شود. برآورد می

)۳(  = + ∑
۱۰ + ∑

۲۰ +  

نمایانگر افق  ℎدهنده،  همان متغیر توضیح همان متغیر هدف یا نرخ تورم،  	که 
۰است. همچنین  و  ترتیب وقفه انتشار متغیرهای   به ۲و  ۱بینی و  پیش ≤ , ≤ ۳ 

دهنده در سمت  کاررفته برای متغیر هدف و متغیر توضیح های به به ترتیب نمایانگر وقفه
شود. الزم به ذکر است که  راست معادله است که توسط آماره اطالعاتی شوارتز انتخاب می

تواند از سمت راست معادله حذف شود. اما چون  می بنا بر تشخیص آماره شوارتز، متغیر 
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هستیم، این متغیر حتمًا در سمت راست معادله  بینی متغیر  توای پیشدر پی یافتن مح
  شود و حداقل وقفه آن، وقفه صفر است.  ظاهر می

در این  ۱ای نمونه بینی برون نکته دیگری که باید اشاره شود، استفاده از روش پیش
باشد.  صورت است که فرض کنید حجم نمونه ما برابر با  مطالعه است. روش کار بدین

ها را به عنوان حداقل حجم نمونه برای تخمین معادله در نظر  ابتدا مقداری از داده
۰گیریم. فرض کنید این مقدار  می 	 ۰ داده ابتدایی را جدا  ۰باشد؛ لذا ابتدا  >

بینی  زنیم و با استفاده از ضرایب برآوردشده، پیش را تخمین می )۳( کرده، با آنها معادله
۰دوره خود برای  + ℎ  دهیم. در مرحله بعد یک گام در زمان جلو  را ارائه می ۰یعنی

۰رویم، با استفاده از  می + زنیم و با استفاده از  ) را تخمین می۳داده ابتدایی معادله ( ۱
۰بینی خود برای دوره  ضرایب برآوردشده، پیش + ℎ + یعنی  ۱

۰ دهیم  را ارائه می ۱
طور جداگانه  ها مستقل از مرحله قبل به که در هر مرحله، تعداد وقفه (الزم به ذکر است

رویم و همین کار را  شود). بدین ترتیب در هر مرحله یک گام در زمان جلو می محاسبه می
۰حاصل شود. در این مطالعه مقدار  بینی یعنی  کنیم تا آخرین پیش تکرار می = در  ۳۲

  فصل بررسی شده است. ۴و  ۳ ،۲ ،۱ ،۰بینی  شیهای پ نظر گرفته شده است و افق
که برای متغیرهایی که هم دارای فرم اسمی و هم دارای فرم  شود یادآوری میهمچنین 
یکبار با استفاده از فرم اسمی و بار دیگر با استفاده از فرم حقیقی  ۳باشند، معادله  حقیقی می

بینی آن فرم از متغیر برای شرکت  دهنده تخمین زده شده است. در آخر، پیش متغیر توضیح
  کمتری داشته باشد.  MSFE۲بینی انتخاب شده است که  در ترکیب پیش

  های ساده بینی پیش حقیقی زمانترکیب  ۲ . ۳
,های ساده  بینی که مجموعه پیشفرض کنید  , را در دست داریم که منظور از  ۱

, دوره بعد (یعنی برای زمان  ℎبرای  بینی از نرخ تورم است که در زمان  پیش , + ℎ ن ام ارائه شده است. در این مقاله از فرم ترکیب خطی برای ساخت) توسط مدل
  نمایش داده شده است. ۴شده است. این فرم در رابطه  بینی مرکب استفاده پیش

  
1 out-of-sample forecasting 
2 Mean Square Forecast Error 
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)۴(  , = ∑ , , , ,۱  

,که   ,دوره بعد و  ℎبرای  بینی در زمان  های ترکیب هنگام پیش نمایانگر وزن ,
+شده برای  بینی مرکب ساخته نمایانگر پیش ℎ  منظور ترکیب  است. به در زمان

های پیشنهادشده توسط استاک و  های ساده از چند روش ساده و نیز از روش بینی پیش
  ) استفاده شده است. ۲۰۰۶( ۱) و ایولفی و تیمرمن۲۰۰۴واتسون (

  های ساده روش ۱ . ۲ . ۳
,میانگین ساده:   , = ۱ 					 = ۱, … ,    ۱(
,میانه مجموعه   , ۱   ۲(
بینی را برابر صفر قرار  میانگین پیراسته یعنی در هر زمان وزن بیشترین و کمترین پیش  ۳(

,ها وزنی معادل  بینی داده و برای بقیه پیش , = ۱
 قائل شویم. ۲

 ها دارند هایی که نیاز به برآورد وزن روش ۲ . ۲ . ۳
های  شده، وزن تنزیل بینی استاک و واتسون با استفاده از میانگین مجذور خطای پیش

حداقل حجم نمونه برای  ۰نرخ تنزیل و   در این روابط اند. را ارائه کرده ۶و  ۵های  رابطه
شود این روش از  گونه که مشاهده می ) است. همان۳رابطه بینی ( تخمین معادله پیش
در هایی که عملکرد بهتری  نظر کرده و به مدل های ساده صرف بینی همبستگی بین پیش

=دهد. هنگامی که  بینی داشته باشند، وزن بیشتری می پیش باشد، تنزیلی صورت  ۱
) برای ۱۹۶۹( ۲شده توسط بیتس و گرنجر های بهینه ارائه گیرد و این روش همانند وزن نمی

باشد،  یککوچکتر از  های ساده همبسته نباشند، خواهد بود. اگر  بینی حالتی که پیش
 ۰٫۶و  ۰٫۸، ۱ شود. در مطالعه حاضر مقادیر مشاهدات اخیر داده می آنگاه وزن بیشتری به

  است. شده درنظر گرفته  برای پارامتر 

  
1 Aiolfi & Timmermann 
2 Bates & Granger 
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)۵(  , , = , ,۱

∑ , ,۱
۱

  

)۶(  , , = ∑ − , , ۲
۰

  

اند. روش کار  ها ارائه داده بینی بندی پیش ایولفی و تیمرمن روشی بر مبنای خوشه
های یکسان تقسیم  خوشه با اندازه های ساده را به  بینی صورت است که پیش بدین
بینی را در  های با کمترین میانگین مجذور خطای پیش بینی مدل که پیش طوری هکنیم ب می

دهیم  های بعدی قرار می ها را در خوشه بینی یب بقیه پیشخوشه و به همین ترت نخستین
×ام را در برداری با بعد 	های خوشه  بینی (پیش نشان  ,قرار داده و آن را با  ۱
 گیریم: های زیر را برای ترکیب درنظر می دهیم). اکنون استراتژی می
 بهترین خوشه 

بینی را انتخاب کرده و  ور خطای پیشروش، خوشه دارای کمترین میانگین مجذ این
 دهد ( بینی مرکب ارائه می های موجود در این خوشه را به عنوان پیش بینی میانگین پیش

×نمایانگر برداری  را  ۷). رابطه های آن عدد ثابت یک است است که تمامی درایه ۱
 ببینید.

)۷(  , = ۱

۱ ,۱  

 ای وزن یکسان خوشه 
بینی مرکب  بینی را جدا کرده و در پیش ترین خوشه از لحاظ عملکرد پیش این روش، ضعیف

  را ببینید. ۸. رابطه دهد ها وزن یکسانی می بینی حاصل از بقیه خوشه به پیش

)۸(  , = ۱
۱∑ ′ / ,۱

۱  

 ای وزن بهینه خوشه 
بینی خوشه  عنوان پیش میانگین گرفته و آن را به های هر خوشه بینی در این روش، از پیش

ها ارائه  بینی خوشه ترکیبی از پیش صورت بهبینی مرکب را  گیرد. سپس پیش در نظر می
  را ببینید. ۹. رابطه اند ها به وسیله روش حداقل مربعات برآورد شده دهد که وزن می
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)۹(  , = ∑ [ , ]۱
۱  

 ای وزن انقباضی خوشه 
دهد.  های یکسان انقباض می سمت وزنهای حاصل از روش قبل را به  بینی این روش، پیش

  را ببینید. ۱۰رابطه 

)۱۰(  , = ∑ ̂ [ , ]۱
۱  ̂ = + ۱ − ۱   = ۰, ۱− ,										 = ۲٫۵, ۵, ۷٫۵   

 بیشتر باشد، های ترکیب است. بدیهی است هرچه  برآورد حداقل مربعات از وزن که 
گیرد. بنابراین  های یکسان صورت می تر؛ لذا انقباض بیشتری به سمت وزن کوچک 

یادآوری ترتیب متناظر با انقباض کم، متوسط و زیاد است.  به برای  ۷٫۵و  ۵، ۲٫۵مقادیر 
برای  برای پارامتر  ۳و  ۲ )، مقادیر۲۰۰۹( ۱این مطالعه مانند راپاچ و استراوس در شود می

  تعداد خوشه ها در نظر خواهیم گرفت.
های مرکب بدین صورت است که فرض کنید سری  بینی روش کار برای ساخت پیش

,زمانی  , iبرای  ۱ = ۱, … , N هایی که نیاز به  را در اختیار داریم. در روش
های مرکب از همان ابتدا قابل حصول است. مثًال  بینی های ترکیب نیست، پیش تخمین وزن

  آید. دست می به ۱۱رابطه برای روش میانگین ساده 

)۱۱(  , = ۱ ∑ , , 				 = ۱, … , − ℎ  
مشاهده اولیه از  های ترکیب داریم، ابتدا از  وزنهایی که نیاز به تخمین  در روش اما
های  ها استفاده کرده و سپس با استفاده از وزن های ساده برای تخمین وزن بینی پیش

دهیم. در مرحله بعد یک گام جلوتر رفته،  بینی مرکب را ارائه می پیش نخستینبرآوردشده، 
+با استفاده از  های ترکیب را تخمین زده و  ساده وزنهای  بینی مشاهده اولیه از پیش ۱

دهیم. به همین ترتیب از همین فرآیند برای  بینی مرکب را ارائه می سپس دومین پیش

  
1 Rapach & Strauss 
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نحوه  ۱شکل کنیم. به عنوان نمونه،  های مرکب استفاده می بینی ساخت سری زمانی پیش
طور که  ندهد. هما بینی دو فصل نشان می بینی مرکب را برای افق پیش ساخت اولین پیش
=دهد، در این مطالعه مقدار  این شکل نشان می به عنوان حداقل تعداد مشاهدات  ۱۲

های ترکیب، درنظر گرفته شده است. الزم به  های ساده برای تخمین وزن بینی الزم از پیش
سازد.  بینی را برقرار می بودن پیش حقیقی زمانذکر است که تمام مراحل این کار، شرایط 

شود که با توجه به وقفه انتشار متغیرها در  هایی استفاده می ر لحظه تنها از دادهیعنی در ه
آن لحظه موجود است. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که مشابه با 

ای استفاده  های ساده بینی بینی تنها از پیش ، در ترکیب پیشهمکارانانفر و یمطالعه عطر
کمتر از مدل پایه باشد. الزم به ذکر است که در این مطالعه مطابق  آنها MSFEشود که  می

بینی، مدل خودرگرسیون ساده به عنوان مدل پایه درنظر گرفته شده  با ادبیات رایج پیش
  است.

بینی مدل پایه (مدل خودرگرسیون)  بینی مرکب را با پیش در مرحله بعد دقت هر پیش
چون کمترین  شود، یادآوری میکنیم.  مقایسه می ۱MDM و آزمون MSFEتوسط معیار 

بینی چهار فصل و  پیش با افق  ۲ . ۲ . ۳های بخش  روشبینی مربوط به  طول سری زمانی پیش
برای ایجاد شرایط برابر به هنگام  پسدارد؛  ۱۷وقفه انتشار دو فصل است که طولی برابر 

ها استفاده  بینی داده اخیر پیش ۱۷ها با مدل مرجع و با یکدیگر، از  بینی مقایسه پیش
  کنیم. می

    های مورد استفاده داده ۴
بینی)  متغیر (به جز متغیر مورد پیش ۸۰در این مطالعه با رجوع به منابع مختلف، در نهایت 

گردآوری شد (نام تمام متغیرها به  ۱۳۸۷:۲تا سال  ۱۳۶۹:۱با تناوب فصلی و از سال 
ین مطالعه استفاده شده است و نیز منبع گردآوری آنها، در انضمام نام اختصاری آنها که در ا

توان به هشت گروه کلی حسابداری ملی، پولی و  آمده است). این متغیرها را می الفپیوست 
های دولت،  های مالی، درآمدها و هزینه اعتباری، مسکن و ساختمان، اشتغال، دارایی

، نرخ رشد ساالنه بینی،  یشهای قیمت و انرژی تقسیم کرد. متغیر مورد پ شاخص
  

1 Modified Diebold-Mariano 
آماری با یکدیگر  از نظربینی  به دو سری زمانی پیش کند که آیا امید ریاضی تابع زیان مربوط این آزمون بررسی می

یادآوری . نگاه کنید Harvey, Lybourne & Newbold (1997)برابرست یا نه. برای مطالعه بیشتر به 
 اند. درصد انجام شده ۵داری  ماریانو تغییر یافته در این مقاله در سطح معنی ـهای دیبلد که تمام آزمون شود می
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شاخص قیمت کاالها و  شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی است. به بیان دیگر اگر 
  آید. دست می به ۱۲، آنگاه رابطه ۱باشد خدمات مصرفی در پایان فصل 

)۱۲(  = ۴۰۰ln	
۱

  

  
  .های ترکیب دارند هایی که نیاز به تخمین وزن های مرکب در روش بینی  نحوه ساخت پیش .۱کل ش

ها، بعد  بینی، عالوه بر خود داده برای پیش حقیقی زمانبه خاطر استفاده از چارچوب 
دیگری از آنها یعنی وقفه انتشار نیز حائز اهمیت است؛ لذا باید ساختاری برای وقفه انتشار 
متغیرها در نظر گرفته شود. روشی که در این مطالعه در پیش گرفته شده است، این است 

ان بانک مرکزی مراجعه و از آنها در آوردن وقفه انتشار متغیرها به کارشناس دست که برای به
  .۲آمده است ۱این مورد سؤال شده است که نتایج آن در جدول 

  
  قابل دستیابی است. زیر بانک مرکزی به آدرس تارنمایص قیمت کاالها و خدمات مصرفی از های شاخ داده ۱

http://cbi.ir/category/1611.aspx  
های مورد استفاده در این مقاله  گرفته در مجموعه داده نظرهای صورتچون اطالعات دقیقی در مورد تجدید ۲

از خطای ناشی از کمبود اطالعات در این زمینه، در این مطالعه بعد دیگر از  خودداریموجود نبود، برای 
 گرفته در آنها بررسی نشده است. حقیقی یعنی تجدیدنظر صورت های زمان های داده ویژگی

۸۲:۱ 
۸۱:۳۷۹:۳ ۸۱:۲

بینی پیش ۸۰کردن مرتب
 MSFEبر اساس معیار 

بینی پیش ۸۰تقسیم 
 ۳یا  ۲شده به مرتب
 خوش

های آوردن وزندستبه
ترکیب بر اساس 

های بینیپیش

های بینیگیری از پیشمیانگین
 ۳یا  ۲هر خوشه و ساخت 

 شدهافزونبینی همپیش

 ۱۲بینی ساده به طول پیش ۸۰

زمان انجام اولین 
 بینی پیش

بینی مرکب ارائه پیش
برای دوره بعد بر اساس 

 های برآوردشدهوزن
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    ۱جدول 
  وقفه انتشار متغیرها

  وقفه انتشار اطالعات (فصل)  تعداد متغیرها  گروه متغیرها
   ۲  ۲۳  های ملی حساب
   ۱  ۱  اشتغال

   ۱  ۱۳  پولی و اعتباری
   ۲  ۶  دولت
   ۱  ۴  های مالی دارایی

   ۲  ۷  ساختمان و مسکن
   ۱  ۴  انرژی

   ۱  ۲۲  های قیمت شاخص
اطالعات مربوط به وقفه انتشار متغیرها با ها در پیوست الف آورده شده است.  منبع گردآوری داده .یادداشت

  دست آمده است. مراجعه به کارشناسان بانک مرکزی به

به  ۱۳۸۷ها از سال  نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که روند انتشار داده
کند. به همین خاطر دوره مورد بررسی  نمی پیشین پیرویبعد دچار تغییر شده و از ساختار 

از متغیرها  رخیمحدود شده است. الزم به ذکر است که ب ۱۳۸۷از انتها به فصل دوم سال 
گردند. مثًال شاخص  آمده است، منتشر می ۱سبت به آنچه که در جدول با وقفه کمتری ن

شوند اما از آنجا که در این مطالعه با  ماهه منتشر می قیمت کاالها و خدمات با وقفه یک
در مرحله بعد تناوب فصلی کار شده است، وقفه آن برابر یک فصل در نظر گرفته شده است. 

اثرات  X11۱. سپس با فیلتر یمکاری لگاریتم طبیعی گرفتاز تمام متغیرها به غیر از نرخ بی
  اند. ، مانا گردیده۲فصلی گرفته شده و در نهایت با تبدیل مناسب

  تجربی نتایج ۵
 تابینی صفر  های پیش های مرکب برای افق بینی نتایج عملکرد پیش ۶تا  ۲ های جدولدر 

بینی در هر افق، به  های ترکیب پیش . همچنین بهترین روشگزارش شده استچهار فصل 

  
با آدرس زیر نگاه  اداره سرشماری آمریکا تارنمایبه  X-12-Arimaموسوم به  X11تر  برای مشاهده نسخه پیشرفته ۱

  کنید.
 http://www.census.gov/srd/www/x12a 

 است. دست آمده هیافته ب فولر تعمیمـ  تبدیل مناسب برای ماناکردن متغیرها تحت آزمون دیکی ۲
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با مشاهده  ارائه شده است. ببینی آنها در پیوست  نسبی و نمودار پیش MSFEهمراه 
  شوند را نتیجه گرفت. توان شش مورد که در ادامه گزارش می نتایج باال می

ها ندارند یا  ن وزنهایی که نیاز به تخمی های ساده ترکیب (یعنی روش استفاده از روش  ۱(
 بینی موجب بهبود عملکرد پیش ۱به عبارت دیگر خطای تخمین در آنها صفر است)

بینی مدل پایه، هم نسبت به  شود. این برتری در عملکرد هم نسبت به پیش می
هایی که به  تر ترکیب (روش های پیچیده های ساده و هم نسبت به روش بینی پیش

توان گفت در  زند) قابل مشاهده است. همچنین میپردا های بهینه می تخمین وزن
بینی یک فصل، بیشترین دقت در میان  بینی به غیر از افق پیش های پیش تمامی افق

های ساده ترکیب داشته است. عملکرد  بینی را یکی از روش های ترکیب پیش روش
ادامه معرفی نشان داد. این دو معیار در  توان با دو معیار های ساده ترکیب را می روش
 شوند. می
های ساده ترکیب بهتر  بینی میانگین درصد متغیرهایی را که روش در هر افق پیش ▫

شود که با توجه به این معیار،  کنیم. مشاهده می کنند محاسبه می از آنها عمل می
های ساده ترکیب ابتدا در افق یک فصل دچار افت شده ولی بعد از  عملکرد روش

رسد.  فصل به بهترین عملکرد می ۴یافته تا اینکه در افق  آن عملکرد آن بهبود
فصل  ۴های ساده ترکیب در صفر فصل و  توان گفت که با این معیار روش می

 بهترین عملکرد را دارند.
های ساده ترکیب را محاسبه  نسبی روش MSFEبینی میانگین  در هر افق پیش ▫

های ساده ترکیب ابتدا دچار افت  کنیم. با توجه به این معیار، عملکرد روش می
رسد اما بعد از آن عملکرد آن بهبود  فصل به بدترین عملکرد می ۲شده تا در افق 

توان گفت که با این  رسد. می فصل به بهترین عملکرد می ۴یافته تا اینکه در افق 
 فصل بهترین عملکرد را دارند. ۴های ساده ترکیب در صفر فصل و  معیار روش

نشان داده شده  ۷های ساده ترکیب با توجه به دو معیار فوق در جدول  روش عملکرد
توان نتیجه گرفت که با توجه به هر دو معیار ذکر شده، مزیت استفاده از  می لذااست. 
  یابد. فصل افزایش می چهارهای صفر و  های ساده ترکیب در افق روش
نظرکردن از همبستگی  های ترکیب یعنی با صرف با اعمال ساختاری خاص روی وزن  ۲(

شده دقت  لهای مجذور خطای تنزی های ساده در روش بینی موجود بین پیش
بینی یک فصل، بیشترین دقت در  یابد (چنانکه در افق پیش ها افزایش می بینی پیش

  
 ای. ها عبارتند از: میانگین ساده، میانگین پیراسته، میانه، بهترین خوشه و وزن یکسان خوشه این روش ۱
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 ۰٫۶شده با نرخ تنزیل  های ترکیب را روش مجموع مجذور خطای تنزیل میان روش
)، در مورد اثر نرخ ۱۳۹۲انفر و همکاران (یداشته است). اما بر خالف مطالعه عطر

بینی با افزایش نرخ تنزیل (از  فت، زیرا در دو افق پیشتوان گر تنزیل نتیجه خاصی نمی
بینی بدتر  بینی بهبود یافته و در سه افق پیش ) عملکرد پیش۱به  ۰٫۸و از  ۰٫۸ به ۰٫۶
  شود. می
  ۲جدول 

 بینی در افق صفر فصل های ترکیب پیش عملکرد روش
 MSFE روش ترکیب

 نسبی
ارزش 
 احتمال

  های بینی درصد پیش
 تر ساده ضعیف

 ۹۷٫۵۰ ۰٫۰۲۲۲ ۰٫۸۱۴۴  میانگین ساده
 ۹۷٫۵۰ ۰٫۰۲۶۴ ۰٫۸۲۸۳ میانگین پیراسته

 ۸۷٫۵۰ ۰٫۰۲۶۶ ۰٫۸۶۶۹ میانه
 ۹۷٫۵۰ ۰٫۰۲۱۹ ۰٫۸۳۴۴ ۰٫۶شده، نرخ تنزیل= مجذور خطای تنزیل
 ۹۷٫۵۰ ۰٫۰۲۰۹ ۰٫۸۲۷۱ ۰٫۸شده، نرخ تنزیل= مجذور خطای تنزیل
 ۹۷٫۵۰ ۰٫۰۲۲۳ ۰٫۸۱۶۷ ۱شده، نرخ تنزیل= مجذور خطای تنزیل

 ۹۷٫۵۰ ۰٫۰۳۳۴ ۰٫۸۲۴۷ ۲بهترین خوشه،  تعداد خوشه=
 ۹۷٫۵۰ ۰٫۰۲۴۳ ۰٫۷۹۸۰ ۳بهترین خوشه، تعداد خوشه=

 ۹۷٫۵۰ ۰٫۰۳۳۴ ۰٫۸۲۴۷ ۲ای، تعداد خوشه= وزن یکسان خوشه
  ۹۷٫۵۰ ۰٫۰۲۵۳ ۰٫۸۱۷۸ ۳ای، تعداد خوشه= وزن یکسان خوشه
 ۸٫۷۵ ۰٫۱۵۸۲ ۱٫۳۱۹۰ ۲ای، تعداد خوشه= وزن بهینه خوشه
 ۲۸٫۷۵ ۰٫۳۵۷۵ ۱٫۰۹۳۷ ۳ای، تعداد خوشه= وزن بهینه خوشه

 ۰٫۰۰ ۰٫۰۴۹۰ ۲٫۰۱۴۵ ۲، تعداد خوشه=۲٫۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۱٫۲۵ ۰٫۱۱۳۱ ۱٫۶۱۱۵ ۲، تعداد خوشه=۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۸٫۷۵ ۰٫۲۱۲۰ ۱٫۳۲۰۴ ۲، تعداد خوشه=۷٫۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۱٫۲۵ ۰٫۱۳۶۵  ۱٫۵۶۵۱ ۳، تعداد خوشه=۲٫۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۱۸٫۷۵ ۰٫۳۴۱۰ ۱٫۱۵۲۷ ۳، تعداد خوشه=۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۴۲٫۵۰ ۰٫۴۵۶۹ ۱٫۰۲۳۷ ۳، تعداد خوشه=۷٫۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه

بینی و ستون  دهنده روش ترکیب پیش است. ستون اول نشان ۲۲٫۲۰مدل پایه خودرگرسیون  MSFE یادداشت.
ون سوم ارزش احتمال آزمون مدل پایه است. ست MSFEآن روش به  MSFEدهنده نسبت  دوم نشان

دهد.  بینی مدل پایه و روش ترکیب مورد نظر نشان می ماریانو تغییریافته را برای فرضیه برابری دقت پیشدیبلدـ
تر از روش  ضعیف MSFEدهد که از لحاظ معیار  ای را نشان می های ساده بینی ستون چهارم درصد تعداد پیش

  کنند. بینی موردنظر عمل می ترکیب پیش
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)، نتیجه ۱۳۹۲انفر و همکاران (یخالف مطالعه عطرها نیز بر  در مورد تعداد خوشه  ۳(
بینی با  های پیش ها و افق از روش برخیوان گرفت. بدین معنی که در ت خاصی نمی

بینی بهتر و در برخی دیگر این عملکرد بدتر  ها عملکرد پیش افزایش تعداد خوشه
 شود. می
  ۳ جدول

   فصل یکبینی در افق  های ترکیب پیش عملکرد روش
 MSFE  ترکیبروش 

 نسبی
ارزش 
 احتمال

  های بینی درصد پیش
 تر ساده ضعیف

 ۸۶٫۲۵ ۰٫۰۰۰۴ ۰٫۸۸۶  میانگین ساده
 ۸۶٫۲۵ ۰٫۰۰۰۴ ۰٫۸۸۹۸ میانگین پیراسته

 ۶۷٫۵۰ ۰٫۰۱۵۳ ۰٫۹۳۵۵ میانه
 ۸۷٫۵۰ ۰٫۰۰۰۲ ۰٫۸۸۱۷ ۰٫۶شده، نرخ تنزیل= مجذور خطای تنزیل
 ۸۷٫۵۰ ۰٫۰۰۰۲ ۰٫۸۸۳۵ ۰٫۸شده، نرخ تنزیل= مجذور خطای تنزیل
 ۰٫۲۰ ۰٫۰۰۰۵ ۰٫۸۸۶۷ ۱شده، نرخ تنزیل= مجذور خطای تنزیل

 ۸۳٫۷۵ ۰٫۰۰۰۰  ۰٫۸۹۷۳ ۲بهترین خوشه،  تعداد خوشه=
 ۸۶٫۲۵ ۰٫۰۰۰۵ ۰٫۸۸۶۲ ۳بهترین خوشه، تعداد خوشه=

 ۸۳٫۷۵ ۰٫۰۰۰۰ ۰٫۸۹۷۳ ۲ای، تعداد خوشه= وزن یکسان خوشه
 ۰٫۷۰ ۰٫۰۰۰۱ ۰٫۸۹۸۰ ۳ای، تعداد خوشه= وزن یکسان خوشه
 ۱۱٫۲۵ ۰٫۳۷۰۹ ۱٫۰۹۸۱ ۲ای، تعداد خوشه= وزن بهینه خوشه
 ۷٫۵۰ ۰٫۲۴۰۶ ۱٫۲۲۵۴ ۳ای، تعداد خوشه= وزن بهینه خوشه

 ۱٫۲۵ ۰٫۱۲۰۵ ۲٫۰۶۷۶ ۲، تعداد خوشه=۲٫۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۲٫۵۰ ۰٫۲۰۸۰ ۱٫۶۰۸۲ ۲، تعداد خوشه=۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۳٫۷۵ ۰٫۲۸۱۴ ۱٫۳۲۴۴ ۲، تعداد خوشه=۷٫۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۰٫۰۰ ۰٫۱۰۵۵ ۲٫۵۱۵۱ ۳، تعداد خوشه=۲٫۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۱٫۲۵ ۰٫۱۸۲۱ ۱٫۶۸۶۱ ۳، تعداد خوشه=۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
  ۵٫۰۰ ۰٫۱۸۲۳ ۱٫۳۰۳۵ ۳خوشه= ، تعداد۷٫۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه

مراجعه  ۲برای جزئیات بیشتر به توضیحات جدول است.  ۳۱٫۲۴مدل پایه خودرگرسیون  MSFE یادداشت.
  شود.

کنند.  برخورداری از پشتوانه نظری، بهتر از مدل پایه عمل نمی باوجودهای بهینه  وزن  ۴(
تواند به این دلیل باشد که حتی با کاستن از تعداد پارامترها به وسیله  این می
بینی نسبت  بندی، خطای تخمین آنقدر بزرگ است که باعث کاهش دقت پیش خوشه

 به مدل پایه شده است.
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بینی در تمامی  ضریب انقباض، عملکرد پیش های انقباضی، با افزایش در میان وزن  ۵(
شدن از درصد خطای تخمین موجود در  یابد. دلیل این امر کاسته ها بهبود می افق
اند)  های یکسان (که فاقد خطای تخمین دادن آنها به سوی وزن های بهینه با سوق وزن

، ۲خوشه  در تعدادویژه  ه این است که در اکثر موارد و بهاست. اما نکته قابل توج
های انقباضی است؛  های بهینه دارای دقت بیشتری نسبت به وزن بینی وزن پیش
) ۱۳۹۲انفر و همکاران (یآمده در مطالعه عطر دست ای که مخالف شواهد به نتیجه
 است. 

  ۴ جدول
 فصل دوبینی در افق  های ترکیب پیش عملکرد روش
 MSFE  روش ترکیب

  نسبی
ارزش 
 احتمال

  های بینی درصد پیش
 تر ساده ضعیف

 ۹۳٫۷۵ ۰٫۰۵۲۴ ۰٫۹۰۹۸  میانگین ساده
 ۹۲٫۵  ۰ ۰٫۰۵۳۰ ۰٫۹۲۰۷ میانگین پیراسته

 ۸۱٫۲۵ ۱۷۶۹ ۰٫۹۶۶۵ میانه
 ۹۲٫۵۰ ۰٫۰۴۳۱ ۰٫۹۱۱۴ ۰٫۶شده، نرخ تنزیل= مجذور خطای تنزیل
 ۰٫۷۵ ۰٫۰۴۶۱ ۰٫۹۰۹۵ ۰٫۸شده، نرخ تنزیل= مجذور خطای تنزیل
 ۰٫۷۵ ۰٫۰۵۷۳ ۰٫۹۰۴۱ ۱تنزیل=شده، نرخ  مجذور خطای تنزیل

 ۹۲٫۵۰ ۰٫۰۶۷۳ ۰٫۹۱۶۵ ۲بهترین خوشه،  تعداد خوشه=
 ۹۲٫۵۰ ۰٫۱۲۵۰ ۰٫۹۱۴۰ ۳بهترین خوشه، تعداد خوشه=

 ۹۲٫۵  ۰ ۰٫۰۶۷۳ ۰٫۹۱۶۵ ۲ای، تعداد خوشه= وزن یکسان خوشه
 ۹۳٫۷۵ ۰٫۰۶۷۱ ۰٫۸۹۶۰ ۳ای، تعداد خوشه= وزن یکسان خوشه
 ۶٫۲۵ ۰٫۰۹۳۳ ۱٫۳۸۰۰ ۲خوشه=ای، تعداد  وزن بهینه خوشه
  ۵٫۰۰ ۰٫۰۹۲۰ ۱٫۴۱۶۵ ۳ای، تعداد خوشه= وزن بهینه خوشه

 ۰٫۰۰ ۰٫۱۴۶۳ ۲٫۵۵۳۲ ۲، تعداد خوشه=۲٫۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۰٫۰۰ ۰٫۱۷۶۵ ۲٫۰۲۴۶ ۲، تعداد خوشه=۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۱٫۲۵ ۰٫۱۹۲۲ ۱٫۶۴۹۴ ۲تعداد خوشه= ،۷٫۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۱٫۲۵ ۰٫۲۶۷۲ ۱٫۶۶۲۹ ۳، تعداد خوشه=۲٫۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۷٫۵۰ ۰٫۲۸۹۸ ۱٫۲۴۳۷ ۳، تعداد خوشه=۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۱۳٫۷۵  ۰٫۲۲۵۰ ۱٫۱۵۴۴ ۳، تعداد خوشه=۷٫۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه

مراجعه  ۲است. برای جزئیات بیشتر به توضیحات جدول  ۳۷٫۵۸مدل پایه خودرگرسیون  MSFE یادداشت.
  شود.
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  ۵جدول 
 بینی در افق سه فصل های ترکیب پیش عملکرد روش
 MSFE  روش ترکیب

  نسبی
ارزش 
 احتمال

  های بینی درصد پیش
 تر ساده ضعیف 

 ۹۳٫۷۵ ۰٫۰۸۵۲  ۰٫۸۹۲۷  میانگین ساده
 ۹۲٫۵ ۰٫۰۹۴۳ ۰٫۹۰۹۱ میانگین پیراسته

 ۸۲٫۵ ۰٫۱۷۲۷ ۰٫۹۶۰۹ میانه
 ۹۳٫۷۵ ۰٫۰۹۶۶ ۰٫۸۸۶۰ ۰٫۶شده، نرخ تنزیل= مجذور خطای تنزیل
 ۹۳٫۷۵ ۰٫۰۹۱۸ ۰٫۸۸۶۳ ۰٫۸شده، نرخ تنزیل= مجذور خطای تنزیل
 ۹۳٫۷۵ ۰٫۰۸۶۵ ۰٫۸۸۹۸ ۱شده، نرخ تنزیل= مجذور خطای تنزیل

 ۹۳٫۷۵ ۰٫۰۸۱۷ ۰٫۸۹۲۰ ۲بهترین خوشه،  تعداد خوشه=
 ۹۳٫۷۵ ۰٫۰۸۱۶ ۰٫۸۸۳۶ ۳بهترین خوشه، تعداد خوشه=

 ۹۳٫۷۵ ۰٫۰۸۱۷ ۰٫۸۹۲۰ ۲ای، تعداد خوشه= وزن یکسان خوشه
 ۹۳٫۷۵ ۰٫۰۸۲۴ ۰٫۸۸۷۴ ۳ای، تعداد خوشه= وزن یکسان خوشه
 ۵ ۰٫۲۲۳۷ ۱٫۴۲۳۷ ۲ای، تعداد خوشه= وزن بهینه خوشه
 ۳٫۷۵ ۰٫۱۵۷۸ ۱٫۴۹۸۷ ۳ای، تعداد خوشه= وزن بهینه خوشه

 ۰٫۰۰ ۰٫۰۱۶۶ ۶٫۳۵۷۱ ۲، تعداد خوشه=۲٫۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۰٫۰۰ ۰٫۱۵۶۲ ۳٫۳۵۱۹ ۲، تعداد خوشه=۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۱٫۲۵ ۰٫۲۲۲۸ ۲٫۱۷۵۳ ۲، تعداد خوشه=۷٫۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۰٫۰۰ ۰٫۰۵۸۷ ۴٫۹۱۱۴ ۳خوشه=، تعداد ۲٫۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۱٫۲۵ ۰٫۲۰۷۵ ۲٫۲۰۲۰ ۳، تعداد خوشه=۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۸٫۷۵ ۰٫۲۵۹۱ ۱٫۲۶۲۹ ۳، تعداد خوشه=۷٫۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه

مراجعه  ۲برای جزئیات بیشتر به توضیحات جدول  است. ۴۹٫۸۱مدل پایه خودرگرسیون  MSFE یادداشت.
  شود.

های انقباضی هم  صورت توجیه کرد که استفاده از وزن توان بدین می نتیجه مذکور را
های بهینه به سمت  دارای مزیت و هم دارای کاستی است. به بیان دیگر با سوق دادن وزن

شود ولی از  ها کاسته می های یکسان، از یک طرف از خطای تخمین موجود در وزن وزن
یانفر بستان در مطالعه عطر گیرند. این بده ها از مقدار بهینه خود فاصله می طرف دیگر، وزن

شد، به نحوی بود که اثر کاهش  انجام نمی حقیقی زمان صورت بهها  بینی که پیش و همکاران
ا در مطالعه حاضر کرد. ام ها از مقدار بهینه خود غلبه می خطای تخمین بر اثر انحراف وزن

بستان به نحوی است که اثر  شوند، این بده انجام می حقیقی زمان صورت بهها  بینی که پیش
کند. اما باید به این  ها از مقدار بهینه خود بر اثر کاهش خطای تخمین غلبه می انحراف وزن
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تر  پررنگ نکته نیز اشاره کرد که با افزایش ضریب انقباض، به مرور اثر کاهش خطای تخمین
طوری که اگر ضریب انقباض را از مقادیر در نظر گرفته شده در این مطالعه بیشتر  شود. به می
کردیم، شاید اثر کاهش خطای تخمین در اکثر موارد بر اثر انحراف از حالت بهینه  می
  کرد. ها، غلبه می وزن

  ۶جدول 
 بینی در افق جهار فصل های ترکیب پیش عملکرد روش
 MSFE  روش ترکیب

  نسبی
ارزش 
 احتمال

  های بینی درصد پیش
 تر ساده ضعیف 

 ۹۸٫۷۵ ۰٫۰۰۹۱ ۰٫۷۷۳۳  میانگین ساده
 ۹۸٫۷۵  ۰٫۰۰۴۰ ۰٫۷۶۶۶ میانگین پیراسته

 ۹۸٫۷۵ ۰٫۰۰۲۸ ۰٫۷۵۹۶ میانه
 ۱۰۰ ۰٫۰۱۳۸ ۰٫۷۵۰۹ ۰٫۶شده، نرخ تنزیل= مجذور خطای تنزیل
 ۹۸٫۷۵ ۰٫۰۱۳۳ ۰٫۷۵۶۷ ۰٫۸شده، نرخ تنزیل= مجذور خطای تنزیل
 ۹۸٫۷۵ ۰٫۰۱۳۳ ۰٫۷۶۰۹ ۱شده، نرخ تنزیل= مجذور خطای تنزیل

 ۱۰۰ ۰٫۰۳۲۲ ۰٫۷۲۱۶ ۲بهترین خوشه،  تعداد خوشه=
 ۹۸٫۷۵ ۰٫۱۱۷۰ ۰٫۷۶۷۸ ۳بهترین خوشه، تعداد خوشه=

 ۱۰۰ ۰٫۰۳۲۲ ۰٫۷۲۱۶ ۲ای، تعداد خوشه= وزن یکسان خوشه
 ۱۰۰ ۰٫۰۱۴۴ ۰٫۷۵۴۶ ۳ای، تعداد خوشه= وزن یکسان خوشه
 ۱۲٫۵ ۰٫۳۲۹۴ ۱٫۳۴۱۴ ۲ای، تعداد خوشه= وزن بهینه خوشه
  ۷٫۵ ۰٫۲۶۰۰ ۱٫۴۵۱۱ ۳ای، تعداد خوشه= وزن بهینه خوشه

 ۱٫۲۵ ۲٫۱۵۹۶ ۲٫۵۶۳۴ ۲، تعداد خوشه=۲٫۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۳٫۷۵ ۰٫۳۵۸۰ ۱٫۴۹۷۹ ۲، تعداد خوشه=۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه

 ۱۲٫۵ ۰٫۳۰۳۶ ۰٫۳۴۹۴ ۲، تعداد خوشه=۷٫۵ای، ضریب انقباض= انقباضی خوشهوزن 
  ۲٫۵ ۰٫۲۱۳۲ ۲٫۱۴۰۳ ۳، تعداد خوشه=۲٫۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۱۲٫۵ ۰٫۲۹۰۷ ۱٫۳۴۳۶ ۳، تعداد خوشه=۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه
 ۹۳٫۷۵ ۰٫۱۴۲۸ ۰٫۸۵۵۴ ۳، تعداد خوشه=۷٫۵ای، ضریب انقباض= وزن انقباضی خوشه

مراجعه  ۲است. برای جزئیات بیشتر به توضیحات جدول  ۵۱٫۸۹مدل پایه خودرگرسیون  MSFE یادداشت.
  شود.

نسبی آنها کمتر از یک است  MSFEهای ترکیبی که  بینی روش طور کلی برتری پیش به  ۶(
 ۴و  ۱بینی صفر و  در افق پیش MDMنسبت به مدل پایه خودرگرسیون توسط آزمون 

 ۱۰داری  فصل در سطح معنی ۳و  ۲بینی  درصد و در افق پیش ۵داری  در سطح معنی
 شود.  درصد تأیید می
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  ۷جدول 
 های ساده ترکیب عملکرد روش

  فصل ۴  فصل ۳  فصل ۲  فصل ۱  صفر فصل  بینی افق پیش
  ۹۹٫۳  ۹۲  ۹۱٫۲  ۸۲٫۵  ۹۶٫۱  میانگین درصد

  ۰٫۷۵  ۰٫۹  ۰٫۹۲  ۰٫۹  ۰٫۸۲  نسبی MSFEمیانگین 
های ساده ترکیب (میانگین ساده، میانگین پیراسته،  ردیف اول میانگین درصد متغیرهایی که روش .یادداشت

بینی مختلف  های پیش کنند را برای افق ای) بهتر از آنها عمل می میانه، بهترین خوشه و وزن یکسان خوشه
های ساده ترکیب را  نسبی (نسبت به مدل پایه خودرگرسیون) روش MSFEدهد. ردیف دوم میانگین  نشان می
  دهد. بینی نشان می های مختلف پیش برای افق

  گیری نتیجه ۶
ها و مؤسسات مالی،  ترین متغیرهای اقتصاد کالن است. بانک نرخ تورم یکی از کلیدی

ب نیاز به گیری مناس ، برای تصمیمویژهطور  های مرکزی به نهادهای سیاستگذار و بانک
 انفر و همکارانینرخ تورم دارند. این مطالعه در راستای مطالعه عطر حقیقی زمانبینی   پیش

نرخ تورم پرداخته است.  حقیقی زمانبینی   بینی برای پیش  های ترکیب پیش به ارزیابی روش
هایی که نیاز به تخمین  های ساده ترکیب (روش دهد که روش آمده نشان می دست نتایج به

بینی  ها ندارند یا به عبارت دیگر خطای تخمین در آنها صفر است) هم نسبت به پیش وزن
تر ترکیب  های پیچیده های ساده و هم نسبت به روش بینی مدل پایه، هم نسبت به پیش

بینی بهتری  پردازند) دارای عملکرد پیش های بهینه می هایی که به تخمین وزن (روش
فصل)،  ۱بینی  بینی (به غیر از افق پیش های پیش ی افقطوری که در تمام هستند، به

های ساده ترکیب داشته  بینی را یکی از روش های ترکیب پیش بیشترین دقت در میان روش
های ساده با کاهش  بینی نظرکردن از همبستگی موجود بین پیش است. همچنین صرف

شود. اما بر  بینی می شتعداد پارامترهای مورد نیاز برای تخمین، باعث کاهش خطای پی
حقیقی نتیجه خاصی در مورد اثر نرخ  بینی زمان  ، در پیشانفر و همکارانیخالف نتایج عطر

  توان گرفت. بینی نمی  ها بر دقت پیش تنزیل و تعداد خوشه
های انقباضی است. در این مطالعه نشان داده شد که در  نکته مهم دیگر، عملکرد وزن

های انقباضی، اثر انحراف از مقدار  رخ تورم و هنگام استفاده از وزنن حقیقی زمانبینی   پیش
های بهینه دارای  طور کلی وزن ها بر اثر کاهش خطای تخمین غلبه دارد و به بهینه وزن

های انقباضی، با  های انقباضی هستند. اما در میان وزن عملکرد بهتری نسبت به وزن
  یابد.  ایش میبینی افز  افزایش ضریب انقباض، دقت پیش
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  ها پيوست

   معرفی متغیرهای مورداستفادهالف) 
گزارش شده است. منبع تمامی  ۸در جدول نام متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش 

(مرکز آمار  این متغیرها بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است، بجز متغیر نرخ بیکاری
ارزش کل سهام معامله  (محاسبات نویسندگان)، شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی، ایران)
متوسط قیمت هر دار) و (سازمان بورس اوراق بها شاخص قیمت سهام (کل) در پایان دورهو  شده

متوسط قیمت هر متر مربع زمین ساختمان کلنگی در و  مترمربع زیربنای واحد مسکونی در تهران
آنچه در پرانتز در مقابل آنها گزارش شده است،  .(وزارت راه، مسکن و شهرسازی) تهران

  های آنهاست. منبع گردآوری داده



 
 ۱۳۹۲ زمستان / ۱۸شماره / ششم سال ۵۲ 

  ۸جدول 
  متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش

 واحد نام متغیر 
 میلیارد ریال تولید ناخالص داخلی ۱
 میلیارد ریال ارزش افزوده گروه کشاورزی ۲
 میلیارد ریال ارزش افزوده گروه نفت ۳
 میلیارد ریال ارزش افزوده معدن ۴
 میلیارد ریال ارزش افزوده صنعت ۵
 میلیارد ریال ارزش افزوده بخش ساختمان ۶
 میلیارد ریال و برق و گاز ارزش افزوده بخش آب ۷
 میلیارد ریال ارزش افزوده کل گروه خدمات ۸
 میلیارد ریال داری ارزش افزوده بازرگانی، رستوران و هتل ۹
 میلیارد ریال ارزش افزوده حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ۱۰
 میلیارد ریال ارزش افزوده خدمات مؤسسات پولی و مالی ۱۱
 میلیارد ریال ای و تخصصی خدمات مستغالت و حرفهارزش افزوده  ۱۲
 میلیارد ریال ارزش افزوده خدمات عمومی ۱۳
 میلیارد ریال ارزش افزوده خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی ۱۴
 میلیارد ریال کارمزد احتسابی ۱۵
 میلیارد ریال های مصرفی خصوصی هزینه ۱۶
 میلیارد ریال های مصرفی دولتی هزینه ۱۷
 میلیارد ریال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان ۱۸
 میلیارد ریال آالت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین ۱۹
 میلیارد ریال گذاری ناخالص سرمایه ۲۰
 میلیارد ریال صادرات کاالها و خدمات ۲۱
 میلیارد ریال واردات کاالها و خدمات ۲۲
 بدون واحد )۱۳۷۶=۱۰۰صنعتی (شاخص تولید کارگاه های بزرگ  ۲۳
 درصد نرخ بیکاری ۲۴
 بدون واحد )۱۰۰=۱۳۸۳کننده (کاالها) ( شاخص قیمت مصرف ۲۵
 بدون واحد )۱۰۰=۱۳۸۳کننده (خدمات) ( شاخص قیمت مصرف ۲۶
 بدون واحد )۱۰۰=۱۳۸۳ها) ( ها، آشامیدنی کننده (خوراکی شاخص قیمت مصرف ۲۷
 بدون واحد )۱۰۰=۱۳۸۳(دخانیات ) (کننده  شاخص قیمت مصرف ۲۸
 بدون واحد )۱۰۰=۱۳۸۳کننده (پوشاک و کفش) ( شاخص قیمت مصرف ۲۹
کننده (مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت)  شاخص قیمت مصرف ۳۰

)۱۳۸۳=۱۰۰( 
 بدون واحد

کننده (اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه)  شاخص قیمت مصرف ۳۱
)۱۳۸۳=۱۰۰( 

 واحدبدون 

 بدون واحد )۱۰۰=۱۳۸۳کننده (حمل و نقل) ( شاخص قیمت مصرف ۳۲
 بدون واحد )۱۰۰=۱۳۸۳کننده (بهداشت و درمان) ( شاخص قیمت مصرف ۳۳
 بدون واحد )۱۰۰=۱۳۸۳کننده (ارتباطات) ( شاخص قیمت مصرف ۳۴
 بدون واحد )۱۰۰=۱۳۸۳کننده (تفریح و امور فرهنگی) ( شاخص قیمت مصرف ۳۵
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  ۸ادامه جدول 
 متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش

 

 واحد نام متغیر 
 بدون واحد )۱۰۰=۱۳۸۳کننده (تحصیل) ( شاخص قیمت مصرف ۳۶
 بدون واحد )۱۰۰=۱۳۸۳کننده (رستوران و هتل) ( شاخص قیمت مصرف ۳۷
 بدون واحد )۱۰۰=۱۳۸۳کننده (کاالها و خدمات متفرقه) ( شاخص قیمت مصرف ۳۸
 بدون واحد )۱۰۰=۱۳۷۶شاخص کل قیمت تولیدکننده ( ۳۹
داری و ماهیگیری)  شاخص قیمت تولیدکننده (کشاورزی، دامداری، جنگل ۴۰

)۱۳۷۶=۱۰۰( 
 بدون واحد

 بدون واحد )۱۰۰=۱۳۷۶شاخص قیمت تولیدکننده (مواد معدنی) ( ۴۱
 بدون واحد )۱۰۰=۱۳۷۶شاخص قیمت تولیدکننده (محصوالت صنعتی) ( ۴۲
 بدون واحد )۱۰۰=۱۳۷۶شاخص قیمت تولیدکننده (تأمین برق و گاز و آب) ( ۴۳
 بدون واحد )۱۰۰=۱۳۷۶شاخص قیمت تولیدکننده (خدمات) ( ۴۴
 بدون واحد )۱۰۰=۱۳۷۶شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی ( ۴۵
 دالر- بشکه ای نفت خام ایران محموله های تک متوسط قیمت ۴۶
 میلیارد ریال پایه پولی ۴۷
 میلیارد ریال های خارجی بانک مرکزی خالص دارایی ۴۸
 میلیارد ریال خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۴۹
 میلیارد ریال ها به بانک مرکزی بدهی بانک ۵۰
 میلیارد ریال خالص سایر ۵۱
 میلیارد ریال ها نزد بانک مرکزی های قانونی بانک سپرده ۵۲
 میلیارد ریال ها نزد بانک مرکزی بانکهای دیداری  سپرده ۵۳
 میلیارد ریال اسکناس و مسکوک در جریان ۵۴
 میلیارد ریال نقدینگی ۵۵
 میلیارد ریال پول ۵۶
 میلیارد ریال اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۵۷
 میلیارد ریال های دیداری سپرده ۵۸
 میلیارد ریال شبه پول ۵۹
 میلیارد ریال درآمد دولت ۶۰
 میلیارد ریال درآمد نفت ۶۱
 میلیارد ریال درآمد مالیاتی ۶۲
 میلیارد ریال سایر درآمدها ۶۳
 میلیارد ریال های جاری پرداخت ۶۴
 میلیارد ریال های عمرانی پرداخت ۶۵
 الیر دالر آمریکا (نرخ بازار غیررسمی) ۶۶
 الیر قیمت سکه تمام بهار (طرح قدیم) ۶۷
 میلیارد ریال معامله شدهارزش کل سهام  ۶۸
بدون واحد)100=1369شاخص قيمت سهام (كل) در پايان دوره (69
هزار ريالمتوسط قيمت هر مترمربع زيربناي واحد مسكوني در تهران70
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  ۸ادامه جدول 
 متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش

 

 واحد نام متغیر 
 هزار ريالكلنگي در تهرانمتوسط قيمت هر متر مربع زمين ساختمان 71
 ميليارد ريالهاي جديد شهر تهران گذاري بخش خصوصي در ساختمان سرمايه72
 دستگاهشده توسط بخش خصوصي در شهر تهران هاي تكميل تعداد ساختمان73
فقرههاي شهر تهران هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداري تعداد پروانه74
 بدون واحد)100=1383اي در تهران ( اجارهشاخص كرايه مسكن 75
 بدون واحد)100=1383شاخص بهاي خدمات ساختماني (76
 هزار بشكه در روزتوليد نفت خام77
ميليون كيلووات توليد برق78

 ساعت
 هزار بشكه در روزهاي نفتي مصرف داخلي فرآورده79
 هزار بشكه در روزصادرات نفت خام80
  بدون واحد  نرخ تورم81

  

   MSFEبینی از لحاظ معیار  های ترکیب پیش بینی روش  پیشب) 
    ۸جدول 
   MSFEبینی از لحاظ معیار   بهترین عملکرد پیش با های ترکیبی روش

 MSFEمعیار   بینی افق پیش
  )۰٬۷۹۸۰( ۳بهترین خوشه، تعداد خوشه=  فصل ۰
  )۰٬۸۸۱۷( ۰٬۶شده، نرخ تنزیل= مجذور خطای تنزیل  فصل ۱
  )۰٬۸۹۶۰( ۳ای، تعداد خوشه= وزن یکسان خوشه  فصل ۲
  )۰٬۸۸۳۶( ۳بهترین خوشه، تعداد خوشه=  فصل ۳
  )۰٬۷۲۱۶( ۲ای، تعداد خوشه= بهترین خوشه و وزن یکسان خوشه  فصل ۴
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  فصل صفربینی   بینی برای افق پیش  عملکرد بهترین روش ترکیب پیش .۲شکل 

  

 
  فصل یکبینی   بینی برای افق پیش  عملکرد بهترین روش ترکیب پیش .۳شکل 
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پیش بینی مدل خودرگرسیونمقدار واقعیپیش بینی بهترین خوشه - تعداد خوشه٣
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پیش بینی مدل خودرگرسیونمقدار واقعیمجذور خطای تنزیل شده، نرخ تنزیل ٠٫۶
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  فصل دوبینی   بینی برای افق پیش  عملکرد بهترین روش ترکیب پیش .۴شکل 

  
  فصل سهبینی   بینی برای افق پیش  عملکرد بهترین روش ترکیب پیش .۵شکل 
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پیش بینی مدل خودرگرسیونمقدار واقعیوزن یکسان خوشه ای - تعداد خوشه ٣
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پیش بینی مدل خودرگرسیونمقدار واقعیپیش بینی بهترین خوشه - تعداد خوشه ٣
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  فصل چهاربینی   بینی برای افق پیش  عملکرد بهترین روش ترکیب پیش .۶شکل 
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خوشه ای - تعداد خوشه ٢

پیش بینی مدل خودرگرسیونمقدار واقعی
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