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ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن اﺳﺖ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻘﯽ از آن
ﺑﻪﺻﻮرت زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ) (real-timeﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی از
اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﺳﺘﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪادی از روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺑﻪﺻﻮرت زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ
وزنﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺻﺮفﻧﻈﺮﮐﺮدن از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده در ﺑﻪدﺳﺖآوردن وزنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد وزنﻫﺎی اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از وزنﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ دارای دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی
ﺣﺎﺻﻞ از وزنﻫﺎی اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ اﺳﺖ.
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ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ،
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ۱ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﭘﻮﻟﯽ ،ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی دﻗﯿﻖ از رﻓﺘﺎر آﯾﻨﺪه ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﯾﺎ
ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻧﺮخ ﺗﻮرم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی،
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ )ﻓﺎرغ از روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ،ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽﺑﻮدن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً ،در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻟﺰوﻣ ًﺎ
دادهﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺛﺎﻧﯿﺎً ،اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در
ﻣﻌﺮض ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آنﭼﻨﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان رﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﺗﻨﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،۲ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﺑﺮای
راﺑﻄﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮرم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮدهای
از دادهﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮرم ﻛﻤﻚ ﮐﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺳﯿﻌﯽ از دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
۳
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
روشﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻃﻼﻋﺎت ٤و روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ٥ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .در
روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻃﻼﻋﺎت ،اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را در
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ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ۱،اﻣﺎ در روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺑﺘﺪا از ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﯾﮏ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺪف ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ
۲
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ واﺣﺪی ﺑﻪدﺳﺖآﯾﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﺟﻮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ دﻗﯿﻖ از ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار از
اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮﺟﻮد از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻋﻄﺮﯾﺎنﻓﺮ و ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن ) (۱۳۹۰ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﺳﻌﯽ دارد از ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪاﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﻧﺮخ ﺗﻮرم اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ﻋﻄﺮﯾﺎﻧﻔﺮ ،ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن و ﻓﺎﻃﻤﯽاردﺳﺘﺎﻧﯽ ) (۱۳۹۲ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای در ﻧﺸﺮﯾﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﯾﺮان و
ارزﯾﺎﺑﯽ روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪﺻﻮرت زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ داﻧﺴﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در ارزﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻄﺮﯾﺎﻧﻔﺮ و ﻫﻤﮑﺎران
) (۱۳۹۲اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
در ﻫﺮ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
وزنﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻄﺮﯾﺎﻧﻔﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت زﻣﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ )در روشﻫﺎی
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﯾﺎ ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ )در روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه( ﺑﺮ دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﻘﺒﺎض وزنﻫﺎی
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وزنﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن

۲۶

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

وزنﻫﺎی اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ از ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ.
ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ درﺑﺎره ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده و ﻧﺤﻮه ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺷﺮح دادهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و وﻗﻔﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد .در
ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 ۲ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ
 ۱.۲ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ′
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ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎده

ﺑﺮداری از

۱

ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ
 ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎده ام از ﻣﻘﺪار
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﻈﻮر از , ,
ﻣﺘﻐﯿﺮ در زﻣﺎن  + ℎاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در زﻣﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ
ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﮐﺮد و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺒﯽ اراﺋﻪ داد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اراﺋﻪﺷﺪه ،ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ زﯾﺎن ﻫﺪف ۲را ﮐﻤﯿﻨﻪ
ﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ اراﺋﻪﺷﺪه در زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ .آﻧﮕﺎه راﺑﻄﻪ  ۱ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
در زﻣﺎن  + ℎرا ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ,

ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ′
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ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از وزﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در زﻣﺎن

اﺳﺖ ۳.ﻣﻨﻈﻮر از

, ,

ﺑﺮای ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺪف در

 ۱در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از واژه »ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎده« در ﻣﻘﺎﺑﻞ واژه »ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از آن
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 ۲ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮاﺑﻊ زﯾﺎن ﻫﺪف در ادﺑﯿﺎت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ۳ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد
ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﻪ ) Timmermann (2006ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان

زﻣﺎن  + ℎﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎده ام اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ
ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮم رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ۲
را ﺑﺎ ,
ﻧﻮﺷﺖ.
)(۲
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∗

در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺪار دﻗﯿﻖ
و
اﮔﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮام ,
وزنﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﺑﻪدﺳﺖآورد؛ اﻣﺎ ﭼﻮن در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،وی
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .دو ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺗﺨﻤﯿﻦ وزنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﮐﺮد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

 ۱ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ) Clemen & Winkler (1986) ،Bunn (1985) ،Figlewski & Urich (1983و
) Stock & Watson (2003, 2004ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
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 ۱.۱.۲ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ
وﺟﻮد ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ در ﺑﺮآورد وزنﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﺣﺎﺻﻠﻪ از
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮآورد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ:
 اﺳﺘﻔﺎده از وزنﻫﺎی ﺳﺎدهای ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ وزنﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴﺒﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در واﻗﻊ اﯾﻦ وزنﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ وزنﻫﺎ ،وزن ﯾﮑﺴﺎن )ﻣﻌﮑﻮس
ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص اﯾﻦ وزنﻫﺎ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎده ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده درﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ وزنﻫﺎ از اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻧﺴﺒﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﻔﺎدهای ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
دادهاﻧﺪ ۱.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ وزنﻫﺎی ﺳﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ و ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
 وﺿﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎری روی وزنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮآورد
در اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﯿﻮدی روی وزنﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد
ﺑﺮآورد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
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روشﻫﺎ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ از ﺗﻌﺪاد
۱
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
 اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده
۲
در اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده را ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﺤﺪود آﻧﻬﺎ
۳
ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺳﭙﺲ روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را روی اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ روش ﺳﻌﯽ دارد ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ ،ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ در
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ.
٤
 روش اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ
در اﯾﻦ روش وزن اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ وزنﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ
٦
و وزنﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﮐﻪ وزن ﻫﺮ ﮐﺪام را ﻋﺪدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻧﻘﺒﺎض ٥ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﻄﻖ روش اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮق دادن وزنﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
وزنﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن )ﮐﻪ دارای ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ( ،از ﺧﻄﺎی اﯾﺠﺎدﺷﺪه در اﺛﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ
وزنﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ و دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
۷
 ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی
اﯾﻦ روش در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮآورد ،اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﮕﺎه
از ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎده ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را روی اﯾﻦ
۸
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 ۱ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ )Winkler ،Newbold & Granger (1974) ،Bates & Granger (1969
) Clemen & Winkler (1986) ،& Makridakis (1983و ) Stock & Watson (2004ﻧﮕﺎه 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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 ۲.۱.۲ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮآورد وزنﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داده واﻗﻌﯽ ،دﻗﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان

۲۹

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وزنﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد
را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ در دﻗﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده ،ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
از روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻟﺤﺎظﮐﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﺿﻤﻨﯽ
اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﺮ دو دﺳﺘﻪ اﺳﺖ .در دﺳﺘﻪ اول ﺑﺮای وزندﻫﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺧﯿﺮ از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده در ﻧﻈﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ داده واﻗﻌﯽ ،ﻟﺤﺎظﮐﺮدن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺧﯿﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داده در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴﺒﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .در دﺳﺘﻪ دوم
ﺑﺮای وزندﻫﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻤﺎم ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪات اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داده ﻣﯽﺷﻮد ۱.وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ روش اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داده ،ﺑﺮآورد وزنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎراﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺮﯾﺢ
در اﯾﻦ روش وزنﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای
۲
آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺎم ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮﺧﯽ از روشﻫﺎی ﻓﻮق در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻄﺮﯾﺎﻧﻔﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۲.۲ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ

1

)Bates & Granger (1969), Stock & Watson (2004), Rapach & Strauss (2009
)Sessions & Chatterjee (1989), Zellner, Hong & Min (1991), LeSage & Magura (1992
3
release lag
2
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ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮم دادهﻫﺎی زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل  ۱۳۸۰را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻗﺎﻋﺪﺗ ًﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد
و ﻫﻢاﻓﺰونﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ،ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻼ۲
ﺑﺮای ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل  ،۱۳۸۰در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن در دﺳﺘﺮس ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ وﻗﻔﻪای )ﻣﺜ ً
ﻓﺼﻞ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪﮔﺸﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ دادهﻫﺎی زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻗﻔﻪ اﻧﺘﺸﺎر ۳ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ۱۳۸۰
در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺳﺎل  ۱۳۸۰اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ .ﻗﺎﻋﺪﺗ ًﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ
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1

data revision
Croushore & Stark
3
vintage date
2

 ٤ﺑﺮای ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺎﺋﯽ و ﻋﻄﺮﯾﺎنﻓﺮ ).(۱۳۹۰
 ٥دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﺗﺎ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  ۱۳۸۷اﺳﺖ.
 ٦دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﺗﺎ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  ۱۳۸۴اﺳﺖ.
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ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻓﺼﻮل ﺑﻌﺪ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل ۱۳۸۰
اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣ ًﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اوﻟﯿﻪ اﻧﺘﺸﺎر آن ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ
۲
دادهﻫﺎی زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ در دادهﻫﺎ ۱ﻧﺎم دارد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﺮوﺷﻮر و اﺳﺘﺎرک
) (۲۰۰۳ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ در دادهﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻋﻠﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ .ﻋﻠﺖ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺷﺪه و ﻃﺒﯿﻌﺘ ًﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎﯾﯽ آن دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪه و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻋﻠﺖ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ .ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺤﻮه ﻫﻢاﻓﺰونﮐﺮدن دادهﻫﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در آن ﺷﻮد؛ ﻟﺬا دادهﻫﺎی زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ دارای دو
ُﺑﻌﺪ اﺳﺖُ .ﺑﻌﺪ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮای آن دوره ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮدُ .ﺑﻌﺪ
دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار در دﺳﺘﺮس ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮای دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آن زﻣﺎن
٤
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ،زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ۳ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺳﻤﺎﺋﯽ و ﻋﻄﺮﯾﺎنﻓﺮ ) (۱۳۹۰ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻗﻔﻪ اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در دادهﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وﻗﻔﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۶٫۹ﻣﺎه ٥و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎمﺷﺪه روی آن ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  ۳٫۹۴درﺻﺪ ٦ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻼ
اﻫﻤﯿﺖ دادهﻫﺎی زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎﻣ ً
روﺷﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ .ﻗﺎﻋﺪﺗ ًﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﺎرﻫﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در
ﻓﺼﻞﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺰوﻣ ًﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ دادهﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ )وﻗﻔﻪ
اﻧﺘﺸﺎر( و ﯾﺎ رﻗﻢ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ )ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ( ،ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد )دادهﻫﺎی زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ( ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در
ﻓﺼﻞﻫﺎی آﺗﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان

۳۱

 ۱ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ )،Faust & Wright (2009) ،Groen, Kapetanios & Price (2009
) Croushore (2010و ).Edge, Kiley & Laforte (2010
 ۲اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از Hall (1978) ،Kydland & Prescott (1990) :و Blanchard & Quah
)(1989
 ۳در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﻪ زﯾﺮﺑﺎزه  ۱۹۷۰:۱ﺗﺎ  ۱۹۷۵:۱ ،۱۹۷۴:۴ﺗﺎ  ۱۹۷۹:۴و  ۱۹۹۵:۱ﺗﺎ  ۱۹۹۹:۲ﺑﺮای ﻧﺸﺎندادن
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی زﻣﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺷﺎﺧﻪای در ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در آن
۱
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﺮوﺷﻮر و اﺳﺘﺎرک اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه دادهﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
ﻼ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۰ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﮐﻪ در ﺳﺎل
ﻣﺜ ً
 ۱۳۸۰ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزه )ﺳﺎل  ۱۳۴۰ﺗﺎ  (۱۳۷۰ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۹۰
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪ؛ ﻟﺬا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﮐﺮوﺷﻮر و اﺳﺘﺎرک ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ۲اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن را ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه در
زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ اﮐﺜﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﯿﻔﯽ ،ﺻﺤﻪ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی دادهﻫﺎی زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ﺑﺮ دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از
آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺘﺎرک و ﮐﺮوﺷﻮر ) (۲۰۰۲از دادهﻫﺎی زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در ﻓﺪرال رزرو ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ
)ﮐﺮوﺷﻮر و اﺳﺘﺎرک (۲۰۰۱ ،ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه دادهﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ و
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ آﺧﺮﯾﻦ دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻔﺎوت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ
در زﯾﺮ ﺑﺎزهﻫﺎ ۳ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻞ ﺑﺎزه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ زﯾﺮﺑﺎزهﻫﺎ،
ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ

۳۲

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

1

Diebold & Rudebusch
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
2
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دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﮐﻞ ﺑﺎزه ﻣﻌﻨﺎدار و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻔﺎوت در ﻣﻮرد رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺗﻤﺎم زﯾﺮﺑﺎزهﻫﺎ،
ﻃﺒﻖ اﻧﺘﻈﺎر ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ دارد.
دﯾﺒﻠﺪ و رادﺑﻮش (۱۹۹۱) ۱در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ دادهﻫﺎی
زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﺮو ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ۲دارای ﻗﺪرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای دادهﻫﺎی
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎم
اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﺮو ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﻫﯿﺞ ،دﯾﮏ
و ﮔﺮوﻧﻦ (۲۰۱۱) ۳ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻢ دادهﻫﺎی زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﻣﺤﺘﻮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دادهﻫﺎی زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﺮو ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﻮﻟﯿﻨﻠﯽ و ﭘﺎرﯾﮕﯽ (۲۰۰۸) ٤در ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
دادهﻫﺎی زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻧﺪارد.
ﮐﻼزن و ﮐﻼزن (۲۰۱۰) ٥ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه،
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ از ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﮑﺎف
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ،ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
۷
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﺳﻂ اورﻓﻨﯿﺪز و ونﻧﻮردن (۲۰۰۵) ٦و راﺑﯿﻨﺴﻮن ،اﺳﺘﻮن و ونزﯾﻞ
) (۲۰۰۳ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻣﺎﺗﻮ و اﺳﻮاﻧﺴﻮن (۲۰۰۱) ۸ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ دادهﻫﺎی
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ دارای ﻣﺤﺘﻮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﻓﻖﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻓﺼﻠﯽ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﻫﺮ ﮐﺪام روﺷﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد

۳۳

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان

ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ را
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
در اﻣﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ،ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ اﯾﻦ روشﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦﻣﻨﻈﻮر در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ از روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۳ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺘﺪا دﺳﺘﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دارای ﻣﺤﺘﻮای
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﺷﻨﺪ ) ۸۰ﻣﺘﻐﯿﺮ( ،درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده و ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

 ۱.۳اﺳﺘﺨﺮاج زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده
ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده ،ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ دوره ،ﻟﺰوﻣ ًﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻫﻤﺎن دوره در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ در دوره ﻟﺰوﻣ ًﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﺗﺎ دوره  − ۲در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای

)(۳
ﮐﻪ

+

۲

ﻫﻤﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺪف ﯾﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم،

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و

۱

و

۲

۰

∑+

۱

۰

∑+

=

ﻫﻤﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪه ℎ ،ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﻓﻖ

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻗﻔﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی

و

اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ≤ ۳

۰≤ ,

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ وﻗﻔﻪﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺪف و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪه در ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎره اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﻮارﺗﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻣﺎره ﺷﻮارﺗﺰ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺬف ﺷﻮد .اﻣﺎ ﭼﻮن
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ﻫﺮ ﮐﺪام از  ۸۰ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪه ،ﯾﮏ ﻣﺪل ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ۳
ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد.

۳۴

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﺘﻤ ًﺎ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ وﻗﻔﻪ آن ،وﻗﻔﻪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
۱
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮونﻧﻤﻮﻧﻪای در اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ .روش ﮐﺎر ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪاری از دادهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار

<

۰

۰

ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟﺬا اﺑﺘﺪا

۰

داده اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺟﺪا

ﮐﺮده ،ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (۳را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﯿﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺮآوردﺷﺪه ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮔﺎم در زﻣﺎن ﺟﻠﻮ
ﺧﻮد ﺑﺮای دوره  ۰ + ℎﯾﻌﻨﯽ
۰

ﻣﯽروﯾﻢ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از + ۱

۰

داده اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (۳را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﯿﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺮآوردﺷﺪه ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای دوره + ℎ + ۱

۰

ﯾﻌﻨﯽ

۱

۰

را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ

)ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺗﻌﺪاد وﻗﻔﻪﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد( .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﮔﺎم در زﻣﺎن ﺟﻠﻮ ﻣﯽروﯾﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ

ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪار = ۳۲

۰

در

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻓﻖﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ  ۳ ،۲ ،۱ ،۰و  ۴ﻓﺼﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ دارای ﻓﺮم اﺳﻤﯽ و ﻫﻢ دارای ﻓﺮم
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ۳ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم اﺳﻤﯽ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪه ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ .در آﺧﺮ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن ﻓﺮم از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  MSFE۲ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده

۱

, ,

را در دﺳﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ از ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺮای  ℎدوره ﺑﻌﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای زﻣﺎن
, ,
 ( + ℎﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ام اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻓﺮم ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮم در راﺑﻄﻪ  ۴ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

out-of-sample forecasting
Mean Square Forecast Error

1
2
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 ۲.۳ﺗﺮﮐﯿﺐ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده

۳۵

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان

)(۴

, ,

, ,

۱

∑=

,

ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ وزنﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در زﻣﺎن ﺑﺮای  ℎدوره ﺑﻌﺪ و
ﮐﻪ , ,
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﺮای  + ℎدر زﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده از ﭼﻨﺪ روش ﺳﺎده و ﻧﯿﺰ از روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎک و
واﺗﺴﻮن ) (۲۰۰۴و اﯾﻮﻟﻔﯽ و ﺗﯿﻤﺮﻣﻦ (۲۰۰۶) ۱اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
,

 ۱.۲.۳روشﻫﺎی ﺳﺎده
 (۱ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎده:
 (۲ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

= ۱, … ,
۱

۱

=

, ,

, ,

 (۳ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ زﻣﺎن وزن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻗﺮار
داده و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ وزﻧﯽ ﻣﻌﺎدل

۱
۲

=

, ,

ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ.

 ۲.۲.۳روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮآورد وزنﻫﺎ دارﻧﺪ
اﺳﺘﺎک و واﺗﺴﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه ،وزنﻫﺎی
راﺑﻄﻪﻫﺎی  ۵و  ۶را اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ و  ۰ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ )راﺑﻄﻪ  (۳اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ روش از
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی در

Aiolfi & Timmermann
Bates & Granger

1
2
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ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وزن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ  = ۱ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﺰﯾﻠﯽ ﺻﻮرت
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ روش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وزنﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺘﺲ و ﮔﺮﻧﺠﺮ (۱۹۶۹) ۲ﺑﺮای
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ،
آﻧﮕﺎه وزن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﺧﯿﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  ۰٫۸ ،۱و ۰٫۶
ﺑﺮای ﭘﺎراﻣﺘﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.

۳۶

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲
۱

)(۵

, ,

=

۱
, ,

)(۶

۲

۱

−

, ,

∑

∑=

۰

, ,

, ,

اﯾﻮﻟﻔﯽ و ﺗﯿﻤﺮﻣﻦ روﺷﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ .روش ﮐﺎر
ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده را ﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮﺷﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻘﯿﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ را در ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ
ﻗﺮار داده و آن را ﺑﺎ
)ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺧﻮﺷﻪ ام را در ﺑﺮداری ﺑﺎ ﺑﻌﺪ × ۱
ﻣﯽدﻫﯿﻢ( .اﮐﻨﻮن اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ:
 ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ
اﯾﻦ روش ،ﺧﻮﺷﻪ دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ )
ﻧﺸﺎن

,

ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮداری × ۱
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دراﯾﻪﻫﺎی آن ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﯾﮏ اﺳﺖ( .راﺑﻄﻪ  ۷را

۱

)(۷

,

۱

=

۱

,

)(۸

,

/

′

۱
۱

∑

۱
۱

=

,

 وزن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪای
در اﯾﻦ روش ،از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮﺷﻪ
در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وزنﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺑﺮآورد ﺷﺪهاﻧﺪ .راﺑﻄﻪ  ۹را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
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 وزن ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮﺷﻪای
اﯾﻦ روش ،ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را ﺟﺪا ﮐﺮده و در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ
ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻘﯿﻪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ وزن ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .راﺑﻄﻪ  ۸را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

۳۷

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان

)(۹

]

۱

[

,

∑=

۱

,

 وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای
اﯾﻦ روش ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از روش ﻗﺒﻞ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وزنﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن اﻧﻘﺒﺎض ﻣﯽدﻫﺪ.
راﺑﻄﻪ  ۱۰را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
)(۱۰

]
۱

= ۲٫۵, ۵, ۷٫۵

[ ̂

,

+ ۱−

۱

̂

=

۰, ۱ −

,

۱

∑=

,

=

ﺑﺮآورد ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت از وزنﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﻪ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ؛ ﻟﺬا اﻧﻘﺒﺎض ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وزنﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ  ۵ ،۲٫۵و  ۷٫۵ﺑﺮای ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض ﮐﻢ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﯾﺎد اﺳﺖ .ﯾﺎدآوری
ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﭘﺎچ و اﺳﺘﺮاوس ،(۲۰۰۹) ۱ﻣﻘﺎدﯾﺮ  ۲و  ۳ﺑﺮای ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮای
ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
روش ﮐﺎر ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺮی
زﻣﺎﻧﯽ

۱

, ,

ﺑﺮای  i = ۱, … , Nرا در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ .در روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

ﻼ
ﺗﺨﻤﯿﻦ وزنﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل اﺳﺖ .ﻣﺜ ً
ﺑﺮای روش ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎده راﺑﻄﻪ  ۱۱ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

اﻣﺎ در روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ وزنﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ دارﯾﻢ ،اﺑﺘﺪا از ﻣﺸﺎﻫﺪه اوﻟﯿﻪ از
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ وزنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وزنﻫﺎی
ﺑﺮآوردﺷﺪه ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺘﻪ،
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  + ۱ﻣﺸﺎﻫﺪه اوﻟﯿﻪ از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده وزنﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﺗﺨﻤﯿﻦ زده و
ﺳﭙﺲ دوﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮای

Rapach & Strauss

1
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ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﺤﻮه
ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ را ﺑﺮای اﻓﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دو ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪار  = ۱۲ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﻻزم از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ وزنﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ،درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽﺑﻮدن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزد.
ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻨﻬﺎ از دادهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﻔﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در
آن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻄﺮﯾﺎﻧﻔﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ،در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎدهای اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  MSFEآﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت راﯾﺞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﻣﺪل ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺳﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ دﻗﺖ ﻫﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ را ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ )ﻣﺪل ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن(
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﯿﺎر  MSFEو آزﻣﻮن  MDM۱ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﯾﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻃﻮل ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺑﺨﺶ  ۲.۲.۳ﺑﺎ اﻓﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ و
وﻗﻔﻪ اﻧﺘﺸﺎر دو ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۷دارد؛ ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،از  ۱۷داده اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

 ۴دادهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

1

Modified Diebold-Mariano
اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﯿﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﺗﺎﺑﻊ زﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﺮاﺑﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ) Harvey, Lybourne & Newbold (1997ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺎدآوری
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آزﻣﻮنﻫﺎی دﯾﺒﻠﺪـ ﻣﺎرﯾﺎﻧﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری  ۵درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ.
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در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۸۰ﻣﺘﻐﯿﺮ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ(
ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب ﻓﺼﻠﯽ و از ﺳﺎل  ۱۳۶۹:۱ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۸۷:۲ﮔﺮدآوری ﺷﺪ )ﻧﺎم ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ
اﻧﻀﻤﺎم ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎری آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮدآوری آﻧﻬﺎ ،در
ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻟﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ( .اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻠﯽ ،ﭘﻮﻟﯽ و
اﻋﺘﺒﺎری ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﺷﺘﻐﺎل ،داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ،
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ و اﻧﺮژی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ، ،ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ

۳۹

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان

ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،۱آﻧﮕﺎه راﺑﻄﻪ  ۱۲ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
)(۱۲

۱

= ۴۰۰ln

 ۸۰ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻃﻮل ۱۲
۸۲:۱
۸۱:۳
اراﺋﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ
ﺑﺮای دوره ﺑﻌﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
وزنﻫﺎی ﺑﺮآوردﺷﺪه

ﺑﻪدﺳﺖآوردن
ﺑﺮ
ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی

وزنﻫﺎی
اﺳﺎس

۸۱:۲

۷۹:۳

زﻣﺎن اﻧﺠﺎم
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

اوﻟﯿﻦ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی
ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ و ﺳﺎﺧﺖ  ۲ﯾﺎ ۳
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﻢاﻓﺰونﺷﺪه

ﻣﺮﺗﺐﮐﺮدن  ۸۰ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر MSFE

ﺗﻘﺴﯿﻢ  ۸۰ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﺮﺗﺐﺷﺪه ﺑﻪ  ۲ﯾﺎ ۳
ﺧﻮش

ﺷﮑﻞ  .۱ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ در روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ وزنﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ دارﻧﺪ.

 ۱دادهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ از ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ آدرس زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
http://cbi.ir/category/1611.aspx
 ۲ﭼﻮن اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮای ﺧﻮدداری از ﺧﻄﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دادهﻫﺎی زﻣﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮد دادهﻫﺎ ،ﺑﻌﺪ
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
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖآوردن وﻗﻔﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮاﺟﻌﻪ و از آﻧﻬﺎ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﺆال ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول  ۱آﻣﺪه اﺳﺖ.۲
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ﺟﺪول ۱
وﻗﻔﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﮔﺮوه ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ
اﺷﺘﻐﺎل
ﭘﻮﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری
دوﻟﺖ
داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﮑﻦ
اﻧﺮژی
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ

ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
۲۳
۱
۱۳
۶
۴
۷
۴
۲۲

وﻗﻔﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت )ﻓﺼﻞ(
۲
۱
۱
۲
۱
۲
۱
۱

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ در ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻟﻒ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻗﻔﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

 ۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ
در ﺟﺪولﻫﺎی  ۲ﺗﺎ  ۶ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺮای اﻓﻖﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ
ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در ﻫﺮ اﻓﻖ ،ﺑﻪ

 ۱ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ  X11ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  X-12-Arimaﺑﻪ ﺗﺎرﻧﻤﺎی اداره ﺳﺮﺷﻤﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ آدرس زﯾﺮ ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﺪ.
http://www.census.gov/srd/www/x12a
 ۲ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺎﮐﺮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن دﯾﮑﯽـ ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ اﻧﺘﺸﺎر دادهﻫﺎ از ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪه و از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
از اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﻼ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۱آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺜ ً
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﯾﮏﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ
ﺗﻨﺎوب ﻓﺼﻠﯽ ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻗﻔﻪ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ
از ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ  ۱X11اﺛﺮات
ﻓﺼﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،۲ﻣﺎﻧﺎ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان

۴۱

 ۱اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎده ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ ،ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ و وزن ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮﺷﻪای.
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ﻫﻤﺮاه  MSFEﻧﺴﺒﯽ و ﻧﻤﻮدار ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ در ﭘﯿﻮﺳﺖ ب اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺶ ﻣﻮرد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ.
 (۱اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ )ﯾﻌﻨﯽ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ وزنﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ در آﻧﻬﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ( ۱ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ،ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده و ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ )روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺨﻤﯿﻦ وزنﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ( ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﻖﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻓﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﻗﺖ در ﻣﯿﺎن
روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮد
روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ دو ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺸﺎن داد .اﯾﻦ دو ﻣﻌﯿﺎر در اداﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
▫ در ﻫﺮ اﻓﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﺘﺮ
از آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر،
ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺑﺘﺪا در اﻓﻖ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از
آن ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اﻓﻖ  ۴ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺻﻔﺮ ﻓﺼﻞ و  ۴ﻓﺼﻞ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را دارﻧﺪ.
▫ در ﻫﺮ اﻓﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  MSFEﻧﺴﺒﯽ روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ،ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺑﺘﺪا دﭼﺎر اﻓﺖ
ﺷﺪه ﺗﺎ در اﻓﻖ  ۲ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﻬﺒﻮد
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اﻓﻖ  ۴ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻌﯿﺎر روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺻﻔﺮ ﻓﺼﻞ و  ۴ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را دارﻧﺪ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻣﻌﯿﺎر ﻓﻮق در ﺟﺪول  ۷ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻌﯿﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از
روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ در اﻓﻖﻫﺎی ﺻﻔﺮ و ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 (۲ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺧﺎص روی وزنﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮﮐﺮدن از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده در روشﻫﺎی ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه دﻗﺖ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻓﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﻗﺖ در
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ﻣﯿﺎن روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ را روش ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ ۰٫۶
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( .اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻄﺮﯾﺎﻧﻔﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(۱۳۹۲در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﻧﺮخ
ﺗﻨﺰﯾﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا در دو اﻓﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ )از
 ۰٫۶ﺑﻪ  ۰٫۸و از  ۰٫۸ﺑﻪ  (۱ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﻪ اﻓﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺪﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺪول ۲
ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در اﻓﻖ ﺻﻔﺮ ﻓﺼﻞ
روش ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎده
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ
ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ=۰٫۶
ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ=۰٫۸
ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ=۱
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۲٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲

وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۲٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۷٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳

۰٫۸۱۴۴
۰٫۸۲۸۳
۰٫۸۶۶۹
۰٫۸۳۴۴
۰٫۸۲۷۱
۰٫۸۱۶۷
۰٫۸۲۴۷
۰٫۷۹۸۰
۰٫۸۲۴۷
۰٫۸۱۷۸
۱٫۳۱۹۰
۱٫۰۹۳۷
۲٫۰۱۴۵
۱٫۶۱۱۵
۱٫۳۲۰۴
۱٫۵۶۵۱
۱٫۱۵۲۷
۱٫۰۲۳۷

۰٫۰۲۲۲
۰٫۰۲۶۴
۰٫۰۲۶۶
۰٫۰۲۱۹
۰٫۰۲۰۹
۰٫۰۲۲۳
۰٫۰۳۳۴
۰٫۰۲۴۳
۰٫۰۳۳۴
۰٫۰۲۵۳
۰٫۱۵۸۲
۰٫۳۵۷۵
۰٫۰۴۹۰
۰٫۱۱۳۱
۰٫۲۱۲۰
۰٫۱۳۶۵
۰٫۳۴۱۰
۰٫۴۵۶۹

۹۷٫۵۰
۹۷٫۵۰
۸۷٫۵۰
۹۷٫۵۰
۹۷٫۵۰
۹۷٫۵۰
۹۷٫۵۰
۹۷٫۵۰
۹۷٫۵۰
۹۷٫۵۰
۸٫۷۵
۲۸٫۷۵
۰٫۰۰
۱٫۲۵
۸٫۷۵
۱٫۲۵
۱۸٫۷۵
۴۲٫۵۰

ﯾﺎدداﺷﺖ MSFE .ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن  ۲۲٫۲۰اﺳﺖ .ﺳﺘﻮن اول ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه روش ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺳﺘﻮن
دوم ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ  MSFEآن روش ﺑﻪ  MSFEﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﺳﺘﻮن ﺳﻮم ارزش اﺣﺘﻤﺎل آزﻣﻮن
دﯾﺒﻠﺪـﻤﺎرﯾﺎﻧﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺮای ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺮاﺑﺮی دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ و روش ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﺘﻮن ﭼﻬﺎرم درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎدهای را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﯿﺎر  MSFEﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از روش
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۷٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲

MSFE
ﻧﺴﺒﯽ

ارزش
اﺣﺘﻤﺎل

درﺻﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی
ﺳﺎده ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ

۴۳

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان

 (۳در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻄﺮﯾﺎﻧﻔﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(۱۳۹۲ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از روشﻫﺎ و اﻓﻖﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮ و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺪول ۳
ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در اﻓﻖ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ
روش ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎده
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ
ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ=۰٫۶
ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ=۰٫۸
ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ=۱
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۲٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۲٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۷٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳

۰٫۸۸۶
۰٫۸۸۹۸
۰٫۹۳۵۵
۰٫۸۸۱۷
۰٫۸۸۳۵
۰٫۸۸۶۷
۰٫۸۹۷۳
۰٫۸۸۶۲
۰٫۸۹۷۳
۰٫۸۹۸۰
۱٫۰۹۸۱
۱٫۲۲۵۴
۲٫۰۶۷۶
۱٫۶۰۸۲
۱٫۳۲۴۴
۲٫۵۱۵۱
۱٫۶۸۶۱
۱٫۳۰۳۵

۰٫۰۰۰۴
۰٫۰۰۰۴
۰٫۰۱۵۳
۰٫۰۰۰۲
۰٫۰۰۰۲
۰٫۰۰۰۵
۰٫۰۰۰۰
۰٫۰۰۰۵
۰٫۰۰۰۰
۰٫۰۰۰۱
۰٫۳۷۰۹
۰٫۲۴۰۶
۰٫۱۲۰۵
۰٫۲۰۸۰
۰٫۲۸۱۴
۰٫۱۰۵۵
۰٫۱۸۲۱
۰٫۱۸۲۳

۸۶٫۲۵
۸۶٫۲۵
۶۷٫۵۰
۸۷٫۵۰
۸۷٫۵۰
۰٫۲۰
۸۳٫۷۵
۸۶٫۲۵
۸۳٫۷۵
۰٫۷۰
۱۱٫۲۵
۷٫۵۰
۱٫۲۵
۲٫۵۰
۳٫۷۵
۰٫۰۰
۱٫۲۵
۵٫۰۰

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

 (۴وزنﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻧﻈﺮی ،ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ،ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۷٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲

MSFE
ﻧﺴﺒﯽ

ارزش
اﺣﺘﻤﺎل

درﺻﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی
ﺳﺎده ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ

۴۴

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

 (۵در ﻣﯿﺎن وزنﻫﺎی اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻓﻖﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﺳﺘﻪﺷﺪن از درﺻﺪ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در
وزنﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﻮقدادن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی وزنﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن )ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦاﻧﺪ(
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد و ﺑﻪوﯾﮋه در ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ ،۲
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وزنﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ دارای دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزنﻫﺎی اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ اﺳﺖ؛
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻄﺮﯾﺎﻧﻔﺮ و ﻫﻤﮑﺎران )(۱۳۹۲
اﺳﺖ.
ﺟﺪول ۴
ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در اﻓﻖ دو ﻓﺼﻞ
روش ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎده
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ
ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ=۰٫۶
ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ=۰٫۸
ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ=۱
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳

وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۲٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۷٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۲٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۷٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳

۰٫۹۰۹۸
۰٫۹۲۰۷
۰٫۹۶۶۵
۰٫۹۱۱۴
۰٫۹۰۹۵
۰٫۹۰۴۱
۰٫۹۱۶۵
۰٫۹۱۴۰
۰٫۹۱۶۵
۰٫۸۹۶۰
۱٫۳۸۰۰
۱٫۴۱۶۵
۲٫۵۵۳۲
۲٫۰۲۴۶
۱٫۶۴۹۴
۱٫۶۶۲۹
۱٫۲۴۳۷
۱٫۱۵۴۴

۰٫۰۵۲۴
۰٫۰۵۳۰
۱۷۶۹
۰٫۰۴۳۱
۰٫۰۴۶۱
۰٫۰۵۷۳
۰٫۰۶۷۳
۰٫۱۲۵۰
۰٫۰۶۷۳
۰٫۰۶۷۱
۰٫۰۹۳۳
۰٫۰۹۲۰
۰٫۱۴۶۳
۰٫۱۷۶۵
۰٫۱۹۲۲
۰٫۲۶۷۲
۰٫۲۸۹۸
۰٫۲۲۵۰

۹۳٫۷۵
۹۲٫۵
۰
۸۱٫۲۵
۹۲٫۵۰
۰٫۷۵
۰٫۷۵
۹۲٫۵۰
۹۲٫۵۰
۹۲٫۵
۰
۹۳٫۷۵
۶٫۲۵
۵٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۱٫۲۵
۱٫۲۵
۷٫۵۰
۱۳٫۷۵

ﯾﺎدداﺷﺖ MSFE .ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن  ۳۷٫۵۸اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺟﺪول  ۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺷﻮد.
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وزن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳

MSFE
ﻧﺴﺒﯽ

ارزش
اﺣﺘﻤﺎل

درﺻﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی
ﺳﺎده ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ

۴۵

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان

ﺟﺪول ۵
ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در اﻓﻖ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ
روش ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎده
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ
ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ=۰٫۶
ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ=۰٫۸
ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ=۱
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۲٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۷٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۲٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۷٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳

MSFE
ﻧﺴﺒﯽ

ارزش
اﺣﺘﻤﺎل

۰٫۸۹۲۷
۰٫۹۰۹۱
۰٫۹۶۰۹
۰٫۸۸۶۰
۰٫۸۸۶۳
۰٫۸۸۹۸
۰٫۸۹۲۰
۰٫۸۸۳۶
۰٫۸۹۲۰
۰٫۸۸۷۴
۱٫۴۲۳۷
۱٫۴۹۸۷
۶٫۳۵۷۱
۳٫۳۵۱۹
۲٫۱۷۵۳
۴٫۹۱۱۴
۲٫۲۰۲۰
۱٫۲۶۲۹

۰٫۰۸۵۲
۰٫۰۹۴۳
۰٫۱۷۲۷
۰٫۰۹۶۶
۰٫۰۹۱۸
۰٫۰۸۶۵
۰٫۰۸۱۷
۰٫۰۸۱۶
۰٫۰۸۱۷
۰٫۰۸۲۴
۰٫۲۲۳۷
۰٫۱۵۷۸
۰٫۰۱۶۶
۰٫۱۵۶۲
۰٫۲۲۲۸
۰٫۰۵۸۷
۰٫۲۰۷۵
۰٫۲۵۹۱

درﺻﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی
ﺳﺎده ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ
۹۳٫۷۵
۹۲٫۵
۸۲٫۵
۹۳٫۷۵
۹۳٫۷۵
۹۳٫۷۵
۹۳٫۷۵
۹۳٫۷۵
۹۳٫۷۵
۹۳٫۷۵
۵
۳٫۷۵
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۱٫۲۵
۰٫۰۰
۱٫۲۵
۸٫۷۵

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وزنﻫﺎی اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﻫﻢ
دارای ﻣﺰﯾﺖ و ﻫﻢ دارای ﮐﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﻮق دادن وزنﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
وزنﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ،از ﯾﮏ ﻃﺮف از ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در وزنﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،وزنﻫﺎ از ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪهﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻄﺮﯾﺎﻧﻔﺮ
و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺤﺮاف وزنﻫﺎ از ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺪهﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ
اﻧﺤﺮاف وزنﻫﺎ از ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
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ﯾﺎدداﺷﺖ MSFE .ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن  ۴۹٫۸۱اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺟﺪول  ۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺷﻮد.

۴۶

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض ،ﺑﻪ ﻣﺮور اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض را از ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺤﺮاف از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ
وزنﻫﺎ ،ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺟﺪول ۶
ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در اﻓﻖ ﺟﻬﺎر ﻓﺼﻞ
روش ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎده
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ
ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ=۰٫۶
ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ=۰٫۸
ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ=۱
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۲٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۲٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳
وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۷٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۳

۰٫۷۷۳۳
۰٫۷۶۶۶
۰٫۷۵۹۶
۰٫۷۵۰۹
۰٫۷۵۶۷
۰٫۷۶۰۹
۰٫۷۲۱۶
۰٫۷۶۷۸
۰٫۷۲۱۶
۰٫۷۵۴۶
۱٫۳۴۱۴
۱٫۴۵۱۱
۲٫۵۶۳۴
۱٫۴۹۷۹
۰٫۳۴۹۴
۲٫۱۴۰۳
۱٫۳۴۳۶
۰٫۸۵۵۴

۰٫۰۰۹۱
۰٫۰۰۴۰
۰٫۰۰۲۸
۰٫۰۱۳۸
۰٫۰۱۳۳
۰٫۰۱۳۳
۰٫۰۳۲۲
۰٫۱۱۷۰
۰٫۰۳۲۲
۰٫۰۱۴۴
۰٫۳۲۹۴
۰٫۲۶۰۰
۲٫۱۵۹۶
۰٫۳۵۸۰
۰٫۳۰۳۶
۰٫۲۱۳۲
۰٫۲۹۰۷
۰٫۱۴۲۸

۹۸٫۷۵
۹۸٫۷۵
۹۸٫۷۵
۱۰۰
۹۸٫۷۵
۹۸٫۷۵
۱۰۰
۹۸٫۷۵
۱۰۰
۱۰۰
۱۲٫۵
۷٫۵
۱٫۲۵
۳٫۷۵
۱۲٫۵
۲٫۵
۱۲٫۵
۹۳٫۷۵

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

 (۶ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ  MSFEﻧﺴﺒﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن  MDMدر اﻓﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺻﻔﺮ و  ۱و ۴
در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری  ۵درﺻﺪ و در اﻓﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ  ۲و  ۳ﻓﺼﻞ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری ۱۰
درﺻﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

وزن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺷﻪای ،ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض= ،۷٫۵ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=۲

MSFE
ﻧﺴﺒﯽ

ارزش
اﺣﺘﻤﺎل

درﺻﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی
ﺳﺎده ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ

۴۷
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ﺟﺪول ۷
ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ
اﻓﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﺻﻔﺮ ﻓﺼﻞ

 ۱ﻓﺼﻞ

 ۲ﻓﺼﻞ

 ۳ﻓﺼﻞ

 ۴ﻓﺼﻞ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  MSFEﻧﺴﺒﯽ

۹۶٫۱
۰٫۸۲

۸۲٫۵
۰٫۹

۹۱٫۲
۰٫۹۲

۹۲
۰٫۹

۹۹٫۳
۰٫۷۵

ﯾﺎدداﺷﺖ .ردﯾﻒ اول ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎده ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ،
ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ و وزن ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮﺷﻪای( ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺑﺮای اﻓﻖﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ردﯾﻒ دوم ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  MSFEﻧﺴﺒﯽ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن( روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ را
ﺑﺮای اﻓﻖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 ۶ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
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ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ،
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه ،ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻄﺮﯾﺎﻧﻔﺮ و ﻫﻤﮑﺎران
ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ )روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ
وزنﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ در آﻧﻬﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ( ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ،ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده و ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ
)روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ وزنﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ( دارای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﻖﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻓﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ  ۱ﻓﺼﻞ(،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﻗﺖ در ﻣﯿﺎن روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺮفﻧﻈﺮﮐﺮدن از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻄﺮﯾﺎﻧﻔﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ،در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﻧﺮخ
ﺗﻨﺰﯾﻞ و ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﺮ دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد وزنﻫﺎی اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از وزنﻫﺎی اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ،اﺛﺮ اﻧﺤﺮاف از ﻣﻘﺪار
ﺑﻬﯿﻨﻪ وزنﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻏﻠﺒﻪ دارد و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ وزنﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ دارای
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزنﻫﺎی اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن وزنﻫﺎی اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ،ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻘﺒﺎض ،دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

۱۳۹۲  زﻣﺴﺘﺎن/۱۸  ﺷﻤﺎره/ﺳﺎل ﺷﺸﻢ
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

.۱۷۵-۱۶۳ ،(۱۳۳)۹ ، ﺗﺎزهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد. ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ دادهﻫﺎ.(۱۳۹۰) . ح، و ﻋﻄﺮﯾﺎﻧﻔﺮ،. ک،ﺳﻤﺎﺋﯽ
 ارزﯾﺎﺑﯽ روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ.(۱۳۹۲) . ف. س، و ﻓﺎﻃﻤﯽاردﺳﺘﺎﻧﯽ،. م. س، ﺑﺮﮐﭽﯿﺎن،. ح،ﻋﻄﺮﯾﺎﻧﻔﺮ
 ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﺑﺮدی در. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان:ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
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اﻟﻒ( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده
 ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ۸ ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺪول
 ﺑﺠﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری )ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر،اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ
 ارزش ﮐﻞ ﺳﻬﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ،( ﺷﺎﺧﺺ ﺿﻤﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ )ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن،(اﯾﺮان
ﺷﺪه و ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم )ﮐﻞ( در ﭘﺎﯾﺎن دوره )ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار( و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮﺑﻨﺎی واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺗﻬﺮان و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻠﻨﮕﯽ در
، آﻧﭽﻪ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.( ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی،ﺗﻬﺮان )وزارت راه
.ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ

۵۲

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﺟﺪول ۸
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ

۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
ارزش اﻓﺰوده ﮔﺮوه ﮐﺸﺎورزی
ارزش اﻓﺰوده ﮔﺮوه ﻧﻔﺖ
ارزش اﻓﺰوده ﻣﻌﺪن
ارزش اﻓﺰوده ﺻﻨﻌﺖ
ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ آب و ﺑﺮق و ﮔﺎز
ارزش اﻓﺰوده ﮐﻞ ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت
ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،رﺳﺘﻮران و ﻫﺘﻞداری
ارزش اﻓﺰوده ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اﻧﺒﺎرداری و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ارزش اﻓﺰوده ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ
ارزش اﻓﺰوده ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻐﻼت و ﺣﺮﻓﻪای و ﺗﺨﺼﺼﯽ
ارزش اﻓﺰوده ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ارزش اﻓﺰوده ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﮐﺎرﻣﺰد اﺣﺘﺴﺎﺑﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ دوﻟﺘﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت
واردات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ )(۱۳۷۶=۱۰۰
ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه )ﮐﺎﻻﻫﺎ( )(۱۰۰=۱۳۸۳
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه )ﺧﺪﻣﺎت( )(۱۰۰=۱۳۸۳
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه )ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ ،آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ( )(۱۰۰=۱۳۸۳
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه )دﺧﺎﻧﯿﺎت ( )(۱۰۰=۱۳۸۳
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه )ﭘﻮﺷﺎک و ﮐﻔﺶ( )(۱۰۰=۱۳۸۳
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه )ﻣﺴﮑﻦ ،آب ،ﺑﺮق ،ﮔﺎز و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮﺧﺖ(
)(۱۰۰=۱۳۸۳
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه )اﺛﺎث ،ﻟﻮازم و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﺎﻧﻪ(
)(۱۰۰=۱۳۸۳
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه )ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ( )(۱۰۰=۱۳۸۳
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه )ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن( )(۱۰۰=۱۳۸۳
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه )ارﺗﺒﺎﻃﺎت( )(۱۰۰=۱۳۸۳
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه )ﺗﻔﺮﯾﺢ و اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( )(۱۰۰=۱۳۸۳

ﺑﺪون واﺣﺪ
ﺑﺪون واﺣﺪ
ﺑﺪون واﺣﺪ
ﺑﺪون واﺣﺪ
ﺑﺪون واﺣﺪ
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ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ
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۵۳

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان

اداﻣﻪ ﺟﺪول ۸
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
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ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه )ﺗﺤﺼﯿﻞ( )(۱۰۰=۱۳۸۳
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه )رﺳﺘﻮران و ﻫﺘﻞ( )(۱۰۰=۱۳۸۳
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه )ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ( )(۱۰۰=۱۳۸۳
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه )(۱۰۰=۱۳۷۶
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه )ﮐﺸﺎورزی ،داﻣﺪاری ،ﺟﻨﮕﻞداری و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی(
)(۱۰۰=۱۳۷۶
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه )ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ( )(۱۰۰=۱۳۷۶
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه )ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ( )(۱۰۰=۱۳۷۶
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه )ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق و ﮔﺎز و آب( )(۱۰۰=۱۳۷۶
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه )ﺧﺪﻣﺎت( )(۱۰۰=۱۳۷۶
ﺷﺎﺧﺺ ﺿﻤﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ )(۱۰۰=۱۳۷۶
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﮏﻣﺤﻤﻮﻟﻪای ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﺮان
ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ
ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﯾﺮ
ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺳﭙﺮدهﻫﺎی دﯾﺪاری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در ﺟﺮﯾﺎن
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﭘﻮل
اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در دﺳﺖ اﺷﺨﺎص
ﺳﭙﺮدهﻫﺎی دﯾﺪاری
ﺷﺒﻪ ﭘﻮل
درآﻣﺪ دوﻟﺖ
درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ
درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎ
ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺟﺎری
ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ
دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ(
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎر )ﻃﺮح ﻗﺪﯾﻢ(
ارزش ﮐﻞ ﺳﻬﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه
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ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم )ﻛﻞ( در ﭘﺎﻳﺎن دوره )(100=1369
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﻳﺮﺑﻨﺎي واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﺗﻬﺮان
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۵۴

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

اداﻣﻪ ﺟﺪول ۸
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ
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ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻠﻨﮕﻲ در ﺗﻬﺮان
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺻﺎدرﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداريﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺮاﻳﻪ ﻣﺴﻜﻦ اﺟﺎرهاي در ﺗﻬﺮان )(100=1383
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ )(100=1383
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق

79
80
81

ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
ﻧﺮخ ﺗﻮرم

ﻫﺰار رﻳﺎل
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل
دﺳﺘﮕﺎه
ﻓﻘﺮه
ﺑﺪون واﺣﺪ
ﺑﺪون واﺣﺪ
ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز
ﻛﻴﻠﻮوات
ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز
ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز
ﺑﺪون واﺣﺪ

ب( ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﯿﺎر MSFE

ﺟﺪول ۸
روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﯿﺎر MSFE
 ۰ﻓﺼﻞ
 ۱ﻓﺼﻞ
 ۲ﻓﺼﻞ
 ۳ﻓﺼﻞ
 ۴ﻓﺼﻞ
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اﻓﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﻣﻌﯿﺎر MSFE
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=(۰٬۷۹۸۰) ۳
ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎی ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ=(۰٬۸۸۱۷) ۰٬۶
وزن ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=(۰٬۸۹۶۰) ۳
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=(۰٬۸۸۳۶) ۳
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ و وزن ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮﺷﻪای ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ=(۰٬۷۲۱۶) ۲

۵۵

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان
٣٠
٢۵

١۵

ﺩﺭﺻﺪ

٢٠

١٠
۵

١٣٨٧:٣

١٣٨٧:٢

١٣٨٧:١

١٣٨۶:۴

١٣٨۶:٣

١٣٨۶:٢

١٣٨۶:١

١٣٨۵:۴

١٣٨۵:٣

١٣٨۵:٢

١٣٨۵:١

١٣٨۴:۴

١٣٨۴:٣

١٣٨۴:٢

١٣٨۴:١

١٣٨٣:۴

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ  -ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺷﻪ٣

١٣٨٣:٣

ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ

٠

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﮔﺮﺳﯿﻮﻥ

ﺷﮑﻞ  .۲ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﻓﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺻﻔﺮ ﻓﺼﻞ

٣٠
٢۵
٢٠
ﺩﺭﺻﺪ

١۵
١٠
۵
١٣٨٧:٣

١٣٨٧:٢

١٣٨٧:١

١٣٨۶:۴

١٣٨۶:٣

١٣٨۶:٢

١٣٨۶:١

١٣٨۵:۴

١٣٨۵:٣

١٣٨۵:٢

١٣٨۵:١

١٣٨۴:۴

١٣٨۴:٣

١٣٨۴:٢

١٣٨۴:١

١٣٨٣:۴

ﺷﮑﻞ  .۳ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﻓﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ

١٣٨٣:٣

ﻣﺠﺬﻭﺭ ﺧﻄﺎی ﺗﻨﺰﯾﻞﺷﺪﻩ ،ﻧﺮﺥ ﺗﻨﺰﯾﻞ ٠٫۶

ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﮔﺮﺳﯿﻮﻥ
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٠

۵۶

ﺳﺎل ﺷﺸﻢ /ﺷﻤﺎره  /۱۸زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

٣٠
٢۵
٢٠
ﺩﺭﺻﺪ

١۵
١٠
۵
٠
١٣٨٧:٣

١٣٨٧:٢

١٣٨٧:١

١٣٨۶:۴

١٣٨۶:٣

١٣٨۶:٢

١٣٨۶:١

١٣٨۵:۴

١٣٨۵:٣

١٣٨۵:٢
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١٣٨۴:۴

١٣٨۴:٣

١٣٨۴:٢

١٣٨۴:١

١٣٨٣:۴

ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ

١٣٨٣:٣

ﻭﺯﻥ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺧﻮﺷﻪﺍی  -ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺷﻪ ٣

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﮔﺮﺳﯿﻮﻥ

ﺷﮑﻞ  .۴ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﻓﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دو ﻓﺼﻞ
٣٠
٢۵
٢٠
ﺩﺭﺻﺪ

١۵
١٠
۵
١٣٨٧:٣

١٣٨٧:٢

١٣٨٧:١

١٣٨۶:۴

١٣٨۶:٣

١٣٨۶:٢

١٣٨۶:١

١٣٨۵:۴

١٣٨۵:٣

١٣٨۵:٢

١٣٨۵:١

١٣٨۴:۴

١٣٨۴:٣

١٣٨۴:٢

١٣٨۴:١

١٣٨٣:۴

١٣٨٣:٣

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ  -ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺷﻪ ٣

ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﮔﺮﺳﯿﻮﻥ

ﺷﮑﻞ  .۵ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﻓﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ
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٠

۵۷

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد روشﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎنﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان
٣٠
٢۵
٢٠

ﺩﺭﺻﺪ

١۵
١٠
۵
٠

١٣٨٧:٣
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١٣٨۶:۴

١٣٨۶:٣

١٣٨۶:٢
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١٣٨۵:٢

١٣٨۵:١

١٣٨۴:۴

١٣٨۴:٣

١٣٨۴:٢

١٣٨۴:١

١٣٨٣:۴

١٣٨٣:٣

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﻭ ﻭﺯﻥ ﯾﮑﺴﺎﻥ
ﺧﻮﺷﻪﺍی  -ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺷﻪ ٢

ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﮔﺮﺳﯿﻮﻥ

ﺷﮑﻞ  .۶ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﻓﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ
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