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ﭼﮑﯿﺪه
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺪلﻫﺎی ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای،
ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی و
آزﻣﻮن آﻣﺎری ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺪلﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ .روش رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﺑﺎ
ﻟﺤﺎظﮐﺮدن اﻧﺪازه ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺑﺮای ﻣﺪلﻫﺎی ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان
رﯾﺴﮏ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﯾﺴﮏ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ روش
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪلﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ  GARCHو
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎرﮐﻮف در ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺑﺮای دادهﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﺎزار
ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان در دوره  ۱۳۹۱-۱۳۸۰اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی و آزﻣﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪلﻫﺎی  FIEGARCHو EGARCH
دارای ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﺪل  GARCHو ﻣﺪل ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎرﮐﻮف ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎل در ﺳﺎل  ۱۹۸۸ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ اﻧﻌﮑﺎسدﻫﻨﺪه رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ
از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻮع اول و دوم ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮزونﺷﺪه ﺑﻪ داراﯾﯽﻫﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺒﺪ داراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ۲دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و از روﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی رﯾﺴﮏ دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد از ﻣﺪلﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ۳اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ٤ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ٥ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ روﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪلﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺑﺮای ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان ﻣﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی روش اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎل ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﻣﺪلﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﯾﮏ روش
ی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﮑﻤﻞ را ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﯽ
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی و ﯾﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎر ِ
ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزدﻫﯽ و ﻧﻘﺪی ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .اﯾﺪه ﻣﻬﻢ ﻣﺪل
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ادﻏﺎم ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪلﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آزﻣﻮن
آﻣﺎری ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪلﻫﺎی
ﺑﺮﺗﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را در ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮردﻧﯿﺎز را ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ
ﺑﺎزاری ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﺒﺪ داراﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﺪ داراﯾﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽآورﯾﻢ.

رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺪلﻫﺎی ارزش در ﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﻟﺰام ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

۴۷۹

1

semi-parametric
hybrid
3
empirical coverage probabilities
4
error estimating loss functions
5
predictive ability tests
6
Berkowitz & O’Brien
7
Şener, Baronyana & Mengütürk
2

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

اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ،ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻧﯿﻤﻪﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ۱ﯾﺎ دوﮔﺎﻧﻪ ۲ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮد .اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺪام روش ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ و ارزش درﻣﻌﺮض ﭘﺎداش در
ﻣﻮرد ﮐﺪام ﺳﻬﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪلﻫﺎی
ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ .ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ارزش درﻣﻌﺮض
رﯾﺴﮏ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ ،۳ﺗﺎﺑﻊ زﯾﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦزدهﺷﺪه
ﺧﻄﺎﻫﺎ ٤و آزﻣﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﮑﻤﻞ ٥را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روشﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﺤﻮه ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮای ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ اﯾﻦ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﯾﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎزاری را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮازﺣﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﺑﺰﻧﻨﺪ .آﻣﺎرهﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و وارﯾﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎﻫﺎ ،ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ در
ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ) .ﺑﺮﮐﻮﯾﺘﺰ و اوﺑﺮﯾﻦ(۲۰۰۲ ،٦
در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺮ ،ﺑﺎروﻧﯿﺎﻧﺎ و ﻣﻨﮕﻮﺗﻮرک(۲۰۱۲) ۷
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪلﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻧﺪازه ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه در اﯾﻦ
روش ﺑﺮای ﻣﺪلﻫﺎی ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﯾﺴﮏ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻼوهﺑﺮ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرگﺑﻮدن اﻧﺪازه ﺧﻄﺎی ﻣﻘﺪار
ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ،اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﯿﺶازﺣﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮان در ﻣﻮرد ﺑﻬﯿﻨﻪﺷﺪن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ  ۲ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﺑﺨﺶ  ۳روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪ ارزش درﻣﻌﺮض
رﯾﺴﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ در ﺑﺨﺶ  ۴اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺨﺶ  ۵ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ دادهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل ،رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ۶
ﺗﺎ  ۸اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۲ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده

٥

ﮐﻪ از ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮزﯾﻊ

اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دارای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ داراﯾﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
1

independent and identically distributed
Jondeau & Rockinger
3
Mittnik & paollela
4
Giot & Laurent
5
generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
2
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ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار ﺳﺒﺪ
داراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ روشﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻗﺖ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺑﻮدن آن ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاص ﻧﺎﺷﯽ از
ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪاردﺑﻮدن وﯾﮋﮔﯽ آﻣﺎری ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه (iid) ۱و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﻣﻮﺟﻮد در دادهﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
اوﻻً ،ﺧﻮﺷﻪای ﺑﻮدن ﺗﻼﻃﻢﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻی ﺑﯿﻦ ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ و ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻌﺎت
ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞﺑﯿﺎن اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿ ًﺎ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎ در اﻃﺮاف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ و دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﭘﻬﻦﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ .ﺳﻮﻣﺎً،
ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺎندوو و روﮐﯿﻨﮓ(۲۰۰۶) ۲
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻃﻮل زﻣﺎن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺘﻨﺎﯾﮏ و ﭘﺎوﻟﻼ (۲۰۰۳) ۳و ﺟﯿﻮت و ﻻورﻧﺖ (۲۰۰۴) ٤در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ

رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺪلﻫﺎی ارزش در ﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﻟﺰام ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

۴۸۱

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺳﺒﺪ دارﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
از ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ رژﯾﻢ ﻣﺎرﮐﻮف اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻟﻮﮐﺲ و آرﯾﺎس
) (۲۰۱۰و ﮐﺎﻟﻮت و ﻓﯿﺸﺮ (۲۰۰۴) ۲اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﺟﻮرﯾﻮن (۲۰۰۱) ۳ﻣﺮور ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﺪلﻫﺎی
ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪای از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺷﻨﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۱۲ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻟﻮﭘﺰ (۱۹۹۸) ٤ﺑﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺪلﻫﺎی ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ داراﯾﯽﻫﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻟﻮﭘﺰ ) (۱۹۹۸ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ وزنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻤﺘﺮازﺣﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦزدهﺷﺪه و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮازﺣﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦزدهﺷﺪه ،ﺗﺎﺑﻊ زﯾﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .آوارﺗﺎﻧﯽ
و ﮐﻮرادی ،(۲۰۰۵) ٥ﻓﻮرﺗﺰ ،اﯾﺰﻟﺪﯾﻦ و ﮐﺎﻟﻮﺗﯿﭽﻮ ،(۲۰۰۹) ٦ﺟﯿﺎﮐﻮﻣﯿﻨﯽ و واﯾﺖ،(۲۰۰۶) ۷
ﻫﺎﻧﺴﻦ ،(۲۰۰۵) ۸ﻫﺎﻧﮓ ،ﻟﯽ و ﻟﯿﻮ ،(۲۰۰۸) ۹ﻟﻮﭘﺰ و دﯾﺒﻮﻟﺪ (۱۹۹۵) ۱۰ﻧﯿﺰ از روشﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و
ﺗﺎﺑﻊ زﯾﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ.

۱

 ۳ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻠﯿﻞ

۱۱

ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ،زﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه در ارزش ﯾﮏ داراﯾﯽ رﯾﺴﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺪ داراﯾﯽ
را در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه و در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ
Lux & arias
Calvet & Fisher
3
Jorion
4
Lopez
5
Awartani & Corradi
6
Fuertes, Izzeldin & Kalotychou
7
Giacomini & White
8
Hansen
9
Hung, Lee & Liu
10
Lopez & Diebold
11
potential loss
2
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻣﻘﺪار ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺑﺮای ﯾﮏ داراﯾﯽ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ۹۵
درﺻﺪی  ۱۰۰واﺣﺪ )ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ واﺣﺪ ﭘﻮل( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ  ۵درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل
دارد ﮐﻪ ارزش اﯾﻦ داراﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰واﺣﺪ ﺑﺮای دوره ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺑﺮ زﯾﺎنﺑﺎﻟﻘﻮه و رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ۱ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد .ﮐﺎرﺑﺮد آن در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ از ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪن ﺑﺤﺮان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻢ ﻣﻮﺟﺐ زﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ زﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ و
درﻧﻬﺎﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎل ۲اﺳﺖ .اﻟﺰام
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮای رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﻣﻬﻢ اﻟﺰام ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻞ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺪل ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﻟﺰام ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ راﺑﻄﻪ  ۱ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در آن
)(۱۰, ۰٫۰۱

ﻣﻘﺪار ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ در زﻣﺎن ﺑﺮای دوره ﻧﮕﻬﺪاری  ۱۰روز و در

ﺳﻄﺢ  ۰٫۰۱اﺳﺖ .ﺿﺮﯾﺐ
ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻄّﯽ
ﮐﻤﺘﺮ از  ۴ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار  ۳و اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻄّﯽ ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ  ۶ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار  ۳٫۵و ﺑﺮای ﺑﺰرگﺗﺮ از
 ۱۰ﻣﻘﺪار  ۴را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺨﻄّﯽﻫﺎی رخداده در ارزش درﻣﻌﺮض
رﯾﺴﮏ از ﻣﯿﺎن  ۲۵۰ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ.
)(۱

))(۱۰, ۰٫۰۱

۵۹
۱

۰

∑

۱
۶۰

(۱۰, ۰٫۰۱),

(= max

downside risk
Basel Committee

1
2
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﻟﺰام ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻓﻮق ،اﯾﻦ روش ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل ارزش درﻣﻌﺮض
رﯾﺴﮏ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻄّﯽ ﻣﺪلﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﻄّﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺑﺮای
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ارزش ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺳﺒﺪ داراﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ارزش اﯾﻦ ﺳﺒﺪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ

۴۸۳
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ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

 ۱.۳ﻣﺪلﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده GARCH
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ iid
و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ
راﺑﻄﻪ  ۲ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و
و
) (.

ﮐﻪ در آن

∼

ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻼت اﺧﺘﻼل اﺳﺖ.

)(۲

+

=

=

+

ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  zدارای ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل
و
در ﻣﺪلﻫﺎی اﺻﻠﯽ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ارزش
درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺑﺮای  ℎدوره آﺗﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎ زﻣﺎن
^

+

^

( −اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن ) (

)) (
ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﻣﺪلﻫﺎی ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﺴﺎوی

∧

ﺑﻪﺻﻮرت =

ﻣﻘﺪار ﮐﻮاﻧﺘﯿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
و

=

=

را ﻧﺸﺎن

ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ  iidﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ )) σ ۱ fz(σ ۱ (r − μاﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ راﺑﻄﻪ
ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) ( ,
 ۳ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺪلﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﺪلﻫﺎی
) ( ,
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﻟﺮﺳﻠﻮ (۱۹۹۰) ۱ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ راﺑﻄﻪ  ۴ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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)(۳

۱ ۰

∑+

۱

∑+

۰

=

۴۸۴

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳
۲

)(۴

۱

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

∑+

۲
۱

∑+

۰

=

۲

ﺑﻮﻟﺮﺳﻠﻮ و ﻣﯿﮑﻠﺴﻦ (۱۹۹۶) ۱ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ راﺑﻄﻪ  ۲ﺑﺮای ﻟﺤﺎظﮐﺮدن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در
ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۵ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺪلﻫﺎی وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ) ( , ,
= ℎ
)

)(۵

(( (۱ [۱ + ( )] g

۱

]| | [| | −

+

۲

۱

= ) ln(ℎ

= ) (, g

=

در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺪلﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮوﺿﯽ را ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻼت
اﺧﺘﻼل ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ راﺑﻄﻪ  ۲درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ :ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ،ﺗﻮزﯾﻊ  ،و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن
ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ راﺑﻄﻪ  ۶ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن (. ) ، , , ∈ ℝ
ﺗﺎﺑﻊ ﻧﺸﺎنﮔﺮ،

۱

)( ≥ ۰) (۶

]) ,
۱

۱

)

۱ ۱/

(
)

(

)

۱

و )  (.ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺘﺎ اﺳﺖ.

= [( +

( < ۰) + (۱ +

۱

)

)

(

( ; , , ) = (۱ +

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎه از راﺑﻄﻪ  ۲ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ داراﯾﯽﻫﺎ را در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ راﺑﻄﻪ  ۷ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد.
)(۷

( ) dx

=

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺪلﻫﺎی
ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻣﺎرﮐﻮف (MRSM) ۲ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ روش دارای ﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺬار ۳اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺪلﻫﺎ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎ در دوره ﻣﻮردﻧﻈﺮ دارای دو رژﯾﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و

1

Bollerslev & Mikkelsen
Markov Regime-Switching Models
3
transition probability
2
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 ۲.۳ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻣﺎرﮐﻮف

۴۸۵
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ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ )ﯾﺎ ﻣﺘﻔﺎوت( ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ رژﯾﻢﻫﺎ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ۱از زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺎرﮐﻮف
ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺪل دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاص دادهﻫﺎی
ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽﺑﻮدن ،ﻧﺎﻣﺎﻧﺎﺑﻮدن ﺧﻮﺷﻪای ۲و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و
دمﭘﻬﻦﺑﻮدن ۳را در ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽﺑﻮدن در ﻣﺪلﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎده ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﺪ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ دو رژﯾﻢ ﻣﺤﺪود
ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺪل  MRSMاز ﻣﺮﺗﺒﻪ اول دارﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻣﺪل
 MRSMﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزدﻫﯽ در ﺣﺎﻟﺖ  ۱ﯾﺎ  ۲در زﻣﺎن ﺗﺎﺑﻌﯽ
از ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن  − ۱ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،رژﯾﻢ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ  ۱وﺿﻌﯿﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دادهﻫﺎ دارای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و
وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺎﻟﺖ  ۲ﯾﺎ رژﯾﻢ دوم ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دادهﻫﺎ دارای
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و وارﯾﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﻣﺎرﮐﻮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دارای ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
از اﯾﻦ دو رژﯾﻢ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺬار ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دو ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺘﻔﺎوت از
ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼﻃﻢﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺰرگﺗﺮی دارد و ﺗﻼﻃﻢﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای وارﯾﺎﻧﺲ
ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ راﺑﻄﻪ  ۸اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎزدﻫﯽ را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪﺷﮑﻞ راﺑﻄﻪ  ۱۰ﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ
از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ام اﺳﺖ و
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ زﻧﺠﯿﺮهای از ﺣﺎﻻت
رخ ﻧﺪاده و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
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volatility clustering
3
fat tail
2
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اﯾﻦ ﻣﺪل دو ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ  ۹را دارﯾﻢ ﮐﻪ در آن )(۰, ۱

~

اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان اﺗﺤﺎد راﺑﻄﻪ  ۱۱را در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﮔﺬار ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮔﺬار
را ﺑﻪﺻﻮرت آن راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.
)(۱۱

=۱

+

۱−

,

۱−

=

ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻣﺎرﮐﻮف ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ۱۱در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ
اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪلﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
راﺑﻄﻪ  ۱۲اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﻋﻮاﻣﻞ رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ و
ارزش در ﻣﻌﺮض ﭘﺎداش ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۱۳ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزه
( اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺪه و  ℎدوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ) |
ﺑﺮای رژﯾﻢ در اﻧﺘﻬﺎی دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از روش ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻤﯿﻠﺘﻮن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
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 ۴ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﻟﺤﺎظﮐﺮدن اﻧﺪازه ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺑﺮای ﻣﺪلﻫﺎی ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﯾﺴﮏ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻨﺮ و
ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۱۲ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ادﻏﺎم ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد
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رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺪلﻫﺎی ارزش در ﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﻟﺰام ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﻣﺪلﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آزﻣﻮن آﻣﺎری ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ
ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ را اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ.
و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺪل درﺻﺪدﯾﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪلﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺎرﮐﻮف را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎل ﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﺎزاری را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرگﺑﻮدن اﻧﺪازه
ﺧﻄﺎی ﻣﻘﺪار ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ،اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺶازﺣﺪ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

 ۱.۴روشﺷﻨﺎﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل
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اﮔﺮ  ≥ ℎﺷﺪت ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﺑﺮآوردﺷﺪن ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ  ≤ ℎﮐﻤﺘﺮ
ﺑﺮآوردﺷﺪن ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ  = ℎاﺳﺖ
وزنﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﺑﺮآوردﺷﺪه و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮازﺣﺪ ﺑﺮآوردﺷﺪه داده
ﻣﯽﺷﻮد.
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺆﺛﺮ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮای روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺎﺑﻊ
زﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ زﯾﺎن ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی را ﺑﺮای اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻈﺎرت
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﯾﺎ
ﮐﻤﺘﺮازﺣﺪ واﻗﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﭼﻮﻟﮕﯽ در ﻗﻀﺎوت ﻣﺪﯾﺮ رﯾﺴﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ زﯾﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاری
ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻄﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺪف ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ از
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺨﻤﯿﻦزدهﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺗﻌﺮﯾﻒ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ اﮔﺮ
ﻣﻘﺪار ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در زﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺑﺎﺷﺪ و
,
 ,ﺗﺎﺑﻊ زﯾﺎن ﮐﻪ دارای ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﻣﻌﺎدﻟﻪ راﺑﻄﻪ  ۱۲اﺳﺖ )ﮐﻪ در آن ﺑﺎزدﻫﯽ ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻪ
در زﻣﺎن اﺳﺖ ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  ≠ ℎﺑﺎﺷﺪ( ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ زﯾﺎن ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ
ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ،ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ.
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺎﺑﻊ
زﯾﺎن ﺑﺮای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ روش ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ ﺑﺎﺷﺪ دارای ﺧﻄﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺪل
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﯽ و درﺟﻪ
ﺧﻮﺷﻪایﺑﻮدن اﯾﻦ زﯾﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺸﺪه را ﻧﯿﺰ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ زﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎﻻ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از
ﺗﻮاﺑﻊ زﯾﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

 ۲.۴رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺪل
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ زﯾﺎن راﺑﻄﻪ  ۱۲ﺑﺮای  ≠ ℎﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻀﺎی ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ دو
ﺑﺨﺶ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ ۱و ﻓﻀﺎی ﺗﺨﻄّﯽ ۲ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻨﻔﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ﻗﺮار دارﻧﺪ ،درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻓﻀﺎی
ﺗﺨﻄّﯽ زﯾﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ارزﯾﺎﺑﯽﺷﺪه ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎرا
و ﻓﻀﺎی ﺗﺨﻄّﯽ ﻣﻘﺪار رﯾﺴﮏ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ رﯾﺴﮏ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻓﻀﺎی ﺗﺨﻄّﯽ دو ﺷﺮط ﻋﻤﺪه را ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ (۱ .ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻘﺪار
زﯾﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻈﺎر و  (۲ﺧﻮﺷﻪایﺑﻮدن زﯾﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻈﺎر .اﯾﻦ دو ﺷﺮط ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺪازه ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ۳ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ
زﯾﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺑﺎزده ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻧﺪازه ارزش درﻣﻌﺮض
رﯾﺴﮏ ارزﯾﺎﺑﯽﺷﺪه ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ .ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎزدﻫﯽ ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻪ زﯾﺮ ﻣﻘﺪار ارزش درﻣﻌﺮض
رﯾﺴﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار زﯾﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻈﺎر در ﻣﻌﺎدﻟﻪ راﺑﻄﻪ  ۱۳ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

۴۸۹

رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺪلﻫﺎی ارزش در ﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﻟﺰام ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
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ﮐﻮﺋﺴﺘﺮ ،ﻣﯿﺘﻨﯿﮏ و ﭘﺎﺋﻮﻟﻼ (۲۰۰۶) ۱ﯾﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎری ﭘﻮﺷﺶ ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ ﺗﺨﻄّﯽﻫﺎ ۲را
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ،
ﭘﻮﺷﺶ ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ ﺗﺨﻄّﯽﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ روشﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﺗﻌﺪاد دﻗﯿﻖ
زﯾﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻈﺎر را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻣﺪل رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از
ﯾﮏ روﯾﮑﺮد آﻣﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺰرﮔﯽ زﯾﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻈﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ آورده
اﺳﺖ.
ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮﺷﻪای از زﯾﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﺮای ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻧﺒﺎﻟﻪای از
زﯾﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭘﯽدرﭘﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ
ﻧﻮﺳﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﻧﻮﺳﺎن -zﺧﻮﺷﻪای ۳ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭘﯽدرﭘﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  zاﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻮﺳﺎن –zﺧﻮﺷﻪای ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎنﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮهای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎن رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻃﻮل اﻣﯿﻦ ﺧﻮﺷﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ راﺑﻄﻪ  ۱۴ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ  ، ,اﻣﯿﻦ زﯾﺎن ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه در
ﺧﻮﺷﻪ -ام را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و اﻣﯿﻦ ﺧﻮﺷﻪ دارای زﯾﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮهای ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
اﺳﺖ.
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ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮﺷﻪای ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻏﯿﺮآﻣﺎری ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪت ﺧﻄﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﮐﻮﺋﺴﺘﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۰۶ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎری ﺑﺮای
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .روش اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﯾﺎدﺷﺪه

۴۹۰

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ روش رﺗﺒﻪای ﯾﮏ ﻣﻘﺪار را ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ زﯾﺎنﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻏﯿﺮآﻣﺎری درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻼوهﺑﺮآن ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺗﺨﻄّﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ روش ،اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی درﺳﺖﺷﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺗﺎﺑﻊ زﯾﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺪت اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ از ﺗﺎﺑﻊ ﻧﺴﺒﯽ از ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﯿﺎن ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﻣﻘﺪاردﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﮕﯿﺰهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺑﻌﯽ وﺟﻮد دارد
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺑﺎزدﻫﯽ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﯿﺎن ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن دو ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎدهﺳﺎزی
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺪار  ۱/ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻧﺪازه ﺷﺪت اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
 +اﻣﯿﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۱۵ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻣﯿﻦ و
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ
 ,ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﺎ زﻣﺎن ﻣﯿﺎن اﻣﯿﻦ و  +اﻣﯿﻦ ﺧﻮﺷﻪ و ﻫﻢ ﻋﺪد اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ
× ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از
زﯾﺎن ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه و زﯾﺎن ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ اﺳﺖ.
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در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺶازﺣﺪ دارای ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﮕﺎه
ﺷﻮد .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﯾﺎ ﻧﮑﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻻی اﻧﺪازه ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﻗﺪرت ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺑﺮای ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖآوردن ﯾﮏ زﯾﺎن ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از اﯾﻦ زﯾﺎنﻫﺎ را
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .اﯾﻦ زﯾﺎن ﮐﻠﯽ را اﻧﺪازه ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺑﺮای ﻓﻀﺎی ﺗﺨﻄّﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ و ﻣﻘﺪار آﻧﺮا ﺑﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ  ۱۶ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد
ﺷﺪت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار
ﻣﯽﺷﻮد.
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از دﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ رﯾﺴﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﻤﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ رﺿﺎﯾﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زﯾﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺛﺮ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺑﺮای
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ درﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺪازه
ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺑﺮای ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺶازﺣﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ
روی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ از ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻧﺪازه ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺪازه ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺑﺮای
ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد و آن را ﺑﺎ
ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺎم دارد ،ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ  ۱۷ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و
ﺗﺎﺑﻊ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ])< ۰

|

>

( [1ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ.

)(۱۷

)

−

(])< ۰

|

>

([1

∑=)

,

(

 ۱ −داده ﻣﯽﺷﻮد .درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﻧﺸﺎندادن ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ∗ > ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻨﻔﯽ و در
آن ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ دادهﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای ∗  −اﺳﺖ .اﻧﺪازه ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻓﻀﺎی ﺗﺨﻄّﯽ و ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻨﻔﯽ در راﺑﻄﻪ  ۱۸ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن،
ﻧﺴﺒﺖ راﺑﻄﻪ  ۱۹ﺑﺮای ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﻫﺮ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺪل
اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻣﺪل ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
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ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻮاﻧﺘﯿﻞ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ
ﻓﻀﺎی ﺗﺨﻄّﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .وزن اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﮐﻮاﻧﺘﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪلﻫﺎی ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﮐﻤﺘﺮازﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯿﺶازﺣﺪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯿﺶازﺣﺪ ارزش درﻣﻌﺮض
رﯾﺴﮏ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺎن ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮازﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺳﻮد ﮐﻤﺘﺮی را
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺗﺎﺑﻊ زﯾﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ و ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ
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ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

)(۱۸

])

(

,

[(۱ − ) ( ,

)+

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ
۱
∗

)(۱۹

( , ,

=)
۱

∑=

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺪلﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ را از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺪل ﺗﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻮق ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﻣﺎره ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ.

 ۳.۴آزﻣﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﮑﻤﻞ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎری روشﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،آزﻣﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﮑﻤﻞ ۱ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﭼﻬﺎرﭼﻮب رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روشﻫﺎی
دﯾﺒﻮﻟﺪ و ﻣﺎرﯾﻨﻮ (۱۹۹۵) ۲و واﯾﺖ (۲۰۰۰) ۳ﺑﺮای آزﻣﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای دﻧﺒﺎﻟﻪای از ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ  { } ۱دو ﻧﻮع ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪﺻﻮرت
۱

}

,

{و

۱

}

,

{ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ

دوﻧﻮع ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪﺻﻮرت

۱

}

,

{ و

۱

}

,

{ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ زﯾﺎن دﻟﺨﻮاه ﻣﯽﺗﻮان

ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از دادهﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﺑﻪﺻﻮرت )  ( , ,ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد.
ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺻﺮﯾﺢ از ﺟﻤﻼت ﺧﻄﺎ )  ( , , ) = ( ,اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪﺻﻮرت  ( , ) = ,ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوهﺑﺮآن ،اﮔﺮ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺳﺮیﻫﺎی زﯾﺎن
را ﺑﻪﺻﻮرت  { } ۱ = { , − , } ۱ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ،ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﮐﻪ ﻣﺴﺎویﺑﻮدن دﻗﺖ دو
آﻣﺎره ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۲۰درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

دﯾﺒﻮﻟﺪ و ﻣﺎرﯾﻨﻮ ) (۱۹۹۵روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای آزﻣﻮنﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد
ﮐﺮدهاﻧﺪ .واﯾﺖ ) (۲۰۰۰ﻧﯿﺰ ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ واﻗﻌﯿﺖ )(RC
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮏ روش ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺑﺮداری از ﺗﻔﺎﺿﻞ

٤

1

complementary predictive ability test
Diebold & Marino
3
White
4
reality check
2
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ﺳﺮیﻫﺎی زﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ روش ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮی
زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ زﯾﺎن ﺑﻪﺻﻮرت  { , } ۱ = { ۱, − , } ۱ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
۱,

)

ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ زﯾﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ روش ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮدار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
,...,

,

۲,

(=

∗

ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻪﺷﮑﻞ راﺑﻄﻪ  ۲۱ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

)(۲۱

: [ ∗] ≤ ۰

۰

ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از روشﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻣﺒﻨﺎ دارﻧﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو روش ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﺮی زﯾﺎن
ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺑﻌﯽ از دو روش اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ) . , = ( ۱, , ,
در ﭼﻬﺎرﭼﻮب روش اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ آﻣﺎره آزﻣﻮن ﻣﮑﻤﻞ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮیﻫﺎی زﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻫﺮ روش اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮیﻫﺎی زﯾﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮای درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻤﺎم
روشﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺳﺮیﻫﺎی زﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺳﺮیﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
راﺑﻄﻪ  ۲۲ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
)(۲۲
ﺗﻤﺎم

۱

}

,

{=

,

۱

}

{

,

روش ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم روشﻫﺎ دارای دﻗﺖ ﺑﺮاﺑﺮ

۱

)(۲۳

≤

,

۱

۱

∑ :

۰

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﯾﮏ آﻣﺎره آزﻣﻮن دوﺟﻤﻠﻪای ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ روش دﯾﺒﻮﻟﺪ و ﻣﺎرﯾﻨﻮ ) (۱۹۹۵ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﻌﺎدﻟﻪ راﺑﻄﻪ  ۲۴ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد.
)(۲۴

۱

) >

,

(1
۱

∑=
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ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ  ۱/ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ در اﯾﻦ روش ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ
راﺑﻄﻪ  ۲۳آﻣﺪه اﺳﺖ.

۴۹۴

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی

,

ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻣﺎره آزﻣﻮن دارای ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

زﯾﺎن دارای ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﮑﺴﺎن )(iid
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎل > ۱/

,

ﺑﺎﺷﺪ

راﺑﻄﻪ  ۲۵ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎره داری ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ.
)(۲۵

=
)

^

(۱

ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از روشﻫﺎی رواﺑﻂ  ۲۴و  ۲۵ﺑﺎﯾﺪ  ( − ۱)/۲ﺳﺮی زﯾﺎن ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺘﻮان آزﻣﻮن را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای آزﻣﻮن ﺑﻪ روش
ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روشﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ دارای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ آزﻣﻮن اﯾﻦ روشﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان آﻣﺎره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 ۵ﻣﻌﺮﻓﯽ دادهﻫﺎ
ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اراﺋﻪ روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺪلﻫﺎی ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ و
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای
رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف از دادهﻫﺎی ﺳﺮی
زﻣﺎﻧﯽ روزاﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در دوره  ۱۳۸۰ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۱
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎزدﻫﯽ اﯾﻦ ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ) = ( / ۱

Jarque-Bera

1
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ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ در آن ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖ در زﻣﺎن اﺳﺖ.
روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺘﯽ در دوره زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺷﮑﻞ  ۱آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﺑﺎزهﻫﺎی
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ دارای روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻼﻃﻢﻫﺎی ﺑﺎزدﻫﯽ در داﻣﻨﻪ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﺟﺪول  ۱ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻣﺎری دادهﻫﺎی ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ دوره
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار آﻣﺎره ﺟﺎرک-ﺑﺮا ۱در اﯾﻦ ﺟﺪول ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دادهﻫﺎ دارای
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

۴۹۵

رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺪلﻫﺎی ارزش در ﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﻟﺰام ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

٠٫٠۶

٣٧٠٠٠

ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﮐﻤﺘﺮ

٠٫٠۴

٣٢٠٠٠
٢٧٠٠٠

٠٫٠٢

٢٢٠٠٠

٠٫٠٠

١٧٠٠٠

‑٠٫٠٢

١٢٠٠٠

١٣٩١/٠١/٢٨

١٣٩٠/٠٣/٢٨

١٣٨٩/٠۵/٢٧

١٣٨٨/٠٧/٢٨

١٣٨٧/١٠/٠١

١٣٨۶/١١/٢٩

١٣٨۶/٠٢/٠۴

١٣٨۴/٢٢/١٢

١٣٨۴/٠٣/٠٢

١٣٨٣/٠۵/٠۵

١٣٨٢/٠۶/٣١

١٣٨١/٠٩/٠۵

ﺑﺎﺯﺩﻫﯽ

١٣٨٠/١١/٠٧

‑٠٫٠۶

٢٠٠٠

١٣٨٠/٠١/٢١

‑٠٫٠۴

٧٠٠٠

ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ

ﺷﮑﻞ  .۱ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻮر راﺳﺖ( و روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ در دوره ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ.
دادهﻫﺎ از ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﻪ آدرس  www.irbourse.comﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺟﺪول ۱
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺎزده ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان
ﻣﯿﺎﻧﻪ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﭼﻮﻟﮕﯽ
ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ
ﻣﻘﺪار آﻣﺎره ﺟﺎرک-ﺑﺮا

۰٫۰۰۰۵۸۵
۰٫۰۰۶۰
۰٫۳۸۸
۱۴٫۱
۱۴۴۷۲

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮﻧﻞ اﯾﻦ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ  ۲رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﺰان
ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﺮای دوره ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
دادهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

۰٫۰۰۰۹۱۱

۴۹۶

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ
١٢٠
١٠٠
٨٠
۶٠

ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺎﻥ  ١ﺩﺭﺻﺪ

۴٠
٢٠

٠٫٠۶

٠٫٠۴

٠٫٠٢

٠٫٠٠

‑٠٫٠٢

‑٠٫٠۴

٠
‑٠٫٠۶

ﺷﮑﻞ  .۲ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮﻧﻞ ﺑﺎزدﻫﯽ

 ۶ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
و
،
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ )
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
( اﺳﺖ و ﻣﺪل ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻣﺎرﮐﻮف ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ
داراﯾﯽﻫﺎ و ﻣﻘﺪار ارزش درﻣﻌﺮضﭘﺎداش آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﻘﺪار آﻣﺎره
آزﻣﻮن دﯾﮑﯽ-ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ۱ﺑﺮای دادهﻫﺎ  -۱۰٫۳۸اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ﯾﮏ
درﺻﺪ ﻓﺮض ﻧﺎﻣﺎﻧﺎﺑﻮدن دادهﻫﺎ رد ﻣﯽﺷﻮد.

 ۱.۶ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ GARCH

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ۲ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻤﯿﻦزده ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و وارﯾﺎﻧﺲ

ﺷﺮﻃﯽ ﺑﻪﺻﻮرت )(۱, ۳

(۱, ۱) −

اﺳﺖ ۳.در ﺷﮑﻞ  ۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل

ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن اﺧﺒﺎر ﺧﻮب و ﺑﺪ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان از ﻣﺪل )(۱, ۴

(۱, ۱) −

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ٤.در ﺷﮑﻞ  ۴ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه در
1

augmented Dicky-Fuller
 ۲ﻣﻘﺪار آﻣﺎره  Q-statﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺟﺰای اﺧﻼل دارای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آزﻣﻮن  ARCH-LMدر ﺳﻄﺢ
اﺣﺘﻤﺎل  ۱۰درﺻﺪ ﻓﺮض ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 ۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎ ﻧﺰد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
 ٤ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺰد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
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ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ارزﯾﺎﺑﯽﺷﺪه در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۵درﺻﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﯾﺎدﺷﺪه
ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻼت ﺧﻄﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﺸﺎندادن ﺗﺄﺛﯿﺮ

رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺪلﻫﺎی ارزش در ﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﻟﺰام ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

۴۹۷

ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۵درﺻﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻼت ﺧﻄﺎ
ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻ در ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
دارای ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ دادهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ  ۲۰۰وﻗﻔﻪ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ۱.ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺮای ﻟﺤﺎظﮐﺮدن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﯾﮏ ﻣﺪل )(۱, ۳

(۱, ۱) −

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و

وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ داراﯾﯽﻫﺎ و ارزش درﻣﻌﺮض ﭘﺎداش
داراﯾﯽﻫﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ۲.در ﺷﮑﻞ  ۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ارزش
درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ و ارزش درﻣﻌﺮضﭘﺎداش ارزﯾﺎﺑﯽﺷﺪه در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۵درﺻﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل )(۱, ۳

(۱, ۱) −

ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻼت

ﺧﻄﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۲.۶ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎرﮐﻮف

 ۱ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺷﮑﻞ  ۷در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ۲ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎ ﻧﺰد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .آﻣﺎرهﻫﺎی ﯾﺎﻧﮓ-ﺑﺎﮐﺲ ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻫﺎ و ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻫﺎ در
ﻣﺪل ﺗﺨﻤﯿﻦزدهﺷﺪه دارای ارزشاﺣﺘﻤﺎل  ۰٫۳۷و  ۰٫۵۴ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ
اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۱درﺻﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺖ.
3
Tsay
 ٤ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻧﺰد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
5
Hansen
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اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎرﮐﻮف ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺑﺮای
دادهﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﺰﯾﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﮐﻠﯽ از ﺗﻌﺪاد رژﯾﻢﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ روش ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش آزﻣﻮن ﺗﺴﺎی (۱۹۸۹) ۳اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﺷﮑﻞ  ۸در ﭘﯿﻮﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ آﺳﺘﺎﻧﻪ و دو رژﯾﻢ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ٤.ﻣﻘﺪار آﻣﺎره آزﻣﻮن ﻫﺎﻧﺴﻦ ٥ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ۳۷٫۷ﻓﺮض ﺻﻔﺮ )ﻧﺒﻮد آﺳﺘﺎﻧﻪ( را رد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .در ﺟﺪولﻫﺎی  ۵و  ۶ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﻣﺪل ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎرﮐﻮف و اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺬار آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

۴۹۸

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ
٠٫٠۶
٠٫٠۴
٠٫٠٢
٠٫٠٠
‑٠٫٠٢
‑٠٫٠۴
‑٠٫٠۶
‑٠٫٠٨
‑٠٫١٠

١٣٩٠

١٣٨٩

١٣٨٨

١٣٨٧

١٣٨۶

١٣٨۵

VAR_EGA

١٣٨۴

١٣٨٣

١٣٨٢

١٣٨١

١٣٨٠

RETURN

(۱, ۱) −
ﺷﮑﻞ  .۳ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ارزﯾﺎﺑﯽﺷﺪه ﻣﺪل ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ )(۱, ۳
و ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ .ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی ﺑﺎزدﻫﯽ و ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﻘﻖﺷﺪه ﺑﺎزدﻫﯽ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺑﻪ روش ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻂ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
٠٫٠۶
٠٫٠۴
٠٫٠٢
٠٫٠٠

‑٠٫٠۴
‑٠٫٠۶
‑٠٫٠٨
١٣٩٠

١٣٨٩

١٣٨٨

١٣٨٧

١٣٨۶

RETURN

١٣٨۵

١٣٨۴

١٣٨٣

١٣٨٢

١٣٨١

VAR_EGA

ﺷﮑﻞ  .۴ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ارزﯾﺎﺑﯽﺷﺪه ﻣﺪل ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ(۱, ۱) −
)(۱, ۴

و ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ .زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺷﮑﻞ  ۳را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.

١٣٨٠

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

‑٠٫٠٢

۴۹۹

رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺪلﻫﺎی ارزش در ﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﻟﺰام ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
٠٫٠۶
٠٫٠۴
٠٫٠٢
٠٫٠٠
‑٠٫٠٢
‑٠٫٠۴
‑٠٫٠۶
‑٠٫٠٨
١٣٩٠

١٣٨٩

١٣٨٨

١٣٨٧

١٣٨۶

RETURN

١٣٨۵

١٣٨۴

١٣٨٣

١٣٨٢

١٣٨١

١٣٨٠

FIEGARCH_VAR

ﺷﮑﻞ  .۵ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﻣﺪل ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ (۱, ۱) −
)(۱, ۳

و ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ .زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺷﮑﻞ  ۳را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺳﻪ رژﯾﻢ ﻣﺎرﮐﻮف ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺳﻪ رژﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮض
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ رژﯾﻢ دارای ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ
ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ
ﻣﺎرﮐﻮف و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﻘﻖﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ در ﺷﮑﻞ  ۶آﻣﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه در ﺑﺨﺶ  ۴و رواﺑﻂ  ۱۸و  ۱۹ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه
و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎرﮐﻮف
ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در ﺟﺪول  ۲ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دارای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻨﺠﻪ
و
ﺟﺪول  ۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪلﻫﺎی
ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺨﻄّﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪلﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪل ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ رژﯾﻢ ﻣﺎرﮐﻮف ﻧﯿﺰ دارای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪل ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎرﮐﻮف ﯾﺎدﺷﺪه دارای ﺳﻪ
رژﯾﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖآوردن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮض
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 ۷رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ

۵۰۰

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻧﺮﻣﺎلﺑﻮدن از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺬار ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎرول (۲۰۰۸) ۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد.
٠٫١٠
٠٫٠۵
٠٫٠٠
‑٠٫٠۵
‑٠٫١٠

٢۵٠١

٢٠٠١

١۵٠١

١٠٠١

۵٠١

١

retforcas

‑٠٫١۵

ret

ﺷﮑﻞ  .۶ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ارزش درﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﻣﺪل ﻣﺎرﮐﻮف ﺳﻪﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻪ .ﻣﺤﻮر
ﻋﻤﻮدی ﺑﺎزدﻫﯽ و ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺟﺪول ۲
اﻧﺪازه ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺨﻄّﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
ﻣﺪل
)(۱, ۳

(۱, ۱) −

۰٫۰۴۸

۰٫۱۸۹۷

)(۱, ۴

(۱, ۱) −

۰٫۰۲۳

۰٫۰۰۲۲۴۷

۰٫۰۲۵

۰٫۰۰۲۲۵۷

۰٫۰۳۱

۰٫۰۰۳۳۶۳

)(۱, ۳

(۱, ۱) −

ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎرﮐﻮف ﺳﻪ رژﯾﻢ (۱) -
ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ اﻋﺪاد ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﯽﺗﻮان
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد را ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﮐﺮد .در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  ۳و ﺑﺎ

Carol
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ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺨﻄّﯽ

اﻧﺪازه ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ
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۵۰۱

اﺳﺖ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪل ﻣﺒﻨﺎ ۱ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺪل
ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺟﻤﻼت ﺧﻄﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎره در ﻣﺪلﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺪول ۳
آزﻣﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﮑﻤﻞ
ﻣﺪل
)(۱, ۳

ﻣﻘﺪار آﻣﺎره آزﻣﻮن
(۱, ۱) −

(۱, ۱) −
)(۱, ۴
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎرﮐﻮف ﺳﻪ رژﯾﻢ AR(1) -

*۱۴٫۶
*۱۳٫۷
*۸۰٫۷

ﯾﺎدداﺷﺖ .اﻋﺪاد ﺳﺘﺎرهدار ﻣﻌﻨﺎداری در ﺳﻄﺢ  ۱درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﺟﺪول  ۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺟﻤﻼت ﺧﻄﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺪل
و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎرﮐﻮف دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری از ﺻﻔﺮ
،
ﻣﺪلﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪلﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ دارای ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺪل
اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺪل ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

 ۸ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

))(۱

( ﺑﺎ دو آﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺳﻪ رژﯾﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪلﻫﺎی

دارای ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﺪل دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
و
دادهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه وﺟﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﻣﺒﻨﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن،
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪل
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻤﻼت ﺧﻄﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﺒﻨﺎ از آزﻣﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﮑﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺟﻤﻼت ﺧﻄﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﺑﺎ ﺟﻤﻼت ﺧﻄﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری از
ﻣﺪل
benchmark
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ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺪﯾﺮان رﯾﺴﮏ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ارزش درﻣﻌﺮض
رﯾﺴﮏ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪلﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
و
،
)
( و ﻣﺪل ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎرﮐﻮف ﻣﺮﺗﺒﻪ اول

۵۰۲

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۱ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

دارای ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪل
ﺻﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪل
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد.
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را در ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺪل
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻣﻘﺪار اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺪلﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﺟﺪول  ۴ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎل ،اﻟﺰاﻣﺎت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻄّﯽﻫﺎی ﻣﺪل در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۹درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ
اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﻣﺪلﻫﺎ ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ درﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪﮐﺮدن ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ،اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﻘﺮارت ﺑﺎل ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻄّﯽ ﮐﻤﺘﺮ،
و
ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺪلﻫﺎی
ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار ﮐﻤﺘﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺟﺪول ۴
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺪار اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎل
MCR

ﻣﺪل
)(۱, ۳

(۱, ۱) −

۰٫۰۹

)(۱, ۴

(۱, ۱) −

۰٫۰۴۸

)(۱, ۳

(۱, ۱) −

۰٫۰۴۳

ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎرﮐﻮف ﺳﻪ رژﯾﻢ (۱) -

۰٫۰۸۲

ﯾﺎدداﺷﺖ MCR .ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺳﺖ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
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 ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در وارﯾﺎﻧﺲ.۷ ﺷﮑﻞ
ﺷﺮﻃﯽ دادهﻫﺎ

۵ ﺟﺪول
(۱) ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎرﮐﻮف ﺳﻪ رژﯾﻢ ﺑﺎ
۱ رژﯾﻢ

۲ رژﯾﻢ

۳ رژﯾﻢ

ﻋﺮض از ﻣﺒﺪاء

۰٫۰۰۱۵**

۰٫۰۰۰۳**

۰٫۰۰۰۰۱۷۴**

وﻗﻔﻪ اول

۰٫۳۱۰۹**

۰٫۵۳۱۹**

۰٫۶۳۹۵**

. درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ۵  اﻋﺪاد ﺳﺘﺎرهدار ﻣﻌﻨﺎداری در ﺳﻄﺢ.ﯾﺎدداﺷﺖ

۵۰۵
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٢٠

١٠
۵

)t-ratio of AR(١

١۵

٠
٠٫٠۵

٠٫٠۴

٠٫٠٣

٠٫٠١

٠٫٠٢

٠٫٠

}‑Y_{t١

ﺷﮑﻞ  .۸ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد آﺳﺘﺎﻧﻪ و رژﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺴﺎی

ﺟﺪول ۶
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺬار ﻣﺪل ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎرﮐﻮف ﺳﻪ رژﯾﻢ ﺑﺎ )(۱
*۰٫۰۲۶

*۰٫۰۹۴

-۰٫۰۱۳۹

-۰٫۰۲۴۹

*۰٫۰۶۶

۰٫۹۰۸

-۰٫۰۱۵۲
*۰٫۸۲۲

۰٫۸۸
*۰٫۰۲۶

رژﯾﻢ ۱
رژﯾﻢ ۲

-۰٫۰۰۷۲
*۰٫۱۴۷

*۰٫۰۳۱

-۰٫۰۲۸۷

-۰٫۰۱۱

رژﯾﻢ ۳
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