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چکیده
پیشبینی نوسانات ارزی گامی مهم در سیاستگذاری ارزی کشور به منظور جلوگیری از
نوسانات شدید ارزی محسوب میشود .نوسانات ارزی از آن جهت اهمیت دارد که میتواند
معیاری از نااطمینانی سرمایهگذاری در اقتصاد هر کشوری محسوب شود .هدف از این مقاله
معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار ارز کشور است .بدین منظور
با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ ،نوسانات نرخ ارز بازار آزاد مدلسازی شد .در این
مقاله از دادههای روزانه نرخ ارز بازار غیررسمی (آزاد) ارز در بازه زمانی بیست و پنجم
اردیبهشت سال  5831تا بیست و یکم تیرماه سال  5831استفاده شده است .با برآورد این
مدل ،ماتریس احتماالت انتقال دو وضعیت پرنوسان و کم نوسان ارزی محاسبه میشود .با
استفاده از این ماتریس میتوان احتمال مواجه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره آتی
پیشبینی نمود و بدین ترتیب به یک الگوی مناسب برای پیشبینی نوسانات شدید دست
یافت .نتایج این الگو نشان میدهد که احتمال ماندن در رژیم پر نوسان ارزی ،احتمال انتقال
از رژیم پر نوسان به رژیم کم نوسان ارزی ،احتمال انتقال از رژیم کم نوسان به رژیم پر نوسان
ارزی و احتمال ماندن در رژیم کم نوسان ارزی به ترتیب برابر با 0/38 ،0/08 ،0/51و 0/39
است.
واژههای کلیدی :الگوی هشدار پیش از وقوع ،نوسانات بازار ارز ،مارکوف سوئیچینگ گارچ.
طبقهبندی .F37 ،F32 ،F30 :JEL
* نویسنده مسئول مکاتبات
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-1مقدمه
پیشبینی بحرانهای اقتصادی به دالیل مختلف مورد عالقه برخی نهادهای اقتصادی مثل
صندوق بینالمللی پول ،بانک جهانی و سایر نهادها یا سازمانهای دولتی و خصوصی است.
سیاستگذاران اقتصادی هر کشور نیز به منظور مقابله با بحرانهای اقتصادی نیاز به
پیشبینی بحرانها را احساس میکنند .از میان بحرانهای اقتصادی ،بحرانهای ارزی و
ایجاد نوسان ات شدید در بازار ارز به خصوص در کشورهای در حال توسعه به دلیل
وابستگیهای ارزی تولیدات این کشورها به مواد اولیه ،واسطهای و سرمایهای خارجی
تاثیرات قابل توجهی بر متغیرهای اقتصاد کالن این کشورها برجای میگذارد .به عنوان
مثال بحران ارزی اخیر که به دنبال تحریمهای گسترده اقتصادی در کشور رخ داد بسیاری
از متغیرهای مهم اقتصاد کالن کشور همچون تولید ،اشتغال و تورم را دستخوش تغییرات
شدیدی نمود .از این رو پیش بینی نوسانات ارزی به دلیل تاثیر گسترده آن بر بخشهای
واقعی اقتصاد از اهمیت فراوانی در اقتصاد کشور برخوردار است.
پژوهشگران بسیاری به منظور اطالع و مقابله با بحرانهای اقتصادی ،اقدام به معرفی
سیستمهای هشدار پیش از وقوع )EWS( 5کردهاند .در این زمینه طیف وسیعی از شاخص-
ها به عنوان شاخصهای پیشرو شناسایی و آزمون شدهاند .روشهای معمول پیشبینی
در سیستم هشدار پیش از وقوع شامل دو روش استاندارد به نامهای روش سیگنالی( 0یا
روش استخراج عالئم بحران از شاخصهای پیشرو) و دیگری روش احتمالی یا روش
لوجیت 8یا پروبیت 1هستند .روش جدیدتر در زمینه سیستم هشدار پیش از وقوع ،روش
رژیم مارکوف سوئیچینگ 1است .با استفاده از این روش میتوان احتمال وقوع بحرانهای
مالی را برای سالهای آتی پیش بینی کرد و با آگاهی از افزایش احتمال وقوع بحرانهای
مالی در یک زمان معین ،با استفاده از سیاستگذاریهای الزم از وقوع چنین بحرانهایی
جلوگیری کرد یا حداقل اثرات منفی وقوع بحران را کاهش داد (ابونوری و عرفانی.)5839 ،
هدف از این مقاله ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار ارز کشور
است که برای دستیابی به این هدف از روش مارکوف سوئیچینگ گارچ 8استفاده شده
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است .تمایز مقاله حاضر با مطالعات قبلی آن است که اوالً در مقاله حاضر از رویکرد مارکوف
سوئیچینگ گارچ استفاده میشود که با توجه به وجود نوسانات بازار ارز مدل واقعبینانه-
تری نسبت به مدل مارکوف سوئیچینگ با واریانس ثابت است .وجه تمایز دوم مقاله حاضر
در این است که در مقاله حاضر از رویکرد سری زمانی استفاده میگردد و این رویکرد برای
پیشبینی و الگوی هشدار پیش از وقوع به مراتب عملکرد بهتری نسبت به مدلهای با
متغیر توضیحی دارد.
مقاله حاضر در پنج بخش تدوین شده است .در بخش بعدی به ادبیات نظری پیشبینی
متغیرهای اقتصادی و مطالعات تجربی پیشبینی در بازار ارز میپردازیم .در بخش سوم
روش تحقیق و توصیف دادهها ارائه شده است .بخش چهارم نیز به ارائه الگوی هشدار
پیش از وقوع مبتنی بر روش مارکوف سوئیچینگ گارچ اختصاص دارد و در نهایت در
بخش پایانی نتیجهگیری و پیشنهاد ارائه شده است.

 -2ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
پیشبینی نرخارز برای فعاالن و پیشبینیکنندگان در بازار نرخ ارز یکی از موضوعات
بسیار جذاب می باشد .در ادبیات اقتصاد بین الملل ،دو رویکرد نسبت به پیشبینی نرخ
ارز وجود دارد .اولین رویکرد بنیادی 5است که پیشبینی نرخ ارز را بر اساس دیگر
متغیرهای کالن اقتصادی انجام میدهد .دومین رویکرد تکمتغیره است که فقط از رفتار
گذشته نرخ ارز برای پیشبینی روند آتی آن استفاده میکند و به دلیل عدم توجه به سایر
متغیرهای کالن اقتصادی ،به نام رویکرد فنی 0شهرتیافته است (نیلی.)5339 ،8
به عنوان اولین مدل بنیادی برای تعیین نرخ ارز ،میتوان به مدل برابری قدرت خرید1
( )PPPاشاره کرد ،که بر اساس آن ،یک واحد پول در داخل و خارج با توجه به نرخ ارز
متقابل باید قدرت خرید یکسانی داشته باشد .این روایت مطلق 1از برابری قدرت خرید
است .روایت دیگر از این نظریه ،آن است که تغییرات نرخ ارز برابر با اختالف تورم داخل
و خارج است که دربردارنده مفهوم برابری قدرت خرید نسبی 8میباشد .شایان ذکر است
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که برای محاسبه نرخ ارز بر اساس مدل برابری قدرت خرید ،از شاخص قیمتی مصرف-
کننده )CPI( 5و شاخص قیمتی تولیدکننده )PPI( 0استفاده میشود (رستمزاده.)5830 ،
مدل بنیادی دیگر برای توضیح رفتار نرخ ارز ،مدل ماندل  -فلمینگ )MFM(8است ،که
ت ا مدت زمان زیادی توضیح غالب برای رفتار نرخ ارز بوده است .در این مدل نرخ ارز بر
اساس حساب سرمایه و حساب جاری و تعادل نیروهای عرضه و تقاضا تعیین میشود .بر
اساس این رویکرد ،کسری تراز پرداختها بیانگر مازاد تقاضای ارز و مازاد تراز پرداختها
به معنای مازاد عرضه ارز است (مارک .)0000 ،1این رویکرد که بر فروض کینزی استوار
میباشد ،مورد انتقاد قرار گرفت ،و پس از آن مدلهای پولی ظهور کردند .در این مدلها،
نرخ ارز را با عرضه و تقاضای پول داخلی و خارجی مدلسازی مینمایند .مدلهای پولی
در قالب دو مدل پولی با قیمتهای انعطافپذیر )FPM( 1و مدل پولی با قیمتهای
چسبنده )SPM( 8بررسی میشود .مدل پولی با فرض قیمتهای منعطف بر خالف مدل
پولی با قیمتهای چسبنده ،برابری قدرت خرید را در کوتاهمدت به طور پیوسته برقرار
فرض میکند ،در حالی که در حالت مدل پولی با قیمتهای چسبنده برابری قدرت خرید
فقط در بلندمدت صادق میباشد که این ناشی از چسبندگی قیمت در کوتاهمدت میباشد
(آبسفلد و رگوف.)0000 ،9
رویکرد بنیادی دیگر ،مدل تعادلی نرخ ارز )EERM( 3میباشد که در این مدل ،تعادل
عمومیِ یک مدل دوکشوری برای حداکثر کردن ارزش فعلی مطلوبیت مورد انتظار 3یک
عامل اقتصادی نمونه ،50با توجه به محدودیت بودجه و نیز محدودیت پرداخت نقدی از
پیش 55تجزیه وتحلیل میشود (رستمزاده.)5830 ،
از روشهای بنیادی دیگر ،مدل تراز سبد دارایی )PBM( 50است .همانند مدلهای پولی،
در مدلهای تراز سبد دارایی نرخ ارز از طریق عرضه و تقاضای داراییهای مالی تعیین
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می شود و نرخ ارز یک متغیر مهم در تعیین حساب جاری و تراز پرداختها میباشد ،لذا
از مدل تراز سبد دارایی به عنوان یک مدل پویای تعدیل نرخ ارز نیز یاد کردهاند .در برابر
مدلهای بنیادی تحلیل نرخ ارز ،مدلهای فنی قرار دارند .این مدلها بر خالف مدلهای
بنیادی در جهت یافتن روابط علّی بین نرخ ارز و سایر متغیرهای کالن تالشی نمیکنند.
تحلیل فنیِ نرخ ارز یا قیمت هر دارایی مالی دیگر بر اساس مقادیر قبلی آن متغیر است
و به طور خاص ،برای بازههای زمانی کوتاه استفاده میشود .تحلیل فنی بر این فرض
اس توار است که نرخ ارز یک متغیر تصادفی نیست ،بلکه از الگوهای تکرارشونده و قابل
تشخیص پیروی میکند.
علت توسعة مدلسازی فنی ،ناکامی بعضی از مدلهای بنیادی در توضیح و پیشبینی نرخ
ارز در کوتاهمدت بوده است .تحلیل فنی بر سه اصل استوار است (موسی .)0000 ،5اولین
اصل این است که همة عواملی که بر نرخ ارز اثرگذارند ،در رفتار مشاهده شدة نرخ ارز که
در قالب نمودارها عرضه میشوند ،منعکس شدهاند .اصل دوم این است که نرخ ارز بر
اساس روندهای تداومی تغییر میکند؛ یعنی تعادل عرضه و تقاضا یک روند متحرک را به
وجود میآورد و تا وقتی که پایان یابد ،دست نخورده باقی میماند .برای مثال ،اگر یک
نرخ ارز افزایش یابد ،این روند ادامه مییابد تا این که یک فرآیند معکوس دیده شود و
بالعکس .اصل سوم این است که رفتار بازار تکرارشونده است.
رویکردهای فنی برای تحلیل رفتار نرخ ارز ،بر اساس فرضیه بازار کارا )EMH( 0بنا نهاده
شدهاند که در این مدلها ،فرصتهای شناخته شده جهت به دست آوردن هر نوع سود
غیرنرمال در بازار حذف گردیده است و انتظارات عقالیی )RE(8نقش تعیینکنندهای در
این مدل ایفا میکند .به دلیل وجود برخی ضعفها در بعضی از مدلهای فرضیه بازار کارا
و عدم انطباق با مشاهدات تجربی ،فرضیه گام تصادفی )RWH( 1که حمایتهای تجربی
گستردهای از آن صورت گرفته است و نیز در ارتباط با فرضیه بازار کارا بوده ،در پیشبینی
نرخ ارز به عنوان یکی از روشهای موثر دیگر مطرح گردید که در مطالعات تجربیِ مربوط
به این رویکرد ،انواع و اشکال بسیار گسترده آن به صورتهای مدل خود رگرسیونی ،مدل
میانگین متحرک ،مدل خودرگرسیونی با میانگین متحرک و مدل بازگشت به میانگین
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استفاده میگردد (رستمزاده.)5830 ،
 -1-2مطالعات خارجي
در یک مطالعه اولیه کامینسکی ،لیزندو و رینهارت )5333( 5با بکاربستن روش استخراج
عالئم ،اقدام به ارائه یک سیستم هشدار پیش از وقوع نمودهاند .آنها ابتدا برای مشخص
نمودن رخدادهای بحران در سنوات گذشته ،آنها از یک شاخص فشار بر بازار ارز استفاده
کردهاند .نتایج آنها نشان میدهد که رفتار ذخایر بینالمللی ،نرخ واقعی ارز ،اعتبارات
داخلی ،اعتبار به بخش عمومی و تورم داخلی شاخصهایی هستند که در پیشبینی
بحرانها موثرترند.
ادیسون )0005( 0یک سیستم هشدار پیش از وقوع را ارائه میدهد که میتواند بحرانهای
مالی را تشخیص دهد .برای رسیدن به این هدف وی سیستم هشدار پیش از وقوع
کامینسکی ،لیزندو و رینهارت ( )5333را که مبنای استخراج عالئم بحران مالی است را
تحلیل و بسط داده است .نتایج این مقاله عنوان میکند که یک سیستم هشدار پیش از
وقوع ،نوعی راهنمایی در تحلیل منظم اطالعات ارائه داده و در شناسایی مناطق و
کشورهای آسیبپذیر از بحران کمک کننده است.
کاندلون ،دمیترچ و هورلین )0051( 8در مقالهای به ارائه الگوی هشدار پیش از وقوع
بحران پولی پرداختهاند .آنها الگویی جدید از مدل الجیت پویا برای پیش بینی بحرانهای
پولی ارائه کردهاند .آنها این مدل را برای  58کشور آزمون نمودهاند که نشان دهنده عملکرد
بهتر مدل پویای ارائه شده نسبت به مدلهای ایستای قبلی است .لذا آنها استفاده از
مدلهای پویای الجیت را برای الگوهای هشدار پیش از وقوع پیشنهاد دادهاند.
کاملی )0051( 1سیستم های هشدار پیش از وقوع پارامتریک و ناپارامتریک بحران پولی
را در اقتصادهای نوظهور از دو منظر درون نمونهای و برون نمونهای با یکدیگر مقایسه
کرده است .نتیجه مقایسه مدلها نشان میدهد که مدلهای پارامتریک هشدار پیش از
وقوع عملکرد بهتری در افق برون نمونهای نسبت به مدلهای ناپارامتریک هشدار پیش از
وقوع داشتهاند.
آن )0051( 1یک الگوی هشدار پیش از وقوع بحران پولی در ویتنام را در طی سالهای
1

Kaminsky, Lizondo and Reinhart
Edison
3
Candelon, Dumitrescu and Hurlin
4
Comelli
5
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 0050-5338ارائه دادهاند .نتایج الگوی ارائه شده نشان میدهد احتمال پیشبینی درست
یک بحران پولی  30/9درصد است .همچنین نتایج این مقاله نشان داده است که افزایش
بیش از اندازه واقعی ارزش پول ،ذخایر بینالمللی و نرخ رشد اعتبار داخلی از عالئم پیشرو
در بحران پولی در ویتنام هستند.
5
کریستوفیدس ،ایچر و پاپاجرجیو ( )0058به دنبال یک الگوی هشدار پیش از وقوع برای
بحران  0003به بررسی الگوهای مختلف پرداختهاند .اگرچه آنها به یک الگوی جامع
برای پیشبینی بحران دست نیافتند اما در عوض مجموعهای هشدار دهنده از سیگنالهای
بحران را یافتند که شامل عالئمی چون بانکداری ،تراز پرداختها ،فشار نرخ ارز و رکود
است.
0
النگ و اشمیت ( )0058به بررسی عوامل بنیادین بحرانهای بانکی سیستماتیک
پرداخته اند .آنها الگوی هشدار پیش از وقوع جدیدی برای بحران بانکی ارائه دادند.تعامل
نسبت نقدینگی و از دست دادن سپرده تقاضا در مدل لحاظ شده است و به طور قابل
مالحظه ای منجر به بهبودی نتایج شده است .عوامل منتخب از نظر آماری معنیدار
هستند .پیشبینیهای خارج از نمونه نیز نشان دهنده توان باالی پیشبینی مدل بوده
است.
 -2-2مطالعات داخلي
مرزبان ،اکبریان و جواهری ( )5831با استفاده از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و برخی
الگوهای متداول در زمینه پیشبینی نرخ ارز ،به مقایسه مدلهای مختلف نرخ ارز برای
پیشبینی نرخ ارز پرداختهاند .هدف اصلی این مقاله ،آزمون این فرضیه است که آیا شبکه-
های عصبی مصنو عی با توان برآورد روابط غیرخطی ،دارای نتایج بهتر و قابل مقایسه در
پیشبینی نرخ ارز نسبت به الگوهای سنتی ،بهخصوص الگوی گام تصادفیاند یا خیر؟ در
حالت کلی ،نتایج به دست آمده حاکی از دشوار بودن پیش بینی نرخ ارز ،توسط الگوهای
ساختاری اقتصادی است ،این نتایج هماهنگ با مطالعات قبلی در این زمینه است .بدین
صورت که الگوی (فرایند) گام تصادفی نسبت به الگوهای ساختاری پولی در پیش بینی
نرخ ارز از عملکرد بهتری برخوردار است .در مقایسه مستقیم عملکرد مدلهای (خطی)
اقتصادسنجی ساختاری و سری زمانی با شبکههای عصبی (غیرخطی) و با دادههای ماهانه،

Christofides, Eicher and Papageorgiou
Lang & Schmidt
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مدلهای شبکه های عصبی مصنوعی به وضوح از قدرت بیشتری در زمینه پیشبینی نرخ
ارز برخوردارند.
خاشعی و بیجاری ( )5838با استفاده از دادههای روزانه نرخ دالر در بازار ارز کشور در
سال  5831به مقایسه توان پیشبینی مدلهای میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته،
شبکههای عصبی مصنوعی و مدلهای رگرسیون فازی در پیشبینی نرخ ارز پرداخته
است .نتایج این مطالعه نشان داده است که مدلهای میانگین متحرک خود رگرسیون
انباشته دارای محدودیت تعداد دادههای گذشته بوده و شبکههای عصبی مصنوعی نیز به
منظور حصول نتایج دقیق احتیاج به دادههای زیادی دارند .مدلهای رگرسیون فازی،
مدلهایی مناسب در شرایط پیشبینی با دادههای قابل حصول کماند .آنها به منظور
برطرف ساختن مشکل مذکور و حصول نتایج دقیقتر ،مدلهای میانگین متحرک
خودرگرسیون انباشته را با رگرسیون فازی ترکیب کردهاند .نتایج حاصله از به کارگیری
روش ترکیبی در بازار ارز بیانگر کارآمدی این روش در پیشبینی بازه تغییرات نرخ ارز
بوده است.
طیبی ،موحدنیا و کاظمینی ( )5839در مقاله خود ،عالوه بر طراحی و اجرای یک مدل
شبکه عصبی برای پیشبینی نرخ ارز در ایران با استفاده از اطالعات سالهای -5835
 ،5883این فرضیه را که شبکه عصبی مصنوعی نسبت به روشهای معمول اقتصادسنجی
و مدلهای سریهای زمانی در پیشبینی روند نرخ ارز کارایی بیشتری دارد ،بررسی
نموده اند .نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در صورت طراحی دقیق ،مدلهای
شبکه عصبی مصنوعی در زمینه پیش بینی نرخ ارز نسبت به رقبای خود عملکرد بهتری
دارند.
ابراهیمی و توکلیان ( )5835به طراحی سامانه هشداردهی زود هنگام بحرانهای ارزی در
ایران با استفاده از رویکرد مارکوف ـ سوئیچینگ پرداختهاند .در این مقاله ،با استفاده از
نرخ رشد ارز بازار آزاد ،بحرانهای ارزی که در اقتصاد ایران در دوره  5889-5833به وقوع
پیوسته شناسایی و طبقهبندی شده است .نتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهد که
برای دورههای زمانی نیمه دوم  5889و نه ماهه اول  ،5883سه ماهه اول  ،5883نیمه
دوم  ،5890سال  ،5898نیمه اول  ،5891سه ماهه سوم  ،5891سالهای  5899و ،5893
وقوع بحران هشدار داده شده است که با واقعیات اقتصاد ایران انطباق مناسبی دارد.
تمایز مقاله حاضر با مقاله ابراهیمی و توکلیان ( )5835آن است که اوالً در مقاله حاضر از
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رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ استفاده میشود که با توجه به وجود نوسانات در بازار
ارز مدل واقعبینانه تری نسبت به مدل مارکوف سوئیچینگ با واریانس ثابت است .وجه
تمایز دوم مقاله حاضر با مقاله مذکور در این است که در مقاله حاضر از رویکرد سری
زمانی استفاده میگردد و این رویکرد برای پیشبینی و الگوی هشدار پیش از وقوع به
مراتب عملکرد بهتری نسبت به مدلهای با متغیر توضیحی دارد .این روش در مطالعه
نادمی ( )5830جهت معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام
تهران نیز استفاده شده است .وی از روش مارکوف سوئیچینگ گارچ برای مدلسازی
نوسانات بازدهی بازار سهام تهران و ارائه الگوی هشدار پیش از وقوع استفاده نموده است.

 -3روش تحقیق و توصیف دادهها
 -1-3روش تحقیق
مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ ،مدلی است که الگوی چرخشی مارکوف را در دو معادله
میانگین و واریانس شرطی لحاظ میکند .بنابراین با فرض وجود دو رژیم ،دو معادله
میانگین شرطی و دو معادله واریانس شرطی یا گارچ خواهیم داشت .این مدل را میتوان
به صورت زیر نوشت:
)(1

𝑡𝑓 (𝜃𝑡 ) 𝑝1,

()5

)(2

) 𝑡𝑓 (𝜃𝑡 ) (1 − 𝑝1,

{ ~ 𝑒𝑥𝑐𝑡 |𝐼𝑡−1

که در آن 𝑡𝑐𝑥𝑒 نرخ ارز آزاد روزانه 𝑓 (𝜃𝑡(𝑖) ) ،نشان دهنده یکی از توزیعهای شرطی ممکن
)𝑖(

𝑡𝜃

است که میتوان فرض کرد دارای توزیع نرمال-t ،استیودنت یا  GEDاست .جمله
بردار پارامترها در رژیم iام که توزیع را مشخص میکند ،عبارت ] 𝑝1,t = Pr[st = 1|𝐼𝑡−1
احتمال پیشبینی شده و  𝐼𝑡−1بیانگر مجموعه اطالعات در زمان  t-1است.
بردار پارامترهای متغیر در طول زمان را میتوان به سه جزء تجزیه کرد:
()0
که در آن ) ≡ E(𝑒𝑥𝑐𝑡 |𝐼𝑡−1

)(i

)(i

)(i

)(i

) θ𝑡 = (μt , ht , νt
)(i
μt

میانگین شرطی (یا پارامتر موقعیت)= ،

)(i
ht

) ν(iپارامتر شکل توزیع شرطی
)  𝑉𝑎𝑟(𝑒𝑥𝑐𝑡 |𝐼𝑡−1واریانس شرطی (یا پارامتر مقیاس) و t
است (نادمی.)5830 ،
بنابراین ،رژیم مارکوف سوئیچینگ گارچ شامل چهار عنصر میانگین شرطی ،واریانس
شرطی ،فرآیند رژیم و توزیع شرطی است .معادله میانگین شرطی در اینجا به شکل یک
فرآیند خودرگرسیونی مدلسازی خواهد شد  .مرتبه خودرگرسیونی میانگین شرطی بر
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اساس متدولوژی باکس-جنکینز شناسایی میشود.

)(i

𝑒𝑥𝑐𝑡 = γ(i) + 𝜌1 𝐴𝑅(1) + εt

() 8
که در آن  i=1,2و  ε𝑡 = ηt √htو  ηtیک فرآیند با میانگین صفر و واریانس واحد است.
واریانس شرطی 𝑡𝑐𝑥𝑒 با فرض مسیر رژیم کامل ) …  𝑠̃t = (st , st−1,عبارت است از

) .h(iبرای واریانس شرطی با فرآیند ) GARCH(1,1فرض میشود:
] t = V[εt |𝑠̃t , 𝐼𝑡−1
)(i

)(i

)(i

)(i

2
ht = 𝛼0 + 𝛼1 𝜀𝑡−1
+ 𝛽1 ℎ𝑡−1

()1
که در آن  ℎ𝑡−1یک میانگین مستقل از وضعیت واریانسهای شرطی گذشته است .در
واقع ،در بحث رژیم سوئیچینگ ،اگر ℎ𝑡−1نیز وابسته به وضعیتهای گذشته  𝑠̃t−1باشد،
)(i

)(i

یعنی اگر  ht−1نیز دارای اندیس  iباشد ،باید  nپارامتر برآورد کرد .زیرا در آن صورت ht−1

)(i
)(i
) h(iو  ...خواهد شد ،که برآورد پارامترها در
نیز وابسته به  ht−2و  ht−2نیز وابسته به t−3
این حالت ناممکن میشود .بنابراین یک سادهسازی برای اجتناب از اینکه واریانس شرطی
یک تابع از تمام وضعیتهای گذشته شود ،نیاز است.ک السن )0000( 5برای اجتناب از
این مشکل ،جمله زیر را برای واریانس شرطی معرفی کرد:

()1

)(i

)(i

)(i

)(i

)(i

2
ht = 𝛼0 + 𝛼1 𝜀𝑡−1
} + 𝛽1 𝐸𝑡−1 {ht−1 |st
)(i
ht

که در آن واریانس شرطی ( ) تابعی از مجذور با وقفه خطاهای معادله میانگین شرطی
2
 )𝜀𝑡−1و امید ریاضی واریانس شرطی دوره قبل به شرط معین بودن وضعیت رژیم در
(
) )𝐸𝑡−1 {h(iاست.
دوره جاری (} t−1 |st
در حالت کلی برای محاسبه پیشبینی نوسانات ،احتمال فیلتر (هموار شده)  τدوره جلو
مورد نیاز است .در ادبی ات رژیم مارکوف سوئیچینگ یک عنصر ضروری برای برآورد
ماکزیمم درستنمایی ،احتمال پیشبینی ]  𝑝1,t = Pr[st = 1|𝐼𝑡−1است .احتمال قرار
گرفتن در رژیم اول در زمان  tبا اطالعات مفروض در زمان  t-1بصورت زیر تصریح می
شود (مارکوسی:)0001 ،0
()8

= 𝑡𝑝1,

) 𝑓(𝑒𝑥𝑐𝑡−1 |𝑠𝑡−1 = 2)(1 − 𝑝1,𝑡−1
[ )𝑞 (1 −
]
) 𝑓(𝑒𝑥𝑐𝑡−1 |𝑠𝑡−1 = 1)𝑝1,𝑡−1 + 𝑓(𝑒𝑥𝑐𝑡−1 |𝑠𝑡−1 = 2)(1 − 𝑝1,𝑡−1
𝑓(𝑟𝑡−1|𝑠𝑡−1 = 1)𝑝1,𝑡−1
[𝑝+
]
) 𝑓(𝑒𝑥𝑐𝑡−1|𝑠𝑡−1 = 1)𝑝1,𝑡−1 + 𝑓(𝑒𝑥𝑐𝑡−1 |𝑠𝑡−1 = 2)(1 − 𝑝1,𝑡−1

Klaassen
Marcucci
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که در آن  pو  qاحتماالت انتقال و )∙(𝑓 توزیع شرطی نرخ ارز درمعادله ( )5است .بنابراین،
تابع لگاریتم درستنمایی را میتوان بصورت زیر نوشت:
])𝑙 = ∑𝑇𝑡=1 𝑙𝑜𝑔[𝑝1,𝑡 𝑓(𝑒𝑥𝑐𝑡 |𝑠𝑡 = 1) + (1 − 𝑝1,𝑡 )𝑓(𝑒𝑥𝑐𝑡 |𝑠𝑡 = 2
()9
بطوری که )𝑖 = 𝑡𝑠| 𝑡𝑐𝑥𝑒(𝑓 توزیع شرطی نرخ ارز به شرط رخ دادن رژیم  iدر زمان t
است .تابع لگاریتم درستنمایی ( )9با استفاده از روشهای محاسبات عددی ماکزیمم
میشود.
همچنین در این مقاله ،به دلیل آنکه مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ با مدلهای گارچ و
 GJRاز نظر قدرت پیش بینی مقایسه شدهاند الزم است توضیح مختصری نیز در خصوص
مدلهای گارچ و  GJRداده شود .مدل ) GARCH(1,1برای سری زمانی نرخ ارز را میتوان
به صورت زیر نوشت:
𝑒𝑥𝑐t = δ + γ𝐴𝑅(1) + ηt √ht
()3
2
ℎ𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝜀𝑡−1 + 𝛽ℎ𝑡−1
()3
𝛼0 > 0, 𝛼1 ≥ 0, 𝛽1 ≥ 0
()50
که در آن معادله  3معادله میانگین شرطی نرخ ارز را نشان میدهد که بصورت یک معادله
خودرگرسیون با یک وقفه ) AR(1نشان داده شده است .جزء تصادفی معادله ( )3عبارت
است از حاصلضرب یک فرآیند تصادفی همسان و مستقل با میانگین صفر و واریانس5
(  )ηtضرب در جذر واریانس شرطی (  .)√htمعادله  3معادله واریانس شرطی را نشان
2
 )𝜀𝑡−1است.
میدهد که تابعی از واریانس دوره قبل (  )ℎ𝑡−1و مقادیر مجذور تصادفی (
محدودیتهای معادله  50بر ضرایب به دلیل اطمینان از مثبت بودن واریانس شرطی
میباشد.
گلوستن ،جاناتان و رانکل )5338( 5یک مدل گارچ تغییر یافته را برای محاسبه اثر
نامتقارن اخبار خوب و بد بر نوسانات بازار ارائه دادند که به مدل ( )GJRمشهور است .این
مدل گارچ نامتقارن به واریانس شرطی اجازه میدهد که بهطور متفاوت به شوکهایی از
یک عالمت پاسخ دهد .مدل آنها به صورت زیر تعریف شده است:
2
2
[1 − 𝐼{𝜀𝑡−1>0} ] + 𝜉𝜀𝑡−1
ℎ𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝜀𝑡−1
(𝐼{𝜀𝑡−1>0} + 𝛽1 ℎ𝑡−1 )55
که در آن }𝑤{𝐼 یک تابع شاخص است :مقدار آن زمانی که شرط  wبرقرارباشد برابر با یک
و در غیر این صورت برابر با صفر میباشد .با استفاده از این مدل میتوان آزمون کرد که

Glosten, Jagannathan & Runkle
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آیا اخبار بد ( )𝜀𝑡−1 < 0یعنی ضریب  𝛼1اثر بیشتری بر نوسانات بازار دارد یا خیر.
 -2-3توصیف دادهها
در این مقاله از داده های روزانه نرخ ارز بازار غیررسمی (آزاد) ارز در بازه زمانی بیست و
پنجم اردیبهشت سال  5831تا بیست و یکم تیرماه سال  5831استفاده شده است .بازه
مذکور شامل  0850مشاهده است .نمودار سری زمانی روزانهنرخ ارز بازار آزاد در بازه
زمانی ذکر شده بهصورت نمودار  5میباشد.
1100
1000
8100
8000
0100
0000
5100
5000
100

5
500
008
801
101
108
809
903
303
350
5055
5550
5058
5851
5151
5158
5859
5953
5353
5300
0005
0500
0008
0801
0101
0108

0

نمودار ( :)1سری زمانی روزانه نرخ ارز بازار آزاد
منبع :بانک مرکزی

جدول  5برخی از آمارههای توصیفی نرخ ارز بازار آزاد را نشان میدهد .میانگین نرخ ارز
بازار آزاد عدد  5991/3تومان را نشان میدهد .انحراف از معیار حدود  5015/5میباشد.
کمترین میزان نرخ ارز در بازه مورد بررسی حدود  331/3تومان و بیشترین میزان ثبت
شده نرخ ارز در همین بازه حدود  8300تومان است.
جدول ( :)1آمار توصیفی نرخ ارز روزانه بازار آزاد (تومان)
ماکزیمم

مینیمم

انحراف معیار

میانگین

8300

331/3

5015/5

5991/3

منبع :محاسبات تحقیق

در گام بعدی به بررسی مانایی سری نرخ ارز آزاد با استفاده از آزمون زیوت-آندریوس
پرداخته شده که نتایج آن در جدول  0گزارش شده است .دلیل استفاده از این آزمون

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال دوم /شماره  /1زمستان 5831

38

وجود شکستهای ساختاری پیاپی در اقتصاد ایران و در بازار ارز است .نتایج آزمون مانایی
نشان میدهند که سری نرخ ارز بازار آزاد مانا میباشد.
جدول ( :)2آزمونهای مانایی نرخ ارز آزاد
نوع آزمون

زیوت-آندریوس

آماره محاسبه شده
P-Value

-1/01
0/00
منبع :محاسبات تحقیق

 -4ارائه الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار ارز
در ابتدا مدلهای مختلف گارچ با تصریحهای مختلف معادله میانگین شرطی برآورد می-
شوند که پس از برآورد و محاسبه میانگین مجذور خطاها در پیشبینی نرخ ارز درون
نمونهای ،مدلهای مختلف در جدول  8رتبهبندی شدند .همچنین نتایج برآورد مدل
نامتقارن  GJRحاکی از وجود اثرات نامتقارن اخبار خوب و بد بر نوسانات نرخ ارز است،
به طوریکه اثر اخبار بد بر نوسانات بیش از اثر اخبار خوب بر نوسانات بدست آمد .تفاوت
ضرایب با آزمون نسبت درستنایی نشان دهنده رد فرضیه صفر مبنی بر برابری اثرات اخبار
خوب و بد بر نوسانات نرخ ارز است .به طوری که  P-Valueاین آزمون صفر بدست آمد
که نشان دهنده تفاوت ضرایب اخبار خوب و بد بر نوسانات نرخ ارز در سطح معنیداری
 5درصد است.
همان طور که نتایج جدول  8نشان میدهد مدلهای مارکوف سوئیچینگ عملکرد دقیق-
تری در پیشبینی نرخ ارز نسبت به مدلهای متعارف گارچ (مدلهای تک رژیمی گارچ)
در درون نمونه داشتهاند .به منظور مقایسه دقت پیشبینی برون نمونهای مدلها ،مدلهای
مختلف گارچ در دو افق  1روزه و  00روزه از نظر دقت پیشبینی مقایسه شدهاند که نتایج
آن در جدول  1آمده است.

...ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در
 ارزیابی پیشبینی درون نمونهای مدلهای رقیب:)3(جدول
مدل

میانگین مجذور خطا

رتبه

GARCH-N

0/5939

08

GARCH-t

0/5939

08

GARCH-GED

0/5931

00

AR(1)-GARCH-N

0/5811

58

AR(1)-GARCH-t

0/5813

59

AR(1)-GARCH-GED

0/5839

53

AR(2)-GARCH-N

0/5199

51

AR(2)-GARCH-t

0/5103

50

AR(2)-GARCH-GED

0/5118

50

GJR-N

0/5938

00

GJR-t

0/5931

05

GJR-GED

0/5931

00

AR(1)-GJR-N

0/5818

51

AR(1)-GJR-t

0/5813

59

AR(1)-GJR-GED

0/5889

53

AR(2)-GJR-N

0/5118

58

AR(2)-GJR-t

0/5103

50

AR(2)-GJR-GED

0/5110

55

MRSGARCH-N

0/0380

3

MRSGARCH-t

0/0339

3

MRSGARCH-GED

0/0389

9

AR(1)-MRSGARCH-N

0/0933

8

AR(1)-MRSGARCH-t

0/0931

1

AR(1)-MRSGARCH-GED

0/0935

8

AR(2)-MRSGARCH-N

0/0933

1

AR(2)-MRSGARCH-t

0/0908

0

AR(2)-MRSGARCH-GED

0/0953

5

 محاسبات تحقیق:منبع
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جدول ( :)4نتایج ارزیابی پیشبینی برون نمونهای مدلهای رقیب
رتبه
8
50
3
3
3
9
9
1
8
50
55
3
9
8
1
8
0
5
58
59
53
51
58
50
51
0
0

MSE
)(22 step
0/001
0/003
0/003
0/003
0/009
0/008
0/008
0/008
0/000
0/003
0/088
0/003
0/008
0/001
0/001
0/000
0/053
0/053
0/033
0/533
0/019
0/038
0/081
0/085
0/011
0/053
0/053

رتبه
50
51
58
3
9
3
3
8
1
51
50
55
50
3
3
3
9
8
58
59
53
1
0
8
1
5
5

MSE
)(5 step
0/0018
0/0098
0/0081
0/0053
0/0059
0/0053
0/0053
0/0058
0/0051
0/0093
0/0005
0/0008
0/0000
0/0053
0/0053
0/0053
0/0059
0/0058
0/081
0/089
0/033
0/00033
0/00035
0/00030
0/00003
0/00003
0/00003

مدل
GARCH-N
GARCH-t
GARCH-GED
AR(1)-GARCH-N
AR(1)-GARCH-t
AR(1)-GARCH-GED
AR(2)-GARCH-N
AR(2)-GARCH-t
AR(2)-GARCH-GED
GJR-N
GJR-t
GJR-GED
AR(1)-GJR-N
AR(1)-GJR-t
AR(1)-GJR-GED
AR(2)-GJR-N
AR(2)-GJR-t
AR(2)-GJR-GED
MRSGARCH-N
MRSGARCH-t
MRSGARCH-GED
AR(1)-MRSGARCH-N
AR(1)-MRSGARCH-t
AR(1)-MRSGARCH-GED
AR(2)-MRSGARCH-N
AR(2)-MRSGARCH-t
AR(2)-MRSGARCH-GED

منبع :محاسبات تحقیق

رتبهبندی حاصل از ارزیابی پیشبینی مدلها به تنهایی برای قضاوت در خصوص بهترین
مدلهای پیش بینی کننده نرخ ارز کافی نیست و الزم است از آزمونهای برابری توان
پیش بینی استفاده نمود ،تا بررسی شود که آیا تفاوت بین مقادیر مختلف میانگین مربع
خطای پیشبینی معنیدار است یا خیر؟ یکی از آزمونهای معرفی شده در زمینه آزمون

...ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در

 نتایج آزمون1  جدول. است5ماریانو- آزمون دایبولد،نمودن برابری توان پیشبینیها
.ماریانو را نشان داده است-برابری دقت پیشبینی دایبولد
ماریانو- نتایج آزمون برابری دقت پیشبیني دایبولد:)5( جدول
مدل
GARCH-N
GARCH-t
GARCH-GED
GJR-N
GJR-t
GJR-GED
MRSGARCH-N
MRSGARCH-t
MRSGARCH-GED
AR(1)-GARCH-N
AR(1)-GARCH-t
AR(1)-GARCH-GED
AR(2)-GARCH-N
AR(2)-GARCH-t
AR(2)-GARCH-GED
AR(1)-GJR-N
AR(1)-GJR-t
AR(1)-GJR-GED
AR(2)-GJR-N
AR(2)-GJR-t
AR(2)-GJR-GED
AR(1)-MRSGARCH-N
AR(1)-MRSGARCH-t
AR(1)-MRSGARCH-GED
AR(2)-MRSGARCH-N
AR(2)-MRSGARCH-t

5-step
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/01
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/01
0/01
0/01
0/03

22-step
0/01
0/08
0/03
0/55
0/50
0/58
0/58
0/51
0/55
0/58
0/51
0/58
0/03
0/08
0/08
0/01
0/09
0/08
0/01
0/50
0/58
0/01
0/08
0/09
0/09
0/50

 محاسبات تحقیق:منبع

 روزه1  در رتبه بندی افق پیشبینیAR(2)-MRSGARCH-GED از آنجاییکه مدل
1

Diebold & Mariano
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بهترین مدل محسوب میشود و در افق پیشبینی 00روزه نیز دومین مدل در دقت
پیشبینی نوسانات به دست آمده است نتایج آزمون دایبولد-ماریانو را در مقابل این مدل
آزمون نمودهایم و مقادیر گزارش شده مقادیر احتمال این آزمون میباشد .در صورتی که
مقادیر جدول از  0/01کمتر باشد یعنی توان پیشبینیها برابر نیست و تفاوت بین میانگین
مربع خطای پیشبینی مدلهای رقیب در سطح معنای  1درصد معنیدار است .در غیر
اینصورت تفاوت توان پیشبینی مدلهای رقیب با مدل AR(2)-MRSGARCH-GED
معنیدار نیست.
برای افق پیشبینی  1روزه نرخ ارز ،مدلهای  AR(2)-MRSGARCH-GEDو AR(2)-
 MRSGARCH-tدارای توان یکسانی در پیشبینی نرخ ارز در افق  1روزه بودهاند .هر دو
این مدلها نسبت به سایر مدلهای دیگر بهترین عملکرد پیشبینی نرخ ارز در افق 1
روزه را داشتهاند .پس از این مدلها ،مدلهای  AR(1)-MRSGARCH-tو AR(1)-
 MRSGARCH-GEDبه ترتیب بهترین عملکرد را در پیشبینی نرخ ارز نسبت به سایر
مدلهای رقیب داشتهاند .همچنین مدلهای مارکوف سوئیچینگ گارچ عملکرد بسیار
بهتری نسبت به مدلهای متعارف گارچ داشتهاند.
برای افق پیشبینی  00روزه نرخ ارز ،نتایج متفاوت است .نتایج آزمون دایبولد-ماریانو
نشان داده است که تفاوت معنیداری بین دقت پیشبینی مدلهای مارکوف سوئیچینگ
گارچ و مدلهای متعارف گارچ وجود ندارد و در واقع توان پیشبینی این مدلها در
بلندمدت یکسان میباشد .این نتایج نشان میدهد که در افقهای بلندمدت پیشبینی
مدلهای مارکوف سوئیچینگ لزوما نمیتوانند دقت پیشبینی را افزایش دهند و در افق-
های بلندتر تفاوت معنیداری با مدلهای متعارف ندارند.
بنابراین نتیجهگیری کلی در این بخش را میتوان بدین شکل بیان نمود که مدلهای
مارکوف سوئیچینگ گارچ عملکرد بهتری نسبت به مدلهای گارچ تک رژیمی در افق
پیشبینی کوتاهمدت دارند ،اما در افقهای پیشبینی بلندمدت ،تفاوت معنیداری بین
مدلهای مارکوف سوئیچینگ و مدلهای متعارف گارچ در پیشبینی نرخ ارز وجود ندارد.
در ادامه الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید نرخ ارز ارائه میگردد .جدول  8نتایج
برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ را نشان میدهد .مدل انتخابی از میان تصریحهای
متفاوت میانگین شرطی و مبتنی بر معیار شوارتز است .این معیار نشان میدهد که
میانگین شرطی از الگوی ) AR(2تبعیت کرده و واریانس شرطی نیز فرآیند

ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در...

) GARCH(1,1است .انتخاب مدل بر اساس رویکرد متعارف باکس-جنکینز میباشد.
جدول ( :)6برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ
Coefficient
619/5
0/00
2002/7
0/00
0/017
0/00
3/26
0/00
0/10
0/00
2/22
0/00
50030/9
0/07
3022/6
0/59
1/27
0/00
7/27
0/00
0/60
0/00
1/001
0/00
0/12
0/00
0/67
0/00
-35560/6

Parameters
)γ(1
p-value
)γ(2
p-value
)(1
𝜌1
p-value
)(2
𝜌1
p-value
)(1
𝜌2
p-value
)(2
𝜌2
p-value
)(1
𝛼0
p-value
)(2
𝛼0
p-value
)(1
𝛼1
p-value
)(2
𝛼1
p-value
)(1
𝛽1
p-value
)(2
𝛽1
p-value
p
p-value
q
p-value
Log likelihood

منبع :محاسبات تحقیق

با توجه به نتایج جدول  8ماتریس احتمال انتقال برای مدل مارکوف سوئیچینگ به
صورتزیر برآورد شدهاست:
𝑝21
0.14 0.86
]𝑝22 ] = [0.03 0.97

𝑝11
𝑝[ = 𝑃
12

به عبارت دیگر این مدل بیان میکند که احتمال انتقال از رژیم  5به رژیم ( 5ماندن در
رژیم پر نوسان ارزی)  0/51و احتمال انتقال از رژیم  5به رژیم ( 0انتقال از رژیم پر نوسان
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به رژیم کم نوسان) 0/08 ،است .همچنین احتمال انتقال از رژیم  0به رژیم ( 5انتقال از
رژیم کم نوسان به رژیم پر نوسان)  0/38میباشد .به عبارت دیگر احتمال ماندن در رژیم
کم نوسان در این مدل  0/39محاسبه شده است.
میتوان احتمالهای گذار  mدوره به جلو برای زنجیره مارکف را با  mبار ضرب کردن P
در خودش به دست آورد .بنابراین برای هر دوره زمانی پیش رو احتمال انتقال از رژیم
کم نوسان به رژیم پرنوسان و احتمال ماندن در هر دو رژیم کم نوسان و پر نوسان قابل
محاسبه است .همین طور احتمال قرار گرفتن در هر رژیم در هر زمان دلخواه به شرط
دانستن اطالعات دوره قبل یا 𝑡 𝑝1,قابل محاسبه است .بنابراین در هر زمان دلخواه میتوان
احتمال قرار گرفتن در هر رژیم را به شرط دانستن اطالعات قبلی محاسبه کرد.
5.00
5.00
0.30
0.80
0.10
0.00
0.00

نمودار ( :)2احتمال قرار گرفتن در رژیم پرنوسان ارزی
منبع :محاسبات تحقیق

نمودار  0احتماالت شرطی قرار گرفتن در رژیم پرنوسان ارزی را در بازه زمانی تحقیق
نشان میدهد .همان طور که نمودار نشان میدهد در اواخر سال  5830و سالهای 5835
و  5830به دلیل تشدید تحریمهای اقتصادی ،بازار ارز دچار نوسانات شدیدی شده به
ط وری که احتمال قرار گرفتن در رژیم نوسانات شدید ارزی تا نزدیک احتمال  5افزایش
یافته است که این امر درستی پیشبینی نوسانات شدید ارزی مدل ارائه شده را با دنیای
واقعی نشان میدهد .در مجموع الگوی اراده شده هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی را
میتوان بصورت زیر نشان داد:
)(i

)(i

𝑒𝑥𝑐𝑡 = γ(i) + 𝜌1 𝐴𝑅(1) + 𝜌2 𝐴𝑅(2) + εt
)(i
)(i
(i) 2
)(i
ht = 𝛼0 + 𝛼1 𝜀𝑡−1
+ 𝛽1 ℎ𝑡−1

ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در...
0.14 0.86
]
0.03 0.97

[=𝑃

مطابق با نمودار  0این الگو قادر خواهد بود نوسانات شدید ارزی را بخوبی پیشبینی نماید.

 -5نتیجهگیری و پیشنهاد
هدف از این مقاله ارائه الگویی به منظور پیشبینی نوسانات شدید ارزی در بازار ارز کشور
میباشد .بدین منظور با الگوی مارکوف سوئیچینگ گارچ به مدلسازی و برآورد نوسانات
ارز پرداخته شده است .با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ ،الگویی هشدار پیش از
وقوع حاصل میشود که با این الگو میتوان احتمال قرار گرفتن در رژیم پرنوسان ارزی را
در هر لحظه از زمان محاسبه نمود .هنگامی که احتمال قرار گرفتن در رژیم پرنوسان ارزی
افزایش می یابد این امر به مثابه هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید ارزی است و لذا
سیاستگذاران ارزی الزم است که با اتخاذ سیاستهای مقتضی ،مانع ایجاد نوسانات شدید
شوند یا حداقل از تبعات منفی آن بکاهند .به هر حال اگرچه در امر پیشبینی هیچ
قطعیتی وجود ندارد و این مدل نیز همانند هر مدل آماری دیگر بینقص نیست ،اما این
پیشبینیها میتواند دیدی را در مقابل سیاستگذاران ارزی قرار دهد که در مقابل
هشدارهای نوسانات شدید ارزی به طور فعالتری عمل کنند و حداقل الگویی برای پیش-
بینی بحرانهای ارزی داشته باشند .لذا پیشنهاد میگردد که سیاستگذاران ارزی کشور
نتایج الگوی این مقاله را در سیاستگذاریهای آتی ارزی مدنظر قرار دهند.
در مطالعات قبلی در خصوص الگوی هشدار پیش از وقوع تنها یک مقاله توسط ابراهیمی
و توکلیان ( )5835نگاشته شده است که مقاله حاضر از دو جهت نسبت به آن مقاله برتری
دارد .یکی اینکه در این مقاله رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ استفاده میشود که با
توجه به وجود نوسانات در بازار ارز مدل واقعبینانهتری نسبت به مدل مارکوف سوئیچینگ
با واریانس ثابت است .همچنین در این مقاله از رویکرد سری زمانی استفاده میگردد و
این رویکرد برای پیشبینی و الگوی هشدار پیش از وقوع به مراتب عملکرد بهتری نسبت
به مدلهای با متغیر توضیحی دارد.
در تحقیقات آتی میتوان از مدلهای متنوع دیگری نیز استفاده نمود و توان پیشبینی
این مدل ها را در پیش بینی نرخ ارز و نوسانات آن نیز مقایسه نمود .از جمله این مدلها
میتوان به مدلهای ناپارامتریک گارچ ،نیمه پارامتریک گارچ ،مدلهای نوسانات تصادفی
و حتی ترکیبی از این مدلها با مدلهای مارکوف سوئیچینگ استفاده نمود.
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فهرست منابع
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ابراهیمی ،ایلناز ،و حسین توکلیان ( .)5835طراحی یک سامانه هشداردهی زودهنگام
بحرانهای ارزی در ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ .بیست و دومین
همایش ساالنه سیاستهای پولی و ارزی ،تهران ،پژوهشکده پولی و بانکی.
ابونوری ،اسمعیل ،و عرفانی ،علیرضا ( .)5839الگوی چرخشی مارکف و پیشبینی
احتمال بحران نقدینگی در کشورهای عضو اوپک .مجله پژوهشنامه اقتصادی وزارت
امور اقتصادی و دارایی.591-518 ،80 ،
خاشعی ،مهدی ،و بیجاری ،مهدی ( .)5838بهکارگیری مدل میانگین متحرک
خودرگرسیون انباشته فازی به منظور پیشبینی نرخ ارز .مجله استقالل ،سال ،0 ،08
.91-89
طیبی ،سیدکمیل ،موحدنیا ،ناصر ،و کاظمینی ،معصومه ( .)5839بکارگیری شبکه-
های عصبی مصنوعی در پیشبینی متغیرهای اقتصادی و مقایسه آن با روشهای
اقتصادسنجی :پیشبینی روند نرخ ارز در ایران .مجله علمی پژوهشی شریف،18 ،
.501-33
رستمزاده ،مهدی ( .)5830ارزیابی مدلهای تعیین نرخ ارز با استفاده از الگوریتم
ژنتیک (مطالعه موردی ایران و اتحادیه اروپا) .رساله دکترای علوم اقتصادی ،دانشگاه
مازندران.
مرزبان ،حسین ،اکبریان ،رضا ،و جواهری ،بهنام ( .)5831یک مقایسه بین مدلهای
اقتصاد سنجی ساختاری ،سری زمانی و شبکه عصبی برای پیش بینی نرخ ارز.
تحقیقات اقتصادی ،تابستان .058-535 ،83 ،5831
نادمی ،یونس ( .)5830مدلسازی نوسانات بازدهی بازار سهام تهران با روش مارکوف
سوئیچینگ گارچ .رساله دکترای علوم اقتصادی دانشگاه مازندران.
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