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چکیده
خصلت چولگی ،دمهای پهن و بعد بسامد از ویژگیهای مهم سریهای زمانی مالی میباشد کهه
در مدلهای اقتصاد سنجی کالسیک چندان مورد توجه قرار نگرفته است .از ایهنرو در مطالعهه
حاضر از یک رویکرد ناهمسانی واریانس شرطی بیزی مبتنی بر آنالیز موجک جهت بررسهی ارهر
سرریز تالطم و همبستگیهای پویای شرطی در سه زیر دوره میان بهازدهههای روزانهه شهاخ
سهام گروههای خودرو و ساخت قطعات ،گروه بانکی و گروه فرآوردههای نفتی طهی بهازه زمهانی
 1387/9/24الی  1398/01/31استفاده شده است .زیر دورهها شامل دوره قبل از توافق برجهام،
دوره پسا برجام و دوره بعد از خروج آمریکا از برجام میباشد .نتهای مهدل Bayesian DCC
) GARCH (1,1ضمن رد فرضیه مدل  CCCبراساس توزیعهای پسین حاشیهای در مقابهل
فرضیه مدل  DCCدر تمامی زیربخشها ،حاکی از یکسان نبودن شدت تاریر شوکها بر تالطم
بازده سهام گروههای منتخب در موجکها (نوساناتی) و زیر دورههای مختله اسهت .همینهین
تحلیل نمودارهای همبستگی شرطی پویای بیزی برای ههر زیهر دوره و در ههر موجهک ،سههام
متفاوتی را جهت سرمایهگذاری در راستای انتخاب یک بدیل مناسب بهمنظهور پوشهش ریسهک
توصیه میکند.
واژههای کلیدی :ارر سرریز ،واریانس شرطی ،رویکرد بیزی ،شاخ های بورس اوراق بهادار
طبقهبندی .G11 ،E32 ،C53 ,C32 :JEL
1
*

مقاله حاضر مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در دانشگاه ارومیه است
نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
امروزه ،گسترش روابط میان بازارهای مالی موجب شده تا بررسی روابط بین داراییهههای
مالی ،فهم مکانیزمهای انتقال تالطم و نوسانات میان داراییها و پویاییهای رابطههه میههان
این داراییها مورد توجه پژوهشگران اقتصادی و مالی قههرار گیههرد .افههزایش روابههط میههان
بازارها به نحوی بوده که یک به هم پیوستگی قابل توجهی در نوسههانات قیمههت یهها بههازده
سهام یا بازده سایر داراییههها در بازارهههای مختله را موجههب شههده اسههت ،ایههن بههههههم
پیوستگی بهگونهایی است کههه مههوجی از افههزایش یهها کههاهش قیمههت معمههو از یههک یهها
چندبخش آغاز شده و بهوسیله پیوند میان صنایع به بخشهای دیگههر منتقههل مههیشههود
(این و همکاران .)2020 ،1روابط میان بازارها از منظر ریسههک نیههز مهههم بههوده و ریسههک
سرایت نوسانات از یک بازار به بازاری دیگر به عنوان یکی از انواع ریسکهههای مطههر در
بازارهای مالی معرفی میشود (جعفری و همکاران.)1397 ،2
امروزه هر تالطمی که در هر سهم یا گروهههی از سهههام در بههازار سههرمایه رد دهههد سههایر
سهمها و گروهها را متارر میسازد .حتی نوسانات رد داده در بازار دارایی یک کشور می-
تواند بازارهای مالی سایر کشورها را تحت تاریر قرار دهد (حسینی و همکههاران.)1398 ،3
قابل توجه است که تغییرات شدید یا شوکهای بزرگ وارد شده بر هر یههک از بازارهههای
دارایی نیز موجب میشود تا روابط بین بازارها برای دوران قبل از شوک و بعههد از شههوک
متفاوت باشد .برای مثال ،بررسیها نشان میدهد که پههس از بحههران اقتصههادی در سههال
 2008-2009بازارهای مالی یکپارچهتر شدهاند (میخایلوف .)2018 ،4بلک و اسوسههکی5
( )2019بحران فوق را مثال خوبی از شدت ارتباط میههان اقتصههادهای جهههانی از طریههق
تعداد زیاد کانالهای انتقال میدانند و معتقدند که تحههو ت جهههانی و خههارجی تههاریرات
قابل توجهی بر بازارهای مالی میگذارند.
با توجه به مطالب فوق و آنیه که مطالعات در حوزه روابط میان بازارهای دارایههی نشههان
میدهد ،میتوان بیان نمود که ساختار و شدت روابط میان بازارههها طههی زمههان در حههال
تغییر است .در کنار این وضعیت ،ویژگیهای خههاد دادههههای مههالی نیههز بههر پیییههدگی
مطالعات در خصود روابط میان داراییها و بازارهای مههالی مههیافزایههد .در ایههن ارتبههاط،
1 Yin et al.
)2 Jafari et al. (2018
)3 Hoseini et al. (2019
4 Mikhaylov
5 Belke & Osowski
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یکی از ویژگیهای مهم سریهای زمانی مالی خصلت چولگی و دمهای پهن است که بههه
عقیده فیورچی و همکاران )2014( 1و بهها و تههاکیموتو )2017( 2مههدلهههای ناهمسههانی
واریانس شرطی چند متغیره ( )MGARCHکه معمههو بهههمنظههور بررسههی ارههر سههرریز
تالطم میان داراییهای مالی مورد استفاده قرار میگیرند ،در توضیح تمههام عههدم تقههارن-
های موجود در توزیع بازده سریهههای زمههانی مههالی نههاموفق بههودهانههد .همینههین لیههو و
همکاران )2017( 3معتقدند که بایستی ویژگیهای بعد بسامدی 4موجود در سههریهههای
زمانی مالی را هنگام تحلیل نتای در نظر گرفت.
ضع دیگر مههدلهای ناهمسههانی واریههانس شههرطی چنههدمتغیره متعههارف ،عههدم لحهها
تغییرات ساختاری در نوسانات است که تصریح ضعی واریانس شرطی را به دنبههال دارد.
این ضع موجب میشود تا فرآیند انتقال تکانه و سرریز نوسان میان متغیرها بههه شههکل
صحیح تعیین نگردد .از اینرو پژوهش حاضر در صدد مههدلسههازی ارههر سههرریز تالطههم و
همبستگی شرطی پویا میان بازده شاخ سهام گههروههههای خههودرو و سههاخت قطعههات،
بانکی و فرآوردههای نفتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهههادار تهههران طه ی بههازه زمههانی
 1387/9/24الی  1398/01/31به تفکیک دوران قبههل از برجههام ،دوره اجههرای برجههام و
دوره خروج آمریکا از برجام با استفاده از یک رویکرد بیزی مبتنی بر موجک (Wavelet-
 )based Bayesian DCC-GARCHاست .رویکرد و روش بهههکههار گرفتههه شههده در ایههن
مطالعه میتواند ویژگیهای دنباله پهن ،عدم تقارن ،بعد بسامدی و تغییرات سههاختاری را
که از خصوصیات بارز سریهای زمانی مالی هستند را در روند مدلسازی در نظر بگیرد.
سازماندهی مقاله حاضر بدین ترتیب است که در ادامه و پس از بیههان مقدمههه ،در بخههش
دوم ،ادبیات موضوع اعم از مبانی نظری و مرور مطالعات تجربههی ارا ههه شههده و در بخههش
سوم ت وضیحاتی در خصود روش مورد استفاده بیان گردیههده اسههت .بخههش چهههارم بههه
برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافتهههههها اختصههاد یافتههه و در نهایههت در بخههش پههنجم،
نتیجهگیری مقاله ارا ه شده است.

1

Fioruci, et al.
2 Bala & Takimoto
3 Liu, et al.
4
frequency dimension

152

بررسی ارر سرریز تالطم و همبستگیهای

پویای شرطی در..

 -2ادبیات موضوع
آگاهی از ویژگیهای تالطم و مکانیزمهای انتقال تالطم 1میان بازارها یا داراییها اهمیت
فراوانی برای سیاستگذاران و فعا ن بازار سههرمایه دارد .یکههی از مهههمتههرین کاربردهههای
شناخت مکانیزم انتقال تالطمها ،مدیریت سبد دارایی میباشد کههه مههیتوانههد منجههر بههه
انتخاب ترکیب بهینهای از داراییها جهت کاهش ریسک گردد (جهههانگیری و حسه ینی،2
1396؛ حسینی و همکاران .)1398 ،همینین اطالعات در مورد آرار سرریز تالطم 3می-
تواند در مباحثی که نیازمند تخمین تالطم شرطی 4است (مانند قیمتگذاری اختیههارات،
بهینهسازی سبد دارایی ،محاسبه ارزش در معرض خطر و پوشش ریسک) مورد اسههتفاده
قرار گیرد .عالوه بر این ،وجود اررات سرریز تالطم بین کشورها بههه عنههوان عههاملی بههرای
توجیه هماهنگی سیاستهای مالی میان کشورها مورد اشاره قرار گرفته است .بهههنحههوی
که اررات وقوع یک شوک داخلی در یک کشور به احتمال زیاد فقط به اقتصاد داخلی آن
کشور معطوف نمیگردد و انتظار میرود که تصمیمات سیاستگذاری اقتصادی بهههویههژه
تصمیمات مالی به سایر کشورها سرایت پیدا کند .بنههابراین متغیرهههای واقعههی اقتصههاد و
همینین متغیرهای مالی ممکن است بهههواسههطه چنههدین کانههال انتقههال ماننههد واردات،
قیمتهای نسبی ،نرد بهره و عواملی دیگر تحت تاریر قرار بگیرند (فیانی .)2006 ،5البته
قدرت چنین اررات فرامرزی به میزان روابط اقتصادی ،سههایر ارتباطههات و یههک چههارچوب
نهادی بستگی دارد .نمونه مشهود تاریر تصمیمات سیاسی بر بازار سایر کشههورها را مههی-
توان در توافق هستهایی ایران با  6قدرت برتر جهانی و همینین خروج یکجانبه آمریکهها
از برجام نظاره کرد؛ بهطوریکه خروج آمریکا از برجام اقتصاد داخلی ایههران را بهههشههدت
تحت تاریر قرار داد .گواه بارز این رخداد سیاسی را میتوان در بحرانهای بهوجههود آمههده
در بازارهای دارایی مانند بازار ارز ،سکه ،خودرو و مسکن مشاهده نمود.
در ادبیات مالی ،دو ویژگی شناخته شده در خصود تالطم مود بحث قرار گرفتههه اسههت.
اولین ویژگی مربوط به واکنشهای نامتقارن تالطم به اخبار خوب و بههد بههوده و دومههین
ویژگی نیز به وجود سرریز تالطم (سرایت) میان بازارها و داراییهای مالی مختل اشههاره

1

Volatility transmission mechanism
)Jahangiri & Hoseini (2017
3
Volatility spillover
4
Conditional volatility
5
Faini
2
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دارد (والز رویز .)2014 ،1رفتار نامتقارن تالطم به شواهد تجربیای اشههاره دارد کههه طههی
آن یک تکانه منفی بازدهی در مقایسه با تکانه مثبههت بههازدهی بههه همههان انههدازه ،باعههث
افزایش بیشتری در تالطم میشود .در مورد اررات نامتقارن اخبههار روی تالطههم بههازدهی
سهام دو فرضیه ارر اهرمههی 2و بههازخورد تالطههم 3مطههر شههده اسههت .فیشههر )1976( 4و
کریستی )1982( 5در مورد فرضیه ارر اهرمی چنین توضیح میدهند که یک کههاهش در
ارزش سهم (بازدهی منفههی) اهههرم مههالی را افههزایش مههیدهههد ،بههه نحههوی کههه موجههب
پرمخاطره شدن و افزایش تالطم در آن سهم میگردد .فرضیه بازخورد تالطم بیان مههی-
کند که عدم تقارن در تالطم به عنوان واکنشی به این واقعیت است که بازدهیههها مههی-
توانند به سادگی منعکسکننده وجود صرفههای ریسک زمان-متغیر 6باشههند ،بهههطههوری
که افزایش پیشبینیشده تالطم باعث افزایش بازدهی مورد نیاز روی سهههام شههده و بههه
تبع آن یک کاهش در قیمت سهام اتفاق میافتد (پینههدیک1983 ،7؛کمپبههل و هنشههل،8
1991؛ فرنچ و همکاران .)1987 ،9این فرضیه نخسههتین بههار توسههط پینههدیک ()1983
معرفی شد .وی افزایش تالطم بازده را دلیلی بر افزایش بازده مورد انتظار سهام دانسته و
از آن به عنوان بازخورد تالطم یاد کرد .فرنچ و همکاران ( )1987نیز در توضیح بههازخورد
تالطم بیان نمودند که اگر تالطم پیشبینی شده سهام با بازده سهام در دوره جاری بههه-
طور مستقیم در ارتباط باشد ،آنگاه افزایش پیشبینی نشده تالطم سهام باعث افههزایش
مقدار تالطم قابل پیشبینی دورههای آتی و کاهش قیمت سهام دوره جههاری مههیگههردد.
بازخورد تالطم به عقیده والز رویز ( )2014نشان دهنده تههاریر مسههتقیم تالطههم شههرطی
سهام بر بازده سهام است.

1

Valls Ruiz
leverage effect
3
volatility feedback
4
Fischer
5
Christie
6
Time-varying risk premiums
7
Pindyck
8
Campbell and Hentschel
9
French
2
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در ادبیات مربوط به روابط بین بازارها ،واژه سرایت 1که اشاره به سرریزهای تالطههم دارد،
از جمله اصطالحات بسیار پرکاربرد بوده و تعاری مختلفی از آن ارا ه شده است .انگههل و
همکاران )1988( 2سرریز تالطم از بازاری به بازار دیگر را به بارش شهاب سنگ 3تشههبیه
میکنند .بانک جهانی با طبقهبندی سرایت در سه سطح آنرا تعری میکند .تعری اول
دید وسیعتری را ارا ه میدهد و سرایت را بهعنوان انتقال ارر سرریز یا انتقههال شههوکههها
میان کشورها بیان مینماید .این سرایت تنها به دوره بحران مرتبط نیست و میتواند هم
در زمانهای خوب و هم در زمانهای بد رد دهد .بنا به تعری دوم که نسبت به تعریه
قبل محدودتر است ،اصطال سرایت ،حرکت مشترک شوکها میباشد کههه معمههو بههه-
وسیله رفتار گلهایی (تودهوار) توضیح داده میشود .تعری سوم که نسبت بههه دو تعریه
گذشته محدودتر میباشههد بیههان مههیکنههد کههه سههرایت در طههی دورههههای بحرانههی کههه
همبستگیهای میان کشورها نسبت به دورههای آرام 4بیشتر است ،بزرگتر مههیباشههد و
واژه سرایت به انتقال ارر سرریز در طی یک دورهی پسا بحران اشاره میکند (جهههانگیری
و حکمتیفرید .)1394 ،5در این راستا ،فرای و شیا و )2018( 6سههرایت مههالی را افههزایش
قابل توجه در همبستگی میان دو بازار طی یک دوره بحران در قیاس با یک دورهی عدم
بحران در شرایطی که سایر عوامل بازار تحت کنترل باشند معرفی مههیکننههد .فههوربس و
ریگبون )2002( 7ارر سرایت را بهعنوان یک افزایش در سرریز تالطم میان دو بازار مههالی
پس از یک بحران مالی ،تعری میکنند .براورمن و مینکا )2014( 8علههت بههروز سههرایت
بین نهادهای مالی مختله را وجههود دارایههیهههای مشههترک در میههان آنههها مههیداننههد.
پریتوریوس )2002( 9یکپارچگی اقتصادی و خصوصیات بههازار سههرمایه را عوامههل اصههلی
توضیح همگامی (حرکت مشترک) میههان بازارهههای مههالی قلمههداد مههیکنههد .همگههامی و
سرایت اصطالحات مشابهی هستند زیرا هر دو آنها وجههود یههک رونههد بلندمههدت میههان
بازارهای مالی را نشان میدهند ،حال آنکه یک تغییر در همبستگی میان بازارهای مالی

1 Contagion
2 Engle et al.
3 meteor shower
4 tranquil time
)5 Jahangiri & Hekmati Farid (2015
6 Fry-McKibbin & Hsiao
7 Forbes & Rigobon
8 Braverman & Minca
9 Pretorius
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بهعنوان همبستگی دورنی 1تعریه مههیشههود .بلههک و اسوسههکی )2019( 2بهههجههای واژه
سرایت از اصطال سرریزهای فرامرزی 3استفاده میکنند و آنرا بهعنوان شوکی در یههک
اقتصاد تعری میکنند که از طریق کانالهای زیادی به یک اقتصاد دیگههر منتقههل مههی-
گردد.
کمیسیون اروپا ( )2014کیفیت و مقدار اررات سههرایت را بههه عههواملی نظیههر کانههالهههای
انتقههال ،نههوع شههوک و مکانیسههمهههای تقویههت یهها تثبیههت شههوک در اقتصههاد کشههورهای
تولیدکننده و دریافتکننده شههوک ارتبههاط مههیدهههد .همینههین علههل سههرایت براسههاس
مطالعههات ماسههون ،)1998( 4ول ه  ،)1999( 5فه وربس و ریگبههون ( )2000و پریتسههکر6
( )2001به دو دسته کلی تفکیک میشوند .دسته اول ،سرایت مبتنی بر ساختارها است.
بدین معنی که پیوندهای مالی و حقیقی باعث ایجاد تالطم و شوکها در بازارها ،هههم در
سطح داخلی و هم در ارتباط با بازارهای خارجی میشود .دسته دوم سههرایت مبتنههی بههر
رفتار سرمایهگذاران است .مثال ممکن است انتظههارات سههرمایهگههذارانی کههه در بازارهههای
مالی گوناگون فعالیت مینمایند تغییر کههرده و ایههن تغییههرات منجههر بههه ایجههاد سههرایت
اطالعات و تالطم در یک بازار یا میان بازارهای مختل شود.
دورنبوش و همکاران ( )2000رفتار هماهنگ میان بازارهای مالی را عاملی جهههت ایجههاد
پدیده سرایت میان بازارها میدانند .مالیک و اوینگ )2009( 7نیز دو دلیل عمههده جهههت
ایجاد پدیده سرایت بیان میکنند .نخست ،سرریز تالطم ممکن اسههت ناشههی از اقههدامات
سرمایهگذاران به منظور پوشش ریسک و تغییر در اطالعات مشترک بههین بازارههها باشههد
که میتواند انتظارات را به طور همزمان در بازارها تعدیل نماید .دلیل دوم ،سرایت مههالی
نامیده شده و اشاره به این دارد که شوک به بازار داراییهههای یههک کشههور ممکههن اسههت
باعث تغییر در قیمت داراییها در بازار مالی کشور دیگری گردد .در این خصود کدرس

1 interconnectedness
2 Belke & Osowski
3 Cross-border spillovers
4 Masson
5 Wolf
6 Pritsker
7 Malik & Ewing
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و پریتسکر )2002( 1نشان دادند که سرایت مالی به حساسههیت به ازار از عوامههل ریسههک
مشههترک کههالن اقتصههادی و میههزان عههدم تقههارن اطالعههات میههان بازارههها بسههتگی دارد.
همینین ،راس )1989( 2بیان میکند که تالطم در بازده دارایههیههها بههه میه زان جریه ان
اطالعات بستگی دارد .به عقیده ایشان تفاوت در محیطهای بههازاری و نهههادی مه یتوانههد
منجر به اختالف در میزان گردش اطالعات در میان بخشها گردد .بهطوری که هههر چههه
قدر زمان استفاده شده جهت پردازش اطالعات در یک بخش با سایر بخههشههها متفههاوت
باشد ،انتظار میرود الگوهای تالطمی گوناگونی در میان بخشها وجههود داشههته باشههد .از
نظر گولزار و همکاران )2019( 3چنین وابستگی شدیدی میان اقتصادها باعث شده است
زمانیکه شوکی در یک اقتصاد به وقوع میپیوندد این شوک به مابقی جهان سرایت پیدا
کند.
اندازهگیری ارر سرایت تالطههم عمههدتا برپایههه آزمههونهههای همبسههتگی (ماننههد کینههگ و
وادوانی )1990( 4و آلتونن و استرمارک ،))1997( 5مدلهای خانواده گارچ شامل مههدل-
های گارچ چندگانه(6ماننههد حسههن و مالیههک )2007( 7و ژیانههگ و همکههاران،))2019( 8
مدل ( BEKK-GARCHمانند ماجدوب و ساسی ،))2017( 9مههدل CCC-GARCH
(ماننههد احمههد و همکههاران ،))2014( 10مههدل ( DCC-MVGARCHماننههد ایههن و
همکههاران ))2017( 11و مههدل تجزیههه واریههانس تحههت چههارچوب ( VARماننه د ژیههان و
همکاران ))2018( 12است ،اما با و تاکیموتو ( )2017و فیورچی و همکاران ( )2014بهها
توجه به ویژگیهای دنبالههای چاق (پهن) و چولگی موجود در بازده سههریهههای زمههانی
مالی استفاده از رویکرد بیزی را بههرای تخمههین مههدلهههای  MGARCHو بررسههی ارههر
سرایت تالطم میان بازده سریهای زمههانی مههالی پیشههنهاد کردنههد .بههر ایههن اسههاس ،در
پژوهش حاضر از رویکرد  Bayesian DCC-GARCHکه توسط فیههورچی و همکههاران
1

Kodres and Pritsker
Ross
3 Gulzar, et al.
4 King & Wadhwani
5 Aaltonen & Östermark
6 Multiple GARCH
7 Hassan & Malik
8 Jiang, et al.
9 Majdoub & Sassi
10 Ahmad
11 Yin et al.
12 Jian, et al.
2
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( )2014ارا ه شده ،بهمنظور بررسی ارر سرایت تالطم و تحلیل همبستگی شرطی پویای
بیزی میان شاخ های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شههده
است.
 -2-1پیشینه پژوهش
در این بخش به مهمترین مطالعات خارجی و داخلی که اقدام به بررسههی پدیههده سههرایت
میان متغیرهای اقتصادی کردند اشاره میگردد.
 -2-1-1مطالعات خارجی
فو نته و رو یز )2004( 1از دادههای روزانه از  7آپریل  2000تا  31می  2001استفاده
کرده و به محاسبه همبستگی نوسانات بین بازدهی شاخ های بخشههی بههازار سههرمایه و
شاخ بخش تکنولوژی اسپانیا پرداختند .نتای مدل گارچ حاکی از تاریر زیاد نوسههانات
بخش تکنولوژی بر افزایش نوسانات در بخشهای مالی ،صنعتی و خدمات بود .فیههورچی
و همکاران ( )2014با استفاده از رویکردهههای ناهمسههانی واریههانس شههرطی چنههدمتغیره
بیههزی 2و دادههههای روزانههه طههی بههازه زمههانی  10اکتبههر  1991تهها  30دسههامبر 1997
همبستگیهای پویا بین بازده شاخ سهههام فرانکفههورت ( ،)DAXپههاریس ( )CAC40و
توکیو ( )NIKKEIرا مورد ارزیابی قرار دادند .ایشان از چنههدین روش متههداول تقریبههی و
محاسباتی مونت کارلو زنجیره مارک ( )MCMCبرای این منظور استفاده کردنههد .مههدل
بهینه مههورد اسههتفاده در ایههن مطالعههه یههک  BayesDccGarchبهها عبههارتهههای خطهها t
استیودنت چوله چندمتغیره 3نامتقارن میباشد .نتههای میانهههههها ،میههانگینههها و فواصههل
بحرانی  95درصد پسین از پارامترهای چولگی حاکی از عدم تقارن بههرای بههازده شههاخ
 DAXو چولگی کم بهسمت راست برای بههازده شههاخ  CAC40و تقههارن بههرای بههازده
سهام  NIKKEIمیباشد .آسای )2016( 4با اسههتفاده از رویکههرد بیههزی در مههدل BEEK
نامتقارن و مقایسه چندین مدل  BEKKنامتقارن بهها توزیههع مشههرروط دم پهههن 5شههامل
 A-BEKK-t ،BEKK-t ،GA-BEKK-n ،A-BEKK-n ،BEKK-nو GA-BEKK-t
1 Lafuente & Ruiz
2 Bayesian multivariate GARCH models
3 Multivariate Skew t Errors
4 Asai
5 heavy-tailed conditional distribution
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پی برد که در بازه زمانی  13ستامبر  2007تا  24آگوست  2015اررات هماهرمی 1بههین
سههه سهههم تجههاری ( GE ،BACو  )IBMدر بههورس اوراق بهههادار نیویههورک وجههود دارد.
وربیسکایت و همکاران )2016( 2با استفاده از دادههای روزانه از اول ژانویههه  2000تهها 7
می  2012و یک رویکرد ناپارامتریک بیزی به مدل همبستگی شههرطی پویههای نامتقههارن
( )BNP-ADCCو مقایسه این مههدل بهها مههدل  BNP-DCCدریافتنههد کههه مههدل BNP-
 ADCCنسبت به مدل  BNP-DCCنتای مستحکمتری در رابطه با همبسههتگی شههرطی
پویا بین بازده سهام گروه صنعت بورس نزدک و بازده شاخ سهام شرکت اپههل در ایههن
بازه زمانی ارا ه میکند .با و تههاکیموتو )2017( 3ارههر سههرریز نوسههانات بههازده سهههام در
بازارهای نوظهور و توسعهیافته را با استفاده از انواع مدلهای چندمتغیره  GARCHطههی
دوره  1994الی  2016بهها اسههتفاده از دادههههای هفتگههی بههازده شههاخ سهههام نیجریههه
( ،)NSEASIژاپههن ( ،)Nikkei-225آمریکهها ( ،)DJIAانگلسههتان ( ،)FTSE-100برزیههل
( )BVSPو هنگکنگ ( )Hang-Sengبررسی کردند .عمده یافتههای این پژوهش نشههان
دادکه همبستگی میان بازارهای نوظهور در مقایسه با همبستگی میان بازارهای توسههعه-
یافته پایینتر میباشد و طی بحرانهای اقتصادی افزایش مههییابههد .در انتههها ایشههان پههی
بردند که مدل همبستگی شرطی پویا با تابع چگالی  tاستیودنت چوله 4نسبت بههه سههایر
مدلهای  GARCHچندمتغیره که چولگی را در توزیع جزء خطهها در نظههر نمههیگیرنههد
نتای بهتری را ار ه میدهد .دلیل این امر این است که مدل مذکور دنباله ههههای چههاق و
ویژگیهای چوله را که اغلب در بازده داراییهای مالی وجه ود دارد را مههدنظر قههرار مههی-
دهند .بونگا )2018( 5با استفاده از رویکههرد  Multivariate DCC–GARCHو دادههههای
هفتگی طی دوره  1996الی  2012میزان انتقال شوکهای مالی بین آفریقای جنههوبی و
دیگر اعضای گروه  BRICSرا جهت استنباط درجه سرایت مورد ارزیههابی قههرار داد .ایههن
پژوهش شواهدی از وابستگی بین آفریقای جنوبی و برزیل پیههدا میکنههد .بهها ایههن حههال،
نتای تجربی نشان میدهد که آفریقای جنوبی بیشتر تحت تههاریر بحههرانهههای ناشههی از
چین ،هند و روسیه قرار دارد در حالیکه این کشورها تاریر کمتری از بحرانهههای ناشههی

1 co-leverage
2 Virbickaitė et al.
3 Bala &Takimoto
4 DCC-with-skewed-t density model
5 Bonga-Bonga
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از آفریقای جنوبی میپذیرند .شیفرا )2019( 1در مطالعه خویش از یک مدل بیزین گارچ
چندمتغیره همراه با چولگی و دنبالههای پهن جهت بررسههی وابسههتگی سههاختاری میههان
قیمتهای روزانه برخی از کا های کشاورزی و قیمت انرژی طههی دوره ژانویههه  2007تهها
اکتبر  2016استفاده کرد .جهت برآورد پارامترها یک الگوریتم محاسباتی فشرده زنجیره
مونت کارلو مارکوف ( )MCMCبه کار گرفته شد .براسههاس معیارهههای اطالعههاتی ،مههدل
 Bayesian DCC-MGARCHبا توزیع  tاستیودنت چولههه چنههدمتغیره بهههعنههوان مههدل
بهینه انتخاب گردید .نتای پژوهش حاکی از وجود همبستگی پویه ا (متغیههر بهها زمههان) و
قوی میان بازده قیمت حاملهای انرژی و محصو ت کشاورزی بود .هو و لی )2020( 2با
استفاده از دادههای دقیقه به دقیقه 3شههاخ قیمههت سهههام  CSI4 300و  TRTH5بههازار
سهام کشور چین از  4می  2015تا  30سپتامبر  2015و تقسیم این دوره بههه سههه زیههر
دوره براساس دو تاریخ مهم اعالم شده توسط  CFFEXکه در آن تههاریخههها قراردادهههای
آتی شاخ  CSI 300معامله شدند ،ارر سرریز نوسانات میان شاخ نقدی بازار سهام و
بازارهای آتی را بررسی کردند .بدین منظههور ایشههان مههدل  DCC-GARCHبهها توزیههع t
استیودنت چوله شرطی را بهخدمت گرفتند .نتای حاکی از وجههود نوسههانات دوطرفههه در
هر سه زیر دوره میان بازارهای نقدی و آتی در چههین بههود .بهههطههوری کههه ارههر سههریز از
بازارهای آتی به بازار نقد بیشتر از بازار نقد به بازار آتی به وده و سههرایت ریسههک نزولههی
دوطرفه است بهگونهایی که بازار آتی منجر به این سرایت میگردد .ایشان نتیجه گرفتند
که اقدامات اعالم شده هنگام رکود بازار جهت مهار و کنترل معامالت آتی سوداگرانه به-
نظر می رسد که باعث افزایش سههرریز هههم نوسههانات و هههم چههولگی از بازاهههای اتههی بههه
بازارهای نقد شده است.

1 Shiferaw
2 Hou & Li
3 minute-by-minute
4 China Securities Index
5 Thomson Reuters Tick History
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 -2-1-2مطالعات داخلی
شری کریمی و همکاران )1397( 1با استفاده از مدل  VAR-GARCH-BEKKمبتنههی
بر موجک اررات سههرریز بههین بازارهههای نفههت و بههورس اوراق بهههادار تهههران را در طههول
مقیاسهای چندگانه زمانی در طی دوره زمانی آذرماه  1387تا بهمن ماه  1396تحلیههل
کردند .نتای نشان داد تأریرات سرریز میان بازارها در دورههای زمانی متفاوت و با توجههه
به رخدادهای اقتصادی-سیاسی متغیر است و میتواند یکطرفه ،دوطرفه و یا اصال وجود
نداشته باشد .مطالعه مذکور به وضو وابستگی اقتصههاد ایههران بههه نفههت و ارههرات آن بههر
مههالی از جملههه بههورس اوراق بهههادار را نشههان داد .عبههادی و همکههاران2
بازارهای مختل
( )1398با استفاده از رهیافت گارچ چندمتغیره شدت سرایت شوکها میان صندوقهای
سرمایهگذاری مختل در ایران را طی دوره زمانی  1390/01/1تهها  1394/10/1بررسههی
کردند .ایشان دریافتند که ضرایب سرایت شوکهای ارزی تنههها بههر بههازدهی تعههدادی از
صندوقها ارر گذار است ،لیکن وجود سرایت میان بههازدهی صههندوقههها موجههب سههرایت
شوکها در میان مجموعه صندوقها خواهد شد .ارر تحریم بر میزان وابستگی بازار نفههت
و بازار مالی نام پژوهشی است که در آن با استفاده از دادههای روزانه مربوط به سالهای
 1388-1394و روشهای وابستگی اکستریمال سرایتپذیری میان بازار نفت و بازارهای
مالی در ایران مورد بررسی قرار گرفت .در این پژوهش نههوروزیفههر و همکههاران)1398( 3
دوره زمانی پژوهش را به دو دوره کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم نمودند .همینههین دوره-
های کوتاه و بلندمدت را به دو زیر دورهی بحران و عدم بحران براساس تحریمهای نفتی
و توافق برجام تفکیک کردند .ایشان دریافتند که همبستگی میان نوسانات بازارهای نفت
و سهام و بازارهای نفت و طال در کوتاهمدت و بلندمدت در ارر تحریمهای نفتههی کههاهش
مییابد.
با مرور پیشینه پژوهش نوآوریهای مطالعه حاضر را میتوان بهصورت زیر بیان نمود:
 .1استفاده از رویکرد بیزی جهت استخراج نمودارهای همبسههتگی پویههای شههرطی
در بازار بورس اوراق بهادار ایران
 .2استفاده از رهیافت تبدیل موجک جهت تحلیل تاریر ابعاد بسامدی مختله بههر
سرریز تالطم میان سهام گروههای منتخب در بازار سرمایه ایران
)1 Karimi et al. (2018
2
)Ebadi et al. (2019
3
)Nowrouzifar et al. (2019
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 .3استفاده از رویکرد تبدیل موجک در مدلهههای  Bayesian MGARCHمبتنههی
بر توزیعهای چوله چندمتغیره نامتقارن

 -3روش تحقیق
در فرآیند الگوسازی سرریز تالطم میان داراییها از طریق اجازه دادن به برخی از درجه-
های عدم تقارن در توزیع جزء خطای مدل ،میتوان خصههلتهههای عههدم تقههارن و دنبالههه
پهن را که موجب تضعی و عدم کارایی الگوهای  MGARCHمتعارف شههده اسههت را در
روند مدلسازی در نظر گرفت.
 -3-1چگالیهای چوله چندمتغیره

1

از آنجا که توزیع جز خطاء در مدلهای  DCCبایستی یههک توزیههع نرمههال چنههدمتغیره
استاندار 2باشد؛ بنابراین استفاده از مدل  DCCارا ه شده توسط انگل )2002( 3میتوانههد
منجر به حصول نتای غلط شود .یک جایگزین برای موارد چندمتغیره بههه عقیههده بههونز و
لورنت ،)2005( 4فیورچی و همکاران ( )2014و با و تاکیموتو ( )2017معرفی چههولگی
در توزیع خطاء مدل  MGARCHاست .بونز و لورنت ( )2005نشان دادند که اگههر ) 𝑓(.
یک چگالی چندمتغیره متقارن باشد و ) ∗𝑘𝑥  𝑥 ∗ = (𝑥1∗ , … ,بهطههوری کههه اگههر 𝑥𝑖 ≥ 0
آنگاه 𝑖𝛾 𝑥𝑖∗ = 𝑥𝑖 /و اگر  𝑥𝑖 < 0آنگاه 𝑖𝛾 𝑖𝑥 = ∗𝑖𝑥 ،میتوان ایجاد یک توزیع چولههه
چندمتغیره از یک توزیع متقارن را بهصورت رابطه زیر نشان داد:
k

) *s( x  ) = 2k ( i 2 ) f ( x
()1
i =1 1 +  i
با و تاکیموتو ( )2017بیان میکنند 𝛾𝑖 > 1بدین معنی است که پارامتر چههولگی بههه-
طور مثبتی اریب (چوله) داراد و  𝛾𝑖 < 1نشههان مههیدهههد کههه مشههاهدات منفههی بههزرگ
احتمال بیشتری دارند .میانگین ( 𝑖𝛾𝜇) و واریانس ( 𝑖 )𝜎𝛾2هر حاشههیه بههرای یههک توزیههع t
چندمتغیره با  νدرجه آزادی و مقههادیر  𝛾1تهها 𝑘𝛾 داده شههده ،بههه کمههک رابطههه ( )2کههه
میانگین و واریانس توزیع  tچوله غیراستاندار 5را نشان میدهد محاسبه میگردد.
1 Multivariate skew densities
2 standardized multivariate normal distribution
3 Engle
4 Bauwens & Laurent
5 Non-Standardized skew t distribution
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 𝜎 2 = (𝛾 2 + 𝛾2) − 𝜇𝛾2 − 1و

پویای شرطی در..

ν−1
)𝛾)√𝜈−2(𝛾−1/
2

)√𝜋Γ(𝜈/2

(Γ

= 𝛾𝜇

در این خصود یک بردار با عناصههر 𝑖𝛾𝜎 (𝑥𝑖∗ − 𝜇𝛾𝑖 )/نسههخه اسههتاندار شههده رابطههه ()2
است و چگالی رابطه ( )1بهصورت زیر بیان میشود:
()3

 +k
− ( + k )/2
(
)
 i  i
 x* x* 
2
s( x  ) = 2 (
)
1
+


2

k /2
i =1 1 +  i
( )  ( − 2)   − 2 
2
k

k

در رابطههه فههوق اگههر 𝑖𝛾𝜎 𝑥𝑖 ≥ −𝜇𝛾𝑖 /آنگههاه 𝑖𝛾 𝑥𝑖∗ = (𝑥𝑖 𝜎𝛾𝑖 + 𝜇𝛾𝑖 )/و اگههر < 𝑖𝑥

𝑖𝛾𝜎 −𝜇𝛾𝑖 /آنگاه 𝑖𝛾) 𝑖𝛾𝜇  .𝑥𝑖∗ = (𝑥𝑖 𝜎𝛾𝑖 +این گونه است که چگالی  tاستیودنت چولههه
چندمتغیره استاندارد شده 1اجازه میدهههد تهها رفتههار یههک دنبالههه (مشههترک بههرای همههه
حاشیهها) پهنتر 2از توزیع نرمال چوله چنههدمتغیره باشههد .همینههین ،اگههر = 𝑖 𝛾𝑖 = 1,
𝑘  1, … ,باشد ،آنگاه چگالی  tاستیودنت چندمتغیره متقارن استاندارشده حاصل خواهههد
شد 𝑓(𝑥 ∗ ) .در معادله ( )1یک چگالی نرمال چندمتغیره استاندارد خواهد بود اگههر → ν
∞ که در اینصورت یک چگالی نرمههال چولههه چنههدمتغیره اسههتاندار شههده 3را مههیتههوان
بدست آورد .با و تاکیموتو ( )2017ویژگی کلیدی مدل  DCCبهها چگههالی  tچولههه را در
محاسبه دامنه بازدههای مالی از دم کلفت بودن شرطی 4تا چولگی شرطی معرفههی مههی-
کنند5.
6
 -3-2تبدیل موجک چندگانه
به عقیده دابشیز )1990( 7یک ابزار بسیار مناسب برای آنالیز سههریهههای زمههانی کههه در
بسامدهای مختل ناایستا هستند تبدیل موجک میباشد .خوجیههانی و نههادمی)1397( 8
یکی از ویژگیهای مهم رویکرد موجک را تجزیههه و تحلیههل جداگانههه دادهههها بهههوسههیله
تقسیمبندی آنها به اجزایی با بسههامدهای متفههاوت بیههان مههیکننههد .بهههطههوری کههه در
مقیاسهای با  ،موجک توانایی تبیین پدیدههای کوتاهمههدت را دارد؛ و در مقیههاسهههای
پایین قادر به بیان پدیدههای بلندمدت میباشد .تبههدیل موجههک بههه دو نههوع پیوسههته و
گسسته تقسیمبندی میشود .از آنجا که پژوهش پیشرو به پیههروی از لیههو و همکههاران
1standardized multivariate skew Student t density
2
heavier
3
standard multivariate normal density
4
conditional fat-tailedness
5
مراجعهه شهود بهه فیهورچی و  Bayesian DCC-GARCHبرای آشنایی بیشتر با روششناختی مدلههای
همکاران ( )2014و حسینی و همکاران ()1398
6
Multi-resolution wavelet transform
7
Daubechies
8
)Khochiani & Nademi (2018
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( )2017از آنالیز تبدیل موجک با حداکثر همپوشانی ( )MODWTجهت در نظر گههرفتن
بعد بسامدی در هر زیر دوره استفاده میکند ،در ادامه تنها مبانی تبدیل موجک گسسته
با حداکثر همپوشانی ارا ه میگردد.
سیگنال سریزمانی )𝑡(𝑌 را در نظر بگیرید .تبههدیل موجههک گسسههته ( )DWTسههیگنال
مذکور را بر اساس دو نوع فیلتر که عبارتند از فیلتر موجک و فیلتر مقیههاسگههذاری ،1بههه
مجموعهای از توالیها (زیر دنبالهها) تجزیه میکند .دو فیلتر موجک و مقیاسگذاری به-
ترتیب با 𝑘 ℎو 𝑘𝑔 نشان داده میشوند به طوریکه  .𝑘 = 0, … , 𝐿 − 1ضههرایب موجههک
( 𝑡 )𝑊𝑖,و مقیاسگذاری ( 𝑡 )𝑉𝑖,در iامین سطح مطابق بهها داجسههمن )2015( 2بههه صههورت
روابط زیر تعری میشوند.
𝑊𝑖,𝑡 = ∑𝐿−1
()4
)𝑘 𝑘=0 ℎ𝑖,𝑘 𝑌(𝑡 −
𝑉𝑖,𝑡 = ∑𝐿−1
()5
)𝑘 𝑘=0 𝑔𝑖,𝑘 𝑌(𝑡 −
در رویکرد  MODWTفیلترهای موجک ( 𝑘̃ )ℎو مقیههاسگههذاری ( 𝑘̃𝑔) در iامههین سههطح
تجزیه مطابق با لیو و همکاران ( )2017به صورت رابطه ( )6تعری میشوند:
ℎ̃𝑖,𝑘 = ℎ𝑖,𝑘 /2𝑖/2
و
𝑔̃𝑖,𝑘 = 𝑔𝑖,𝑘 /2𝑖/2
()6
هر یک از فیلترهای موجک  MODWTعرضههی برابههر بهها 𝐿𝑖 ≡ (2𝑖 − 1)(𝐿 − 1) + 1
دارد و هنگامیکه فیلتر موجک پایه  MODWTو فیلتر مقیاسگههذاری  MODWTبرابههر
با رابطه ( )7تعیین شده باشند میتوانند محاسبه شوند (داجسمن.)2015 ،
ℎ̃1,𝑘 ≡ ℎ̃𝑘 = ℎ𝑘 /√2
و
𝑘𝑔̃1,𝑘 ≡ 𝑔̃𝑘 = (−1)𝑘+1 ℎ̃𝐿−1−
()7
ضرایب موجک و مقیاسگذاری بهطور مشابه بهوسیله روابط زیر حاصل میشوند:
()8

1
̃
̃𝑖,𝑡 = 𝑖/2
∑𝐿−1
𝑊
)𝑘 𝑘=0 ℎ𝑖,𝑘 𝑌(𝑡 −
2
1

𝑉̃𝑖,𝑡 = 2𝑖/2 ∑𝐿−1
)𝑘 ̃𝑖,𝑘 𝑌(𝑡 −
𝑔 𝑘=0

()9
باتوجه به توضیحات فوق برابری طول ضرایب موجک  MODWTدر هر مقیاس با طههول
سیگنال اصلی ( )Yکامال مشهود است .براساس تعریفی از ضرایب  MODWTمطههابق بهها

scaling
Dajcman

1
2
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پرسیوال و والدن )2000(1مههیتههوان بیههان ماترسههی ضههرایب موجههک و مقیههاسگههذاری
معاد ت فوق را به صورت رابطه ( )10نوشت:
𝜔 = 𝑖̃
𝑊
𝑌 𝑖̃
و
𝑌 𝑖̃𝜐 = 𝑖̃𝑉
()10
𝜔 و 𝑖̃𝜐 ماتریسهههای 𝑁 × 𝑁 هسههتند .از روش  MODWTسههریزمههانی
در رابطه فوق 𝑖̃
اصلی را در نهایت میتوان بهصورت رابطه ( )11بهدست آورد:
𝐷 ̃𝑖 + 𝜐̃𝐼𝑇 𝑉̃𝐼 = ∑𝐼𝑖=1
𝐼̃𝑆 ̃𝑖 +
𝜔 𝑌 = ∑𝐼𝑖=1
𝑊 𝑇𝑖̃
()11
جز یههات  MODWTبههرای سههریزمههانی اصههلی ( )Yدر مقیههاس  iتوسههط پههارامتر 𝑖̃
𝐷و
هموارساز  MODWTبرای  Yدر مقیاس  Iبهوسیله پارامتر 𝐼̃𝑆 نشان داده میشوند.

 -4معرفی دادهها و نتایج برآورد مدل
در این مطالعه با اسههتفاده از نتههای مههدل  Bayesian DCC-GARCH2در مقیههاسهههای
زمانی متفههاوت از طریههق رویکههرد  MODWTو بهها اسههتفاده از فیلتههر حههداقل نامتقههارن
داوبشیز )LA( 3با طول  8اقدام به بررسههی و تحلیههل ارههر سههرایت و همبسههتگی شههرطی
پویای بیزی میان بازده شاخ سهام  3گروه منتخب در بورس اوراق بهادار تهههران (کههه
انتظار میرود تاریر زیادی از تحریمهههای اقتصههادی بپذیرنههد) شههده اسههت .دوره زمههانی
پژوهش از  1387/9/23الی  1398/01/31و گروههای منتخههب عبههارتانههد از خههودرو و
ساخت قطعات ( ،)AUبانکی ( )Bankو فرآوردههای نفتی ( )oilکه بهترتیههب بههه عنههوان
نماینده بخشهای صنعت ،مالی و نفت در نظر گرفته شدهاند .همینین ،نظر بههه اهمیههت
تحریمها و مذاکرات هستهای در اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر و به پیههروی از رویکههرد
به کار گرفته شده در مطالعاتی از قبیل لیو و همکاران ( )2017و نازلیاغلههو و همکههاران4
( ،)2015دوره مورد مطالعه به سه زیر دوره تقسیم شده است که شامل -1 :دوره قبل از

1 Percival & Walden
2
جهت بهروز رسانی زنجیره مونهت  Metropolis-Hastingsمطابق با فیورچی و همکاران ( )2014از الگوریتم
) که در آن همه پارامترها بهصورت یک بلوک 2بهروز رسانی میگردند کمک گرفتهه شهده MCMCکارلو مارک (
با  20000مرتبه تکهرار نیهز اسهتفاده شهده اسهت .نتهای Metropolisاست .ضمنا از یک الگوریتم گام تصادفی
پسین 2بر مبنای  34000تحقق زنجیره مارکوف با توزیعهای پیشین است.
3
Daubechies least asymmetric
4
Nazlioglu et al.

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال هفتم /شماره  /1بهار 1399

165

توافق برجام-2 ،1دوره مربوط به شروع مذاکرات هسههتهایههی و امضههای برجههام تهها خههروج
آمریکا از برجام و  -3دوره بعد از خروج آمریکا از برجام است.2
مقیاسهای تجزیه موجک نیز عبارتند از 2( 𝐷1 :تا  4روز) 4( 𝐷2 ،تهها  8روز) 8( 𝐷3 ،تهها
 16روز) و  16( 𝐷4تا  32روز) و  .R4به عقیده لیههو و همکههاران ( )2017سهههم نوسههانات
یک مقیاس زمانی خاد به تغییرات یک متغیر بهههوسههیله جز یههات ( 𝐷1تهها  )𝐷4و رونههد
تغییرات هموار متغیر اصلی بهوسیله  𝑅4نشان داده میشود .درواقههع جههز  𝐷1اشههاره بههه
نوسانات کوتاهمدت (روزانه) مدل در ارر وقوع شههوک در مههدل مههیکنه د .اجههزا  𝐷2و D3
اشاره به نوسانات مربوط به میان مدت متغیرها (هفتگی و میان ماهانه )3و جز  𝐷4اشههاره
به نوسانات بلندمدت متغیرها (ماهانه) میکنند .بایسههتی توجههه داشههت کههه ایههن اجههزاء
نوسانی ( D1تا  )D4موجب تغییرات متغیر اصههلی مههیشههوند .در شههکل زیههر ترسههیمی از
دادههای بازده قیمت شاخ گروه فرآوردههای نفتی و تجزیه موجک آن برای دوره دوم
نشان داده شده است.4

 1برجام مخف توافق هستهای ایران با  6کشور طرف مذاکره تحت عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» است.
 2تقسیم دوره مطالعاتی پژوهش حاضر براساس برجام به پیروی از شری کریمی و همکاران ( )1397و نورزیفهر و
همکاران ( )1398میباشد .به عقیده ایشان از آنجا که اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای حاصل از نفهت وابسهته
است و تغییر در این منبع درآمدی دیگر بازارها از جمله بازار سرمایه را دستخوش تغییرات بسیار زیادی میکنهد از
اینرو از آنجا که برجام نقش بسزایی در افزایش درآمدهای نفتی ایران داشت ،انعقاد و فروپاشی آن تاریرات زیهادی
در بازار سرمایه ایران گذاشت .بنابراین میتوان از برجام به عنوان یک شوک بزرگ و مهم یاد کرد.
3
Bimonthly
 4به دلیل حجم با ی نتای در ادامه فقط بخشهای منتخبی از خروجیها ارا ه شده است .در صورت درخواست،
تمامی نتای برای متقاضیان قابل ارا ه است.
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نمودار( :)1تجزیه موجک بازده شاخص سهام گروه نفتی در زیر دوره دوم
منبع :محاسبات پژوهش

با بررسی توصی آماری متغیرهای پژوهش مشخ میشود کههه بهههدلیههل آنکههه آمههاره
آزمون جارک-برا در سطح قابل تههوجهی از معنههاداری رد شههده اسههت تمههام سههریهههای
موجک از توزیع گوسی (نرمال) برخوردار نیستند .آماره کشیدگی برای تمههامی متغیرههها
بیشتر از  3میباشد که نشان از تمایههل سههریهههای موجههک بههه پیههروی از یههک توزیههع
لپتوکرتیک 1با قلههههای بلنههدتر و دنبالههههههای چههاقتههر هسههتند .در تمههام موجههکهه ای
زیربخشها ،انحراف معیار سری بازدهی شاخ قیمت گروه فرآرودههای نفتی بیشتر از
انحراف معیار شاخ قیمت دو گروه دیگر است .بنههابراین بههازده شههاخ قیمههت گههروه
فرآوردههای نفتی نسبت به بازده شاخ سهههام دو گههروه دیگههر نوسههانههها و تالطمههات
بیشتری را طی دوره مههورد مطالعههه تجربههه کههرده اسههت .البتههه نوسههانات شههدید گههروه
فرآورده های نفتی نسبت به دو گروه دیگر برای اقتصادهایی ماننههد ایههران کههه بهههعقیههده
نوروزیفر و همکاران ( )1398تک محصولی و بسیار وابسته به نفت هستند کههامال قابههل
پیشبینی میباشد .از آنجا که منبع اصلی درآمدهای صههادراتی ایههران از طریههق فههروش
نفت خام و فرآوردههای آن از جمله محصو ت پتروشیمی میباشد و اکثههر تحههریمهههای
leptokurtic

1
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اقتصادی صنایع نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار میدهند از اینرو انتظههار نوسههانات
شدیدتر در گروه مذکور نسبت به سایر گروههههای پذیرفته هشههده در بههورس اوراق بهههادار
تهران از جمله گروههای خودرو و ساخت قطعات و بههانکی بهههویههژه در طههول دوره مههورد
مطالعه این پژوهش که کشور مورد تحریمهای سیاسی و اقتصادی گوناگونی قرار گرفههت،
دور از ذهن نیست .همینین از آنجا که نتای آزمون  ADFفرضیه صههفر ایههن آزمههون را
در سطح معنیداری  1درصد رد مههیکنههد ،از ایههنرو مجموعههه نمونههههههایی کههه در ایههن
پژوهش استفاده میشوند مانا میباشند و مدلهای اقتصادسنجی بدون مشکل رگرسیون
کاذب میتوانند روی آنها اعمال شود .به عنوان مثالی از پارامتر چولگی ،در نمودارهههای
( )2و ( )3و ( )4چگالیهای پسین تخمینزده شده از پارامترهای چولگی (  )γiبهههترتیههب
برای توزیعهای  tاستیودنت چوله چندمتغیره نامتقارن GED ،چوله چندمتغیره نامتقارن
و نرمال چوله چندمتغیره نامتقارن برای زیر دورهی  2و سری موجک  D1برای شههاخ
بازده گروههای فرآوردههای نفتی ( ،)oilبانکی ( )bankو خودرو و ساخت قطعههات ()AU
نشان داده شده است .در این نمودارها  𝛾1پارامتر چولگی  γ2 ،oilپارامتر چولگی bank
و  γ3پارامتر چولگی  AUبرای موجک  D1است.

نمودار( :)2چگالی پسین تخیمنزده شده پارامترهای چولگی برای بازده سهام گروه
نفتی ،بانکی و خودرویی با استفاده از توزیع  tچوله چندمتغیره برای زیر دوره 2
منبع :محاسبات پژوهش
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نمودار( :)3چگالی پسین تخیمنزده شده پارامترهای چولگی برای بازده سهام گروه
نفتی ،بانکی و خودرویی با استفاده از توزیع  GEDچوله چندمتغیره برای زیر دوره 2
منبع :محاسبات پژوهش

نمودار( :)4چگالی پسین تخیمنزده شده پارامترهای چولگی برای بازده سهام گروه
نفتی ،بانکی و خودرویی با استفاده از توزیع نرمال چوله چندمتغیره برای زیر دوره 2
منبع :محاسبات پژوهش
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وجود چولگی در توزیعهای حاشیهایههی بههرای متغیرهههای مههورد نظههر کههه بههه وضههو در
نمودارهای فوق قابل مشاهده است؛ ضرورت استفاده از مدلهایی را میرساند که در طی
فرآیند تخمین ،این چولگیها را در نظر میگیرند .دوآن )2013( 1عدم توجههه بههه وجههود
چولگی در توزیعهای حاشیهایی را منجر به استنتاج نتای غلط میداند و این بخههاطر آن
است که  tاستیودنت نمیتواند در بعضی از جهات دم پهنتر و اریبدار باشههد .بهههمنظههور
انتخاب مدل بهینه ،توزیعهای مربوط به عبارات خطا بر اساس معیههار اطالعههاتی انحههراف
( )DIC2مقایسه شدند تا توزیعی که کمترین آمههاره  DICرا دارد بهههعنههوان مههدل بهینههه
انتخاب گردد .مقدار آماره  DICبههرای توزیههع  tچولههه چنههدمتغیره ،توزیههع  GEDچولههه
چندمتغیره و توزیع نرمال چوله چندمتغیره در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول ( :)1مقادیر آماره  DICبرای توزیعهای مختلف چوله چندمتغیره نامتقارن
𝐷4
Ⅲ

Ⅱ

𝐷3
Ⅰ

Ⅲ

𝐷2
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅱ

𝐷1
Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

-6237/656

-32024/58

-36096/95

-5366/447

-29365/51

*32164/05
-5362/185

*5370/357
-35445/79

-

*6306/804

-31975/81

*36781/82

-5057/567

*29404/31
-23407/26

-32996/37
-32857/08
*34814/09

-5580/155
-4864/125
*6214/471

-25780/15
-26876/08
*27753/91

-29785/43
-29214/57
*32258/23

*4578/775

*27589/82

-4392/278
-4331/825

-24518/62

-28474/33

-24267/21

-29243/80

Skew N
Skew t

Skew
GED
*34249/21

* کمترین مقدار آماره DIC
منبع :محاسبات پژوهش

به عقیده فیورچی و همکاران ( )2014آماره  DICدر معرض خطای نمونهگیههری مونههت
کارلو قرار دارد و از اینرو احتمال دارد که موجب تردید شههود کههه آیهها مههدل بهها در نظههر
1

Doan
محاسبه میشود .در فرمهول مهذکور )]  DIC = 2E[D(θM )] − D(E[θMمعیار اطالعاتی انحراف بهصورت
تابع انحراف تعری شده بههصهورت منفهی دوبرابهر تهابع لگهاریتم ) D(.و  Mمجموعهای از پارامترها در مدل θM
) میباشندlog-likelihood.درستنمایی (
2
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گرفتن چولگی بهطور مطلوبی بهبود یافته است یا خیر .ایشان استفاده از وزنهای آمههاره
 DICرا پیشنهاد میکننههد .1بههیشتههرین وزن بهها مقههدار تقریبههی 1مشههابه بهها فیههورچی و
همکاران ( )2014مربوط به توزیعی میباشد که دارای کههمتههرین مقههدار  DICاسههت؛ در
حالیکه وزن سایر توزیعها تقریبا صفر میباشد .بنابراین در ادامه فقط نتای مههدلهههایی
ذکر میشوند که دارای با ترین وزن آمههاره  DICمههیباشههند .خالصهههای از شههبیهسههازی
مونتکارلوی زنجیره مارک ( )MCMCبا خطاهههای  GEDچولههه چنههدمتغیره نامتقههارن
برای موجک  𝐷1در زیر بخش دوم درجدول زیر گزارش شده است.
جدول ( :)2خالصهای از شبیهسازی  MCMCبرای ) DCC-Garch(1,1با خطاهای
 GEDچوله چندمتغیره در زیر بخش دوم برای موجک 𝟏𝐃
نام
97/%5
%50
2/%5
انحراف معیار
میانگین
ضریب
متغیر
oil

bank

AU

𝛾1

0/9674

0/01678

0/9377

0/9685

0/9914

𝜔1

0/0000008

0/0000001

0/0000004

0/0000008

0/000001

𝛼1

0/4395

0/027

0/3883

0/4399

0/4886

𝛽1

0/5459

0/02729

0/4981

0/5449

0/5999

𝛾2

1/073

0/02743

1/025

1/07

1/116

𝜔2

0/0000004

0/0000004

0/0000005

𝛼2

0/5667

0/0391

0/5015

0/5821

0/6151

𝛽2

0/4181

0/03832

0/3704

0/4037

0/4784

𝛾3

0/9419

0/01214

0/918

0/9421

0/9613

𝜔3

0/00001

0/000002

0/00001

0/000016

0/00002

𝛼3

0/4917

0/04517

0/4237

0/4848

0/5992

𝛽3

0/445

0/03838

0/3402

0/4516

0/4982

alpha

0/3973

0/01924

0/3643

0/4

0/4299

beta

0/3069

0/01692

0/279

0/304

0/3489

δ

1/316

0/03762

1/252

1/313

1/393

0/0000003 0/00000004

منبع :محاسبات پژوهش

 1وزنهای آماره  DICبهوسیله رابطه زیر بهدست میآیند .در رابطه زیر  ،DICMآماره  DICمربوط بهه ههر مهدل
دلخواه و  ،DICBآماره مربوط به بهترین مدل میباشد .سپس این وزنها به مجموع یک براساس مهدل مهورد نظهر
نرمال میشوند.
 ( DICM − DICB ) 
wM  exp  −

2
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میانگینها ،میانهها و فواصل اعتماد  95درصد پسین بههرای پارامترهههای چههولگی ( 𝑖𝛾) در
جدول ( ،)2چولگی بهسمت راست برای bankو چولگی بهسمت چپ بههرای AUو oilرا
نشان میدهد .همینین ضرایب  𝛼𝑖 1و  𝛽𝑖 2برای هر متغیر مثبت و مجموع آنها کوچک-
تر از یک میباشد که حاکی از تامین شرط موجود در مدلهای DCCاست .ایههن معنههی-
داری و بزرگ بودن ضرایب 𝑖𝛼و 𝑖𝛽 برآورد شده حههاکی از وجههود شههرایط خطرپههذیری و
عدم حتمیت زیاد در بازار این گروه است .در یک مههدل گههارچ چنههد متغیههره بهها مقایسههه
ضریب گارچ هر متغیر میتوان تشخی داد که کدام متغیههر نسههبت بههه سههایر متغیرههها
تالطم بیشتری را از دوره قبل به دوره جاری سرایت میدهد .با مقایسه مقادیر تخمههین-
زده شده برای پارامترهای 𝑖𝛽 آشکار میشود که بازده سهههام گههروه فههرآوردههههای نفتههی
( )oilنسبت به بازده سهام گروه خودرو و ساخت قطعات ( )AUو آنهم نسبت بههه بههازده
سهام گروه بانکی ( )bankتالطم بیشتری را از روز قبل به روز جاری سههرایت مههیدهههد.
طبق نتای حاصل از تخمین مدل  -GARCH(1,1)Bayesian DCCآشههکار مههیگههردد کههه
پارامترهای آلفا ( )alphaو بتا ( )betaمثبت و مجموع آنها کمتر از یک مههیباشههد .ایههن
شرایط موجود برای پارامترهههای آلفهها و بتهها تضههمینی بههر مثبههت معههین بههودن مههاتریس
همبستگی شرطی است که نتیجه آن معین مثبت بودن ماتریس واریههانس – کواریههانس
شرطی (  )Htخواهد بود .برآورد پارامتر  δدنباله نشان مههیدهههد کههه توزیههع  GEDبههرای
عبارت خطا مناسب است .3در نهایت از نظر عملی ،بررسههی اینکههه آیهها همبسههتگیههها در
طول زمان تغییر میکنند یا خیر ،توجیهکننده پیییدگیهای اضافی معرفی شده توسههط
مدل  DCCاست.
برآوردها در انتهای جدول ( )2نشان میدهند که فرضیه مدل  CCCکههه برابههر اسههت بهها
( )alpha = beta = 0میتواند براسههاس توزیههعهههای پسههین حاشههیهای  alphaو  betaرد

 1این ضریب ارر آرچ را نشان میدهد و تصریحی از ارر سرایت (سرریز) شوکهای استاندار شده قبلی بر همبسهتگی
شرطی دوره جاری است.
 2این ضریب ارر گارچ را نشان میدهد و تصریحی از پایداری تالطم در هر یک از سریهاست.
 3مطابق فیوروچی و همکاران ( )2016مقدار پارامتر دنباله در توزیع  tاستیودنت چوله چندمتغیره بایستی بزرگته ر
از  2و در توزیع  GEDچوله چندمتغیره بایستی بزرگتر از صفر باشد.
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شود ،و مدل  DCCبهدرستی انتخاب شده است .1به منظور تشریح تفاوت میان نتههای در
موجکهای متفاوت ،نتههای مههدل) Bayesian DCC-GARCH(1,1در موجههکهههای اول
(نوسانات روزانه) و چهارم (نوسانات ماهانه) با هم مقایسه شدهاند .میانگینها ،میانهههههها و
فواصل اعتماد  95درصد پسین برای پارامترهای چولگی ( 𝑖𝛾) در موجک چهارم ،چههولگی
بهسمت راست برای  ،bankچولگی بهسمت چپ بههرای  AUو تقههارن بههرای  oilرا نشه ان
میدهد .ضرایب 𝑖𝛼 و 𝑖𝛽 برای هر متغیر مثبت و مجموع آنها کوچکتر از یک میباشههد
با این تفاوت که در موجک چهارم ضرایب 𝑖𝛽 برای  bankو  AUنسههبت بههه موجههک اول
بسیار کوچکتر و نزدیک به صفر میباشد بهطوری که بههازده سهههام گههروه فههرآوردههههای
نفتی ( )oilنسبت به بازده سهام گروه بانکی ( )bankو آنهم نسبت به بازده سهام گههروه
خودرو و ساخت قطعات ( )AUتالطم بیشتری را از روز قبل به روز جاری سرایت مههی-
دهد .برآورد پارامتر  νدنباله نشان میدهد که توزیع  tاستیودنت بههرای عبههارت خطهها در
موجک چهارم مناسب است .بایسههتی توجههه داشههت کههه در رابطههه بهها نتههای مههدلهههای
همبستگی شرطی پویا معمو از نمودار همبستگیهای شرطی برآورد شده بین متغیرههها
جهت تحلیل نتای برآورد مدلهای  MGARCHاستفاده میشود .در این راسههتا نمههودار
زیر که در برگیرنده روند همبستگی شرطی پویای بیزی بین بازده روزانه سهام گروههای
منتخب است برای زیربخش سوم و موجک  𝐷2ارا ه مههیگههردد .2نمودارهههای مههذکور بهها
همبستگیهای شرطی پویای بیزی در زیربخش مذکور و موجک  𝐷4مقایسه شدهاند.
2/00

oil_bank

1398/1/21

1397/10/22

1397/7/29

1397/5/9

0/00
1397/2/19
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نمودار( :)5همبستگی شرطی پویای بیزی بین بازدهی شاخص سهام گروه فرآورده-
های نفتی و گروه بانکی
منبع :محاسبات پژوهش
 1فرضیه مدل  CCCبراساس توزیعهای پسین حاشیهای  alphaو  betaدر تمام زیربخشها و موجکها رد مهی-
شود.
 2باتوجه به محدودیت تعداد صفحات مقاله از بسهط و ارا هه نتهای  Bayesian DCC-GARCHبهرای تمهامی
موجکها در تمام زیربخشها خودداری شده است .نمودارهای همبستگی شرطی پویای بیزی بهرای زیهربخشههای
 2 ،1و  3در پیوست ارا ه شده است.
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همبستگی شرطی پویای بیزی بین بازده شاخ سهام گروه فرآوردههههای نفتههی ( )oilو
بازده شاخ سهام گروه بانکی ( )bankهمزمههان بهها خههروج آمریکهها از برجههام در تههاریخ
 1397/2/19تا تاریخ  1397/5/1بین صفر تا  -1در نوسان بوده است .پس از چند روز از
اول مرداد ماه که همبستگی مثبتی بین بازده شاخ سهام دو گروه مذکور بهوجود آمد
بار دیگر این همبستگی شکل منفی بهخود گرفت .روند کامل همبستگی بین دو شاخ
فوق بهصورت کامل در نمودار فوق نشان داده شده است .همانطور که مشخ است در
نوسانات کوتاه مدت (روزانه) همبستگی میان دو شاخ مههذکور در اکثههر روزههها منفههی
بوده است بهطوری که بیشترین همبستگی با مقههدار  0/94در  1397/8/23و کههمتههرین
همبستگی با میزان  -0/97در تاریخ  1397/10/1رد داده است .از آنجا کههه از مجمههوع
 225روز زیر بخش ( 3دوره خروج آمریکهها از برجههام)157 ،روز همبسههتگی میههان بههازده
شاخ سهام گروه فرآوردههای نفتی و گروه بانکی منفی و  68روز مثبت بوده است این
نتیجهگیری حاصل میشود که سرمایهگذاری در یکی از گروههای نامبرده در بازار سهههام
ایران میتواند بهعنوان یک بدل مناسب سه رمایهگههذاری در مقابههل گههروه دیگههر در دوره
زمانی کوتههاهمههدت ( 2تهها  4روز) قههرار گیههرد .در مقابههل در دوره زمههانی بلندمههدت ()𝐷4
همبستگی شرطی پویای بیزی بین بازده  oilو  bankبا خروج آمریکا از برجام تهها تههاریخ
 1397/4/17مثبت بوده است .پس از چند روز از تاریخ مذکور مجددا همبستگی مثبههت
میان بازده شاخ سهام دو گههروه فههوق بهههوجههود آمههده اسههت .در نوسههانات بلندمههدت
همبستگی میان  oilو  bankدر  45درصد از کل دوره منفی و در  55درصد مثبت بههوده
است .در نتیجه مشخ میشود که سرمایهگذاری در یکی از گههروههههای  oilو  bankدر
دوره زمانی بلندمدت در زیر بخش  3برخالف دوره زمانی کوتاهمدت ( 2تا  4روز) نمههی-
تواند بهعنوان یک بدل خیلی مناسب سرمایهگذاری در مقابل گروه دیگر قرار گیرد.
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نمودار( :)6همبستگی شرطی پویای بیزی بین بازدهی شاخص سهام گروه فرآورده-
های نفتی و گروه خودرو
منبع :محاسبات پژوهش
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همبستگی شرطی پویای بیزی بین بازده شاخ سهام  oilو بازده شاخ سهههام  AUاز
تاریخ  1397/2/19تا تاریخ  1397/3/20منفی و از این تاریخ تا  1397/4/6مثبههت بههوده
است .بیشترین تعداد روزی که همبستگی بین دو شاخ مههذکور عمههدتا منفههی بههوده
است  43روز میباشد که از تاریخ  97/9/18تهها  97/11/1مههیباشههد .در نوسههانات کوتههاه
مدت (روزانههه) همبسههتگی میههان دو شههاخ مههذکور در  98روزه منفههی و در  127روز
مثبت بوده است .بسته شدن سایت ربت سفارش خودروهای خههارجی ،اصههال آییننامههه
واردات خودرو ،صعود قابل توجه قیمت خودروهای داخلههی بهههواسههطه تکانههههههای ارزی،
ابهام در خصود قیمتگذاری خوراک پتروشیمیههها ،پا یشههیههها و قیمههت محصههو ت
صنایع فلزات اساسی و اجههرای دوره اول تحههریمهههای آمریکهها در  16مههرداد  97موجههب
گردید تا در مرداد 97همبستگی منفی بین گروه فرآوردههای نفتی و گههروه خههودرو بههه-
وجود آید بهطوری که بیشترین همبستگی منفی در طی زیربخش سوم در دوره زمههانی
کوتامدت با میزان  -0/94در مرداد ماه این سال اتفاق افتههاد .در خههرداد سههال  97اعههالم
د ر تکنرخی که دسترسی به ارز به عنوان منبع قابل اعتماد برای حفهها ارزش سههرمایه
را سخت کرد و باعث شد صاحبان سرمایههای سرگردان به سراغ بازارهای دیگر از جمله
بورس بروند و رسیدن شاخ کلی به با ی  102هزار و  452واحد که بیشترین میزان
از زمان شروع فعالیت تا ر شیشهایی بوده است عواملی بودنههد کههه موجههب گردیدنههد در
اواخر این ماه همبستگی میان گروه فرآوردههای نفتی و خودرو مثبت شده و بیشتههرین
همبستگی با میزان  0/96در این ماه طی زیربخش  3در دوره کوتاهمدت رد دهد .اما در
نوسانات بلندمدت ،همبستگی شرطی پویای بیههزی بههین  oilو  AUبهها خههروج آمریکهها از
برجام تا تاریخ  1397/5/4مثبت و پس از طی  19روز کههه ایههن همبسههتگی منفههی بههود
مجددا همبستگی میان دو شاخ فوق مثبت گردیههد .در نوسههانات بلندمههدت میههان دو
شاخ مذکور همبستگی تنها در  22درصد از کههل دوره منفههی و در  78درصههد مثبههت
بوده است .این نتای نشان میدهد که سرمایهگذاری در یکی از گههروههههای  oilو  AUدر
دوره زمانی بلندمدت در زیر بخش  3اصال نمیتواند یک بدل مناسب سههرمایهگههذاری در
مقابل گروه دیگر باشد.
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نمودار( :)7همبستگی شرطی پویای بیزی بین بازدهی شاخص سهام گروه خودرو و
گروه بانکی
منبع :محاسبات پژوهش

در نوسانات کوتاه مدت (روزانه) همبسههتگی میههان شههاخ سهههام گههروههههای خههودرو و
ساخت قطعات و بانکی در  44درصد از کل دوره منفی و در  54درصد مثبت بوده اسههت.
با توجه به اینکه همبستگی میان گروه خودرویی با گروههای فرآوردههای نفتی و بانکی
در نوسانات کوتاهمدت تقریبا مشابه است لذا توصیه میشود که اگر سرمایهگههذاری قصههد
دارد که در پرتفولیوی خویش از سهام گروه خودرو خریداری کند جهت پوشش ریسههک
در کوتاهمدت بهتر است که تنها از سهام یکی از گروههای بانکی یهها فههرآوردههههای نفتههی
خریداری کند .اما در نوسانات بلندمدت همبستگی میان  AUو  bankهمزمان با خههروج
آمریکا از برجام شکل مثبت بهخود گرفت و این همبستگی مثبههت  46روز ادامههه یافههت.
کمترین میزان همبستگی میان دو شاخ مذکور در نوسانات بلندمدت  -0/87و بیش-
ترین همبستگی  0/99میباشههد .بهههطههور کلههی در  22درصههد از کههل دوره در نوسههانات
بلندمدت همبستگی میان  AUو  bankمنفی و در  78درصد این همبستگی مثبت بههوده
است .این همبستگی نشان میدهد که سرمایهگذاری در یکی از گههروههههای  AUو bank
در دوره زمانی بلندمدت در زیر بخش  3برخالف دوره زمانی کوتاهمههدت در همههین زیههر
بخش یک بدل مناسب سرمایهگذاری در مقابل گروه دیگر نمیباشد.

 -5نتیجهگیری
در این پژوهش ضمن تشریح نحوه عملکرد استنباط بیزی ،از توزیعهای چولههه نامتقههارن
برای موارد چندمتغیره استفاده گردید .این نوع از توزیعها خههانوادهایههی انعطههافپههذیر از
توزیعها را ایجاد مینمایند که قادر است با دادههای نامتقارن با دمهای پهن که غالبهها در
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سریهای زمانی مالی مشهود هستند وفق داده شوند .دلیل استفاده از مکانیسم چوله در
پژوهش حاضر عمدتا سادگی ،عمومیت ،تسهیل محاسبه گشتاورها و عدم نیههاز بههه توابههع
توزیع تجمعی بود .بدین سان در این پژوهش همبستگی شرطی پویای بیزی میان بههازده
شاخ های گروه خودرو و ساخت قطعات ،گروه بانکی و گروه فرآوردههای نفتههی بههورس
اوراق بهادار تهران در  3زیر دوره و طی چهار موجک مورد بررسی قرار گرفت .همانطور
که در بخش ادبیات موضوع اشاره گردید امروزه نوساناتی که در هر سهههم یهها گروهههی از
سهام در بازار سرمایه یا در بازار دارایی یک کشور ایجاد شود ،سایر سهمها و گروهها و یهها
بازارهای مالی سایر کشورها را متالطم میسازد .این مهم مورد توجه بسیاری از محققین
قرار گرفته است و تحقیقات فراوانی در داخل و یا خارج از کشههور در ایههن حیطههه انجههام
شده است .ضع اکثر این مطالعات بیتوجهی به ویژگیهای عدم تقارن ،دنبالههای پهن
و چولگی موجود در سری بازدهی داراییهای مالی است .در کنار این نقصان میتوان بههه
فراجهش و یا فروجهشهای بسیار تیز سری بازدهی داراییها و نادیده گرفتن رخدادهای
اقتصادی و سیاسی نیز اشاره نمود .وجه تمایز اصلی این پژوهش نسبت به پههژوهشهههای
مرتبط ،در نظر گرفتن این موارد در قالب یک مههدل بیههزی ناهمسههانی واریههانس شههرطی
چندمتغیره مبتنی بر آنالیز موجک و تفکیک دوره مطالعاتی براساس یکههی از مهههمتههرین
رخدادهای سیاسی کشور یعنی برجام است.
نتای مدل ) Bayesian DCC GARCH (1,1که به کمک بسته نگاشته شده موجههود در
نرمافزار  Rبرآورد گردید مشخ کرد که فرضیه مدل  CCCبراساس توزیعهههای پسههین
حاشیهای رد شده و مدل  DCCدر تمامی زیربخشها مدل صحیح میباشد .این نتیجههه-
گیری مشابه نتای فیورچی و همکاران ( )2014و با و تاکیموتو ( )2017مههیباشههد کههه
وجود نوسانات زیاد طی بحرانهای مالی را عاملی جهت رد فرضیه  CCCمیدانند .نتههای
نمودارهای همبستگی شههرطی پویههای بیههزی بههرای زیههربخش سههوم و دوره کوتههاهمههدت
(موجک  )D2حاکی از همبستگی مشابه میان سهام گروه خودرو و ساخت قطعههات بهها دو
گروه بانکی و فرآوردههای نفتی میباشد .همزمان با خروج آمریکه ا از برجههام همبسههتگی
پویای بیزی میان بازده شاخ های گروه خودرو و ساخت قطعات ،گههروه بههانکی و گههروه
فرآوردههای نفتی در نوسانات کوتاهمدت شههکل منفههی بهههخههود گرفههت امهها در نوسههانات
بلندمدت (موجک  )D4این همبستگی مثبت میباشد .در نوسانات کوتاهمههدت سههرمایه-
گذاری در گروههای فرآوردههای نفتی و بانکی بهدلیل آنکه بدیل مناسب سرمایهگذاری
جهت پوشش ریسک در مقابل یکدیگر میباشند توصیه میشود .همینین در نوسههانات
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بلندمدت سرمایهگذاری در گروههای فرآوردههای نفتی و خودرو و ساخت قطعات جهههت
پوشش ریسک توصیه میگههردد .در همههین زیههربخش و بههرای موجههکهههای اول و سههوم
سرمایهگذاری در گروههای فرآوردههای نفتی و بانکی ،گروههههای فههرآوردههههای نفتههی و
خودرو و گروههای بانکی و خودرو بدیل مناسب سرمایهگذاری جهت پوشههش ریسههک در
مقابل یکدیگر نمیباشند .در نوسانات کوتاهمدت و بلندمدت زیربخش اول از آنجهها کههه
تعداد روزهایی که همبستگی مثبت میان جفت گههروهههها وجههود دارد بههیشتههر از تعههداد
روزهایی است که همبستگی منفی میان جفت گروهها رد داده است بنابراین گههروههههای
فرآوردههای نفتی و بانکی ،فرآوردههای نفتی و خودرو و بانکی و خههودرو نمههیتواننههد بههه
عنوان بدیل مناسب سرمایهگذاری جهههت پوشههش ریسههک در مقابههل یکههدیگر در سههبد
دارایی سهامداران انتخاب شوند .در نوسانات کوتاهمههدت و بلندمههدت زیه ربخش دوم نیههز
گروههای منتخب نمیتوانند بدیل مناسب سرمایهگذاری جهت پوشش ریسک در مقابههل
یکدیگر باشند .این شواهد حاکی از آن است که سرمایهگذاران ریسههکگریههز بایسههتی در
کوتاهمدت (نوسانات  2تا  4روزه) از انتخاب سهام گروههای خودرو و فرآوردههای نفتههی،
گروههای خودرو و بانکی و گروههای بانکی و فرآوردههای نفتی بهطور همزمههان در سههبد
دارایی خویش اجتناب ورزند .در موجکهای اول زیر بخشهای یک و دو و همینههین در
موجک سوم زیربخش دو ،گروههای منتخب نمههیتواننههد بههدیل مناسههب سههرمایهگههذاری
جهت پوشش ریسک در مقابل یکدیگر در سبد دارایی سهههامداران انتخههاب گردنههد .ایههن
نتای برای گروههای فرآوردههای نفتی و بانکی و گروههای بانکی و خودرو برای موجههک
سوم زیربخش یک نیز صدق میکند .لیکن گروههای نفههت و خههودرو در نوسههانات میههان
ماهانه (موجک سوم) زیربخش یههک بههدیلی مناسههب جهههت پوشههش ریسههک در مقابههل
یکدیگر میباشند .بهطور کلی از آنجا که تنها در موجک سوم زیههربخش یههک و موجههک
دوم زیربخش  3بهترتیب گروههای فرآوردههای نفتی و خودرو و گروههای فههرآوردههههای
نفتی و بانکی بدیل مناسبی جهت پوشههش ریسههک مههیباشههند و در سههایر موجههکهههای
زیربخشها هیچیک از گروهها نمیتوانند بدیل مناسبی جهت پوشش ریسههک در مقابههل
گروه دیگر باشند به سرمایهگذاران توصیه میگردد جهت پوشههش ریسههک تنههها یکههی از
سهام شرکتهای موجود در گروههای منتخب را در سبد دارایی خویش بهطور همزمههان
نگهداری کنند و جهت کاهش ریسک سرمایهگذاری از سهام شرکتهای سایر گروههههای
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پویای شرطی در..

پذیرفتهشده در بازار سرمایه ایران خریداری نمایند .در انتها همانطور که لیو و همکاران
( )2017و شری کریمی و همکاران ( )1397نشان دادند ،تههاریر سههرریز نوسههانات میههان
بازارها در دوره های زمانی متفههاوت و بهها توجههه بههه رخههدادهای سیاسههی و همینههین در
مقیاسهای گوناگون موجک متغیر است؛ پههژوهش حاضههر نیههز حههاکی از تههاریر برجههام و
مقیاسهای مختل موجک بر عملکرد متفاوت پدیده سرایت میان بازده شههاخ قیمههت
گروههای منتخب در بازار سرمایه ایران بود.
نتای و ایده بکار گرفته شده در این پژوهش مههیتوانههد مههورد اسههتفاده صههندوق تثبیههت
سرمایه قرار گیرد .از جمله اهداف این صندوق که در راستای اجرای ماده  28قانون رفههع
موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ایجاد شههد ،جلههوگیری از ایجههاد و تههداوم
ترس فراگیر در زمان وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهههای عمههومی و
حاکمیت بازار سرمایه کشور است .بنابراین نتای این پژوهش که مؤید اهمیت موجههک و
نوع توزیع بازدهیها بر روابط بین شاخ های بازار سرمایه است ،به عنوان تأکیدی برای
کارشناسان نهاد مذکور است که تحلیلهای موجک و ویژگیهای توزیع در هر موجک را
به عنوان راهنمایی برای اتخاذ سیاستهای حمایتی درست بکار برنههد .ایههن نتههای به رای
تحلیلگران ،سرمایهگذاران و مدیران سبد دارایی گوشزد میکند که بهها یههاری گههرفتن از
پویاییهای اررات سرریز ،1تصمیمهای صحیح و بجایی در ارتبههاط بهها تنههوعبخشههی سههبد
دارایی در هر یک از دورههای زمانی مختل (مقیاسهای گوناگون موجک) اتخاذ نمایند.
بهطور کلی اگر سرمایهگذاری قصد دارد از سهام گروههای منتخبی از بازار سرمایه ایههران
که در این پژوهش به آن پرداخته شد در سبد دارایههی خههویش نگهههداری کنههد بایسههتی
توجه داشته باشد که با هدف پوشههش ریسههک ،سهههامی را خریههداری نمایههد کههه در هههر
مقیاس زمانی دارای همبستگیهای منفی هستند .به عبارت دیگر داراییهایی کههه دارای
همسبتگی مثبت هستند را نباید به صورت یک موقعیت همسان (خریههد یهها فههروش) در
سبد خویش قرار دهد .بهطور نمونه در نوسانات کوتاهمدت زیربخش سههوم سههرمایهگههذار
بایستی سهام گروههای فرآوردههای نفتی و بانکی را در یههک موقعیههت یکسههان در سههبد
دارایی خود قرار دهد .همینین در نوسههانات بلنههدمههدت ایههن زیههربخش قههرار گههرفتن در
موقعیتهای یکسان سهام گروههای فرآوردههههای نفتههی و خههودرو و سههاخت قطعههات در
سبد دارایی توصیه میگردد.
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