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شاخص استرس مالی معیاری از ریسک سیستمی است که سعی دارد استرس را در کل نظام مالی
کمّی نماید و توصیفی از سهم هر بخش از بازار مالی بر استرس کلی نظام ارائه دهد .در این پژوهش،
شاخصی ترکیبی برای سنجش استرس نظام مالی ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی معرفی شده
است .این شاخص ،ترکیبی از متغیرهای استرس در بخشهای مختلف نظام مالی ایران (بازار سهام،
بازار اوراق بدهی ،بخش بانکی ،بازار پول و بازار نرخ ارز) میباشد .برای ترکیب این متغیرها از روشهای
میانگین متحرک موزون نمایی ( ،)EWMAهمبستگی شرطی پویا ( )DCC-GARCHو BEKK-
 GARCHبرای بررسی ساختار همبستگی بین زیر شاخصهای استر س مالی طی دوره زمانی
فروردین  9831تا اسفند  9811استفاده شده است .در پایان ،برای تعیین اینکه کدامیک از شاخصهای
استرس طراحی شده برای نظام مالی ایران مطلوبتر است ،از نتایج پیشبینی مدل  VARبرای توضیح
دهندگی تغییرات  GDPاستفاده شده است .نتایج مقایسه معیارهای دقت پیشبینی نشان داد که
گرچه اختالف نتایج عملکرد این شاخصهای قابل توجه نیست ،اما شاخص استرس ساخته شده به
روش  BEKK-GARCHعملکرد بهتری داشته و در مقایسه با دو روش دیگر استفاده شده برای
برآورد همبستگی زیرشاخصها ،بهتر تغییرات بخش واقعی اقتصاد را توضیح میدهد.
واژههای کلیدی :شاخص استرس مالی ( ،)FSIثبات مالی ،نظام مالی ایران ،گارچ چند متغیره،
میانگین متحرک موزون نمایی ،مدل خودرگرسیون برداری.
طبقهبندی .G01 ،G10 ،E44 ،C43 :JEL
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
در سالهای اخیر نظام مالی ایران از جنبه ارائه ابزارهای جدید و اثرگذار در بخشهای مختلف
با رشد و توسعه قابل توجهی همراه بوده است .این رشد و ایجاد ابزارهای و نهادهای نوین و
شکلگیری بازار اوراق بدهی و اوراق مشتقه و نیز افزایش حجم منابع صندوقهای
سرمایهگذاری در بازار سرمایه به عنوان بخشی از این نظام مالی ،لزوم توجه به ثبات و کارایی
در آن را بیش از پیش مشخص مینماید .در کنار این بخش از بازار مالی ،بازار پول و حوزه
بانکداری نیز به دلیل وابستگی به نرخهای بهره و جریان نقدینگی از این رشد تأثیرات زیادی
پذیرفته است.
توسعه ابزارهای مالی در کشور چشم انداز مثبتی را برای نظام مالی ایران نوید میدهد که
البته نگرانیهایی نیز به همراه خواهد داشت .بدون شک توسعه این ابزارها درهمتنیدگی و نیز
عمق بازار مالی کشور را افزایش داده و وابستگی اجزاء آن به یکدیگر را بیش از گذشته خواهد
نمود .این افزایش وابستگی متقابل زمانی نگرانکننده خواهد بود که یک بخش یا اجزایی از
این نظام مالی عملکرد تعریف شده خود را به خوبی صورت ندهد ،این مسأله یادآور وضعیتی
است که در سال  2113برای اقتصاد جهانی پدید آمد و مفاهیمی چون ثبات مالی ،بحران و
درماندگی را در ادبیات مالی بیشتر مطرح ساخت.
پس از بحران مالی اخیر محافل علمی و مقامات مالی در اقصی نقاط جهان ،تالشهای خود را
در جهت بهبود شاخصها و مدلها در زمینه ریسک سیستمی و نیز تحلیل ابزارهای احتیاطی
معطوف ساختند (هالو و همکاران .)2192 ،9از این رو ادبیات مربوط به سیستم هشدار سریع
برای بحرانهای بانکی و نرخ ارز در میان مباحث ریسک سیستمی بسیار گسترده شده است،
با این حال اقتصادهای پیشرفته به دلیل اینکه وقوع بحران مالی به فراوانی کمی رخ میدهد
به شاخصهای مربوط به آن نیز توجه محدودی داشتهاند و همچنین توجه بسیار اندکی نیز
به شاخصهای ترکیبی هشدار سریع برای شناسایی نشانههای اولیه دوره درماندگی مالی

Hollo et al.
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صورت گرفته است (گالگاتی .)2191 ،1اما این بدان معنا نیست که توجه به ریسک سیستمی
کمتر شده بلکه ابزار و روش مطالعه این ریسک در مقایسه با آنچه در سالهای بعد از بحران
مالی مشاهده میشد ،تغییر یافته است.
باید توجه داشت که تنوع بسیار زیادی در زمینه شاخصهای استاندارد اندازهگیری سطح
استرس در اجزا نظام مالی به صورت تفکیک شده وجود دارد که هر یک نشانهای از اصطکاک
مالی را مشخص میکند (هالو و همکاران .)2192 ،در حالی که همه این شاخصها اطالعات
مفیدی بدست می دهند ،اما همیشه این مسأله مطرح است که آیا استرس مشاهده شده در
یک جزء خاص از یک بازار ماهیت خاص آن بازار است یا اینکه این استرس بسیار وسیع بوده
و پدیدهای سیستمی محسوب میشود .یکی از روشهای تحلیل اطالعات شاخصهای مجزا
این است که شاخصی ترکیبی از استرس مالی یا همان «شاخص استرس مالی »2را طراحی
نماییم .بنابراین در ادبیات مرتبط با ریسک سیستمی ،گروهی از تحقیقات در سالهای پس از
بحران با هدف اندازهگیری ریسک سیستمی به توسعه شاخصهای استرس مالی یا شاخصهای
شکنندگی 8اختصاص یافته است.
به اذعان محققین شاخصهای استرس مالی در آینده بیش از پیش مورد توجه قرار خواهند
گرفت و نتایج ملموس آنها به عنوان ابزاری کاربردی در زمینه سیاستگذاری احتیاطی کالن
و پولی خواهد بود (کرمر .)2191 ،1بنابراین رشد و توسعه سریع بازارها و ابزارهای مالی در
ایران لزوم توجه به ابزارهای سنجش ریسک سیستمی را در این نظام بیش از گذشته آشکار
میسازد ،از این رو در این مقاله سعی شده است طراحی شاخصی که بتواند معیاری از سنجش
سالمت و ثبات مالی در کشور باشد با بهرهگیری از رویکردهای جدید در برآورد همبستگی
بین متغیرها ،مدنظر قرار گیرد و عملکرد شاخصهای طراحی شده با معیار قرار دادن تولید
ناخالص داخلی ( )GDPبه عنوان متغیر بخش واقعی اقتصاد با هم مقایسه گردد.
1
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در این مقاله نخست مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان میگردد و سپس روششناسی ساخت
شاخص استرس مالی با توجه به ادبیات غنی در این حوزه تبیین خواهد شد .پس از معرفی
متغیرهای مورد استفاده در این شاخص ،نحوه برآورد همبستگی بین متغیرها در سه روش
پیشنهادی تشریح و اثرات این شاخصها بر بخش واقعی اقتصاد بررسی میگردد .در انتها نیز
نتایج تجربی پژوهش در قالب ارزیابی دقت پیشبینی هر یک از شاخصهای ساخته شده ارائه
خواهد شد.

 -۲ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
در سالهای اخیر تالشهای زیادی توسط پژوهشگران صورت گرفته است تا عدم تعادل مالی
در فعالیتهای اقتصادی را در قالب شاخص استرس مالی شناسایی و ارائه نمایند ،هدف از این
کار اندازهگیری وضعیت عدم ثبات ،سطح اصطکاک و کشش در نظام مالی و ترکیب آن در
یک عدد واحد بوده است .از این رو استفاده از شاخص استرس مالی ( )FSIکه ادامه تحقیقات
مربوط به شاخصهای هشدار سریع 9میباشد در توصیف استرسهای وسیعی سیستمی در
بازارهای مالی بسیار مرسوم شده است (هوتری.)2192 ،2
استرس مالی می تواند به صورت یک اختالل در عملکرد طبیعی بازارهای مالی تعریف گردد،
با این حال به دلیل اینکه دورههای استرس مالی دقیق ًا یکسان نیستند ارائه تعریف مشخص و
مورد توافق در مورد آن بسیار دشوار است ،با این حال بررسی و تحلیل شاخصهای استرس
مالی مختلف نشان میدهند که در زمان استرس -9 :عدم اطمینان ارزش بنیادین داراییها
افزایش می یابد و در اغلب موارد منجر به نوسان زیاد در قیمت دارایی میشود و  -2عدم
اطمینان در مورد رفتار سرمایهگذاران افزایش مییابد و  -8عدم تقارن اطالعاتی زیاد میشود
و  -1رفتن به سمت کیفیت( 8فروش سرمایهگذاریهای با ریسک باال و خرید
سرمایهگذاری های ایمن همچون اوراق خزانه یا طال) افزایش مییابد و  -2تمایل به نگهداری
1
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داراییهای ریسکی کاهش مییابد و  -1تمایل به نگهداری داراییهای غیرنقد (حرکت به سوی
نقدینگی )9نیز کاهش مییابد (میتنیک و سملر2191 ،2؛ هاکیو و کیتون.)2111 ، 8
ابورا و ون رُی )2192( 1برای اندازهگیری استرس مالی ،ویژگیهای ابعاد مختلف استرس مالی
را در سه بخش بانکداری ،بازار سرمایه و بازار نرخ ارز انتخاب کردهاند .آنان معتقدند که این
سه بازار ،سه نیروی زیرشاخصهایی هستند که امکان ارزیابی جامع از استرس مالی را فراهم
میسازند چرا که دامنه وسیعی از کانالهای سرایت از بخش مالی به اقتصاد واقعی را در بر
میگیرند .البته در مطالعات دیگر متغیرهایی از دو بخش بازار بدهی و بازار پول نیز در ساخت
شاخص ترکیبی استرس اضافه شدهاند .بر اساس ماهیت این زیرشاخصها میتوان گفت که
شکاف ،2تالطم (نوسان) و شاخصهای پراکندگی به عنوان متغیرهایی برای شاخص استرس
مالی در نظر گرفته میشوند.
بر طبق ادبیات یکی از معیارهای انتخاب شاخص استرس مالی این است که متغیرهای تشکیل
دهنده شاخص با اقتصاد واقعی ارتباط داشته باشند ،چرا که استرس مالی مربوط به نگرانی
خاصی است که به صورت منفی بر تولید ،فعالیتهای بنگاههای اقتصادی و رفاه اجتماعی اثر
میگذارد .بنابراین به صورت ضمنی میتوان نتیجه گرفت که طراحی شاخص استرس مالی به
تنهایی هدف پژوهشگران نبوده و عمدتاً کوشیدهاند اثر نوسانات این شاخص را بر متغیرهایی
همچون درآمد ،تورم ،بازار امالک و مستغالت ،نفت ،طال ،سیاستهای پولی ،سودآوری
شرکتهای مالی ،بازده بیتکوین و غیره بررسی نمایند .در این بین بخش بسیار زیادی از
مطالعات به اثر نوسانات شاخص استرس مالی و نیز دورههای استرس مالی بر متغیرهای اقتصاد
واقعی پرداختهاند .از نگاه نظری و نیز تجربی ،اثرات استرس مالی بر بخش واقعی اقتصاد قابل
مالحظه است .نظریات اقتصادی نشان میدهد که افزایش در استرس مالی منجر به تغییر
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رفتار سرمایهگذار و نیز میزان مصرف میگردد .تحقیقات متعددی نیز نشان دادهاند که افزایش
در شکاف بازار پول ،قدرت اعتباردهی بانک را کاهش میدهد که در نتیجه کاهش فعالیت
اقتصادی را منجر میشود (ابورا و ون رُی .)2192 ،همچنین هالو و همکاران ( )2192نشان
دادهاند که افزایش در شاخص استرس مالی در صورتی که از یک حد آستانه بیشتر باشد باعث
کاهش مداوم در تولیدات صنعتی میشود .در توضیح اثر استرس بر فعالیتهای اقتصادی باید
گفت ،این موضوع به نگرش صبر کردن تا رفع بیثباتی در خانوارها و شرکتها ،مربوط میشود؛
در زمانی که عدم اطمینان باالست میزان مصرف خانوار و تصمیمات سرمایهگذاری به تأخیر
میافتد .البته اثر استرس بازار مالی فوری نیست ولی پس از مدتی اثر خود را آشکار میسازد
(فرر و همکاران .)2193 ،9همچنین در دورههای با استرس مالی باال ،سهم وامهای غیرعملیاتی
افزایش مییابد و هیجانات منفی در بازارها ارزش داراییها را کاهش میدهند ،در نتیجه اخالل
در بازارهای مالی یا انباشت وامهای غیرعملیاتی در ترازنامه بانکها با کاهش جریان اعتبار در
سایر بخش ها ممکن است منجر به آغاز رکود گردد .بنابراین مشخص است که استرس مالی
ریسک هایی را بر اقتصاد واقعی همچون کسب و کارها ،خانوارها و شرایط اعتباری تحمیل
میکند .هاکیو و کیتون ( )2111سه مسیری ممکن که از طریق آن افزایش استرس مالی
میتواند به کاهش فعالیت اقتصادی منجر شود را بیان میکنند .مسیر اول افزایش عدم
اطمینان در خصوص قیمت داراییهای مالی و به طور کلی چشمانداز اقتصادی است .مسیر
دوم افزایش هزینه تأمین مالی برای کسب و کارها و خانوارهاست و سومین مسیر این است
که استرس مالی منجر به کاهش فعالیت اقتصادی با فشار بر بانکها در جهت سختتر کردن
استانداردهای اعتباری میشود.
بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد که در میان مطالعات داخلی توجه قابل توجهی به
ساخت شاخص استرس مالی ایران صورت نگرفته است و صرفاً به بحث استرس در سطح
شرکتها و بانکها پرداخته شده است که در زیر به مهمترین آنها اشاره شده است.

Ferrer et al.
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احمدیان )9811( 9در مقاله خود به ارائه سیستم هشدار سریع جهت پیشبینی زمان در
معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانکها پرداخته است ،نتایج این پژوهش نشان میدهد که
بقای بانکهای ایران تحت تأثیر سیزده متغیر است که میتوان با آنها بانکهای در معرض
خطر را شناسایی نمود .در این مطالعه ارائه سیستم هشدار سریع صرفاً برای صنعت بانکداری
مدنظر بوده و به کل نظام مالی پرداخته نشده است.
لشکر بلوکی )9812( 2در پایاننامه خود ارتباط بین محافظهکاری حسابداری و استرس مالی
را در بین شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بررسی نموده است .در این مطالعه تغییرات
منفی شاخص کل بازار به عنوان متغیر استرس مالی بازار سرمایه در پژوهش لحاظ شده است.
نتایج پژوهش نشان میدهد محافظهکاری سبب کاهش استرس مالی در شرکتهای موجود
در بورس اوراق بهادار تهران میگردد.
معطوفی )9812( 8در مطالعه خود به بررسی مشخصههای استرس مالی شامل عدم اطمینان
سرمایهگذاران به ارزشهای بنیادین داراییهای مالی ،عدم تقارن اطالعاتی ،عدم تمایل
سرمایهگذاران به نگهداری داراییهای پر ریسک و داراییهای غیرنقد پرداخته است.
این پژوهش در قالب مطالعه توصیفی و همبستگی صورت گرفته و نتایج آن نشان میدهد که
متغیرهای ذکر شده در باال به عنوان مشخصههای استرس مالی در بازار سرمایه ایران محسوب
می شوند .در این پژوهش به بحث طراحی شاخص استرس مالی برای کل بازارهای مالی و
اثرات این شاخص بر سایر متغیرهای کالن اقتصادی اشارهای نشده است.
در پژوهش ولیان و معطوفی )9812( 1رابطه کیفیت سود و استرس مالی در بورس اوراق بهادار
تهران بررسی شده است .در این پژوهش اشاره مختصری به استرس مالی شده و در راستای
بررسی فرضیه پژوهش صرفاً تغییرات شاخص سهام به عنوان متغیر استرس مالی در نظر گرفته
شده است به بیان دیگر بازده شاخص بورس اوراق بهادار به عنوان شاخص استرس مالی برای
1

)Ahmadyan (2017
)Lashkarbolouki (2016
3
)Matoufi (2018
4
)Valiyan & Matoufi (2018
2
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انجام بررسی رابطه همبستگی با کیفت سود لحاظ شده است که البته انتخاب این شاخص در
مقایسه با ادبیات موضوع که عمدتاً از شاخص تالطم یا نوسان جهت شناسایی استرس مالی
بازار سهام استفاده کردهاند ،قابل تأمل است.
اما در خصوص طراحی شاخصهای ریسک سیستمی و استرس سیستمی در کشورهای مختلف
مطالعات زیادی صورت گرفته است و این شاخصها در بازارهای جهانی بسیار شناخته شده
هستند .اولین و اثرگذارترین شاخص در زمینه استرس مالی توسط ایلنگ و لیو )2111( 9با
طراحی شاخصی برای نظام مالی کانادا مطرح شد که در آن از روش تحلیل مؤلفه اصلی 2برای
ترکیب زیر شاخصها استفاده شده است .سپس شاخص استرس مالی کانزاس سیتی 8توسط
هاکیو و کیتون ( )2111طراحی شد که شاخص جامع استرس مالی برای اقتصاد آمریکا
محسوب میشود .پس از آن کاردارلی و همکاران )2199( 1شاخص  FSIرا به صورت ماهانه
برای هفده اقتصاد پیشرفته طراحی کردند و از آن برای شناسایی دورههای تنگنای مالی بهره
جستند .شاخص ترکیبی استرس مالی دیگری که توجه زیادی به خود جلب کرده است توسط
اقتصاددانان در صندوق بینالمللی پول ( )IMFارائه شد .بر خالف دو شاخص بانک کانادا و
 ،KCFSIشاخص  IMFاز روش مؤلفه اصلی برای تعیین ضریب متغیرها استفاده نکرده است.
در این شاخص متغیرها استاندارد شده و وزن یکسانی دریافت کردهاند .این شاخص متغیرهای
کمتری را به نسبت دیگر شاخصها در طراحی شاخص استرس در نظر گرفته است.
در این بین شاخص ترکیبی استرس سیستمی مطرح شده توسط هالو و همکاران ()2192
اولین شاخص استرس مالی است که با استفاده از نظریه پرتفوی به تجمیع زیر شاخصهای
بازار مالی پرداخته است .این شاخص برای بررسی استرس در منطقه یورو استفاده شد و اولین
بار همبستگی بین بازارها را مورد توجه قرار داد ،از این رو به اذعان بسیاری از پژوهشگران این
شاخص توان باالیی در نشان دادن مفهوم استرس سیستمی دارد.
1

Illing and Liu
Principal component
3
)Kansas City Financial Stress Index (KCFSI
4
Cardarelli et al.
2
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شاخص های ارائه شده در خصوص استرس مالی در بازارهای جهانی از لحاظ تعداد اجزا ،بازه
زمانی ،فراوانی مشاهدات و روش وزندهی متفاوت هستند .در جدول ( )9برخی از مطالعاتی
که در آنها شاخص استرس مالی کشورها محاسبه شدهاند ،آورده شده است.
جدول ( :)1پژوهشهای مرتبط با طراحی شاخص استرس مالی در کشورهای مختلف
موضوع

روش ساخت شاخص

کشور

سال

کانادا

شاخص استرس مالی
2111
کانادا

متغیرها :بتای غلتان صنعت بانکداری ،نوسان نرخ
ارز ،شکاف اوراق قرضه دولتی ،تفاوت نرخ بهره
آمریکا-کانادا ،نوسان بازار سهام ،شکاف عرضه-
تقاضای خزانه ،شکاف اوراق تجاری و اوراق خزانه،
شیب منحنی بازده
روش ترکیب زیرشاخصها :تحلیل مؤلفه اصلی

شاخص استرس مالی
92کشور
2192
کشورها توسط IMF
منتخب

متغیرها :بتای صنعت بانکداری ،نوسان نرخ ارز،
شکاف  ،TEDشکاف اوراق بدهی ،درصد کاهش
شاخص سهام ،نوسان بازار سهام ،شیب منحنی
بازده
روش ترکیب زیرشاخصها :میانگین غیر موزون
متغیرهای استاندارد شده

ترکیه

شاخص روزانه استرس
2198
مالی ترکیه

در این شاخص مجموع سطح استرس در بخش
بانکی ،بخش عمومی ،بازار سهام و بازار نرخ ارز
تجمیع گردیده است.

اتریش

شاخص استرس مالی
2191
اتریش

ترکیب زیر شاخصها :روش تحلیل مؤلفه اصلی

آفریقا

شاخص استرس مالی
2191
آفریقای جنوبی

با استفاده از دادههای ماهانه و ترکیب زیر
شاخصها با روش تحلیل مؤلفه اصلی

استرالیا

سرایت شاخص استرس
2191
مالی آمریکا و استرالیا

با استفاده از دادههای ماهانه از  9131تا 2199
برای دو کشور شاخص استرس مالی محاسبه و با
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موضوع

روش ساخت شاخص

کشور

سال

کنیا

شاخص استرس مالی
2192
کشور کنیا

متغیرها :بازار بانکداری ،سهام  ،نرخ ارز و اوراق
قرضه این کشور
ترکیب زیرشاخصها :وزندهی واریانس یکسان

فنالند

اندازهگیری استرس مالی
2192
برای کشور فنالند

روش ترکیب زیرشاخصها :وزندهی یکسان
واریانس ،تحلیل مؤلفه اصلی و نظریه پرتفوی

علیت گرانجری رابطه این دو بر هم آزمون شده
است.

شاخص استرس مالی
اسپانیا

استفاده از روش مشابه هالو ( )2192و بررسی اثر
شاخص استرس بر بخش واقعی اقتصاد

اسپانیا

2191

چک

شاخص استرس جمهوری
2192
چک

سه روزش واریانس یکسان ،تابع توزیع تجمعی و
تحلیل مؤلفه اصلی با هم ترکیب و اثر شاخص بر
قیمتها و نرخ بهره بررسی شده است.

برزیل

شاخص استرس مالی
2193
برزیل

متغیرها :ریسک ،بانک و بازاهای خارجی
روش ترکیب :مدل عامل پویای فضا -حالت

منبع :کامبون و استوز2191 ،9؛ استونا و همکاران2193 ،2

مشخص است که طراحی این شاخص در کشورها و اقتصادهای مختلف صورت گرفته است،
اما روش و اهداف محاسبه آن متفاوت بوده که در زیر به برخی از آنها اشاره میگردد.
یوآیو و همکاران )2191( 8در ساخت شاخص استرس مالی برای هنگکنگ از متغیرهای
ماهانه چهار بازار سهام ،بدهی ،نرخ ارز و صنعت بانکداری استفاده کردهآند .شاخص نهایی آنان
برای استرس مالی هنگکنک از طریق میانگین این چهار زیرشاخص بدست میآید.
اکینسی ) 2198( 1شاخص استرس مالی برای ترکیه به صورت روزانه ارائه کرده است .در این
شاخص مجموع سطح استرس در بخش بانکی ،بخش عمومی ،بازار سهام و بازار نرخ ارز در آن
1

Cambón & Estévez
Stona et al.
3
Yiu et al.
4
Ekinci
2
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تجمیع گردیده است .این شاخص اقتصاد ترکیه را به شش سطح مختلف از نظر استرس مالی
تقسیمبندی میکند.
کابررا و همکاران )2191( 9نیز با استفاده از روش هالو و همکاران ( )2192شاخص ترکیبی از
استرس سیستمی برای کلمبیا ایجاد کردهاند .این شاخص ابعاد مرتبط با بازار مالی (مؤسسات
اعتباری ،بازار مسکن ،بخش خارجی ،بازار پول و بازار اوراق قرضه داخلی) را مد نظر داشته و
ساخت شاخص از طریق تئوری پرتفوی صورت گرفته است.
گالگاتی ( ،)2191از موجک برای ارائه سیگنال هشدار سریع استرس مالی استفاده کرده است،
در این پژوهش مجموعهای از متغیرها در هر سطح محدودهای بر اساس شاخصهای معناداری
آماری انتخاب میشوند .سپس در هر سطح مقیاس ،متغیرهای انتخاب شده با استفاده از روش
وزندهی به یک زیر شاخص مبتنی بر مقیاس 2تبدیل میگردد .در پایان نیز زیرشاخصهای
ترکیبی مختلف با جمع ساده به یک شاخص ترکیبی تبدیل میشوند.
لی و ژیائو )2191( 8در پژوهش خود ،مدل هشدار سریعی برای پیشبینی احتمال رخداد
استرس مالی برای زمان مشخصی در آینده را پیشنهاد دادهاند و نقش اعتبار را در مدل به
عنوان منتشر کننده غیرخطی شوک ،بررسی نمودهاند.
اما همچنان که بیان شد عالوه بر ساخت شاخص استرس مالی ،پژوهشهای قابل توجهی نیز
به بررسی اثرات آن بر اقتصاد کالن پرداختهاند برای مثال ،استادی و استکی )2192( 1تأثیر
شاخص استرس مالی را بر تورم ،سرمایهگذاری و  GDPمطالعه نمودهاند .آنان با مدل معادالت
نشان میدهند که نوسانات در شاخص سهام تأثیر منفی زیادی بر فعالیتهای اقتصادی (تورم،
سرمایهگذاری و  )GDPدارد.
کامبون و استوز ( ،) 2191پس از ارائه شاخص استرس بازار مالی اسپانیا که مشابه با شاخص
معرفی شده توسط هالو و همکاران ( )2192است ،توان این شاخص را در شناسایی دورههای
1

Cabrera et al.
Scale-based sub-index
3
Li & Xiao
4
Ostadi & Esteki
2
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استرس مالی شدید آزمون نموده و اثر منفی باال بودن این شاخص بر اقتصاد واقعی را اثبات
کردهاند ،متغیر مد نظر برای این بررسی رشد تولیدات صنعتی بوده است.
افونسو و همکاران ،)2193( 9با استفاده از تحلیل  VARآستانهای به مطالعه سرریز بین
تغییرات در نسبت بدهی ،فعالیت اقتصادی و استرس مالی در رژیمهای مختلف مالی در آمریکا،
انگلیس ،آلمان و ایتالیا پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که عکسالعمل خروجی به افزایش در
نسبت بدهی در هر دو رژیم مالی مثبت است.

 -۳طراحی شاخص استرس مالی
در این بخش ،شاخص استرس مالی برای نظام مالی ایران با توجه به تفاوتها و ویژگیهای
این نظام با سایر نظامهای مالی دنیا و با ترکیب مقیاسهای استرس از پنج بازار مختلف ارائه
خواهد شد .نحوه ساخت و تخمین شاخص در الگوی پیشنهادی با روشهای جدید تخمین در
قالب مدلهای گارچ چند متغیره 2ارائه میگردد .ساخت شاخص  FSIبرای نظام مالی ایران
شامل چهار گام اصلی است .در گام نخست متغیرهای متناسب با استرس از بخشهای مختلف
نظام مالی انتخاب میگردند سپس متغیرهای هر بازار زیرشاخصهای استرس آن بخش را
تشکیل میدهند و در نهایت پس از تبدیل زیر شاخصها ،این زیر شاخصها به یک شاخص
واحد ترکیب میشوند.
 -۳-1انتخاب متغیرهای استرس
اکثر مقیاسهای استرس مطرح شده در ادبیات شامل پنج جزء میباشد :بازار پول ،بازار اوراق
قرضه ،بازار ارزهای خارجی ،بازار سهام و در نهایت بخش بانکداری .انتخاب این اجزاء بستگی
به ارتباط آنها با نظام مالی دارد .برای طراحی شاخص استرس برای نظام مالی ایران ،با توجه
به ادبیات موضوع سعی شده است که تمام اجزاء نظام مالی در این شاخص مد نظر قرار گیرد.
برای انتخاب متغیرها به چند معیار توجه شده است ،اول اینکه متغیرها باید حداقل یکی از
پنج ویژگی استرس مالی مطرح شده توسط هاکیو و کیتون ( )2111را که پیش از این بیان
Afonso et al.
MGARCH

1
2
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شد ،داشته باشد و دوم اینکه این متغیرها باید همبستگی باالیی با بخش واقعی اقتصاد داشته
باشند .مسأله سوم در انتخاب شاخص ،در دسترس بودن دادههاست .با توجه به این که تواتر
محاسبه این شاخص به عنوان دماسنج بخش مالی از اهمیت باالیی برخوردار است از این رو
شاخص نهایی با توجه به محدودیت دسترسی به دادههای روزانه و هفتگی در برخی از متغیرها،
به ناچار ماهانه در نظر گرفته شده است .در ادبیات تعداد متغیرهای مورد استفاده مختلف
است ،به عنوان مثال هوتری ( )2192از چهارده متغیر ،هالو و همکاران ( )2192از پانزده
متغیر برای ساخت  FSIاستفاده کردهاند.
با توجه به محدودیتهای ذکر شده در ایران متغیرهای زیر با تواتر ماهانه از سال  9831تا
 9811برای ساخت زیرشاخصهای استرس مالی ایران مدنظر قرار گرفتهاند.
 -۳-1-1تالطم شاخص کل بورس اوراق بهادار
این متغیر به صورت تالطم (نااطمینانی) شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از
مدل  GARCHمحاسبه گردیده است .این متغیر نوسان در ارزش بنیادین داراییها را به عنوان
عدم اطمینان در رفتار سرمایهگذاران مالی در نظر میگیرد و محاسبه مینماید.
 -۳-1-۲تالطم در شاخص صنعت بانکداری
نوسان سهام بانکها بازتاب عدم اطمینان در بازده سهام آنهاست که نمیتوان با حرکت کلی
بازار آن را توضیح داد .برای محاسبه این متغیر از نااطمینانی شاخص صنعت بانکداری در
بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای  GARCHاستفاده شده است.
 -۳-1-۳شکاف اوراق بدهی
بر طبق ادبیات شاخص استرس مالی ،درجه عدم اطمینان در بازار اوراق بدهی با استفاده از
شکاف بازده دو اوراق بدهی (شکاف اوراق بدهی بانکی و دولتی و شکاف اوراق بدهی بانکی و
شرکتی) سنجیده میشود .افزایش در این شکاف نشان دهنده فرار به سوی نقدینگی است که
یکی از نشانههای استرس است .با توجه به در دسترس نبودن دادههای این بخش در بازار مالی
ایران و نیز در نظر گرفتن نظر خبرگان این حوزه ،از شکاف میانگین ماهانه بازده اوراق بدهی
(صکوک ،اوراق مشارکت و اوراق خزانه اسالمی) و نرخ سپردههای بانکی استفاده شده است.
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 -۳-1-۴شکاف نرخ بهره بین بانکی و نرخ سپردههای بانکی
این متغیر نماینده بازار پول است که برای محاسبه آن از نرخهای موزون بین بانکی اعالمی
بانک مرکزی و نرخ سود سپردههای بانکی به صورت ماهانه استفاده شده است.
 -۳-1-۵تالطم در نرخ ارز
به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نیز واردات ،نوسان نرخ ارز در ایران
یکی از شاخصهای مهم در سنجش استرس بازارهای مالی است .در این پژوهش دو ارز
پرکاربرد یعنی دالر و یورو جهت بررسی نااطمینانی با استفاده از مدلهای خانواده GARCH
انتخاب شده است.
 -۳-1-۶بتای صنعت بانکداری
بتای صنعت بانکداری از طریق معادله  CAPMبه صورت غلتان با دادههای روزانه در بازهای
سه ماهه محاسبه گردیده و سپس میانگین آنها به عنوان بتای ماهانه صنعت بانکداری لحاظ
شده است .متداولترین روش برای ارزیابی بیثباتی و عدم اطمینان در متغیرها استفاده از
مدلهای  GARCHمیباشد این روش مدلسازی مبتنی بر واریانس متغیر در طول زمان است
که از واریانسهای گذشته و جمالت خطا برای توضیح واریانس فعلی استفاده میکند .در اینجا
برای چهار متغیر که نیاز به محاسبه تالطم (نااطمینانی) دارند ،از مدلهای  GARCHاستفاده
شده است .بر این اساس پیش از استخراج نااطمینانی هر یک از چهار متغیر از لحاظ مانایی و
خودهمبستگی مورد آزمون قرار گرفته و با توجه به آزمون وجود اثرات  ARCHدر آنها،
نااطمینانی آنها با استفاده از مدلهای خانواده  GARCHبرآورد گردیده است .برای بررسی
مانایی متغیرها از آزمونهای ریشه واحد تعمیم یافته دیکی فولر و نیز آزمون فیلیپس-پرون9
در نرم افزار  EViews 10استفاده شده است .همچنان که از جدول ( )2مشخص است تمامی
متغیرها در سطح نامانا هستند.

Phillips-Perron test

1
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جدول ( :)۲نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون فیلیپس-پرون
دیکی فولر تعمیم یافته

فیلیپس-پرون

آماره
محاسباتی*

نتیجه
آزمون

آماره
محاسباتی**

نتیجه
آزمون

شاخص کل بورس ()INDX

-1/128

نامانا

-1/128

نامانا

شاخص صنعت بانکداری ()BKINDX

-9/311

نامانا

-9/321

نامانا

لگاریتم قیمت دالر ()USD

-9/281

نامانا

-9/221

نامانا

لگاریتم قیمت یورو ()EU

-9/119

نامانا

-9/111

نامانا

متغیر

*مقدار بحرانی برای همه متغیرها در این آزمون در سطح  2درصد برابر  -2/312میباشد.
**مقدار بحرانی برای همه متغیرها در این آزمون در سطح  2درصد برابر  -2/312میباشد.
منبع :یافتههای تحقیق

پیش از تفاضلگیری از متغیرها ،الزم است آزمون ریشه واحد در صورت وجود شکست
ساختاری در متغیرها با استفاده از آزمون زیوت-اندریو 9بررسی گردد .بر طبق اطالعات جدول
( )8با بررسی چهار متغیر مشخص گردید که علت وجود ریشه واحد در آنها به شکست
ساختاری مربوط نمیگردد ،بنابراین جهت مانا نمودن این متغیرها از تفاضل مرتبه اول آنها
استفاده گردیده است.
جدول ( :)۳مانایی و شکست ساختاری متغیرها با آزمون زیوت-اندریو
متغیر
شاخص کل بورس ()INDX
شاخص صنعت بانکداری ()BKINDX
لگاریتم قیمت دالر ()USD
لگاریتم قیمت یورو ()EU

آماره محاسباتی
-1/821
-8/139
-9/222
-2/111

*

نتیجه آزمون
این متغیر همچنان ریشه واحد دارد.
این متغیر همچنان ریشه واحد دارد.
این متغیر همچنان ریشه واحد دارد.
این متغیر همچنان ریشه واحد دارد.

*مقدار بحرانی برای همه متغیرها در سطح  2درصد برابر  -2/13میباشد.
منبع :یافتههای تحقیق

Zivot and Andrew

1
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در ادامه پیش از برآورد الگوهای مناسب تالطم متغیرها ،میبایست از وجود ناهمسانی واریانس
در اجزای اخالل معادله میانگین و وجود اثرات  ARCHاطمینان حاصل شود .برای این منظور
از آزمون ضریب الگرانژ  9استفاده شده است .این آزمون دارای دو آماره  Fو obs*R-Squared
و احتماالت متناظر با آنها میباشد .نتایج حاصل از این آزمون در جدول ( )1وجود اثرات
 ARCHدر متغیرها را تأیید مینماید.
جدول ( :)۴بررسی وجود اثرات  ARCHدر متغیرهای تالطم شاخص استرس مالی
آزمون  LMبرای تشخیص اثر ARCH
متغیر
Obs*R-Squared Prob. F-Stat.
912/111
1/1111 913/222
شاخص کل بورس ()INDX
22/112
1/1111 81/813
شاخص صنعت بانکداری ()BKINDX
1/121
1/1122
2/292
لگاریتم قیمت دالر ()USD
98/112
1/1112
2/122
لگاریتم قیمت یورو ()EU

Prob.
1/1111
1/1111
1/1131
1/1111

منبع :یافتههای تحقیق

در مرحله بعد تعداد وقفههای بهینه برای جمالت ( ARCHیعنی  )qو ( GARCHیعنی )p
مشخص میگردد .با توجه به معیارهای اطالعاتی آکائیک و شوارتز-بیزین ،ترکیب
) GARCH(1,1برای تمام متغیرها بهینه بوده است و در پایان میزان جزء اخالل این الگو به
عنوان نااطمینانی متغیرها برای ترکیب در شاخص استرس مالی لحاظ شده است.
 -۳-۲تبدیل متغیرهای شاخصهای بازار
متغیرهای مشخص شده بر طبق ادبیات و با در نظر گرفتن قابلیت دسترسی آنان ،با فرآیند
تبدیل نرمال میشوند .این مرحله توسط تابع توزیع تجمعی )CDF( 2آنان صورت میگیرد .در
ادبیات عمدت ًا از استاندارد سازی کالسیک استفاده میشود که در آن دادهها از میانگین خود
کسر و بر انحراف معیار نمونه تقسیم میگردد .اما استاندارد سازی کالسیک به صورت ضمنی

ARCH-LM
Cumulative distribution function

1
2
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فرض میکند که متغیرها توزیع نرمال دارند که این فرض در خصوص متغیرهایی که برای
شناسایی ریسک استفاده میشوند صادق نیست (ایچینی و نوبینی.)2191 ،9
در روش تابع توزیع تجمعی ،زیرشاخصهای استرس از طریق تبدیل مقادیر هر سری به مقادیر
متناظر تابع توزیع تجمعی تجربی خود نرمال میگردند .به بیان دیگر ،مقادیر رتبهبندی شده
و بر تعداد کل مشاهدات تقسیم میگردد و مقادیر هر زیرشاخص به ترتیب صعودی مرتب
میشود .این روش انتقال به صورت رابطه ( )9صورت میگیرد.
() 9

for x[r] , r = 1,2, … , n − 1
for xt ≥ xn

1

r
zt = {n

که در آن 𝒕𝒛 سری نرمال r ،رتبه عددی 𝒕𝒙 و  nتعداد کل مشاهدات در نمونه میباشد.
 -۳-۳ترکیب زیرشاخصهای استرس مالی
متغیرهای منتخب بازارهای مختلف به زیرشاخصها (بازار سهام ،بازار پول ،بانک ،اوراق بدهی
و نرخ ارز) دستهبندی میشوند .هر کدام از این زیر شاخصها به صورت میانگین حسابی
متغیرهای خود بدست می آیند .به منظور تجمیع پنج زیرشاخص استرس مالی و بیان آن در
یک شاخص واحد برای نظام مالی ایران ( )IFSIبا توجه به کثرت استفاده از روش پیشنهادی
هالو و همکاران ( )2192از ساختار کلی این روش استفاده شده است .روش آنها از نظریه
پرتفوی الهام گرفته شده است .در نظریه پرتفوی زمانی که داراییهای ریسکی با همبستگی
باال با هم تجمیع میشوند ،ریسک کلی پرتفوی افزایش مییابد چرا که داراییها توأم با هم با
حرکت بازار حرکت خواهند کرد .در مقابل ،زمانی که همبستگی بین داراییها کم است ،ریسک
غیرسیستماتیک یا قابل تنوعبخشی کاهش یافته و در نتیجه میزان ریسک کل پرتفوی کاهش
مییابد .بنابراین شاخص استرس پیشنهاد شده برای نظام مالی ایران در این پژوهش ،وزن
نسبت ًا بیشتری بر وضعیت هایی که در آنها استرس در چند جزء بازار در یک زمان بیشتر
میشود ،قائل است.

Iachini & Nobili

1
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در این بخش ،زیرشاخصها در ابتدا بر اساس میانگین حسابی متغیرهای تبدیل شده مربوط
به هر بازار بدست میآیند .مدل کلی شاخص استرس مالی پیشنهادی برای نظام مالی ایران
به صورت رابطه ( )2میباشد.
()2
𝑇) 𝑡𝑠𝐼𝐹𝑆𝐼 = (𝑤 ° 𝑠𝑡 )𝐶𝑡 (𝑤 °
دامنه تغییرات شاخص استرس مالی بین ] (0, 1به طوری که  0نشان دهنده وضعیتی با
حداقل استرس مالی و عدد  1نشان دهنده وضعیتی با حداکثر شاخص استرس مالی است و
𝑤 بردار وزن هر یک از زیرشاخصها میباشد .عبارت 𝑡𝑠  𝑤 °ضرب درایه در درایه بردار
وزنهای زیرشاخصها و بردار مقادیر زیرشاخص در زمان  tو 𝑡𝐶 ماتریس ضرائب همبستگی
𝑡ρ𝑖𝑗,بین زیر شاخص  iو  jمیباشد که به صورت رابطه ( )8نشان داده میشود:
() 8

𝑡𝜌15,
𝑡𝜌25,
𝑡𝜌35,
𝑡𝜌45,
] 1

𝑡𝜌14,
𝑡𝜌24,
𝑡𝜌34,
1
𝑡𝜌54,

𝑡𝜌13,
𝑡𝜌23,
1
𝑡𝜌43,
𝑡𝜌53,

𝑡𝜌12,
1
𝑡𝜌32,
𝑡𝜌42,
𝑡𝜌52,

1
𝑡𝜌21,
𝑡𝐶𝑡 = 𝜌31,
𝑡𝜌41,
𝑡[𝜌51,

زمانی که همه زیرشاخصها به صورت کامل همبستگی دارند شاخص  IFSIباید برابر با مربع
میانگین موزون پنج زیرشاخص باشد (یعنی بردار 𝑡𝑠)𝑣𝑡 = 𝑤 °؛ به بیان دیگر وضعیتی را
نشان میدهد که همه زیرشاخصها به تنهایی به صورت تاریخی در کمترین میزان خود هستند
(کمترین استرس مالی) یا به صورت تاریخی همزمان در باالترین حد خود هستند (بیشترین
استرس مال ی) .با این حال در اکثر اوقات همبستگی کامالً متنوع و کمتر از حالت همبستگی
کامل است .برای محاسبه شاخص ترکیبی استرس مالی باید ماتریس همبستگی متقاطع متغیر
در زمان 𝑡𝐶 تخمین زده شود .بدین منظور در این پژوهش سه روش میانگین متحرک موزون
نمایی ،9گارچ چند متغیره 2با رویکرد  BEKKو گارچ چند متغیره همبستگی پویایی شرطی8
مد نظر قرار گرفته است.
1

(Exponentially weighted moving averages (EWMA
)Multivariate GARCH (MGARCH
3
)Dynamic conditional correlation MGARCH(DCC MGARCH
2
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 -۳-۴همبستگی متقابل زیرشاخصها
همچنان که در ادبیات اشاره شد در نظر گرفتن وابستگی بین عوامل ریسک که در طول زمان
در حال تغییر میباشند بسیار مهم است ،در این پژوهش ماتریس همبستگی متغیر در زمان9
( 𝑡𝐶 ) با اجرای سه رویکرد برآورد گردیده است .رویکرد اول در ادبیات اشاره گردیده است و دو
رویکرد دیگر به عنوان نوآوری در این پژوهش مطرح میگردد.
 -۳-۴-1روش میانگین متحرک موزون نمایی
روش میانگین موزون متحرک نمایی توسط بسیاری از محققین در ساخت شاخص استرس
مالی پیشنهاد شده است ،این روش در مدل ریسکمتریکس ارائه شده توسط مؤسسه جی پی
مرگان مورد توجه قرار گرفت و به دلیل سادگی روشی استاندارد برای مدلسازی ماتریس
واریانس-کواریانس شرطی در بین پژوهشگران مالی میباشد ،گرچه روش  EWMAیک راه
مؤثر برای مدلسازی و پیشبینی واریانس شرطی است اما محدودیتهایی نیز دارد (لوزیس
و وولدیس .)2192 ،2در این روش به مشاهدات اخیر وزن بیشتری داده میشود و هر میزان
که از وقوع دادهها گذشته باشد ،اهمیت کمتری در میانگین پیدا میکند .همبستگی متقاطع
متغیر در زمان 𝑡 ρ𝑖𝑗,به صورت عطفی بر اساس میانگین متحرک موزون نمایی کواریانسهای
2
𝑡 𝜎𝑖,بر طبق روابط ( )2( ،)1و ( )1برآورد میگردد.
متناظر 𝑡 𝜎𝑖𝑗,و واریانسهای
()۴
()۵
()۶

𝑡𝜎𝑖𝑗,𝑡 = 𝜆𝜎𝑖𝑗,𝑡−1 + (1 − 𝜆)𝑠̃𝑖,𝑡 𝑠̃𝑗,
2
2
2
𝑡𝜎𝑖,
= 𝜆𝜎𝑖,𝑡−1
𝑡+ (1 − 𝜆)𝑠̃𝑖.

𝑡𝜌𝑖𝑗,𝑡 = 𝜎𝑖𝑗,𝑡 ⁄𝜎𝑖,𝑡 𝜎𝑗,

در ماتریس واریانس-کواریانس متغیرهای استرس  ijامین درایه به صورت 𝑗𝑖𝜎 نشان داده
شود ،که در آن 𝑡𝑖̃𝑠 و 𝑡𝑗̃𝑠زیرشاخصهای استرس و  λپارامتر کاهنده 8با دامنه)λ ∈ (0.1
است که با توجه به پژوهشهای مطرح در ادبیات برای شاخصهای هفتگی معادل  1/18و
1

Time-varying correlation
Louzis & Vouldis
3
Decay parameter
2

طراحی شاخص استرس مالی در نظام مالی ایران...

921

برای شاخصهای ماهانه معادل ( 1/28مقدار هفتگی به توان چهار)در نظر گرفته میشود.
 -۳-۴-۲مدلهای  GARCHچند متغیره
مدلهای  GARCHچند متغیره از متداولترین مدلها برای برآورد نوسان و تخمین ماتریس
همبستگی بین متغیرها هستند که رویکردهای متفاوتی را برای برآورد نوسانپذیری در نظر
میگیرند (عباسی نژاد و همکاران .)9811 ،9در این مقاله از مدلهای چند متغیره GARCH
با دو رویکرد  DCC-GARCHو  BEKK-GARCHجهت برآورد ماتریس همسبتگی متغیر
در طول زمان زیرشاخصهای استرس مالی استفاده شده است .البته مدلهای  GARCHچند
متغیره دارای پارامترهای زیادی است که تخمین آنها را دشوار مینماید از این رو از نوع خاصی
از مدلهای  GARCHچند متغیره قطری برای تخمین وابستگی متقابل متغیر در زمان
زیرشاخصها استفاده میگردد.
 -۴-۳-۲-1مدل DCC-GARCH
انگل )2112( 2و تسی و تسویی )2112( 8مدل همبستگی شرطی پویای  GARCHیا DCC-

 GARCHرا به عنوان بسط مدل همبستگی شرطی ثابت در جهت اصالح نقص همبستگیهای
ثابت ارائه کردهاند ،از مزایای مدل  DCCاین است که تعداد پارامترهای تخمین زده شده کمتر
از مدل  BEKKمی باشد .مزیت دیگر این مدل این است که در هر نقطه از زمان ماتریس
واریانس-کواریانس مثبت و معین ایجاد میشود .مدل  DCC-GARCHهمبستگی بین
نوسانپذیری زیرشاخصها را در قالب پویا و متغیر در زمان بررسی میکند .بر اساس این مدل
داریم.
𝑡𝐷 𝑡𝑅 𝑡𝐷 = 𝐻
()2
1

1

1

2
2
2
𝑡𝐷𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(ℎ1انحراف معیار شرطی جمالت اخالل معادالت
𝑡, ℎ2
𝑡𝑛, … , ℎ
در این رابطه )
میانگین و 𝑡𝑅 نشان دهنده ماتریس همبستگی بین نوسانپذیری متغیرهای مختلف است .در

1

)Abbasinejad et al. (2017
Engle
3
Tse and Tsui
2
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صورتی که این ماتریس همبستگی را وابسته به زمان در نظر بگیریم ،مدل DCC-GARCH

به صورت رابطه ( )3خواهد بود (عباسی نژاد و همکاران.)9811 ،
𝑄

𝑃

𝑝+ ∑ 𝛽𝑖𝑝 ℎ𝑖,𝑡−

() 3

𝑝=1

2
𝑞∑ 𝛼𝑖𝑞 𝜀𝑖,𝑡−
𝑞=1

ℎ𝑖𝑡 = 𝛼𝑖0 +

بنابراین با محاسبه 𝑡𝐶 به عنوان ماتریس همبستگی ،ترکیب زیرشاخصها صورت میگیرد.
 -۴-۳-۲-۲مدلهای BEKK-GARCH

در این بخش از پژوهش برای تخمین  GARCHچند متغیره از مدل  BEKKکه توسط انگل
و کرونر )9112( 9مطرح شد ،استفاده شده است در این زمینه لوزیس و وولدیس ()2198
معتقدند ،زمانی که اندازه مدل کوچک است (در شاخص ما  )n=5انتخاب این روش جهت
تخمین بهینهتر است .در این مدل مشکالت همگرایی در تخمین وجود ندارد و نیازی به اعمال
محدودیت بر روی پارامترها برای اطمینان از قطعیت ماتریس کواریانس شرطی نیست و
همچنین در مقایسه با روشهای کالسیک محاسبه همبستگی ،روش انتخابی  BEKKوزن
بیشتری به مشاهدات اخیر میدهد .بنابراین مدل  BEKK-GARCHاین امکان را میدهد که
تغییرات ناگهانی در همبستگیها را بدست آوریم و پدیدههایی که با استرس باال شناخته
میشوند را تشخیص دهیم .همچنین ،برخالف شاخصهای میانگین متحرک این رویکرد امکان
حذف تدریجی اثرات شوکهای تالطم و نیز اجتناب از تصادفی بودن در انتخاب ضریب
هموارسازی 2را فراهم میسازد .در شکل کلی مدل ) BEKK(p,q,Kبه صورت رابطه ( )1تعریف
میگردد.
𝐾

()۹

𝑞

𝐾

𝑝

𝑗𝑘𝐷 ̅ 𝑡−1 𝐵𝑘𝑖 + ∑ ∑ 𝐷′𝑘𝑗 𝐻𝑡−1
̅ 𝑆′
𝐻𝑡 = 𝐴𝐴′ + ∑ ∑ 𝐵′𝑘𝑖 𝑆𝑡−1
𝑗=1 𝑘=1

𝑖=1 𝑘=1

در این معادله کلی A ،ماتریس مربعی کوچک  𝐵𝑘𝑖 ، n×nو 𝑗𝑘𝐷 ماتریسهای پارامتری n×n
 ،نماد  Kعمومیت فرآیند و همچنین  pو  qوقفههای مورد استفاده ( در این مقاله = 𝑞 = 𝑝
Engle & Kroner
Decay factor

1
2
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 )𝐾 = 1را نشان میدهند .پارامترهای مدل  BEKKاز طریق حداکثر کردن تابع درستمایی
گوسی 9فرآیند چندمتغیره برآورد میگردد .خاصیت مدل  BEKKاین است که از معین مثبت
بودن ماتریس کواریانس شرطی 𝑡𝐻 با ایجاد دو ماتریس مربعی کوچک به عنوان عبارت ثابت
اطمینان حاصل مینماید .البته در مدل  BEKKدر مقایسه با سایر ویژگیهای MGARCH
تعداد پارامترهایی که باید تخمین زده شود زیاد است .از این رو همچنان که پیش از این اشاره
شد یک نمایش قطری در آن وارد شده است.
یادآوری میشود که برای برآورد شاخص استرس مالی ایران در حالت  EWMAاز کدنویسی
در نرم افزار  Matlabو جهت برآورد این شاخص در مدلهای  BEKKو  DCCبه ترتیب از نرم
افزار  EViews 10و افزونههای آن استفاده شده است.

 -۴اثر شاخص استرس مالی بر اقتصاد
مشخص شده است که شاخص استرس مالی قدرت توضیحدهندگی قابل توجه و قابل اتکایی
برای متغیرهای کالن اقتصادی همچون تورم ،نرخ رشد واقعی  GDPو نرخ بهره سیاست پولی
است و توانایی باالیی در پیشبینی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد فراهم میآورد (کرمر،
 .)2191بنابراین پس از طراحی شاخص استرس مالی بررسی اثر این شاخص بر شاخصهای
اقتصاد کالن بسیار حائز اهمیت است .فرض ضمنی این است که سطح باالی استرس مالی
میتواند برای بخش اقتصاد واقعی مضر باشد.
در اینجا برای ارزیابی عملکرد شاخصهای استرس مالی ساخته شده برای نظام مالی ایران،
اثرات هر یک از این شاخصها را بر متغیر بخش واقعی اقتصاد بررسی و تحلیل مینماییم.
برای انتخاب متغیر مناسب بخش واقعی اقتصاد ایران ،مطالعات تجربی ادبیات موضوع ،ماهیت
اقتصاد ایران و کمبود اطالعات در نظر گرفته شده است ،بنابراین از دادههای فصلی تولید
ناخالص داخلی ( )GDPمنتشره شده توسط بانک مرکزی ج .ا .ا .بین سالهای  9831تا 9811
بدین منظور استفاده شده است.
الزم به ذکر است که به طور تجربی تعیین دورههای استرس مالی بسیار دشوار است ،از این
رو پژوهشگران به ناچار حد آستانه برای شاخص استرس تعریف نمودهاند ،به طوری که طول
Gaussian likelihood

1
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زمانی که شاخص در باالی یک سطح آستانه قرار گیرد به عنوان دوره استرس مالی مهم تلقی
میگردد .ایلینگ و لیو ( )2111و کاردارلی و همکاران ( )2199دورههای شدید استرس مالی
را با استفاده از حد آستانه ای که برابر با یک انحراف معیار از سطح روند شاخص است ،دسته
بندی نمودهاند .در اینجا نیز از این رویکرد صرفاً جهت درک بهتر تحلیلها استفاده شده است،
به بیان دیگر استرس مالی باال به صورت دورهای که در آن شاخص به میزان یک انحراف معیار
از سطح روند خود بیشتر باشد ،تعریف میگردد .روند شاخص  IFSIنیز بوسیله فیلتر هودریک-
پرسکات ( )HPبدست میآید و شاخص استرس برای تعیین انحراف معیار خود ،روندزدایی
میشود .میزان شاخص  IFSIنسبت به یک انحراف معیار حد آستانه و دورههای استرس مالی
ایران در نمودار ( )9مشخص است.
در ادامه رابطه بین شاخصهای  IFSIو  GDPبه وسیله مدلهای  VARنامقید دومتغیره
تحلیل میگردد .از آنجا که متغیرها در مدل  VARباید مانا باشند ،نتیجه بررسی مانایی
متغیرها در جدول ( )2آورده شده است .نتایج آزمون نشان از مانایی شاخصهای  IFSIو عدم
مانایی  GDPدر سطح دارد ،که با تفاضل مرتبه اول به دادههای مانا تبدیل میشود.

طراحی شاخص استرس مالی در نظام مالی ایران...
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نمودار ( : )1حد آستانه بوسیله فیلتر هودریک-پرسکات برای IFSI
منبع:یافتههای تحقیق

گام بعدی جهت برآورد مدل  ،VARتعیین طول وقفه متغیرهای الگو است .بدین منظور با
استفاده از معیارهای اطالعاتی آکائیک ،شوارتز ،حنان کوئین و آزمون نسبت درستنمایی طول
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وقفه متغیرها بدست میآید .جدول ( )1طول وقفه بهینه در بررسی هر یک از شاخصهای
استرس مالی و متغیر  GDPرا نشان میدهد.
جدول ( :)۵آزمون مانایی متغیرهای مدل VAR
مانایی در تفاضل مرتبه اول

مانایی در سطح
دیکی فولر
تعمیم یافته

فیلیپس
پرون

دیکی فولر
تعمیم یافته

فیلیپس
پرون

شاخص به روش EWMA

-8/311

-8/221

-

-

شاخص به روش DCC-GARCH

-8/311

-8/222

-

-

شاخص به روش BEKK-GARCH
تولید ناخالص داخلی

-2/188
1/321

-2/213
-2/811

-8/812

-1/121

متغیرها

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( :)۶بررسی طول وقفه بهینه شاخصهای مختلف استرس مالی
الگوی شاخص استرس با
 EWMAو GDP
معیار
معیار شوارتز
آکائیک
29/812
29/221

الگوی شاخص استرس با
 DCCوGDP
معیار
معیار
آکائیک
شوارتز
22/121
22/811

الگوی شاخص استرس با
 BEEKوGDP
معیار
معیار
آکائیک
شوارتز
21/111
22/111

وقفه 2

21/899

*21/119

*29/211

29/231

21/221

وقفه 8
وقفه 1

*29/132
29/312
29/111
21/111
*21/219
29/312
22/192
29/112
21/212
21/219
*مقدار معیار اطالعاتی برای طول وقفه بهینه مشخص شده است.
منبع :یافتههای تحقیق

*21/821
21/111

طول وقفه
وقفه 9

*29/192

جهت تعیین تعداد روابط بلند مدت یا آزمون همجمعی یوهانسن 9از آمارههای بردار ویژه 2و
حداکثر مقدار ویژه 8استفاده می گردد .عدم معناداری این دو آماره در مراتب صفر و یک نشان
می دهد که هیچگونه بردار همجمعی یا رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها وجود ندارد ،نتایج
این آزمون برای سه شاخص  IFSIو  GDPدر جدول ( )2آورده شده است .عدم معناداری

1

Johansen
Trace Statistics
3
Maximum Eigenvalue Statistics
2
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آمارههای بردار ویژه و حداکثر مقدار ویژه نشان میدهد که برای هر سه شاخص  IFSIو ،GDP
تنها رابطه کوتاه مدت در این الگو قابل بررسی میباشد.
جدول ( :)۷آزمون یوهانس برای شاخصهای  IFSIو GDP
آزمون یوهانسن بین شاخص استرس به روش  EWMAو GDP
آماره Max-eigenvalue
آماره trace
فرضیه صفر
r=1
r=0
r=1
r=0
2/21
91/18
2/21
98/22
آماره
8/31
91/21
8/31
92/11
مقدار بحرانی
آزمون یوهانسن بین شاخص استرس به روش  DCC-GARCHو GDP
آماره Max-eigenvalue
آماره trace
فرضیه صفر
r=1
r=0
r=1
r=0
2/21
3/22
2/21
91/11
آماره
8/31
91/21
8/31
92/11
مقدار بحرانی
آزمون یوهانسن بین شاخص استرس به روش  BEKK-GARCHو GDP
آماره trace
فرضیه صفر

r=0
92/11

مقدار بحرانی

92/11

آماره

آماره Max-eigenvalue
r=1
9/23

8/31
منبع :یافتههای تحقیق

=r
91/32

r=1
9/23

91/21

8/31

در ادامه در جدول ( )3شواهدی در خصوص علیت گرانجری بین این شاخصها و  GDPارائه
شده است .مشخص است که فرضیه صفر آزمون که  IFSIعلیت گرانجری شاخصهای فعالیت
اقتصادی نیست ،به خوبی در سطح معناداری  2درصد رد میشود.
جدول ( :)۸علیت گرانجری بین شاخصهای  IFSIو شاخصهای فعالیت اقتصادی
شاخص استرس با
EWMA
فرضیه صفر
شاخص  IFSIعلیت گرانجری
 GDPنمی باشد.
 GDPعلیت گرانجری شاخص
IFSIنمیباشد.

شاخص استرس با
DCC-GARCH

F-Stat.

Prob.

F-Stat.

Prob.

شاخص استرس با
BEKK-GARCH
F-Stat.

Prob.

1/223

1/119

99/22

1/1112

2/213

1/181

1/192

1/111

1/113

1/122

1/192

1/121

منبع :یافتههای تحقیق
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بنابراین تغییرات در شاخصهای  IFSIبر شاخص بخش واقعی اقتصاد ( )GDPبه شکل قابل
مالحظهای اثر گذار است و جالب اینکه حالت مقابل یعنی اینکه  GDPعلیت گرانجری شاخص
 IFSIنیست رد نمیشود که نشان میدهد که نتایج تجربی این پژوهش با بنیانهای نظری
ادبیات موضوع منطبق است.
به منظور بررسی نحوه و جهت اثر شاخصهای استرس مالی بر  ،GDPدر این مقاله توابع پاسخ
تکانه در  VARنامقید دومتغیره ارائه و برای تحلیل شوکها از تجزیه هولسکی 9استفاده شده
است .نمودار ( )2اثرات شوکهای وارده به دو متغیره مورد تحلیل در قالب پاسخ به این تکانهها
را نشان می دهد ،در بخش نخست ،شوک وارده به تفاضل مرتبه اول  GDPاز طرف IFSI
محاسبه شده به روش  EWMAبا یک دوره وقفه با روند نزولی خفیفی به مدت دو دوره همراه
است که البته پس از آن ،به تعادل اولیه همگرا میشود .در بخش دوم شوک وارده از طریق
شاخص  IFSIساخته شده به روش  DCC-GARCHبه تفاضل مرتبه اول  GDPنشان میدهد
که روند نزولی بدون هیچ وقفهای در سه دوره ادامه داشته و سپس شش دوره طول میکشد
تا متغیر پاسخ به مرحله تعادل اولیه بازگردد.
در بخش سوم ،اولین واکنش تفاضل مرتبه اول  GDPبه شوک شاخص  IFSIساخته شده به
روش  ،BEKK-GARCHعدم تأثیر تا دو دوره است و سپس تفاضل مرتبه اول  GDPبا روند
نزولی به مدت سه دوره همراه است و پس از آن به روند تعادلی قبل باز میگردد.
بنابراین مشخص است که در پ اسخ به افزایش در شاخص استرس مالی ساخته شده در سه
روش مختلف ،متغیر فعالیت اقتصادی که در اینجا نماینده آن  GDPمیباشد ،کاهش مییابد.
از طرفی نیز همچنان که به لحاظ نظری انتظار میرفت ،روند پاسخها نشان میدهد که شاخص
استرس ساخته شده در سه روش مختلف پاسخهای معناداری به شاخص فعالیت اقتصادی
نداشتهاند.

Choleski decomposition

1
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نمودار ( :)۲پاسخ تکانه شاخصهای استرس مالی طراحی شده و GDP
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همگرایی نتایج حاصل شده از سه شاخص  IFSIعالوه بر تأیید نتایج تجربی ادبیات موضوع،
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استحکام شاخص  IFSIپیشنهادی را نیز نشان میدهد ،به بیان دیگر مدل  VARکه برای
روشهای مختلف محاسبه شاخص IFSIبه کار گرفته شد ،پاسخهای مشابه بدست میدهد.

 -۵مقایسه عملکرد شاخصهای پیشنهادی
پس از طراحی شاخصهای استرس مالی الزم است عملکرد آنها در نشان دادن مفهوم استرس
مالی مقایسه و شاخصی که عملکرد بهتری در این خصوص دارد ،تعیین گردد .به اذعان ادبیات
موضوع ارزیابی عملکرد شاخصهای استرس مالی به صورت ذاتی کار پیچیدهای است .در نظر
گرفتن مفهوم فازی ریسک سیستمی ،پیچیدگی نظام و مشکالت اندازهگیری استرس مالی،
ساخت و ارزیابی شاخصهای ترکیبی استرس مالی مطلوب را با مسائلی همراه میسازد .با این
حال در این مقاله روشی مبتنی بر اثر شاخص استرس مالی بر بخش واقعی اقتصاد جهت پاسخ
به سوال پژوهش در خصوص مقایسه عملکرد شاخصهای پیشنهادی استرس مالی برای ایران
ارائه میگردد .در این روش ،از نتایج ارزیابی پیشبینی مدلهای  VARدر بخش قبل استفاده
می شود .اساس مقایسه ،بر این استوار است که تغییرات شاخص مطلوب استرس مالی باید
بتواند تغییرات متغیر بخش واقعی اقتصاد را در آینده توضیح دهد .با این منطق با استفاده از
معیار مجموع مربعات خطا ( ،)RMSEمیانگین قدر مطلق خطا ( )MAEو معیار میانگین درصد
قدر مطلق خطا ( )MAPEو در نظر گرفتن پیشبینی پویای درون نمونهای که در نرم افزار
 EViewsبرای  22درصد از دادههای دوره زمانی پژوهش محاسبه شده است ،عملکرد مطلوب
شاخصهای طراحی شده برای استرس نظام مالی ایران رتبهبندی شده است .البته بخش واقعی
اقتصاد متأثر از متغیرهای بسیار متعدد و پیچیدهای است که پیشبینی آن را بسیار دشوار می
سازد ،از این رو گرچه پیشبینی در اینجا از دقت باالیی برخوردار نیست ،اما هدف در این
پژوهش صرفاً مشخص کردن شاخص بهینه برای استرس نظام مالی ایران بوده است ،نتایج
پیش بینی در هر سه حالت تقریباً نزدیک بوده ولی همانطور که در جدول ( )1مشخص است
با توجه به دقت بیشتر پیشبینی شاخص ساخته شده به روش  BEKK-GARCHبا میانگین
درصد قدر مطلق خطا  ،81/12این روش به عنوان روش منتخب تخمین شاخص استرس مالی
تعیین میگردد.
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جدول ( :)۹مقایسه توانایی پیش بینی  GDPبا شاخصهای استرس مالی ساخته شده
مجموع مربعات
خطا()RMSE

میانگین قدر مطلق
خطا()MAE

میانگین درصد قدر
مطلق خطا()MAPE

به روش EWMA

9919121

189121/2

81/13

به روش DCC-GARCH

112112/1

222212

82/12

به روش BEKK-GARCH

311221/2

292212/1

81/12

شاخص استرس مالی

منبع :یافتههای تحقیق

 -۶جمعبندی و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر به ارائه شاخص استرس مالی با استفاده از رویکرد جدید محاسبه همبستگی
زیرشاخصها پرداخته شده است .برای این منظور با ارائه نوآوریهایی در برآورد همبستگی
زیرشاخصهای استرس ،در چند رویکرد مدل سازی شاخص استرس مالی ایران صورت گرفته
و سپس توانایی پیشبینی مدل خودرگرسیون برداری با استفاده از اطالعات پیشین سه
شاخص استرس مالی و  GDPایران طی دوره زمانی  9819تا  9811مورد ارزیابی قرار گرفت.
مقایسه دقت پیشبینی شاخصهای فوق با استفاده از معیار  MAE ،RMSEو  MAPEنشان
دهنده عملکرد بهتر شاخص استرس مالی طراحی شده به روش  BEKK-GARCHدر مقایسه
با دو روش ساخت استرس مالی طی دوره زمانی مورد بررسی میباشد .به عالوه نتایج پژوهش
بیانگر آن است که رابطه علی بین شاخصهای استرس مالی و  GDPدر اقتصاد ایران به صورت
یکطرفه و کوتاه مدت برقرار است ،زمانی که شاخص استرس از یک حد آستانه باالتر میرود
با چند وقفه متغیر بخش واقعی اقتصاد اثرات منفی میپذیرد هر چند که پس از چند دوره
دوباره این متغیر به تعادل میرسد .نتیجهگیری دیگر پژوهش این است که ساخت شاخص
استرس برای نظام مالی ایران به عنوان یک دماسنج از وضعیت بازارهای مختلف مالی کشور
از ابزارهای مهم برای سیاستگذاران در کشور است چرا که به دلیل همبستگی باالی بخش
واقعی اقتصاد با بخش مالی و انعکاس سریع ریسکهای سیستمی در شاخص استرس مالی،
این شاخص به عنوان یک سیستم هشدار سریع برای وضعیت آتی فعالیتهای اقتصاد عمل
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میکند .از این رو به سیاستگذاران حوزههای مالی و اقتصادی پیشنهاد میگردد با در دسترس
قرار دادن سریع و با تواتر باالی دادههای این پژوهش زمینه بررسی دقیقتر این شاخص در
بازههای زمانی مختلف و نیز تحلیل اثرات آن بر سایر متغیرهای اقتصادی فراهم گردد.
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