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چكیده
اغلب دادههای سری زمانی چند متغیره با استفاده از مدل اتورگرسیو میانگین
متحرک برداری ( )VARMAمدل بندی میشود .ولی وجود نقاط دورافتاده اغلب
ناقض فروض مانایی بوده و ممكن است باعث مدلسازی اشتباه ،اریبی برآورد
پارامترها و پیشبینی نادرست شود .بنابراین در این تحقیق ،برآورد جدیدِ مبتنی
بر شبیهسازی استوار برای پارامترهای مدل  VARMAمعرفی میشود .برآورد
مبتنی بر شبیهسازی نوعی برآورد غیرمستقیم بوده و به جای برآورد مدل پیچیده
 VARMAاز برآورد مدل سادهتر اتورگرسیو برداری ( )VARبا مرتبهی باال
استفاده میکند .برای این کار ،ابتدا روی مشاهدات مدل VARبرازش میشود
سپس دادههایی از VARMAهای مختلف شبیه سازی شده و روی هر مجموعه
داده شبیه سازی شده مدل  VARبرازش میشود .اساس روش مبتنی بر
شبیهسازی ،فاصله بین برآورد مدل  VARروی دادههای "شبیه سازی" و
"مشاهدات" است .مقادیری از پارامترها که در شبیه سازی از مدل VARMA

استفاده کرده و مینیمم این فاصله را ارائه دهد ،برآورد پارامترهای مدل
 VARMAهستند .حال در صورتی که برآورد مدل  VARبه صورت استوار باشد
انتظار داریم که برآورد مدل  VARMAنیز استوار گردد .به همین دلیل برای
برآورد مدل  ،VARاز روش استوار  BMMبا عملكرد بهتر استفاده شده است.
برآوردگر مبتنی بر شبیهسازی خواص سازگاری و نرمال بودن مجانبی را دارا است.
در ادامه با مطالعات شبیه سازی در دادههای بدون نقاط دورافتاده نشان داده شد
که نسبت میانگین توان دوم خطای این برآوردگر به برآوردگر ماکسیمم
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درستنمایی شرطی بین  0/6-0/1بوده که برای یک برآوردگر استوار قابل قبول
میباشد .همچنین وقتی  0/03دادهها به نقاط دورافتاده آلوده شود ،میانگین توان
دوم خطای برآوردگر مبتنی بر شبیهسازی استوار نسبت به برآوردگر ماکسیمم
درستنمایی شرطی کمتر است.
به عنوان مثال کاربردی ،دادههای مربوط به قیمت طال و دالر در بازار آزاد تهران
در بازهی زمانی  7911-7911به صورت هفتگی جمع آوری و بررسی شده است.
الزم به ذکر است که قیمت طال و ارز اغلب ،تحت تاثیر بحرانهای اقتصادی،
سیاسی ،ظهور جنگ و  ...قرار گرفته و این بحرانها باعث به وجود آمدن نقاط
دورافتاده میشود .لذا برای کاهش اثرات بد این نقاط دورافتاده و برآورد صحیح
مدل از روش استوار استفاده میشود .نكته دیگر در مورد قیمت طال و دالر ،وجود
همبستگی باالی آنها بوده و برای تعیین اثرات متقابل طال و دالر در پیشبینی از
مدل  VARMAمیتوان استفاده نمود .برازش مدل ) VARMA(1,1به این
دادهها نشان میدهد که واریانس خطای مربوط به قیمت طال در مدل استوار نسبت
به ماکسیمم درستنمایی شرطی  93درصد و واریانس خطای مربوط به قیمت دالر
در مدل استوار نسبت به ماکسیمم درستنمایی شرطی  90درصد کاهش مییابد.
به عبارت دیگر استفاده از این روش ،منجر به پیشبینیهای بهتر با واریانس کمتر
میگردد .با توجه به مدل برداری برازش شده ،پیشبینی قیمت طالی هر هفته با
استفاده از قیمت طالی هفته قبل و نوسانات طال و دالر هفته قبل بدست میآید.
همچنین ،پیشبینی قیمت دالر هر هفته بهوسیله قیمت دالر هفته قبل و نوسانات
دالر هفته قبل انجام میشود.

واژههای کلیدی :نقاط دور افتاده ،مدل  ،VARMAاستوار سازی ،برآورد مبتنی بر شبیهسازی.

طبقه بندی .C15 ،C3 ،E31 ،E37 ، C22 : JEL
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 -7مقدمه
سریهای زمانی ،اغلب ،تحت تاثیر بحرانهای اقتصادی ،سیاسی ،ظهور جنگ و ...
قرار میگیرد .این بحرانها باعث به وجود آمدن مشاهداتی میشوند که با بقیه
مشاهدات سازگاری ندارند و نقاط دورافتاده نامیده میشوند (.)Jahanbin, 2012
البته برای این نقاط ،تعریفهای دقیقتری هم بر اساس مدلهای سری زمانی وجود
دارد(.)Chen & Liu, 1993; Tsay et al., 2000
سریهای زمانی مانند قیمت طال و دالر را میتوان با استفاده از مدل ARMA
تحلیل نمود ،ولی وجود نقاط دورافتاده اغلب ناقض فروض مانایی بوده و مدلبندی
دادهها را با مشکل روبرو میکند ( .)Chen & Liu, 1993به همین دلیل استفاده
از برآوردهای معمول برای این مدلها با خطای زیاد همراه میشود.
در تحلیل سریهای زمانی برای برخورد با نقاط دورافتاده دو روش آشکارسازی2
و استوارسازی 1میتوانند مورد استفاده قرار گیرد .در روش آشکارسازی ،مکان ،نوع
و اندازه نقاط دورافتاده شنا سایی می شود .بعد از شنا سایی این نقاط ،اثر آنها را
میتوان از دادهها حذف کرده و مدل سازی را با ا ستفاده از دادههای تمیز( 5تعدیل
شده) انجام داد .در روشهای ا ستوار سازی ،اثر نقاط دورافتاده بر برآورد پارامترها و
مدلبندی کاهش داده میشوووود .در اغلب موارد نقاط دورافتاده در باقیماندهها اثر
میکنند ،بنابراین در ا ستوار سازی باقیماندههای بزرگ را با ضریبی ا صالح کرده و
سپس از آنها جهت برآورد پارامترهای مدل استفاده میشود.
موضوووع دیگر در مورد دادههای مربوط به قیمت طال و دالر ،وجود همبسووتگی
باالی آن ها اسوووت ( .)Hosseinioun et al., 2016آزمون های مربوط به این
همبسوووتگی برای فهم راب طه همز مان آن ها مف ید بوده ولی تحل یل آن ،ج هت اثر
متقابل همزمان را مشووونم نمیکند (.)Tehrani & Khosroshahi, 2017
بنابراین در این تحقیق از مدل بندی  ARMAبرداری ،برای تعیین اثرات متقابل
در پیشبینی استفاده شده است.
در ادامه این تحقیق ،ابتدا در بنش دوم مدل  ARMAبرداری ()VARMA
معرفی و پیشینه تحقیق ارائه می شود .در بنش سوم نحوهی بهدست آوردن برآورد
1

Detection
Robustification
3
Clean
2
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استوار جدید مبتنی بر شبیه سازی برای مدل  VARMAتشریح می شود .عملکرد
این برآوردگر نسبت به برآوردگر درستنمایی ماکسیمم شرطی در بنش چهارم ارائه
می شود .در بنش پنجم به بررسی نرمال بودن توزیع مجانبی برآوردگر استوار جدید
می پردازیم .در بنش ش شم برآورد ا ستوار مدل  VARMAبرای دادههای مربوط
به قیمت دالر و طال بهدسووت آمده و واریانس خطای پیشبینیهای انجام شووده با
ا ستفاده از این برآورد و برآورد ماک سیمم در ستنمایی مقای سه می شود .سرانجام در
بنش هفتم به جمعبندی و بیان نتایج میپردازیم.
 -1ادبیات موضوع
 -7-1مدل  VARMAو نقاط دورافتاده

فرض کنید  Ytیك سری زمانی  mبعدی با مدل )VARMA(p,q
() 2
𝑡𝜀)𝐵(𝛩 = 𝑡𝑌)𝐵(𝛷
باشد( .)Lutkepohl, 2006که در آن خطای  ،εtدارای توزیع نرمال با میانگین
برداری صفر و ماتریس کواریانس  Σاست Φ(B) .و ) Θ(Bهم چندجملهایهای
ماتریسی از مرتبه  pو  qبر حسب عملکرد تفاضلی پسرو  Bهستند
 Θ(B) = I − Θ1 B −⋅⋅⋅ −Θq B q .و Φ(B) = I − Φ1 B −⋅⋅⋅ −Φp B p
مثال ساده این مدل VARMA(1,1) ،با دو متغیر بوده و به صورت
)Θ12 𝜀1(𝑡−1
[]
].
)Θ22 𝜀2(𝑡−1

𝑡𝜀1
)Φ12 𝑌1(𝑡−1
Θ
[]
] = [𝜀 ] − [ 11
)Φ22 𝑌2(𝑡−1
Θ
𝑡2
21

𝑡𝑌1
Φ
] − [ 11
𝑡𝑌2
Φ21

[

است.
شووورط کافی برای مانایی فرایند  VARMAآن اسوووت که برای ،|𝑧| ≤ 1
 det(I − Φ1 z −⋅⋅⋅ −Φp z p ) ≠ 0باشد .شرط وارونپذیری این فرایند آن است
که برای  det(I − Θ1 z −⋅⋅⋅ −Θq z p ) ≠ 0 ،|𝑧| ≤ 1باشوود .در حالت 𝑝 = 1
شرط مانایی این فرایند آن ا ست که قدر مطلق مقادیر ویژه ماتریس  Φ1کمتر از 2
باشد.
در حالت  Θ(B) = I ،q = 0شده و مدل ) VAR(pخوانده میشود .در حالت
 p = 0هم  Φ(B) = Iشده و مدل ) VMA(qخوانده میشود.
وقتی سووری زمانی چند متغیره  Ytتحت تاثیر یك ضووربه یا رویداد خارجی قرار
میگیرد بهصوووورت ) Zt = Yt + f(tمشووواهده میگردد که ) f(tتابع پارامتری و
ن شان دهندهی اثر مداخله در زمان  tمی با شد .وقتی زمان مداخله  tو مقدار )f(t
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معلوم نیسووت ،مشوواهدهی  Ztبه عنوان نقطه دورافتاده تعریف میشووود .اسووتفاده از
روش های اسوووتوار ،اثر مداخله نقاط دور افتاده بر برآورد پارامترهای مدل ( )2را
کاهش میدهند.
 -1-1پیشینه پژوهش

به طور کلی با توجه به اهمیت پیشبینی قیمت طال و دالر در نظام اقتصادی کشور،
میتوان از روشهای بنیادی و یا روشهای آماری استفاده کرد ( & Keshideh
 .)Asl, 2011در روش پیشبینی بنیادی ،متغیرهای اقتصادی توصیف کننده
قیمتها ،نظیر عرضه ،تقاضا ،شرایط سیاسی و سایر موارد شناسایی و اندازهگیری
میشوند .این نوع روش پیشبینی از مدلهای اقتصادی و اقتصادسنجی استفاده
میکند ( .)Plakanadaras, 2015روشهای آماری بر اساس اطالعات گذشته
موجود بوده و شامل روشهای پارامتری نظیر برازش مدلهای میانگین متحرک
اتورگرسیو ( )ARMAو روشهای ناپارامتری نظیر روشهای شبکههای عصبی
مصنوعی است.
در زمینه قیمت ارز ،تا به حال تحقیقات متعددی انجام گرفته اسوووت .به عنوان
مثال مقای سه مدلهای  ARMAو شبکههای ع صبی م صنوعی تو سط زراء نژاد و
دیگران انجام شد .نتایج تحقیق آنها روی دادههای ارز بهتر بودن روش شبکههای
ع صبی م صنوعی را ن شان میداد( .)Nezhad et al., 2009شیرازی و ن صراللهی
پیشبینی نرخ ارز را با ا ستفاده از مدلهای پولی منتلف انجام داده و نتایج حا صل
از این الگوها را با مدل گامبرداری تصووادفی مقایسووه نمودند .نتایج آنها بهتر بودن
مدل گامبرداری ت صادفی ن سبت به مدلهای پولی را ن شان میدهد (& Shirazi,
 .)Nasrollahi, 2014اح سانیفر و راثی بحث تردید در برقراری فرضهای مانایی
و خطی بودن سوووری زمانی را مطرح کردند .آن ها با مقایسوووه توانایی پیشبینی
مدلهای  ARIMAو شووبکههای عصووبی مصوونوعی ،بهتر بودن تنمینهای روش
شووبکههای عصووبی مصوونوعی را نشووان دادند (.)Ehsanifar & Rasi, 2015
یارمحمدی و محمودوند نشووان دادند که روش ناپارامتری تحلیل مجموعهی مقادیر
تکین ( )SSAدر مقایسووه با روش پارامتری مدل  ARIMAبدون محدودیت بوده
و بدون نیاز به فرضووویات زیاد برای سوووری زمانی کوتاه مدت (ارز) نیز بهتر عمل
میکند ( .)Yarmohammadi & Mahmoudvand, 2016حسینی و رضایی
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مدل سووازی و پیشبینی نرخ رسوومی ارز در ایران را با اسووتفاده از مدل ARIMA
همراه با عا مل های مداخ له ای ان جام داد ند .آن ها این الگو را با مدل گام برداری
تصووادفی مقایسووه کردند .نتایج به دسووت آمده بهتر بودن عملکرد مدل ARIMA
همراه با عاملهای مداخلهای را نسووبت به مدل گامبرداری تصووادفی نشووان میدهد
(.)Hosseini & Rezai, 2017
در مورد قیمت طال نیز تحقیقات زیادی صورت گرفته است .برای مثال ،خاشعی
و بی جاری برای برطرف کردن م حدود یت ن یاز به داده های ز یاد در روش های
 ARIMAو شوووب که های عصوووبی ،مدل ترکیبی  ARIMAبا منطق فازی
( )FARIMAرا پیشوونهاد دادند .نتایج آنها پیشبینی دقیق مدل ترکیبی را روی
سریهای زمانی کوتاه مدت نشان میدهد ( .)Khashai & Bijari, 2008زارعی
برای پیشبینی قیمت آتی سکه در بازههای زمانی کوتاه مدت روشهای شبکههای
ع صبی م صنوعی ،سی ستم ا ستنتاج فازی-ع صبی تطبیق ،ما شین بردار پ شتیبان و
مدل  ARIMAرا مقای سه کرده و ن شان داد که روش شبکههای ع صبی م صنوعی
بهتر ع مل می ک ند ( .)Zarei, 2017تجلی برای کاهش خ طای پیش بینی مدل
 ،GARCHآن را با روش ع صبی م صنوعی ترکیب نموده و پیشبینی را ن سبت به
مدل  GARCHبهبود بنشید (.)Tajalli, 2017
در مورد رابطه بین قیمت طال و ارز هم تحقیقات زیادی انجام شده ا ست .برای
مثال ،دالوری و بروجنی عوامل موثر بر تغییر پذیری قیمت های آتی سوووکه طال را
بررسی کردند .تحقیق آنها نشان داد که قیمت آتی سکه بهار آزادی دارای نوسانات
خوشهای بوده و استفاده از مدلهای  ARCHجهت مدلسازی نوسانات امکانپذیر
میبا شد .همچنین عوامل بازده قیمت نقدی سکه ،قیمت پیشبینی شده نرخ دالر
به ریال ،بازده شوواخم کل بورس و قیمت پیشبینی شووده طالی جهانی به ترتیب
دارای بیشووترین تاثیر بر واریانس شوورطی هسووتند ( Delavari & Roshani,
 .)2012بررسوی انتقال تالطم بین سوه بازار سوهام ،طال و ارز توسوط حسوینیون و
دیگران انجام شد .آنها با ا ستفاده از الگوی  VAR-MGARCHن شان دادند که
بین بازارهای ارز و طال و بین بازارهای طال و سهام انتقال شوک دو طرفه بوده و از
بازار سهام به بازار ارز انتقال شوک یك طرفهای وجود دارد ( Hosseinioun et
 .)al., 2016تهرانی و خ سرو شاهی در تحقیق م شابهی اثر انتقال نو سان بین سه
بازار سهام ،طال و ارز را برر سی کردند .در تحقیق آنها سهم عمده خطای پیشبینی
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شاخم کل ،نا شی از نو سانات این شاخم بوده و بی شترین اثر نو سان سکه طال با
استفاده از دالر توضیح داده میشود (.)Tehrani & Khosroshahi, 2017
در این مقاله ،با توجه به همبسووتگی بین قیمت طال و دالر ،تحلیل همزمان این
دو متغیر با ا ستفاده از مدل ARMAی برداری پی شنهاد می شود .حال از آنجایی
که وجود دادههای دور افتاده در سریهای زمانی اجتناب ناپذیر بوده و فروض اولیه
مورد ن یاز را نقض می ک ند ،به منظور کاهش اثرات این داده ها در مدل سوووازی و
پیشبینی ،نیازمند به کار بردن روشهای استوار هستیم.
در مورد اسووتوارسووازی مدل  ARMAبرداری ،تحقیقات متعددی انجام شووده
است .به عنوان مثال ،لی و های 4و بن و دیگران 3برآوردهای استواری بر اساس تابع
اتوکواریانس باقیماندهها برای مدل  VARو  VARMAا ستنراج کردند ( & Li
 .)Hui, 1989; Ben et al., 1999برآورد اسووتوار  τهم توسووط بن و دیگران9
برای مدل  VARمعرفی شوود ( .)Ben et al., 2001اورسووو و پریو 1روش تابع
اتوکوار یانس باقی ما نده ها را به مدل  VARدوره ای تعمیم داد ند ( & Ursu
.)Pereau, 2014
برآورد مبتنی بر شبیه سازی ا ستوار مدل  ARMAیك متغیره تو سط لونا و
جنتن 1معرفی شد .این روش برای برآورد مدل  ARMAاز برآورد مدل  ARکمك
میگیرد .ا ستوار سازی این روش بر ا ساس ا ستوار سازی برآورد مدل  ARمیبا شد.
این برآوردگر خواص سازگاری ،نرمال بودن مجانبی و استواری را دارا است ( Luna
 .)& Genton, 2001با توجه به خواص خوب این برآوردگر ،در این تحقیق برای
اولین بار برآورد مبتنی بر شووبیهسووازی اسووتوار برای مدل  VARMAگسووترش
مییابد .ا ستوار سازی این روش بر ا ساس ا ستوار سازی برآورد مدل  VARبوده و
مبنای استوارسازی برآورد  MMیوهای 9میباشد که در سه مرحله بهدست میآید.
در مرحله اول ،یك برآورد اولیه استوار با نقطه فروریزش باال اما نه لزوماً کارا استفاده
میگردد .در مرحله دوم ،برآورد ( Mماکسوویمم درسووتنمایی هابر )24انحراف معیار
4

Li & Hui
Ben et al.
6
Ben et al.
7
Ursu & Pereau
8
Luna & Genton
9
Yohai
10
Huber
5
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خطاها با استفاده از خطاهای بهدست آمده از مرحله اول محاسبه میشود .در مرحله
سوم ،برآورد  Mپارامترها بر ا ساس تابعی دوباره-کاه شی 22بهد ست میآید .برآورد
 MMکارایی و نقطه فروریزش 21باال را باهم ترکیب میکند ( ;Yohai, 1987
 .)Huber, 1981برآورد ا ستوار مدل  VARمورد ا ستفاده در این تحقیق برآورد
 MMکرا ندار (BMM) 25اسووووت که مولر و یو های 24برای مدل  VARبا
باقیماندههای کراندار به کار بردند ( .)Muler & Yohai, 2013استفاده از برآورد
اسوووتوار مدل  VARدر روش مبتنی بر شوووبیهسوووازی مدل  ،VARMAباعث
استوارسازی این روش میشود.
 -9برآورد مبتنی بر شبیهسازی
23

این بنش ،برآورد استوار مبتنی بر شبیهسازی لونا و جنتن را برای حالت چند
متغیره تعمیم میدهد .بهصورت کلی ،برآورد مبتنی بر شبیهسازی مدل VARMA
در چند مرحله بهدست میآید .فرض کنید مشاهداتی از مدل  VARMAداشته
باشیم .ابتدا روی مشاهدات مدل  VARبرازش میشود .سپس دادههایی از
VARMAهای منتلف تولید شده و روی هر مجموعه داده شبیه سازی شده مدل
VARبرازش میشود .اساس روش مبتنی بر شبیهسازی ،فاصله بین برآورد مدل
 VARروی دادههای "شبیه سازی" و "مشاهدات" است .مقادیری از پارامترها که
در شبیه سازی از مدل  VARMAاستفاده کرده و مینیمم این فاصله را ارائه دهد،
برآورد پارامترهای مدل  VARMAهستند.
برای بد ست آوردن برآورد مبتنی بر شبیه سازی مدل  ،VARMAدو بار مدل
 VARرا برازش میدهیم .اگر مدل  VARرا روی "م شاهدات" به صورت ا ستوار
برازش دهیم ،برآورد مبتنی بر شبیه سازی مدل  VARMAهم ا ستوار می شود.
مولر و یوهای 29ن شان دادند که برآوردگر ا ستوار  BMMن سبت به دیگر روشهای
اسوووتوار مدل  VARعملکرد بهتری دارد ،به همین ع لت در این تحقیق ،این
برآوردگر اسووتفاده شووده اسووت ( .)Muler & Yohai, 2013اگرچه از دیگر
11

Redescending function
Breakdown point
13
Bounded MM estimator
14
Muler & Yohai
15
Luna & Genton
16
Muler & Yohai
12
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روشهای استوار نظیر روش حداقل مربعات پیراسته کروکس و جوسنز 21و روش τ
بن و دیگران 21هم میتوان برای برازش استوار مدل  VARروی مشاهدات استفاده
کرد (.)Ben et al. 2001; Croux & Joossens, 2008
 -7-9برآورد استوار مبتنی بر شبیهسازی مدل VARMA

برای برآورد مدل  VARچندین روش استوار مانند بن و دیگران ،کروکس و جوسنز
و مولر و یوهای ارئه شده است ( Ben et al. 2001; Croux & Joossens,
 .)2008; Muler & Yohai, 2013ولی با بررسیهای انجام گرفته برای
مدل  VARMAتعداد کمی برآورد استوار مانند بن و دیگران 29وجود دارد ( Ben
 .)et al. 1999در این بنش برآورد استوار جدید مبتنی بر شبیهسازی برای
مدل  VARMAاز طریق برآورد استوار مدل  VARارائه میشود.
فرض کنید  vecستونهای یك ماتریس را تبدیل به یك بردار ستونی بزرگ
میکند .در ایوون صورت ،برآورد موبوتونی بر شوبیهسووازی پوووارامترهووووای = Ω
 vec(Φ1 , … , Φp , Θ1 , … , Θq , Σ)′مدل ( )2با استفاده از برآورد پارامترهای = Λ
 vec(Π1 , … Πr , Σr )′مدل  VARکمکی 14زیر بهدست میآید.
r

() 1

Yt = ∑ Πi Yt−i + Ut
i=1

که Πiها (ضرایب مدل) طوری تعریف میشوند که برای  i = 1, … , rداشته باشیم
′
) = 0
 .E(Ut Yt−iهمچنین برای برقراری نتایج مجانبی بنش  ،4رتبه 𝑟 ≥ 𝑝 +
𝑞 در نظر گرفته میشود (.)Gourieroux & Monfort, 1996; Smith, 1993
فرایند اغتشاش  Utهم دارای توزیع نرمال  mمتغیره با میانگین صفر و ماتریس
کواریانس  Σrمیباشد.
در حالت سوواده  𝑞 = 1 ،𝑝 = 0و برای  ،r = 1مدلهای ( )2و ( )1به ترتیب
بووه صوووورت  Yt = εt − Θ1 εt−1و  Yt = Π1 Yt−1 + Utبوده و رابطووه 12بین
پارامترهای این دو مدل به صورت
17

Croux & Joossens
Ben et al.
19
Ben et al.
20
Auxiliary
21
Binding
18
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) h(Θ1 , Σ) = (Θ1 Σ(Σ + Θ1 ΣΘ1 )−1 , Σ + Θ1 ΣΘ1′ − Π1 ΣΘ1′

() 5
است.
الزم به ذکر اسوووت که در حالت  q = 0هر دو مدل ( )2و ( )1مدل VAR
کال سیك بوده و قبل از این تحقیق چندین برآورد ا ستوار مثل برآورد  BMMمولر
و یوهای ارائه شده ا ست( .)Muler & Yohai, 2013پس حالت  q > 0را برای
برآورد اسوووتوار مدل  VARMAکلی در نظر بگیرید .البته در این حالت Ut ،ها
وابسته بوده و مدل ( )1مدل  VARکالسیك نیست.
فرض کنید مشوواهدات  mمتغیره  Yt = (Yt1 , . . Ytm )′برای  t = 1, … , Tاز
مدل ) VARMA(p,qبا شند که با نقاط دورافتاده آلوده شدهاند .برآورد مبتنی بر
شوووبیهسوووازی پارامترهای این مدل،Ω = vec(Φ1 , … , Φp , Θ1 , … , Θq , Σ)′ ،
متناظر با حالت یك متغیره در چهار مرحله به شرح زیر بهدست میآید( & Luna
.)Genton, 2001
 .2برآوردگر  BMMمدل  VARرا با توجه به مراحل زیر بهدست آورید( Muler
) = (Π1 , Σr

.)& Yohai, 2013
الف :ابتدا ̂
 Πو  Σ̂rبهوسیله تساویهای زیر بهدست آورید.

) 𝑟̅̂ , Σ
(Π
})= argmin{s 2m (M(ûr+1 (Π, Σ, 1), Σ), … M(ûT (Π, Σ, 1), Σ))det(Σ
Π,Σ

و
̂ , Σ̅𝑟 , 1), Σ), … M(ûT (Π
𝑟̅̂ , Σ̅𝑟 , 1), Σ)) Σ
Σ̂r = s 2m (M(ûr+1 (Π

که  M(u, Σ) = (u′Σ−1 u)1/2فاصله

ماهالوبونیس11

و )ût (Π, Σ, 1

باقیماندهی مدل انتشار خطای کراندار  )BIP15-VAR( VARمیباشد.
مدل  BIP-VARوزن کوچکتری را به باقیماندههای بزرگِ آلوده به نقاط
دورافتاده میدهد s .هم مقادیری را میگیرد که در تساوی
v

2

 T−r ∑Tt=r+1 ρ1 ( st) = 0.5صدق کند.

Mahalonobis
Bounded innovation propagation

22
23
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ب :در این مرحله دو برآورد زیر را بهدست آورید:
T

̂ 1 = argmin ∑ ρ2 (M(ut (Π), Σ̂r )),
Π
t=r+1
T

Π

)) ̂ 2 = argmin ∑ ρ2 (M(ût (Π, Σ̂r , 1), Σ̂r
Π
t=r+1

Π

که  utباقیماندههای مدل  VARکالسیك میباشد .توابع  ρ1و  ρ2صعودی و دوبار
مشتق پذیر هستند .این توابع برای مقادیر بزرگ باقیمانده مقدار ثابت  2را گرفته و
 ρ2 < ρ1میباشد(.)Muler & Yohai, 2013
ج :حال مقادیر زیر را محاسبه کنید.
T

و) ̂ 1 ), Σ̂r
a1 = ∑ ρ2 (M(ut (Π
t=r+1
T

) ̂ , Σ̂r , 1), Σ̂r
a2 = ∑ ρ2 (M(ût (Π

برآوردگر  BMMپارمتر  Πبصورت زیر برآورد میشود:

t=r+1

̂
̂ BMM = {Π1 ifa1 ≤ a2
Π
̂ 2 ifa1 > a2
Π

̂ = vec(Π
پس ،پارامتر کمکی بصورت ̂ BMM , Σ̂r )′
 Λبرآورد میشود.
 .1تعداد  N = n × Tدادهی مستقل از توزیع نرمال  mمتغیره با میانگین برداری

صفر و ماتریس کواریانس همانی تولید کنید n .عدد صحیح مثبت میباشد.
برآوردگر مبتنی بر شبیهسازی برای هر  n > 0سازگار بوده و افزایش  nباعث
کاهش واریانس این برآوردگر در تساوی ( )3میشود .البته با افزایش مقدار n

مدت زمان اجرای برنامه نیز افزایش مییابد.
 .5با استفاده از اغتشاشهای تولیدی مرحله  ،1برای هر پارامتر داده شده Ω

دادههای )  (ỹ1 , … , ỹNرا از مدل ) VARMA(p,qتولید کنید .مدل VAR
را به دادههای تولید شده با استفاده از روش حداقل مربعات خطا یا ماکسیمم
درستنمایی برازش داده و برآورد این مرحله  Λرا ∗ Λبنامید.

مدلبندی و پیشبینی قیمت طال و دالر ...

 49

 .4برآورد استوار مبتنی بر شبیهسازی پارامتر  Ωبهعنوان تابعی از ̂
 Λبا مینیمم

کردن فاصله زیر بهدست میآید.
̂ − Λ∗ )′ W(Λ
) ∗̂ − Λ
(Λ

()4
که  Wماتریس وزن میباشد .حالت بهینه این ماتریس در بنش بعد ارائه میشود.
الزم به ذکر است که در تولید )  (ỹ1 , … , ỹNاز مدل  ،VARMAاغتشاشها ثابت
بوده و فقط مقادیر پارامتر  Ωتغییر میکند .مراحل  5و  4را (با تغییر مقدار پارامتر
 )Ωتا بهد ست آوردن مینیمم فا صله ت ساوی ( )4تکرار می شود .شرط همگرایی این
تسووواوی ،یك به یك بودن رابطه بین پارامترهای مدل ( )2و ( )1میباشووود .برای
همگرایی رتبه 𝑞  𝑟 ≥ 𝑝 +در نظر گرفته می شود .مقدار Ωی مرحله  5که مینیمم
فاصله مرحله  4را ارائه میدهد برآورد استوار مبتنی بر شبیه سازی  Ωاست( Luna
.)& Genton, 2001
الزم به ذکر ا ست که برآوردگر مبتنی بر شبیه سازی نوعی برآوردگر ا ستنباط
غیرمسووتقیم اسووت( .)Gourieroux et al., 1993در این روش غیرمسووتقیم،
برآوردهای مدل  VARMAاز طریق مدل  VARبهدسووت میآید .اسووتواری این
روش از برازش ا ستوار مدل  VARروی م شاهدات و دادههای شبیه سازی شده،
بهد ست میآید .البته دادههای شبیه سازی شده مرحله  5بدون دادهی دورافتاده
بوده با برازشهای سادهتر میتواند انجام شود .شبیه به روش لونا و جنتن میتوان
انتظار دا شت که ا ستواری برآوردگر مدل  VARبه برآوردگر مبتنی بر شبیه سازی
مدل  VARMAمنتقل میشود (.)Luna & Genton, 2001
 -4توزیع نرمال مجانبی برآوردگر مبتنی بر شبیهسازی مدل VARMA

نحوه بهدست آوردن توزیع مجانبی برآوردگر مبتنی بر شبیهسازی مدل ARMA
برداری شبیه مدل  ARMAاست ( .)Luna & Genton, 2001این کار نیازمند
تعریف تابع رابطه بین پارامترهای مدل  VARMAو  VARاست .به عبارت دیگر،
تابع رابطه )  h(.طوری تعریف میشود که برای  Ωاز مدل  VARMAو  Λاز مدل
 VARداشته باشیم  .h(Ω) = Λاین رابطه برای  p = 0صورت تحلیلی شناخته
شدهای دارد و مثال آن در تساوی ( )5ارائه شده است .اما برای  ،p > 0رابطه ) h(.
بهصورت پیچیده بوده و معکوس این تابع صورت بستهای ندارد ( & Brockwell
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 .)Davis, 1991پس برآورد  Ωنمیتواند با استفاده از )̂
 h−1 (Λبهصورت مستقیم
بهدست آید و لذا مراحل مبتنی بر شبیه سازی پیشنهاد میشود.
مولر و یوهای توزیع مجانبی برآوردگر ̂ BMM
 Πرا بهصورت زیر بدست آوردند

) ̂ BMM − Π0 ) ∼ N(0, V1
√T(Π

که  V1ضریبی از ماتریس کواریانس برآوردگر ماکسیمم درستنمایی
شرطی (CMLE) 14است( .)Muler & Yohai, 2013کواریانس درایههای
 √Tvec(Σ̂r )′را هم میتوان از طریق شبیه سازی بهدست آورد .یعنی مثال باید
 2444تا نمونه  Tتایی از توزیع نرمال -mمتغیره با میانگین صفر و ماتریس کواریانس
 Σ̂rتولید کرده و برای هر یك از این  2444تا نمونه برآورد  Σ̂rبهدست آورد .سپس
با استفاده از این  2444برآورد  ،Σ̂rماتریس کواریانس درایههای  √Tvec(Σ̂r )′یعنی
̂ = √Tvec(Π
 V2را محاسبه نمود .بنابراین ̂ BMM , Σ̂r )′
 √TΛدارای ماتریس

0
کواریانس ]
V2

V1
0

[ =  Vاست.

 Ωاز توزیع مجانبی̂
حال توزیع مجانبی ̂
 Λبهدست میآید(.)Smith, 1993
)̂ − Ω0 ) ∼ N(0, C
() 3
√T(Ω
1

که  V ∗ ،C = P(Ω0 )VP(Ω0 )′ + n P(Ω0 )V ∗ P(Ω0 )′ماتریس کواریانس
مجانبی ∗ P(Ω0 ) = [D(Ω0 )′ WD(Ω0 )]−1 D(Ω0 )′ W ،Λو = )D(Ω


)∂h(Ω

  ∂Ω′ |Ω = Ω0است.
در عمل برای سوووادگی برآورد )  ،P(Ω0ماتریس وزن تسووواوی ( )4را W = I
انتناب میکنند .البته بهتر اسووت ماتریس وزن بهینه  W = V −1را اسووتفاده کرد
بن صوص زمانی که  V −1از قطری بودن دور بوده یعنی عنا صر ̂
 Λواب ستگی زیادی
دا شته با شند( .)Smith, 1993در این حالت برای  nبزرگ ،ماتریس کواریانس ̂
Ω
(برآوردگر استوار مبتنی بر شبیهسازی) به صورت سادهتر زیر در میآید.
() 9
C ≈  [D(Ω0 )′ V −1 D(Ω0 )]−1
الزم به ذکر اسوووت که مشوووتق تابع رابطه ،D(Ω) ،که در محاسوووبه ماتریس
کواریانس ( )9اسووتفاده میشووود با دسووتور )( numderivاز بسووته madness
بهدسووت میآید .بنابراین به سووادگی میتوان ماتریس کواریانس برآوردگر اسووتوار
مبتنی بر شبیهسازی ،C ،را محاسبه نمود.
Conditional Maximum Likelihood
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برای تقر یب بهتر مدل  VARMAوارون پذیر ،مرتبه مدل  VARیعنی  rرا
باید بزرگ در نظر گرفت( .)Gourieroux & Monfort, 1996البته افزایش r
تا حدودی باعث افزایش کارایی برآوردگر مبتنی بر شوووبیهسوووازی میگردد .برای
انتناب مناسب  ،rاز معیار اطالع آکائیك ) (AIKمیتوان استفاده نمود.
 -3شبیه سازی عملكرد برآوردگر استوار مبتنی بر شبیهسازی
در این بنش ،عملکرد برآوردگر استوار مبتنی بر شبیهسازی (RSB) 13را روی
مدلهای  VARMAو  VMAبررسی میکنیم .برای این منظور دادههایی را از دو
مدل
−0.7 0.2
) VMA(1با پارامتر ]
−0.1 0.4
−0.7 0.2
0.6 0.2
[=Θ
[=Φو]
) VARMA(1,1با پارامترهای ]
−0.1 0.4
0.2 0.4

[=Θو

شبیه سازی کردیم .برای مانایی و وارونپذیری مدلها ،پارامترها با قدرمطلق مقادیر
ویژه کمتر از یك در نظر گرفته شدهاند  .ماتریس کواریانس خطاها هم همانی است.
در مطالعات شبیه سازی با دیگر مقادیر پارامترها هم نتایج مشابه این بنش بهدست
میآید که در اینجا ارایه نشده است .البته برای استفاده از روش مبتنی بر شبیهسازی
و انجام پیش بینی ،برقراری فروض مانایی و وارونپذیری مدل ضروری است.
روش دیگر برآورد مدل  VARMAبرآورد ماکسووویمم درسوووتنمایی شووورطی
( )CMLEاسوووت .توزیع مجانبی این برآوردگر ،برای باقیمانده های نرمال ،مانند
توزیع مجانبی برآوردگر ماکسوویمم درسووتنمایی میباشوود(.)Ben et al., 1999
بنابراین برآوردگر  CMLEبه صورت مجانبی کارا بوده و عملکرد برآوردگر RSB
را میتوان با آن مقایسه نمود .در ادامه ،این مقایسه را در دادههای با نقاط دورافتاده
و بدون نقاط دورافتاده انجام میدهیم .در دادههای با نقطه دورافتاده ،ابتدا دادهها از
مدلهای ) VMA(1و ) VARMA(1,1شبیه سازی شده سپس  4/43در صد
این داده ها با اضوووافه کردن مقدار ) ،ω = (5,5اندازه اثر نقطه دورافتاده ،آلوده
شوودهاند .این آلودگی برای نقاط داده با فاصوولههای زمانی مسوواوی انجام گرفت .در
شبیه سازی دو اندازهی نمونه  T = 200و  T = 400استفاده گردید .در مرحله 1
برآورد  RSBهم n = 50 ،در نظر گرف ته شووود .برای تقر یب خوب مدل های

Robust Simulation-Based
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VARMAو  ،VMAمرتبه مدل  VARکمکی برابر  r = 10اسووتفاده شوود.
توابع  ρ1و  ρ2هم از خانواده مربعی توکی 19در نظر گرفته شد.
مقادیر اولیه برآورد  BMMبا ا ستفاده از روش آ شکار سازی  11TPPبهد ست
آمده و این روش ،برآورد پارامترهای مدل  VARرا سوووریع و نسوووبتا خوب ارائه
میکند( .)Tsay et al., 2000سپس دادههای تعدیل شده از طریق مولر و یوهای
حاصووول می شوووود( .)Muler & Yohai, 2013در ادامه برآورد اولیه  RSBاز
طریق برآورد  CMLEمدل های ) VARMA(1,1و ) MA(1روی داده های
تعدیل شوووده بهدسوووت میآید .همانند حالت یك متغیره لونا و جنتن ،مرحله  5را
میتوان برای مدل ) VARMA(1,1اصالح نمود(.)Luna & Genton, 2001
یعنی اول دادههای  Dt = Yt − ΦYt−1را بهد ست آورد و سپس مدل زیر برازش
داد
r−1

̃ i Dt−i + Ut
Dt = ∑ Π

̃2 − Π
̃ 1 Φ,Π3∗ = Π
̃3 − Π
بنابراین ∗ Λبه صورت ̃ 2 Φ,
Π2∗ = Π

i=1

̃1 ,
Π1∗ = Φ + Π

 …, Πr∗ = −Π̃r−1 Φبرآورد میشووود .این کار باعث تسووریع مراحل  5و  4شووده و
همگرایی سریعتر اتفاق میافتد.
عملکرد برآوردگرهای  RSBو  CMLEدر جدول  2و  1نشووان داده شووده
اسوووت .در این دو جدول ،میانگین مربع خطای ( )MSEبرآوردگرها در نمونه های
شووبیه سووازی شووده برای دو روش محاسووبه شووده اسووت .کارایی ( )EFFهم با
تقسوویم MSEی برآوردگر  CMLEبر MSEی برآوردگر  RSBبهدسووت آمده
ا ست .در هر دو مدل برای دادههای بدون دورافتاده ،کارایی تقریبا بین 4/9 − 4/1

می باشووود .اما وقتی  4/43داده ها به نقاط دورافتاده آلوده می شوووودMSE ،ی
برآوردگر  CMLEبزرگتر می شوووود .در این حالت ،برآوردگر  RSBنسوووبت به
 CMLEکاراتر میباشد .در واقع  CMLEنسبت به وجود نقاط دورافتاده حساس
میباشد .حتی این برآوردگر در بعضی از دادههای شبیه سازی شده آلوده منصوصا
برای حجم نمونه  T = 200همگرا نمیشووود و ما آنها را از نتایج جدول  2حذف

Family Bi-square Tukeye’s
Tsay, Pena & Pankratz.
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کردهایم .همچنین برای عناصر ماتریس کواریانس نیز کارایی برآوردگر  RSBنسبت
به  CMLEبسیار بزرگ بود که در اینجا آورده نشده است.
افزایش حجم نمونه 𝑇 باعث کاهش  MSEدر دو مدل و در دو سووواختار نقاط
دورافتاده شده ا ست .همچنین با افزایش حجم نمونه عملکرد  CMLEبهبود یافته
ولی باز روش  RSBبهتر است.
جدول  :7مقایسه MSEی برآوردگرهای  CMLEو  RSBدر مدلVARMA
Table 1: MSE comparisons for RSB and CMLE estimators in VARMA
model
بدون دورافتاده

با  4/43نقاط دورافتاده
CMLE

RSB

CMLE

RSB

اندازه نمونه

EFF
5/9

MSE
4/441

MSE
4/292

EFF
4/399

MSE
4/411

MSE
4/425

T =144

1/29

4/413

4/43

4/394

4/424

4/449

T =444

1/31

4/412

4/439

4/919

4/412

4/4241

T =144

1/24

4/423

4/451

4/995

4/422

4/441

T =444

5/14

4/521

2/151

4/132

4/292

4/4251

T =144

5/39

4/491

4/53

4/194

4/242

4/411

T =444

5/5

4/211

4/599

4/192

4/241

4/413

T =144

1/9

4/41

4/291

4/149

4/431

4/445

T =444

22/11

4/444

4/354

4/191

4/424

4/422

T =144

14/91

4/429

4/519

4/149

4/441

4/443

T =444

2/99

4/459

4/413

4/999

4/453

4/414

T =144

1/49

4/419

4/435

4/999

4/421

4/425

T =444

5/41

4/513

2/219

4/159

4/291

4/253

T =144

4/33

4/241

4/491

4/19

4/249

4/412

T =444

1/14

4/244

4/511

4/141

4/224

4/491

T =144

1/52

4/494

4/11

4/194

4/439

4/443

T =444

مأخذ :محاسبات تحقیق

پارامتر
Φ11
Φ12
Φ21
Φ22
Θ11
Θ12
Θ21
Θ22

Source: Author’s Computation
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جدول  :1مقایسه MSEی برآوردگرهای  CMLEو  RSBدر مدلVMA
Table 2: MSE comparisons for RSB and CMLE estimators in VARMA
model
با4/43نقاط دورافتاده
RSB

بدون دورافتاده
MSE

CMLE
MSE

RSB

EFF

MSE

CMLE
MSE

اندازه نمونه

EFF

4/441

T =144

3/93

4/422

4/49

4/91

4/444

4/442

T =444

14/51

4/445

4/491

4/99

4/441

4/31

4/421

4/449

4/59

4/429

4/449

T =144

4/11

4/441

4/441

4/55

4/441

4/441

T =444

4/121

4/441

4/451

4/34

4/443

4/445

T =144

24/5

4/445

4/411

4/92

4/441

4/442

T =444

4/93

4/421

4/422

4/94

4/441

4/443

T =144

1/13

4/444

4/449

4/19

4/444

4/445

T =444

مأخذ :محاسبات تحقیق

پارامتر
Θ11
Θ12
Θ21
Θ22

Source: Author’s Computation

همچنین MSEی برآوردگر  RSBکمی بزرگتر از MSEی برآوردگر CMLE
روی دادهای تعدیل شوووده از مدل  VARمولر و یوهای میباشووود ( & Muler
 .)Yohai, 2013اما برای این روش نتایج تئوری مثل توزیع مجانبی ارائه نشوووده
است.
ه مه بر نا مه های برآورد با اسوووت فاده از نرم افزار  Rان جام شوووده اسوووت.
برآوردهای  CMLEبا د ستور )( VARMAاز ب سته  MTSو مینیمم سازی در
مراحل  2و  4با تابع دستوری )( spgاز بسته  BB-انجام شده است.
 - 6دادههای قیمت طال و دالر آزاد
دادههای جمع آوری شده در این تحقیق  149مورد میانگین هفتگی قیمت مثقال
طال و دالر بازار آزاد از تاریخ  91/43/49تا  91/42/29بوده که از درگاه
 http://www.tgju.orgاستنراج شده است .با توجه به عدم وجود داده در هر
روز برای هر دو متغیر ،میانگین هفتگی هر متغیر بدست آمده است .برای کاهش اثر
نقاط دورافتاده ابتدا دادهها را استاندارد میکنیم .با استفاده از دستور auto.arima
از نرمافزار  Rبهترین مدل یك-متغیره برای هرکدام از قیمتها،
) ARIMA(p=1,d=2,q=3و ) ARIMA(p=2,d=2,q=1بدست آمد .پس
برای مدل سازی برداری ،ابتدا باید تفاضل مرتبه دوم هر دو متغیر را بهدست آورد.
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نمودار " 2دادهها" و "تفاضل مرتبه دوم دادههای استاندارد شده" را نشان داده
میدهد .با توجه شکلهای باالیی نمودار  2وجود نقاط دورافتاده در سالهای ،94
 99و اوایل سال  91مشهود است .این نقاط دورافتاده مربوط به سال ( )94انعقاد
برجام و سال ( )99تغییر دولت یازدهم به دوازدهم بوده که بعد از این تاریخها ،قیمت
طال و دالر دوباره کاهش یافته و افزایشهای اخیر هم مربوط به تحریمهای آمریکا
میباشد .البته روش آشکارسازی چن و لیو 11هم وجود چندین نقطه دورافتاده مثل
دادههای  14و ( 219سالهای  )99 ،94مربوط به قیمت دالر آزاد و دادههای آخر
(اوایل  )91مربوط به هر دو متغیر را شناسایی میکند (.)Chen & Liu, 1993
پس برای کاهش اثرات بد این نقاط دورافتاده و برآورد صحیح مدل استفاده از روش
استوار ضروری به نظر میرسد.
 -7-6بررسی مانایی و نرمال بودن دادهها

برای آزمون مانایی دو سری جدید تبدیل شده ،آزمونهای ریشه واحد آنها انجام
شد و نتایج در جدول  5ارایه شده است با توجه به این جدول فرض وجود ریشه واحد
تا چهار تاخیر رد شده و هر دو سری مانا هستند.
جدول  :9آزمون دیکی-فولر افزوده
Table 3: Augmented Dickey-Fuller test
فرض مقابل :سری مربوط به قیمت دالر مانا است.

p.value
4/42
4/42
4/42
4/42
4/42

ADF
-15
-29/9
-29/4
-21/9
-22/5

lag
4
2
1
5
4

فرض مقابل :سری مربوط به قیمت طال مانا است.

p.value
4/42
4/42
4/42
4/42
4/42

مقدار  p.value=4/42به معنای  p.value≤4/42میباشد.
مأخذ :محاسبات تحقیق

ADF
-29/9
-21/5
-23
-25/4
-22/2

lag
4
2
1
5
4

Source: Author’s Computation

Chen & Liu
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نمودار  :7نمودارهای باالیی دادههای قیمت طال و دالر آزاد از تاریخ  91/43/49تا  91/42/29و
نمودارهای پایینی تفاضلگیری مرتبه دوم استاندارد شده این دادهها.
Figure 1: Top figures are Gold and free Dollar data from 27 June 2013
till 8 April 2018 and down figures are second-order difference of
standardized of these data.

مأخذ دادهها :سایت http://www.tgju.org
Data source: http://www.tgju.org

برای تعیین مرت به های  pو  ،qبرازش اسوووتوار مدل ) VARMA(p,qرا با
اندازههای منتلف  pو  qبهدسوووت میآوریم .با تعیین کمترین مقدار آکائیك ،مدل
) VARMA(1,1بهدست میآید .البته ،برای همه  pو  qهای امتحان شده ،مقدار
آکائیك روش اسوووتوار کمتر از  CMLEبود .برای  p=1و  q=1واریانس خطاهای
مربوط به طال و دالر به ترتیب  51و  54در صد کاهش را در روش ا ستوار ن سبت به
روش  CMLEنشووووان مووی دهوود .هوومووچوونوویوون در بوورآورد  CMLEموودل
) VARMA(1,1روی این دادهها ،انحراف معیار برآورد  Θ12بهدست نمیآید.
برای آزمون نرمال بودن خطا ها ،آزمون چند متغیره هنذ -ذیرکلر 19به کار رفت
( .)Henze & Zirkler, 1990این آزمون از ضریب چولگی و کشیدهگی استفاده
کرده و با دسووتور ) (mvnاز بسووته  MVNنرم افزار  Rبدسووت میآید .نتایج این
Henze and Zirkler
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آزمون در جدول  4نشووووان می د هد که در روش اسوووتوار ،خ طا های مدل
) VARMA(1,1برای دو متغیر به صورت چند متغیره نرمال هستند.
جدول  :4آزمون چند متغیره هنذ-ذیرکلر برای نرمال بودن خطاها
Table 4: Multivariate Henze-Zirkler test for normality of errors
فرض مقابل :خطاها دارای توزیع نرمال نیستند.

فرض صفر :خطاها دارای توزیع نرمال هستند.
Result

$multivariateNormality
TEST
Statistic
چولگی
4/133
کشیدگی
4/444

p value
4/511
4/931

YES
YES

Source: Author’s Computation

مأخذ :محاسبات تحقیق

جدول  :3برآوردهای استوار پارامترهای مدل ) ،VARMA(1,1انحراف معیار و آزمون  tبرای
دادههای قیمت طال و دالر آزاد
Table 5: Robust estimates of parameters of VARMA(1,1) model,
standard error and t-test for Gold and free Dollar data
Φ11

Φ21

Φ12

Φ22

Θ11

Θ21

Θ12

Θ22

پارامتر

4/51

4-4/412

-4/454

4/133

4/149

-4/415

4/413

4/99

برآورد

4/2

4/221

4/41

4/413

4/411

4/231

4/445

4/419

*5/29

-4/211

-4/411

*1/99

*9/93

-4/494

*1

*54/523

انحراف معیار
معیارt
مقدار

* دارها در سطح  4/93معنیدار هستند.
مأخذ :محاسبات تحقیق

Source: Author’s Computation

نتایج برآورد استوار پارامترهای مدل ) VARMA(1,1همراه با بررسی معنیداری
آنها برای این دادهها در جدول  3ارائه شده است .با توجه به این جدول ،قیمت طال
بهوسیله قیمت طالی هفته قبل و نوسانات (خطاهای) طال و دالر هفته قبل پیشبینی
میشود .همچنین ،قیمت دالر هم بهوسیله قیمت دالر هفته قبل و نوسانات
(خطاهای) دالر هفته قبل پیشبینی میشود .بنابراین ،مدل برازش شده
) VARMA(1,1به صورت ماتریسی است که برای تبدیل دادهها در این مدل ،ابتدا
آنها را استاندارد کرده و سپس تفاضل مرتبه دوم آنها را بدست میآوریم.
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از سوووی دیگر ،مدلبندی با روشووی بهتر اسووت که پیشبینیهای بهتری انجام
دهد .بههمین علت ،پیشبینی یك-گام درون نمونهای با ا ستفاده از دو روش RSB
و  CMLEبرای داده های  142تا  149ان جام شووود .این پیش بینی ،برای روش
 ،RSBبا ا ستفاده از نمایش اتورگر سیو مدل ) VARMA(1,1برآورد شدهی باال
بهدسووت میآید .برای روش  ،CMLEدسووتور  VARMApredاین پیشبینی را
انجام میدهد .نمودار  1نشوووان میدهد که پیشبینی های روش  RSBبه مقادیر
واقعی داده نزدیكتر میباشد.
نمودار  :1دادههای واقعی قیمت طال و ارز آزاد ــ  ،پیشبینیهای روش  RSBــ و
5000000 6500000
5000000 6500000

پیشبینیهای روش  CMLEـ ـ برای  49داده آخر این دو متغیر.

 , the forecasts of RSBــ Figure 2: The Gold and free Dollar data
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برای مقایسووه دو روش ،ماتریس واریانس پیشبینیهای (برون نمونهای) این دو
روش را هم میتوان محاسبه نمود .واریانس پیشبینی  Y𝑡+ℎبا استفاده از مشاهدات
}𝑡 ≤ 𝑠| 𝑠 {Yبرابر است با
h−1

̂𝑡+ℎ )(Y𝑡+ℎ − Y
̂𝑡+ℎ )′] = ∑ Ψi ΣΨi′
Σ(h) = E[(Y𝑡+ℎ − Y
i=0

که  Σماتریس کواریانس باقیماندهها و Ψiها ضرایب نمایش میانگین متحرک برداری
مدل  VARMAهستند( .)Lutkepohl, 2006با جایگذاری مقادیر برآورد شده
مدل ،برآورد این واریانس بهدست میآید .روش  RSBبا برآورد کمتر واریانسهای
باقیماندهها ،واریانسهای پیشبینی کمتری را نسبت به  CMLEارائه میدهد .میزان
کاهش این واریانسها برای گام اول پیشبینی طال و دالر به ترتیب  51و  54درصد
بهدست میآید .نمودار  ،5کمتر بودن این واریانس را در روش  RSBبرای -3گام
( )ℎ = 1, … ,5نشان میدهد.
0.015

برآوردگر  RSBــ (نمودار باال برای طال و پایین دالر آزاد)
Figure 3: Comparison of forecasts covariances in 5-steps for CMLE
 (up figure for Golden and downــ  and RSB estimatorsــ estimators
)for free Dollar
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 - 1نتیجه گیری
در روش مبتنی بر شبیهسازی ،برآورد استوار مدل  VARMAبه کمك برآورد
استوار مدل  VARبهدست میآید .برآورد استوار مبتنی بر شبیهسازی دارای توزیع
مجانبی نرمال است .مطالعات شبیه سازی شده روی دادههای آلوده شده نشان داد
که  MSEاین برآوردگر استوار نسبت به  CMLEکمتر میباشد .البته روی دادههای
بدون نقاط دورافتاده MSE ،این برآوردگر کمی بیشتر از  CMLEبوده (نسبت
MSEها بین  )4/9 − 4/1که برای یك برآوردگر استوار قابل قبول میباشد.
ا ستفاده از روش ا ستوار مبتنی بر شبیه سازی مدل  VARMAبرای دادههای
قیمت طال و دالر آزاد ،کاهش  51و  54درصوودی واریانس خطاها را باعث میشووود.
همچنین با مقایسوووه پیشبینیهای دو برآورد اسوووتوار مبتنی بر شوووبیهسوووازی و
ماک سیمم در ستنمایی شرطی ،پیشبینی بهتر درون نمونهای و خطای کمتر برون
نمونهای روش مبتنی بر شبیهسازی نشان داده شد.
با توجه به مدل برداری برازش شده ،پیشبینی قیمت طالی هر هفته با استفاده
از قیمت طالی هفته قبل و نوسانات (خطاهای) طال و دالر هفته قبل بدست میآید.
همچنین ،پیشبینی قیمت دالر هر هفته بهو سیله قیمت دالر هفته قبل و نو سانات
(خطاهای) دالر هفته قبل انجام میشود.
دادههای اقت صادی ،اغلب دارای نقاط دورافتاده میبا شند .بنابراین روش ا ستوار
مبتنی بر شبیه سازی را میتوان در دیگر دادههای اقتصادی هم بهکار برد .همچنین
با توجه به برر سیهای انجام شده ،فقط یك برآورد ا ستوار بن و دیگران برای مدل
 VARMAوجود دارد ( .)Ben et al. 1999بنابراین لزوم تحقیق بیشووتر برای
یافتن برآوردهای استوار بهتر این مدل ضروری به نظر میرسد.
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