ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،66ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،1396ﺻﻔﺤﺎت 151 - 178

رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻣﺪلﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ
ﮐﺮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺳﻬﺎﻣﺪار

)ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن در ﻣﺪلﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده (GARCH

ﻫﺎدي ﺣﯿﺪري* و ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮐﺸﺎورز ﺣﺪاد**

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1395/03/26 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1396/06/06 :

ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  GARCHﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄـﺮ داراﯾـﯽﻫـﺎ ﺑـﺮاي
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان در دو ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﺘﻘـﺎرن ﺑـﺎزدﻫﯽ
1
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬـﺮان ) (TEPIXﻫﻨﮕـﺎم ﺧﺮﯾـﺪ ﯾـﺎ ﻓـﺮوش از ﺗﻮاﺑـﻊ ﺗﻮزﯾـﻊ ﻧﺮﻣـﺎل ﻧﺎﻣﺘﻘـﺎرن و T-
 studentﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن 2ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﻣﺪلﻫﺎي ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ داراﯾﯽﻫـﺎ در دو ﺣﺎﻟـﺖ ﺧﺮﯾـﺪ ﯾـﺎ
ﻓﺮوش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺷﻨﺮ و دﯾﮕـﺮان (2012) 3ﺑـﺮاي ﻟﺤـﺎظ ﮐـﺮدن ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ
ﻓﺮوش در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪلﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺪلﻫـﺎي  EGARCHو GJRGARCH
ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن داراي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزﻣـﻮن آﻣـﺎري ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ
ﻣﮑﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﺪل ﻣﺒﻨـﺎ ) (GJRGARCHﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﺪلﻫـﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾـﮏ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﺒﻨﺎ داراي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﯾـﻊﻫـﺎي ﻧﺎﻣﺘﻘـﺎرن در ﻣـﺪلﻫـﺎي
 EGARCHو  GJRGARCHﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء رﺗﺒﻪ آنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي .G28 ،G21 ،C15 :JEL

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ،ﻣﺪلﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪلﻫﺎ.

* داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ  -ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
H_Heidari@gsme.sharif.edu
** داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
G.K.Haddad@sharif.edu
1- Skewed Student Distribution
2- Skewed Student Distribution
3- Sener et. al
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 -1مقدمه
مدلهاي موجود براي محاسبه ارزش در معرض خطر دارایـيهـا بیشـتر بـر بـازدهي منفـي و
کاهش قیمد سهام تمرکز کردهاند .بهعبارت دیگر ،در اینگونه مدلها فرض بـر ایـن اسـد
که سرمایهگذار در موقعید خرید 1یك سهم معین قرار داشته و یـا ضـمن مالكیـد سـهام و
نگران افد بیش از حد قیمد سهام اسد .بنابراین ،در اینگونـه مـدلهـا زیـاني کـه ناشـي از
فــروش زودتــر از موعــد ســهام قبــل از تخمــین حــداکثر بــازدهي آن کــه مــيتوانــد عایــد

سرمایهگذار شود ،لحاظ نميشود (جوریون 2000،2و وان دن و واالر.(1999 ،3

با توجه به اهمید موقعید فروش 4در سالهاي اخیر ،برخـي از محققـان تمرکـز خـود را بـر

افزایش دقد مدلها در تخمین ارزش در معرض خطر در ایـن زمینـه نیـز معطـوف کـردهانـد .از
جمله کارهاي انجام شده در این زمینه ميتوان به مقاله جیوت و الورند )2003(5اشاره کرد.
روشهاي ارزیابي ارزش در معرض خطر دارایيها متنـوع اسـد و برخـي از روشهـاي
استاندارد بال 2در زمینه ریسك بازار براي نحوه ارزیابي ارزش در معرض خطر در موقعیـد
خرید وجود دارد ،پ این احتمال براي موسسات مـالي وجـود دارد کـه ارزش در معـرض
خطر را به صورت بیش از حد یا کمتر از حد تخمین بزنند.
ایده مهم روش رتبهبندي ارائه معیاري براي تشخیص عملكـرد مـدلهـا اسـد کـه همـراه بـا

آزمون آماري توانایي پیشبیني مكمل ،6یك چارچوب سیستماتیك بـراي تشـخیص مـدلهـاي
برتر ارزیابي ارزش در معرض خطر در موقعید خرید یا فروش را پیادهسازي ميکند.
طیف وسیعي از شرای ارزیابي پیشبیني مدلهاي موجود براي ارزیابي دقد پـیشبینـي
مدلهاي ارزش در معرض خطر بدون لحاظ کردن موقعید معامالتي خرید یا فروش وجود
دارد که از جمله آنها ميتوان به روشهاي احتمال پوشش تجربي ،7تـاب زیـان تخمـینزده

شده خطاها 8و آزمونهاي توانایي پیشگویي 9اشاره کرد.

1- Long Position
2- Jorion
3- Van Den and Vlaar
4- Short Position
5- Giot and Laurent
6- Complementary Predictive Ability Test
7- Empirical Coverage Probabilities
8- Error Estimating Loss Functions
9
- Predictive Ability Tests
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برخي از محققـان در مقـاالت خـود از آمـارههـاي توصـیفي ماننـد میـانگین و واریـان

خطاها ،حداقل و حداکثر خطاها استفاده کردهاند (برکویتز و اوبرین .)2002 ،1اندازه تنبیهي
براي مدلهاي  VaRبه مدیران ریسك موسسات مالي اجازه ميدهـد کـه هزینـه ریسـك و
تخصیص سرمایه را به گونهاي موثر تفسیر کنند.
رهیافد جدید این مقاله را ميتوان به شكل خالصه در دو بخش بیان کـرد؛ بخـش اول:
ارائه روشي کاربردي براي ارزیابي عملكرد مدلهاي متفاوت در محاسبه ارزش در معـرض
خطر با لحاظ کردن موقعید معامالتي سرمایه گذار کـه ایـن مهـم بـا در نظـر گـرفتن توابـ
توزی نامتقارن با توجه به موقعید خرید و یا فروش بهدسد ميآید .بخـش دوم نیـز بیـانگر
این مهم اسد که با استفاده از الگوي تعمیمیافته رتبهبندي مدلهاي پارامتریـك بـه ارزیـابي
عملكرد مدلهاي متفاوت ميپردازیم به این صورت کـه جریمـههـاي در نظـر گرفتـه شـده
براي عملكرد مدلها را به دو بخش تقسیم کنـیم؛ جریمـه نـوع اول بـراي ارزش در معـرض
خطر در موقعید خرید و جریمه نوع دوم ارزش در معرض خطر براي موقعید فروش.
جریمه نوع اول شامل تخطي مشاهده واقعي از مشـاهده پـیشبینـي شـده و بـیش از حـد
تخمین زدن مشاهده پیشبیني شده اسد که موجب تخصیص سرمایه بیش از حد مـيشـود.
براي جریمه نوع دوم ،وزني از تخطي از مشاهده واقعي و کم تخمین زدن مقدار پـیشبینـي
شده را در نظر ميگیریم .یادآور dميشود که از نظـر اقتصـادي جریمـه نـوع اول در مـورد
بحث اقدامات احتیاطي و نظارتي و هزینه فرصد اعمال شده اسد در صورتي جریمـه نـوع
دوم بر درآمدهاي سرمایهگذار متمرکز اسد.
ساختار تحقیس به این ترتیب اسد که در بخش دوم به پیشینه موضوع و معرفي کارهـاي
انجام شده در این زمینه ميپردازیم .در بخش سوم مـدلهـاي پارامتریـك متفـاوت ارزیـابي

ارزش در معرض خطر معرفي شدهاند .در بخش چهارم روشي براي مقایسه عملكـرد مـدل-
هاي  VaRبا لحاظ کردن موقعید معامالتي سهامدار ارائه ميشود .در بخش پـنجم معرفـي
و تحلیل آماري دادهها آورده شده اسد .در بخش ششم و هفتم بهترتیب تخمین مـدلهـاي
پارامتریك خانواده  GARCHو مقایسه عملكرد آنها انجام شده و سرانجام خالصـهاي از
نتایج مقاله در بخش هشتم بیان شده اسد.

1- Berkowitz and Obrien
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 -2پیشینه تحقیق
عملكرد پیشبیني مدلهاي ارزش در معرض خطر دارایيها با توجه به موقعید خرید یا فـروش،
برخي از خواص ناشي از غیراستاندارد بودن ویژگي آماري سري زماني بازدهي تحد تـاثیر قـرار
ميگیرد .توزی بازدهيها در بازارهـاي مـالي داراي خاصـید ( )i.i.dو نرمـال نیسـتند ،زیـرا اوال
خوشهاي بودن تالطمها با استفاده از همبستگي باالي بین قدرمطلس و یا مربعـات بـازدهيهـا قابـل
بیان اسد ،ثانیا کشیدگي ،یعني تـاب توزیـ چگـالي غیرشـرطي بـازدهيهـا در اطـراف میـانگین
کشیدگي بیشتر داشته و داراي خاصید دمب پهنتر نسبد بـه توزیـ نرمـال اسـد و سـوم اینكـه

کشیدگي مالیم بازدهيها به همانطور که در هاروي و سید  ، )1999(1روکین

و جـان دوو

2

( )2002اشاره شده اسد بهدلیل تغییر در طول زمان آنها اسد.
جیوت و الورند با استفاده از مدل واریان ناهمساني  APARCHبا تواب توزیـ نامتقـارن
براي بازدهي شاخص قیمد سهام چند بازار سهام ماننـد نیكـي ،3نـزد  4و داکـ  5بـه محاسـبه
ارزش در معرض خطر در موقعید خرید و فـروش پرداختنـد .میتنایـك و پـاولال )2000( 6نشـان
دادند ،مدلهاي خانواده  GARCHکه از تاب توزی نامتقارن ماننـد توزیـ  tاسـتفاده مـيکننـد،
ميتوانند پیشبیني بهتري را براي ارزیابي ارزش در معرض خطر دارایي نشان دهند.
لوپز ( )1998در مقاله خود با در نظر گرفتن وزنهاي متفاوت براي بازدههاي پـیشبینـي
شده در یك تاب زیان فرضي نشان داد که فق میزان پوشش معیاري مناسـب بـراي خـوبي
برازش مدل نیسد ،بلكه فاصله مقادیر تخمین زده شده و بازدهيهاي تحقس یافته نیـز داراي
اهمید اسد.
شنر و دیگران ( )2012با ارائه تعریفي مشابه مقاله لوپز ( )1998بـه رتبـهبنـدي عملكـرد
مدلهاي متفاوت ارزش در معرض خطر دارایيها پرداختهاند .آنها با استفاده از یـك تـاب
7

8

زیان جدید و تعریف سنجههاي تنبیهي متفاوت نشان دادند که مدلهـاي پارامتریـك داراي

1- Harvey, C. R. and A. Siddique
2- Rockinger, M. and E. Jondeau
3- NIKKEI
4- NASDAQ
5- DAX
6- Mittnik and Paollela
7- Sener et. al
8- Lopez

رتبهبندی مدلهای پارامتریک ارزش در معرض خطر...

155

عملكرد بهتري نسبد به سایر مدلها هسـتند .عـالوه بـر آن آوارتـاني و کـورادي، )2005(1

فــورتز و دیگــران ،)2009(2جیــاکومیني و وایــد ،)2006(3هانســن ،)2005(4هان ـ

 ،لــي و

لیو )2008(5و لوپز و دیبولد )1995(6نیز از روشهـاي حـداقل مربعـات خطـا در پـیشبینـي
دادههاي سريهاي زماني بازارهاي مالي به مقایسه مدلهاي استفاده شده پرداختند.
 -3مدلهای پارامتریک ارزیابی VaR

بهطور کلي ارزش در معرض خطربراي موقعید خرید ،زیان بالقوه 7در ارزش یـك دارایـي
ریسكي و یا سبد دارایي را روي دوره زماني خاص در سطح اطمینان مشخص انـدازهگیـري
ميکند .همچنین ميتوان تعریف مشابهي را نیز براي مـدلهـاي ارزش در معـرض خطـر بـا
لحاظ کردن موقعید فروش ارائه کرد؛ به این صورت کـه ارزش در معـرض خطـر در ایـن
حالد براي یك سبد دارایي عبارت اسد از سود بالقوه 8یك سـبد دارایـي در دوره زمـاني
مشخص و در سطح اطمینان مشخص .بنابراین اگر مقدار ارزش در معرض خطر در موقعید

خرید براي یك دارایي در یك هفته براي سطح اطمینان  95درصدي  100واحـد (براسـاس
واحد پول) تعیین شود ،این به معنـاي آن اسـد کـه  5درصـد احتمـال دارد کـه ارزش ایـن
دارایي بیش از  100واحد براي دوره مورد نظر افد کند و بـرعك  ،اگـر مقـدار ارزش در
معرض خطر براي موقعید فروش براي یك دارایي در یك هفتـه بـراي سـطح اطمینـان 95
درصدي  100واحد (براساس واحد پول) تعیین شود بـه آن معناسـد کـه  5درصـد احتمـال
دارد که ارزش این دارایي بیش از  100واحد براي دوره مورد نظر افزایش یابد.
در شكل تئوریك تاب چگالي اسـتفاده شـده بـراي ارزیـابي ارزش در معـرض خطـر بـا
لحاظ کردن موقعید معامالتي سهامدار (خرید یا فروش) تاب چگالي توزیـ نرمـال اسـد،
اما در عمل و با در نظر گـرفتن انـواع ریسـكهـاي بـازاري و غیربـازاري (ماننـد نقـدینگي)
غیر از این فرض نیز رخ ميدهد.
1- Awartani and Corradi
2- Fuertes
3- Giacomini and White
4- Hansen
5- Hung, J. C., Lee and Liu
6- Lopez and Diebold
7- Potential Loss
8- Potential Profit
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سه جزء اصلي در ارزیابي ارزش در معرض خطر دارایيها وجود دارد؛ سطح مشخصـي
از زیان وارده ،دوره زماني ثابد بهگونهاي که بتوان ریسك را ارزیابي کرد و سطح اطمینان
مورد نظر .عالوه بر آن ارزش در معرض خطر ميتواند براي یك دارایي یا بـراي سـبدي از
دارایيها و یا براي کل موسسه مالي انجام شود.

 -3-1مدلهای خانواده گارچ
مدلهاي پارامتریك براي واریان

1

شرطي و میانگین شرطي بر اساس این فـرض اسـد کـه

فرآیند حرکتي بازدهيها داراي خاصید به شكل معادله ( )1هستند.

rt  t   t  t   t zt

( )1
iid

به طوري که  tو   tپارامترهاي قابل اندازهگیري و ) zt fz (.که در آن  fzیك تـاب
توزی اسد .در مدلهاي اصلي  GARCHو  ARCHفـرض بـر ایـن اسـد کـه  ztداراي
توزی نرمال اسد که به مرور زمان مشخص شد که این فرض براي این دسته از سـريهـاي
زماني شرط کافي نیسد .مدل هاي شرطي بـا خاصـید همسـاني واریـان
باشد ،یعني مدل ) ARMA(p,qبه شكل معادله( )2باشند.
( )2

وابسـته بـه زمـان

q

p

j 1

i 1

t  a0   ai rt i   a0 t  j

مدلهاي ناهمساني واریان شرطي پارامتریك که فرض ميشود واریان به صورت تـابعي
از گذشته باشـد ،کـاربرد فراوانـي دارد کـه عمـوميتـرین شـكل ایـن مـدلهـا همـان مـدلهـاي

) GARCH(r,sهستند که توس بولرسلو )1986(2به صورت معادله ( )3معرف شده اسد.
( )3

s

r

j 1

i 1

 t 2  c0   ci 2t i   d j 2t  j
براي در نظر گرفتن تاثیرات نامتقارن روي تالطـم هـا نلسـون ( )1991مـدل GARCH

نمایي را پیشنهاد داد .گلستن و دیگران )1993( 3به توسعه مدل  GARCHپرداخته و مدل-
هاي ) GJRGARCH (p,d,qبه صورت معادله ( )4را ارائه دادند.

1- GARCH Ffamily Models
2- Bollerslev
3- Golsten et. al
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 2  K   2   t21   t21I t 1
t 1

t

0  t 1  0
I t 1  
1  t 1  0

( )4

در حالد کاربردي براي ایـن دسـته از مـدلهـا مـيتـوان فروضـي را بـراي تـاب توزیـ

جمالت اختالل  ، zt   tیعني  f zدر معادله ( )1نظـر گرفـد :توزیـ نرمـال ،توزیـ  ،tو
توزی  tنامتقارن با تاب توزیعي که در معادله( )5به آن اشاره شده اسد.
()5

)( z  0

کــه در آن



 1
d



)

( z )d

( z  0)  C (1 

 1
d



)

( z )d

f ( z; d , v, )  C (1 



 I(.) ، d , , تــاب نشــانگر C  [(   1 )d 1 1/ d B(d 1 , )]1 ،و

) B(.تاب بتا اسد .تاب توزی تجمعي براي استفاده در مـدل ارزش در معـرض خطـر بـراي
موقعید خرید و فروش سهام به صورت معادله ( )6اسد.

 I L ( ,1 / d ) if z  0
F ( z)  
2
2 1
 IU ( ,1 / d ) / (1   )  (1   ) if z>0

( )6

x
)Bx (a, b
1

بهطوري که در آن )t a 1 (1  t )b1 dt (a,b>0

0
)B ( a, b) B ( a, b

I x ( a, b) 

اسد .در این صورت مقدار ارزش در معرض خطر بـراي دارایـي مطـرح شـده بـا توجـه بـه
موقعید معامالتي خرید به صورت  t   t skw t, ,و براي موقعید معامالتي فروش به
صورت  t   t skw t,1- ,محاسبه ميشود که در آن  skw t, ,مقدار کوانتیل چـپ در

سطح   %تاب توزی نامتقارن نرمال و یا توزی  tاسد.

 -4مقایسه عملکرد مدلهای ارزش در معرض خطر با لحاظ کردن موقعییت
معامالتی
در این بخش با تعمیم روش شنر و دیگران به ارائه چارچوبي منسجم براي ارزیابي عملكـرد
مدلهاي متفاوت در محاسبه ارزش در معرض خطر با در نظر گرفتن موقعیدهـاي خریـد و
فروش معاملهگران ميپردازیم .یك روش رتبهبندي و یك آزمون آماري توانایي پیشبیني
مكمل را براي تحلیل برتري نسبي مدلهاي متفاوت براي شاخص قیمـد بـورس تهـران در
نظر ميگیریم .توجه داشته باشیم که ارزش در معرض خطـر دارایـي در موقعیـد خریـد بـه
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صــــورت } VaRL ( L)  inf{l; P( L  l )  1  و ارزش در معــــرض خطــــر آن در

موقعید فروش به شكل } VaRS (  )  sup{ ; P(   )  1  نشان داده ميشود.

 -4-1روششناسی ارزیابی عملکرد مدل
ارزیابي موثر و هدفمند براي روشهاي متفاوت ارزش در معـرض خطـر بـا در نظـر گـرفتن
موقعیدهاي خرید و فروش باید دربرگیرنده تاب زیان قابل قبولي باشد بـهگونـهاي کـه ایـن
تاب زیان مقدار عددي را براي انعكاس نظارت قانونگـذار و محـدودیدهـاي مـورد توجـه
مدیرید ریسك فراهم آورد .تخمین بیش از حد یا کمتـر از حـد واقـ بـازدهيهـا موجـب
چولگي در قااوت مدیر ریسك ميشود ،اما تاب زیان بهعنوان ابزاري براي سنجش میـزان
دقد پیشبیني استفاده ميشود.
در تواب زیان موردنظر محدودیتي براي تعریف خطا وجود ندارد و روشهایي که یـك
تاب خطا ميتواند براساس آن تعریف شود براساس هـدف موجـود متفـاوت اسـد .بـهطـور
کلي خطاها به صورت یك تاب از مقادیر تحقس یافته و تخمینزده شده هسـتند .بنـابراین در
تعریف ارزش در معرض خطر اگر  VaR j ,tمقدار ارزش در معرض خطر پیشبیني شده در
زمان  tبا استفاده از مدل  jباشد و  l j ,tتاب زیان باشد که داراي شكل کلي معادله ( )7اسد.
 f ( xt ,VaR j ,t ) if xt  VaR j ,t
l j ,t  
( )7
h( xt ,VaR j ,t ) if xt  VaR j ,t
که در آن  xtبازدهي تحقس یافته در زمان  tاسد درصـورتي کـه  f  hباشـد یـك تـاب

زیان قاعده مندي براي تخمین کمتـر و یـا بـیش از حـد بـرآورد شـده ،بـهدسـد آیـد .اگـر
 f  hباشد ،بنابراین شدت بیش از حـد بـرآورد شـدن قابـل توجـه اسـد .همچنـین اگـر
 f  hباشد ک متر برآورد شدن قابـل توجـه بـوده و وضـعید موجـود مطلـوب نیسـد .در

حالتي که  f  hاسد وزنهاي مساوي به خطاهاي بیش از حد بـرآورد شـده و خطاهـاي
کمتر از حد برآورد شده داده ميشود.
در جدول ( )1برخي از تواب زیاني که در ادبیات این مبحث رایج هسـتند ،معرفـي شـده

اسد .در هرکدام از این مثالها بهجـز حـالتي کـه تـاب زیـان قاعـدهدار شـكل خطـي دارد،
خاصید  f  hبرقرار اسد.
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مشابه با تاب زیان تعریف شده براي بازدهيهاي منفي و موقعید خرید تاب زیاني به صورت
 f ' ( xt ,VaR j ,t ) if xt  VaPj ,t
' 
h ( xt ,VaR j ,t ) if xt  VaPj ,t

'
j ,t

l

براي بازدهيهاي مثبد و موقعید فروش تعریف مي کنیم .یادآور ميشـود در ایـن بخـش بـراي
بازدهيهاي مثبد مراحل کار مشابه بازدهيهاي منفي بوده و متغیرهاي مرتب بـه بـازدهي مثبـد
با عالمد پریم نشان داده ميشود.
در تاب قاعدهاي که در جدول ( )1نشـان داده شـده اسـد  مقـدار ارزش در معـرض

خطر را نشان ميدهد .مقادیر عددي تولید شده توس تاب زیان براي بـازدهيهـاي مثبـد و
بازدهيهاي منفي ميتواند براي رتبه بندي دقد پیشبیني این روشها بهکار برده مـيشـود.
از آنجا که ارزیابي پیشبیني معمولي کـه بـر اسـاس روش غیرشـرطي باشـد ،داراي خطـاي
زیادي اسد .بنابراین یك مدل رتبهبندي کامل عالوه بـر در نظـر گـرفتن تعـداد زیـانهـاي
پیشبیني نشده باید بزرگي و درجه خوشهاي بودن زیانهاي پیشبینـي نشـده را نیـز در نظـر
بگیرد .عالوه بر آن مدل باید تخصیص نامناسب سرمایه را نیز جبران کند.
جدول( -)1تعریف انواع تابع زیان ارزیابی پیشبینی
ردیف
1
2
3
4
5
6

نام تابع زیان
ارزیابی پیش بینی
میانگین مربعات
خطا ()MSE
خطای مطلق
قاعده خطی
خطی نمایی
لگاریتمی
جهت تغییرات

تعریف

l j ,t  (VaR j ,t  xt )2
l j ,t  VaR j ,t  xt
) l j ,t  (  1( xt  VaR j ,t ))( xt  VaR j ,t
l j ,t  exp( (VaR j ,t  xt ))   (VaR j ,t  xt )  1; 
l j ,t  (ln( xt )  ln(VaR j ,t ))2
) l j ,t  1{( xt 1  xt )  (VaR j ,t 1  xt

براساس اطالعات موجود در مقاالت مشابه ،تاب زیاني که تمام ویژگـيهـاي فـوق را
داشت ه باشد ،وجود ندارد .بنابراین تصمیم گیري رایجي در ادبیات مربوط به این کـار ایـن
اسد که از تواب زیان متفاوت به گونـه اي کـه شـامل اطالعـات مكمـل همـدیگر باشـند،
استفاده ميشود.
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 -4-2رتبهبندی مدل
از آنجا که ارزش در معرض خطر براي موقعید خرید به عنوان یك اندازه بـه دمـب منفـي
توزی بازدهي و ارزش در معرض خطر براي موقعیـد فـروش بـه عنـوان انـدازهاي از دمـب
مثبد توزی بازدهي مربوط اسد ،بنابراین مدل رتبهبندي ارائه شده فااي بـازدهي مثبـد و
منفي را براي خطاهاي پیشبیني شده ممكنه جسدوجو ميکند.
با توجه به تاب زیان داده شده در معادلـه ( )7بـراي  f  hمـدلي بـراي تبـدیل فاـاي
بازدهي منفي به دو بخش :فااي سالم 1و فااي تخطي 2در نظر گرفته ميشود .فااي سـالم

بازدهيهاي تحقس یافته منفي را که باالتر از ارزش در معرض خطر محاسبه شده قرار دارنـد
را در نظر ميگیرد و فااي تخطي زیانهـاي غیرقابـل انتظـار بـازدهي منفـي را کـه در زیـر
ارزش در معرض خطر ارزیابي شده قرار گرفتهاند ،نشان ميدهد .بـهعبـارت دیگـر ،فاـاي
سالم فاصلهاي که تا میزان سرمایه کارا مورد نیاز اسد ،اندازه گرفته و فااي تخطـي مقـدار
ریسك ورشكستگي و یا ریسك ثبات مالي را اندازهگیري ميکند.
در فااي تخطي دو شرط عمـده را بـراي ارزیـابي مـدل اسـتفاده شـده بكـار مـيبـریم؛
بزرگي مقدار زیان غیرقابل انتظار و خوشهاي بودن زیان غیرقابل انتظار .ایـن دو شـرط یـك

شاخص مقداري که از این به بعد آن را اندازه تنبیهـي 3مـينـامیم ،ایجـاد مـيکنـد .بزرگـي
مقدار یك زیان غیرقابل انتظار ميتواند به صورت تفاوت میان بـازده تحقـس یافتـه و انـدازه
ارزش در معرض خطر ارزیابي شده بهدسد آید .فرض ميشود بازدهي تحقس یافته در زیـر
مقدار ارزش در معرض خطر ارزیابي شده قرار بگیـرد .بـهعبـارت دیگـر ،ایـن مقـدار زیـان
غیرقابل انتظار در معادله ( )8تعریف شده اسد.

 t  VaRt  xt ; xt  VaRt
( )8
براي بازدهي مثبد روش به گونهاي دیگر اسد؛ در بـازدهي مثبـد کـه همـان موقعیـد
فروش براي سرمایهگذار اسد در صورتي کـه مـدل موجـب تخمـین بـیش از حـد بـازدهي
واقعي شود سرمایهگذار دچار تخمین سود بیش از حد براي سبد دارایي ميشـود .بنـابراین،
فااي ناسالم در حالد بازدهي مثبد به صورت سود بیش از حـد تخمـین زده شـده اسـد،
1- Safe Space
2- Violation Space
3- Penalization Measure
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یعني   't  VaRt  xt ; xt  VaPtتعریف ميشود .از آنجـا کـه بـازآرایي اطالعـات بـه
اندازه تخطيها وابسته اسد ،تعداد این تخطيها در مدل به صورت صریح آورده ميشود.

کوئستر و دیگران  )2006( 1یك آزمون آماري پوشش غیرشـرطي تخطـيهـا 2را بـراي
ارزیابي روشهاي متفاوت ارزش در معـرض خطـر معرفـي کـردهانـد .بـه صـورت خالصـه
پوشش غیرشرطي تخطيها تعیـین مـيکننـد کـه آیـا روشهـاي اسـتفاده شـده تعـداد دقیـس
زیانهاي غیرقابل انتظار را بیان ميکنند یا خیر.
در مدل رتبهبندي استفاده شده بدون اینكه از یك رویكرد آماري اسـتفاده شـود بـه تعیـین
بزرگي زیانهاي غیرقابل انتظار پرداختهایم ،عالوه بر آن تعداد زیانهـاي غیرمنتظـره را نیـز بـه
صورت صریح به عنوان پـارامتر تنبیهـي آوردهایـم .بـهعبـارت دیگـر ،خوشـهاي از زیـانهـاي
غیرمنتظره براي بازدهي منفي به عنوان دنبالهاي از زیـانهـاي غیرمنتظـره تعریـف شـدهانـد کـه
منظور همان تعداد نوسانات پيدرپي اسد .یك نوسان تنها را بـه عنـوان یـك خوشـه در نظـر
ميگیریم و یك نوسان  - zخوشهاي 3را نشانگر نوسانات پي در پي به تعداد  zميدانیم .یـك
نوسان  – zخوشهاي متناظر با تعداد زیانهاي غیرمنتظرهاي خواهد بود کـه در ایـن نوسـان رخ

ميدهد zi ،نشاندهنده طول iامین خوشه اسد .بنابراین مقداري که به این خوشـه نسـبد داده
ميشود بهوسیله  Ciنشان داده ميشود که بهصورت معادله ( )9محاسبه ميشود.
zi

Ci   (1  b,i )  1

( )9

b 1

b ،  b ,iامــین زیــان غیرمنتظــره در خوشــه iام را نشــان مــيدهــد و iامــین خوشــه داراي
زیانهاي غیرمنتظرهاي به تعداد  ziاسد .براي بـازدهي مثبـد نیـز تعریـف مشـابهي داریـم.
بازدهيهاي خوشهاي به عنوان یـك مفهـوم غیرآمـاري بـراي انـدازهگیـري شـدت خطـاي
همبستگي بهحساب ميآیند.
کوئستر و دیگران براي مقایسه مدلهاي جایگزین یك آزمـون آمـاري بـراي نوسـانات
مستقل معرفي کردهاند .روش استفاده شده در این تحقیس نیز مشابه این روش اسـتفاده اسـد
به گونهاي که روش رتبهاي یك مقدار را براي تنبیه همبستگي بین زیـانهـاي غیرمنتظـره بـا
استفاده از ابزارهاي غیرآماري درنظر گرفته شده اسد.
1- Kuester
2- Violation Unconditional Converging
3- Z-clustering
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همچنین ممكن اسد در این فااي تخطي بیش از یك خوشه وجود داشته باشد .از ایـن

رو براي اطمینان به این روش تعداد فوق را با  نشان مـيدهـیم .در ایـن حالـد عـالوه بـر
خوشههاي درسد شده ،تاثیر متقابل این خوشهها بر همـدیگر نیـز در تـاب زیـان همبسـتگي
لحاظ ميشود .شدت این تاثیر متقابل با استفاده از نسـبد معكوسـي از تـاب نسـبي از فاصـله
میان خوشهها مقداردهي ميشود .انگیزهاي که براي تعریف ایـن چنـین تـابعي وجـود دارد،
برخاسته از کاهش شدت تاثیر متقابل میان خوشههـاي بـازدهي در قیـاس بـا افـزایش فاصـله
میان خوشههاي موجود در بازدهيها اسد .به طور دقیستر فرض کنیم که  kفاصله میـان دو
خوشه باشد و براي سادهسازي موضوع مقدار  1/kرا به عنوان اندازه شدت این تاثیر متقابـل
ميگـوییم .بنـابراین مقـداري کـه بـه تـاثیر متقابـل میـان iامـین خوشـه و i+mامـین خوشـه
اختصاص داده ميشود به صورتي که در معادله ( )10محاسبه شده ،نشان داده ميشود.
zim

zi

)( (1  b ,i )*  (1  b ,i  m )  1

()10

1

Ci * Ci  m 

ki ,i  m b 1
b 1
بهطوريکه  ki ,i  mفاصله یـا زمـان میـان iامـین و i+mامـین خوشـه و  mهـم عـدد انتخـابي

مناسب نسبد به تعداد کل خوشهها  اسد .توجه شود که  Ci * Ci mشـامل اطالعـاتي از
زیان غیرمنتظره و زیان غیرمنتظره حاصل از خوشهها اسد.

در حالتي که بازدهي مثبد داشته باشیم سود خوشـهاي بـراي آنهـا بـه صـورت مشـابه
تعریف شده اسد با این تفاوت در حالد بازدهي مثبد بـراي کـاهش تـاثیر جریمـه هرچـه
خوشهها از همدیگر دور شوند تاثیرگذاري آنها بر هم باید بیشتر کاهش یابـد .بنـابراین ،از
مجــــــذور فاصــــــله ایــــــن خوشــــــههــــــا اســــــتفاده کــــــردهایــــــم ،1یعنــــــي
zi m

zi

b 1

b 1

)( (1  'b,i )*  (1  'b ,i  m )  1

1

k 2i ,i  m

 C 'i * C 'i  m اسد.

براي بهدسد آوردن یك زیان کلي مـيتـوان مقـدار ایـن ترکیـبهـاي موجـود از ایـن
زیانها را با هم جم کرد .این زیان کلي را اندازه تنبیهي 2بـراي فاـاي تخطـي مـينـامیم و
مقدار آن را با  و '  نشان ميدهیم که در رابطه ( )11محاسبه شده اسد.

 -1این مدل مشابه کار نلسون  1991براي عدم تقارن بین بازدهي منفي و بازدهي مثبد اسد ،زیرا فرض بر این اسد
که خبر بد بازار را بیشتر تحد تاثیر قرار ميدهد.
2- Penalization Measure
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   Ci * Ci  m
i 1 m 1

()11

   C 'i * C 'i  m
'

i 1 m 1

همانگونه که از معادله ( )11مشاهده شود هرچه فاصله میان خوشهها بیشـتر شـود شـدت
تاثیر متقابل خوشهها بر هم دیگر کاهش ميیابد که این موجب کاهش مقدار  مـيشـود.
در فااي سالم تخصیص سرمایه بـیش از حـد داراي هزینـه اسـد بـه گونـهاي کـه موجـب
کاهش سود بنگاه یا بانك ميشود که ممكن اسد باعث کـاهش عملكـرد اقتصـادي بنگـاه
شود .اما از آنجا که یك افزایش در تخصیص سرمایه موجب بيثباتي در اقتصاد و یا نكـول
نميشود ،تنبیه همبستگي میان بـازدهيهـاي منفـي بیشـتر از انـدازه ارزش در معـرض خطـر
موجب تخمین بیش از حد قدرت تنبیهي براي فااي سالم ميشود.
از دید اقتصادي یك مدیر ریسك ممكن اسد به سود کمتري که بهدلیل افزایش میزان
تخصیص سرمایه باشد ،رضاید دهد تا اینكه به زیانهاي غیرمنتظره .بنابراین ،اثـر تنبیهـي را
براي حالتي که همبستگي بین تخصیص سرمایه نامناسب باشـد در نظـر نمـيگیـریم و بـراي
بازدهي مثبد نیز اندازه تنبیهي به صورت مشابه تعریف ميکنیم.
یادآور مي شود که اندازه تنبیهي براي فاـاي سـالم ( بـازدهي مثبـد یـا بـازدهي منفـي)
بهخاطر اجتناب از تخصیص سرمایه بیش از حد اسد .بنـابراین ،فقـ روي مقـادیر منفـي از
بازدهي که باالتر از اندازه ارزش در معرض خطر قرار گرفتـهانـد ،تمرکـز مـيکنـیم؛ یعنـي
اینكه در بازدهي مثبد اندازه تنبیهي شامل تخصیص بهینه سرمایه وجود ندارد.
مقدار خطا براي بازدهي منفي مدنظر قرار گرفته ميشود و اندازه خطا به طور ساده برابر
با فاصله میان ارزش در معرض خطر بهدسد آمـده و بـازدهي تحقـس یافتـه اسـد .مـيتـوان
مجموع این خطاها را بهدسد آورده و آن را با  نشان داد که همان انـدازه تنبیهـي بـراي
فااي سالم نام دارد که در معادله ( )12نشان داده شده اسد.
T

()12

) (VaRt , xt )  [1( xt  VaRt | xt  0)]( xt  VaRt
t 1

که در آن  Tتعداد کل نمونهها و تاب نشانگر ]) [1( xt  VaRt | xt  0خطاها را به فاـاي
سالم محدود ميکند .عالوه بر آن براي فاـاي سـالم بـازدهي مثبـد نیـز انـدازه تنبیهـي بـه
T

صورت )   ' (VaRt , xt )  [1( xt  VaRt | xt  0)]( xt  VaRtدارد بـراي هـر سـبد
t 1
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دارایي وزني که هرکدام از دو فااي معرفي شده در مدل رتبهبندي پیشنهادي دارند ،حـائز
اهمید اسد .هرچه مقدار کوانتیل ارزش در معرض خطـر ،یعنـي  کـاهش یابـد ،نسـبد
فااي سالم به فااي تخطي افزایش ميیابد .وزن انتخـاب شـده بایـد بـه صـورت تـابعي از
کوانتیل انتخاب شده باشد.
این نكته قابل یادآوري اسد که در مدلهاي ارزش در معـرض خطـر تخمـین کمتـر از
حد مطلوبتر از تخمین بیش از حد دارایيهاي در معرض خطر اسد .چنانچه تخمین بـیش
از حد ارزش در معرض خطر موجب افزایش زیان غیرمنتظره ميشود ،امـا تخمـین کمتـر از
حد فق سود کمتري را پیش بیني ميکند.

مشابه تاب زیان بحث شده در بخش سوم ،فااي سالم موزون به  و فااي ناسالم مـوزون

به ) (1  ميشود .در نهاید تعداد کل مشاهداتي که در مدل استفاده شدهاند نیـز بـراي نشـان

دادن مقیاس نمونه استفاده ميشود بهگونهاي کـه  T *  Tتعـداد بـازدهي منفـي و در آن تعـداد

کل بازدهيهاي مثبد دادههـاي نمونـهاي *  T  Tاسـد .انـدازه تنبیهـي بـراي ترکیـب فاـاي
تخطي و فااي سالم بازدهيهاي مثبد و منفي در معادله ( )13محاسبه شده اسد.
1
]) [(1   ) ( x, VAR)    (VaRt , xt
*T
1
PM ' ( , x,VAR) 
]) [(1   )  ' ( x, VaR)    ' (VaRt , xt
*T T

PM ( , x,VAR) 

()13

عالوه برآن نسبد زیر براي نسبد مقدار تنبیهي هر مدل نیز محاسـبه شـده اسـد .هرچـه
مدل استفاده شده داراي نسبد باالتري باشد ،آن مدل بدتر اسد (معادله (.))14
PM j
n

i

()14

 PM
i 1

PM ' j
n

'
i

Ratio j 

 PM

Ratio j 
'

i 1

با استفاده از نسبد معادله ( )14ميتوانیم مدلهاي ارزیابي ارزش در معرض خطر بـراي
دو موقعید خرید و فروش را از بهترین مدل تا بـدترین مـدل رتبـهبنـدي کنـیم .ایـن نسـبد
مشابه با آماره ارزیابي توانایي پیشبیني اسد .در ایـن مقالـه از معـادالت ( )8تـا ( )14بـراي
رتبه بندي مدلهاي ارزش در معرض خطر استفاده ميکنیم.
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 -4-3آزمون توانایی پیشبینی مکمل
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1

هنگامي که به مقایسه آماري روشهاي پیشبیني ميپردازیم ،آزمون توانایي پیشبینـي مـيتوانـد
مكملي براي چارچوب رتبهبندي مدل هـا باشـد .بـراي ایـن منظـور بـه طـور مختصـر روشهـاي
آماري دیبولد و مارینو )1995(2و واید )2000( 3براي آزمون توانایي پیشبیني ميپردازیم.
فرض ميشود کـه بـراي دنبالـهاي از سـريهـاي زمـاني   xt t 1دو نـوع پـیشبینـي بـه
T

صورت   gi ,t t 1و   g j ,t t 1وجود داشته باشد .همچنین فرض کنیم که خطاهاي متنـاظر
T

T

با این دونوع پیشبینـي بـه صـورت   gi ,t t 1و   g j ,t t 1باشـد .یـك تـاب زیـان دلخـواه
T

T

ميتوان به صورت تابعي از دادههاي واقعي و مقادیر پیشبیني شده به صـورت ) l (x t , g i ,t

تعریف شود .بیشتر این تاب بهشكل تابعي صریح از جمـالت خطـاl (x t , g i ,t )  l (e i ,t ) ،

اسد که به اختصار به صورت  l (ei ,t )  li ,tنشان داده ميشـود .عـالوه بـر آن ،اگـر تفاضـل
سريهاي زیان را به صورت  kt t 1  {li ,t  l j ,t }Tt 1نشان دهیم ،بنابراین فرضیه صفر کـه
T

مساوي بودن دقد دو آماره پیشبینيکننده اسـد بـه صـورت معادلـه شـماره ( )15در نظـر
گرفته ميشود.
()15

H o : E[kt ]  0

دیبولد و مارینو روشهاي متفاوتي را براي آزمون کردن این فرضیه پیشنهاد کـردهانـد.
واید ( )2000نیز چارچوبي را براي مقایسه  nروش پیشبیني بهدسد آورد و یـك آزمـون

را براي توانایي پیشبیني برتر 4که به روش تحقیـس واقعـي بـودن ( 5)RCمعـروف اسـد .در
این مورد یك روش مبنا براي انتخاب یك برداري از تفاضل سريهاي زیان متنـاظر بـا هـر
روش پیشبیني در نظر گرفته ميشود.
اگر فـرض شـود کـه سـري زمـاني تفاضـلي زیـان بـه صـورت  {l1, t  l, j t }Tt 1

k 

T

j ,t t 1

تعریف شده باشد به گونهاي که  l1,tمتناظر با تاب زیان مرتب با خطاي پیشبیني روش مبنا باشـد.
براي بردار تولید شده )  kt*  (k2,t ,..., kn,tفرضیه صفر به شكل معادله ( )16خواهد بود.
()16

H o : E[kt* ] 0

1- Complementary Predictive Ability Test
2- Diebold and Marino
3- White's
4- Superior Predictive Ability
5- Reality Check
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نكته قابل توجه در بخش این اسد که کدام یك از روشهاي پـیشبینـي اسـتفاده شـده
عملكرد بهتري نسبد به روش مبنا دارند .این روش به بررسي و مقایسه دو روش پـیشبینـي
در بازه زماني مشخصي در مقابل سایر روشها به صورت همزمان ميپردازد .بنابراین سـري

زیان تفاضلي فق تابعي از دو روش اسد ،یعني ) . k j ,t  y(l1,t , l j ,t

در چارچوب روش استفاده شده در این تحقیـس فرضـیه صـفر آمـاره آزمـون مكمـل بـه

صورت مشابه طراحي ميشود؛ سريهاي زیاني که بهوسیله هر روش انتخابي بهدسـد مـي-
آید داراي نتایج بدتري نسبد به سایر سريهاي زیان نیستند .بـراي در نظـر گـرفتن مقایسـه
تمام روشها با همدیگر بجاي تفاضل سريهاي زیان مـيتـوان از تفاضـل سـريهـا کـه بـه
شكل معادله ( )17تعریف ميشوند ،استفاده کنیم.
T

()17



 l j ,t 
T
k j ,t t 1   n 
  li ,t 
 i 1 t 1

تمام  nروش موجود مدنظر قرار گرفته و در صورتي که تمام روشها داراي دقد برابـر
باشند ،مقدار این نسبد  1/nميشود .بنابراین فرض صـفر در ایـن روش بـه صـورت معادلـه
( )18آمده اسد.
()18

1 T
1
k j ,t 

T t 1
n

Ho :

یك آماره آزمون دو جملهاي بر اساس روش دیبولد و مارینو ( )1995به صورت معادله
( )19نیز ميتواند تعریف شود.
T
1
) W j  1(k j ,t 
()19
n
t 1
عالوه بر آن فرض ميشود که این نسبدهاي زیان داراي توزی مستقل و یكسـان ( )i.i.dباشـند.

آماره آزمون داراي داراي توزی نرمال باشـد .اگـر  pنشـان دهنـده احتمـال  k j ,t  1 / nباشـد،
معادله ( )20را خواهیم داشد .این آماره داري توزیـ نرمـال اسـتاندارد اسـد .مزیـد ایـن روش

این اسد که روشهاي متفاوت ميتوانند به صورت همزمان بكار گرفته شوند.
()20

W j  pT

p(1  p)T

^

Wj 

رتبهبندی مدلهای پارامتریک ارزش در معرض خطر...

167

 -5معرفی دادهها
براي بررسي عملكرد مدلهاي خانواده  GARCHدر ارزیابي ارزش در معرض خطر بـراي
موقعیدهاي متفاوت خرید و یا فروش از دادههاي سري زماني روزانه شـاخص کـل قیمـد
بورس اوراق بهادار تهران 1براي  11سال (سال  1380تـا خـرداد  )1393اسـتفاده کـردهایـم.

بازدهي این سري زماني با استفاده از رابطه  yt  ln( pt / pt 1 )*100بهدسد آمـده کـه در
آن  ptمقدار شاخص کل قیمد در زمان  tاسد.
روند حرکتي بازدهي بازار سهام و رونـد حرکتـي شـاخص کـل قیمتـي در دوره زمـاني

مورد نظر در نمودار ( )1آورده شده اسد .همانطور که این نمودار نشان ميدهـد ،در بـازه-
هاي زماني که شاخص کل داراي روند ثابد و یا نزولي بوده اسد ،تالطمهـاي بـازدهي در
دامنه کوچكتري نیز محدود ميشوند.
نمودار ( -)1بازدهی بازار بورس تهران (محور چپ) و روند قیمت شاخص کل

در جدول ( )2به برخي از خصوصیات آماري دادههاي بازدهي بازار سهام تهران در این
دوره اشاره شده اسد.

1- Tehran Exchange Price Index; www.irbourse.com
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،66ﭘﺎﯾﯿﺰ 1396
ﺟﺪول ) -(2وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎزده ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

0/109

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﭼﻮﻟﮕﯽ

0/66
0/37

ﻣﯿﺎﻧﻪ

ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ
ﻣﻘﺪار آﻣﺎره ﺟﺎرك-ﺑﺮا

0/051

10/56
6882

ﻣﻘﺪار آﻣﺎره ﺟﺎرك-ﺑﺮا 1در ﺟﺪول ) (2ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دادهﻫﺎ داراي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣـﺎل

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮﻧﻞ اﯾـﻦ ﺳـﺮي زﻣـﺎﻧﯽ در ﻧﻤـﻮدار ) (2ﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ارزش در ﻣﻌـﺮض
ﺧﻄﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮدار ) -(2ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮﻧﻞ ﺑﺎزدﻫﯽ

 -6ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  GARCHﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن

در اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣــﺪلﻫــﺎي ﺧــﺎﻧﻮاده  GARCHﮐــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ )،GARCH
 EGARCHو  (GJRGARCHﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ

ﮐﺮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان ﻣﯽﭘـﺮدازﯾﻢ .ﻣﻘـﺪار آﻣـﺎره آزﻣـﻮن دﯾﮑـﯽ-

1- Jarque- Bera
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فولر تعمیم یافته 1براي دادهها  -8/38اسد ،بنابراین در سطح معناداري یـك درصـد فـرض
نامانا بودن دادهها رد ميشود.
در ابتدا نمودارهاي رسم شده نتایج حاصل از ارزیابي ارزش در معرض خطر با توجه بـه
موقعید متفاوت معاملهگر براي توابـ توزیـ نامتقـارن رسـم مـيشـود .بـراي جلـوگیري از
تكراري شدن بحث نیز نتایج مورد نظر براي دو مدلي کـه تخمـین دقیـستـري دارنـد ،یعنـي

 EGARCHو  GJRGARCHآورده شده اسد .آزمونهاي تشخیصـي 2تاییـد مـيکننـد
که مدلهاي تخمین زده شده مناسب هستند .نتایج حاصل از تخمین مدلها و ضرایب آنهـا
در ضمیمه آورده شده اسد.
بــراي نشــان دادن تــاثیر نامتقــارن اخبــار خــوب و بــد در بــازار ســهام تهــران از مــدل
) EGARCH(1,1)-ARMA(1,2اســتفاده شــده اســد ،در نمودارهــاي ( )3و ( )4نتــایج
حاصل از مدل ارزش در معرض خطر با در نظر گرفتن موقعید معامالتي سهامدار در سطح
اطمینان  95درصد براي حالتي که تاب توزی جمالت خطا نرمال نامتقارن باشد ،آورده شده
اسد .در این نمودارها مقادیر محقس شده بازدهي (درصد) به صورت نقطه و مقـادیر ارزش
در معرض خطر (موقعید خرید و فروش) ارزیابي شده به صورت خ پیوسته اسد.
نمودار ( -)3مقایسه ارزش در معرض خطر برای موقعیت خرید مدل EGARCH(1,1)-
) ARMA(1,2برای تابع توزیع نرمال نامتقارن (خط پیوسته) و بازدهی تحقق یافته(نقطه)

1- Augmented Dickey- fuller
 -2مقدار آماره  Q-statنشان ميدهد که اجزاء اخالل داراي همبستگي نیستند و آزمون  ARCH-LMدر سطح
احتمال  10درصد فرض همساني واریان

پذیرفته ميشود.
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نمودار ( -)4مقایسه ارزش در معرض خطر برای موقعیت فروش EGARCH(1,1)-
) ARMA(1,2برای تابع نرمال نامتقارن (خط پیوسته) و بازدهی تحقق یافته(نقطه)

وجود همبستگي باال در قدرمطلس بازدهيها تایید ميکند سري زماني بازدهي مـيتوانـد
داراي حافظه بلندمدت در واریان شرطي دادهها باشد .نمودار همبستگي بـا  200وقفـه نیـز
که در ضمیمه آورده شده اسد ،تاییدکننده این موضوع اسـد .بـراي ایـن منظـور و جهـد
لحـــــــاظ کـــــــردن حافظـــــــه بلندمـــــــدت بـــــــا اســـــــتفاده از یـــــــك مـــــــدل
) GJRGARCH(1,1)- ARMA(1,2مقادیر مورد نظر براي میانگین و واریان شرطي
که براي ارزیابي ارزش در معرض خطر دارایيها بـا توجـه بـه موقعیـد معـامالتي سـهامدار
مورد استفاده قرار ميدهیم .نتایج حاصل از تخمین این مـدل در جـدول ( )9پیوسـد آورده
شده اسد 1.همچنین این مدل براي تواب توزیـ  tو نرمـال نامتقـارن در نمودارهـاي ( )10و
( )11آورده شده اسد .در نمودارهـاي ( )5و ( )6نتـایج حاصـل از مـدل ارزش در معـرض
خطر بهترتیب براي موقعید خرید و فروش در سطح اطمینان  95درصد بـراي ایـن مـدلهـا
که تاب توزی جمالت خطا نرمال نامتقارن باشد ،آورده شده اسد .در این نمودارها مقـادیر
محقس شده بازدهي به صورت نقطه و مقادیر ارزش در معرض خطر به ترتیب براي موقعیـد
خرید و فروش ارزیابي شده به صورت خ پیوسته اسد.

 -1آمارههاي یان

 -باک

براي باقیمانده ها و مربعات باقيماندهها در مدل تخمینزده شده بهترتیب با ، p-value

0/29و  0/54در سطح اطمینان  10درصد تایید ميکند که همبستگي بین آنها وجود ندارد.
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نمودار ( -)5مقایسه ارزش در معرض خطر برای موقعیت خرید GJRGARCH(1,1)-
) ARMA(1,2برای تابع توزیع نرمال نامتقارن (خط پیوسته) و بازدهی تحقق یافته(نقطه)

نمودار ( -)6مقایسه ارزش در معرض خطر برای موقعیت فروش GJRGARCH(1,1)-
) ARMA(1,2برای تابع توزیع نرمال نامتقارن (خط پیوسته) و بازدهی تحقق یافته(نقطه)

براي ارزیابي عملكرد مدلها در تخمین ارزش در معرض خطر شاخص بورس تهران از
پنجره غلتان100 1تایي و تعداد دادههاي برون نمونهایي 1883 ،مشاهده انجام شده اسـد .در
این ارزیابي تعداد تخطيهاي رخ داده در مشاهدات برون نمونهاي آمده اسد .بـا توجـه بـه
وجود عدم تقارن در چولگي در مشاهدات بازدهي مقایسه عملكرد توابـ توزیـ نرمـال و t

در دو حالــد متقــارن و نامتقــارن و بــراي ســطح اطمینــان  95و  99درصــد بــه ترتیــب در
جدولهاي ( )3و ( )4آورده شده اسد.
1- Rolling Windows
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جدول ( -)3مقایسه تعداد تخطیهای  VaRمدلهای پارامتریک با در نظر گرفتن نوع متفاوت تابع
توزیع (سطح اطمینان  95درصد)
نام مدل

توزیع نرمال
نامتقارن

توزیع t
نامتقارن
119
97
102

توزیع
نرمال

توزیع
t
118
112

88
76

80

111

79

105
89

)GARCH(1,1)-ARMA(1,2
)EGARCH(1,1)-ARMA(1,2
)GJRGARCH.(1,1)ARMA(1,2

در سطح اطمینان  95درصد انتظار داریم تقریبا  92تخطي براي مشاهدات داشـته باشـیم.
در حــالي کــه در ســطح  99درصــد انتظــار  19تخطــي را داریــم .نتــایج ب ـهدســد آمــده از
جدولهـاي ( )3و ( )4تاییـد مـيکنـد کـه اوال مـدلهـاي  GJRGARCHداراي عملكـرد
بهتري از سایر مدلهاي واریان شرطي اسد و ثانیا با در نظر گـرفتن تـاب توزیـ نامتقـارن
عملكرد مدلها در ارزیابي ارزش در معرض خطر دارایيها نیز بهتر شده اسد.
جدول ( -)4مقایسه تعداد تخطی برای ارزیابی ارزش در معرض خطر مدلهای پارامتریک با در نظر
گرفتن نوع متفاوت تابع توزیع (سطح اطمینان  99درصد)
نام مدل

توزیع نرمال

توزیع t

نامتقارن

نامتقارن
10
10
6

توزیع

توزیع
t
19
16

17
18

30

13

16

نرمال

)GARCH(1,1)-ARMA(1,2
)EGARCH(1,1)-ARMA(1,2
)GJRGARCH.(1,1)ARMA(1,2

32
29

 -7رتبهبندی مدلهای پارامتریک
با استفاده از معیارهاي معرفي شده در بخش چهارم و معادالت ( )13و ( )14مقادیر اندازه تنبیهـي
را براي مدلهاي پارامتریك خانواده  GARCHبا لحاظ کردن تـاب توزیـ متفـاوت و موقعیـد
معامالتي سرمایهگذار بهدسد ميآوریم .نتایج بهدسد آمده در جدولهاي ( )5و ( )6به ترتیـب
براي موقعید معامالتي خرید و فروش خالصه شده اسد .در محاسبه مقدار نهایي انـدازه تنبیهـي
که براي نتایج هر مدل در نظر گرفته ميشود ،تعداد روزهایي که شـاخص داراي بـازدهي مثبـد
بوده 1585 ،روز و تعداد روزهایي که شاخص داراي بازدهي منفي بوده 1297 ،روز بوده اسد.
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جدول ( -)5اندازه تنبیهی ارزش در معرض خطر برای

موقعیت معامالتی خرید PM

توزیع نرمال
نامتقارن

توزیع t
نامتقارن
0/19

نام مدل

توزیع
نرمال

)GARCH(1,1)-ARMA(1,2

1/03

توزیع
t
0/79

0/32

)EGARCH(1,1)-ARMA(1,2
)GJRGARCH.(1,1)ARMA(1,2

0/95

0/75

0/24

0/13

0/93

0/67

0/21

0/12

جدول ( -)6اندازه تنبیهی ارزش در معرض خطر برای
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موقعیت معامالتی فروش PM

توزیع نرمال
نامتقارن

توزیع t
نامتقارن
2/9

نام مدل

توزیع
نرمال

)GARCH(1,1)-ARMA(1,2

7/2

توزیع
t
5/2

3/2

)EGARCH(1,1)-ARMA(1,2
)GJRGARCH.(1,1)ARMA(1,2

6/6

5/1

2/9

2/8

6/7

4/7

3/1

2/6

دو جــدول ( )5و ( )6تاییــد مــيکنــد کــه مــدلهــاي  EGARCHو ،GJRGARCH
داراي مقادیر سنجه تنبیهي کمتر و در نتیجه داراي عملكرد بهتـري نسـبد بـه سـایر مـدلهـا
هستند .سنجه تنبیهي در نظر گرفته براي ارزش در معرض خطر با موقعید فروش با توجه بـه
نوع مدل و در صورتي که بازدهيهاي مثبد داراي نوسانات زیادي باشند به صورت نمـایي
افزایش ميیابد که مقدار بزرگ سنجه تنبیهي مدل  GARCHموید این موضوع اسد.
همچنــین همــانطور کــه در بخــش  4-3توضــیح داده شــده اســد بــا اســتفاده از آزمــون
پیشبیني مكمل ميتوان رتبهبندي مدلهاي پارامتریك موجـود را کامـلتـر کنـیم .در ایـن
رویكرد با توجه به جدول ( )3و با تعیین مدل مبنا 1که در اینجا مدل  GJRGARCHبا تاب
توزی نرمال اسد به آزمون تفاوت معنادار میانگین تفاضل جمالت خطا با استفاده از آمـاره
 tدر مدلهاي استفاده شده ميپردازیم.

1- Benchmark
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جدول ( -)7آزمون توانایی پیشبینی مکمل
مدل

مقدار آماره آزمون

)GARCH(1,1)-ARMA(1,2

*16/2

)EGARCH(1,1)-ARMA(1,2

*13/6

GJRGARCH.(1,1)- ARMA(1,2)-skewed T

*12/4

اعداد ستاره دار معناداری در سطح  1درصد را نشان میدهند.

جدول ( )7نشان ميدهد که تفاضل جمالت خطا ناشي از مدل  GJRGARCHبا سایر
مدلها مانند  GARCHو  EGARCHداراي تفاوت معناداري از صفر اسـد ،یعنـي سـایر
مدلها اگرچه داراي نتایج نزدیك به مدل  GJRGARCHهستند ،امـا نمـيتـوان آنهـا را
بهجاي مدل مبنا استفاده کرد .بنابراین ،ميتوان خالصهاي از عملكرد مدلهـاي پارامتریـك
با تواب توزی متقارن و نامتقارن و رتبه آنها را در جدول ( )8نشان داد .همانطور که در این
جـــدول گـــزارش شـــده اســـد ،مـــدلهـــاي  GJRGARCH- ARMA-normalو
 EGARCH-ARMA-normal-tstداراي رتبه اول از نظر بهترین عملكرد شامل دقـد و
توانایي پیشبیني مكمل هستند .همچنین جدول تایید ميکند که تواب توزی نامتقارن باعـث
افزایش قدرت پیشبیني براي دادههاي برون نمونهاي شده اسد.
جدول ( -)8رتبه عملکرد مدلهای پارامتریک با در نظر گرفتن تابع توزیع متقارن و نامتقارن
رتبه

نام مدل

3
2
1
3
2
1
3
1
2
3
1
2

GARCH-ARMA- normal
EGARCH-ARMA-normal
GJRGARCH- ARMA-normal
GARCH-ARMA- tst
EGARCH-ARMA-normal-tst
GJRGARCH- ARMA-tst
GARCH-ARMA- sknormal
EGARCH-ARMA- sknormal
GJRGARCH- ARMA-sknormal
GARCH-ARMA- sktst
EGARCH-ARMA-sktst
GJRGARCH- ARMA-sktst
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 -8نتیجهگیری
ناظران مالي و مدیران ریسك با روشهاي متفـاوتي بـراي ارزیـابي ارزش در معـرض خطـر
دارایي ها در بازار سهام مواجه هسـتند .بـراي انتخـاب یـك مـدل مناسـب تخمـین ارزش در
معرض خطر باید عالوه بـر ارزیـابي مـدل در موقعیـد خریـد بـه عملكـرد ایـن مـدلهـا در
موقعید فروش نیز توجه شود.
در این مقاله با تعمیم روش شنر و دیگران ( )2012به معرفي معیارهاي آماري به مقایسـه
عملكــرد مــدلهــاي پارامتریــك شــامل مــدلهــاي خــانواده ،GARCH( ،GARCH
 EGARCHو  )GJRGARCHپــرداختیم .تواب ـ جریمــهاي در نظــر گرفتــه شــده در دو
بخش بازدهي مثبد و منفي براي لحاظ کردن موقعید فـروش و خریـد معرفـي شـد کـه بـا
توجه به وجود واریان ناهمسـاني و خوشـهاي بـودن دادههـاي بـازدهي بـراي کـاهش اثـر
خوشههاي دورتر بازدهي بر همدیگر از یك مدل غیرخطـي در ایـن توابـ تنبیهـي اسـتفاده
کردهایم .نتایج بهدسد آمده تایید ميکند که مدلهاي  GJRGARCHو  EGARCHبـا
لحاظ کردن تاب توزیـ نامتقـارن بـراي پوشـش موقعیـد متفـاوت خریـد یـا فـروش داراي
عملكرد و دقد بهتري نسبد به سایر مدلها با تواب توزی متقارن هستند.
به طور کلي تواب توزی نامتقارن با در نظـر گـرفتن رتبـه عملكـرد مـدلهـا داراي رتبـه
بهتري نسبد به تواب توزی متقارن هستند که علد آن را ميتوان به چولگي بـازدهي مـورد
نظر در دوره زماني مورد نظر دانسد.
مدل  GJRGARCHبا تاب توزی نرمال را به عنوان مدل مبنـا در نظـر گـرفتیم و بـراي
مقایسه جمالت خطاي حاصل از مدلهاي معرفي شده با مدل مبنا از آزمون توانـایي پـیش-
بیني مكمل استفاده کردیم .نتایج حاصله تایید ميکند که تفاضل جمـالت خطـاي ناشـي از
مــدل  GJRGARCHبــا جمــالت خطــاي ســایر مــدلهــاي مــورد اســتفاده داراي تفــاوت
معناداري از صفر هستند .این به آن معني اسد که مدل  EGARCHداراي نتـایج نزدیكـي
به مدل  GJRGARCHاسد ،اما نمي توان آن را در ارزیابي ریسك و بازده بهجـاي مـدل
 GJRGARCHجایگزین کرد.
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پیوست

 متقارنt  تابع توزیعGJRGARCH(1,1)-ARMA(1,2)  نتایج حاصل از تخمین مدل-)9( جدول
Variable
mu
ar1
ma1
ma2
omega
alpha1
beta1
gamma1
shape

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

0/7
0/74
-0/64
-0/21
0/11
0/59
0/53
0/59
1/89

0/34
0/23
0/31
0/03
0/04
0/14
0/23
0/17
0/34

2/06
3/22
-2/06
-7/00
2/75
4/21
2/30
3/5
5/56

0/01
0/00
0/01
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

 نامتقارنt  تابع توزیعGJRGARCH(1,1)-ARMA(1,2)  نتایج حاصل از تخمین مدل-)10( جدول
Variable
mu
ar1
ma1
ma2
arfima
omega
alpha1
beta1
gamma1
skew
shape

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

0/81
0/53
-0/84
-0/91
0/29
0/05
0/77
0/67
0/91
1/8
3/22

0/09
0/22
0/31
0/43
0/13
0/01
0/18
0/23
0/13
0/54
0/84

9/00
2/41
-2/71
-2/12
2/23
5/00
4/28
2/91
7/00
3/33
3/83

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

 با توزیع نرمال نامتقارنGJRGARCH.(1,1)-ARMA(1,2)  نتایج حاصل از تخمین مدل-)11( جدول
Variable
mu
ar1
ma1
ma2
arfima
omega
alpha1
beta1
gamma1
skew

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

0/43
0/59
-0/68
-0/79
0/22
0/1
0/78
0/78
0/16
0/87

0/21
0/19
0/23
0/39
0/09
0/03
0/23
0/44
0/09
0/38

2/05
3/11
-2/96
-2/03
2/44
3/33
3/39
1/77
1/78
2/29

0/01
0/00
0/00
0/01
0/00
0/00
0/00
0/07
0/07
0/00
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