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چكیده
پیش بینی ریسک برای دورههای آتی ،نقش به سزایی در تصمیمگیری صحیح مدیران و فعاالن بخش
مالی برای سرمایهگذاری در شرکتها و موسسات سرمایهگذاری ایفا میکند ،از طرفی تصمیمات نادرست
مدیران میتواند پیامدهای نامطلوبی برای سازمان به همراه داشته باشد .لیکن یکی از مهم ترین مسائلی که
سرمایهگذار با آن مواجه میشود پیش بینی ریسک برای دورههای آتی میباشد .اهمیت این مقوله باعث آن
گردید که در این مقاله به پیش بینی یک گام به جلوی ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدلهای
خانواده هموارسازی نمایی برای دو توزیع نرمال و تیاستودنت در سطوح  5.79 ،%59و  %55پرداخته شود.
عموما برای پیش بینی دوره های آتی ارزش در معرض ریسک ،از روش کالسیک استفاده میشود اما در این
مقاله از مدلهای خانواده هموارسازی نمایی ،که روند دادهها را در مدلسازی لحاظ کرده و به اصطالح پایش
را به صورت آنالین انجام میدهد ،استفاده شده است .برای اعتبارسنجی مدلهای ارائه شده ،به مقایسه
عملکرد آنان با روش کالسیک از طریق آزمونهای پسآزمایی پرداخته شده است .نتایج به دست آمده پیش
بینی دقیق تر روش هموارسازی نمایی تعدیل یافته را نسبت به روش کالسیک در سطوح  %5.79و %55
برای توزیع نرمال و سطوح  %59و  %5.79برای توزیع تیاستودنت تأیید مینماید.
واژههای كلیدی :پیش بینی دورههای آتی ،ارزش در معرض ریسک ،مدلهای خانواده هموارسازی نمایی،
روش هموارسازی نمایی تعدیل یافته.

 -1دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی مالی ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ،تهران ،ایران
 -2استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع ،گروه مهندسی مالی ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران،
ایران (نویسنده مسئول) B_ebrahimi@kntu.ac.ir
 -3دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران ،ایران
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 -1مقدمه
نهادهای مالی برای دستیافتن به راهبردها و استراتژهای از پیش تعیین شده خود ،ناگزیر به انجام
فعالیتهای متنوعی میباشند .سرمایهگذاری را میتوان به عنوان یکی از کلیدی ترین ارکان این فعالیتها،
نام برد که مستلزم پذیرش ریسک میباشد .به دلیل اهمیت موضوع ،مفهوم مدیریت ریسک برای محافظت
سرمایه در برابر تبعاتی ناشی از پذیرش ریسک ،پدید آمده که هدف از آن ،پرهیز از ریسک نیست بلکه به
دنبال تبدیل تهدیدها به فرصتها میباشد(کریستوفر .)2111،به عبارت دیگر مدیریت ریسک ،به فرآیندی
اطالق میشود که در شرایط عدم اطمینان برای مقابله با ریسک نخست ،انواع آن را شناسایی کرده و در
مرحله بعدی با روشی بهینه به کنترل ریسک میپردازد(راعی .)1333،در سالهای اخیر ارزش در معرض
ریسک دارای مقبولیت و محبوبیت خاصی نزد تحلیلگران مالی و سرمایهگذاران بوده به طوریکه امروزه
سنجههای ریسک با عبارت ارزش در معرض ریسک معادل گشته است(هلتون .)2112،دلیل این محبوبیت،
کمی کردن زیانهای بالقوه طی یک افق زمانی و سطح اطمینان معین است .این سنجه یکی از کلیدی ترین
شاخصهـای اندازهگیری ریسک میباشد که تحلیلگران مالی از آن استفادههـای متعددی مانند یافتن
پرتفویهای کارا تر با استفاده از روشهای مختلف پیش بینی نوسانات بازده مینمایند(محمد .)2119،الزم
بهذکر میباشد که دادههای این مقاله به دو گروه دستهبندی شدهاند ،که از گروه اول برای برآورد ارزش در
معرض ریسک با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته(گارچ) که زیر مجموعهای از روش
پارامتریک به شمار میرود ،استفاده شده و از گروه دوم برای پیش بینی ارزش در معرض ریسک برای
دورههای آتی با تکیه بر روش کالسیک و مدلهای خانواده هموارسازی نمایی ،استفاده شده است.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
در تحقیقات انجام شده در مورد برآورد ارزش در معرض ریسک میتوان به لین و یه( )2111اشاره نمود
که به بررسی بازار سهام تایوان پرداخته شد ،نتایج این تحقیق حاکی از آن است که برای بازده سهام تایوان
مدل گارچ( )1,1با توزیع نرمال ،بهترین مدل از منظر دقت تصریح میباشد .همچنین پالسک و
پوجرلیو( )2111در تحقیق خود ارزش در معرض ریسک را برای بازدههای  NASDAQبا تکیه بر مدلهای
ریسک متریک EGARCH ،GARCH ،و  TGARCHبرآورد کرده و به این نکته دست یافتند که مدل
GARCHعملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها داشتهاند .آنان عالوه بر آن ،بر این موضوع نیز تاکید داشتند
که انتخاب مدل نوسانات بازده به صورت مستقیم بر دقت برآورد ارزش در معرض ریسک اثر خواهد گذاشت.
در تحقیق انجام شده توسط گیوت و الرنت( )2113که به بررسی عملکرد برخی مدلهای خانوادهی آرچ در
محاسبهی ارزش در معرض ریسک بر روی سه توزیع نرمال ،تیاستودنت ،تیاستودنت با چولگی پرداخته
شد .نتایج نشان میدهد که مدلهای مذکور بر روی توزیعهای نامتقارن با چولگی راست و چپ از عملکرد
بهتری در مقایسه با توزیعهای متقارن از خود نشان دادهاند .همچنین گیوت و الرنت( )2112برای ارزیابی
ارزش در معرض ریسک داراییها از خانواده گارچ با تابع توزیع تیاستودنت استفاده نمودند و نشان دادند
استفاده از روش گارچ با توزیع تی استودنت تصریح دقیقی از ارزش در معرض ریسک میدهد .تحقیقاتی که
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در رابطه با استفاده از خانواده هموارسازی نمایی میباشد میتوان به نانکسر و همکاران( )2115و گلپر و
همکاران( )2115اشاره کرد که رویکرد جدیدی برای برآورد تالطم سریهای زمانی ارائه کردند .در ادامه
گلپر و همکاران( )2111با استفاده از روش هموارسازی نمایی تعدیل یافته به پیشی بینی سری زمانی خطی
میپردازند و نشان دادند که این روش حتی در حضور تغییرات ناگهانی و مقایر دادههای آلوده مناسب است.
فیلیس و همکاران( )2111در تحقیق خود به بررسی همبستگی پویا بین قیمت سهام و قیمت نفت برای
برخی از کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت متشکل از آمریکا ،هلند ،کانادا ،برزیل ،مکزیک ،آلمان با
استفاده از مدلهای گارچ پرداختند .نتایج به همبستگی مثبت قیمت نفت با بازارهای سهام اشاره دارد.
پلیسکو و آکاترینی( )2112در تحقیق خود از مدل گارچ با ویژگی حافظه بلندمدت برای اندازهگیری تالطم
نرخهای ارز کشور رومانی استفاده نمودند و به بررسی چگونگ ی واکنش بازیگران بازار فارکس به سهام در
نتیجه تغییر در نرخ ارز پرداختند .نتایج به دست آمده نشان میدهد که نرخ ارز بهشدت همانباشته است .سو
و بین( )2119به برآورد ارزش در معرض ریسک برای هفت شاخص سهام در بازارهای توسعهیافته و در حال
ظهور با استفاده از روشهای  EGARCHبا توزیع تیاستودنت تعمیم یافته و شبیهسازی تاریخی پراختند.
نتایج به بازگشت و سرایت نوسانات ،که اثرات منفی قابل توجهی از بازار ارز به بازارهای مذکور میگذارد،
اشاره دارد .کوواریک و همکاران( )2119در تحقیقات خود ،در زمینه رویکردهای مربوط به پیش بینی
سری های زمانی اشاره داشتند که دوحالت موجود است :الف) حالتی که با توجه به دادهها ،مدل سریزمانی
1
به آنها نسبت داده میشود .ب) حالتی که مستقل از مدل سری زمانی است که اصطالحاً آن را آزاد از مدل
مینامند .از ایراداتی که حالت اول وارد است میتوان به تغییر در دادهها و نوسانات شدید و ناگهانی در آنها
اشاره نمود که خطای مدل استفاده شده را افزایش میدهد و در نتیجه پیش بینی ناشی از آن نیز دور از
واقعیت خواهدبود ،در واقع میتوان گفت که در عمل هیچگاه نمیتوان مدل خاصی را به دادهها نسبت داد.
بنابراین در دنیای مالی امروز که ماهیت بازار سرمایه با شوکهای ناگهانی و نوسانات همراه بوده ،بهتر است
از مدلی برای پیش بینیها استفاده شود که مستقل از مدل باشد .حسکوئی و خواجوند( )1352که به
مقایسه عملکرد مدلهای مختلف گارچ را با گروهی از مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ برای پیش بینی
نوسانات بازارهای آتی نفت در افقهای زمانی یک روزه تا یک ماهه پرداختند  .نتایج این تحقیق حاکی از آن
است که در در افقهای زمانی کوتاهتر مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ نسبت به مدلهای گارچ برتر و در
افقهای زمانی طوالنیتر مدلهای گارچ نامتقارن عملکرد بهتری از خود نشان دادند .همچنین فیروزجایی و
همکاران( )1359به پیش بینی و ارزیابی ارزش در معرض ریسک با رویکرد یک گام به جلو بورس اوراق
بهادار تهران با استفاده از روش شبیهسازی زنجیره مارکف مونتکارلو پرداختند و سپس به وسیله آمارههای
پوشش شرطی و غیرشرطی آزمون بازخورد ،دقت پیش بینی مدل مذکور را بررسی کردند .نتایج نشان
میدهد عملکرد مدل قابل اتکاء بوده و برآوردهای دقیقی از ارزش در معرض ریسک ارائه میدهد.
مبروک( )2119به پیش بینی چند گام به جلوی ارزش در معرض ریسک و ارزیابی روزانه نوسانات شرطی
برای هفت شاخص سهام و سه نرخ تبدیل ارز نسبت به دالر آمریکا)(EURO- ،YEN-USD ،GBP-USD
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 USDبا استفاده از سه مدل گارچ باحافظه بلندمدت که متشکل از  3HYGARCH ،2FIGARCHو
 2FIAPARCHمیباشد ،پرداخت .نتایج از برتری مدل  FIAPARCHدر پیش بینیهای خارج از نمونه و در
افق زمانی یک ،پنج و پانزده روزه حکایت دارد .تارتار و همکاران( )2119در تحقیق خود بر این موضوع اشاره
داشتند که روش هموارسازی نمایی با چهار پارامتر هموارساز یکی از قوی ترین مدلهای پیشبینی از لحاظ
حذف دادههای پرت بوده ،که روند دادهها را در مدلسازی لحاظ و بهاصطالح پایش را بهصورت آنالین انجام
میدهد .دگیاناکیس و همکاران( ) 211.به پیش بینی چند گام به جلوی ارزش در معرض ریسک و ارزش در
معرض ریسک شرطی برای شاخصهای سهام( ،)S&P500 ،FTSE100 ،EurostoXX50کاال(مس ،نقره ،طال)
و نرخ ارز( )CAD/USD ،GBP/USDEUR/USDو مقایسه بین دادههای برون روزی 9و دادههای درون
روزی 9پرداختند .نتایج حاکی از آن است که در پیش بینی 11گام به جلو و 21گام به جلوی دادههای
برون روزی پیش بینی به نسبت دقیق تری از دادههای درون روزی ارائه میدهد.
باتوجه به تحقیقات صورتگرفته میتوان به این نکته دست یافت که مدلهای خانواده هموارسازی
نمایی خصوصا در داخل کشور کمتر استفاده و مورد توجه قرار گرفته است .تاکنون در مطالعات داخل و
خارج کشور از این مدلها برای پیش بینی ارزش در معرض ریسک دورههای آتی ،استفاده نگشته است .به
همین دلیل در این مقاله از مدلهای خانواده هموارسازی نمایی استفاده شده و نتایج آن با روش کالسیک
به منظور اعتبارسنجی مدلها ،مقایسه شده است.
7

 -1-2ارزش در معرض ریسک

عدم اطمینان از آینده ،یکی از مهم ترین ماهیتهای بازار سرمایه به شمار مـیرود بـه نحـوی کـه ایـن
نااطمینانی سرمایهگذاران را نگران ساخته و در صدد حل ایـن مشـکل برآمدنـد(الکسـاندر .)1555،ارزش در
 طـول افـق زمـانی معـین و در سـطح
معرض ریسک بیانگر حداکثر زیان مورد انتظار روی سبد داراییها در
اطمینان مشخص میباشد که از منظر ریاضی میتوان آن را بهصورت زیر بیان کرد :
() 1

PrP0  P1  VaR  

که در این معادله  P0ارزش سبد دارایی در زمان صفر P1 ،ارزش دارایی در زمان یک و در نهایت 

سطح

خطای آماری میباشد .به بیان دیگر ارزش در معرض ریسک را بهصورت زیر نیز محاسبه نمود:
( )2

) VaR  P0  Fp1 (

که ) Fp-1 (αصدک آلفای توزیع ارزش سبد دارایی میباشد .همچنین درصورتیکه

Pt
)
Pt-1

(R t =Log

باشـد،

آنگاه ارزش در معرض ریسک از رابطه ( )3بدست میآید(عبده تبریزی.)1333،
() 3
PRt  VaRt ( , k )   1  
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 -1-1-2مدلهای پیش بینی نوسانات بازده
8

الف) مدل ناهمسانی واریانس شرطی

مدل ناهمسانی واریانس شرطی(آرچ) ،اولین بار توسط انگل( )1532به عنوان یکی از مدلهای غیرخطی
برای سریزمانی مالی معرفی شد که در آن به جای ثابت در نظر نوسانات بازدهها ،آن را وابسته به زمان
فرض کرده که این امر موجب حفظ پویای مدل شده است .همچنین در این مدل خاصیتهای خوشهای
دادهها نیز حفظ میگردد .مدل آرچ( )1بهصورت زیر نشان داده میشود :
2
2
( )2
 t   0   1 t 1
همچنین مدل آرچ( )qرا میتوان بهصورت زیر نشان داد :
q
( )9
 t   
 i  t i
i 1
2

1  i  q i 0

2

 0 0

0

ب) مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته

9

حالت تعمیم یافته از مدلهای آرچ را با گارچ نشان میدهند .رایج ترین نسخه از مدل فوق در کاربرد مـالی
گارچ(1و )1است .این مدل بهصورت زیر میتواند نوشته شود:
2
2
2
() 9
 t     yt 1   t 1
همچنین مدل گارچ ()p,qرا میتوان بهصورت زیر فرموله کرد :
( ).

p

q

 j t  j
 i  t i  
i 1
j 1
2

2



t

2

تعبیر پارامترها دشوار است ،اما میتوان گفت که مقدار باالی ضریب بدین معنی است که تالطمها
باثبات بوده و مدت طوالنی طول میکشد تا تغییر جهت دهد .مقدار باالی گویای آن است که تالطمها
حساس بوده و به سرعت نسبت به تحرکات بازار واکنش نشان میدهند.
 -2-1-2مدلهای پیش بینی ارزش در معرض ریسک برای دورههای آتی
الف) روش كالسیک
برای پیش بینی دورههای آتی ارزش در معرض ریسک در روش کالسیک از رابطه زیر استفاده میشود(چالز
تاپیرو.)2112،
() 3

T

day

 VaR1

day

VaRT
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ب) روش هموارسازی نمایی ساده

11

اصول این روش بر پایه آن است در یک محاسبات بازگشتی ،پیش بینیها برای هر مشاهده جدید به روز
شده و اطالعات جدیدتر وزن بیشتری نسبت به اطالعات قدیمیتر اخذ مینمایند .طبق این رابطه مقدار
پیش بینی شده برای هرسال برابر با مجموع مقدار پیش بینی شده برای سال قبل و ضریبی از اختالف مقدار
واقعی شده همان سال با مقدار پیش بینی شدهی سال قبل میباشد .الزم بهذکر است که این مدل محروم از
پیش بینی برای چندگام به جلو میباشد(مکریداکیس و همکاران.)1553،
^

^

^

) Y t 1  Y t    (Yt 1  Y t

() 5
که در آن:
^

 : Y t 1مقدار پیش بینی برای دوره t  1
^

 : Y tمقدار پیش بینی برای دوره t
 : Yt 1مقدار واقعی دوره t  1
 : λضریب هموارسازی
ج) روش هموارسازی نمایی تعدیل یافته

11

در مواقعی که یک روند افزایش یا کاهشی وجود داشته باشد ،روش هموارسازی نمایی ساده میزان پیش
بینی را به ترتیب کمتر و بیشتر از میزان واقعی نشان میدهد  .برای رفع این مشکل یک پارامتر روند به روش
هموارسازی نمایی ساده اضافه میشود که از آن به عنوان روش هموارسازی نمایی تعدیل یافته یاد
میشود(وینترز.)1591،
^

^

( )11معادلهی سطح

) Y t 1  1  Yt  (1  1 )(Y t  Ft

( )11معادلهی روند

Ft 1  2  Yt 1  Yt   1  2   Ft

( )12معادلهی پیش بینی
که در آن:

 : Ft 1شاخص هموارسازی در زمان t  1
^

 : Y t 1مقدار پیش بینی بر اساس روش هموارسازی نمایی ساده در زمان t  1
 : Yt 1مقدار واقعی در زمان t  1
 1و  : 2ضرایب هموارساز
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 : hتعداد گامهای جلوتر برای پیش بینی می باشد و در صورتی که عدد یک را اتخاذ نماید به پیش بینی
یک گام به جلو تبدیل میگردد.
12

د) روش هموارسازی نمایی دوگانه با روند

این روش حالت خاصی از روش هموارسازی نمایی تعدیل یافته است که در آن  2 = 1میباشد(هندمن و
همکاران.)2113،
^

^

( )13معادلهی سطح

) Y t 1    Yt  (1   )(Y t  Ft

( )12معادلهی روند

Ft 1    Yt 1  Yt   1     Ft

( )19معادلهی پیش بینی

^

^

Y t  h|t  Y t  hFt

الزم بهذکر است استفاده از مدلهای خانواده هموارسازی نمایی مستلزم تعیین ضریب هموارسازی می
باشد که هر چه این ضریب کوچکتر باشد ،وزنی که به رویدادهای اخیر داده میشود بیشتر خواهد بود .با
افزایش وزن رویدادهای اخیر ،تعداد روزهای مورد استفاده در پیشبینی نوسانات کاهش مییابد و از حجم
کمی از دادهها استفاده میگردد که این امر منجر به کاهش عملکرد روشهای خانواده هموارسازیی نمایی در
پیشبینی ارزش در معرض ریسک داراییها در سطح اطمینان و افق زمانی معین میشود .از طرفی دیگر ،هر
چه ضریب هموارسازی به عدد  1نزدیکتر شود ،شدت حساسیت نسبت به دادهای اخیر کاهش مییابد که
منجرب به پیش بینیهای با ثباتتر(نه لزوماً دقیقتر) میشود .بنابراین ضریب هموارسازی ،بین  1و 1
درنظرگرفته میشود و مقدار بهینه آن از رابطه زیر به دست میآید(کروکس و همکاران.)2111،
()19

 opt  arg min  (Yt Yˆt t 1 )2
n

t 1

 -3روششناسی پژوهش
داده های مورد استفاده این مقاله با تعداد نمونه  1213از ابتدای سال 1351تا انتهای سال 1352برای
شاخص بانک بوده که به دو گروه دستهبندی شدهاند که در گروه اول بازده لگاریتمی شاخص بانک محاسبه
گشته و با استفاده مدل گارچ به برآورد ارزش در معرض ریسک برای توزیعهای نرمال و تیاستودنت در سه
سطح مختلف پرداخته شده است .سپس از گروه دوم دادهها ،برای پیش بینی یک گام به جلو ارزش در
معرض ریسک با تکیه بر روشهای کالسیک ،روش هموارسازی نمایی تعدیل یافته و روش هموارسازی
نمایی دوگانه با روند پرداخته و به منظور مقایسه عملکرد این روشها و شناسایی روش برتر با استفاده از
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آزمونهای پسآزمایی مبتنی بر تابع زیان که متشکل از آزمون اولین تابع زیان لوپز و تابع زیان بالنکو و ایهل
میباشد ،پرداخته شده است .درادامه بهطور مختصر هر یک از این آزمونها توضیح داده میشوند.
13

 -1-3آزمون نسبت شكست كوپیک

این آزمون توسط کوپیک( )1559ارائه گردید که برپایه نسبت تخطی یا نسبت شکست میباشد .هرگاه
مقدار زیان واقعی از مقدار پیش بینی شده توسط ارزش در معرض ریسک ،بزرگتر باشد از آن بهعنوان یک
شکست یا تخطی یاد میشود .حال اگر احتمال وقوع هر تخطی ثابت درنظر گرفته شود در این صورت تعداد
کل خطاها از یک توزیع دو جملهای ) B( , aپیروی میکند که در آن  تعداد نمونه و  سطح پوشش
است و آزمون فرض آن بهصورت زیر بیان میشود:
^

 

))1.

^

 


H 0 :

 H 1 :

^

که در آن  نسبت تعداد تخطیها به کل پیش بینی یا همان نسبت شکست میباشد .در این صورت آماره
نسبت راستنمایی این آزمون بهصورت زیر میباشد:








))13


^ 
^
   0 (1   )  0
 2 Ln  
  0
0
)   (1  



LRPOF

آماره  LRPOFدارای توزیع کایدو با درجه آزادی یک میباشد و در صورتی که نسبت احتمال شکست
بزرگتر از آن باشد ،فرضیه صفر رد میشود و نمیتوان پذیرفت که مدل ،ارزش در معرض ریسک را به
درستی پیش بینی کرده است ،لذا مدل مذکور فاقد اعتبار میشود و در غیر این صورت دقت و صحت پیش
بینی ارزش در معرض ریسک تایید میگردد.
11

 -2-3آزمون استقالل كریستوفرسن

کریستوفرسن( )1533نسبت آزمون استقالل را از طریق زنجیره ی مرتبهی اول مارکوف ارائه کرده است
که درآن برابری نسبت سطح پوشش مورد انتظار و مشاهده شده مدنظر نمیباشد ،بلکه استقالل سریالی
شکستها را مورد آزمون قرار میدهد .در واقع برای انجام آماره آزمون استقالل کریستوفرسن یک ماتریس
گذر احتمال 21بهصورت زیر تشکیل میدهد:
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 01 
 11 

))15

 00
10

 

که در آن   ijبرابراست با  PrI t  j | I t 1  i و از روابط زیر بدست میآید:
))21

 10  1   11

 00  1   01

 11
 10  11

 11 

 01
 01  00

 01 

در آن   ijنشانگر تعداد دفعاتی است که در آن حالت  jبعد از  iاتفاق میافتد .در نهایت آماره آزمون
استقالل از طریق رابطه زیر محاسبه میگردد:


 (1   ) 00   01 (1   )10  11 
01
01
11
11
 2 Ln 

^


^
  0 (1   )  0



()21

LRind

فرضیهی صفر ،استقالل زنجیرهای را در برابر فرضیهی وابستگی مرتبهی اول مارکوف آزمون میکند و
آماره مذکور دارای توزیع کایدو با درجه آزادی یک میباشد ،لذا درصورتیکه  LRindبزرگتر از آن باشد،
فرضیه صفر رد شده و در غیر این صورت نمره قبولی را کسب خواهد کرد.
11

 -3-3آزمون تابع زیان صفر و یک لوپز

در این تابع زیان ،به ازای هر مقدار زیانی که بیشتر از ارزش در معرض ریسک باشد ،آن را به عنوان یک
تخطی در نظرگرفته و عدد یک اختصاص میدهد و در غیر این صورت ،تابع مقدار صفر به خود
میگیرد(لوپز.)1555،
Lt  VaRt

()22

Lt  VaRt

1 if
Ct  
0 if

11

 -1-3آزمون تابع زیان بالنكو و ایهل

تابع زیان بالنکو و ایهل همانند آزمون تابع زیان صفر و یک ،یک آزمون مبتنی بر تابع زیان میباشد .در
این آزمون مدل برتر به گونهای تعیین میگردد که کمترین اختالف را با مدل معیار داشته باشد .الزم بهذکر
است مدل معیار مدلی است که تعداد تخطیهای آن برابر با تعداد تخطیهای مورد انتظار باشد(بالنکو و
ایهل.)1553،
()23

Lt  VaRt

if

Lt  VaRt

if

)  ( Lt  VaRt

Ct  
VaRt

0
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 -1پرسشهای پژوهشی
در راستای اهداف پژوهش ،پرسشهای پژوهش را میتوان بهصورت زیر بیان نمود:
 )1آیا میتوان روش هموارسازی نمایی تعدیل یافته را به عنوان یک روش جدید برای پیش بینی ارزش
درمعرض ریسک به ازای سطوح اطمینان ،توابع توزیع و آزمونهای پسآزمایی متفاوت ،نام برد ؟
 )2آیا روش هموارسازی نمایی تعدیل یافته در قیاس با روشهای مرسوم دارای عملکرد و پیش بینی قابل
اتکا و قابل قبولی میباشد؟
 -1یافتههای پژوهش
 1-1آزمونهای مانایی و اثر آرچ دادهها
از جمله آزمونهای متداول در زمینهی تست مانایی دادهها ،آزمون ریشه واحد میباشد که از رابطه زیر
پیروی میکند:
)(22
Yt  Yt 1   t
 عددی حقیقی و   tجزء خطای تصادفی است .در رابطهی فوق چنانچه   1باشد ،سری زمانی
 Ytمانا است اما درصورتی که   1باشد  ،سری زمانی دارای ریشه واحد بوده و نامانا است .آزمون
دیکیفولر تعمیمیافته( )ADFهمبستگی سریالی را از طریق تصریح دقیق ساختار همبستگی سریالی جمالت
خطا در نظر میگیرد اما آزمون فیلیپس و پرون) (PPبا فرضیات ضعیفتری شکل گرفته و نیازی به تصریح
نوع همبستگی سریالی و فرض واریانس ناهمسانی جمالت اخالل ندارد .نتایج هر دو آزمون در جدول ()1
آورده شده است.
جدول -1آزمون مانایی دادههای شاخص بانک
آزمون

مقدار آماره

مقدار

P-Value

نتیجه

دیکیفولر تعمیمیافته ()ADF

-1971259

1/1111

دادهها مانا میباشند

فیلیپس و پرون ()PP

-2972221

1/1111

دادهها مانا میباشند

نتایج جدول ( )1نشان میدهد که داده های مورد استفاده این مقاله مانا بوده و از ویژگیهای دادههای
مانا تبعیت مینمایند .هچنین باید به این نکته توجه داشت که تنها زمانی میتوان از روشهای خانواده گارچ
برای برآورد ارزش در معرض ریسک استفاده نمود که وجود ناهمسانی شرطی توسط آزمون اثر آرچ مورد
تائید قرار گیرد .جدول( )2وجود اثر آرچ دادهها را تایید مینماید.
جدول -2نتایج آزمون اثرآرچ
مقدار آماره
192731.3
761

مقدار

P-Value

1/1111

نتیجه
اثر آرچ بر روی دادهها وجود دارد
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 -2-1قیاس روشهای پیش بینی ارزش در معرض ریسک با رویكرد یک گام به جلو
تاکنون برای پیش بینی ارزش در معرض ریسک برای دورههای آتی ،روش کالسیک مورد استفاده قرار
میگرفت اما در این مقاله سعی شد با ارائه مدلهای خانواده هموارسازی نمایی درصدد بهبود پیش بینی
ارزش در معرض ریسک برای دورههای آتی باشد .از این رو از دو روش مرسوم خانواده هموارسازی نمایی
متشکل از روش هموارسازی نمایی تعدیل یافته و روش هموارسازی نمایی دوگانه با روند با رویکرد یک گام
به جلو استفاده و به مقایسه آن با روش کالسیک پرداخته شد .آزمونهای پسآزمایی کوپیک و
کریستوفرسن دقت مدلهای پیش بینی را از لحاظ آماری مورد بررسی قرار داده و از نتایج این دو آزمون
تنها میتوان در مورد پذیرش را رد مد ل از لحاظ آماری اظهار نظر کرد و اگر چند مدل موردنظر تایید شوند
نمیتوان با تکیه بر این روش ها مدل برتر را شناسایی نمود .از این رو از در این مقاله از آزمون تابع زیان صفر
و یک( )BLFو تابع زیان بالنکو و ایهل بالنکو و ایهل استفاده شده است .خروجی آزمونهای پسآزمایی در
جداول ( )3و ( )2جمعآوری گشته است.
جدول  -3نمره توابع زیان مدلهای پیش بینی برای شاخص بانک
سطوح اطمینان
نوع مدل
پیش بینی

نوع توزیع

نوع آزمون
پسآزمایی

%91
نمره

اختالف با

تابعزیان

مدل معیار

%9771
نمره

اختالف با

%99
نمره

تابعزیان مدل معیار تابعزیان

اختالف با
مدل معیار

تابع زیان صفر و یک

1715.3

171123

17111.

171331

171112

171159

تابع زیان بالنکو و ایهل

171199

171119

171115

1713.3

171112

171159

تابع زیان صفر و یک 171193
توزیع
تیاستودنت تابع زیان بالنکو و ایهل 17121.

171113

171113

1712.9

171112

171159

17129.

171113

1712.9

171112

171159

توزیع
نرمال

تابع زیان صفر و یک

171525

روش
تابع زیان بالنکو و ایهل 1711.9
هموارسازی
نمایی
تابع زیان صفر و یک 171335
توزیع
تعدیل یافته تیاستودنت تابع زیان بالنکو و ایهل 171552

171111

17125.

171151

171112

171159

171129

171313

1711.2

171112

171159

171191

171122

171223

171112

171159

171122

171129

171222

171112

171159

توزیع
نرمال

تابع زیان صفر و یک

17131.

17139.

1713.2

171332

171123

171529

تابع زیان بالنکو و ایهل 172925
تابع زیان صفر و یک 17131.

171955
17139.

171332
171132

17132.
171959

171325
171293

171191
171199

171991

1712.2

17153.

1712.9

1711.3

روش
کالسیک

توزیع
نرمال

روش
هموارسازی
نمایی دوگانه توزیع
با روند تیاستودنت تابع زیان بالنکو و ایهل 172911

762

فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار /شماره سيودوم /پائیز 6931

جدول -1رتبه مدلهای پیش بینی برای شاخص بانک
سطوح اطمینان
نوع مدل
پیش بینی

%91

نوع توزیع نوع آزمون پسآزمایی
رتبه
توزیع نرمال

تابع زیان صفر و یک

2

تابع زیان بالنکو و ایهل

1

تابع زیان صفر و یک

2

روش
کالسیک
توزیع
تیاستودنت تابع زیان بالنکو و ایهل
روش
هموارسازی
نمایی
توزیع
تعدیل
تیاستودنت
یافته
روش
توزیع نرمال
هموارسازی
نمایی
توزیع
دوگانه
تیاستودنت
با روند
توزیع نرمال

2

تابع زیان صفر و یک

1

تابع زیان بالنکو و ایهل

2

تابع زیان صفر و یک

1

تابع زیان بالنکو و ایهل

1

تابع زیان صفر و یک

3

تابع زیان بالنکو و ایهل

3

تابع زیان صفر و یک

3

تابع زیان بالنکو و ایهل

3

%9771

میانگین
رتبه
179
2
179

رتبه
2
2
2
2
1
1

%99

میانگین
رتبه
2
2
1

1
1

3

1
3
3

3

1
1
2
2
1
1

رتبه
1
2

2

1

2
1

3

3
3

رتبه

میانگین

رتبه نهایی

2
2
2

2

1

2

1
3

1

1

3

 -1نتیجهگیری و بحث
ارزش در معرض ریسک به دلیل آنکه بر روی دنبالههای توزیع تمرکز دارد به عنوان معیاری برای اندازه
گیری ریسک با رویکرد رو به پایین(ریسک نامطلوب) مطرح شده است که میتوان از آن برای توزیعهای
نامتقارن هم استفاده نمود .هدف از این سنجه هشدار به سرمایهگذاران در مورد حداکثر زیان بالقوه و
احتمالی است که میتواند در مدت زمان معین اتفاق بیافتد .امروزه ارزش در معرض ریسک به عنوان یکی
از مهم ترین ارکان اندازهگیری میزان ریسک و نیز تعیین مقدار سرمایه مورد نیاز محسوب میشود .در
مطالعات گذشته همواره برای پیش بینی دورههای آتی ارزش در معرض ریسک از روش کالسیک استفاده
شده است .اما باید به این نکته توجه نمود که هرچه تصریح مدلهای پیش بینی ارزش در معرض ریسک
برای دورههای آتی دقیقتر باشد به تبع آن پیش بینی دقیقتری از سنجه ارزش در معرض ریسک حاصل
میگردد .تصریح مدلها در گرو توجه به ویژگیهای دادههای سری زمانی میباشد .استفاده از مدلهای
سری زمانی دو حسن مهم دارد .نخست آنکه در شناسایی ارتباط بین سریها بسیار مؤثر بوده و عالوه برآن
استفاده از روشهای سری زمانی در مواقعی که مقادیر گذشته یک سری بر سری دیگر تأثیرگذار باشند،
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دقت پیش بینی را بهشدت افزایش خواهد داد(تسای .)2112،به همین دلیل در این مقاله از مدلهای
خانواده هموارسازی نمایی تعدیل یافته با رویکرد یک گام به جلو برای پیش بینی ارزش در معرض ریسک
استفاده گشت .با توجه به جداول ( )3و ( )2میتوان دریافت که روش هموارسازی نمایی تعدیل یافته در
توزیع نرمال با سطح اطمینان  %5.79و  %55در توزیع تیاستودنت با سطوح %59و  %5.79از روش کالسیک
عملکرد بهتر و در دو توزیع نرمال سطح اطمینان  %59و نیز در توزیع تیاستودنت با سطح  %55عملکردی
برابر داشته است .بنابراین درمجموع برتری روش هموارسازی نمایی تعدیل یافته به نسبت روش کالسیک با
آزمونهای پسآزمایی تابع زیان صفر و یک و تابع زیان بالنکو و ایهل تایید شده است.
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