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چكیده
در این پژوهش ،نرخ سود کوتاه مدت با استفاده از مدلهای تعادلی تک عاملی مدلسازی شده
و عملکرد این مدلها با یکدیگر مقایسه شده است .بدین منظور با استفاده از اطالعات روزانه بازده
تا سررسید اسناد خزانه اسالمی طی سالهای  4931و  ،4931پارامترهای مدلهای مورد بررسی
با کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته تخمین زده شده است .سپس با مقایسه توان برازش
مدلهای تخمینی ،مشخص گردید عملکرد مدل  CKLSو برنان-شوارتز بهتر بوده و بر اساس توان
قدرت پیشبینی مدل برنان -شوارتز نسبت به سایر مدلها قابلیت بیشتری داشته است .بعالوه
نتایج این پژوهش نشان داد که نرخ سود اسناد خزانه اسالمی دارای خاصیت بازگشت به میانگین
در بلندمدت است که میزان آن نیز برآورد گردید .از سوی دیگر اگرچه کلیه مدلها توان ضعیفی در
برازش نوسانات نرخ سود داشتند ،اما از این بین مدلهایی که در آنها نوسانات تابع درجه باالتری از
نرخ سود بودند ،برازش مناسبتری نشان دادند.
واژههاي كلیدي :نرخ سود کوتاه مدت ،روش گشتاورهای تعمیم یافته ،مدلهای تعادلی ،نوسانات
نرخ بهره.

 -4استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایرانm.peymany@atu.ac.ir .
 -2کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) zohreh.hooshangi@gmail.com
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 -1مقدمه
نرخ بهره یا سود بدون ریسک یکی از عوامل اساسی موثر بر ابزارها و بازارهای مالی است .این
نرخ از یکسو از عناصر اصلی تشکیلدهنده نرخ تنزیل مورد استفاده در مدلهای قیمتگذاری
مانند مدل تنزیل جریانات نقدی است و از سوی دیگر در فرآیندهای مدیریت ریسک نقش
بسزایی دارد .همچنین از آنجایی که نرخ بهره از ابزارهای اصلی سیاست گذاری اقتصادی در هر
کشور است ،توان پیش بینی این نرخ می تواند به سیاستگذاران در بهبود نتایج سیاستهای خود
کمک موثری کند .لذا شناسایی و تخمین مدل هایی که بتواند رفتار نرخ بهره را مدلسازی و
پیش بینی نماید کاربرد فراوانی دارد .از جهتی ،رشد باالی ارزش معامالت اسناد خزانه در بازار
سرمایه ایران و نقش مهم فعلی این اوراق در تامین مالی دولت ،حاکی از ضرورت توجه بیشتر به
این اوراق و رفتار قیمتی آن در تحقیقات علمی است تا بتوان نتایج این تحقیقات را در عمل هم
در عرصه سیاست گذاری و هم سرمایه گذاری به کار برد.
علی رغم موارد عنوان شده در خصوص اهمیت بررسی نحوه رفتار نرخ بهره بدون ریسک و نرخ
سود ا سناد خزانه ،در حال حاضر در تحقیقات انگشت شماری به این موضوع در ایران پرداخته
شده است که در مقایسه با حجم باالی پژوهش های مشابه در دیگر کشورها ،ضرورت انجام چنین
تحقیقاتی را در ایران به خوبی روشن می سازد .بر این اساس در این تحقیق به مدل سازی تعادلی
رفتار نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه اسالمی به عنوان سنجه ای از نرخ بهره کوتاه مدت در
ایران پرداخته شده است تا از بین مدل های مورد بررسی ،مناسب ترین مدل (بر اساس معیارهای
توان برازش ،توان پیش بینی و تایید محدودیت های اعمالی از سوی هر مدل) انتخاب گردد.
همانطور که عنوان شد ،مدل های مورد بررسی در این پژوهش در زمره مدلهای تعادلی جای
می گیرند .منظور از مدلهای تعادلی ،مدل هایی است که در آن کلیه اوراق بهادار اعم از اوراق
پایه و مشتقه با استفاده از معادله نرخ بهره قیمتگذاری می شود .دسته دیگر مدلهای
غیرآربیتراژی است .در مدل های غیرآربیتراژی ،ساختار زمانی نرخ بهره با کمک اطالعات یک
دسته از اوراق بهادار مانند اوراق با درآمد ثابت موجود استخراج می شود و از این اطالعات برای
قیمت گذاری دسته دیگر مانند اوراق مشتقه استفاده میگردد (ووک.)2222 ،
تخمین ضرایب مدلهای تعادلی نرخ بهره به مانند سایر مدل ها ،نیازمند وجود دادههای
ورودی است ،چرا که در این مدلها نیز فرض می شود که حداقل یک متغیر حالت 4وجود دارد
که حاوی کلیه اطالعات مربوطه است این فرض نشات گرفته از خاصیت مارکوفی این مدلها
است .این خاصیت ،یکی از ویژگیهای فرایندهای تصافی است که در آن احتمال شرطی رخداد
آینده فقط به آخرین رخداد موجود یعنی رخداد کنونی وابسته است .این خاصیت موجب میشود تا
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اطالعات جاری برای تعیین کامل وضعیت مدل در هر لحظه از کفایت الزم برخوردار باشد
(مانک .)2244،نرخ بهره کوتاه مدت 2به عنوان متغیر حالت مدلهای تعادلی ،نرخ بهره بدون
ریسک در یک بازه زمانی مشخص محسوب میشود .ولی از آنجایی که این نرخ به صورت مستقیم
قابل مشاهده نیست ،استفاده از سنجههایی برای جایگزینی این نرخ ضروری است .یکی از رایجترین
این سنجهها ،نرخ بازده اسناد خزانه دولتی است زیرا این اوراق ریسک نکول نداشته و لذا مدل-
سازی نرخ بازده تا سررسید آنها میتواند مناسب ترین جایگزین برای مشاهده و مدلسازی نرخ
بهره بدون ریسک به شمار رود .در این پژوهش نیز نرخ بازدهی تا سررسید اسناد خزانه اسالمی به
عنوان سنجه بازده بدون ریسک در نظر گرفته شده است.
همچنین برای برآورد پارامترهای مدل نرخ بهره ،روشهای متعددی از قبیل روش گوسین
توسط نومن ( )4332روش بیزین توسط ژانگ ،چن و لی ( )2242و گشتاورهای تعمیم یافته توسط
چان و همکاران ( )4332وجود دارد .در این مقاله از روش گشتاورهای تعمیمیافته استفاده میشود.
دلیل استفاده از این روش فراهم شدن امکان مقایسه میان مدلهای نرخ بهره است چراکه در این
روش الزامی بر یکسان بودن تابع توزیع تغییرات نرخ بهره در مدلهای مورد بررسی وجود ندارد
(چان و همکاران .)4332
پس از تخمین پارامترهای هر مدل ،عملکرد مدلها بر اساس معیارهای مختلف مقایسه شده
ا ست .بدین منظور در ادامه و در بخش دوم مقاله مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه شده و در
بخش سوم و چهارم پرسش ها و روش پژوهش توضیح داده شده است .در بخش پنجم و ششم به
ترتیب ،داده های مورد استفاده و نتایج بدست آمده ارائه و تحلیل شده است .سپس در بخش
هفتم جمعبندی و پیشنهادات کاربردی و پژوهشی مطرح خواهد شد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
 -1-2معرفی مدلهاي مورد بررسی در پژوهش
تاکنون نظریات مختلفی برای توضیح رفتار نرخ بهره ارائه شده است .مهمترین آنها عبارتند از
نظریه انتظارات ،بخشبندی بازار و فرضیه ترجیح نقدشوندگی .بعالوه در سالهای اخیر استفاده از
معادالت دیفرانسیل تصادفی بعنوان رویکردی نوین برای مدلسازی نرخ بهره مورد استفاده محققین
قرار گرفته است .استفاده از این روش مستلزم فرضیاتی است .اول اینکه نرخ بهره و قیمت اوراق به
متغیرهای تصادفی وابسته است که در طول زمان از یک فرآیند تصادفی فرضی استنتاج میشود.
ثانیاً فرض میشود نرخ بهره و نیز ارزش اوراق به گونهای تعیین میشود که امکان آربیتراژ وجود
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ندارد (ووک .) 2222 ،معادله دیفرانسیل تصادفی برای تحلیل رفتار دینامیک نرخ بهره کوتاه مدت
در حالت کلی به صوت معادله ( )4بیان میشود:
)(4

)

)

(

(

فرآیند وینر استاندارد ( ) ،و ) ( اجزای پیشران 9و نوسانات
که در این رابطه،
فرآیند هستند .الزم به توضیح است مدل مذکور نسبت به زمان همگن است .به این معنا که
پارامترهای مدل تنها به نرخ بهره بستگی دارند و نه زمان.
اولین مدل پیوسته زمانی نرخ بهره توسط مرتون ( )4329پیشنهاد شد .تحت مدل وی نرخ
بهره از یک حرکت براونی تحت شرایط خنثی به ریسک تبعیت میکند .در این مدل ) ( و
) ( همواره ثابت هستند که البته این فرض در شرایط واقعی کارایی زیادی ندارد .چنین مدلی
که در آن نرخ بهره توزیعی نرمال دارد ،مدل گوسین 1نامیده میشود .لذا متغیر تصادفی با تابع
توزیع نرمال هرمقداری را میتواند به خود بگیرد که این مقدار میتواند با احتمال باالی صفر،
عددی منفی باشد که این موضوع نیز در اقتصاد واقعی پذیرفته شده نیست (مانک .)2244 ،یکی از
ویژگی های نامناسب مدل مرتون ،ثابت بودن جزء پیشران مدل است .این نقص مدل توسط
واسیچک ( ) 4322برطرف گردید .بدین صورت که او با توسعه مدل مرتون ،تغییرات نرخ بهره را
تحت فرآیند اورنشتین -اولنبک مدلسازی کرد:
() 2

)

(

که جزء نوسان نرخ بهره
به این رابطه گاهی گام تصادفی االستیک نیز گفته میشود.
است ،در مدل واسیچک ثابت در نظر گرفته شده است .عبارت )
(  ،جزء پیشران است که
ویژگی بازگشت نرخ بهره به میانگین بلندمدت ،یعنی را نشان میدهد .نیز سرعت بازگشت به
میانگین نرخ بهره می باشد .پدیده بازگشت به میانگین با واقعیات اقتصادی نیز قابل توضیح است .به
طور مثال زمانی که نرخ بهره افزایش مییابد ،میزان تقاضا برای استقراض کاهش یافته و به طور
طبیعی نرخ بهره نیز کاهش مییابد (مانک.)2244 ،
بزرگترین مشکل مدل واسیچک در این است که نرخ بهره میتواند مقادیر منفی به خود بگیرد.
کاکس ،اینگرسل و راس ( )4321مدل تعادلی پیشنهادی خود را که اختصاراً  CIRنامیده میشود،
با افزودن ریشه دوم نرخ بهره به جزء نوسان مدل پیشنهاد دادند و با این کار مشکل نرخ بهره منفی
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مدل واسیچک نیز مرتفع شد .مدل به شرح رابطه ( )9است و از فرآیند ریشه دوم 1پیروی کرده و
خاصیت بازگشت به میانگین دارد.
(
)
()9
√
مدل  CIRفرض میکند که هر سرمایهگذار درباره میزان مصرف در زمان حال و یا موکول
کردن آن به آینده تصمیمگیری میکند .به عبارتی هر سرمایهگذار یک بدهبستان میان مصرف و
سرمایهگذاری انجام میدهد .لذا نرخ بهره به تعادلی در بازار میرسد که هیچکس تمایلی برای قرض
دادن یا قرض گرفتن نخواهد داشت .مدل  CIRمیتواند تغییرات نرخ بهره را بر حسب ترجیحات
فردی برای سرمایهگذاری و مصرف استخراج نماید (پینتو و همکاران .)2241
دوثان ( )4322رابطهای برای قیمتگذاری اوراق با درآمد ثابت و نرخ بدون ریسک ارائه کرد.
انگیزه مدل جدید در این بود که منطق شرایط بدون آربیتراژ برای ارزشگذاری اوراق بدون ریسک،
نمیتواند مانع از استقالل ارزشگذاری از ترجیحات سرمایهگذاران شود .او نشان داد که استفاده از
مدل  CAPMزمان پیوسته با تابع مصرف لگاریتمی ،میتواند وابستگی ارزش به انتظارات را نشان
دهد .در مدل پیشنهادی دوثان ،تغییرات نرخ بهره به صورت پیوسته و با رابطه شماره ( )1نشان
9
داده میشود .نرخ بهره تابع توزیع لگاریتم-نرمال داشته و تغییرات نرخ بهره از فرآیند وینر هندسی
پیروی میکند.
()1
مدل  CIR VRتوسط کاکس ،اینگرسول و راس ( )4322برای ارزشگذاری قراردادهای وام با
نرخ بهره متغیر ارائه شده است .انگیزه ارائه این مدل ،شرایط هیجانی و متغیر اقتصاد دهه  22بوده
که متعاقب آن نرخ تورم و نرخ بهره دائماً دچار تغییرات فراوان شده و تأثیر باالیی بر ارزش اوراق با
درآمد ثابت داشتند .لذا تالش شد تا مدلی ارائه گردد تا ارزش برآوردی اوراق را نسبت به این
تغییرات تثبیت یا ایمن نماید .در این مدل فرض بر این بوده که منحنی مصرف کلیه سرمایهگذاران
تابع برنولی است.
برنان و شوارتز ( )4322مدلی برای قیمتگذاری اوراق بدهی قابل تبدیل (به سهم) ارائه کردند
که در این مدل ارزش اوارق وابسته به قیمت بنگاه و نیز نرخ بهرهای است که برای محاسبه ارزش
اوراق بدهی استفاده میشود .نرخ بهره و نیز ارزش بنگاه (سهام) از فرآیندی تصادفی پیروی میکند.
این مدل بعدتر توسط کورتادون ( )4322برای قیمتگذاری اختیار اوراق بدهی مورد استفاده قرار
گرفت:
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)

() 1

(

مدل  GBM2همان رابطهای است که توسط بلک و شولز ( )4329به عنوان مدل تشریحکننده
قیمت دارایی پایه استفاده شد .این مدل توسط مارش و روزنفلد ( )4329برای مدلسازی تغییرات
نرخ بهره توسعه پیدا کرد .این پژوهشگران با اعمال تغییراتی در جزء بازمانده و پارامترهای نوسان،
مدل را تکامل داده و خواص آن را با استفاده از دادههای اوراق قرضه دولتی بین سالهای  4319تا
 4324بررسی کردند.
() 9
عالوه بر مدلهای فوق ،مدلهای متعدد دیگری نیز در ادبیات معرفی شده است اما مقایسهای
میان عملکرد آنها انجام نگرفته بود تا اینکه چان و همکارانش ( )4332به منظور مقایسه مدلهای
تعادلی تک عاملی ،یک معادله اقتصادسنجی ارائه دادند .این معادله که برای تحلیل رفتار دینامیک
نرخ بهره کوتاه مدت و به شرح رابطه ( )2است ،به گونهای است که کلیه مدلهای تعادلی مطرح
شده می توانند برحسب پارامترهای آن بیان شوند .معادله دیفرانسیل تصادفی پیشنهادی که از این
پس مدل  CKLSنامیده میشود عبارت است از:
)

()2
در این رابطه

نرخ بهره کوتاه مدت بدون ریسک،

(

بازه زمانی کوتاه مدت و

حرکت

 αجزء پیشران σ ،فاکتوری برای نوسان نرخ بهره است و  γمیزان
براونی استاندارد است.
حساسیت یا کشش نرخ بهره به نوسان با توجه به میزان نرخ بهره را نشان میدهد که از آن بعنوان
اثر سطح نام برده میشود .بعالوه پارامتر سرعت تعدیل نرخ بهره به میانگین بلندمدت را تنظیم
مینمایند .مدلهای موجود در ادبیات موضوع با اعمال محدودیتهای مختلف بر روی پارامترهای
تعریف شده اند .در جدول شماره  4ویژگیهای این مدلها نشان داده شده است.
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جدول شماره  -1پارامترهاي مدلهاي نرخ بهره كوتاه مدت
Υ

2

β
2

α

)Merton (1973

2

4
2

)Vasicek (1977
(

)CIR SR (1985

2

)Dothan (1978

2

)GBM (1983

4
4.1

(
)

2.1
4

مدل
)

2

نام مدل

)

(

)

(

2

)Brennan-Schwartz (1980
)CIR VR (1980
)CKLS (1992

 -2-2مروري بر مطالعات گذشته در برآورد و مقایسه مدلها
مطالعات متعددی برای بررسی توان مدلهای تک عاملی در برازش نرخ بهره انجام شده است.
برای اولین بار چان و همکاران ( )4332رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته را برای ارزیابی و مقایسه
مدلهای تک عاملی پیشنهاد دادند که تحول بزرگی در این حوزه محسوب میشد .مطالعات آنها در
بازه زمانی  4391تا  4323بر روی نرخ بازده ساالنه اسناد خزانه آمریکا نشان داد که بهترین مدلها
آنهایی بودهاند که جزء توضیحدهنده نوسان در مدل ،تابعی از نرخ بهره بوده است .بعالوه تعداد
زیادی از مدلهای مورد بررسی که محدودیتهایی بر روی چهار پارامتر ذکر شده قائل بودند،
عملکرد ضعیفی در این مطالعه داشتند .بعد از آنها ،پژوهشگران زیادی این تحقیق را ادامه دادند که
از آن جمله میتوان به مطالعات تسه ( )4331و دالکویست ( )4339اشاره کرد که مدلهای تعادلی
نرخ بهره را در سطح بینالمللی تخمین زدند .یافتههای آنها نشان میدهد در بسیاری از کشورها
رابطه مستقیمی میان سطح نرخ بهره و نوسان نرخ بهره وجود داشته و تنها در تعدادی از کشورها
این رابطه معکوس برآورد شده است .در جدیدترین مطالعات صورت گرفته ،سیتورس ( )2241بر
روی دادههای نرخ بهره بین بانکی انگلستان مابین سالهای  4321-2242دریافت که مدلهای با
محدودیت بیشتر ارجحیتی به مدلهای با محدودیت کمتر ندارند و بعالوه عامل نوسان نقش
مهم تری نسبت به عامل بازمانده در توضیح رفتار دینامیک نرخ بهره دارد .همچنین نمونههایی از
بکارگیری روشهای بیزین برای مقایسه مدلها در ادبیات دیده شده است .از آن جمله میتوان به
تحقیق لی ،لیو و یو ( ) 2241اشاره کرد .در تحقیق دیگری مانند ژانگ ،چن و لی ( ، )2249از
تکنیکی تلفیقی ،مرکب از روش بیزین و زنجیره مارکوف شده برای برآورد پارامترها استفاده شده و
آماره بیزین برای مقایسه مدلها پیشنهاد شده است .نتایج تحقیق وی که بر روی نرخ سپرده یک
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ماهه یورودالر انجام پذیرفته ،نشاندهنده این است که پارامترها در بیشتر مدلها به لحاظ آماری
معنیدار نبودند اما مدلهای دوثان ،برنان-شوارتز و  GBMعملکرد بهتری داشتند.
بررسی خاصیت بازگشت به میانگین با آزمون معناداری پارامتر که در واقع سرعت بازگشت
به میانگین در مدل های تک عاملی است ،توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است .با
بکارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته شواهد متنوعی از خاصیت بازگشت به میانگین در
مطالعات موجود دیده شده است .در جدیدترین یافتهها مانند مدلسازی نرخ بهره بین بانکی در
انگلستان توسط سیتورس ( ) 2241و مطالعه بر روی نرخ سود سپرده یورودالر توسط ژانگ ،چن و
لی ( ) 2242خاصیت بازگشت به میانگین رد شده است .در بخشی از تحقیق دالکویست ( )4339که
بر اساس اطالعات نرخ بهره اسناد خزانه دولتی انجام گرفته ،این ویژگی در سوئد و دانمارک به
لحاظ آماری معنادار بوده اما در انگلستان و آلمان ضعیف گزارش شده است .آنها این ویژگی را با
کاربرد توابع مومنتوم جایگزین پایدار گزارش کردهاند .بعالوه بررسی نرخ سود قراردادهای ریپو در
چین ،خاصیت بازگشت به میانگین نرخ سود بلندمدت دیده شده است هونگ و همکاران (.)2242
محققان مختلف از جمله هانگ و همکاران ( )2221در مطالعات خود دریافتند میزان نوسان نرخ
بهره زمانی که سطح نرخ بهره باالتر است ،افزایش مییابد .به این پدیده اثر سطح گفته میشود.
برای توضیح اثر نرخ بهره بر نوسان آن از پارامتر در مدلها استفاده میشود .در مدلهای اولیه،
ثابت در نظر گرفته میشد (مانند مدلهای واسیچک ( ،))4322اما در مطالعات بعدی این پارامتر
به صورت منعطف و تابعی از نرخ بهره مدلسازی شد .در مطالعات اخیر ،شواهدی از وجود خواص
ناهمسانی واریانس در داده های نرخ بهره مشاهده شده است ،لذا پژوهشگران ،خانواده مدلهای
گارچ 2را برای حذف خواص ناهمسانی واریانس نرخ بهره مناسب دانستند .اندرسن و الند ()4332
نشان دادند که استفاده از مدلهای گارچ میتواند اثر سطح را در مدلهای نرخ بهره کاهش دهد.
این دو پژوهشگر مدل  CIRرا توسعه داده و عامل نوسان تصادفی را به آن اضافه کردند که
یافتههای آنها نشان میدهد مدل  CIRبا اضافه شدن عامل نوسان تصادفی که آن را تبدیل به مدلی
دو عاملی میکند توان باالتری در توضیح ویژگیهای نرخ بهره دارد.
در خصوص مناسب بودن مدلهای تک عاملی در مدلسازی نرخ بهره ،جمعبندیهای متفاوتی
در مطالعات مختلف بیان شده است .در برخی از مطالعات مانند آیت ساهالیا ( )4339و سوروار
( )2244شواهدی از وجود اجزای بازمانده 3غیرخطی دیده شده است در حالی که در عموم
مدلهای تک عاملی اجزای بازمانده رابطه خطی با نرخ بهره داشته اند .با این حال پریسکر ()4332
نشان داد علیرغم اینکه شواهدی از خواص غیرخطی در مطالعات آیت ساهالیا ( )4339دیده می-
شود اما به لحاظ آماری با اهمیت نیست .بعالوه بررسی نوسان نرخ بهره در سریهای زمانی نشان
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میداد که در برخی بازههای زمانی نوسان به طرز معناداری تغییر میکند .این امر انگیزه تحقیق بر
روی مدلهایی که این پدیده را توضیح دهند افزایش داد .از جمله این تحقیقات میتوان به پژوهش
های آنژ و بکرت ( ،)2222داس ( )2222و ژوهانس ( )2221اشاره کرد که دریافتند مدلهای RS42
و نیز مدلهای پرش 44میتوانند خواص خوشهای شدن نوسانات را در نظر گرفته و مسایلی چون
کشیدگی بیش از حد دنباله و دنبالههای پهن نرخ بهره را متعادل کنند .از سوی دیگر بدلیل
مشکالتی که مدلهای تک عاملی در مدلسازی نوسانات نرخ بهره خصوصاً در تالطمهای شدید
بازار دارند ،مدلهای نوسان تصادفی پیشنهاد شدهاند .مزیت این مدلها در برازش مناسب نوسانات
نرخ بهره است چرا که برای تخمین نوسانات دوره بعد ،میزان نرخ بهره فعلی و نیز جزء پیشران
دینامیک را مورد استفاده قرار میدهند (لی و ژنگ.)2242 ،
در مطالعات داخلی ،پارامترهای مدل واسیچک با استفاده از نرخ بهره استخراجی از اطالعات
قراردادهای آتی سکه طالی شرکت بورس کاالی ایران برای بازه سالهای  34و  32و با به کارگیری
روش بیشینه بزرگنمائی ،توسط شناسا ،پاکیزه و رستگار ( )4931تخمین زده شده است .اگرچه
فقدان ابزارهای مالی با درآمد ثابت در کشور مانعی بر مطالعه نرخ بهره در قالب مدلهای تصادفی
بوده است ،اما کاربردهایی از بکارگیری مدلهای دیفرانسیل تصادفی در مدلسازی قیمت سهام
مشاهد شده است .از آن جمله میتوان به پژوهش خالوزاده و صدیق ( )4921اشاره کرد که پیش-
بینی قیمت سهام یک شرکت را با استفاده از معادالت دیفرانسیل تصادفی و نیز روش ARIMA
انجام داده و نتیجهگیری کردند که مدلهای تصادفی نتیجه قابل قبولتری دارد .بعالوه در مطالعه
دیگری که توسط نیسی و پیمانی ( )4939انجام شده ،شاخص کل بورس تهران بر اساس دادههای
واقعی و با کمک مدل تصادفی هستون مدلسازی شده است که نتایج حاکی از عملکرد بهتر مدل
هستون نسبت به حرکت براونی هندسی بر اساس تکنیکهای پسآزمون و شبیهسازی ارزش در
معرض خطر بوده است .این دو محقق با گسترش دامنه مدلهای مورد بررسی خود به دیگر
مدلهای تصادفی در سال  ،4931دریافتند که استفاده از مدلهای دارای جمله جهش مانند مدل
مرتون نیز میتواند در بهبود عملکرد معادالت دیفرانسیل تصادفی در پیشبینی و اندازهگیری
ریسک موثر واقع شود.
 -3پرسشهاي پژوهش
پرسش اصلی که در این پژوهش در پی پاسخ آن هستیم ،تخمین مدلهای تعادلی برای نرخ بهره
کوتاهمدت است تا پس از آن از بین این مدلها ،مناسبترین مدل مورد انتخاب قرار گیرد.
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در این راستا میتوان به پرسشهای فرعی دیگری نیز پاسخ داد .این پرسشها مربوط به مقایسه
قدرت برازش مدلها ،توان پیشبینی هر مدل و تایید یا عدم تایید محدودیتهای اعمالی از سوی
هر یک از مدلها است .همچنین بررسی وجود خاصیت بازگشت به میانگین نرخ بهره و مقدار
تعادلی این نرخ در بلندمدت نیز قابل بررسی است.
 -4روش شناسی پژوهش
این پژوهش ،از حیث هدف ،کاربردی و از نظر روش اجرا ،توصیفی و از نوع همبستگی و
رگرسیون است .گامهای اجرایی این تحقیق ،شامل مطالعات کتابخانهای ،جمعآوری دادهها ،تخمین
پارامترها به روش گشتاورهای تعمیمیافته و مقایسه مدلها بر اساس سه معیار توان برازش ،قدرت
پیشبینی و تایید یا عدم تایید محدودیتهای اعمالی از سوی هر مدل است.
42
همانطور که عنوان شد ،جهت تخمین پارامترها از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده
شده است .روش گشتاورهای تعمیمیافته که از این پس  GMMنامیده میشود ،یک روش عام
برای تخمین پارامتر در مدلهای آماری میباشد .مزیت این روش نسبت به روش بیشینه
درست نمایی و نیز روش بیزین در این است که این دو روش نیاز به مفروضات محدودکنندهای
درباره تابع توزیع متغیرها دارند ،اما روش گشتاورها با تکیه بر نظریه حد مرکزی الزامی بر نرمال
ایستا 49و درونزا 41باشد.
بودن تابع توزیع تغییرات نرخ بهره ندارد و تنها میبایست متغیر
دومین ویژگی مهم روش ،پایداری تخمین زننده ها و انحراف معیار آنها حتی در شرایطی است که
اجزای اخالل ،دارای ناهمسانی واریا نس هستند .این مشکل در زمان استفاده از دادههای
گسسته و تقریب ناشی از تبدیل فرآیند پیوسته به گسسته ایجاد می شود (چان و همکاران
.)4332
برای برآورد پارامترهای مدلهای نرخ بهره معادله ( )2در حالت پیوسته ،ابتدا فرآیند گسسته
کردن با استفاده از روابط  2و  3انجام میپذیرد .فرآیند گسستهسازی خطای جزیی در برآورد
پارامترها ایجاد مینماید .لذا برای کاهش میزان خطا ،بازه زمانی تا حد امکان کوچک در نظر
گرفته میشود تا میزان خطای ناشی از گسستهسازی حداقل شود.
)

()2
()3
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حاااال باااا فااارض عااادم وجاااود همبساااتگی میاااان متغیااار توصااایفی و متغیااار خطاااا ،تاااابع
گشتاور به صورت زیر تعریف میشود.
] [

()42
] )

[

]

) (

([

 αاسااات .پارامترهاااای  θباااا توجاااه باااه
کاااه در آن بااارداری از پارامترهاااای
دادههااای موجااود ،بااه گونااهای انتخاااب ماایشااود کااه باارای نمونااه بااا اناادازه  Tداشااته
باشیم:
) (
∑
) (
()44
روش تعیین پارامترهای  θبگونهای است که تابع هدف مسأله به شرح ( )42کمینه شود.
) (

()42

) (

در مدل های دارای محدویت که تعداد پارامترها کمتر از تعداد معادالت گشتاور است ،مدل
اصطالحاً فرامشخص 41است و لذا برای تعیین ماتریس بهینه از روش هنسن ( )4322استفاده می-
شود .او نشان داد انتخاب ماتریس وزنی برابر با معادله ( )49به گونهای که در شرایط معادله ()41
صدق کند منجر به انتخاب مقادیر  θبا کوچکترین ماتریس کواریانس تقریبی 49خواهد شد.
) (

()49
()41

]) (

) ( [

) (
∑

) (

 -1-4آزمون معنیداري پارامترها و مدل
برای آزمون معنی داری پارامترها ،ماتریس تقریبی کواریانس که برای برآورد آماره خطای تخمین به
شرح ذیل استفاده میشود محاسبه میگردد:
(
)
()41
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که ماتریس  dماتریس ژاکوبین بردار گشتاور جامعه آماری ]) ( [ است .از این ماتریس برای
آزمون معناداری پارامترها استفاده میشود.
) )

()49

( (

( √

)

در مدلهای فرامشخص ،برای اطمینان از اینکه محدودیتهای مازاد به قدر کافی به صفر نزدیک
هستند ،از آزمونی به صورت رابطه ( )42استفاده میشود که در آن  mتعداد شرایط گشتاور و p
تعداد پارامترهای مدل است.
()42

) (

) (

) (

) (

بدین ترتیب ،مقدار باالی آماره کای دو بیانگر برازش نامناسب مدل خواهد بود.
 -5داده هاي پژوهش
برای مدلسازی نرخ بهره کوتاه مدت در ابتدا باید سری زمانی دادهها را استخراج کرد .برای
بدست آوردن سری زمانی ،نرخ بازده ساالنه یعنی برای هر روز محاسبه میشود .لذا نرخ بازده تا
سررسید اسناد خزانه اسالمی در هر روز محاسبه و به بازدهی ساالنه تبدیل گردیده است .برای
تعیین نرخ بازده ساالنه اوراق از رابطه شماره ( )42استفاده شده است.
()42

)

(

که در آن P ،قیمت پایانی اوراق در هر روز معامالتی t ،تعداد روزهای باقیمانده تا سررسید و
نرخ بازده تا سررسید ساالنه اسناد خزانه اسالمی است .الزم به ذکر است ،از آنجایی که در هر روز
معامالتی معموالً بیش از یک نوع از اسناد خزانه اسالمی معامله میشود و لذا از میانگین بازدهیها
در هر روز به عنوان داده روزانه استفاده شده است .بدین ترتیب از تیرماه سال  31تا پایان سال
 ،31تعداد  992داده به عنوان نرخ سود بدون ریسک استخراج گردید.
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 -6نتایج پژوهش
 – 1-6آمار توصیفی
در شکل شماره  4روند نرخ بازده ساالنه استخراجی ارائه شده است .با مشاهده این این روند
می توان مشاهده نمود که اگرچه این نرخ رفتاری نوسانی داشته است ،با این حال ،روندی کلی
نزولی یا صعودی در رفتار این متغیر مشاهده نشده و پس از مدتی صعود یا نزول ،این نرخ به سمت
میانگین خود بازگشت داشته است .این موضوع را میتوان شواهدی اولیه دال بر رفتار بازگشت به
میانگین در این متغیر دانست که در بخشهای بعدی بررسی دقیقتری در این خصوص خواهد شد.
0.33
0.31
0.29
0.27
0.25

0.23
0.21
0.19
0.17
360

280

320

240

200

160

120

80

40

0

شكل شماره  -1سري زمانی نرخ بهره ساالنه در سالهاي  44و 45

در جدول شماره  2آمار توصیفی (میانگین ،واریانس ،بیشینه ،کمینه و خودهمبستگی) بازده ساالنه
اسناد خزانه اسالمی و تغییرات آن نمایش داده شده است.
جدول  -2آمار توصیفی متغیرها
ضریب خودهمبستگی

انحراف

بیشینه

كمیته
2.43

2.222

-2.292

2.222

p11

p5

p2

p1

2.22

2.21

2.32

2.31

2.92

-2.29

2.22

-2.41

-2.49

2.291

معیار

میانگین

تعداد

2.292

992

-2.22222

992

متغیر

همانطور که مشاهده میشود متوسط نرخ سود ساالنه این اوراق برابر  29/2درصد بوده و بین
 43درصد تا  92درصد در نوسان بوده است .همچنین اگرچه ضریب خودهمبستگی بازده ساالنه
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کاهشی است ولی ضریب خودهمبستگی تغییرات این نرخ رفتاری نوسانی داشته و در سطح پایینی
است .این موضوع شواهدی از ایستا بودن نرخ بهره را نشان میدهد که پیش فرض استفاده از روش
 GMMاست.
 – 2-6تخمین پارامترها
با اجرای روش گشتاورهای تعمیم یافته در محیط نرم افزار  MATLABو تخمین پارامترها،
نتایج حاصل به همراه آماره کای-دو و سطح معنیداری هر یک (در داخل پرانتز) در جدول زیر
ارائه شده است.
جدول  -3نتایج برآورد پارامترهاي مدلهاي مورد بررسی
μ

درجه آزادي آزمون

𝛃

𝛄

-

2.2222

2.2222

2

9.2
()2.291

2

2.429
()2.22

4

𝛂
2.2249
()2.11

مدل
مرتون

%29.2

2.2222

2.2232

4

2.32
()2.92

2

2.42
()2.22

9.9
49.3()2.242( )2.249-

واسیچک

%29.9

2.2229

2.2232

4

2.22
( )2.92

2.1

2.21
()2.22

9.12
41.42()2.222( )2.221-

CIR SR

-

2.2229

2.2224

4

1.49
()2.49

4

2.11
()2.22

4

2

دوثان

-

2.2229

2.2229

2

1.24
()2.22

4

2.19
()2.222

2.43
()2.22

2

GBM

%29.1

2.2229

2.2239

4

2.92
()2.19

4

9.22
49.42.12
()2.229( )2.222-( )2.222

-

2.2292

2.2224

9

1.92
()2.42

4.1

4.4
()2.222

%29.1

2.242

2.222

---

---

2.2
()2.29

9.1
()2.32

4

2

1.9
43.1()2.222( )2.222-

برنان-
شوارتز
CIR VR

CKLS

بر اساس نتایج جدول شماره  9و سطح معنی داری آماره کایدو ،مدل مرتون در سطح
اطمینان  31درصد قابل پذیرش نمیباشد .مدل  GBMنیز آماره کایدو برابر  1دارد و در سطح
اطمینان  32درصد رد میگردد .سایر مدلها قدرت توضیحدهندگی مناسبی دارند .بر اساس سطح
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آماره کایدو که براساس مقدار تابع هدف  GMMمحاسبه میشود ،میتوان مدلها را ردهبندی کرد
که بر اساس آن مدل برنان -شوارتز از دیگر مدلهای دارای محدودیت ،عملکرد بهتری داشته است.
بررسی پارامتر نیز نتایج جالبی را روشن میسازد .به استثنای مدل  ،GBMپارامتر در سایر
مدل ها قویاً بزرگتر از صفر بوده و از لحاظ آماری معنادار است .از این رو نمیتوان ویژگی بازگشت
به میانگین نرخ بهره را بازار ایران رد کرد.
یافتهها نشان میدهد که برازش مدل  CIR SRبا مقدار  γبرابر  ،2.1تفاوت محسوسی با مدل
برنان -شوارتز با پارامتر برابر  4ندارد .همچنین برازش دو مدل دوثان و  CIR VRکه تنها در
مقدار این پارامتر با یکدیگر فرق دارند ،تفاوت چندانی ندارد .این موضوع نشان میدهد درحالت
ثبات سایر پارامترها ،تفاوت مقدار این پارامتر تاثیر محسوسی د ر برازش نرخ بهره ایجاد نمیکند.
همچنین مقدار در مدل بدون محدودیت  CKLSحدوداً برابر  2.2برآورد شده که از مقادیر
پیشنهادی در ادبیات که حداکثر برابر  4.1بوده باالتر است ولی به لحاظ آماری معنی دار نیست.
یکی از کاربردهای مدلهای تعادلی استخراج میانگین بلندمدت نرخ بهره است .با مقایسه
معادلههای  2و  2که دو صورت مختلف برای بیان مدلهای نرخ بهره میباشند ،روابط زیر میان
پارامترهای این دو مدل حاصل میشود .با فرض  α ≠2داریم:
() 43

βو

α

و لذا میانگین بلندمدت نرخ بهره به صورت رابطه زیر بدست میآید:
() 22

μ

با محاسبه این رابطه ،نرخ بهره بلندمدت برآورد میشود که در ستون آخر جدول فوق برای 1
مدل واسیچک ،CIR SR ،برنان -شوارتز و  CKLSنشان داده شده است .به عبارتی نرخ بهره
بلندمدت بر اساس مدلهای تخمینی بین  29/1درصد تا  29/2درصد محاسبه میشود.
 – 3-6مقایسه توان برازش مدلها
مدل ها را از منظر توان آنها در برازش تغییرات و نیز جزء نوسان نرخ بهره نیز میتوان مقایسه
نمود .برای این منظور ،دو شاخص به پیشنهاد چان و همکاران ( )4332مورد استفاده قرار گرفته
است .شاخص اول توان مدل در برازش میزان تغییرات نرخ بهره را میسنجد و نشان میدهد هر
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مدل تا چه میزان تغییرات در نرخ بهره را توضیح میدهد .شاخص
نوسان نرخ بهره و یا بعبارتی مجذور تغییرات را اندازهگیری میکند.
)

()24
()22

توان مدل در برازش جزء

)

)
)

)
)

)
)

(∑ )

((∑

(∑ )

(((∑

(∑

(∑

(∑

)

((∑

نتایج اندازه گیری این دو شاخص در دو ستون انتهایی جدول شماره دو نشان داده شده است.
در مدل مرتون بدلیل اینکه جزء پیشران مقداری ثابت دارد و مقدار نوسان نیز ثابت است ،دو
شاخص و مقداری برابر صفر خواهند داشت .در مدل واسیچک نیز نوسان نرخ بهره مقداری
به ازای هر سری دلخواه از دادهها ،برابر صفر خواهد شد .بهترین نتایج
ثابت دارد و لذا شاخص
مربوط به مدلهای واسیچک ،برنان-شوارتز CIR VR ،و مدل بدون محدودیت CKLS
شاخص
است که حدود  %2.3از تغییرات کل را نشان دادهاند .سایر مدلها عملکرد خوبی نداشته و توان
پایینی در برازش تغییرات نرخ بهره از خود نشان دادند.
نیز برای کلیه مدلها پایین بوده است .مطابق نتایج جدول ( )9مدلهای با
شاخص
محدودیت به غیر از مدل  CIR VRکمتر از  %2.9تغییرات در مجذور تغییرات نرخ بهره را برازش
کردند و لذا از این بابت برتری خاصی به یکدیگر نداشتهاند .مدل بدون محدودیت  CKLSنیز
حدوداً  % 4.2از مجذور تغییرات نرخ بهره یا همان نوسان نرخ بهره را برازش کرده و نسبت به کلیه
مدلهای بامحدودیت عملکرد قابل قبولتری داشته است .اما همچنان این نسبت پایین است و
مدلها از این بابت ضعیف بودهاند .پارامتر  Υدر مدل  CIR VRبرابر  4.1و در مدل  CKLSبرابر
 2.2برآورد شده است و با توجه به نسبت باالتر شاخص این دو مدل ،میتوان نتیجه گرفت جزء
نوسان نرخ بهره تا حدودی به مقدار نرخ بهره وابسته است ولی مدلسازی دقیقتر آن جای بررسی
دارد.
 – 4-6بررسی توان پیشبینی مدلها
در این قیمت به بررسی توان پیشبینی مدلها و اعتبار هر یک بر اساس این موضوع
می پردازیم .بدین منظور از مقادیر واقعی نرخ بازده تا سررسید جدیدترین اسناد خزانه اسالمی
موجود در زمان انجام پژوهش (اسناد خزانه شماره  – )44که گردش معامالتی بیشتری نسبت به
سایر اسناد خزانه قابل معامله داشته است -استفاده کردهایم .سپس توان پیشبینی هر یک از
مدلها را برای دوره  12روز اول معامالتی سال  4939مورد بررسی قرار داده و بر اساس معیار جذر
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میانگین مجذور خطا )RMSE(42بین مقادیر پیشبینی شده بازده و مقدار واقعی بازده ،مدلها
اولویتبندی شدهاند .در جدول زیر نتایج این شاخص برای مدلهای مورد بررسی ارائه شده است.
جدول  -4مقدار  RMSEبین مقادیر واﻗعی و برآورد شده بازده تا سررسید
RMSE

مدل

%2.129

مرتون

%2.112

واسیچک

%2.119

CIR SR

%2.129

دوثان

%2.122

GBM

%2.111

برنان-شوارتز

%2.122

CIR VR

%2.132

CKLS

همانطور که مشاهده میشود مدل برنان -شوارتز بر اساس این معیار باالترین دقت و مدل مرتون
کمترین دقت را داشتهاند .در شکل زیر نیز مقادیر واقعی و پیشبینی شده این دو مدل نشان داده
شده است.

0.25

0.24

0.23

0.22

49

45

41

37
مرتون

33

29

25

برنان-شوارتز

21

17

13

9

5

1

واقعی

شكل شماره  -3مقایسه مقادیر پیشبینی مدلهاي برنان-شوارتز و مرتون با مقادیر واﻗعی

بر اساس این شکل ،ضعف مدل مرتون در پیشبینی مقادیر واقعی بازده به دلیل پیشبینی بیشتر از
نرخ واقعی بازدهی بوده است زیرا عموماً نرخ پیشبینی شده به وسیله مدل مرتون بیش از نرخ
واقعی است.
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 – 5-6مقایسه دو به دوي مدلها از جنبه وضع محدودیتها
بعد از برآورد مدلها و مقایسه آنها از منظر برازش و پیشبینی ،برای مقایسه دقیقتر ،آزمونی
برای بررسی مفروضات مدلها در اعمال محدودیت بر روی پارامترها انجام میپذیرد .این مقایسه به
صورت دو به دو و میان مدلهایی که بر روی پارامتر خاصی محدویت اعمال کردهاند و مدلهای
نظیر آنها که چنین محدودیتی وضع نکردهاند ،انجام میشود .به طور مثال تفاوت مدل واسیچک و
مرتون در پارامتر  βاست .لذا میتوان مدل مرتون را که پارامتر  βرا برابر  4فرض میکند،
زیرمجوعهای 42از مدل واسیچک در نظر گرفت.
بدین منظور از روش آزمون فرض پیشنهادی نوی -وست ( )4322استفاده میشود .آماره آزمون
به صورت تفاضل تابع هدف آزمون  GMMبرای دو مدل با محدودیت و بدون محدودیت تعریف
می شود ،با این شرط که هر دو مدل از ماتریس وزنی مدل بدون محدودیت برای تعیین پارامترهای
بهینه استفاده نمایند .این آماره به صورت تقریبی از تابع توزیع کای-دو با تعداد درجه آزادی
مساوی با تعداد محدودیتهای مورد تفاضل دو مدل ،پیروی میکند.
)̃ ( |
|)̂ (
() 21
در این رابطه )̃ ( تابع هدف مدل بدون محدودیت ( ̂) ،تابع هدف مدل با محدودیت و
تعداد دادههای نمونه است .پایین بودن مقدار آماره  Pبرای آماره کای-دو نشاندهنده رد شدن
فرض مدل در مورد محدود بودن مقدار پارامترهاست .نتایج انجام این آزمون در جدول زیر ارائه
شده است.
T

جدول  -5مقایسه دو به دو مدلها با مدل نظیر بدون محدودیت آنها
مدل با پارامترهاي

مدل نظیر بدون

محدود

محدودیت پارامتري

2.33

2.2224

2=α

مرتون

واسیچک

2.2

2.29

4= β

دوثان

GBM

2.224

42.9

2=α
4= β

دوثان

برنان-شوارتز

2.222

44.22

2=α

GBM

برنان-شوارتز

مقدار P

آزمون

فرض صفر

مطابق نتایج جدول فوق ،مدل مرتون را نمیتوان نسبت به مدل واسیچک رد کرد .یعنی فرض مدل
مرتون در برابر بودن پارامتر  βبا یک ،رد نمیشود ،چراکه مقدار  Pحدود  2.33است .بعالوه مدل
دوثان نیز برتری نسبت به  GBMندارد.
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مدل دوثان برخالف برنان-شوارتز که بدون محدودیت است α ،را برابر صفر و  βرا برابر  4در
نظر میگیرد .مقدار  Pدر آزمون مربوطه برابر  42.9است ،لذا برتری مدل دوثان نسبت به مدل
برنان -شوارتز قویاً رد میشود .بدین معنی که فرض وجود همزمان محدودیتهای فوق بر روی دو
پارامتر  αو  βبه لحاظ آماری معنادار نیست .مدل  GBMرا نیز میتوان در قالب مدل برنان-شوارتز
برازش نمود .اما این بار تفاوت دو مدل تنها در مقدار پارامتر  αاست .بر اساس نتایج بدست آمده
فرض صفر بودن پارامتر  αقویاً رد میگردد .لذا مدل  GBMکه محدودیت در پارامتر  αلحاظ کرده،
نسبت به مدل برنان -شوارتز برتری ندارد.
 -7نتیجهگیري و بحث
در این مقاله رفتار نرخ بهره بدون ریسک در کوتاهمدت با استفاده از هشت مدل دیفرانسیل
تصادفی و با بهرهگیری از دادههای بازده روزانه اسناد خزانه اسالمی بررسی و پارامترهای این مدلها
به روش  GMMبرآورد گردید .برای ارزیابی مدلها ،عملکرد آنها در برازش تغییرات نرخ بهره و
نوسان نرخ بهره (با استفاده از توزیع کای-دو در روش  ،)GMMتوان پیشبینی مدلها (به وسیله
معیار  )RMSEو آزمون محدودیتهای اعمالی از سوی هر مدل (با روش نوی -وست) سنجیده شد.
یافتهها نشان میدهد مدل بدون محدودیت  CKLSو برنان-شوارتز بهترین برازش تغییرات و
نوسان نرخ بهره را داشتهاند .همچنین مدل برنان-شوارتز از لحاظ خطای پیشبینی توان باالتری در
مدل سازی نرخ بهره از خود نشان داد .از منظر محدودیت اعمالی در پارامترها ،مدل برنان-شوارتز
نسبت به مدلهای زیرمجموعه خود یعنی  GBMو دوثان ،عملکرد بهتری داشته ولی سایر مدل-
های مرجع برتری مشهودی نسبت به مدل زیرمجموعه خود نداشتهاند .بعالوه نتایج این پژوهش
حاکی از آن است که نرخ بهره در بازار ایران تمایل به بازگشت به میانگین بلندمدت خود دارد و باال
بودن پارامتر  βبیانگر سرعت باالی بازگشت به میانگین میباشد .این نتیجه با تحقیقات هونگ و
همکاران ( )2242و دالکویست ( )4339همخوانی دارد اما بر خالف یافته های سیتورس ( )2241و
ژانگ ،چن و لی ( )2242است .بعالوه این تحقیق نشان داد مدلهایی که جزء نوسان نرخ بهره
تابعی درجه باالتری از نرخ بهره است ،یعنی میزان پارامتر  Υباالتر است ،توان بیشتری در برازش
نوسان نرخ بهره نشان دادهاند .مطالعات زیادی مانند چان و همکاران ( ،)4332سیتورس ( )2241و
هونگ و همکاران (  )2242این خاصیت را تأیید کردهاند .اما بررسی دقیقتر ویژگیهای نوسان نرخ
بهره مانند خوشهای شدن نوسانات در طول زمان نیاز به دادههای بیشتری دارد.
بر اساس موارد عنوان شده مدل بدون محدودیت  CKLSو برنان-شوارتز برازش بهتری در
تشریح رفتار نرخ سود بدون ریسک داشتند و لذا جهت تبیین نتایج سیاستگذاریهای کالن
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اقتصادی استفاده از این دو مدل توصیه میگردد .همچنین همانطور که گفته شد ،مدل برنان-
شوارتز ،عملکرد بهتری در پیشبینی دارد لذا پیشنهاد میشود ،سرمایهگذاران از این مدل جهت
پیشبینی نرخ سود بدون ریسک در قیمتگذاری اوراق بهادار و مدیریت ریسک استفاده نمایند .از
دیگر خواص استخراجی نرخ اسناد خزانه بر اساس یافتههای این پژوهش ،بازگشت این نرخ به
میانگین بلندمدت خود (بین  29/1درصد تا  29/2درصد) است که از این ارقام جهت استفاده به
عنوان نرخ بلندمدت نرخ بدون ریسک در بازار ایران میتوان استفاده نمود.
در نهایت پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی کاربردهایی از قیمتگذاری اوراق با درآمد ثابت با
کمک مدلهای این پژوهش مورد بررسی قرار گیرد .بعالوه میتوان مدلهای چندعاملی تعادلی یا
مدلهای غیرآربیتراژی نیز بررسی و مورد مقایسه قرار گیرند.
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یادداشتها
1

State Variable
Short rate
3
Drift
4
Gaussian model
5
Square-Root process
6
Geometric Wiener process
7
Geometric Brownian Motion
8
GARCH
9
drift
10
regime switching
11
Jump model
12
Generalized method of moments, GMM
13
Stationary
14
Ergodic
15
Over-Identified models
16
Asymptotic covariance matrix
17
Root-mean-square error (deviation)
18
Nested models
2
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