فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگـذاري
سال هفتم /شماره بیستوهفتم /پائیز 7331

کارایی بازار آتی سکه طال در دو رژیم پر نوسان و کم نوسان

محمد اسماعیل فدایی نژاد
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

علی صالح آبادی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ایران.

غالمحسین اسدی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

محمد نقی وزیری
عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفورنیا

حسن طاعتی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
Taati84@gmail.com

تاریخ دریاﻓت31/83/93 :

تاریخ پذیرش31/79/98 :

چكیده
یﮑی از مهمترین موﺿوعات بازارهای مالی در دهههای اﺧیر مبحث کارایی بازار بوده اﺳت .ﻓرﺿیه بازار کارا بیـان
مـیکند که کلیه اﻃﻼعات موﺟود بهﻃور کامﻞ و ﻓوری در ﻗیمت دارایی مـنﻌﮑﺲ مـیشـود ،بهﻃوریکه امﮑـان دﺳتیابی به
ﺳود ﺳیستماتیﮏ ناشی از پیشبینی ﻗیمتها وﺟود ندارد .مهمترین هـدف ایـن تحﻘیـﻖ ،ارزیـابی نـوع ﺿﻌیﻒ کارایی در
بازار آتی ﺳﮑه ﻗیمت در دو رژیم پر نوﺳان و کم نوﺳان بازدهی اﺳت .بـدین منﻈـور برای آزمون کارایی ﺿﻌیﻒ بازار ﻗیمت
آتی ﺳﮑه از روش مارکوف ﺳوﺋیﭽینﮓ ﺧود رگرﺳیون برداری در بازه زمانی  7831تـا  7831ش ،اﺳتفاده شده اﺳت.
بدین منﻈور ابتدا نوع رابﻄه بین دو بازار نﻘد و آتی ﺳﮑه ﻃﻼ در ایران ،به دلیﻞ اینﮑه تنهـا ﻗـرارداد آتـی ﻓﻌال در بازار
آتی می باشد ،مورد بررﺳی ﻗرار گرﻓت در ابتدا ارتباط ﻗیمت در دو بـازار نﻘـد و بـازار آتـی مـورد تجﺰیه و تحلیﻞ ﻗرار
گرﻓت .با توﺟه به نتایﺞ آزمون یوهانسون ،وﺟـود یـﮏ رابﻄـه بلندمـدت بین ﻗیمتهای بازار نﻘد و ﻗیمتهای بازار آتی ﺳﮑه
ﻃﻼ در ایران بازار آتی هدایت کننده بازار نﻘد میباشد ،به دﺳت آمد .همﭽنـین شـواهدی مبنـی بـر اینﮑـه نتایﺞ برآورد
مدل  FIGARCHو  FARMAبیانگر این واﻗﻌیت اﺳت که ﺳری در زمینه ریسﮏ و میانگین ﺳود داری حاﻓﻈه بلندمدت
اﺳت .نتایﺞ برآورد مدل مارکوف ﺳوﺋیﭽینﮓ گارچ ( )MS-E-GARCHو مارکوف ﺳویﭽینﮓ ﺧود رگرﺳیون (،)MS-AR
نشان مـیدهـد هم ریسﮏ و هم میانگین ﺳود بازار آتی ﺳﮑه ﻗابلیت پیشبینی را دارد و در نتیجه بـازار آتی ﺳﮑه در هر دو
رژیم پر نوﺳان و کم نوﺳان از کارایی ﺿﻌیﻒ برﺧوردار نیست و میتوان در ایـن بـازار بـه ﺳودهای ﺳیستماتیﮏ دﺳت یاﻓت.
واژههای كلیدی :کارایی بازار ،تغییرات رژیم ،ﻗیمت آتی ،ﻃﻼ.
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 -1مقدمه
ﻓرﺿیه بازار کارا ،برای ﺳالهای متمادی نﻈریه ی بنیادی در علوم مالی بوده اﺳت .در یﮏ بیان کلی ،ﻓرﺿیه
بازار کارا مﻌتﻘد اﺳت که ﻗیمتها در هر لحﻈه از زمان ،اﻃﻼعات در دﺳترس را بهﻃور کامﻞ منﻌﮑﺲ میکنند .در
دهه  7318ﻓرﺿیه کارایی به عنوان مدل ﻗابﻞ ﻗبولی از رﻓتار بازار پذیرﻓته شد .ﻓاما نشان داد ،در بازاری که ﺟمع
کثیری از مﻌاملهگران آگاه در آن ﻓﻌالیت میکنند ،دارایی به نحو مناﺳبی ﻗیمتگذاری شده و همه اﻃﻼعات
موﺟود را منﻌﮑﺲ می کند .در بازار کارا ،هیچ نوع اﻃﻼعات یا تحلیلی به عملﮑرد بهتری منجر نمیشود .در ﺳوی
دیگر پژوهشگرانی هستند که با اﺳتناد به موارد عدیدهای از ﺧﻼف ﻗاعدهها به شواهدی علیه کارایی اشاره
میکنند .برﺧی تغییرات ﻗیمت دارایی ،به عنوان انحراف از ارزش ذاتی تفسیر میشود و این انحراﻓات دلیلی بر
وﺟود مﻌاملهگرانی شمرده میشود که کامﻼً عﻘﻼیی رﻓتار نمیکنند.
بر اﺳاس ﻓرﺿیه بازار کارا کلیه اﻃﻼعات در دﺳترس به ﻃور کامﻞ و ﻓوری در ﻗیمت منﻌﮑﺲ میشود .پیامد
اﺳاﺳی چنین شرایﻄی این اﺳت که امﮑان دﺳتیابی به ﺳود ﺳیستماتیﮏ ناشی از پیشبینی وﺟود ندارد و
مدلهای پیشبینی چیﺰی بیش از اﺧتﻼالت تصادﻓی اراﺋه نمیکنند و ﺧریدوﻓروش بر اﺳاس آنها برحسب
تصادف گاهی با ﺳود و گاهی با زیان همراه میباشد .اصﻄﻼحاً گفته میشود که نمیتوان بهﻃور ﺳیستماتیﮏ از
بازار ﺟلو زد و اتخاذ یﮏ اﺳتراتژی ﺳرمایه گذاری با هدف کسب ﺳود باالتر ،بدون تحمﻞ ریسﮏ باالتر ممﮑن
نیست  .در این شرایط ،اﻓراد ناآگاه با ﺧریدوﻓروش دارایی به همان نرﺧی از عایدی میرﺳند که کارشناﺳان و
متخصصان مالی میرﺳند (مالﮑیﻞ  ،9888دیمسون و موﺳاوین.)7333 ،
تمایﻞ ﺳرمایهگذاران برای اتخاذ اﺳتراتژی ﺳرمایه¬گذاری مناﺳب منجر به شﮑﻞگیری پرﺳشهای مهمی
شد .یﮏ پرﺳش این بود که آیا بازارهای آتیهای کاال کارا هستند؟ این ﺳؤال مهم اﺳت چون از یﮏﺳو ،ﻗیمت
در بازارهای آتی اثر ﻗابﻞ مﻼحﻈه ای بر ﻗیمت دارایی در بازار دارد .از ﺳوی دیگر ،ناکارایی بازار ممﮑن اﺳت منجر
به نوﺳان بیشازحد ﻗیمتها شود .ازاینرو ،ﻗابﻞ درک اﺳت که چرا اﻗتصاددانان مالی تﻼشهای شایانی نمودهاند
تا این موﺿوع را بررﺳی کنند که آیا بازارهای آتی کارا هستند یا ﺧیر؟
امروزه ،یﮑی از ویژگیهای بازارهای ﻃﻼ و بسیاری از کاالها ،وﺟود نوﺳانهای ﻗابﻞ مﻼحﻈه در ﻗیمت و
موﺟودی ذﺧایر این دارایی در بازار اﺳت؛ لذا بسیاری از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در ﺟستجوی راهی
برای کاهش ریسﮏ مبادالتی ﺧود در بازارها هستند و در این راﺳتا بیشتر از ابﺰارهایی مانند ﻗراردادهای آتیها
اﺳتفاده میکنند .در حال حاﺿر " آتیها" یﮑی از ﻓﻌالترین بازارهای مربوط به محصوالت به شمار میرود .ﻃﻼ
یﮑی از محصوالت اﺳتراتژیﮏ در بازارهای ﺟهانی اﺳت که ﻗیمت آن متأثر از ﻓﻌالیت بازارهای آتیها ،میﺰان
ذﺧایر ﻃﻼ و نﻈایر آن اﺳت .با این شرایط ،لﺰوم توﺟه به مﮑانیسمهای ﻗیمتی در بازارهای مالی دو چندان
میشود.
همانﻃور که توﺳط ﻓاما ( ،)7318اشاره شد ،یﮏ بازار مالی میتواند کارا ﻓرض شود اگر ﻗیمتها بهﻃور
کامﻞ تمامی اﻃﻼعات در دﺳترس را منﻌﮑﺲ نمایند و هیچ موﻗﻌیت ﺳودی ﻗابﻞ اﺳتفاده نمانده باشد .کنشگرها
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انتﻈاراتشان را بهصورت منﻄﻘی شﮑﻞ می دهند و هرگونه انحراف از بازدهی مورد انتﻈار را با آربیتراژ از بین
میبرند که با ﺳود اﻗتصادی همخوانی دارد.
ﻃبﻖ ادبیات بازارهای آتی ،مدلی که در آن ﻗیمتهای آتی برآوردگر نااریب ﻗیمتهای نﻘدی در آینده هستند،
چارچوب مناﺳب برای آزمون کارایی می باشد .با اﺳتفاده از این مدل ،کارایی الﺰاماً بر این داللت دارد که ﻗیمت
بازار به ﻃور کامﻞ اﻃﻼعات در دﺳترس را منﻌﮑﺲ مینماید و بنابراین هیچ اﺳتراتژی که مﻌاملهگران بتوانند در
بازار آتی ،بر روی ﺳﻄح ﻗیمت نﻘدی در آینده ﺳفتهبازی نمایند و به ﻃور پایدار از ﺳود بهره ببرند ،وﺟود ندارد؛ اما
اگر ﻓرﺿیه مشترک رد شود ،امﮑان این وﺟود ندارد که اﺳتدالل شود که آیا بازار غیرکارا اﺳت یا مدل
ﻗیمتگذاری دارایی مورد اﺳتفاده نامناﺳب اﺳت.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
ﻓرﺿیه بازار کارا ،برای ﺳالهای متمادی نﻈریه ی بنیادی در علوم مالی بوده اﺳت .در یﮏ بیان کلی ،ﻓرﺿیه
بازار کارا مﻌتﻘد اﺳت که ﻗیمتها در هر لحﻈه از زمان ،اﻃﻼعات در دﺳترس را بهﻃور کامﻞ منﻌﮑﺲ میکنند .در
دهه  7318ﻓرﺿیه کارایی به عنوان مدل ﻗابﻞ ﻗبولی از رﻓتار بازار پذیرﻓته شد .پژوهشگران نشان دادند ،در
بازاری که ﺟمع کثیری از مﻌاملهگران آگاه در آن ﻓﻌالیت میکنند ،اوراق بهادار به نحو مناﺳبی ﻗیمتگذاری شده
و همه اﻃﻼعات موﺟود را منﻌﮑﺲ می کند .در بازار کارا ،هیچ نوع اﻃﻼعات یا تحلیلی به عملﮑرد بهتری منجر
نمی شود .در ﺳوی دیگر پژوهشگرانی هستند که با اﺳتناد به موارد عدیدهای از ﺧﻼف ﻗاعدهها به شواهدی علیه
کارایی اشاره میکنند .برﺧی تغییرات ﻗیمت دارایی ،بهعنوان انحراف از ارزش ذاتی تفسیر میشود و این انحراﻓات
دلیلی بر وﺟود مﻌاملهگرانی شمرده میشود که کامﻼً عﻘﻼیی رﻓتار نمیکنند .دیر زمانی ،اﺳتدالل مخالفان
اﻗتصاد و مالی رﻓتاری مبتنی بر این دیدگاه ﻓریدمن ( ،)7398بود که مﻌاملهگران عﻘﻼیی بهﺳرعت هر نوع رﻓتار
غیر عﻘﻼیی مﻌاملهگران را ﺧنثی میکنند.
تمایﻞ ﺳرمایهگذاران برای اتخاذ اﺳتراتژی ﺳرمایهگذاری مناﺳب منجر به شﮑﻞگیری پرﺳشهای مهمی شد.
یﮏ پرﺳش این بود که آیا بازارهای آتی های کاال کارا هستند؟ این ﺳؤال مهم اﺳت چون از یﮏﺳو ،ﻗیمت در
بازارهای آتی اثر ﻗابﻞ مﻼحﻈه ای بر ﻗیمت دارایی در بازار نﻘد دارد .از ﺳوی دیگر ،ناکارایی بازار ممﮑن اﺳت منجر
به نوﺳان بیش از حد ﻗیمتها شود .ازاینرو ،ﻗابﻞ درک اﺳت که چرا اﻗتصاددانان مالی تﻼشهای شایانی نمودهاند
تا این موﺿوع را بررﺳی کنند که آیا بازارهای آتی کارا هستند یا ﺧیر؟ (بولتر.)9881 ،
اگرچه کارایی بازار ابتدا تلویحاً توﺳط لوﺋیﺰ بﭽﻼیر ( ،)7388ریاﺿی دان ﻓرانسوی مﻄرح شد ولی اراﺋه مدون
ﻓرﺿیه بازار کارا را اغلب به ﻓاما نسبت میدهند .وی در ﺳال  ،7318ﻃی مﻘالهای با عنوان بازارهای ﺳرمایه کارا:
مروری بر کارهای تئوری و تجربی که امروزه از شهرت زیادی برﺧوردار اﺳت به تشریح این ﻓرﺿیه پرداﺧت (ﺟونﺰ
و نتر.)9883 ،
ﻓاما ( ،) 7318بیان کرد چنانﭽه اﻃﻼعات موﺟود و یا ﺟدید در بازار بهﺳرعت در ﻗیمت اوراق انﻌﮑاس یابد،
بازار کارا محسوب می شود و در این وﺿﻌیت ،ﻗیمت بازار بهترین برآورد از ارزش دارایی بوده ،ﻓرایند ارزشگذاری،
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همتراز باﻗیمت بازار ﺧواهد بود .بااینحال در یﮏ بازار کارا ،ممﮑن اﺳت ﻗیمت در شرایﻄی با ارزش ذاتی دارایی
برابر نباشد (باالتر یا پایین تر باشد) ،اما این انحراف از ارزش واﻗﻌی باید به صورت تصادﻓی باشد .در این صورت ،در
هرلحﻈه از زمان ،احتمال اینﮑه ﻗیمت باالتر یا پایین تر از ارزش ذاتی ﺧود باشد ،برابر اﺳت .الزمۀ این امر آن
اﺳت که انحراف ﻗیمت ها از ارزش ذاتی ،همبسته نباشند .حال اگر بازار کارا نباشد ،ﻗیمت بازار منﻄبﻖ با ارزش
واﻗﻌی نبوده و از آن انحراف ﺧواهد داشت و ﻓرایند ارزش گذاری به دنبال تﻌیین تخمین مناﺳبی از ارزش ذاتی
ﺧواهد بود .دراینبین ،اﻓرادی که امﮑان تخمین بهتری از ارزش واﻗﻌی را دارند ،میتوانند از ﻃریﻖ مﻘایسۀ آن با
ﻗیمت بازاری ،بازده بیشتری را کسب کنند.
ﻓاما ﺳه شﮑﻞ متمایﺰ از ﻓرﺿیه بازار کارا را بسته به نوع مجموعه اﻃﻼعاتی مﻄرح کرد که عبارت بودند از
کارایی شﮑﻞ ﺿﻌیﻒ ،کارایی شﮑﻞ نیمه ﻗوی و کارایی شﮑﻞ ﻗوی.
الف) كارایی ضعیف :بر اﺳاس کارایی ﺿﻌیﻒ مجموعه اﻃﻼعات تنها شامﻞ اﻃﻼعات ﻗیمتی گذشته اﺳت.
این شﮑﻞ از ﻓرﺿیه بهﻃور مشخص عنوان میکند که نمیتوان از ﻃریﻖ ،تجﺰیهوتحلیﻞ تﮑنیﮑی اﻃﻼعاتی اﺿاﻓی
به دﺳت آورد بهﻃوریکه با اﺳتفاده از آن به پیشبینی حرکات رو به باال یا رو به پایین ﻗیمت دارایی پرداﺧت.
بهعبارت دیگر در این شﮑﻞ از کارایی همۀ اﻃﻼعات راﺟع به گذشته دارایی در ﻗیمت کنونی آن منﻌﮑﺲ شده
اﺳت بهﻃوری که دیگر تجربه و تحلیﻞ تﮑنیﮑی ﺟهت کسب ﺳود کارﺳاز نخواهد بود؛ البته در این شﮑﻞ ﻗیمتها
لﺰوماً ارزش واﻗﻌی را نشان میدهند و تجﺰیه وتحلیﻞ بنیانی ممﮑن اﺳت به کسب ﺳود منجر شود .بهعبارتدیگر
در این ﺳﻄح کارایی ،تنها اﻃﻼعات ﻗیمتی در دﺳترس اﺳت که با اﺳتفاده از آنها نمیتوان روندی را شاهد بود
که بتوان بر اﺳاس آن ﻗیمتها را پیشبینی کرد .به عبارت ﺳادهتر ،با اﺳتفاده از دادههای ﺳری زمانی نمیتوان
بازده غیرمﻌمول کسب کرد (تان.)9879 ،
ب) كارایی نیمه قوی :ﻃبﻖ ،این شﮑﻞ از کارایی امﮑان رﺳیدن به ﺳود غیر نرمال از ﻃریﻖ ،اﻃﻼعات
عمومی وﺟود ندارد .در اینجا مجموعه اﻃﻼعاتی عﻼوه بر اینﮑه حاوی اﻃﻼعات ﻗیمتی گذشته اﺳت بازگوکننده
تمامی اﻃﻼعات عمومی و آشﮑار دیگر نیﺰ میباشد .بدین ترتیب در این ﺳﻄح از کارایی نه تنها تجﺰیهوتحلیﻞ
تﮑنیﮑی بلﮑه تجﺰیهوتحلیﻞ بنیانی نیﺰ در کسب ﺳود مؤثر نیست (اﺳجلتروپ؛ .)9888
بررﺳی شﮑﻞ نیمه ﻗوی به دلیﻞ مشﮑﻞ ﻓرﺿیه مشترک با ابهاماتی همراه اﺳت .این مشﮑﻞ از آنجا ایجاد
می شود که آزمون شﮑﻞ نیمه ﻗوی کارایی مستلﺰم تﻌیین اثر صحیح بنیانها اﺳت .برای آنﮑه شخص بداند آیا
ﻗیمتها ﺳازگار با بنیان های اﻗتصادی هستند یا ﺧیر باید مدلی داشته باشد که ارتباﻃی بین بنیانهای اﻗتصادی
و ﻗیمت دارایی ﻓراهم آورد .هر چند در این ﺧصوص مدلهایی اراﺋه شده؛ اما هیچکﺲ مﻄمئن نیست که این
مدلها این ارتباط را بهنحویکه از لحاظ تجربی ﻗانعکننده باشد برﻗرار نمایند.
بهﻃور مشخص تر ﻓرﺿیه مشترک به این مﻌناﺳت که شخص برای بررﺳی کارایی نیمه ﻗوی در واﻗع با دو
ﻓرﺿیه روبه رو اﺳت .یﮏ ﻓرﺿیه راﺟع به مدل ﺳاﺧتاری تﻌیینکننده ﻗیمتهای تﻌادلی و ﻓرﺿیه دیگر راﺟع به
توانایی عوامﻞ در ﻗیمتگذاری بهصو رت کارا اﺳت؛ بنابراین یﮏ آزمون تجربی اگر بر اﺳاس مدل تﻌادلی نادرﺳت
و ناﻗص و یا مدلی که در دﺳترس عموم اﻓراد نیست انجام گیرد شاید به اشتباه ﻓرﺿیه بازار کارا را رد کند.
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ﻓاما ( ،)7311ﺧاﻃر نشان میکند که رد ﻓرﺿیه بازار کارا نباید یﮏ نتیجهگیری ﻗﻄﻌی و نهایی راﺟع به
کارایی بازار ﻗلمداد شود؛ زیرا رد ﻓرﺿیه ممﮑن اﺳت نه به دلیﻞ ناکارایی بازار بلﮑه به دلیﻞ عدم تصریح درﺳت
مدل بازار باشد .کاربرد شﮑﻞ ﺿﻌیﻒ اصوالً چنین مشﮑلی ندارد؛ زیرا آزمون شﮑﻞ ﺿﻌیﻒ کارایی نیاز به
ﻓرمولبندی یﮏ مﮑانیسم ﻗیمت تﻌادلی مشخصی ندارد
ج) كارایی قوی :در باالترین ﺳﻄح از کارایی بازار ﻗیمتها بازگوکننده همۀ اﻃﻼعات اعم از اﻃﻼعات ﻗیمتی
گذشته اﻃﻼعات عمومی و ﺧصوصی هستند .شﮑﻞ ﻗوی کارایی حﮑایت از آن دارد که حتی اﻃﻼعات محرمانه و
داﺧلی بازار نیﺰ باعث برتری یﮏ ﺳرمایهگذار نسبت به ﺳرمایهگذار دیگر نمیشود .بهعبارتدیگر تمام اﻃﻼعات
آشﮑار و پنهان در ﻗیمتهای بازار منﻌﮑﺲ میگردد و هیچ گروهی از ﺳرمایهگذاران نمیتوانند بیش از نرخ
بازدهی عادی ﺳود کسب کنند .این شﮑﻞ اﻓراﻃی از کارایی عمدتاً به عنوان یﮏ حالت حدی در نﻈر گرﻓته
میشود و برﻗراری آن در واﻗﻌیت غیر محتمﻞ به نﻈر میرﺳد .گروﺳمن و اﺳتیگلیتر ()7338؛ مﻌتﻘدند در دنیایی
که اﻃﻼعات رایگان نباشد و کسب آن ها مستلﺰم پرداﺧت هﺰینه باشد امﮑان ندارد که بازار کامﻼً کارا باشد؛
بنابراین یﮏ مدل مﻌﻘول تﻌادل بازار باید ﺟایی برای انگیﺰههای ﺳرمایهگذاران برای ﺟمعآوری اﻃﻼعات باﻗی
بگذارد .پﺲ به ناچار باید امﮑان بروز ناکاراییهای هر چند کوچﮏ در بازار را پذیرﻓت (ﺟونﺰ و نتر)9883 ،
ﻓاما () 7337؛ این نﮑته را به اظهارات پیشینش اﺿاﻓه میکند که پیش ﻓرض ﻓرﺿیه بازارهای کارا این اﺳت
که هﺰینه انﻌﮑاس اﻃﻼعات و همﭽنین هﺰینههای مبادله صفر اﺳت .یﮏ تﻌریﻒ کلیتر از کارایی میتواند اینﻃور
باشد که ﻗیمتها اﻃﻼعات را تا ﺟایی منﻌﮑﺲ می کنند که ﺳود نهایی اﻃﻼعات برابر با هﺰینه نهایی ﺟمعآوری
آنها شود (ﺟونر و نتر.)9883 ،
شﮑﻞ ﻗوی کارایی حﮑایت از آن دارد که حتی اﻃﻼعات محرمانه و داﺧلی بازار نیﺰ باعث برتری یﮏ
ﺳرمایهگذار نسبت به ﺳرمایهگذار دیگر نمیشود .این شﮑﻞ اﻓراﻃی از کارایی ،عمدتاً به عنوان یﮏ حالت حدی
در نﻈر گرﻓته میشود و برﻗراری آن در واﻗﻌیت غیرمحتمﻞ به نﻈر میرﺳد .شﮑﻞ ﻗوی کارایی ،داللت بر این
موﺿوع دارد که هیچ ﺳرمایهگذاری امﮑان کسب درآمد ویژه را با دﺳترﺳی به هرگونه اﻃﻼعات ندارد؛ یﻌنی اﻓراد
و کسانی که به اﻃﻼعات محرمانۀ شرکت ها نیﺰ دﺳترﺳی دارند ،نتوانند بازدهی بیش از کسانی که به این اﻃﻼعات
دﺳترﺳی ندارند ،کسب کنند .به عبارت ﺳاده تر ،در یﮏ بازار با شرایط کارایی ﻗوی ،هیچ ﻓردی نمیتواند به دلیﻞ
دﺳترﺳی به اﻃﻼعات محرمانه ،بازده غیرعادی به دﺳت آورد (آدلگان.)9888 ،
امروزه ،یﮑی از ویژگیهای بازارهای ﻃﻼ و بسیاری از کاالها ،وﺟود نوﺳانهای ﻗابﻞمﻼحﻈه در ﻗیمت و
موﺟودی ذﺧایر این دارایی در بازار اﺳت؛ لذا بسیاری از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در ﺟستجوی راهی
برای کاهش ریسﮏ مبادالتی ﺧود در بازارها هستند و در این راﺳتا بیشتر از ابﺰارهایی مانند ﻗراردادهای آتیها
اﺳتفاده میکنند .در حال حاﺿر «آتیها» یﮑی از ﻓﻌال ترین بازارهای مربوط به محصوالت به شمار میرود .ﻃﻼ
یﮑی از محصوالت اﺳتراتژیﮏ در بازارهای ﺟهانی اﺳت که ﻗیمت آن متأثر از ﻓﻌالیت بازارهای آتیها ،میﺰان
ذﺧایر ﻃﻼ و نﻈایر آن اﺳت .با این شرایط ،لﺰوم توﺟه به مﮑانیسمهای ﻗیمتی در بازارهای مالی دوچندان
میشود.
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همانﻃور که توﺳط ﻓاما ()7318؛ اشاره شد ،یﮏ بازار مالی میتواند کارا ﻓرض شود اگر ﻗیمتها بهﻃور
کام ﻞ تمامی اﻃﻼعات در دﺳترس را منﻌﮑﺲ نمایند و هیچ موﻗﻌیت ﺳودی ﻗابﻞ اﺳتفاده نمانده باشد .کنشگرها
انتﻈاراتشان را بهصورت منﻄﻘی شﮑﻞ می دهند و هرگونه انحراف از بازدهی مورد انتﻈار را با آربیتراژ از بین
میبرند که با ﺳود اﻗتصادی همخوانی دارد .تحت شرایط بیتفاوت بودن به ریسﮏ کارایی بازار آتی به این مﻌنا
اﺳت که:
() 7
این مﻌادله بیان میدارد که ﻗیمت ﻗرارداد آتی ،F (t-n,t) ،برای تحویﻞ در زمان  ،tیﮏ برآوردگر نااریب ﻗیمت
نﻘدی در آینده S_t ،در زمان ﺳررﺳید ﻗرارداد ،با داشتن مجموعه اﻃﻼعات در دﺳترس در زمان  ،t-nاﺳت؛
بنابراین نمایش ﺟبری ﻓرض غیر اریبی یا کارایی ﺳاده (هانسن و هودریﮏ )7338 ،و یا کارایی ﺳفتهبازی اﺳت.
و باید میانگین صفر داشته باشد و بهصورت ﺳریالی غیر همبسته ﺧواهد
تحت این ﻓرض اﺧتﻼف بین
بود .این مﻌادله شرح یﮏ مدل ﻗیمتگذاری را اراﺋه مینماید و آزمون نمودن کارایی بازارهای آتی را ﻓراهم
میﺳازد.
ﻓاما  7337از این حمایت کرد کارایی بازار شامﻞ آزمون مشترک کارایی و مدل ﻗیمتگذاری دارایی میباشد.
تحلیﻞ تجربی مﻌادله ( ) 9اﺟازه بررﺳی ﻓرض مشترک کارایی بازار و نااریبی در ﻗیمتهای آتی را میدهد .مﻌادله
()9؛ همﭽنین می تواند توﺳط رگرﺳیون نمودن ﻗیمت نﻘدی در ﺳررﺳید بر روی ﻗیمت آتی پیش از ﺳررﺳید
نوشته شود:
() 9
کارایی بازار الزم دارد که α = 8و  b=7باشد .همﭽنین ﻃبیﻌی اﺳت که ﻓرض شود ﻗیمتهای آتی نﺰدیﮏتر
به ﺳررﺳید تخمینهای بهتری از ﻗیمت نﻘدی آینده نسبت به آنهایی که دورتر هستند ،اراﺋه ﺧواهند نمود .رد
محدودیتهای اعمال شده بر پارامترهای  αو  bبدین مﻌنا اﺳت که یا بازار غیرکارا اﺳت یا یﮏ صرف ریسﮏ غیر
صفر در بازار وﺟود داشته اﺳت.
ﻃبﻖ ادبیات بازارهای آتی ،مدلی که در آن ﻗیمتهای آتی برآوردگر نااریب ﻗیمتهای نﻘدی در آینده
هستند ،چارچوب مناﺳب برای آزمون کارایی می باشد .با اﺳتفاده از این مدل ،کارایی الﺰاماً بر این داللت دارد که
ﻗیمت بازار به ﻃور کامﻞ اﻃﻼعات در دﺳترس را منﻌﮑﺲ مینماید و بنابراین هیچ اﺳتراتژی که مﻌاملهگران
بتوانند در بازار آتی ،بر روی ﺳﻄح ﻗیمت نﻘدی در آینده ﺳفتهبازی نمایند و به ﻃور پایدار از ﺳود بهره ببرند،
وﺟود ندارد؛ اما اگر ﻓرﺿیه مشترک رد شود ،امﮑان این وﺟود ندارد که اﺳتدالل شود که آیا بازار غیرکارا اﺳت یا
مدل ﻗیمتگذاری دارایی مورد اﺳتفاده نامناﺳب اﺳت.
مﻄالﻌه کارایی در بازار آتی کاالی برای دولت و همﭽنین ﻓروشندگان و ﺧریداران در مهم اﺳت .برای دولت،
یﮏ بازار کارا ﺟایگﺰین بهتر در مﻘایسه با دﺧالت در بازار از ﻃریﻖ ﺳیاﺳتگذاری اﺳت .برای ﻓروشندگان ،این
کارایی یﮏ پیشبینی ﻗابﻞ اتﮑا از ﻗیمتهای نﻘدی در آینده ﻓراهم مینماید و به آنها اﺟازه میدهد بهصورت
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مؤثر ریسﮏ های بازار را مدیریت نمایند .این موﺿوع در راﺳتای مناﻓع مشارکتکنندگان بینالمللی در بازار از
کشورهایی صادرکننده ﻃﻼ به ایران نیﺰ میباشد .این مﻄالﻌات میتواند برای آنها ﻗدری دانش در مورد شرایط
بازارهای نﻘد و آتی کاالی ایران باشد.
ﻓﮑاری ﺳردهایی و همﮑاران ( ،)7838به بررﺳی ارتباط بین بازار ﻗیمت نﻘدی و آتی ﺳﮑه بهار آزادی مورد
مﻌامله در بورس کاالی ایران و چگونگی انتشار اﻃﻼعات بین دو بازار و تحلیﻞ ارتباط بین نوﺳانات ﻗیمت نﻘدی و
آتی میباشد .برای این منﻈور از دادههای روزانه ﻗیمت ﺳﮑه در ﺳال  7837- 7838اﺳتفاده شده اﺳت .برای
بررﺳی ارتباط بین ﻗیمت نﻘدی و آتی از روشهای رگرﺳیون چندگانه ،رگرﺳیون ﺧود بازگشتی برداری (،)VAR
واریانﺲ ناهمسانی شرﻃی ﺧود توﺿیحی تﻌمیمیاﻓته ( )GARCHو آزمون علیت گرنجر اﺳتفاده شده اﺳت .نتایﺞ
نشان می دهد که تغییرات ﻗیمت آتی و نﻘدی ﺳﮑه ،ارتباط مﻌنیداری در دو روش  VARو رگرﺳیون چندگانه
ندارند ،اما نوﺳانات ﻗیمت نﻘدی و آتی ارتباط مﻌنی داری با هم دارند .آزمون علیت گرنجر نیﺰ حاکی از این مﻄلب
اﺳت که علیت از ﻃرف تغییرات ﻗیمت آتی به ﺳمت ﻗیمت نﻘدی میباشد.
احمدی و احمدلو ()7838؛ پیشبینی ﻗیمت ﻗراردادهای آتی ﺳﮑه ﻃﻼ را در بورس کاالی ایران انجام دادهاند
و به این نتیجه رﺳیدهاند که در دوره مورد بررﺳی ،مدل  ARIMAبا  98وﻗفه ﺧود رگرﺳیو و  98وﻗفه میانگین
متحرک ،برای پیشبینی ﻗیمت ﻗرارداد آتی ﺳﮑه ﻃﻼ مدل مناﺳبی اﺳت و توانایی پیشبینی ﻗیمت ﻗرارداد آتی
ﺳﮑه ﻃﻼ را دارد.
دالوری و رحمتی ()7833؛ روی نوﺳانات ﻗیمت نﻘدی ﺳﮑه ﻃﻼ با اﺳتفاده از مدلهای  ARCHاز ﺳال
 7838تا  7831مﻄالﻌهای انجام دادهاند و به این نتیجه رﺳیدهاند که ﻗیمت ﺳﮑه در ﺳالهای مذکور دارای
نوﺳانات ﺧوشهای بوده و همﭽنین ﻗیمت نفت ﺧام و نرخ برابری دالر به ریال از عوامﻞ مؤثر بر نوﺳانات ﻗیمت
ﺳﮑه بوده اﺳت.
ﺳرﻓراز و اﻓسر ()7831؛ به بررﺳی عوامﻞ مؤثر بر نوﺳانات ﻗیمت ﻃﻼ در ایران پرداﺧتهاند .آنها در مﻄالﻌه
ﺧود ﻗیمت ﺟهانی ﻃﻼ ،ﻗیمت ﺳهام بازار بورس تهران ،شاﺧص بهای ﺧردهﻓروشی و نرخ برابری دالر و ریال را به
عنوان عوامﻞ مؤثر در نﻈر گرﻓته و از روش شبﮑههای عصبی ﻓازی بر مبنای مدل تاکاگی-ﺳوگنو با اﺳتفاده از
دادههای ماهانه برای پیشبینی ﻗیمت ﻃﻼ اﺳتفاده کردهاند .مﻘایسه نتایﺞ پیشبینی با روش شبﮑههای عصبی
ﻓازی و روش رگرﺳیون نشاندهنده برتری روش شبﮑههای عصبی ﻓازی در پیشبینی ﻗیمت ﻃﻼ بر روش
رگرﺳیون اﺳت .ﺧاشﻌی و بیجاری در ﺳال  7833با بهکارگیری مدل ترکیبی شبﮑههای عصبی مصنوعی با
رگرﺳیون ﻓازی اﻗدام به پیشبینی ﻗیمت ﻃﻼ نمودهاند.
پیندایﮏ ()9887؛ در مﻄالﻌهی ﺧود ،چگونگی مرتبط شدن ﻗیمتها در بازار نﻘد و آتیهای کاالها ،تولید و
ﺳﻄح موﺟودی انبارها با یﮑدیگر را بررﺳی می کند و برﻗراری تﻌادل در دو بازار نﻘد و بازار ذﺧیرهﺳازی را تشریح
می نماید .وی همﭽنین ،تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تﻌادل دو بازار یاد شده بهوﺳیلهی تغییرات در ﺳﻄوح
نوﺳانهای ﻗیمتی را مﻄالﻌه میکند و با اﺳتفاده از دادههای ﺳالهای  7338تا  ،7338این مسئله را برای نفت
ﺧام ،بنﺰین و نفت کوره بررﺳی مینماید .نتایﺞ بهدﺳتآمده از این مﻄالﻌه حاکی از آن اﺳت که ﻗراردادهای
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آتی ها همانند موﺟودی انبار ،ابﺰاری برای کاهش ریسﮏ اﺳت و با اﺳتفاده از آن میتوان ارزش نهایی
ذﺧیرهﺳازی کاال را اندازهگیری کرد.
دو و ونﮓ ()9881؛ رابﻄه بین ﻗیمتهای گندم  CZCEو  CBOTرا مورد بررﺳی ﻗرار دادند و دریاﻓتند که
دو ﺳری ﻗیمتی تشابهاتی نشان می دهند .یﮏ مدل رگرﺳیون ﺧﻄی ﺳاده توﺳط بیگمن ()7338؛ برای گندم،
ذرت و دانه ﺳویا مﻌامله شده در  CBOTاﺳتفاده شده اﺳت.
چان ﺳوک ﺟی ()9889؛ رابﻄه بین ﻗیمت های بازار نﻘد و آتی شاﺧص ﺳهام در مالﺰی را مورد بررﺳی ﻗرار
دادهاند .آنها برای بررﺳی از مدل تصحیح ﺧﻄا اﺳتفاده نمودهاند .نتایﺞ حاصﻞ نشاندهنده این اﺳت که بازار آتی
هدایتکننده بازار نﻘد و تغییرات ﻗیمت در بازار آتی در مﻘایسه با بازار نﻘد بهﻃور نسبی کاراتر میباشند .بنابراین
ﻓﻌاالن بازار میتوانند از ﻗیمتهای آتی بهعنوان یﮏ شاﺧص ﺧوب برای پیشبینی ﻗیمتهای نﻘد اﺳتفاده کنند.
آتﺲ و وانﮓ ()9881؛ در مﻄالﻌه ای تأثیر عوامﻞ بنیادین در روابط ﻗیمتگذاری بین دورهای در بازارهای
آتیها و اﺳپات گاز ﻃبیﻌی و نفت کوره را بررﺳی کردهاند .تئوری ذﺧیره ﺳازی و هم انباشتگی (هم ﺟمﻌی) دو
بازار ،بهوﺳیلهی آربیتراژ ،پایهی نﻈری مدلﺳازی پویاییهای ﻗیمتی در بازارهای نﻘد و آتیهای مربوط به گاز
ﻃبیﻌی و نفت کوره در این مﻄالﻌه بوده اﺳت .آنها در این مﻄالﻌه از مدلهای تصحیح ﺧﻄای غیرﺧﻄی و ﻓرآیند
 GARCHدو متغیره اﺳتفاده کرده و به این نتیجه رﺳیده اند که بازارهای نﻘد و آتیها دارای هم انباشتگی هستند
و یاﻓتههای تجربی آن ها حاکی از آن اﺳت که یﮏ ارتباط توأم با وﻗفه میان این دو بازار وﺟود دارد .درنهایت،
همبستگی شرﻃی میان بازارهای اﺳپات و آتیها در زمستان کمتر و در تابستان بیشتر اﺳت.
ایتو و ﺳوگیوما () 9883؛ برای بررﺳی کارایی یا عدم کارایی بازار از بررﺳی وﺟود ﺿرایب ﺧودهمبستگی
متغیر با زمان در بازار اﺳتفاده نمودند که ایده این کار به مﻄالﻌه انجام شده توﺳط لو در ﺳال  9881بازمیگشت.
این روش وﺟود یﮏ ﺳاﺧتار متغیر بازمان را در ﺿرایب ﺧودهمبستگی بازدهیها از ﻃریﻖ روش پنجره متحرک
بررﺳی میکند؛ در واﻗع ﺿرایب ﺧودهمبستگی بازدهیها که بازمان تغییر میکردند بهعنوان یﮏ ﺟانشین ﺧوب
از عدم کارایی بازار مﻌرﻓی شدند.
کاپورال و همﮑاران ()9878؛ با اﺳتفاده از مدلهای هﺰینهی حمﻞ ،تأثیر ﻗیمتهای آتیها و اﺳپات نفت
ﺧام در ﻓرآیند کشﻒ ﻗیمت را بررﺳی کردند .آنها در مﻄالﻌه ی ﺧود از اﻃﻼعات و آمارهای روزانه در دوره زمانی
ژانویهی  7338تا دﺳامبر  ،9883اﺳتفاده کردند و در مدل ﺧود ،ثمرات رﻓاهی را بهعنوان متغیر درونزا در نﻈر
گرﻓتند .یﮑی از نتایﺞ به دﺳت آمده از این مﻄالﻌه آن اﺳت ،که بازارهای آتیها ،از بازارهای اﺳپات در زمینهی
ﻗراردادهایی بازمان ﺳررﺳید کوتاهتر ،تأثیری به ﺳﺰا میپذیرد .هم انباشتگی میان ﻗیمتهای اﺳپات و آتیها
نشان می دهد که هر یﮏ از این بازارها دارای اﻃﻼعاتی از روندهای اﺳتوکاﺳتیﮏ (تصادﻓی) اﺳت که دو ﻗیمت را
به یﮑدیگر مرتبط میﺳازد .ازاین رو ،اﻃﻼعات موﺟود در هر یﮏ از این بازارها میتواند توانایی پیشبینی بازار
دیگر را باال ببرد.
کاﻓمن ()9877؛ در یﮏ مﻄالﻌهی تحلیلی -ﻓنی نشان داده که ترﻗی و ﺳﻘوط بیﺳابﻘهی ﻗیمت نفت ﺧام در
دوره زمانی  9883-9881از عوامﻞ بنیادین بازار (چون مازاد ظرﻓیت و ذﺧایر تجاری) و ﻓﻌالیتهای ﺳفتهبازی
343

سال هفتم /شماره بیستوهفتم /پائیز 7331

کارايي بازار آتي سکه طال در  / ...محمد اسماعیل فدايي نژاد ،عل ي صالح آبادي ،غالمحس ین اسدي ،محمد نقي وزيري و حسن طاعت ي

(مبادالت در بازار آتی ها) نشأت گرﻓته اﺳت .وی از کاهش مازاد ظرﻓیت تولیدی اوپﮏ بهعنوان مهمترین دلیﻞ
اﻓﺰایش ﻗیمت نفت ﺧام در دورهی زمانی گفته شده یاد کرده و بر این باور اﺳت که انتﻈارات ﺳفتهبازی ،تشدید
این نوﺳانها را موﺟب شده اﺳت .یاﻓته های پژوهشی وی حاکی از بر هم ﺧوردن مﮑرر و مداوم روابط هم
انباشتگی میان ﻗیمتهای اﺳپات و آتیهایی با ﺳررﺳیدهای ﻃوالنی (به ویژه پﺲ از ﺳال  9881میﻼدی) اﺳت
که با ﻗوانین ﻗیمتی و ﻓرصتهای آربیتراژ ناﺳازگار اﺳت.
لی و زنﮓ ()9877؛ با اﺳتفاده از رویﮑرد ابداعی به نام  -رگرﺳیون هم انباشتگی ﻓصلی -به بازنگری ارتباط
بین ﻗیمتهای اﺳپات و آتیهای نفت ﺧام وﺳت تگﺰاس اینترمدیت ( ،)WTIدر دورهی زمانی 9883-7331
پرداﺧته و هم انباشتگی ،علیت و کارایی بازارها را آزمودهاند.
لیو و وانﮓ ()9877؛ با اﺳتفاده از آزمون های نسبت واریانﺲ به بررﺳی کارایی بازار در ﺳﻄح ﺿﻌیﻒ برای
داده های ﻗیمت نﻘدی و آتی اتحادیه اروپا در ﻓاصله  9889تا  9878پرداﺧتند .این محﻘﻘان نتیجه گرﻓتند که
کارایی در بازار مذکور برﻗرار بوده و در ﻃول زمان نیﺰ اﻓﺰایش یاﻓته اﺳت.
 -3روششناسی پژوهش و برآورد مدل
دادههای تحقیق
در این تحﻘیﻖ کارایی بازارهای آتی کاالیی بر روی ﻗرارداد ﺳﮑه آتی ﻃﻼ مورد بررﺳی ﻗرار میگیرد .برای
همین منﻈور از اﻃﻼعات اﻓشا شده از ﺳوی اتحادیه صنﻒ ﻃﻼ و ﺟواهرات برای دادههای نﻘد اﺳتفاده شده اﺳت.
برای بازار آتی ﻃﻼ نیﺰ از دادههای روزانه مورد مﻌامله از ابتدای راهاندازی بازار (ﺳال )7831 ،تا آذر ماه 7831
اﺳتفاده ﺧواهد شد.
موﺿوعی که همواره در اﺳتفاده از ﻗیمتهای آتی بایستی به آن توﺟه نمود این اﺳت که در هر زمانی
چندین ﻗرارداد برای دارایی مورد نﻈر در بازار در حال مﻌامله میباشد که این ﻗراردادها ازنﻈر تاریخ ﺳررﺳید با
یﮑدیگر متفاوت میباشند؛ بنابراین برﺧﻼف ﻗیمت های نﻘدی که همواره یﮏ ﻗیمت برای دارایی وﺟود دارد ،به
ازای هر ﻗرارداد ﻓﻌال یﮏ ﻗیمت برای ﻗیمت های آتی دارایی پایه موﺟود اﺳت که در این شرایط بایستی یﮑی از
ﻗراردادها به عنوان ﻗیمتهای آتی مدنﻈر ﻗرار گیرد .مروری بر مﻄالﻌات انجام شده نشان میدهد که در بهﻃور
متﻌارف اولین ﻗیمت ﻗرارداد ﺳررﺳید به عنوان ﻗیمت ﻗرارداد آتی مدنﻈر ﻗرار گرﻓته و با اتمام دوره ﻗرارداد و
رﺳیدن به ﺳررﺳید ﻗرارداد ،به ﻗرارداد بﻌدی انتﻘال یاﻓته و ﻗیمت ﻗرارداد با ﺳررﺳید بﻌدی بهعنوان ﻗیمتهای
آتی منﻈور میشود.
ﻗیمتهای آتی در واﻗع ﻗیمتهای تسویه روزانه ﻗراردادها میباشند که مﻄابﻖ مﻘررات در پایان ایام مﻌامﻼتی
توﺳط بورس محاﺳبه شده و گﺰارش میگردند .پیﭽیدگی موﺟود در اﺳتفاده از ﻗیمتهای آتی این اﺳت که با
پایان رﺳیدن ماه ﻗرارداد و ﻓرارﺳیدن تاریخ ﺳررﺳید ،بایستی از اﻃﻼعات مربوط به ﻗرارداد با ﺳررﺳید بﻌدی
اﺳتفاده نمود که مﻌموالً در این ﻓرایند یﮏ ﺟهش غیرمتﻌارف ﻗیمتها وﺟود دارد .برای مﻘابله با این مشﮑﻞ از
راهحﻞهای متﻌددی در مﻘاالت اﺳتفاده میشود؛ روشی که در این تحﻘیﻖ مورد اﺳتفاده ﻗرار ﺧواهد گرﻓت ،روش
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غلتاندن ﻗراردادها می باشد .در این روش در روز آغازین ﻗرارداد ﺟدید و برای محاﺳبه بازدهی ﻗیمت آتی به ﺟای
اﺳتفاده از ﻗیمت آﺧرین روز ﻗرارداد ﻗبلی و اولین روز ﻗرارداد ﺟدید ،مابه التفاوت اولین روز ﻗرارداد ﺟدید و یﮏ
روز ﻗبﻞ همان ﻗرارداد به عنوان مبنای محاﺳبه بازدهی ﻗیمت آتی مورد اﺳتفاده ﻗرار میگیرد .در ادامه ﻗبﻞ از
برآورد مدل شرح مختصری از روشهای اﺳتفاده شده در تحﻘیﻖ حاﺿر اراﺋه شده اﺳت.
مدلهای آرما و اریما
مدلهای  ARMAو  ،ARIMAمدلهای ﺧﻄی -تصادﻓی ﺳریهای زمانی در اﻗتصاد ﺳنجی میباشند که برای
ﺳری های زمانی مانا و نامانا کاربرد دارند .از ﺟمله روش های تبدیﻞ ﺳری نامانا به مانـا اﺳـتفاده از روش تفاﺿـﻞ
گیری اﺳت .برای پیشبینی با مدل ) ARIMA (p,d,qاز متدولوژی باکﺲ ﺟنﮑیﺲ اﺳـتفاده مـیشـود کـه دارای
چهار مرحله شناﺳایی ،برآورد ،آزمون کنترل تشخیصی و پیشبینی میباشند .برای مﻄالﻌه روشهـا و رویـههـا و
توصیفات مربوط به اینگونه مدلها ،می توان مﻘاالت بـاکﺲ ﺟنﮑـیﺲ ( ،)7311بریلینگـر ( ،)7337چـات ﻓیلـد
( )7319را بررﺳی کرد.
و حافظه بلندمدت

مدلهای
7

گرنجر و دنیﮓ ( )7331حاﻓﻈه بلندمدت را با اﺳتفاده از نمودار تابع ﺧودهمبستگی  ACFبررﺳی نمودهاند.
بهصورت ﺧیلی
یﮑی از مﻌمولترین نمودارهای ﺧودهمبستگی ،نموداری اﺳت که از یﮏ مﻘدار مﻌین مثﻼً
آهسته و نه بهصورت نمایی؛ بلﮑه بهصورت هیپربولیﮑی کاهش مییابد .ﺳریهایی که دارای چنین نمودار
همبستگی باشند ،دارای حاﻓﻈه بلندمدت هستند ،یﻌنی نمیتوان با وﻗفههای مشخص اتورگرﺳیو و میانگین
متحرک این نوع ﻓرایندها را مدلﺳازی کرد( .محمدی و ﻃالبلو.)7833 ،
یﮑی از مهم ترین اهداف این تحﻘیﻖ بررﺳی رﻓتار ﺳری زمانی تورم و مانایی آن اﺳت که در این راﺳتا به
بحث پیرامون همبستگیهای بلندمدت و کوتاه مدت اﺟﺰای ﺳری زمانی پرداﺧته و مفهوم حاﻓﻈه ﺳری زمانی به
عنوان مورد همبستگی بلندمدت مورد تأکید ﻗرار میگیرد.
رابینسون  9در ﺳال  9888حاﻓﻈه بلندمدت را چنین تﻌریﻒ کرد .حاﻓﻈه بلندمدت مﻌموالً به تشریح ﺟﺰﺋی از
اتو کوواریانﺲ یا ﺳاﺧتار چگالی ﻃیفی میپردازد .در یﮏ مدل کوواریانﺲ مانا ﺳری زمانی میتوان چنین ﻓرض
بر اﺳاس نوع مدل ﺳری زمانی در دوره  tبه صورتی تﻌریﻒ شود که به این مﻌنی
کرد که اگر
(
)
و هیچ وابستگی به زمان نداشته باشد .اگر دارای ﺳاﺧتار تابع
) ( و)(
باشد که
توزیع چگالی به صورت پیوﺳته باشد ،در این صورت دارای چگالی ﻃیفی بر اﺳاس روش زیر اﺳت:
)(

() 8
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بهﻃوریکه ) ( تابﻌی غیر منفی اﺳت ،تابع دارای دوره تناوب
گفت که ﻓرآیند دارای حاﻓﻈه بلندمدت میباشد اگر:
( )1

در بازه

میباشد .بنا؛ این میتوان
) (

) (

∑

بهﻃوریکه ) ( دارای یﮏ " ﻗﻄب" در نوﺳان صفر میباشد .در مﻘابﻞ میتوان در وﺿﻌیت صفر چنین نوشت:
) (
∑
) (
( )9
بنابراین میتوان چنین گفت که
() 1

دارای حاﻓﻈه کوتاهمدت اﺳت .اگر:
) (

مﮏ لئود و هیپﻞ در ﺳال  7313حاﻓﻈه بلندمدت را چنین تﻌریﻒ کردند :ﻓرض کنید یﮏ ﺳری زمانی
گسسته با تابع ﺧودهمبستگی در وﻗفه  jباشد ،ﻓرایندی دارای حاﻓﻈه بلندمدت اﺳت که مﻘدار عبارت زیر
بینهایت شود:
∑
| |
( )1
درحالیکه یﮏ ﻓرایند  ARMAﺧودهمبستگیهایی دارد که هندﺳی هستند ،یﻌنی با مﻘادیر بﺰرگ kمیتوان
| | اﺳت .بن؛ راین این ﻓرآیند دارای حاﻓﻈه کوتاهمدت اﺳت( .محمدی و
نوشت که
ﻃالبلو)7833 ،
ﻓرایندهای مانای مﻌﮑوسپذیر  ARMAدارای  ACFنﺰولی نمایی هستند و حد مجموع ﻗدر مﻄلﻖ ﺿرایب
ﺧود همبسته برای آن کوچﮏتر از بینهایت اﺳت ∞ <  .Mدر ﻓرایندهای دارای ریشه واحد ACF ،ARIMA
بهآرامی نﺰول میکند و ∞ =  Mاﺳت و با تفاﺿﻞ گیری از ﺳری زمانی  ACFنﺰولی شده و ∞ <  Mمیشود؛ اما
ﻓرایندهایی متصور اﺳت که ACFنﺰولی غیر نمایی (مثﻼً هیپربولیﮏ) دارند و لذا برای آنها ∞ =  Mو با تفاﺿﻞ
گیری هم ∞ <  Mنمیشود .اینگونه ﻓرایندها دارای ریشه کسری میباشند .ﻓرایندهای مانای  ARIMAدارای
حاﻓﻈه کوتاهمدت هستند ACF .آنها در یﮏ نﻘﻄه صفر میشود .ﻓرایندهای نوع ﺳوم پایداری بیشتری از ﺧود
نشان داده و دارای حاﻓﻈه بلندمدت هستند یﻌنی نمیتوان با وﻗفههای مﻌین  ARو  MAاین نوع ﻓرایندها را
تولید نمود (محمدی و ﻃالبلو.)7833 ،
∑
()3
j│= M
به ﻃورکلی در تمام مراحﻞ مدلﺳازی هدف ایجاد مدل هایی با ﻓرم ﺳاده و حداﻗﻞ تﻌداد پارامترها و رﺳایی
مدل از لحاظ توان توﺿیح ﺳری ﻗیمت آتی ﺳﮑه میباشد .در صورت تصریح مدل به شﮑﻞ  ARMAدچار کم
تفاﺿﻞ گیری ﺧواهیم شد و در صورت مدلﺳازی با  ARIMAدچار بیش تفاﺿﻞ گیری ﺧواهیم شد که
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درهرصورت نتایﺞ تورش دار و پیشبینی ها نادرﺳت ﺧواهد بود و مدل مورد اﺳتفاده ﻗادر به توﺿیحات نوﺳانات
تورم نخواهد بود.
یﮏ ﺳری زمانی ،دنباله ای از مشاهدات یﮏ متغیر برحسب زمان اﺳت .در مدلهای ﺳری زمانی ،ارزش و
مﻘادیر آتی ﺳری زمانی تنها بر اﺳاس مﻘادیر گذشته ﺳری پیشبینی میشود .تحلیﻞ ﺳریهای زمانی مبتنی بر
این ﻓرض اﺳت که مدل مانا باشد و اگر مانا نباشد بتوان با تفاﺿﻞ گیری آن را به مدلی مانا تبدیﻞ نمود و بﻌد از
انجام این کار می توان الگوهایی را برای هر ﺟﺰء ﺳری زمانی در نﻈر گرﻓت و این ﺳریها را در ﻗالب ترکیبی از
چند مدل به دﺳت آورد.
بﻌد از مﻄالﻌات مهم در مورد وﺟود ریشه واحد و هم انباشتگی در ﺳریهای زمانی که از اواﺳط دهه 7338
آغاز شده بود اﻗتصاد ﺳنﺞها از وﺟود زیرگونه ها و انواع دیگری از نامانایی و پایداری تﻘریبی آگاه شدند که ﻓرایند
موﺟود در بسیاری از ﺳریهای زمانی مالی و اﻗتصادی را توﺟیه میکردند .بهﻃوریکه امروزه مﻄالﻌات گوناگونی
در مورد این نوع از ﻓرایندها و ﻓرایندهای با حاﻓﻈه بلندمدت صورت گرﻓته اﺳت .هرﺳت ( )7397برای اولین بار
به وﺟود ﻓرایندهای دارای حاﻓﻈه بلندمدت پی برد ،مﻌروفترین و انﻌﻄافپذیرترین این مدلها در زمینه
اﻗتصادﺳنجی ،مدل اتورگرﺳیو میانگین متحرک انباشته کسری ( )ARFIMAنامیده میشود .در این مدل درﺟه
انباشتگی کسری ( )dرا حاﻓﻈه بلندمدت مینامند؛ چراکه ناظر بر ویژگیهای بلندمدت ﺳری اﺳت.
روش راه گزینی ماركوف:
ﻃی دو دهه اﺧیر برﺧی از مدل های تجربی ،ارتباط بین مفهوم تغییر در ادوار تجاری و تغییر در رژیم را مورد
تأکید ﻗرار دادهاند (کرولﺰیﮓ7331 ،؛ کلمنتﺲ و کرولﺰیﮓ  7333 ،8و 9888؛ دیبلود و رادیبوﺳچ 7331 ،1؛ کیم و
نلسون  7333 ،9و  .)7333نتایﺞ مﻄالﻌات ﻓوق بیانکننده ی عدم توانـایی مـدل هـای ﺧﻄـی در شناﺳـایی عـدم
تﻘارنها ( 1شامﻞ شﮑست های ﺳاﺧتاری در ﺳریهای زمانی) ،بهمنﻈور مدلﺳازی ﺳریهـای زمـانی مـیباشـند؛
بهﻃوریکه مدلهای راه گﺰینی مارکوف  1بهصورت ﻓﺰایندهای در تحﻘیﻘات بینالمللی مورد اﺳتفاده ﻗرار گرﻓتهاند.
(دیبولد7331 ،؛ همیلتون و ﺳاﺳمﻞ .)7331 ،صورت ﺧﻼصه مراحﻞ کاربرد مدلهای راه گﺰینی مارکوف ،به شرح
زیر اﺳت( .کلگنی و مانرا:)9883 ،
مرحلهی اول ،آزمون بررﺳی حالت ﺧﻄی یا غیرﺧﻄی بودن روند دادهها میباشد .برای این منﻈور از آزمون
نرخ راﺳت نمایی ) 3 (LRپیشنهاد شده بهوﺳیله گارﺳیا و پرون ( 3 )7311اﺳتفاده شده اﺳت .در آزمون ﻓوق،
ﻓرض صفر (که در آن تغییر رژیم وﺟود ندارد) ،تﻘریباً بهصورت توزیع ﺧی دو )) (  2 (qتوزیع شده اﺳت .این
مرحله بیانگر این واﻗﻌیت اﺳت که آیا تخمین مدل متغیر ﻗیمت آتی ﺳﮑه در حالت ﺧﻄی پیشبینی دﻗیﻖتری
اراﺋه میدهد یا در حالت غیرﺧﻄی؟
مرحله ی دوم ،چگونگی تﻌیین تﻌداد رژیمهای و ﺟمﻼت ﺧود رگرﺳیون الزم ﺟهت مدلﺳازی ﻓرآیند
میباشد .از ﺿوابط اﻃﻼعات آکاﺋیﮏ ) 78 (ACIبرای این منﻈور اﺳتفاده میشود .در تحﻘیﻖ حاﺿر به دنبال این
امر هستیم که در بررﺳی روند متغیر ﻗیمت آتی ﺳﮑه چند نوع رژیم ﻗابﻞ تشخیص اﺳت؟
333
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بهمنﻈور بررﺳی نحوه رﻓتار ﻗیمت آتی ﻃﻼ ،ابتدا در مدل راه گﺰینی مارکوف ﻓرض میشود که انحراف ﻗیمت
آتی )  (rtاز میانگینش ،از ﻓرآیند اتو رگرﺳیون مرتبه  pرابﻄهی ( )3پیروی میکند:
rt   ( St )  a1 ( rt 1   ( St 1 ))  ....  a p ( rt  p   ( St  p ))   t

( )3

ﻓرض شده اﺳت که میانگین ﻓرآیند )  ، ( به یﮏ متغیر پنهان  S tوابسته میباشد ،بهﻃوریکه ﺧﻄاهای
مستﻘﻞ  ،  tبا میانگین صفر و واریانﺲ ثابت  ،  2بهصورت یﮑسان توزیع شده اند؛ این وابستگی داللت بر این
دارد که رژیمهای متفاوت با توزیع شرﻃی نوﺳانات بازدهی بورس ،به هم وابسته هستند .متغیر پنهان ، S t
وﺿﻌیت ﺳیﮑﻞهای تجاری را نشان می دهد .پارامترهای ﺧود رگرﺳیون رابﻄهی ( ،)3میتواند بهصورت رابﻄهی
( ،)78تابﻌی از وﺿﻌیت  S tدر زنجیره مارکوف باشد:
rt  c( St )  a1 ( St ) rt 1  ....  a p ( St )rt  p   t

()78

اگر  S tیﮑی از  Mارزش متفاوت نماینده بهوﺳیلهی عدد صحیح  1, 2, 3,...Mرا بگیرد ،رابﻄهی ()78
ترکیبی از  Mمدل ﺧود رگرﺳیون را نشان می دهد .در یﮏ مورد دو رژیمی ،مدل ( )78وﺿﻌیت رکود
(هنگامیکه ) ) ( St  1را بهﺧوبی وﺿﻌیت رونﻖ (هنگامیکه ) ) ( St  2در متغیر ﻗیمت آتی ﻃﻼ نشان میدهد.
بنابراین ﻗیمت آتی ﻃﻼ در حالت رکود میتواند بهصورت رابﻄهی ( ،)77نشان داده شود:

rt  c1  a11rt 1  ....  a p1rt  p   t

()77

درحالیکه اگر ﻗیمت آتی ﻃﻼ در حال رونﻖ باشد ،بهصورت رابﻄهی ( )79مدلﺳازی میشود:

rt  c2  a12rt 1  ....  a p 2 rt  p   t

()79

پارامترهای ﻓرآیند شرﻃی ،به یﮏ رژیم که ﻓرض شده اﺳت تصادﻓی و غیرﻗابﻞ مشاهده باشد وابسته میباشند.
بنابراین بهمنﻈور تشریح کامﻞ ﻓرآیند ﺧلﻖ داده ،تشریح ﻓرمولبندی ﻓرآیند ﺧلﻖ رژیم الزم میباشد .در مدل راه
گﺰینی مارکوف ،ﻓرآیند ﺧلﻖ رژیم ،یﮏ زنجیره مارکوف با تﻌداد محدودی از وﺿﻌیتها که بهوﺳیلهی احتماالت
انتﻘال رابﻄهی ( )78تﻌریﻒ شدهاند:
M

P

()78

ij

;) Pij  Pr( St  j St 1  i

j 1

بهصورت دﻗیﻖتر برای  ، i, j  1, 2, 3, ...Mﻓرض شده اﺳت که  S tاز یﮏ ﻓرآیند مارکوف  Mوﺿﻌیته ،با یﮏ
ماتریﺲ انتﻘال غیرﻗابﻞ تﻘلیﻞ رابﻄهی ( )71تبﻌیت میکند:

سال هفتم /شماره بیستوهفتم /پائیز 7331

337

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

p1M 
p2 M 
 

pMM 

()71



p12



p22







pM 2

 p11
p
 21
 

 pM 1

در رابﻄهی ﻓوق piM  1  pi1  ...  pi , M 1 ،برای  i  1, 2, 3,...Mمیباشد.
 -4نتایج پژوهش
در این بخش ابتدا مانایی دادههای تحﻘیﻖ مورد بررﺳی ﻗرار میگیرد.
بررسی مانایی دادههای پژوهش
ﻗبﻞ از ورود به مباحث اﺳتنباط آماری الزم اﺳت مانایی ﺳری ﻗیمت آتی ﺳﮑه موردبررﺳی ﻗرار گیرد تا از ﺟﻌلی
بودن رگرﺳیون برآوردی اﻃمینان حاصﻞ گردد .ﺟدول ()7؛ وﺿﻌیت مانایی ﻗیمت آتی ﺳﮑه را نمایش میدهد.
جدول  -1نتایج آزمون مانایی بر روی سطح متغیرهای مدل
فیلیپس پرون
نتیجه كمیت بحرانی
()%5

آماره

دیكی فولر تعمیمیافته
كمیت بحرانی
()%5

آماره

دیكی فولر
كمیت بحرانی
()%5

آماره

نماد

متغیر

)I(0

-9/31

-713/99

-7/31

-9/39

-9/31

-9/37

PC

ﻗیمت آتی ﺳﮑه

)I(1

-9/31

-39/71

-7/31

-77/89

-9/31

-3/19

PJ

ﻗیمت نﻘدی بازار ﺳﮑه

با توﺟه به نتایﺞ ﺟدول شماره ( ،)7متغیر ﻗیمت آتی ﺳﮑه در ﺳﻄح  9درصد مانا و ﻗیمت نﻘدی آن با یﮏبار
تفاﺿﻞ مانا شده اﺳت .در ادامه چون مبحث اصلی بر روی ﻗیمت آتی ﺳﮑه بوده و این متغیر در ﺳﻄح مﻌنادار
اﺳت در نتیجه این تضمین وﺟود دارد که نتایﺞ رگرﺳیون به رگرﺳیون کاذب منتهی نخواهد گردید .در ادامه به
تخمین مدل ( ARMAدر صورت نامانا بودن ﺳری از روش  ARIMAبهره گرﻓته میشد) ﻗیمت آتی ﺳﮑه
پرداﺧته شده اﺳت .در ادامه به بررﺳی مانایی دادههای تحﻘیﻖ با ﻓرض وﺟود شﮑست ﺳاﺧتاری پرداﺧته میشود.
با توﺟه به نتایﺞ ﺟدول زیر مشاهده میشود مشﮑﻞ شﮑست ﺳاﺧتاری در دادهها وﺟود ندارد که مانا بودن
ﺳری را با مشﮑﻞ روبرو ﺳازد .روند ﺿرایب  ARو ﻓرآیند توزیع دیﮑی ﻓولر تﻌمیمیاﻓته در ﺟدول ( ،)9بر این
واﻗﻌیت اشاره دارد.
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جدول  -2نتایج آزمون مانایی با فرض وجود شكست ساختاری
نتیجه

دیكی فولر min-t

كمیت بحرانی ()%5

آماره

متغیر

نماد

مانا

-1/11

-11/39

PC

ﻗیمت آتی ﺳﮑه

نامانا

-1/11

-1/87

PJ

ﻗیمت نﻘدی ﺳﮑه

با توﺟه به مانا بودن مدل و نبود شﮑست ﺳاﺧتاری در مدل الزم اﺳت از روش  ARMAﺟهت تخمین مدل
بهﺟای روش  ARIMAبهره گرﻓته شود .با توﺟه به وﺟود مانایی در ﻗیمت آتی ﺳﮑه و نامانایی در ﻗیمت نﻘدی
ﺳﮑه این امﮑان وﺟود دارد میان متغیرهای ﻓوق ارتباط بلند مدت وﺟود داشته باشد و این دو ﻗیمت بر یﮑدیگر
موثر واﻗع شوند .برای بررﺳی بلند مدت از دو آزمون حداکثر مﻘادیر ویژه و آزمون اثر بهره گرﻓته ﺧواهد شد .در
صورت وﺟود حداﻗﻞ یﮏ بردار میان این زوج ﻗیمتی کارایی ﺿﻌیﻒ بازار رد میگردد.
برآورد مدل  ARMAسری زمانی قیمت آتی سكه
جدول  -3تخمین مدل  ARMAسری زمانی قیمت آتی سكه
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

7.774428
-26.06171
570.4435
41.12473
-10.62651
-535.2894
12.56815
246.3809
267.0650

1182897.
0.005414
0.001606
0.005114
0.004225
0.002350
0.003885
0.002221
5.86E+10

9196351.
-0.141094
0.916115
0.210315
-0.044900
-1.257721
0.048826
0.547197
1.57E+13

C
)AR(1
)AR(2
)AR(3
)MA(1
)MA(2
)MA(3
)MA(4
SIGMASQ

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

9145273.
6194859.
33.22233
33.22864
33.22446
2.019127

-.90
-.82-.22i

-.82+.22i

-.24
.84+.25i

0.591811
0.591494
3959411.
1.62E+17
-171584.3
1870.478
0.000000

.99
.84-.25i

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

Inverted AR Roots
Inverted MA Roots

با توﺟه به میﺰان شاﺧص آکاییﮏ وﻗفه بهینه برای مدل آرمای ﺳری زمانی ﻗیمت آتی ﺳﮑه ( 1و )8
 ARMAانتخاب گردید .ﺟهت اﻃمینان از نتایﺞ بهینه بودن وﻗفههای واردشده در مدل میتوان ﺳاﺧتار ریشه
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واحد این ﺳری را مشاهده نمود .نتایﺞ ارایه شده در ﺟدول  ،8ﺿریب ﺧود رگرﺳیونی  AR1تا  AR3در کﻞ نمونه
به ﻃور مﻌناداری متفاوت از صفر اﺳت .در نتیجه ﺳریها مستﻘﻞ نبوده و ﻗیمت ها ﻗابلیت پیشبینی دارند.
بنابراین ،ﻓرﺿیه  H0مبتنی بر مستﻘﻞ بودن ﻗیمت آتی ﺳﮑه در کلیهی موارد ،رد شده و ﻓرﺿیه کارا ﺿﻌیﻒ در
حالت ﺧﻄی رد میگردد .در ادامه به بررﺳی وﺟود حاﻓﻈه بلندمدت در ﺳری با اﺳتفاده از رویﮑرد ARFIMA
پرداﺧته شود.
برآورد مدل  ARFIMAسری زمانی قیمت آتی سكه
به ﻃور کلی مدلهای مبتنی بر حاﻓﻈهی بلندمدت شدیداً به مﻘدار پارامتر حاﻓﻈهی بلندمدت و نیﺰ نحوهی
میرایی توابع ﺧودهمبستگی بستگی دارد .بر این اﺳاس در زیربخشهای زیر به تخمین مﻘدار پارامتر حاﻓﻈهی
بلندمدت با مﻌیار  GPHکه به کمﮏ نرماﻓﺰار  OX-METRICSانجام شده ،ﺧواهیم پرداﺧت .به ﻃور کلی آزمون
 GPHکه مبتنی بر تحلیﻞ دامنه ﻓرکانﺲ میباشد ،از تﮑنیﮏ رگرﺳیون دوره نگاشت اﺳتفاده شده که در واﻗع
این تﮑنیﮏ ،ابﺰاری ﺟهت تمایﺰ بین روندهای کوتاهمدت و حاﻓﻈه بلندمدت ﻓراهم میآورد .الزم به ذکر اﺳت که،
شیب ﺧط رگرﺳیون ( )d parameterحاصﻞ از بﮑارگیری تﮑنیﮏ رگرﺳیون دوره نگاشت ،همان پارامتر حاﻓﻈه
بلندمدت را به دﺳت میدهد.
جدول  -4تخمین مدل  ARFIMAسری زمانی قیمت آتی سكه
شاخص

Coefficient

Std.Error

t-value

t-prob

d parameter
Constant

0.222296
9.51124e+006

0.004720
3.776e+005

47.1
25.2

0.000
0.000

با در نﻈر گرﻓتن پارامتر  dبرآورده شده و ﻗرار گرﻓتن آن بین 0<d<0/5و مﻌنیداری آن در ﺟدول شماره
( ،)1حاﻓﻈه بلندمدت بودن ﻗیمت آتی ﺳﮑه در حالت غیر ﺧﻄی تاﺋید میشود و همﭽنین نبود ﺧودهمبستگی
بین باﻗیماندهها برازش ﺧوب مدل را تاﺋید میکند .حاﻓﻈۀ بلندمدت در ﻗیمت آتی ﺳﮑه موﺟب وابستگی بازده
آیندة این دارایی با بازدههای ﻗبلـی آن میشود ،وﺟود پارامتری پیشبینی پذیر را در دینامیﮏ ﺳری زمانی نشان
میدهد .این ویژگی دلیلی بر رد شﮑﻞ ﺿﻌیﻒ ﻓرﺿیۀ کارایی بازار اﺳت .مﻄابﻖ ﻓرﺿـیۀ بـازار کـارا ﻗیمـت
دارایـیهـا نبایـد بـا اﺳتفاده از دادههای گذشته پیشبینی پذیر باشد .وﺟود حاﻓﻈۀ بلندمـدت در بـازده
دارایـیهـا وﺟـود ﺧودهمبستگی میان مشاهدات را با ﻓاصلۀ زمانی زیاد نشان میدهد .بنابراین ،میتـوان از
بـازدههـای گذشته به منﻈور پیشبینی بازده آینده اﺳتفاده کرد کـه ایـن امـر امﮑـان اﺳـتفاده از یـﮏ
اﺳـتراتژی ﺳوداگرایانۀ ﺳودآور را ﻓراهم میکند.
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برآورد ارتباط بلندمدت میان قیمت آتی سكه و قیمت نقدی
در این بخش برﺧﻼف آنﭽه تا کنون بحث شده و ﺳﻌی نمودهایم بر اﺳاس وﺟود حاﻓﻈه بلندمدت ﺳری
درباره کارایی ﺿﻌیﻒ بازار ﻃﻼ آتی بحث نمودیم و بیان داشتیم که به علت وﺟود حاﻓﻈه بلندمدت در ﺳری
مربوﻃه در نتیجه بازار آتی ﺳﮑه از کارایی ﺿﻌیﻒ برﺧوردار اﺳت .در این بخش هدف بررﺳی وﺟود یا عدم وﺟود
ارتباط بلندمدت مابین ﻗیمت آتی ﺳﮑه و ﻗیمت نﻘدی آن اﺳت .در صورت وﺟود بردار بلندمدت میان این دو
متغیر این واﻗﻌیت تبیین می یابد که ﻗیمت آتی ﺳﮑه توانایی ایجاد ﺳیگنال به بازار ﻗیمت نﻘد را داشته و همﭽنان
می توان اذعان داشت که بازار آتی ﺳﮑه از کارایی ﺿﻌیﻒ برﺧوردار اﺳت یا ﺧیر؟ با توﺟه به باال بودن تﻌداد داده و
اﻃﻼعات از شاﺧص ﺟهت تﻌیین وﻗفه بهینه از آماره اﻃﻼعاتی آکاییﮏ اﺳتفاده گردید .با بر اﺳاس آزمون توﺳط
محﻘﻖ تمامی وﻗفهها از لحاظ آماری مﻌنادار گردیدند؛ در نتیجه از تمامی وﻗفههای مورد نﻈر در مدل بهره برده
ﺧواهد شد.
در ادامه برای حصول اﻃمینان از وﺟود بردار بلندمدت میان متغیرهای مدل از آزمون یوهانسون بهره
ﺧواهیم برد .اگر ﺳری های مورد بررﺳی مانا نباشند باید از تفاﺿﻞ دادهها در تخمین اﺳتفاده نمود؛ اما اگر مابین
ﺳری های نامانا بتوان یﮏ بردار بلندمدت تﻌیین نمود؛ دیگر نیازی به اﺳتفاده از تفاﺿﻞ دادهها وﺟود ندارد و
میتوان از ﺳری زمانی دادهها در ﺳﻄح اﺳتفاده ن مود .الزم به ذکر اﺳت تفاﺿﻞ گیری موﺟب کاهش ﺳﻄح
اﻃﻼعات در دادهها می شود و تا ﺟایی که امﮑان داشته باشد باید از ﺳﻄح دادهها اﺳتفاده نمود .در ادامه اﻗدام به
بررﺳی تﻌیین بردار بلندمدت مابین دادههای تحﻘیﻖ نمودهایم.
جدول  -5نتایج آزمون بهینه بودن بردار یوهانسون
روند غیرخطی با روند خطی با

با عرض از مبدأ

عرض از مبدأ

عرض از مبدأ

9

9

9

9

9

9

دارای

بدون روند و

روند

عرض از مبدأ

9

9

آزمون اثر

9

9

آزمون حداکثر مﻘادیر ویژه

نوع مدل

با توﺟه به نتایﺞ مﻘایسه بردارهای بلندمدت در یوهانسون ،وﺟود بردار بلندمدت در مدل مورد تأیید ﻗرار
میگیرد .در نتیجه این دو بازار مستﻘﻞ نبوده و تغییرات یﮑی بر دیگری موثر اﺳت .به عبارتی ﺳرمایه گذار می
تواند از ﺳیگنال های ﻗیمتهای آتی در ﺟهت ﺧرید و ﻓروش ﺳﮑه بهره ببرد .هر ﻗدر ارتباط ﻗوی تر باشد ،امﮑان
دﺳتی ابی به ﺳود باالتر بوده و امﮑان بهره برداری از موﻗﻌیت های اربیتراژ ﺟهت کسب ﺳود اﻓﺰایش مییابد .به
عبارتی شوکهای بازار آتی میتواند برای مدت زمانی نﻘش راهبری را در بازار نﻘد ایجاد نماید .در نتیجه میتوان
با وﺟود بردار بلندمدت در مدل اذعان داشت که بازار آتی ﺳﮑه کارایی ﺿﻌیﻒ ندارد.
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برآورد مدل MS-AR

ﺟهت بررﺳی ﺧﻄی یا غیرﺧﻄی بودن یﮏ ﺳری زمانی آزمونهای متﻌددی وﺟود دارد .یﮑی از کاربردیترین
آزمونها ،آزمون  LRاﺳت که آزمونی میان مدل های مﻘید و نامﻘید اﺳت .آمـاره آزمـون  LRبـهوﺳـیله رابﻄـهی
| LR=2|lnLMS-AR −lnLARمحاﺳبهشده و ارزش بحرانی این آماره مبتنی بر ارزش  Pداویﺲ 77میباشد .نتایﺞ
توﺿیحات ﻓوقالذکر در ﺟدول شماره 3-1؛ ﻗابﻞمشاهده اﺳت .بر اﺳاس ﻓـرض صـفر در ایـن آزمـون کـه بیـانگر
عدم تغییر رژیم به وﺳیله یﮏ ﻓرآیند  ARیﮏ رژیمه ،در مﻘابﻞ یـﮏ ﺳـاﺧتار  MS-ARکـه تغییـر را در دو رژیـم
متفاوت مورد آزمون ﻗرار می دهد؛ بر این اﺳاس مدل دو رژیمه بهتر از تﮏ رژیمه ارزیابی گردید .بر اﺳاس مﻘادیر
آماره راﺳت نمایی ،مدل  MSشامﻞ دو رژیم ( ،)-781/97عدد بﺰرگتری نسبت بـه مـدل  ARبـرای یـﮏ رژیـم
( )-771/81می باشد .بنابراین ﻗادر به رد ﻓرﺿیه صفر مبنی بر عدمتغییر در رژیم با ﺳـﻄح مﻌنـیداری  7درصـد
میباشیم .ازاین رو واﺿح اﺳت نتایﺞ ﻗوی تری از تغییر رژیم ،نسبت به مدل ﺧﻄی مشاهده میشود؛ بنـابراین نـرخ
رشد بهوﺳیله مدل  MS-ARدو رژیمِ بهتر توصیﻒ میشود.
جدول  -6آزمون LR 12بررسی حال خطی بودن متغیرهای مدل تک رژیم با دو رژیم
LR test statistic

)MS-AR (ln LMS-AR

)AR (ln LAR

***13/66

-781/97

-771/81

ﻗیمت آتی ﺳﮑه

*** :در ﺳﻄح  %7مﻌنیدار میباشد.

جدول  -7آزمون  LRبررسی حال خطی بودن متغیرهای مدل دو رژیم با سه رژیم
LR test statistic

8/31

)MS-AR (ln LMS-AR

)AR (ln LAR

-781/97
-781/77
** :در ﺳﻄح  %9مﻌنیدار میباشد.

ﻗیمت آتی ﺳﮑه

با توﺟه به نتایﺞ ﺟداول شماره ( )1و ( ،)1وﺟود دو رژیم در دادههای تحﻘیﻖ حاﺿر مورد تأیید ﻗرار میگیرد ،اما
با توﺟه به نتایﺞ دالیﻞ آماری ﺟهت وﺟود ﺳه رژیم مشاهده نگردید.
در ادامه نتایﺞ مدل مارکوف ﺳویﭽینﮓ برای بخش مﻌادله میانگین اراﺋه شده اﺳت .بر اﺳاس نتایﺞ تحﻘیﻖ و
ﺳﻄح احتمال (زیر  9درصد) وﻗفههای یﮏ تا چهار AR ،و  MAدر هر دو رژیم مﻌنادار هستند درنتیجه در هر دو
رژیم میانگین ﺳری ﻗابﻞمحاﺳبه اﺳت .محاﺳبه پ ذیر بودن میانگین ﺳری بیانگر این واﻗﻌیت اﺳت که اﻃﻼعات
مفیدی در ﻗیمت آتی ﺳﮑه ﺟهت پیش بینی ﻗیمت آن در آینده وﺟود دارد .بر این ﺳرمایه گذاران ﻓﻌال در این
بازار با در اﺧتیار داشتن این اﻃﻼعات توانایی دﺳتیابی به ﺳودهای نامتﻌارف را در بلند مدت دارند .به بیان دیگر
در هر دو رژیم کارایی ﺿﻌیﻒ در بازار ﺳﮑه آتی ﻃﻼ مشاهده نمیگردد .ﻃبﻖ شﮑﻞ ﺿﻌیﻒ ﻓرﺿیه بازار کارا،
اﻃﻼعات ﺟدید وارد شده به یﮏ بازار به ﺳرعت در اﺧتیار همگان ﻗرار می گیرد و تاثیر این اﻃﻼعات روی ﻗیمت
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دارایی ها به شﮑﻞ آنی و بدون تاﺧیر اﺳت .بر این اﺳاس نمی توان بر مبنای اﻃﻼعات ﻗیمتی گذشته ﺳودی ﻓراتر
از بازار کسب کرد .که نتایﺞ بردار بلند مدت یوهانسون و مارکوف ﺳویﭽینﮓ هر دو وﻗوع این امر را در بازار آتی
ﺳﮑه رد مینمایند.
جدول  -3نتایج مدل ماركوف سویچینگ
PROB

آماره t

انحراف معیار

ضریب

0.000
0.000

3.52
-6.04

0.02518
0.02170

0.0885857
-0.131095

)AR-1 (0
)AR-1 (1

0.000
0.021
0.000

47.1
2.31
12.6

0.01515
0.02336
0.02534

0.855148
0.0540768
0.320172

)AR-2 (0
)AR-3 (0
)AR-3 (1

0.000
0.000
0.000

-3.63
-3.59
-16.6

0.02818
0.01608
0.01800

-0.102426
-0.0576643
-0.298785

)MA-1 (0
)MA-1 (1
)MA-2(0

0.000
0.002

-26.2
3.07

0.01750
0.02024

-0.459115
0.0621555

)MA-3 (0
)MA-4 (0

0.000

47.8

0.01192

0.569065

)MA-4 1

شكل  -1رفتار داده سری قیمت آتی سكه در رژیمهای مختلف
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شكل  -2پیشبینی قیمت آتی سكه با رویكرد تغییرات رژیم
جدول  :6احتمال وقوع هر رژیم
Regime 1,t
0.66950 0.0091948
0.33050 0.99081

Regime 0,t
Regime 0,t+1
Regime 1,t+1

بر اﺳاس ﺟدول ( ، )3اگر ﻗیمت ﺳﮑه آتی در ابتدا در ﻓاز رکود ﻗرار داشته باشد بهاحتمال  11درصد ﻗیمت
ﺳﮑه آتی در این بخش در دوره بﻌد در رژیم رکود باﻗی میماند؛ اما بهاحتمال  88درصد از ﻓاز رکود وارد ﻓاز
رونﻖ ﺧواهد شد .همﭽنین اگر اﻗتصاد ابتدا در ﻓاز رونﻖ شاﺧص ﻗیمت ﺳﮑه آتی باشد بهاحتمال  7درصد وارد ﻓاز
رکود میشود .برای ﺳایر رژیمها اﺳتدالل ﻓوق ﻗابﻞ تﻌمیم اﺳت .با توﺟه به اینﮑه در ﻗﻄر اصلی احتمال وﻗوع هر
رژیم اراﺋهشده اﺳت .رژیم رونﻖ با احتمال وﻗوع  33درصد رژیم غالب ارزیابی میگردد.
 -5نتیجهگیری و بحث
اصوالً یﮑی از مهمترین نﻈریههای اﻗتصادی در زمینهی بازارهای مالی ،نﻈریهی پیشبینیناپذیری تغییرات
شاﺧصهای ﻗیمت ،که در آمار به نﻈریهی گام تصادﻓی مﻌروف اﺳت ،میباشد .مدلهای پیشبینی که برای
ﻗیمتها ﻃراحی شدهاند ،در واﻗع به عنوان چالشی در مﻘابﻞ نﻈریهی ﻓوق مﻄرح هستند و ﺳﻌی دارند تا نشان
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دهند که میتوان علیرغم پیﭽیدگیهای بسیار در روند ﻗیمتها ،روند آتی آنها را با ﺳﻄح ﺧﻄای ﻗابﻞ ﻗبولی
پیشبینی نمود.
بحثی که در این مﻘاله مﻄرح شد به بررﺳی این امر میپردازد که با توﺟه به نوﺳانات شدید ﻗیمت ﺳﮑه،
ﻗیمتهای آتی چه ارتباﻃی با ﻗیمت نﻘدی ﺳﮑه دارد ،آیا برای کشﻒ ﻗیمت آتی به ﻗیمت نﻘدی توﺟه میشود و یا
برای تﻌیین ﻗیمت نﻘدی به ﻗیمت آتی توﺟه میشود .آیا نوﺳانات ﻗیمت نﻘدی و آتی در ارتباط با یﮑدیگر
میباشند؟ بر اﺳاس نتایﺞ مدل  ARFIMAمیانگین ﺳری زمانی دارای حاﻓﻈه بلندمدت اﺳت در نتیجه میانگین
بازده بازار ﻗیمت ﺳﮑه آتی توﺳط ﺳرمایهگذاران این بازار ﻗابﻞ پیشبینی اﺳت .نتایﺞ برآورد مدل مارکوف
ﺳوﺋیﭽینﮓ ( ،)MS-ARنشان مـیدهـد میانگین ﺳود بازار ﺳﮑه آتی در هر دو رژیم ﻗابلیت پیشبینی را دارد و در
نتیجه بـازار ﻗیمت ﺳﮑه آتی در هر دو رژیم پر نوﺳان و کم نوﺳان از کارایی ﺿﻌیﻒ در راﺳتای میانگین ﺳود
برﺧوردار نیست.
با توﺟه ویژگیهای ﺧاص بازارهای ﺳرمایه در کشورهای درحالتوﺳﻌه (ﻗوانین و ابداعات محدودکننده ،نیاز
به آزادﺳازی ﺳهام ،کم بودن تﻌداد ﺳهامداران ﻓﻌال در بازار ﺳرمایه ،درصدهای باالی ﺳود تﻘسیمی در ﻗیاس با
بورسهای ﺟهان و تفاوت زیاد ﻗیمت پایانی و آﺧرین ﻗیمت و ،)...صرﻓاً نباید بر اﺳاس نتایﺞ مﻄالﻌات و مبانی
نﻈری کشورهای پیشرﻓته که مبتنی بر ﻓرض بازار کارا تدوین شدهاند؛ اﻗدام به اﺟرای ﺳیاﺳتهای توﺳﻌه بازار
ﺳرمایه نمایند .بر این اﺳاس ابتدا باید در این کشورها و علیالخصوص کشور ما عوامﻞ مؤثر بر بازدهی بازار
ﺳرمایه و بازار ﻃﻼ را شناﺳایی نمود ،ﺳپﺲ با توﺟه به اولویت شاﺧصها و متغیرهای مورد نﻈر ،اﻗدام به اﺟرای
ﺳیاﺳتهای توﺳﻌه بازار ﺳرمایه در کشورها نمود.
بر اﺳاس نتایﺞ مدلهای مارکوف ﺳویﭽینﮓ مشاهده گردید ،در هر بازهی زمانی؛ میانگین ﺳود و ریسﮏ بازار
ﻗیمت ﺳﮑه آتی متفاوت اﺳت ،در نتیجه ،الزم اﺳت ﻓﻌالین بازار ﺳرمایه به این بینش درﺳت ،دﺳت یابند که با
توﺟه به منشأ و عامﻞ به وﺟود آورنده تغییرات بازدهی و ریسﮏ ،ﺳیاﺳتهای متناﺳب با آن شرایط را اﺟرا
نمایند و از اﺟرای ﺳیاﺳتهای عمومی و کلی ﺧودداری ورزند.
با توﺟه به اینﮑه هر تغییر در رژیمها میتواند موﺟب شﮑست ﺳاﺧتاری در پویاییهای بازدهی بازار میگردد
و در نﻈر نگرﻓتن این شﮑستها موﺟب گمراهی ﺳیاﺳتگذاران در امر ﺳیاﺳتگذاری و انحراف نتایﺞ مورد نﻈر
میشود ،در نتیجه پیشنهاد میگردد ،ﻓﻌالین بازار ﺳرمایه در شرایط مختلﻒ اﻗدام به اﺟرای ﺳیاﺳتهایی نمایند
که با توﺟه به ویژگیهای آن رژیم ،باالترین هماهنگی و تناﺳب را داشته باشد.
چون تغییرات رژیم موﺟب تغییر رﻓتار ﺳریهای زمانی میگردند ،شناﺳایی عوامﻞ که موﺟب این تغییر
رﻓتار میشوند ،میتواند به عنوان یﮏ شاﺧص پیشرو به ﺳیاﺳتگذاران کمﮏ نماید تا بتوانند وﺿﻌیت آتی
بازارهای مالی را پیشبینی نمایند.
نتایﺞ تحﻘیﻖ حاﺿر در راﺳتای نتایﺞ تحﻘیﻘات ﻓﮑاری ﺳردهایی و همﮑاران ( ،)7838احمدی و احمدلو
()7838؛ چان ﺳوک ﺟی ()9889؛ ایتو و ﺳوگیوما ()9883؛ لی و زنﮓ ()9877؛ بوده و بر اﺳاس این نتایﺞ
مابین ﻗیمت های نﻘدی و ﻗیمت های آتی در بازارهای مختلﻒ ارتباط مﻌناداری وﺟود دارد .بر اﺳاس مﻘایسه
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)؛9881( ) و آتﺲ و وانﮓ7831( ﺧﻄی توانایی پیش بینی ﻗیمت آتی را دارند با نتای تحﻘیﻘات ﺳرﻓراز و اﻓسر
) و لیو و وانﮓ9877(  الزم بذکر اﺳت نتایﺞ این تحﻘیﻖ با موید نتایﺞ تحﻘیﻘات کاﻓمن.در یﮏ راﺳتا ﻗرار دارد
.)؛ نمیباشد9877(
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