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چكیده
توسعه روزافزون بازارهای مالی و رویارویی با شرایط عدم اطمینان ،اهمیت برآورد معیارهای اندازهگیری
ریسک وتعیین مناسب ترین مدل پیش بینی ریسک را بیشازپیش ضروری میسازد.در این مقاله سعی بر آن
است ،دقت پیشبینی مدلهای مختلف شبیهسازی تاریخی در ارزیابی ارزشدرمعرضریسک و ریزشموردانتظار
در مقایسه با روش پارامتریک گارچ با یکدیگر مقایسه شوند .مدلهای مورداستفاده ،شبیهسازی تاریخی،
شبیهسازی تاریخی بازتابی ،شبیهسازی تاریخی نوسانات وزن دارو شبیهسازی تاریخی فیلترشده و مدل
گارچ ( 1و  )1است .برای انجام تحقیق از دادههای شاخص کل بورس اوراقبهادارتهران از سال
پارامتریک
 88تا پایان سال  39استفادهشده است .پس آزمایی ارزش در معرض خطر با استفاده از آزمونکریستوفرسون که
از دو پس آزمایی برنولی و پس آزمایی استقالل تشکیل شده است و پس آزمایی ریزشموردانتظار با استفاده از
آزمون مک نیل و فری ،انجامشده است .درنهایت نتایج حاصل از رتبهبندی با تابع مجموعه فاصله اطمینان به
ترتیب مدلهای شبیهسازی نیمه پارامتریک ،پارامتریک و ناپارامتریک اولویتبندی شدند.
واژههای كلیدی :آزمونکریستوفرسون ،ارزشدرمعرضریسک ،ریزشموردانتظار ،شبیهسازیتاریخی و مدلهای
پارامتریک.
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 -1مقدمه
یکی از حوزه هاای اصالی مادیریت ماالی ،مادیریت ریساک اسات .منظاور از مادیریت ریساک ،شناساایی،
اندازهگیری و نظارت بر ریسک است؛ بنابراین اندازهگیری ریسک از جایگاه ویژهای در مدیریت ریساک برخاوردار
است .در جامعه امروزی تقر یباً تمامی افراد به نحوی با مفهوم ریسک آشنایی دارند و معتقدند کلیه ابعاد زنادگی
تحت تأثیر ریسک است .اندازهگیری ریسک یکای از جنباههاای مها مادیریت ریساک اسات و میازان صاحت
اندازهگیری ریسک پیشبینیشده برای مدیریت ریسکهای احتمالی در آینده بسیار حیاتی است .در چناد ساال
اخیر مدل های ارزش در معرض ریسک از اصلیترین مدلهای اندازهگیری ریسک خصوصاً ریسک بازار محساو
میشوند .ارزش در معرض ریسک حداکثر زیان را در طول یک دورهی زمانی و در یکفاصلهی اطمینان مشخص،
تعیین میکند .ارزش در معرض خطر معیاری است که حداکثر زیان احتمالی یک دارایی را در یاک دوره زماانی
معین و با احتمال مشخص محاسبه و بهصورت کمی گزارش میکند .باوجوداینکه شواهد تجربی فراوانای دال بار
کارایی در پیشبینی ریسک است ،به لحاظ نظری دارای نقطهضعفهایی است که مه ترین آن عدم انسجام است.
ریزش موردانتظار معیاری است که ا ز ویژگی انسجام برخوردار بوده و بنابراین از اعتبار بیشتری نسبت به ارزش در
معارض خطار برخاوردار اسات .بحاارانهاای ماالی اخیار بار اهمیاات تعیاین صاحی ارزشدرمعارضریسااک و
پیشبینیهای ریزش موردانتظار تأکید میکند .کمیته ی بال در نظارت بر بانکداری در ساال  1331از مؤسساات
خواست تا از معیار اندازه گیری ریسک مبتنی بر ارزشدرمعرضریسک استفاده کنند .باهکاارگیری ایان روش در
بحرانهای مالی اخیر ،برخی از سازمانها را که ذخیرهی سرمایهی کافی در مقابله با زیانها نداشتند ،با مشکالتی
مواجه ساخت .مشکالت ناشی از بهکارگیری ارزش درمعرض ریسک ،کمیته بال را بر آن داشات تاا روش دیگاری
ارائه دهد که در آن به دنباله ی ریسک نیز اهمیت داده شود .این روش که ریزشموردانتظار نام دارد ،زیان ماورد
انتظار را با در نظر گرفتن تخطی از ارزشدرمعرضریسک تعیین میکند .اکثریتقریببهاتفااق مادلهاای فعلای
برای پیشبینی ارزش درمعرض ریسک و ریزش موردانتظار ،بر ایجاد پیشبینی های دقیاق بارای یاک روز تجااری
تمرکز دارند ]3[ .طیف وسیعی از مدلهای ارزیابی ارزش در معرض ریسک برای محاسبهریسک بازار سبد دارایی
بانک ها وجود دارد .نکته حائز اهمیت در این روشها ،این است که بانکها عالوه بر دقات درتخماین مادلهاای
ارزیابی ریسک بازار به بهینه بودن آن بسیار اهمیت می دهند .در عمل پایشبینای مادلهاای ارزش در معارض
ریسک به دلیل برخی خواص ناشی از غیراستاندارد بودن ویژگی آمااری ساری زماانی باازدهی ،باا خطاا مواجاه
میشود .مسئله اصلی و هدف بررسی صحت پیشبینی ارزش در معرض خطار و ریازشموردانتظاار روز آتای باا
استفاده از مدلهای مختلف شبیه سازی تاریخی در مقایسه با مادلهاای نیماه پارامتریاک و پارامتریاک اسات.
عملکرد دو مدل ناپارامتریک و دو مدل نیمه پارامتریک در پیشبینی ریزشموردانتظار تحلیل میشود .روشهای
شبیهسازی تاریخی ،شبیه سازی تاریخی بازتابی ،شابیه ساازی تااریخی نوساانات وزنای و شابیهساازی تااریخی
فیلترشده با استفاده از پنجره غلطان بررسی میشوند .عالوه بر آن عملکرد مدل پارامتریک گارچ نیز تخماین زده
میشود .درنهایت مدلی که بتواند صحی ترین پیشبینیها را انجام دهد شناسایی خواهد شد.
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 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
به دنبال بحرانهای مالی اخیر در جهان و ناکامی برخی شرکتها در موجه با شرایط بحرانی باه دلیال عادم
وجود ذخیره سرمایه کافی که به معنی شکست ارزش در معرض ریسک در مقابال ایان شارایط تلقای مایشاد،
کمیته بال در سال  1811معیار دیگری به نام ریزش موردانتظار کاه تمرکاز بیشاتری بار دنبالاه ریساک داشات
پیشنهاد داد که در آن زیان مورد انتظار با در نظر گرفتن تخطی از ارزش در معرض خطر محاسبه میشود [.]11
روشهای متعددی برای محاسبه ارزش درمعرض ریسک ارائهشده است .کارایی مدل شبیهسازیتاریخی فیلترشده
به وسیله آزمون بازگشت ،در مطالعهای که توسط بارون -ادسی و همکاران ( 1 )1881صورت گرفتاه ،اثبااتشاده
است .پریسکر ( ،1 )1881در پژوهشی به مقایساه ی کاارایی روشهاای شابیهساازیتااریخی ،روش هیبریادی و
فیلترشده پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان میدهد ،روش شبیهسازیتاریخی و هیبریدی نسبت به تغییرات
ریسک شرطی کمتر پاسخ می دهند و پاسخ دهی آن ها نسبت به تغییرات ریسک بهصورت نامتقاارن اسات .روش
شبیهسازی تاریخی فیلترشده از این لحاظ مطمئنتر است .پریگنان و اسمیت  9طای پاژوهشهاای خاود باه ایان
نتیجه رسیدند که  39درصد بانکهای بین المللی ارزش درمعرض ریساک خاود را باا روش شابیهساازیتااریخی
محاسبه میکنند .یک پژوهش جدیدتر توسط مهتا  1در سال  1811انجام شد کاه نشاان داد  19موسساه از 18
موسسهی مالی منتخب در سال  1811از روش شبیهسازی تاریخی استفاده کرده اند .چرتین و کوگینز (،9 )1818
در پژوهشی نشان دادند که دو مدل شبیهسازی تاریخی فیلترشده روزانه بر پایهی مدل گارچ ،بهترین عملکارد را
دارا هستند و این روش بهبود قابلتوجهی را نسبت به روشهای مرسوم ارائه میکند.
رالف کلنر و دنیل راش ( )1819در مقالهای با عنوان اندازهگیری ریسک باازار بااارزش در معارض خطار یاا
ریاازشموردانتظااار بااا اسااتفاده از ماادلهااای ) ARMA(p,qو )GARCH(p,qبااه ایاان نتیجااه رساایدند کااه
ریزش موردانتظار به دلیل تمرکز ب یشتر بر دنباله ریسک حساسیت بیشتری نسبت باه تغییارات دارد و از قابلیات
اتکای بیشتری برخوردار است [.]19
اولساان ( )1819در پژوهشاای بااا عنااوان بررساای کاااربرد روشهااای شاابیهسااازی تاااریخی در پاایشبیناای
ریزش موردانتظار و با استفاده از مدل هاای نیماه پارامتریاک و ناپارامتریاک شابیهساازی تااریخی و مادلهاای
پارامتریک گارچ ،ایگارچ و آپارچ ،در چهار گروه دارایی مختلف و با اساتفاده از پنجارههاای غلطاان متفااوت ،باه
بررسی مدلهای مختلف پیشبینی ریسک پرداخت .بر اساس نتایج بهدستآمده مدلهای شابیهساازی تااریخی
نیمه پارامتریک و مدل های پارامتریک خانواده گارچ از قابلیت پیشبینی بهتری نسبت به مدلهای شابیهساازی
تاریخی ناپارامتریک برخوردار بودند [.]11
نظیفی نائینی و فتاحی ( ،)1931در پژوهشی با عنوان «مدلساازی و پایشبینای نوساانات باازار ساهام باا
استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف» به این نتیجه رسیدند که برای پیشبینی نوسانات بازار سهام ایران ،عملکرد
مدلهای انتقالی با توزیع خطای تی و با درجه آزادی متغیر بین دو رژی  ،بسیار بهتر از مدلهای گاارچ معماولی
است .حتی در برازش بررسیهای داخل نمونهای نیز این نوع از مدلهای انتقاالی ماارکف ،رتباهاول را درزمیناه
قدرت برازش به خود اختصاص دادند [.]1
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محبوبه رمضانی ( )1931در پژوهشی با استفاده از روش شبیهساازی تااریخی سااده باه بارآورد دو سانجه
ریسک ،یعنی ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرداخته است .سنجش ریسک در بازار نفت خام برنت،
با استفاده از این دو معیار نشان داد که ریزش موردانتظار نسبت به ارزش در معرض ریسک ،سنجه مطلاو تاری
است ،اما ارزش در معرض ریسک همچنان کاربرد بیشتری در اندازهگیری ریسک بازار دارد و سنجه متداولتاری
است زیرا دقت باالتری دارد [.]1
در پژوهشی با عنوان پیشبینی ارزش در معرض ریسک و ریزشموردانتظار شاخص بورس اوراق بهادار تهران
با استفاده از مدل های انتگرال گیری پیوسته نوسانات شرطی که توسط سروستانی ( )1939انجامشده اسات .اثار
نوسانات قیمت دالر ،نوسانات قیمت سکه تمام بهار آزادی و نوسانات شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران
در ایجاد ریسک نامطلو شاخص کل قیمت بورس اوراق بهاادار تهاران بررسایشاده و باا اساتفاده از دو مادل
پارامتریک گارچ و فیگارچ ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار شااخص کال قیمات باورس اوراق بهاادار
تهران مدلسازی و پیشبینی گردیده است .این پژوهش باهدف مقایسه مدل فیگارچ چندمتغیره باا مادل گاارچ
چندمتغیره در مدلسازی و پیشبینی ارزش در معرض ریسک و ریزشموردانتظار شاخص کل بورس اوراق بهادار
تهران انجامشده است .یافتهها نشان می دهد که مدل فیگارچ در ساط اطمیناان  %39و مادل گاارچ در ساط
اطمینان  %33به ترتیب بهترین و بدترین پیش بینای را از ارزش در معارض ریساک داشاتهاناد .در پایشبینای
ریزش موردانتظار شاخص بورس اوراق بهادار تهران نیز مدلهای فیگارچ در سط اطمینان  %39و گارچ در سط
اطمینان  %33به ترتیب بهترین و بدترین پیشبینی را نشان دادند [ .]1با توجه باه پیشاینه بیاانشاده تااکنون
شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از چهار مادل شابیهساازیتااریخی ،شابیهساازیتااریخی بازتاابی،
شبیهسازی تاریخی مبتنی بر نوسانات وزنی و شبیهسازی تاریخی فیلترشده و کارایی این مادلهاا در مقایساه باا
مدلهای پارامتریک ،بررسی نشده است که در ادامه به تشری موارد ذکرشده خواهی پرداخت.
 -3سؤاالت پژوهش
 )1آیا مدلهای شبیهسازی تاریخی که شامل دو گروه مدلهای ناپارامتریک و نیماه پارامتریاک اسات ،تواناایی
پیشبینی و ارزشیابی قابل اتکایی از ریزشموردانتظار و ارزش در معرض خطر را ارائه میدهند؟
 )1آیا مدلهای شبیه سازی تاریخی در مقایسه با مدلهای پارامتریاک از قابلیات پایشبینای بهتار و بااالتری
برخوردار هستند؟
 -4روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه در این تحقیق به دنبال پیشبینی ارزش در معرض ریساک و ریازشموردانتظاار باهعناوان
شاخص سنجش ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران هساتی  ،انتخاا نماینادهای از پرتفاوی باورس اوراق
بهادار تهران برای انجام این کار موردنیاز است .جامعه آماری در پژوهش پیش رو شاخص کل بورس اوراق بهادار
تهران بهعنوان نماینده پرتفوی بازار است که بهخوبی می تواند تغییرات قیمتی شرکتهاای موجاود در باورس را
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نمایش دهد .دادههای خام مورداستفاده شاخص کل بورس تهران از تااریخ  88/1/9تاا تااریخ  39/11/13اسات
درنتیجه جامعه و نمونه تحقیق یکی است .دادههای موردنیاز نیز بر اساس گزارشهای شرکت بورس اوراق بهادار
و سازمان بورس اوراق بهادار فراه گردیده و توسط نرمافزار متلب مدلها اجراشده و نتایج بهدساتآماده اسات.
این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی طبقهبندی می شود و با توجه به موضوع و اهداف آن از ناوع همبساتگی
است.
 -1-4تعریف مفهومی ،متغیرها و فرآیند انجام پژوهش
با توجه به اینکه هدف این پژوهش ارزیابی مدلهای پیشبینی ریسک هست شرح مختصری از ارزش در معارض
خطر و ریزشموردانتظار و مدلهای بهکاررفته در ارزیابی آنها ارائهشده است.
ارزشدرمعرضریسک 6بیشترین زیاان ماورد انتظاار را در افاق زماانی مشاخص و در ساط اطمیناان معاین،
اندازهگیری مینماید؛ که با رابطه زیر تعریف میشود:
)(1

))

)(1

(

))

(

(

(

در این رابطه( ،به طورمعمول لگاریت ) ارزش سبد دارایی در دوره  k ،tدوره زمانیای که ارزشدرمعرضریساک
برای آن محاسبه میشود و  αدرصد احتمال است [.]11
ریزشموردانتظار ،7زیان مورد انتظار را با در نظر گرفتن تخطی از ارزش درمعارض ریساک نشاان مایدهاد.
ریزش موردانتظار ،معیار منسج سنجش ریسک است که از معیار ارزشدرمعرضریسک محتاطانهتر عمل میکند
و میانگین ضرر را نشان می دهد ،زمانی که زیان از ارزشدرمعرضریسک فراتر رود .بهکارگیری ریزشموردانتظاار
در محاسبهی ریسک ،توسط آرتنر معرفی شد .با در نظر گرفتن تابع توزیع پیوسته  ،Xریزشموردانتظاار در یاک
موقعیت خرید به عنوان ارزش مورد انتظار مشروط بر بازده زیر حد تعریافشاده توساط ساط اطمیناان تعریاف
میشود:
) ()

)

(

(

)

(

بنابراین با در نظر گرفتن امید ریاضی ریزشموردانتظار ،بارخالف ارزشدرمعارضریساک ،ایان مادل شاکل
دنبالهی توزیع بازده را نیز مشخص میکند .برای توزیع بازده پیوسته میتوان ریزش موردانتظار را بهصاورت زیار
نیز نشان داد:
)

) (
)

(

)

) (

(

∫

)

(

(

برای سط اطمینان مساوی:
شهرت اخیر ریزشموردانتظار و استفاده از آن بهعنوان روشی جدید در اندازهگیری ریسک به این دلیل است
که در این روش برخی از محدودیتها و کاستیهای ارزشدرمعرضریسک وجود ندارد .همانند
ارزشدرمعرضریسک ،این روش نیز روشی شهودی است و میتواند در بیشتر انواع ریسکهای مالی مورداستفاده
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قرار گیرد .برخالف ارزشدرمعرضریسک ،شدت دامنهی زیان در ریزشموردانتظار میشود که به آن میزان زیان
مورد انتظار فراتر از آستانهی اطمینان میگویند .آرتنر ( 8 )1333نشان داد یک معیار اندازهگیری ریسک باید در
خصوص دستهای از داراییها کاربرد داشته باشد که به آن قاعدهی وابستگی میگویند .مدلهای مختلف محاسبه
ارزشدرمعرضریسک با فروض و روشهای متفاوت بهطور مشترک به دنبال اندازهگیری کاهش مورد انتظار در
ارزش سبد سرمایهگذاری با احتمال از پیش تعیینشده میباشند .برای محاسبهی این معیار میتوان از روشهای
پارامتریک ،ناپارامتریک یا شبیهسازی استفاده کرد [.]8
 -2-4روشهای ناپارامتریک محاسبه ریسک
روش شبیهسازیتاریخی 9روشی ناپارامتریک است که بر اساس اطالعات گذشته استواراست و مبناای آن باه
این صورت است که آیندهنزدیک تا اندازهزیادی شبیه گذشتهنزدیک است؛ بنابراین میتوان از اطالعات مربوط باه
گذشته برای پیش بینی ریسک آینده استفاده کرد برای برآورد ارزش درمعرضریسک کافی اسات ،صادک آلفاای
توزیع بازده را استخراجکنی  .برای این کار ابتدا سری بازده را از کوچک به بزرگ مرتب میکنی و جایگاه صدک
موردنظر را مشخص مینمایی  .روش شبیهسازی تاریخی برای برآورد ارزشدرمعرضریسک ،فارض خاصای را در
مورد توزیع تغییرات عوامل بازار ،مدنظر نمیگیرد و مبتنیبر پایهی تقریبخطی نیست .فرماول روش واریاانس-
کوواریانس در این قسمت نیز استفاده میشود و تنها انحراف معیار به روش شبیهسازیتاریخی محاسبه میشاود.
اگر  ،tزمان حال باشد و قیمت در زمان حال با ( )ptنشان داده شود ،قیمت آتی در زماان ( )t+sاز طریاق قیمات
تاریخی و انعکاس در قیمتهای جاری مشخص خواهد شد ،s=1, 2,...,n.دورهی زمانی انتخا شده در توزیع بازده
تاریخی دارایی مالی است .حال اگر به دنبال پیشبینی تغییرات قیمت در زمان  t+sباشای  ،باا تعیاین تغییارات
قیمت در  ،t+s-1تغییرات آتای پایشبینای مایشاود .یاک روش مساتقی بارای محاسابهی ریساک از طریاق
شبیهسازی تاریخی بدین صورت است که با توجه به پنجره ی برآورد مشاهدات تااریخی ( )Ťو مجموعاهی کامال
مشاهدات با سط اطمینان) ، (1-pارزشدرمعرضریسک برای روز بعد به دست میآید؛ بنابراین اگار باازدههاای
لگاریتمی را نشاندهنده بازدههاای آتای در نظار بگیاری روش شابیهساازیتااریخی ،ریساک روز بعاد را بارای
پنجرههای برآورد مختلف با استفاده از غلطاندن پنجره برآورد محاسبه میکند []1؛ که در آن
) (

∑

)

(

,

)

(

استفاده از تغییرات تاریخی قیمتها و نرخها وجه مشخصهشبیهسازیتاریخی است .در شبیهسازی تاریخی به
دلیل عدم فرض نرمال بودن توزیع بازده ،توزیع بر اساس اطالعات تاریخی خواهد باود و باه دلیال شاکل توزیاع
بازده تاریخی ،بازده  9درصد پایین تر ممکن است بسیار متفاوت از بازده تاریخی  9درصد باالتر باشد .11
شبیهسازی تاریخی بازتابی ،10روش توسعهیافته و بسط دادهشدهشبیهسازیتاریخی است که توسط هولتاون

11

معرفی شد .]11[ .در این روش تعداد سناریوها دو برابر میشود و از تعداد خطاهای استاندارد کاسته میشود .این
111
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عدد از ضر بازده لگاریتمی تاریخی در ( )-1به دست میآید و این مقادیر بازتابی در  Tمانعکس مایشاوند .در
این روش تعداد ارقام دامنه افزایش مییاباد و مایتاوان از نموناهای کوچاکتار و جدیادتر اساتفادهکارد .مادل
شبیه سازی تاریخی بازتابی ارزش درمعرض ریسک و ریزش موردانتظار یاک روز پایش رو را از راه یکساانی مانناد
شبیهسازی تاریخی محاسبه می کند و واض است که مقادیر پیشبینایشاده بارای موقعیاتهاای خریادوفروش
یکسان است .این روش نخستین بار توسط زیکوویک و فیلر ( 11 )1883جهت هر چهبهتر انجام دادن بااز آزماایی
در شاخص بورس بازارهای پیشرفته استفاده شد [ .]19محدودیتهای روش شبیهسازیتاریخی به میازان کمتار
در این روش نیز دیده میشود .این محدودیتها در روشهای نیمهپارامتریک که در ادامهی بحث به آنها اشااره
میشود وجود ندارد.
 -3-4روشهای ارزیابی ریسک نیمهپارامتریک
روشهای شبیهسازی تاریخی نیمهپارامتریک روشهایی هستند کاه در آنهاا بهتارین روشهاای ناپارامتریاک و
پارامتریک با یکدیگر ترکیبشدهاند.
شبیهسازیتاریخی نوسانات وزنای 13روشای اسات کاه باهادف بهباود عملکارد روش شابیهساازی تااریخی
ناپارامتریک ایجادشده است .روشی که در آن مشاهدات بازده بهوسیلهی نوساانات وزندار مایشاوند .ایان روش
توسط هول و وایت ( 11 )1338ارائهشده است .آنها پی بردند که این روش بهتار از روش شابیهساازیتااریخی و
شبیهسازی وزن دار مبتنی بر دورهی سنی که توسط بودوخ ( 19 )1338ارائهشده بود ،برای واحدهای پولی مختلف
عمل میکند.
) (

⁄

for

) با استفاده از یکی از مادلهاای خاانوادهی آرچ محاسابه مایشاود و باازده
نوسانات پیشبینیشده (
لگاااریتمی در پنجاارهی تخمااین ،بااا بااازده نوسااانات تعاادیلشااده جااایگزین ماایشااود .در ایاان صااورت
ارزشدرمعرضریسک و ریزشموردانتظار بهصورت زیر محاسبه میشود:
) (

∑

)

(

,

)

(

ازجمله مزایایی که این روش نسبت به روش شبیه سازی تاریخی دارد این است که پیشبینیهاای نوساانات
جاری نیز در محاسبات ریسک وارد می شوند ،بنابراین نتایج آن مانند روش آرچ ،حالت انفعاالی و واکنشای دارد.
برخالف روش شبیهسازیتاریخی ،در این روش پیشبینی ارزشدرمعرضریسک و ریزشموردانتظاار مایتواناد از
بازدههای منفی در پنجرهی تخمین فراتر رود [.]11
روش شبیهسازیتااریخی فیلترشاده ،16روش نویادبخش دیگاری اسات .ایان روش ترکیبای ،دارای مزایاای
شبیهسازی تاریخی ،باقدرت و انعطافپذیری مدلهای تالط شرطی مانند گارچ است .ایان روش شاامل بارازش
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یک مدل گارچ به بازدهها و استفاده از شبیه سازی تاریخی برای استنباطکاردن توزیاع بااقیمانادههاا اسات .باا
استفاده از کوانتایل توزیع استانداردشده باقیمانادههاا ،انحاراف اساتاندارد و میاانگین شارطی پایشبینایشاده
ارزش درمعرض ریسک محاسبه میشاود .روش شابیهساازیتااریخی فیلترشاده توساط باارون-ادسای ( 1338و
 13 )1333معرفی شد و رابطه ی نزدیکی با روش شبیهساازیتااریخی نوساانات وزنای دارد .در ایان روش توزیاع
مشاهدهی تجربی بازده و یک الگوریت خود راهانداز (بوت استرپ) جهت ترکیب داراییهای واقعی تجربی استفاده
میشود .پیشبینی ارزشدرمعرضریسک با استفاده از این روش بهطور گسترده موردمطالعه قرارگرفته است [ 3و
 .]18جیانوپولس و تونارو ( 18 )1889نشان دادند که روش شبیهسازی فیلترشده میتواناد محاسابات مرباوط باه
ریزش موردانتظار را بهبود بخشد [ .]11گام اول در این روش استفاده از یک مادل آرچ در دادههاای مرباوط باه
بازده است .سپس از طریق فرمول زیر پس ماندهای استانداردشده از طریق تقسی پسماناد پایشبینایشاده بار
نوسان شرطی پیشبینیشده به دست میآید:
for

)(7

این پسماندهای استانداردشده باید بهطور مستقل و برابر توزیعشده باشند تا برای مدل شابیهساازیتااریخی
مناسب باشند .گام بعدی بوت استرپ کردن این پسماندها به دفعاات زیااد اسات .درنتیجاه ،ایان باوت اساترپ
نمونهای از پسماندهای استانداردشده به دست میآید که میتوان از آن بهعناوان مشااهدات درتخماین ریساک
روزهای آتی استفاده کرد .نمونهی بوت استرپ شده ،مرتب و طبقهبندی میشود و پاسمانادهای استانداردشاده
) برای محاسبهی ارزش درمعرض ریسک و ریزشموردانتظار استفاده میشوند .با مقادیر پیشبینیشده
(
میانگین و نوسان دورههای بعد داری :
) (

∑

)

(

)

,

(

مانند شبیهسازی تاریخی ،استفاده از نوسان جاری پیشبینی شده این اطمینان را حاصل میکند کاه شارایط
باید یک عدد صحی
فعلی بازار در پیشبینی ریسک وارد میشود .آسربی و تاشه ( 13 )1881نشان دادند که
مثبت باشد .این موضوع با بهکارگیری یک نمونه بزرگ از بوت استرپ امکانپذیر است.
 -4-4پس آزمایی ارزشدرمعرضریسک
صحت مدل ها از طریق آزمون برگشت سنجیده میشود .در این راستا نسبت احتماال پوشاش شارطی از جاناب
کریستوفرسن  18به عنوان آزمونی برای سط پوشش شرطی پیشنهاد شد .این آزمون ،ترکیبای از آزماون پوشاش
غیرشرطی و استقالل است .آزمون پوشش غیرشرطی مطابق تخطیهای مشاهدهشده را با توزیع برنولی میسنجد
و قسمت بعدی استقالل این توزیعها را مورد آزمون قرار میدهد:
) (
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وقتی بازده شناساییشده در زمان  )yt+1(t+1از ارزش درمعرض ریسک پیشبینیشده منفیتر باشد ،تخطی صورت
گرفته میتواند با تابع زیر نشان داده شود:
)

(

)

(

)

(

{

اعتبار مدلی باالتر است که ه ویژگی پوشش غیرشرطی و ه ویژگی استقالل را داشته باشد [.]11
پس آزمایی پوشش غیرشرطی (برنولی)  ،11اولین بار توسط کوپیک ( 11 )1339انجاام شاد کاه در آن نسابت
شکستها مورد آزمون قرار میگرفت .در این آزمون تعداد واقعی خطای ارزشدرمعرضریسک در یک دوره زمانی
مشخص در مقابل تعداد خطاهای مورد انتظار قرار داده میشود .درصد پوشش مورد انتظار بهصورت زیر است:
()

)

(

)

(

و سپس پوشش غیرشرطی بهوسیله فرضیه ای آزمون میشود که مشخص میکند آیا تفاوت آمااری باین درصاد
پوشش واقعی مشاهدهشده (* )pو  pمورد انتظار وجود دارد یا خیر.
H0: p*= p,H1: p*≠ p

تعداد روزهای معامالتی که ارزشدرمعرضریسک در آنها خطاا داشاته اسات در طاول پنجارهی آزماایش ()Ť
بهصورت زیر نشان داده میشود:
)

(

Ť

∑

و

طبق فرضیهی صفر )

(

.

تعداد خطاها از یک توزیع دوجملهای با پارامترهای و  pپیروی میکند .با توجه به این موضوع و نسبت پوشاش
مشاهدهشده ، N/فرضیهی صفر پوشش غیرشرطی بهصورت زیر بیان میشود:
)

() ) (

)

Ť

)

((

)

((

 Sتعداد پیشامدهای ممکن است و این مدل توزیع را با درجهی آزادی یک بررسی میکناد .ایان آزماون
مدلهایی که ریسک را بیشتر یا کمتر از نسبت پوشش تخمین میزنند ،رد میکند .اگر عدد حاصل از این نسبت
احتمال بزرگ تر از مقدار توزیع کایدو با درجه آزادی یک باشد ،فرضیه صفر رد میشود .در این آزمون باهطاور
ضمنی فرض استقالل تخطیها در نظر گرفتاه مایشاود .هماانطاور کاه توساط کوپیاک ( )1339و برکاوویتز
( 19 )1881نشاان داده شااد ،ایان ماادل باه تنهااایی تواناایی زیااادی در ارزیاابی کفایاات مادلهااای پایشبیناای
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ارزش درمعرض ریسک ندارد .اعتبار مدل متکی بر آزمون تصاادفی خطاهاای ارزشدرمعارضریساک اسات تاا از
تجمعی شدن خطاها پیشگیری کند [.]11
پس آزمایی استقالل  ،24بیان میکند هر دو خروجی مدل باید از یکدیگر مستقل باشند؛ بنابراین هیچکادام از
خطاها در دوره ی آزمون ) ( نباید اطالعاتی دربارهی احتمال سایر تخطایهاای ارزشدرمعارضریساک بدهاد.
آزمون سنجش عدم وابستگی بین خطاهای ارزش درمعرض ریسک توسط کریستوفرسن ( 19 )1338ارائه شد .ایان
آزمون بررسی میکند که آیا رابطه ی وابستگی کلی بین خطاهای ارزشدرمعرضریسک امروز با روز قبال وجاود
دارد یا خیر .استقالل دارایی سپس از طریق سری ارزشدرمعرضریسک } {آزمون میشود:
)

)

(

(

|

پس آزمایی با ثبت خطاهای ریزشموردانتظار در یک جدول احتمال  1*1انجام میشود کاه در آن بایاد نسابت
)
) با نسبت خطاهای اتفاق افتادهی روز قبل)
خطاهای اتفاق افتاده بعد از یک روز بدون خطا )
برابر باشند ،بنابراین فرضیهی مورد آزمون بهصورت زیر است:

که توسط نسبت آماری زیر آزمون میشود:
)

)

()

)

)

) (

((

(

)

Ť

((

که مانند آزمون قبل ،توزیعی با درجهی آزادی یک است.
∑⁄
For I,j =0,1انجام میشود .مدل ریسک مناسب مدلی است
تخمین نمونهی بهوسیلهی فرمول
که در آن هر دو ویژگی پوشش غیرشرطی و ه استقالل رعایت شود [.]1
 -5-4پس آزمایی ریزشموردانتظار
هنگامی که درستی یک مدل پیشبینی ارزش درمعرض ریسک ثابت شد ،مایتاوان پاس آزماایی مرباوط باه
ریزشموردانتظار را انجام داد .ریزشموردانتظار در این پژوهش متکی بر روش پس آزمایی بسیار پیشرفتهای است
که مدلهای ریسک ناصحی را بسیار محدود میکند.
پس آزمایی مکنیل وفری ،26مدل پس آزمایی پیشبینی ریزشموردانتظار است کاه توساط ماکنیالوفاری
( )1888ارائه شد .این مدل ازجمله مه ترین و موفقترین راهکارهای ارائهشده است .این پس آزمایی مبتنای بار
سریهایی از پسماندهای افزایشی استانداردشده است که بهصورت زیر تعریف میشود:
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)
)

)

(

(

̂

(
)

{

(

اختالف بین بازدههایی که از ارزشدرمعرضریسک تخطی میکنند با ریزشموردانتظاار پایشبینایشاده در
همان روز بهوسیلهی انحراف استاندارد تخمین زدهشده ،استاندارد میشود .تخمین ̂ در مدلهای پارامتریک و
نیمه پارامتریک از طریق مدلهای آرچ به دست میآید و در مدلهای ناپارامتریک از انحراف استاندارد نموناه باه
باید مانند یک توزیع یکساان مساتقل باا
دست میآید .این پس آزمایی مبتنی بر مشاهداتی است که در آن
میانگین صفر عمل کند ،به شرطی که ریزشموردانتظار تخماین بادون خطاایی از دنبالاه ماورد انتظاار باشاد و
حرکات بازده بهدرستی مدلسازی شده باشند .فرضیهها بهصورت زیر خواهند بود:

نشان دهنده ی میانگین پسماندهای افزایشی استانداردشده است .فرضیهی جایگزین یکطرفه
که در آن
است و درصورتیکه نشان دهد ریزشموردانتظار کمتر تخمین زدهشده است میتواند موقعیتی باا ریساک بااال و
خطرناک باشد .یک آزمون آماری که نسبت تی استاندارد را نیز شامل میشود بهصورت زیر است:
)

(
⁄
√

̂

را نشان می دهد و تعاداد انحرافاات در نموناه را مانناد پاس آزماایی
که در آن ̂ انحراف استاندارد
ارزش درمعرض ریسک با  Nنشان میدهی  .ازآنجاییکه توزیع  tشناختهشده نیست فرآیندی الزم است کاه در آن
هیچ فرضی دربارهی توزیع پسماندها وجود نداشته باشد .در صورت اجرای این فرآیند ،احتمال بر اساس فرضیهی
قرار میگیرد:
با توزیع میانگین صفر باالی
صفر تخمین زده میشود که متغیر تصادفی
)

(
⁄
√

که در آن

و

̂

̂نشاندهندهی میانگین و انحراف استاندارد نمونهی بوت استرپ هستند [.]11

 -6-4آزمون معناداری آماری و رتبهبندی مدلها
13

برای سنجش معناداری آماری و رتبهبندی مدل ها از تابع مدل مجموعهی اطمینان استفاده میکنی  .ایان
مدل توسط هانسن ( 18 )1811ارائه شد .در این مدل مجموعه ای از زیانهای مدل ،مورد آزمون قرار میگیرناد و
مدل مجموعه اطمینان ،فرضیه ی صفر را آزمون میکند .فرضیه ی صفر بیانگر این است کاه تماامی مادلهاا در
مجموعه ،قدرت پیشبینی یکسانی رویداده ها دارند و اگر فرضیه رد شود مدل باا بادترین عملکارد از مجموعاه
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خارج میشود .به ترتیب مدلها آزمون مای شاوند تاا جاایی کاه فرضایه صافر رد نشاود .مادلهاای باقیماناده
تشکیل دهنده ی مدل مجموعهی اطمینان میباشند .این روش در سالهای اخیر کااربرد فراوانای در پاژوهشهاا
داشته است .بهطور مثال در پژوهشهایی که روی پیشبینیهای مدل گاارچ چنادمتغیره صاورت گرفتاه ،پتاون
( ،13 )1883الرنت ( ،98 )1811کاپورین و مک آلیر ( 91 )1811و هانسان ( ،)1811از ایان مادل اساتفاده کردناد.
آن تعیین 𝝁 است که شامل بهترین مدلها از میاان مجموعاه مادلهاای موجوداسات .در ایان روش ماتریسای
از زیانها و مدلها برای محاسبات نیاز است:
)

()

( ∑

این فرمول برای محاسبهمجموعهی  tتحت فرضیه ی صفر که بیان میکند تمام جفت انحرافات مقدار صفر دارند،
استفاده میشود.
واریانس با استفاده از بوت استرپ محاسبه میشود:

)

(

√

با استفاده از فرمول باال مدلی که بدترین عملکرد را داشته باشد بزرگتری خواهد داشت]11[ .
 -5نتایج پژوهش
جهت برآورد ریزش موردانتظار و ارزش در معرض خطر با استفاده از مدلهای ذکرشده در مرحلاه قبال الزم
است ابتدا با محاسبه بازده لگاریتمی شاخص بهابازار اوراق بهادار تهران در باازه زماانی  88/1/9تاا  39/11/13و
سط اطمینان  %39به محاسبه ریزش موردانتظار و ارزش در معرض خطر با استفاده از مادلهاای ناپارامتریاک،
نیمه پارامتریک و پارامتریک پرداختهشده است .ازآنجاییکه هدف این تحقیقات مقایسه دقت پیشبینی مدلهای
شبیه سازی تاریخی نیمه پارامتریک و ناپارامتریک با مدل پارامتریک گارچ است در مرحله بعاد مایبایسات ایان
مدلها را بهوسیله پس آزمائیهای مناسب آزمود تا مدلهای قابلقبول شناسایی و برای مرحله بعد که رتبهبندی
این مدلها است آماده شوند .نتایج حاصل از اجرای پس آزمایی که منجار باه شناساایی مادلهاای قابالقباول
میشود به شرح زیر است.
 -1-5نتایج آزمون پوشش برنولی در مدلهای مختلف
در این قسمت نتایج حاصل از پس آزمایی برنولی که قسمت نخسات پاس آزماایی ارزش در معارض ریساک را
تشکیل میدهد ارائهشده است.
اگر عدد حاصل از این نسبت احتمال بزرگ تر از مقدار توزیع کای دو با درجه آزادی یک باشد ،فرضایه صافر رد
میشود .در این آزمون به طور ضمنی فرض استقالل تخطیها در نظر گرفته میشود ،درحالیکه صحت این فرض
زیر سؤال است.
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مقدار توزیع کایدو با درجهی آزادی  1در سط بحرانی  8/89برابار باا  9/8119اسات .مقاادیری از ساط
معناداری قابلقبول است که از سط اطمینان  8/89بزرگ تر باشد .درنتیجه مدل شبیهسازیتاریخی بازتاابی رد
میشود و چهار مدل دیگر بر اساس آزمون پوشش برنولی پذیرفته میشوند.
جدول  - 1نتایج آزمون برنولی جهت پس آزمایی ارزش در معرض ریسک

آزمون
برنولی
سطح
معناداری

شبیهسازی

شبیهسازی

تاریخی نوسانات

تاریخی

وزنی

فیلترشده
1/91

8/8839

8/119

8/39

شبیهسازی

شبیهسازی

تاریخی

تاریخی بازتابی

1/113

3/99

1/33

8/1311

8/8811

8/8893

گارچ

 -2-5نتایج آزمون پوشش استقالل در مدلهای مختلف
قسمت دوم پس آزمایی ارزش در معرض خطر ،آزمون پوشش استقالل است که نتایج آن در جادول زیار نشاان
دادهشده است.
جدول  -2نتایج آزمون پوشش استقالل جهت پس آزمایی ارزش در معرض ریسک
شبیهسازی

شبیهسازی

تاریخی

تاریخی بازتابی

شبیهسازی

شبیهسازی

تاریخی

تاریخی

نوسانات وزنی

فیلترشده

گارچ

آزمون
پوشش

18/11

8/89

9/99

9/11

8/8139

استقالل
سطح
معناداری

1/813

8/81

8/831

8/893

8/8188

مانند مدل برنولی این آزمون نیز از توزیع کای دو با درجهی آزادی یک پیروی میکند .اگار عادد حاصال از
این نسبت احتمال بزرگ تر از مقدار توزیع کای دو با درجهآزادی یک باشد ،فرضیه صفر رد میشود .با توجاه باه
فرضیه ،مقادیری از سط معناداری قابل قبول است که از سط اطمینان  8/89بزرگتار باشاد .درنتیجاه ،طباق
آزمون پوشش استقالل تمامی مدلها پذیرفته میشوند.
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 -3-5بررسی معنیداری آماری و رتبهبندی مدلهای ارزشدرمعررضریسرک برا اسرتفاده از مردل
مجموعهی اطمینان
در این مرحله ابتدا مدلها با مدل مجموعه اطمینان رتبهبندی میشوند و مدلی کاه در ایان مرحلاه حاذف
شود در پس آزمایی مربوط به ریزش موردانتظار وارد نخواهد شاد .طباق محاسابات انجاامشاده باهوسایلهمادل
مجموعه ی اطمینان در نرم افازار متلاب ،رتباهبنادی باه شارح زیار انجاام مایشاود )1:مادل گاارچ )1 ،مادل
شبیهسازی تاریخی فیلترشده )9،مدل شبیهسازی تاریخی نوسانات وزنی و  )1مدل شبیهسازیتاریخی .طبق تاابع
مدل مجموعه ی اطمینان مدل شبیهسازی تاریخی بازتابی از بین مدلها حذف شاد و در رتباهبنادی وارد نشاده
است.
 -1-3-5پس آزمایی ریزشموردانتظار با استفاده از مدل مک نیل-فری
در این قسمت ریزش موردانتظار با استفاده از مدل مک نیل و فری پس آزمایی میشود و مدلهایی کاه در ایان
پس آزمایی و پس آزماییهای قبل تأیید شوند به مرحله رتبهبندی راه پیدا میکنند.
مقادیری از سط معناداری قابلقبول است که از سط اطمینان  8/89بزرگتر باشد .درنتیجه طباق مادل ماک
نیل -فری تمامی مدلها پذیرفته میشوند.
جدول  -3نتایج پس آزمایی مکنیل و فری جهت آزمودن ریزشموردانتظار
شبیهسازی

شبیهسازی

تاریخی

تاریخی بازتابی

شبیهسازی

شبیهسازی

تاریخی نوسانات

تاریخی

وزنی

فیلترشده

گارچ

آزمون
پوشش

8/1899

8/9911

8/311

8/333

8/313

استقالل
سطح
معناداری

8/1131

-8/8133

-8/133

-8/119

-1/133

 -4-5بررسی معنیداری آماری و رتبهبندی مدلهای ریزشموردانتظار با استفاده از تابع مجموعرهی
فاصلهی اطمینان
طباق نتاایج باهدساتآمااده از اجارای تاابع مجموعاهی فاصالهی اطمینااان ،بارای رتباهبنادی مادلهااای
ارزش درمعرض ریسک و حذف مدل شبیهسازی تاریخی بازتابی ،این مدل در محاسبات تابع مجموعاهی فاصالهی
اطمینان ریزش موردانتظار وارد نمیشود .با توجه به نتایج بهدستآمده از اجرای تابع مجموعهی فاصالهاطمیناان
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در رتبهبندی توابع ارزیابی ریزش موردانتظار ،بهترین مدلها به ترتیب عبارتاند از )1:مدل شابیهساازیتااریخی
فیلترشده )1،مدل شبیهسازیتاریخی نوسانات وزنی )9،مدل گارچ )1 ،مدل شبیهسازیتاریخی.
 -7نتیجهگیری و بحث
در پاسخ به سؤال اول پژوهش و با توجه به موارد ذکرشده در قسمت قبل میتوان گفات درمجماوع از باین
مجموعه مدلهای ناپارامتریک و نیمه پارامتریک ،مدلهای نیمه پارامتریک پیشبینیهای صاحی تاری از ارزش
در معرض ریسک و ریزش موردانتظار ارائه میدهند چون در این مدلها از نقاط قاوت مادلهاای ناپارامتریاک و
پارامتریک استفادهشده است و در پاسخ به سؤال دوم پژوهش میتوان گفت مدل شبیهساازی تااریخی نوساانات
وزنی نیز که مدلی پذیرفتهشده است ،پیشبینیهای صحیحی از ریزش موردانتظار ارائه داد .طبق نتایج حاصال از
تحقیقات انجامشده پیشین در فاصلههای اطمینان مختلف و گروه داراییهای متفاوت ،صحت و قابلیت اطمیناان
این مدل در پیشبینی ریزش موردانتظار اثباتشده است .این مدل بهطور قابلتوجهی عملکرد مدل شابیهساازی
تاریخی را بهبود بخشیده و قابلیت رقابت با مدلهای آرچ را داراست .مدل شابیهساازی تااریخی فیلترشاده نیاز
مطابق با پژوهشها ی پیشین و نتایج حاصل از این تحقیق در شرایط مختلف قدرت پیشبینی باالیی دارد و جزو
مدلهای قابل اتکاا اسات .در دو تحقیاق انجاامشاده توساط کلنار و راش ( )1819و رمضاانی ( )1931برتاری
ریزش موردانتظاار نسابت باه ارزش در معارض ریساک در سانجش ریساک باازار باه دلیال حساسایت بیشاتر
ریزش موردانتظار به دنباله تابع زیان ،نشان دادهشده است که این نتیجه بیانگر قابلاتکاتر بودن ریزشموردانتظاار
نسبت به ارزش در معرض ریسک است .نتایج حاصل از پژوهش اولسن ( 91 )1819نشاندهندهی ایان اسات کاه
مدل های نیمه پارامتریک در مورد دارایی های مختلف به نحو مطلوبی عمل کردهاند و ازجمله مدلهای قابلاتکاا
در برآورد ریزشموردانتظار میباشند .در تحقیق او این سط از کارایی در رابطه با مدلهای ناپارامتریک مشاهده
نشد و این دسته از مدلها در رتبه بعد قرار گرفتند.
در رابطه با پیشبینی ریزشموردانتظار با مدلهای شبیهسازی تاریخی ،میتوان این پژوهش را گسترش داد
و از مدل شبیهسازی تاریخی مبتنی بر وزن سنی استفاده کرد .این مورد ساده میتواناد بسایار کارآماد باشاد و
مدلهای شبیه سازی تاریخی را بهبود بخشد همانطور که بعضی سازمانها در محاسبه ارزش در معرض ریساک
از آن استفاده کردهاند .عالوه بر این تداوم صحت پیشبینیهای مدلهاای شابیهساازی تااریخی در پایشبینای
ریزش موردانتظار میتواند در مورد سبد داراییهای مختلف ،نرخ ارز و درآمد ثابات کشاورهای مختلاف محاسابه
شود .هر چه تعداد داراییهای موردبررسی بیشتر باشد این مدلهاا باا دقات بیشاتری پاساخگو خواهناد باود و
میتوان عملکرد این مدلها را در مورد طبقات دارایی نسبتاً پیچیده نیز بررسی کرد.
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