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چكیده
بررسی احتمال رخ دادن پیشامدهای نادر (پیشامدهایی که با احتمال بسیار کم رخ می دهند) ،از موضوعات مهم
در مدیریت ریسک سبدهای مالی است .نظریه ارزش فرین مبانی ریاضی مدلسازی این پیشامدها و محاسبه
معیارهای ریسک مربوط به آنها مانند ارزش در معرض ریسک را فراهم کرده است .هدف این مقاله مدلسازی
ساختار وابستگی و تئوری ارزش فرین  10شرکت بورس اوراق بهادار تهران (هلدینگ خلیج فارس ،پاالیشگاه
بندرعباس ،فوالد مبارکه ،تاپیکو ،غدیر ،نفت و گاز پارسیان ،ملی مس ،گل گهر ،ارتباطات سیار ،چادرملو) ،است.
نتایج بیانگر این واقعیت بود که میان بازدهی سهام  10شرکت برتر که مورد ارزیابی قرار گرفت این امکان
وجود دارد که با استفاده از تئوری ارزش فرین استفاده از توابع کاپوالی وین نتایج پیشبینی بازده را در حد بسیار
باالیی افزایش داد .نتایج تابع کاپوال در شش حالت کاپوالی ساده) ، (tکاپوالی متغیر زمان ) (tDCCو کاپوالی
متغیر زمان مبتنی بر توزیع گوسین ) (GDCCکاپوالی کالیتون متغیر طی زمان ( ،)tvCکاپوالی ایستا ( )SJCو
کاپوالی استاتیک متغیر طی زمان ( )tvSJCبررسی گردید .در هر شش حالت استفاده از روش کاپوالی واین موجب
افزایش دقت در پیشبینی بازدهی سهام بهینه گردید.
واژههای كلیدی :بهینهسازی ،ساختار وابستگی ،تئوری ارزش فرین ،تابع کاپوالی وین.
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 -1مقدمه
ورشکستگیهای تاریخی ،سقوط بازارهای مالی و بحرانهای مالی به دنبال رویدادهایی رخ داده است که معموالً
مشاهده نمیشدهاند؛ یعنی آن قدر تکرار نشده بودند که در توزیع تجربی تغییرات قیمتها ،بازدهها ،یا ارزش
سبدهای مالی نقشی را ایفاء کنند ،در میانگین آنها تأثیری داشته باشند و یا احیاناً انحراف معیار آنها را تغییر
دهند .دقیقاً به همین دلیل مطالعه توزیع این متغیرها کمکی به کاهش ضرر ناشی از این رویدادهای غیرمعمول
نکرده است .در واقع رخداد این رویدادها که دیگر آنچنان هم نادر نیست ،نشان داده است که برای مطالعۀ آماری
دنیای مالی ،تمرکز بر توزیعهای متقارن با گشتاورهای متناهی مانند توزیعهای نرمال و تی استیودنت کافی
1
نیست .بحرانهای مالی نشان داده است که آنچه قابل چشم پوشی نیست ،دمهای توزیع است .نظریه ارزش فرین
نظریهای است که بر دمهای توزیع تمرکز دارد و توزیع مقادیر بسیار بزرگ (یا بسیار کوچک) ،را توصیف میکند.
این نظریه که مدتها در علوم جدید استفاده میشد ،در سالهای اخیرمورد توجه محققین مالی نیز قرار گرفته
است.
2
از معیارهای بسیار مهم در مدیریت ریسک محاسبۀ ارزش در معرض ریسک سبدهای مالی است ،برای محاسبه
این معیار بایستی بر دم توزیع تغییرات ارزش سبد تمرکز کرد .در روش سنتی محاسبه این معیار فرض میشود
که تغییرات ارزش سبد از توزیع نرمال پیروی میکند در حالی که در تحقیقات بسیاری فرضیه نرمال بودن بازده
داراییهای مالی رد شده است.
در مدلهای تخصیص داراییها ،خصوصیات ریسک – بازده برای سرمایهگذاران بسیار با اهمیت و قابل توجه
هستند .تئوری پورتفوی سنتی ضرایب همبستگی خطی و انحراف معیار را جهت ارزیابی ریسک پورتفوی و در
شرایط توزیع نرمال چند متغیره بکار میگیرد .جهت محقق گردیدن پورتفوی بهینه ،ریسک پورتفوی به ازای
سطوح بازده حداقل می گردد .در محاسبه ضرایب همبستگی در اجرایی ساختن بهینهسازی در عمل و تجربه،
معموال ضریب همبستگی پیرسون مبنا قرار میگیرد و این در حالی است که معیار مذکور به اندازهگیری رابطه
خطی میان متغیرهایی با توزیع نرمال میپردازد .به طور دقیقتر ،توابع کاپوال میتوانند ساختار وابستگی را در
توزیع های غیر نرمال نیز تبیین نمایند .بعالوه اینکه این توابع از انعطافپذیری باالیی برخوردار بوده و میتوانند
در تحلیل روابط خطی ،غیر خطی و دنبالهای به کار گرفته شوند (رودپشتی و همکاران.)1394 ،
مطالعات متعدد در بازارهای مالی جهان موید این واقعیت هستند که میتوان با بکارگیری معیارهای متناسب
با ساختار و ویژگیهای دادههای مورد مطالعه ،کارکرد مدلهای مورد بررسی را به نحو قابل توجهی بهبود داد .در
این میان تابع کاپوال از جمله مدلهایی است که در تعیین روابط توام متغیرهای مدل ،توجه زیادی را به خود
معطوف ساخته است.
مدلسازی و درک وابستگی میان بازده داراییهای مالی نقشی اساسی در تخصیص داراییها و صورتبندی
استراتژیهای سرمایهگذاری دارد .مدیریت ریسکهای مالی به شکل ویژهای تحت تأثیر وابستگی میان داراییها
Extreme Value Theory
Value at Risk
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و بازارهای مالی است و به همین خاطر مدلسازی و کمیسازی ساختار و میزان وابستگی بازارها و داراییهای
مالی برای سرمایهگذاران امری ضروری است .یکی از سنجههای بسیار معمول برای اندازهگیری وابستگی میان دو
متغیر ،محا سبه ضریب همبستگی خطی است که بر مبنای فرض زیربنایی پیروی توام دو متغیر از توزیعهای
گاوسی بنا نهاده شده است .همانگونه که با مراجعه به پژوهشهایی مانند النجین و سولنیک ( ،)2001کارمان و
هررا ( )2014و سایر پژوهشهایی که تا کنون در حوزه مدلسازی وابستگیهای مالی انجام شدهاند میتوان
دریافت ،دادههای مالی معموالً از توزیعهای گاوسی و یا توزیع نرمال پیروی نمیکنند و به همین خاطر اتکای
صرف بر ضریب همبستگی به عنوان سنجه اندازهگیری وابستگی میان متغیرهای مالی اغلب اوقات به نتایج
گمراهکنندهای منجر میشود؛ همانگونه که در بحران مالی اخیر نیز مشاهده شد ،هم تغییری میان متغیرهای مالی
و بازده دارایی های مالی در شرایط سقوط بازار در مقایسه با شرایط صعود بازار ،به شکل چشمگیری تقویت میشود.
به عبارت دیگر ساختار وابستگی میان داراییها و بازارهای مالی ساختاری نامتقارن است .در واقع چنین خاصیتی
که در ادبیات مالی عدم تقارن همبستگی و یا وابستگی دم چپ توزیع بازدهیها نامیده میشود ،به معنی بطالن
فرض پیروی نرخهای بازدهی از توزیعهای با مقاطع بیضوی است .عالوه بر این ،ضرایب همبستگی خطی تنها
میزان وابستگی میان داراییها و یا بازارهای م الی و یا به عبارت دیگر شدت ارتباط میان آنها را میسنجند و
اطالعاتی در خصوص ساختار وابستگی میان متغیرهای مالی یعنی نحوه رابطه میان داراییها و بازارهای مالی در
شرایط گوناگون به دست نمیدهند .ابزاری که برای غلبه بر این کاستی طراحی شده و جوامع پژوهشی مالی و
اقتصادی خود را به آن مجهز کردهاند کاپوال  1نام دارد .کاپوالها ابزاری ایده آل برای مطالعه همزمان میزان و
ساختار وابستگی میان متغیرهای مالی هستند .قابلیت توابع کاپوال برای مدلسازی وتخمین توزیعهای چند متغیره
از قضیه اسکالر ( ،)1959نتیجه شده است .بر مبنای این قضیه هر توزیع توامی را میتوان به توزیعهای حاشیهای
آن و تابعی مانند  Cکه مسئول به تصویر کشیدن ساختار وابستگی است ،تفکیک نمود؛ همچنین میتوان گفت
که هر تابع کاپوالیی با ترکیب توزیعهای حاشیهای و وابستگی میان متغیرها ،یک توزیع توام چند متغیره تولید
میکند .راز جذابیت کاپوالها در همین نکته نهفته است ،چراکه با استفاده از توابع کاپوال میتوان رفتار توزیعهای
حاشیه ای یک متغیره هر یک از متغیرهای تصادفی را به صورت مجزا از وابستگی میان متغیرهای تصادفی
مدلسازی کرد (گروبر.)2014 ،
پژوهشهایی مانند ،جو ( ،)1991نلسن ( ،)1999الکساندر ( )2008چئونگ ( )2009و پاتون (،)2006
نمونه های خوبی از کاربرد توابع کاپوال در علوم مالی هستند .اگر چه انواع مختلفی از توابع کاپوالی دو متغیره
درست است که هر یک می توانند الگوهای وابستگی پیچیده و در عین حال انعطافپذیری را در متغیرهای مالی
مدلسازی نماید ،هنگام انتخاب میان توابع کاپوالی چند متغیره ( )n>2با انتخابهای زیادی روبرو هستیم .برای
غلبه بر این محدودیت ،نخستین بار جو ( ،)1996روشی که آن را ساخت کاپوالهای زوجی  )PCC(2نامید ،به جوامع
پژوهشی ارائه نمود .پس از ارائه این روش محققین دیگری مانند بدفورد و کوک ( ،)2001کوروویکا وکوک (،)2006
Copula
Pair Wise Copula Construction
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روش ارائه شده توسط جو ( ،)1996را توسعه داده و در تکامل آن کوشیدند .ساختارهای واین از دل این تالشها
برای توسعه و و گسترش روش  PCCبیرون آمدهاند.
با توجه به اینکه مطالب عنوان شده در بخش قبلی نشان داد که محاسبات برای بررسی ریسک پرتفوی منجر
به پدید آمدن موضوعات جدید و گسترده ای در حیطه محاسبه ریسک سبد سهام گردید و در مطالعاتی همچون
کارماکر  ،)2017( 1هان و همکاران  )2017( 2و سهام خادم و همکاران  ،)2018( 3رویکردی ترکیبی جهت در نظر
گرفتن ه مزمان واریانس ناهمسانی شرطی در بین بازدهیهای مالی ،در نظر گرفتن وابستگی ساختاری غیر خطی
و مقادیر فرین در دنبالههای توزیع بازدهیها با عنوان عمومی  GARCH-EVT-Copulaمعرفی گردید .برای این
منظور در نظر گرفتن هر سه خصیصه در توزیع بازدهیها سبب محاسبه بهینهتری در مقادیر ریسک پرتفوی به
روش ارزش در معرض خطر شرطی شده و همچنین در بهینهسازی این تابع نیز نتایج این مطالعات رای به بهبود
ارزش سبد سهام در بهینهسازی میدهد.
همانطور که در دو بخش قبلی بدان اشاره شد ،بهینهسازی سبد دارایی و تأثیر وابستگی ساختاری بین اجزاء
تشکیل دهنده سبد داراییها بر بهینهسازی یکی از مهم ترین مسائل مطرح شده در ادبیات نظری مدیریت مالی و
مدیریت ریسک است .تأثیر قیمت داراییهای مالی بر یکدیگر و فعل و انفعاالت آنها میتواند موجبات تأثیرگذاری
آنها در نحوه وزندهی ارزش سرمایهگذاری در این بازارها گردد .این موارد در بخش تحقیقات انجام گرفته شده
مورد بحث نظری قرار گرفته است .بدین ترتیب مدلسازی این تغییر رفتار در جایی که مدیران پرتفوی در
شرکتهای سرمایهگذاری ،شرکتهای هلدینگ ،بانکها و غیره به دنبال بهبود در عملکرد سبد داراییها و پوشش
ریسک ،مدیریت ریسک بازار و غیره هستند ،مسالهای ضروری به نظر میرسد.
علی رغم گسترش توابع کاپوال در طی سال های اخیر در مباحث مالی ،توسعه این توابع در اکثر مطالعات
صورت گرفته با روش  GARCH-EVT-Copulaکم تر مورد توجه قرار گرفته است و اکثرا از توابع کاپوالی زوجی
و چند بعدی با یک نوع وابستگی کاپوالیی استفاده کردهاند .یکی از مشکالت پیش روی این موضوع ،بررسی توابع
کاپوالی  nبعدی است که اغلب با توجه به محاسبات پیچیده از رویکرد توابع بیضوی  4کاپوال (شامل توزیع نرمال
و  tاستیودنت) ،در تمام سطوح استفاده شده است .در مسیر توسعه و رفع مشکالت رویکرد ثابت برای توابع کاپوال،
آس و همکاران  ،)2009( 5با پیوند دادن دو به دوی این متغیرها بهوسیلهی توابع کاپوال دو بعدی بین آنها و
استفاده کردن از ساختاری با نام  vineسعی در رفع مشکالت یاد شده کردند .رویکرد  Vineبه صورت سلسله
مراتبی است که در مرحله اول توابع کاپوال زوجی بین متغیرها حاصل میشود ،در مرحله دوم به شرط متغیرهای
مابین دو متغیر ،از توابع کاپوال زوجی بین متغیرهای شرطی شده استفاده میشود؛ و این عمل تا مرحله آخر پیش
میرود؛ بنابراین اگر  nمتغیر وجود داشته باشد ،توزیع توأم این  nمتغیر را میتوان با  n(n-1)/2تابع کاپوالی دو

1

Karmakar
)Han, Li, & Xia, (2017
)3 Sahamkhadam et al, (2018
4 Elliptical Copula
5 Aas et al. (2009).
2
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بعدی بدست آورد .بدین ترتیب مشکل برآورد با در نظر گرفتن یکسان در تابع کاپوال همچون توابع بیضوی کاپوال
از بین رفته است و میتوان این مسئله را پوشش داد (آس و همکاران  .)2009 ،1بر این اساس میتوان توابع
کاپوالی مختلف را همزمان با توجه به نوع وابستگی و بر اساس معیار مناسب بودن آنها و با ترکیبی از توابع
بیضوی و ارشمیدسی به صورت همزمان با بکارگیری ساختار  Vineمورد استفاده قرار داد تا بتوان به خوبی ساختار
وابستگی بین بازارهای مالی را محاسبه و آن را در ارزش در معرض ریسک شرطی لحاظ نمود.
بدین ترتیب همانطور که اشاره شد ،م سئله مقاالت ارائه شده در زمینه بهینهسازی سبد سهام با لحاظ رویکرد
 GARCH-EVT-Copulaو در نظر گرفتن ساختار توابع کاپوال زوجی و یا کاپوالی چند متغیره به صورت یکسان
(استفاده از یک تابع کاپوال برای اندازه گیری ساختار وابستگی بین سهام موجود در پرتفوی) بوده است ،همانطور
که مطالعات آس و همکاران ( )2009و دیسمن و دیگران  ،)2013( 2در تحقیقات خود نشان میدهند.
در نتیجه ،بررسی و بهینهسازی سبد داراییهای یکی از مهمترین دغدغههای مدیریت ریسک جهت یافتن
بهینه ای از سبد سهام با بیشترین سودآوری و کم ترین ریسک ممکن است که در این پژوهش مورد بحث قرار
خواهد گرفت و با در نظر گرفتن این دو مقوله و با استفاده از رهیافتی نوین به این مهم پرداخته خواهد شد .به
نحوی که در این پژوهش به معرفی مدل ساختار وابستگی کاپوالی وین با رهیافت تئوری ارزش فرین و مدل
واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته ) ،(GARCH-EVT-Vine-Copulaپرداخته خواهد شد.
مقاله حاضر در ادامه ،به صورت زیر سازماندهی شده است :در قسمت دوم ،مبانی نظری و پیشینه تحقیق مورد
بررسی قرار گرفته است .در قسمت سوم ،مبانی روش برآوردی و در فصل چهارم برآورد اقتصاد سنجی تجزیه و
تحلیل دادهها شده است .در نهایت در بخش پایانی ،جمعبندی و پیشنهادهای سیاستی بیان گردیده است.
 -2مبانی نظری
مدلسازی تالطم 3بازده در بازارهای سهام ،از منظر پژوهشگران دانشگاهی و نیز کارپردازان علم مالی ،به لحاظ
موارد استفاده ان در پیشبینی بازده سهام ،موضوع با اهمیتی به نظر میرسد .این پیشبینیها در مواردی چون
مدیریت ریسک قیمتگذاری مشتقات مالی و پوشش ریسک ناشی از آنها ،بازارسازی ،انتخاب سبدهای مالی و
خیلی از فعالیتهای مالی دیگر می تواند مورد استفاده قرار گیرد .از این جهات تخمین تالطم در بازارهای مالی،
اهمیت مییابد (سید حسینی ،باباخانی ،ابراهیمی.)1391 ،
اهمیت این موضوع با نگاهی به مقاالت و کتاب های منتشره در زمینه تالطم بازده و قابلیتهای پیشبینی
مدلهای تالطمی متعدد بیشتر نمایان میگردد و اهمیت تالطم را در سرمایهگذاری ،ارزشگذاری اوراق بهادار،
مدیریت ریسک و اتخاذ سیاستهای پولی منعکس میگرداند (پون و گرنجر.)2003 ،

3

Aas et al. (2009).
)Dißmann et al.(2013
در کل تحقیق حاضر با چشم پوشی از برخی تفاوتهای ظریف در تعریف نوسان و تالطم ،این دو مفهوم معادل هم در نظر گرفته شدهاند.
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در ارتباط با مسائل اقتصادی و سریهای زمانی مالی مدلهای متعددی برای نمایاندن تالطم (واریانس شرطی)،
ساخته شده اند .یک فرض اولیه به هنگام مدلسازی تالطم این است که میتوان تالطم را به دو بخش قابل
پیشبینی و غیر قابل پیش بینی تقسیم کرد .با توجه به این حقیقت که در سریهای زمانی مالی ،ارزش اضافه
ریسک تابعی از تالطم بازده میباشد ،تمرکز تحقیقات علمی بر جزء قابل پیشبینی تالطم بازده میباشد؛ بنابراین
واقعیت ،هر چند تالطم همان ریسک محسوب نمیشود ولی دانستن مقادیر تالطم بخاطر ارتباط آن با ریسک
مهم است.
زمانی که تالطم را به معنای عدم اطمینان تفسیر کنیم ،به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار برای تصمیمات
سرمایهگذاری و ایجاد سبد دارایی مطرح میگردد .در واقع ،تالطم مهمترین متغیر در قیمتگذاری مشتقات مالی
محسوب میشود .از این حیث اندازهگیری دقیق و صحیح تالطم به منظور قیمتگذاری این ابزارهای مالی مورد
نیاز میباشد .بر پایه پیمان بسل در سال  ،1996مدیریت ریسک مالی برای بسیاری از موسسات مالی در سراسر
جهان جلوه مهمی پیدا کرد .در این پیمان تالطم قیمت سهام به منظور نگهداری سرمایه ذخیره در قبال ارزش
در معرض ریسک برای موسسات مالی به صورت اجبار در آمد؛ بنابراین اندازهگیری تالطم برای کلیه موسسات
مالی بسیار مهم گردید .از این گذشته دلیل اصلی اهمیت و نگرانی در تالطم بازارهای مالی ،این باور است که
تالطم میتواند بر فعالیت های اقتصادی تأثیری در جهت عکس داشته باشد .بنابراین با اندازهگیری و درک
گسترده تری از تالطم ،امکان پیدا کردن راهحل هایی به منظور کاهش تالطم بازارهای مالی برای سیاستگذاران
مالی وجود خواهد داشت.
در ادامه رویکردهای مختلف مدلسازی تالطم بازده داراییها بررسی شده است .همانگونه که در نمودار شماره (،)1
مالحظه میشود یکی از روشهای مدلسازی تالطم استفاده از اختیار معامالت است .استفاده از این دسته روشها به
دلیل عدم وجود بازارهای اختیار معامله در ایران امکانپذیر نیست .روشهای ناپارامتریک و شبکههای عصبی هم در
مدلسازی تالطم پیشنهاد شده است؛ لیکن معموالً توانایی کمی در مدلسازی تالطم از خود نشان دادهاند.
رویكردهای مدلسازی تالطم

مدلسازی بر پایه اختیار معامالت

مدلهای سری زمانی

روشهای ناپارامتریک و شبكههای عصبی
انحراف معیار تاریخی
مدلهای تالطم تصادفی
مدلهای طبقه ARCH

نمودار شماره  :1دستهبندی رویكردهای مدلسازی تالطم
مأخذ :شعرایی و همکاران ()1388
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در میان رویکردهای ارائه شده ،روشهای مدلسازی سریهای زمانی بیشترین کاربرد را در مدلسازی تالطم
دارند .تمامی این مدلها امکان توضیح ویژگی خوشه ای بودن تالطم را دارند .ضمن اینکه برخی از این مدلها
عدم تقارن تالطم را نیز در نظر میگیرند؛ بنابراین جهت کشف ویژگیهای دینامیک تالطم بازده توانایی باالیی
دارند و لذا میتوانند جهت مدلسازی تالطم به کار روند (گرنجر ،پون.)2003 ،
 -1-2نظریه ارزش فرین
زمانی که ماکسیمم یک متغیر تصادفی مدلسازی میشود ،نظریه ارزش فرین همان نقش پایهای را بر عهده دارد
که نظریه حد مرکزی در مدل سازی مجموع متغیرهای تصادفی ایفا میکند .در هر دو حالت ،این نظریهها به
ترتیب توزیع حدی ماکسیممها و مجموع متغیرهای تصادفی را تعیین میکنند .نظریه ارزش فرین ،نظریـهای
توسـعه یافتـه در زمینـه احتمال است که مبانی آن ،توسط فیشر و تیپـت ( )1928و جنکو ( ،)1943پایهگذاری
شـد .امـروزه نظریـه ارزش فرین ،مطابق تئوری احتماالت و آمار ریاضیات به خوبی جای گرفته است (سوایسو و
همکاران .)2010 ،با توجه به ایـن کـه نظریـه ارزش فـرین بـه طـور مسـتقیم بـر دنبالـه توزیـع متمرکـز اسـت
بـرآوردهـای ارزش در معـرض ریسک مبتنـی بـر ایـن نظریه میتواند دقیـقتـر و قابـل اعتمـادتر از برآوردهـای
معمــول باشــد؛ بنــابراین از عیــب عمــده روشهــای پارامتریــک بــه دور اســت و تخمــین آنها بــه
واســطه اعتباری که آنها بـه بخـش مرکـزی توزیـع مـیدهنـد ،اریب میشود .دلیل دیگری کـه منجـر میشود
نظریـه ارزش فرین به هنگام اندازهگیری ریسک امیدوارکننـده باشد ،این است که امکان تمرکز بر هر یک از دو
دنباله توزیع را بـه طـور مسـتقل فـراهم مـیکنـد ،در نتیجـه بـه رویکردی منعطف منجر میشود که مـیتوانـد
چـولگی توزیع اصلی را به حساب آورد (اسکات .)2004 ،دو نوع رویکرد اصلی برای مدلسازی نظریه ارزش فرین
وجود دارد:
 )1شرطی
 )2غیرشرطی
نوع غیرشـرطی ـ به عنوان قدیمیترین گروه مدلهای نظریـه ارزش فـرین در نظر گرفته میشود ـ مدلهای
حداکثر بلـوک و نـوع شرطی ـ به عنـوان یـک رویکـرد مـدرن از نظریـه ارزش فرین تلقی میشود ـ که مدلهای
فراتر از آستانه نامیـده میشود (هال جان .)1384 ،روش حداکثر بلوک بر این مبنا است کـه فاصله زمانی را به
تکهها و یا بلوکهای یکسان تقسـیمبندی کرده و فقط زیـان حـداکثر را بـرای هـر یـک از بلوکها ،بر اساس
توزیع تعمیم یافته ارزش فـرین مـدلسازی میکنند .این رویکرد برای دادههـای زیـاد ،مفیـد نیست ،چراکه تنها
یک مشاهده در هر بلوک را بـه کـار میگیرد .از سـوی دیگـر ،روش فراتـر از آسـتانه ،تمـام دادههایی را که فراتر
از باالترین سطح تعیین شده هسـتند را مدلسـازی مـیکنـد .دادههـایی کـه فراتـر از آسـتانه هستند با توزیع
تعمیمیافتـه پرتـو بـرازش مـیشـوند (آلن و همکاران)2011 ،؛ بنابراین ،توزیع تعمیمیافته ارزش فرین برای
مـدلسـازی حداکثر بلوک و توزیع تعمیمیافته پرتو برای مدلسازی فراتر از آستانه مناسب به نظر میرسند
(رادپور و تبریزی.)1388 ،
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الف :روش حداكثر بلوک
توجه کنید که رفتار آماری حداکثر 𝑛𝑀 برابر است با ماکزیمم ) 𝑛𝑋  (𝑋1, … ,از  nمتغیر تصادفی مستقل توزیع
یافته ) 𝑛𝑋  (𝑋1 , … ,با تابع توزیع تجمعی)𝑋(𝐹  .از دیدگاه مدیریت ریسک 𝑡𝑍𝑋𝑡 = −یک بازده منفی در زمان t
است .تابع توزیع تجمعی 𝑛𝑀 برابر است با رابطه (:)1
𝑛
)𝑥( 𝑛𝐹 = )𝑥 ≤ 𝑡𝑋(𝑝 𝑝(𝑀𝑛 ≤ 𝑥) = 𝑝(𝑋1 ≤ 𝑥1 , … . , 𝑋𝑛 ≤ 𝑥) = Π𝑡=1
()1

نمودار شماره  :2حداكثر بلوک

نمودار شماره ()2؛ مفهـوم حـداکثر بلـوک را بیـان مـیکنـد (روکو .)2012 ،در این رویکرد حداکثر هر بلوک بـه
عنـوان یـک مشاهده فرین در نظر گرفته میشود؛ بنابراین بـه صـورت خالصه ،ابتدا 𝑡𝑋ها بلوکبندی میشوند،
آنگاه ،در هـر بلـوک مقـدار ماکسـیمم بـه عنـوان حـداکثر بلـوک 𝑛𝑀 شناسایی میشـود؛ پـس از آن ،از ایـن
𝑛𝑀بـرای تعیـین شــکل توزیــع اســتفاده شــده و در نهایــت از توزیــع به دست آمده ،مقدار ارزش در معرض
خطر تخمـین زده میشود؛ همچنان که پیشتر نیز اشاره شد ،این رویکـرد بـه جـای کـل مشـاهدات 𝑡𝑋 بـر
مقـادیر فـرین آن 𝑛𝑀 ،متمرکز است.
ب :روش فراتر از آستانه
یک رابطه قوی بین رفتار مجانبی حداکثر متغیرهای تصادفی و توزیع تخطیهای نظیر به نظیـری کـه مبنـایی
برای یک روش برآورد مهم در آمارههای ارزش فـرین فـراهم مـیکننـد ،وجـود دارد .بـا توجـه بـه نمودار شماره
( ،)3مشــاهداتی کــه از آســتانه  uتخطــی کــردهانــد ،فــرین محسوب میشـوند (روکو .)2012 ،در ایـن
روش ،ابتـدا مقـدار  uبه عنوان یک آستانه در نظـر گرفتـه مـیشـد ،آنگـاه 𝑡𝑋هایی که از مادار  uتخطی کنند،
به عنوان مقـادیر فـرین در نطر گرفته میشـوند و بـه ماننـد حالـت حـداکثر بلوک ،مـدلسـازی شـده و ارزش
در معـرض خطـر بـر اسـاس تـوزیعی کـه بـر آنها بـرازش مـیشـود ،تعیـین خواهد شـد .در واقـع روش فراتـر
از آسـتانه و حـداکثر بلوک ،دو روش عمده برای تعیین 𝑛𝑀 هستند و پـس از تعیین مقدارهای فرین ،بقیه فرایند
تخمین ارزش معرض خطر برای آن دو یکسان است.
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نمودار شماره  :3فراتر از آستانه

 -2-2پیشینه تحقیق
تحقیقات صورت گرفته در مورد بهینهسازی سبد داراییهای مالی ،عموماً در دو گام اصلی در چند دهه گذشته
پیشنهاد شده است .گام اول شامل پیشبینی بازدههای آینده داراییهای مالی است .گام دوم در این بررسی در
نظر گرفتن تابع بهینه سازی در مسئله مورد نظر و نحوه حل آن است که منجر به رسیدن به وزن بهینه هر یک از
داراییهای مالی در سبد سرمایهگذاری میگردد .برای هر دو گام روشهای متفاوتی در طی دهههای گذشته مورد
استف اده قرار گرفته است و با روند روبه رشد تئوری های ریاضیاتی و آماری و کاربرد انواع رویکردهای بهینهسازی
توسعه در هر یک از این گامها به سرعت در حال انجام است.
در دهه  1990با تعریف ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی ،توسعه در گام دوم به
گونهای رقم خورد که جایگاه مناسبی را در بین تحقیقات عملی یافته است و حتی در استانداردسازی بینالمللی
نیز تحت قوانین مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .این در حالی است که در گام نخست بهینهسازی سبد
سرمایه گذاری همچنان رویکردهای مختلفی در حال رشد هستند و مسیر تحقیقات علمی را گسترده کردهاند .در
بررسی پیشینه پژوهش در این تحقیق با تمرکز بر تحقیقات دهه اخیر و همچنین مطالعات صورت گرفته در جهت
توسعه گام نخست در مورد بهینهسازی پرداخته شده است.
سهام خادم و همکاران )2018(1؛ به بررسی بهینهسازی شاخص سهام عمده در کشورهای مختلف به روش
ارزش در معرض ریسک شرطی و استفاده از رویکرد تئوری ارزش فرین با واریانس ناهمسانی شرطی و لحاظ
وابستگی ساختاری( ،)GARCH-EVT-Copulaپرداخته اند .نتایج تحقیق یاد شده با استفاده از رویکرد وزندهی
مجدد و پیشبینی یک روزه نشان می دهد که رویکرد یاد شده نسبت به چندین مدل مرسوم دیگر نتایج بهتری
را داشته است.
2
هان و همکاران ()2017؛ به بهینهسازی سبد سهام با استفاده از رویکرد  DCC-GARCH-Copulaپرداختهاند.
نتایج بررسی این محققان نشان میدهد که بهینهسازی رویکرد توابع کاپوال و وابستگی شرطی پویا به روش

)Sahamkhadam et al, (2018
)Han, Li, & Xia, (2017
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 GARCHدر بهینهسازی سبد سهام با لحاظ ارزش در معرض ریسک شرطی نتایج بهتری نسبت به رویکردهای
مرسوم دارد.
1
بیونی و همکاران ()2017؛ به بررسی خوشهبندی سری های قیمتی سهام در یک مطالعه تجربی پرداختند.
پیش بینی بازار سهام ،به علت ماهیت پویای آن ،کار دشواری است .در این تحقیق به بررسی قیمتهای پایانی
سهام به عنوان یک روش برای سیستم پیشنهادی برای خرید ،پرداختند .در این تحقیق با استفاده از اطالعات
استخراجی و کشف روابط پنهان ،نشان دادند که اطالعات استخراجی کاربران از قیمتهای بسته شدن سهام ،بر
درک آنها برای خرید و فروش سهام ،تأثیر دارد.
مک آلیر ،پاول و سینگ ()2017؛ ساختار  R-Vineرا برای مطالعه وابستگیهای متقابل بازار بزرگ مالی اروپا
در قالب شاخصهای انفرادی هر یک از بازارها و شاخص ترکیبی یورو استاکس  50و شاخص متوسط صنعتی داو
جونز به کار گرفتند .نمونه انتخابی این پژوهشگران بین سالهای  2005تا  2013مطالعه نحوه تغییر همبستگی
میان بازاهای مورد بررسی را در شرایط اقتصادی مختلفی امکانپذیر ساخت .نتایج حاصل از این تحقیق حکایت
از ان دارد که همبستگی میان بازارهای مالی به گونهای پیچیده تغییر میکند.
بن صیدا ()2017؛ با استفاده از تابع کاپوالی متقارن جو ،کالیتون که قادر به شناسایی وابستگیهای دنبالهای
دم سمت چپ و راست است و با اسفاده از ساختارهای  C-Vineو  D-Vineبه ایجاد و مدلسازی فرآیند رژیم
سویچینگ مارکوف اقدام نمود و مدل خود را روی  12ورقه قرضه دولتی شامل اوراق ایاالت متحده و یازده دولت
اروپایی پیادهسازی کرد .نتایج حاصل از این تحقیق حکایت از آن دارد که مدلهای کاپوال رژیم سوئیچینگ پویایی
مستتر در وابستگی میان دادهها را بهتر از کاپوالهایی که با فرض رژیم واحد مدلسازی میشوند ،منعکس میکند.
سوکچارون و لیثام ()2017؛ نحوه بکارگیری رویکرد واین کاپوال برای تخمین نسبت پوشش ریسک چند
دورهای برای پوشش ریسک نامطلوب شرکتهای پاالیشی را ،با استفاده از دادههای هفتگی قیمت نقدی و آتی
نفت خام  ، WTIگازوئیل و نفت کوره در دوره زمانی  1986تا  2015بررسی نمودند .به اعتقاد پژوهشگران مذکور،
کاپوالهای واین در به تصویر کشیدن ویژگیهای منحصر به فرد فرآوردههای نفتی مانند چولگی و دم پهن
توزیعهای حاشیهای هر یک از محصوالت نفتی هچنین وابستگی دنبالهای متنوع میان این محصوالت دارای مزیت
هستند.
2
کارماکر ()2017؛ با استفاده از رویکرد  AR-GARCH-EVTو لحاظ وابستگی ساختاری سعی در بهنیهسازی
ارز های مختلف به صورت زوجی پرداخته است .نتایج تحقیقات نشان دهنده این موضوع است که استفاده از تئوری
ارزش فرین وابستگی ساختاری موجب میشود بهینهسازی سبد سهام نسبت ارزش در معرض ریسک به بازدهی
نسبت به رویکرد واریانس کوواریانس بهبود پیدا کند.
بنجامین و همکاران )2016( 3؛ به بررسی خوشه بندی سهام و پایداری قیمت سهام ،پرداختند .در این تحقیق
با استفاده از یک رویکرد غیر سنتی ،به شناسایی نوسانات قمیت سهام ،بر اساس یک سری از اصطکاکهای موثر
1

Binoy
Karmakar
3 Benjamin
2
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بر ثبات قیمت سهام ،پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط قوی و مثبتی بین خوشههای قمیتی سهام و
نوسانات قیمت سهام ،وجود دارد.
کرزیمینوفسکی و شیمیک )2016( 1؛ با استفاده از توابع کاپوالی ارشمیدوسی به بررسی بهینهسازی سبد سهام
به روش ارزش در معرض ریسک مبتنی بر وابستگی ساختاری بر اساس توابع کاپوال پرداختهاند .نتایج بررسی این
دو محقق نشان می دهد که روش یاد شده از بررسی ارزش در معرض ریسک با لحاظ رویکرد واریانس کوواریانس
و رویکردهای مرسوم دیگر نتیجه بهتری در تابع انباشت ثروت به همراه دارد.
خلیلی و تهرانی ()1398؛ با بکارگیری رویکرد واین کاپوال و با استفاده از مشاهدات روزانه از شاخصهای بانک،
بیمه ،سرمایهگذاریها و سایر مالی در بورس اوراق بهادار تهران طی دورهای  8ساله ،شواهدی دال بر ارتباط
معنیدار و متقارن میان زیر بخشهای شاخص مالی بورس اوراق بهادار تهران به دست آوردند .پس از جمعآوری
دادهها و محاسبه بازدهی پیوسته گروهها و پس از برآورد توزیع حاشیهای نرخهای بازدهی هریک از شاخصها با
استفاده از مدل  ARMA-APGARCHو با فرض پیروی مقادیر باقیمانده استاندارد از توزیع تی استیودنت چوله،
ساختار وابستگی شاخصهای مورد بررسی در قالب ساختارهای  R-Vineمدلسازی گردید .با استفاده از یافتههای
پژوهش و به عنوان کاربرد ساختارهای واین کاپوال در مدیریت ریسک سبدهای سرمایهگذاری ،تخمین سنجه
ارزش در معرض خطر با استفاده از این روش به نتایج قابل قبولی منجر شده است.
طالبلو و داوودی ()1397؛ پرتفوی بهینه سرمایهگذاری شامل  4شاخص مالی ،شیمیایی ،دارویی و خودرو را
برآورد نمودند .برای بررسی ساختار وابستگی بین داراییها از الگوهای مختلف خانواده کاپیوال ،برای مدلسازی
تالطمهای بازده داراییها از الگوهای مختلف خانواده گارچ و بهمنظور مدلسازی دمهای توزیع از الگوی نظریه
ارزش فرین استفاده شده است؛ همچنین برای محاسبه ریسک پرتفوی دارایی از الگوی ریزش مورد انتظار استفاده
شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد شاخص شیمیایی بیشترین وزن را در الگوی بهینه سرمایهگذاری به
خود اختصاص میدهد .همچنین برای رسیدن به بازده بیشتر (و البته بهشرط تحمل ریسک باالتر) ،میتوان وزن
شاخص دارویی را در پرتفوی دارایی افزایش داد .شاخص خودرو نیز به دلیل نوسانات بسیار بزرگ در هیچیک از
پرتفویهای سرمایهگذاری وزن قابلتوجهی ندارد .نتایج آزمون شارپ نیز نشان داد که دو الگوی کاپیوالی فرانک
و گامبل در متنوع سازی پرتفوی سرمایهگذاری کاراتر عمل کردند.
سارنج و نوراحمدی ()1397؛ اقدام به آزمون فشار به عنوان ابزار کلیدی مدیریت ریسک دارایی های مالی با
تأکید بر نظریه ارزش فرین و توابع کاپیوال نمودند .در این پژوهش سه آزمون فشار شامل سناریوهای فشار تاریخی،
هیبریدی و فرضی برای شبیه سازی روند شکل گیری مشترک عوامل ریسک در طی زمان به کار گرفته شده
است .نتایج پژوهش نشان میدهد سناریوهای هیبریدی و فرضی نسبت به آزمون فشار کامالً تاریخی ترجیح دارد؛
زیرا سناریوهای منعطفتری از تکرار صرف رخدادهای گذشته ایجاد میکند.
لـله گانی و زه تابیان ()1397؛ اقدام به بهینهسازی پورتفویی از شاخص صنایع در بورس اوراق بهادار تهران با
هدف حداقل ساختن ارزش در معرض ریسک شرطی ،دادههای شبیهسازی شده براساس همبستگی ناشی از تابع
)Krzemienowski and Szymczyk,(2016
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کاپوال و توزیع تعمیم یافته پارتو به عنوان ورودی مدل پرداختند .براساس آزمون آماری صورت گرفته با بکارگیری
این رویه ،عملکرد پورتفوی به طور معناداری بهبود مییابد.
جالیی اسفندآبادی ()1397؛ به بررسی ارتباط ساختاری میان بازارهای مالی (بازار سرمایه ،بازار ارز ،بازار نفت)
و بازار تجاری در اقتصاد ایران پرداختند .به عبارت دیگر اقدام به مدلسازی ماتریس ساختاری میان قیمت سهام،
نرخ ارز ،قیمت نفت و رابطه مبادله ( )TOTو ارتباط سیستماتیک این متغیرها براساس توابع کاپوالی شرطی
نمودند .نتایج برآورد اندازه وابستگی بین شاخصهای بازاری که با تاو کندل ( ،)τسنجیده شده ،نشان میدهد که
ضریب وابستگی غیرخطی قیمت نفت و نرخ ارز  0/39میباشد و وابستگی متقارن در میانگین توزیع میان این دو
متغیر وجود دارد؛ همچنین یافتههای تحقیق موید آن است که هیچ ارتباطی غیرخطی میان شاخص قیمت سهام
و رابطه مبادله و همچنین میان نرخ ارز و رابطه مبادله در اقتصاد ایران وجود ندارد .براساس نتایج این تحقیق،
بیشترین همبستگی خطی بین متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت سهام دیده میشود و کمترین همبستگی خطی
بین قیمت نفت و رابطه مبادله است .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که اوالً رفتار غیرخطی و استوکاستیک
در این بازارها وجود دارد و ثانیاً بیشترین ضریب رانش و انتشار مربوط به بازار نفت بوده است و بیشترین ضریب
پرش قیمتی مربوط به بازار تجاری و رابطه مبادله میباشد.
شهیکی تاش و همکاران ()1396؛ ریسکهای بیمهگری صنعت بیمه را با دو رویکرد متفاوت ،تجمیع همزمان
با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی و تجمیع سلسله مراتبی با توابع مفصل ارشمیدسی بررسی نمودند .نتایج
تجمیع و مدلسازی ساختار وابستگی ریسکهای بیمهگری با دادههای ضریب خسارت طی سالهای -1392
 1354نشان می دهد که به علت تفاوت نوع ساختار وابستگی ،حداقل سرمایه الزم برآورد شده با رویکردها و توابع
مفصل مختلف ،متفاوت است .حداقل سرمایه الزم برای پوشش ریسک بیمهگری صنعت بیمه با مدل استاندارد
آییننامه  69بیمه مرکزی و با دادههای سال  1392در حدود  96،943،391میلیون ریال محاسبه شده است؛ در
حالی که حداقل سرمایه برآورد شده با سنجه ریسک ارزش در معرض خطر ( ،)VaRدر سطح اطمینان  95درصد
با توابع مفصل بیضوی در رویکرد تجمیع همزمان و با توابع مفصل کالیتون و جوی در هر دو رویکرد ،کمتر از این
مقدار است .بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از این توابع مفصل در تعیین حداقل سرمایه الزم ،توانگری
موسسات بیمه را بیش تر از حد برآورد شده با روش تجمیع ساده و خطی مدل استاندارد نشان خواهد داد.
سارنج و نوراحمدی ()1395؛ اقدام به برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با توجه به روشهای
نوین با تاکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی و مقایسه آنها با عملکرد رویکردهای پارامتریک پرداختند .روشهای
معرفی شده محاسبه ریسک بازار برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره  1387تا  1395انجام شده
است .به عالوه ،برای بررسی و مقایسه الگوها از روشهای پس آزمایی  VaRمانند آزمون های استقالل تخطیها
و پوشش برنولی و روشهای پس آزمایی  ESهمچون آزمون مک نیل و فری و آزمون رتبه بندی  MCSاستفاده
می شود .نتایج پس آزمایی به دست آمده در این مقاله حاکی از برتری محاسبه  VaRبرگرفته از تئوری ارزش فرین
شرطی در مقایسه با سایر مدل های رقیب ،از قبیل مدل ارزش فرین غیرشرطی ،نرمال ایستا (روش واریانس-
کواریانس) و نرمال شرطی (مدل گارچ) است؛ همچنین نتایج تابع  MCSبرای معیار  ESنشان داد رویکرد های
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ارزش فرین شرطی با فرض پسماندهای استانداردشده تی .استیودنت ،ارزش فرین شرطی با فرض پسماندهای
استانداردشده نرمال و مدل  GARCHبا فرض پسماندهای تی .استیودنت به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار
میگیرند.
همانطور که مشاهده میشود تح قیقات داخلی در این حیطه محدود بوده و تنها رویکرد مورد بررسی لحاظ
تابع کاپوالی نرمال در محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی سبد پرتفوی دو متغیره است .در سایر مطالعات
داخلی نیز همانطور که اشاره شده اغلب مدل های بکار رفته برای محاسبه ریسک سبدهای سهام دوتایی بوده
است .از این مطالعات میتوان به تحقیقات کشاورز حداد و حیرانی ( ،)1393پویان فر و موسوی ( )1395و پیشبهار
و عابدی ( ،) 1396اشاره کرد .در مطالعات خارجی نیز مشخص است که اغلب مطالعات در این حیطه میتوان به
تحقیقاتی که از رویکردهای همچون روش واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته ( ،)GARCHرویکرد توابع کاپوال
و رهیافت تئوری ارزش فرین ( ،)EVTبه صورت مجزا پرداخته اند اشاره کرد و مطالعات محدودی در ترکیب
مشخصی از این مدلها قرار داده گرفتهاند که میتوان به مطالعات کارماکر ( )2017و هام خادم و همکاران
( ،)2018اشاره کرد.
الزم به ذکر است در مطالعه سهام خادم و همکاران ( ،)2018از توزیع مشترک بر اساس تابع کاپوالی بیضوی
یکسان استفاده شده است و در مطالعه کارماکر ( ، )2017نیز تنها از توابع زوجی برای بررسی ساختار وابستگی در
پرتفوی دو بازدهی نرخ ارز استفاده شده است .این در حالی است که در این پژوهش از توابع کاپوالی  Vineبا
لحاظ تابع کاپوالیی متفاوت در هر زوج بازدهی سهام استفاده شده است و همچنین بازدهیهای مورد بررسی نیز
بیشتر از دو دارایی مالی است که تفاوت عمده آن با مطالعات کارماکر ( )2017و سهام خادم و همکاران (،)2018
میباشد.
 -3روش برآورد
در کنار توجهی که در دهه گذشته به توابع کاپوالی دو متغیره برای مدلسازی روابط میان متغیرهای مالی و اقتصادی شده
است ،ساختارهای مبتنی بر ساختارهای سلسله مراتبی  1از کاپوالهای زوجی نیز اخیراً مورد استقبال جامعه پژوهشی علوم
مالی و اقتصادی قرار گرفته است؛ همچنین در سالهای اخیر ،کاربردهای کاپوال در زمینه مدلهای سری زمانی نیز گسترش
یافته است .مشکل اصلی در مدلسازیهای چند متغیره با استفاده از توابع کاپوال ،شناسایی توابع کاپوالی مناسب برای
مدلسازیهای چند متغیره است .کاپوالهای چند متغیره استاندارد مانند کاپوالهای چند متغیره گاوسی و تی استیودنت و
یا کاپوالهای ارشمیدسی چند متغیره از فقدان انعطافپذیری در مدلسازی ساختار وابستگی میان تعداد زیادی از متغیرها
رنج میبرند .به عنوان روشی جایگزین برای مدلسازی الگوهای وابستگی چند متغیره ،ساخت کاپوالهای زوجی در قالب
ساختارهای واین ،نخستین بار توسط جو ( ،)1996ارائه گردید .واینها ساختارهای گرافیکی انعطافپذیری هستند که برای
توصیف توزیعهای توام چند متغیره از سلسلهای از کاپوالهای زوجی استفاده میکنند؛ همچنین ،آس و همکاران (،)2009
در خالقیتی کلیدی و راهگشا در مدلسازی وابستگیهای چند متغیره ،سلسلهای از کاپیولهای زوجی ،موسوم به
Cascading
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ساختارهای  C-Vineو  D-Vineارائه نمودند .این دو ساختار واین به طبقه گستردهتری از ساختارهای واین موسوم به
ساختارهای  R-Vineتعلق دارند .ساختارهای واین در قالب مدلهای گرافیکی تئوریک ،تعیین میکنند که چه متغیرهایی
در چه جایگاهی میبایست در ساخت کاپوالهای زوجی مورد استفاده قرار بگیرند ،به نحوی که ساختار حاصل به بهترین
نحو ممکن ساختار وابستگی و تغییرات توام مجموعه متغیرهای مورد بررسی را منعکس نماید .به عبارت دیگر واینها ابزاری
برای بر چسبگذاری محدودیتهای چینش متغیرهای تصادفی در توزیعهای با ابعاد باال هستند .هر ساختار واینی مانند
که شاخههای هر درختی مانند  ،گرههای
مجموعهای است مرکب از درختهای به هم مرتبطی مانند
هستند .ساختارهای متعارف واین ( ،)R-Vineبه ازای  nمتغیر ،ساختاری است که در آن
آغازکننده درخت بعدی
معرف مجموعه شاخههای است به گونهای که:
) (هر ساختار واین مجموعهای درختهای متوالی است).
•
 ،درختی است
و شاخههای  ،به ازای
درختی است با گرههای
•
(به جز درخت اول ،شاخههای درخت قبلی ،گرههای آغازین درخت بعدی است).
با گرههای
 .منظور از عملگر
خواهیم داشت
و
• (قاعده مجاورت) به ازای
تفاضل متقارن و عدد اصلی مجموعه است.
• هر شاخه در درخت زوجی مرتب نشده از گرههای همان درخت و یا به عبارت دیگر ،زوجی مرتب
است .مرتبه هر گره در هر درخت مانند با تعداد شاخههای متصل به
نشده از شاخههای درخت
آ ن گره برابر است .هر ساختار واین معمولی به شرطی که دارای درختی مانند با گره منحصر به فدردی
با مرتبه  n-1باشد ،واین کانونی  C-Vineنامیده میشود .در صورتی که تمامی گرههای تشکیل دهنده
درختهای ساختار واین دارای مرتبه حداکثر  2باشند ،ساختار واین حاصل ،واین قابل ترسیم D-Vine
نامیده میشود (کوک و همکاران.)2011 ،
شاخه است .برای تشکیل دادن اولین درخت
• هر ساختار  R-Vineبین  nمتغیر تصادفی ،شدامل
کاپوالی دو متغیره غیر شرطی نیاز داریم .چگالی ساختار  R-Vineکاپوال
ساختار واین به شناسایی
با تخصیص کاپوالهای دو متغیره مناسب به شاخههای ساختار  R-Vineبیان میشود (بدفورد وکوک،
 .)2001در ادامه انواع مدلهای مختلف توابع واین ارائه شده است.

نمودار شماره  :4مدلهای
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نمودار شماره  :5مدلهای

نمودار شماره  :6مدل

D-Vine

R-Vine

 1-3تابع كاپوالی وین ()Vine-Copula
اگر چه توابع کاپوال  nبعدی در محاسبه توزیع توأم  nمتغیر بهخوبی جای خود را باز کرده است؛ اما به دلیل محاسبات
پیچیده ،در بعضی موارد استفاده از تابع کاپوال  nبعدی مناسب نیست .این مشکل را میتوان با پیوند دادن دو به
دوی این متغیرها بهوسیلهی توابع کاپوال دو بعدی بین آنها و استفاده کردن از ساختاری درختی با نام  vineیا
مدلهای تابع کاپوال زوجی  1حل نمود.
این مدل به صورت سلسله مراتبی است که در مرحله اول توابع کاپوال زوجی بین متغیرها حاصل میشود ،در
مرحله دوم به شرط متغیرهای مابین دو متغیر ،از توابع کاپوال زوجی بین متغیرهای شرطی شده استفاده میشود
و این عمل تا مرحله آخر پیش میرود؛ بنابراین اگر  nمتغیر وجود داشته باشد ،توزیع توأم این  nمتغیر را میتوان
با  n(n-1)/2تابع کاپوال دو بعدی بدست آورد .هدف از استفاده از توابع برای بررسی ساختار وابستگی در ابعاد باالی
متغیرها است که تاکنون کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است.
3
4
2
ساختاری مدلهای  vineبه سه دسته اصلی تقسیم میشوند .این رویکردها شامل  D-vine ،C-vineو R-vine
میباشند.
مدلهای  D-vineو  C-vineداری فرض خاص بر نحوه جایگیری بر ساختار  vineهستند که در نمودارهای ( 4و
 )5نمایش داده شده است .فرم  R-vineدارای گستردگی بیشتری نسبت به دو مدل  C-Vineو  D-vineاست .در
1

Pair copula
Canonical Vine
3 Drawable Vine
4 Regular Vine
2
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حال حاضر این ردهبندی از ساختار  vineدر حال گسترش بوده و نسبت به دو مدل قبلی دارای گستردگی بیشتری
از لحاظ توالی ساختارهای درختی  vineاست (مورالس – ناپولس و دیگران .)2008 ،در این ساختار اهمیت انتخاب
صحیح و مناسب توسط گارسیا و تسافاک  ،)2009( 1مورد مطالعه قرار گرفته است .در ساختار  R-vineدرخت دوم
متغیر بوده و حاصل تغییرات اعمال شده در درخت اول است .با استفاده از مدلهای استفاده شده توسط بدفورد
و کوکه  )2001( 2و دیسمن و دیگران  ،)2013( 3ساختار  Rبه شکل زیر قابل تعریف است:
()2
d

f (x ) =  f k (x k ) 
) (F (x j , j | x i +1, j ,..., x n , j ),F(x i , j | x i +1, j ,..., x n , j ) | m j , j ,mi ,j |mi +1, j ,...,m n ,k

j +1

m j , j , m i ,j |m i +1, j ,..., m n ,k

k =1
1

 c

j =d −1 i =d

توزیع شرطی این توابع نیز به شکل معادله ( ،)3قابل ارائه است.
()3

) C xv j |v − j (F (x | v − j ), F (v j | v − j ) | 
) F (v j | v − j

= ) h (x | v , ) := F (x | v

تفاوت عمده رویکرد  R-vineشکل نامشخص آن است که بر اساس قاعده  Cو یا  Dرخ نمیدهد .این موضوع باعث
شده است که این مدل بیش تر از سایر رویکردهای کاپوال مورد توجه قرار بگیرد و با ترکیب برآوردگرهای
ارشمیدسی ،نرمال و  tتوانمندی باالیی را خواهد داشت.
 -4تخمین پارامترهای توابع وین كاپوال
با توجه به افزایش تعداد اشکال ساختار وابستگی با افزایش تعداد متغیرهای تصادفی ،جهت تعیین ساختار وابستگی
مناسب متغیرها و تخمین پارامترهای وابستگی بین آنها با توابع وین کاپوال بدین صورت عمل میشود :ابتدا
شکلی از ساختارهای وابستگی متغیرهای تصادفی را در نظر گرفته سپس تابع چگالی مشترک  dمتغیرها تصادفی
را براساس شکل ساختارهای وابستگی مورد نظر نوشته و تابع درستنمایی مربوطه را تشکیل میدهیم؛ در پایان با
حداک ثرسازی تابع درستنمایی ،پارامترهای توابع کاپوال دو متغیره مدل ساختاری مفروض برآورد میشود .شکل
ساختار وابستگی مناسب نهایی در هر یک از دسته توابع وین کاپوال براساس حداکثر مقدار لگاریتم تابع درستنمایی
(مقدار آماره  ،)loglikeمتناظر آن انتخاب میشود .در این تحقیق محاسبات پارامترهای مدل در محیط نرم افزار
 Rو با استفاده از بسته نرمافزاری « ،»VineCopulaانجام شده است.

1

)Garcia and Tsafack (2009
)Bedford and Cooke (2001
)3 Dißmann et al.(2013
2
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وابستگی بین متغیرهای تصادفی را با سنجههای مختلفی میسنجند .در تعریف برخی از این سنجهها ،فقط بر
وابستگی بین میانگین توزیع متغیرها تأکید میشود؛ مانن د ضریب همبستگی خطی پیرسن؛ در برخی دیگر از
سنجههای وابستگی مانند ضریب تاو کندال ( )τو ضریب رو اسپیرمن (𝜌) وابستگی در همه دامنه توزیع مورد نظر
است  .ضریب تاو کندال برای دو بردار مستقل از هم با توزیعهای یکسان )  (𝑋1, Y1و )  (𝑋2, Y2به صورت احتمال
انطباق توزیعها منهای احتمال عدم انطباق توزیعها تعریف میشود .یعنی:
() 4

در سنجههای مانند وابستگی دنبالهای باال ( 𝑈 )Λو دنبالهای پایین ( 𝐿 ،)Λفقط به اندازه وابستگی در دنب سمت
راست و چپ تابع توزیع تمرکز میشود .سنجه وابستگی دنبالهای باال برای دو متغیر تصادفی پیوسته  X1و  X2با
توزیعهای حاشیهای  uو  vبه صورت زیر تعریف میشود:

()5
استفاده از توابع وین کاپوال نسبت به استفاده از دیگر خانوادههای توابع کاپوال مانند توابع کاپوال گوسی ،توابع
کاپوال ارشمیدسی و توابع کاپوال ارشمیدسی سلسله مراتبی ( ،)HACدارای مزیت است .چونکه در توابع وین
کاپوال ،ساختار وابستگی جفت جفت متغیرها با خانواده بزرگی از توابع کاپوال دو متغیره مدلسازی میشود.
 -4برآورد مدل
جهت محاسبه کاپوالواین و ارزش فرین در بازدهی شرکت های مورد بررسی الزم است ابتدا سه تابع زیر مورد
بررسی قرا ر گیرد .توابع ارائه شده در ادامه میانگین از فرآیند ) AR(1و واریانس از فرآیند  GJRتبعیت مینماید و
جهت پیوند توزیعها از فرآیند چوله بدون بهره گرفته شده است.
)( 6
)(7

=c0 + c1ri;t 1 + ei;t

ri;t

=hi;t"i;t; "i;t

ei;t

) SkT(v;λ

)(8

جهت خالصه بودن و قرار گرفتن جداول در صفحه بخشی از نتایج ارائه شده است .جدول شماره ( ،)1مرحله اول
برآورد کاپوال واین رو نمایش می دهد .ضرایب برآوردی فرآیند تابعی از روابط شماره ( )5تا ( ،)7است.
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جدول شماره  :1ضرایب میانگین و واریانس
پارام
تر
𝑐0

شركت  1شركت  2شركت  3شركت  4شركت  5شركت  6شركت  7شركت  8شركت  9شركت 10

3018.3 0827.5 1978.7 1092.4 1247.3 1225.5 1241.4 8157.5 8416.5 8348.5
()000.0( )000.0( )000.0( )000.0( )000.0( )000.0( )000.0( )017.0( )037.0( )024.0
**

**

**

***

***

***

***

***

***

***

𝑐1

2154.0 0375.0 3047.0 2723.0 2700.0 2721.0 2419.0 4411.1 4783.1 7930.2
()000.0( )000.0( )000.0( )014.0( )015.0( )023.0( )014.0
()949.0( )947.0( )902.0

𝜔

0472.0 0495.0 1792.0 7412.0 7676.0 5894.0 7134.0 0818.0 0964.0 0832.0
()000.0( )000.0( )000.0( )028.0( )037.0( )029.0( )041.0( )000.0( )000.0( )000.0

**

***

***

***

**

**

**

**

**

**

**

***

***

***

***

***

***

𝛼

2241.0 6366.0 3009.0 3091.0 4318.0 2671.0 4695.0 0874.0 0387.0 0025.0
()000.0( )000.0( )000.0( )022.0( )021.0( )034.0( )027.0
()425.0( )408.0( )419.0

𝛽

0749.0 0374.0 0953.0 6251.0 6591.0 9805.0 6095.0 3267.0 2801.0 3409.0
()000.0( )000.0( )000.0( ) 078.0( ) 066.0( ) 031.0( ) 078.0
() 031.0( ) 022.0
()606.0

𝛾

3618.0 0827.0 0384.0 3306.0 0431.0 1874.0 3306.0 0964.0 0071.0 0076.0
()000.0( )000.0( )000.0( )000.0
()000.0( )000.0
()138.0
()421.0( )540.0( )521.0

𝜈

0038.0 0405.0 0084.0 0168.0 0172.0 0272.0 0241.0 1054.0 1556.0 1465.0
()000.0( )000.0( )000.0
()000.0( )002.0( )001.0
()784.0( )482.0( )587.0( )627.0

𝜆

2809.0 0817.0 0964.0 1215.0 0225.0 6066.0 4215.0 0095.0 0092.0 0094.0
()000.0( )000.0( )000.0( )000.0( )000.0( )000.0( )000.0
()351.0( )364.0( )356.0

**

**

*

**

***

***

***

**

**

**

*

***

**

*

***

***

**

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

3321

3532

3875

3675

3875

3098

3124

3765

3004

3097

𝐶𝐼𝐴

6662-

7373-

6.6841-

7350-

7125- 1.5940-

6831-

6.7842- 7091-

𝐶𝐼𝐵

6621-

7332-

9.7111- 7.5810- 9.7308- 5.6800-

6765-

9.6312- 5.7764- 7082-

ℒℒ

6432-

با توجه به معنادار شدن بخش میانگین و واریانس و چولگی بازدهی شرکت های مورد بررسی امکان تشکیل توزیع
مشترک از دادههای شرکتهای مختلف امکانپذیر میگردد .در مرحله بعد نتایج کاپوال واین توایع ارائه شده است.
نتایج تابع کاپوال به شرح جدول شماره ( ،)2است .بر اساس معنیدار شدن ضرایب در کاپوالی ساده ( ،)tکاپوالی
متغیر زمان ( )tDCCو کاپوالی متغیر زمان مبتنی بر توزیع گوسین ( ،)GDCCاست .آلفا و بتا در توابع مذکور
بیانگر میزان سهم ترکیبی توزیعهای هر شرکت در تشکیل توزیع مشترک است.
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جدول شماره  :2نتایج توزیع كاپوال
پارامتر

tDDC

t

GDCC

𝜈

8.7608
)(0.351

𝛼

-

16.7423
)(0.051
0.0508
)(0.000

0.0498
)(0.023

𝛽

-

0.8708
)(0.000

0.8795
)(0.009

𝐶𝐼𝐴

-638.488

-671.384

-657.643

𝐶𝐼𝐵

-617.401

-657.342

-639.412

ℒℒ

375.412

398.664

402.507

-

در ادامه در جدول شماره ( ،) 3سه نوع کاپوالی ارشمیدسی تحت عنوان در کاپوالی کالیتون متغیر طی زمان
( ،)tvCکاپوالی ایستا ( )SJCو کاپوالی استاتیک متغیر طی زمان ( ،)tvSJCاست.
جدول شماره  :3نتایج توزیع كاپوال در حدود باال و پایین
پارامتر

tvC

𝑈𝜏
𝐿𝜏 −
𝜔

SJC

0.3985
)(0.005

tvSJC

0.2109
)(0.000

-0.6721

1.0094
)(0.007

0.0674
)(0.006

-0.8482

-4.0874

-0.6505

)(0.000

)(0.015

)(0.000

-0.4802

-0.9345

-0.9164

)(0.016

)(0.093

)(0.014
𝛼

𝛽

)(0.006
𝐶𝐼𝐴

-401.845

-498.086

-501.512

𝐶𝐼𝐵

-380.308

-402.154

-425.009

ℒℒ

201.084

308.143

270.081

در ادامه در جدول شماره ( ،) 4نتایج برآورد مدل قبل و بعد از استفاده از روش کاپوال واین ارائه شده است.
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جدول شماره  :4نتایج برآورد كاپوال در دو مرحله
پارامتر

نتایج كاپوالی ساده

نتایج كاپوالی واین

𝜈

13.452
)(0.000

10.454
)(0.009

𝛼

0.0721
)(0.017

0.0301
)(0.002

𝛽

0.9105
)(0.018

0.9207
)(0.023

ℒℒ

8091.75

8104.23

بر اساس نتایج مشاهده می شود که مقادیر حداکثر مقادیر ویژه در حال استفاده از کاپوالی واین نسبت به کاپوالی
ساده افزایش یافته است.
-5جمع بندی و نتیجهگیری
رویکرد بررسی رخداد یک پیشامد فرین(پیشامدی که احتمال وقوع آن بسیار کم است) از موضوعات مهم در
مبحث مدیریت ریسک در پرتفوی سرمایهگذاری است .نظریه ارزش فرین مبانی ریاضی مدلسازی این پیشامدها
و محاسبه معیارهای ریسک مربوط به آنها مانند ارزش در معرض ریسک را فراهم کرده است.
هدف این مقاله مدلسازی ساختار وابستگی و تئوری ارزش فرین  10شرکت بورس اوراق بهادار تهران (هلدینگ
خلیج فارس ،پاالیشگاه بندرعباس ،فوالد مبارکه ،تاپیکو ،غدیر ،نفت و گاز پارسیان ،ملی مس ،گل گهر ،ارتباطات
سیار ،چادرملو) است.
در این پژوهش با استفاده از توابع کاپوالی واین با لحاظ تابع کاپوالیی متفاوت در هر زوج بازدهی سهام
اس تفاده شده است و نتایج بیانگر این واقعیت بود که میان بازدهی سهام  10شرکت برتر که مورد ارزیابی قرار
گرفت این امکان وجود دارد که با استفاده از تئوری ارزش فرین استفاده از توابع کاپوالی وین نتایج پیشبینی
بازده را در حد بسیار باالیی افزایش داد.
در واقع تفاوت اص لی ایجاد شده در این پژوهش توجه به ترکیب انواع توابع کاپوال ،در نظر گرفتن ساختار
وابستگی شرطی بین متغیرها و تعداد متغیر بیشتر متغیر مورد بررسی نسبت به پژوهشهای انجام شده است .در
نتیجه استفاده از توابع کاپوالی واین(بجای استفاده از صرفا یک نوع تابع کاپوال در مقایسه های زوجی متغیرها)
نشان از افزایش دقت بررسی و بهبود نتایج را میداد و عمال فرض تحقیق که آیا استفاده از تابع کاپوالی واین
میتواند بر دقت خروجیهای انتخابی پرتفوی اثرگذار باشد را مورد تایید قرار داد.
به علت مزایای محاسبۀ ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریۀ ارزش فرین که به آنها اشاره شد ،پیشنهاد
میشود که نهادهای مالی (بانکها ،صندوقهای سرمایهگذاری و  ،)...برای محاسبه ارزش در معرض ریسک
سبدهای مالی خود از این روش به جای روشهای سنتی متداول استفاده کنند .تاکنون روش بهینهای برای تعیین
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مقدار آستانه در روش مقادیر فراتر از آستانه برای محاسبه ارزش در معرض ریسک وجود ندارد؛ لذا پیشنهاد
می شود روشی ایجاد شود که مقدار آستانه را به صورت بهینه تعیین کند .در روش اشاره شده در قسمتهای قبل،
داده های فرین تعیین شده دارای وزن یکسانی بودند؛ لذا پیشنهاد میشود که به دادههای فرین با استفاده از
روش های متداول وزن دهی ،وزن داده شود و سپس نتایج محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از دادههای
وزن داده شده با سایر روشها مقایسه شود؛ همچنین میتوان از دادههای فرین فازی برای محاسبه ارزش در
معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش فرین استفاده کرد.
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Abstract
Investigating the probability of occurrence of rare events (events that occur with very low probability)
is one of the important issues in portfolio risk management. extreme value theory provides the
mathematical basis for modeling these events and calculating the risk criteria associated with them,
such as the value at risk. The purpose of this research is to model the dependency structure and value
theory of 10 Tehran Stock Exchange companies (Persian Gulf Holding, Bandar Abbas palayeshgah,
Mobarakeh foolad, Tapico, Ghadir, naf va gaz parsian, Melli Mes, Gol Gohar, hamrah avval,
Chadormelo).
The results indicated that among the stock returns of the top 10 companies evaluated, it is possible
that using extreme value theory using the Copula-Vienna functions, the results of the forecast were
greatly increased. Results of the Copula function in six modes: simple Copula (t), time-varying Copula
(tDCC), and Gaussian distribution-based time-varying Coppola (GDCC). tvSJC) was investigated. In
all six cases, the use of the Copula vine method increased the accuracy in predicting optimal stock
returns; Also, based on the results of estimating the TVP-FAVAR model, fiscal policies with the highest
impact period have been evaluated as the most important in optimal portfolio changes.
Keywords: Optimization, Dependency Structure, extreme value Theory, Conditional Risk Value, Vine
copula Function
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