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چكیده
ارزش در معرض ریسک ( )VaRروش ارزیابی و تشخیص ریسک است که از تکنیکهای آماری استاندارد که به
طور روزمره در زمینههای تکنیکی دیگر نیز به کار میرود ،استفاده مینماید .به طور قراردادی ،ارزش در معرض
ریسک بیشترین زیان مورد انتظار را در افق زمانی مشخص در سطح اطمینان معین اندازهگیری مینماید .این
مقاله به طراحی یک مقیاس اندازه گیری ریسک با توالی باال می پردازد یعنی محاسبه ارزش روزانه نقدینگی در
ریسک در معرض خطر( .)LIVaRاز این رو ،هدف ما بررسی آشکار جنبه نقدینگی درونی مرتبط با اندازه شرکت ها
است .با بازسازی مجدد اطالعات دستهبندی شده ،تغییرات بارزی در بازده واقعی و بازده بدون اصطکاک
(برنامهریزی شده) به وقوع پیوست و این دو متغیر به صورت مشترک مدلسازی شدند .ریسک مربوط به هزینه
نقدینگی برنامهریزی شده ،در مرحله بعد درجهبندی گردید .مدل مورد استفاده در این تحقیق به منظور شناسایی
تأثیر ریسک نقدینگی برنامهریزی شده بر ریسک کل و ارزیابی  VaRمربوط به بازده واقع در یک نقطه زمانی مورد
استفاده قرار گرفته شد.
واژههای کلیدی :ارزش روزانه نقدینگی ،دادههای  ،Tick-by-Tickهزینه نقدینگی برنامهریزی شده ،سیستم
ترتیبی محدود.

 -1استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) gh.zomorodian@gmail.com
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 -3دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،ایران
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 -1مقدمه
در این تحقیق ،یک مقیاس جدید ریسک باا تاوالی
یااا تکاارار باااال یعناای ارزش روزانااه نقاادینگی در
ریسک( )LIVaRارائه می گردد کاه باه هار دو مهلفاه
ریسک بازار و ریسک نقدینگی برنامه ریازی شاده یاک
موقعیات اختاااد دارد .باه عباارت دیگار ،نقاادینگی
برنامه ریزی شده برای یک انداز ترتیبی مشاخص ،قبال
از اجاارای معاملااه محاساابه ماایگااردد .تفاااوت میااان
نقدینگی برنامه ریزی شاده و نقادینگی سانتی(واقعی)،
نااوعی از نقاادینگی اساات کااه پ ا از اجاارای معاملااه
سازماندهی می شود .نقادینگی برناماه ریازی شاده ،در
واقع یک نقدینگی رو به جلو 1است که به ابعااد مهام و
اجرایی تجار و سایر شرکت کنندگانی کاه ییرمساتقیم
در نهادهای فعال نظیر سازمانهای مالی و قوانین باازار
شرکت دارند ،اشاره مای کناد .مهام تار اینکاه مقیااس
نقاادینگی برنامااهریاازی شااده در مقایسااه بااا مقیاااس
نقدینگی واقعی رابطه بیشتری را با تعریف اولیه دارایی
نقد نشان می دهد .اساساً تشریح امنیت نقدینگی ،اشاره
به توانایی تبدیل یک کمیت مطلوب یک دارایای ماالی
بااه وجااه نقااد دارد(بااا توجااه بااه تااأثیر آن باار قیماات
بازار)(دمستز 1691 ،2باالک 1691 ،3کایال1611 ،4
گالستن و هاری  .)1611 1،این تعریف به طور ضمنی
 4جنبه ی حجم(مقدار قابل توجه) ،تأثیر قیمت(خطای
قیمت عرضه شده توسط باازار) ،زمان(سارعت تکمیال
معامله) و قابلیت ارتجاعی(سارعت )9را تحات پوشا
قرار می دهد .مقیاس نقدینگی برنامهریزی شده مشاتق
شده از  LOBنامحدود است که اطالعات بیشتری را در
خاود حجم ،تاأثیر قیمات و انعطاافپاییری عرضاه
می کند .در یک سیستم تجاری خودکار ،سرعت تکمیل
معامالت ،با توجه به موقعیت و ظرفیات نار افزارهاا و
ماشین آالت متفاوت است .بار پایاه تحقیقاات رایلای و
براون( )2003استراتژی هاای مادیریت ریساک را مای
توان در دو مقوله استراتژی هاای انفعاالی و اساتراتژی
های فعاال جاای داد(رهنماای رودپشاتی ،1360 ،د
 .)211یکی از دالیل اهمیات انجاا ایان تحقیاق ایان
است که ریسک بازار در اثر نوسانات قیمت داراییها در
06

بااازار ایجاااد ماایشااود .اشااخاد حقیقاای و حقااوقی
داراییهای خود را به صورتهاای مختلاف مانناد پاول
نقد ،سها  ،اوراق قرضه ،مسکن ،طال و سایر داراییهای
با ارزش نگهداری مایکنناد .تماا ایان دارایایهاا در
معرض تغییارات قیمات قارار دارناد ،و ایان نوساانات
قیمتی مداو  ،عامل اصلی ایجاد ریسک باازار هساتند.
ریسک بازار کاه یکای از عوامال اصالی ایجااد کنناده
ریسک میباشد ،به همراه ریسک اعتباری نقا اصالی
را در اکثر ورشکستگیهاا ایفاا مایکنناد .بحارانهاای
پیاپی و پیوسته مالی ناشی از ریساک ماالی کاه در دو
دهااه اخیار در مقاااطع مختلااف در سااطح جهااان روی
دادهاند ،لزو مدیریت یکپارچه و کمی ریسک مالی باا
تمرکز بر ریساک باازار و ریساک اعتبااری را بای از
پی مطرح ساختهاند.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
تعداد محدودی از مطالعات ،بر مقیاسهای ریساک
بااا تااوالی باااال تکیااه دارنااد« .دیااون»« ،داچاان» و
«پاکورار» )2006(9برای اولین بار باه بررسای مقیااس
ریسک بازار با توالی فوقالعاده باال LIVaR ،در الگوهای
معااامالتی پرداختنااد .در مطالعااه آنهااا گنجااای
اطالعاتی توالی فعالیت های تجاری از طریق مدلسازی
دوره های میان دو معامله متوالی بررسی گردید .از ایان
رو ،محدود شدن به افقهای زمانی یک یا  1دقیقاهای،
یکی از ویژگی های این مطالعه است که امکان محاسبه
مقیاااس  LIVaRرا در تمااامی افااقهااای زمااانی ماادل
مربوطه میسر می سازد .مهلفین دریافتند که بی توجهی
به تأثیر دوره ها ،یک ریسک مهم و بررسی نشده اسات.
آن ها بر این عقیده بودند که به  LIVaRهمانناد ساایر
مقیاسهای  VaRدر زمینه نقدینگی برنامهریزی شاده،
چندان توجهی نشده و صرفاً به اطالعاات قیماتهاای
معامالتی آن اشاره گردیده است.
در ایران نیز برخی تحقیقات مشابه در ایان زمیناه
انجا پییرفته است .زمردیان( )1364توان تبیین مادل
های ناپارآمتریک و مدل های شبکه عابی در سنج
میازان ارزش درمعاارض خطاار پرتفااوی شاارکت هااای
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سرمایهگیاری جهات تعیاین پرتفاوی بهیناه در باازار
سرمایه ایران ،مقایسه نمود .ریساک جاز جادا نشادنی
زنادگی انسااان هاا در همااه ادوار تااریخی مای باشااد،
بنابراین توجه به آن نیز در همه زمان ها و مکان ها باا
شدت و ضعف وجود داشاته اسات .ارزیاابی ریساک در
زمان های مختلف به اشکال گوناگونی توجه انساان هاا
را به خود جلب نموده است .اماا در دنیاای اماروز کاه
دارای پیچیادگی هااای زیاادی اساات شااناخت ،اناادازه
گیری و محاسابه آن بسایار ساخت شاده اسات .ایان
پیچیدگی در شناخت ،اندازه گیری و محاسبه بویژه در
بازارهای مالی دو چنادان گشاته اسات .بناابراین روش
های متفاوتی برای این ارزیابی ایجاد شده اند که از راه
حل های ساده شروع شده و به مدل های سخت خاتم
می شود .از آن جایی که محور توسعه در هار کشاوری
سرمایه گیاری می باشد و تاا ایان عمال تحقاق پیادا
نکند ،توسعه اتفاق نمی افتد بنابراین سرمایه گیار برای
انجا سرمایه گیاری نیااز باه دو آیاتم دارد و باه آنهاا
توجاه ویاژه ای خواهاد داشاات یکای باازده و دیگااری
ریسک آن سرمایه گیاری می باشد .در محاسابه باازده
دچار مشکل زیاد نمای شاویم ولای آنچاه ماا را دچاار
مشکل می نماید ،بحث چگونگی محاسبه ریسک اسات
که یک متغیر کیفی است .بنابراین برای پاسخ گویی به
سرمایه گیار روش های متفاوتی با توجه باه ناوع داده
های تخمین زننده پارآمترهای مدل های تبیین کننده
ریسک طراحی و پا باه عرصاه وجاود گیاشاته اناد .در
میان این مدل ها دو گروه از مدل های ناپارآمتریاک و
شبکه عابی در این تحقیاق ماورد بررسای قارار مای
گیرند تا توان این دو گروه را در پای بینای ارزش در
معرض خطر پرتفاوی  21شارکت سارمایه گایاری در
بازار سرمایه ایران مورد سنج قرار گیرد و مدل برتار
معرفی شود .زمردیان( )1364توان تبیاین مادل هاای
پارآمتری اک (اقتااااد ساانجی) و ناپارآمتری اک (موناات
کارلو) در سنج میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی
شرکت های سرمایه گیاری جهت تعیین پرتفوی بهینه
در بازار سرمایه ایران مقایسه نمود .بارای هار تاامیم
سرمایه گیاری در اقتااد ،ما نیاز داریم با توجه به تابع

مطلوبیت فرد سرمایه گیار که یک موضوع رفتاری مای
باشد ،میزان عایدات آن تامیم را با میزان خطارات آن
در یک ترازو نسبتا" دقیق سنج نمائیم ،تا فرد مورد
نظر بتواناد انتخااب درسات داشاته باشاد .باه منظاور
محاسبه دقیق بازده و به ویژه ریساک سارمایه گایاری
ها ،مدل های متقاوتی برای پی بینی ریساک پاا باه
عرصه وجود گیاشته اند تا میزان ریسک را با توجه باه
نیاز مدل و چگونگی پراکندگی داده ها محاسبه نمایند.
در این پژوه ما میزان ریسک ارزش در معرض خطر
پرتفوی بیست و یک شرکت سرمایه گیاری را از طریق
دو روش پارآمتریاک (اقتااااد ساانجی) و ناپارآمتری اک
(مونت کارلو) ماورد بحاث قارار مای دهایم و آنگااه از
طریق آزمون لوپز مطلاوب تارین روش را معرفای مای
نمائیم.
عسگری و دیگران( )1364معامالت پربسامد و
تأثیر آن بر نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران را
مورد بررسی قرار دادند .یکی از کارکردهای مهم بورس
افزای قابلیت نقدشوندگی سها است .اگر بازار سها
بازاری نقد و روان نباشد ،انگیزه ای برای جیب سرمایه
گیاری ایجاد نخواهد کرد ،از طرف دیگر بازار سها به
شدت تحت تأثیر توسعه فناوری های پیشرفت رایانه
ای قرار گرفته که باعث شده حجم اعظم معامالت به
صورت آنالین (برخط)انجا پییرد .پژوه حاضر به
تحلیل معامالت صورت گرفته در بورس اوراق بهادار
تهران از منظر معامالت پربسامد می پردازد و تأثیر این
گونه معامالت را بر نقد شوندگی بازار بررسی میکند.
 -3روش شناسی پژوهش
در مدلسازی  ،tick-by-tickسه فرآیناد احتماالی
یعناای دوره تااا تغییاارات در بااازده باادون اصااطکاک و
تغییرات در بازده واقعی مدنظر قارار گرفتاه مایشاود.
مطالعه فعلی گویای این فرض اسات کاه تکامال دوره،
متغیری بیرونی است که بر ناپایداری یا تغییرات باازده
واقعی و بدون اصطکاک اثر می گیارد .توزیاع مشاترک
دوره ،تغییر بازده بدون اصطکاک ،تغییر بازده واقعی بر
مبنااای توزیااع دورهای حاشاایهای و توزیااع مشااترک
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تغییرات مشروط تقسیم بندی میشوند .از سوی دیگار،
توزیع مشترک سه متغیر به صاورت زیار نماای داده
میشود:
|
|

)

(
(

|

)

 ،توزیاع مشاترک مرباوط باه
در رابطه بااال
دوره ،تغییر بازده بایاصاطکاک و تغییار باازده واقعای
تاراکم یاا
 ،تاراکم نهاایی دوره و
است.
فشردگی مشترک مربوط باه تغییارات باازده واقعای و
بازده بدون اصطکاک است .در نتیجاه ،تاابع لگااریتمی
احتمالی برای هر یک از الگوهاای توزیاع مشاترک باه
شرح زیر تعریف میشود:
)
|

)

(
|

)

(
∑

(

تغییرات بازده بیاصطکاک با توالی بااال و تغییارات
بازده واقعی ،اشاره به یک همبستگی فوقالعاده ترتیبی
دارد .بااه منظااور جاایب ایاان اثاار میکروساااختاری ،از
تکنیک «جاسیاک» و «گیسلز» )1661(1استفاده کرده
و یااک ساااختار ) VARMA(p,qرا مااورد تأییااد قاارار
میدهیم:
)

(

)

جمعآوری ،طبقهبندی و پردازش اولیه دادهها از
نر افزار  Excelاستفاده شده است .در این مرحله
دادههای مربوط به متغیرهای تحقیق که از اطالعات
مندرج در اسناد و مدارک استخراج گردیده ،مستقیماً
وارد اکسل شده است .پ از انجا طبقهبندی مناسب
بر روی داده ها و انجا محاسبات و پردازش اولیه،
اطالعات خروجی با استفاده از نر افزار  Eviews 9برای
اجرای مدل و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفته
است .با توجه به اینکه قبل از تخمین و اجرای
مدل های رگرسیونی الز است از وجود برخی شرایط
در بین متغیرها اطمینان حاصل شود .بنابراین به
منظور اطالع از برخورداری دادههای تحقیق از شرایط
الز  ،انجا تعدادی آزمون بر روی متغیرها ضروری
میباشد .برای مثال ،از مفروضات ابتدایی مدلهای
رگرسیونی و شرط استفاده از این مدلها ،نرمال بودن
توزیع دادههای مربوط به متغیرهای تحقیق است.
دوره زمانی این تحقیق ده ساله و بین سال های 1314
الی  1363می باشد .در این تحقیق شرکت های
پییرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان
جامعه و بعد از فرایند حیف سیستماتیک  61شرکت
به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده که در مجموع
تعداد  631سال-شرکت تعداد مشاهدات این تحقیق
می باشد.

(

مدل خود رگرسیون برداری()VAR
∑

∑

در این فرمول و به ترتیب ماتری ضارایب
هستند .همانگونه که «دوفور»
و
مربوط به
6
و «پلتیر» ( )2011خاطرنشان کردند ،قادر باه اجارای
مستقیم معادله اصلی نیساتیم(به دلیال وجاود مساأله
همانندی).
حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی
پژوه
میباشد .این پژوه از نظر ماهیت و روش توصیفی،
تحلیلی و از نوع همبستگی میباشد .در مرحله
06

در این تحقیق از مدل خود رگرسیون برداری
( 10)VARبرای تحلیل فرضیه ها استفاده می شود.
مدل اتورگرسیو برداری یک مدل آماری است که
وابستگی خطی میان چند سری زمانی را بیان میکند.
مدل خود رگرسیونبرداری تعمیم مدل اتورگرسیو است
برای مدلسازی وابستگی میان بی از یک سری زمانی.
در مدل خود رگرسیون برداری ،آینده یک سریزمانی
با استفاده از گیشته خود و دیگر سریها در چندین
تاخیر زمانی تخمین زدهمیشود.
مقدار
به بیان ریاضی ،اگر فرض کنیم
 iامین سری زمانی را در زمان  tنشان میدهد و نماد
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مقدار همه سریهای زمانی
برجسته
را در زمان  tنشان میدهد ،مدل اتورگرسیو برداری
را به صورت زیر مدل میکند:
وابستگی بین
∑

وابستگی
که در آن ماتری های
نویز
خطی را در تاخیر زمانی  dمدل میکنند و
سفید گاوسی است .تحلیل ساختاری مدل اتورگرسیو
برداری به علیت به بیان گرانجر تعبیر میشود.
بررسی مانایی مدل
به منظور به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری،
ابتدا باید نسبت به شناسایی متغیرها و بررسی مانایی
یا نامانایی متغیرهای اقدا نماییم .یکی از رایج ترین
آزمون ها جهت مانایی یا نامانایی متغیرها ،آزمون
دیکی-فولر تعمیم یافته 11است.

از آنجا که در این تحقیق دو متغیر به صورت
برداری مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین میزان
مقادیر دو می باشد .با توجه به سطح معناداری بدست
آمده ،متغیرهای تحقیق نرمال هستند .در نگاره 1
فرایند نرمالیته چولسکی نشان داده شده است.
جدول  -2نتایج آزمون نرمالیته چولسكی(لوتكه پل)
در مقادیر برداری
معناداری

آماره کای-دو

چولگی

مقادیر

0.0000

358.6756

2.221689

1

0.0000

57.56963

0.890080

2

0.0000

416.2452

معناداری

متغیر
REN

6/309

مقادیر

آماره کای-دو کشیدگی

0.0000

1541.758

12.21235

1

0.0000

7.713278

2.348399

2

0.0000

1549.471

ارتباط مشترک
بین اجزا

Response of REN to Cholesky
One S.D. Innovations

جدول  -1نتایج آزمون مانایی در سطح متغیرها
آماره ADFO

ارتباط مشترک
بین اجزا

.8

مقدار بحرانی

.6

%59

.4

0/0000

.2

نتایج بدست آمده حاکی از مانا بودن مدل تحقیق در
سطح معناداری  %61می باشد.

.0

-.2
10

9

8

7

6

CAR

آزمون نرمالیته چولسكی(لوتكه پل) 12در مقادیر
برداری
یکی از کاربردهای الگوی  VARکه به وسیله سیمز
و دیگران استفاده شد ،بررسی واکن متغیرهای الگو
نسبت به شوک های به وجود آمده در هر یک از
متغیرها است .همچنین آزمون نرمالیته چولسکی
(لوتکه پل) مربوط به فرآیند متغیرهای تحقیق در
شوک های مربوطه در دو شاخص آماری چولگی و
کشیدگی در جدول  2نشان داده شده است.

5

4

3

2

1

REN

Response of CAR to Cholesky
One S.D. Innovations
.8

.6

.4

.2

.0

-.2
10

9

8

7
CAR

6

5

4

3

2

1

REN

نمودار  - 1فرایند نرمالیته چولسكی
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تعیین تعداد وقفه های بهینه در مدل VAR

در یک مدل  VARتشخیص وقفه بهینه از اهمیت
زیادی برخوردار است تا بتوان اطمینان حاصل کرد که
جمالت خطا فرضیات کالسیک را دارا هستند .بدین
منظور جهت تعیین وقفه بهینه ،از معیارهای مختلفی
همچون معیار شوارتز( ،)SCآکائیک( ،)AICحنان
کوئین( )HQاستفاده می شود .بر اساس محاسبات
جدول زیر و بر پایه ی معیار آکائیک( )AICتعداد وقفه
بهینه یک است(.)K=1

اساس کار آزمون علیت گرنجر که برای سری های
زمانی طراحی شده است این است که آیا مقادیر با
وقفه سری میکور در توضیح دهی هریک از سری ها
نق دارند یا ندارند .به عبارت دیگر هر دو حالت
امکان پییر است .در کالمی ساده کدامیک علت و
معلول یکدیگر هستند  ،یا رابطه علیتی وجود ندارد و
یا اینکه علیت دو طرفه می باشد .نتایج آزمون علیت
گرنجر در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  - 4نتایج آزمون علیت گرنجر برای الگوی VAR

: CARمتغیر وابسته

جدول  -3تعیین وقفه ی بهینه برای الگوی VAR

وقفه

آکائیک()AIC

0
1

11/304
*11/41

2

23/602

با توجه به شاخص آکائیک( )AICکه کمترین
مقدار در بین سه وقفه  0و  1و  2می باشد مقدار وقفه
بهینه عدد  1می باشد .عالمت ستاره بیانگر وقفه ی
بهینه بر اساس معیار مورد نظر است.
آزمون علیت گرنجر/آزمون والد
انگل و گرانجر ( )1619بیان کردند که اگر آزمون
دیکی فولر را روی پسماندهای ( باقیمانده های ) مدل
انجا دادیم و سری زمانی پسماندها مانا شد ،این
تائیدی بر هم انباشتگی است .اگرچه تحلیل های
رگرسیونی ،وابستگی یک متغیر به متغیر های دیگر را
مورد بررسی قرار می دهد ولی به معنای وجود علیت
یا به عبارت دیگر روابط علت و معلولی نمی باشد و اگر
به بسیاری از معادالت برازش شده در دوره های پشین
نگاهی انداخته شود حاکی از وجود روابط ساختگی و
کاذب می باشد و این موضوع در واقع به وجود
رگرسیون کاذب که به علت پایا نبودن جمله پسماند
دو سری بر روی دیگر ایجاد می شود ،می باشد .برای
بررسی رابطه علیت بین داده ها ،از آزمون علیت
13
گرنجر استفاده می شود.
06

معناداری

آماره کای  -دو

070000

12719941

REN

: RENمتغیر وابسته
معناداری

آماره کای  -دو

070000

11761931

CAR

همانطور که قبال نیز گفته شده نتایج آزمون علیت
گرنجر نشان دهنده وجود یا عد وجود رابطه علت و
معلولی و یا به نوعی برداری بودن یا برداری نبودن
متغیرهای تحقیق است .همانگونه که از جدول1
مشخص است هر یک از  2متغیر هر بار به عنوان
متغیر وابسته در نظر گرفته شده و تاثیر متغیر دیگر
نسبت به متغیر وابسته سنجیده شده است .از آنجا که
احتمال آزمون کای -دو در حالت اجماع همه متغیرها
در سطح معنی داری  %61قرار دارد ،از اینرو مشخص
می شود که بین همه متغیرها رابطه علت و معلولی یا
برداری برقرار است.
تخمین مدل VAR

نتایج مدل خودرگرسیون برداری
در جدول  1نتایج برازش مدل خود رگرسایون
بارداری ارائه شده است .با توجه به اینکه وقفه بهینه
در این تحقیق یک وقفه می باشد لیا اثرات متغیرها در
وقفه یک مورد بررسی قرار می گیرد.
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در ستون اول متغیر  RENاست و ضریب آن نشان
دهنده این است که وقفه اول  RENبر خودش تاثیر
مثبت داشته و افزای این متغیر در وقفه اول منجر به
افزای دوباره آن می شود .ستون دو این جدول
متغیر  CARمی باشد و نشان می دهد که وقفه اول
منجر به کاه خودش شده است .همچنین ضرایب
تعیین تعدیل شده در هر یک از ستون های اول و دو
به ترتیب برابر مقادیر  0714و  0714می باشد.
جدول  -9تخمین مدل های VAR
CAR
-46.19827

REN
-46.43527

)(6.50778
][-7.09893

)(6.49801
][-7.14608

-41.23479
)(7.73837
][-5.32862

-41.11397
)(7.72675
][-5.32099

)REN(-2

45.97574
)(6.49458
][ 7.07910

46.21491
)(6.48482
][ 7.12663

)CAR(-1

41.12546
)(7.76911

41.00301
)(7.75744

)CAR(-2

][ 5.29346
1.816556
)(0.16383

][ 5.28564
1.827841
)(0.16359

عدد ثابت

جالب اینکه بازده بادون اصاطکاک ،باه عناوان نسابت
در لحظاه  iو
لگاریتمی بهتارین قیمات تقاضاا(
تعریف مایشاود .باازده
بهترین قیمت تقاضا
بدون اصطکاک ،یک بازده برنامه ریزی شاده اسات کاه
اشاره به بازده  tick-by-tickمربوط به فروش یک واحد
از سها دارد.
)

(

بازده واقعی به صورت نسبت لگااریتمی قیمات فاروش
برای حجم و بهترین قیمت اولیه تقاضا تعریف میشود.

)REN(-1

)

(

از این رو
∑

و
∑

][ 11.0878

][ 11.1734

0.141633

0.142467

0.133667

0.134508

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل
شده

17.77904

17.90112

آمارهF-

 -4فرضیه پژوهش
در اینجا از طریاق مادلساازی دادههاای tick-by-
 tickبه بررسی تمامی اطالعات شغلی موجود پرداختاه
می شود .ویژگی اول در مدلسازی دادههاای tick-by-
 ،tickمربوط به دوره های میان دو معامله متوالی اسات
که به صورت نامنظم فاصلهبندی شادهاناد .بررسای دو
و و شارح
فعالیت متوالی در بازه زماانی
باه ) در مرحلاه
به عنوان یک دوره مشاخص(از
بعدی کار مدنظر قرار گرفته میشاود .بار مبناای ایان
فرآیند مرحله ای ،می تاوان باه ساازماندهی دو فرآیناد
بازده یعنی بازده واقعی و بازده بیاصاطکاک پرداخات.

بااه ترتیااب سااطح kاُ قیماات تقاضااا و
و
مقدار منتقل شده در ساطح
حجم موجود هستند.
اساات کااه بااه صااورت کاماال توسااط مااورد
استفاده قرار می گیارد .بررسای مقاادیر و کمیاتهاای
موجود در  ،LOBهم راستا با سایر مقیاسهای نقدینگی
برنامااهریاازی شااده در متااون میکروساااختارهای بااازار
اساات(ایروین ،بنسااتون و کاناادل 2000 14،دامااوویتز،
19
هانچ و وانگ 2001 ،11کاپجانز ،داموویتز و مادهاوان،
 .)2004فرآیند دورهای ،امکاان تجماع دادههاای tick-
 by-tickرا با هدف سازماندهی الگوهای پویاایی باازده
بی اصطکاک و بازده حقیقی در فواصل زماانی از پای
تعیین شده میسر میسازد .در عاین حاال ،باا بررسای
ریسک در موعدهای زمانی مشخص همراه میباشاد .از
این رو IVaRc ،و  LIVaRcمرباوط باه تغییارات باازده
بی اصطکاک و تغییرات بازده واقعی باا ساطح اطمیناان
برای فاصله از پی مشخص شده  intبه شارح
زیر میباشد:
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) |
) |

(
(

مجموعه اطالعات با الگاوی لحظاهای
و
است .مشابه باا تعریاف سانتی ،VaR
جزء چندک های آلفای مشروط برای
اند .از این رو ،شرح  IVaRو  LIVaRباه
و
عنااوان  VaRمربااوط بااه بااازده واقعاای و بااازده باادون
اصطکاک میپردازیم .تحت این شرایط:

جاازء بااازدههااای
و
از ایاان رو،
بیاصطکاک و بازدههاای حقیقای در بخا آیاازین t
هساااتند .در نتیجاااه  IVaRو  LIVaRباااه ارزیاااابی
چندکهای  αبرای بازده واقعی و بازده بیاصطکاک در
انتهای فاصله زمانی  tمیپردازد.
فرضیه تحقیق :مدل خود رگرسیون برداری()VAR
توان آزمون ارزش در معرض خطر دوره ای( )LiVaRو
مدیریت ریسک را دارد.

̂

̂

̂

به اندازه گیری ریسک مربوط به LOB

 -9یافته های پژوهش
تغییاارات بااازده واقعاای و باادون اصااطکاک هاار سااها ،
همبسااتگی خودکااار باااالیی را در سااطوح(در کنااار
ناپایداری) نشاان مایدهناد .گیشاته از ایان ،شااخص
آماااری ماایکور در خاااود تغییاار بااازده احتمااالی و
ناپایداری های مربوطاه ،هار گوناه اساتقالل در ساطح
معناداری الگوهای ساها را رد مایکناد .باا توجاه باه
میزان کارایی مدل ،تناساب هار چاه بهتار دادههاا ،از
طریااااااااق یااااااااک ماااااااادل VARMA(4,2)-
)) MGARCH((1,3),(1,3باااااارای  SAPو ماااااادل
)) VARMA(5,1)-MGARCH((1,3),(1,3جزئیااااات
)) VARMA(2,2)-MGARCH((1,3),(1,3بیشااتری را
00

برای  MRKآشکار می سازد .کفایات مادل بار مبناای
الگوهای استانداردشده و مهلفه های اساتاندارد مجایور
ارزیابی میشود .با درنظرگرفتن  MRKباه عناوان یاک
نمونه ،شاخص آماری «جاناگ»«-بااک » مرباوط باه
مهلفه های استاندارد و تغییارات باازده واقعای و بادون
اصطکاک به ترتیب با  20 ،11 ،10 ،1محاسبه میشود
که در سطح  1درصد معنادار نیسات .شااخص آمااری
«جانگ»«-باک » با  lag 11به طور معناداری پا از
مدلسازی به  9792کاه مییابد .مجماوع تغییارات
بازده واقعی و باازده بادون اصاطکاک  tick-by-tickدر
یک فاصله زمانی مشخص به عنوان هزینههاای انتظاار
مربوط به ریسک بازار و ریسک کل تلقی میشاود کاه
خود حاوی ریسک بازار و ریسک نقدینگی برنامهریازی
شااده اساات .در نتیجااه  IVaRcو  LIVaRcبااه ارزیااابی
ریسک ضرر و زیان مربوط به ایان هزیناههاای انتظاار
اختااااد دارد .باار مبنااای دادههااای ییراحتمااالی و
شبیهساازی شاده ی بخا قبلای کاه حااوی فااکتور
احتمالی و عناصر تاادفی(عبارت خطا) است ،میتاوان
به بررسی دقیق تر اثر ریساک نقادینگی برناماه ریازی
شده و گنجانده شده در (LOBبر اسااس ریساک کال)
پرداخت.

بیاانگر وابساتگی میاان
شفاف میپاردازد و
تغییرات بازده بدون اصطکاک و تغییرات بازده حقیقای
است که برای مقیاس های وابساتگی دیگار نیاز صادق
می کند .با تما این تفاسیر ،در مدلسازی ویاژه انجاا
کوواریان میاان و
شده در این تحقیق
است .از این رو ،صورت کسار معادلاه اشااره باه
دارد .واقعیت این
و
جمع
است که منحنای باه لحاال کلای وابساته باه افازای
دورههااای زمااانی اساات(به دلیاال افاازای همبسااتگی
خودکار در تغییرات بازده  LOBباا گیشات زماان کاه
خود با تغییر در شدت  LOBهمراه میباشد).
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مشاهده تأثیر ضرایب نقدینگی برنامه ریازی شاده،
ارقامی منفی را در حجم  1000سهم نمایان میساازد.
زمانی که حجم به  3000 ،2000و  4000برساد ،ایان
ضریب مثبت میشاود .تاأثیر منفای ضاریب نقادینگی
برنامه ریزی شده ،نشان می دهد که تغییرپییری مربوط
ب ه تغییرات بازده واقعی کمتر از تغییارات باازده بادون
اصطکاک اسات .باه عباارت دیگار ،ریساک نقادینگی
برناماااهریااازی شاااده و گنجاناااده شاااده در ،LOB
تعدیلکننده ی اثرات ریسک بازار است .این امر دال بار
ثبات سطوح  LOBدر مقایسه با سطح اولیاه اسات .بار
مبنای معادله باال در صورت کوچک بودن حجم ،رابطاه
منفی میان تغییر بازده بدون اصاطکاک و تغییار باازده
 LOBنق مهمی در تشخیص نشانههای تأثیر ،ریسک
تغییر بازده  LOBافزای خواهاد یافات و ایان فرایناد
سرعت بیشتری را به نسبت تغییر بازده بدون اصطکاک
نشااان ماایدهااد .در نتیجااه ،تااأثیر ضاارایب نقاادینگی
برنامهریزی شده ،تأثیری مثبت است.
بر مبنای شابیه ساازی  tick-by-tickمای تاوان باه
محاسبه  LIVaRو  IVaRبا توالی باال در خاود بازده
واقعی و بدون اصطکاک پرداخت .با استفاده از  IVaRو
 LIVaRیک سها  ،قادر به تعریف مجادد یاک هزیناه
ریسک نقدینگی نسبی به شرح زیر هستیم:

مشااابه نساابت نقاادینگی پیشاانهاد شااده توسااط
و
«گیااااااوت» و «گرامیااااااگ»(،)2009
جزء مقیاسهای  VaRمرباوط باه باازده
واقعی و بازده بدون اصطکاک در انتهای فاصله زمانی t-
 thهستند و  intفاصله از پی تعیین شاده نظیار  1و
 10دقیقااه اساات .باار خااالف تغییاارات بااازده باادون
اصطکاک و تغییرات بازده واقعی ،بازده بدون اصاطکاک
و بازده واقعی تعریف شده از ویژگی جمعپییری زمانی
برخوردار نیست .هرچند  VaRبر مبناای تغییار باازده
بدون اصطکاک و تغییرات بازده حقیقی اساتوار باوده و

بااه طااور مسااتقیم در روشهااای عملیاااتی اسااتفاده
میشوند ،اما در برخی از موقعیتها ،پیشاگامان تمایال
به پی بینی میزان ضرر و زیان مربوط به باازده بادون
اصطکاک یا بازده واقعی(به جای تغییر باازده واقعای و
بدون اصطکاک در یک موعد زمانی مشاخص) دارناد.
افزون بر این ،تفاوت میان منحنی هاای نماودار کاه باا
ریسک مربوط به نقدینگی برنامهریزی شده اندازهگیری
می شود ،با گیشت زمان تغییر مییابد .این امر به دلیل
تعامل  LOBبا فعالیت های تجاری و تغییر آن در طول
روزهااای تجاااری بااه وقااوع ماایپیوناادد .تفاااوتهااای
کوچاااااکتر(بااااازرا) نشااااااندهنااااادهی LOB
جزئاایتر(جااامعتاار) هسااتند .باارای سااها بااا حااداقل
نقدینگی ،ریسک نقدینگی برنامهریازی شاده حتای در
مقادیر نسبتاً کوچک تر از  1100سهم نیز قابل توجاه و
اثرگیار است .در خااود ساها باا نقادینگی بیشاتر
هزینه های ریسک نقادینگی برناماه ریازی شاده بارای
مقااادیر نساابتاً بزرا(نظیاار  4000سااهم) محاادودتر
می باشد .این بدان معنای اسات کاه ریساک نقادینگی
برنامااهریاازی شااده در صااورت باازرا بااودن میاازان
نقدینگی(واریز و پرداخت) ،کااه ایان ماهیات را در
سها نشان می دهند .برای هر سهم ،بایاد باه بررسای
سایز سفارشات از میانگین تا چندک نود و نهام حجام
معامالت پرداخت .نسبت ریسک نقادینگی باا افازای
حجم هر نوع ساها افازای ماییاباد .ایان باه معنای
اثربخشاای  LOBدر فااراهمسااازی نقاادینگی معااامالت
نسبتاً کوچاک اسات LIVaR .و  IVaRپیشانهادی بار
اساس  backtestingتعیین اعتباار مایشاود کاه خاود
امکان تحلیل نقدینگی برنامه ریازی شاده و مقایساه 2
مقیاس را با سایر مقیاس های ریسک با تکرار باال مهیاا
ماایسااازد LIVaR .اسااتاندارد پیشاانهاد شااده توسااط
«دیااون»« ،داچاان» و «پاااکورار»( )2006باار مبنااای
شباهت قیمت معامله با قیمت نهایی آن در محاسابات
 VaRروزانه استوار است.
تفاوت حایز اهمیت دیگار ،ایان اسات کاه قبال از
دستیابی به  LIVaRباید به محاسابه  LIVaRcمرباوط
به تغییر بازده حقیقی پرداخت که خود اشاره به میزان
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ضرر و زیان برجای مانده از هزینههاای انتظاار در باازه
زمااانی از پاای تعیااین شااده دارد LIVaR .حاصااله،
دربردارنده ی یک مقیاس ریسک برای باازده واقعای در
یک موعد زمانی مشخص است .این در حالی است کاه
 IVaRاستاندارد بر پایه باازده لگااریتمی tick-by-tick
اساتوار اساات و یااک ویژگای افاازای زمااانی را نشااان
می دهد .از این رو ،می توان چناین اساتنباط کارد کاه
 IVaRاستاندارد ،دربرارنده ی یاک مقیااس ریساک در
خاود قیمت(با یک بازه زمانی مشخص) است.
 -6نتیجه گیری و بحث
دورههااا باار ناپایااداری هاار دو نااوع بااازده باادون
اصطکاک و بازده واقعی اثر می گیارد(با تأثیر بیشتر بار
روی بازده واقعی در مقایسه با بازده بادون اصاطکاک).
از ایااان رو ،نبایاااد نادیاااده گرفتاااه شاااوندLIVaR .
دربردارنده ی یک مقیاس معتبر ریسک افقهای زماانی
کوتاه است .افزون بر این ،داده های شبیهسازی شاده از
مدل به آسانی به داده های زمانی تبدیل مایشاوند .در
مدل میکور ،ریسک نقدینگی %31 ،ریساک کال را باا
توجه به سایز سفارشات به خود اختااد میدهاد .باا
استفاده از دوره های نمونه جایگزین ،نتایج مشابهی باه
دست آمد .در یک محایط شابیهساازی شاده ،هزیناه
ریسک نقدینگی در صورت تغییرپییری بیشتر  LOBو
یا در طول وقوع یک رویداد مغاایر افازای مای یاباد.
تحت این شرایط ،تاجران ملز به تاریح و بهروزکاردن
استراتژی های شغلی خود در یک روز کاری هساتند .از
سوی دیگر ،قاانون گایاران و مجریاان باازار باه دنباال
مسیریابی تکامل نقدینگی بااازر هامراساتا باا دالالن و
سایر کارگزاران می باشند .نتایج این تحقیق باا تحقیاق
دیون و دیگاران( )2011قابال مقایساه اسات و نتاایج
مشابهی به دست امده است.
تحقیقات آینده بایاد دربردارنادهی چنادین مسایر
احتمالی باشد .مطالعه ی ما متمرکز بر ریسک نقدینگی
برنامه ریزی شده سها میباشد .یک راهحال احتماالی،
بررساای نحااوه تکاماال  LIVaRو  LIVaRدر نمونااه
پرتفوی است .فقدان همگا ساازی دورههاای میاان دو
06

معامله متولی در هر سها  ،موضوعی ب چاال انگیاز
تلقی میشود .مسایر دیگار ،سانج نقا نقادینگی
پی بینی شده در مراحل مختلف است .مطالعه ماا بار
هزینه ریسک نقدینگی در یک دوره نسبتاً ثابات تکیاه
دارد .نکتااه جالااب در اینجااا ،بررساای رفتااار ریسااک
نقدینگی در مسیرهای کاامالً احتماالی اسات .مطالعاه
حاضر در راساتای عرضاه روش هاای مختلاف و نتاایج
مطلوب به یک مدل اقتاادسنجی پیچیدهتر نیاز دارد.
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