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چكیده
هدف این مقاله الگوسازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادالت دیفرانسیل تصادفی است .دادههای این
پژوهش شامل مشاهدات روزانه شاخص کل قیمت بازار سهام ،شاخص  05شرکت برتر و شاخص  05شرکت
بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  0فروردین  5030تا  62فروردین  5031است .به منظور مدلسازی
رفتار شاخص قیمت از دو معادله دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است که عبارتاند از :حرکت براونی هندسی و
حرکت براونی هندسی همراه با گارچ غیرخطی .براساس نتایج این پژوهش )5( ،با توجه به معیار لگاریتم تابع
درستنمایی ،حرکت براونی هندسی همراه با گارچ غیرخطی در هر سه گروه از دادههای مورد بررسی دارای
عملکرد بهتر نسبت به حرکت براونی هندسی است )6( .براساس الگوی معادالت دیفرانسیل تصادفی با نوسان
تصادفی ،شاخص کل قیمت بیشتر تحت تاثیر اخبار خوب است )0( .تاثیر اخبار بد بر شاخص  05شرکت بزرگ
بورس بیش از تاثیر اخبار خوب است )1( .واریانس غیرشرطی شاخص کل در دو نقطه زمانی دارای شکست
ساختاری است ،واریانس غیرشرطی شاخص  05شرکت برتر در یک نقطه زمانی دارای شکست ساختاری است و
واریانس غیرشرطی شاخص  05شرکت بزرگ بورس پایدار بوده و فاقد شکست ساختاری است.
واژههای كلیدی :معادالت دیفرانسیل تصادفی ،گارچ غیرخطی ،شکست ساختاری ،شاخص قیمت سهام.

 -5دانشجوی دکترا اقتصاد دانشگاه اصفهان saber.molai@yahoo.com
 -6دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان(نویسنده مسئول) vaez@ase.ui.ac.ir

 -0دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان s.samadi@ase.ui.ac.ir
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مطالعات متعددی در مورد رفتار قیمت سهام و سایر

 -1مقدمه
الگوسازی قیمت سهام همواره مورد توجه

داراییهای مالی صورت گرفته است .مهمترین

اقتصادانها ،آماردانها و فعالین در بازار مالی بوده

ویژگی الگوهای ارائه شده نحوه رفتار دارایی پایه

است .در دهههای اخیر پژوهشهای فراوانی در

است ،در برخی از الگوها دارایی پایه دارای مسیر

زمینه توسعه و آزمون الگوهای رفتار قیمت سهام

پیوسته در طی زمان است و در برخی دیگر از

انجام شده است که الگوی گام تصادفی یکی از

الگوهای قیمتگذاری ،دارایی پایه دارای مسیر

مهمترین الگوهایهای شبیهسازی رفتار قیمت سهام

گسسته همراه با پرش قیمتی است در این الگوها به

است .الگوی گام تصادفی در حالت پیوسته در قالب

تاثیر ورود اطالعات و اخبار مرتبط با دارایی پایه در

فرآیند براونی نشان داده میشود .محققین حوزه

بازار مالی توجه شده است .هر اندازه الگوسازی

اقتصاد مالی با استفاده از معادالت دیفرانسیل

رفتار دارایی پایه یا رفتار قیمت سهام به مشاهدات

تصادفی موفق به شبیهسازی رفتار قیمت سهام

تجربی

قیمتگذاری

شدهاند ،به این معادالت فرآیند انتشار نیز گفته

داراییهای مالی کمتر شده و امکان آربیتراژ در بازار

میشود.

کاهش مییابد ،حتی میتوان ادعا نمود امکان وقوع

نزدیکتر

باشد،

خطای

هدف اصلی پژوهش حاضر الگوسازی رفتار

بحران مالی نیز کمتر میشود .به منظور توضیح رفتار

قیمت سهام با استفاده از معادالت دیفرانسیل تصادفی

دارایی پایه در قالب الگوهای انتشار و معادالت

است.

دیفرانسیل تصادفی ،بایستی عوامل موثر بر تغییر
قیمت دارایی پایه مورد توجه قرار گرفته شوند.

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

الگوسازی قیمت داراییهای مالی با استفاده از

در چند دهه گذشته فرآیندهای انتشار 5بخش

معادالت انتشار قسمت اصلی ادبیات اقتصاد مالی را

مهمی از ادبیات اقتصاد مالی را به خود اختصاص

به خود اختصاص داده است .به ویژه ،در هسته

داده است .به ویژه ،در هسته اقتصاد مالی جهت

اقتصاد مالی مانند ،الگوسازی نرخ بهره ،قیمتگذاری

الگوسازی نرخ بهره ،قیمتگذاری داراییها،

داراییها ،قیمتگذاری مشتقات ،ارزشگذاری

قیمتگذاری مشتقات مالی ،ارزشگذاری در معرض

ریسک ،انتخاب سبد بهینه از معادالت انتشار استفاده

ریسک ،6انتخاب سبد بهینه و الگوسازی نوسانات از

میشود .الگوسازی قیمت داراییهای مالی براساس

فرآیندهای انتشار استفاده میشود .در اکثر الگوهای

الگوهای نوین قیمتگذاری منجر به کاهش خطای

قیمتگذاری داراییهای مالی ،از معادالت دیفرانسیل

قیمتگذاری داراییهای مالی میشود ،از این رو

تصادفی جهت توضیح رفتار دارایی پایه استفاده شده

امکان آربیتراژ در بازار مالی کاهش یافته است .به

است .به عنوان مثال در نخستین الگوی قیمتگذاری

عالوه قیمتگذاری دقیق داراییهای مالی منجر به

اختیارها که توسط ریاضیدان فرانسوی باچیلیر 0ارائه

کاهش وقوع بحرانهای مالی میشود.

شده است ،قیمت سهام یا دارایی پایه از فرآیند

با توجه به ارتباط متقابل بازارهای مالی با سایر

براونی با میانگین صفر پیروی میکند .از آن زمان،

بازارها و بخشهای اقتصادی در نتیجه وقوع بحران
در بازار مالی ،سایر بخشهای اقتصاد نیز دچار
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بحران خواهند شد .بنابراین الگوسازی بهینه قیمت

براونی هندسی همراه با نوسان تصادفی اگر چه

داراییهای مالی منجر به کاهش وقوع بحرانهای

نوسانات به صورت تصادفی هستند اما در این الگو

اقتصادی میشود .هر اندازه الگوی ارائه شده به

معموال به شکست واریانس غیرشرطی توجه

مشاهدات تجربی نزدیکتر باشد ،خطای پیشبینی

نمیشود .شوکهای بزرگ همواره منجر به شکست

قیمتهای آتی داراییهای مالی کاهش مییابد.

واریانس غیرشرطی میشوند بنابراین برآورد ضرایب

درنتیجه ریسک سرمایهگذاران کاهش مییابد و

الگوی گارچ بدون توجه به مسئله شکست نوسانات

سرمایهگذاران تصمیمات بهینهتری را اخذ میکنند.

و شکست ساختاری ضرایب منجر به اریب ضرایب

همچنین در الگوهای نوین تعیین سبد بهینه ،قیمت

برآوردی و خطای اندازهگیری واریانس شرطی

داراییهای مالی در طی زمان به صورت پیوسته

میشود.

هستند و قیمتها از فرآیند انتشار پیروی میکنند .از

خالوزاده و صدیقی( )5031در پژوهشی تحت

این رو تعیین سبد بهینه رابطه تنگاتنگی با فرآیند

عنوان " الگوسازی و پیش بینی قیمت سهام با

انتشار ارائه شده دارد ،الگوسازی دقیق قیمت دارایی

استفاده از معادالت دیفرانسیل تصادفی " بازده سهام

مالی منجر به وزندهی دقیقتر به داراییهای مالی و

در بازار بورس تهران با هدف الگوسازی براساس

تعیین سبد بهینه میشود .به منظور الگوسازی بهینه

معادالت دیفرانسیل تصادفی مورد بررسی قرار داده

قیمت داراییهای مالی ،در گام نخست بایستی تاثیر

است .در این پژوهش نوسانات قیمت سهام به شکل

عوامل اقتصادی ،فیزیکی و رفتاری بر قیمت دارایی

تصادفی در نظر گرفته شده است و براساس الگوی

مالی در قالب معادالت انتشار بیان شود و در گام بعد

بلک -شولز ،الگوسازی دینامیک فرآیند مولد قیمت

باید ضرایب معادله انتشار برآورد شود .با کاهش

سهام در بازار بورس تهران را با استفاده از معادالت

اریب ضرایب معادله انتشار ،خطای قیمتگذاری نیز

دیفرانسیل تصادفی پیشنهاد کرده .پیشبینی بلندمدت

کاهش مییابد بنابراین رویکرد استفاده شده در

رویکرد ارائه شده با رویکرد خطی خود توضیح

برآورد ضرایب معادالت انتشار نیز دارای اهمیت

مقایسه شده .براساس معیار خطای پیشبینی ،رویکرد

بسزایی در کاهش خطای قیمتگذاری داراییهای

معادله دیفرانسیل تصادفی دارای عملکرد بهتر نسبت

مالی به ویژه مشتقات مالی است .حرکت براونی

به روش خود توضیح است.

هندسی و حرکت براونی هندسی همراه با نوسانات

خداویسی( ،)5036با استفاده از رویکرد معادالت

تصادفی دو معادله دیفرانسیل متداول در الگوسازی

دیفرانسیل تصادفی ،مدل شبکه عصبی و مدلهای

رفتار قیمت داراییهای مالی هستند .حرکت براونی

اقتصادسنجی خودرگرسیون ،گارچ و گارچ آستانهای

هندسی دارای دو اشکال اساسی است نخست در

تورم ماهانه در ایران را پیشبینی کرد .براساس معیار

این الگو نوسانات بازده داراییهای مالی در طی زمان

ریشه مربعات خطا ،مدل معادالت دیفرانسیل

ثابت است که نتایج تجربی ثابت بودن نوسانات را

تصادفی خطای کمتری در پیشبینی تورم دارد.

تایید نمیکنند(باکشی .)5331،1دوم در این الگو بازده

رنه و باندی )6553( 0در پژوهشی تحت عنوان

دارایی دارای توزیع نرمال است که نتایج تجربی

" نوسانات تصادفی ناپارامتریک " با به کارگیری

حاکی عدم نرمال بودن توزیع بازده دارند .در حرکت
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رویکرد ناپارامتریک ضرایب الگوی نوسان

تصادفی2

را برآورد نمود.

تناوب باال است .فرآیند تصادفی دارایی پایه یا قیمت
سهام از چهار عنصر تشکیل شده است که عبارتند از

اندرسون3

عامل انتقال ، 55بخش پیوسته یا فرآیند براونی ،عامل

بر اساس مطالعات وایت )5331( 1و

( )5331الگوی نوسانات تصادفی عملکرد بهتری

پرش که خود شامل جز پرش کوچک و پرش بزرگ

نسبت الگوهای با نوسانات ثابت در الگوسازی

است .در این پژوهش دو آزمون به منظور تعیین

قیمت سهام ،شاخص سهام و قیمت ارز دارد .معادله

وجود فرآیند براونی در دادههای با تناوب باال مانند

انتشار با نوسانات تصادفی به صورت زیر

است.

()5

دادههای داراییهای مالی معرفی شد .نتایج تجربی
نشان داد که آزمونهای معرفی شده به خوبی قادر به

dst   (s, t )st dt   (s, t )st dw

d t2  m( t )dt  ( t )dw

تعیین عنصر براونی در دادههای با تناوب باال است.
تحقیقات و مطالعات انجام شده در ایران در
زمینه الگوسازی قیمت سهام عموما براساس الگوی

هدف اصلی در پژوهش فوق برآورد )m(.), (.

بلک -شولز هستند ،این مطالعات دو اشکال عمده

با استفاده از رویکرد ناپارامتریک است .نتایج شبیه

دارند نخست به هیچ وجه ضرایب معادالت برآورد

سازی تجربی تایید کننده سازگاری برآوردگر

نشدهاند .همچنین میانگین و انحراف معیار بازده

ناپارامتریک ارائه شده توسط رنه است.

سهام جایگزین ضرایب معادله انتشار شده است.

تانگ و چن )6553(3در پژوهشی تحت عنوان "

دومین اشکال ارائه الگو براساس نوسانات ثابت و

برآورد پارامتریک و تصریح اریب فرآیندهای انتشار

نادیدهگرفتن تاثیر اطالعات و اخبار خوب و بد بر

" با استفاده از ترکیب رویکرد پارامتریک حداکثر در

قیمتها است .در مطالعات خارجی مرتبط با نوسان

ستنمایی و روش بوت استرپ ضرایب معادله انتشار

تصادفی به مشکل شکست ساختاری واریانس

را برآورد کردند .بدین صورت که در ابتدا با استفاده

غیرشرطی توجه نشده است ،در این پژوهش عالوه

از روش حداکثر درستنمایی ضرایب الگوی انتشار

بر بررسی تاثیر اخبار خوب و بد بر قیمت دارایی

برآورد میشود در ادامه به منظور کاهش اریب از

مالی و تصادفی بودن نوسانات به آزمون وجود

رویکرد بوت استرپ استفاده میشود .از دادههای

شکست ساختاری نوسانات پرداخته میشود و در

ماهانه نرخ بهره امریکا در دوره زمانی  5320تا

صورت وجود شکست ساختاری ،ضرایب معادله

 5333به منظور آزمون روش پیشنهادی استفاده شد.

دیفرانسیل تصادفی با نوسان تصادفی با توجه به

نتایج حاکی از کاهش اریب روش پیشنهاد شده در

نتایج این آزمون برآورد میشوند.

فرآیندهای تک متغیره و چند متغیره دارد.
ساهالیا و

جاکود55

( )6555در پژوهشی تحت

 -3روششناسی پژوهش

عنوان " آیا استفاده از فرآیند براونی در الگوسازی

یکی از روشهای الگوسازی قیمت داراییهای

دادههایی با تناوب باال ضروری است؟ " هدف این

مالی ،استفاده از تئوری گام تصادفی است .به منظور

پژوهش آزمون وجود عنصر براونی در دادههایی با

درک بهتر تئوری گام تصادفی ،در ابتدا به دو روش
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که جهت پیشبینی قیمت سهام توسط فعالین بازار

تغییر قیمت میشود .بنابراین الگوی گام تصادفی

سهام استفاده میشود اشاره میشود .این دو روش

نشان میدهد که قیمتها تمام اطالعات مربوط را

عبارتاند از ( )5تئوری تکنیکال ( )6تئوری بنیادی

منعکس مینماید .در عوض اگر تغییرات قیمت قابل

یا تحلیل ارزش ذاتی (فاما.)5320 ،

پیشبینی باشد ،بازار کارا نخواهد بود زیرا توانایی

فرض اصلی تئوری تکنیکال تکرار روند تاریخی

پیشبینی قیمت سهام گویای این مطلب است که

است ،به عبارت دیگر الگوی رفتار قیمت سهام در

قیمتها تمام اطالعات اثر گذار بر قیمت را نشان

آینده تابع الگوی رفتار قیمت در گذشته است یا

نمیدهند .گام تصادفی در حالت پیوسته به فرآیند

الگوی گذشته رفتار قیمت سهام در آینده نیز تکرار

براونی تبدیل میشود از این رو به منظور الگوسازی

میشود .بنابراین به منظور پیشبینی قیمت سهام

قیمت داراییهای مالی میتوان از فرآیند تصادفی

بایستی الگوی قیمت سهام در گذشته شناسایی شود.

استفاده نمود .حرکت براونی هندسی ،رفتار تصادفی

در واقع روش تکنیکال از رفتار سهام در گذشته

قیمت سهام را در طی زمان توضیح میدهد .حرکت

برای پیشبینی رفتار آینده استفاده میشود .وابستگی

براونی هندسی در قالب معادله دیفرانسیل تصادفی به

تغییرات قیمت یکی از فروض اصلی روش تکنیکال

صورت زیر است:

است .در رویکرد تحلیل بنیادی یا تحلیل ارزش

()6

ds t =μ(s,t)s t dt+σ(s,t)s t dW

ذاتی ،فرض میشود در هر نقطه از زمان یک ورقه
بهادار دارای ارزش ذاتی بوده که وابسته به عایدی

در رابطه فوق  stقیمت سهام در زمان  tاست،

بالقوه ورقه بهادار است .عایدی بالقوه وابسته به

 Wحرکت براونی استاندارد است  ،و  هم

عوامل بنیادی همچون کیفیت مدیریت ،چشم انداز

ضرایب الگو هستند .حرکت براونی استاندارد ،یک

صنعت و چشم انداز اقتصاد است در مقابل تئوری

فرآیند انتشار است که دارای میانگین صفر و

گام تصادفی بر پیشبینی ناپذیری قیمت اوراق بهادار

واریانس  tمیباشد .فرآیند براونی دارای توزیع نرمال

تاکید میکند .به بیان آماری این تئوری میگوید که

میباشد .همچنین حرکت براونی در طی زمان به

تغییرات متوالی قیمت ،متغیرهای تصادفی مستقل ،با

صورت پیوسته بوده و تغییرات آن مستقل از هم

توزیع یکسان هستند .به بیان سادهتر تغییرات متوالی

هستند .براساس مطالعهی فاما ،)5320(56قیمت سهام

قیمت بدون حافظه است یعنی از اطالعات گذشته

در حالت گسسته از فرآیند گام تصادفی پیروی

نمیتوان جهت پیشبینی قیمت استفاده نمود (فاما،

میکند و تصادفی بودن قیمت نشان دهنده وجود

.)5320

کارایی در بازار سهام است .همانطور که قبال بیان

تئوری گام تصادفی در قیمتهای سهام شامل دو

شده گام تصادفی در حالت پیوسته به فرآیند برآونی

فرضیه جداگانه است )5( :تغییرات متوالی قیمت

تبدیل میشود .به منظور حل رابطه( )6از فرمول

مستقل هستند ( )6تغییرات قیمت دارای توزیع

ایتو 50استفاده میشود .جواب معادله دیفرانسیل فوق

احتمال است .تصادفی بودن تغییرات قیمت سهام به

به صورت زیر است:

معنای غیرمنطقی بودن سطح قیمتها نیست .اگر

()0

σ 2t )dt+σ(s,t)dW

1
2

dlogs t =(μ-

قیمتها منطقی باشند ،فقط اطالعات جدید موجب
فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره سيودوم
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براساس رابطه( )0دیفرانسیل قیمت سهام (بازه
قیمت سهام) دارای توزیع نرمال با میانگین
1
2

)  (    t2و واریانس   t2است .با انتگرالگیری
در بازه صفر تا  Tاز دو سمت رابطه( )0و آنتی
لگاریتم گرفتن از جواب به رابطه زیر میتوان رسید
1 2
) (    )T W (T
2

()1

)S (T )  S (0

براساس رابطه ( ،)1قیمت سهام دارای توزیع
لگاریتمی نرمال است .با توجه به معین بودن توزیع
قیمت سهام میتوان از رویکرد حداکثر درستمنایی
به منظور برآورد ضرایب معادله دیفرانسیل تصادفی
( )6استفاده نمود .یکی از ویژگیهای رابطه (،)6
پیروی این رابطه از فرآیند مارکف است .بنابراین
میتوان تابع درستنمایی رابطه ( )6را به صورت
حاصلضرب چگالی راستنمایی نوشت .هرگاه
)  X (t i )  log s(t i )  log s(t i 1باشد .تابع لگاریتم
راستنمایی به صورت زیر است:
n

) L(θ)=  logf θ (X i

()0

i=1

حداکثر درستنمایی ضرایب رابطه ( )6را برآورد
نمود.
نتایج اکثر مطالعات تجربی تایید کننده فروض
الگوی حرکت برآونی هندسی نیستند .براساس نتایج
این مطالعات(باکشی ،)5331 ،نوسانات قیمت سهام
در طی زمان ثابت نیستند و به صورت تصادفی
هستند .به عبارت دیگر نوسانات قیمت سهام در طی
زمان ،وابسته به فرآیند قیمت سهام هستند .همچنین
توزیع قیمت نرمال نیست و دارای دم پهنتر از
توزیع نرمال است .بنابراین الگوسازی قیمت براساس
فرآیند براونی هندسی دارای اریب است .به منظور
رفع این مشکل از معادله دیفرانسیل تصادفی با
نوسات تصادفی استفاده میشود .براساس این الگو
نوسانات قیمت از فرآیند گارچ غیرخطی پیروی
میکند .با توجه به اینکه اخبار خوب و بد بر قیمت
سهام موثر هستند ،بنابراین یکی از دالیل استفاده از
الگوی گارچ غیرخطی ،توجه به تاثیر اخبار بر قیمت
است .همچنین میتوان از الگوی گارچ آستانهای و
گارچ نمایی هم استفاده نمود .الگوی معادله
دیفرانسیل تصادفی با نوسانات تصادفی به صورت

که

(x-μ) 2
2σ 2

-

e

1
2πσ 2

=) f θ (X i

تابع چگالی

توزیع نرمال است و )    (, بردار ضرایب است.
از ویژگیهای رابطه ( )6میتوان به موارد زیر اشاره

زیر است
()2

) ds(t i )=μ(t i )sdt i +σ(t i )sdW(t i
2

)) σ(t i ) =ω+ασ(t i-1 ) +β(ε(t i-1 )-γσ(t i-1
2

2

) ε(t i-1 ) 2 =σ(t i )dW(t i

نمود )5( :براساس این الگو قیمت سهام دارای توزیع
نرمال است و بازه هم دارای توزیع لگاریتم نرمال

در رابطه فوق   ، و  مثبت هستند و قید

است )6( .یکی از فروض الگوی ( )6ثابت بودن

    (1   2 )  1به منظور اطمینان از مانایی یا

نوسانات قیمت سهام(  ) است .نتایج اکثر مطالعات

پایداری الگو بر ضرایب اعمال میشود .در الگوی

تجربی نشان دهنده تصادفی بودن نوسانات قیمت

گارچ غیرخطی هرگاه  مثبت باشد تاثیر اخبار

سهام هستند )0( .با توجه به مشخص بودن تابع

خوب ) ( (t i 1 )  0کاهش یافته و تاثیر اخبار بد

چگالی مشاهدات ،میتوان با استفاده از رویکرد

) ( (t i 1 )  0بر قیمت سهام افزایش مییابد و اگر
 منفی باشد انگاه اخبار بد تاثیر بیشتری بر قیمت
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الگوسازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادالت دیفرانسیل تصادفی با نوسان تصادفی
تیاو50

سهام خواهد داشت .به منظور برآورد ضرایب معادله

اینکالن و

دیفرانسیل تصادفی با نوسانات تصادفی از رویکرد

تجمعی را برای آزمون فرض صفر ثابت بودن

حداکثر درستنمایی استفاده میشود .تابع لگاریتم

واریانس غیرشرطی در مقابل فرض شکست

درستنمایی برای مشاهدات  xn ,...,x2 , x1به صورت

ساختاری واریانس غیرشرطی ارائه دادند .آماره

زیر است.

اینکالن و تیاو به صورت زیر است:

()1

()3
2

)

)(x i -μ
2

2σ

-

1

e
2

2

)

)(x i -μ
2

2σ

n

n

1

(
2
i=1

| ) 0.5 D k

T
2

(|IT=sup

n

(L(θ)=  logf θ (X i )=  log

2πσ

i=0
n

)-

( ،)5331آماره مجموع مربعات

2
i

i=0

1

 log(σ
2
i=1

log(2π)-

n

L(θ)=-

2

در رابطه فوق  fتابع چگالی توزیع نرمال و ) L(

تابع لگاریتم درستنمایی است.

که

Ck
k

CT
T



، Dk

k

2
t

e
t 1



 C kو  Tتعداد

مشاهدات است e ،بازده دارایی مالی است و
 k  1,2,...,Tاست .مقداری از  kکه حداکثر کننده
رابطه ( )3باشد نقطه شکست ساختاری است .در

در ادامه الگوریتم مجموع مربعات تجمعی به

ادامه مبانی نظری مرتبط با الگوسازی اخبار خوب و

منظور تعیین شکست ساختاری واریانس غیرشرطی

بد در بازار اوراق بهادار ارائه میشود .در بازار اوراق

بازده داراییهای مالی مورد بررسی قرار میگیرد.

بهادار انتشار عمومی یک خبر خوب درباره بازده

نوسانات بازده داراییهای مالی معموال با استفاده از

آتی یک ورقه بهادار منجر به افزایش قیمت ورقه

فرآیند گارچ الگوسازی میشوند .الگوسازی صحیح

بهادار میشود .فرض کنید دو ورقه بهادار وجود

نوسانات بازده دارای کاربرد فراوان در قیمتگذاری

دارد :یک ورقه بدون ریسک که دارای بازده یک

اختیارها ،الگوسازی قیمت اوراق بهادار و مدیریت

خواهد بود و یک ورقه بهادار ریسکی که دارای

ریسک پرتفوی هستند .در مطالعات معموال فرض

بازده تصادفی  است .فرض میشود تمامی

میشود فرآیند گارچ به صورت پایدار است ،در

سرمایهگذاران یکسان هستند و دارای تابع مطلوبیت

نتیجه واریانس غیرشرطی ثابت است .اما بازارهای

مقعر و مشتقپذیر  Uهستند .هر سرمایهگذار دارای

مالی همواره در معرض شوکهای بزرگ قرار دارند.

یک ورقه بهادار بدون ریسک و یک ورقه بهادار

این شوکها میتوانند منجر به شکست ناگهانی در

ریسکی است .اگر قیمت ورقه بهادار بدون ریسک

واریانس غیرشرطی بازده دارایی مالی شوند که

یک باشد ،قیمت ورقه بهادار ریسکی با توجه به

معادل با شکست ساختاری در ضرایب فرآیند گارچ

شرط مرتبه اول سرمایهگذار به صورت زیر است:

~

حاکم بر واریانس شرطی بازده دارایی است .نتایج
مطالعه هیل برند )6550( 51نشان داد عدم توجه به

~
~
]) E[ U ' (1  
~
'
]) E[U (1  

()3

شکست ساختاری ضرایب مدل گارچ منجر به اریب
در برآورد فرآیند گارچ میشود .همچنین در نظر
نگرفتن شکست ساختاری منجر به برآورد ضعیف
واریانس غیرشرطی بازده دارایی مالی میشود.

p

~

فرض کنید ) g (.چگالی  باشد و تابع چگالی
دیگری مانند  gبه صورت زیر باشد:
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) g ( )U ' (1  
~
]) E[U ' (1  

()55

g ( ) 

 -4نتایج پژوهش
به منظور برآورد ضرایب معادالت دیفرانسیل

فرض کنید  Eامید ریاضی نسبت به چگالی ) g (

باشد انگاه قیمت ورقه ریسکی برابر با :
~
) p  E (

()55

تصادفی با نوسانات ثابت و معادالت دیفرانسیل
تصادفی با نوسانات تصادفی از رویکرد حداکثر
درستنمایی استفاده شد .در جدول زیر نتایج ضرایب
برآوردی الگوی ( )6مشاهده میشود.

حال فرض کنید خبر  xبه صورت عمومی انتشار

جدول( )1برآورد الگوی ()2

یابد .سپس با توجه به دالیل قبل و تئوری بیز ،قیمت
جدید ورقه بهادار برابر است با:
()56

~
~
~
]E[ U ' (1   ) | x
p
) E ( | x
~
]E[U ' (1   ) | x

فرض کنید  xو  yدو سیگنال باشند بطوریکه که
 xمطلوبتر از  yباشد .براساس مفهوم مطلوبتر
~

الزم است که برای هر توزیع پیشین برای  ، شامل

شاخص كل



لگاریتم
درستنمایی

5/530
()5/550

شاخص 05

شركت برتر شركت بزرگ
5/521

*

5/13

()5/553

*

*

5/10
*

()5/5500

-6625/21

شاخص 35

()5/566

)5/563( 5/5
5/31

*

-6215/6

()5/501

-5050/60

پیشین  ، gتوزیع پسین با توجه به  ،xبه طور تصادفی

برگرفته از پژوهش.51

غالب بر توزیع پسین به شرط yباشد .یعنی

عدد داخل پرانتز ،انحراف معیار ضریب برآوردی است.

) ، E ( | x) < E ( | yبنابراین خبر مطلوبتر منجر

*معنیدار در سطح  0درصد.

~

~

*

به قیمت باالتر میشود .به ویژه خبر خوب  xمنجر
به افزایش قیمت میشود و خبر بد منجر به کاهش
قیمت میشود(میلگرام.)5335 ،52

با توجه به نتایج جدول فوق مقدار پارامتر
رانش(  ) برای شاخص کل برابر با  5/530و مقدار

در این مقاله از رویکرد مونت کارلو به منظور

پارامتر انتشار(  ) برابر با  5/13است و حداکثر

شبیهسازی رفتار قیمت سهام استفاده شده است.

لگاریتم راستنمایی هم برابر با  -6625است .یکی از

بدین منظور الزم است که الگوی مورد استفاده برای

معایب الگوی حرکت براونی هندسی ثابت در نظر

شبیهسازی رفتار قیمت سهام در ابتدا تعیین شود .به

گرفتن نوسانات است و مشکل دیگر این الگو عدم

منظور شبیهسازی با استفاده از این روش بایستی

توجه به نقش اطالعات در بازار سهام است .در

گامهای زیر اجرا شود:

حالی که نتایج مطالعات تجربی حاکی از تصادفی

 .5تعیین الگوی مدنظر برای شبیهسازی قیمت

بودن نوسانات بازده هستند به عبارت دیگر نوسانات

سهام( مانند حرکت براونی هندسی و حرکت

بازده از فرآیندهای گارچ پیروی میکنند .همچنین

براونی هندسی با نوسانات تصادفی).

اطالعات موجود در بازار دارای اهمیت فراوان در

 .6تولید دادههای تصادفی.

توضیح رفتار قیمت سهام هستند .با استفاده از

 .0تجزیه و تحلیل نتایج

الگوهای گارچ و الگوسازی رفتار نوسانات میتوان
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الگوسازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادالت دیفرانسیل تصادفی با نوسان تصادفی

مشکل فوق را حل نمود .به منظور الگوسازی رفتار

شاخص کل ،شاخص قیمت  05شرکت برتر بیشتر

قیمت سهام با توجه به تاثیرات نامتقارن اخبار خوب

تحت تاثیر اخبار خوب است زیرا  منفی است

و بد ،از الگوی گارچ غیرخطی جهت توضیح رفتار

بنابراین شوکهای مثبت تاثیر بیشتری بر رفتار

نوسانات قیمت در طی زمان استفاده شد .نتایج

شاخص قیمت  05شرکت برتر بورس دارد .با توجه

برآورد ضرایب الگوی ( ،)2در جدول زیر مشاهده

به اینکه مقدار لگاریتم درستنمایی الگوی( )0بیش از

میگردد.

الگوی( )5است بنابراین میتوان نتیجه گرفت
تصادفی در نظر گرفتن نوسانات منجر به عملکر بهتر
معادالت دیفرانسیل تصادفی در شبیهسازی رفتار

جدول( )2برآورد ضرایب الگوی ()6
شاخص كل








لگاریتم
درستنمایی

)5/550( 5/56
5/53
()5/560

*

*

()5/551

()5/560

()5/551

*

()5/551

*

*

-6530/12

()5/551

()5/50

هندسی با نوسانات تصادفی نشان میدهد ()5
شاخص قیمت این شرکتها بیشتر تحت تاثیر انتشار

*

*

*

)5/51( 5/26
5/56

*

()5/56

اخبار بد در بازار است زیرا ضریب شوک مثبت
است بنابراین شوکهای منفی تاثیر بیشتری را بر
رفتار قیمت  05شرکت بزرگ بورس دارند)6( .

*

تصادفی در نظر گرفتن نوسانات قیمت منجر به
*

)5/51( 5/60 )5/51( -5/5
-6253/10

شبیهسازی رفتار شاخص قیمت  05شرکت
بزرگ بورس با استفاده از الگوی حرکت براونی

5/65

5/56

-5/563
()5/501

5/565

-5/561

5/31

5/53
()5/561

شركت برتر شركت بزرگ

5/50

5/03
()5/510

شاخص 05

شاخص 35

شاخص قیمت  05شرکت برتر میشود.

-5165/1

بهبود عملکرد معادالت دیفرانسیل تصادفی در
شبیهسازی رفتار شاخص قیمت  05شرکت بزرگ
بورس میشود.

عدد داخل پرانتز ،انحراف معیار ضریب برآوردی است.
*معنیدار در سطح  0درصد.

 -1-4نتایج آزمون شكست ساختاری

با توجه به نتایج جدول فوق ،اخبار خوب دارای
تاثیر بیشتر بر رفتار شاخص کل هستند به عبارت
دیگر شاخص کل به شوکهای مثبت بیشتر واکنش
نشان میدهد زیرا  دارای مقدار منفی است.
همچنین با توجه به معیار لگاریتم درستنمایی ،فرآیند
براونی هندسی با نوسانات تصادفی دارای قدرت
توضیح دهندگی بیشتر نسبت به فرآیند براونی با
نوسانات ثابت است .ضرایب برآوردی شاخص
قیمت  05شرکت برتر نشان میدهد که همانند

به منظور بررسی شکست

ساختاری53

ضرایب

الگوی گارچ از الگوریتم مجموع مربعات تجمعی
مرکزی تیاو استفاده میشود .با استفاده از این
الگوریتم میتوان نقطه زمانی وقوع شکست
ساختاری را تعیین نمود .نتایج این آزمون برای
واریانس غیرشرطی شاخص قیمت کل ،شاخص
قیمت  05شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران در
نمودارهای زیر مشاهده میشود .نمودار( )5نقاط
وقوع شکست ساختاری در واریانس غیرشرطی
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شاخص قیمت  05شرکت برتر را نشان میدهد در

دو نقطه زمانی دارای شکست ساختاری است .نقاط

این نمودار محور افقی تعداد مشاهدات است و

وقوع شکست ساختاری به ترتیب  5030/50/56و

محور عمودی واریانس شرطی  05شرکت برتر

 5035 /52/51هستند .در نمودار زیر نقاط وقوع

بورس اوراق بهادار است .با توجه به نتیجه آزمون

شکست ساختاری واریانس غیرشرطی شاخص کل

شکست ساختاری اینکالن و تیاو ،واریانس

مشاهده میشود.

غیرشرطی بازده  05شرکت برتر در یک نقطه زمانی

همچنین نتایج الگوریتم مجموع مربعات تجمعی

دارای شکست ساختاری است .این شکست

نشان داد که واریانس غیرشرطی بازده شاخص قیمت

ساختاری واریانس غیرشرطی در تاریخ 5031/51/3

 05شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار ،پایدار است و

اتفاق افتاده است.

شکست ساختاری وجود ندارد .از این رو برآورد

نتایج الگوریتم مجموع مربعات تجمعی نشان داد
که واریانس غیرشرطی بازده شاخص قیمت کل در

ضرایب فرآیند گارچ بدون توجه به شکست
ساختاری منجر به اریب ضرایب برآوردی میشود.

نمودار( )1آزمون شكست ساختاری واریانس غیرشرطی شاخص قیمت  05شركت برتر

نمودار( )2نقاط وقوع شكست ساختاری واریانس غیرشرطی شاخص قیمت كل
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جدول( )3برآورد ضرایب شاخص كل در نقاط دارای
شكست ساختاری

منفی است اما در فاصله اطمینان  30درصد معنیدار
نیست.

 1330 /0/0تا  1331 /3/12تا  1331 /6/4تا
1331/3/12



1331/6/4

)5/56( 5/562 )5/553( 5/550
*



)5/511( 5/6



*



لگاریتم
درستنمایی

1334/0/26

()5/561

)5/50( 5/1
5/531
()5/503

5/603
*

()5/536

)5/50( 5/11
5/61

*

*

)5/0( -5/01
-651

()5/502

نقاط دارای شكست ساختاری

*

5/60
*

()5/500

5/53

جدول( )4برآورد ضرایب شاخص  05شركت برتر در

*
*

)5/56( 5/26
5/531

*

-5/51

()5/505

*

-5/61
*

()5/505

()5/50

-322/6

-351/20

عدد داخل پرانتز ،انحراف معیار ضریب برآوردی است.
*معنیدار در سطح  0درصد.

با توجه به نتایج جدول فوق ،شاخص قیمت کل
بورس در سه نقطه دارای شکست ساختاری است.
از این رو برآورد ضرایب حرکت براونی هندسی با
نوسانات تصادفی ،بدون توجه به شکست ساختاری
منجر به اریب ضرایب برآوردی میشود .همانطور
مشاهده میشود ضرایب برآوردی در هر بازه به طور
معناداری متفاوت از سایر بازهها است.
با توجه به نتایج جدول( ،)1ضرایب برآوردی
حرکت براونی هندسی با نوسانات تصادفی در بازه
 5030 /0/0تا  5031/1/3متفاوت از ضرایب این
الگو در بازه  5031/1/3تا  5031/0/62است.
همچنین اخبار خوب و بد تاثیر معنیداری بر بازده
 05شرکت برتر بورس در بازههای مورد بررسی
ندارند  .هر گاه بدون توجه به وجود شکست
ساختاری ضرایب الگوی حرکت براونی با نوسان
تصادفی برای  05شرکت برتر برآورد شود مقدار ، 

 1330 /0/0تا

 1331/4/3تا

1331/4/3

1334/0/26



)5/561( -5/511



)5/5( 5/50
)5/65( 5/23

*

*

)5/561( 5/521
*

)5/533( 5/0
*

*




)5/562( 5/51

)5/561( 5/56



)5/11( -5/501

)5/510( 5/561

-010/50

-6511/1

لگاریتم
درستنمایی

)5/55( 5/01

*

عدد داخل پرانتز ،انحراف معیار ضریب برآوردی است.
*معنیدار در سطح  0درصد.

 -0نتیجهگیری و بحث
در این پژوهش شاخص قیمت کل بورس،
شاخص قیمت  05شرکت برتر بورس و شاخص
قیمت  05شرکت بزرگ بورس با استفاده از معادالت
دیفرانسیل تصادفی الگوسازی شد .به این منظور
شاخص قیمت با استفاده از دو الگوی حرکت براونی
هندسی و حرکت براونی هندسی با نوسانات
تصادفی شبیهسازی شد.
براساس نتایج تجربی ،تصادفی در نظر گرفتن
نوسانات منجر به بهبود عملکرد الگوی حرکت
براونی هندسی میشود .شاخص  05شرکت بزرگ
بورس بیشتر تحت تاثیر اخبار بد است .اخبار خوب
در مقایسه با اخبار بد ،تاثیر بیشتری بر شاخص
قیمت کل بورس دارد .نتایج الگوریتم مجموع
مربعات تجمعی مرکزی حاکی از وجود شکست
ساختاری واریانس غیر شرطی است .به طوریکه
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واریانس غیرشرطی شاخص کل در دو نقطه زمانی

پیش بینی قیمت نفت خام ،اولین کنفرانس

دارای شکست ساختاری است ،واریانس غیرشرطی

بینالملی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی.

شاخص قیمت  05شرکت برتر در یک نقطه زمانی

 صالح آبادی ،ع .مهران راد،م ،)5035( ،آزمون

دارای شکست ساختاری است و واریانس غیرشرطی

کارایی اطالعاتی سطح ضعیف بورس اوراق

شاخص  05شرکت بزرگ بورس در دوره زمانی

بهادار تهران ،فصلنامه بورس اوراق بهادار ،شماره

مورد بررسی پایدار بوده و فاقد شکست ساختاری

 ،52ص .63-1
 نیسی ،ع .چمنی انباجی ،ر ،)5035( ،سه مدل

است.
از این رو به منظور الگوسازی رفتار قیمت
داراییهای مالی بایستی به تصادفی بودن نوسانات
بازده دارایی توجه میشود عدم توجه به این امر
منجر به افزایش خطای پیشبینی قیمت دارایی مالی
میشود .شوکهای بزرگ بر بازارهای مالی موثر
هستند و منجر به پدیده شکست در واریانس
غیرشرطی بازده قیمت داراییهای مالی میشوند.
عدم توجه به شکست ساختاری واریانس غیرشرطی
منجر به افزایش اریب ضرایب فرآیند گارچ میشود
و واریانس غیرشرطی برآوردی نیز دارای اریب
خواهد بود در نتیجه منجر به افزایش خطای الگوی
شبیهسازی رفتار قیمت دارایی مالی میشود.
فهرست منابع
 تاالنه ،ع .کش راد ،ه ،)5035( ،بررسی کارایی
بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و
نیمه قوی ،تحقیقات حسابداری ،سال سوم،
شماره دوازده.
 خالوزاده ،ح .صدیقی ،ع ،)5031( ،الگو سازی و
پیش بینی قیمت سهام با استفاده از معادالت
دیفرانسیل تصادفی ،تحقیقات اقتصادی ،شماره
.61-5 ،23
 خداویسی ،ح .مالبهرامی ،ا ،)5035( ،کاربرد
معادالت دیفرانسیل تصافی در مدل سازی و
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