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Abstract
One of the important factors affecting the participation of investors in
the stock market is the existence of information about the trends and
price volatility of this market. In the past years, the economic sanctions
and the Covid-19 epidemic have affected the Iran stock market. The
continuous decrease of the stock market index is one of the
consequences of volatility persistence waves caused by these events.
Some financial theories have shown that the decline in stock prices can
be caused by the existence of a unit root in the volatility of the market's
price returns. In this research, the hypothesis of the drop in stock prices
due to the presence of a unit root in the volatility was investigated with
the data of the Tehran Stock Exchange index between
2016.September.21 to 2022.March.19 and using the stochastic
volatility model introduced by Su and Lee (1999). The findings of this
paper indicate that the posterior estimate of the coefficient of ϕ in the
Stochastic volatility model is equal to one, therefore, it is not possible
to reject the inappropriate performance of the market and the hypothesis
of the fall of the Tehran Stock Exchange index as a result of the
volatility persistence.
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چکیده1

یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر م شارکت سرمایهگذاران در بازار سهام ،وجود اطالعات در مورد روند و
تحوالت تالطم قیمتهای این بازار ا ست .در سالهای گذ شته تحریمهای اقت صادی و شیوع همهگیری
کووید ،19-بازار سهام ایران را دستخوش تالطم نموده است .کاهش مداوم شاخص کل بازار سهام یکی
از پیامدهای پایداری امواج تالطمی نا شی از این وقایع ا ست .برخی از تئوریهای مالی ن شان دادهاند که
کاهش قیمتهای سهام میتواند ناشی از وجود ریشه واحد در تالطم بازده قیمتهای این بازار باشد .در
پژوهش حا ضر ،فر ضیه افت قیمتهای سهام بدلیل وجود ری شه واحد در تالطم ،با دادههای شاخص کل
بورس اوراق بهادار تهران در بازهی  5مهر  1395تا  28ا سفند  1400و با ا ستفاده از مدل تالطم ت صادفی
معرفی شده توسط سو و لی ( )1999مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای پژوهش حاضر حاکی از آن است
تخمین پ سین ضریب پایداری در مدل تالطم ت صادفی برابر با یک میبا شد .بنابراین ،نمیتوان عملکرد
نامناسب بازار و فرضیه سقوط شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را بدلیل پایداری تالطم رد کرد.
کلیدواژهها :ریشههه واحد؛ پایداری تالطمی؛ شهها ک کق یمتهای سههها ؛ تالطم
تصادفی.
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 .1مقدمه

بازار ســهام نقش مهمی در هدایت منابع ســرمایهای دارد و به همین دلیل ،بر رشــد و توســعه
اقتصادها تاثیرات غیرقابل انکاری خواهد داشت .مشارکت در بازار سهام یک تصمیم اقتصادی با
اهمیت ا ست [ .]1کاهش م شارکت در این بازار عواقب وخیم اقت صادی در کوتاه مدت (همچون
تورم و کاهش ارزش پول ملی) و بلندمدت (کاهش ر شد اقت صادی) خواهد دا شت .یکی از عوامل
تاثیرگذار بر مشارکت در بازار سهام ،اطالعات در مورد روند تالطم قیمت بازار سهام است .مرتون1
( )1980تغییرات کلی قیمت های دارایی ها را ناشـــی از دو منبع ( )1تغییرات معمول ناشـــی از
تحوالت عر ضه و تقا ضا ،تغییر در چ شم انداز اقت صادی و ورود اطالعات جدید حا صل از تغییرات
نهایی در ارزش داراییها و ( )2تغییرات غیرعادی در قیمت داراییها ،میداند[ .]23,24تحریمهای
اقت صادی و وقوع بیماریهای همهگیری همچون کووید 219-با ایجاد شوکهای تالطمی پایدار
میتوانند منجر به تغییرات غیرعادی در قیمتهای سهام شوند و اثرات منفی بر بازار سهام برجای
بگذارند .این تغییرات غیرعادی در قیمتها ،میتواند استراتژیهای پوشش ری سک و سفتهبازی را
دســـتخوش تغییرات کند[ .]3در نتیجهی چنین رخدادهایی ،ریســـک های بازار افزایش یافته و
جذابیت بازار سهام را کاهش خواهد داد .بنابراین ،مطالعه اثر ریسکهای سیاسی و رویداد بر روند
قیمتهای سهام بسیار مهم است.
پایداری تالطمی 3قیمتهای سهام بیش از دو دهه مورد توجه پژوه شگران و سیا ستگذاران
بوده اســـت .اولین بار مالکیل )1979( 4و پیندیک )1984( 5پایداری تالطمی و ارتباط آن را با
قیمتهای سهام بررسی کردند .آنها بر این عقیده بودند که کاهش قیمتهای سهام نتیجه روند
صعودی تالطم در این بازار است .در این زمینه پیندیک استدالل میکند که واریانس بازده نهایی
ناخالص حقیقی 6سرمایه شرکتها از سال  1965به طور قابل توجهی افزایش یافته است .این امر
ری سک ن سبی بازده حقیقی خالص 7سرمایهگذاران در نگهداری سهام را افزایش داده ا ست که به
نوبه خود میتواند بخش بزرگی از کاهش قیمت سهام را تو ضیح دهد[ .]30،21بلک )1976( 8در
مطالعهای نشان داد که بازده سهام به شدت با تغییرات در تالطم همبستگی منفی دارد [ .]4اولین
مطالعه مدون در زمینه بررســـی فرضـــیه مالکیل ( )1979و پیندیک ( )1984توســـط پوتربا و
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سامرز )1986(1با آزمایش ویژگی تالطمی سریهای زمانی بازده سهام انجام شد .در این پژوهش
آنها ا ستدالل میکنند که شوکهای نا شی از تالطم باید برای مدت ب سیار طوالنی ادامه دا شته
با شد تا تالطم تأثیر قابلتوجهی بر قیمت سهام گذارد .اگر شوکهای نا شی از تالطم فقط گذرا
باشــد ،هیچ تعدیلی در نرخ تنزیل مورد انتظار بازار انجام نخواهد شــد .بنابراین ،بازده مورد انتظار
سهام تحت تأثیر حرکت تالطم قرار نمیگیرد .از این رو با رد تجربی خا صیت تداوم با ا ستفاده از
برخی مع یارهای تالطم ،فرضـــیه مالک یل و پی ند یک را رد میکنند .مع یارهای تالطمی که آن ها
برای آزمون ریشــه واحد اســتفاده میکنند عبارتند از)1 :میانگین ماهانه واریانس نمونه دادههای
روزانه سهام و )2واریانس ضمنی 2از شاخص بورس مشتقات شیکاگو که یک معیار پیش از وقوع3
اســت .نتیجه آن بررســی رد وجود ریشــه واحد برای هر دو معیار بود [ .]31پاگان و اله)1988( 4
ن شان میدهند که برآوردگر تالطمی پوتربا و سامرز ( )1986سازگار نی ست[ .]27چو )1988( 5در
پژوهشی ،پایداری تالطمی را با استفاده از مدل  IGARCHبررسی نمود[ .]8وی نتیجه میگیرد
که تالطم بازار سهام حاوی ریشه واحد است .هنگامی که یک ری شه واحد در تالطم وجود داشته
باشـــد ،یک ســـرمایه گذار منطقی باید به طور دائمی وزن داراییها را هر زمان که یک شـــوک
تالطمی وارد می شود تغییر دهد .در سایر بازارهای ا ستراتژیک ،ویژگی پایداری تالطمی قیمتها
مورد بررسی قرار گرفته است[.]41 ,32 ,26
در پژوهش حاضــر به منظور بررســی و آزمون ریشــه واحد در تالطم که پیچیدگی آن به دلیل
وجود مدلهای غیرخطی ب سیار بی شتر از سایر مدلهای سری زمانی ا ست از رویکرد بیزی دو
مرحلهای معرفی شــده توســط ســو و لی )1999 ( 6که به اختصــار  )1999( SLخوانده میشــود
ا ستفاده شد .هدف ا صلی از این پژوهش ،آزمون فر ضیه سقوط شاخص کل بورس اوراق بهادار
تهران به دلیل پایداری باالی تالطمی میباشد که در ادبیات داخلی بدان توجه نشده است.
در ادامه ساختار این پژوهش عبارت است از:
در بخش دوم مبانی نظری و مروری بر پی شینه پژوهش و در بخش سوم روش شنا سی و نحوه
برآورد و آزمون فر ضیه ارائه شده ا ست ،در بخش چهارم یافتههای تجربی مورد بحث قرار گرفت
و در بخش پایانی نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه شد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
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با توجه به این واقع یت که تالطم دارایی های مالی معموالً بســـ یار پا یدار اســـت ،مدل های
اقتصادسنجی که امکان یک ریشه واحد در تالطم را فراهم میکنند؛ ایجاد شدهاند .اگر یک ریشه
واحد در تالطم وجود داشــته باشــد ،پیچیدگی مدلســازی کالســیک ،که مبتنی بر نظریه مجانبی
اســت ،اســتفاده از آن را در عمل دشــوار میکند .دشــواری توســعه نظریه مجانبی برای مدلهای
غیرخطی با ریشـــه واحد در پژوهش های پارک و فیلیپس )2001( 1و بندی 2و فیلیپس ()2003
آشکار است[.]2,28
اهمیت وجود ریشــه واحد در قیمتهای ســهام را پوتربا و ســامرز ( )1987برای اولین بار مورد
تاکید قراردادند .آن ها چارچوب نظری دقیقی را برای چنین بررســـی فراهم نمودند .در چارچوب
روش آنها فرض بر این است که قیمت سهام با فرمول ارزیابی استاندارد دارایی ریسکی مطابقت
دارد .در نتیجه ،فرض میشود قیمت سهام ملزومات استاندارد زیر را برآورده میسازد[:]31
𝑡𝑃 𝑑𝑡 𝐸𝑡 (𝑃𝑡+1 ) −
رابطه()1
+
=𝑟 +𝛼 ,
𝑡

𝑡

𝑡𝑃

𝑡𝑃

در این رابطه  r، p،dو 𝛼 به ترتیب عبارتند از سود سهام ،قیمتهای سهام ،نرخ بهره بدون
ریسک و صرف ریسک سهام .رابطه ( )1را میتوان به صورت زیر بازنویسی کرد:
𝑃𝑡+1 = (1 + 𝑟𝑡 + 𝛼𝑡 )𝑃𝑡 − 𝑑𝑡 + 𝜀𝑡 𝑃𝑡 ,
رابطه()2
که در این رابطه

)) (𝑃𝑡+1 −𝐸𝑡 (𝑃𝑡+1
𝑡𝑃

= 𝑡𝜀 اخالل تصــادفی اســت و فرض میشــود با مجموعه

اطالعات تا زمان  tارتباطی ندارد .این عبارت اصالح در انتظارات مربوط به مقادیر آتی 𝛼 d ،و r
در فاصله زمانی  tو  t+1نشان میدهد.
معادله ( )2را با اندکی تغییرات میتوان به صورت زیر بازنویسی کرد:
∞
رابطه()3
) 𝑖𝐸𝑡 (𝑑𝑡+
,

(1 + 𝑟𝑡+𝑖 + 𝛼𝑡+𝑖 )𝑖+1

∑ = 𝑡𝑃
𝑖=1

رابطه ( )3بیان میکند قیمت سهام ،ارزش فعلی جریانهای سود سهام مورد انتظار ا ست .در
این معادله واضــح اســت که قیمت ســهام به پرداخت ســود ســهام مورد انتظار پاســخ متبت و به
تغییرات نرخ بهره بدون ری سک و صرف ری سک واکنش منفی نشان میدهد .با فرض ثابت بودن
نرخ بهره بدون ریسک ،عبارت فوق را میتوان حول مقدار میانگین صرف ریسک یا ̄𝛼 به صورت
زیر خطی سازی کرد:
∞
∞
رابطه ()4
) 𝑖𝐸𝑡 (𝑑𝑡+
𝑡𝑃𝜕
(𝐸𝑡 (𝛼𝑡+𝑖 ) − 𝛼̄ ),

𝑖𝜕𝛼𝑡+

∑+
𝑖=1

(1 + 𝑟 + 𝛼̄ )𝑖+1

∑ = 𝑡𝑃
𝑖=1

که
Park & Phillips
Bandi

1.
2.
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∞

𝑡𝑃𝜕
) 𝑘𝐸𝑡 (𝑑𝑡+𝑖+
∑ × = −(1 + 𝑟 + 𝛼̄ )−𝑖−2
,
𝑘) ̄𝛼 (1 + 𝑟 +
𝑖𝜕𝛼𝑡+
𝑘=0

میبا شد .رابطه ( )4قیمتهای فعلی سهام را به عنوان تابعی خطی از صرف ری سک مورد انتظار
بیان میکند .اگر نرخ رشد سود تقسیمی را به صورت مقدار ثابت  gدر نظر بگیریم به گونهای که
𝑡𝑑 𝑖)𝑔  𝐸𝑡 (𝑑𝑡+𝑖 ) = (1 +باشد آنگاه رابطه ( )5به صورت زیر قابل بازنویسی است:
𝑡𝑃𝜕
𝑖)𝑔 −𝑑𝑡 (1 +
رابطه ()6
(1 + 𝑟 + 𝛼̄ )𝑖+2

𝑘)𝑔 (1 +
𝑘) ̄𝛼 (1 + 𝑟 +

∞

=

𝑖𝜕𝛼𝑡+

∑×
𝑘=0

𝑖)𝑔 −𝑑𝑡 (1 +
,
)𝑔 (1 + 𝑟 + 𝛼̄ )𝑖+1 (𝑟 + 𝛼̄ −

=

اکنون باید رابطه بین تالطم بازده و صرف ریسک سهام را مشخص نمود .مرتون )1980( 1یک
رابطه خطی بین صرف ری سک ،𝛼𝑡 ،و واریانس بازده حقوق صاحبان سهام ا ستخراج به صورت
زیر استخراج کرده است[:]23
𝛼𝑡 = 𝛾ℎ𝑡 ,
رابطه ()7
پارامتر 𝛾 تابعی از ضرایب ری سکگریزی نسبی سرمایهگذاران است .برای مطالعه تأثیر تغییرات
تالطم بر 𝑡𝑃 ،باید تکامل 𝑡 ℎمشخص شود .بدین منظور ،هاروی و همکاران ( )1994یک آزمون
ریشـــه واحد کالســـ یک را با تخمین پایداری تالطم در فرآی ند لگاریتم مربع بازده پیشـــنهاد
نمودند[ .]15همانگونه که لی و یو )2012( 2بیان میکنند ،چنین آزمونی دو م شکل ا سا سی دارد:
 )1ضـــریب پایداری تالطم با کارایی کمتری برآورد میشـــود )2 ،تمام آزمونهای ریشـــه واحد
کالســـ یک از اعو جاج های ا ندازه بزرگ رنج میبر ند ،زیرا فرآی ند ل گاریتم مربع بازده از مدل
) ARMA(1,1با ریشه  MAمنفی بزرگ پیروی میکند[ .]20این مشکل در ادبیات ریشه واحد
به خوبی شناخته شده ا ست [ .]35برای غلبه بر م شکل دوم ،رایت )1999( 3ا ستفاده از آزمون
ریشه واحد پرون و ان .جی )1996( 4را پیشنهاد کرد[ ،]29که در آن اعوجاج شدید در اندازه تالطم
به خوبی کاهش می یا بد ،اگر چه هنوز برخی اعو جاج ها در برخی تنظی مات پارامتر باقی ما نده
است[.]39
یک روش جایگزین ا ستفاده از مدل تالطم ت صادفی )SV(5ا ست .در مدل  ،SVاغلب فرض
میشــود که تالطم از یک فرآیند ) AR(1با ضــریب خودرگرســیونی 𝜙 تبعیت میکند .در این
Merton

1.

2

. Li & Yu
wright
4. Perron & Ng
5 Stochastic Volatility
3.
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حالت آزمون ریشــه واحد عبارت اســت از آزمون  .𝜙 = 1تخمین 𝜙 با این واقعیت که تالطم
متغیر پنهان ا ست پیچیده خواهد شد .در سالهای اخیر ،روشهای تخمین متعددی برای تخمین
مدل  SVتوســـعه یافتهاند[ .]37در این پژوهش از یک فرآیند ) SV-AR(1به صـــورت زیر
استفاده خواهد شد:
ℎ𝑡 = 𝜙ℎ𝑡−1 + 𝜇𝑡 ,
رابطه ()8
در نتیجه مقادیر 𝑡𝛼 نیز از یک فرآیند ) AR(1تبعیت میکند:
𝛼𝑡 = 𝛾𝑝0 + 𝜙𝛼𝑡−1 + 𝜂𝑡 ,
رابطه ()9
که در آن 𝑡𝜇𝛾 = 𝑡𝜂 است .نوآوری این پژوهش در این است که برخالف مدلهای پایداری
تالطمی که تاکنون معرفی یا به کار گرفته شده است ،به منظور ارزیابی فرضیه  𝜙 = 1از یک
مدل تالطم ت صادفی سو و لی (  (1999ا ستفاده شد .این پژوه شگران به منظور برآورد سازگار و
کارا ضــریب پایداری تالطم ،آزمون ریشــه واحد بیزی را بر اســاس فاکتور بیز )BFs( 1پیشــنهاد
نمودند .این آزمون در دو مرحله اجرا شده است .در مرحله اول ،دو مدل رقیب با روش شبیه سازی
زنجیرههای مارکفی مونت کارلو (MCMC) 2برآورد میشوند 3.در مرحله دوم BF ،از نمونههای
 MCMCبه دســت میآید[ BF .]37یک آمار بســیار مهم در ادبیات بیزی اســت و به عنوان
استاندارد طالیی برای آزمایش و مقایسه مدل بیزی برای مدت طوالنی عمل کرده است[.]13,17
𝜌𝛾
بنابراین ،مقدار میانگین 𝑡𝛼 برابر با )  𝛼̄ = (1−𝜌0اســت و ̄𝛼  𝛼𝑡 −مطابق با رابطه زیر تغییر
1

میکند:
𝛼𝑡 − 𝛼̄ = 𝜙(𝛼𝑡−1 − 𝛼̄ ) + 𝜂𝑡 ,
رابطه ()10
از رابطه ( )10نتیجه میشــود که ) ̄𝛼  .𝐸𝑡 (𝛼𝑡 − 𝛼̄ )𝜙 𝑖 (𝛼𝑡 −این نتیجه را میتوان همراه
با معادله ( )6برای ساده کردن ( )4استفاده کرد:
∞
∞
رابطه ()11
) 𝑖𝐸𝑡 (𝑑𝑡+
) ̄𝛼 𝑑𝑟 (1 + 𝑔)𝑖 𝜙1 (𝛼𝑡 −
)𝑔 (1 + 𝑟 + 𝛼̄ )𝑖+1 (𝑟 + 𝛼̄ −

∑−
𝑖=0

(1 + 𝑟 + 𝛼̄ )𝑖+1

∑ = 𝑡𝑃
𝑖=0
𝑡𝑑

1
]
𝑔 𝑟 + 𝛼̄ −
)𝑔 1 + 𝑟 + 𝛼̄ − 𝜙(1 +
𝑡𝑑
𝑡𝑃𝜕
(𝛼 − 𝛼̄ ),
[×
] (𝛼𝑡 − 𝛼̄ ) = 𝑃̄𝑡 +
𝑔 𝑟 + 𝛼̄ −
𝑡 𝑡𝛼𝜕
[−

=

آخرین عبارت تأثیر شوکهای صرف ری سک را بر قیمت سهام نشان میدهد .با استفاده از این
𝛼𝜕

𝑃𝜕

𝑃𝜕

واقعیت که ) 𝑡  𝜕ℎ𝑡 = (𝜕𝛼𝑡 ) ( 𝜕ℎخواهیم داشت:
𝑡

𝑡

𝑡

. Bayes Factors

1

. Markov chain Monte Carlo

2

 3روش  MCMCتخمین کارآمدتری از 𝜙 را نســبت به برآورد حداقل مربعات 𝜙 در فرآیند لگاریتم مربع بازده ارائه می دهد ،مشــروط بر
اینکه مدل مشخص شده اصالح شود.
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رابطه ()12

𝑡𝑃𝜕
𝛾−
𝑡𝑑
=
[×
],
[1
(1
𝑟(
𝑡𝜕ℎ
])𝑔 + 𝑟 + 𝛼̄ − 𝜌1 +
)𝑔 + 𝛼̄ −

با ضرب کردن هر دو طرف رابطه ( )12در

𝑡ℎ

𝑡𝑃

رابطه ()13
که در آن 𝑡𝜆 بازده ســـود ســـ هام،

𝑡𝑑
𝑡𝑃

به نتیجه زیر خواهیم رسید:
−𝛾ℎ𝑡 𝜆𝑡 (𝑟 + 𝛼̄ − 𝑔)−1
,
])𝑔 [1 + 𝑟 + 𝛼̄ − 𝜙(1 +

=

𝑡𝑃𝑔𝑜𝑙 𝜕
𝑡𝜕 𝑙𝑜𝑔ℎ

اســـت .از آن جایی که 𝑡 ،𝛼𝑡 = 𝛾ℎو = 𝑡𝜆

)𝑔  ،(𝑟 + 𝛼̄ −مشتق رابطه ( )13را میتوان به صورت زیر نوشت:
̄𝛼−
رابطه ()14

,
])𝑔 [1 + 𝑟 + 𝛼̄ − 𝜙(1 +

=

𝑡𝑃𝑔𝑜𝑙 𝜕
𝑡𝜕 𝑙𝑜𝑔ℎ

مقدار مطلق این مشـــتق با 𝜙 افزایش می یابد .در نتیجه ،اگر انتظار رود افزایش تالطم ادامه
داشته باشد ،تأثیر بیشتری بر عوامل تنزیل اعمال شده بر جریانهای نقدی مورد انتظار و بنابراین،
بر قیمتهای فعلی سهام خواهد داشت.
در ادامه این بخش مهمترین پژوهشهایی که در زمینه پایداری تالطم انجام شده ا ست ،ارائه
میشود.
پوتربا و سامرز ( )1986در پژوهشی با عنوان "پایداری تالطم و نوسانات بازار سهام" به بررسی
اثرگذاری پایداری تالطم بر بازار ســـهام  S&Pپرداختند .آنها به این نتیجه رســـیدند که علت
تغییرات چشمگیر در قیمتهای سهام با پایداری تالطم مرتبط نیست[.]31
چو ( )1988در پژوه شی با عنوان "پایداری تالطم و ارزشگذاری سهام :برخی شواهد تجربی
با استفاده از  "GARCHبا استفاده از روش شناسی  GARCHو مدل  IGARCHبه بررسی
مجدد فرضیه مطرح شده توسط پوتربا و سامرز ( )1986پرداخت[.]8
بنتس )2021( 1در پژوهشــی با عنوان "چگونه کووید 19-بر پایداری بازار ســهام اثر گذاشــته
است؟ شواهدی از بازار سهام هفت کشور صنعتی" بررسی میکند که چگونه همهگیری کووید-
19بر پایداری تالطم در بازارهای سهام  G7تأثیر گذا شته ا ست .وی بر ا ساس دادههای روزانه،
کل نمونه را با توجه به نقاط شــکســت آن به دو نمونه فرعی تقس ـیم میکند .نتایج این پژوهش
ن شان میدهد که شک ستها در ضریب پایداری ،دقیقا پس از اعالم همهگیری کووید 19-توسط
سازمان جهانی بهدا شت رخ دادهاند .بنتس نتیجه میگیرد که در دوره فرعی اول بازار ن سبتاً آرام
ا ست ،اما در دوره دوم که م صادف با شیوع همهگیری ا ست ،سطوح باالتری از تالطم را ن شان
میدهد همچنین نتایج او ن شان داد که  FIGARCHبهترین مدل برای تو صیف دادهها و درجه
پایداری است[.]3

. Bentes
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در مورد سایر بازارها که از روش م شابهی برای برر سی پایداری تالطمی ا ستفاده شده ا ست
میتوان به پژوهشهای زیر اشاره کرد:
زاوادســـکا و همکاران ( )2020با اســـتفاده از مدلهای  GARCHالگوهای تالطمی که بر
قیمتهای اســـپات و آتی نفت خام برنت در طول چهار بحران عمده که به طور قابل توجهی بر
بازارهای نفت تأثیر گذاشـــت (جنگ اول خلیج فارس  .1990بحران مالی آســـ یا  ،1997حمله
تروریسـتی یازده سـپتامبر در سـال  2001و بحران مالی جهانی  ،)2008مورد بررسـی قرار دادند.
نتایج آنها نشــان داد که در طول بحرانهایی که به طور مســتقیم با اختالالت عرضــه/تقاضــای
نفت مرتبط اســت اندازه تالطم باال بوده و در طول بحرانهای مالی/اقتصــادی پایداری تالطمی
باال ست .به عبارت دیگر ،نتایج آنها ن شان دهنده آن ا ست که پایداری تالطمی زمانی که عدم
قطعیت ناشی از بیثباتی اقتصادی و مالی جهانی وجود دارد ،یک مسئله کلیدی است[.]41
اوزدمیر و همکاران ( )2013پایداری تالطم قی مت اســـپات و قی مت آتی نفت برنت را از دهه
 1990تا سال  2011برر سی نمودند .آنها دریافتند که تالطم در هر دو نوع قیمتهای ا سپات و
آتی ب سیار پایدار ا ست .یافتههای آنها همچنین ن شان داد که قیمتهای ا سپات و آتی میتوانند
در بلندمدت به شکل غیرقابل پیشبینی تغییر کنند[.]26
در ادبیات داخلی در زمینه پایداری تالطم پژوهشی صورت نگرفته است اما میتوان به تعدادی
از پژوهشهایی که از مدلهای تصادفی استفاده نمودهاند اشاره داشت:
فرهادیان 1و همکاران ( )2020در پژوهش خود با اســتفاده از مقایســه مدلهای تالطمی تغییر
رژیم مارکفی و  SVبه ا ندازهگیری ارزش در معرض ریســــک بورس اوراق ب هادار تهران
پرداختند[.]10
2
رستمی و مکیان ( )2020با استفاده از مدل  SVو  SVبا اثرات اهرمی رفتار پویای تالطم در
 50شرکت فعال در بازار سهام تهران را مدلسازی و پیشبینی کردهاند .آنها ضریب 𝜙 را در هر
دو مدل به ترتیب برابر با  0.94و  0.9461تخمین میزنند که بســـیار نزدیک به یک اســـت و
اختالف ناچیز آن میتواند تصادفی باشد[.]33
با توجه به مطالب ذکر شده در این ق سمت میتوان گفت برر سی پایداری شوکهای تالطم
بازار سهام در ادبیات مالی داخلی مورد غفلت واقع شده است .بر این اساس در پژوهش حاضر به
منظور مدل سازی تالطم و برر سی پایداری آن از مدل  SVا ستفاده می شود زیرا برا ساس نتایج
پژوهش های کیم 3و همکاران( )1998و یو )2002( 4در این مدل ،تالطم به شـــکل یک فرای ند
تصادفی پنهان مدلسازی میشود تا یک تابع قطعی[.]5,23,34,38,13,41,18
. Farhadian
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براســاس مبنای نظری و پیشــینه پژوهش ارائه شــده ،آزمون ریشــه واحد تالطم به ویژه در
دوره های بحرانی بازار برای ارائه شواهد تجربی در مورد روند تالطم ضروری ا ست .این مو ضوع
به خاطر آن اســت که طراحی اســتراتژیهای مدیریت و کنترل ریســک و همچنین قیمتگذاری
سهام به این پدیده مرتبط است .بر این اساس ،فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از:
در دوره تحریمهای اقتصــادی و همهگیری کووید 19-تالطم در بورس اوراق بهادار تهران حاوی
ریشه واحد ( )𝜙 = 1است.
 .3روششناسی پژوهش
-3-1دادههای مورد مطالعه.

برای پژوهش حاضــر از دادههای روزانه شــاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در بازه
زمانی  5مهرماه  1395تا  28اسفند 1400استفاده شده است.
-3-2آزمون ریشه واحد در تالطم با استفاده از مدلهای تالطم تصادفی.
توزیع شرطی بازده سهام مشروط به تالطم را که متغیری پنهان است را میتوان به شکل زیر
بیان کرد:
0.5
𝑦𝑡 |𝑉𝑡 = 𝜀𝑡 = 𝑉𝑡 𝜐𝑡 ,
رابطه ()15
که ) 𝜐𝑡 ~ 𝑁 (0,1اســت .تکنیکهای فضــا حالتی که در مدلهای  SVبرای مدلســازی
تغییرات واریانس بسیار مورد استفاده قرار میگیرد شامل یک معادله حالت مارکفی است[.]16,15
با قرار دادن ) 𝑡𝑉(𝑔𝑜𝐿 = 𝑡 ℎو فرض تبع یت م قدار اول یه  ℎ1از یک توزیع ) AR(1ما نا
خواهیم داشت:
𝑡ℎ
رابطه ()16
𝑙𝑎𝑛𝑔𝑖𝑆 → 𝜐) (𝑝𝑥𝑒 = 𝜐 (𝑖)𝑦 = 𝑉 0.5
𝑡

𝑡 2
(𝑖𝑖)ℎ𝑡 = 𝜇 + 𝜙(ℎ𝑡−1 − 𝜇) + 𝜎𝜔 𝜔𝑡 𝑡 > 1
𝑒𝑐𝑎𝑝𝑠 → 𝑒𝑞 ; 𝑠 𝑡𝑎𝑡𝑒 −
𝜔𝜎
(𝑖𝑖𝑖)ℎ1 ~ 𝑁 (𝜇,
)
1 − 𝜙2
𝑡𝜐
0
1 0
( (𝑣) (𝜔 ) ~ 𝑁 (( ) ,
))
0
0 1
𝑡
𝑡

𝑡

در این رابطه 𝜐𝑡 ،و 𝑡𝜔 که در طول زمان میتوانند مستقل یا غیر مستقل از همدیگر باشند دو
نوع شوک در دینامیک بازده دارایی میبا شند .فرآیند } 𝑛 ℎ = {ℎ1 , ℎ2 , . . . , ℎکه در معادالت
( )iiو ( )iiiرابطه ( )16ظاهر می شود غیر قابل مشاهده است .همچنین در رابطه فوق ( ℎ1مقدار
اولیه لگاریتم تالطم) مطابق توزیع یک فرآیند ) AR(1توزیع شده است .شایان ذکر است که در
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معادله ( )iiرابطهی ( )16پارامتر 𝜇 1میانگین لگاریتم واریاتس و 𝜔𝜎 انحراف اســتاندارد شــوک
وارد آمده بر لگاریتم تالطم را نشان میدهند.
ضـــریب 𝜙 در معادله ( )iiرابطه ( )16که معادله تغییر تالطم اســـت ،پایداری در تالطم را
اندازهگیری میکند .هدف ا صلی این پژوهش آزمون فر ضیه  𝜙 = 1در مقابل فر ضیه 𝜙 < 1
است .سو و لی ( )1999آزمونی را با تخمین دو مدل رقیب بر مبنای فرضیههای آزمون با استفاده
از الگوریتم  MCMCنمونهگر گیبس ،پیشـــنهاد کرد .این روش مبتنی بر شـــبیهســـازی بیزی،
نمونههایی را از توزیع پســین مشــترک پارامترها و تالطم پنهان تولید میکند .پس از آن ،نســبت
شانس پسین با استفاده از روش راستنمایی حاشیهای چیب]7[ )1995( 2محاسبه میشود.
تخمین بیزی مدلها براســاس محاســبه توزیع پســین بردار پارامتر ) 𝜔𝜎  𝜃 = (𝜇, 𝜙,صــورت
میگیرد که با ا ستفاده از ق ضیه بیز بد ست میآید .برا ساس این ق ضیه ،چگالی پ سین یک پارامتر
متناسب با حاصلضرب چگالی پیشین در تابع لگاریتم راستنمایی تغییر میکند یا:
𝑛
رابطه ()17
𝜃 ∧ 𝑃(𝜃, ℎ|𝑦) = 𝐶 ∏ 𝑃(𝑦𝑖 |𝜃,)𝑃(𝜃, ℎ) , 𝑦𝑖 ∈ ℝ
𝑖=1

𝑚∈ 𝛺 ∈ ℝ

در رابطه ( )17فرض شده است که متغیر تصادفی  yیک متغیر تصادفی پیوسته و فضای پارامتر
بردار پارامترهای 𝜃 مجموعه 𝑚 𝛺 ∈ ℝاســـت .اجزا تشـــکیل دهنده این قضـــیه که در انجام
استنباط بیزی و تفسیر آن بسیار اهمیت دارند عبارتند از:
▪ در رابطه ( )17عبارت ) 𝜃( 𝑃 احتمال حاشــیهایی بردار 𝜃 اســت که چگالی پیشــین3
نامیده می شود و نااطمینانی پژوه شگر را درباره مقادیر پارامترهای 𝜃 پیش از م شاهده
دادهها را بیان میکند .چگالی پیشین مشترک به صورت زیر فرض شده است:
𝑛
رابطه ()18

)𝜃 𝑃(𝜃, ℎ0 , . . . , ℎ𝑛 ) = 𝑃(𝜃)𝑃(ℎ0 |𝜃) ∏ 𝑃(ℎ𝑡 |ℎ𝑡−1 ,
𝑡=1

به منظور ســادهســازی بیشــتر با تبعیت از کیم و همکاران )1998( 4اســتقالل مولفههای بردار
پارامترهای 𝜃 را فرض میگیریم 5.لذا ،در این حالت توزیع 𝜃 بهصورت زیر به دست خواهد آمد:
𝑃(𝜃) = 𝑃(𝜇)𝑃(𝜙)𝑃(𝜎𝜔 ),
رابطه ()19

. Hyper Parameter

1

. Chib

2

. Prior Density
Kim

3

4.

 . 5در صورت عدم استفاده از فرض استقالل پارامترها باید توزیع مشترک آنها به صورت ) 𝜔𝜎  𝑃(𝜃) = 𝑃(𝜇, 𝜙,بیان شود که
استنباط بیزی را بیش از حد پیچیده میکند.
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▪ عبارت)∏𝑛𝑖=1 𝑃(𝑦𝑖 |𝜃, ℎاحتمال شرطی دادههای ) 𝑛𝑦  𝑦 = (𝑦1 , 𝑦2 , . . . ,به شرط
بردار پارامتر 𝜃 اســت که تابع راســتنمایی 1نامیده میشــود و نحوه ارتباط دادهها را با
پارامتر نشان میدهد.
▪ )𝑦| 𝑃(𝜃, ℎچ گالی شـــرطی 𝜃 به شـــرط مصـــادیق نمو نه تصـــادفی = 𝑦
) 𝑛𝑦  (𝑦1 , 𝑦2 , . . . ,است که چگالی پسین 𝜃 2نامیده می شود و نااطمینانی محقق را
درباره مقادیر پارامتر 𝜃 پس از مشاهده دادهها بیان میکند.
توزیع پســـین )𝑦| 𝑃(𝜃, ℎرا با اســـتفاده از روش  MCMCتقریب میزنند .دو تکنیک
معروف  MCMCبرای نمونهگیری از توزیع هدف عبارتند از ( )1متروپولیس-هســتینگ 3و ()2
نمونهبرداری گیبس .]12[ 4در این پژوهش از روش نمونهبرداری گیبس به منظور نمونهگیری از
توزیع پسین چندبعدی پارامترها استفاده شده است.
این روش برای نمو نهگیری از توزیع هدف )𝑦| 𝑃(𝜃, ℎاز تکن یک های زنجیره مارکفی
ا ستفاده میکند که هر نمونه تنها به نمونه ماقبل آخر ب ستگی دارد .با تقریبی از توزیع هدف آغاز
میکند و در هر گام از روش دنبالهای که بکار میبرند تقریبش را بهبود میبخشد .مهمترین نکته
در مورد این روش آن است که در صورت ارگودیک 5بودن ،توزیع مانای همگرا به توزیع هدف به
دســـت خواهد داد .بدین معنا که با ادامه تکرارها ،خواص زنجیرههای مارکف دچار جهش و تغییر
نمیشود و تمام سطح زیر یک توزیع را شبیهسازی میکند .همچنین شبیهسازی توزیع تحت تاثیر
مقادیر اولیه قرار نمیگیرد.
الگوریتم نمونهبرداری گیبس بر مفهومی که توزیع تمام شـــرطی 6نام دارد ،تکیه میکند .در
توزیع تمام شـــرطی ،تمام پارامترها و متغیرهای پنهان به جز پارامتر یا متغیر پنهانی که بر آن
تمرکز داریم را ثا بت ن گه میداریم .بدین ترت یب به منظور تخمین توزیع پســـین حاشـــ یهای
مولفههای مختلف مدلهای تالطم تصادفی با استفاده از نمونهبرداری گیبس به صورت زیر عمل
خواهیم کرد:
)(𝑖−1
رابطه ()20
𝜃 (𝑖) ∼ 𝑃(𝜃|𝑦, ℎ
)→1
∼ 𝑃(ℎ|𝑦, 𝜃 (𝑖) ) → 2

)𝑖(

ℎ

و با ادا مه دادن این کار به ت عداد تکرار های دلخواه ،حجم مطلوب نمو نه برای تخمین توزیع
پسین  ℎو 𝜓 و گشتاورهای پسین نمونهای متناظر آنها به دست میآید[.]25
. Likelihood Function

1

. Posterior Probability

2

. Metropolis–Hasting

3

. Gibbs sampling

4

. Ergodic

5

. Full Conditional Distribution

6
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 -3-3گزینش مدل با استفاده فاکتور بیزی.
به منظور تو ضیح آزمون ری شه واحد  )1999( SLبا ا ستفاده از  ،1BFفرض میکنیم که 𝑀0
مدل فرموله شده با فرض برقراری فر ضیه صفر با شد (یعنی  𝑀1 ،)𝜙 = 1مدل فرموله شده
تحت فرضـــیه رقیب (یعنی 𝜙 پارامتر ناشـــناخته اســـت) 𝑃(𝑀𝑘 ) ،چگالی پیشـــین مدل ،k
) 𝑘𝑀|𝑦(𝑃 راستنمایی حاشیهای مدل  kو )𝑦| 𝑘𝑀(𝑃 چگالی پ سین مدل  kاست که در آن
 𝑘 = 0,1میباشــد .تحت چارچوب بیزی ،آزمایش فرضــیه صــفر وجود ریشــه واحد در مقابل
فرضیه رقیب مانایی معادل با مقایسه مدل 𝑀0 ،در مقابل  𝑀1است .به منظور ارائه نمای کلی از
مقای سه مدل بیزی فرض میکنیم که تعداد

2

} 𝑗𝑀{ مدل در د سترس با شد ،محا سبه چگالی

𝑗=1

پسین  jامین مدل به شرط دادهها بهصورت زیر صورت میپذیرد:
) 𝑗𝑀(𝑃) 𝑗𝑀|𝑦(𝑃
رابطه ()21
,

𝑀𝑑) 𝑘𝑀(𝑃) 𝑘𝑀|𝑦(𝑃 𝑀∈𝑘∫

= )𝑦| 𝑗𝑀(𝑃

با استفاده از تعریف نسبت 𝑖𝑗𝑅 که نسبت احتماالت پسین محاسبه شده مدلهای رقیب  iو j
برا ساس رابطهی فوق ا ست ،میتوانیم معیاری احتمالی برای مقای سه مدلهای رقیب به صورت
زیر فراهم آورد:
) 𝑗𝑀|𝑦(𝑃 ) 𝑗𝑀(𝑃 )𝑦| 𝑗𝑀(𝑃
رابطه ()22
= 𝑖𝑗𝑅

=
,
) 𝑗𝑀|𝑦(𝑃 ) 𝑖𝑀(𝑃 )𝑦| 𝑖𝑀(𝑃
) 𝑗𝑀|𝑦(𝑃
= 𝑖𝑗𝐹𝐵
,
) 𝑗𝑀|𝑦(𝑃

که در آن عبارت
رابطه ()23

𝑘𝜃𝑑) 𝑘𝑀| 𝑘𝜃(𝑃 ) 𝑘𝑀 𝑃(𝑦|𝑀𝑘 ) = ∫ 𝑃(𝑦|𝜃𝑘 ,

تابع را ستنمایی حا شیهای 2مدل 𝑘𝑀 ( )k=0,1ا ست .این را ستنمایی حا شیهای را میتوان به
عنوان پیش بینی چگالی دادهها تحت صحت مدل 𝑘𝑀 که با ا ستفاده از دادههای م شاهده شده
واقعی  yارزیابی می شود تفسیر کرد .بنابراین ،اگر دادههای مشاهدهشده احتماالً توسط مدل 𝑘𝑀
ایجاد با شند ،را ستنمایی حا شیهای مرتبط با آن مدل بزرگ خواهد بود .از آنجایی که را ستنمایی
حاشیهای ا ساساً یک ارزیابی پیشبینی چگالی است ،برای پیچیدگی مدل یک جریمه داخلی دارد.
همچنین ز مانی که  𝐵𝐹𝑗𝑖 ≥ 1نشـــان ده نده آن اســـت که بهازای داده های معلوم  yو
پیشینهای) 𝑗𝑀(𝑃 و ) 𝑖𝑀(𝑃 مدل  jبا احتمال بیشتری بهطور دقیقتری پدیده تحت بررسی
را نســبت به مدل  iبررســی میکند (در صــورت تســاوی ) 𝑖𝑀(𝑃 = ) 𝑗𝑀(𝑃) .بنابراین ،این
روش معیاری از عملکرد مدلها را نسبت بههم به دست میدهد[.]17,11
. Bayesian Factor

1

. Marginal Likelihoods

2
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 .4تحلیق دادهها و یافتهها

نمودار ( )1بازدهی شاخص کل قیمتهای بورس اوراق بهادار تهران را در فا صله زمانی  5مهر
 1395تا  28اســـفند  1400نشـــان میدهد .نوســـانهای بازده و دامنههای متفاوت تغییرات آن
نشــاندهنده وجود نوعی وابســتگی در تالطم بازدهی اســت .همانگونه که از نمودار( )1مشــخص
اســت با وجود تغییرات تصــادفی زیاد در بازدهی شــاخص کل قیمت و وجود تالطمهای بزرگ،
سری زمانی به میانگین غیرشرطی باز میگردد.

نمودار  .1بازدهی شاخص کل قیمتهای بورس اوراق بهادار تهران

جدول ( )1شاخصهای تو صیفی اطالعات حا صل از نمونهی دادههای مورد مطالعه را ن شان
میدهد .برا ساس نتایج ارائه شده در جدول ( )1ضریب چولگی برابر 0.0336که بیانکننده وقوع
ســودهای بزرگ با احتمال کم اســت و ضــریب کشــیدگی برابر  4.174که بیانگر وقوع بازدههای
شدید متبت و منفی در این بازار است.
جدول  .1آمار توصیفی بازده شاخص کل
کشیدگی

چولگی

انحراف استاندارد

کمترین

بیشترین

میانگین

4.174

0.0336

0.01398

-0.048277

0.043788

0.002273

بازدهی
شا ک کق

همچنین با اســـت فاده از تولید  10زنجیره مارکفی به طول هرکدام ده هزار شـــب یهســـازی
 ،MCMCیافتههای تخمین پســـین پارامترهای مدل  SVبدســـت آمده اســـت .نتایج نهایی
براساس میانگین پسین و انحراف استاندارد برای هر ضریب در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول ( )2نشـــان میدهد که ضـــریب پایداری تالطم در بورس اوراق بهادار تهران ،برابر با
0.9927میباشد که بسیار نزدیک به یک است .این بدان معناست که در صورت وقوع یک جریان
تالطمی در بازار سهام ،بازار به سادگی به ثبات نمیرسد .در نتیجه ،تالطم نقش پررنگی در تعیین
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قیمت سـهام خواهد داشـت[ .]31همچنین انحراف اسـتاندارد معادله تالطم ( 𝜔𝜎 ) عدد کوچکی
اســت که تطابق مناســب دادههای بازده شــاخص کل قیمتهای بورس اوراق بهادار تهران را با
مدل  SVنشــان میدهد .همچنین مقدار پارامتر ســطح ) 𝜇 (1برابر با  -0.071397میباشــد که
معنادار نیست.
جدول :2تخمین نتایج بازار سهام با استفاده از مدل SV2
میانگین پسین
(انحراف استاندارد)

پارامترها

-0.071397
()0.073938

𝜇

***0.2271
()0.090199

𝜔𝜎

0.9649
()1.037

𝑒2

***0.992748
()0.007861

𝜙

𝜇

در نمودار ( )2فوا صل اعتبار بیزی م شترک پارامترها در سطح احتمال  90و  95در صد ن شان
داده شده ا ست .برا ساس نتایج ارائه شده در نمودار( )2فا صله اعتبار م شترک  90و  95در صدی
ضریب 𝜙 که با  phiن شان داده شده ا ست شامل یک میبا شد .بنابراین ،میتوان برا ساس این
فوا صل اعتبار ا ستنباط کرد که در تالطم بازده شاخص کل بورس تهران ری شه واحد وجود دارد.
همچنین بی ضیوارها ن شان میدهند که بی شترین همب ستگی میان ضرایب 𝜙 و 𝜇 میبا شد (به
دلیل نزدیکتر بودن بی ضی به خط) .این مو ضوع به معنای همب ستگی باالی سطح تالطم و درجه
پایداری آن ا ست .بنابراین ،باید انتظار دا شت که این دو م شخ صه امواج تالطمی در بازار سهام
تقویت کننده همدیگر باشند.

. Level
 2ضرایب در سطح  99درصد معنادار می باشند.

1
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نمودار  .2فاصله اعتبار بیزی مشترک پارامترها در سطح احتمال  90و  95درصد

نمودار ( ،)3توزیع پسین ضرایب بدست آمده در جدول ( )2را نشان میدهد .براساس یافتههای
این نمودار چگالی پ سین ضریب پایداری تقریبا متقارن و تک نمایی میبا شد .بی شترین چگالی
احتمال در فضای پارامتر 𝜙 در سمت راست توزیع شده است که ن شان از تقویت امواج تالطمی
در دورههای زمانی متفاوت ا ست .همچنین ،چگالی پ سین با چگالی پی شین (خطچین کمرنگ در
نمودار( ))3مطابقت و همپو شانی ندارد و این مو ضوع به دلیل اثر دادهها بر تغییر دانش ن سبت به
توزیع جرم احتمال در ف ضای پارامتر 𝜙 میبا شد .تو ضیح رفتار چگالی پ سین سایر ضرایب (𝜇 و
𝜔𝜎) نیز مشابه رفتار چگالیهای ضریب پایداری میباشد.

نمودار .3چگالی پسین پارامترهای مدل SV
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نمودار ( )4منحنی اثر پارامترهای مدل  SVرا ن شان میدهد .برا ساس یافتههای ارائه شده در
این نمودار منحنی اثر پارامتر ضــریب پایداری 𝜙 از ضــخامت مناســبی برخوردار اســت و مشــابه
نمودار گام تصادفی است .بنابراین ،چگالی پسین با تقریب مناسبی شبیه سازی شده است و نیازی
به افزایش حجم شبیهسازی نیست.

نمودار  .4منحنی اثر شبیهسازی  MCMCپارامترهای مدل SV

به منظور ارزیابی تناســـب مدل  SVبا فرض توزیع نرمال باقی مانده ها ،باید کوانتیل باقیمانده
تر سیم نمود .نمودار ( )5کوانتیل باقیماندههای مدل  SVرا که با ا ستفاده از رابطه ( )24محا سبه
شده است در مقابل کوانتیل نرمال را نشان میدهد؛
̄ℎ
2

) 𝑡 𝑒̂𝑡 = 𝑦𝑡 𝑒𝑥𝑝 (−

رابطه () 24
همانگونه که نمودار( )5نشان میدهد ،باقیماندهها به صورت نرمال توزیع شدهاند و بنابراین ،مدل
 SVکفایت الزم را برای مدل سازی تالطم دادههای بازده شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار
تهران را دارد.
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نمودار  .5منحنی کوانتایل باقیماندههای مدل SV

نمودار ( )6جریان تالطم استخراج شده مدل  SVبا روش هموارساز تاریخی 1را نشان میدهد.
براساس تخمین ارائه شده در نمودار ( ،)6بازه زمانی سال  ،1399-1398متالطمترین دوران بازار
سهام بوده ا ست این تالطم در اوا سط سال  1398و پس از آن ،به بی شترین مقدار خود ر سیده
است.

نمودار  .6استخراج تالطم با استفاده از روش هموارسازی تاریخی مدل SV

Historical Smoothed

1
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آزمون ریشه واحد در تالطم:

هر فرضیه تحمیل نوعی ساختار به یک مدل است که در این پژوهش با استفاده از روش بیزی
برآورد شدهاند .برای محاسبه راستنمایی شرطی این مدلها از رویکردی که لنک و دساربو)2000(1
معرفی کردند ،ا ستفاده شده ا ست[ .]19در مورد محا سبه را ستنمایی حا شیهای مدلهای SV
معادل با دو فر ضیه وجود ری شه واحد در تالطم و عدم ری شه واحد در تالطم همانگونه که چان و
گرنت ( )2016بیان میکنند[ ،]6تابع راســتنمایی به صــورت تحلیلی در دســت نیســت و بنابراین؛
اســـتفاده از روشهای نمونهگیری الزامی اســـت .به طور کلی تابع راســـتنمایی مدلهای تالطم
تصادفی به صورت زیر قابل بیان است:
رابطه ()25
𝑃(𝑦|𝜃) = ∫ 𝑃(𝑦|𝜃, ℎ) 𝑃(ℎ|𝜃)𝑑ℎ
که در آن ) 𝑃(𝑦|𝜃, ℎتابع راستنمایی شرطی (به شرط متغیر پنهان تالطم  )hو )𝜃|𝑃(ℎ
تابع توزیع پی شین لگاریتم تالطم  hا ست .اگر )𝑅( ℎ(1) , . . . , ℎنمونهای ت صادفی و م ستقل از
چگالی )  𝑔(.با شد ،آنگاه میتوان تابع را ستنمایی ) 𝜃|𝑦(𝑃 را با ستفاده از برآوردگر نمونهگیر
زیر بدست آورد:
𝑅
)𝑖(
)𝑖(
رابطه ()26
1
)𝜃| 𝑃(𝑦|𝜃, ℎ )𝑃(ℎ
) )𝑖(𝑔(ℎ

∑
𝑖=1

𝑅

= )𝜃|𝑦(𝑃

در این پژوهش 𝑔(. ) ،به گونهای انتخاب شـــده اســـت که بیشـــترین نزدیکی را با تابع
)𝜃 ( 𝑃(ℎ|𝑦,توزیع پسین متغیر تصادفی  )hداشته باشد.
برا ساس تو ضیحات فوق ،لگاریتم را ستنمایی محا سبه و در جدول ( )3برای فر ضیهی پژوهش
گزارش شده است .نتایج ارائه شده نشان دهنده آن است که فرضیه ریشه واحد رد نمیشود .زیرا،
لگاریتم را ستنمایی مربوط به فر ضیه مانایی (یا فر ضیه  )𝜙 < 1ن سبت به فر ضیه ری شه واحد
( )𝜙 = 1کوچکتر است.
جدول  :3لگاریتم راستنمایی حاشیهای متناظر با فرضیههای پژوهش
لگاریتم راستنمایی حاشیهای

فرضیه

3641
3275

𝜙=1
𝜙<1

. Lenk & Deserbo
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 .5بحث و نتیجهگیری
مفهوم تالطم در تئوری های مالی با مفهوم ریســـ
ســـرمایهگذاری ،مدیریت ریســـ

مرتبط اســـت و از ویژگی های کل یدی در

و تخصـــیص پرتفوی میباشـــد .در بازار ســـهام ،ترییر ارزیابی

سرمایهگذاران از آیندهی سهام مورد نظرشان در نتیجه ورود اطالعات جدید منجر به ترییرات سریع
قیمتهای دارایی می شود[ .]42در واقع با ورود اطالعات جدید ،سرمایهگذاران عدم قطعیت و در
نتیجه ریس
ریســـ

برآوردی خود را در طول زمان تعدیل میکنند .پایداری باالی تالطم به معنای صرف
باالتر در این بازار خواهد بود .بنابراین ،در واکنش به چنین پدیدهای کاهش شـــاخص

قی مت ها مورد انت ظار خوا هد بود .لذا ،ارز یابی چنین فرضـــ یهای برای ســـ یاســــت گذاران و
مشارکتکنندگان در بازار بسیار مهم است.
در پژوهش حاضــر ،پایداری تالطمی در بورس اوراق بهادار تهران با اســتفاده از مدل  SVمورد
بررســـی قرار گرفت .نتایج تخمین پســـین ضـــری

پایداری تالطم نشـــاندهنده پایداری باالی

شـو های تالطمی در این بازار اسـت .این میزان پایداری تالطم در بازده سـهام به اندازهای اسـت
که نمیتوان تشخیص داد که آیا فرآیند تالطمی مانا است یا خیر.
پژوهش حاضـــر نشـــان داد که پایداری باالی تالطم در بورس اوراق بهادار تهران به دلیل وجود
ری شه واحد در شو

های تالطم ا ست .این یافته ،برا ساس روش شنا سی معرفی شده تو سط SL

( )1999بد ست آمده ا ست .پیامد این آزمون ،عدم رد فر ضیه سقوط شاخص کل بازار سهام در
نتیجه پایداری تالطم اســـت .ضـــری

باالی پایداری تالطم در مدل  SVبیانگر اهمیت منابع عدم

قطع یت در بورس اوراق ب هادار تهران اســــت که تأثیر بل ند مدت رف تار های م عامالتی که با عث
اختالالت قابل توجهی در این بازار می شود را نشان میدهد .در نتیجه ،مشارکت کنندگان در بازار
که میخواهند در معامالت منفعت کســـ

نمایند ،باید ویژگی پایداری تالطم در بازده بازار را در

مدل های ارزش گذاری و پیشبینی خود ل حاظ کن ند؛ چرا که این امر به بهبود پیشبینی های
بلندمدت تالطم بازار و تصمیمگیری بهینه پوشش ریس
 .6پیشنهادها و محدودیتها
به عالقهمندان به پژوهش در زمینه ریس

کم

مینماید.

بازار پیشنهاد می شود که برای بررسی شدت پایداری

تالطم در بازارهای مالی از روش جایگزین  GARCHکســری یا  FIGARCHاســتفاده نمایند.
همچنین ،میتوان آزمونهای ریشـــه واحد در تالطم با در نظر گرفتن پرش در قیمتهای ســـهام را
مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.
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