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Abstract
Purpose: We have introduced the two-sided Lomax-GARCH (TSLx-GARCH) model. We have used this model to
create a more realistic value-at-risk value index than other distributions for all confidence levels. We find this index for
applied data.
Methodology: In this study, a new flexible distribution for GARCH models in predicting the value at risk is presented.
Accurate modeling of financial returns requires proper innovation distribution.
Findings: Experimental results show that the GJR-GARCH model, with its innovative TSLx distribution, generates
realistic value index predictions, realistic normal distribution, t-student and generalized error distributions for all levels
of confidence. The proposed distribution flexibility opens up an opportunity to increase the accuracy of financial return
modeling in GARCH models.
Originality/Value: We have used the TSLx-GARCH in data modeling and simulation and find both skewness and
excess elongation in the financial return series and confidence levels for all levels.
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تصمیمگیری و تحقیق در عملیات

نوع مقاله :پژوهشی-کاربردی

برآورد شاخص ارزش در معرض خطر ( )VaRشرکت فوالد مبارکه با استفاده از مدل دوطرفه
گارچ-لوماکس
*، 1

رسول روزگار

2

 ،سمانه ارکیا

1گروه آمار ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
2گروه ریاضی کاربردی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.

چکیده
هدف :مدل دوطرفه گارچ-لوماکس معرفی شده است و از این مدل برای محاسبه شاخص ارزش در معرض خطر استفاده شده است که
میکنیم.
روششناسی پژوهش :در این مطالعه ،توزیع انعطافپذیر جدیدی برای مدلهای گارچ در پیشبینی ارزش در معرض خطر ارائه شده است.
مدلسازی دقیق بازده مالی به توزیع مناسب نوآوری نیاز دارد.
یافتهها :نتایج تجربی نشان میدهد که مدل گارچ تعمیمیافته با توزیع نوآورانه لوماکس دوطرفه ،پیشبینیهای شاخص ارزش واقعبینانه،
توزیع طبیعی واقعبینانه ،توزیع تی و توزیع خطای تعمیم یافته برای همه سطوح اطمینان را ایجاد میکند .انعطافپذیری توزیع پیشنهادی
فرصتی را برای افزایش دقت مدلسازی بازده مالی در مدلهای گارچ ایجاد میکند.
اصالت/ارزش افزوده علمی :از مدل مذکور در مدلسازی و شبیهسازی دادههای واقعی استفاده کرده و چولگی و کشیدگی را در سری بازده
مالی و سطح اطمینان برای همه سطوح پیدا کردهایم.
کلیدواژهها :آرچ ،گارچ ،ارزش در معرض خطر ،توزیع لوماکس دوطرفه ،بازده مالی.

 -1مقدمه
شرکت فوالد مبارکه اصفهان یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی و یکی از بزرگترین مجتمع تولید فوالد در ایران است که در شرق شهر
مبارکه قرار دارد .شرکت فوالد مبارکه از شرکتهای پیشرو ایرانی است که در زمینه تولید ورقهای فوالدی فعالیت مینماید .این شرکت با
مأموریت «ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی کشور و ارتقای سطح فناوری صنعت فوالد ،بهعنوان سازمانی جهان
تراز» حدود  50%از فوالد کشور را با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای  350000نفر تولید مینماید .این شرکت هر ساله بخشی از
محصوالت خود را در راستای ارتقای کیفیت ،برآورده نمودن نیازهای ارزی و حضور مستمر در بازارهای جهانی و توسعه آن صادر میکند و
با توجه به اعتبار کسب شده در بازار جهانی هم اکنون پتانسیل و اعتبار الزم جهت صادرات به بیش از  38کشور دنیا را دارد.
* نویسنده مسئول
rroozegar@yazd.ac.ir
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25385097.1401.7.3.3.2

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،3پاییز  ،1401صفحه425-437 :

برآورد واقعبینانهتری از سایر توزیعها برای تمام سطوح اطمینان در نظر گرفته میشود .سپس این شاخص را برای دادههای کاربردی محاسبه

فوالد مبارکه در یازده دوره جایزه ملی تعالی سازمانی و شش دوره جایزه شرکت دانشی در کشور رتبه نخست را به دست آورده است و
همچنین این شرکت در سال  1391برای نخستین بار توانست بهعنوان تنها شرکت ایرانی با کسب امتیاز  654تندیس زرین جایزه ملی تعالی
سازمانی را از آن خود کند .این رتبه برای دومین بار با امتیاز  682در سال  1393تکرار شد و این شرکت بهعنوان سازمان سرآمد سال برگزیده
شد .حضور در میان شرکت برتر دانشی آسیا مانند سامسونگ ،تو یوتا و ...برای نخستین بار در سالهای  2015و  2017از دیگر افتخارات
دو سال اخیر این شرکت است .این شرکت در سال  1398موفق به کسب بیش از  20هزار میلیارد تومان سود خالص شده است که با این
اوصاف به یکی از سودآورترین شرکتهای ایران بدل گشته است.
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 -1-1پیشبینی بلندمدت قیمت محصوالت شرکت فوالد مبارکه اصفهان در بورس کاالی ایران

در حالت کلی ،قیمت محصوالت تولیدی هر شرکت از مهمترین عوامل و فاکتورهای تأثیرگذار در تدو ین استراتژیها و سیاست گذاریهای
مالی است .لذا پیشبینی دقیق قیمت محصوالت میتواند نقش به سزایی در کارآمدی تصمیمات مالی اتخاذی در شرکتهای تولیدی داشته
ً
ً
باشد .چرا که اساسا شرکتها سیاستهای مالی خود را نه صرفا بر مبنای وضع موجود ،بلکه بر مبنای پیشبینیهای کوتاهمدت و بلندمدت
از متغیرهای کلیدی خود تدو ین نموده و به اجرا میگذارند .لذا پیشبینیها را از جمله مهمترین رموز موفقیت سیاستها و برنامههای مالی
روزگار و ارکیا /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،3پاییز  ،1401صفحه425-437 :

شرکتها به شمار میآورند.
در حالت کلی ،دقت و صحت پیشبینیها با افق پیشبینی ،رابطه معکوس غیر اکید دارد .پیشبینیها میتوانند برای افقهای زمانی
کوتاهمدت ،میانمدت و یا بلندمدت صورت پذیرند .این دلیل اصلی این حقیقت است که چرا پیشبینیهای کوتاهمدت در دنیای واقعی،
از دقت بیشتری برخوردار بوده و آسانتر نیز به دست میآیند؛ اما به همان اندازه که حصول پیشبینیهای بلندمدت سختتر میگردند،
اهمیت و کاربردشان نیز افزایش مییابد .بر این اساس است که اکثریت قری ب به اتفاق اقدامات و مدلهای ارائه شده مربوط به افقهای
کوتاهمدت بوده و کارهای اندکی در پیشبینیهای میانمدت و بلندمدت صورت پذیرفته است (رهنمای رودپشتی و همکاران.)2015 ،1
همانگونه که اشاره شد اقدامات بسیار اندکی در پیشبینی بلندمدت و تحلیل عوامل مؤثره ،به و یژه در صنعت فوالد انجام شده است .مدل
رگرسیون خطی برای پیشبینی سالیانه قیمت جهانی ورق گرم ارائه و مورد توجه قرار گرفته است (ماالنیچف و وروبیف.)2011 ،2
در این پژوهش به متغیرهایی مانند قیمت صادرات ،میزان عرضه ،حجم تولید ،متغیرهای کالن اقتصادی ،ظرفیت تولید و هزینههای تولید
بهعنوان عوامل مؤثر بر قیمت محصوالت فوالدی اشاره شده است .از سایر مطالعات در این زمینه میتوان به تحقیقی در ژاپن که با استفاده

از متغیرهای درآمد ملی ،جمعیت و صادرات برای پیشبینیهای بلندمدت مصرف فوالد استفاده شده است اشاره کرد (فیندلی و ژین،3

.)1985
در ایران نیز در مطالعاتی تخمین تابع تقاضای فوالد و پیش بینی آن انجام شده است (آذربایجانی و رضایی2001 ،4؛ زاهدی و همکاران،5
 .)2021از سایر اقدامات مرتبط با این موضوع میتوان به مقاله نیه و همکاران )2013( 6که به بررسی رابطه علی و همانباشتگی بین

قیمتهای فوالد چین ،تایوان و آمریکا پرداختهاند و همچنین تحقیقات بین )2007( 7که به بررسی رابطه پو یای بین قیمتهای داخلی چین
و قیمتهای جهانی فوالد پرداخته است ،اشاره نمود .نتایج تحقیق بین ،نشان میدهد که بین قیمتهای داخلی و قیمتهای جهانی هم

انباشتگی وجود دارد ،بنابراین تعادلی بلندمدت بین آنها برقرار است .حال از بررسی مقاالت فوقالذکر مشخص میگردد که روش
پیشنهادی اکثریت نو یسندگان ،مدلهای کالسیک اقتصادسنجی است.
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 -1-2شاخص ارزش در معرض ریسک

امروزه ریسک بهعنوان مفهومی در شرایط آینده با ایجاد شرایطی که خارج از کنترل افراد تیم پروژه بوده و اگر به وقوع بپیوندد باعث تأثیر
مستقیم بر روی پروژه میگردد ،تلقی میشود  .به بیان دیگر اگر تعریف مشکل در پروژه به معنی وجود ایرادی در وضعیت جاری پروژه

است ،ریسک مشکل بالقوهای است که احتمال و قوه آن در آینده وجود خواهد داشت (گودرزی2007 ،1؛ محمودی راد و همکاران،2
.)2018
ارزش در معرض ریسک 3یک تکنیک آماری است که برای اندازهگیری و تعیین میزان ریسک مالی در یک شرکت و یا سبد سهام

سرمایهگذاری در یک دوره زمانی مشخص استفاده میشود (لبافی و همکاران .)2019 ،4این روش در اواخر دهه  1990پس از آن که
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برخی از صندوقهای مشترک سرمایهگذاری و صندوقهای بازنشستگی زیانهای ناگهانی بزرگی را متحمل شدند مورد توجه قرار گرفت.
هدف از این روش هشدار به سرمایهگذاران در مورد حداکثر زیان بالقوه و احتمالی است که میتواند در روز یا یک هفته اتفاق بیافتد
(آذربایجانی و رضایی .)2015 ،ارزش در معرض ریسك برای انواع ابزارهای مالی مانند سهام ،اوراق قرضه ،ارز ،اوراق بهادار با پشتوانه
داراییها و همچنین ابزارهای مالی مشتقه کاربرد دارد .این معیار کاربرد زیادی برای قانون گذاران و دستگاههای نظارتی دارد .بهعنوان
دالر را موظف کرد تا ریسک بازار خود را با معیار ارزش در معرض ریسک اعالم و محاسبه کنند .همچنین کمیته بال بانکها را از سال
 1995موظف کرد تا حد کفایت سرمایه خود را بر این اساس مشخص و رعایت کنند .ارزش در معرض ریسک برای اندازهگیری ریسک
سبد سرمایه نیز استفاده میشود هنگام ارزیابی تک تک سهام ،ممکن است برخی از سهام پر ریسک طبقهبندی شوند ،اما هنگام ارزیابی
آنها بهعنوان بخشی از سبد سهام ،کم ریسك تشخیص داده شوند؛ زیرا احتمال تحقق زیانی بزرگ در سبد سهام تحت تاثیر احتمال
زیانهای همزمان در همه سهام داخل سبد سرمایه در دوره ارزش در معرض ریسک 5یک تکنیک آماری است که برای اندازهگیری و
تعیین میزان ریسک مالی در یک شرکت و یا سبد سهام سرمایهگذاری در یک دوره زمانی مشخص استفاده میشود (لبافی و همکاران،
 .)2019این روش در اواخر دهه  1990پس از آن که برخی از صندوقهای مشترک سرمایهگذاری و صندوقهای بازنشستگی زیانهای
ناگهانی بزرگی را متحمل شدند مورد توجه قرار گرفت .هدف از این روش هشدار به سرمایهگذاران در مورد حداکثر زیان بالقوه و احتمالی
است که میتواند در روز یا یک هفته اتفاق بیافتد (آذربایجانی و رضایی.)2001 ،
ارزش در معرض ریسك برای انواع ابزارهای مالی مانند سهام ،اوراق قرضه ،ارز ،اوراق بهادار با پشتوانه داراییها و همچنین ابزارهای
مالی مشتقه کاربرد دارد .این معیار کاربرد زیادی برای قانون گذاران و دستگاههای نظارتی دارد .بهعنوان مثال کمیسیون بورس و اوراق
بهادار در ژانو یه  1997همه موسسات مالی و شرکتهای سهامی عام با ارزش سهام بیش از  5/2میلیارد دالر را موظف کرد تا ریسک
بازار خود را با معیار ارزش در معرض ریسک اعالم و محاسبه کنند .همچنین کمیته بال بانکها را از سال  1995موظف کرد تا حد
کفایت سرمایه خود را بر این اساس مشخص و رعایت کنند .ارزش در معرض ریسک برای اندازهگیری ریسک سبد سرمایه نیز استفاده
میشود هنگام ارزیابی تک تک سهام ،ممکن است برخی از سهام پر ریسک طبقهبندی شوند ،اما هنگام ارزیابی آنها بهعنوان بخشی از
سبد سهام ،کم ریسك تشخیص داده شوند؛ زیرا احتمال تحقق زیانی بزرگ در سبد سهام تحت تاثیر احتمال زیانهای همزمان در همه
سهام داخل سبد سرمایه در دوره مورد نظر است .ارزش در معرض ریسك ،ریسك سبد سهام را دریك عدد خالصه میکند و همین
ماهیت ساده است که باعث جذاب شدن آن شده است (آذربایجانی و رضایی.)2001 ،
تحقیقات زیادی توسط افراد و نهادهای مختلف برای بهبود بهتر مدلهای پیچیده در برآورد ری سک بازار انجام شده است .شناخته شده
ترین معیار ،شاخص ارزش در معرض ریسک است که اشاره به بدترین نتیجه سبد سرمایه دارد که انتظار میرود در یک دورهی از پیش
تعیین شده و در یک سطح اطمینان داده شده رخ دهد .شاخص ارزش در معرض ریسک به صورت زیر تعریف میشود:
()1

𝑉𝑎𝑅𝑃 = 𝐹−1 (1 − 𝑃).

Labbafi et al.

4

1

Goudarzi
Mahmoudirad et al.
3
Value at Risk
2

برآورد شاخص ارزش در معرض خطر ( )VaRشرکت فوالد مبارکه با استفاده از مدل دو طرفه گارچ-لوماکس

مثال کمیسیون بورس و اوراق بهادار در ژانو یه  1997همه موسسات مالی و شرکتهای سهامی عام با ارزش سهام بیش از  5/2میلیارد

که 𝐹 تابع توزیع تجمعی زیان است 𝐹−1 .معکوس 𝐹 و𝑃 معادلهای است که در آن ارزش احتمال محاسبه میشود .شاخص ارزش در معرض

ریسک ،تخمینی از دمهای توزیع تجربی است (آنجلیدیس و همکاران2004 ،1؛ رستمی و فرهمندی .)2012 ،2ارزش در معرض ریسک
و کسری مورد انتظار دو معیار اندازهگیری ریسک هستند که برای جلوگیری از زیان مالی در مؤسسات مالی تبیین شده است .عالوه بر این
ارزش در معرض ریسک یک تکنیک آماری است که برای اندازهگیری و تعیین میزان ریسک مالی در یک شرکت و یا سبد سرمایهگذاری در
یک دورهی زمانی مشخص استفاده می شود .ارزش در معرض ریسک توسط مدیران ریسک برای اندازهگیری و کنترل سطح ریسکی که
ً
شرکت متعهد شده است مورد استفاده قرار میگیرد .شرکتها معموال ریسک و بازده ناشی از روشهای مختلف را در نظر میگیرند .وظیفه
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مدیران ریسک این است که مطمئن شوند ریسک شرکت از حدی که میتواند ضررهای یک نتیجه بدتر احتمالی را تحمل کند ،بیشتر نباشد.
بهطورکلی می توان گفت ارزش در معرض ریسک بیشترین مقدار زیان مورد انتظار در یک افق زمانی مشخص در سطح اطمینانی معین را
اندازهگیری مینماید و با سه متغیر اندازهگیری میشود :میزان ضرر و زیان بالقوه  ،احتمال رخداد ضرر و زیان ،بازه زمانی.

 -2روش پژوهش
 -2-1روش ماکسیمم درست نمایی ()MLE
روزگار و ارکیا /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،3پاییز  ،1401صفحه425-437 :

در علم آمار برآورد ماکسیمم درستنمایی 3روشی برای برآورد کردن یک مدل آماری است .زمانی که بر مجموعهای از دادهها عملیات
انجام میشود یک مدل آماری به دست میآید آنگاه ماکسیمم درستنمایی میتواند تخمینی از پارامترهای مدل ارائه دهد .روش ماکسیمم
درستنمایی به بسیاری از روشهای شناخته شده تخمین آماری شباهت دارد .فرض کنید برای شخصی اطالعات مربوط به قد زرافههای
ماده بالغ موجود در یک جمعیت مهم باشد و این شخص به خاطر محدودیت هزینه یا زمان نتواند قد تک تک این زرافهها را اندازه بگیرد،
این شخص تنها میداند که این طول قدها از توزیع نرمال پیروی میکنند ولی میانگین و واریانس توزیع را نمیداند لذا با استفاده از روش
ماکسیمم درستنمایی و با داشتن اطالعات مربوط به نمونهای محدود از جمعیت میتواند تخمینی از میانگین و واریانس این توزیع به
دست آورد (هندری و نیلسن.)2007 ،4
روش ماکسیمم درستنمایی این کار را بدین ترتیب انجام میدهد که واریانس و میانگین را مجهول در نظر میگیرد سپس مقادیری را به
آنها نسبت میدهد که با توجه به اطالعات موجود در مورد یک مجموعه مشخص از محتملترین حالت باشد .در حالت کلی روش
ماکسیمم درستنمایی در مورد یک مجموعه مشخص از دادهها عبارت است از نسبت دادن مقادیری به پارامترهای مدل که در نتیجه آن
توزیعی تولید شود که بیشترین احتمال را به دادههای مشاهده شده نسبت دهد یعنی مقادیری از پارامتر که تابع درستنمایی را ماکسیمم
کند MLE .یک سازوکار مشخص را برای تخمین ارائه میدهد که در مورد توزیع نرمال و بسیاری توزیعهای دیگر بهطور خوش تعریف
ً
عمل میکند .بااینحال در بعضی موارد مشکالتی پیش میآید از قبیل این که برآوردگرهای ماکسیمم درستنمایی نامناسباند یا اصال
وجود ندارند (ماالنیچف و وروبیف.)2011 ،
فرض کنید𝑛 مشاهده 𝑛𝑥  𝑥1 . 𝑥2 . … .را داریم که بهطور مستقل و یکنواخت توزیع شدهاند و از یک توزیع با تابع توزیع احتمال 𝑓 .پیروی
میکنند 𝑓 .متعلق به یک خانواده از توزیعهای نرمال مانند }𝜃𝜖𝜃  {𝑓(∙ |𝜃).میباشد که مدل پارامتری نامیده میشود بنابراین

) 𝑓. = 𝑓(∙; 𝜃0

مقدار 𝑒𝑙𝑚𝜃 نامعلوم است و بهعنوان مقدار صحیح پارامتر در نظر گرفته میشود حال میخواهیم برآوردگری چون ̂𝜃 بیابیم که تا حد امکان
به مقدار صحیح یعنی  𝜃0نزدیک باشد .برای استفاده از روش ماکسیمم درستنمایی ابتدا باید تابع چگالی توأم را برای همه مشاهدات
مشخص کنیم .برای حالتی که توزیعها مستقل و یکنواختاند داریم؛
𝑓(𝑥1 . 𝑥2 . ⋯ . 𝑥𝑛 ) = 𝑓(𝑥1 |𝜃). 𝑓(𝑥2 |𝜃) … 𝑓(𝑥𝑛 |𝜃).

حال فرض کنید 𝑛𝑥  𝑥1 . 𝑥2 . … .پارامترهای ثابت و𝜃 پارامتر متغیر این تابع باشد در این صورت این تابع ،توزیع تابع درستنمایی نامیده
میشود و لگاریتم تابع درستنمایی به شرح زیر است:
𝐿(𝜃|𝑥1 . 𝑥2 ,…,𝑥𝑛 ) = 𝑓(𝑥1 . 𝑥2 ,…,𝑥𝑛 |𝜃) = ∏𝑛𝑖=1 𝑓(𝑥𝑖 |𝜃).

و نمونه تراز شده آن که میانگین درست نمایی لگاریتمی نامیده می شود به صورت زیراست:

Maximum Likelihood Estimation
Hendry and Nielsen

3
4

Angelidiset al.
Rostami and Farahmandi

1
2

1
ℓ̂ = 𝑙𝑛𝐿.ln.

𝐿(𝜃|𝑥1 . 𝑥2 ,…,𝑥𝑛 ) = ∑𝑛𝑖=1 𝑙𝑛 𝑓(𝑥𝑖 |𝜃),

𝑛

عالمت حد باالی  ℓنشاندهنده آن است که وابسته به یک برآوردگر میباشد .روش ماکسیمم درستنمایی 𝜃0 ،را با یافتن مقداری از 𝜃
که)𝑋|ℓ̂(θ

را ماکسیمم کند تخمین میزند .این روش تخمین یک تقریب ماکسیمم درستنمایی از  𝜃0میباشد.
{𝜃̂𝑚𝑙𝑒 } ⊆ {𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥ℓ̂ (𝜃|𝑥1 . 𝑥2 . … . 𝑥𝑛 )}.

در این روش تفاوتی نمیکند که تابع درستنمایی یا لگاریتم درستنمایی را ماکسیمم کنیم زیرا لگاریتم یک تبدیل یکنوا است .برای
بسیاری از مدلها میتوان روش ماکسیمم درستنمایی را بهعنوان تابعی صریح از دادههای مشاهده شده 𝑛𝑥  𝑥1 . 𝑥2 . … .پیدا کرد .اما در
بسیاری از مسائل پیدا کردن یک فرم بسته برای تابع درستنمایی ممکن نیست و باید از روشهای عددی برای یافتن 𝐸𝐿𝑀 استفاده کرد.
برای برخی از مسائل ممکن است تقریبهایی متفاوت موجود باشند که تابع را ماکسیمم کنند و برای برخی دیگر هیچ تقریب مناسبی
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وجود ندارد .در گفتههای فوق فرض بر این بود که دادهها بهطور مستقل و یکنواخت توزیع شدهاند.

 -3مدلهای مورد استفاده
 -3-1مدلهای آرچ و گارچ

برخوردار است .در مباحث اقتصادی و مالی پیشبینی شاخصها و قیمتها در آینده اهمیت و یژهای دارد .تاکنون از مدلهای سری
زمانی برای مدلسازی سریهای مالی و اقتصادی استفاده میکردند که چندان مناسب نبود .زیرا در سریهای مالی ناپایداریها به شدت
به گذشته خود وابستهاند و بایستی در مدلسازیها این ناپایداری به حساب آید .مدلهایی که به بررسی این موضوع و مدلسازی

ناپایداریها میپردازد ،مدلهای آرچ 1نامیده میشوند .در اقتصادسنجی ،مدلهای با خصوصیت ناهمسان واریانس شرطی خودبازگشتی
به مدلهایی گفته میشود که فرض بر این دارد که واریانس خطاها یا نوآورها یک تابع از اندازهی خطاهای دورههای زمانی قبل است.
اغلب واریانس با مربع نوآور قبلی مرتبط است چنین مدلی ،مدل آرچ نامیده می شود .البته عالمتهای اختصاری دیگری هم برای
مدلهایی بر همین پایه به کار برده میشود .مدلهای آرچ معموال برای سریهای زمانی مالی به کار برده میشود که دستهبندیهای
نوسانی بر پایه زمان که دورههای با نوسان با دورههای بدون نوسان همراه میشوند را نشان میدهند.
انگل )1982( 2مدل آرچ از مرتبه  qرا معرفی کرد .اگر 𝑡𝜀 نشاندهنده عبارت خطا باشد و فرض کنیم 𝑡𝑧 𝑡𝜎 = 𝑡𝜀 باشد زمانی که
) ،𝑧𝑡 ~𝑁(0.1سری به صورت زیر مدل میشود:
𝜎2𝑡 =𝛼0 + 𝛼1 𝜀2𝑡−1 + ⋯ + 𝛼𝑞 𝜀2𝑡−1 ,
𝑞

𝜎2𝑡 =𝛼0 + ⋯ + ∑𝑖=1 𝑎𝑖 𝜀2𝑡−𝑖 .

برای این که واریانس شرطی مثبت باشد باید برای 𝑞  𝑖 = 1.2. … .پارامتر 𝑎𝑖 ≥ 0باشد .اگر مدل میانگین متحرک خودبازگشتی را برای
واریانس خطاها فرض بگیریم مدل ناهمسان واریانس شرطی خودبازگشتی تعمیم یافته یا گارچ 3را خواهیم داشت .قبل از گارچ مدل
میانگین متحرک موزون نمایی مورد استفاده بوده است که مدل گارچ جایگزین آن شده است.
بولرزلوف )1987 ،1986) 4در سال 1986مدل آرچ تعمیمیافته یا گارچ از مرتبه  p,qرا به شرح زیر پیشنهاد کرد:
𝑞

𝑝

𝜎2𝑡 =𝛼0 + ∑𝑖=1 𝑎𝑖 𝜀2𝑡−𝑖 + ∑𝑗=1 𝑏𝑗 𝜀2𝑡−𝑗 .
.

𝑝

𝑎0

𝑞

𝑗𝑏 1−∑𝑖=1 𝑎𝑖 −∑𝑗=1

= 𝜎2

مدلهای آرچ و گارچ بهطور معمول در مطالعات مربوط به اقتصاد مالی از قبیل؛ بازار بورس ،نوسانات نرخ ارز و تورم به کار گرفته
میشوند .شرط استفاده از این گونه مدلها نقض فرض همسانی واریانس جزء خطا میباشد .مدلهای آرچ و گارچ برای مدلسازی
معادله واریانس شرطی جمله خطا طراحی شدهاند .برای تخمین این گونه مدلها از روش حداکثر درست نمایی استفاده میشود.

3
Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
)(GARCH
4
Bollerslev

1
Autoregressive conditional
heteroskedasticity
2
Engle

برآورد شاخص ارزش در معرض خطر ( )VaRشرکت فوالد مبارکه با استفاده از مدل دو طرفه گارچ-لوماکس

پیشبینی مقادیر آینده یک سری که با استفاده از روشهای سری زمانی انجام میشود برای بسیاری از پژوهشها از اهمیت خاصی

 -3-2مدل گلوشتین ،جاگانتان و رونکل -گارچ ()HCRAG-RJG

این مدل توسط گلوشتین و همکاران (1993) 1ارائه شد و عدم تقارن در روش گارچ را مدل و پیشنهاد میکند 𝑡𝑍 𝑡𝜎 = 𝑡𝜀 را مدل کنیم که در
آن مؤلفههای 𝑡𝑍 نویزها هستند که متغیرهای مستقل و هم توزیعی هستند:
𝜎2 = 𝑘 + 𝛿𝜎2𝑡−1 + 𝛼𝜀2𝑡−1 + 𝛷𝜀2𝑡−1 𝐼𝑡−1.

که اگر  𝜀𝑡−1 > 0باشد  𝐼𝑡−1 = 0است و اگر
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𝜀𝑡−1 < 0

باشد  𝐼𝑡−1 = 1است.

 -3-3توزیع نرمال

تابع لگاریتم درستنمایی 𝑡𝑟 مشخص شده تحت نوآورهای توزیع نرمال میتواند به صورت زیر باشد (آنجلیدیس و همکاران:)2004 ،
𝑇
𝑇
1
𝐿(𝜓) = − (𝑇𝑙𝑛 2𝜋 + ∑ 𝑙𝑛 ℎ2𝑡 + ∑ 𝜀2𝑡 ).
2
𝑡=1
𝑡=1

که )  ψ = (𝑚. 𝜔. 𝛾1 . 𝛾2 . 𝛾3پارامتر بردار از مدل 𝑁  𝐺𝐽𝑅 − 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 −به شرح زیر است:

ℎ2𝑡 = 𝜔 + 𝛾1 𝑒2𝑡−1 + 𝛾3 𝐼𝑡−1 𝑒2𝑡−1 + 𝛾2 ℎ2𝑡−1 .

روزگار و ارکیا /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،3پاییز  ،1401صفحه425-437 :

یک گام جلوتر ،پیشبینی شاخص ارزش در معرض ریسک به شرح زیر بیان می شود:
𝑚 = 𝑉𝑎𝑅𝑝,𝑡+1
̂ 𝑡+1 + 𝐹𝑝−1 ℎ̂𝑡+1 .
̂ 𝑡+1
𝑚 و  ℎ̂𝑡+1به ترتیب پیشبینیهایی از میانگین و انحراف استاندارد شرطی میباشند.

 -3-4توزیع تیاستیودنت

متغیر تصادفی  Xدارای توزیع تیاستیودنت با  nدرجه آزادی است هرگاه (روزگار و همکاران2018 ،2؛ زاهدی و همکاران)2021 ،؛

که در آن

𝑛+1
)
2
𝑛
) √𝑛𝜋Γ(2

(Γ

𝑥2 −𝑛+1
) 2 , − ∞ < 𝑥 < +∞.
𝑛

𝑓(𝑥) = 𝐾(𝑛)(1 +

= )𝑛(𝐾 .تابع توزیع مربوطه عبارت است از:
)𝑥(𝑛𝑔𝑖𝑠 )𝑥(𝑛𝑔𝑖𝑠 1 +
𝑛 1
−
𝐼 𝑛 ( . ).
2
2
2
𝑥 +𝑛 2 2

= )𝑥(𝐹

از آنجایی که سریهای بازگشت مالی نسبت به توزیع نرمال دارای دمهای ضخیمتری است بولرزلوف ( )1986 ،1987مدل گارچ را با
نوآورهای تی استیودنت پیشنهاد کرد .مدل گارچ با نوآورهای تی استیودنت هر دو مدل دم سنگین و کشیدگی اضافی مشاهده شده در
سریهای بازگشت مالی را مدل میکند (آلتون2020 ،3؛ برمال زن و همکاران.)2020 ،4
تابع لگاریتم درستنمایی مدل 𝑇  𝐺𝐽𝑅 − 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 −عبارتست از:
𝜈+1
𝜈
1
]])) − 𝑙𝑛 𝛤 ( ) − 𝑙𝑛 [𝜋(𝜈 − 2
2
2 2

( 𝛤 𝑛𝑙[ 𝑇 = )𝜓(𝐿
𝑇

1
𝑡𝜀2
− ∑[𝑙𝑛 ℎ2𝑡 + (1 + 𝜈)𝑙𝑛 (1 +
)].
2
𝜈−2

که )𝜈  𝜓 = (𝑚. 𝜔. 𝛾1 . 𝛾2 . 𝛾3 .بردار پارامتر است.

𝑡=1

)𝜈(𝛤 تابع گاما است و پارامتر 𝜈 دم توزیع را کنترل میکند .یک گام جلوتر ،پیشبینی شاخص ارزش در معرض ریسک بر اساس توزیع
تیاستیودنت داده شده به صورت:
𝑚 = 𝑉𝑎𝑅𝑝.𝑡+1
̂ 𝑡+1 + 𝐹𝑝−1 ℎ̂𝑡+1 .

 𝐹𝑃−1تابع چندک از توزیع تیاستیودنت در سطح𝑃 است.

Altun
Barmalzan et al.

3
4

Glosten-Jagannathan-Runkle
Roozegar et al.

1
2

 -3-5توزیع خطای تعمیمیافته

نلسون )1991( 1توزیع خطای عمومی را به جای فرض 𝑡𝜀 توزیع نرمال پیشنهاد کرد .تحت مشخصات تابع لگاریتم درستنمایی از مدل
𝐷𝐸𝐺  𝐺𝐽𝑅 − 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 −داده شده به صورت (آنجلیدیس و همکاران2004 ،؛ رستمی و فرهمندی:)2012 ،
𝑘 𝑡𝜀 𝑘 1
1
1
[ 𝑙𝑛 ( ) − | | − (1 + 𝑘−1 ) 𝑙𝑛(2) − 𝑙𝑛 𝛤 ( ) − 𝑙𝑛(ℎ2𝑡 )].
𝜎 2 2
2 2
𝑡=1
𝑇

∑ = )𝜓(𝐿

𝐾 پارامتر ضخامت دم است و داریم:

1
) (𝛤
𝑘
𝛿= 2
.
))(2(𝑘) 𝛤 (3
𝑘
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وقتی  𝑘 = 2پارامتر باشد ،توزیع خطای تعمیم یافته به توزیع نرمال استاندارد کاهش مییابد وقتی  𝑘 < 2باشد توزیع خطای تعمیم یافته،
دم سنگینتر از توزیع گاوسی است.
یک گام جلوتر؛ پیشبینی شاخص ارزش در معرض ریسک از مدل 𝐷𝐸𝐺  𝐺𝐽𝑅 − 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 −داده شده به صورت:
)𝑘  𝐹𝑝 (𝜀𝑡 .تابع چندک از توزیع خطای تعمیم یافته در سطح 𝑝 است.
 -3-6توزیع لوماکس دوطرفه ()TSLx

توزیع لوماکس دوطرفه اولین بار توسط لوماکس )1954( 2معرفی شد .در مطالعه توزیع لوماکس دوطرفه هدف اصلی مطالعه ،پیشنهاد
شاخص جدید ارزش در معرض ریسک با توزیع جدید چوله و دم سنگین برای دستیابی به پیشبینیهای واقعیتر شاخص ارزش در
معرض ریسک نسبت به سایر مدلهای شناخته شده شاخص ارزش در معرض ریسک است .برای رسیدن به این هدف یک توزیع
انعطافپذیر جدید به نام توزیع لوماکس دوطرفه بهمنظور مدلسازی مجموعه دادهها و مجموعه دادههایی که شاخص کشیدگی برای
آنها بیشتر است ارائه میگردد .هدف ،افزودن پارامترهای شکل اضافی به توزیع لوماکس برای توانمندسازی توزیع لوماکس بهخصوص
در مدلسازی مربوط به دادههای طول عمر است (آلتون2020 ،؛ برمال زن و همکاران.)2020 ،
سودمندی توزیع پیشنهادی در پیشبینی شاخص ارزش در معرض ریسک با استفاده از توزیع لوماکس دوطرفه در مدلهای ناهمسان
واریانس شرطی خودبازگشتی تعمیمیافته یا همان مدلهای گارچ نشان داده شده است .عالوه بر این در این پژوهش یک مدل جدید پو یا
به نام 𝑥𝐿𝑆𝑇  𝐺𝐽𝑅 − 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 −برای پیشبینی روزانه شاخص ارزش در معرض ریسک بر اساس مدل نوسانی 𝐻𝐶𝑅𝐴𝐺  𝐺𝐽𝑅 −با
توزیع نوآورهای لوماکس دوطرفه معرفی میگردد .مهمترین مزیت توزیع لوماکس دوطرفه در پیشبینی شاخص ارزش در معرض
ریسک ،فراهم آوردن فرصتی برای مدلسازی معیارهای چولگی و کشیدگی اضافی سری بازده مالی بهطور همزمان است .سریهای
زمانی مالی دارای و یژگیهای غیرطبیعی مانند چولگی و کشیدگی اضافی هستند .اگرچه توزیع لوماکس دوطرفه میتواند یک انتخاب
خوب در مدلسازی سریهای زمانی مالی باشد اما مدلسازی دقیق سریهای زمانی مالی ،دقت پیشبینیهای شاخص ارزش در
معرض ریسک را افزایش میدهد (آلتون2020 ،؛ برمال زن و همکاران.)2020 ،
مطالعه شبیهسازی بهمنظور بررسی عملکرد برآوردگرهای ماکسیمم درست نمایی پارامترهای توزیع لوماکس دوطرفه انجام میگیرد.
معیارهای ارزش در معرض ریسک میزان دارایی یا پورتفوی خطرناک برای یک سطح اطمینان داده شده است .تابع چگالی احتمال توزیع
لوماکس به شرح زیر میباشد:
𝛼>0

𝛼
𝑥
[1 + ]−(𝛼+1) , 𝑥 ≥ 0.
𝜆
𝜆

= )𝜆 𝑓(𝑥. 𝛼.

و  𝜆 > 0به ترتیب پارامترهای شکل و مقیاس هستند .تابع توزیع تجمعی توزیع لوماکس به صورت زیر میباشد (هوانگ و

همکاران:)2017 ،3

Huang et al.

3

Nelson et al.
Lomax

1
2

برآورد شاخص ارزش در معرض خطر ( )VaRشرکت فوالد مبارکه با استفاده از مدل دو طرفه گارچ-لوماکس

𝑚 = 𝑉𝑎𝑅𝑝.𝑡+1
̂ 𝑡+1 + 𝐹𝑝−1 (𝜀𝑡 . 𝑘)ℎ̂𝑡+1 .

𝑥
𝐹(𝑥) = 1 − [1 + ]𝛼 .
𝜆
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شکل  -1نمودار تابع چگالی برای توزیع لوماکس دوطرفه برای 𝟏 = 𝟏𝛌.

روزگار و ارکیا /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،3پاییز  ،1401صفحه425-437 :

Figure 1- Pdf of two sided-lomax for 𝝀𝟏 = 𝟏.

شکل  -2نمودار تابع چگالی برای توزیع لوماکس دوطرفه برای 𝟑 = 𝟏𝛌.
Figure 2- Pdf of two sided-Lomax for 𝛌𝟏 = 𝟑.

توزیع لوماکس استاندارد شده با استفاده از متغیرهای تصادفی تبدیل شده به دست میآید.
𝜇𝑥−
.
𝜎

𝐸(𝜀) = 0,

=𝜀

𝑉𝑎𝑟(𝜀) = 1,

بنابراین تابع چگالی احتمال از توزیع لوماکس دوطرفه استاندارد شده به صورت زیر است:
𝜇−
𝜎
𝜇−

<𝜀

𝜎

که 𝜶 < 𝟏𝝀 < 𝟎 و 𝟐 > 𝜶 و𝟏𝝀  𝝀𝟐 = 𝜶 −میباشد.

≥𝜀

)−(𝜀𝜎+𝜇) −(𝛼+1
)
,
𝜆1
)(𝜀𝜎+𝜇) −(𝛼+1

,

)

𝜆1

𝜎(1 +
{ 𝜎(1 +

= ) .𝑓(𝜀, 𝛼, 𝜆1

 -4ارتباطات ،آمار ،شبیهسازی و محاسبات
مطالعه شبیهسازی بهمنظور بررسی عملکرد پارامترهای حداکثر احتمال برآورد شده توزیع لوماکس دوطرفه انجام شده است .دقت حداکثر
احتمال برآورد شده توزیع لوماکس دوطرفه انجام شده است .دقت حداکثر احتمال برآورد شده با استفاده از اقدامات زیر مورد بحث قرار
میگیرد (آلتون:)2020 ،
 −میانگین برآورده (𝑺𝑬𝑨).

 −خطای میانگین مربعات (𝑺𝑬𝑺𝑴).

ما با استفاده از الگوریتم تبدیل معکوس در ثانیه  ،10000نمونهای از اندازههای  150 ،50و  500را از این توزیع تولید میکنیم که در
جدول  1داده شده است.
جدول  Bias ،AES -1و  MSESبراساس  10000مشاهده از توزیع .TSLx
Table 1- MSES, Bias and AES for TSLx distribution based on 10000 observations

MSE
0.0857
0.2400
0.0216
0.0557
0.0010
0.0024
0.0003
0.0012

𝟐 𝜶 = 𝟏.
0.0907
0.1598
0.0303
0.0530
0.0013
0.0026
0.0009
0.0020

𝟕 𝝀𝟏 = 𝟎.
0.7907
1.3598
0.7303
1.2530
0.7013
1.2026
0.7009
1.2020

Parameters
𝜆1
𝛼1
𝜆1
𝛼1
𝜆1
𝛼1
𝜆1
𝛼1

MSE
0.0108
0.0308
0.0062
0.0165
0.0018
0.0047
0.0009
0.0024

𝟗 𝜶 = 𝟎.
0.0178
0.0327
0.0089
0.0173
0.0025
0.0054
0.0025
0.0053

𝟓 𝝀𝟏 = 𝟎.
0.5178
0.9327
0.5089
0.9173
0.5025
0.9054
0.5025
0.9053

Parameters
𝜆1
𝛼1
𝜆1
𝛼1
𝜆1
𝛼1
𝜆1
𝛼1

150
500
1000
n
50
150
500
1000
n
50
150
500
1000

ESM
0.2060
0.4401
0.1421
0.3063
0.0456
0.1008
0.0365
0.0701

𝟑=𝜶
0.0916
0.1346
0.0872
0.1279
0.0342
0.0510
0.0222
0.0209

𝟐 = 𝟏𝝀
2.0916
3.1346
2.0872
3.1279
2.0342
3.0510
2.0222
2.0209

Parameters
𝜆1
𝛼1
𝜆1
𝛼1
𝜆1
𝛼1
𝜆1
𝛼1

ESM
0.4705
0.8132
0.4197
0.7102
0.2222
0.3805
0.0731
0.1262

𝟒=𝜶
0.0904
0.1229
0.0865
0.1053
0.0599
0.0835
0.0460
0.0610

𝟑 = 𝟏𝝀
3.0904
4.1229
3.0856
4.1053
3.0599
4.0835
3.0460
4.0610

Parameters
𝜆1
𝛼1
𝜆1
𝛼1
𝜆1
𝛼1
𝜆1
𝛼1

150
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500
1000
n
50
150
500
1000
n
50
150
500
1000

ً
جدول  1نشان میدهد که تخمین ها کامال پایدار هستند و مهمتر از همه نزدیک به مقادیر واقعی این اندازه نمونه هستند .مطالعه
شبیهسازی نشان میدهد که

روش𝐸𝐿𝑀

برای ارزیابی پارامترهای 𝑥𝐿𝑆𝑇 مناسب است میانگین پارامترها زمانی که 𝑛 افزایش مییابد

نزدیکتر به مقادیر پارامتر واقعی است .در جدول فوق 𝐸𝑆𝑀 میانگین خطاهای مربع است و تفاوت بین مقادیر تخمینی و آن چه تخمین
ً
زده شده است را نشان میدهد 𝑀𝑆𝐸 .تقریبا به دو دلیل همه جا مثبت است:
 .1این که تصادفی است.
 .2به این دلیل که تخمین گر اطالعاتی که قابلیت تولید تخمین دقیقتری دارد را حساب نمیکند.

پس این شاخص همواره مقداری نامنفی دارد و هرچه مقدار آن به صفر نزدیکتر باشد نشان دهندهی میزان کمتر خطاست (روزگار و

نادارجا2017 ،1؛ روشی.)2018 ،2

𝑛

1
∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2 .
𝑛

= 𝐸𝑆𝑀

𝑖=1

𝐸𝑆𝑀 از یک تخمینگر با توجه به پارامتر نامعلوم به صورت زیر تعریف میشود:
𝑀𝑆𝐸(𝜃̂) = 𝐸𝜃̂ [(𝜃̂ − 𝜃)2 ].

این تعریف وابسته به پارامتر نامعلوم و 𝐸𝑆𝑀 یک و یژگی از تخمینگر است 𝑀𝑆𝐸 .امید ریاضی است لذا نمیتواند متغیر تصادفی باشد.
𝐸𝑆𝑀 میتواند یک تابع از پارامترهای نامشخص باشد که در این صورت هر 𝐸𝑆𝑀 یک تابع داده براساس تخمین پارامترها است پس یک
ٌ
متغیر تصادفی است .این شاخص میتواند به صورت جمع واریانس تخمین گر و مربع اریبی نوشته شود.
𝑀𝑆𝐸(𝜃̂) = 𝑣𝑎𝑟𝜃̂ (𝜃̂) + 𝐵𝑖𝑎𝑠(𝜃̂. 𝜃)2 .

Rossi

2

Roozegar and Nadarajah

1

برآورد شاخص ارزش در معرض خطر ( )VaRشرکت فوالد مبارکه با استفاده از مدل دو طرفه گارچ-لوماکس

MSE
0.0089
0.0353
0.0025
0.0094
0.0003
0.0012
0.0002
0.0010

𝟕 𝛂 = 𝟎.
0.0190
0.0457
0.0085
0.0201
0.0022
0.0038
0.0001
0.0015

𝟑 𝝀𝟏 = 𝟎.
0.3190
0.7457
0.3085
0.7201
0.3022
0.7038
0.3001
0.7015

Parameters
𝜆1
𝛼1
𝜆1
𝛼1
𝜆1
𝛼1
𝜆1
𝛼1

n
50

ESM
0.2054
1.4139
0.1198
0.8713
0.0253
0.2025
0.0127
0.0967

𝟑=𝜶
0.0495
0.1826
0.0440
0.1301
0.0141
0.0430
0.0131
0.0387

𝟏 = 𝟏𝝀
1.0495
3.1826
1.0440
3.1301
1.0141
3.0430
1.0131
3.0387

Parameters
𝜆1
𝛼1
𝜆1
𝛼1
𝜆1
𝛼1
𝜆1
𝛼1

n
50

واضح است که 𝐸𝐿𝑀 توزیع لوماکس دوطرفه نزدیک به توزیع نرمال است .تقریب نرمال را میتوان با استفاده از تعدیلهای تعصبی به این
برآوردها بهبود داد .تقریب به تعصبات آنها در مدلهای ساده میتواند به صورت تحلیلی به دست آید .نمودار 𝑄  𝑄 −با استفاده از مقایسه
شکل توزیعها ،میتوان از لحاظ تصو یری به یکسان بودن پارامترهای دو توزیع مانند پارامتر مرکزی ،پارامتر مقیاس و همچنین پارامتر تقارن
مانند چولگی پرداخت .از طرفی میتوان توزیع احتمالی داده را با یک توزیع دلخواه نیز مورد بررسی قرار داده و نتیجه بگیریم که آیا دادهها
از توزیع خاصی پیروی میکنند یا خیر؟ نمودار چندک چندک ،نمونهای از داده را بر روی محور عمودی با یک جامعه آماری روی محور
افقی مقایسه میکند و نقاط الگو یی غیرخطی را فراهم میکند و این نشان میدهد که دادهها به شکل استاندارد معمولی توزیع نیافتهاند
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(آنجلیدیس و همکاران2004 ،؛ رستمی و فرهمندی .)2012 ،شکل زیر نمودارهای 𝑄  𝑄 −از حداکثر احتمال برآورد شده توزیع لوماکس
دوطرفه را برای  𝑛 = 1000نمایش میدهد.

روزگار و ارکیا /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،3پاییز  ،1401صفحه425-437 :

شکل  -3نمودار  Q-Qاز حداکثر احتمال برآورد شده توزیع لوماکس دوطرفه برای .n=1000
Figure 3- Q-Q plots of estimated probability of TSLx distribution.

پارامتر  𝛾3نشان دهندهی اثر نامتقارن بر نوسان است .وقتی پارامتر  𝛾3 = 0مدل 𝐻𝐶𝑅𝐴𝐺 𝐺𝐽𝑅 −به مدل بولرزلوف کاهش مییابد.
واریانس بی قید و شرط 𝑡 εبرای مدل 𝐻𝐶𝑅𝐴𝐺  𝐺𝐽𝑅 −داده شده به صورت:

𝜔
.
1 − 𝛾1 − 𝛾2 − 𝑘𝛾3

که

= ) 𝑡𝑒(𝑟𝑎𝑣

0

𝑘 = 𝐸(𝐼𝑡−1 𝑒2𝑡−1 ) ∫ 𝑓(𝜀)𝑑𝜀 .
∞−

فرضیهی توزیع بر روند نوآور مدلهای نوسان پذیر بهطور مستقیم بر دو دقت نوسان و فرکانسها تأثیر میگذارد .تابع لگاریتم درست نمایی
از مدل 𝐻𝐶𝑅𝐴𝐺  𝐺𝐽𝑅 −با توزیع نوآور 𝑥𝐿𝑆𝑇 داده شده به صورت:
+

𝜇−
≤ 𝑡𝜀
𝜎

𝜎𝜃1 2
}))𝜇 (1 − (𝜀𝑡 𝜎 + 𝜇))𝑒𝑥𝑝 (𝜃1 (𝜀𝑡 𝜎 +
)2(𝜃1 + 1

𝑇
1
− ∑ 𝑙𝑛(ℎ2𝑡 ) .
2
𝜇−
𝑡=1

که ) . 𝜓 = (𝑚. 𝜔. 𝛾1 . 𝛾2 . 𝛾3 . 𝛼. 𝜆1

𝜎

> 𝑡𝜀

{ 𝑛𝑙

𝑇

∑ = )𝜓(𝐿

𝑡=1

𝜎𝜃22
}))𝜇 (1 + (𝜀𝑡 𝜎 + 𝜇))𝑒𝑥𝑝 (−𝜃2 (𝜀𝑡 𝜎 +
)2(𝜃2 + 1

𝑇

{∑
𝑡=1

زمانی که از مدل 𝐻𝐶𝑅𝐴𝐺  𝐺𝐽𝑅 −استفاده شود تعریف واریانس شرطی به صورت  ℎ2𝑡 = 𝜔 + 𝛾1 𝑒2𝑡−1 +𝛾3 𝐼𝑡−1 𝑒2𝑡−1 + 𝛾2 ℎ2𝑡−1موقعیت
بدون تغییر از مدل 𝐻𝐶𝑅𝐴𝐺  𝐺𝐽𝑅 −تحت توزیع 𝑥𝐿𝑆𝑇 داده شده توسط  𝛾1 + 𝛾2 + 𝑘𝛾3 < 1که
𝜆1
𝛼(𝜆2 − 𝜆21 ) −
(1 − 2
) .
𝛼
)𝜆1 𝛼(𝛼 − 1

0

= 𝜀𝑑)𝜀(𝑓 ∫ = 𝑘
∞−

واضح است که  𝑘 = 12برای توزیعهای متقارن .یک گام جلوتر پیشبینی شاخص ارزش در معرض ریسک براساس توزیع 𝑥𝐿𝑆𝑇 به شرح
زیر است:
𝑚 = 𝑉𝑎𝑅𝑝,𝑡+1
̂ 𝑡+1 + 𝐹𝑝−1 (𝜀𝑡 . 𝛼. 𝜆1 ).

)  𝐹𝑝−1 (𝜀𝑡 . 𝛼. 𝜆1تابع چندک از توزیع 𝑥𝐿𝑆𝑇 در سطح 𝑝 میباشد.
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موضوع آمار توصیفی تنظیم و طبقهبندی دادهها ،نمایش ترسیمی و محاسبه مقادیری از قبیل میانگین ،میانه و  ...میباشد که حاکی از
مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است .در آمار توصیفی اطالعات حاصل از یک گروه ،همان گروه را توصیف میکند و
اطالعات بهدستآمده به دستهها مشابه تعمیم داده نمیشود .آمار توصیفی فقط مختص به نمونه است و نمیتوان از آن برای کل جامعه
آماری استفاده کرد .براساس سرمایه گزاری بازار برای نشان دادن عملکرد مدل 𝐻𝐶𝑅𝐴𝐺  𝐺𝐽𝑅 −مشخص شده در توزیع نوآور 𝑥𝐿𝑆𝑇 در

خطای تعمیم یافته استفاده می شود .ما دادههای ورود به سیستم سری زمانی شرکت فوالد مبارکه اصفهان را ،شامل  1029مشاهدات
روزانه از  2014/03/15تا  2018/10/22در نظر گرفتهایم آمار توصیفی مربوط به حجم معامله ابتدایی به شرح زیر است:
جدول  -2آمار توصیفی مربوط به حجم معامالت ابتدایی شرکت فوالد مبارکه اصفهان.
Table 2- Descriptive statistics of initial trading volume of Mobarakeh Steel Company of Isfahan.

تعداد مشاهدات
کمینه
بیشینه
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
چولگی

1029
43
15072
1417.01
742
1854.33
1.092

در جدول  2مثبت بودن چولگی نشان میدهد که دادهها نسبت به میانگین متقارن نیستند و نشان دهنده یک توزیع نامتقارن با کشیدگی
به سمت مقادیر باالتر است .لذا بازده ورود به سیستم (حجم معامالت ابتدایی) شرکت فوالد مبارکه اصفهان دارای و یژگیهای غیر عادی
مانند کشیدگی اضافی است.

شکل  -4نمودار بازده روزانه لگاریتم بازگشتی حجم معامالت ابتدایی شرکت فوالد مبارکه اصفهان و بافت نگار لگاریتم بازگشتی.
Figure 4- Daily return chart of the initial trading volume of Mobarakeh Steel Company of Isfahan and
Histogram of the recurring logarithm.

روشهای مختلفی برای ارزیابی میزان نرمال بودن دادهها وجود دارد .ابزار دم دستی برای این کار نمودار بافت نگار است .کجی یا چولگی
در آمار مقداری است از تقارن توزیع یک متغیر در اطراف میانگین .در واقع کجی ،انحراف منحنی نرمال از حالت تقارن است و مقدار

برآورد شاخص ارزش در معرض خطر ( )VaRشرکت فوالد مبارکه با استفاده از مدل دو طرفه گارچ-لوماکس

پیشبینی شاخص ارزش در معرض ریسک در برابر برخی از توزیعهای نوآور به خوبی شناخته شده مانند نرمال ،تی استیودنت و توزیع

ً
آن میتواند مثبت یا منفی باشد .چولگی در حقیقت معیاری از وجود یا عدم تقارن تابع توزیع میباشد .برای یک توزیع کامال متقارن،
چولگی صفر و برای یک توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر باالتر ،چولگی مثبت و برای توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر
کوچکتر ،مقدار چولگی منفی است .برای آنکه بدانیم یک بافت نگار یا منحنی فراوانی چه میزان به چپ یا راست چوله است از چولگی
میانه پیرسون استفاده کردهایم ،داریم
)𝑛𝑎𝑖𝑑𝑒𝑀 3 × (𝑀𝑒𝑎𝑛 −
.
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑖𝑣𝑒𝐷 𝑆𝑡𝑑.

اگر ضریب چولگی منفی باشد ،منحنی چوله به چپ است .اگر ضریب چولگی مثبت باشد ،منحنی چوله به راست است .اگر قدر مطلق
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ضریب چولگی کوچکتر از  0/1باشد توزیع دادهها نرمال است و اگر قدر مطلق ضریب چولگی بزرگتر از  0/1و کوچکتر از  0/5باشد
توزیع دادهها نرمال نیست .در شکل فوق بازده روزانه لگاریتم بازگشتی مربوط به حجم معامله ابتدایی شرکت فوالد مبارکه اصفهان و بافت
نگار لگاریتم بازگشتی مربوط به آن نشان داده شده است .نمودار سری زمانی دادههای واقعی مربوط به شرکت فوالد مبارکه اصفهان در شکل
 2رسم شده است.

روزگار و ارکیا /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،3پاییز  ،1401صفحه425-437 :

شکل  -5نمودار سری زمانی دادههای واقعی مربوط به شرکت فوالد مبارکه اصفهان.
Figure 5- Time series diagram of real data related to Mobarakeh Steel Company of Isfahan.

 -5نتیجهگیری
از آنجایی که توزیع نرمال عملکرد ضعیفی را به و یژه در حالت بازده شرطی انجام میدهد و توزیعهای انعطافپذیر برای افزایش دقت
مدلسازی بازده شرطی مورد نیاز هستند .بهطورکلی در این مطالعه توزیع انعطافپذیر جدیدی برای مدلهای گارچ در پیشبینی شاخص
ارزش در معرض ریسک ارائه شده است .مدلسازی دقیق بازدههای مالی نیاز به توزیع مناسب نوآور دارد .انعطافپذیری توزیع پیشنهادی
فرصتی برای افزایش دقت مدلسازی بازده مالی در مدلهای گارچ باز میکند .توزیع لوماکس دوطرفه بهترین حالت مناسب برای هر دو
حالت سری بازگشت شرطی را فراهم میکند و برای فرکانس حوادث شدید در میان دیگران ،استحکام بسیار خوبی را نشان میدهد .نتایج
تجربی نشان میدهد که مدل 𝐻𝐶𝑅𝐴𝐺  𝐺𝐽𝑅 −با توزیع نوآور 𝑥𝐿𝑆𝑇 پیشبینیهای شاخص ارزش در معرض ریسک ،واقع گرایانه تراز
توزیع نرمال ،تی استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته را برای کلیه سطوح اطمینان ایجاد میکند .لذا توزیع 𝑥𝐿𝑆𝑇 یک توزیع بسیار جذاب
برای مدلسازی هر دو چولگی و کشیدگی اضافی در سری بازده مالی است و مدل 𝐻𝐶𝑅𝐴𝐺  𝐺𝐽𝑅 −با توزیع جدید 𝑥𝐿𝑆𝑇 پیشبینی
شاخص ارزش در معرض ریسک بهتری نسبت به توزیع نرمال ،تی استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته برای کلیه سطوح اطمینان را ارائه
میدهد.

تعارض با منافع
نویسندگان اعالم میدارند که هیچ تضادی در منافع در مورد انتشار این نسخه وجود ندارد.
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