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بررسی تأثیر اخبار بر نوسان قیمت گروه های اصلی مواد
غذایی در ایران :کاربرد مدلهای  GARCHغیرخطی
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چکیده
امروزه بیشتر افراد باور دارند که اخبار ،بازار را تحت تأثیر قرار میدهد و به دلیل پیشرفت روز افزون فناوری،
جزئیات رویدادهای جهانی و محلی در رأس فعالیتهای بازار منعکس میشود .از این رو هدف از این پژوهش،
بررسی تأثیر اخبار بر نوسان قیمت گروههای اصلی مواد غذایی شامل گوشت ،غالت و نان ،روغن و چربیها و
لبنیات و تخمپرندگان در ایران میباشد .بدین منظور از مدلهای  GARCHغیرخطی با استفاده از دادههای
شاخص قیمت ماهانه مصرفکننده طی دوره زمانی  1931-39بهره گرفته شد .برای گروه مواد غذایی گوشت
مدل( ،EGARCH)1,1برای غالت و نان مدل ( ،GJR-GARCH)1,1برای روغنها و چربیها مدل
( TGARCH)1,1و برای لبنیات و تخمپرندگان مدل ( GJR-GARCH)1,1به عنوان مدل مناسب انتخاب شد.
نتایج نشان میدهد مجموع  ،   به عنوان پایداری اخبار برای هر چهار گروه غذایی باالتر از  0/31میباشد که
مبین پایداری باالی اخبار یا تکانه ها در نوسان قیمت گروههای مواد غذایی میباشد و در این میان تأثیر اخبار بر
بازار غالت و نان ماندگارتر از تأثیر اخبار بر بازار سه گروه دیگر است .به عبارت دیگر تأثیر اخبار منتشر شده بر
بازارهای تحت بررسی به آرامی و تدریجی از بین میروند و هر خبری تأثیر درازمدت بر قیمت گروههای اصلی مواد
غذایی خواهد داشت .توصیه میشود مسئوالن امر و برنامهریزان اقتصادی و سیاسی کشور تالش و همت زیادی در
مدیریت اخبار چه از طریق رسانههای دولتی و چه خصوصی داشته به طوریکه اخبار مبتنی بر نیازها و بدون
جهتگیری مثبت و منفی در بازار مواد غذایی بهویژه گروه غالت و نان منعکس شود.
طبقهبندی Q13 ،D80 ،C21 :JEL
واژههای کلیدی :تأثیر اخبار ،نوسان قیمت ،مواد غذایی ،مدلهای  GARCHغیرخطی.
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مقدمه
نوسان قیمت محصوالت کشاورزی به عنوان عامل ایجاد کننده ریسک قیمت ،از دیرباز مورد توجه
اقتصاددانان کشاورزی و سیاستگذاران این بخش بوده است .ریسک قیمت افزون بر کاهش رفاه
تولیدکنندگان ،یکی از عاملهای بازدارنده پیشرفت وگسترش فناوری نیز به شمار میآید (نجفی
و حاج رحیمی .)1731 ،نوسان قیمت ،همچنین کاربرد بعضی از روشهای برنامهریزی تولید را
دشوار و حتی ناممکن میسازد .هرچه دامنه نوسان قیمت شدیدتر باشد ،تأثیر گذاری منفی آن
نیز بیشتر خواهد بود و زیان بیشتری را در وهله اول متوجه کشاورزان ،و در وهله دوم متوجه کل
جامعه خواهد شد (همان منبع) .کویروز و والدس )1111(1عنوان میکنند هزینههای رفاهی
نوسان قیمت ،تا پیش از سال  1119میالدی در ادبیات اقتصادی چندان مورد توجه نبود .ایشان
مسئله تشدید نوسان قیمت در سال های اخیر را مورد توجه قرار داده و ضمن بررسی ریسک
قیمتی در کشاورزی ،بر اهمیت هزینه رفاهی ناشی از نوسان قیمت تأکید کردهاند و راههایی برای
اندازهگیری این هزینهها ارائه دادند .تغییر قیمتها ،به ویژه افزایش آن ،امنیت غذایی را در
کشورهای در حال توسعه به مخاطره میاندازد بزرگترین ضربه به قشر فقیر خواهد بود .بر پایه
نظریه بانک جهانی ،در سال  ،0919-11باالرفتن هزینه تأمین مواد غذایی موجب تشدید فقر در
زندگی حدود  39میلیون نفر از مردم شده بود .موضوع قیمت مواد غذایی – از بحران تا ثبات به
عنوان شعار روز جهانی غذا در سال  0919-11انتخاب شده تا بدین وسیله بتوان روی این موضوع
و آنچه میتوان درجهت مبارزه با تأثیر گذاری آن در زندگی اقشار آسیب پذیر انجام داد ،توجه
بیشتری نمود .در کشورهای وارد کننده کامل مواد غذایی ،این نوسان و یا افزایشها ،بالطبع با
رسانیدن مواد غذایی وارداتی به قیمت گرانتر به دست مصرفکننده که بیشتر از اقشار تهیدست
هستند ،به این قشر آسیب جدی وارد میسازد .در این شرایط ،قشر کشاورز بیشترین آسیب را
میبیند زیرا آنان باید درآمد حاصل از مواد تولیدی خود را در زمان برداشت محاسبه کنند .اگر
قیمت باالست ،تولید را بیشتر و در صورت ارزانی ،کمتر کشت کنند و هزینهها را کاهش دهند.
از دیرباز بخش کشاورزی در تامین مواد غذایی و به تبع آن امنیت غذایی کشور نقش کلیدی و
محوری داشته و همواره قیمت محصوالت این بخش کشاورزی دارای نوسان بوده است .در اقتصاد
در حال توسعه و پیشرفته ثبات نسبی قیمتها بسیار اهمیت دارد .ولی امکان تثبیت قیمتهای
محصوالت کشاورزی به طور طبیعی بعید بوده و به طور معمول با اعمال سیاستهای قیمتی
Quiroz and Valdes
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برقرار میشود (ابونوری و مجاوریان .)1731،اقتصاددانان کشاورزی و سیاستگذاران ،نوسان
قیمت های محصوالت کشاورزی را عامل اصلی ریسک قیمتی میدانند .نوسان قیمت میتواند
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را از پیشبینی دقیق و درست قیمتهای بازار باز دارد .بنابراین
تصمیمگیریها در چنین شرایطی در آینده چندان سودمند واقع نمیشود و در نتیجه باعث
کاهش رفاه هر دوی مصرفکننده و تولیدکننده خواهد شد (بینس وانگر و روزنس ویگ1131 ،1؛
ساها و دلگادو.)1131 ،0
امروزه بیشتتتر افراد باور دارند که اخبار ،بازار را تحت تأثیر قرار میدهد .به دلیل پیشتترفت روز
افزون فناوری ،جزئیات رویدادهای جهانی و محلی در رأس فعالیتهای بازار منعکس میشتتود.
خبر ،دستتاورد با ارزش و جوشتان رستانه و عامل معنا بخشتی به پدیدهها و رخدادها است .این
فعالیت رستتانهای چنان اهمیتی دارد که آن را طبیعیترین کارکرد رستتانه دانستتتهاند و بخش
عمدهای از توان فکری ،منابع مالی و امکانات هر رستانهای اعم از دیداری ،شتنیداری و نوشتاری
به آن اختصتا مییابد .پیشترفت علم و فناوری و رشد سریع ارتباطات و تعاملهای بشری نیز
نه تنها از اهمیت آن نکاستتتته استتتت بلکه نیاز به ستتترعت ،جذابیت و جامعیت در خبر ،هر روز
بیشتتتر از پیش احستتاس میشتتود (رحیمی .)1731 ،اخبار موثر بر نوستتانهای بازار به دو بخش
اخبار دولتی و اخبار غیر دولتی تقستتیم بندی میشتتوند .اخبار دولتی شتتامل جدولها و اطالعات
دسته بندی و برنامه ریزی شده راجع به رویدادهای اقتصاد کالن است که در تاریخهای مشخص
شتده توستط دولت اعالم میشتود در حالیکه اخبار غیردولتی شتامل اخبار منتشرنشده توسط
اشتتتختا غیردولتی متاننتد بتانتک مرکزی و یتا اطالعات محرمانه فعاالن بازار مانند بازرگانان
میباشتد .نوسان قیمتها نشان دهنده تغییرپذیری بدون هدف یک متغیر اقتصادی است ،برای
مثال هنگامی نوستان قیمتها باال یا پایین استت ،یعنی اینکه قیمتها تغییرپذیری قابل توجهی
بیش از یک دوره زمانی کوتاه مدت داشتتته باشتتد .نوستتان قیمتی درازمدت ایجاد بی اعتمادی و
عدم حتمیت و همچنین باعث افزایش ریستک در فعالیت های تولیدی می شود و در نتیجه باعث
کم شدن امنیت غذایی  ،جلوگیری از رشد اقتصادی و ناامنی سیاسی و خطر درگیری های داخلی
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را در کشتتورهای در حال توستتعه افزایش می دهد (پراکاش .)0911 ،1با وجود اینکه بستتیاری از
محققان دربارهی قابل پیشبینی بودن نوستان (شترطی) قیمتها و نوسان در اغلب بازارها اتفاق
نظر دارند ،ولی دربارهی چگونگی الگوستتازی این نوستتانها ،رویکردهای متفاوتی استتتفاده شتتده
استتت .یکی از مهمترین رویکردها در این زمینه ،الگوهای تأثیر اهرمی 0یا عدم تقارن در نوستتان
استتت .در این الگوها ،تکانهها به دو دستتته تکانه مثبت یا اخبار خوب 7و تکانه منفی یا اخبار بد1
تفکیک میشتوند ،به طوری که اخبار خوب و بد با اندازه (قدر مطلق) یکستان ممکن است تأثیر
متفاوتی در نوسان شرطی داشته باشند (میلگرم.)1131 ،1
در ایران نیز مطالعاتی به ارزیابی تأثیر اخبار بر نوسانهای قیمتی در بازارهای مختلف پرداختند.
از جمله مشایخ و همکاران ( )1710تأثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه را بررسی کردند.
نتایج به دستت آمده نشتان داد ویژگیهای رفتاری مخاطبان ،نوع اخبار و مراجع اطالع رسانی و
حتی نوع واژگان به کار گرفته شتتتده جملگی موجب میشتتتوند که واکنشها نستتتبت به اخبار،
متفاوت باشتتد .قهرمان زاده و جاودان ( )1711تأثیر نوع خبر بر نوستتان قیمت انواع گوشتتت در
ایران را بررستتتی کردنتد .بر پایه نتایج به دستتتت آمده ،نوستتتانهای قیمت این کاالها واکنش
نامتقارنی نستبت به اخبار خوب و بد نشتان میدهند .کشتاورز حداد و حیدری ( )1731بررسی
تأثیر اخبار ستتیاستتی بر تالطم بازار ستتهام تهران را مورد بررستتی قرار دادند ابونوری و همکاران
()1733به بررسی تأثیر اخبار بر نوسان نرخ ارز در ایران را با کاربرد الگوهایی از خانواده ARCH
پرداختند .مهرآرا و عبدلی ( )1731نقش اخبار خوب و بد در نوستتان بازدهی ستتهام در ایران را
بررسی کردهاند.
در خارج از کشور نیز مطالعاتی در زمینه تأثیر اخبار صورت گرفته است از جمله گرین)0991( 1
که تأثیر اخبار اقتصتتاد کالن بر بازار دولتی اوراق قرضتته در آمریکا را بررستتی کردند .نتایج کار
نشتان داد که اطالعات نقش شتتایان توجهی در تجارت دارد و همچنین انتشتتار اطالعات عمومی
ستتتطد عتدم تقارن اطالعات در بازار اوراق قرضتتته دولتی را افزایش می دهد .ژنگ و همکاران3
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( )0993اثرگذاریهای نامتقارن اخبار را بر بازار مواد غذایی آمریکا بررستتی کردند .نشتتان دادند
اخبار قیمت منجر به ناپایداری یک سوم بازارهای مورد بررسی میشود و تأثیر نامتقارن اخبار بر
نوسان در قیمتهای پایین بیشتر از نوسان در قیمتهای باال است .کوتاری و همکاران)0991( 1
در پی پاستتخ به این پرستتش بودند که آیا مدیران از افشتتای اخبار نامطلوب خودداری میکنند؟
شتتواهد این پژوهش نشتتان می دهد که به طور متوستتط مدیران افشتتای اخبار بد را به تأخیر
می انتدازند و انگیزه های مدیریت برای حفظ اخبار بر انگیزه های مدیریت افشتتتای خبر چیرگی
دارد .برز و الت )0911( 0تأثیر اخبار اقتصتتاد کالن روی نوستتان ستتهام را بررستتی کردند .نتایج
نشان داد که اخبار مربوط به  GDPو بیکاری ،بر نوسان سهام موثرند .اما همبستگی بین بازدهی
ستهام و اخبار درباره خردهفروشتتی و کاالهای بادوام به لحاآ آماری معنادار نیستت .ستتوباستتی7
( )0910به بررستتی واکنش قیمت ستتهام به اخبار خوب و اخبار بد و انگیزه های مدیر به حفظ
اخبار بد پرداخت .وی به این نتیجه رستتید که تأثیر اخبار بد روی قیمت ستتهام بیشتتتر از اخبار
خوب استت .همچنین مدیران برای جلوگیری از کاهش شدید قیمت سهام در روز اطالعیه سود
و زیان ،اخبار بد را زودتر افشتتا می کنند .ایشتتان بر این باور استتت که پیش افشتتاگری اخبار بد
ستتودمند استتت .زیرا کاهش قیمت ستتهام را بین تاریخ های مختلف پخش می کند و از این راه
موجب کاهش احتمال بررستی و تفحص برای تعیین درستی ادعاها می شود .پایاردنی)0911( 1
به بررستی تأثیر اخبار اقتصتادی بر قیمت اوراق قرضه پرداخت .وی اشاره میکند که بازار اوراق
قرضته توجه کمتری نسبت به ارز خارجی و بازارهای سهام را دریافت کرده است .نتایج پژوهش
نشان داد ،از آنجا که بازارهای مالی به طور طبیعی به جلو نگاه میکنند اخبار جدید روی قیمت
تأثیر میگذارد .همچنین از  13اطالعیه مورد بررستی 01 ،اطالعیه تأثیر شایان توجهی در بازده
اوراق قرضه دارد.
بنابر پیشتینه تحقیق بیان شتده ،مالحظه میشود که انتظار اینکه تکانههای منفی و مثبت تأثیر
یکستتانی بر نوستتان قیمت کاالهای بازار داشتتته باشتتد بعید استتت .این عدم تقارن ،گاهی تأثیر
اهرمی و گاهی تأثیر صتترف ریستتک 1نامیده میشتتود .این ستتاختار نامتقارن نوستتان باعث ایجاد
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توزیعهای چولی بیشتر در پیشبینی قیمتها میشود .خوشهبندی 1حرکتهای کوچک و بزرگ
(در هرجهت) در فرآیندهای قیمت ،یکی از نخستین ویژگیهای فرآیندهای نوسان قیمتهاست.
در این بررسی تأثیر اخبار یا تکانه قیمت که به صورت افزایش یا کاهش آن است ،مورد ارزیابی
قرار میگیرد .در این راستتتا ،با توجه به ستتهم گروههای اصتتلی مواد غذایی در بودجه خانوارها و
ستیاستت دولت در راستتای ایجاد پایداری در قیمت این محصوالت ،این بررسی تالش دارد در
آغاز متقارن یا نامتقارن بودن تأثیر اخبار روی نوستان قیمت چهار گروه اصلی مواد غذایی شامل
گروه هتای  -1گوشتتتت  -0غالت و نان  -7روغن ها و چربی ها و  -1لبنیات و تخم پرندگان در
ایران را ارزیابی کرده و سپس با استفاده از الگوهای واریانس شرطی  GARCHغیرخطی میزان
تأثیر اخبار بر نوستتانهای قیمتی گروههای اصتتلی مواد غذایی تحلیل کند .اطالع از چگونگی
واکنش مصترفکنندگان نسبت به تغییر قیمتها و درآمد امری ضروری است .بر پایه آمار مرکز
آمتار ایران در ستتتال  1710این چهتار گروه در مجموع  11/1درصتتتد ازکتل هزینه خوراکی و
آشتتامیدنیها یک خانوار ایرانی را تشتتکیل داده که انواع گوشتتت با  07/1درصتتد ،غالت و نان با
 13/0درصتتد لبنیات و تخمپرندگان با  11/1درصتتد روغن ها و چربی ها با  7/1درصتتد به ترتیب
بیشتترین سهم را به خود اختصا داده اند و به همین لحاآ نیز این بررسی روی این چهار کاال
متمرکز شتتتده استتتت .نمودار  1روند تغییرپذیری شتتتاخص قیمت ماهانه خردهفروشتتتی برای
چهارگروه اصلی مواد غذایی شامل گروههای  -1گوشت  -0غالت و نان  -7روغن ها و چربی ها و
 -1لبنیات و تخم پرندگان در ایران را در ستتال های  1731-17نشتتان می دهد .با توجه به این
نمودار  ،در طی این سالها در میان چهار گروه اصلی مواد غذایی ،قیمت ماهانه روغن و چربیها
بیشتترین تغییرپذیری را به خود اختصا داده و کمترین مقدار قیمت آن در فروردین ماه سال
 1710برابر با  113/3و بیشتتترین رقم قیمت آن در استتفند ماه ستتال  1717برابر با  071/3می
باشتد .همچنین گروه گوشتت نیز کمترین تغییرپذیری قیمت نس بت به سه گروه دیگر داشته و
شتتاخص قیمت آن در بین  133/1تا  001/03متغیر بوده و روند صتتعودی داشتتته استتت .روند
تغییرپذیری چهارگروه اصتتلی مواد غذایی ( -1گوشتتت  -0غالت و نان  -7روغن ها و چربی ها و
 -1لبنیات و تخمپرندگان) نامنظم بوده و تاحدودی روند افزایشی داشتهاند.

Clustering

5
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نمودار( )1روند تغییرپذیری شاخص قیمت خردهفروشی ماهانه چهارگروه اصلی مواد
غذایی کشور در سالهای 1931-39

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا1711 ،

مواد و روشها
دیبانت و تالر (  )1131بیان میکنند که واکنش بازار به اخبار و اطالعات متفاوت استتت .گاهی،
شتتترایطی بته وجود میآید که در آن مفاهیم طبیعی اخبار خوب ،اخبار خنثی و اخبار بد وجود
دارد .سیگنال  xهنگامی خنثی نامیده میشود که برای هر توزیعی برابر خودش باشد .سیگنال
xاخبار خوب استت که مطلوب تر از اخبار طبیعی استت و اخبار بد این است که کمتر مطلوب از
اخبار بیطرف است (میلگرم .)1131 ،1مثال اخبار خوب (بد) اخباری تعریف می شوند که قیمت
ستتهام را باالتر (پایینتر) از قیمت جاری ستتهام شتترکت نشتتان میدهند .فرض میشتتود مدیران
اخبتار خوب را زودتر و اخبار بد را با تأخیر به ستتترمایه گذاران اعالم می کنند ،هنگامی که یک
تکانه منفی به قیمت ستهام وارد شود ،بعضی از اخبار حفظ شده گذشته – که پیشتر بر ارزشی
پتایین تر از قیمت جاری داللت می کردند – اکنون با توجه به قیمت جدید ستتتهام ،اخبار خوب
محستوب شده و در نتیجه افشا میشوند (تابلو الف) ،اما هنگام یک تکانه مثبت (افزایش قیمت)،
به احتمال مدیر اخبار حفظ شتده را افشتا نمی کند(تابلو ب)؛ زیرا در صتورت افشتا قیمت سهام
کاهش مییابد (اسلتن.)0910 ،0

Milgram
Seltten

1
2
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روشهای گوناگونی برای اندازهگیری و مدلستتازی تغییرپذیری و نوستتان قیمتها وجود دارد .از
جمله میتوان به روش های بیثباتی تاریخی ،بیثباتی تاریخی پارکینستتتون ،بیثباتی ضتتتمنی
(تلویحی) و نیز استتفاده از مدلهای پیشترفته خود توضتیحی واریانس ناهمسانی شرطی ،اشاره
کرد (دالوری و موالی زاده .)1733 ،مدلهای خانواده ، ARCHیکی از بهترین و پیشتترفتهترین
روشهای مدلستازی تغییرپذیری و بیثباتی بوده و روند واریانس شرطی را با توجه به اطالعات
گذشتته خود توضتید میدهند و روشی مناسب برای اندازه گیری میزان تالطم یک سری زمانی
هستتند و در مطالعات از آن به معیار نوستان و نااطمینانی استتفاده می شود .این مدل ها قابلیت
استفاده از برتریهای انحراف معیار نمونه را ممکن می سازند و واریانس شرطی سری زمانی را از
روش حداکثر درستتتت نمایی فرموله کرده و چارچوبی نظاممند برای مدل ستتتازی تالطم فراهم
میآورند .واریانس پیشبینی خطای شترطی ناشتی از این مدلها ،میزان نوسان را نشان میدهد
کته در طول زمتان تغییر می کنتد (ستتتوری .)1717 ،از الگوهای پرکاربرد در این زمینه که در
ستالهای اخیر توجه زیادی به آن شتده است الگوهای مربوط به دسته  GARCHاست .نوسان
قیمت (  ) rtدر یک دوره زمانی خا

برابر لگاریتم نستتتبت شتتتاخص قیمت دوره های متفاوت

میباشد .یعنی:

() 1

pt
) )  log( pt )  log( pt 1
pt 1

(rt  log

بررسی تاثیر اخبار بر نوسان3...

بنا به بررستتی انگل و انجی )1117(1اگر  rtتفاضتتل مرتبه اول لگاریتم شتتاخص قیمت باشتتد و
 t 1مجموعته اطالعتات گتذشتتتتته کته ارزش همته متغیرهتای مرتبط را نشتتتان میدهد و
مصرفکنندگان در هنگام تصمیمگیری از همه اطالعات  t 1آگاهی دارند .در این صورت تغییر
و نوستانهای انتظاری قیمت عبارت استت از مقادیر شترطی مورد انتظار  rtو واریانس شرطی rt
که میتوان به صتتورت )  mt  E (rt  t 1و )  ht  Var (rt t 1نشتتان داد .تغییرپذیری غیر
قابل انتظار قیمت در زمان  tبرابر استتتت با   t  rt  mtانگل و انجی ( )1117بیان کردند که
  tمجموع تأثیر اخبار در زمان میباشد .یک افزایش غیر قابل انتظار در تغییرپذیری ( )  t  0
شتاخصی برای اخبار خوب و یک کاهش غیر قابل انتظار در نوسان (  )  t  0به عنوان شاخصی
برای اخبار بد تعریف میشتتتود .در مدل  GARCHمتقارن ،نوستتتان (واریانس) برای تکانههای
مثبت و منفی یکستان است .اما هی دلیلی ندارد که اثرگذاریهای تکانهها ،متقارن باشند .بدین
منظور مدلهای  GARCHبه گونهای توستتعه داده شتتدهاند تا بتوانند اثرگذاریهای تکانههای
مثبت و منفی را به صتورت نامتقارن در نظر بگیرند .که در ادامه برخی از این مدل بیان شدهاند.
انگتل ( )1119نخستتتتین مدل غیرخطی را تحت عنوان مدل ستتتادهی نامتقارن GARCH

یا

 SAGARCHبه صورت رابطه  0معرفی نمود.

() 0

q

p2

p1

j 1

i 1

i 1

 t2      i  t2i    i  t i    i  t2

در این متدل محتدودیتهای غیر منفی بودن عبارتاند از  i  0،   0 :و   .  i  0مبین
اثرگذاری نامتقارن میباشتد .اگر  منفی باشتد تأثیر تکانههای منفی روی نوسان شرطی بزرگتر
از تکانههای مثبت (به همان) اندازه خواهد بود.

مدل :0EGARCH
برای کنترل تتتأثیر نتتامتقتتارن اخبتتار بر نوستتتان ،نلستتتون )1111( 7الگوی  EGARCHیتتا
GARHنمتایی را تعریف میکنتد کته در آن تتأثیر اخبتار نامتقارن میباشتتتد .تصتتترید الگوی
 GARCHنمایی به صورت زیر است:

1

Engle and Ng
)Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastisity (EGARCH
3
Nelson
2
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() 7

 t 1

  t 1
 t 1
 t 1

log(  t2 )     log(  t2 )  

که در آن  t 1 ،انحراف معیار شتترطی و   t 1مقدار جملهی خطای پیشتتین استتت .طرف چ
معادله به صتورت لگاریتمی آمده است و متضمن این نکته است که واریانس شرطی مثبت است
و نیازی به ایجاد محدودیتهایی در ضریبها نیست.

مدل :GJR-GARCH
این مدل توستط گلوستتن ،جاناتان و رانکل )1117( 1مطرح گردید .شتکل ریاضتتی این مدل در
معادله آمده است.
 t2     t21   t21d t 1   t21
()1
 t 1  0

باشتتد مقدار یک و در غیر این

در این رابطه d t 1 ،یک متغیر موهومی استتت که اگر
صتورت مقدار صفر میگیرد .این مدل بسیار مشابه  GARCHآستانهای ( )TGARCHاست .اگر
   0بتاشتتتد متدل  GJR-GARCHمقادیر بزرگتری را برای   t2با
تکانههای مثبت با همان اندازه نشان میدهد.

 t 1  0

نستتتبت به

مدل :TGARCH2

الگوی  GARCHآستتتانه ای  TGARCHبه دنبال تبیین اثرگذاری رویدادهایی استتت که در
گذشتتته رخ داده استتت ولی تأثیر آنها در زمان فعلی ظاهر میشتتود TGARCH .نیز از الگوی
نامتقارن دیگری استتت که توستتط زاکویان )1111( 7و گلوستتتن ،جاگناتان و رانکل ( )1117به
صورت زیر معرفی شده است:

() 1

q

r

p

j 1

k 1

i 1

 t2     t 1    t21d t 1    t21

کتته در رابطتته  ،1اگر  d t 1  1و   t 1  0و در غیر اینصتتتورت d t 1  0 .در این حتتالتتت،
اخبارخوب دارای تأثیر  بر نوستتان دارند در حالیکه اخبار بد دارای تأثیر    بر نوستتان
دارند.
1

Glosten et al
Threshold GARCH
3 Zakoian
2
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مدل :NGARCH1
مدل  NGARCHتوستط هیگنز و برا )1110( 0مطرح شد که در آن انحراف استاندارد شرطی
به توان میرستد و تابعی از وقفههای انحراف استانداردهای شرطی و تکانهها با همان توان است.
اگر    1باشتتد این مدل به  GARCHتبدیل میشتتود .شتتکل ریاضتتی آن در معادله  1آمده
است.
()1

q

p

j 1

i 1

 t2      i ( t i   i ) 2    j  t2 j

این متتدل بتتا عنوان  GARCHغیرخطی یتتا  NGARCHنتتامیتتده شتتتده استتتت .جملتتهی
 ( t i   i ) 2ه  اجازه می دهد تا حداقل واریانس شتتترطی به جای صتتتفر در مقدار متغیر  i
تعیین شود.

مدل :APGARCH9
تیلور )1131( 1و شتتوارت )1131( 1مدلی را برپایه انحراف معیار معرفی کردند .در این مدل ،به
جای واریانس ،انحراف معیار مدلستازی میشتتود .این مدل در ستال ( )1117با مشتتخصتته جز
پرقتدرت عمومیتت یتافتت .در این مدل ،پارامتر توانی  از انحراف معیار قابل برآورد استتتت و
پارامترهای انتخابی  نیز برای به دست آوردن عدم تقارن مرتبه باالتر را به مدل اضافه شده اند.
شکل ریاضی مدل به صورت زیر است:
()3

p

q

i 1

j 1

 t      j t j    i (  t i   i t i )

کته در آن   0 ،بوده و بته ازای ،i=1,……r
 r  pداریم .  i  0 :در یتک متدل نتامتقارن   iبرای همهی iها صتتتفر خواهد بود .اگر در
i 1

میبتاشتتتد و برای همتهی

ir

و

p

رابطتهی باال جملهی مربوط به تأثیر تکانهها به صتتتورت    i (  t i   i )تغییر یابد ،مدل
i 1

 GARCHتوانی غیرخطی یا به اختصار  NPGARCH6به دست میآید.

1

Non-linear GARCH
Higgings and Bera
3
Asymetric Power GARCH
4
Taylor
5
Schwert
6
Non-linear Power GARCH
2
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این پژوهش ،قیمت خردهفروشتی چهار گروه اصلی مواد غذایی شامل  -1گوشت  -0غالت و نان
 -7روغن و چربیها و  -1لبنیات و تخم پرندگان به صتتورت ستتریهای زمانی ماهانه از فروردین
 1731تا استفند  1717از نشتریههای بانک مرکزی جمهوری استالمی ایران گردآوری شدهاند.
دادهها بر مبنای سته سال پایه  1737 ،1731و  1719گزارش شده بود که این پژوهش به سال
پایه  1719تبدیل شد.

نتایج و بحث
به منظور درک بهتر از نوستان قیمتها ،نمودار رشتد قیمتهای ماهانه گروههای کاالی گوشت،
غالت و نان ،روغن و چربیها و لبنیات و تخمپرندگان در طی ستتالهای  1731-17در شتتکل 1
ترستیم شتده استت .الزم به یادآوری استتت که رشد قیمتها به صورت ) rt  log( pt )  log( pt 1
محاسبه شده است .برپایه شکل  ،1رشد قیمتها برای هر چهار گروه کاالی تا سال 1719دارای
نوسان زیادی بوده و در سه سال آخر این نوسان کمتر شده است .به عبارت دیگر از سال 1719
به بعد پایداری قیمت بیشتتتر در بازار این کاالها از وجود داشتتته استتت .این نمودارها به خوبی
وجود ناهمستتانی واریانس را در طی این ستتالها نشتتان میدهد .لذا شتترطی بودن واریانس این
چهار ستری قیمت قابل انتظار استت که برای سنجش اعتبار این یافته میبایستی از آزمون های
اقتصتتتادستتتنجی بهره گرفت .اما پیش از آن ،در آغاز ویژگی ایستتتتایی لگاریتم دادهها از طریق
آزمونهتای دیکی -فولر تعمیم یتافتته ( )ADFو حتداقل مربعات تعمیم یافته دیکی فولر (DF-
 )GLSبررستتی شتتد که نتایج مربوطه در جدول  1آمده استتت .هر دو آزمون موید وجود ریشتته
واحد در سطد لگاریتم دادهها بوده و بیانگر ایستایی در تفاضل مرتبه اول متغیرهاست .به عبارت
دیگر ،سریهای زمانی شاخص قیمت چهار متغیر جمعی از درجه یک ( I)1هستند.

بررسی تاثیر اخبار بر نوسان09...

جدول ( )1نتایج آزمون ریشه واحد  ADFو  DF-GLSبرای متغیرهای مورد بررسی
آماره آزمون

نتیجه آزمون

آماره آزمون

نتیجه آزمون

ADF

ADF

DF-GLS

DF-GLS

متغیر

وضعیت متغیر

شاخص قیمت
گوشت

سطد متغیر

***-7/11

تفاضل مرتبه اول
سطد متغیر

*-10/73
-0/39

تفاضل مرتبه اول
سطد متغیر

*-19/31
-0/10

تفاضل مرتبه اول
سطد متغیر

*-11/13
-7/03

تفاضل اول متغیر

*-1/17

شاخص قیمت غالت
و نان
شاخص قیمت روغن
و چربیها
شاخص قیمت
لبنیات و تخم
پرندگان

 *.و *** به ترتیب مبین معنیداری در سطد  1و  19درصد میباشند.

(I)1

(I)1

(I)1

(I)1

-0/11
*-11/13
-1/70
*-1/11
-1/13
*-1/31
-0/07
*-3/39
منبع :یافتههای تحقیق

(I)1

(I)1

(I)1

(I)1
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در ادامه معادلههای میانگین شرطی برای سریها قیمت با توجه به نمودارهای  ACFو PACF

آنها ،در قالب مدلهای مختلف ) ARIMA(p,d,qبرازش شد که نتایج آنها در جدول  0آمده
است .برای سنجش وجود رفتار واریانس ناهمسانی شرطی خطی ( )ARCHدر این معادلههای
میانگین شرطی ،آزمون  LMانگل محاسبه شد که مقادیر آماره  LMبه همراه سطد احتمال آن
همچنین آماره  Fآن در جدول  0گزارش شده است .بنابر این جدول ،همهی آمارههای  LMو
همچنین  Fاز لحاآ آماری معنیدار بوده که حاکی از وجود رفتار واریانس ناهمسانی شرطی در
سریهای قیمت گوشت ،غالت و نان ،روغن و چربیها و لبنیات و تخمپرندگان دارد
جدول ( .)2نتایج آزمون  LMبرای آزمون وجود تأثیر  ARCHبرای معادلههای میانگین شرطی
نام متغیر

معادله میانگین شرطی

گوشت

)AR(2 12

غالت و نان

)AR(1 12) MA(1

روغن و چربیها

)AR(1 12) MA(1

لبنیات و تخم پرندگان

)AR(1 12) MA(1

* .سطد معنیداری آمارهها در درون پرانتز گزارش شده است. .

آماره F

آماره LM

7/11
*()9/97
1/19
()9/99
1/13
()9/90
7/11
()9/99

1/19
()9/97
11/11
()9/990
17/03
()9/911
1/19
()9/990
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پس از تشتتتخیص وجود اثرگذاری  ARCHخطی ،بایستتتتی متقارن بودن یا نامتقارن بودن این
اثرگتذاریهتا نیز مشتتتخص شتتتود که بدین منظور از آزمون  ARCHغیرخطی انگل و انجی
( )1117استتتفاده شتتد .برپایه نتایج جدول  7مالحظه میگردد که برای هر چهار ستتری قیمت،
تقریبا بیشتتتر آماره آزمون  LMاز لحاآ آماری معنیدار استتت به عبارت دیگر هم تأثیر عالمت
تکتانتهها (تکانه مثبت و منفی) و هم اندازه تکانههای مثبت و منفی در ستتتریهای قیمت تأثیر
معنیداری دارند .آزمون آزمون توام ستته حالت با هم (ستتتون آخر جدول) بیانگر آن استتت که
همهی آمارهها در ستتطد احتمال ده درصتتد معنیدار میباشتتند در نتیجه واریانس ناهمستتانی
شترطی قیمتهای هر چهار گروه گوشت ،غالت و نان ،روغن و چربیها و لبنیات و تخمپرندگان
دارای عدم تقارن میباشتتتند .نتایج آزمونها در مجموع بیانگر این استتتت که پستتتماند الگوهای
برآوردی دارای واریانس ناهمسانی نامتقارن است و اخبار آتی با توجه به نوع خبر ،تأثیر متفاوتی
بر نوستتان قیمتها خواهد داشتتت .لذا استتتفاده از الگوهای متقارن  ARCHو  GARCHخطی

بررسی تاثیر اخبار بر نوسان01...

نتایج مناستبی برای الگوستازی نوسان های متغیرهای مورد بررسی ارائه نخواهد داد و بایستی از
الگوهتای  GARCHغیرخطی بهره گرفتت که در ادامه نتایج برآورد این الگوها و تأثیر نامتقارن
اخبار به تفکیک هر چهار گروه کاالی آمده است.
جدول ( )9آزمون غیرخطی بودن رفتار  ARCHسریهای قیمت گروههای اصلی مواد غذایی در ایران
تأثیر عالمت
نوع آزمون

تکانهها
()SB

متغیر

گوشت
غالت و نان
روغن و
چربیها
لبنیات و
تخمپرندگان

فرضیه عدم
آماره F
سطد احتمال
آماره F
سطد احتمال
آماره F
سطد احتمال
آماره F
سطد احتمال

عدم وجود
تأثیر عالمت

0/37
9/199
1/37
9/911
1/31
9/911
3/19
9/991

اندازه تکانه منفی

اندازه تکانه مثبت

هر سه حالت با

()NSB

()PSB

هم ()Joint test

تکانههای منفی به

تکانههای مثبت به

به عالمت و به

اندازه تکانهها

اندازه تکانهها

اندازه تکانهها

بستگی ندارد

بستگی ندارد

بستگی ندارد

1/70
9/110
9/13
9/131
9/13
9/171
1/13
9/903

1/19
9/973
13/31
9/999
9/11
9/90
9/93
9/111

0/07
9/931
3/97
9/999
0/10
9/911
7/91
9/979
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نتایج اثرگذاری نامتقارن اخبار در گروه گوشت:
برای گروه گوشت الگوهای نامتقارن ،SAGARCH، TGARCH ،GJR-GARCH ،EGARCH

 APGARCH ،NGARCH ،PGARCHو  NPGARCHبرآورد شتتد که از این میان تنها چهار
مدل  SAGARCH ،GJR-GARCH ،EGARCHو  APGARCHهمگرا شتتدند که نتایج آنها
در جدول  1آمده استتتت .برپایه این جدول مالحظه میشتتتود که الگوهای ،GJR-GARCH

SAGARCHو  APGARCHدارای ضتریبها منفی هستتند؛ یعنی این الگوها در تأمین شرایط
الزم برای مثبت بودن واریانسهای شرطی با مشکل رو به رو بوده و بر خالف شرایط اولیه مبانی
نظری الگو میباشتتد .بنابراین نتایج این الگوها برای تحلیل تأثیر اخبار کاربردی نخواهد داشتتت.

اما الگوی  EGARCHاز نظر عالمت مورد انتظار ضتریبها ،الگوی مناسبی است .آمارههای ،LL
 AICو  BICنیز همین نتیجته را تتأیید میکنند .بنابراین الگوی  EGARCHبه عنوان الگوی
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مناسب برای بررسی نوسان قیمت گروه گوشت انتخاب گردید .مطالعات انگل و انجی (،)1117
ژنتگ و همکتاران ( )0993و قهرمتان زاده و جتاودان ( )1711نیز برای تحلیتل تتأثیر خبرها بر
نوسان قیمتها از این الگو استفاده کردهاند .در نهایت با استفاده از پارامترهای برآورد شده برای
مدل ) EGARCH(1,1تأثیر اخبار افزایش و کاهش قیمتهای گوشتتت محاستتبه شتتد .بر این
استتتاس ،برای گروه گوشتتتت تتأثیر اخبار افزایش قیمت (  )   برابر  1/93و کاهش قیمت (
 )   برابر با  -9/11استت .اخبار افزایش قیمت تأثیر بزرگتری نسبت به اخبار کاهش قیمت
روی لگاریتم واریانس شتترطی جاری دارند .مقدار افزایش غیرقابل انتظار قیمت که منجر به یک
واحد افزایش پستماند استتاندارد شتده با شرط   t 1  0شود ،میزان نوسان قیمت را 1/93
2
 t 1

درصتتتد افزایش میدهد .اما اگر کاهش غیرقابل انتظار قیمت با شتتترط   t 1  0رخ دهد در
2
 t 1

این صتورت میزان نوستتان قیمتی  9/11درصتتد کاهش خواهد یافت .به عبارت دیگر افزایش غیر
قابل انتظار قیمت گوشتتتت ،بر تثبیت قیمت تأثیر منفی دارد در حالیکه کاهش غیرقابل انتظار

قیمت ،منجر به تثبیت قیمت میشود.
جدول ( .)4نتایج برآورد پارامترهای مدلهای  GARCHبرای غیرخطی برای قیمت گروه گوشت
پارامتر

EGARCH

GJR-GARCH

SAGARCH

APGARCH



-1/3

9/991
()9/91

9/993
()9/91

9/13
()9/91

9/111
()9/91

-9/911
()9/91

9/93
()9/91

-9/11
()9/91

-9/11
()9/91

9/37
()9/91

()1/11

-9/171
()9/91

-9/9991
()9/71

-9/11
()9/91

-

-

-

-9/91
()9/91

228/98
-441/09
-429/43

001/13
-177/11
-119/11

001/31
-171/37
-111/1

093/11
-199/77
-733/77







LL
AIC
BIC

.
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*()1/11
1/21
()1/19
1/01
()1/19
1/38
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یکی از راههای آزمون پایداری اخبار منتشر شده (تکانههای وارد شده) بر نوسان قیمت و ویژگی
برگشت به میانگین بودن نوسان ،آزمون آماری مجموع ضریبها معادله واریانس شرطی در مدل
های ) EGARCH(1,1میباشد .مجموع ضریبها    برابر با  9/11خواهد بود .از آنجایی که
مجموع ضتریبها نزدیک به یک استت بنابراین نوستان بازدهی گوشت تا حدودی پایدار است یا
مبین پایداری به نستتتبت باالی اخبار میباشتتتد .به عبارت دیگر تکانههای وارده به این بازار به
آرامی و تدریجی از بین میروند و میتوان گفت که هر خبری تأثیر نستتبتا درازمدت روی قیمت
گوشتت خواهد گذاشتت .از ستویی مقدار پارامتر انحراف معیار شرطی ،  ،برابر با  9/39بوده و
ضتریب تأثیر مجذور تکانههای ماه گذشتته روی واریانس شترطی دورهی جاری ،  ،برابر 9/01
میبتاشتتتد و به این مفهوم استتتت که لگاریتم واریانس شتتترطی ماه بعد به اندازهی  9/01برابر
اطالعات جدید رستتیده به بازار گوشتتت افزایش خواهد یافت .حال اگر آزمون آماری یکستتویه
برای اینکه آیا مجموع ضریبها معادله واریانس بزرگتر از یک یا برابر آن است انجام شود ،فرض
صتفر رد میشتود .بنابراین ،با اینکه مجموع ضریبها نزدیک یک است اما از نظر آماری کوچکتر
از یک بوده که نشتان دهنده آن استت که تأثیر اخبار بر باز دهی گروه اصلی مواد غذایی گوشت
برگشت به میانگین دارد.
نتایج اثرگذاری نامتقارن اخبار در گروه غالت و نان:
الگوهتتای نتتامتقتتارن ،PGARCH ،SAGARCH ،TGARCH ،GJR-GARCH ،EGARCH

 APGARCH ،NGARCHو  NPGARCHبرای گروه غالت و نان برآورد شتتد که تنها شتتش
مدل NGARCH ،TGARCH ،GJR-GARCH ،SAGARCH ،EGARCH

و

NPGARCH

همگرا شتتتدنتد .نتتایج مربوطه در جدول ( )1آمده استتتت .برابر جدول الگوهای ،TGARCH

 SAGARCH ،NGARCHو  NPGARCHدارای ضریبها منفی و غیر معنیدار هستند؛ یعنی
این الگوها در تأمین شرایط الزم برای مثبت بودن واریانسهای شرطی با مشکل رو به رو بوده و
بر خالف شتتترایط اولیه مبانی نظری الگو میباشتتتد .بنابراین نتایج این الگوها برای تحلیل تأثیر
اخبار کاربردی نخواهد داشتتت .الگوی  EGARCHو  GJR-GARCHاز نظر عالمت مورد انتظار

ضتریبها ،الگوهای مناسبی هستند .اما مدل  GJR-GARCHبا توجه به آمارههای  AIC ،LLو
 BICدر مقایسته با مدل  EGARCHمدل مناسبی میباشد .بنابراین مدل  GJR-GARCHرا به
عنوان مدل مناستب برای بیان اثرگذاری نامتقارن اخبار بر نوسان قیمت گروه اصلی مواد غذایی
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غالت و نان انتخاب شتد .مالحظه میشتود ضریب برآوردی  در الگوی  GJR-GARCHمنفی
بوده و گویای آن استتت که خبرهای افزایش قیمت آتی ،نوستتان قیمتی بیشتتتری برای این گروه
در پی خواهد داشت .تأثیر اخبار افزایش قیمت (  ) و کاهش قیمت (  )   برای گروه غالت
و نان به ترتیب برابر  9/10و  -9/97استتتت .اخبار مربوط به افزایش قیمت غالت و نان ،ستتتبب
افزایش نوستتان قیمت این گروه اصتتلی مواد غذایی میشتتود ،در حالیکه اخبار مربوط به کاهش
قیمتت ،منجر به کاهش نوستتتان قیمتی گروه غالت و نان میشتتتود .اخبار افزایش قیمت تأثیر
بزرگتری نستبت به اخبار کاهش قیمت روی لگاریتم واریانس شرطی جاری دارند .مقدار افزایش
غیرقابل انتظار قیمت که منجر به یک واحد افزایش پستماند استتاندارد شده شود ،میزان نوسان
قیمتت را  9/10درصتتتد افزایش میدهتد .امتا اگر کاهش غیرقابل انتظار قیمت رخ دهد در این
صتورت میزان نوستان قیمتی  9/97درصد کاهش خواهد یافت .به عبارت دیگر افزایش غیر قابل
انتظتار قیمت غالت و نان  ،تأثیر منفی بر تثبیت قیمت دارد .در حالی که کاهش غیرقابل انتظار

قیمت ،منجر به تثبیت قیمت میشود.
جدول ( )5نتایج برآورد پارامترهای مدلهای  GARCHغیرخطی برای قیمت گروه غالت و نان
پارامتر

EGARCH

GJR-GARCH

TGARCH

SAGARCH

NGARCH

NPGARCH



-0/30
()9/91

9/99
9/13

9/91
()9/91

9/997
()9/91

-9/99
()9/37

-9/17
()9/11



-9/11
()9/91

9/10
()9/91

1/11
()9/91

9/19
()9/91

9/03
()9/90

1/10
()9/71



9/13
()9/91

9/17
()9/91

-9/00
()9/91

-9/10
()9/11

9/77
()9/11

9/17
()9/90



1/11
()9/91

-9/11
()9/91

-1/91
()9/91

-9/93
()9/91

9/19
()9/91

-9/93
()9/9



-

-

-

-

-

9/17
()9/71

AIC

111/07
-011/13
-039/37

131/11
-771/00
-711/91

110/71
-010/3
-031/1

111/93
-033/11
-037/73

113/71
-031/30
-011/11

019/13
-131/13
-111/13

LL

BIC
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برابر جدول ( ،)1مقدار پارامتر انحراف معیار شتتترطی 9/17 ،  ،میباشتتتد که به معنای انتقال
 9/17برابر انحراف معیار شترطی ماه گذشتته ،به ماه جاری می باشد .مقدار پارامتر حساسیت به
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تأثیر قدر مطلق اخبار ماه گذشتته ،  ،نشان میدهد که تالطم یا واریانس شرطی دوره بعد به
انتدازهی  9/10برابر اطالعتات جدید رستتتیده به بازار غالت و نان افزایش خواهد یافت .مجموع
ضتتتریتبهتا خطا و انحراف معیار تأخیری 1/11 ،    ،میباشتتتد که این مجموع برابر با نرخ
کاهش تکانههای نوستتان روی انحراف معیار شتترطی میباشتتد که مبین پایداری بستتیار باالی
تکانهها میباشتتد .به عبارت دیگر اخبار (تکانههای وارده) بر بازار غالت و نان به آرامی و تدریجی
از بین میرونتد و میتوان بیان کرد که هر خبری تأثیر درازمدت روی قیمت گروه اصتتتلی مواد
غتذایی غالت و نتان خواهتد داشتتتت .حال اگر آزمون آماری یکستتتویه برای اینکه آیا مجموع
ضتتریبها معادله واریانس بزرگتر از یک یا برابر آن استتت انجام شتتود ،فرض صتتفر رد نمیشتتود.
بنابراین مجموع ضتتریبها از نظر آماری بزرگتر از یک بوده که نشتتان دهنده آن استتت که تأثیر
اخبار بر بازدهی گروه اصلی مواد غذایی غالت و نان برگشت به میانگین ندارد.
نتایج اثرگذاریهای نامتقارن اخبار بر گروه روغن و چربیها:
از این میتتان الگوهتتای نتتامتقتتارن برآورد شتتتتده TGARCH ،GJR-GARCH ،EGARCH

 APGARCH ،NGARCH ،PGARCH ،SAGARCH،و  NPGARCHتنهتتا چهتتار متتدل
 TGARCH ،GJR-GARCH،EGARCHو  NPGARCHبرای گروه روغن و چربیها همگرا
شتتتدنتد .کته نتتایج آنهتا در جدول ( )1آمده استتتت .برپایه جدول ( )1مالحظه میشتتتود که
الگوهای  GJR-GARCH ،EGARCHو  NPGARCHدارای ضتتتریبها منفی و غیر معنیدار
هستتند؛ یعنی این الگوها در تأمین شرایط الزم برای مثبت بودن واریانسهای شرطی با مشکل
رو به رو بوده و بر خالف شترایط اولیه مبانی نظری الگو می باشد .بنابراین نتایج این الگوها برای
تحلیتل تتأثیر اخبتار کتاربردی نخواهد داشتتتت .الگوی  TGARCHاز نظر عالمت مورد انتظار
ضتریبها و معنیداری ضتریبها مدل بهتری است .بنابراین از مدل  TGARCHبه عنوان مدل
مناستب برای بیان اثرگذاریهای نامتقارن اخبار بر نوسان قیمت گروه اصلی مواد غذایی روغن و
چربیها استتتتفاده شتتتد .گودرزی و رامانارایان ( )0911و ابونوری و همکاران ( )1733نیز برای
تحلیل تأثیر خبرها بر نوستتانهای از این الگو استتتفاده کردهاند .ضتتریب برآوردی  در الگوی
TGARCHمنفی بوده و گویای آن استت که اخبار افزایش قیمت آتی ،نوستان قیمتی بیشتری

برای این گروه در پی خواهد داشت.
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جدول ( )8نتایج برآورد پارامترهای مدلهای  GARCHغیرخطی برای قیمت گروه روغن و چربیها
پارامتر

EGARCH

TGARCH

GJR-GARCH

NPGARCH



-1/30
()9/91

9/91
()9/91

9/99
()9/91

1/71
()9/91



-9/13
()9/91

9/10
()9/91

7/33
()9/91

9/19
()9/91



-9/01
()9/70

9/39
()9/99

9/11
()9/91

-9/10
()9/11



9/13
()9/90

-9/01
()9/91

-7/31
()9/91

9/99
()9/91



-

-

-

-9/11
()9/91

LL

013/93
-113/11
-717/3

011/31
-111/3
-711/71

117/31
-731/97
-713/73

070/11
-111/93
-101/30

AIC
BIC

منبع :یافتههای تحقیق

بتا توجه به جدول ( ،)1برای گروه روغن و چربیها تأثیر اخبار افزایش و کاهش قیمت به ترتیب
برابر  9/10و  -9/17استت .اخبار مربوط به افزایش قیمت گوشت ،نوسان قیمت این گروه اصلی
مواد غذایی را افزایش میدهد ،در حالیکه اخبار مربوط به کاهش قیمت ،منجر به کاهش نوسان
قیمتی گروه روغن و چربیها میشود .اخبار کاهش قیمت تأثیر بزرگتری نسبت به اخبارافزایش
قیمت روی لگاریتم واریانس شتتترطی جاری دارند .مقدار افزایش غیرقابل انتظار قیمت که منجر
به یک واحد افزایش پستماند استتاندارد شتده شود ،میزان نوسان قیمت را  9/10درصد افزایش
میدهد .اما اگر کاهش غیرقابل انتظار قیمت رخ دهد در این صتورت میزان نوسان قیمتی 9/17
درصتتتد کاهش خواهد یافت .به عبارت دیگر افزایش غیر قابل انتظار قیمت روغن و چربیها ،بر
تثبیتت قیمت تأثیر منفی دارد .در حالیکه کاهش غیرقابل انتظار قیمت ،منجر به تثبیت قیمت
میشتود .برابر جدول ( )1همه ضریبها مدل ) TGARCH(1,1سطد باالیی معنیدار میباشند.
مقدار پارامتر انحراف معیار شتترطی ،  ،برابر با  9/39میباشتتد که به معنای انتقال  9/39برابر
انحراف معیار شترطی ماه گذشتته ،به ماه جاری میباشتد .مقدار پارامتر حستاسیت به تأثیر قدر
مطلق اخبار ماه گذشتتته ،  ،نشتتان میدهد که تالطم یا واریانس شتترطی دوره بعد به اندازهی
 9/10برابر اطالعتات جتدیتد رستتتیتده بته بتازار روغن و چربیها افزایش خواهد یافت .مجموع
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ضریبها خطا و انحراف معیار تأخیری  ،    ،برابر با  9/10میباشد که این مجموع بیانگر این
است که اخبار منتشر شده (تکانههای وارده) بر بازار روغن و چربیها به آرامی و تدریجی از بین
میرونتد و میتوان بیان نمود که هر خبری تأثیر تا حدودی درازمدت روی قیمت گروه اصتتتلی
مواد غتذایی روغن و چربیها خواهد داشتتتت .حال اگر آزمون آماری یکستتتویه برای اینکه آیا
مجموع ضتتریبها معادله واریانس بزرگتر از یک یا برابر آن استتت انجام شتتود ،فرض صتتفر رد
میشتتود .بنابراین ،با اینکه مجموع ضتتریبها نزدیک یک استتت اما از نظر آماری کوچکتر از یک
بوده که نشتان دهنده آن است که تأثیر اخبار بر بازدهی گروه اصلی مواد غذایی گوشت برگشت
به میانگین دارد.
نتایج اثرگذاریهای نامتقارن اخبار در گروه لبنیات و تخمپرندگان:
برای گروه لبنیات و تخمپرندگان الگوهای نامتقارن ،TGARCH ،GJR-GARCH ،EGARCH

 APGARCH ،NGARCH ،PGARCH ،SAGARCHو  NPGARCHبرآورد شتتتد که از این
میان تنها شش مدل NGARCH ،SAGARCH ،TGARCH ،GJR-GARCH ،EGARCH

و

 NPGARCHهمگرا شتتدند .که نتایج آنها در جدول ( )3آمده استتت .برپایه این جدول مالحظه
میشتتود که الگوهای  SAGARCH ،NGARCH ،TGARCH ،EGARCHو NPGARCH
دارای ضریبها منفی و غیر معنیدار هستند؛ یعنی این الگوها در تأمین شرایط الزم برای مثبت
بودن واریانسهای شتترطی با مشتتکل رو به رو بوده و بر خالف شتترایط اولیه مبانی نظری الگو
میباشتتتد .بنابراین نمیتوان از این مدلها برای بیان تأثیر اخبار استتتتفاده کرد به عبارت دیگر
نتایج این الگوها برای تحلیل تأثیر اخبار کاربردی نخواهد داشتتت .الگوی  GJR-GARCHاز نظر
عالمت مورد انتظار ضریبها ،الگوی مناسبی هستند این مدل از نظر مبانی نظری ضریبها مدل
بهتری است که آمارهی  LLنیز همین نتیجه را تأیید میکنند .بنابراین مدل  GJR-GARCHرا
به عنوان مدل مناستب برای بیان اثرگذاریهای نامتقارن اخبار بر نوسان قیمت گروه اصلی مواد
غذایی لبنیات و تخمپرندگان انتخاب گردید.
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جدول ( .)0نتایج برآورد پارامترهای مدلهای  GARCHغیرخطی برای قیمت گروه لبنیات و
تخمپرندگان
پارامتر

EGARCH

TGARCH

GJR-GARCH

NGARCH

SAGARCH

NPGARCH



9/70
()9/91

9/17
()9/91

9/99
()9/19

9/99
()9/91

1/01
()9/11

9/91
()9/11



9/01
()9/91

9/10
()9/91

9/79
()9/91

9/30
()9/91

111/71
()9/11

9/93
()9/91



9/11
()9/91

9/31
()9/91

9/10
()9/91

-9/90
()9/11

9/911
()9/13

9/33
()9/91



9/991
()9/13

9/17
()9/91

-9/71
()9/93

9/991
()9/11

-3/17
()9/11

-9/91
()9/91



-

-

-

-

-

-9/11
()9/93

LL

030/33

137/11

037/71

031/19

011/91

031/11

AIC

-111/19

-771/93

-113/33

-111

-100/91

-137/07

BIC

-179/01

-791/31

-101/71

-103/31

-113/31

-113/11

منبع :یافتههای تحقیق

بتا توجته به جدول ( ،)3برای گروه لبنیات و تخمپرندگان تأثیر اخبار افزایش و کاهش قیمت به
ترتیتب برابر  9/79و -9/ 91استتتت .خبرهتای مربوط بته افزایش قیمت لبنیات و تخمپرندگان،
نوستان قیمت این گروه اصلی مواد غذایی را افزایش میدهد ،در حالیکه اخبار مربوط به کاهش
قیمت ،منجر به کاهش نوستان قیمتی گروه لبنیات و تخمپرندگان میشود .اخبار افزایش قیمت
تأثیر بزرگتری نستتبت به اخبار کاهش قیمت روی لگاریتم واریانس شتترطی جاری دارند .مقدار
افزایش غیرقابل انتظار قیمت که منجر به یک واحد افزایش پستماند استاندارد شده شود ،میزان
نوستتان قیمت را  9/79درصتتد افزایش میدهد .اما اگر کاهش غیر قابل انتظار قیمت رخ دهد در
این صتورت میزان نوستان قیمتی  9/91درصد کاهش خواهد یافت .به عبارت دیگر افزایش غیر
قتابتل انتظار قیمت لبنیات و تخمپرندگان ،تأثیر منفی بر تثبیت قیمت دارد .در حالیکه کاهش
غیرقابل انتظار قیمت ،منجر به تثبیت قیمت میشتتتود .مطابق جدول( ،)3مقدار پارامتر واریانس
شترطی ،  ،برابر با  9/10میباشتد که به معنای انتقال  9/10برابر واریانس شرطی ماه گذشته،
به ماه جاری میباشتد .مقدار پارامتر حستاسیت به تأثیر قدر مطلق اخبار ماه گذشته ،  ،نشان
میدهد که تالطم یا واریانس شترطی دوره بعد به اندازهی  9/79برابر اطالعات جدید رسیده به
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بازار لبنیات و تخمپرندگان افزایش خواهد یافت .مجموع ضریبها خطا و انحراف معیار تأخیری،
 ،   برابر با  1/00میباشتد که این مجموع برابر با نرخ کاهش تکانههای نوسان روی انحراف
معیار شترطی میباشتد که مبین پایدار ی بستیار باالی تکانهها می باشد .حال اگر آزمون آماری
یکستتویه برای اینکه آیا مجموع ضتتریبها معادله واریانس بزرگتر از یک یا برابر آن استتت انجام
شتتود ،فرض صتتفر رد نمیشتتود .بنابراین ،مجموع ضتتریبها از نظر آماری بزرگتر از یک بوده که
نشتتان دهنده آن استتت که تأثیر اخبار بر بازدهی گروه اصتتلی مواد غذایی لبنیات و تخمپرندگان
برگشت به میانگین ندارد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
برپایه فرضیه بازار کارآ ،اطالعاتی که در بازار منتشر میشود ،به سرعت بر قیمت تأثیر میگذارد.
به عبارت دیگر بازار نسبت به اطالعات جدید حساس بوده و نسبت به آن واکنش نشان میدهد.
شتناخت این مستئله که چگونه اخبار قیمت مواد غذایی به نوسانها قیمتی منجر میشود ،برای
ستیاستگذاران بسیار مهم است .با توجه به سهم گروههای اصلی مواد غذایی در بودجه خانوارها
و سیاست دولت در راستای ایجاد پایداری در قیمت این محصوالت ،همچنین تأثیری که نوسان
قیمت این چهار گروه اصتلی مواد غذایی میتواند در دستترستی فیزیکی و اقتصادی این گروهها
داشته باشد این هدف مهمی بود که این بررسی به دنبال آن بود .بنابراین این بررسی تأثیر اخبار
بر روی نوستان قیمت چهار گروه اصلی مواد غذایی شامل گروه های  -1گوشت  -0 ،غالت و نان
 -7 ،روغن هتا و چربی هتا و  -1لبنیتات و تخمپرندگان در ایران را مورد ارزیابی قرار داد .در این
راستا از دادههای ماهانه شاخص قیمت این چهار گروه مواد غذایی و از الگوهای دسته GARCH
غیرخطی استتتتفاده شتتتد .همان طوریکه نتایج برآورد معادلههای واریانس شتتترطی بیان نمود،
مالحظه میشتود که اثرگذاریهای نامتقارن اخبار مثبت و منفی در میزان نوسان قیمتها تأثیر
گذار استتتت .لذا میتوان نتیجه گرفت که تأثیر اخبار منفی و مثبت بر نوستتتان قیمتها در بازار
مواد غذایی متفاوت استتتت به طوریکه تأثیر گذاری اخبار افزایش قیمت چهار گروه گوشتتتت،
غالت و نان ،روغن و چربیها و لبنیات و تخمپرندگان میزان نوستتان قیمت را شتتدیدتر و بیشتتتر
میکنتد .در حالی که اخبار مربوط به کاهش قیمت ،منجر به کاهش نوستتتان قیمتی چهار گروه
گوشتتت ،غالت و نان ،روغن و چربیها و لبنیات و تخمپرندگان میشتتود .بیشتتترین تأثیر اخبار
افزایش قیمت برای گروه گوشتتتت برابر با  1/93میباشتتتد و کمترین تأثیر اخبار افزایش قیمت
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برای گروه روغن و چربیها برابر با  9/10میباشتتد .بیشتتترین تأثیر خبرهای کاهش قیمت برای
گروه گوشتتت برابر با  -9/11میباشتتد و کمترین تأثیر خبرهای کاهش قیمت برای گروه غالت و
نان برابر با  -9/97میباشتد .با توجه به تأثیر بیشتر اخبار منفی ،یعنی قیمت مواد غذایی بهویژه
گروه گوشتتت توصتتیه میشتتود که برنامهریزان اقتصتتادی در راستتتای تثبیت نوستتان قیمت مواد
غذایی به ویژه گروه گوشت جانب احتیاط را رعایت کرده و به مدیریت اخبار منفی در بازار گروه
مواد غذایی به ویژه گروه گوشت پرداخته تا نوسان زیاد در بازار ایجاد نشود.
میزان حستاسیت به تأثیر اخبار یا تکانههای جدید روی نوسان شرطی جاری ،  ،در بازار غالت
و نان بزرگتر از مقدار آن در بازارهای دیگر استت .به بیان دیگر تکانههای وارد شده به این بازار
نستتبت به دیگر بازارهی تحت بررستتی ،اثرگذاریهای بیشتتتری روی نوستتان یا واریانس شتترطی
دارند .کمترین میزان حستتتاستتتیت به تأثیر اخبار یا تکانههای جدید نیز مربوط به بازار روغن و
چربیها میباشتد .از ستوی دیگر تأثیر واریانس شرطی ماه گذشته روی واریانس شرطی جاری،
 ، در بازار غالت و نان نسبت به بازارهای دیگر بیشتر است .کمترین تأثیر واریانس شرطی ماه
گذشتتته روی واریانس ماه جاری مربوط به گروه گوشتتت میباشتتد .این یافتهها مبین آن استتت
هنگامی که خبر جدیدی به بازار موادغذایی میرسد بیشترین تأثیر آن در بازار گروه غالت و نان
خواهد بود و کمترین تأثیر آن در بازار روغن و چربیها میباشتتتد .وقتی بازار در ماه گذشتتتته با
نوستتان رو به رو شتتده باشتتد بازار غالت و نان استتت که نوستتان بیشتتتری را به ماه جاری انتقال
میدهد و بازار گوشتت نوستان کمتری را از ماه گذشته به ماه جاری منتقل میکند .این یافتهها
مبین آن استتت که وقتی خبر جدیدی به بازار موادغذایی میرستتد بیشتتترین تأثیر آن در بازار
گروه غالت و نان خواهد بود و کمترین تأثیر آن در بازار روغن و چربیها می باشد .وقتی بازار در
ماه گذشتته با نوستان روبرو شده باشد بازار غالت و نان است که نوسان بیشتری را به ماه جاری
انتقال میدهد و بازار گوشتتت نوستتان کمتری را از ماه گذشتتته به ماه جاری منتقل میکند .لذا
توصتیه میشتود مستئوالن امر و برنامهریزان اقتصادی و سیاسی کشور تالش و همت زیادی در
مدیریت اخبار در بازار گروه غالت و نان داشته باشند با توجه به این که غالت و نان سهم زیادی
در مصرف غذایی غالب مردم ایران دارد و حساسیت روی آن زیاد است توصیه میشود که اخبار
نیز به صتورت مدیریت شتده و کنترل شده در بازار منعکس شود .از آنجایی که پایداری نوسان
در گروه غالت و نان ،حستاسیت به تأثیر اخبار یا تکانههای جدید روی نوسان شرطی جاری و از
ستوی دیگر تأثیر واریانس شترطی ماه گذشتته روی واریانس شتترطی جاری بیشتر از گروههای
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دیگر میباشتد و جز کاالی اساسی و راهبردی و کاالی اصلی روی سفرهی خانوادههای تهیدست
و کمدرآمد میباشتد ،توصتیه میشتود برنامهریزیها و ستتیاستتت گذاری دولت به سمت افزایش
تولید ،بهبود کیفیت و قدرت خرید ،اصالح الگوی مصرف و دسترسی فیزیکی و اقتصادی بهتر به
گروه غالت و نان باشد.
نتایج به دست آمده از برآورد معادلههای واریانس شرطی نشان داد که تأثیر اخبار افزایش قیمت
بیشتتتر از اخبار کاهش قیمت روی نوستتان قیمت مواد غذایی میباشتتد .بر این پایه پیشتتنهاد
میشتتود که در چگونگی شتتکلگیری اخبار افزایش قیمت و عاملهایی که منجر به ایجاد اخبار
افزایش قیمت در بازار مواد غذایی میشتود و نحوه انتشتار آن در بازار ،حساسیت بیشتری لحاآ
نموده و عواملی که منجر به ایجاد اخبار افزایش قیمت در بازار می شود ،مدیریت بیشتری اعمال
کند .بنابر یافتههای این بررستتی اخبار جدید رستتیده به بازار این چهار گروه مواد غذایی تأثیر به
نستتبت باالیی (بزرگتر از  )9/19روی نوستتان قیمت این گروههای مواد غذایی دارد ،پیشتتنهاد
میشتتود از تنشهای ستتیاستتی در کشتتور تا حد ممکن کاستتته شتتود و یا ستتیاستتتگذاران و
برنامهریزات اقتصادی و حتی سیاسی در انتشار اخبار به گونهای رفتار کنند که تکانههای قیمتی
تأثیر کمتری بر اقتصاد کشور و مواد غذایی وارد کنند  .به عبارت دیگر ،در راستای آرامش فضای
اقتصادی و سیاسی حرکت نمایند و از تنشها پرهیز نمایند.
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