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 چكیده

 
دهد. شناخت این مسئله کنندگان را تحت تأثیر قرار میدکنندگان و مصرفقیمتی همواره رفاه تولی هاینوسان

ذاران بسیار مهم گشود، برای سیاستقیمتی منجر می هاینوسانکه چگونه خبرهای قیمت مواد غذایی به 
قیمت گوشت مرغ، گوسفند و  هاینوسان، بررسی اثر خبرهای قیمت بر این پژوهشاست. بنابراین هدف از 

های قیمت ماهانه غیرخطی با استفاده از داده GARCHباشد. بدین منظور از الگوهای ر ایران میگوساله د
های پژوهش نشان داد که الگوی بهره گرفته شده است. یافته 311393 -31:0931دوره  درگوشت 

EGARCH انس نتایج، واری پایهتقارن در منحنی اثر خبرها است. بر الگوی مناسبی برای استخراج عدم
قیمت  هاینوسانناهمسان شرطی برای قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله نامتقارن است. به عبارت دیگر 

دهند. همچنین خبر افزایش قیمت، این کاالها واکنش نامتقارنی نسبت به خبرهای خوب و بد نشان می
بر کاهش قیمت به تثبیت دهند و تنها در مورد گوشت مرغ خقیمتی این محصوالت را افزایش می هاینوسان

های تغییرات قیمت پایههای خود را بر ذاران سیاستشود سیاستگ. بنابراین پیشنهاد میکندقیمت کمک می
    و به مرحله اجرا درآوردند.انتظاری طراحی 
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 مقدمه

کننده اصلی پروتئین مورد نیاز در سبد غذایی خانوارهای ایرانی گوشت قرمز و سفید تأمین

بر پایه آمار وزارت جهاد های اخیر تقاضا برای انواع گوشت افزایش یافته است. است. در سال

 هزار تن در 7139به  7931هزار تن در سال  7091مرغ در ایران از  کشاورزی تولید گوشت

 3/399هزارتن به  311. در دوره مشابه، تولید گوشت قرمز از افزایش یافته است 7931سال 

به  7939کیلوگرم در سال  93/70هزار تن رسیده است. در مقابل، مصرف سرانه گوشت قرمز از 

 07افزایش یافته است. میزان مصرف سرانه گوشت مرغ نیز از  7931کیلوگرم در سال  17/71

رسیده است. این دو کاال جانشین  7931کیلوگرم در سال  1/01به  7939ال کیلوگرم در س

ویژه از هنگامی که قیمت انواع گوشت قرمز افزایش یافته است؛ مصرف همدیگر بوده و به

گوشت مرغ به عنوان جانشین اصلی آن رشد باالیی یافته است. با توجه به دوره زمانی و 

هایی روبرو مت این محصوالت در طول سال با نوسانتغییرات فصلی قیمت انواع گوشت، قی

هایی را ها دالیل مختلفی در سمت عرضه و تقاضای این محصوالت دارد و زیاناست. این نوسان

 کنند. کنندگان تحمیل میبه تولیدکنندگان و مصرف

اورزی هایی روبرو است؛ این نوسان به ویژه برای کاالهای کشدر مجموع قیمت کاالها با نوسان

(. نوسان قیمتی Newbery, 1989درپی نوسان دارای شهرت خاصی است )به دلیل طبیعت پی

کننده کاهش باعث کاهش رفاه شده و ممکن است رقابت را با افزایش هزینه جستجوی مصرف

درپی کنند که نوسان پی( تأکید می7339(. کرونر و همکاران )Zheng et al, 2008دهد )

کند. کنندگان ایجاد میها، بازرگانان، تولیدکنندگان و مصرفایی برای دولتهها نگرانیقیمت

ها منجر به ناپایداری نرخ ارز واقعی کشورها شده و فضای درازمدت های بزرگ قیمتنوسان

سازد و این امر منجر به تخصیص های قیمتی را از بازار دشوار میناپایداری، دریافت سیگنال

 بخشد.    بازی را شدت میهای سفتههای فعالیتد. عالوه بر این، نوسانشوناکارای منابع می

های رشد منفی و ( قیمت گوشت مرغ نرخ7917:7 -7931:70در دوره زمانی این بررسی )

درصد  9/7مثبتی را تجربه کرده است. با وجود اینکه میانگین نرخ رشد در این دوره در حدود 

شینه این تغییرات قیمتی زیاد بوده است. به طوری که کمینه بوده است ولی میزان کمینه و بی

ریال  7317درصد بوده است و قیمت گوشت مرغ از  3/01درصد و بیشینه آن  -0/71نرخ رشد 

-ریال در پایان دوره است. در مورد قیمت گوشت گوسفند بازه نوسان 17013در آغاز دوره به 

درصد تجربه شده  1/70درصد و بیشینه آن  -3/3های محدودتر بوده است و کمینه نرخ رشد 
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درصد بوده است. قیمت  9/7است. میانگین نرخ رشد قیمت برای این محصول در کل دوره نیز 

ریال است. برای  799111و  9317گوشت گوساله در ابتدا و انتهای دوره به ترتیب برابر با 

درصد و میانگین آن در  7/71درصد و بیشینه آن  -3/9قیمت گوشت گوساله کمینه نرخ رشد 

 791710ریال در آغاز دوره به  9111درصد بوده است. قیمت این محصول از  19/7کل دوره 

ریال در پایان آن افزایش یافته است. مقایسه مقادیر کمینه و بیشینه نرخ رشد قیمت سه 

ازه محصول گویای آن است که قیمت هر سه محصول روند نوسانی داشته است و بزرگترین ب

های از سوی نوسان مربوط به قیمت گوشت مرغ است. بنابراین جا دارد که این نوسان

 سیاستگذاران و پژوهشگران مورد توجه قرار گیرد.

های قیمتی، خبرهای آتی و اطالعات جدید قیمتی است که با ترین عوامل در نوسانیکی از مهم

کنندگان، قیمت را دستخوش تغییر و فاثرگذاری بر روند تولید، عرضه و همچنین تقاضای مصر

( 7339های قیمتی نخستین بار در مطالعه انگل و نگ )کند. ارتباط بین خبر و نوساننوسان می

های ، چگونگی اثر اطالعات جدید قیمتی بر نوسان7آزمون شد. آنان با ارائه منحنی اثر خبر

انواع گوشت در سبد غذایی خانوارها قیمت را بررسی و اندازه گرفتند. با توجه به اهمیت و سهم 

و سیاست دولت در راستای ایجاد پایداری در قیمت این محصوالت، این بررسی تالش دارد اثر 

 های قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله مورد ارزیابی قرار دهد. خبرها را بر نوسان

اند. ازارهای مختلف پرداختههای قیمتی در بهایی به ارزیابی اثر خبرها بر نوساندر ایران بررسی

های نوسان برای بورس اوراق بهادار تهران در شواهد تجربی به دست آمده از به کارگیری الگو

های های قیمتی منفی و مثبت بر نوسان( نشان داد که اثر تکانه7931بررسی مهرآرا و عبدلی )

های ( اثر خبرها بر نوسان7933آتی قیمت به لحاظ آماری متفاوت نیست. ابونوری و همکاران )

مورد بررسی قرار دادند. نتایج این  0ARCHهایی از دسته نرخ ارز در ایران را با کاربرد الگو

های نرخ ارز در ایران نامتقارن است. یعنی تأثیر پژوهش نشان داد تأثیر خبرها بر نوسان

باشد. ب )مثبت( میهای نرخ ارز بیشتر از تأثیر خبرهای خوخبرهای بد )منفی( بر نوسان

های قیمت برخی از کاالهای اساسی شامل ( اثرات تقویمی در نوسان7931کشاورز حداد )

های آن، قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ را مورد بررسی قرار داد که بر پایه یافته

ی و داری از صفر دارند. خیابانهای شمسی و قمری اختالف معنیاثرات تقویمی بعضی از ماه

                                           
1. News Impact Curve  
2. Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity  
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برای بازار  ARCH های دسته بر پایه الگو VaRگذاری برآورد ( نیز به ارزش7931ساروقی )

 اوراق بهادار تهران پرداختند. 

ها به ارزیابی اثر خبرها بر نوسان متغیرهای ای از بررسیدر خارج از کشور طیف گسترده

 های زیر اشاره کرد.  هشتوان به پژوهای صورت گرفته میاند. از بررسیاقتصادی پرداخته

( به ارائه تعریفی از منحنی اثر خبر پرداختند و اینکه اطالعات جدید 7337، 7339انگل و نگ )

های روزانه بازار و داده ARCHشود. در این بررسی از الگوهای های میچگونه منجر به نوسان

اغلب اثرات نامتقارن را  7EGARCHسهام ژاپن استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد الگوی 

( نشان دادند با در نظر گرفتن مراحل مختلف 7339دهد. مک کوئین و رولی )نشان می

( 7331های تجاری، ارتباط قوی بین قیمت سهام و خبرها وجود دارد. بران و همکاران )چرخه

نس به بررسی بازده سهام پرداختند و شواهد قوی از واریا EGARCHبا استفاده از الگوی 

( از الگوی 0111ناهمسانی شرطی در اجزاء بازاری و غیربازاری بازده نشان دادند. کیم و شین )

EGARCH های نرخ بهره در استرالیا دو متغیره برای بررسی اثر خبرهای اقتصاد کالن بر نوسان

( اثر خبرهای اقتصادی و سیاسی را بر 0110و آمریکا استفاده کردند. فرناری و همکاران )

بررسی و گزارش کردند اثر خبرهای  0GARCHتغیرهای مالی در ایتالیا با استفاده از الگوهای م

 جدید بر نرخ ارز نسبت به نرخ بهره قابل توجه است.

( اثر خبرهای اقتصاد کالن بر بازار دولتی اوراق قرضه در آمریکا را مورد بررسی 0111گرین )

برای بررسی اجزاء بازده  GARCH-jumpترکیبی  ( از روش0111قرار داد. ماهو و مک کوردی )

های را به ویژه در مقاطع بعد از بینی نوسانسهام استفاده کردند و نشان دادند این روش پیش

( اثر خبرها، قیمت نفت و 0111بخشد. هایو و کوتان )تغییرات گسترده در بازده بهبود می

نه سهام و اوراق قرضه در روسیه بررسی کردند. المللی را بر بازده روزاتوسعه بازارهای مالی بین

دهد. ولی خبرهای های این پژوهش، خبرهای انرژی بازده را تحت تأثیر قرار میبر پایه یافته

های بازار به دیگر خبرها حساسیتی رسد که نوساندار نیست. به نظر میجنگ چچن معنی

( 0119قرار گرفت. هاس و همکاران )مورد استتفاده  GARCHندارد. در این بررسی نیز الگوی 

های بینی روشبه تحلیل و استخراج عدم تقارن در منحنی اثر خبرها پرداختند و کارایی پیش

GARCH   .در درون نمونه و خارج از آن بررسی شد 

                                           
1. Exponential Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity  

2. Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity  
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( اثرات نامتقارن خبرها را بر بازار مواد غذایی آمریکا بررسی کردند. در 0113ژنگ و همکاران )

استفاده  EGARCHماده غذایی و الگوی  11فروشی قیمت ش از آمار ماهانه خردهاین پژوه

شود. شد. نتایج نشان داد خبرهای قیمت منجر به ناپایداری یک سوم بازارهای مورد بررسی می

( به این موضوع پرداختند که خبرهای اقتصاد کالن چگونه قیمت کاالها را 0113روچ و روسی )

هد. نتایج نشان داد که واکنش طال نسبت به دیگر کاالها منحصربفرد است دتحت تأثیر قرار می

دهد که آن هم به دلیل نقش و درآمریکا و ناحیه یورو به خبرهای خاصی واکنش نشان می

های اخیر انداز و ذخیره ارزش آن است. در مجموع بازار کاالهایی که در سالسنتی طال در پس

شتری دارند واکنش بیشتری به خبرهای اقتصاد کالن دارند. با بازارهای مالی پیوستگی بی

ها را در قالب یک های خبری و نوسان قیمت دارایی( رابطه شوک0177ماتسوموتو و همکاران )

( اثر خبرهای بازار سهام آمریکا را بر بازار 0177الگوی تعادل عمومی بررسی کردند. دیمفل )

های بهره گرفت که داده AR(1)-GARCH(1,1)الگوی  سهام آلمان مورد بررسی قرار داد و از

های آن پژوهش بازار سهام شد. بر پایه یافتهرا شامل می 0119تا دسامبر  0119بررسی جوالی 

 دهد. آلمان نسبت به خبرها و رخدادهای بازارهای سهام آمریکا واکنش نشان می

رن برای بررسی اثر خبرهای خوب و نامتقا GARCH( از الگوهای 0177گودرزی و رامانارایانان )

استفاده کردند.  0113-13های بازارهای سهام هند در دوره بحران مالی جهانی بد بر نوسان

الزمان نتایج نشان داد که واکنش به خبرهای خوب و بد نامتقارن است. انجبینی و وسیع

ازار سهام مالزی ناشی های بمتقارن و نامتقارن نوسان GARCH( با استفاده از الگوهای 0177)

های قیمت گوشت ( نوسان0177را مورد بررسی قرار دادند. لو و لیو ) 0111-13از بحران مالی 

های قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله را در چین تحلیل کرده و گزارش دادند که نوسان

 نامتقارن است. 

ویژه متغیرهای کالن و بهها اثر خبرها بر نوسان متغیرهای مورد بررسی اغلب این بررسی

اند. از این رو ضروری است که در بررسی اثر خبرها با انجام اقتصادی را نامتقارن گزارش کرده

 GARCHهای مناسب از دسته های الزم، تقارن اثرات بررسی شده و از این راه الگوآزمون

های خوب و بد گزینش شود. به عبارت دیگر باید با گزینش الگوهای غیرخطی بین اثر خبر

دهد که پژوهش در های صورت گرفته در داخل کشور نشان میتمایز قائل شد. بررسی ارزیابی

های اندک نیز تأکید اصلی بر این زمینه در داخل کشور خیلی کم بوده و در این پژوهش

بازارهای مالی بوده است و توجهی به نوسان قیمت محصوالت کشاورزی و دامی نشده است و 
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شمار  در این زمینه وجود دارد. از این لحاظ این بررسی یک نوآوری در این موضوع بهیک خأل

های قیمت انواع گوشت در بازار مورد ارزیابی قرار آید که اثر خبرهای آتی قیمت را بر نوسانمی

داده است. به دلیل شرایط حاکم بر فضای تولید انواع گوشت، نوسان قیمت این محصوالت در 

ی مختلفی از سال مورد انتظار است. به همین دلیل در این بررسی اثر خبرهای آتی هادوره

گیرد. در این راستا تالش قیمت که به صورت افزایش یا کاهش آن است، مورد ارزیابی قرار می

شود در آغاز متقارن یا نامتقارن بودن اثر خبرهای آتی بر نوسان قیمت شناسایی شده و می

های قیمتی این های واریانس شرطی مناسب، میزان اثر خبرها بر نوسانز الگوسپس با استفاده ا

 کاالها تحلیل شود. 

 روش تحقیق
های مورد استفاده در پژوهش اختصاص دارد. به منظور ها و دادهاین بخش به معرفی روش

قرار های متفاوتی ارائه شده و مورد استفاده بررسی اثر خبرها بر متغیرهای اقتصادی، روش

اند که در پیشینه پژوهش به برخی از آنها اشاره شد. از الگوهای پرکاربرد در این زمینه گرفته

است.  GARCHهای اخیر توجه زیادی به آنها شده است الگوهای مربوط به دسته که در سال

ارائه شد که به  ARCHتوسط انگل و با عنوان الگوی  7330الگوی نخستین این دسته در سال 

ر زمان الگوهای تکمیلی آن معرفی شدند. این الگوها در حال حاضر تنوع باالیی دارند و هر مرو

توان این الگوها های اقتصادی دارند. از یک نگاه میهای خاصی در بررسیکدام توانایی و برتری

. بندی کردرا بر پایه تحلیل اثر خبر خوب و بد به دو دسته الگوهای متقارن و نامتقارن تقسیم

که در این بررسی به کار گرفته شدند  GARCHهای دسته در ادامه این بخش برخی از روش

 شوند. به اختصار معرفی می
 tF-1تفاضل مرتبه اول لگاریتم طبیعی قیمت باشد و  ty( اگر 7339بنابر بررسی انگل و نگ )

کنندگان رفدهد و مصمجموعه اطالعات گذشته که ارزش همه متغیرهای مرتبط را نشان می

های آگاهی دارند. در این صورت تغییر و نوسان tF-1گیری از همه اطالعات در هنگام تصمیم

توان به که می tyو واریانس شرطی  tyانتظاری قیمت عبارت است از مقادیر شرطی مورد انتظار 

قیمت در زمان  نشان داد. تغییرات غیرقابل انتظار tǀ F t≡ var(y th)-1و  ǀ t≡ E(y tm )1-tFصورت 

t برابر است باtm–t= y t ε( بیان کردند که 7339. انگل و نگ )tε  مجموع اثر خبرها را در زمانt 

تر( از مقدار انتظاری است. با این فرض ( باشد قیمت باالتر )پایین1>tε) tε>1دهد. اگر نشان می
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ارائه  ARCHلگوی بینی به خبرهای گذشته بستگی دارد؛ تصریح اهای قابل پیشکه نوسان

 (.  Zheng et al, 2008( به صورت زیر خواهد بود )7330شده از سوی انگل )

(7) ht = ω +∑ αiεt−1
2

q

i=1

+ ei 

دهند. یک فرض ضمنی این است که اثر ضرایب را نشان می αiو  ωها و شمار وقفه qکه   

.  i>jکه  αi>  jαاست، یعنی های نسبت به خبرهای جدید کمتر خبرهای گذشته بر نوسان

دوره پیش بر  qبر نوسان کنونی اثری ندارد. به عبارت دیگر خبرهای  qخبرهای پیش از وقفه 

 GARCH(p,q)های پیش از آن، اثر قابل توجهی ندارند. الگوی های مؤثر هستند و دورهنوسان

ریاضی آن در رابطه است که شکل  ARCH(q)( توسعه الگوی 7339ارائه شده از سوی بالرسلو )

 ( آمده است.  0)

 (0) ht = ω +∑ αiεt−1
2

q

i=1

+∑ β
i
ht−1 + ei

p

i=1

 

ارائه شده  GARCHدهد. الگوی ضرایب الگو را نشان می iβشمار وقفه جزء واریانس است  pکه 

 است.   ARCHیک الگوی مرتبه نامتناهی 

( در این است که به طور ضمنی 0( و )7های )لگو( ضعف عمده ا7339بنابر بررسی انگل و نگ )

تر متقارن است. تالش برای رفع های باالتر و پایینکنند اثر خبرهای مربوط به قیمتفرض می

( شد که 7337توسط نلسون ) EGARCHنمایی یا  GARCHاین ضعف، منجر به ارائه الگوی 

 ( نشان داده شده است.  9این الگو در رابطه )

(9) ln(ht) = ω + βln(ht−1) + γ (
εt−1

ht−1
0.5
) + α [(

|εt−1|

ht−1
0.5

) − (
2

π
)
0.5

] + ei 

شود. اگر تعیین می γضرایب الگو هستند که تقارن یا عدم تقارن اثر به وسیله  αو  ω ،β ،γکه 

=1γ  1≠باشد، اثرات متقارن است و در صورتی کهγ گر باشد اثرات نامتقارن است. اγ  مثبت

در  EGARCHکند. الگوی تر( نوسان بیشتری ایجاد میهای باالتر )پایین)منفی( باشد قیمت

اجازه  EGARCHدارای دو تفاوت عمده است. نخست اینکه الگوی  GARCHمقایسه با الگوی 

های داشته باشند؛ در صورتی که در دهد تا خبرهای خوب و بد اثرات متفاوتی بر نوسانمی

دهد خبرهای بزرگتر، اثر اجازه می EGARCHچنین نیست. دوم اینکه الگوی  GARCHالگوی 

 داشته باشند.  GARCHهای در مقایسه با الگوی بیشتری بر نوسان
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ها توسعه های متفاوت دیگری نیز دارند که در این سالشکل GARCHالبته الگوهای نامتقارن 

معروف است،  7GJR( که به 7339همکاران ) یافته است. به عنوان مثال در الگوی گلوستن و

باشد تعمیم یافته است. رابطه استاندارد با یک جزء که بیانگر عدم تقارن می GARCHالگوی 

 (: Hagerud, 1997این الگو به این صورت است که )

(1) ht = ω + αεt−1
2 + βht−1 + γSt−1

− εt−1
2 + ei 

St−1هستند و  پارامترهای ثابت αو  ω ،β ،γکه 
گیرد هنگامی متغیری است که مقدار یک می −

εt−1که  < ، ωو صفر در غیر از این حالت. برای مثبت بودن واریانس شرطی کافی است که   0

α  وβ ( وω +α .نامنفی باشند ) 

( معرفی شد. 7331( توسط زاکوئیان )0TGARCHای )آستانه GARCHالگوی دیگر به نام 

ای بر پایه واریانس شرطی نیست بلکه بر پایه انحراف معیار شرطی آستانه GARCHالگوی 

σt < ht
 ,Hagerudشود )به شکل زیر بیان می TGARCH(1,1)شود. الگوی طراحی می 1/2

1997 .) 

(1) σt = ω + α+εt−1
+ + α−εt−1

− + βσt−1 + ei 

εtکه 
+ = max(εt, εtو  (0

− = min(εt, . برای مثبت بودن انحراف معیار شرطی کافی (0

ωاست که  > 0  ،α+, α−, β ≥  تواند فرموله شود. . معادله باال به شکل زیر نیز می 0

(9) σt = ω + α|εt−1| + βσt−1 + γSt−1
− εt−1 + ei 

انند با واریانس ، انحراف معیار شرطی دارای شکل تابعی همTGARCH(1,1)بنابراین، در الگوی 

 است.     GJRشرطی در الگوی 

نامتقارن غیرخطی است که  GARCHیا  9NGARCHالگوی دیگر ارائه شده در این زمینه 

های تجربی نشان دادند. ( کارایی خوب این الگو را در بررسی7331( و دوان )7339انگل و نگ )

 شود.  رابطه این الگو به شکل زیر بیان می

(1) ht = ω + αht−1(εt−1 − γ)2 + βht−1 + ei 

 et al, 1999نیز بیانگر اثر اهرمی است ) γنامنفی باشند.  βو  αمثبت و  ωدر این الگو باید 

Duan .) 

                                           
1. Glosten, Jagannathan and Runkle  
2. Threshold GARCH  
3. Nonlinear Asymmetric GARCH   
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های پژوهش، الگوهای معرفی شده مورد برآورد قرار گرفته در این بررسی برای رسیدن به هدف

داری ضرایب و ها، معنیهای اولیه الگوایه فرضیهو در نهایت از بین آنها، الگوی مناسب بر پ

های مورد استفاده در این شود. دادهتوانایی در جداسازی اثر خبرها بر نوسان قیمتی گزینش می

پژوهش شامل قیمت ماهانه خرده فروشی گوشت مرغ، گوسفند و گوساله برای دوره فروردین 

اند. قابل یادآوری نی امور دام به دست آمدهباشد که از شرکت پشتیبامی 7931تا اسفند  7917

مورد  Stataو  Eviewsهای الزم و برآورد الگوها دو نرم افزار است که به منظور انجام آزمون

 اند. استفاده قرار گرفته

 نتایج و بحث
های مورد استفاده در پژوهش از نوع سری زمانی هستند؛ ابتدا به بررسی با توجه به اینکه داده

فولر تعمیم  -ایی متغیرهای مورد بررسی پرداخته شده است. به این منظور از آزمون دیکیایست

( ارائه شده است. آماره این آزمون 7یافته استفاده شد. نتایج مربوط به این آزمون در جدول )

 باشد. دار میبرای تفاضل مرتبه اول متغیرها در سطح یک درصد معنی

 ی( نتایج آزمون ایستای1جدول )

 متغیر
لگاریتم قیمت 

 گوشت مرغ
 لگاریتم قیمت

 گوشت گوسفند 
لگاریتم قیمت 

 گوشت گوساله

 -03/9 -17/9 -19/0 آماره در سطح

 -97/3 -11/71 -90/1 آماره در تفاضل مرتبه اول

 I(1) I(1) I(1) وضعیت ایستایی

 های تحقیقیافتهمأخذ: 

گیری در سطح ناایستا بوده و با تفاضل بر این پایه لگاریتم قیمت هر سه محصول مورد نظر

( نیاز است سری 0113مرتبه اول ایستا شده است. از آنجا که بر پایه بررسی ژنگ و همکاران )

مورد استفاده برای برآورد اثر خبرها ایستا باشد از این رو در برآورد الگوهای میانگین و 

متغیرهای مورد بررسی استفاده از حالت تفاضلی مرتبه اول  GARCHهمچنین الگوهای دسته 

 شود. می

های مورد بررسی، معادله میانگین در آغاز باید برای داده ARCHبرای برآورد الگوهای دسته 

مورد آزمون قرار گیرد. با توجه به  ARCHمناسب شناسایی شده و با برآورد آن وجود اثرات 

تلف مورد استفاده زیادی قرار های مخاینکه در ادبیات موضوع الگوهای خودتوضیح با وقفه
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اند، بنابراین در این بررسی نیز از الگوی خودتوضیح استفاده شد. با توجه به تکرار ماهانه گرفته

های فصلی برآورد شد و در های گوناگون از جمله وقفهها، الگوهای خودتوضیح با وقفهداده

ه دوم و برای قیمت گوشت نهایت برای گوشت مرغ و گوشت گوسفند، الگوی خودتوضیح مرتب

های گوساله نیز الگو تنها با وجود وقفه دوم، مناسب تشخیص داده شد. نتایج برآورد معادله

 ( گزارش شده است.0میانگین در جدول )
 های میانگیننتایج برآورد معادله (4جدول )

 گوشت گوساله گوشت گوسفند گوشت مرغ 

 prob ضریب prob ضریب prob ضریب 

C 17/1 11/1 17/1 11/1 17/1 11/1 

AR(1) 03/1 11/1 13/1 11/1 -- -- 

AR(2) 91/1- 11/1 71/1- 10/1 01/1 11/1 

F 1/01 11/1 13/03 11/1 11/71 11/1 

ARCH-LM test 10/1 19/1 13/3 11/1 90/99 11/1 
Asymmetric 

ARCH test  77/1 11/1 13/1 11/1 13/79 11/1 

                                                      های تحقیقیافتهمأخذ: 

دار ضرایب مربوط به اجزاء خودتوضیح در سه الگوی برآوردی در سطح یک درصد معنی

دهد داری کل رگرسیون برآوردی را نشان میگزارش شده نیز که معنی Fهای باشند. آمارهمی

طور که بیان دار بوده و نشان از تصریح مناسب سه الگو دارند. هماندر سطح یک درصد معنی

ها، استفاده برای آزمون ناهمسانی واریانس پسماندها است. بنا به شد هدف از برآورد این معادله

در پسماند الگوهای  ARCHاین راستا به منظور بررسی وجود اثرات  ( در7330پیشنهاد انگل )

است، استفاده شد. بر پایه نتایج این آزمون  0که دارای توزیع  LM-ARCHبرآوردی از آزمون 

ها در سطح پنج درصد رد در سه الگوی برآورد شده، فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانس

 شود. نس ناهمسانی در پسماندها تأیید میشده و فرضیه مقابل یعنی وجود واریا

باید متقارن یا نامتقارن بودن این اثرات نیز مشخص شود.  ARCHپس از تشخیص وجود اثرات 

استفاده شد و فرضیه صفر همسانی  Asymmetric ARCH test (F) در این راستا از آزمون

مورد آزمون قرار گرفت. بر واریانس شرطی در مقابل فرضیه ناهمسانی نامتقارن واریانس شرطی 

( فرضیه صفر این آزمون برای سه الگوی برآوردی 0پایه نتایج ارائه شده این آزمون در جدول )

نامتقارن در این الگوها پذیرش  ARCHداری یک درصد رد شده و وجود اثرات در سطح معنی
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د و گوساله های گوشت مرغ، گوسفنشود. به عبارت دیگر واریانس ناهمسان شرطی قیمتمی

ها در مجموع بیانگر این است که پسماند الگوهای باشد. نتایج آزمونتقارن میدارای عدم

برآوردی دارای واریانس ناهمسانی نامتقارن است و خبرهای آتی با توجه به نوع خبر، اثر 

و   ARCHهای قیمت خواهند داشت. لذا استفاده از الگوهای متقارنمتفاوتی بر نوسان

GARCH های متغیرهای مورد بررسی ارائه نخواهد خطی نتایج مناسبی برای الگوسازی نوسان

 غیرخطی بهره گرفت. در ادامه شش الگوی دسته GARCHداد و بایستی از الگوهای 

(GARCH)  خطی و غیرخطی( برای قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله برآورد شد که(

و   ARCHین الگوها شامل دو الگوی متقارن( گزارش شده است. ا9نتایج آنها در جدول )

GARCH  و الگوهای نامتقارنEGARCH(1,1) ،TGARCH(1,1) ،GJR-GARCH(1,1)  و

NGARCH(1,1) های کنترل تشخیصی مربوط به الگوهای ارائه ( آزمون1باشد. در جدول )می

لگاریتم تابع ، مقدار LMها شامل نتایج آزمون ( گزارش شده است. این آماره9شده در جدول )

فرضیه صفر بودن همزمان  LM( است. در آزمون AIC( و معیار آکائیک )LLدرستنمایی )

ضرایب برآوردی در الگوها آزمون شده است. بر پایه نتایج این آزمون به غیر از یک مورد در 

دیگر موارد، فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن همزمان ضرایب برآوردی از لحاظ آماری در سطح 

 شود. درصد رد مییک 
 برای قیمت انواع گوشت ARCH نتایج برآورد الگوهای دسته  (7جدول )

 گوشت گوساله گوشت گوسفند گوشت مرغ ضرایب                الگو 

ω α β γ ω α β γ ω α β γ 

ARCH(1) 
111/1 

(11/1) 
77/1 

(70/1) 
- 

- 
- 

- 
1119/1 

(11/1) 
11/1 

(11/1) 
- 

- 
- 

- 
1117/1 

(11/1) 
19/1 

(11/1) 
- 

- 
- 

- 

GARCH(1,1) 
110/1 

(13/1) 
77/1 

(77/1) 
90/1 

(91/1) 
- 

- 
1119/1 

(11/1) 
11/1 

(11/1) 
11/1- 

(11/1) 
- 

- 
1117/1 

(11/1) 
10/1 

(11/1) 
07/1 

(17/1) 
- 

- 

EGARCH(1,1) 
17/0- 

(13/1) 
13/1 

(17/1) 
19/1 

(11/1) 
09/1 

(10/1) 
31/1- 

(11/1) 
11/1 

(11/1) 
91/1 

(11/1) 
93/1 

(11/1) 
11/9- 

(11/1) 
31/1 

(11/1) 
11/1 

(11/1) 
91/1 

(11/1) 

TGARCH(1,1) 
10/1 

(70/1) 
11/1- 

(11/1) 
19/1 

(11/1) 
09/1 

(19/1) 
17/1 

(11/1) 
71/1 

(79/1) 
13/1 

(91/1) 
10/1 

(11/1) 
119/1 

(11/1) 
01/1 

(17/1) 
09/1 

(11/1) 
11/1 

(11/1) 

GJR-

GARCH(1,1) 

117/1 

(11/1) 
11/1- 

(01/1) 
13/1 

(11/1) 
99/1 

(11/1) 
1119/1 

(11/1) 
79/1 

(71/1) 
10/1- 

(11/1) 
13/1 

(10/1) 
1113/1 

(11/1) 
03/1 

(11/1) 
01/1 

(11/1) 
71/7 

(11/1) 

NGARCH(1,1) 
117/1 

(11/1) 
13/1 

(73/1) 
19/1 

(19/1) 
77/1- 

(71/1) 
1110/1 

(11/1) 
97/1 

(11/1) 
19/1 

(19/1) 
17/1- 

(11/1) 
1119/1 

(11/1) 
10/1 

(11/1) 
01/1 

(11/1) 
113/1- 

(11/1) 

                                                            های تحقیقیافتهمأخذ: 
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 TGARCH ،GJR-GARCHدر بین الگوهای برآورد شده نامتقارن برای گوشت مرغ، الگوهای 

ن شرایط الزم برای مثبت دارای ضرایب منفی هستند؛ یعنی این الگوها در تأمی NGARCHو 

رو بوده و برخالف شرایط اولیه مبانی نظری الگو های شرطی با مشکل روبهبودن واریانس

باشد. بنابراین نتایج این الگوها برای تحلیل اثر خبرها کاربردی نخواهد داشت. پس برای می

یب، از لحاظ عالمت مورد انتظار ضرا EGARCHو  ARCH ،GARCHگوشت مرغ سه الگوی 

های مناسبی هستند. در بین این سه گزینه نیز مطابق نتایج آزمون عدم تقارن اثرات الگو

را مبنای تحلیل قرار داد. الزم به یادآوری است که  EGARCHبایستی الگوی خبرها، می

 کنند. نیز همین نتیجه را تأیید می AICو  LLهای آماره
 دیهای تشخیصی الگوهای برآورآماره (4جدول )

 گوشت گوساله گوشت گوسفند گوشت مرغ 
LM LL AIC LM LL AIC LM LL AIC 

ARCH(1) 
93/0 

(70/1) 
19/910 1/131- 

91/3 

(11/1) 
39/117 3/7799- 

11/07 

(11/1) 
13/913 9/7077- 

GARCH(1,1) 

91/1 

(19/1) 
70/919 0/131- 

91/71 

(11/1) 
11/197 7/7777- 

03/99 

(11/1) 
31/977 1/7079- 

EGARCH(1,1) 

10/71 

(11/1) 
11/911 0/139- 

71/17 

(11/1) 
73/113 1/7710- 

33/799 

(11/1) 
17/973 1/7001- 

TGARCH(1,1) 

11/71 

(11/1) 
77/911 0/139- 

99/01 

(11/1) 
93/113 1/7710- 

13/39 

(11/1) 
91/901 9/7003- 

GJR-

GARCH(1,1) 

93/71 

(11/1) 
90/919 9/133- 

13/71 

(11/1) 
31/119 9/7793- 

37/91 

(11/1) 
99/973 1/7001- 

NGARCH(1,1) 

19/97 

(11/1) 
11/911 1/131- 

11/11 

(11/1) 
11/113 1/7719- 

77/773 

(11/1) 
31/909 3/7091- 

                                                            های تحقیقیافتهمأخذ: 

در تأمین شرایط  TGARCHو  ARCH ،EGARCHدر الگوهای برآوردی برای گوشت گوسفند 

اولیه در مورد عالمت ضرایب مشکلی ندارند. اما دیگر الگوهای برآوردی برای این محصول دارای 

توان از نتایج این الگوها بهره گرفت. برای این محصول نیز به ضرایب منفی بوده و بنابراین نمی

برای تحلیل اثر  TGARCHو  EGARCHدلیل عدم تقارن اثرات خبرها تنها نتایج الگوهای 

 نیز برای این دو الگو تقریبا یکسان هستند. AICو  LLهای خبرها مناسب است. مقادیر آماره

که دارای  NGARCHدر بین الگوهای برآوردی برای قیمت گوشت گوساله به غیر از الگوی 

ری همخوانی ضریب منفی است دیگر الگوهای برآوردی از لحاظ عالمت ضرایب با انتظارهای نظ
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دارند. در این مورد نیز به دلیل عدم تقارن اثرات خبرها، تنها نتایج الگوهای غیرخطی شامل 

EGARCH ،TGARCH ،GJR-GARCH توانند در تحلیل اثر خبرها مورد استفاده باشند. می

 γتوان برای تحلیل اثر خبرها از آنها بهره گرفت. ضریب پس از شناسایی الگوهای غیرخطی می

رآوردی در الگوهای غیرخطی شناسایی شده برای قیمت هر سه محصول مثبت بوده و گویای ب

آن است که خبرهای افزایش قیمت آتی، نوسان قیمتی بیشتری برای این محصوالت در پی 

کنندگان شود که مصرفخواهد داشت. خبرهای جدید در مورد افزایش قیمت گوشت باعث می

دید نظر کرده و مطابق با انتظار قیمتی که در آینده دارند در الگوی مصرف کنونی خود تج

های قیمتی در بازار بیشتر شود که نوسانتقاضای خود را افزایش دهند. تغییرات تقاضا باعث می

های تقاضا واکنش نشان خواهد داد و از شود. از سوی دیگر سمت عرضه بازار نیز به این نوسان

باشد، بنابراین وقفه زمانی واکنش عرضه به تغییرات ر میبآنجا که واکنش سمت عرضه زمان

دهد در بین کند. اما همچنان که نتایج نشان میهای قیمت را تشدید میتقاضا نیز میزان نوسان

مشترک است و این  EGARCHاند، الگوی الگوهای غیرخطی که مناسب تشخیص داده شده

های قیمتی هر سه محصول مقایسه شود. عالوه بر نآورد تا اثر خبرها بر نوسازمینه را فراهم می

در کنار دیگر الگوهای غیرخطی بر آنها  EGARCHهای مورد بررسی، الگوی این در زمینه

(، ژنگ و همکاران 7339توان به بررسی انگل و نگ )ترجیح داده شده است. از جمله می

اند. در این این الگو استفاده کرده های از( اشاره کرد که برای تحلیل اثر خبرها بر نوسان0113)

برای بیان اثرات نامتقارن خبرها  EGARCHبررسی نیز از مقدار ضرایب برآوردی الگوی 

های قیمت مورد سنجش قرار استفاده شده و اثر خبرهای افزایش و کاهش قیمت بر نوسان

 گیرد. می

یزان اثر خبرهای مورد انتظار توان با استفاده از ضرایب برآوردی ممی EGARCHهای در الگو 

αهای در آینده را مشخص کرد. بر میزان نوسان + γ  اثر خبرهای افزایش قیمت بر میزان

αهای قیمتی و نوسان − γ های قیمت نشان نیز اثر خبرهای کاهش قیمت را بر میزان نوسان

ه عمده به ( گزارش شده است. نتیج1دهد. نتایج مربوط به برآورد این مقادیر در جدول )می

ها این است که برای گوشت گوسفند و گوساله، خبرهای افزایش و دست آمده از این محاسبه

دهد. در حالی که ها و ناپایداری قیمت این محصوالت را افزایش میکاهش قیمت، میزان نوسان

ثباتی قیمت در برای گوشت مرغ این گونه نیست و اثر خبرهای افزایش و کاهش قیمت بر بی

نده متفاوت است. بررسی نرخ رشد قیمت محصوالت مورد بررسی نیز این نتیجه را تأیید آی
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های رشد ماه نرخ 713ماهه مورد بررسی در  011کند. برای قیمت گوشت مرغ در دوره می

منفی تجربه شده است یعنی قیمت نسبت به ماه پیشین کاهش داشته است. این در حالی است 

هایی که در آنها کاهش قیمت رخ داده به ند و گوساله شمار ماهکه برای قیمت گوشت گوسف

دهد که روند قیمت برای این دو محصول در اغلب مورد بوده است و نشان می 17و  17ترتیب 

 ها روند افزایشی داشته است.ماه

 ( اثر خبرها بر قیمت ماهانه انواع گوشت4جدول )

 تخبرهای کاهش قیم خبرهای افزایش قیمت  محصول
α + γ α - γ 

 -71/1 90/1 گوشت مرغ

 11/1 39/1 گوشت گوسفند 

 17/1 73/7 گوشت گوساله
                                             های تحقیقیافتهمأخذ: 

بنابر نتایج ارائه شده، خبرهای مربوط به افزایش قیمت گوشت مرغ، نوسان قیمت این محصول 

لی که خبرهای مربوط به کاهش قیمت، منجر به کاهش نوسان قیمتی دهد، در حارا افزایش می

 90/1شود. برای گوشت مرغ اثر خبرهای افزایش و کاهش قیمت به ترتیب برابر گوشت مرغ می

است. مقدار افزایش غیرقابل انتظار قیمت که منجر به یک واحد افزایش پسماند  -71/1و 

استاندارد شده )
|εt−1|

ht−1
εt−1( با شرط 0.5 > دهد. درصد افزایش می 90ها را شود، میزان نوسان 0

εt−1اما اگر کاهش غیرقابل انتظار قیمت با شرط  < رخ دهد در این صورت میزان نوسان  0

درصد کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر افزایش غیرقابل انتظار قیمت گوشت  71قیمتی 

در حالی که کاهش غیر قابل انتظار قیمت، منجر به تثبیت  مرغ، بر تثبیت قیمت اثر منفی دارد.

 شود.  قیمت می

محاسبه  11/1و  39/1برای گوشت گوسفند اثر خبرهای افزایش و کاهش قیمت به ترتیب برابر 

های قیمتی در آینده بیشتر است. شده است. در این مورد اثر خبرهای افزایشی قیمت بر نوسان

درصد  39مثبت باشد، نوسان قیمتی  tε-1ماند استاندارد شده اگر با یک واحد افزایش در پس

افزایش یک واحدی در پسماند استاندارد شده،  tε-1یابد. در حالی که با منفی بودن افزایش می

دهد. منحنی اثر خبر برای قیمت گوشت گوسفند در دو درصد افزایش می 1نوسان قیمتی را 

های متفاوتی است. با اینکه در دو حالت نیز انتظار بر بحالت افزایش و کاهش قیمت دارای شی
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های است. اما در حالت بروز خبرهای کاهش قیمت شیب افزایش قیمت نسبت به افزایش نوسان

 خبرهای افزایش قیمت خیلی کمتر است. 

در مورد گوشت گوساله نیز وضعیت مشابه است و خبرهای افزایش و کاهش قیمت، هر دو 

دهند. اما از لحاظ مقداری اثر خبرهای افزایشی قیمت ای قیمت را افزایش میهمیزان نوسان

-مثبت باشد میزان نوسان tε-1بیشتر است. با یک درصد افزایش در پسماند استاندارد شده، اگر 

یابد. در این حالت درصد افزایش می 17های درصد و اگر منفی باشد میزان نوسان 773های 

در حالت خبرهای افزایشی قیمت نسبت به خبرهای کاهشی قیمت، شیب منحنی اثر خبرها 

 تندتر است. 

دهد که خبرهای تحلیل اثر خبرهای افزایشی قیمت برای سه نوع گوشت مورد بررسی نشان می

افزایشی قیمت در بازار گوشت گوساله نسبت به بازار گوشت گوسفند و در بازار گوشت گوسفند 

دهد. این نتیجه قابل انتظار است سان قیمتی را بیشتر افزایش مینسبت به بازار گوشت مرغ، نو

و دلیل عمده در این زمینه متفاوت بودن دوره زمانی تولید این سه نوع محصول است. با توجه 

به اینکه فرایند پرورش گوساله و گوسفند گوشتی نسبت به مرغ گوشتی زمان بیشتری را 

ن دو محصول به تغییرات تقاضای بازار به آسانی بازار طلبد، بنابراین واکنش سمت عرضه ایمی

گوشت مرغ نیست و لذا ناپایداری قیمت گوشت گوسفند و گوساله در هنگام خبرهای افزایشی 

شود. همچنین میزان عرضه گوشت قرمز در مقایسه با تقاضای آن در کشور قیمت بیشتر می

مز در اغلب موارد از راه واردات پاسخ داده ای که مازاد تقاضا برای گوشت قرکمتر است. به گونه

های قیمت جهانی را نیز به قیمت داخلی بیفزاید. در صورتی که تواند اثر نوسانشود که میمی

برای گوشت مرغ چنین نیست و کشور در مرز خودکفایی در تولید این محصول قرار دارد و 

ول وجود دارد. عالوه بر این در طول های سال مازاد عرضه در بازار این محصحتی در برخی ماه

های اخیر به دلیل اینکه سهم گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارها افزایش یافته است؛ به سال

کنندگان تناسب، دولت دخالت بیشتری در این بازار داشته است و در راستای حمایت از مصرف

را در برنامه داشته است. سازی و آزادسازی گوشت مرغ و تأمین نیاز بازار، سیاست ذخیره

های قیمت گوشت مرغ در بازار بیشتر مجموع این عوامل باعث شده است که واکنش به نوسان

 های آن در مقایسه با گوشت گوساله و گوسفند کمتر باشد. شده و پایداری نوسان

 های قیمت گوشتدهد که در این مورد نوسانمقایسه اثر خبرهای کاهشی قیمت نیز نشان می

های قیمت گوشت مرغ همسو نیست. در بازار گوشت قرمز بر خالف بازار گوشت قرمز با نوسان
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کنند. این در حالی است که های قیمتی را تشدید میمرغ، خبرهای کاهشی قیمت نیز نوسان

 این اثر در بازار گوشت گوساله نسبت به بازار گوشت گوسفند شدیدتر است.

 گیری و پیشنهادهانتیجه
ای آن در سبد غذایی خانوارها و همچنین اثری که وجه به ارزش غذایی گوشت، سهم بودجهبا ت

تواند در دسترسی اقتصادی و فیزیکی به این محصول داشته نوسان قیمت انواع این محصول می

باشد؛ بنابراین این بررسی اثر خبرها را بر نوسان قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله مورد 

 GARCHهای ماهانه این محصوالت و از الگوهای دسته داد. در این راستا از داده ارزیابی قرار

های پژوهش گویای آن است که در مورد سه نوع محصول مورد بررسی استفاده شد. یافته

دهند. برای گوشت مرغ، خبرهای های قیمت را افزایش میخبرهای افزایش قیمت، نوسان

کند. اما برای گوشت رده و به تثبیت قیمت کمک میکاهش قیمت نوسان قیمت را کمتر ک

دهد. هر چند که های قیمتی را افزایش میگوسفند و گوساله، خبرهای کاهش قیمت نیز نوسان

این اثر در مورد گوشت گوساله در مقایسه با گوشت گوسفند چشمگیرتر است. با توجه به 

ر بازار گوشت، یک موضوع مهم است؛ های پژوهش، اثر گسترده خبرها بر نوسان قیمتی دیافته

کنندگان در راستای امنیت غذایی جامعه ضروری بنابراین برای تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرف

ریزی خود را بر پایه تغییرات )افزایش یا کاهش( قیمت اندرکاران امر، برنامهاست که دست

های ها بر نوسانی افزایش قیمتانتظاری انجام دهند. از سوی دیگر، با توجه به اثرات خبرها

ها دقت و توجه بیشتری گیری خبرهای قیمتقیمتی، ضرورت دارد دولتمردان در زمینه شکل

  داشته باشند.       
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