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Abstract
Due to the strategic role of volatility and instability of crude oil prices and
their effects on all countries of the world, different methods of modeling and
forecasting are necessary. Over the past two decades, an extensive literature
has emerged on various approaches to empirically modeling volatility in the
crude oil market. In this research, WTI crude oil price volatility modeling,
which is one of the most important types of crude oil in the market of this
strategic commodity, is examined with six flexible stochastic volatility (SV)
models. Then the experimental performance of these models is compared
with each other using Bayesian methods. The findings of this study show
that adding one jump in efficiency and leverage effect to the stochastic
volatility (SVLJ) model greatly improves its performance compared to other
models. According to the findings of this model, the stability of volatility in
the WTI market is very high and on average one jump occurs in this market
every year. However, this model shows that in 2020, two jumps in WTI
returns occurred in April and May, which is a unique event. In addition, the
correlation between the return jump component and the volatility jump
(Merton correlation jump) is not confirmed in the WTI data. Also, due to the
negative leverage effect, negative shocks have stronger volatility effects than
positive shocks in the crude oil market.
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محمدنبی شهیکی تاش

محقق پسادکتری ،صندوق حمایت از پژوهشگران کشور ،تهران
دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

سال  2020دو پرش در بازده  WTIدر ماههای آوریل و مه روی داده است که رویدادی کمنظیر است.
عالوه بر این همبستگی میان مؤلفه پرش در بازده و پرش در تالطم (پرش همبسته مرتون) در دادههای
 WTIتأیید نمیشود .همچنین ،به دلیل اثر اهرمی منفی ،شوکهای منفی اثرات تالطمی قویتری نسبت به
شوکهای مثبت در بازار نفت خام دارند.

طبقهبندی C11 , G1 , C58 :JEL
 نویسنده مسئولmojtabarostami1364@yahoo.com :

 این مقاله تحت حمایت مالی صندوق ملی حمایت از پژوهشگران کشور قرار گرفته است.
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به دلیل نقش استراتژیک تالطم و بیثباتی قیمتهای نفت خام و تأثیرات آن بر همه کشورهای جهان،
روشهای مختلف مدلسازی و پیشبینی در این مورد ضروری است .در دو دهه گذشته ادبیات گستردهای
در مورد رویکردهای مختلف برای مدلسازی تجربی تالطم در بازار نفت خام پدید آمده است .در این
پژوهش ،مدلسازی تالطم قیمتهای نفت خام  WTIکه در بازار این کاالی استراتژیک یکی از مهمترین
انواع نفت خام است با شش مدل «تالطم تصادفی» انعطافپذیر بررسی شده است .سپس عملکرد تجربی
این مدلها در مقایسه با یکدیگر با استفاده از روشهای بیزی بررسی شده است .یافتههای این پژوهش نشان
میدهد که افزودن پرش در معادله بازده و «اثر اهرمی به مدل تالطم تصادفی» عملکرد آن را در مقایسه با
سایر مدلها بسیار بهبود میبخشد .براساس یافتههای این مدل ،پایداری تالطم در بازار  WTIبسیار باالست
و به طور متوسط هر سال یک پرش در این بازار روی میدهد .با این حال ،این مدل نشان میدهد که در
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 .0مقدمه
نفت خام منبع اصلی انرژی است و تقریباً یک سوم تولید جهانی انرژی را تشکیل میدهد
(اشمیخ 1و همکاران .)2021 ،تالطم قیمتهای نفت و فرآوردههای نفتی دارای پیامدهای
اقتصادی و مالی گستردهای است .برای کشورهای وابسته به درآمد نفت مانند ایران،
تغییرپذیری قیمتهای نفت مستلزم ضرر و زیان زیاد و درآمد کمتر یا ذخایر بیشتر و در
نتیجه رسیدن به اهداف توسعهای است (ناکاجیما .)2009 ،2همچنین بیثباتی در قیمتهای
نفت خام با تورم و اثر آن بر هزینههای کاالهای مصرفی و تولیدات در بخش صنعت نیز
مرتبط است .بدیهی است که این امر میتواند نظم سیاسی و امنیت ملی اقتصادهای نفتخیز
را به شدت تحت تأثیر قرار دهد .بنابراین با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت برای
اقتصادها (بیشتر برای آنهایی که بودجه و سیاست مالی آنها به تولید و درآمدهای نفتی
بستگی دارد) مدلسازی تالطم قیمت یکی از دغدغههای اصلی است .عالوه بر این به دلیل
آنکه برنامهریزیها و تصمیمگیریهای دولت در زمینه توزیع درآمد و یارانهها در
بخشهای انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و همچنین در صنعت و کشاورزی تأثیر
میگذارد ،بررسی موضوع تالطم قیمت نفت خام به طور فزایندهای در بین دانشگاهیان و
دولتمردان رواج پیدا کرده است.
ضرورت به حداقل رساندن اثرات منفی ناشی از تالطم قیمتهای نفت خام باعث
ایجاد ادبیات گستردهای در زمینه مدلسازی چنین تالطمی شده است .مدلسازی و
پیشبینی تالطم قیمتهای نفت خام اطالعات ارزشمندی در مورد عدم قطعیت و ریسک
موجود در بازار را به بازیگران بازار ارائه میدهد و از این طریق کمک میکند تا تغییرات
احتمالی ناخواسته در زمینه سرمایهگذاریهای ذخایر نفت و تأسیسات تولید و حمل و نقل
نفت مدیریت گردد .به طور مرسوم ،این تالطم متغیر در زمان با استفاده از «مدلهای

گوناگون ناهمسانی واریانس شرطی عمومی» 3مدلسازی و اندازهگیری میشود که تحت
آن واریانس شرطی یک تابع قطعی 4از پارامترهای مدل و دادههای گذشته است .با این
حال ،برخی از پژوهشهای جدیدتر مدلهای «تالطم تصادفی» 5را مورد استفاده قرار
1. Ś miech et al.
2. Nakajima
)3. Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH
4. Deterministic Function
)5. Stochastic Volatility (SV
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دادهاند .برخالف مدلهای استاندارد یا کالس «مدلهای گوناگون ناهمسانی واریانس
شرطی عمومی» در مدلهای «تالطم تصادفی» تالطم یک متغیر پنهان است که از یک
فرآیند تصادفی پیروی میکند (بروکس و پروکوپچوک .)2013 ،1این دو دسته از
«مدلهای گوناگون ناهمسانی واریانس شرطی عمومی» و «مدلهای تالطم تصادفی») غیر

آشیانهای 2هستند و متضمن خواص بسیار متفاوتی میباشند .مدل «تالطم تصادفی» به روشی
واقعبینانهتر و منعطفتر تالطم متغیر در زمان را مدلسازی میکند ،زیرا «تالطم تصادفی»
شامل دو فرآیند اخاللی ،یکی برای مشاهدات و دیگری برای تالطم پنهان است .برخی
پژوهشها در ادبیات مالی همچون کیم 3و همکاران ( )1991و یو )2002( 4نشان داهاند که

مدلهای «تالطم تصادفی» به طور کلی نسبت به «مدلهای گوناگون ناهمسانی واریانس
شرطی عمومی» مطلوبتر هستند و بهتر است تالطم به شکل یک فرآیند تصادفی پنهان
مدلسازی شود تا یک تابع قطعی .یکی از دالیل استفاده رو به گسترش مدلهای تالطم
تصادفی قابلیت مدلسازی شوکهای بزرگ و گذرا در بازارهای مالی است .منبع این
شوکها از تغییرات خارجی مانند همهگیری کووید  19در سال  2020است که میتواند
منجر به نوسانات ناگهانی در بازده یا تالطم دارایی مورد بررسی شود .به منظور ثبت این
نوع از ویژگیهای تجربی ،برخی از مؤلفههای پرش 5در مدلهای «تالطم تصادفی»
گنجانده شدهاند تا امکان حرکات بزرگ و گذرا را فراهم کنند .بیتس )1996( 6جهشهای
مرتون را در معادله بازده (معادله سیگنال) مدل «تالطم تصادفی» پیشنهاد شده توسط

هستون )1993( 7اضافه کرد .ایراکر 1و همکاران ( )2003پرشهای مرتون مرتبط را هم در
بازده و هم در تالطم در مدلهای «تالطم تصادفی» اضافه کرد.
به خوبی شناخته شده است که بازارهای نفت در معرض شوکهای شدید (به نام
شوکهای بزرگ ،دورافتاده یا پرش) هستند .برای مثال میتوان به حمله عراق به کویت
در سال  ،1991جنگ اول خلیج فارس متعاقب آن ،تنش و درگیری نظامی آمریکا با عراق
1. Brooks and Prokopczuk
2. Nonnested
3. Kim et al.
4. Yu
5. Jump
6. Bates
7. Heston
8. Eraker et al.
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بر سر عدم همکاری عراق با بازرسان آزانس بینالمللی انرژی در سال  ،1991بحران مالی

جهانی سال ( 2001چارلس و دارنه ،)2017، 1تصمیمات اپک در زمینه تولید نفت اشاره
کرد .درواقع ،هر تغییر خارجی مانند تغییرات ناگهانی در نرخ بهرة یک کشور صنعتی
میتواند منجر به نوسانات ناگهانی بازده یا تالطم نفت خام شود .وقوع همهگیری کووید 19
در دو سال اخیر ( 2020و  )2021تولید و تقاضای جهانی نفت خام را درگیر تحوالتی
ناخواسته کرده است .بررسی چگونگی تغییرات در پویاییهای رفتار بازار نفت خام در چنین
شرایطی درک ما را برای کنترل پیامدهای منفی اتفاقهای از این دست در آینده افزایش
میدهد .همچنین با توجه به آنکه انواع مختلفی از پرشها برای به دست آوردن این نوع
ویژگی تجربی سری بازده پیشنهاد شده است این شرایط میدانی را برای بررسی این مدلها به
صورت تجربی فراهم میکند .برای مثال برخی الگوها تنها پرش را در بازده و الگوهای
دیگری در بازده و تالطم به طور همزمان پیشنهاد میکنند (ایراکر 2و همکاران .)2003 ،از
آنجا که افزودن مؤلفه پرش یک واقعیت تجربی است ،مطالعات تجربی در زمینه بازارهای
نفت خام نتیجه قطعی در این زمینه ارائه نکردهاند .ویژگی مدلهای تالطم تصادفی آن است
که به خوبی میتوانند چنین رفتارهایی که در بازار نفت رایج است مدلسازی نمایند.
این پژوهش تحقیقات پیشین را به دو طریق گسترش میدهد .ابتدا عملکرد چند مدل
تالطم تصادفی را که در جدول ( )1معرفی شدهاند را در مدلسازی تالطم قیمتهای نفت
خام  3WTIرا با استفاده از فاکتور بیزی مورد بررسی قرا میدهد 4.سپس دو نوع مختلف
پرش را در تابع تالطم تصادفی (در معادله سیگنال و در معادله سینگال و معادله حالت
همزمان) وارد میکند و به تخمین نتایجی از جمله میزان احتمال پرش ،زمان پرش و اندازه
پرش روی داده میپردازد .بدین منظور از دادههای هفتگی نفت خام  WTIدر بازه زمانی
هفته اول ماه مارس  1917تا هفته چهارم ماه اکتبر  2021استفاده شده است.
در ادامه ساختار این پژوهش به صورت زیر خواهد بود:
در بخش دوم مرور ادبیات پژوهشی در این زمینه ارائه میشود ،بخش سوم تصریح
مدلها و نحوه برآوردها را شامل میشود ،در بخش چهارم یافتههای تجربی مورد بحث
قرار میگیرد و در بخش پایانی نتیجهگیری ارائه میشود.
1. Charles and Darné
2. Eraker et al.
)3. West Texas Intermediate (WTI
4. Yong and Zhang
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 .2مروری بر ادبیات پژوهشی

در تحقیقات تجربی مالی ،یکی از مهمترین حقایق تلطیف 1شده این است که تالطم با
4
زمان متغیر است (مندلبرات )1963 ،2و فاما )1965( 3این واقعیت را تالطم خوشهای
نامیدند) .در دهه گذشته بسیاری از مدلهای تالطم برای توصیف تالطم مالی در طول زمان
ایجاد شدهاند .مدلهای رایج تالطم عبارتند از مدلهای نوع ناهمسانی واریانس شرطی خود
برگشت( 5انگل )1912 ،6و مدلهای «تالطم تصادفی»( 7تایلر .)1916 ،1در مقایسه با مدلهای
نوع ناهمسانی واریانس شرطی خود برگشت ،عمدتاً برتری مدلهای «تالطم تصادفی» در این
است که یک فرآیند نوفه سفید دیگر برای ارزیابی تغییرات در دینامیک تالطم در معادله
تالظم پنهان (معادله حالت) اضافه میشود .فرآیند اخاللی مشاهدات تغییرپذیری در
مشاهدات را در نتیجه وجود خطای اندازهگیری و خطای نمونهگیری نشان میدهد ،در حالی
که فرآیند اخاللی دیگر تغییرپذیری در پویایی تالطم را ارزیابی میکند (شفارد .)2005 ،9در
سالهای اخیر ،مدلهای «تالطم تصادفی» بهطور گسترده در قیمتگذاری دارایی و مدیریت
ریسک استفاده شدهاند (برای مثال میتوان به هانسن 10و همکاران ( ،)2012وانگ 11و
14
همکاران ( ،)20016سادورسکی ،)2005( 12ملینو و ترنبول ،)1990( 13بروتو و رویز
( ،)2004کیم 15و همکاران ( )1991و یو )2002( 16اشاره کرد) .از واقعیتهایی که به خوبی
شناخته شده این است که تغییرات خارجی مانند جابهجاییهای ناگهانی در سریهای زمانی
داراییها میتواند منجر به نوسانات ناگهانی در بازده یا تالطم دارایی مورد بررسی شود .به
منظور ثبت این نوع از ویژگیهای تجربی ،برخی از مؤلفههای پرش 17در مدلهای «تالطم
1. Stylized Fact
2. Mandelbrot
3. Fama
4. Volatility Clustering
)5. AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH
6. Engle
)7. Stochastic Volatility (SV
8. Taylor
9. Shephard
10. Hansen, Huang, and Shek
11. Wang
12. Sadorsky
13. Melino and Turnbull
14. Brotoand Ruiz
15. Kim
16. Yu
17. Jump

 | 00پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایرن | سال  | 44شماره  | 37زمستان 4311

تصادفی» گنجانده شدهاند تا امکان حرکات بزرگ و گذرا را فراهم کنند .بیتس)1996( 1
جهشهای مرتون را در معادله بازده (معادله سیگنال) مدل «تالطم تصادفی» پیشنهاد شده
توسط هستون )1993( 2اضافه کرد .ایراکر و همکاران ( )2003پرشهای مرتون مرتبط را هم
در بازده و هم در تالطم در مدلهای «تالطم تصادفی» اضافه کرد.
تحقیقات بیشتر مشخص کرده است که دینامیک مدلهای «تالطم تصادفی» عمدتاً
توسط حرکت براونی 3هدایت میشود ،بدین معنا که در این مدلها تالطم و بازده به
تدریج از طریق نموهای کوچک توزیع شده نرمال تغییر میکنند .در نتیجه ،یک تغییر
خارجی مانند تغییرات ناگهانی نرخ بهره در یک کشور صنعتی میتواند منجر به نوسانات
ناگهانی بازده یا تالطم نفت خام شود .از این رو ،انواع مختلفی از پرشها برای به دست
آوردن این نوع ویژگی تجربی سری بازده پیشنهاد شده است .برای مثال این پرش میتواند
در بازده یا در بازده و تالطم به طور همزمان وارد شود (ایراکر و همکاران .)2003 ،اما از
آنجا که افزودن مؤلفه پرش یک واقعیت تجربی است ،مطالعات تجربی در زمینه بازارهای

نفت خام نتیجه قطعی در این زمینه ارائه نکردهاند .برای مثال چان و گرنت )2016( 4نشان
میدهند که هرچند در مقایسه با کالس «مدلهای گوناگون ناهمسانی واریانس شرطی
عمومی» ،مدلهای تالطم تصادفی در مدلسازی تالطم قیمتهای نفت بهتر عمل میکنند
اما افزودن مؤلفه پرش در مدل «تالطم تصادفی» منجر به کارایی بیشتر در زمینه مدلسازی
و پیشبینی نمیشود .با این حال آنها نشان میدهند که هم مؤلفه پرش و هم اخاللهای
توزیع شده با توزیع  tعملکرد «مدلهای گوناگون ناهمسانی واریانس شرطی عمومی»
استاندارد را به میزان قابل توجهی بهبود میبخشد .به شکل متناقض با این مطالعه ،الرسون و
نوسمان )2011( 5نشان میدهند که برای توصیف ویژگیهای سری زمانی قیمتهای نفت

 WTIمؤلفه پرش ضروری است .آنها این یافته خود را در توافق با یافتههای وو)2009( 6
میدانند که از وجود یک سیستم دو رژیمی در سری زمانی طوالنیمدت قیمتهای نفت
خام حمایت میکند .همچنین یونگ و ژانگ )2014( 7شواهدی را ارائه میکنند که از
1. Bates
2. Heston
3. Brownian Motion
4. Chan and Grant
5. Larsson and Nossman
6. Vo
)7. West Texas Intermediate (WTI
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مدل پرش مرتون 1برای مدلسازی تالطم قیمتهای نفت خام ( )WTIحمایت میکند .این

موضوعات در مورد افزودن مؤلفه اثر اهرمی 2به مدلهای «تالطم تصادفی» وجود دارد.

برای نمونه در این زمینه میتوان به مطالعه چن 3و همکاران ( )2020در مورد افزودن اثر
اهرمی به مدلهای تالطم تصادفی مراجعه کرد.
تعدادی از مهمترین و جدیدترین پژوهشهایی که در زمینه مدلسازی تالطم قیمتهای
نفت خام براساس مدلهای «تالطم تصادفی» انجام شده است را در ادامه ارائه کردهایم:
شوارتز و ترول )2009( 4یک مدل تالطم تصادفی چند عاملی را برای قیمتگذاری
5
در معامالت آتی و اختیارات مربوط به معامالت نفت خام سبک در بورس نیویورک
پیشنهاد میکنند .آنها با استفاده از دادههای روزانه ،شواهدی را ارائه میکنند که نشان
میدهد در نظر گرفتن تالطم تصادفی قیمتگذاری را بهبود میبخشد ،اما گنجاندن پرشها
را کماهمیتتر میدانند.
وو ( )2009مدل تالطم تصادفی چند متغیری را با استفاده از دادههای روزانه در
قراردادهای آتی نفت خام  WTIمعامله شده در بورس نیویورک تخمین میزند و نشان
میدهدکه تالطم تصادفی نقش مهمی ایفا میکند.
الرسون و نوسمن ( )2011شواهدی برای تالطم تصادفی و پرش در هر دو بازده و
تالطم قیمت روزانه نفت خام  WTIاز  1919تا  2009پیدا ارائه کردند.
چان و گرنت ( )2016با استفاده از دادههای با تناوب هفتگی بازدهی نفت خام ،نتیجه
میگیرند که مدلهای «تالطم تصادفی» (با جزء میانگین متحرک مرتبه اول) قادرند
ویژگیهای اصلی دادههای نفت خام را به طور کارآمدتری نسبت به «مدلهای گوناگون
ناهمسانی واریانس شرطی عمومی» تکرار کنند .در عین حال ،آنها تأثیر مثبت منفی قابل
توجهی در بازارهای نفت خام دارند.
اویونا و یائوبین )2021( 6مدل تالطم تصادفی با زمانهای پیوسته را برای پیشبینی
7
تالطم قیمتهای نفت خام مورد استفاده قرار دادند .آنها با استفاده از تقریب اویلر  -مارویاما
1. Merton jumps
2. Leverage Effect
3. Chen et al.
4. Schwartz and Trolle
)5. New York Mercantile Exchange (NYMEX
6. Oyuna and Yaobin
7. Euler-Maruyama
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مدل هستون را برآورد میکنند .براساس نتایج پژوهش آنها مدل تالطم تصادفی به منظور
پیشبینی بازده نفت خام  WTIو برنت نسبت به «مدلهای گوناگون ناهمسانی واریانس
شرطی عمومی» کارایی بیشتری دارد.
چن و همکاران ( )2019مدلهای مختلف تالطم تصادفی برحسب توزیعاحتمالهای
مختلف را برای دادههای نفت برنت و  WTIبرآورد میکنند .آنها نشان میدهند مدل
تالطم تصادفی با اثرات اهرمی 1برای پیشبینی ارزش در معرض ریسک 2و ارزش در
معرض ریسک شرطی 3مناسبتر از بقیه مدلهای «تالطم تصادفی» و «مدلهای گوناگون

ناهمسانی واریانس شرطی عمومی» است.

لین 4و همکاران ( )2020در مقالهای به مقایسه مدلهای نوع «گوناگون ناهمسانی

واریانس شرطی عمومی» تک رژیمی ،مدلهای نوع «گوناگون ناهمسانی واریانس شرطی
عمومی» با تغییر رژیمهای مارکفی و مدلهای ناهمسان شرطی با تغییر رژیم مارکفی پنهان

5

بر تواناییهای پیشبینی آنها در بازارهای نفت خام  WTIو داکواین 6میپردازد .نتایج

تجربی نشان میدهد که مدل مارکفی پنهان گارچ نمایی 7عمکرد بهتری از مدلهای رقیب
دارد .همچنین آنها نشان میدهند که مارکفی پنهان گارچ نمایی نهتنها در بازارهای نفت
خام توسعه یافته ،بلکه در بازارهای نفت خام در حال ظهور نیز عملکرد مناسبی دارد.

 .7معرفی مدلهای مختلف تالطم تصادفی و نحوه برآورد مدلها
نفت خام  WTIدر بورس کاالی نیویورک معامله میشود .این نوع نفت خام از نوع سبک
هست و تفاوتش از نفت برنت آن است که  WTIسبکتر و کمگوگردیتر یا شیرینتر
میباشد .به دلیل کیفیت بسیار باال ،نفت خام  WTIبرای پاالیش بخش بیشتری از بنزین
عالی است ،در حالی که برنت برای تولید بنزین و تقطیر میانی ایدهآل است .نفت خام برنت
درواقع ترکیبی از نفت خام از  15میدان نفتی مختلف در سامانههای برنت و نینیان واقع در
دریای شمال است .بیشتر نفت خام  WTIدر منطقه غرب میانه ایاالت متحده ،به طور
)1. Stochastic Volatility with Leverage (SVL
)2. Value at risk (VaR
)3. Canditonal Value at risk (CVaR
4. Lin et al.
)5. Hidden Markov (HM
6. Daqing
7. HM-EGARCH
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دقیقتر در کوشینگ (اوکالهاما) ،و برخی دیگر در منطقه ساحل خلیج فارس پاالیش
میشود .نفت خام برنت در شمال غربی اروپا پاالیش میشود .در ابتدای این بخش
مدل های مورد استفاده معرفی و توصیف خواهد شد و سپس نحوه مقایسه مدلها با فاکتور
بیزی با استفاده از رویکرد بیزی شرح داده میشود.

 .7-0معرفی مدلهای مختلف تالطم تصادفی
در این بخش پیش از تشریح و توصیف ،مدلهای تالطم تصادفی که برای بررسی
ویژگیهای بازده قیمت نفت خام  WTIمورد استفاده قرار گرفتهاند در جدول ( )1به همراه
نماد خالصهسازیشده معرفی شدهاند .در ادامه این پژوهش تنها از فرم خالصهنویسی شده
برای اشاره به مدلها استفاده خواهد شد.
جدول  .0مدلهای تالطم تصادفی استفاده شده در پژوهش
تالطم تصادفی پایهای

SV

تالطم تصادفی با مؤلفه اثر اهرمی

SVL

تالطم تصادفی با مؤلفه پرش

1

تالطم تصادفی با اثر اهرمی و پرش

SVJ
2

SVLJ

تالطم تصادفی با پرش همبسته در بازده و در تالطم (پرش مرتون)
تالطم تصادفی با اثر اهرمی و پرش همبسته در بازده و در تالطم

 .7-0-0مدل پایهای تالطم تصادفی
با تعریف نرخ بازده قیمتهای نفت خام به صورت

3

SVCJ

4

SVLCJ

p

y t  log  t

 pt 1 

که به طور تقریبی

دارای میانگینی نزدیک به صفر است آنگاه توزیع شرطی بازده نفت خام مشروط به
واریانس نامشهود یا به بیانی دیگر تالطم پنهان را میتوان به شکل زیر بیان کرد:
()1

y t V t  t V t 0.5t ,

که ) . t ~ N (0,1در رابطه فوق واریانس  Vtنامعلوم است .تکنیکهای فضا حالتی که در
مدلهای «تالطم تصادفی» برای مدلسازی تغییرات واریانس بسیار مورد استفاده قرار
)1. Stochastic Volatility with Jump (SVJ
)2. Stochastic Volatility with Leverage & Jump (SVLJ
)3. Stochastic Volatility Corrlated with Jump (SVCJ
)4. Stochastic Volatility Corrlated with Leverage & Jump (SVLCJ
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میگیرد شامل یک معادله حالت مارکفی مانا است (هاروی و دیگران ( )1994و جاکوایر
و دیگران ( .)2004با قرار دادن )  ht  Log (V tو فرض تبعیت مقدار اولیه  h1از یک
توزیع ) AR(1مانا خواهیم داشت:
( )2

ht
)t
 Signal
2
t  1  eq ; state  space
 ii  ht      ht 1      t
(V t 0.5t  exp

i  y t


 
 iii  h1 ~ N   ,  2 
1 
0

1

0 1
 ,
0 0



 t 
~N
 t 

v  

در این رابطه ضریب  با محدودیت فنی    1در معادله ( )iiیا معادله حالت تالطم،
پایداری در تالطم را اندازهگیری میکند و  tو  tکه در طول زمان میتوانند مستقل یا
غیر مستقل (حاوی اثرات اهرمی) از همدیگر باشند دو نوع شوک در دینامیک بازده
دارایی میباشند .فرآیند  h  h1 , h2 ,..., hn که در معادالت ( )iiو ( )iiiظاهر میشود

غیر قابل مشاهده است .همچنین در رابطه فوق ( h1مقدار اولیه لگاریتم تالطم) مطابق
توزیع یک فرآیند ) AR(1مانا توزیع شده است .شایان ذکر است که در معادله ( )iiرابطة

( )2پارامتر  1میانگین لگاریتم واریاتس و   انحراف استاندارد شوک وارد آمده بر
لگاریتم تالطم را نشان میدهند.

 .7-0-2مدل تالطم تصادفی با اثر اهرمی
از واقعیتهای مشاهده شده بسیار مهم در بازارهای مالی عدم تقارن اثرگذاری شوکهای

منفی و مثبت بر تالطم است .این عدم تقارن برخی اوقات تحت عنوان اثر اهرمی 2و برخی
اوقات دیگر تحت عنوان صرف ریسک 3توصیف میشود .نلسون ( ،)1991گلستن 4و
همکاران ( )1993و انگل و ان جی )1993( 5شواهدی از وجود اثر اهرمی در بازده برخی
متغیرهای مالی ارائه کردهاند .هال و وایت ( )1917شواهدی را ارائه کردهاند که نادیده
1. Hyper Parameter
2. Leverage Effect
3. Risk Premium Effect
4. Glosten et al.
5. Engle and Ng
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انگاشتن اثر اهرمی زمانی که واقعاً وجود دارد منجر به اریبی در تخمین قیمتگذاری
اختیارات میشود .بر همین اساس هاروی و شفارد ( )1996توصیفی از مدل «تالطم
تصادفی» فوق ارائه کردهاند که اثر اهرمی را با معرفی ضریب همبستگی میان توزیع
اخاللهای بازده نفت خام و لگاریتم تالطم آن به صورت  corr t , t 1   دربر
میگیرد .در این شرایط رابطه ( )2را باید به افزودن اجزا زیر اصالح کرد:

 
 iii  1 ~ N   ,  2 

( )3

1 
0  1
  
v    t  ~ N    , 
 t 1 
0  


 

1 

شایان ذکر است که رابطه فوق را میتوان با استفاده از توزیع  tبرای باقیماندهها نیز نوشت
که به منظور خالصهنویسی در اینجا آورده نشده است اما میتوان به ناکاجیما و عاموری

1

( )2009مراجعه کرد.

 .7-0-7مدل تالطم تصادفی با پرش در معادله بازده یا سیگنال
در رابطه زیر مدل تالطم تصادفی به همراه پرش معرفی شده است:
()4

h
(i) yt  kt qt  Vt0.5υt  kt qt  exp( t )υt  Signal
2
(ii)ht  μ   (ht 1  μ)  σωωt t  1  eq; state  space


σ 
(iii )h1 ~ N  μ , ω 2 
 1 
 0 1 0
υ 
 
(v) t  ~ N    , 
 ωt 
 0  0 1
(iv)qt {0 , 1}; p(qt  1)  K
) (iiv)ψt  log(1  kt ) ~ N (0.5 δ2 , δ2

در این رابطه qt 0,1 ،متغیر پرش با احتمال موفقیت  p(qt  1)  Kمیباشد .بنابراین،
اگر  qt  1پرش در زمان  tروی میدهد و اندازه آن برابر با  k tتعیین میشود که به
صورت   t  log 1  k t  ~ N  0.5 2 ,  2 مدلسازی میشود.

1. Omori
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 .7-0-4مدل تالطم تصادفی با پرش در معادله بازده یا سیگنال و در معادله
تالطم یا حالت
مدل «تالطم تصادفی» پرش همبسته در ادبیات اخیر (به عنوان مثال اراکر و همکاران
( )2003و کوبایاشی )2006( 1برای بررسی پرش همزمان در بازده و تالطم مورد توجه قرار
گرفته است .بر اساس مدل «تالطم تصادفی پرشهای همبسته» که توسط ناکاجیما و
عاموری ( )2009فرموله شده به شکل زیر تبدیل میباشد:
()5

h
(i) yt  kt qt  Vt0.5υt  kt qt  exp( t )υt  Signal
2
(ii)ht  μ   (ht 1  μ)  Jt qt  σωωt t  1  eq; state  space


σ 
(iii )h1 ~ N  μ , ω 2 
 1 
 0  ρ 0 
υ 
 
(v) t  ~ N    , 
0
0
ρ




 ωt 

(iv)qt {0 , 1}; p(qt  1)  K
) (iiv)kt | Jt ~ N ( μk  βJ J t , σk2

) (iiiv) J t ~ Fxp( μJ

رابطه فوق بیان میکند که برای مدلسازی پرشهایی که همزمان هم در بازده و هم در
تالطم با احتمال  p(qt  1)  Kرخ میدهند ،فرض میشود که توزیع مشترک اندازههای
پرش به صورت





k t J t ~ N k  J J t ,  k2
J t ~ Exp  J 

 Exp .در این رابطه نشاندهنده توزیع نمایی ،یا گاما با پارامترهای    Jو   1
است .همچنین در این رابطه همبستگی بین اندازه پرش در بازده و در تالطم از طریق پارامتر
  Jبیان میشود.
در ادامه به منظور سادگی در نوشتار روابط ،بردار پارامترهای روابط ( )2تا ( )1که
باید برآورد شوند به صورت      ,  ,   ,  , k ,  k2 , J , J ,  J2 , p و بردار

متغیرهای پنهان مدلهای مختلف به صورت  LC   h , q , k , J نشان داده میشوند.

1. Kobayashi
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 .7-2استنباط بیزی به منظور استخراج توزیع پسین پارامترهای مدلهای
مختلف تالطم تصادفی استفاده شده
یکی از موضوعات مهم در زمینه مدلهای «تالطم تصادفی» آن است که تخمین پارامترهای
این مدلها با روشهای استنباطی کالسیک بسیار دشوار است .یونگ و ژانگ ( )2014دو
دلیل عمده برای این موضوع برمیشمارند )1 :محاسبه تحلیلی تابع راستنمایی این مدلها به
دلیل انتگرال های چندگانه بعد باال با روش های حداکثر راستنمایی بسیار دشوار است و

 )2روش های استنباط کالسیک تقریباً همواره بر مبنای نظریه مجانبی 1قرار دارند که برای

این مدلها شناخته شده نیستند .به این دلیل بسیاری از محققین در این حوزه همچون لی 2و
یو ( )2012تکنیکهای شبیهسازی مونت کارلویی زنجیرههای مارکفی 3را که براساس
شیوه بیزی مورد استفاده قرار میگیرند را پیشنهاد میکنند .روش بیزی براساس استنباط از
توزیع پسین قرار دارد و برخالف روش کالسیک به منظور استنباط در مورد پارامترهای
مدل نیازی به تئوری مجانبی ندارد.
به طور کلی استنباط در اقتصادسنجی پارامتری به معنای استخراج اطالعات در مورد
بردار پارامتر  با استفاده از نمونه به دست آمده از جامعه .استنباطهای بیزی براساس

توزیع پسین بردار پارامتر  صورت میگیرد که با استفاده از قضیه بیز به دست میآید.
براساس این قضیه ،توزیع پسین یک پیشامد متناسب با حاصلضرب توزیع پیشین در تابع
لگاریتم راستنمایی تغییر میکند .به بیان ریاضی قضیه بیز بهصورت زیر است:
()6

m

y i   

n

  y   C    y i     ,
i 1

در رابطه ( )9فرض شده است که متغیر تصادفی  yیک متغیر تصادفی پیوسته و فضای
پارامتر بردار پارامترهای  مجموعه

m

 است .اجزا تشکیلدهنده این قضیه که در

انجام استنباط بیزی و تفسیر آن بسیار اهمیت دارند عبارتند از:

●    احتمال حاشیهایی  است که احتمال پیشین  4نامیده میشود و
نااطمینانی محقق را درباره مقادیر پارامتر  پیش از مشاهده دادهها را بیان میکند.
1. Asymptotic Theory
2. Li
)3. Markov Chain Monte Carlo (MCMC
4. Prior Probability
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●    y احتمال شرطی  به شرط مصادیق نمونه تصادفی y   y 1, y 2 ,..., y n 

است که احتمال پسین  1نامیده میشود و نااطمینانی محقق را درباره مقادیر پارامتر 

پس از مشاهده دادهها بیان میکند .کلمه پسین در این عبارت نشان دهنده احتمال بعد از
مشاهده ازاطالعات  yاست.
●     y i  احتمال شرطی دادههای  y   y 1, y 2 ,..., y n به شرط بردار پارامتر
n

i 1

 است که تابع راستنمایی 2نامیده میشود و نحوه ارتباط دادهها را با پارامتر نشان میدهد.
●  Cاحتمال حاشیهایی  yرا نشان میدهد و به عنوان یک ثابت نرمالساز عمل

میکند تا از اینکه    y i یک مقدار احتمالی باشد مطمئن شویم (رستمی و مکیان،3
.)2020
به منظور استنباط آماری (تخمین پارامترها و آزمون فرضیهها) باید فرم تابع راستنمایی
و تابع توزیع پیشین مشخص شود .مشخصنمایی تابع راستنمایی بستگی به توزیع احتمال
دادهها دارد .با این حال روشی که بهترین روش مشخصنمایی توزیع پیشین و تبدیل
اطالعات ذهنی محقق یا محققین به مقادیر پیشین برای توزیع پارامترها باشد ،وجود ندارد.

نحوه بیان اطالعات پیشین درباره پارامترها در فرم تحلیلی (یا توزیعی) ،    ،و تحلیل
حساسیت استنباط پسین به فرم توزیع پیشین منتخب از مسائل قابل مالحظه ادبیات بیزی
میباشد (برگر.)2006 ،4
نتایج تخمین بیزی در قالب میانگین پسین ،انحراف استاندارد پسین و فاصله اعتبار 5که
مشابه مفهوم فاصله اطمینان در روش کالسیک است اما متفاوت از آن میباشد بیان میشود
(گلمن 6و همکاران (.)1997
به دلیل وجود متغیرهای پنهان همچون تالطم و پرش استفاده از رابطه ( )9برای
محاسبه توزیع پسین و گشتاورهای بردار پارامتر  در مدلهای مختلف تالطم تصادفی
مناسب نیست .زیرا همانگونه که در مقدمه گفته شد ،محاسبه تابع راستنمایی که در رابطه
( )9با عبارت    y i  نشان داده شده است بسیار دشوار است .برای کاهش این مشکل

1. Posterior Probability
2. Likelihood Function
3. Rostami & Makiyan
4. Berger
5. Credible Interval
6. Gelman et al.
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محاسباتی ،استراتژی شناخته شده افزایش داده وانگ و تنر )1917( 1را میتوان برای
افزایش فضای پارامتر با مؤلفههای بردار  LCاعمال کرد .در این صورت توزیع پسین رابطه
( )6به صورت زیر بازنویسی میگردد:
n



i 1






  , h , q , k , J y   C    y i  , LC    ,



LC

. 7-7گزینش مدل با استفاده فاکتور بیزی
یکی از موضوعات مهم در بررسی تالطم قیمتهای نفت خام ،انتخاب مدل مناسب برای
بازده قیمت است (انتخاب از میان رابطه ( )2تا ( )5است .روششناسی بیزی این امکان را
فراهم میکند تا با استفاده از مقایسه نسبت احتمالهای پسین مدلهای مختلف ،مشروط به
دادههای معلوم ،مدلی را که حداکثر احتمال تطابق با دادهها را داشته باشد انتخاب کنیم .در
این بخش ،نمای کلی از مقایسه مدل بیزی از طریق فاکتور بیز 2ارائه میدهیم.
با فرض آنکه تعداد

M 

k
j 1

j

مدل در دسترس باشد ،با استفاده از محاسبه احتمال

پسین  jامین مدل به شرط دادهها بهصورت زیر صورت میپذیرد:
()7

n





i 1







  , h , q , k , J y   C    y i  , LC    ,
LC

با استفاده از تعریف نسبت  R jiکه نسبت احتماالت پسین محاسبه شده مدلهای رقیب  iو
 jبراساس رابطة فوق است ،میتوانیم معیاری احتمالی برای مقایسه مدلهای رقیب به
صورت زیر فراهم آوریم:
()1

,


 p y

p M

j

M

j

p M i  p y M



j



y

j

p M

p M i y 


,
p y M 
j

p y M

R ji 

BFji 

j

که در آن
1. Wong and Tanner
2. Bayesian Factor
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p  y M k    p  y k , M k p k M k d k

()9

تابع راستنمایی حاشیهای مدل  )k=i,j( M kاست .این راستنمایی حاشیهای را میتوان به
عنوان پیش بینی چگالی دادهها تحت صحت مدل  M kکه با استفاده از دادههای مشاهده
شده واقعی  yارزیابی میشود تفسیر کرد .بنابراین اگر دادههای مشاهدهشده احتماالً توسط
مدل  M kایجاد باشند ،راستنمایی حاشیهای مرتبط با آن مدل بزرگ خواهد بود .از
آنجایی که راستنمایی حاشیهای اساساً یک ارزیابی پیشبینی چگالی است ،برای پیچیدگی

مدل یک جریمه داخلی دارد .همچنین زمانیکه  BFji  1نشان دهنده آن است که بهازای
دادههای معلوم  yو پیشینهای  p  M j و  p  M i مدل  jبا احتمال بیشتری بهطور
دقیقتری پدیده تحت بررسی را نسبت به مدل  iبررسی میکند (در صورت تساوی
 .) p  M j   p  M i بنابراین ،این روش معیاری از عملکرد مدلها را نسبت به هم به دست
میدهد .برای اطالعات بیشتر در مورد فاکتور بیزی میتوان به کاس و رفتری )1995( 1و

کوپ )2003( 2مراجعه کرد.

شایان ذکر است که از آنجایی که فاکتور بیز به سادگی نسبت دو راستنمایی

حاشیهای 3است ،محققان تنها راستنماییهای حاشیهای مجموعه مدلهای رقیب را گزارش
میدهند.

 .4تخمین و تحلیل نتایج
در این بخش ابتدا تجزیه و تحلیل اولیه دادهها انجام میشود و سپس برمبنای نتایج آن به
بررسی سازگاری مدلهای معرفی شده تالطم تصادفی با ساختار دادهها پرداخته میشود.
پس از آن به مقایسه میان مدلها پرداخته میشود و با استفاده از معیار فاکتور بیزی مدل
مناسب انتخاب و رفتار فرآیند مولد دادهها براساس آن توصیف خواهد شد.

 .4-0دادهها و تحلیل توصیفی
در این پژوهش از قیمتهای نفت خام  WTIکه در بازار این کاال از نقش محوری و معیار
برخوردار است .قیمت نفت  WTIیکی از مهمترین معیارهای جهانی نفت خام است .قیمت
1. Kass and Raftery
2. Koop
3. Marginal Likelihoods
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این نوع نفت خام بدون شک تأثیرگذارترین قیمت نفت در ایاالت متحده است .همچنین
 WTIزیربنای اکثر مشتقات نفتی معامله شده در بورس کاالی نیویورک است.
نمودار ( )1دادههای قیمت و نمودار ( )2دادههای بازده نفت خام  WTIرا در بازده
هفتگی از هفته اول ماه مارس  1917تا هفته چهارم ماه اکتبر  2021نشان میدهد .براساس
اطالعات این نمودار بیشترین تحوالت در قیمتهای نفت خام مربوط به پس از سال 2005
است .به طوری که در این سالها قیمت  WTIسقف  133دالر به ازای هر بشکه را در
ماههای ژوئن و ژوییه سال  2001به دست آوردند .همچنین در این سالها این دو نوع نفت
خام سه سقوط شدید را تجربه کردهاند که عدم قطعیت باالی بازار نفت خام را نشان
میدهد و میتواند با رشد بازارهای مشتقات نفتی و معامالت سوآپ نفت و اختیار معامله
در دو دهه اخیر در ارتباط باشد .کمترین قیمتهای ماهانه این دو نوع نفت (در دامنه زمانی
که این پژوهش در بر میگیرد) مربوط به سالهای قبل از  2000است ،اما در هفته پایانی
ماه آوریل سال  2020این قیمتهای هفتگی این نفت خام به  3/32دالر به ازای هر بشکه
سقوط کردد که نمیتوان سوابقی هفتگی از این چنین قیمتی پس از شروع قرن جدید
میالدی یافت (شایان ذکر است که اواخر سال  2001و اوایل سال  2002تنها برای چند ماه
نفت خام چنین سقوطی را تجربه کرده بود).
نمودار  .0مسیر زمانی قیمتهای نفت خام

WTI
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مأخذ :یافتههای پژوهش

این تحوالت در قیمتهای هفتگی  ،WTIنمود خود را در بازده نیز نشان داده است.
به طورکلی در دامنة زمانی اطالعات استفاده شده در این پژوهش متوسط بازده  WTIبرابر
با  0/14درصد بوده است که بازده هفتگی نسبتاً پایین این نوع نفت خام را نشان میدهد .با
این حال انحراف استاندارد بازده برابر با  11/25درصد میباشد که در مقایسه با دادههای
میانگین نسبتاً باالست و پراکندگی باالی تحوالت در دادههای بازده را نشان میدهد (این
اطالعات در جدول ( )2قابل مشاهده است) .بدیهی است که این پراکندگی باال در بازده
قیمت نفت را میتوان به نمونههای برجستهای از دورههای حرکت ناگهانی و چشمگیر
قیمت نفت شامل:
تنش بازار ناشی از حمله عراق به کویت و جنگ خلیج پس از آن در ،1990-1991
بحران در بازارهای آسیایی و روسیه در  ،1997-1991آشفتگی مالی در سال  2001و
بحران جهان در سال  2020ناشی از همهگیری کووید 19 -نسبت داد.
نمودار  .2مسیر زمانی بازده نفت خام ()WTI

مأخذ :یافتههای پژوهش

کوانتیل بازده ( WTIکه با  RET-WTIنشان داده شده است) در مقابل کوانتیل نرمال
استاندارد و توزیع  tدر نمودار ( )3نشان داده شده است .شکل نمودار ( )3به صورت
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محدب ـ مقعر میباشد که در دادههای بازده به خاطر وجود تالطم خوشهای روی میدهد.
این موضوع منجر به کشیدگی باالی دادههای بازده نسبت به توزیع نرمال و توزیع  tشده
است زیرا بازدههای مثبت بزرگ یا منفی بزرگ بیشتر از آن چیزی که این دو توزیع
پیشبینی میکنند روی میدهند .نمودار ( )3نشان میدهد که حجم باالیی از نقاط نمونهای
از خط کوانتیل نرمال دور افتاده است که موید این موضوع است که دادههای تاریخی
 WTIنسبت به توزیع نرمال نقاط دور افتاده بسیار بیشتری دارند .با این وجود توزیع  tنسبت
به توزیع نرمال توانسته است تظابق بهتری با دادهها داشته باشد اما همچنان که نمودار نشان
میدهد نتوانسته است منجر به کاهش حجم نقاط دور افتاده شود.

نمودار  .7چندکهای بازده نفت خام ( )WTIدر مقابل چندکهای توزیع نرمال و توزیع

t

مأخذ :یافتههای پژوهش

نمودار ( )4چگالی تجربی دادههای بازده  WTIرا در مقایسه با چگالی نرمال 1نشان
میدهد .همانگونه که نمودار ( )4نشان میدهد چگالی تجربی این نوع نفت خام اوج و
دنبالههایی متفاوت از توزیع نرمال دارد ،به طوریکه اوج آنها باالتر و دنبالههای آنها
کشیدهتر و پهنتر از توزیع نرمال میباشد .با این حال ،این چگالی تجربی تقریباً متقارن
بوده و لذا ،نیازی به تصریح توزیعهای چوله همچون نرمال یا  tچوله در مدلسازیها

1. Normal Kernel
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بعنوان یک امکان منطقی نیست .بعبارت دیگر تصریحهای ذکر شده در بخش  2این
پژوهش کفایت الزم را برای کشف خواص سری زمانی نفت خام دارا میباشند.
نمودار  .4چگالی تجربی بازده قیمتی نفت  WTIدر مقایسه با توزیع نرمال تجربی

مأخذ :یافتههای پژوهش

نتایج فوق این حدس را تقویت میکند که عدم استفاده از تالطم تصادفی ،اثرات
اهرمی و پرش؛ منجر به نتایج ضعیفتری از نظر استنباطی در مورد ویژگیهای سری زمانی
قیمتهای نفت خام میشود.
جدول  .2آمار توصیفی بازده
کشیدگی

چولگی

37/13338

-1/324344

انحراف
استاندارد
1/112060

WTI

کمترین

بیشترین

میانگین

-1/36247

1/830136

1/111413

RET_WTI

مأخذ :محاسبات پژوهش

به منظور تکمیل تحلیل توصیفی دادههای بازده قیمتهای نفت خام  WTIمطابق با
اهداف این پژوهش ،تغییرات بازده قیمتهای  WTIدر سال  2020در مقایسه با سال 2021
در نمودار ( )5ارائه شده است .همانگونه که نمودار ( )5نشان میدهد که تغییرات بازده
قیمت نفت در سال  2020از لحاظ بزرگی به ویژه در هفتههای انتهایی ماههای آوریل و
ابتدایی ماه مه قابل قیاس با سال  2021نیست .این تحوالت تا هفته اول سپتامبر  2020ادامه
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داشته و از این زمان به بعد تقریباً در بازار نفت  WTIنوعی ثبات به وجود آمده است.
جهت تغییرات بازده در سال  2021مثبت بوده است که به دلیل چشمانداز پایان همهگیری
و محدودیتهای کرونایی و رشد اقتصادی متعاقب آن در کشورهای جهان بوده است؛ با
این حال میزان تغییرات بازده در این سال نسبت به اواسط سال 2020نسبتاً پایین است.
نمودار  .5مقایسه بازده قیمتهای نفت خام  WTIسال  2121با سال 2120

مأخذ :یافتههای پژوهش

 .4-2نتایج تخمین مدلها
در این بخش نتایج تخمین پسین پارامترهای مدلهای مختلف تالطم تصادفی ارائه میشود.
این نتایج با استفاده از  250هزار شبیهسازی مونت کارلوی زنجیرههای مارکفی 1به دست
آمده است که  100هزار شبیهسازی ابتدایی به منظور استنباط دقیقتر سوخت شده است و
تنها از  150هزار شبیهسازی انتهایی استفاده شده است .نتایج براساس میانگین پسین و
انحراف استاندارد (در پرانتز) برای هر ضریب در مدلهای مختلف گزارش شده است.
شایان ذکر است که نتایج تخمینها براساس دادههای روزانه قیمت نفت خام  WTIدر بازه
زمانی جدول ( )3نشان میدهد که تالطم در بازار نفت  WTIپایداری باالیی دارد زیرا
ضریب  در تمام این مدلها برابر با عددی بین  0/9تا  0/93است که بسیار نزدیک به یک
)1. Markov Chain Monte Carlo (MCMC
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میباشد .درنتیجه ،وقوع یک جریان تالطمی در بازار به سادگی به ثبات منتهی نمیشود و
برای مدت زیادی بازار متالطم خواهد بود .این واقعیت به این معناست که تالطم نقش
پرنگی در تعیین قیمت نفت خام  WTIخواهد داشت (پتربا و سامرز .)1916( 1واریانس

معادله حالت یا معادله تالطم با معکوس سازی ضریب (  2که در ادبیات بیزی ضریب
دقت نامیده میشود) به دست میآید و اندازه این ضریب در مدل تالطم تصادفی با پرش
] [SVJنسبت به سایر مدلها کوچکتر است .این موضوع (کوچک بودن این واریانس
نسبت به سایر مدلها) تطابق مناسب دادهها را با مدل مدل تالطم تصادفی با پرش
بیان میکند .همچنین ،بزرگترین واریانس تالطم مربوط به «تالطم تصادفی» است.
][SVJ

همچنین مقدار پارامتر سطح 2که با ضریب  hنشان داده شده است از لحاظ اندازه نسبت
به همه مدلها باال و تنها نسبت به مدل مدل تالطم تصادفی با پرش مرتون پایین است .این
موضوع نشان داده آن است که مدل «تالطم تصادفی» نمایش مناسبی از دادههای بازده
قیمت نفت خام  WTIنیست.

نتایج ارائهشده نشان می دهد که واریانس تالطم )ضریب  )  در مدل «تالطم
2

تصادفی با اثرات اهرمی» به جز مدل مدل تالطم تصادفی با پرش ] [SVJاز سایر مدلها
کوچک تر است .این موضع نشان می دهد که مؤلفه پرش به نسبت اثر اهرمی تأثیر بیشتری
بر اطالعات ما از تالطم در بازار  WTIدارد .ضریب  که اثر اهرمی را اندازهگیری
میکند در تمام مدل هایی که شامل این ضریب است منفی می باشد که نشاندهنده آن
است که شوک های منفی نسبت به شوک های مثبت ،امواج تالطمی بزرگتری را در

بازار نفت خام  WTIتولید می کنند .با این حال ،فاصله اعتبار 95درصد این ضریب جز
برای مدلهای مدل تال طم تصادفی با اثر اهرمی و پرش مرتون و مدل تالطم تصادفی با
اثر اهرمی و پرش شامل صفر است که بیانگر عدم وجود شواهد کافی برای تایید اثر
اهرمی در مدل « تالطم تصادفی با اثرات اهرمی» در این بازار است .احتمال وقوع پرش
(ضریب  )pدر مدل های شامل پرش بین  1/1درصد تا  1/1درصد در نوسان است و با
توجه به اینکه بسامد داده های این مطالعه هفتگی می باشد این موضوع یعنی وقوع حداکثر
یک پرش در هر سال است .همچنین ،ضریب  kکه متوسط اندازه پرش را نشان
می دهد در همه مدل ها جز مدل مدل تالطم تصادفی با اثر اهرمی و پرش مرتون منفی
1. Poterba and Summers
2. Level
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است .اما با این وجود در دو مدل تالطم تصادفی با پرش ] [SVJو اثر اهرمی و پرش
فاصله اعتبار این پارامتر شامل صفر نیست.
جدول  .7میانگین پسین و انحراف استاندارد (در پرانتز) پارامترها در مدلهای مختلف تالطم تصادفی
SVLCJ

SVCJ

SVLJ

SVJ

SVL

SV

14/42

31/88

74/0

314/2

261

38/47

()121/4

()176/2

()378/6

()264/1

()313/2

()346

 2

-3/314

-10/30

-3/443

-6/334

-1/7343

-14/61

()2/107

()3/134

()2/472

()1/187

()3/318

()3/738

h

1/7321

1/7131

1/7203

1/7337

1/7112

1/7118

()1/13762

()1/10310

()1/1042

()1/18780

()1/18027

()1/18172

-1/0736

-

-1/8873

-

-1/4347

-

()1/1333

-

()1/1331

-

()-1/4347

-



1/186

1/13

3/013

1/1112

-

-

()1/113

()1/7372

()4/808

()1/11110

-

-

 k2

1/14866

-1/12833

-1/307

-1/1111

-

-

()1/7466

()1/6634

()2/326

()1/11112

-

-

k

1/1117

1/11424

1/11314

1/11640

-

-

()1/116420

()1/117714

()1/117112

()1/11110



p

-

1/113316

-1/110

-

-

-

-

()1/7716

()1/7676

-

-

-

-

J

11/16

7/311

-

-

-

-

()3/132

()8/747

-

-

-

-

J

مأخذ :محاسبات پژوهش

همچنین ضریب   k2که دقت تخمین اندازه پرش را اندازهگیری میکند؛ در این
جدول برای مدلهای مختلف گزارش شده است .بیشترین دقت در تخمین معادله پرش با
توجه به یافتههای ارائه شده در این جدول مربوط به مدل تالطم تصادفی با اثر اهرمی و
پرش است که برابر با  3/517میباشد .در نتیجه نسبت به مدلهای دیگر که مؤلفه پرش را
دارند در استخراج اطالعات از اندازه و زمان پرش به نحو مناسبتری عمل میکند .اهمیت
این موضوع زمانی به خوبی مشخص میشود که بدانیم پرش اتفاقی نادر است و اطالعات
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چندانی از آن در دادهها به نسبت سایر مؤلفهها وجود ندارد .ضریب   Jکه همبستگی میان
اندازه پرش در بازده و در تالطم را اندازهگیری میکند ،در مدل تالطم تصادفی با پرش
مرتون منفی و در مدل تالطم تصادفی با اثر اهرمی و پرش مرتون مثبت به دست آمده
است .این موضوع ارزیابی مدلها را براساس یک معیار دقیق ضروری میکند زیرا افزودن
یک مؤلفه به مدل میتواند نتایجی متفاوت را ارائه کند و تفسیری متفاوت از عملکرد بازده
نفت خام و در نتیجه بازار این کاالی اساسی ارائه کند .در بخش بعد با استفاده از فاکتور
بیزی و راستنمایی حاشیهای چنین ارزیابی از مدلها به عمل آمده است .در نهایت متوسط
اندازه پرش وقوعی در تالطم (ضریب  ) Jقیمتهای نفت خام در هر دو مدل تالطم
تصادفی با پرش مرتون و مدل تالطم تصادفی با اثر اهرمی و پرش مرتون مثبت و تقریباً
نزدیک به هم به دست آمده است.

 .4-7نتایج مقایسه مدلها
مدلهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتهاند با استفاده از روش بیزی برآورد

شدهاند .برای محاسبه راستنمایی شرطی این مدلها از رویکردی که لنک و دسربو)2000( 1
معرفی کردند ،استفاده شده است .در مورد محاسبه راستنمایی حاشیهای مدلهای تالطم
تصادفی همانگونه که چان و گرنت ( )2016بیان میکنند ،تابع راستنمایی به صورت
تحلیلی در دست نیست بنابراین استفاده از روشهای نمونهگیری الزامی است .به طور کلی
تابع راستنمایی مدلهای تالطم تصادفی به صورت زیر قابل بیان است:
p  y     p  y  , h p  h   dh

که  p  y  , h تابع راستنمایی شرطی (به شرط متغیر پنهان تالطم  )hو  p  h  تابع
توزیع پیشین لگاریتم تالطم  hاست .اگر  h 1 ,..., h  R نمونهای تصادفی و مستقل از

چگالی  g .باشد ،آنگاه میتوان تابع راستنمایی  p  y  را باستفاده از برآوردگر
نمونهگیر زیر به دست آورد:



 



p y  , h i  p h i  

 
i 

g h

R


i 1

1
p y   
R

1. Lenk and Deserbo
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در این پژوهش،

g  .

به گونهای انتخاب شده است که بیشترین نزدیکی را با تابع

( p  h y , توزیع پسین متغیر تصادفی  )hداشته باشد.
براساس این توضیحات لگاریتم راستنمایی محاسبه و در جدول ( )4برای مدلهای

مختلف تالطم تصادفی استفاده شده گزارش گردید .نتایج نشاندهنده آن است که بهترین
مدل به منظور مدلسازی تالطم بازده نفت خام  WTIمدل تالطم تصادفی با اثر اهرمی و
پرش است .در رده دوم مدل تالطم تصادفی با پرش قرار میگیرد و پس از آن مدل «تالطم
تصادفی با اثرات اهرمی» .به منظور مقایسه دو به دو مدلها با استفاده از فاکتور بیزی کافی
است که لگاریتم حاشیهای هر دو مدل را برهم نقسیم کرد.
جدول  .4لگاریتم راستنمایی حاشیهای مدلهای تالطم تصادفی و انحراف استاندارد متناظر (در پرانتز)
رتبه مدل در مقایسه

لگاریتم راستنمایی

با سایر مدلها

حاشیهای

1
0
4

مدل

-103/1

*SVLJ

SVCJ

2

SVLCJ

3

-6823
()3/120
()3/687

با سایر مدلها

حاشیهای

8

()1/103

-8362

رتبه مدل در مقایسه

لگاریتم راستنمایی
-7183
()8/03
-1037
()1/642
-0006
()1/146

مدل
SV

SVL

SVJ

مأخذ :محاسبات پژوهش

این نتایج با نتایج تخمین مدلها که در جدول ( )3ارائه شده است نیز سازگار
میباشد .بنابراین به منظور مدلسازی مناسب تالطم قیمتهای نفت خام  WTIافزودن
مؤلفه اهرم و پرش به معادالت تالطم تصادفی الزامی است.
پس از آنکه با استفاده از معیار لگاریتم راستنمایی شرطی مدل مناسب انتخاب شد،
پرشها و زمان وقوع اتفاق افتادن در قیمتهای نفت خام  WTIرا با استفاده از مدل تالطم
تصادفی با اثر اهرمی و پرش برآورد میکنیم .بدین منظور برای محاسبه این مقادیر به
صورت زیر عمل میکنیم (یونگ و ژانگ )2014
q t j 
k t j 

M
j 1



1
M

q t j 

M
j 1

M
j 1





1
M

1
M

Jump _ times : q t 

Jump _ sizes : q t k t 
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در این روابط  Mنشاندهنده تعداد نمونههای استخراج شده از شبیهسازیها برای  q tو  k tو
 qt j و  k t j نشاندهنده jامین نمونه  q tو  k tاست .در این پژوهش برای محاسبه این

آمارهها  100نمونه به حجم  10هزار شبیهسازی تولید گردید که نتایج آنها در نمودار ()5
ارائه شده است.
همانگونه که نمودار ( )6نشان میدهد در هفته هفدهم سال ( 2020بیست وچهارم
آوریل  )2020یک پرش منفی در بازده نفت اتفاق افتاده است .طبق دادههای قیمت نفت خام
 ،WTIدر این هفته قیمتهای  WTIاز  20دالر به  3دالر در هر بشکه سقوط کرد که
کمترین قیمت هفتگی  WTIاز سال  1916به بعد بوده و توسط مدل  SVLJبا دقت شناسایی
شده است .این اتفاق متناظر با جنگ قیمتی میان عربستان و روسیه در نتیجه نادیده گرفتن
تقاضای عربستان برای افزایش  1/5میلیون بشکه در روز به خاطر شیوع همهگیری کرونا و
کاهش ظرفیت انبارهای کوشینگ اوکالهما (محل ذخیره نفت  )WTIبود .همچنین براساس
یافتههای ارائه شده در نمودار ( )6یک پرش مثبت در بازده  WTIنیز در این سال مشاهده
میشود که در تاریخ اول آوریل  2020به وقوع پیوسته است .اندازه پرش مثبت در بازده تنها
 4درصد بوده است که در مقابل پرش منفی 14درصد در بازده نسبتاً کوچک محسوب
میشود .همانگونه که نمودار ( )6نشان میدهد ،براساس نتایج به دست آمده از مدل تالطم
تصادفی با اثر اهرمی و پرش تا هفته آخر ماه اکتبر سال  2021پرش مثبت یا منفی تأثیرگذاری
اتفاق نیافتاده است و بازار تقریباً در یک ثبات معنادار مسیر خود را طی میکند.
نمودار  .6برآورد زمان ،اندازه و تعداد پرشهای اتفاق افتاده در بازه هفتگی سالهای 2121-2120
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مأخذ :یافتههای پژوهش

نمودار ( ) 7احتمال پرش را نشان می دهد .براساس یافته های ارائه شده در این
نمودار احتمال وقوع پرش در هفته پایانی ماه آوریل  1/7درصد و در هفته اول ماه مه
برابر با  5/5درصد ارزیابی شده است که از میانگین سراسری در طول نمونه بسیار
بزرگ تر است.
نمودار  .3تخمین میزان احتمال وقوع پرش در بازده قیمتهای نفت خام WTI

در دو سال  2121و 2120

مأخذ :یافتههای پژوهش

نمودار ( )7میزان تالطم هفتههای مختلف دو سال  2020و  2021را نشان میدهد.
بیشترین اندازه تالطم در بازده قیمتهای  0/14 WTIمیباشد و مربوط به آخرین هفته ماه
آوریل (چهارمین ماه سال میالدی) سال  2020است .این موج تالطمی تا ماه ژوییه
(هشتمین ماه میالدی) 2020ادامه داشته است .با توجه به اینکه تناوب دادههای مورد استفاده
هفتگی است ،این موضوع پایداری باالی تالطم بازده قیمتهای  WTIرا نشان میدهد.
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همچنین نمودار ( )1نشان میدهد که در مقایسه با سال  2020بازار نفت خام  WTIروند
تالطم بسیار مالیمتری را در سال  2021طی کرده است.
نمودار  .8مقایسه اندازه تالطم ارزیابی شده بازده قیمتهای  WTIتوسط مدل تالطم تصادفی
با اثر اهرمی و پرش سال  2121با سال 2120

مأخذ :یافتههای پژوهش

نمودار ( )9لگاریتم تالطم یا  t  exp  ht را نشان میدهد که به صورت
 2
j
 t  1  Mj 1t j محاسبه میشود و در آن  j t امین نمونه از لگلریتم تالطم  t
M
است .این نمودار خوشهای بودن تالطم را نشان میدهد .همچنین فواصل اعتبار 90درصد
(شامل  Val.5.0pcتا  )Val.95.0pcو 95درصد (شامل  Val.2.5pcتا  )Val.97.5pcحول
لگاریتم تالطم ترسیم شده است .این نمودار نسبتاً هموار است که پایداری باالی تالطم را
در بازار نفت خام در بازه هفتگی  2020تا  2021را نشان میدهد .همچنین نمودار ( )9نشان
میدهد که لگاریتم تالطم در بازده  WTIدر سال  2020به مراتب شدیدتر از تالطم در
سال  2021بوده است.
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نمودار  .1تالطم بازده قیمتهای نفت خام

WTI

مأخذ :یافتههای پژوهش

به منظور کنترل مدل ،چگالی پیشگویانه پسین 1مدل استخراج و فاصله اعتبار
99درصد براساس آن ساخته میشود .کنترل مدل با استفاده از چگالی پیشگویانه پسین
روشی برای ارزیابی ناسازگاری یک مدل با دادهها به شکلی است که احتماالً بر نتایج به

دست آمده تأثیر میگذارد (گلمن 2و همکاران  .)2004چگالی پیشگویانه پسین به صورت
زیر استخراج میشود:

p  y pre y    p  y pre  p  y  d  ,

درواقع چگالی پیشگویانه پسین ،براساس توزیع پسین بردار پارامترهای مدل (که در رابطه

فوق با  نشان داده شده است) مجموعهای از دادههای  y preرا تولید میکند (که
دادههای پیشبینی شده یا به دست آمده از مدل نیز نامیده میشوند) ،در صورتی که این
1. Posterior Predictive Density
2. Gelman et al.

 | 44پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایرن | سال  | 44شماره  | 37زمستان 4311

دادهها با دادههای واقعی  yاختالف اساسی نداشته باشند و اختالفات موجود ناشی از
خطاهای تصادفی و نمونهگیری از توزیع باشد آنگاه باید دادههای واقعی  yدر فاصله اعتماد
 95یا  99درصدی ساخته شده براساس توزیع پیشگویانه پسین قرار گیرند .در نمودار ()10
دادههای بازده نفت خام ( WTIکه با  RET-WTIنشان داده شده است) در فاصله 99درصد
توزیع پیشگویانه پسین که با خطوط بریده نمایش داده شده است ،قرار گرفته است.
بنابراین ،ناسازگاری اساسی بین مدل تالطم تصادفی با اثر اهرمی و پرش و دادههای واقعی
بازده  WTIکه بر نتایج تأثیر اساسی بگذارد وجود ندارد.
نمودار  .01سازگاری مدل تالطم تصادفی با اثر اهرمی و پرش با دادههای واقعی بازده

WTI

با استفاده از توزیع پیشگویانه پسین

مأخذ :یافتههای پژوهش

همچنین ،نمودار ( )11کوانتیل باقیماندههای مدل تالطم تصادفی با اثر اهرمی و پرش
را که به صورت
1



 h 
eˆt   y t  qt k t  exp   t  1   2
 2



محاسبه شده است  qt k tو  htبه شیوهای که در باال گفته شد محاسبه میشود) در مقابل
کوانتیل نرمال را نشان میدهد .براساس این یافتهها باقیماندهها به صورت نرمال توزیع

مدلسازی دینامیک قیمتهای نفت خام :مطالعه پرش و تالطم با  | ...مجتبی رستمی و همکار | 41

شدهاند و بنابراین ،مدل تالطم تصادفی با اثر اهرمی و پرش کفایت الزم را برای مدلسازی
تالطم دادههای نفت خام  WTIرا دارد .در مقایسه با نمودار ( ،)3نمودار ( )11نشان میدهد
که چگونه کشیدگی باالی توزیع دادههای بازده قیمتی  WTIتوسط مدل تالطم تصادفی با
اثر اهرمی و پرش کنترل شده است.
نمودار  .00نمودار  QQباقیماندههای مدل تالطم تصادفی با اثر اهرمی و پرش

مأخذ :یافتههای پژوهش

 .5خالصه و نتیجهگیری
قیمت نفت خام یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی جهان است و سیاستگذاران،
تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان و شرکتکنندگان در بازارهای مالی از نزدیک آن را زیر
نظر دارند .نفت خام نهتنها ورودی مهمی در تولید است ،بلکه به عنوان یک دارایی اساسی
برای بخش وسیع و رو به رشدی از بازارهای مالی عمل میکند .رویدادهای بزرگ و نادر
میتوانند شوکهای بسیار بزرگی را در اقتصادها ایجاد کنند .سال  2020و  2021میالدی
از نظر وقوع برخی اتفاقها همچون همهگیری کووید 19-منحصر به فرد است .همانگونه
که نتایج تحلیل دادههای این پژوهش نشان میدهد ،در این سال بازار نفت بسیار متالطم
بوده است .بررسی ساختار بازار نفت بدون توجه به چنین اتفاقات ناگهانی و سریعی به
نتایجی نادرست و تصمیمهای غلط خواهد انجامید .این شرایط فرصتی را فراهم میکند تا
ساختار مدلهای مختلف ارزیابی تالطم را بررسی کرد.
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در این مقاله ویژگیهای سری زمانی نفت خام  WTIبا استفاده از ابزارهای
اقتصادسنجی مالی مدرن مورد بررسی قرار گرفت .به این منظور مجموعهای از مدلهای
کالس تالطم تصادفی را برآورد و مقایسه گردید .این مدلها دارای چندین ویژگی
مطلوب هستند و میتوانند انواع مختلفی از پویایی را به نمایش بگذارند .همه مدلها
براساس دادههای هفتگی با استفاده از روش شبیهسازی مونت کارلوی زنجیرههای مارکفی
برآورد شدند .این روش برآوردهای مناسبی از پارامترهای مدل و همچنین فرآیند تالطم
پنهان ،زمان پرش ،اندازه پرش و اثر اهرمی ارائه میکند .برآورد متغیرهای پنهان یک
مزیت مهم برای تصریح مدل ارائه میکند و به ما اجازه میدهد تا دید بسیار بهتری از
دینامیک مدلهای مختلف داشته باشیم .بنابراین میتوانیم شواهد مهم و جدیدی را ارائه
دهیم که مدلهای اقتصادسنجی مدرن چگونه میتوانند الگوهای موجود در دادههای قیمت
نفت را نشان دهند .در این پژوهش با استفاده از روش راستنماییشرطی مدلها مورد
مقایسه قرار گرفتند .نتایج حاکی از این بود که وجود مؤلفه پرش در بازده و اثر اهرمی در
تالطم کارایی مدلهای تالطم تصادفی را نسبت به حالتهای جایگزین بهبود میبخشد .بر
این اساس ،مدل تالطم تصادفی با مؤلفه پرش در بازده و مؤلفه «اثر اهرمی در تالطم»
سازگارترین مدل برای دادههای بازده نفت خام  WTIاست .این به معنای آن است که
مدلسازی تالطم به صورت تالطم پنهان با اثرات اهرمی و مؤلفه پرش ویژگیهای سری
زمانی نفت خام برنت و  WTIرا بهتر از سایر مدلها منعکس میکند .در نتیجه ،مؤلفه پرش
در ارزیابی تالطم بازده نفت خام به ویژه در شرایط همهگیری کووید19-بسیار مهم است
زیرا نتایج نشاندهنده وقوع دو پرش بزرگ در بازده قیمتهای نفت خام بوده است .نادیده
گرفتن این موضوع به معنای ارزیابی نادرست از میزان ریسک این بازار خواهد بود که
نقش اساسی در توسعه اقتصادهای صادرکننده و واردکننده نفت دارد .پس از تخمین و
انتخاب مدل ،مشخص گردید که در هفته آخر ماه آوریل سال  2020یک پرش منفی
14درصد در بازده نفت خام  WTIرخ داده است .همچنین در هفته ابتدایی ماه مه نیز یک
پرش مثبت 4درصد روی داده است .این نتایج از آن جهت جالب توجه است که مدلهای
تالطم تصادفی با مؤلفه پرش با توجه به تخمین پارامتر ( pاحتمال وقوع پرش) به طور
متوسط وقوع یک پرش در سال را محتمل میدانستند .همچنین نتایج مدل منتخب حاکی از
ثبات بازار نفت در سال  2021تا هفته انتهای ماه اکتبر میباشد .به طوری که تالطم در بازده
 WTIدر این سال با سال  2020قابل مقایسه نیست.
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 پیشنهاد میشود که مدلهای تالطم تصادفی زمان،به منظور انجام پژوهشهای آتی
پیوسته مورد استفاده قرار گیرد و همچنین دینامیک معادله تالطم و معادله بازده با استفاده

 همچنین میتوان از. توسعه یابد و با مدلهای کنونی مقایسه گردد1از مؤلفههای آرما
الگوهای چندمتغیره تالطم تصادفی برای دادههای قیمت نفت خام به منظور بررسی
.بازخورد اثرات آنها بر یکدیگر استفاده کرد
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