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مدیریت ریسک قیمت محصول خرما با استفاده از بازار آتي
(کاربرد مدل گارچ دومتغیره)
3

حبیبه شرافتمند ،*1سعید یزداني ،2رضا مقدسي
 .1دانشجوي دکتري اقتصاد کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران
 .2استاد گروه اقتصاد کشاورزي ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
 .3دانشيار گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران
(تاريخ دريافت -92/3/12 :تاريخ تصويب)92/9/12 :

چکیده
کشاورزي فعاليتي است که مخاطرات زيادي دارد .در اين فعاليت ،انواع ريسکهاي طبيعي ،اجتماعي و
اقتصادي دستبهدست هم ميدهند و مجموعة شکننده و آسيبپذيري براي توليدکنندگان فراهم ميکنند.
در اين ميان ،ريسک قيمتي در محصوالت کشاورزي ،مشکالت مالي فراواني براي توليدکنندگان ايجاد
کرده است ،اين مطالعه بر امکان استفاده از بازار آتي بهعنوان ابزار مديريتي ريسک قيمتي محصول خرما
تمرکز کرد؛ بنابراين ابتدا با استفاده از قيمتهاي ماهانة خرما و بهکارگيري چارچوب تئوري ميانگين
واريانس ،نسبت تأمين با روش  OLSتعيين شد .سپس بهدليل وجود واريانسهاي شرطي خودهمبسته،
نسبت تأمين متغير طي زمان با استفاده از مدل گارچ دومتغيره برآورد شد .ماتريس واريانس کوواريانس
شرطي متغير طي زمان براساس مدلهاي چندمتغيرة ناهمسان واريانس  )1/1( Bekkتخمين زده شد .سپس
با استفاده از نتايج اين ماتريسها ،نسبت تأمين متغير طي زمان برآورد شد .پيشبيني قيمت آتي خرما با
استفاده از الگوي شبکة عصبي و الگوي گارچ است .نسبت تأمين استخراجي از روش گارچ دومتغيره به
طور متوسط برابر  0/7برآورد شد و بيانگر اين است که حدود  70درصد از ريسک قيمتي محصول خرما
ميتواند با فروش در بازار آتي کاهش يابد.
طبقهبندی .C1, C32, D4 :JEL
واژههای کلیدی :بازار آتي ،خرما ،ريسک قيمت ،مدل گارچ.
مقدمه
ویژگي مهم بسياري از کاالها از جمله کاالهاي کشاورزي،
ناپایداري شدید قيمتهاست .این ناپایداري ناشي از عوامل
تأثيرگذار بر عرضه و تقاضاي این محصوالت است .ناپایداري
قيمت و بهعبارت دیگر بياطميناني به قيمتهاي آینده،
نگراني هميشگي توليدکنندگان و مصرفکنندگان عمدة
کاالهاست .هرچند در مواردي دولتها در بازار محصوالت
داراي ناپایداري شدید قيمت دخالت ميکنند و با کنترل
* نویسندة مسئول:

قيمتها سعي در کاهش این نگراني دارند ،اما این دخالتها
عالوهبر تحميل هزینههاي زیاد بر جامعه ،در بهترین حالت به
کاهش کارایي بازار منجر ميشود ( Yazdani & Kiyani Rad
),2004
توليدکنندگان از ابزارهاي مختلف مدیریت ریسک براي
تغيير توزیع احتمالي نتایج نهایي فعاليت خود استفاده ميکنند.
از جمله روشهاي متداولي که توليدکنندگان کشاورزي در
راستاي مدیریت ریسک بهکار ميگيرند ،استفاده از نهادههاي
Email:sherafatmand_m@yahoo.com
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کاهشدهندة ریسک ،تنوع ،تخصيص بهينة منابع اعتباري به
نيازهاي مالي فعاليتها ،پيشفروش محصول ،فروش محصول از
طریق قراردادهاي آتي یا قراردادهاي اختياري است.
اولين پرسش اساسي این است :چرا توليدکنندگان و
کشاورزان براي مقابله با نوسانات قيمتي از بازار آتي اشارهشده در
بسياري از مطالعات تجربي استفاده نميکنند؟ دومين پرسش
این است :آیا قراردادهاي آتي و بازارهاي آتي ،بهطور مؤثر و کارا
در مدیریت ریسک قيمتي ایفاي نقش ميکنند؟ یکي از
تبعههاي اصلي بازارهاي آتي ،انتقال ریسک است .ریسک به
آساني قابل انتقال به متمایالن و پذیرندگان آن -مانند
مبادلهگران -است .در زمينة کاالهاي کشاورزي ،کشاورزان
معموالً با سه نوع ریسک مواجهاند .اول ریسک توليد ،که ناشي از
بياطميناني دربارة روند رشد طبيعي محصوالت است که ارتباط
چنداني به سياستهاي دولتي ندارد و ميتواند بهطور مستقيم
توسط توليدکنندگان از طریق استراتژيهاي تجاري مدیریت و
کنترل شود .دوم ریسک مالي ،که زارع پول قرض ميکند و
تعهدي براي بازپرداخت براي خود ایجاد ميکند .سوم ریسک
قيمت یا بازار .این نوع از ریسک به بياطميناني توليدکنندگان
دربارة قيمتهاي دریافتي براي محصول یا قيمتي برميگردد که
آنها براي نهاده پرداخت ميکنند .با فرض وجود ریسک توليد و
قيمت ،امکان دارد قانون عرضه صادق نباشد و عرضة محصول به
عوامل دیگري همانند درجة ریسکگریزي ،توزیع احتماالتي
قيمت و عملکرد ،همبستگي و کوواریانس بين قيمتها و
عملکرد ،که ممکن است موجب لغوشدن قانون عرضه شود،
بستگي داشته باشد .اینگونه ریسکها ،که بهدليل تغيير در
عرضه و تقاضا اتفاق ميافتد ،از کنترل و مهارتهاي
توليدکنندگان و کشاورزان خارج است و باید با ابزارهاي بازاري
مدیریت و کنترل شوند و در چنين مواردي است که ابزار
بازارهاي آتي و بيمه وارد ميشوند ( .)Ai, 2012دولت تمایل به
کاهش برنامههاي حمایتياش دارد (یارانة -غير -مستقيم)؛
بنابراین ،توليدکنندگان و کشاورزان مجبور به استفاده از
استراتژيهاي خصوصي -مانند بازارها -براي مقابله با این
نوسانات و کاهش آنها هستند .نگراني توليدکنندگان و مصرف
کنندگان کاالها از ناپایداري قيمت ،مبناي ایجاد بازارهاي آتي
کاالهاست .هدف اصلي ایجاد این بازارها ،کاهش آثار زیانبار
ریسک قيمت از طریق انعقاد قراردادهاي آتي مختلف است.
در کشورهایي که بازارهاي آتي یا بورس کاالهاي
کشاورزي به حد مطلوبي توسعه یافتهاند ،بازارها بهعنوان ابزار
بسيار مناسبي در راستاي مدیریت ریسک قيمت محصوالت

کشاورزي توسط توليدکنندگان این بخش استفاده ميشوند؛
یعني توليدکنندگان ميتوانند همزمان از سياستهاي
حمایتي مختلف که توسط دولت اتخاذ و اجرا ميشود،
بهرهمند شوند و محصول خود را در این بازارها بهفروش
برسانند .بسياري از مطالعات تجربي به بررسي و امکانسنجي
استفاده از بازارهاي آتي براي مدیریت ریسک قيمتي
محصوالت کشاورزي و غير کشاورزي پرداختندPendar et .
 (2011) al.مدیریت ریسک قيمتي واردات دانهروغني سویا را
با بازار آتي بررسي کردند و نشان دادند با محاسبة نسبت
تأمين به کمک دو الگوي حداقل واریانس و ميانگين ،بازار
آتي ميتواند بهعنوان ابزاري مناسب براي مدیریت ریسک
قيمت براي واردکنندگان دانة سویا بهرهبرداري
شود (2006) Abdollah Ezat Abadi & Najafi .به
اندازهگيري نسبت تأمين در بازار اختيار معامله و نيز در بازار
آتي پرداختند و نشان دادند نسبتهاي تأمين در بازارهاي
آتي و اختيار معاملة محصول پسته در شرایط متفاوت ،با
ميانگين بين  0/22تا  0/99تغيير ميکند؛ بنابراین بازار آتي
قابل ترجيح استJalali Naeini & Kazemi Manesh .
) (2004بهمنظور بررسي تغييرات ميزان بهينة پوشش ریسک
در بازار نفت خام ،از مدلهاي گارچ استفاده کردند .برآورد
ميزان بهينة پوشش ریسک این مطالعه نشان داد با افزایش
دورة قراردادهاي آتي ،این ميزان بزرگتر از یک است.
 (2003) Abdollahi Ezat Abadi & Najafiنشان دادند
محصول پسته از تمام جهات براي معامله در بازارهاي آتي و
اختيار معامله مناسب است.
 (2010) Waldemar et al.عملکرد تأمين پویا را براي
توليدکنندگان سویا با استفاده از مدل  Bgarchدر مقایسه با
مدل  OLSتعيين کرد .نتایج بيانگر عملکرد بهينة مدل
 Bgarchاست (2009) Choudhry .عملکرد نسبت تأمين
متغير طي زمان را براي بازارهاي آتي کاالهاي کشاورزي
ذرت ،قهوه ،گندم ،شکر ،سویا و شتر زنده با استفاده از
مدلهاي متفاوت  Garchتعيين کرد .وي از مدلهاي
 Bgarch, Bekk Bgarch, Bgarch-X, Bekk Bgarch-Xبهره
برد .نتایج این تحقيق نشان داد عملکرد مدل  Bgarch-Xدر
تعيين نسبت تأمين بهترین است (1993a) Sephton .با
استفاده از دادههاي روزانه براي گندم ،نسبت تأمين بهينه را
محاسبه کرد .این مطالعه نتيجه گرفت نسبت تأمين براساس
مدل  Garchعملکرد بهتري در مقایسه با نسبت تأمين
حداقل واریانس دارد (1993b) Sephton .با استفاده از
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دادههاي روزانة جو و گندم ( )canolaو براي دورة -1989
 ،1988نسبت تأمين را بر اساس مدل  Garchتعيين
کرد (1991) Baillie & Myers .با استفاده از دادههاي روزانه
براي دورة  1982-1986براي کاالهاي گوشت گاو ،قهوه،
ذرت ،پنبه ،طال و سویا ،با استفاده از مدل  ،Bgarchنسبت
تأمين حداقل واریانس را تعيين کردند .نتایج این مطالعه
نشان داد نسبتهاي تأمين استخراجشده از مدل Garch
بهطور معنيداري بهتر از نسبتهاي تأمين ثابت است.
مدلهاي  Bgarch ،Garch ،Archبهطور وسيعي براي تعيين
نسبتهاي تأمين متغير طي زمان استفاده شدند .در زمينة
کاالهاي آتي ميتوان به مطالعة (1991) Baillie & Myers
و  (1991) Myersو در زمينة نرخ ارزهاي خارجي به
مطالعة  (1993) Kroner & Sultanو در زمينة نرخهاي بهرة
آتي به مطالعة  (1995) Gagnon & Lypnyو در زمينة ذخایر
آتي به مطالعههاي  (1995) Park & Switzerو Tong
) (1996اشاره کرد .نسبت تأمين شرطي براي مثال در مطالعة
(2002) Brooks et al. ،(2002) Lien et al. ،(2004) Miffre
Garcia et ،(1995) Park & Switzer ،(1997) Bera, et al. ،
Sephton ،(1993) Kroner & Sultan ،(1995) al.
)(1988) Cecchetti ،(1991) Malliaris & Urrutia, ،(1993
(1979) ،(1986) Bollerslev ،(1982) Engle ، et al.
 Ederingtonاستفاده شد .درحاليکه  (2002) Lien et al.و
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 (2000) Collinsنشان دادند نسبت تأمين شرطي هيچ مزیتي
بر روش  OLSندارد.
بازار آتي بازاري سازمانیافته است که در آن کاالها
بهصورت نقدي یا آتي دادوستد ميشوند ،بهطوريکه تعداد
زیادي از عرضهکنندگان کاالي خود را عرضه ميکنند و کاال
پس از بررسي توسط کارشناسان عرضه ميشود .در بازارهاي
آتي ،کاالهاي خام و فرآورينشده دادوستد ميشوند .هر
کاالیي که در بازارهاي آتي معامله ميشود باید سه شرط
اساسي را داشته باشد:
باید این کاال استاندارد باشد و براي کاالهاي کشاورزي و
صنعتي باید بهصورت خام و غير فرآوريشده باشد .کاالهاي
فاسدشدني باید عمر نگهداري مناسبي داشته باشند .قيمت
نقدي کاال باید به حد کافي نوسان داشته باشد تا بياطميناني
ایجاد نکند؛ بهعبارت دیگر ،قيمت کاال باید ریسک و یک سود
پتانسيل در خود داشته باشد.
قيمت خرما بهعنوان یکي از محصوالت صادراتي ایران نيز
در سالهاي اخير نوسانهاي زیادي داشت.
بررسي نمودار  1نشان ميدهد قيمت ماهانة خرما در
سطح توليدکننده روندي کامالً نوساني در دورة -90:12
 1369:1داشت .این موضوع بيانگر نوسان و ریسکيبودن
قيمت محصول خرماست .یکي از عواملي که موجب افزایش و
بهنوعي نوسان در قيمت خرما ميشود ،ماه مبارک رمضان
است (در نمودار  1ماه رمضان با دایره مشخص شده است).

نمودار  .1قیمت ماهانة خرما در سطح تولیدکننده با قیمتهای ثابت سال 1383

براي بررسي و ارائة تأثير هرچه بيشتر ماه مبارک رمضان

بر افزایش قيمت خرما در ایران از رگرسيون  1استفاده
ميشود.
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در رگرسيون  ،1مقصود از  1PPقيمت خرما در سطح
توليدکننده است که این متغير بهصورت ماهانه است و دورة
 1371-1390را دربرميگيرد .مقصود از متغير موهومي
( (dummyماه رمضان است که براي ماههاي رمضان عدد یک
و در غير این صورت عدد صفر درنظر گرفته شد .همانگونه
که رگرسيون باال نشان ميدهد ،ماه رمضان تأثير مثبت بر
افزایش قيمت خرما گذاشت و این تأثير در سطح  90درصد
معنيدار است .متغير  Dبيانگر ميزان تقاضاست که ضریب
این متغير طبق تئوري منفي و معنيدار است .از جمله عوامل
دیگر تأثيرگذار بر روند قيمت ،متغير  Iیا همان درآمد سرانة
حقيقي است که طبق انتظار تأثير مثبت بر افزایش قيمت
دارد.
این نوسانها که در سطح توليدکننده بهطور چشمگيري
وجود دارد ،موجب ایجاد مشکالت اقتصادي براي خرماداران شد.
همچنين ،بهدليل اینکه در بيشتر مناطق خرماخيز ،بهعلت
کمبود آب ،خرما تنها محصول قابل کشت است ،امکان استفاده
از ابزاري مانند تنوع کشت براي کاهش نوسانهاي درآمدي
حاصل از قيمت و عملکرد براي کشاورزان وجود ندارد .پس
معرفي ابزاري مانند بازار آتي ممکن است گامي مثبت در راستاي
کاهش این نوسانها باشد ،زیرا خرما محصولي صادراتي است و
خرماکاران نسبت به سایر کشاورزان تجاريتر هستند؛ بنابراین،
توليدکنندگان خرما ميتوانند بهعنوان پيشگامان ایجاد و توسعة
بازارهاي آتي مطرح باشند .درنتيجه ،این مطالعه ضمن توجه به
مباني نظري مدیریت ریسک ،همگام با سایر مطالعات انجامگرفته
در زمينة امکانسنجي توسعة بازار آتي در زمينة مدیریت ریسک،
براي اولينبار موضوع ورود محصول خرما را به بازار آتي بررسي
ميکند.
مواد و روشها
روش تخمین نسبت تأمین بهینه
روش مرسوم سنتي براي برآورد نسبت تأمين حداقل
واریانس ،انجامدادن رگرسيون در تغيير قيمتهاي جاري
1. PP= producer price

R 2  0/ 6

 S tبر تغييرات در قيمتهاي آتي  Fبهروش  OLSاست
( .)Junkus & Lee, 1985معادلة رگرسيوني مربوطه ميتواند
بهصورت زیر نوشته شود:
()2

S t  0  1Ft  et

که در آن نسبت تأمين حداقل واریانس ،برابر با  1است.
مشکل اصلي این مدلها ،درنظرنگرفتن تغيير زماني توزیع
مشترک قيمتهاي جاري و آتي است و همانگونه که )(1989
 Myers & Thompsonارائه کردند ،این تکنيک بهجاي
استفاده از نمونههاي شرطي ،از نمونههاي غير شرطي استفاده
ميکند؛ یعني از اطالعات متداول در دسترس استفاده
ميکند .نداشتن همبستگي کامل قيمتهاي جاري و آتي در
دنياي واقعي سبب تغيير نسبت تأمين بهينة ریسک در زمان
و ظهور اطالعات گذشته از طریق واریانسهاي شرطي مي
شود .اگر ریسک پایه تنها عامل نداشتن قطعيت باشد ،نسبت
تأمين متغير طي زمان از نسبت کوواریانس شرطي قيمتهاي
جاري و آتي به واریانس شرطي قيمت آتي ،در چارچوب
مدلهاي ناهمساني واریانس شرطي خودهمبستة چندمتغيره
بهدست ميآید:
()3

cov(S , F ) t 1
var(F ) t 1

Hj 

فرض کنيد اطالعات موجود (  ) t 1شامل بردار
متغيرهاي ( )Xt-1و تغييرات قيمتهاي جاري و آتي با
معادلههاي زیر ایجاد شوند:

S t  X t 1   u t

()4

Ft  X t 1 B  v t

()5

Ft  X t  B v t

در این زمينه ،نسبت تأمين حداقل واریانس تخمينزده
شده به روش حداکثر درستنمایي برابر است با:
()6

ˆuv
ˆ
hX
t 1 
ˆv2
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که درآن = ˆuv ،کوواریانس بين باقيماندههاي  Utو  Vtاست
و  = ˆv2واریانس باقيماندة  Vtاست.

نسبت تأمین متغیر در زمان و تخمین آن با مدلهای
Bgarch- Garch

1

با استفاده از چارچوب ميانگين واریانس ،نسبت تأمين از
طریق رگرسکردن تغييرات قيمت آتي روي تغييرات قيمت
جاري به روش  OLSبهدست ميآید .با فرض حداکثرسازي
مطلوبيت و وجود کارایي در بازارهاي آتي ،نسبت تأمين بهينة
شرطي  bt*1در زمان  tبه قرار زیر محاسبه ميشود:
()7

)  cov(Rts , Rtf |  t 1

) var(Rtf |  t 1

تصریح مدل باید شرط بهصرفهبودن را برآورده کند .سومين
شرط تصریح یک مدل گارچ چندمتغيره آن است که ماتریس
واریانس کوواریانس شرطي باید مثبت معين باشد ( Heydari
.)& Molabahrami, 2010
سه مدل گارچ چندمتغيره که بهطور عمومي استفاده
ميشوند عبارتند از:
 .1مدلهاي گارچ چندمتغيرة  .(p,q) VECHاین مدل
بهصورت زیر بيان ميشود:
()8

y i ,t  i  E i ,t

y i ,t

*
t 1

b

که در آن = Rst ،لگاریتم قيمتهاي جاري = RFt ،لگاریتم

قيمتهاي آتي و  = t 1دادههایي است که در زمان
قرارگرفتهاند .2این نسبت شبيه به نسبت تأمين مرسوم و
سنتي است با این استثنا که واریانس و کوواریانس شرطي
جانشين واریانس و کوواریانس غير شرطي ميشود .بهدليل
اینکه معادلههاي شرطي ) (momentsميتوانند با تغيير
دادهها و اطالعات تغيير کنند ،نسبتهاي تأمين ميتواند در
زمان تغيير کنند ).(Bera et al., 1997
توسعة مدلهاي  Archو  Garchبه درنظرگرفتن و
توجهکردن طبيعت پدیدة ناهمساني واریانس در جملة خطاي
معادلة  2منجر ميشود .در این حالت ،واریانس و کوواریانس
شرطي استخراجشده از مدلهاي  Garchدر تخمين نسبت
تأمين استفاده ميشوند.
روشي که بهطور عمومي براي تخمين معادلة  7بهکار
ميرود ،روش گارچ چندمتغيره است (.(Bera, et al., 1997
مدلهاي گارچ چندمتغيره براي تعيين کوواریانسها و
ارتباطات همبستگي استفاده ميشوند .فرمول پایه در این
ارتباط مانند فرمول گارچ است ،با این تفاوت که واریانسها و
کوواریانسها در زمان متغيراند .در تصریح یک مدل گارچ
چندمتغيره الزم است نخست مدل آنقدر انعطافپذیر باشد که
بتواند پویایي ماتریس واریانس کوواریانس شرطي را نشان
دهد .دوم ،از آنجاکه تعداد پارامترهاي یک مدل گارچ
چندمتغيره با افزایش بعد مدل بسيار سریع افزایش ميیابد،
t-1

1. Bivariate Garch
2.  t 1 is the information set at time t-1

605

که در آن بازدهي بازار  iام در زمان  tبرابر
استفاده از جبر ماتریس ميتوان نوشت:
()9
) VECH (H t )  C  A VECH (E t 1E t1

) N (0, H t

است .با

 B VECH (H t 1 ) E t t 1

که در آن  E tبردار باقيماندههاي مدل
) (.عملگري است که ستونهاي بخش پایين مثلثي ماتریسي
دلخواه را ردیف ميکند .مدل باال مشکالتي دارد :نخست حتي
در صورت کوچکبودن بعد مدل ،یعني  ،Nتعداد پارامترهایي
که باید تخمين زده شود ،بسيار زیاد است .دوم فقط شرط
کافي براي مثبت و مشخصبودن ماتریس واریانس کوواریانس
شرطي  H tبرقرار است و شرط الزم وجود ندارد؛ بنابراین،
تخمين همة پارامترها امکانپذیر نيست .براي رفع این مشکل
فرض شده است که در رابطة باال ماتریسهاي A , B
ماتریسهایي قطرياند .در این حالت ،رسيدن به یک ماتریس
واریانس کوواریانس مشخص و مثبت امکانپذیر ميشود.
 .2مدل فرض باال مدل  (p,q) Diagonal vechناميده شد
(مدل دوم) .تخمين این مدل سادهتر است ،زیرا تعداد
)( p  q  1)N (N  1
است.
پارامترهاي تخميني
2
 .3مدل  :(Baba et al., 1991) Bekkدر سال ،1991
کالس دیگري از مدل  (p,q) vechمعرفي شد که به مدل
 Bekkشهرت یافت .روش  (p,q) vechو Diagonal vech
) ،(p,qماتریس واریانس کوواریانس مثبت معيني را تضمين
نميکردند .این مدل ویژگي جالبي دارد؛ یعني با اعمال چند
محدودیت ،ماتریس کوواریانس شرطي مثبت و معيني ایجاد
ميکند .این مطالعه بهدليل ویژگي مثبت و معينبودن
ماتریس واریانس کوواریانس از این روش استفاده کرد
(.)Heydari & Molabahrami, 2010
است .همچنينvech ،
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ماتریس واریانس کوواریانس شرطي  Bekkبهصورت زیر
است:
p

q

j1

i 1

نشان از تصریح مناسب این مدل دارند .برآورد معادلة مذکور
با روش حداقل مربعات معمولي در معادلة  11گزارش شد.
()11
PP 
 / PPt   / PPt 

(H t  CC  Ai ε t i ε 't i Ai'   B j H t  j B'j )10

) ( /

DW
.  /

نتایج
با توجه به اینکه دادههاي مورد استفاده در این مطالعه به
صورت سري زماني است ،ابتدا رفتار آماري آنها به لحاظ
ایستایي با استفاده از آزمون ریشه واحد ارزیابي ميشود.
براساس نتایج آزمون ایستایي  ADFو  KPSSکه در جدول 1
ميآید ،سري قيمت توليدکنندة خرما به قيمتهاي ثابت سال
 1383در سطح معنيداري  5درصد ایستا هستند .آزمون
ایستایي بيانگر آن است که قيمت توليدکنندة خرما و لگاریتم
قيمت توليدکنندة خرما در سطح ایستا هستند.

متغير

قيمت توليدکننده
لگاريتم قيمت توليدکننده

-3/02
-3/05

1/4
1/4

-3/4

0/7

-2/8

0/4

-2/5

0/3

مقادير بحراني

()12

) ( /

PPt   / resid t   /
)

آمارة obs *R2

29/03

0/0

پس از برآورد معادلة رفتاري باید آزمون الزم براي تشخيص
وجود آثار ( Archواریانس ناهمساني) انجام گيرد .نتایج آزمون
 Arch LMکه در جدول  2ارائه شد ،بيانگر وجود آثار Arch
(واریانس ناهمساني) است .فرضية صفر این آزمون عبارتست از
همسانبودن واریانس باقيماندهها که با توجه به نتيجة آزمون،
براساس دو آمارة  Fو حاصلضرب تعداد مشاهدهها با ضریب
تعيين ( ،)obs *R2فرضية صفر رد ميشود و فرضية  1مبني بر
وجود واریانس ناهمساني در باقيماندهها پذیرفته ميشود؛
بنابراین ،باقيماندههاي معادلة  11داراي آثار آرچ هستند .در
مرحلة بعد که وجود واریانسناهمساني پذیرفته شد ،ميتوان به
مدلسازي واریانسناهمساني در دادهها پرداخت .به این منظور از
الگوي  Garchاستفاده شد .الگوي  Garchاز دو جزء خودتوضيح
پسماندها و واریانس شرطي تشکيل شد که هر دو جزء با
وقفههایي در الگو ظاهر ميشوند که این وقفههاي بهينه ،مرتبة
الگو را تعيين ميکنند .به این منظور ،آمارههاي آکائيک و شوارتز
بيزین معيار قرار گرفتند و درنهایت مدل  (1,1) Garchبراي
تخمين استفاده شد که نتایج آن با فرض وجود توزیع نرمال براي
جمالت اخالل شرطي بهصورت زیر است:

بهمنظور استفاده از روش  ،Garchابتدا باید وجود آثار
ناهمساني واریانس شرطي ( )ARCH effectآزمون شود.
براساس معيارهاي شوارتز بيزین و آکائيک ،الگوي خودتوضيح
با دو وقفه بهعنوان مدل بهينه براي برآورد تابع رفتاري قيمت
خرما در دورة مورد مطالعه ( 1369-1390که آمار قيمت به
صورت ماهانه است) انتخاب شد .آمارههاي گزارششده نيز

( /

آمارة F

32/4

0/0

منبع :یافتههای تحقیق

منبع :یافتههای تحقیق

GARCH t 

)

/  /

( /
DW
.  /

در مدل باال ،توان دوم پسماندها و واریانس شرطي،
هرکدام با وقفه یک ظاهر شدند .مقادیر ضرایب داراي عالمت

احتمال

Arch test

تولیدکننده
ADF

R  /

جدول  .2نتایج آزمون آثار آرچ برای قیمت تولیدکنندة خرما

جدول  .1نتایج آزمون ایستایي قیمت ماهانة خرما در سطح
KPSS

)

( /

)

(

)

PP 
(
R  /

مثبت و به لحاظ آماري کامالً معنيدارند .آمارههاي  Fو
بيانگر برازش مناسب مدلاند.

2

R
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با توجه به اینکه برازش مناسبي براي مدلسازي قيمت
واقعي صورت گرفت ،ميتوان از نتایج برآورد مذکور استفاده
کرد و سري قيمت آتي را پيشبيني کرد .در مرحلة بعد ،با
استفاده از مدل باال قيمتهاي آتي خرما پيشبيني شد .نتایج
این پيشبيني در نمودار  2آورده شد.
در این تحقيق نيز با استفاده از الگوي شبکة عصبي
مصنوعي قيمتهاي آتي خرما پيشبيني و برآورد شد؛
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بنابراین ،دادههاي قيمتي خرما در سطح توليدکننده از
فروردین  1369تا اسفند  1385بهعنوان دادههاي آموزشي و
از فروردین  1386تا اسفندماه  1390بهعنوان دادههاي
آزمون استفاده شدند ،البته دادهها براساس روش آماري
نرمالسازي شدند .نتایج پيشبيني قيمتهاي آتي به روش
شبکة عصبي مصنوعي در نمودار  2ارائه ميشود.

نمودار  .2نتایج پیشبیني قیمت آتي خرما (ریال -کیلوگرم)

درنهایت ،قيمتهاي آتي دو روش باال (روش گارچ و روش
شبکة عصبي) با یکدیگر مقایسه شدند .براساس معيارهاي
خطاي پيشبيني و حداقل واریانس ،مدل شبکة عصبي
مصنوعي در پيشبيني قيمت آتي خرما غالب آمد و بهعنوان
بهترین روش انتخاب شد؛ بنابراین در تخمينها و بررسيهاي
بعدي ،منظور از قيمت آتي خرما قيمتي است که از روش
شبکة عصبي مصنوعي استخراج شده است.
در رگرسيون  ، log PP  c   log PPFضریب
 ، بيانگر نسبت تأمين ثابت است .در این مطالعه ،متغير
روند نيز وارد مدل شد و نتایج بهتري بهدست آمد.
()13
) log(PP )  0 / 33  0 / 96 log(PPF

)(0 / 03

)(0 / 25

R 2  0/ 9
DW
.  1/ 9
در رگرسيون  ،13ضریب متغير قيمت آتي مثبت و
معنيدار است و این ضریب در سطح معنيداري  1درصد از
صفر متفاوت است R2 .در این مدل نشان ميدهد تا چه اندازه
نوسانات در بازار جاري با بازار آتي توجيه ميشود .با ترکيب
مقدار ارزش R2و ضریب نسبت تأمين ( ،)0/96این پرسش را

ميتوان پاسخ داد که تأمين محصول خرما باید تا چه اندازه
صورت گيرد تا ریسک قيمتي حداقل شود .توليدکنندة خرما
ميتواند  90درصد ریسک قيمت محصول خود را کاهش
دهد ،اگر حدود  96درصد از محصول خود را تأمين آتي دهد.
هدف اصلي این مطالعه مدیریت ریسک قيمتي محصول
خرما از طریق ایجاد بازارهاي آتي است و در این راستا یکي از
شاخصهاي اصلي براي بررسي و راهاندازي بازارهاي آتي
تعيين نسبت تأمين در این بازارهاست؛ بنابراین ،در این
قسمت براي تعيين این نسبت یا همان فرمول  ،6نياز به
تعيين ماتریس واریانس کوواریانس شرطي است .درنتيجه،
این مطالعه بهدليل مزیتهاي مدل  Bekkکه ماتریس
کوواریانس مثبت معين را تضمين ميکند ،این مدل را برآورد
ميکند.
نتایج مدلهاي گارچ دومتغيره از طریق حداکثرسازي
لگاریتم درستنمایي بهدست ميآیند .نتایج مدل گارچ
دومتغيره (مدل  )Bekkدر جدول  3ارائه ميشود .همانگونه

که از معادلة مدل ميانگين شرطي مشخص است ̂1 ،و ̂2

ضرایب قيمتهاي جاري و آتياند؛ بهعبارت دیگر ،مقدار این
دو پارامتر مقادیر عرض از مبدأ در مدل ميانگين شرطياند.
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 M 11و  M 22و  M 12عرض از مبدأ در معادلههاي واریانس
و کوواریانس شرطياند که مقادیر آنها مثبت و معنيدار

ميدهد توان دوم وقفة باقيماندة مدل قيمت تأثير بيشتري بر
ایجاد معادلة واریانس شرطي دارد .در این دو مدل ،ضرایب

است .مقدار پارامتر  A11مثبت و معنيدار است که نشان
ميدهد توان دوم وقفة باقيماندة مدل قيمت جاري نقش
مثبت و معنيداري بر تشکيل معادلة واریانس شرطي قيمت

آرچ (  A11و  ) A22مثبت و معنيدار هستند که

جاري دارد .مقدار ضریب  B 22نيز مثبت و معنيدار است.
این موضوع نشان ميدهد معادلة واریانس شرطي تابعي از

نشاندهندة نوسانات در بازار است .ضرایب گارچ (  B 11و
 ) B 22نيز مثبت و معنيدار هستند که آثار گارچ را
نشان ميدهند.

وقفة خودش است .مقایسه بين ضرایب  A11و  B 11نشان
جدول  .3نتایج تخمین مدل گارچ دو متغیره (مدل )BEKK

Model :log S t  ˆ1   s ,t

log Ft  ˆ2   f ,t
)GARCH 1  M 11  A112  resid 1 (1)2  B 211  garch1 (1
)GARCH 2  M 22  A 222  resid 2 (1)2  B 222  garch2 (1

)COV 12  M 12  A11  A22  resid 1 (1)  resid 2 (1)  B11  B 22  cov12 (1
ضريب

̂1

̂2
M̂ 11
M̂ 22
M̂ 12
Â11

Â22

Bˆ11
Bˆ22
لگاريتمحداکثر درستنمايي

8/7
)(0/011
8/7
)(0/01
0/002
)(0/001
0/003
)(0/0008
0/003
)(0/001
0/6
)(0/1
0/8
)(0/11
0/5
)(0/05
0/39
)(0/05
420

معادلة بازار جاري

M3=-0/07
M4=1/9
J.B=15
Q(12)=0/5

معادلة بازار آتي
M3=-0/8
M4=7/5
J.B=19
Q(12)=0/5

منبع :یافتههای تحقیق

مقادیر بزرگ ضرایب گارچ نشانگر آن است که ورود
شوکي به واریانس شرطي ،نيازمند مدتزمان طوالني براي
تعدیل است .پارامترهاي کوواریانس ،نشانگر ارتباط مثبت و

معنيدار متقابل بين این دو بازار (قيمت) است .از آنجاکه
ضرایب تمام پارامترهاي مدل مثبت و معنيدار است ،این
موضوع دال بر تشکيل معادلههاي واریانس کوواریانس مثبت
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است .این همان مزیت روش  Bekkاست که ماتریس واریانس
کوواریانس شرطي مثبت و معين را تضمين ميکند.
همچنين ،مقدار باالي معيار آکائيک در این روش ،دليلي
دیگر بر خوبي برازش روش  Bekkاست .مقدار باال و معنيدار
آمارة حداکثر درستنمایي دال بر نبودن رگرسيون کاذب
است .در اینجا ،پارامترهاي اجراي مدل بي گارچ بهعنوان
مقادیر اولية پارامترهاي ماتریس واریانس شرطي بهکار
ميروند .طبق نتایج باال ،معنيداري هيچیک از پارامترهاي
ماتریس واریانس و کوواریانس و دستگاه باال رد نشد و تغيير
واریانس و کوواریانسهاي شرطي ثابتبودن نسبت تأمين را
رد ميکند .به این ترتيب ،از مقادیر نهایي ماتریس واریانس
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کوواریانس شرطي  H tبراي محاسبة نسبت تأمين متغير
استفاده ميشود.
هدف اصلي این تحقيق تعيين نسبت تأمين متغير در
زمان است؛ بنابراین پس از برآورد ماتریس واریانس
کوواریانس شرطي به روش  ،Bekkنسبت تأمين متغير با
استفاده از فرمول  6تعيين شد.
نمودار  3نسبت تأمين گارچ دومتغيره از روش Bekk
(متوسط نسبت تأمين بهدستآمده از این روش در دورة مورد
مطالعه برابر با  0/7است) و نسبت تأمين حاصل از روش
حداقل مربعات معمولي ( )0/96را نشان ميدهد.
2.5

MVHR

BGARCH HR

2
1.5
1
0.5
0

1370
7
1371
7
1372
7
1373
7
1374
7
1375
7
1376
7
1377
7
1378
7
1378
7
1380
7
1381
7
1382
7
1383
7
1384
7
1385
7
1386
7
1387
7
1388
7
1389
7
1390
7

نمودار  .3نسبت تأمین محاسباتي به دو روش گارچ دومتغیره ()Bgarch HR
و روش سنتي حداقل مربعات معمولي ()MVHR

متوسط نسبت تأمين محاسباتي به روش گارچ دومتغيره
در بازار آتي برابر  0/7است؛ بهعبارت دیگر ،کشاورزان بهطور
متوسط  70درصد از محصول خود را در بازار آتي بهفروش
ميرسانند .نسبت تأمين  0/7به این مفهوم است که براي
کاهش نوسانهاي درآمدي تغييرات قيمت خرما ،باید 70
درصد از محصول توليدي در بازار آتي فروخته شود و 30
درصد آن در بازار نقدي بهفروش برسد؛ بهعبارت دیگر ،اولين
بررسي نشان ميدهد به لحاظ نظري تمایل کافي براي
مشارکت در بازار آتي وجود دارد ،بهطوريکه در صورت وجود
این بازار  70درصد از محصول خرماي ایران در آن معامله
ميشود .با مقایسة نسبت تأمين از مدل اولية  OLSو مدل بي
گارچ ،مشاهده شد که اطالعات اضافي در واریانس
باقيماندهها ،بر برآورد نسبت تأمين تأثير ميگذارد.

از سویي توليدکنندگان به دليل نگراني از کاهش
قيمتها ،کاالي خود را ميفروشند و از سوي دیگر ،متقاضيان
این محصول بهدليل ترس از افزایش قيمتها ،خرید ميکنند؛
بنابراین ،با استفاده از قراردادهاي آتي ،این دو گروه ميتوانند
به شکلي خود را از نوسانهاي شدید قيمت کاال مصون نگاه
دارند ،البته در عمل ،مصونيت کامل از خطر اختالف بين
قيمت نقدي و آتي وجود ندارد و همانگونه که نتایج این
تحقيق نيز نشان ميدهد ،راهاندازي بازار آتي ميتواند به
کاهش  70درصد ریسک قيمت منجر شود که البته بهطور
مطلق این رقم باالیي است؛ بنابراین پيشنهاد ميشود در
مواقعي که پيشبينيها حکایت از کاهش قيمتها و بروز
ریسک و نوسان در درآمد توليدکنندگان دارد ،دولت براي
پوشش ریسک نوسانات ،بازارهاي آتي را راهاندازي کند .در
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صورت وجود بازارهاي آتي ،منحني عرضة محصول با شيب
کمتر ظاهر ميشود و اگر شوکي بر تقاضا وارد شود ،تغييرات
ایجادشده در قيمتها به مراتب کمتر از حالتي است که
بازارهاي آتي وجود ندارد .به این ترتيب ،نوسانات پدیدآمده
در قيمتها نسبت به زماني کمتر ميشود که این بازارها
وجود ندارد .این موضوع در راستاي کنترل بخشي از تورم
کشور نيز مؤثر است.
هر کاال براي ورود به بازار آتي و بورسهاي تخصصي باید
از لحاظ کيفيت ،استاندارد شده باشد؛ بنابراین ،این نظام
هماهنگ موجب توليد و عرضة محصوالتي با کيفيت باال
ميشود که به لحاظ معيارهاي کيفي نيز ميتوانند قابليت
رقابت در عرصة بينالمللي را داشته باشند .از آنجاکه خرما
یک محصول اصلي صادراتي است ،ميتواند نقش کليدي ایفا
کند و با این استانداردسازي و همگنسازي قابليت هرچه
بيشتر ورود به بازارهاي جهاني را داشته باشد.
همچنين ،همبستگي منفي بين قيمت و عملکرد خرما
( )-0/2که نشانگر کاهش درآمد نخلکاران است ،موقعيت
مناسب را براي بازارهاي آتي فراهم ميکند .راهاندازي بازار
آتي خرما موجب ميشود شيوههاي نوین اطالعرساني در
اختيار توليدکنندگان قرار گيرد و با دراختيارگذاشتن
اطالعات موثق و دقيق در زمينة ميزان عرضه و تقاضا و
درنهایت قيمتهاي شفاف ،توليدکنندگان دربارة تقاضا براي
کاالي توليدشده و قيمت آن اطمينان ميیابند و ریسک
قيمتي کنترل ميشود .در شبکههاي سنتي توزیع محصول،

که بهعنوان حلقة واسطة توليدکننده و مصرفکننده عمل
ميکنند ،با بهرهگيري از نياز توليدکننده به نقدینگي ،منافع
توليدکننده نادیده گرفته ميشود .شبکههاي سلفخري با
پيشخرید محصول از سود بالقوة کشاورزي ميکاهد؛ بنابراین
راهاندازي بازارهاي آتي مجموعة روابط باال را ساماندهي
ميکند.
براساس نتایج برآوردهاي مربوط به مدلهاي نسبت
تأمين (پوشش ریسک) این فرضيه اثبات ميشود که شرکت
در بازارهاي آتي و اتخاذ استراتژي فروش آتي خرما سبب
کاهش ریسک قيمتي خرما ميشود .نسبت تأمين بهينه در
مدل حداقل مربعات معمولي و متوسط مدل گارچ دومتغيره،
تقریباً نزدیک به هم هستند و بهطور نسبي مقدار باالیي دارد
که این امر نيز نشانگر و توصيهکنندة اتخاذ استراتژي فروش
خرما در بازار آتي است .شرکت در بازارهاي آتي و اتخاذ
استراتژي فروش ،عالوهبر ایجاد اطمينان بيشتر براي
توليدکنندگان در زمينة تأمين هزینههاي توليد در یک دامنة
قيمت قابل قبول ،درنهایت سبب ایجاد سود ميشود.
درنهایت ،شرکت در بازار آتي بهعنوان ابزار مدیریتي ریسک
ميتواند قيمت یا درآمد مشخصي را براي توليدکننده ایجاد
کند و دامنة نوسانات درآمد را به حداقل برساند که درنهایت
سبب نوسانات قيمتي در محصول نهایي ميشود .نتایج این
مطالعه بيانگر مناسببودن محصول خرما براي راهاندازي بازار
آتي کاالي کشاورزي در ایران است.
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