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  چکیده

ده گیري شاي سري زمانی نمونه ههینی نرخ تورم ماهانه با استفاده از دادبشدر مقاله حاضر به منظور پی

الگو،  ینیبشباتواترهاي متفاوت، از الگوي تصحیح خطاي میداس استفاده شده است. براي بررسی دقت پی

در الگو مورد استفاده قرار نگرفته و مقادیر تورم این دو ماه  1395اي مهر و آبان سال ههنرخ تورم ما

متغیرهاي توضیح دهنده، مقادیر هاي هفتگی منتشر شده از هاست. سپس به وسیله داد هینی شدبشپی

، یعنی آخرین 1395ست. در عین حال الگو براي ماه آذر اها مورد تجدید نظر واقع شدهیینبشاین پی

ماهی که تا زمان تدوین این مقاله نرخ تورمی از سوي بانک مرکزي براي آن گزارش نشده است، یک پیش 

منتشر شده جدید انجام شده، و در نهایت این نرخ برابر بینی اولیه و سه تجدید نظر با توجه به اطالعات 
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 . مقدمه 1

کالن اســت که همواره اشــتیاق زیادي به رین متغیرهاي اقتصــاد تهنرخ تورم یکی از عمد

ینی و بررسی تغییرات آن در میان اقتصاددانان و سیاستگذاران وجود داشته است. بشپی

ستراتژ صادي براي تطبیق انتظارات و اتخاذ ا سرمایهيفعاالن اقت  ذاري کوتاه مدتگهاي 

ند آتی قیمت ـــتن رو به دانس یل  نها خود تما با ند. از طرف دیگر  مرکزي نیز  ايهکدار

بوده و به صورت مستمر نرخ تورم ماهیانه را با دو ها مسئول تثبیت سطح عمومی قیمت

رم ینی مقادیر آتی نرخ توبشهند. در این مطالعه به پیدیتا سه ماه تاخیر زمانی انتشار م

  ماهانه پرداخته شده است. 

ام قتصادي، تمینی متغیرهاي ابشاي زمانی براي پیهيدر روش سنتی الگوسازي سر

ــند، به عنوان مثال چنانچه ب متغیرهاي درگیر در الگو ــانی برخوردار باش اید از تواتر یکس

شند. حال چنانب متغیر وابسته فصلی است، متغیرهاي توضیح دهنده نیز چه اید فصلی با

ساالنه و  صورت  شند که برخی به  شته با سیونی متغیرهایی وجود دا در یک رابطه رگر

 صورت فصلی یا ماهانه بوده باشند، امکان برآورد ضرایب این رگرسیون وجودي به اهپار

صلی و یا ماهانه را به دادههکه داد نمگر آ ندارد سپس ههاي ف ساالنه تبدیل کرده و  اي 

سال  سیون را برآورد نمود. اما در  سلز و همکاران 2004ضرایب رگر سط گای شی تو  16رو

با آن روش متغیرهاي با تواتر مختلف را در یک وان تی) معرفی شــده اســت که م2004(

  رگرسیون قرار داد و ضرایب آنها را برآورد نمود.

ساخت الگویی بر این اساس از دو مزیت عمده برخوردار است. اول این که قرار گرفتن 

هاي ک نار متغیر هاي پرتواتر در ک کان را فراهم تممتغیر ـــیون این ام یک رگرس واتر در 

رد. ینی کبشري پیتقي نزدیک به صـــورت دقیاهر وابســـته را براي آیندورد تا متغیآیم

هاي  که وقتی اطالع جدیدي در مورد متغیر ها، آن اســـت  یت این نوع الگو دومین مز

ــت م ــده تجدید نظر کرد. به عنوان بشوان در پیتیید مآیپرتواتر بدس ینی قبلی ارائه ش

                                                      
16. Ghysels et al 
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سطح عمومی قیم صورت ماههتمثال اگر آمار  انه و تابعی از نرخ ارز هفتگی در بازار ا به 

ه در این هفته آمار جدید نرخ ارز در بازار کنموازي ارز قرار داده شــده باشــد، به محض آ

ینی انجام شده تجدید بشوان با این اطالع جدید در پیتیموازي در دسترس قرار گیرد م

ند از ترکیبی از داد که بتوا هایی  ـــاخت الگو باههنظر کرد. س فاوت در یک  اي  تواتر مت

ـــوجو ـــط کالین و س ـــیون بهره جوید، ابتدا توس الگوهاي  ) در تدوین1989( 17رگرس

ذاري شد. سپس همان گونه که اشاره شد، گایسلز و گهاقتصادسنجی کالن ساختاري پای

با  2006) روش جدیدي را براي این منظور پیشنهاد کردند که در سال 2004همکاران (

شهرت  18یا میداس» واتر متفاوتتااي ترکیبی بههالگوي داد«عنوان بسط بیشتري تحت 

ـــیون در کنار هم ههیافت. در این روش متغیرهایی با داد اي تواتر متفاوت در یک رگرس

ضرایب آن برآورد م شده و  سشیقرار داده  اي جالب الگوي میداس که هطود. یکی از ب

الگوي تصــحیح خطا با الگوي  ) معرفی شــده اســت، تلفیق2012( 19توســط گاتز و هک

ـــت. در این روش پی ـــتري انجام گرفته و در عین حل هیینبشمیداس اس ا با دقت بیش

ـــبت به دوره قبل نیز برآورد  ـــرعت تعدیل خطاي عدم تعادل هر دوره نس برآوردي از س

  ود.شیم

 یهایمتغیر فتگیهررتواتپياههمک دادکهب اهانهممنرخ تور ینیبشهدف این مقاله پی

ــتاي نیل به این هدف از بشاین نرخ را پی وانندتیم نوعی به اســت که ینی کنند. در راس

مانی ماهانه زيســر ياههو داد 20اي ترکیبی با تواتر متفاوتههالگوي تصــحیح خطاي داد

ــا ــاخص کل بورس اوراق بهادار بین س  ايهلنرخ تورم و نقدینگی، و هفتگی نرخ ارز و ش

ــینه  1395تا 1388 ــد. در این مقاله پس از ارائه مبانی نظري و پیش ــتفاده خواهد ش اس

 ینی ارائه خواهد شد. بش، به تصریح و برآورد الگو پرداخته و نتایج حاصل از پیپژوهش

                                                      
17. Klein and Sojo 
18. Mixed Frequency Data Sampling (MIDAS) 
19. Gotz and Hecq 
20. ECM-MIDAS 
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  ادبیات نظري و پیشینه پژوهش .2

  ادبیات نظري 2-1

فاوتههالگوي داد«رویکرد  با تواتر مت که در آن معموال متغیر » اي ترکیبی  یداس)  (م

ــته از تواتر پایی ــت، بر دو مبنا پایتنوابس ــده که این دو مبنا، گهري برخوردار اس ذاري ش

اي ههیکی، برخورداري از یک ســـاختار رگرســـیونی نظیر الگوهاي خود رگرســـیو با وقف

تر با ازي متغیر پرتواسمهی (جهت همگادنو دیگري لحاظ یک تابع وز، (ARDL) توزیعی

فتممتغیر ک مدیریت وق یداس براي  ـــت. روش م ـــترده در چارچوب ههواتر) اس اي گس

ــاس آن مبهاي بهینهنوز ــده و براس ، 21زونیفمنجام عملیات هانوان بدوتینیان نهاده ش

  یک متغیر با تواتر کم را در مقابل متغیرهاي با تواترهاي باالتر در یک رگرسیون قرار داد. 

ست، به طوریکه τ { x{τو y } t }tفرض کنید سري زمانی با تواترهاي متفاوت ا  ty دو 

ـــته ـــیح دهنده ��،  متغیر وابس واحد   τ واتر وتمواحد زمان براي متغیر ک t، متغیر توض

در واحد  t}t{y برابر بیشـــتر از تواتر m به اندازه �� زمان متغیر پرتواتر باشـــد. در نتیجه

 �� . نماد22مشاهده شده است t زمان
(�)

��به مفهوم  = �� 
(�)

گایسلز و همکاران  است. 

  نند.کی) رگرسیون ساده میداس را به صورت زیر تصریح م2006(

�� =  �� + � ∑  � (� ; �).�
�

��   
����  
�� � ��

(�)
+ ��                       )1             (  

�تابع وزن دهی   ياهجمل  چند  یک  اســت، مبینکه هســته مرکزي میداس    (� ; �)

ـــترده اي ههوقف  به  ایی خاصهنوز اعمال   براي ـــت.  �� گس   توابع  کلی  فرم اس

�  صــورت به   وانتیم  را  هیدنوز (� ; �) =
� (� ; �)

∑ � (� ; �)� ���
�� �

بیان نمود. بســته به    

φنوع تابع � مورد استفاده در رابطه  (� ; �)  j( اههحداکثر تعداد وقف همچنینو  (� ; �)

                                                      
21. Aggregation 

 فاصله از کسري  sضریب. است شده استفاده  sضریب از ،  τو  tتواترهاي با متغیر دو بین ارتباط ایجاد براي .22

 در بار چند τx پرتواتر زمانی سري متغیرهاي که کندمی مشخص  m=1/sکه ايگونه به است t- 1و  tبین زمانی

  .است   t =  τ .mبنابراین،. است شده واقع مشاهده مورد زمانی فاصله این
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max ،(به متغیري دیگر، مدنتابع وز به تواتر دیگر و از متغیري  ند واتیهی از تواتري 

ا و ههکه به ترتیب شـــمارنده وقف   j و �اشـــد. این تابع بر اســـاس پارامترهايب متفاوت

  یرد. گیاست، شکل م � برداري حاوي یک تا چند پارامتر

ـــریب کینفی ایجاد ممرایی غیهنوزهی، دناین توابع وز نند و براي تعیین مقدار ض

ف ∑ از فرض)، �( ایشههمتغیر پرتواتر و وق  � (� ; �).�
�

��  (�) = 1
� ���
�� فاده  � ـــت اس

بوده   23هی آلموندنمیداس، تابع وز هی مورد اســـتفاده دردنردد. یکی از توابع وزگیم

ــریب آن که در ــورت به �ايهنوز و �  ض ــترك یک ص ��  پارامتر مش  برآورد(�;�)�

سلز و همکاران(24ودشیم ست از رو2004. با توجه به مطالعه گای اي برآورد هش) الزم ا

ــرایب NLS)(25غیرخطی ــتفاده نمود که با توجه به رابطه ( براي برآورد ض ) مجموع 2اس

  .26مربعات جمله اخالل را حداقل کند

)2(    �� =  ������ �∈ℝ       ( �� − � ∑  � (� ; �).�
�

��   
� ���
�� � �� )

�  

  پیشینه پژوهش  2-2  

سلز و همکاران ( )، این رویکرد به 2006) و(2004پس از معرفی روش میداس توسط گای

مان از داد فاده همز ـــت ند براي اس قدرتم یک ههعنوان ابزاري  فاوت در  با تواتر مت اي 

 28)، کلمنتس و همکاران2007(27ن و همکاراننظیر مطالعات لئو مطالعاتی در رگرسیون،

سیاري از محققان به این روش 2006( ستفاده قرار گرفته و موجب جلب توجه ب ) مورد ا

                                                      
23. Almon Lag Polynomial Specifcation  

 ردهک معرفی میداس براي نیز را بتا و نمایی آلمون تابع نظیر دیگري متفاوت وزن دهی توابع ،)2009(گایسلز .24

 "اوتترکیبی با تواتر متفهاي اقتصادسنجی الگوهاي سري زمانی: الگوي داده"است. براي مطالعه بیشتر، به کتاب 

  نوشته بیات و نوفرستی مراجعه شود.
 به مربوط هايوزن اعمال با ولی. آورد حساب به خطی الگوي یک را میداس الگوي توانمی پارامتري بیان در .25

  است.شده تبدیل غیرخطی حالتی به خطی حالت از الگو، به پارامتري قید تابع یک تحمیل و گسترده هايوقفه
  .شودمی استفاده کند، کمینه را پرانتز داخل عبارت که اي�� مقدار یافتن براي عددي الگوریتم یک از .26

27. Leon et al 
28. Clements et al 
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ـــت. بازارهاي مالی، کلمنتس و  گردیده اس ـــازي در  پس از موفقیت این رویکرد الگوس

کاران( هاي کالن اقتصـــادي بهره 2008هم یداس براي الگوســـازي متغیر )، از روش م

) از روش الگوسازي میداس استفاده کرده و براي 2010( 29جستند. آرمسترو و همکاران

تولید ناخالص داخلی فصلی، تورم، تولیدات صنعتی و اشتغال  ینیبشاقتصاد امریکا به پی

ـــبت به تهینی کوتابشاي پیهقماهانه پرداخته و مالحظه نمودند، در اف ر، میداس  نس

  ند عملکرد بهتري دارد.کیت استفاده مهی ثابدنالگویی که از وز

سو و همکاران سط  سنجی تو صاد سنگاپور 2013( 30این روش جدید اقت شور  ) براي ک

توسط مقدسی و رجبی اي همطالع 1393مورد استفاده گرفته است. براي ایران نیز در سال 

م دبا به کارگیري الگوي میداس و الگوي خودرگرســیون براي پیش بینی ارزش واردات گن

ــیار دقی ــبت به الگوي رقیب بس ــورت گرفت که نتایج الگوي میداس نس ر اعالم تقایران ص

) جهت انجام پیش بینی نرخ رشد 1394شده است. روش میداس توسط نوفرستی و بیات (

  اقتصادي فصلی ایران مورد استفاده قرار گرفت و نتایج مورد قبولی را ارائه داد. 

  . تصریح الگو و روش پژوهش3

ـــریح الگویی براي پی به به روشبشمنظور تص نه در ایران  ها ما -ECM ینی نرخ تورم 

MIDAS ـــاخصههاز داد ـــهري ب اي ش ناطق ش ـــرفی در م کاالها و خدمات مص هاي 

ـــور( ماهانه، و همچنین دو متغیر 1390=100کش ) و مقدار نقدینگی جاري در تواتري 

شاخص بورس اوراق بهادار و  شامل  ضیح دهنده دیگر  ي بازار اههمچنین نرخ ارز مبادلتو

. روش انجام برآورد در این 31آزاد در تواتر هفتگی لگاریتم گرفته و اســتفاده شــده اســت

شماره  ست. در گام اول رابطه  صحیح خطاي میداس ا ستفاده از یک الگوي ت  3مطالعه، ا

                                                      
29. Armesto et al 
30. Tsui et al 

بینی نرخ تورم است، متغیرها بر این اساس انتخاب شده اند. الزم به ذکر با توجه به اینکه هدف مقاله حاضر پیش .31

  .انداست که این متغیرهاي انتخابی نسبت به سایر متغیرهاي موجود از عملکرد بهتري در الگو برخوردار بوده
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  :تصریح شده و مورد برآورد قرار گرفته است
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ــاخص بهاي کاالها و خدما �� ) متغیرها عبارت از3( در رابطه ــرفی م تلگاریتم ش ص

� ماهانه، ��لگاریتم نقدینگی جاري ماهانه ، �
(�)

لگاریتم شاخص کل بورس اوراق بهادار  

��،هفتگی
(�)

  لگاریتم نرخ ارز هفتگی در بازار موازي ارز هستند.  

ـــرایب مربوط به متغیرهاي هفتگی الگو، عالوه بر برآورد بردار  با برآورد ض در رابطه 

� هیدنباید توابع وز  ��و  ��ضــرایب  را مشــخص کرده و پارامترهاي آن را  (� ; �)

هی آلمون کــه دنهی مختلف، تــابع وزدنبرآورد نمود. در این رابطــه از بین توابع وز

است که  �هی داراي چند پارامتر دنعملکرد بهتري دارد انتخاب شده است. این تابع وز

 برآورد خواهند گردید.

 اي آماريههشرحی بر داد  3-1

نه ههداد ماها ـــرفی اي  ـــاخص بهاي کاالها و خدمات مص به ش و  )1390=100(مربوط 

اي ماهانه اقتصـــادي بانک هصاطالعات مربوط به مقادیر جاري نقدینگی از دایره شـــاخ

شاخص روزانه کل  ست. اطالعات مربوط به  شده ا سالمی ایران اخذ  مرکزي جمهوري ا

ـــیو بورس اوراق بهادار تهران ته یه و پس از میانگین گیري بورس اوراق بهادار نیز از آرش

ستفاده قرار گیرند. ههساده از داد شده تا در الگو مورد ا اي روزانه تبدیل به تواتر هفتگی 

نت   عاو بازار موازي ارز نیز از  م کا در  با دالر آمری یال  به نرخ برابري ر عات مربوط  اطال

ست، این دادهصشاخ شده ا صادي بانک مرکزي تهیه  ا ند باهانه بودا نیز که روزههاي اقت

  ند. اهاي هفتگی شدههمیانگین گیري ساده تبدیل به داد

ستفاده مورد مشاهدات تعداد  واترتمک متغیر از مشاهده 87 اولیه شامل برآورد براي ا

 رابطه در همچنین اســت. 1395 مهر تا ابتداي 1388 چهارم ماه زمانی دوره محدوده در
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ابتداي تیر  از هفتگی مشاهده 352 تعداد از پرتواتر، دهنده توضیح متغیرهاي از هریک با

  .است شده استفاده 1395 هفته آخر مهر ماه تا 1388ماه سال 

  روش پژوهش  3-2

سري  صحیح خطا در ادبیات الگوهاي  سبه روابط تعادلی بلندمدت و الگوهاي ت براي محا

ـــیونی با وقف ـــنتی، از یک الگوي پویاي خودرگرس  ARDL شـــده  عاي توزیههزمانی س

ستفاده م ساده شیا صحیح خطاي میداس نیز ابتدا باید یک الگوي  ود. براي یک الگوي ت

ـــطح متغیرها و وقف اي متعدد آنها انجام داد با این تفاوت که در اینجا، به ههبر روي س

توضیح   واتر، از الگوي خودرگرسیون میداس با چند متغیرتکت  ARDLجاي یک الگوي

  ردد.گیستفاده ما 32دهنده پرتواتر

صحیح خطا از کمیت آماره  سی وجود رابطه تعادلی بلند مدت در الگوهاي ت براي برر

ـــتفاده م از اي هود. وجود همجمعی بین مجموعشـــیآزمون بنرجی دوالدو و مســـتر اس

ــحیح خطا را فراهم م ــتفاده از الگوهاي تص ــادي مبناي آماري اس ورد. آیمتغیرهاي اقتص

دت متغیرها را به مقادیر مهآنســـت که نوســـانات کوتا ECM الگوهاياي هتیکی از مزی

براي یک الگوي تصحیح  ).98، ص:1378نوفرستی، (هددیتعادلی بلندمدت آنها ارتباط م

صل نمودن از وجود یک  سی کمیت آماره آزمون و اطمینان حا خطاي میداس پس از برر

عنوان خطاي عدم تعادل در نظر وان جمله خطاي زیر را به تیرابطه تعادلی بلندمدت م

  گرفت:
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از خطاي عدم تعادل محاسبه  �� حال براي پیوند دادن رفتار کوتاه مدت و بلند مدت

                                                      
32. ADL-MIDAS 
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  ود:شیاستفاده شده و الگوي تصحیح خطا به صورت زیر تصریح م )،4رابطه  ��(شده
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 �� جمله خطاي عدم تعادل دوره قبل بوده و ضـــریب آن، نشـــان دهنده ســـرعت   �

ــبت به دوره قبل ــحیح خطاي هر دوره نس ــت تص ــد، یکی از مزایاي اس . چنانکه گفته ش

ــازي به روش میداس پی ــتهبشالگوس ــط جمل ینی زمان حال متغیر وابس اي حاوي هتوس

شار ههداد ستاي جدید االنت ) جهت 6)، رابطه (5. از این رو پس از انجام برآورد رابطه (ا

  یرد:گیقرار ما مورد استفاده هیینبشانجام پی
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d  ،(� > اي جدید ههاي پرتواتري است که برایشان دادههنشان دهنده تعداد دور (0

ست، در رابطه  شده ا سوم مربوط به گذشته 6منتشر  و عبارت چهارم ناظر  (وقفه)عبارت 

 ینی مقادیر آینده متغیرهايبشوان اقدام به پیتیبا استفاده از این روابط م .به آینده است

وند براي تجدید نظر در شــیایی که در تواترهاي باال منتشــر مههمورد نظر کرده و از داد

گو از ینی البشمقاله براي ســـنجش دقت پیاي قبلی اســـتفاده نمود. در این هیینبشپی

  بهره گرفته شده است. RMSFE33 شاخص جذر میانگین مجذور خطاي نسبی

 نتایج تجربی حاصل از برآورد الگو 3-3

ــت متغیرها از نظر پایایی مورد  ــیون کاذب، ابتدا الزم اس به منظور اجتناب از بروز رگرس

فولر تعمیم یافته حاکی از -آزمون دیکیآزمون واقع شوند. نتایج به دست آمده بر اساس 

ست ضل اول تمامی متغیرهاي دخیل در الگو پایا ست که تفا . براي برآورد الگوي 34آن ا

ــته نر ــده، از بس ــلز و ،  Rدر محیط midasr فزارياممطرح ش ــط گایس ــده توس تهیه ش

                                                      
33. Root Mean Square Forecast Error 

  .اندشده گزارش مقاله پیوست در نتایج این هستند.  I(1)متغیرها این دیگر عبارت به .34
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 اي لگاریتم شــاخصهه) اســتفاده شــده اســت. در برآورد اولیه الگو، داد2014همکاران (

ـــرفی در محدوده زمانی تیرماه  مورد  1395تا مهر ماه  1388بهاي کاالها و خدمات مص

در برآورد اولیه ضرایب  1395اي سال ههند. اطالع مربوط به مابقی مااهاستفاده قرار گرفت

ــاس  آن  قدرت پی ــتفاده واقع نشــده تا بتوان بر اس ینی الگو را خارج از بشالگو مورد اس

بار تکرار  60ابی مقید پس از یهک زد. ضـــرایب الگو به صـــورت بهینمحدوده برآورد مح

شاخص بهاي  سته لگاریتم  سیدن به همگرایی با لحاظ کردن یک وقفه متغیر واب براي ر

ـــرفی، یک وقفه متغیر ـــیحی ماهانه لگاریتم نقدینگی جاري،  کاالها و خدمات مص توض

تم ر و سیزده وقفه هفتگی لگاریپانزده وقفه هفتگی لگاریتم شاخص کل بورس اوراق بهادا

نرخ ارز در بازار موازي ارز که ضـــرایب آن از بیشـــترین ســـطح معنادار بودن برخوردار 

   ند، برآورد گردید.اهبود

هی آلمون که عملکرد بهتري در کفایت ضرایب دنور که اشاره شد، از تابع وزطنهما

فاده شده است. در مورد این تابع هی هر دو متغیر پرتواتر استدنداشته است براي تابع وز

  وند.شیبرآورد م) �.�(یعنی ا به صورت مشتركهنهی ضریب بتا و وزدنوز

�� = − 0.30367   + 0.0112 � + 0.8366 ��� � +   0.04485 � �� � 
 t:      (− 3.665)               (4.841)          (22.875)                     (3.004)  

      +     �
0.0205

0.0205
�   � ��

��

�

 .�(0.021,− 0.0074 ,0.00047  ; ������) 

                                                                    (2.611)      (− 2.742)     (2.854) 

      +     �
0.062

0.062
�� ��

��

�

 .�(0.059 ,− 0.016 ,0.00103  ; ������) + �� 

                                                   (6.33)     (− 5.33)     (4.90)               
R2= 0.99967, DurbinWatson= 1.47, Jarque-bera= 0.7582 (df=2, p=0.68) 

Shapiro-Wilk normality test = 0.9857  (p= 0.5974), hAh =14.67 (p= 0.88) 

  

شده، اثرات کوتاه مدت متغیرهاي  ضیح دهنده ماهانه و هفتگی را بر الگوي برآورد  تو

ه دهند حند. تمامی پارامترهاي مربوط به متغیرهاي توضــیکیمتغیر وابســته مشــخص م

یک متغیر مجازي است  d ار هستند. متغیردامعن % 90ماهانه و هفتگی حداقل در سطح 
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ـــال  ـــال  1389که براي ماه آخر س ا هنکمیت یک و براي بقیه زما 1390و ماه اول س

مربوط به ضـــرایب در زیر هر یک از  t میت صـــفر را اختیار کرده اســـت. کمیت آمارهک

  ضرایب نوشته شده است.

شاهده مگنهما ضریب تعیین الگو معادلشیونه که م  برآورد گردیده = �� 99/0 ود، 

 67/14برابر  hAh هندگی باالي الگو است. کمیت آماره آزموندححاکی از قدرت توضی که

هد قیدهاي تحمیل شــده به ضــرایب الگوي میداس برآورد دیم آمده که نشــانبه دســت 

ار و از کفایت الزم برخوردارند. به منظور اطمینان یافتن داشــده، به لحاظ آماري کامال معن

ـــده، از آزمون انگل ـــیون برآورد ش گرینجر تعمیم یافته براي -از کاذب نبودن رابطه رگرس

وي تصـریح شـده اسـتفاده شـده اسـت. کمیت آماره این بررسـی پایائی جمالت اخالل الگ

بدســت آمده و موید کاذب نبودن الگوي برآورد شــده اســت. در عین  -015/6آزمون برابر 

حال براي این منظور آزمون بنرجی، دوالدو و مستر نیز به انجام رسیده و با توجه به کمیت 

سیون برآوتیم -46/4آماره آزمون  ضرایب وان نتیجه گرفت که رگر شده کاذب نبوده و  رد 

شده به لحاظ آماري در سطح قابل قبولی مورد اعتماد است. پس از حصول اطمینان  برآورد

ستخراج شده  این رابطه از وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهاي الگو، به ا پرداخته 

   شود:می است. رابطه تعادلی بلندمدت به صورت زیر حاصل

 �� = − 1.8588 + 0.06899 � + 0.2745  � � +

0.13 ∑ ���
�  .�(0.026,− 0.009,0.0005 ; ������) +

0.38 ∑ ���
�  .�(0.051  ,− 0.016 ,0.0001; ������) +

��

�.���
 

  

ـــحیح خطا یات الگوهاي تص طه فوق، (ECM)در ادب ( جمله خطاي راب
��

�/���
به )  را 

از آن براي پیوند دادن رفتار کوتاه نند و کیتلقی م � در زمان خطاي عدم تعادلعنوان 

ـــتفاده م �� مدت رابطه زیر چگونگی  نند.کیبا مقدار تعادلی بلند مدت این متغیر اس

ـــان  �� اي کوتاه مدت و میزان واکنشهیپویائ به خطاي عدم تعادل دوره قبل را نش

����� این رابطه هد. دردیم   .وقفه زمانی استرابطه تعادلی بلندمدت با یک  �� همان �
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Δ�� = 0.000478+ 0.0083 � + 0.3351 Δ��� � + 0.02784 Δ� � +   − 0.1012  ����� �  

t:     (0.747)             (7.086)          (3.947)                   (0.824)          − 4.344) 

 + �
� �.0200175

� �.�������
� ∑ Δ����

� �(0.0647849,− 0.192389 ,0.0010208 ;������)       

                             (2.342)       (− 2.755)        (2.82)        

 + �
�.������

�.������
� ∑ Δ����

�  .�(0.651183 ,− 0.069823 ,0.0013076  ;������) +   �� 

                                                             (3.619)       (− 0.0172)       (4.147)  
R2=0.634  , DurbinWatson= 2.18 ,  Jarque-bera= 1.409 (df=2, p=0.4944) 

Shapiro-Wilk normality test =0.9803 (p= 0.345)  ,   hAh =29.47 (p= 0.29) 

  

شان م tآماره آزمون  ست ن شده ا شته  ضرایب که در داخل پرانتز نو هد دیمربوط به 

سطح  ضرایب تمامی متغیرها حداقل در  شد نقدینگی جاري،  که به جز عرض از مبدا و ر

ضریب تعیین ( %90اطمینان  ستند.  شا R 634/0)2معنادار ه ست آمده که ن هنده دنبد

ضریب جمله  سب الگوست.  سبتا منا صحیح خطاقدرت توضیح دهندگی ن برابر ) ECT( ت

از خطاي عدم تعادل  10هد در هر ماه حدود %دیبرآورد شده است که نشان م  -101/0

  ود. شیدوره قبل تعدیل م

  . پیش بینی 4

ـــد، آمار تورم مربوط به گنبه منظور ارزیابی قدرت پیش بینی الگو، هما ـــاره ش ونه که اش

به کار گرفته نشــده اســت تا اکنون بتوان  در برآورد اولیه 1395اي مهر به بعد ســال ههما

نی الگو یبشینی نمود و در خصوص قدرت پیبشتوسط الگوي تدوین شده کمیت آن را پی

ــال  اظهارنظر ــتفاده از  1395کرد. براي این منظور، ابتدا این نرخ براي ماه مهر س بدون اس

بر این اساس نرخ تورم  ینی شد.بشاي موجود متغیرهاي الگو در هفته اول این ماه پیههداد

ینی اولیه، سه بار بشبدست آمد. پس از این پی 3726/0ینی شده توسط الگو بشماهانه پی

ضافه کردن هفته به ههدیگر نیز تورم ماهانه به کمک داد اي مربوط به متغیرهاي ماهانه با ا

ته دوم و هفته اطالعات موجود در مورد متغیرهاي توضــیح دهنده الگو براي هفته اول، هف

سال  سوم مهر ماه  شد. مقادیر پیبشمورد پی 1395هفته  سط بشینی واقع  شده تو ینی 

شاخص جذر میانگین مجذور  2412/0و  2425/0،  2477/0الگو به ترتیب  ست. کمیت  ا
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سبی سط آن م،  RMSFE خطاي ن صورت گرفته با مقدار بشوان نزدیکی پیتیکه تو ینی 

ر این واقعیت است که الگو گنمحاسبه شده و بیا 1306/0تحقق یافته را محک زد، برابر با 

  ینی مناسبی برخوردار است.بشاز توان پی

ست. بشقدرت پی شاهده ا شده از دو جنبه قابل م سب الگوي میداس تدوین  ینی منا

ت آن در است قابلی ر از اولیتگر و پررنتمینی اولیه تورم و دیگري که مهبشیکی ارائه پی

ــار دادبشبازنگري و تجدیدنظر در پی وط اي هفتگی جدید مربههینی اولیه به هنگام انتش

  به متغیرهاي توضیحی الگو است.

اکنون با اســـتفاده از تمامی اطالعات انتشـــار یافته به برآورد ضـــرایب الگوي تنظیمی 

ــال  ود و به کمک آن تورم براي ماه آبان و همچنینشــیپرداخته م نیز که تا  1395آذر س

سالمی ایران ارائه اهزمان تدوین این مقاله داد سوي بانک مرکزي جمهوري ا ي براي آن از 

اي هفتگی که در دســترس ههردد. در عین حال به کمک دادگیینی مبشنشــده اســت، پی

  .ینی اولیه بازنگري و در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شدبشیرد، در مقدار پیگیقرار م

ـــت که تورم در این ماه به میزان   3046/0برآورد اولیه براي ماه آبان حاکی از آن اس

ـــار داد با انتش هد بود.  ـــیحی، در ههخوا به متغیرهاي توض نه و هفتگی مربوط  اي ماها

ي که در جدول اهینی اولیه به گونبشاي آبان و آذر در پیههاول، دوم و سوم ماهاي هفته

اي ماهانه، شـاخص هیینبشتجدیدنظر شـد. براي هر یک از پی) قابل مشـاهده اسـت 1(

  نیز گزارش گردیده است.) RMSFE(جذر میانگین مجذور خطاي نسبی

  

 ینی شده تورم ماهانه نسبت به ماه گذشتهبشمقادیر واقعی و مقادیر پی -1جدول 

RMSFE 
بازنگري 

 سوم
  1395سال  مقدار واقعی  هینی اولیبشپی  بازنگري اول  بازنگري دوم

  مهر  1579/0 3726/0 2477/0 2425/0  2412/0  1306/0

  آبان  2689/0 3046/0 2531/0 2605/0 2781/0  0232/0

  آذر  ؟  3901/0  4349/0  04652/0  4538/0  ؟

  پژوهش هايیافتهمنبع: 
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ــال قبل گزارش  ــابه س ــبت به ماه مش از آنجا که بانک مرکزي نرخ تورم هر ماه را نس

چه پیکیم نان جدول (هیینبشند چ جه 2اي الگو را بر این اســـاس تنظیم کنیم  ) نتی

شد. این جدول نر شنهخخواهد  سال ههري را براي ماتااي آ سبت به  1395اي مختلف  ن

  ند.کیماه مشابه سال قبل ارائه م

 

  ینی شده نرخ تورم ماهانه نسبت به ماه مشابه سال قبلبشمقادیر واقعی و پی –2جدول 

بازنگري 

  سوم

بازنگري 

  دوم

بازنگري 

  اول

 ینیبشپی

  اولیه

گزارش  خنر

  شده
  1395سال 

 مهر 3/9 79/9 47/9  46/9 46/9

 آبان 1/9 20/9 07/9 09/9 14/9

  آذر  ؟  86/8  70/8  8/8  ؟

 پژوهش هايیافتهمنبع: 

  . خالصه و نتیجه گیري:5

، الزم ابدییانتشار ماهمیت بسیار باالي نرخ تورم، که عموما در تواتري فصلی و یا ماهانه 

ــبی به پیآیم ــریح الگوي مناس  یري  ازگهینی این  متغیر  پرداخت. با  بهربشورد با تص

س از یکی سازي روش ايهطب سرههداد الگو مانی با تواتر متفاوت که ز ايهياي ترکیبی 

صریح و  ینی نرخ تورمبشپی براي ست، الگوییاهیافت شهرت  ECM-MIDASبه ماهانه ت

ینی نرخ تورم از متغیرهاي توضیحی با ترکیبی از تواترهاي بشبرآورد گردید. الگو براي پی

نه و هفتگی بهره م ـــیحی عبارت از نقدینگی جاري به گیماها یرد. این متغیرهاي توض

صورت  شاخص بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز در بازار موازي ارز به  صورت ماهانه، 

  هفتگی هستند.

یرد. گیرا در بر م 1395تا مهر ماه ســال  1388مطالعه ابتداي تیرماه ســال محدوده 

ده و نســـبت به شـــ اي آماري مواجهه دادههني از آزمواهالگوي برآورد شـــده با مجموع
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صل شده اطمینان حا ضرایب برآورد  ست. در پی صحت  ي، اهمونننینی بروبشگردیده ا

 3/9ده آن ششکه مقدار گزار 1395ه سال توسط الگوي تنظیم شده، میزان تورم مهر ما

برآورد شده است. در  14/9است،  1/9و میزان تورم در آبان ماه که  46/9است به میزان 

، که تا زمان تدوین این 1395عین حال نرخ تورم ماهانه توســط الگو براي ماه آذر ســال 

  ود.شیینی مبشپی 8/8مقاله آمار آن انتشار نیافته است 

 :منابع

- Armesto, M.T., Engemann, K.M. & Owyang, M.T. (2010). Forecasting with 

Mixed Frequencies. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 92(6), 521-

536. 

- Bayat, M., & Noferesti, M. (2015). Applied Time Series Econometrics: 

Mixed Frequency Data Sampling Model. Noor-e-Elm Pub. (In Persian).  

- Clements, M. & Galvao, A. (2006). Macroeconomic Forecasting with Mixed 

Frequency Data: Forecasting US Output Growth and Inflation. Working 

Economic Research Paper No.773. 

- Clements, M., & Galvao, A. (2008). Macroeconomic Forecasting with 

Mixed Frequency Data: Forecasting US output growth. Journal of Business 

and Economic Statistics, 26(4), 546-554. 

- Ghysels, E., Santa-Clara, P. & Valkanov, R. (2004). The MIDAS Touch: 

Mixed Frequency Data Sampling Regressions. Manuscript, University of 

NorthCarolina and UCLA, 76 (3), 509-548. 

- Ghysels, E., Sinko, A. & Valkanov, R. (2006). MIDAS regressions: Further 

Results and New Directions. Econometric Reviews, 26, 53-90. 

- Ghysels, E., Kvedaras, V. & Zemlys, V. (2014). Mixed Frequency Data 

Sampling Regression Models: the R Package Midasr. Journal of Statistical 

Software, 74(4), 1-35. 

- Götz, T., & Hecq, A., & Urbain, J. (2014). Forecasting Mixed-Frequency 

Time Series with ECM-MIDAS Models. Journal of Forecasting, John Wiley 

& Sons, Ltd., 33(3), 198-213. 

- Klein, L.R. & Sojo, E. (1989). Combinations of High and Low Frequency 

Data in Macroeconomic Models. in Economics in Theory & Practic: An 

Eclectic Approach, eds. Marquez, J. & Klein, L.R. (Kluwer, Dordrecht), 3-16. 



  1395، پاییز 27فصلنامۀ اقتصاد و الگوسازي، سال هفتم، شمارة        70

_____________________________________________________________________________________ 

- Leon, A., Nave, J.M. & Rubio, G. (2007). The Relationship between Risk 

and Expected Return in Europe. Journal of Banking and Finance, 6, 31-67.  

- Moghaddasi, R., & Rajabi, M. (2014). Applying Regression Models with 

Mixed Frequency Data in Modeling and Prediction of Iran's Wheat Import 

Value (Generalized OLS-based ARDL Approach. Agricultural Economics & 

Development, 28(2), 138-148, (In Persian). 

- Noferesti, M. (2000) Unite Root & Cointegration in Econometrics. Rasa Pub. 

(In Persian). 

- Noferesti, M., & Bayat, M. (2013). Forecasting Iranian’s Economic Growth 

using Mixed Frequency Data Sampling Technique. Quarterly Journal of 

Economics and Modeling, Shahid Beheshti University, 4(14&15), 1-24, (In 

Persian). 

- Tsui, A.K., Xu, C.Y. & Zhang, Z.Y. (2013). Forecasting Singapore 

Economic Growth with Mixed-Frequency Data. Presented at 20th 

International Congress on Modelling and Simulation, Adelaide, Australia, 1–

6 December 2013. 

 ADFنتایج آزمون پایایی متغیرهاي الگو، آماره آزمون و نتایج حاصل از آزمون   :1پیوست 

  نام متغیر  در سطح  در تفاضل مرتبه اول نتیجه آزمون

I(1)  20/4- 56/1- Y 

I(1) 29/8- 77/1- M 

I(1) 46/9- 69/1- B 

I(1) 51/16- 98/1- E 

  


