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چكیده
يكي از روشهای مناسب در پیش بیني سری زماني ،تعمیم رفتار گذشته سری به آينده است .برای اين
منظور اولین قدم شناخت دقیق رفتار گذشته متغیر است .يكي از روشهای الگوسازی رفتار گذشته سری
زماني مدل خود توضیح جمعي میانگین متحرک ) (ARIMAاست .در اين پژوهش از مدلهای  ARIMAو
 ARFIMAبرای پیشبیني قیمت هفتگي بنزين استفاده شد .همچنین پیشبیني مدل  ARIMAبا پیشبیني
مدل خود توضیح کسری جمعي میانگین متحرک ) (ARFIMAمقايسه شد .برای اين منظور ،از ابزارهای
محاسباتي نرمافزار  STATA12و دادههای سری زماني قیمت بنزين فوب خلیجفارس از ابتدای سال  9002تا
هفته  9۲سال  9009به صورت هفتگي که از سايت اوپک دريافت گرديد ،استفاده شد .نتايج تحقیق نشان
داد که مدل ) ARFIMA(6,0.22,6نسبت به مدل ) ARIMA(1,1,0مدل مناسبتری برای پیشبیني قیمت
بنزين است و میزان خطای کمتری دارد.
واژههاي كلیدي :پیشبیني ،قیمت بنزين ،فوب خلیجفارس.ARFIMA ،ARIMA ،
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پیشبینی قیمت بنزین فوب خلیجفارس با استفاده از مدلهای  ARIMAو ARFIMA

 -1مقدمه
افزايش قیمت مشتقات نفتي همچون بنزين در سطح جهاني ،تأثیر شديدی روی تمام فعالیتهای
اقتصادی گذاشته است؛ مانند بسیاری از کشورها ،ايران نیز به بنزين به عنوان منبع مهمي از انرژی وابسته
است و تغییر قیمت اين محصول برای ايران که واردکننده بنزين است اهمیت خاصي دارد .ازآنجاکه در
کشورهايي همچون ايران ،سهم بسزايي از کل درآمدهای دولت را درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و
مشتقات نفتي تشكیل ميدهد و نیز دالرهای زيادی را برای واردات بنزين پرداخت ميکند ،لذا پیشبیني
درآمد هر سال و همچنین تنظیم برنامه و بودجههای ساالنه جهت سرمايهگذاری عمراني ،توسعه منابع ارزی
حاصل از صادرات غیر نفتي ،ايمن سازی اقتصاد در برابر تغییرات نرخ ارز و  ...برای اين کشورها بسیار الزم و
ضروری است.
عالوه بر اين در طرح هدفمندی يارانهها برنامهريزی شده است که قیمت حاملهای انرژی از جمله
بنزين در کشور از  20درصد قیمت فوب خلیجفارس باالتر نباشد .در واقع قیمت بنزين فوب خلیجفارس به
نوعي معیار قیمتگذاری بنزين در کشور قلمداد شده است .به همین دلیل انتظار ميرود تغییرات قیمت
بنزين فوب خلیجفارس قیمت بنزين داخلي را تحت تأثیر قرار دهد .اهمیت اين موضوع بخصوص زماني
بیشتر ميشود که به نقش بنزين و قیمت آن در حملونقل شهری و جادهای توجه کنیم .بر اين اساس
شناسايي رفتار گذشته قیمت بنزين فوب خلیجفارس از اهمیت بااليي برخوردار است و پیشبیني مقدار آن
در آينده نیز ميتواند در برنامهريزی مصرف بنزين در کشور نقش مهمي ايفا کند.
پیشبیني قیمت ،تكنیكي است که توسط تحلیلهای رگرسیوني يا میانگین متحرک انجام ميشود .برای
يک سری زماني نیز ميتوان از مدلهای خود توضیح جمعي میانگین متحرک ) (ARIMAاستفاده کرد.
مدلهای  ARIMA0و  ARFIMA9همواره برای پیشبیني قیمت محصوالتي همچون نفت و بنزين و طال
استفاده ميشود.
با توجه به مطالب ذکرشده هدف از نگارش اين مقاله مدلسازی و پیشبیني قیمت بنزين فوب خلیج-
فارس با استفاده از تكنیکهای اقتصادسنجي سریهای زماني است که ميتواند در برنامهريزی قیمت و
مصرف بنزين در کشور اهمیت بسیاری داشته باشد.
 -2مبانی نظري
در مورد قیمت بنزين عقايد مختلفي وجود دارد .گروههای موافق و مخالف تغییر قیمت ،بهصورت جدی
از ابتدای دهه هفتاد در کشور مطرحشده و بهويژه در سالهای اخیر ادامه يافته؛ ولي هنوز به جمعبندی
قابلتوجهي نرسیده است .اگرچه افزايش قیمت بنزين بهعنوان يكي از راهكارهای کاهش مصرف و استفاده
بهینه آن در کشور مطرح است؛ اما پیامدهای اعمال اين سیاست برای برنامهريزان اقتصادی از اهمیت ويژهای
برخوردار است .به طور کلي ،پیشبیني تغییرها و نوسان های قیمت حاملهای انرژی ميتواند اثرات مفیدی
از جمله پیشبیني مصرف آينده و برنامهريزی برای کاهش مصرف حاملهای انرژی و استفاده بهینه و
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جلوگیری از تورم در اقتصاد کشورها داشته باشد؛ و ازآنجاکه قرار است قیمت حاملهای انرژی از جمله
بنزين در ايران  20درصد قیمت فوب خلیجفارس باشد و همچنین چون ايران واردکننده بنزين ميباشد لذا
پیشبیني قیمت بنزين برای ايران دارای اهمیت ويژهای است.
در واقع هدف پیشنگری نیست؛ بلكه مي خواهیم رفتار گذشته يک متغیر را به آينده تعمیم بدهیم و
مدلي را انتخاب کنیم که حداقل خطا را داشته باشد؛ يعني برای اين مقاله فقط از متغیرهای دوره قبل اين
محصول استفاده ميکنیم و ساير متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت بنزين از جمله قیمت نفت خام و هزينه
حملونقل و مالیات و عوارض و غیره را در نظر نميگیريم .پیشبیني قیمت ميتواند به اجرای صحیح
فرايندهای بهینهسازی تولید ،بازاريابي و تدوين استراتژیهای بازار کمک فراواني بكند .عالوه بر اين اطالع از
وضعیت آتي قیمتها ميتواند نقش مؤثری در تدوين سیاستهای اقتصادی دولت داشته باشد .چرا که دولت
سیاستهای خود را نه فقط بر مبنای وضع موجود ،بلكه بر مبنای پیشبینيهای کوتاهمدت و بلندمدت از
متغیرهای کلیدی اقتصادی از جمله قیمت نفت و گاز ،تدوين نموده و به مورد اجرا ميگذارد .بديهي است
که میزان صحت پیشبینيها از جمله رموز موفقیت اين سیاستها ميتواند به شمار آيد .چنین اهمیتي
باعث شده است تحقیقات در زمینه مدلسازی و تكنیکهای پیشبیني در چند دهه اخیر ،با شتاب بیشتری
مواجه شوند .همین شرايط باعث شده است پیشبیني در شاخههای مختلف علوم از قبیل زنجیره تأمین،
برنامهريزی حملونقل ،شاخههای مختلف علم اقتصاد ،مخابرات ،تولید ،پیشبیني هوا و شرايط جوی ،زمین-
لرزه کاربرد دارد.
قیمت بنزين فوب خلیجفارس بهعنوان يكي از شاخصهای مهم خاورمیانه و اوپک شناخته ميشود و
کشورهای اطراف خلیجفارس که صادرکننده بنزين ميباشند به اين شاخص توجه ويژهای دارند .قیمت بنزين
فوب خلیجفارس برای سالهای  9002تا  9009بهصورت هفتگي از سايت اوپک دريافت شده است؛ و وجود
قیمت اين شاخص در سايت اوپک نشاندهنده اهمیت قیمت اين شاخص در میان شاخصهای مختلف است.
در يک تقسیمبندی کلي روشهای پیشبیني در سریهای زماني را ميتوان به دو دسته خطي و
غیرخطي تقسیم کرد .پرکاربردترين روش پیشبیني خطي ،روش  ARIMAاست .در سالهای اخیر روش
جديدتری بر مبنای روش ARIMAابداع شده است که  ARFIMAنامگذاری شده است .اين روشها در
جهت پیشبیني و شناسايي ساختار گذشته سریهای زماني با کمترين خطا استفادهشدهاند.
از آن جايي که فرآيندهای حافظه بلندمدت ،مانا هستند اين امكان وجود دارد که با بیشتر اجزای مدل
 ARMAبتوان فرآيند را تخمین زد؛ اما مدلهايي که اينگونه تخمین زدهشدهاند بهسختي با مقادير واقعي
تطبیق پیدا ميکنند و تفسیرشان دشوار است .دلیل اين دشواری ،وجود ذات کوتاهمدت در پارامترهای
فرآيند  ARMAميباشد؛ اما در مقابل ،مدلهای  ARFIMAاز پارامتر  dبرای وابستگي بلندمدت و از
پارامترهای  ARMAبرای وابستگي کوتاهمدت بهره ميبرد .همان طور که سوول )0229( 1بیان کرده است،
استفاده از پارامترهای متنوع برای گونههای مختلف وابستگي ،تخمین و تفسیر مدلها را آسان ميکند.
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در اين مقاله هدف بررسي میزان خطای پیشبیني اين دو روش و مقايسه خطای آن ها است .همچنین
برای محاسبه میزان خطای پیشبیني از شاخصهای ريشه میانگین مربعات خطاها ،2میانگین قدر مطلق
خطا 5و میانگین قدر مطلق درصد خطا ۲استفاده شده است.
 -3پیشینه پژوهش
اکثر الگوسازیهای باهدف پیشبیني با استفاده از شبكههای عصبي صورت گرفته است .در بعضي از
تحقیقات نتیجه پیشبیني شبكههای عصبي با روش  ARIMAمقايسه شده است .مدل  ARIMAتوانايي
زيادی در پیشبیني کوتاهمدت دارد و در بسیاری از موارد اين پیشبینيها قابلاعتماد و اتكا هستند.
در زمینه پیشبیني قیمت بنزين ميتوان به مقاله ابريشمي و همكاران ( )01۳7اشاره نمود که با
استفاده از مدل شبكه عصبي  GMDHبه پیشبیني قیمت بنزين پرداختهاند .همچنین سلیماني کیا ()01۳7
نیز با استفاده از مدل شبكه عصبي  GMDHبه پیشبیني قیمت بنزين پرداختهاند .فرناندز )9005(7به
بررسي پیش بیني قیمت کاالهای نفت خام و بنزين و گاز پرداخته است .وی در تحقیق خود از مدل شبكه
عصبي و  ARIMAاستفاده نموده است .نتايج تحقیق وی نشان داد برای دورههای  9تا  2روزه مدل
 ARIMAپیشبین بهتری بهدست ميدهد .لین )9000( ۳به بررسي پیشبیني قیمت طال با استفاده از
مدلهای  ARIMAو  GARCHپرداخت .مطالعه او دوره تحقیق  0270تا  9000را با استفاده از دادههای
ماهانه برای پیشبیني قیمت طال را مورد بررسي قرارداد .وی از روش تحقیق باکس – جنكینز برای ساختن
مدلهای آريما استفاده کرد .نتیجه تخمین نشان داد مدل ) ARIMA(1,1مدل مناسبي برای پیشبیني
قیمت طال است .همچنین نشان داد مدل ) GARCH(1,1نیز مدل مناسبي برای پیشبیني قیمت طال مي-
باشد .خالوزاده و همكاران ( ،)9000توانايي مدل های مختلف از جمله  ،ARIMAمدل خود رگرسیو با
واريانس ناهمسان شرطي ) (ARCHو شبكه عصبي مصنوعي را در پیشبیني بلندمدت شاخص قیمت سهام
تهران مورد بررسي قرار دادند .نتايج مطالعه آن ها نشان داد مدل  ARIMAنسبت به مدل  ARCHدر
2
کوتاهمدت توانايي بیشتری در پیشبیني دارد .عماد حیدر ( )9002با استفاده از مدل  ARIMAو GARCH
به پیش بیني قیمت نفت خام و مقايسه دو مدل پرداخته است .وی نشان داد مدل  GARCHنسبت به مدل
 ARIMAبرآورد بهتری ارائه ميکند و میزان خطای کمتری دارد .تكاز )9000( 00دقت پیشبیني تولید
ناخالص داخلي بخش صنعت در کانادا را با استفاده از مدل  ANNو  ARIMAمورد مقايسه قرارداد .نتايج
حاکي از آن بود که فرآيند  ARIMAبرتری بیشتری در مقايسه با مدل شبكه عصبي مصنوعي دارد .وو و
لو )0221( 00قیمت سهام را پیشبیني کردند .نتايج مطالعه آن ها نشان داد که در پیشبیني کوتاهمدت
قیمت سهام آمريكا ،شبكه عصبي مصنوعي در مقايسه با روش  ARIMAپیشبینيهای دقیقتری را ارائه
ميکند اما در بلندمدت فرآيند  ARIMAتوانايي بیشتری در پیشبیني دارد.
مدلهای  ARFIMAدر ابعاد گوناگوني از بازارهای پولي و مالي بررسي شده است .از جمله ميتوان به
تحقیق های انجامشده در زمینه بررسي وجود حافظه بلندمدت در سریهای زماني نرخ ارز ،نرخ بهره ،نرخ
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تورم ،قیمت ها و بازده سهام در کشورهای مختلف اشاره کرد .لیكن اين موضوع در بازار بینالمللي نفت و
مشتقات آن که يكي از بازارهای مالي مهم است تا کنون به طور گسترده بررسي نشده است .در اين زمینه
01
تنها ميتوان به مطالعه های صورت گرفته توسط الوارز  ،رمايرز و همكاران ،)900۳( 09الدر و سرلتیس
( )900۳اشاره کرد .الوارز  ،رمايرز و همكاران ( )9009قیمتهای روزانه نفت خام برنت ،نفت خام  WTIو
نفت خام دبي را در دورههای زماني  02۳0تا  9009بررسي نمودند .همچنین الوارز  -رمايرز ( )900۳قابلیت
پیشبیني کوتاهمدت بازارهای نفت خام مطالعه کردند .در اين مطالعه خودهمبستگيهای قیمت نفت خام در
بازارهای بینالمللي بر اساس برآورد پوياييهای نمای هرست برای بازدهها بررسي شده است .محمودی و
محمدی ( ) 01۳2به بررسي روند حافظه بلندمدت در بازارهای جهاني نفت با استفاده از مدل ARFIMA
پرداختند .آن ها با استفاده از روشهای مختلف نشان دادند بازار نفت برنت و  WTIدارای حافظه بلندمدت
نیست .همچنین در تحقیقي ديگر محمدی و چیتسازان ( )0120با استفاده از مدل  ،ARFIMAحافظه
بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران را بررسي کردند .آن ها نشان دادند بورس اوراق بهادار تهران دارای
حافظه بلندمدت ميباشد و برای پیشبیني در اين بازار ميتوان از مدل آرفیما استفاده کرد .همچنین
ابريشمي و همكاران ( )01۳2به پیشبیني قیمت گازوئیل خلیجفارس مبتني بر شبكههای عصبي مصنوعي
پرداختهاند .در اين مقاله بیان شده است که قابلیت شبكههای عصبي مصنوعي در پیشبیني قیمت ،بیشتر از
ساير مدلها است و خطای کمتری دارد.
 -۴روش تحقیق
فرايند عمومي ) ARIMA(p,d,qرا ميتوان بهصورت رابطه زير نوشت:
Yt = ф0 + ф1Yt-1 + ф2Yt-2 + … + фpYt-p + εt - θ 1εt-1 - θ 2εt-2 - … - θqεt-q
() 0
در فرايند ) d،p ،ARIMA(p,d,qو  qبه ترتیب بیانگر تعداد جمالت فرايند خود رگرسیون ،مرتبه
انباشتگي و تعداد جمالت فرايند میانگین متحرک هستند .درصورتيکه سری زماني مورد مطالعه مانا باشد d
برابر صفر خواهد بود که در نتیجه فرايند ) ARIMA(p,d.qتبديل به فرايند ) ARMA(p,qميشود .ازآنجاکه
اغلب متغیرهای اقتصادی نا مانا هستند ،برای اين متغیرها  dبرابر يک است.
برای تخمین الگوی  ARIMAيا  ARMAاز روش باکس  -جنكینز استفاده ميشود که دارای  2مرحله
است (ابريشمي .) 0120 ،مرحله اول شناسايي است که در اين مرحله مقادير واقعي  d ،pو  qبايد تعیین
ميشوند .در اين مرحله از آزمونهای متعددی بهره گرفته ميشود .از جمله اين آزمونهای ميتوان به نمودار
همبستگي ) (ACFيا نمودار همبستگي جزئي ) (PACFو آزمون ديكي-فولر تعمیميافته اشاره کرد .همچنین
در اين مرحله از معیارهای آکائیک و شوارتز زياد استفاده ميشود .در مرحله دوم بعد از شناسايي
شاخصهای اصلي و تعداد جمالت وقفه  ARو  MAپارامترهای مدل با استفاده از روش حداقل مربعات
برآورد ميشوند .در اين مرحله در بعضي موارد بهجای روش حداقل مربعات از روش حداکثر درستنمايي
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استفاده ميشود .در مرحله سوم پس از انتخاب مدل  ARIMAو تخمین پارامترهای آن ،دقت و اعتبار الگو
مورد بررسي و آزمون قرار ميگیرد .در اين مرحله از آزمونهای تكي و کلي رگرسیون استفاده ميشود.
مرحله چهارم ،پیش بیني است .در اين مرحله با استفاده از الگوی برآورد شده به پیشبیني سری زماني در
داخل نمونه و يا خارج نمونه اقدام ميشود.
مدل ARFIMA

نقطه آغازين مربوط به فرآيندهای انباشتهی کسری اين حقیقت بوده است که بسیاری از سریهای
اقتصادی و مالي نه ) I(0هستند و نه ) .I(1آن ها در وقفههای بسیار طوالني خودهمبستگيهای معنيداری از
خود نشان ميدهند که از آن بهعنوان «میرايي هیپربولیک» نامبرده ميشود .وقتي از اين سری يک بار
تفاضل گرفته شود ،به نظر ميرسد يک بار تفاضلگیری برای آن زياد باشد)(Banerjee & Urga, 2005؛
بنابراين ،يک طبقه مفید از مدلها برای يک سری زماني که دارای رفتار حافظه بلندمدت است ،فرآيند
) ARFIMA(P,d,qاست .اين فرآيندها بسط فرآيندهای خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته  ARIMAاست
که در آن پارامتر تفاضلگیری ميتواند عددی غیر صحیح را اختیار کند(Man & Tiao, 2006) .
05
اقتصاددانان با توجه به مطالعات محققاني چون مندلبرت و نس ،)02۲۳(02گرنجر و جويوکس ()02۳0
و هوسكینگ )02۳0( 0۲و ديگران ،با فرايند  ARFIMAآشنا شدند .برای سری زماني نامانای { }xtمدل
) ARFIMA(p,d,qبهصورت کلي زير تعريف ميشود:
Ф(L) (1-L)d (xt)= θ(L)εt
()9
که در آن εt
است .چندجملهایهای  Ф(L)= 1 - ф1L - ф2L - … - фpL θ(L)= 1 - θ1L - θ2L -…- θqLبه ترتیب
نشاندهنده فرايندهای  ARو  MAهستند .شرط الزم و کافي برای اين که بتوان سری { }xtرا دارای يک
فرايند  ARFIMAدانست ،اين است که فرايند  ،xt(1-L)dيک فرايند  ARMAباشد .برای محاسبه (1-L)d
بايد از بسط دو جملهای به ترتیب زير استفاده کرد ):(Altar & Bardos 2008
نوفه سفید است ،L .عملگر وقفه و  (1-L)dعملگر تفاضلگیری کسری است و )d∈(-0.5, 0.5
q

2

وp

2

() 1
با محاسبه  (1-L)dيک جزء ديگر نیز در معادله  9مشخص ميشود و مدل آرفیمای ما کامل ميشود.
دادههای مورد استفاده در اين مقاله قیمت بنزين فوب خلیجفارس بهصورت هفتگي از سال  9002تا
سال  9009است .دادهها از سايت اوپک بهدست آمد .دادههای موجود در ابتدا به دو بخش تقسیم شدند.
دوره نخست که شامل دوره  9002/0/5تا  9009/5/90است که برای برآورد الگوی اصلي مورد استفاده قرار
گرفت .دوره دوم ،شامل دوره زماني  9009/5/9۳تا  9009/۲/95است که برای اعتبارسنجي و پیشبیني
درون نمونهای توسط مدلهای  ARIMAو  ARFIMAو برای هفتههای بعد از آن مورد استفاده قرار گرفت.
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برای ساخت الگوها ابتدا بايستي مانايي سری مربوطه را با استفاده از آزمون ديكي فولر تعمیميافته
بررسي کرد .دلیل نیاز به دادههای مانا اين است که هر مدلي که از اين دادهها بهدست ميآيد را ميتوان
باثبات دانست و آن را مبنای معتبری برای پیشبیني به شمار آورده و ساختار آن را به ساير دورههای زماني
تعمیم داد .بديهي است درصورتيکه سری زماني مانا نباشد ساختار آن در قسمتي از سری زماني را نميتوان
به بقیه دورههای زماني تعمیم داد در مرحله بعد برای استفاده از مدل  ARIMAبايد تعداد جمالت
خودرگرسیو ) (pو تعداد جمالت میانگین متحرک ) ،(qبا استفاده از توابع خودهمبستگي ) (ACو
خودهمبستگي جزئي ) (PACبر اساس مراحل باکس  ،جنكینز محاسبه شود .حال بايد بررسي کرد چه
ترکیبي از  ARو  MAبرای پیشبیني هفتگي قیمت بنزين بهینه است .معادالت مختلف از ترکیب  ARو
 MAبررسي ميشوند و ترکیبي که معنادار است و کمترين آکائیک را دارد انتخاب ميکنیم.
برای استفاده از مدل  ARFIMAنیز در ابتدا بايد ديد مدل دارای حافظه بلندمدت است يا خیر .نرمافزار
 STATA12برای تخمین پارامترها از روش حداکثر درست نمايي07استفاده ميکند و با استفاده از اين روش
برای بررسي حافظه بلندمدت از آماره GPH0۳استفاده ميکند .در اين آزمون فرضیه صفر عدم وجود حافظه
بلندمدت و فرضیه مقابل وجود حافظه بلندمدت در سری زماني ميباشد .لذا ،چنانچه آمار آزمون تفاوت
معناداری از صفر داشته باشد ،فرضیه صفر يعني عدم وجود حافظه بلندمدت را نميتوان رد کرد.
آزمون :GPH
پورتر  ،هوداک ( )02۳1يک روش شبه غیرخطي برای آزمون وجود حافظه بلندمدت بر اساس فرآيند
جمعي کسری حافظه بلندمدت يک سری زماني ارائه دادند .به طور خاص چگالي طیفي فرآيند جمعي
کسری  Xtبهصورت زير است(Zivot & Wang, 2002) :
02

()2

[

]) (

که در آن  ،wدامنهی فورير 90ميباشد و ) fu(wچگالي طیفي مرتبط با  utاست .بايد توجه داشت که تفاضل
کسری پارامتر  dتوسط فرآيند زير قابل محاسبه است:
() 5

])

[

(

که در آن ) j=1,2,…,nf(Tاست .پورتر  ،هوداک ( )0221نشان دادند که با استفاده از تخمین دورهای
) ،f(wjتخمین حداقل مربعات  dکه از فرمول باال بهدست ميآيد اگر  nf(T)=Tαکه  0<α<1در نمونههای
بزرگ توزيع نرمال دارد:
()۲

̅
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که
]

()7

[

و  Üمیانگین نمونهای  Ujاست که  j=1,…,nfميباشد .تحت فرض  H0عدم وجود حافظه بلندمدت
) (d=0آماره آزمون  tدارای توزيع نرمال محدود است.
()۳

̅

∑

̂

اگر مقدار  dبین  0.5و  -0.5باشد تأيید ميشود که مدل دارای حافظه بلندمدت است .آزمون  GPHرا
انجام ميدهیم تا مقدار  dبرای ما مشخص شود .اگر مقدار  dبیشتر از اين محدوده باشد به سراغ تفاضل
گیری و مانا کردن سری مي رويم .پس از مانا شدن سری مربوطه نوبت به تعیین مرتبه  ARو  MAاست.
بهترين ترکیب  ARو  MAانتخاب ميشود .برای اطمینان از ترکیب انتخابشده آزمون خودهمبستگي نیز
انجام ميشود؛ و در مرحله آخر نیز نوبت به پیشبیني و مدلسازی قیمت ميرسد.
 -۵نتایج و بحث
برای بررسي مانايي سری زماني قیمت بنزين ابتدا نمودارهای خودهمبستگي و خودهمبستگي جزئي رسم
شدند .اين نمودارها همان طور که در ذيل مشاهده ميشود نشاندهنده نا مانايي سری هستند .نمودار زير
مربوط به قیمت هفتگي بنزين فوب خلیجفارس در طول سالهای  9002تا  9009است.
140
120
go 100
80
60
40

2012w27

2012w1

2011w26

2010w26

2011w1

2010w1

2009w26

2009w1

t

نمودار  –1نمودار قیمت هفتگی بنزین فوب خلیجفارس
مأخذ :يافتههای تحقیق
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نمودار  -2نمودار خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی
منبع :يافتههای تحقیق

برای آزمون دقیق مانايي سری زماني از آزمون ديكي  ،فولر تعمیميافته استفاده شد .نتايج آزمون ديكي ،
فولر تعمیميافته در جدول  0مالحظه ميشود.
جدول  -1آزمون ریشه واحد براي سري مربوطه
آماره t

احتمال

آماره ديكي -فولر

-9.220

0.02

مقادير بحراني

در سطح -1.2۳1 %0
در سطح -9.۳۳5 %5
منبع :يافتههای تحقیق
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مطابق جدول باال قیمت فوب خلیجفارس بنزين در سطح مانا نیست چرا که فرضیه صفر دارا بودن ريشه
واحد برای آن رد نشده است .برای پي بردن به درجه انباشتگي سری زماني ،مانايي تفاضل مرتبه اول سری
زماني مجدداً با آزمون ديكي-فولر تعمیميافته آزمون شد .نتیجه در جدول  9مالحظه ميشود.
جدول  -2آزمون ریشه واحد براي سري مربوطه
آماره t

احتمال

آماره ديكي -فولر

-00.505

0.000

مقادير بحراني

در سطح -1.2۳1 %0
در سطح -9.۳۳5 %5
منبع :يافتههای تحقیق
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نمودار  -3نتایج آزمون خودهمبستگی بعد از یکبار تفاضلگیري
منبع :يافتههای تحقیق
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مطابق جدول  9تفاضل مرتبه اول سری مورد مطالعه دارای ريشه واحد نیست؛ بنابراين سری مورد نظر
بعد از يک بار تفاضلگیری مانا شده است .بهعبارتديگر سری زماني قیمت فوب خلیجفارس برای بنزين
انباشته از درجه يک يا ) I(1است .همان طور که در نمودارهای ذيل مالحظه ميشود ،نمودارهای
خودهمبستگي و خودهمبستگي جزيي نشان مانا بودن تفاضل اول سری مورد مطالعه است.
در مرحله بعد برای تعیین درجه خودرگرسیون و میانگین متحرک الگوهای مختلف با درجه های
مختلف اين دو فرايند برآورد شدند .از بین اين الگوها با توجه به معیار شوارتز و معناداری ضرايب درجه
بهینه فرايندهای مزبور انتخاب شد .بر اين اساس مدل بهینه ) ARIMA(1,1,0انتخاب شد .نتیجه برآورد اين
الگو در جدول  1مالحظه ميشود.
جدول  - 3نتایج حاصل از تخمین فرایند )ARIMA(1,1,0

متغیر

توضیحات

ضریب

انحراف معیار

احتمال

C

عرض از مبدأ

0/192۲

0/10۳5

0/100

)AR(1

قیمت بنزين با يک وقفه

0/92

0/07۳

0/009

Likelihood

مقدار آکايیک

آماره شوارتز

MSE

-2۲9/۲27

210.92

220.۳۳

2.71

آمارهها

منبع :يافتههای تحقیق
برآورد الگوي ARFIMA

ابتدا با استفاده از رابطه ( )5مقدار  dتوسط فرآيند  GPHتخمین زده شد .مقدار آماره  dبرابر با 0/197
بهدست آمد .طبق رابطه ( )۳آماره آزمون  tبرای فرض  H0: d=0بهدست آمد .با مقايسه اين آماره با جدول ،t
عدم وجود حافظه بلندمدت در فاصله اطمینان  25درصد تأيید شد .همچنین با توجه به اينكه مقدار آماره d
بايستي در فاصله ( 0.5و  )-0.5باشد تا مدل دارای حافظه بلندمدت باشد ،ميتوان تشخیص داد که مدل
دارای حافظه بلندمدت نیست.
پس به سراغ تفاضلگیری رفتیم .با يکبار تفاضلگیری مقدار آماره  dبرابر با  -0/0۳۲بهدست آمد .اين
مقدار در فاصله ( 0.5و  )-0.5است يعني مدل ما با يکبار تفاضلگیری دارای حافظه بلندمدت است.
مرحله بعد نوبت به انتخاب  ARو  MAرسید .بهترين ترکیبي که برای  ARو  MAپیدا شد مدل
) ARFIMA(6, 0.22,6است.
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جدول  –۴نتایج حاصل از تخمین فرایند (ARFIMA)6،2222،6

متغیر
d
C
)AR(2
)AR(6
)MA(2
)MA(6

آمارهها

انحراف معیار
ضریب
توضیحات
0/071
0/99
مقدار تفاضل
0/۲2۳
0/92۲
عرض از مبدأ
0/9
0/5۲2
قیمت بنزين با دو وقفه
0/02
-0/209
قیمت بنزين با شش وقفه
0/051
-0/709
جمله اخالل با دو وقفه
0/00۲
0/59۳
جمله اخالل با شش وقفه
شوارتز
آماره آکائیک
Likelihood
25۳.19
215.22
-2۲0/27
مأخذ :يافتههای تحقیق

احتمال
0/001
0/79
0/005
0/002
0/000
0/000

آماره z

1/00
0/15
9/۳9
-9/۳5
-2/5۳
2/22
MSE

2.5۳

مقادير حاصل از پیشبیني و مقادير واقعي در جدول  5آمده است:
جدول  -۵پیشبینی قیمت بنزین با استفاده از مدل  ARIMAو ARFIMA

تاریخ
9009/5/9۳
9009/۲/2
9009/۲/00
9009/۲/0۳
9009/۲/95

برآورد ARIMA

قیمت واقعی
00۲.2۲
002.70
002.91
001.2۲
001.20
00۲.27
002.22
001.97
009.71
27.11
منبع :يافتههای تحقیق

برآورد ARFIMA

007.0۳
001.1۳
001.05
002.11
000.21

نمودار مربوط به پیشبیني  5هفته اخیر توسط مدل  ARIMAو  ARFIMAنیز بهصورت زير است:
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نمودار  –۴مقایسه مدل  ARIMAو  ARFIMAدر پیشبینی  ۵هفته آخر
منبع :يافتههای تحقیق
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همان طور که از جدول  5و نمودار  2مشخص است دقت برآورد مدل  ARFIMAبهتر از مدل
است .برای اطمینان از برآورد انجامشده آزمون خودهمبستگي را نیز انجام داديم .نتايج زير بهدست آمد:

ARIMA

جدول  -6نتایج آزمون خودهمبستگی
مدل

Prob chi2

ARIMA

0.2۳

ARFIMA

0.22
منبع :يافتههای تحقیق

مشاهده ميشود که فرضیه  H0مبني بر عدم وجود خودهمبستگي برای هر دو مدل  ARIMAو
رد نميشود يعني مدل ما دارای خودهمبستگي نیست .نتايج حاصل از خطاهای پیشبیني نیز بهصورت زير
بهدست آمد:
ARFIMA

جدول  -۷میزان خطاهاي حاصل از پیشبینی مدل  ARIMAو ARFIMA

مدل

RMSE

MSE

MAE

MAPE

ARIMA

1.09

2.71

9.2۲

0.1

ARFIMA

1.00

2.5۳

9.20

0.90

منبع :يافتههای تحقیق

مشاهده ميشود که میانگین خطای مدل  ARFIMAبسیار کمتر است.
برای اين پژوهش ميتوان مدل پیشبیني برای هفتههای آتي را نیز بهدست آورد.
مدل اتورگرسیو ) AR(pبهصورت زير است:
() 2
Yt = ф0 + ф1Yt-1 + ф2Yt-2 + … + фpYt-p + εt
 Yt-p، Yt-2،Yt-1 ،Ytبه ترتیب متغیر وابسته در زمان  t-2 ،t-1 ،tو  t-pاست.
مدل میانگین متحرک ) MA(qنیز بهصورت زير است:
() 5
Yt = μ + εt + θ 1εt-1 + θ 2εt-2 + … + θqεt-q
 μمیانگین ثابت فرايند و  εجزء اخالل.
از جمعبندی مدل  ARو  MAمدل کلي ) ARMA(p,qبهدست ميآيد:
Yt = ф0 + ф1Yt-1 + ф2Yt-2 + … + фpYt-p + εt - θ 1εt-1 - θ 2εt-2 - … - θqεt-q
()۲
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با استفاده از نتايج مقاله ميتوان مدل زير را بهدست آورد:
()7

Yt = 0.329 +0.24Yt-1

مدل ARFIMA
(1-0.56L2 +0.41L6)(1-L)1.22yt = 0.74εt-2-0.53εt-6 + 0.24

()۳

با استفاده از معادالت ( )7و ( )۳ميتوان قیمت بنزين را برای هفتههای بعد پیشبیني کرد.
جدول  -۸پیشبینی آینده قیمت بنزین
تاریخ

برآورد ARIMA

9009/7/9

25.۲0

برآورد ARFIMA

2۲

منبع :يافتههای تحقیق

نتیجهگیري و پیشنهادها:
پیشبیني قیمت نقش بسیار مؤثری در بهینهسازی تولید و مصرف و استراتژی بازار دارد .همچنین مي-
تواند در سیاستهای دولت نیز نقش مهمي ايفا کند زيرا اين پیشبینيها برای دولتها بسیار مهم هستند و
دولتها سیاستهای خود را بر اساس اين پیشبینيهای کوتاهمدت و بلندمدت از مؤلفههای کلیدی اقتصاد
از جمله نفت و بنزين و گاز تدوين و اجرا ميکنند .ايران به دلیل داشتن مخازن نفت و تبديل نفت به بنزين،
جايگاه مناسبي در خاورمیانه و جهان دارد .به همین دلیل پرداختن به اين حاملهای حیاتي و بررسي و
پیشبیني آينده اين محصوالت بسیار مهم است.
هدف از اين پژوهش ،برآورد و ارائه مدل مناسب برای پیشبیني کوتاهمدت قیمت بنزين فوب خلیج-
فارس است .برای اين منظور از مدل  ARIMAو  ARFIMAدر اين پژوهش استفاده شد .در اين تحقیق
نشان داده شد مدل  ARFIMAتوانايي بااليي در پیشبیني قیمت دارد و میانگین خطای کمي دارد .در
بیشتر سریها اثر  ARCHمشاهده نشد .ميتوان گفت در پیشبیني کوتاهمدت مدل  ARIMAو ARFIMA
بر مدل  ARCHبرتری دارد .در طول تحقیق مشاهده شد مقدار خطا بسیار کم بود و اين قابلیت اعتماد مدل
را افزايش ميدهد  .همان هدفي که از ابتدای تحقیق به دنبال آن بوديم .همچنین مشاهده شد مدل
 ARFIMAاز  ARIMAدقیقتر است پس پیشنهاد ميشود برای پیشبیني قیمت محصوالت مختلف از مدل
 ARFIMAاستفاده شود که خطای کمتری نسبت به مدل  ARIMAدارد.
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