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چكيده
مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین وظایف مدیریت مالی بنگاههای اقتصادی است و در
موسسات مالی و اعتباری خصوصا بانکها اهمیت آن دو چندان میشود از این رو تعیین و تخمین
شاخص نقدینگی کشور از اهمیت خاصی برای دولت و بانکها برخوردار است.به سبب اهمیت باالی
تعیین نقدینگی و به منظور تصمیم سازی مناسب برآورد و پیش بینی آن در ماهها و سالهای آتی
از ضروریات میباشد .ساختار نرم افزارهای تحلیلی مورد استفاده در اکثر مقاالت طوری بوده که
عمال تحلیل ها در جعبه سیاه انجام شده است .در این تحقیق برای آنکه محقق مستقیما در فرآیند
تحلیل قرار گیرد از نرمافزار توانمند  Rاستفاده شده است .در این تحقیق در کنار برآورد نقطهای که
ممکن است با تغییراتی که صورت میپذیرد تفاوت معنیداری داشته باشد ،از برآورد بازهای نیز
استفاده شده است .فاصله اطمینانهای  08و  59درصدی برای پیشبینی نقدینگی کشور انجام
شده است که مقادیر واقعی نقدینگی را تحت پوشش قرار میدهند و برآورد مناسبی را در اختیار
مدیران کالن قرار داده تا به هنگام برنامه ریزی مسائل اقتصادی در زمینه نقدینگی تغییرات ممکن
را به شکل مناسبی لحاظ نمایند .نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن هست که مدل آریمای
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پیشنهاد شده (نقطهای -بازه ای) در مقایسه با روش هموارسازی نمایی دوگانه توانایی باالیی برای
مدل سازی و پیش بینی میزان نقدینگی کشور را داراست.
واژههای كليدی :نقدینگی ،پیش بینی آینده ،مدل هموارسازی نمایی دوگانه ،مدل آریما ،نرمافزار
 ،Rبرآورد نقطهای ،برآورد بازهای.
طبقه بندی C32; E32; G01,G13: JEL
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 -1مقدمه
فعالیتهای موسسات پولی و بانکی در عرصه اقتصاد به دو گروه عمده جمعآوری سپردههای
مردم و اعطای تسهیالت و اعتبارات به آنها طبقه بندی میگردد .بانکها به عنوان واسطه بین سپرده
گذاران و متقاضیان اعتبارات عمل نموده و با استفاده از مجموع منابع مالی ،سرمایهها و سپردههای
مردم مبادرت به اعطای تسهیالت جهت گسترش فعالیتهای اقتصادی مینمایند .به عبارت دیگر
بانکها به عنوان یک موسسه اقتصادی از طریق عمل تجهیز منابع پساندازی جامعه و مصرف آن،
سعی در کسب سود و منافع اقتصادی دارند .بنابراین برای افزایش سودآوری بایستی نظارت دقیقی بر
روی منابع و مصارف خود داشته باشند تا بتوانند نقدینگی حاصل از عملیات را به نحو احسن هدایت
کنند .از این روبانکها باید هزینه نگهداری نقدینگی و هزینه کمبود نقدینگی را توأما درنظر بگیرند و
بین ریسک و بازدهی یک تعادل ایجادکنند .هدف از پیشبینی نقدینگی،کسب اطمینان از داشتن
منابع کافی وجوه در یک سطح هزینه قابل قبول در آینده است .درصنعت بانکداری ،فعالیت بانکها به
صورت زنجیره در هم تنیده شده است،وجود بحران در یک بانک نه تنها ممکن است که به سایر
بانکها سرایت کند،بلکه در سطح کالن اقتصادی با سلب اعتماد از سیستم بانکی ،امکان وقوع بحران
در یک کشور،امری دور از ذهن نیست .به بیان دیگر ،سیستمهای اقتصادی مستقل از اینکه به هر
یک از بخشهای اقتصادی وابسته باشد ،نسبت به سیستم مالی بسیار تأثیرپذیر میباشد .بدینترتیب
بررسی وضعیت نقدینگی به منظور جلوگیری از وقوع شرایط بحرانی ،نه تنها باعث کمک به فعالیت
بنگاه مالی میشود ،که در سطح وسیعتر،برعملکرد کلیه نهادهای اقتصادی به طور غیر مستقیم
اثرگذار است .درنهایت میتوان گفت که،مدیریت نقدینگی اثربخش،در بهبود و توسعه اقتصادی کشور
حائز اهمیت میباشد .پس تخمین و برآوردی از این معیار میتواند در برنامه ریزیهای بانکی و
دولتی موثر باشد.همچنین در بانکها توانایی پاسخگویی مناسب به درخواست وام مشتریان را ممکن
میسازد و لذا این امر به عنوان یک عامل مهم در زمینه ارتباط با مشتری به حساب میآید .استفاده
از روشهای آماری میتواند نیازهای نقدی بانک راشناسایی کرده وآن را به شیوههای مختلف ،پیش
بینی نمایند( .یزدان پناه ،عباسی پشتهانی) )6900( ،
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه تحقيق
به منظور مدیریت ریسک نقدینگی ،نظریه های مختلفی وجود دارد که هرکدام به مدیریت یک
جانبه مدیریت دارایی یا بدهی پرداختهاند .تاریخچه نظریه وامهای تجاری به قرن 65میالدی و اوایل
قرن بیستم در آمریکا بر میگردد .پیش از سال  6598تأکید مدیریت نقدینگی صرفاً بر داراییهای
بانک بود و بیش از همه به سیاستهای وامدهی تاکید داشت .طرفداران این نظریه معتقد بودند که
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منابع تأمین شده از سپردههای جاری تنها بایستی برای وامهای کوتاه مدت به کار گرفته شود و
براساس این نظریه ،بهترین نوع سرمایهگذاری و اعطای تسهیالت و سرمایهگذاری کوتاه مدت است
که دارای درجه نقدشوندگی باال میباشد )Roussakis.1997(.
بعد از سالهای  6548وگسترش یافتن بازارهای مالی در آمریکا نظریه انتقال پذیری شکل گرفت.
طرفداران این نظریه بر این عقیده بودند که بانکها بایستی مقدار قابل توجهی از وجوه خود را به
صورت اوراق بهادار کوتاه مدت درجه یک و قابل معامله فوری نگه دارند ،تا در صورت بروز مشکلی
برای نقدینگی بانک ،بتوان این اوراق را فورا و بدون ضرر و زیان قابل توجهی فروخت.
()Roussakis.1997
دردهه  6528و در آستانه آغاز دوران تسهیالت اقساطی ،نظریه درآمد انتظاری عنوان شد .در
این دیدگاه زمانبندی بازپرداخت اصل و سود تسهیالت با توجه به قدرت بازپرداخت وام گیرنده و به
استناد درآمد مورد انتظار او انجام میگیرد .درواقع براساس این نظریه ،نیازهای نقدینگی و به تبع آن
پرداخت تسهیالت بانکی به درآمد مورد انتظار وام گیرنده بستگی دارد)Roussakis.1997( .
گسترش نظریه مدیریت تعهدات از  6518وهمزمان با رشدو توسعه بازارهای پولی و سرمایه ای
انجام گرفته است .طرفداران این نظریه براین باورندکه نباید تمام نقدینگی مورد نیاز را در خود بانک
نگهداری کرد و هر زمان که نیاز باشد ،مدیریت تعهدات میتواند نقدینگی مورد نیاز را از بازارهای پول
و سرمایه به صورت خرید ذخایر اضافی دیگر بانکها ،صدور گواهی سپرده ،استقراض ازبانک مرکزی،
صدور اوراق قرضه کوتاه مدت ،افزایش سرمایه عادی بانک و یا تأمین اعتبار از بازارهای جهانی پول
تأمین نماید)Roussakis.1997(.
درطی دهه  6518تقاضا برای وامهای بانکی با سرعتی بیش ازسرعت رشد سپرده های اصلی و
سپرده های غیر حساس به نوسانات نرخ بهره افزایش یافت .مسأله اساسی در چنین شرایطی ،افزایش
قدرت وام دهی بانکها بود و به این ترتیب نظریه مدیریت دارایی -بدهی شکل گرفت .در این رویکرد،
برخی از نیاز های نقدینگی مورد انتظار به صورت دارایی های با قابلیت نقدینگی باال به صورت
نگهداری اوراق بهادار و سپردههای نزد سایر بانکها نگهداری میشود و سایر نیازهای نقدینگی مورد
انتظار از طریق نظمی از پیش تعیین شده در سقف اعتبارات از بانکهای طرف معامله و سایر تأمین
کنندگان وجوه ،تأمین میشود  .بانکها امروزه برای تأمین نیازهای نقدینگی خود به هر دو طرف
ترازنامه (منابع ومصارف )،به طور همزمان توجه میکند و تطبیق نیازهای نقدینگی (مصارف) با
منابع ،توسط کمیته مدیریت دارایی و بدهی انجام میشود(Rose, Hudgins, 2005).
برای مدیریت بهتر الزم است که منابع و مصارف بانک به منظور تعیین شکاف نقدینگی برای دوره
بعدی ،تخمین زده شود .به منظور تخمین نقدینگی بانکها و مؤسسات مالی ،سه رویکرد مطرح شده
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است ،اما هر روش تنها میتواند تقریبی ازنیازهای نقدینگی را نشان دهد .در رویکرد ساختار وجوه،
سپردهها و سایر منابع بانک مطابق با احتمال برداشت ،تقسیم بندی میشوند ،سپس مدیر وجوه نقد
بایستی ذخیره نقدینگی مورد نیاز خود را مطابق با قواعد عملیاتی خاصی برای هر یک تعیین کند.
همچنین ،بانکها از قوانین احتماالت و سناریوسازی برای تصمیم گیری در مورد نیاز نقدینگی خود
استفاده مینمایند .در رویکرد شاخصهای نقدینگی ،بانکها میتوانند از نسبت های متنوعی نظیر "وام
به سپرده" " ،نسبت سپردهها به بدهیها"" ،نسبت سپردههای پایدار به کل سپردهها" وغیره ،برای
مدیریت نقدینگی خود بهره بگیرند .نکته قابل توجه آن است که درباره اکثر این نسبتها ،رقم
استانداردی وجود ندارد و هر بانکی به تناسب ساختار ،ویژگیها و شرایط اقتصادی پیرامون خود ،رقم
خاصی را به عنوان نسبت مطلوب در نظر میگیرد(Rose, Hudgins, 2005) .
در رویکرد منابع و مصارف ،ابتدا بایستی منابع و مصارف تعیین شوند سپس تغییرات آن برای
دوره آتی پیشبینی گردند .هنگامی که منابع و مصارف بانک با یکدیگر مطابقت نداشته باشد ،شکاف
نقدینگی حاصل میگردد که از طریق تفاوت مجموع منابع و مصارف اندازهگیری میشود .هنگامی که
منابع نقدینگی از مصارف آن پیشی میگیرد ،شکاف مثبت برای بانک حاصل میشود که میتواند به
دلیل افزایش سپرده و کاهش وامها باشد دراین حالت بایستی وجوه مازاد به سرعت در داراییهای
درآمدزا سرمایه گذاری گردد ،تازمانیکه مجدداً مورد نیاز واقع گردد .از سوی دیگر ،هنگامی که
شکاف منفی ایجاد میشود ،بانک با کسری نقدینگی مواجه شده است که بایستی با استفاده از منابع
در دسترس و ارزان قیمت میزان کسری نقدینگی را پوشش دهد .در این رویکرد وامها و سپردهها به
عنوان مهمترین مصارف و منابع نقدینگی بانک مطرح میشوند .در ادامه مدیر نقدینگی میتواند
تغییرات منابع و مصارف را برای دوره بعدی شبیهسازی نماید .به طورمثال؛ تغییرات تخمین زده شده
برای کل تسهیالت در دوره آینده تابعی است از :پیشبینی رشد در اقتصاد ،مانند  :تولید ناخالص
داخلی و سایر متغیرهای مستقل ،پیشبینی درآمد فصلی بانک ،نرخ رشدجاری عرضه پول ،پیشبینی
اختالف نرخ سود وام و نرخ سود اوراق تجاری ،تخمین نرخ تورم .همچنین تخمین تغییر سپردهها
برای دوره آینده تابعی است از :پیشبینی رشد درآمد شخصی ،برآورد افزایش درخرده فروشی ،نرخ
رشد جاری عرضه پول و پیشبینی دریافتی سپردههای بازار پول (کوتاه مدت)،تخمین نرخ تورم.
نهایتاً میزان کسری یا مازاد نقدینگی برابر است با برآورد تغییر در کل سپرده ها منهای کل وامها.
بنابراین مدیر نقدینگی با برآورد میزان مازاد یا کسری نقدینگی برای دوره بعد ،میتواند برنامه ریزی
تأمین نقدینگی داشته باشد  .ابتدا دارایی های قابل تبدیل به وجوه نقد را ارزیابی کرده که کدامیک
احتماال برای استفاده قابل اتکاء هستند و سپس تصمیم می گیرد که تا از ارزانترین و قابل
اعتمادترین منبع برای تأمین نقدینگی استفاده نماید(Rose, Hudgins, 2005).
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تقوی ،لطفی (  ،) 6909به بررسی اثر سیاست های پولی برروی حجم سپرده ها ،اعتبارات
اعطایی و نقدینگی بانکها پرداخته اند .نتایج بررسی حاکی از آناست که شاخص سیاست پولی (نرخ
سپرده قانونی ) تأثیر منفی اما بسیار ناچیزی بر نرخ رشد حجم سپرده هاوتسهیالت اعطایی آن می
گذارد .به عالوه اندازه بانک تأثیر منفی برنقدینگی آن میگذارد ،به طوری که با افزایش میزان دارایی-
ها و سرمایه ،بانکها نیاز کمتری به نگهداری وجه نقد درخزانه خوداحساس میکنند .همچنین طبق
همین بررسی ،وجود رابطه مثبت میان تورم و سپردهها و نیز رابطه منفی بین تورم و تسهیالت
درسالهای 42-04تایید شده است.موسوی،رضا ( ،) 6902در رساله خود از رویکرد منابع ومصارف
برای پیشبینی جریانهای نقدینگی استفاده کرده است .وی کلیه جریانهای ورودی وخروجی نقدینگی
بانک رابه صورت روزانه با استفاده ازشبکههای عصبی مدلسازی وپیشبینی کرده است .کهنمویی
ثابت ،معصومه (  ،) 6901با استفاده از روش برنامه ریزی خطی به طراحی مدل ریاضی مناسب
مدیریت نقدینگی میپردازد ،که بتواند عالوه بر بهینه نمودن میزان نقدینگی ،سود را حداکثر و میزان
مناسب متغیرهای ورودی وخروجی به سیستم نقدینگی رادرسطح مطلوب نگهدارد و در عین حال
بتواند نسبتهای مؤثر برنقدینگی بانکها را در حد استاندارد رعایت نماید.
 -3مدلهای پژوهش
سریهای زمانی ترتیبی از دادههایی هستند که در بازههای زمانی مساوی به صورت گسسته
میباشد که
جمع آوری میشوند .دادههای سری زمانی تا زمان بصورت
وابستگی مشاهدات مجاور از ویژگیهای مهم سریهای زمانی است .بنابراین پیدا کردن رابطه بین
آنها در تجزیه و تحلیل یک سری زمانی ،شناختن و ساختن یک الگوی مناسب از اهمیت ویژهای
برخوردار است .زیرا یکی از اهداف ساختن یک الگوی مناسب برای یک سری زمانی این است که
بتوانیم مقدار آینده سری را نیز با توجه به اطالعات گذشته آن پیش بینی کنیم .یعنی بر مبنای
یعنی مقدار سری در
مقدار
گذشته دادههای سری تا زمان  ،به شکل
واحد زمان بعد را پیش بینی کنیم .را مبدا زمان و را زمان تقدم پیش بینی مینامیم .بنابراین
̂ نشان میدهیم و به صورت زیر تعریف میکنیم:
پیش بینی مرحله بعد را با
]

|

[

̂

در تحلیل یک سری زمانی ،اولین گام رسم نموداری از دادههاست .با امتحان و بررسی دقیق
نمودار سری زمانی میتوانیم ایده خوبی در مورد اینکه روند ،نوسانات فصلی ،نقاط پرت و واریانس
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غیر ثابت و ...وجود دارند یا نه ،را بدست آوریم .بسیاری از سریهای زمانی به خصوص در مسائل
بورس و اقتصاد رفتار غیر ایستا از خود نشان میدهند ،این بدین معنی است که دادهها حول
میانگین ثابتی نوسان نمیکنند .یکی از روشهایی که اغلب بوسیله آن میتوان یک سری ناایستا در
میباشد ،که به
میانگین را به سری ایستا تبدیل نمود ،تفاضل گیری مرتبه ام از دادهها
صورت زیر محاسبه میشود.
تفاضالت اولیه:
تفاضالت ثانویه:
یکی دیگر از متداولترین روشهایی که برای برطرف کردن ناایستایی در واریانس به کار برده می-
شود ،استفاده از تبدیل توانی باکس و کاکس(رابطه  )2است.
{

)(2

که در  λبین  4و  -4میباشد و مقدار آن بصورت حدس و خطا برای سری زمانی مورد نظر محاسبه
میگردد .به طوری که بهترین مقدار  λتوزیع را به نرمال نزدیک میگرداند .این تبدیل زمانی به
کار میرود که تغییرات سری زمانی افزایشی یا کاهشی باشد.
 -1-3فرایند ميانگين متحرک
فرایند تصادفی محض (مجموعه متغیرهای تصادفی که برحسب زمان مرتب
فرض کنید
یک فرایند میانگین
باشد ،در آن صورت ،فرایند
شده اند) با میانگین صفر و واریانس
متحرک مرتبه  ،است ،هرگاه به صورت زیر تعریف کنیم:

که در آن

ها مقادیر ثابتی هستند.

 -2-3فرایند اتو رگرسيو
فرایند تصادفی محض با میانگین صفر و واریانس باشد ،در آن صورت ،فرایند
اگر
فرایند اتو رگرسیو مرتبه  ،است ،که به صورت زیر تعریف میکنیم:
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 04پائیز 1931

یک

/ 911

پیشبینی نقدینگی بر اساس برآورد نقطهای و بازهای روش آریما و مقایسه آن با روش هموارسازی نمایی دوگانه

 -3-3فرایندهای اتو رگرسيو -ميانگين متحرک مركب یا مدل غير فصلی باكس-
جنكينز
یکی از مهمترین الگوهایی که در سریهای زمانی مورد استفاده قرار میگیرد ،ترکیب
که شامل
است .یک فرایند اتو رگرسیو -میانگین متحرک مرکب
و
فرایندهای
نامیده میشود ،که به شکل زیر بیان میشود:
است از مرتبه
و جمله
جمله

بسط معادله

را میتوان به صورت زیر نوشت:
𝜙

که

و

𝜙 به ترتیب چند جمله ایهای مرتبه و به صورت زیر هستند:
𝜙

با در نظر گرفتن مقدار ثابت میتوان حالت کلیتر فرایند را به صورت زیر نوشت:
𝜙
 -4-3فرایند متحرک جمع بسته اتو رگرسيو
عوض کنیم آنگاه الگویی خواهیم داشت که قابلیت بیان
 ،را با
اگر در معادله
بعضی از انواع سریهای ناایستا را دارد .چنین مدلی" ،مدل جمع بسته" نامیده میشود ،زیرا الگوی
ایستایی که به دادههای تفاضلی ،برازنده شده ،باید به صورت جمع درآید یا مجتمع گردد تا الگویی
را برای دادههای ناایستا برازش نماید.
به صورت
 ،فرایند میانگین متحرک جمع بسته اتورگرسیو
اگر بنویسیم:
زیر خواهد بود:

این فرایند را نیز میتوان با در نظر گرفتن مقدار ثابت  δبه صورت کلیتر زیر نوشت:
δ
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این فرایند
گویند.

را با که بیانگر مرتبه تفاضلی کردن دادهها میباشد را از مرتبه

می-

 -5-3مدل تک متغيره هموار سازی نمایی دوگانه
مدل تک متغیره هموارسازی نمایی ساده با استفاده از رابطههای زیر تعریف میشود:

که در آن مقدار پیش بینی شده سری در دوره  ،مقدار واقعی سری در دوره ،
مقدار پیش بینی شده سری برای دوره
،
مقدار پیش بینی شده سری برای دوره
و  αضریب ثابت هموارسازی نمایی است .مدل هموارسازی نمایی دوگانه همانند روش هموارسازی
نمایی ساده است ،با این تفاوت که روند زمانی به آن نیز اضافه شده است .از روش هموارسازی
نمایی دوگانه زمانی استفاده میشود که دادهها فقط شامل روند باشند ،و برای هموار کردن دادهها
استفاده کرد.که این روش از طریق سه رابطه زیر تعریف میشود:

]

[

که در آن پیش بینی با استفاده از روش هموارسازی نمایی ساده ،پیش بینی با استفاده از
مقدار پیش بینی شده برای دوره به جلو متغیر مورد نظر
روش هموارسازی نمایی دوگانه،
و  αضریب ثابت هموارسازی نمایی است.
در این مطالعه از دادههای نقدینگی کشور به صورت ماهیانهو برحسب میلیارد ریال از سالهای
 6909تا  6952استفاده شده است .می خواهیم با استفاده از نرم افزار برنامه نویسی  ،Rتحت مدل-
های باال ،الگوهای مناسب و مقادیرپیش بینی شدهماههای آینده را بدست آورده و به مقایسه آنها
بپردازیم.برای اینکه کارایی مدل را به وضوح ببینیم در تحلیل و بررسی دادههای سری زمانی ،داده-
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های واقعی ماهیانه سال  6959تا مرداد ماه را با مقادیر پیش بینی شده مقایسه کرده و مقادیر
خطای آنها را بدست میآوریم.

شكل -1نمودار سری زمانی دادههای نقدینگی از سال  1335تا 1334

همانطور که قبال اشاره کردیم ،به بررسی ایستایی سری میپردازیم .بدین منظور نمودارهای خود
همبستگی و خود همبستگی جزئی دادهها را رسم میکنیم و از آزمون دیکی -فولر استفاده می-
کنیم.

شكل -2نمودار خود همبستگی برای دادههای نقدینگی
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شكل -3نمودار خود همبستگی جزئی برای دادههای نقدینگی

با توجه به نمودار خود همبستگی دادههای نقدینگی (شکل )4مشخص میشود که سرعت
 ،عددی
همگرایی به صفر ،کند بوده ،و در شکل  ، 9تابع خود همبستگی جزئی در تاخیر
مثبت و بزرگ است .همچنین در آزمون دیکی-فولر ،مقدار پی ) (P-valueبرابر با  8955هست که
( است ،پس فرض صفر مبنی بر ناایستایی سری رد
بیشتر از سطح معنیداری آزمون )
نمیشود .اینها دالیلی بر ناایستایی سری میباشد .حال با استفاده از تفاضل گیری و تبدیل توانی
باکس و کاکس ،می خواهیم تا ناایستایی سری در میانگین و واریانس را برطرف کنیم .در شکل زیر
نمودار سری زمانی پس از استفاده از تبدیل باکس و کاکس و خط رگرسیونی برازش یافته بر دادهها
را مشاهده میکنیم.

شكل -4نمودار سری زمانی دادههای نقدینگی از سال  1335تا  1334پس از تبدیل باكس و
كاكس
فصلنامـه اقتصاد مالی
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در نمودارهای  9و  ،1خود همبستگی و خود همبستگی جزئی دادههای نقدینگی پس از تفاضل
مرتبه اول از سال  6909تا  6952را بصورت ماهیانه مشاهده میکنیم.

شكل  -5نمودار خود همبستگی دادههای نقدینگی پس از تفاضل مرتبه اول

شكل  -6نمودار خود همبستگی جزئی دادههای نقدینگی پس از تفاضل مرتبه اول

نمودار خود همبستگی دادهها پس از تفاضل مرتبه اول حاکی از آن است که سرعت همگرایی
 ،عدد کوچکی است .همچنین
به صفر بیشتر شده و تابع خود همبستگی جزئی در تاخیر
مقدار پی ) (P-valueدر آزمون دیکی-فولر ،برابر با  8986هست که کوچکتر از سطح معنیداری
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( است ،پس فرض صفر مبنی بر ناایستایی سری رد میشود .بنابراین سری فوق
آزمون )
یک سری ایستا میباشد.حال الگوهای مناسب با روشهای متفاوت در نرمافزار  Rبرنامه نویسی شده
و نتایج حاصل از آنها در جداول زیر بیان شده است .در جداول زیر اعداد داخل پرانتز مقادیر پیش-
بینی شده نقدینگی بر حسب میلیارد ریال میباشد .ولی اعدادی که در کنار آنها محاسبه شدهاند
نتایج بدست آمده از روش باکس و کاکس بوده که تبدیل یافته آنها در داخل پرانتز نشان داده
شدهاند.
جدول  -1پيش بينی به روش هموارسازی نمایی دوگانه ) ،(DESبرای سال 1335
خطای پيشبينی
8986564

مقدار پيشبينی شده
61969009

()19213233

()12415411

8989629

61960494

()19231331

()12416313

8989559

61946904

()19242433

()11226622

8982499

61942294

()19243643

()11345333

8981862

61944404

()19261334

()11643361

-

61998694
()12212322

61994504
()12353234

61999094
()12415236

61990106
()13232365

61926996
()13461241

61922906
()13352212

61924496
()14252533

(ماخذ :یافتههای پژوهشگر)
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در روش آریما مقادیر ) (p,d,qبا توجه به معیارهای  AICو  ، BICبدست آورده شده است .که
حالت بهینه آن به صورت ) ARIMA(0,1,1بدست آمده است.
جدول  -2پيش بينی به روش آریما )) ،(ARIMA(0,1,1برای سال 1335
خطای

مقدار پيشبينی

بازه اطمينان  35درصد برای بازه اطمينان  32درصد برای
نقدینگی

نقدینگی

پيشبينی

شده

( 61960924و)61964290

( 61964258و)61969259

8986946

61969254

(12636353و)12263241

(12534434و)12163342

)(1.015326

()12345123

(61946406و)61969420

ماه
فروردین

(61948982و)61962449

8986549

61964962

(11243553و)12144333

(12336565و)12235335

)(1.019434

)(10587028

اردیبهشت

(61942428و)61962999

(61944595و)61961692

8986524

61965991

(11332364و)12255554

(11144233و)12441332

)(1.019658

)(10803276

خرداد

(61944992و)61969919

(61949245و)61964190

8986045

61946995

(11425156و)12332444

(11464444و)12622164

)(1.018972

)(11024052

تیر

(61998449و)61961001

(61944590و)61965489

8984969

61949906

(12223226و)12522443

(11452541و)12464361

)(1.023401

)(11249227

مرداد

(61994598و)61960449

(61998952و)61948064

(12351644و)12664322

(12242343و)12342223

-

61949189

شهریور

(61999999و)61965469

(61994454و)61944299

61944149

(12644635و)12322631

(12335231و)11123243

مهر

(61990855و)61946659

(61999649و)61942648

61945124

(13226333و)12333333

(12631325و)11312224

آبان

(61928198و)61944484

(61994945و)61949085

61996115

(13342233و)11151334

(12332365و)11522643

آذر

61999156

دی

61999469

بهمن

61994499

اسفند

(61929699و)61942424

(61995011و)61944961

(13643634و)11324334

(13233464و)11422423

(61929169و)61949066

(61924600و )61945490

(14222164و)11522323

(13543463و)11323342

(61920841و )61944959

(61922251و)61998542

(14341534و)11636562

(13366134و)12112334

(ماخذ :یافتههای پژوهشگر)
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شكل  -4نمودار پيشبينی سری زمانی برای دادههای نقدینگی به روش آریما

مقادیر مطلق خطاهای پیشبینی را با | | و میانگین انحراف مطلق را با MADو میانگین مجذور
خطاها را با  MSEنشان میدهیم و به صورت زیر محاسبه میشوند:
|̂

جدول  -3مقایسه روشهای نمایی دوگانه و آریما (1و1و)2
)ARIMA(0,1,1

DES

0.01917

0.03963

()19213355

()19242426

8988894

8988641

()1922234

()19221462

(ماخذ :یافتههای پژوهشگر)
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∑

| |

∑
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 -2نتيجه گيری
در این پژوهش دادههای نقدینگی کشور از سال  6909تا  6952به صورت ماهیانه بر حسب
میلیارد ریال از سایت بانک مرکزی گرفته شده است .الگوهای مناسب برای این دادهها را با استفاده
از نرم افزار برنامه نویسی  Rرا طراحی کرده و به مقایسه آنها پرداختیم .به وضوح دیده میشود که
میزان خطا ،میانگین انحراف مطلق و میانگین مجذور خطاها طبق جدول  .9در روش
) ، ARIMA(0,1,1به مراتب کمتر از روش هموارسازی نمایی دوگانه است .بنابراین مدل آریما در
حالت بهینه نتایجی مناسب و بهتر از روش هموارسازی نمایی دوگانه را ارائه میدهد.در روش آریما
فاصله اطمینانهای  08و  59درصد برای پیشبینی نقدینگی کشور انجام شده است ،که مقادیر
واقعی مقدار نقدینگی را تحت پوشش قرار میدهند( .طبق جدول  .)4پیشبینی بازهای بدین منظور
صورت گرفت که برآوردهای نقطه ای مدل در عمل ممکن هست با تغییراتی که صورت میپذیرد،
تفاوتی معنیدار داشته باشد ،ولی پیشبینی بازهای مناسب همواره این خطاها را در نظر گرفته و
برآوردی مناسب در اختیار مدیریت بانکها و دولت قرار داده تا به هنگام برنامه ریزی مسائل
اقتصادی در زمینه نقدینگی ،تغییرات ممکن را به شکلی مناسب لحاظ کنند.
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