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چکیده
تأثیر نرخهای ارز خارجی بر متغیرهای اقتصادی در هر کشوری ،ضرورت مدلسازی و پیشبینی آن را نشان میدهد .در
این مقاله روش تحلیل مجموعهی مقادیر تکین ( )SSAکه یک روش ناپارامتری برای تحلیل سریهای زمانی است،
برای مدلسازی و پیشبینی نرخ روزانه دالر به ریال در بازه زمانی تیرماه  13۹2تا شهریور  13۹4مورد استفاده قرار گرفته
است .برای ارزیابی کیفیت مدل ارائهشده از مدل  ARIMAبهعنوان یک مدل رقیب استفاده شده است .برای یافتن
بهترین مدل  ARIMAاز بسته نرمافزاری  auto.arimaدر نرمافزار  Rاستفاده شده است .همچنین برای مقایسه دو
مدل ،خطای برازش (درون نمونهای) و خطای پیشبینی (خطای برون نمونهای) برای گامهای پیشبینی کوتاه ،متوسط و
بلند مقایسه شده است .نتایج نشان میدهد که  SSAمیتواند بهعنوان یک روش توانمند برای این منظور بهکار گرفته
شود.
کلیدواژهها :سریهای زمانی ،تحلیل مجموعهی مقادیر تکین ،نرخ ارز ،مدل ARIMA
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 .۱مقدمه
نرخ ارز بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای قیمتی نقش بسیار اساسی در عملکرد اقتصاد ایفا میکند
(ورتابیان کاشانی .)13۹2 ،اهمیت این نرخ باعث شده است که بخش قابلتوجهی از مطالعههای
اقتصادی به این شاخص و تأثیر آن بر سایر مشخصههای اقتصادی اختصاص یابد .بهعنوانمثال در
پژوهش پیرایی و کوروش پسندیده ( )13۳1رابطه بین نرخ ارز و نرخ تورم در ایران بررسیشده است.
در این خصوص یزدانی و زارع قشالقی ( )13۹۱نیز با تحلیل نرخ ارز در بازه زمانی  13۳۹تا 13۹1
نتیجه گرفتهاند که یکی از عوامل تاثیر گذار بر تورم ،نرخ ارز است .توکلی و سیاح ( )13۳۹و غفاری و
همکاران ( )13۹2تأثیر نوسانهای نرخ ارز بر فعالیتهای اقتصادی کشور را مطالعه کردهاند .جالیی
اسفندآبادی و همکاران ( )13۹1جهش پولی نرخ ارز را بررسی کرده و بر اساس روششبکههای عصبی
مصنوعی به پیشبینی آن پرداختهاند .همچنین جعفریصمیمی و بالونژادنوری ( )13۹4با استفاده از
آزمون ریشه های واحد زنجیرهای وجود حباب عقالیی قیمت در بازار ارز ایران را بررسی کردهاند.
طاهری و صارم صفاری ( )13۹۱با استفاده از رویکرد  ARDLرابطهی بین نرخ ارز و شاخص قیمت
بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است .پژوهشهایی بسیار زیادی شبیه به این موارد
میتوان یافت که بهدلیل جلوگیری از اطاله کالم از آنها صرفنظر کرده و به همین موارد بسنده میکنیم.
مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالشهای عمده سیاستگذاران اقتصادی کشور
بوده و در همه دورهها در محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد ایران مباحث چالشبرانگیزی حول
نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است (زمانزاده .)13۳۹ ،در این بین پیشبینی نرخ ارز با توجه به
تأثیر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی برای بسیاری از ذینفعان از اهمیت باالیی برخوردار است .چنانکه
خداویسی و وفامند ( )13۹2نیز اشاره کردهاند ،آگاهی از تغییرات آتی نرخ ارز از یکسو نقش مهمی در
کمک به مقامات پولی برای طراحی یک سیاست پولی کارا بهمنظور تثبیت قیمتها و افزایش سطح
اشتغال و از سوی دیگر بر روی بسیاری از تصمیمهای بنگاه نظیر سرمایهگذاری ،داد و ستد تأمینی،
قرض دادن و قرض گرفتن تأثیر فراوانی میگذارد.
به این منظور روشهای مختلفی تاکنون به کارگرفتهشده است که هر یک دارای نقاط قوت و
ضعفی هستند .در این مقاله ضمن دستهبندی این روشها به معرفی و بهکارگیری روش تحلیل
مجموعهی مقادیر تکین ( 1)SSAبهعنوان روشی که در مطالعههای اقتصادی در ایران مورد استفاده
قرار نگرفته است ،میپردازیم .ساختار این مقاله در ادامه بهصورت زیر تهیه شده است:
در بخش  2یک دستهبندی کلی از مهمترین روشهای پیشبینی نرخ ارز ارائه میکنیم و در ادامه
به ذکر دالیل انتخاب روش  SSAمیپردازیم .در بخش  3روش  SSAبهصورت اجمالی معرفی
1. Singular Spectrum Analysis
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میشود .در بخش  4نتایج تجربی حاصل از کاربرد این روش و مقایسه آن با مدل  ARIMAارائه
میشود .در نهایت نتیجهگیری و پیشنهادهایی برای انجام تحقیقهای بعدی در بخش  ۱ارائه میشود.
 .۲مروری بر روشهای پیشبینی نرخ ارز
با توجه به اهمیت نرخ ارز در حوزه اقتصاد و مدیریت ،روشهای مختلفی برای پیشبینی آن تاکنون
معرفی و بهکار گرفتهشده است .دستهبندی جامعی ازروشهای پیشبینی نرخ ارز در ادامه ارائهشده است:
الف -روشهای توضیح محور :در این روشها سیر تغییر و تحول نرخ ارز با توجه به نوسانهای
متغیرهای اقتصادی توصیف میشوند .برخی از محققان مدلهای ذیل این روشها را به نام«مدلهای
اقتصادی» و «مدلهای اقتصادسنجی» به کار گرفتهاند (شیرازی و نصراللهی ( )13۹2و خداویسی و
وفامند .)13۹2 ،با توجه به نوع متغیرهای اقتصادی ،کالن یا خرد ،دو نوع مدل در این دسته مطرحشده
است:
 مدلهای پولی :این مدلها از متغیرهای اقتصاد کالن استفاده میکنند .مطابق با پژوهشهای
انجامشده در این خصوص نوسانهای درازمدت متغیرهای اقتصاد کالن بهخوبی نوسانهای نرخ ارز را
نشان میدهند .توضیح مناسبی در خصوص این مدلها در دالکورته و سیاکاس ( )2۱11و پالکانداراس
( )2۱1۱ارائهشده است.
 مدلهای ریزساختاری :این مدلها از متغیرهای اقتصاد خرد استفاده میکنند .در این روشها
از رابطهی بین تغییرات نرخ ارز و نوسانهای کوتاهمدت مشخصههای اقتصاد خرد استفاده میشود.
جزئیات بیشتری از این مدلها را میتوان بهعنوانمثال در جانتزکو ( )2۱14مالحظه کرد.
ب -روشهای مبتنی بر درونیابی :این روشها مبتنی بر سوابق آماری خود نرخ ارز هستند .روشهای
تحلیل سریهای زمانی رایج از این نوع هستند .برخی از محققان این روشها را روشهای تکنیکال
(خداویسی و وفامند )13۹2 ،نامیده و برخی دیگر از نام روشهای آماری (شیرازی و نصراللهی)13۹2 ،
برای آن استفاده کردهاند .مدلهای بهکار گرفتهشده در این روشها نیز به دو دسته تقسیمبندی میشوند:
 مدلهای پارامتری:در این مدلها پذیرههایی مانند نرمال بودن یا در حالت بهتر مشخص بودن
توزیع آماری جزء بخشی از روش است .مدلهای  ARIMAو ویرایشهای غیرخطی مانند ARCH
و  GARCHاز جمله مهمترین مدلهای پارامتری هستند که برای پیشبینی نرخ ارز قابلاستفاده بوده
و تاکنون بارها به کار گرفته شدهاند.
 مدلهای ناپارامتری :در صورتیکه پذیرههای مدلهای پارامتری برقرار نباشند و امکان تصحیح
مدل با استفاده از ابزارهایی مانند تبدیل ،وزندهی و تفاضلگیری فراهم نباشد ،استفاده از روشهای
ناپارامتری میتواند یک راهکار جایگزین باشد .روشهایی مانند شبکههای عصبی مصنوعی وموجکها
از جمله این روشهاست.
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131روشهای ترکیبی :در این روشها از هر دو روش الف و ب بهصورت ترکیبی استفاده میشود.
ج-
جزئیات بیشتر و منابع مناسبی برای این منظور را میتوان بهعنوانمثال در پالکانداراس ( )2۱1۱مالحظه
کرد.
در روشهای بهکار گرفتهشده در باال محدودیتهای مختلفی وجود دارد که منشأ معرفی و
بهکارگیری دیگر راهکارها هستند .باکس ،دانشمند معروف علم آمار و مدلسازی ،بیان میکند که
«اساساً همه مدلها اشتباه هستند؛ اگرچه برخی از آنها مفید هستند»(باکس و دریپر .)1۹۳۳ ،بر این
اساس ،معرفی و بهکارگیری مدلهای جدید درصورتیکه حداقل در برخی شرایط خروجی مطلوبی ایجاد
کنند نیز همواره میتواند مورد عالقه محققان باشد.
روشی که در این مقاله برای پیشبینی نرخ ارز معرفیشده است اولین کاربرد آن در حوزه پیشبینی
نرخ ارز در مطالعات داخلی است و از این جهت میتواند مبنای خوبی برای معرفی و بهکارگیری آن در
بین محققان اقتصادی داخلی باشد .با این وجود روش  SSAدر چند مطالعهی خارجی برای پیشبینی
نرخ ارز به کار گرفته شده است (حسنی و همکاران2۱۱۹ ،؛ قدسی و یارمحمدی 2۱14 ،و بنکی و
یارمحمدی .)2۱14 ،در دستهبندی باال این روش جزء روشهای مبتنی بر برونیابی و از نوع ناپارامتری
است .از جمله مزیتهای  SSAکه آن را از سایر روشهای رقیب متمایز میسازد میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
 آزاد مدل و آزاد توزیع است؛ برخالف اکثر روشها که بایستی مدل در ابتدای تحلیل مشخص
شود ،در این روش ،مدل در جریان تحلیل دادهها به دست میآید .همچنین پذیره مشخص بودن توزیع
آماری در اینجا ضروری نیست.
 نیازی به مانایی سری و دیگر پذیرههای محدودکننده ندارد.
 برای اندازههای نمونه کوچک نیز بهخوبی کار میکند.
 دقت آن در پیشبینیهای کوتاهمدت و بلندمدت مطلوب است.
 .۳معرفی اجمالی روش تحلیل مجموعهی مقادیر تکین
در این بخش مروری کلی بر روش تحلیل مجموعهی مقادیر تکین ( )SSAارائهشده است .مطالب
تکمیلی در این خصوص در محمودوند ( ،)13۹1نجاری ( )13۹۱و منابع داخل آنها ارائه شده است که
خواننده عالقهمند میتواند به آنها رجوع کند.
بهطورکلی  SSAبا استفاده از دیدگاه سری زمانی کالسیک فرض میکند که یک سری زمانی برابر
مجموع مؤلفههایی مانند تغییرات درازمدت (روند) ،تغییرات دورهای ،تغییرات فصلی و تغییراتنامنظم است
و سعی میکند با استفاده از تکنیکهایی از سیستمهای دینامیکی ،جبر ماتریسی و آمار چند متغیری این
مؤلفهها را استخراج کند .سپس مؤلفههای بهدستآمده را مبنای تحلیلهای بعدی قرار میدهد .مطابق
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با پژوهشهایی کاربردی صورت گرفته تا این تاریخ ،روش  SSAدر پیشبرد اهداف زیر موفق عمل
کرده است:
 هموارسازی دادههای طولی و سریهای زمانی (حسنی و همکاران)2۱1۱ ،؛
 استخراج روند تغییرات سریهای زمانی (الکساندروف)2۱۱۹ ،؛
 پیشبینی سریهای زمانی (محمودوند و همکاران)2۱1۱ ،؛
 برآورد دادههای گمشده (رودریگوئز و دیکاروالهو ( )2۱13و محمودوند و رودریگوئز)2۱11 ،؛
 تشخیص نقطه تغییر در سری زمانی (محمد و نیشیدا.)2۱11 ،
در این بخش به معرفی الگوریتمهای متداول در پیشبینی سری زمانی با استفاده از SSA
میپردازیم .برای این منظور الگوریتم رایجی که به نام الگوریتم «پیشبینی بازگشتی» معروف است و
در عمل کاربرد گستردهای دارد به اختصار شرح داده میشود.
 .۳-۱الگوریتم پیشبینی بازگشتی
بهطورکلی برای استفاده از روش  SSAدر پیشبینی سری زمانی بایستی سه مرحله را طی کرد:
 تجزیه سری .این مرحله شامل دو زیر مرحله است:
 بازنشانی 1سری و تشکیل ماتریس مسیر،2
 تجزیه مقدار تکینِ ماتریس مسیر.
 بازسازی سری .این مرحله نیز شامل دو زیر مرحله است:
 گروهبندی سری به مجموع چند مؤلفه،
 میانگینگیری قطری و بهدست آوردن سری هموارشده.
 پیشبینی سری.
برای سادگی استفاده در این بخش سعی میکنیم از جزئیات پرهیز کرده و تنها به ارائه
الگوریتم عملیاتی بپردازیم .به این طریق محققان بعدی میتوانند بهسادگی از این الگوریتم برای
انجام محاسبه و تهیه کدهای کامپیوتری استفاده کنند.
(الف) سری زمانی با طول  Tبا مشاهدههای ] [y1,…,yTرا در نظر بگیرید.
(ب) ماتریس مسیر که ستونهای آن بر اساس زیربردارهای Lبعدی از سری اصلی استخراج
میشوند را بهصورت زیر بسازید:

1. Embedding
2. Trajectory matrix
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که در این ماتریس  1<L<Tو  .k=T-L+1توجه کنید که درایههای روی قطرهای فرعی این
ماتریس با هم برابرند(چنین ماتریسی را ماتریس هنکل 1مینامند) و رابطه یکبهیکی بین این ماتریس
و سری اصلی وجود دارد.
(ج) با استفاده از تجزیه مقدار تکین برای ماتریسها ()SVDماتریس  Hرا به مجموع  Lمؤلفه
افراز کنید:
 HL .

H  H1  H2 

توجه کنید که بر اساس روش  SVDماتریسهای  H iبهصورت زیر محاسبه میشوند:
; i  1,..., L

Hi  U i U i H

که در آن بردارهای  Lبعدی  U iهمان بردارهای ویژه ماتریس مربع  HHهستند.
(د) با توجه به تغییرات ویژه بردارها و مؤلفههای اصلی مربوط به ماتریس  Hآن را به دو گروه
تقسیم کنید :گروه اول شامل  rزیر ماتریس که آن را سیگنال مینامیم و گروه دوم شامل  L-rمؤلفه
که آن را نوفه 2مینامیم:
 HL .
ن وف

H r  H r 1 
ه

نوفه

H  H1 

س ي گ نا

ل

سیگنال

(هـ) با استفاده از میانگینگیری قطری (بر روی قطرهای فرعی) ماتریس مربوط به گروه سیگنال
را به یک ماتریس هنکل (که درایههای روی قطر فرعی آن برابر هستند) تبدیل کنید .توجه کنید که
پس از گروهبندی در قسمت (د) زیرماتریسهای بهدستآمده (سیگنال و نوفه) هنکل نیستند؛ بنابراین
برای تبدیل آنها به سری زمانییکبعدی باید آنها را تبدیل به یک ماتریس هنکل کرد .میانگینگیری
قطری یک راهکار ساده و البته بهینه (گولیندینا و همکاران )2۱۱1 ،برای این منظور است .مثال ساختگی
زیر برای فهمیدن این مرحله مفید است:

1. Hankel matrix
2. Noise
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(و) با توجه به رابطهی یکبهیک بین ماتریسهای هنکل و سری مرتبط با آن ،سری همواره شده
را از ماتریس حاصل از مرحله (هـ) بهدست آورده و فرض کنید این سری دارای درایههای
  yˆ1 ,..., yˆ n است.
(ز) سطر آخر  rستون اول از ماتریس ویژهبردارهای حاصل از اجرای  SVDروی ماتریس Hرا بر
روی سطرهای قبلی آن رگرسیون کرده و بردار ضرایب بهدستآمده را  Aˆ  aˆ ,..., aˆ بنامید .با
L 1

1

فرض آنکه U iنشاندهنده  L  1مؤلفهی اول بردار ویژهی  U iو  u L , iنشاندهنده درایه آخر این
بردار ویژه باشد ،میتوان نشان داد که:
1 r
u U
2  i ,L i
1   i 1

Aˆ   aˆ1 ,..., aˆL 1  

r

که در آن .  2  u i2, L
i 1

(ح) در نهایت مقدار پیشبینیهای سری را از فرمول بازگشتی زیر محاسبه کنید:

yˆT h  aˆ1 yˆT h 1  aˆ2 yˆT h 2  ...  aˆL 1 yˆT h L 1 , h  1, 2,...
الگوریتم باال نشان میدهد که روش  SSAمانند روش اتورگرسیو) AR(L-1است اما بهجای
استفاده از سری زمانی اصلی از سری زمانی هموارشده در معادله پیشبینی استفاده میکند؛ بنابراین
ممکن است اینطور برداشت شود که این روش ،یک روش خطی است؛ اما باید توجه داشت که مقادیر
هموارشده توابعی غیرخطی از مقادیر سری اولیه هستند و در نتیجه مدل نهایی نسبت به سری اولیه
خطی نیست .از منظر دیگر اگر سری زمانی خود یک سری هموار باشد آنگاه نتایج حاصل از این روش
مانند روش اتورگرسیو خواهد بود .توجه داریم که در مرحله (ز) از روش حداقل مربعات خطا برای بهدست
آوردن ضرایب پیشبینی استفاده شد که نشان میدهد روش پیشبینی نسبت به تابع زیان درجه دوم
خطا بهینه است .همچنین استفاده از بردارهای ویژه بهجای خود مقادیر برای بهدست آوردن ضرایب
پیشبینی نشان میدهد که این روش نسبت به روشهای دیگر استوارتر است.

14۱
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 .۴مطالعهی کاربردی :نرخ دالر آمریکا به ریال ایران
 .۴-۱توصیف دادهها
نرخ روزانه دالر به ریال در بازه زمانی تیرماه  )June 2013( 13۹2تا شهریورماه )Sep 2015( 13۹4
در شکل  1نمایش داده شده است .به نظر میرسد که این سری زمانی دارای نوسانهای اندکی بوده و
البته روند افزایشی در آن کامالً مشهود است .بهطور دقیقتر در بازه تیرماه  ۹2تا فروردین  ۹3تغییر
اندکی در سری وجود دارد درحالیکه پس از این تاریخ روند افزایشی با شیب نسبتاً معنیداری در سری
قابلمشاهده است.
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نمودار  :۱سری زمانی نرخ دالر به ریال در بازه زمانی تیرماه  ۱۳۳۲تا تیرماه ۱۳۳۴

 .۴-۲بررسی مانایی
برای بررسی مانایی از آزمون دیکی-فـولر استفادهشده است .نتیجه حاصل از اجرای این آزمون در جدول
 1داده شده است .همانگونه که مالحظه میشود مقدار احتمال ( )p-valueمقدار بزرگی است که از
فرض نامانایی سری حمایت باالیی دارد؛ بنابراین سری حاصل از نرخ ارز روزانه در بازه زمانی تیر 13۹2
تا شهریور  13۹4مانا نیست .خاطر نشان میسازیم که فرضهای آماری در این آزمون بهصورت زیر
تعریف شدهاند:
سری زمانی مانا نیست H0:
سری زمانی مانا است H1:
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جدول  :۱آزمون دیکی-فولر برای بررسی مانایی سری نرخ ارز روزانه در بازه زمانی
تیر  ۱۳۳۲تا شهریور ۱۳۳۴
تعداد دادهها

مقدار آماره آزمون

p-value

۳۹1

-2۳11/1

۳۳24/۱

 .۳-۴مدلسازی و تحلیل سری نرخ ارز روزانه
چنانکه پیشتر گفته شد برای ارزیابی کیفیت روش پیشنهادی ،مدل  ARIMAرا بهعنوان مدل معیار
در نظر میگیریم .با استفاده از بسته نرمافزاری  auto.arimaدر نرمافزار  Rبهصورت اتوماتیک میتوان
بهترین مدل  ARIMAرا بهدست آورد .بر اساس نتایج حاصل از اجرای دستورهای مربوطه در نرمافزار
 Rخروجی زیر بهدست آمد.

مطــابق بــا این خروجی ،بــا درنظر گرفتن معیــارهــایی مــاننــد ،MPE ،MAE ،RMSE ،ME

 MASE ،MAPEبهترین مدل پیشنهادشده ،مدل ) ARIMA(1,2,1است .البته براساس خروجی،
ضریب برآورد شده برای بخش اتورگرسیو دارای خطای معیار نسبتاً بزرگی است که دقت این برآوردگر
را زیر سؤال میبرد.
برای استفاده از روش  SSAگام نخست ،مشخص کردن پارامترهای  Lو  rاست .برای تعیین این
پارامترها تاکنون از لحاظ ریاضی نشان داده نشده است که چگونه میتوان بهترین مقادیر را برای آنها
مشخص کرد .البته در بسیاری از مطالعههای صورت گرفته در این خصوص توصیهشده است که برای
هموارسازی ،مقدار پارامتر  Lهر چه بزرگتر باشد بهتر است (محمودوند و همکاران)2۱1۱ ،؛ اما در حالت
کلی برای پیشبینی هیچ قاعده کلی وجود ندارد .البته گولیندینا و همکاران ( )2۱۱1توصیه کردهاند که
اگر در سری تحت مطالعه تغییرات دورهای مشخصی وجود داشته باشد بهتر است مقدار  Lمضربی از
دوره باشد .رویکرد دیگر ،در نظر گرفتن برخی از معیارهای خطا و یافتن مقادیری از پارامتر  Lاست که
این معیارها را کمینه کند .اگرچه محمودوند و همکاران ( )2۱13با توجه به شبیهسازی نشان دادهاند که
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مقادیر پارامترهایی که بهترین برازش را به دادههای موجود دارند لزوماً بهترین پیشبینی را فراهم
نمیکنند.
برای تعیین پارامتر  rمیتوان از سهمی که مؤلفهها از کل تغییرات سری دارند استفاده کرد.
بهعنوانمثال برای مقدار  L=10نمودار شکل  2لگاریتم مقادیر تکین ماتریس مسیر را برای سری نرخ
ارز روزانه نشان میدهد .بر این اساس پیشنهاد میشود که سه ویژه بردار ابتدایی که سهم قابل توجهی
از کل تغییرات را پوشش میدهند (حدود  ۹۹/۱درصد) برای بازسازی سری به کار گرفته شود .سری
برازش یافته با استفاده از مدل ) ARIMA(1,2,1و مدل  SSAبرای  1۱مشاهده آخر سری در شکل
 2نمایش داده شده است .اگرچه برازش هر دو مدل به نظر مطلوب است اما توجه دقیقتر به نمودار
نشان میدهد که برازش حاصل از مدل  SSAبسیار دقیقتر از مدل ) ARIMA(1,2,1است.
برای پیشبینی بهترتیب پیشبینی مقادیر  1 ،1و 1۱روز جلوتر را در نظر میگیریم .بهمنظور مقایسه
عملی دو مدل ،دادهها را به سه قسمت تقسیم کردهایم:

قسمت اول :مشاهدههای   y 1 ,..., y T برای مدلسازی استفادهشده است.
1

قسمت دوم :مشاهدههای   y T 1 ,..., y T برای بررسی و بهینهسازی مدل به کارگرفتهشده است
2

1

و در نهایت؛
قسمت سوم :مشاهدههای   y T 1 ,..., y T را مبنای بررسی اعتبار و مقایسه مدلها قرار دادهایم.
2

برای توضیح دقیقتر نحوه انجام محاسبهها را برای پیشبینی یک روز آینده شرح میدهیم.

با استفاده از مشاهدههای   y 1 ,..., y 770 مقدار  ۳۳1امین مشاهده را پیشبینی میکنیم و خطای

آن را محاسبه میکنیم .سپس دادههای   y 1 ,..., y 771 را در نظر گرفته و مقدار  ۳۳2امین مشاهده
را پیشبینی و خطای آن را محاسبه میکنیم .همین کار را تا پیشبینی مقدار  ۳۳۱امین مشاهده بر

اساس مشاهدههای   y 1 ,..., y 779 انجام میدهیم .بهاینترتیب میتوانیم  1۱خطای پیشبینی برای
پیشبینیهای یک روز جلوتر بهدست آوریم .میانگین توان دوم این ده مقدار خطا برآوردی ازMSE
است .حال با نوشتن یک تابع برای انجام این محاسبه مدل  SSAرا بهگونهای برازش میدهیم که این
معیار را مینیمم کند .اکنون بر اساس مدل بهدستآمده از مشاهدههای   y 1 ,..., y 780 استفاده کرده

و مقدار مشاهده  ۳۳1ام را پیشبینی میکنیم .سپس بر اساس مشاهدههای   y 1 ,..., y 781 مقدار
پیشبینی مشاهده  ۳۳2را بهدست آورده و همین کار را تا بهدست آوردن پیشبینی مشاهده ۳۹1ام که
آخرین مشاهده است انجام میدهیم .اکنون بر اساس این  11پیشبینی مقدار  MSEرا محاسبه
میکنیم .با این شرح مقدار  MSEبرای پیشبینی یک گام جلوتر از فرمول زیر محاسبهشده است:
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1 11
2
 yˆ 780t  y 780t 

11 t 1

MSE 

که در این فرمول  yˆ 780tمقادیر پیشبینی را نشان میدهد .توجه کنید که این مقدار مربوط به خطای
خارج از نمونه است .در مورد خطای داخل نمونه در هر بار مدلسازی ،مقادیر بهدستآمده از برازش
مدل را با مقادیر قسمت اول مقایسه کنیم.
نتایج مربوط بهدقت مدلسازی و پیشبینی در جدول  2ارائهشده است .همانطور که در این جدول
مالحظه میشود ،روش  SSAقادر است بهبود قابلتوجهی هم در قسمت داخل نمونه و هم در پیشبینی
مشاهدههای آتی نسبت به مدل  ،ARIMAبرحسب معیار  ،MSEفراهم کند.

شکل  :۱نمودار سمت چپ :لگاریتم مقادیر تکین ماتریس مسیر؛ نمودار سمت راست :مقایسه برازش حاصل
از مدلهایSSAو ARIMAبرای مقادیر دو ماه آخر سری
جدول  :۲مقایسه توانایی مدل  SSAو مدل  ARIMAدر برازش و پیشبینی نرخ ارز روزانه
بر اساس معیار MSE
گام
پیشبینی

خطای برون نمونهای

خطای درون نمونهای

درصد بهبودی توسط مدل SSA
نسبت به ARIMA

SSA

ARIMA

SSA

ARIMA

برای پیشبینی

برای هموارسازی

1

44/۳۱

322/۱۹

14۳/۹1

2۱۱/11

۳1

21

1

1۳۱/2۱

12۱2/41

211/۱2

322/21

44

1۹

1۱

22۱143/1

233۳۱۱/2

1/1۹

321/11

1

۹۹
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نتیجهگیری
در این مقاله کارایی اســتفاده از روش تحلیل مجموعهی مقادیر تکین ( )SSAبرای پیشبینی نرخ ارز
روزانـه در مقـابل مدل  ARIMAمورد بررســـی قرار گرفت .به این منظور نرخ دالر به ریال در بازه
تیرماه  13۹2تا شــهریورماه  13۹4بهصــورت روزانه در نظر گرفته شــد و پیشبینیهای کوتاهمدت و
بلندمدت به دست آمده از دو مدل با یکدیگر مقایسه شدند .با توجه به نتایج عددی بهدست آمده از این
مدلها و بر اســاس معیار  MSEروش  SSAنشــان داده که میتواند بهعنوان یک مدل رقیب برای
پیشبینی نرخ ارز مورد استفاده قرار بگیرد .میزان بهبود بهدست آمده بر اساس روش  SSAدر مقایسه
با مدل  ARIMAدر بخش پیشبینی بین  1تا  ۳1درصــد و در قســمت هموارســازی بین  1۹تا ۹۹
درصد را نشان میدهد .توجه داریم که  SSAدر بین کالس روشهای خطی و غیرخطی به مدلسازی
میپردازد و به همین جهت توانایی مقابله با مدلهایی از هر دو نوع خطی و غیرخطی را داراست.
قابل ذکر است که امکان استفاده از این روش برای پیشبینی و مدلسازی سایر متغیرهای اقتصادی
نیز میتواند در پژوهشهای بعدی مورد مطالعه قرار بگیرد .عالوه بر این ویرایشهای دیگری از
پیشبینی با استفاده از  SSAدر ادبیات این حوزه معرفیشده است که میتوان توانمندی آنها را نیز در
پیشبینی متغیرهای اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد .بهعنوانمثال الگوریتم برداری و الگوریتمهای چند
متغیره پیشبینی از جمله مواردی هستند که میتوان در پژوهشهای بعدی از آنها استفاده کرده و نتایج
آنها را با سایر مدلهای رقیب مقایسه کرد .نکته دیگری که درباره استفاده از این روش (و سایر روشها)
مطرح است مربوط به محاسبه مقدار  MSEمربوط به پیشبینیهاست که در برخی از پژوهشها به
اشتباه محاسبه میشود .برای بهدست آوردن این مقدار عالوه بر روش پیشنهادشده در این پژوهش،
میتوان از بوتاسترپ نیز استفاده کرد؛ بنابراین استفاده از روش  SSAبرمبنای بوتاسترپ از دیگر
رویکردهایی است که میتواند در تحقیقهای بعدی مورد مطالعه قرار بگیرد.
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پیرایی ،خسرو و کوروش پسندیده ،حسین ()13۳1؛ مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران ،پژوهشنامه
علوم انسانی و اجتماعی ،شماره .۳1-11 ،4
توکلی ،اکبر و سیاح ،محسن ()13۳۹؛ تأثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیتهای اقتصادی کشور ،فصلنامه پول و اقتصاد،
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Abstract
The effects of foreign exchange rates on economic variables in every countries
show the importance of modeling and prediction of exchange rates.In this paper,
singular spectrum analysis (SSA), which is a non-parametric technique for time
series analysis, are used for modeling and predicting daily exchange rate US dollar
when compares with Iranian Rials (USD/IRR) during June 2013 to Sep. 2015.
ARIMA model is used as a benchmark to assess the performance of SSA. In order
to find the best ARIMA model, R package auto.arima is used. In addition, errors
in sample and out of samples for short, medium and long term forecasts are
considered to compare the capabilities of models with together. Results indicate
that SSA is able to be used for modeling exchange rate data.
Keywords: Time series, Singular Spectrum Analysis, Exchange rates, ARIMA
model.
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