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 چکیده
یکی از پارامترهای مهم تغییرات اقتصادی کشورها  تاکنوناز زمان اکتشافشان  النفت و ط

ط رواب الاقتصادی معتقدند نفت و ط مسائل. بسیاری از کارشناسان آیندمیبه شمار 

ت این سنگ ، قیمیافتهافزایشتنگاتنگی با یکدیگر دارند. هرگاه قیمت نفت و منابع انرژی 

 اسانعکمالی  مطبوعات دراهمیت عینی بازار طال  معدنی نیز رو به فزونی گذاشته است.

طال  گذاریسرمایه عملکردکه قیمت  دهدمیواقعیت رانشان  این قیمت آن، یروزانه

 مت نفتقی تأثیرمطالعه به بررسی نقش  این در است. بااهمیت بسیار یک دارایی، عنوانبه

خ تحقیق به دنبال پاس این در بر قیمت طال خواهیم پرداخت. نفتی هایشوک برتکیه با

بر  ثیریتأچه نفتی  هایشوک برتکیهبا اصلی هستیم که قیمت نفت  سؤالدادن به این 

روزانه قیمت نفت و قیمت طال در دوره زمانی  هایدادهمطالعه از  این در .قیمت طال دارد

-GJRتکنیک اقتصادسنجی از همچنین  ،ایمکردهاستفاده  2015تا اکتبر  2005ژانویه 

GARCH  فادهاست باآخر  در و ،ایمکردهآوردن نوسانات قیمت نفت استفاده  دست بهبرای 

نوسانات قیمت نفت بر قیمت طال را برآورد  تأثیر( OLS) معمولیاز روش حداقل مربعات 

ت بین نوسانات قیم معناداررابطه مثبت  دهندهنشانمطالعه  این ازنتایج حاصل  .ایمکرده

 قیمت طال است. نفت و
 GJR-GARCH، (OLS) معمولیروش حداقل مربعات  قیمت طال، ،قیمت نفت کلیدی: هایواژه

   JEL : Q.Q4.Q40 بندیطبقه
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مقدمه .1  

ان . بسیاری از کارشناسآیندمییکی از پارامترهای مهم تغییرات اقتصادی کشورها به شمار  تاکنوناز زمان اکتشافشان  النفت و ط

قیمت این سنگ  ،یافتهافزایشروابط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. هرگاه قیمت نفت و منابع انرژی  الاقتصادی معتقدند نفت و ط مسائل

 ؛شودیمدر بسیاری از مواد مصرفی دیگر استفاده  ونقلحملاستفاده در صنعت  غیرازبهمعدنی نیز رو به فزونی گذاشته است. نفت 

 .گذاردمی تأثیراقتصاد کشورها مستقیم بر  طوربهبنابراین هرگونه تغییر در قیمت آن 

ر ذخای عنوانبه مش وسکه  ساخت دراستاندارد پولی جهان مطرح بوده و بیشترین مورد مصرف آن  ترینمهم عنوانبههمچنین طال 

مطالعات  اتقاض و عرضه بر عالوه .شودمیتقاضا تعیین  و عرضه مقدارجهان با توجه به  سطح درطال  قیمت است. المللیبیناصلی پول 

 یزانم نرخ بهره بانکی، تغییرات جهانی، تورم دالر، نوسانات که عواملی مانند تغییرات قیمت جهانی نفت، دهدمینشان  شدهانجام

 .(1384افسر،) هستند اثرگذارطال  قیمت بر سیاسی واقتصادی  هایبحران کل سهام، شاخص وخارجی  هایدارایی

 ذاریگسرمایه عملکرد وکه قیمت  دهدمیواقعیت رانشان  این قیمت آن، یروزانهانعکاس  مالی و مطبوعات دراهمیت عینی بازار طال 

 ثرگذاراعواملی که بر قیمت این کاالی استراتژیک  یمطالعه وبررسی بازار طال  روازاین است. بااهمیت بسیار یک دارایی، عنوانبهطال 

 خالی از اهمیت نیست. هستند

 مقابل در معموالًبازارهای جهان است که  تریناصلینفت یکی از  بازار .باشدمینفت  قیمت طال، قیمت بر رگذارتأثییکی از عوامل 

 به دالر بیشتری برای چرخاندن گردونه تجارت نفت نیاز خواهد بود. یابدمیکه قیمت نفت افزایش  زمانی پیشرو است. بازارها دیگر

موجب کاهش ارزش  المللیبین بازار درآن  یعرضه وحجم دالر  افزایش .کندمی تأمیناین افزایش قیمت دالر را با چاپ دالر  آمریکا

 طال گرایش داشته باشند، ازجمله هاییداراییبه سمت  هادولتکه  گرددمیعوامل مذکور سبب  مجموعه .شودمیخرید دالر  قدرت و

آن نسبت به نگهداری دالر از ریسک کمتری  ذخیره توانند باافراد می وحفظ ارزش برخوردار است  خاصیت ازدلیل اینکه طال  به

 (.1386،آباد بید) یابدقیمت طال افزایش  نهایتاً برخوردار باشند و

هستند تا سرمایه خود را به چیزی  مندعالقه گذارانسرمایهو در این شرایط  شودمیباال رفتن قیمت نفت موجب افزایش تورم جهانی 

دلیل  آنان است و به همین هایانتخابتبدیل کنند تا بیشترین مقاومت را در برابر افزایش تورم داشته باشد، طال یکی از بهترین 

وجب که مطرف دیگر طال و نفت عوامل تأثیرگذار مشترک یکسانی دارند  از ،شودمیتقاضا برای طال باال رفته و موجب گرانی آن 

در خاورمیانه هم باعث باال رفتن  الخصوصعلی ایمنطقه هایتنش مثالعنوانبهباشد.  جهتهمقیمت این دو کاالی حیاتی  شودمی

 .شودمیقیمت نفت و هم طال 

تنگاتنگی  یبطهرا الکه بیانگر دارایی و ثروت یک کشور است. پس بیان اینکه بین نفت و ط شودمییی استراتژیکی محسوب کاال الط

نیز گذاشته است. به سبب همبستگی  الخود را بر ط تأثیرنیست و هر وقت که قیمت نفت تغییر کرد  گزافبهوجود دارد سخنی 

جا مهمی که این سؤال حال .شودمینیز کشیده  الزمان ممکن بحران بازار نفت به بازار ط ترینکوتاههمواره در  المستقیم نفت و ط

 بر روی نوسانات قیمت طال دارد؟ تاًثیریچه نفتی  هایشوک برتکیه با قیمت نفتنقش  این است که شودمیمطرح 

 شوک اثر که رسدمی، ضروری به نظر اقتصادی رشد درنهایت و تولید ،گذاریسرمایه فرایند بربازارهای مالی  ذکرقابلبه دلیل اهمیت 

 رارق وتحلیلتجزیه و بررسی و موردتوجه ،کندمیاقتصادی بازی  چرخه درش حیاتی را قن که طالقیمت  نوسانات برقیمت نفت را 

یاستی س تصمیمات ازنفتی مختلفی شده است که  هایشوکاخیر اتفاقات مختلفی سبب بروز  هایسالدرطی  ازآنجاکه ویژهبه .گیرد

شورهای طالی ک تقاضای و عرضه بر هاشوکچگونگی اثرگذاری این  مطالعه ،گیردمی نفت نشأت تقاضاکننده و کنندهعرضه هایطرف
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به ند معالقه گذارانسرمایهبرای  خصوصاًسیاستی ارزشمندی را  رهنمودهای ونتایج  تواندمینفت  واردکننده ومختلف صادرکننده 

 (.1391میناکرم سلطانی،) باشدبه همراه داشته  طال در گذاریسرمایه

بر  نفتی هایشوک برتکیهبا  قیمت نفت تأثیراقتصادسنجی مناسب  روش وتکنیک  کارگیریبهبا  گرددمیدر این پژوهش سعی 

 .قرار گیرد وتحلیلتجزیه مورد 2015تا  2005 زمانیدوره در روزانه  هایدادهاز  استفاده با نوسانات قیمت طال

پیشینه تحقیق .2  

مطالعات داخلی 1-2  

-یعصب هایشبکهبر مبنای  بینیپیشمدل  یارائه وطال  قیمت بر مؤثربررسی عوامل " عنوانتحت  ایمقاله در( 1384) افسرتنها 

وامل ع سپس وپرداخته  طال ودالر  یرابطه وطال  تقاضای وعرضه  المللبین یمالیهابتدا به بررسی اهمیت تاریخی طال در "فازی

سوگنو برای  -فازی برمبنای مدل تاکاگی-از روش شبکه عصبی وی قرار داده است. موردبررسی راقیمت طال  نوسانات بر مؤثر

ال بیشترین ضریب همبستگی بین قیمت داخلی ط کهاست  آن ازاین بررسی حاکی  نتایج قیمت طال استفاده کرده است. بینیپیش

 داخلی طال است. قیمت وضریب همبستگی بین دالر  کمترین وجهانی آن است  قیمت و

تحلیل تغییرپذیری نوسانات " عنوانتحت  ایمقاله در (1392) چشمهمحمدی ده  واکبرالهی؛ محمدعلی اسالمی  تیغ جهانمصطفی 

جهانی نفت  قیمت ونوسانات قیمت طال  تغییرپذیریبه تحلیل "ARCH هایمدلقیمت جهانی نفت با استفاده از  روی برقیمت طال 

روابط  نتخمی .دهدمیجهانی نفت نشان  قیمت وپرداختند. نتایج آزمون یک رابطه هم انباشتگی رابین نوسانات قیمت طال  ایران در

ه یک ک دهدمیواکنش آنی نشان  توابع .باشدمیجهانی نفت  قیمت ورابطه مثبت بین نوسانات قیمت طال  دهندهنشانبلندمدت 

 در واردشده و مدتکوتاه درقیمت طال با اثر منفی  اطمینانی ناواقعی نفت به سمت  شوک به میزان یک انحراف معیار از قیمت

بین متغیرها  طرفهیک رابطه وجودهمچنین نتایج حاصل از علیت گرنجر  و منفی ادامه دارد اثر با یکنواخت، نسبتاًروند  بلندمدت با

 .کندمی بیان را

 مطالعه قیمت این در .اندپرداخته"ایران درقیمت طال  نوسانات بر مؤثربررسی عوامل " عنوانتحت  ایمقاله در( 1384) افسر وسرفراز 

 و هشدگرفته نظر در مؤثرعوامل  عنوانبه ریال وبرابری دالر  نرخ و فروشیخردهبهای  شاخص بورس تهران، سهام قیمت جهانی طال،

 در اررفتهکبه هایداده است. شدهاستفادهقیمت طال  بینیپیشبرای  سوگنو-مبنای مدل تاکاگی عصبی فازی بر هایشبکهروش  از

 هایبکهشبرتری  دهندهنشانرگرسیون  روش وعصبی فازی  هایشبکهبا روش  بینیپیشنتایج  مقایسه وتحقیق ماهانه بوده  این

 رگرسیون است. روش برقیمت طال  بینیپیش درعصبی فازی 

نوسانات قیمت طال روی  تأثیربررسی "تحت عنوان  ایمقاله( در 1391) یارمحمدیمینا کرم سلطانی؛ حمیدرضا مصطفایی و مسعود 

توضیحی به مدل  زایبرون متغیرکردن  اضافه بابه این نتیجه رسیدند که  "ARIMAX مدل از استفاده بانوسانات قیمت نفت 

ARIMA بندی به روش  مدل وARIMAX هایمدل میان در واقعی رسید. هایدادهبرازش بهتر برای  با هاییمدلبه  توانمی 

برآورد  مدل از پایان در بهترین مدل شناسایی شد. عنوانبه ARIMAX(2,1,2) مدل ماهیانه قیمت نفت، هایدادهبرای  موردبررسی

توانستند  ARIMAXاستفاده از مدل  با مقادیر واقعی استفاده گردید. بینیپیش همچنین وسری  یآیندهمقادیر  بینیپیششده برای 

 داشته باشند. آینده از تریدقیق بینیپیش وببرند  باال را بینیپیش قدرت ،بینیپیشخطا  کاهش با
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 خارجی مطالعات 2-2

از روش خود رگرسیون  گیریبهرهو  2001تا دسامبر  1975فصلی قیمت طالی لندن، از ژانویه  هایداده( با استفاده از 2003) 1لورنس

متغیرهای کالن اقتصادی مثل تورم، تولید ناخالص  دریافت که وابستگی معناداری بین بازدهی قیمت طال و تغییرات برخی برداری،

بازده سهام و اوراق قرضه کمتر از بازده سایر کاالها  هایشاخص به بهره وجود دارد. وی گزارش کرد که بازده قیمتی طال داخلی و نرخ

 وابسته است.

مطالعاتی را  "دالر بر قیمت طال -اثر قیمت نفت، نرخ بهره، نرخ برابری یورو "تحت عنوان  ایمقاله( در 2010) 2گونس و همکاران 

 هتشخیص دادند ک هاآنبررسی نمودند.  حداقل مربعات خطی د تخمینابتدا آزمون رگرسیون را با استفاده از فرآین هاآنانجام دادند. 

برای آزمون هم انباشتگی است. در این پژوهش نرخ  فرضپیش یکاینکه  یکسان ادغام شوند صورتبه بایستمی تمامی متغیرها

مت طال دالر و قی -تعیین روابط علیت میان نرخ مبادله یورو منظوربهو سبب شد که از مدل حذف گردد.  بهره ترتیب متفاوتی داشت

برعکس،  و نرخ بهره -و میان قیمت نفت و قیمت طال آزمون علیت گرنجر انجام شد. نتایج حاکی از آن است که علیت گرنجر میان طال

 وجود ندارد. باهممیان این متغیرها  مدتکوتاهرابطه  درنتیجهنرخ برابری و برعکس، وجود نداشت.  -طال

جهت  GARCHو یک مدل  1988تا  1975در دوره  COMEXطالی  آتی هایقیمت ماهانه هایداده( از 1990) 3ملوین و سالتن

سیاسی آفریقای جنوبی و تغییرات قیمت نفت، عواملی  هایآشوبکه  دریافتند وطال استفاده کرده  هایقیمتتخمین واریانس شرطی 

 .باشندمیطال  ایلحظه هایقیمت بینیپیشدر تخمین واریانس شرطی خطاهای  کنندهتعیین

برای تخمین  2011:04تا  1986:01های ماهانه دادهاز  "طال و نفت: رابطه یا علیت "تحت عنوان  ایمقالهدر  (2011) 4لی و چانگ

ص نسبت به شاخ هاآن العملعکسز طریق کانال تورم و این روابط را ا هاآندو کاالی استراتژیک یعنی طال و نفت استفاده کردند. 

نشان  و در پایان نتایج شدهاستفادهدالر آمریکا آزمون نمودند. در این پژوهش از متغیرهای جایگزین متفاوت قیمت نفت برای تخمین 

کرد.  قیمت طال استفاده بینیپیشاز قیمت نفت برای  توانمیاست و  غیرخطیداد که اثر قیمت نفت روی طال نامتقارن نیست اما 

 نفت و طال وجود دارد. هایقیمتمیان  بلندمدتهمچنین نتایج حاکی از آن بود که یک رابطه 

به این نتیجه دست یافتند که مدل یک رابطه  "بازار ارز در مقابل قیمت نفت و طال "تحت عنوان  ایمقاله( در 2011) 5ساالزار و لیما

که این نتایج با مطالعات قبلی نیز همخوانی دارد. تفاوت کار این نویسنده  کندمی تأییدو متغیرهای مذکور را  میان نرخ ارز بلندمدت

 %34.34تا  R2 45.66%نامحدود استفاده کرد و دریافت که این مدل با  VARبا سایر نویسندگان این است که وی در مدلش از 

یورو، قیمت نفت، قیمت  -که یک رابطه میان نرخ ارز، دالر آمریکا دهدمینشان . همچنین این مطالعه کندمیکار  VECMبهتر از 

یورو و  -اما نرخ دالر ؛اروپا، محصوالت صنعتی اروپا و شاخص قیمتی استاندارد وجود دارد مدتکوتاهطال، نرخ بهره، نرخ بهره 

 .ضعیف است هاآنگرچه هم انباشته هستند اما روابط  Eurostoxx50 هایشاخصو  Dowjones ،Nazdaq هایشاخص
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6. Melvin and Sulttan 

7. Lei and change 
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 تحقیق شناسیروش. 3

 :GARCHو مدل  ARCHمدل  3-1

 طوربهاست. در این مدل فرض بر این است که جمله تصادفی دارای میانگین صفر و  شدهارائه (1982) 6توسط انگل ARCHمدل 

 . در این حالت انتظار بر اینشودیمسریالی غیر همبسته است. ولی واریانس آن با شرط داشتن اطالعات گذشته خود، متغیر فرض 

روند  تواندیم ARCHمدل  درواقعاست که واریانس در طول روند تصادفی سری، ثابت نباشد و از رفتار جمالت خطا تبعیت کند. 

ایی و قادر به شناس گیردیماما این روش انتظارات عقالیی را نادیده ؛ العات گذشته خود توضیح دهدواریانس شرطی را با توجه به اط

است برای  ARCHمدل  یافتهیمتعمکه  GARCHگذشته بر روی نوسانات فعلی نیست. مدل  یهادورهنوسانات  بینییشپتأثیر 

 ARCHاثر  GARCHمدل معرفی شد. همچنین  ARCHل روش راهکاری برای حل مشک عنوانبه (1986) 7اولین بار توسط بلرسلو

زمان  باگذشت. این بدین مفهوم است اثر یک شوک بر روی نوسانات جاری کندیمرا با کاهش هندسی در تعداد پارامترها محدود 

 .(2005، 8وربک) یابدیمکاهش 

 نوشت:  ( 2( و )1)روابط  صورتبه توانیمرا  GARCH(p,q)ساختار مدل 

( 𝑦𝑡|𝜉𝑡−1) = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖
𝑠
𝑖=1 𝑦𝑡−𝑖 +  𝛾𝑥𝑡 + 𝜀𝑡   

(𝜀𝑡|𝜉𝑡−1) ≅ 𝑁(0, 𝜎𝑡
2)                                                                                                                       (1) 

 𝜎𝑡
2 = 𝐸(𝜀𝑡

2|𝜉𝑡−1) = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖
𝑞
𝑖=1 𝜀𝑡−𝑖

2 + ∑ 𝜃𝑗
𝑝
𝑗=1 𝜎𝑡−𝑗

2  + 𝑣𝑡 

𝛽0 ≥ 0, 𝛽𝑖 ≥ 0, 𝜃𝑗 ≥ 0, ∑ 𝛽𝑖 + ∑ 𝜃𝑗 < 1; 𝑣𝑡

𝑝

𝑗=1

𝑞

𝑖=1

≅ 𝐼𝐼𝑁(0, 𝜎𝑣
2)                                                             (2) 

و اطالعات جدیدی  هاشوک عنوانبه 𝜀𝑡است.   tمیزان پسماند در دوره  t  ،𝜀𝑡متغیر توضیحی در دوره  t ،𝑥𝑡 دوره دروابسته 𝑦𝑡 متغیر

<. ) اگراندبوده اطالعیباز وجود آن  قبالًکه عامالن اقتصادی  شودیمشناخته  0  𝜀𝑡0، شوک مثبت و اگر <   𝜀𝑡 شوک منفی ،

𝜎𝑡است(، 
از اطالعات  یامجموعهشامل  𝜉𝑡−1. شودیمتعبیر  tبینی نوسانات سری زمانی در دوره  شیپبهواریانس شرطی است که  2

ا ب زابرونتابعی از متغیرهای  عنوانبهبرای تعیین میانگین شرطی است  یارابطهکه  (1)است. معادله   𝜀𝑡 یعالوهبه(   (t-1تا زمان

𝜎𝑡از توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس شرطی   (𝜀𝑡  (است. در این معادله اگر نوفه  𝜀𝑡جزء اخالل 
 توانیمتبعیت  کند،  2

 را مطرح کرد.  (2)معادله 

𝜀𝑡−𝑖 )  (، جزء 𝛽0  (واریانس شرطی است. معادله واریانس شرطی از سه قسمت میانگین نوسانات یکنندهمشخص (2)معادله 
2 ) 

ARCH  و جزءGARCH  (𝜎𝑡−𝑗
شاخص خبرهای دوره قبل است که از توان دوم   ARCHاست که در آن جزء  شدهلیتشک (2

  GARCH. جزء شودیممتغیر تأخیری در معادله واریانس شرطی ظاهر  صورتبهو  شودیمپسماند معادله میانگین شرطی حاصل 

با واریانس  پسماند واریانس شرطی دارای توزیع نرمال (2)گذشته است. همچنین در معادله  یهادورهنوسانات  ینیبشیپ دهندهنشان

𝜎2  واریانس ناهمسانی شرطی صادق است.  یهامدلاست. به عبارتی در اینجا پسماند نوفه سفید خواهد بود. این شرط در تمام 

متغیر  عنوانبهوقفه از خودش  Pبازده قبلی شامل مجموع  qمعادله واریانس شرطی عالوه بر مجذورات  GARCH (1،1)در مدل 

 .شودمیبیان   ARMAیک فرآیند  صورتبه. یعنی باشدمیتوضیحی 

                                                                                                                                                                                  
9. Engle 

10. Bollerslev 

11.Verbeek 
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𝜀𝑡= √ℎ𝑡 +𝑧𝑡  ,  𝑧𝑡 ~𝑁(0,1)                                                                                                                        (3) 

ℎ𝑡= 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖  
𝑞
𝑖=1 𝜀𝑡−𝑖

2  +∑ 𝛽𝑗
𝑝
𝑗=1  ℎ𝑡−𝑗                                                                                                     (4) 

 

 مثبت باشد  t  ،ℎ𝑡مثبت است و برای اینکه به ازای هر  t ،ℎ𝑡بوده و به ازای هر   𝜀𝑡  واریانس شرطی  ℎ𝑡که در آن 

 باید داشته باشیم :

   𝛼0 > 0                                                                                                                                                          (5) 

   𝛼𝑖  ≥ 0               𝑖 = 1,2, … 𝑞                                                                                                                    (6) 
   𝛽𝑗 ≥ 0                𝑖 = 1,2, … 𝑝                                                                                                                    (7) 

. نمود یسازمدلتأثیرات متفاوت وقایع خوب و بد را بر نوسانات  توانیمنشان دادند که چگونه  )1994(  9و رانکل گالستن، جگنزان

از شوک آستانه، تأثیرات متفاوتی نسبت به  تربزرگ یهاشوک کهیطوربهیک آستانه دانست.  توانیمرا   𝜀𝑡−1 =0در یک نگاه 

 از آستانه دارند.  ترکوچک یهاشوک

  :شودیمزیر بیان  صورتبه ) TGARCH  (10یاآستانه ARCHG بدین ترتیب فرآیند 

ℎ𝑡 = 𝛼0 +  𝛼1 𝜀𝑡−1
2  + 𝜆1  𝑑𝑡−1 𝜀𝑡−1

2  +𝛽1 ℎ𝑡−1                                                                                            (8) 

𝜀𝑡−1یک متغیر مجازی است که به ازای  𝑑𝑡−1در مدل فوق،  < < 𝜀𝑡−1برابر با یک و به ازای   0 برابر با صفر است.   0

Enders, 1948)) 

 : 11PGARCHمدل 3-2

 :باشدیمزیر  صورتبهمطرح شد  (1993) ین مدل که توسط دینگ،  گرنجر و انگلا

𝜎𝑡
2 = ∁ + ∑ 𝛽 𝜎𝑡−𝑗

𝑑𝑞
𝑗=1  + ∑ 𝜃𝑖 

𝑝
𝑖=1 (|𝜀𝑡−𝑖| + 𝜆 𝜀𝑡−𝑖)𝑑 + 𝑣𝑡                                                        (9) 

 . باشدیم  ARCH خانواده  یهامدلبه انواع مختلف  لیتبدقابلمدل فوق   λ ،β ، θ ، 𝑑با تغییر مقادیر 

 : نامتقارن GARCHمدل  3-3

است که  GARCH نوع مدل نیترساده GJRنام برد. مدل  توانیمرا  12EGARCHو GJRنامتقارن، مدل  GARCH یهامدلاز 

مطرح شد. این مدل  (1991)13یا گارچ نمایی نیز توسط نلسون EGARCHبهترین مدل شناخته شد. مدل  عنوانبهدر این پژوهش 

 (2008، 14واریانس شرطی است. ) بروکس یبندفرمولروش دیگری برای 
 : EGARCHمدل  3-4

ارزش مطلق تغییرات  هاآن، بدین معنی که هاستآندر مورد متقارن بودن  GARCHو   ARCH یهاروشیک محدودیت مهم در 

لذا  اثرات شوک منفی و شوک مثبت با بزرگی یکسان،  رندیگیمرا نادیده  هاآنو عالمت  رندیگیمنوسانات را در نظر  ینیبشیپدر 

(  مثبت و منفی یهاشوکنوسانات سری نسبت به نوع خبر )  کهیدرحال. شودیمدر نظر گرفته  زانیمکیبر روی نوسان سری به 

                                                                                                                                                                                  
12. Glosten, Jaganathan & Runkle 

13. Threshold GARCH 

14. Power GARCH 

15. Exponential GARCH 

16. Nelson 
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 15. بدین ترتیب، برای رفع این مشکل و برای تحلیل رفتار نوسانات الزم است تا از یک مدل نامتقارندهندینمواکنش یکسانی نشان 

 ( . (verbeek, 2005استفاده شود

مدل واریانس شرطی  .این(Nelson,1991)است EGARCHکه در حالت نامتقارن بودن نوسانات کاربرد دارد مدل  ییهامدلیکی از 

لزوم استفاده از مربع جمالت خطا  شودیمشرطی موجب  یهاانسیوار. محاسبه لگاریتمی کندیملگاریتمی محاسبه  صورتبهرا 

 EGARCH (p,q).معادله واریانس شرطی مدل شودیممدل از حالت تقارن خارج  جهیدرنتموضوعیت خود را از دست بدهد، 

 :  شودیمزیر محاسبه  صورتبه

log ( σt
2 )= β0  + ∑ βi

p
i=1  log (σt−i

2  ) + ∑ θk
r
k=1  

εt−k

σt−k
+∑ ∅j

q
j=1  |

εt−j

σt−j
| + vt                                      (10) 

 

> 𝜃𝑘پارامترهای ثابت هستند. اگر  𝛽0 , 𝛽𝑖 , 𝜃𝑘 , ∅𝑗که در آن   یهاشوکمثبت نسبت به  یهاشوکباشد در این صورت   0

𝜃𝑘 که یزمان.  تا دهدیممنفی کمتر نوسانات را گسترش  ≠ نسبت به سایر  EGARCHباشد، مدل نمایی نامتقارن است. مدل   0

 نامتقارن در موارد زیر برتری دارد : یهامدل

 تبدیل لگاریتمی متضمن مثبت بودن واریانس شرطی است. . 1

 برآوردهای حاصل از مدل نمایی نسبت به وجود مشاهدات پرت حساس نخواهند بود.. 2

 کافی است.  EGARCHاین مدل هیچ محدودیتی روی پارامترها ندارد و برای مانایی فرآیند . 3

 : و معادله واریانس شرطی عبارت است از شدهحذفشرط نا منفی بودن پارامترها  EGARCHگفت مدل  توانیم یطورکلبه

Ln (ht)= α0 + α1 (
εt−1

√ht−1

) + λ1  |
εt−1

√ht−1

|  +  β1 ln (ht−1)                                              (11) 

 

 : GJR مدل 3-5

 :شودیم یبندفرمولزیر  صورتبهنامتقارن است. در این مدل، واریانس شرطی  GARCH یهامدلنوع از  نیترساده GJR مدل

(12)                              𝛔𝐭
𝟐 =  α0  +  α1 ut−1

2 +  β σt−1
2 + γ ut−1

2 It−1 

(13)                                    I = {
   1                            ut   < 0 

  در غیراین صورت            0
          

 یریپذرییتغ مثالعنوانبه، کامالً متقارن است. یریرپذییتغبر  هاشوکنباشد بدین معنی است که اثر  داریمعن 𝛾در این مدل اگر 

باشد مدل نامتقارن است و اثر  داریمعن 𝛾اما اگر  باشدیماست یکسان  واردشدهتورم برای حالتی که به آن شوک مثبت یا منفی 

 یهاشوکبیشتر از  منفی یهاشوکو مثبت باشد در این صورت اثر  داریمعن 𝛾یکسان باشد. اگر تواندینممثبت و منفی  یهاشوک

منفی )مثبت( باشد،  𝛾. اگر باشدیم 𝛼1مثبت برابر با  یهاشوکو اثر  𝛾 +  𝛼1منفی برابر با  یهاشوک، اثر یطورکلبهمثبت است. 

 مثبت خواهد بود. یهاشوکمنفی کمتر )بیشتر(  یهاشوکدر این صورت 

 GJR-GARCH مدل نظر گرفتن هدف تحقیق، در و ARCH یهامدلانواع  یهایژگیوبه بررسی  با توجهتحقیق  نیدر ا

 است. شدهانتخاب

                                                                                                                                                                                  
18. Asymetric Model 
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 . برآورد مدل4

 هاداده لیوتحلهیتجز 4-1

است که این  شدهاستفاده 23/10/2015تا  02/01/2005از تاریخ روزانه قیمت نفت خام و قیمت طال  یهادادهدر این پژوهش از 

 17نفت اوپک و سایت گلد هر بشکه( برمبنای دالر آمریکا برای OPEC) 16به ترتیب توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت هاداده

 منتشرشده است.

 .میریگیم نظر در وابسته ریمتغ عنوانبهمتغیر توضیحی و قیمت طال را  عنوانبهنفت را  متیاز ق آمدهدستبهنوسانات 

 است. شدهانجام Eviews8 افزارو نرم GJR-GARCH یاقتصادسنجاز مدل  با استفادهآماری  یهالیوتحلهیتجز

 .دهدیمطال را نشان  متیو قروند تغییرات قیمت نفت ( 2)و  (1نمودار )
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 تغییرات قیمت نفت روند :1نمودار 

 

                                                                                                                                                                                  
19.Organizatin of petroleum exporting countries 

20. www.gold.org 
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 : روند تغییرات قیمت طال2نمودار 

 

 آزمون ایستایی متغیرها 4-2

فولر -دیکی از آزمونمطالعه برای بررسی ایستایی  نیدر ا .باشدیمیک سری زمانی، بررسی مانایی متغیرها  یدر بررساولین گام 

 در سطح داری ریشه واحد هستند. و طال( قیمت نفت 2و )( 1به نتایج جدول ) توجه با است. شدهاستفاده 18افتهیمیتعم

 

 برای قیمت نفت در سطح افتهیمیتعمفولر -آزمون دیکی جینتا :1جدول 

 tآماره  معادله تخمینی

 محاسباتی

در  tمقدار بحرانی 

 %1 سطح

در  t یمقدار بحران

 %5 سطح

در  t یمقدار بحران

 %10 سطح

 2.567255- 2862367- 3.432481- 1.6395554- مبدأ از با عرض

 3.127552- 3.411403- 3.961301- 0.906300- روند و مبدأ از با عرض

 1.616624- 1.940936- 2.565783- 0.400840- روند و مبدأ بدون عرض از

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  
21. Augmented Dickey-Fuller 
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 برای قیمت طال در سطح افتهیمیتعمفولر -آزمون دیکی جینتا :2جدول 

 tآماره  معادله تخمینی

 محاسباتی

در  tمقدار بحرانی 

 %1 سطح

در  t یمقدار بحران

 %5 سطح

در  t یمقدار بحران

 %10 سطح

 2.567254- 2.862366- 3.432479- 1.644425- مبدأ از با عرض

 3.127552- 3.411402- 3.961299- 0.946820- روند و مبدأ از با عرض

 1.616624- 1.940936- 2.565783- 0.375367 روند و مبدأ بدون عرض از

 

تفاضلی قیمت نفت و  لگاریتم از (،2006) سوئستطال طبق کوپر و  قیمت وقیمت نفت  هایسری مانایی نابرای رفع 

( 3) جدول رد یافتهتعمیمفولر -آزمون دیکی با استفاده از هاسریاین  پایایی .شودمیلگاریتم تفاضلی قیمت طال استفاده 

 قرارگرفته است. تأیید( مورد 4و )

 

 در سطح قیمت نفتلگاریتم تفاضلی برای  افتهیمیتعمفولر -آزمون دیکی جینتا :3جدول 

 tآماره  معادله تخمینی

 محاسباتی

در  tمقدار بحرانی 

 %1 سطح

در  t یمقدار بحران

 %5 سطح

در  t یمقدار بحران

 %10 سطح

 2.567255- 2.862367- 3.432480- 40.40063- مبدأ از با عرض

 3.127552- 3.411402- 3.961300- 40.47521- روند و مبدأ از با عرض

 1.616624- 1.940936- 2.565783- 40.40740- روند و مبدأ بدون عرض از

 

 

 

 در سطحقیمت طال  تفاضلی تمیلگاربرای  افتهیمیتعمفولر -آزمون دیکی جینتا :4جدول 

 tآماره  معادله تخمینی

 محاسباتی

در  tمقدار بحرانی 

 %1 سطح

در  t یمقدار بحران

 %5 سطح

در  t یمقدار بحران

 %10 سطح

 2.567255- 2.862367- 3.432480- 52.71895- مبدأ از با عرض

 3.127552- 3.411402- 3.961300- 52.77473- روند و مبدأ از با عرض

 1.616624- 1.940936- 2.565783- 52.68458- روند و مبدأ بدون عرض از

 

 برآورد مدل 4-3

قسااامت به بررسااای  نیدر ا لذا اسااات، ARCHاثر  بر وجوداخالل دلیلی  یدر اجزاناهمساااانی واریانس  وجود ازآنجاکه
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 19(LMالگرانژ )ضریب  از آزمونتشخیص ناهمسانی واریانس  یبرا .میپردازیممدل  یهاماندهیباقناهمسانی واریانس بین 

 نشان داده شده است. 5این آزمون در جدول  جینتا .میکنیماستفاده  شدهمطرح( 1982انگل )توسط  که

 

 ARCHبرای تشخیص اثر  LM آزمون .5 جدول
 

     
     F-statistic 0.507508     Prob. F(2,2814) 0.6020 

Obs*R-squared 1.016093     Prob. Chi-Square(2) 0.6017 
     
     
     

 

 وجود دارد. ARCHاثر  لذا وجود همسانی واریانس بین اجزای اخالل رد شده، فرض مشخص است، همانطور که

 توجه با GARCHخانواده  هایمدل بین ازآوردن نوسانات لگاریتم تفاضلی قیمت نفت  دست بهدر مرحله بعد بایستی برای 

 qو  pمختلف  هایوقفهبرای  نامتقارن ومتقارن  هایمدلمختلفی از  هایمدل 21و آکائیک 20بیزین -شوارتز به معیارهای

ت که نوسان رسدمینظر  به .شودمی گرفته نظرمتقارن در  منفی ومثبت  هایشوک اثر GARCH مدل در برآورد شده است.

برای تحلیل رفتار نوسانات در  روازاین ،دهدنمیمثبت و منفی واکنش یکسانی نشان  هایشوکقیمت نفت نسبت به 

 معیارهای به حداقل مقدار توجه بامطالعه  این در مدل نامتقارن استفاده شود. یک ازالزم است  اطمینانی گیری ناشکل

 رابطه) است شدهانتخابمدلی بهینه  عنوانبه GJR-GARCHنامتقارن  مجذورات خطا مدل مجموع وشوارتز  آکائیک و

 است. شدهداده( نشان 6) جدول درآن  نتایج و( 14

 

(14)  𝛔𝐭
𝟐 =  α0  +  α1 ut−1

2 +  β σt−1
2 + γ ut−1

2 It−1                                                                                                                                 

 

 یریپذرییتغ مثالعنوانبه، کامالً متقارن است. یریرپذییتغبر  هاشوکنباشد بدین معنی است که اثر  داریمعن 𝛾در این مدل اگر 

باشد مدل نامتقارن است و اثر  داریمعن 𝛾اما اگر  باشدیماست یکسان  واردشدهتورم برای حالتی که به آن شوک مثبت یا منفی 

 یهاشوکبیشتر از  نفیم یهاشوکو مثبت باشد در این صورت اثر  داریمعن 𝛾یکسان باشد. اگر تواندینممثبت و منفی  یهاشوک

منفی )مثبت( باشد،  𝛾. اگر باشدیم 𝛼1مثبت برابر با  یهاشوکو اثر  𝛾 +𝛼1منفی برابر با  یهاشوک، اثر یطورکلبهمثبت است. 

 مثبت خواهد بود. یهاشوک  منفی کمتر )بیشتر(   یهاشوکدر این صورت 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  
22. Lagrange Multiplie 

23. Schwarz Criter 

24. Akaik criter 
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 GJR نتایج تخمین مدل .6جدول 

      
      Variable Coefficient  Std. Error z-Statistic Prob.   

      
      C 0.000161  0.000226 0.710843 0.4772 

      
        Variance Equation   

      
      C 7.64E-07  2.25E-07 3.387931 0.0007 

RESID(-1)^2 0.036444  0.005580 6.531721 0.0000 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 0.036806  0.006834 5.385384 0.0000 

GARCH(-1) 0.942838  0.005275 178.7378 0.0000 

      
      
      

 

نامتقارن  لذا ،باشدیممعنادار  𝛾به اینکه  با توجه .دهدیمرا نشان  𝛾 مقدار RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0)در جدول ذیل ضریب 

 نمودار مثبت است. یهاشوکمنفی بیشتر از  یهاشوکاثر  میریگیمنتیجه  𝛾مقداربه مثبت بودن  با توجهو  شودیم دییتأبودن مدل 

 .دهدیمرانشان  آمدهدستبه GJR-GARCHمدل  قیاز طر( نوسانات لگاریتم تفاضلی قیمت نفت که 3)

 

-.12

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

.16

500 1000 1500 2000 2500

X1 Residuals 
 

 قیمت نفت نوسانات لگاریتم تفاضلی. 3 نمودار

آورده و  دست بهقیمت طال  روی بررا قیمت نفت  حداقل مربعات معمولی اثر نوسانات آخر با استفاده از روش مرحله در

 است. شدهداده( نشان 7نتایج تخمین در جدول )
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 . نتایج تخمین حداقل مربعات7 جدول

 t p-valueآماره  ضرایب متغیر

 0.1008 1.641313 0.000366 مبدأعرض از 

 0.0000 14.31589 0.200962 نوسانات قیمت نفت

 

 .باشدمی معنادار ومثبت  ایرابطهطال  باقیمتنتایج جدول ذیل حاکی از این است که رابطه نوسانات قیمت نفت 

 گیرینتیجه .5

 تجههمقیمت این دو کاالی حیاتی در اکثر موارد  شودمیمشترکی هسااتند که این امر موجب  تأثیرگذارطال و نفت دارای عوامل 

طال خواهد  قیمت باال رفتنآن ساابب  تبعبهکاهش ارزش دالر ساابب افزایااش قیمت نفاات و  مثالعنوانبهبا یکدیگر حرکت کند. 

 هازینههرفتن قیمت نفت موجب افزایش  باال .رابطااه مسااتقیمی میان قیمت نفاات و قیمت طال وجود ندارد گونههیچشااد، لکن 

تمایل دارند تا سرمایه خود را به چیزی تبدیل نمایند  گذارانسرمایهافزایش تورم جهانی خواهد شااد. در چنین شاارایطی  درنتیجهو 

ه به شرایط اقتصادی که از ثبات بیشتری برخوردار بوده و تا حدی نیز بتواند تورم جهانی را جبران نماید. در حال حاضر و با توج

ه تقاضای طال را افزایش داد درنتیجهخواهااد بود که  نسبتاً گذارانسرمایهیک ذخیره باثبات، بهتریاان انتخاب  عنوانبهجهان، طال 

 و موجب گرانی آن خواهد شد
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