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ملخص:
يكمن اهلدف من اهتمام املستثمرين بتحليل تقلبات عوائد مؤشرات األسواق املالية يف اختاذ قراراهتم
االستثمارية وإدارة خماطر حمافظهم املالية ،وابعتبار أن مؤشر  Dax30لبورصة فرانكفورت األملانية متقلب
وذو خماطرة عالية مت بناء منوذج إحصائي مناسب للدراسة أبخذ عينة لسلسلة زمنية يومية ممتدة من
 2014/09/01إىل  2018/10/01مبجموع  1036مشاهدة.
مت تقدير منوذج  GARCHالذي أيخذ تقلبات األسعار خالل فرتات التداول بعني االعتبار كما
أيخذ أتثري توزيع اخلطأ العشوائي لدقة النموذج ومت االستعانة بنموذج  GARCH-Mلتوضيح أن هناك
عالقة اجيابية بني املخاطر والعوائد املتوقعة هلذا املؤشر ،األمر الذي سيساعد املستثمر على معرفة طبيعة
اخلطر والتقلب عند عملية التنبؤ.
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Abstract:
The objective of investors interest in analyzing the volatility of the
returns of financial market indicators is to make their investment decisions.
As the Dax30 index of the Frankfurt Stock Exchange is volatile and highly
risky a suitable statistical model has been constructed by sampling a daily
time series extending from 01/09/2014 to 01/10/2018 was sampled with a
total of 1036 views.
The GARCH model which takes price fluctuations during trading
periods, takes into account the effect of random error distribution on the
accuracy of the model. The GARCH-M model was used to indicate that there
is a positive correlation between the risk and return from this indicator which
helps the investor to know the nature of risk and volatility when forcasting.
Keywords: Returns, Risk, Stylized facts, DAX30, GARCH-M Model.
JEL Classification Codes: C32 ،C39،G14.

 .1مقدمة:
حتظى أسواق األوراق املالية ابألمهية الكبرية يف اقتصادايت الدول فهي مرآة حقيقية تعكس األوضاع
املالية واألداء االقتصادي هلا كما أهنا متتاز بصفة عدم التأكد ألن أسعار األسهم والسندات واألوراق املالية
للتغري املستمر من فرتة إىل أخرى ،عادة ما يفضل املستثمرين األوراق املالية األقل خطورة
األخرى معرضة ر
عند ثبات العوامل األخرى خاصة العائد  ،فاملخاطرة انجتة عن االختالف النسيب بني العائد احملقق مستقبال
والعائد املتوقع قبل ذلك وهو ما يعرف إحصائيا ابلتشتت أو احنراف القيم احلقيقية عن املتوقعة ،فإدارة
االستثمار وختصيص األصول لدى احملفظة االستثمارية يساعدان يف عملية اختاذ القرار يف ظل املخاطرة ومن
بني أهم النظرايت اليت اهتمت بذلك جند نظرية املنفعة املتوقعة The Expected Utility Theory
) (EUTاليت قدمها كل من ) Dc Finetti (1937)، Ramsey (1931و)Morgenstern (1944
هذه النظرية مهدت لظهور العديد من النماذج األخرى خاصة تلك اليت مست النظرية املالية احلديثة مثل
منوذج ) Markowitz (1952الذي بني أن خطر احملفظة يتحدد من خالل حساب التباين ،يوجد العديد
من مناذج أخرى اليت أيدت نفس الفكرة كنموذج ) Konno & Yamazaki (1991ومنوذج Young
). (1998
تعترب بورصة فرانكفورت األملانية من بني أهم البورصات األوروبية اليت تضم جمموعة من املؤشرات من
بينها مؤشر  Dax30الذي يعد من املؤشرات القيادية فيها وهو اختصار ل Deutscher Aktien Index
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يتكون من  30أكرب الشركات األملانية ،ميتاز بنسبة خماطرة عالية عند التداول األمر الذي جيعل متخذ قرار
االستثمار أن أيخذ كل من العائد املتوقع واملخاطرة بعني االعتبار ويقصد مبخاطر حمفظة االستثمار أهنا درجة
تقلب العائد الناتج عن جمموع االستثمارات املكونة لتلك احملفظة ،ومن أجل توضيح العالقة بني املخاطرة
والعائد املتوقع هلذا املؤشر سنتطرق يف هذه الورقة البحثية لتطبيق منوذج  GARCHالذي اقرتحه
) Bollerslev (1986من أجل قياس تقلبات العوائد املالية ،أما منوذج  GARCH-Mالذي طوره
) Engle ;Lilien & Robins (1987مت استعماله للتأكد من وجود أو عدم وجود عالقة بني خماطر
السوق والعوائد املتوقعة ،وذلك استعانة بدراسة ) Eun Pyo Hong (1991الذي قام بتوضيح فكرة أن
سلوك االرتباط الذايت هلذا النموذج حياكي سلوك منوذج  ARMAألن مجيع معامالت االرتباط الذايت موجبة
وفقا لقيود معلمات منوذج  GARCH-Mوابلتايل فهو النموذج املالئم لنمذجة أتثريات معامل املخاطرة
املتعلق بعوائد األسهم خالل فرتة التقلبات ،كما ربني ) Enrico Capobianco (1995أن منوذج
 GARCH-Mهو الالئق لبياانت عوائد األسواق املالية ذلك بعد تطبيق حماكاة لنموذج التقلب العشوائي
ثنائي التكافؤ واألخذ بعني االعتبار العالقة بني مناذج  ARCHومناذج التقلب العشوائي ،أما دراسة
) Iulian Panait & all (2012فقاموا مبقارنة بنية تقلبات الرتددات العالية والرتددات املنخفضة لسبعة
شركات رومانية متداولة يف بورصة بوخارست وثالثة مؤشرات متعلقة بنفس البورصة يف الفرتة (-1997
 )2012ابستخدام منوذج  GARCH-Mالذي أظهر فعاليته يف الرتددات العالية وضعفه يف أتكيد فرضية
أن زايدة التقلب يؤدي إىل زايدة العائدات املستقبلية .وفقا لذلك ميكننا طرح اإلشكالية التالية :هل توجد
عالقة بني املخاطرة والعائد يف مؤشر  Dax30لبورصة فرانكفورت؟ ولإلجابة على هذه اإلشكالية مت االعتماد
على املنهج القياسي أبخذ سلسلة من املشاهدات اليومية ألسعار إقفال مؤشر  Dax30للفرتة من
 2014/09/01إىل  2018/10/01مبجموع  1036مشاهدة بعد حذف أايم العطل ومت حتويل هذه
السلسلة إىل سلسلة العوائد ،اليت من خالهلا ميكن توضيح العالقة املوجودة بني العائد واملخاطرة لدى مؤشر،
ولتوضيح ذلك قمنا بتقسيم هذه الورقة البحثية إىل جانبني جانب نظري وآخر تطبيقي.
 .2الجانب النظري
يعد التقلب واحد من أهم العوامل األساسية املعتمد عليها يف صنع القرار االستثماري على مستوى
احملافظ املالية بسبب تغريه الدائم الناتج عن حترك األسعار إما صعودا أو هبوطا خالل فرتة زمنية معينة هذا
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التقلب عادة ما يكون متعلق ابلسالسل املالية اليت تتغري وفق الزمن واليت حتتاج منذجتها إىل مناذج االحندار
الذايت املعممة واملشروطة بعدم جتانس التباين .GARCH
 1.2نماذج تخصيص األصول المالية (العائد -المخاطرة):
من أجل التخصيص األمثل لألوراق املالية يف احملفظة جيب أن يتم األخذ بعني االعتبار كل من
املتوسط الذي يقيس لنا العائد والتباين الذي يقيس املخاطر اليت يسعى املستثمر إىل تدنيتها ،ابإلضافة إىل
التباين املشرتك وهو مقياس اجتاه التطور املشرتك للعديد من املتغريات ،ومن بني أهم النظرايت املتعلقة بذلك
جند:
 نظرية املنفعة املتوقعة  :EUTتعود أصول نظرية  The Expected Utility Theoryإىل كل من) Gabriel Cramer (1728و ) Daniel Bernoulli (1738فكان حمتواها بسيط يدور حول إمكانية
اختاذ قرار التضحية ابملنفعة احلالية مقابل توقع منفعة أكرب يف املستقبل حتت مبدأ ترتيب األولوايت والبدائل
حسب املخاطر (خياري ،2017 ،صفحة ،)40كما تنص هذه النظرية على أن صانع القرار خيتار بني
التوقعات اليت فيها خماطر (التوقعات الغري مؤكدة) مقارنة بقيم املنفعة املتوقعة ،ويعد شكل منحىن املنفعة
مهما يف حتديد إحساس متخذ القرار اجتاه املخاطرة ( Riskاببكر ،2011 ،صفحة . )15
 نظرية ماركويتز  :Markowitzقدم  Markowitzسنة  1952كيفية اختيار احملفظة املالية حيثاعتمد على عملية حتسني متوسط التباين  Mean-Varianceابستخدام مؤشرين أساسيني مها العوائد
بتغري العائد (Christiano & all, 2006, p.
املتوقعة واملتمثلة يف متوسط العائد واملخاطرة اليت مت قياسها ر
)01أما الفرضيات النظرية فهي تقوم على أساس املنفعة احلدية للعائد على االستثمار ،فالبديل االستثماري
له توزيع احتمايل متعلق بفرتة االحتفاظ ابلعوائد املتوقعة كما أن تقدير املخاطر من طرف املستثمرين يكون
على أساس تغيري العوائد فهؤالء املستثمرون هلم سلوك عقالين فهم يفضلون تعظيم العوائد عند نفس مستوى
من املخاطرة أو أهنم خيتارون املخاطر اليت تكون أقل عند نفس مستوى العوائد ،أما تعظيم العوائد لفرتة
واحدة تفسر ابملنفعة احلدية املتناقصة للثروة (طييب ،2009 ،صفحة  ،)27يف حني أن  ROYسنة
 1952افرتض أن املستثمر سيتجه إىل عدم املخاطرة لذلك يتوجب حتديد احلد األدىن لرأس املال املقبول
،هذه الطريقة تسمح بتحديد العالقة بني املخاطرة والعائد لذلك قام  Markowitzعام  1959بتطوير
هنج  ROYواقرتح شبه التباين  semi-varianceألن سالسل املالية غري مستقرة وال تتبع التوزيع الطبيعي.
)(Benheddi, 2007, p. 01
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 نظرية ) :Konno Yamazaki (K-Yاقرتح ) Konno Yamazaki (1991منوذج استثماريجديد يعتمد على استخدام متوسط االحنراف املطلق كبديل للتباين يف منوذج ، Markowitzهذا االحنراف
ميثل القيمة املطلقة املتوقعة لفرق املتغري العشوائي ومتوسطه أي معدل الفرق املطلق بني العوائد املمكنة
للمحفظة االستثمارية والعائد املتوقع منها (خياري ،2017 ،صفحة ، )50ويتميرز هذا النموذج عن غريه
يف استعمال  Tاملتغري للحد من عدد األصول يف احملفظة االستثمارية كما يعني احلد األقصى هلذه األصول
 2T+2ف  Tهو عدد الفرتات الزمنية على افرتاض عدم وجود حد أقصى لالستثمار يف األصل ،كما
تسمح أبن يكون معدل االحنرافات املطلقة متحررة من فرضية التوزيع الطبيعي األمر الذي بسط عملية حتسني
الربامج اخلطية.
 نظرية ) :Young (1998يعتمد هذا النموذج على ختصيص أصول احملفظة للبياانت التارخيية وهو أولمن قام بتطبيق منوذج أصغر القيم العظمى ) Minimax (MMسنة (V.Puelz, 2001, p. 1998
)،05هذا النموذج له مزااي مقارنتا ابلنماذج األخرى يف حالة ما إذا كانت أسعار األصول ال تتبع التوزيع
الطبيعي ،كما يعترب أفضل من منوذج  Markowitzيف حالة ما إذا كانت بياانت العائد منحرفة أو إذا
كان احلل األمثل للمحفظة حيتوي على العديد من متغريات القرار.
 2.2تقدير التقلب والمخاطر باستعمال نماذج :GARCH

تتميرز السالسل املالية عن ابقي السالسل الزمنية مبجموعة من اخلصائص:
التغري الزمين
 -عدم التأكد :فعائدات السالسل املالية متقلبة وفق فرتات زمنية خمتلفة مما يعطيها صفة ر

.Time-Varying Volatility

 عائدات األصول املالية ذات ذيل مسيك  : Fat tailsإن متثيل هذه العائدات غالبا ما تظهر غريمتناظرة  Skewnessوهلا تفرطح زائد  Leptokurtosesمما يتناقض مع افرتاض منذجة هذا النوع من
السالسل أهنا تتبع التوزيع الطبيعي) ، (Saltoglu, 2017, p. 03فهي عادة ما تتبع توزيع Student
أو Studentامللتوي أو التوزيع العام لألخطاء .GED
 جتمع التقلبات  :Volatility Clusteringإن االرتباط الذايت لتقلبات العوائد هي إحدى مميزاتالسالسل املالية فمعدالت العائد غري مستقلة عن بعضها البعض ،فقد الحظ  Mandelbrotأن التقلبات
الكبرية تتبعها تقلبات كبرية أخرى والتقلبات الصغرية تتبعها تقلبات صغرية أخرى مما يدل على استمرار
التغريات السابقة للفرتة الزمنية احلالية(Cont, 2005, p. 03).
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 ارتفاع معدالت التقلب يف فرتات عدم التداول :من خصائص السالسل املالية جند أن تدفق املعلوماتيف األسواق املالية ليست متماثلة خالل فرتات زمنية معينة ،فاملعلومات املرتاكمة اليت تتدفق يف فرتة عدم
التداول (أايم العطل) هي أكثر املعلومات اليت مت مجعها يف فرتة التداول ،هذا الفارق سينعكس على أسعار
احملددة يف هذه الفرتات وهي ما تعرف أيضا أبثر الرافعة املالية(Saltoglu, 2017, p. 04).
وفقا هلذه اخلصائص مت اقرتاح العديد من النماذج هبدف التنبؤ ابلتقلبات ،ففي بداية األمر مت استخدام مناذج
 ARIMAل ) Box & Jenkins (1976إال أهنا استندت على فرضيات خاطئة فهي ال تعتمد على
خصائص السالسل الزمنية املالية املذكورة سابقا ،األمر الذي حال دون الوصول إىل نتائج صحيحة (Panait
) & Slavescu, 2012, p. 56مث ظهرت النماذج املشروطة بعدم جتانس اليت كانت األقرب يف منذجة تقلبات
عوائد األصول املالية من أمهها جند:

تتغري عرب الزمن بشرط وجود قيم أو معلومات
 مناذج  :ARCHمبا أن التباين يف سالسل األصول املالية رالتغري وهي اليت تعرف بنماذج االحندار
سابقة ،قام ) Engle (1982ابقرتاح مناذج أتخذ بعني االعتبار هذا ر
الذايت املشروط بعدم جتانس التباين ARCH (Autoregressive Conditional
املتغرية عرب الزمن بسبب وجود بعض
) Heteroscedasticالذي يَعتمد فيه على مربع األخطاء السابقة و ر
القيم الشاذة يف السلسلة وعدم تالؤم البياانت مع سوء املواصفات ، Mispecificaticationوتكتب
معادلة  ARCHكما يلي(Akigray, 1989, p. 58):
)𝑦𝑡 ⁄𝐼𝑡−1 = 𝜇 + 𝑎𝑡 … (01
فاألخطاء تتبع التوزيع املستقل واملتماثل مبتوسط  0وتباين σ2t
) 𝑎𝑡 ↝ 𝑖𝑖𝑑 (0, 𝜎𝑡2

تكتب معادلة ) ARCH(1كاآليت

2
𝜎𝑡2 = 𝛼0 + 𝛼1𝜇𝑡−1
 0 < 𝛼1 < 1حيث )… (02

وتسمى أيضا مبعادلة التباين ، The conditional variance equationأما معادلة املتوسط The

 conditional mean equationفهي متثل 𝜇 من املعادلة رقم (.)01
يتم تقدير  ARCHبطريقة املعقولية العظمى ،لكن هذا النموذج واجه جمموعة من الصعوابت يف التقدير
لذلك اجتهت بعض الدراسات العتبار أن ) ARCH(pملا ) (𝑝 > 3سيكون من األحسن تطبيق منوذج
) GARCH(1,1لتفادي حجم  pالكبري واحلفاظ على درجة احلرية.
منوذج  :GARCHهذا النموذج هو امتداد ل  ARCHاقرتحه ) Bollerslev (1986كتعميم
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له  Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticيعتمد على التباين ومربع
أخطاء القيم السابقة وفق املعادلة التالية(Panait & Slavescu, 2012, p. 61):
)𝑦𝑡 ∕ 𝐼𝑡−1 = 𝜇 + 𝑎𝑡 . . . (01
2
2
= 𝛼0 + 𝛼1 𝜇𝑡−1
+ 𝛿1 𝜎𝑡−1
)… (03) 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(1,1

𝜎𝑡2

لتقدير معلمات هذا النموذج نستعمل طريقة املعقولية العظمى  Maximum Liklihoodإذ يتم
حتديد هذه الدالة ابالعتماد على التوزيع العشوائي خلطأ النموذج ،عمليا منوذج ) GARCH (1,1كايف
لقياس تقلبات العوائد املالية.
منوذج  :GARCH-Mاقرتح هذا النموذج من طرف )Engle ,Lilien & Robins (1987
هو أحد أصناف مناذج  GARCHخيترب إذا كان من املمكن أتثري التباين على متوسط العوائد املستقبلية
)،(Reider, 2009, p. 13ومبا أن عالقة بني خماطر السوق والعوائد املتوقعة هلا أمهية كبرية يف النظرية املالية
قام هذا النموذج أبخذ عالوة املخاطرة  Risk Premiumبعني االعتبار وذلك إبدخال التقلب إىل معادلة
املتوسط  The conditional mean equationواليت تكتب معادلتها كاآليت(Capobianco, 1995, :
)p. 06
2
 𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛾𝜎𝑡−1متثل معادلة املتوسط
)+ 𝑎𝑡 … (04
2
2
 𝜎𝑡2 = 𝛼0 + 𝛼1𝜇𝑡−1وهي متثل معادلة التباين
+ 𝛿1 𝜎𝑡−1
)… (03

).GARCH(1,1

حيث متثل عالوة املخاطرة ، Risk Permuimإذا كان  𝛾 ≠ 0فإن النموذج يشري إىل وجود ارتباط
يف التباين وابلتايل نقول أن العوائد مرتبطة أيضا ،نالحظ من خالل املعادالت السابقة أن النموذج
 GARCH-Mهو يف األساس مزيج خطي بني منوذج  GARCHومعادلة التقلب املتضمن فيها.
 .3الجانب التطبيقي
يف هذا اجلانب سنتطرق لتحليل السلسلة املالية املتعلقة بسلسلة العوائد اليومية ملؤشر  Dax30خالل
الفرتة الزمنية  2014/09/01إىل  2018/10/01تتكون من  1036مشاهدة ومت احلصول على سلسلة
أسعار إقفال مؤشر فرانكفورت األملاين  Dax30من املوقع االلكرتوين www.investing.com
 1.3تعريف مؤشر :Dax30
نظرا للمكانة االقتصادية األملانية على مستوى األورويب والدويل ارأتينا أن نتطرق يف دراستنا إىل أحد
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أهم مؤشراهتا يف السوق املايل ،يعد مؤشر  Dax30من بني أكثر املؤشرات سيولة يف بورصة فرانكفورت فهو
يضم  30أكرب الشركات األملانية ،مت طرح هذا املؤشر للتداول يف  01جانفي  1988بقيمة أساس تبلغ
( 1000يف  30ديسمرب  )1987وهو امتداد ملؤشر آخر كان يسمى )1959( Borsen-Zeitung
)، (Sharp Traderكان مؤشر  Dax30مستقرا نسبيا مع 16شركة من أصل  30منذ نشأته فإدراج أي
شركة فيه جيب أن تكون حتت معيار أساسي أال وهو بورصة فرانكفورت وما ال يقل عن  %10من أسهم
الشركة جيب أن تكون حتت سلطة القطاع العام ابإلضافة إىل قواعد تداول أخرى .يتم حساب سعر مؤشر
 Dax30ابلقيمة املرجحة لرأس املال مما يعين أن الشركات ذات الرمسلة السوقية أعلى تؤثر يف سعره بشكل
كبري ،ويتم حسابه ابستخدام طريقة التعومي احلر فهو يعتمد على عدد األسهم املتاحة متجاهال األسهم اليت
ال ميكن شراؤها أو بيعها فعليا .وبفضل نظام  extraاملعتمد سنة  2006وهو نظام حساب املعامالت
املالية والذي يتوىل  %90من عمليات التداول يف بورصة فرانكفورت يقوم حبساب  Dax30أيضا كل 15
اثنية(Strategie-Bourse).
 2.3دراسة استقرار السالسل المالية:
سنقوم يف هذا اجلزء بتحليل استقرار كل من سلسلة األسعار } 𝑡𝑝{ وسلسة العوائد } 𝑡𝑅{ خالل
الفرتة  2018/10/01-2014/09/01ابالستعانة مبجموعة االختبارات املتمثلة يف كل من ، ADF
 PPو.kpss
-

سلسلة أسعار املؤشر } 𝑡𝑝{ :فيما يلي سنقوم بعرض التمثيل البياين لسلسلة أسعار مؤشر
 Dax30وهي متثل سلسلة أسعار اإلقفال اليومي } 𝑡𝑝{ خالل الفرتة املذكورة سابقا كاآليت
الشكل  :1التمثيل البياني لسلسلة أسعار مؤشر } 𝑡𝑝{.
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من التمثيل البياين السابق يتضح لنا أن سلسلة أسعار } 𝑡𝑝{ ملؤشر  DAX30غري مستقرة نظ ار
للتغريات الواضحة يف أسعارها إما صعودا أو هبوطا ،فقد سجل هذا املؤشر مستوايت أسعار مرتاجحة من
فاتح سبتمرب  2014إىل أواخر الشهر أكتوبر من نفس السنة مث بدأ ابلصعود متأثرا ابجيابية املؤشرات
الرئيسية مع حتقيق ثباات سعراي يف شهر ديسمرب  ، 2014أما يف بداية سنة  2015فقد كانت األسعار
متذبذبة ضمن املستوى الصاعد إىل غاية هناية شهر ماي ، 2015هنا مت تسجيل بعض التداوالت السلبية
نظرا لثبات املستوى عند  11900وقد كانت بداية سنة  2018مبوجة تقلبات صاعدة إىل -02-09
 2018مث عادت للرتاجع فقد تعرض املؤشر هلبوط حاد يف شهر مارس  2018واستعاد مقاومته يف جوان
من نفس السنة إىل  2018-09-07أين مت تسجيل هبوط سليب مؤكدا خروجه عن املسار الصاعد.
ولتأكد من استقرارية سلسلة األسعار نستعني ابختبارات جذر الوحدة  PP، ADFوkpss
فكانت النتائج ملخصة يف اجلدول التايل:
الجدول : 1نتائج اختبارات استقرارية سلسلة أسعار مؤشر } 𝑡𝑝{.

اختبارات
ADF
PP
Kpss

قبل الفرق األول
بالثابت

بعد الفرق األول

باالتجاه العام بجذر الوحدة
1.4061()0.5805
1.3938()0.5866
2.6045

0.8579()0.3443
0.8668()03404
-

2.5242()0.3162
2.5606()0.2988
0.3397

بالثابت
32.216(***)0.00
32.220(***)0.00
-

باالتجاه العام بجذر الوحدة
32.215(***)0.00
32.220(***)0.00
0.0531

32.204(***)0.00
32.208(***)0.00
0.0486

*** االحصائية معنوية عند .%1
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من خالل النتائج املتحصل عليها نالحظ أن سلسلة أسعار املؤشر غري مستقرة يف مستواها األصلي
عند تطبيق كل من اختبار  PP، ADFو kpssابلثابت ،االجتاه العام وجذر الوحدة أما بعد الفرق األول
تصبح كل النتائج املتعلقة ابالختبارات السابقة معنوية لتوضح أن هذه السلسلة مستقرة عند مستوى %1
وابلتايل نستنتج أن سلسلة أسعار} 𝑡𝑝{ املتعلقة مبؤشر  Dax30ليست مستقرة عند مستواها األصلي ولكن
مستقرة عند الفرق األول.
سلسلة عوائد املؤشر } 𝑡𝑅{ :مت حساب قيم عوائد مؤشر  Dax30ابالستعانة بسعر إقفال اليومي
𝑝

𝑡𝑝 وفق العالقة التالية ، 𝑅𝑡 = 𝑙𝑛 (𝑝 𝑡 ):أي أن العائد يف اليوم  tهو لوغريتم الليبريي لنسبة سعر
𝑡−1
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إقفال املؤشر يف نفس اليوم ) 𝑡𝑝( على سعر إقفاله يف اليوم السابق )، (𝑝𝑡−1ونتج عن السلسلة الزمنية
لعوائد مؤشر  Dax30خالل الفرتة  2018/10/01-2004/09/01الشكل التايل:
الشكل  :2التمثيل البياني لسلسة عوائد المؤشر } 𝑡𝑅{.

المصدر :خمرجات برانمج .Eviews09

نالحظ من خالل املنحىن أن هناك تغريات يف عوائد املؤشر (املمثلة ابللون األمحر) والبواقي اخلاصة
التغريات نتج عنها تقلبات صغرية اليت تظهر يف
هبا (املمثلة ابلون األزرق) يف خمتلف الفرتات الزمنية ،هذه ر
الفرتة من  0إىل  570يوم أي أن تقلبات صغرية تتبعها تقلبات صغرية أخرى خالل فرتة زمنية معتربة ،أما
يف املدة ما بني  571يوم إىل  1036يوم يظهر املنحى على شكل تقلبات كبرية تتبعها تقلبات كبرية أخرى
هذه اخلاصية هي إحدى أهم خصائص السالسل الزمنية املالية وهي ما تعرف بتجمع التقلبات Volatility
 ، Clustingلتأكد من استقرارية هذه السلسلة سنستعني ابختبارات جذر الوحدة  PP، ADFوkpss
اليت كانت نتائجها ملخصة يف اجلدول املوايل:
الجدول  :2نتائج اختبارات استقراريه سلسلة عوائد المؤشر } 𝑡𝑅{.
اختبارات
ADF
PP
Kpss

قبل الفرق األول
بالثابت

باالتجاه العام

بجذر الوحدة

32.298(***)0.00
32.305(***)0.00
-

32.297(***)0.00
32.307(***)0.00
0.0525

32.286(***)0.00
32.296(***)0.00
0.0449

*** االحصائية معنوية عند .%1
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من النتائج السابقة يتضح لنا أن سلسلة العوائد مستقرة يف مستواها األصلي عند تطبيق اختبارات
 PP ADFو kpssحبيث نالحظ أن  prob=0يف كل من  ADFو PPابلثابت ،االجتاه العام وجبذر
الوحدة مما يعين قبول الفرضية البديلة اليت تنص على عدم وجود جذر الوحدة أي أن السلسلة مستقرة ،إذا
نقول أن سلسلة األسعار } 𝑡𝑝{ غري مستقرة يف املستوى األصلي بينما سلسلة العوائد } 𝑡𝑅{ مستقرة يف
مستواها األصلي وهي من خصائص السالسل املالية.

 3.3اختبار التوزيع الطبيعي:
يعد هذا االختبار من اخلطوات اهلامة يف حتديد طبيعة توزيع سلسلة العوائد املؤشر } 𝑡𝑅{ ،فمن
املعروف عن السالسل املالية أهنا حتتوي على ذيل مسيك وابلتايل فهي ال تتبع التوزيع الطبيعي وللتأكد من
ذلك سنستعني ابلرسم البياين  QQ-Plotواختبار  Jack-Beraكما يلي:
  :QQ-Plotوهو خمطط  Quantile-Quantileأو ما يعرف ب، QQ-Plotهي أداة بيانية لتوضيحمدى مالئمة توزيع معني لتوزيع نظري آخر ) (Normalité testوفقا لذلك نقول أن السلسلة تتبع التوزيع
الطبيعي إذا كانت كميات  les quantilesالعينة تتساوى مع كميات  les quantilesاملتعلقة ابلنموذج
الطبيعي "كلما كانت النقاط أقرب من اليمني يكون توزيع السلسلة يتبع التوزيع الطبيعي".
الشكل  QQ-Plot :3الختبار التوزيع الطبيعي.

المصدر :خمرجات برانمج .Eviews09
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من خالل الرسم البياين نالحظ أن معظم النقاط تقع فوق خط املنتصف أي على يسار املنحىن،
وعليه نقول أن سلسلة عوائد املؤشر ال تتبع التوزيع الطبيعي.
 اختبار  :Jack-Beraهو اختبار متعلق ابلتوزيع الطبيعي ،حتث فرضية العدم اليت تنص على أن السلسلةتتبع التوزيع الطبيعي فإذا كانت قيمة إحصائية االختبار كبرية فإن هذه الفرضية تصبح مرفوضة ،وفيما يلي
نتائج مستخرجة من برانمج  Eviews09توضح اإلحصائيات الوصفية ونتائج اختبار  Jack-Beraكما
يلي:
الشكل  :4نتائج اختبار  Jack-Beraلتوزيع الطبيعي.
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من خالل نتائج اإلحصاء الوصفي املتحصل عليها نالحظ أن املتوسط
أكرب من الوسيط ) (Median=-0.00816يف هذه احلالة يكون االلتواء  Skewnessموجب وهو ما
يظهر جليا يف القيمة الناجتة ( )0.360236اليت ختتلف عن  0وابلتايل نقول أن املنحىن غري متماثل بل
ينحرف إىل اليمني ،أما ابلنسبة ملعامل التفلطح  Kurtosis=5.4232قيمته أكرب من  3إذا فهو يشري إىل
أنه توزيع حاد  leptokurtiqueو من خالل ما سبق نستنتج أن سلسلة العوائد ال تتبع التوزيع الطبيعي
وهو ما يؤكده اختبار  Jack-Beraمن خالل قيمة  prob=0إذا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة
اليت تنص على أن سلسلة العوائد املتعلقة مبؤشر  Dax30ال تتبع التوزيع الطبيعي.
)(Mean=-0.00025

 4.3اختبار وجود أثر :ARCH

هبدف الوصول إىل نتائج مناذج ) GARCH(p,qجيب أن نتأكد أوال من وجود أثر  ARCHوفق
الفرضيات التالية:
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𝐻0 : 𝜌1 = 𝜌2 = ⋯ = 𝜌𝑚 = 0
𝑚 < 𝜅 < 𝐻1: ∃ 𝜌𝜅 ≠ 0 /1

وابستعمال برانمج  Eviews 09حتصلنا على النتائج املوضحة كاآليت:
الجدول  :3نتائج اختبار ألثر .ARCH

المصدر :خمرجات برانمج .Eviews09

مبا أن  𝑝𝑟𝑜𝑏 𝐶ℎ𝑖 − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 (1) = 0أقل من مستوى املعنوية  %5نرفض فرضية العدم
ونقبل الفرضية البديلة أي أن تباين األخطاء ليس اثبتا عرب الزمن وأن بواقي هذا النموذج ختضع ألثر
.ARCH

مبا أن جتمع التقلبات وأثر  ARCHحمققة ميكن يف هذه احلالة تقدير منوذج ) GARCH(1,1لتحديد
حجم تقلبات املؤشر.
 5.3تقدير نماذج  GARCHواختيار النموذج األفضل:
مبراعاة عدم إتباع هذه السلسلة لتوزيع الطبيعي سنقوم بتقدير منوذج ) GARCH(1,1وفق عدة
توزيعات منها توزيع ، Studentتوزيع  Studentامللتوي ،توزيع  GEDو توزيع  GEDامللتوي كما هو
موضح يف اجلدول التايل:
الجدول  :4إختيار النموذج األفضل باستعمال المعايير المالئمة.
التوزيع/المعيار
Student
 Studentالملتوي
GED
 GEDالملتوي

Akaike

Schwartz

Hannan-Quinn

Log likelihood

6.2814-

6.2575-

6.2724-

3252.532

6.2803-

6.2611-

6.2730-

3250.917

6.2907-

6.2668-

6.2816-

3257.296

6.2880-

6.2689-

6.2807-

3254.921
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من خالل نتائج اجلدول السابق نقوم ابختيار أقل قيمة لكل من معيار  AkaikeوSchwartz

و، Hannan-Quinnوأكرب قيمة ملعيار  Log likelihoodوفقا لذلك نستنتج أن أفضل منوذج هو
الذي تكون فيه البواقي تتبع التوزيع العام لألخطاء . GED
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بعد أخذ توزيع  GEDبعني االعتبار مت تقدير منوذج ) GARCH(1,1اليت كانت نتائجه
ملخصة يف املعادلة التالية:

ابلنسبة ملعادلة املتوسط نالحظ أن احلد الثابت ( )0.000688-سالب ومعنوي عند مستوى
املعنوية  %05مما يدل على أن متوسط سلسلة عوائد مؤشر  Dax30سالب وضعيف ،أما ابلنسبة ملعادلة
التباين فنالحظ أن معامل مربع األخطاء معنوي مما يؤكد وجود أثر  ARCHويعزز فكرة أن العوائد مرتبطة
فيما بينها مع اختالف التباين ،كما أن شرط االستقرارية حمقق فمعامال منوذج ) GARCH(1,1موجبان
وجمموعهما أقل من  1حيث𝛼1 + 𝛿1 = 0.06724 + 0.9272 = 0.9944 < 1 :
 تقدير منوذج  :GARCH-Mيستعمل هذا النموذج لتحديد طبيعة املخاطرة عند االستثماريف مؤشر  Dax30وكانت نتائج تقدير كما يلي:

من نتائج معادلة املتوسط  The mean equationنالحظ أن معامل املخاطرة 𝛾 املقدرة ابلقيمة
 0.325931معنوية (ختتلف عن  )0مما يدل على أنه توجد عالقة بني املخاطرة والعائد املتوقع يف مؤشر
بورصة فرانكفورت  Dax30كما نالحظ أهنا موجبة وهذا يدل على أن سلسلة عوائد املؤشر مرتبطة بشكل
إجيايب مع تقلباهتا و ذلك بنسبة ، %32.59كما أن املعامالت املتعلقة مبعادلة التباين The variance
 equationواملتمثلة يف كل من  α1و  𝛿1كانت نتائجهما تستويف الشرط األساسي أال وهو 𝛼1 +
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 𝛿1 < 1حيث  𝛼1 = 0.1081و  𝛿1 = 0.8769وابلتايل فإن < 𝛼1 + 𝛿1 = 0.985

 1مما يعين وجود تراجع  revertingلتعديل متوسط العائد ،مبعين أن التقلبات الشرطية هي الرجوع إىل
معلومات سابقة املتعلقة مبشاهدات السالسل الزمنية اخلاصة مبؤشر .Dax30
6.3

اختبار البواقي المعيارية:

لغرض التحقق من مدى مالئمة منوذج  GARCH-Mيف حتليل العالقة بني املخاطرة والعوائد نتجه
إلجراء االختبارات التالية:
التحقق من االرتباط الذايت واالرتباط الذايت اجلزئي ابستعمال إحصائية  :Ljung-Boxمن أجل
التأكد من استقاللية مربعات البواقي املعيارية لنموذج  GARCH-Mنستعني إبحصائية Ljung-Box
( )1976اليت تنص فرضية العدم فيها أن البواقي مستقلة ،أما الفرضية البديلة فهي تنص على أن البواقي غري
مستقلة حيث أن:
= 31.295

̂2κ
ρ

1034−κ

= 1034(1036) ∑36
κ=1

̂2κ
ρ

n−κ

𝑄κ∗ = n(n + 2) ∑36
κ=1

2
2
)𝑞، 𝜒(𝜅−𝑝−وابلتايل نالحظ أن القيمة اجلدولية
)= 𝜒(5%,36
القيمة اجلدولية هي= 55.75 :
2
) 𝜒(5%,36أكرب من القيمة احملسوبة  𝑄κ∗ = 31.295إذا نقبل فرضية العدم اليت تنص
= 55.75
على أن مربعات البواقي مستقلة فيما بينها.
حساب إحصائية  ARCH-LMمن أجل الكشف عن أثر  ARCHلسلسلة البواقي :واليت
كانت نتائجها موضحة يف اجلدول التايل:

الجدول  :5أثر  ARCHلسلسلة البواقي المعيارية.

المصدر :خمرجات برانمج .Eviews09

من نتائج اختبار أثر  ARCHملربعات البواقي املعيارية نالحظ أن قيمة  (p-val) =0.7451أكرب
من مستوى املعنوية  )%5( 0.05يف هذه احلالة نقبل فرضية العدم اليت تنص على عدم وجود أثر ARCH
مما يعين أن هذا األثر قد زال وابلتايل ميكننا القول أن منوذج  GARCH-Mفعال وميكن االعتماد عليه يف
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اختاذ القرار فقد جنح يف إزالة االرتباط الذايت بني مربعات األخطاء كما قام إبزالة أثر  ARCHأيضا.
 .4خاتمة:
يعتمد اختاذ القرار االستثماري يف احملفظة املالية على تغري العائد ومستوى املخاطرة ،األمر الذي جعل
معظم االستثماريني واالقتصاديني يسعون إىل منذجة وحتليل العالقة بينهما أبخذ بعني االعتبار أهم اخلصائص
اليت تتميز هبا السالسل املالية عن ابقي السالسل الزمنية كالتغري الزمين وجتمع التقلبات ،بناءا على ذلك مت
اللجوء إىل النماذج املشروطة بعدم جتانس التباين لتقدير عوائد األصول املالية فالتقلب املعرب عنه ابلتباين
املشروط مهم جدا يف إدارة املخاطر من خالل تسهيل عملية حساب القيمة املعرضة للخطر يف املركز املايل
،أما ابلنسبة لنماذج  GARCH-Mفقد أثبتت جناعتها يف توضيح العالقة بني املخاطرة (التقلب) والعوائد
فهي تقوم ابلتعبري عن عالوة املخاطرة كدالة خطية حلجم اخلطر احلايل ،وبتطبيق هذا النموذج على مؤشر
 Dax30كانت نتائج تدل على وجود أثر  ARCHالذي مسح لنا بتقدير منوذج ) GARCH(1,1فقد
ظهرت املعامالت املتعلقة مبعادلة التباين أهنا معنوية وجمموعهما حيقق الشرط االستقاللية 𝛼1 + 𝛿1 < 1
فهو يعترب أفضل منوذج لتوقع سلوك تقلب هذا املؤشر ،أما فيما خيص نتائج تطبيق منوذج GARCH-M
فكانت تؤكد وجود عالقة إجيابية بني املخاطرة والعائد املتوقع من خالل معنوية 𝛾 مما يدل على وجود ارتباط
بني سلسلة البياانت مع تقلباهتا ،وعلى العموم ميكن استخالص أهم النتائج يف النقاط التالية:
 إن سلسلة اسعار إقفال مؤشر  Dax30مستقرة عند الفرق األول بينما سلسلة العوائد مستقرة يفمستواها األصلي.
 وفقا لنتائج املعايري املستعملة يف النموذج واملتمثلة يف Hanan-Quinn، Schwartz ، Akaikeو Log likelihoodفإن توزيع أخطاء سلسلة العوائد يتبع التوزيع العام لألخطاء .GED
 منوذج ) GARCH(1 ,1ذو أخطاء تتبع توزيع  GEDهو النموذج املالئم لتقدير تقلبات مؤشر Dax30حبيث حيقق شرط االستقاللية . 𝛼1 + 𝛿1 = 0.9944 < 1
 منوذج  GARCH-Mيوضح وجود عالقة بني املخاطرة والعائد املتوقع حيث قدر معامل املخاطرة ب 𝛾 = 0.3259مما يدل على وجود عالقة اجيابية فكلما ارتفعت نسبة املخاطرة ارتفعت معها نسبة العائد
املتوقع ملؤشر ب نسبة .%32
إذا على املستثمر يف مؤشر  Dax30أن يهتم ابلتقلب العوائد مع أخذه بعني االعتبار املخاطرة األمر الذي
سي ساعده كثريا يف معرفة طبيعة التقلب من أجل تقدير العائد املتوقع.
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