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  گـذاري دانش سرمایه علمی پژوهشی فصلنامـه

  1392 پاییز/ هفتمشماره / دومسال 

  

استفاده از تبدیل موجک جهت بررسی میزان همبستگی نرخ ارزهاي مختلف ، قیمت  

 نفت ، قیمت طال و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در مقیاسهاي زمانی مختلف

  

 نیما پازوکی

  )مسئول مکاتبات( کارشناس ارشد مدیریت مالی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

nima_pazoki@yahoo.com  

 اکرم حمیدیان

  کارشناس ارشد مدیریت مالی

 شاپور محمدي

  استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 

 وحید محمودي 

  دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  
  

  چکیده

در این . میان بازارهاي مختلف میباشدلی رابطه تنگاتنگ یکی از مسائل قابل توجه در عرصه بازارهاي ما

مقاله جهت بررسی میزان ارتباط و همبستگی بازارهاي مالی از تبدیل موجک جهت تجزیه سریهاي زمانی قیمت 

نفت ، قیمت طال، نرخ ارزهاي مختلف و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به مولفه هاي با مقیاسهاي زمانی 

استفاده شده و در نهایت میزان همبستگی متغیرهاي مذکور در بازه هاي زمانی مختلف محاسبه و مختلف آنها 

 1389تا شهریور ماه سال  1383بازه زمانی مورد مطالعه از ابتداي سال . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

نتایج نشان . قرار گرفته است نمونه میانگین هفتگی براي هر یک از متغیرها مورد استفاده 334بوده و تعداد 

میدهد که میزان همبستگی این متغیرها در بازه هاي زمانی مختلف متفاوت بوده و با میزان همبستگی مستقیم 

ضمنا با توجه به نتایج حاصله حتی در مواقعی که همبستگی مستقیم . محاسبه شده بین متغیرها نیز تفاوت دارد

  .رد ، همبستگی هاي معنی داري در بازه هاي زمانی مختلف وجود داردمعنی داري میان دو متغیر وجود ندا

 
  .تبدیل موجک، همبستگی، شاخص کل بورس، مقیاسهاي زمانی :هاي کلیدي واژه

  

  

 25/2/92: تاریخ پذیرش       20/11/91: تاریخ دریافت
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  مقدمه -1

بازارهاي مختلف با یکدیگر یکی از مسائل بسیار قابل توجه در عرصه بازارهاي مالی رابطه تنگاتنگ 

منفرد عمل کرد و به اخبار و اطالعات مربوط به آن بصورت  اري نمی توانبطوریکه در هیچ بازمیباشد 

گردآوري و تحلیل کرد تا به  اطالعات جامعی را از تعداد قابل توجهی از آنها بسنده کرد و باید ارازب

امروزه تحلیل یک بازار بصورت مجزا از سایر بازارها تقریبا فاقد اعتبار بوده و . نتیجه اي مطلوب رسید

بازارهاي ارز، . نیاز است تحلیلگران تحلیلهاي خود را براساس روابط میان بازارهاي مختلف انجام دهند

. سهام، نفت و طال سیستمهاي اقتصادي پیچیده، متغیر با زمان، غیر خطی و چند متغیره میباشند

وایی بر روي عوامل مختلفی مانند عوامل سیاسی، اقتصادي، نظامی ، عرضه و تقاضا و شرایط آب و ه

بازار نفت یکی از اصلی ترین بازارهاي جهانی است که معموال در رابطه با دیگر . ]2[آنها موثر میباشد

این . ارز می شود به عبارت دیگر تغییرات نفت موجب تحول در دیگر بازارها از جمله .پیشرو است بازارها

اثیر گذار بر قیمت نفت خارج از بازار عوامل ت .مسئله اهمیت بررسی تحوالت نفت را دوچندان می کند

جاري در کشورهاي تولید کننده و به تقاضا از طرف  هاي مالی هستند و بیشتر به مسائل سیاسی

تغییرات قیمت نفت  .مربوط می شود آمریکا مصرف کنندگان بزرگ مثل چین و هند و ایاالت متحده

نفت سهام بسیاري از شرکتها و ارزهاي رایج بر اثر گران شدن . دارد تاثیر شدیدي بر بازارهاي مالی

سهام شرکتهاي اتومبیل سازي اشاره کرد که عنوان مثال به از آن میان می توان به  ضربه می بینند که

با گران  می گذارد و  نفت در بازار ارز نیز تاثیر خود را. فاکتورهاي تاثیر گذار بر آنها است قیمت نفت از

 روبرو می شود ی که مصرف کنندگان بزرگ نفت هستند با کاهش ارزششدن نفت ارز رایج کشورهای

از دیگر کاالهاي حیاتی و بسیار مهم در عرصه  . که از بین آنها می توان به دالر و ین اشاره کرد

باال رفتن قیمت نفت . اشاره کرد  می توان به طال دارد مبادالت جهانی که نفت تاثیر زیادي بر آن

شود و در این شرایط سرمایه گذاران عالقه مند هستند تا سرمایه خود  جهانی میموجب افزایش تورم 

 کنند تا بیشترین مقاومت را در برابر افزایش تورم داشته باشد، طال یکی از بهترین را به چیزي تبدیل

یگر از طرف د. انتخابهاي آنان است و به همین دلیل تقاضا براي طال باال رفته و موجب گرانی آن میشود

شود قیمت این دو کاالي حیاتی هم  طال و نفت عوامل تاثیر گذار مشترك یکسانی دارند که موجب می

در بازار ارز عمده ارزهایی . تغییرات قیمت طال نیز تأثیر زیادي بر بازارهاي مالی جهان دارد. جهت باشد

برخالف نفت که در . ر استرالیاکه رابطه تنگاتنگی با طال دارند عبارت اند از دالر، فرانک سوئیس و دال

طال در رابطه خود با بازار ارز گاه نقش پیشرو و  ردتمامی روابط خود با دیگر بازارها نقش پیشرو را دا

بنابراین ارزیابی میزان همبستگی نرخ ارزهاي مختلف، قیمت نفت، طال  .گاه نقش پیرو را بازي می کند
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ران بورس اوراق بهادار از اهمیت باالیی برخوردار است گی و شاخص بورس، جهت پاسخ به مسائل تصمیم

  .گذاري شده است که در این مقاله هدف

  

  مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش -2

موجک ها توابع ریاضی اند که داده ها را به مولفه هاي فرکانسی تشکیل دهنده آنها تفکیک کرده و 

. ب با مقیاس آن مولفه مورد مطالعه قرار میدهندهر مولفه را با قدرت تفکیک یا رزولوشن متناس

                            ً با طول متناهی و نوسانی شدیدا  ) موجک مادر(شده یک تابع  مقیاسیافته و  انتقالهاي  ها نمونه موجک

مزیت اصلی تبدیل موجک نسبت به تبدیل فوریه توان باالي تحلیل آن در شرایطی است . میرا هستند

در نظریه موجک ها اگر پنجره مورد مطالعه . ]1[شهاي سریع باشندکه داده ها داراي گسستگی و جه

بزرگ باشد ویژگی هاي کلی سري زمانی دیده میشود و اگر پنجره مورد مطالعه کوچک باشد جزییات 

در این تبدیل با استفاده از موجک پایه و با مقیاس کردن و انتقال .  مورد توجه بیشتري خواهند بود

هرچه مقیاس مورد استفاده بزرگتر باشد موجک پایه بیشتر . جزیه و تحلیل میگردندزمانی آن، داده ها ت

بر عکس . کشیده شده و تجزیه و تحلیل بر روي مولفه هاي فرکانس پایین اطالعات انجام خواهد شد

هرچه مقیاس مورد استفاده کوچکتر باشد موجک پایه بیشتر فشرده شده و تجزیه و تحلیل بر روي 

نشانگر روند یک سري ) مقیاس بزرگ(مولفه هاي فرکانس پایین . فرکانس باال انجام میگرددمولفه هاي 

نشانگر تغییرات فصلی ، دوره اي و نامنظم یک سري )مقیاس کوچک(زمانی و مولفه هاي فرکانس باال 

  . زمانی میباشند

ر یک از آنها از وجود رابطه نزدیک میان بازارهاي مالی ارز، نفت، طال و سهام و تاثیرپذیري ه

دیگري سبب میگردد تا سرمایه گذاران و معامله گران در این بازارها حساسیت خاصی نسبت به 

از طرفی وجود سرمایه گذارانی که براي کاهش ریسک سرمایه . تغییرات بازارهاي دیگر داشته باشند

ري مینمایند ، لزوم گذاري خود اقدام به تشکیل پرتفوي نموده و در بیش از یک بازار سرمایه گذا

استفاده از ابزارهاي ریاضی مانند . بررسی و مطالعه دقیق روابط موجود بین این بازارها را نمایان مینماید

. تبدیل موجک سبب دقیق تر شدن تجزیه و تحلیلهاي انجام شده بر روي سریهاي زمانی مالی میگردد

ه ومیزان همبستگی میان تغییرات نرخ هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی و دستیابی به رابط

هاي بورس اوراق بهادار تهران در مقیاسهاي مختلف  ارزهاي مختلف، قیمت نفت، قیمت طال و شاخص

  . زمانی میباشد

مطالعات مختلفی در زمینه کاربرد نظریه موجک در تجزیه و تحلیل سري هاي زمانی بویژه در 

تجزیه روابط اقتصادي در  2و لمپارت1رمزي 1997در سال . حوزه هاي اقتصادي و مالی ارائه شده است
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 2000در سال  4و والدن 3پرسیوال. مقیاسهاي زمانی مختلف با استفاده از تبدیل موجک را ارائه نمودند

در مقاله اي با  5لی 2001در سال . کتاب روشهاي موجک براي تحلیل سري هاي زمانی را ارائه نمودند

ازار سهام ، تحلیل موجک بر روي بازارهاي سهام کشورهاي خاورمیانه و عنوان حرکت بین المللی ب

شمال آفریقا، همبستگی حرکتی شاخصهاي بورس سهام کشورهاي مذکور را با حرکت بازارهاي 

رمزي  2002در سال . کشورهاي توسعه یافته مانند آمریکا ، ژاپن و آلمان مورد بررسی قرارداده است

و  7، سلکاك 6گنکاي 2002در سال . مالی، از گذشته تا آینده را ارائه نمود موجکها در حوزه اقتصاد و

کتاب مقدمه اي بر موجکها و سایر روشهاي فیلترینگ در حوزه مالی و اقتصادي را منتشر  8ویتچر

در مقاله اي با عنوان پیش بینی قیمت نفت بر  11و  رینارز  10، وینریش 9یوسفی 2005در سال . کردند

، به تجزیه سري زمانی قیمته نفت به مولفه هاي فرکانسی مختلف پرداخته و سپس با  پایه موجک 

به  12گالگاتی 2005در سال . استفاده از روشهاي پیش بینی مختلف ، قیمت نفت را پیش بینی نمودند

تحلیل و بررسی حرکت همسوي بازارهاي سهام کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از نظریه 

در مقاله اي با   14و آندرسون 13ونگ 2006در سال . پرداخت 2005تا  1997وجکها در فاصله سالهاي م

عنوان تحلیل دالر استرالیا با استفاده از مفاهیم تبدیل موجک تغییرات متقابل دالر استرالیا در مقابل 

 17و مبروك 16، آمو 15رائیم 2007در سال . چهار ارز دیگر را در مقیاسهاي مختلف زمانی بررسی نمودند

، مختلف با استفاده از تبدیل موجک مقاله اي با عنوان تخمین ریسک سیستماتیک در مقیاسهاي زمانی

در قالب تز دکتراي خود  18آواریتسیوتی 2007در سال . استفاده در بازار سهام فرانسه را ارائه نمودند

در سال . ازار سهام آتن ارائه نمودمقاله اي با عنوان روشی بر پایه تبدیل موجک براي پیش بینی ب

مقاله ترکیب تبدیل موجک و مدلهاي پیش بینی براي قیمت آینده گاز را ارائه  20و یان 19هانگ 2008

با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی مدلی را  22و سوبانار 21سوهارتونو 2009در سال . نمودند

در مقاله اي با عنوان اندازه  23یوگو 2008در سال . براي پیش بینی سریهاي زمانی ناپایدار ارائه نمودند

گیري سیکلهاي تجاري ، تحلیل سریهاي زمانی اقتصادي با استفاده از موجک ، سري زمانی تولید 

  . ناخالص داخلی را در مقیاسهاي مختلف زمانی به منظور تعیین روند و سیکل آن بررسی نمود

نوان بررسی رابطه بین بازده سهام و تورم در بورس محمد علی زاده در تحقیقی با ع 1386در سال 

مقیاسهاي مختلف با استفاده از تبدیل موجک ، با استفاده از موجک با  –اوراق بهادار تهران در زمان 

انصاري به  1386در سال . رابطه میان متغیرهاي مذکور را مورد بررسی قرار داد 24حداکثر همپوشانی

سهاي زمانی متفاوت در محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از بررسی تاثیر استفاده از مقیا

شکیبایی ، افالطونی و نیکبخت به بررسی رابطه بلند مدت بین  1387در سال . تئوري موجک پرداخت

آنها نتیجه گرفتند که قیمتهاي نفت ممکن . نرخ ارز و قیمتهاي نفت در کشورهاي عضو اوپک پرداختند

عباسی نژاد و محمدي مقاله اي با عنوان تحلیل  84در سال . ات نرخ ارز باشداست منبع عمده نوسان
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در این مقاله از تبدیل موجک بمنظور . سیکلهاي تجاري ایران با استفاده از نظریه موجکها ارائه نمودند

شمس در تحقیق خود با عنوان  1387در سال .  تجزیه تولید ناخالص داخلی ایران استفاده شده است

هم تغییري بازده بازار و  "سی زمان مقیاس مدل قیمت گذاري دارایی سرمایه اي با مدل موجکبرر"

بازده سهام شرکتهاي فعال در بورس هاي ایران و هفت کشور دنیا را با استفاده از تبدیل موجک انجام 

  .داد

ف ، قیمت این تحقیق بر پایه فرضیه وجود  ارتباط و همبستگی میان تغییرات نرخ ارز هاي مختل

  . نفت ، قیمت طال و شاخصهاي بورس اوراق بهادار تهران در مقیاسهاي زمانی مختلف انجام شده است

  

  شناسی پژوهش روش -3

به طور کلی در تحلیل طیفی ، یک سري زمانی از طریق یک تبدیل متعامد به یک سري از اجزا با 

اجزاء خود سریهاي زمانی جدیدي  دامنه و فرکانسهاي متفاوت تبدیل میگردد که هر یک از این

. ]4[میباشند که عالوه بر حفظ انرژي سري زمانی اصلی داراي ویژگیهاي اضافه دیگري میباشند

روشهاي تحلیل طیفی سنتی مانند تحلیل فوریه داراي محدودیتهایی هستند که از آن جمله میتوان به 

ها و یا سایر تغییرات محلی و موضعی در  نامناسب بودن آنها براي تحلیل تغییرات ناگهانی ، گسستگی

بطور خالصه میتوان گفت ابزارهاي تحلیل طیفی سنتی در مورد سریهاي . سریهاي زمانی اشاره کرد

را بکار  25تبدیل موجک یک تابع پایه جدید بنام تابع مادر . زمانی نامانا داراي عملکرد مناسبی نمیباشند

وي محور زمان امکان تشخیص ویژگیها و خصوصیات محلی را در میبرد که با کشیده شدن و انتقال بر ر

طول تابع پایه تبدیل موجک وقتیکه پدیده هاي با فرکانس .  حوزه هاي زمان و فرکانس مهیا مینماید

. پایین را تشخیص میدهد در حوزه زمان بلند است و لذا داراي قدرت تفکیک فرکانسی خوبی است

فرکانس باال را تشخیص میدهد طول تابع پایه تبدیل موجک در حوزه  بطور عکس وقتیکه پدیده هاي با

با ترکیبی از . زمان کوتاه است و لذا داراي قدرت تفکیک زمانی مناسبی براي این پدیده ها است

کشیدگی ها و شیفتهاي زمانی مختلف تابع پایه مادر در تبدیل موجک امکان تشخیص و گرفتن کلیه 

ي زمانی و مرتبط کردن آنها با افقهاي زمانی مشخص و مکان زمانی آنها اطالعات موجود در یک سر

  . وجود دارد

البته در واقع . در حالیکه تبدیل فوریه تابعی از فرکانس است تبدیل موجک تابعی از مقیاس میباشد

. بطور کلی مقیاس رابطه معکوس با فرکانس دارد. مقیاس در تبدیل موجک مرتبط با فرکانس میباشد

ر پارامتر مقیاس افزایش یابد تابع پایه تبدیل موجک در حوزه زمان کشیده میشود و  در حوزه اگ

بطور عکس با کاهش مقدار پارامتر مقیاس ، تابع . فرکانس بسمت فرکانسهاي پایین شیفت پیدا میکند
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بسمت  پایه تبدیل موجک در حوزه زمان فشرده میگردد ، فرکانسهاي مورد تشخیص آن افزایش میابد و

  .  فرکانسهاي باال شیفت پیدا میکند

تابعی از زمان است که از قاعده زیر که به آن شرط پذیرش میگویند  (t)بطور خالصه یک تابع موجک 

  :پیروي مینماید 

  
به سمت صفر  fاین شرط تضمین میکند که وقتی . میباشد (t)تبدیل فوریه  (f)که در فرمول فوق 

باشد باید   ∞>Cدر واقع براي تضمین اینکه . به سرعت به صفر نزدیک شودنیز  (f)میل میکند ، 

  : ]8[که معادل است با   (0)=0این شرط را تحمیل کنیم که 

  
 :شرط دومی که بر تابع موجک اعمال میگردد واحد بودن انرژي آن است 

  
  

  
  

رب تابع مورد نظر در تابع بوده و بطور ساده از ض sو  uتبدیل موجک پیوسته تابعی از دو متغیر 

ما تابعی از زمان  x(t)اگر فرض کنیم تابع مورد نظر . موجک و انتگرالگیري از حاصلضرب بدست می آید

  :باشد تبدیل موجک ان بصورت زیر است 

اتساع داده شده و به اندازه  sدر واقع همان تابع موجک ابتدایی است که به اندازه  u,s(t)که در آن 

u  ضرایب حاصله در واقع تابعی از دو پارامتر . زمان حرکت داده شده استدر محورs )و ) مقیاسu 

با اعمال موجکهاي مادر مختلف بر روي یک تابع که در محور زمان . هستند) مقدار شیفت زمانی(

حرکت داده شده و اتساع نیز یافته اند ، ساختار پیچیده موجود در تابع را به اجزاي کوچکتر تقسیم 

اگر توابع موجک مورد استفاده در تحلیل شرط . به این کار تحلیل یا تجزیه تابع میگوییم. کنیممی
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پذیرش موجک را تامین کنند میتوان با استفاده از فرمول زیر و با عملیات معکوس بر روي ضرایب 

  .موجک به تابع اصلی رسید

هاي موجک این است که  خاصیت کلیدي تبدیل. به این عمل سنتز یا بازسازي تابع میگوییم

  . میتوانند توابع انتگرال پذیر مرتبه دوم را بطور کامل بازسازي نمایند

  
باز هم ) یعنی یک تعداد معین مقیاس و تعداد معینی شیفت زمانی(نمونه برداري کنیم  sو  uاگر از 

تبدیل . ازي نمودمیتوان ضرایب موجک را بنحوي بدست آورد که بتوان تابع اصلی را از روي آنها بازس

حداقل نمونه . را تبدیل موجک گسسته یا ناپیوسته مینامند sو   uحاصل از نمونه گیري گسسته از 

  :میگویند  27بدست می آید که به آن نمونه گیري بحرانی 26گیري از قاعده نایکوئیست

2-j        s =               وu = k2-j  

موجک گسسته را بطور مستقل از تبدیل موجک پیوسته  با استفاده از جبر ماتریسی میتوان تبدیل

  .]8[بدست آورد 

  : ]10[تقریب هر تابع گسسته و یا سري زمانی با استفاده از توابع موجک بصورت زیر بدست    می آید

  

f(t) =  sJ,K J,K(t) +  dJ,K J,K(t) +  dJ-1,K J-1,K (t) + … +    d1,K1,K(t) 

  

مقدار شیفت زمانی در هر سطح را نشان  Kتعداد سطوح آنالیز یا مقیاسها و  Jکه در فرمول فوق 

  :توابع متعامد موجک هستند که بصورت زیر تعریف میگردند  و  توابع . میدهند

  

  
را موجک مادر  0و0(t)را اصطالحا موجک پدر و موجک  0و0(t)که در روابط فوق موجک 

ضرایب موجک نیز از . توابع موجک میگویند یاسگر و به توابع توابع مق در کل به توابع . مینامند

  :روابط زیر بدست می آیند 
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  .ام می نامند jسطح  29ها را جزئیات dj,kام و  jیا تخمین سطح  28ها را هموار sj,kکه 

. تخمین ها در واقع مولفه هاي با اتساع یا مقیاس باال و فرکانس پایین سري زمانی اصلی میباشند

در عمل براي بدست . مولفه هاي اتساع یا مقیاس پایین و فرکانس باالي سري اصلی میباشند جزئیات

البته در این میان . آوردن این تخمین ها و جزئیات از فیلترهاي پایین گذر و باالگذر استفاده میگردد

ونه ها بمنظور کاهش حجم اطالعات و بدست آوردن تعداد نمونه مشابه سري اصلی اطالعات تعداد نم

  . پس از عبور از فیلترهاي مربوطه نصف میگردد

کار تجزیه اطالعات میتواند بیش از یکبار انجام و تکرار گردد که در این صورت پس از عبور سري 

زمانی اصلی از فیلترهاي پایین گذر و باالگذر و جدایش سري هموار و جزئیات در هر سطح ، سریهاي 

  . عبور داده میشوند تا هموارها و جزئیات سطح بعدي حاصل گرددهموارمجددا از فیلترهاي مشابه 

  

  
  فیلترهاي پایین گذر و باالگذر

  

  
  تجزیه چند باره سریهاي زمانی
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باید توجه نمود که تعداد سطوحی که میتوان تا آن سطح اطالعات را بکمک تبدیل موجک گسسته 

ارد و شرط زیر همواره بایستی صادق باشد تجزیه نمود وابسته به تعداد مشاهدات سري زمانی اصلی د

:2j  ≤  N    

. باشد 2ته آنست که تعداد مشاهدات میبایستی مضربی از یکی از محدودیتهاي تبدیل موجک گسس

تبدیل موجک با . تبدیل موجک با حداکثر همپوشانی نسخه اصالح شده تبدیل موجک گسسته میباشد

بر خالف تبدیل . حداکثر همپوشانی میتواند در مورد سریهاي زمانی با هر تعداد مشاهده بکار رود

نجام الگوریتم سري زمانی اصلی به دو سري با طول نصف موجک گسسته که پس از هر مرحله از ا

سري مرحله قبل تقسیم میگردد، در این تبدیل در هرمرحله اندازه سري جزئیات و سري هموار برابر با 

 .  سري اصلی است

در این تحقیق ابتدا سري زمانی روزانه قیمت جهانی نفت خام اوپک ، قیمت جهانی طال ، مقدار 

بورس اوراق بهادار تهران و نرخ هفت ارز دالر آمریکا ، یورو ، دالر ) و بازده نقديقیمت (شاخص کل 

ین ژاپن اعالم شده از طرف بانک مرکزي  100کانادا ، دالر استرالیا ، پوند انگلستان ، فرانک سوییس و 

یل در جمهوري اسالمی ایران از منابع اطالعاتی استخراج و سپس با توجه به عدم تطابق روزهاي تعط

ایران و خارج از ایران و جهت اجتناب از تاثیر مشکالت ناشی از این عدم تطابق بر نتایج تحقیق ، 

میانگین هفتگی بر مبناي مقادیر .  میانگین هفتگی براي هر یک از متغیرهاي فوق محاسبه شده است

بازه زمانی . ه استموجود براي هر متغیر در طول یک هفته و در پایان روز جمعه هر هفته محاسبه شد

میباشد که حاصل ) 20/08/2010( 29/05/1389الی ) 02/04/2004( 14/01/1383مورد مطالعه از 

  . مشاهده هفتگی میباشد 334آن تعداد 

براي انجام تبدیل موجک گسسته با . استفاده شده است Matlabجهت انجام تحقیق از نرم افزار 

که در دانشگاه  WMTSA  30ي نوشته شده تحت عنوان حداکثر همپوشانی از مجموعه نرم افزارها

روشهاي موجک براي تحلیل سري هاي "و با توجه به کتاب  31واشنگتن و توسط چارلی کورنیش

  .میالدي نوشته شده است ، استفاده شده است 2000در سال  33و والدن 32که توسط پرسیوال "زمانی

  

  نتایج پژوهش -4

ر یک از متغیرهاي مورد مطالعه به نرم افزار مطلب ، از روش پس از ورود سریهاي زمانی هفتگی ه

تبدیل موجک ناپیوسته با حداکثر همپوشانی جهت تجزیه هر یک از سري هاي زمانی مورد مطالعه به 

جهت تبدیل سریهاي زمانی به مولفه .  مولفه هاي با مقیاسهاي مختلف زمانی آنها استفاده شده است

تلف با توجه به نامتقارن بودن اطالعات سري هاي زمانی مورد مطالعه از هاي با مقیاسهاي زمانی مخ
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سطح  8کار تجزیه اطالعات در ) نمونه 334(استفاده شده و با توجه به تعداد نمونه ها  8موجک دابچیز 

  . انجام شده است

28=256          256 < 334 < 512         29=512 
 

A=s8+d8+d7+d6+d5+d4+d3+d2+d1 

A :ري زمانی اصلی         سs8 : 8مولفه تخمین سطح  

d8, d7, d6, d5, d4, d3, d2, d1 : 8تا  1مولفه هاي جزئیات سطوح  

  

  :و قدرت تفکیک یا دقت با استفاده از فرمول زیر محاسبه میگردد 2jمقدار مقیاس  jدر سطح 

j , a=2j , resolution = (1/a)*N 

  

  : سطوح مختلف بدین شرح میباشد با توجه به این فرمول بازه زمانی در

روز           146:  4روز       سطح  292:  3روز      سطح  585:  2روز      سطح  1169:  1سطح 

روز 9:  8روز         سطح  18:  7روز        سطح  37:  6روز          سطح  73:  5سطح   

 

انی مختلف آنها ، ضریب همبستگی پس از تجزیه سریهاي زمانی به مولفه هاي با مقیاسهاي زم

مولفه هاي با مقیاسهاي زمانی مشابه براي سري هاي زمانی مختلف بصورت دو به دو محاسبه شده 

جهت آزمون معنی دار . ضریب همبستگی سریهاي زمانی اصلی نیز دو به دو محاسبه شده است. است

در  .درصد استفاده شده است 5بودن ضرایب همبستگی بدست آمده از آماره تی در سطح اطمینان 

   .ادامه بعنوان نمونه تعدادي از جداول و نتایج حاصله آورده شده است

  

  
  و مولفه هاي مقیاسهاي زمانی مختلف آنها) چپ(، قیمت طال ) راست(سري زمانی قیمت نفت اوپک 
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یاسهاي زمانی و مولفه هاي مق) راست(و نرخ یورو ) چپ(سري زمانی مقدار شاخص کل بورس تهران 

  مختلف آنها

  
و مولفه هاي مقیاسهاي زمانی ) راست(و نرخ دالر امریکا ) چپ(سري زمانی نرخ پوند انگلستان 

  مختلف آنها

  

  )روز 1169(ضرایب همبستکی مولفه هاي مقیاس زمانی سري هاي زمانی مختلف در سطح اول

d1 AUD CAD CHF Euro GBP Gold JPY100 Oil Stock USD 

AUD 1.00 0.90 0.82 0.84 0.33 0.80 0.54 0.68 0.82 0.74 
CAD 0.90 1.00 0.87 0.78 0.21 0.86 0.70 0.67 0.87 0.83 
CHF 0.82 0.87 1.00 0.87 0.19 0.89 0.82 0.66 0.86 0.85 

Euro 0.84 0.78 0.87 1.00 0.49 0.83 0.53 0.70 0.79 0.68 
GBP 0.33 0.21 0.19 0.49 1.00 0.22 -0.24 0.25 0.18 0.16 
Gold 0.80 0.86 0.89 0.83 0.22 1.00 0.73 0.76 0.87 0.84 

JPY100 0.54 0.70 0.82 0.53 -0.24 0.73 1.00 0.43 0.70 0.76 

Oil 0.68 0.67 0.66 0.70 0.25 0.76 0.43 1.00 0.63 0.53 
Stock 0.82 0.87 0.86 0.79 0.18 0.87 0.70 0.63 1.00 0.88 
USD 0.74 0.83 0.85 0.68 0.16 0.84 0.76 0.53 0.88 1.00 

  

  

0 50 100 150 200 250 300 350
1

1.5
x 10

4

0 50 100 150 200 250 300 350
1.246

1.247
1.248

x 10
4

0 50 100 150 200 250 300 350
-2000

0
2000

0 50 100 150 200 250 300 350
-500

0
500

0 50 100 150 200 250 300 350
-1000

0
1000

0 50 100 150 200 250 300 350
-1000

0
1000

0 50 100 150 200 250 300 350
-1000

0
1000

0 50 100 150 200 250 300 350
-1000

0
1000

0 50 100 150 200 250 300 350
-1000

0
1000

0 50 100 150 200 250 300 350
-1000

0
1000

0 50 100 150 200 250 300 350
0

1
2

x 10
4

0 50 100 150 200 250 300 350
1.094

1.096
1.098

x 10
4

0 50 100 150 200 250 300 350
-2000

0
2000

0 50 100 150 200 250 300 350
-2000

0
2000

0 50 100 150 200 250 300 350
-2000

0
2000

0 50 100 150 200 250 300 350
-2000

0
2000

0 50 100 150 200 250 300 350
-2000

0
2000

0 50 100 150 200 250 300 350
-2000

0
2000

0 50 100 150 200 250 300 350
-2000

0
2000

0 50 100 150 200 250 300 350
-2000

0
2000

0 50 100 150 200 250 300 350
0

1
2

x 10
4

0 50 100 150 200 250 300 350
1.094

1.096
1.098

x 10
4

0 50 100 150 200 250 300 350
-2000

0
2000

0 50 100 150 200 250 300 350
-2000

0

2000

0 50 100 150 200 250 300 350
-2000

0
2000

0 50 100 150 200 250 300 350
-2000

0
2000

0 50 100 150 200 250 300 350
-2000

0
2000

0 50 100 150 200 250 300 350
-2000

0
2000

0 50 100 150 200 250 300 350
-2000

0
2000

0 50 100 150 200 250 300 350
-2000

0
2000

0 50 100 150 200 250 300 350
1

1.5
2

x 10
4

0 50 100 150 200 250 300 350
1.667
1.668
1.669

x 10
4

0 50 100 150 200 250 300 350
-2000

0
2000

0 50 100 150 200 250 300 350
-1000

0
1000

0 50 100 150 200 250 300 350
-1000

0
1000

0 50 100 150 200 250 300 350
-1000

0
1000

0 50 100 150 200 250 300 350
-500

0
500

0 50 100 150 200 250 300 350
-500

0
500

0 50 100 150 200 250 300 350
-500

0
500

0 50 100 150 200 250 300 350
-1000

0
1000

www.SID.ir
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  انجمن مهندسی مالی ایران    - گذاري  دانش سرمایهعلمی پژوهشی فصلنامـه 

142   
 

 1392 پاییز/ هفتمشماره  / دومسال 

  )روز 146(ضرایب همبستکی مولفه هاي مقیاس زمانی سري هاي زمانی مختلف در سطح چهارم

d4 AUD CAD CHF Euro GBP Gold JPY100 Oil Stock USD 
AUD 1.00 0.87 0.87 0.93 0.59 0.78 0.74 0.72 0.72 0.57 
CAD 0.87 1.00 0.91 0.85 0.61 0.89 0.84 0.62 0.64 0.80 
CHF 0.87 0.91 1.00 0.93 0.66 0.88 0.93 0.55 0.66 0.77 

Euro 0.93 0.85 0.93 1.00 0.69 0.77 0.81 0.64 0.60 0.61 
GBP 0.59 0.61 0.66 0.69 1.00 0.55 0.53 0.47 0.28 0.46 
Gold 0.78 0.89 0.88 0.77 0.55 1.00 0.84 0.62 0.71 0.80 

JPY100 0.74 0.84 0.93 0.81 0.53 0.84 1.00 0.41 0.58 0.84 
Oil 0.72 0.62 0.55 0.64 0.47 0.62 0.41 1.00 0.41 0.36 

Stock 0.72 0.64 0.66 0.60 0.28 0.71 0.58 0.41 1.00 0.46 
USD 0.57 0.80 0.77 0.61 0.46 0.80 0.84 0.36 0.46 1.00 

  

  )روز 18(سري هاي زمانی مختلف در سطح هفتمضرایب همبستکی مولفه هاي مقیاس زمانی 

d7 AUD CAD CHF Euro GBP Gold JPY100 Oil Stock USD 
AUD 1.00 0.89 0.59 0.63 0.40 0.72 0.31 0.24 0.27 0.41 
CAD 0.89 1.00 0.84 0.79 0.00 0.94 0.65 0.12 -0.19 0.75 

CHF 0.59 0.84 1.00 0.89 -0.45 0.95 0.93 -0.04 -0.49 0.92 
Euro 0.63 0.79 0.89 1.00 -0.16 0.80 0.70 0.28 -0.35 0.69 
GBP 0.40 0.00 -0.45 -0.16 1.00 -0.31 -0.73 0.43 0.82 -0.63 
Gold 0.72 0.94 0.95 0.80 -0.31 1.00 0.86 -0.10 -0.41 0.92 

JPY100 0.31 0.65 0.93 0.70 -0.73 0.86 1.00 -0.30 -0.67 0.96 
Oil 0.24 0.12 -0.04 0.28 0.43 -0.10 -0.30 1.00 0.33 -0.33 

Stock 0.27 -0.19 -0.49 -0.35 0.82 -0.41 -0.67 0.33 1.00 -0.70 

USD 0.41 0.75 0.92 0.69 -0.63 0.92 0.96 -0.33 -0.70 1.00 

  

  ضرایب همبستکی سري هاي زمانی اصلی

A AUD CAD CHF Euro GBP Gold JPY100 Oil Stock USD 
AUD 1.00 0.92 0.82 0.84 0.30 0.84 0.57 0.77 0.24 0.63 
CAD 0.92 1.00 0.82 0.84 0.27 0.88 0.58 0.75 0.01 0.76 

CHF 0.82 0.82 1.00 0.92 -0.08 0.94 0.88 0.56 0.16 0.84 
Euro 0.84 0.84 0.92 1.00 0.24 0.86 0.65 0.72 -0.05 0.69 
GBP 0.30 0.27 -0.08 0.24 1.00 -0.08 -0.49 0.52 -0.16 -0.26 
Gold 0.84 0.88 0.94 0.86 -0.08 1.00 0.83 0.59 0.05 0.88 

JPY100 0.57 0.58 0.88 0.65 -0.49 0.83 1.00 0.17 0.26 0.87 
Oil 0.77 0.75 0.56 0.72 0.52 0.59 0.17 1.00 0.00 0.30 

Stock 0.24 0.01 0.16 -0.05 -0.16 0.05 0.26 0.00 1.00 0.01 

USD 0.63 0.76 0.84 0.69 -0.26 0.88 0.87 0.30 0.01 1.00 
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در این قسمت ضرایب همبستگی میان سریهاي زمانی اصلی هر یک از دو متغیر مورد مطالعه با 

بعنوان نمونه تعدادي . ضرایب همبستگی آنها در مولفه هاي زمانی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است

  .است از تحلیلهاي انجام شده آورده شده

  

  فرانک سوییس و قیمت طال

بیشتر از ضریب همبستگی مستقیم   8و  7مقدار ضریب همبستگی در مولفه هاي زمانی سطوح 

روز بوده و کمترین آن  9بیشترین ضریب همبستگی مربوط به بازه زمانی . میان دو متغیر میباشد

  .روز میباشد 292مربوط به بازه زمانی 

  

  
  

  هرانیورو و شاخص کل بورس ت

مقدار ضریب همبستگی مستقیم میان دو متغیر با توجه به آزمون معنی داري انجام شده فاقد 

روز بوده و براي بازه هاي کمتر از  1169بیشترین مقدار همبستگی مربوط به بازه زمانی . اعتبار میباشد

هاي زمانی  روز این مقدار منفی میگردد که معرف حرکت در جهت خالف این دو متغیر در بازه 18

  . روز است 18کمتر از 
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  یورو و دالر آمریکا 

بیشتر از ضریب همبستگی مستقیم   8و  7مقدار ضریب همبستگی در مولفه هاي زمانی سطوح 

روز بوده و کمترین آن  9بیشترین ضریب همبستگی مربوط به بازه زمانی . میان دو متغیر میباشد

  .روز میباشد 37مربوط به بازه زمانی 

  

  

  

  قیمت طال و قیمت نفت 

بیشتر از ضریب   5مقدار ضریب همبستگی در مولفه هاي زمانی در کلیه سطوح به غیر از سطح 

روز  37بیشترین ضریب همبستگی مربوط به بازه زمانی . همبستگی مستقیم میان دو متغیر میباشد

 7مربوط به مولفه سطح  ضریب همبستگی. روز میباشد 73بوده و کمترین آن مربوط به بازه زمانی 

  .پس از آزمون معنی داري انجام شده مورد قبول قرار نگرفت

  

  
  

  قیمت طال و شاخص کل بورس تهران

مقدار ضریب همبستگی مستقیم میان دو متغیر با توجه به آزمون معنی داري انجام شده فاقد 

وز بوده و براي بازه هاي کمتر از ر 1169بیشترین مقدار همبستگی مربوط به بازه زمانی . اعتبار میباشد
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روز این مقدار منفی میگردد که معرف حرکت در جهت خالف این دو متغیر در بازه هاي زمانی  18

  . مذکور است

  
  

در جدول زیر مشخص شده است که هر یک از متغیرهاي مورد مطالعه در سري هاي زمانی اصلی با 

  . شتري میباشدکدامیک از متغیرهاي دیگر داراي همبستگی بی

  

  حداکثر ضرایب همبستگی سریهاي زمانی مختلف

  حداکثر همبستگی  سري زمانی  حداکثر همبستگی  سري زمانی

  فرانک سوییس  طال  دالر کانادا  دالر استرالیا

  فرانک سوییس  ین ژاپن  دالر استرالیا  دالر کانادا

  دالر استرالیا  نفت  طال  فرانک سوییس

  ین ژاپن  سشاخص بور  فرانک سوییس  یورو

  طال  دالر آمریکا  نفت  پوند نگلستان

  

در جدول زیر مشخص شده است که هر یک از متغیرهاي مورد مطالعه در سطوح مختلف یا بازه هاي 

  . زمانی مختلف  با کدامیک از متغیرهاي دیگر داراي همبستگی بیشتري میباشد

  

  مانی مختلفحداکثر ضرایب همبستگی سریهاي زمانی مختلف در مقیاسهاي ز

 8سطح  7سطح  6سطح  5سطح  4سطح  3سطح  2سطح   1سطح   
تابع     8سطح 

 نرم

  طال  یورو  دالر کانادا  دالر کانادا  یورو  یورو  دالر کانادا  دالر کانادا  دالر کانادا  دالر استرالیا

  یورو  یورو  الط  طال  دالر آمریکا  فرانک سوییس  دالر استرالیا  دالر استرالیا  دالر استرالیا  دالر کانادا

فرانک 

  سوییس
  طال  دالر آمریکا  طال  یورو  طال  ین ژاپن  یورو  یورو  طال

  دالر کانادا  دالر استرالیا  فرانک سوییس  فرانک سوییس  دالر استرالیا  دالر استرالیا  فرانک سوییس  فرانک سوییس  فرانک سوییس  یورو
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 8سطح  7سطح  6سطح  5سطح  4سطح  3سطح  2سطح   1سطح   
تابع     8سطح 

 نرم

  نفت  نفت  اخص بورسش  یورو  شاخص بورس  یورو  دالر استرالیا  یورو  یورو  پوند نگلستان

  فرانک سوییس  دالر آمریکا  فرانک سوییس  دالر کانادا  فرانک سوییس  دالر کانادا  دالر کانادا  فرانک سوییس  فرانک سوییس  طال

  فرانک سوییس  فرانک سوییس  دالر آمریکا  دالر آمریکا  دالر آمریکا  فرانک سوییس  فرانک سوییس  دالر آمریکا  فرانک سوییس  ین ژاپن

  دالر کانادا  دالر کانادا  پوند انگلستان  دالر استرالیا  دالر استرالیا  دالر استرالیا  دالر کانادا  دالر کانادا  طال  نفت

  ین ژاپن  ین ژاپن  پوند انگلستان  نفت  دالر کانادا  دالر استرالیا  طال  طال  دالر آمریکا  شاخص بورس

  طال  فرانک سوییس  ین ژاپن  ین ژاپن  ادالر کاناد  ین ژاپن  دالر کانادا  ین ژاپن  شاخص بورس  دالر آمریکا

  

  و بحث نتیجه گیري  -5

با استفاده از تبدیل موجک و تجزیه یک سري زمانی به مولفه هاي با مقیاسهاي زمانی مختلف آن 

. میتوان به اطالعاتی دسترسی پیدا کرد که در سري زمانی اصلی این اطالعات قابل مشاهده نمیباشند

وجک جهت بررسی میزان همبستگی سري هاي زمانی مختلف مالی در در این تحقیق از تبدیل م

  در پایان مشخص گردید . مقیاسهاي زمانی مختلف استفاده گردید

  مقدار ضریب همبستگی دو سري زمانی در مقیاسهاي زمانی مختلف میتواند با مقدار ضریب

هاي زمانی بیشتر و در  این مقدار در بعضی از بازه. همبستگی مستقیم سریهاي اصلی متفاوت باشد

 . برخی دیگر کمتر از مقدار ضریب همبستگی دو سري اصلی میباشد

  در مورد بعضی از سریها اگرچه میان دو سري زمانی اصلی همبستگی معنی داري حاصل نشد اما

 . در مقیاسهاي زمانی مختلف آنها ضرایب همبستگی معنی داري حاصل گردید

 بازه هاي زمانی مختلف(مانی در سطوح مختلف مورد مطالعه حداکثر همبستگی براي هر سري ز (

 .ممکن است با سریهاي متفاوتی اتفاق بیافتد

  :تسا هئارا لباق ریز تاداهنشیپ هک درک مهارف يدهاوشنتایج پژوهش حاضر، 

  استفاده از تبدیل موجک بعنوان یک ابزار ریاضی قدرتمند براي مطالعه ویژگیهاي سریهاي زمانی

 .وصیه میگردداقتصادي در بازه هاي زمانی مختلف ، ت-مختلف مالی

   براي پیش بینی سریهاي زمانی میتوان از ابزار موجک بعنوان تجزیه کننده سریها به مولفه هاي با

مقیاسهاي زمانی متفاوت استفاده و سپس با استفاده از مدلهاي مختلف مناسب براي مقیاسهاي 

 .  مختلف زمانی کار پیش بینی اطالعات را با دقت باالتر انجام داد

 اقتصادي مانند  -میگردد از تبدیل موجک براي بررسی روابط میان متغیرهاي مختلف مالی پیشنهاد

  .در مقیاسهاي مختلف زمانی استفاده گردد... تورم ، رشد اقتصادي ، تولید ناخلص ملی و 
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