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چکیده
رشد اقتصادی در قرن بیستم با افزایش سریع استفاده از فوالد همراه بوده است .صنعت فوالد به عنوان یک صنعت مادر از جایگاه
ویژه ای در اکثر کشورها برخوردار است .مطالعات نشان می دهد که ارتباط قوی بین مصرف فوالد و تولید نا خالص داخلی وجود
دارد .ارتباط نزدیک میان مصرف فوالد و میزان توسعه یافتگی ،اهمیت این محصول را در زیربنای اقتصاد کشورها آشکار می سازد و
در این جاست که در اختیار داشتن یک پیش بینی دقیق از قیمت این محصول در آینده ارزش و اهمیت زیادی پیدا می کند .در
این مقاله سعی شده است تا میانگین قیمت فوالد با استفاده از مدل سری های زمانی برای 6ماهه دوم سال  4931و 2ماهه اول
سال  4931پیش بینی شود .به این منظور از قیمت های ماهانه میانگین فوالد در بازه زمانی شهریور  4931تا اسفند  4939به
عنوان داده های ورودی و قیمت های 6ماهه نخست سال  4931به عنوان معیار ارزیابی انتخاب شده است.

مدل

) ARIMA(0,1,1بر اساس معیارهای آکائیک و شوارتز به عنوان بهترین مدل انتخاب شد .نتایج نشان می دهد که مدل سری
های زمانی نتایج قابل قبولی در خصوص پیش بینی میانگین قیمت فوالد دارد.
واژگان کلیدی :سری زمانی ،پیش بینی ،شاخص قیمت فوالدARIMA ،
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مقدمه
صنعت فوالد به عنوان یک صنعت مادر از جایگاه ویژه ای در اکثر کشورها برخوردار است(آذربایجانی و رضایی .)4931 ،پایه های
اقتصاد کشور ایران را بعد از نفت ،صنعت فوالد شکل می دهد به نحوی که می توان صنعت فوالد را صنعت پیشرو در ایران دانست.
در واقع توسعه صنعت ف والد با توجه به ویژگی های اقتصادی ،اجتماعی و جغرافیایی کشور نه تنها اهمیت اقتصادی بسزایی دارد،
بلکه تحقق صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی را نیز به دنبال خواهد داشت(شیخی .)4931 ،هرچه سطح توسعه یافتگی کشورها
افزایش یابد ،مصرف فوالد آن ها نیز افزایش می یابد .ا رتباط نزدیک میان مصرف فوالد و میزان توسعه یافتگی ،اهمیت این محصول
را در زیر بنای اقتصاد کشورها آشکار می سازد(آقایی و پورمیری.)4931 ،
قیمت فلزات به خصوص فوالد ،آهن ،مس و طال یکی از پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت های معدنی ،دولت ها و
همچنین اقتصاد جهانی است و پیش بینی قیمت فلزات الزمه هرگونه تصمیم سازی در زمینه سرمایه گذاری معدن ،طرح های
توسعه ای معادن ،کارخانه ذوب و فرآوری ،تأمین انرژی ،تخمین تقاضا ،کنترل بحران های سیاسی و اقتصادی

است ( & Watkins

 .)Mc Aleer, 2002پیش بینی های اقتصادی ابهام موجود در آینده را محدود می کند .در نتیجه باعث افزایش اطمینان در انجام
سرمایه گذاری های بلند مدت می شود .انجام پیش بینی درست باعث کاهش تصمیمات نادرست ،ایجاد فرصت های مفید و یا فرار
از تهدیدات بالقوه می شود( محمدی و همکاران.)4932 ،
امروزه سرمایه گذاری در بخش فوالد و صنایع وابسته بخش مهمی از اقتصاد کشورها را تشکیل می دهد .اهمیت و ضرورت این
پژوهش به این لحاظ است که از طریق پیش بینی مناسب قیمت فوالد ،شرایط الزم را برای سیاست گذاری درخور ،در جهت توسعه
صنایع گوناگون از قبیل خودروسازی و ساخت و ساز را فراهم می آورد ،لذا پیش بینی قیمت محصول منتخب به طراحان و سیاست
گذاران قدرت اتخاذ تصمیمات مناسب را می دهد .عالوه بر این پیش بینی مناسب قیمت محصول منتخب ،ریسک تصمیم گیری را
کاهش داده و باعث انتخاب بهتر شده و تأثیر بسزایی بر سودآوری سرمایه گذاران دارد .فقدان پژوهش های داخلی جدید که به طور
مستقیم به پیش بینی قیمت فوالد پرداخته باشد ضرورت انجام این پژوهش را نشان می دهد .در این مقاله سعی شده است تا از
مدل سری های زمانی برای پیش بینی شاخص قیمت فوالد در آینده استفاده شود.
در سال  2144میالدی تولید فوالد جهان بیش از یک میلیارد و 111میلیون تن بوده است که سهم آسیا با تولید 331میلیون تن
بیشتر از سایر قاره ها است .در آسیا نیز چین با تولید  631میلیون تن رتبه اول را به خود اختصاص داده است(محمدی و همکاران،
 .)4932بنابر آمار انجمن تولید کنندگان فوالد جهان ،در ماه سپتامبر سال  ،2141تولید فوالد خام دنیا 4211میلیون تن بوده است
که این رقم نسبت به 3ماه اول سال  2141معادل کمتر  ٪4است .لذا بر اساس روند فعلی ،تولید فوالد در پایان سال  2141میالدی
به  4611میلیون تن خواهد رسید که 11میلیون تن کمتر از تولید سال  2141است .در 3ماه اول سال  2141ایران  42/29میلیون
تن فوالد خام تولید کرده است و بر سکوی چهاردهم جهان ایستاد( دانشگر.)4931 ،
در سال های اخیر ،قیمت فوالد سیری کاهنده را در پیش گرفته بود .در واقع هم زمان با ضعف تقاضای داخلی و تداوم رکور در بازار
مصرفی کشور ،در بازارهای جهانی نیز شاهد روند نزولی قیمت انواع فوالد متأثر از اضافه عرضع این محصول به خصوص در چین(
بزرگترین تولید کننده فوالد خام جهان) و کاهش هم زمان قیمت سنگ آهن و نفت به عنوان دو ماده اولیه تولید فوالد بودیم .تأثیر
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این دو عامل در کنار مازاد عرضه فوالد در چین و سقوط ارزش روبل روسیه بستر مناسبی برای کاهش قیمت فوالد ایجاد
نمود(دانشگر.)4931 ،
عوامل موثر بر قیمت فوالد در بازار ایران عبارتند از :قیمت جهانی فوالد ،قیمت محصوالت جانشین فوالد ،شرایط اقتصادی کشور از
جمله پروژه های عمرانی ،تولید و صادرات محصوالت نهایی ساخته شده از فوالد و سیاست های کلی دولت در خصوص حمایت از
صنایع داخلی.
پژوهش های داخلی و خارجی انجام شده در زمینه پیش بینی متغیرهای اقتصادی به شرح زیر است:
محمدی و همکاران ( )4932در پژوهشی تحت عنوان پیش بینی قیمت سنگ آهن با استفاده از مدل سری های زمانی به پیش
بینی قیمت سنگ آهن پرداختند .به این منظور از قیمت های ماهانه سنگ آهن در بازه زمانی ژانویه  2113تا ژوئن  2142به عنوان
داده های ورودی استفاده کردند و قیمت های 6ماهه نخست سال  2142به عنوان معیار ارزیابی انتخاب کردند .ارزیابی عملکرد مدل
ارائه شده بر اساس دو معیار آکائیک ) (AICو مجذور میانگین مربعات خطا ) (RMSEانجام شد .نتایج نشان می دهد که مدل
سری های زمانی نتایج قابل قبولی در خصوص پیش بینی مقادیر قیمت های سنگ آهن دارد.
فریدونی( )4933در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان پیش بینی قیمت سیمان در ایران ،رهیافت شبکه عصبی مصنوعی در
مقایسه با  ARIMAبه پیش بینی قیمت سیمان پرداخت .به این منظور از داده های ساالنه قیمت سیمان در سالهای  4911تا
 4931استفاده شده است و در نهایت بر اساس معیارهای میانگین مربعات خطا ) (MSEو ریشه میانگین مربعات خطا ،میانگین قدر
مطلق خطا و درصد میانگین قدر مطلق خطا ،اعتبار مقادیر پیش بینی شده ارزیابی گردید .نتایج بدست آمده نشان می دهد که
شبکه های عصبی مصنوعی پس انتشار خطا با نرون های ورودی معادل وقفه متغیرهای مورد نظر و دو نرون در الیه مخفی بهتر از
سایر شبکه های عصبی و روش های سری زمانی در پیش بینی قیمت سیمان عمل می کند.
یزدانی( )4933در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به پیش بینی قیمت فلزات گران بها پرداخت .به این منظور از قیمت ماهانه چهار
فلز گران بها طال ،نقره ،پالتین و پاالدیوم برای دوره زمانی آوریل  4331تا دسامبر  2113استفاده شده است .همچنین از روش های
سری زمانی کالسیک ،هوش مصنوعی و ترکیبی استفاده شده است .نتایج این تحقیق نشان از این داشت که مدل نروفازی برای هر
چهار فلز نتایج بهتری را نسبت به شبکه های عصبی و روش آریما ارائه می نماید .بعد از روش نروفازی ،شبکه های عصبی در رتبه
دوم دقت پیش بینی قرار گرفتند.
فرامرز و عزیزی ( )4932در پژوهشی تحت عنوان تبیین بررسی نحوه عملکرد پیش بینی قیمت سیمان در ایران به پیش بینی
قیمت سیمان پرداختند .در این پژوهش ،پیش بینی با استفاده از دو روش  ARIMAو شبکه عصبی مصنوعی در قالب پیش بینی
گذشته نگر و آینده نگر متغیر مورد نظر (قیمت سیمان) انجام گرفته است .مقایسه مقادیر به دست آمده از هر دو روش ،مشخص
می کند خطای پیش بینی در روش شبکه عصبی به طور متوسط کمتر بوده ،در نتیجه این روش در پیش بینی کاراتر است.

1 Akaike Information Criterion
2 Root Mean Square Error
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 )2111( Dooley and Lehianدر پژوهشی با عنوان یک ارزیابی از روش های سری های زمانی در پیش بینی قیمت فلزات ،به
ارزیابی مدل های سری زمانی برای پیش بینی قیمت فلزات پرداختند .در این تحقیق از قیمت فلزات روی و سرب در بازه زمانی
نوامبر  4333تا دسامبر  4331استفاده شده است .همچنین از دو مدل آریما و مدل قیمت آتی با وقفه برای پیش بینی قیمت فلزات
روی و سرب استفاده شده است .نتایج تحق یق آن ها نشان داد که این مدل در مقایسه با مدل قیمت آتی با وقفه ،پیش بینی بهتری
ارائه می دهد.
 )2144( Malanichev and Vorobyevپژوهشی تحت عنوان پیش بینی قیمت جهانی فوالد انجام دادند .در این پژوهش از مدل
رگرسیون برای پیش بینی استفاده شده است .نتایج حاکی از آن است که ظرفیت بازار ،قیمت سنگ آهن و زغال سنگ بر تغییر
قیمت فوالد موثر است .همچنین استفاده از مدل های رگرسیون ،پیش بینی دقیقی از قیمت فراهم می کند.
 )2141( Krichbaumer et alدر پژوهشی با عنوان یک روش بهبود یافته موجک -آریما برای پیش بینی قیمت فلزات به پیش بینی
قیمت آلومینیوم ،مس ،سرب و روی پرداختند .به این منظور از قیمت ماهانه این فلزات در بازه زمانی ژانویه  4361تا آوریل 2142
استفاده شده است .نتایج نشان می دهد که دقت پیش بینی روش موجک -آریما نسبت به تبدیل موجک و تابع موجک باالتر است.
 )2141( Sanchez et alدر پژوهشی تحت عنوان پیش بینی قیمت مس به وسیله شبکه عصبی مصنوعی و آریما به پیش بینی
قیمت مس پرداختند .به این منظور از قیمت ماهانه مس از دوم ژانویه  2112تا شانزدهم ژانویه  2141استفاده شده است .نتایج
حاکی از آن است که عملکرد مدل شبکه عصبی بهتر از مدل آریما است.
هدف از انجام این پژوهش ،پیش بینی شاخص قیمت فوالد با استفاده از روش سری های زمانی است.
روش تحقیق
آمار و اطالعات اولیه شامل میانگین قیمت فوالد برای دوره شهریور  4931تا شهریور  4931از پایگاه اینترنتی بورس کاالی ایران
جمع آوری شده که از تقسیم ارزش معامالت ماهانه بر حجم معامالت ماهانه به دست آمده است .از اطالعات مربوط به دوره شهریور
 4931تا اسفند  4939برای برآورد مدل و از اطالعات مربوط به نیمه اول سال 4931برای پیش بینی و مقایسه استفاده شده است.
در حالت کلی می توان روش های معمول پیش بینی را به دو دسته رگرسیونی و غیر رگرسیونی تقسیم بندی نمود .روش های غیر
رگرسیونی شامل روش میانگین متحرک و انواع روش های تعدیل نمایی است .روش های رگرسیونی نیز به دو گروه علی و غیر علی
تقسیم بندی می شوند .از جمله روش های رگرسیون علی می توان به مدل خود رگرسیو با واریانس ناهمسان شرطی و از جمله
روش های رگرسیون غیر علی می توان به فرآیند  ARIMAو  ARMAاشاره نمود(بریم نژاد و بکشلو.)4932 ،
در بسیاری از مطالعات انجام شده ،روش  ARIMAبر دیگر روش های خطی پیش بینی برتری داشته است .لذا در این مطالعه به
بررسی روش خطی  ARIMAپرداخته می شود.
مدل سری زمانی
)Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH
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تجزیه و تحلیل سری های زمانی به عنوان مجموعه ای از مشاهدات که برحسب زمان مرتب شده اند ،از سال  4311آغاز و پس از
آن در زمینه پیش بینی و کنترل به سرعت توسعه پیدا کرد) .(Box & Jenkins, 1970در اقتصاد قیمت سهام در بازار بورس،
شاخص های قیمت ماهانه ،ارقام فروش ساالنه و در هواشناسی بیشترین و کمترین درجه حرارت روزانه ،نمونه هایی از سری زمانی
هستند ) .(Anderson, 2011رفتار گونه های مختلف سری های زمانی را می توان به وسیله 1مدل خود همبسته تصادفی
) ،(ARمیانگین متحرک) ،(MAخودهمبسته میانگین متحرک) (ARMAو خودهمبسته میانگین متحرک یکپارچه
) (ARIMAتوصیف کرد ).(Yule, 1927
به طور کلی فرآیندی را ) ARMA(p,qگویند که شامل  pمرتبه جمله خودرگرسیون و  qمرتبه جمله میانگین متحرک باشد .هم
چنین اگر یک سری زمانی پس از dمرتبه تفاضل گیری ساکن شود و سپس توسط فرآیند ) ARMA(p,qمدل سازی گردد در
این صورت سری زمانی اصلی ،سری زمانی خودرگرسیونی میانگین متحرک انباشته ) ARIMA(p,d,qاست (گجراتی.)4331 ،
عموما یک سری زمانی را می توان به صورت ترکیبی از ارزش ها و خطاهای گذشته مدل سازی کرد و به صورت
) ARIMA(p,d,qو یا به شکل رابطه  4بیان کرد.
()4
که در آن

مقدار واقعی،

فرآیند تصادفی با میانگین صفر و واریانس ثابت

،

و

ضرایب و پارامترهای مدل،

ضریب

ثابت p ،و  qاعداد صحیح ببیان کننده مرتبه چندجمله ای های  ARو  MAو  dتعداد دفعات تفاضل گیری برای ایستا شدن
سری زمانی است).(Haofei et all, 2007
معموال تخمین الگوی  ARIMAبا استفاده از روش باکس -جنکینز دارای 1مرحله مانا کردن سری زمانی ،تشخیص الگو و تخمین
پارامترها ،بازرسی تشخیصی و انتخاب بهترین مدل مناسب است .جهت تشخیص مانایی یا نامانایی سری های زمانی آزمون های
متعددی وجود دارد که در این مطالعه از آزمون فلیپس -پرون استفاده شده است .برای تعیین پارامترهای مدل های  ARIMAدو
ابزار تابع خود همبستگی ) (ACFو تابع خودهمبستگی جزئی ) (PACFوجود دارد .توابع  ACFو  PACFبرای بیان وابستگی
زمانی در ساختار یک سری زمانی قابل استفاده هستند) .(Hipel et all, 1977به طور کلی برای یک الگوی ) AR(pتابع خود
همبستگی  ACFبه صورت نمایی یا امواج سینوسی تنزل می نماید و تابع خود همبستگی جزئی  PACFنیز در وقفه های
 p،....،4،2دارای نقاط اوج است .باری یک الگوی ) MA(qتابع خود همبستگی  ACFبعد از تأخیر  qصفر می شود و تابع
خودهمبستگی جزئی  PACFبه صورت ترکیبی از افت های نمایی یا موج های سینوسی خواهد بود(محمدی و همکاران.)4932 ،
پس از تشخیص و تخمین الگوها ،در مرحله با زرسی تشخیصی ،کفایت الگوها از طریق توابع خود همبستگی و خودهمبستگی جزئی
باقی مانده های مدل بررسی می شود و در صورتی که توابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی از هیچ الگویی پیروی نکند و
مقادیر آن کوچک باشد ،آن الگو از مرحله بازرسی عبور می کند(فتح آبادی.)4931 ،
جهت انتخاب بهترین الگوی مناسب ،آکائیک رابطه ای را پیشنهاد داد که توسط رابطه  2محاسبه می شود).(Akaike, 1974
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()2
در رابطه مذکور  nتعداد داه ها RSS ،جمع مجذور باقی مانده ها و  mمجموع مقادیر تخمینی هریک از مدل ها است .این روش بر
این مبنا استوار است که از بین مدل های مناسب ،مدلی که دارای کمترین مقدار ضریب آکائیک باشد ،به عنوان بهترین مدل
انتخاب می شود).(Omer Faruk, 2010

یافته های تحقیق
به منظور مدل سازی  ARIMAدر پیش بینی سری زمانی مذکور ،ابتدا مانایی سری زمانی با آزمون فلیپس-پرون بررسی شد.
نتایج نشان می دهد که درجه مانایی ) (dبرای سری زمانی مورد بررسی برابر  4است ،یعنی سری زمانی بعد از 4مرتبه تفاضل
گیری مانا می شود .سپس با استفاده از معیارهای  ACو  PACبه ترتیب بهترین مرتبه qو  pمشخص می شود .با توجه به شکل 4
بهترین مرتبه qو  4 ،pانتخاب شد.

شکل( :)1تابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی میانگین قیمت فوالد پس از تفاضل گیری مرتبه اول

پس از تخمین مدل های) ARIMA(0,1,1) ،ARIMA(1,1,1) ،ARIMA(1,1,0مشخص شد که در مدل
) ،ARIMA(1,1,1ضریب عامل ) AR(1معنی دار نیست بنابراین کفایت سایر الگوها از طریق توابع خود همبستگی و
خودهمبستگی جزئی باقی مانده های مدل بررسی می شود .با توجه به نمودار همبستگی پسماندها ،نموداهای خودهمبستگی و
خودهمبستگی جزئی حاکی از آن است که هر دو مدل دارای شرایط بهینه هستند ،چون با تعیین طول وقفه مناسب مالحظه می
شود که هر یک از وقفه ها در در فاصله اطمینان یک انحراف معیار قرار گرفته اند .پس از عبور از مرحله بازرسی تشخیصی ،با توجه
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به مقادیر آکائیک و شوارتز بهترین مدل انتخاب می شود .جدول ،4نشان می دهد که مدل ) ARIMA(0,1,1دارای کمترین
مقدار آکائیک و شوارتز است ،پس به عنوان بهترین مدل جهت پیش بینی استفاده می شود.

جدول( :)1مقادیر آکائیک و شوارتز مربوط به الگوهای برازش شده
مدل

مقدار آکائیک

)ARMA(1,1,0

41/31123
41/34161

)ARIMA(0,1,1

مقدار شوارتز
41/31139
41/31394

منبع :یافته های پژوهش

با استفاده از مدل ) ARIMA(0,1,1ابتدا به پیش بینی میانگین قیمت فوالد و مقایسه نتایج آن با مقادیر واقعی پرداخته می شود
و سپس با استفاده از آن همان مدل ،قیمت های 6ماهه دوم سال  4931و 2ماهه اول سال 4931پیش بینی می شود .نتایج پیش
بینی در جداول ()2و ( )9و شکل( )2مشاهده می شود.
جدول( :)2مقادیر واقعی ،برآوردی و خطای برآورد میانگین قیمت فوالد (ریال به ازای کیلوگرم) به روش ARIMA
ماه
مقدار واقعی
مقدار پیش بینی
خطای پیش بینی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

41119
41112/33
-333/33

42332
41113/31
-4146/31

41211
49611/31
111/42

42461
41192/92
-4361/92

42111
42311/11
-141/11

42113
42116/24
-431/24

منبع :یافته های پژوهش

جدول( :)3مقادیر پیش بینی آینده نگر میانگین قیمت فوالد با ایتفاده از روش ARIMA
ماه

مهر4931

آبان4931

آذر4931

دی4931

بهمن4931

اسفند4931

فرودین4931

اردیبهشت4931

مقدار پیش
بینی

42431/61

44121/19

44211/39

41111/32

41236/12

3324/44

3916/21

3314/91

منبع :یافته های پژوهش
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شکل( :)2روند واقعی و پیش بینی میانگین قیمت فوالد با استفاده از روش ( ARIMAریال به ازای کیلوگرم)

نتیجه گیری
برنامه ریزی موثر در همه حوزه های کسب و کار ،مستلزم داشتن پیش بینی درست از وضعیت آینده است .پیش بینی یکی از مهم
ترین ابزارهای مدیران ،جهت اداره سازمان ها به خصوص در محیط های رقابتی است .پیش بینی ها هرگز به طور کامل با واقعیت
انطباق نمی یابند و هیچ روش منحصر به فردی به عنوان بهترین روش پیش بینی وجود ندارد .پیش بینی قیمت کاالهای اساسی
مانند قی مت فوالد ،برای صنایع وابسته مانند خودرو سازی و ساخت وساز از اهمیت زیادی برخوردا است .در این مقاله کارایی مدل
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سری های زمانی در پیش بینی میانگین قیمت ماهانه فوالد بررسی شد و مقادیر آن در 6ماهه دوم سال  4931و 2ماهه اول سال
 4931به دست آمد .نتایجی که از مدل سا زی قیمت ها به دست آمد شامل ضریب آکائیک و شوارتز به ترتیب برابر با  41/34و
 41/31برای مدل )ARIMA(0,1,1است .نتایج نشان می دهد که مدل سری های زمانی ،نتایج قابل قبولی در زمینه پیش بینی
قیمت فوالد دارد.
در پایان پیشنهاد می شود که در کنار روش های مدل سازی کالسیک ،از تکنیک های هوش مصنوعی مانند شبکه های عصبی،
ماشین بردار پشتیبان و منطق فازی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی از قبیل قیمت فلزات استفاده شود.
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