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 چکیده

های گذشته با توسعه و گسترش واحدهای پرورش مرغ گوشتی و افزایش تولید آن، گوشت مرغ به یک کاالی ضروری در سبد غذذایی   در طی سال
های اخیر قیمت بازار گوشت مرغ و همچنین  مین پروتئین خانوارها مطرح شده است. در سالبه عنوان یکی از مهمترین منابع تأخانوارها تبدیل گردیده و 

نوسانات نذرخ ارز  تالطم نرخ ارز در کشور به یکی از مشکالت این صنعت تبدیل شد. یکی از عوامل عمده ایجاد این ریسک در بازار قیمت گوشت مرغ، 
رسی اثر سرریز ریسک ی حاضر به بر دهد. در این راستا در مطالعه ثیر قرار میأهای وارداتی، بازار این محصول را تحت ت ثیر بر بازار نهادهباشد که با تأ می

-94ها و گوشت مرغ کشور طذی دوره زمذانی    ی وارداتی آن و همچنین سرریز ریسک بین دو بازار نهاده های عمده نرخ ارز بر قیمت گوشت مرغ و نهاده
نتایج حاکی از وجود شده است.   پرداخته MVGARCHهای  ی مدل ( و به طور خاص خانوادهVaRبا استفاده از رهیافت ارزش در معرض ریسک ) 1374
های تولیذدی و   دار بین بازار نرخ ارز و بازار نهاده گران تمامی بازارهای مذکور وجود دارد و سرریز ریسک معنی های فراسو و فروسوی برای معامله ریسک

هذای   . همچنذین بذین بذازار نهذاده    باشذد  بازار گوشت مرغ وجود داشته و شدت این سرریز برای ریسک فراسوی نرخ ارز بیشتر از ریسک فروسوی آن می
ها سرریز ریسک فراسوی و فروسذوی   درصد، در تمامی وقفه 99و  95داری وجود دارد و در هر دو سطح اطمینان  تولیدی و بازار مرغ سرریز ریسک معنی

گردد تا جای ممکن و به شرطی که اصذل   ها از ریسک نرخ ارز، پیشنهاد می ثیرپذیری باالی بازار نهادهبنابراین با توجه به تأ شود. چشمگیری مشاهده می
 های استراتژیک مانند ذرت و سویا پرداخته شود.  مزیت نسبی اجازه دهد به تولید بیشتر نهاده

 
 JEL: C32 ،Q14 ،D81بندی  طبقه

  VaR  ،MVGARCHای وارداتی،ه نهادهارز،  نرخ، بازار گوشت مرغهای کلیدی:  واژه

 

 مقدمه

گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارها و و اهمیت 1با توجه به جایگاه
های اخیر، با توسعه و گسترش واحذدهای   امنیت غذایی کشور در سال

تولید گوشت مرغ و افزایش تولید این فرآورده، مورد توجه خاص دولت 
مین متذرین منذابع تذأ   این محصول به عنذوان یکذی از مه   واقع شده و

 ر وزارت جهذاد پروتئین خانوارها مطرح شذده اسذت. بذا توجذه بذه آمذا      
کشاورزی، تولید آن در کشور در طی سالیان اخیر افزایش داشته است 

بذه   1387تذن در سذال    هذزار  1565که تولید گوشت مرغ از  طوری به
افزایش یافتذه اسذت. در سذمت تااضذا      1393تن در سال  هزار 2033

 83/21گذردد مصذرس سذرانه گوشذت مذرغ در کشذور از        مالحظه می
افذزایش   1393کیلذوگرم در سذال    84/25بذه   1387کیلوگرم در سال 

باشد. این آمار ذکر  برابر متوسط جهانی می 2است که نزدیک به   یافته
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شده همگی حکایت از اهمیت گوشت مرغ در سمت عرضذه و تااضذا   
 کشور دارد. 
هذای بسذیاری    های پس از پیروزی اناالب اسالمی تالش در سال
نند ذرت و کنجالذه سذویا در تولیذد    های مورد نیاز ما مین نهادهأبرای ت

توجهی از این مواد  شتابان طیور کشور به عمل آمد. اگرچه بخش قابل
 شذود  مین مذی اکنون در داخل کشور تولید و تذأ  هماولیه از جمله ذرت 

درصد نیاز داخلی( ولی کشور برای حفظ وضذع موجذود در زمینذه     62)
های مناسب اقذدام   زمانتولید طیور، نیازمند افزایش واردات بوده و در 

نماید.  های اصلی مانند ذرت و کنجاله سویا می به خرید و واردات نهاده
ذرت وارداتی در بخذش طیذور بعذد از گنذدم در رتبذه دوم قذرار دارد،       

میذزان واردات ذرت   هذزار تذن و   87/7123کذه واردات گنذدم    بطوری
باشذذد. در نتیجذذه تاییذذرات  مذذی 1393هذذزار تذذن در سذذال  95/6161

هذا بذه همذراه تاییذرات نذرخ ارز در کشذور        بازارهای جهانی این نهاده
گذردد. کنتذرل و    موجب ایجاد اختالل در بازار گوشت مرغ کشذور مذی  

ها و محصول گوشت مذرغ،   تثبیت نوسانات و ریسک قیمتی بازار نهاده
های تنظیم بذازار در ایذران بذوده اسذت.      همواره جزء اهداس و سیاست
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دستیابی به این هدس، شناسایی منابع ایجذاد ایذن   یکی از راهکارهای 
ریسک قیمت است لذا با شناسایی و بررسی میزان سرریز ریسک نرخ 

مذاهی و   های طیور مانند ذرت،کنجالذه سذویا و پذودر    ارز بر بازار نهاده
توان ابزارهذای سیاسذتی مناسذب     محصول نهایی آن گوشت مرغ، می

اجذرا نمذود. بررسذی ایذن     جهت کنترل این ریسک قیمتی طراحذی و  
ارتباطات قیمتی بین بازارها تحت عنوان پیوستگی بازارهذا همذواره از   
موضوعات اصلی و مورد بحذ  اقتصذاد و سیاسذت کشذاورزی اسذت.      
پرواضذذح اسذذت جهذذت مذذدیریت ریسذذک، گذذام اساسذذی شناسذذایی و  

گیری آن است. در راستای مطالب یاد شده در این مطالعه سذعی   اندازه
بررسذی میذزان سذرریز ریسذک نذرخ ارز بذر روی قیمذت        شود به  می
ثیر آن بر بازار گوشت أهای وارداتی صنعت طیور کشور و متعاقبا ت نهاده

مرغ پرداخته شود تا با شناسایی منبع ریسک و میزان انتااالت ریسک، 
های تثبیتی برای کنترل این ریسک، کمذک قابذل    در طراحی سیاست
 ر این زمینه شود.ریزی مطلوب د قبولی به برنامه

ثباتی نرخ ارز بر سذطح عمذومی قیمذت     ثیر بیدر زمینه بررسی تأ
کاالهای وارداتی و مصرفی مطالعات تجربذی متعذددی در کشذورهای    

توان به مطالعات هذوپر و   شده که از مهمترین آنها می ئ مختلف انجام

(، 2000) 3(، ارایذذز و همکذذاران1991) 2(، دالریسذذیا1978) 1کذذوالگن

( و آگذذویری و 2010) 5(، جسگلوسذذکی2002) 4دوروکذذس و انگذذل 

بر اساس یک مفهوم (، 2003) 7( اشاره نمود. هونگ2012) 6همکاران
های مبتنذی بذر    جدید از علیت گرنجر در ریسک، یک کالس از آزمون

هسته برای تشخیص سرریز ریسک بین بازارهای مالی معرفذی نمذود   
گیذری ارزش در   چذ  توزیذع جهذت انذدازه     که در آن از، دنباله سمت

( به بررسی عبور نذرخ ارز  2007)8کاروروشود.  معرض خطر استفاده می
انباشتگی و مذدل   ها در آفریاای جنوبی با استفاده از روش هم بر قیمت

دار  ثیر مثبت و معنیرداری پرداخته و نتایج حاکی از تأتصحیح خطای ب
تولیذد بذر قیمذت کاالهذای وارداتذی      ثباتی نرخ ارز و هزینه نهذایی   بی

 (، به برآورد ارزش در معذرض خطذر  2008)و همکاران  9وی باشد. می
(VaR)   نفت خام و سرریز آن با اسذتفاده از روشGED-GARCH  و

علیت گرنجر بر مبنای آزمون مبتنی بر کرنل پرداختند و نشذان دادنذد   
 و سذون جانداری بذین دو بذازار وجذود دارد.     که سرریز ریسذک معنذی  
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 قیمذت  روی بذر  ارز نذرخ  خذالص  اثذر  مطالعذه  به(، 2011) 

 از اسذتفاده  بذا  بخذش کشذاورزی   محصذوالت  قیمذت  و هذا  نهذاده 

و  1997-2006زمذانی   ی دوره دو ماهانذه  هذای  داده و  VARرهیافذت 
 همبسذتگی  و نشان دادنذد کذه   پرداخته در کشور آمریکا 2011-2007

و  اسذت  یافتذه  افذزایش  زمذان  طذول  در متایرهذا  تمذامی  و ارز نرخ بین
. دارد خوراکی های دانه و گندم ذرت، قیمت در منفی اثر ارز نرخ افزایش

هذا   ثیر عبور نرخ ارز بر کاهش قیمذت (، به بررسی تأ2012)11لین و وو
-2008هذای   طی سذال   های ماهانه در کشور تایوان با استفاده از داده

ثیر مثبذذت و أانذذد کذذه نتذذایج نشذذانگر تذذ پرداختذه  TARو روش  1980

 12دار تاییرات نرخ ارز بر قیمت کاالهای وارداتی است. جیمبورین معنی
گیری از مدل خودرگرسیون برداری به بررسذی درجذه    (، با بهره2013)

انتاال اثر نرخ ارز بر قیمت کاالهای مصذرفی در کشذورهای اتحادیذه    
اسذت. نتذایج ایذن مطالعذه       اختهپرد 2010-1996های  اروپا طی سال

ثیر مثبذت و  أثر دارای تذ ؤنشانگر آن است که تاییرات نرخ ارز اسمی م
معنادار بر شاخص قیمت کاالهای وارداتذی در ایذن گذروه از کشذورها     

(، به بررسی اثر سرریز ریسک شدید بین نفت 2015) 13دارد. هی و دو
شذاخص سذرمایه    ی هذای روزانذه   خام و بورس سهام با استفاده از داده

S&P 500 و شاخص MTI
انذد.   بازده آتی نفت خام آمریکا پرداخته 14

گیذری ریسذک    برای انذدازه   (VaR)ارزش در معرض ریسکایشان از 
های مبتنی کرنذل بذرای تشذخیص اثذرات      بازار و یک طباه از آزمون
دهذد کذه    نتایج نشان مذی اند.  استفاده نموده خطر سرریز مثبت و منفی

عبدی سذیدکالیی و   .داری بین دو بازار وجود دارد معنیسرریز ریسک 
های داخلی و تورم   (، به بررسی عبور نرخ ارز بر قیمت2016همکاران )

 1983-2014هذای   طذی سذال    های ماهانذه  در ایران با استفاده از داده
اند. بذرای تخمذین مذدل مربوطذه از روش رگرسذیون آسذتانه        پرداخته

 1/9دهد نرخ رشد ماهانذه نذرخ ارز از    نشان میاند. نتایج  استفاده کرده
کنذد و عبذور نذرخ ارز بذر      درصد به عنوان یک نرخ آستانه عمذل مذی  

دار اسذت. لذو    های داخلی باالتر از آستانه از لحاظ آمذاری معنذی   قیمت
هذای نذرخ ازر کشذورهای     استفاده از داده(، با 2018یانگ و همکاران )

و  WTIلیس و همچنذین قیمذت نفذت    روسیه، کانادا، اروپا، ژاپن و انگ
VIX سازی ارزش پویایی مشذتر  در معذرض خطذر     مدل، به بررسی

 2003-2015در دوره زمذانی   قیمذت و نذرخ ارز   شاخص نوسان، نفت
به عنوان مثال، کاهش قیمت نفت باع  افزایش خطر افت اند.  پرداخته

کذه   قیمت ارز در کشورهای صادر کننذده نفذت خواهذد شذد، در حذالی     
زایش قیمت نفذت نیذز موجذب افذزایش خطذر ارزهذای کشذورهای        اف
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 واردکننده نفت خواهد شد.
های بذرای بررسذی اثذرات نذرخ ارز بذر       در داخل کشور نیز تالش

ها و نوسانات بازارها صورت گرفتذه اسذت. از جملذه شذجری و      قیمت
ثیر آن بذر قیمذت   أ(، بذه بررسذی عبذور نذرخ ارز و تذ     1384) همکاران

بذذا اسذذتفاده از روش  1380-88هذذای  طذذی سذذال کاالهذذای وارداتذذی
خودرگرسیون برداری پرداختند. نتایج این مطالعه حاکی از ناقص بودن 

دار تاییذرات نذرخ ارز    ثیر مثبت و معنیأدرجه عبور نرخ ارز در ایران و ت
 (،1390شاهنوشی ) و آبادی باشد کمال بر قیمت کاالهای وارداتی می

 مذاهی  پذودر  و سذویا کنجاله وارداتی هاینهاده قیمت انتاال بررسی به

 از اسذتفاده  بذا  داخلذی  بازارهذای  بذه  جهذانی  بازارهذای  از بخش طیور

 نتذایج  خطا پرداختند. تصحیح مدل و 1380-89دوره  ماهانه های داده

 پذودر  و سذویا  کنجالذه  جهانی هایقیمت که تاییرات حاکی از آن دارد
 و دارد هذا آن داخلذی  قیمذت  روی تاییذرات  داری بذر  معنذی  اثذر  ماهی
 واحدهای تواند می آن افزایش خصوص به جهانی های قیمت نوسانات

 بهذراد  .سذازد  مواجذه  چالش با را وارداتی های نهاده به تولیدی وابسته

 تااضذای  بذر  ارز نرخ نااطمینانی اثر بررسی به (،1393) زمانیان و امین

 در نشان دادندپرداختند و  EGARCH مدل با استفاده از ایران واردات
 وجذود  معنذاداری  رابطذه  واردات و ارز نذرخ  نااطمینانی بین مدت کوتاه

 کذاهش  طریذ   از ارز نذرخ  نااطمینذانی  مدت افزایش کوتاه در و ندارد

در  کذاهش  براثر تولیدات اما دهد می بهبود را تجاری تراز واردات تااضا
 شده توصیه واقعی مؤثر ارز نرخ تثبیت بنابراین بینند،می آسیب واردات

(، به بررسی آثار افذزایش نذرخ ارز بذر    1394) حسینی و طاهری .است
، در 1352-1387ی سذذاالنه   متایرهذذای کذذالن اقتصذذادی در دوره  

سازی شد.  چارچوب مدل خودرگرسیونی با رویکرد پسران و شین مدل
هذای   نتایج حاکی از آن اسذت کذه وابسذتگی شذدید تولیذد بذه نهذاده       

ای  ای وارداتی در ایران، باع  تاویت کانال هزینذه  سطهای و وا سرمایه
 شود. مدت( می نرخ ارز )حداقل در کوتاه

هذای اخیذر دارای نوسذاناتی     ی ارز در طی این سذال  قیمت ماهانه
هذای ایذن    ها، قیمت باشد که از طری  سرریز و انتاال به بازار نهاده می

زار از جملذه بذازار   بازار را نیز دچار نوسان کرده و سطح های دیگذر بذا  
، نذه تنهذا   1390دهذد. بعذد از سذال    ثیر قرار میرا تحت تأ گوشت مرغ

ایم بلکه روند افزایش قیمذت نذرخ ارز نیذز     شاهد نوسانات نرخ ارز بوده
سرعت بیشتری به خود گرفته است و به دنبال آن نوسانات و افذزایش  

مشذاهده  ماهی  های وارداتی ذرت، کنجاله سویا و پودر قیمت در نهاده
های زمانی در طذی دوره   گردد، که بررسی خصوصیات آماری سری می

هذای قیمذت مربوطذه     کند. سری یید میأمورد بررسی این موضوع را ت
باشند بعنذوان مثذال قیمذت گوشذت      دارای انحراس معیار بسیار باال می

بذوده و نذذرخ ارز   دارای بذذاالترین انحذراس معیذذار  29/19925مذرغ بذا   
را به خود اختصاص داده است. بذا توجذه بذه     97/9066انحراس معیار 

اینکذذه انحذذراس معیذذار، شذذاخص خذذوبی بذذرای نشذذان دادن ریسذذک  
هاست، اما برای ماایسه این نوسانات قیمت با توجه به متفذاوت   قیمت

گرفته شد،  های قیمت، معیار ضریب تاییرات بکار بودن میانگین سری
ودند و بازار کنجاله سذویا  های قیمت دارای ضریب تاییرات باال ب سری
بذازار دیگذر    4بیشترین میزان نوسان قیمت را در ماایسه با  916/0با 

 داراست.
گذردد بذه طذور کلذی،      بر اساس پیشینه بیان شذده مالحظذه مذی   

مطالعات اندکی در زمینه ارتباط نرخ ارز با بازار محصوالت کشذاورزی  
هذای تولیذدی    ر نهذاده انجام گرفته است و در این بین، در رابطه با بازا
ر اکثذر  است. د  گرفته صنعت طیور کشور مطالعات بسیار نادری صورت 

ثیر قیمت نفت بر روی کاالهای کشاورزی مطالعات خارجی بیشتر بر تأ
هذای داخلذی و اقتصذاد     ثیرات نرخ ارز بر قیمتأو مصرفی، همچنین ت

ز کشورها بح  شده است. البتذه در رابطذه بذا انتاذال قیمذت و سذرری      
نوسان قیمت در سطوح بازار از جملذه بذازار مذرغ تحایاذاتی صذورت      

ثیرپذیری سه سطح بازار از همذدیگر هسذتند ولذی    أگرفته که نشانگر ت
های کشذاورزی بذه    کمتر به بح  سرریز ریسک نرخ ارز بر بازار نهاده

است و ایذن    ها و محصوالت طیور پرداخته شده طور خاص بازار نهاده
 این مطالعه در پی بررسی آن خواهد بود. امر مهمی است که

 

 ها مواد و روش

سرریز در سه حالت، سرریز نوسان قیمت، سرریز تالطم قیمذت و  
گیرد. اثر سرریز ریسک بین  سرریز ریسک قیمت مورد بررسی قرار می

دو بازار به این معناست که سواب  تاریخی راجع به ریسذک شذدید در   
( و به 24کند ) ن در بازار دیگر کمک میبینی وقوع آ یک بازار، به پیش

های بازدهی از یک دارایی معین  ها و کوواریانس معنای انتاال واریانس
سرریز ریسک به این معنذی  (. 2شود ) به دارایی معین دیگر تعریف می

هذای مختلذف ماننذد     است که امکان دارد ارتباطی بین ریسک در بازار
های مصذرفی آن وجذود داشذته     نهادهنرخ ارز، محصول گوشت مرغ و 

تواند از یک بازار مانند نرخ ارز به بازار  ای که نوسانات می باشد به گونه
ها و نرخ  بررسی رابطه بین سطح عمومی قیمت (.4دیگر منتال شود )

الملل به اثر انتاالی نرخ ارز یذا درجذه عبذور     ارز که در ادبیات مالیه بین
بذذه بعذذد همذواره مذذورد توجذذه   1980نذرخ ارز معذذروس اسذذت از دهذه   

ای از مطالعذات تجربذی را در    اقتصاددانان واقع شذده و بخذش عمذده   

بذه   1است. درجه عبذور نذرخ ارز    های اخیر به خود اختصاص داده سال
صورت درصد تاییر قیمت داخلی کاالهای وارداتی به ازاء یک درصذد  

شذود.   یف مذی رکننده تعردتاییر نرخ ارز بین کشورهای واردکننده و صا
گیرد کذه همزمذان بذا     عبور نرخ ارز زمانی به صورت کامل صورت می

افزایش نرخ ارز )تنزل ارزش پول داخلی( به میزان یک درصد، قیمذت  
 (.18داخلی کاالهای وارداتی نیز به میزان یک درصد افزایش یابد )

، با توجذه بذه عذدم    داراییبرای به دست آوردن ریسک کلی یک 

                                                           
1- Exchange Rate Pass-Through (ERPT) 
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سک بازار، باید به دنبال برآورد ریسک بازار بود. تاکنون کنترل بروز ری
گیذذری ریسذذک، معیارهذذای مختلفذذی ارایذذه شذذده اسذذت.  بذذرای انذذدازه
گیری ریسک بذرای اولذین بذار از طریذ  مطالعذات       های اندازه شاخص
محاسذذبه گردیدنذد و از آن بذذه بعذذد   آمذذاریهذذای پراکنذدگی   شذاخص 
هذای آمذاری   ز روشتری معرفی شذدند کذه همگذی ا   های جدید روش

( VaRها، ارزش در معذرض خطذر )   کنند. یکی از این معیاراستفاده می
گیذری ریسذک بذوده کذه در      است. که از جمله معیارهای مهذم انذدازه  

(. ارزش در معذرض  22های اخیر وارد بازارهای مالی شده اسذت )  سال
توان برای هر نوع سبد دارایی به کار برد و این ویژگذی،   ریسک را می

سذازد. در ایذن    پذذیر مذی   های مختلف را امکذان  ی ریسک سبد ماایسه
های فرعی بذه ریسذک سذبد دارایذی،      روش با تجمیع ریسک موقعیت

های میذان عوامذل مختلذف     های متاابل و همبستگی ی کنش محاسبه
 بر اساس ادبیذات موضذوع عمومذا جهذت    (. 4) گردد ریسک فراهم می

صذنعت مذرغ گوشذتی     هایدهو نها ارز سرریز ریسک بین نرخ بررسی
 محاسذبه  و نوسانات ایذن متایرهذا   سازی مدل اقدام به توان کشور، می

   ارزش در معرض ریسک آنها نمود.  
برای محاسبه ارزش در معرض ریسک به طور عمده از سه روش 

کووایانس  -سازی تصادفی و روش واریانس تئوری ارزش حدی، شبیه
های  توان از مدل شود و برای محاسبه نوسانات متایرها می استفاده می
. امروزه ثابذت شذده اسذت کذه در     شود استفاده می GARCHخانواده 

ها، مدلسازی پویذای مذاتریس کواریذانس بذا روش چنذد       بیشتر فعالیت
های تجربی مناسب اسذت.   ها برای فعالیت متایره، بیشتر از دیگر روش

ه به تاییر زمان باشد مانند تاییذرات نذرخ   متایر وابست تاییراتکه  وقتی
هذا یذا ارز    ها، در این صذورت نذرخ تاییذرات قیمذت     ارز یا قیمت نهاده

شوند. پس نیاز به ایجاد مدلی خواهد بود که بتوانذد کذه    تر می ثبات بی
 هذای  متایره مانند قیمذت نهذاده   های چند بازدهی یا نرخ تاییرات سری
بینذی   گوشت مرغ را بذر طبذ  پذیش    ماهی و ذرت، کنجاله سویا، پودر

-صحیح نوسذان صذورت دهذد. لذذا در ایذن مطالعذه، روش واریذانس       
بذرای   GARCHهذای   کوواریانس و به طور خذاص از خذانواده مذدل   

گیذرد.   سازی ارزش در معذرض ریسذک مذورد اسذتفاده قذرار مذی       مدل
مطالعات انجام شده بر روی تالطم قیمت بذازار دام و طیذور در ایذران    

؛ دشذتی و  1391؛ قهرمانزاده و فلسذفیان،  1395قهرمانزاده،  و )رسولی
نشان داده است که واریذانس نوسذانات قیمذت ایذن      (1391همکاران، 

محصذذوالت وابسذذته بذذه زمذذان بذذوده و ناهمسذذانی واریذذانس در ایذذن 
هذذای  هذذای قیمذذت وجذذود دارد. لذذذا اسذذتفاده از خذذانواده مذذدل  سذذری

GARCH سازی  برای مدلVaR واهد بذود هذر چنذد در    تر خ مناسب
ادبیات موضوع این روش بسیار مرسوم است که در ادامذه بیذان شذده    

 است.
غیرخطذذذذذی کذذذذذه شذذذذذامل    GARCHهذذذذذای  مذذذذذدل
TGARCH،EGARCH   وGJR-GARCH اهرمی  باشد، اثرات می

 تحلیل و دهد. همچنین با توجه به اینکه تجزیه و نامتاارن را نشان می

را نشذان   ارز نذرخ  نوسانات ماابل در ها نامتاارن قیمت واکنش تجربی،
 که دهد می نشان صورت گرفته تجربی های بررسی آن به دنبال داده و

 های قیمت جمله از اقتصادی کالن بر متایرهای ارز نرخ کاهش اثرات

(. لذذا بذرای   20باشذد )  مذی  ارز نذرخ  افذزایش  اثرات از متفاوت تجاری،
کذه توسذط    TGARCHتذوان از مذدل    بررسی نوسانات نرخ ارز مذی 

در این مذدل بذه دنبذال     .گردیده،استفاده نمود ( مطرح1994) زاکویان
تبیین اثرگذاری رویدادهایی است کذه در گذشذته رخ داده اسذت ولذی     

در  TGARCHشود. شذکل ریاضذی    ثیر آن در زمان فعلی ظاهر میأت
 آمده است. 1رابطه 
(1            )  𝜎t

2 = ω + ∑ 𝛼
p
i=1 εt−1 + ∑ 𝛾𝑟

k=1 휀t−1
2 dt−1 +

∑ 𝛽𝜎𝑡−1
2q

j=1                              
dt−1که در آن، اگر  = ثیر أدر این حالت، اخبار خذوب دارای تذ   0

𝛼 ثیر أکه اخبار بد دارای ت بر نوسان دارند در حالی𝛼 + 𝛾    بذر نوسذان
𝛾اگر  دارند. > (. در 28باشد اثرات اهرمذی وجذود خواهذد داشذت )     0

تذار متایذر نذرخ ارز در قالذب     مطالعه حاضر نیذز سذعی خواهذد شذد رف    
 غیرخطی مورد بررسی قرار گیرد. GARCHهای  مدل

ولذی   بذرای حالذت تذک متایذره کذاربرد دارد     TGARCH مذدل  
که ارتباط بین چند بازار به صورت ادغام عمودی یا افای بازارهذا   زمانی

مد نظر باشد مدل خودتوضیحی واریانس ناهمسانی شرطی چند متایره  
(MV-GARCH  مناسب خواهد بود، لذذا )     بذرای حالذت چنذد متایذره

های تولیدی مانند ذرت و کنجالذه سذویا    مانند بازارگوشت مرغ و نهاده
چند متایذره   شرطیعموما الگوهای خود توضیحی واریانس ناهمسانی 

شکل ریاضی این الگو بذه صذورت رابطذه    که گیرد  مورد توجه قرار می
 ( بیان می شود.2)

(2)                                             
),0(

YY

1t

t1-tt

tt HNI 






   

𝑛 یک بردار   𝑌tکه در آن  × 𝑛 در مطالعه های مورد نظر)متایراز
باشد. عناصر قطری ماتریس اثرات گذشته خود  ( می4×4 حاضر
که عناصر غیرقطری ماتریس، روابط  های قیمت بوده، در حالی متایر

𝑛یک بردار  T دهد. می قیمتی بین بازارها را نشان × از خطاهای  1
کواریانس -بوده و دارای ماتریس واریانس tتصادفی بازارها در زمان 

  باشند. اصلی بیانگر واریانس شرطی بازارها می باشد،که در آن قطر می

تذذوان از سذذه روش  مذذی MV-GARCH  بذذرای بذذرآورد مذذدل 
CCCهمبستگی شرطی ثابت )
2و همبستگی شرطی پویا )(  1

DCC) 

3و همبستگی شرطی چند متایره )
VCC) در مذدل شذود.   استفاده می 

CCC شود که ماتریس همبستگی شرطی مسذتال از زمذان    فرض می
ماند. این ویژگی مبذین ایذن اسذت کذه      بوده و در طول زمان ثابت می

                                                           
1- Constant conditional correlation 

2- Dynamic conditional correlation 

3- Varying conditional correlation 
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ضرب انحذراس   متناسب با حاصل 휀jtو  휀itبین  ℎij,tکواریانس شرطی 
ایذن قیذد تعذداد پارامترهذای نذامعلوم را       .معیارهای شرطی آنها اسذت 

های شرطی ممکن است  فرض ثابت بودن همبستگیدهد.  کاهش می
برسد.  در اکثر کارهای تجربی خیلی محدود کننده و غیرواقعی به نظر

(، 20002) ( و انگذل 2002براین اسذاس کریسذتدوالکیس و اسذتچل )   
گی شذرطی  را با تعمیم مدل از حالت همبسذت  CCCهایی از مدل بسط

ثابت به حالت همبستگی شرطی غیرثابت پیشذنهاد نمودنذد کذه تنهذا     
باشذد. مذدل    در سذاختار همبسذتگی آن مذی    CCCتفاوت آنها با مدل 

معروس شده و مدل تذس و  DCC (که در ادبیات به مدل 2002انگل )
این  های چند متایره هستند. در مدلVCC  ( معروس به2002) تسوی

که برای همبستگی شذرطی بایذد تخمذین زده     مدل تعداد پارامترهایی
شوند به تعداد متایرهای مدل بستگی نخواهد داشت. بدین وسیله بذار  

 هذای مذدل   شود این ویژگذی یکذی از مزیذت    محاسباتی مدل کم می

DCC (. 7باشد ) می 
-MVالزم به ذکر است که قبل از برآورد مدل واریذانس شذرطی   

GARCH ارای خصوصذیات مانذایی   بایستی متایرهای مورد بررسی د
جهت قرار گرفتن در معادله میانگین شذرطی باشذند. لذذا خصوصذیات     

بایستی بررسی گردند. نظر به اینکذه   مانایی متایرهای مورد بررسی می
( لذذا جهذت   6ر ایذران دارای رفتذار فصذلی اسذت )    بازار مرغ گوشتی د

بولیو و آزمون مانایی متایرها بایستی از آزمون ریشه واحد فصلی مانند 
که متایرهای مذورد   ( بهره گرفت. قابل ذکر است چنان1993مایرون )

های اقتصذادی   بررسی دارای شکست ساختاری باشند مانند اثر تحریم
بایستی آزمون ریشذه واحذد فصذلی بذا لحذاظ       1390بر کشور در سال 

نمودن رفتار تاییر ساختاری مورد سنجش واقع گذردد. در آن صذورت   
 (:5)بهره گرفت  3ی  هتوان از رابط می

 (3)                                  ∅
∗

(𝛽)𝑦12,𝑡 = 𝜋1𝑦1,𝑡−1 +

𝜋2𝑦2,𝑡−1 + 𝜋3𝑦3,𝑡−1 + ⋯ + 𝜋12𝑦12,𝑡−1 + 𝛽𝑡 +
∑ 𝛿𝑠

12
𝑠=1 𝐷𝑠,𝑡 + ∑ 𝜇𝑠

12
𝑠=1 𝐷𝑈𝑠,𝑡 + ∑ 𝜃𝑠

12
𝑠=1 𝐷(𝑇𝑏)𝑠,𝑡 + 휀𝑡 

∅روند،  tی شکست،  ناطه Tbکه در آن 
∗

(𝛽)𝑦12,𝑡  های  تبدیل
tمتایرهای مجازی سطح هستند کذه بذرای    DUs,tو  yخطی  > Tb 
DUs,tبرای بعد از شکست( برابر است با ) = های غیر  و برای حالت 1

DUs,tاز ایذن   = متایرهذای مجذازی تکانذذه    D(Tb)s,tباشذد.   مذی  0
ی شکست برابر یذک اسذت و    هستند که این متایر در ماه بعد از ناطه

𝐷(𝑇𝑏)𝑠,𝑡 باشد ) در سایر نااط برابر با صفر می = کذه   است. زمانی 1
𝑡 = 𝑇𝑏 + 𝑠  و𝐷(𝑇𝑏)𝑠,𝑡 = نیذز   𝐷𝑠,𝑡هذای دیگذر(.    برای حالذت  0

ی  متایر مجازی روند نذام دارد و بذه ایذن شذکل اسذت کذه در ناطذه       
𝑡 = 𝑇𝑏 + 𝑠    بذه صذورت𝐷𝑠,𝑡 = 1,2,3,4, باشذد و در ناذاط    مذی  …

 1ورافتذاده هذای د  ( بذه مذدل داده  3باشد. مذدل )  دیگر برابر با صفر می

                                                           
1- Innovative outlier model 

معروس است. البته برای سنجش وجود یا عدم وجذود ایذن متایرهذای    
(. الزم به ذکر است 5شود ) به کار گرفته می Fمجازی در الگو، آزمون 

ندارنذد   B-Mکه وجود این متایرهای مجازی تاییر در فرآیند آزمذون  
 آزمذون  منظذور  باشند. به متفاوت می Fو   tولی ماادیر بحرانی آزمون

روش  از اسذتفاده  ابتذدا بذا   غیرفصذلی،  و فصذلی  واحد های ریشه وجود
بذذرآورد گذذردد و سذذوس آزمذذون   (OLS) حذذداقل مربعذذات معمذذولی 

سذنجیده   F و tهذای آزمذون    توسذط آمذاره   𝜋iداری پارامترهای  معنی
، 𝜋هذای واحذد در فراوانذی صذفر و      شوند. جهت آزمذون وجذود ریشذه   

:𝐻k0های عدم  فرضیه πk = ، بطور جداگانه در برابذر  k=1,2 برای 0
:𝐻k0فرضیه  πk < یذک طرفذه    tبا استفاده از آمذاره    k=1,2برای 0

های واحذد فصذلی مرکذب،     شوند. برای آزمون وجود ریشه سنجیده می
:𝐻k0های عدم  فرضیه πk = πk+1 = در  k =3,5,7,9,11بذرای   0
فرضیه گزینه مبنی بر وجذود حذداقل یذک ریشذه واحذد فصذلی        برابر

(. پس از انجذام  6گردند ) آزمون می Fفر با استفاده از آزمون مخالف ص
 های واحد، فیلترهای و شناسایی ریشه B-Mآزمون ریشه واحد فصلی 

گیذری متایرهذای مذورد     مناسب انتخاب شده و با تفاضل گیری تفاضل
 گردند. نظر مانا می

 

 (VaR)ارزش در معرض خطر 

گیری  برای اندازهطور گسترده  ( بهVaRارزش در معرض ریسک )
شود. برای اف  زمانی داده شده و سذطح   کمی ریسک بازار استفاده می

توان در  به عنوان حداکثر ماداری که می VaR( درصد، α-1اطمینان )
شود. تعاریف متعارس از ارزش  از دست داد، تعریف می αسطح احتمال 

)نزولذی( کذه بذا نذام ریسذک       در معرض خطر شذامل ریسذک پذایین   

مانند قیمت گوشذت   𝑋t  گردد. برای سری زمانی معرفی می 2یفروسو
شذود و   نشان داده می 𝑣𝑡(𝑑𝑜𝑤𝑛)مرغ یا نرخ ارز ریسک فروسوی با 

 گردد: تعریف می 4بصورت رابطه 

(4)                             𝑃(𝑋𝑡 < −𝑉𝑡(𝑑𝑜𝑤𝑛)|𝐼𝑡−1) = 𝛼     

𝐼t−1که در آن،  = {Yt−1, Yt−2, …  اطالعذات  بیانگر مجموعه {

است. از نظر ریاضیاتی، ریسک فروسذوی چنذد     t-1زمان  در موجود
α  ام منفی توزیع احتمال شرطی سری𝑋t باشذد. همچنذین بذرای     می

تذوان   ریسک فراسوی )برای سری گوشت مرغ یا نرخ ارز یا ذرت(، می
 ی زیر را در نظر گرفت: رابطه
(5       )                              𝑃(𝑋𝑡 > 𝑉𝑡(𝑢𝑝)|𝐼𝑡−1) = 𝛼   

ام باالی توزیع احتمال شرطی سری αکه ریسک فراسوی چند  
Yt باشد که عمومأ در مطالعات بذرای سذطح احتمذال    میα  ،1 ،%5 ،%
شود. براساس تعریذف ارزش در معذرض ریسذک،     % بکارگرفته می10

                                                           
2- downside Risk 
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 شذدید  افذزایش  علت نهاده، به بازار در مثال، طور )به 1فراسوی ریسک

و  (اسذت  نهذاده  بذرای خریذداران   اضذافی  مخذار   دهنذده  نشان قیمت
 شوند: تعریف می 7 و 6فروسوی بصورت رابطه 

(6)                                    𝑉𝑚,𝑡(𝑢𝑝) = 𝜇𝑚,𝑡 + √ℎ𝑚,𝑡𝑍𝑚,1−𝛼 

(7    )             𝑉𝑚,𝑡(𝑑𝑜𝑤𝑛) = −𝜇𝑚,𝑡 −

√ℎ𝑚,𝑡𝑍𝑚,𝛼 

بذذه ترتیذذب ریسذذک     𝑉𝑚,𝑡(𝑑𝑜𝑤𝑛)و  𝑉𝑚,𝑡(𝑢𝑝)کذذه در آن 
بازده انتظاری شذرطی   t، 𝜇𝑚,𝑡و در زمان  mفراسوی و فروسوی بازار 

𝑍𝑚,𝛼 در زمان است. m بازار  < ام چ  توزیع کذه  αبیانگر چار   0
گذردد و   استفاده می mدر بازار  GARCHهای باقیمانده مدل  در سری

ℎ𝑚,𝑡 های واریانس شرطی در بازار  نیز سریm  در طول زمانt  اسذت 
 .(21 و 8)

 

 علیت گرنجر در ریسک

نظذر و نذرخ    های قیمت مورد ها برای سریVaRپس از محاسبه 
ارز، از روش علیت گرنجر در ریسک پیشذنهادی هونذگ و همکذاران    

(، برای آزمون اثر سرریز نرخ ارز به بازار طیذور کشذور اسذتفاده    2003)
تاریخی در مورد ریسک بازار خواهد شد. بدین مفهوم که آیا اطالعات 

هذای   بینی ریسک در بازار گوشت مرغ یا نهاده نرخ ارز کمکی به پیش
شود. پیش از  تولیدی خواهدکرد، توسط آزمون علیت گرنجر تعیین می

شذود؛   به صورت زیذر تعیذین مذی    VaR 2هر چیزی یک تابع مشخصه
روبه پایین و رو به بذاال بذر اسذاس     VaRی  برای مثال، تابع مشخصه

 شود. تعریف می 8به ترتیب به صورت رابطه  VaRهای  سری
(8)                                                  𝑍m,t = I(Ym,t−𝑉𝑎𝑅m,t) 

𝑍m,t = I(Ym,t > 𝑉𝑎𝑅m,t)   
بیشتر از  ای است که اگر زیان واقعی، تابع مشخصه Iدر این تابع، 

مادار یک را خواهذد گرفذت.   𝑍m,t ارزش در معرض ریسک باشد تابع 
فرض  ،1به بازار  2برای آزمون اثر یک طرفه ریسک فروسوی از بازار 

 شود: تواند به صورت زیر بیان می صفر و یک می
𝐻0: 𝑃(𝑌1𝑡 < −𝑉1𝑡|𝐼1𝑡−1) = 𝑃(𝑌1𝑡 < −𝑉1𝑡|𝐼𝑡−1)  (9  ) 
    𝐻1: 𝑃(𝑌1𝑡 < −𝑉1𝑡|𝐼1𝑡−1) ≠  𝑃(𝑌1𝑡 < −𝑉1𝑡|𝐼𝑡−1) 

توان فرضیه صفر و فرضیه ماابل را بذر اسذاس تذابع     همچنین می
 مشخصه زیر تعریف نمود:

(10       )                  𝐻0: 𝐸(𝑍1𝑡|𝐼1𝑡−1) =  𝐸(𝑍1𝑡|𝐼𝑡−1) 
𝐻1: 𝐸(𝑍1𝑡|𝐼1𝑡−1) ≠  𝐸(𝑍1𝑡|𝐼𝑡−1) 

𝑉𝑎𝑅m,tشود کذه   فرض می = 𝑉𝑎𝑅m(Im,t−1, α)  هذای   سذری
VaR  بازارm اری د در سطح معنیα   است و با توجه به معادالت تذابع

                                                           
1- Upside Risk 

2- Inicator function 

( میان توابع مشخصذه  CCF)3مشخصه، تابع همبستگی متااطع نمونه
 ( حاصل شود:11تواند از روابطه ) دو بازار می

 
�̂�mکذذه در آن  = 𝑇−1 ∑ Ẑm,t

T
t=1 ی سذذری  انذذدازه Tاسذذت و   

 ای به شذکل  باشد. همچنین ضریب همبستگی متااطع نمونه نمونه می
 شود: تعریف می 12رابطه 

(12) �̂�(𝑚) =
�̂�(𝑗)

𝑆1𝑆2
    ,       j=0,±1,….,±(T-1)                    

�̂�mکه  = α̂m(1 − α̂m)  واریانس نمونه�̂�m,t .است 
ی  آمذاره  ،1به بازار  2برای آزمون علیت گرنجر در ریسک از بازار 

 شود. تعریف می 13ه طآزمون به صورت راب

(13)             𝑄1(M) =  {𝑇 ∑ 𝐾2 (
𝑗

𝑀
)𝑇−1

𝑗=1 �̂�2(𝑗) −

𝐶1𝑇(𝑀)} /{2𝐷1𝑇(𝑀)}
1

2⁄ 
K(.) هذای متفذاوت    هذا وزن  است کذه بذه وقفذه    4یک تابع کرنل

و عامذل   5مرتبه وقفه اسذت و عامذل تمرکذز    Mدهد، در حالی که  می

 به ترتیب به صورت زیر هستند: 6بندی مایاس

(14      )                                 𝐶1𝑇 = ∑ (
1−𝑗

𝑇
)𝑇−1

𝑗=1 𝐾2 (
𝑗

𝑀
) 

(15 )                      𝐷1𝑇 = ∑ (
1−𝑗

𝑇
)𝑇−2

𝑗=1  {1 −
𝑗+1

𝑇
} 𝐾4 (

𝑗

𝑀
) 

 به رو ریسک سرریز اثر برای را آزمونی دیگران و هونگ همچنین

 پذایین  بذه  رو ریسک سرریزهای کردند، شامل ارایه بازار دو بین پایین

شذکل   بذه  آزمذون  آماره و آن ماابل فرضیه و صفر فرضیه آنی است و
 شود. می داده نشان زیر رابطه
(16 )                          𝐻2

0: 𝐸(𝑍1𝑡|𝐼1𝑡−1) =  𝐸(𝑍1𝑡|𝐼𝑡−1) 

𝐻2
1: 𝐸(𝑍1𝑡|𝐼1𝑡−1) ≠  𝐸(𝑍1𝑡|𝐼𝑡−1) 

 بینذی  پذیش  برای سری یک گذشته اطالعات صفر، فرضیه تحت

 .نیست مفید دیگر سری ریسک

(17)      𝑄2(M) =  {𝑇 ∑ 𝐾2 (
𝑗

𝑀
)𝑇−1

𝑗=1−𝑇 �̂�2(𝑗) − 𝐶1𝑇(𝑀)} /

{2𝐷1𝑇(𝑀)}
1

2⁄ 

 زیذر  صذورت  به ترتیب به بندی مایاس عامل و تمرکز عامل که جایی

 :هستند

(18 )                                      𝐶2𝑇 = ∑ (
1−𝑗

𝑇
)𝑇−1

𝑗=1−𝑇 𝐾2 

(19  )               𝐷2𝑇 = ∑ (
1−𝑗

𝑇
)𝑇−2

𝑗=2−𝑇  {1 −
𝑗+1

𝑇
} 𝐾4 (

𝑗

𝑀
) 

از یک تابع توزیذع نرمذال اسذتاندارد     𝑄2(M)و  𝑄1(M)ی  آماره

                                                           
3- Sample Cross-Correlation Function 

4- Kernel Function 

5- Centering Factor 

6- Scaling Factor 
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 بزرگتذر ها  اگر مادار این آماره .N(0,1)کنند، یعنی  مجانبی پیروی می

 سذطح  یذک  در اسذتاندارد  نرمذال  توزیع ارزش بحرانی دامنه راست از

یعنذی سذرریز    شذود  صفر رد مذی  فرضیه پس باشند، مشخص اطمینان
 (. 11 و 9) ریسک بین بازارها وجود دارد

 قیمت گوشت مرغ، های مورد استفاده در مطالعه حاضر شامل داده
ذرت، کنجاله سویا و پودر ماهی بوده که به بصورت  ماهانذه از بانذک   
اطالعذذاتی شذذرکت پشذذتیبانی امذذور دام و وزارت جهذذاد کشذذاورزی    

آوری گردیده و اطالعات مربوط به نرخ ارز به صذورت ماهانذه از    جمع
 1374-94بانذذک مرکذذزی جمهذذوری اسذذالمی، بذذرای دوره زمذذانی   

 ت.گردآوری شده اس

 

 نتایج و بحث

با توجه به اینکه متایرهای قیمت در بازار مرغ گوشتی دارای رفتار 
هذای   فصلی است نیاز به بررسی ریشه واحد فصلی بذود. ابتذدا تبذدیل   

با در نظر گرفتن  B-Mخطی انجام گرفت و آزمون ریشه واحد فصلی 
داری  متایرهای تاییر ساختاری صورت گرفذت. سذوس آزمذون معنذی    

سنجیده شد که نتایج آن  t , Fهای آزمون  توسط آماره 𝜋iهای پارامتر
شذود کذه ریشذه واحذد      ( آورده شده اسذت. مالحظذه مذی   1در جدول )

غیرفصلی که نشانگر وجود روند روند است در تمذامی متایرهذا وجذود    

مذاهی آمذاره آزمذون     هذای ذرت و پذودر   دارد. عالوه بر این در نهذاده 
𝐹11,12 دار نیست که بیانگر وجذود ریشذه فصذلی     از لحاظ آماری معنی

±
𝜋

6
باشذد. در مذورد    )دوازده ماهانه یا ساالنه( در این سری قیمت می 

𝐹های کنجاله سویا و مرغ نیز آماره آزمذون   قیمت نهاده
از  F11,12 8و7

های واحد فصلی به ترتیب  دار نیست در نتیجه ریشه لحاظ آماری معنی

±در فراوانی 
𝜋

6
±)دوازده ماهانه یذا سذاالنه( و در فراوانذی     

𝜋

3
)شذش  

هذای واحذد فصذلی و     ماهه( وجود دارند. با توجه به وجذود ایذن ریشذه   
هذای مذورد نظذر بذا اسذتفاده از       هذای قیمذت، داده   غیرفصلی در سری

های مانذا   گیری شد که در نهایت داده فیلترهای فصلی مربوطه تفاضل
بذا اسذتفاده از    MV-GARCHهای  شده حاصل گردید و برآورد مدل

 گیری شده صورت گرفت. های تفاضل این داده
نذرخ ارز و بذا توجذه بذه اعمذال        برای اطمینذان از مانذایی سذری   

و شو  افزایش نذرخ ارز، جهذت    1390های اقتصادی در سال  تحریم
اندرز اسذتفاده گردیذد.   -آزمون ریشه واحد متایر نرخ ارز از روش زیوت

دهد ماذدار آمذاره بذرآورد شذده بذرای تفاضذل        ن مینتایج آزمون نشا
درصد  1بود که در سطح احتمال  -470/6برابر با ی اول نرخ ارز  مرتبه
دار بوده و بیانگر رد فرضیه صفر و مانایی نذرخ ارز اسذت کذه بذا      معنی
جمذع از   گیری مانا گردید. به عبارتی متایر نذرخ ارز هذم   بار تفاضل یک
 باشد. می [I(1)] 1درجه 

 
 فصلی واحد ریشه آزمون از حاصل نتایج -1جدول 

Table 1- Results of seasonal unit root test  
𝛑

𝟔
 𝟓𝛑

𝟔
 

𝛑

𝟑
 𝟐𝛑

𝟑
 

𝝅

𝟐
 π 0  

𝑭𝟏𝟏,𝟏𝟐 𝑭𝟗.𝟏𝟎 𝑭𝟕.𝟖 𝑭𝟓.𝟔 𝑭𝟑.𝟒 𝒕𝟐 𝒕𝟏  
 قیمت ذرت 1.60 ∗∗∗3.94− ∗6.11 ∗∗∗17.20 ∗6.30 ∗∗∗26.36 3.16

Corn price 
 قیمت کنجاله سویا 1.61 ∗∗∗5.39− ∗∗∗12.59 ∗∗∗14.81 1.3 ∗∗∗24.44 3.34

Soybean meal price 
 قیمت پودرماهی 1.73 ∗∗∗5.75− ∗∗∗21.58 ∗∗∗36.82 ∗∗∗8.96 ∗∗∗24.98 4.06

Fish powder price 
 قیمت گوشت مرغ 90. ∗∗∗8.20− ∗∗∗7.25 ∗∗∗20.920 2.93 ∗∗∗44.12 4.12

Chicken price 

  and * significant at 1% and 10% *** (Source: Research findings تحای (           ) هاییافته % )مأخذ:10داری در سطح  %، * معنی1داری در سطح  ***معنی

 

به منظور بررسی و سنجش وجود ناهمسانی واریذانس شذرطی در   
انگل استفاده شد که نتذایج   ARCHمتایرهای مورد مطالعه، از آزمون 

شذود کذه    گزارش شده است. با توجه به نتایج مشاهده می 2در جدول 
دار هسذتند کذه نشذانگر وجذود      ها از لحاظ آمذاری معنذی   ی آماره همه

ای قیمت است و همچنین وجود اثذرات  ه ناهمسانی واریانس در سری
دهد. در نتیجه برای مراحذل بعذدی    ای نوسانات را نیز نشان می خوشه

 رفت. ARCHهای خانواده  توان به سراغ مدل برآورد می

همانطور که قبال عنوان شد واریانس شرطی متایر نرخ ارز توسط 

خطی و غیرخطی برآورد گردید که بذا توجذه بذه     GARCHهای  مدل
گرفتذه شذد کذه     بهره TGARCHهای غیرخطی، از مدل  برتری مدل

آمده است. همذانطور کذه در ایذن جذدول دیذده       3نتایج آن در جدول 
باشد که به معنی وجذود اثذر اهرمذی در     می 232/0برابر با  λشود،  می

و اثر اخبذار   α+λی ضرایب  باشد. اخبار بد به وسیله متایر نرخ ارز می
توان گفت اثذر اخبذار منفذی     شود لذا می اده مینشان د αخوب بوسیله 

باشد، در نتیجه اثر اخبار منفی بر  می 33/0و اثر اخبار خوب  56/0برابر 
 ریسک نرخ ارز بیشتر از اثر اخبار مثبت است.
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 ARCHوجود اثرات  آزمون از حاصل نتایج -2جدول 

Table 2- The results of ARCH test  
 نرخ ارز

Exchange rate 
 قیمت گوشت مرغ

Chicken price 
 قیمت پودرماهی

Fish powder price 
 قیمت کنجاله سویا

Soybean meal price 
 قیمت ذرت

Corn price 
 متغیر

Variable 

 

𝟏𝟔. 𝟕𝟐𝟒∗∗∗ 

 

(0.00) 

 

18.132∗∗∗ 

 

(0.00) 

 

36.262∗∗∗ 

 

(0.00) 

 

44.071∗∗∗ 

 

(0.00) 

 

 

13.833∗∗∗ 

 

(0.20) 

 

 آماره
The statistic 
 سطح احتمال

Probability level 
  Source: Research findings)  ) *** significant at 1%                               تحای (     هاییافته)مأخذ :  %1داری در سطح  معنی ***

 
 متغیر نرخ ارز برای TGARCHنتایج برآورد مدل  -3جدول 

Table 3- TGARCH model estimation results for the exchange rate variable 

𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟕∗∗∗  (000/0)   𝜶𝟎 معادله میانگین 

𝟎. 𝟐𝟒𝟑∗∗∗  (001/0)   L.exchange rate Mean equation 

0.232
∗∗∗

(002/0)   λ معادله واریانس 

0.333
∗∗∗

 (000/0)   𝛼1 Variance equation 

0.686
∗∗∗

 (000/0)    β  

0.0003
∗∗∗

 (000/0)   ω  

  Source: Research findings)           ) *** significant at 1%تحای (  هاییافته، )مأخذ : %1داری در سطح  ***معنی                             

 

بذازار گوشذت مذرغ آمذاده طذب  بذا       با توجه بذه ارتبذاط عمذودی    
ماهی در مذدل   های تولیدی خود یعنی ذرت، کنجاله سویا و پودر نهاده

MVGARCH     جهت برآورد معادله واریانس شذرطی متایرهذای یذاد
شده استفاده گردید که با توجه به معاذول بذودن ضذرایب بذرآوردی و     

مناسذذب  CCC، مذذدل DCCداری ضذذرایب تعذذدیل در  عذذدم معنذذی
مشاهده  آمده است. 4اده شد که نتایج برآورد آن در جدول تشخیص د

بذرای   (GARCH)اثذرات   βو ( ARCH)اثذرات   αشذود ضذرایب    می
دار هستند و مجموع آنها کمتر از یذک اسذت کذه     تمامی متایرها معنی

نشانگر پایداری در بلندمدت است. با توجه به ضرایب معادله واریذانس  
بذوده   αبزرگتر از مادار  βشود مادار  برآورد شده همچنین مشاهده می

مذدت   که بیانگر بیشتر بودن پایداری بلندمدت تالطم از پایداری کوتاه
هذای   اثرات پایدارتری نسبت به شذو  های قبلی  آن است یعنی شو 

ی واریانس، ارزش  ی میانگین و معادله بعد از برآورد معادله جدید دارند.
در معرض ریسک فراسوی و فروسوی برای تمامی متایرهذا محاسذبه   

هذای ارزش در معذرض    خصوصیت آمذاری سذری   5 است. جدول  شده
بذرای   درصد، را بذه ترتیذب   99درصد و  95ریسک در سطح اطمینان 

های قیمت گوشت مذرغ، ذرت، کنجالذه سذویا، پودرمذاهی و ارز      سری
 .دهند نشان می

میذزان ریسذک را نشذان     VaRبا توجه به اینکذه ماذدار عذددی    
توان گفت که در ریسک فراسوی در سطح  می 5میدهد، مطاب  جدول 

دارای بیشترین  0212/0درصد گوشت مرغ با مادار عددی  95احتمال 
مذاهی، ذرت   های تولید به ترتیب پودر و در بین نهادهباشد  ریسک می

 99کنجاله سویا دارای بیشترین ریسک هستند. اما در سذطح احتمذال   
تذرین بذازار اسذت، و بذازار      ریسکی 0618/0پودر ماهی با مادار  درصد
دومین بازار دارای ریسک فراسذوی بیشذتر اسذت. در     0312/0مرغ با 

درصذد، پذودر    99و  95احتمذال  ریسک فروسوی نیز در هر دو سذطح  
دارای بیشذترین   0681/0و 0252/0ماهی با ارزش در معرض ریسذک  

باشذد. پذس از آن    ریسک فروسوی بین بازارهذای مذورد مطالعذه مذی    
تذر شذناخته    گوشت مرغ و کنجاله سویا به عنذوان بازارهذای ریسذکی   

شوند. اما اگر ارزش در معرض ریسک بازارها را به صورت انفرادی  می
ررسی کنیم در بازار گوشت مرغ در هذر دو سذطح اطمینذان، ریسذک     ب

فروسوی مادار بیشتری را به خود اختصاص داده است بدین معنی که 
در صورت کاهش قیمت گوشت مرغ، ریسذک و ضذرری کذه متوجذه     

داران است بیشتر از ضرری است که در هنگام افزایش بیش از حد  مرغ
گوشت مرغ است که قابذل   کنندگان قیمت گوشت مرغ متوجه مصرس

 ای است که همواره مرغداران مرغ گوشتی از انتظار است و این مسئله
تذوان   کنند. در مورد بازار ارز نیز مذی  آن شکایت و اعالم نارضایتی می

گفت افزایش نرخ ارز ریسک بیشتری نسبت به کذاهش نذرخ آن دارد   
ک زیرا در هذر دو سذطح اطمینذان، ریسذک فراسذوی بیشذتر از ریسذ       

باشد و این نتیجه نیز مورد انتظار است زیرا کاهش ارزش  فروسوی می
های بیشتری در ماایسه بذا افذزایش    پول کشور دارای زیان و خسارت

درصذد یعنذی افذزایش     99ارزش پول داخلی است. همچنین در سطح 
 تر است. بیش از حد، نرخ ارز ریسکی
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 ها و بازار گوشت مرغ برای بازار نهاده MGARCHمدل  برآورد از حاصل تایجن -4 جدول

Table 4- Results of estimation of MGARCH model for input market and chicken market 

 پارامترها 
Parameter 

 پودرماهی کنجاله سویا ذرت گوشت مرغ

Chicken Corn Soybean meal Fish powder 

 𝛼
0
 0.0013 

 (0.849) 
0.104∗∗∗ 

(0.004) 

0.0079∗∗ 

(0.043) 

0.0009 

(0.893) 

 L.chicken −0.761∗∗∗ 

(0.000) 

0.010 

(0.435) 

0.032 

(0.218) 
0.040∗ 

(0.119) 

ه 
ادل

مع

ن 
گی

یان
م

رط
ش

ی
 

L2.chicken ---- -------- 0.016 

(0.534) 

----------- 

 L.corn 0.112 
(0.000) 

−0.343∗∗∗ 

(0.000) 

0.017 

(0.719) 

---------- 

Conditional 

mean 

model 

l.soybean −0.641∗∗ 

(0.032) 

−0.0395∗∗ 

(0.012) 

−1.924∗∗∗ 

(0.000) 

---------- 

 L2.spybean ------- --------- −1.900∗∗∗ 

(0.000) 

---------- 

 L3.soybean -------- --------- −1.111∗∗∗ 

(0.000) 

---------- 

 L4.soybean -------- --------- −0.315∗∗∗ 

(0.000) 

---------- 

 L.fishe powder −0.050∗∗ 

(0.026) 

0.0118 

(0.210) 

0.0259∗∗ 

(0.013) 

−0.529∗∗∗ 

(0.000) 

ه 
ادل

مع

س 
یان

وار

ی
رط

ش
 

ω 0.0032∗ 
(0.049) 

0.0006∗∗∗ 
(0.007) 

0.0005∗∗∗ 
(0.005) 

0.0006∗∗∗ 
(0.000) 

 α 0.310∗∗∗ 

(0.003) 

0.288∗∗∗ 

(0.002) 

0.451∗∗∗ 

(0.000) 

0.598∗∗∗ 

(0.000) 

Conditional 

variance 

model 

β 0.580∗∗∗ 

(0.000) 

0.543∗∗∗ 

(0.000) 

0.523∗∗∗ 

(0.000) 

0.229∗∗ 

(0.010) 

 Source: Research findings)          ) ***, **, * significant at 1% ,5%, 10%تحای (     های یافتهدرصد )مأخذ :  10و  5، 1سطح  در داری معنی *, ** ، ***

 
، اثر سرریز ریسک فروسوی و فراسوی 6با توجه به نتایج جدول 

درصد از بازار ارز به بازار ذرت، کنجالذه سذویا،    95در سطح اطمینان 
دار وجود دارد به عبذارتی در   پودرماهی و گوشت مرغ به صورت معنی

درصد ریسک از بازار ارز به بازارهای مذکور منتال  95اطمینان سطح 
معنذی دار بذوده و نشذانگر ایذن      ها  شود. اثر سرریز در تمامی وقفه می

(، انتاذال  30ی  مدت چه در بلندمدت )تذا وقفذه   است که چه در کوتاه
 99گیذرد. ریسذک فروسذوی در سذطح اطمینذان       ریسک صورت می

هذا و   بذین بذازار ارز و بذازار نهذاده    درصد هم همچنین سرریز ریسک 
باشذد امذا در ریسذک     دار مذی  هذا معنذی   گوشت مرغ در تمامی وقفذه 

ام( 30ام ) ی سذی  فراسوی نیز سرریز بذین بازارهذا بذه جذزء در وقفذه     
ار است. ریسک فروسوی در این بازارها منجر به متضرر شذدن  د معنی

های تولیدی )به علت کاهش نذرخ ارز و کذاهش    تولیدکنندگان نهاده

داران )به علذت کذاهش بذیش از حذد      های وارداتی(، مرغ قیمت نهاده
گردد. ریسک فراسوی در این بازارها منجر به متضرر  قیمت مرغ( می

ولیذدی )بذه علذت افذزایش نذرخ ارز(،      های ت شدن واردکنندگان نهاده
های تولیدی این  داران )به علت افزایش قیمت نهاده اضافه هزینه مرغ

کننذده )بذه علذت افذزایش      صنعت( و همچنین اضافه مخار  مصذرس 
گذردد. علیذت گرنجذر در ریسذک بیشذتر بذر        قیمت گوشت مرغ( می

ای آمذاری  ه توان با توجه به ارزش معناداری ماادیر تاکید دارد، اما می
ثیر سرریز ریسذک بذاهم   أی میزان قدرت ت بدست آمده، برای ماایسه
در هذر دو  ام 30ی  مطالعه میزان تأثیر وقفذه نیز استفاده شود، در این 
هاسذت کذه    ی وقفه درصد بیشتر از بایه 95ریسک در سطح اطمینان 

درصذد نیذز بذه     99ثیر بیشتر در بلندمذدت اسذت. در سذطح    أبیانگر ت
ثیر بیشتری است. با أام دارای ت30ی  ت گوشت مرغ، وقفهاستثناء قیم
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ثیر أتذوان گفذت کذه افذزایش نذرخ ارز تذ       می 6توجه به نتایج جدول 
ها نسبت به کاهش آن دارد. چرا  بیشتری بر ریسک قیمتی بازار نهاده

های مختلف برای ریسک فراسوی در بین  ها در وقفه که ماادیر آماره

ها بیشتر از مادار آنها در ریسذک فروسذوی    دهبازار نرخ ارز و بازار نها
درصد تاریبا این مسذئله   95باشد. برای گوشت مرغ هم در سطح  می

 کند. صدق می
 

 برای متغیرها VaRنتایج محاسبه میزان  -5 جدول
Table 5- Resultes of VaR calculation for the variables 

   Chicken price   

سطح احتمال 
Probability 

 نوع ریسک
Type of risk 

 میانگین
Mean 

 انحراف معیار
Standard deviation 

 حداکثر 

Max 

 حداقل
Min 

95% Downside 0.0219 0.1948 0.6932 0.4659- 
0.5525- 
0.4451- 
0.5200 

 

 

99% 

Upside 

Downside 
0.0212 

0.0323 

0.1922 
0.1959 

0.5528 
0.7220 

 Upside 0.0312 0.1921 0.5729 
Corn price 

95% Downside 0.0036- 0.0322 0.1495 0.1091- 
0.1148- 
0.0960- 
0.1041- 

 

99% 

Upside 

downside 
0.0099 
0.0010- 

0.0315 
0.03282 

0.1453 
0.1638 

 Upside 0.0118 0.0315 0.1565 

Soybean meal price 

95% Downside 0.0153- 0.2644 1.3186 0.9895- 
1.1780- 
0.9728- 
1.0905- 

 

99% 

Upside 

Downside 
0.0018- 
0.0186 

0.2610 
0.2654 

1.0584 
1.3526 

 Upside 0.0066 0.2597 1.1013 

Fish powder price 

95% Downside 0.0252 0.1977 2.4960 0.6571- 
0.6375- 
0.1794- 
0.2335- 

 

99% 

Upside 

Downside 
0.0140 
0.0681 

0.1606 
0.3552 

1.9116 
5.0891 

 Upside 0.0618 0.3087 3.4334 
Exchange rate 

95% Downside 0.0022- 0.0088 0.0592 0.0461- 

0.0303- 

0.0222- 

0.0144- 

 

99% 

Upside 

Downside 
0.0051 

0.0003- 

0.0125 

0.0093 

0.120 

0.0744 

 Upside 0.0075 0.0174 0.1795 

 Source: Research findingsتحای                                                                                               های یافتهمأخذ:            

 ایذن بذار بذه    ریسک، در علیت گرنجر های آماره بدست آوردن با

هذا و بذازار گوشذت     بین بازار نهاده طرفه یک ریسک سرریز اثر آزمون
 آزمذون  شذده اسذت. نتذایج    پرداختذه   Zهای مرغ با استفاده از سری

با توجذه  است.  آمده 7 ریسک فراسوی و فروسوی به ترتیب درجدول
، اثر سرریز ریسک فراسذوی و فروسذوی در سذطح    7به نتایج جدول 

ها به بازار گوشذت مذرغ وجذود     درصد از بازار نهاده 99و  95اطمینان 
دار بوده و نشذانگر ایذن اسذت     معنی ها  دارد. اثر سرریز در تمامی وقفه

مذدت چذه در    درصذد چذه در کوتذاه    99و  95که در سطح اطمینذان  
گیذرد. همچنذین    (، انتاال ریسک صورت مذی 30ی  بلندمدت )تا وقفه

درصد  99و  95ام در سطح 30ی  ر وقفهثیمیزان تأ همانند نتایج قبلی
ثیر بیشتر در بلندمدت اسذت.  هاست که بیانگر تأ ی وقفه بیشتر از بایه

داران )بذه   ریسک فراسوی در این بازارها منجر به اضافه هزینه مذرغ 
های تولیدی این صنعت( و همچنین اضافه  علت افزایش قیمت نهاده

گذردد.   گوشت مرغ( مذی کننده )به علت افزایش قیمت  مخار  مصرس
داران )بذه   ریسک فروسوی در این بازارها منجر به متضرر شدن مذرغ 

علت کاهش بیش از حد قیمت مرغ( و همچنین زیان تولیدکننذدگان  
 گردد. ها( می به علت کاهش قیمت نهاده) داخلی
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 ها و بازار گوشت مرغ روسوی ریسک بین بازار ارز و بازار نهادهنتایج برآورد اثر سرریز فراسوی و ف -6 جدول

Table 6- Estimates of upside and downside overflow between the exchange rate and chicken market and It's major inputs 

Probability   Hypothesis سطح احتمال  M=10 M=20 M=30   فرضیه صفر 

Upside Exchange rate => chicken -1.095 −1.578 −6.901∗∗ 

−4.993∗∗ 
−5.046∗∗ 
−6.993

∗∗
 

95 % Exchange rate => soyban −4.493∗∗ −4.935∗∗∗ 

 Exchange rate => corn −4.995∗∗ −4.985∗∗ 

 Exchange rate => fish powder −6.920∗∗ −6.909∗∗ 

 Exchange rate => chicken −6.360∗∗∗ −6.347∗∗∗ −1/405 

−5/206
∗∗∗

 

−5/010
∗∗∗

 

−6/620
∗∗∗

 

96% Exchange rate => soyban  −5.151∗∗∗ −5.143∗∗∗ 
 Exchange rate => corn −4.960∗∗∗ −4.951∗∗∗ 

 Exchange rate => fish powder −6.554∗∗∗ −6.542∗∗∗ 

Downside Exchange rate => chicken −6.829∗∗ −6.816∗∗ −6/901
∗∗

 

−4/210
∗∗

 

−4/641
∗∗

 

−6/930
∗∗

 

 Exchange rate =>  soyban −4.162∗∗ −4.154∗∗ 

95% Exchange rate => corn −4.594 −4.586∗∗ 

 Exchange rate => fish powder −6.860∗∗ −6.846∗∗ 

 Exchange rate => chicken −7.036∗∗∗ −7.021∗∗∗ −7/109
∗∗∗

 

−4/424
∗∗∗

 

−4/424
∗∗∗

 

−6/064
∗∗∗

 

99% Exchange rate => soyban  −4.375∗∗∗ −4.371∗∗∗ 
 Exchange rate => corn −4.510∗∗∗ −4.502∗∗∗ 

 Exchange rate => fish powder −6.003∗∗∗ −5.992∗∗∗ 

  ,Source: Research findings)                 ) ***, ** significant at 1% and 5%( تحای  های یافتهمآخذ: ) درصد 5 و 1 سطح در داری معنی ** ، ***

 

 ها و بازار گوشت مرغ اثر سرریز فراسوی و فروسوی ریسک بین بازار نهاده -7 جدول
Table 7- Estimates of upside and downside overflow between the chicken market and It's major inputs 

احتمالسطح   Probability   فرضیه صفر Hypothesis M=10 M=20 M=30 

Upside Corn => chicken −6.161∗∗ −6.1502∗∗ −6/22
∗∗

 
95% soybean=> chicken −5.607∗∗ −5.596∗∗ −29/26

∗∗
 

 Fish powder=>  chicken −4.797∗∗ −4.789∗∗ −4/845
∗∗

 

99% Corn => chicken −6.225∗∗∗ −6.241∗∗∗ −6/316
∗∗∗

 

 soybean => chicken −5.937∗∗∗ −5.942∗∗∗ −5/998
∗∗∗

 

 Fish powder => chicken −2.805∗∗∗ −2.803∗∗∗ −2/835
∗∗∗

 

Downside Corn => chicken −6.898∗∗ −6.884∗∗ −6.970∗∗ 

95% soybean => chicken −6.238∗∗ −6.227∗∗ −6.303∗∗ 

 Fish powder => chicken −4.008∗∗ −3.961∗∗ −3.970∗∗ 

 Corn => chicken −7.310∗∗∗ −7.297∗∗∗ −7.386∗∗∗ 

99% soybean => chicken −6.323∗∗∗ −6.310∗∗∗ −6.389∗∗∗ 
 Fish powder => chicken −3.462∗∗∗ −3.418∗∗∗ −3.427∗∗∗ 

  ,Source: Research findings)                 ) ***, ** significant at 1% and 5%( تحای  های یافتهمآخذ: ) درصد 5 و 1 سطح در داری معنی ** ، ***

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

ها مالحظذه   بررسی ظاهری و تحلیل آمار توصیفی تاییرات قیمت
بذه   1390های اقتصادی بر علیه کشذور از سذال    گردد وضع تحریممی

بعد موجب افزایش افذزایش نذرخ ارز در کشذور شذد و بذه تبذع آن در       
هذا   های وارداتی و بازار محصذول ایذن نهذاده    افزایش قیمت بازار نهاده

هذای اصذلی   گردید. همچنین بررسی رفتار قیمت گوشت مرغ و نهذاده 
باشد. نتذایح  های قیمت می آن نشانگر وجود رفتار فصلی در این سری

بررسی رشد قیمت متایرهذا بذه خذوبی حکایذت از وجذود ناهمسذانی       
دارد. ای  ی قیمذت و وجذود نوسذانات خوشذه    هذا  واریانس در این سری

دارای نوسانات شدیدتری نسبت به  شود قیمت گوشت مرغ مالحظه می
بایه بازارهای مورد مطالعه است. معادله واریانس شرطی بذرای متایذر   

برآورد گردیذد، کذه نتذایج مبنذی بذر       TGARCH  نرخ ارز توسط مدل
اثذر اخبذار منفذی بذر      وجود اثر اهرمی در متایر نرخ ارز بود و همچنین

دهد افذزایش نذرخ    نوسانات ارز بیشتر از اخبار مثبت است که نشان می
بازار دارد. باتوجه به نتایج  بیشتری نسبت به کاهش قیمت بر ثیرأارز ت
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هذا و   برای بازار نهاده MV-GARCHمعادله واریانس شرطی در مدل 
ها بیشذتر   طمتوان نتیجه گرفت که پایداری بلندمدت تال بازار مرغ، می
 βمدت آنهاست زیرا در تمامی متایرها مادار ضذریب   از پایداری کوتاه

( است. بذا توجذه   ARCH)اثرات  α( بیشتر از مادار GARCH)اثرات 
برآورد شده، گوشت مرغ نسبت بذه بایذه    GARCHبه ضرایب اثرات 

 .دهد می ها تالطم بیشتری را از ماه قبل به ماه جاری انتاال نهاده
نتایج علیت گرنجر در ریسک بیانگر سذرریز ریسذک فراسذوی و     

هذای تولیذدی و بذازار     داری از بازار ارز بذه بذازار نهذاده    فروسوی معنی
گوشت مرغ است. اما ناطه قابل توجه در مورد نرخ ارز این اسذت کذه   
ریسک فراسوی باالتری نسبت بذه ریسذک فروسذوی دارد، یعنذی در     

بیشتری فعذاالن ایذن بذازار را تهدیذد      صورت افزایش نرخ ارز، ریسک
کند. همچنذین   کند و این قضیه تاریبا در بایه بازارها نیز صدق می می

و  99ام در هر دو سطح اطمینان 30ی  ثیر وقفهأدر این مطالعه میزان ت
درصد بیانگر سرریز بیشتر ریسک بین بازارها در بلندمذدت اسذت.    95

مذدت   به مراتب بیشتر از کوتاه یعنی اثر سرریز ریسک ارز در بلندمدت
گوشت  های تولیدی به بازار است. در مورد سرریز ریسک از بازار نهاده

شذود   مدت و بلندمدت مشاهده مذی  داری در کوتاه مرغ نیز سرریز معنی
توان  میباشد.  گرچه سرریز در بلندمدت از شدت بیشتری برخوردار می

هذای   خ ارز به بازار نهذاده گفت هرگونه ریسک و نااطمینانی در بازار نر

وارداتی استراتژیکی مانند ذرت، کنجاله سویا که حجم واردات بذاالیی  
یابذد و بذه    دهند انتاال می را در بخش کشاورزی به خود اختصاص می
شود که این مسئله موجبذات   تبع آن به بازار گوشت مرغ نیز منتال می

همراه داشذته و در  کنندگان و تولیدکنندگان را به  نارضایتی هم مصرس
بذا توجذه بذه    بنذابراین   گذردد.  ثر از این پدیذده مذی  أکل رفاه جامعه مت

ها از نوسانات و ریسک نرخ ارز، پیشذنهاد   ثیرپذیری باالی بازار نهادهأت
گردد تا جای ممکن و به شرطی که اصل مزیت نسبی اجازه دهذد   می

رداختذه کذه   های استراتژیک مانند ذرت و سذویا پ  به تولید بیشتر نهاده
کنذد.   البته هدفی که وزارت جهادکشاورزی کمذابیش آنذرا دنبذال مذی    

هذای   ثیرپذیری بذازار گوشذت مذرغ از بذازار نهذاده     أهمچنین نظر به ت
کننذده و جلذوگیری از تحمیذل     مین رفذاه مصذرس  أتولیدی آن، برای ت

چذه   شود تالش مضاعف بذرای اجذرای هذر    مخار  اضافی، توصیه می
های تولیدی و کذاهش تالطذم در    یم بازار نهادههای تنظ بهتر سیاست

شذود دولذت در    در این خصوص توصذیه مذی   این بازارها صورت گیرد.
راستایی مذدیریت ریسذک قیمذت گوشذت مذرغ و بخصذوص قیمذت        

اندازی بذازار آتذی از جملذه    های مصرفی آن اقدام به تدوین و راه نهاده
مدرن مدیریت ریسذک  قراردادهای آتی و اختیار معامله که از ابزارهای 
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