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 مقایسه در پهن خطای توزیع با مارکف انتقالی های مدل بینی پیش دقت بررسی

 اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در مارکف انتقالی های مدل سایر با

  تهران بهادار
 

 رسولی الهه

 جنوب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی

 

 چکیده

های  های انتقالی مارکف با توزیع خطای پهن در مقایسه با سایر مدل بینی مدل قت پیشدهدف اصلی این پژوهش بررسی 

در این است. این پژوهش دارای یک فرضیه میباشد. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتقالی مارکف در شرکت

رت روزانه بررسی شد. در این مطالعه دو مجموعه به صو 9911تا  9958تحقیق آشفتگی بازار بورس اوراق بهادار تهران در دوره 

و پایداری با  بینی در مباحث قدرت برازش، پیش SW-GARCHهای گارچ چرخشی مارکف  های گارچ معمول و مدل از مدل

و همچنین بعضی  GJR-GARCHو  GARCH ،EGARCHهای گارچ معمول از قبیل  اند. مدل هم مقایسه شده

های چرخشی، دو گشتاور اول شرطی بین دو رژیم چرخش با  ایم که در این مدل ر گرفتهرا به کا SW-GARCHهای  مدل

تخمین زده شده  GEDاستیودنت و  -tخطای نرمال،  عها با فروض توزی کند.عالوه بر این همه مدل نوسانات مختلف تغییر می

بینی آشفتگی و نوسانات برتر  اخت در پیشها به طور مطلق و یکنو با طور خالصه باید بیان نمود که هیچ یک از مدل. است

نیستند. اما با در نظر گرفتن تغییرات رژیم در همه پارامترهای دو گشتاور اول توزیع شرطی با اثرات گارچ و در نظر گرفتن 

وابع زیان بینی بهتری را ارائه داد که در اغلب ت توانند یک برازش و پیش دنباله پهن بودن توزیع، مدل گارچ چرخشی مارکف می

 شود آماری نیز تایید می

 

 دقت پیش بینی، مدلهای انتقالی، مارکف، توزیع خطای پهنهای کلیدی:  واژه

 



 حسابداری و مالی ریتمدی اقتصاد، مطالعات

 85-85، صفحات 9911 زمستان، 4، شماره 6دوره 

 

 

 


