
 
 

 
 

 Journal of Management and Accounting Research کنکاش مدیریت و حسابداری

 /https://www.jamr.ir 1401 پاییز، 3شماره ، 2جلد 

 ISSN; 3046-2783 221 -199ص 

روش حافظه بلند کوتاه مدت پیش بینی نوسانات نرخ ارز: مقایسه 

LSTM شرطی واریانس ناهمسان  های خانواده و مدلGARCH  
  2زهرا شیرکوند ،1رضا فالح

 

 07/12/1400تاریخ پذیرش                         21/10/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده

خانواده  یو مدل ها LSTMروش حافظه بلند کوتاه مدت عملکرد  سهیمقابه پژوهش حاضر در 

برای این منظور  پیش بینی نوسانات نرخ ارز پرداخته شده است.در  GARCH یناهمسان شرط انسیوار

با تواتر روزانه  10/07/1400تا  10/07/1398داده های نرخ ارز )دالر آمریکا( در بازار آزاد طی دوره 

بوده  همبستگی-توصیفیروش پژوهش از نوع جمع اوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. 

ای و در بخش آزمون ابخانهعات در بخش ادبیات نظری مبتنی بر مطالعات کتو روش گردآوری اطال

به منظور پیش بینی نوسانات نرخ ارز، از مدل های مبتنی بر اسنادکاوی است.  های پژوهشفرضیه

GARCH ،GJR-GARCH ،IGARCH و SGARCH و تعیین تعداد پارامترهای هر مدل  بهره گرفته شد

ی نوسانات نرخ ارز توسط پذیرفت. نتایج حاصل از پیش بین( انجام HQبر پایه معیار حنان کوئین )

 LSTMز این روش ها و مقایسه دقت پیش بینی آنها نشان داد که الگوریتم یادگیری عمیق هریک ا

ر پیش بینی نوسانات نرخ ارز داشته است. نسبت به تمامی روش های مبتنی بر گارچ عملکرد بهتری د

 iGARCHو  gjrGARCHروش بین همچنین مقایسه دقت پیش بینی مدل های گارچ نیز نشان داد که 

دقت بیشتری در پیش بینی نوسانات نرخ ارز  gjrGARCHاختالف معناداری وجود داشته و روش 

 معناداری در دقت پیش بینی وجود نداشت.داشته، اما بین سایر روش های مبتنی بر گارچ، اختالف 

 .مدت ند کوتاهحافظه بلمدل گارچ، نوسانات نرخ ارز، شبکه عصبی مصنوعی، : کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

 یب یا ندهیبه طور فزا گذشتهدهه   ی، بازار ارز طیمال یها ییمختلف دارا یبازارها انیدر م

ن یب یحساب ها هیتسو بانک منتشر شده توسط یشده است. بر اساس داده ها الیثبات و س

ر در روز الد ونیلیتر 6/6ی ارز خارج یبازارها ی، حجم معامالت جهان2019 لیدر آور 1یالملل

 تریلیون دالر( 1/5در همین سال ) لیبه آور نسبتی درصد 30 شیبود که نشان دهنده افزا

در خارج از کشور، تعداد  یگذار هیسرما یبراتقاضا  شیشدن و افزا یبا ظهور جهان است.

 سرعت مختلف به یکشورها یدر شرکت ها یگذار هیبر اساس سرما یارز معامالت مبادالت

و سود  یت ارزخطرا بر یتوجه قابل ارز به طور ی، نرخ هانیاست. عالوه بر ا هافتی شیافزا

، مراقب سکیر تیریمد یبرا استگذارانیگذارد. دولتها و س یم ریتأث یالملل نیمعامالت ب

 نیب یپول یبازارها یبرا یشاخص مال نیمهمتر نوسانات ارز نینوسانات ارز هستند. بنابرا

 (.2004، و همکاران 2)هوانگ ودش ینظر گرفته م در یالملل

بوده است.  محققان یبرای قابل توجه یمنبع نگران زینوسانات ارز نعالوه بر نرخ ارز، 

 زیارز ن سکیر اریبه عنوان مع نیشود، بنابرا یم فینوسانات ارز با نوسانات نرخ ارز تعر

 نیب تجارت ربوط بهمعامالت م یها نهیبا هز ماًیارز مستق سکیآنجا که ر از شود. یشناخته م

به  لیو معامله گران که ما یمال موسسات ،بین المللی یشرکت ها یارتباط دارد، برا یالملل

 نوسانات راستا، نیبرخوردار است. در ا ییباال تیهستند از اهم یارزی ها سکیحفاظت از ر

طور  هب گذاشته است. ریتأث یجهان و اقتصاد یالملل نیتجارت ب یارز بر رقابت بخش خارج

گذاران و  هیمحققان، سرما یبرای اساس ینگران کی یمال یها ییدارا متیخاص، نوسان ق

مشتقات، انتخاب  یگذار متیق یاست که نوسانات برا نیا امر نیا لیگذاران است. دل استیس

 و همکاران، 4نوف ؛1996 ،3)واسیللیس و مئاده دارد تیاهم سکیر تیریسبد سهام و مد

 .(2010، 5گالو براونلیز و ؛2002

                                                           
1 Bank for International Settlements (BIS) 
2 Huang 
3 Vasilellis and Meade 
4 Knopf 
5 Brownlees and Gallo 
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و  یاز مطالعات تجرب یارینوسانات مورد توجه بس یو مدل ساز ینیب شی، پنیاز ا شیپ

 مهم چالش کی یثبات یب قیدق ینیب شیقرار گرفته است. پمحافل علمی  در ینظر قاتیتحق

در  یادیدارند، مطالعات ز عالقه به نوسان محققاناز  یاریآنجا که بس از محققان است. یبرا

ی نیب شیپ یبرا یادیز یمطالعات، روشها نیاست. در ا شده نوسان گزارش ینیب شید پمور

و مدل  (ARCH) 1آرچ واریانس ناهمسان شرطی ی خودبازگشتها شده است. مدل استفاده

 ینیب شیپ یبرا عمدتاً و همکاران شده توسط بولرسلف ارائه (GARCH) تعمیم یافته های آرچ

اثرات  مختلف نوسان، مانند یها یژگیو(. 2011، و همکاران 2)وی شود ینوسان استفاده م

 گارچ بر یمبتن یاستفاده از مدل ها یاصل لیدال آن و تداوم اتنوسان بندی ، خوشهیاهرم

ی شبکه های استفاده از روش ها یمصنوع یشبکه عصب ی. بر اساس توسعه مدل هاهستند

 ،4ویل ؛2017 ،3ی)پرادپکومار و راو است افتهی شینوسان افزا ینیب شیپ یبراعصبی مصنوعی 

شبکه های مختلف  یاز مدل ها ی(. در مطالعات قبل2019، و همکاران 5راموس پرز ؛2019

 9بانیبردار پشت نیماش (،2001، 8منیبر) (RF) 7یجنگل تصادف :مانند (ANN) 6عصبی مصنوعی

(SVM )11بلند کوتاه مدتحافظه و  (1995، 10)کورتس و وپنیک (LSTM) (و  12وبریدهاشم

ی شبکه ها مطالعه نشان داده است که روش نیچند. استفاده شده است (1997، اشمیدهوبر

بهتر عمل  یزمان یهای سر ینیب شیپ گارچ برای بر یمبتن یها مدل ازهای عصبی مصنوعی 

 (. 2020، 13)بوچی کنند یم

                                                           
1 autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) 
2 Vee 
3 Pradeepkumar and Ravi 
4 Liu 
5 Ramos-Perez 
6 Artificial Neural Network (ANN) 
7 Random Forest 
8 Breiman 
9 Support Vector Machine 
10 Cortes and Vapnik 
11 Long Short Term Memory 
12 Hochreiter and Schmidhuber 
13 Bucci 
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رو  شیپمالت ، معایا لحظه شده است: معامالت لیبازار ارز از سه جزء مرتبط تشک عمالً

دو  از آنجا که نرخ ارز بر پایه، نی(. عالوه بر ا2019، و همکاران 1مشتقه )بافور یو قراردادها

با  سهیمقارا در  ارز راتییاست که تغ یعوامل قابل مشاهده تر یداراشده  فیتعر ش پولیارز

و  2لیو تحقیق ، با توجه بهنیدهد. عالوه بر ا یقرار م ریتحت تأث یمال یشاخص ها ریسا

 راتییتغ ینیب شیعدم پ یاصل لیاز دال یکیبازار ارز  یدوره ا یها یژگیو (2017) همکاران

مدل های  ی مدل محور مبتنی برها روش در این تحقیق بجای، نیدر بازار ارز است. بنابرا

 شده است.استفاده  داده محور یها روش عنوان به ی شبکه عصبی مصنوعیها از مدل گارچ،

برتون  ستمیس یاز زمان فروپاشجام این تحقیق باید توجه داشت که اهمیت اندر خصوص 

شده  لیتبد یو عمل یعلم قاتیاز تحق ی، بازار ارز به کانون مهم1970دهه  لیوودز در اوا

ارزش  نییجنبه ها تع نیاز مهمتر یکیبازار ارز وجود دارد، اما  تیاهم یبرا یادیز لیاست. دال

 نیب یها یگذار هیسرما عنوان ستون فقرات به بازار ارز نی. بنابراستا یخارج یگذار هیسرما

، از آنجا که نوسانات ارز بر ارزش کاالها و نیکند. عالوه بر ا یعمل م یو تجارت جهان یالملل

بر رقابت  یقابل توجه ریتأث ینوسانات نیگذارد، چن یم ریتأثی راتو صاد یخدمات واردات

 دغدغه از یکینرخ ارز  یثباتی ، بنیدارد. بنابرا بین المللی یشرکت ها و کشورها یاقتصاد

مهم است که  یمشکل مال کینوسانات ارز  ینیب شیمحققان و متخصصان است. پ یاصل یها

مختلف  یها مدل ،یکند. به تازگ یرا به خود جلب م یادیمتنوع آن توجه ز میبر اساس مفاه

و  یمال در امور یطور گسترده ا بهی مصنوع یعصب یبر شبکه ها یمبتن قیعم یریادگی

 شیمطالعه پ نیا ینوسانات استفاده شده است. هدف اصل ینیب شیپ یبرا ژهی، به ویاقتصاد

منظور، از مدل  نیا ی. برای استمصنوع یشبکه عصب ینوسانات ارز با استفاده از مدل ها ینیب

 یسر ینیب شیدر پ قیعم یریادگی ی. مدل هااستفاده شده است کوتاه مدت بلند حافظه یها

 ینیب شیپی برا یبرا کردیرواین که  می، انتظار دارنیبنابرا ،کنند یعمل م یبه خوب یزمان یها

 این تحقیق در توسعه ادبیات نظری و تجربی این حوزه،عمده  سهم باشد. مناسبنوسانات ارز 

 جی. بر اساس نتاستا ها دوره ریز لیو تحل هیتجز قیاز طر مدلی نیب شیعملکرد پ یساز نهیبه

                                                           
1 Baffour 
2 Liu 



   1401، پاییز 3، شماره 2جلد فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری،  

 

203 

 

و  یورود یگسترده داده ها عیتوز گرفت که جهیتوان نت یدوره، م ریز لیو تحل هیتجز یتجرب

 د.نبخش یرا بهبود م ینیب شیعملکرد پی از مشاهدات پرت، تعداد قابل قبول

 

 پژوهش ادبیاتمرور  .1

از آنجا ا ما ،است یمال یزمانسری های  ینیب شیدر مورد پ اتیاز ادب یمجموعه گسترده ا

از مطالعات بر  یاری، بسگذارد یم ریتأثبین المللی  یبر درآمد شرکت ها ماًیکه نرخ ارز مستق

ی شبکه های عصبی از مطالعات از مدل ها یاریشده اند و بس نرخ ارز متمرکز ینیب شیپ

 (2017) و همکاران ویارز استفاده کرده اند. به عنوان مثال، ل ندهیآنرخ  ینیب شیپ یبرامصنوعی 

بر  یبا استفاده از مدل مبتن را مریکاآنسبت های دالر به یورو، پوند به دالر و ین ژاپن به دالر 

پردازش  یبرا این روشنشان داد که آنها  ه اند.کرد ینیب شیپ (CNN) 1متحرک یشبکه عصب

 ( نیز2019) و همکاران 2فونسبت های نرخ ارز که ساختاری دو بعدی دارند مناسب است. 

بینی نرخ های ارز پیشنهاد دادند. آنها  شیپ یبرا رای تکامل پشتیبانبردار  ونیرگرس یها دلم

 3المانی شبکه عصب، هیپرسپترون چند ال یاز شبکه عصب یشنهادیکه مدل پ ندنشان داد نیهمچن

و  4بهتر عمل می کنند. سان ینیب شیاز نظر دقت پی رگرسیون بردار پشتیبان مدل ها و

 کی وحافظه بلند کوتاه مدت  بر یمبتن یگروه قیعم یریادگیروش  ک( ی2020همکاران )

. با توجه به ندکرد یمعرف یچهار ارز اصل ینیب شیپ یبرا 5یا سهیگروه ک یریادگی یاستراتژ

حافظه  با مدل سهیدر مقا را یقابل توجه ینیب شیآنها دقت پ یشنهادیآنها، مدل پ یتجرب جینتا

 . ه داده استائار یسنتبلند کوتاه مدت 

 محققاناز  یاریبس یارز برا همانطور که در بخش قبل مورد بحث قرار گرفت، نوسانات

، ینوسانات ارز متمرکز شده اند. به طور کل ینیب شیاز مطالعات بر پ یاریبس نیمهم است، بنابرا

شده اند. نوسانات ارز استفاده  ینیب شیپ یاز مطالعات برا یاریبس درگارچ  بر یمبتن یها مدل

                                                           
1 Convolutional Neural Network (CNN) 
2 Fu 
3 Elman 
4 Sun 
5 bagging ensemble learning strategy 
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 یبرای گارچ ها مختلف در مدل یها از مطالعات با در نظر گرفتن روش ی، برخنیعالوه بر ا

( 2002) 1ویالسوسوه اند. به عنوان مثال، کرد ینیب شی، نوسانات ارز را پینیب شیبهبود قدرت پ

ژاپن و  نی، ایتالیا ری)دالر کانادا، فرانک فرانسه، مارک آلمان، ل مختلفارز  های نرخ نوسانات

پیش بینی کرده ( FIGARCH)گارچ کسری یکپارچه شده  را با استفاده از مدل( سیپوند انگل

 یژگیوگارچ  با مدل سهیمقا در FIGARCH که مدل هنشان داد اومطالعه  یتجرب جینتااست. 

 کشد. یم ریبهتر به تصو رانرخ ارز  نوسانات یها

 غیرشرطی انسیدر وار یساختار یها تشکسکه  نشان دادند (2008) 2راپاچ و اشتراوس

در  کایدالر آمر روزانه نوساناتی گارچ برای مدل ها ینیب شیتواند عملکرد پ یم بازده نرخ ارز

و  کیتهمچنین بهبود بخشد.  را سیسوئ و ، دانمارک، آلمان، ژاپن، نروژکانادا یبرابر ارزها

وثر توانند به طور م یمگارچ  بر ینمختلف مبت یهامدل  ایکردند که آ یبررس( 2015) 3النگلند

 ینیب شیپ کایآمر دالر را در برابر نیو  سی، فرانک سوئ، پوندوروینوسانات چهار جفت ارز 

کم نوسان در  یدوره ها دری گارچ داد که مدل ها آنها نشان یتجرب جیکنند. به طور خاص، نتا

-گارچ روش از نیز (2020) 4ویو ل یودارند.  یعملکرد بهتر ادیبا نوسان ز یها دورهبا  سهیمقا

 هیکوتاه مدت شش نرخ ارز بر اساس پا نوسان ینیب شیپ یبرا( GARCH-MIDAS)میداس 

 .ندکرد استفاده یپول یها

 یها نهیکه از زم یزمان یها یسر ینیب شیپ یبرا زین نیماش یریادگیمختلف  یها مدل

، یه است. در امور مالاده شد، استفرندیگ یم نشأت یو امور مال یمختلف از جمله مهندس

استفاده کرده اند. به  ندهیسهام در آ متیق ینیب شیپ یبرا نیماش یریادگیاز  مطالعات از یاریبس

 یشبکه عملکرد کی با، رگرسیون بردار پشتیبان را (2000) 5ترافالیس و اینچه عنوان مثال

 همکاران و 6کی، هنربهکردند. به طور مشا سهیروزانه سهام مقا متیق ینیب شیدر پ یشعاع

 شیپ یبرا )RW( 1یتصادف گامروش و  )SVR( 7رگرسیون بردار پشتیبان از روش (2018)

                                                           
1 Vilasuso 
2 Rapach and Strauss 
3 Keith and Langeland 
4 You and Liu 
5 Trafalis and Ince 
6 Henrique 
7 Support Vector Regression (SVR) 
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. بر اساس ند( استفاده کردنیو چ کایآمر ،لیدر سه بازار مختلف )برزسهام روزانه  متیق ینیب

 ن برداررگرسیو یکه مدل ها دریافتندآنها ی مذکور مدل ها در متیق ینیب شیپ جینتا سهیمقا

 پشتیبان عملکرد بهتری نسبت به مدل های گام تصادفی در پیش بینی قیمت ارائه می دهند.

 یریادگی یها و روش نیماش یریادگی یها با استفاده از روش ی، مطالعات مختلف نیزراًیاخ

 گزارش شده است.  قیعم

شبکه  یتکرار روش های یعنی، قیعم یریادگی یها از مدل (2018هنریک و همکاران )

قیمت آتی سهم استفاده کرد. نتایج تحقیق او نشان داد  اتیجزئ ینیب شیپ یبرا عصبی مصنوعی

 )RNN( 2شبکه عصبی بازگشتی و LSTMبهترین عملکرد را در بین مدل های  CNNکه مدل 

ی ها یژگیو استخراج یرمزگذار خودکار برا کیاز  (2017) و همکاران 3چونگ داشته است.

بازده سهام  ینیب شیپ یبرا (DNN) 4قیعم یعصب شبکه کیاده کرد و استف سهام یداده ها

داده  از یعیها از مجموعه وس یژگیکه امکان استخراج و ندداد صیتشخ آنهاکرد.  جادیا ندهیآ

از  یکی و اینکننده ها وجود دارد  ینیب شیدر مورد پ یبر دانش قبل هیخام بدون تک یها

نرخ ارز  نوسانات ینیب شیپ یبرا (2017) یراو دپکومار واست. پرا ها DNNی اصل یایمزا

 شنهادیازدحام ذرات را پ یساز نهیآموزش داده شده با به چندکارهشبکه عصبی بازگشتی  کی

 5تحقیق لیودر  گارچ ارائه داده است.با مدل  سهیرا در مقا بهتری ینیب شیپآنها  کردند. مدل

 نوسانات ینیب شیپ یبراشبکه عصبی مصنوعی  فمختل یها مدل نیز (2020بوچی )و  (2019)

ی شبکه عصبی ها مطالعات، مدل نیا یها افتهیشد. بر اساس  استفاده S&P500 شاخص سهام

متحرک  نیانگیم وی گارچ ها ، از جمله مدلیسنجاقتصاد  یسنت یها از روش قادرندمصنوعی 

شبکه عصبی مصنوعی  یارسد مدل ه یعمل کنند. به طور خاص، به نظر م، بهتر خودبازگشت

پرز و همکاران -راموس ،نید. عالوه بر انبخش یرا بهبود م نرخ ارز نوسان یها ینیب شیپ دقت

بر  انباشتهشبکه عصبی مصنوعی  استفاده از مدلبا  راS&P500  نوسانات شاخص (2019)

دار ماشین بر بیش شی، از جمله افزانیماش یریادگیمختلف  یها کیاز تکن یاساس مجموعه ا
                                                                                                                                                     
1 Random Walk 
2 Recurrent neural network 
3 Chong 
4 Deep Neural Network 
5 Liu 
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 یها ینیب شیکه پ هنشان دادنتایج تحقیق آنها  .ندکرد ینیب شیپان و جنگل تصادفی پشتیب

، نیعالوه بر ا. ابدیبهبود  نیماش یریادگی یها تمیالگور دنیچ باتواند  یم نرخ ارز نوسان

 یخطا نرخ با نوسان باال منجر به یها می، رژاتخاذ شده یرینوسان پذ مدل صرف نظر از

 شوند. یم یشتریب

در داخل کشور نیز تحقیقات متعددی به بررسی و مقایسه روش های پیش بینی نوسانات با 

به عنوان استفاده از مدل های کالسیک آماری و روش های شبکه عصبی مصنوعی پرداخته اند. 

در بازار فارکس با  GBP/USDروند ارز  ینیب شیجهت پ یارائه مدل( به 1399فاضلی ) مثال

 شیپ یبرا LSTMاز شبکه در این تحقیق، ی پرداخته است. داده کاو یها تمیالگور استفاده از

 یدرصد آن برا 30ها جهت آموزش و درصد از نمونه 70 ه وبهره گرفته شد راتییروند تغ ینیب

و  35/0 روش برابر با RMSE نتایج این تحقیق،آزمون مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس 

 جهینت یقبل یهانسبت به روشنشان می دهد که  دیحاصل گرد 56/0 آن برابر باصحت 

پرداخته است.  نوسانات نرخ ارز یمدل ساز( به 1396نوری )  .ه استحاصل نشد یترمناسب

نرخ ارز در  راتییتغ یسازهیشب یبرا Wavelet-GARCH یبیراستا روش ترک نیدر ا

دالر و  یررسمیه نوسانات، نرخ غاسبمح یاست. برا دهاستفاده ش یمختلف زمان یهااسیمق

بهره گرفته  نیزیب ینیتخم کردی( با روSV)ی نوسانات تصادف نیاز روش نو نیکو-تینرخ ب

نتایج این . شده استاستفاده  ASIS تمیاز الگور زین MCMCروش  ییبهبود کارا یبرا وشده 

نوسانات نرخ ارز  یرسبر یراها بمدل نیتراز مناسب یخطریغ یهامدلتحقیق نشان داده که 

هاشمی  همچنین،بازار است.  نیا یباال یهاقابل توجه و شوک یهابا توجه به تالطم رانیدر ا

پرداخته  MRS-GARCHنوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل  ینیبشیپبه  (1395برنج آبادی )

نوسانات  ینیبشیدر پ MRS-GARCHکه مدل  دهدی نشان ماز این تحقیق حاصل  جینتااست. 

همچنین حاجی موسی  دارد. ی نسبت به مدل های گارچ سنتینرخ ارز عملکرد مطلوب و بهتر

 زابرون ریدر حضور متغ (1،1گارچ )نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل  ینیب شیپ( به 1394)

 اثر نقدینگی به عنوان یک متغیر برونزا در مدلپرداخته و نتایج تحقیق او نشان می دهد که 

حاجی  نوسانات می افزاید.دقت پیش بینی  وارانس ناهمسان شرطی گارچ معنادار بوده و بر

 طیدر شرا رانینرخ ارز در اقتصاد ا ینیب شیمدل پ یطراح( در تحقیقی به 1392غیاثی فرد )
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 کیکالس یهامدل دهد،یپژوهش نشان م نیبدست آمده در ا جیتانپرداخته است.  متالطم

 طیشرا نیدر ا یعصبشبکهنمود و  متالطم خواهند طینرخ ارز در شرا یرا برا ینیبشیپ نیبهتر

 یمصنوع یعصب یهاعملکرد شبکه سهیمقا( به 1391شجاعیان ) .ستیبرخوردار ن یاز دقت کاف

مدت کوتاه ینیبشیو پ ی( در مدلسازARIMA) ویمتحرک انباشته اتورگرس نیانگیو مدل م

مورد  یکه شبکه عصب دهدینشان م قیتحق این جینتاه است. پرداخت رانیروند نرخ ارز در ا

 یهانرخ متیبرخوردار است و ق یبهتر ینیبشیاز قدرت پ ARIMAاستفاده، نسبت به مدل 

روز  6 متیاز ق ینرخ ارز دالر تابع متیروز گذشته خود و ق یمتهایاز ق یتابع ورویارز پوند و 

 .گذشته خود است

 

 فرضیات:

بکه عصبی شقبلی به نظر می رسد که عملکرد روش های قات انجام شده باتوجه به تحقی

مصنوعی در پیش بینی نوسانات نرخ ارز، با توجه به شرایط تالطم بازار متفاوت است و 

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد مدل های کالسیک آماری در شرایط بازار متالطم 

به بیان دیگر، شبکه های عصبی مصنوعی  ارند.انات نرخ ارز دعملکرد بهتری در پیش بینی نوس

در کنترل اثرات نامتقارن نوسانات در بازار، عملکرد ضعیف تری نسبت به مدل های خانواده 

به عنوان نماینده ای از  LSTMاز این رو در این تحقیق به مقایسه روش  گارچ نشان داده اند.

گارچ در پیش بینی  های خانواده با مدل ،یادگیری عمیقروش های شبکه عصبی مصنوعی و 

به  نوسانات نرخ ارز پرداخته شده و عملکرد این دو روش مورد مقایسه قرار گرفته است.

کنترل اثر تالطمات نرخ ارز در بازار، انواع مدل های خانواده گارچ مورد مطالعه قرار منظور 

 کل زیر تدوین شده اند:از این رو فرضیه های پژوهش به ش .گرفته اند

پیش بینی دقیق تری از گارچ در مقایسه با مدل  LSTMروش یادگیری عمیق  :1فرضیه 

 نوسانات نرخ ارز ارائه می دهد.

گارچ، پیش بینی دقیق تری نسبت به روش یادگیری  خانواده نامتقارن های مدل: 2فرضیه 

 د.ناز نوسانات نرخ ارز ارائه می دهو روش گارچ  LSTMعمیق 
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 پژوهشروش  .2

 نرخ دالر شاملتحقیق  داده هایاست.  توصیفی و همبستگیوع تحقیقات یق از ناین تحق

داده ها از  تواتر روزانه است. با 10/07/1400تا  10/07/1398در بازار آزاد طی دوره  آمریکا

به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اند. طریق شبکه اطالع رسانی طال و ارز جمع آوری شده 

در پیش  LSTMگارچ و همچنین روش  خانواده نس ناهمسان شرطیریاوا های از برازش مدل

مدل های خانواده گارچ که در این تحقیق مورد بینی نوسانات نرخ ارز استفاده شده است. 

مدل  و IGARCHمدل ، GJR-GARCHمدل ، GARCHمدل مطالعه قرار گرفته اند شامل: 

SGARCH  هستند و تعیین تعداد پارامترهای هر مدل بر( پایه معیار حنان کوئینHQ انجام )

رهایی که منجر به کمترین مقدار حنان کوئین در برازش به داده ها شوند، به می پذیرد و پارامت

تصریح هریک از مدل های مورد  عنوان پارامترهای نهایی مدل بهینه در نظر گرفته شده اند.

 مطالعه از خانواده گارچ به این شرح است:

 :GARCHمدل  ▪

𝑟tی زمانسری  = μ + εt  را در نظر بگیرید به طوری کهμ  مقدار مورد انتظار فرایند𝑟t  و

εt  نوفه سفید با میانگین صفر است. بر خالف مفروضات اولیه رگرسیون های کالسیک که

می توانند  εtفرض عدم خودهمبستگی سریالی اجزای خطا وجود دارد، در این فرایند، اجزای 

می توانند دارای ویژگی واریانس ناهمسانی  εtر اشند. مقادیودهمبستگی سریالی بدارای خ

𝜎𝑡، برابر با tدر هر لحظه  εtشرطی باشند، یعنی واریانس 
باشد که به زمان وابسته است و  2

( یک GARCHویژگی همسانی ندارد. مدل های خانواده واریانس ناهمسان شرطی گارچ )

از مدل گارچ  εtو می گوییم ریانس ارائه می دهند این ناهمسانی در وا روش برای کنترل

εtتبعیت می کند اگر  = 𝜎𝑡𝑍𝑡  باشد، به طوری که𝑍𝑡  یک متغیر تصادفی نرمال استاندارد

 است و داریم:

 (1رابطه )
𝜎𝑡

2 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖𝜎𝑡−𝑖
2

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑗𝜀𝑡−𝑗
2

𝑞

𝑗=1
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 :GJR-GARCHمدل  ▪

𝑟tدر سری زمانی  = μ + εt  با مقدار مورد انتظارμ  و نوفه سفید با میانگین صفرεt ،

-می توانند دارای ویژگی واریانس ناهمسانی شرطی باشند که مدل گالستن εtمقادیر 

( یک شکل خاص از مدل بندی این GARCH-GJR( )1993گارچ ) 1رانکل-جاگاناتان

εtاست، اگر  GJR-GARCHیک فرایند  εtس ناهمسانی است. به طور خاص واریان =

𝜎𝑡𝑍𝑡  باشد، به طوری که𝑍𝑡 :یک متغیر تصادفی نرمال استاندارد است و داریم 
𝜎𝑡 (2رابطه )

2 = 𝜔 + (𝛼 + 𝛾𝐼𝑡−1)𝜀𝑡−1
2 + 𝛽𝜎𝑡−1

2  

 

 ،در این رابطهو 

𝐼𝑡−1 = {
0 𝑟t−1 ≥ μ
1 𝑟t−1 < 𝜇

 

𝑟t−1تاثیر شوک های منفی ) GJR-GARCHمدل در واقع  < 𝜇( یا مثبت )𝑟t−1 ≥ μ )

را بر روی واریانس فرایند با ضرایب متفاوتی در نظر می گیرد و تفاوت اصلی آن  t-1در زمان 

در مدل  𝛾ریب و ض It−1با مدل پایه گارچ در همین ویژگی است که از طریق متغیر موهومی 

 به صورت زیر تعریف می شود: q و pبا پارامترهای  GJR-GARCHکنترل می شود. مدل 

 (3)رابطه 
𝜎𝑡

2 = 𝜔 + ∑(𝛼 + 𝛾𝑖𝐼𝑡−𝑖)𝜀𝑡−𝑖
2

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗
2

𝑞

𝑗=1

 

 

 

 

 :IGARCHمدل  ▪

 GARCHد از مدل نسخه محدو کی( IGARCH) مدل واریانس ناهمسان شرطی یکپارچه

 GARCH ندیرا در فرا شهیواحد ر کید و نشو یجمع م 1تا  ایستا یاست، که در آن پارامترها

                                                           
1 Glosten-Jagannathan-Runkle 
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یک مدل گارچ با محدودیت بر روی پارامترها است که  IGARCHبنابراین، مدل کند.  یوارد م

 این محدودیت عبارت است از:

رابطه 

(4) 
∑ 𝛼𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑗

𝑞

𝑗=1

= 1 

 

 :SGARCHل مد ▪

𝑟tسری زمانی  = μ + εt  با مقدار مورد انتظارμ  و نوفه سفید با میانگین صفرεt را در ،

εtاست، اگر  SGARCHیک فرایند  εtنظر بگیرید. به طور خاص،  = √𝜎𝑡
2𝜃

𝑍𝑡  باشد، به

 یک متغیر تصادفی با یک توزیع پایا است و داریم: 𝑍𝑡طوری که 

طه راب

(5) 
𝜎𝑡

2 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖𝜎𝑡−𝑖
2

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑗𝜀𝑡−𝑗
𝜃

𝑞

𝑗=1

 

به مدل است و  𝜃بنابراین، تفاوت اصلی این مدل با مدل گارچ در افزوده شدن پارامتر 

 خواهد بود. GARCHیک مدل  SGARCHباشد، مدل  𝜃 =2زمانی که 

 

رز از طریق شبکه های عصبی مصنوعی، از همچنین به منظور پیش بینی نوسانات نرخ ا

 RNN از شبکه ینوع خاص LSTM بکهش استفاده شده است. LSTMگوریتم یادگیری عمیق ال

 ییسازوکارها LSTM. شبکه کندیرا حل م RNNاست که مشکل حافظه بلندمدت شبکه 

مشخص  رطونیهم ،کنندیاطالعات را کنترل م انیجر هاتیگ نیدارد. ا 1تیاسم گ به یداخل

 دیبا ییهاچنان حفظ بشوند و چه دادههم دیهستند و با ممه یدر توال ییهاچه داده کنندیم

تا  دهدیعبور م یتوال رهیشکل، شبکه اطالعات مهم را در طول زنج نیابه .حذف بشوند

  حاصل گردد.نظر مد یخروج

 حالتواقع  در .همراهش است یهاتیو گ 2سلول حالتهمان  LSTM شبکه یمفهوم اصل

به  توانی. مبردیجلو م یتوال رهیکه اطالعات را در طول زنج کندیعمل م یمانند آزادراه سلول

                                                           
1 Gate 
2 Cell State 
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روز نگه به سلول حالتاطالعات را در  هاتی. گکردشبکه نگاه  عنوان حافظهبه سلول حالت

به  یچه اطالعات رندیگیم میهستند که تصم یمختلف یعصب یهاشبکه هاتیگ نیدارند. ایم

 دیبا یچه اطالعات رندیگیم ادیدر طول آموزش شبکه  هاتیگ نیشوند. اوارد  سلول حالت

 فراموش شوند. ایحفظ 

 

 کیپربولیساز تانژانت هافعال تابع ▪

شوند. تابع  1لیتعد د،هستن انیکه در طول شبکه در جر یریتا مقاد کندیتابع کمک م نیا

 اتیاست که عمل نیکار ا نیا لیدل .بردیم 1تا  1- را به بازه ریقادم یتمام تانژانت هایپربولیک

مقدار در طول  کیمثال، اگر  یبرا .شودیبردارها انجام م یدر طول شبکه رو یمختلف یاضیر

چقدر  ریمقاد نمود که تصور توانیصورت م نیضرب شود، در ا 3مانند  یشبکه بارها در عدد

تا  دهدیقرار م 1تا  1- بازه انیشبکه را م ریمقاد ژانت هایپربولیکتان تابع بزرگ شوند. توانندیم

 شود.  لیشبکه هم تعد یمقدار خروج

 

 دیگمویساز سفعال تابع ▪

 دیگمویوجود دارد تابع س LSTM یعصب ساز که در ساختار شبکهوابع فعالاز ت گرید یکی

 بازه انیرا م ریتفاوت که مقاد نیابا  ،کندیعمل م کیپربولیتانژانت هاتابع مانند تابع  نیاست. ا

 ماندر ز توانیبازه م نیدر ا ریاست که با بردن مقاد نیکار ا نیا لی. دلدهدیقرار م 1صفر تا 

که در صفر ضرب شود  یچون هر عدد کرد.کردن داده از آن استفاده فراموش ای یروزرسانبه

ضرب شود  1که در  یهر عدد فراموش شود و دیآن داده با یعنی نیو ا شودیصفر م جهینت

کدام  ردیگیم ادیشکل شبکه  نیابه .حفظ شود دیآن داده با یعنی نیو ا شودیبرابر با خودش م

 را فراموش و کدام را حفظ کند. اتاطالع

 

 LSTM یعصب یموجود در ساختار شبکه یهاتیگ ▪

                                                           
1 regulate 
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وش شود. کدام اطالعات حفظ و کدام فرام ردیگیم میتصم تیگ نیا:  1یفراموش تیگ

 شوندیوارد م تیگ نیبه ا یگام قبل 2همراه اطالعات حالت نهانبه دیگام جد یاطالعات ورود

 دداست. هر قدر ع 1صفر تا  انیم ،تابع نیا ی. خروجکنندیعبور م سیگموئیدو از تابع 

 ترکینزد 1اطالعات فراموش شود و هر قدر به  دیبا یعنیباشد  ترکیبه صفر نزد یخروج

 حفظ شود. دیبا یعنیباشد 

 هیتعبحالت سلول )اطالعات( موجود در  ریمقاد یروزرسانبه یبرا تیگ نیا: 3یورود تیگ

 تیگ نیبه ا ،یگام قبل حالت نهانهمراه اطالعات به د،یگام جد یشده است. اطالعات ورود

عات کدام اطال ردیبگ میتابع تصم نیتا ا کنندیعبور م سیگموئیدو از تابع  شوندیوارد م

اطالعات  نیچنشوند. هم یروزرسان( به1به  کیو کدوم )نزد ختهبه صفر( دور اندا کی)نزد

وارد  تانژانت هایپربولیکتابع  هب ،یگام قبل حالت نهانهمراه اطالعات به د،یگام جد یورود

تانژانت و سیگموئید تابع  یخروج تی. درنهاردیقرار بگ 1تا  1- انیم رشانیتا مقاد شوندیم

تابع  یاز خروج یریچه مقاد ردیبگ میتصم سیگموئیدتا تابع  شوندیبا هم ضرب م یپربولیکها

 حفظ شوند. دیبا تانژانت هایپربولیک

حالت  ریمقاد یو ورود یفراموش تیاز گ یبا اطالعات خروج توانیم حال: 4سلول حالت

 یفراموش تیگ یدر خروج سلول حالتشکل که اول مقدار  نیابه نمود. تیرا آپد سلول

به  کیکه با مقدار نزد سلول حالتدر  یقسمت هر مقدار نی. در اشودیم 5یاضرب در نقطه

کنار گذاشته  گهید به بیان ای شودیضرب شود، فراموش م یفراموش تیگ یوجصفر خر

 شودیم 6یاجمع نقطه یورود تیگ یبا خروج سلول حالتمرحله مقدار  نی. بعد از اشودیم

 یروزرسانداده است الزم هستند به صیکه شبکه تشخ یدیجد ریبا مقاد سلول حالتکه مقدار 

 هستند. دیاند و جدشده یروزرسانبه سلول حالت ریمرحله مقاد نیا انیپا درشوند. 

                                                           
1 Forget Gate 
2 Hidden State 
3 Input Gate 
4 Cell State 
5 Pointwise Multiplication 
6 Pointwise Addition 
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( چه ی) گام بعد یبعد حالت نهانکه  ردیگیم میتصم تیدرنها تیگ نیا: 1یخروج تیگ

را همراه خودش  یقبل یهایاطالعات ورود لت نهانحا م،یدانیطور که مباشد. همان یمقدار

 سیگموئیدتابع  هی یگام قبل حالت نهانهمراه اطالعات به دیگام جد یدارد. اول اطالعات ورود

. شودیوارد م تانژانت هایپربولیکبه تابع  حالت سلول شدهتیآپد ار. مقدشوندیوارد م

را با  یچه اطالعات حالت نهانرفته شود گ میتا تصم شودیدو تابع با هم ضرب م نیا یخروج

 یبعد یبه گام زمان دیجد حالت نهانو  دیجد حالت سلول تینهاببرد. در یخودش به گام بعد

 .شوندیمنتقل م

انجام شده  4.0.1نسخه  Rاز طریق نرم افزار قابل ذکر است که تجزیه و تحلیل داده ها 

 است.

 

 یافته ها .3

دا به بررسی توصیفی داده های نرخ ارز پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل داده ها ابتدر 

( نتایج شاخص های تمرکز و پراکنش نرخ ارز )دالر آمریکا( را طی دوره تحقیق 1جدول )

 نشان می دهد.
 آمار توصیفی داده های نرخ ارز: 1جدول 

 کشیدگی چولگی بیشینه کمینه انحراف معیار میانه میانگین

209701 229180 96/55601 111380 318560 399219/0- 802717/1 

(، میانگین نرخ دالر در بازار آزاد طی دوره تحقیق برابر با 1مطابق با یافته های جدول )

و  04/08/1398 ریال در تاریخ 111380ریال بوده است. کمترین مقدار آن برابر با  209701

بوده است. مقادیر چولگی و  27/07/1399ریال در تاریخ  318560بیشترین مقدار آن برابر با 

نشان از عدم نرمال  3کشیدگی این داده ها نیز به ترتیب با انحراف قابل توجه از مقدار صفر و 

دوره تحقیق نشان سری زمانی داده های نارز را طی  ،(1بودن توزیع داده ها داشته اند. نمودار )

 می دهد.

                                                           
1 Output Gate 
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 10/07/1400تا  10/07/1398در دوره  ارز: سری زمانی نرخ 1نمودار 

 

نوسانات نرخ ارز، از برآورد مدل های واریانس ناهمسان شرطی گاچ  بینیدر راستای پیش 

استفاده شد. در ادامه به تشریح نتایج حاصل از برازش هریک از این مدل ها پرداخته شده 

 است.
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 در تخمین نوسانات نرخ ارز GARCHنتایج برآورد مدل : 2جدول 

 معناداری tآماره  خطای برآورد دبرآور پارامتر

μ 510 ×4232/2 23/545 4403/444 000000/0 

𝜔 610 ×0916/3 610 ×171/1 6401/2 008289/0 

𝛼1 79302/0 18912/0 1933/4 000027/0 

𝛽1 20598/0 14216/0 4489/1 147372/0 

 شاخص های برازندگی مدل

آماره نیکویی برازش 

 پیرسون

 پایداری مدل: 0000/0 ی نیکویی برازش پیرسونمعنادار 2342

999/0 

 1941/0 معناداری لجانگ باکس 825/1 آماره لجانگ باکس

 3185/0 معناداری اثرات آرچ 9952/0 آماره اثرات آرچ

بدست آمده،  05/0که کوچکتر از  پیرسونباتوجه به سطح معناداری آزمون نیکویی برازش 

( به طور معناداری به داده های نرخ ارز 1،1گارچ با پارامترهای )می توان نتیجه گرفت که مدل 

و  (p-value=  1941/0) باکس-طی دوره تحقیق برازش یافته است. نتایج آزمون های لجانگ

نشان از عدم وجود  05/0 نیز با سطوح معناداری بزرگتر از ( p-value=  3185/0) اثرات آرچ

واریانس در جمالت خطای مدل دارند. از این رو مدل خودهمبستگی سریالی و عدم ناهمسانی 

همچنین در معناداری ضرایب مدل نیز مشاهده می گارچ مفروضات اولیه را نیز تایید می کند. 

 شود که بجز جمله گارچ، سایر پارامترها در مدل تحقیق معنادار بوده اند. 
 در تخمین نوسانات نرخ ارز iGARCHنتایج برآورد مدل : 3جدول 

 معناداری tآماره  خطای برآورد برآورد پارامتر

μ 510 ×4259/2 72/857 5012/282 000000/0 

𝜔 610 ×0916/3 610 ×3589/1 2751/2 022903/0 

𝛼 64249/0 081722/0 8619/7 000000/0 

𝛽 35751/0 - - - 

 برازندگی مدلشاخص های 

آماره نیکویی برازش 

 پیرسون

 پایداری مدل: 0000/0 ازش پیرسونمعناداری نیکویی بر 2316

1 

 1676/0 معناداری لجانگ باکس 853/1 آماره لجانگ باکس

 05308/0 معناداری اثرات آرچ 741/3 آماره اثرات آرچ
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بدست آمده،  05/0که کوچکتر از پیرسون برازش  نیکوییباتوجه به سطح معناداری آزمون 

( به طور معناداری به داده های 1،1ترهای )با پارام iGARCHمی توان نتیجه گرفت که مدل 

-p=  1676/0باکس )-نرخ ارز طی دوره تحقیق برازش یافته است. نتایج آزمون های لجانگ

value و اثرات )( 05308/0آرچ  =p-value نیز با سطوح معناداری بزرگتر از  )نشان از  05/0

مالت خطای مدل دارند. عدم وجود خودهمبستگی سریالی و عدم ناهمسانی واریانس در ج

𝛼در این مدل تحت شرط  𝛽مطابق با نتایج مشاهده می شود که مقدار پارامتر  + 𝛽 = 1 ،

ه شده و از این رو آزمون معناداری برای آن انجام نشده و ثابت در نظر گرفت 35751/0برابر با 

ایداری نتایج معنادار بوده اند و شاخص پ 05/0اما سایر پارامترهای مدل در سطح خطای  است.

 دارد. ضرایببدست آمده است که نشان از پایداری  1مدل نیز برابر با 
 در تخمین نوسانات نرخ ارز sGARCHنتایج برآورد مدل : 4جدول 

 معناداری tآماره  خطای برآورد برآورد پارامتر

μ 510 ×2561/2 21/643 7498/350 000000/0 

𝜔 610 ×0916/3 610 ×2091/1 5570/2 010559/0 

𝛼 67737/0 07008/0 6655/9 000000/0 

𝛽 32163/0 060863/0 2844/5 000000/0 

 شاخص های برازندگی مدل

آماره نیکویی برازش 

 پیرسون

 پایداری مدل: 0000/0 معناداری نیکویی برازش پیرسون 2115

999/0 

 3731/0 معناداری لجانگ باکس 7934/0 آماره لجانگ باکس

 6783/0 معناداری اثرات آرچ 1720/0 رچآماره اثرات آ

مدل  دهد کهو نشان می  بدست آمده 05/0پیرسون که کوچکتر از سطح معناداری آزمون 

sGARCH ( به طور معناداری به داده های نرخ ارز طی دوره تحقیق برازش 1،1با پارامترهای )

-p=  6783/0ثرات آرچ )( و اp-value=  3731/0باکس )-یافته است. نتایج آزمون های لجانگ

value نشان از عدم وجود خودهمبستگی سریالی و  05/0(  نیز با سطوح معناداری بزرگتر از

سطوح معناداری بدست آمده برای عدم ناهمسانی واریانس در جمالت خطای مدل دارند. 

نتایج و شاخص پایداری پارامترها نیز نشان دهنده معناداری تمامی پارامترهای مدل بوده است 

 ضرایب دارد.مطلوب بدست آمده است که نشان از پایداری  999/0مدل نیز برابر با 
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 در تخمین نوسانات نرخ ارز GJRGARCHنتایج برآورد مدل : 5جدول 

 معناداری tآماره  خطای برآورد برآورد پارامتر

μ 510 ×2569/2 38/643 7932/350 000000/0 

𝜔 610 ×0916/3 610 ×3338/1 3178/2 020461/0 

𝛼 75070/0 089251/0 4110/8 000000/0 

𝛽 32567/0 061444/0 3002/5 000000/0 

𝛾 15473/0- 082051/0 8857/1- 059331/0 

 شاخص های برازندگی مدل

آماره نیکویی برازش 

 پیرسون

 پایداری مدل: 0000/0 معناداری نیکویی برازش پیرسون 1993

999/0 

 3069/0 باکسمعناداری لجانگ  044/1 آماره لجانگ باکس

 6831/0 معناداری اثرات آرچ 1667/0 آماره اثرات آرچ

بدست آمده و نشان می دهد که مدل  05/0پیرسون که کوچکتر از  آزمونسطح معناداری 

GJRGARCH ( به طور معناداری به داده های نرخ ارز طی دوره تحقیق 1،1با پارامترهای )

( و اثرات آرچ p-value=  3069/0باکس )-لجانگیج آزمون های برازش یافته است. نتا

(6831/0  =p-value نیز با سطوح معناداری بزرگتر از  )نشان از عدم وجود  05/0

خودهمبستگی سریالی و عدم ناهمسانی واریانس در جمالت خطای مدل دارند. سطوح 

بجز اثر رهای مدل تمامی پارامت معناداری بدست آمده برای پارامترها نیز نشان دهنده معناداری

و شاخص پایداری نتایج مدل نیز برابر با بوده است متغیر موهومی شوک های مثبت و منفی 

 بدست آمده است که نشان از پایداری مطلوب ضرایب دارد. 999/0

در راستای مقایسه توان پیش بینی هریک از این مدل ها از نوسانات نرخ ارز در مقایسه با 

برای هریک از این روش ها بدست  RMSE، مقادیر خطای LSTMق م یادگیری عمیالگوریت

آمده و از طریق آزمون های زوجی مورد مقایسه قرار گرفته اند. با توجه به تعداد باالی 

مشاهدات، فرض نرمال بودن توزیع مقادیر خطا مورد نیاز نبوده و برای آزمون اختالف عملکرد 

استودنت نمونه های مستقل استفاده -ارز، از آزمون تیوسانات نرخ این روش ها در پیش بینی ن

 ( ارائه شده است.6شده است. نتایج این آزمون به شرح جدول )
 مقایسه عملکرد روش ها در پیش بینی نوسانات نرخ ارز: 6جدول 

RMSE GARCH sGARCH iGARCH gjrGARCH LST روش
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M 

GARCH 101532/

0 

-     

sGARCH 021983/

0 

098671/0- -    

iGARCH 017371/

0 

034519/0- 019619/0- -   

gjrGARC

H 

018964/

0 

016972/0- 053649/0- **174028/0 -  

LSTM 002456/

0 

**210635/0

- 

**350699/0

- 

**276907/0

- 

**197693/0

- 

- 

این جدول مشاهده می شود که کمترین مقدار خطای پیش بینی مربوط به  نتایجمطابق با 

بوده است و بیشترین مقدار خطا نیز  002456/0با میانگین مربعات خطای برابر با  LSTMروش 

بوده است. آزمون مقایسات زوجی بین مقادیر  101532/0مربوط به روش گارچ و برابر با 

روش مورد مطالعه نشان می دهد که در بین خانواده  خطای پیش بینی بین هریک از دو زوج

اختالف معناداری وجود داشته و روش  iGARCHو  gjrGARCH مدل های گارچ، بین روش

gjrGARCH  به طور معناداری دارای خطاهای پیش بینی کمتر از روشiGARCH  .بوده است

با روش های گارچ مشاهده می شود که  LSTMاما در مقایسه با الگوریتم یادگیری عمیق 

چ کوچکتر بوده است. از این رو خطای پیش بینی این روش از تمامی روش های مبتنی بر گار

می توان پذیرفت که فرضیه اول تحقیق مورد تایید قرار گرفته اما فرضیه دوم تحقیق در سطح 

 مورد پذیرش واقع نشده است. 05/0خطای 

 

 نتیجه گیری .4

خانواده  یو مدل ها LSTMروش حافظه بلند کوتاه مدت  سهیمقادر این تحقیق، به 

در پیش بینی نوسانات نرخ ارز پرداخته شد. نتایج نشان   GARCH یناهمسان شرط انسیوار

به طور قابل توجهی خطای کمتری نسبت به روش  LSTMداد که الگوریتم یادگیری عمیق 

از این رو فرضیه اول تحقیق مورد پذیرش واقع شده های کالسیک مبتنی بر گارچ داشته است. 

یافته های سایر محققین نیز نشان از  گرچهاما فرضیه دوم تحقیق مورد پذیرش قرار نگرفت. ا

 سانعملکرد بهتر روش های شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی دارد. به عنوان مثال تحقیقات 

 یبرنج آباد یهاشمو ( 2020) یبوچ، (2019) ویل، (2019فو و همکاران )، (2020و همکاران )
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سایر روش های پیش بینی نشان از برتری روش های شبکه عصبی مصنوعی نسبت به  (1395)

به خصوص مدل های کالسیک آماری داشته اند و از این رو یافته های این تحقیق با نتایج 

اطالعات موجود در نرخ ارز در باید توجه داشت که تحقیقات ایشان همسو بوده است. اگرچه 

ی و انگیزه های ه و تقاضای ارز در بازار نیست، بلکه سیاست های پولایران، تنها برامده از عرض

مالی مدیران در سطح کالن در شکل گیری مقادیر قیمت دالر تاثیر بسزایی داشته است. از این 

رو به نظر می رسد که شکل گیری حباب قیمت در نرخ دالر طی دوره تحقیق و عدم پیروی 

دل های نه عرضه و تقاضا در بازار ارز منجر به ناکارآمدی مشرایط منصفاماهیت این داده ها از 

مبتنی بر مدل گارچ شده است. به بیان دیگر به نظر می رسد که الگوهای خطی و غیرخطی 

مورد مطالعه در مدل های گارچ، توانایی مدل بندی نوسانات نرخ ارز در ایران را نداشته اند. از 

پیش بینی نوسانات نرخ ارز، از تکنیک های رگرسیون  این روپیشنهاد می شود در مدل بندی و

 غیرخطی نیز بهره گرفته شود.
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