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بانک مرکزي جهموري اسالمی ایران

پژوهشکده پولی و بانکی

گروه مدلسازي

)Disaggregation(پیش بینی تورم به روش تفکیک اجزاي شاخص قیمت : مقاله اول

)Factor Model(عامل پیش بینی تورم با استفاده از مدل هاي : مقاله دوم
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:ارائه هر یک از مقاالت شامل بخشهاي زیر است

آن روشمعرفی روش مورد استفاده و ادبیات تجربی مربوط به . 1

پیش بینی و تخمین مراحل شرح .2

نتایج ارائه .3

گیري نتیجه .4

.می دهیم انجام مقاله دو از کلی گیري نتیجه و داده قرار هم کنار را آنها نتایج مقاله، دو بررسی از پس
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مقاله اول

:تورم پیش بینی اهمیت

  دلیل همین به .می شود شناخته مرکزي بانک هاي اصلی وظیفه عنوان به قیمتها ثبات حفظ امروزه 
 را متناسبی پولی سیاستهاي آتی، تورم از دقیق پیش بینی هاي تولید با تا ناگزیرند مرکزي بانک هاي 

.نمایند اتخاذ تورم کنترل براي

:قیمت شاخص اجزاي تفکیک روش مفهوم

 از حاصل نتایج ادغام و اجزا آتی مقادیر پیش بینی قیمت، شاخص گانه 12 اجزاي تک تک مدلسازي
تورم پیش بینی به دستیابی براي اجزا پیش بینی

 کفش، و پوشاك دخانیات، آشامیدنیها، و خوراکیها قیمت شاخص :شامل قیمت شاخص اجزاي
 و بهداشت منزل، در استفاده مورد خدمات و لوازم اثاث ،سوخت ها سایر و گاز و برق و آب و مسکن
 خدمات و کاالها هتل، و رستوران تحصیل، فرهنگی، امور و تفریح ارتباطات، نقل، و حمل درمان،
متفرقه
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:قیمت شاخص اجزاي تفکیک روش از استفاده مزایاي

 است آن دهنده تشکیل اجزاي وزنی میانگین با برابر مصرفی خدمات و کاالها قیمت شاخص١.
 و اجزاء تک تک مدلسازي .است متفاوت یکدیگر با قیمت شاخص اجزاء نوسانات روند و

 جهت را اجزاء در موجود مناسب و مربوط اطالعات از بهره گیري امکان گیري میانگین سپس
)1990 ,پسران و بارکر( می کند فراهم کل تورم پیش بینی

 تولید منظور به آنها ترکیب سپس و قیمت شاخص اجزاي تک تک پیش بینی و مدلسازي با     .2
 پیش بینی به و رفته بین از حدي تا پیش بینی خطاي است ممکن تورم، از پیش بینی یک

)2002 ,هندري و کلمنتس( شود منتهی خدمات و کاالها قیمت کل شاخص دقیق تر
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:قیمت شاخص اجزاي تفکیک روش از استفاده مضار

 حال در و شدید فصلی الگوهاي دلیل به است ممکن قیمت شاخص اجزاي از برخی پیش بینی١.
 تورم پیش بینی دقت بر مجموع در است ممکن دلیل همین به و باشد مشکل بسیار آنها تغییر
  .بگذارد منفی تاثیر کل

  دقت بر اینصورت در که شود تصریح نادرست صورت به اجزاء برخی مدل است ممکن٢.
  .داشت خواهد منفی اثر کل تورم پیش بینی

 مدل تصریح در توضیحی متغیر زیادي تعداد ولی شود انجام درستی به اجزاء مدل تصریح اگر٣.
 تعداد افزایش از ناشی اندازه گیري خطاي افزایش آنگاه باشد داشته وجود قیمت شاخص اجزاء

 را مصرفی خدمات و کاالها قیمت شاخص تورم پیش بینی دقت می تواند توضیحی متغیرهاي
  )2007 ,آیلک( دهد کاهش
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:تحقیق سواالت

 به مربوط تورم پیش بینی دقت می تواند قیمت شاخص اجزاي تفکیک روش کارگیري به آیا١.
  .بخشد بهبود پایه مدل هاي به نسبت را مصرفی خدمات و کاالها قیمت کل شاخص

  باالتري دقت با می توان را خدمات و کاالها قیمت کل شاخص زیربخشهاي از کدام یک٢.
.کرد پیش بینی
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  :ایران تورم پیش بینی با رابطه در شده انجام تحقیقات

)2008,پروین و حیدري( :بیزینی خودرگرسیونی روش١.

)1390 ,حیدري( بیلی تبدیل٢.

 شبکه و زمانی سري ،)2011,زاده زارع و نیا سیدي آزادآور، راد، علوي آرمش،( :هم انباشتگی تحلیل٢.
)1378,مشیري( عصبی

 و برکچیان( ایران در تورم نرخ پیش بینی براي اقتصادي متغیرهاي اطالعاتی محتواي ارزیابی٣.
 در تورم نرخ حقیقی زمان پیش بینی براي پیش بینی ترکیب روشهاي ارزیابی و )1390 ,عطریانفر

)1390 ,عطریانفر و برکچیان( ایران

تورم ایران پیش بینی پژوهشی در زمینه استفاده از روش تفکیک اجزاي شاخص قیمت براي تاکنون         
.استصورت نگرفته 
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آمریکا رزرو فدرال رئیس برنانکه )Speech   تا رزرو فدرال در استفاده مورد تورم پیش بینی روش هاي:)2007
 از آینده، فصل و جاري فصل در تورم پیش بینی براي مشخص طور به و است وابسته پیش بینی افق به زیادي حد

  .می شود استفاده قیمت شاخص اجزاي تفکیک روش 

  :قیمت شاخص اجزاي تفکیک روش به دنیا مختلف نقاط مرکزي بانک هاي در تورم پیش بینی با رابطه در شده انجام تحقیقات

،تفکیک روش که گرفتند نتیجه )2004( دیگران و بناالل و )2003( هوبریچ ،)2001( آلباسته و سنرا اسپاسا 
  .است مناسب اروپا ناحیه در کوتاه مدت بسیار دوره هاي در تورم پیش بینی براي قیمت شاخص اجزاي

،گرفتند نتیجه هلند و اتریش تورم پیش بینی براي ترتیب به )2003( والر و ریجرو و )2002( شارلر و موزر فریتزر 
  .است مناسب آینده ماه 6 تا تورم پیش بینی براي اشاره، مورد روش

،مناسب آینده ماه 4 تا تورم پیش بینی جهت مزبور روش آمریکا براي دریافتند )2002( سنرا و پونسال اسپاسا 
  .است
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:پیش بینی و تخمین مراحل و مدلسازي روش

 دوره براي )CPI( مصرفی خدمات و کاالها قیمت شاخص گانه 12 اجزاي به مربوط داده هاي :استفاده مورد داده هاي
  1390 دوم فصل تا 1369 اول فصل زمانی

 واحد ریشه آزمون ،X-12 با زدایی فصلی قیمت، شاخص اجزاي داده هاي از لگاریتم گیري :تخمین پیش مراحل
یافته تعمیم فولر دیکی

 سري هاي از ترتیب این به .می باشند ،I(1) یعنی یک، مرتبه از انباشته سري 12 تمام شده فصلی تعدیل لگاریتم
.می کنیم بنا سري ها شده فصلی تعدیل لگاریتم تفاضل بر را خود مدلسازي و گرفته تفاضل مذکور
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ارزیابی و پیش بینی براي را مابقی درصد 20 و تخمین براي مشاهدات اول درصد 80 :پیش بینی و تخمین دوره 
  .می کنیم استفاده مدل عملکرد

توسط قیمت شاخص اجزاي مدلسازي ARMA(p,q):  توسط را قیمت شاخص اجزاي گانه 12 سري هاي 
 .است MA وقفه هاي تعداد q و AR وقفه هاي تعداد p درآن، که می کنیم مدلسازي ARMA(p,q)مدل
  .می شوند انتخاب 6 تا صفر مقادیر بین از شوارتز آماره از استفاده با ،)p,q( مدل، وقفه هاي تعداد

پیش بینی هاي تولید k مشاهدات مابقی درصد 20 با متناظر )تکراري روش به( جلو به گام.  

18 چهار پیش بینی 15 و جلو به گام سه پیش بینی 16 جلو، به گام دو پیش بینی 17 جلو، به گام یک پیش بینی 
 1387:1 را پیش بینی عملکرد ارزیابی دوره پیش بینی افق هاي همه ي یکسان سازي با .می آید دست به جلو به گام

.گرفتیم نظر در 1390:2 تا

  

تصادفی گام مدل :پایه مدل هاي از استفاده با تورم مستقیم پیش بینی )RW(، ساده مدل AR(1) مدل و  
ARMA. 
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ردیف گانه، یک گام به جلو 12ترتیب گروههاي  گانه، دو گام به جلو 12ترتیب گروههاي  گانه، سه گام به جلو 12ترتیب گروههاي  گانه، چهار گام به جلو 12ترتیب گروههاي 

1 تفریح و امور فرهنگی تفریح و امور فرهنگی تفریح و امور فرهنگی تفریح و امور فرهنگی

2 بهداشت و درمان ارتباطات بهداشت و درمان بهداشت و درمان

3 پوشاك و کفش بهداشت و درمان پوشاك و کفش ارتباطات

4 رستوران و هتل پوشاك و کفش ارتباطات پوشاك و کفش

5 ارتباطات رستوران و هتل رستوران و هتل مسکن آب برق گاز و سایر سوخت ها

6 تحصیل تحصیل تحصیل رستوران و هتل

7 مسکن آب برق گاز و سایر سوخت ها مسکن آب برق گاز و سایر سوخت ها مسکن آب برق گاز و سایر سوخت ها تحصیل

8 کاالها و خدمات متفرقه کاالها و خدمات متفرقه کاالها و خدمات متفرقه کاالها و خدمات متفرقه

9
اثاث لوازم و خدمات مورد استفاده در 

منزل

اثاث لوازم و خدمات مورد استفاده در 

منزل

اثاث لوازم و خدمات مورد استفاده در 

منزل

اثاث لوازم و خدمات مورد استفاده در 

منزل

10 خوراکی ها و آشامیدنی ها خوراکی ها و آشامیدنی ها خوراکی ها و آشامیدنی ها خوراکی ها و آشامیدنی ها

11 حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل

12 دخانیات دخانیات دخانیات دخانیات

گانه در پیش بینی هاي یک الی چهار گام به جلو 12ترتیب گروههاي : 1جدول 
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:قیمت شاخص اجزاي تفکیک روش مبناي بر مصرفی خدمات و کاالها کل تورم پیش بینی به مربوط نتایج

  دست به  CPI کل شاخص تورم پیش  بینی ،CPI ترکیب در اجزاء اوزان از استفاده و اجزاء پیش بینی هاي ترکیب با
  .می آید

 و قیمت شاخص اجزاي تفکیک روش به مربوط پیش بینی سري هاي کل، تورم پیش بینی نمودارهاي از هریک در
.است درآمده نمایش به می کند ارائه را پیش بینی بهترین که پایه اي مدل همچنین
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:نتیجه گیري

 امور و تفریح بخش تورم مصرفی، خدمات و کاالها قیمت شاخص گانه 12 اجزاي تورم به مربوط مدلسازي در       
 کل، تورم پیش بینی در همچنین .می شود پیش بینی گانه 12 سري هاي سایر به نسبت باالتري دقت با فرهنگی

 به نسبت کوتاه مدت پیش بینی  در بهتري عملکرد توجهی قابل طور به قیمت شاخص اجزاي تفکیک روش
.است بهتر روشها سایر به نسبت AR(1) ساده مدل عملکرد بلندمدت، افق هاي در اما دارد رقیب روشهاي
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مقاله دوم

مقدمه

 سري ها این درون که مفیدي اطالعات واسطه به که دارند دسترس در کالن اقتصاد سري هزاران اقتصاددانان امروزه
 برنانکه( گیرند قرار استفاده مورد تورم نظیر اقتصادي کالن متغیرهاي دقیق تر پیش بینی براي می توانند دارد وجود

.)2003 , بویوین و

 این کارگیري به و تورم بر موثر اقتصادي متغیرهاي میان مشترك عوامل استخراج براي عامل مدل هاي از استفاده
.دهد بهبود را پیش بینی مدل عملکرد می تواند تورم پیش بینی مدل در عوامل
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:دنیا مختلف نقاط مرکزي بانک هاي در تورم پیش بینی در عامل مدل هاي تجربی کاربرد

کردند استفاده آمریکا تورم پیش بینی براي عامل مدل هاي روش از )1999( واتسون و استاك بار نخستین.

 استخراج ماهیانه شاخص 85 میان از را مشترکی عامل عامل، مدلهاي تحلیل از استفاده با )2000( شیکاگو رزرو فدرال
 ملی، فعالیت شاخص این که دریافت )2000( فیشر و نهاد شیکاگو رزرو فدرال ملی فعالیت شاخص را آن نام و نمود

  .است بوده اخیر سال 40 طی آمریکا تورم براي مناسبی نسبتاً پیشرو نشانگر

،نسبت عامل مدل هاي که دریافتند اروپا مرکزي بانک براي تجربی کار یک در )2004( اسکادنلی و روما هویو، بناالل 
.دارند پایه تورم پیش بینی در بهتري عملکرد سنتی مدلهاي به

 آوردند دست به کانادا براي را مشابهی نتایج )2001( تیکاز و گوسلین.

عامل مدل هاي پیش بینی عملکرد متوسط، طور به که گرفتند نتیجه هلند مرکزي بانک در )2006( زیگلر و ایکمایر 
.است بهتر مدل ها سایر به نسبت تورم، پیش بینی در بزرگ مقیاس با پویاي

تورم پیش بینی دقت عامل، مدل هاي از استفاده که دریافت کرواسی مرکزي بانک براي پژوهشی در )2007( کوناواك 
.می بخشد بهبود پایه مدل هاي به نسبت را
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به اروپا اتحادیه بزرگ کشور 5 براي تورم پیش بینی براي عامل مدل هاي از استفاده با نیز )2004( کاپتانیوس و مندز 
.دارند سنتی مدل هاي به نسبت بهتري عملکرد آینده ماه 18 تا 12 پیش بینی براي مدل ها این که رسیدند نتیجه این

بهتر عامل مدل هاي مکزیک، آینده فصل 6 و 4 ،2 ،1 تورم پیش بینی هاي براي که رسید نتیجه این به )2010( رامیرز 
  .می کنند عمل پایه مدل هاي از

 :تحقیق سواالت

oاین از استفاده و قیمت شاخص گانه 12 اجزاي میان مشترك عوامل استخراج جهت روش این کارگیري به آیا 
 نسبت را کل تورم پیش بینی عملکرد می تواند مصرفی خدمات و کاالها قیمت شاخص تورم پیش بینی مدل در عوامل

  .ببخشد بهبود رقیب مدل هاي به

oاست حساس مشترك عوامل بهینه تعداد تعیین مختلف روش هاي به نسبت آمده دست به نتایج آیا.
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 20 و تخمین براي داده ها اول درصد 80 .1390 دوم فصل تا 1369 اول فصل اول، مقاله مشابه :استفاده مورد داده هاي
  .پیش بینی براي مابقی درصد

  :پیش بینی و تخمین مراحل

Maximum( درستنمایی حداکثر روش با قیمت شاخص گانه 12 اجزاي مشترك عوامل استخراج١.
Likelihood( ماتریس قالب در آن نمایش و X . اسکري و گوتمن- کایزر معیار دو با بهینه عوامل تعداد تعیین.  

).دارد وجود عامل 2 اسکري، معیار با و عامل 3 گوتمن،-کایزر معیار با(

:زیر شکل به تورم پیش بینی براي پویا ARMAX، ARMAX پویا، ARX ، ARX مدلهاي تخمین     .2

 :)t زمان در مصرفی خدمات و کاالها قیمت شاخص تورم    ( ARX(p) مدل

P شوارتز=وقفه انتخاب معیار .می کند اختیار را 6 تا 0 مقادیر                      

:پویا ARX(p) مدل

ty
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  :ARMAX(p,q) مدل

P و q  می کنند اختیار را 6 تا 0 بین مقادیر.

  :پویا ARMAX(p,q) مدل

جلو به گام 4 و 3 ،2 ،1 پیش بینی هاي ارائه .3

 اجزاي تفکیک روش و ARMAمدل ، AR(1)مدل ،)RW( تصادفی گام مدل پایه مدل هاي با نتایج مقایسه .4
قیمت شاخص
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 پیش بینی هاي در پایه مدل بهترین مقابل در را مشترك عوامل بر مبتنی پیش بینی کننده مدل بهترین 4 تا 1 نمودارهاي
.می دهند نمایش مصرفی خدمات و کاالها قیمت شاخص کل تورم جلو به گام چهار تا گام یک
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  :کلی نتیجه گیري

 شاخص اجزاي تفکیک روش مصرفی، خدمات و کاالها قیمت شاخص کل تورم جلو به گام یک پیش بینی براي 
.می گردد توصیه مصرفی خدمات و کاالها قیمت

مدل مصرفی، خدمات و کاالها قیمت شاخص کل تورم جلو به گام دو پیش بینی براي ARX  می گردد توصیه.

مدل مصرفی، خدمات و کاالها قیمت شاخص کل تورم جلو به گام سه پیش بینی براي ARMAX  توصیه 
  .می گردد

 مدل مصرفی، خدمات و کاالها قیمت شاخص کل تورم جلو به گام چهار پیش بینی براي ARX  توصیه پویا 
  .می گردد
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با تشکر از توجه شما حاضرین گرامی
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