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چکیده
بیت کوین به عنوان یک پول رمزنگاری پیشگام ،زمانی که بازارهای مالی جهانی در میان بحران قرار گرفته
بودند معرفی شد .سیستم مالی غیر متمرکز بیت کوین برای تبدیل شدن به یک واحد پولی بهمنظور مبادالت
مالی الزم است معیارهای پولی همچون واسط مبادله ،سنجش ارزش و منبع حفظ ارزش را داشته باشد .در
حال حاضر بزرگترین مانع بیت کوین برای داشتن چنین عملکردی ،نوسان قیمتی آن است .در این تحقیق
محدودیتهای سیستم بیت کوین برای تفسیر دامنه خطرات مالی و امنیتی ذاتی مورد بررسی قرار گرفته
است .برای این منظور یک مدل ) GARCH(1,1برای تحلیل نوسانات بیت کوین با توجه به متغیرهای
اقتصاد کالن در کشورهایی که بیت کوین در آنها بیشتر مورد معامله قرار میگیرد ،مورد استفاده قرار گرفته
است .این تحقیق بیان میکند که چگونه سیستم بیت کوین به طور ذاتی تحت سیاستهای کشورهای
اثرگذار همانند آمریکا میتواند باعث افزایش خطرات مالی شود.
واژگان کلیدی :پول رمزنگاری شده ،بیت کوین ،نوسان ،مدل  ،GARCHخطرات مالی.
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 .1مقدمه
بیت کوین نخستین پول دیجیتال غیرمتمرکز است که پشتوانه و ارزش ذاتی ندارد ،درواقع ارزش ذاتیی بییت
کوین مبتنی بر اعتماد و تمایل مردم برای ادامه استفاده از آن است ( .)Tapscott, 2016درحالیکیه حاضیر
صدها پول رمزنگاری دیگر (که در جامعه رمزپولها آنها را آلتکوین 1مینامند) وجود دارند که بر روی نقاط
ضعف بیت کوین سرمایهگذاری کرده و نوآوریهایی با افزودن مشخصههای جدید ایجاد کردهاند .برای نمونه
اتریم یک پلتفرم کاربردی است که همراه با یک پول رمزنگاری شده به نام اتر ساخته شده است .ارزش بازار
اتر بیش از  13میلیارد دالر میباشد .زمان تأیید تراکنش در اتر تقریباً  12ثانیه است که بیه نسیبت زمیان 13
دقیقهای در بیت کوین از سرعت بسیار باالتری برخوردار است .همچنین برخالف بیت کوین محدودیت اندازه
بلوک در آن وجود ندارد ،این بدان معنی است که میتواند به لحاظ نظری مقدار نامحیدودی تیراکنش در هیر
ثانیه را پردازش کند (.)Wood, 2014; CoinMarketCap, 2018
برتری بیت کوین نسبت به آلیتکیوین در اثیر شیبکه آن اسیت .در زمیان نگیارش تعیداد کیل آدرسهیای
منحصربهفرد مورد استفاده در بیت کوین تقریباً  433هزار و تعداد تراکنشهای تأیید شیده روزانیه  283هیزار
عدد بوده است (.)www.blockchain.com, 2019
در حال حاضر ،بیت کوین عمدتاً با توجه به کمبودها در برنامهنویسی آن که  13سیال پییش نوشیته شیده و
منسوخ شده است ،مورد تهدید قرار میگیرد ( .)Ram & at el, 2016از آن زمان ،بیت کیوین بیه ییک
شبکه گسترده مورد استفاده تبدیل شده است که اکنیون نیازمنید رویکردهیای متفیاوتی بیرای بهبیود برخیی
مشکالت آن میباشد .در حال حاضر بزرگترین محدودیت اندازه بلوک یک مگابایتی آن میباشید .محیدوده
اندازه بلوک در سال  2330برای حفاظت از شبکه در برابر حمالت طراحی شد .این بدان معنی است که بییت
کوین تنها میتواند  1تراکنش در ثانیه را تحمل کند که یک نقص در مقایسه با سایر سرویسهیای پرداخیت
کنونی همچون ویزا 2میباشد .ویزا به طور متوسط  11۷3تراکنشها در ثانیه را انجام میدهید ،امیا قیادر بیه
پردازش حداکثر  24333تراکنش در ثانیه است (.)Huberman & at el, 2017
کاربران بیت کوین میتوانند این تصمیم را بگیرند که تراکنش آنها چه میزان کارمزد داشته باشد و این یعنی
هر کسی که باالترین کارمزد را بپردازد در فرآیند تأیید تراکنش اولویتبندی مییشیود .از آنجیا کیه در حیال
حاضر بیش از  1تراکنش در ثانیه انجام نمیشود ،معامالت به تأخیر میافتند و این باعیث مییشیود متوسیط
هزینه یا کارمزد معامالتی افزایش یابد .قبل از اینکه شبکه به شکل گستردهای مورد استفاده قرار گیرد ،اغلب
تراکنشها به طور رایگان انجام میشد .با این حال ،متوسط کارمزد فعلی برای جلیوگیری از تیأخیر ،برابیر بیا
 3۳31دالر میباشد که بهعنوان یک ضعف در سیسیتم بییت کیوین شیناخته مییشیود ( Ram & at el,
.)2016
حتی برجستهترین توسعهدهندگان بیت کوین متقاعد شدهاند که مقیاسپذیری یک مشیکل مبیرم اسیت کیه
حیات سیستم را به دلیل زمانبر بودن تأیید تراکنشها و کارمزدهای بیاالتر ،تهدیید مییکنید ( Karame,
altcoin
Visa

1
2
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 .)2016برای غلبه بر این مسئله الزم است کدها اصالح شوند که این نیز منشأ اختالفنظر در جامعیه بییت
کوین میباشد .همانطور که قبالً اشاره شد ،هر تغییری در کد بیت کوین منجر بیه ایجیاد فیورک مییشیود و
«استخراج کنندگان »1در اینگونه موارد بالقوه خطرناک مردد هسیتند .مخالفیان افیزایش انیدازه بلیوک ادعیا
میکنند که این تصمیم میتواند با افزایش منابع مورد نیاز برای استخراج ،به نامتمرکز بودن بیت کوین آسیب
برساند (کریمی و منتظری .)1301 ،آنها پیشنهاد میکنند که معامالت به اصطالح خیارج از زنجییره را اجیرا
کنند که به این معنی است که تراکنشهای کوچکتر در خارج بالکچین اتفاق بیفتد .مهم نیسیت کیه کیدام
راهحل اجرا شود ،اگر مقیاسپذیری به زودی برطرف نشود ،کاربرها به دیگر رمزپولها مانند اتریم بیا کیارمزد
پایینتر و زمان کوتاهتر در تأیید تراکنشها مهاجرت میکنند (مرادزاده130۷ ،؛ رضا دوست و رمضانی شمامی،
.)1301
مسئله مهم دیگر عدم ناکارآمدی قدرت بییت کیوین اسیت (منتصیر کوهسیاری .)1301 ،در زمیان نگیارش،
«استخراجکنندگان» تقریباً  43میلیون تراکنش در ثانیه در شبکه بیت کوین اجرا میکننید بیه طیور متوسیط،
شییرکتهییای اسییتخراجکننییده بییرای هییر تییراکنش بییر ثانیییه  11۷وات بییرق مصییرف میییکننیید
( .)www.digiconomist.net, 2019با این فرض ،شبکه بیت کوین در حال حاضر بهصورت تقریبی
 411۷مگاوات انرژی مصرف میکند .برای درک بهتر میزان مصرف انرژی در شبکه بیت کوین میتیوان آن
را با یک سیستم پرداخت دیگر مانند ویزا مقایسه کرد .بر این اساس در ویزا برای هر  133هزار تراکنش 110
کیلووات ساعت برق مصرف میشود در حالی که در بیت کوین برای هر تراکنش  413کیلووات سیاعت بیرق
مصرف میشود ( .)www.digiconomist.net, 2019ناکارآمدی توان بیت کوین به دلیل محاسیبات
فراوان رمزنگاری موردنییازی اسیت کیه اسیتخراجکننیدگان بیرای تأییید تیراکنشهیا بایید اسیتفاده کننید
( .)O'Dwyer & Malone, 2014
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
همانطور که گفته شد ،در حال حاضر بزرگترین مسئلهای که سبب میشود بیت کوین به عنوان پول کیارایی
الزم را نداشته باشد نوسانات آن است .مدلهای مرسوم برای اندازهگیری نوسان ماننید انحیراف اسیتاندارد و
انحراف از میانگین در میان دیگر مدلها ،همبستگی واریانس بازدهیها که ممکن است در طول وضعیتهای
بحرانی متغیر باشند را در نظر نمیگیرند .این مدلها تنها برای وضعیتهایی که در آن نوسان ثابیت اسیت در
نظر گرفته میشوند ،در حالی که مدلهایی مانند مدل  GARCHکه به نوسانات متغییر زمیان اشیاره دارد،
بسیار رایجتر هستند.
گرانوالد 2با نوعی مدل  GARCHنشان داد ،قیمت بیت کیوین بیه شیدت بیا حرکیات شیدید در رونید آن
مشخص میشوند که نشانهای از یک بازار نابالغ است ( .)Gronwald, 2014دیبرگ 3قابلیتهیای ییک
1
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دارایی مالی را برای بیت کوین بررسی کرد .با استفاده از یک مدل  GARCHنامتقارن ،او شواهدی یافیت
که بیت کوین ممکن است در مدیریت ریسک و برای سرمایهگیذاران کیه کیم ریسیک هسیتند ،خصوصیاً در
مواقعی که پیشبینی میشود بازار در شوکهیای منفیی قیرار گییرد ،مفیید باشید (.)Dyhrberg, 2016
بوری 1و همکاران دریافتند که بیت کوین میتواند به عنوان یک منبع مؤثر عمل کند و نه به عنوان یک ابزار
جهت پوشش ریسک سرمایهگذاری ( .)Bouri & at el, 2017اوراکارت 2نوسانات بیت کوین و توانایی
پیشبینی مدل  GARCHدر بازار بیت کوین را مورد بررسی قرار داد .او دریافت که نوسیانات در نیمیه اول
عمر بیت کوین بسیار باال بوده اما در سالهای اخیر کاهشیافته است (.)Urquhart, 2017
 .1-2اطالعات
دادههای بیت کوین از وب سایت  coindeskکه در آن قیمت بیت کوین به دالر و بر اساس متوسط قیمت
در صرافیهای پیشرو جهان میباشد ،جمعآوری شده اسیت .دادههیا از تیاریخ  1اوکتبیر  2313تیا  1۷ژانوییه
 2310است .تعداد کل دادههای جمع آوری شده  1033داده میباشد.
3
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شکل شماره ( )2شاخص قیمت بیت کوین
Source: http://www.coindesk.com/price/

13/1/2313

به عنوان یک متغیر پاسخ ،از لگاریتم بازدهی قیمت روزانه بیت کوین استفاده شده است .اسیتفاده از لگیاریتم
بازدهی به خوبی توسط ادبیات تحقیق تجربی تأیید شده است زیرا گمان میرود کیه قیمیتهیا غیراسیتاندارد
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باشند .مزیت استفاده از لگاریتم بازدهی این است که دادهها نرمال شده و به طور نرمال توزیع میشوند .برای
محاسبه لگاریتم بازدهی بیتکوین از رابطه زیر استفاده شده است:
()1

) rt  ln( Pt )  ln( Pt 1

که در آن  rtلگاریتم بازدهی در لحظه  tو  Ptقیمت بیت کوین به دالر در زمان  tمیباشد .لگاریتم بازدهی
قیمتهای بیت کوین برای دادههای موجود در شکل زیر نشان داده شده است.

لگاریتم بازدهی

زمان

شکل شماره ( )3بازدهی لگاریتم قیمت بیت کوین بهصورت روزانه

اکثر مطالعات قبلی بر پیشبینی سطوح نرخ ارز به جای نوسان آنها تمرکز داشتند .هیچ اتفاقنظر وجود ندارد
که چه عواملی بر نوسانات نرخ ارز در واحد پول تأثیر میگذارند ،اما بیشتر مطالعات بر ایین بیاور هسیتند کیه
نوسان نرخ ارز به طور کلی میتواند با متغیرهای اقتصاد کالن مانند تورم ،نرخ بهره ،عرضه پیول ،صیادرات و
تولید ناخالص داخلی توضییح داده شیود ( Antonakakis & Darby, 2013; Engel & West,
).2005
از آنجا که بیت کوین غیرمتمرکز است ،نوسان نرخ ارز آن را نمیتوان با متغیرهای اقتصیاد کیالن تنهیا ییک
کشور توضیح داد .به منظور تعیین این که کدام متغیرها باید مورد استفاده قرار بگیرنید بایید کشیورهایی کیه
بیشترین معامله در بیت کوین را دارند در نظر بگیریم .برای تعیین این کشیورها ،میا مییتیوانیم از اطالعیات
آماری حجم معامالت بیت کوین با ارزهای جهان استفاده کنیم .در شکل زیر حجم مبیادالت بییت کیوین بیا
بیشترین ارزهای مورد استفاده نشان داده شده است.
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شکل شماره ( )4حجم معامالت بیت کوین به تفکیک ارز مورد استفاده

همانطور که در شکل ( )4نیز مشهود است ،یوآن ( )CNYپیش از اعمیال ممنوعییتهیای چیین بیر حجیم
مبادالت تجاری تسلط داشت .درصورتیکه همان نمودار شکل قبل را بدون ییوآن در نظیر بگییریم وضیعیت
سایر ارزها مشخص خواهد شد .از شکل ( )۷در مییابیم که دومین واحد پول مبادله شده در بیت کیوین دالر
آمریکا ( )USDاست که پس از آن به ترتیب یورو ( )EURو ین ( )JPYقیرار گرفتیهانید .ارزهیای دیگیر
حضور قابلتوجهی در مبادالت بیت کوین ندارند .در نتیجه ،میتوان فرض کیرد کیه چیین و اییاالتمتحیده
مهمترین عامل خارجی هستند که بر نوسانات بیت کوین تأثیر میگذارند ،پیس از آن اتحادییه اروپیا و ژاپین؛
بنابراین ،برای توضیح نوسانات نرخ رمزارز بیت کوین ،از شاخصهیای کیالن اقتصیاد در ایین سیه کشیور و
اتحادیه اروپا استفاده خواهیم کرد .عالوه بر این متغیرهای کالن اقتصادی ،همچنین از قیمیت طیال و قیمیت
نفت به عنوان دو شاخص اقتصادی اثرگذار استفاده خواهیم کرد.
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شکل شماره ( )۷حجم معامالت بیت کوین به تفکیک ارز مورد استفاده به استثنای یوان

شاخصهای اقتصاد کالن توصیهشده توسط ادبیات با مشاهدات روزانه ،نرخ مبادله ارز ،شیاخص بیازار سیهام،
بازده اوراق قرضه  13ساله و نرخ بهره بینبانکی  3ماهه است .نرخ ارز نشاندهنده قدرت اقتصاد کیالن ییک
کشور است ،شاخص بازار سهام نشاندهنده وضعیت بازار سهام است ،بازده اوراق قرضه دولتیی نشیاندهنیده
بازار اوراق قرضه و نرخ بهره بینبانکی  3ماهه نشاندهنده وضعیت بخش بانکی اسیت؛ بنیابراین متغیرهیای
بیرونییی توضیییحی عبییارتانیید از :جفییت ارزهییای ،JPY/ USD ،EUR/ USD،CNY/ USD
 BTC/USDکه برای راحتی در ادامه تنها از نام آن ارز (برای نمونه  CNYبیه جیای )CNY/ USD
استفاده می شود و قیمت هر اونس طال ،قیمت جهانی نفت برنت ،شاخص بازار سهام شانگهای،S&P500 ،
شاخص بازار سهام منطقه اروپا  ،stoxx50شاخص بازار سهام ژاپن  ،NIKKEI225اوراق قرضه دولتیی
 13ساله کشورهای چیین ،اییاالتمتحیده ،آلمیان و ژاپین ،نیرخ بهیره بیانکی  3ماهیه در کشیورهای چیین،
ایاالتمتحده ،اروپا و ژاپن .همه متغیرهای اقتصاد کالن توضیحی را میتوان در جدول ( )2مشاهده کرد .همه
دادهها از بانک اطالعات اقتصادی ( )FRED1و بانک تجارت اقتصادی 2گرفته شده است.

)Federal Reserve Economic Data (site: https://fred.stlouisfed.org
)Trading Economices (site: https://tradingeconomics.com
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جدول شماره ( )2متغیرهای توضیحی اقتصاد کالن
آمریکا

چین
نرخ ارز

 ln CNYt 1

شاخص بازار سهام

 ln Shanghai Stock Indext 1

 ln S & P500t 1

اوراق قرضه دولتی
 13ساله

China10Y Govt Bondt 1

US 10Y Govt Bondt 1

نرخ بهره بانکی 3
ماهه

China 3M Interbank Ratett 1

US 3M Interbank Ratett 1

Source: https://fred.stlouisfed.org & https://tradingeconomics.com
اتحادیه اروپا

ژاپن

نرخ ارز

 ln EURt 1

 ln JPYt 1

شاخص بازار سهام

 ln Euro Stoxxt 1

 ln NIKKEI 255t 1

اوراق قرضه دولتی
 13ساله

Germany 10Y Govt Bondt 1

Japan10Y Govt Bondt 1

نرخ بهره بانکی 3
ماهه

EU 3M Interbank Ratett 1

Japan 3M Interbank Ratett 1

Source: https://fred.stlouisfed.org & https://tradingeconomics.com

 .3مدلسازی
با توجه به نقش گسترده نااطمینانی و بیثباتی و اثرات ناشی از آنها در نظریههای اقتصادی ،کمیی سیازی و
تحلیل عددی بیثباتی در حوزه تجربی اقتصاد از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این پژوهش برای انیدازه-
گیری و بررسی کمی نااطمینانی از نیوعی میدل وارییانس ناهمسیانی شیرطی خودرگرسییونی بیه نیام میدل
 GRACHاستفاده میکنیم .به منظور درک اینکه مدل  GARCHبه چه صورت عمل میکند الزم است
در ابتدا مدل  ARCHرا توضیح دهیم .مدل  ARCH1که اصطالحاً به مدل وارییانس ناهمسیانی شیرطی
خودرگرسیون ی معروفند ،اولین بار توسط رابرت انگل به عنوان روشی برای تخمیین نوسیانات متغییر در سیال
 1082مطرح شد .ایده مدل  ARCHاین است که تخمین نوسانات ،زمانی که دادههیای دوره قبیل در نظیر
گرفته میشود ،دقیق تر خواهد بود؛ این بدان معناست که نوسانات دوره فعلی به اطالعات دوره پیشین وابسته
(مشروط) است .هنگامی که واریانس خطاها ثابت است (واریانس همگن ،)2از روش حداقل مربعات معمیولی

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
Homoscedastic
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)(OLSاستفاده میکنیم؛ اما درصورتی که واریانس خطاها نوسان داشته باشد (وارییانس نیاهمگن )1کیه در
مورد بیت کوین نیز همینطور است ،باید از روش حداقل مربعات وزندار ( )WLSبرای تخمیین رگرسییون
استفاده کنیم .چراکه مدل  ARCHخطاهای روش  OLSرا به یک فرآینید درونیی منتقیل مییکنید و در
صورتی که دادهها واریانس ناهمسانی داشته باشند ،روش رگرسییونی  OLSاسیتاندارد فرضییههیای گیاوس
مارکوف را رد خواهد کرد چرا که رابطه  Var ( )   2برقرار نخواهد بود.
هر دو مدل  ARCHو  GARCHشامل دو معادله هستند .یکی معادله میانگین شرطی و دیگری معادله
واریانس شرطی می باشد .از آنجایی واریانس تابعی از میانگین است هر دو معادله بایید همزمیان تخمیین زده
شود .معادله واریانس شرطی مدل  ARCHکه توسط انگل ارائه شده است بهصورت زیر میباشد:
()2

 t2   0  1 t21

که در آن   t2واریانس شرطی برای دوره فعلی   t21 ،tمجذور جمله اخالل یا خطا در دوره قبلی  t-1کیه

اصطالحاً آن را المان  ARCHمینامند و   0و  1ضیرایب ثابیت هسیتند کیه  0  0و1  0
برای اطمینان از مثبت بودن واریانس و  1  1برای مانایی آن در نظر گرفته میشود.

اگر جمله اخالل در دوره قبلی بزرگ باشد ،پیشبینی برای نوسانات وابسیته ییا مشیروط در دوره فعلیی نییز
بزرگ خواهد بود .میتوان مدل باال را به وقفههای باالتر برای فرآیند خودرگرسیونی معادله وارییانس تعمییم
داد که در این صورت داریم:
()3

 t2  0  1 t21  ...   p t2 p

مدل  ARCHاز مرتبه  pیا ) ARCH(pنشان میدهد چه میزان وقفه از جمالت اخالل در نظیر گرفتیه
میشود .زمانی که  pبرابر  1در نظر گرفته میشود یعنی ) ،ARCH(1این بدان معناست که تنها یک وقفه
از مجذور جمله اخالل دوره قبلی در نظر گرفته شده است.
با این حال ،در مدل  ARCHنوسان مشروط دوره فعلی تنها به مجذور جمله اخالل دوره پیشیین بسیتگی
دارد ،این بدان معناست که یک بحران با یک خطای بزرگ ،همان مانایی را که معموالً در طول یک بحیران
واقعی مشاهده میشود ،ندارد .به منظور تصحیح این مورد و در نظر گرفتن وضعیت بحرانی با خطیای بیزرگ
یک بسط از مدل  ARCHتوسط بولرسلو که به مدل GARCH2معروف میباشد ،توسعه داده شده است.
رایجترین مدل مورد استفاده در ادبیات مدل متقارن ) GARCH(1,1است که بهصورت زیر میباشد:
()4

 t2  0  1 t21  1 t21

که در آن   t2واریانس مشروط برای دوره فعلی   t21 ،tمجذور جمله اخالل یا خطا در دوره قبلی  t-1که
اصطالحاً آن را المان  ARCHمینامند ،همچنین   t21واریانس دوره قبلی  t-1میباشد که اصیطالحاً آن
Heteroskedastic
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را المان  GARCHمینامند و  1 ، 0و  1ضرایب ثابت هستند که  1  0 ،  0  0و 1  0
برای اطمینان از مثبت بودن واریانس و  1  1  1برای مانایی آن در نظر گرفته میشود.
مطابق با ) ،GARCH(1,1تخمین نوسان دوره فعلی تابعی از واریانس بلندمدت میانگین وزنیی ،مجیذور
جمله اخالل و نوسان دوره قبلی میباشد .فرآیند  GARCHبا مرتبه  pو  qییا ) GARCH(p,qنشیان
میدهد چه تعداد وقفه از مجذور جمالت اخالل که با  pنشان داده میشود و چه تعداد وقفه از واریانسها که
بییا  qنشییان داده میییشییود در مییدل لحییاظ شییده اسییت .زمییانی کییه هییر دوی  pو  qبرابییر  1هسییتند یییا
) GARCH(1,1به معنای وقفه تنها برای دور پیشین در نظر گرفته شده است .معادله وارییانس مشیروط
یا وابسته برای ) GARCH(p,qبهصورت زیر میباشد:
()۷

 t2  0  1 t21  ...   p t2 p  1 t21  ...  q t2q

 میباشند کیه بیه عنیوان ییک پیارامتر
پارامترهای کلیدی در مدل  GARCHمجموع مؤلفههای و
برای اندازهگیری مانایی ،نشان میدهد که با چه سرعتی اثر نوسانات پس از یک شوک بزرگ باقی میماننید.
در ادبیات ،از مدلهای  GARCHبرای نشان دادن خوشهبندی نوسانات زمانی مختلف اسیتفاده مییشیود،
زمانی که دادههای سری زمانی ،دورههای پیوسته نوسانات باال و یا دورههای پیوسته نوسانات پایین را نشیان
میدهند .مدلهای  GARCHتنها برای مدلسازی فرآیند تیاریخی نوسیان اسیتفاده نمییشیوند ،بلکیه در
پیشبینی نوسانات چند دوره نیز مورد استفاده قرار میگیرند .از مدلهای  GARCHعمدتاً بیرای تحلییل و
پیشبینی نوسانات بازده سهام ،نرخ بهره و دادههای تبادل ارز استفاده میشیود کیه در تخصییص پورتفولییو،
بهینهسازی دینامییک و قیمیتگیذاری مفیید اسیت ( .)Bollerslev & Wooldridge,1992در ایین
مطالعه از یک مدل  GARCHبه خاطر توانایی آن برای تجزیهوتحلیل و پیشبینی نوسیان اسیتفاده شیده
است .به عالوه ،ثابت شده است که ) GARCH(1,1یک مدل برتر برای تخمیین نوسیانات ارزی اسیت
(Bollerslev & Wooldridge,1992؛ )Hansen & Lunde, 2005
اولین گام در استفاده از مدل ) GARCH(1,1این است که معادله میانگین شرطی تعیین شیود .همیانطور
که قبالً گفته شد ،معادله میانگین شرطی به طور همزمان با معادله واریانس شرطی تخمین زده میشود زییرا
واریانس تابعی از میانگین است .در سریهای زمانی ایستا ،معمیوالً معادلیه مییانگین شیرطی بیا ییک میدل
 ،ARMA2،AR1یا یک مدل  MA3برآورد میشیود .میدل  ARبییشتیرین اسیتفاده را در ادبییات دارد
مخصوصاً زمانی که نوسانات بازده مالی تجزیهوتحلیل میشود .به همین منظور نیز ما از مدل مرتبه اول خیود
رگرسیون ) AR(1استفاده میکنیم که به معنی تخمین میانگین دوره فعلی با استفاده از دوره پیشیین میی-
باشد .معادله میانگین شرطی که در مدل ) AR(1مورد استفاده قرار میگیرد در زیر نمایش داده شده است:

 1مدل خود رگرسیو ()Autoregressive
 2مدل خودرگرسیو میانگین متحرک ()Autoregressive Moving Average Model
 3مدل میانگیم متحرک ()Moving Average
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with  t  i.i.d (0,  2 ) and   1

rt  0  1rt 1   t

به منظور تعیین اینکه آیا متغیر توضیحی بر روی نوسانات بیت کوین تأثیر میگیذارد ییا خییرر هیر دو میدل
) AR(1و ) GARCH(1,1را میتوان با اضافه کردن متغیرهای توضیحی برای هر دو معادلیه مییانگین
شرطی و معادله واریانس شیرطی کیه توسیط والسیتکیس 1و میارکیلوس 2ارائیه شیده اسیت ،اصیالح نمیود
()Vlastakis & Markellos, 2012؛ که رابطه میانگین اصالح شده در رابطه  1آماده است:

rt   0  1rt 1   2  ln CNYt 1  3 ln EURt 1   4  ln JPYt 1
 5  ln Goldt 1   6  ln Oilt 1   7  ln SSI t 1  8  ln SP500t 1
()1

 9  ln Stoxxt 1  10  ln NIKKEI t 1  11ChinaBt 1  12 USBt 1
 13GerBt 1  14 JapBt 1  15 ChinaI t 1  16 USI t 1  17 GerI t 1
 18 JapI t 1   t

و معادله واریانس اصالح شده بهصورت زیر میباشد:

()8

 t2  exp(0  1 ln CNYt 1  2  ln EURt 1  3 ln JPYt 1
4  ln Goldt 1  5  ln Oilt 1  6  ln SSI t 1  7  ln SP500t 1
8  ln Stoxxt 1  9  ln NIKKEI t 1  10 ChinaBt 1  11USBt 1
12 GerBt 1  13JapBt 1  14 ChinaI t 1  15 USI t 1  16 GerI t 1
17 JapI t 1 )  1 t21  1 t21   t

در ادبیات پیشنهاد شده است که معادله میانگین با متغیرهای توضیحی داخلی و معادله واریانس با متغیرهیای
توضیحی بیرونی اصالح شوند .با این حال ،بیت کوین متغیر داخلی دیگری غیر از رویدادهای مداخلهگر ماننید
هک شدن صرافیهای بیت کوین ،منسوخ شدن ارزهای فیات و قوانین دولتی ندارد که آنها نیز نمیتوانند به
عنوان تابعی از بازدهی مورد استفاده قرار گیرند .دیبرگ 3توصیه میکند که معادلیه مییانگین را بیا متغیرهیای
توضیحی بیرونی اصالح شود و در این مطالعه نیز از این رویکرد استفاده شده است ()Dyhrberg, 2016؛
بنابراین ما در این تحقیق برای هردو معادله میانگین و واریانس از متغیرهای توضیحی بیرونی کیه در بخیش
قبل تشریح داده شد استفاده کردیم.
1

Vlastakis
Markellos
3
Dyhrberg
2
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پیش از برآورد مدل ) ،GARCH(1,1الزم است ویژگیهای آماری معادلیه مییانگین میورد بررسیی قیرار
گیرد .دو پیششرط که باید برای تخمین مدل ) GARCH(1,1برآورده شوند عبارتند از:
 .1خوشهبندی نوسانات

1

 .2اثر  ARCHدر جمالت اخالل
در مدلسازی ناهمسانی واریانس مفهوم خوشهبندی نوسانات در تحلیل سریهای زمانی مالی به این معناست
که نوسیانات بیزرگ بیه دنبیال نوسیانات بیزرگ و نوسیانات کوچک به دنبال نوسانات کوچک رخ میدهنید.
به این پدیده ناهمسانی شرطی گفته میشود؛ زییرا فرض میشود سری زمانی در حالت کلیی ماناسیت ،ولیی
واریانس مورد انتظار شرطی آن بیا زمیان تغییر میکند (.)Engle, 1982
نتایج آزمون خوشهبندی نوسانات در جمالت اخالل را مییتیوان در شیکل ( )1مشیاهده کیرد .شیکل نشیان
میدهد ،دورههایی که نوسان پایین در جمالت خطا یافت میشود با دورههای نوسان پایین همراه مییشیوند.
این نشان میدهد که پس از بازدهیهای بزرگ ما انتظار بیازدهی بیزرگ را خیواهیم داشیت و بیازدهیهیای
کوچک با بازدهی کوچک دنبال میشیوند کیه بیه معنیی آن اسیت کیه جمیالت اخیالل بیه طیور مشیروط
خودهمبستگی دارند؛ بنابراین ،پیششرط اول برآورده میشود و ما میتوانیم به پیششرط دوم برویم :آیا مدل
 ARCHبر جمالت اخالل اثر میگذاردر
3/80.8
3/10.6
3/40.4
3/20.2
3 0
-3-0.2
/2
-3-0.4
/4
-3-0.6
/1
-3-0.8
/8

شکل شماره ( )1آزمون خوشهبندی نوسانات در جمالت اخالل

اثرگذاری  ARCHمشخص میکند که آیا همبستگی در واریانس ناهمسانی وجود دارد ییا نیه .بیرای ایین
منظور ،باید یک آزمون ضرایب الگرانژ )LM( 2روی  ARCHانجام دهیم .فرضیه صفر در این تسیت ایین
است که هیچ اثر  ARCHوجود ندارد و فرضیه جایگزین برعکس آن میباشد .نتایج تسیت را مییتیوان در
Volatility Clustering
Lagrange multiplier test

1
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جدول ( )3مشاهده کرد .آزمون  LMبرای  ARCHشواهدی قوی را فراهم میکند که در معادله مییانگین
یک اثر  ARCHوجود دارد زیرا ما میتوانیم فرضیه صفر را رد کنیم؛ بنابراین ،مدل میانگین هر دو ضیابطه
را برآورد میکند و ما اعتبار الزم برای اجرای مدل ) GARCH(1,1را داریم.
جدول شماره ( )3آزمون ضریب الگرانژ برای آزمون تأثیرگذاری معادله میانگین ARCH
)Lag(p

کای دو

df

سطح معناداری

1

148/11

1

3/333

پس از برآورد مدل ) GARCH(1,1بیا مییانگین اصیالح شیده ) ARCH(1در نیرمافیزار EViews
خروجی آن در جدول ( )4نشان داده شده است.
جدول شماره ( )4ضرایب متغیرهای وابسته در مدل )GARCH(1,1

 ln USDt 1

معادله میانگین
-3/11308

معادله واریانس
*-100/023

متغیر

 ln EURt 1

*-3/1133

*11/30843

 ln JPYt 1

3/23134

*3/2184

 ln Goldt 1

3/11083

*-1۷/01112

 ln Oilt 1

3/314۷1

*-2/4184

 ln Shanghai Stock Indext 1

3/38232

*30/841۷3

 ln S & P 500t 1

3/38311

*31/01812

 ln Euro Stoxxt 1

3/132۷1

*-38/0132

 ln NIKKEI 225t 1

-3/12801

-1/8111

China10Y RGovt Bondtt 1

-3/33480

*1/1۷118۷

US 10Y Govt Bondtt 1

-3/3332۷

*-2/1043

Germany 10Y RGovtBondtt 1

-3/14811

*4/۷1184۷

Japan10Y Govt Bondtt 1

-3/33012

*-0/484213

China 3M Interbank Ratett 1

-3/33۷131

*-3/32118

US 3M Interbank Ratett 1

-3/330814

*-1/180084

EU 3M Interbank Ratett 1

-3/333118

*2/3۷148

Japan 3M Interbank Ratett 1

3/332۷8

3/13۷81
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متغیر

معادله میانگین

معادله واریانس
*3/10811۷
*3/314۷8

ثابت

*3/331012

*-1/1884




* نشاندهنده معنادار بودن آن ضریب در مدل میباشد
در معادله میانگین ،اغلب متغیرهای توضیحی به لحاظ آماری معنیدار نیسیتند ،تنهیا متغییر آمیاری معنییدار،
بازدهی لگاریتمی جفت ارز  EUR/USDاست که نشان میدهد زمانی که لگاریتم بازدهی EUR/USD
افزایش مییابد ،لگاریتم بازدهی  BTC/USDدر دوره بعد کاهش خواهد یافت .با این حال ،یک رگرسیون
جداگانه برای تأیید یا رد این رابطه انجام شد و نشان داد که رابطه معنیدار نیسیت؛ بنیابراین ،میا مییتیوانیم
نتیجه بگیریم که هیچ یک از متغیرهای توضیحی در دوره قبلی در پیشبینی لگاریتم بازدهی بییت کیوین در
دوره فعلی معنیدار نیستند؛ به عبارت دیگر ،بازدهی بیت کیوین از همیه متغیرهیای توضییحی تحلییل شیده
مستقل میباشد.
در معادله واریانس هر دوی المانهای  GARCHو  ARCHبه لحاظ آماری معنادار هستند که به معنیی
آن است که با توجه به مدل  ARCHبازدهی روز قبل بیت کوین بر روی نوسان روز فعلی آن اثرگذار است
و همچنین با توجه به مدل  GARCHنوسان روز قبل بیت کوین بر روی نوسان روز فعلی آن تیأثیر میی-
گذارد .همچنین الزم به ذکر است که به دلیل  ،   ما میتوانیم نتیجه بگیریم که اثرات نوسان گذشیته
نسبت به اثرات شوک گذشته برتری دارد و اثرات نوسانات گذشته را باید در هنگام پیشبینیی نوسیانات بییت
کوین بیشتر مورد توجه قرار داد .در مقایسه با معادله میانگین ،اغلب متغیرهای توضیحی در معادله واریانس در
توضیح نوسانات بیت کوین معنادار هستند که یک پیامد مطلوب میباشد.
مهمترین یافته این است که متغیرهای توضیحی اقتصاد کیالن چیین ،اییاالتمتحیده و اروپیا همگیی بیرای
پیشبینی نوسانات بیت کوین معنادار هستند .این امر نشان میدهد که بیت کوین نسبت به عوامیل میؤثر بیر
ارزهای تعریف شده در کشور چین ،ایاالتمتحده و اروپا واکنش نشان میدهد .عالوه بر این ،نشان مییدهید
که بیت کوین در حال به بلوغ رسیدن برای تبدیل شدن به یک واحد پول به ویژه در این کشورها و اتحادییه
اروپا است که نتیجه مطلوبی نیست چراکه شوکهای اقتصاد کالن از چین ،ایاالتمتحده و اتحادیه اروپیا بیر
بیت کوین بیش از شوکهای کشورهای دیگر تأثیر میگذارد .درصورتیکه بخواهیم بیت کوین به عنوان یک
واحد پول بینالمللی جایگزین عمل کند ،باید از کشورهای بزرگ مستقل شیود و در سراسیر جهیان بیه طیور
گسترده مورد استفاده قرار گیرد .تا در این صورت شوکهای اقتصاد کالن و تأثیر رویدادهای مداخله گسترش
یابند و بهاندازه امروز بیت کوین را آنچنان تحت تأثیر قرار ندهند ،برای مثال ،زمانی که چین در اواییل سیال
 2311کاربران خود را از بیت کوین تعلیق کرد ،در میان نگرانیهایی که استفاده از رمزنگیاری بیرای تسیهیل
سرمایه مورد توجه قرار گرفته بود ،قیمت بیت کوین در عرض یک هفته  33درصد کاهش یافت .از آن زمیان
به بعد ،قیمت بهبود یافت و به باالترین میزان در طول عمر بیت کوین رسید؛ امیا درسیت بعید از آن کیه اوج
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خود را گرفت ،کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا )SEC( 1با درخواست تأسییس صیندوق سیرمایهگیذاری
ارزی بیت کوین مخالفت کرد و قیمت آن  24درصد کاهش یافت .اینها تنها دو نمونهای هستند کیه چگونیه
شوکهای خارجی از کشورهای چین یا ایاالتمتحده به شدت بر نوسان بیت کوین تأثیر میگذارند.
ضرایب بازدهی نرخهای ارز نشان میدهد که نوسان بیت کوین نسبت به تغییرات قیمیت در  USDبسییار
حساس است .این نتیجه نیز مورد انتظار است ،به این دلیل که اکثریت قریب به اتفاق معامالت بیت کوین در
دو سال گذشته  USDبوده است .البته دور از انتظار نیست که ادعا کنیم پیش از اعمال محدودیتهای چین
این اثر توسط ارز  CYNوجود داشته است.
بازدههی حاصل از طال و نفت در پیشبینی نوسانات بیت کوین قابلتوجه هستند ،اما ضیریب نسیبتاً کوچیک
آنها به این معنی است که نوسان بیت کوین نسبت به تغییرات قیمت آنها بسیار حساس نیست .یکی دیگیر
از یافتههای قابلتوجه ،این است که یک شوک مثبت به  ،USDنوسیان بییت کیوین را کیاهش مییدهید.
توضیحی که میتوان داد این است که بیت کوین به عنوان یک دارایی یا یک کاالی سرمایهای عمل میکند.
هنگامی که ریسک افزایش در نگهداری  USDوجود دارد ،افراد بیشتری ارز خود را بیه بییت کیوین تبیدیل
میکنند و بنابراین حجم مبادالت را افزایش میدهند که درنتیجیه نوسیان بییت کیوین را کیاهش مییدهید.
تخمین واریانس مشروط لگاریتم بازدهی روزانه بیت کوین را می توان در شکل ( )1مشاهده کرد .همانطورکه
در شکل مشخص است نوسانها به مرور پس از انتشار بیت کوین و عبور از دوره انتشار اولیه خود کم شدهاند
و مدل بهدرستی آن را تخمین میزند اما پس از شوک ممنوعیت چین نوسانات شدت گرفتهاند.
3/1
3/30
3/38
3/31
3/31
3/3۷
3/34
3/33
3/32
3/31
3
13/1/2318

13/1/2311

13/1/2311

13/1/231۷

13/1/2314

شکل شماره ( )1تخمین واریانس مشروط لگاریتم بازدهی روزانه بیت کوین

13/1/2313

 .4نتیجهگیری
رمزپولها یک انقالب در میان ارزهای دیجیتال به حساب میآیند .از آنجایی که اولین آنها در سال  2330به
وجود آمده است با این حال در این زمان توانستهاند با جذب کاربران فراوان توجه دولتهیا را بیه خیود جلیب
U.S. Securities and Exchange Commission

1
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کنند .در مقایسه با پولهای رایج ،پولهای رمزنگاری شده رویکردهای متفاوتی برای مالکیت و ناشناس بودن
دارند .این تفاوت ها خطرات زیادی را ایجاد میکند ،امیا فرصیتهیای متعیددی نییز بیه همیراه دارد .اکنیون
کشورهای مختلف به این دلیل که این خطرات آنها را تهدید میکنند تمایل به درک آنها دارند .بسییاری از
این خطرات را میتوان با استفاده از آموزش و آگاهی دادن کاربران و با استفاده از سیاستهای پولشیویی 1و
شناخت کاربر 2مهار کرد .ناتوانی مقامات قانونی برای برداشت وجوه از یک حساب رمزپول و برگشتناپیذیری
تراکنشها به عنوان بزرگترین خطرها در این ساختار شناخته میشوند.
نوسان بیت کوین بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات قیمت دالر آمریکا دارد .در حال حاضر ،شوکهای
اقتصادی کالن از ایاالتمتحده ،اتحادیه اروپا و چین بر بیت کوین بیش از شوکهای کشورهای دیگیر تیأثیر
میگذارد .از اینرو نمیتوان بیت کوین را بهعنوان جایگزین بینالمللی قابل اتکا از واحیدهای پیول فییات در
نظر گرفت .تنها راه قابل اتکا بودن آن وابستگی کمتر به کشورهای یاد شده بخصوص اییاالت متحیده میی-
باشد .البته این نیز بعید نیست که در آینده ایاالت متحده با توجه به تأثیرگذاری خود بر روی ایین رمزپیول از
آن بهعنوان اهرام فشار استفاده کند .از اینرو پیشنهاد میشود در وضعیت کنونی اقتصاد کشور و تحریمهیای
ظالمانه کشور آمریکا ،استفاده از رمزپولهای رایج همچون بیت کوین در تجارت بینالملل کشور و بهصیورت
کالن استفاده نشود.

AML
KYC

1
2

217

2317  زمستان، شماره دهم، سال سوم،فصلنامه اقتصاد دفاع

منابع و مأخذ
منابع فارسی
، بررسی بالکچین و کاربرد آن در حوزههای مختلف.)1301(  مژگان، نیما و رمضانی شمامی،رضا دوست
 مؤسسه برگزار کننیده همیایشهیای، تهران،دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
.توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
 مروری بر پول دیجیتیال بییت کیوین و جایگیاه آن در تجیارت.)1301(  آزاده، علی و منتظری،کریمی
. دانشگاه تربتحیدریه، مشهد، کامپیوتر و مخابرات، چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطالعات،ایران
 دومیین همیایش ملیی چشیمانیداز تکنولیوژی، بیت کوین در اقتصاد جهانی.)130۷(  منصوره،مرادزاده
.2333 کامپیوتر و شبکه در
 کنفرانس بیینالمللیی، تأثیر تکنولوژی بالک چین در بازار آینده انرژی.)1301(  هدیه،منتصر کوهساری
. دانشگاه ابرار، تهران،تحقیقات بنیادین در مهندسی برق

















منابع التین
Antonakakis, N. and J. Darby,(2013). Forecasting volatility in developing
countries’ nominal exchange returns. Applied Financial Economics,
23(21): p. 1675-1691.
Bitcoin Energy Consumption Index. (2019); Available from:
https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption.
Bollerslev, T. and J.M. Wooldridge,(1992). Quasi-maximum likelihood
estimation and inference in dynamic models with time-varying
covariances. Econometric reviews. 11(2): p. 143-172.
Bouri, E., et al., (2017). On the hedge and safe haven properties of
Bitcoin: Is it really more than a diversifier? Finance Research Letter. 20:
p. 192-198.
CoinMarketCap: Cryptocurrency Market Capitalizations. (2018);
Available from: https://coinmarketcap.com/.
De Grauwe, P., (1988).Exchange rate variability and the slowdown in
growth of international trade. Staff Papers, 35(1): p. 63-84.
Dyhrberg, A.H., Bitcoin,(2016). gold and the dollar–A GARCH volatility
analysis. Finance Research Letters. 16: p. 85-92.
Engel, C. and K.D, (2005). West, Exchange rates and fundamentals.
Journal of political Economy. 113(3): p. 485-517.
Engle, R.F., (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with
estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica:
Journal of the Econometric Society, p. 987-1007.

...بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات بیتکوین و خطرات مالی ذاتی
















211

Gronwald, M., (2014). The Economics of Bitcoins-Market Characteristics
and Price Jumps.
Hansen, P.R. and A. Lunde, (2005).A forecast comparison of volatility
models: does anything beat a GARCH (1, 1)? Journal of applied
econometrics, 20(7): p. 873-889.
Huberman, G., J.D. Leshno, and C.C. Moallemi, (2017) Monopoly
without a monopolist: An economic analysis of the bitcoin payment
system.
Karame, G. (2016). On the security and scalability of bitcoin's blockchain.
in Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and
Communications Security. 2016. ACM.
O'Dwyer, K.J. and D. Malone, (2014) Bitcoin mining and its energy
footprint.
Poon, S.-H. and C. Granger, (2005). Practical issues in forecasting
volatility. Financial analysts journal, 61(1): p. 45-56.
Ram, A., W. Maroun, and R. Garnett, (2016). Accounting for the Bitcoin:
accountability, neoliberalism and a correspondence analysis. Meditari
Accountancy Research. 24(1): p. 2-35.
Tapscott, D. and A. Tapscott, (2016).Blockchain revolution: how the
technology behind bitcoin is changing money, business, and the world.:
Penguin.
The estimated number of tera hashes per second (trillions of hashes per
second) the Bitcoin network is performing.
The number of daily confirmed Bitcoin transactions. (2019); Available
from: https://www.blockchain.com/charts/n-transactions.
The total number of unique addresses used on the Bitcoin blockchain.
(2019); Available from: https://www.blockchain.com/charts/n-uniqueaddresses.
Urquhart, A., The volatility of Bitcoin. (2017).
Vlastakis, N. and R.N. Markellos, (2012) Information demand and stock
market volatility. Journal of Banking & Finance,36(6): p. 1808-1821.
Wood, G. (2014). Ethereum: A secure decentralised generalised
transaction ledger. Ethereum project yellow paper. 151: p. 1-32.

فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال سوم ،شماره دهم ،زمستان 2317

211

