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 ملخص: 

د اتصاالت السعودية املدرجة ضمن قطاع االتصاالت يف سوق املال السعودي يهدف هذا البحث إىل منذجة أسعار أسهم اإلغالق اليومية لشركة احتا       
املتناظرة وغري املتناظرة، وجدان من  ARCH. وبعد استخدام العديد من مناذج 2015ديسمرب  31إىل غاية  2010جانفي  01خالل الفرتة املمتدة من 

مع  ARIMA(1,1,3)سن منوذج ميكنه متثيل السلسلة الزمنية ألسعار األسهم هو منوذج خالل املفاضلة بني هذه النماذج و بناءا على عدة معايري أن أح
أظهرت النتائج أيضا أن الصدمات املوجبة املرتافقة مع األخبار اجليدة تعطي تقلبات أقل حدة من تلك الصدمات السالبة  . وTGARCH(1,1)خطأ 

 املرتافقة مع األخبار السيئة.
  

 ، أسعار األسهم.ARCH، مناذج ARIMAالسوق املايل، مناذج  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
 The aim of this paper is to model the daily closing prices of Etihad Etisalat in the Saudi's telecom sector 

during the period from 01 January 2010 to 31 December 2015. After using and comparing many symmetric 

and asymmetric ARCH models, we found that the best model, which represent the stock price series is 

ARIMA(1,1,3)-TGARCH(1,1). The results also showed that positive shocks associated with good news give 

less severe fluctuations than negative shocks associated with bad news 

 

Keywords: Financial Market, ARIMA Models, ARCH Models, Stock Prices .  

 
 متهيد:

يفضل الكثري من املستثمرين يف السوق املالية قبول عائد منخفض نسبيا وتفادي االستثمارات ذات املخاطرة الكبرية، ويف 
املستثمرين ملخاطر متعددة احلقيقة ال ميكن تصور وجود استثمار حيمي صاحبه من املخاطر، واالستثمار يف األسهم بشكل خاص يعرض 

 منها ما قد ينتج عن اخنفاض مفاجئ يف قيمة السهم.

ونظرا لصعوبة اختاذ قرار االستثمار يف سوق األسهم وجب االهتمام ابلطرق الكمية لدراسة التقلبات الشديدة يف أسعار 
لكمية اليت سامهت بدور كبري يف منذجة الكثري من بني الطرق ا ARIMAاألسهم، وتعترب النماذج اخلطية للسالسل الزمنية العشوائية 

من الظواهر االقتصادية، واستطاعت أن تُعطي لعدة نظرايت صورة رايضية ُتساعد على التنبؤ ابلقيم املستقبلية. إال أن ما يؤخذ على هذه 
جم الصفة احلركية هلذه الظواهر، وهذا ما أدى إىل عرقلة تطور عدة جوانب النمذجة يف السالسل  الصيغ اخلطية أهنا ال تستطيع أن تُ رتر

لنمذجة تقلبات أسعار األسهم يف سوق املال  ARCHاستخدام مناذج 
 –دراسة حالة شركة احتاد اتصاالت السعودية  -السعودي 

Modelling Saudi Stock Market Volatility Using ARCH Models   

–Case Study : Etihad Etisalat Saudi Arabia –   
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الزمنية، ففرضية اخلطية اليت تتصف هبا هذه النماذج تستلزم أن تتميز املكوانت الزمنية بوقت واحد، إضافة إىل ذلك أن ثبات السريورة 
ARIMAال يسمح أبخذ امليكانيزمات غري املتناظرة بعني االعتبار، لذا  يتحتم علينا االنتقال إىل مناذج ، ARCH  املتناظرة وغري

 املتناظرة واليت أتخذ يف احلسبان الشروط السالفة الذكر، وعليه ميكن صياغة اإلشكالية التالية: 
 من خالل ما سبق ميكن أن نطرح اإلشكالية التالية:

أسعار أسهم شركة احتاد اتصاالت السعودية وتتبع سلوك التباين الشرطي  ما هو النموذج األفضل لنمذجة ARCHمن خالل مناذج 
 ؟  لألخطاء

 ا املوضوع من جانبيه النظري و التطبيقي، مت تقسيم الدراسة إىل احملاور التالية:ذو ملعاجلة ه
 استعراض أدبيات البحث؛ -أوالا 

 الدراسة التطبيقية. -اثنياا 

 :استعراض أدبيات البحث - أوالا 
 اذج السالسل الزمنية العشوائية اخلطية :من -1

تعتمد مناذج السالسل الزمنية العشوائية اخلطية يف تفسريها للظاهرة يف اللحظة احلالية على املالحظات املاضية للظاهرة           
 واألخطاء العشوائية، ومن بني أهم هذه النماذج مايلي:

 :(MA) مناذج املتوسط املتحرك -1-1
Yتكون مالحظة السلسلة الزمنية           t 1، يف سريورة املتوسط املتحرك ذو املرتبةq  معممة بواسطة متوسط مرجح لألخطاء

qtqttttY  ونكتب معادلتها على الشكل التايل: MA(q)العشوائية اليت يرمز هلا ب    ....22110  
أن املعامل  حيث

q ,.....,,, 210
qtttميكن أن تكون موجبة أو سالبة، و     ,.....,, هي متوسطات متحركة لقيم احلد  1

  1والفرتات السابقة. t العشوائي يف الفرتة

 :(AR)مناذج االحندار الذايت  -1-2
Yه النموذج تكون املالحظة احلالية اهل طبقا        t  معممة بواسطة متوسط الرتجيح للمالحظات املاضية إىل فرتة التأخري من املرتبةp .

Yالذايت للسلسلة الزمنية  االرتباطمع األخذ بعني االعتبار حد اخلطأ العشوائي يف الفرتة احلالية، ونسمي ذلك بنموذج  t  ذو املرتبةp .

AR(p)  :أي  tptpttt YYYY    t  مبعىن 22110.....

p

i

itit YY   



1

0            

Yحيث  t  متثل قيمة املتغري يف الفرتة احلاليةt و
t  حد اخلطأ العشوائي يف الفرتة احلاليةt  وpttt YYY  ,......., متثل قيم املتغري  21

 2احلد الثابت. 0يف الفرتات السابقة و 

 :ARMA(p,q)مناذج  -1-3
توجد سريورات عشوائية ال ميكن منذجتها على أهنا جمرد سريورة احندار ذايت أو سريورة متوسط متحرك فقط، وذلك الحتوائها          

معا ومنه ميكن التوسع والدمج احلتمي واملنطقي للنوعني، والذي يطلق عليه اسم سريورة االحندار  على خصائص النوعني من السريورات
، ونكتب معادلته كما يف ARMA(p,q)على الرتتيب، ونكتبها على الشكل  qو pالذايت واملتوسط املتحرك املختلطة من املرتبتني 

      3:الشكل التايل it

q

i
itit

p

i
it yY
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 :ARIMA(p,d,q) مناذج -1-4
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وإذا تعني احلصول على فروقات  .Integratedإذا كانت السلسلة الزمنية األصلية غري مستقرة فيقال عليها أهنا متكاملة          
، وبعبارة أخرى I(d)، ونرمز هلا ابلرمز  dمرة حىت تصبح مستقرة، يقال عندئذ أن السلسلة األصلية متكاملة من الدرجة  dالسلسلة 
Yنقول أن  t  هي سلسلة متجانسة وغري مستقرة )متكاملة( من الدرجةd  إذا وجدت

t

d

t YW   سلسلة مستقرة جديدة. ومنه
ميكن أن ننمذج السلسلة 

tW   كأهنا سريورةARMA(p,q) يف هذه احلالة ينتج أن ،Y t  هي سريورةARIMA(p,d,q)  ،
. dفإنه يتميز بدرجة اثلثة  qو  pونسمي ذلك بنموذج االحندار الذايت واملتوسط املتحرك املتكامل، هذا األخري ابإلضافة إىل الدرجتني 

ويكتب من الشكل:          ),,()(1)( qdpARIMALYLL tt

d   
أو:             

tt

d
LYL  )()(  

ونالحظ أن وسط    t

d

t YLW  املستقر هو  1







 



p

i

iw

1

1  0، وابلتايل إذا كانت  فإن السلسلة املتكاملة

tW  
 طية :اخلمناذج السالسل الزمنية العشوائية غري  -2

 يلي:  نذكر منها ما اخلطيةالسالسل الزمنية العشوائية غري هناك عدة أنواع 
 املتناظرة: ARCHمناذج  -2-1

 : ARCHمناذج  -2-1-1
هي أول أداة تصف  ARCHكانت ال توجد هناك طريقة دقيقة متاحة للتنبؤ ابلتباين، فنماذج   ARCHقبل تقدمي مناذج 

منوذجا غري خطي يعرب عن  Engleاقرتح  1982ففي سنة  4متوجات االحنراف املعياري وحتسبه ابستخدام قيم اثبتة للتقلبات املاضية.
، و هو أول منوذج ارتباط ARCHاالحندار الذايت الذي يتضمن تباينا شرطيا غري متجانس ابستعمال معلومات سابقة، يسمى بنموذج 

ذ بعني االعتبار أن التباين ذايت مشروط بعدم جتانس تباينات األخطاء ، حيث ميكن منذجة التباين خالل الزمن، لذلك علينا أن أنخ
املشروط قد يكون متأثرا إىل حد كبري بقيم مربعات سلسلة البواقي للفرتات السابقة، ومن خالهلا ميكن توضيح عدم التجانس املشروط يف 

 5بياانت السلسلة وتقدمي تفسريا الستمرار التذبذابت فيها.

   ا كمايلي:عموم ARCHوميكن متثيل معادلة التباين الشرطي لنموذج  
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itit
1
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 :GARCH(p,q)  مناذج -2-1-2
عند دراسة املميزات اإلحصائية للسالسل الزمنية املالية تظهر أمهية احلقائق البارزة، اليت تؤثر على مسار هذه السالسل الزمنية،         

    ومن بني هذه املميزات فرط التقلبات، ومساكة ذيول التوزيع غري املشروط، وعياب االرتباط الذايت للقيم املشاهدة، تسعى مناذج 

GARCH6ة ما حيدث يف السوق، عرب معاجلة إحصائية للعوائد وفرط تقلباهتا.إىل حماكا  
. ويعرف هذا النموذج على أنه تعميم اختالف 1986سنة  Bollerlerمن طرف   GARCHحيث اقرتحت مناذج 

      التباين الشرطي ذي االحندار الذايت ويعطى ابلعالقة التالية:
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 7الشرطي املتوقع للنموذج يعتمد على التمثيالت السابقة ملربع اخلطأ وكذلك التمثيالت السابقة للتباين نفسه.أي التباين 
 :غري املتناظرة  ARCHمناذج  -2-2

غري اخلطية تلك اليت أتخذ يف احلسبان الظواهر غري املتناظرة، وترتكز على  ARCHإن من أهم املقارابت اليت تغطي النماذج         
فكرة بسيطة هي أن مفعول )أتثري( عدم جتانس التباين خيتلف هنا حسب كون إشارة اخلطأ السابق )موجبة أو سالبة(، حيث جند 

 جمموعتني من هذه النماذج.
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  EGARCH: 8 وذجمن -2-2-1
 ، يف هذا النموذج يعتمد التباين الشرطي على إشارة ومدى التمثيالت1991عام  Nelsonاقرتح هذا النموذج من طرف          

 ARCHالسابقة حلدود اخلطأ، وذلك ألنه يف هذا النموذج يكون املتغري التابع هو لوغاريتم التباين الشرطي وهبذا تتالقى قيود منوذج 
 ابلعالقة التالية:  EGARCH(1,1)ذج موجبة. يعطى منوذج الذي يشرتط أن تكون معلمات النمو 
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 يتم اختبار ظاهرة عدم تناظر الصدمات من خالل الفرضية الصفرية التالية:

H 0:0  .)تناظر أتثري الصدمات السالبة واملوجبة على التقلب ) ال يوجد فرق 
  TGARCH: 9 منوذج -2-2-2

، حيث يتم يف جتزئة التمثيالت السابقة حلد اخلطأ 1991عام   Rabemanajaraو  Zakoianاملقرتحة من طرف و          
العشوائي حسب إشارهتا وابلتايل حنصل على عدة مستوايت من التقلبات حسب إشارة وسعة الصدمات.                                      

2:        ابلعالقة التالية TGARCH)1,1(ويعطى منوذج 
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  tttt  
 يتم اختبار ظاهرة عدم تناظر الصدمات من خالل الفرضية الصفرية التالية:

H 01 :0 .)تناظر أتثري الصدمات السالبة واملوجبة على التقلب ) ال يوجد فرق 
 األمهية لألسباب التالية:عملية قياس كفاءة األنظمة الصحية ابلغة كما تعترب 

 : استعراض بعض الدراسات السابقة -3
 ناإال أنمن أجل منذجة وتقدير السالسل الزمنية،   املتناظرة وغري املتناظرة ARCH مناذج متاستخدتعددت الدراسات اليت 

 نظرا الرتباطها ابملوضوع حمل الدراسة. ،ابستخدام تلك النماذج يف األسواق املاليةتلك الدراسات اليت تتعلق  يف هذا املبحث تناولسن
بدراسة الفرق بني أثر الصدمات املوجبة )األخبار اجليدة( وتلك األخبار قام الباحثني  10 :1120و آخرون  شفيق عريشدراسة  -

مت  .املتناظرةاملتناظرة وغري  ARCHالسالبة )األخبار السيئة( على تقلب عائد املؤشر العام لسوق عمان املايل ابستخدام مناذج 
توصلت الدراسة إىل أن  ،2010أوت 01إىل  2007جانفي 07للفرتة ما بنييومية للمؤشر سوق عمان املايل استخدام بياانت 

 وتوصلت، TARCH(1)مع خطأ  MA(1)سلسلة املشاهدات اليومية ملؤشر عما املايل هو النموذج أحسن منوذج لتمثيل 
هما كانت إشارهتا على التقلب احلايل هو دائما موجب وابلتايل أتثري الصدمات يزداد ابزدايد الدراسة أيضا إىل أن أتثري أي صدمة م

 .سعة الصدمة فقط

أثر حتليل التذبذب يف سوق من خالل هذه الدراسة إىل حتديد  انسعى الباحث 11 :1220 ، حسن اهلجهوجحسن غضبان دراسة -
ابالعتماد على بياانت يومية للفرتة ما بني  ،(GARCH-M)األسهم السعودي بفحص التحوالت اهليكلية ابستخدام مناذج 

أن الصدمات السالبة عرب معامل الرفع قد تزيد يف  (EGARCH-M)توصلت الدراسة ومن خالل مناذج ، 2010إىل  2001
   لصدمات املوجبة.التقلب بشكل أكرب مقارنة اب

إىل دراسة تقلبات أسعار أسهم اإلغالق اليومي ملؤشر  الباحثانقام  12 :5201 أمحد شامار ايدكار ،فراس أمحد حممداسة در  -
إىل غاية  2005جانفي 01 حيث مت استخدام بياانت يومية للفرتة مابني، ARCHسوق العراق لألوراق املالية ابستخدام مناذج 

لقيم ابومن مث التنبؤ  ،GARCH(1,2)، خلصت الدراسة إىل أن أفضل منوذج لتمثيل السلسلة هو منوذج 2012ديسمرب 29
 .املستقبلية للمؤشر

 :الدراسة التطبيقية -اثنياا 
  عينة و حدود الدراسة: -1
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 شركة احتاد اتصاالت السعودية، مشاهدة ألسعار اإلغالق اليومية ألسهم  1497بتسجيل  أجل حتقيق هدف الدراسة قمنامن 
أما فيما خيص احلدود  ،بورصة السعوديةالسعودية أو ما يعرف بسوق األوراق املالية أما ابلنسبة للحدود املكانية فقد مشلت الدراسة 

 .2016ماي  31إىل غاية  2010 جانفي 01متتد من   الزمانية فقد مت استخدام بياانت
 أدوات الدراسة:  -2

  (S1)اتصاالت السعوديةيف اخلطوة األوىل دراسة استقرارية سلسلة املشاهدات اليومية ألسعار اإلغالق ألسهم شركة احتاد مت 
و ADFاختبار ابستخدام  (S1)اختبارات اجلذر الوحدوي للسلسلة  ، مث قمنا بدراسةدالة االرتباط الذايت و اجلزئي أسلوب مابستخدا

 إحصائيةابستخدام اختبار  (S1)مث بعدها قمنا بدراسة التوزيع الطبيعي للسلسلة ، KPSSو واختبار Philips-Perronاختبار 
Jarque-Bera مث بعدها قمنا ابختبار استقاللية السلسلة ،(S1)  ابستخدام إحصائيةBDS ، ومن مث قمنا إبدخال البياانت إىل

  .ة يف السالسل الزمنيةتخصصاملربانمج من أحسن ال ابعتباره  EViews 7.0برانمج 
 : يد مدخالت و خمرجات عينة الدراسةحتد -3

 :تتمثل متغريات الدراسة يف
 ؛سلسلة املشاهدات اليومية ألسعار اإلغالق ألسهم: املدخالت -
  .النموذج األمثل لتقدير هاته السلسلةاملخرجات:  -

 وعرض نتائج الدراسة: حتليل -4
)1( و السلسلة (S1)التمثيل البياين لدالة االرتباط الذايت واجلزئي للسلسلة  -4-1 S: 

الفجوات ختتلف معنواي  معظم( من أجل S1( أن معامالت االرتباط الذايت احملسوبة للسلسلة )01نالحظ من خالل الشكل )    
n√1.96−]، أي خارج جمال الثقة  0.05عن الصفر عند نسبة معنوية  , +1.96√n استخدام لذا نلجأ إىل  وهذا دليل على عدم اإلستقرارية. [

  . الفروقات من الدرجة األوىل
)1(( أن معامالت االرتباط الذايت احملسوبة للسلسلة 10نالحظ من خالل الشكل )         Sال ختتلف معنواي عن الصفر عند نسبة 

 ، وهذا دليل على اإلستقرارية. 0.05معنوية 
و  (S1)للسلسلة  (KPSSو واختبار Philips-Perronو اختبار ADFاختبارات اجلذر الوحدوي )اختبار  -4-2

)1( السلسلة S: 
( قيد الدراسة حتتوي على جذر وحدوي فهي غري مستقرة، حيث يظهر ذلك S1( أن السلسلة )1) اجلدولخالل نالحظ من  -

ابلقيمة  Mackinnonيف النماذج الثالثة، فهي أقل من القيم احلرجة املستخرجة من جدول  ADFجليا من خالل قيم 
 املطلقة.

ري مستقرة، حيث يظهر ( قيد الدراسة حتتوي على جذر وحدوي فهي غS1( أن السلسلة )1نالحظ أيضا من خالل اجلدول ) -
يف النماذج الثالثة،  فهي أقل من القيم احلرجة املستخرجة من جدول  Philips-Perronذلك جليا من خالل قيم 

Mackinnon .ابلقيمة املطلقة  

( قيد الدراسة حتتوي على جذر وحدوي فهي غري مستقرة، حيث يظهر S1( أن السلسلة )1)نالحظ أيضا من خالل اجلدول -
 Mackinnonيف النموذجني،  فهي أكرب من القيم احلرجة املستخرجة من جدول KPSSذلك جليا من خالل قيم 

  ابلقيمة املطلقة.

 .( عن طريق استخدام الفروقات من الدرجة األوىلS1ميكن احلصول على استقرارية السلسلة )



                                2017ديسمرب  - حممد شيخي &فاتح لقوقي   - تقلبات أسعار األسهم يف سوق املال السعودي لنمذجة ARCHستخدام مناذج ا

 
6 

)1(( أن السلسلة 2ظ من خالل اجلدول )نالح - S  قيد الدراسة ال حتتوي على جذر وحدوي فهي مستقرة، حيث يظهر
 Mackinnonيف النماذج الثالثة،  فهي أكرب من القيم احلرجة املستخرجة من جدول  ADFذلك جليا من خالل قيم 

 ابلقيمة املطلقة.

)1(أن السلسلة  (2نالحظ أيضا من خالل اجلدول ) - S  قيد الدراسة ال حتتوي على جذر وحدوي فهي مستقرة، حيث
يف النماذج الثالثة،  فهي أكرب من القيم احلرجة املستخرجة من جدول  Philips-Perronيظهر ذلك جليا من خالل قيم 

Mackinnon .ابلقيمة املطلقة  

)1(( أن السلسلة 2أيضا من خالل اجلدول ) نالحظ - S قيد الدراسة ال حتتوي على جذر وحدوي فهي مستقرة، حيث يظهر
ابلقيمة  Mackinnonيف النموذجني،  فهي أصغر من القيم احلرجة املستخرجة من جدول  KPSSذلك جليا من خالل قيم 

            املطلقة.

)1(التوزيع الطبيعي للسلسلةاختبارات  -4-3 S:  
( وهي قيمة ختتلف عن الصفر،  =SK-1.5038يساوي ) Skewness( نالحظ أن معامل االلتواء 2) من خالل الشكل -

هذا يعين أن التوزيع ملتوي حنو اليسار مما يدل على أن أسعار األسهم تتأثر  SK<0وعليه فإن شكل التوزيع غري متناظر. ومبا أن 
 ابلصدمات السالبة أكثر من الصدمات املوجبة.

، مما يدل على وجود قيم شاذة يف 3( وهو أكرب من القيمة KU=16.641فيساوي ) Kurtosisأما معامل التفرطح  -
 السلسلة. 

عند  2بدرجة حرية  χ2فهي أقل متاما من القيمة احلرجة لتوزيع  12163.79ي واليت تساو  Jarque-Beraأما إحصائية   -
)1(، وعليه خنلص إىل أن السلسلة 5,991واليت تساوي 0.05مستوى معنوية  S ال ختضع للتوزيع الطبيعي وهذه ميزة عامة يف

 .السالسل الزمنية املالية
)1(استقاللية مشاهدات السلسلة اختبار -4-4 S: 

)1(( الذي يعطي نتائج اختبار استقاللية املشاهدات للسلسلة 3من خالل اجلدول )          Sنالحظ أن قيم Value-p  أصغر
( S1أجل كل األبعاد وعليه نرفض فرضية السري العشوائي، أي أنه يوجد ارتباط بني املشاهدات، وعليه فإن السلسلة ) من 0.05من 

 قابلة للتنبؤ.   
 :حتديد وتقدير النموذج املالئم -4-5

)1(( والذي ميثل معامالت االرتباط الذايت للسلسلة املستقرة 1)نالحظ من خالل الشكل        S  أن معامالت دالة االرتباط الذايت
ابستثناء معامالت االرتباط الذايت عند الفجوات  0,05للسلسلة تقع كلها داخل جمال الثقة أي تساوي معنواي الصفر عند مستوى داللة 

دم كل املعامالت معنواي ففي هذه احلالة يتم تنع k=4فهم خيتلفون معنواي عن الصفر أي يقعوا خارج جمال الثقة، وانطالقا من  3، 2، 1
، أما معامالت دالة االرتباط اجلزئي للسلسلة تقع كلها داخل جمال الثقة أي تساوي q=3حتديد درجة منوذج املتوسط املتحرك بوضع 

عن الصفر أي يقع خارج فهو خيتلف معنواي  1ابستثناء معامالت االرتباط الذايت عند الفجوة 0,05معنواي الصفر عند مستوى داللة 
  p=1تنعدم كل املعامالت معنواي ففي هذه احلالة يتم حتديد درجة منوذج االحندار الذايت بوضع k=2جمال الثقة، وانطالقا من 

 .ARIMA(1,1,3)وعليه النموذج الذي مت حتديده هو منوذج 
حيث أن  0.05معنوية إحصائية عند مستوى الداللة  ( نالحظ أن للمعلم4من خالل نتائج التقدير املبينة يف اجلدول )        

 .1.96أكرب متاما من القيمة احلرجة للتوزيع الطبيعي  7.4889ستيودنت واليت تساوي ابلقيمة املطلقة  Tقيمة 
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 Tحيث أن قيم  0.05معنوية إحصائية عند مستوى داللة   1  ،2  ،3ونالحظ أيضا من خالل نفس اجلدول أن املعامل 
 .((5)اجلدول)أنظر ،1.96ستيودنت أكرب متاما من القيمة احلرجة للتوزيع الطبيعي 

 فكانت األصغر من بني النماذج  التالية: Schwarzو  Akaikeأما قيم 
 ARIMA(1,1,3)و ARIMA(1,1,2)  ومنوذج ARIMA(1,1,1) و منوذج ARIMA(1,1,0)  منوذج

  : ARIMA(1,1,3) لألخطاء يف منوذج ARCH اختبار أثر -4-6
يكون التباين اثبتا عرب الزمن، ولكن يف الواقع جند أن ثبات التباين  ARIMAيف مناذج االحندار الذايت املتوسط املتحرك   

عرب الزمن ال ميكن أن يتحقق دائما، فعندما يتم التعامل مع سلسلة زمنية مالية فإن فكرة تساوي التباين من النادر أن تكون صحيحة 
لكل من التباينات والتباينات املشرتكة لعوائد األصول املالية، وتتم وذلك ألن من أهم مزااي السالسل الزمنية املالية أهنا تعطي تنبؤات دقيقة 

اين هذه التنبؤات الدقيقة من خالل القدرة على منذجة التباينات املتغرية زمنيا، ندعو عملية التغري الزمين للتباينات مبصطلح اختالف التب
Heteroskedasticity،  وهذا املصطلح هو األساس يف مناذجARCH،   أن التغري يف التباين يتعلق ابلبياانت السابقة، مما كما

 يعين أن هذا التباين مشروط بتحقق البياانت السابقة مبعىن أن يكون اختالف التباين شرطيا.
 Chi-Squareأكرب من قيمة  230,8877تساوي  Obs*R-squared( يتبني أن قيمة 6من خالل اجلدول رقم )

، وعليه يتم رفض الفرض 0.05أقل من  0,0000واليت تساوي  Prob Chi-Square(1)، وكذلك قيمة 0.05بنسبة معنوية 
الصفري 

0H  1وقبول الفرض البديلH أي أن تباين األخطاء ليس اثبتا عرب الزمن، أي أن البواقي ختضع لنموذج ،ARCH، 
  املتناظرة: ARCHتقدير األخطاء عن طريق مناذج  أثر -4-7

املتناظرة وذلك بزايدة عدد  ARCHبتجريب العديد من النماذج من خالل وضع العديد من الصيغ املوسعة لنماذج   
، أقل ما ميكن  Schwarzو   Akaikeاملعامالت و حذف املعامالت غري املعنوية وحتديد النموذج األفضل الذي من أجله معياري 

لوصف سلوك التباين املشروط ألسعار أسهم اإلغالق للشركة حمل   GARCH(1,1)اختيار منوذج تقودان هذه الطريقة إىل  و
الدراسة والذي يعطى ابلعالقة التالية:        2

11
2

110
2

  ttt  
نستخلص معادلة سلوك التباين  GARCH(1,1)( الذي يبني قيم املتغريات املشكلة للنموذج  7ومن خالل اجلدول )

املشروط التالية:    2
1

2
1

2 924291,0052401,0015881,0   ttt   
  : (، ميكن قبول النموذج املقرتح وذلك لالعتبارات التالية7من خالل النتائج املتحصل عليها من اجلدول )    

)قيم ستيودنت أكرب متاما  0H. نرفض 0.05املعامل معنوية إحصائية، أي أهنا ختتلف معنواي عن الصفر بنسبة معنوية  جلميع -
 (، 1.96من القيمة احلرجة للتوزيع الطبيعي 

19777.09243,00524,011موجبان و أيضا  1و  1املقدران  GARCHمعامال منوذج  -   أي أن
 شرط االستقرارية حمقق.

، التباين الشرطي هلذه األخطاء 1.8626واتسون اليت تساوي -هناك استقاللية اتمة بني بواقي التقدير من خالل نتيجة إحصائية دربني
 .1بدرجة حرية  2ة اجملدولة لتوزيع أقل متاما من القيم 2.5529اليت تساوي  ARCH-LMمتجانس ابعتبار أن إحصائية 

بنسبة معنوية  Chi-Squareأصغر من قيمة  2,554020تساوي  Obs*R-squared( يتبني أن قيمة 8من خالل اجلدول )
 0H، وعليه يتم قبول الفرض الصفري 0.05أكرب من   0,1100واليت تساوي  Square-Prob Chi)1(، وكذلك قيمة 0.05

  لنموذجا ي    ن، أي أن بواق  ، أي أن تباين األخطاء اثبتا عرب الزم1Hورفض الفرض البديل 
 ARIMA(1,1,3)-GARCH(1,1)     ال ختضع لنموذجARCH. 

 :غري املتناظرة ARCHتقدير األخطاء عن طريق مناذج  -4-8
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املتناظرة هي الرتكيز على خاصية متاثل الظواهر، ولتغطية هذا النقص جاءت مناذج  ARCH مناذجإن من أهم سلبيات          
ARCH  غري املتناظرة وهي مناذج أتخذ يف احلسبان خاصية الظواهر غري املتماثلة، أي اختالف التأثري بني األخطاء السابقة كوهنا

  13 موجبة أو سالبة.

وذلك بزايدة عدد املعامالت و حذف  EGARCHو بتجريب العديد من النماذج من خالل وضع العديد من الصيغ لنماذج         
أقل ما ميكن، مت اختيار النموذج   Schwarzو   Akaikeاملعامالت غري املعنوية وحتديد النموذج األفضل الذي من أجله معياري 

EGARCH(1,1)  سعار األسهم والذي يعطى ابلعالقة التالية:لتتبع سلوك التباين الشرطي أل 
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 ( ميكن كتابة معادلة التباين الشرطي على النحو التايل: 9من اجلدول )

















































1

1

1

12
1

2 062746.0093586.0)log(968711.0078526.0)log(
t

t

t

t

tt
       

 :ة األيتالحظوعليه ميكن م

-  0062746.0  تناظر أتثري الصدمات املوجبة والصدمات السالبة. وهذا يعين عدم 

- 0062746.0   وهذا يعين أن الصدمات املوجبة املرتافقة مع األخبار اجليدة تعطي تقلبات أقل حدة من تلك
 الصدمات السالبة املرتافقة مع األخبار السيئة. 

وذلك بزايدة عدد املعامالت و  TGARCHن الصيغ لنماذج و ميكن أيضا جتريب العديد من النماذج من خالل وضع العديد م
أقل ما ميكن. ويف األخري   Schwarzو   Akaikeحذف املعامالت غري املعنوية وحتديد النموذج األفضل الذي من أجله معياري 

 :   اليةلتتبع سلوك التباين الشرطي ألسعار األسهم والذي يعطى ابلعالقة الت  TGARCH(1,1)مت اختيار النموذج 

2

11

2

11

2

10
2








  tttt  

 ( ميكن كتابة معادلة التباين الشرطي على النحو التايل: 10من اجلدول )

2

11

2

1

2
2 923507.0036495.0031208.0017739.0 





  tttt           

 :وعليه ميكن مالحظة األيت

-  0036495.01 
 t .وهذا يعين عدم تناظر أتثري الصدمات املوجبة والصدمات السالبة 

- 0036495.01 
 t  وهذا يعين أن الصدمات املوجبة املرتافقة مع األخبار اجليدة تعطي تقلبات أقل حدة من تلك الصدمات

 السالبة املرتافقة مع األخبار السيئة. 
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 :اختيار النموذج األفضل -4-9

 كأحسن منوذج لتمثيل سلوك التباين الشرطي ألسعار ألسهم.   TGARCH(1,1)( ميكن اختيار منوذج 11من خالل اجلدول ) 
 خالصة:

من خالل هذه الدراسة القياسية واليت مت فيها منذجة أسعار أسهم اإلغالق اليومية لشركة احتاد اتصاالت السعودية املدرجة ضمن قطاع 
 االتصاالت يف سوق املال السعودي توصلنا إىل العديد من النتائج نذكر منها:

، الذي أعطى أفضل ARIMA(1,1,3)توصلنا إىل منوذج  ARIMAعند دراساتنا لعدة صيغ رايضية مرشحة لنماذج  -
كان واضحا يف سلسلة البواقي، األمر الذي حتم علينا    ARCHمتثيل للسلسلة الزمنية ألسعار األسهم. إال أن أثر اختبار 

 وهذه ميزة عامة يف السالسل الزمنية يف األسواق املالية. ARCHاستخدام مناذج 

املتناظرة وذلك بزايدة عدد  ARCHبتجريب العديد من النماذج من خالل وضع العديد من الصيغ املوسعة لنماذج   -
قل أ  Schwarz و  Akaikeاملعامالت و حذف املعامالت غري املعنوية وحتديد النموذج األفضل الذي من أجله معياري 

لوصف سلوك التباين املشروط ألسعار أسهم اإلغالق  GARCH(1,1)ما ميكن. تقودان هذه الطريقة إىل اختيار منوذج 
 للشركة حمل الدراسة.

املتناظرة هي الرتكيز على خاصية متاثل الظواهر، ولتغطية هذا النقص جاءت مناذج  ARCHإن من أهم سلبيات مناذج  -
ARCH أتخذ يف احلسبان خاصية الظواهر غري املتماثلة، أي اختالف التأثري بني األخطاء السابقة   غري املتناظرة وهي مناذج

 كوهنا موجبة أو سالبة.

املتناظرة وغري املتناظرة، وجدان من خالل املفاضلة بني هذه النماذج حسب عدة  ARCHبعد استخدام العديد من مناذج  -
مع خطأ  ARIMA(1,1,3)منية ألسعار األسهم هو منوذج معايري أن أحسن منوذج ميكنه متثيل السلسلة الز 

TGARCH(1,1). 

 الصدمات املوجبة املرتافقة مع األخبار اجليدة تعطي تقلبات أقل حدة من تلك الصدمات السالبة املرتافقة مع األخبار السيئة. -
 

 ملحق اجلداول واألشكال البيانية
 

 (S1) للسلسلةنتائج اختبارات اجلذر الوحدوي  (:1جلدول )ا

 بدون ثابتة واتجاه بوجود ثابتة فقط بوجود ثابتة واتجاه النموذج

 ADF    اختبار
0.217 -  

(3.41-)  

0.538 -  

(2.86-)  

0.507 -  

(1.94 -)  

 اختبار
Philips-Perron 

0.295 -  

(3.41-)  

0.624 -  

(2.86-)  

0.497 -  

(1.94-)  

 KPSS   اختبار
0.809 

(0.146)  

0.976 

(0.463)  
 

 

 EViews 7.0  ابالعتماد على برانمجمن إعداد الباحثني املصدر:
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)1( نتائج اختبارات اجلذر الوحدوي للسلسلة(: 2اجلدول ) S 
 بدون ثابتة واتجاه بوجود ثابتة فقط بوجود ثابتة واتجاه النموذج

 ADF    اختبار
158.34 -  

(3.41-)  

804.34 -  

(2.86-)  

058.34 -  

(1.94-)  

 اختبار
Philips-Perron 

34.359 -  

 (3.41-)  

34.337 -  

 (2.86-)  

34.346 -  

 (1.94-)  

 KPSS   اختبار
0.160  

 (0.216)  

0.634  

 (0.739)  
 

 EViews 7.0  ابالعتماد على برانمجمن إعداد الباحثني املصدر:

 
)1(نتائج اختبارات استقاللية مشاهدات للسلسلة :(3اجلدول ) S 
M p-Value إحصائيات  BDS 

2 0.0000 0.021 

3 0.0000 0.044 

4 0.0000 0.059 

5 0.0000 0.067 

6 0.0000 0.068 

7 0.0000 0.065 

8 0.0000 0.059 

9 0.0000 0.054 

10 0.0000 0.048 

11 0.0000 0.043 

12 0.0000 0.037 

 

 EViews 7.0 ابالعتماد على برانمج من إعداد الباحثني املصدر:
 

)1(نتائج اختبارات التقدير على السلسلة (4اجلدول ) S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 EViews 7.0  ابالعتماد على برانمجمن إعداد الباحثني املصدر:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARIMA(1,1,3) 

 المعالم
Prob T-stat قيمة المعامل 

0.0000 6.90- 3301 0.798- 240   

0.0000 7.851265 0.922223 1  

0.0000 3.809770 0.142421 2  

0.0001 2.739679 3100.073  3  

2.533187 Akaike 

473942.5  Schwarz 

2.547394 Hannan-Quinn 

1,998096 Durbin-Watson 
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)1( نتائج اختبارات التقدير على السلسلة (:5جلدول )ا S  

 
 

 EViews 7.0  ابالعتماد على برانمجمن إعداد الباحثني املصدر:
   ARCHيبني نتائج اختبار  (:6جلدول )ا

ARCH Test: 
F-statistic                           272,7267                   ProbF(1,1492)                   0,0000 
Obs*R-squared                  230,8877                  Prob Chi-Square(1)          0,0000 

 EViews 7.0  ابالعتماد على برانمجمن إعداد الباحثني املصدر:
 

  ARIMA(1,1,3)-GARCH(1,1) النموذج نتائج اختبارات تقدير (:7جلدول )ا
 
 
 
 
 

 

 

 

 EViews 7.0  ابالعتماد على برانمجمن إعداد الباحثني املصدر:
 

  GARCH-ARIMA(1,1,3))1,1(  منوذجيف  ARCH يبني نتائج اختبار (:8جلدول )ا
ARCH Test: 

F-statistic                           2,554969                                 ProbF(1,1492)                   0,1101 
Obs*R-squared                  2,554020                                Prob Chi-Square(1)          0,1100 

 

 EViews 7.0  ابالعتماد على برانمجمن إعداد الباحثني املصدر:
 

 ARIMA(1,1,3)-EGARCH(1,1) النموذج نتائج اختبارات تقديريبني  (:9جلدول )ا

ARIMA(1,1,3)-GARCH(1,1)   

 Veriance Equation المعالم

Prob Z-stat  قيمة المعامل 
0,0000 9,247501 0,0158881 C 

0,0000 10,69343 0,052401 ARCH(1) 

0,0000 154,7974 0,924291 GARCH(1) 

2. 286644 Akaike  

2. 311506 Schwarz 

2. 295908 Hannan-Quinn 

1,862690 Durbin-Watson 

ARIMA(1,1,3)-EGARCH(1,1)   

 Veriance Equation المعالم

Prob Z-stat  قيمة المعامل 
0,0000 -14,64891 -0,078526 C 

0,0000 15,33115 0,093586 QBS/RES/SQRT(GARCH(-1)) 

0,0000 -8,396693 -0,062746 RES/SQRT(GARCH(-1)) 

0,0000 276,2334 0,968711 LOG (GARCH(-1)) 

2. 298629 Akaike  
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 EViews 7.0  ابالعتماد على برانمجمن إعداد الباحثني املصدر:
 

 ARIMA(1,1,3)-TGARCH(1,1) النموذج نتائج اختبارات تقدير (:10جلدول )ا
 
 
 
 
 
 
 
 

 EViews 7.0  ابالعتماد على برانمجمن إعداد الباحثني املصدر:
 

 ميثل املقارنة بني النماذج الختيار أحسن منوذج نتائجيبني  (:11جلدول )ا
TGARCH(1,1) EGARCH(1,1) GARCH(1,1)  

2. 283297 2. 298629 2. 286644 Akaike 
2. 311711 2. 327043 2. 311506 Schwarz 
2. 293884 2. 309216 2. 295908 Hannan-Quinn 

 

 EViews 7.0  ابالعتماد على برانمجمن إعداد الباحثني املصدر:
 

)1(لسلسلة وا (S1) للسلسلة التمثيل البياين لدالة االرتباط الذايت واجلزئي: (1) الشكل S 

  
 

 GRETL 1.9  ابالعتماد على برانمجنيمن إعداد الباحث :املصدر
 

)1(نتائج اختبارات التوزيع الطبيعي للسلسلة (: 2) الشكل S 

 
 EViews 7.0  ابالعتماد على برانمجالباحثني من إعداد املصدر :

2. 327043 Schwarz 

2. 309216 Hannan-Quinn 

1,887325 Durbin-Watson 

ARIMA(1,1,3)-EGARCH(1,1)   

 Veriance Equation المعالم

Prob Z-stat  قيمة المعامل 
0,0000 -14,64891 -0,078526 C 

0,0000 15,33115 0,093586 QBS/RES/SQRT(GARCH(-1)) 

0,0000 -8,396693 -0,062746 RES/SQRT(GARCH(-1)) 

0,0000 276,2334 0,968711 LOG (GARCH(-1)) 

2. 298629 Akaike  

2. 327043 Schwarz 

2. 309216 Hannan-Quinn 

1,887325 Durbin-Watson 
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