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در بورس  نیارزش فر کردیبا رو یارزش در معرض خطر شرط نیتخم

 یکشاورز یکاال
 2، محمود احمدپوربرازجانی*1کاسگریسیدهادی حسینی

 
 چکیده

منافع ایجاد  ف و مزایا وها و ناکارآمدی های بازارهای سنتی از یک طرنوسانات کاذب قیمت کاالهای کشاورزی و همچنین برخی نارسایی
ها و عواملی هستند که موجب ترین انگیزهالذکر از طرف دیگر از مهمها در رفع مشکالت فوقهای کاال و توانمندی آنزی بورسانداو راه

گذار بتواند ریسک خرید خود را حداقل پیوندد که سرمایهاست. اما زمانی این مزایا به واقعیت میپدیدار شدن بورس کاالی کشاورزی شده
نظور ایجاد شاورزی به مگیری ریسک زیان محصوالت کشاورزی عرضه شده در بورس کاالی کانجام این مطالعه اندازه نماید. لذا هدف از

ویکرد توزیع تعمیم یافته ردر قالب تئوری ارزش فرین با  CVaRو  VaRهای باشد. به این منظور شاخصگذار مییک اطمینان در سرمایه
رضه شده عهای مورد استفاده برای این مطالعه قیمت پایانی محصوالت محاسبه شدند. داده %95و  %99در سطوح اطمینان  (GPD)پارتو 

در سطح  باشند. نتایج مطالعه نشان داد که با توجه به ریسک زیان محاسبه شده محصوالتمی 1399تا آذر  1396در بازه زمانی فروردین 
وجه تارند که با دی برای خرید خواهند بود. نتایج بر این موضوع تأکید مناسب روغن خام سویا گزینه %95ای و در سطح زعفران رشته 99%

طح سمود چراکه واهند نخپذیری متفاوت محصوالتی متفاوتی را برای خرید انتخاب به سطوح اطمینان مختلف افراد با درجه ریسک
ت سیاری از محصوالبد اطالعات قیمتی برای شده است. همچنین با توجه به عدم وجو CVaRاطمینان باالتر موجب افزایش شاخص 

خش مهم صورت ای از سوی مسئوالن مربوطه به این بگردد توجه ویژهعرضه شده در کنار منافع و مزایای بسیار این بازار، پیشنهاد می
 بپذیرد.
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 مقدمه
 اهمیت گرچه دارد و ما زندگی در بسزایی نقش و مانده باقی مهم بسیار امروز، به تا که شد، آغاز کشاورزی با تمدن

 به وریکش هر که است این باشد، اما واقعیت کشورها سایر از بیش کشورها از بعضی در است ممکن حتی آن

 مقدار به یبخش کشاورزی موجب دسترس .(Shirazi,2013) کند حفظ را خود طریق این زا تا است وابسته کشاورزی

 پرورش اساسی بنای زیر که شودباشد، میمی توسعه اصلی محورهای از ای کهتغذیه سالمت و غذایی مواد کافی

 طی اقتصادی، وسعهت اب آن ارتباط کارایی و افزایش سالمت، در تغذیه نقش. آیدمی حساب به کشور آتی هاینسل

 جزو کافی غذای به یدسترس اینکه به توجه با. استگرفته  قرار تایید مورد جهانی سطح در ایگسترده تحقیقات

مهم که از طریق داشتن  این به رسیدن هایراه باید نتیجه در باشد،می ایجامعه هر در فردی هر نیازهای اولین

 .(Shakouri,2004)گردد هموار جامعه یک در آید،ت میبخش کشاورزی توسعه یافته و پیشرفته بدس
 بیشتری توجه نیازمند بخش این ملی، ناخالص تولید و اشتغال در کشاورزی بخش سهم کاهش به توجه با امروزه

 تایید مورد صنعتی خام مواد و موادغذایی نظر از ویژه به اقتصادی توسعه جریان در آن کلیدی اهمیت باشد، زیرامی

ها، عدم شفافیت و گردش ناقص اطالعات در نوسان شدید قیمت .(Salem & Namazi, 2007)استگرفته  قرار

خری های توزیع و وجود پدیده سلفها در بخشبازارهای محلی محصوالت کشاورزی، حضور گسترده دالالن و واسطه

مناسب جهت بهبود این قبیل  از جمله مشکالتی است که بخش کشاورزی با آن مواجه است. یکی از راهکارهای

سازی اطالعات مشکالت، تأسیس بورس بوده است. تأسیس بورس کاالی کشاورزی با هدف ایجاد بازار رقابتی و شفاف

است. بورس کاال مکانی سازمان یافته جهت مبادالت مربوط به تولید و عرضه محصوالت کشاورزی صورت گرفته 

گیرد، بلکه مبادالت بر اساس قراردادهای تحویل حویل فیزیکی کاالها صورت نمیباشد. اما در این مکان، تکاالها می

گیرد. در واقع بورس کاال بازاری است که در آن فروشندگان و آتی کاال، بر اساس قیمت و زمان مشخص انجام می

رها به طور مستقیم و با گذاری در این بازاپردازند. به همین جهت، قیمتخریداران زیادی به خرید و فروش کاالها می

 ,Kashiri Kolaei & Hosseini Yekani)گیرد توجه به عرضه و تقاضا و توافق خریداران و فروشندگان صورت می

شوند: دسته کنندگان در یک بورس کاال به دو دسته تقسیم میاز دیدگاه ریسک قیمت به طور کلی شرکت .(2016

شوند مانند ها در امان باشند و به عنوان خطرپوش شناخته میقیمتخواهند از ریسک اول کسانی هستند که می

کنندگان عمده و غیره. دسته دوم، بر خالف گروه اول کسانی هستند که از ریسک تولیدکنندگان، کشاورزان، مصرف

گران املههای کاال این گروه با نام معکنند. در بورسهای قیمت استفاده و سود خود را حداکثر میناشی از نوسان

دسته اول در این بازار به منظور در امان بودن از ریسک قیمت فعالیت  .(Chizari,2004)شوند بورس معرفی می

پردازنند، اما زمانی این دو کنند و دسته دوم نیز با هدف کسب سود از طریق تغییر قیمت محصول به فعالیت میمی

های بینی روند قیمت محصوالت را از طریق روشد که توانایی پیشتوانند خرید و فروش مناسبی داشته باشنگروه می

گذاری محصوالت کشاورزی پذیرفته شده در مطمئن داشته باشند. لذا این مطالعه به بررسی ریسک زیان سرمایه

رفی است تا بتواند روشی را معبورس کاالی ایران پرداخته و حداکثر زیان ناشی از خرید محصوالت را محاسبه نموده
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گذار کمترین زیان را با انتخاب محصوالت داشته باشد. برای این منظور از روش تئوری نماید که بر اساس آن سرمایه

برای محاسبه شاخص های ارزش در معرض  POT(2( روش مقادیر فراتر از آستانه، 1)EVT( تعمیم یافته ارزش فرین

  س کاالی کشاورزی ایران استفاده نموده است.در بور CVaR(4( و ارزش در معرض خطر شرطی 3)VaR( خطر
مقدار ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی  (EVT)بسیاری از محققین با کمک نظریه ارزش فرین 

در مدیریت ریسک بسیاری از مسائل با رویدادهای فرین سروکار دارند. . (Bee & Trapin, 2018)اند را محاسبه نموده

آورد. ها خسارات فراوانی به بار میها اندک است، اما وقوع آنتفاقاتی هستند که احتمال رخداد آنرویدادهای فرین ا

ها در آینده مشکل بزرگی در مطالعه چنین رویدادهایی تعداد کم مشاهدات به منظور تخمین احتمال رخداد آن

است. نظریه ارزش فرین ن منجر شده ها برای حل مسأله ارزش فرین امروزه به ارائه نظریه ارزش فریاست. تالش

ای از آمار کاربردی است که برای حل چنین مسائلی توسعه یافته است. برخالف مفاهیم آماری شناخته شده شاخه

هایی برای تشریح توزیع 5که عمدتاً بر مبنای قضیه حد مرکزی هستند نظریه ارزش فرین از قضیه ارزش فرین

های فرین است. این نظریه همچنین به ما در جهت چگونگی برآورد پارامترهای دهکند که برازنده دااستفاده می

 .(Shafiee et al.,2019)رساند مربوطه یاری می

توان به موارد زیر اشاره نمود، اول به دلیل اینکه مشاهدات زیادی در ناحیه نزدیک به از میان مزایای ارزش فرین می

های فرین توان در این ناحیه برآورد کرد. همچنین ارزشها را تنها میجه توزیع دادهگیرند در نتیمرکز توزیع قرار می

شده را جهت های آماری شناختهها وجود دارد که این امر استفاده از توزیعنادر است و مشاهدات کمی در دنباله

گرفته شده استفاده از رویکرد  های انجامنماید. دوم اینکه بر اساس بررسیها دچار مشکل میتعیین رفتار دنباله

های متراکم و مخصوصا غیر رسد چرا که وجود دنبالهتر به نظر میهای آماری منطقیناپارامتریک برای تخمین دنباله

های مالی مشهود است. بدیهی است که در این شرایط تحمیل یک توزیع شناخته شده آماری به نرمال در سری بازده

ها را تسهیل یت توجه ندارد. این دقیقا جایی است که نظریه ارزش فرین برآورد دنبالهمشاهداتمان چندان قابل

ها توسط سازوکارهایی ایجاد در قیمت دارایی 6نماید. سوم اینکه همیشه این احتمال وجود دارد که تحرکات فرینمی

ک مشاهده فرین ممکن است در اثر شوند که به لحاظ ساختاری از عملکرد معمول بازار متفاوت باشد؛ به طور مثال، ی

ها تغییر کند. این ها ممکن است مشخصات توزیعی مربوط به دادهبازی ایجاد گردد. طی این دورهیک حباب سفته

تغییرات ساختاری مستلزم جداسازی برآورد دنباله از باقیمانده توزیع است. این امر خصوصاً زمانی که مابقی توزیع 

  .(Sajjad et al.,2014) در محاسبات ارزش در معرض ریسک بسیار مفید است چگالی نیازی نیست، مثال

یافته مقدار فرین که های فرین وجود دارد. در روش اول یا رویکرد تعمیمدر حالت کلی دو روش برای تعیین داده

نه، ساالنه( تعیین های متوالی )هفتگی، ماهاها در دورهشود، حداکثر دادهنیز نامیده می 7هاروش حداکثر بلوک

های فرین، روش دهند. روش دوم یا روش نوین تعیین دادههای فرین را تشکیل میها، دادهشود، و این بیشینهمی

                                          
1 Extreme Value Theory 
2 Peak over Threshold 
3 Value at Risk 
4 Conditional Value at Risk 
5 Extreme value theorems 
6 Extreme movements 
7 Block maxima 
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های هایی که از یک مقدار آستانه بیشتر باشند دادهشود. در این روش دادهنامیده می (POT)مقادیر فراتر از آستانه 

این مطالعه از روش مقادیر فراتر از آستانه جهت تعیین  .(Falahtalab & Azizi, 2015)دهند فرین را تشکیل می

در بورس کاالی ایران برای محصوالت کشاورزی  CVaRو  VaRهای های فرین به منظور محاسبه شاخصداده

ورت کوچک ی مناسب موضوع بسیار مهمی در رویکرد فراتر از آستانه است. در صاست. تعیین آستانهاستفاده نموده

یابد، ولی این کار باعث معرفی برخی مشاهدات شمردن این مقدار آستانه، تعداد مشاهدات و دقت تخمین افزایش می

شود، همچنین بزرگ شمردن مقدار آستانه باعث کاهش بیش از حد مشاهدات های فرین میتر به عنوان دادهمرکزی

برد. در نتیجه تعیین آستانه مستلزم ایجاد تعادل ن را زیر سوال میهایمافراتر از آستانه شده و قابلیت اتکای تخمین

گیری مطالعات زیادی در داخل و خارج برای اندازه .(Falahtalab & Azizi, 2015)میان تورش و واریانس است 

همین  است. بهای یافت نشدهریسک از روش ارزش فرین انجام شده است اما در حوزه اقتصاد کشاورزی چنین مطالعه

 باشد.خاطر در ادامه به ادبیات موضوعی پرداخته شده که مرتبط با بخش کشاورزی نمی

Sadeghi and Behboodi (2016)  رزش در از طریق محاسبه ا 1390به بررسی نوسانات نرخ دالر آمریکا در سال

رین یه ارزش فیری رویکرد نظرکند که به کارگمعرض خطر با استفاده از نظریه ارزش فرین پرداختند. نتایج بیان می

ا مبنای هایی دارد که فرض نرمال بودن ردر مدل سازی نوسانات دالر آمریکا، برازش بهتری نسبت به سایر مدل

 دهند.محاسباتی خود قرار می
Saranj and Nourahmadi (2018) ت اثرات سناریوهای مختلف فشار روی سبد سهامی متشکل از سه شاخص قیم

ظریه ارزش اده از نا استفبرویی و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد ارزیابی قرار دادند. شیمیایی، دا

است ی عوامل ریسک را مورد شناسایی قرار دادند. نتایج تجربی این پژوهش نشان دادههای فرین همهفرین، دنباله

 است.  نی بازارع بحرار شناسایی رخدادهای فرین در مواقکه نظریه ارزش فرین ابزار بسیار مفیدی برای آزمون فشار د

Sina and Fallahshams (2019) ر، در گامبرای سنج ریسک از نظریه ارزش فرین استفاده نمودند. برای این منظو 

رتر های فعال و بتاول با استفاده از روش گارچ و حداکثرسازی تابع درستنمایی، نوع توزیع حدی بازدهی سهام شرک

ز یک ااستفاده  گذاری ریسکی در بورس اوراق بهادار تهران بابورسی را مشخص نمودند. در گام بعد، مرز کارآ سرمایه

اکی از . نتایج حریزی کوآدرتیک با رویکرد ارزش فرین محاسبه و با مرز کارآ مدل مارکویتز مقایسه گردیدمدل برنامه

واریانس -نگیناز نظریه ارزش فرین تفاوت چندانی با مدل میاآن بود که تشکیل سبد سهام بهینه، با استفاده 

 مارکویتز ندارد.
Shafiee et al (2019)  ض رزش در معرابا استفاده از نظریه ارزش فرین و معادالت دیفرانسیل تصادفی به محاسبه

رکت حشامل  کهخطر پرداختند. بدین منظور پس از تخمین پارامترهای معادالت دیفرانسیل تصادفی مورد بررسی 

شبیه  اده ازبراونی هندسی، حرکت براونی هندسی با جمله جهش، مدل گارچ غیر خطی و مدل هستون است با استف

در معرض  سازی نموده و با رویکرد فراتر از آستانه به برآورد ارزشسازی مونت کارلو مسیرهای آینده را شبیه

  است. ض خطر، حاکی از برتری مدل هستونسبه ارزش در معرهای پس آزمون در مورد محاپرداختند. نتایج تکنیک
Troop et al (2019) سازی میانگین نمونه و به محاسبه مقدار ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از روش شبیه

روش مقادیر فراتر از آستانه نظریه فرین پرداختند سپس دو روش را از طریق معیار سنجش خطا با یکدیگر مقایسه 
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ودند. نتایج بیانگر برتری نظریه ارزش فرین نسبت به روش دیگر در تخمین مقدار ارزش در معرض خطر شرطی نم

 بود. 
اشته دگذار در بورس کاالی کشاورزی انتخاب محصوالتی است که کمترین ریسک زیان را مسئله اصلی هر سرمایه

ناگون های مختلفی در مطالعات گورای این منظور روشنماید. ب ها بتواند سود خود را حداکثرباشند تا با انتخاب آن

ای که از نظریه ارزش فرین است اما تاکنون در رشته اقتصاد کشاورزی مطالعهگیری ریسک استفاده شدهبرای اندازه

باشد، یافت نشده است. بر همین اساس مسئله اصلی این استفاده کرده CVaRو  VaRهای برای محاسبه شاخص

ی گیری دو شاخص ذکر شده از طریق نظریه ارزش فرین برای محصوالت عرضه شده در بورس کاالزهمقاله اندا

 باشد. کشاورزی می

 روش تحقیق

 (GPD)توزیع تعمیم یافته پارتو 
های رای مطالعه زیانباست و رویکردی که  POTهای یکی از کاربردهای تئوری مقدار فرین، استفاده در توزیع زیان

POT  شود، برده میبه کارGPD باشد. رویکرد میPOTها از یک آستانه سازی تخطیل، یک روش طبیعی برای مد

ک رین از یفاهدات بزرگ است. به عبارت دیگر، ما تنها به دنبال مشاهدات حداکثر یا حداقل نیستیم، بکه تخطی مش

 F(x)تجمعی تابع  توزیع با X1 ، X2 ،… ، Xn مشاهدات از ایمجموعه به توجه آستانه بزرگ نیز مورد توجه است. با

شود داخته میتعیین شده پر آستانه به توجه با حد از بیش مشروط توزیع به ، شده تعیین پیش از آستانه و یک
(Nortey et al., 2015) . 

 از باالتر x قادیرم برای Fu توزیع است. تابع شده گرفته نظر در X تصادفی متغیر یک از F ناشناخته توزیع تابع یک

داللت دارد،  Fu(Y)با تابع توزیع که بر  GPDاز آستانه با استفاده از  شود. مقادیر فراترمی برآورد u خاص آستانه یک

باشد، اصطالحا به  n, …, 2, 1i=  ،Xi>Uشود. اگر برای هر سازی میباشد، مدلمی u - FX  y  0 در نقاطی که

 Uمقادیر باالتر از آستانه نسبت به  را به عنوان Y = Xi – Uتوان گویند؛ از این رو میباالتر از آستانه میآن مقادیر 

رت رابطه به صو uF(Y)است، تابع تعریف نمود. تابع توزیع مربوطه، تحت عنوان تابع توزیع شرطی نیز شناخته شده

 :(Magnou, 2017)شود ( تعریف می1)

 ), x>uyu-(y) = P (xuF      u-Fxy0 (1) 

) ,Magnouشود بصورت زیر تعریف می uF(Y)باشد در نتیجه تابع می FX>جایی است که  Fنقطه پایان صحیح 

2017): 
(2) =  ) = u>x y+u(y)= P(xuF 

 شود:( محاسبه می3از طریق رابطه ) Fدار تابع باشد، در نتیجه مقمی X>U ،X=U+yبه دلیل اینکه برای از این رو، 

(3) =  =  F(y) 

 ( تعریف کرد:4را نیز می توان به صورت رابطه ) xتوزیع احتمال متغیر 

(4)    (y) + F(u)uF(u))F –F(x) = (1  
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قرار دارند که تخمین توزیع در این محدوده کامال ساده است.  [u,0]این مشاهدات در محدوده واضح است که عمده 

اما با این حال یک چالش در تخمین توزیع فوق وجود تعداد کمی مشاهدات در این محدوده است. برای برآورد این 

 GPDرا از طریق روش  Fuپیشنهاد نمودند که عملکرد توزیع اضافی  Balkema & Haan (1974)تابع توزیع مشروط 

های بزرگ به اندازه کافی بزرگ باشد و اگر توزیع uتقریب زد. وقتی که دامنه  uتوان برای افزایش آستانه می

تعلق داشته باشد در اینصورت تابع توزیع بیش از حد  )GEV(1های بازدهی به حداکثر دامنه کشش توزیع سری

تقریب زد  GPDتوان با را می POTشود در نتیجه تابع توزیع مقادیر تبدیل می GPDآستانه تقریبا به یک تابع 

 شود:( تعریف می5به صورت رابطه ) GPDبنابراین، در این شرایط 

(5) ) = X( 

 
یک دنباله  GPDباشد، تابع   >0پارامتر معیار است. زمانی که  پارامتر شاخص دنباله و  ( 5در معادله شماره )

کند، برابر با رابطه دوم به سمت صفر میل می پهن است. بدیهی است که حد رابطه اول در معدله باال زمانی که 

 ,Velasco & Lapuz)( نمایش داد6بطه )را تنها با یک عبارت به صورت را GPDاست. بر این اساس، می توان 

2018). 
(6)  - (X) = 1 

 نویسی کرد:( باز7توان در قالب رابطه )را می X( توزیع احتمال متغیر 5( و رابطه )4با توجه به رابطه )

(7) u)+F(u)-(XF(u)) –F(x) = (1  

م برقراری یک مصالحه انتخاب شود. انتخاب آستانه مستلز uاید یک مقدار منطقی برای برای تخمین پارامترها ابتدا ب

ایی باشد. آستانه در جاست. یکی از ابزارهای تعیین آستانه نمودار هیل می POTبین بزرگی آستانه و تعدا مشاهدات 

یانگین شود که تابع میی انتخاب میشود که شاخص دنباله نسبتاً ثابت باشد. به عبارتی دیگر آستانه در جاانتخاب می

 .(Louangrath, 2015)شودفزونی نسبتاً افقی می

را برآورد  و  را بایستی از نمونه مشاهدات جدا نمود و سپس پارامترهای  POTبعد از تعیین آستانه، مشاهدات 

 است.اسبه آنها استفاده شدهکرد که در مطالعه حاضر از روش حداکثر راستنمایی برای مح

قادیر کمتر از متوان توزیع احتمال نشان داده شود، می Nو تعداد کل مشاهدات با  Nuبا  POTاگر تعداد مشاهدات 

 ( تخمین زد:8آستانه را به صورت رابطه )

(8) =   
 را برآورد کرد. Xتوان توزیع احتمال مقادیر ( به راحتی می 9در رابطه )  با جایگذاری  

(9) )+u-X() – (x) = (1 

 ( خواهد بود:10(، برآوردکننده دم )دنباله( توزیع به صورت رابطه )7( در رابطه )6از رابطه ) حال با جایگذاری 

                                          
1 Generalized Extreme Value 
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(10)   - = 1 (x) 

 GPDدر قالب  CVaRو  VaRمحاسبه 

توان ، می1-های توزیع بازده یک دارایی است. برای یک احتمال معین مانند مستلزم تخمین صدک VaRمحاسبه 

 )x(این مقدار با معکوس کردن توزیع )برآوردکننده دنباله توزیع( را برآورد کرد که  )x(صدک مربوط به توزیع 

 آید.به دست می F(u)> -1( و با وجود شرط11از رابطه )

(11) +  (X) = u 

 .(Velasco & Lapuz, 2018)باشدمی VaRبرای ریسک عملیاتی، این صدک همان 

(13) +  VaR = u 

 CVaRباشد. گیری ریسک میهای معتبر در اندازهاز جمله شاخص CVaRبنای توضیحات ارائه شده، شاخص بر م

این شاخص به  GPDباشد. برای توزیع نیز می VaRبیانگر انتظار شرطی از زیان فعالیت است، که بزرگتر مساوی 

 :(Yao et al., 2013)باشد( می14صورت رابطه )

(14) +   ) =t( 

 GPDپس آزمایی نتایج مدل 
ریق روش طبرای محاسبه ریسک عملیاتی که از  CVaRو  Varهای در پایان به منظور صحت نتایج در مورد شاخص

GPD  به دست آمده است، از روشBack Testing  ارائه شده توسط(Yao et al.,2013) است. برای این استفاده شده

 استفاده شده است. LEور برای بررسی تعیین دقت ریسک زیان از شاخص منظ
(15) =  LE  

 .است CVaR از باالتر هایداده تعدادn  و <CVaR آن در که

 نتایج و بحث
باشد. یان میراهای این مطالعه شامل قیمت پایانی پنج محصول کشاورزی عرضه شده در بورس کاالی کشاورزی داده

آوری ان جمعاز سایت بورس کاالی ایر 1399تا پایان آذر  1396های قیمتی از اولین روز کاری فروردین داده

ی این منظور از باشد. در پژوهش حاضر برا، تعیین آستانه میGPDاند. برای این منظور اولین قدم در رهیافت شده

تری بات بیشثدر جایی انتخاب شود که شاخص هیل در آن دامنه است. آستانه باید نمودار هیل بهره گرفته شده

 ( آمده است:1است که نتایج در جدول شماره )برآورد شده و  داشته باشد. پس از تعیین آستانه پارامترهای 
 GPD( نتایج برآورد پارامترهای 1جدول )

 مقدار پارامتر محصوالت

 0092/0  زعفران رشته ای

 0533/0 

 0313/0  جو دامی

 0437/0 
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 038/0  شکرسفید

 0069/0 

 0025/0  گندم خوراکی

 0186/0 

 009/0  سویا خام روغن

 036/0 

 ماخذ یافته تحقیق

روش در گیری ریسک خرید و فبرای اندازه CVaRو  VaRهای ، شاخصGPDپس از برآورد پارامترهای مورد نیاز 

 است.آمده 2است که نتایج در جدول شماره بدست آمده  %95و  %99طوح اطمینان س

 
 GPD سطوح مختلف اطمینان مدلدر   CVaRو  VaR ( نتایج برآورد2جدول )

 مقدار  سطح اطمینان شاخص محصوالت

 VaR 99%  0029/0 زعفران رشته ای
CVar 99%  022/0 
VaR 95%  007/0- 
CVar 95%  0067/0 

 VaR 99%  034/0 جو دامی
CVar 99%  045/0 
VaR 95%  043/0- 
CVar 95%  01/0 

 -VaR 99%  026/0 شکرسفید
CVar 99%  0425/0 
VaR 95%  0303/0- 
CVar 95%  029/0 

 VaR 99%  0025/0 گندم خوراکی
CVar 99%  065/0 
VaR 95%  002/0- 
CVar 95%  008/0 

 VaR 99%  0037/0 سویا خام روغن
CVar 99%  0373/0 
VaR 95%  067/0- 
CVar 95%  003/0 

 ماخذ یافته تحقیق

بدست آمده  %95و  %99محصول در سطح احتمال  5(، نرخ زیان برای خرید و فروش 2با توجه به جدول شماره )

شود و در درصد بیشتر نمی 4/3ز نرخ زیان برای خرید و فروش محصول جو دامی ا %99است. برای مثال به احتمال 

بر روی  CVaRو  VaRهای بود. از آنجاییکه شاخصدرصد خواهد  5/4صورت فزونی میزان زیان برای این محصول 
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برای شکر سفید به این معنی خواهد بود که با خرید و فروش این  VaRاند لذا منفی شدن شاخص زیان تعریف شده

 درصد کل ارزش خرید کمتر نخواهد بود. 6/2گذار نرخ سود سرمایه %99محصول در هر دوره، به احتمال 

دست آمده منفی بباشد، چرا که بیشتر اعداد دهنده نتایج متفاوتی می، نشان%95مقادیر بدست آمده برای احتمال 

وضوع منگر این جه بیاباشد. به عبارتی این نتیگذاری در این محصوالت میبوده و بیانگر احتمال سود ناشی از سرمایه

ین اگذاری در توان بجای زیان سرمایهپذیری باالتری برخوردار باشد، میباشد که اگر فرد از درجه ریسکمی

یسک کمتری ر %95محصوالت، سود و کسب بازدهی برای آنان پیشنهاد نمود چرا که مقادیر بدست آمده در سطح 

یسک کمتری رند. در حقیقت با کمتر شدن سطح اطمینان، باشرا دارا می %99نسبت مقادیر محاسبه شده در سطح 

 شود.محاسبه می

جدول  استفاده شده است که در CVaRبرای سنجش دقت و در واقع صحت آزمایی شاخص  LEدر پایان از شاخص 

ه ا توجه ببدهنده صحت ریسک محاسبه شده باشد. تواند نشانارائه شده است. منفی شدن این شاخص می 3شماره 

اکی از حبرای تمامی محصوالت منفی بدست آمده است که  %99تایج بدست آمده، این شاخص در سطح احتمال ن

 CVaRتوان گفت شاخص ، می%95باشد. ولی در سطح احتمال قابل قبول بودن شاخص ریسک محاسبه شده می

 محاسبه شده برای جودامی و گندم خوراکی از دقت الزم برخوردار نیست.
 Back Testing تایج محاسبات( ن3جدول )

 LEشاخص  سطح اطمینان محصوالت

 -0088/0 %99 زعفران رشته ای

95% 003/0- 

 -043/0 %99 جو دامی

95% 01/0 

 -0505/0 %99 شکرسفید

95% 0006/0- 

 -0033/0 %99 گندم خوراکی

95% 0005/0 

 -0023/0 %99 سویا خام روغن

95% 075/0- 

 ماخذ یافته تحقیق

 گیرینتیجه
در این مطالعه ریسک زیان خرید پنج محصول کشاورزی عرضه شده در بورس کاالی ایران در بازه زمانی فروردین 

محاسبه شده است. اولین  (GPD)از طریق نظریه ارزش فرین، رهیافت توزیع تعمیم یافته پارتو  1399تا آذر  1396

گیری قرار گرفته است. پس از آن ق نمودار هیل مورد اندازهباشد که از طریقدم در این روش تعیین آستانه می

بندی پنج کاالی مورد اند. اولویتتخمین زده شده %95و  %99در سطوح اطمینان  CVaRو  VaRهای شاخص

با توجه به شاخص ارزش در معرض خطر شرطی به ترتیب شامل زعفران  %99بررسی برای خرید در سطح اطمینان 

باشد. درحقیقت بهترین محصول برای خرید در ام سویا، شکرسفید، جودامی و گندم خوراکی میای، روغن خرشته
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وضعیت کمی متفاوت خواهد بود و  %95باشد اما در سطح اطمینان ای میبین پنچ محصول زعفران رشته

و شکر سفید ای، گندم خوراکی، جودامی بندی محصوالت به ترتیب شامل روغن خام سویا، زعفران رشتهاولویت

روغن خام سویا می باشد. همانطوری که مشاهده  %95باشد و بهترین محصول از نظر ریسک زیان در سطح می

باشد اولویت خرید کاال را تغییر داده است پذیری فرد میشود کاهش سطح اطمینان که به معنی افزایش ریسکمی

 باشند. را دارا می %99ادیر محاسبه شده در سطح ریسک کمتری نسبت مق %95چرا که مقادی بدست آمده در سطح 

ترین عاملی که باعث شده محصوالت بیشتری برای بررسی ی دیگری که باید به آن توجه شود این است که مهمنکته

ریسک زیان مورد مطالعه قرار نگیرند، فقدان اطالعات قیمتی به دلیل محدودیت عرضه این محصوالت در بورس کاال 

ای از ی ویژهگردد توجهباشد. لذا پیشنهاد میکه این خود معلول ضعف اساسی در این بخشش حیاتی میباشد می

گردد با سوی دولت، سازمان جهاد کشاورزی و سایر مسئولین مرتبط با این بخش لحاظ گردد. همچنین پیشنهاد می

 بخش خصوص به ایران کاالی بورس سازمان سازوکار با گذارانسرمایه و کشاورزان از بسیاری آشنایی توجه به عدم

 Sam کشاورزی با توجه به اهمیت و مزایای فراوان این بخش که در مطالعات مختلفی از جمله کاالی بورس مهم

Daliri et al (2019) ،Ahangari et al (2017) و  Kashiri Kolaei and Hosseini Yekani (2016)  صورت گرفته

 از حاصل منافع با بیشتر آشنایی جهت ترویجی هایکالس مرتبط، هایسازمان دیگر و کشاورزی جهاد است، سازمان

   .نمایند برگزار فروش، و خرید نحوه و محصوالت عرضه از اعم کاال بورس به ورود
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