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 درایران۱۳۹۰پیصتینیتقاضایاسکناسدرگردش

 :تْیِ ٍ تٌظین
 علی ارضذی
 مجیذ عیىیان

1 

 بیبن مسئلٍ

2 

 
 
 

ٌ َای مازاد ( + PC)پًل وقذ ( + BC)وسد باوک َا اسکىاس   (H)پایٍ پًلی ( = RR)سپردٌ قاوًوی +  (ER)سپرد

 دارایی باًک ّا; بذّی باًک ّا 

 دارایی باًک ّا=سپردُ ّای دیذاری هردم + سپردُ ّای غیر دیذاری هردم  + سپردُ ّای دٍلتی+سایر 

 دارایی باوک َا  (M2-PC) =+ سپردٌ َای ديلتی+ سایر
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 تعذاد مطبَذٌ اوتُب ابتذا
میبوگیه رضذ 

(درصذ)  

میبوگیه اوحراف از 
 ريوذ بلىذ مذت

۱۳۵۲زمستان  ۱۳۵۷تابستان    ۱۹ ۴۰.۵۴ ۱۲.۸ 

۱۳۵۷پاییس  ۱۳۶۱بُار    ۱۵ ۲۴.۹۴ ۱۹.۴ 

۱۳۶۱تابستان  ۱۳۶۶زمستان    ۲۳ ۱۳.۴۸ ۷.۱ 

۱۳۶۷بُار  ۱۳۸۷بُار    ۸۱ ۱۷.۱۷ ۲۰.۹ 

۱۳۸۷تابستان  ۱۳۸۹بُار    ۸ ۱۵.۷۰ ۲۴.۷ 

 مطخصاتآماریدادههادرتازههایزمانیمختلف

 

 گردشمروریترمطخصاتآماریدادههایاسکناسومسکوکدر
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 ريوذ آمبری اسکىبس ي مسکًک

5 

مطخصاتخالصهیدیگرمطالعاتپیصتینیتقاضای
 اسکناسومسکوک

6 

مطبلعٍ 
(وًیسىذگبن)  

 سبل

کطًر 
مًرد 
 بررسی

ٌ ی مًرد بررسی  داد
تًاتر 
ٌ َب  داد

مذل استفبدٌ ضذٌ جُت 
 پیص بیىی

بررسی 
 پیص بیىی

معیبرَبی 
استفبدٌ ضذٌ 
 جُت بررسی

سًَیل کَهار ٍ 
 ًارًذراى

 ٌّذ 2007

تقاضای اسکٌاس هراکس 
تَزیغ اسکٌاس باًک 

 هرکسی

/ ًین سال 
/  فصلی 
 هاّاًِ

Moving Avg / Exp 

Smooth [+Trend] / 

AR1 

 MSE ًاهؼلَم

 کرٍاسی 2008 الًگ ٍ دیگراى
اسکٌاس ٍ هسکَک خارج 

(در گردش)از باًک ّا   
 رٍزاًِ

Regression 

(Calendar Effect) + 

ARIMA 

ِ ای  برٍى ًوًَ
MAE 

RMSE 

 رسن گراف

الٍاچک ٍ 
 دیگراى

 چک 2005
اسکٌاس ٍ هسکَک در 

 گردش
 رٍزاًِ

Regression 

(Calendar Effect) + 

ARIMA / Artificial 

Neural Network 

(feedforward) 

ِ ای  برٍى ًوًَ
RMSE 

 رسن گراف
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 Moving Averageهتحرک پیص بیٌی تقاضای اسکٌاس ٍ هسکَک در ایراى بِ رٍش هیاًگیي 

ٌ ی در ایي بخص از دٍ  ٌ  ي با ريوذ میاوگیه متحرک با عرض پىجر   ۸ي  ۴، ۳، ۲، ۱مذل ساد

ٌ ی فصلی بٍ  ٌ ایم ۲ي  ۱عرض  ي َمچىیه پىجر  .فصل مطابٍ استفادٌ ومًد

 

7 

 Exponential Smoothingپیص بیٌی تقاضای اسکٌاس ٍ هسکَک در ایراى بِ رٍش 
ِ ی حاضر هقادیر  هَرد استفادُ قرار   0٫999ٍ  0٫99، 0٫95ٍ  0٫9، … ، 0٫3، 0٫2، 0٫1ٍ  0٫05در هطالؼ

ِ اًذ  ًواییّرچِ ایي ضریب بسرگ تر، رٍش پیص بیٌی بِ ضَک ّای اخیر حساس تر استْوَارسازی . گرفت
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 مذل پبیٍ –مذل سبزی سری زمبوی سبختبری 

9 

 p-value آمارهآزمون

 ۰.۹۸۹۱ ۱.۹۸۲۱۳ بذين ثببت

 ۰.۹۳۴۸ ۰.۲۱۰۵۹۳- بب ثببت

 ۰.۲۱۴۶ ۲.۷۵۴۱۶- بب ثببت ي  ريوذ خطی

 ۰.۷۳۰۵ ۲.۱۹۷۸۷- بب ثببت ي ريوذ مربعی

 فًلر تعمیم یافتٍ ريی لگاریتم اسکىاس ي مسکًک در گردش-آزمًن دیکی

   ۱۳۹۰ي  ۱۳۸۹پیص بیىی تقبضبی اسکىبس ي مسکًک طی سبل َبی 
 مذل سری زمبوی 

10 
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 مطکالت آمبری

ٌ َای در اگر•   بٍ تىُا ي ضًیم دقیق اضخاظ دست در مسکًک ي اسکىاس داد
ٌ َای  ي اسکىاس لگاریتم (مطاَذٌ ۸۳) بپردازیم تحمیلی جىگ از پس داد
  .ومی ضًد دادٌ تطخیع ريوذپایا َمچىان اضخاظ دست در مسکًک

 احتساب دلیل بٍ ۱۳۸۷ تابستان در مسکًک ي اسکىاس واگُاوی افسایص•
   .می باضذ مسکًک ي اسکىاس آمار در مرکسی باوک ایران چک َای

ٌ ی در در ياقع•   تقاضای از بخطی ۱۳۸۷ سال تابستان از قبل زماوی باز
  تًسط مىتطرٌ ایران چک َای ي چک پًل َا تًسط مسکًک ي اسکىاس
 يارد مسکًک ي اسکىاس آمار در کٍ است می ضذٌ برآيردٌ عامل باوک َای
ٌ اوذ ٌ َا در «کم ضماری» یک در ياقع .وطذ   بسرگ مطکل .است دادٌ رخ داد

  مطخع محقق برای امر ایه يقًع ابتذای وٍ کٍ است ایه کم ضماری ایه
    .زمان طًل در آن بسرگی وٍ ي است

11 

 فريض در وظر گرفتٍ ضذٌ

 1387زهاى پایاى کن ضواری در تقاضای اسکٌاس ٍ هسکَک تابستاى •
است کِ باًک هرکسی ایراى چک ّای خَد را خایگسیي ایراى چک ّای 

 .باًک ّای ػاهل ًوَد 
ِ ی تؼادل پیطیي را پاییس • فرض  1376زهاى ضرٍع کن ضواری ٍ یا ًقط

 .ًوَدُ این 
از آًدایی کِ استفادُ از ابسارّای غیرقاًًَی بِ تذریح بِ ٍقَع پیَستِ ٍ •

در ًْایت بخص بسرگی از تقاضای اسکٌاس ٍ هسکَک را پاسخ گَ بَدُ 
است فرض ًوَدُ این هیساى کن ضواری ابتذا افسایطی فسایٌذُ ٍ از زهاًی بِ 

 .بؼذ افسایطی کاٌّذُ داضتِ است

12 
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 ادامٍ فريض

بِ   1385فرض ضذُ است هیساى استفادُ از چک پَل ّا در سال •
درصذ   1387ٍ بْار  1386تثبیت رسیذُ است ٍ طی سال 

ِ ی  ( ایراى چک باًک ّای ػاهل)استفادُ از چک پَل  در بیطیٌ
 .خَد قرار داضتِ است

درصذ از تقاضای اسکٌاس ٍ هسکَک با ابساری غیر از   36•
 اسکٌاس ٍ هسکَک برآٍردُ ضذُ است
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 مذل تخمیه تقبضبی برآيردٌ وطذٌ –مذل سبزی سری زمبوی سبختبری 
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ِ ّای : 3هذل سری زهاًی  با هتغیر . با رًٍذ خطی. 5ٍ  4، 1هذل خَد تَضیحی با ٍقف
 هدازی زهستاى

ِ ّای : 4هذل سری زهاًی  با هتغیر . با رًٍذ هربؼی. 5ٍ  4، 1هذل خَدتَضیحی با ٍقف
 هدازی زهستاى

ِ ی : 5هذل سری زهاًی  با  . با رًٍذ خطی. فصلی 1ٍ  1هذل خَدتَضیحی فصلی با ٍقف
 هتغیر هدازی زهستاى

ِ ی : 6هذل سری زهاًی  با هتغیر . با رًٍذ هربؼی. فصلی 1ٍ 1هذل خَدتَضیحی فصلی با ٍقف
 هدازی زهستاى

 تینیمقایسهعملکردروشهایپیص

16 

 ۲فصلی ۱فصلی ۸ ۴ ۳ ۲ ۱ طولپنجره

MAE 0.1755 0.1238 0.1675 0.2079 0.4648 0.3674 0.6328 

MSE 0.0421 0.0361 0.0621 0.0763 0.2488 0.1856 0.4181 

RMSE 0.2051 0.1899 0.2491 0.2762 0.4988 0.4308 0.6466 

MAPE 1.4636 1.0283 1.3947 1.7363 3.8901 3.0834 5.3035 

 هؼیارّای کارایی برای رٍش ّای هیاًگیي هتحرک سادُ
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بُتریه پیص بیىی َب متعلق است بٍ ريش میبوگیه متحرک بب ريوذ زمبوی بب 

ٌ ی   .۲طًل پىجر

17 

 هموارسازیانتخابضریة –روشهموارسازینمایی

18 

 ۰٫۹۵۰ ۰٫۹۰۰ ۰٫۸۰۰ ۰٫۷۰۰ ۰٫۶۰۰ ۰٫۵۰۰ ۰٫۴۰۰ ۰٫۳۰۰ ۰٫۲۰۰ ضریب َمًارسبزی

 MAE 0٫466 0٫306 0٫215 0٫173 ۰٫۱۴۸ 0٫149 0٫156 0٫165 0٫170معیبر  

 MAPE 3٫896 2٫561 1٫791 1٫443 ۱٫۲۲۷ 1٫239 1٫299 1٫373 1٫416معیبر  

 MSE 0٫245 0٫125 0٫077 0٫056 0٫046 0٫041 ۰٫۰۳۹ 0٫040 0٫041معیبر  

 RMSE 0٫495 0٫353 0٫278 0٫236 0٫213 0٫202 ۰٫۱۹۸ 0٫200 0٫202معیبر  
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 انتخابمذل –روشسریزمانی

 معیارهایکاراییترایروشهایسریزمانی

19 

 ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ مذل سری زمبوی

 MAE 0.076 0.057 ۰.۰۲۲ 0.043 0.022 0.042معیبر 

 MAPE 0.637 0.474 ۰.۱۸۲ 0.362 0.184 0.353معیبر 

 MSE 0.0074 0.0045 0.0007 0.0035 ۰.۰۰۰۵ 0.0034معیبر 

 RMSE 0.086 0.067 0.027 0.059 ۰.۰۲۳ 0.059معیبر 

 (میلیاردریال)پیصتینیتقاضایاسکناسومسکوکدردستاضخاظ

20 

(میلیبرد ریبل)پیص بیىی  زمبن  حذ ببالی پیص بیىی حذ پبییه پیص بیىی 

۱۳۸۹تببستبن   166605 156841 176977 

۱۳۸۹پبییس   166605 154102 180121 

۱۳۸۹زمستبن   224048 205209 244616 

۱۳۹۰بُبر   184114 167626 202225 

۱۳۹۱تببستبن   196033 174187 220620 

۱۳۹۰پبییس   198671 174114 226692 

۱۳۹۰زمستبن   264882 230186 304809 

۱۳۹۱بُبر   219658 189861 254132 

۱۳۹۱تببستبن   233121 198698 273507 

۱۳۹۱پبییس   238481 201506 282242 

۱۳۹۱زمستبن   315791 265346 375827 

۱۳۹۲بُبر   263550 220648 314793 

۱۳۹۲تببستبن   278945 231675 335860 

۱۳۹۲پبییس   287278 237368 347684 

۱۳۹۲زمستبن   387401 311606 459515 
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پیص بیىی تقبضبی اسکىبس ي مسکًک در دست اضخبظ بر اسبس آخریه 
ٌ َبی مًجًد  داد

21 


