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 املقدمة: 

 
 
بلد،  ت أي  في  االقتصاد  ركائز  أهم  من  املالية  األسواق  املافعد  يتالسوق  سوق  هو  تداول  لي  فيه  يعقد  م  حيث  املالية.  األصول  من  أكثر  أو  واحد 

أ  بيع  أو  لشراء  اتفاقيات  و و صاملتداولون  األسعار  في  الشفافية  من  عالية  بدرجة  معينة  مالية  الطلب.  ل  الداخلية أحجام  بالصدمات  تتأثر  أنها  حيث 

ال  اإليجابية  ،والخارجية خاللها  من  تتشكل  التي  والسلبية  التقلبتقلبات، ووجو منها  هذه  املستثمرين  د  قبل  من  محبذ  غير  السالسل  من  الكثير  في  ات 

 من انعدام الثقة في التعامالت املالية واالقتصادية. عو وصناع القرار ألنها تخلق ن

 خصًبا للبحث، والتق
ً
لعائد اين املشروط  لب يعني التبخالل السنوات املاضية، أصبحت نمذجة تقلبات السالسل الزمنية املالية والتنبؤ بها مجاال

ات قد تكون مرتفعة توي على تقلبات عنقودية، وهذا يعني أن التقلبحت(، ومن الخصائص الشائعة في عوائد األصـول أنها Tsay, 2010األصول األساس ي )

الزمن بشكل مستمر   لفترات. وأنها تتطور مع مرور  نهاية.    لكن ليسلفترة معينة ومنخفضة  التو إلى ما ال  ة مختلفة مع زيادة  تقلبات بطريقتفاعل هذه 

 .(Kumari, 2012)تأثير الرافعة املالية  هكبيرة في األسعار أو انخفاض كبير في األسعار، وهو ما يطلق علي

واملالية،   االقتصادية  الدراسات  للعديد من  مهًما  التقلبات مفهوًما  يمكن مال تعتبر  ال  أنه  بالتقلبات  الخاصة  املميزات  بشكل مومن  باشر،  حظتها 

على تقلبات وتليها فترات من الهدوء، فالسالسل الزمنية   السالسل الزمنية املالية تمتاز بنوع من عدم الثبات أي أن هناك فترات زمنية تحتوي   حيث أن

عار متقلبة لفترة ون فيها األسترات التي تكوأسعار الصرف وما إلى ذلك، غالًبا ما تحتوي على التقلبات العنقودية، أي أن الف  املالية، مثل أسعار األسهم 

 (. Damodar and Gujorati, 2009زمنية ممتدة يتلوها فترات تتسم بالهدوء النسبي )

أسع في  الديناميكية  للتقلبات  كمؤشر  أهميتها  عن  الناجمة  املالية  السوق  تقلبات  نمذجة  في  املالية  لألسواق  الرئيسية  الجوانب  أحد  ار  يتمثل 

( استخدمه  Raja and selvam, 2011األسهم  وقد  األصـول  أسعار  في  للتغيرات  اليقين  لعدم  مقياًسا  التقلب  يعتبر  وبالتالي   ،)Markowitz(1952) 
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 :لخصامل

والسلبية على تقلبات عوائد بوصة الكويت وسوق دبي املالي، وذلك خالل الفترة املمتدة    اإليجابيةالصدمات   أثرإلى دراسة ث  هدف هذا البح

إلى غاية  2019يناير    2من   بين نماذج    املنهجية:  .  2020أغسطس    20،  بناًء على عدة معا  GARCHاملفاضلة  املتماثلة  النتائج: املتماثلة وغير  يير. 

،  TGARCH(1,1)، نموذج    GARCH (1,1)ئد أسعار األسهم في بورصة الكويت وسوق دبي املالي هو نموذج  ل تقلبات عوا ج يمكنه تمثيأفضل نموذ

والسلبية لها  اإليجابيةقلبات األسعار في بورصة الكويت، وأن الصدمات والسلبية لها تأثير متماثل على ت اإليجابيةعلى التوالي. الخالصة: الصدمات 

  ائد األسعار في سوق دبي املالي .لى تقلبات عو غير متماثل عتأثير 

 .GARCHنماذج  ؛التقلبات ؛أسعار األسهم  ؛سوق دبي ؛الكويت بورصة :الكلمات املفتاحية
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تسعير   كمقياس للمخاطرة، وخالل العقود الثالث املاضية كانت هناك حاجة مستمرة الكتشاف القياس الدقيق لهذه التقلبات نظًرا لدورها الحيوي في

 . (Goudari, 2011; Ezzat, 2012 ;Gokbulut and pekkaya, 2014) املالية اطر والحوافظوإدارة املخ األصـول 

ملخاطر أحد األهداف الرئيسية للخبراء املاليين واألكاديميين وواضعي السياسات وال سيما قياس املخاطر. وبالتالي، تتنافس العائد وا   رويعتبر تقدي

الدراسات  نمالتقلبات التي تعد مؤشًرا على املخاطرة. خالل العقود الثالث املاضية اعتمدت الكثير ئمة لتقدير ذج رياضية مال البيانات املالية إليجاد نما

 . (Al-Najjar, 2016) على نمذجة التقلبات الشرطية اللتقاط تقلبات العائد من األسـواق املالية

التقلبات  ن  إ  املالية  وجود  السالسل  الكثير من  بوكس جيجعل  في  يمكنها  ،  ئمةينكنز غير مال نماذج  تحليلية  نماذج  استخدام  يتطلب  بدوره  هذا 

التي تحدث خ التقلبات  تلك  االنحدا النمذجة  النماذج نموذج  التداول وتعمل على تحليلها وتفسيرها، ومن هذه  ثبات  ل فترات  املشروط بعدم  الذاتي  ر 

امل  وكذلك  Engle  (  (1982( واملقترح من قبلARCHالتباين ) املعمم )عمم وهو نموذالنموذج  التباين  ثبات  املشروط بعدم  الذاتي  االنحدار  ( GARCHج 

املشتقة منها مثل  Bollerslev (1986)واملقترح من كل   النماذج  وخاصة شكله   ARCHعد نموذج  وغيرها، وي    PGARCH, IGARCH, EGARCH، وكذلك 

 (.  Paolella, 2019املالية )سل الزمنية ودية في السال هو حجز الزاوية ملعالجة التقلبات العنق GARCHاملعمم 

 
 
املالية  ت األسواق  املالي من  دبي  الكويت وسوق  بورصة  العربيلا عد  الوطن  في  الى    ،هامة  تحتاج  التي  في عوائدها  بالتقلبات  السوقين  ويتمتع هذين 

 وتتمحور مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي:   دراسة وتفسير.

 ؟ بورصة الكويت وسوق دبي املالي لى تقلبات عوائدوالسلبية ع  اإليجابيةمات الصد ما أثر 

الذي يمثل   GARCHتحديد النموذج املناسب من نماذج عائلة  وسوق دبي املالي من حيث    بورصة الكويتن  يباملقارنة  لى  إ   البحثيهدف هذا  لذا    

في عوائد كل من   و التقلبات  النمو السوقين.  ومكونات  املالئم  تفسير طبيعة  لهلذج  التقلبات  الصدمات  أ توضيح  ذه  تقلبات    اإليجابيةثر  والسلبية على 

 عوائد كل سوق.  

  :ةالدراسات السابق

 :GARCHاملالية باستخدام نماذج  األسواقيوضح الجدول أدناه ملخًصا لبعض الدراسات السابقة التي تناولت دراسة نمذجة عوائد 
ولة الد األسلوب  أهم النتائج  حث باال السنة    

 الفترة 

هو األفـضل   EGARCH (1,1)نموذج 

 في نمذجة عوائد األسهم 

GARCH, IGARCH, 
EGARCH, GARCH-M  

ابوي بمزي  2019 Bonga, W. G. 

2019يناير  – 2010يناير   

هو األفضل في   IGARCH نموذج 

 تقدير عوائد األسهم 

GARCH, IGARCH, 
EGARCH, CGARCH 

 .Rastogi et al 2018 الهند

- 

هي   TGARCHو EGARCHنموذجي 

األفضل في نمذجة تقلب أسعار  

 األسهم 

ARCH family Models 
(13 Model) 

دالهن  2018 Kumari, S. 

2017يناير  1حتى   2011يناير  1  

EGARCH   هـو األفضل في نمذجة

 عوائد األسهم النيجيرية 

GARCH, EGARCH, 
TGARCH 

 Ekong and Onye 2017 نيجيريا 

2015أغسطس    13 – 2012يناير  4  

هــو األفضل في   EGARCHنموذج 

 نمذجة عوائد األسهم 

GARCH, EGARCH  2016 زيمبابوي Murekachiro, D. 

2014ديسمبر  31 – 2009فبراير  19  

املتماثلة هو األمثل في   GARCHنموذج 

 نمذجة عوائد األسهم في بورصة عمان 

GARCH, EGARCH ألردن ا  2016 AL. NAJJAR, D. 

2014ديسمبر  31 – 2005يناير  1  

وجد أن سوق جنوب إفريقيا والسوق  

يرجع ذلك   ت االصيني لهما نفس التقلب

 إلى التجارة املتبادلة بين البلدين. 

GARCH (1,1)  2016 جنوب إفريقيا والصين Cheteni, P. 

2014أكتوبر  – 1998يناير   

ألسهم،  لبات عوائد اهناك تباين في تق

مما   %87عدل التقلبات حوالي وأن م

يؤكد ارتفاع عوائد الخطر في  

 االستثمارات.

GARCH 2015 كينيا Koima et al. 

2010أكتوبر   10 – 2002يناير  1  

هو األفضل في   IGARCHنموذج 

 نمذجة عوائد األسهم 

GARCH, TGARCH, 
IGARCH, EGARCH 

 .Sirinivasan, K 2013 الهند

2008ديسمبر   31 – 2003ل إبري 14  

هـو األفضل   EGARCH (1,1)نموذج 

 في نمذجة عوائد األسهم 

GARCH, GARCH-M, 
EGARCH, PGARCH 

 .Bucevska, V 2013 مقدونيا

2011أكتوبر   31 – 2005يناير  4  

هـو األفضل في   GARCH (1,1)نموذج 

 نمذجة عوائد البورصة النيجيرية 

GARCH, GARCH-M, 
EGARCH, TGARCH 

 .Adesina, K. S 2013 نيجيريا 

2011ديسمبر  – 1985يناير   

 Ahmed and Suliman 2011 السودان  ,GARCH, GARCH-Mالنماذج غير املتماثلة أفضل من  
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املتماثلة في نمذجة عوائد   النماذج

 األسهم 

EGARCH, TBARCH, 
PGARCH 

2010نوفمبر  30  -2006يناير  2  

على  غير متماثلة صدمات كبيرة وجود 

تقلبات عوائد األسهم اليومية وغير  

موجودة في عوائد األسهم األسبوعية  

نبؤات ت ريوف EGARCHوأن نموذج 

يومية أفضل وخاصة قبل أحداث  

 مقارنة بما بعدها  2000سبتمبر 

GARCH, IGARCH, 
GARCH-M, TGARCH, 

EGARCH 

 .Caiado, J 2004 البرتغال 

2001بر نوفم 23 – 9519يناير  2  

هـو النموذج األمثل   EGARCHنموذج 

 في نمذجة عوائد األسهم 

GARCH, EGARCH, 
TGARCH 

 Gazda and Vyrost 2003 سلوفاكيا

2002ديسمبر  27 – 1997أغسطس  1  

هـو األكـثر   EGARCH (1,1)نموذج 

نجاًحا في التنبؤ بمؤشر سوق األوراق  

 املالية 

GARCH, EGARCH, 
PGARCH, TGARCH 

 .ALberg et al 2002 االحتالل االسرائيلي 

2005مايو  31 – 1995أكتوبر  20  

التي   السابقة  الدراسات  التقلباتتتتعدد  نمذجة  املاليةناول  االسواق  في  في هذ  ،ت  االسواق   البحث  ا لكن  ماليين من  الضوء على سوقين  سلطنا 

 والسلبية على عوائد كل منهما على حده.   اإليجابيةر الصدمات سب ملعرفة أثلنموذج املناالعربية املشهورة للمقارنة بينهما وتحديد ا 

 :الدراسة منهجية

تقلبات    GARCHنماذج عائلة      على  البحث  ا ركز هذي في  عوائد  لنمذجة  األسهم  املالي،  أسعار  دبي  الكويت وسوق  استخدام بوصة  لذلك سيتم 

بواقي لمفيد في نمذجة بيانات السالسل الزمنية بشكل عام، لكن ال بد من توفر شروط    ARMAموذج ا ما يكون نغالبً   وبعض امتداداته.  GARCHنموذج  

 النموذج:

)  يساوي الصفر  متوسط األخطاء  .1 ) 0tE  =      

)2تباين األخطاء متجانسة )التباين ثابت مع اختالف الزمن(    .2 )tV  =     

)1ال يوجد ارتباط ذاتي بين األخطاء     .3 , ) 0t tCOV   − =     

ا  السلسلة في  الصعب تسمليمكن تسكين  التباين(توسط ولكن من  )ثبات  التباين  املالية.  كينها في  الزمنية  السالسل  أن    خاصة عند تحليل  حيث 

املشروطة بعدم   نماذج االنحدار الذاتي  Engle (1982)ملعالجة مشكلة التقلبات  اقترح  و لزمنية،  لسلة ا في الس  قلباتود تعدم ثبات التباين يشير إلى وج

، وبعد تحديد وجود  الزمنية املالية  خاصة في السالسل ARMAنماذج   لحل املشكلة التي تعاني منهاوذلك    ARCH Models )األخطاء(   يقا تجانس تباين البو 

نماذج  تم   ARCHتأثيرات   ال  تطوير  املشروطة االنحدار  املعم  ذاتي  البواقي  تباين  تجانس  نموذج لذا    .GARCH Modelsمة  بعدم  إلى  يلي  فيما  سنتطرق 

ARMA  ي سيتناول معادلة املتوسط املشروط، ونماذج عائلة ذلواGARCH والتي ستتناول معادلة التباين املشروط  . 

 :ARMAنموذج  .1

 توسط املشروط إحدى الحاالت التالية: معادلة املأن تكون  Alexander (2001)لقد اقترح 

  :نموذج السير العشوائي .1
t tr c = +  

1t:  لىي من الدرجة األو تا نموذج االنحدار الذ .2 t tr c r −= + +    

 . ARMAأي من نماذج  .3

 
tr  : سل املالية، السال  فيهي سلسلة العوائدC .متوسط العوائد : 

هذ نموذج    البحث  ا وفي  املشروط،     ARMAسنعتمد  املتوسط  معادلة  الذاتي   Box and Jenkins (1976)  اقترح  حيث  ليمثل  االنحدار  نموذج 

 على النحو التالي:  وهو ARMA (p,q)ويشار إليه   ARMAواملتوسطات املتحركة 

1 1

p q

t i t i j t j t

i j

y y    − −

= =

= + − +   

( ) ( )p t q tB y B  =  

  ARIMA (p, d, q)ه يلويشار إ   ARIMAوعند تسكين السلسلة في املتوسط يسمى النموذج بنموذج االنحدار الذاتي التكاملي واملتوسطات املتحركة 

 وهي على النحو التالي: 

( )(1 ) ( )d

p t q tB B y B  − =  
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 :ARCHنموذج  .2

تإ  بعدم  املشروط  الذاتي  االنحدار  نموذج  تباين  ن  بـ    بواقيلا جانس  يعرف  )  ARCH (q)والذي  قبل  اقتراحه من  نموذج    Engle(1982تم  أول  وهو 

ن، لذلك علينا أن نأخذ بعين االعتبار أن التباين املشروط قد  ث يمكن نمذجة التباين خالل الزميح  ،البواقيارتباط ذاتي مشروط بعدم تجانس تباينات  

السابقة، ومن خاللها يمكن توضيح عدم التجانس املشروط في بيانات السلسلة وتقديم   واقي للفتراتات سلسلة البيكون متأثًرا إلى حد كبير بقيم مربع

  حيث كانت معادلة التباين املشروط كالتالي:. )2006السعيد، )تفسيًرا الستمرار التقلبات فيها 

2 2

0

1

q

t i t i

i

    −

=

= + 

2حيث أن: 

t  ملشروط ، ثل التباين ا تم 
0 0 , 0i   .وهي معالم النموذج 

 :GARCHنموذج  .3

أ  التطبيقية  األعمال  النموذج في  ؤخذ على هذا  ي  )  نومما  لــــ  pالتوسع في قيم  ينتج عنه قيم  )  ( قد  يتناقض مع  ،  (Edward, 2011سالبة  وهذا 

تجانس تباين    شروط بعدمنموذج االنحدار الذاتي املعمم امل Bollerslor(1986)  وملواجهة هذه املشكلة اقترح    ة املعلمات.الشروط التي افترضها بإيجابي

)في حالة تربيع السلسلة  ARMAامتداد لنموذج   GARCHيمكن اعتبار نموذج ، GARCH (p,q)واملعروف بـ   البواقي
2

t )ير مشروط باستخدام متوسط غ

   حيث كانت معادلة التباين املشروط كالتالي: .ARMA (Lama et al., 2015)  وذجلنم

2 2 2

0

1 1

q p

t i t i j t j

i j

     − −

= =

= + +  

0:  حيث  0
    ,0i     معالم الى  ARCH  ،  0jوتشير      معالم الى  GARCH  ،   1iوتشير  j +   ،   نموذج  و يسمى 

GARCH    الصدمات أن  أي  املتماثل  ول  اإليجابيةبالنموذج  التأثير،  حجم  نفس  لها  السالسوالسلبية  على  لوحظ  املالية    لكن  الصدمات  الزمنية  أن 

تم اقتراح نماذج غير متماثلة تمثلت في  ليه ، وع(Leverage Effect)ستزيد من التقلبات بأحجام مختلفة، وهذا ما يعرف بأثر الرافعة  والسلبية اإليجابية

(EGARCH, TGARCH, PGARCH) . 

 :EGARCHنموذج  .4

ال  EGARCHتعتبر نماذج   التي تسمح بعدم  النماذج  الصدمات  متمن  تأثير  اقترح    اإليجابيةاثل في  النموذج    Nelson (1991) والسلبية حيث  هذا 

j,على املعامالت  اإليجابيةالقيود    مح بتجنبرطي والتي تسالتباين الش  الذي يتميز بإدخال اللوغاريتم على i   ( ويعرف بنموذجq,p  )ARCHEG .  

 وط كالتالي:ر شحيث كانت معادلة التباين امل

( ) ( )2 2

0

1 1

q p

t i t i
t i i j t j

i jt i t i

Ln Ln
 

     
 

− −
−

= =− −

 
= + − + 

 
   

0i كانت إذا   افعة(.امل عدم التماثل )معامل الر تمثل مع iحيث أن  ،  GARCHفالصدمات لها تأثير متماثل ويعود النموذج إلى نموذج   =

0i ر الصــدمات يكــون غيــر متماثــل عنــدماوتــأثي   .0كــون وعنــدما تi   لصــدمات كبــر مــن أثــر ا تكــون الصــدمات الســلبية لهــا أثــر علــى التقلبــات أ

 . 0iإذا كانت  لها أثر على التقلبات أكبر من أثر الصدمات السلبية  اإليجابيةبينما تكون الصدمات  .اإليجابية

 :TGARCHنموذج  .5

تأثي  (Zakoian, 1994)و    (Glosten et al., 1993) اقترح   لدراسة  يستخدم  متماثل  غير  آخر  الرافعة  نموذج  نموذج  رات    TGARCH (p, q)هو 

املحتمل، ومعادلة التباين  GARCHوهو امتداد لنموذج    GJR-GARCH (p,q)  ويسمى أيًضا بنموذج املشروط    مع إضافة حد جديد لقياس عدم التماثل 

 كالتالي: 

( )2 2 2

0

1 1

q p

t i i t i t i j t j

i j

d      − − −

= =

= + + +   

 حيث أن:

• , ,j i i    .معالم غير سالبة 

0iا كانت  إذ • 0i، وإذا كانت  ARCHGفالصدمات لها تأثير متماثل ويعود النموذج إلى نموذج      =     ا إذو ماثل،  تمفالصدمات لها تأثير غير 

0i  اإليجابيةدمات فإن الصدمات السلبية لها أثر في زيادة التقلبات أكبر من أثر الص. 

• t id  حيث: )dummy variable(هي متغير وهمي  −



 دوبالتلباني & ال                                              دبي املاليالكويت وسوق  بورصةدراسة أثر الصدمات االيجابية والسلبية على تقلبات عوائد  

Global Journal of Economics and Business, 9(3) (2020), 638-650 
 642 

 

 ,صدمات سلبية )أخبار سيئة( 
1 0t −

  if ,0 
t id − =*    

 ,صدمات إيجابية )أخبار جيدة( 
1 0t −   if ,1 

t id − =*       

يجابية يكون التأثير على التقلبات هو إ فعندما تكون الصدمات 
i  ، هو  تذا كانت الصدمات سلبية يكون التأثير على التقلباإ بينما

i i + . 

 :PGARCHنموذج  .6

لتعامل مع عدم التماثل، وهو ال يشبه نماذج  ل  GARCHموذج  س )القوة( لنبإدخال األس  وذلك  PGARCHنموذًجا يسمى   (Ding et al., 1993)قدم  

ARCHG  من نمذجة التباين. حيث تم استخدام نمذجة االنحراف ا 
ً
 من فرضها في   )(قدير معلمة القوة ح الفرصة لتيتهذا النموذج يملعياري بدال

ً
بدال

)ب النموذج يسمى هذا النموذج. و  ), ,p qRCHAPG كالتالي: يث كانت معادلة االنحراف املشروطح 

( )0

1 1

q p

t i t i i t i j t j

i j

        − − −

= =

= + − +   

أن: 0  ,1i  حيث      ,0 0    ,, 0i j   و كانت  ,   2إذا  نموذج    = إلى  كانت   ARCHGنعود  وإذا  العادي، 

0i  يكون النموذج غير متماثل. =

 :IGARCHنموذج  .7

قبل   من  النموذج  هذا  اقتراح  الوحدة    (Engle and Bollerslev, 1986)تم  جذر  بوجود  يتعلق  نموذج  التباين    (Unite Root)هو  سلسلة  في 

لها تأثير ثابت في معادلة التباين، وهذا يعني أن كل صدمة )إيجابية أو سلبية( على التباين الشرط الحالي سوف تنعكس على كل  تميز بأن، لهذا يىشرطال

 معادلة التباين املشروط كالتالي:، و IGARCH(p,q)ى هذا النموذج مسالقيم املستقبلية املتوقعة وي

2 2 2

0

1 1

q q

t i t i j t j

i j

     − −

= =

= + +   

يث أن: ح
0 0   ,, 0i j     ,1i j + =  

 : ومناقشة النتائج تحليل البيانات
 : املالي دبي  سوق  و  ت بورصة الكويوصف سلسلة أسعار األسهم في   .1

خرى تمثل  واأل   ،Boursa Kuwait Index (BKI)  كويتبورصة الام لللمؤشر العتمثل سعر اإلغالق اليومي    األولى،  تم استخدام سلسلتين زمنيتين

اليومي   العام لسوق دبيسعر اإلغالق  الزمنية من  .  Dubai Market Index(DMI)  للمؤشر  الفترة  أيام )ب  20/8/2020حتى    2/1/2019خالل  استثناء 

 .  11Eviewsوتم تحليلها باستخدام البرنامج ، ورصتيني في كال البلكتروني الرسماإلمن املوقع  البحثحيث تم الحصول على بيانات  .( عدم التداول 
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 الدراسة.   غير ساكنة في املتوسط والتباين خالل الفترة الزمنية محل  لكال املؤشرين  ألسعار األسهم   الزمنيتين  أن السلسلتين  (1يتضح من الشكل )

 (. 1جدول ) فيADF, PP, KPSS) )جذر الوحدة  اتيؤكد ذلك اختبار ث حي

 (: اختبارات جذر الوحدة ألسعار األسهم 1جدول )
P-Value  

KPSS- Test PP- Test ADF- Test 

0.0000 0.4290 0.4418 BKI 

0.0000 0.6870 0.7021 DMI 

الحصول على سلسلة ساكنة األ   لكل مؤشر  من أجل  الزمنية  السلسلة  بيانات    Returns (R) إلى سلسلة عوائد    أسعار األسهم()  صليةتم تحويل 

  وفًقا للمعادلة التالية:
1

t
t

t

p
r Ln

p −

 
=  
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 ئد ومربع العوائد ألسعار األسهم لة العواسل(: س2شكل )

  امفي املتوسط لكنه ( ساكنتينDMIR( وسلسلة عوائد مؤشر سوق دبي املالي )BKIR) بورصة الكويتؤشر م عوائدأن سلسلة  (2يتضح من الشكل )

العوائد قيًما موجبة و   في التباين وأن هناك تقلبات واضحة في العوائد.  غير ساكنتين ظ أن لبة ذات أحجام مختلفة، وكذلك يالحاسحيث أخذت هذه 

 ما تقيس عنصر املخاطرة،  سعار األسهم  ك العوائد املربعة أل هذه التقلبات تكون أكثر وضوًحا في سلو 
ً
حيث يؤكد ذلك اختبارات جذر الوحدة والتي عادة

( (ADF, PP, KPSS  (2جدول )في . 

 (: اختبار جذر الوحدة لسلسلة العوائد 2جدول )
P-Value  

KPSS- Test PP- Test ADF- Test 

0.9345 0.0000 0.0000 BKIR 

0.6910 0.0000 0.0000 DMIR 
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 :لسلسة العوائد اإلحصاءات الوصفية .2

والتي تعطي معلومات مهمة حول التقلبات التي ظهرت في سلسلة العوائد   ، في املؤشرين  أسعار األسهم ( إلى بعض اإلحصاءات لعوائد  3)  شكليشير  

العوائد  جو حيث   متوسط  أن  الكويت لد  )  بورصة  ل  ،(0.0000502موجب   العوائد  سالب  ومتوسط  دبي  . 0.000293-)سوق  قيمة    (  أن  أيًضا  وتبين 

سالبة   االلتواء  السوقينمعامل  كال  أن    ،لعوائد  آخر  في  عوائد  بمعنى  الكويت األسعار  دبي  بورصة  موضع    وسوق  الفترة  إلى   البحثخالل  تميل  كانت 

ال تتبع التوزيع الطبيعي، وهذا ما تؤكده و   3أكبر من  ح  التفرطأن معامل    لعوائد كال السوقين  كذلك وجدنا  .رتفاعنسبي ضئيل أكثر من اال   لكالهبوط بش

 . %1( التي تشير إلى أن سلسلة العوائد غير طبيعية التوزيع عند مستوى معنوية Jarque-Beraإحصاءة )
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 ائد أسعار األسهم الوصفية لسلسلة عو (: اإلحصاءات 3شكل )

 وائد: متوسط سلسلة الع ةمعادلتحديد  .3

يمتلكان    النموذجان اللذان  وجدنا أن (  3من جدول )، و ARIMAلتحديد معادلة متوسط سلسلة العوائد، تم إجراء مقارنة بين توليفة من نماذج  

 ما : ه (AIC, BIC, HQ)أقل قيمة من معايير املقارنة 

 :بورصة الكويتللعوائد ا  يمثل معادلة متوسط سلسلة ARIMA (0,1,1) نموذج •

( ) ( ) ( )

1

:

1 1 0.252612
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t t

t t t
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 : املالي سوق دبيالعوائد ل يمثل معادلة متوسط سلسلة ARIMA (1,1,1)نموذج     •

( )( ) ( ) ( )

1 1
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1 0.473325 1 1 0.651580
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 لسلسلة العوائد  ARIMA(: مقارنة بين نماذج  3جدول )
DMIR KIRB Model 

HQ  BIC AIC HQ  BIC AIC  

-5.576309 -5.564448 -5.584075 -6.001748 -5.989672 -6.009667 ARIMA (1,1,0) 

-5.580037 -5.568175 -5.587802 -6.011645 -5.999569 -6.021605 ARIMA (0,1,1) 

-5.591610 -5.571419 -5.611025 -6.009726 -5.991613 -6.019564 ARIMA (1,1,1) 

-5.571850 -5.554058 -5.583498 -6.004014 -5.985900 -6.015892 ARIMA (2,1,0) 

-5.581670 -5.563878 -5.593319 -6.008756 -5.990642 -6.020635 ARIMA (0,1,2) 

-5.581576 -5.557853 -5.597107 -6.000760 -5.976608 -6.016598 ARIMA (2,1,1) 

-5.581149 -5.557426 -5.596680 -6.000759 -5.976608 -6.016597 ARIMA (1,1,2) 

-5.589211 -5.561957 -5.600859 -5.991901 -5.961711 -6.011698 ARIMA (2,1,2) 

(1,1,1) ARIMA (0,1,1) ARIMA  

Prob. t-Stat. Coeff. Prob. t-Stat. Coeff. Parameter 

0.0000 -5.205731 -0.473325 - - - 
1 

0.0000 7.487623 0.651580 0.0000 16.09666 0.252612 
1 

 

 لبواقي: ل ARCH-LMاختبار تأثير   .4

م للبواقي، أي عد   ARCHتفترض منهجية بوكس وجينكنز افتراًضا أساسًيا وهو أن تكون البواقي ثابتة ال تتغير مع الزمن لذا تم إجراء اختبار تأثير  

البواقي لنموذج  Heteroscedasticityقي  تجانس تباين البوا  في جدول   كشفت النتائجو   ARIMA(1,1,1)  موذجنو   ARIMA(0,1,1)  من خالل فحص مربع 

 . GARCHوبالتالي تستدعي هذه النتيجة استخدام نماذج عائلة .  (P-Value < 0.01) حيث كانتفي بواقي النموذجين  ARCHن وجود تأثير  ع (4)

 لبواقي نموذج املتوسط  ARCH-LM(: اختبار  4ل )جدو 
BKIR: ARIMA (0,1,1) DMIR: ARIMA (1,1,1) 

F-Statistic 80.68448 F-Statistic 108.7128 

Obs*R-Squared 67.36620 Obs*R-Squared 86.17391 

Prob. F (1,396) 0.0000 Prob. F (1,406) 0.0000 

Prob. Chi-Square (1) 0.0000 Prob. Chi-Square (1) 0.0000 

 تحديد نموذج التقلب املناسب: .5

 وهي:   GARCHاقي، سيتم املقارنة بين نماذج عائلة  في البو  ARCH-LMعد إثبات وجود تأثير  ب

[ARCH,(1), GARCH (1,1), TGARCH (1,1), EGARCH (1,1),  

PGARCH (1,1,1), IGARCH (1,1)] 

يمة ولتحديد نموذج التقلب املناسب والذي يمتلك أقل ق  .(Normal, Student's t, Generalized):  ت  اقي تتبع أي من التوزيعامع افتراض أن البو 

 :( وجدنا أن5من خالل جدول ) ، (AIC, SC, HQ) من معايير املقارنة

تقلبات  جة  ي يعتبر األفضل لنمذ، وبالتالألنه يمتلك أقل قيمة للمعاييراملناسب للبواقي هو النموذج    Student's t ذو التوزيع  GARCH(  1,1نموذج ) •

 .بورصة الكويتعوائد مؤشر 

• ( التوزيع  TGARCH(  1,1نموذج  لنمذجة   Student's t  ذو  األفضل  يعتبر  وبالتالي  للمعايير،  قيمة  أقل  يمتلك  ألنه  املناسب  النموذج  هو  للبواقي 

 تقلبات عوائد مؤشر سوق دبي. 
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 GARCH(: مقارنة بين نماذج عائلة 5جدول )
Model BKIR 

Normal Distribution Student’s t Distribution Generalized Error Distributions 

AIC SIC HQC AIC SIC HQC AIC SIC HQC 
 ARCH(1) -6.431893 -6.401901 -6.420015 -6.826202 -6.786212 -6.810364 -6.757596 -6.717607 -6.741758 

GARCH(1,1) -6.667067 -6.627077 -6.651229 -6.936471 -6.886484 -6.916673 -6.888909 -6.838922 -6.869112 

TGARCH(1,1) -6.701743 -6.651756 -6.681945 -6.934549 -6.874565 -6.910792 -6.890129 -6.830144 -6.866372 

EGARCH(1,1) -6.655915 -6.605928 -6.636118 -6.928622 -6.868638 -6.904865 -6.880950 -6.820965 -6.857193 

IGARCH(1,1) -6.367359 -6.347364 -6.359440 -6.894514 -6.864522 -6.882636 -6.831241 -6.801249 -6.819363 

PGARCH(1,1,1) -6.714941 -6.654956 -6.691184 -6.929817 -6.859835 -6.902100 -6.887109 -6.817127 -6.859392 

 DMIR 

 ARCH(1) -5.894318 -5.854992 -5.878756 -6.195973 -6.146816 -6.176522 -6.164064 -6.114906 -6.144612 

GARCH(1,1) -6.179949 -6.130791 -6.160497 -6.317233 -6.254244 -6.293891 -6.303060 -6.244071 -6.279718 

TGARCH(1,1) -6.221104 -6.162115 -6.197762 -6.323428 -6.258607 -6.296195 -6.312363 -6.243542 -6.285130 

EGARCH(1,1) -6.205276 -6.146286 -6.181933 -6.311862 -6.243041 -6.284630 -6.300692 -6.231871 -6.273460 

IGARCH(1,1) -6.022105 -5.992610 -6.010434 -6.262230 -6.222904 -6.246669 -6.242315 -6.202989 -6.226754 

PGARCH(1,1,1) -6.219484 -6.150663 -6.192251 -6.318477 -6.239825 -6.287354 -6.309775 -6.231123 -6.278652 

 : تشخيص النموذج املناسب  .6

الكويتمؤشر  عوائد    لتقلبات   املناسبالنموذج  يد  بعد تحد التأكد من صحة مالئمالبد    ومؤشر سوق دبي  بورصة  النموذج وكفاءته، ويتم  من  ة 

 ARCHعنوية وغياب تأثير  يشير إلى عدم م  ARCH-LM  اختبار.  للبواقي ومربعات البواقي  (ARCH-LM,  Ljung-Box)من  كل  ر  ذلك من خالل تطبيق اختبا

التقلبفي بواقي نموذج )  ي  البواقي عشوائية, ويتضح ذلك من جدول  أن  للبواقي ومربعات   Ljung-Boxختبار  ( ال 7جدول )ومن خالل  (.  6وهذا يدل على 

  إلى عدم وجود ارتباط متسلسل فيها. ير معنوية وهذا يشيرالبواقي نجد أنها غ

 قي نموذج التقلب لبوا ARCH-LM(: اختبار  6جدول )
BKIR: GARCH(1,1) DMIR: TGARCH(1,1,1) 

F-Statistic 0.117340 F-Statistic 0.010881 
Obs*R-Squared 0.117898 Obs*R-Squared 0.010934 
Prob. F(1,396) 0.7321 Prob. F(1,406) 0.9170 

Prob. Chi-Square(1) 0.7313 Prob. Chi-Square(1) 0.9167 

 لبواقي نموذج التقلب  Ljung-Box ختبار (: ا7جدول )
BKIR 

p-value Q-Stat. Lag Series p-value Q-Stat. Lag Series 

0.631 0.2312 1 Res.2 - - 1 Res. 

0.919 1.4438 5 Res.2 0.157 6.6233 5 Res. 

0.998 1.7353 10 2Res. 0.350 10.012 10 Res. 

1.000 2.1476 15 2Res. 0.614 11.908 15 Res. 

1.000 2.8682 20 2Res. 0.649 16.125 20 Res. 

1.000 3.1572 25 2Res. 0.528 22.867 25 Res. 

1.000 4.6402 30 Res.2 0.499 28.353 30 Res. 

DMIR 

0.916 0.0110 1 Res.2 - - 1 Res. 

0.901 1.6051 5 Res.2 0.063 7.2831 5 Res. 

0.946 4.0254 10 2Res. 0.188 11.256 10 Res. 

0.950 7.2740 15 2Res. 0.442 13.073 15 Res. 

0.950 10.855 20 2Res. 0.702 14.405 20 Res. 

0.761 19.733 25 2Res. 0.871 15.620 25 Res. 

0.880 21.245 30 Res.2 0.924 18.097 30 Res. 

 ل على:مما سبق نستد

 .صة الكويتبور لنمذجة تقلبات عوائد مؤشر  GARCH (1,1) مالئمة نموذج •
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 .املالي لنمذجة تقلبات عوائد مؤشر سوق دبي TGARCH (1,1) مالئمة نموذج •

 : تقدير وتفسير النموذج .7

 :نأ ( نالحظ 8دول )، ومن خالل ج عظم باستخدام طريقة االمكان األ ين نموذجالتم تقدير معلمات 

•  ( التوزيع  GARCH(  1,1نموذج  امل  Student's t  ذو  النموذج  هو  مؤشر  للبواقي  عوائد  تقلبات  لنمذجة  الكويتناسب  تقدير   .بورصة  خالل    ومن 

  وجدنا ان  معلمات النموذج
0،1 ،1  موجبة و( 05معنويةvalue< 0.-P).   التالية:  وهذا ما تؤكده املعادلة 

2 2 2

1 10.00000452 0.207566 0.760738t t t  − −= + + 

 .  بورصة الكويت عوائدأثير متماثل( على تقلبات سلسلة التأثير )توالسلبية( لها نفس  اإليجابيةر الجيدة والسيئة )الصدمات أن األخباوهذا يعني 

قدير معلمات للبواقي هو النموذج املناسب لنمذجة تقلبات عوائد مؤشر سوق دبي. ومن خالل ت  Student's t  ذو التوزيع  TGARCH  ( 1,1نموذج ) •

  النموذج وجدنا ان
0،1 ,،

1    ( موجبة ومعنويةvalue< 0.05-P)  كده املعادالت التالية: ، وهذا ما تؤ 

( )

( )

2 2 2

1 1 1

2 2 2

1 1

2 2 2

1 1

:

0.00000646 0.064368 0.164483 0.820312

:

0.00000646 0.104306 0.820312

:

0.00000646 0.104306 0.164483 0.820312

t t t t

t t t

t t t

Variance Equation

d

Positive Shock

Negative Shock

  

  

  

− − −

− −

− −

= + + +

= + +

= + + +

 

 مثل   (: تقدير معالم النموذج األ 8جدول )
BKIR : GARCH(1,1) Parameter 

Prob. Z-Statistic Std. Error Coefficient 

0.0117 2.520992 1.79E-06 4.52E-06 
0  

0.0017 3.134605 0.066217 0.207566 
1  

0.0000 13.64448 0.055754 0.760738 
1  

DMIR: TGARCH(1,1)  

0.0195 2.336116 2.76E-06 6.46E-06 
0  

0.0319 1.992592 0.052378 0.104368 
1  

0.0247 2.026429 0.081169 0.164483 
 

0.0000 17.30732 0.047397 0.820312 
1  

يشير   على  والسلبية    اإليجابيةالصدمات  أن    لىإ وهذا  متماثل  غير  تأثير  سلها  دبي  تقلبات  سوق  في  العوائد  و املالي  لسلة  مختلفة  أن وبأحجام 

  .اإليجابية الصدمات السلبية لها أثر في زيادة التقلبات أكبر من أثر الصدمات 

 لخالصة: ا

  لي، حيث توصللكويت وسوق دبي املابورصة ا والسلبية على عوائد    اإليجابيةج مناسب لدراسة أثر الصدمات  إلى تحديد نموذ  البحث  ا هدف هذ

للبواقي هو النموذج املناسب ألنه يمتلك أقل قيمة للمعايير، وبالتالي يعتبر األفضل لنمذجة   Student's t ذو التوزيع  GARCH(  1,1نموذج )الى ان    البحث

بور  مؤشر  عوائد  الكويت.تقلبات  الرئيس ي  صة  السبب  يعود  في    وربما  تماثل  الصدمات  أ لوجود  قيام والسلبية    اإليجابيةثر  هو  الكويت  بورصة  على 

تقلبات في االسعار. حيث   أي  املدرجة عند وجود  املباشر للشركات  املباشر وغير  الدعم  بتقديم  الكويتية   الحكومة 
ً
الحكومي فعاال التدخل  في عكس   أن 

األسع هبوط  ماتجاه  ويقلل  كما  للصدمات،  التعرض  بعد  تقلبات  ار  األ أ ن  و su y. et al.,2002)  سهم سعار  كما  نموذج  أ لى  إ   البحث  توصل(.  ( 1.1)ن 

TGARCH  التوزيع املالي.  Student's t  ذو  تقلبات عوائد مؤشر سوق دبي  املناسب لنمذجة  النموذج  الرئيس ي لوجود عدم    للبواقي هو  السبب  وقد يعود 

في   سوق   اإليجابيةالصدمات  ثر  أ تماثل  على  للمستثمري  والسلبية  تسمح  وقوانين  لوائح  وجود  هو  املالي  األ دبي  األسهم ن  أسواق  في  باملشاركة  جانب 

   (. (khedhiri and muhammed, 2011اإلماراتية )
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Abstract: This research aims to study the impact of positive and negative shocks on stock return volatility in 
Boursa Kuwait and Dubai Financial Market, during the period from January 2, 2019 to August 20, 2020. 
Methodology: comparison between symmetric and asymmetric GARCH models based on various criteria. 
Results: The study concludes that the best model to represent the volatility in stock returns in Boursa 
Kuwait, Dubai Financial Market is GARCH (1,1) model, TGARCH (1,1) model, Respectively. Conclusion: 
positive and negative shocks, have a symmetrical impact on the stock return volatility in Boursa Kuwait, 
whereas they have an asymmetrical impact on the stock return volatility in Dubai Financial Market. 

Keywords: Boursa Kuwait; Dubai market; stock prices; volatility; GARCH models. 
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