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 .1مقدمه
افزایش همزمان قیمت انرژی و کاالهای کشاورزی نشان میدهد که انرژی عاملی مؤثر در افزایش
قیمت مواد غذایی است .پیشبینی قیمت محصوالت کشاورزی همواره موضوعی قابلتوجه از سوی
محققین جهت برنامهریزیهای آتی در کشور میباشد .لذا در این مطالعات بررسی آمار سری زمانی حائز
اهمیت است.
بسییاری از مد های سری زمانی کاربردی وجود دارند که به بررسی رگرسیون در تواترهای مشابه
میپردازند .بهطور مثا تمامی دادههای موجود در آنها به شیی ل سییالیانهه ماهیانه و ...اسییت .با این
وجود سییریهای زمانی دیگری نیز دیده میشییوند که در آنها این برابری تواتر مشییاهده نمیشییود.
بهعنوانمثا درحالیکه بسییاری از مغییرهای کنن اقغصیادی مانند  GDPبه صورت سالیانه گزارش
میشیوند مغییرهایی مانند قیمت مواد غذایی نیز وجود دارند که مم ن است آمارشان به ش ل فصلیه
ماهیانه و یا حغی روزانه باشییید .روش مغداو میانگیری سیییاده که به تعمیا دادههای با تواتر باالتر
میپردازد منعر به از دسیت رفغن اطنعات بالقوه مفیدی میشیود که می توانسییت در شییناسایی بهغر
روابط میان مغییرهای هدف مورداسغفاده قرار گیرد .فرض وزنهای مساوی در روش میانگیری سادهه
اگرچه مم ن اسیت در دورههای آرام و بی نوسان قابلاسغفاده باشد؛ اما نمیتوان اطنعات اخیری که
معموعیه اطنعیات بزرگغری را منع ن نموده و در پیشبینیهیای آتی مفییدتر میباشیییند را نادیده
گرفت .برای حل این معضل مد رگرسیونی (MIDAS)9به عنوان یک روش کاربردی در سریهای
زمیانیه اطنعییات موجود در تواترهییای بییاالتر را حف میکنیید .لیذا این مید موجایات اجرای طرح
انعطافپذیر اسغخراج وزنی دادهها را فراهم مینماید.
بیه این ترتییم مید هیای رگرسییییونی شیییامل دادههای مخغلط  MIDASاز دغدغههای کلی
اقغصاددانان و محققین بوده است.
 .2پیشینه تحقیق
مد های اقغصادسنعی مغعددی مطرح شدهاند تا با اسغفاده از مغییرهای مسغقل و برونزا به توضیح و
در بسیاری موارد پیشبینی سریهای زمانی اقغصادی بپردازند .این رگرسیونها معموالً مسغلزم برابری
تواتر کلیه مغییرها بودهاند که به تعمیا دادههای با تواتر باالتر (از طریق میانگینگیری ساده) و درنغیعه
از دست رفغن اطنعات بالقوه مفید منعر میشود .اطنعاتی که میتوانست در شناسایی بهغر روابط
میان مغییرهای هدف مورداسغفاده قرار گیرد.
ناهماهنگ بودن در تواترهای دادههاه محققین را بر آن داشت تا به منظور باال بردن دقت پیشبینی
مغییرهای کنن اقغصادی چارهای بیندیشند .غلاه بر این مش ل موضوعی قابلتوجه در سا های اخیر
است .مد رگرسیونی  MIDASی ی از روشهایی است که برای اولین بار توسط (گیسلن و هم ارانه
1. Mixed Data Sampling
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 )2114پیشنهاد شد .از بررسیها در این زمینه میتوان به مطالعات (تایه)2112ه (گیسلن و هم ارانه
)2112ه (لئون و هم ارانه )2112ه (کلمنت و گالوااُه )2112ه (آرمسغوه )2191ه (کیانه )2191ه (آندرو و
هم ارانه )2199ه (جواِرین و مارسلینوه )2199ه (فورونی و هم ارانه )2199ه (کوزین و هم ارانه
)2199ه (اِس چورفید و سانگه )2192ه (گیسلنه  )2192و (فورونی و مارسلینوه  )2192نام برد .دراین
مطالعاته رگرسیونها با هدف ارتقاء دقت پیشبینی مغییرهای کنن اقغصادی مورداسغفاده قرار
گرفغهاند .همچنین (اِندِرس و هولته  )2192و (بارِرا و پنینگزه )2192به رابطه بین قیمت انرژی و
کاالهای کشاورزی با اسغفاده از مد رگرسیونی MIDASه مشابه با مطالعه حاضر پرداخغهاند .به منظور
بهاود پیشبینی دادههای کنن فصلی (کلمنت وگالواه )2112ه (آرمسغوه هرنان دِز -ماریلوه اُیانگ و
پیگره )2111ه (فرا و مونغه فورته  )2192و (مارسلینو و اِسچوماچره  )2191با اسغفاده از این روش از
دادههای ماهیانه بهره بردهاند .همچنین (آندرو گیسلنه کورتلوزه )2199ه (گیسلن و رایته  )2111و
(همیلغنه  )2112به منظور باال بردن دقت پیشبینی دادههای کنن فصلی و ماهیانه از دادههای مالی
روزانه در  MIDASاسغفاده کردهاند.
 .3مبانی نظری
همانند اغلم سیریهای زمانی ارتااط انرژی و بازار محصیوالت کشیاورزی شامل دادههای مخغلط در
تواترهای مغفاوت اسییت .بطور مثا در مطالعه حاضییر درحالیکه اطنعات نرخ ارز رسییمی به شیی ل
فصلی است سایر مغییرها سالیانه میباشند .مطالعات پیشین روش میانگین گیری ساده را برای ی سان
نمودن تواترها انغخاب نمودهاند .در این روش ناگزیر به از دسییت دادن بعضییی اطنعات ارزشییمند در
تواترهای باالتر میباشیم .این تفاوت ها بر دقت نغایج حاصل از برآورد ارتااط انرژی و بازار محصوالت
کشیاورزی تثثیرگذار اسیت .در این مطالعه با توجه به اهمیت شناسایی عوامل مؤثر و پیشبینی قیمت
غنته ام ان افزایش دقت شیییناسیییایی روابط و پیشبینیه از الگوهای شیییامل دادههای مخغلط
 MIDASاسغفادهشده است.
مد رگرسیونی  MIDASبا اسغفاده از وقفههای توزیعی برای حل این معضل پیشنهاد گردید .این
روش به عنوان فرم تقلیل یافغه جانشین برای روی رد کالمن در زمینه تخمین دادههای مخغلط دیده
شد .اگرچه فیلغر کالمن ابزار مناسای را برای الحاق دادههای مخغلط فراهم میکند اما پیچیدگی
محاساات و افزایش معیارهای خطا در نغایج آن قابلمشاهده است .این مقاله مد خود توضیح با
وقفههای گسغرده تعمیمیافغه (GARDL)9ماغنی بر حداقل مربعات معمولی ) (OLSجهت تخمین
رگرسیونها با دادههای مخغلط پیشنهاد مینماید .در روش  GARDLبه منظور پارامغرسازی ضرایم
وزن داده شده از ساخغار توزیا وقفهای چندجملهای آلمون اسغفاده میشود .این روش با توجه به راحغی
در برآورد و کمغر بودن معیارهای خطا روش جایگزین مناسای برای روی رد کالمن است .در روش
1. Generalized Autoregressive Distributed Lag Model
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ماترین وندرموند به عنوان ابزار مؤثری برای اسغخراج اطنعات از دادههای با تواتر باالتر
دیده میشود.
تحقیقات ارزشمند زیادی در مورد الگوهای مخغلف روش  MIDASوجود دارند( .اندرو و هم ارانه
 )2199و (فورونی و مارسلینوه  )2192بررسی جامعی در خصوص نحوه بهکارگیری این مد ها در
پیشبینی شاخصهای مخغلف کنن اقغصادی و سریهای مالی ارائه کردهاند .همچنین میتوان به
مطالعه (آرمسغوه  )2191اشاره نمود که به بیان مخغصری از موضوع موردنظر پرداخغه است.
این مطالعه به مقایسه روش مغداو میانگیری ساده و مد رگرسیونی  MIDASجهت پیشبینی
تثثیر قیمت انرژی بر قیمت غنت که گروه قابلتوجهی در محصیوالت زراعی میباشده پرداخغه است.
فرضییه ما در این پووهش آن اسیت که همانند مطالعات ذکرشده در پیشینه تحقیق روش MIDAS
که به اسیغخراج وزنی دادهها میپردازد نسیات به روش میانگیری سیاده ارجحیت دارد .سؤالی که در
این مطالعه مطرح میشیود آن است که آیا مد رگرسیونی  MIDASروش مناسای جهت پیشبینی
تثثیر قیمت انرژی بر قیمت غنت است یا خیر؟
مد رگرسیونی  MIDASیک مد وقفه توزیعی با مغییرها در تواترهای مغفاوت میباشد .ش ل
عمومی این مد به صورت زیر است (بارِرا و پنینگزه.)2192
()9

ytq = α + B(L)xtq + εtq

) B(Lعملگر وقفهه  ytqو  xtqمغییرهای وابسغه و توضیحی در دوره  tبا تواتر فصلی میباشند .حا
اگر فرض کنیم دادههای  xtmبه ش ل ماهیانه باشند .روش مرسوم در تخمین مد روش میانگیری
ساده به ش ل زیر است (بارِرا و پنینگزه.)2192
() 2

ytq =⅓∑ i=13 xtm

مد پیشنهادی  MIDASبه اجرای طرح انعطافپذیر و صرفهجویانه اسغخراج وزنی دادهها
میپردازد که در تابا ( )2قابلمشاهده است (گیسلنه.)2192
() 2

ytq = α + β(L)W(θ) xtm,q + εtq

تابا وزنی ) W(θبه اش ا مخغلفی در مطالعه (آرمسغوه  )2191آمده است که میتوان فرم بغاه
چندجملهای وقفه نمایی آلمون و توزیا وقفهای چندجملهای آلمون را نام برد .همانگونه که در مطالعه
(گیسلنه )2192مشاهده میشود یک روش برای شناسا نمودن  β9محدود نمودن جما وزنها به 9
میباشد .تحت این قیده پارامغر  β9میتواند به عنوان معیاری از اثر تعمعی مقادیر جاری و وقفهای x1
و  yتفسیر شود.
با بسط معادله  2رگرسیون  ARDLتعمیمیافغه با  qمعموعه پیشبینی کننده با تواتر مخغلط به
صورت زیر خواهد بود (گیسلنه :)2192
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در اینعا  tنشاندهنده واحد زمان پایه برای دادههای با تواتر کمغر (از  9تا  m )Tو  xmتواتر و
مشاهدات نمونهگیری شده با تواتر باالتر از  9تا  kشاخص گذاری شده (که در آن  kمحدود است)
میباشد L1/m .عملگر وقفه در فضای تواتر mه ) b(k,θوزن هر پیشبینی کننده وقفهای با تواتر باالتر
 kو  etفرآیند نوفه سفید میباشند .همچنین پارامغرهای β9ه β2ه  βq ...به ترتیم اثر تعمعی پیشبینی
کنندههای  x1,t-hه  x2,t-hه xq,t-h ...بر  ytمشروط بر این که معموع چندجملهای موزون در W1(L1/m,
)θ1ه )W2(L1/m, θ2ه Wq(L1/m, θq) ...همگی به  9نرما شده باشد را اندازهگیری مینمایند.
در راسغای نمادگذاری بااله مد  ARDLمرسوم با دادههای با تواترهای ی سان میتواند به صورت
زیر نوشغه شود:
()6

𝑦t = β0 + w(L1 , θ)x1,c−n + ec

زمانی که مغییر وابسغه و مسغقل تواتر ی سان داشغه باشنده وجود پارامغر  β9در معادله ضروری
نمیباشد.
در مطالعه حاضر به منظور اسغخراج وزنی دادهها در مد  ARDLتعمیمیافغه از ماترین وندرموند
با وقفه  Kاسغفادهشده است:
()2
در اینعا  Tنشاندهنده واحد زمان پایه برای دادههای با تواتر کمغره  hدوره آتی و  nضریم تادیل
دادههای با تواتر کمغر به تواتر باالتر شاخصگذاری شدهاند .مغییرهایی با دادههای تواتر پایینتر مانند
 Yبه صورت یک بردار  T*1نشان داده میشوند.

()2
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) B(Lعملگر وقفه توزیا یافغه چندجملهای آلمون که یک بردار  n*1است و ماترین
وندرمونده مغییر جدیدی به جای  xtmخواهیم داشت که ارزش وزنها در آن لحاظ شده است .اکنون
تخمین  GARDLمیتواند با  OLSروی مغییر تیییریافغه  Xو با تقلیل بعد انعام شود.
به منظور مقایسه قدرت پیشبینی دو الگوی با تواتر ی سان و با تواتر ترکیایه عنوه بر معیارهای
مغداو ازجمله معیار میانگین مربا خطاه ریشه میانگین مربا خطا و معیار میانگین قدر مطلق خطا P
روش ارائهشده توسط (گرنعر و نیوبولده  )9112جهت آزمون معنیداری اخغنف خطای الگوهای رقیم
نیز اسغفادهشده است .به این منظور ابغدا رابطه زیر محاساه میشود:
)  et2 )(et1  et2

()1

) e

2 2
t

T

 (e

1
t

t 1

T

 (e

1
t

) e
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که در آن  e1tو  et2به ترتیم خطای پیشبینی خارج از نمونه دو روش رقیم و  T تعداد پیشبینیهای
خارج از نمونه اسیت .سپن آزمون برابری دقت پیشبینی دو روش را میتوان با اسغفاده از آماره GN
موردبررسییی قرار داد .این آماره دارای توزیا  tبا درجه آزادی  T   1بوده و طاق رابطه  2محاسییاه
میگردد.
()91

T  1
1 r 2

GN  r

در این مطالعه قیمت غنت کشور بهطور سالیانه تابعی از قیمت نسای انرژی و همچنین مغییرهای
کنن اقغصییادی از جمله نرخ ارز رسییمیه نرخ تورم و نرخ بهره در دوره زمانی  9269-9222در نظر
گرفغهشیده اسیت .روش مورداسیغفاده جهت محاساه شاخص قیمت غنت بر اساس روش پیشنهادی
(بارِرا و پنینگزه )2192میباشد؛ بنابراین با محاساه سهم هر یک از محصوالت گندمه جوه برنج و ذرت
از کل غنت و با توجه به شاخص قیمغی هر یک از آنهاه ارزش سالیانه غنت به دست آمد .همچنین
شاخص قیمت انرژی در بخش کشاورزی با توجه به مقادیر ارائهشده در ترازنامه انرژی کشور بر اساس
میلیون بشی ه نفت خام در سیا محاساه گردید .اطنعات موردنیاز در این پووهش از بانک مرکزی و
میرکیز آمییار اییران جیمیا آوری شییییده اسییییت .هیمیچینین میید بییا اسیییغفییاده از نرم افزار
 EViews 6برآورد و مقایسه گردیده است.
 .1-3الگوی خود توضیح با وقفههای توزیعشده ARDL
روش خود توضیح با وقفههای توزیاشده  ARDLی ی از روشهای بررسی روابط بلندمدت و کوتاهمدت
بین مغییر وابسغه و سایر مغییرهای توضیحی الگو و پیشبینی مغییر وابسغه است که به علت
محدودیتهای موجود در اسغفاده از روش انگل -گرنعر و الگوی  ECMو همچنین برای اجغناب از
نواقص موجود در این الگوهاه ازجمله وجود اریم در نمونههای کوچک مورداسغفاده قرار میگیرد .در این
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روش ی سان بودن درجه جمعی بین مغییرها ضروری نمیباشد .همچنین این روش الگوهای بلندمدت
و کوتاهمدت موجود در الگو را بهطور همزمان تخمین میزند و مش نت مربوط به حذف مغییرها و
خودهماسغگی را رفا میکند .ازاینرو در مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر بر قیمت غنت در
سا های مخغلف و همچنین مقادیر آتی آن از الگوی  ARDLبه عنوان الگوی پایه اسغفاده شد.
 .4تجزیه و تحلیل
در اولین قدم ایسغایی مغییرهای الگو با اسغفاده از سه روش دی ی فولر تعمیمیافغهه فیلیپن پرون و
 KPSSمورد بررسی قرار گرفت .در این روشها فرضیه صفر آزمونها مغفاوت بوده به طوری که در
آزمونهای دی ی فولر تعمیمیافغه و فیلیپن پرون فرضیه صفر عدم ایسغایی و در آزمون  KPSSفرضیه
صفر ایسغایی سری زمانی است .نغایج آزمونها در جدو  9آمده است .عموماً الگوهای تمام لگاریغمی
در مطالعات اقغصادی برازش بهغری را نشان میدهد ضمن آن ه در این الگوها ضرایم رگرسیونی همان
کششهای مغییرها میباشند که به لحاظ اقغصادی حائز اهمیت فراوان است .عنوه بر آن اسغفاده از
مقیاس لگاریغمی به کاهش مش نت ناشی از نقص فروض کنسیک کمک مینمایده لذا به جای
الگوی خطی در مد اسغفاده شدهاند .نغایج حاکی از آن است که مغییر نرخ تورم در سطح و مغییرهای
نرخ ارزه قیمت غنته قیمت انرژی و نرخ بهره با یکبار تفاضل گیری ایسغا میباشند.
جدول  :1نتایج آزمون ایستایی متغیرهای الگو
آماره دیکی

فیلیپس

تعداد

فولر

پرون

وقفه بهینه

5/22

1
1

نام متغیر

KPSS

لگاریغم قیمت غنت

1/922

*** 5/62

لگاریغم قیمت انرژی

1/929

*** 4/22

6/22

لگاریغم نرخ تورم

1/921

** 2/24

2/21

1

لگاریغم نرخ ارز

1/129

*** 4/61

4/29

1

لگاریغم نرخ بهره

1/954

** 2/19

2/12

1

وضعیت
ایسغا در تفاضل
او
ایسغا در تفاضل
او
ایسغا در سطح
ایسغا در تفاضل
او
ایسغا در تفاضل
او

وضعیت عرض از
مبدأ و روند
با عرض از مادأ
با عرض از مادأ و
روند
با عرض از مادأ
بدون عرض از مادأ و
روند
بدون عرض از مادأ و
روند

** و*** به ترتیم نمایانگر معنیدار بودن در سطح  5و  9درصد است.
مناا :یافغههای تحقیق

همانگونه که قانً ذکر شده به منظور مقایسه روشهای پیشبینی میانگیری ساده و MIDASه
اطنعات نرخ ارز رسمی با تواتر فصلی و شاخص قیمت غنته شاخص قیمت انرژیه نرخ تورم و نرخ
بهره با تواتر ساالنه در دوره زمانی  9269-9222به صورت لگاریغمی در نظر گرفغه شدهاند .نغایج حاصل
از برآورد الگوی پویای قیمت غنت با دادههای با تواتر ی سان در جدو ( )2آورده شده است.
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جدول  :2نتایج حاصل از برآورد الگوی پویای ) ARDL(1,0,0,0,1با دادههای با تواتر یکسان
نام متغیر

ضریب

آماره t

عرض از مادأ
قیمت انرژی
نرخ تورم
نرخ ارز رسمی
نرخ بهره
قیمت غنت

-1/492
**1/219
***1/925
-1/122
1/154
**1/912

-9/92
2/91
2/25
-9/25
9/59
2/22
R2=1/22

F= 96/11

** و***به ترتیم نمایانگر معنیدار بودن در سطح  5و  9درصد است.
مناا :یافغههای تحقیق

نغایج الگوهای پویای  ARDLحاکی از وجود وقفه مغییر وابسغه قیمت غنت در تابا بوده که
میتوان این نغیعه را به وجود تفاوت میان رابطه بلندمدت و کوتاهمدت میان مغییرهای مسغقل و وابسغه
الگو تفسیر کرد .نغایج نشان میدهند که مطابق با انغظار قیمت غنت با قیمت انرژی و نرخ تورم رابطه
مسغقیم دارد .مغییرهای نرخ ارز و نرخ بهره هرچند معنیدار نشدهانده اما عنئم مورد انغظار را دارند .با
افزایش نرخ ارز تولیدکنندگان با انغظار صادرات بیشغره میزان تولید خود را افزایش میدهند .ناود ام ان
صادرات برای کلیه تولیدات دلیلی بر کاهش قیمت غنت است .نغایج حاصل از برآورد الگوی پویای
قیمت غنت با دادههای با تواتر مغفاوت در جدو ( )2آورده شده است.
جدول  :3نتایج حاصل از برآورد الگوی پویای ) ARDL(1,0,0,0,1با دادههای با تواتر متفاوت
نام متغیر

ضریب

آماره t

عرض از مادأ
قیمت انرژی
نرخ تورم
نرخ ارز رسمی
نرخ بهره
قیمت غنت

-1/224
***1/222
***1/922
-1/159
1/152
**1/219

-9/25
2/19
2/24
-9/62
9/21
2/24
F=96/62

R2=1/22

** و*** به ترتیم نمایانگر معنیدار بودن در سطح  5و  9درصد است.
مناا :یافغههای تحقیق

نغایج الگوهای پویای  MIDAS-GARDLنیز حاکی از وجود وقفه مغییر وابسغه قیمت غنت در
تیابا بوده که میتوان این نغیعه را به وجود تفاوت میان رابطه بلندمدت و کوتاهمدت میان مغییرهای
مسغقل و وابسغه الگو تفسیر کرد.
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آمارههای دقت مقادیر قیمت غنت پیشبینیشییده با الگوی میانگیری سییاده با دادههای با تواتر
ساالنه ی سان منغخم برای دوره  9269-9222در جدو ( )4ارائهشده است.
جدول  :4نتایج دقت پیشبینی الگوی میانگیری ساده
الگو

RMSE

MAD

MAPE

Theil C

میانگیری ساده

1/919

1/951

2/912

1/115

مناا :یافغههای تحقیق

آمارههای دقت مقادیر قیمت غنت پیشبینیشده با الگوی  MIDASبا دادههای مخغلط منغخم
برای دوره آزمون  9269-9222در جدو ( )5ارائهشده است.
جدول  -5نتایج دقت پیشبینی الگوی  ARDLبا تواتر ترکیبی
الگو

MIDAS
مناا :یافغههای تحقیق

RMSE

MAD

MAPE

Theil C

1/922

1/921

2/22

1/129

همانطور که مشاهده میشود بر اساس کلیه معیارها دقت پیشبینی الگوی با دادههای مخغلط
بهطور قابلتوجهی برتر از الگوی با دادههای با فراوانی ی سان است .معیارهای خطای پیشبینی هر چه
کمغر باشنده نمایانگر پیشبینی دقیقتر هسغند؛ اما هیچیک از معیارهای فوق قادر نیسغند برتری یک
روش را به صورت آماری بررسی نمایند .ازاینرو با اسغفاده از آزمون ارائهشده توسط گرنعر نیوبولد به
آزمون معنیداری اخغنف خطای الگوهای رقیم پرداخغه میشود .آماره محاساهشده برای آزمون معنی
داری اخغنف خطای دو روش  2/49به دست آمد که با توجه به مقدار  tجدو ه فرضیه صفر ماغنی بر
برابری خطای دو روش رد میگردد .این بدان معنی است تفاوت دقت پیشبینی دو الگو از نظر آماری
معنیدار بوده و دقت پیشبینی الگوی با دادههای مخغلط بهطور معنیداری از الگوهای با دادههای با
تواتر ی سان بیشغر است.
نتیجهگیری
مد های رگرسیونی شامل دادههای مخغلط از دغدغههای کلی اقغصاددانان و محققین بوده است .در
پیشبینی با اسغفاده از پیشبینی کنندههای با تواتر تطایق یافغهه محقق فرض را بر این قرار میدهد
که در پیشبینی مغییر با تواتر پایینتره نوسانات با تواتر باالتر برای پیشبینیه وزنهایی ی سان دریافت
مینمایند .این فرض قابل طرح است که در کل دادهها و اطنعات اخیرتر معموعه اطنعات بزرگغری
را منع ن نموده و لذا در پیشبینیهای آتی مفیدتر میباشند .در پیشبینی کنندههای با تواتر تطایق
یافغه با میانگینگیری ساده جهت تادیل مغییرها به دادههای با تواتر ی سان این اطنعات از دست
میروند.

153
1
53این

اثر قیمت انرژی بر قیمت غالت با استفاده از ...

مقاله با ارائه مدلی ماغنی بر روش حداقل مربعات معمولی جهت تخمین رگرسیونهای شامل
دادههای مخغلط ) (MIDASبه دناا بررسی این احغما است .نغایج نشانگر آن است که الگوهای با
دادههای مخغلط  MIDASبرآورد شده به روش  ARDLتعمیمیافغه برای پیشبینی قیمت غنت
بهطور معنیداری دقت پیشبینی را نسات به الگوی با دادههای تطایق یافغه بهاود میبخشد .نغایج این
تحقیق و معناداری مغییرهای آن با مطالعات (اِندِرس و هولته  )2192و (بارِرا و پنینگزه )2192که به
رابطه بین قیمت انرژی و کاالهای کشاورزی با اسغفاده از مد رگرسیونی  MIDASپرداخغهاند مشابه
است و همانند مطالعات ذکرشده در پیشینه تحقیق روش  MIDASکه به اسغخراج وزنی دادهها می
پردازد نسات به روش میانگیری ساده در پیشبینی قیمتها ارجحیت دارد؛ بنابراین این روش
انعطافپذیر که به اسغخراج صرفهجویانه وزنی دادهها میپردازد میتواند به عنوان یک روش کاربردی
در مطالعات آتی مورداسغفاده قرار گیرد.
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