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چکیده

در این مطالعه ،با استفاده از دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و شبکه
فازی -عصبی به عنوان دو الگوریتم پیشبین ی قیم اوراق به ادار و از
دو الگوریتم ممتی ک حرک تجمع ی ذرات ،الگ وریتم ژنتی ک و روش
کوادراتیک به منظور حل مساله بهینهسازی پرتف وی ب وون مد وودی
برای  23شرک فعال بازار بورس طی ساله ای  1391-94ب ه و ورت
روزانه استفاده شوه اس  .نتایج حاول از این تدقیق نشان میدهو ک ه
شبکههای عصبی توانسته عملکرد بهتری را در پ یشبین ی ب ازده اوراق
بهادار نسب به سیستم فازی عصبی نشان دهو و همچن ین در بررس ی
عملکرد سه الگوریتم کوادراتیک ،ژنتیک و ممتیک ،نتایج نشان میدهو
که الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه توانسته عملکرد و نتیج ه بهت ری را
در مقایسه با الگوریتم ژنتیک نسب به الگوریتم کوادراتیک نشان ده و.
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و همچنین نتایج این مطالعه ،نشان میدهو که الگوریتم ش بکه عص بی
میتوانو الگوریتمی قابل اتکا برای سهامواران باشو.
واژگان کلیهدی :بهین هس ازی پرتف وی ،الگ وریتمه ای ف را ابتک اری،
شبکههای عصبی ،شبکه فازی عصبی

طبقهبندی C22, G17, G24 :JEL

 .1مقدمه

بهینهسازی پرتفوی (فراینو تخصیص ث روت ب ین دن و دارای ی) ،ی ک ه و او لی در
مویری ریسک قلمواد میشود .همچنین بازدههای م ورد انتظ ار و ریس ک ،مه مت رین
متغیرها در مساله بهینهسازی پرتفوی میباشنو .عموماً سرمایهگذاران ترجیح م یدهن و
که بازده را بیشینه و ریسک را کمینه نماینو .با این وجود ،بازدههای باال معم والً ریس ک
باالیی هم دارنو (دنگ و همکاران.)78 :2012 ،1
مارکوویتز 2در سال  1952مول پیشنهادی خود را برای انتخاب پرتفوی ارائ ه نم ود.
مول میانگین واریانس مارکوویتز مشهورترین و متواول ترین رویکرد در مس اله انتخ اب
سرمایهگذاری اس  .کاراترین ابزار برای انتخاب پرتفوی بهینه ،مول برنامهری زی ریای ی
ارائه شوه توسط مارکوویتز میباشو.
مول میانگین -واریانس مارکوویتز که یکی از بهترین مولها برای حل مساله انتخاب
پرتفوی مدسوب میشود ،میتوانو از طریق می انگین ب ازده دارای یه ا و اند را معی ار
بازدههای داراییها (ریسک) توییح داده شود.
اووال روشهای بسیار زیادی برای حل مساله بهین هس ازی پرتف وی وج ود دارد ک ه
مشهورترین آنها ،مساله بهینهسازی مارکوویتز میباشو .اما اگر در حل مس اله م ارکوویتز
از مدوودی ه ای بیش تری اس تفاده ش ود ،دیگ ر نم یت وان آن را ب ا اس تفاده از روش
کوادراتیک حل نمود .در این حال  ،بایو از الگ وریتمه ای ف را ابتک اری اس تفاده نم ود.
الگوریتمهای فرا ابتکاری الگوریتمهای جستجو مدوری میباش نو ک ه در ه ر درخ ه از
الگوریتم ،کمی به جواب بهینه نزدیک میش ونو .در اس تفاده از ای ن الگ وریتمه ا ه ی
تضمینی وجود نوارد که مطمئناً به جواب بهینه برسیم ،اما در حالتی که مدوودی ه ای
1. Deng, et al.
2. Markowitz
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مساله بسیار زیاد میباشو ،این الگوریتمها م یتوانن و روش مناس بی ب رای ح ل دن ین
مسائلی باشنو .همچنین برای پیشبینی دادهها نیز الگوریتمها و روشهای بسیار زی ادی
موجود میباشو که در این مطالعه ،از دو مول شبکههای عصبی و فازی -عصبی اس تفاده
شوه اس  .این روشها با استفاده از توابع و الگوریتمهای خود ،میتواننو با تقریب بس یار
خوبی ،آینوه را پیشبینی نماینو.
الگوریتمهای فرا ابتکاری ،سه حال مختلف دارنو -1 :الگوریتم های تکعض وی؛ -2
الگوریتمهای جمعی مدور؛  -3الگوریتمهای ترکیبی.
الگوریتم ژنتیک 1از نوع الگوریتم جمعی مدور میباشو و الگوریتم ممتی ک حرک
تجمعی ذرات 2نیز یکی از انواع الگوریتمهای ترکیبی میباشو.
تاکنون مطالع ات بس یاری در زمین ه الگ وریتمه ای ف را ابتک اری انج اش ش وه ،ام ا
مطالعهای که از الگوریتم جهش قورباغه و دیگر الگوریتمهای پیشبینی اس تفاده نمای و،
وورت نگرفته اس  .اولین فرض این مطالعه ،آن اس که شبکه فازی -عصبی نسب ب ه
شبکه عصبی در پیشبینی بازدهه ای س هاش بهت ر عم ل م ینمای و .ف رض دوش ،اینک ه
الگوریتم ممتیک حرک تجمعی ذرات (جهش قورباغ ه) همانن و الگ وریتم کوادراتی ک،
میتوانو مرزکارای پرتفوی را به دس آورد.
هو از انجاش این مطالعه ،مقایسه دو الگوریتم جه ش قورباغ ه ،الگ وریتم ژنتی ک و
روش کوادراتیک در به دس آوردن مساله مارکوویتز بوون مدوودی میباشو و س سس
مقایسه دو شبکه عصبی 3و شبکه فازی -عصبی 4در پیشبینی قیم س هاش م ورد نظ ر
میباشو .در نهای  ،با استفاده از الگوریتمی که در پیشبینی و همچنین روشی که در رس یون
به مرزکارای پرتفوی بهتر بوده ،برای به دس آوردن مرزکارا پرداخته شوه ،و سسس ای ن
مرزکارا را با مرزکارآیی که از دادههای واقعی حاول آموه اس  ،مورد مقایسه قرار میده یم.
با در نظر گرفتن این موارد ،پژوهش حایر به دنبال آزمون دو فرییه زیر میباشو:
فرییه اول این مطالعه آن اس که شبکه فازی -عصبی نسب ب ه ش بکه عص بی در
پیشبینی قیم های سهاش بهتر عمل مینمایو .فرییه دوش نیز اینکه الگ وریتم ممتی ک
حرک تجمعی ذرات (جهش قورباغه) همانن و روش کوادراتی ک م یتوان و م رز ک ارای
پرتفوی را به دس آورد.
)1. Genetic Algorithm (GA
)2. Shuffle Frog Leaping Algorithm (SFLA
3. Neural Network
)4. Adaptive Nero-Fuzzy Inference System (ANFIS
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برای آزمون فرییههای تدقیق ،مقاله به این وورت سازمانوهی ش وه اس  :پ س از
مقومه ،در بخش دوش ،مبانی نظری تدقیق ارائه ،و در ادامه ،پیشینه تجربی مویوع مرور
میگردد ،در بخش سوش به روششناسی پژوهش ،در بخش ده ارش ،ب ه دادهه ا و نت ایج
تجربی و در پایان ،به نتیجهگیری تدقیق ،پرداخته میشود.
 .2مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در این بخش ابتوا به بیان مبانی نظری تدقیق پرداخته شوه و در ادامه ،مهمترین مطالعات
انجاششوه خارجی و داخلی در زمینه بهینهسازی پرتفوی ،مورد بررسی قرار میگیرد.
یکی از مفرویات تئوری پرتفوی مارکوویتز این اس که ب ازده س هاش م ورد نظ ر ،از
مندنی نرمال تبعی مینمایو ،اما در شرایط واقعی به این شکل نمیباشو؛ لذا ،اس تفاده
از مول میانگین نیم -واریانس میتوانو جایگزین خوبی برای این مول ق ویمیت ر باش و.
همچنین زمانی که مدوودی ها در مساله افزایش م ییابن و ،دیگ ر نم یت وان از م ول
کوادراتیک برای حل دنین مسائلی استفاده نمود .الگوریتمهای ف را ابتک اری م یتوانن و
این مسائل را به راحتی حل نماینو .این الگوریتمها دارای سه نوع تک عض وی ،جمعی
مدور و ترکیبی میباشنو که در این مطالعه ،از الگ وریتمه ای جمعی مد ور اس تفاده
شوه اس  .در این بخش ،به معرفی الگوریتمه ای پ یش بین ی و بهین هس ازی پرتف وی
پرداخته میشود.

 .1-2شبکههای عصبی

شبکه عصبی مصنوعی ،یک سامانه پردازشی دادهها اس که از مغز انسان ای وه گرفت ه و
پردازش دادهها را به عهوه پردازنوه های کودک و بسیار زی ادی س سرده ک ه ب ه و ورت
شبکهای به هم پیوسته و موازی با یکویگر رفتار میکننو تا یک مساله را حل نماین و .در
این شبکهها به کمک دانش برنامه نویسی ،ساختار دادهای طراحی میشود که م یتوان و
هماننو نورون عمل کنو؛که به این ساختار داده ،گره گفته می شود .بعو با ایجاد شبکهای
بین این گره ها و اعمال یک الگوریتم آموزشی به آن ،شبکه را آموزش میدهن و .در ای ن
حافظه یا شبکه عصبی ،گرهها دارای دو حال فعال (روشن یا  )1و غیرفعال (خاموش ی ا
 )0انو و هر یال (سیناپس یا ارتباط بین گرهها) ،دارای یک وزن میباشو .یالهای با وزن
مثب  ،موجب تدریک یا فعال کردن گره غیر فعال بعوی م یش ونو و ی اله ای ب ا وزن
منفی ،گره متصل بعوی را در وورتی که فعال بوده باشو -غیر فعال یا مهار میکننو.
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 .2-2شبکه فایی-عصبی

اولین بار جانگ در سال  1993توانس از ق ورت زب انی سیس تمه ای ف ازی و آم وزش
شبکههای عصبی استفاده نمایو و سیستمی تد عنوان سیستمهای فازی بر پایه ش بکه
عصبی تطبیقی ارائه نمایو .این سیستمها به سیستمهای انفیس 1معرو شوهان و و آن را
به وورت ساختار شبکههای پیشرونوه به کار میبرنو .اگر خروجی هر الیه هر یک ب ا دو
تابع  x,yباشو ،غالباً سیستمهای انفیس با استفاده از یک سیستم فازی تاکاگی -سوگنو-
کانگ ،2تشکیل میشود.
 .3-2الگوریتم ژنتیک

3

ایوه استفاده از الگوریتم ژنتیک ،نخستین بار توسط هالن و در ده ه  1970م یددی در
دانشگاه میشیگان مطرح شو .هالنو به استفاده از قوانین انتخاب طبیعی ب رای توس عه و
بسط سیستمهای مصنوعی نسب به سیستمهایی که در آنه ا از اس توالل اس تفاده م ی
شو ،عدقمنو بود .الگوریتم ژنتیک ،روشی اس که با تقلیو از بقای نسل در طبیع ک ار
میکنو .جزء اساسی الگوریتم ژنتیک ،ارگانیزمی اس ک ه معم والً ش امل تع واد ث ابتی
کروموزش میباشو و هر کروموزش ،خود شامل تعوادی ژن می باش و ک ه ن وع کروم وزش و
تعواد ژنها به نوع مساله مربوط میشود.
برای حل یک مساله ،با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک میبایو مراحل زیر را طی کنیم:
 مولسازی مساله یا بازنمایی
 تشکیل جمعی اولیه
 ارزیابی جمعی
 انتخاب والوین
 بازترکیبی
 جهش
 انتخاب فرزنوان
 شرط خاتمه الگوریتم

1. ANFIS
2. TSK
3. Holland
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 .4-2الگوریتم ممتیک حرکت تجمعی ذرات (جهش قورباغه)

الگ وریتم جه ش ترکیب ی قورباغ ه ،1ی ک الگ وریتم تک املی و مبتن ی ب ر جمعی
متاهیوریستیک 2جویو اس که توسط یوسا وهمکاران )2006( 3پیشنهاد شوه اس .
این الگوریتم سریع اس و قابلی جستجوی سراسری بسیار خوبی دارد .اساس کار ای ن
الگوریتم بر شبیهسازی رفتار قورباغهها برای یافتن غذا در تاالب ،پایهری زی ش وه اس .
این الگوریتم ،مزایای الگوریتمهای بر پایه ژنتیک ماننو الگوریتم ممتیک و الگوریتمه ای
بر اساس رفتار اجتماعی ماننو الگوریتم ازدحاش ذرات 4را با ه م ترکی ب ک رده اس  .در
این الگوریتم جمعی شامل یک دسته از قورباغهها می شود ،هر قورباغه ساختاری شبیه
به یک کروموزوش در الگ وریتم ژنتی ک را خواه و داش  .ک ل جمعی قورباغ هه ا در
دستههای کودکتری تقسیمبنوی میشونو ،هر دسته نماینوه انواع مختلفی از قورباغهه ا
هستنو که در مدلهای مختلفی از فضای جواب گسترده شوهانو .سسس هر دسته از این
قورباغهها شروع به یک جستجوی مدلی دقیق در اطرا مدل استقرار خ ود م یکنن و.
هر قورباغه در هر دسته هم تد تأثیر دیگر اعضای گروه خود ق رار م یگی رد و ه م از
گروههای دیگر متاثر میشود .بعو از دنو مرحله جستجو ،در مرحله بع و آمی زش انج اش
میگیرد و اطدعات بین تمامی گروهه ا پخ ش م یش ود .ای ن مراح ل همچن ان تک رار
میشونو تا شرط همگرایی بر قرار شود.
طلوعی اشراقی و همکاران )2011( 5در مطالعهای به بررسی و مقایسه دو الگ وریتم
ژنتیک و حرک تجمعی ذرات در مسئله بهینهسازی پرتفوی با مد وودی ه ای واقع ی
در مول میانگین نیمواریانس میپردازنو .نتایج نشان میدهوک ه دو الگ وریتم ژنتی ک و
حرک تجمعی ذرات در تماش حاالت از ثبات عملکردی خوبی برخوردار م یباش نو .ام ا
در مقایسهای که برای سرع بهینهسازی انجاش شو ،به این نتیجه رسیونو که الگ وریتم
حرک تجمعی ذرات نسب به الگوریتم ژنتیک ،دارای سرع بیشتر در بهینهسازی میباشو.
توبا و بکانین )2014( 6در مطالعهای به بررسی و مقایسه الگ وریتم ارتق ا یافت ه ک رش
شبتاب و روشهای فرا ابتکاری هوش جمعی میپردازنو .نتایج مطالعه نش ان م یده و
1 . Shuffled Frog Leaping Algorithm
2 . Metaheuristic
3 . Eusuff, et al.
4. Particle Swarm Algorithm
5. Toloie- Eshlaghy, et al
6. Tuba & Bacanin
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که گرده الگوریتم کرش شبتاب اولی نتایج خوبی نشان نمیده و ،ام ا ب ا تع ویل ای ن
روش و مقایسه روش جویو با  5روش هوش جمع ی ،روش تع ویل ش وه نت ایج بهت ری
نسب به بقیه روشها نشان میدهو.
ودحی و همکاران )2014( 1به بررسی و مقایسه دو الگوریتم حرک تجمع ی ذرات
تعویل شوه و الگوریتم جستجوی هارمونیک تعویل شوه در بهینهسازی پرتفوی با م ول
میانگین -واریانس مدوود میپردازنو .نتایج حاول از این الگوریتمها در بهینهس ازی 31
الی  225دارایی نشان داد که الگوریتم جس تجوی هارمونی ک تع ویل ش وه نس ب ب ه
الگوریتم حرک تجمعی ذرات تعویل شوه ،از س رع عملک رد بهت ری برخ وردار ب وده
اس .
2
دن ( )2015در مطالع های ب ه بررس ی الگ وریتم کل ونی زنبوره ا در بهین هس ازی
پرتفوی میپردازد .بازده داراییهای ریسکی در این مطالعه ،اعواد فازی میباشنو و م ول
این مطالعه ،میانگین نیمواریانس با مدوودی های کاردینال ،سقف و ک ف اوزان س هاش و
هزینه مبادالت میباشو .سسس ،الگوریتم مطالعه ،به دلیل بهت ر ش ون عملک رد تع ویل
شو .در نهای  ،اثربخشی الگوریتم با یک سری مثال عودی م ورد آزم ایش ق رار گرف .
نتایج نشان میدهو که این الگوریتم توانسته عملکرد بسیار مطلوبی را به دس بیاورد.
فریی و همکاران ( )2015در مطالعهای به بررسی و مقایسه روشهای حرک ذرات
کوانتومی و مول مارکوئیتز با روش الگوریتم ژنتی ک م یپردازن و .نت ایج مطالع ه نش ان
میدهو که اگرده مول مارکوویتز با الگوریتم ژنتیک بازده بیشتری را نشان میده و ام ا
روش حرک جمعی ذرات کوانتومی ریسک پایینتر در بازده برابر را نشان م یده و ک ه
این امر میتوانو نشاندهنوه برتری این روش نسب به روش الگوریتم ژنتیک باشو.
کمیلی و رافی )2016( 3در مطالعهای ب ه بررس ی الگ وریتم خف اش در ح ل مس اله
بهینهسازی پرتفوی با مدوودی کاردینال میپردازنو .آنها از شاخص ب ازار ده ار کش ور
مختلف استفاده مینماینو و در نهای  ،به این نتیجه میرس نو ک ه الگ وریتم خف اش در
حل آن مساله میتوانو کارآیی خوبی داشته باشو.
آذر و افسر ( )1385در مطالعهای به بررسی و مقایسه شبکه ف ازی -عص بی و م ول
 ARMAمیپردازنو .نتایج حاول از این مطالعه نشان میدهو که ش بکه ف ازی -عص بی
1. Salahi, et al.
2. Chen
3. Kamili & Raffi
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در شش معیار مط رح ش وه در مطالع ه ،نس ب ب ه م ول  ARMAاز عملک رد بهت ری
برخوردار میباشو.
حنفیزاده و همکاران ( )1386در مطالعهای به بررس ی و مقایس ه ت وان پ یشبین ی
مول خودرگرسیونی و مول شبکهه ای عص بی در پ یشبین ی ن رت ت ورش در  30س ال
میپردازنو .نتایج نشان میدهو که شبکه عصبی در مقایسه ب ا م ول خودرگرس یونی در
پیشبینی سریهای زمانی مورد نظر ،از عملکرد بهتری برخوردار میباشو.
اس دمی بی وگلی و همک اران ( )1388ب ه ح ل مس اله بهین هس ازی پرتف وی ب ا
مدوودی های کاردینال با استفاده از الگوریتم موردگان پرداختهانو .نتایج تدقیق نش ان
میدهو که مطابق نظر برخی از انویشمنوان مالی ،می توان پرتفوی کودکی از دارایی ها
را تشکیل داد که عملکردی به خوبی پرتفوی های بسیار متنوع داشته باش نو .ب ه ع دوه
نتایج تدقیق نشاندهنوه نزولی بودن مش ارک نه ایی س هاش ای افی در تن وع پرتف وی
می باشو به این معنی که بعو از رسیون ب ه ح وی مع ین ،اف زودن س هاش جوی و ت اثیر
دنوانی در تنوع پرتفوی و افزایش عملکرد تعویل شوه بر حسب ریسک آن نوارد.
کریمی و همکاران ( )1391در مطالعهای به بررسی بهینهسازی پرتف ویی متش کل از
 30سهم با استفاده از الگوریتم ممتیک میپردازد .نتایج حاول از پژوهش نشان میدهو
که الگوریتم ممتیک کارآیی خود را در حل مساله انتخاب سبو بهینه ماننو سایر مس ائل
بهینهسازی ترکیبی نشان میدهو.
اسدمی بیوگلی و طیبی ثانی ( )1393در مطالعهای به بررسی بهینهس ازی پرتف وی
با استفاده از الگوریتم ممتیک موردگان میپردازنو .نتایج حاول از بهکارگیری الگوریتم،
حاکی از آن اس که الگوریتم ترکیبی درتمامی حال های مورد بررسی در این تدقیق،
نتایجی بهتر از نتایج حاول شوه توسط الگوریتم ژنتیک بهتنهایی بهدس آورده اس .
فامیلیان ( )1394به بررسی و مقایسه دو الگوریتم رقاب استعماری و فاخته در ح ل
مساله میانگین -واریانس مارکوویتز میپردازد .نتایج این مطالعه نشان میدهو الگ وریتم
جستجوی فاخته به مراتب دارای عملکرد بهتر از الگوریتم رقاب استعماری میباشو.
وجه تمایز این مطالعه نسب به مطالعات پیشین ،آن اس که یکی از الگ وریتمه ای
ممتیک نسبتاً جویو به ن اش جه ش قورباغ ه در پ ژوهش حای ر اس تفاده ش وه ک ه در
مطالعات مشابه دیگر ،به نورت یاف م یش ود و همچن ین دو ش بکه عص بی و ف ازی-
عصبی که بسیار به هم نزدیک میباشنو ،مورد مقایسه قرار میگیرنو.
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 .3روششناسی پژوهش

مول مورد استفاده در این مطالعه ،مول کوادراتیک بوون مدوودی

𝑁𝑁
𝑁𝑁∑
𝑗𝑗𝑖𝑖=1 ∑𝑗𝑗=1 𝑤𝑤𝑖𝑖 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝜎𝜎𝑖𝑖 ,

مارکوویتز میباشو:
𝜎𝜎𝑝𝑝2

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
=
Subject to:
∗
𝑁𝑁∑
𝑅𝑅 = 𝑖𝑖𝜇𝜇 𝑖𝑖𝑤𝑤 𝑖𝑖=1
𝑁𝑁
∑𝑖𝑖=1 𝑤𝑤𝑖𝑖 = 1
)𝑁𝑁 0 ≤ 𝑤𝑤𝑖𝑖 ≤ 1, ∀𝑖𝑖 ∈ (1,2, … ,

بهطوری که در روابط ف وق wi ،وزن دارای ی  wj ،iوزن دارای ی  jو 𝑗𝑗 𝜎𝜎𝑖𝑖 ,کووراری انس
بازده دو دارایی  iو  jمیباشو که در تابع هو میبایو جمع این تابع به حواقل برسو .در
مدوودی اول ،مقوار بازده مورد انتظار پرتفوی را نشان میدهو که تابع هو ب ا توج ه
به این بازده بایو به حواقل ریسک دس یابو .در مدوودی سوش ،بای و جم ع وزنه ای
تماش سهاش مورد معامله مساوی با یک شود و هر یک از وزنهای مول بای و ب ین و فر و
یک باشو ،به این معنی که فروش استقرایی در این مول ممنوع میباشو .مول مساله به
وورت باال میباشو که در این مطالعه سعی بر آن داریم تا با استفاده از الگوریتم ژنتیک،
الگوریتم جهش قورباغه و الگوریتم کوادراتیک ،به حل آن بسردازیم و در نهای  ،نتیجه به
دس آموه را با یکویگر مورد مقایسه قرار دهیم .نس ب ش ارب ب رای مقایس ه عملک رد
الگوریتمهای مورد مطالعه به وورت زیر میباشو:
میانگین بازده ایافی 𝑅𝑅𝑝𝑝(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎.) − 𝑅𝑅𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎.
=
𝑝𝑝𝐷𝐷𝑆𝑆
ریسک کل پرتفوی

= 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

بهطوری که در این معادله داریم:
) :Rp (avr.میانگین بازده کل پرتفوی طی دوره زمانی p
) :RF (avr.میانگین نرت بازده بوون ریسک طی دوره زمانی p
 :SDpاندرا معیار بازده پرتفوی طی دوره زمانی p
) :Rp (avr.) – RF (avr.بازده ایافی پرتفوی (پاداش ریسک) طی دوره زمانی p
شایان ذکر اس که جامعه آماری مورد مطالعه شرک های پذیرفته ش وه ،در ب ورس
اوراق بهادار تهران بوده و از جامعه آماری ،تع واد  23ش رک فع ال ب ازار ک ه اطدع ات
قیمتی آن از ابتوای سال  1391تا  30دی ماه س ال  1394در دس ترس م یباش و ،ب ه
عنوان نمونه آماری انتخاب شوه اس  .تمامی آمار و اطدعات آماری این مطالعه از سای
بورس اوراق بهادار تهران و نرشافزار رهآورد ن وین اس تخرا ش وه اس  .ب رای تجزی ه و
تدلیل یافتههای تدقیق و کونویسی مربوط به هر یک از الگوریتمهای مورد اس تفاده در
این پژوهش ،از نرشافزار  MATLAB 2015بهره گرفته شوه اس .

 / 68مقایسه الگوریتمهای پیشبینی و بهینهسازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران

 .4دادهها و نتایج تجربی

برای انجاش تجزیهوتدلیل و آزمون فرییههای تدقیق ،از قیم های تعویل ش وه روزان ه
سهاش شرک های موجود در نمونه بین سالهای  1391ت ا  1394اس تفاده ش وه اس .
سسس از قیم های مورد بازده ماهانه و در نهای  ،از بازدههای موجود ،میانگین هنوس ی
گرفته شوه اس  .بازدههای ب ه دس آم وه ،ب ازدهه ای م ورد انتظ ار در ای ن مطالع ه
میباشنو .در مرحله بعو از بازدههای ماهانه ،ماتریس کوواریانس به دس آموه اس .
در این بخش برای هر یک از  23ش رک م ورد بررس ی در دوره زم انی ،1391-94
ریسک و بازده مورد انتظار مداسبه شوه که نتایج به وورت جوول زیر اس :

جدول  .1محاسبه ریسک و بایده مورد انتظار برای  23شرکت مورد بررسی
ریسک مورد انتظار
0/0742
0/1161
0/1090
0/0991
0/0822
0/1136
0/0977
0/2727
0/1228
0/0963
0/1130
0/1007
0/1199
0/1249
0/1007
0/0879
0/1422
0/3332
0/1219
0/1199
0/0915
0/0794
0/1059

بایده مورد انتظار
0/0054
0/0144
0/0095
0/0260
0/0155
0/0158
0/0206
0/0098
-0/0011
0/0251
0/0098
0/0091
-0/0008
0/0165
0/0220
0/0271
0/0370
0/0179
0/0246
0/0094
0/0275
0/0250
0/006

مأخذ :یافتههای تدقیق

نماد شرکتها
اخابر
بترانس
فخاس
فخوس
فملی
فاذر
فوالد
حکشتی
کچاد
کگل
خسارس
خساپا
خزامیا
خودرو
رمسنا
رانفور
شبریز
شسنا
شاراک
شبهرن
شفن
شخارک
تایرا

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 69 /

پس از مداسبه ریسک و بازده مورد انتظار س هاش ه ر ی ک از  23ش رک  ،می انگین
بازدهی و ریسک انتظاری سهاش به وورت جوول زیر مداسبه شوه اس :
جدول  .2نتایج محاسبه میانگین و ریسک انتظاری سهام

ریسک مورد انتظار

بازده مورد انتظار

0/1228

سهاش موجود
میانگین

0/0162

مأخذ :یافتههای تدقیق

نتایج مداسبه میانگین و ریسک انتظاری سهاش  23شرک مورد مطالع ه ،ب ه ترتی ب
برابر با  0/0162و  0/1228واحو میباشو .در مرحله بعو با استفاده از دادههای موج ود،
مرزکارا با استفاده  11پرتفوی از مول مارکویتز مداس به ش وه ک ه ب ازده م ورد انتظ ار،
ریسک و وزن  23سهاش در هر پرتفوی به ترتیب ،در جوول زیر ارائه شوه اس .
جدول  .3مریکارا با استفاده ای مدل اصلی مارکویتز برای  23شرکت مورد بررسی
وین هر سهم در پرتفوی

نماد

پرتفوی

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

اخابر

0/0284

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

فخاس

0/000

0/000

0/000

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/000
0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/000

0/000

0/000

0/000
0/000
0/000
0/000

0/000

0/000

0/000

0/3181

0/299

0/285

0/270

0/248

0/226

0/000

0/0123

0/017

0/017

0/017

0/016

0/015

0/000

0/002

0/000

0/000
0/000
0/000
0/000

0/000
0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/1199

خسارس

0/002

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/002

0/0879

خودرو

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/002

0/1007

کگل

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/002

0/1130

کچاد

0/017

0/023

حکشتی

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

فوالد

فاذر

0/002

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/143

فملی

0/1249

0/000

0/000

0/000

0/2271

0/183

0/169

0/158

0/150

فخوس

خساپا

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

بترانس

0/000
0/000
0/000
0/000

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/000
0/000
0/32

0/000
0/000
0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/002
0/002
0/002
0/002
0/002
0/002

0/1007
0/1422
0/3332
0/1219
0/1199
0/0915

خزامیا
رمسنا

رانفور

شبریز
شسنا

شاراک

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/002

0/0794

شبهرن

0/000

0/0782

0/071

0/052

0/039

0/023

0/027

0/005

0/094

0/027

0/1130

شخارک

0/000
0/000

0/000
0/000

0/000

0/0526

0/000

0/1156

0/000
0/000

0/000
0/008

0/000
0/038

مأخذ :یافتههای تدقیق

0/000
0/061

0/000
0/079

0/002
0/096

0/1059
0/1007

شفن
تایرا

 / 70مقایسه الگوریتمهای پیشبینی و بهینهسازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران

نتایج جوول فوق نشان میدهو که وزن سهم نماد رانفور در پورتفوی ششم براب ر ب ا
 0/32و ریسک آن برابر با  0/21بوده ک ه در مقایس ه ب ا  10پورتف وی دیگ ر ،بیش ترین
مقوار ممکن میباشو .پس از مداسبه وزن سهاش در هر پورتفوی ،با استفاده از الگ وریتم
ژنتیک ،ممتیک حرک تجمعی ذرات (جهش قورباغه) و روش کوادراتیک ،به حل مساله
بهینهسازی پرتفوی بوون مدووی پرداخته شوه که در نهای  ،مرزکارای به دس آم وه
توسط روشها به وورت نمودار زیر میباشنو:

نمودار  .1مریهای کارآیی به دست آمده با استفاده ای الگوریتم های مطالعه

در نمودار فوق ،مندنی آب ی رن گ ،مرزک ارای ب ه دس آم وه ب ا اس تفاده از روش
کوادراتیک میباشو ،مندنی قرمز رنگ مرزکارای به دس آموه ب ا اس تفاده از الگ وریتم
ممتیک حرک تجمعی ذرات و مندنی مشکی ،مرزکارای به دس آم وه ب ا اس تفاده از
الگوریتم ژنتیک میباشو .همانطور که مشاهوه م ینمایی و ،روش کوادراتی ک توانس ته
بهتر از دو الگوریتم دیگر ،مرزکارا را تخمین بزن و .ح ال ،ب ا اس تفاده از نس ب ش ارب،
عملکرد الگوریتمها را با یکویگر مورد مقایسه قرار میدهیم که نمودار آن به وورت زیر میباشو:

نمودار  .2مقایسه مریهای کارا با استفاده ای نسبت شارپ
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همانطور که مشاهوه می شود ،نسب ش ارب ب ه دس
کوادراتیک بیشتر از دو الگوریتم دیگر میباشو.

آم وه ب ا اس تفاده از روش

جدول  .4نسبتهای شارپ با روشهای بهینهسایی
نسبت شارپ الگوریتمها
ژنتیک

ممتیک

کوادراتیک

0/0826

0/1064

0/1072

0/1309

0/1851

0/1457

0/1525

0/2518

0/1823

0/2205

0/2679

0/2162

0/2048

0/2685

0/2461

0/2254

0/2597

0/2696

0/2160

0/2422

0/2658

0/2212

0/2149

0/2361

0/2248

0/1855

0/2020

0/2096

0/1532

0/1742

0/2096

0/1528

0/1528

بیشترین مقدار نسبت شارپ
0/2248

0/2685

0/2696

مأخذ :یافتههای تدقیق

به عبارت دیگر ،بیشترین مقوار نسب شارب مربوط به الگوریتم کوادراتیک بوده ک ه
برابر با  0/2696و کمترین آن برای روش الگوریتم ژنتیک برابر با  0/2248میباشو .ل ذا
بر اساس نسب شارب ،روش الگوریتم کوادراتیک عملکرد مناسبتری در مقایس ه ب ا دو
الگوریتم ژنتیک و ممتیک دارد.
در بخش دیگر ،با استفاده از شبکه عصبی و شبکه فازی -عصبی ،شاخص کل قیم
سهاش را مورد پیشبینی قرار میدهیم و بررس ی م ینم اییم ک ه ک وامیک از ش بکهه ا
توانایی بیشتر در پیشبینی شاخص داشتهانو که نمودار آن به وورت زیر م یباش و .ام ا
قبل از شروع پیشبینی ،مانایی شاخص کل را با استفاده از آزمون فیلیسس و پرون م ورد
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بررسی قرار میدهیم که نتایج حاول از آن ،ب ه ای ن و ورت ش و ک ه ای ن ش اخص در
تفایل مرتبه اول مانا میباشو.

نمودار .3شاخص کل قیمت سهام و تفاضل مرتبه اول آن

نمودار قرمز رنگ ،شاخص کل میباشو و نمودار آبی ،تفایل مرتبه اول آن اس  .بعو
از مانا شون شاخص کل ،آن را با استفاده از شبکه عصبی و شبکه ف ازی عص بی پ یش-
بینی مینماییم .شبکه عصبی با استفاده از  4نرون و  3وقفه دارای کمترین می زان خط ا
میباشو و شبکه فازی عصبی با استفاده از خوشهبنوی کاهشی 70 ،1درو و ی ادگیری و
 30دروو آزمایش به کمترین میزان خطا دس یاف  .می زان خطاه ای دو ش بکه را در
نمودار زیر با یکویگر مورد مقایسه قرار دادیم:

نمودار  .4مقایسه مقدار خطای شبکههای عصبی و فایی-عصبی

مندنی مشکی پررنگ ،مقوار خطای شبکه عصبی و مندنی آبی رنگ ،مقوار خط ای
شبکه فازی -عصبی می باشو .مقوار اندرا معیار خطای ش بکهه ای عص بی و ف ازی-
1. Subtractive clustering

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 73 /

عصبی ،به ترتیب  317/15و  810/10میباشنو .در این نمودار ،درمیی ابیم ک ه ش بکه
عصبی توانسته نسب به شبکه فازی -عصبی ،پیشبینی بهتری را انج اش ده و .ح ال ب ا
استفاده از شبکههای عصبی برای  23سهاش مورد مطالعه قیم روزانه  1ماه آین وه آنه ا
را یعنی تا اول مهرماه  1394پیشبین ی م ینم اییم و ب ا اس تفاده از روش کوادراتی ک،
مرزکارآیی برای آن تخمین می زنیم .سسس آن مرزکارا را با مرزکارای به دس آم وه از
دادههای واقعی با استفاده از روش کوادراتیک مورد مقایسه قرار میدهیم که نتایج آن به
وورت زیر میباشو:

نمودار  .5مقایسه مریکارا با دادههای پیشبینی شده و دادههای واقعی

همانطور که مدحظه میشود ،مرزکارای پیشبینی شوه با رن گ قرم ز و مرزک ارای
واقعی با رنگ آبی مشخص شوهانو .مرزکارآیی که با شبکههای عصبی پیشبین ی ش وه،
پایینتر از مرزکارآیی که با استفاده از دادههای واقعی رسم شوه ،قرار گرفت ه اس  .ای ن
مساله نشان میدهو که اگر دادهها با استفاده از شبکههای عصبی پیشبینی ش ونو ،م ی
تواننو معیار خوبی برای آینوه باشنو؛ زیرا با قرار گ رفتن در پ ایین مرزک ارای دادهه ای
واقعی ،نشان میدهو که این پیشبینی بسیار مدتاطانه میباشو و م یتوان و ب ه عن وان
معیاری برای آینوه در نظر گرفته شود.
 .5جمعبندی و نتیجهگیری تحقیق

در این مطالعه ،با استفاده از الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم ممتیک حرک تجمع ی ذرات و
روش کوادراتیک به تخمین مرزکارای پرتفوی پرداختیم؛ که نت ایج حاو ل از آن ،نش ان
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داد اگر ده الگوریتم ممتیک حرک تجمعی ذرات به نسب  ،عملکرد بهتری را نسب به
الگوریتم ژنتیک نشان میدهو؛ اما ،هنوز نمیتوانو بر مرزکارای ب ه دس آم وه از روش
کوادراتیک منطبق باشو .در بخش دوش ،با استفاده از شبکه عصبی و شبکه فازی عص بی،
به پیشبینی شاخص کل پرداخته شو که نتایج نشان داد ،شبکه عصبی نسب به ش بکه
فازی -عصبی توانسته با خطای کمتری شاخص کل را پیشبینی نمای و و در نهای  ،ب ا
استفاده از شبکه عصبی و روش کوادراتیک ،یک مرزک ارا ب رای  23س هاش ش رک ه ای
موجود به دس آوردیم و آن مرزکارا را با مرزکارای به دس آم وه از دادهه ای واقع ی
مورد بررسی و مقایسه قرار دادیم که در نهای  ،نتایج حاول از آن ،نش ان م یده و ک ه
پیشبینی با استفاده از شبکههای عصبی میتوانو پیشبینی بسیار مدتاطانه تلقی ش ود؛
زیرا مرزکارای به دس آموه با استفاده از آن ،پایین مرزکارای به دس آموه ب ا اس تفاده
از دادههای واقعی میباشو که از این لداظ میتوانو مبنای خوبی برای پیشبین ی آین وه
باشو.
نتایج حاول از این مطالعه ،تصویقگر نتیجه حاول از مطالعات دن ( ،)2015توب ا و
بکانین ( ،)2014کریمی و همکاران ( ،)1393و اسدمی بیوگلی و طیب ی ث انی ()1393
اس ؛ از این جه که الگوریتمهای ترکیبی بهینهسازی بهتر از الگوریتمهای منفرد عمل
مینمایو .همچنین در این مویوع که شبکه عصبی میتوانو پیشبینیهای قاب ل اتک ایی
انجاش دهو ،همسو ب ا مطالع ات حنف یزاده و همک اران ( )1386و و دحی و همک اران
( )2014میباشو .پس میتوان نتیجه گرف ک ه ب رای پ یشبین ی ب ازده اوراق به ادار،
شبکههای عصبی میتوانو مبنای مناسبی برای سرمایهگذاری باشو و همچنین الگ وریتم
جهش قورباغه ،میتوانو به نسب جواب بهتری در حل مس ائل بهین هس ازی ب ه دس
آورد.
بر اساس نتایج حاول از این مطالعه ،میتوان پیشنهاد نمود که سرمایهگ ذاران ب رای
پیشبینی بازده اوراق بهادار از الگوریتم ژنتیک اس تفاده نم وده و ب ر ای ن مبن ا ریس ک
سرمایهگذاری را حواقل نماینو .عدوه بر این ،نتایج پژوهش حاکی از آن اس الگ وریتم
ممتیک جهش قورباغه (ممتیک حرک تجمعی ذرات) در مقایسه با دو الگ وریتم دیگ ر،
ق ورت انتخ اب بهین ه س هاش را ب ه ط ور مدسوس ی اف زایش م یده و .بن ابراین ،ب ه
سرمایهگذاران و عریهکننوگان پیش نهاد م یش ود ب رای پ یشبین ی من افع حاو ل از
سرمایهگذاری در بازار سرمایه ،از این روش استفاده کننو.
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