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چكیده
در این پژوهش به پیشبینی قیمت سهام  01شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس و تعدادی از
شرکتهای حاضر در فرابورس بااستفاده از الگوریتم کرم شبتاب پرداخته شده است .این پژوهش ازنظر هدف،
کاربردی ،از نظر روش گردآوری اطالعات شبه تجربی ،توصیفی  -پیمایشی و پس رویدادی است .همچنین ازنظر
ابزارهای گردآوری اطالعات ،کتابخانه ای می باشد و بدلیل ماهیت مدلسازی و پیشبینی ،ازنوع پژوهش استقرایی
است .در این تحقیق از دادهها در دو مرحله ،الگوریتم استفاده خواهیم کرد :الف ) داده هایی برای آموزش الگوریتم
کرم شبتاب قبل از پیشبینی (مرحله یادگیری الگوریتم) که تعداد این متغیرها برابر  01متغیر میباشد .این
متغیرها برای دوره زمانی سه سال ( )0831-0811ب) داده های گذشته شرکت ها برای پیشبینی قیمت سهام در
آینده (مرحله تست الگوریتم) که تعداد این متغیرها برابر 01متغیر است .سرانجام دراین پژوهش از الگوریتم
آموزش دیده برای پیش بینی قیمت سهام استفاده میگردد .طرز کار الگوریتم نیز به این صورت است که داده
های روزانه  ,ماهانه یا ساالنه ) (Nبه الگوریتم داده می شود .الگوریتم به پیش بینی قیمت سهام برای روز ،ماه یا
سال  N+1ام می پردازد .برای محاسبه ی خطای پیش بینی از محاسبه خطای نسبی استفاده شده است .محاسبات
انجام خطای کمتر از  %1را برای پیشبینی نشان میدهد .بنابراین الگوریتم کرم شب تاب قابلیت پیش بینی قیمت
سهام را داراست.
واژههای كلیدی :پیش بینی قیمت سهام ،الگوریتم های هوشمند ،الگوریتم کرم شبتاب .

 -0استادیار ،گروه حسابداری ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران (نویسنده مسئول) Ali.Bayat22@yahoo.com
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران znbbagheri@gmail.com
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 -1مقدمه
نقش سرمایه در رشد اقتصادی در سراسر جهان
به صراحت پذیرفته شده است .ارائهی سرمایه از
طریق بازار سهام به طور قابل توجهی در تسریع
روند رشد اقتصادی مشارکت دارد .بازار سهام به
عنوان یک ابزار واقعی در تحرک دادن و تخصیص
پس اندازها نقش مهمی ایفا می کند .اکثر مطالعات
وجود بازارهای بورس توسعه یافته را در ارتقاء رشد
اقتصادی مفید و موثر میدانند( .راج رگمی)1101 ،0
در این راه ،اهمیت موضوع در کارایی روش،دقت
پیشبینی و قابلیت ماندگاری آن است (طلوعی،
 .)0811بازار سهام دارای سیستمی بسیار پیچیده،
غیرخطی و آشوب گونه است که تحت تاثیر شرایط
سیاسی ،اقتصادی و روانشناسی می باشد (شوازی،
 .)0811بنابراین بررسی این سیستم بسیار دشوار به
نظر می رسد .دلیل اصلی که مردم در بازار سهام
سرمایه گذاری میکنند ،بدست آوردن سود است که
الزمه آن داشتن اطالعات درست از بازار و تغییرات
سهام و پیش بینی روند آینده آن است بنابراین
سرمایه گذار نیازمند ابزارهای الزم قدرتمند و قابل
اعتماد است که از طریق آن به پیش بینی قیمت
سهام بپردازد(.فتورهچیان)0830،
برای پیشبینی قیمت سهام به طور کلی دونوع روش
وجود دارد :
 استفاده از روشهای ریاضی معمول مانند میانگین
ساده ،میانگین موزون ،رگرسیون و ...که نتایج
حاصل از آن زمانی کارآمد است که بین
متغیرهای مستقل و وابسته و دادهها رابطه
ریاضی مشخصی وجود داشته باشد (اشلقی،
.)0831
 استفاده از تکنیکهای هوشمند مانند :شبکههای
عصبی مصنوعی ،1الگوریتم ژنتیک ،8الگوریتم
استراتژی تکاملی ،4الگوریتم بهینهسازی اجتماع
ذرات ،5الگوریتم شالیزار برنج ،1بهینه سازی
کلونی مورچه ،1کلونی زنبورعسل 1و الگوریتم
کرم شب تاب(3گلستان.)0810،
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در این سیستم ها پیش بینی براساس تجربیات
است یعنی یک سری زمانی ازآن متغیررا در نظر می
گیرندوتمام عوامل و ارتباطات موثر در شکل گیری
یک متغیر در مقادیر خود آن متغیر نمود میکندو
بنابراین میتوان از مقادیر قبلی خود متغیر به عنوان
مهم ترین منبع برای توضیح تغییرات استفاده کرده و
پیش بینی را تنها با مطالعه روند این تغییرات انجام
داد(.احمدی..)0838،
الگوریتم کرم شب تاب نیز یکی از این تکنیک
های جدید در مسائل مدیریت مالی و روشهای پیش
بینی است که در تحقیق حاضربرای پیش بینی
قیمت سهام از آن استفاده شده است .در واقع هدف
از این پژوهش یافتن پاسخی برای سوال زیر است:
آیا الگوریتم کرم شب تاب میتواند روش مناسبی
برای پیش بینی قیمت سهام می باشد؟
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
پیش بینی قیمت یا بازده سهام کار ساده ای
نیست؛ زیرا عوامل بازاری بسیاری در تعیین آن
دخالت دارند که تمام این عوامل را نمی توان صرفاً
در تحلیل تکنیکی (فقط داد ه های تاریخی مربوط
به حرکت قیمت و حجم معامالت سهام را برای پیش
بینی حرکت آتی قیمت مطالعه می کند ،در نظر
گرفت (.تهرانی و عباسیون )0811 ،بنابراین ثابت
شده است که استفاده از ابزارها و الگوریتم های
محاسباتی پیچیده تر مانند شبکه های عصبی
مصنوعی از مدلسازی فرایندهای غیر خطی که منتج
به قیمت و روند سهام می شوند ،پاسخ های بهتری از
روشهای آماری به دست می دهند( .عرب مازار
یزدی و دیگران.)0815،
الگوریتم های هوش مصنوعی از جمله شبکههای
عصبی یا الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کرم شب تاب،
ممکن است بهترین روش برای پیش بینی بازار سهام
باشد ،زیرا براساس تجربیات یاد می گیرد .این
الگوریتمها از ابزارهای ایده آلی است که عالوه بر
بهرهبرداری از آمار ،به جنبههای ذهنی نیز توجه
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مینماید .این الگوریتمها براساس داده های تاریخی
که به آنها داده می شود ،می توانند الگوها و روندها را
بدون فرمول یا روش خاصی بیاموزند( .حق دوست و
طلوعی اشلقی)0830،
 -1-2الگوریتم كرم شبتاب
الگوریتم کرم شب تاب یا
(به اختصار  )FAدر اواخر سال  1111و توسط ژین
شی -یانگ  01معرفی شده است ،که ایده اصلی آن از
ارتباط نوری میان کرم های شب تاب الهام گرفته
شده است .این الگوریتم را می توان از مظاهر هوش
ازدحامی 00دانست ،که در آن از همکاری (و احتماال
رقابت) اعضای ساده و کم هوش ،مرتبه باالتری از
هوشمندی ایجاد می شود که قطعا توسط هیچ یک
Firefly Algorithm

از اجزا قابل حصول نیست.
قوانین زیر در بین کرم های شب تاب حکم
فرماست (.ژین شی یانگ )1101،
 )0همه کرم شب تاب ها دو جنسیتی هستند
یعنی صرف نظر از جنسیت خود به صورت
جذاب تر و شفاف تری حرکت خواهند کرد،
به طوری که یک کرم شب تاب تمام کرم
شب تاب های دیگر را جذب میکند .
 )1درجه جذابیت یک کرم شب تاب با درخشش
آن متناسب است  .همچنین ممکن است
درخشندگی باافزایش فاصله از کرم شب تاب
های دیگر کاهش یابد .حال اگر یک کرم
شب تاب جذاب تر یا شفاف تری نسبت به
این کرم وجود نداشته باشد  ،آنگاه به صورت
تصادفی حرکت خواهد کرد.
 )8درخشندگی یا شدت نور یک کرم شب تاب ،
توسط مقدار تابع هدف مشخص می شود.
این الگوریتم با مدلسازی رفتار مجموعه ای از
کرم های شب تاب و تخصیص مقداری مرتبط با
برازندگی مکان هر کرم شب تاب به عنوان مدلی
برای میزان رنگدانه های شب تاب و به روز کردن
مکان کرم ها در تکرار های متوالی الگوریتم به

جستجوی جواب بهینه مسئله می پردازد .در واقع دو
فاز اصلی الگوریتم در هر تکرار فاز به روز کردن
رنگدانه و فاز حرکت هستند .کرم های شب تاب به
سمت کرم های شب تاب دیگر با رنگدانه بیشتر که
در همسایگی آنها باشند حرکت میکنند .به این
ترتیب طی تکرارهای متوالی مجموعه به سمت جواب
بهتر متمایل میگردد ( .گلستان و زاهدی.)0831 ،
 -2-2پیشینه پژوهش
در زمینه پیشبینی قیمت سهام مطالعات
بسیاری انجام پذیرفته است ،که با توجه به روش
مورد استفاده در مقاله حاضر در ادامه به مهم ترین
آنها اشاره می شود.
کانوار سینگ ویزال ،آشتوش کومار بهات در
پژوهشی به بررسی عملکرد روش شبکه عصبی
مصنوعی برای پیش بینی قیمت سهام پرداخته اند.
در این پژوهش از شبکه عصبی مصنوعی  ،روش
رگرسیون چندگانه استفاده شده است .نتایج تحقیق
نشان می دهد اگر شبکه عصبی با داده های کارامد
آموزش داده شودبهتر از رگرسیون عمل می کند.
روشهای آماری هم مناسب است اما زمانی که سری
ها پیچیده می شود روش آماری نمی تواند نتیجه
مناسبی دهد.
یاکوب کارا و همکاران ( )1100به پیشبینی
جهت حرکت شاخص قیمت سهام بورس استانبول با
مدلهای شبکه عصبی – فازی و ماشین بردار
پشتیبان ( )SVMپرداختند و از دادههای روزانه
0331تا  1111به همراه 01شاخص فنی به عنوان
متغیّر های ورودی مدل استفاده گردیده است .شبکه
عصبی – فازی  %15/14و مدل ماشین بردار
پشتیبان  %10/51از عهده پیشبینی برآمدند و
عملکرد بهتر شبکه عصبی – فازی نسبت به مدل
ماشین بردارپشتیبان حاصل گردید .همچنین بهترین
عملکرد پیشبینی متعلق به سال  1110بوده است.
محمد نمازی  ،محمد مهدی کیامهر ( )0811به
پیشبینی بازده روزانه سهام پرداختهاند .دراین
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تحقیق ازشبکه عصبی مصنوعی نوع پرسپترون چند
الیه( )MLPاستفاده شده است.نتایج تحقیق نشان
می دهد رفتار سری زمانی بازده روزانه سهام شرکت
ها یک فرآیند تصادفی نیست و دارای حافظه می
باشدوشبکه عصبی مصنوعی توانایی پیش بینی بازده
روزانه را با میزان خطای نسبتا مناسبی دارند.
عباس طلوعی اشلقی ،شادی حق دوست ()0811
به مدلسازی پیشبینی قیمت سهام با استفاده از
شبکه عصبی و مقایسه آن با روش های پیشبینی
ریاضی پرداخته است .در این تحقیق از روش مدل
رگرسیون و شبکه عصبی استفاده شده است .این
تحقیق نشان می دهد میانگین مجذورخطای شبکه
عصبی نسبت به مدل رگرسیون بیشتر بوده است .
بنابراین در شرکت ایران خودرو بهتر نیست و راه حل
ریاضی مناسب تر است.البته این امر با نتایج مطالعات
قبلی و پیش فرض این تحقیق در تناقض است.
محمد حسین منجمی ،علیرضا رعیتی شوازی،
مهدی ابزری( )0811در این پژوهش به پیشبینی
قیمت سهام در بازاربورس اوراق بهادار با استفاده از
شبکه عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک ومقایسه
آن باشبکه عصبی مصنوعی (شرکت نفت پارس)
پرداخته اند .در این تحقیق مقایسه نتایج حاصل از
مدل شبکه عصبی با نتایج حاصل از مدل شبکه
عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک نشان می دهد که از
نقطه نظرمعیارهای ارزیابی عملکرد پیش بینی  ،پیش
بینی قیمت روز بعد توسط مدل ترکیبی شبکه
عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک دقیق تر از شبکه
عصبی است .در واقع  ،پیش بینی قیمت سهام
بااستفاده از شبکه عصبی فازی و الگوریتم های
ژنتیکی خطای برآورد قیمت سهام را نسبت به
تکنیک شبکه عصبی مصنوعی کاهش می دهد.
فرشید صبری ()0838به پیش بینی قیمت سهام
و بازده روزانه شرکت های تولید کننده محصوالت
غذایی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ،بااستفاده
ازشبکه عصبی و مقایسه آن با شبکه ARIMA
پرداخته است .نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان
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میدهد شبکه عصبی از قدرت بیشتری نسبت به
شبکه  ARIMAبرای پیش بینی قیمت سهام
برخوردارمیباشد .در پیش بینی بازده سهام نیز
استفاده از الگوریتم  LMنتایج بهتری را نسبت به
الگوریتم شبه نیوتون میدهد.
 -3-2پیش بینی قیمت سهام باالگوریتم كرم
شب تاب
به منظور پیش بینی قیمت سهام با روش های
هوشمند ،ازروش الگوریتم کرم شب تاب بهره گرفته
شده است .در تحقیق حاضر به عنوان نمونه
پیشبینی قیمت سهام ده شرکت فعال در بورس
اوراق بهادار تهران و فرابورس به روش فوق انجام می
شود.
دراین فصل آزمون فرضیه بااستفاده از الگوریتم
کرم شب تاب انجام شد .برای نرمال سازی دادهها از
 Netlab Toolboxاستفاده شده است .از نرم افزار
 spssدر این تحقیق برای توصیف داده های خروجی
از الگوریتم کرم شبتاب استفاده نموده ایم.دراین
تحقیق دوگروه داده داریم گروهی برای یادگیری
الگوریتم  ،گروه دیگر برای پیشبینی
الف) داده هایی که برای آموزش الگوریتم کرم
شبتاب قبل از پیشبینی (مرحله یادگیری
الگوریتم) به کار میرود عبارتند از:
آخرین قیمت سهام ،حجم معامالت EPS ,DPS ,
تعداد دفعات معامله سهم در یک روز ،مبلغ معامله
شده در روز ،تعداد سهام معامله شده در روز ،تعداد
افرادی که سهم را معامله کرده اند ،نرخ ارز ،جریان
نقدی آزاد ،سهام شناور آزاد ،تعداد سهام شرکت،
تعدیل  ،EPSعرضه و تقاضا ،نسبت قیمت به درآمد
( ، )P/Eحجم مبنا.
ب) دادههای مربوط به اطالعات گذشته شرکتها
برای پیشبینی قیمت سهام در آینده (مرحله تست
الگوریتم)
آخرین قیمت سهام ،حجم معامالت،EPS,DPS ،
تعداد دفعات معامله سهم در یک روز ،مبلغ معامله
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شده در روز ،تعداد سهام معامله شده در روز ،تعداد
افرادی که سهم را معامله کرده اند ،نرخ ارز ،جریان
نقدی آزاد ،سهام شناور آزاد ،تعداد سهام شرکت.
اطالعات به صورت ماهانه و اطالعات جریان
نقدی آزاد و سهام شناور به صورت ساالنه برای دوره
زمانی سالهای  0811تا  0831انتخاب شدند.
الگوریتم با تجزیه و تحلیل این اطالعات به کشف
روابطی میان این اطالعات پرداخت .بعد از مرحله
یادگیری ،بااستفاده از داده های مالی سال  0838به
تست الگوریتم پرداختیم .نرمالسازی01در آمار معانی
متفاوتی دارد که سادهترین کاربرد آن نرمالسازی
دادهها یا نرمالسازی متغیرها است و عبارت است از
روشی که دادهها را در زمانی که در یک دامنه
نیستند را در دامنه مشابه قرار میدهد.
برای نرمالسازی دادها دراین تحقیق از استاندارد
سازی داده ها که :تبدیل داده ها به مجموعه جدیدی
است که در آن همه مقادیر بین  -1و  0است از رابطه
زیر استفاده می شود :

که در آن  ziمقدار استاندارد شده xi ،مقدار
هریک از داده ها xmin ،حداقل امکان دادها xmax
حداکثر مقدار داده ها می باشد.
الزم بذکر است که در نوع داده ها از داده های
افزایش سرمایه ،پرداخت سود نقدی ،سهام جایزه و
غیره استفاده نشده است.
بعد از نرمال سازی داده ها در بازه ی مورد نظر
وارد مرحله یادگیری یا انتخاب مدل با کمترین خطا
می شویم .در اینجا بر اساس الگوریتم کرم شبتاب
که هر کرم شبتاب بر اساس میزان جذابیت،
نوردهی و بازه مورد ارزیابی اقدام به حرکت مینمایند
را الگویی برای ظهور بهترین مدل پردازش مینماییم.
برای یافتن بهترین الگو با کمترین خطای پیش
بینی باید از روش آزمون وخطا استفاده نماییم،

بدینوسیله که چرخه طراحی مجدد معماری
الگوریتم ،وارد کردن دادهها و اقدام به گرفتن
خروجی را تا زمانی تکرار می کنیم که خطای آخرین
خروجی ما از خروجی قبلی آخرین خروجی زیاد شود
در این زمان معماری خروجی ماقبل آخرین خروجی
بعنوان مدل اصلی با کمترین خطای ممکن مدل
اصلی ما خواهد بود ،به بیان دیگر در این زمان
آموزش الگوریتم به پایان رسیده است و ما میتوانیم
از معماری این مدل برای پیش بینی استفاده نماییم،
تنها مشکل این روش بدلیل این است که داده های
ما بصورت پویا و بالدرنگ نیست و اگر مرحله آموزش
و انتخاب مدل در هر لحظه و بصورت پویا انجام شود،
همچنین داده های ورودی نیز بصورت پویا وارد
الگوریتم شود خروجی ما کمترین خطای ممکن را
خواهد داشت.
مدلی که ازپس آموزش الگوریتم بدست می آید
ممکن است در برخی از پیشبینیها دارای خطای
بیشتری باشد ،پارامترهای ورودی به الگوریتم تحت
شاخصه زمان ممکن است دچار دگرگونی شود و
آموزش الگوریتم و مدلی که از پس آن در میآید
مختص دادهای زمانی گذشته میباشد که این مشکل
همانطور که ذکر شد با پویا کردن پروژه کارایی
بهتری خواهد داشت.
در تحقیق حاضر نرمال کردن کلیه پارامترهای
ورودی در بازه  -0و  0باعث شده تا عالوه بر افزایش
سرعت آموزش و کاهش خطا ،همسان سازی داده نیز
به وجود آید و اثر نرمال سازی باعث شده تغییرات در
ابعاد مختلف همسان شود.شبه کد الگوریتم کرم شب
تاب ،به صورت زیر است:
Firefly Algorithm
Objective function f(x)، x=(x1 ،…..، xd)T
Initialize a population of fireflies xi (i ، ، ….،n
Define light absorption coefficient
)while (t <Maxgeneration
for i=1 : n all n fireflies
for j=1 : i all n fireflies
)Light intensity Ii at xi is determined by f(xi
)If (Ij > Ii
Move firefly i toward j in all d dimensions
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end if
] Attractiveness varies with distance r via exp[-
Evaluate new solutions and update light
intensity
end for j
end for i
Rank the fireflies and find the current best end
while Postprocess results and visualization

 : Nتعداد مشاهده( پیش بینی)
 : Aدرصد پیش بینی الگوریتم
 -3نتایج حاصل از پیش بینی
پس از خاتمه برنامه نویسی و پیاده سازی کامل
مدل ،باوارد کردن داده های شرکت مورد بررسی ،به
پیش بینی قیمت سهام پرداخته می شود.
برای محاسبه قیمت سهام در زمان  Xابتدا داده
های شرکت طی سالهای گذشته که نرمال شده است
را برای یادگیری به الگوریتم به عنوان ورودی داده
می شود سپس داده های برای محاسبه روز N
شرکت مورد نظر را به عنوان ورودی به الگوریتم داده
می شود و الگوریتم طی روند گفته شده به پیش
بینی قیمت سهام در روز  N+1می پردازد.

 -1-3-2معیارهای خطای پیش بینی
بعداز پیش بینی ،با استفاده از فرمول خطای نسبی،
به مقایسه قیمت واقعی و پیشبینی پرداختیم.
 :Yقیمت واقعی
𝑌 Ŷ

درصد خطا برای هر پیش بینی

 : Ŷقیمت پیش بینی شده

∑

خطای کل

شرکت نگین طبس
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
90/05/29

90/05/24

90/05/19

90/05/16

90/05/11

90/05/08

90/05/03

90/04/29

90/04/25

90/04/20

90/04/15

90/04/12

90/04/07

90/04/04

90/03/24

90/03/21

90/03/16

90/03/09

90/03/04

90/03/01

90/02/27

90/02/24

90/02/19

90/02/13

90/02/10

90/02/05

90/01/31

90/01/28

90/01/23

90/01/20

90/01/15

90/01/09

90/01/06

قیمت سهام

Fire Fly

نمودار  -3مقایسه قیمت های سهام پیش بینی شده و واقعی شركت نگین طبس
شرکت ایران گچ
5,200

90/11/09

90/09/12

90/08/21

90/08/18

4,700
4659
4,521
4,520

4,527
4,501

90/01/29

90/06/14

4,800

90/01/27

90/03/31

4,995
4958

4809
4,803

4802
4,802

4782
4,784

4781
4,784

4771
4,780

4,951
4882

4870
4,869

5,000
4,600
4,400
4,200

90/11/10

90/03/08

90/02/31

Fire Fly

قیمت سهام
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شرکت کنتور سازی
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
90/02/26

90/02/27

90/03/22

90/02/28

90/02/21

90/03/28

90/02/11

90/03/21

90/03/07

90/02/18

90/02/19

90/03/02

90/03/16

90/03/18

90/02/14

90/03/09

90/02/06

90/02/12

90/02/10

90/03/30

90/01/31

90/01/30

90/04/01

90/04/15

90/04/08

90/04/04

90/04/13

90/04/11

Fire Fly

قیمت سهام

نمودار  -5مقایسه قیمت های سهام پیش بینی شده و واقعی شركت كنتورسازی

شرکت منسوجات مرینوس
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

پیش بینی

واقعی

نمودار  -6مقایسه قیمت های سهام پیش بینی شده و واقعی شركت منسوجات مرینوس

سرمایه گذاری صنعت ملی

7570
7565
7560
7555
7550
90/03/31

90/03/29

90/02/20

FireFly

90/01/15

90/01/14

90/01/07

قیمت سهام

نمودار( )7مقایسه قیمت های سهام پیش بینی شده و واقعی شركت سرمایه گذاری صنعت ملی
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بانکها و موسسات اعتباری /تسهیالت مسکن

840,000
830,000
820,000
810,000
800,000
790,000
780,000
770,000
90/05/18

90/05/18

90/05/18

90/05/18

90/05/19

90/05/19

90/05/19

90/05/22

90/05/22

90/05/22

90/05/23

90/05/23

90/05/23

90/05/23

90/05/24

90/05/24

90/05/24

90/05/25

90/05/25

90/05/25

90/05/26

90/05/26

90/05/26

90/05/26

90/05/29

90/05/29

90/05/29

90/05/30

90/05/30

90/05/30

90/06/01

90/06/01

90/06/01

90/01/06
90/05/23
90/05/22
90/05/19
90/05/18
90/05/17
90/05/16
90/05/15
90/05/12
90/05/11
90/05/10
90/05/08
90/04/25
90/04/21
90/04/19
90/04/15
90/04/13
90/04/11
90/04/07
90/04/05
90/04/01
90/03/30
90/03/28
90/03/24
90/03/22
90/03/18
90/03/16
90/03/10
90/03/08
90/03/04
90/03/02
90/02/31
90/02/27
90/02/25
90/02/21
90/02/19
90/02/14
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Fire Fly

90/01/06
90/05/24
90/05/23
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90/05/19
90/05/19
90/05/18
90/05/18
90/05/17
90/05/17
90/05/16
90/05/16

Fire Fly

قیمت سهام

90/06/01

Series 2

Series 1

نمودار  -8مقایسه قیمت های سهام پیش بینی شده و واقعی تسهیالت مسک

2,500

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

2,000

1,500

1,000

500

0

نمودار  -9مقایسه قیمت های سهام پیش بینی شده و واقعی سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

صدرا

4,000

3,000

2,000

1,000

0

نمودار  -11مقایسه قیمت های سهام پیش بینی شده و واقعی شركت پیمانكاری صنعتی صدر

پيش بيني قيمت سهام بااستفاده از الگوريتم کرم شبتاب()FA
بانک اقتصاد نوین
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
90/01/07

90/01/10

90/01/16

90/01/21

90/01/24
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90/02/03
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90/02/11

90/02/14

90/02/20

90/02/25

90/02/28

90/03/02

90/03/07

90/03/10

90/03/17

90/03/22

90/03/25

90/03/30

90/04/04

90/04/07

90/04/12

90/04/15

90/04/20

90/04/25

90/05/09

90/05/11

90/05/15

90/05/16

90/05/18

90/05/19

90/05/23

90/01/06

قیمت سهام

Fire Fly

نمودار  -11مقایسه قیمت های سهام پیش بینی شده و واقعی بانک اقتصاد نوین

شرکت افست
4,000
3,000
2,000
1,000
0
90/05/30

90/05/24

90/05/19

90/05/16

90/05/10

90/05/05

90/05/02

90/04/19

90/04/13

90/04/07

90/03/31

90/03/25

90/03/22

90/03/17

90/03/09

90/03/01

90/02/27

90/02/20

90/02/14

90/02/11

90/02/06

90/01/31

90/01/28

90/01/23

90/01/20

90/01/15

90/01/09

90/01/06

Fire Fly

قیمت سهام

نمودار  -12مقایسه قیمت های سهام پیش بینی شده و واقعی شركت افس

 -4نتیجه گیری و بحث
روشهای گوناگونی برای پیش بینی قیمت سهام
وجود دارد این روش ها زمانی کارآمد هستند که
اطالعات کامل و دقیقی در اختیار داشته باشند.
بدلیل پیچیدگی بورس اوراق بهادار و تاثیر پذیری آن
از تغییرات شرایط اقتصادی ،سیاسی اجتماعی پیش
بینی قیمت سهام در آن دشوار به نظر می رسد
.بررسی نتایج تحقیقات انجام گرفته دراین زمینه به
استثناءتحقیق طلوعی -حقدوست ,نشان می دهد
استفاده از ابزارها و روش های پیش بینی سنتی
خطای باالیی دارند و اغلب در مقایسه باروش های
جدیدتر و مدل های غیر خطی شکست می خورد
ودلیل آن می تواند پیچیدگی بورس اوراق بهادار,

ازدیاد متغیرهای موثر بر قیمت سهام و همچنین
نبود روابط ریاضی مشخص میان این متغیرها باشد.
الگوریتمهای هوش مصنوعی ممکن است بهترین
روش برای پیشبینی بازار سهام باشد ،زیرابراساس
تجربیات یاد می گیردو در واقع به بن بست نمی
رسد.این الگوریتم ها از ابزارهای ایده آلی است که
عالوه بر بهره برداری از آمار ،به جنبه های ذهنی نیز
توجه می نماید .سوال اصلی این پژوهش به این
صورت بود که آیا پیش بینی قیمت سهام با استفاده
از الگوریتم کرم شب تاب به طور معناداری امکان
پذیر است ؟
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جدول  -1خطای نسبی برای شركت های مورد مطالعه
میراث
فرهنگی و
گردشگری
5.6

سرمایه
شركت

شركت

شركت

گذاری

تسهیالت

كنتورسازی

صدرا

افست

صنعت

مسكن

0.47

0.028

0.69

بانک
اقتصاد

خطای کل پیش بینی از رابطه زیر بدست می آید:

1.31

0.45



∑



نتایج نشان می دهد که خطای پیشبینی این
الگوریتم برای سهام هرشرکت کمتراز %5,1میباشد
ومیانگین خطای کل پیش بینی %0,01می باشد.
بنابراین امکان پیشبینی قیمت قیمت سهام بااین
الگوریتم وجود دارد نتایج این پژوهش بااکثر
تحقیقات انجام شده در این زمینه یعنی پیش بینی
قیمت سهام با الگوریتم های هوشمند هم راستا
است.بنابراین فرضیه اصلی این پژوهش تایید
میگرددو الگوریتم کرم شبتاب یک روش کارآمد
برای پیشبینی قیمت سهام میباشد.
فهرست منابع
 الوانی ،مهدی ،)0814( ،مدیریت تولید ،انتشارات
آستان قدس رضوی.
 گلستان ،اعظم و موالیی زاهدی ،زینب،)0810( ،
بررسی الگوریتمهای بهینهسازی مبتنی بر هوش
گروهی ،هشتمین سمپوزیسیوم در پیشرفتهای
علم و تکنولوژی ،مشهد ،ایران
 فالح شمس ،میرفیض و کردلوئی ،حمیدرضا و
رشنو ،مهدی ،)0830( ،بررسی دستکاری
قیمتها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از
مدل ماشین بردار پشتیبان ،تحقیقات مالی ،بهار
و تابستان ،دوره ،04شماره ،0صص 14-13
544

طبس

نوین

ملی
0.007

ایران گچ

مرینوس











0.36

نگین

0.67

2.08

نام شركت

خطای نسبی
(درصد)

شباهنگ ،رضا ،)0814( ،حسابداری مدیریت،
جلد اول ،مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و
حسابرسی سازمان حسابرسی ،تهران.
منجمی ،امیرحسین و ابزری ،مهدی ،رعیتی
شوازی ،علیرضا ،)0811( ،پیشبینی قیمت سهام
در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه
عصبی فازی و الگوریتمهای ژنتیک و مقایسه آن
با شبکه عصبی مصنوعی ،فصلنامه اقتصاد
مقداری ،پاییز  ،دوره  ،1شماره  ،8صص 11-0
صفرنواده ،محمودرضا ،)0811( ،پیشبینی قیمت
سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده
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