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چكيده
بورس مکانیزمی را فراهم میکند تا از طریق آن پساندازهای اندک جامعه به سرمایهگذاریهای کالن
اقتصادی تبدیل شود  ،توسعه متناسب دو بخش اصلی اقتصاد یعنی بخش مالی و واقعی از اهمیت ویژهای برخوردار
میباشد .کشورهای توسعه یافته همواره بازار پول و سرمایه قدرتمندی داشته و دارند .عدم توسعه مناسب بازار
سرمایه به عنوان زیر مجموعه مهمی از بخش مالی عالوه بر ایجاد فشار مضاعف بر سیستم پولی کشور ،باعث شده
که واحدهای تولیدی و خدماتی از مزایای یک بازار سرمایه فعال و پویا محروم گردند .در پژوهش حاضر ،انتخاب و
بهینهسازی سبد سهام با استفاده از سه الگوریتم ،شامل الگوریتم ژنتیک ،فرهنگی و ازدحام ذرات و اطالعات 016
شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ،در طی دوره زمانی  0836الی  ،0838صورت گرفته است .در این
پژوهش برای رسم مرز کارا و تشکیل پرتفوی بهینه ،از واریانس به عنوان عامل اصلی خطر پذیری استفاده شده
است.
نتایج مطالعه از بررسی تفاوت بین میانگین بازده سرمایه گذاری در سبدهای منتخب براساس سه روش نشان
از عدم وجود اختالف معنادار بین سه الگوریتم دارد .از طرفی به منظور مقایسه الگوریتم ها و بررسی برتری
الگوریتم ها ،دو روش بهینهسازی از دو بعد تابع هدف و نسبت بازده و ریسک مورد مقایسه قرار گرفت.از آنجایی
که الگوریتم ازدحام ذرات مقدار تابع هدف کمتری داشته یا به عبارتی با کمترین خطا به بهترین نتیجه رسیده
است ،نسبت به الگوریتم های دیگر بهتر عمل کرده است و نشان دهنده برتری نسبی این الگوریتم در انتخاب
سبد سهام بهینه است.
واژههای كليدی :الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم ازدحام ذرات ،الگوریتم فرهنگی ،بهینهسازی سبد سهام.

 -0استادیار گروه حسابداری ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران (نویسنده مسئول) j.bahri@iaurmia.ac.ir

 -2استادیار گروه حسابداری ،واحد بناب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بناب ،ایران
 -8کارشناس ارشد حسابداری ،واحد مرند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرند ،ایران
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 -1مقدمه
طی سده اخیر تالشهای بسیاری در راستای
هدایت سرمایهگذاران به نحوه سرمایهگذاری مناسب
صورتگرفته و مدلهای بیشماری عرضه شده است.
مفاهیم بهینهسازی سبد سهام و تنوع بخشی به مثابه
ابزاری در راستای توسعه و فهم بازار های مالی و
تصمیم گیری درآمده اند .از زمانی که مارکویتز مدل
خود را منتشر کرد ،این مدل تغییرات و بهبودهای
فراوانی را در شیوه نگرش مردم به سرمایهگذاری و
سبدسهام ایجاد کرد و به عنوان ابزاری کارا برای
بهینهسازی سبد سهام به کار گرفته شد.
اما تئوری پرتفوی مارکویتز ،تنها راه حلی برای
تخصیص سرمایه بدست می دهد .در بازارهای سرمایه
که صدها نوع سرمایه مختلف با کیفیت خیلیخوب تا
خیلیبد وجود دارد ،سرمایهگذار با هجوم اطالعاتی
روبرو است که انتخاب را برای وی دشوار مینماید.
مدل مارکویتز با استفاده از مدلهای برنامهریزی
ریاضی قابلحل میباشد ،ولی وقتی محدودیتهای
مقادیر وزنی سهام و غیره به آن اضافه میشود ،فضای
جستجوی آن بسیار بزرگ و ناپیوسته میگردد ،که
عمالً استفاده از مدلهای ریاضی را ناممکن میسازد از
اینروست که الگوریتمهای ژنتیک ،شبکههای عصبی،
الگوریتم مورچگان و ...جایگاه ویژه ای می یابند.
اگر پس اندازهای افراد با مکانیسم صحیح به بخش
تولید هدایت شوند ،عالوه بر بازدهی که برای صاحبان
سرمایه به ارمغان می آورد ،میتوانند به عنوان
مهمترین عامل تأمین سرمایه ،برای راهاندازی طرحهای
اقتصادی جامعه نیز مفید باشند و در صورتیکه به
جریان های ناسالم اقتصادی راه پیدا کنند ،آثار
نامناسبی را برای جامعه خواهند داشت .بنابر عقیده
صاحب نظران ،یکی از دالیل توسعه نیافتگی کشورهای
در حال توسعه ،پایین بودن سطح سرمایهگذاری ثابت
در این کشورها می باشد .از طرفی اهمیت مشارکت
فعال سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار به حدی
است که ماهیت وجود بورس اوراق بهادار به
سرمایهگذاری افراد وابسته است(شهمیرزادی.)0833 ،
33

در ایران تاکنون تحقیقات کاملی در این زمینه
انجام نشده است .در زمینه انتخاب پرتفوی بهینه با
استفاده از سایر الگوریتم های تکاملی ،عبدالعلی زاده
شهیر و عشقی( ،)0832تحقیقی را در زمینه
بهینهسازی پرتفوی بوسیله الگوریتم ژنتیک 2انجام
دادند .تقوی فرد و همکاران ( ،)0836نیز با افزودن
محدودیت های دیگری به الگوی قبلی نشان دادند که
با استفاده از الگوریتم ژنتیک میتوان مرز کارایی را
بدست آورد که به مقدار زیادی تخمین زننده مرز
کارای بدست آمده بوسیله روشهای برنامهریاضی
است .محدودیت هایی که آنها به مسأله اضافه کردند،
محدودیت عددصحیح بودن تعداد سهام موجود در
پرتفوی و هم چنین محدودیت حد باالی اوزان دارایی
ها بود .راعی و همکاران ( ،)0833روش جستجوی
هارمونی را در جهت یافتن پرتفوی بهینه در ایران ارائه
دادند.
این پژوهش ایجاد سبد بهینه از منظر مدل
مارکویتز ،که باعث پیشرفت بازار های مالی می باشد را
بررسی میکند .الگوریتمها یکی از روشهای ابتکاری
هستند که می تواند مسأله بهینه سازی سبد سهام با
لحاظ نمودن سطوح متفاوت ریسک را با موفقیت انجام
دهند .با استفاده از الگوریتمها میتوان در عرض چند
دقیقه سبد بهینه ایجاد کرد که این موضوع باعث
میشود که در بازار سرمایه تحول ایجاد شود و به
کارایی بازار سرمایه کمک بسزایی خواهد داشت.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
در بهینهسازی پرتفوی ،مسأله اصلی انتخاب بهینه
داراییها و اوراق بهاداری است که با مقدار مشخصی
سرمایه می توان تهیه کرد .اگرچه کمینه کردن خطر
پذیری و پیشینه کردن بازده سرمایه گذاری بنظر ساده
میرسد ،اما در عمل روشهای متعددی برای تشکیل
پرتفوی بهینه بکار گرفته می شود .مارکویتز (،)0392
نظریه مدرن پرتفوی را به عنوان یک روش کالسیک
بصورت فرمول ریاضی بیان کرد .قبل از مارکویتز
سرمایه گذاران با مفاهیم ریسک و بازده آشنا بودند.
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ولی معموالً نمی توانستند آن را اندازه گیری کنند.
سرمایهگذاران از قبل می دانستند که ایجاد تنوع
مناسب است و نباید «همه تخم مرغهایشان را در یک
سبد بگذارند» .او بصورت کمی نشان داد که چرا و
چگونه تنوع سازی پرتفولیو میتواند باعث کاهش
ریسک پرتفولیو (مجموعه سرمایهگذاری) شود.
الگوی میانگین–واریانس طراحی شده بوسیله وی
میانگین بازده مورد انتظار را نشان می دهد و واریانس
بیانگر خطر پذیری پرتفوی میباشد .بعد از الگوی
مارکویتز افراد زیادی سعی در توسعه و اصالح این الگو
داشته اند؛ از جمله خود مارکویتز که بعدها اظهار می
کند که تحلیل های مبتنی بر نیم واریانس نسبت به
آنهایی که به واریانس متکی هستند؛ سبدهای سهام
بهتری ایجاد می کنند  .رفتار سهام در بازار ،مانند
بسیاری از پدیده های طبیعی ،رفتار غیر خطی است.
مدلهای خطی از تشخیص صحیح رفتار غیرخطی
عاجز هستند و تنها میتوانند بخش خطی رفتار را
خوب تشخیص دهند .بنابراین ،نیاز به الگوها و
مدلهای غیرخطی برای شناسایی رفتار سهام تأثیر
بسزایی در پیشبینی آتی سهام و اتخاذ تصمیم مناسب
دارد.
بنابراین ،با توجه به عدم اطمینانی که بر بورس
اوراق بهادار حاکم است و هم چنین ،در نظر داشتن
گرایش ها و ترجیحات مختلف سرمایهگذاران ،یافتن
روشی برای انتخاب یک مجموعه مناسب از اوراق
بهادار ک ه از طریق آن بتوان بر عدم اطمینان ها و
ترجیحات مختلف افراد غلبه کرد ،ضروری بنظر
میرسد.
8
به عقیده کونوویامازاکی ( ،)0330الگوی
میانگین– انحراف مطلقها) (MADبیانگر خطرپذیری
میباشد .این الگوها به دلیل عدم توجه به محدودیت
های کارکردی در بسیاری شرایط پاسخگوی نیازهای
4
سرمایه گذاران نمیباشند .مانسیری واسپرنزا
( ،)0333در این رابطه خاطر نشان می کنند که بیشتر
الگوهای انتخاب پرتفوی تقسیمپذیری سرمایه گذاری
را بینهایت فرض میکنند؛ درحالی که در دنیای واقعی

اوراق بهادار به تعداد مشخص (ضرایبی از یک ضریب
معامالتی حداقلی) معامله می شوند.
یانگ ،)2116( 7در تحقیقی با عنوان بهبود کارایی
سبد سهام ،الگوریتم ژنتیک را در کنار یک سیستم
پویای بهینهسازی پرتفوی ،جهت توسعه کارایی سبد
سهام بکار برد .در کنار مدلهای  G-Aو ،M-Vمحقق
از روش سومی به نام رویکرد بیزین 3نیز استفاده نموده
و یکی از عمومیترین مدلهایی است که بحث در نظر
گرفتن ریسک برآوردی را در انتخاب پرتفوی مطرح
کرده است .یافته های تحقیق نشان می دهد ،که نتایج
مدل الگوریتم ژنتیک در مقایسه با دو روش دیگر
دارای بازده باالتر و به طور هم زمان ریسک کمتری
می باشد.
3
لین و ژن ( ،)2117در تحقیقی یک الگوریتم
ژنتیک دو مرحله ای را برای حل مسأله بهینهسازی
سبد سهم چند منظوره بکار بردند .در این پژوهش،
عملگر تقاطع 01یک نقطه برش ،عملگر جهش الحاقی و
عملگر انتخاب چرخ رولت 00بود .نتایج تحقیق نشان
داد اعتبار و کارایی الگوریتم مربوطه در بهینه سازی
سبد سهام وجود دارد.
فرناندز و گومز ( ،)2117الگوی مارکویتز را با
افزودن محدودیت های حد باال و پایین برای متغیرها،
اصالح کردند و الگوی  CCMVیا «میانگین-واریانس
با مولفه های مقید» را به وجود آوردند؛ در حالی که
محدودیت مربوط به تعداد دارایی ها نیز به مسأله فوق
اضافه شد.
02
لین و لیو ( ،) 2113مدل مارکویتز را با محدودیت
حداقل نمودن مقدار خرید به سه طریق ارائه نمودند.
الگوریتم های ژنتیکی که برای حل مسأله انتخاب
سهام پیشنهاد می شود ،بوسیله مدلها فرموله بندی
شدند .نتایج مطالعات نهایی نشان داد که الگوریتم
ژنتیک برای این مدلها می تواند نقطه نزدیک به
بهینه در حداقل زمان قابل قبول را بدست آورد .راهحل
های بدست آمده نه تنها قابل اجرا در عمل می باشند،
بلکه باالترین کارایی میانگین – واریانس را به نمایش
میگذارند.

فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره سيوهفتم

34

جمال بحری ثالث ،عسگر پاکمرام و مصطفي وليزاده
6

چانگ و همکاران )2113( 9و فرناندز و گومز
( ،)2117الگوی اصالح یافته مارکویتز را با عنوان
«مدل میانگین–واریانس با مولفه های محدود»
) (CCMVبکار گرفتند .در این پژوهش عالوه بر الگوی
«میانگین–واریانس با مولفه های محدود» )(CCMV
الگوی «میانگین–نیم واریانس با مولفه های محدود»
) (CCMSVنیز مورد بررسی قرار می گیرد .تنها تفاوت
 CCMSVبا الگوی  CCMVدر این است که الگوی
 CCMSVنیم واریانس را به عنوان سنجه خطر پذیری
نامطلوب وارد الگو می کند.
هاااو و لیااو ،)2113( 08در تحقیقاای بااا عنااوان
«مدل های میانگین-واریانس برای انتخاب سبد سهام با
بازده های تصادفی» ،الگوریتم ژنتیک را به عنوان ابازار
حل مدل های خود بکار گرفتند .این پاژوهش در ابتادا
فرمول های واریانس را به عنوان متغیر هاای تصاادفی
فازی به نمایش گذاشت ،سپس ایان پاژوهش ،فرماول
های واریانس را برای مدل های معرفی شده به گونه ای
مورد استفاده قرار داد که مسائل انتخااب سابد ساهام
اصلی به برنامه ریزی های خطی هم ارز تبادیل شاوند.
سپس الگوریتم های ژنتیک برای حل مادلهاا باه کاار
گرفته شدند .در نهایت نیز دو نمونه عددی برای نشاان
دادن کارایی روشهای معرفی شده به کار رفت.
آرانا و ایبا ،)2113( 04در تحقیقی با عنوان
«الگوریتم ژنتیک درختی و کاربرد آن در بهینهسازی
سبد سهام» یک الگوریتم ژنتیک درختی معرفی کردند
و سپس برای مسأله بهینهسازی سبد سهام بکار بردند.
در این پژوهش سبدهای سهام کوچک تری در سطح
معینی از اجرا بدست آمد ،به طور کلی این روش شیوه
های حل قدیمی را تحت سطوح مختلف ریسک -بازده
بهینه می نماید.
چانگ و همکارانش( )2113بر این عقیده بودند که
استفاده از برنامهریزی های ریاضی برای حل مسأله
سبد سهام بهترین گزینه میباشد .آنها روش فرا
ابتکاری را برای حل مسأله بهینهسازی سبد سهام ارائه
کردند که در آن الگوریتم ژنتیک ،سبدهای سهام
مختلف که ریسک آن ها به شیوه های متفاوتی
34

محاسبه شده بود را بکار میگرفت .آن ها نشان دادند
که اگر میانگین–واریانس ،نیمه واریانس ،انحراف مطلق
از میانگین و واریانس با انحراف به عنوان مدلهای
محاسبه ریسک به کار گرفته شوند ،مسائل بهینه
سازی سبد سهام میتوانند به راحتی با الگوریتم
ژنتیک حل شوند.
09
لئونگ و همکاران ( ،)2102در پژوهشی تحت
عنوان « بهبود برآورد کاربران دوستانه جهت
بهینهسازی تئوری پرتفوی مارکویتز و برآورد دقیق با
بکارگیری سرمایه گذاری در بازار سهام ایالت متحده»
به این نتیجه رسیدند که برآوردهای سنتی درآمدها به
طور چشمگیری درآمدها را غیر واقعی (بیشتر از
واقعیت) نشان میدهند .به ویژه زمانی که از بعد نسبت
 pبر  nبررسی شود و این نسبت بزرگ باشد این نتیجه
حاصل میشود که برآوردی که مطرح کردیم بهتر از
برآوردکننده  Bootstrapاصالح شده عمل می کند و
هم برای برآورد درآمدها و هم برای تخصیص های
مربوط در این زمینه نتایج مطلوب تری را ارائه می
کند.
06
هیولینگ و همکاران ( ،) 2108در پژوهشی تحت
عنوان «پرتفوی چند دوره ای مارکویتز بر مبنای
میانگین-واریانس با احتمال خروج از وابستگی ایالتی»
به بررسی مسائل انتخاب افق زمانی محتمل جهت
محاسبه پرتفوی بر مبنای میانگین-واریانس دورههای
چندگانه پرداخته اند .به طوری که فرض میشود افق
زمانی به طور تصادفی و برمبنای ریسک داراییهای
عاید شده ای که بازار تعیین میکند ،انتخاب شدهاند.
با بررسی مرزهای مؤثرارائه شده توسط تحلیلهای
اعدادی این موضوع مطالعهشده و عدم وابستگی
افقزمانی محتمل (غیرقطعی) به معیارهای بازار اثبات
می شود.
عبدالعلی زاده شهیر و عشقی( ،)0832در پژوهشی
تحت عنوان «کاربرد الگوریتم ژنتیک در انتخاب یک
مجموعه دارایی از سهام بورس اوراق بهادار» با استفاده
از الگوی خاصی از الگوریتم ژنتیک (استفاده از عملکرد
تقاطعی دو نقطه برش و عملگر جهشی 07معاوضه) به
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انتخاب مجموعه ای از دارایی از بین سهام گوناگون
پرداخته اند .نتایج بدست آمده بیانگر کارایی آن است.
در این الگو به منظور سنجش ریسک دارایی ،بازده
ساالنه سهام مذکور به کار رفته است.
خالوزاده و امیری ( ،)0834در تحقیقی تحت
عنوان «تعیین سبد بهینه در بازار بورس ایران براساس
نظریه ارزش در معرض ریسک» به توسعه روشهای
مدیریت ریسک براساس نظریه ارزش در معرض
ریسک توجه نموده است .نتایج بدست آمده نشان گر
کارایی روش مدل سازی ریسک بازار بر مبنای نظریه
ارزش در معرض ریسک و روش بهینه سازی
الگوریتمهای ژنتیک در بدست آوردن وزن های بهینه
سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت بر روی ریسک
است.در بدست آوردن وزن های بهینه سبد سهام با در
نظر گرفتن محدودیت بر روی ریسک است.
راعی و همکاران ( ،)0833از روش جستجوی
هارمونی در جهت بهینهسازی مقید پرتفوی سهام
استفاده کردند .این الگوریتم با الهام از فرایند بهبود و
تکامل هارمونی بوسیله مجموعه نوازندگان موسیقی
جهت حل مسائل بهینهسازی به وجود آمده است.
نتایج این پژوهش نشان داد که روش جستجوی
هارمونی در بهینه سازی مقید پرتفوی سهام ،موفق
عمل می کند و در یافتن جواب های بهینه در تمامی
سطوح خطر پذیری و بازده از دقت قابل قبولی
برخوردار است.
گرکز و همکاران ( ،)0833بهینهسازی سبد سهام
را براساس تعریف متفاوتی از ریسک انجام دادند و
برای کارامدتر شدن ،برخی از محدودیت های جهان
واقعی را به الگوریتم های طراحی شده افزودند .با توجه
به نتایج حاصله مشخص گردید که هیچ تفاوت
معناداری در بکارگیری دو مدل (مدل میانگین-
واریانس و مدل میانگین-نیمه واریانس) وجود ندارد.
نتایج نشان داد که با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک
طراحی شده ،سرمایهگذاران قادر خواهند بود یک سبد
سهام بهینه انتخاب نمایند.

 -3فرضيه های پژوهش
 )0بین میانگین بازدهی سرمایهگذاری در سبدهای
سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و
بهینه شده بر مبنای مدل میانگین -واریانس و
توسط الگوریتمهای مختلف تفاوت وجود دارد.
 )2بین واریانس سرمایهگذاری در سبدهای سهام
شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و بهینه
شده بر مبنای مدل میانگین-واریانس و توسط
الگوریتمهای مختلف تفاوت وجود دارد.
 )8بین انحراف معیار به میانگین بازدهی
سرمایه گذاری در سبدهای سهام شرکت های
پذیرفته شده در بورس تهران و بهینه شده بر
مبنای مدل میانگین -واریانس و توسط
الگوریتمهای مختلف تفاوت وجود دارد.
 -4روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر حسب هدف یا نتیجه ،پژوهش
کاربردی است ،برای گردآوری اطالعات آن بخش از
داده های تحقیق که مربوط به مبانی نظری تحقیق
میباشد از مقاالت و مجالت تخصصی فارسیو التین
استفاده شده است و برای بخش دیگر پژوهش یعنی
دادههای مورد نیاز برای طراحی و آزمون مدل مورد
نظر نیز به آرشیو معامالت موجود در سایت بورس
اوراق بهادار تهران مراجعه شده است.همچنین بر
حسب نوع دادهها ،پژوهش کمی وآرشیوی و جهت آن
پس رویدادی است.
 -5مدل پژوهش و نحوه اجرای آن
در این قسمت به نحوه طراحی و پیادهسازی
الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم ازدحام ذرات و الگوریتم
فرهنگی پرداخته شده است .فرایندی در روش
پیشنهادی وجود دارد که به ترتیب عبارت است از؛
انتخاب دادهها ،پاکسازی و آمادهسازی دادهها ،تعیین
تابع هدف ،انتخاب سبد سهام براساس الگوریتم
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ژنتیک ،الگوریتم ازدحام ذرات و الگوریتم فرهنگی و
بررسی معنادار بودن فرضیهها.
برای پیادهسازی الگوریتمها از نرم افزار Matlab
نسخه  7.6استفاده شد .همچنین ،برای آزمون
فرضیههای پژوهش نیز از نرم افزار  SPSS19استفاده
شده است.

 = hiمقدار باال در فاصله نرمالیزه کاردن کاه در اینجاا
برابر  +0میباشد.

 -1-5انتخاب دادهها

 = L iمقدار باال در فاصله نرمالیزه کردن کاه در اینجاا
برابر  -0میباشد.

مرحله اول انتخاب دادهها است .دادههای مالی
 016شرکت مختلف با دو عامل ریسک و بازده برای 3
سال متوالی از سال  36تا  38که از طریق نرم افزار
رهآورد نوین و سایتهای مختلف سازمان بورس اوراق
بهادار تهران گردآوری شدند.
 -2-5پاکسازی و آمادهسازی دادهها
مرحله دوم پاکسازی و آمادهسازی داده است .در
این مرحله دادههایی که متغیرهای مستقل آن ها به
دلیل ناقص بودن اطالعات وجود ندارد و یا قابل
محاسبه نبودند ،حذف میگردند.
 -3-5نرمالسازی دادهها جهت بكارگيری در
مدل
اصوالً وارد کردن دادهها بصورت خام باعث
کاهش سرعت و دقت الگوریتم میشود .برای اجتناب از
چنین شرایطی و هم چنین ،به منظور یکسان نمودن
ارزش دادهها ،قبل از آزمون ،دادههای ورودی به آن
بایستی استاندارد (نرمال) شوند ،یعنی همه دادهها بین
 0و  -0معادل سازی شوند .در این تحقیق دادهها قبل
از آزمون مدلها نرمال شد و سپس به وسیله نرم افزار
متلب ،الگوریتم مورد بررسی قرار گرفت.
رابطه ()0
y  y min
Yi  i
(hi  Li )  Li
y max  y min
که در آن؛
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 =Y iمقااادیر ورودی نرمااال شااده توسااط معادلااه
 = y iمقادیر اصلی ورودی
 = y minکوچکترین مقدار ورودی
 = y maxبزرگترین مقدار ورودی

 -4-5تعيين تابع هدف
مدل مارکویتز دارای داده ها یا ورودیهایی است که
عبارتاند از:
 )0بازده مورد انتظار هر سهم؛
 )2انحراف معیار بازده مورد انتظار به عنوان معیاری
برای تعیین ریسک هر سهم؛ و
 )8کوواریانس ،به عنوان معیاری که همسویی بین
بازده سهمهای مختلف را نشان میدهد.
مدل مارکویتز براساس شاخصه های بازده منتظره و
ریسک اوراق بهادار و متنوعسازی سبد اوراق بهادار بناا
نهاده شده بود که در اصل یک چاارچوب نظاری بارای
تحلیل گزینه های ریسک و بازده است .براساس نظریاه
وی ،سبد سارمایه گاذاری کاارا سابدی اسات کاه در
سااطحی معااین از ریسااک ،دارای بیشااترین بااازده یااا
کمترین ریسک به ازای ساطح معینای از باازده باشاد.
مارکویتز در فرمول بندی معیار «ریسک-باازده» خاود
به هدف سرمایه گذاری توجه خاا داشات .بنظار وی
سرمایه گذار عاقل به دنبال سرمایه گذاری در طرحهایی
است که بازدهی بیشتر و ریسک کمتری داشته باشاند.
وی ریسک سارمایه گاذاری را تنهاا در انحاراف معیاار
جستجو نمیکرد(کیانی هرچگانی و همکاران.)0838 ،
روش میانگین-نیمه واریانس استاندارد مارکویتز
برای انتخاب سبد سهام اقدام به رهگیری یک مرز،
منحنی پیوستهای است که مبادله میان بازده و ریسک
سبد سهام را نشان میدهد .به طور خالصه مدل
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بهینهسازی مارکویتز بصورت زیر در رابطه شماره 2
ارائه میشود:
رابطه ()2
n

n

Min  X i X j  ij
i 1 i 1

Subject to :
 1x i i  R

n
i


n

x

) x i  0 (i  1, 2,3,..., n

سرمایهگذاری شود ،مقدار  Z iبرابر یک و چنانچه در

i

i 1

به طوری که  Rبازده مطلوب سرمایهگذار باشد و
به ازای Rهای مختلف مدل فوق حل شود و جواب
بدست آمده از تابع هدف ،که در حقیقت ریسک
میباشد در نموداری به همراه Rهای معادل ترسیم
شود ،آنگاه شکل مرز کارا نامیده می شود .در مدل
فوق   ijکوواریانس سهام  iو ،jو  iو ،jو  ijمیانگین

بازده سهم  iو همچنین  Rسطح خاصی از بازده را
نشان میدهد.
در این تحقیق با هدف نزدیک کردن این مدل به
بازار واقعی و کاربردیتر کردن این مدل ،و در نهایت
هدایت سرمایهگذاران بازار سهام به سمت انتخابی
مطمئنتر به توسعه و حل این مدل پرداخته شد .با
وارد کردن ضریب  λدر تابع هدف تالش شد تا هر دو
معیار ریسک و بازده در تابع هدف گنجانده شود و
ضمن کمینه نمودن ریسک به بیشینه نمودن بازده
پرداخته شود .در حقیقت  λتنها یک پارامتر وزن دهی
است که مقدار آن در بازه [ 0و  ]1تغییر میکند و
توسط آن میزان ارزشدهی سرمایهگذار به ریسک یا
بازده اعمال میگردد .از این رو ،مدل ارائه شده بصورت
رابطه شماره  8بازنویسی میشود:
رابطه ()8
n

Zi  k

این سهم سرمایهگذاری نشود ،مقدار  Z iبرابر صفر
میباشد .در این فرمول  kتعداد سهامی است که
سرمایه گذار مایل است در سبد خود داشته باشد و در
آن ها سرمایهگذاری نماید.
رابطه ()9
N

n

i 1 j 1

i 1

Subject to :
1
Zi  k

n

i

w
i 1

n
i 1



) w i  0 (i  1, 2,3,..., n
}Z i {0,1

چنانچه مشاهده میشود ،ورود این محدودیت،
فضای پیوسته جستجو را به یک فضای گسسته و
غیرخطی تبدیل مینماید و در نهایت مدل زیر
استخراج میشود:
رابطه ()6
n

N

n

MaxZ   w i  j  (1   )w iw j  ij
i 1 j 1

n

i 1

Subject to :
1

n

MaxZ   w i  j  (1   )w i w j  ij

MaxZ   w i  j  (1   )w iw j  ij
i 1 j 1

n
i 1



بر اساس این محدودیت اگر در سهم i

1

N

اما محدودیت اصلی و نقطه ضعف این روش،
ناتوانی در بهینهسازی مسأله انتخاب سبد سهام مقید،
تحت محدودیتهای عدد صحیح میباشد .محدودیت
عدد صحیح بصورت رابطه  4به مدل اضافه میشود:
رابطه ()4

i 1

Subject to :
1
Zi  k

n

i

w
i 1

n
i 1



) w i  0 (i  1, 2,3,..., n

}Z i {0,1

n

i

w
i 1

) w i  0 (i  1, 2,3,..., N
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 -6-5بهينهسازی سبد سهام براساس الگوریتم
ژنتيک
به کمک نرم افزار  Matlabو جعبه ابزار تعبیه شده
در آن و با استفاده از الگوریتم ژنتیک به انتخاب سبد
سهام بهینه پرداخته شد .همان طور که بیان شد از
جمعیت اولیه 03به تعداد  0111کرومزوم 03استفاده
میگردد که تا حداکثر  0111نسل الگوریتم روی آن ها
اجرا میشود .در هر نسل  31درصد کرومزومها برای
تقاطع انتخاب میشوند و از عملگر تقاطع تک نقطه ای
استفاده شد و بر روی بقیه عملگر جهش انجام میشود.
در مرحله انتخاب تعدادی از کروموزومهای فعلی برای
تولید کروموزومهای جدید انتخاب می شوند .اغلب این
انتخاب براساس تابع ارزیابی صورت میگیرد .به طوری
که کروموزومهایی که به جواب اصلی مسأله نزدیکتر
باشند با احتمال بیشتری انتخاب می شوند .در این
تحقیق از روش چرخ گردون استفاده شده است.
نگاره  -1پارامترهای الگوریتم ژنتيک
جمعیت اولیه

کروموزوم0111

شرط توقف

بهترین کروموزومها پس از  81بار اجرای
الگوریتم تغییر نکنند

شرط توقف

الگوریتم به تعداد  0111بار تکرار شود

تعداد جمعیت اصلی

011

درصد تقاطع

1.3

درصد جهش

1.2

روش انتخاب

Roullet Wheel Selection

ماخذ  :یافته های پژوهش

 -6نتایج پژوهش
نتایج حاصل از اجرای الگوریتم بعد از تعداد تکرار
 0111نسل ،باعث همگرایی مناسب شد و نمودار 0
ارائه شده در فایل پیوست مسیر پیموده شده توسط
تابع ارزیابی برای رسیدن به نقطهی بهینه را توسط
الگوریتم ژنتیک نمایش میدهد.
به منظور آزمون ثبات الگوریتم ژنتیک این
الگوریتم  9بار تکرار می گردد تا این اطمینان حاصل
گردد بعد از انجام تکرار آزمون جوابهای تقریبا
45

یکسانی استخرا ج می گردد .نتایج حاصل از این 9
تکرار (نمودار  0پیوست) گویای تفاوت ناچیزی میان
جوابهای حاصل از  9تکرار میباشد.
نگاره  ،2پرتفوی منتخب الگوریتم ژنتیک را نشان
میدهد .اعداد نگاره اوالً بیانگر سهامی استکه باید در
پرتفوی انتخاب شود و ثانیاً مقدار هر سهم در پورتفوی
را نشان می دهد .در این مطالعه سبدسهام بهینه
براساس ریسکو بازده سهمهای مختلف و تأثیر آن بر
تابع هدف انتخاب شده است .نتایج الگوریتم ژنتیک در
انتخاب سبدسهام بهینه ،براساس اطالعات بازده در
فایل پیوست ارائه شده است.
 -1-6بهينهسازی سبد سهام براساس الگوریتم
ازدحام ذرات
در این مطالعه هر ذره نمایانگر یک سبد سهام است
و ذرات با بهترین موقعیت ،مرز کارای سرمایهگذاری را
شکل می دهند .جمعیت اولیه به تعداد  21ذره در نظر
گرفته شد و الگوریتم بعد ازحداکثر 0111بار تکرار
متوقف میشود .در هر تکرار بهترین موقعیت مربوط به
هر ذره و بهترین موقعیت همسایگی در جمعیت در
صورتی که تغییری در مقادیر برازش مشاهده شود ،به
هنگام میشود .اهمیت مربوط به بهترین وضعیت
شخصی و وضعیت جمعی  2در نظر گرفته شد .تابع
تکثیر ذرات برای افزایش سرعت تکثیر Repmat
استفاده شد .اما برخالف  PSO،GAهیچ عملگر تکاملی
همانندجهش و تزویج ندارد .در هر تکرار بهترین
موقعیت مربوط به هر ذره و بهترین موقعیت همسایگی
در جمعیت در صورتیکه تغییری در مقادیر برازش
مشاهده شود ،به هنگام میشود.
با اجرای الگوریتم ازدحام ذرات به نتایج زیر حاصل
شد:
نتایج حاصل از اجرای الگوریتم بعد از تعداد تکرار
 0111نسل ،باعث همگرایی مناسب شد و نمودار2
ارائه شده در پیوست مسیر پیموده شده توسط تابع
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ارزیابی برای رسیدن به نقطهی بهینه را توسط
الگوریتم ازدحام ذرات نمایش میدهد.
به منظور آزمون ثبات الگوریتم ازدحام ذرات این
الگوریتم  9بار تکرار گردید تا اطمینان حاصل شود که
بعد از انجام تکرار آزمون جواب های تقریبا یکسانی
استخراج میشود .نتایج حاصل از این  9تکرار(نمودار 2
پیوست) گویای تفاوت ناچیزی میان جوابهای حاصل
از  9تکرار میباشد.

نگاره  ،4پرتفوی منتخب الگوریتم ازدحام ذرات را
نشان میدهند .اعداد نگاره اوالً بیانگر سهامی است که
باید در پرتفوی انتخاب شوند و ثانیاً مقدار هر سهم در
پرتفوی را نشان می دهد .در این تحقیق سبد سهام
بهینه براساس ریسک و بازده سهمهای مختلف و تأثیر
آن بر تابع هدف انتخاب شده است.نتایج الگوریتم
ازدحام ذرات در انتخاب سبد سهام بهینه ،بر اساس
اطالعات بازده ساالنه در فایل پیوست ارائه شده است.

نگاره  -2بررسی ثبات الگوریتم ژنتيک در انتخاب سبد سهام بهينه
تابع هدف

تابع هدف

تابع هدف

تابع هدف

تابع هدف

اجرای 0

اجرای 2

اجرای 8

اجرای 4

اجرای 9

1.189673

1.129118

1.1817333

1.1237333

1.1823140

میانگین

1.18130673

واریانس

0.13939

بهترین مقدار تابع هدف از  9اجرا

1.189673
ماخذ :یافتههای پژوهش

نگاره  -3پارامترهای الگوریتم ازدحام ذرات
21

جمعیت ذرات
( )ωوزن اینرسی

1.33

ماکزیمم تعداد تکرار ()TIXAM

0111
2
2

ضریب یادگیری شخصی )(C1
ضریب یادگیری جمعی )(C2
GlobalBest.Cost

INF=1

تابع تکثیر

Repmat

صفر

سرعت اولیه ی ذرات
ماخذ :یافتههای پژوهش

نگاره  -4بررسی ثبات الگوریتم ازدحام ذرات در انتخاب سبد سهام بهينه
تابع هدف

تابع هدف

تابع هدف

تابع هدف

تابع هدف

اجرای 0

اجرای 2

اجرای 8

اجرای 4

اجرای 9

1.1428977

1.1833286

1.1403314

1.14330373

1.1423331

میانگین

1.148076136

واریانس

0.92623

بهترین مقدار تابع هدف از  9اجرا

1.14330373
ماخذ :یافتههای پژوهش
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 -2-6بهينهسازی سبد سهام براساس الگوریتم
فرهنگی
نتایج حاصل از اجرای الگوریتم بعد از تعداد 0111
بار تکرار نسل ،باعث همگرایی مناسب شد و نمودار 8
ارائه شده در فایل پیوست مسیر پیموده شده توسط
تابع ارزیابی برای رسیدن به نقطه ی بهینه را توسط
الگوریتم فرهنگی نمایش میدهد.
به منظور آزمون ثبات الگوریتم فرهنگی این
الگوریتم  9بار تکرار شد تا اطمینان حاصل شود که
بعد از انجام تکرار آزمون جوابهای تقریبا یکسانی
استخراج میشود .نتایج حاصل از این  9تکرار(نمودار 8
پیوست) گویای تفاوت ناچیزی میان جوابهای حاصل
از  9تکرار میباشد.
نگاره  ،9پرتفوی منتخب الگوریتم فرهنگی را نشان
میدهد .اعداد نگاره اوالً بیانگر سهامی است که باید در
پرتفوی انتخاب شوند و ثانیاً مقدار هر سهم در پرتفوی
را نشان میدهد .در این تحقیق سبد سهام بهینه

براساس ریسکو بازده سهمهای مختلف و تأثیر آن بر
تابع هدف انتخاب شده است.
نتایج الگوریتم فرهنگی در انتخاب سبد سهام بهینه ،بر
اساس اطالعات بازده ساالنه در پیوست ارائه شده است.
 -3-6مقایسهی الگوریتمها با اطالعات ورودی
مختلف در تشكيل سبد
نگاره  6نتایج سبدهای سهام منتخب الگوریتمها را
براساس مدل مارکویتز نشان میدهد .نتایج حاصله از
بعد بهینهسازی ،و از نقطه نظر سرعت همگرایی (تابع
هدف) قابل مقایسهاند.
دو نگاره بعدی نتایج رتبهبندی سبدهای منتخب
الگوریتمها را براساس میانگین-واریانس مدل مارکویتز
نمایش میدهد .در نگاره  7از بعد همگرایی رتبه بندی
صورت گرفته است و در نگاره  00از بعد بهینهترین
سبد رتبهبندی صورت گرفته است.

نگاره  -5بررسی ثبات الگوریتم فرهنگی در انتخاب سبد سهام بهينه
تابع هدف

تابع هدف

تابع هدف

تابع هدف

تابع هدف

اجرای 0

اجرای 2

اجرای 8

اجرای 4

اجرای 9

1.103673

1.1203033

1.1210033

1.122840

1.1211233

میانگین
واریانس

1.121323824
0.4783

بهترین مقدار تابع هدف از  9اجرا

1.122840
ماخذ :یافتههای پژوهش

نگاره  -6نتایج مقایسهای سبدهای سهام منتخب الگوریتمها
بازده سبد

ریسک سبد

تابع هدف

نوع الگوریتم
PSO

80.920731

3.279831

1.14330373

الگوریتم GA

29.288871

3.410181

1.189673

الگوریتم CA

24.389331

3.163821

1.122840

الگوریتم

ماخذ :یافتههای پژوهش
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نگاره  -7رتبهبندی الگوریتمها در تشكيل سبد سهام با توجه به بازده و ریسک سبد براساس معيار ميانگين-
واریانس ماركویتز از بعد همگرایی
نوع الگوریتم
الگوریتم

تابع هدف

رتبه الگوریتم

1.14330373

رتبه اول

الگوریتم GA

1.189673

رتبه دوم

الگوریتم CA

1.122840

رتبه سوم

PSO

ماخذ :یافتههای پژوهش

جدول  -8رتبه بندی الگوریتم ها در تشكيل سبد سهام با توجه به بازده و ریسک سبد ،براساس معيار ميانگين-
واریانس ماركویتز از بعد بهينهترین
نوع الگوریتم

تابع هدف

رتبه الگوریتم

PSO

8.863826

رتبه اول

الگوریتم CA

2.743477

رتبه دوم

الگوریتم GA

2.634017

رتبه سوم

الگوریتم

ماخذ :یافتههای پژوهش

که نتایج آن در ادامه ارائه گردیده است .در حقیقت در
جدول زیر آزمون آماری زیر انجام میشود:

 -7نتایج آزمون فرضيهها و ارائه یافتهها
قبل از آزمون فرضیه ابتدا هم واریانسی هر یک از
روشها مورد توجه قرار میگیرند .برای تعیین روش
مناسب برای مقایسه هم واریانسی در روشها ،باید
ریسک سرمایهگذاری در سبدهای سهام انتخاب و
بهینه شده مورد آزمون قرار گیرد .این موضوع با انجام
آزمون هم واریانسی آزمون  Tدو نمونه زوج شده
( )Paired Samples Testصورت میگیرد.

واریانس دو گروه برابر نیست H0:
واریانس دو گروه برابر است H1:

در آزمون فوق هرگاه مقدار حداکثر سطح
معنادارای در سطر آخر کمتر از  1.19باشد فرض عدم
تساوی واریانس با اطمینان  39درصد رد خواهد شد.

نگاره  -9نتایج آزمون  Tدو نمونه زوج شده
اختالفات زوج شده
معيار

درجه

تصميم

آزادی

آماره T

فاصلهاطمينان  %اختالف

خطای

دو وزن

استاندارد

كران باال

كرانپایين

ميانگين

انحرافمعيار ميانگين
زوج

زوج

0.26374

الگوریتم ها

019 1.397370

1.028823 -1.26663 1.222836 -1.07398

-1.12204

CA - GA

019 1.779910

1.189693 0.234142 1.024707 -1.20068 1.232390 1.239322

CA - PSO

019 1.722636

1.899300

1.8733

-1.2648

0.672434 1.062446

1.1973

GA - PSO

ماخذ  :یافته های پژوهش
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در صورتی که فرضیه هم واریانسی پذیرفته شود،
میتوان از آزمون ویلکاکسون برای مقایسه استفاده
کرد .آزمون  Tکه از مقایسه واریانس سرمایهگذاری در
سبدهای سهام انتخاب و بهینه شده الگوریتمها انجام
شد و در تمام حاالت چون سطح معنیداری تمام
جفتها از  α=1.19بزرگتر میباشد ،پس واریانس
الگوریتم تمام جفتها برابر است.از این رو ،برای
مقایسه ی تمام الگوریتم ها آزمون ویلکاکسون استفاده
شد ،در ادامه جهت آزمون فرضیهها ،با کمک آزمون
ویلکاکسون در سطح  %9الگوریتمها با یکدیگر مقایسه
شده است.
 :H0بین ریسک سرمایهگذاری در سبدهای سهام
انتخاب و بهینه توسط توسط دو الگوریتم تعیین شده
تفاوت معنی داری وجود ندارد
 :H1بین ریسک سرمایه گذاری در سبدهای سهام
انتخاب و بهینه توسط توسط دو الگوریتم تعیین شده
تفاوت معنی داری وجود دارد

میتوان گفت که اختالف معناداری بین دقت الگوریتم
هاوجود ندارد و فرضیه در سطح معناداری  9درصد رد
میشود میشود ،به عبارتی برتری الگوریتم ها نسبت
به یکدیگر بصورت نسبی است و بیانگر برتری کامل
یک الگوریتم نسبت به الگوریتم دیگر نیست.
 .2بین واریانس سرمایهگذاری در سبدهای سهام
شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و بهینه
شده بر مبنای مدل میانگین-واریانس و توسط
الگوریتمهای مختلف تفاوت وجود دارد.
نگاره  -11مقایسه ميانگين بازدهی توسط
الگوریتمهای مختلف
آماره آزمون
سطح معنی داری

الگوریتم GA
الگوریتم PSO

آماره آزمون

-1.746

-1.774

سطح معناداری

1.496

1.483

آماره آزمون
سطح معناداری
ماخذ :یافتههای پژوهش

 -1-7فرضيه های اصلی تحقيق
 .0بین میانگین بازدهی سرمایهگذاری در
سبدهای سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران و بهینه شده بر مبنای مدل میانگین-
واریانس و توسط الگوریتمهای مختلف تفاوت وجود
دارد.
براساس نگاره  00نتایج آزمون ویلکاکسون مقایسه
دو به دو الگوریتم ها نشان میدهد که سطح
معناداری آن ها به ترتیب  1.876 ،1.44و 1.073
بیشتر از  1.19است .بنابراین ،با احتمال  39درصد
43

1.876
1.44
ماخذ :یافتههای پژوهش

1.073

الگوریتمهای مختلف
GA - CA

PSO - GA

PSO – CA

آماره آزمون

-0.970

-0.970

- 1.382

سطح معنی داری

1.006

1.006

1.419

ماخذ :یافتههای پژوهش

-0.848
1.073

-2.107

-1.339

-0.848

نگاره  -12مقایسه واریانس سرمایهگذاری توسط

نگاره  -11خالصه آزمون ویلكاكسون
الگوریتم  PSOالگوریتم CA

GA - CA

PSO - GA

PSO – CA

نگاره  -13مقایسه انحراف معيار سرمایهگذاری توسط
الگوریتمهای مختلف
آماره آزمون
سطح معنی داری

GA - CA

PSO - GA

PSO – CA

-1.447

-0.848

-1.746

1.073
1.483
ماخذ :یافتههای پژوهش

1.496

براساس نگاره  02نتایج آزمون ویلکاکسون مقایسه
دو به دو الگوریتم ها نشان میدهد که سطح معناداری
آن ها به ترتیب  1.006 ،1.006و  .1.419بیشتر از
 1.19است .بنابراین ،با احتمال  39درصد میتوان
گفت که اختالف معناداری بین دقت الگوریتم ها وجود
ندارد و فرضیه در سطح معناداری  9درصد رد میشود.
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انتخاب و بهينهسازی سبد سهام با استفاده از روش ميانگين-واریانس مارکویتز با بهره گيری از الگوریتم های مختلف

این نتیجه با نتایج تحقیقات هیولینگ و همکاران
( ،)2108نیز مطابقت دارد براساس نتایج حاصل از
آزمون می توان نتیجه گیری کرد الگوریتم های
پیشنهادی از کارایی قابل قبولی برخوردار هستند و می
توانند به جواب بهینه در سبد سهام دست یابند.
 .8بین انحراف معیار به میانگین بازدهی
سرمایه گذاری در سبدهای سهام شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران و بهینه شده بر
مبنای مدل میانگین-واریانس و توسط الگوریتمهای
مختلف تفاوت وجود دارد.
براساس نگاره  08نتایج آزمون ویلکاکسون مقایسه
دو به دو الگوریتم ها نشان میدهد که سطح
معناداری آن ها به ترتیب  1.073 ،1.483و .1.496
بیشتر از  1.19است .بنابراین ،با احتمال  39درصد
میتوان گفت که اختالف معناداری بین دقت الگوریتم
ها وجود ندارد و فرضیه در سطح معناداری  9درصد رد
میشود به عبارتی هر کدام به عنوان یک الگوریتم
مستقل می توانند در انتخاب سبد بهینه مورد استفاده
قرار بگیرند .نتیجه حاصله دارای پشتوانه نظری نیز می
باشد ،به این معنا که هر کدام از روشها علیرغم
اختالف در شیوه محاسبه در انتخاب بهینه گی از
چارچوب همگن استفاده می کنند .این نتیجه با نتایج
تحقیقات راعی و همکاران ( )0833و گرکز و
همکاران( )0833نیز مطابقت دارد.
 -8نتيجه گيری و بحث
مدل مارکویتز نشان داد مهم ترین عامل در
انتخاب سبد سهام بهینه دو عامل بازده و ریسک
میباشد .نتایج این پژوهش نشان می دهد که
روشهای بهینهسازی براساس تابع هدف تعریف شده
به دنبال انتخاب سبد سهامی بودند که بیش ترین
بازده و کمترین ریسک را دارد.
همان طور که از پیش اشاره شده بود ،هدف این
تحقیق انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از
مدلهای بهینهسازی الگوریتم  Pso ,Caو  Gaبود .در

فرضیه تحقیق ابتدا آزمون هم واریانسی دو روش انجام
شد .آزمون  Tکه از مقایسه واریانس سرمایه گذاری
در سبدهای سهام انتخاب و بهینه شده الگوریتم ها
انجام شد و چون سطح معنی داری جفت ها از
 α=1.19بزرگ تر میباشد ،پس واریانس الگوریتم
جفت هابرابر است .از این رو برای مقایسه ی دو
الگوریتم آزمون ویلکاکسون استفاده شد ،در ادامه
جهت آزمون فرضیه ،با کمک آزمون ویلکاکسون در
سطح  % 9الگوریتم ها با یکدیگر مقایسه شد و به
بررسی تفاوت معنی دار بین میانگین بازده سرمایه
گذاری در سبدهای شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران براساس دو روش پرداخته
شد ،آزمون های آماری مربوط به نتایج حاکی از عدم
وجود اختالف معنادار بین الگوریتم ها میباشد.
از طرفی به منظور مقایسه الگوریتم ها و بررسی
برتری الگوریتم ها ،این دو روش بهنه سازی از دو بعد
تابع هدف و نسبت بازده و ریسک مورد مقایسه قرار
گرفت.
در مقایسه تابع هدف ،الگوریتمی موفق است که
مقدار تابع هدف کمتری داشته باشد یا به عبارتی با
کمترین خطا به بهترین نتیجه رسیده باشد و از
آنجایی که الگوریتم  Psoبا مقدار تابع هدف
 1.14330373نسبت به الگوریتم های دیگر بهتر عمل
کرده است نشان دهنده برتری نسبی این الگوریتم در
انتخاب سبد سهام بهینه است .در مقایسه نسبت بازده
و ریسک ،الگوریتمی دارای برتری است که دارای
نسبت بزرگتری باشد و از آنجایی که نسبت بازده و
ریسک الگوریتم  Psoبا نسبت  8.863826نسبت
به الگوریتم های دیگر است نشان دهنده برتری نسبی
این الگوریتم در انتخاب سبد سهام بهینه است.
مهمترین کاستی مدل مارکویتز این است که در
این مدل تمام عوامل که در دنیای واقعی در اندازه
گیری ر یسک و بازده مؤثر هستند ،مد نظر قرار نگرفته
است.دردنیای واقعی برای اندازهگیری ریسک و بازده
سهام عالوه بر عوامل درونی شرکت ها ،عوامل بیرونی
نیز در انتخاب یک پرتفوی بهینه مؤثر است .به طور
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کلی عوامل مؤثر بر توسعه بورس اوراق بهادار را می
توان به سه دسته عوامل درونی شرکتها ،عوامل بیرونی
غیر اقتصادی و عوامل بیرونی اقتصاد کالن تقسیم بندی
کرد.
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