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چكیده
پیشبینی حرکت قیمت موضوع چالشبرانگیزی است .به همین منظور استراتژیهای آربیتراژ آماری گوناگونی
تا کنون به منظور معامله در بورس طراحی شدهاند .بعضی از این استراتژیها نسبت به حرکت بازار خنثی هستند.
در طراحی استراتژیهای خنثی نسبت به بازار ،از موقعیتهای خرید و فروش به طور همزمان استفاده میشود و
این موضوع باعث شده است که آنها در بازارهایی مثل بورس اوراق بهادار تهران کاربرد نداشته باشند .در پژوهش
پیش رو هدف طراحی یک استراتژی آربیتراژ آماری خنثی نسبت به بازار است به گونهای که با ویژگیهای بورس
تهران هماهنگ باشد .در طراحی این استراتژی از روش تحلیل اجزای اصلی برای تخمین حرکت بازار و محاسبه
حرکت منحصر به فرد هر سهم ،بهره گرفته شده است .برای پیشبینی حرکت منحصر به فرد هر سهم که خاصیت
بازگشت به میانگین را از خود نشان میدهند ،از مدل اورن اشتاین-آهلنبک استفاده شده است .استراتژی طراحی
شده توانست با در نظر گرفتن کارمزد معامالتی ،بازدهی باالتری از شاخص کل حدود  %53ساالنه در دوره زمانی
مورد بررسی فراهم آورد و این موضوع نشان دهنده مناسب بودن آن در ایجاد چارچوبی برای طراحی استراتژیهای
آربیتراژ آماری است.
واژههاي کلیدي :آربیتراژ آماری ،خنثی نسبت به بازار ،اورن اشتاین-آهلنبک ،بازگشت به میانگین ،تحلیل اجزای
اصلی ،موقعیت خرید.

 -1دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه تربیت مدرس.
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی ،دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه تربیت مدرس( ،نویسنده مسئول)
kamyarnourbakhsh@yahoo.com
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 -1مقدمه
توسعه ابزارهای ارتباط از راه دور و تکنولوژی
کامپیوتر در دهه گذشته منجر به ایجاد بازارهای
جهانی ،پویا و پیچیده مالی و بوجود آمدن سیستمهای
معامالت الگوریتمی به منظور خودکار کردن یک یا
چند مرحله از فرآیند معامله شده است .این سیستمها
به دنبال کشف قیمتهای خالف قاعده در بازار ،کسب
سود از طریق الگوهای آماری یک بازار یا بین بازارهای
مالی مختلف ،انجام بهینه سفارشات ،پنهان کردن نیات
معامله گران و یا کشف و بهرهبرداری از استراتژیهای
رقبا ،میباشند.
آربیتراژ آماری گروهی از استراتژیهای معامالت
الگوریتمی است که از مدلهای ریاضی و آماری به
منظور تولید بازدهی از حرکتهای سیستماتیک در
قیمت سهام استفاده میکند .این استراتژیها با
معامالت زوجی معرفی شدند و به تدریج
پیچیدگیهای بیشتری پیدا کردند.
هدف این پژوهش طراحی یک استراتژی معامالتی
آربیتراژ آماری برای پیادهسازی در بورس تهران است
که نسبت به حرکت کلی بازار خنثی باشد.
استراتژیهای خنثی نسبت به بازار به علت نیاز به
وجود موقعیت فروش قابل پیاده سازی در بورس تهران
نیستند .ما در این پژوهش چارچوب جدیدی برای
اینگونه استراتژیها تعریف میکنیم که امکان تست و
پیادهسازی آنها در بازارهایی که تنها امکان اخذ
موقعیت خرید وجود دارد ،فراهم شود .بدین صورت که
ابتدا بازده سهام مختلف را با استفاده از مدل تک
شاخصه مدل کرده و سپس اثر مربوط به حرکت بازار
را از بازده سهام حذف میکنیم .در ادامه این بازده
منحصر به فرد سهام که خاصیت بازگشت به میانگین
از خود نشان میدهند را با استفاده از مدلهای اورن
اشتاین-آهلن بک پیشبینی میکنیم .در نهایت در هر
پنجره زمانی سبدی از سهام منتخب به گونهای
تشکیل میدهیم که این سبد نسبت به حرکت بازار
خنثی بوده و در عین حال بازدهی مورد انتظار مثبتی
داشته باشد .در این پژوهش از قیمتهای  6سال اخیر
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 131سهم از بازار بورس تهران با چارچوب زمانی
روزانه استفاده شده است.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
در سالهای اخیر مطالعات بسیاری برای بررسی
وجود آربیتراژ آماری و سودآوری استراتژیهای مربوط
به آن انجام شده است .به عنوان مثال هوگان و
همکاران ( )2002روشی برای تست آربیتراژ آماری
ارائه کردند و به صورت تجربی استراتژیهای تکانه و
معامله ارزش را بررسی کردند .آنها با وجود اصالحات
الزم برای هزینههای معامالتی ،حسابهای حاشیهای و
غیره به این نتیجه رسیدند که این استراتژیها آربیتراژ
آماری تولید میکنند .همچنین دنیس و همکاران
( )2010تکنیک معامالت زوجی در آبیتراژ آماری را بر
روی دادههای با بسامد باالی مربوط به سهام اجرا کرده
و قابلیت سوددهی آن را با نمونههای روزانه قیمتها
مقایسه کردند .آنها از یک استراتژی معامالتی ساده
برای ارزیابی قابلیت سوددهی سری دادهها استفاده و
ضرایب اطالعات بدست آمده از هر نمونه دادهها را
مقایسه کردند .مشاهدات آنها نشان داد که فرصت
سوددهی آربیتراژ در دادههای با بسامد باال وجود دارد
و بسیار جذابتر از استفاده از دادههای روزانه است.
بعد از آنها گروس و فریر ( )2010نشان دادند
مکانهای بهینهای برای استفاده از آربیتراژ آماری
زوجی در مقیاس بسامد باال برای سهمهایی که در
بورسهای مختلف معامله میشوند وجود دارد .آنها
نقشهای از این مکانها تهیه کردند .در تحقیق دیگری
موکی ( )2001در یک بازبینی بر مبنای تفسیر
هندسی داینامیک فرآیندهای اورن اشتاین-آهلنبک
همانباشتگی و رابطه آن با آربیتراژ آماری را مورد
بررسی قرار داد .وی کاربرد این روش را در بازار
قراردادهای سوآپ بررسی کرد .پس از وی کالدیرا و
مورا ( )2015از تستهای همانباشتگی به منظور
شناسایی سهام برای استفاده در استراتژیهای
معامالت زوجی استفاده کردند .عالوه بر این ،به منظور
تخمین تعادل بلند مدت و مدل کردن مقادیر باقیمانده
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 ،زوج سهمهایی را برای ساختن سبد معامالت زوجی
بر مبنای شاخص سودآوری انتخاب کردند .در نهایت
سودآوری این استراتژی را بر روی دادههای تجربی
تست کردند .مشاهدات آنها نشان داد که این استراتژی
منجر به  %16.51بازدهی اضافی و همبستگی کم با
بازار میشود .در مقاله دیگری گونکو ( )2013وجود
آربیتراژ آماری در چارچوب بلک-شولز را اثبات میکند
و برای ارزش مورد انتظار ،واریانس و احتمال ضرر برای
سودهای معامالتی تجمعی ،فرمولهای تحلیلی ارائه
میدهد.
معامالت زوجی به عنوان استراتژی خنثی نسبت به
بازار که توسط اشخاص حقیقی و معاملهگران سازمانی
و همچنین صندوقهای پوشش ریسک استفاده میشد،
به سرعت محبوب گشت .افزایش محبوبیت
استراتژیهای آربیتراژ آماری همچنین روی سود تاثیر
گذاشت .گیتیو و همکاران ( )2006نشان دادند که
بازده تولید شده از استراتژیهای معامالت زوجی در
طول زمان کاهش یافته است .بنابراین توسعه مدلها و
تکنیکهای جدید مورد توجه قرار گرفت .برترام
( )2010یک فرمول تحلیلی برای معامالت آربیتراژ
آماری ارائه کرد .وی مسئله انتخاب استراتژی بهینه
تحت دو تابع هدف یعنی بازده مورد انتظار و نسبت
شارپ را بررسی کرد و یک راهحل تحلیلی برای حالت
ماکزیمم کردن بازده مورد انتظار بدست آورد .در
پژوهشی تریانتافیلوپولوس و مونتانا ()2011
فرآیندهای گاوسی با فضای حالت خطی که برای
مدلسازی اسپردهای بازگشت به میانگین استفاده
میشدند را در سه جهت مختلف ،اول با معرفی
پارامترهای وابسته به زمان ،سپس با فراهم کردن
الگوریتم تخمین آنالین برای استفاده از دادهها در
زمان واقعی و در نهایت با اندازهگیری عدم قطعیت
پارامترهای تخمین زده شده ،گسترش دادند .دو سال
بعد ،تریانتافیلوپولوس و هان ( )2015روشی برای
کشف بخش بازگشت به میانگین اسپردها معامالت
زوجی مطرح کردند .با در نظر گرفتن اسپرد به عنوان
تفاوت در قیمتهای دو دارایی ،آنها الگوریتمهای

حداقل مربعات بازگشتی را برای پیشبینی به هنگام
بازگشت به میانگین اسپردها ،پیشنهاد کردند .بر طبق
نتایج تجربی این رویکرد جدید  %150بازده اضافی
تجمعی در طی دو سال داشت .در پژوهشی دیگر کوی
و همکاران ( )2013یک مدل آربیتراژ آماری جدید
ارائه کردند که در آن از مدل  TGARCHبه منظور
بدست آوردن همانباشتگی قیمتهای کوتاه مدت و
انحراف معیار اسپرد قیمتها بین قراردادهای آتی فلز
استفاده کردند .همچنین یک شبکه خنثی موجی برای
پیشبینی آستانه معامالت استفاده شد .نتایج نشان داد
که مدل جدید آستانه معامالتی دقیقتر و با ثباتتری
فراهم و در نتیجه سود بیشتری در مقابل مدلهای
دادههای تاریخی تولید میکند .اوالندا و لی ()2010
استراتژیهای آربیتراژ آماری را بر روی سهام S&P
500تست کردند .آنها برای انتخاب سهام ،روش
نوآورانهای با استفاده از صندوقهای قابل معامله و
تحلیل اجزای اصلی پیشنهاد کردند .استراتژی آنها از
فرآیندهای بازگشت به میانگین پیوسته در زمان برای
مدلسازی تفاوت بین بازده سهام با بازده صندوقهای
قابل معامله و یا اجزای اصلی محاسبه شده ،استفاده
میکند .استراتژیهای آربیتراژ آماری به طور معمول بر
مبنای مدلهای بازده ساخته میشوند .فوکاردی و
همکاران ( )2016استراتژی آربیتراژ آماری جدیدی بر
مبنای مدلهای پویای قیمت معرفی کردند .آنها به
منظور تست تجربی عملکرد این روش ،سبدهایی بر
مبنای پیشبینیهای انجام شده توسط هر دو مدل
پویا (بازده و قیمت) تشکیل دادند .مشاهدات آنها نشان
داد که قیمت ،پیشبینیهای دقیقتری نسبت به بازده
برای آربیتراژ آماری ارائه میدهد .در مقاله دمورا
( )2016یک استراتژی معامالت زوجی بر مبنای
مدلهای با فضای حالت خطی برای مدل سازی اسپرد
مطرح شد .زمانی که مدل مناسبی برای اسپرد تخمین
زده شد ،آنها از فیلتر کالمن برای محاسبه احتماالت
شرطی بازگشت اسپرد به میانگین بلند مدت خود
استفاده کردند .زمانی که مقادیر این احتماالت شرطی
بزرگ باشد استراتژی فعال شده و اسپرد خریده یا
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فروخته میشود .در نهایت این روش با دادههای
تاریخی تست شد و از بعضی شاخصها عملکرد بهتری
نشان داد .در پژوهش جدیدتری ،دراکوس ()2016
روشی برای ساختن آربیتراژ آماری در شاخص سهام
S&P500ارائه داد .یک رابطه ترکیبی دارایی محور بر
مبنای همانباشتگی سهام با شاخص ساخته شد.
استراتژی معامالت زوجی در دورههای مختلف بین
S&P500و دارایی ترکیبی به کار برده شد و نتایج
ارزیابی شد .معیارهای مختلف نشان دادند که الگوریتم
چند متغیره کالمن آربیتراژ آماری را در شاخص با
سوددهی بیشتری بوجود میآورد.
این استراتژیها محدود به بازار سهام نمیشوند.
کاپورال و همکاران ( )2017روش جدیدی برای
معامالت زوجی به منظور کشف ناکارآمدی در حرکت
نرخهای تبدیل ارز و فرصتهای آربیتراژ ارائه کردند.
آنها این روش را بر روی  11نرخ ارز مختلف به کار
بردند و در بعضی موارد توانستند سود کسب کنند.
گروهی از پژوهشها بدنبال تاثیرات معامالت با
بسامد باال و آربیتراژ آماری بر محیط معامالتی هستند.
به عنوان مثال مورگان ( )2015از روش تحلیل متا
برای نقش استراتژیهای سرمایهگذاری بر سیستمهای
پیچیده استفاده کرد .او به این نتیجه رسید که افزایش
فعالیت سرمایهگذاری صندوقهای پوشش ریسک بر
مبنای آربیتراژ آماری ،منجر به آسیبپذیری بازار
میشود .هرچه صندوقهای بیشتری از استراتژی
استفاده کنند ،خروجیهای سودده مورد نظر
استراتژی ،بیشتر میشود .اگرچه این رشد همچنین
باعث کاهش زمان سوددهی میشود و بی ثباتی ایجاد
میکند .کاهش زمان سوددهی ،خود منجر به افزایش
رقابت و ترویج معامالت با بسامد باال میشود ،که خود
آسیبپذیری بیشتری به همراه میآورد.
 -3روش شناسی پژوهش
در این پژوهش از چهارچوب پنجره زمانی متحرک
با طول  ewبرای تصمیمگیری به منظور انجام معامالت
و تست بازدهی استراتژی استفاده شده است .به این
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صورت که در زمان  tتنها سهامی در نظر گرفته شده

است که در پنجره زمانی   t  ew  1: t معامله
داشته باشند و هنگامی که مدل تخمین زده میشود،
هیچ نگاه رو به جلویی فراتر از پنجره زمانی نیست .در
ادامه پس از مدلسازی برای انجام معامله ،تشکیل
سبد و نگهداری آن تا  fhروز در آینده تصمیم گیری
میشود .پس از تشکیل سبد ،پنجره زمانی را  fhروز به
جلو منتقل و با مشاهده اطالعات جدید ،بازدهی
معامله انجام شده محاسبه میگردد.
فرض میکنیم که بازده سهام از مدل تک شاخصه
پیروی میکند .یعنی حرکت قیمت سهام را میتوان به
دو بخش تقسیم کرد :بخش مربوط به حرکت کل بازار
و بخش مربوط به حرکت منحصر به فرد خود سهم.
این مدل را میتوان در رابطه  1مشاهده کرد.
رابطه )1
Ri  bi Rm   i

که در رابطه  Rm ،1نرخ بازده شاخص بازار و bi

ضریب ثابتی است که بیانگر میزان حساسیت بازده
سهام ، Ri ،به تغییرات در بازده بازار است .در نتیجه
گام اول محاسبه حرکت منتسب به بازار است .برای
این منظور میتوان از شاخصهای متفاوتی مثل
شاخص کل بازار سرمایه استفاده کرد .ما مطابق مقاله
اوالندا و لی ( ،)2010از تخمین عامل اصلی اول برای
این منظور استفاده میکنیم .عامل اصلی اول ،حرکات
مشترک تمام سهام را شناسایی میکند و رفتاری شبیه
به شاخص کل از خود نشان میدهد .این عامل با
استفاده از روش تحلیل اجزای اصلی 1از دل خود
قیمت سهام تخمین زده میشوند .به منظور محاسبه
این عامل ،ابتدا داده ها مربوط به بازده سهام را در
پنجره زمانی مورد نظر به طول  mجمعآوری
میکنیم)  .( X mnدر گام بعد ،طبق رابطه  2ماتریس
همبستگی این دادهها را محاسبه میکنیم.
رابطه )2
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از آنجایی که ماتریس همبستگی یک ماتریس
مربعی است ،می توان بردارها و مقادیر ویژه مربوط به
آن را محاسبه کرد .در نظر داشته باشید که طول
بردارهای ویژه همگی برابر یک است .این بردارهای
ویژه ،اطالعاتی در مورد الگوهای موجود در بین بازده
سهام در اختیار ما قرار میدهند .از بین بردارهای ویژه،
برداری که مقدار ویژه متناسب با آن ،بیشترین مقدار را
دارد ،می تواند بیشترین اطالعات موجود در بین سهام
را در اختیار ما قرار دهد .بنابراین برای تخمین عامل
اول ،از بردار ویژهای استفاده میکنیم که بیشترین
مقدار ویژه را دارد.
پس از انتخاب بردار ویژه مناسب ،با ضرب خطی
این بردار در بازدهی سهام مطابق رابطه  5در هر لحظه
از زمان ،مقدار عامل اول در آن زمان محاسبه میشود.
رابطه )5
F1t  a11 x1t  a12 x2 t  ...  a1 n xnt

پسسسس از محاسسسسبه عامسسسل اول در هسسسر پنجسسسره
زمسسسانی ،بسسسا اسسسستفاده از روش حسسسداقل مربعسسسات

خطسسسا مسسسدل تسسسک شاخصسسسه را مطسسسابق رابطسسسه 2
تخمین زده میشود.
رابطه )2

Ri  bi F1   i
که در رابطه  F1 ،2اولین عامل تخمین زده شده از
درون ماتریس همبستگی بازدهی سهام موجود است و
رفتاری شبیه به بازار از خود نشان میدهد به طوری
که در مقاالت مختلف از آن به عنوان سبد بازار یاد
میشود .در ادامه برای محاسبه حرکت منحصر به فرد
هر سهم ،اثر مربوط به بازار از بازدهی کل سهم مطابق
رابطه  3حذف میگردد.
رابطه )3
Ri  bi F   i

پس از محاسبه این مقادیر برای هر سهم ،نیاز
هست که آنها برای  fhدوره در آینده پیشبینی شوند.
پس از بررسی رفتار این متغیرها در پنجرههای زمانی
متفاوت می توان خاصیت بازگشت به میانگین را در
آن ها مشاهده کرد .یک نمونه از این متغیرها را
میتوانید در شکل  1ببینید.
0.2
0.15
0.1

0

مقدار

0.05

-0.05
-0.1
-0.15
1
12
23
34
45
56
67
78
89
100
111
122
133
144
155
166
177
188
199
210
221
232
243
254
265
276
287
298
309
320
331
342
353
364
375
386
397
روز

شكل  -1حرکت منحصر به فرد یک سهم در یک پنجره زمانی

همانطور که از شکل  1مشخص است ،این مقادیر
ویژه میانگین ثابتی دارند (به علت خاصیت رگرسیون

این میانگین تقریبا برابر با صفر است) و در حول این
میانگین نوسان می کنند و به شدت خاصیت بازگشت
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به میانگین را از خود نشان میدهند .در نتیجه این
مشاهدات برای مدلسازی و پیشبینی رفتار این
متغیرها ،از مدلهای بازگشت به میانگین بهره برده
میشود .در این پژوهش بر طبق مقاله اوالندا و لی
( ،)2010فرآیند اورن اشتاین-آهلنبک یا به اختصار
فرآیند  OUبه کار رفته است .این فرآیند ،نوعی فرآیند
تصادفی است که تمایل به بازگشت به میانگین بلند
مدت را در خود نشان میدهد .این مدل را میتوان در
رابطه  6مشاهده کرد.
رابطه )6
و
t 

  i dWi

 t   dt

 Xi

m

i

 ki

ki  0

t 

dX i

 سهامی که حرکتشان در جهت بازار است ( bi

مثبت دارند).
 سهامی که حرکتشان خالف جهت حرکت بازار
است (  bمنفی دارند).
در ادامه از هرگروه  Pدرصد از سهامی را انتخاب
میکنیم که بیشترین بازده منحصر به فرد پیشبینی
شده را دارند .به این منظور که سبد تشکیل شده
نسبت به بازار خنثی باشد ،باید مقدار سرمایهگذاری در
هر سهم به نحوی تعیین شود که مقدار حساسیت این
سبد نسبت به حرکت بازار ،همانگونه در رابطه 1
i

مشخص است ،صفر شود.
رابطه )1
N

در مدل رابطه  mi ،6میانگین بلند مدتσi ،
انحراف معیار متغیر و  kiنرخ بازگشت به میانگین
است .هرچه این نرخ باالتر باشد ،سرعت بازگشت به
میانگین در مدل افزایش میابد dWi .فرآیند وینر است
که باعث میشود مدل حالت تصادفی پیدا کند .پس از
تخمین پارامترهای مدل ،مقادیر ویژه برای  fhدوره در
آینده با استفاده از شبیهسازی ،پیشبینی میگردد.

0

رابطه )7

fRt   fR1 (t ), ..., fRN (t ) 

در این استراتژی فرض شده است که همواره
سهامی در بازار وجود دارند که حرکتی خالف جهت
بازار از خود نشان میدهند ( به عبارتی  biمنفی
دارند) .بررسیهای انجام شده بر روی دادههای این
پژوهش نشان میدهد که این فرض همواره برقرار
است .در این شرایط ،در هر پنجره زمانی سهام را به دو
دسته تقسیم میکنیم:
33

i

i

i 1

که در رابطه  Qi ،1مقدار سرمایهگذاری در سهم i

است .در این حالت سبد تشکیل شده با حرکات بازار
هیچ همبستگی ای ندارد و بازده سبد طبق رابطه 1
محاسبه میشود.
رابطه )1
N

استراتژي تشكیل سبد
مدل های ما در هر مرحله ،برداری از بازدهی
منحصر به فرد پیشبینی شده برای هر سهم را به
صورت رابطه  7در اختیار ما قرار میدهند.

bQ

bp 

i

i

i

i 1

N

i

Q
i

i 1

N

Qb F  Q
i

N



Q R

i

i 1

i

i 1

N
 N

   bi Qi  F   Qii 
i 1
 i 1


بنابراین یک سبد خنثی نسبت به بازار ،تنها تحت
تاثیر بازدهی منحصر به فرد سهام قرار دارد و از
آنجایی که ما تنها سهامی را انتخاب میکنیم که
بازدهی منحصر به فرد آنها مورد انتظار آنها مثبت
است ،بازدهی مورد انتظار سبد نیز مثبت میشود و
این استراتژی در تئوری تحت هر شرایطی سودده
خواهد بود.
همانطور که اشاره شد مقدار سرمایه گذاری در هر
سهم نقش مهمی در خنثی بودن کل سبد نسبت به

بازار دارد .برای این منظور ،مقدار پارامتر bi
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سهام منتخب در هر دو گروه طبق روابط  10و 11
محاسبه میکنیم.
رابطه )10
N

b

i

( ) 2010برای پنجره زمانی مورد بررسی در مقاله خود
از مقدار  60روز گذشته استفاده کردند و بر این باور
بودند که استفاده از دادههای گذشته دور منطقی
نیست .بنابراین برای استواری بیشتر پژوهش از سه
مقدار  30 ،20و  60روز برای پنجره زمانی تخمین
استفاده شده است .برای پارامتر  Pمربوط به استراتژی،
مطابق مقاله فوکاردی و همکاران ( )2016مقادیر ،%3
 %10و  %13در نظر گرفته شده است .پارامتر مربوط به
افق پیشبینی و نگهداری سبد در مقاله فوکاردی و
همکاران ( 3 ،1 )2016و  10روز در نظر گرفته شده
است .در این پژوهش برای تحلیل بیشتر از مقادیر ،1
 3 ، 2و  10روز استفاده شده است .پس از محاسبه
بردار بازدهی ،برای مقایسه حالتهای مختلف ،از
2
معیارهای متوسط بازدهی ساالنه و نسبت شارپ
استفاده گردیده است .نسبت شارپ به صورت رابطه
 12محاسبه میشود.
رابطه )12

b 

i 1

رابطه )11
N

b

i

b 

i 1

بنابراین درصد سرمایه گذاری در هر گروه از رابطههسای
 12و  15محاسبه میشود.
رابطه )12
b
b  b


%Q  

رابطه )15
%Q   1  %Q 

بعد از محاسبه این مقادیر در هر دوره ،آنها را در
کل سرمایه موجود ضرب کرده و مقدار محاسبه شده را
به طور مساوی بین سهام هر گروه تقسیم میکنیم.
ما این استراتژی را با نشانه  RF_P_Pنشان
میدهیم که  Pبیانگر درصد سهامی است که در هر
دوره از هر گروه انتخاب میکنیم.

Ri

  Ri 

SRi 

که در رابطه  R ،12متوسط بازدهیهای ساالنه

کسب شده توسط هر استراتژی و    Ri انحراف
معیار این بازدهیها است .نتایج حاصل از اجرای
استراتژی با پارامترهای مختلف را میتوان در جداول
 2 ،1و 5مشاهده کرد.

 -4یافتههاي پژوهش
برای اجرای سیستم معامالتی ،از ترکیب
پارامترهای مختلف استفاده شده است .اوالندا و لی

جدول  -1میانگین بازدهی ساالنه و نسبت شارپ براي استراتژيهاي مختلف
پنجره زمانی  44روز
FH=5

FH=10

نسبت

FH=2

میانگین

نسبت

میانگین

شارپ

بازدهی ساالنه

0.13

0.12

1.32

0.15

0.17

1.32

0.6

0.71

0.15

1.32

0.31

FH=1

نسبت

میانگین

نسبت

میانگین

شارپ

بازدهی ساالنه

شارپ

بازدهی ساالنه

0.61

1.17

0.72

1.33

0.77

P=0.05

1.13

0.67

1.02

0.62

P=0.1

1.1

0.66

1.22

0.31

P=0.15

شارپ بازدهی ساالنه
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جدول  -2میانگین بازدهی ساالنه و نسبت شارپ براي استراتژيهاي مختلف
پنجره زمانی  04روز
FH=10

نسبت

FH=5

نسبت

میانگین

نسبت

بازدهی ساالنه شارپ

ساالنه

شارپ

بازدهی ساالنه

شارپ

بازدهی ساالنه

0.1

0.61

0.15

0.36

0.13

0.13

1.07

0.12

P=0.05

0.11

0.31

0.71

0.37

0.11

0.12

0.11

0.73

P=0.1

0.17

0.31

0.17

0.35

0.12

0.71

0.16

0.61

P=0.15

شارپ

میانگین

FH=2

نسبت میانگین بازدهی

FH=1

میانگین

جدول  -3میانگین بازدهی ساالنه و نسبت شارپ براي استراتژيهاي مختلف
پنجره زمانی  44روز
FH=5

FH=10

FH=1

FH=2

نسبت

میانگین

نسبت

میانگین

نسبت

میانگین

نسبت

میانگین

شارپ

بازدهی ساالنه

شارپ

بازدهی ساالنه

شارپ

بازدهی ساالنه

شارپ

بازدهی ساالنه

0.12

0.65

0.11

0.61

1.17

0.35

1.21

0.33

P=0.05

0.11

0.62

0.12

0.65

1.12

0.2

1.13

0.27

P=0.1

0.12

0.61

0.17

0.65

0.16

0.2

1.05

0.22

P=0.15

همانگونه که از جداول  2 ،1و  5برداشت میشود،
بهترین متوسط بازدهی ساالنه  13درصد با پنجره
زمانی  30روز ،افق پیشبینی دو روز و ضریب  Pبرابر
با  0.03است .همچنین بهترین نسبت شارپ مقدار

 1.17مربوط به استراتژی با پنجره زمانی  20روز ،افق
پیشبینی  2روز و ضریب  Pبرابر با  0.03است.
بازدهی تجمعی این دو استراتژی نیز در شکل 2
قابل مشاهده است.

بازدهی تجمعی

35
30
25
20

40-2-0.05

10
5
0
از تاریخ  90/01/06تا تاریخ 95/12/29

شكل  -2بازدهی تجمعی دو استراتژي برتر

89
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50-2-0.05
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همانگونه که از شکل  2مشخص است ،بازدهی این
دو استراتژی در اکثر روزهای بازار ،به غیر از سه دوره
کوچک ،صعودی و بسیار بیشتر از بازدهی شاخص کل
بازار است.
در هر مرحله از این استراتژی ،سبدی از سهام
مختلف تشکیل میشود که سهام درون این سبد
ممکن است با سبد دوره قبل کامال متفاوت و یا در
بعضی موارد مشابه باشند .برای درک بهتر سهام درون
سبد 10 ،سهمی که بیشترین تکرار در سبدها در
استراتژی با پنجره زمانی  30روز ،افق پیشبینی  2روز
و ضریب  Pبرابر با  0.03را داشتهاند میتوان در جدول
 2مشاهده کرد.
جدول  -4سهام پر تكرار در استراتژي
قثابت

قشكر

قهكمت

قزوین

نام سهم قنیشا
156

105

17

12

13

نام سهم قشیر

قچار

شفارس

ثاژن

قلرست

15

72

66

61

تکرار

تکرار

12

همانطور که در جدول  2قابل مشاهده است،
بیشترین تکرار سهام مربوط به صنعت قند و شکر
است .علت این امر را میتوان به حرکت خالف جهت
بازار این سهام نسبت داد .بنابراین این صنعت برای
استراتژی جذاب است.

هزینه معامالتی
در ادامه برای نزدیک شدن نتایج استراتژی به
واقعیت ،تحلیلی بر روی متوسط بازدهی ساالنه با وارد
کردن هزینه معامالتی انجام دادیم .هزینه معامالت
سهام در بورس تهران برای هر معامله خرید برابر 0.3
درصد ارزش معامله و برای هر معامله فروش حدود 1
درصد است .بنابراین برای انجام هر معامله حدود 1.3
درصد ارزش سهام باید کارمزد پرداخت شود .هزینه
معامالتی در ایران نسبت به سایر کشورها مقدار باالیی
است و این موضوع باعث عدم امکان پذیری معامالت با
نوسانات باال در عمل میشود .ماهیت استراتژیهای
ساخته شده در این پژوهش به علت خنثی بودن نسبت
به ب ازار و اخذ موقعیت بر روی سهامی که مخالف
جهت یکدیگر حرکت میکنند باعث میشود که
بازدهیهای کوچکی ایجاد کند .در نتیجه این
استراتژیها برای دورههای نگهداری کوتاه مدت
زیانده میشوند .برای تحلیل بیشتر اثر هزینه
معامالتی و نقش حیاتی آن بر روی بازدهی
استراتژیه ا ،مقادیر مختلفی برای آن در نظر گرفتیم و
متوسط بازدهی ساالنه را محاسبه کردیم .برای این
منظور  6استراتژی با افقهای پیشبینی و نگهداری
سهام مختلف را که بهترین عملکرد را از نظر بازدهی
داشتند به عنوان نماینده سایر استراتژیها انتخاب
کردیم .نتایج این تحلیل را میتوان در جدول 3
مشاهده کرد.

جدول  -0متوسط بازدهی استراتژيهاي منتخب تحت هزینههاي معامالتی مختلف
متوسط بازدهی ساالنه
04-2-4.40

44-2-4.40

04- 1-4.40

درصد هزینه معامالتی

44-14-4.1

44-0- 4.40 04-0-4.40

0.53

-0.11

-0.13

-0.65

- 0.66

- 0.15

0.013

0.22

-0.01

-0.05

-0.21

- 0.35

-0.16

0.012

0.31

0.007

0.03

-0.53

- 0.21

- 0.71

0.01

0.31

0.1

0.13

-0.11

- 0.27

-0.67

0.001

0.62

0.2

0.23

0.001

-0.1

- 0.21

0.006

0.72

0.51

0.56

0.26

0.11

-0.2

0.002
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فریماه مخاطب رفيعي و کاميار نوربخش
متوسط بازدهی ساالنه
04-2-4.40

44-2-4.40

04-1-4.40

درصد هزینه معامالتی

44-14-4.1

44- 0-4.40 04-0-4.40

0.76

0.57

0.22

0.2

0.22

-0.001

0.005

0.71

0.25

0.21

0.37

0.51

0.25

0.002

0.11

0.26

0.31

0.66

0.26

0.51

0.0013

0.15

0.21

0.33

0.73

0.32

0.32

0.001

0.13

0.35

0.31

0.13

0.62

0.71

0.0003

0.16

0.32

0.6

0.1

0.67

0.12

0.00023

0.17

0.36

0.61

0.13

0.71

0.12

0

همانطور که از جدول  3مشخص است ،با هزینه
معامالتی واقعی بازار تهران ،یعنی  1.3درصد به ازای
هر معامله ،تنها یک استراتژی با افق نگهداری  10روزه
سودده است و بقیه استراتژیها به علت تعداد زیاد
معامالت زیانده میشوند .با کم شدن میزان هزینه
معامالتی ،به میزان  1درصد ،استراتژیهای با افق
نگهداری  3روزه نیز به سوددهی می رسند .با دقت در
جدول می توان دریافت با کم شدن هزینه معامالتی،
استراتژی بهینه به سمت افق نگهداری کمتر مایل
میشود .یعنی هرچه هزینه معامالتی کمتر باشد،
استراتژی با نوسان باالتر جذاب تر خواهد شد.
 -0نتیجهگیري و بحث
در این پژوهش سعی بر آن شد که یک استراتژی
آربیتراژ آماری با رویکردی خنثی نسبت به بازار و
همسو با ویژگیهای بازار بورس اوراق بهادار تهران
طراحی شود .در طراحی این استراتژی از پارامترهای
مختلفی مانند پنجره زمانی تخمین ،افق پیشبینی و
نگهداری سهام و ضریب  Pمربوط به انتخاب سهام،
استفاده شده است .به منظور انتخاب بهترین پارامترها،
از معیارهای متوسط بازدهی ساالنه و نسبت شارپ
استفاده شده است .بهترین متوسط بازدهی ساالنه با
مقدار  13درصد ،مربوط به استراتژی با پنجره زمانی
 30روز ،افق پیشبینی  2روز و ضریب  Pبرابر با 0.03
بود .همچنین بهترین نسبت شارپ با مقدار 1.17
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مربوط به استراتژی با پارامترهای پنجره زمانی  20روز،
افق پیشبینی  2روز و ضریب  Pبرابر با  0.03بود .بعد
از وارد کردن هزینه معامالتی ،استراتژی منتخب با
پارامترهای پنجره زمانی  20روز ،افق پیشبینی 10
روز و ضریب  Pبرابر با  ،0.1توانست متوسط بازدهی
ساالنه  53درصد را کسب کند .تحلیلی که بر روی
هزینه معامالتی انجام شد ،بیانگر این موضوع بود که
با کاهش هزینه معامالتی استراتژی بهینه به سمت
دوره نگهداری کمتر و تعداد معامالت بیشتر حرکت
می کند .در نتیجه اگر ساختار مناسبی از نظر هزینه
معامالتی در کشور فراهم شود ،میتوان از این
استراتژی به عنوان یک استراتژی معامالتی با نوسان
باال بهره برد.
نتایج حاصل از استراتژی طراحی شده در این
پژوهش ،نشان گر سودده بودن این استراتژی حتی با
وجود هزینه معاالتی باال است و این استراتژی میتواند
چارچوبی برای ساخت استراتژیهای آربیتراژ آماری
باشد.
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