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چكیده
توسعه سیستمهای معامالتی سهام با استفاده از الگوریتمهای تکاملی ( )EAطی چند سال اخیر به موضوعی
پرمخاطب در حوزه مالی مبدل شده است .در پژوهش حاضر ،سیستم معامالتی تکنیکی هوشمند با بهرهگیری از
مدلی مرکب از شبکه عصبی  MLPو الگوریتمهای تکاملی شامل الگوریتم ژنتیک ( ،)GAالگوریتم بهینهسازی
مورچگان پیوسته ( )ACORو الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ( )PSOپیشنهادشده است .دادههای مربوط به 51
شرکت منتخب طی سالهای  5831تا  5831بر اساس دورههای کوتاهمدت و بلندمدت و همچنین روندهای بازار
صعودی ،نزولی و خنثی موردبررسی قرار گرفتهاند .جهت انتخاب متغیرهای ورودی نهایی ،از مقایسه رتبه بازدهی
شاخصهای تکنیکی بر اساس قواعد معامالتی استفادهشده است .درنهایت ،آزمون مقایسه زوجی بازدهی مدلها در
مقایسه با استراتژی خرید و نگهداری انجام شد و بازدهی مدل ها با یکدیگر مقایسه شده است .نتایج تحقیق نشان
میدهد مدلهای ترکیبی  MLPو الگوریتم های تکاملی عملکرد بهتر و معناداری نسبت به روش خرید و نگهداری
و مدل  MLP-BPداشته است و مدل  MLP_PSOبازدهی بیش تری نسبت به سایر مدلها کسب کرده است.
واژههاي كلیدي :سیستمهای معامالتی هوشمند ،الگوریتم های تکاملی ،شبکه عصبی پرسپترون چندالیه ،قواعد
معامالتی تکنیکی ،استراتژی خرید و نگهداری.

 -5استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) alisaranj@ut.ac.ir

 -2استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -8دانشجوی دکتری مالی ،دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -4استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
پیشرفتهای اخیر در حوزه فناوریهای
کامپیوتری ،گسترش بهکارگیری فنّاوریهای معامالت
2
الگوریتمی 5و خودکار ،توسعه استراتژیهای معامالتی
و به تبع آن سرعت باالی معامالت ،منجر به افزایش
پیچیدگیهای سرمایهگذاری در بازار سهام شدهاند.
دراینبین ،موضوع کشف قواعد معامالت تکنیکی 8از
داده های غیرخطی و پیچیده بازار و توسعه سیستمهای
هوشمند تصمیمگیری خریدوفروش سهام یکی از
دغدغه های مهم فعاالن بازار سهام است که تحقیقات
زیادی در این زمینه در حال انجام است ( Zhang et al,
.)2016
قواعد معامالتی مبتنی بر شاخصهای تکنیکی
بهطور گستردهای در بازار سهام مورداستفاده
قرارگرفتهاند و مطالعات گذشته شواهد تجربی مثبتی
را در مورد سودآوری قواعد معامالتی تکنیکی در
توسعه مدلهای سیستم معامالتی نشان میدهند
( .)Kim et al, 2017بسیاری از محققان تالش کردهاند
تا قواعد معامالتی تکنیکی را با مدلهای پیشبینی
ترکیب کنند که برخی از این تکنیکها شامل
شبکههای عصبی ،سیستمهای فازی ،4محاسبات
1
1
تکاملی و الگوریتمهای ژنتیکی است ( Qiu & Song,
.)2016
از دهه  38میالدی ،شبکه عصبی پرسپترون
چندالیه )MPL( 1بهعنوان یکی از کارآمدترین نوع
شبکه عصبی بخصوص در زمینه پیشبینی مسائل و
متغیرهای مالی و اقتصادی از قابلیت باالیی برخوردار
است (اعتمادی و احمدیان .)5834 ،در کاربرد شبکه
عصبی ،استفاده از الگوریتم یادگیری مناسب حائز
3
اهمیت است (منهاج .)5811 ،الگوریتم پس انتشار
( )BPکه بر پایه کاهش گرادیان 3است ،رایجترین
الگوریتم آموزش شبکه عصبی برای پیشبینیهای
حوزه مالی است که یک الگوریتم کالسیک یادگیری
محسوب میشود؛ اما الگوریتم  BPدارای دو محدودیت
مهم در پیشبینی است .محدودیت اول افتادن در دام
نقاط بهینه محلی به دلیل وجود نویزها و
74

پیچیدگیهای ابعاد دادههای بازار سهام و دوم
سرعتپایین در همگرایی است (.)Qiu & Song,2016
بر اساس تحقیقات گذشته ،الگوریتمهای تکاملی و
مدلهای مبتنی بر یادگیری تکاملی جهت غلبه بر
محدودیتهای فوق توسعهیافته است ( Kim et al,
 .)2017الگوریتمهای تکاملی دارای دو مزیت اصلی
هستند .مزیت اول این است که ویژگیهای مبتنی بر
جمعیت و تصادفی بودن محاسبات تکاملی تا حد
زیادی میتواند فضای جستجوی خود را گسترش دهد
و احتمال افتادن در دام نقطه بهینه محلی را کاهش
میدهد و دوم اینکه تکنیکهای محاسبات تکاملی در
ایجاد نتایج نزدیک به نتایج بهینه ظرف مدتزمان
نسبتاً کوتاه بسیار مؤثر است (.)Hu et al,2015
پژوهش حاضر به دنبال ارائه یک سیستم معامالتی
تکنیکی با استفاده از مدلی مرکب از شبکه عصبی
 MLPو الگوریتمهای تکاملی شامل الگوریتم ژنتیک
( ،)GAالگوریتم بهینهسازی مورچگان پیوسته
( )ACORو الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ()PSO
در راستای تقویت چرخه معامالت الگوریتمی و خودکار
یعنی تجزیهوتحلیل قبل از معامالت و ایجاد سیگنال-
های معامالتی است .با توجه به نتایج آسیبشناسی
مطالعات انجامشده بر روی کاربرد محاسبات تکاملی در
پیشبینی حرکات آتی قیمتها که توسط هیو و
همکاران ( )2851صورت گرفته است ،روند بازار و
هزینه معامالت بهعنوان خألهای پژوهشی موجود در
این حوزه شناساییشده است و بسیاری از محققین
نسبت به بررسی دقیق این دو عامل کلیدی غافل
بودهاند که منجر به نتایج نامتوازن در تحقیقات آنها
شده است .در این تحقیق ،سعی شده است بهمنظور
برطرف نمودن خألهای موجود در تحقیقات گذشته،
عالوه بر لحاظ نمودن هزینه کارمزد معامالت ،روندهای
صعودی ،نزولی و خنثی و افق سرمایهگذاری کوتاهمدت
و بلندمدت موردبررسی دقیق قرار گیرد .همچنین در
تحقیق حاضر ،استفاده از مقایسه رتبه بازدهی
شاخصهای تکنیکی ،انتخاب مقادیر بهینه پارامترهای
اندیکاتورهای مورد استفاده و تبدیل سیگنالهای
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خروجی به استراتژی معامالتی خرید و فروش سهم ،در
جهت تقویت استراتژی فعاالنه سرمایهگذاری و بهبود
دقت پیشبینی زمانبندی خرید و فروش سهام از
جایگاه ویژهای برخوردار میباشد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه تحقیق
بررسی تغییرات قیمت آتی سهام در بورس اوراق
بهادار هواره موضوع حائز اهمیتی بوده است که به
فرضیه بازار کارا 58و اوایل دهه  18میالدی باز می-
گردد .فرضیه بازار کارا یکی از مهمترین تئوریهایی
است که در زمینه سرمایهگذاری مطرح شده است.
فرضیه بازار کارا یا گشت تصادفی یکی از معروفترین
نظریهها در حوزه امکان پیشبینی قیمتها است که به
طور گستردهای پذیرفته شده است .این نظریه نشان
میدهد که قیمتهای جاری اوراق بهادار منعکس
کننده تمامی اطالعات در زمان کنونی است و کسی
نمیتواند با استفاده از تحلیل تکنیکال و یا حتی
تحلیل بنیادی سود اضافی بدست آورد ( & Fama
 )Blume,1966; Levy,1967; Cui & Long, 2016و
بهترین استراتژی سرمایه گذاری ،استراتژی خرید و
نگهداری 55است .به طور خالصه این تئوری بیان می-
کند که قیمتها مسیر کامالً تصادفی و غیرقابلپیش-
بینی داشته و احتمال باال رفتن قیمت سهام کامالً
مساوی با احتمال پایین رفتن آن است و معتقد است
داشتن عملکردی بهتر از عملکرد شاخص بورس عمالً
غیرممکن است .طی چندین دهه گذشته ،تحقیقات
زیادی در زمینه اعتبارسنجی فرضیه بازار کارا صورت
گرفته است که این مطالعات به لحاظ روش ارزیابی و
انتخاب سهم عمدتاً به دو دسته تجزیه و تحلیل
بنیادی و تجزیه و تحلیل تکنیکی تقسیم میشوند.
بسیاری از مطالعات اولیه از آزمونهای آماری سنتی
برای نشان دادن عدم اعتبار استراتژی تکنیکال
استفاده کردند .با این حال در دهههای اخیر بسیاری از
دانشمندان بر این باورند که عوامل روانی و رفتاری
انسانی نقش مهمی در تعیین قیمت اوراق بهادار دارد و
تغییرات قیمت سهام را میتوان تا حدودی با استفاده

از اطالعات گذشته پیشبینی کرد .بنابراین تجزیه و
تحلیل تکنیکی به مرور در حوزههای نظری و عملی
مالی مورد توجه قرار گرفته است و استراتژیهای
تکنیکی در سرمایهگذاری مالی مدرن به خصوص با
ظهور معامالت اینترنتی از اهمیت رو به رشدی
برخوردار میباشد ( Vasiliou, 2006; Cui & Long,
 .)2016اگر چه سودآوری واقعی تحلیل تکنیکی هنوز
مورد بحث است ،در حال حاضر بسیاری از استراتژی-
های معامالتی تکنیکی به دنبال تعیین روند قیمت در
آینده نزدیک و کسب سود حاصل از آن است ( Covel,
.)2009; Cui & Long, 2016
همچنین در پی پیشرفتهای گستردهای که در
زمینه تکنولوژیهای رایانهای و هوش مصنوعی و در
نتیجه موفقیت در کشف روابط آشوبی در سریهای
زمانی غیرخطی پدید آمد ،فعالیت در جهت پیشبینی
قیمت سهام بر مبنای متغیرهای تکنیکی با حجم
گستردهای از تحقیقات همراه شده است (بدیعی و
همکاران .)5831 ،امروزه قواعد معامالتی تکنیکی
بهطور گسترده در طراحی سیستمهای معامالتی جهت
پیشبینی روند آتی قیمت یا ارائه سیگنالهای
معامالتی خریدوفروش در بازارهای سهام ،شاخصها و
ارز مورد استفاده قرار میگیرند .تحلیل تکنیکی با
بهرهگیری از الگوهای تکرارشونده ،مطالعه رفتار قیمت
و حجم معامله سهام و ویژگیهای تاریخی سایر
اطالعات مالی بهپیش بینی روند آتی میپردازد .ایده
اصلی تحلیل تکنیکی این است که روند تغییرات قیمت
سهام بهوسیله تغییرات نگرش سرمایهگذاران که خود
متأثر از عوامل متعددی است شکل میگیرد (سینایی و
همکاران .)5834 ،تحلیلگران تکنیکی معتقدند ،زمانی
که سرمایه گذاران با شرایط مشابهی که در گذشته
رخداده روبرو میشوند ،به روش پیشبینیشدهای رفتار
مینمایند .بهبیاندیگر ،تاریخ تکرار میشود (راعی و
پویانفر.)5833 ،
تابهحال تحقیقات زیادی در زمینه سودآوری
سیستمهای معامالتی تکنیکی انجامگرفته است .آلن و
کارجالین ( )5333جزء اولین کسانی بودند که یک
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مدل کشف قواعد معامالتی با استفاده از الگوریتم
ژنتیک و ترکیبی از توابع ریاضی و شاخصهای
تکنیکی استاندارد برای شاخص  S&P500توسعه
دادند .پس از آن ،بسیاری از محققان تالش کردهاند تا
مدلهای پیشبینی بخصوص مدلهای مبتنی بر
الگوریتمهای تکاملی برای یافتن قواعد معامالتی
تکنیکی در بازارهای مالی ،استفاده کنند ( Hu et
 .)al,2015دامپستر و جونز ( )2885سیستم معامالتی
را برای یافتن قواعد معامالتی بهینه تکنیکی با استفاده
از برنامهنویسی ژنتیکی ( )GPبرای بازار ارز ()FX
طراحی کردند .اخیرا محققین بر توسعه سیستم های
معامالتی ترکیبی هوشمند تمرکز داشته اند که از
ترکیب تکنیک های مختلف و ایجاد سینرژی بهره
جستند .در بین تحقیقات اخیر ،دش و دش ()2851
به طراحی یک مدل معامالتی سهام با ترکیب
متغیرهای تکنیکی و یادگیری ماشین پرداختند .آنها
در تحقیق خود از مدل شبکه عصبی مصنوعی بر پایه
اتصال تابعی کارای محاسباتی ( )CEFLANNاستفاده
کردند و از بازدهی دوره جهت ارزیابی عملکرد مدلها
استفاده نمودند .نتایج پژوهش حکایت از عملکرد بهتر
مدل پیشنهادی نسبت به مدلهای مقایسهای ماشین
بردار پشتیبان ( ،)SVMالگوریتم نزدیک ترین
همسایگی ( )KNNو درخت تصمیم ( )DTدارد .در
تحقیقی دیگر که توسط بروتیچ و همکاران ()2851
انجام شد ،به طراحی یک استراتژی معامالتی با
استفاده از مدل برنامهریزی ژنتیک ( )GPبرای انتخاب
پرتفوی الگوریتمی پرداختند .آنها در تحقیق خود از
تکنیک برنامهریزی ژنتیک بر پایه برازش نمونهگیری
تصادفی ( )RSFGPبرای یادگیری استراتژیهای
معامالتی و از نسبت شارپ ،نسبت استرلینگ و بازدهی
کل برای ارزیابی مدل استفاده کردهاند .یافتههای
تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی تحقیق از
مدلهای برنامهریزی ژنتیک استاندارد ( ،)SGPبرنامه-
ریزی ژنتیک بر پایه برازش تعدیل شده با نوسانات
( )VAFGPو روش خرید و نگهداری عملکرد بهتری
داشته است.
05

در مطالعات داخلی ،راعی و حسینی ( ،)5834بر
مبنای نمونه  18شرکت فعال بورس تهران ،با استفاده
از روش منطق فازی و روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک -
منطق فازی مدل تصمیمگیری خریدوفروش سهام ارائه
کردند .نتیجه این بررسی حکایت از آن دارد که روش
منطق فازی و روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک  -منطق
فازی نسبت به روش خرید و نگهداری بازدهی
بیش تری داشته است .همچنین روش منطق فازی
نسبت به روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک  -منطق فازی
عملکرد بهتری داشته است .رضا تهرانی و وحید
عباسیون ( )5834در تحقیقی زمانبندی ورود به
معامالت سهام با رویکرد تکنیکی را با استفاده از شبکه
عصبی مورد بررسی قرار دادند .نتایج بررسی آنها نشان
میدهد که عملکرد سیستم تنها در بازارهای نزولی
مناسب بوده است و در بازار صعودی تفاوت معناداری
میان سیستم معامالتی پیشنهادی روش خرید و
نگهداری وجود ندارد .بدیعی و همکاران ( )5831با
استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندالیه به
پیشبینی قیمت سهام پاالیش نفت اصفهان پرداختند.
نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که مدل شبکه عصبی
دارای خطای پایین و قدرت توضیح دهندگی باال و در
نتیجه از قدرت پیشبینی خوبی برخوردار است.
محمدی و همکاران ( )5831در تحقیقی به طراحی
سیستم هوشمند خریدوفروش بر اساس مدلی مرکب از
الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و تئوری کانال روند بر
رویدادههای شاخص کل 18 ،شرکت فعال ،شاخص
صنعت و شاخص مالی پرداختهاند .نتایج این پژوهش
نشان داد که عملکرد سیستم هوشمند آنها از عملکرد
استراتژی خرید و نگهداری بهتر بوده است.
در ادامه ،مدل پژوهش و الگوریتمهای تحقیق
تشریح خواهد شد و پس از آزمونهای تجربی و
توضیح یافتهها ،در انتها به بحث و نتیجهگیری
پرداخته خواهد شد.
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 -3روششناسی تحقیق

 -2-4پیشپردازش و آمادهسازي دادهها

تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و در گروه
پژوهشهای توصیفی از نوع همبستگی قرار دارد.
متغیرهای این تحقیق به دو دسته کلی تقسیم
میشوند .یک دسته متغیرهای تخمین زننده هستند
که از آنها برای پیشبینی حرکات آتی قیمت سهام
شرکتها استفاده میشود و شامل متغیرهای تکنیکی
است .دسته دوم متغیرها ،نتایج پیشبینیها یعنی
بازدهی سهام و سود و زیان ناشی از خریدوفروش
سهام هستند که خود برای انجام آزمون مقایسه زوجی
مورد استفاده قرار میگیرند .در تحقیق حاضر جهت
گردآوری دادههای موردنظر از نرمافزارهای رهآورد نوین
و آرشیو سایت  www.irbourse.comاستفادهشده
است .قلمرو زمانی تحقیق از تاریخ  5831/85/85تا
تاریخ  5831/83/23است و به دو دوره کوتاهمدت و
بلندمدت تقسیم میشود .در دوره کوتاهمدت ،دو ماه
معامالتی بهعنوان دادههای تست و در دوره بلندمدت
یک سال به عنوان دوره تست در نظر گرفته میشود.
همچنین دورههای کوتاهمدت در سه روند صعودی،
نزولی و خنثی مورد ارزیابی قرارگرفتهاند .قلمرو مکانی
تحقیق نیز بورس اوراق بهادار تهران است .درنهایت،
برنامهنویسی و پیادهسازی الگوریتمهای تحقیق در
نرمافزار  MATLABانجامشده است و از نرمافزار
 SPSSبه منظور انجام آزمون و تحلیل یافتهها
استفادهشده است.

جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهایی هستند که
جزء  18شرکت فعال طبق رتبهبندی سازمان بورس
(عمدتاً بر اساس معیارهای نقدشوندگی ،میزان
معامالت سهام ،تناوب در روزهای معامله و میزان
تأثیرگذاری بر بازار) است و طی دوره مورد بررسی در
بورس حضور فعال داشتهاند .روش نمونهگیری از نوع
غیرتصادفی و قضاوتی بوده و  51شرکت با اعمال
محدودیت های زیر انتخاب شدهاند:
 دادههای مربوط به قیمت و حجم آنها دردوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
 در بیش از  11درصد از روزهای معامالتی درهر سال قابل معامله بوده اند.
 فراوانی باالی حضور در لیست  18شرکت فعالرا نسبت به مدت زمان حضور در بورس داشته
باشد.
 -برای دوره طوالنی متوقف نباشد.

 -4مدل تجربی پژوهش
 -1-4چارچوب مدل پیشنهادي
در این بخش ،یک سیستم هوشمند تصمیمگیری
معامالت سهام با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی
و الگوریتمهای تکاملی و مجموعهای از شاخصهای
معامالتی تکنیکی پیشنهادشده است .معماری سیستم
پیشبینی استفادهشده بهمنظور پیشبینی تغییرات
جهت قیمت سهام در شکل زیر نمایش داده است.

بازه زمانی انتخابشده برای دوره آموزشی و آزمایشی
از ابتدای سال  5831تا دیماه سال  5831بوده است.
بهمنظور تعیین دادههای آموزشی و تست ،بر اساس
تکنیک رولینگ ویندو ،کل دادههای سری زمانی
قیمت هر سهم به زیرمجموعههای  18روزه معامالتی
تقسیمشده است که در کل دوره بهطور متوسط تقریباً
 88زیرمجموعه تشکیلشده است .جهت تعیین روند
دادههای تست ،از برازش منحنی چندجملهای بر پایه
رگرسیون که با دستور  Polyfitدر نرمافزار متلب اجرا
می شود استفادهشده است چرا که تکنیک های
رگرسیون از مهم ترین روش ها در برازش منحنی به
شمار می روند(بشیری و همکاران.)5834 ،
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نمودار شماره ( :)1چارچوب مدل پیشنهادي تحقیق

دادههایی که ضرایب منحنی آنها بیش از 5
باشند ،دارای روند صعودی ،دادههایی که ضرایب
منحنی آنها کمتر از  -5باشند ،دارای روند نزولی و
دادههایی که مقدار ضرایب منحنی آنها بین  5و -5
باشند ،دارای روند خنثی تلقی میشوند .همچنین برای
دوره بلندمدت نیز 538 ،روز معامالتی آخر بهعنوان

05

داده تست و دادههای قبل از آن ،بهعنوان داده
آموزشی در نظر گرفته میشود.
بهمنظور تشکیل بردار ویژگیهای ورودی58 ،
شاخص به همراه فرمول محاسبه آنها بر اساس ادبیات
تحقیق مرتبط با موضوع این تحقیق انتخابشده است
(مطابق جدول شماره .)5
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 و الگوریتمهای تکاملیMLP طراحی سيستم معامالت تکنيکی سهام با استفاده از مدل ترکيبی شبکه عصبی

 ویژگیهاي اولیه ورودي:)1( جدول شماره
نام متغیر

فرمول

دوره

میانگین متحرک
(SMA( ساده

SMA(n) 

1 t n
 Pi n
n i 0

n= 3,4,5,…,50

میانگین متحرک
(EMA) نمایی

SMA(n) 

1 t n
 Pi n
n i 0

n= 3,4,5,…,50

CCI (n) 

شاخص کانال
(CCI) کامودیتی

میانگین متحرک
واگرایی/همگرایی

M  M ( n)
d (n)  0.015

H  LC
M 
3
1 n 1
d ( n)   M t  i  M t ( n)
n i 0
EMA(C, m)  EMA(C, n)

(MACD)

شاخص قدرت
(RSI) نسبی

100
(100  RS (n)

RSI (n)  100 
RS (n) 

n 1

n 1

Upt i

 Downt i

i 0

نرخ تغییر

ROC(n)  (

(ROC)

C
 1)  100
Ct n

نوسانگر
استوکاستیک

H  LC
TP 
, MF  TP  V
3
PositiveMF
MR 
NegativeMF
% K ( n) 

C  Ln. min
 100
H n. max  Ln. min

n= 3,4,5,…,50

n=
8,10,12,…,50

(%K)

نوسانگر
استوکاستیک

% D ( n) 

%R

H n. max  C
William%R (n) 
 100
H n. max  Ln. min
Band%b(n) 

بولینگر باند
%b

عرض باند

05

% K t i
n

i 0

(%D)

شاخص ویلیامز

n 1



If P>SMA, 1
Elseif P<SMA, -1
Otherwise, 0
If P>EMA, 1
Elseif P<EMA, -1
Otherwise, 0
If CCIt<100&
CCIt+1>100, 1
Elseif CCIt>-100&
CCIt+1<-100,-1
Otherwise,0

If MACD>0&
m=
MACDSig>MACD,1
8,9,10…..50
Elesif MACD<0&
n= round(n/2)MACDSig<MACD,-1
1
Otherwise, 0
If RSIt> RSIt-1&
RSIt> RSIt-2, 1
n= 3,4,5,…,50
Elseif RSIt< RSIt-1&
RSIt< RSIt-2, -1
Otherwise, 0
If ROCt<0&
ROCt+1>0, 1
n= 3,4,5,…,50
If ROCt>0&
ROCt+1<0, 1
Otherwise, 0

100
(100  MR)

MFI  100 

شاخص جریان پول
)MFI(

i 0

n= 3,4,5,…,50

قواعد انتخاب

n=
8,10,12,…,50

n= 3,4,5,…,50

If MFIt<20 &
MFIt+1>20, 1
Elseif MFIt>80 &
MFIt+1<80, -1
Otherwise, 0

If SlowKt<20&
SlowDt<20&
SlowKt>SlowDt, 1
Elseif SlowKt>80&
SlowDt>80&
SlowKt<SlowDt, -1
Otherwise, 0

منبع
Su &
Cheng,2016
Shynkevich,2017

Shynkevich,2017

Lincy G & John
C, 2016

Kim & Enke,
2016

Ye et al, 2016

Kim et al, 2017

Shynkevich,2017

2851Shynkevich,

If WRt<-20&
WRt+1>-20, 1
If WRt>-80&
WRt+1<-80, -1
Otherwise, 0

Kim et al, 2017

If |(Pt -Ub)|/ Pt
<0.02 , -1
Elseif |(Pt -Lb)|/ Pt <0.02
, -1
Otherwise, 0

Kim et al, 2017

C  L ( n)
U ( n)  L ( n)


U (n)  C (n)   






L(n)  C (n)   





n 1

i 0

Band width(n) 

n 1

i 0

(Ct i  C (n)) 2 


n


n=
8,10,12,…,50

(Ct i  C (n)) 2 


n


U ( n)  L ( n )
C ( n)

n=
8,10,12,…,50
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منبع

قواعد انتخاب

دوره

Kim & Enke,
2016

If MOMt>100, 1
Elseif MOMt<100, 1
Otherwise, 0

n= 3,4,5,…,50

فرمول
C
 100
Ct n

نام متغیر

M omentum(n) 

مومنتوم

 :Hباالترین قیمت :L ،پایینترین قیمت :C ،قیمت بسته شدن :V ،حجم
 :5خرید :-5 ،فروش :8 ،نگهداری

پیشپردازش دادهها بهمنظور تبدیل دادههای

پارامترها با مقادیری که بهترین بازدهی را کسب کرده

سری زمانی خام شامل قیمت باز ،بسته شدن،
باالترین ،کمترین ،پایانی و حجم به مجموعهای از
شاخصهای تکنیکی برای هر روز معامالتی انجامگرفته
است .در تحقیق حاضر جهت محاسبه شاخصهای
تکنیکی ،از کتابخانه تحلیل تکنیکی 52که در سایت
 www.ta_lib.orgدر دسترس است ،استفادهشده است؛
بنابراین ،هر نقطه از داده مربوط به یک روز معامالتی
مشخص و شامل  58مقدار ورودی است که هرکدام
برابر یک شاخص تکنیکی است .شاخصهای نهایی
ورودی مدل پیش بینی ،با تعیین مقدار  nو بر اساس
قواعد انتخاب که در فاز دوم مدل پیشنهادی تحقیق
بیانشده است ،مشخص میشوند.

باشند به عنوان مقدار بهینه پارامتر اندیکاتور مورد نظر
انتخاب شده و وارد مدل میشوند.
در گام بعدی ،نرمالسازی دادههای آموزشی و
آزمایشی انجام میگیرد تا هر یک از متغیرهای ورودی،
بین صفر و یک قرار گیرند و برای طراحی ساختار مدل
به کار گرفته شوند .نرمالسازی دادهها با استفاده از
فرمول زیر صورت گرفته است:

 -2-4ساخت و آموزش مدل پیشبینی
در این مرحله ،ابتدا متغیرهای ورودی نهایی جهت
مدلسازی انتخاب میشوند .در اکثر تحقیقات گذشته،
مقادیر پارامترهای اندیکاتورهای تکنیکی از قبل
مشخص بوده و از مقادیر رایج استفاده میشد .اما باید
در نظر داشت که مقادیر پارامترهای تکنیکی رایج
بسته به بازار سهام مورد مطالعه و همچنین نمونههای
مورد بررسی ممکن است از کارایی یکسانی برخوردار
نباشد و در نتیجه خطای ناشی از پیشبینی توسط این
اندیکاتورها افزایش یابد .بدین منظور برای کلیه
اندیکاتورهای تکنیکی مقادیر مختلفی برای پارامترها
عالوه بر مقادیر رایج و شناخته شده در نظر گرفته شد
و بر روی هر اندیکاتور با مقادیر مختلف به صورت
جداگ انه برای کل دوره آموزش بر اساس قواعد
معامالتی تعریف شده در جدول شماره  ،5معامالت
انجام شده و بازدهی محاسبه گردید .در نهایت
07

X i  X min
X max  X min

()5

که

Xi

حداقل و

برابر داده اولیه،

X max

X min

Xi 

برابر داده با ارزش

برابر داده با ارزش حداکثر است( Dash

.)& Dash, 2016
در تحقیق حاضر ،مسیرهای حرکات آتی قیمتها،
بر اساس مطالعه شینکویچ و همکاران ( )2851از
طریق طبقهبندی آنها در سه دسته پیشبینیشده
است .انتساب برچسبها به هر نقطه از دادهها ،بر
اساس رفتار آینده قیمت سهمها انجامگرفته است که
در زیر نشان دادهشده است.
Label 2C (t  1) 
If ( Pt 1  Pt ) Pt  0

' ''UP

If ( Pt 1  Pt ) Pt  0

'' Down

در طبقهبندی دو کالسه ،برچسب ' ' 'UPبه آن
نقاط از دادهها اختصاص دارد که قیمت روز بعد
افزایشی و برچسب ' ' Downبه نقاطی اختصاص مییابد
که قیمت روز بعد کاهشی باشد .استراتژی معامالتی
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کلی تحقیق جهت تبدیل خروجیهای مدل به سه
دسته سیگنالهای خرید ،نگهداری و فروش بهصورت
Rt 1  0
خرید سهم
نگهداری سهم

زیر تعریفشده است:

OR

( Pt 1  Pt ) Pt  0

IF

THEN

پرتفوی خالی از این سهم باشد

If

THEN

این سهم در پرتفوی باشد

Elseif

Rt 1  0

OR

( Pt 1  Pt ) Pt  0

ELSEIF

نگهداری سهم

THEN

پرتفوی خالی از این سهم باشد

If

فروش سهم

THEN

این سهم در پرتفوی باشد

Elseif

در تحقیق حاضر ،فرض بر این است که در ابتدا
پرتفوی خالی از سهم است و با توجه به فرایند اجرای
مدلهای پیشبینی ،سرمایهگذار اقدام به استراتژی
معامالتی خود نموده و با اولین سیگنال خرید (یعنی
" ،)"upاقدام به خرید مینماید و تا زمانی که سیگنال
فروش صادر نگردد ،سهم در سبد نگهداری میشود.
همچنین در مقابل ،زمانی که سیگنال " "Downصادر
شود ،اگر سهم در پرتفوی موجود باشد ،معامله فروش
سهم انجام خواهد شد و درصورتیکه سهم در پرتفوی
موجود نباشد ،هیچ اقدامی صورت نمیگیرد؛ بنابراین
برای تمامی نقاط در دادههای تست ،سیگنالهای
خریدوفروش صادر میشود و با توجه به استراتژی
معامالتی تعریفشده ،معامالت انجام میگیرد .لذا،
تعداد معامالت انجامشده در دوره آزمایش برای
الگوریتمهای مختلف یادگیری ،متفاوت است.
 -3-4شبكه عصبی پرسپترون چندالیه
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شبکه عصبی  MLPیکی از شناختهترین و
محبوب ترین معماری شبکه عصبی است که در حل
مسائل طبقهبندی و همینطور رگرسیونی کاربرد دارد
( .)Ravi et al, 2017ساختار ساده این مدل دارای سه
الیه شامل الیه ورودی ،الیه پنهان یا میانی و الیه
خروجی است MLP.ها بهطورمعمول با الگوریتمهای

 BPآموزش میبینند ( .)Principe et al., 1999قاعده
 ،BPخطاها را به شبکه پخش میکند تا الیههای
پنهان عناصر پردازشگر خود را تعدیل کنند .درواقع
 MLPها از طریق یادگیری اصالح خطا 54آموزش
میبینند به این صورت که از پاسخ سیستم در عنصر
پردازشگر  iدر تکرار  nیعنی ) yi(nو پاسخ مطلوب
) di(nبرای یک الگوی ورودی دادهشده ،خطای آنی
) ei(nبهصورت زیر تعریف میشود:
()4
) i (n)  d i (n)  yi (n
در واقع خطای شبکه پس انتشار با میانگین
مجذور خطا )MSE( 51بیان میشود که رایجترین تابع
خطای استفادهشده در شبکههای عصبی است (راعی و
فالحپور .)5838 ،بر مبنای نظریه یادگیری کاهش
گرادیان ،وزنهای شبکه از طریق اصالح ارزش وزنها
متناسب با وزنهای ورودی و خطاها بهصورت زیر
تعدیل میگردند:
()1
)yij (n  1)  wij (n)   i (n) x j (n
خطای محلی ) di(nبهطور مستقیم از فرمول
) ei(nیا از جمع وزنی خطاها در نرون های داخلی
محاسبه میشود .مقدار ثابت  اندازه رتبه است که
نرخ یادگیری نامیده میشود.
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 -4-4الگوریتم بهینهسازي ازدحام ذرات
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بهینهسازی ازدحام ذرات ( )PSOیک الگوریتم
تکاملی تصادفی مبتنی بر هوش جمعی است که ابتدا
توسط کندی و ابرهارت ( ) 5331معرفی شد .در PSO
تعدادی از ذرات پس از تولید جمعیت اولیه (راهحلها)
به وجود میآیند و دارای موقعیت اولیه تصادفی  xو
سرعت  vمیباشند .کارایی هر ذره بر اساس موقعیتش
ارزیابی میشود .هر ذره سرعت خود را بر اساس
بهترین پاسخ بهدست آمده در گروه ذرات (بهترین فرد
گروه) و بهترین موقعیتی که تاکنون در آن قرارگرفته
است تغییر میدهد .این سرعت با موقعیت ذره جمع
شده و موقعیت جدید ذره را تعیین میکند .در
تکرارهای بعدی ،بهترین ذره به سایر ذرات کمک
میکند و حرکت آنها را اصالحکرده و پس از
تکرارهای متوالی مسئله به سمت جواب بهینه همگرا
خواهد شد.
بردار موقعیت و بردار سرعت بهصورت زیر تعریف
میشود:
()1
X i  xi,1 , xi,2 ,...,xi,n 
()1
Vi  vi,1 , vi,2 ,...,vi,n 
که  X iبردار موقعیت  nبعدی برای ذره  iام است
که یک راهحل ممکن برای یک مسئله بهینهسازی
است و  Viبردار سرعت  nبعدی برای ذره  iام است.
در طی حرکت ،بهترین موقعیتی که هر ذره بر
اساس تابع هدف در طول اجرای الگوریتم کسب کند،
 pbestو بهترین موقعیت کسب شده توسط کل ذرات
برای کل جمعیت gbest ،نامیده میشود که بهصورت
بردار زیر تعریف میشوند:
()3
pbest  pb,1 , pb,2 ,..., pb,n 
()3
g best  g b,1 , g b,2 ,...,g b,n 
در زمان  ،tبردار موقعیت و سرعت هر یک از ذرات با
استفاده از معادله زیر بهروز میشوند:

05

) vi ,n (t  1)  wt .vi ,n (t )  c1 .rand1 ( pbest i ,n (t
)  xi ,n (t ))  c 2 .rand 2 ( gbest i , n (t
))  xi ,n (t

()58
)xi,n (t  1)  xi,n (t )  vi,n (t  1

()55

که  c1ضریب یادگیری از تجارب فردی هر ذره و
 c2ضریب یادگیری از تجارب گروهی میباشند ،اعداد
 rand1و  r a n 2dنیز اعدادی تصادفی بین  8و 5
میباشند .این مقادیر تصادفی باعث میشوند یک نوع
گوناگونی در جوابها به وجود آید .از طرفی ضریب
اینرسی  wtنیز بهعنوان یک پارامتر کنترلی ،تأثیر
سرعت فعلی ذره را بر سرعت بعدی کنترل نموده و یک
حالت تعادل بین توانایی الگوریتم در جستجوی
محلی 51و جستجوی سراسری 53ایجاد مینماید
(کندی5331،؛ میزبان و همکاران.)5835 ،
 -5-4الگوریتم كلونی مورچگان پیوسته
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الگوریتم کلونی مورچگان پیوسته اولین بار توسط
سوشا و دوریگو ( )2883بهعنوان یک راهحل چند
عامله 28جهت حل مسائل بهینه یابی ارائه شد .ایده
اصلی الگوریتم کلونی مورچگان پیوسته بهکارگیری از
یک توزیع احتمال پیوسته به کمک یک تابع چگالی
احتمال ، 25بهجای استفاده از یک توزیع احتمال
گسسته است که از یک کرنل گوسی 22بهجای یک
تابع گوسی متشکل از مجموع وزندار از چندین تابع
گوسی واحد  gاست تعریف کرده است که بهصورت زیر
نشان داده میشود:
()52

( x   Ii ) 2
2

2 Ii



e

n

1
i
I 2



n

G ( x)    I g ( x)    I
I 1

i
I

i

I 1

i
که در آن  بردار وزن تابع گوسی  ،بردار

i
میانگین و  واریانس تابع گوسی و  nپارامترهای
مؤثر در حل مسئله هستند .چنین تابع چگالی
احتمالی ،علیرغم اینکه امکان نمونهبرداری سادهای را
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فراهم میکند ،در مقایسه با یک تابع گوسی واحد
انعطافپذیرتر است .مجموعه جوابها در الگوریتم
کلونی مورچگان پیوسته در یک آرشیو ذخیره میشود.
در آغاز الگوریتم ،با تولید  nراهحل تصادفی ،آرشیو
مقداردهی میشود .در واقع در آرشیو بردار راهحل
 s1 , s2 ,..., sn تعریف میشود و مجموعه جواب هر

راهحل وارد تابع هدف شده و مقدار آن محاسبه

میشود که بردار   f (s1 ), f (s2 ),..., f (sn )در کنار
بردار راهحلها نگهداری میشوند ،آنگاه جوابهای
موجود در آرشیو بر اساس کیفیت آنها بهصورت رابطه
زیر مرتبشده و ذخیره میشوند:
(f (s1 )  f (s 2 )  ...  f (s n ) )58
سپس برای هر راهحل  siیک وزن  تعیین میشود
که مقدار آن باکیفیت جواب مربوط است و از رابطه
زیر محاسبه میشود:
()54

( I 1) 2


2 2
1
I 
e 2q n
qn 2

بر اساس رابطه فوق ،مقدار وزن تابع گوسی برابر یک
است qn .واریانس و  qپارامتر الگوریتم است .هر چه q
کوچکتر باشد راهحلهای با رتبه باالتر ترجیح دارند.
سپس بردار میانگین کرنل گوسی باید تعیین شود.
برای هر ) G(xمقادیر  iامین متغیر از راهحلهای
i
موجود در آرشیو بهعنوان بردار میانگین  انتخاب
میشود که در رابطه زیر نشان دادهشده است:
i
(   Ii ,...,  Ii   S Ii ,..., S Ii  )51

بردار سوم در کرنل گوسی که باید تعیین شود ،بردار
i
واریانس  qn   Iاست .بدین منظور فرض میشود
که هر مورچه ،یکی از راهحلهای موجود در آرشیو را
بر اساس یک فرایند احتمالی مانند چرخه رولت
انتخاب میکند؛ بنابراین راهحلی که رتبه باالتری دارد
شانس بیشتری برای انتخاب شدن را خواهد داشت.
i
بهمنظور محاسبه   Iمیانگین فاصلهای راهحل

انتخابی  siتا دیگر راهحلهای موجود در آرشیو در

پارامتر  ضرب میشود (رابطه زیر):
()51

S ei  S Ii
n 1

n

 Ii   
e1

که پارامتر    0برای همه ابعاد یکسان است و
تأثیری مشابه نرخ تبخیر فرومون در روش کلونی

مورچگان دارد و مقادیر باالی  سرعت همگرایی
پایین الگوریتم را به همراه دارد ( & Socha
.)Dorigo,2008
 -6-4الگوریتم ژنتیک
فرایند کلی یک الگوریتم ژنتیک با جمعیتی از
راهحلهای فردی یا کروموزومها 28که بهصورت
تصادفی ایجادشده است ،آغاز میشود .جمعیت در
زمان معلوم را نسل 24مینامند .طی هر نسل،
21
کروموزومها (راهحلها) با استفاده از یک تابع برازش
که توسط کاربر تعریف میشود ،ارزیابی میشوند .دو
فرد بهعنوان والدین بر اساس معیار تناسب انتخاب
میشوند و این افراد یک یا چند فرزند 21را تولید
می کنند .فرزندان جدید با استفاده از عملگرهای
23
بازتولید 21یعنی عملگر تقاطع 23و عملگر جهش
ایجاد میشوند .سپس ،برازندگی فرزندان جدید
ارزیابیشده و بهوسیله یکی از رویههای انتخاب
کروموزومهای بهتر انتخاب و به نسل بعد منتقل
میشوند .فرایند ذکرشده تا زمانی تکرار میشود که
یک راهحل مناسب پیدا شود یا به تعداد معینی از
نسلها برسیم بهعبارتیدیگر ،الگوریتم به بهترین
کروموزوم همگرا میشود که بیانگر جواب بهینه است
( .)Kim et al, 2017در واقع الگوریتم با ساخت یک
سری رشته به نام کروموزوم و با انجام عملیات
مشخص ژنتیکی ،انتخاب ،ترکیب و جهش در طول
حیات رشتهها ،به سمت تکامل و بهتر شدن آنها
حرکت میکند (فالحپور و همکاران .)5832 ،در
تحقیق حاضر ،جمعیت اولیه برابر با  ،588تعداد
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نسلها برابر  ،18نرخ تقاطع برابر با  ،8.3نرخ جهش
برابر با  8.5در نظر گرفته شد .شرط توقف الگوریتم ،به
پایان رسیدن تعداد نسلها در نظر گرفتهشده است.
بر مبنای سیستم معامالتی طراحیشده در
این تحقیق ،دقت پیشبینی با استفاده از فرمول زیر
محاسبه میشود.
((True"UP"True" Down" ) )51
ACC i 
N

"True"UP

که در آن  ACCبیانگر دقت پیشبینی،
بیانگر نقاط افزایشی که بهدرستی پیشبینیشده است،
" True"Downبیانگر نقاط کاهشی که بهدرستی
پیشبینیشده است و  Nبیانگر کل نقاط دوره تست
است.
عالوه بر این ،نرخ بازده برای هر معامله در استراتژی
فعال و روش خرید و نگهداری پس از اعمال هزینه
کارمزد معامالت در بورس اوراق بهادار تهران بهصورت
زیر محاسبه میگردد(.)Dash & Dash, 2016
e
(( Pit  s  0.99  Pit  1.005) )53
R 



Pit  1.005

n 1

it

سهم Pit ،بیانگر ارزش خالص خرید یا سرمایهگذاری
در زمان هر معامله i ،نشاندهنده هر سهم و  eنیز
نشانگر آخرین روز از دوره سرمایهگذاری میشود.
همچنین  %8.1به عنوان کارمزد خرید و  %5به عنوان
کارمزد فروش لحاظ شده است.
 -5نتایج پژوهش
در این بخش ،نتایج تجربی بهدستآمده از سیستم
معامالتی تکنیکی توسعهیافته در این تحقیق بحث
میشود .آزمایشها بهصورت جداگانه بر روی هر سهم
انجامشده است .بهمنظور بررسی و تحلیل ارتباط بین
شاخصهای معامالتی تکنیکی و پیشبینیهای حرکات
آتی سهم ،عملکرد هر یک از الگوریتمهای یادگیری ،با
استفاده از دو معیار دقت پیشبینی و بازدهی
خریدوفروش سنجیده شده ست.
یافتههاي عملكرد كلی مدلها -جدول شماره ()2
نتایج عملکرد کلی مدل های ترکیبی مورد استفاده در
این تحقیق را در مقایسه با روش خرید و نگهداری
نشان می دهد.

که در فرمول باال R ،نشانگر بازده حاصل از هر معامله،
 Pنشاندهنده ارزش خالص فروش در زمان فروش
it

it  s

جدول شماره ( :)2نتایج آزمون مقایسه زوجی براي عملكرد كلی مدلها
مدل

MLP_BP

MLP_ACOR

MLP_GA

MLP_PSO

دقت پیش بینی

%18.5

%15.3

%11.3

%11.2

میانگین بازدهی

%1.38

%3.28

%55.18

%58.38

اختالف بازدهی

%3.18

%3.38

%52.28

%54.18

آماره t

8.1285

4.2133

1.3343

1.8432

P-Value

8.88221

8.88811

8.88885

8.88888

آماره

روش خرید و
نگهداری

همانطور که مالحظه می گردد ،کلیه مدل های
ترکیبی تحقیق حاضر ،از بازدهی کلی بیش تری نسبت
به روش خرید و نگهداری برخوردار بوده اند .با توجه
به نتایج آزمون مقایسه زوجی ،می توان گفت میانگین
بازدهی خرید و فروش مبتنی بر مدلهای ،MLP_BP
04

 MLP_GA ،MLP_ACORو  MLP_PSOبا سطح
اطمینان  31درصد از روش خرید و نگهداری بیش تر
می باشد .همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد
که مدل  MLP_PSOدر روندهای مختلف بازار شامل
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صعودی ،نزولی و خنثی نتایج کلی بهتری را نسبت به
سایر روش های ترکیبی کسب کرده است.
یافتهها در روند صعودي -نتایج حاصل از مدل های
ترکیبی تحقیق در مقایسه با روش خرید و نگهداری در

بازار دارای روند صعودی در جدول شماره ( )8نشان
داده شده است.

جدول شماره ( :)3نتایج آزمون مقایسه زوجی در روند صعودي
مدل

MLP_BP

MLP_ACOR

MLP_GA

MLP_PSO

دقت پیش بینی

%13.2

%15.8

%12.3

%18.4

میانگین بازدهی

%52.18

%3.18

%54.28

%51.88

اختالف بازدهی

%8.48

-%8.18

%2.28

%1.88

آماره t

8.5382

5.8542

8.1113

2.5884

P-Value

8.31311

8.28332

8.15181

8.81423

آماره

روش خرید و
نگهداری

یافته های تحقیق در بازار دارای روند صعودی
نشان می دهد ،علی رغم این که مدل های ترکیبی
 MLP_GA ،MLP_BPو  MLP_PSOدر مقایسه با
روش خرید و نگهداری بازدهی بیش تری کسب کرده
اند اما نتایج آزمون مقایسه زوجی گویای آن است که
با توجه به مقدار  Pکه از سطح معناداری  %1بیشتر
بوده است ،بازدهی خرید و فروش مبتنی بر این مدل
های ترکیبی در بازار دارای روند صعودی تفاوت
معناداری با روش خرید و نگهداری ندارد .همچنین

یافته ها حکایت از آن دارد که مدل  MLP_PSOدر
رون د صعودی عملکرد بهتری را نسبت به سایر روش
های ترکیبی داشته است.
یافتهها در روند نزولی -جدول شماره ( )4نشان
دهنده نتایج حاصل از عملکرد مدل های ترکیبی
تحقیق در بازار نزولی در مقایسه با روش خرید و
نگهداری می باشد.

جدول شماره ( :)4نتایج آزمون مقایسه زوجی در روند نزولی
مدل

MLP_BP

MLP_ACOR

MLP_GA

MLP_PSO

دقت پیش بینی

%11.2

%14.2

%13.5

%13.5

میانگین بازدهی

-%1.48

-%5.38

-%5.48

-%5.18

اختالف بازدهی

%4.58

%3.18

%3.58

%3.38

آماره t

5.1883

8.3835

4.5581

1.1831

P-Value

8.54381

8.88513

8.88581

8.88881

آماره

روش خرید و
نگهداری

نتایج بررسیها در روند نزولی نشان میدهد که بازده
کسبشده توسط مدلهای ،MLP_ACOR ،MLP_BP
 MLP_GAو  MLP_PSOبه ترتیب ،%3.1 ،%4.5
 %3.5و  %3.3بیشتر از بازدهی روش خرید و نگهداری

است .بر اساس مقدار  Pدر سطح معناداری ،%1
بازدهی خرید و فروش مبتنی بر کلیه مدل های
ترکیبی تحقیق بجز مدل  MLP_BPدر بازار دارای
روند نزولی تفاوت معناداری با روش خرید و نگهداری
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دارد و در بین مدل های ترکیبی مورد استفاده ،مدل
 MLP_GAعملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها
داشته است.
یافتهها درروند خنثی -نتایج مدل های تحقیق در
مقایسه با روش خرید و نگهداری در بازار دارای روند
خنثی در جدول شماره ( )1نشان داده شده است.
نتایج آزمون مقایسه زوجی در بازار دارای روند خنثی
(جدول شماره  ،)1نشان میدهد که بازده کسبشده
توسط مدلهای ،MLP_ACOR ،MLP_BP
 MLP_GAو  MLP_PSOبه ترتیب ،%4.4 ،%2.8
 %1.2و  %1.3بیشتر از بازدهی روش خرید و نگهداری

است .بر اساس مقدار  Pدر سطح معناداری ،%1
بازدهی خریدوفروش مبتنی بر مدلهای  MLP_GAو
 MLP_PSOدر بازار دارای روند خنثی تفاوت
معناداری با روش خرید و نگهداری دارد اما عملکرد
روشهای  MLP_ACORو  MLP_BPتفاوت
معناداری با روش خرید و نگهداری نداشته است .یافته
های تحقیق نشان می دهد که در بازار دارای روند
خنثی ،استفاده از مدل ترکیبی  MLP_GAنتایج
بهتری را نسبت به سایر مدل های مورد استفاده در
تحقیق حاضر به همراه دارد.

جدول شماره ( :)5نتایج آزمون مقایسه زوجی در روند خنثی
مدل

MLP_BP

MLP_ACOR

MLP_GA

MLP_PSO

دقت پیش بینی

%11.2

%14.1

%13.5

%13.8

میانگین بازدهی

%8.38

%8.88

%1.58

%4.38

اختالف بازدهی
آماره t

%2.88
5.8328

%4.48
5.3132

%1.28
8.8824

%1.38
8.4181

P-Value

8.23145

8.81384

8.88331

8.88833

آماره

روش خرید و
نگهداری

یافتهها بر اساس افق سرمایهگذاري -جدول شماره
( )1نتایج عملکرد مدل های ترکیبی مورد استفاده در

این تحقیق را در مقایسه با روش خرید و نگهداری در
دوره بلند مدت نشان می دهد.

جدول شماره ( :)6نتایج آزمون مقایسه زوجی براي دوره بلندمدت
مدل

MLP_BP

MLP_ACOR

MLP_GA

MLP_PSO

دقت پیش بینی

%18.4

%18.2

%14.3

%11.3

میانگین بازدهی

%58.88

%51.58

%51.88

%28.38

اختالف بازدهی

%8.38

%1.18

%1.18

%55.18

آماره t

8.1411

8.3181

5.1183

2.1888

P-Value

8.4111

8.84112

8.5858

8.82141

آماره

روش خرید و
نگهداری

همانطور که در جدول شماره ( )1مشاهده می-
شود ،بازده کسبشده توسط مدلهای ،MLP_BP
 MLP_GA ،MLP_ACORو  MLP_PSOبه ترتیب
 %1.1 ،%1.1 ،%8.3و  %55.1بیشتر از بازدهی کل
55

روش خرید و نگهداری بوده است .با توجه به نتایج
آزمون مقایسه زوجی ،تنها بازدهی خریدوفروش مبتنی
بر مدل  MLP_PSOتفاوت معناداری با روش خرید و
نگهداری داشته و سایر مدلها باوجود کسب بازدهی
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بیش تر از استراتژی خرید و نگهداری ،به لحاظ آماری
تفاوت بازدهی آنها بااهمیت و معنادار نبوده است .از
میان مدل های ترکیبی تحقیق ،مدل MLP_PSO
توانسته است بازدهی بیش تری را در مقایسه با سایر
مدل ها کسب کند.

همچنین جدول شماره ( )1نتایج عملکرد مدل
های ترکیبی مورد استفاده در این تحقیق را در مقایسه
با روش خرید و نگهداری در دوره کوتاه مدت نشان می
دهد.

جدول شماره ( :)7نتایج آزمون مقایسه زوجی براي دوره كوتاهمدت
مدل

MLP_BP

MLP_ACOR

MLP_GA

MLP_PSO

دقت پیش بینی

%12.3

%18.4

%11.1

%11.1

میانگین بازدهی

%2.88

%8.88

%1.88

%1.38

اختالف بازدهی

%2.28

%8.28

%1.38

%1.18

آماره t

5.1111
8.58814

8.5411
8.88154

4.2315
8.88811

3.1323
8.888885

آماره

روش خرید و
نگهداري

P-Value

همانطور که جدول شماره ( ) 1نشان می دهد،
بازده کسبشده توسط مدلهای ،MLP_BP
 MLP_GA ،MLP_ACORو  MLP_PSOبه ترتیب
 %1.3 ،%8.2 ،%2.2و  %1.1بیشتر از بازدهی کل روش
خرید و نگهداری بوده است .با توجه به نتایج آزمون
مقایسه زوجی ،بر اساس مقدار  Pدر سطح معناداری
 ،% 1بازدهی حاصل از خرید و فروش با استفاده از
مدلهای ترکیبی  MLP_GA ،MLP_ACORو
 MLP_PSOدر دوره کوتاهمدت تفاوت معناداری با
روش خرید و نگهداری دارد اما عملکرد مدل
 MLP_BPتفاوت معناداری با روش خرید و نگهداری
نداشته است .همچنین یافته های تحقیق حاکی از آن
است که مدل  MLP_PSOدر دوره کوتاه مدت
عملکرد بهتری را نسبت به سایر روش های ترکیبی
داشته است.
 -6نتیجهگیري و بحث
هدف از تحقیق حاضر ،طراحی سیستم هوشمند
خریدوفروش سهام ،مبتنی بر مدلی مرکب از شبکه
عصبی  MLPو الگوریتمهای تکاملی شامل الگوریتم
ژنتیک ( ،)GAالگوریتم بهینهسازی مورچگان پیوسته

( )ACORو الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ()PSO

است .بدین منظور نمونه  51شرکت موجود در لیست
 18شرکت فعال طی  3سال (از سال  5831تا )5831
موردبررسی قرار گرفتند .پس از طراحی و ساخت
سیستم معامالتی سهام ،بازدهی و سودآوری هر یک از
مدل ها محاسبه و در مقایسه با استراتژی خرید و
نگهداری مورد آزمون قرارگرفته است .یافتههای
تحقیق نشان میدهد که مدلهای ترکیبی  MLPو
الگوریتمهای تکاملی ،درمجموع با بازدهی  55.1درصد
عملکرد بهتری نسبت به بازدهی  -8.1درصدی روش
خرید و نگهداری و  1.3درصدی مدل ترکیبی  MLPو
الگوریتم یادگیری  BPداشته است که بیانکننده
پتانسیل سودآوری کاربرد تکنیکهای محاسبات
تکاملی در سیستمهای هوشمند معامالتی است.
علیرغم اینکه بازدهی کسبشده توسط مدلهای
تکاملی در کلیه شرایط بازار شامل روندهای صعودی،
نزولی و خنثی و افق کوتاهمدت و بلندمدت حتی با در
نظر گرفتن هزینه معامالت ،از روش خرید و نگهداری
و الگوریتم یادگیری  BPبیشتر بوده است ،به لحاظ
آماری در کوتاهمدت و روندهای نزولی و خنثی،
بازدهی کسبشده تفاوت معناداری با روشهای
مقایسهای داشته اما در بلندمدت و در بازار صعودی
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این تفاوت معنادار نبوده است .نتیجه حاصلشده از
تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات مروری انجامشده
توسط هیو و همکاران ( ) 2851از بعد روند بازار و افق
سرمایهگذاری مطابقت دارد .نتیجه این تحقیق و
مروری که بر روی  15پژوهش مرتبط با موضوع
سودآوری کاربرد محاسبات تکاملی در طراحی
سیستمهای معامالتی انجامگرفته است ،نشان میدهد
که الگوریتمهای تکاملی مورداستفاده در سیستمهای
معامالتی عمدتاً در روندهای نزولی و بدون لحاظ
هزینه معامالت عملکرد بهتری نسبت به روش خرید و
نگهداری داشتهاند و برعکس در روندهای صعودی و با
لحاظ هزینه معامالت ،فنهای مورداستفاده چندان
موفق عملنکردهاند .همچنین عملکرد مدلها در
کوتاهمدت و بلندمدت نتایج متناقضی را در پی داشته
است ( .)Hu et al,2015نتایج تحقیق حاضر همچنین
با یافتههای تحقیق انجامگرفته توسط رضا تهرانی و
وحید عباسیون ( )5831مطابقت دارد .آنها در تحقیق
خود با استفاده از شبکه عصبی و تحلیل تکنیکی به
زمانبندی خریدوفروش سهام پرداختند و نتایج نشان
داد که عملکرد سیستم در بازارهای نزولی موفق بوده
اما در بازار صعودی عملکرد بهتر و معناداری در
مقایسه با روش خرید و نگهداری کسب نکرده است.
در مجموع ،از بین مدلها و روشهای
مورداستفاده ،مدل  MLP_PSOبا بازده  58.3درصدی
بهترین عملکرد را نسبت به سایر مدلها داشته است.
پسازآن به ترتیب مدلهای ،MLP_GA
 MLP_ACORو  MLP_BPبا بازدهیهای ،%55.1
 %3.2و  %1.3در رتبههای بعدی قرارگرفتهاند .عملکرد
سیستم خریدوفروش سهام نشان میدهد که
بهکارگیری متغیرهای تکنیکی و مدلهای یادگیری
الگوریتمهای تکاملی میتواند در غلبه بر پیچیدگیها و
بهبود در تصمیمگیریهای خریدوفروش سهام در بازار
سرمایه ایران سودمند باشد و رویکرد استراتژی فعاالنه
سرمایهگذاری در بازار ایران از کارایی بیشتری نسبت
به رویکرد غیرفعال دارد .برای تحقیقات آتی پیشنهاد
میگردد که از متغیرهای بنیادی و متغیرهای کالن
55

اقتصادی بهعنوان اطالعات مکمل برای متغیرهای
تکنیکی در جهت بهبود تصمیمگیریها استفاده
نمایند ،چراکه در استراتژیهای سطوح کالنتر و با افق
سرمایهگذاری بلندمدت اثرگذار میباشند .همچینن
پیشنهاد میشود بهجای وزنهای یکسان داراییها از
تکنیکهای بهینهسازی توزیع وزنی استفاده شود.
فهرست منابع
 اعتمادی ،حسین ،انواری رستمی ،علی اصغر،
احمدیان ،وحید ،)5838( ،ارزیابی توان پیش بینی
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مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار .شماره .28
تابستان .5834
 بدیعی ،حسین ،رضازاده ،روح اله ،محمودی ،هادی،
( ،)5831پیش بینی رفتار قیمتی سهام در بورس
اوراق بهادار با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی
(مطالعه موردی شرکت پاالیش نفت اصفهان).
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار .شماره سی و
یکم  /تابستان .5831
 بشیری ،مهدی ،وکیلیان ،فاطمه ،سوگندی ،فاطمه،
( ،)5834تقریب منحنی رگرسیون اسپالین با
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 راعی ،رضا ،پویانفر ،احمد ،)5833( ،مدیریت
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انتشارات سمت.
 راعی ،رضا ،حسینی ،فرهنگ ،)5834( ،مقایسه
بازده خرید و فروش مبتنی بر نماگرهای تکنیکی و
منطق فازی و روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک-منطق
فازی .مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار .شماره
بیست و چهارم  /پائیز .5834
 سینایی ،حسنعلی ،مرتضوی،سعیدا ،...تیموری
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Multi Layer Perceptron Neural Network
14
Error correction learning
15
Mean Square Error
16
Particle Swarm Optimization Algorithm
17
Local Expansion
18
Global Expansion
19
Continuous Ant Colony Algorithm
20
Multi Agent
21
Probability Density Function
22
Gaussian Kernel
23
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24
Generation
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Fitness Function
26
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27
Reproduction Operator
28
Crossover Operator
29
Mutation Operator
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