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استفاده از الگوریتم ترکیبی عصبی کرم شبتاب و روش رگوالسیون بیزین
جهت پیشبینی قیمت سهام
سیدعلیرضا موسوی
تاریخدریافت 69/11/17:

تاریخپذیرش67/03/03:

افسانه غالمي
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چكیده
پیش بینیقیمتسهامدرآیندههمبرایخریدارانسهاموهمبرایفروشندگانآنازاهمیت

باالییبرخورداراست.ازاینرو،جهتتوسعهمدلیمبتنیبرهوشمصنوعیبهمنظورپیشبینی
قیمتسهامدربازارایرانازشبکه هایعصبیمصنوعیدراینپژوهشاستفادهگردیدهاست.از

هایعصبیمصنوعیمیبایست جهتحصولبهینهترینعملکرددارایبهترین

آنجاییکه شبکه
شدهای تحت عنوان کرم شبتاب جهت
توپولوژی شبکه باشند ،از الگوریتم فرا ابتکاری شناخته 
یافتنساختاربهینهشبکهاستفادهگردیدهاست.درنهایتنیزجهتحفظهرچهبیشترعمومیت
شبکهازروشر گوالسیونبیزین،بهجایروشهایمتداولآموزش،جهتآموزششبکهاستفاده
گردیدهاست.بطورکلی،دادههایمربوطبهسهشرکتبزرگ:ایرانخودرو،پتروشیمیشیرازو

ذوب آهن اصفهان برای سه سال متوالی مورد جمعآوری قرار گرفته و از پارامترهای :حجم
معامالت،قیمتباال،قیمت پایین،قیمتباز،قیمتپایانیWilliam ،RSI،EMA(10)،EMA(5)،
،Stochastic D%،Stochastic k%،R%و  ROCبعنوانورودیشبکهوازقیمتپایانیسهامدر
روز آینده بعنوان خروجی شبکه عصبی استفاده گردیده است .پس از توسعه مدل مرتبط با هر
شرکتازپارامترهایآمارینظیر:مجذورمیانگینمربعاتخطا)، (RMSEانحرافازمعیارخطا
)،(SDEمتوسطمطلقخطاینسبی)، (AARDضریبرگرسیون) (R2وهمچنینآنالیز گرافیکی
نمودارخطاینسبیجهتسنجشدقتشبکهتوسعهدادهشدهاستفادهگردیدهاست.نتایجحاصل

 -1استادیار،عضوهیئتعلمیدانشگاهآزاداسالمیفیروزآباد،فارس،ایران(نویسندهمسئول)ali_mosavi75@yahoo.com

-2دانشاموختهکارشناسیارشدمدیریتمالیدانشگاهازاداسالمیواحدفیروزاباد،فیروزاباد،فارس،ایران.
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دهندکهمدلهایمذکوربادقتبسیار


شانمی
ازآنالیزخطایشبکههایعصبیتوسعهدادهشدهن

هایذکرشدهمیباشند .


بینیقیمتسهامدرروزآیندهبرایشرکت

مناسبیقادربهپیش
1
،پیشبینیقیمت سهام ،2تکنیک رگوالسیون بیزین ،3

شبتاب
واژههای كلیدی :الگوریتم کرم  
5
4
شبکههایعصبیمصنوعی ،هوشمصنوعی .
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 -1مقدمه
بااستفادهازنظریههایریاضیکهتوسطدانشمنداناینعلمایجادشده،کاربردمدلهایغیر
خطیوهمچنینروشهایپیشرفتهاگرچهمدتزمانزیادینیستکهشروعشدهولیدرهميین
مدتزمانکوتاهتوانستهجایگاهخودرادرعلوممختلفبهویژهاقتصادوامورمالیبازکند .
بازارهایمالینیزازاینقاعدهجدانبودهودانشمندانسیستمهایغیرخطیسعیدرتوضيی 
رفتارقیمتسهاموپیشبینیآنازروشهایپیشرفتهغیرخطيیدارنيد،مهمترینآنهيااسيتفادهاز
نظریهآشوبوهوشمصنوعیمیباشد .
نظریهآشوبتوسطریاضیدانيانیچيونجیميزبيور وادواردليورنزدردهيههيای90و70
میالدیشکلگرفت.ودردهههایآخرقرنبیسيتمآقيایوایيتازشيبکههيایعصيبیوهيوش
مصنوعیبرایپیشبینیدربازاربورساستفادهکردواوبدنبالپاسخاینسوالبودکه(آیياشيبکه
هایعصبیقادرندقواعدغیرخطیدرسریهایزمانیوقواعدناشناختهدرحرکاتقیمتدارایی
هاوتغیراتقیمتسهامراشناساییمیکند؟) 
اخیراًحجمقابلتوجهیازپژوهشهادرحوزهکاربردالگيوریتمهياییيادگیریماشيینجهيت
آنالیزالگوهایقیمتوپیشبینیقیمتسهاموتغییراتشاخصسهامبهانجامرسیدهانيد.اميروزه،
اغلبمعاملهگراندربازارسهامتصمیمگیریهایخودرابرمبنيایسیسيتمهيایمعيامالتیهيوش
مصنوعیانجاممیدهندکهبهآنهاجهتپیشبینیقیمتسهامبرمبنيایشيرایطوموقعیيتهيای
مختلفکمکنمودهودرنتیجهیارایآنهاجهتتصمیمگیریهایسرمایهگذاریآنیمیباشد.یيک
معاملهگرباتجربهوباهوشمیتواندقیمتسهامراميوردپيیشبینيیقيراردادهوقبيلازافيزایش
قیمتیکسهمنسبتبهخریدآناقدامنمودهوهمچنینقبلازکاهشقیمتآنموفقبهفروش
سهممذکورگردد.اگرچهیافتنجایگزینمناسببراییکمتخصصخبرهبسیارسختميیباشيد،
یکالگوریتمپیشبینیبسیاردقیقمیتواندبهصورتمسيتییمیباعياافيزایشسيودگبنگياههيای
اقتصادیگرددکهاینمسالهبهنوبهخودوجودرابطهمستییمبیندقتالگوریتمپیشبینیوسيود
حاصلشدهبهواسطهاستفادهازالگوریتمرانمایانمیسازد] .)Shah, 2007([10
دراینمیالهچونازتابعمتوسطمربعاتخطادرشبکهاستفادهمیشودلذاباتوجهبهتعریيف
توابعمحر اینتابعشرایطبهینهسازیرابهصورتدقیقبیانمیکنيدودرنهایيتزميانیکيه
تعدادورودیهازیادباشندهمهتوابعبهتابعخطیمیلمینمایندوایندلیلاصلیبهینيهشيدن
باروشفوقدراینمیالهمیباشد .
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اهداف پژوهش
 )1توسعهمدلیمبتنیبرشبکههایعصبیمصنوعیجهتپیشبینيیقیميتسيهامدربيازار
ایران
 )2استفادهازالگوریتمهاینوینفراابتکاریجهتبهینهسازیساختارشبکهتوسعهدادهشده
 )3حفظعمومیتشبکهبااستفادهازروشرگوالسیونبیزین

 -2مباني نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
بازارسهامدروحلهاولمکانیاستکه شرکتهاینام نویسیشدهدرآنقادربه اشترا 
سهامودرنتیجهقادربهافزایشسرمایهمالیخودمیباشند.اینمسالههدفاولیهبازارسهامبوده
ودرنتیجهنیشاساسیدرحمایتازرشدصنعتوتجارتدریککشورایفامیکنند.ایننکته
دلیلیاستبراینویژگیکهچراافزایششاخصبازارسهامدرواقعنشانازتوسعهبخشصنعتی
ورشداقتصادیککشوردارد (.)Hadavandi et al., 2010پیشبینیدرحیییتیکپروسهطرح-
ریزیدرموردآیندهبرمبنایدادههایکنونیمیباشد.یکپیشبینیمناسببهتصمیماتصحی 
کمکنمودهوباعابرنامهریزیمناسببرایآیندهمیگردد.پیشبینیآیندهبهافرادقدرتمی-
دهد تا بتوانند متغیرهای کنونی را جهت رسیدن به آینده مطلوب مورد بهینهسازی قرار دهند
(.)Hadavandi et al., 2010از اینرو،پیشبینیقیمت سهامیکامربسیارضررویبرایافراد
حییییوحیوقیفعالدراینحوزهمیباشد].[4
روش های سنتی تجزیه وتحلیل در بورسپیش بینی در بحا سهام قبل از وجود رایانه ها و
ابزارهوشمندامروزیبهروشهایدیگری انجاممیشود.سرمایهگذارانازشیوههای مختلفبرای
بهینهسازیبازدهوحداقلریسکاستفادهمیکردندکه بهروشهایسنتیبورسمعروفبودند .

روش آنالیز تكنیكي
دراینروشبااستفادهازالگوهایتاریخیرفتارقیمتسهامتحلیلگرپسازبررسیعملکيرد
رفتارگذشته،اطالعاتجاریمربوطبهبازارسهامراموردبررسیقيرارميیداد.درایينروش ایيده
اصلیروندتغییراتقیمتسهامبهوسیلهتغییراتنگرشسرمایهگذارانکهمتاثرازمتغییيرهيای
متعددیاستشکلمیگیرد.بااستفادهازقیمت،حجمونرخبهرهتحلیلگرانتکنیکيیبيرایين
عییدهبودندکهتاریخخودراتکرارمیکندوتغییراتآتیسهاممیتواندباتوجهبهقیمتقیميت
هایپیشینتعیینگردد .
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آنالیز اساسي
دراینروشطرفدارانمعتیدبودندکهدرهرزمانارزشسهامذاتیدارنيدوایينارزشبيادر
آمدسهمارتباطدارد.بدینترتیبآنهاباتعییننرخرشددرآمدوپیشبینیدرآمددرزمانهيای
آیندهقیمتذاتیسهامرابرایدورهجاریتخمینزدهوبامیایسهآنبياقیميتهيایواقعيیبيه
انجاممعامالتمیپرداختند .



تعریف اصطالحات تخصصي 

بههنگاماعمالروشهاییادگیریماشینبررویدادههایبازارسهام،هدفميابیشيترانجيام
تحلیلفنیاستتادریابیمکهآیاالگوریتمماقادربهیادگیریالگوهایمخفیموجوددرسریهای
زمانیبازارسهاممیباشدیاخیر؟البته،یادگیریماشینهمچنینمیتوانيدیيکنیيشاساسيیدر
ارزیابیوپیشبینیعملکردشرکتهاوسایرپارامترهایمشيابهداشيتهباشيدکيهدرروشتحلیيل
بنیادیمیتوانندمفیدواقعگردند].[10درحیییت،موفقترینسیستمهایاتوماتیکگپیشبینيیاز
ترکیبدونوعتکنیکتحلیلبنیادیوفنیجهتتحلیلعملکرداقتصيادیبنگياههياوشيرکتهيا
استفادهمینمایند( .)Shah, 2007
جهتاعمالالگوریتمهایهوشمندبههدفپیشبینیقیميتسيهامدرآینيده،آشيناییبيابرخيی
پارامترهایمالیمورداستفادهدراینحوزهضروریبهنظرمیرسيد.ازایينرو،دراداميهبرخيیاز
توابعمشخصه9پرکاربرددرزمینهبازارسهامموردمعرفیقرارخواهندگرفت .
مشخصههایمورداستفادهمیتوانندیکیازانواعزیرباشند] :)Shah, 2007([10
 )1حرکتمتوسط:)MA(7متوسطnمیدارِگذشتهتاکنون
 )2حرکتمتوسطنمایی:)EMA(8اینپارامتردرواقعبههنگاممتوسيطگیيریوزنبیشيتری
بهآخرینمیادیرموجوددربازهاختصاصدادهدرحالیکهبهصورتکاملنیيزمشياهدات
بسیارقدیمیرانیزازمحاسباتحذفنمیکند.
 )3نرختغییر:)ROC(6نسبتقیمتکنونیبهnدورهقبلترN.معموالًبین5تا10روزميی-
باشد.
10
 )4شاخصقدرتنسبی (:)RSIاینمشخصه،اندازهنسيبیگيرایشروبيهبياالرادرمیابيل
اندازهگرایشروبهپاییندریکبازهزمانیخاص(معموالً6تا14روز)اندازهگیيریميی-
کند .
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اگرچهپژوهشهایسیمونوهمکاران،وشيانونمفهيومبرناميهنویسيیهوشيمندکيامییوتررا
تشری نموداماسال1659رامیتوانبعنوانشروعمبحاهوشمصينوعیارزیيابینميود.درایين
سال،واژههوشمصنوعیاولینبارتوسطجانمککارتی11وهنگامیکهاواولینکنفرانسدراین
زمینهراسازمان دهیکردهبودابداعگردید.اماجستجوجهتیافتنمفاهیمتفکرماشيینسيالهيا
قبلازآنآغازشدهبود.درپژوهشاصلیانجامگرفتهتوسطوانواربوش12تحتعنوان"همانگونيه
کهماممکناستبیاندیشیم"13اوسیستمیراپیشنهادنمودکهقدرتدر ودانيشانسيانهيارا
تیویتمیکند.پنجسالبعد،آلنتورینگ14میالهایرادرموردماشيینهياییکيهقيادربيهشيبیه
سازیرفتارانسان هابودهوقادربهانجامکارهایهوشمند،نظیرانجامبازیشطرنج،ميیباشيندبيه
نگيارشدرآورد].)Krishnamoorthy and Rajeev, 1996; Smith et al., 2006 ([7نیيوول،شياوو
سیموندرسال1656میالدینیزبرنامهایراتحتعنيوانحيلکننيدهمشيکلعميومی)GPS(15
توسعهدادندکهمی توانستجهتحلبسیاریازمسائلمورداستفادهقرارگیرد.اینبرنامهقادربه
اثباتقضیهها،انجامبازیشطرنجوحلمسائلپیچیدهمعماگونهبودGPS.مفهيومآنيالیزمتوسيط
انتها 19رامعرفینمودهکهنیازمندایجادتطابقبینحالتکنونیوحالتهدفمیباشد.تفاوتبین
ایندوحالتجهتیافتنجهتهایجستجویجدیدمورداستفادهقرارمیگیرندGPS.هيمچنيین
مفهوممسیریابیروبهعیب17وحالتهایزیرهدف18رامعرفینميودکيهبيازدهیحيلمسيالهرا
افزایشمیدهند].)Krishnamoorthy and Rajeev, 1996([7
درادامهتحیییاتگذشته،زارعیمروجیوهمکاران)2013(16ازیکمدلترکیبیبيرمبنيای
تئوریمجموعهوالگوریتمژنتیکجهتپیشبینیقیمتسهاماسيتفادهنمودنيد.دادههيایميورد
استفادهدرمطالعهآنهاازبازارسهامتهران(صنعتاتوموبیل)گرفتهشدندکهمتعلقبيهسيالهيای
2002تا2012بودند.نتایجتحییقآنهانشاندادکهالگوریتمژنتیيکتوانياییپيیشبینيیبهتيری
نسبتبهتئوریمجموعهداشتهوالگوریتمترکیبیتوسعهدادهشدهنیزعملکردبهترینسيبتبيه
هردوالگوریتمذکرشدهخواهدداشت] .)Zareimoraveji et al., 2013([12
اوالتونجیوهمکاران()2013نیزازشبکههایعصبیمصنوعیجهتپیشبینيیقیميتسيهام
دربازارسهامعربستانصعودیاستفادهنمودند.مدلتوسعهدادهشدهتوسطآنهااساساًبيرمبنيای
داده هایتاریخچهبازارسهامعربستانصعودیمربوطبهیکبازهزمانیطوالنیميیباشيند.ورودی
ارائهشدهبهشبکهتوسطآنهاتنهاقمیتبستهشدنسهامدردورهزمانیگذشتهمیباشد].[6آنهيا
ازیکشبکهعصبیپرسیترونبادوالیهمخفیاستفادهنموده(شکل)19-2ونشاندادندکهمدل
شبکهعصبیتوسعهدادهشدهمی تواندقیمتبسيتهشيدنسيهامدرروزبعيدرابيامیيدارمجيذور
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متوسطمربعاتخطای)RMSE(20برابربا1/8174ومیدارباالیضریبتعیینبرابربا%66/6بيه
خوبیتخمینبزند( .)Olatunji et al., 2013
کاراوهمکاران()2011نیزمدلیمبتنیبرشبکههایعصيبیوماشيینبيردارپشيتیبانرابير
مبنایدادههایبازارسهاماستانبولجهتپيیشبینيیقیميتسيهامارائيهنمودنيد(شيکل.)14-2
عملکردایندوتکنیکدادهکاویتوسطمیداردقتآنهادرپیشبینیرونيدحرکيتشياخصبيازار
سهاماستانبول() ISEموردمیایسهقرارگرفت.درنهایيتمشيخصگردیيدکيهروششيبکههيای
عصبیدارایدقتپیشبینیبیشترینسبتبيهماشيینبيردارپشيتیبانميیباشيد( Kara et al.,
.)2011نتایجاینپژوهشمرتبطبافرضیهاولاینپایاننامهمیباشند] .[5
ابراهیمپورکوملهوعربانی()1364نیزازشبکههایعصبیمصنوعیبهمنظورتوسعهبازارميالی
سهاماستفادهنمودند.آنهانیزهمانندبسیاریازمحییینازشبکههایعصبیروبهجليووالگيوریتم
پسانتشارخطاجهتپیشبینیقیمتسهاماستفادهنمودند.دادههایورودیتوسطآنهابيهشيبکه
عصبیمصنوعیعبارتنداز:شاخصعمومی،21میدارداراییخالص،22نسبت،P/Eسودهرسيهم،23
وحجمسهم.آنهانهایتاًبهایيننتیجيهدسيتیافتنيدکيهاگرچيهبرگشيتسيرمایهدرهرکيداماز
تکنیکهایسنتیناراضیکنندهمیباشد،سیستمارائهشدهتوسطآنهارامیتوانبامجموعهداده-
هایبیشتریآموزشدادهتاخطایکمتریدرپيیشبینيیقیميتسيهامداشيتهباشيد(ابيراهیم-
پورکوملهوپورذاکرعربانی.)1364،نتایجپژوهشذکرشدهبافرضيیهدومایينپایيانناميهميرتبط
میباشند] .[1
اخیراًموسویشیریوهمکاران()1364نیزبررسیخطایپیشبینیتغییراتشياخصقیميت
سهامدرصنعتموادومحصوالتداروییرابااستفادهازتکنیکهایهوشمصنوعیميوردمطالعيه
قراردادند.بدینمنظورآنهاازدادههایشرکتصنعتموادومحصوالتدارویيیپذیرفتيهشيدهدر
بازاربورسایرانبینسالهای1385تا1361استفادهنمودند.بهینهسازیتعدادمتغیرهایورودی
بهالگوریتمهایهوشمصنوعیتوسطالگوریتمبهینهسيازیحرکيتدسيتهجمعيیذرات24انجيام
گرفتهوتعدادمتغیرهایورودیاز48عددبيه10عيددکياهشپیيدانمودنيد.سيیس،دادههيای
استخراجشدهبهصورتجداگانهبهالگوریتمهایکرمشبتاب،25توابعپایهشيعاعی،29شيبکههيای
عصبیپرسیترونچندالیه،رقابتاستعماری27وشبکهتطبیییبراساسنظامهایبامنطقفيازی28
ارائهگردیدهواینالگوریتمهاجهتپیشبینیشاخصقیمتسهامموردآميوزشقيرارگرفتنيد.در
نهایت،الگوریتمهایذکرشدهباداده هایارزیابی،موردآزمونقرارگرفتهوبهایينترتیيبخطيای
پیشبینیمشخصشدهوبراساسآنروشهایمختلفموردمیایسيهقيرارگرفتنيد.بطيورکليی،
نتایجحاصلازپژوهش هایآنهانشاندادکهالگوریتمرقابتاستعماریعملکردبهتيرینسيبتبيه
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سایرتکنیکهایذکرشدهجهتپیشبینیشياخصقیميتسيهامدارد.ضيریبهمبسيتگیبيرای
الگوریتمرقابتاستعماریبرابربا0/6404بودهوسایرالگوریتمهانیيزدقيتبياالییازخيودنشيان
دادند(موسویشیریوهمکاران  .[3])1364،
فالحپوروعلیپورریکنده()1363پیشبینیشاخصسهامدربورساوراقبهيادارتهيرانرابير
مبنایشبکههایعصبیموجکی)WDBP(26انجامدادند.جهتاهدافمیایسهای،آنهاازسایرانيواع
شبکههایعصبینیزجهتپیشبینیقیمتسهاماسيتفادهنميودهوعملکيردآنرابياشيبکههيای
عصبیموجکیموردمیایسهقراردادند.برایایجادميدلWDBPازموجيکdb5بيراینيویززدایی
دادههاتاپنجمرحلهاستفادهنمودند.همچنین،جهتمعیارارزیابینیيزازجيذرمیيانگینمربعيات
خطا)RMSE(30استفادهنمودند.درنهایت،نتایجحاصلازپژوهشآنهانشاندادکهشيبکهعصيبی
موجکیدرمیایسهباشبکههایعصبیمعمولیبادقتباالتریقادربهپیشبینیشاخصسيهامدر
بازاربورستهرانمیباشد(فالحپوروعلیپورریکنده[2])1363،
 -3فرضیات پژوهش 
باتوجهبهمطالبذکرشده،فرضیههایاینپایاننامهازمیالهتیکنور()2013گرفتيهشيده][11و
عبارتنداز( :)Ticknor, 2013
 )1شبکههایعصبیمصنوعیتاثیرمثبتبرپیشبینیقیمتسهامدربازاربورسدارد.
 )2استفادهازروشرگوالسیونبیيزینباعياافيزایشدقيتوعمومیيتشيبکههيایعصيبی
مصنوعیگردیدهودرنتیجهتاثیرمثبتبررویتخمینقیمتسهامدرآیندهدارد .
 )3افزایشقیمتبستهشدنسهامتاثیرمثبتبررویقیمتبسيتهشيدنآندربيازهزميانی
آیندهخواهدداشت .
  )4افزایشحجممعامالتتاثیرمثبتبررویقیمتبستهشدنسيهامدربيازهزميانیآینيده
خواهدداشت.
 -4روششناسي پژوهش 

دراینپژوهشازدادههایمربوطبهبازارسهامایرانمرتبطباسهسيالجهيتتوسيعهميدلی
مبتنیبرهوشمصنوعیبهجهتپیشبینیدقیققیمتسهامدرآیندهاستفادهگردیدهاسيت.بير
اینمبنا،داده هایمربوطبهسهشرکت:ایرانخيودرو،پتروشيیمیشيیرازوذوبآهيناصيفهاناز
طریقنرمافزارکاربردیرهآوردنوینمورداستفادهقرارگرفتهوبرایهرشرکتیکميدلمناسيب
جهتپیشبینیروندبازارسهامتوسعهدادهگردید.درادامه،شبکههایعصبیمصنوعیروبيهجليو
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بررویداده هایمذکورفیتگردیدهوساختارشبکهبااستفادهازاعمالالگوریتمبهینهسازیکيرم
شبتابموردبهینيهسيازیقيرارگرفيت.درنهایيت،عمومیيتشيبکهبيااسيتفادهازاعميالروش
رگوالسیونبیزیندرآموزششبکهارتیاءیافت .
دادههایجمعآوریشدهدراینپژوهشمرتبطباسهشرکتایرانخودرو،پتروشیمیشيیرازو
ذوبآهناصفهانبودهوبازهگردآوریدادهازتاریخ1361/5/10تا1364/5/10بهمدتسهسيال
کاریمیباشد.بااستفادهاز 7:پارامترآماریمختلفميرتبطبيهبيازاربيورسبيرایهيرشيرکت
محاسبهگردیدهوهمراهباسایرپارامترهاجهتارائهبهشبکهعصبیمورداستفادهقرارگرفتيهانيد.
ایييين7پيييارامترعبارتنيييداز،Stochastic K%،William R%،RSI،EMA(10)،EMA(5):
Stochastic D%و .ROC

اعمال الگوریتم شبكه عصبي و روش تحلیل دادهها 

دراینقسمتبااستفادهازالگوریتمترکیبیعصبی-کرمشيبتياببهینيهتيرینسياختاربيرای
شبکهعصبیانتخابگردیدهوسیسبرایهرشيرکتآنيالیزنتيایجمربيوطبيههيرشيرکتارائيه
گردیدهاند.ازآنجاییکهعملکردشبکهبهمیزانوزنوبایاسهایاولیهشبکهوهمچنینکسيریاز
دادههاکهجهتتستوآموزششبکهمورداستفادهقرارمیگیرندوابستهمیباشيد،وزنوبایياس-
هایاولیهشبکهبههنگامبهینهسازیبرابرباصفرقراردادهشدهوسیسدرهنگياماعميالشيبکه
عصبیبابهینهترینساختارازوزنوبایياس هيایرانيدومجهيتافيزایشعملکيردشيبکهاسيتفاده
گردیدهاست .
عالوهبراین،دستهدادههایتستوآموزشبههنگامبهینهسازیبرایتمامیذرات(شبکههای
عصبیباساختارهایمتفاوت)ثابتدرنظرگرفتهشدهاند.همچنینپسازاعمالحساسیتسينجی
بررویپارامترهایالگوریتمکرمشبتاب،نتیجهگردیدکهپارامترهایذکرشدهدرجيدول1دارای
بهترینعملکردجهتبهینهسازیشبکهعصبیمیباشيند.پارامترهيایxminوxmaxبيهترتیيببیيانگر
مینیمموماکزیممتعدادنورونمورداستفادهدربهینهسازیمیباشندکهدراینپژوهشبرابربيا1
و20قراردادهشدهاند .
تعریفنرون:کوچکترینواحدپردازشگراطالعاتکهاساسعملکردشيبکههيایعصيبیراتشيکیل
میدهندنرونمینامیم.
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دراینقسمتچندمدلازمدلهایورودیخروجیراتوضی میدهیم 
الف)مدلتکورودی:درشکلزیرساختاریکنرونتکورودیرانشانمیدهیم 

کهدرآناسکالر()pورودیواسکالر()aخروجیمیباشد
میزانتاثیرpرویaبهوسیلهمیدارwتعیینمیشودورودیدیگرbاستدراینميدلwpرابيا
bجمعزدهواینحاصلجمعورودیخالصnبرایتابعمحر fخواهدبودبدینترتیيبخروجيی
نرونعبارتستاز 
( a= f)wp+b

بایدتوجهداشتکهپارامترهایwوbقابلتنظیمهستندوتابعمحر fتوسططراحانتخابميی
شودکهمیتواندخطییاغیرخطیباشدولیمیتوانباابزارریاضیتابعfرابهینهکرد.درعميل
تعدادمحدودیازتوابعمحر بهشرحزیرمورداستفادهقرارميیگیردکيهدرجيدول()aلیسيت
شدهاست .
 .1تابعمحر خطی:ورودیوخروجیاینتابعیکساناست 
a= f1(n)= n

 .2تابعمحر آستانهایدومیدارهحدی :
اینتابعدرشکلزیرنشاندادهشدهاستکهمیدارخروجیتابعصفرویکاستاگرآرگومان
nکوچکترازصفرباشدیابهعبارتیورودیpکوچکتراز-b/wباشدمیدارتابعصفرودرغیيرایين
صورتخروجیتابع(نرونی)برابریکخواهدبود .
درواقعتابعمحر دامنهخروجینرونرامحدودمیسازدوبههمیندلیلآنراتابعمحدود
سازمینامیم.خروجینرونبرایاینگونهتوابع،دربازه[1و]0یا[1و]-1قرارداردکهدراینحاليت
تابعراتابعمحر آستانهدومیدارهحدیمینامیم .
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 .3تابعمحر زیگموئید(سیگموئید):
اینتابعبهفرمکلیبهصورتزیراستa=fs)n(=1/1+e-cnc>0

شکلاینتابعبهازایc=1درزیررسمشدهاستمیدارcمحيدودهخطيیبيودنتيابعرامينعکس
میکنداگرcعددیبسیاربزرگباشدشکلمنحنیبيهتيابعمحير آسيتانهایدومیيدارهحيدی
نزدیکمیشود  .

وقتیcعددبسیاربزرگباشدخطیمیشودعمالنمودارتابعبهصورت()sمیباشد 
(ب)مدلچندورودیکهدراینمیالهبیشترمورداستفادهقرارگرفتهاست
مدلچندورودیزیریکمدلنرونRورودیراارائهمیدهد 
Pمیيدارورودیاعيداد(P¡)¡=1،2،......،RعناصيرPعناصير¡W1عناصيرمياتریسوزنWراتشيکیل
میدهند 

[  W=]W11،W12.........،W1R
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ورودیnازرابطهزیریدستمیآید n =∑P¡ W1¡+b=wῥ+b
کهدرآن  



ودرنهایتخروجینرون(a=f)wῥ +bخواهدبود .

جدول -1توابع محرك با عالئم قراردادی
آستانه ای دو مقداره

n<0و a=0
n≥0وa=1

آستانه دو مقداره متقارن

 a =-1,n<0
a = 1,n≥0

خطي

a=n

 a = -1,n<0

آستانه ای خطي

a=n,-1≤n≤1
a=1,n>1

زیگموئیدی

a = 1/1+e-n

عالوهبراینپارامترهایثابتدرساختارشبکهعصبیمورداسيتفادهدربهینيهسيازیدرجيدول2
ارائهگردیدهاند .
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جدول -2پارامترهای مورداستفاده درالگوریتم كرم شب تاب جهت بهینه سازی شبكههای
عصبي
1

4

 0.25
 50
1
 20

0β
γ
α

niter
 xmin
xmax

جدول -3پارامترهای ثابت شبكه عصبي مورداستفاده درساختارشبكه طي فرآیند بهینه سازی
 1×10-5
 500
 Randomly
 80%
20%

Minimum gradient

 Maximum epochs
 Data division
 Train fraction
 Test fraction

 -5روش تحلیل دادهها 
ازمتغیرهایآماریارائهشدهدرجدول4بعنوانمعیاریجهتتحلیلنتایجبهدستآمدهاستفاده
خواهدگردید.اینمتغیرهابههمراهفرموالسیونآنهادرجدولمذکورارائهگردیدهاندHemmati (.
 )–sarpardeh et al , 2014

جدول -4متغیرهای آماری مورداستفاده جهت تحلیل نتایج حاصل ازاعمال الگوریتم شبكه
عصبي جهت پیش بیني قیمت سهام
فرموالسیون ریاضیاتي

متغیر آماری

̅̅̅̅̅̅

∑√

انحرافازمیانگینخطا( )SDE
where:

متوسطخطاینسبیمطلق( )AARD,%
ضریبتعیین( )R2

|

̅

|

∑

∑
∑
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 -1-5نحوه محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته 
برخیازمتغیرهایمستیلمورداستفادهدراینپيژوهشهماننيد:قیميتبسيتهشيدنسيهام،
قیمتباز،قیمتباال،قیمتپایین،وحجممعامالتمستییماازبازاربورسوتوسطنرمافزاررهآورد
نویناستخراجگردیدنددرحالیکهپارامترهایینظیر،William R%،RSI،EMA(10)،EMA(5):
،Stochastic D%،Stochastic k%و ROCازطریقمتغیرهایقبلیکهازنيرمافيزاررهآوردنيوین
استخراجشدهبودندموردمحاسبهقرارگرفتنيد.نحيوهمحاسيبهایينپارامترهيادرجيدول4ارائيه
گردیدهاند .
 )1حرکتمتوسط:)MA(31متوسطnمیدارِگذشتهتاکنون
 )2حرکتمتوسطنمایی:)EMA(32اینپارامتردرواقعبههنگاممتوسطگیریوزنبیشتری
بهآخرینمیادیرموجوددربازهاختصاصدادهدرحالیکهبهصورتکاملنیزمشاهدات
بسیارقدیمیرانیزازمحاسباتحذفنمیکند.
 )3نرختغییر:)ROC(33نسبتقیمتکنونیبهnدورهقبلترN.معموالًبین5تا10روزمی-
)4
)5
)9
)7

میباشد.
شاخصقدرتنسبی (:) RSIاینمشخصه،اندازهنسبیگرایشروباباالرادرمیابلاندازه
گرایشروبهپاییندریکبازهزمانیخاص(معموالً6تا14روز)اندازهگیریمیکند.
نوسانگرتصادفی : Stochastic K%بامیایسهقیمتبستهشدن بارنجقیمتیدر دوره
روزهقیمتراپیشبینیمیکند.

زمانقبلیمعموال14
نوسانگر تصادفی   : Stochastic D%حرکت متوسط  3روزه میادیر  Stochastic K%
میباشد.

:William R%بیانگر سط نزدیکینسبیبهبیشترینقیمتباالدریکدور.
34


جدول -5روابط استفاده شده جهت استخراج شاخصهای بازار بورس)) Ticknor, 2013
معادله ریاضیاتي

شاخص

نوع متغیر
مستیل

⁄

∑

⁄

∑

مستیل
مستیل
مستیل
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شاخص

معادله ریاضیاتي

قیمتباز

فرمولندارد

مستیل

قیمتبستهشدن 

فرمولندارد 

مستیل

قیمتباال 

فرمولندارد 

مستیل

قیمتپایین 

فرمولندارد 

مستیل

قیتبستهشدندرروزبعد 

فرمولندارد 

وابسته 

∑

نوع متغیر
مستیل
مستیل


درمعادالتباال برابرباقیمتبستهشدنسهام ،قیمتباال،و قیمتپاییندرزميانt
و بهترتیببرابربابیشترینماکزیمموکمترینمینیممقیمتطيی
میباشند.همچنین،
tروزگذشتهمیباشند .بهمعنایتغییيراتروبيهبياالیقیميتسيهامو نیيزبيهمعنيای
تغییراتروبهپایینقیمتسهامدرزمانtمیباشد .
 -6یافته ها و نتایج پژوهش
 تحلیل فرضیات اول و دوم
 شركت ایران خودرو 

الگوریتمکرمشبتاببااستفادهازدادههایمربوطبهشرکتایيرانخيودروبيرایتعيدادذرات
مختلفاعمالگردیدهونتایجحاصلدرشکل(1-4پیوست)،بهصورتگرافیکیارائيهگردیيدهانيد.
تعدادذراتبااختالف20عددازمیدارN=20تامیدارN=80تغییرنمودهومیيزانتيابعمتوسيط
مربعاتخطابررویبهینه ترینساختارشبکهترسیمگردیدهاست.باتوجهبهشکل،نمیتوانرونيد
خاصیرابرایمیزانخطایشبکهباافزایشتعدادذراتمتصورنمود.تعدادذراتبرابربا20دارای
بیشترینمیدارخطایاولیهوهمچنینبیشترینمیدارخطایبهینهنهياییميیباشيد.ایينمسياله
نشانمیدهدکهبرایمسالهموجوددراینپژوهش،یعنیپیشبینیقیمتسهامدرآینيده،تعيداد
ذراتبسیارکمنمی تواندجهتبهینهنمودنساختارشبکهمناسبباشند.بهرحيال،اگرچيهخطيای
شبکهبهینهباافزایشتعدادذراتاز20به40عددروندنزولیطیمیکنيد،پيسازآنتياN=60
روندصعودیطیکردهوسیسباافزایشآنبهمیدار80باردیگرروندنزولیطیمیکند.ازایين
رو،نمیتواننتیجه گیرینمودکهمیزانخطایشيبکهبياافيزایشتعيدادذرات،بيهدلیيلافيزایش
جوابهادرمحیطمسالهقطعاًکاهشپیدانمود.برایایينمسيالهخياصتعيدادبهینيهذراتکيرم
شب تابکهکمترینمیزانمربعاتخطابررویشبکهعصبیرانتیجهمیدهدبرابربا40ذرهبيوده
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ومیزانخطایمتناظرشبکهبرایاینتعدادذرهتفریباًبرابربيا2491ميیباشيد.تعيدادالیيههيای
بهینهمتناظربااینتعدادذرهبرابربا3وهمچنینتعدادنورونهایبهینيهبيرایالیيههيایاولتيا
سومبرابرندبا20،20:و.20بنابراین،اینتعدادنورونبعنوانساختاربهینهشبکهعصبیاسيتفاده
گردیدهوبااستفادهازروشرگوالسیونبیزینبهترینعملکردشبکهبيااسيتفادهازمیيادیررانيدوم
وزنوبایاسدرتعدادران هایمختلفبهدستآمدهاست.بااستفادهازساختاربهینهشيدهشيبکه
عصبیدرمرحلهقبلی،یکشبکهعصبیباسهالیهمخفیوباتعدادنورونهایبهینهموردآموزش
قرارگرفتهونتایجمرتبطباتابععملکردشبکهدرشکل(2-4پیوست)،ارائهگردیدهاند.باتوجهبيه
نتایجشبکهعصبیبهینهشده،شبکهدرتکرار100بهدلیلاتمامتعدادتکرارآموزشبههمگرایيی
رسیدهومیزانخطایشبکهبررویدادههایآموزشوتستبهترتیيببرابيربيا1625و16353
میباشد.نموداررگرسیونارائهشدهدرشکل(3-4پیوست)،برایدادههيایآميوزش،تسيتوکيل
داده هابیانگردقتباالیشبکهبهینهشدهجهتتخمینقیمتنهاییدربازاربيورسبيرایشيرکت
ایرانخودرومی باشد.برمبناینموداررگرسیونحاصلشدهمیيزانپيارامترضيریبرگرسيیونبير
رویدادههایتستوآموزشبهترتیببرابربيا0.9709و0.9965وبيررویکيلدادههيابرابيربيا
0.9905میباشد.بنابراینمیزانباالیضریبرگرسیونهمبررویدادههایتسيتوهيمبيرروی
دادههایآموزشبیانگردقتبسیارباالیشبکهدرپیشبینیقیمتسهامدرروزآینيدهذکيرشيده
میباشد .

 شركت پتروشیمي شیراز

بااستفادهازپارامترهایمربوطبهبازارسهامکهبعنوانورودیشبکهاسيتفادهگردیدنيد،رویيه
قبلیدرموردبهینهسازیشبکهعصبیاینباربرایشرکتپتروشیمیشیرازتکرارگردیدهونتيایج
مربوطبهتابعمتوسطمربعاتخطا()MSEبراساستعدادتکرارالگوریتمدرشکل(4-4پیوسيت)،
ترسیمگردیدهاند.مشابهشرکتایرانخودرو،استفادهازتعدادذراتبرابربيا20درالگيوریتمکيرم
شب تاببرایاینشرکتنیزدارایبیشترینمیدارخطایاولیيهومیيزانخطياینهياییدرمیيان
تعدادذراتموردبررسیمیباشد.میدارخطایشيبکهبياافيزایشتعيدادذراتبيه40و90رونيد
کاهشیطیکردهوسیسباافزایشجمعیتذراتبه80عددروندصعودیطیميیکنيد.ازایين
رو،تعدادبهینهذراتبرایشرکتمذکوردربهینهسازیشبکهعصبیتوسطالگوریتمکرمشبتاب
برابربا90میباشد.همچنینمشاهداتتابعهدفنشانمیدهندکهتعدادذرهایکهدارایمیيزان
خطایاولیهکمترینسبتبهتعدادمتفاوتیازذراتدارندلزوماًنمیبایسيتمیيزانخطياینهيایی
کمترینیزداشتهباشند.بعنوانمثال،اگرچهمیزانخطایاولیهبرایتعدادذراتبرابربا90بیشتر
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ازتعدادذراتبرابربا40میباشند،درنهایيتخطيایبهینيهنهياییبيرای90ذرهکمتيرازمیيزان
خطاینهاییبرای40ذرهمیگردد.برمبناینتایجبهدستآمده،بهترینشبکهعصيبیبيهدسيت
آمدهدرتعدادذراتبرابربا90یکشبکهعصبیسهالیهبودهکهتعدادنورونهایالیههایاولتيا
سومبهترتیببرابرندبا17،13:و.15بااستفادهازساختاربهینيهشيدهشيبکهعصيبیدرمرحليه
قبل(17،13و،)15یکشبکهعصبیباسهالیهمخفیوباتعدادنورونهایبهینهميوردآميوزش
قرارگرفتهونتایجمرتبطباتابععملکردشبکهدرشکل(5-4پیوست)،ارائهگردیدهاند.مشابهنتایج
بهدستآمدهبرایشرکتایرانخودرو،شبکهدرتکرار100بهدلیلاتمامتعدادتکرارآميوزشبيه
همگراییرسیدهومیزانخطایشبکهبررویدادههایآموزشوتستبهترتیببرابربيا22241و
327090می باشد.باتوجهبهدامنهباالیقیمتسهامبرایشيرکتپتروشيیمیشيیرازنسيبتبيه
شرکتایرانخودروکهدرآنقیمتسهامتابیشاز12000ریيالنیيزافيزایشميییابيدافيزایش
میزانمتوسطمربعاتخطابررویدادههایتستوآموزشنیزطبیعیبهنظرمیرسيدودرعميل
میزانخطاینسبیشبکهبررویایندادههاتغییرچندانیپیدانمیکند.اینمسيالهبياتوجيهبيه
نموداررگرسیونعمومیارائهشدهدرشکل(9-4پیوست)،برایاینشرکتکيامالًمشيخصميی-
باشد.اگرچهمیزانمتوسط مربعاتخطابرایایندوشرکتاختالفقابلتوجهیبایکدیگردارنيد 
ضریبرگرسیونعمومی()R2برایشرکتپتروشیمیشیرازتنهياحيدود8×10-4کمتيرازضيریب
رگرسیونمتعلقبهشرکتایرانخودرومیباشد.همچنینمیزانضریبرگرسیونعمومیبيرروی
دادههایتستوآموزشبرایاینحالتبهترتیببرابراستبا0.9597:و .0.9972

 شركت ذوب آهن اصفهان

درنهایت،داده هایبازارسهاممربوطبهشرکتذوبآهناصفهانتوسطشيبکهعصيبیميورد
پیشبینیقرارگرفتهاند.شکل(7-4پیوست)،نمودارتغییراتتابعخطيادرمیابيلتعيدادتکيراررا
برایتعدادمختلفذراتنشانمیدهد.همانندشکل هایقبلی،دراینحالتنیزتعدادذراتبرابير
با20دارایبیشترینخطایبهینهنهاییمیباشد.هرچند،دراینحالتبرخالفحالتهایقبليی،
بیشترینمیزانخطایاولیهمتعلقبهتعيدادذرهبرابيربيا90ميیباشيد.میيزانکمتيرینمتوسيط
مربعاتخطانیزدرتعدادذرهبرابربا90حاصلگردیدهوبرابربا2703میباشد.همچنینبهینيه-
ترینشبکهعصبیبهدستآمدهیکشبکهعصبیسهالیهباتعدادنيورونهيایالیيه12،20:و4
میباشد.پسازبهینهسازیساختارشبکهبااستفادهازالگوریتمکيرمشيبتياب،درفيازبعيدیبيا
استفادهازروشرگوالسیونبیزینبهترینشبکهعصبیبهینهجهتپیشبینیمیدارقیميتسيهام
درروزبعدموردآموزشقرارگرفتهاست.شکل(8-4پیوست)،نمودارعملکردشبکهعصبیبهینيه
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شدهرابرایشرکتذوبآهناصفهاننشانمیدهد.بهترینعملکردشبکهدرتعدادتکراربرابربيا
100بررویدادههایتستبرابربا607میباشد.همچنیندراینتعدادتکرار،میزانخطایشبکه
بررویدادههایتستنیزبرابربا15718میباشد.شکل(6-4پیوسيت)،نیيزنميوداررگرسيیونرا
برایشبکهعصبیبهینهشدهنشانمیدهد.مشاهدهمیگرددکهمیزانضریبرگرسيیونعميومی
برایاینشرکتبهمراتببیشترازدوشرکتقبلیموردبحامیباشد.میدارR2برایکلدادههيا
برابربا0.9951ومیداراینضریببرایداده هيایتسيتوآميوزشبيهترتیيببرابيربيا0.9834و
0.9988میباشد .

 مقایسه پارامترهای آماری و آزمون آنالیز خطا برای سه شركت مورد بررسي در این پژوهش

جهتانجاممیایسهبیننتایجبهدستآمدهبرایاینسهشرکت،دراینبخيشمیایسيهایبيه
صورتپارامترهایآماریوآنالیزگرافیکیخطاینسبیونمودارپیشبینیقیمتبستهشدنسهام
صورتگرفتهاست.شکل(10-4پیوست)،میایسهایبیننمودارواقعیقیمتسهامدریکروزبعد
ومیدارپیشبینیشدهآنبااستفادهازشبکهعصيبیبهینيهشيدهرانشيانميیدهيد.چنيانکيه
مشخصاست،هرسهشرکتدارایهمیوشانیخوبیبیندونمودارذکيرشيدهميیباشيندکهایين
مسالهبیانگردقتباالیشبکههایعصبیتوسعهدادهشدهجهتپیشبینیقیميتسيهامدربيازار
بورسایرانمیباشد.همپوشانیدادههابرایشرکتهایایرانخودرووذوبآهيناصيفهانبهتيراز
داده هایبازارسهاممرتبطباشرکتپتروشیمیشیرازمیباشد.اینمسالهراميیتيوانبيهماهیيت
نوسانیبودنبسیارزیاددادههایقیمتسهامبرایشرکتپتروشیمیشیرازدراواخيردورهميذکور
نسبتداد.هرچندباوجودنوسانیبودنقیمتنیزشبکهعصبیبهخوبیقادربهپیشبینیقیميت
سهامبودهاست،اینشبکهدردادههایمربوطبهاندیسنزدیکبه300وکمیبیشترازآندچيار
خطادرپیشبینیگردیدهاست.همچنینیکخطایآشکاردردادهنزدیکبهاندیس150امبرای
شرکتذوبآهناصفهاننیزمشاهدهمیگردد.باتوجهبهاختالفموجودبیندادههایپیشبینيی
شدهشبکهوهمچنینقیمت هایواقعیبازارسهام،میادیرخطاینسبیبيرایهيردادهبيرایسيه
شرکتمذکورمحاسبهگردیدهودرشکل(11-4پیوست)،ایننمودارهاموردمیایسهقرارگرفتهاند.
شرکتذوبآهناصفهانبابیشترینخطاینسبیتیریبابرابربا12درصددارایکمتيرینخطيای
نسبیبینشرکت هایمذکوربودهوشرکتپتروشیمیشیرازنیزبابیشترینخطاینسبیبرابيربيا
تیریباً80درصددارایبیشترینخطاینسبیازایننظرمیباشد.شرکتایرانخيودرونیيزازنظير
میزانخطاینسبیبینایندوشرکتقرارمیگیرد.مشاهدهمیگيرددکيهشيبکهعصيبیتوسيعه
دادهشدهبرایشرکتپتروشیمیشیرازتنهابرایمیادیرکمقیمتبستهشدنسهامدارایمیيادیر
975

استفاده از الگوري تم ترکیبي عصبي کرم شبتاب و روش رگوالسیون بیزين جهت پیشبیني قیمت سهام  /سیدعلیرضا موسوی و افسانه غالمي

خطاینسبیبسیارباالییبودهوقیمتهایبیشتراز9000ریالدقتقابلقبولیراارائهميیکنيد.
اینمسالههمچنینبرایشرکتایرانخودرونیزصادقمیباشدوشبکهعصبیدقتباالتریبيرای
قیمتهایبیشاز2500ریالبرایاینشرکتارائهمیکند.بهرحيال،شيبکهعصيبیتوسيعهداده
شدهبرایپیشبینیقیمتسهامدرشرکتذوبآهناصفهانازچنینحالتیمستثنابيودهوقيادر
بهتخمینبادقتباالیدادههادرتمامیدامنهقیمتهایبازارسهاممیباشد.اینمساله،یکنواخت
بودندقتشبکهعصبیرابرایشرکتمذکورنسبتبهسایرشرکتهانشانمیدهد.عالوهبراین،
میایسهاینیزبینپارامترهایآماریانحرافازمیانگینخطا(،)SDEمیانگینخطایمطلقنسيبی
()AARDوضریبرگرسیونعمومی()R2برایهرسهشرکتمذکورانجيامگرفتيهاسيتونتيایج
میایسهدرجدول5ارائهگردیدهاند.برمبنایمعیيارانحيرافازمیيانگینخطيا،شيرکتذوبآهين
اصفهاندارایکمترینمیداربودهوبهترینعملکردراازایننظرارائهمیکنيد.هرچنيدبيرمبنيای
میایسهپارامترSDEبررویدادههایتستشرکتایرانخودرودارایعملکردبهترینسبتبيهدو
شرکتدیگرمیباشد.آنالیزخطایمطلقنسبینیزمشخصمیسازدکهمیزانپيارامترAARDبير
رویکلدادههابرایهیچکدامازسهشرکتاز%3فراتيرنميیرودکيهبیيانگردقيتبسيیاربياالی
شبکههایعصبیتوسعهدادهشدهمیباشد.دراینمیان،براساسمیيزانخطيابيررویدادههيای
تست،شرکتپتروشیمیشیرازدارایبهترینعملکردوبرمبنيایمیيزانخطيایAARDبيرروی
کلداده ها،شرکتذوبآهناصفهاندارایبهترینعملکردازایننظرميیباشيد.میایسيهپيارامتر
ضریبرگرسیوننیزمشخصمیسازدکهبرمبنایهرسهدادهآموزش،تستوکلدادهها،شيبکه
عصبیاعمالشدهبررویشرکتذوبآهناصفهاندارایبهترینعملکيردبيودهوپيسازآنبيه
ترتیبشرکتهایایرانخودرووپتروشیمیشیرازقرارمیگیرند .

جدول -6مقایسه پارامترهای آماری شبكه عصبي توسعه داده شده برای سه شركت موردبحث
Company
Iran Khodro

Shiraz Petrochemistry

Isfahan Zobahan

Train
Test
All
Train
Test
All
Train
Test
All

SDE
140.3
43.96
73.67
149.41
572.74
288.89
30.17
123.37
62.17

AARD, %
1.53
3.8
1.99
7.17
1.74
2.83
0.8
3.21
1.29

R2
0.9965
0.9709
0.9905
0.9972
0.9597
0.9897
0.9988
0.9834
0.9951
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 تحلیل فرضیه سوم

جهتبررسینحوهتغییرقیمتبستهسهامدرروزبعدباتغییراتدرقیمتسيهامدرروزقبيل
ازآن،تعدادیدادهمربوطبهبازارسهامبرایهشتروزمختلفتولیدگردیدهوجهتانجامشبیه-
سازیهایشبکهعصبیمورداستفادهقرارگرفتهاند.سیس،براساسشبیهسازیهایانجيامگرفتيه
نتیجهگیریهایمناسببهعملآمدهاند.جهتحذفاثرقیمتهایمربوطبهروزهایقبلبيرروی
نتایجحاصلازآنالیزحساسیت،برایتمامیروزهاییکهشبیهسازیقیمتبستهشيدنآتيیبيرای
آنهاانجامگرفتهاستیکتاریخچهقیمتسهامدرنظرگرفتهشدهاست.جهتآنالیزحساسيیتبير
رویقیمتبستهشدنسهام،قیمتسهامبااختالف4واحدیافزایشپیيداکيردهوقیميتبسيته
شدندرروزبعدتوسطشبکهعصبیمربوطبههرشرکتموردشبیهسازیقرارگرفتهاست.نتيایج
شبیهسازیهادرشکل12-4ارائهگردیدهوچنانکهازنتایجبرمیآیدافيزایشقیميتبسيتهشيدن
سهامهموارهلزوماًباعاافزایشقیمتسهامدرروزآتینخواهدگردید .
 شركت ایران خودرو

مطابقشکل12-4مشخصمی گرددکهقیمتسهامدرروزبعدباافزایشقیمتبسيتهشيدن
سهامدرروزقبلازآنبرایشرکتایرانخودروروندصعودیطیمیکند.مشاهدهمیگيرددکيه
اگرچهدرابتداشیبافزایشقیمتسهامبسیارزیاداست،باافزایشقیميتبسيتهشيدنسيهامدر
روزقبلاینشیببهتدریجکاهشپیداکردهوانتظارمیرودکهبياافيزایشبیشيترقیميتسيهام
نهایتاشیببهسمتصفرمیلکند.اینمسالهدقییاًدرارتباطبابازارسهامميیباشيدزیيرانشيان
میدهدقیمتسهامنمی بایستهميوارهبياافيزایشقیميتبسيتهشيدندرروزقبيلبيهصيورت
افسارگسیختهایافزایشپیداکند .
 شركت پتروشیمي شیراز

نتایجمربوطبهشرکتپتروشیمیشیرازنیزهمانروندطیشدهبرایشرکتایيرانخيودرورا
تاییدمی کنند.برایاینشرکتنیزقیمتسهامدرروزآتیابتدابيایيکشيیبنسيبتاًزیيادروبيه
افزایشنهادهوسیسباافزایشقیمتسهامدرروزقبلاینروندافزایشقیمتسيهامدرروزآتيی
کاهشپیداکردهاست.البتهذکردونکتهبرایاینشرکتضروریمیباشد.نکتهاولاینکه،قیميت
پیش بینیشدهبرایاینشرکتبسیاربیشترازشرکتایرانخودرومیباشدکهاینمسيالهبیيانگر
تفاوتدرقیمت هایسهامایندوشرکتاستونکتهدومنیزتفاوتدرشیبافزایشیقیمتسهام
آتیبرایهردوشرکتمیباشدکهاینمسالهنیزبهماهیتدوشرکتمربوطمیگردد .
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 شركت ذوب آهن اصفهان

نتایجمرتبطباشرکتذوبآهناصفهانتاحدودیبانتيایجبيهدسيتآميدهبيرایدوشيرکت
مذکورمتفاوتمیباشد.مشاهدهمیگرددکهقیمتپیشبینیشدهدرروزبعدبراییکبياررونيد
کاهشیوسیسرونداف زایشیباشیببسیارزیادطیکردهاست.بهرحال،باتوجهبهشبیهسيازی-
هایصورتگرفتهنمی توانبطورقطعروندمشخصیرابراینحوهتغییراتقیمتسهامدرروزبعد
باتغییراتقیمتسهامدرروزقبلازآنمشخصنمودهرچندکيهدراغليباوقياتایينرونيدبيه
صورتصعودیباشیبهایمتفاوتمیباشد .

 تحلیل فرضیه چهارم

مشابهبخشقبل،شبیهسازی هایینیزبرروینحوهتغییراتقیمتبستهشدنسهامدرروزآتیبر
مبنایتغییراتدرحجممبادالتانجامپذیرفتهونتایجآندرشکل 13-4ارائهگردیدهاند .
 شركت ایران خودرو

برمبناینتایجبهدستآمده،قیمتسهامدرروزآیندهباافزایشحجممبادالتدرروزقبلاز
آنبرایشرکتایرانخودروروندنزولیطیکردهاست.مشاهدهمیگرددکهعلیرغمثابتماندن
شیبافزایشحجممعامالت،شیبکاهشقیمتبستهشدنسهامثابتنبودهوروندنزولیقیميت
ب ستهشدنسهامدرابتداباشیبتندتروسیسباشیبمالیموثابتیرخمیدهد .
 شركت ذوب آهن اصفهان

برمبناینتایجبهدستآمده،قیمتسهامدرروزآیندهباافزایشحجممبادالتدرروزقبلاز
آنبرایشرکتذوبآهناصفهاننیزروندنزولیطیميیکنيد.هرچنيد،بيرایشيرکتذوبآهين
اصفهان،برخالفشرکتایرانخودرو،روندکاهشقیمتسهامبایکشیبثابتانجاممیپذیرد .
 شركت پتروشیمي شیراز

برمبناینتایجبهدستآمده،قیمتسهامدرروزآیندهباافزایشحجيممبيادالتدرروزقبيل
برایشرکتپتروشیمیشیرازروندصعودیطیکردهاست.اینروندتغییراتدقییاًمخالفرونيدی
استکهبرایدوشرکتایرانخودرووذوبآهناصفهانمشاهدهگردیدهبود.ایينمسيالهبیيانگر
متغیربودنروندتغییراتقیمتسهامبرمبنایتغییراتدرحجيممبيادالتوسیسيتمآشيوبگرای
موجوددربازارسهاممیباشد.ازاینرو،نمیتوانیکفرمولکليیبيراینحيوهتغییيراتقیميت
سهامباحجممعامالتارائهدادچراکهروندتغییراتبرایهرشرکتمتفاوتخواهدبود 
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نتیجه آزمون فرضیات اول و دوم 
باتوجهبهنتایجبهدستآمدهبرایشرکتهایایرانخيودرو،پتروشيیمیشيیرازوذوبآهين
اصفهانکهدراینپژوهشموردبررسیقرارگرفتند،شبکههایعصيبیمصينوعیبيرمبنيایروش
رگوالسیونبیزینبرمبنایآنالیزخطا،آزمونرگرسيیونوپارامترهيایآمياریذکيرشيدهدرایين
پژوهشاثرمثبتبررویپیشبینیقیمتسهامدرآیندهدارند.روشرگوالسیونبیيزینازطریيق
افزایشعمومیتشبکهعصبیباعاافزایشدقتوکارآییآندرپیشبینيیقیميتسيهامخواهيد
گردید .


تحلیل آماری فرضیات اول و دوم 
نتایجآزمونرگرسیونبررویاینشرکتهامویدایننکتهمیباشدکهشيبکهعصيبیبيرروی
شرکتهایایرانخودرو،پتروشیمیشیرازوذوبآهناصفهانهرکدامبهترتیبباداشيتنضيریب
رگرسیونبرابربا،0/6867،0/6605و0/6651دارایدقتبسیارمناسبیجهتپیشبینيیقیميت
سهامدرآیندهمیباشد.همچنیناینشرکتهاباداشتنمیزانمیانگینخطایمطلقنسيبیبرابير
بابهترتیب،%2/83،%1/66:و%1/26نشانمیدهندکهشبکهعصبیتوسعهدادهشدهبيرمبنيای
روشرگوالسیونبیزیندارایدقتپیشبینیبسیارباالییمیباشد .


تفسیرعلمي فرضیات اول و دوم 
بااستفادهازآنالیزپارامترهایآماری،نموداررگرسیونوهمچنیننمودارخطاینسبیمشخص
گردیدکهشبکهعصبیبهینهشدهبااستفادهازالگوریتمکرمشيبتيابوهيمچنيینآميوزشداده
شدهبااستفادهازروشرگوالسیونبیزیندارایعملکردبسیارمناسبیجهتتخمینقیميتبسيته
شدنسهامدربازاربورسایراندارامیباشد.باتوجهبهتفاوتموجوددربیندامنهقیمتشرکت-
هایمختلفموردپژوهشدراینمیاله،نتیجهمیگرددکهشبکهعصبیقادربهپیشبینيیدقیيق
قیمتسهامبدونتوجهبهدامنهقیمتموجودبرایشرکتموردبحامیباشد.ازاینرووباتوجه
بهنتایجآماریبهدستآمدهوآنالیزرگرسیونعمومی،مشخصاستکهشيبکهعصيبیمصينوعی
بهینهشدهبااستفادهازالگوریتمکرمشبتابوعمومیسازیشدهبااسيتفادهازروشرگوالسيیون
بیزینتاثیرمثبتبررویپیشبینیروندقیمتبازارسهامدارد.بطورکلینتایجزیررامیتيواندر
ارتباطباشبکهعصبیبهینهشدهبااستفادهازکرمشبتابوروشرگوالسیونبیزینمطرحنمود :
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 )1استفادهازالگوریتمکرمشبتابباعاحذفرویهحدسوخطاییجهتیيافتنسياختار
بهینهشبکهگردیدهوبنابراینیافتنمعماریبهینهشيبکهعصيبیبيااسيتفادهازدانيش
موجوددرالگوریتمفراابتکاریواستفادهازتابعخطاصورتمیپذیرد.
 )2ازمیانتعدادالیه هایموردبررسیدراینپژوهش،مشياهداتمربيوطبيهبهینيهسيازی
توسطالگوریتمکرمشبتابنمایانساختکهبرایهرسهشرکتموردپژوهشدرایين
میاله،یکشبکهعصبیباسهالیهمخفیدارایبهتيرینعملکيردجهيتتخميینقیميت
بستهسهامدرروزبعدمیباشد.
 )3بااستفادهازآنالیزحساسیتبررویجمعیتجوابدرالگوریتمکرمشيبتيابمشيخص
گردیدکهتعيدادذراتميورداسيتفادهدرالگيوریتمفراابتکياریميوردبحياتياثیریدر
همگراییسریعترتابعهدفوهمچنینمیزانخطاینهاییشبکهنخواهدداشت.
اینمسالهرامی توانبهماهیتتصادفیالگوریتمکرمشبتابنسيبتدادکيهامکيانرسيیدنبيه
خطاهایپایین تربههنگاماعمالتعدادذرهکمترنیزوجودخواهدداشت.ازایينرو،میيداربهینيه
بهترینسایزجمعیتبرایهرمسالهایمیبایستبااستفادهازآنالیزحساسيیتبيررویآنمسياله
خاصمشخصگردد .

نتیجه آزمون فرضیه سوم
بابررسیاثرقیمتبستهشدنسهامدرروزگذشتهبررویقیمتسيهامدرروزآتيیمشيخص
گردیدکهنمی توانبهصورتکلیرابطهایقطعیبيینقیميتبسيتهشيدنسيهامدرروزقبيلو
قیمتسهامدرروزآتیبدستآورد.بدینترتیبنمیتوانگفتقیمتبستهشدنسيهامقطعيااثير

مثبتبررویقیمتبستهشدنسهامدرروزآیندهخواهدداشتواثرایننتایجبرایشيرکتهيای
مختلفمتفاوتاست .

تحلیل آماری فرضیه سوم
باتغییرقیمتبستهشدندرروزقبلاز1113تا1141وبانيرخثابيتافيزایش4واحيدیدر
روز،مشخصگردیدکهقیمتسهامشرکتپتروشیمیشیرازازمیيدار5016بيهمیيدار5825در
پایانشبیهسازیافزایشیافت.همچنیندرحالیکهقیمتسهامشرکتایيرانخيودرونیيزرونيد
صعودیبینقیمتهای1171تا1217راطینمود،قیمتسهامبرایشرکتذوبآهيناصيفهان
دریکبازهکوتاهروندنزولیاز1073به1097طینمودهوپسازآنرونيدصيعودیاز1097تيا
1196راطینمود .
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تفسیر علمي فرضیه سوم
بااستفادهازشبیهسازیهایصورتگرفتهبررویشيبکهعصيبیتوسيعهدادهشيدهبيرایهير
شرکتمشخصگردیدکهقیمتبستهشدنسهامدرروزآیندهدراغلباوقاتبياافيزایشقیميت
سهامدرروزقبلروندافزایشیطیمیکند.هرچند،شیبافزایشقیمتبرایشرکتهياوقیميت-
هایبستهشدنمختلفمتفاوتبودهوگاهاًبرایبرخیشرکتهانیزروندنزولیطیخواهدکيرد.
درنهایت،نمی توانبطورقطعبیاننمودکهباالرفتنقیمتبستهشدنسهامدرروزقبلاثرمثبت
بررویقیمتسهامدرروزآیندهخواهدداشت.نتیجهگیریکلیاینخواهيدبيودکيهایينمتغیير
برایبرخیشرکتهااثرمثبتوبرایبرخیدیگردرپارهایازبازههایمختليفاثيرمنفيیخواهيد
داشت .

نتیجه آزمون فرضیه چهارم 
بابررسیاثرحجممعامالتسهامدرروزگذشيتهبيررویقیميتسيهامدرروزآتيیمشيخص
گردیدکهنمی توانبهصورتکلیرابطهایقطعیبینحجممعامالتسيهامدرروزقبيلوقیميت

ینترتیبنمیتوانگفتحجممعامالتسهامقطعااثير

بستهشدنسهامدرروزآتیبدستآورد.بد
مثبتبررویقیمتبستهشدنسهامدرروزآیندهخواهدداشت .

تحلیل آماری فرضیه چهارم 
باتغییرحجممعامالتدرروزقبلازمیدار5میلیونواحدبهمیدار8/5میلیونواحدوبانيرخ
ثابتافزایشپانصدهزارواحدیدرروز،مشخصگردیدکهقیميتسيهامشيرکتایيرانخيودرواز
میدار1173بهمیدار1198درپایانشبیهسازیکاهشیافت.همچنینقیمتسهامبرایشيرکت
ذوبآهناصفهاننیزبهصورتمشابهازمیدار1066درابتدایشيبیهسيازیبيهمیيدار1051در
پایاندورهشبیهسازیکاهشیافت.ایندرحالیاستکيهرونيدسيهامبيرایشيرکتپتروشيیمی
شیرازمتفاوتبودهوقیمتسهامبرایاینشرکتروندصيعودیطيیکيردهوازمیيدار4762بيه
میدار 5201درپایانشبیهسازیرسید .

تفسیر علمي فرضیه چهارم
شبیهسازیهایشبکهعصبیبررویشرکتهاییکهدراینپایاننامهموردبررسیقرارگرفتند
مشخصنمودکهنمی توانروندخاصیرابرایتغییراتقیمتبستهشدندرروزآیندهبياافيزایش
حجممبادالتدرنظرگرفتوقیمتبستهشدندرروزبعدمیتواندباافزایشحجممبادالترونيد
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صعودییانزولیطیکند.ازاینرو،افزایشحجممعامالت،بستهبيهنيوعشيرکت،ميیتوانيداثير
مثبتیامنفیبررویروندقیمتسهامدرآیندهداشتهباشدوازاینروهموارهاثرمثبيتبيرروی
قیمتسهامنخواهدداشت  .
پیشنهاداتبرگرفتهازاینپژوهشعبارتنداز :
 )1ازآنجاییکهنتایجپژوهشحاضراثباتنمودندکهاستفادهازشبکهعصبیبهینهشدهبيا
الگوریتمکرمشب تابوروشرگوالسیونبیزیناثرمثبتبررویروندپیشبینیقیميت
سهامدارد،ازاینروپیشنهادمیگرددیکبستهنرمافزاریبااستفادهازتکنیيکميذکور
تولیدگردیدهکهدائمانیزتوسطدادههایبازارسهامموردبروزرسانیقرارگرفتيهوازآن
جهتپیشبینیقیمتسهامبهتفکیکشرکتهامورداستفادهقرارگیرد.
 )2باتوجهبهایننکتهکهقیمتبستهشدنسهامدرروزقبللزوماًاثرمثبتبررویقیمت
بستهشدنآندرروزآیندهنخواهدداشت،ازاینروپیشنهادمیگيرددسيهامدارانبيازار
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افزایشقیمتبستهشدنسهام،قیمتآندرآیندهلزوماًروندافزایشیطینخواهدکرد .
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یادداشتها
1

Fireflies Algorithm
Stock Price prediction
3
Bayesian Regularization technique
4
Artificial Neural Networks
5
Artificial Intelligence
6
Indicator Functions
7
Moving Average
8
Exponential Moving Average
9
Rate of Change
10
Relative Strength Index
11
John McCarthy
12
Vannevar Bush
13
As We May Think
14
Alan Turing
15
General Problem Solver
16
Means-end analysis
17
Backtracking
18
Subgoal
19
Zareimoraveji
20
Root Mean Squared Error
21
Global Index
22
Net Asset value
23
Earning Per Stock
24
Particle Swarm Optimization Algorithm
25
Fireflies Algorithm
26
Radial Basis Functions
27
Imperialist Competitive Oprimization
28
Fuzzy Logic
29
Wavelet De-noising-based Back Propagation
30
Root Mean Squared Error
31
Moving Average
32
Exponential Moving Average
33
Rate of Change
34
Relative Strength Index
2



957

