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چکیده
در این تحقیق به آنالیز اثر بخشی الگوریتم جنگلهای تصادفی در زمینه آربیتراژ آماری پرداخته شده
است ،همچنین برای سنجش عملکرد الگوریتم جنگلهای تصادفی در زمینه آربیتراژ آماری نسبت به
دیگر مدلهای ارائه شده در پژوهشهای پیشین ،مقایسه نتایج بدست آمده از کاربرد این الگوریتم با
الگوریتم شبکههای عصبی عمیق انجام شده است .مدلهای مورد نظر با اطالعات مربوط به قیمت سهام
آموزش داده شده و خروجی بدست آمده از این تکنیک ،سهام را بر اساس موقعیت خرید و فروش
طبقهبندی کرده است .با استفاده از این استراتژی موقعیتهای سودآوری در بازار سهام برای کسب سود
شناسایی میشود .نتایج نشان داد مدل جنگلهای تصادفی دارای خطای طبقهبندی کمتری نسبت به
مدل شبکه عصبی عمیق می باشد ،بنابراین مدل جنگلهای تصادفی روش مناسبتری برای استفاده در
استراتژی آربیتراژ آماری و کسب سود می باشد.
کلمات کلیدي
جنگلهای تصادفی ،شبکه عصبی عمیق ،آربیتراژ آماری
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مقدمه
بازارهای مالی بر پایه یک قانون تجارت کلی ،به صورت خرید با قیمت کم و فروش با قیمت باال
هستند که هدف توسعه استراتژی هایی با ریسک پایین می باشد (دراکوس .)2112 ،1بازار گردانان در
بازارهای مالی با خرید سهام قیمت پایین و فروش با قیمت باال در بازه های زمانی کوتاه ،تولید سود
میکنند ،این فرایند به طور طبیعی رخ می دهد .پرتفوی های بازار می توانند شبیه رفتار سازندگان بازار
ساخته شوند (فرنهولز و همکاران.)2112 ،2
سرمایه گذاری افراد جامعه در بورس میتواند نقش بسیار زیادی در رونق اقتصادی داشته باشد ،چون
با این کار منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی برای توسعه ی فعالیت ها تامین شده و درنتیجه رونق
کسب وکار ،اشتغال زایی و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را به دنبال دارد .یکی از اهداف اصلی هر کسی
در سرمایهگذاری ،کسب سود و درآمد است .اگر سرمایه گذاری در بورس به صورت دقیق و آگاهانه باشد
از دو روش این هدف تامین میشود :روش اول از طریق دریافت سود نقدی سهام و روش دوم از طریق
افزایش قیمت سهام می باشد .اصوالً موفقیت بورس اوراق بهادار و جذابیت آن برای سرمایه گذاران بالقوه
از طریق افزایش بازدهی و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار امکانپذیر میشود.
(فالحپور و همکاران )1332،شناسایی موقعیت خریدوفروش سهام و تصمیمگیری به موقع برای
سرمایهگذاران برای کسب سود امری بسیار ضروری است .برای این منظور استراتژیهای بسیاری توسط
افراد پیشنهاد شدهاست .استراتژی آربیتراژ آماری نوعی راهبرد معامله در بازار سرمایه است که روابط
قیمتی تعادلی بین سهام را به منظور کسب سود شناسایی میکند .ترکیب این استراتژی با آخرین
متدهای ماشین یادگیری ،معیاری جدید برای جهت دهی تصمیمات سرمایهگذاران است.
پیشینه نظري پژوهش
پیشگامان راهبردهای آربیتراژ آماری ،معامالت جفت بوده است .معامالت جفتی برای اولین بار در
سال 1391توسط یک تیم متشکل از چند فیزیکدان ،متخصﺺ کامپیوتر و ریاضیدان که هیچگونه
پیشزمینهای درزمینهی مالی نداشتند مطرح شد .ایده آنها یافتن قواعدی آماری برای اجرای معامالت
آربیتراژی و بهبود مهارت معاملهگری بود .استراتژی معامالت جفتی توسط گاتو 3و همکارانش در سال
 1399در بازار سهام به دلیل نقد شوندگی باالی آن موردبررسی و آزمایش قرار گرفت .آنها این استراتژی
را بر روی دادههای روزانه والاستریت در بازه سالهای  1322الی  1332بهکار گرفتند .بنابر نتایج
تحقیقات آنها ،افزایش استفاده از استراتژی معامالت جفتی ممکن است باعﺚ بروز مشکالتی شود زیرا
که فرصتهای معامله با توجه به اشراف بسیاری از آربیتراژگران به این استراتژی و درنتیجه ورود زودهنگام
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آنها بالفاصله پﺲ از اندکی انحراف از تعادل کمتر خواهد شد .بخشی از این تجارت متعارف است و در
مراجع چندگانه ارائهشده است .تجارت جفت استراتژی است که بر اساس قیمت نسبی سهام است و
درواقع به ارزش واقعی آنها عالقهمند نیست و قیمت نسبی بر اساس این ایده که دو دارایی باهمان
ویژگیها میتواند در مورد قیمت مشابه بهعنوان مبنای قانون یک قیمتگذاری شود ،موردبررسی قرار
میگیرد .هنگامیکه در یک زمان معین قیمت سهام متفاوت است ،باارزش واقعی نسبت به قیمت واقعی،
یک ارزش بیشازحد و دیگری کمتر از حد است( .پول)2112،
الگوریتم جنگلهای تصادفی را نخستین بار لئو برایمن 4و آدل کاتلر 5در سال  2111ایجاد کرده
و توسعه دادند .ایده جنگلهای تصادفی برایمن از کار اولیه امیت و جمن ( )1332در انتخاب ویژگی
هندسی ،از روش تصادفی فضای هو ( )1339و روش انتخاب تقسیم بهصورت تصادفی از دیتریچ ()2111
گرقته شده است .روش جنگلهای تصادفی پﺲ از پیدایش بهعنوان رقیب جدی برای روشهایی مانند
( boostingفروند و شاپیر )1332 ،2و همچنین ماشین بردار پشتیبان ،لحاظ گردیده شد .روشهای
ذکرشده با پیادهسازی سریع و آسان ،دقت پیشبینی بسیار باالیی نیز دارند و میتوانند تعداد بسیار زیادی
از متغیرهای ورودی را بدون بیش برازش ،اداره کنند .درواقع ،آنها یکی از دقیقترین تکنیکهای
یادگیری عمومی در دسترس در نظر گرفتهشده بودند( .جیمﺲ و همکاران)2113 ،2
شبکه عصبی عمیق شبکه عصبی مصنوعی یک سامانهپردازشی دادهها است که از مغز انسان ایده
گرفته و پردازش دادهها را به عهده پردازندههای کوچک و بسیار زیادی سپرده که بهصورت شبکهای
بههمپیوسته و موازی با یکدیگر رفتار میکنند تا یک مسئله را حل نمایند .در این شبکهها به کمک دانش
برنامهنویسی ،ساختار دادهای طراحی میشود که میتواند همانند نرون عمل کند ،که به این ساختار داده
نورون گفته میشود .بعد با ایجاد شبکهای بین این نورونها و اعمال یک الگوریتم آموزشی به آن ،شبکه
را آموزش میدهند(.شالکوف)1399 ،
در این حافظه یا شبکهی عصبی نورونها دارای دو حالت فعال (روشن یا )1و غیرفعالاند
(خاموش یا  )1و هر یال (سیناپﺲ یا ارتباط بین گرهها) دارای یک وزن میباشد .یالهای با وزن مثبت،
موجب تحریک یا فعال کردن گره غیرفعال بعدی میشوند و یالهای با وزن منفی ،گره متصل بعدی را
غیرفعال یا مهار (درصورتیکه فعال بوده باشد) میکنند.
بهطورکلی شبکههای عمیق از پشـت سـر هـم قـرار دادن شبکههای کمعمق (مانند شبکه عصبی
تک الیه) تشکیل میشوند .درنتیجه شبکههای عمیق قادر به یـادگیری و اسـتخراج ویژگـیهـای سلسـه
مراتبـی غیرخطی میباشد و میتواند الگوهای آماری پیچیده را ذخیره کند .مدلهای عمیق کارایی خود
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را برای کاربردهای مختلﻒ به اثبات رساندهاند .شبکههای عصبی عمیق دارای بیش از یک الیه مخفـی
میباشند .شـبکه عصبی با تعداد زیادی الیه دارای پارامترهای زیادی است ،که تشـکیل یـک مدل
انعطافپذیر را میدهد .این خاصیت ،شبکه عصبی عمیق را قادر میسازد روابط پیچیده و غیرخطی بین
ورودی و خروجی را مدل کند .یادگیری بهینه شبکه عصبی با تعداد زیادی الیه بسیار مشکل میباشد.
روش کاهش شیب مقداردهی اولیه وزنها بهصورت تصادفی روش بهینهای برای یافتن وزنهای شبکه
نیست مگر آنکه وزنهای شبکه بهصورت دقیقی مقداردهی اولیه شوند  .بنابراین شبکه عصبی عمیق با
مقادیر اولیهی تصادفی برای وزنها دقت خوبی بر رویدادههای تست ندارد( .ذوقی و همایون پور)1333 ،
اصل استفادهشده در یادگیری عمیق ،آموزش الیههای خارجی با استفاده از یادگیری بدون نظارت
است که در هر سطح انجام میشود.یک شبکه عصبی عمیق شامل یکالیه ورودی ،چندین الیه پنهان و
یکالیه خروجی ،تشکیل توپولوژی شبکه است .الیه ورودی مطابق با فضای ویژگی است ،بنابراین
نورونهای ورودی بهعنوان پیشبینی کنندههای بسیاری وجود دارد .الیه خروجی یا یکالیه طبقهبندی
یا رگرسیون برای مطابقت با فضای خروجی است .در واحدهای پایهای چنین مدلی ،تمام الیهها از نورون
تشکیلشدهاند .در معماری پیشفرض کالسیک ،هر نورون در الیه قبلی بهطور کامل به تمام نورونها در
الیه بعدی  L+1از طریق لبههای هدایتشده متصل میشود ،که هر یک از آنها یک وزن خاص است.
همچنین ،هر نورون در یکالیه غیر خروجی از شبکه دارای یک واحد تحت تأثیر است که بهعنوان آستانه
فعالسازی آن عمل میکند .به همین ترتیب ،هر نورون ،ترکیب وزن  αاز خروجی  nLنورون در الیه
قبلی  Lرا بهعنوان ورودی دریافت میکند.
رابطه )1

𝒏

𝒊
𝟏=𝒊∑=α
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با  wiنشاندهنده وزن خروجی  xiو  bتأثیرات است .ترکیبی وزنی  αاز فرمول ( )2-1از طریق برخی
از تابع فعالسازی  fتبدیل میشود ،بهطوریکه سیگنال خروجی ) f(αبه نورونها در الیه  L+1منتقل
میشود( .کراووس و همکاران)2112 ،9
در یادگیری ماشین ما از اطالعات برچسب دار شده و بدون برچسب صحبت میکنیم ،درصورتیکه
در ابتدا به مواردی اشاره میکنیم که در آن هدف یا نتیجه شناختهشدهای را که میتوان نتیجه خروجی
شبکه آن را داشته باشیم ،بیان میکنیم .در مورد دوم ما چنین هدف خاصی نداریم .با الگوریتمهای
یادگیری عمیق ،امکان آموزش شبکههای عصبی مصنوعی بدون برچسب یا مقادیر هدف وجود دارد.
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پیشینه تجربی پژوهش
در زمینه کاربرد و بررسی آربیتراژ آماری در بورس ایران تحقیق عزیز احمدزاده و همکاران در سال
 1333موجود است ،که به تشریح مفهوم و مصادیق آربیتراژ آماری و آزمون قابلیت کاربرد آن در بازار
بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ( )1391-1331پرداختند .نتایج مطالعه نـشان دهنـده آن است
که تمام راهبردهای معامله گشتاوری آزمون شده شرایط آربیتراژ آماری را تأمین نموده و همگی از
مصادیق آربیتـراژ آماری محسوب میشوند ،در نتیجه میتوان نتیجه گرفت که آربیتراژ آمـاری روشـی
مناسـب بـرای کسب سود از این طریق دلیلی محکم بر ناکارایی بازار سرمایه ایران باشد.
قاسمی و فروش باستانی در سال  1331یک رویکرد کنترل تصادفی برای مسئلهی معامالت جفتی
مطرح میکند .تفاضل لگاریتم قیمتهای جفت را با یک فرآیند تصادفی پایا مدل کرده وآنرا برای فرموله
کردن بهینه سازی سبد استراتژی ،براساس مسئلهی کنترل تصادفی بکار میبرد .یک استراتژی از ردهی
آربیتراژ آماری ،تحت صندوق سرمایه گذاری پوشش ریسک معامالت جفت میباشد.
کراووس و همکاران در سال  2112در تحقیقی به ترکیب استراتژی آربیتراژ آماری با تکنیک
یادگیری ماشین پرداختهاند .آنها برای پیشبینی قیمت سهام  S&P500از سه الگوریتم شبکههای عصبی
عمیق ،جنگلهای تصادفی و درخت افزایش حجم استفاده کردهاند ،همچنین آنها با ترکیب  3الگوریتم و
طراحی الگوریتم جدید به یک روش با پیشبینی دقیقتر دست یافتند .آنها با پیش بینی قیمت سهام در
بازه زمانی یک روز بعد و مقایسه آنها با متوسط سطح مقطع سهام به یک رتبه بندی برای سهام دست
یافتند .در این رتبه بندی  ،Kسهام با باالترین  Kدر موقعیت خرید و سهام با پایین ترین  Kدر موقعیت
فروش قرار می گیرند .با استفاده از این رتبه بندی به تشکیل پرتفوی هایی پرداختند و سود بدست آمده
از هر کدام از روشهای پیش بینی را با هم مقایسه کردند که الگوریتم ترکیبی سپﺲ الگوریتم جنگلهای
تصادفی ،دارای بیشترین سود بدست آمده بودند .در مراحل بعدی به مقایسه ریسک این روش با روش
تجارت جفت پرداختند و سپﺲ به تفکیک سهام بر اساس صنعت و مقایسه کاربرد این روش در صنایع
مختلﻒ پرداختند.
نیکوالس هاگ 3در سال  2113در مقاله ای یک استراتژی آربیتراژ آماری بر اساس ترکیبی از
شبکههای عصبی المن و  ELECTRE IIIبه صورت روش تصمیمگیری چند معیاره را توسعه داد .روش
او شامل پیشبینی ،رتبهبندی و تجارت میباشد.
کراس اخیراً در سال  2112به بررسی بیش از  31استراتژی جفت تجارت آربیتراژ آماری با تمرکز
بر قیمت گذاریهای نسبی بین دو یا بیشتر اوراق بهادار پرداخته است .در این مقاله ،تحقیقات در زمینه
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استراتژی جفت تجارت را به  5طبقه تقسیم بندی کرده است .ترکیب استراتژی آربیتراژ آماری با مدلهای
یادگیری ماشین یکی از انواع طبقه بندی موجود می باشد.
سرجیو و همکاران 11در تحقیقی در سال  2115یک استراتژی آربیتراژ آماری جدید را بر اساس
مدلهای عامل قیمت پویا معرفی کردهاند .هدف در این مقاله بهرهبرداری از خواص معکوس قیمتگذاری
است .در این مقاله نتایج استراتژی آربیتراژ آماری بر مبنای مدلهای بازده و قیمت را درسهام بورس
 S&P500مقایسه میکند و نتایج نشانگر قدرت بیشتر مدلهای مبتنی بر قیمت در پیشبینی میباشد.
دراکوس 11در سال  2112در مقاله ای یک روش برای ایجاد آربیتراژ آماری در سهام شاخﺺ
 S&P500ارائه کرده است .یک دارایی مصنوعی بر اساس رابطه همبستگی سهام با شاخﺺ ساخته شده
است .استراتژی تجارت جفت در دوره های مختلﻒ بین  S&P500و دارایی مصنوعی اجرا شده و نتایج
مورد ارزیابی قرار گرفته است .معیارهای مختلﻒ نشان داده اند که الگوریتم MultiVariate Kalman

آربیتراژ آماری را درریسک پایین و سود بیشتر ایجاد می کند.
ستایش و کاظم نژاد و حالج در پژوهشی در سال  1335به پیش بینی بحران مالی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از طبقهبندیهای غیرخطی جنگلهای تصادفی
پرداختهاند .شناسایی  23متغیر پیشبین اولیه از روش انتخاب متغیر ریلیﻒ برای شناسایی متغیرهای
پیشبین بهینه استفاده کردهاند .یافتههای تجربی مربوط به بررسی  35شرکت-سال سالم (بدون
درماندگی مالی) و  35شرکت-سال (درماندهی مالی) بیانگر عملکرد بهتر جنگلهایتصادفی نسبت به
رگرسیون لجستیک است.
روش شناسی پژوهش
در پژوهش حاضر  %21داده ها برای آموزش مدلها انتخاب شدند و  %15برای اعتباردهی و
باقیماندهی داد ها برای تست مدل تقسیمبندی شدهاند .در مدل جنگلهای تصادفی تعداد درختهای
طبقهبندی جهت رشد در مدل جنگلهای تصادفی را  511عدد انتخاب کردیم .بهطورکلی در مدل
جنگلهای تصادفی هر چه تعداد درختان بیشتر باشد ،نتایج بهتری به دست میآوریم ،اما درنهایت این
عملکرد به یک مقدار محدود میرسد زیرا پﺲ از یک مقدار مشاهدها نشان میدهد که با افزایش تعداد
درخت ،مقدار نوسانات خطا ثابت است .تعداد ویژگیهایی که بهصورت تصادفی برای هر تقسیم درخت
اختصاص داده میشود را  4انتخابشده است و این مقدار ،برای شرایطی که با داده ی آفالین کار میشود،
مقدار پیشفرض برای شروع با مدل جنگلهای تصادفی است .که با توجه به تعداد  coreهای cpu

تنظیمشده است .البته در پژوهش حاضر مقادیر  12و  24هم تست شد که با توجه به اینکه در مقدار
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خطا تفاوتی ایجاد نشد ،همان مقدار  4انتخابشده است .در مدل شبکه عصبی عمیق برای راهاندازی این
مدل در نرمافزار  Rاز پکیج  H2Oاستفاده شد .پﺲازاینکه مجموعه داده ها از الیه ورودی وارد مدل
شدند ،وارد الیه پنهان اول میشوند .تعداد گرهها و تعداد الیههای پنهان در پکیج  H2Oتوسط خود
ماشین تعیین میشود .علت اینکه تعداد گرهها توسط ماشین مشخﺺ میشود این است که در صورت
دخالت ناظر مدل ممکن است دچار  Loopبینهایت شود .در مورد تعداد الیه پنهان هم تنها دخالت ناظر
تعیین کردن حداکثر تعداد الیهها است که این مقدار حداکثر ،بر اساس امکانات سختافزاری و
محدودیتهای زیربنایی مشخﺺ میشود .الزم به ذکر است که تعداد الیههای پنهان و تعداد گرههای هر
الیه در این مدل مشخﺺ نیست زیرا الیه های پنهان و گرههای مدل شبکه عصبی بهصورت جهبه سیاه
میباشد .در این پژوهش تعداد حداکثر الیهها مقدار 110111الیه در نظر گرفته شد .هر گره از الیههای
پنهان یک ترکیب خطی از متغیرهای ورودی می باشند ،به این معنی که هرکدام یک معادلهی رگرسیونی
دارند و برای هر معادله رگرسیونی به تعداد متغیرهای ورودی یک ضریب محاسبه میشود .مدل کاربردی
این پژوهش  full connectedمیباشد .به این صورت که ناظر از بیرون تصمیم نمیگیریم که متغیر در
چه تعداد از این گره ها وارد شود و ماشین این کار را بهصورت خودکار انجام میدهد .البته ماشین
هیچکدام از متغیرها را برای هیچکدام از گرهها حذف نمیکند ،بلکه ضریب آن متغیر را بهصورت صفر
حدی مشخﺺ میکند که قابلاندازهگیری نباشد .تعداد گرهها در الیهها باهم برابر نیست اما معموالً یک
حالت صعودی در تعداد گرهها برای الیهها وجود دارد ،زیرا هدف اصلی کاهش خطا میباشد که برای این
منظور خطاها در خط های مختلﻒ ترکیبات خطی که از الیههای قبلی وجود دارند ،تقسیم میشوند و
در هرکدام از این ترکیبات خطی خطاها به یک سری که قابلشناسایی هستند تجزیه میشوند و رفتهرفته
خطاها کوچکتر میشوند .کوچکتر شدن خطاها یعنی متغیرهایی که وارد خط رگرسیونی کردهایم،
معنیدارتر میشوند .تعیین تعداد گرهها در الیههای پنهان توسط روش  epochانجام میشودEpoch .

بهصورت خودکار چند مرتبه دادههای ورودی را وارد کرده خروجی را به دست میآورد تا حالت بهینه را
به دست آورد و انتخاب کند .حالت بهینه از طریق  loglossمشخﺺ میشود به این صورت که زمانی که
 loglossحالت نزولی پیدا کرد ،حالت بهینه بهدستآمده است .در پژوهش حاضر آموزش مدل تا یک
مرحله بعد از حالت نزولی شدن هم تکرار شد تا از حالت بهینه مطمئن شویم و  4بار آموزش مدل با
تعداد گرههای مختلﻒ انجام شد .خروجیهای الیه پنهان آخر که بهصورت عدد پیوسته میباشد ،وارد
تابع فعالساز میشود .در این پژوهش از تابع فعالساز  Maxoutاستفادهشده است .درواقع Maxout

مشخﺺکنندهی حد آستانه در طبقهبندی میباشد .این حد آستانه در بازهی  1و  1تغییر میکند ،با
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 epockمورد آزمونوخطا قرار میگیرد و اعداد موردنظر آزمون میشوند تا حد آستانه با کمترین خطا
مشخﺺ شود  .در پژوهش حاضر حد آستانه برای ورودی های مختلﻒ متفاوت است و در بازه  104تا 102
مشخﺺشده است .باالتر از حد آستانه در دسته یک و پایینتر از آن در دستهبندی صفر قرارگرفته است.
جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل  51شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران میباشد ،که در بازه
زمانی  1331لغایت  1335بهصورت سهماهه از طرف بورس اوراق بهادار اعالم میشوند و نمونه آماری،
شرکتهایی انتخابشده است که در همان بازهی زمانی بیش از سه مرتبه از طرف سازمان بورس اوراق
بهادار ،جزو  51شرکت برتر بورس معرفیشدهاند ،میباشد.
اسامی این شرکتها عبارتند از :اخابر ،بترانﺲ ،پارسان ،تایرا ،حفاری ،حکشتی ،خبهمن ،خپارس،
خزامیا ،خساپا ،خکاوه ،خودرو ،رانفور ،رمپنا ،سفارش ،شاراک ،شبدیز ،شبهرن ،شپدیﺲ ،شپنا ،شخارک،
شفن ،شیراز ،شیران ،فاذر ،فاراک ،فخاس ،فخوز ،فملی ،فوالد ،کچاد ،کگل ،واتی ،وامید ،وانصار ،وبانک،
وبشهر ،وبملت ،وپاسار ،وتجارت ،وساپا ،وسینا ،وصندوق ،وغدیر ،وکار ،ولساپا ،ومعادن ،ونفت ،ونوین،
فاسمین
پژوهش به دنبال بررسی پاسخ این سوال اصلی است که آیا دستهبندی سهام بر اساس موقعیت
خرید یا فروش برای استراتژی آربیتراژ آماری با الگوریتم جنگلهای تصادفی دارای خطای کمتری نسبت
به الگوریتم شبکه عصبی عمیق میباشد؟ با توجه به پیشینه تحقیق از روشهای یادگیری ماشین برای
پیشبینی قیمت سهام و درزمینه آربیتراژ آماری استفادهشده است و با در نظر گرفتن نتایج پژوهشهای
پیشین مبنی بر اینکه روشهای یادگیری ماشین ،عملکرد باالیی درزمینه ی پیشبینی و کسب سود در
استراتژی آربیتراژ آماری دارند ،میتوان نتیجه گرفت که ترکیب روشهای یادگیری ماشین و استراتژی
آربیتراژ آماری روش مناسبی برای استفاده درزمینهی خریدوفروش سهام جهت تشخیﺺ موقعیت
خریدوفروش میباشد .در میان روشهای یادگیری ماشین جنگلهای تصادفی که یک روش ترکیبی از
درختان تصمیم میباشد ،بهعنوان یکی از دقیقترین روشها معرفیشده (کراووس و همکاران  )2112و
همچنین روش شبکه عصبی عمیق که نوعی شبکه عصبی بسیار پارامتریزه شده است که اجازهی انتزاع
ویژگیها ورودی را میدهد ،امروزه درزمینههای مختلﻒ به نتایج قابلتوجهی دستیافته است( .تاکوچی
و همکاران  .)2113با توجه به عدم استفاده از استراتژی آربیتراژ آماری بهصورت ترکیبشده با متدهای
یادگیری ماشین و بهمنظور آزمون کارایی روشهای جنگلهای تصادفی و شبکه عصبی عمیق ،فرضیهی
این پژوهش در رابطه با مقایسه خطای طبقهبندی سهام بر اساس موقعیت خریدوفروش برای استراتژی
آربیتراژ آماری تبیین شد .مدل سازی توسط  42متغیر اندیکاتوری و  21متغیر بازده به عنوان متغیر
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ورودی انجام گرفت .با جمعآوری دادهها از منابع ،مجموعه داده تشکیل گردیده است و فضای ویژگی
الزم برای متغیر پاسخ به این صورت تعریﻒشده است :یک پاسخ دوتایی بهعنوان متغیر پاسخ بهصورت
(1و )1تعریﻒشده است که اگر ( Rt+1بازده روز بعد) برای هر سهم  Sاز میانه ی مقطعی بازدههای کل
سهمهای موجود در نمونه آماری بیشتر باشد ،متغیر پاسخ برابر یک و درغیراینصورت برابر صفر خواهد
بود .خروجی یک به معنی موقعیت خرید و خروجی صفر به معنی موقعیت فروش سهم موردنظر میباشد.
معیار مقایسه عملکرد مدلها دقت طبقه بندی سهام است که با معیار  AUCمقایسه شدهاند.در رابطه با
قلمرو زمانی پژوهش نیز ،به دلیل اینکه برای آموزش مدلها بـهدادههای زیادی نیاز است ،بازه زمانی از
ابتدای سال  1331تا پایان سال  1335انتخاب شده است.
یافته هاي پژوهش
پﺲ از مرحلهی پیشپردازش دادهها ،در مدل جنگلهای تصادفی  %21دادههای جمعآوریشده
بهعنوان دادههای آموزش مدل و  %15بهعنوان دادهی اعتباردهی و باقیمانده دادهها بهعنوان دادههای
تست مدل تقسیمبندی شدهاند .در ادامه تعداد مناسب درخت و تعداد متغیر برای هرکدام از درختها با
توجه به خطای محاسبهشده اندازهگیری شده است.
نمودار  -8نمودار بررسی تعداد درخت در مدل جنگلهاي تصادفی

منبع :یافتههای پژوهش
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که محور  xمقدار خطا و محور  yتعداد درخت را نشان میدهد .با توجه به این نمودار مشاهده میشود
که با افزایش تعداد درختها تا  311تقریباً از نوسانات مقدار خطا کاسته شده و مدل همگرا میشود ،اما
در این مدل برای اطمینان بیشتر ،تعداد درختها تا  511افزایش داده شد و درنهایت تعداد درخت 511
در نظر گرفتهشده است .مقدار  Mtryهم بهصورت پیشفرض  4در نظر گرفتهشده است.
نمودار ROC curve -2براي متغیرهاي اندیکاتوري در مدل جنگلهاي تصادفی

منبع :یافتههای پژوهش
در این نمودار محور  xنشاندهنده خروجیهایی است که بهدرستی طبقهبندیشدهاند و نمودارy

نشاندهنده خروجیهایی است که نادرست دستهبندیشدهاند و در این نمودار این دو مقدار در مقابل هم
رسم شده است .سطح زیر این نمودار مقدار  AUCرا نشان میدهد .که همانطور که مشاهده میشود
 AUCبرابر  103است.
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نمودار ROC curve -9براي تمامی دادهها در مدل جنگلهاي تصادفی

منبع :یافتههای پژوهش
نمودار ( )3نشاندهنده  ROC curveدر صورت واردکردن تمامی متغیرها است .همانطور که
مشاهده میشود مقدار  1014 AUCافزایشیافته است .پﺲ با مقایسهی نمودارهای ( )4-4و()3-4
میتوان نتیجه گرفت که واردکردن متغیرهای بازده باعﺚ بهبود مدل شده است .مقدار 1032 AUC
بیانگر این است که در طبقهبندی سهام ،مدل جنگلهای تصادفی دارای تنها  4درصد خطا است.
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نمودار ( ROC curve )4برای مدل شبکه عصبی عمیق است .که سطح زیر این نمودار نشاندهنده
مقدار  AUCبرای مدل شبکه عصبی عمیق است .مساحت زیر نمودار  93012محاسبهشده است که
نشاندهندهی دقت مدل بهاندازه  1093است.
برای اینکه صحت و دقت طبقه بندی دو مدل مقایسه شود ،از نمودار  ROC12استفاده شده است.
نمودار  ROCبرای بررسی کارایی طبقه بندی ها به کار برده شده است .در این منحنی دوبعدی نرخ
تشخیﺺ صحیح دسته مثبت ( )True Positive Rate - TPRروی محور  Yو بهطور مشابه نرخ تشخیﺺ
غلط دسته منفی ( )False Positive Rate - FPRروی محور  Xرسم شده است .هرچه سطح زیر نمودار
 ROCبیشتر باشد نشان از باالتر بودن دقت دسته بندی دارد .در واقع نرخ تشخیﺺ دسته مثبت نسبت
به نرخ تشخیﺺ غلط دسته منفی باالتر است.

شکل -8نمودار مقایسه  ROCمدل هاي شبکه عصبی عمیق و جنگل هاي تصادفی

شکل  1برای نشان دادن نمودار  ROCدو مدل میباشد .همانطور که مالحظه میشود ،منحنی
مدل شبکه عصبی عمیق پایینتر از مدل جنگلهای تصادفی قرار گرفته است که همین باعﺚ کمتر شدن
سطح زیر نمودار شبکه عصبی نسبت به مدل جنگلهای تصادفی میشود.
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جدول -8مقایسه  AUCمدل جنگل هاي تصادفی و شبکه عصبی عمیق
AUC

مدل

1032

جنگلهای تصادفی

1093

شبکه عصبی عمیق

جدول  1مقدار دقیق  AUCهریک از مدلها را نشان میدهد .اعداد قید شده در جدول از محاسبه
سطح زیر نمودار  ROCمحاسبه شدهاند .همانطور که مالحظه میشود مقدار خطای مدل جنگلهای
تصادفی  104محاسبه شده است که نشان می دهد مدل از  111دسته بندی فقط  4دسته منفی اشتباه
انجام میدهد.
نتیجهگیري و پیشنهادها
تصمیمگیری برای اتخاذ موقعیت خرید یا فروش برای سهام امری بسیار مهم و حیاتی است و میتواند
منجر به سودآوری باالیی گردد و نقش مهمی در اخذ تصمیمات فعاالن بازار سهام دارد .هدف این پژوهش
هم معرفی استراتژی سودآوری برای سرمایهگذاران است تا با استفاده از این متدها به موقعیت سودآور
در بازار دست یابند .با توجه به یافتههای تحقیق ،مقایسه خطای طبقه بندی مدلهای جنگلهای تصادفی
و شبکه عصبی عمیق نشان داد مدل جنگلهای تصادفی طبقه بندی قویتری نسبت به مدل شبکه
عصبی عمیق انجام دادهاست .به طور کلی دقت طبقهبندی سهام در موقعیت خرید و فروش بر اساس
استراتژی آربیتراژ آماری مدل جنگلهای تصادفی سیزده درصد باالتر بدست آمد و این مدل دارای نتایج
بهتری نسبت به مدل شبکه عصبی عمیق در پژوهش حاضر بوده است و می تواند به عنوان بهترین مدل
برای ترکیب با استراتژی آربیتراژ آماری مورد استفاده قرار گیرد .البته همانطور که گفته شد هردو مدل
برای جامعه آماری پژوهش حاضر ،با متغیرهای ورودی مورد آزمون قرار گرفت ،که هردو دارای ضریب
 AUCباالی  %91بوده است .با این وجود نتایچ نشان میدهند که مدل جنگلهای تصادفی روش
مناسبتری برای استفاده در استراتژی آربیتراژ آماری میباشد .استراتژی آربیتراژ آماری که یک استراتژی
برای کسب سود میباشد که میتواند برای هر دارایی که اجازه یا امکان خریدوفروش دارد ،اعمال گردد
که تمرکز ما در پژوهش حاضر روی بورس اوراق بهادار بوده است .با توجه به نتایج تحقیق مدلهای ارائه
شده میتواند جایگزین مناسب روشهای فعلی موجود در نرمافزارهای پیشبینی قیمت آتی سهام در
بورس اوراق بهادار در راستای بهبود عملکرد تصمیمگیری کارگزاران و سرمایهگذاران باشند و به عنوان
سرور در وب سایت قرار گرفته و جهت راهنمایی سریع برای سرمایهگذاران مبنی بر اتخاذ موقعیت خرید
یا فروش برای سهام خود مورد استفاده قرار گیرند.
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