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بهينهسازي پرتفوي سهام با استفاده از مقايسه الگوهاي مختلف تكنيكال
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چكيده
در ساليان اخير پژوهشهاي ﮔﻮﻧاﮔﻮﻧي به منظﻮر اﻧتخاب پرتفﻮي مناسب براي سرمايهﮔذاري و
بﻬينهسازي آن جﻬت افزايش بازدهي و كاهش ريسك ،صﻮرت ﮔرفته است .در اين پژوهش  ٩ابزار پر
كاربرد تحليل تكنيكال Fibonacci ،HMA ،TSI ،MACD ،RSI ،OBV ،ROC ،EMA ،SMA

 Retracementو الگﻮريتم بﻬينهسازي ژﻧتيك به كار برده شده است و سيستمي خبره كه به صﻮرت
خﻮدكار اقدام به بﻬينهسازي پرتفﻮي ميﻧمايد ،ايجاد شده است .در اين سيستم ،سيگنالهاي خريد ،فروش
يا عدم اقدام ،تﻮليد شده و ﻧتايج مذكﻮر در اختيار سيستم خبره معامﻼتي قرار ميﮔيرد و سپس الگﻮريتم
ژﻧتيك ،بﻬينهسازي ﻻزم را بر اساس بازدهي و ريسك اﻧجام داده و اوزان بﻬينه شاخﺺهاي تكنيكال جﻬت
استفاده را در اختيار سيستم خبره معامﻼتي قرار ميدهد .ﻧتايج به دست آمده از عملكرد سيستم خبره
از منظر بازدهي و ريسك با استراتژي خريد و ﻧگﻬداري در شاخﺺهاي هموزن و كل ،در بﻮرس اوراق
بﻬادار تﻬران در بازه زماﻧي  ١٣٩٢/٠١/٠٥الي  ١٤٠٠/٠٣/٣١مﻘايسه شده است .با تﻮجه به ﻧتايج پژوهش،
سيستم خبره معامﻼتي در مﻘايسه با استراتژي خريد و ﻧگﻬداري )شاخﺺ هموزن و كل( عملكرد
مناسبتري از ﻧظر بازدهي و ريسك داشته است.
كلمات كليدي
بﻬينهسازي ،معامﻼت الگﻮريتمي ،اﻧديكاتﻮر ،تحليل تكنيكال ،سيستم مديريت پرتفﻮي خﻮدكار

-١ﮔروه مديريت مالي ،داﻧشكده علﻮم مالي ،داﻧشگاه خﻮارزمي ،تﻬران ،ايرانm.saeidi@khu.ac.ir .
-٢ﮔروه مديريت مالي ،داﻧشكده علﻮم مالي ،داﻧشگاه خﻮارزمي ،تﻬران ،ايران) .ﻧﻮيسنده مسئﻮل( saeed.mohebbi6990@gmail.com
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مقدمه
در علﻮم مالي به منظﻮر تجزيه و تحليل ،ارزشﮔذاري و پيشبيني از دو روش تجزيه و تحليل

بنيادي١

و تكنيكال ٢استفاده ميشﻮد .همﻮاره تجزيه و تحليل بنيادي به عنﻮان يكي از قديميترين ،ﮔستردهترين
و مﻮفقترين روشهاي تجزيه و تحليل شناخته شده است .تجزيه و تحليل بنيادي صرفاً در بازار سرمايه
كاربرد ﻧداشته و در بسياري ديگر از معامﻼت و تصميمﮔيريها عمدتاً مﻮرد استفاده قرار ميﮔيرد].[2
تحليل بنيادي يك رويكرد سرمايهﮔذاري است كه از اطﻼعات صﻮرتهاي مالي حال و ﮔذشته ،تﻮليدات،
فروش و ﻧحﻮه عملكرد شركت استفاده ميكند] .[18در واقع اين روش ارزش ذاتي و ارزﻧدﮔي سﻬام و
شركتها را به صﻮرت علمي بررسي ميكند] .[17در مﻘابل روش ديگري وجﻮد دارد با عنﻮان تجزيه و
تحليل تكنيكال كه رويكردي ديگر ،جﻬت سرمايهﮔذاري در بازار سرمايه است .سرمايهﮔذار براي
سرمايهﮔذاري در حﻮزههاي مختلف ﻧيازمند آﮔاهي از بازارها ،روﻧدها و حركتهاي آتي روﻧدها است.
سرمايهﮔذاران به منظﻮر پيشبيني و كسب اطﻼع از تحركات بازار ،ميتﻮاﻧند از قﻮاﻧين تحليل تكنيكال و
استراتژيهاي خريد و فروش استفاده كنند .تحليل تكنيكال ،هنر شناسايي يك روﻧد در ابتدا و همراهي
آن تا زماﻧي كه شﻮاهد ،ﻧﻘﻄه خروج را تعريف كنند است] .[16در اين پژوهش عمدت ًا از قﻮاعد تحليل
تكنيكال و ابزارهاي مختلف مﻮجﻮد در اين حﻮزه جﻬت ايجاد سيستم خبره و سيستم معامﻼتي استفاده
شده است.
با تﻮجه به پﻮيايي و سرعت تغيير اطﻼعات در بازارهاي كنﻮﻧي ،ايجاد يك سيستم معامﻼتي

خﻮدكار٣

متشكل از ابزارهاي متنﻮع ،ميتﻮاﻧد در شرايط مختلف به كمك سرمايهﮔذاران آمده و قدرت بررسي تعداد
سﻬام بيشتري را در مدت زمان كﻮتاه به كاربر دهد .در بازارهاي جﻬاﻧي يادﮔيري ماشيني ٤يا به طﻮر
كليتر ،هﻮش مصنﻮعي ٥در حال خﻮدﻧمايي در بازارهاي مالي هستند .شركتهاي بزرﮔي در دﻧيا از جمله
سيتادل ٦و بلك راك ٧در آمريكا به عنﻮان رهبران سرمايهﮔذاري الگﻮريتمي و شركتهايي از جمله
كﻮآﻧتﻮپين ٨و ﻧﻮمريا ٩با ديدﮔاههاي متفاوت در حال تﻼش براي رهبري هﻮش مصنﻮعي يا به طﻮر سادهتر،
معامﻼت الگﻮريتمي در بازارهاي مالي هستند .ابزار معامﻼت الگﻮريتمي در بازارهاي مالي سراسر دﻧيا ،از
آمريكا تا اتحاديه اروپا ،از چين تا هند و سنگاپﻮر چنان مزيت رقابتي براي شركتهاي سرمايهﮔذاري
ايجاد كرده ،كه در بازه زماﻧي كﻮتاه مدتي شركتهاي سنتي تمام ًا از بازار بيرون راﻧده شدﻧد .با تﻮجه به
مزيتها و قابليتهاي كامپيﻮتر ﻧسبت به اﻧسان ،در حﻮزه استفاده از ابزارهاي متنﻮع و متعدد و همچنين
تﻮاﻧايي آن در بررسي تعداد ﮔستردهاي از سﻬام ،سرعت تحليل ،سرعت اجراي دستﻮرات و تصميمﮔيري،
عدم خستگي ،عدم خﻄا و همچنين عدم تاثير احساسات بر معامله و استراتژي ،ﻧميتﻮان اميدوار بﻮد كه
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در اين مﻮج ،جايي براي روشهاي سنتي باقي بماﻧد .اما اين بدان معني ﻧخﻮاهد بﻮد كه در آينده اﻧسان
در بازارهاي مالي دﻧيا هيچ ﻧﻘش و جايگاهي ﻧداشته باشد .در حال حاضر از ﻧظر حجم معامﻼت ،معامﻼت
الگﻮريتمي بيش از  ٨٥درصد از كل معامﻼت بازار سرمايه آمريكا را تشكيل ميدهد و اين مﻮضﻮع به
معناي در اختيار داشتن يك بازار  ٥٢تريليﻮن دﻻري تﻮسط الگﻮريتمهاي معامﻼتي است ،اما  ١٥درصد
از حجم معامﻼت كه در بازار باقي ماﻧده است ،هنﻮز به ساير روشها تحليل و معامله ميشﻮد .در واقع
كامپيﻮترها و الگﻮريتمهاي معامﻼتي در بازارهاي مالي تاكنﻮن ﻧتﻮاﻧستهاﻧد در حﻮزه خﻼقيت و ايجاد و
ﻧﻮآوري در روشهاي جديد و تحليلهاي جديد از اﻧسان پيشي بگيرﻧد و در واقع  ١٥درصد از بﻬترين
معاملهﮔران و تحليلﮔران دﻧيا هستند ،كه تﻮسط الگﻮريتمهاي معامﻼتي از بازار بيرون راﻧده ﻧشده و چه
بسا همين  ١٥درصد ﻧﻮيسنده و خالق آن  ٨٥درصد از الگﻮريتمهاي معامﻼتي هستند] .[1هدف از اين
مﻄالعه ايجاد يك سيستم و الگﻮريتم خبره ١٠معامﻼتي خﻮدكار است كه با استفاده از ابزارهاي رايج ،قابل
قبﻮل و مﻮرد استفاده در تحليل تكنيكال و الگﻮريتم ژﻧتيك ١١كه از بروزترين ابزارهاي بﻬينهسازي در بازار
سرمايه است ،جﻬت ايجاد سبد سرمايهﮔذاري و بﻬينهسازي استفاده كند .از اهدافي كه اين سيستم خبره
دﻧبال ميكند ميتﻮان به كسب بازدهي باﻻتر از شاخﺺ بازار و كاهش ريسك سبد اﻧتخابي به كمتر از
ريسك سرمايهﮔذاري در شاخﺺ بازار اشاره داشت.
مباﻧي ﻧظري و مروري بر پيشينه پژوهش
ابزارهاي تحليل تكنيكال در سنﻮات و ادوار مختلف براي سرمايهﮔذاران با ترديد بسياري همراه بﻮده
است و سﻮدآوري اين ابزار براي بسياري از محﻘﻘان ﻧياز به اثبات داشته است .از همين رو استفاده از اين
ابزار تﻮأمان با يك ابزار بﻬينهسازي ديگر به عنﻮان مﻮضﻮعي جديد در علﻮم مالي مﻄرح شده است.
الكساﻧدردر سال  ١٩٦١با آزمﻮن روشهاي تحليل تكنيكال و ابداع قﻮاﻧين فيلترينگ جز اولين كساﻧي بﻮد
كه به بررسي كارايي تحليل تكنيكال پرداخته است .در ابتداي امر روشهاي فيلترينگ بسيار سﻮدآور به
ﻧظر ميرسيدﻧد ،اما در ادامه با در ﻧظر ﮔرفتن هزينه معامﻼتي ﻧتيجه آزمﻮنها معكﻮس شد .از اشتباهات
و ضعفهاي مﻮجﻮد در پژوهشهاي الكساﻧدر استفاده از روشهاي فيلترينگ ساده به عنﻮان ابزارهاي
تحليل تكنيكال بﻮد] .[3پس از الكساﻧدر تحﻘيﻘاتي اﻧجام شد ،كه ﻧتايج الكساﻧدر را به چالش كشيد و اين
پژوهشها اثبات كرد ،استفاده از قﻮاﻧين فيلترينگ برتري چنداﻧي ﻧسبت به استراتژي خريد و

ﻧگﻬداري١٢

براي سرمايهﮔذار ايجاد ﻧخﻮاهد كرد] .[4به طﻮر تﻘريبي تا سال  ٢٠٠٠ميﻼدي ديدﮔاه اساتيد و
داﻧشگاهيان به تحليل تكنيكال ،منفي بﻮده و در همين راستا مالكيل بيان كرد ،با استفاده از دادههاي
تاريخي قيمت و حجم ﻧميتﻮان تغييرات قيمتهاي آتي را پيشبيني كرد .وي پيشنﻬادات خﻮد را در قالب
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ﮔام تصادفي ١٣بيان كرد ،به اين معني كه بﻬترين روش سرمايهﮔذاري ،خريد اوراق بﻬادار متنﻮع و تنﻮع
سازي در پرتفﻮي سرمايهﮔذاري و ﻧگﻬداري بلند مدت آن است .وي بيان داشت اختﻼف ﻧظر او با
چارتيستها شخصي ﻧبﻮده و كامﻼً دﻻيل قاﻧع كنندهاي در اين خصﻮص دارد .همچنين اشاره كرد
چارتيستها خارج از دﻧياي داﻧشگاهي قرار دارﻧد و زواياي مختلف امر را بررسي ﻧميكنند .در سالهاي
پس از آن ،در تحﻘيقها و پژوهشها از ابزارهاي تكنيكال دقيقتري استفاده شد و ﻧتايج پژوهشها كامﻼً
متفاوت از آﻧچه كه در ﮔذشته بيان ميشد ،حاصل شد .در پژوهشهايي كه در اﻧگلستان با استفاده از
ﻧظرسنجيها صﻮرت ﮔرفت مشخﺺ شد ،حدوداً  ٩٠درصد از سرمايهﮔذاران و مديران شركتهاي
سرمايهﮔذاري در بازارهاي ارز خارجي در تصميمات خﻮد به ﻧتايج تحليل تكنيكال اهميت داده و همچنين
اثبات كردﻧد بازدهي ابزار تكنيكال در كﻮتاه مدت به مراتب بيشتر از دوره زماﻧي بلند مدت است] .[6از
سﻮي ديگر بروك و همكاران به منظﻮر بررسي شاخﺺ داو جﻮﻧز در سالهاي  ١٨٩٧الي  ١٩٨٦از دو ابزار
تكنيكال استفاده كردﻧد و اين آزمﻮن با در ﻧظرﮔيري هزينههاي معامﻼتي اﻧجام شد كه ﻧتايج آن در ﻧﻬايت
حاكي از كارايي ابزارهاي تكنيكال بﻮد] .[5پس از استفاده از دادههاي قيمتي ،ﮔماﻧهزﻧيهاي بسياري در
بين پژوهشگران جﻬت استفاده از حجم معامﻼت در ابزارهاي تكنيكال بﻮجﻮد آمد .بلﻮم و همكاران با
پژوهش خﻮد به اثبات رساﻧدﻧد ،كه ميتﻮان از حجم معامﻼت هماﻧند قيمت در تحليل تكنيكال استفاده
ﻧمﻮد].[7
پس از به اثبات رسيدن كارايي تحليلهاي تكنيكال محﻘﻘين در سالهاي مختلف به بررسي ابعاد
مختلف از اين دسته قﻮاﻧين پرداختند .حسيني در سال  ٢٠١٢با استفاده از اعداد فيبﻮﻧاچي به پيشبيني
بازار پرداخته و در تحﻘيﻘات خﻮد به منظﻮر پيش بيني بازار سﻬام از ﻧسبت طﻼيي ١٤فيبﻮﻧاچي استفاده
كرد .ﻧتايج اين مﻄالعه بياﻧگر آن بﻮد كه به منظﻮر پيش بيني قيمتها ،سﻮدآوري مناسب و جلﻮﮔيري از
زيانهاي بالﻘﻮه مي تﻮان با اطمينان باﻻيي از اعداد فيبﻮﻧاچي در معامﻼت استفاده كرد] .[13فرهاد كيا و
همكاراﻧش در سال  ٢٠١٤به پژوهشي پرداختند كه در آن ،سبدي تشكيل شده و قيمت ارزش سبد از
فرآيند تصادفي لﻮي پيروي ميكرد .استراتژي سﻮددهي مﻮرد ﻧظر بر مبناي حداقل كردن ضرر و در واقع
افزايش احتمال بازده مثبت و كاهش ريسك بﻮد .ﻧتايج به دست آمده از اين پژوهش بر روي شاخﺺ
اس اﻧد پي ١٥و بازار فاركس اعمال شد و ﻧتايج حاصله به دست آمد .در اﻧتﻬا بر روي پژوهش مذكﻮر
فﻮروارد-تست ١٦و بك-تست ١٧اﻧجام داده و ﻧتايج تستها ﮔزارش شد .اما در اين تحﻘيق اقدامي براي
طراحي و تﻮليد الگﻮريتم معامﻼتي صﻮرت ﻧگرفت] .[19در سال  ٢٠١٢آﻧدره كريستﻮفر پيشنﻬاد تﻮليد
يك ماشين خﻄي پشتيباﻧي ١٨را ارائه كرد .هدف از اين مﻘاله پياده سازي معامﻼت خﻮدكار بﻮد كه بتﻮاﻧند
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استراتژيهاي معامﻼتي را بﻬبﻮد بخشند .در واقع در اين پژوهش عﻼوه بر روشهاي يادﮔيري ماشيني ،به
روشهاي بﻬينهسازي پرتفﻮي كﻼسيك با استفاده از ﻧظريه پرتفﻮي مدرن پرداخته شد تا سيستم بﻮجﻮد
آمده ﻧه تنﻬا جﻬت پشتيباﻧي از تصميمات افراد طراحي شﻮد بلكه به طﻮر مستﻘل به عنﻮان معاملهﮔر عمل
كند .در واقع اين ماشين خﻮد به عنﻮان يك سبدﮔردان بﻬترين چيدمان و اﻧتخاب را اﻧجام ميدهد].[14
در مﻄالعات اشاره شده فﻮق كه به بررسي ابزارهاي تكنيكال ميپردازد عمﻮم ًا ﻧتايج به دست آمده قابل
قبﻮل و قابل اتكا بﻮده اما در مﻄالعات پيشرفتهتر محﻘﻘان با استفاده از الگﻮريتمهاي بﻬينهسازي فرا
ابتكاري اقدام به بﻬينهسازي الگﻮريتمهاي معامﻼتي خﻮد ﻧمﻮدﻧد .از الگﻮريتمهاي فرا ابتكاري كه در روﻧد
بﻬينهسازي الگﻮريتمهاي معامﻼتي به كار ميرود ميتﻮان به الگﻮريتمهاي ژﻧتيك ،شبكه عصبي ،١٩كلﻮﻧي
مﻮرچگان ٢٠و  ...اشاره كرد .البته ﻻزم به ذكر است پيش از اﻧتشار مﻄالعات حسيني در همين راستا ،الن
در سال  ١٩٩٩در پژوهشهاي خﻮد به اين ﻧتيجه رسيد كه الگﻮريتم ژﻧتيك روش مناسبي براي طراحي
سيستمهاي معامﻼتي مبتني بر تحليل تكنيكال هستند] .[8در سال  ٢٠٠٢راجر ﻧيز با استفاده از الگﻮريتم
ژﻧتيك بر روي  ٢٤ﻧمﻮﻧه از سﻬام بﻮرس اوراق بﻬادار پاريس ٢١مﻄالعات خﻮد را اﻧجام داد .وي با استفاده
از معامﻼت الگﻮريتمي مجمﻮعهاي از قﻮاﻧين را طراحي كرد و عملكرد آن را با استراتژي خريد و ﻧگﻬداري
مﻘايسه ﻧمﻮد .راجر همچنين در روﻧد طراحي سيستم خبره معامﻼتي از بﻬينهسازي الگﻮريتم ژﻧتيك بﻬره
برد .در ﻧﻬايت با تﻮجه به ﻧتايج به دست آمده مشخﺺ شد ،الگﻮريتم طراحي شده عملكرد بسيار بﻬتري
ﻧسبت به استراتژي خريد و ﻧگﻬداري داشته است] .[9در سال  ٢٠١١اصفﻬاﻧيپﻮر و مﻮسﻮي با استفاده از
برﻧامهريزي ژﻧتيك براي تﻮليد روشهاي تحليل تكنيكال از معيار ريسك با استفاده از ﻧسبت شارپ بﻬره
جستند ،كه تحﻘيﻘاتشان ﻧتايج قابل قبﻮلي را با تﻮجه به در ﻧظر ﮔرفتن ريسك در تمام شرايط بازار با
احتساب هزينه معامﻼتي به دﻧبال داشته است] .[11در همين سال لين و همكاران با بكارﮔيري الگﻮريتم
ژﻧتيك و همچنين استفاده از اﻧديكاتﻮرهاي متعدد و فرمﻮله كردن الگﻮهاي شمعي ٢٢به ﻧتايج بسيار خﻮبي
دست يافتند؛ بهطﻮريكه سيستم به دست آمده در تمام روﻧدهاي بازار با در ﻧظر ﮔرفتن هزينه معامﻼتي
سﻮدآوري مناسبي داشت] .[12در مﻘابل مﻄالعاتي ﻧيز در علﻮم مالي با استفاد از بﻬينهسازيهاي ژﻧتيك
صﻮرت ﮔرفته كه چندان با مﻮفﻘيت همراه ﻧبﻮده است .پتﻮين در سال  ٢٠٠٤با استفاده از الگﻮريتم ژﻧتيك
به طراحي روشهاي معامﻼتي كﻮتاهمدت پرداخت ،كه اين دسته از معامﻼت در دوره يادﮔيري ﻧتايج بسيار
مﻄلﻮبي بر جاي ﮔذاشته اما ﻧتايج در دوره آزمﻮن مﻄلﻮب ﻧبﻮد] .[10از ديگر مﻄالعات صﻮرت ﮔرفته در
الگﻮريتمهاي فرا ابتكاري ميتﻮان به تحﻘيﻘات برازيليرو در سال  ٢٠١٣اشاره كرد .وي با استفاده از قاعده
و قﻮاﻧين تحليل تكنيكال و شبكههاي عصبي ،الگﻮريتمي طراحي كرد كه به ﻧتايج قابل قبﻮل و مﻄلﻮبي
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دست يافت] .[15سزار و اوزبايﻮقلﻮ در سال  ٢٠١٩در پژوهشي با رويكردي متفاوت به دﻧبال به كارﮔيري
روشهاي پردازش و طبﻘهبندي تصاوير با الگﻮريتمهاي فرا ابتكاري و مدل شبكههاي عصبي

پيچشي٢٣

كه به اختصار  CNNﻧاميده ميشﻮﻧد ،در مﻘابل روش خريد و ﻧگﻬداري بﻮدﻧد .در اين پژوهش براي ايجاد
تصاوير به منظﻮر پيشبيني برچسبهاي خريد ،فروش و دست ﻧگﻬداشتن اقدام شد .سپس اين تصاوير و
برچسبها به  CNNوارد شد كه در ﻧﻬايت ﻧتايج حاصل بيان كرد ،روش آنها تﻮاﻧسته ﻧسبت به روش
خريد و ﻧگﻬداري بازدهي بيشتري كسب كند] .[20در تحﻘيﻘي ديگر ﻧيز كيم در سال  ٢٠١٩از يك مدل
تركيبي  ٢۴ LSTMو  (LSTM-CNN) CNNبراي پيشبيني قيمت سﻬامهاي  S&P500استفاده
كردﻧد ) LSTMها براي تجزيه و تحليل دادهها متﻮالي ،پردازش زبان طبيعي ،تشخيﺺ ﮔفتار و تجزيه و
تحليل دادههاي سري زماﻧي استفاده ميشﻮﻧد( .ﻧتايج بدست آمده بيان كرد ،مدل ارائه شده تﻮسط آنها
از لحاظ روشهاي مختلف اﻧدازهﮔيري خﻄا ،ﻧسبت به شبكههاي  CNNو  LSTMبه صﻮرت جداﮔاﻧه
خﻄاي كمتري داشته و پيشبيني بﻬتري را ارائه ميﻧمايد] .[21همچنين در سال  ٢٠٢١ژياو چن و
همكاران در پژوهشي با استفاده از شبكههاي يادﮔيري عميق  ٢٥اقدام به ايجاد استراتژي معامﻼتي براي
صندوقهاي سرمايهﮔذاري مشترك و ثبت ﻧتايج از اين اتفاق كردﻧد .در اين تحﻘيق آنها با استفاده از
استراتژيهاي معامﻼتي ،تعداد سﻬام معامﻼتي و شبكههاي يادﮔيري عميق اقدام به ايجاد استراتژي
معامﻼتي در صندوقهاي سرمايهﮔذاري مشترك ﻧمﻮدﻧد كه از ﻧتايج اين پژوهش ميتﻮان به بﻬبﻮد عملكرد
معامﻼتي ،افزايش كارايي مدل سرمايهﮔذاري ،ايجاد ثبات در كسب بازدهي پرتفﻮي و عملكرد بﻬتر روش
فﻮق در قياس با روش خريد و ﻧگﻬداري در هنگام ﻧﻮساﻧات شديد در بازارهاي مالي چين ،اشاره كرد].[22
در اين پژوهش سيستم خبرهاي با استفاده از روشهاي تكنيكال همراه با بﻬينهسازي به وسيله
الگﻮريتمهاي فرا ابتكاري ايجاد خﻮاهد شد تا مشخﺺ شﻮد آيا سيستم خبره در مﻘايسه با روش خريد و
ﻧگﻬداري شاخﺺ كل و هموزن در دستيابي به بازدهي و ريسك عملكرد مناسبي داشته است يا خير؟ با
اتكا به ﻧتايج پژوهشهاي صﻮرت ﮔرفته ،ميتﻮان اﻧتظار داشت ،سيستم معامﻼتي خﻮدكار در دستيابي به
بازده و ريسك ،مﻮفقتر از شاخﺺ كل و هموزن عمل خﻮاهد كرد و در بﻬينهسازي پرتفﻮي ﻧتايج قابل
قبﻮلي را ارائه خﻮاهد ﻧمﻮد.
فرضيههاي پژوهش
فرضيه اول :سيستم خبره با استفاده از بﻬينهسازي الگﻮريتم ژﻧتيك ،تﻮاﻧايي دستيابي به بازدهي
باﻻتر از بازدهي شاخﺺ هموزن و شاخﺺ كل در استراتژي خريد و ﻧگﻬداري را خﻮاهد داشت .فرض صفر
و فرض مﻘابل به شرح ذيل است:
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 ∶ H0سيستم خبره تﻮاﻧايي دستيابي بازدهي باﻻتر از بازدهي شاخﺺ هموزن و شاخﺺ كل را ﻧدارد .
 ∶ H1سيستم خبره تﻮاﻧايي دستيابي بازدهي باﻻتر از بازدهي شاخﺺ هموزن و شاخﺺ كل را دارد .

فرضيه دوم :سيستم خبره با استفاده از بﻬينهسازي الگﻮريتم ژﻧتيك تﻮاﻧايي دستيابي به ريسك كمتر
از ريسك شاخﺺ هموزن و شاخﺺ كل در استراتژي خريد و ﻧگﻬداري را خﻮاهد داشت .فرض صفر و
فرض مﻘابل به شرح ذيل است:
 ∶ H0سيستم خبره تﻮاﻧايي دستيابي ريسك كمتر از ريسك شاخﺺ هموزن و شاخﺺ كل را ﻧدارد .
 ∶ H1سيستم خبره تﻮاﻧايي دستيابي ريسك كمتر از ريسك شاخﺺ هموزن و شاخﺺ كل را دارد .

روش شناسي تحقيق
اين پژوهش به دﻧبال ايجاد سيستم خبرهاي بﻮده كه بتﻮاﻧد به صﻮرت خﻮدكار اقدام به خريد و فروش
سﻬام و بﻬينهسازي پرتفﻮي كند و فرآيند سبدﮔرداﻧي را تسﻬيل ﻧمايد  .براي اين امر سيستم خبره فﻮق
الذكر ابتدا به شناسايي سﻬام فعال در بازار بﻮرس اوراق بﻬادار تﻬران پرداخته و سپس با اﻧجام پردازشهاي
مختلف اقدام به دستيابي به يك دسته اوزان بﻬينه براي ايجاد سيگنال خريد و فروش خﻮاهد كرد.
اطﻼعات مرتبط با سﻬام فعال در بازار بﻮرس اوراق بﻬادار تﻬران از طريق تارﻧماي fipiran.com ،tse.ir

و  codal.irجمعآوري شده است .دادههاي اين تحﻘيق پس از استخراج از تارﻧماهاي رسمي فعال در بازار
سرمايه ايران با استفاده از ﻧرمافزار اكسل ٢٦طبﻘهبندي و مرتبسازي شده است و سپس با استفاده از
الگﻮريتمي در ﻧرمافزار متلب ٢٧سﻬام فعال و غير فعال در بازار سرمايه ايران جدا شده است و سﻬام فعال
جداسازي شده جﻬت اﻧجام فرآيند سبدﮔرداﻧي استفاده شده است .اين پژوهش مجمﻮعهاي از اطﻼعات
سﻬام فعال در بازار بﻮرس اوراق بﻬادار تﻬران از جمله اﻧﻮاع قيمتها ،حجم و  ...را جمعآوري كرده و در
اختيار سيستم خبره قرار داده و اوزان ايجاد شده از ابزارهاي تكنيكال مﻮجﻮد در سيستم خبره را
بﻬينهسازي كرده و در ﻧﻬايت يك دسته اوزان مشخﺺ را به سرمايهﮔذاران جﻬت استفاده در ابزارهاي
تكنيكال مﻮجﻮد در سيستم خبره ارائه خﻮاهد كرد .به همين علت در اين پژوهش ميتﻮان ﮔفت از فنﻮن
علﻮم كامپيﻮتر و رياضي در مباحث مالي و سرمايهﮔذاري جﻬت بﻬينهسازي استفاده شده است .در صﻮرتي
كه اين روش بتﻮاﻧد به بازدهي بﻬتر و ريسك كمتر از ساير روشهاي سنتي دست پيدا كند به ﻧﻮبه خﻮد
ميتﻮاﻧد در تﻮسعه داﻧش مديريت مالي مﻮثر واقع شده و مسير استفاده از داﻧش ساير علﻮم به مباحث
مالي را همﻮار ﻧمايد .دوره زماﻧي پژوهش سالهاي  ١٣٩٢لغايت  ١٤٠٠بﻮده است ،همچنين دادههاي اين
پژوهش به صﻮرت ساﻻﻧه در هشت دوره زماﻧي به صﻮرت چرخشي بررسي خﻮاهد شد .دوره آزمايش
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الگﻮريتم  ٢٤٠روز كاري و دوره سنجش كارايي الگﻮريتم  ٣٠روز كاري خﻮاهد بﻮد .قلمرو مكاﻧي اين
پژوهش بازار سرمايه ايران و سﻬام پذيرفته شده در بازار بﻮرس اوراق بﻬادار تﻬران خﻮاهد بﻮد .جامعه
آماري ﻧيز شامل تمامي سﻬام فعال در بازار بﻮرس اوراق بﻬادار تﻬران بﻮده كه در بازه زماﻧي  ١٣٩٢الي
 ١٤٠٠در اين بازار معامله شدهاﻧد .سﻬام فعال در اين پژوهش سﻬامي تعريف شده است كه كمتر از ٢٠
روز معامﻼتي به صﻮرت پيﻮسته بسته باشد و حداقل  ٣٠روز معامﻼتي از معامﻼت آنها در شروع دوره
تحﻘيق ﮔذشته باشد .اين مﻬم به اين علت مﻮرد استفاده قرار مي ﮔيرد كه اﻧديكاتﻮرهاي تكنيكال بايد
دادههاي ﮔذشته سﻬام را به مﻘدار و اﻧدازه كافي در اختيار داشته باشند.
طراحي سيستم معامﻼتي
با تﻮجه به اينكه تمامي فعاليتها بر عﻬده سيستم خبره معامﻼتي است بايد خط مشي مشخﺺ و
كامل براي سيستم خبره ايجاد كرد .در اين پژوهش در شروع اولين روز معامﻼتي سيستم به تحليل،
بررسي و پردازش تمامي اطﻼعات تاريخي سﻬامهاي فعال كرده و با بﻬرهﮔيري از ابزارهاي تعريف شده
تصميمات خﻮد را در قالب ارسال پيامهاي خريد ،فروش و عدم اقدام به سرمايهﮔذار ارائه ميكند .با تﻮجه
به سازوكار فعاليت سيستمهاي معامﻼتي و ﻧحﻮه كاركرد آنها مي تﻮان دريافت هر سيستم معامﻼتي بسته
به وظايف تعريف شده اهداف مشخصي را دﻧبال خﻮاهد كرد .در اين مﻄالعه بايد روﻧدي براي سيستم
خبره طراحي ﻧمﻮد تا به صﻮرت روزاﻧه و مكرر شرايط خاصي را بررسي كرده و اوزان بﻬينه ﻧاشي از
سيگنالهاي ابزارهاي تكنيكال را ارائه كند .به همين علت جﻬت بررسي و پردازش اقدامات ﻻزم در
خصﻮص سﻬام مﻮجﻮد در سبد و ارسال دستﻮرات ﻻزم به شرح زير اقدام خﻮاهد شد .در ابتداي هر روز
معامﻼتي سيستم به طﻮر كامل تمامي چرخههاي مشخﺺ شده را بايد طي كرده و پس از بررسي شرايط
خاص اقدام به ارسال هر يك از دستﻮرات تعريف شده و بروزرساﻧي سبد سﻬام و مﻮجﻮدي ﻧﻘد ﻧمايد .ﻻزم
به ذكر است در هر خريد يا فروش سﻬام هزينههاي معامﻼتي به ترتيب معادل  ٠,٠٠٤٦٤و  ٠,٠٠٩٧٥در
ﻧظر ﮔرفته خﻮاهد شد .سيستم طراحي شده شامل سه مرحله اصلي است:
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شكل ) :(١فرآيند سيستم

مرحله اول :بررسي شرايط فروش سﻬام در پرتفﻮي بر اساس تركيب وزﻧي اﻧديكاتﻮرهاي تعريف شده؛
مرحله دوم :بررسي شرايط خريد و افزودن سﻬام جديد به پرتفﻮي بر اساس ابزارهاي تكنيكال؛
مرحله سﻮم :محاسبه بازدهي و ريسك معامﻼت سيستم خبره و مﻘايسه با شاخﺺ هموزن و شاخﺺ كل.
با تﻮجه به اينكه ابتداي هر روز معامﻼتي ﻧياز به بروزرساﻧي مﻮجﻮدي ﻧﻘد سيستم است ،ابتدا شرايط
فروش براي تمامي سﻬام مﻮجﻮد در سبد سرمايهﮔذاري بررسي خﻮاهد شد و پس از فروش سﻬام تعيين
شده مﻮجﻮدي ﻧﻘد و داراييهاي مﻮجﻮد در سبد سﻬام بروزرساﻧي شده و سپس با تﻮجه به مﻮجﻮدي ﻧﻘد
بروز شده شرايط خريد سﻬام بررسي خﻮاهد شد .ﻻزم به ذكر است در صﻮرت ارسال سيگنال خريد چند
سﻬم ،مﻮجﻮدي ﻧﻘد سبد به صﻮرت يكسان با اوزاﻧي برابر بين تمامي سﻬامهاي تعيين شده تﻘسيم خﻮاهد
شد .به منظﻮر خريد يا فروش يا عدم اقدام ،سيستم خبره امتيازاتي به هريك از اﻧديكاتﻮرهاي تكنيكال
داده ميشﻮد و سپس با استفاده از مياﻧگين وزﻧي هريك از ابزارها ،دستﻮرات ﻻزم جﻬت اقدامات مشخصي
داده ميشﻮد.
١١٢
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جدول ) :(١جدول سيگنالها
رديف

سيگنال

ضريب

١
٢
٣
٤

سيگنال قﻮي فروش
سيگنال ضعيف فروش
سيگنال قﻮي خريد
سيگنال ضعيف خريد

-١
-٠,٥
+١
+٠,٥

تعريﻒ ابزارهاي تكنيكال
در اين پژوهش به منظﻮر پردازش اطﻼعات ارائه شده به سيستم خبره ،از ﻧرم افزار متلب استفاده شده
است و تمامي ابزارهاي تكنيكال در پژوهش به صﻮرت تﻮابع رياضي طراحي شده است .ﻧمﻮﻧهاي از ابزارهاي
تعريف شده در سيستم خبره به شرح زير آورده شده است.
اﻧديكاتور مياﻧگين متحرك هال )(HMA

اين اﻧديكاتﻮر زير مجمﻮعه ،اﻧديكاتﻮر مياﻧگين متحرك قرار ﮔرفته و به منظﻮر كاهش ﻧﻮساﻧات
قيمتي مﻮرد استفاده قرار ميﮔيرد .ﻧحﻮه محاسبه آن به شرح زير است:
n
) )− WMA(n
2

floor

HMA (n) = WMA(floor √n of (2 × WMA

 : nطﻮل دوره محاسبه مياﻧگين بﻮده كه در محاسبات دوره  ١٥و  ٣٠روزه در ﻧظر ﮔرفته شده است؛
 :tشماره دوره محاسبه مياﻧگين بﻮده ،كه به صﻮرت روزاﻧه است.
قﻮاﻧين معامﻼتي اﻧديكاتﻮر فﻮق ﻧيز به شرح زير در ﻧظر ﮔرفته شده است:
جدول ) :(٢جدول سيگنال مياﻧگين متحرك هال
قﻮاﻧين

امتياز

شيب ﻧمﻮدار مياﻧگين در جﻬت ﻧزولي تغيير كند
خط مياﻧگين روﻧدي ﻧزولي داشته
شيب ﻧمﻮدار مياﻧگين در جﻬت صعﻮدي تغيير كند
خط مياﻧگين روﻧدي صعﻮدي داشته

-١
-٠,٥
+١
+٠,٥

بهينه سازي سيستم
در اين پژوهش با تﻮجه به عملكرد هر ابزار تكنيكال ،اوزاﻧي تخصيﺺ داده ميشﻮد و با اوزان تعلق
ﮔرفته سيگنال خريد ،فروش يا عدم اقدام ارائه خﻮاهد شد .سپس به منظﻮر بﻬينه ﻧمﻮدن اين اوزان از
الگﻮريتم بﻬينهسازي استفاده خﻮاهد شد .الگﻮريتم بﻬينهسازي استفاده شده در اين پژوهش الگﻮريتم
ژﻧتيك بﻮده كه با استفاده از شبيهسازي جﻬش ژﻧتيكي ،تركيب كرومﻮزمها و  ...بﻬترين و بﻬينهترين اوزان
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مﻮجﻮد را جﻬت استفاده در ابزار تكنيكال به سرمايهﮔذار ارائه خﻮاهد كرد .روﻧد فعاليت اين الگﻮريتم به
ﮔﻮﻧهاي است كه ،ابتدا اوزان اوليه به صﻮرت تصادفي دريافت شده ،اثر آن در سيگنال اﻧديكاتﻮرها اعمال
شده ،سپس بازدهي و ريسك ﻧاشي از اين اوزان مﻮرد بررسي قرار خﻮاهد ﮔرفت .پس از بررسيهاي ﻻزم
تغييرات مﻮرد ﻧياز تﻮسط الگﻮريتم ژﻧتيك ايجاد شده ،بﻬترين تركيب اوزان تﻮليد و در ﻧﻬايت بﻬترين
بازدهي و كمترين ريسك محﻘق خﻮاهد شد .اوزان الگﻮريتم مذكﻮر بدين صﻮرت به دست خﻮاهند آمد كه
در ابتدا اوزان تصادفي از جامعه اوليه دريافت شده ،سپس جﻬت تشكيل ﻧسل جديد از اوزان مذكﻮر با
استفاده از فرآيند ادغام چند ﻧﻘﻄهاي ٢٨جامعه اي از ﻧسل جديد ايجاد خﻮاهد شد .همچنين با استفاده از
جامعه اوليه جﻬش ٢٩ژﻧتيكي مﻮرد بررسي قرار ﮔرفته و با اوزان ﻧاشي از جﻬش ژﻧتيكي جامعه ديگري را
بﻮجﻮد آورده و در ﻧﻬايت با استفاده از سه جامعه حاصل شده بﻬترين تركيب ابزار شناسايي و اﻧتخاب
شده ،سپس به دوره بﻬينه سازي بعد منتﻘل خﻮاهد شد .ﻻزم به ذكر است ،جامعه ﻧﻬايي در هر مرحله به
عنﻮان جامعه اوليه در مرحله بعدي در ﻧظر ﮔرفته شده و فرآيند بﻬينهسازي بر روي آن اﻧجام خﻮاهد شد
و اين فرآيند تا حصﻮل به يك ﻧتيجه دلخﻮاه بارها تكرار خﻮاهد شد .ﻻزم به ذكر است ﻧتيجه دلخﻮاه
ميتﻮاﻧد عبﻮر از يك سﻄح بازدهي مشخﺺ ،كاهش ريسك تا مﻘداري مشخﺺ يا تكرار تعداد دوره
بﻬينهسازي در مﻘداري ثابت باشد .پس از محاسبه و تخصيﺺ امتيازات به هريك از ابزارهاي تكنيكال در
پژوهش ،وزﻧي تخصيﺺ داده شده كه در ﻧﻬايت مجمﻮع اوزان بايد برابر يك شﻮد .هماﻧﻄﻮر كه مﻼحضه
ميشﻮد ،بﻬينهسازي اوزان مذكﻮر و بﻬينهسازي بازدهي و ريسك سيستم خبره بر اساس مجمﻮعه معادﻻت
زير اﻧجام خﻮاهد شد:
) W E(r
W W COV r , r

=

W × r

W VAR (r ) +

)] ([ r − E(r )][ r − E r

𝑊 =1

Max r = E

1
m

;0 ≤ 𝑊 ≤1

=

=

Min VAR r

COV r , r

; ) 𝑋(𝑒𝑟𝑜𝑐𝑆 × 𝑊

)(WSMA+WEMA+WROC+WOBV+WRSI+WMACD+WTSI+WHMA+WFIBO = 1
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با تﻮجه به مﻮارد ياد شده فﻮق ،ميتﻮان اينگﻮﻧه بيان كرد ،به هر يك از ابزارهاي تكنيكال در الگﻮريتم
معامﻼتي طراحي شده ،جﻬت اعمال سيگنالهاي خريد ،فروش يا عدم اقدام ،عددي بين صفر و يك تعلق
خﻮاهد ﮔرفت  ،كه بياﻧگر ميزان اهميت دستﻮر صادر شده از سﻮي اﻧديكاتﻮر مذكﻮر خﻮاهد بﻮد .پس ﮔذشت
از اين مرحله سيستم خبره با  ٩وزن تخصيﺺ داده شده در هر مرحله رو به رو شده كه همگي بين صفر
و يك خﻮاهند بﻮد .در همين راستا به دليل اينكه اهميت اوزان هر يك از اﻧديكاتﻮرها بياﻧگر اهميت دستﻮر
صادر شده است و با تﻮجه به اين مﻮضﻮع كه امكان خﻮاهد داشت مجمﻮع اوزان تخصيﺺ داده شده براي
تمامي اﻧديكاتﻮرها بيش از يك شﻮد ،مجدد ًا از اوزان تمامي اﻧديكاتﻮرها مياﻧگين وزﻧي ﮔرفته شده كه در
ﻧﻬايت مجمﻮع تمامي اﻧديكاتﻮرهاي استفاده شده در هر مرحله ،وزﻧي بين صفر و يك خﻮاهند داشت و
اهميت دستﻮرهاي صادر شده تﻮسط هر اﻧديكاتﻮر در مﻘابل ديگر اﻧديكاتﻮرها دستﻮر دقيﻘي به سيستم
خبره جﻬت اﻧجام عمليات خﻮاهد داد.
پس از محاسبه اوزان هريك از اﻧديكاتﻮرها و ضرب آن در هريك از سيگنالها ،سيگنال ﻧﻬايي خريد،
فروش يا عدم اقدام در روز معامﻼتي مشخﺺ استخراج شده و با استفاده از وجه ﻧﻘد مﻮجﻮد و ميزان سﻬام
مﻮجﻮد در پرتفﻮي هر يك از عملياتهاي ﻻزم فﻮق اﻧجام خﻮاهد پذيرفت .در صﻮرتي كه سيگنال خريد
براي چند سﻬم صادر شﻮد ،وجﻮه مﻮجﻮد به ﻧسبت برابر ما بين تمامي سﻬام تﻘسيم خﻮاهد شد .شروط
ﻻزم جﻬت خريد سﻬام ،بدين ترتيب است كه مياﻧگين وزﻧي سيگنالهاي دريافت شده اﮔر در محدوده و
بازه خريد قرار ﮔيرد با استفاده از مﻮجﻮدي ﻧﻘد به صﻮرت برابر و يكسان بين سﻬام مستعد رشد تﻘسيم
خﻮاهد شد .سيگنال فروش ﻧيز به همين ترتيب در صﻮرتي كه مياﻧگين وزﻧي سيگنالهاي دريافت شده
در بازه فروش سﻬم قرار ﮔيرد ،صادر شده و فروش سﻬم اﻧجام خﻮاهد شد .همچنين اﮔر سﻬامي سيگنال
فروش قﻄعي دريافت ﻧنمايد ولي حد ضرر  ١٠درصدي براي آن فعال شﻮد )قيمت پاياﻧي سﻬم در دو روز
متﻮالي كمتر از  ١٠درصد قيمت خريد سﻬم باشد( سيگنال فروش صادر شده و سﻬم مذكﻮر به فروش
خﻮاهد رسيد .سيستم خبره به ﮔﻮﻧهاي طراحي شده است ،كه ابتدا سيگنال فروش تمامي سﻬامهاي
مﻮجﻮد در پرتفﻮي را بررسي كرده و پس از فروش و بروزرساﻧي مﻮجﻮدي ﻧﻘد اقدام به صدور سيگنال
خريد خﻮاهد كرد .همچنين پس از هر عملياتي در روز معامﻼتي بعد مﻮجﻮدي ﻧﻘد و سﻬام مﻮجﻮد در
پرتفﻮي پس از كسر كارمزد معامﻼتي كارﮔزاري بهروز خﻮاهد شد .همچنين جﻬت بﻬينهسازي بازده و
ريسك در سيستم خبره از مدلهاي زير استفاده شده است.
يافتههاي پژوهش
هماﻧگﻮﻧه كه اشاره شد ،در اين پژوهش امكان اثرﮔذاري اتفاقات سيستماتيك بر ﻧتايج وجﻮد خﻮاهد
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داشت ،به همين منظﻮر ،جﻬت سنجش صحت عملكرد سيستم خبره و كاهش اثرات سيستماتيك بر
سيستم معامﻼتي خﻮدكار ،دو بخش يادﮔيري و آزمﻮن در بازههاي زماﻧي مختلف به صﻮرت چرخشي
بررسي شده است .اين بازههاي زماﻧي به هشت دوره در بين سالهاي  ١٣٩٢الي  ١٤٠٠تﻘسيم بندي
شده است .دورهها و تعداد سﻬامي كه در هر يك از اين دورهها در اين پژوهش مﻮرد تحليل و بررسي قرار
خﻮاهند ﮔرفت به شرح جدول زير است:
جدول) :(٣دورههاي سنجش الگوريتم معامﻼتي و تعداد سهام فعال در آن
رديف

دوره

دوره يادﮔيري

دوره آزمﻮن

تعداد سﻬام

١

اول

 ٥فروردين ٩٢
الي  ١٤ارديبﻬشت ٩٣

 ١٥ارديبﻬشت ٩٣
الي  ٢٨خرداد ٩٣

١٩٥

٢

دوم

 ١٨فروردين ٩٣
الي  ٢٩ارديبﻬشت ٩٤

 ٣٠ارديبﻬشت ٩٤
الي  ١٠تير ٩٤

٢٢١

٣

سﻮم

 ٣١فروردين ٩٤
الي  ٥خرداد ٩٥

 ٦خرداد ٩٥
الي  ٢١تير ٩٥

٢٣١

٤

چﻬارم

 ٨ارديبﻬشت ٩٥
الي  ٢٤خرداد ٩٦

 ٢٥خرداد ٩٦
الي  ٨مرداد ٩٦

٢٠٥

٥

پنجم

 ٢٥ارديبﻬشت ٩٦
الي  ١٦تير ٩٧

 ١٧تير ٩٧
الي  ٢٨مرداد ٩٧

٢٣٦

٦

ششم

 ١٢خرداد ٩٧
الي  ٢٥تير ٩٨

 ٢٦تير ٩٨
الي  ٩شﻬريﻮر ٩٨

٢٨٨

٧

هفتم

 ٢٨خرداد ٩٨
الي  ٧مرداد ٩٩

 ٨مرداد ٩٩
الي  ٢٣شﻬريﻮر ٩٩

٢٩٤

٨

هشتم

 ٩فروردين ٩٩
الي  ١٨ارديبﻬشت ١٤٠٠

 ١٩ارديبﻬشت ١٤٠٠
الي  ٣١خرداد ١٤٠٠

٢٨٤

تشريح ﻧتايج بدست آمده از سيستم خبره معامﻼتي:
در اين پژوهش ،الگﻮريتم ژﻧتيك با  ١٥٠مرتبه تكرار مدل معامﻼتي در دوره يادﮔيري ،برآورد مناسبي
از بﻬترين تركيب پارامترها را در هر هشت دوره زماﻧي پيشنﻬاد خﻮاهد داد .سپس اوزان بﻬينه به دست
آمده ،در اختيار سيستم معامﻼتي قرار داده خﻮاهد شد تا ﻧتايج سيستم مذكﻮر در دوره آزمﻮن با روش
خريد و ﻧگﻬداري در شاخﺺهاي كل و هموزن مﻘايسه شﻮد .با تﻮجه به ﻧتايج استخراج شده ميتﻮان
دريافت كه در دوره يادﮔيري ،در هر هشت دوره زماﻧي بﻬترين الگﻮ و اوزان بﻬينه تﻮسط الگﻮريتم ژﻧتيك
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به دست آمده و جﻬت استفاده در سيستم خبره به كار ﮔرفته شده است .در بﻬينهسازي بازدهي ميتﻮان
مشاهده كرد ،در هر دوره تكرار الگﻮريتم ژﻧتيك بازدهي به دست آمده از سيستم خبره ﻧسبت به دوره
قبل بﻬينه شده و افزايش يافته و تاثير مثبتي ﻧيز در كارايي سيستم خبره ايجاد كرده است .همچنين در
قسمت بﻬينهسازي ريسك سيستم معامﻼتي ميتﻮان كاهش ريسك سيستم خبره را مشاهده كرد.
الگﻮريتم طراحي شده در هر دوره سعي در دستيابي به تركيبي از اوزان بﻬينه خﻮاهد داشت تا باﻻترين
بازدهي و پايينترين ريسك مﻮجﻮد را كسب ﻧمايد ،بديﻬي است در صﻮرتي كه با تكرار الگﻮريتم ژﻧتيك
به اين مﻬم دست پيدا ﻧكند ،بﻬترين تركيب وزﻧي كه در دورههاي پيش بيشترين بازدهي و كمترين
ريسك را كسب كرده باشد ،جﻬت استفاده سيستم خبره در دوره آزمﻮن پيشنﻬاد خﻮاهد شد .پس از
بﻬينهسازيهاي صﻮرت ﮔرفته در دوره يادﮔيري ،اوزان بﻬينه شده در مرحله ﻧﻬايي تﻮسط سيستم
معامﻼتي در دوره آزمﻮن بدون استفاده از الگﻮريتم ژﻧتيك مﻮرد استفاده قرار خﻮاهد ﮔرفت .در جدول )(٥
كارايي عملكرد سيستم خبره در هشت دوره ،بين بخشهاي يادﮔيري و آزمﻮن در الگﻮريتم ژﻧتيك و
استراتژي خريد و ﻧگﻬداري در شاخﺺ هموزن و شاخﺺ كل در قسمتهاي بازدهي و ريسك مﻘايسه
شده ،كه ﻧتايج آن به شرح زير است .ﻻزم به ذكر است با تﻮجه اينكه امكان سرمايهﮔذاري در شاخﺺ كل
وجﻮد ﻧخﻮاهد داشت و سﻬام شركتهاي پذيرش شده در شركت فرابﻮرس ايران ﻧيز در شاخﺺ كل مﻮجﻮد
است و امكان سرمايهﮔذاري از سﻮي سيستم معامﻼتي خبره در اين حﻮزه وجﻮد ﻧدارد ،معيار اصلي سنجش
عملكرد سيستم خبره ،شاخﺺ هموزن بﻮده و شاخﺺ كل به منظﻮر مﻘايسه آورده شده است.

شكل ) :(٢بهينهسازي بازدهي و ريسك با الگوريتم ژﻧتيك در دوره چهارم در ﻧرمافزار متلب – ساﻻﻧه
)منبع :محاسبات پژوهش(

١١٧

فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار /شماره چهل و ﻧه /زمستان ١٤٠٠
جدول ) :(٤مقايسه بازدهي و ريسك در هشت دوره – ماهاﻧه ) اعداد بر حسب درصد(
دوره

معيار

يادﮔيري

آزمﻮن

هموزن

كل

اول

بازدهي
ريسك

٢٠,٣٥
٠,٠٠٤٣

١٢٣,٠٢
٠,٠١٥٥

-١١,٥٢
٢,٩٥١٣

٥,٤٤
٠,٢٧١٥

دوم

بازدهي
ريسك

٦,٠٤
٠,٠٠٠٥

١,٢٨
٠,١١٧٧

-٤٢,٨٨
٣,٧٠٢٦

-١,٥
٠,٢٠٦١

سﻮم

بازدهي
ريسك

٣,٤
٠,٠٠٠١

-٢٣,٨٣
٠,١٥٥٣

-٣٢,٤
٢,٩٣١٤

٠,٨١
٠,١٨٠٠

چﻬارم

بازدهي
ريسك

٦,٦٤
٠,٠٠٠٦

٤,٣٨
٠,١٥١٣

-٥,١٣
٨,١٧٥٠

٠,٣٢
٠,١٠٣٩

پنجم

بازدهي
ريسك

٣,٤٩
٠,٠٠٠٠٢

٢,٢٨
٠,٧٤١٢

٢,٠١
٢,٥٩٨٦

٤,٠٣
٠,٢١٨١

ششم

بازدهي
ريسك

١٨,٣٤
٠,٠٠٠٠٣

١٧,٥٥
٠,٣١١٢

٣,١٥
١,٢٨٢٤

٩,٥
٠,٤٢١٥

هفتم

بازدهي
ريسك

٣٩,٣
٠,٠٠٠٥

٢٨,٧٨
٠,٢٩٠١

٨,٦٧
٠,٩٧٩١

١٧,١١
٠,٥٢٣٧

هشتم

بازدهي
ريسك

١٤,٧٣
٠,٠٤٥٨

٩,٦١
٠,٩٥٢٠

-٢,٢٥
٣,٢٢٤٩

٦,٧٦
١,٨٣١٣

)منبع :محاسبات پژوهش(

با تﻮجه به ﻧتايج به دســـت آمده از ســـﻮي ســـيســـتم معامﻼتي خبره ميتﻮان دريافت كه در عمﻮم
حالتها بازدهي و ريسك به دست آمده از عملكرد سيستم خبره به طﻮر قابل مﻼحظه ﻧسبت به عملكرد
شاخﺺ هموزن و شاخﺺ كل بﻬتر بﻮده است .به منظﻮر سنجش پايداري ﻧتايج ﻻزم است تا اعتبار ﻧتايج
مدل اســـتخراجي در ﻧمﻮﻧههاي مختلف مﻮرد ارزيابي قرار ﮔيرد و لذا براي اين منظﻮر در هر بازه زماﻧي
اﻧتخابي با حذف  ١٠درصد از سﻬام استفاده شده مجدد اقدام به استفاده از سيستم خبره كرده و ﻧتايج
حا صل از اين عمليات را با عملكرد شاخﺺ هموزن و شاخﺺ كل مﻘاي سه ﻧمﻮد .در همين را ستا در اين
پژوهش جامعه اوليه را اﻧدكي تغيير داده شده و اقدام به حذف  ١٠در صد از سﻬام فعال كرده و عملكرد
سيستم خبره  ٨مرتبه با حذف  ١٠درصد ديگر از سﻬام فعال تكرار كرده و ﻧتايج را با شاخﺺ هموزن و
شاخﺺ كل مﻘاي سه شده ا ست .ﻧتايج به د ست آمده ،در اين پژوهش بياﻧگر اين مﻮ ضﻮع خﻮاهد بﻮد ،كه
در دوره يادﮔيري بازدهي و ريســك به دســت آمده ﻧســبت به شــاخﺺها عملكرد بﻬتري كســب كرده و
همچنان سيستم خبره عملكردي مناسبتر از شاخﺺ هموزن و شاخﺺ كل داشته است .از سﻮي ديگر

١١٨

بهينهسازيپرتفويسهام با استفاده از مقايسه الگوهايمﺨتلﻒتكنيكال /سعيديكوشا و محبي
به منظﻮر كسب اطمينان بيشتر از اعتبار سنجي صﻮرت ﮔرفته ،ﻧتايج به دست آمده از الگﻮريتم معامﻼتي
٣٠

را در مﻘابل شـــاخﺺ هموزن و شـــاخﺺ كل در هشـــت دوره با اســـتفاده از آزمﻮن ﻧاپارامتريك

ويلكاكسﻮن ٣١در ﻧرم افزار  ٣٢SPSSمﻮرد بررسي قرار داده ،كه ﻧتايج حاصل از اين آزمﻮن در ادامه آورده
شده است.
جدول ) :(٥مقايسه بازدهي و ريسك دوره اول يادگيري  -ماهاﻧه ) اعداد بر حسب درصد(
جامعه

معيار

يادﮔيري

آزمﻮن

هموزن

كل

اول

بازدهي
ريسك

٢٠,١٩
٠,٠٠٠٣

٦٩,٣١
٠,١١٧٣

-١١,٥٢
٢,٩٥١٣

٦,٠١
٠,٢٧٩٠

دوم

بازدهي
ريسك

١٧,٥٨
٠,٠٠٠٠٥

٣٣,٥٢
٠,٣٤٧٣

-١١,٥٢
٢,٩٥١٣

٦,٠١
٠,٢٧٩٠

سﻮم

بازدهي
ريسك

١٨,٩٩
٠,٠٠٠١

٢٧,٣٦
٠,١٥٦٣

-١١,٥٢
٢,٩٥١٣

٦,٠١
٠,٢٧٩٠

چﻬارم

بازدهي
ريسك

٢٣,٢٥
٠,٠٠١٧

٥٠,٠١
٠,٠٠١٨

-١١,٥٢
٢,٩٥١٣

٦,٠١
٠,٢٧٩٠

پنجم

بازدهي
ريسك

٢٢,٧٨
٠,٠٠٤٢

٥٣,٥٤
٠,٢٦٢٧

-١١,٥٢
٢,٩٥١٣

٦,٠١
٠,٢٧٩٠

ششم

بازدهي
ريسك

٢٠,٩٢
٠,٠٠٠٣

٩٧,٨٣
٠,٠٤٩٠

-١١,٥٢
٢,٩٥١٣

٦,٠١
٠,٢٧٩٠

هفتم

بازدهي
ريسك

١٧,٩١
٠,٠٠٠٥

٦٠,١٨
٠,١٣٨٨

-١١,٥٢
٢,٩٥١٣

٦,٠١
٠,٢٧٩٠

هشتم

بازدهي
ريسك

٢١,٧٠
٠,٠٠٠١

-٥,٧٦٥٠
٠,١٠٧٠

-١١,٥٢
٢,٩٥١٣

٦,٠١
٠,٢٧٩٠

)منبع :محاسبات پژوهش(

اعتبارسنجي آماري از ﻧتايج بدست آمده:
با تﻮجه به ﻧتايج به دست آمده از اعتبارسنجي صﻮرت ﮔرفته در جداول فﻮق و آزمﻮن ويلكاكسﻮن
ميتﻮان بيان كرد كه سيستم خبره ايجاد شده تﻮاﻧايي بﻬينهسازي خﻮدكار سبد سﻬام تحت مديريت خﻮد
را داشته و قادر خﻮاهد بﻮد با استفاده از ابزارهاي تكنيكال اقدام به سرمايهﮔذاري با بازدهي و ريسك
مناسب ﻧمايد .همچنين معاملهﮔران و تحليلﮔران حرفهاي ميتﻮاﻧند به منظﻮر ارزيابي سﻬام مﻮرد ﻧظر از
منظر تكنيكال در كنار ارزيابيهاي بنيادين از سيستم مذكﻮر استفاده كنند.

١١٩

فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار /شماره چهل و ﻧه /زمستان ١٤٠٠
جدول ) :(٦مقايسه ﻧتايج سنجش اعتبار بازدهي و اﻧحراف معيار در سيستم خبره ،شاخص كل و
هموزن -هشت دوره اعتبار سنجي توسط آزمون ويلكاكسون در ﻧرم افزار SPSS
Title
OI return – 34AL return

EI return – AL return

33

35

OI STDEV –AL STDEV

EI STDEV –AL STDEV

Negative/ Positive

N

Mean
Ranks

Sum of
Ranks

Negative Ranks

٧

٥

٣٥

Positive Ranks

١

١

١

Negative Ranks

٨

٤,٥

٣٦

Positive Ranks

٠

٠

٠

Negative Ranks

١

٢

٢

Positive Ranks

٧

٤,٨٦

٣٤

Negative Ranks

٠

٠

٠

Positive Ranks

٨

٤,٥

٣٦

Z

Asymp.
Sig

-٢,٣٨٠

٠,٠١٧

-٢,٥٢١

٠,٠١٢

-٢,٢٤٠

٠,٠٢٥

-٢,٥٢١

٠,٠١٢

)منبع :محاسبات پژوهش(

با تﻮجه به جدول فﻮق و ﻧتايج بدست آمده از آن ميتﻮان بيان كرد؛ در رديف اول بازدهي ايجاد شده
از استراتژي خريد و ﻧگﻬداري در شاخﺺ كل و بازدهي الگﻮريتم سيستم خبره در  ٨دوره اعتبارسنجي
مﻘايسه شده است ،كه از اين ميزان در  ٧مﻮرد بازدهي بدست آمده از سيستم معامﻼتي خبره بيش از
بازدهي شاخﺺ كل بﻮده است .در حال حاضر طبق آماره  zكه برابر با  -٢,٣٨٠است )ﻧتايج آماره  zيك
طرفه است( و ﻧتيجه آزمﻮن دو طرفه بر اساس  ،P-valueميتﻮان بيان كرد با مﻘايسه مﻘدار  ٠,٠١٧با
مﻘدار  ٠,٠٥براي  αفرض صفر كه بياﻧگر بزرﮔتر بﻮدن بازدهي بدست آمده از شاخﺺ كل در قياس با
بازدهي بدست آمده از سيستم خبره معامﻼتي است رد خﻮاهد شد .همچنين به بيان ديگر با اطمينان
 ٩٨,٣درصد فرض بزرﮔتر بﻮدن بازدهي بدست آمده از شاخﺺ كل در قياس با بازدهي بدست آمده از
سيستم خبره معامﻼتي است رد ميشﻮد .همچنين ديگر ﻧتايج بدست آمده از اعتبارسنجي اﻧجام شده را
ميتﻮان طبق جدول فﻮق الذكر در خصﻮص مﻘايسه بازدهي شاخﺺ هموزن و بازدهي سيستم خبره
معامﻼتي ،مﻘايسه ريسك بدست آمده از معامﻼت شاخﺺ كل در مﻘابل ريسك بدست آمده از معامﻼت
سيستم خبره معامﻼتي و مﻘايسه ريسك بدست آمده از معامﻼت شاخﺺ هموزن در مﻘابل ريسك بدست
آمده از معامﻼت سيستم خبره معامﻼتي تعميم داد.

١٢٠

بهينهسازيپرتفويسهام با استفاده از مقايسه الگوهايمﺨتلﻒتكنيكال /سعيديكوشا و محبي
ﻧتيجهگيري
در اين پژوهش ابتدا مﻘدماتي از شكلﮔيري و اهميت مﻮضﻮع معامﻼت الگﻮريتمي ارائه شد .سپس با
تﻮجه به پيشينه تحﻘيﻘات صﻮرت ﮔرفته و مﻄالعه پژوهشهاي اتجام شده ،خﻼءهاي مﻮجﻮد در تحﻘيﻘات
شـــناســـايي و مدل ســـبدﮔردان خﻮدكار به وســـيله مفاهيم تحليل تكنيكال ،ابزار فيبﻮﻧاچي و الگﻮريتم
بﻬينه سازي ژﻧتيك معرفي شد .اطﻼعات ا ستفاده شده در اين پژوهش مﻘادير بي شترين قيمت ،كمترين
قيمت ،قيمت پاياﻧي ،قيمت اوليه و حجم معامﻼت سﻬام فعال در بﻮرس اوراق بﻬادار تﻬران است.
سپس اﻧديكاتﻮرها و اسيﻼتﻮرهاي تحليل تكنيكال جﻬت استفاده سيستم خبره طراحي شده و تمام
اطﻼعات و دادههاي سﻬام فعال در بﻮرس اوراق بﻬادار تﻬران به سي ستم خبره مذكﻮر داده شده ا ست.
ســيســتم خبره با تﻮجه به قﻮاﻧين تعريف شــده براي هريك از ابزارهاي تحليل تكنيكال در هر ســﻬم،
امتيازاتي را ايجاد كرده و ســـپس با اضـــافه ﻧمﻮدن اوزاﻧي كه تﻮســـط الگﻮريتم ژﻧتيك بﻬينه شـــدهاﻧد،
امتيازات ابزارهاي تكنيكال را اولﻮيت بندي كرده و در ﻧﻬايت با اســـتفاده از مياﻧگين وزﻧي امتيازات،
سيگنالهاي ﻻزم جﻬت اﻧجام اقدامات ﻻزم صادر شده است .در صﻮرتي كه مياﻧگين وزﻧي مذكﻮر در بازه
فروش باشــد ســيگنال فروش و اﮔر مياﻧگين امتيازات ابزارها در بازه خريد باشــد ،ســيگنال خريد صــادر
خﻮاهد شد .همچنين ﻻزم به ذكر ا ست ،از تمامي ابزارهاي ا شاره شده در پژوهش براي ايجاد سيگنال
خريد ،فروش يا عدم اقدام ا ستفاده شده ا ست .در ادامه روﻧد پژوهش جﻬت اعتبار سنجي از سي ستم
خبره و بﻬينهســـازي صـــﻮرت ﮔرفته ،ﻧتايج الگﻮريتم در دو دوره يادﮔيري و آزمايش مﻮرد بررســـي قرار
ﮔرفت و به منظﻮر جلﻮﮔيري از اثرات هيجاﻧي و سيستماتيك بر ﻧتايج سيستم خبره و همچنين سنجش
دقيق عملكرد واقعي سيستم مذكﻮر در هشت دوره مختلف عملكرد الگﻮريتم معامﻼتي مﻮرد بررسي قرار
ﮔرفت .الگﻮريتم ژﻧتيك اوزان ابزارهاي تكنيكال را پردازش كرده و تركيب مناسبي از اين اوزان را پس از
تكرار چندين باره الگﻮريتم بر ابزارها ،به دست آورده و مﻘادير بﻬينه را جﻬت آزمﻮن مدل مذكﻮر در دوره
آزمايش ارائه ميكند .در ﻧﻬايت با مﻘايسه ﻧتايج به دست آمده و عملكرد الگﻮريتم معامﻼتي طراحي شده
ميتﻮان به اين ﻧتايج رســيد كه ،عملكرد ســيســتم خبره در ســبدﮔرداﻧي خﻮدكار به طﻮر قابل تﻮجﻬي
ﻧســبت به اســتراتژي خريد و ﻧگﻬداري برتري داشــته و تﻮاﻧايي كســب بازدهي بﻬتر و كاهش ريســك به
شكل قابل تﻮجﻬي را خﻮاهد داشت .همچنين با استناد به ﻧتايج بدست آمده ميتﻮان بيان كرد ،به دليل
اينكه بازده كسب شده تﻮسط سيستم خبره معامﻼتي در دورههاي بررسي شده بيش از بازدهي شاخﺺ
هموزن و شاخﺺ كل در استراتژي خريد و ﻧگﻬداري است ،شرط  H0در فرضيه اول ﻧﻘض و شرط مﻘابل
آن  H1تاييد مي شﻮد .از سﻮي ديگر با تﻮجه به اينكه ري سك بد ست آمده از معامﻼت سي ستم خبره

١٢١

فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار /شماره چهل و ﻧه /زمستان ١٤٠٠
معامﻼتي در دورههاي برر سي شده كمتر از ري سك معامله شاخﺺ هموزن و شاخﺺ كل در ا ستراتژي
خريد و ﻧگﻬداري است ،شرط  H0در فرضيه دوم ﻧﻘض و شرط مﻘابل آن  H1تاييد ميشﻮد.
ﻧتايج به دســـت آمده از اين پژوهش از اين منظر كه بازارهاي مالي به طﻮر كامل از فرآيند ﮔام
تصـــادفي پيروي ﻧميكنند ،با تحﻘيﻘاتي همچﻮن آﻧچه كه در مﻄالعات جﻮرجﻮلﻮ و همكاران مشـــاهده
كرديم هم راســتا بﻮده و همچنين ،به دليل آﻧكه بر ﮔســتره وســيعي از ســﻬام فعال در بازار ســرمايه اين
تحﻘيق اﻧجام ﮔرفته اســت ،احتمال غير تصــادفي بﻮدن ﻧتايج را ﻧيز كاهش ميدهد .لذا با تﻮجه به مﻮارد
فﻮق الذكر و ﻧتايج به دســـت آمده ميتﻮان بيان كرد ،قﻮاﻧين تحليل تكنيكال و الگﻮريتمهاي فرا ابتكاري
در بازارهايي با ســﻄح كارايي ضــعيف قابل اســتفاده بﻮده و ميتﻮان بازدهي مناســب از بازارهاي مذكﻮر

كسب كرد.
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