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چکیده
انتخاب سبد سهام همواره از اساسيترین مسایل سرمایهگذاران است .از لحاظ نظری انتخاب سببد سبهام در حالبت حبداقل
كردن ریسک با فرض ثبات بازده به كمک روابط ریاضي قابل حل است ،اما با تنوع انتخاب در بازار سبرمایه ،تنهبا رواببط
ریاضي ،راه حل موثری نيست .تنوع ابزارهای سرمایهگذاری و تفباوت تباب مطلوبيبت سبرمایهگبذاران ،فرآینبد انتخباب را
پيچيده نموده است .اینک گسترش بازارهای مالي و سرمایه ،استفاده از سيستمهای قاعبده محبور ببرای تصبميمگيبریهبای
سری  ،با ریسک حداقل و به دور از اشتباهات انساني ،طراحي ،توسعه یا بهبود این سيستمها ميتواند بهعنوان مزیبت رقبابتي
باشد .در پژوهش حاضر ،از الگوریتم شبکههای عصبي و برنامهنویسي شبکه ژنتيک ،برای تشخيص ویژگيهبای مبوثر و از
درخت تصميم  ID3بهبودیافته بهعنوان روش پيشنهادی جهت پيشبيني قيمت و روند تغيير قيمت سهام برای انتخباب سببد
بهينه استفاده شده است .نتایج تحقيق نشان ميدهد ،روش پيشنهادی عالوه ببر كباهش سبربار محاسبباتي و حافظبهای ،قبادر
است تا با دقت باالیي به پيشبيني نوسانات شبدید ببا الگوهبای غيرخطبي پرداختبه و نسببت ببه روشهبای روز دنيبا چبون
جستجوی نزدیکترین همسایگي ،رگرسيون خطي ،ميانگين متحرک خود همبسته و الگوریتم پيش بيني سری زماني ،بهتبر
عمل نماید.
کلمات کلیدی :سبد بهينه سهام ،درخت تصميم بهبودیافته ،الگوریتم ژنتيک ،شبکههای عصبي.

یکي از اهداف اصلي گردانندگان بازارهای پولي و مالي این اسبت كبه هبر كسبي ببا هبر سبليقه و هبر مقبدار و ببا
انتخاب هر نوع دارایي بتواند وارد این بازارها شده و فرصتهای مناسب سرمایهگبذاری را تشبخيص دهبد و سبود
مناسبي كسب نماید .در همين راستا ،از مهمترین رسالت مهندسي مالي ،طراحبي ابزارهبای متنبوع مبالي ببه منظبور
تنوع بخشيدن به بازارهای پولي و مالي ميباشد[.]1-3
* عهدهدار مکاتبات
آدرس الکترونيکيNseyedhossein2@gmail.com :
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تحقيقات [ ]3،4،1نشان ميدهند كبه طراحبي و ارایبه مبدلهبای قاعبده محبور ببرای زمبان خریبد و فبروش
امکانپذیر بوده و ميتوان با توليد قواعد معامالتي ،سيستمهای توانمنبدی را ببرای پشبتيباني از تصبميمگيبریهبای
سرمایهگذاران ،توسعه داد .انتخاب سببد سبرمایه ببا تخصبيص سبرمایه محبدود ببه تعبدادی از دارایبيهبای ببالقوه
سرمایهگذاری به منظور دستيابي به استراتژی سرمایهگذاری سودآور ،در ارتببا اسبت[ .]5سببد سبرمایه ،تركيببي
مناسب از سهام یا سایر دارایيها است كه یک سرمایهگبذار آنهبا را خریبداری مبيكنبد .هبدف از تشبکيل سببد
سرمایه ،توزی ریسک سرمایهگذاری بين چند سهم است ،بهگونهای كه سود یک سهم بتواند ضرر سبهام دیگبر را
جبران كند [ .]4،1در مساله بهينهسازی سبد سرمایه ،هدف كمينهسازی ریسک و بيشينهسازی سبود اسبت .بنبابراین
ایجاد توازن بين ریسک و بازده ،امری ضروری است[.]5،6 ،2،4

ایجاد این توازن به نظر ساده است وليکن در عمل روشهای مختلفي برای تشکيل سبد سرمایهگذاری،
استفاده ميشود .هدف از حل مدلهای انتخاب سبد سرمایهگذاری ،ارایه مجموعهای از جوابها جهت انتخاب
سبد سرمایه مورد نظر به تصميمگيرندگان است.
دستيابي به رشد اقتصادی و ایجاد انگيزه برای سرمایهگذاری ،زماني تسری مبيگبردد كبه بازارهبای سبرمایه
فعال و قابل اعتماد باشند .وجود بازارهای بورس فعال همواره سرمایهگذاران متعددی را به تکاپو داشبته و حركبت
جریان سرمایه و مناب مالي را به بخشهای مولد تسری مينماید .كليد موفقيبت سبرمایهگبذاران در ببازار سبرمایه،
اتخاذ رویکردی مناسب برای مدیریت سهام ساخته شده توسط آنها است[.]3،1
اولين مطالعه در رابطه با مساله انتخاب پورتفوليو ،بهكارگيری مفهوم مجموعه كارا است كه توسط ماركویتز
( )1952ارایه شد[ .]4مطالعه او كه مبنای تئوری پورتفوليوی مدرن به شمار مي رود ،انتخاب پورتفوليو را در
قالب یک مساله بهينهسازی ميانگين -واریانس با دو معيار اساسي ،حداكثرسازی سود (ميانگين بازده مورد انتظار)
و حداقلسازی ریسک (واریانس بازده مورد انتظار) مورد توجه قرار داده ،لذا یک پورتفوليوی مطلوب با توجه
به بده بستان ریسک و بازده مورد انتظار تعيين ميشود[.]7،1
مدل ماركویتز ،اگرچه مبنای تئوری پورتفوليوی مدرن است ،به دليل اینکه مدلي سادهسازی شده با
مفروضات غيرواق گرایانه است ،استفاده عملي چنداني ندارد .از نقطه نظر عملي ،سرمایهگذاران معموال با
محدودیتهای الزامآوری روبه رو هستند .هر چقدر محدودیتهای عملي به منظور توسعه مدل در مدلسازی
پورتفوليو را در قالب یک مساله بهينهسازی ميانگين -واریانس استفاده نمودهاند .محققان از انواع تکنيکها برای

حل مساله انتخاب پورتفوليوی مقيد استفاده كردهاند[ .]8هدف از حل مدلهای انتخاب سبد سرمایهگذاری،
ارایه مجموعهای جوابها به تصميمگيرندگان جهت انتخاب سبد سرمایه مورد نظر است[.]9
در این تحقيق با توجه به اینکه روشهای فراابتکاری هر یک دارای معایبي ميباشند و مزایایي نيز
در كنار این معایب دارا ميباشند ،سعي شده است تا راهکارهای فراابتکاری قابل ادغام انتخاب شوند و به
نوعي از آنها استفاده شود كه در كنار شامل شدن تمامي مزایای این روشها ،دارای هيچ یک از معایب
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این روشها نباشد و از این حيث دارای برتری نسبت به استفاده از هر یک از این روشها به تنهایي باشد.
در این پژوهش سوال اساسيای كه وجود دارد ،آن است كه چگونه ميتوان با استفاده از راهکاری
تركيبي ،تغييرات قيمت سهام را پيشبيني نمود و با استفاده از آن سبد بهينه سهام را شناسایي كرد؟
هدف از تحقيق حاضر ،استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری در جهت ارایه راهکاری است تا بتوان ببهوسبيله
آن ميزان تغييرات قيمت هر یک از سهام را پيشبينبي و سبهامي كبه دارای ببيشتبرین تغييبرات از لحباظ افبزایش
قيمت هستند را شناسایي و در قالب سبد سهام ارایه و بدین شبکل بتبوان بهتبرین سببد سبهام را یافبت و ببه تبب آن
بيشترین سود را نيز كسب نمود .برای پيشبيني در این راهکار از درخبت تصبميم بهببود داده شبدهای كبه دارای
كمترین ارتفاع و پایينترین سربار محاسباتي باشد ،استفاده شده است.
 2مبانی نظری و ادبیات پژوهش
بهطور كلي الگوریتمهایي كه برای حل مسایل بهينهیابي وجود دارند ،شامل الگوریتمهای دقيق و الگوریتمهای
تقریبي هستند .الگوریتمهای دقيق ،اگرچه قادر به یافتن جواب بهينه به صورت دقيق هستند ،اما در مورد مسایل
بهينهسازی سخت ،كارایي كافي ندارند و زمان اجرای آنها متناسب با ابعاد مسایل بهصورت نمایي افزایش
ميیابد .الگوریتمهای تقریبي ،قادر به یافتن جوابهای نزدیک به بهينه در زمان حل كوتاه برای مسایل بهينهسازی
سخت هستند .این الگوریتمها به سه دسته ،ابتکاری ،1فرا ابتکاری ، 2فوق ابتکاری 3تقسيم ميشوند[.]10
دو مشکل اصلي الگوریتمهای ابتکاری ،گير افتادن آنها در نقا بهينه محلي ،همگرایي زودرس به این نقا
است .الگوریتمهای فرا ابتکاری برای حل مشکالت الگوریتمهای ابتکاری ارایه شده و در واق الگوریتمهای
فراابتکاری ،یکي از انواع الگوریتمهای بهينهسازی تقریبي هستند كه دارای راهکارهای برون رفت از نقا بهينه
محلي هستند و قابليت كاربرد در طيف گستردهای از مسایل را دارند[.]11،10
الگوریتمهای شناخته شده فراابتکاری بر پایه جمعيت ،عبارتند از الگوریتمهای تکاملي ژنتيک ،برنامهریزی
ژنتيک ،بهينهسازی كلوني مورچگان ،زنبورها ،روش بهينهسازی ازدحام ذرات ،بهينهسازی ملهم از فيزیک نور،
الگوریتم ریشه -پاجوش و از معروفترین الگوریتمهای فرابتکاری جدیدی كه با توجه به موجودات زنده
موجود در طبيعت ،اخيراً توسعه یافتهاند ،الگوریتم بهينهسازی گرگ خاكستری ،سنجاقک ،گرده افشاني گلها،

1-2مفهوم سرمایهگذاری و بورس
بهطوركلي سرمایهگذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالي به یک یا چند نوع دارایي دیگر و نگهبداری آن ببرای
مدتي در زمان آینده ،به همراه پبذیرفتن ریسبک مشبخص یبا نامشبخص ،ببرای كسبب سبود در آینبده اسبت .ببه
مجموعههایي از رفتارها ،فرآیندها و قوانين كه سرمایهگذار را به سمت بهتبرین سبرمایهگبذاری هبدایت مبيكنبد،
1. heuristic
2. meta-heuristic
3. hyper heuristic
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استراتژیهای سبرمایهگبذاری مبيگوینبد[ .]2عوامبل مختلفبي ماننبد اهبداف بلنبد مبدت و كوتباه مبدت ،آسبتانه
ریسکپذیری و اهداف شخصي سرمایهگذار در بهكارگيری این استراتژیها نقش دارند[.]4،9
 2-2الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتيک ،یکي از زیرمجموعههای محاسبات تکامل یافته است و رابطه مستقيمي با مبحث هوش مصبنوعي
دارد .در حقيقت الگوریتم ژنتيک ،بهعنوان زیر مجموعه هوش مصنوعي ،یک روش جستجوی كلبي اسبت كبه از
قوانين تکامل بيولوژیک طبيعي تقليد ميكند .این الگوریتم برروی یکسری از جوابهای مساله ،به اميد به دسبت
آوردن جوابهای بهتر ،قانون بقای بهترین را اعمال ميكند .در هر نسل به كمک فرآیند انتخابي متناسب با ارزش
جوابها و توليد مثبل جبوابهبای انتخباب شبده ببه كمبک عملگرهبایي كبه از ژنتيبک طبيعبي تقليبد شبدهانبد،
تقریبهای بهتری از جواب نهایي به دست ميآید[ .]13این فرایند باعث ميشبود كبه نسبلهبای جدیبد ببا شبرایط
مساله سازگارتر باشد.
 3-2شبکه پرسپترون چند الیه
شبکه پرسپترون چند الیه ،عمالً از به هم پيوستن سه شبکه پرسپترون تک الیه ایجاد شده و اتصال فقط از جزء  iبه
جزء1

 iبرقرار است و در جهت عکس صادق نيست .این شبکه دارای یک الیه خروجي و دو الیه مياني است.

خروجيهای الیه اول ،بردار ورودی الیه دوم را تشکيل داده و بردار خروجي الیه دوم ،ورودیهای الیبه سبوم را
ميسازند و خروجيهای الیه سوم ،پاسخ واقعبي شببکه را تشبکيل مبيدهنبد .ببهعببارتي روشبنتبر ،رونبد جریبان
سيگنالي در شبکه ،در یک مسير پيشخور صورت ميگيرد (از چپ به راست از الیهای ببه الیبه دیگبر) .هبر الیبه
ميتواند از تعدادی نرون مختلف با تواب تببدیل متفباوت ،برخبوردار باشبد .یعنبي مبدلهبای نبرونهبا در الیبههبا
ميتوانند متفاوت در نظر گرفتبه شبوند .در طبي آمبوزش شببکه  MLPببه كمبک الگبوریتم یبادگيری  ،BPابتبدا
محاسبات از ورودی شبکه به سوی خروجي شبکه انجام و سپس مقادیر خطای محاسبه شده به الیههای قبل انتشبار
ميیابد[ .]14به حركت سيگنال ها در مسير رفت (از سمت چپ به راست شبکه) ،سيگنال های تبابعي و ببه حركبت
سيگنالها در مسير برگشت(از سمت راست به چپ) ،سيگنالهای خطا ميگویند(شکل.)1
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 4-2درخت تصمیم
درخت تصميم در یادگيری ماشين ،مدل پيشبيني است كه حقایق مشباهدات یبک پدیبده را ببه اسبتنتا هبایي در
مورد مقدار هدف آن پدیده ترسيم ميكند .تکنيک یادگيری ماشين (بهعنوان رایجتبرین روش داده كباوی) ببرای
استنتا یک درخت تصميم از دادهها ،یادگيری درخت تصميم ناميده ميشود[.]16،15
هر گره داخلي ،متناظر یک متغير و هر كمان به یک فرزند ،نمایانگر یک مقدار ممکن برای آن متغير است .یک
گره برگ ،با داشتن مقادیر متغيرها كه با مسبيری از ریشبه درخبت تبا آن گبره ببرگ بازنمبایي مبيشبود ،مقبدار
پيشبيني شده متغير هدف را نشان ميدهد .سباختار درخبت تصبميم ،ببه نبوعي اسبت كبه ببرگهبا ،نشباندهنبده
دستهبندی و شاخهها ،تركيبات فصلي صفاتي كه منتج به این دستهبندیها اسبت ،را بازنمبایي مبيكننبد .یبادگيری
یک درخت ميتواند با تفکيک كردن یک مجموعه منب  ،به زیرمجموعههایي براساس یبک تسبت مقبدار صبفت
انجام شود .این فرآیند به شکل بازگشتي در هر زیرمجموعه حاصبل از تفکيبک تکبرار مبيشبود .عمبل بازگشبت
زماني كامل ميشود كه تفکيک بيشتر سودمند نبوده یا بتبوان یبک دسبتهبنبدی را ببه همبه نمونبههبای موجبود در
زیرمجموعه بهدست آمده ،اعمال كرد[.]16
 3مروری بر پیشینه پژوهش
ميرعلوی و پورزماني( ،)1398در مطالعهای به ارایه مدلي جهت پيشبيني قيمت سهام با استفاده از روشهای
فراابتکاری و شبکههای عصبي پرداختهاند .در مدل پيشنهادی پژوهش ،برای پيشبيني از یک سيستم دو سطحي
از شبکههای عصبي پرسپترون چندالیه و چندین شاخص و برای انتخاب بهترین نمونه از الگوریتم بهينهسازی ملخ
استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان داده كه مدل پيشنهادی توانسته با خطای پيشبيني پایينتری ،نسبت به
دیگر مدلها عمل كند[.]17

همایون فر و همکاران( ،)1397در مطالعهای به بررسي توسعه الگوریتمهای فرا ابتکاری شيرمورچه -ژنتيک
و الگوریتم تركيبي یادگيری افزایشي مبتني بر جمعيت و تکامل تفاضلي 1جهت بهينهسازی سبد سهام در بورس
اوراق بهادار تهران پرداختهاند .در این پژوهش برای بهينهسازی سبد سرمایهگذاری با هدف افزایش بازده و
كاهش ریسک از الگوریتم تركيبي شيرمورچه -ژنتيک و الگوریتم تركيبي یادگيری افزایشي مبتني بر جمعيت و
مبتني بر جمعيت و تکامل تفاضلي ،كارایي مناسبي برای حل مساله بهينهسازی سبد سهام داشته و با استفاده از
الگوریتم ژنتيک ميتوان سبد بهينه سهام را با دقت و كارایي باال تشکيل داد[.]7
صادقي شریف ،سيدجالل ( )1396در پژوهشي به مطالعه ارزیابي پيشبيني پذیری قيمت سبهام ببا اسبتفاده از
شبکههای عصبي فازی در بازار بورس تهران پرداخته است .این مطالعه نشان داده كه شببکههبای عصببي كبه مبدل
سادهای از سيستم عصبي مركزی انسان ميباشند ،روشهای جدیبدتری ببرای پبيشبينبي رونبد قيمبت سبهام ارایبه

)Population-based incremental learning and differential evolution algorithm (PBILDE
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تکامل تفاضلي ،استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان داد ،الگوریتم ژنتيک و الگوریتم تركيبي یادگيری افزایشي

یزداني خداشهری و همکاران ،انتخاب بهينه سبدسهام با استفاده از الگوریتم تركيبي فرا ابتکاری

نمودهاند .یک شبکه عصبي متشکل از نرونها و گره یا نبرون كوچبکتبرین واحبد پبردازش و توزیب اطالعبات،
اساس عملکرد عصبي را تشکيل و ورودی و خروجي مخصوص خود را دارد[.]18
خنده خوش( )1395عوامل مؤثر در پيشبيني شاخص قيمت بورس تهران با بهبود الگوریتم بهينهسازی ملخ
در انتخاب بهترین نمونهها در مدل آموزش چندتایي شبکه عصبي را مطالعه نموده است .در این مدل یک سيستم
دوسطحي از شبکههای عصبي پرسپترون چندالیه و چندین شاخص برای پيشبيني استفاده شده و برای آموزش
بهتر شبکه عصبي و در نتيجه بهبود نتایج بهدستآمده ،از الگوریتم بهينهسازی ملخ برای انتخاب بهترین نمونهها
برای آموزش شبکه عصبي استفاده شده است و نتایج نشان داده كه مدل پيشنهادی توانسته با خطای پيشبيني
پایينتری نسبت به دیگر مدلها عمل كند[.]19
فشاری و مظاهری فر( )1395در مطالعهای به مقایسه الگوریتمهای پيشبيني و بهينهسازی در بورس اوراق
بهادار تهران پرداختند .در این مطالعه ،از دو الگوریتم شبکه عصبي مصنوعي و شبکه فازی -عصبي بهعنوان دو
الگوریتم پيشبيني قيمت اوراق بهادار و از دو الگوریتم حركت تجمعي ذرات و الگوریتم ژنتيک ،روش
كوادراتيک به منظور حل مساله بهينهسازی پرتفوی بدون محدودیت استفاده شده است .نتایج نشان داده كه
شبکههای عصبي نسبت به سيستم فازی عصبي ،عملکرد بهتری را در پيشبيني بازده اوراق بهادار داشته و
الگوریتم جهش تركيبي قورباغه ،عملکرد بهتری را در مقایسه با الگوریتم ژنتيک نسبت به الگوریتم كوادراتيک
داشته است .بنابراین شبکه عصبي ميتواند الگوریتم قابل اتکا برای سهامداران باشد[. ]20
رستمي( )1395در مطالعهای به بررسي كارایي الگوریتم یادگيری ماشين در پيشبيني شاخص بورس و
اوراق بهادار تهران پرداختند .در مرحله اول متغيرهای موثر بر ميزان تغييرات شاخص سهام بورس و در مرحله دوم
با استفاده از دو مدل رافست و رگرسيون لجستيک ،به كمک دو نرم افزار رزتا و وكا به پيشبيني شاخص بورس
پرداختهاند .سپس مقادیر پيشبيني شده با این مدلها را از طریق آزمون ميانگين زوجي در نرم افزار  SPSSبا
مقادیر واقعي مقایسه و نهایتاً با استفاده از آزمون آنوا برتری كارایي مدلها را بررسي نمودهاند .نتایج نشان داد كه
مدلهای رافست و رگرسيون لوجستيک (زیرمجموعه الگوریتم یادگيری ماشين) ،توانایي پيشبيني شاخص سهام
را دارند[.]21
تهراني و همکاران( )1394در مطالعهای به ارایه رویکردی جدید برای مدیریت فعال پرتفوی و انجام
ماركویتز اوزان هریک از شش سهم پرتفوی ساخته شده در هریک از بازه زماني چهار ساله را بهدست آورده،
سپس با استفاده از بيست ودو نماگر تکنيکي كه بهعنوان ورودی الگوریتم ژنتيک بهعنوان یک روش انتخاب
ویژگي در نظر گرفته شده است ،استفاده كرده و به كمک دو روش پيشبيني مجاورت نزدیکترین همسایه و
شبکه عصبي اقدام به پيشبيني قيمت هر سهم نموده است .نتایج پژوهش نشان داده كه پرتفوی حاصل از روش
شبکه عصبي مبتني بر الگوریتم ژنتيک دارای باالترین بازده بوده كه این خود نشان از برتری رویکرد مدیریت
فعال پرتفوی نسبت به رویکرد مدیریت غيرفعال پرتفوی ميباشد[.]1
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معامالت هوشمند سهام با تاكيد بر نگرش انتخاب ویژگي پرداختند .در این تحقيق ابتدا با استفاده از روش
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یزدی و همکاران( )1394در مطالعهای به مقایسه عملکرد چهار الگوریتم فراابتکاری نوین برای حل مسایل
بهينهسازی ریاضي پرداختند .در این پژوهش با مقایسه الگوریتم بهينهسازی گرگ خاكستری با سه الگوریتم نوین
بهينهسازی عملکرد ،این الگوریتمها از دو جهت دستيابي به نقطه بهينه سراسری و زمان دستيابي به این نقطه ،مورد
بررسي قرار گرفته است .به جهت صحيح بودن مقایسه ،الگوریتمهای انتخاب شده همگي از جمله الگوریتمهایي
هستند كه بر گرفته از رفتار غذایابي موجودات زنده ميباشند[.]22
یانگ سين و همکاران  )2013(1در مطالعهای به بررسي الگوریتم  psoدر برش سهام نامنظم پرداختند.
مشکالت برش سهام ( )CSPدر بسياری از صنای توليدی بهوجود ميآیند كه در آن ورقهای سهام بزرگ باید
به قطعات كوچکتر برسد .در این تحقيق یک رویکرد تودرتو نامنظم برای مساله برش دو بعدی طراحي شده
است .یک روش اكتشافي مبتني بر الگوریتم بهينهسازی ازدحام ذرات ( )PSOبرای مساله برش دو بعدی در
جهت یافتن راه حل بهينه ارایه داده است .عالوه بر این ،رویکرد پيشنهادی یک روش تقریبي شبکهای با استراتژی
قرار دادن اكتشافي پایين سمت چپ را برای تخصيص موارد نامنظم تركيب ميكند .در این پژوهش ،رویکرد
پيشنهادی با استفاده از پانزده معيار بازنگری و ارزیابي شده است .عملکرد نشاندهنده اثربخشي و كارایي این
رویکرد در حل مشکالت برش سهام نامنظم است[.]11
چن و همکاران( )2011در مقالهای با عنوان الگوریتم ژنتيک رابطهای به همراه جهش هدایتشده برای
بهينهسازی پرتفوی مقياس بزرگ ،از الگوریتم ژنتيک رابطهای به همراه یک عملگر جدید ارایه مينماید كه
جهش خوانده ميشود .برای انتخاب موثرترین پرتفوی الگوریتم ژنتيک رابطهای ،ضرایب همبستگي بين برندهای
سهام را بهعنوان قدرت در نظر ميگيرد كه نشاندهنده رابطه بين گره ها در هر یک از الگوریتم ژنتيک رابطهای
ميباشد .جهش هدایتشده پرتفوی جدید را مطابق با مقدار ميانگين ضرایب همبستگي بين سهام توليد ميكند كه
به معني قابليت بهرهبرداری از تکامل الگوریتم ژنتيک رابطهای است .نتایج این تحقيق نشان داد كه راهکار
الگوریتم ژنتيک رابطهای با جهش هدایتشده ،موفق بوده است و پرتفوی بهدست آمده در محدوده یا نزدیک به

محدوده قابل قبول ميگنجد[.]23
ایستون و پيتر( ،)2016در مطالعهای دریافتند كه در برشهبای مقطعبي از سبهام در ببورس نيویبورک كبه از
سببال  1926بببه طببور مببداوم معاملببه شببدهانببد ،نسبببت قيمببت بببه سببود تقسببيمي ( )P/Dیکببي از قببویتببرین
مدت در سودهای آتي ارایه ميكند .این بدین معني نيست كه حببابهبای ببا اهميتبي در قيمبت تبک تبک سبهام
وجود ندارد .به همان اندازه كه حباب از دریا بيرون ميآید ،تغيير قابل پيشبيني در سبود سبهام شبركت هبا اتفباق
ميافتد .تعداد زیادی از این تغييرات قابل پيشبيني در شبركتهبایي اسبت كبه سبالهبای متمبادی هبيچ پرداخبت
سودی نداشتند ،ولي سرمایهگذار به درستي در ميیابد كه سود ،پرداخت خواهد شد[.]24

Yanxin
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پيشبينيكنندههای ارزش فعلي تغييرات سودهای آتي است .بنابراین ،نسبت ( )P/Dپيشبينيهایي از تغييرات بلنبد

یزداني خداشهری و همکاران ،انتخاب بهينه سبدسهام با استفاده از الگوریتم تركيبي فرا ابتکاری

خالصهای از كارهای انجام شده را ميتوان در جدول  1مشباهده نمبود .ببا توجبه ببه كارهبای بررسبي شبده
ميتوان دریافت هر یک از این روشها دارای مزایا و معایبي ميباشند ،ولبي در روشبي كبه در ایبن تحقيبق قصبد
ارایه آن را داریم ،سعي كردیم تا تمامي مزایای روشهای مختلف را در كنار هم قرار دهيم و از معایبب آنهبا ببا
استفاده از تركيب كردن روشهای قابل تركيب ،دوری كنيم.
جدول  .1خالصهای از تحقيقات بررسيشده
نویسنده

نتایج حاصل از تحقیق

موضوع
عوامل مؤثر در پيشبيني شاخص قيمت

خنده

بورس تهران با بهبود الگوریتم بهينهسازی

مدل پيشنهادی توانسته با خطای پيشبيني پایينتری نسبت به دیگر

خوش(]19[)1395

ملخ در انتخاب بهترین نمونهها در مدل

مدلها عمل كند

آموزش چندتایي شبکه عصبي
توسعه
همایون فر و
همکاران(]7[ )1397

ابتکاری

نتایج پژوهش حاكي از آن است كه الگوریتم های فرا ابتکاری

الگوریتم

های

فرا

شيرمورچه -ژنتيک و الگوریتم تركيبي

شيرمورچه -ژنتيک و الگوریتم تركيبي یادگيری افزایشي مبتني بر

یادگيری افزایشي مبتني بر جمعيت و تکامل

جمعيت و تکامل تفاضلي كارایي مناسبي برای حل مسأله بهينهسازی

تفاضلي جهت بهينهسازی سبد سهام در

سبد سهام دارند .بعالوه ،با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری شيرمورچه-

بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند.

ژنتيک ميتوان با دقت و كارایي باال سبد بهينه سهام تشکيل داد.

ميرعلوی و

ارایه مدلي جهت پيشبيني قيمت سهام با

پورزماني()1398

استفاده از روشهای فراابتکاری و شبکههای

[]17
فشاری و مظاهری
فر(]20[ )1395

رستمي(]21[ )1395

تهراني و
همکاران(]1[ )1394

به مقایسه الگوریتمهای پيشبيني و بهينه

نتایج حاصل از این تحقيق نشان ميدهد كه شبکههای عصبي توانسته اند

سازی در بورس اوراق بهادار تهران

عملکرد بهتری را در پيشبيني بازده اوراق بهادار نسبت به سيستم فازی

پرداختند.

عصبي نشان دهد.

به بررسي كارایي الگوریتم یادگيری ماشين

نتایج حاصل این پژوهش نشان از آن است كه مدلهای رافست و

در پيش بيني شاخص بورس و اوراق بهادار

رگرسيون لوجستيک كه زیر مجموعههای الگوریتمهای یادگيری

تهران پرداختند.

ماشين هستند ،توانایي پيش بيني شاخص سهام را دارند.

به ارایه رویکردی جدید برای مدیریت فعال
پرتفوی و انجام معامالت هوشمند سهام با
تاكيد بر نگرش انتخاب ویژگي پرداختند.

همکاران()1394

نوین برای حل مسایل بهينهسازی ریاضي

همکاران ()2013
[]11

پرتفوی حاصل از روش شبکه عصبي مبتني بر الگوریتم ژنتيک دارای
باالترین بازده در دوره چهار ساله را دارا بوده كه این خود نشان از
برتری رویکرد مدیریت فعال پرتفوی نسبت به رویکرد مدیریت
غيرفعال پرتفوی ميباشد.
در این مقاله سعي شده است با مقایسه الگوریتم بهينهسازی گرگ
خاكستری با سه الگوریتم نوین بهينهسازی عملکرد ،این الگوریتمها از
دو جهت دستيابي به نقطه بهينه سراسری و همچنين زمان دستيابي به این

پرداختند.

نقطه ،مورد بررسي قرار گيرد.

به بررسي الگوریتم  psoدر برش سهام
نامنظم پرداختند.

در این پژوهش ،رویکرد پيشنهادی با استفاده از  15معيار بازنگری و
ارزیابي مي شود .عملکرد نشاندهنده اثربخشي و كارایي این رویکرد
در حل مشکالت برش سهام نامنظم است.

چن و

در مقاله ای با عنوان الگوریتم ژنتيک رابطه

نتایج این تحقيق حاكي از آن است كه راهکار الگوریتم ژنتيک رابطه

همکاران()2011

ای به همراه جهش هدایت شده برای بهينه

ای با جهش هدایتشده ،موفق بوده است و پرتفوی بهدست آمده در

[]23

سازی پرتفوی مقياس بزرگ كه از مهمترین

محدوده یا نزدیک به محدوده قابل قبول ميگنجد.
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یزدی و

یانگ سين و

پيشبيني پایينتری نسبت به دیگر مدلها عمل كند.

عصبي پرداختهاند.

به مقایسه عملکرد چهار الگوریتم فرا ابتکاری

[]22

نتایج حاصل از پژوهش نشانداده كه مدل پيشنهادی توانسته با خطای
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تحقيقات اخير در زمينه موضوع تحقيق
ميباشد.
در این مقاله نسبت قيمت به سود تقسيمي

دریافتند كه حبابهای با اهميتي در قيمت تک تک سهام وجود ندارد.

ایستون و پيتر()2016

( )P/Dیکي از قویترین پيشبينيكنندههای

این حبابها بدین شکل ميباشند كه تغييرات قابل پيشبيني در شركت

[]24

ارزش فعلي تغييرات سودهای آتي در نظر

در سالهای متمادی دیده نميشود ولي سرمایهگذار به درستي در

گرفته شده است.

ميیابد كه سود در نهایت پرداخت خواهد شد.

 4روش پیشنهادی
در پژوهش حاضر ،هدف بهكارگيری روشي است كه به وسيله آن بتوان تا با درصد باالیي ،عوامبل مبوثر در ببازار
سهام را شناسایي و پيش بيني را انجام داد .در نهایت با اسبتفاده از نتبایج ببهدسبت آمبده ،راهکباری ببرای انتخباب
بهترین سبد سهام ارایه نمودكه بيشترین سود ممکن را كسبب نمایبد .روش پيشبنهادی پبژوهش حاضبر اسبتفاده از
الگوریتم ژنتيک بهبودیافته و شبکههای عصبي چند الیه است .در این پژوهش به كمک شبکه ژنتيک بهبودیافته و
شبکههای عصبي تعداد ویژگيها كاهش داده ميشوند .با كاهش ویژگي ،سربار محاسبات كاهشیافته و در نتيجبه
ميتوان سبری تبر ببه نتيجبه رسبيد و داده كباوی را انجبام داد .بعبد از مرحلبه كباهش ویژگبي و آمبوزش سيسبتم
پيشنهادی ،از درخت تصميمگير پيشنهادی كه در راستای ساخت درخت بهينه شده است ،استفاده ميشود تا بتبوان
با استفاده از روابط منطقي ،تصميمات خروجي بيان شبود .ایبن تصبميمات ببا توجبه ببه قواعبد ریاضبي ،اسبتخرا
ميشود و دارای دقت باالیي ميباشند و با استفاده از این سيستم پيشنهادی ميتوان حتبي آن را هوشبمند نيبز نمبود
تا بتواند در شرایط خاص با توجه به تصميمات استخرا شده خودكار ،توصيههای خودكاری را نيز بسته به شرایط
انجام داد .مراحل مختلف روش پيشبنهادی ببه ترتيبب عبارتنبد از -1 :پبيشپبردازش و انتقبال دادههبا -2 ،كباهش
ویژگي و آموزش با استفاده از الگوریتم شبکه ژنتيک بهبودیافته و شبکههای عصببي -3 ،سباخت درخبت تصبميم
گيری -4 ،تبدیل درخت تصميمگيری -5 ،استخرا تصميمات.
 1-4پیشپردازش و انتقال دادهها
در ابتدا مجموعه دادههبا ،جمب آوری شبده و سبپس آمبادهسبازی و پبيشپبردازش دادههبا انجبام شبده اسبت .در
آمادهسازی و پيشپردازش دادهها از روشهای مختلفي استفاده شده است .اول این كه برخي ویژگيها كبه دارای
در صورت عدم حذف به دليل پردازش ،سربار محاسباتي را باال ميبرنبد ،از مجموعبه دادههبا حبذف شبدهانبد .از
جمله ویژگيهای دادهها كه فاقد ارزش پردازش بوده و از مجموعه دادهها حذف شدهاند ميتبوان ببه ویژگبي نبام
سهم و تاریخ ،تراكنشهبای دارای مقبادیر مفقبود فبراوان ،اشباره نمبود .از طرفبي مقبادیر برخبي از ویژگبيهبای
مجموعه دادهها كه دارای مقادیر نویز و مفقود ببوده اصبال شبدهانبد .در مرحلبه بعبدی از اببزار كشبف آنومبالي
استفاده شده است .در این فرآیند دادههایي كه در محدودههای خار از محبدوده مجباز قبرار دارنبد ،شناسبایي و
سپس حذف شدهاند .برای اینكه بتبوان روی دادههبا ببه عنبوان ورودی كبار كبرد ،پبيش از انتخباب و اسبتخرا
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مقادیر منحصربه فرد بوده واز یک سو نميتوانند دانش مفيدی را در مجموعه دادهها ایجاد كنند و از سبوی دیگبر
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ویژگيها ،برخي عمليات پيش پبردازش ببر روی دادههبا انجبام شبده اسبت .در مرحلبه انتقبال دادههبا ببه سيسبتم،
دادههایي كه خار از دامنه بوده ،به عنوان دادههای مشکلدار ،حذف شدهاند.
 2-4انتخاب ویژگیهای موثر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکههای عصبی
الگوریتم ژنتيک ،به عنوان یکي از ابزارهای داده كاوی برای طبقهبندی دادهها و با قابليبت قاببل توجبه در اسبتنتا
معاني از دادههای پيچيده ،برای استخرا الگوها و شناسایي روشهایي كبه آگباهي از آنهبا ببرای انسبان و دیگبر
تکنيکهای كامپيوتری بسيار پيچيده و دشوار است ،بهكار گرفته شده است .در این قسمت سيستم مبورد آزمبایش
با استفاده از الگوریتم ژنتيک مورد آموزش قرار گرفته و از طرفي دیگبر شببکههبای عصببي پرسبپترون چنبد الیبه
باعث آموزش بسيار سری روش پيشنهادی شده است .از آنجا كه یکي از قابليتهای بسيار قوی شبکههای عصبي،
امکان یادگيری با دادههای كم و دقت نسبتاً خوب مي باشد ،در این پبژوهش از تركيبب الگبوریتمهبای ژنتيبک و
شبکههای عصبي پرسپترون چندالیه استفاده شده است تا به كمک آن دستيابي به راهکاری كه بتبوان ببهوسبيله آن
با دادههای مختلفي كار كرد ،امکانپذیر باشد .برای انجام پيشبيني ،وزنهایي كه در شبکه عصببي قبرار گرفتبه ببا
استفاده از الگوریتم ژنتيک ،مقداردهي شدهاند تا اینکه دقت روش پيشنهادی افزایش یابد.
تعداد نورون باال در شبکه ،موجب افزایش پيچيدگي شبکه شده و متعاقب آن شبکه دچار بيش ببرازششبده
و به تب آن قابليت پيشبيني شبکه تحت تاثير قرار ميگيرد .برای حل این موضوع بابت هر كدام از الگبوریتمهبای
آموزشي ،تعداد نورونها از یک تا  10افزایش داده شدند .دادهها در دامنه  -1تبا  1نرمباليزهشبده و از تباب انتقبالي
تانژانتي -سيگمویدی 1استفاده شده است .از دو شاخص ارزیابي عملکرد شبکه ،خطای ميانگين مربعات ( )MSEو
ضریب تبيين ( )R2بهره گرفته شده است .الگوریتم ژنتيک به عنوان رایجترین الگوریتم بهينهسازی كبه ببر اسباس
دگرگوني بيولوژیکي بهوجود آمده است ،جمعيت در آن الگوریتم شبامل پاسبخهبای ممکبن در فبرم آرایبهای از
كروموزومها ميباشد .بنابراین هر یک از جمعيتها ببه صبورت تصبادفي ببه عنبوان وزن شببکه توسبط الگبوریتم
ژنتيک بهينهسازی شدهاند .تاب  MSEبه عنوان تباب هزینبه معرفبي شبده و كرومبوزومهبای جمعيبت سبپس ببرای
رسيدن به كمترین تاب هزینه مرتب شدهاند .تعداد مشخصي از اعضای بهتر بر اساس كمترین هزینه به نسبل بعبدی
منتقل شدهاند .در این مرحله سه اپراتور الگوریتم ژنتيک (انتخاب ،تقاط و دگرگوني) ببرای توليبد جمعيبت نسبل

 3-4ساخت درخت تصمیمگیری
درخت تصميمگيری ،درختي است كه هر شاخه از آن به عنوان یک انتخاب ميباشبد .ببدین معنبي ببرای رفبتن از
گره ریشه به گره پایينتر ميتوان از شاخههایي كه به آن گره متصل هستند ،یکي انتخاب شود .در انتها هر یبک از
گرههای انتهایي یا اصطالحا گره برگ تصميمي را بازگو ميكند .هر كدام از شاخهها تبا رسبيدن ببه ببرگ دارای
سناریویي ميباشد كه موجب اتخاذ یک تصميم مبيشبود .در ایبن پبژوهش از مبدل پيشبنهادی مبتنبي ببر درخبت
tansig
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بعدی فعال شدهاند .این سيکل تا رسيدن به جواب مطلوب و نيل به وزنهای مطلوب شبکه ادامه یافته است.

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن101 -124 )1400( 68 ،

تصميم ID3 ،بهبودیافته استفاده شده است كه این بهبود موجب سرعت عمل بباالی آن شبده اسبت .درخبت ID3

یک درخت تصميمگيری است كه دارای یادگيری نيز ميباشد و اولين بار توسط راس كوینلن 1مطبر شبد .ایبده
الگوریتم  ،ID3ساخت درخت تصميمگيری باال به پبایين مبيباشبد كبه انتخباب گبره در آن ببه وسبيله جسبتجوی
حریصانه از ميان مجموعه ای از صفتها ميباشد .در این پژوهش برای یافتن مفيدترین صفت از ميبان صبفاتي كبه
در كالسه بندی مفيدتر باشد ،از الگوی بهخصوصي استفاده شده است .ببرای اینکبه بتبوان كالسبهبنبدی مفيبدی را
برای مجموعه یادگيری انجام داد ،تعداد سواالت را كاهش داده یعني عمق درخت تصميمگيری كاهش داده شده
است .از اینرو در این قسمت نياز به تابعي است كه بتوان متعادلترین تقسبيم را انجبام داد تبا عمبق درخبت بسبيار
كاهش یابد و گرهها بهصورت متعادل در درخت تقسيم شوند.
تواب زیادی چون آنتروپي gini index ،و  classification errorبرای سنجش ميبزان همگبنپبذیری وجبود
دارند .از این ميان در پژوهش حاضر از آنتروپي 2استفاده شده است.
( )1

Entropy   j  p j log2 p j

آنتروپي یک جدول صفر است ،زیرا احتمال آن مقداری برابر یک اسبت (تنهبا دارای یبک كبالس باشبد).
آنتروپي زماني به بيشترین مقدار خود ميرسد كبه تمبامي كبالسهبای موجبود در جبدول دارای احتمبالي براببر
باشند .آنتروپي را ميتوان به نوعي معياری برای سنجش بينظمي در نظر گرفت .هر چه مجموعه منظمتبر و دارای
گوناگوني كمتری باشد ،آنگاه آنتروپي آن كمتر است و به نوعي بينظمي آن نيز كمتر خواهبد شبد و ببرعکس.
البته در اینجا چون در مرحله قبل یک كالسهبندی ابتدایي را انجام دادهایم ،تقریبا بينظمي نيز پایين ميباشد و ایبن
خبود باعبث سبرعت عمببل بباالتر روش پيشبنهادی مببا شبده اسبت .زیبرا ایبن قضبيه باعبثشببده تبا عمبق درخببت
تصميمگيری كم شود و هر چه عمق این درخت كمترشود ،سرعت تصميمگيری نيز بيشتر ميشود.
در این قسمت ما از آنتروپي استفاده كردهایم تا مقدار بينظمي را برای هر صفت از جدول 2به دست آوریبم.
برای اینكه بتوانيم صفتي را در درخت تصميمگيری انتخاب كنيم كه در رتبه باالتری از بقيه صبفتهبا باشبد و ببه
نوعي دارای اهميت باالتری از بقيه صفتها باشد ،از فرمول ( )1استفاده ميكنيم .با توجه به این فرمول ما آنتروپبي
همه صفات را در مجموعه  Sمحاسبه كرده و مقدار صفت مجموعه  Aرا از آن كاستهایم .مجموعبه  ،Aمجموعبه
همه صفات انتخابشده از پدر تا به اینجا در یک مسير خاص ميباشد.
( )2

) v Values ( A

برای درک بهتر فرمول ( )2ميتوان شکل  2را مشاهده نمود.

Ross Quinlan
Entropy
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)Entropy (v



G (S, A)  Entropy (S ) 

یزداني خداشهری و همکاران ،انتخاب بهينه سبدسهام با استفاده از الگوریتم تركيبي فرا ابتکاری

شکل  .2مثالي برای انتخاب صفتها

همانطور كه در شکل  2قابل مشاهده است ،ما آنتروپي تمامي صفات را از آنتروپي صفات انتخاب شبده تبا
به اینجای مسير كاستهایم (یعني )) G(S,F)=E(S)-(E(A)+E(B)+E(E)+E(Fرا بهدست آوردهایبم) .در مجموعبه
 ،Aصفات استفاده شده تا به اینجا كار به همراه صفاتي كه قرار است از این مرحلبه مبورد محاسببه قبرار گيرنبد در
این مجموعه قرار مي گيرند .در این مجموعه برای هر یک از اعضا وزن محاسببه مبي شبود كبه ببرای ایبن كبار از
فرمول ( )2استفاده مي شود .از این بين صبفت و یبا عضبوی از مجموعبه كبه دارای  Gainبيشبتری اسبت انتخباب
ميگردد .در حالتي كه دو صفت یا دو عضو دارای  Gainبرابری باشند كه احتمال این پيشامد نيبز كبم نيسبت ،ببه
گره دو یا هر تعداد صفت كه دارای بيشترین مقدار  Gainهستند و باهم برابر نيز ميباشند ،به عنبوان یبک فرزنبد
گره حاضر در نظر گرفته ميشوند .یعني اگر برای مثال در گرهای دو صفت دارای  Gبرابر بودند ،آنگاه این دو ببه
بعد از این كار ،روند الگوریتم برای هر یک از این گرهها ادامه یافته است .برای مثال در شکل  2ميتبوان مشباهده
نمود كه مقدار  Gبرای صفتهای  C ،Bو  Dبرابر است .از این رو همه این صفتها در یک سطح قرار گرفتبهانبد.
این كار باعث شد تا صفتهایي كه دارای آنتروپي بيشتری هستند ،را بيابيم .چراكه این صفتها تاثير ببيش تبری را
در تصميم نهایي ما گذاشتهاند .این روند جلو رفتن در درخت تصميمگيری تا جایي ادامبه یافبت كبه در هبر مسبير
دیگر صفتي باقي نمانده باشد .در این حالت درخت تصميمگيری كامال ساخته شده و به پایان رسيده است.
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گره مربوطه دو فرزند افزوده شده و هر كدام از این صفتها به عنوان یک فرزند این گبره در نظبر گرفتبه شبده و
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 4-4تبدیل درخت تصمیمگیری
برای اینکه بتوان شر هایي را از درخت تصبميم اسبتخرا نمبود (ببهصبورت  ،) If…then….و بتبوان از درخبت
تصميم و قوانين انجمني نيز كمک گرفت ،ما درخت را تبدیل نمودیم .در مبوارد بسبياری ایبن درخبت تصبميم از
حالت درخت ،خار شده و تبدیل به گراف شده است .اگر چه این درخت از نظر ظاهری تبدیل به گبراف شبده
است ،وليکن برای ما همچنان بهصورت درخت در نظر گرفته شده است .بنابراین ميتوان گفت در تبدیل درخبت
تصميم ،چيزی مابين گراف و درخت بهدست آمده است.
در این قسمت ما در هر سطح ،گرههای همنام را با هم ادغام كرده و فرزندان آنها به ایبن گبره ادغبام شبده،
افزوده شدهاند .ميتوان در شکل  3این كار را مشاهده نمود تا بهتر بتوان آن را درک نمود.

شکل  .3مثالي از تبدیل درخت تصميمگيری

همانطور كه در شکل  3ميتوان مشاهده نمود ،گرههای  Bو  Cدارای فرزنبد مشبترک  Gهسبتند .ایبن دو
گره در یک سطح نيز قرار دارند .در این حالت دو گره ،تبدیل به یک گره شده و فرزندان آنها نيز به گره جدیبد
افزوده شدهاند .ممکن است شرایط مانند شکل  4پيش آید كه در آن دو گبره  Gبباهم ادغبام شبوند .ولبي حبالتي
به منزله فرزند به حساب ميآیند .در این حالت نيز مشکلي پيش نميآید و تنها مبيتبوان گفبت در هنگبام نوشبتن
شر ميتوان در نظر گرفت كه با داشتن شر  Bو  ،Cهمراه با  andمنطقبي آن ببا  Gآن مسبير پيمبوده مبيشبود.
یعني .A and (B or C) and G

113

] [ Downloaded from jamlu.liau.ac.ir on 2022-05-17

است كه در آن گره  Gاول دارای فرزند  Cو گره  Gدوم دارای فرزند  Bباشد و این گرهها هر كدام برای گبره G
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شکل  .4مثالي از حالت خاص تبدیل

در اینجا ميرسيم به این قسمت كه هر كدام از این صفتهبا در هبر یبک از دادههبا مبيتواننبد دارای مقبدار
متفاوتي باشند ،برای مثال در شکل  G ،5مبيتوانبد دارای دو مقبدار  trueو یبا  falseباشبد ،ببرای ایبن قسبمت مبا
دادهای را انتخاب ميكنيم كه فراواني آن در صفت مربوطه در كل دادهها بيشتر است .یعني به عنوان مثبال اگبر در
بين صفت دادههای از نوع  ،Gفراواني  trueبيشتر باشد یا  ،falseآنگاه آن را بر ميگزینيم .در صورتي كه فراوانبي
دو مقدار برابر باشد ،آنگاه در تصميم or ،را برای این دو مقدار قيد ميكنيم .برای مثال .G=true or G=false
برای استخرا تصميمات از گراف تصميمگيری كه در اینجا ساخته شده  ،از گره ریشه شبروع كبرده و ببه سبمت
هر یک از برگها ميرویم .در این صورت یک تصميم شکل ميگيرد.
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شکل  .5مثالي از گراف تصميم روش پيشنهادی

بدین گونه ميتوان تصميمات مهمي را در بازار سهام ارایبه نمبود .الگبوریتم پيشبنهادی دارای سبربار زمباني
) O(m.nميباشد كه در آن  mنشاندهنده اندازه مجموعه آموزش و  nنشاندهنده تعداد ویژگيهای مورد استفاده
در آموزش ميباشد كه در اینجا سعي شده است تا مجموعه  nرا تا حد ممکن كوچک و اثبربخش نمبایيم .سبربار
حافظه نيز در اینجا ) O(nميباشد .این در حالي است كه الگبوریتمهبای اسبتاندارد درخبت تصبميم ،دارای سبربار
زماني حداقل ) O(m.n2ميباشند .این خود نشان از عملکرد بسيار مناسب روش پيشنهادی ميباشد.
 5-4انتخاب بهترین سبد سهام
روش پيشنهادی در این پژوهش (الگوریتم ژنتيک بهبودیافته و شبکههای عصبي چند الیه) ،توانایي پيشبينبي نبر
آینده یک سهم را دارد .برای شناسایي بهترین سبد سهام ،روش پيشنهادی با مالحظه تک تک سبهام موجبود ،هبر
سهمي كه دارای روند رشد قيمت در روزهای آتي باشد را بهعنوان سهم برتر در سببد سبهام انتخباب مبينمایبد و
بدین طریق سبد سهامي را كه به كاربر پيشنهاد ميدهد ،همگي شامل رشد قيمت ببوده و كباربر مبيتوانبد بهتبرین
مرتبسازی شوند و بدین شکل كاربر ميتواند ریسک خرید را روی سهمهای مختلبف تقسبيم نمایبد و در نتيجبه
بهترین سهمهای موجود در بازار را خریداری نماید.
 5ارزیابی روش پیشنهادی
در این بخش روش پيشنهادی پژوهش با الگوریتمهای معروف مورد مقایسه قرارگرفته است .در پيادهسبازی روش
پيشنهادی پژوهش از سيستم عامل  ، Windows 10همراه با  6گيگ  RAMو  Corei7و نيز از پایتون نسخه 3.6.1
و محيط توسعه  Pycharmبهعبالوه از دیتاسبت  ]25[ Quandlاسبتفاده شبده اسبت Quandl .مجموعبه كباملي از
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سهام را انتخاب نماید .سهمهای انتخاب شده در سبد سهام ميتوانند بهصورت نزولي از جنببه ميبزان رشبد قيمبت،
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دیتاستهای مربو به بازار بورس جهاني را دارد كه در پژوهش حاضر از مجموعهای از آن با نبام Tata Global

 Beveragesاستفاده شده است .دادههای استفاده شده مربو به سال  2018ميباشند .این مجموعه شامل مجموعبه
اطالعاتي ميباشد كه در جدول  2مشخص شده است.
جدول  .2مشخصات مجموعه داده Tata Global Beverages
Turnover
)(Lacs

Total trade
Quantity

Close

10062.83

4642146.0

215.15

7407.06

3519515.0

209.20

3815.79

1728786.0

218.20

3960.27

1708590.0

227.60

3486.05

1534749.0

230.90

Last
216.0
0
210.2
5
217.2
5
226.4
5
230.3
0

Low

High

2

2

06.85

22.25

2

2

05.90

18.60

2

2

16.15

27.80

2

2

25.75

37.50

2

2

21.05

34.60

Open
208.
00
217.
00
223.
50
230.
00
234.
55

Date
2018 -10-08
2018 -10-05
2018 -10-04
2018 -10-03
2018 -10-01

ستونهای  openو  closeنشاندهنده قيمت پایه و نهایي است كه سهام آن در یک روز خاص معامله ميشود.
 low ،highو  lastنشاندهنده حداكثر ،حداقل و آخرین قيمت سهم در آن روز است.
 ،Total trade quantityتعداد سهام خریداری شده یبا فروختبهشبده در روز و  ،turnoverگبردش مبالي شبركت
خاص در یک تاریخ معين است.
در این دیتاست ،بعضي از مقادیر موجود نيستند ،زیرا روزهایي كه تعطيل رسمي است ،مثبل آخبر هفتبه و یبا
تعطيالت دیگر ،بازار بورس نيز تعطيل ميباشد.
محاسبه سود یا ضرر معموال به وسيله قيمت  closeیک سهام برای هرروز مشخص ميشود ،بنبابراین در ایبن
پژوهش ستون  closeبه عنوان ستون هدف بوده و دارای اهميت باالیي است.
در شکل  6ميتوان نمودار تغييرات قيمت را برای این دیتاست مشاهده نمود .در ایبن پبژوهش دادههبا ببه دو
قسمت ،دادههای تست و آموزش تقسيم شدهاند كه برای این كار از  cross k foldببا مقبدار  k=10اسبتفاده شبده
پژوهش هدف ارایه راهکاری ميباشد كه بتوان نزدیکترین تغييرات با مقدار واقعي را پيشبيني نمود.

شکل  .6نمودار تغييرات قيمت برای دیتاست مورد استفاده
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برای اینکه بتوان مقدار پيشبينيشده را مورد ارزیابي قرار داد و ميزان خطا را محاسبه نمبود ،مقبدار تغييبرات
مشخصشده و مقدار پيشبينيشده با مقدار واقعي مورد مقایسه قرار داده شده است .لبذا ببرای درک بهتبر قبدرت
روش پيشنهادی ،ذیالً این روش با روشهای مختلف دیگر مورد مقایسه قرار گرفته است.
 1-5رگرسیون خطی
در مقاله[ ]26از رگرسيون خطي برای پيشبيني بازار بورس استفاده شده است كه در این پژوهش نيبز پيبادهسبازی
شد تا بتوان دقت آن را با روش پيشنهادی با یک دیتاست مشابه بررسي نمود .نتيجه بهدسبت آمبده از ایبن روش را
ميتوان در شکل  7برای دیتاست استفادهشده مشاهده نمود .در این شکل رنگ سبز نشان دهنده مجموعه دادههای
آموزش مي باشد و رنگ آبي مقادیر واقعي دادههای تست مي باشند .رنگ نارنجي ،مقادیر پيش بيني شده توسبط
الگوریتم ميباشند.

شکل  .7نتيجه پيشبيني با استفاده از روش مقاله []26

در این قسمت نتایج رگرسيون خطي را ميتوان مشاهده نمود كه با مقدار واقعي فاصله بسبياری دارد و اصبال
به نتایج واقعي نزدیک نميباشد و این نشان ميدهد كبه ببا توجبه ببا ماهيبت رگرسبيون خطبي ،ایبن روش قاعبدتا
نميتواند مقادیر بسيار نزدیکي را نسبت به مقدار واقعي پيشبيني نمایبد .یعنبي دادههبایي كبه دارای فبراز ونشبيب
دادههای آموزش داده ميشد آنگاه قطعا رگرسيون با توجه به سير صعودی و یا نزولي آموزش دیده ميتواند روند
بسيار نزدیکتر پيش بيني نماید و در نتيجه در تستها جوابهای بهتری را به عمبل آورد .در ایبن آزمبایش سبعي
شد تا دادههایي كه برای آموزش داده مي شود دارای فراز و نشيبهای زیادی باشد كه بتوان روشها را در مقاببل
روش پيشنهادی بهتر مورد مقایسه قرار داد.
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زیادی هستند ،رگرسيون خطي جوابگو نميباشبد ،ولبي اگبر یبک سبير زمباني صبعودی و یبا نزولبي ببه عنبوان
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 2-5جستجوی نزدیکترین همسایگی
در این پژوهش برای پيشبيني بازار ببورس از روش پيشبنهادی مقالبه[ ]13اسبتفاده و پيبادهسبازی شبده اسبت كبه
ميتوان در شکل  8نتيجه اجرای این روش روی دیتاسبت مشباهده نمبود .در ایبن شبکل رنبگ سببز نشباندهنبده
مجموعه داده های آموزش ميباشد و رنگ آبي مقادیر واقعي دادههای تسبت مبيباشبند .رنبگ نبارنجي ،مقبادیر
پيشبينيشده توسط الگوریتم ميباشند.

شکل  .8نتيجه پيش بيني با استفاده از روش مقاله[]13

در اینجا ميتوان مشاهده نمود كه نتایج بهدست آمده از رگرسيون خطي یعني مقاله[ ]27بسيار بهتر مبيباشبد
ولي همچنان با مقدار واقعي فاصله بسياری را دارد.
 3-5میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه
در آمار و اقتصادسنجي و به ویبژه در آنباليز سبریهبای زمباني ،ميبانگين متحبرک خودهمبسبته یکپارچبه ،مبدلي
گستردهتر از ميانگين متحرک خودهمبسته است .این مدلها در سریهای زماني برای فهم بهتر مبدل یبا پبيشبينبي
آینده و درمواردی كه دادهها غيرایستا باشند ،بهكار ميرونبد .در ایبن حالبت ببا یبک ببار دیفرانسبيلگيبری ،جبز
یکپارچه بودن این دادهها از بين ميرود و امکان برآورد یک  ARMAدر دادههای جدیبد ببه وجبود مبيآیبد .در
نيز برای مقایسه پيادهسازی شده است كه ميتوان در شکل  9نتيجه خروجبي ایبن روش را مشباهده نمبود .در ایبن
شکل رنگ آبي نشاندهنده مجموعه دادههای آموزش مي باشبد و رنبگ نبارنجي مقبادیر واقعبي دادههبای تسبت
ميباشند .رنگ سبز ،مقادیر پيشبينيشده توسط الگوریتم ميباشند.
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مقاله[ ،]17از روش  ARIMAبرای پيشبيني بازار بورس استفاده شده است به همين دليل در ایبن مقالبه ایبن روش
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شکل  .9نتيجه پيشبيني با استفاده از روش مقاله[]27

مشاهده ميشود كه در اینجا پيشبينيها نسبت به روشهای قبلي بهتر بوده ،وليکن نميتواند نتبایج دقيقبي را
مشخص كند .اما خروجي آن بهطور ميانگين با ميانگين مقدار واقعي بسبيار نزدیبک اسبت .مبيتبوان دریافبت كبه
راهکار مقاله[ ]26بهتر است و قبادر اسبت تبا پبيشبينبيهبای بهتبری را انجبام دهبد .امبا قاببل توجبه اسبت كبه در
پيشبينيها ،فراز و نشيبها به درستي ترسيم نشده و این یک مشکل اساسي ميباشد.
 4-5الگوریتم پیشبینی سری زمانی

1

الگوریتم پيشبيني سری زمباني ،توسبط فيسببوک در جهبت پبيشبينبي سبير زمباني طراحبي و پيبادهسبازی شبده
است[ .]27الگوریتم پيشبيني سری زماني یک كتابخانه پيشبيني سری زماني است كه نياز به هيچ پبيش پبردازش
دادهای ندارد .پيچيدگي محاسباتي آن پایين و سربار محاسباتي پایيني دارد.
در اینجا الگوریتم پيشبيني سری زماني به عنوان یک الگوریتم معمول در دنيا ،نيز پيادهسازی شبده اسبت و نتيجبه
خروجي آن در شکل  10نشان داده شده است .در این شکل رنگ سببز نشباندهنبده مجموعبه دادههبای آمبوزش
ميباشد و رنگ آبي مقادیر واقعي دادههای تست ميباشند .رنگ نارنجي ،مقادیر پيش بيني شده توسبط الگبوریتم
ميباشند.
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Time series prophet algorithm

1

یزداني خداشهری و همکاران ،انتخاب بهينه سبدسهام با استفاده از الگوریتم تركيبي فرا ابتکاری

شکل  .10نتيجه پيشبيني با استفاده از روش الگوریتم پيشبيني سری زماني

مشاهده ميشود كه نتایج بهدست آمده حاكي از آن است كه این روش نسبت به روشهای قبلي كه تباكنون
مورد بررسي قرار گرفته ،دارای دقت باالتری ببوده و قبادر اسبت تبا پبيشبينبيهبای نزدیبکتبری را ارایبه نمایبد.
همچنين ميتوان مشاهده نمود كبه ایبن روش قبادر اسبت تبا فبراز و نشبيبهبای تغييبرات قيمبت را بسبيار بهتبر از
راهکارهای گذشته نشان دهد ،اما پيشبينيهای انجام شده از مقاله[ ]27بهتر نبوده امبا مبيتبوان مشباهده نمبود كبه
توانسته است فراز نشيب های مقادیر را برای دادههای تست بسيار بهتر پيشبيني نماید.
 5-5خروجی روش پیشنهادی
نتيجه خروجي روش پيشنهادی كه روی دیتاست مشخص شده ،در شبکل  11قاببل مشباهده اسبت .در ایبن شبکل
رنگ آبي نشاندهنده مجموعه دادههای آموزش مي باشد و رنگ نارنجي مقادیر واقعي دادههای تست مي باشبند.
رنگ سبز ،مقادیر پيشبينيشده توسط الگوریتم پيشنهادی ميباشند.
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شکل  .11نتيجه پيشبيني با استفاده از روش پيشنهادی
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همانطور كه در نمودار باال مشخص است ،روش پيشنهادی از دیگر روشهای مورد مطالعه دارای پيشبينبي
بهتری بوده و ميتوان به این نتيجه رسيد كه روش پيشنهادی قادر است تا با دقت باالتری نسبت به روشهای مبورد
بررسي ،پيشبينيها را انجام دهد .در جدول  3خطای پيشبيني برای روشهای مختلف ،قابل مشاهده است.
جدول  .3خطای پيش بيني محاسبه شده برای روشهای مختلف

روش

خطای پيش بيني ()RMSE
121.16291596523156

رگرسيون خطي
جستجوی نزدیکترین همسایگي

115.17086550026721

ميانگين متحرک خودهمبسته یکپارچه

44.954584993246954

الگوریتم پيشبيني سری زماني

57.494461930575149

روش پيشنهادی

11.772259608962642

با توجه به اینکه این روش پژوهش قادر است تا بهترین پيشبيني را برای آینده انجام دهبد ،از ایبنرو در ایبن
پژوهش ميتوان به راحتي با اعمال الگوریتم پيشبيني روی تمامي سهام موجود و پيشبيني تغييرات آینبده بهتبرین
سهام را شناسایي و بدین شکل بيشترین مقدار سوددهي را مشخص نمبوده و كباربران مبيتواننبد ببه سبود قطعبي
دست یابند .بنابراین در این قسمت تنها سهامي انتخاب ميشوند كه ميانگين تغييرات قيمت آن هبا از آسبتانه ای كبه
توسط كاربر مشخص ميشود ،باالتر باشد و در این حالت سبد سهام صورت ميگيرد و حتي ميتوان تعبداد سبهام
مورد انتخاب را نيز مشخص نمود كه بهترین سبد سهام انتخاب و در نتيجه به بيشترین سود دست یافت.
 6نتیجهگیری
در این تحقيق ،یک روش مبتني بر شبکههای عصبي ،برنامهنویسي شبکه ژنتيک و درخت تصميم ببرای پبيشبينبي
قيمت و روند تغيير قيمت سهام جهت انتخاب سبد بهينه سهام ارایه شده است .از طرفي تحقيقبات اخيبر نشبان داده
است كه طراحي و ارایه مدلهای قاعده محور برای زمان خرید و فروش امکانپذیر بوده و ميتوان با توليد قواعبد
معامالتي ،سيستمهای توانمندی را ببرای پشبتيباني از تصبميمگيبریهبای سبرمایهگبذاران ،توسبعه داد .در گذشبته
مهمترین پارامترهای تاثيرگذار دقت است كه راهکارهای گذشته دقت كافي را در پيش بيني روند بازار نداشتند و
از اینرو قادر نبودند تا با دقت باالیي سبد بهينبه سبهام را انتخباب نماینبد .در تحقيبق حاضبر سبعي شبده اسبت تبا
راهکاری ارایه شود كه عالوه بر دقت باال دارای عملکرد بسيار باالیي نيز باشد .روش ارایه شده در تحقيبق حاضبر
دارای سربار حافظهای و محاسباتي بسيار پایيني است .این روش قادر است تا برای هبر سبهم پبيشبينبي نمایبد كبه
روند قيمتي سهم در آینده به چه صورت خواهد بود و از این جهت ميتوان به سودمندی و یا عدم سودمندی یبک
سهم پي برد .با توجه به بررسيهای صورت گرفته در این تحقيق نشان داده شد كه روش پيشبنهادی ارایبه شبده در
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راهکارهای مختلفي در راستای انتخاب سبد سهام ارایه شبدند كبه هبر یبک دارای مزایبا و معبایبي هسبتند ولبي از

یزداني خداشهری و همکاران ،انتخاب بهينه سبدسهام با استفاده از الگوریتم تركيبي فرا ابتکاری

این تحقيق قادر است تا با دقت باالیي نسبت به روشهای مشهوری همچون ميبانگين متحبرک خبود همبسبته[،]27
جستجوی نزدیکترین همسایگي[ ،]13رگرسيون خطي[ ]26و الگوریتم پيش بيني سری زماني [ ]27عمل كند .در
این روش پيشنهادی از درخت تصميم  ID3اسبتفاده شبده اسبت كبه در رونبد كبار بهبودهبای مختلفبي روی ایبن
درخت اعمال شده و در نتيجه درخت تصميم پيشنهادی ایجاد شده ،دارای كمترین ارتفباع ممکبن و ببالطب دارای
سربار محاسباتي و حافظهای بسيار پایيني است .در ابتدای كبار ببرای كباهش بيشبتر سبربار پردازشبي از الگبوریتم
انتخاب با استفاده از روش تركيبي ژنتيک و شبکه عصبي استفاده شده است .با استفاده از الگوریتم انتخاب ویژگي
ميتوان از ميان ویژگيهای موجود در دیتاست ،تنها ویژگيهای با تاثيرگذاری بباال را شناسبایي نمبود و در نتيجبه
نویز را در دادهها از بين برد و سربار محاسباتي برای ویژگيهای بيتاثير در خروجي الگبوریتم را حبذف نمبود .ببا
این كار عالوه بر كاهش سربار محاسباتي و حافظهای ،دقت نيز به نوبه خود افزایش ميیابد.
ارزیابي عملکرد پيشبيني قيمت سهام و انتخاب سبد بهينه با توجه به تغييرات قيمت آینده سهام با اسبتفاده از
روش ارایه شده در این پژوهش نشان ميدهد كه این روش قادر به پيشبيني نوسانات شدید با الگوهبای غيرخطبي
بوده و پيشبينيها رضایتبخش است .همچنين ،بررسي عملکبرد پبيشبينبي قيمبت سبهام ببدون اسبتفاده از روش
پيشنهادی در این پژوهش نشان ميدهد كه این روش قادر است كه نوسانات ر داده در قيمت سبهام را ببه خبوبي
پيشبيني نماید .روش حاضر دارای دقت باالیي ميباشد و از معایب روش پيشنهادی ميتوان به سربار زماني اشباره
كرد كه كمي فرایند تحليل را زمانبر ميكند ،البته اگبر در ایبن حالبت از ماشبينهبای قبوی اسبتفاده شبود ،رونبد
ميتواند سری تر نيز صورت گيرد.
ارزیببابي كببارایي رویکببرد پيشببنهادی بببرای پببيشبينببي رونببد تغييببرات قيمببت سببهام از طریببق محاسبببه
شاخص RMSEنشان ميدهد كه بهترین نتایج مربو به روش پيشنهادی ميباشد .با استفاده از رویکرد ارایبه شبده
در این تحقيق ميتوان بهترین سبد سهام را انتخاب نمود ،زیرا سهامي در سبد بهينه سهام قرار مبيگيبرد كبه دارای
بيشترین تغييرات قيمت در جهت افزایش برای آینده باشد و در این حالت ميتوان به نتایج بسيار قابل قبول دست
یافت.
البته از نتيجه روش بيانشده در این تحقيق ميتوان عالوه بر انتخاب سبد بهينه سهام ،برای فروش سبهامي كبه
احتمال سقو آنها در آینده پيشبيني ميشود ،نيز استفاده نمود .بنابراین ميتوان از نتيجه این تحقيق نه تنهبا ببرای
در حوزه مورد مطالعه در كارهای آتي ،پيشنهادهای زیر مطر ميگردد.


استفاده از روش مبتني بر شبکههای فازی -عصبي به منظور استخرا قبوانين معبامالتي سبهام و مقایسبه نتبایج
حاصل با نتایج ارایه شده در این مقاله.



استفاده از روشهای مدلسازی احتماالتي نظير روش مونتكارلو برای در نظر گرفتن عدم قطعيتهبایي كبه
ممکن است ر دهد و روند قيمت سهام را با تغييرات شدید مواجه كند كه این باعث دقت باالتر مبيشبود و
ميتواند سبد بهينهتری را برای سهام ایجاد نماید.
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انتخاب سبد بهينه سهام برای خرید ،بلکه برای فروش سهام كم ارزش و محتمل بر ضرر نيز استفاده نمود.
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