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چكیده
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یشبینیبازدهی
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اینکهبازارسهام،سیستمیغیرخطیوآشوبگونهکهتحتتأثیرشرایطسیاسی ،اقتصادیوغیره
ینهاییادگیرنده
یشرفتهایهمچونماش 

هستلذاپیشبینیبازدهینیازمند ابزارهایهوشمندوپ
است .دراین تحقیق هدفاصلی تفکیک سهامبهدوطبقه پربازدهوکمبازدهوتشکیلپرتفوی
است کهبدین منظورازتحلیل ممیز قطری درجهدومو ماشین بردارپشتیبان وهمچنینبرای
یشبینی طبقهبازدهیازروشانتخابویژگیمتوالیاستفادهشده
گزینشبهترینمتغیرهاجهتپ 
یشبینی طبقهبازدهیهرسهم
کهوزنسهمهابرابراستبراساسپ 

است.برایهرمدلدرحالتی
سالهای  19-88پرتفویتشکیل دادهشدهاست کهنتایج رضایت بخشبودهوهمهپرتفوی-
طی  
هایتشکیلشدهبازدهیبیشترازبازدهیپرتفویمعیارداشتند.برایمدلتحلیلممیزباانتخاب
یژگی،ازاحتمالپسین جهتوزندهیاستفادهوباپرتفویمعیارمقایسهشدکهنتایجداللتبر
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وجودتفاوتمعناداربینبازدهیدوپرتفویوبرتریپرتفویمدلتحلیلممیزدارد .
طبقهبندی،ماشینبردارپشتیبان.
واژههای كلیدی:تحلیلممیز،انتخابویژگی،احتمالپسین ،
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 -1مقدمه
یهگذار اعمازفردیونهادیدرتشکیلپرتفویباآن
یکیازمهمترین مسائلیکههرسرما 

مواجه میشود ،انتخاب سهمهایی با بیشترین بازده است .با توجه به پیچیدگی پیشبینی طبقه
بازدهیبهدلیلوجودتعدادزیادپارامترهایتأثیرگذاربرآنبایدحجمانبوهیازاطالعاتمورد
کاویدرسالهایاخیراستفادهاز


هایداده

هایخبرهوروش
بررسیقرارگیرند.باتوسعهسیستم
جهتپیشبینیبازدهیمفیدبهنظر

دادهها 
هاوروشهادرراستایتجزیهوتحلیل 


اینسیستم
مفروض،روشهای متنوعی

یهگذاری 
یشبینیطبقه بازدهسهامدرافق سرما 
یرسد .بهمنظورپ 
م
وجودداردکهدراینپژوهشتفکیکسهامبهگروههای متناسببامعیارانتخابشدهبااستفاده

ینهای یادگیرنده انجام میشود .با توجه به این مهم که متغیرهای زیادی برای پیشبینی
ماش 
مجموعهایازمتغیرهاکهبهبهتریننحوتمیزبیندو

یشوندانتخاب
بازدهیسهمدرنظرگرفتهم 
تواندباعثبهبودعملکردمدلدرپیشبینیطبقه

طبقهسهامپربازدهوکمبازدهراایجادکنندم 
ی
مدلسازی،روشانتخابویژگیمتوالی
سهامشود.یکیازروشهایرایجدرانتخابمتغیرهادر 

است .
ینهای یادگیرنده
ینهاییادگیرندههستند.ماش 
تحلیلممیزوماشینبردارپشتیبانجزءماش 
یکنندبهعبارتیدیگر این
هاومستنداتکهدادههاهستندرااستخراجم 


دانشمربوطبهنمونه
ینهای
یکنند .ماش 
یهسازی م 
یستمهای هوشمند شب 
یستمها رفتار یادگیری انسان را در س 
س 
یستمهای  هوشمند برای افزایش دانش و تغییر آن ،افزایش کارایی و تصحیح
یادگیرنده در س 
.اخذدانشیکیازمهمترینکاربردهایماشینیادگیرنده

یگیرند
خودکارخطامورداستفادهقرارم 
یگیرد.بهاینمعنیکهعملیادگیریاطالعاتپایهرااز
استکهامروزهبسیارموردتوجهقرارم 
یگیرد(.داسلاستوارت،نورویج
محیطاستخراجکرده وبرایتحلیلحوادثآیندهازآنبهرهم 
پیتر )9912,
سهمهایانتخاب
 مسئلهدیگریکهدرزمینهتشکیلپرتفویمطرحاستبحثوزندهیبه 
شده است .در این مقاله با استفاده از احتمال پسین سهمهای انتخاب شده ،وزن هر سهم در
یشود .
پرتفویتعیینم 
یشود وبراساس
سهمها بررسیم 
دراینتحقیقدقتایندومدلدرتعیینطبقهبازدهی 
یدهیم .همچنین برای مدل تحلیل
طبقهبندی انجام شده توسط این دو مدل پرتفوی تشکیل م 

یشود .
ممیزبراساساحتمالپسینوزندهیانجامشدهوبازدهیباپرتفویمعیارمقایسهم 
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 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
یهگذارباآنمواجههستتعیین
همانطورکهدرمقدمهگفتهشد،اولینمسئلهایکههرسرما 

روشهایحلاین
درآنهااست.یکیاز 

یهگذاری
اوراقبهادارریسکدارایاستکهمایلبهسرما 
یشود که
مسئله در سال  9152توسط هری مارکویتز ارائه شد در روش مارکویتز فرض م 
یهگذاری
یه گذاراندرزمانحال مبلغمعینیپولدارندواینپولبرایمدتمعینیسرما 
سرما 
یرسدووجوهحاصلبهمصرفرسیده
یشود.درپایاناینمدتسهامخریداریشدهبهفروشم 
م
یتوانبهعنوانروشتکدورهای
یشوند.ازاینروبهروش مارکویتزم 
یهگذاریم 
یامجدداً سرما 
یهاییهستندکهباالترینبازدهیموردانتظار
نگاهکرد.ازدیدگاهمارکویتز،پرتفویهایکارا،پرتفو 
یینترین درجهریسکرابهازایسطحمشخصی
رابهازایسطحمشخصیازریسکوهمچنینپا 
ینههای قابل توجه و نیاز مدل مارکویتز به انجام
ازبازدهیموردانتظارداشتهباشند.باتوجهبههز 
محاسباتزیاد،وترستونباپیگیریکارهایمارکویتزمدل ارزش درمعرضریسکرا ارائهداد.
(ویلیامافشارپ،گوردونجی.الکساندر،جفریویبیلی )9981,
ارزش در معرض ریسک نیز از طبقه معیارهای اندازه نامطلوب ریسک هست ارزشدر معرض
میشود ،به عنوان معیاری آماری،حداکثر زیان احتمالی
ریسک که سرمایه در معرض خطر نیز نامیده 
میدهد .در روش ارزش در معرض خطر برای
پرتفوی را در یک دوره زمانی مشخص با بیان کمی ارائه 
سرمایهگذار به

انتخاب پرتفوی بهینه ،اصول کار شبیه به مدل مارکویتز است ،با این تفاوت که
دنبال Varکمتر و بازده بیشتر هست.نتایجتحقیقیکهبهمنظورمقایسهایندومدلدرایرانطی
سالهای  9981 -9980بیانگرآنبودکهایندومدلتفاوتمعناداریندارند( .قدرتالهطالب
نیا،مریمفتحی )9981,
دورههای
کردهاند کهاثراتتصمیماتبر 
دورهاینیزتوسعهپیدا 
مدلهایچند 
درحالحاضر  
ینهسازی
یتمهایمختلفمانسبتبهبه 
یدهندوبااستفادهازالگور 
بعدیرانیزموردتوجهقرارم 
یکنند(.امیرعباسنجفی،سیامکموشخیان )19,
سبدسهاماقدامم 
مدلهای هوش مصنوعی نسبت به مدل های
مطالعات مختلفی جهت سنجیدن کارایی  
یش بینیبازدهیانجامشدهاست.درتحقیقیکهبهمنظورمقایسه عملکرد مدل
کالسیکجهتپ 
پیشبینی بازده سهام در بورس تهراندربازهزمانی

شبکههای عصبی مصنوعی در

فاما و فرنچ و
پیشبینی
مدلها در 
سالهای9911-9918انجامشدنشاندهندهآنبودکه بین میانگینخطای 

معنیداری وجود دارد ،که این اختالف

پرتفویهای تشکیل شده اختالف

شرکتها و

بازدهی سهام
پیشبینی بازدهی سهام
حاکی از برتری مدل شبکه عصبی رگرسیون عمومی بر مدل فاماو فرنچ در 
پرتفویها هست(.پارسائیان )9919,

شرکتها و
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سیکورا9وهمکاران(  )2092روشیرابرایانتخابوارزیابیسهامبراساستحلیلممیزارائه
کردند و بدین منظور رابطه مقطعی 2بین متغیرهای بنیادی و مالی ،ضریب بتا و میانگین بازده
کهدربورسسائوپائولودرسالهای 2006

هاسهمهایی 


اند.دراینمقالهآن

سهامرادرنظرگرفته
آنها به منظور طبقهبندی سهام  %20از
یشدند را مورد مطالعه قرار دادند  .
تا  2090معامله م 
سهمهایی  کهبیشترینبازدهراداشتنددرطبقهپربازدهو%20کهکمترینبازدهراداشتنددر

آنهادراینمقالهبرایبهدستآوردنبهترینتمیزبینگروها
بازده،طبقهبندیکردند  .

طبقهکم
9
بهگام بهانتخابمتغیرها پرداختند .دراینمقالهازآزمونباکس-
گام 
درابتدابااستفادهازروش  
ام4جهتآزمودنهمسانیماتریکسواریانس_کواریانسبهرهگرفتهشدهاست .
باچاپمقالهای باعنوانانتخابسهامبااستفادهازماشین

پاالنیسوامی 5وهمکاران( )2009
بردارپشتیبانبهمطالعهدربورساسترالیاواستفادهازاینروشجهتانتخابسهامپرداختند
سالیانهشرکتهاوجودداشتاستفاده

هابدینمنظورازاطالعاتحسابداریکهدرگزارشهای 


آن
ارششرکتهایی کهبیشازیکمتغیررانداشتاز

کردندوبهمنظورجلوگیریازایجادخطاگز
هادرمقالهآنهابدینصورتبودکه%25


شرکت
طبقهبندی 
لیستدادههای خودحذفنمودند  .

هاازلحاظبازدهراجزوگروهپربازدهوبقیهشرکتهارادرگروهکمبازدهقراردادندو


اولشرکت
توانستنددرطی 5سالباپرتفویبا وزنیکسانبهبازده%208کهبسیاربهترازبازده%19بنچ
مارکشدهاستدستیابند .
چیا هوی هانگ 6و همکاران ( )2008با چاپ مقالهای با عنوان یک سیستم پشتیبان
یهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در تایوان به بررسی یک روش
یمگیری برای سرما 
تصم 
یهگذاری پرداختند.دراینمقالهدوروشتحلیلممیزو
یهای سرما 
ترکیبیجهتانتخاباستراتژ 
پایهدرنظرگرفتهشدندآنهاتوانستندبازدهسالیانهبین

بهعنوانمدلهای 

یمگیری 
درختتصم 
آنهابرای دستهبندی
%51تا%91رابهدست آورندکهبهتر از 92/1%شاخصتایفکس است  .
سهامبهپربازدهوکمبازدهازحداقلبازدهموردقبولاستفادهکردندوآنرا%28درنظرگرفتند .
باچاپمقالهای براساسمدلیادگیرندهبهبررسییکاستراتژی

رامونهرتا1وهمکاران ()2099
معاملهای سودآور جهت شناسایی سهام پربازده و کم بازده پرداختند .آنها در مقاله خود از

آنهاجهت
یکبار درهرماهآموزشدادند  .
متغیرهای  تکنیکالوفاندمنتالبهرهبردهومدلرا 
خریدسهاماز%25اولوجهتفروشاز% 25آخرسهامیکهتوسطمدلماشینبردارپشتیبان
ینههایمعامالتیبهبازده
غیرخطی شناساییشدهبوداستفادهنمودندوتوانستندبدوناحتسابهز 
ساالنه  %95با نوسان پذیری زیر  %8دست یابند.آنها همچنین با مقایسه بین ماشین بردار
پشتیبانخطیوغیرخطی بهایننتیجهرسیدند  کهباوجودآنکهاستفادهازمدلخطینیز
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یشودامامدلغیرخطیبازدهیبیشتریراکسبمیکند.دراینمقالهاثر
منجربهکسببازدهیم 
یژگیها  تکنیکال ،فاندمنتال و ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله
سه مجموعه از و 
یژگیهایمبتنیبرتکنیکالعملکردبهترینسبتبهفاندمنتالدارند
داللتبرایننکتهدارندکهو 
یشود .
وبهترینعملکردباترکیبایندوویژگیحاصلم 
 -3مدلهای پژوهش
 -1-3تحلیل ممیز قطری در جه دوم
تاتفاوتهای بیندوگروهیا

تحلیلممیز یکتکنیکآماریاستکهاینامکانرامیدهد 
بیشتررابرحسبچندمتغیربهصورتهمزمانموردمطالعهقرارگیرند وازلحاظفنیدرواقع
بسطیافتهیتحلیلواریانسچندمتغیریاست .
انسانها،
یتواند  
در این تحلیل تمرکز روی دادههای مربوط به موارد است که این موارد م 
حیوانات ،وضعیت اقتصادی در زمانهای مختلف و خیلی موارد دیگر باشد .گروهها باید طوری
یتوان
تعریف شوند که هر مورد فقط و فقط به یک گروه تعلق داشته باشد .زمانهایی که نم 
عضویتموارددرگروهاراتشخیص دادبایداینمواردازتحلیلکنارگذاشتهشوندتابهنتایجخطا
یشانرامشخص
یتوانعضویتگروه 
منجرنشود.اینمواردبعدازرسیدنبهمعادالتتشخیصیم 
کرد(.داداشزادهناهیده،احیاییپویان )9919,
انسهای ∑درنظربگیرید.میتوانافتراق
نهایµyوکوواری 
دوکالسازمشاهداترابامیانگی 
دهندهفیشربینایندوتوزیعرابهصورتنسبتواریانسبین دوکالسبهواریانسدروندو
کالستعریفکرد :
()9


به عبارت دیگر این مقدار ،مقیاسی از نسبت سیگنال به نویز برای برچسبگذاری کالس است.
تواننشاندادکهحداکثرجداسازیزمانیاتفاقمیافتدکه :


می
()2
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وقتیکهفرضیات  LDAارضاشد،معادلهباالمعادلبا  LDAخواهدبود.حتماًبهیادداشته
باشیدکهبردارنرمالابرصفحهجداکنندهاست.بهعنوانیکمثال،دریکمسئلهدوبعدی،خطی
منصفاست.بهطورکلی،نقاطدادهایکهباید

رابهبهترینشکلتقسیممیکندعمود

کهدوگروه
تصویرشوند.پسآستانهایکهبهبهترینوجهدادهراجداسازی

جداشوندبایدبررویبردار
کندازتحلیلتوزیعیکبعدیانتخابمیشود. .بههرحال،اگرتصاویرنقاطازهردوکالس


می
تقریباً یکتوزیعرانشاندهد،ابرصفحهوسطتصاویردومرکزیکانتخابمناسبخواهدبود.در
اینموردپارامتر  cدرشرطآستانهصریحاًبهصورتزیرخواهدبود(.خلیلمیرزایی )9988،
( )9




تحلیل ممیز درجه دوم  تفاوت زیادی با تحلیل ممیز خطی ندارد بجز آنکه فرض میشود
یتواندمتفاوتباشدوبنابراینماتریسکواریانسΣkرابرایهر
ماتریسکواریانسبرایهرطبقهم 
گروهk, k =1, 2, ... , Kمتفاوتدرنظرگرفتهمیشودکهدرنتیجهتابعممیزدرجهدومبهصورت
ذیلاست :
( )4



یتوانعبارت
درتابعممیزدرجهدومبرخالفتابعممیزخطی ماتریسکواریانسیکتانیستونم 
درجهدومراحذفکنیدبنابراینتابعممیزازدرجهدوماستوقانونممیزبهشکلزیراست :
( )5

مرزهایتصمیم بهصورتمعادالتدرجهدوازxهستند .
نسبتبهحالتخطیدرماتریسکواریانسانعطافپذیرتر

بهدلیلآنکهتحلیلممیزدرجهدوم
یشودهرچندتعدادمتغیرهادرتحلیلممیزدرجهدومنسبتبهحالت
بهتربهدادههافیتم 

است
8

ییابد  کهایننیزخودبهدلیلآناستکهبرایهرگروه
خطیبهطورقابلمالحظهای افزایشم 

یکماتریسکواریانسجداوجوددارد .
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تحلیلممیزقطریدرجهدومشبیهتحلیلممیزدرجهدوماستبااینتفاوتکهیکماتریس
یشود )ThePennsylvaniaStateUniversity(.
کواریانسقطریبهصورتزیرتخمینزدهم 


 ( x   )2

(C ( x) = argmin k   i 2ki  log  ki2   )6
 ki
i 1 

G

 

 -2-3مدل ماشین بردار پشتیبان
دادههایخطیوغیرخطیاستفادهمی-
دستهبندی 
ماشینبردارپشتیبانروشیاستکهبرای 
دادههای
شود.بطورمختصریک SVMالگوریتمیاستکهدرابتداباکمکیکنگاشتغیرخطی 
یگردد
آموزشیاولیهرابهیکبعدباالت رتبدیلکردهودراینبعدبهدنبالیکابرصفحهبهینهم 
دادهها ی یک کالس را از کالس دیگر به صورت خطی تفکیک کند .با یک نگاشت غیرخطی
تا  
یتوان با کمک یک ابر صفحه
دادههای دو کالس را همیشه م 
مناسب به یک بعد باالی کافی  ،
تفکیککرد .
را در اختیار داریم و
تفکیککنیم .هر   یکبردار بعدیازاعداد

فرض کنیم مجموعه نقاط داده 
خواهیمآنهارابهدوطبقه 


می
حقیقیاست .
جداکنندهای است که

ایده اصلی این است که یک جداکننده مناسب انتخاب شود .منظور ،
بیشترینفاصلهرابانقاطهمسایهازهردوطبقهدارد.اینجوابدرواقعبیشترینمرزرابانقاط
مربوطبهدوطبقهمختلفداردومی تواندبادوابرسطحموازیکهحداقلازیکیازنقاطدوطبقه

کنند،کراندار شود.اینبردارها،بردارهایپشتیبان نامدارند.فرمولریاضیایندو ابر


عبورمی
سطحموازیکهمرزجداکنندهراتشکیلمیدهند .


–
( )1

د،میتوان

هایتعلیمیبهصورتخطیتفکیکپذیرباشن


نکتهقابلتوجهایناستکهاگرداده
ایبینآنهانباشدوسپسفاصلهبین


ایانتخابکردکههیچداده

دوابرسطحمرزیرابهگونه
ایندوابرسطحموازیرابهحداکثررساند.بابهکارگیریقضایایهندسی،فاصلهایندوابرسطح
عبارتاستاز|، 2/|wپسباید|  |wرابهحداقلرساند.همچنینبایدازقرارگرفتننقاطدادهدر
ناحیه درون مرز جلوگیری کرد ،برای این کار یک محدودیت ریاضی به تعریف فرمول اضافه
شودکههیچنقطهایدرمرز

،بااعمالمحدودیتهایزیراِطمینانحاصلمی

میشود.برایهر

قرارنمیگیرد :
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برایدادههایمربوطبهطبقهاول 

–
( )8

رایدادههایمربوطبهطبقهدوم 

ب

–
()1

می تواناینمحدودیترابهصورترابطهزیرنشانداد :


 ≤9
,
()90

1
بسیاردشوارترازحلیکمسئلهبهینهسازیمحدب

حلیکمسئلهبهینهسازیغیرمحدب 

خوشبختانهمیتوانمسئلهراباجایگزینی ‖ ‖ بهجای||wبدونتغییریدرجواب،حل

است .
90
است.پسمسئلهبهینهسازیبهشکلزیر

کرد.اینمسئلهازنوعمسائلبرنامهنویسیدرجهدوم 
تبدیلمیشود :

بهحداقلرساندن ‖ ‖ بادرنظرگرفتمحدودیت  ci(w. x - b)≤ 1 , 1≤ i ≤ n
(هانژیان،کمبرمیشلین ،پیژان(،)9919 ,هنردوستپارسا(،)9919،منیریآرش ،)9985،
(راعیرضا،فالحپورسعید )9981,
 
11

 -3-3انتخاب ویژگی متوالی رو به عقب )(SBS

دادهها وجود دارد ،در
کوچکتری از مجموعه  

دادهها ،نمایش 
با اعمال تکنیکهای کاهش  
یکسانازایندادههایکاهش

حالیکهجامعیتدادههایاولیهحفظمیشود.باتولیدنتایجتقریباً 

عترعملخواهدکرد(.هانژیان،کمبرمیشلین،پیژان )9919,
یافته،روشکارآمدتروسری 
یکند
یهاشروعم 
بامجموعهایشاملتمامویژگ 

درانتخابویژگیمتوالیروبهعقب،الگوریتم
یشود،راازمجموعهموردنظر
ودرهربارتکرارالگوریتم،ویژگیکهبوسیلهتابعارزیابیانتخابم 
یدهد کهشرطخاتمهارضاشود.مشکلاینروشاین
یکند.اینکارراتازمانیادامهم 
حذفم 
یکند ،حتیاگرمناسبباشد(Burges,  .
استکهویژگیحذفشدهرادیگربهمجموعهاضافهنم 
) Christopher, 1998
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 -4روششناسی پژوهش
یتوانبهخوبیپذیرفتکه
برخیراعقیدهبرایناستکهعلمهمانروشاست.درهرحالم 
هیچعلمیفاقدروشنیستودستآورد هایهرپژوهشعلمیبههماننسبتحائزارزشندکهبا
روشهاییدرستاخذشدهباشند(.ساروخانی )9982

تعاریفمتعددومتفاوتیبرایتحقیقبیانشدهاستکهیکیازآنهاتحقیقرابدینگونه
تعریفکردهاست.فرآیندتنظیمطرحمشخصواجرایآنبرایدستیابیبهنتایج،براساسسؤال
اصلیدرراستایاهدافتعیینشدهاست(احمدی )9919
یجتریننوع،تحقیقاتبه
طبقهبندیکرد.دررا 
یتوانبرحسب هدف 
انواعتحقیقاتعلمیرام 
یشوند( .سی )9986هدفتحقیقات
طبقهبندیم 
دودستهتحقیقاتبنیادیوتحقیقاتکاربردی 
کاربردی،توسعهدانشکاربردیدریکزمینهخاصاستوبهسمتکاربردعملیدانشهدایت
یشود( .همکاران   )9918این تحقیقات با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از
م
ینهسازی ابزارها،
یازمندیهای بشر و بهبود و به 

طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده ،برای رفع ن
یگیرد( .نیا )9984پژوهشیکهدراینمقالهانجامشدهاست
روشها،اشیامورداستفادهقرارم 

یمیشود .

دستهبند
جزءدستهتحقیقاتکاربردی 
همان طورکهگفتهشددراینتحقیقسعیبرآناستکهبااستفادهازمدلماشینبردار
 
پیش بینیطبقهبازدههرسهمپرداختهوبراساسآنپرتفویتشکیل
پشتیبانوتحلیلممیزبه  

بهمنظوربررسیمؤثربودناستفادهازمدلهای منتخبدرکسببازدهیبیشتربرایمدل

دهیم .
ماشینبردارپشتیبان باکرنلدرجهدوم ،دوپرتفویوبرایتحلیلممیز قطریدرجهدوم سه
پرتفویتشکیلدادهوبازدهیپرتفویهایتشکیلدادهشدهباپرتفویمعیارمقایسهشدهاست .
بینیطبقهبازدهیسهامهرسالابتدابااستفادهازاطالعاتسالهایمالیقبلو


برایپیش
الگوریتمانتخابویژگیمتوالیروبهعقبمتغیرهایالزمجهتپیشبینیطبقه بازدهیسالبعد

انتخابشدهوبااستفادهازاینمتغیرهایسالقبلپیش بینیطبقهبازدهیدرسالبعدبااستفاده

ازدومدلتحلیلممیزقطریدرجهدوموتحلیلممیزقطریدرجهدومانجاممیشود.الزمبه
ذکراستکهدراینتحقیقسهم هاییکهدرهرسالازمنظربازدهیجزء% 20برتربودندسهام

باطبقهپربازدهوسهمهاییکهبهلحاظبازدهیجزء%20کمترینبازدهیبودند،سهامکمبازده

شدهاند .برایبررسی وجودتفاوتمعناداربیندومدلازآزمونمقایسهزوجی t
درنظرگرفته 
یشود .
استفادهشدهاستکهدرادامهنتایجآنآوردهم 
شرکتهای پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در

در این مقاله  41شرکت از 
دورههای زمانی  9988تا سال 9919براساسمعیارهایزیرانتخابشدند .

39

فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار /شماره سيوچهارم /بهار 7931

)9
)2
)9
)4
)5

اطالعاتآنهابصورتکاملدردورهموردبررسیوجودداشتهباشد .

جزءخدماتمالینباشند .
زیاندهنباشند .
سالمالیمنتهیبه92/21باشد .
دردورهموردبررسیسالمالیتغییرنکردهباشد .

سامانهجامعاطالعرسانیناشرانموسومبه

بهمنظورگردآوریاطالعاتموردنیازتحقیق،از
افزاررهآورد

کدال،سایتشرکت مدیریتفناوریبورستهران،سایتبورساوراقبهادارتهرانو 
نرم
نوین استفاده شده است .برای انجام محاسبات مرتبط با مدلها و انتخاب ویژگی از نرمافزار
 MATLAB2013bاستفاده شده و پس آزمایی ،تشکیل و محاسبه بازده پرتفویها با استفاده از
نرمافزار  EXCEL2013انجام شده است .محاسبات مرتبط با آزمون مقایسه زوجی  tدر

نرمافزار IBM SPSS Statistics22انجامشدهاست .

 -5متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها
یچیدگیهایذاتیمدلکردنبازدهیوتعددمتغیرهاایتأثیرگاذاربارآندرایان

باتوجهبهپ
پژوهشسعیشدتاحدامکانهمهیمتغیرهایقابلاندازهگیریتأثیرگذاربربازدهیباتوجاهباه
تحقیقاتپیشیندرنظرگرفتهشودتامدلهابتوانندبادقتبیشتریبهپیشبینیطبقاهباازدهی
بپردازند.درنتیجه40متغیرکهدرجدولزیرآوردهشدهاستبدینمنظورمحاسبهشد .

جدول -1متغیرهای پژوهش
نسبتبارمالیوام 

گردشسرمایهجاری 

نسبتجاری 

سودخالصبهفروش

رتبهنقدشوندگی 

گردشداراییهایثابت 


نسبتآنی 

سودناخالصبهفروش 

EPSواقعی 

گردشمجموعداراییها 


نسبتنقدینگی 

سودعملیاتی 

درصدرشد EPS

نسبتداراییهایجاری  سودناویژهبهفروش 

ییها 
نسبتبدهیبهمجموعدارا 

درصدرشدجمعدرآمدها 

نسبتبدهیبهارزشویژه 

نسبتکفایتنقدی 

سودبهسودناویژه 

درصدرشدحاشیهسود 

نسبتداراییثابتبهارزشویژه 

نسبتگردشنقدی 

بازدهداراییها ROA


درصدپوشش EPS
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نسبتبدهیبلندمدتبهارزشویژه  سرمایهدرگردشخالص  بازدهیسرمایه ROE
گردشموجودیکاال  بازدهسرمایهدرگردش 

امتیازکلتعدیلی 

نسبتبدهیجاریبهارزشویژه 

ضریب β

نسبتمالکانه 

دورهوصولمطالبات 

بازدهداراییثابت 

نسبتشارپ 

نسبتپوششبدهی 

نسبتموجودیکاالبه
سرمایهدرگردش 

سنجشسودمندیوام 
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یشبینیاز EPSواقعیدر9سالمالی
برایمحاسبهمیانگینانحرافEPSمتوسطانحراف EPSپ 
قبللحاظگردید .
برایمحاسبهامتیازکلتعدیلیازنظریهعواملذاتیرشد استفادهشدبراساسنظریهعوامل
یشوند
%ازعواملیکهباعثافزایشیاکاهشسودآوریسهامشرکتهام 

ذاتیرشدبیشاز80
تحت تأثیر عواملی نظیر رشد  ،EPSرشد درآمدها و رشد حاشیه سود قرار دارند ،بنابراین
شرکتهایی  کهامتیازکلبیشتریدارندبراساسعواملذاتیرشدبهترینهستند .الزمبهذکر

استکهضرایبیکدرنظرگرفتهشدهاند .

( )99
))ضریب انحراف



( )ضریب پوشش

میانگین انحراف

ضریب انحراف

درصد پوشش

( )

امتیاز کل((

ضریب پوشش

برایمحاسبهنسبتشارپوبتابازدهیبدونریسک%20درنظرگرفتهشدهاستهمچنینبرای
یها استمقاطعزمانیروزانهدرنظرگرفته
محاسبهبازدهیموردانتظارکهمیانگینسادهبازده 
شدهاند .

()92











بازدهی بدون ریسک بازدهی انتظاری






ضریبیاعاملبتاوسیلهایبرایارزیابی عملکردیک سهمخاصیا گروهی از سهامدر جریان

حرکتکلیبازاراستکهبهصورتزیرمحاسبهشد.
()99













بازدهی بازار بازدهی سهم
بازدهی بازار

 


رتبهنقدشوندگی عددیاستکهرتبهنقدشوندگییکسهمدربازاررانشانمیدهدوبااستفاده
ازفرمولزیرمحاسبهشد .
( )94

برایمحاسبهبازدهیازفرمولزیراستفادهکردیم
( )95
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 -6فرضیه پژوهش
یشود .
یهگذاریم 
استفادهازمدلتحلیلممیزقطریدرجهدومباعثبهبودبازدهیسرما 


-7یافتههای پژوهش
دراینپژوهشطبقهبازدهیهرسهمدرهرسالبااستفادهازاطالعاتمتغیرهایسالقبل
آن در حالتی که تمام متغیرها  استفاده شدند و هنگامی که این متغیرها با استفاده از انتخاب
شبینی با طبقه واقعی بازدهی انطباق داده و
شبینی شد .نتایج پی 
یها فیلتر شده بودند پی 
ویژگ 
مدلهادرنظرگرفتهشد .
شبینیدرستطبقهبازدهیبهعنواندقت 
درصدپی 
ی
بانوبدوناستفادهازانتخابویژگ 
درستگروههاتوسطمدلماشینبردارپشتی 

شبینی
درصدپی 
درجدولزیرآوردهشدهاست.
جدول -2دقت مدل بردار پشتیبان بدون استفاده از انتخاب ویژگی
تعداد متغیرها

میانگین

كم بازده

پربازده

40

43%

60%

26%

سال
 88

40

60%

46%

73%

89

40

50%

%53

74%

90

40

47%

60%

33%

91


یژگی را به همراه تعداد
یشبینی درست گروهها با استفاده از انتخاب و 
در جدول زیر درصد پ 
یکنید .
متغیرهایانتخابشدهمشاهدهم 

جدول  -3دقت مدل بردار پشتیبان با استفاده از انتخاب ویژگی
میانگین

كم بازده

پربازده

4

67%

53%

80%

سال
 88

تعداد متغیرها
21

60%

40%

80%

89

16

60%

60%

60%

90

15

57%

60%

53%

91


یکنید  صحت مدل ماشین بردار پشتیبان با استفاده از
همانطور که در جداول فوق مشاهده م 

یبودهاست .
انتخابویژگیدرتمامیمواردبرابریابهترازحالتبدونانتخابویژگ 
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درجدولذیلبهاطالعاتدقتمدلتحلیلممیزدرپیشبینیصحیحطبقهبازدهیبدوناستفاده
یپرداختهشدهاست .
ازانتخابویژگ 

جدول  -4دقت مدل تحلیل ممیز بدون استفاده از انتخاب ویژگی
تعداد متغیرها

میانگین

كم بازده

40

40%

60%

پربازده
 20%

سال
 88

40

47%

33%

60%

89

40

63%

53%

73%

90

40

53%

47%

60%

91


یفیلترشدندبهشرحجدول
صحتاینمدلدرحالتیکهمتغیرهایورودیتوسطانتخابویژگ 
ذیلاست .

جدول  :5دقت تحلیل ممیز با استفاده از انتخاب ویژگی
تعداد متغیرها

میانگین

كم بازده

پربازده

12

53%

73%

33%

سال
 88

12

54%

40%

67%

89

5

50%

40%

60%

90

6

60%

67%

53%

91


مدلهای تحلیلممیزوماشینبردار
برایآزمودنفرضیهکسببازدهیبیشتربااستفادهاز 
یبا
پشتیبانسبدسهامرابرایمدلهابااستفادهازانتخابویژگیوبدوناستفادهازانتخابویژگ 

وزنبرابربرایهرسهممحاسبهکردیم .
برایتحلیلممیزباتوجهبهامکانمحاسبهاحتمالپسین،بازدهیسبدهنگامیکهوزنهابر

اساسایناحتمالدادهشدهباشندنیزمحاسبهشدهکهنتایجآنرادرجدولذیلآوردهمیشود .
برایمحاسبهبازدهکلازرابطهزیراستفادهشدهاست .
Rtotal=(1+R88)×(1+ R89)×(1+R90)×(1+R91)-1
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جدول  -6بازدهی مدلها
مدل

ی
ماشینبردارپشتیبانبدوناستفادهازانتخابویژگ 

ماشینبردارپشتیبانبااستفادهازانتخابویژگ 
ی

تحلیلممیزبدوناستفادهازانتخابویژگی

تحلیلممیزبااستفادهازانتخابویژگی

یووزندهیبراساساحتمالپسین
تحلیلممیزبااستفادهازانتخابویژگ 

پرتفویمعیار

سال
 88

60%

89

33%

90

20%

91

176%

کل
 88

 607%
73%

89

34%

90

21%

91

210%

کل
 88

 769%
37%

89

29%

90

21%

91

298%

کل
 88

 751%
59%

89

31%

90

14%

91

219%

کل
 88

 657%
67%

89

49%

90

38%

91

298%

کل
 88

 1266%
59%

89

26%

90

96%

91

201%

کل

 599%


مقایسهبازدهیدرسالهای19-88نمودارذیلآوردهشدهاست .

بهمنظور
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340%
290%
240%
190%
140%
90%
40%
88 89 90 91 88 89 90 91 88 89 90 91 88 89 90 91 88 89 90 91 88 89 90 91 88 89 90 91
پورتفوی معیار

-10%

ماشین بردار
ماشین بردار
تحلیل ممیز بدون
تحلیل ممیز با
تحلیل ممیز بدون
تحلیل ممیز با
استفاده از انتخاب استفاده از انتخاب استفاده از انتخاب استفاده از انتخاب پشتیبان با استفاده پشتیبان بدون
از انتخاب ویژگی استفاده از انتخاب
ویژگی ها
ویژگی ها
ویژگی ها و وزن ویژگی ها و وزن
ویژگی ها
ها
دهی بر اساس
دهی بر اساس
احتمال پسین
احتمال پسین


نمودار  -1بازدهی مدلها در هر سال

بازدهیکلکسبشدهتوسطمدل هاوهمچنینبازدهیپرتفویمعیارکهبازدهی

درنمودارزیر 
 41سهممنتخبباوزنیکساناست،آوردهشدهاست .

1400%
1200%
1000%

600%

بازدهی

800%

400%
200%
0%
پورتفولیو معیار

تحلیل ممیز با استفاده تحلیل ممیز با استفاده تحلیل ممیز بدون ماشین بردار پشتیبان ماشین بردار پشتیبان
از انتخاب ویژگی ها از انتخاب ویژگی ها استفاده از انتخاب با استفاده از انتخاب بدون استفاده از
انتخاب ویژگی ها
ویژگی ها
ویژگی ها
و وزن دهی بر اساس
احتمال پسین



نمودار  -2بازدهی كل پرتفوی مدلها
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بازدهیکلپرتفویدرمدلهایموردبررسیدر

یکنید
همانطورکهدرنمودارفوقمشاهدهم 

همهیمواردازباز دهیپرتفویمعیاربیشتراستبنابراینفرضیهکسببازدهیبیشتربااستفادهاز
یشود 
مدلهایتحلیلممیزوماشینبردارپشتیبانتأییدم 

یو
بهمنظوربررسیوجودتفاوتمعناداردوپرتفویمعیاروتحلیلممیزبااستفادهازانتخابویژگ 
یکنیم .
وزندهیبراساساحتمالپسینراانتخابم 
یووزندهی
:Hoبازدهیپرتفویمعیار≥بازدهیپرتفویتحلیلممیزبااستفادهازانتخابویژگ 
براساساحتمالپسین
یووزن:دهی
Haبازدهیپرتفویمعیار<بازدهیپرتفویتحلیلممیزبااستفادهازانتخابویژگ 
براساساحتمالپسین
ازآزمونمقایسهزوجی  tبرایآزمودنفرضیهوجودتفاوتمعناداربینبازدهیپرتفویهااستفاده
هاطیسالهای 19-88انجامدادهوسطحمعناداریرا0/05


کنیم.آزمونرابرایبازدهیمدل
می
تعیینکردیمکهنتایجحاصلهبهشرحجدولزیراست .
جدول -7نتایج آزمون بازدهی پرتفویها
سطح معناداری
 0/029

آماره
3/957


مقدارمعناداریدرآزمونانجامشدهبرابر0/021بودهکهازمقدار 0/05سطحمعناداریتعیین
شدهکمتراست بنابراین فرض  Hoردشدهوفرضتحقیقپذیرفتهمیشودپس تفاوتمعناداری
یووزندهیبراساس
بینبازدهیپرتفویمعیاروپرتفویتحلیلممیزبااستفادهازانتخابویژگ 
احتمالپسین وجودداشتهاست.اینتفاوتدرسطحاطمینان%15تصادفینیستوبازدهیاین
پرتفویازبازدهیمعیاربهطورمعناداریبیشتراست  .کهاینامرباتوجهبهایننکتهکهپرتفوی
تشکیلشدهبااستفادهازمدلتحلیلممیزبازدهیکلتقریباً دوبرابرینسبتبهبازدهیپرتفوی
یرهاقبلازورودبهمدلبهمنظورحصولنتیجهبهترفیلترشدهاندووزندهی

معیارداشتهومتغ
یش بینی(احتمالپسین)برایتشکیلپرتفویصورتگرفتهدوراز
براساساحتمالدرستبودنپ 
ی توانازاینمدلبرایتشکیلپرتفوییبابازدهیبیشترازبازدهیپرتفویمعیار
انتظارنیستوم 
استفادهکرد .

799

تشکیل پرتفوی سهام با استفاده از مدل تحلیل ممیز قطری درجه دو و  / ...سعید فالحپور و حسین پیرايش شیرازی نژاد

 -8نتیجهگیری و بحث
یش بینیطبقه بازدهیهرسهمووزندهیآنبرایتشکیل
دراینمقالهراهکاری جهت پ 
پرتفویبراساستحلیلممیزقطریدرجهدومارائهشد.دراینمقالهبرایبهبودنتایجبااستفاده
ازانتخابویژگیمتوالیابتدامتغیرهابرایپیشبینیطبقهبازدهیانتخابشدهوبااستفادهازدو
مدلتحلیلممیزقطرید رجهدوموماشینبردارپشتیبانباکرنلدرجهدومطبقهبازدهیهر
سهمها
سهم پیشبینی شد .همهی پرتفویهای تشکیل شده بر اساس پیشبینی طبقه بازدهی  
توسطدومدلماشینبردارپشتیبانوتحلیلممیزقطریدرجهدومبازدهیباالترینسبتبه
بازدهی پرتفوی معیار کسب کردند همچنین برای وزن دهی پرتفوی تشکیل شده بر اساس
پیش بینیطبقهپربازدهتوسطمدلتحلیلممیزدرجهدومازاحتمالپسیناستفادهشدکهنتایج

یت بخشبودهوداللتبروجودتفاوتمعناداربینبازدهیاینپرتفویوپرتفویمعیار
حاصلهرضا 
دارند و توانستیم به بازدهی کل تقریباً دو برابری نسبت به بازدهی پرتفوی معیار دست یابیم
تواننتیجهگرفتاستراتژیانتخابسهمهابرایخریدبراساستحلیلممیزقطری

بنابراینم 
ی
درجهدومواستفادهازاحتمالپسینحاصلازاینمدلبرایوزندهیاستراتژیمناسبیبرای
تشکیل پرتفوی است .همچنان که افزایش بازدهی پرتفوی با استفاده از الگوریتمهای هوش
مصنوعیطبقه بندیکنندهاستفادهشدهدراینمقالهرادرمقاالتچیاهویهانگ 92وهمکاران

99
یتوانمشاهده
آنهاپرداختیمنیزم 
()2008وپاالنیسوامی وهمکاران()2009کهدرگذشتهبه 
یتمهابرایتشکیلپرتفویدارند.همچنین،
کردکهداللتبرسودمندبودناستفادهازاینالگور 
شنهادهایزیرراارائهنمود :

میتواندرراستایپیشبردتحقیقاتآتیدراینحوزهپی

سهماههشرکتهابرایمحاسبه

واستفادهازگزارشهای

شبینی
 کمکردنافقزمانیپی 
متغیرهاییکهموردنیازمدلاست.
94
 ترکیبسیستم معامالتیارائهشدهدر اینتحقیق بامدلهای معامالتپرفراوانی به
منظوراستفادهازنوساناتروزانهقیمتسهامجهتافزایشبازدهی 
شبینی بازدهی در نظر گرفتیم از اطالعات صورتهای مالی
 متغیرهایی که برای پی 
یتوانند نقش بسزایی در بازدهی شرکت ایفا کنند
محاسبه شدند در حالی که اخبار م 
یرسد واردکردنمتغیرهایی درمدلکهتوسطاخباربصورتپویابه
بنابراینبهنظرم 
یشوددرکسببازدهیبیشترمؤثراست .
روزم 
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