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چكيده
تغييرات قيمت سهام يکي از مهمترين موضوعات مورد توجه هر سرمايهگذار است .سرمايهگذاراني که با
اهداف بلند مدت نيز سرمايهگذاري ميکنند به نوعي به قيمت سهم و تغييرات آن حساس و از خود واکنش
نشان ميدهند .تغييرات قيمت يک منبع مهم اطالعاتي و مؤثر در ارزيابي وضعيت بنگاهها .ارزيابي تطبيقي با
ساير واحدها .ارزيابي کارآيي ميران و از همه مهمتر مؤثر بر تصميمات سرمايهگذاران است .هدف پژوهش
پيشبيني نوسان قيمت سهام در بازار سرمايه ايران با استفاده از الگوريتم ارتباطي ميباشد بدين منظور از
اطالعات  1750سال شرکت با نرم افزار متلب استفاده شده است .نتايج پژوهش نشان ميدهد که الگوريتم
غير خطي ارتباطي در پيش بيني نوسان قيمت سهام با استفاده از متغير هاي حسابداري نسبت به الگوريتم
ارتباطي خطي توانايي باالتري دارد .لذا به صاحبان سرمايه و تصميم گيران شرکت توصيه ميشود در تصميم
گيريهاي خود پيرامون سرمايهگذاري در بازار سرمايه از قدرت پيشبيني الگوريتمهاي هوش مصنوعي
بويژه حالت غير خطي الگوريتم ارتباطي استفاده کنند.
کليد واژه ها :نوسان قيمت سهام ،الگوريتم ارتباطي ،بازار سرمايه ايران

1استاديار گروه مديريت مالی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهر قدس ،تهران ،ايران
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مقدمه

ماهيت بورس اوراق بهادار و ريسک ناشي از

امروزه به دليل گسترش فعاليتهاي اقتصادي،

سرمايهگذاري در آن ،سياستگذاران همواره در

بازارهاي مالي و رونق سرمايهگذاري در بازارهاي

جستجوي روشهايي براي پيشبيني شاخص قيمت

سرمايه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط

سهام براي حداقل نمودن ريسک تصميمگيري بودهاند

اشخاص حقيقي و حقوقي ،دسترسي به اطالعات

(شعباني صدرپشته.)1390 ،

درست و به موقع و تحليل دقيق و واقع بينانه آنها،
مهمترين ابزار جهت اتخاذ تصميمهاي درست و کسب

مباني نظري
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منفعت مورد انتظار و استفاده بهينه و مطلوب

دستيابي به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادي

ازامکانات مالي ميباشد .به نظر بيگ زاده و همکاران

نيازمند تجهيز و تخصيص بهينهي منابع در سطح

( )1394سرمايهگذاري در سهام عرضه شده در بورس

اقتصاد ملي است و اين مهم بدون کمک بازارهاي

اوراق بهادار يکي از گزينههاي پرسود در بازار سرمايه

مالي ،به ويژه بازارسرمايه ي گسترده و کارآمد به

است .در جامعه امروز اطالعات نقش مهمي در زندگي

سهولت امکانپذير نيست .سرمايهگذاري در سهام

انسانها ايفا ميکنند و هرچه قدر جامعه پيشرفتهتر

عرضه شده در بورس اوراق بهادار ،يکي از گزينههاي

باشد از اطالعات بيشتر و بهتر استفاده مينمايد .از

پرسود در بازار سرمايه است .هر چند ارزيابي و

داليل پيشرفت در جوامع توسعه يافته استفاده بهينه و

پيشبيني سهام و يا هر اوراق بهادار ديگر ،روندي

مؤثر از اطالعات ميباشد .يکي از عوامل مهم در راه

تاريخي رد و تخصص ويژه اي را ميطلبد .نظريههاي

توسعه اقتصادي ،توسعه بازارهاي مالي است .نقش

متفاوتي در خصوص ارزيابي و پيشبيني قيمت سهام

اصلي بازارهاي مالي ،جذب و هدايت پساندازها و

در بازارهاي سازمان يافته مطرح شده است .در اوايل

نقدينگي سرگردان و پراکنده در اقتصاد به سوي

قرن بيستم ،گروهي از متخصصان صاحب تجربه در

مسيرهاي بهينه آن است ،به گونهاي که منجر به

ارزيابي اوراق بهادار اعتقاد راسخ بر اين امر داشتند که

تخصيص بهينه منابع کمياب مالي شود .بازارهاي مالي

ميتوان از طريق مطالعه و تجزيه و تحليل روند

توسعه يافتهتر قادرند وجوه سرمايهگذاري را نه تنها از

تاريخي تغييرات قيمت سهام ،تصويري را براي

طريق جذب بهتر منابع داخلي ،بلکه از راه جذب

پيشبيني قيمت آينده سهام ارائه نمود .مطالعات علمي

سرمايههاي خارجي تأمين نمايند (محرابيان.)1383 ،

تر با تأکيد بر شناسايي دقيق رفتار قيمت سهام ،گرايش

بازارهاي مالي نقش مهمي در اقتصاد هر كشوري

به سمت مدلهاي ارزشيابي قيمت سهام را به وجود

دارند و عامل اثرگذاري در رشد اقتصادي آن محسوب

آورد .در ابتدا نظريهي گامهاي تصادفي به عنوان يک

مي شوند .بازار سهام نيز يكي از اين بازارهاست كه با

شروع در تعيين رفتار قيمت سهام مطرح شد .سپس به

هدايت وجوه به سمت فرصتهاي سرمايهگذاري،

ويژگيها و ساختار بازار سرمايه توجه شد که نتيجهي

بخش بزرگي از اقتصاد دنيا را تحت تأثير قرار ميدهد

اين مطالعات و بررسيها منجر به فرضيهي بازار کارآي

و موجب دغدغه و نگراني بسياري براي دولتها

سرمايه شد .اين فرضيه به دليل ترکيب خاص آن ،مورد

ميشود (نگوين نگوك تنه.)2013 ،1

توجه محافل علمي قرار گرفت .در بازار کارآي

در اقتصاد امروز تأثير بورس اوراق بهادار در

سرمايه ،اعتقاد بر اين است که قيمت سهام انعکاسي از

سرمايهگذاري ،تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي و رشد و

اطالعات جاري مربوط به آن سهم است و تغييرات

توسعه کشورها کامالً مشهود ميباشد .با توجه به

قيمت سهام داراي الگوي خاص قابل پيشبيني نيست.
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نظريات مطرح شده تا دههي  1980ميالدي به خوبي

نظريههاي متفاوتي در خصوص پيشبيني بورس

تعيين کنندهي رفتار قيمت سهام در بازار بودند تا اينکه

در بازارهاي سازمان يافته مطرح شده است .در اوايل

تحوالت بازار سهام نيويورك در سال  1987ميالدي،

قرن بيستم ،گروهي از متخصصان صاحب تجربه در

اعتبار فرضيات بازار کارآي سرمايه و مدلهايي

ارزيابي اوراق بهادار اعتقاد راسخ بر اين امر داشتند که

نظيرتصادفي بودن قيمتها را به شدت زير سؤال برد.

ميتوان از طريق مطالعه و تجزيه و تحليل روند

در دههي  1990ميالدي و بعد ازآن ،بيشتر توجه

تاريخي تغييرات قيمت سهام ،تصويري را براي

متخصصان به يک رفتار آشوبگرانه همراه با نظم

پيشبيني قيمت آينده سهام ارائه نمود .مطالعات علمي

معطوف شد وتالش در جهت طراحي مدلهاي

تر با تأکيد بر شناسايي دقيق رفتار قيمت سهام ،گرايش

غيرخطي به منظور پيشبيني قيمت سهام اهميت روز

به سمت مدلهاي ارزشيابي قيمت سهام را به وجود

افزوني يافت (منجمي و همکاران.)1388 ،

آورد .در ابتدا نظريهي گامهاي تصادفي به عنوان يک

داران برخوردار است تا بيشترين سود را کسب کنند و

ويژگيها و ساختار بازار سرمايه توجه شد که نتيجه ي

همواره به دنبال راهکارهاي منطقي و دقيق جهت

اين مطالعات و بررسيها منجر به فرضيهي بازار کاراي

پيشبيني بودهاند؛ بنابراين ،سرمايهگذار در بازار بورس

سرمايه گرديد .در بازار کاراي سرمايه ،اعتقاد بر اين

نيز نيازمند ابزارهاي الزم ،قدرتمند و قابل اعتماد است

است که قيمت سهام انعکاسي از اطالعات جاري

تا از طريق آن به پيشبيني قيمت سهام بپردازد.

مربوط به آن سهم است و تغييرات قيمت سهام داراي

تکنيکهاي داده کاوي ميتوانند اين پيشبيني را به

الگوي خاص پيشبيني نيست (زماني وهمکاران،

خوبي انجام دهند .تکنيکهاي داده کاوي عالوه بر

.)1393

جمعآوري و مديريت دادهها ،آناليز و پيشبينيهايي را

نظريات مطرح شده تا دههي  1980ميالدي به

نيز شامل ميشود که با کشف الگوهاي موجود و

خوبي تعيين کنندهي رفتار قيمت سهام در بازار بودند

روابط ناشناخته ميان دادهها به ما در امر پيشبيني ياري

تا اينکه تحوالت بازار سهام نيويورك در سال1987 ،

ميرساند و اغلب افراد براي تصميم گيري و برنامه

اعتبار فرضيات بازار کاراي سرمايه را به شدت زير

ريزي براي آينده استفاده ميکنند (روشندل واميري

سؤال برد .در دههي 1990ميالدي و بعد از آن ،بيشتر

منش.)1395 ،

توجه متخصصان به يک رفتار آشوبگرايانه همراه با

تغييرات قيمت سهام يکي از مهمترين موضوعات

نظم معطوف شد و تالش در جهت طراحي مدلهاي

مورد توجه هر سرمايهگذار است .سرمايهگذاراني که با

غيرخطي به منظور پيشبيني قيمت سهام اهميت روز

اهداف بلند مدت نيز سرمايهگذاري ميکنند به نوعي

افزوني يافت ،بسياري از مطالعات اخير نشان دادهاند

به قيمت سهم و تغييرات آن حساس و از خود واکنش

بازار سهام ،در حقيقت يک سيستم غيرخطي و

نشان ميدهند .تغييرات قيمت يک منبع مهم اطالعاتي

آشوبناك است که به عوامل سياسي ،اقتصادي و رواني

و مؤثر در ارزيابي وضعيت بنگاهها .ارزيابي تطبيقي با

وابسته است (لين چانگ 2و همکاران.)2008 ،

ساير واحدها .ارزيابي کارآيي ميران و از همه مهمتر

براي غلبه بر محدوديت تکنيکهاي تحليل سنتي

مؤثر بر تصميمات سرمايهگذاران است (افشاري،

در پيشبيني الگوهاي غيرخطي ،متخصصان طي دو

.)1382

دهه اخير تکنيکهاي هوشمند و بخصوص شبکههاي
عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيک را براي بهبود
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پيشبيني قيمت سهام از اهميت خاصي براي سهام

شروع در تعيين رفتار قيمت سهام مطرح شد .سپس به
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پيشبيني قيمت سهام به کار بردهاند (يو 3و همکاران،

نقدينگي بخش خصوصي بمنظور تأمين مالي

.)2008

پروژههاي سرمايهگذاري بلند مدت است و از سوي
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اوراق بهادار روش مطمئني است براي جلب اعتماد

ديگر مرجع رسمي و مطمئني است كه دارندگان پس

عمومي جهت سرمايهگذاري درانواع اوراق بهادار با

اندازهاي راكد ميتوانند محل نسبتاً مناسب و ايمن

خطرهاي متفاوت است و با اين روش ميتوان

سرمايهگذاري را جستجو كرده و وجوه مازادخود را

سرمايههاي کوچک و پراکنده را که به تنهايي نمي

براي سرمايهگذاري در شركتها بكار انداخته و يا با

توانند مورد بهرهبرداري قرار گيرند جمعآوري نمود از

خريد اوراق قرضه دولتي و شركتهاي معتبر ،از سود

آنها سرمايه هنگفتي جهت توسعه و پيشرفت اقتصادي

معين و تضمين شدهاي برخوردار شود (خدابخش،

فراهم آورد .در بورسهاي اوراق بهادار حساسيتهاي

 .)1383از سوي ديگر کاميابي و پرهيزگار ( )1395ادعا

زيادي نسبت به روند قيمت وجود دارد اين امر باعث

ميکنند كه قيمت سهام وابستگي كمتري به حركت

گرديده تا تحوالت مرتبط با چنين پديدهاي مورد

بازار دارد ،چون مقدار بيشتري از اطالعات خاص

تحليلهاي منظم قرار گيرد .در سالهاي اخير مدلهاي

شركتي وجود دارد كه فعاالن بازار به آن اطمينان

متفاوتي جهت پيشبيني قيمت سهام توسط محققين

ميکنند .باتوجه به تغيير قيمت سهام و ارزشگذاري

مورد استفاده قرار گرفته است و از آنجايي که

مناسب بر آن سازمان بورس اوراق بهادار تأسيس

تکنيکهاي هوش مصنوعي که شامل شبکههاي

گرديد كه بر حسب عرضه و تقاضا ،روزانه سهام

عصبي ،الگوريتم ژنتيک و منطق فازي است نتايج

شركتهاي پذيرفته شده قيمتگذاري و معامله

موفقيت آميزي در زمينه حل مسايل پيچيده به دست

مي شود .اهميت بورس اوراق بهادار در آنجا است كه

آورده اند در اين راستا بيشتر مورد بهربرداري قرار

سرمايههاي كوچك به سمت حركتهايي بزرگ

گرفتهاند (مرادزاده فرد و همکاران.)1393 ،

متمايل ميشوند و پول در بخش خصوصي در جهتي

قيمت سهام 4از ديد سرمايهگذاران براي سرمايه

كه منافع ملي و شخصي را تأمين ميكند هدايت

گذاري در سهام خاص و هم بعنوان يك شاخص

ميشود .شاخص هر بورس همچون دماسنج نشان

اقتصادي 5از ديد اقتصاد كالن در جامعه كاربرد وسيعي

دهنده وضعيت بازار سرمايه و وضعيت اقتصادي يك

دارد .از لحاظ كاربردي شاخص وسيلهاي كمي است

كشوراست .كاهش قيمت سهام عموما به معناي ركود

كه نماينده چند متغير همگن ميباشد .امروزه بورس

اقتصادي و افزايش آن به مفهوم رونق اقتصادي است.

بعنوان ابزاري بسيار مهم از بازار سرمايه ،نقش ويژهاي

اولين بار شاخص قيمت سهام در سال  1884در آمريكا

را در رشد اقتصادي ايفا ميكند و با قيمت گذاري،

مورد استفاده قرار گرفت .اين شاخص در صنعت راه

كاهش ريسك ،تجهيز منابع و تخصيص بهينه سرمايه،

آهن از ميانگين ساده يازده شركت بدست ميآمد .در

زمينه را براي رونق اقتصادي فراهم مينمايد (آقاجاني،

مجموع شاخص قيمت سهام در تمامي بازارهاي مالي

پاكدين اميري .)1388 ،بورس اوراق بهادار به معناي

دنيا ،به مثابه يكي از مهمترين معيارهاي سنجش

يك بازار متشكل و رسمي سرمايه است كه در آن

عملكرد بورس اوراق بهادار ،از اهميت وتوجه زيادي

خريد و فروش سهام شركتها يا اوراق قرضه دولتي يا

برخورداراند .شايد مهمترين دليل اين توجه روزافزون

موسسات معتبر خصوصي ،تحت ضوابط و قوانيني و

اين امر باشد ،كه شاخصهاي مذبور از تجميع

مقررات خاصي انجام ميشود .مشخصه مهم بورس

حركتهاي قيمتي سهام تمامي شركتها يا طبقه

اوراق بهادار ،از سويي مركزجمع آوري پس اندازها 6و

خاصي از شركتهاي موجود در بازار بدست ميآيد.
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در نتيجه بررسي جهت و اندازه حركتهاي قيمتي را

11

بستيانيان

و همکاران ( )2016در مقاله خود

در بازار سهام امكان پذير ميسازند .در واقع گسترش

نشان ميدهند که نقدينگي بازار سرمايه و شوکهايي

نظريهها و نوآوريهاي مالي در يكي دو دهههاي اخير

که به بازار وارد ميشود باعث تغييرات در سطح قيمت

بر پايه نقش محوري توجه به حركت عمومي بازار ،با

ميشود.
12

گرايش روز افزون به محاسبه و بررسي رروند حركتي

سوجيوا کوديشواکو ( )2016در پژوهش خود به

چنين شاخصهايي همراه بوده است (راعي و تلنگي،

بررسي تأثير عوامل خاص برروي قيمت سهام در بين

.)1383

شرکتهاي پذيرفته شده در بورس کلمبيا پرداخت.
نتايج حاکي از يک رابطه مثبت ومعنادار بين عوامل
خاص شرکت ،سود نقدي هر سهم ،سود هرسهم،

فرضيه پژوهش
الگوريتم ارتباطي خطي توانايي بااليي در پيشبيني

ارزش دارايي هر سهم با قيمت سهام بود.
13

فاروق وحمودا ( )2016همزماني قيمت سهام و

نوسان قيمت سهام دارد.
الگوريتم ارتباطي غير خطي توانايي بااليي در

افشاي اطالعات (سندي از يک بازار در حال ظهور

پيشبيني نوسان قيمت سهام دارد.
توانايي پيش بيني نوسان قيمت سهام توسط

ميسازند که سرمايهگذاران خارجي که معموالً داراي

الگوريتم غيرخطي ارتباطي بيشتر از الگوريتم خطي

نقص اطالعاتي ميباشند ،ميتوانند به اطالعات مرتبط

ارتباطي است.

ارزشمند همزماني قيمت سهام دست يابند .آنها
استدالل ميکنند که همزماني قيمت سهام ميتواند به
اين سرمايهگذاران کمک نمايد تا عدم تقارن نسبي در

پيشينه پژوهش
اشرف و همکاران 8در ( )2017در بررسي شواهد
تطبيقي در مورد ارتباط قيمت سهام و ارزش اطالعات

بازارهاي در حال شهود را کاهش دهند.
حادوندي 14و همکاران ( )2015مطالعه سيستمهاي

حسابداري مبتني در آلمان و انگلستان اظهار کردند که

شبکه عصبي خفاشي در پيشبيني قيمت سهام :مطالعه

ارتباط ارزشي بلند مدتي ميان متغيرهاي حسابداري و

موردي در قيمت سهام  DAXرا انجام دادند .در اين

تغييرات قيمت سهام در کشورهايي با قوانين مشترک

تحقيق چهار اليه معماري  BNNMASبراي برخورد

مانند انگلستان وجود دارد.

با طبيعت توزيع شده مشکل پيشبيني سهام ارائه شده

چوهان 9و همکاران ( )2017در مقاله خود نشان

است .استفاده از روش چند عامل براي ايجاد کارهاي

دادند که نقدينگي سهام بر قيمت سهام تأثير معنادار

فرعي مستقل و مستقل به طراحي يک مدل دقيق

دارد و افزايش در نقدينگي سهام خطر ريزش قيمت

پيشبيني شده است BNNMAS .با استفاده از روش

سهام را کاهش ميدهد.

پردازش در راه موازي مانند دادههاي عادي ،زمان
10

( )2016با بررسي

انتخاب تاخير و انتخاب ويژگيهاي مناسب با دادهها،

چهار شاخص از جمله ،S & P500 ،NIFTY

کار عمليات را انجام ميدهد .روش فراابتکاري به نام

 FTSE100و  DAXدر طول دوره نمونه از ژانويه

خفاش براي آموزش شبکه عصبي مصنوعي استفاده

 1996تا مارچ  ،2015نشان دادند که نوسان قيمت

ميشود و به تازگي توسعه يافته .به منظور بررسي دقت

سهام قابليت پيشبيني بوسيله دادههاي روزانه دارد.

پيشبيني مدل ،با استفاده از دادههاي موجود بين

پادماکوماري و ماهسوارن

سالهاي  1۹72تا  2012براي پيشبيني قيمت سهام
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هندوستان) را بررسي کردند .نتايج تحقيق مشخص

 / 78شادي شاهوردياني ـ ساميران خواجه زاده

 DAXتست شده است .محاسبه آمار  MAPEنشان داد

اسالمي مفيدآبادي و همکاران ( )13۹6به بررسي

که مدل  BNNMASپيشنهادي قابل توجهي بهتر از

تأثير عوامل دروني برتغييرات قيمت سهام شرکتهاي

برخي از مدلهاي ديگر مانند  GANNو غيره است و

سرمايهگذاري پذيرفته شده در بورس اوراق

عالوه بر اين دادهها از آزمون ما شامل هشت سال تا

بهادارتهران پرداختند .جامعه آماري پژوهش ،شامل

پايان سال  2012است و به دليل بحران مالي در اين

کليه شرکتهاي سرمايهگذاري در صنعت واسطه

دوره از زمان دقت خوبي در نتايج دادهها اتفاق افتاده

گريهاي مالي و فعاليتهاي جنبي در محدودهي

است BNNMAS .قابليت قوي در اين مدل نشان داد؛

زماني بين سالهاي  1387تا  13۹3ميباشد .سه متغير

بنابراين سرمايهگذاران قادر به مقابله با افزايش عدم

درآمد هر سهم ،سود نقدي هر سهم و نسبت قيمت به

اطمينان از پيچيدگي در مجموعه دادهها هستند .تالش

درآمد ،نسبت نقدينگي بيش از ساير عوامل بر عرضه و

پژوهشهاي آينده اختصاص داده شده به استفاده از

تقاضا و نهايتاً قيمت سهام اثر ميگذارد.
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مدل ارائه شده در موارد ديگر براي ارزيابي استحکام

دارابي و زارعي ( )1396تأثير بيش اطميناني

مدل ،اجراي يک اليه از جمله جمع آوري دادههاي

مديريت بر سقوط قيمت سهام را مورد مطالعه قرار

کمي و کيفي براي ايجاد يک مجموعه داده جامع،

دادند .يافتههاي حاصل از اين پژوهش نشان داد كه

اجراي مرحله برنامهريزي سناريو به تکميل تمام مدل

بيش اطميناني مديريت و محافظه كاري بر سقوط

ارائه شده و ارائه سهام بر اساس سناريوهاي توسعه

قيمت سهام تأثير دارد .از سوي ديگر ،نتايج پژوهش

يافته است.

نشان داد كه محافظهكاري به عنوان متغير تعديل كننده،
15

هداوندي

و همکارانش ( ،)2010يک سيستم

خبره مبتني بر سيستمهاي فازي ژنتيک و شبکههاي

اثرمنفي ،بر تأثير بيش اطميناني مديريت بر سقوط
قيمت سهام دارد.

عصبي مصنوعي ارائه نمودند که به پيشبيني قيمت

بادآور نهندي و تقي تاثير زاده خانقاه در ( )1396از

سهام ميپردازد .در مدل ايشان ،قيمت آغازين ،قيمت

بررسي تأثير پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد

پاياني ،بيشترين قيمت و کمترين قيمت روزانه به

بر خطر سقوط قيمت سهام با تأکيد بر عدم تقارن

عنوان متغيرهاي مستقل و پيشبيني قيمت پاياني روز

اطالعاتي چنين نتيجه گيري کردند که پرداخت سود

بعد به عنوان متغير وابسته مدل درنظر گرفته شد .نتايج

سهام تأثير منفي و معناداري بر خطر سقوط قيمت

نشان داد که اين رويکرد بهتر از روشهاي قبلي عمل

سهام دارد .همچنين زماني که عدم تقارن اطالعاتي بين

ميکند.

مديران و سهامداران زياد است ،تأثير منفي پرداخت
16

( )2005در تحقيقي به

سود سهام بر خطر سقوط قيمت سهام تشديد ميشود.

إنکه و تاورن ونگ

پيشبيني قيمت سهام توسط شبکه عصبي پرداختند.

نتيجۀ ديگر اينکه عدم انتشار اخبار بد تأثير مثبت و

آنها با استفاده از انواع شبکههاي عصبي هم چون رو

معناداري بر خطر سقوط قيمت سهام دارد و اين تأثي ر

به جلو 17و شبکه عصبي رگرسيون تعميم يافته ،18به

در شرکتهايي که عدم تقارن اطالعاتي زيادي دارند،

پيشبيني مقدار افزايش يا کاهش ارزش سهم پرداختند.

شديدتر است؛ بنابراين انباشت اخبار بد ،بازده منفي و

نتايج مدلهاي شبکه عصبي با استراتژي رگرسيون

شديدتر سهام را به شکل سقوط قيمت سهام در پي

سنتي و روش خريد و نگهداري مقايسه شد و بيانگر

دارد.

آن بود که عليرغم بهتر بودن برخي از اين مدلها ،نتايج
و پيش بينيها خيلي راضي کننده نيست.

روشندل و اميري منش ( )1395بررسي و مقايسه
روشهاي داده کاوي در پيشبيني قيمت سهام رامورد
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آزمون قراردادند .دراين مقاله الگوريتمهاي مختلف

فرضيه برقراري ارتباط تبييني بين نسبتهاي مالي طرح

داده کاوي که تاکنون جهت پيشبيني قيمت سهام در

شده در اين پژوهش و تغييرات بازده جاري و آتي

بازار بورس مورد استفاده قرار گرفتهاند ،با يکديگر

سهام رد ميشود

مقايسه شده و بررسي خواهند شد .از جمله ي اين

زماني و همکاران ( )1393به مطالعه سيستم خبره

الگوريتمها ميتوان شبکه عصبي مصنوعي ،شبکهي

پيشبيني قيمت سهام و بهينه سازي سبد سهام با

عصبي فازي و الگوريتمهاي ژنتيک را نام برد.

استفاده از شبکههاي عصبي فازي ،مدل سازي فازي و

پيشبيني قيمت سهام با استفاده از الگوريتم ژنتيک

مدلي است که در آن پتانسيل آتي سهام ،توسط

چنين بيان ميکنند :سرمايهگذاري در سهام عرضه شده

شبکههاي عصبي فازي پيشبيني ميشود و بر اساس

در بورس اوراق بهادار يکي از گزينههاي پرسود در

پيشبينيهاي بدست آمده ،مدلهاي رياضي بهينه

بازار سرمايه است .بازار سهام داراي سيستمي غيرخطي

سازي بر مبناي فاکتورهايي چون ميانگين ،واريانس و

و آشوب گونه است که تحت تأثير شرايط سياسي،

چولگي سبد سهام ارايه ميشود .سپس ،اين مدلها با

اقتصادي ورونشناسي ميباشد و ميتوان از سيستمهاي

استفاده از الگوريتم ژنتيک حل ميگردند .نتايج تحقيق

غيرخطي همچون الگوريتمهاي ژنتيک براي پيشبيني

بيانگرآن است که مدلهاي ارائه شده در اين مقاله ،در

قيمت سهام استفاده کرد .در اين مقاله به طراحي و

مقايسه با روشهاي سنتي و شاخص بازار ،بازدهي

ارائه مدل پيشبيني قيمت سهام با استفاده ازالگوريتم

باالتري را براي سرمايهگذاران فراهم مينمايد.

ژنتيک و کاهش خطاي پيشبيني قيمت سهام با استفاده

مرادزاده فرد و همکاران ( )1393يکپارچه سازي

از تابع نمايي پرداخته شده است .نمونه مورد بررسي

تکنيکهاي هوش مصنوعي جهت ارائه مدل پيشبيني

در اين تحقيق شرکت سايپا ميباشد .مقايسه ميانگين

قيمت سهام را مورد بررسي قرار دادند .هدف از اين

مجذورخطا در دو مدل تابع خطي و تابع نمايي نشان

تحقيق رسيدن به اين پاسخ است که آيا ميتوان با

دهنده اين عامل است که مدل تابع نمايي از خطاي

استفاده از ترکيب روشهاي هوش مصنوعي مدلي

کمتري برخوردار است .باتوجه به دقت قابل مالحظه و

ايجاد نمود که نسبت به ساير روشهاي خطي و غير

مشهود مدل تابع نمايي در پيشبيني قيمت سهم سايپا،

خطي پيشبيني قيمت سهام (بورس اوراق بهادار تهران

اين مدل به عنوان مدل دقيقتر شبيه سازي ،براي

 -شرکت ايران خودرو) را با ميزان خطاي کمتري

پيشبيني قيمت اين سهم ميتواند مورد استفاده قرار

انجام دهد .در اين تحقيق جهت پيشبيني قيمت سهام

گيرد.

از ترکيب روشهاي هوش مصنوعي شامل شبکههاي

علي محمدي و همکاران ( )1394در پژوهش خود

عصبي – فازي و الگوريتم ژنتيک استفاده شده است و

به پيشبيني بازده سهام با استفاده از تکنيک درخت

اين مدل ترکيبي با روشهاي شبکه عصبي به عنوان

تصميم پرداختند نتايج نشان ميدهد که که

يکي ديگر از مدلهاي هوش  2مصنوعي و مدل خطي

الگوريتمهاي  CRTو  ECHAIDدر تبيين بازده جاري

 ARIMAبا توجه به معيارهاي MSE,MAPE,MAE,

و الگوريتم  CHAIDدر پيشبيني بازده آتي بهترين

 Rمقايسه گرديدهاند .نتايج اين پژوهش نشان از برتري

عملکرد را دارند .همچنين قدرت مدلها در تبيين بازده

مدل ترکيبي نسبت به ساير مدلها مورد بررسي دارد.

جاري بيشتر از پيشبيني بازده آتي است .چون در هر

نادري بني ( )13۹3در تحقيقي با عنوان بررسي

دو حالت توانايي مدلها از نظر آماري قابل اتکا نبوده،

رابطه بين راهبري شرکتي و نوسانات قيمت سهام در
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بيگزاده عباسي و همکاران ( )1394در بررسي

الگوريتم ژنتيک پرداختند .اين پژوهش به دنبال ارائه

 / 80شادي شاهوردياني ـ ساميران خواجه زاده

بازار نشان ميدهد که مکانيزمهاي خارجي راهبري

ميتوان درهر نوع پيشبيني ازآن استفاده کرد

شرکتي که شامل سرمايهگذاران نهادي ،مالکيت

تکنيکهاي داده کاوي ازجمله شبکه عصبي و

مديريتي و اندازه موسسه حسابرسي است بر نوسانات

درختهاي تصميم و رگرسيون منطقي تحليلي تفکيکي

قيمت شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

مدل افزودني کلي روش  Boostingاست پيشبيني

تهران تأثيرگذار نيست .نتايج دربارهي مکانيزمهاي

قيمت سهام شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق

داخلي راهبري شرکتي نشان ميدهد که نوسان قيمت

بهادار تهران با استفاده از تکنيکهاي داده کاوي و

سهام شرکتهايي که در آنها پست مديرعامل از

باتوجه به معيارهاي مالي ازجمله موضوعهاي با

رياست هيئت مديره تفکيک شده ،کمتر است و

اهميتي است که متاسفانه تاکنون درارتباط با آن

شرکتهايي که از امتياز افشا بيشتري برخوردارند،

تحقيقات اندکي انجام شده ست.
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نوسان کمتري دارد .شايان ذکر است که بين اندازهي

حجازي و همکاران ( )1391مديريت سود را با

هيئت مديره و نسبت اعضاي غيرموظف هيئت مديره

استفاده از روشهاي يادگيري ماشين پيشبيني کردند

بعنوان ديگر مکانيزمهاي داخلي راهبري شرکتي با

نتايج پژوهش آنها نشان داد که روش شبکه عصبي و

نوسان قيمت سهام شرکتها رابطهي معناداري مشاهده

درخت تصميم در پيشبيني مديريت سود نسبت به

نشد.

روشهاي خطي دقيقتر و داراي سطح خطاي کمتري

نصيرزاده و نيک روش ( )1392ارزيابي توانايي

است .ضمناً مديريت سود با متغيرهاي اقالم تعهدي

مدل داده كاوي در پيشبيني قيمت سهام راانجام دادند.

اختياري و غيراختياري دوره قبل و عملکرد شرکت،

اين تحقيق به بررسي دقت مدلهاي تخمينگر بردار

اندازه ،تداوم سود در هر دو روش داراي بيشترين

پشتيبان  SVRتخمينگرحداقل درجه  LARSشبکه

ارتباط است.

عصبي  -فازي  ANFISجهت پيشبيني قيمت سهام

زارع و کردلويي ( )1389نيز با استفاده از شبکه

درسه سطح روزانه هفتگي و ماهيانه ميپردازد .نتايج

عصبي مدلي را براي پيشبيني قيمت روز بعد سهام

نشان ميدهد که هرسه مدل قابليت پيشبيني قيمت

ارائه نمودند .مدل ايشان ،اطالعات روزانهي شاخص

سهام را دارا هستند اما مدلهاي تخمينگر بردارپشتيبان

کل بورس اوراق بهادار تهران ،نرخ ارز ،قيمت طال،

 sVRو شبکه عصبي  -فازي در دو سطح دادهها

قيمت نفت و قيمت سهام را به عنوان وروديهاي

يروزانه و هفتگي توانايي باالتري جهت پيشبيني

شبکه در نظر ميگرفت.

قيمت سهام دارا ميباشند.

طلوعي و حق دوست ( )1386مدلي براي پيشبيني

مهرآرا و همکاران ( )1391به مطالعه تكنيكهاي

قيمت سهام با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي انجام

داده كاوي در پيشبيني قيمت سهام پرداختند .آنها

دادند .آنها در اين پژوهش ،اطالعات مربوط به

چنين اظهارداشتند که دستيابي به رشد اقتصادي و

معامالت هر سهم را به عنوان وروديهاي شبکه عصبي

ايجاد انگيزه جهت سرمايهگذاري زماني دريک

انتخاب نمودند .نتيجه ي استفاده از اين مدل ،ضريب

کشورتسريع ميشود که آن کشور داراي بازارهاي

همبستگي  0.89براي پيشبيني ميانگين قيمت سه روز

سرمايه فعال و قابل اعتماد باشد وجود بازارهاي بورس

بعد بود .براي ارزيابي اين مدل ،محققين اين پيشبيني

فعال همواره سرمايهگذاران متعددي را به تکاپو

را با مدل رگرسيون نيز انجام دادند که استفاده از آن،

واداشته و جريان سرمايه و منابع مالي را به بخشهاي

ميانگين مجذور خطاي کمتري را نسبت به مدل شبکه

مولد تسريع مينمايد از روشهاي دقيق تري که

عصبي به ارمغان داشت.
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 -4شرکتهايي که در دوره تحقيق فعال بودهاند.

متغيرهاي پژوهش

با توجه به محدوديتهاي ذکر شده تعداد1750

متغيرهاي استفاده شده دراين تحقيق به شرح

سال – شرکت طي سالهاي  1389الي  1395جهت

جدول شماره ( )1ميباشد.

آزمون فرضيه پژوهش انتخاب شده است.
در اين مقاله با استفاده از يک رويکرد دو

روش پژوهش
جامعهي آماري اين تحقيق شامل تمامي

مرحلهاي و با استفاده از الگوريتمهاي تحقيق به

شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پيشبيني نوسان قيمت سهام پرداخته شده است .اين

که شرايط زير را دارا باشند ،ميباشد.

دو مرحله عبارتند از:

 -1در دورهي مورد بررسي تغيير دورهي مالي

 )1بکارگيري رگرسيون گام به گام جهت انتخاب
متغيرهاي ورودي به مدل

نداشته باشند.
 -2شركتهاي سرمايهگذاري ،واسطهگريهاي مالي،

 )2استفاده از الگوريتم ارتباطي خطي و غير خطي
جهت پيشبيني نوسان قيمت سهام

بانک و ليزينگ نباشند.

جدول شماره  :1متغيرهاي تحقيق
متغيرهاي مستقل اوليه
حاشيه سود ناخالص

نسبت گردش موجوديها

نسبت مديران غير موظف

حاشيه سود عملياتي

نسبت گردش دارايي ثابت

اندازه هيات مديره

بازده دارايي

نسبت گردش دارايي

عدم تقارن اطالعاتي

بازده حقوق صاحبان سهام

ارزش افزوده اقتصادي

نوع مالکيت

سود هر سهم

گردش حسابهاي دريافتني

رتبه ي نقد شوندگي سهام

نسبت جاري

کيو توبين

درصد مالکان نهادي

نسبت آني

بازده فروش

سرمايه فکري

نسبت سرمايه در گردش

ريسک سيستماتيک

عمر شرکت

اهرم مالي

بازده سهام

نقش دوگانه مدير عامل

نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام

کيفيت سود

نسبت وجه نقد به داراييها

نسبت داراييهاي جاري به داراييها

محافظه کاري غير شرطي

نسبت وجه نقد عملياتي

نسبت بدهيهاي جاري به حقوق صاحبان سهام

محافظه کاري شرطي

جريان نقد آزاد

نسبت بدهي بلند مدت به کل داراييها

ارزش افزوده بازار

اندازه شرکت

مديريت سود

نسبتp/e

نسبت سود تقسيمي

هزينه سرمايه

کيفيت افشا

درماندگي مالي

ميزان اجتناب از ماليات

چسبندگي هزينهها

اعتماد به نفس کاذب مديريت

ميزان تمرکز مالکيت
متغير وابسته
نوسان قيمت سهام

انحراف معيار قيمت سهام

روش پژوهش

الگوريتم هوش مصنوعي (الگوريتم ارتباطي)

دوره پژوهش

( 13۹5-138۹يک دوره  7ساله)

طرح پژوهش

رويکرد دو مرحله اي - 1 ،آزمون گام به گام  -2پيشبيني نوسان قيمت سهام با الگوريتم ارتباطي
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 -3دادههاي مورد نظر آنها در دسترس باشد.
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براي تجزيه و تحليل دادهها ابتدا اطالعات مالي

اکسل طبقهبندي ميشوند ،همچنين به منظور اجراي

الزم (متغيرهاي کمي و کيفي حسابداري) از سايتهاي

آزمونهاي آماري الزم جهت آزمون فرضيه تحقيق و

مرتبط بورس تهيه شده و از صورتهاي مالي استخراج

دستيابي به نتايج آماري از نرم افزارهاي ،Eviews

ميگردند .سپس به منظور مرتب سازي و آماده سازي

 MATLABاستفاده ميگردد

براي ورود به نرم افزارهاي اجراي تحقيق در نرم افزار
جدول شماره  :2آمار توصيفي متغيرهاي کمي مورد استفاده در مطالعه
ويژگي
متغير

ميانگين

ميانه

فاصله اطمينان %95

انحراف معيار

مهندسي مديريت نوين /سال هفتم /شماره اول /بهار 1397

کران پايين

کران باال

درماندگي مالي

0/125

0/000

0/112

0/138

0/331

حاشيه سود عملياتي

0/0۹1

0/140

0/043

0/13۹

1/142

بازده دارايي

0/088

0/076

0/081

0/0۹5

0/172

بازده حقوق صاحبان سهام

0/354

0/241

0/034

0/674

7/701

سود هر سهم

620/340

310/457

561/807

678/873

1467/283

نسبت جاري

1/5۹8

1/167

1/473

1/723

3/006

نسبت سرمايه در گردش

0/037

0/088

0/01۹

0/056

0/448

اهرم مالي

0/678

0/626

0/65۹

0/6۹8

0/463

کيو توبين

1/0۹2

0/814

1/04۹

1/134

1/016

بازده فروش

- 0/024

0/110

- 0/257

0/20۹

5/516

ريسک سيستماتيک

0/342

0/530

- 1/182

1/865

38/1۹7

بازده سهام

1/832

0/000

1/101

2/563

18/333

محافظه کاري غير شرطي

- 1/785

- 1/108

- 1/886

- 1/684

2/365

محافظه کاري شرطي

0/117

0/011

0/037

0/1۹7

1/۹23

نسبت وجه نقد عملياتي

0/205

0/083

0/126

0/285

1/۹15

ارزش افزوده بازار

- 1/76۹

1/057

- 6/021

2/483

102/238

اندازه شرکت

13/۹20

13/758

13/850

13/۹8۹

1/672

رتبه ي نقد شوندگي سهام

202/234

204/000

1۹6/570

207/8۹۹

141/۹۹4

مديريت سود

0/100

0/086

0/087

0/113

0/305

ارزش افزوده اقتصادي

0/074

0/071

0/066

0/083

0/201

هزينه سرمايه

0/034

0/013

0/030

0/038

0/0۹۹

عدم تقارن اطالعاتي

0/4۹5

0/4۹5

0/484

0/507

0/285

تعداد اعضا

5/134

5/000

5/108

5/15۹

0/5۹1

نسبت مستقل

0/570

0/600

0/554

0/585

0/321

محدوديت مالي مدل کاپلن

3/06۹

3/615

1/865

4/273

28/۹46

نسبت سود تقسيمي

0/206

0/073

0/184

0/228

0/527

سرمايه فکري

20/724

5/8۹2

- 2/۹55

44/403

562/000

مالکان نهادي

74/580

80/680

73/406

75/755

27/158

تمرکز مالکيت

77/762

83/260

76/837

78/687

20/881

اعتماد به نفس کاذب

0/364

0/000

0/345

0/383

0/481

کيفيت سود

40/221

0/632

- 28/247

108/688

1643/308

اجتناب مالياتي

0/113

0/071

0/105

0/120

0/178

نوسان قيمت سهام

2668/23۹

1022/650

20۹5/056

3241/423

14368/325
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نتايج پژوهش

مدل حذف شدند .نتايج متغيرهاي مهمتر در جدول 3

آمار توصيفي

ارائه شده است.

ميتوان اطالعات جمعآوري شده را تنظيم کرده و

و ضريب تبيين اصالح شده داراي مقدار  0/042و

خالصه نمود ،آمار توصيفي ميناميم و در يک کالم

 0/037بود .ضريب سود هر سهم با مقدار 1/072

آمار توصيفي عبارت از مجموعه روشهايي است که

معنادار بود ( )P<0/001و اثر مثبت بر روي انحراف

پردازش دادهها را فراهم ميسازد .از آنجا که تحليل

قيمت جاري داشت .ضريب کيو توبين با مقدار

دادهها معموالً با محاسبه آمارههاي خالصه شده مانند

 763/151معنادار بود ( )P=0/022و اثر مثبت بر روي

ميانگين و انحراف معيار ،ميانه ،حداقل ،حداکثر و ...

انحراف قيمت جاري داشت .ضريب محافظه کاري

صورت ميگيرد ،لذا بهمنظور بررسي و تجزيه و تحليل

شرطي با مقدار  ۹450/141معنادار بود ( )P=0/032و

اوليه دادهها ،ابتدا اطالعات مربوط به آمارههاي

اثر مثبت بر روي انحراف قيمت جاري داشت .ضريب

توصيفي متغيرهاي وابسته و توضيحي مورد مطالعه در

اندازه شرکت با مقدار  61۹/3۹5معنادار بود

اين پژوهش در جدول شماره  1ارائه شده است تا

( )P=0/001و اثر مثبت بر روي انحراف قيمت جاري

شمايي كلي از دادههايي كه در اين پژوهش مورد

داشت .ضريب مديريت سود با مقدار 5627/553

تحليل واقع شدهاند ،به دست آيد.

معنادار بود ( )P=0/027و اثر مثبت بر روي انحراف

براي به دست آوردن متغيرهاي مهمتر از متغيرهاي

قيمت جاري داشت .ضريب ارزش افزوده اقتصادي با

مورد بررسي که بر روي نوسان قيمت سهام مؤثر

مقدار  -5043/082در سطح ده درصد معنادار بود

هستند از رگرسيون گام به گام به روش پسرو استفاده

( )P=0/061و اثر منفي بر روي انحراف قيمت جاري

شد و متغيرهايي که اثر معنيدار نداشتند يک به يک از

داشت .ضريب هزينه سرمايه با مقدار  -11182/456در
سطح ده درصد معنادار بود ( )P=0/053و اثر منفي بر
روي انحراف قيمت جاري داشت.

جدول شماره  :3نتايج حاصل از روش گام به گام پسرو (مدل نهايي)
ضريب متغير

انحراف استاندارد

آماره t

سطح معناداري

نسبت شانس

1/072

0/263

0/161

4/070

>0/001

کيو توبين

763/151

332/366

0/077

2/2۹6

0/022

محافظه کاري شرطي

۹450/141

4406/567

0/148

2/145

0/032

اندازه شرکت

61۹/3۹5

186/337

0/0۹۹

3/324

0/001

مديريت سود

5627/553

2544/063

0/148

2/212

0/027

ارزش افزوده اقتصادي

-5043/082

26۹2/331

- 0/100

- 1/873

0/061

هزينه سرمايه

-11182/456

5777/11۹

- 0/086

- 1/۹36

0/053

عرض از مبدا

-7786/06۹

2701/882

- 2/882

0/004

ضريب تبيين

0/042

ضريب تبيين اصالح شده

0/037

آماره آزمون

7/836

مقدار احتمال

>0/001

متغير
سود هر سهم
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به طور کلي ،روشهايي را که به وسيله آنها

مدل نهايي معنيدار بود ( .)P<0/001ضريب تبيين
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𝑁

نتايج الگوريتم ارتباطي
ماشين بردار ارتباطي يک تکنيک کرنلي ُتنُک

()3

) 𝑝(𝑡|𝑋, 𝑤, 𝛽) = ∏ 𝑝(𝑡𝑛 |𝑥𝑛 , 𝑤, 𝛽−1
𝑛=1

بيزي 1۹است .اين روش منجر به توليد مدلهاي خطي

که در آن )  p(t n |xn , w, β−1نشاندهنده احتمال

يا غيرخطي ُتنُک 20بر اساس انتخاب نوع کرنل ميشود

اينکه شرکت nام داراي متغير وابسته  t nبه شرط داشتن

و از سرعت همگرايي بااليي برخوردار است .مدل

و معلوم بودن متغيرهاي مستقل  ،xnپارامتر  wو β

 RVMبراي پيشبيني انحراف قيمت به شکل تعريف

باشد ،است .در اين الگوريتم فرض شده است که

ميشود:

دادهها از يکديگر مستقل باشند ،به همين علت از
7

𝑏 𝑦(𝑥) = ∑ 𝑤𝑖 𝑥𝑖 +

()1

𝑖=1

که در آن  xiبه ترتيب مقدار متغير مستقل "سود هر
سهم"" ،کيو توبين"" ،محافظه کاري شرطي"" ،اندازه
شرکت"" ،مديريت سود"" ،ارزش افزوده اقتصادي" و
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"هزينه سرمايه" مربوط به شرکت-سال xام است وwi

وزن مربوط به هرکدام است w0.عرض از مبدأ 21است.
مدل غيرخطي  RVMبه فرم ( )2است .به xnهايي که
متناظر با وزنهاي غير صفر باقيمانده هستند ،بردار
ارتباط 22گفته ميشود.

ضرب روي احتمال در رابطه ( )3استفاده شده است.
تابع توزيع پيشين 24بهصورت بر اساس تابعي گوسي با
ميانگين صفر بهصورت رابطه ( )4تعريف ميشود .اين
رابطه نشان ميدهد که تابع توزيع وزنها داراي
ميانگين صفر است و پارامتر واريانس  αجهت کنترل
ميزان ُتنُک بودن  wاست؛ بنابراين ،يکي از اهداف
 RVMبه دست آوردن بردار وزني است که مقادير آن
تا حد امکان به سمت صفر نزديک باشند.
𝑀

()4

) 𝑝(𝑤|𝛼) = ∏ 𝒩(𝑤𝑖 |0, 𝛼𝑖−1
)𝐴 = 𝒩(𝑤|0,

𝑖=1

𝑁

〉) 𝑛𝑥(𝜙 𝑦(𝑥) = ∑ 𝑤𝑛 〈𝜙(𝑥),

()2

𝑁

وقتي که  α = (α1 , α2 , … , αM )Tو ) A = diag(αi

𝑛=1

𝑏 = ∑ 𝑤𝑛 𝑘(𝑥, 𝑥𝑛 ) +
𝑛=1

در حالت غيرخطي )  ϕ(.تابع پايه غيرخطي ثابتي
است که دادههاي ورودي را از فضاي غيرخطي
ورودي مسئله به فضاي ويژگي نگاشت ميدهد .فرض
کنيد مجموعه مشاهدات (شرکت-سال) Nتايي به
همراه بردار متغيرهاي مستقل  xموجود باشد که تمام
اين شرکت-سالها توسط يک ماتريس داده  Xنشان
داده شود ،به طوري که nامين رديف آن را با xnTنشان
دهيم و بيانگر متغيرهاي مستقل شرکت nام باشد و
 n = 1,2, … , Nباشد .مقادير متغير وابسته توسط بردار

است .در  RVMبه جاي محاسبه  wهر متغير مستقل،
مقادير  αبه دست ميآيد که زماني که مقدار  αiبه
سمت بينهايت ميل کند wi،متناظر با آن صفر خواهد
شد .در واقع  αپارامتر کنترلکننده ُتنُکي  wاست.
توابع پايهاي مرتبط با اين پارامترها در پيشبيني
انحراف قيمت که توسط مدل انجام ميشود ،هيچ نقش
ايفا نميکنند و بنابراين تأثير آنها فقط در ُتنُک کردن
مدل است .براي توزيع پسين 25از تابع گوسي زير با
ميانگين  mو  Σکوواريانس زير استفاده ميشود.
()5

 t = (t1 , t 2 , … , t N )Tنشان داده شده باشد؛ بنابراين ،در

()6

 RVMتابع درستنمايي 23بهصورت زير در نظر گرفته

()7

ميشود.

)𝛴 𝑝(𝑤|𝑡, 𝑋, 𝛼, 𝛽) = 𝒩(𝑤|𝑚,
𝑡 𝑇 𝛷𝛴𝛽 = 𝑚
𝛴 = (𝐴 + 𝛽𝛷 𝑇 𝛷)−1

کاربرد الگوريتم ارتباطي در پيشبيني نوسان قيمت سهام در بازار سرمايه ايران85 /
که در آن  Φماتريسي  N × Mبا عناصر= Φni

)  ϕi (xnو )  A = diag(αiاست .مقادير  αو  βبا

مبتني بر وروديها (شرکت-سالها)  Xمشخص
ميشود.

استفاده از روش درستنمايي حداکثر نوع 226-که با

براي پيشبيني انحراف قيمت جاري و انحراف

نام تقريب شواهد 27شناخته ميشود ،به دست ميآيد.

قيمت آتي از ماشين بردار ارتباطي که در بخش قبل

() 8

توضيح داده شد ،استفاده شده است .الگوريتم ماشين

28

براي اين منظور ،تابع درستنمايي حاشيهاي
روي پارامتر  wماکزيمم ميگردد.

بردار ارتباطي در حالت مدل خطي و مدل غيرخطي

p(t|X, α, β) = ∫ p(t|X, w, β)p(w|α)dw

()8

روي شرکت-سالها با استفاده از روش

10-Fold

 Cross-Validationاجرا و ارزيابي شد[ .]3از کرنل
و مقدار  αو  βبهصورت تکراري بهصورت زير
محاسبه ميشود:

𝑖𝛾
𝑚𝑖2

()9

= (𝛽𝑛𝑒𝑤 )−1

استفاده شده است.
 x x 2
i
j


K xi , x j   exp  
2 
2  




()12

که مقدار  σ = 8است و  xiنشاندهنده متغيرهاي

که در آن  i ،miامين ميانگين پسين رابطه

مستقل است .در مدل خطي ،از کرنل خطي ()13

( )6است .کميت  γiبهصورت زير تعريف ميشود:

استفاده شده است تا مدل خطي بماند و بتوان براي آن

()11

𝑖𝑖𝛴 𝑖𝛼 𝛾𝑖 = 1 −

که  i ،Σiiامين مؤلفه قطري کوواريانس پسين ()7
است .حال اگر بخواهيم يک جمعبندي داشته باشيم،
حل مسئله بهينهسازي  RVMيعني حل مسئله از طريق
ُتنُک کردن بردار وزن  wبه کمک ابر پارامتر  αاست.
پس در نتيجه ،با در نظر گرفتن تابع توزيع گوسي با
ميانگين صفر براي بردار وزن  wمطابق رابطه ( )4با به
دست آوردن مقدار ابر پارامتر  αاز طريق رابطه ()۹
ميتوان مقدار بردار وزن  wرا به دست آورد .براي اين
منظور در گام اوليه رابطههاي
( )6و ( )7ابتدا با مقداردهي اوليه به  αو  βمحاسبه
ميشود ،سپس با استفاده از رابطههاي ( )۹و
( )10مقدار  αو  βجديد محاسبه ميشود و دوباره
رابطههاي
( )6و ( )7محاسبه ميشوند .اين کار تا زمان
همگرايي الگوريتم ادامه پيدا ميکند .شرط همگرايي
ميتواند تعداد تکرار مشخصي باشد .پس از به دست
آمدن  αو  ،βبه کمک رابطه ( )3احتمال متغير وابسته

ضرايب وزن مدل را بدست آورد .اين کار در مدل
غيرخطي به دليل دارا بودن پارامترهاي زياد وابسته به
تعداد شرکت-سالها امکانپذير نيست.

K xi , x j   xiT x j

()13

بهمنظور انجام يک مقايسه عادالنه ،پارامترهاي
الگوريتم ماشين بردار ارتباطي در حالت مدل خطي و
مدل غيرخطي براي همه حاالت يکسان در نظر گرفته
شد .بعالوه ،بدون از دست دادن عموميتFold ،هاي
تقسيمبندي شده شرکت-سالها در روش 10-Fold

 Cross-Validationبراي همه مدلها يکسان در نظر
گرفته شده است .پس از تقسيم شرکت-سالها به دو
دسته دادههاي يادگيري و تست با استفاده از روش 10-

 Fold Cross-Validationبراي ارزيابي مدل خطي و
غيرخطي از سه معيار ارزيابي با نامهاي ميانگين قدر
2۹

مطلق خطا
30

نرمالشده

( ،)MAEميانگين مربعات خطا

( )NMSEو ميانگين متقارن قدرمطلق

درصد خطا )SMAPE( 31استفاده شده است .به منظور
بررسي کارآيي مدل خطي و غيرخطي  RVMدر

مهندسي مديريت نوين /سال هفتم /شماره اول /بهار 1397

()10

‖𝑚𝛷 ‖𝑡 −
𝑖𝛾 𝑖∑ 𝑁 −

= 𝑤𝑒𝑛𝑖𝛼

گوسي ( )12در مدل غيرخطي ماشين بردار ارتباطي

 / 86شادي شاهوردياني ـ ساميران خواجه زاده

فرآيند ،ابتدا دادههاي يادگيري را که قبالً به الگوريتم

وابسته را پيشبيني ميکنند ،سپس ميانگين  10معيار

 RVMداده شده است تا پارامترهاي مدل خود را ياد

خطا روش  10-Fold Cross-Validationمحاسبه شده

بگيرد ،مجدداً به مدل با پارامترهاي ياد گرفته شده داده

در

و

ميشود ،با اين تفاوت که اين بار مدلها مقدار متغير
معيارهاي خطاي دادههاي آموزش و تست ناچيز است.

مهندسي مديريت نوين /سال هفتم /شماره اول /بهار 1397

جدول گزارش شده است .هر چقدر اين خطاها

عالوه بر اين مدل غيرخطي خيلي بهتر از مدل خطي

به صفر نزديکتر باشند ،يادگيري بهتر انجام شده

ميتواند انحراف قيمت جاري و آتي را پيشبيني نمايد.

است .به دليل خطاي بسيار زياد مدل خطي RVM

قدرت پيشبيني انحراف قيمت جاري از انحراف

ميتوان گفت مدل خطي قادر به پيشبيني انحراف

قيمت آتي بيشتر است .با بررسي خطاي SMAPE

قيمت نه در سال جاري و نه در سال آتي است ولي

ميتوان گفت به طور ميانگين الگوريتم  RVMغيرخطي

مدل غيرخطي قادر به پيشبيني انحراف قيمت جاري و

ميتواند با درصد انحراف قدرمطلق خطا  %۹2 .6و .7

آتي با دقت خوبي است .علت آن اين است که

 %75نسبت به حاصل جمع مقدار واقعي و پيش بيني،

مدلهاي غيرخطي از مدلهاي خطي بهتر عمل

متغير وابسته انحراف قيمت را در سال جاري پيشبيني

ميکنند .به منظور بررسي پديدهاي بيش برازش،32

نمايد .اين اعداد به ترتيب  SMAPEدادههاي يادگيري

خطاي  NMSE ،MAEو  SMAPEبراي پيشبيني

و تست هستند .در صورتي که مدل خطي با درصد

متغير وابسته انحراف قيمت جاري و انحراف قيمت

انحراف قدرمطلق خطا به ترتيب  %43.۹7و %53 .45

آتي براي شرکت-سالهاي تست به دست آورده شده

در سال جاري قدرت پيشبيني دارد که اين خطاي

است .به ازاي هر معيار خطا 10 ،خطا که هر کدام

بسيار زيادي است .در سال آتي RVM ،غيرخطي با

توسط روش  10-Fold Cross-Validationگزارش

درصد انحراف قدرمطلق خطا  %12.68و %13.53

شدهاند ،به دست ميآيد که ميانگين اين خطاها در

مقدار متغير وابسته را پيشبيني مينمايد که نسبت به

جدول  4و  5براي مدل خطي و غيرخطي نشان داده

پيشبيني انجام شده در سال جاري حدود  2برابر

شده است .ميتوان نتيجه گرفت که مدل  RVMداراي

بيشتر است.

مشکل بيش برازش نشده است ،از آنجا که اختالف
جدول شماره  :4ميانگين معيارهاي خطا براي ارزيابي ميزان آموزش
مدل  RVMبراي انحراف قيمت جاري و آتي
انحراف قيمت جاري

انحراف قيمت آتي

RVM

مدل خطي

مدل غيرخطي

مدل خطي

مدل غيرخطي

MAE

2163.4

342.27

2591.79

714.17

SMAPE

0.4397

0.0629

0.4602

0.1268

NMSE

16.131

0.0415

14.66

0.1139

جدول شماره  :5ميانگين معيارهاي خطا براي ارزيابي کارايي
مدل  RVMبا دادههاي تست براي انحراف قيمت جاري و آتي
انحراف قيمت جاري

انحراف قيمت آتي

87 /کاربرد الگوريتم ارتباطي در پيشبيني نوسان قيمت سهام در بازار سرمايه ايران
مدل غيرخطي

مدل خطي

مدل غيرخطي

مدل خطي

RVM

711.63

2592.02

346.53

2512.384

MAE

0.1353

0.4566

0.0775

0.04553

SMAPE

0.1363

9.57

0.0616

17.89

NMSE
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