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چکیده

فرآینــد انتخــاب پرتفــوی ســهام جهــت ســرمایهگذاری یکــی از مســائل مــورد توجــه اغلــب
محققیــن اســت .در تصمیمگیــری بــه منظــور ســرمایهگذاری ،دو عامــل از اهمیــت بســزایی
برخــوردار بــوده و مبنــای ســرمایهگذاری میباشــد .ایــن دو عامــل؛ ریســک و بــازده هســتند .در
ایــن رابطــه ،بررســی و مطالعــه ســرمایهگذاران در جهــت انتخــاب بهتریــن ســبد ســرمایهگذاری
بــا توجــه بــه میــزان ریســك و بــازده آن انجــام میشــود .هــدف ایــن تحقیــق ایجــاد مدلــی
هوشــمند جهــت انتخــاب ســبد بهینــه ســهام بــا اســتفاده از الگوریتمهــای تحقیــق میباشــد.
مــدل پیشــنهادی ،انــواع مختلــف ســرمایهگذاریهایی را بررســی میكنــد كــه یــك ســرمایهگذار
میتوانــد و تمایــل دارد جهــت تشــكیل ســبد ســرمایهگذاری خــود ،آنهــا را مــورد مالحظــه قــرار
دهــد .بــه ایــن منظــور ،ریســک و بــازده مــورد انتظــار شــرکتهای پذیرفتهشــده در بــورس اوراق
بهــادار تهــران بهصــورت ماهانــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .نمونــه آمــاری تحقیــق شــامل؛
دادههــای مالــی  237شــرکت بــورس ایــران طــی ســالهای  1390تــا  1398میباشــد .نتایــج تحقیــق
نشــان میدهــد کــه الگوریتــم لیســفال قــادر بــه انتخــاب پرتفــوی بــا اســتفاده از مــدل مارکوییتــز
بــرای ســرمایهگذار ریســکپذیر و ریســکگریز اســت.
واژگان کلیدی :سبد سهام ،ریسک ،بازده ،سرمایهگذاری ،بازار سرمایه ،الگوریتم قورباغه.
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یکــی از مهمتریــن شــاخصها و عوامــل مؤثــر بــر رونــق
اقتصــادی هــر کشــوری پویایــی بازارهــای ســرمایه آن کشــور
اســت (موالیــی و طالبــی .)1389 ،همــواره وجــود یــك بــازار
ســرمایه فعــال و پررونــق بــه عنــوان یكــی از نشــانههای
توســعهیافتگی كشــورها در ســطح بینالمللــی شــناخته
میشــود (امیــری ،شــریعتپناهی و بنــاکار .)1389 ،دســتیابی
بــه رشــد بلندمــدت و مــداوم اقتصــادی نیازمنــد تجهیــز و
تخصیــص بهینــه منابــع در ســطح اقتصــاد ملــی اســت و
ایــن مهــم بــدون کمــک بازارهــای مالــی بهویــژه بــازار ســرمایه
گســترده و کارآمــد بــه ســهولت امکانپذیــر نیســت (راعــی
و پویانفــر .)1389 ،تحقیقــات و تحلیلهــای همهجانبــهی
بازارهــای اوراق بهــادار و نتیجهگیــری صحیــح میتوانــد ســرعت
رشــد و شــکوفایی ایــن بازارهــا را تحقــق بخشــد .بورسهــای
معتب ـر دنی ـا نشــان دادهانــد کــه در تأمیــن و جم ـعآوری ســرمایه
موفــق بــوده و ایــن حاصــل اعتمــاد ســهامداران بــه بازارهــای
ســرمایه و کارایــی بــازار اســت ،بهنحویکــه مطمئــن هســتند
ســرمایههای آنهــا بــه هــدر نرفتــه و ســودهای معقولــی بــه
ارمغــان م ـیآورد .تحقیــق پیرامــون مقولههــای مختلــف مؤثــر
بــر بــازار ســهام میتوانــد بــه تصمیمگیــری صحیــح ســهامداران
کمــک کنــد و تخصیــص بهینــهی منابــع اقتصــادی بــه نحــو
بتــری صــورت گرفتــه و وضــع ســرمایهگذاری بهتــر
مطلو 
گــردد (قائمــی ،قیطاســوند و توجیكــی« .)1382 ،یکــی از مباحــث
مهمــی کــه در بازارهــای ســرمایه مطــرح اســت و بایــد مــورد توجــه
ســرمایهگذاران اعــم از اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی قــرار گیــرد،
بحــث انتخــاب ســبد ســرمایهگذاری بهینــه میباشــد .در ایــن
رابطــه ،بررســی و مطالعــه ســرمایهگذاران در جهــت انتخــاب
بهتریــن ســبد ســرمایهگذاری بــا توجــه بــه میــزان ریســک و
بــازده آن انجــام میشــود» (ابــزری ،میرشــمس شهشــهانی و

جمعــی .)1385 ،تصمیمگیرنــدگان حــوزه ســرمایهگذاری اغلــب
ناگزیــر بــه انتخــاب از میــان گزینههــای مختلــف میباشــند.
پیشــنهادها گوناگونــی در خصــوص انجــام فعالیتــی بــه
دســت آنهــا میرســد و آنهــا بایســتی ب هقــدر کافــی بــا اصــول
مقایســه گزینههــای مختلــف ازنظــر ســودآوری آشــنا باشــند
تــا بتواننــد بهتریــن گزینــه را انتخــاب نمایــد (جــو ،فوشــی مــی،
تامــیا ،فوجیتــا و ســی ایچــی .)1378 ،تحقیقــات و مطالعــات
بســیاری کــه در حــوزه تعییــن ســبد ســهام بهینــه و اســتفاده از
مدلهــای مــدرن و در تعامــل بــا یکدیگــر انجامگرفتــه ،نشــان
از اهمیــت ایــن موضــوع دارد کــه چگونــه میتــوان بــا مدیریــت
صحیــح ســبد ســهام ،نســبت بــه تشــکیل پربازدهتریــن ســبد
ســهام اقــدام کــرد .در چنــد دهــه اخیــر اســاس تئوریهــای مالــی
(فرضیــه بــازار کارا ،عقالیــی بــودن ســرمایهگذار و ضریــب بتــا)
از جانــب صاحبنظــران کنونــی موردتردیــد واق عشــده اســت؛
بهعبارتدیگــر مدلهــای موجــود در انتخــاب ســبد ســهام
سنــژاد.)1380 ،
بهینــه ،از اعتبــار کافــی برخــوردار نمیباشــند (عبا 
تنــوع روشهــای ســرمایهگذاری و پیچیدگــی تصمیمهــای
مزبــور در چنــد دهــه اخیــر افزایــش چشــمگیری داشــته
اســت .ایــن رشــد گســترده نیــاز فزاینــدهای بــه مدلهــای
فراگیــر و یکپارچــه ایجــاد نمــود کــه بــرای پاســخگویی بــه ایــن
نیــاز ،مدلســازی مالــی از پیونــد رویکــرد مالــی و برنامهریــزی
ریاضــی بــه وجــود آمــده اســت .ایــن مدلهــا از پیشــرفتهای
برنامهریــزی ریاضــی و مباحــث مالــی بهمــوازات هــم اســتفاده
مینماینــد .ســرمایهگذاری در چارچــوب ســبد ســهام ،در پرتــو
اندیشـههای مارکویتــز و شــارپ رونــد تکاملــی پیمــوده و کاربــرد
برنامهریــزی ریاضــی ،دقــت ســرمایهگذاری در ســبد ســهام
را افزایــش داده اســت (آذر و معماریانــی)1376 ،؛ بنابرایــن
ضــرورت دارد مدلــی طراحــی گــردد کــه نســبت بــه مدلهــای
انتخــاب ســبد ســهام بهینــه قبلــی دارای اعتبــار بــوده و در
فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
با مشارکت انجــــمن علمـــی مــدیـــریت دانش ایـــــــــــران
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شــرایط عــدم اطمینــان موجــود ،ســرمایهگذاران را در انتخــاب
ســبد بهینــه ســهام یــاری رســاند« .مارکوییتــز نخســتین کســی
بــود کــه مفهــوم پــر گونهســازی در ســبد ســرمایهگذاری ،بــهطــور
عــام و ســبد ســهام بهطــور خــاص را بهطــور رســمی توســعه داد.
او بــهطــور کمــی نشــان داد کــه چــرا و چگونــه ،پــر گونهســازی
ســبد ســرمایهگذاری ،ریســک آن را بــرای ســرمایهگذار کاهــش
میدهــد .در مــدل میانگیــن _ واریانــس طراح یشــده توســط
وی میانگیــن ،بــازده مــورد انتظــار را نشــان میدهــد و واریانــس
بیانگــر ریســک پرتفــوی اســت .تعییــن پرتفــوی بهینــه بــر
اســاس مــدل مارکوییتــز از پیچیدگیهــای بســیاری برخــوردار
اســت .ازجملــه حجــم وســیع محاســبات و تعــداد متغیرهــا ،ب ـه
N 2 + 3N + 2
گون ـهای کــه در یــک بــازار بــا  Nطــرح ســرمایهگذاری
2
متغیــر بایــد محاســبه گــردد» (اســامیبیدگلی ،هیبتــی و
رهنمــای رود پشــتی« .)1385 ،بعــد از مارکویتــز افــراد زیادی ســعی
در توســعه و اصــاح مــدل وی داشــتهاند و تــا کنــون الگوهــای
زیــادی بــرای حــل مســئله مجموعــه دارایــی بهینــه ارائــهشــده
اســت کــه هــر یــک بــا توجــه بــه شــرایط و محدودیتهایــی مطــرح
شــدهاند .اگــر چــه ایــن الگوهــا از لحــاظ نظــری بــا روشهــای
برنامهریــزی ریاضــی قابلحــل هســتند ،امــا در عمــل مشــکالتی
در ایــن زمینــه وجــود دارد» (عبدالعلیزادهشــهیر و عشــقی،
 .)1382بــازار ســرمایه کشــور مــا از کارایــی الزم برخــوردار نیســت و
بــرای کســب بــازده منطقــی نمیتــوان فقــط بــه اطالعــات موجــود
اکتفــا کــرد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه گزینههــای فــراوان پیــش رو و
نیــز عــدم کارایــی بــازار ،نیــاز اســت مدلــی طراحــی گــردد کــه بــرای
حداکثــر ســازی بــازده و حداقــل کــردن ریســک ســبد ســهام مؤثــر
واقــع شــود .در ایــن تحقیــق ســعی بــر آن اســت کــه بــا اســتفاده
از الگوریتمهــای هوشــمند بــه حــل مــدل بهینهســازی انتخــاب
ســبد ســهام در بــورس اوراق بهــادار ایــران پرداختــه شــود .نتایــج
ایــن تحقیــق میتوانــد بــرای شــركتهای ســرمایهگذاری،
مدیــران عالــی ،مدیــران مالــی ،تحلیــل گــران اوراق بهــادار،
بانكهــا و بانكــداران ،مؤسســات بیمــه ،پژوهشــگران ایــن
رشــته و بهطورکلــی ســرمایهگذاران كاربــرد مؤثــر داشــته
باشــد .آنهــا میتواننــد از ایــن روش در جهــت انتخــاب ســبد
ســرمایهگذاری بهینــه در كارآیــی هــر چــه بیشــتر تصمیمــات
ســرمایهگذاری و بــه دنبــال آن بــازار ســرمایه ایــران و درنهایــت
در توســعه اقتصــادی كشــور نقــش مهمــی ایفــا نماینــد.
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2-مبانی نظری

آنچــه تــا بــه امــروز در محاســبات مالــی و در زمینــه انتخــاب ســهام
و ســبد ســرمایهگذاری عنــوان شــده اســت بــه گون ـهای،
ســرمایهگذاریهای موجــود را از لحــاظ درجــه ریســك و نــرخ
بــازده ،بــه ترتیــب اولویتبنــدی مینمایــد تــا بدیــن طریــق
ســرمایهگذار بتوانــد بــا در نظــر گرفتــن امكانــات مالــی و ســایر
سیاســتهای فــراروی خــود ،پورتفــوی مطلــوب خویــش را
تشــكیل دهــد .وقتیکــه فــرد ســرمایهگذار بــا داراییهــای
متفاوتــی روبــهرو میگــردد ،بایســتی كــه در مــورد تعــداد
داراییهــای انتخابــی و میــزان ســرمایهگذاری در هرکــدام از
آنهــا ،تصمیمگیــری نمایــد كــه در ایــن شــرایط فرآینــد
تصمیمگیــری بســیار دشــوار میباشــد .تركیــب ســبد مــورد
نظــر میتوانــد حاصــل تصمیمــات اتفاقــی و غیرمرتبــط
ســرمایهگذار باشــد یــا نتیجــه برنامهریــزی ســنجیده وی گــردد
(ابــزری ،کتابــی و عباســی  .)1384 ،ســبد ســهام مجموع ـهای از
اوراق بهــادار و داراییهــای متفــاوت میباشــد .پرتفــوی (ســبد
ســهام) ،ســبدی از ســرمایهگذاری اســت کــه توســط یــک فــرد
ســرمایهگذار یــا یــک شــرکت ســرمایهگذاری تشــکیل م یشــود.
مدیریــت ســبد ســهام دربرگیرنــده یــک ســری قیمتهــای
مناســب در رابطــه بــا خریــد و فــروش ســهام میباشــد .ایــن
فرآینــد دربرگیرنــدهی مدیریــت صحیــح پــول نیــز هســت .عــاوه
بــر ایــن ،مدیریــت ســبد ســهام باعــث کاهــش ریســک و
افزایــش بــازده میشــود .در بهینهســازی ســبد ســهام ،مســئله
اصلــی ،انتخــاب بهینــه داراییهــا و اوراق بهــاداری اســت کــه بــا
مقــدار مشــخصی ســرمایه میتــوان تهیــه کــرد .اگرچــه کمینــه
کــردن ریســک و بیشــینه نمــودن بــازده ســرمایهگذاری بــه نظــر
ســاده میآیــد ،امــا در عمــل روشهــای متعــددی بــرای تشــکیل
ســبد ســهام بهینــه بهکاررفتــه اســت .هــری مارکوییتــز
نگــذار ســاختاری مشــهور بــه تئــوری جدیــد ســبد ســهام
بنیا 
اســت .در تئــوری جدیــد ســبد ســهام ،ریســک بــا عنــوان
«تغییرپذیــری کل بازههــا حــول میانگیــن بــازده» تعریــفشــده
و بــا اســتفاده از واریانــس یــا بهگونــهای دیگــر بــا اســتفاده از
انحــراف معیــار ،محاســبه میشــود .مهمتریــن نقــش ایــن
تئــوری ،ایجــاد چارچــوب ریســک -بــازده بــرای تصمیمگیــری
ســرمایهگذاران اســت .مــدل مطــرح شــده توســط وی ،محــور
اصلــی بســیاری از تحقیقــات در زمینــهی مســائل مالــی در
دنیــای واقعــی اســت .بــ ه عــاوه ،کمــک شــایانی در توســعه
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نظریــه ســبد ســهام جدیــد و بســیاری از انــواع مختلــف ایــن
مســئله از جملــه مــدل انحــراف از قــدر مطلــق میانگیــن ،میــزان
ریســک و ارزش شــرطی در مــدل ریســک محســوب میشــود.
مارکوییتــز بــرای ریســک ســرمایهگذاری ،مــدل میانگیــن _
واریانــس را بــرای ســرمایهگذاران در امــر انتخــاب داراییهــا و
مدیریــت ســبد ســهام ارائــه کــرد .در مــدل طراحــیشــده توســط
وی میانگیــن ،بــازده مــورد انتظــار را نشــان میدهــد و واریانــس
بیانگــر ریســک ســبد ســهام اســت .بعــد از مــدل مارکوییتــز
افــراد زیــادی ســعی در توســعه و اصــاح مــدل وی داشــتند.
بهعنــوان مثــال کونــو و یامازاکــی 1مــدل را توســعه دادنــد .در
مــدل آنهــا انحــراف مطلــق بــه نوعــی بیانگــر ریســک اســت.
ایــن مدلهــا در کلیــه شــرایط پاســخگوی نیازهــای
ســرمایهگذاران نیســتند .مانســینی و اســپرنزا 2در ایــن رابطــه
خاطــر نشــان میســازند ،در اکثــر مدلهــای انتخــاب ســبد
ســهام ،تقســیمپذیری ســرمایهگذاری بینهایــت فــرض
میشــود .در حالــی کــه در دنیــای واقعــی اوراق بهــادار بــه تعــداد
مشــخص (ضرایبــی از یــک ضریــب معامالتــی حداقلــی) معاملــه
م یشــوند؛ بنابرایــن آنهــا پیشــنهاد میکننــد ،از یــک مــدل
برنامهریــزی عــدد صحیــح مختلــط بــا مالحظــه محدودیتهــای
مربــوط بــه حداقــل معامــات اســتفاده شــود .یکــی از مهمتریــن
فاکتورهــا در بحــث ســرمایهگذاری ،میــزان عملکــرد یــک مــدل
ســبد ســرمایه اســت .در ایــن زمینــه ،معیــار پــاداش بــه
تغییرپذیــری( 3معیــار شــارپ) یکــی از بهتریــن و کارآمــد تریــن
مدلهــا اســت کــه مرکــز توجــه بســیاری تحقیقــات در زمین ـهی
میــزان عملکــرد یــک مــدل ســبد ســرمایه اســت .از جملــه
ً
مزیتهــای معیــار شــارپ آن اســت کــه میتــوان آن را مســتقیما
بــا کمــک یــک ســری از اطالعــات حاصــل از بازدههــای آتــی
مطابــق بــا ذهنیــت ســرمایهگذار محاســبه نمــود .بســیاری از
تحقیقــات در ایــن زمینــه ،بــا اســتفاده از متغیرهــای تصادفــی
انجــام شــده اســت کــه در آن ،بــازده مــورد انتظــار و واریانــس،
مقادیــر ثابــت در نظــر گرفتــه شــدند .از آنجــا کــه اطالعــات مؤثــر و
غیرمؤثــر در اختیــار ســرمایهگذار قــرار میگیــرد از دنیــای واقعــی

و عوامــل مبهــم در آن بــه دســت میآیــد و اغلب ســرمایهگذاران
بــا کمــک تحلیلهــای آمــاری ،بــه پیشــگویی آینــده بازارهــای
مالــی میپردازنــد ،بنابرایــن حتــی اگــر آنهــا حجــم زیــادی از
اطالعــات در زمینــه ســرمایهگذاری در اختیــار داده باشــند،
امــکان ایــن کــه بتــوان توزیــع مربــوط بــه هــر ســرمایه را یــک توزیــع
قطعــی در نظــر گرفــت ،بســیار کــم اســت .در مطالعــات صــورت
گرفتــه در زمینــه برنامهریــزی ریاضــی ،برخــی محققــان انــواع
مختلفــی از مدلهــای ســبد ســرمایه تحــت برنامهریــزی
تصادفــی فــازی بررســی کــرده انــد .ایــن گونــه مســائل بــه کمــک
روشهــای برنامهریــزی تصادفــی ،برنامهریــزی آرمانــی و
برنامهریــزی فــازی قابلحــل هســتند .پپاریســتودولو )2004( 4بــا
نوشــتن مقالــهای بنــام «پرتفویهــای بهینــه بــا اســتفاده از
مدلهــای برنامهریــزی خطــی» بــه بیــان مدلهــای برنامهریــزی
خطــی در ایــن زمینــه پرداخــت و ســپس بــا نمونههــای تجربــی بــه
مقایســه ســبدهای ســهام بدســت آمــده از هــر مــدل پرداخــت.
نتایــج حاصــل از كار وی ،ایــن امــر را مشــخص كــرد كــه یــك
شــخص میتوانــد ،كارهــای بیشــتری از آنچــه فكــر مــی كنــد ،بــا
مــدل برنامهریــزی خطــی انجــام دهــد .او بــا كنــار گذاشــتن
خصوصیــات واقعــی مــدل اســپرانزا ،آن را بــه یــك مــدل خطــی
5
تبدیــل و فوایــد چنیــن مدلــی را عنــوان كــرد .ییــن و وانــگ
( )2006الگوریتــم ازدحــام ذرات را در مســئله غیرخطــی تخصیــص
منابــع بــه کارگرفتهانــد و کارآیــی ایــن روش را بــا الگوریتــم ژنتیــک
مقایســه کــرده و نتیجــه گرفتهانــد ،تکنیــک ازدحــام ذرات از
الگوریتــم ژنتیــک کارآتراســت .اس .ســی .چیــام )2008( 6بــا
تركیــب الگوریتــم ژنتیــك و تكنیــك بهینــه ســازی جمعــی ذرات،
در قالــب الگوریتــم ممتیــك كــه در آن تكنیــك  PSOفقــط بــر
روی جوابهــای بــه دســت آمــده توســط الگوریتــم ژنتیــك
اعمــال مــی شــد ،نشــان داد كــه بــا اســتفاده از ایــن الگوریتــم
پرتفویــی بــه مراتــب كاراتــر از زمانــی كــه ایــن الگوریت مهــا بــه
صــورت جداگانــه اعمــال شــوند ،بــه دســت خواهــد آمــد .مارکــو،
گیاوانیــن و گاســوو )2013( 7در مقالـهی خــود بــا عنــوان «انتخــاب
پرتفــوی ســهام بــا اســتفاده از الگوریتــم حــرکات ذرات» کــه در
1- Konno&Yamazaki
2- mansini & speranza
)3- Reward-to-Variability Ratio (RVAR
4- Papahristodoulo
5- Yin & Wac
6- Chiams
7- Marco, Giovanni, & Gusso
فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
با مشارکت انجــــمن علمـــی مــدیـــریت دانش ایـــــــــــران
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مــدل خــود بــرای انتخــاب پرتفــوی از بــازده  -ریســک اســتفاده
کردهانــد ،نشــان دادنــد کــه مــدل ارائ هشــده بوســیلهی
الگوریتــم بهینهســازی ازدحــام ذرات اکتشــافی ( )PSOروش
مناســبی بــرای انتخــاب پرتفــوی ســهام میباشــد .جانــگ فنــگ،
ووتســونگ و چیــه چانــگ )2013( 1در مقالــه خــود بــا عنــوان
«انتخــاب پرتفــوی ســهام بــر اســاس مــدل مارکوییتــز» بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه الگوریتــم حــرکات ذرات نســبت بــه
الگوریتــم ژنتیــک از توانایــی و عملکــرد بهتــری در انتخــاب
پرتفــوی ســهام دارد .لیــوی ،اچ؛ لیــوی ،ام )2014( 2.در مقالــه خــود
بــا عنــوان «مزایــای محدودیــت بــر اســاس واریانــس-
دیفرانســیل در بهینهســازی پرتفــوی» نشــان دادنــد کــه بــر
اســاس معیــار شــارپ مــدل بیــز توانایــی باالیــی در انتخــاب
پرتفــوی ســهام دارد .ایــوب ،ذوالفقــار ،شــاه و قصیــر)2015( 3
تجزیــه و تحلیــل قــوی بــرای ریســک نامطلــوب (نزولــی) در
مدیریــت پرتفــوی در بازارهــای ســهام بــا نوســان قیمــت را مــورد
بررســی قــرار دادنــد .نتایــج نشــان میدهنــد کــه چارچــوب
ریســک نامطلــوب بهتــر از چارچــوب میانگیــن واریانــس
مارکوییتــز عمــل میکنــد .بــه عــاوه ،هــرگاه بازدههــای دارایــی
دارای چولگــی زیــاد باشــد آن گاه میــزان اختــاف معنــیدار
خواهــد بــود .در نتایــج اســتفاده از ریســک نامطلــوب بــه جــای
واریانــس بهعنــوان معیــار ریســک در تصمیمــات
ســرمایهگذاری توصیــه شــده اســت .تونــگ )2016( 4تحقیقــات
تجربــی در زمینــه رشــد دارایــی و پرتفــوی ســهام آتــی بــر مبنــای
بــازار ســهام چیــن انجــام میدهــد .موضــوع مطالعــه الــف) تمایــز
بیــن تشــکیالت دولتــی  SOEو تشــکیالت شــخصی میباشــد.
همــان گونــه کــه همگــی میدانیــم ،محیــط اقتصــادی و
سیســتمهای کنتــرل شــرکتی ایــن دو نــوع شــرکت بســیار
متفــاوت بــوده و ایــن مــوارد تحــت تأثیــر هزینــه تأمیــن منابــع
مالــی مختلــف و سیســتمهای مختلــف اعطــای پــاداش قــرار
دارنــد ،بنابرایــن تفکیــک آنهــا از یکدیگــر مســاله بســیار مهمــی
تلقــی میگــردد در پایــان ،چنیــن نتیجهگیــری میکنــد؛ کــه در
بــازار چیــن ،ســرمایهگذاران میتواننــد ماهانــه بهطــور بالقــوه
درآمــد کســب کننــد .پالپاکیــن ،گاتیــر و پالمریــن )2016( 5بــه

مطالعــه ریســک پاییــن دســتی پرتفــوی پــروژه پرداختنــد.
ریســک عملیاتــی توســط دو معیــار ریســک پاییــن دســتی
مکمــل تعریــف شــد کــه در توجــه بــه ضــرر احتمالــی پاییــن
دســتی یــا ضــرر مــورد انتظــار شــرطی آن شــامل میشــوند .مــا
نشــان دادیــم کــه هــر دو تعریــف از ریســک عملیاتــی دارای راه
حــل بســته بودنــد زمانــی کــه توزیــع احتمالــی  NPVپــروژه یــا
شــرکت نرمــال باشــد .ایــن دو معیــار همچنیــن بــه مــا ایــن
امــکان را دادنــد کــه یــک تمایــز مشــخص را بیــن یــک برنامــه
 PEMو یــک برنامــه  PRMایجــاد کنیــم .بــه منظــور افزایــش
ســوددهی شــرکت و کاهــش ریســک عملیاتــی آن مدیریــت
ارشــد بایــد جایــگاه مالــی شــرکت را بــا پیــاده ســازی برنامههــای
 PRMو  PEMدرون فــاز  PMاز پــروژه کاندیــد شــده بهبــود
بخشــند .اگــر چــه بــرای اینکــه ایــن اتفــاق رخ بدهــد ،نــه تنهــا بایــد
کمــک اقتصــادی ایــن برنامههــا را بــه ســوددهی و ریســک
عملیاتــی پــروژه ارزیابــی کــرد بلکــه بایــد ایــن تحلیــل مالــی را بــه
نهــا بــه مدیریــت
پرتفــوی پــروژه شــرکت تعمیــم داد .ایــن تخمی 
ارشــد ایــن امــکان رامیدهــد تــا از منظــر شــرکت ،حداکثــر
بودجــه مجــاز بــرای پیــاده ســازی  PEMو  PRMرا در طــی فــاز PM
از یــک پــروژ پاییــن دســتی کاندیــد شــده تعییــن کننــد .زای و
مانینــگ )2017( 6در مقالـهای بــا عنــوان «انتخــاب ســبد ســهام در
شــرایط نامعلــوم بــا محدودیــت ســابقه و خطــرات نقدینگــی»
چنیــن بیــان میکننــد کــه ایــن مقالــه در مــورد مســأله انتخــاب
ســبد ســهام در شــرایط نامطمئــن بــا توجــه بــه ریســک و
نقدینگــی بحــث میکنــد .عــاوه بــر ایــن هزین ههــای معامالتــی
نیــز در نظــر گرفتــه میشــوند .بازدههــای امنیتــی ،بــازده دارایــی
ســهام و نقدینگــی داراییهــا بــه جــای داد ههــای تاریخــی توســط
کارشناســان بــا تجربــه محاســبه میشــود .بــا توجــه بــه
متغیرهــای نــا مطمئــن ،یــک مــدل ریســک میانگیــن بــا ریســک
پیشزمینــه ،نقدینگــی و هزینههــای معاملــه بــرای انتخــاب
ســبد بهینــه ســهام و فرمهــای واضــح مــدل ارایــه شــده اســت و
بازدههــای امنیتــی از توزیــع عــدم قطعیــت متفــاوت تبعیــت
میکننــد .عــاوه بــر ایــن ،بــرای درک بهتــر تأثیــر ریســک
پیشزمینــه و نقدینگــی در انتخــاب ســبد بهینــه ســهام
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شهــا عــددی بــرای نشــان دادن ایــده مدلســازی ارایــه
آزمای 
م یشــوند .افشــار کاظمــی ،فالحشــمس و کارگــر ( )1393در
مقالــه خــود بــا عنــوان «تدویــن مدلــی جدیــد بــرای بهینهســازی
پرتفــوی بــورس بــا اســتفاده ازروش مارکویتــز و اصــاح آن
توســط مــدل کســینوسها و حــل آن توســط الگوریتــم ژنتیــک»
کــه بــا اســتفاده از دادههــای مالــی  50شــرکت برتــر در ســال 1389
انجــام شــد ،نشــان دادنــد کــه در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه همیشــه پــر گونهســازی پرتفــوی بــه نفــع ســرمایهگذار
نمیباشــد واز یــک جایــی بــه بعــد بهتــر اســت کــه متنــوع ســازی
را متوقــف کنیــم .اســامی بیدگلــی و طیبــی ( )1393در تحقیــق
خــود بــا عنــوان «بهینــه ســازی ســبد ســرمایهگذاری بــر اســاس
ارزش در معــرض ریســک بــا اســتفاده از الگوریتــم کلونــی
مورچــگان» نشــان دادنــد کــه الگوریتــم ترکیبــی مورچــگان و
ژنتیــک در ایــن تحقیــق نتایجــی بهتــر از نتایــج بدســت آمــده
توســط الگوریتــم ژنتیــک بــه تنهایــی دارد .نمــازی و غفــاری
( )1394در مقالــه خــود تحــت عنــوان «بررســی اهمیــت و نقــش
اطالعــات توانایــی مدیــران و نســبتهای مالــی بهعنــوان
معیــاری در انتخــاب ســبد بهینــه ســهام در شــرکتهای
پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران (بــا اســتفاده از
تحلیــل پوششــی دادههــا)» ،اهمیــت و ارزش تحلیــل اطالعــات
مرتبــط بــا توانایــی مدیــران را بهعنــوان اطالعــات مکمــل
نســبتهای مالــی بـ ه منظــور ســرمایهگذاری کارا و دســتیابی بــه
بازدهــی مناســب در بــورس اوراق بهــادار تهــران را نشــان دادنــد.
در رابطــه بــا تعییــن ســبد بهینــه ســهام بــا اســتفاده از روش
ارزش در معــرض خطــر ،نتایــج بــه دســت آمــده ،نشــان میدهــد
باالتریــن وزن در ســبد بهینــه بــه ســهامی تعلــق دارد کــه بازدهــی
مــورد انتظــاری باالیــی داشــته و پایینتریــن ارزش در معــرض
خطــر را در بیــن شــرکتهای مــورد مطالعــه دارنــد .همچنیــن
ســبد بهینــه تعییــن شــده حساســیتی نســبت بــه تغییــر ســطح
اطمینــان  VaRمحاســبه شــده نداشــته و افزایــش ســطح
اطمینــان بــدون تغییــر وزنهــای ســبد بهینــه تنهــا میــزان ارزش
در معــرض خطــر ســهام و ســبد را افزایــش میدهــد .بیــات و
اســدی ( )1396بهینهســازی پرتفــوی ســهام :ســودمندی
الگوریتــم پرنــدگان و مــدل مارکویتــزرا انجــام دادنــد .نتایــج
پژوهــش در ارتبــاط بــا مقایســه الگوریتــم پرنــدگان و مــدل
مارکوییتــز حاکــی از ان بــود کــه الگوریتــم پرنــدگان در مقایســه بــا

مــدل مارکویتــز دارای خطــای کمتــری در انتخــاب ســبد بهینــه
ســرمایهگذاری میباشــد .مهمتریــن پیشــنهاد مــا بــرای
لهــای
تحقیقــات اتــی مقایســه الگوریتــم پرنــدگان باســایر مد 
بهینهســازی نظیررقابــت اســتعماری ،فــرا ابتــکاری ،مــدل
آربیتــراژ و  ...مقایســه گــردد .قندهــاری ،شمشــیری و فتحــی
( )1396بهینهســازی ســبد ســهام برمبنــای روشهــای تخمیــن
ناپارامتریــک را انجــام دادنــد .ازجملــه مســائل عمــدهای کــه
ســرمایهگذاران بازارهــای ســرمایه بــا آن مواجــه هســتند،
تصمیمگیــری جهــت انتخــاب اوراق بهــادار مناســب بــرای
ســرمایهگذاری و تشــکیل ســبد بهینــه ســهام اســت کــه ایــن
فراینــد از طریــق ارزیابــی ریســک و بــازده صــورت میگیــرد .از
طرفــی در بحــث ســبد ســهام در صورتــی کــه بــازده داراییهــا
دارای توزیــع نرمــال باشــد از واریانــس و انحــراف معیــار بــرای
محاســبه ریســک اســتفاده میشــود ،امــا در دنیــای واقــع بــازده
ً
داراییهــا لزومــا نرمــال نبــوده و گاهــی نیــز تفــاوت فاحــش بــا
توزیــع نرمــال دارد .مقالــه حاضــر بــا معرفــی ارزش در معــرض
خطــر مشــروط ،1بــه عنــوان معیــار محاســبه ریســک در یــک
چارچــوب ناپارامتریــک و بــه ازای بــازده معیــن ســبد بهینــه
ســهام را ارائــه میدهــد و ایــن روش را بــا روش برنامهریــزی خطــی
مقایســه میکنــد .در نهایــت ســبد بهینــه حاصــل از بــه کارگیــری
دو روش ناپارامتریــک و برنامریــزی خطــی ارائ هشــده و مقادیــر
ارزش در معــرض خطــر مشــروط آنهــا مــورد مقایســه قرارگرفتـ ه
اســت کــه در ایــن مــورد برتــری روش ناپارامتریــک نســبت بــه
برنامهریــزی خطــی را نشــان میدهــد .پــاک مــرام ،بحــری ثالــث و
ولــیزاده ( )1396انتخــاب و بهینهســازی ســبد ســهام بــا
اســتفاده از الگوریتــم ژنتیــک ،بــا بهرهگیــری از مــدل میانگیــن-
نیمــه واریانــس مارکوییتــز را مــورد بررســی قــرار دادنــد .در
تحقیــق حاضــر ،انتخــاب و بهینهســازی ســهام بــا اســتفاده از
ســه الگوریتــم ،شــامل الگوریتــم ژنتیــک ،فرهنگــی و ازدحــام
ذرات مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت .ایــن تحقیــق بــه بررســی
تفــاوت بیــن میانگیــن بــازده ســرمایهگذاری در ســبدهای
منتخــب بــر اســاس ســه روش پرداختــه و آزمونهــای آمــاری
مربــوط بــه نتایــج حاکــی از عــدم وجــود اختــاف معن ـیدار بیــن
ســه الگوریتــم میباشــد .از طرفــی بــه منظــور مقایســه دو
الگوریتــم و بررســی برتــری الگوریتمهــا ،ایــن دو روش
بهینهســازی از دو بعــد تابــع هــدف و نســبت بــازده و ریســک
1- CVaR
فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
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مــورد مقایســه قــرار گرفتنــد و از آنجایــی کــه الگوریتــم ژنتیــک مقــدار تابــع هــدف کمتــری داشــته یــا بــه عبارتــی بــا کمتریــن خطــا بــه
بهتریــن نتیجــه رســیده اســت ،نســبت بــه الگوریتمهــای دیگــر بهتــر عمــل کــرده اســت و نشــان دهنــده برتــری نســبی ایــن
الگوریتم در انتخاب سبد سهام بهینه است.

3-روش تحقیق

در ایــن تحقیــق جهــت انتخــاب ســبد بهینــه ســهام از مــدل محدودیــت ال و الگوریتــم جهــش قورباغــه و نرمافــزار متلــب اســتفاده
شــده اســت .ایــن تحقیــق از منظــر هــدف ،کاربــردی میباشــد .جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق  237شــرکت پذیرفتــه شــده در بــورس
اوراق بهــادار تهــران اســت متغیــر مــورد بررســی در ایــن تحقیــق بــازده ماهانــه ســهام اســت.

کــه در آن  Nتعــداد داراییهــای موردنظــر بــرای ســرمایهگذاری wi ،متغیــر تصمیــم در مــورد ســرمایهگذاری اســت کــه نشــاندهنده
باشــد بیانکننــده امیــد ریاضــی بــازده
درصــد ســرمایهگذاری بــرای دارایــی  iام اســت .در رابطــه ( )1در حالتــی کــه
بــا صرفنظــر از ریســک (کوواریانــس
اگــر

) اســت و راهحــل بهینــه تنهــا داراییهایــی بــا حداکثــر بــازده اســت ،در حال ـی کــه

باشــد ،بیــانکننــده حداقــل ریســک بــدون در نظــر گرفتــن بــازده اســت .مقــدار
باشــد و درواقــع

میتوانــد 1

یــک پارامتــر تنظیــم ســبد ســرمایهگذاری ســهام (پورتفویــی ســهام) اســت کــه یــک معاوضــه بیــن

بــازده و ریســک میباشــد ،بنابرایــن بــا تغییــر مقــدار

میتــوان جوابهــای متفاوتــی را بنــا بــه ســلیقه ســرمایهگذار تولیــد نمــود.

در فاصلــه بیــن  0و  1ســبدهایی در نظــر گرفتــه میشــود کــه هــر دو فاکتــور ریســک و بــازده را بهینــه مینمایــد .بعــاوه ،مقــدار
همبســتگی 1بیــن دارایــی iام و
تعییــن میگــردد کــه در آن
بــا اســتفاده از رابطــه
) و ام iو  sjانحــراف از معیــار در بــازده در دارایــی  iام اســت .در رابطــه (K )2
دارایــی jام (
تعــداد داراییهــای مجــاز در پرتفــوی میباشــد و
نشــاندهنده حضــور یــا عــدم حضــور دارایــی iام در
ً
ســبد ســرمایهگذاری ا ام و دقیقــا بایــد  Kدارایــی در ســبد ســرمایهگذاری قــرار گیــرد .بــه رابطــه ( )3محدودیــت بودجــه میگوینــد و
بشــده ســبد ســهام ،بیشــتر از  %100نگــردد.
ایــن محدودیــت تضمیــن میکنــد کــه مجمــوع ســرمایهگذاری روی داراییهــای انتخا 
رابطــه ( )4بیانگــر ایــن اســت کــه درصــد ســرمایهگذاری داراییهایــی کــه در ســبد قرارگرفتهانــد (

) میتوانــد بــرای
1- Correlation
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ً
توســط ســرمایهگذار تعییــن میگــردد ،مثــا میتوانــد بــرای
و
حــدا امــر باشــد .مقادیــر
و
دارایــی iام حداقــل
همــه داراییهــا ثابــت باشــد یــا بــرای هــر دارایــی جداگانــه تعییــن گــردد .بــه زبــان ســادهتر هرکــدام از قیــود عملهــای زیــر را کنتــرل
ً
میکننــد .محدودیــت اول ،دقیقــا  kدارایــی در ســبد ســرمایهگذاری قرارگرفتــه اســت .محدودیــت دوم ،مجمــوع وزن ســرمایهگذاری
برابــر یــک باشــد .محدودیــت ســوم تــا آخــر ،اگــر دارایــی در ســبد قرارگرفت هشــده باشــد
باشــد و اگــر دارایــی در ســبد قــرار نگرفتــه باشــد

و وزن آن بایــد بیــن

و

خواهــد بــود و وزن آن صفــر میباشــد.

جهش قورباغه به هم آمیخته ،آگاه محلی

الگوریتــم جســتجوی جهــش قورباغــه بــه هــم آمیختــه ( ،)SFLAجســتجویی پرتــو فــرا ابتــکاری مبتنــی بــر جمعیــت اولیــه از
خانــواده الگوریتمهــای ممتیــک اســت کــه از تکامــل طبیعــی گروهــی از قورباغههــای بــه دنبــال محــل بــا بیشــترین ذخیــره غذایــی
قابلدســترس ،الهــام گرفتــه اســت .ایــن الگوریتــم بــرای جســتجوی محلــی میــان زیــر گروههــای قورباغــه از روش نمــو ممتیــک
اســتفاده میکنــد .ابتــدا ایــن الگوریتــم  SFLAبــرای مســائل بهینهســازی گسســته اســتفاده شــد .ســپس ،بــه عنــوان روش
بهینهســازی مســائل پیوســته معرفــی شــد SFLA .از اســتراتژی ترکیــب اســتفاده میکنــد و امــکان مبادلــه پیــام در جســتجوی
محلــی را فراهــم میســازد .ایــن الگوریتــم مزایــای الگوریتــم نمــو ممتیــک و بهینهســازی حرکــت دســته جمعــی ذرات ( )PSOرا ترکیــب
میکنــد .نســبت بــه الگوریتــم  PSOدر  SFLAنــه تنهــا در جســتجوی محلــی بلکــه در جســتجوی سراســری نیــز پیامهــا مبادلــه
م یشــوند .جســتجوی محلــی امــکان انتخــاب مــم را میــان افــراد ممکــن میســازد و اســتراتژی ترکیــب امــکان انتقــال مــم را میــان
کل جمعیــت فراهــم میکنــد .مــم یــک بســته حــاوی اطالعــات قابــل انتقــال میباشــد کــه قابلیــت جابجایــی بیــن افــراد مختلــف را
دارد .ایــن بســتهها برخــاف ژنهــا در روشهایــی همچــون الگوریتــم ژنتیــک میتواننــد در بیــن افــراد هــم نســل جــا بــه جــا شــوند.
هــم چنیــن برخــاف ژنهــا کــه تنهــا بیــن والــد و فرزنــد دســت بــه دســت میشــوند ،ممهــا بیــن هــر دو فــرد از جامعــه قابلیــت
جابجایــی دارنــد .قورباغههــا در اثــر تکامــل ممتیــک تغییــر شــکل مییابنــد .در ایــن الگوریتــم ،قورباغههــا بهعنــوان میزبانانــی بــرای
م مهــا تلقــی میشــوند و مجموعــه بــردار مــم بهعنــوان یــک راه حــل مســئله ،مموتایــپ 1نامیــده میشــود کــه در واقــع مــم همــان ژن
و مموتایــپ همــان کرومــوزوم اســت در روشهــای الگوریتــم ژنتیــک اســت.
4
 SFLAشــامل ســه عنصــر اکتشــاف محلــی ،2اکتشــاف سراســری 3و فراینــد بــه هــم آمیختــن اســت .فراینــد بــه هــم آمیختن ،بــه تبادل
اید ههــا میــان جســتجوگران محلــی کمــک میکنــد و آنهــا را بــه ســوی بهینــه سراســری هدایــت میکنــد .در ادامــه بــه توضیــح الگوریتم
) )2 ،تعــداد قورباغههــا در هــر
 SFLAمیشــود .پارامترهــای الگوریتــم عبارتنــد از  )1کل تعــداد ممپلکسهــا( 5
) و  )3محــدوده فضــای جســتجو ،بنابرایــن تعــداد کل جمعیــت قورباغههــا برابــر بــا
ممپلکــس (
اســت .پــس از آن ،مقــدار تابــع هــدف بــرای هــر قورباغــه محاســبه میشــود .قورباغههــا بــر اســاس مقــدار
ممپلکــس تقســیم میشــود بهطــوری کــه در هــر
قورباغــه بــه
تابــع هــدف بــه صــورت نزولــی مرتــب میشــوند .حــال
ممپلکــس قورباغــه وجــود داشــته باشــد .بــرای ایــن منظــور ،قورباغــه اول بــه ممپلکــس اول ،قورباغــه دوم بــه ممپلکــس
بــه ممپلکــس اول و بــه همیــن ترتیــب نســبت
ام و قورباغــه
ام بــه ممپلکــس
دوم و قورباغــه
داده م یشــوند .ایــن رونــد بــه صــورت مشــابه تــا قورباغــه آخــر تکــرار میشــود .هــر  memeplexرا میتــوان بهعنــوان مجموع ـهای
متشــکل از قورباغههایــی بــا فرهنــگ مشــابه تلقــی کــرد کــه در پــی هــدف یکســان هســتند .قورباغههــای موجــود در memeplex
هــا بــه صــورت همزمــان اطالعاتشــان را بــا یکدیگــر مبادلــه میکننــد و بدیــن ترتیــب بــه ســوی هــدف مشترکشــان پیــش میرونــد.
 submemeplexبــا اســتفاده از انتخــاب تصادفــی

قورباغــه در هــر  memeplexســاخته میشــود و یــک وزن بــا اســتفاده از توزیــع
1- memotype
2- local exploration
3- global exploration
4- shuﬄi ng procedures
5- memeplex
فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
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احتمــال مثلثاتــی ( )7بــه هــر یــک از قورباغههــای انتخابــی داده میشــود.
()7

کــه تعــداد قورباغههــای تصادفــی انتخابــی و
رتبــه هــر قورباغــه درون  memeplexاســت.
قورباغــه بــا مقــدار تابــع هــدف باالتــر ،احتمــال بیشــتری بــرای انتخــاب شــدن را دارنــد .قورباغههــای بــا مقــدار تابــع هــدف کمتــر
احتمــال کمتــری دارنــد .بدتریــن قورباغــه موقعیــت خــود را بــا اســتفاده از ســه مرحلــه بــه روز میکنــد )1 :فــاز بهروزرســانی بهتریــن
موقعیــت محلــی )2 ،فــاز بهروزرســانی بهتریــن موقعیــت سراســری و  )3فــاز سانســور.1
فاز بهروزرسانی بهترین موقعیت محلی :موقعیت بدترین قورباغه به صورت زیر بهروزرسانی میشود.
()8
و

کــه در آن

بــه ترتیــب بهتریــن و بدتریــن موقعیــت محلــی قورباغههــا و

عــدد تصادفــی بیــن

صفــر و یــک اســت.
موقعیــت جدیــد قورباغــه اســت .اگــر موقعیــت جدیــد از دیــدگاه تابــع هــدف بهتــر از موقعیــت
قبلــی بــود ،موقعیــت قورباغــه تغییــر میکنــد بــه مرحلــه بعــد میرویــم و در غیــر ایــن صــورت الگوریتــم جســتجوی حریصانــه محلــی
ســعی در بهبــود موقعیــت انجــام میدهــد اگــر بــاز موقعیــت بهتــر پیــدا نشــد بــه مرحلــه بعــد میرویــم.
فــاز بهروزرســانی بهتریــن موقعیــت سراســری :در ایــن فــاز بدتریــن قورباغــه بــه کمــک بهتریــن جــواب شــانس بهروزرســانی
موقعیــت خــود بــه صــورت ( )9بــه دســت م ـیآورد.
()9

ً
بهتریــن موقعیــت سراســری قورباغههــا اســت .مجــددا اگــر موقعیــت بهتریــن پیــدا نشــد از الگوریتــم
کــه در آن
جســتجوی حریصانــه کمــک گرفتــه میشــود و اگــر بــاز هــم پیــدا نشــد بــه گام بعــد میرویــم و در غیــر ایــن صــورت بــه مرحلــه
بهروزرســانی  memeplexانجــام شــده اســت و موقعیــت بدتریــن قورباغــه بــروز میگــردد.
فــاز سانســور :اگــر موقعیــت جدیــد در ناحیــه شــدنی نیســت و یــا بهتــر از قبــل نیســت ،آنــگاه یــک موقعیــت تصادفــی جدیــد
جایگزیــن بدتریــن قورباغــه میشــود.
بهروزرســانی میگــردد و شــرط توقــف الگوریتــم بررســی میگــردد و درنهایــت موقعیــت بهتریــن قورباغــه
حــال
ً
بهعنــوان پاســخ نهایــی مســئله در نظــر گرفتــه میشــود .معمــوال معیــار توقــف الگوریتــم میتوانــد بــر مبنــای ثابــت مانــدن تغییــرات
برازندگــی بهتریــن جــواب یــا تکــرار الگوریتــم تــا یــک تعــداد مشــخص انتخــاب شــود.
در الگوریتــم جهــش قورباغــه بــه همآمیختــه ،آگاه محلــی تمــام مراحــل بــاال انجــام میشــود ،فقــط در فــاز دوم رابطــه بهروزرســانی
موقعیــت بــه فــرم زیــر اســت:
()10

کــه در آن
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مــا بیــن بهتریــن موقعیــت محلــی و موقعیــت یــک همســایه تصادفــی ،قورباغــه جهــش کنــد .فــاز ســوم نیــز بــه صــورت زیــر تعریــف
میگــردد.
()11
که یعنی قورباغه در جهت ما بین بهترین موقعیت سراسری و موقعیت یک همسایه تصادفی ،قورباغه جهش کند.
کد کردن پرتفو برای حل توسط الگوریتم LISFLA

بهمنظــور اســتفاده از الگوریتــم جهــش قورباغــه بــه همآمیختــه ،آگاه محلــی ابتــدا بایــد مــدل پرتفلــو حداقــل واریانــس  MVPبــا
محدودیــت مارکوییــت را بــه صــورت توصیفــی از موقعیــت قورباغههــا در آورده شــود .بــه همیــن منظــور ،بــرداری بــا مقادیــر واقعــی
کــه بــرای محاســبه ســهمهای بودجــه ســرمایهگذاری شــده در داراییهــا اســتفاده میشــود بــه صــورت زیــر تعریــف میکنیــم.

1

()12
تعــداد عناصــر ایــن مؤلفههــا برابــر تعــداد شــرکتها اســت و هــر عنصــر یــک مــم را در الگوریتــم  LISFLAنشــان میدهــد .پــس هــر
مــم در واقــع بیانگــر یــک شــرکت اســت و در نتیجــه ایــن بــردار یــک مموتایــپ اســت .ایــن بــردار مموتایــپ نشــان دهنــده موقعیــت
یــک قورباغــه اســت و بهعنــوان یــک جــواب مســئله اســت .قبــل از اینکــه مقادیــر تابــع هــدف (()2 )3در هــر تکــرار محاســبه شــود،
الگوریتــم تعمیــر زیــر اجــرا میگــردد تــا وزن  wپرتفلــو کــه بــا کدبنــدی بــاال در ارتبــاط اســت پیــدا شــود w .همــان وزنهایــی اســت کــه
هایــی کــه از یــک مقــدار آســتانه کمتــر باشــند ،صفــر در نظــر گرفتــه خواهنــد شــد و ســپس
در رابطــه (()9 )10معرفــی گردیــد .ابتــدا
بــرای اینکــه قیــد ( )9بــرآورده شــود ،داریــم:
()13
برای برآورده شده قید در تابع هدف ( )9آن به صورت زیر در نظر گرفته شده است:
()14

4-یافتههای تحقیق

بررســی نتایــج بهدســتآمده مــدل میانگین-واریانــس بــا محدودیــت کاردینــال ( )MVCCPOپرداختــه میشــود .در شــبیه
ســازی ،باالتریــن تعــداد داراییهــای مجــاز در اســناد بهــادار  10در نظــر گرفتــه شــد ( .)10 = Kبــرای وزنهــای ســهام  wiحدهــای بــاال و
=∂ 0.01,
= 1,
پاییــن بــه ترتیــب  1و  %100بودنــد ،یعنــی i 1, ... , k
= . εاینهــا پارامترهــای محدودیــت معمولــی اســتفاده
i
i
شــده در بیشــتر مطالعــات میباشــند .پــس از تنظیــم کــردن پارامترهــای الگوریتمهــا ،بــهمنظــور بهکارگیــری ســایق مختلــف
مقــدار پارامتــر در ســه حالــت  0.8 0.5 ،0.2موردبررســی قــرار گرفــت .همــان طــور کــه در بخــش دوم بیــان شــد ،در حالتــی کــه
باشــد بیــان کننــده امیــد ریاضــی بــازده ســهام بــا صــرف نظــر از ریســک (کوواریانــس  ) σ ijاســت و راه حــل بهینــه
باشــد ،بیــان کننــده حداقــل ریســک بــدون در
تنهــا داراییهایــی بــا حداکثــر بــازده ســهام اســت ،در حالــی کــه اگــر
نظــر گرفتــن بــازده ســهام اســت .مقــدار میتوانــد
باشــد و در واقــع یــک پارامتــر تنظیــم ســبد
ســرمایهگذاری ســهام (پرتفــوی ســهام) اســت کــه یــک معاوضــه بیــن بــازده ســهام و ریســک میباشــد ،بنابرایــن بــا تغییــر مقــدار
م یتــوان جوابهــای متفاوتــی را بنــا بــه ســلیقه ســرمایهگذار تولیــد نمــود .در ادامــه ،ابتــدا ســبد ســهام بــهدســتآمــده توســط
1- Real value
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هــر کــدام از الگوریتمهــا بــا مقادیــر متفــاوت و جزئیــات
بیــان میگــردد ،ســپس در بخــش انتهایــی ایــن فصــل بــه طــور
خالصــه ایــن نتایــج نشــان داده میشــود و فرضیــات تحقیــق
بررســی میشــوند .در ادامــه ،ابتــدا ســبد ســهام بهدس ـتآمده
متفــاوت و
بــرای ســال  98توســط الگوریتــم بــا مقادیــر
جزئیــات نشــان داده میشــود ،ســپس در بخــش انتهایــی
ایــن فصــل بــه طــور خالصــه نتایــج ســایر ســالها نشــان داده

میشــود و فرضیــات تحقیــق بررســی میشــوند.
مقدار  λبرابر 0.2

بــهعنــوان نمونــه بــرای ســال  1398ســبد ســهام انتخابــی بــا λ
برابــر  0.2در جــدول شــماره ( )1نشــان دادهشــده اســت .همــان
طــور کــه در جــدول مشــاهده میشــود ،مجمــوع ســرمایهگذاری
برابــر  1اســت؛ بنابرایــن ،الگوریتــم توانســت ه قیــود مســئله

جدول ( :)1پرتفو انتخابی الگوریتم  LISFLAبرای مدل  MVCCPOبا

برابر  0.2برای سال 1398

ردیف

ایندکس

نام

وزن سرمایهگذاری

ریسک

سود بازگشتی

۱

۵۶

رینگ سازی مشهد

۰٫۰۹۵

۰٫۰۰۲۸

۰٫۰۲۲۱

۲

۶۰

سالمین

۰٫۱۱۱

۰٫۰۰۲۳

۰٫۰۳۲۴

۳

۷۱

سر .توسعه آذربایجان

۰٫۱۰۴

۰٫۰۰۱۷

۰٫۰۲۸۷

۴

۱۲۴

شهید قندی

۰٫۰۹۴

۰٫۰۰۱۹

۰٫۰۲۸۷

۵

۱۶۴

لبنیات کالبر

۰٫۰۹۴

۰٫۰۰۲۳

۰٫۰۲۱۶

۶

۱۶۸

لیزینگ ایران

۰٫۱۰۳

۰٫۰۰۰۹

۰٫۰۳۳۴

۷

۱۸۰

معادن منگنز ایران

۰٫۱۰۷

۰٫۰۰۱۳

۰٫۰۲۱۵

۸

۲۰۳

پارس سوئیچ

۰٫۰۹۳

۰٫۰۰۲۷

۰٫۰۲۹0

۹

۲۱۶

پگاه خراسان

۰٫۱۰۱

۰٫۰۰۳۱

۰٫۰۲۷۹

۱۰

۲۳۷

گلوکوزان

۰٫۱00

۰٫۰۰۳۴

۰٫۰۳۰۶

مجموع

۰٫۰۲۲

۰٫۲۷۶

شکل ( :)1در صد سهم سرمایهگذاری هر شرکت با الگوریتم  LISFLAدر مدل  MVCCPOو
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 MVCCPOشــامل رابطــه ( )3-4را بــرآورده نماینــد ،همچنیــن
تنهــا  10شــرکت در ســبدها حضــور دارنــد و ایــن بــه معنــی
بشــده در
بــرآورده شــدن رابطــه ( )2-4اســت .وزنهــای انتخا 
قــرار دارنــد و در
بــازه

نشــان میدهــد و میتــوان مشــاهده کــرد کــه توزیــع وزنهــا
نســبتا یکســان هســتند.
مقــدار برابــر  0.5پرتفــو انتخابــی الگوریتــم  LISFLAبــرای
مــدل  MVCCPOبــا  λبرابــر  0.5در جــدول  2نشــان دادهشــده

جدول ( :)2پرتفو انتخابی الگوریتم  LISFLAبرای مدل  MVCCPOبا

برابر  0.5برای سال 1398

ردیف

ایندکس

نام

وزن سرمایهگذاری

ریسک

سود بازگشتی

۱

۶۰

سالمین

۰٫۱۰۲

۰٫۰۰۲۳

۰٫۰۲۹۹

۲

۷۱

سر .توسعه آذربایجان

۰٫۰۹۷

۰٫۰۰۱۴

۰٫۰۲۶۷

۳

۷۸

سر .ساختمان ایران

۰٫۰۹۷

۰٫۰۰۱۸

۰٫۰۱۸۴

۴

۱۲۴

شهید قندی

۰٫۰۹۷

۰٫۰۰۲

۰٫۰۲۹۸

۵

۱۳۹

فرآوردههای نسوز آذر

۰٫۱۰۵

۰٫۰۰۱۲

۰٫۰۲۵۸

۶

۱۶۵

لعابیران

۰٫۱۰۸

۰٫۰۰۲۲

۰٫۰۲۷۷

۷

۱۶۸

لیزینگ ایران

۰٫۰۹۵

۰٫۰۰۰۴

۰٫۰۳۱0

۸

۲۰۳

پارس سوئیچ

۰٫۱۰۲

۰٫۰۰۱۱

۰٫۰۳۱۹

۹

۲۱۹

کابل البرز

۰٫۰۹۷

۰٫۰۰۱۷

۰٫۰۲۱۴

۱۰

۲۳۷

گلوکوزان

۰٫۱00

۰۰۳۱۰٫

۰٫۰۳۰۶

مجموع

۰٫۰۱۷۲

۰٫۲۷۳۱

نتیجــه رابطــه ( )8ارضــاء شــده اســت .شــکل شــماره ( )1درصــد
ســهم ســرمایهگذاری هــر شــرکت را بهصــورت نمــودار میل ـهای

اســت .بــا توجــه بــه اینکــه از اینجــا توضیحــات جدولهــا مشــابه
قبــل اســت ،صرفــا تفاوتهــا بــه بزرگنمایــی بازم یگــردد .از
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مقایســه جــدول شــماره ( )1بــا جــدول شــماره ( )2میتــوان شــماره ( )2درصــد ســرمایهگذاری روی هــر شــرکت نشــان داده
مشــاهده کــرد کــه بــا افزایــش مقــدار  λریســک کاهــش یافتــه شــده اســت و میتــوان مشــاهده کــرد کــه توزیــع وزنهــا تقریبــا
اســت .همچنیــن بــازده ســهام بــا توجــه بــه اینکــه بــه ریســک یکســان اســت.
توجــه شــده اســت ،کاهــش یافتــه اســت .از ســوی دیگــر ،بــا
برابر 0.8
توجــه کــردن بــه ریســک برخــی شــرکتهای جــدول شــماره ( )2مقدار
بــا جــدول شــماره ( )1بــهصــورت مشــترک میشــوند .تعــداد  6پرتفــوی انتخابــی الگوریتــم  LISFLAبــرای مــدل  MVCCPOبــا
شــرکت مشــترک بیــن ایــن دو جــدول وجــود دارد .در شــکل  λبرابــر  0.8در جــدول  3نشــان دادهشــده اســت .از مقایســه
جدول ( :)3پرتفوی انتخابی الگوریتم  LISFLAبرای مدل  MVCCPOبا

برابر  0.8برای سال 1398

ردیف

ایندکس

نام

وزن سرمایهگذاری

ریسک

سود بازگشتی

۱

۴۲

دارو جابرابن حیان

۰٫۰۹۷

۰٫۰۰۰۲

۰٫۰۱۳۶

۲

۵۵

ریخته گری تراکتور

۰٫۱۰۲

۰٫۰۰۰۳

۰٫۰۲۳۷

۳

۶۰

سالمین

۰٫۰۹۷

۰٫۰۰۱۴

۰٫۰۲۸۳

۴

۶۷

سر .ایران خودرو

۰٫۱۰۱

۰٫۰۰۰۶

۰٫۰۲۲۹

۵

۷۱

سر .توسعه آذربایجان

۰٫۰۹۷

۰٫۰۰۱0

۰٫۰۲۶۶

۶

۸۰

سر .سایپا

۰٫۰۹۹

۰٫۰۰۰۶

۰٫۰۱۱۹

۷

۱۲۴

شهید قندی

۰٫۱۱۱

۰٫۰۰۱۳

۰٫۰۳۳۹

۸

۱۶۸

لیزینگ ایران

۰٫۱00

۰٫۰۰۰۳

۰٫۰۳۲۷

۹

۲۰۳

پارس سوئیچ

۰٫۰۹۸

۰٫۰۰۱۵

۰٫۰۳۰۶

۱۰

۲۱۸

چرخشگر

۰٫۰۹۹

۰٫۰۰۰۶

۰٫۰۱۵۵

مجموع

۰٫۰۰۷۷

۰٫۲۳۹۸
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بــا جــداول حالتهــای قبــل میتــوان مشــاهده کــرد کــه بــا
افزایــش مقــدار  λریســک کاهــش یافتــه اســت و بــازده ســهام
بــا توجــه بــه اینکــه بــه ریســک توجــه شــده ،کاهــش یافتــه اســت.
در شــکل شــماره ( )3درصــد ســرمایهگذاری بــر روی هــر شــرکت
نشــان دادهشــده اســت ،لــذا میتــوان مشــاهده کــرد کــه توزیــع
نهــا تقریبــا یکســان اســت .در اینجــا نیــز برخــی شــرکتها بــا
وز 
حاالتهــای قبلــی مشــترک هســتند.

5-نتیجهگیری

در جــدول شــماره ( )4میــزان ریســک و بــازده ســهام ســبد
ســهام انتخــاب شــده توســط الگوریتــم  LISFLAنشــان داده
شــده اســت .همــان طــور کــه انتظــار میرفــت بــا افزایــش پارامتــر
 λریســک و بــازده ســهام هــر دو تقریبــا در همــه حــاالت کاهــش
پیــدا میکننــد و ایــن اولیــن نشــانه حــل درســت مســئله توســط
الگریتــم جهــش قورباغــه اســت .بــا تغییــر مقــدار  λمیتــوان
بنــا بــه ســلیقه ســرمایهگذار پرتفوهــای مختلفــی تولیــد نمــود.
هــر چقــدر مقــدار  λبــه ســمت یــک نزدیــک تــر باشــد ،بیــان
کننــده حداقــل شــدن ریســک اســت و هــر چــه  λبــه ســمت
صفــر نزدیــک شــود ،نشــان دهنــده توجــه بیشــتر بــه بــازده
ســهام اســت.

از آنجــا کــه نــرخ بــازده تنهــا میــزان ســود را نشــان میدهــد
و میــزان ریســکپذیرفته شــده بــرای کســب آن ســود دیــده
نمیشــود ،نمیتــوان آن را معیــار کاملــی بــرای ارزیابــی عملکــرد
پورتفــوی دانســت .همیــن عامــل ســبب معرفــی شــاخص
شــارپ توســط ویلیــام شــارپ شــد .نســبت شــارپ یکــی از
متداولتریــن شــاخصهای ارزیابــی ســرمایهگذاری اســت.
ایــن معیــار در واقــع مــازاد بــازده پورتفــوی نســبت بــه بــازده
یــک دارایــی بــدون ریســک را بــه ازای هــر واحــد ریســکی کــه
ســرمایهگذار پذیرفتــه اســت ،نشــان میدهــد .ایــن شــاخص
مشــخص میکنــد کــه ســرمایهگذار بــرای ریســک اضافــی
ناشــی از نگهــداری دارایــی ریســکی تــا چــه انــدازه ســود بــرده
اســت؛ بهعبارتدیگــر ،نســبت شــارپ بیــان میکنــد آیــا ســود
بهدســت آمــده ناشــی از تصمیــم هوشــمندانه ســرمایهگذاری
اســت یــا نتیجــه پذیــرش ریســک بیشــتر .منظــور از ریســک
در نســبت شــارپ ،ریســک کل اســت کــه دو بخــش ریســک
سیســتماتیک و غیرسیســتماتیک را دربــر میگیــرد .هرچــه
نــرخ شــارپ بیشــتر باشــد بهتــر اســت؛ زیــرا بــازده تعدیــل شــده
بیشــتری بــرای هــر واحــد ریســک وجــود دارد .اگــر ایــن شــاخص
منفــی باشــد بــه ایــن معنــی اســت کــه دارایــی بــدون ریســک،
ـوی موردبررســی داشــته اســت.
بــازده بیشــتری نســبت بــه پورتفـ ِ

جدول ( :)4میزان ریسک و بازده سهام سبد سهام انتخابشده در سالهای مختلف بنا به سلیقه کاربر
0.8=λ

0.2=λ

0.5=λ

بازده سهام

ریسک

بازده سهام

ریسک

بازده سهام

ریسک

۰٫۱۳۱۸۷

۰٫۰۰۷۷۵

۰٫۱۴۱۶۳

۰٫۰۱۴۵۲

۰٫۱۶۵۷0

۰٫۰۲۲۴۷

۱۳۹۰

۰٫۰۹۰۸۸

۰٫۰۰۳۲۹

۰٫۱۰۶۶۶

۰٫۰۰۵۵۷

۰٫۱۰۱۵۸

۰٫۰۰۸۸۷

۱۳۹۱

۰٫۱۶۶۵۹

۰٫۰۰۳۶۱

۰٫۲۱۰۰۳

۰٫۰۲۵۳۸

۰٫۲۳۰۱۴

۰٫۰۷۴۱۵

۱۳۹۲

۰٫۰۷۵۱۲

۰٫۰۰۲۷۸

۰٫۰۸۳۴۵

۰٫۰۰۳۹۲

۰٫۰۸۳۵۲

۰٫۰۰۷۱۴

۱۳۹۳

۰٫۰۶۰۱۶

۰٫۰۰۲۵۲

۰٫۰۸۵۲۸

۰٫۰۱۰۶۸

۰٫۱۰۴۴۳

۰٫۰۳۰۹۴

۱۳۹۴

۰٫۰۹۳۰۲

۰٫۰۰۱۶۲

۰٫۱۰۹۸۹

۰٫۰۰۲۹

۰٫۱۱۳۲۲

۰٫۰۰۵۲0

۱۳۹۵

۰٫۰۶۴۳۳

۰٫۰۰۱۶۳

۰٫۰۶۳۳۲

۰٫۰۰۲۱۴

۰٫۰۷۰۴۴

۰٫۰۰۶۰۹

۱۳۹۶

۰٫۱۱۲۸۹

۰٫۰۰۶۲۶

۰٫۱۴۲۴۵

۰٫۰۱۴۵۹

۰٫۱۵۷۶۱

۰٫۰۱۹۲۷

۱۳۹۷

۰٫۲۳۹۷۷

۰٫۰۰۷۷۱

۰٫۲۷۳۱۵

۰٫۰۱۷۱۹

۰٫۲۷۵۹0

۰٫۰۲۲۳۶

۱۳۹۸
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جدول ( :)5معیار شارپ برای پرتفو بهصورت سالیانه به ازای  λبرابر 0.2
Sharpe

Standard Deviation of the Excess
Returns

Average Returns

Returns-Risks (Excess
)Return

Return
Rate

Risk

λ=0.2

۰٫۱۵۶۹

۰٫۱۴۳۲

۰٫۰۲۲۵

-۰٫۱۴۳۲

۰٫۱۶۵۷

۰٫۰۲۲۵

۱۳۹۰

۰٫۴۳۸۸

۰٫۰۳۵۷

۰٫۰۱۵۷

-۰٫۰۹۲۷

۰٫۱۰۱۶

۰٫۰۰۸۹

۱۳۹۱

۱٫۰۵۰۷

۰٫۰۳۳۵

۰٫۰۳۵۲

-۰٫۱۵۶

۰٫۲۳۰۱

۰٫۰۷۴۱

۱۳۹۲

۰٫۷۳۱۳

۰٫۰۳۸۵

۰٫۰۲۸۲

-۰٫۰۷۶۴

۰٫۰۸۳۵

۰٫۰۰۷۱

۱۳۹۳

۰٫۷۴۳۴

۰٫۰۳۸۶

۰٫۰۲۸۷

-۰٫۰۷۳۵

۰٫۱۰۴۴

۰٫۰۳۰۹

۱۳۹۴

۰٫۷۱۷۷

۰٫۰۳۴۶

۰٫۰۲۴۸

-۰٫۱۰۸0

۰٫۱۱۳۲

۰٫۰۰۵۲

۱۳۹۵

۰٫۶۲۰۷

۰٫۰۳۵۶

۰٫۰۲۲۱

-۰٫۰۶۴۳

۰٫۰۷۰۴

۰٫۰۰۶۱

۱۳۹۶

۰٫۶۱۴۷

۰٫۰۳۵۴

۰٫۰۲۱۸

-۰٫۱۳۸۳

۰٫۱۵۷۶

۰٫۰۱۹۳

۱۳۹۷

۰٫۳۶۹۲

۰٫۰۵۹۱

۰٫۰۲۱۸

-۰٫۲۵۳۵

۰٫۲۷۵۹

۰٫۰۲۲۴

۱۳۹۸

در جدولهــای شــماره ( )5تــا ( )7معیــار شــارپ محاســبه شــده
بــرای ایــن  9ســال بــه همــراه جزییــات نحــوه محاســبه آن نشــان
دادهشــده اســت .هــر چــه معیــار شــارپ بزرگتــر باشــد ،نشــان
دهنــده بازدهــی بهتــر ســبد ســهام انتخابــی اســت.
بــا توجــه بــه تحلیــل آمــاری انجــام شــده نتایــج نشــان
میدهــد کــه فرضیــه اول پژوهــش «روش یادگیــری ماشــین
توانایــی تشــکیل پرتفــوی ســهام بهصــورت ســاالنه را دارد».

تاییــد میشــود زیــرا کــه در جــدول شــماره ( )4ســبد بهینــه
ســهام جهــت ســرمایهگذاران ریســکپذیر و ریس ـکگریز در
ســالهای مختلــف حاصــل شــده اســت .فرضیــه دوم پژوهــش
کــه بیــان داشــت «پرتفــوی ســهام ســرمایهگذاران ریس ـکپذیر
نســبت بــه پرتفــوی ســهام ســرمایهگذاران محتــاط دارای
عملکــرد باالتــری اســت» .در جدولهــای شــماره ( )6( ،)5و ()7
مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه در ســالهای مختلــف بــا توجــه بــه

جدول ( :)6معیار شارپ برای پرتفو بهصورت سالیانه به ازای  λبرابر 0.5
Sharpe

Standard Deviation of the Excess
Returns

Average Returns

Returns-Risks (Excess
)Return

Return
Rate

Risk

λ=0.5

۰٫۱۱۴۲

۰٫۱۲۷۱

۰٫۰۱۴۵

-۰٫۱۲۷۱

۰٫۱۴۱۶

۰٫۰۱۴۵

۱۳۹۰

۰٫۵۴۵۸

۰٫۰۱۸۴

۰٫۰۱00

-۰٫۱۰۱۱

۰٫۱۰۶۷

۰٫۰۰۵۶

۱۳۹۱

۰٫۳۵۴۵

۰٫۰۴۲۸

۰٫۰۱۵۲

-۰٫۱۸۴۶

۰٫۲۱00

۰٫۰۲۵۴

۱۳۹۲

۰٫۲۷۱۹

۰٫۰۴۵۴

۰٫۰۱۲۳

-۰٫۰۷۹۵

۰٫۰۸۳۴

۰٫۰۰۳۹

۱۳۹۳

۰٫۲۶۷۵

۰٫۰۴۴۹

۰٫۰۱۲0

-۰٫۰۷۴۶

۰٫۰۸۵۳

۰٫۰۱۰۷

۱۳۹۴

۰٫۲۶۰۷

۰٫۰۴۰۳

۰٫۰۱۰۵

-۰٫۱۰۷0

۰٫۱۰۹۹

۰٫۰۰۲۹

۱۳۹۵

۰٫۲۲۴0

۰٫۰۴۱۵

۰٫۰۰۹۳

-۰٫۰۶۱۲

۰٫۰۶۳۳

۰٫۰۰۲۱

۱۳۹۶

۰٫۲۵۳۶

۰٫۰۳۹۳

۰٫۰۱00

-۰٫۱۲۷۹

۰٫۱۴۲۴

۰٫۰۱۴۶

۱۳۹۷

۰٫۱۷۴۹

۰٫۰۶۱۵

۰٫۰۱۰۸

-۰٫۲۵۶0

۰٫۲۷۳۱

۰٫۰۱۷۲

۱۳۹۸
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جدول ( :)7معیار شارپ برای پرتفو بهصورت سالیانه به ازای  λبرابر 0.8
Sharpe

Standard Deviation of the Excess
Returns

Average
Returns

Returns-Risks (Excess
)Return

Return Rate

Risk

λ=0.8

۰٫۰۶۲۴

۰٫۱۲۴۱

۰٫۰۰۷۷

-۰٫۱۲۴۱

۰٫۱۳۱۹

۰٫۰۰۷۷

۱۳۹۰

۰٫۲۱۳۷

۰٫۰۲۵۸

۰٫۰۰۵۵

-۰٫۰۸۷۶

۰٫۰۹۰۹

۰٫۰۰۳۳

۱۳۹۱

۰٫۱۲۹۶

۰٫۰۳۷۷

۰٫۰۰۴۹

-۰٫۱۶۳0

۰٫۱۶۶۶

۰٫۰۰۳۶

۱۳۹۲

۰٫۱۰۷۷

۰٫۰۴۰۵

۰٫۰۰۴۴

-۰٫۰۷۲۳

۰٫۰۷۵۱

۰٫۰۰۲۸

۱۳۹۳

۰٫۰۹۳۷

۰٫۰۴۲۶

۰٫۰۰۴0

-۰٫۰۵۷۶

۰٫۰۶۰۲

۰٫۰۰۲۵

۱۳۹۴

۰٫۰۹۳۹

۰٫۰۳۸۳

۰٫۰۰۳۶

-۰٫۰۹۱۴

۰٫۰۹۳0

۰٫۰۰۱۶

۱۳۹۵

۰٫۰۸۸۱

۰٫۰۳۷۶

۰٫۰۰۳۳

-۰٫۰۶۲۷

۰٫۰۶۴۳

۰٫۰۰۱۶

۱۳۹۶

۰٫۱۰۴۹

۰٫۰۳۵۱

۰٫۰۰۳۷

-۰٫۱۰۶۶

۰٫۱۱۲۹

۰٫۰۰۶۳

۱۳۹۷

۰٫۰۷۳۷

۰٫۰۵۶۱

۰٫۰۰۴۱

-۰٫۲۳۲۱

۰٫۲۳۹۸

۰٫۰۰۷۷

۱۳۹۸

نســبت شــارپ نتایــج مختلفــی حاصــل شــد و بــه طــور یقیــن
قطــع نمیتــوان اعــام کــرد ســبد بهینــه ســهام توســط کــدام
ســرمایه گــذار عملکــرد بهتــری دارد.
در امــر ســرمایهگذاری ســهام ،انتخــاب ســبد بهینــه
ســهام از جملــه مهمتریــن مــوارد قابــل توجــه اســت .در ایــن
رابطــه ایجــاد مدلهایــی کــه بتوانــد بــه انتخــاب بهتریــن ســبد
ســهام منجــر شــود از اهمیــت حائــز توج ـهای برخــوردار اســت.
لهــای مزبــور میبایســت در ایجــاد ســبد بهینــه ســهام
مد 
توانایــی لحــاظ کــردن شــخصیت ریســکپذیری اشــخاص را
نیــز داشــته باشــند .توانایــی تشــکیل ســبد بهینــه ســهام را
دارد .در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از الگوریتــم جهــش قورباغــه
و بــا در نظــر گرفتــن ریســک و بــازده مــورد انتظــار  237شــرکت
پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران طــی ســالهای
 1390تــا  ،1398بهتریــن ســبد ســهام بــا توجــه بــه تعامــات بیــن
ریســک و بــازده مشــخص گردیــده اســت .از ایــن رو بــر اســاس

نتایــج تحقیــق حاضــر بــه نظــر میرســد ،الگوریتــم جهــش
قورباغــه توانایــی مناســبی جهــت تعییــن ســبد بهینــه ســهام
در پارامترهــای متفــاوت و بــا در نظــر گرفتــن وضعیــت تقبــل
ریســک ســرمایهگذار برخــوردار باشــند .بنابرایــن توانایــی بــاالی
ایــن روش بــر اســاس نتایــج مشــهود میباشــد و میتوانــد بــه
عنــوان یــک مــدل کاربــردی بــه منظــور انتخــاب پرتفــوی ســهام
بــا حداکثــر بازدهــی بــا ریســک پاییــن ،مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
مطالعــات گوناگــون نقــش و کاربــرد الگوریتــم هــای هــوش
مصنوعــی در انتخــاب بهینــه ســبد ســهام ،تاییــد کــرده اســت
کــه از جملــه نتایــج پژوهــش جانــگ فنــگ دینــگ و همــکاران
( ،)2013پپاریســتودولو ( ،)2004افشــار کاظمــی و همــکاران
( ،)1393اســامی بیدگلــی و طیبــی ( ،)1393علیشــاهی و اعظمــی
( )1397و چانــگ و لــی ( )2016مرتبــط میباشــد ،بــا تحقیــق حاضــر
مرتبــط اســت.
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Stock portfolio optimization through artificial intelligence algorithm: comparison
of stock portfolio in terms of risk-taking and investor caution
A
b
st
r
a
c
t
The process of selecting stock portfolios for investment is one of the issues that has been
considered by many researchers. In decision making for investment, two factors are very
important and are the basis of investment. These two factors are risk and return, and in
this regard, investors are studied to select the best investment portfolio according to the
amount of risk and return. The purpose of this research is to create an intelligent model
for selecting the optimal stock portfolio using research algorithms. The proposed model
examines the different types of investments that an investor can and is willing to consider in
order to form his or her investment portfolio. For this purpose, the expected risk and return of
companies listed on the Tehran Stock Exchange have been examined on a monthly basis. The
statistical sample of the research includes the financial data of 237 Iranian stock exchange
companies during the years 1390 to 1398. The results show that the LISFLA algorithm is
able to select a portfolio using the Marquis model for risk-averse and risk-averse investors.
Keywords:
stock
portfolio,
risk,
return,
frog
algorithm
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