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چكیده
فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که مورد توجه محققين زیادي بوده است .معيارهاي مختلف
دخيل در این فرآیند طی زمان دچار تغيير و تحول شده و این وضعيت استفاده از یک ابزار مناسب پشتيبانی از
تصميمات سرمایه گذاري را ضروري میسازد .هدف این تحقيق انتخاب سبد بهينه سهام با استفاده از الگوریتم
باکتري میباشد .به این منظور ،ریسک و بازده مورد انتظار 102شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
طی سالهاي  8811تا  8831بصورت ماهيانه مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان ميدهد که الگوریتم
باکتري قادر به انتخاب سبد سهام با استفاده از معادله پرتفليويِ با محدودیت  Lاست .و همچنين ميتوان بيان
کرد که در انتخاب سبد بهينه سهام الگوریتم باکتري مبتنی بر معادله پرتفليويِ مدل ميانگين– واریانس با
محدودیت کاردینال بهتر از معادله پرتفليويِ محدودیت  Lاست .محدودیت  Lبه این معنی است که هيچ
محدودیتی براي انتخاب شرکتهاي موردبررسی وجود ندارد.
واژههای كلیدی :سبد سهام ،ریسک ،بازده مورد انتظار ،الگوریتم غذایابی باکتري ،شاخص شارپ.
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 -1مقدمه
امروزه به دليل گسترش فعاليتهاي اقتصادي ،بازارهاي مالی و رونق سرمایه گذاري در بازارهاي سرمایه به
خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقيقی و حقوقی ،دسترسی به اطالعات درست و به موقع و تحليل
دقيق و واقع بينانه آنها ،مهمترین ابزار جهت اتخاذ تصميمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهينه
و مطلوب ازامکانات مالی میباشد .در جامعه امروز اطالعات نقش مهمی در زندگی انسانها ایفا میکنند و هرچه
قدر جامعه پيشرفته تر باشد از اطالعات بيشتر و بهتر استفاده مینماید.از دالیل پيشرفت در جوامع توسعه یافته
استفاده بهينه و مؤثر از اطالعات میباشد .محصول نهایی فرآیند حسابداري ،ارائه اطالعات به استفاده کنندگان
مختلف اعم از استفاده کنندگان داخلی و استفاده کنندگان خارج از شرکت ،در قالب گزارشهاي حسابداري
است .آ ن گروه از گزارشهاي حسابداري که با هدف تأمين نيازهاي اطالعاتی استفاده کنندگان خارج از شرکت
تهيه و ارائه میشود ،در حيطه حسابداري مالی قرار میگيرد .تعدادي از محققين مالی ،حسابداري را به عنوان
یک سيستم اطالع رسانی تلقی می کنند و به عقيده برخی از آنها هدف اصلی حسابداري ارائه اطالعات مفيد براي
تصميم گيري میباشد .تحقيقات و تحليلهاي همه جانبهي بازارهاي اوراق بهادار و نتيجه گيري صحيح میتواند
سرعت رشد و شکوفایی این بازارها را تحقق بخشد .بورسهاي معتبر دنيا نشان داده اند که در تامين وجمع
آوري سرمایه موفق بوده و این حاصل اعتماد سهامداران به بازارهاي سرمایه و کارایی بازار است ،به نحوي که
مطمئن هستند سرمایههاي آنها به هدر نرفته و سودهاي معقولی به ارمغان میآورد .تحقيق پيرامون مقولههاي
مختلف موثر بربازار سهام میتواند به تصميم گيري صحيح سهامداران کمک کند و تخصيص بهينهي منابع
اقتصادي به نحو مطلوبتري صورت گرفته و وضع سرمایه گذاري بهتر گردد (قائمی و همکاران .)8811تصميم
گيرندگان حوزه سرمایه گذاري اغلب ناگزیر به انتخاب از ميان گزینه هاي مختلف میباشند .پيشنهادات
گوناگونی در خصوص انجام فعاليتی به دست آن ها می رسد و آن ها بایستی به قدر کافی با اصول مقایسه گزینه
هاي مختلف از نظر سودآور ي آشنا باشند تا بتوانند بهترین گزینه را انتخاب نماید (جوادي .)8801 ،تنوع روش
هاي سرمایه گذاري و پيچيدگی تصميم هاي مزبور در چند دهه اخير افزایش چشم گيري داشته است .این رشد
گسترده نياز فزاینده اي به مدل هاي فراگير و یکپارچه ایجاد نمود که براي پاسخگویی به این نياز ،مدل سازي
مالی از پيوند رویکرد مالی و برنامه ریزي ریاضی به وجود آمده است .این مدل ها از پيشرفت هاي برنامه ریزي
ریاضی و مباحث مالی به موازات هم استفاده می نمایند .سرمایه گذاري در چارچوب سبد سهام ،در پرتو اندیشه
هاي مارکویتز و شارپ روند تکاملی پيموده و کاربرد برنامه ریزي ریاضی ،دقت سرمایه گذاري در سبد سهام را
افزایش داده است (خدا مرادي و راعی عزآبادي .)8838 ،بازار سرمایه کشور ما از کارایی الزم برخوردار نيست و
براي کسب بازده منطقی نمیتوان فقط به اطالعات موجود اکتفا کرد .بنابراین با توجه به گزینه هاي فراوان پيش
رو و نيز عدم کارایی بازار ،نياز است مدلی طراحی گردد که براي حداکثر سازي بازده و حداقل کردن ریسک
سبد سهام مؤثر واقع شود .تحقيقات و مطالعات بسياري که در حوزه تعيين سبد سهام بهينه و استفاده از مدل
هاي مدرن و در تعامل با یکدیگر انجام گرفته ،نشان از اهميت این موضوع دارد که چگونه میتوان با مدیریت
صحيح سبد سهام ،نسبت به تشکيل پربازده ترین سبد سهام اقدام کرد .در چند دهه اخير اساس تئوري هاي
18

سال ششم /شماره بیستويکم /بهار 8931

حداقل کردن واريانس پورتفوي با محدوديت هاي  / Lنويسندگان مهدي صالحي ،محمود الري دشت بیاض و نرگس مخملباف

مالی (فرضيه بازار کارا ،عقالیی بودن سرمایه گذار و ضریب بتا) از جانب صاحبنظران کنونی مورد تردید واقع
شده است .به عبارت دیگر مدل هاي موجود در انتخاب سبد سهام بهينه ،از اعتبار کافی برخوردار نمیباشند
(عباس نژاد و علی اکبر .) 8813 ،بنابراین ضرورت دارد مدلی طراحی گردد که نسبت به مدل هاي انتخاب سبد
سهام بهينه قبلی داراي اعتبار بوده و در شرایط عدم اطمينان موجود ،سرمایه گذاران را در انتخاب سبد بهينه
سهام یاري رساند
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
نظام مالی با کارکردهاي خود ،بستر تجهيز و تخصيص بهينه منابع مالی را فراهم می آورد .نهادهاي مالی در
حوزه هاي سرمایه گذاري با فعاليت حرفه اي و تخصصی می توانند جذابيت کافی براي ترغيب مشارکت و جذب
سرمایه هاي سرگردان و کوچک ایجاد نمایند .همزمان با توسعه اقتصادي و بهبود ساختار مالی کشورها ،شاهد
قوت گرفتن صنعت سرمایه گذاري بوده ایم .با توجه به اهميت شرکتهاي سرمایه گذاري در رشد و توسعه
اقتصادي ،مهمترین سوال در خصوص سرمایه گذاري شرکتهاي سرمایه گذاري آن است که آیا می توان از
مدلهاي ریاضی براي تصميم گيري سرمایه گذاري استفاده نمود؟ و با توجه به ماهيت فعاليتهاي شرکتهاي
سرمایه گذاري و محدودیتهاي موجود ،مناسبترین مدل ریاضی سرمایه گذاري در صنعت سرمایه گذاري چه نوع
مدلی می باشد؟ یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادي هر کشور،افزایش در ميزان سرمایه گذاري مولد آن
است .شرکت هاي سرمایه گذاري به عنوان منابع مهم تامين مالی و سرمایه گذاري ،نقش مهمی را ایفا مینمایند.
طراحی مدل ریاضی سرمایه گذاري با توجه به محدودیتهاي موجود که ضمن آن بتوان ميزان نيل به اهداف و
آرمانهاي متعدد و غالباً متضاد سرمایه گذاري اینگونه شرکتها را حداکثر نمود.با توجه به نظریه نوین پرتفوي
سرمایه گذار ،پرتفوي خود را بر اساس دو معيار بازه مورد انتظار و انحراف معيار بازده انتخاب میکند .هدف
اساسی در مدیریت پرتفوي کمک به سرمایه گذار در انتخاب پرتفوي بهينه است  .در عبارت ساده ،پرتفوي به
ترکيبی از دارایی ها گفته میشود که توسط یک سرمایه گذار براي سرمایه گذاري تشکيل میشود (تهرانی و
نوربخش .)8810این سرمایه گذار میتواند یک فرد یا یک نهاد باشد .از نظر تکنيکی یک پرتفوي در برگيرنده
مجموعه اي از دارایی هاي واقعی ومالی سرمایه گذاري شده توسط یک سرمایه گذار میباشد .به عبارت دیگر
میتوان گفت پرتفوي ،مجموعه دارایی هاي یک نفر یا یک سازمان است .در این ارتباط مسئله مدیریت پرتفوي
مطرح میشود که مفهوم آن مطالعه تمام جنبه هاي پرتفوي میباشد .این واژه وسيع در برگيرنده مفاهيم
پرتفوي میباشد که بخش مهمیاز مفهوم سرمایه گذاري را تشکيل میدهد .رویکرد در چارچوب سبد سرمایه
گذاري در پرتو اندیشه هاي مارکوویتز و شارپ ،روند تکاملی پيمود و کاربرد ریاضی دقت سرمایه گذاران را در
انتخاب سبد سهام افزایش داد .مدلهاي مختلفی براي هدایت سرمایه گذاران با کمک برنامهریزي ریاضی ارائه
گردیده اند .مارکوویتز )8393( 8با پيشنهاد مدلی که حداقل کردن واریانس به همراه حداکثر شدن بازده را دنبال
میکرد ،آغازگر این راه بود و با پيشنهاد مرز کارا ،سرمایه گذاران را در پذیرش ریسک هاي مختلف یاري نمود.
مدل مارکویتز از دو معيار بازده و ریسک به همراه محدودیت بودجه سرمایه گذاري ،در قالب برنامهریزي درجه
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دو استفاده نموده است .مارکوویتز نيمواریانس را جایگزین واریانس نمود .نيمواریانس در واقع ارزش مورد انتظار
مجذور انحراف منفی نتایج ممکن از بازده مورد انتظار را نشان می دهد که نشانگر انحراف پایين نرخ بازده مورد
انتظار می باشد .بنابراین ،واریانس هر انحرافی را از بازده مورد انتظار نشان می دهد ،در حالی که نيمواریانس تنها
انحراف منفی و پایين را از بازده مورد انتظار مورد توجه قرار می دهد .از این رو ،سرمایه گذاران نيمواریانس را
نسبت به واریانس بيشتر ترجيح می دهند .وزن سبد اوراق بهادار مارکوویتز ( )8393ممکن است خطاهاي عمده
اي داشته باشد و بنابراین در صورتی که ميانگينها و کوواریانسهاي تخمين زده شده دقيق نباشند ،پایدار نباشد
و در نتيجه سبد اوراق بهادار انتخاب شده ،عملکرد خارج از نمونهي ضعيفی داشته باشد .مرتون)8313(1خاطر
نشان میکند که مشکل تر از تخمين کوواریانسهاي بازدههاي دارایی در مسئلهي سبد اوراق بهادار ميانگين-
واریانس ،تخمين ميانگينها میباشد .یاگاناتان )1338( 8بيان نمود که سبدهاي اوراق بهادار ،اغلب وقتی مفيد
هستند که با نادیده گرفتن قيد ميانگين دارایی ها ،واریانس سبد اوراق بهادار کمينه شود.تنوعبخشی و تشکيل
پرتفوي سهام و بهينهسازي آن یکی از اساسی ترین شروط براي موفقيت در بازارهاي کارآمد است .چگونگی این
تنوعبخشی ،بهينهسازي آن و برگزیدن استراتژيهاي مناسب ،مورد بحث است )موالیی و طالبی  .)8813هيونگ
و ژاهو ) 1384(4در مقاله خود که در آن حداقل ارزش در معرض خطر به عنوان تابع هدف در نظرگرفته شده
است ،نشان دادند که در بورس شانگهاي مدل ارائه شده با استفاده از روش ترکيبی دیفرانسيل معقول و موثر
میباشد .یانگ و همکاران  ) 1388(9در پژوهشی با استفاده از تئوري تصميم گيري فازي و روش برنامه نویسی
چند هدفه ،مدلی ارائه دادند که نسبت به الگوریتم حرکات ذرات بهبود یافته براي نشان دادن پرتفوي بهينه
موثرتر ميباشد .مارکو و همکاران ) 1388( 1که در مدل خود براي انتخاب پرتفوي از بازده  -ریسک استفاده
کردهاند ،نشان دادند که مدل ارائه شده بوسيلهي الگوریتم بهينه سازي ازدحام ذرات اکتشافی ( )PSOروش
مناسبی براي انتخاب پرتفوي سهام میباشد .یانگ و ژانگ )1388( 0با استفاده از روش بهينه سازي پرتفوي چند
هدفه براي انتخاب پرتفوي عملی در محيط فازي ،به این نتيجه رسيدند که برنامه نویسی فازي چند هدفه در
1
ارائه ي مدل پرتفوي بهينه نسبت به روش الگوریتم ژنتيک توانایی باالتري دارد .جانگ فنگ دینگ وهمکاران
()1388به این نتيجه رسيدندکه الگوریتم حرکات ذرات نسبت به الگوریتم ژنتيک ازتوانایی وعملکرد بهتري
درانتخاب پرتفوي سهام دارد .ليو ) 1384( 3نشان دادند که بر اساس معيار شارپ مدل بيز توانایی باالیی در
انتخاب پرتفوي سهام دارد.
زینگ و همکاران )1384(83نشان دادند که روش بيشترین واریانس با محدودیت  Lمیتواند سبد بهينه ي
سهام و اوراق بهادار را به بهترین نحوه تشکيل دهد.
النکان و کالدریا ) 1389(88به تحليل اثر گردش سرمایه سبد سهام خارجی بر روي بازگشت سرمایه در
شرکتهاي برزیلی ليست شده در بازار بورس با استفاده از  1عامل مدل  APTپرداخته است نشان ميدهد
سبدهاي سهام خارجی منجر به افزایش بازگشت براي شرکتهایی با بتاي باال و بتاي نيمه باال شده است اما براي
شرکتهایی با بتاي پایين و نيمه پایين منجر به کاهش بازگشت سرمایه شده است.
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راکورین ) 1389( 81نشان ميدهد سریهاي زمانی قيمت یک سبدسهام به گونه ایی به هم تنيده شده اند که
روش کوانتومی قادر به تشکيل سبد سهام در بازار سهام رادارد
اسالمیبيدگلی و طيبی ( )8838نشان دادند که الگوریتم ترکيبی مورچگان و ژنتيک در این تحقيق نتایجی
بهتر از نتایج بدست آمده توسط الگوریتم ژنتيک به تنهایی دارد.
افشار کاظمو همکاران ( )8838با استفاده از دادههاي مالی  93شرکت برتر در سال  8813انجام شد ،نشان
دادند که هميشه پرگونه سازي پرتفوي به نفع سرمایه گذار نمیباشد واز یک جایی به بعد بهتر است که
متنوعسازي را متوقف کنيم.
موشخيان و نخعی( )8834نشان دادند که حل مسئله سبد سرمایه گذاري چند دوره اي به خاطر غيرخطی
بودن مسئله ،خيلی چالشانگيز است بنابراین پس از مدلسازي مسئله با استفاده از الگوریتم بهينهسازي ازدحام
ذرات چند هدفه و تک هدفه اقدام به حل مدل ارائه شده میکنيم .نتایج نشان می دهد که الگوریتم بهينهسازي
ازدحام ذرات چند هدفه نتایج بهتري نسبت به الگوریتم بهينهسازي ازدحام ذرات تک هدفه ایجاد میکند.
مقصود ،محبوب قدسی ( )8834به حل مسئله انتخاب سهم براي پرتفوي با کمترین ریسک نامطلوب با
استفاده از حل مدل برنامه ریزي خطی در شرایط فازي پرداختند .بدین منظوربااستفاده ازاطالعات قيمت 3سهم
پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران از سال8804تا سال ،8831مدل خطی فازي توسط روش پيشنهادي
حل شده و وزن هر سهم و مقدار ریسک نامطلوب سبد بهينه بدست آمده است.
 -3روششناسی پژوهش
استفاده شده است و آن با مدل
در این مقاله از معادله پرتفلو حداقل واریانس ( ) MVPمقيد
ميانگين–واریانس با محدودیت کاردینال (MVCCPO)88مقایسه خواهد شد .به منظور ایجاد سبد اوراق بهادار با
وجود خطاي تخمين ماتریسهاي کوواریانس نمونه ،از استراتژي اعمال قيد و نُرمهاي وزنهاي سبد اوراق
بهادار در کمينه سازي ریسک سبد اوراق بهادار استفاده شده است .تأثير افزودن قيد  ،تخمينهاي وزنها
را کوچک میکند ،بخصوص وزنهایی که کوچکتر از آستانهاي از قبل تعيين شده هستند ،صفر خواهند شد که
راهحلی پراکنده را ایجاد میکند .هرچند برخی از وزنهاي تخمين زده شدهي غيرصفر سبد اوراق بهادار ممکن
است هنوز هم پس از تاوان به خاطر قيد بزرگ باشند ،بنابراین قيد اضافی را براي جلوگيري از این قبيل
شرایط اعمال میشود.
̂
بردار وزنهاي سبد اوراق بهادار باشد ،ماتریس کوواریانس نمونه باشد که
فرض کنيد
تخمين ماتریس کوواریانس بازدههاي دارایی باشد .نُرم در مورد به صورت | |
‖ ‖ و نُرم
به صورت }| |{
‖ ‖ تعریف میشود .فرض کنيد  ،8بردار 8باشد .استراتژي بهينهسازي MVP
مقيد را میتوان به صورت زیر فرموله کرد:
̂
()8
() 1
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‖ ‖

)(8

پارامترهاي هماهنگی هستند و توازن بين دو نُرم را کنترل میکند و
و
در این جا
قيد است .مسئلهي بهينهسازي مقيد را میتوان به عنوان مسئلهي بهينهسازي جریمه دوباره فرموله کرد

آستانهي

̂

‖ ‖

()4

‖ ‖

()9
وجود دارد.وقتی

که در آن پارامتر محدودکننده است و تناظر یک به یک بين و
نزدیک میشود.
باشد ،راه حل به سبد اوراق بهادار
برابر با
براي تشکيل پرتفلو (سبد بهينه سهام) ،از مدل ميانگين–واریانس با محدودیت کاردینال( )MVCCPOدر این
تحقيق استفاده میگردد که معادله آن به شکل زیر است:
()8

N

N

 wi w j ij  1    wi i
i 1



N

i

z

Subject to

i 1

1

()8
i  1, , N

N

w

i

i 1

 i z i  wi   i z i ,

i  1,, N

()9

min

i 1 j 1

K

()1

()4

،

N

و

z i  0,1
0   1

()1

که در آن  Nتعداد داراییهاي مورد نظر براي سرمایهگذاري wi ،متغير تصميم در مورد سرمایهگذاري
است که نشان دهنده درصد سرمایهگذاري براي دارایی  iام است .در رابطه ( )8در حالتی که    0باشد بيان
کننده اميد ریاضی سود بازگشتی با صرف نظر از ریسک (کوواریانس  )  ijاست و راه حل بهينه تنها داراییهایی
با حداکثر سود بازگشتی است ،در حالی که اگر    1باشد ،بيان کننده حداقل ریسک بدون در نظر گرفتن
سود بازگشتی است .مقدار  میتواند  0    1باشد و در واقع  یک پارامتر تنظيم سبد سرمایهگذاري
سهام (پرتفلوي سهام) است که یک معاوضه بين سود بازگشتی و ریسک میباشد ،بنابراین با تغيير مقدار 
میتوان جوابهاي متفاوتی را بنا به سليقه سرمایهگذار توليد نمود .در فاصله بين  3و  8سبدهایی در نظر گرفته
11
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می شود که هر دو فاکتور ریسک و سود بازگشتی را بهينه مینماید .بعالوه ،مقدار   ijبا استفاده از رابطه
  ij   ij si s jتعيين میگردد که در آن   ijهمبستگی 84بين دارایی  iام و دارایی  jام ( ) 1   ij  1
و  s iو  s jانحراف از معيار در سود بازگشتی در دارایی  iام است .در رابطه ( K )1تعداد داراییهاي مجاز در

پرتفلو میباشد و  z i  0,1نشان دهنده حضور یا عدم حضور دارایی  iام در سبد سرمایهگذاري است و دقيق ًا
باید  Kدارایی در سبد سرمایه گذاري قرار گيرد .به رابطه ( )8محدودیت بودجه میگویند و این محدودیت
تضمين میکند که مجموع سرمایه گذاریی روي داراییهاي انتخاب شده سبد سهام ،بيشتر از  %833نگردد.
رابطه ( )4بيانگر این است که درصد سرمایهگذاري داراییهایی که در سبد قرار گرفتهاند (  ) z i  1می تواند
براي دارایی  iام حداقل   iو   iحداکثر باشد .مقادیر   iو   iتوسط سرمایهگذار تعيين میگردد ،مثال می-
تواند براي همه داراییها ثابت باشد یا براي هر دارایی جداگانه تعيين گردد.
 دورنمای الگوریتم غذایابی باكتری برای حل مسئله
به منظور حل مسألة پرتفو تعداد صد باکتري در نظر گرفته شد .هر یک از این باکتريها در یک فضاي 831
بُعدي که هر بُعد نشان دهنده یک شرکت با مقدار متناظر آن است ،یک پيشنهاد براي سبد سهام با تعدادي
شرکت ارائه می دهد .جمعيت اوليه توليد شده است .سپس تابع هدف براي هر باکتري محاسبه شده و جمعيت
منابع غذایی (راهحل ها) به فاز اصلی الگوریتم که جست و جو توسط باکتري هاست ،فرستاده میشود .سپس ،هر
یک از باکتريها به سوي موقعيت غذایی (راهحل) مربوط به خود فرستاده میشود .در این هنگام ،هر باکتري
اصالحاتی را بـر روي موقعيـت حرکتی خود انجام میدهد .ایـن اصـالحات بر اساس اطالعات قبـلی موجـود در
حافظـه ،اطالعات محلی (اطالعات بصري) و یافتن یک منبع غذایی در همسایگی منبع غذایی مربوط به خود،
صورت می پذیرد .سپس با توجه به موارد ذکر شده ،موقعيت جدیـد منبع غذایی ارزیابی میگردد .در این مرحله،
باکتري با توجه به غذاي موجود در منابع غذایی ،انتخابی را بين منبع قبلی و منبع جدید انجام میدهند .اگر
برازندگی منبع جدید بيشتر باشد ،باکتري موقعيت جدید را در حافظه خود ذخيـره کرده و موقعيت قبلی را
فراموش میکنـد .پس از آن ،اگر در مسير جدید مقدار غذا بهتر بود باکتري شروع به حرکت در همان مسير
می کند ،باکتري تا زمانی که در جهت حرکت خود محيط بهتري از لحاظ غذا بيابد به حرکت در همان جهت
ادامه خ واهد داد ،وقتی یک باکتري مسير بهتري براي غذا پيدا کند باکتريهاي دیگر را به سمت خود جذب
کرده و باکتريها سریع تر به محل غذاي اصلی می رسند .این روند تا رسيدن به معيار توقف برنامه ادامه پيدا
میکند .در این الگوریتم ،باکتريهایی که غذاي خوبی پيدا نکردهاند نابود شده و نصف دیگر شامل باکتريهاي
سالم هریک به دو باکتري تقسيم میشوند که در همان مکان قبلی باکتري قرار میگيرند ،این عمل تعداد
جمعيت باکتري را ثابت نگه می دارد .پروسة کلی حل مسألة پرتفو با استفاده از الگوریتم باکتري مطابق شکل
ذیل میباشد:
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نمودار  - 1روند كلی حل مسألة پرتفو
11
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 -4فرضیه های تحقیق
فرضیه اول :الگوریتم باکتري قادر به انتخاب سبد سهام با استفاده از معادله پرتفليويِ محدود است.
فرضیه دوم :سبد سهام انتخاب شده الگوریتم باکتري مبتنی بر معادله پرتفليويِ محدود بهتر از معادله
پرتفليويِ مدل ميانگين واریانس با محدودیت کاردینال) (MVCCPOاست.
 -5متغیر تحقیق
روش تحقيق از نوع شبه تجربی است و با استفاده از دادههاي واقعی شرکتها میخواهيم روابط بين متغير
مستقل و وابسته را مورد بررسی قرار دهيم .در این تحقيق ،روش مقطعی از نظر ویژگی زمانی دادههاي جمع
آوري شده به کار گرفته شده است .همچنين با استفاده از الگوریتم هوشمند ،بهينهسازي انتخاب سبد سهام در
بورس اوراق بهادار ایران پردازش میشود .متغير وابسته عبارت است از بهينهسازي انتخاب سبد سهام و
متغيرهاي مستقل شامل بازده مورد انتظار سبد سهام و ریسک سبد سهام میباشند.
 -6نتایج الگوریتم
جامعهي مورد آزمایش در مسئلهي موردکاوي حاضر ،از بين شرکتهاي پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار
تهران انتخاب شده است .دادههاي مالی  831شرکت به صورت ماهيانه با متغير مستقل بازده مورد انتظار از سال
 8811تا  8831از نرم افزار رهآورد نوین گردآوري گردید.در شبيه سازي معادله  ،MVCCPOباالترین تعداد
داراییهاي مجاز در اسناد بهادار  83در نظر گرفته شد ( .)K = 10براي وزنهاي سهام  wiحدهاي باال و پایين به
ترتيب  8و  %833بودند ،یعنی  .  i  0.01, i  1, i  1, ... , kاینها پارامترهاي محدودیت معمولی
استفاده شده در بيشتر مطالعات میباشند .درشبيه سازي  MVPمقدار  C= 8.8و  𝞪=3.3در نظر گرفته شد.
همان طور که قبال بيان شد 831،شرکت به عنوان نمونه ي آماري انتخاب شدند .اطالعات مالی پنج ساله(8811
الی  )8831این شرکتها ,اطالعات ورودي را تشکيل میدهند .و کدینگ الگوریتم  BFاستفاده گردید .پس از
تنظيم کردن پارامترهاي الگوریتمها و همچنين به منظور بکارگيري سالیق مختلف مقدار پارامتر ̃ در حالت ،3
باشد بيان
 3,3 ، 3,1 ،3,9 ،3,1 ،3,8و  8مورد بررسی قرار گرفت .در معادله  MVCCPOدر حالتی که
کننده اميد ریاضی سود بازگشتی با صرف نظر از ریسک (کوواریانس  )  ijاست و راه حل بهينه تنها داراییهایی

باشد ،بيان کننده حداقل ریسک بدون در نظر گرفتن
با حداکثر سود بازگشتی است ،در حالی که اگر
باشد و در واقع یک پارامتر تنظيم سبد سرمایهگذاري سهام
سود بازگشتی است .مقدار میتواند
(پرتفوي سهام) است که یک معاوضه بين سود بازگشتی و ریسک میباشد ،بنابراین با تغيير مقدار میتوان
جوابهاي متفاوتی را بنا به سليقه سرمایه گذار توليد نمود .در ادامه ،ابتدا سبد سهام بدست آمده توسط الگوریتم
با مقادیر متفاوت و جزئيات بيان میگردد ،سبد سهام انتخاب شده توسط الگوریتم  BFبا یک براي
این است که در هر
 MVCCPOو معادله  MVPدر جدول  8-9نشان داده شده است علت انتخاب مقدار
دو الگوریتم فقط به ریسک توجه شود تا بتوان مقایسه عادالنهاي بين آنها انجام داد.
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جدول  -1سبد سهام انتخاب شده توسط الگوریتم  BFبا
ردیف ایندكس
8

8

نام
آبادگران

1

4

آلومتک

8

13

حمل و نقل توکا

Wi

ریسک

سود
بازگشت

 λبرابر یک برای  MVCCPOو معادله MVP
نام

ردیف ایندكس

-3,333114 3,8813 3,3081

8

8

3,9038 3,8411

-3,33901

1

4

آلومتک

3,9113

3,88831

8

81

پارس دارو

3,8393 3,3131

3,080

4

13

دارو زهراوي

9

81

داروپخش

3,831

1

41

سرما آفرین

3,4198 3,3014

3,81819

0

43

سيمان بهبان

3,9180 3,3034

3,81380

0

1

13

شيشه دارویی رازي 3,8093 3,8811

3,10133

1

آبادگران

Wi

ریسک

سود
بازگشت

3,9111 3,8888

-3,38148

3,3418

-3,39388

3,309

3,88941 3,31143 3,3903

3,81033

4

89

پشم شيشه ایران 3,8449 3,3498

-3,38881

3,188383 3,8193

9

13

حمل و نقل توکا 3,8138 3,3938

3,18411

1

18

خاک چينی ایران 3,9411 3,3431

3,18188

10
13

3,9398

3,88081

3,1101 3,3981

3,88101

3

11

فروسيليس ایران 3,3433 3,8830

3,40183

3

41

سرما آفرین

3,1881 .3,441

3,83013

83

08

3,9181 3,8484

3,89141

83

98

سيمان خاش

3,1433

3,31319

423322

1253555

88

91

سينادارو

3,4438 3,3181

3,13101

81

11

فروسيليس ایران 3,1813 3,8340

3,80141

فوالد کاویان

جمع

دارودامدارانرازک 3,318
دارو زهراوي

3,993

88

08

فوالد کاویان

3,889

3,4801

3,81188

84

01

کاشی اصفهان

3,1190 3,3419

3,83048

89

03

کربن ایران

3,1184 3,3831

3,38430

81

11

معادن روي ایران 3,1814 3,3489

3,31810

جمع

1277534 525636

همان طور که در جداول باال مشاهده میشود ،مجموع سرمایهگذاري برابر  8است ،پس الگوریتم  BFتوانسته
قيد جمع سرمایهگذاري برابر یک معادله  MVCCPOو  MVPرا برآورده کنند پس میتوان گفت فرضيه اول
الگوریتم باکتري قادر به انتخاب سبد سهام با استفاده از معادله پرتفليويِ محدود است درست است .همچنين
در معادله پرتفو  MVCCPOتنها  83شرکت در سبدها حضور دارند و این به معنی برآورده شدن رابطه ( )1و در
صورتی که براي معادله  MVPچنين شرطی نداشتيم .در معادله پرتفو  MVCCPOوزنهاي انتخاب شده در بازه
قرار دارند و در نتيجه رابطه ( )4ارضاء شده است .معادله پرتفو  MVPبه سود بازگشتی توجهی
ندارد و ما صرفاً براي بهتر مقایسه کردن دو مدل ،مقدار سود بازگشتی را براي  MVPدر جدول نوشتيم .همانطور
که مشاهده میشود سبد سهام انتخاب شده از مدل  MVPریسک کمتري نسبت به مدل  MVCCPOدارد و در
مدل پرتفو  MVPاصال توجهی به مقدار سود بازگشتی ندارد .شکل 8درصد سهم سرمایهگذاري هر شرکت را به
صورت نمودار ميلهاي نشان میدهد .مدل  MVPنسبت به مدل  MVCCPOداراي وزن دهی نامنظمتري است و
این به خاطر نحوه برخورد آن با قيد رابطه ( )3است.
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شكل  1در صد سهم سرمایهگذاری هر شركت با الگوریتم  BFو

برابر صفر به روش  MVCCPOو MVP

در جدول  1سبدهاي سهام انتخاب شده الگوریتم  BFبا معادله پرتفو  MVCCPOنشان داده شده است.
جدول  -2سبد سهام انتخاب شده توسط الگوریتم  BFبرای MVCCPO
3/8

3 /5

3/2

1

3/5

9,103981

1,118888

81,88981

8,090384

8,808403

8,011308

4,381808

8,118884

9,418180

8,331143

8,933910

8,913411



3/1

3
01,14894

 4,018111سود بازگشتی
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در حالتی که

باشد بيان کننده اميد ریاضی سود بازگشتی با صرف نظر از ریسک (کوواریانس )  ij

باشد ،بيان کننده
است و راه حل بهينه تنها داراییهایی با حداکثر سود بازگشتی است ،در حالی که اگر
باشد و در واقع یک
حداقل ریسک بدون در نظر گرفتن سود بازگشتی است .مقدار میتواند
پارامتر تنظيم سبد سرمایه گذاري سهام (پرتفوي سهام) است که یک معاوضه بين سود بازگشتی و ریسک می-
باشد ،بنابراین با تغيير مقدار میتوان جوابهاي متفاوتی را بنا به سليقه سرمایهگذار توليد نمود که جدول باال
این نتایج را تایيد مینماید .براي مقایسه دو معادله پرتفو  MVCCPOو  MVPشاخص شارپ که در علوم مالی،
این نسبت بازده اصالح شده با ریسک را اندازهگيري میکند .براي اندازهگيري این معيار ،نرخ بهره بدون ریسک
در یک سال را ،از بازده ساالنه یک سهم ،کم میکنيم .سپس حاصل را بر انحراف معيار بازدهی آن سهم ،در دوره
بررسی ،تقسيم مینمایيم .این معيار ،بيان میکند ،که آیا بازدهی بدست آمده از سرمایهگذاري در آن سهم ،با
توجه به ریسک باال ،بدست آمده یا خير .هر اندازه ميزان این معيار باالتر باشد ،نشان میدهد که بازدهی بدست
آمده ،با تقبل ریسک کمتري بوده است .نسبت شارپ منفی نيز نشان میدهد ،که سرمایهگذاري در اوراق بدون
ریسک (نرخ بهره بدون ریسک) توجيهپذیرتر است .این شاخص براي معادله  MVCCPOمقدار  88.4199و براي
معادله  MVPمقدار  -83.1194را بدست آورده است .پس در نتيجه سبد سهام انتخاب شده الگوریتم باکتري
مبتنی بر معادله پرتفليويِ مدل ميانگين–واریانس با محدودیت کاردینال بهتر از معادله پرتفليويِ محدود است.
 -7نتیجه گیری و بحث
در امر سرمایه گذاري سهام ،انتخاب سبد بهينه سهام از جمله مهمترین موارد قابل توجه است .در این رابطه
ایجاد مدلهایی که بتواند به انتخاب بهترین سبد سهام شود از اهميت حائز توجه اي برخوردار است .مدلهاي
مزبور می بایست در ایجاد سبد بهينه سهام توانایی لحاظ کردن شخصيت ریسک پذیري اشخاص را نيز داشته
باشند .در این تحقيق با استفاده از الگوریتم باکتري و با در نظر گرفتن ریسک و بازده مورد انتظار  831شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهاي  8811تا  ، 8831بهترین سبد سهام با توجه به تعامالت
بين ریسک و بازده مشخص گردیده است .نتيجه نشان ميدهد سبد سهام انتخاب شده الگوریتم باکتري مبتنی
بر معادله پرتفليويِ مدل ميانگين–واریانس با محدودیت کاردینال بهتر از معادله پرتفليويِ محدود است.
تحقيقات مشابه با الگوریتمهاي به کار رفته در این تحقيق تاکنون در ایران انجام نشده است اما نتایج به
کارگيري سایر الگوریتمهاي هوشمند دربهينه سازي سبد سهام نيز همچون فرضيههاي این تحقيق بيانگر کارا
بودن مدلهاي داده کاوي در دستيابی به یک سبد سهام بهينه است .به عنوان مثال :مدرس و استخري )(8811
به انتخاب پرتفوي دربورس تهران با الگوریتم ژنتيک میپردازند .نتایج پژوهشی آنها نيز نشان میدهد که بهينه
سازي پرتفوي با استفاده از ژنتيک کارآمدتر ازحل آن با مدلهاي کالسيک است و میتوان با این رویکرد ابتکاري
به مرزهاي کارآیی بهتري نسبت به حل سنتی مدل مارکوویتز دست یافت .طالبی( )8813به اعمال چهارالگوریتم
ابتکاري جدید و پرکاربرد ژنتيک برمسئله بهينه سازي پرتفوي در بازار بورس اوراق بهادار تهران میپردازد .ازآنجا
که عملکرد الگوریتمها و سازگاري آنها با حل مسئله پرتفوي تایيدشده ،به خبرگان که هم اکنون جهت تشکيل
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سبد به صرف منابع هنگفت مالی ،انسانی و ...می پردازند استفاده از روشهاي پژوهشی به شدت توصيه میشود.
راعی و علی بيگی ( )8813درپژو هشی به حل مساله بهينه سازي پرتفوي (مدل ميانگين ـ واریانس) با استفاده از
روش بهينه سازي حرکت تجمعی ذرات( )PSOپرداختند .بدین منظور با استفاده از اطالعات قيمت  13سهم
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی مهر  8819تا شهریور  ،8810مرز کاراي سرمایهگذاري
رسم میشود .نتایج این پژوهش نشان میدهد ،روش بهينه سازي حرکت تجمعی ذرات در بهينه سازي پرتفوي
سهام با وجود محدودیتهاي بازار موفق است نتایج تحقيق با پژوهش زینگ و همکاران ( )1384مطابقت دارد.
پيشنهاد براي تحقيقات آتی:
براي تحقيقات آتی پيشنهاد می گردد سایر الگوریتم هاي هوشمند مورد استفاده قرار گيرد و با مقایسه نتایج
بين الگوریتم هاي مختلف الگوریتمی که با لحاظ کردن ریسک ،سبد سهامی با بيشترین بازده را براي سرمایه
گذاران به ارمغان می آورد مشخص گردد .نتایج این تحقيق همچنين می تواند مورد استفاده شرکتهاي سرمایه
گذاري و کارگزاري هاي سهام قرار گيرد.
فهرست منابع
 اسالمیبيدگلی ،غالمرضا و احسان طيبی ثانی( ")8838بهينه سازي سبدسرمایه گذاري بر اساس ارزش در
معرض ریسک " مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار-شماره  .81صص .814-818
 افشارکاظم ،محمدعلی،ميرفيض فالح شمس و مرضيه کارگر( ")8838تدوین مدلی جدید براي بهينه سازي
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ژنتيک " مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار-شماره  .81صص.48-18
 تهرانی ،رضا؛ نوربخش عسگر (" )8831مدیریت سرمایه¬گذاري" ،ترجمه و اقتباس از کتاب چارلز پی .جونز،
انتشارات نگاه دانش.
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شرکتهاي هلدینگ صنعتی (رویکرد بازار سرمایه داخلی)" مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ،شماره
 ،83صص .81-8
 راعی ،رضا ،علی بيکی ،هدایت ( " )8813بهينه سازي پرتفوي سهام با استفاده از روش حرکت تجمعی
ذرات" تحقيقات مالی ،شماره  ،81صص .43 -18
 رضایی پندري ،عباس؛ آذر ،عادل؛ رعيتی شوازي ،عليرضا(" .)8833به کارگيري الگوریتم ژنتيک براي
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