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چكیده
برای پیش بینی قیمت سهام ،ابزارهای تکنیکال ،مورد استفاده بوده و یکی از کاربردی ترین آنها ،میانگین
های متحرک می باشد .استفاده از دو میانگین متحرک ،متداول ترین روش برای یافتن نقاط خرید و فروش به
موقع بوده که نیازمند دو طول دوره های زمانی می باشد .طولهای بهینه برای دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلند
مدت برای هر سهم ،با توجه به روند قیمتی اخیر آنها ،متفاوت است .یافتن این طولهای بهینه با روشهای سنتی،
هزینه بر بوده و معم وال به جواب بهینه سراسری نمی رسند .بهترین راه ،استفاده از ابزارهای هوشمند مانند
الگوریتم ژنتیک است؛ الگوریتم ژنتیکی که در این تحقیق به کار رفته ،الگوریتم ژنتیک بهبود دهنده تطبیق
پذیر(به اختصار ژبت) می باشد که خیلی سریع تر به جواب بهینه سراسری می رسد .در این تحقیق داده های
شرکتهای برتر در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران از فروردین  0931تا خرداد  0931مورد ارزیابی قرار
گرفته اند ،نتایج نشان می دهد که با تنظیم دقیق پارامترها ،الگوریتم به طولهای بهینه ی دوره های زمانی
خواهد رسید.
واژههای كلیدی :پیش بینی قیمت سهام ،طولهای بهینه دوره زمانی ،میانگین متحرک ،بورس اوراق بهادار
تهران ،الگوریتم ژنتیک بهبود دهنده تطبیق پذیر.

721

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

 -1مقدمه
بازارهای مالی چه بعنوان جوالنگاهی برای معامله گران و چه بعنوان مکانی مناسب برای سرمایه گذاری،
همواره مورد توجه صاحبان سرمایه بوده؛ اما سوالی که همواره برای تازه واردین این عرصه مطرح است ،چگونگی
و نحوه تصمیم گیری فعاالن و حرفه ای های این بازارها است .اصوال تجزیه و تحلیل قیمتها به دو شیوه صورت
می گیرد؛ روش اول ،بررسی چرایی تغییرات قیمت و عوامل تاثیرگذار بر آن که به تحلیل بنیادی 0معروف است و
روش دوم ،تجزیه و تحلیل تغییرات رفتار قیمت که تحلیل تکنیکال 5نامیده می شود .این تحقیق به تحلیل
تکنیکال می پردازد که فلسفه آن بر اساس نظریه چارلز داو 9پایه ریزی شده است .بر طبق این نظریه -0 :همه
چیز در قیمت خالصه می شود -5 ،برآیند حرکتهای قیمت تصادفی نبوده و تابعی از روند گذشته است- 9 ،
قیمتها رفتارهای خود را تکرار می کنند و  -4اینکه چه اتفاق افتاده از اینکه چرا اتفاق افتاده مهمتر است.
یکی از مهمترین و پراستفاده ترین اندیکاتور تکنیکال ،میانگین متحرک می باشد که محاسبات کم و ساده
داشته و برای جستجوی فضای وسیع مناسب است .معامله گران بدنبال کسب سود بیشتر هستند که این امر به
ورود و خروج به موقع در بازار میسر می گردد .از قوانین میانگین متحرک برای اتخاذ تصمیمات صحیح خرید و
فروش استفاده می شود که روش مرسوم ،روش دو میانگین متحرک یا دو خط متقاطع 4می باشد .این دو خط
شامل ،میانگین متحرک دوره زمانی کوتاه مدت و میانگین متحرک دوره زمانی بلند مدت بر روی روند قیمت
های روزانه سهام می باشد .تشخیص درست نقاط خرید و فروش ،وابسته به تعیین دقیق این دو دوره زمانی بوده
که در این صورت معامله گران به سود بیشتر دست خواهند یافت.
این تحقیق به دنبال یافتن این دو طول دوره زمانی ،با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی می باشد .الگوریتم
های ژنتیک 1در بهینه سازی قوانین میانگین متحرک ،مناسب و پر استفاده هستند؛ که در این تحقیق از
الگوریتم ژنتیک بهبود دهنده تطبیق پذیر 1استفاده شده است .با تنظیم درست پارامترها و نوشتن و انتخاب نوع
عملگرها ،الگوریتم در نهایت به جواب بهینه سراسری 7می رسد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-2تحلیل تكنیكال
تحلیل تکنیکال تالش می کند بوسیله بررسی قیمتهای گذشته ،قیمتهای آینده را پیش بینی نماید.
تحلیلگران تکنیکال عقیده دارند که نوسانات در عرضه و تقاضا ،می توانند بر اساس تغییرات در نمودارهای
قیمت ،تعیین و پیش بینی شوند .چارلز داو اولین کسی بود که در اواسط قرن نوزدهم میالدی مقاالتی را در
مورد تحلیل تکنیکال در مجله وال استریت به چاپ رساند .امروزه اغلب شاخصهای تکنیکی بر پایه نظریات او
استوار است .در چند دهه گذشته پژوهش های فراوانی بر روی کارائی و سودآوری استفاده از تحلیل تکنیکال در
مبادالت سهام انجام شده است .بسیاری از محققان نظیر ( )Brock & et al,1992با استفاده از اندیکاتور تکنیکی
میانگین متحرک 8و بکارگیری آن در شاخص داوجونز ،سودآور بودن آن را نشان دادند و به این نتیجه رسیدند
که توانایی پیش بینی حرکات و روند قیمتها را دارد.
721

سال هفتم /شماره بیستوپنجم /بهار 7931

بهینه سازي میانگین متحرک قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران  / ...محبوبه اصغرتبار لداري و احمد جعفري صمیم ي

 -2-2میانگین متحرک
میانگین متحرک یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تکنیکال می باشد .به علت ماهیت و ساختار ساده ی آن
و بدلیل کاربرد آسان و قابل گسترشی که دارد ،پایه و اساس بسیاری از اسیالتورهای تکنیکی و تعقیب کنندگان
روند می باشد که امروزه فراوان مورد استفاده قرار می گیرد(مورفی.)0333،
میانگین متحرک ،متوسط قیمت دوره زمانی مشخص قبلی را اندازه گیری می کند .به عنوان مثال میانگین
متحرک  1دوره ای ،میانگین قیمت پنج دوره آخر را مشخص می نماید .همانطور که از نام آن پیداست ،با اضافه
شدن یک دوره زمانی جدید ،آخرین دوره زمانی (از بین پنج تا) از محاسبات بیرون گذاشته می شود و با اینکار،
میانگین متحرک هم تغییر می کند .به این ترتیب حاصل همیشه میانگین متحرک پنج دوره باقی می ماند .مثل
هر شاخص دیگری ،دوره زمانی انتخاب شده یکی از عناصر حیاتی می باشد که هرچه دوره زمانی کوتاه تر باشد،
میانگین متحرک به ح رکات قیمت حساس تر است و بیشتر تغییر می کند؛ اما هرچه دوره زمانی بلندتر باشد،
میانگین متحرک ثابت تر است اما نسبت به نوسانات قیمت حساسیت کمی دارد.
میانگین متحرکی که توضیح آن گذشت ،میانگین متحرک ساده 3نامیده می شود .انواع رایج دیگر میانگین
متحرک هم وجود دارند؛ میانگین متحرک موزون 01و میانگین متحرک نمایی .00تنها تفاوت میان نوع ساده با دو
نوع دیگر ،وزن اختصاص یافته به هر دوره زمانی می باشد .میانگین متحرک نمایی و موزون ،وزن بیشتری به
دوره های زمانی نزدیک تر به قیمت فعلی اختصاص می دهند در حالیکه میانگین متحرک ساده به همه دوره ها،
وزن یکسانی اختصاص می دهد.
) (Marshall & Cahan, 2005در پژوهشی به بررسی مفید بودن استفاده از تحلیل تکنیکی ،برای کسب
بازده مناسب در بازار بورس اوراق بهادار نیوزیلند پرداختند .در این تحقیق از چهار متد تحلیل تکنیکی استفاده
شده است و نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان می داد که استفاده ترکیبی از تحلیل های تکنیکی و بنیادی در
این دوره ها کارآمد تر است.
) (Xiaojia & Wang, 2015در پژوهش خود برای بازار سهام گاز طبیعی نیویورک ،یک سیستم تجاری
تکنیکال بر اساس داده ه ای سه دوره زمانی (هفتگی  ،روزانه و ساعتی) ایجاد کردند .و همچنین از چند متد
میانگین متحرک (ساده  ،نمایی  ،موزون  ،تطبیق پذیر) بطور همزمان استفاده نموده و به این نتیجه رسیدند که
داده های دوره ی روزانه ،نرخ بازگشتی مازاد 05بیشتری می دهد.
از پژوهش های داخلی ،سلطان زالی( )0981در پژوهش خود به دنبال پاسخ به این پرسش بود؛ آیا استفاده
از تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران سودمند می باشد؟ برای پاسخ به این پرسش ،به بررسی از طریق
آزمودن قواعد معامالتی متعدد میانگین متحرک بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخت .نتایج وی
نشان داد ،روش های میانگین متحرک ،قابلیت پیش بینی را داشته و می توانند الگوهای قیمتی را به منظور
انجام معامالت سودمند شناسایی نمایند.
نجار زاده و گداری( )0987با تاکید بر قواعد معامالتی میانگین متحرک ،به بررسی سودآوری قواعد مبادالتی
میانگین متحرک در بورس تهران پرداخته اند  .در نهایت مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران ،استفاده از
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این قواعد با طول متغیر 09سودآوری بیشتری نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری 04دارد .طبق نتایج به
دست آمده مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از میانگین های متحرک کوتاه مدت به جای
بلند مدت  ،نتایج بهتری را به دست می دهد.
صمدی و همکاران( )0983برای اولین بار در ایران با استفاده از داده های قیمتی ،به بررسی کارایی استفاده
از تحلیل تکنیکی در بازار بورس اوراق بهادار تهران در سه سطح شاخص کل ،گروه ها و شرکت ها پرداختند .و
مشاهده شد که استفاده از تحلیل تکنیکی در بورس در کلیه سطوح  ،دارای کارایی به مراتب باالتری نسبت به
استفاده نکردن از این روش بوده و کارایی است فاده از تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران در سطح
شاخص کل ،معنی دار تر از کارایی استفاده از آن در سطح گروه ها است.
چاشمی و حسن زاده( )0931در پژوهش خود ،قیمت های شرکت های منتخب را با استفاده از سه شاخص
میانگین های متحرک ساده و وزنی و نمایی ،برای دوره های  91و 11و 31روزه با استفاده از نرم افزار اکسل
پیش بینی کردند .نتایج پیش بینی با قیمت واقعی مقایسه شد و در نهایت ،روش های مختلف به وسیله دو
شاخص اعتبارسنجی میانگین قدرمطلق انحرافها 01و نشانگر ردیاب 01مورد ارزیابی قرار گرفت .نتیجه بررسی
نشان می دهد در مقایسه بین این سه روش ،روش میانگین متحرک نمایی از لحاظ شاخص های اعتبار سنجی،
اعتبار بیشتری برای پیش بینی قیمت سهام داشته و از قابلیت اطمینان باالتری برخوردار است.
11

 -3-2میانگین متحرک تطبیق پذیر
یکی از مشکالتی که در میانگین متحرک وجود دارد ،انتخاب نوع سریع و کُند آن است .زمانی که یک
میانگین متحرک در یک دورۀ نوسانی از بازار بهتر پاسخگو است ،دیگری ممکن است در بازارهای دارای روند
عملکرد بهتری داشته باشد ،این مشکل را میانگین متحرک تطبیق پذیر حل کرده است.
آقای پری کافمن AMA ،را در کتاب "معامله هوشمند" خود ارائه کرده است) .)Kaufman,1995سرعت
میانگین متحرک تطبیق پذیر کافمن ،به طور خودکار با میزان نویز یا همان هیجانات بازار تنظیم می شود .این
میانگین متحرک در مواقعی که روند بازار خنثی است ،بسیار کُند می شود ولی در هنگام شروع روند (نوسانات
بازار) ،عکس ال عمل سریعی از خود نشان می دهد .بدین ترتیب می توان با بکار بردن میانگین متحرک بیش از
حد سریع (که نتیجۀ آن دریافت اخطارهای نادرست بیشتر است) و نیز میانگین متحرک بیش از اندازه کُند (که
از روند اصلی بازار عقب می ماند) اجتناب کرد .کافمن این کار را با استفاده از تعریف یک نسبت کارایی ،08که از
مقایسۀ جهت قیمت و سطح جهش قیمت ،بدست می آید انجام داد .با استفاده از نسبت کارایی AMA ،بطور
خودکار برای داشتن مناسب ترین سرعت برای بازار تنظیم می شود(مورفی .)0333،در زیر نحوه محاسبه ی این
شاخص آمده است :
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جدول -1متغیرهای میانگین متحرک تطبیق پذیر
نام متغیر

توضیح

SSC

متغیر تعدیل ساز (یا هموارساز)

ER

نسبت کارایی

Ck

قیمت جاری روزانه

fastSC

ثابت هموارساز تند

slowSC

ثابت هموارساز کند

رابطه : 0میانگین متحرک تطبیق پذیر

 -4-2روش دو میانگین متحرک یا دو خط تقاطع
در نمودارهایی که از یک میانگین متحرک استفاده می شود ،اخطار یا سیگنال خرید به این مفهوم است
که قیمت پایانی ،51باالتر از میانگین متحرک قرار گیرد و سیگنال فروش 50زمانی است که قیمت پایانی پایین تر
از میانگین متحرک باشد .تحلیلگران تکنیکی برای اطمینان بیشتر ،عالقه مندند که چرخش جهت میانگین
متحرک را همزمان با عبور از قیمت ،مشاهده کنند .در صورتیکه از فاصله زمانی خیلی کوتاه (مانند  1روزه یا 01
روزه) استفاده شود ،میانگین متحرک اجباراً فاصله کمی با قیمت داشته و این دو به دفعات با یکدیگر برخورد می
کنند که این اتفاق می ت واند هم خوب و هم بد ارزیابی شود .استفاده از میانگین متحرک با حساسیت باال ،موجب
افزایش تعداد معامالت شده (پرداخت کارمزد معامله و مالیات بیشتر) و نیز ممکن است اخطارهای نادرست
زیادی هم صادر کند ،زیرا برخی از تغییرات کوتاه مدت و تصادفی سهام (نویز) می توانند باعث ایجاد اخطارهای
نادرست شوند .گرچه میانگین های کوتاه مدت تر اخطارهای اشتباه بیشتری صادر می کنند ،در عوض این برتری
را دارند که اخطارهای تغییر روند را خیلی زودتر صادر نمایند ،به همین دلیل است که میانگین های متحرک
حساس تر ،اخطارهای به موقع تری صادر می کنند .استفاده از یک میانگین متحرک ،به تنهایی چندین مشکل
ایجاد می کند و بهتر است همواره ،دو میانگین متحرک به کار گرفته شود .در روش دو خط متقاطع ،هدف یافتن
میانگینی است که حساسیت آن در حدی باشد تا بتواند اخطارهای به موقعی صادر نماید و در عین حال به دلیل
حساسیت زیا د در برابر تغییرات تصادفی ،اخطارهای اشتباه صادر نکند(مورفی.)0333،
03
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در این پژوهش به رفع مشکل عدم تنظیم متغیرهای به کار رفته پرداخته می شود ،تغییر در این متغیرها ،
پاسخ های متفاوتی را داده و بعضاً سیگنال های نادرستی را صادر می کند .در این شرایط فرد بنا به تجربه
شخصی خود ،پارامترها را به صورت تجربی و با سعی وخطا تعیین خواهد نمود .به عنوان مثال برای یک سهام
خاص ممکن است میانگین متحرک  01روزه ،سیگنال های ی به نسبت صحیح و به موقعی را ارائه دهد ،در
صورتیکه در یک سهم دیگر بازه بلندتری نیاز باشد .براین اساس می بایست الگوریتمی تعریف گردد تا تمامی
متغیرهای یاد شده را برای هر سهم خاص به درستی تنظیم پارامتر نماید .الگوریتم ژنتیک یکی از مناسب ترین
الگوریتم ها به لحاظ یافتن پاسخ های سریع و صحیح می باشد.
 -5-2الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک یک روش جستجوی موثر در فضاهای بسیار وسیع و بزرگ بوده که در نهایت ،منجر به
جهت گیری به سمت پیدا کردن یک جواب بهینه سراسری می گردد که شاید نتوان در مدت زندگی یک فرد به
آن دست یافت .ا لگوریتم ژنتیک تفاوت بسیار زیادی با روش های بهینه سازی قدیمی دارند .در این الگوریتم باید
فضای طراحی به فضای ژنتیک تبدیل شود ،لذا یک سری متغیرهای کد شده وجود داشته که این متغیرها
قابلیت تبدیل فضای پیوسته به فضای گسسته را دارند.
یکی از تفاوتهای اصلی الگوریتم ژنتیک با روش های قدیمی بهینه سازی ،این است که با جمعیت یا مجموعه
ای از نقاط در یک لحظۀ خاص کار می کند ،در حالیکه در روشهای قدیمی فقط برای یک نقطۀ خاص بهینه
سازی انجام می شود .از اصول مهم دیگر الگوریتم ژنتیک ،پردازش تصادفی هدایت شده ی 55آن است ،جمعیت
اولیه کامال بطور تصادفی ایجاد شده و تمام فضای جستجو را پوشش داده و به یک ناحیه کوچک محدود نمی
شود .و عملگرهای تلفیق یا برش 59و جهش 54از افتادن الگوریتم در تلۀ نقاط بهینه محلی ،تا حدی زیادی
جلوگیری می کنند .اصوال برای استفاده از الگوریتم ژنتیک باید سه مفهوم مهم زیر مشخص شود :
 )0تعریف تابع هدف یا تابع ارزش.51
 )5تعریف و پیاده سازی فضای ژنتیک.
 )9تعریف و پیاده سازی عملگرهای الگوریتم ژنتیک.
اگر این سه قسمت به طور درست تعریف شوند ،بدون شک الگوریتم ژنتیک به خوبی عمل خواهد کرد و در
نهایت با اعمال تغییراتی ،کارایی سیستم افزایش می یابد(علیرضا ،مهدی.)0939
در سالهای اخیر از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی قوانین تجاری استفاده فراوانی شده است(Goldberg, .
) 1989الگوریتم ژنتیکی ارائه کرد با پارامترهای تنظیم شده؛ نرخ وقوع عملگر برش  1/1و نرخ جهش  1/999و
57
51
سایز جمعیت هر نسل  911کروموزوم  ،با این مقادیر به جواب مطلوب دست یافت(Bauer & .
) Liepins,1992درکتاب " الگوریتم های ژنتیک و استراتژی های سرمایه گذاری" خود به این سوال پرداختند
که چگونه  ، GAاستراتژی های تجاری را بر اساس اطالعات بنیادی توسعه میدهد(Mahfoud & Mani, 1996) .
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الگوریتم ژنتیکی ارائه دادند که پیش بینی قیمت آینده سهام (پیش بینی معامالت ارزی) را در بورس اوراق
بهادار انجام میدهد (Allen & Karjalainen, 1999) .برای شناسایی قوانین تجاری تکنیکال در بازار سهام توسط
قیمتهای پایانی روزانه ،از  GAاستفاده کردند (Wang, 2000) .عالوه بر قیمتهای پایانی ،ماکزیمم و مینیمم
قیمتها را نیز بکار برد و از برنامه نویسی ژنتیک 58استفاده کرد.
در پژوهش حاضر از الگوریتم ژنتیک بهبود دهنده تطبیق پذیر(ژبت) استفاده شده است ،در ادامه تعریف دو
اصطالح موجود در این الگوریتم آمده است :بهبود دهندگی53؛ شامل دو مرحله می باشد در فاز نخست ،دو
کروموزوم بهتر نسل جاری بطور مستقیم به نسل بعد رفته و دو کروموزوم بدتر نسل جاری حذف می شوند .و در
فاز دوم که در انتهای الگوریتم آمده است ،دو کروموزوم بطور تصادفی تولید می شوند تا سایز نسل همچنان ثابت
بماند .تطبیق پذی ری؛ این فرآیند درمنطق برنامه نویسی الگوریتم ژبت قرار گرفته است ،که در هر تکرار (یا اجرا)
چنین بررسی می شود که اگر در هر نسل ،تغییری در برازندگی کروموزومها رخ نداد و یا اگر در نسل ،همگرایی
صورت نگرفت ،به این معناست که الگوریتم در نقاط بهینه محلی متوقف شده است .برای حل این مشکل از نوع
تطبیق پذیری الگوریتم ژنتیک استفاده شده است ،که با تعیین نرخ احتمال وقوع برش و نرخ احتمال وقوع
جهش بطور متغیر و حتی تغییر در سایز جمعیت و نسل پایانی ،الگوریتم از حالت همگرایی محلی به همگرایی
سراسری می رسد.
برای تشخیص نقاط خرید و فروش بموقع با استفاده از روش دو خط متقاطع ،دو میانگین بر روی روند
قیمتها گرفته می شود (کوتاه مدت و بلند مدت) .این نقاط بموقع ،وابستگی زیادی با طول های دوره زمانی بلند
مدت و کوتاه مدت دارند ،این دو طول توسط الگوریتم ژبت بدست می آید .با داشتن نقاط صحیح خرید و فروش،
سرمایه گذار می تواند تصمیمات معامالتی درستی را اتخاذ کرده تا در نهایت سود بیشتری کسب کند .شکل زیر
یک مثالی از تعیین نقاط خرید و فروش بموقع را نشان می دهد.
فروش

خرید

شكل -1گرفتن میانگین های متحرک كوتاه مدت و بلند مدت بر روی نمودار روند قیمتهای روزانه.
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با توجه به شکل فوق ،زمانی که خط میانگین متحرک کوتاه مدت از بلند مدت باالتر رود ،سیگنال خرید
بموقع صادر می شود و در ادامه نیز روند بازار رو به رشد یا صعودی خواهد شد ،تا مادامیکه روند بازار تغییر کند
و یا بازار به حالت سکون درآید .و زمانی که میانگین کوتاه مدت از بلندمدت پایین تر برود ،سیگنال فروش بموقع
صادر شده و روند هم نزولی می گردد.
) (Ramon Lawrence, 1997متدهای از پیش آماده شده ی  GAرا برای آموزش یک سیستم تجاری تولید
سیگنال های خرید و فروش بر مبنای شبکه های عصبی بکار برد (Kuo & Chen & Hwang, 2001) .در پژوهشی
با عنوان "یک سیستم هوشمند پشتیبان تصمیم گیری معامالت سهام با استفاده از الگوریتم های ژنتیک مبتنی
بر شبکه عصبی فازی 91و شبکه عصبی مصنوعی ،" 90به ایجاد سیستمی مشاوره ای در خصوص حفظ و فروش یا
خرید سهام در بازار بورس مبادرت نمودند ،که ویژگی سیستم ایجاد شده آنها ،فراهم کردن امکان کمّی در
متغیرهای کیفی مربوط به پیش بینی قیمت سهام است .برخی محققین  GAرا با سایر ابزارهای هوش مصنوعی
ترکیب کردند نظیر ترکیب آن با تئوری محاسبات فازی) (Chang & Fan & Lin, 2011و شبکه های فازی -
عصبی).(Tung & Quek, 2011
) (Kapoor & Dey & Khurana, 2011الگوریتم ژنتیکی با سه سایز جمعیت متفاوت و نیز تعیین مناسب
نسل خاتمه ،برای بازار بورس اوراق بهادار هند بکار برده و موفق به ساخت یک سیستم تجاری تکنیکال شدند که
سیگنال های درست و بموقع صادر می کند.
95
) (Xiaojia & An HZ & Wang, 2016برای بازار انتشار کربن اتحادیه ی اروپا  ،با استفاده از ترکیب
الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی تجمعی ذرات ، 99اقدام به بهینه سازی قوانین میانگین متحرک نمودند .با
استفاده از الگوریتم پیشنهادی خود ،وزن های بهینه را یافته و توسط میانگین متحرک تطبیق پذیر ،سیگنالهای
خرید و فروش صحیح را صادر کرده که در نهایت سرمایه گذار می تواند تصمیمات معامالتی درستی را در بازار
اتخاذ نماید.
 -3فرضیه پژوهش
این پژوهش به دنبال پاسخگویی به فرضیه ذیل است:
با تنظیم مناسب پارامترها ،الگوریتم ژبت برای هر یک از سهام منتخب بورس اوراق بهادار تهران ،در نهایت
به دو طول بهینه دوره زمانی(بلند و کوتاه) رسیده و این الگوریتم ،ابزار مناسبی برای بهینه کردن قوانین میانگین
متحرک می باشد.
 -4روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر بر اساس هدف ،از نوع کاربردی بوده و از لحاظ طبقه بندی پژوهش بر حسب روش ،از نوع
توصیفی می باشد .جامعه آماری این تحقیق ،شرکت های عضو شاخص  11شرکت بورس اوراق بهادار تهران می
باشد که  01نمونه به صورت تصادفی از میان این  11نماد انتخاب شده اند .از میان این  01شرکت فعال1 ،

791

سال هفتم /شماره بیستوپنجم /بهار 7931

بهینه سازي میانگین متحرک قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران  / ...محبوبه اصغرتبار لداري و احمد جعفري صمیم ي

شرکت حذف گردیده ،زیرا قیمت سهام آنها بطور متناوب در بازه زمانی پژوهش ،مورد معامله قرار نگرفته و می
توانند در انتخاب بهترین روش برای پیش بینی قیمت سهام ،تاثیر منفی داشته باشند .لذا به همین دلیل این
شش شرکت از جامعه آماری حذف شدند .دلیل اینکه نمی توان فقط یک شرکت را بعنوان نمونه ی کل
شرکتهای بورس انتخاب کرد و مورد بررسی قرار داد ،بعلت ماهیت روشهای پیش بینی است ،زیرا تنها یک
شرکت ممکن است نتیجه ی خاص خودش را داشته باشد و نتوان نتیجه ی پیش بینی را به تمام شرکت ها
تعمیم داد.
بازه زمانی این پژوهش ،از تاریخ  0931/0/1تا  0931/9/90بوده و سری زمانی به فرکانس روزانه از سایت
 www.tsetmc.comاستخراج شده است .این داده ها فقط شامل قیمت پایانی این چهار شرکت بوده و دلیل
استفاده از قیمت پایانی ،این است که رایج ترین داده برای محاسبه ی میانگین متحرک می باشد .الگوریتم ژبت،
در محیط برنامه نویسی اندروید استادیو با زبان جاوا 94کدنویسی و پیاده سازی شده و داده های قیمتی ،از فایل
اکسل وارد منطق کدها می شوند.
 -1-4شركتهای انتخاب شده بورس اوراق بهادار تهران
چهار شرکتی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند ،شامل بانک ملت با  0079مشاهده (یا قیمت
پایانی روزانه) ،شرکت سایپا با  0031مشاهده ،شرکت فوالد مبارکه با  0071مشاهده و شرکت مخابرات ایران با
 0011مشاهده می باشند .در ذیل نمودار هر چهار نماد آمده است:

شكل -2نمودار روند قیمت های روزانه بانک ملت (وبملت)
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شكل -3نمودار روند قیمت های روزانه شركت سایپا (ولساپا)

شكل -4نمودار روند قیمت های روزانه شركت فوالد (فوالد)

شكل -5نمودار روند قیمت های روزانه شركت مخابرات (اخابر)
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 -2-4الگوریتم ژنتیک بهبود دهنده تطبیق پذیر
ساختار کلی این الگوریتم در شکل  1آمده است .در ادامه ،هر یک از مراحل الگوریتم به اختصار توضیح داده می
شود.
 -1-2-4تابع تولید نسل اولیه
در ابتدا بطور تصادفی یک مجموعه راه حل های قابل قبول تولید شده ،که تشکیل جمعیت اولیه را می
دهند .سایز جمعیت 51 ،کروموزوم و کدگذاری مسئله ،دودویی تعیین شده است .هر راه حل (یا کروموزوم)
شامل دو طول دوره های زمانی بلند مدت و کوتاه مدت می باشد .بر اساس مطالعات انجام گرفته ،معموالً بازۀ
طول دوره کوتاه مدت زیر  11و بازۀ طول دوره بلندمدت زیر  511تعیین می گردد .در پژوهش حاضر طول
کوتاه 4 ،تا  11و طول بلند 01 ،تا  511تعیین شدند .هرچه تابع تولید نسل اولیه ،بهتر و دقیق تر نوشته شود (یا
کروم وزومهای بهتری در نسل اولیه تولید شوند) ،الگوریتم ژبت سریع تر به جواب بهینه سراسری خواهد رسید.
 -2-2-4تابع هدف
وظیفه این تابع ،ارزش گذاری هر یک از کروموزومها بوده و در این پژوهش تابع هدف برابر با ،نرخ برگشتی
دو طول دوره زمانی می باشد .در رابطه زیر ،نحوه محاسبه نرخ برگشتی یا همان فیت نس الگوریتم آمده است.
R = Rs + Rl + Rf

رابطه :5محاسبه ارزش (نرخ برگشتی) هر کروموزوم

)

)

)

)

(

(

(

∑ = Rs

(

∑ = Rl

نرخ برگشتی هر کروموزوم ،شامل مجموع نقاط برگشتی جایگاه بلند 91و جایگاه کوتاه 91و نرخ بدون
ریسک 97می باشد .نرخ بدون ریسک( ،) Rfمربوط به خارج از بازار بوده و با توجه به مطالعات انجام شده در این
نشان دهنده قیمت باز شده در روز جاری و
زمینه ،در این پژوهش مقدار آن  %5تعیین شده است.
نشان دهنده قیمت پایانی (بسته شده) روز جاری می باشد .پارامتر ثابت  cمقدار متوسط نرخ هزینه
تراکنش بوده و مقدار آن  %1/10تعیین شده است Rm .به معنی نسبت سود ناخالص 98می باشد و مقدار آن در
این پژوهش 1/11 ،تعیین گردید .هرچه نرخ برگشتی (یا ارزش) کروموزوم بیشتر باشد ،به معنی بهینه بودن
طولهای دوره زمانی بوده و به دنبال آن ،تشخیص نقاط بموقع خرید و فروش و همچنین سود بیشتر معامله گر
می باشد .به همین دلیل هدف اصلی الگوریتم ژبت ،رسیدن به طول هایی با ارزش بیشتر خواهد بود.
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شكل -6ساختار الگوریتم ژنتیک بهبود دهنده تطبیق پذیر (ژبت)

 - 3- 2- 4فاز نخست فرآیند Improver

در هر نسل ،دو کروموزوم بد حذف شده و دو کروموزوم خوب بطور مستقیم به نسل بعد هدایت می شوند و
اجرای عملگرهای ژنتیک بر روی کروموزوم های باقیمانده انجام می گیرد.
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 -4-2-4مرحله انتخاب كروموزوم (بعنوان والدین)
قبل از انتخاب ،اگر احتمال وقوع برای عملگرهای برش و جهش رخ دهد ،آنگاه انتخاب صورت می پذیرد.
برای برش ،دو کروموزوم و برای جهش تنها یک کروموزوم انتخاب می شود .نوع انتخابی که در الگوریتم ژبت
بکار رفته ،نوع چرخ رولت می باشد.
 -5-2-4عملگر برش یا تلفیق
عملگر برش از عملگرهای اصلی الگوریتم ژنتیک بوده و هدف از اجرای این عملگر ،تولید کروموزوم های بهتر
می باشد .برش چندین نوع دارد که در پژوهش حاضر از نوع دو نقطه ای استفاده شده است .نرخ احتمال برش با
توجه به تطبیق پذیر بودن الگوریتم ژنتیک ،از  1/7تا  1/3تعیین شد.
 -6-2-4عملگر جهش یا موتاسیون
این عملگر هم از عملگرهای اصلی الگوریتم ژنتیک می باشد ،جهش برای جلوگیری از همگرایی سریع و
کمک به الگوریتم برای فرار از به دام افتادن در قله های محلی مفید است .از سوی دیگر این عملگر ،برای حفظ
حالت متمایز بودن کروموزوم های نسل به کار می رود .نرخ احتمال جهش با توجه به تطبیق پذیر بودن الگوریتم
ژنتیک ،از  1/0تا  1/1تعیین شده است .معموال نرخ جهش نسبت به برش کمتر تعیین می شود ،زیرا ممکن است
الگوریتم را از رسیدن به جواب مطلوب دور کند.
 - 1- 2- 4فاز آخر فرآیند Improver

در این مرحله از الگوریتم ،دو کروموزوم بطور تصادفی تولید شده و در نسل قرار می گیرند .و بررسی می شود تا
همچنان اندازه جمعیت ،ثابت باشد.
 -8-2-4شرط خاتمه الگوریتم
در این پژوهش از ترکیب دو روش خاتمه در  GAاستفاده شده است .نسل آخر یک مقدار عددی تعیین شد،
که این عدد با آزمون و خطا بدست آمد و همچنین در هر نسل ،نوع همگرایی کروموزوم ها بررسی می شود .اگر
الگوریتم به جواب بهینه ی سراسری برسد ،کار تمام است وگرنه برنامه ،به مرحله محاسبه ارزش کروموزوم ها
می رود .با رسیدن به جواب بهینه ی سراسری ،الگور یتم ژبت در نسل آخر به دو طول بهینه دوره های زمانی
کوتاه مدت و بلند مدت خواهد رسید.
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در جدول زیر مقادیر پارامترهای الگوریتم پژوهش آمده است:
جدول -2تنظیم پارامتر الگوریتم ژنتیک بهبود دهنده تطبیق پذیر (ژبت)
نام پارامتر

تنظیم پارامتر

نوع الگوریتم ژنتیک

تطبیق پذیر ()Adaptive

کدگذاری مسئله

دودویی ()Binary

اندازه جمعیت

 51کروموزوم

نحوه انتخاب کروموزوم

چرخ رولت ()Roulette Wheel

نوع عملگر برش

برش دو نقطه ای ( )Two-Point Crossover

نرخ وقوع عملگر برش
نرخ وقوع عملگر جهش

 1/7تا 1/3
 1/0تا 1/1

 -5یافته های پژوهش
 -1-5خروجی الگوریتم ژبت
با تنظیم درست پارامترهای الگوریتم ،نظیر اندازه جمعیت ،نرخ های احتمال وقوع عملگرهای برش و جهش
و نحوه کار این دو عملگر (که با آزمون و خطا بدست آمده است) ،برنامه به جواب بهینه سراسری می رسد.
الگوریتم از داده های (قیمتهای پایانی روزانه از  0931/0/1تا  )0931/9/90شرکتهای فعال در صنایع مختلف
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان ورودی استفاده می نماید ،تا به دو طول بهینه دوره زمانی برسد .پس از اجرای
برنامه ،با توجه به نوسانات قیمتی و تعداد مشاهدات (روزهای تجاری) هر یک از نمادها ،خروجی متفاوتی بدست
می آید .الگوریتم در هر نسل ،طولهای دوره های زمانی (کوتاه و بلند) را محاسبه و چاپ کرده و همچنین برای
رسیدن به جواب نهایی ،میانگین ارزش (نرخ برگشتی) کروموزوم ها را محاسبه می نماید؛ تا جواب بهینه
سراسری مشخص گردد (وگرنه الگوریتم در ه مگرایی محلی متوقف می شود) .بعنوان مثال جدول  ، 9خروجی
نهایی الگوریتم ژبت را برای نماد وبملت نشان می دهد که در نسل دهم به جواب رسیده است .با توجه به ردیف
آخر ،مقدار بهینه طول دوره زمانی کوتاه مدت 47 ،و مقدار بهینه طول دوره زمانی بلندمدت 051 ،و با نرخ
برگشتی  0/01881می باشد .با محاسبه میانگین متحرک کوتاه مدت (47روزه) و بلند مدت (051روزه) بر روی
نمودار روند نماد وبملت ،می توان به نقاط خرید و فروش به موقع دست یافت .همانطوریکه جداول  9تا  1نشان
می دهند؛ هرچه برنامه به نسلهای انتهایی نزدیکتر می شود ،مقدار نرخ برگ شتی نیز افزایش می یابد ،این نشان
دهنده آن است که الگوریتم سعی در بیشینه کردن ارزش هر کروموزوم دارد (نرخ برگشتی بیشتر به معنی سود
بیشتر است) .با توجه به جدول  ، 1نرخ برگشتی بهینه ی (ردیف آخر) نماد فوالد 9/51885 ،بوده که از سایر
نمادها بیشتر می باشد؛ این نشا ن می دهد که روند قیمتی این نماد دارای رشد خوبی بوده است (شکل 4
مشاهده شود).
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جدول -3خروجی نسل به نسل الگوریتم ژبت برای داده های نماد وبملت
میانگین سود یا نرخ

طول بهینه دوره زمانی

طول بهینه دوره زمانی

برگشتی ()Fitness

كوتاه مدت ()N

بلند مدت ()M

0
5

1/78441
1/81001

58
90

35
38

نسل

9

1/30517

95

011

4

1/31591

91

001

1

0/10515

98

001

1

0/11145

45

007

7
8

0/18194
0/01003

44
41

051
050

3

0/01149

41

050

11

1/11886

41

121

جدول -4خروجی نسل به نسل الگوریتم ژبت برای داده های نماد ولساپا
میانگین سود یا نرخ

طول بهینه دوره زمانی

طول بهینه دوره زمانی

برگشتی ()Fitness

كوتاه مدت ()N

بلند مدت ()M

0

1/41808

93

053

5

1/11900

40

044

9
4

1/11154
1/13914

41
44

013
013

1

1/14115

41

080

1

1/11331

10

081

7

1/13851

19

035

8

1/75118

18

035

3

1/79417

13

031

01

1/71481

13

037

11

1/16518

61

211
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جدول -5خروجی نسل به نسل الگوریتم ژبت برای داده های نماد فوالد
میانگین سود یا نرخ

طول بهینه دوره زمانی

طول بهینه دوره زمانی

برگشتی ()Fitness

كوتاه مدت ()N

بلند مدت ()M

0
5

0/31901
5/54135

58
91

041
013

نسل

9

5/40771

57

011

4

5/11511

51

075

1

5/80780

59

081

1

5/31857

03

089

7
8

9/11117
9/04148

08
01

087
087

9

3/21882

12

186

جدول -6خروجی نسل به نسل الگوریتم ژبت برای داده های نماد اخابر
میانگین سود یا نرخ

طول بهینه دوره زمانی

طول بهینه دوره زمانی

برگشتی ()Fitness

كوتاه مدت ()N

بلند مدت ()M

0

1/45177

07

15

5

1/41995

03

17

9
4

1/43110
1/15444

50
55

10
14

1

1/14793

59

17

1

1/17180

51

71

7

1/13471

57

70

8

1/11150

57

75

3
01

1/11171
1/10139

57
57

75
79

11

1/61316

28

13

نسل
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 -2-5محاسبه دو میانگین متحرک تطبیق پذیر
پس از اینکه الگوریتم ژبت دو طول بهینه برای نمادهای منتخب را فراهم کرد ،در این مرحله توسط نرم افزار
اکسل ،دو میانگین متحرک تطبیق پذیر بر اساس رابطه ی  0گرفته می شود .در جداول  7و  8محاسبه ی دو
میانگین تطبیق پذیر کوتاه مدت و بلندمدت برای نماد ولساپا آمده است؛ در جدول  ، 7طول دوره کوتاه برای
ولساپا  11بوده که  AMAی  11روزه محاسبه شده است و جدول  ، 8طول دوره بلند مدت آن یعنی  AMAی
 511روزه می باشد .برای نمادهای دیگر نیز با توجه به دو طول بهینه ،دو میانگین تطبیق پذیر محاسبه می
شود .بعد ا ز محاسبه دو میانگین تطبیق پذیر برای نمادها ،نقاطی بدست می آید؛ یکی مربوط به میانگین کوتاه و
دیگری مربوط به میانگین بلند ،که دوخط میانگین متحرک را بر روی نمودار روند روزانه تشکیل داده تا نقاط
صحیح خرید و فروش مشخص گردند.
جدول  ، 3نقاط دو خط میانگین را برای نمادها نشان می دهد؛ بعنوان مثال در ستون سوم ردیف اول که
نشان دهنده نقاط خط میانگین کوتاه مدت نماد وبملت است 51 ،نقطه می باشد .یعنی با محاسبه )، AMA(47
 51نقطه بدست می آید و از اتصال این نقاط در نمودار روند روزانه نماد وبملت (شکل ،)5خط میانگین متحرک
تطبیق پذیر کوتاه مدت بدست می آید .این عدد همچنین از تقسیم تعداد مشاهدات وبملت (یعنی  0079روز
تجاری) بر مقدار طول بهینه کوتاه مدت آن (یعنی  )47نیز محاسبه می شود (.)0079 ÷ 47 ≈ 51

جدول -1محاسبه میانگین متحرک تطبیق پذیر با دوره زمانی كوتاه مدت  61روزه برای نماد ولساپا
AMAk
)= AMAk-1 + SSCk2 × (Pricek - AMAk-1

روز

تاریخ

قیمت

AMAk-1

0
تا
11

31/0/1
تا
31/9/90

1381
تا
1111

4900
تا
1104

1248971 1213751
تا
تا
1201918 1211174

10
تا
051

31/4/0
تا
31/1/91

1413
تا
1915

1109
تا
1987

1205599 1213131
تا
تا
5
1250119
1251188
1987 + )1250119( × )1915 - 1987( = 5386

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

0040
تا

31/0/01
تا
31/9/90

5318
تا
9557

5837
تا
9033

1195

ERk

SSC k

5

4900 + )1248971( × )1381 - 4900( = 4391
تا
1104 + )1201918(5 × )1111 - 1104( = 6613
1109 + )1205599(5 × )1413 - 1109( = 1101
تا

1
1
1

1
1
1

1258711 1297114
تا
تا
1205014 1213471

1
1
1
5837 + )1258711(5 × )5318 - 5837( = 5315
تا
9033 + )1205014(5 × )9557 - 9033( = 3199
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جدول -8محاسبه میانگین متحرک تطبیق پذیر با دوره زمانی بلندمدت  211روزه برای نماد ولساپا
AMAk
)= AMAk-1 + SSCk2 × (Pricek - AMAk-1

روز

تاریخ

قیمت

AMAk-1

0
تا
511

31/0/1
تا
31/00/9

1381
تا
1491

4011
تا
1458

1251513 1255393
تا
تا
5
1458 + )1200743( × )1491 - 1458( = 5428 1200743 1218881

510
تا
411

31/00/1
تا
30/01/4

1931
تا
0939

1458
تا
0193

1205598 1213138
تا
تا
1250533 1254711

1458 + )1205598(5 × )1931 - 1458( = 1458
تا

410
تا
111

30/01/1
تا
35/3/5

0998
تا
0348

0158
تا
0934

1250038 1254185
تا
تا
1200199 1217131

110
تا
811

35/3/9
تا
39/7/8

5151
تا
5510

0411
تا
5093

1205531 1213734
تا
تا
1218508 1219150

810
تا
0111

39/7/3
تا
34/1/7

5595
تا
5500

5041
تا
5550

1217191 1215119
تا
تا
1211115 1211408

0111
تا
0031

34/1/8
تا
31/9/90

5038
تا
9557

5550
تا
5893

1211109 1211914
تا
تا
5
5893 + )1205857( × )9557 - 5893( = 2845 1205857 1201171

ERk

SSC k

5

4011 + )1251513( × )1381 - 4011( = 4507
تا

0193 + )1250533(5 × )0939 - 0193( = 1628
0158 + )1250038(5 × )0998 - 0158( = 0101
تا
0934 + )1200199(5 × )0348 - 0934( = 1411
0411 + )1205531(5 × )5151 - 0411( = 0401
تا
5093 + )1218508(5 × )5510 - 5093( = 2141
5041 + )1217191(5 × )5595 - 5041( = 5041
تا
5550 + )1211115(5 × )5500 - 5550( = 2221
5550 + )1211109(5 × )5038 - 5550( = 5550
تا

با بدست آمدن نقاط خرید و فروش صحیح توسط دو میانگین متحرک تطبیق پذیر ،اکنون معامله گر
براساس سیگنالهای خرید و فروش دریافتی ،می تواند زمان ورود و خروج به بازار را تعیین کند .سیگنال خرید
زمانی تشخیص داده می شود که خط میانگین متحرک کوتاه تر ،از خط میانگین متحرک بلندتر عبور کرده و رو
به باال حرکت کند ،که در آنجا روند قیمتها صعودی خواهد بود .و سیگنال فروش زمانی تشخیص داده می شود
که خط کوتاه تر ،از خط بلندتر عبور کرده و رو به پایین حرکت نماید ،اکنون روند نزولی خواهد بود .با داشتن
نقاط خرید و فروش صحیح و به موقع ،س رمایه گذاران تصمیمات معامالتی درستی را اتخاذ کرده و در نهایت
سود حاصل از سرمایه گذاری را بیشینه می سازند.
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جدول -9تعداد نقاط دو میانگین متحرک تطبیق پذیر برای همه نمادها
پارامترهای طول بهینه
AMA

نمادها

كوتاه
مدت

طول بهینه

نقاط خط میانگین كوتاه مدت

بلند مدت

,0998 ,0188 ,0155 ,5111 ,5957 ,5080 ,5031

بانک ملت
(وبملت)

47

شرکت سایپا
(ولساپا)

11

051

: 25
,5441 ,5171 ,5788 ,5917 ,5055 ,0594 ,0171 ,0111
,5107 ,0394 ,5554 ,5951 ,5051 ,5138 ,5198 ,5511
5513 ,5911
, 0351 , 5433 , 1130 , 1150 , 1981 , 1109

511

: 21
, 5911 , 5131 , 5197 , 0779 , 0989 , 380 , 0539
9033 , 5837 , 0718 , 5517 , 5511 , 5101 , 5137
: 98

نقاط خط میانگین
بلند مدت
,0104 ,5591

: 11
,5781 ,0510 ,0503
,5573 ,5138,5197
5588 ,5141
, 0158 , 1458

:6
5550 , 5041 , 0411
5841 ,

,5313 ,5339 ,9595 ,9111 ,5814 ,5818 ,5354

,5183 ,5138 ,5773 ,5391 ,9073 ,9510 ,9519 ,5391
,5389 ,9009 ,9547 ,9159 ,5898 ,5733 ,9111 ,5800
,9111 ,9531 ,5817 ,5111 ,5177 ,5171 ,5141 ,5811
,4979 ,4997 ,4178 ,4791 ,4849 ,4881 ,4577 ,9111

شرکت فوالد
مبارکه
(فوالد)

,9157 ,9194 ,4141 ,1189 ,4837 ,4975 ,4475 ,4534

05

081

, 5817 , 5859

:1

, 5111 , 4911 , 4118 ,4110 ,4718 ,4107 ,4910 ,4900 ,4111 ,4498 ,9714
,9371 ,4170 ,4511 ,4573 ,4108 ,4503 ,4150 ,4987

0580 , 0543

,5953 ,5105 ,5140 ,5151 ,5190 ,5117 ,5135 ,9754
,5147 ,5014 ,0317 ,0314 ,5101 ,5191 ,5041 ,5037
,0058 ,0131 ,0137 ,0130 ,0797 ,0314 ,0375 ,0344
,0417 ,0414 ,0911 ,0589 ,0570 ,0001 ,0111 ,0011

0035 ,0588 ,0997
: 42
شرکت مخابرات
ایران
(اخابر)

58

79

,9049 ,9039 ,9130 ,9905 ,9179 ,9009 ,4091

: 16

,9154 ,9710

,5983 ,5513 ,5534 ,5031 ,5513 ,5430 ,9081 ,9034

,5544 ,5401 ,9505

,9497 ,9719 ,5158 ,5181 ,5119 ,0381 ,5950 ,5597

,5431 ,5158,5539

,5199 ,5871 ,5131 ,5119 ,5117 ,5719 ,9931 ,9183

,5154 ,9047 ,9907

,5910 ,5959 ,5037 ,5083 ,5141 ,5897 ,5103 ,5479

,5030 ,5718 ,5717

5157 ,5314 ,5735

5801 ,5571
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 -6نتیجه گیری و بحث
تحلیل تکنیکال در بازار مالی ایران ،نشان داده است که برای معامله گران از کارایی باالیی برخوردار می
باشد .هر معامله گر به دنبال کسب سود بیشتر بوده ،که بایست شناخت خوبی از بازار داشته و بتواند تا حدودی
روند آینده بازار را پیش بینی نماید .اندیکاتور میانگین متحرک ،مناسب ترین و رایج ترین ابزار تکنیکال برای
پیش بینی روند بازار بوده ،که این کار را بر اساس ،تحلیل تغییرات روند قیمتهای گذشته سهام ،انجام می دهد.
برای این امر نیاز به تعیین طول دوره های زمانی درست و بهینه است ،تا بتوان نقاط دقیق خرید و فروش را
شناسایی کر د .برای یافتن این طولها ،با روش دستی و سنتی بسیار زمان بر بوده و حتی ممکن است دو تحلیلگر،
به نتایج متفاوتی برسند و نیز به جواب بهینه سراسری دست نیابند .برای اینکه طولهای درست دوره های زمانی
بدست آید ،تا سیگنالهای تجاری کم اشتباه تری صادر شود و نیز در زمان محاسباتی صرفه جویی گردد(زیرا با
توجه به تعداد قیمتهای روزانه سهام ،فضای جستجو بطور نمایی رشد میکند)؛ بهترین راه استفاده از الگوریتم
های فرا ابتکاری نظیر الگوریتم ژنتیک می باشد GA .برای این نوع مسائل ،پرکاربرد بوده و سریع تر به جواب
بهینه سراسری می رسد .و ن یز می تواند به منظور افزایش کارایی معامالتی ،از طریق بهینه سازی یا بهینه یابی
پارامترهای تصمیم گیری قوانین تکنیکال ،مورد استفاده قرار گیرد.
در بخش اول این پژوهش ،توسط الگوریتم ژنتیک بهبود دهنده تطبیق پذیر ،با تنظیم پارامترهای آن نظیر؛
سایز جمعیت ،نسل نهای ی ،نوع انتخاب کروموزومها ،نرخ های وقوع عملگرهای برش و جهش و نحوه نوشتن توابع
تولید نسل اولیه ،برش ،جهش و خصوصاً تابع ارزش گذاری( ،)Fitnessدر نهایت الگوریتم به یک مجموعه بهینه از
طولهای دوره زمانی برای هر سهم می رسد .الگوریتم ژبت قوانین تجاری تکنیکال را بهبود بخشیده و آن را بهینه
می سازد .در بخش دوم ،توسط نرم افزار اکسل دو میانگین متحرک بر اساس این دو طول بهینه (که این دو
طول ،پارامترهای روش دو خط متقاطع هستند) گرفته می شود .در این پژوهش از نوع میانگین متحرک تطبیق
پذیر استفاده شده است ،زیرا  AMAبه تحلیل گر ا جازه می دهد تا کنترل بیشتری بر روند بازار داشته باشد .با
انجام دو میانگین متحرک بر روی قیمت های اخیر سهام ،روند آینده آنها مشخص شده و معامله گر می تواند
تصمیمات درست تجاری را اتخاذ نماید.
موضوع پیشنهادی برای مطالعات آتی؛ ساخت یک سیستم هوشمند برمبنای ترکیب الگوریتم ژبت و منطق
فازی ،که بطور پویا قوانین تجاری تکنیکال را تولید کرده و سیگنال های صحیح و به موقع خرید و فروش را
صادر نماید.
فهرست منابع
 مورفی ،جان ( ، )0333تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه ،ترجمه :فراهانی فرد .کامیار ،قاسمیان .رضا ،چاپ
دهم ،0939انتشارات نشر چالش.
 سلطان زالی ،مسعود ( ، )0981سودمندی استفاده از روشهای تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران،
فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی.001-30 ،43 ،
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.18-49 ،8 ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی،اوراق بهادار تهران
 کاربرد بهره گیری از تحلیل تکنیکی در بورس، )0983(  مهتاب، ناصر و داورزاده، سعید و ایزدی نیا،صمدی
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.01-04 صفحه
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