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چكیده
سبد سهام ترکیبی مناسب از سهام یا سایر داراییها است که سرمایهگذار به خرید آن میپردازد و بر پایه
این اصل بنا شده است که سرمایهگذار تصمیم میگیرد از میان فرصتهای سرمایهگذاری مختلف با توجه به
میزان تحمل خود از ریسک و انتظار قابل قبولی که از بازده سهام دارد؛ یک یا چند سهام را برای سرمایهگذاری
انتخاب کند .در این مقاله از الگوریتمهای چندهدفه بهبودیافته ژنتیک مرتبسازی نامغلوب و سطح کارای
نیرومند برای انتخاب سبد بهینه استفاده شده است .این الگوریتمها ،نوع بهبودیافته از نسخههای قبلی خود
هستند و نتیجه بهتری نسبت به نسخههای قبلی خود ارائه میدهند .ارزش سبد سرمایه و ریسک آن ،بهعنوان
اهداف بهینهسازی و معیار ارزش در معرض ریسک خطر شرطی ،بهعنوان مبنای ریسک بهکاربرده شده است .دو
قید کاربردی نیز برای سبد سهام در نظر گرفتهشده است و نشان داده شده است که الگوریتم بهبودیافته سطح
کارای نیرومند در حالتهای بررسی شده ،نتایج بهتری نسب به الگوریتم بهبودیافته چندهدفه ژنتیک
مرتبسازی نامغلوب دارد.
واژههای كلیدی :الگوریتم بهبودیافته چندهدفه ژنتیک مرتبسازی نامغلوب ،الگوریتم بهبودیافته سطح کارای
نیرومند ،بهینهسازی سبد سهام ،ارزش در معرض خطر شرطی.
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 -1مقدمه
مسئلهی انتخاب سبد سهام بهینه ،همواره از مهمترین مسائل اقتصاد مدرن بوده است .بهینهسازی سبد
سهام عبارت است از انتخاب بهترین ترکیب دارایی مالی ،به نحوی که باعث شود؛ تا حد ممکن بازده
سرمایهگذاری حداکثر و ریسک آن حداقل شود .اندازهگیری ریسک و کمی نمودن آن از چالشهای قدیمی است.
سرمایهگذاران دوست دارند با توجه به تمایالت شخصی خود ،تا حد امکان به بهترین انتخابهای ممکن
برسند .معموالً در مسائل مالی ،ریسک بهعنوان یک جنبهی مهم مسئله باید در نظر گرفته شود تا برگشت
سرمایه برای سرمایهگذار با خطر کمتری صورت پذیرد .ماهیت ریسک ،یک ماهیت تضادی نسبت به سود است.
یعنی هدف سرمایهگذار افزایش سود حاصل از خرید سهام است و در همان زمان میخواهد خطر ضرر را کاهش
دهد.
محیط سرمایهگذاری ،تغییرات غیرقابل پیشبینی دارد .برای خرید سهام و تشکیل سبدی از آن ،تعداد
زیادی سهام متفاوت وجود دارد .برای اینکه از میان این سهام ،سهمهای با بازده بیشتر با در نظر گرفتن کمترین
ریسک انتخاب شوند و بهاصطالح به یک سبد سهام کارا دست یابیم؛ نظریههای زیادی وجود دارد.
نظریهی مدرن پرتفوی اولین بار توسط مارکوویتز ،با مقالهای با عنوان انتخاب سبد سهام در سال 4600
معرفی شد .وی روش میانگین-واریانس را در قالب تئوری سبد سهام بیان نمود .این تئوری ،بعدها پایه و اساس
تئوریهای بعدی قرار گرفت .بهواسطهی این مدل ،ریسک برای اولین بار به معیار کمی تبدیل گردید .در تئوری
مدرن ،ریسک بهعنوان تغییرپذیری کل بازدهها حول میانگین بازده تعریف و با استفاده از معیار واریانس ،محاسبه
میشود و بهعنوان معیار ریسک متقارن شناسایی میگردد[.]40
در نظریه فرامدرن پرتفوی ،بر اساس رابطهی بازده و ریسک نامطلوب ،به بررسی رفتار سرمایهگذار و انتخاب
سبد سهام بهینه پرداخته میشود .ریسک نامطلوب بهعنوان شاخص اندازهگیری ریسک ،یعنی احتمال نوسانات
منفی بازدهی در آینده تعریف شده است].[7
معیار ارزش در معرض خطر بهعنوان معیاری برای شناسایی ریسک ،در سال 4661معرفی گردید .این معیار،
بهصورت ماکزیمم زیان مورد انتظار ،روی یک افق هدف با یک بازهی اطمینان داده شده و تحت شرایط عادی
بازار تعریف میشود .با آنکه ارزش در معرض خطر یک معیار ریسک معمول است .اما ویژگیهای ریاضی
نامطلوبی دارد].[42
ارزش در معرض خطر شرطی ،بهعنوان یک معیار ریسک ویژگیهای بهتری را نسبت به ارزش در معرض
خطر نشان میدهد .ارزش در معرض خطر شرطی بیان کننده این است که اگر اوضاع نامطلوب باشد ،انتظار داریم
چقدر متحمل زیان شویم].[6
برای دست یافتن به سبد سهامی با بیشترین بازده و کمترین ریسک روشهای متفاوتی وجود دارد.
الگوریتمهای تکاملی یکی از روشهای حل اینگونه مسائل هستند .الگوریتمهای تکاملی ،روشهای فراابتکاری
بهینهسازی تصادفی بر مبنای جمعیت هستند که برگرفته از نظریه تکاملی داروین میباشند .الگوریتمهای
تکاملی با یک جمعیت اولیه تصادفی شروع شده و سپس برازندگی هر عضو از جمعیت توسط تابع هدف تعیین
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میگردد .این الگوریتمها در بسیاری از دستهبندیها ،تحت عنوان روشهای بهینهسازی هوشمند و محاسبههای
تکاملی شناخته میشوند .مزیت آنها این است که بدون نیاز به مشتق تابع هزینه ،به یافتن نقطهی بهینهی آن
میپردازند [.]49
4
در این مقاله از الگوریتمهای فراتکاملی بهبودیافته ژنتیک مرتبسازی نامغلوب ( )NSGA-IIو سطح کارای
نیرومند )SPEA2( 0برای حل مسئله بهینه سبد سهام با در نظر گرفتن ریسک بر مبنای ارزش در معرض خطر
شرطی 1استفاده شده است.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینهی پژوهش
امروزه نقش مدیران و مشاوران مالی با گسترش صنایع ،فراگیری بورس اوراق بهادار و تغییرات سریع
بازارهای مالی پررنگتر از قبل شده است .متخصصان این علم با استفاده از محاسبات کامپیوتری ،پژوهش
عملیاتی ،اقتصادسنجی و مدلسازی ریاضی به تجزیه و تحلیل طرحهای مختلف سرمایهگذاری ،محاسبه ریسک و
بازده این طرحها میپردازند و درنهایت پیشنهادهای مالی را به سرمایهگذاران ارائه میکنند .پس از جنگ جهانی
دوم ،روشهای مبتنی بر مدل سازی ریاضی برای حل مشکالت و پاسخگویی به نیازهای بازار سرمایه وارد حوزه
مدیریت مالی و سرمایهگذاری گر دید که نتیجه آن ارائه نظریه نوین مدیریت سبد اوراق بهادار (پرتفوی) بود .که
هدف آن رساندن سوددهی به باالترین حد در کنار رسانده ریسک به حداقل مقدار ممکن است.
مسئله اصلی در بهینهسازی سبد سهام ،انتخاب بهینه داراییهایی است که با مقدار مشخصی سرمایه میتوان
تهیه کرد .روشهای متعددی برای تشکیل سبد سهام بهینه به کار رفته است .اولین بار در سال  4600میالدی،
مارکوویتز نظریه مدرن سبد سهام را مطرح نمود .طبق نظریه نوین انتخاب سبد سهام ،میتوان سبد سهامی با
باالترین نرخ بازده مورد انتظار در سطح مشخصی از ریسک ایجاد نمود .بر اساس این مدل ،برای یک سطح
مشخصی از بازده ،با حداقل کردن ریسک سرمایهگذاری ،واریانس سبد سهام به حداقل رسانده میشود و یا در
سطح مشخصی از ریسک که برای سرمایهگذار قابل تحمل باشد ،میتوان بازده مورد انتظار سبد سهام را افزایش
داد .بعدها مارکوویتز نیمواریانس را جایگزین واریانس نمود .در این مدل فقط بازدههای کمتر از میانگین محاسبه
میشوند .بعد از مدل مارکوویتز ،افراد زیادی سعی در توسعه و اصالح مدل وی داشتند .بهعنوان مثال کونو و
یامازاکی 1مدل میانگین قدر مطلق انحراف را برای اندازهگیری ریسک و انتخاب سبد سهام بهینه با کمک
برنامهریزی خطی پیشنهاد کردند].[2
الزو 0و همکارانش از الگوریتم ژنتیک و شبکههای عصبی برای انتخاب سبد سهام بهینه استفاده کردند .نتایج
نشان داد که بازدهی سبد حاصل از این روش ،به میزان زیادی مشابه شاخص بازار ،و در برخی موارد از آن بیشتر
و باالتر است[.]44
یین و وانگ 9الگوریتم ازدحام ذرات را در مسئله غیرخطی تخصیص منابع به کار گرفتند و کارایی این روش
را با الگوریتم ژنتیک مقایسه کرده و نتیجه گرفتند ،روش ازدحام ذرات از الگوریتم ژنتیک ،بهتر است].[40
اسالمی بیدگلی و طیبی ،در تحقیق خود با عنوان بهینهسازی سبد سرمایهگذاری بر اساس ارزش در معرض
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ریسک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان نشان دادند که الگوریتم ترکیبی مورچگان و ژنتیک نتیجه بهتری
نسبت به نتایج به دست آمده توسط الگوریتم ژنتیک نشان داده است] .[4کورا 7از روش  PSOدر مسئله
بهینهسازی پرتفوی مقید استفاده کرد].[0
 -3مدل پژوهش
با توجه به اینکه سرمایهگذاری برای کسب بازدهی صورت میگیرد و سرمایهگذار تمایل دارد به نحوی بودجه
خود را سرمایهگذاری کند که باالترین بازدهی را کسب کند ،هدفی که در این مقاله برای بازدهی سبد سهام در
نظر گرفتهشده بهصورت زیر تعریف میشود.
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برابر با حداکثر زیان مورد انتظار سبد دارایی است و در شرایط عادی بازار ،در طول زمانی معین و برای یک سطح
اطمینان معین  محاسبه میشود ] [7و ] .[44در این مقاله    0.95در نظر گرفته شده است .همچنین از
n

محدودیت  1

i

x

استفاده شده است .این محدودیت بدین معنا است که سهم خریداری شده باید دقیقاً

i 1

برابر با کل منابع موجود باشد و چون در این پژوهش  x iها به رقم بودجه وابسته نیستند و فقط اینکه با چه
نسبتی در سرمایهگذاری استفاده شدهاند مدنظر است؛ بنابراین  x iها نرمال شده و رقم بودجه از معادله حذف
شده است .بنابراین محدودیت فوق بهصورت زیر در مدل نشان دادهشده است.
1

w i  0, i  1,2,...,10

10

i

w
i 1

در این تحقیق متغیرهای تصمیم مدل ریاضی ،بر اساس مشخصههای تعریف شده W i ،ها هستند؛ که  W iها در
این پژوهش بردارهایی شامل ده مؤلفه که هر مؤلفه بیانگر مقدار سرمایهگذاری در سهام  iام است.

, w10 

, w10 

W 1  w 1,

W 2  w 1,
.
.
W 100  w 1,

, w10 
 -4الگوریتم ژنتیک چندهدفه مدل NSGA-II
2

هدف از حل مسئله چندهدفه ،دستیابی به کلیه پاسخهای نامغلوب است .یعنی بهترین پاسخهای ممکن ،که
پاسخهای دیگر قادر بر غلبه بر آنها نیستند .که به این پاسخها ،جواب بهینه پارتو (غیر پست یا همان نامغلوب)
گفته میشود .مفهوم بهینه پارتو به زبان ریاضی به این صورت قابل بیان است.
اگر یک بهینه پارتو باشد آنگاه برای هر  X iدیگر عضو دامنه و , k 

 i  1,داشته باشیم،

 f  X   f  X 
i

i

1

i

i  I

که در آن  nتعداد متغیرهای تصمیم و  kتعداد توابع هدف است .در مسئله بهینهسازی چندهدفه فضای تابع،

ترتیب پذیر نیست X 1   x 1, , xn  .برای ترتیب پذیر کردن فضا به دو مفهوم کیفیت و نظم احتیاج است.
کیفیت همان جوابهای نامغلوب و به عبارتی تخمین مناسب از پارتو فرانت و نظم ،پخش شدن منظم جوابها
در فضای هدف است.
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در الگوریتم ژنتیک چندهدفه مدل  NSGA-IIبرای مرتبسازی فضای تابع هدف و به دست آوردن کیفیت و
نظم از دو واژه رتبهبندی 6و فاصله ازدحام 42استفاده میشود .در  NSGA-IIبرای رتبهبندی کردن جوابها در
فضای توابع هدف از الگوریتم مرتبسازی نامغلوب 44استفاده میشود.
 -1-4فاصله جمعیت یا فاصله ازدحام
هرگاه الگوریتم ،توانایی مرتبسازی جوابها ،با استفاده از رتبهبندی را نداشت از فاصله ازدحام استفاده
میشود .این پارامتر برای هر عضو در هر گروه محاسبه میشود و بیانگر دوری و نزدیکی نمونه موردنظر نسبت به
عضو قبلی و بعدی خود و عضو اول و آخر جمعیت دسته و گروه خود است .مقدار بزرگ این پارامتر منجر به
واگرایی و گستره بهتری در مجموعه اعضاء جمعیت خواهد شد .هر چه فاصله جمعیت بزرگتر باشد یعنی
مساحت بیشتری را تحت پوشش قرار داده است .فاصله جمعیت مربوط به جواب  iاز تابع هدف  jدر تابع دو
هدفه برابر خواهد بود با
i 1

min

f j

i 1

f j

max

2

fj
fj

di 
j

1

di  di  di

 -2-4مراحل انتخاب والد در NSGA-II
40

الف -ابتدا دو عضو از جمعیت با استفاده از انتخاب رقابتی به شکل تصادفی با توزیع احتمال یکسان
انتخاب میشوند.
ب -اگر رتبه دو عضو انتخاب شده یکسان نباشد ،عضوی که دارای رتبه کمتر است ،برنده میشود در غیر
این صورت ،عضوی که دارای فاصله ازدحام بیشتر است انتخاب میشود].[9
 -5الگوریتم تكاملی سطح كارای نیرومند ()SPEA2
الگوریتم تکاملی سطح کارای نیرومند نوعی الگوریتم تکاملی هست که از عملگرهای الگوریتم ژنتیک استفاده
میکند .این الگوریتم در سال  0224توسط زیتزلر 41و همکارانش معرفی شد SPEA2 .از یک جمعیت منظم و
یک آرشیو استفاده میکند [ .]49در این الگوریتم به هر یک از پاسخهای نامغلوب ،یک ارزش قدرت 41تخصیص
مییابد .ارزش قدرت با  S  i نمایش داده میشود .در این الگوریتم تعریف میشود
جمعیت اولیه

p0 :

جمعیت اصلی در تکرار
جمعیت اولیه آرشیو
17
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جمعیت آرشیو در تکرار

pt :

تعداد اعضای جمعیت اصلی

pt  N

و تعداد اعضای جمعیت آرشیو در تکرار

pt  N

 -1-5محاسبه برازندگی در SPEA2

الف -در ابتدا به هر عضو  iاز جمعیت  pt  ptیک ارزش قدرت با نماد  S  i تخصیص داده میشودS  i  .

تعداد اعضایی از جمعیت یا آرشیو است که توسط  iمغلوب میشوند .به زبان ریاضی
i  pt  pt



j ,



S  i   j j  pt

pt  i

40

ب -برازندگی خام
به مجموع ارزش قدرت اعضایی از جمعیت که  iتوسط آنها مغلوب میشود ،برازندگی خام گفته میشود.
i

k

pt ,

k  pt

R  i   S  k ,

i  pt  pt ,

 R  i یک عدد صحیح است .در  SPEA2هرقدر پاسخها توسط پاسخ قویتری (پاسخی که بر تعداد اعضای
بیشتری از جمعیت غلبه کند) مغلوب شوند آنگاه مقدار برازندگی خام آنها بیشتر خواهد بود و در ،SPEA2
پاسخی موردتوجه قرار میگیرد که برازندگی خام کمتری داشته باشد .یعنی پاسخی که نامغلوبتر باشد شانس
انتخاب بیشتری دارد .اگر دو یا چند پاسخ دارای یکسان بودند (دارای رتبه یکسان ،اما در توزیع متفاوت بودند)
آنگاه برای انتخاب پاسخ ارجح از برازندگی چگالی 49استفاده میشود .برازندگی از فرمول ذیل محاسبه میشود.
F i   R i   D i 

که در آن
N N

, k 

1

i 2
k

D i  

و   ikفاصله  iاز  kامین همسایه نزدیک به خود است
.
 -2-5انتخاب والدین در SPEA2

برای انتخاب والدین و کنترل جمعیت بایگانی اگر  pt 1  Nآنگاه از اعضای مغلوب  ptبرای پر کردن
جمعیت استفاده میشود .در این روش از اعضایی استفاده میشود که برازندگی بهتری داشته باشند کد
 MATLABمربوط به انتخاب والدین در SPEA2وقتیکه  pt 1  Nدر شکل نمایش دادهشده است.
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;)nND=sum([Q.R]==0
if nND<=nArchive
;]F=[Q.F
;)[F, SO]=sort(F
;)Q=Q(SO
;))archive=Q(1:min(nArchive,nQ

 -3-5ایجاد جمعیت نهایی
برخالف الگوریتم ژنتیک کالسیک ،که جمعیت جدید یا به عبارتی جمعیت نهایی از ادغام سه جمعیت،
جهش و ترکیب و جمعیت قبلی به وجود میآید در  SPEA2جمعیت جدید از ادغام جمعیت حاصل از عمل
ترکیب 47و جهش 42ایجاد میشود و جمعیت اولیه اثری در آن ندارد؛ به همین علت مجموع درصد افرادی که با
عمل جهش و عمل ترکیب ایجاد میشوند برابر با یک خواهد شد].[49
 -6جامعه آماری
برای محاسبه ارزش در معرض خطر شرطی از روش ناپارامتریک شبیهسازی تاریخی استفاده شده است .در
این روش فرض میشود که توزیع تغییرات احتمالی داده های بازار برای آینده ،مشابه توزیع مشاهده شده در n
روز گذشته است .بهمنظور انجام این تحقیق ،دادهها از اطالعات مربوط به دادههای  FTSE100از قیمت بستهشده
ده سهام از بزرگترین سهام دنیا و فعال در بورس جهان ،از اول نوامبر  0241تا سیام اکتبر  0240به مدت
 004روز کاری که منجر به  002بازده روزانه شده است ،استفاده شده است .مشخصات ده شرکتی که در
شبیهسازی از آنها استفاده شده است ،در جدول شماره ( )4نشان دادهشده است.
جدول  -1مشخصات ده شركتی كه در شبیهسازی از آنها استفاده شده است
نام شركت
4
0
1
1
0
9
7
2
6
42

19

Verizon
Ford
McDonald's
General Electric
DuPont
Merck & Co.
Valero Energ
CVS Caremark
Hewlett-Packard
Walmart

صنعت
مخابرات
خودروسازی
غذای فوری
جنرال الکتریک
صنایع شیمیایی
داروسازی
نفت و گاز
خردهفروشی توزیع دارو
سختافزار رایانه
خردهفروشی
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عالمت اختصاری
VZ
F
MCD
GE
DD
MRK
VLO
CVS
HP
WMT
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همچنین دادههای سری زمانی قیمت روزانه ده شرکت فعال در بورس در شکل( )4نشان دادهشده است .هم
مقیاس نبودن دادهها در شکل ( )4به علت استفاده از قیمت مستقیم سهام است .برای رفع این مشکل ،در
شبیهسازی از بازده دادهها استفادهشده است .نمایش دادههای سری زمانی شرکت با استفاده از بازده قیمت در
شکل( )0نشان داده شده است.
120
VZ
F
MCD
GE
DD
MRK
VLO
CVS
HP
WMT

100

80

60

40

20

300

250

200

100

150

50

0

0

شكل  -1نمایش دادههای سری زمانی ده شركت با استفاده از بازده قیمت
0.15
VZ
F
MCD
GE
DD
MRK
VLO
CVS
HP
WMT

0.1

0.05

0

-0.05

-0.1

-0.15

250

200

150

100

50

0

-0.2

شكل  -2نمایش دادههای سری زمانی ده شركت با استفاده از بازده قیمت
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 -7نتایج پژوهش
در این بخش ،با در نظر گرفتن ریسک بر مبنای ارزش در معرض خطر شرطی ،سطح کارا در انتخاب بهینه
سبد سهام با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری  NSGA-IIو  SPEA2محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است.
محاسبه سطح کارای سبد سهام با در نظر گرفتن ریسک بر مبنای ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از
الگوریتم فراابتکاری  NSGA-IIدر شکل ( )1نشان داده شده است.
X: 0.03338
Y: 0.00137

NSGA2

-3

x 10

1.4

60
1.2
50
1

30

0.6

20

Y=Return

40
0.8

0.4
X: 0.01886
Y: 0.0001087

10

0.034

0.032

0.03

0.028

0.026

0.024

0.022

0.02

0.2

0
0.018

X=cvar

شكل  -3بهینه سطح كارا در انتخاب سبد سهام با استفاده از NSGA-II

در این شبیهسازی 422 ،پیشنهاد برای سرمایهگذاران برحسب میزان ریسک و بازدهی نشان دادهشده است .عضو
اول سطح کاری این شبیهسازی مقادیر ذیل را برای سرمایهگذاران پیشنهاد میکند.
W 1  F1  [0.1705 , 0 , 1.8539e 05 , 1.2536e 04 , 0.0037
, 0.1422 , 0.0881 ,0.3379 , 6.7493e 04 , 0.2568 ],

Re turn  0.00010872 , Risk  0.0189

درواقع این سبد برای بازدهی بهاندازه  2/22242270با ریسک  2/2426پیشنهاد میکند که بیشترین
سرمایهگذاری روی سهام  CVSصورت پذیرد و بر روی سهام ( Fفورد) سرمایهگذاری انجام نشود .سبد
پیشنهادی در شکل ( )1نشان داده شده است.

17
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(NSGA2 ) W 1
0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

10

8

9

7

5

6

4

2

3

0

1

شكل  -4عضو اول سطح كار در الگوریتم  NSGA-IIبیشترین سرمایهگذاری روی سهام CVS

همچنین عضو آخر جمعیت از الگوریتم  NSGA-IIیک سبد دیگر جهت سرمایهگذاری روی سهام  42شرکت که
با  W100نشان داده شده است ،بهصورت:
W 100  F100  [9.5259e -5 , 2.0660e -5 , 2.1211e -5 , 1.0607e -5 ,
]1.0075e -4 , 8.6033e -4 , 5.4475e -5 , 9.5917e -5 , 0.4883, 0.5104

Re turn  0.00130 , Risk  0.03338

پیشنهاد میکند .این سبد ،بیشترین سرمایهگذاری را بر روی سهام  WMTو  HPبا پذیرفتن ریسک به مقدار
 2/21112و بازده به مقدار  2/22412پیشنهاد میکند .حال سرمایهگذاران میتوانند با توجه به نظر و خواستهی
خود و با توجه به تحمل ریسک ،به این پیشنهادها فکر کنند.
در ادامه  422سبد پیشنهادی توسط الگوریتم  SPEA2به دست آمد .محاسبه سطح کارای سبد سهام با در
نظر گرفتن ریسک بر مبنای ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری  SPEA2در شکل
( )0نشان داده شده است.
SPEA2
60

-3

x 10

1.4

X: 0.02751
Y: 0.00132

1.2

50
1

40

30

0.6

20

Y=Return

0.8

0.4

X: 0.01892
Y: 0.0001709

10

0.03

0.028

0.026

0.024

0.022

0.02

0.2

0
0.018

X= cvar

شكل  -5بهینه سطح كارا در انتخاب سبد سهام با استفاده از SPEA2
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پیشنهاد عضو اول جمعیت در سطح کارای الگوریتم  SPEA2به شکل ذیل است.

;F1  [0.17344; 0.00324; 0.00056; 0.00225; 0.05689

]0.09799; 0.04753; 0.03495; 0.03971; 0.54346
Re turn  0.000709; Risk  0.01892

و عضو آخر جمعیت

;F100  [0.00180; 0.00014; 0;0.00127; 0.000009

]0.00111; 0.00005; 0.00001; 0.29688; 0.69873
Re turn  0.00132; Risk  0.02751

جوابهای مسئله بهینهسازی سبد سهام ،با استفاده از بازار جهانی با انتخاب  42شرکت فعال در بورس ،بیانگر
قابلیت باالی الگوریتم  SPEA2در حل مسئله بهینهسازی سبد سهام است.
مقایسه سطح کارای دو الگوریتم نشان میدهد که بازدهی که از الگوریتم  SPEA2به دست میآید در سطح
باالتری از بازده به دست آمده از الگوریتم  NSGA-IIقرار دارد .همچنین مقایسه عضو به عضو سطح کارای دو
الگوریتم با توجه به ضرایب و جمعیت یکسان ،نشان میدهد که سطح کارای الگوریتم SPEA2در سطح باالتری
از الگوریتم  NSGA-IIقرار دارد و نتایج حاصل از الگوریتم  SPEA2بهمراتب بهتر از الگوریتم  NSGA-IIاست.
بهخصوص در مقایسه عضوهای اول دو الگوریتم نشان داده شده است که الگوریتم  SPEA2در همان مقدار
ریسکی که از الگوریتم  NSGA-IIبه دست آمده ،سبدی با بازده بیشتر پیشنهاد میکند و مقایسه عضوهای آخر
نشان میدهد که سبدی که توسط الگوریتم  SPEA2پیشنهاد میشود در بازده تقریباً یکسان با سبد پیشنهادی
الگوریتم  NSGA-IIاز ریسک بهمراتب کمتری برخوردار است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که الگوریتم سطح
کارای نیرومند ،نسبت به الگوریتم ژنتیک چندهدفه ،بازده بیشتر و درعینحال ریسک کمتری را بهعنوان نتیجه
در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد.
جدول  -2مقایسه حداكثر و حداقل بازدهی و ریسک متناظر با این بازدهی
NSGA-II

SPEA2

حداكثر

حداقل

حداكثر

حداقل

سطح انتظار

2322410

232224726

2322412

2322242720

بازده

2320704

2324260

2321112

2324262

ریسک

 -8نتیجهگیری و بحث
این مقاله کارایی دو الگوریتم  NSGA-IIو  SPEA2در بهینهسازی سبد سهام را بر اساس معیار ارزش در
معرض ریسک شرطی و اطالعات مربوط به دادههای  FTSE100از قیمت ده سهام از بزرگترین سهام دنیا را
مورد بررسی قرار داد .نتایج حاصل نشان میدهد مدلسازی ریسک بازار بر مبنای ارزش در معرض ریسک با وجود
پیچیدگیهای محاسبه ،روش کارایی برای انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار به شمار میرود.
77
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به عنوان نتیجه اصلی این تحقیق ،از مقایسه نتایج دو الگوریتم  NSGA-IIو  SPEA2مشخص شد که
الگوریتم  SPEA2بازده بیشتر و درعینحال ریسک کمتری را بهعنوان نتیجه در اختیار سرمایهگذاران قرار
میدهد .بنابراین سرمایه گذران می توانند با اعتماد به سبد پیشنهادی الگوریتم  SPEA2نسبت به انتخاب سبد
سهام اقدام کنند.
یافتن مرز کارا توسط این الگوریتمها ،با نتایج سایر پژوهشها در این زمینه مطابقت دارد .ازجمله با مقاله
هاو و لیو با عنوان" مدل میانگین-واریانس برای انتخاب سبد سهام با بازده تصادفی فازی" که مدل میانگین-
واریانس برای انتخاب سبد سهام را بهعنوان معیار ریسک در الگوریتم ژنتیک کار بردند.
منصور گرکز و همکاران در مقالهای با عنوان "انتخاب و بهینهسازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک
بر اساس تعاریف متفاوتی از ریسک " برای اندازهگیری ریسک از مدل میانگین-واریانس و مدل میانگین-نیمه
واریانس استفاده کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که الگوریتم ژنتیک طراحی شده از بهینگی و ثبات باال
برخوردار است و تفاوت معنیداری در بهکارگیری دو مدل میانگین-واریانس و مدل میانگین-نیمه واریانس وجود
ندارد .در مقاله حاضر ،ما از مدل ارزش در معرض ریسک شرطی استفاده کردیم که این مدل نیز بهخوبی
میتواند سرمایهگذاران را برای تهیه یک سبد کارا راهنمایی کند.
مرتضی الهی و همکاران برای بهینهسازی سبد سهام از الگوریتم جستوجوی شکار استفاده کردند و نتایج
نشان میدهند که الگوریتم جستوجوی شکار برای حل مسائل بهینهسازی سبد سهام ،سرعت و دقت باالیی دارد.
الگوریتم جستجوی شکار یک الگوریتم تک هدفه است که میزان بازده سبد سرمایهگذاری را در ازای یک مقدار
معین از ریسک ،حداکثر میکند .اما الگوریتمهای  NSGA-IIو  ،SPEA2چندهدفه هستند و همزمان دو هدف
حداکثر کردن بازده و حداقل کردن ریسک را در نظر میگیرند و از اینجهت بر الگوریتمهای تک هدفه برتری
دارند .توصیه میشود برای بهینهسازی سبد سهام از الگوریتمهای چندهدفه مانند  NSGA-IIو  SPEA2برای
تشکیل سبد سهام استفاده گردد.
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