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چكیده
1

تحلیل تكنیكی یكی ازروشهاي تحلیل بازار است که درآن از قیمتها و حجم معامالت تاریخی سهام براي
پیشبینی جهت آیندة حرکت قیمتها استفاده میشود.نوسانگر ایچیموکو 2یكی از ابزارهاي پرکاربرد در تحلیل
تكنیكال می باشد که قدرت و سرعت روند،سقف ها و کف هاي احتمالی قیمت را پیش بینی می کند.در این
پژوهش سودآوري سهام استراتژي معامالتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو به نامهاي استراتژي معمولی،محافظه
کار و جسورانه بررسی خواهد شد .سه استراتژي مذکور بر حسب ترکیب اجزاي ایچیموکو در تشخیص نقاط
خرید و فروش متفاوت هستند.نتیجه پژوهش بر روي شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دربازده -1931
 1931با توجه به نسبت شارپ نشان میدهد که استراتژي جسورانه  1/7373نسبت به استراتژي
بازار 1/112911و دو استراتژي دیگر محافظه کارو معمولی که به ترتیب  1/9977و1 / 911113میباشند،
درموقعیت باالتري قرار گرفته واز سوداوري باالتري نیز برخوردار است .از دیدگاه بازده تنها استراتژِي جسورانه بر
بازده بازار غلبه داشته است .در مجموع میتوان نتیجه گرفت که در بین سه استراتژي ،بهترین نتیجه مربوط به
استراتژي جسورانه بوده و استراتژي معمولی و محافظه کار در رتبههاي بعدي قرار دارند.
واژههای کلیدی :تحلیل تكنیكال،نوسانگر ایچیموکو،میانگین متحرک،نسبت شارپ.
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 -1مقدمه
سرمایه گذاري در بازار سرمایه به عنوان راهی براي کسب درآمد ،از اهمیت خاصی نزد سرمایه گذاران
برخوردار بوده است .از این رو سرمایه گذاران به ایجاد و توسعه تحلیلها و روشهاي مختلفی به منظور پیش
بینی و افزایش بازدهی حاصل از سرمایه گذاري هاي خود پرداخته اند .در چند دهه اخیر ابزارها و تحلیلهاي
مختلفی ابداع و توسعه داده شده اند .در یک دسته بندي کلی میتوان تمامی این تحلیلها و ابزارها را در دو
دسته تحلیل تكنیكال و تحلیل بنیادي طبقه بندي کرد .با توجه به سادگی تحلیل تكنیكال ،این تحلیل بیشتر از
تحلیل بنیادي مورد توجه سرمایه گذاران بوده است.تحلیل تكنیكی یكی ازروشهاي پیشبینی قیمت اوراق
بهاداراست که درآن ازقیمتهاي گذشته و سایر آمارهها مانند حجم معامالت و غیره براي پیش بینی جهت
آیندةحرکت قیمتها استفاده میشود.طرفداران تحلیل تكنیكی اعتقاد دارند که این دادههاحاوي اطالعات مهمی
دربارةتغییرات ایجاد شده دراحساسات سرمایه گذاران است ونیزواکنش به اخباریک فرآیندتدریجی است که
9
اجازه میدهد روندهاشكل بگیرند(مورفی .)1333،
بورس اوراق بهادر یكی از مهمترین و تأثیرگذارترین نهادها در اقتصاد است که نقش بسزایی در جمع آوري
منابع و پس انداز سرمایه گذاريها و تأمین نیازهاي مالی واحدها دارد .عالوه بر این ،بررسی اوراق بهادر بستري
مناسب براي سرمایه گذاريهاي خرد و کالن فراهم آورده است( .یادگاري )1933،بدیهی است که سرمایه گذاران
در بورس نسبت به آینده ي سرمایه گذاري خود نگران هستند و به دنبال اطالعات تكمیلی جهت کسب اطمینان
از خود در بازار ،نیازمند اطالعات مناسب میباشند (موسی زاده عباسی نژاد ،)1931،از این رو پیش بینی در
عرصه پویاي بازار سرمایه به یكی از مهمترین موضوعات مورد بحث تبدیل شده است  .تحقیقات و مطالعات اخیر
نشان میدهند که تحلیل تكنیكال از کارآمدي باالیی در پیش بینی زمان شروع روند هاي صعودي و نزولی
جدید در بازار برخوردار است(ولنا و همكارن.)2119،
به همین جهت این مقاله به پیش بینی قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیلی تكنیكال میپردازد.
 -2مبانی نظری پژوهش
برخالف مقبولیت گسترده و پذیرش آن توسط خبرههاي بازار،تحلیل تكنیكی همانطورکه توسط
مالكیل)1331(7بیان شده؛" مورد انزجارجامعةدانشگاهی "است.این مطلب به خاطر تناقض این روشهابا
فرضیةکارایی بازاراست که یكی از ارکان علوم مالی تدریس شده دردانشگاهها به حساب میآید .دریک
بازارکارا،قیمتها همةاطالعات ممكن رامنعكس میکنندبه طوري که سود حاصله از بكارگیري این اطالعات اگر
باخطربالقوةاستفاده ازآنهاتعدیل شود ،نمیتواند بیش ازهزینة بكارگیري این اطالعات گردد .هر اطالعاتی که
درقیمتهاي گذشته نهفته بوده،در قیمتهاي فعلی نیزمنعكس شده و بررسی قیمتهاي گذشته کار بیهودهاي
است(لو.)1331،
3
1
7
مطالعات اولیه درموردتحلیل تكنیكی به وسیلة الكساندر ()1377و فاما و بلوم ( ،)1331به این نتیجه
رسیدهاندکه سودآوري تحلیل تكنیكی در اثر هزینههاي مبادله ازبین میرود .این نتیجه گیري که تأییدکنندة
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نظریةکارایی بازاراست،موجب تحقیقات بیشتري درموردتحلیل تكنیكی دردودهة بعداز آن گردید.همچنین
اخیراًمقبولیت فزایندة تحلیل تكنیكی به وسیلة خبرگان بازارو شواهد رو به گسترش،به خصوص ازطرف شاخة
مالیة رفتاري ،در مورد اینكه اغلب،رفتارسرمایهگذاران عقالیی نیست،موجب گردیده که جامعة دانشگاهی با
نگاهی دوباره به تحلیل تكنیكال بپردازد(نصرالهی و همكاران.)1932،
3
سیستم معامالتی ایچیموکو3اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا طراحی شد.
نام کامل این نوسان نما ایچیموکو کینكو هیو11میباشد .مفهوم آن در التین بررسی "نمودار موازنه شده در
یک نگاه "11یا " برانداز کردن نمودار موازنه شده" میباشد.این سیستم قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت،
جهت و قدرت روند و تعریف نقطه ورود و خروج را دارد.
بعدها این سیستم به ابر ایچیموکو معروف شد چرا که بیشترین قدرت آن وابسته به ابري است که براي
تعیین خطوط حمایت و مقاومت به کار میرود .ابر ایچیموکو از  1خط تشكیل شده که جداگانه ارزشی ندارند و
براي تصمیم گیري از هر  1خط به طور همزمان کمک گرفته می شود.به عبارت دیگر به کمک این ابزار میتوان
به جهت روند ،قدرت روند و سرعت آن پی برد .اولین خط تشكیل دهنده ایچیموکو تنكان سن 12نام دارد که
میانگینی از بیشترین و کمترین قیمت در نه روز گدشته میباشد .این خط نمودار قیمت را هموار میکند و رفتار
کوتاه مدت را به تصویر میکشد.دومین خط کیجون سن19است که میانگینی از بیشترین و کمترین قیمت در 27
روز گذشته می باشد .این خط بعنوان یک فیلتر براي بررسی رفتار میان مدت استفاده میشود.سومین خط چیكو
اسپن17است که این خط قیمت هاي پایانی کنونی را براي  27دوره به عقب شیفت میدهد.از آنجا که واکنش
قیمت نسبت به فیلترهاي هموارکننده با تاخیر رخ میدهد ،این خط تاخیر مذکور را شبیه سازي میکند.
چهارمین خط سنكو اسپن  A11می باشد که میانگین کیجون سن و تنكان سن می باشد که 27دوره به جلو
17
شیفت داده می شود تا نقاط حمایت و مقاومت آتی را مشخص کند .در نهایت پنجمین خط سنكو اسپنB
میباشد که میانگین بیشترین و کمترین قیمت براي  12روز گذشته می باشد و یک فیلتر هموارکننده بلند مدت
میباشد که  27دوره به جلو شیفت داده میشود تا نقاط حمایت و مقاومت آتی را مشخص کند.
ابر ایچیموکو فاصله بین سنكو اسپن  Aو سنكو اسپن  Bمی باشد .در صورتی که سنكو اسپن  Aباالتر از B
باشد رنگ ابر به رنگ سبز و در غیر این صورت برابر قرمز خواهد بود که به ترتیب برابر بازارهاي صعودي 13و
نزولی 13می باشد.
بر اساس ابر ایچیموکو استراتژيهاي زیادي طراحی شده است که در پژوهش حاضر سودآوري سه استراتژي
مورد بررسی قرار میگیرد.در استراتژي اول خرید زمانی صورت میگیرد که تنكان سن باالي یا بیشتر کیجون
سن باشد و ابر به رنگ سبز باشد و قیمت باالي ابر بسته شود .در این استراتژي زمان فروش موقعی میباشد که
تنكان سن زیر کیجون سن باشد و ابر به رنگ قرمز باشد و قیمت زیر ابر بسته شود .در استراتژي دوم خرید
زمانی صورت می گیرد که چیكو اسپن خط باالي ابر را رو به باال قطع کند و فروش زمانی است که چیكو اسپن
خط پایین ابر را قط ع کند.در استراتژي سوم خرید زمانی صورت می گیرد که چیكو اسپن خط پایین ابر را رو به
باال قطع کند و فروش زمانی است که چیكو اسپن خط باالي ابر را به سمت پایین قطع کند .براي بررسی
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سودآوري روش هاي مذکور نتایج حاصل از فرصت هاي معامالتی تولید شده توسط چهار استراتژي روي شاخص
کل بورس اوراق بهادار تهران به کمک یک برنامه نوشته در متلب استخراج می گردد .با استفاده از بازدههاي
استخراج شده ،متوسط و ریسک بازده روزانه آن محاسبه میشود .در نهایت با محاسبه نسبت شارپ که از تقسیم
بازده به ریسک محاسبه میشود ،سودآوري روش ها مورد رتبه بندي قرار می گیرد و با سوداوري بازار مقایسه
می شود.
با وجوداهمیت این موضوع تحقیقات انگشت شماري به بررسی وجود و سود آوري ابر ایچیموکو در بازار
سرمایه پرداخته اند.بنابراین ضرورت اصلی تحقیق حاضر بررسی علمی و دقیق این نوسانگر به دلیل کاربرد
فراوان آن می باشد.پژوهش حاضر براي اولین بار به بررسی سودآوري استراتژي هاي معامالتی بر پایه ابر
ایچیموکو در بازار بورس اوراق بهادار تهران به تحقیق و بررسی می پردازد.
طراحی سیستم هاي معامالتی همواره یكی از حوزه هاي پر طرفدار و پرکاربرد در حوزه مهندسی مالی بوده
است .طراحی سیستم هاي معامالتی با بازده مناسب یكی از ضروریات سرمایه گذاران بازار سرمایه است.
سیستمهاي معامالتی غالبا بر اساس ترکیب چند اندیكاتور شكل میگیرند تا از اطالعات تلفیقی آنها استفاده
شود.روشهاي زیادي براي طراحی سیستم هاي معامالتی مانند استفاده از شبكه هاي عصبی،سیستم هاي
استنتاج فازي،درخت تصمیم و  ...وجود دارد.یكی از نقاط حایز اهمیت تحقیق حاضر استفاده از چهار استراتژي
مبتنی بر ابر ایچیموکو و مقایسه سودآوري آنها می باشد.
 -3روش شناسی تحقیق
روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی – تحلیلی میباشد .این تحقیق براساس هدف یک تحقیق کاربردي
است .تحقیقات کاربردي با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادي فراهم
شده براي رفع نیازمنديها و بهبود و بهینه سازي ابزار ،روشها و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش انسان
مورد استفاده قرار میگیرند .هدف پژو هش بررسی سودآوري استراتژي هاي معامالتی مبتنی بر ابر ایچیموکو در
بورس اوراق بهادار تهران میباشد  .از محیط نرم افزار متلب و کدنویسی در آن براي بررسی و پیاده سازي مدل ها
استفاده شده است.
جامعه آماري پژوهش شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و نمونه اخذ شده شامل بازه زمانی -1931
 1931می باشد.الزم به ذکر است که از تحلیل تكنیكال براي تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است .تعاریف
مربوط به متغیر ها و اصطالحات به کار رفته در زیر آمده است:
تحلیل تكنیكال
روشی براي پیشبینی قیمت ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است .در این تحلیل از طریق
بررسی تغییرات و نوسانهاي قیمتها و حجم معامالت و عرضه و تقاضامیتوان وضعیت قیمتها در آینده را
پیش بینی کرد .این روش تحلیل در بازار ارزهاي خارجی ،بازارهاي بورس اوراق بهادارو بازار طالو دیگر فلزات
گرانبهاکاربرد گستردهاي دارد .تحلیلگران تكنیكال ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازهگیري نمیکنند ،در عوض از
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نمودارها و ابزارهاي دیگر براي شناسایی الگوهایی که میتواند فعالیت آتی سهم را پیشبینی کند ،بهره
میجویند(مورفی .)1333،
نوسانگر ایچیموکو
نام کامل این نوسان نما ایچیموکو کینكو هیو میباشد .مفهوم آن به بررسی "نمودار موازنه شده در یک
نگاه" یا " برانداز کردن نمودار موازنه شده" ترجمه میشود.این سیستم قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت،
جهت و قدرت روند و تعریف نقطه ورود و خروج را دارد.بعدها این سیستم به ابر ایچیموکو 13معروف شد چرا که
بیشترین قدرت آن وابسته به ابري است که براي تعیین خطوط حمایت و مقاومت به کار می رود .ابر ایچیموکو از
 1خط تشكیل شده که جداگانه ارزشی ندارند و براي تصمیم گیري از هر  1خط به طور همزمان کمک گرفته
می شود(لیم و همكاران.)2117،
میانگین متحرک
میانگین متحرکیكی از شاخصهاي مهم و مورد استفاده فراوان ،در تحلیل تكنیكیاستكه با حذف نوسانات
قیمتی کمک میکندتا سرمایهگذار بتواند تصویر بهتري از متوسط قیمتو روند قیمتیرا ترسیم کند.میانگین
متحرک یكی از شاخصهاي قیمتی دنبالهرو است ،چرا که متوسطقیمت سهامدر گذشته را نشان میدهد .دو نوع
میانگین متحرک وجود دارد :میانگین متحرک ساده و میانگین متوسط تصاعدي .میانگین متحرک ساده تنها
متوسطی از قیمت سهام ،در بازه زمانیمورد نظر است ،ولی نحوه محاسبه میانگین متحرک تصاعدي بصورتی
است ،که هر چه قیمت به انتهاي بازه زمانی (قیمت فعلی) نزدیکتر میشود ،وزن سنگینتري را در محاسبه
میانگینایفا میکند .به بیانی دیگر میانگین متحرک تصاعدي همان میانگین وزنی متوسط قیمت
است(.مورفی.)1333،
نسبت شارپ
این نسبت توسط ویلیام شارپ معرفی شد .نسبت شارپ بازده را بوسیله ریسک تعدیل می کند .این
نسبت از طریق تقسیم بازده اضافی یک دارایی بر ریسک آن محاسبه می شود و مشخص می شود که به ازاي
دریافت یک واحد ریسک چه میزان بازده بیشتر تحقق می یابد .نسبت شارپ یكی از معیارهاي سنجش عملكرد
پورتفوي و عملكرد مدیران پورتفوي می باشد(.بوداس)2112،21
21

 -4فرضیه ها یا پرسش های پژوهشی
آنچه این تحقیق به دنبال آن است پاسخ به دو سوال زیر است:
 )1از بین سه استراتژي مبنی بر ابر ایچیموکو شامل استراتژي ایچیموکوي معمولی ،استراتژي محافظه
کارانه و استراتژي جسورانه کدام داراي سود آوري باالتري می باشد؟
 )2سودآوري حاصل از استراتژي معامالتی بر اساس ابر ایچیموکو در مقایسه با عملكرد بازار چگونه است؟
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 -5یافته های پژوهش
براي پاسخ به سواالت تحقیق اولین گام در پژوهش محاسبه اجزاي ابر ایچیموکو میباشد که در ادامه مورد
بررسی دقیق قرار می گیرد.
با فرض این که سري قیمت یک سهام به صورت سري زمانی زیر با طول  Tباشد:
]x[1], x[2], x[3],...., x[T

در اولین مرحله قیمت به کمک فیلتر هموار ساز زیر به یک سري هموار موسوم به تنكان سن تبدیل می شود و
بدین صورت تغییرات ناچیز قیمت نادیده گرفته می شود:
}]min{x[1], x[2],..., x[9]}  max{x[1], x[2],..., x[9
2

و براي

tenkansen[9] 

t 9

}}]min{x[t], x[t  1],..., x[t  9  1]}  max{{x[t], x[t 1],..., x[t  9  1
2

tenkansen[t] 

همچنین سري قیمت به کمک فیلتر  27روزه زیر به یک سري با همواري بیشتر از تنكان سن و موسوم به
کیجون سن تبدیل می شود تا اثر روند میان مدت مشهود شود:
}]min{x[1], x[2],..., x[26]}  max{x[1], x[2],..., x[26
2

و براي

kijunsen[26] 

t  26

}}]min{x[t], x[t  1],..., x[t  26  1]}  max{{x[t], x[t 1],..., x[t  26  1
2

kijunsen[t] 

همچنین با یک انتقال  27روزه به عقب ،سري قیمت به سري چیكواسپن تبدیل می شود .بنابراین
chikouspan[1]  x[27],
chikouspan[2]  x[28],....

در واقع براي t  T 26

]chikouspan[t]  x[t  26

حال میانگین دو سري هموار تنكان سن و کیجون سن به اندازه  27روز به جلو منتقل می شود تا سري
سنكواسپن  Aشكل گیرد.این سري بعبارتی میانگین روند کوتاه مدت و میان مدت می باشد و بعنوان یک خط
حمایت یا مقاومت آتی عمل خواهد کرد.بنابراین
67
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و براي 26  t  T  26

]tenkansen[1]  kijun sen[1
2

senkouspanA[27] 

]tenkansen[1]  kijun sen[1
2

senkouspanA[28] 

]tenkansen[t  26]  kijun sen[t  26
2

senkouspanA[t] 

آخرین گام در مشخص کردن اجزاي ابر ،هموارسازي قیمت به کمک فیلتر میانگین و یک شیفت به جلو به
اندازه  27روز به یک سري هموارتر از تنكان سن و کیجون سن موسوم به سنكو اسپن  Bتبدیل می شود که
نشان دهنده روند دراز مدت می باشد.بنابراین
}]min{x[1], x[2],..., x[52]}  max{x[1], x[2],..., x[52
2

و براي

senkouspanB[52] 

52  t  T  26

}]min{x[t], x[t  1],..., x[t  52  1]}  max{{x[t], x[t  1],..., x[t  52  1
2

senkouspanB[t] 

نمودار نوعی سري هاي زمانی گفته شد در نمودار  1مشخص است:

نمودار -1ابر ایچیموکو
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تمام پنج خط یا سري زمانی بیان شده بعنوان اجزاي ایچیموکو در بازه زمانی  26  52  t  T  26داراي
مقدار می باشند.با محاسبه اجزاي ایچیموکو ،نوبت به بررسی سیستم هاي معمالتی میتنی بر آن می باشد.
استراتژی اول:ایچیموکوی معمولی
در این استراتژي در لحظه  tو در صورتی که تنكان سن باالي کیجون سن باشد و رنگ ابر برابر سبز باشد خرید
صورت می گیرد.بعبارتی
}] x[t]  max{senkouspanA[t], senkouspanB[t

if

and
 buy time  t

]tenkansen[t]  kijunsen[t
and
] senkouspanA[t]  senkouspanB[t

در این استراتژي در لحظه  tو در صورتی که تنكان سن زیر کیجون سن باشد و رنگ ابر قرمز باشد ،سهام
خریداري شده به فروش می رسد.بنابراین
}] x[t]  min{senkouspanA[t], senkouspanB[t

if

and
 sell time  t

]tenkansen[t]  kijunsen[t
and
] senkouspanA[t]  senkouspanB[t

استراتژي مذکور بر روي نمونه تصادفی مورد پیاده سازي قرار می گیرد و موقعیت هاي معامالتی کشف شده
بوسیله آن دخیره می گردد .فرض کنید mموقعیت معامالتی در زمان هاي
[t , t ],[t , t ],...,[t m , t
]
1 2 3 4
m1

با بازده هاي  r , r ,..., rmشكل گرفته باشد .بنابراین معادل بازده روزانه هر موقعیتی معامالتی که با
1 2
 rd , rd ,..., rdmنشان می دهیم برابر است با
1 2
1
(t ti )1
i

1
) rdi  (1  r
1
2
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براي محاسبه نسبت شارپ بعنوان مالکی براي سودآوري روش ابتدا مطابق روابط زیر به محاسبه میانگین و
ریسک بازده روزانه پرداخته می شود:
) return  mean(rd , rd ,..., rd m
1 2
) risk  std(rd , rd ,..., rdm
1 2

و سپس از تقسیم بازده به ریسک نسبت شارپ روزانه محاسبه می شود.
mean
risk

sharpratio 

استراتژی دوم :استراتژی محافظه کارانه
در این استراتژي زمان خرید موقعی می باشد که چیكواسپن،خط باالي ابر را به سمت باال قطع کند .یعنی

}]chikouspan[t  26]  max{senkouspanA[t  26], senkouspanB[t  26

 buy time  t

if

and

}]chikouspan[t  26  1]  max{senkouspanA[t  26  1], senkouspanB[t  26  1

و زمان فروش سهام خریداري شده موقعی می باشد که چیكواسپن خط پایین ابر را به سمت پایین قطع کند.
}]chikouspan[t  26]  min{senkouspanA[t  26], senkouspanB[t  26
 sell time  t

if

and

}]chikouspan[t  26  1]  min{senkouspanA[t  26  1], senkouspanB[t  26  1

نمودار زیر عملكرد استراتژي محافظه کارانه را نشان می دهد.

نمودار -2استراتژی محافظه کارانه منبع:لیم و همكاران2112،
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روش محاسبه سودآوري این استراتژي دقیقا مانند استراتژي معمولی می باشد.
استراتژی سوم :استراتژی جسورانه
در این استراتژي زمان خرید موقعی می باشد که چیكواسپن،خط باالي ابر را به سمت باال قطع کند .یعنی

}]chikouspan[t  26]  max{senkouspanA[t  26], senkouspanB[t  26

 buy time  t

if

and

}]chikouspan[t  26  1]  max{senkouspanA[t  26  1], senkouspanB[t  26  1

در این استراتژي زمان خرید موقعی می باشد که چیكواسپن،خط باالي ابر را به سمت پایین قطع کند .یعنی
}]chikouspan[t  26]  max{senkouspanA[t  26], senkouspanB[t  26
 sell time  t

if

and

}]chikouspan[t  26  1]  max{senkouspanA[t  26  1], senkouspanB[t  26  1

نمودار  -3استراتژی جسورانه منبع:لیم و همكاران2112،

روش محاسبه سودآوري این استراتژي دقیقا مانند استراتژي معمولی می باشد.
نتایج به دست آمده ازین تحقیق بر اساس مراحل مذکور به شرح زیر می باشد:
نمونه مورد بررسی شامل شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازه  1931-1931می باشد که شامل
7179داده روزانه می باشد که در نمودار  7مشخص شده و آمار توصیفی شاخص نیز در جدول  1آماده است.
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نمودار  -4شاخص کل

جدول .1آمار توصیفی شاخص
مقدار

شاخص آماری

1/11137

میانگین

1/111932

میانه

1/117113

ماکزیمم داده ها

1/11119-

مینیمم داده ها

1/111777

انحراف معیار استاندارد

1/732337

چولگی

17/71133

کشیدگی

97179/13

آماه جارک برا

1

مقدار احتمال

7172

تعداد مشاهدات

مقدار احتمال آماره جارک برا در جدول فوق نشان می دهد که داده ها از توزیع نرمال پیروي نمی کند.

سال هشتم /شماره سيودوم /زمستان 8931

66

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

 -1-5تشكیل ابر ایچیموکو
ابر ایچیموکو بر اساس نتایج به دست آمده در نمودار هاي زیر خالصه می شود:

نمودار 4و -5ابر ایچیموکو

 -2-5بررسی استراتژی معمولی
با توجه به توضیحاتی که در رابطه با این استراتژي در بخش هاي پیش مطرح گردید و موقعیت خرید و فروش
بر اساس ابر ایچیموکو ،یكی از موقعیت هاي معامالتی شكل گرفته در این استراتژي در نمودار 7آمده است .با
پیاده سازي این استراتژي بر روي شاخص 11 ،موقعیت معامالتی شكل گرفت که مشخصات انها را در جدول زیر
مشاهده می کنید.

نمودار -2نوعی موقعیت معامالتی شكل گرفته از استراتژی معمولی
61
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جدول  -2مشخصات موقعیت های معامالتی
مدت

بازده

شماره

معادل بازده روزانه
1/11292313

733

7/131319

1

1/111733191-

12

1/12117-

2

1/111713137-

11

1/12223-

9

1/111132773

1992

3/92311

7

1/111217127-

73

1/13119-

1

1/111211333

33

1/12193

7

1/111733331-

73

1/19211-

3

1/111391333

123

1/133199

3

1/111323177

122

1/39131

3

1/111797112-

71

1/13932-

11

1/11122333-

31

1/11317-

11

1/112373193

972

1/779737

12

1/111731731-

23

1/1131-

19

1/111399117

33

1/21371

17

1/111172311-

33

1/11931-

11

بعنوان نمونه اولین موقعیت معامالتی که  733روز به طول انجامیده بازده اي برابر  7013داشته است که معادل
روزانه آن عبارت است از .101127مطابق روش تحقیق،در جدول  9با محاسبه میانگین و ریسک بازده هاي روزانه
کسب شده و تقسیم آنها بر هم نسبت شارپ محاسبه شده است.
جدول -3عملكرد استراتژی معمولی
1/111779

میانگین بازده روزانه

1/111913

انحراف معیار بازده روزانه=ریسک

1/997719

نسبت شارپ

 -3-5بررسی استراتژی محافظه کارانه
در نمودار زیر یكی از موقعیت هاي معامالتی شكل گرفته شده بر اساس استراتژي محافظه کارانه مشاهده می
شود.
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نمودار  -7موقعیت معامالتی نوعی استراتژی محافظه کارانه

با پیاده سازي این استراتژي بر روي شاخص 13 ،موقعیت معامالتی شكل گرفت که مشخصات انها را در جدول
زیر مشاهده می کنید.
جدول  -4مشخصات معامالتی استراتژی محافظه کارانه
معادل بازده روزانه
1/11133311/11272133
1/11172111/11137271/11171231/11127317
1/11133173
1/112131
9/17279111
1/11179137
1/11173212
1/11131397
1/11119173
1/11912727
1/11111331/1111171/11197213
3/9939111-

17

مدت
3
733
11
27
72
719
371
111
73
173
137
713
73
913
27
71
117
117

بازده
1/11739937/13292339
1/11713911/12721331/12123721/12237333
2/37711332
1/1291721
1/11277117
1/1111372
1/23173113
1/13199191
1/1133339
1/31777373
1/12131271/17133231/17339373
1/1139233-
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بعنوان نمونه اولین موقعیت معامالتی که هفت روز به طول انجامیده بازده اي برابر  -1/1173993داشته است
که معادل بازده روزانه اي برابر  -1/1113331می باشد .در جدول  1با محاسبه میانگین و ریسک بازده هاي
روزانه کسب شده و تقسیم آنها بر هم نسبت شارپ محاسبه شده است.
جدول -5عملكرد استراتژی محافظه کارانه
1/111717371

میانگین بازده روزانه

1/111993991

انحراف معیار بازده روزانه=ریسک

1/911113791

نسبت شارپ

 -4-5بررسی استراتژی جسورانه
در نمودار  3نوعی از یک موقعیت معامالتی شكل گرفته براساس استراتژي محافظه کارانه نشان داده شده است.
با پیاده سازي این استراتژي  13موقعیت معامالتی شكل گرفته است که مشخصات آن در جدول 7آمده است.
نمودار  -8موقعیت معامالتی نوعی استراتژی جسورانه
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جدول  -2مشخصات معامالتی استراتژی جسورانه
معادل بازده

مدت

روزانه

بازده

شماره

1/1111217-

33

1/139112-

1

1/11271279

737

7/97131773

2

1/11213137

1

1/11173771

9

1/1113177-

212

1/1173373-

7

1/1119317-

73

1/1137997-

1

1/11123311

711

1/11131399

7

1/1112731

211

1/97113232

3

1/111177-

797

1/2131317-

3

3/1339111-

173

1/1177117-

3

1/11137217

92

7/719112

11

1/1113123

113

1/92321177

11

1/11211271

213

1/17731791

12

1/1113212-

91

1/1279711-

19

1/11921793

911

3/13717999

17

1/1111131-

7

1/1121273-

11

1/1113771-

37

1/1717713-

17

1/11213131

31

1/21371117

13

1/1113339

9

1/1117327

13

بعنوان نمونه در معامله شماره سه که پنج روز به طول انجامیده بازده اي برابر  1/11173271کسب شده که
معادل بازده روزانه اي برابر  1/11213137می باشد.
در جدول  3با محاسبه میانگین و ریسک بازده هاي روزانه کسب شده و تقسیم آنها بر هم نسبت شارپ محاسبه
شده است.
جدول  -7عملكرد استراتژی جسورانه

17

1/111331737

میانگین بازده روزانه

1/111913322

انحراف معیار بازده روزانه=ریسک

1/737371191

نسبت شارپ
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پس از محاسبه بازده روزانه شاخص در دوره مورد بررسی ،میانگین بازده روزانه و انحراف معیار بعنوان ریسک
محاسبه شدند .نسبت شارپ عملكرد بازده روزانه بازار نیز از تقسیم میانگین بازده به ریسک محاسبه شدند.
جدول -8عملكرد بازار
1/11131332
1/1117717
1/11291171

میانگین بازده روزانه
انحراف معیار بازده روزانه
نسبت شارپ

با مقایسه جداول عملكرد سه استراتژي معمولی،محافظه کارانه و جسورانه به همراه عملكرد بازار مشاهده می
شود که هر سه استراتژي بر عملكرد بازار غلبه دارند .بهترین نتیجه از ان استراتژي جسورانه می باشد و
استراتژي معمولی و محافظه کار در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
 -2بحث و نتیجه گیری
تحلیل تكنیكی22یكی از روشهاي تحلیل بازار است که درآن از قیمت ها و حجم معامالت تاریخی سهام
براي پیش بینی جهت آیندة حرکت قیمتها استفاده میشود.نوسانگر ایچیموکو 29یكی از ابزارهاي پرکاربرد در
تحلیل تكنیكال می باشد که قدرت و سرعت روند ،و سقف ها و کف هاي احتمالی قیمت را پیش بینی می کند.
این نوسانگر خود از پنج نمودار توام شامل تنكان سن،کیجون سن،چیكو اسپن،سنكو اسپن  Aو سنكو اسپن B
تشكیل شده است.در صورتی که سنكو اسپن  Aباالتر از  Bباشد رنگ ابر به رنگ سبز و در غیر این صورت برابر
قرمز خواهد بود که به ترتیب برابر بازارهاي صعودي 27و نزولی 21می باشد.بنابراین
 )1حرکت قیمت باالي ابر ،نشانة روند صعودي است.
 )2حرکت قیمت پایین ابر ،نشانة روند نزولی است.
 )9حرکت قیمت درون ابر ،نشانة روند یک طرفه است.
 )7تغییر رنگ ابر از سبز به قرمز نشانة حرکتی اصالحی در روندي صعودي است.
 )1تغییر رنگ ابر از قرمز به سبز نشانة حرکتی اصالحی در روندي نزولی است.
در بازار صعودي خطوط تشكیل دهنده ابر ایچیموکو به صورت حمایت و در بازار نزولی به صورت مقاومت طاهر
می شوند .در تحلیل زمان ورود و خروج به بازار توسط اندیكاتور ایچیموکو دو سیگنال و نشانه اصلی وجود دارد.
سیگنال خرید زمانی صادر می شود که
 )1قیمت باالي ابر قرار داشته باشد؛
 )2رنگ ابر سبز باشد یا بعبارتی انتظار یک بازار صعودي وجود داشته باشد؛
 )9تنكان سن باالي کیجنسن قرار داشته باشد.
سال هشتم /شماره سيودوم /زمستان 8931
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این همان شرطی است که بیان می کرد میانگین متحرک کوتاه مدت یعنی تنكان سن در زمان خرید باید باالي
میانگین متحرک بلند مدت یعنی کیجونن سن باشد .سیگنال فروش زمانی صادر می شود که
 )1قیمت زیر ابر قرار داشته باشد؛
 )2رنگ ابر قرمز باشد یا بعبارتی انتظار یک بازار نزولی وجود داشته باشد؛
 )9تنكان سن زیر کیجنسن قرار داشته باشد.
این همان شرطی است که در بخش قبل بیان می کرد میانگین متحرک کوتاه مدت یعنی تنكان سن در زمان
فروش باید زیر میانگین متحرک بلند مدت یعنی کیجونن سن باشد.
در این پژوهش سودآوري سه استراتژي معامالتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو به نامهاي استراتژي
معمولی،محافظه کار و جسورانه بررسی شد .سه استراتژي بر حسب ترکیب اجزاي ایچیموکو در تشخیص نقاط
خرید و فروش متفاوت هستند.
لیم 27و همكاران( ) 2117در پژوهشی به بررسی سودمندي ابر ایچیموکو در بازار بورس اوراق بهادار آمریكا و
ژاپن در فاصله سالهاي  2111تا  2117پرداختند .آنها براي معامالت خود دو استراتژي محافظه کارانه و
جسورانه در نظر گرفتند و نشان دادند که نمودار فراوانی سود آوري براي سهام هاي انتخاب شده در نمونه مورد
بررسی،داراي چولگی مثبت و دم هاي الغر می باشد .نتیجه تحقیق آنها نشان می دهد که شواهدي مبنی بر
تفاوت سود آوري با توجه به معیار نسبت شارپ در دو بازار بورس ژاپن و آمریكا وجود ندارد.
پژوهش حاضر به بررسی سودآوري استراتژي هاي مبتنی بر ،ابر ایچیموکو در بازار بورس اوراق بهادار تهران
پرداخت.
نكته اول و مشترک در دو تحقیق شناسایی قدرت روندهاي مثبت و حفظ آنها توسط ابر ایچیموکو می
باشد.همانطور که در ادبیات تحقیق بیان شد یكی از مشخصات ایچیموکو ،شناسایی قدرت روند میباشد .با نگاه
به نمودا ر ابر ایچموکو مشاهده می شود که روندهاي مثبت چگونه خود را در قالب رنگ سبز و براي مدت طوالنی
نشان داده اند .بعنوان نمونه در جداول موقعیتهاي معامالتی مدت زمان بعضی از معامالت از  1111روز911،
روز و 711روز بیشتر است.نكته دوم و مشترک بین دو تحقیق سوداوري استفاده از استراتژي هاي مبتنی بر ابر
ایچیموکو نسبت به بازار می باشد .هر چند در معیار بازده،نسبت به عملكرد بازار توفیق چندانی ندارند اما با توجه
به ریسک پایین تر نسبت به بازار،به سرمایه گذار این اطمینان را می دهند که امكان تحقق بازده مورد انتظار آنها
بسیار باال میباشد
با استفاده از برنامه نوشته شده در متلب ابر ایچیموکو محاسبه گردید و براي هر استراتژي موقعیت هاي
معامالتی محاسبه شد و به کمک آنها نسبت شارپ بازده روزانه موقعیت ها بعنوان مالک سودآوري محاسبه
گردیده که نتایج در جدول  3خالصه شده است.
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 خالصه نتایج-9جدول
استراتژی

معمولی

محافطه کار

جسورانه

بازار

بازده

1/111779

1/1117173

1/11133

1/11137

ریسک

1/111913

1/111993

1/111913

1/111771

نسبت شارپ

1/9977

1/911113

1/7373

1/112911

 و1/112911 بوده که نسبت به استراتژي بازار1/7373 نسبت شارپ به دست آمده براي استراتژي جسورانه
 در موقعیت باالتري قرار،میباشند1/911113و1/9977 دو استراتژي دیگر محافظهکار ومعمولی که به ترتیب
الزم به ذکر است که میزان ریسک پیش.گرفته و می توان نتیجه گرفت که از سوداوري باالتري نیز برخوردار است
1/111993،1/111913  محافظه کار ومعمولی به ترتیب، بینی شده براي سه استراتژي جسورانه
در معیار بازده روزانه بهترین عملكرد.کمتر است1/111771 بوده که از ریسک استراتژي بازار معادل1/111913و
می باشد که بازده آن کمی بیشتر از بازده بازار است ولی داراي ریسک به1/11133 مربوط به استراتژي جسورانه
.لذا استراتژي جسورانه با باالترین سوداوري پیشنهاد میگردد.مراتب پایینتري میباشد
فهرست منابع
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.13-32 ،13 ، مجله پژوهش هاي حسابداري مالی،شمعی ژاپنی در بورس اوراق بهادار تهران
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