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چكیده
با توجه به نقش روزافزون شبکه های اجتماعی در بازار سرمایه ،بررسی توانایی و اثربخشی آن در جهت و
قیمت سهام می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد .جایگاه اصلی این تحقیق در بررسی حرکت توده وار بر
اساس پیشنهادهای خرید و فروش در شبکه اجتماعی با استفاده از شبکه عصبی می باشد .این تحقیق دردوره
زمانی ابتدای تیرماه  2931تاانتهای خردادماه ( 2939یکسال) می باشد و با توجه به شرایط بازار سرمایه دو دوره
رکود و رونق بررسی شده است  .به منظور دسترسی به داده های کافی و همچنین تواتر معامالت  ،نمونه انتخابی
ده شرکت از  05شرکت فعال بورس و همچنین ده نمادی که بیشترین تعداد پست و نظر را در شبکه اجتماعی
داشته اند انتخاب گردیده اند .این تحقیق دردوبخش پیش بینی جهت و قیمت سهام با داده های قیمت در
مقایسه با ترکیب داده های قیمت و پیشنهادهای خرید و فروش شبکه های اجتماعی است .برای پیش بینی از
شبکه عصبی مصنوعی پیشخور و بهینهسازی شبکه با  9تا  25وقفه و یک الیه پنهان تا  15نرون استفاده شده
است .نتایج نشان داده است که در پیش بینی قیمت سهام در دو روش تفاوت معنی داری وجود ندارد اما در
پیش بینی جهت قیمت سهام با استفاده از قیمت سهام و پیشنهادهای خرید و فروش (ترکیب داده های قیمت و
شبکه اجتماعی) نسبت به پیش بینی فقط با قیمت سهام در دوره رونق برای شرکت های پربیننده و در دوره
رکود برای 25سهم فعال تفاوت معنی داری وجوددارد.
واژههاي کلیدي :شبکه اجتماعی،پیش بینی جهت سهام ،پیش بینی قیمت سهام ،شبکه عصبی.
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 -1مقدمه
با توجه به گسترش روزافزون شبکه های اجتماعی از یک سو و نقش و اهمیت مالی رفتاری در تصمیمات
سرمایه گذاران ،بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر رفتارهای مالی و تصمیمات رفتاری سرمایه گذاران از
اهمیت خاصی برخوردار است.
نقش شبکه های اجتماعی در زندگی امروزی قابل توجه است .این شبکه ها بر بازارهای مالی و بورس ها اثر
گذاشته اند و بررسی وجود حرکت های توده وار و آثار آن می تواند سرمایه گذاران را در دستیابی به مدل های
بهتر پیش بینی حرکت های بازار یاری نماید.
شبکه های اجتماعی مجازی در بازار سرمایه با ظهور سایت  StockTwitsدر سال  1552و در اوج بحران
فعال شدند  .این سایت به محلی برای تبادل نظرکاربران تبدیل گردید .همچنین محققان ،مدیران و تحلیلگران
بازار با استفاده از تحلیل داده ها و پست های (توییت های) ارسالی در این شبکه اجتماعی سعی در برآورد و
تخمین جهت بازار با تکیه بر اصول مالی رفتاری نمودند که در این حوزه نیز موفقیت هایی حاصل شده است.
موضوع این تحقیق بررسی مفید بودن اطالعات شبکه های اجتماعی در پیش بینی جهت و قیمت سهام
است .برای بررسی این موضوع در ادبیات تحقیق به بررسی شبکه اجتماعی ،مالی رفتاری ،شبکه اجتماعی مجازی
و پیشینه پژوهش پرداخته می شود .سپس فرضیه ،روش و نتایج نحقیق ارائه و بررسی می شود.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
 -1-2شبكه اجتماعی
شبکه اجتماعی مجموعه ای از ارتباطات اجتماعی است که در آن افراد بدون واسطه به یکدیگر متصل می
شوند و با ا ین روش تعداد قابل توجهی از افراد به یکدیگر متصل می گردند .شبکه های اجتماعی می توانند
وظایفی مانند تبادل اخبار و انجام گفت و گو را داشته باشند .این شبکه ها در بستر واسطه های ارتباطی صورت
می گیرد(نوبک  ،2گالسبرگ  .)1559 ،1شبکه های اجتماعی تسهیل کننده مناسب برای افرادی است که به تازگی
وارد بازار سرمایه شده اند که با این طریق اطالعات مفیدی به دست آورند(شپارد .)1521 ،9
یک شبکه اجتماعی ،سایت یا مجموعه سایتی است که به کاربران اجازه می دهد تا عالقه مندی ها ،افکار و
فعالیت های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و فضایی برای تبادل نظر داشته باشند که در آنها افراد عقاید و
نظرات خود را بیان می کنند.
مزایایی که شبکه های اجتماعی دارند و باعث استقبال بسیار زیاد از آن ها شده است شامل این موارد می
باشد :انتشار سریع و آزادانه اخبار ،اطالعات و شایعات که امکان انتشار اطالعات نادرست بسیار زیاد است ،اما
مخاطب می تواند مطالب را با هم مقایسه کند و حتی می تواند از این طریق قدرت نقد و تحلیل خود را افزایش
دهد.
البته شبکه های اجتماعی پیامدهای منفی هم دارن د؛ از قبیل شکل گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار
نادرست.
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شبکه اجتماعی مبتنی بر وب  ،حجم قابل توجهی از اطال عات شخصی کاربران را در اختیار دارند و امکان
سوء استفاده شرکت های تجاری و دولت ه ا از این اطالعات همواره از دغدغه های اصلی مطرح شده درباره این
شبکه می باشد.
 -2-2رفتار توده وار
رفتار توده وار  9ناشی از تالش انسان ها برای انجام رفتار مشابه دیگران است .وقتی افراد یک جامعه ،رفتار
خاصی دارند یا کارمشخصی را انجام می دهند ،از نظر فکری وذهنی برای افراد بسیار دشوار است که بتوانند
رفتاری متفاوت از توده ی مردم داشته باشد.
رفتار گروهی در بازار سهام زمانی ر خ می دهد که سرمایه گذاران سعی می کنند تا تصمیمات معامالتی خود
را شبیه دیگران ترسیم کنند .در این شرایط ،تمام افراد رفتار مشابهی دارند ،اما هیچ گونه هماهنگی یا تبانی بین
آن ها انجام نشده است .رفتار توده وار  ،یکی از تورش های رفتاری در بین سهامداران در بازارهای اوراق بهادار
است.
درتعریفی دیگر ،رفتار توده وار عبارتست از پذیرش ریسک زیاد بدون اطالعات کافی که می توان آن را قصد
و نیت آشکار سرمایه گذاران جهت کپی کردن رفتار سایر سرمایه -گذاران و تبعیت از آنان تعریف نمود
(بیخچاندنی  ، 0شارما .)1555 ، 6
حرکات توده وار ،عمدتا ناشی از نبود تقارن اطالعاتی و تحلیل های کارشناسانه مناسب ،نبودیاکمبود
شفافیت اطالعاتی و معامالتی ،نبود یا نقصان در قوانین و مقررات ،نبود الزامات افشای اطالعات و جلب اطمینان
سرمایه گذاران است .
بازارهای نوظهور با رفتار توده وار بیشتری مواجه هستند .در بازارهای نوظهور ،اطالعات کمیاب و با تاخیر و
غیر دقیق است .عوامل سیاسی و اقتصادی کالن موثر بر بازارهای مالی مبهم ،متغیر و غیر پایدار است .این عوامل
سبب تمرکز سرمایه گذاران بر رفتار سایر سرمایه گذاران و پیروی از سایر افراد و شکل گیری رفتار توده وار در
این بازارها می شود.
توده واری در بین گروهی که شبیه هم فکر می کنند ،می تواند باعث زیان یا سود شود .فرض کنید گروه
اکثریتی از سهامداران معتقدند شرکت الف سهام مطلوبی نیست اما گروه اندکی از سهامداران معتقدند که این
سهام ،مطلوب است .اگر این افراد بحث کنند و اطالعات خود را به اشتراک بگذارند ،به این نتیجه می رسند که
نباید این سهم را خریداری کنند ،اما در واقعیت این اشتراک اطالعات به ندرت اتفاق می افتد .هر یک از سرمایه
گذاران صرفا در خصوص تخمین خود از وضعیت آینده سهم اطالع دارند و از تخمین دیگران بی خبر هستند .در
همین حالت ،فرض کنید که فقط چند نفر از گروه خوش بین به آینده سهم ،اقدام به خرید کنند .گروه دیگر
خریدار این سهم ،گروه خوش بین یا بد بین خواهند بود .باقیمانده گروه خوشبین خرید خود را انجام می دهند.
گروه بدبین ،اما با بازنگری در تصمیم خود به خرید سهم می پردازند .بدین ترتیب گلوله برفی کوچک به گلوله
برفی بزرگی تبدیل می شود که می تواند اثرات مخربی داشته باشد .این رفتار در بازارهایی که امکان فروش
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استقراضی سهام از سوی گروه بدبین وجود نداشته باشد ،تشدید می شود .در وضعیت گلوله برفی ،افراد بعدی به
هسته اولی خریدار اضافه شده و تعداد زیادی از افراد به خرید همزمان یک سهم می پردازند .اما پس از معلوم
شدن واقعیت بازده سهم ،توده به فروش سهم می پردازد و این رفتار تکرار می شود (بیکر  ،1نوفسینگر .)1525 ،2
دو نوع علت برای ایجاد توده واری وجود دارد و عوامل وقوع هر یک متفاوت است .توده واری غیر عقالئی
موضوع بحث است که تقلید کورکورانه سرمایه گذاران از یکدیگر به شمار می رود .گاهی اوقات بدون آن که
اتفاق خاصی در شرکت رخ دهد ،قیمت سهام افزایش قابل توجهی می یابد .موضوعی که در سال های  2921و
 2931در ایران یا  2333در ایاالت متحده رخ داده است .دالیل مهم در وقوع توده واری غیر عقالئی شامل نبود
شفافیت اطالعاتی ،توسعه نیافتگی نهادهای تخصصی ،الگوی فرهنگی جامعه و کم عمق بودن بازار سهام
است(سعیدی ،فرهانیان.)2935 ،
 -3-2جایگاه شبكه اجتماعی مجازي
توسعه شبکه های اجتماعی به حدی رسیده است که شبکه اجتماعی بازار سهام با نام توییت سهام در اکتبر
سال  1552راه اندازی شده است .این شبکه زیرساختی جداگانه از توییتر دارد و فقط مخصوص پست های
مرتبط با بازار بورس است .در حال حاضر بیش از  195هزار نفر عضو فعال دارد که به طور متوسط  91دقیقه در
روز در این سایت به فعالیت می پردازند.در این محیط افراد براساس نماد شرکت ها ،نظرات ،تحلیل ها و خبرهای
خود را منتشر نمایند .این شبکه اجتماعی با پلتفرم سایر شبکه های اجتماعی نیز هماهنگ است و کاربران سایر
شبکه های اجتماعی به محتوای آن دسترسی دارند .شبکه های اجتماعی بازار بورس ،فضای اطالع رسانی یک
طرفه از سوی رسانه ها را به فضای دو طرفه مبدل نموده است و سرمایه گذاران می توانند نظرات ،تحلیل ها و
اخبار خود را به صورت لحظه ای منتشر و در اختیار سایر تحلیلگران و سرمایه گذاران قرار دهند.
3

 -4-2بررسی قابلیت شبكه اجتماعی مجازي در پیش بینی بازار بورس
پیش بینی و برآورد آینده یکی از ضروریات تصمیم گیری است .اما مسئله مهم تر این است که چگونه در
دنیای عدم اطمینان ،بتوان رویدادهای آتی را پیش بینی نمود .دو روش قابل اعتماد برای پیش بینی شامل
استفاده از سیستم های خبره و استفاده از خرد جمعی ( 25دانش توده ها) می باشد.
تحقیقات بسیاری در این خصوص انجام شده است .در یکی از بررسی ها نشان داده شده است که بسیاری از
سرمایه -گذاران و معامله گران سهام از اطالعات رد و بدل شده براساس ارتباطات موجود بین سرمایه گذاران
استفاده می کنند .در این زمینه می توان به اثر گفت و گوهای اینترنتی بر قیمت سهام اشاره کرد( هیرشلیفر ،22
هنگ تو .)1552 ،21
برای ارزیابی تاثیر شبکه های مجازی بر بازار مالی ،تحقیقات و بررسی های صورت گرفته بر شبکه های
اجتماعی مجازی مرتبط به بازارهای مالی بررسی می شود .در ایران هیچ گونه پژوهشی در این خصوص صورت
نگرفته است .بدین ترتیب از تحقیقات بین المللی استفاده شده است  .تحقیقات حاکی از اثر قابل توجه شبکه
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های اجتماعی مجازی برپیش بینی شاخص و تغییرات قیمت سهام می باشد .عالوه براین اثر این شبکه ها بیش
ازسایر رسانه های متعارف است.
در بررسی رابطه میان حجم و قیمت سهام تعدادی از شرکت ها با پیام های منتشر شده مربوط به آن ها در
شبکه های اجتماعی در بازه ابتدای ژانویه 1525تا پایان ژوئن 1525نشان داده شده است که رابطه قوی بین
حجم معامالت سهام های نمونه و پیام ها وجود دارد و رابطه قیمت و پیام ها ضعیف است .براین اساس استراتژی
معامله براساس پیام ها در شبکه های اجتماعی می تواند بازده بهتری داشته باشد(رویز 29و همکاران.) 1521 ،
در بررسی برای پیش بینی جهت بازار با استفاده از کسب اطالعات و ارتباطات با توجه به الگوی رفتاری خرد
توده ها نشان داده است که پیش بینی به کمک روش های مبتنی بر شبکه های اجتماعی عملکرد بهتری نسبت
به روش های غیر مبتنی بر شبکه های اجتماعی دارد .پیش بینی مبتنی بر شبکه های اجتماعی ،با کاهش خطا
نسبت به سایر روش ها و هزینه کم تر برای گردآوری اطالعات توده ها به همراه دارد(کوی  ،29روی ،20
وینستون .)1529 ،26
در عین حال با افزایش میزان داده ها ،توان پیش بینی به صورت تصاعدی بهبود می یابد.
اقتصاد رفتاری بیان می دارد که احساسات عمیقا می توانند بر رفتار فردی و تصمیم گیری تاثیر گذار باشد.
از این دیدگاه ،بررسی احساس و حالت تعداد زیادی از افراد در شبکه های اجتماعی و تغییرات شاخص داوجونز
بررسی شده است .براین اساس وضعیت هر شخص به یکی از  6حالت آرام ،نگران ،مطمئن ،حیاتی ،مهربان و
خوشحال تقسیم بندی می شود و با استفاده از شبکه فازی عصبی خود یادگیرنده  21دسته بندی شده و به کمک
آن شاخص پیش بینی می شود .نتایج به طور محسوسی مناسب است و حاکی از دقت 21/6درصد در پیش بینی
روند روزانه شاخص داوجونز است(بولن  ،22مائو  ،23زنگ .)1522 ،15
در بررسی با هدف پیشنهاد خرید و فروش مبتنی بر یک سیستم تحلیل متن اخبار و اطالعات قیمتی 11
شرکت از شاخص اساندپی  ،055در فاصله 20آگوست 1556تا92آگوست 1551و اخبار منتشر شده از
رویترز 9555و استخراج بیش از  02169خبر مرتبط براساس تصمیم گیری  0دقیقه ای با روش یادگیری لغزنده،
نشان داده است که پیش بینی مبتنی بر شبکه عصبی با استفاده از قیمت سهام و اخبار بهتر از قیمت سهام قادر
به ارائه پیشنهادات خرید و فروش بهتر و کسب بازده بیشتر است(گوا  ،12زاهاوی .) 1529 ،11
در تحقیقی دیگر ،با باور بر این که اخبار اقتصادی و مالی بر بازده قیمتی سهام موثر است .بررسی در
خصوص حجم محتوا و احساسات لغات در پیش بینی الگوی بازده قیمت موثر است .این تحقیق بین ژانویه1559
تا مارچ 1552در بورس هنگ کنگ از 12شرکت از  9صنعت استفاده شده است .برداشت احساسات از لغتنامه ها
و به روش نیمه خودکار انجام شده است .این تحقیق نشان داده است که پیش بینی با استفاده از تکرار لغت و
احساسات برآورد دقیق تری در دوره آموزش و آزمون دارد(لی 19و همکاران) 1529 ،
در تحقیقی دیگر با بر رسی اثر اخبار و احساسات عمومی بر حرکات سهام با این رویکرد که احساسات و
تصمیمات افراد از احساسات عمومی ناشی می شود ،نشان داده است که دقت پیش بینی جهت تا بیش از
65درصد است .در این تحقیق تصمیم گیری معامالت عالوه بر احساسات و آنالیز اخبار با استفاده از میانگین
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متحرک ساده نیز صورت گرفته است و بازدهی یک فصل آن 0212درصد بوده است .این تحقیق نشان داده است
که بازار سهام به اخبار عمومی منتشر شده در شبکه های اجتماعی حساس است( لی  19و همکاران .)b ، 1529 ،
همچنین پیش بینی قیمت سهام شرکت اپل برای دو هفته با استفاده از اخبا ر و توییت حاکی از توانایی بهتر
توییت در پیش بینی قیمت سهام است و در حقیقت تاثیر رسانه های جمعی بر قیمت سهام کمتر از حرکت توده
ای و خرد جمعی است(ناگار  ،10هاسلر .) 1521 ،16
درتحقیقی دیگر درخصوص  6شرکت در بازه ابتدای ژوئن 1525تا پایان اکتبر 1521شامل 650روزکاری با
جمع آوری داده های بازار سهام و توییت های منتشر شده در شبکه اجتماعی  Stock Twitsکه یک شبکه
اجتماعی مختص بازار سرمایه است ،نشان داده است که براساس محتویات این سایت می توان حجم معامالت را
با دقت مناسبی پیش بینی نمود(اولیویرا  ،11کورتز  ،12آریال .)1529 ،13
در پژوهشی مقایسه ای بین توییتر ،عنوان اخبار و جستجوی صورت گرفته در گوگل نشان داده شده است
که توییتر با دقت باالتری نسبت به دو روش دیگر می تواند بازده روزانه سهام را پیش بینی کند(نوفسینگر ،95
.)1550
در ایران  ،تحقیقی در حوزه ارتباط شبکه اجتماعی و بازار سرمایه و اثر شبکه اجتماعی در بهبود پیش بینی
های قیمت و جهت سهام انجام نشده است .با این حال  ،تحقیقات گسترده ای در بررسی توانایی شبکه عصبی در
پیش بینی ها صورت گرفته است .در بررسی مقایسه ای روش های مختلف پیش بینی قیمت سهام ،از روش های
 ،ARIMAشبکه عصبی و شبکه عصب ی با ورودی تحلیل تکنیکی استفاده شده است .میانگین متحرک  0و  25و
 15روزه و  ROC , RSIبیست روزه به عنوان ورودی شبکه عصبی استفاده شده است .نمونه تحقیق شامل 95
شرکت بوده است و شبکه عصبی تک الیه با حداکثر نرون پنهان  25و حداکثر وقفه  25با الگوریتم یادگیری
لونبرگ مارکوات و تابع محرک پنهان تانژانت هیپربولیک و معیار عملکرد  MSEاستفاده شده است .در این
تحقیق به جای عالمت دهی خرید و فروش ،سعی در پیش بینی ارزش بازار شرکت بوده است تا تعدیالت قیمت
لحاظ نشود .برای ارزیابی عملکرد از تحلیل واریانس استفاده شده است .نتیجه نشان داده است که روش
 ARIMAتوانایی بیشتری نسبت به دو روش دیگر در پیش بینی قیمت سهام دارد .در مجموع در مورد 96
شرکت نتایج پیش بینی ها با مدل های مختلف تفاوت معنی داری دارد و در  9مورد تفاوت معنی داری ندارد .در
 6شرکت شبکه عصبی پیش بینی بهتری داشته است و در  10شرکت ،روش  ARIMAنتیجه بهتری داشته است
(متوسلی .محمود ،طالب کاشفی .بیژن .)2920،در بررسی دیگری برای بررسی توانایی شبکه عصبی در پیش
بینی بازده سهام  ،حاکی از برتری عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی بازده سهام بوده است(.راعی .
رضا  ،چاوشی  .کاظم ) 2921 ،
 -3روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر کاربردی است و این تحقیق به بررسی توانایی شبکه های اجتماعی در پیش بینی جهت و
قیمت سهام با استفاده از شبکه های عصبی می پردازد.
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قلمرو زمانی شامل دو دوره رونق و رکود است .دوره رونق از ابتدای تیرماه 2931تا پانزدهم دی ماه 2939و
دوره رکود نیز از پانزدهم دی ماه 2931تا پایان خردادماه 2939می باشد .قیمت پایانی سهام از داده های
سازمان بورس در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و اطالعات شبکه های اجتماعی(پیشنهادهای خرید
و فروش) از شبکه اجتماعی سهام یاب مورد استفاده قرار گرفته است.
طبقه بندی و پردازش اولیه داده ها با استفاده از نرم افزار  Excelانجام شده است .پس از انجام طبقه بندی
مناسب و انجام محاسبات و تعدیالت الزم ،پردازش داده ها برای محاسبه بخش های مربوط به شبکه های عصبی
و پیش بینی در این تحقیق از طریق نرم افزار  Matlab2013انجام شده است .برای آزمون فرضیات از نرم
افزار SPSS23استفاده شده است.
پژوهش حاضر شامل دو نمونه است .جامعه نمونه اول  05 ،شرکت فعال بورس اوراق بهادار براساس اعالم
شرکت بورس می باشند که برای پرهیز از تورش بقا ،شرکت هایی که در زمستان 2932به عنوان شرکت فعال
انتخاب شده اند ،به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند .سپس نمونه گیری قضاوتی براساس تعداد پستها و
نظراتی که در شبکه اجتماعی منتشر شده عدم توقف در دوره مورد بررسی صورت گرفته و نمونه نهایی شامل
25شرکت انتخاب شده است که در جدول 2آمده است.
جدول( )1نمونه شرکت هاي فعال
ردیف

نام شرکت

نماد شرکت

2
1

مخابرات ایران
ایران ترانسفو

اخابر
بترانس

9

سرمایه گذاری شاهد

ثشاهد

9

سرمایه گذاری مسکن

ثمسکن

0

سایپا

خساپا

6
1

ایران خودرو
پاالیشگاه نفت بندرعباس

خودرو
شبندر

2

بانک تجارت

وتجارت

3

بانک صادرات

وبصادر

25

بانک پاسارگاد

وپاسار

در بخش دوم نیز نمونه شامل 25شرکت پربازدیدی با بیشترین نظرات را در شبکه اجتماعی می باشند .ده
شرکت با بیشترین نظر که از شبکه اجتماعی انتخاب شدند  ،در جدول  1آمده است.
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جدول ( )2نمونه شرکت هاي پربیننده
ردیف

نام شرکت

نماد شرکت

2

پارس خودرو

خپارس

1

پاالیش نفت الوان

شاوان

9

لبنیات کالبر

غالبر

9

صنایع آذرآب

فاذر

0

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فارس

6

سرامیک های صنعتی اردکان

کسرا

1
2

فرآورده های نسوز آذر
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

کفرا
وپترو

3

سرمایه گذاری صنعت نفت

ونفت

25

سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین

تاپیکو

ورودی شبکه عصبی شامل داده های قیمت سهام هر یک از نمادها به صورت تعدیل شده و با استفاده از  9تا 25
وقفه داده ها (داده های قیمت سهام و داده های پیشنهادهای خرید و فروش شبکه اجتماعی) است.
پیش بینی با استفاده از شبکه عصبی پیشخور و با یک الیه پنهان تا 15نرون انجام شده است و از بهترین شبکه
آموزش دیده برای پیش بینی قیمت ها استفاده شده است .فرایند انجام تحقیق در نمودار  2آمده است.
آموزش به صورت پیش برنده  15 92روزه و پیش بینی یک روز بعد است .آزمون داخلی  91و معادل  %20ورودی
ها می باشد .سپس پیش بینی با واقعیت مقایسه می شود و مجددا با افزوده شدن داده های واقعی  ،شبکه با یک
روز بیشتر اجرا می شود .این فرایند تا آخرین روز پیش بینی ادامه می یابد.
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نمودار  -1فرایند انجام پژوهش
 -4مدل هاي پژوهش
 -1-4شبكه عصبی مصنوعی
 -1-1-4مفاهیم پایه در شبكه هاي عصبی مصنوعی
شبکه عصبی مصنوعی  99بطور ابتدایی و آغازین درسال 2361توسط فرانک روزن بالت و در شکل جدی و
تأثیرگذار در سال 2326توسط روملهارت و مک کلند با ابداع و ارائه مدل پرسپترون بهبود یافته به جهان معرفی
شد .این شیوه از ساختاری نرونی و هوشمند با الگوبرداری مناسب از نرونهای موجود در مغز انسان سعی میکند
تا از طریق توابع تعریف شده ریاضی رفتار درونسلولی نرونهای مغز را شبیهسازی کند و از طریق وزنهای
محاسباتی موجود در خطوط ارتباطی نرونهای مصنوعی ،عملکرد سیناپسی را در نرونهای طبیعی به مدل در
آورد.
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 -2-1-4علت استفاده از شبكه عصبی مصنوعی
شبکه های عصبی ،با قابلیت قابل توجه در استنتاج معانی از داده های پیچیده یا مبهم ،برای استخراج الگوها
و شناسایی روشهایی که آگاهی از آنها برای انسان و دیگر تکنیک های کامپیوتری بسیار پیچیده و دشوار است
به کار گرفته می شوند .یک شبکه عصبی تربیت یافته می تواند به عنوان یک متخصص در مقوله اطالعاتی ای که
برای تجزیه و تحلیل به آن داده شده به حساب آید .از این متخصص می توان برای بر آورد وضعیت های دلخواه
جدید و جواب سؤال های "چه می شد اگر" استفاده کرد.
مزیتهای استفاده از سیستم های شبکه عصبی شامل موارد زیر می شود:
 )2یادگیری انطباق پذیر :قابلیت یاد گیری نحوه انجام وظایف بر پایه اطالعات داده شده برای تمرین و
تجربه های مقدماتی.
 )1سازماندهی توسط خود :یک شبکه عصبی مصنوعی می تواند سازماندهی یا ارائه اش را برای اطالعاتی
که در طول دوره یادگیری دریافت می کند ،خودش ایجاد کند.
 )9عملکرد بهنگام( :) Real timeمحاسبات شبکه عصبی مصنوعی می تواند بصورت موازی انجام شود و
سخت افزارهای مخصوصی طراحی و ساخته شده است که می تواند از این قابلیت استفاده کند.
 )9تحمل اشتباه بدون ایجاد وقف ه در هنگام کد گذاری اطالعات :خرابی جزئی یک شبکه منجر به تنزل
کارایی متناظربا آن می شوداگر چه تعدادی از قابلیت های شبکه ممکن است حتی با خسارت بزرگی
هم باقی بماند.
 -3-1-4شبكه هاي عصبی پیشخور )Feed-forward( 34
پرسپترون های چند الیه از طریق اتصال چند پرسپترون به یکدیگر در یک شبکه که از ورودی تا خروجی
ادامه دارد ساخته می شود(زیریلی  ،)1997،90شبکه مذکور شبکه عصبی مصنوعی نامیده می شود .نرون ها در
یک شبکه بین الیه ها توزیع شده اند .اگر جریان اطالعات در شبکه از ورودی به خروجی باشد و هیچ گردشی را
تشکیل ندهد به این شبکه ،شبکه عصبی پیشخور( ) FFNNگفته می شود .شبکه های عصبی پیشخور اغلب یک
یا چند الیه مخفی از نرون های سیگموند 96می باشند و از یک الیه پایانی خطی استفاده می کنند .شبکه های
چند الیه از نرون ها با یک تابع انتقال غیر خطی به شبکه اجازه می دهند که توانایی یادگیری رابطه خطی و غیر
خطی را بین ورودی ها و خروجی ها داشته باشد .الیه خروجی خطی نیز به شبکه این امکان را می دهد که
خروجی خارج محدوده  +2و  -2داشته باشد.
شبکه های جلورونده ،شبکه هایی هستند که ورودی های الیه اول نرون های آن به الیه های بعدی متصل
بوده و در هر سطح ا ین مسئله صادق بوده تا به الیه خروجی برسد .روال انتشار به عقب بدین معنی است که پس
از مشخص شدن خروجی شبکه ،ابتدا وزن های الیه آخرتصحیح شده و بعد به ترتیب اوزان الیه های قبلی
تصحیح می شوند (انقیاد.)2922 ،
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شبکه های پرسپترون از یک الیه ورودی  ،تعدادی الیه پنها ن و یک الیه خروجی تشکیل شده است .در شکل
زیر یک شبکه پرسپترون با یک الیه پنهان نشان داده شده است.
آموزش اینگونه شبکهها معموالً با روش پس انتشار خطا  91انجام میشود .نمونهای از یک شبکه پرسپترون چند
الیه در نمودار  1نمایش داده شده است.

نمودار -2الیه هاي پرسپترون شبكه عصبی

اولین الیه در  FFNNالیه ورودی است ،جایی که نرون ها مقادیر داده های ورودی را حمل می کنند .تعداد نرون
های ورودی برابر است با تعداد نمونه های ورودی .92
آخرین الیه هم به عنوان الیه خروجی شناخته می شود .تعداد خروجی های  FFNNبرابر با تعداد نرون های
الیه خروجی می باشد .هر الیه بین الیه های ورودی و خروجی هم جزء الیه های پنهان محسوب می گردند که
شامل گروهی از نرون هایی هستند که ورودی ها و خروجی های آنها به نرون های دیگر وصل شده است و نه به
نرون های ورودی و خروجی شبکه .خطوط ارتباط داخلی نشان داده شده در شکل فوق مقادیر وزن دار می
باشند که این وزن ها پارامترهای قابل تنظیم هستند(سارله .)1997،93
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 -2-4آزمون مقایسه زوجی
برای آزمون مقایسه بازده روش های معامالتی از روش های آزمون مقایسه زوجی استفاده شده است.
هدف آزمون مقایسه زوجی این است که با تشکیل زوج های شبیه به هم نسبت به متغیر مورد نظر حداکثر
تعداد منابع خارجی پراکندگی را تا آنجا که امکان دارد از بین برد .در این گونه موارد به جای آن که تجزیه و
تحلیل را به کمک مشاهدات فردی انجام دهیم ،تفاوت بین زوج مشاهدات را به عنوان متغیر بررسی می شود.
در این تحقیق از مقایسه زوجی برای آزمون فرضیه ها استفاده می شود .در صورتی که فرضیه ای در سطح
 % 35معنی دار باشد  ،فرضیه تایید می گردد ( .یا در ادبیات اقتصادسنجی نمی توان  H0را رد کرد ) .و در
صورتی که در سطح  % 35معنی دار نباشد  ،فرضیه رد می شود ( .یا در ادبیات اقتصادسنجی نمی توان  H0را
پذیرفت).
 -5فرضیه هاي پژوهش
این تحقیق ب ا هدف بررسی اثر پیشنهادهای خرید و فروش کاربران شبکه های اجتماعی در پیش بینی جهت
و قیمت سهام است .توانایی شبکه عصبی در پیش بینی جهت و قیمت دو دسته سهام شرکت های فعال و
شرکت های پربیننده در شبکه اجتماعی بررسی شده است  .براین اساس که توانایی شبکه عصبی در پیش بینی
قیمت و جهت قیمت با استفاده از داده های تاریخی و بار دیگر پیش بینی شبکه عصبی در پیش بینی قیمت و
جهت قیمت با استفاده از داده های تاریخی و پیشنهادات خرید و فروش شبکه اجتماعی سهام یاب صورت گرفته
است.
پس از بررسی هر یک از دسته ها ،به طور کلی نیز فرضیه آزمون می شود.
فرضیه پژوهشی اول :توانایی شبکه عصبی در پیش بینی جهت قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی،
تفاوت معنی داری با پیش بینی جهت قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی و اطالعات شبکه های
اجتماعی(پیشنهادهای خرید و فروش) دارد.
فرضیه پژوهشی دوم :توانایی شبکه عصبی در پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی ،تفاوت
معنی داری با پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی و اطالعات شبکه های
اجتماعی(پیشنهادهای خرید و فروش) دارد.
 -1-5زیر فرضیه هاي پژوهش
فرضیه اول :توانایی شبکه عصبی در پیش بینی جهت قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی ،تفاوت معنی
داری با پیش بینی جهت قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی و اطالعات شبکه های اجتماعی
(پیشنهادهای خرید و فروش) دارد.
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زیر فرضیه ها:
فرضیه  :1-1توانایی شبکه عصبی در پیش بینی جهت قیمت سهام شرکت های پر بیننده در دوره رونق با
استفاده از داده های تاریخی ،تفاوت معنی داری با پیش بینی جهت قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی
و اطالعات شبکه های اجتماعی(پیشنهادهای خرید و فروش) دارد.
فرضیه  :2-1توانایی شبکه عصبی در پیش بینی جهت قیمت سهام شرکت های پر بیننده در دوره رکود با
استفاده از داده های تاریخی ،تفاوت معنی داری با پیش بینی جهت قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی
و اطالعات شبکه های اجتماعی(پیشنهادهای خرید و فروش) دارد.
فرضیه  :3-1توانایی شبکه عصبی در پیش بینی جهت قیمت سهام شرکت های فعال در دوره رونق با استفاده
از داده های تاریخی ،تفاوت معنی داری با پیش بینی جهت قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی و
اطالعات شبکه های اجتماعی(پیشنهادهای خرید و فروش) دارد.
فرضیه  :4-1توانا یی شبکه عصبی در پیش بینی جهت قیمت سهام شرکت های فعال در دوره رکود با استفاده
از داده های تاریخی ،تفاوت معنی داری با پیش بینی جهت قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی و
اطالعات شبکه های اجتماعی(پیشنهادهای خرید و فروش) دارد.
فرضیه دوم :توانایی شبکه عصبی در پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی  ،تفاوت معنی داری
با پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی و اطالعات شبکه های اجتماعی (پیشنهادهای خرید و
فروش) دارد.
زیر فرضیه ها :
فرضیه  :1-2توانایی شبکه عصبی در پیش بینی قیمت سهام شرکت های پر بیننده در دوره رونق با استفاده از
داده های تاریخی ،تفاوت معنی داری با پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی و اطالعات شبکه
های اجتماعی(پیشنهادهای خرید و فروش) دارد.
فرضیه  :2-2توانایی شبکه عصبی در پیش بینی قیمت سهام شرکت های پر بیننده در دوره رکود با استفاده از
داده های تاریخی ،تفاوت معنی داری با پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی و اطالعات شبکه
های اجتماعی(پیشنهادهای خرید و فروش) دارد.
فرضیه  :3-2توانایی شبکه عصبی در پیش بینی قیمت سهام شرکت های فعال در دوره رونق با استفاده از داده
های تاریخی ،تفاوت معنی داری با پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی و اطالعات شبکه های
اجتماعی (پیشنهادهای خرید و فروش) دارد.
فرضیه  :4-2توانایی شبکه عصبی در پیش بینی قیمت سهام شرکت های فعال در دوره رکود با استفاده از داده
های تاریخی ،تفاوت معنی داری با پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی و اطالعات شبکه های
اجتماعی (پیشنهادهای خرید و فروش) دارد.
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 -6یافته هاي پژوهش
 -1-6فرضیه اول
فرضیه اول بررسی توانایی در پیش بینی جهت قیمت سهام است که در دو دوره رونق و رکود و برای دو دسته
شرکت های فعال و پربیننده استفاده شده است.
براساس آموزش شبکه عصبی  ،درصد صحت جهت پیش بینی در جداول 9و 9آمده است که در دوره رکود
شرکت های فعال و هر دو دوره زمان ی برای شرکت های پربیننده  ،پیش بینی مبتنی بر داده های شبکه
اجتماعی میانگین باالتری نسبت به پیش بینی بدون استفاده از داده های شبکه های اجتماعی دارد.
جدول( )3درصد پیش بینی جهت نمونه شرکت هاي فعال
نماد شرکت
اخابر
بترانس
ثشاهد
ثمسکن
خساپا
خودرو
شبندر
وتجارت
وبصادر
وپاسار
میانگین

قیمت
69
62
02
61
99
61
92
05
92
91
09/9

رونق
قیمت و پیشنهاد خرید و فروش
61
95
09
90
91
09
01
06
91
02
02/9

قیمت
09
93
61
00
00
95
99
95
09
02
92/1

رکود
قیمت و پیشنهاد خرید و فروش
06
96
62
91
09
65
09
69
92
01
09/9

جدول( )4درصد پیش بینی جهت نمونه شرکت هاي پربیننده
نماد شرکت
خپارس
شاوان
غالبر
فاذر
فارس
کسرا
کفرا
710

قیمت
65
96
12
00
03
65
12

رونق
قیمت و پیشنهاد خرید و فروش
02
65
15
09
61
66
13

قیمت
99
92
63
16
69
06
06
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رکود
قیمت و پیشنهاد خرید و فروش
62
00
96
99
12
62
02
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نماد شرکت
وپترو
ونفت
تاپیکو
متوسط

قیمت
09
62
06/0
00

رونق
قیمت و پیشنهاد خرید و فروش
03
11
03
02/2

قیمت
62
99
93
92/1

رکود
قیمت و پیشنهاد خرید و فروش
03
90
95
02/9

بررسی آماری فرضیه های مربوط به پیش بینی جهت در جدول  0آمده است .براین اساس در خصوص
فرضیه  ( 2-2شرکت های پربیننده و رونق بازار ) و فرضیه  ( 9-2شرکت های فعال و رکود بازار ) نمی توان H0
را پذیرفت ( رد فرضیه آماری ) که حاکی از تفاوت معنی دار پیش بینی جهت در این دو فرضیه است و بنابراین
فرضیه پژوهشی در دوره رونق شرکت های پربیننده و دوره رکود شرکت های فعال تایید می شود.
فرضیه های  1-2و  9-2به لحاظ آماری نمی توان  H0را رد کرد ( تایید فرضیه آماری ) که نشان دهنده
عدم وجود تفاوت معنی دار بین دو روش پیش بینی است که در نتیجه فرضیه پژوهشی که تفاوت معنی دار دو
روش است  ،رد می شود.
92
95
نتایج با مبانی نظری مالی رفتاری نیز منطبق است .براساس پیشینه پژوهش و یافته های (ناگار  ،هاسلر ،
 ) 1521اثر شبکه های اجتماعی بر شرکت های بزرگ و پرمعامله کمتر از شرکت های کوچک تر است در نتیجه
افراد در شبکه های اجتماعی با وجود رفتار توده وار نمی توانند بر شرکت های فعال (پرمعامله) در دوره رونق اثر
گذار باشند ،اما بر شرکت های کوچک پر بیننده اثرگذار هستند .همچنین در دوره رکود انتظارات افراد در شبکه
های اجتماعی در خصوص شرکت های فعال مشابه بازار است که در نتیجه فرضیه پژوهشی تایید می گردد  ،اما
به لحاظ مالی رفتاری در خصوص شرکت های پربیننده سهامداران و سرمایه گذاران تورش مثبت دارند و در
نتیجه فرضیه پژوهشی رد می گردد.
جدول( )5آزمون مقایسه زوجی پیش بینی جهت و استنتاج آماري
فرضیه
فرضیه 2-2
فرضیه 1-2
فرضیه 9-2
فرضیه 9-2

نمونه
پربیننده
پربیننده
فعال
فعال

شرایط بازار
رونق
رکود
رونق
رکود

sig

5/12
5/101
5/603
5/509

آزمون آماري
نمی توان  H0را پذیرفت
نمی توان  H0رد کرد
نمی توان  H0رد کرد
نمی توان  H0را پذیرفت

فرضیه پژوهشی
تایید
رد
رد
تایید

 -2-6فرضیه دوم
براساس داده های شبکه عصبی  RMSE ،پیش بینی قیمت در جداول 6و  1آمده است .میانگین  RMSEپیش
بینی مبتنی بر داده های شبکه اجتماعی برای شرکت های فعال در دوره رکود و برای شرکت های پربیننده در
دوره رونق کمتر از پیش بینی بدون استفاده از داده های شبکه اجتماعی است.

سال پنجم /شماره نوزدهم /پ ائیز 7931

717

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

جدول(RMSE )6پیش بینی قیمت نمونه شرکت هاي فعال
نماد شرکت

رکود

رونق
قیمت

قیمت و پیشنهاد خرید و فروش

قیمت

قیمت و پیشنهاد خرید و فروش

اخابر

022

022

992

921

بترانس
ثشاهد

055
960

611
991

193
961

139
32

ثمسکن

912

921

25

255

خساپا

123

111

226

211

خودرو

122

131

65

119

شبندر

952

929

955

996

وتجارت

019

099

91

92

وبصادر

961

919

99

05

وپاسار

902

902

251

21

میانگین

929/1

995

220/9

229/2

جدول( RMSE )7پیش بینی قیمت نمونه شرکت هاي پربیننده
نماد شرکت

711

رکود

رونق
قیمت

قیمت و پیشنهاد خرید و فروش

قیمت

قیمت و پیشنهاد خرید و فروش

خپارس

966

901

210

299

شاوان

1506

2119

2015

2613

غالبر

992

016

159

226

فاذر

203

225

212

292

فارس

319

251

939

913

کسرا
کفرا

3939
6322

3196
0125

1259
162

9165
250

وپترو

623

615

216

203

ونفت

960

961

20

33

تاپیکو

913

991

261

261

میانگین

1233

1555/9

696/2

122/6
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بررسی آماری فرضیه های مربوط به  RMSEقیمت سهام در جدول  2آمده است .بر این اساس کلیه فرضیه
های آماری تایید می شوند در بررسی  RMSEتوانایی اطالعات شبکه های اجتماعی(پیشنهادهای خرید و فروش)
در پیش بینی قیمت سهام هیچ یک از دو نمونه پر بیننده و فعال در هر دو دوره رونق و رکود تایید نمی گردد.
با وجود تایید دو فرضیه پژوهشی در پیش بینی جهت  ،هیچ کدام از فرضیه ها در پیش بینی قیمت تایید
نگردید .این موضوع نشان دهنده توانایی دادههای شبکه های اجتماعی در پیش بینی جهت قیمت سهام است که
91
با تحقیق عدم توانایی شبکه اجتماعی در پیش بینی قیمت سهام است که این یافته تحقیق با یافته های ( لی
و همکاران  )b ، 1529 ،و (کوی  ،99روی  ،99وینستون  )1529 ،90در خصوص توانایی شبکه های اجتماعی در دقت
بیشتر در پیش بینی جهت قیمت سهام در مقایسه با قیمت سهام سازگار است.
جدول( )8آزمون مقایسه زوجی پیش بینی قیمت و استنتاج آماري
فرضیه

نمونه

شرایط بازار

sig

آزمون آماري

فرضیه پژوهشی

فرضیه 2-1

پربیننده

رونق

5/125

نمی توان  H0رد کرد

رد

فرضیه 1-1

پربیننده

رکود

5/229

نمی توان  H0رد کرد

رد

فرضیه 9-1
فرضیه 9-1

فعال
فعال

رونق
رکود

5/931
5/309

نمی توان  H0رد کرد
نمی توان  H0رد کرد

رد
رد

 -3-6تحلیل براساس دوره رونق و رکود
 -1-3-6دوره رونق
بررسی جهت :براساس جدول  ، 3فرضیه صفر آماری در حالت سهام های پربیننده در دوران رونق رد می
شود و فرضیه پژوهشی در این خصوص تایید می گردد .از این جهت پیشنهادات خرید و فروش شبکه اجتماعی
با روند سهم همجهت است .در این خصوص بررسی رابطه علی ضروری است اما به هر حال آن چه در خصوص
سهام های فعال در ادبیات پژوهش بررسی شده است انتظار می رود که شبکه های اجتماعی بر بازده سهام های
پربیننده در شبکه موثر باشند که این موضوع در دوره رونق تایید می شود .در خصوص نمونه ای از 05شرکت
فعال نیز انتظار نمی رود تا شبکه اجتماعی اثری بر روند و قیمت داشته باشد ،زیرا اندازه و حجم و بازیگران این
دسته از سهام ها متفاوت هستند .جمع بندی حاکی از عدم انتظار اثر شبکه های اجتماعی بر آن هاست که این
موضوع در یافته های تحقیق نیز به دست آمده است.
بررسی  :RMSEبراساس جدول 25نظرات خرید و فروش شبکه های اجتماعی در خصوص نمونه پربیننده و
فعال اثری در پیش بینی قیمت سهام ندارد .هر چند توانایی پیش بینی در خصوص سهام های پربیننده بیش از
فعال است که منطبق بر ادبیات موضوع است اما در هر صورت از لحاظ آماری بی معنی است.
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جدول( )9بررسی در شرایط رونق و فرضیه اول( جهت )
نمونه

sig

آزمون آماري

خالصه نتیجه فرضیه پژوهشی

پربیننده

5/12

نمی توان  H0را پذیرفت

تایید

فعال

5/603

نمی توان  H0رد کرد

رد

جدول( )11بررسی در شرایط رونق و فرضیه دوم ()RMSE
نمونه

sig

آزمون آماري

خالصه نتیجه فرضیه پژوهشی

پربیننده

5/125

نمی توان  H0رد کرد

رد

فعال

5/931

نمی توان  H0رد کرد

رد

 -2-3-6دوره رکود
بررسی جهت :براساس جدول  ، 22فرضیه صفر آماری در حالت سهام های فعال در دوران رکود رد می
شود و فرضیه پژوهشی در این خصوص تایید می گردد .از این جهت پیشنهادات خرید و فروش شبکه اجتماعی
با روند سهم هم جهت است .این موضوع در خصوص کل نمونه نیز صادق است .در خصوص نتایج به دست آمده
می توان گفت که روند نظرات خرید و فروش در شبکه اجتماعی در خصوص سهام های فعال در دوران رکود با
روند بازار هم جهت بوده است ،اما در خصوص سهام های پربیننده این موضوع صادق نبوده است که حاکی از
تورش رفتاری اعضای شبکه های اجتماعی در خصوص خرید و فروش این دسته از سهام ها احتماال به دلیل ذی
نفع و سهامدار بودن است.
بررسی :RMSEدر دوره رکود نیز نتایج مشابه وضعیت رونق است و مانند دوره رونق با وجود عدم معنی داری
در سطوح شرکت های فعال و پربیننده ،ا ما در شرکت های پر بیننده دارای توانایی بیشتری نسبت به فعال است.
جدول( )11نتایج فرضیه اول در شرایط رکود (جهت)
نمونه

sig

آزمون آماري

خالصه نتیجه فرضیه پژوهشی

پربیننده

5/101

نمی توان  H0رد کرد

رد

فعال

5/509

نمی توان  H0را پذیرفت

تایید

جدول( )12نتایج فرضیه دوم در شرایط رکود ()RMSE
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نمونه

sig

آزمون آماري

خالصه نتیجه فرضیه پژوهشی

پربیننده

5/229

نمی توان  H0رد کرد

رد

فعال

5/309

نمی توان  H0رد کرد

رد
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 -7نتیجه گیري و بحث
با توجه به یافته های تحقیق ،پیش بینی جهت قیمت سهام شرکت های پربیننده در دوره رونق با استفاده از
داده های شبکه اجتماعی(پیشنهادهای خرید و فروش) تفاوت معنی داری با روش عدم استفاده از پیشنهاد خرید
و فروش دارد .اما در خصوص شرکت های فعال این موضوع صادق نیست .می توان چنین نتیجه گیری کرد که
شرکت های پربیننده در شبکه های اجتماعی بیشتر تحت تاثیر حرکت توده وار در بازار مثبت قرار دارند .اما در
دوره رکود روش فوق نمی تواند پیش بینی بهتری در جهت نماید .این موضوع می تواند ناشی از تورش رفتاری
افراد حاضر در شبکه اجتماعی باشد که به دلیل درگیر منافع خود با باالرفتن قیمت سهام نظراتی غیرمنطقی
ارائه می دهند.همچنین در دوره رکود ،پیش بینی جهت شرکت های فعال با استفاده از شبکه اجتماعی توانایی
بیشتری نسبت به حالت بدون استفاده از داده های شبکه های اجتماعی دارد که با پژوهش (ناگار  ،96هاسلر ،91
 ) 1521سازگار است  .از این جهت می توان گفت که کاربران در خصوص شرکت های بزرگ و فعال بازار سرمایه
که اساسا اثر و نقشی در تغییرات قیمتی آن ندارند رفتار واقع بینانه تری دارند و نظر و پیش بینی خود را اعالم
می کنند.
همچنین در بررسی پیش بینی قیمت با استفاده از  ( RMSEجذر میانگین مربعات خطا )  ،هیچ یک از
فرضیه های پژوهشی تایید نگردید .این نتیجه با پیشینه پژوهش های صورت گرفته در خارج از کشور از جمله
پژوهش های ( لی  92و همکاران  )b ، 1529 ،و (کوی  ،93روی  ،05وینستون  )1529 ،02نیز سازگار می باشد که
شبکه های اجتماعی توانایی بیشتری در پیش بینی جهت در مقایسه با پیش بینی قیمت دارا هستند.
مهمترین محدودیت تحقیق درحوزه تجزیه وتحلیل شبکه های اجتماعی درایران وبه زبان فارسی ،عدم
وجودلغت نامه ای است که احساسات درآن آمده باشد ،درنتیجه تجزیه وتحلیل متون وبرآورد نظرات براساس
متن میسرنیست وتنهامیتوان براساسن ظرات صریح اتکا کرد که ازلحاظ تعدادی کمتر هستند .ازسوی دیگرشبکه
موردبررسی ،تنهایک شبکه اجتماعی بوده است .بااین حال شبکه های اجتماعی دیگری نیز وجود دارندکه به
دلیل نداشتن چنین محتوایی( یعنی پیشنهادات خریدوفروش) قابل استفاده نیستند .ازسوی دیگر ،فعاالن دراین
شبکه اجتماعی با وجودیکه دردوره مورد بررسی روزانه بیش از 15هزارنفربوده اند ،اما جامعه مختص به خود می
باشند و بازگوکننده ویژگی های کل بازارسرمایه نیستند.
درصورت وجود لغت نامه احساسات در زبان فارسی ،تحقیق براساس تجزیه وتحلیل متون نوشته شده و
بارمحتوایی آن پیشنهاد میشود .همچنین استراتژی های مدیریت پرتفوی و مقایسه بازده براساس تصمیمات
خرید و فروش براساس داده های شبکه های اجتماعی و مقایسه با سایر روشها و همچنین استفاده از سایر روشها
و الگوریتم ها برای استفاده از داده های شبکه های اجتماعی پیشنهاد می گردد.
فهرست منابع
 انقیاد ،هادی (" ،)2922استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( )ANNجهت مدلسازی کوتاه مدت شاخص
قیمت سهام ( ")TEPIXپایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.
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