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چكیده
پیشبینی حرکت قیمت سهام ازجمله مسائلی است که همواره تحلیلگران و سرمایهگذاران با
آن مواجه هستند و آنان از ابزارهای مختلفی ازجمله تحلیلهای بنیادی و تکنیکال برای انتخاب سهام
خوب و همچنین پیشبینی روند قیمتی در روزهای آینده استفاده میکنند .آنچه تحلیلگران به آن
توجه دارند ،توانایی تحلیل تکنیکال در پیشبینیهای کوتاهمدت میباشد .بدین منظور ،در این مقاله،
مدلهایی با استفاده از ابزارهای شبکه عصبی ،الجیت ،پروبیت و مقدار حدی بهمنظور پیشبینی
جهت حرکت قیمت سهم در روز بعد ارائهشده است .برای پیادهسازی و مقایسه مدلهای ارائهشده،
برخی از شاخصهای تکنیکال روزانه سهام شرکت ایرانخودرو در بورس اوراق بهادار تهران که
ازجمله سهامهای مورد اقبال سرمایهگذاران میباشد ،بررسیشده است .بازه زمانی موردبررسی سال-
های  1392تا  1397بوده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که در آزمون نا پارامتری برابری
نسبتها ،ازلحاظ آماری مدلهای ارائهشده تفاوت معناداری باهم نداشتهاند ،اما معیارهای سنجش
خطا بیان میکند که مدل پروبیت ،خطای کمتری در پیشبینی سهام در بازار بورس تهران دارد.
واژه هاي كلیدي :بورس اوراق بهادار تهران ،پروبیت ،شاخص تکنیکال ،شبکههای عصبی مصنوعی ،الجیت.
طبقهبندی موضوعیC45, C53, G17 :
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مقدمه
پیشبینی حرکت قیمتی سهام همواره یکی از دغدغههای اصلی سهامداران و فعاالن بازار سرمایه
بوده است (سارنج و همکاران .)1396 ،ابزارهای زیادی برای تحلیل و پیشبینی بازار سهام موجود
است که ازجمله آنها میتوان به تحلیل بنیادی 1و تحلیل

تکنیکال2

اشاره کرد .تحلیل بنیادی

بهنوعی از تحلیل گفته میشود همهجانبه و بنیادی شرکتهای بورسی در سطح خرد و کالن می-
پردازد و تحلیل تکنیکال به تحلیلی گفته میشود که از بررسی رفتار گذشته سهام ،رفتار آینده آن
را پیشبینی میکند .سرمایهگذاران بازار سهام را میتوان از نظر مدت و دید سرمایهگذاری به سه
دسته تقسیمبندی کرد :سرمایهگذار کوتاهمدت ،سرمایهگذار میانمدت و سرمایهگذار بلندمدت .هر
سه دسته سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری از تحلیلهای مختلفی استفاده میکنند ،اما آنچه بیشتر
بهصورت تجربی مشاهدهشده است آن است که تکیه سرمایهگذاران کوتاهمدت بر تحلیل تکنیکال
و سرمایهگذاران بلندمدت بر تحلیل بنیادی میباشد و سرمایهگذاران کوتاهمدت بر هر دو تحلیل

تأکیددارند .الزم به ذکر است ،این عقیده که برخی تحلیل تکنیکال را صرفاً برای بازههای کوتاه-
مدت کارا میدانند ،اصالً درست نیست و تحلیلگر تکنیکی با تعیین بازه زمانی موردنظرش میتواند
بازه مورد پیشبینی را مشخص کند .همانطور که مشهود است سرمایهگذاران کوتاهمدت بیشتر به
نوسانات سهام و تغییر قیمتهای روزانه و هفتگی آن توجه میکنند .با این شرایط برای بررسی رفتار
قیمت روزانه یك سهم و تعیین جهت حرکت آن در یك روز باید به تحلیل تکنیکال آن سهم توجه
کرد.

تحلیل تکنیکال یکی از روشهای معتبر برای بررسی روندهای قیمتی است که بر اساس شاخص-

هایی همچون عرضه و تقاضا ،حجم معامالت ،تعداد خریداران و قیمتهای تاریخی استوار است.
این نوع تحلیل با در نظر گرفتن نمودار قیمت و شاخصهای 3مختلف انجام میشود .تحلیل تکنیکال
ابزار کارایی برای پیشبینی حرکت روزانه قیمت سهام میباشد .تحلیل تکنیکال خود شامل شاخص
و ابزارهای مختلف و زیادی است که هرکدام از این شاخصها و ابزارها میتوانند اطالعاتی از آینده
حرکت سهم در اختیار ما قرار دهند .ممکن است که در تحلیل تکنیکال یك نمودار قیمت ،نتایج
بهکارگیری شاخصهای مختلف باهم متفاوت باشد ،در این شرایط تحلیلگر دچار شك و تردید

1. Fundamental
2. Technical
3. Indicators
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میشود که باید به نتایج پیشبینیشده کدام شاخص از تحلیل تکنیکال اعتماد کند؛ بنابراین یك
تحلیلگر نباید فقط به نتیجه یك شاخص توجه کند و باید چند شاخص مختلف را باهم در نظر
بگیرد که این امر باعث پیچیدگی کار یك تحلیلگر تکنیکال میشود.
برای مقابله با این پیچیدگی ،در این مقاله شاخصهای مهم تحلیل تکنیکال در نظر گرفتهشدهاند
و روند قیمتی سهم با توجه به این شاخصها پیشبینیشده است؛ بنابراین این پژوهش ازآنجهت
ضرورت دارد که پیشبینی درستی را از آینده سهم با توجه به شاخصهای تکنیکال ارائه دهد .برای

مدلسازی در این مقاله ،از ابزارهای شبکه عصبی و مدل الجیت که از کارایی باالیی در مدلسازی-
های غیرخطی برخوردارند ،استفادهشده است.
همانطور که بیان شد ،هدف از این مقاله ارائه مدلهایی است که بتواند جهت حرکت سهم را
با توجه به شاخصهای تکنیکال پیشبینی کند و همچنین عملکرد این مدلها باهم مقایسه گردد و
مدل بهتر در این زمینه انتخاب گردد
مباني نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
در پیشینه پژوهش مقاالت معدودی در مورد تحلیل تکنیکال وجود دارد .سلمانی (،)1389
ناهمگونی بورس تهران را بر اساس تحلیل تکنیکال بررسی کرد .نتایج این پژوهش بیانگر آن بود
که بین بازده محاسبهشده با تمامی شاخصهای تکنیکال با بازده واقعی بازار رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .چاشمی و حسنزاده ( ،)1390در مقالهای پاسخ این سؤال که کدام شاخص پیشبینی،
بهترین روش پیشبینی قیمت سهام در بورس تهران است .نتیجه این پژوهش نشان داد که از بین
شاخصهای میانگین متحرک ،میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک وزنی ،میانگین متحرک
نمایی ازلحاظ شاخصهای اعتبار سنجی از اعتبار باالتری برای پیشبینی قیمت سهام برخوردار است؛
اما مطالعات زیادی در مورد پیشبینیهای بازارهای مالی بهوسیله الگوریتمهای فرا ابتکاری و دیگر

روشها بیشتر صورت گرفته است .شمس و پارسائیان ( ،)1391به مقایسه مدل فاما و فرنچ و شبکه-
های عصبی مصنوعی در پیشبینی بازده سهام در بورس تهران پرداختند .نتایج این پژوهش نشان از
برتری مدل شبکههای عصبی مصنوعی بر مدل فاما و فرنچ دارد .فالحپور و همکاران ( ،)1392در
پژوهش خود به پیشبینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم
ژنتیك در بورس تهران پرداختند .این پژوهش نشان داد که ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم
ژنتیك از دقت باالتری نسبت به ماشین بردار پشتیبان ساده در پیشبینی حرکت قیمت سهام،
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برخوردار است .محمدی و همکاران ( )1397به ارائه یك مدل ترکیبی از شبکههای عصبی مصنوعی
و مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته پرداختند و کارایی مدل را در پیشبینی تغییرات قیمت
طال بررسی کردند .نتایج آنها بیانگر آن بوده است که نتایج مدل ترکیبی ارائهشده از نتایج مدلهای
شبکه عصبی مصنوعی و خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته بهصورت مجزا ،بهتر بوده است.
همچنین ،شبکههای عصبی در سالهای اخیر در جنبههای دیگری از بازار سهام برای پیشبینی
استفادهشده است .واعظ قاسمی و رمضان پور چهارده ( )1397از شبکههای عصبی مصنوعی برای
پیشبینی ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادار استفاده کردند .آنها از نسبتهای مالی
زیمنسکی و متغیرهای کالن اقتصادی برای این پیشبینی استفاده کردند .درنهایت نتایج آنها نشان
داد که الگوریتم ارائهشده میتواند با دقت باالیی شرکتهای ورشکسته را پیشبینی کند .از طرف
دیگر ،پژوهشهای زیادی با روش الجیت-پروبیت در زمینه بازارهای مالی صورت نگرفته است .از
معدود پژوهشهای در این حوزه میتوان به پژوهشی اشاره کرد که در آن ،پیشبینی دستکاری
قیمت در بورس تهران با مدلهای الجیت و شبکههای عصبی آزمون شده است .نتایج حاصل از این
پژوهش ،حاکی از برتری نسبی شبکه عصبی در قدرت پیشبینی نسبت مدلهای الجیت است
(فالحشمس وکردلوئی.)1390 ،
پژوهشهای خارجی گستردهای نیز در زمینه پیشبینی در بازارهای مالی انجامگرفته است که
ازجمله ابزارهای کارا برای پیشبینی در این پژوهشها میتوان به شبکههای عصبی اشاره کرد .کائو،

لجیو و شیندرجانس ( ،)2005به مقایسه مدلهای فاما و فرنچ و شبکههای عصبی مصنوعی در پیش-
بینی بازار سهام چین پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که مدل شبکههای عصبی ابزاری کاراتر

برای پیشبینی بازار نوظهور چین میباشد .همچنین در پژوهش دیگری به مطالعه حرکت شاخص
قیمت سهام و پیشبینی آن توسط ابزار شبکههای عصبی و ماشین بردار پشتیبان پرداخته شد .نتایج
این پژوهش کارایی باالتر شبکه عصبی در دقت پیشبینی نسبت به ماشین بردار پشتیبان را نشان داد
(کارا و همکاران .)2011 ،به علت قدرت پیشبینی باالی مدلهای ترکیبی ،این مدلها همواره
جایگاه باالیی را در پیشبینی بازارهای مالی به خود اختصاص دادهاند .خاشعی و بیجاری (،)2011
یك مدل ترکیبی از شبکههای عصبی و مدل خودتوضیح میانگین متحرک

انباشته1

را برای

پیشبینی دادههای سری زمانی ارائه کردند .نتایج حاصله از این پژوهش بیان کرد که مدل ترکیبی
پیشنهاد شده ،کارایی باالتری را نسبت به هرکدام از این دو مدل دارد .همچنین در پژوهش دیگری،
1. ARIMA
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ساختار ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیك برای پیشبینی شاخصهای سهام ارائه
گردید .نتایج حاکی از خوبی عملکرد این ساختار ارائهشده داشت و همچنین این روش ،همواره
عملکرد بهتری نسبت به استراتژی «خرید و نگهداری» داشته است (آرمانو و همکاران .)2005 ،در
سالیان اخیر نیز شبکههای عصبی در بازارهای مالی گسترش فراوانی پیداکردهاند .جدهاو و همکاران
( )2018شاخصهای بازار سهام را با الگوریتمهای پیشبینی شبکههای عصبی مصنوعی پیشبینی
کردند .الگوریتم ارائهشده توانایی پاسخهای خرید/فروش/نگهداری سهام را به شخص سرمایهگذار
دارد .الگوریتم پیشنهادی در بازار سهام بمبئی آزمایششده است و نتایج عملکرد خوب مدل
ارائهشده را نشان میدهد .مارکجاس و همکاران ( )2018به پیشبینی حرکت قیمتی برق با استفاده
از شبکههای عصبی پرداختند .نتایج پژوهش آنها از عملکرد خوب مدل ارائهشده برای پیشبینی
مدنظر حکایت داشته است.
در مورد روش الجیت-پروبیت در حوزه بازارهای مالی پژوهشهای گستردهای صورت نگرفته
است .لین ( ،)2009به مقایسه و بررسی مدل الجیت-پروبیت و شبکه عصبی در تایوان پرداخت.
نتایج حاصله بیان کرد که مدل پروبیت بهترین پردازش و عملکرد ایستا و شبکه عصبی در صحت
پیشبینی عملکرد بهتری داشته است .در حوزه تحلیل تکنیکال نیز مطالعات زیادی صورت نگرفته
است .در یکی از پژوهشهای انجامگرفته ،ترکیب خبرها و شاخصهای تکنیکال در پیشبینی روند
قیمتی روزانه سهام موردمطالعه قرارگرفته است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سیستم
ارائهشده از دقت و بازدهی باالتری نسبت به سیستم تك منبعی برخوردار است (ژای و همکاران،
 .)2007در پژوهش دیگر ،خان و همکاران ( ،)2008به بررسی صحت پیشبینی سهام با روشهای
شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیك بر پایه شبکه عصبی پرداختند .آنها در این پژوهش معیار پیشبینی
سهام را شاخصهای تکنیکال قرار داده بودند .نتایج حاصله نشان داد که الگوریتم ژنتیك بر پایه
شبکه عصبی از صحت باالتری نسبت به سایر روشها برخوردار بود .همچنین بازیا و ناوال (،)2011
به پیشنهاد یك سیستم انجام معامله بر اساس شاخصهای تکنیکال و با یك روش فرا ابتکاری اقدام
کردند .نتایج این پژوهش پتانسیل باالی سیستم ارائهشده برای گرفتن تصمیم در مورد سهام را نشان
داد.
همانطور که در پیشینه پژوهش نیز مالحظه میشود ،تاکنون پژوهشهای گستردهای بر روی
بازارهای مالی انجامگرفته است ،اما در برخی زمینهها مانند تحلیل تکنیکال و یا پیشبینی بهوسیله
مدل الجیت -پروبیت در بازارهای مالی ،تحقیقات زیادی صورت نگرفته است .تحقیق حاضر با
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شناسایی این شکاف سعی در مدل کردن پیشبینی حرکت قیمت سهام با استفاده از مدلهای
الجیت-پروبیت و مقایسه آن با شبکه عصبی ،بر اساس شاخصهای تحلیل تکنیکال دارد.
فرضیه پژوهش
در تحقیق حاضر ،با توجه به آنچه که پیش از این بیان گردید ،فرض بر این استوار است که
شاخصهای تکنیکال توانایی بالقوهای در پیشبینی جهت حرکت سهام دارد .همچنین فرض دیگر
این تحقیق آن است که نتایج حاصله از پیشبینی توسط مدلهای مختلف احتمال غیرخطی از جمله
روش های الجیت ،پروبیت و مقدار بحرانی ،تفاوت چشمگیری با یکدیگر ندارند .برای تایید این
موضوع از آزمون برابری نسبتها استفاده میگردد .از سوی دیگر ،برای مقایسه خطای روشهای
به کار گرفته شده ،معیارهای سنجش خطای مجذور میانگین مربعات ،خطای میانگین مطلق و
شاخص نابرابری تیل به کار گرفته خواهند شد.
روششناسي پژوهش
سه منطق و اصل تحلیل تکنیکال در نظر گرفته شدن همهچیز در قیمت ،حرکت قیمتها بر اساس

روندها و تکرار شدن تاریخ میباشد (مورفی .)1999 ،این تحلیل برای پیشبینی خود از شاخصهایی
استفاده میکند که در زیر ازجمله بهترین شاخصهای تکنیکال آورده شدهاند.
میانگین متحرک انطباقی (

1

 :)AMAاین شاخص برای ساختن یك میانگین متحرک با

حساسیت کم نسبت به سری اغتشاشات قیمت ،بکار میرود .همچنین ازنظر شباهت با مدلهای
واریانس  GARCHدر اقتصادسنجی موردتوجه میباشد.
میانگین متحرک وزن دار ده روزه (

2

 :)WMAمیانگین متحرک وزنی ،نوعی از میانگین

متحرک میباشد که در آن دادههای جدیدتر بااهمیتتر از دادههای سابق میباشند و در محاسبه
میانگین ،وزن بیشتری دارند .لذا شاخص نسبت به تغییر قیمتهای اخیر حساسیت سریعتری نشان
میدهد.

1. Adaptive Moving Average
2. Weighted Moving Average

65

کاربرد روش تکنیکال برای پیشبینی قیمت سهام :رویکرد ...

نوسانات تصادفی ( :)Stochastic K%شاخص تکنیکی نوسانات تصادفی برای مقایسه قیمت
جاری با یك بازه قیمتی در یك دوره زمانی مشخص استفاده میشود.
نوسانات تصادفی ( :)Stochastic D%این شاخص میانگین ساده حسابی از شاخص
 Stochastic K%میباشد که به همراه  Stochastic K%برای دریافت سیگنالهای خریدوفروش
بکار میرود.
میانگین متحرک همگرایی واگرایی

(1

 :)MACDمیانگین متحرک همگرایی/واگرایی یك

شاخص روند پویا است که ارتباط بین دو میانگین متحرک از یك قیمت را نشان میدهد .شاخص
تکنیکی میانگین متحرک همگرایی/واگرایی ( )MACDتفاوت بین یك دوره  26روزه از یك
دوره  12روزه میانگین متحرک نمایی

(2

 )EMAاست.

فرمولهای شاخصهای تکنیکال در جدول  1بیانشده است.
جدول  .1شاخصهای تحلیل تکنیکال
فرمول شاخصها

شاخصهای تکنیکی

) ((10) ∗ 𝐶𝑡 + (9) ∗ 𝐶𝑡−1 + ⋯ + 𝐶𝑡−10
10 + 9 + ⋯ + 1

WMA

𝑛𝐶𝑡 − 𝐶𝑡−

Momentum

∑𝑛−1
𝑖=0 𝐾𝑡−𝑖 %
𝑛

Stochastic D%

𝑛𝐶𝑡 − 𝐿𝐿𝑡−
∗ 100
𝑛𝐻𝐻𝑡−𝑛 − 𝐿𝐿𝑡−

Stochastic K%

2
) ∗ (𝐷𝐼𝐹𝐹𝑡 − 𝑀𝐴𝐶𝐷(𝑛)𝑡−1
𝑛+1
𝑡𝑤𝑜𝑙 𝐻𝑖𝑔ℎ𝑡 −
𝑡𝑒𝑚𝑢𝑙𝑜𝑉

𝑀𝐴𝐶𝐷(𝑛)𝑡−1 +

MACD(Moving
Average
Convergence
)Divergence
BW MFI

1. Moving Average Convergence/Divergence
2. Exponential Moving Average
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𝑡𝐶 ،قیمت بسته شدن سهام در روز -tام 𝑆𝑆𝐶𝑖 ،مقدار مسطحسازی𝐿𝐿𝑡−𝑛 ،کمترین مقدار پایینترین
قیمت در دوره  t-nروز قبل 𝐻𝐻𝑡−𝑛 ،بیشترین مقدار باالترین قیمت در دوره  t-nروز قبل 𝐷𝐼𝐹𝐹𝑡 ،اختالف
) EMA(26از ) Volume،EMA(12برابر حجم معامالت High ،باالترین قیمت و  lowپایینترین قیمت
در روز  tاست EMA)26( .و ( EMA)12همان می گین متحرک نمایی  26و  12روزه p ،برابر نسبت
روزهای بازگشتی ( 26و  )12بهکل دوره زمانی است که به شکل زیر محاسبه میشود:
)𝑝 𝐸𝑀𝐴(26) = (𝑐𝑡 ∗ 𝑝) + (𝐸𝑀𝐴(26)𝑡−1 ∗ (100 −
)𝑝 𝐸𝑀𝐴(12) = (𝑐𝑡 ∗ 𝑝) + (𝐸𝑀𝐴(12)𝑡−1 ∗ (100 −

از رایجترین تکنیكها جهت مدلسازی پیشبینی حرکت قیمت سهم ،روشهای آماری
میباشد .مدلهای احتمالی غیرخطی نوع خاصی از تحلیل رگرسیون میباشند که در آن متغیر وابسته
یا تصمیم افراد محدود و تابعی از عوامل اثرگذار بر تصمیم افراد است .پایه و اساس این مدلها بر
اساس مدلهای احتمال میباشد .درباره اینکه چگونه توابع احتمال غیرخطی این شرایط را فراهم
میکنند تا متغیر تصمیم محدود و مقادیری بین صفر و یك را به خود بگیرد ،نظریه مطلوبیت تصادفی
مطرح میگردد .مطلوبیت تصادفی از نظریه انتخاب استفاده میکند .هر فرد میتواند دو تشخیص در
جهت حرکت قیمت داشته باشد .مشخص است که فرد مایل است تشخیص افزایش قیمت را که
برای وی مطلوبیت دارد از اطالعات خود داشته باشد (سوری.)1393 ،
مطلوبیت تشخیص افزایش قیمت 𝑈1𝑖 = 1:
مطلوبیت تشخیص کاهش قیمت 𝑈0𝑖 = 0:

نمودار تابع مطلوبیت غیرخطی بهصورت شکل  1میباشد.
′
𝑥(F
𝛽
𝑖 ١

)
٥

٠/

𝛽 𝑥𝑖′
نمودار  .1نمودار تابع مطلوبیت غیرخطی (سوری)1393 ،

{
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با فرض اینکه اطالعات مربوط به اندیکاتورها در روزهای موردبررسی تحقیق موجود میباشد
میتوان ∗𝑖𝑌 را تشخیص فرد از افزایش و کاهش قیمت بهصورت زیر تعریف کرد:
𝑖𝑌𝑖∗ = 𝑈1𝑖 − 𝑈0

()1

اگر 𝑌𝑖∗ ≥ 0باشد فرد  iام تشخیص به افزایش قیمت و اگر  𝑌𝑖∗ < 0فرد  iام تشخیص به کاهش
قیمت میدهد.مقدار ∗𝑖𝑌 به مقدار شاخصهای مشاهدهشده فرد بستگی دارد لذا میتوان آن را
بهصورت زیر نوشت:
𝐾

()2

𝑖𝑢 = ∑ 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖 = 𝑥𝑖́ 𝛽 +

∗𝑖𝑌

𝑘=1

مشکل مدل فوق این است که مقادیر ∗𝑖𝑌 قابلمشاهده نیستند .متغیر قابلمشاهده 𝑖 Yرا چنان
تعریف میکنیم که اگر  𝑌𝑖 = 1باشد فرد تشخیص افزایش قیمت میدهد و اگر  𝑌𝑖 = 0باشد فرد
تشخیص کاهش قیمت میدهد و از رابطه 𝑖𝑌 و ∗𝑖𝑌 برای حل مشکل مدل استفاده میشود .رابطه بین
این دو در روش پژوهش توضیح دادهشده است.
مدلهای احتمال غیرخطی با اختصاص وزنهایی به متغیرهای مستقل ،رتبه تغییر قیمت سهم در
هرروز را پیشبینی کرده و از این رتبه برای تعیین احتمال عضویت در دستهبندی تشخیص افزایش
یا کاهش قیمت  ،استفاده میشود .احتمال افزایش یا کاهش قیمت بهصورت زیر محاسبه میگردد:
()3

1
1
=
𝑍−
𝑒1+
) 𝑛𝑥 𝑛𝑏1 + 𝑒 −(𝑎+𝑏1 𝑥1 +⋯+

= )𝑍(𝑃

) P(Zهمواره بین صفر و یك است لذا  P(Z) = 0.5نقطه مناسبی برای تفکیك جهت حرکت
قیمت میباشد  .مدل پروبیت شبیه مدل الجیت بوده با این تفاوت که از تابع احتمالی تجمعی نرمال
استفاده میکند .در مبانی نظری عنوان شد که میبایست بین 𝑖𝑌 و ∗𝑖𝑌 رابطهای برقرار کرد .برای
برقراری رابطه 𝑖𝑌 و ∗𝑖𝑌 از مفهوم احتمال استفاده میشود:

()4

)𝛽́ 𝑖𝑥𝑃(𝑌𝑖 = 1) = 𝑃(𝑌𝑖∗ ≥ 0) = 𝑃(𝑥𝑖́𝛽 + 𝑢𝑖 ≥ 0) = 𝑃(𝑢𝑖 ≥ −
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مدل پروبیت فرض میکند که 𝑖𝑢 دارای توزیع نرمال است:
𝑧2

)𝑧(∅ = 𝑧𝑑 𝑒 − 2

()5

1

𝑧

𝑧

∫ = 𝑧𝑑)𝑧(𝜑 ∫ = )𝑧 ≤ 𝑍(𝑃

𝜋−∞ √2

∞−

لذا با توجه به فرمول تابع احتمال نرمال استاندارد داریم:
()6

)𝛽 𝑖́𝑥𝑃(𝑌𝑖 = 1) = 𝑃(𝑌𝑖∗ ≥ 0) = 𝑃(𝑢𝑖 ≥ −𝑥́𝑖 𝛽) = 1 − 𝑃(𝑢𝑖 < −
)𝛽 ́𝑖𝑥= 1 − ∅(−𝑥𝑖́ 𝛽) = ∅(−

برای تخمین ضرایب  βدر مدل پروبیت از روش حداکثر درستنمایی 1استفاده میگردد .پس
از تخمین ضرایب ،اثرات متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته که بیانگر مطلوبیت است غیر
قابلمشاهده میباشد اما در مدل پروبیت )𝛽́ 𝑖𝑥(∅ = ) 𝑃(𝑌𝑖 = 1میباشد لذا این احتمال را
میتوان بهصورت زیر بازنویسی کرد:
) ̂́
𝛽 𝑖𝑥(∅ = ) 𝑖𝑥|𝑝𝑖 = 𝑃(𝑌𝑖 = 1

()7

با تغییر 𝑖𝑥 مقادیر احتمال نیز تغییر میکند .لذا تفسیر ضرایب بدینصورت است که با افزایش یا
کاهش مقادیر 𝑖𝑥 چه میزان احتمال تشخیص افزایش قیمت در فرد 𝑖ام تغییر میکند و بر اساس نقطه
تفکیك  𝑝𝑖 = 0.5فرد چه تشخیصی دارد .در مدل الجیت بجای تابع نرمال استاندارد که در مدل
پروبیت استفاده گردید از تابع الجستیك استفاده میگردد:
𝑍𝑒
)𝑍(𝐺 =
𝑍𝑒 1 +

()8

= )𝑧 ≤ 𝑍(𝑃

روش تخمین ضرایب و تفسیر مدل الجیت مانند مدل پروبیت میباشد .مدل مقدار حدی 2نیز
آخرینمدل از مدلهای احتمال غیرخطی میباشد که موردبررسی قرار میگیرد .تابع توزیع این مدل
بفرم زیر میباشد:
()9

𝑧

)𝑍(𝐸 = 𝑒𝑃(𝑍 ≤ 𝑧) = 𝑒 −

1. Maximum Likelihood
2. Extreme Value
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در این روش نیز تخمین ضرایب و تفسیر مدل مانند مدلهای پروبیت الجیت میباشد و تنها
تفاوت در توزیع احتمال میباشد .متغیر پیشبینی شونده در این تحقیق جهت حرکت قیمت سهام
میباشد که یك متغیر دو مقداری  0و  1است .در صورت افزایش قیمت بستهشده سهم نسبت بهروز
قبل متغیر مقدار  1و در صورت کاهش مقدار  0میگیرد .با این دستهبندی طبق نظریه توزیع آماری
متغیر جهت حرکت قیمت دارای توزیع برنولی1با پارامتر  pمیباشد .تابع احتمال این متغیر به شکل
زیر است:
()10

𝑃(𝑦) = 𝑝 𝑦 (1 − 𝑝)1−𝑦 ,𝑦 = 0,1

شبکههای عصبی روشی کارا و اثربخش در بسیاری از زمینهها و ازجمله پیشبینی است .این
روش که دارای ماهیت غیرخطی است بهعنوان ابزاری کارآمد در حوزه مالی و بورس شناختهشده
است .شبکههای عصبی توسط پیت (ریاضیدان) و مك کوال (عصبشناس) در سال  1943معرفی
گردید .شبکههای عصبی برنامههای نرمافزاری هستند که از ساختار زیستشناختی مغز انسان ،باهمان
پیچیدگیها ،تقلید میکنند .این فن تالش میکند ساختاری مشابه ساختار بیولوژیکی مغز انسان و
شبکه اعصاب بدن بسازد تا همانند مغز قدرت یادگیری ،تعمیم دهی و تصمیمگیری داشته باشد .این
شبکه ها نیازی به مدل ریاضی ندارند زیرا مانند انسان تجربه آموخته و سپس این تجربیات را تعمیم
میدهند .شبکههای عصبی از الیههایی شامل اجزای پردازشگر ساده به نام «نورون» تشکیلشده که
بهصورت موازی باهم عمل میکنند .هر الیه ورودی نیز به یك یا تعداد بیشتری الیه میانی متصل
بوده و الیههای میانی نیز به الیه خروجی وصل میباشند .نورون مصنوعی ،پایه و اساس هر شبکه
عصبی است .معماری شبکه درباره تعداد الیه و ارتباط بین نورونها در شبکه عصبی است .این ارتباط
به ارتباط بین الیه و درون الیهها تقسیم میشوند .در ارتباط بین الیهها ،نورونهای هر الیه میتوانند
تماماً به نورونهای الیه بعد متصل شده و یا اینکه هر نورون به نورونهای خاصی از الیه بعد متصل
شود اما در ارتباط درون الیهها ،یك نورون میتواند به سایر نورونها الیه خود نیز متصل شود و یا
نشود .همچنین نورونهای یكالیه میتوانند تنها به الیه بعد از خود متصل شده و یا اینکه به چندالیه
متفاوت متصل شود .در تحقیق حاضر یك مدل شبکه عصبی مصنوعی پیشخور سه الیه (-15-1
 ،)3به کار گرفتهشده است .مدل شماتیك شبکه عصبی به کار گرفتهشده در شکل  2ارائهشده است.

1. Bernoli
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الیه
میانی
الیه
ورودی
A
MAW
Moment
MA
um
Stochastic
K%
Stochastic
D%
R
MA
SI
CDC
CI
BW
MFI A
D

الیه خروجی

جهت
حرکت قیمت
سهم

.
.
.
.
.
١

٥

نمودار  .2ساختار شبکه عصبی (مأخذ :یافتههای پژوهش)
همانگونه که در شکل فوق نیز قابلمشاهده است ،شاخصهای تحلیل تکنیکال معرفیشده بهعنوان
ورودیهای شبکه عصبی در نظر گرفتهشدهاند .از طرفی جهت حرکت قیمت سهم بهعنوان خروجی مدل در
نظر گرفتهشده است .شبکه عصبی با توجه به ورودیها و خروجیهای دادهشده آموزش میبیند .بهصورت
خالصه ،شبکه عصبی به هریك از ورودیها وزن تخصیص میدهد و با توجه به وزنهای تخصیص دادهشده،
مقداری از خروجی را برآورد میکند و با مقدار خروجی دادهشده به شبکه مقایسه میکند و مقدار خطای آن
را محاسبه میکند .با استفاده از الگوریتم یادگیری پس انتشار ،شبکه عصبی در وزن دهی بازنگری میکند تا به
کمترین خطای ممکن برسد؛ بنابراین پس از یادگیری شبکه عصبی ،میتوان پیشبینی جهت حرکت قیمت
سهام را انجام داد به این صورت که شاخصهای تکنیکال را بهعنوان ورودی به شبکه عصبی وارد میشوند و
جهت حرکت قیمت سهام بهعنوان خروجی شبکه از سیستم استخراج میگردد.
از مهمترین ویژگیهای شبکههای عصبی مصنوعی قدرت یادگیری این شبکهها است .فرآیند یادگیری در
شبکههای عصبی مصنوعی ،بهنگام سازی وزنهای ارتباطی میباشد بهنحویکه یك شبکه بتواند وظیفهای خاص
را بهصورت کارا انجام دهد (احمدخانبیگی و عبدالوند .)1396 ،در اینجا از  80درصد دادههای موجود جهت
آموزش شبکه عصبی و بقیه برای آزمون آن استفادهشده است .برای معماری شبکه عصبی باید این مراحل انجام
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گیرد :ابتدا دادهها افراز میشوند ،سپس عمل نرمالسازی دادهها انجام میشوند ،در گام بعدی از بین دادهها،
مقادیری را برای آموزش شبکه تخصیص میدهیم و درنهایت آزمون در شبکه عصبی انجام میگیرد.
يافتههاي پژوهش
دادههایی که در این پژوهش استفادهشده است قیمتهای باز و بسته شدن و باالترین و کمترین قیمت و
همچنین حجم معامالت سهام ایرانخودرو (با نماد «خودرو») از صنعت خودروسازی در بازار بورس اوراق
بهادار تهران از تاریخ  1392/03/13تا  1397/05/30با تواتر روزانه میباشد .علت اینکه سهام شرکت
ایرانخودرو انتخابشده است تکنیکال پذیر بودن قیمت این سهم با تائید نظر خبرگان میباشد که با توجه به
ماهیت این پژوهش در انتخاب شاخصهای تکنیکی بهعنوان متغیرهای ورودی در شبکه عصبی و متغیرهای
توضیحی در مدلهای احتمال غیرخطی ،انتخاب مناسبی است .همچنین سهام این شرکت در بازار بورس اوراق
بهادار تهران در صنعت خودروسازی لیدر دیگر شرکتها بوده و توجه زیادی در بین معامله گران حقیقی و
حقوقی به خود جمع کرده است که این امر مزید بر علت انتخاب این سهام برای تحقیق میباشد.
در جدول  2اطالعات توصیفی شاخص کل و ایرانخودرو شامل مقادیر حداقل ،حداکثر ،میانه،
میانگین و انحراف معیار در بازه مذکور ارائهشده است .همچنین برای بررسی مناسب بودن انتخاب
سهام ایرانخودرو بهعنوان سرگروه سهامهای خودروسازی و سهامی که انطباق باالیی با شاخص
کل بازار سهام دارد از آزمون همبستگی پیرسون استفادهشده است.
جدول  .2اطالعات توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون (مأخذ :یافتههای پژوهش)
آزمون
همبستگی

انحراف معیار

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

شاخصها

پیرسون
***32/1۷

14۶۰۹/2۶

۷۵۹۰3

۷۶۶۹2

13۷۰۷2

3۸۶۰2

شاخص کل

()۰/۶11۷

۵13/۹۶

2۷2۰/۶۶

2۷۰2

4۶44

1۰۰4

ایرانخودرو

***سطح معناداری  1درصد

همانطور که نتایج آزمون نشان میدهد آماره  tآزمون همبستگی پیرسون برابر  32/17میباشد و در سطح
معنیداری  0/01معنیدار و مقدار آن  0/6117میباشد .درنتیجه انتخاب مناسبی برای بررسی مدلهای مقاله در
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بازار سهم ایران میباشد .دادههای این تحقیق از نرمافزار مفیدتریدر 1استخراجشده و در پیشبینی به روش
شبکه عصبی از نرمافزار متلب 2و در روش مدلهای احتمال غیرخطی از نرمافزار ایویوز 3استفادهشده است.
نتايج عددي

پس از برازش مدل مقادیر احتمال هرکدام از مدلها بر اساس تابع احتمال خاصی که دارند برای دوره
 39روزه کاری از تاریخ  1397/04/02تا  1397/05/30پیشبینی گردیدند و نمودار آنها استخراج گردید.
نتایج حاصل از برآورد توسط مدلهای احتمال غیرخطی ،در جدول  3ارائهشده است.
جدول  .3نتایج مدلهای احتمال غیرخطی (مأخذ :یافتههای پژوهش)
مقدار حدی
Z
-1/۷3۹۹
-3/۹42۸

13/۵۷۹
2/۰۸۵۶
-4/۷۶۸1

*-۰/۰۰۰1۰
()۰/۰۰۰۰۵
***-۰/۰۰13۷
()۰/۰۰۰3۵
***-۰/۰1۶۵۹
()۰/۰۰334
***۰/۰3۸2۰
()۰/۰۰2۸1
**۰/۰۰۹12
()۰/۰۰43۷
***-3412۵
()۷1۵۶/۸۹

الجیت
ضریب

Z
-3/3۵۸
-3/1234
-۶/۰۰2۷
12/۸۵31
3/1۷1۵
-3/1434

***۰/-۰۰۰2
()۰/۰۰۰۰۸
***-۰/۰۰۰1۵
()۰/۰۰۰۵۰
***-۰/۰3۰۶۷
()۰/۰۰۵1۰
***۰/۰۵332
()۰/۰۰414
***۰/۰2۰12
()۰/۰۰۶34
***-3412۸/4
()1۰۸۵۶/۸4

Z
-3/4۸۰۰
-3/1۰۸۹
-۶/۰۵2
13/۶4۶۹
3/14۷۷
-3/2۵44

ضریب
***-۰/۰۰۰1
()۰/۰۰۰۰۵
***-۰/۰۰۰۹
()۰/۰۰۰3۰
***-۰/۰1۸1
()۰/۰۰3۰۰

Mome
ntum
Stoch
D

***۰/۰323

Stoch
K

***۰/۰11۹

MAC
D

()۰/۰۰23
()۰/۰۰3۸۰
***-2133۰
()۶۵۵4/2۵

211/31۹

2۰۹/۷۵3

2۰۹/۵22

()۰/۰۰

()۰/۰۰

()۰/۰۰

BW
MFI
McF
R2
LR
Statisti
c

معیارهای مدل

۰/4۹32

۰/4۹32

۰/4۹32

*سطح

WMA

شاخصهای تکنیکال

-4/۹۵۵4

ضریب

پروبیت

معناداری  1۰درصد

**سطح معناداری  ۵درصد
***سطح معناداری  1درصد

1. Mofid Trader
2. Matlab
3. Eviews
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تقریباً متغیرهای توضیحی (شاخصها) در هر سه مدل در سطح  0/01معنیدار هستند و شاخص MACD

در دو مدل پروبیت و الجیت در سطح  0/01معنیدار و در مدل مقدار حدی در سطح  0/05معنیدار میباشد
و برای شاخص  WMAنیز در دو مدل پروبیت و الجیت در سطح  0/01و در مدل مقدار حدی در سطح 0/1
معنیدار است .عالمت متغیرها در هر سه مدل نیز باهم مطابقت دارند .طبق تابع احتمال مدلها انتظار میرود با
افزایش ضرایب ،احتمال تشخیص افزایش قیمت نیز افزایش یابد.
 McF R2شاخص نسبت درستنمایی که به روش زیر محاسبه میشود:
𝑙
𝑙′

𝑀𝑐𝐹 𝑅 2 = 1 −

که نسبت 𝑙 به  𝑙′نشاندهنده این است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای
توضیحی ،توضیح دادهشده است .مقدار آماره  McF R2در سه مدل نسبتاً خوب و بسیار به هم
نزدیك میباشند.همچنین معنیدار بودن مدل نیز با مقادیر باالی آماره  LR Statisticو مقدار
احتمال صفر آنها در همه مدلها مورد تائید قرارگرفته است.
همانطور که گفته شد ،دادههای خروجی شبکه عصبی بهصورت  0و  1میباشند .پیشبینی
صورت گرفته در مدل شبکه عصبی حاضر بهگونهای انجام میگیرد که خروجیها بر اساس احتمال
هستند ،یعنی عددی بین  0و  1هستند .شکل  3این مسئله را بهخوبی بیان میکند .در این شکل

دایرههای قرمز نشاندهنده دادههای واقعی ما هستند و مربعهای آبی پیشبینیهای شبکه عصبی می-
باشند .بهمنظور  0و  1بیان کردن این خروجیها ،نقاط با احتمال باالتر از  0/5را  1و نقاط با احتمال
پایینتر از  0/5را  0در نظر میگیریم.

نمودار  .3نمودار پیشبینی احتمال جهت قیمت در مدل شبکه عصبی (مأخذ :یافتههای پژوهش)

راهبرد مديريت مالي ،سال ششم ،شماره بیست و دوم ،پائیز 1397

74

پسازاینکه بر اساس نقطه تفکیك  p=0.5مقادیر پیشبینیشده از هرکدام از مدلها به اعداد 1
و  0تبدیل شدند نسبت تطابق مقادیر پیشبینیشده با واقعیت در این مدلها با آزمون نا پارامتری
برابری نسبتها ،انجام و نتایج در خروجی زیر نمایش دادهشده است .همچنین آزمون نا پارامتری
برابری نسبت پیشبینی تشخیص افزایش قیمت هرکدام از مدلها با یکدیگر مقایسه گردیدهاند که
نتایج این آزمون در جدول  4آورده شده است.
جدول  .4آزمونهای برابری نسبت تشخیص جهت قیمت در مدلها (مأخذ :یافتههای پژوهش)
آزمون برابری
آزمون برابری نسبت افزایش قیمت در

نسبت افزایش

بین مدلها

قیمت در مدل با
واقعیت

شبکه عصبی

مقدار
حدی

الجیت

-1/12۰

-۰/2۵۸

۰/۰۰

()۰/21۹

()۰/۸۹2

()1/۰۰

شبکه عصبی

مقدار
حدی

پروبیت

-1/12۰

-۰/2۵۸

۰/۰۰

()۰/21۹

()۰/۸۹2

()1/۰۰

شبکه عصبی

الجیت

پروبیت

-1/412

-۰/2۵۸

-۰/2۵۸

()۰/1۵۸

()۰/۸۹2

()۰/۸۹2

مقدار حدی

الجیت

پروبیت

-1/41۷

-1/2۰1

-1/2۰1

()۰/1۵۸

()۰/21۹

()۰/21۹

1/421
()۰/12۶

1/421
()۰/12۶

1/421
()۰/12۶
۰/4۵1
()۰/۶۰2

نسبت تطابق

نسبت

مدلهای

با واقعیت

پیشبینی

احتمال

مدل

افزایش قیمت

غیرخطی

۰/۷۶۹2

۰/۷۶۹2

۰/۷۶۹2

۰/۶۰12

۰/41۰2

۰/41۰2

۰/41۰2

۰/441۵

پروبیت

الجیت

مقدار حدی

شبکه عصبی

آزمونهای برابری نسبت پیشبینی تشخیص افزایش قیمت در بین مدلهای احتمال غیرخطی و
مدل شبکه عصبی مصنوعی در سطح  0/05بیمعنی بوده و نسبتها باهم برابر است .در آزمونهای
برابری نسبت پیشبینی تشخیص افزایش قیمت بین خود مدلها نیز همه آزمونها در سطح 0/05
بیمعنی بوده و باهم برابر بودند .بهطورکلی نتایج نشان میدهد که ازلحاظ آماری تقریباً نسبت
پیشبینی تشخیص افزایش قیمت در همه مدلها هم در مقایسه با مقادیر واقعی و هم نسبت با یکدیگر
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باهم برابر میباشند بنابراین برای مقایسه دقیقتر مدلها نیاز به معیارهای سنجش خطا میباشد که در
ادامه موردبررسی قرار میگیرند.
معیارهای سنجش خطا برای مقایسه مقادیر خطای پیشبینی یك سری زمانی که توسط مدلهای
مختلف برآورد شده است محاسبه میگردد .در جایگاه مقایسه هرچه مقدار خطا کمتر باشد ،قدرت
پیشبینی مدل بهتر خواهد بود .در اینجا از معیارهای سنجش

خطای 1

2 ،RMSE

MAE

و TIC 3استفادهشده است .نتیجه مقایسه معیارهای خطا در جدول  5آورده شده است.
جدول  .۵مقایسه معیارهای سنجش خطا (مأخذ :یافتههای پژوهش)
TIC

MAE

RMSE

مدل

۰/3۵۸۸

۰/3۷۵3

۰/423۰

پروبیت

۰/3۵۹1

۰/3۷۵۹

۰/4232

الجیت

۰/3۶2۶

۰/3۷۰1

۰/4221

مقدار بحرانی

۰/3۶2۷

۰/3۷۰2

۰/۵۰1۰

شبکه عصبی

همانگونه که مشاهده میشود مدل مقدار بحرانی از بقیه مدلها دارای  RMSEو MAE

کمتری است ولی در معیار  TICمدل شبکه عصبی دارای عملکرد بهتری است .بدین ترتیب در بین
مدلهای ارائهشده مدل مقدار بحرانی در پیشبینی تشخیص جهت حرکت قیمت سهام خطای
کمتری دارد.
نتیجهگیري و بحث
در این پژوهش دادههای سهام شرکت ایرانخودرو در بازار بورس اوراق بهادار تهران در نظر
گرفته شد و دادهها بر اساس افزایش و کاهش حرکت روز بعد به اعداد یك و صفر کدبندی شدند.
سپس شاخصهای تحلیل تکنیکال برای قیمت هرروز به دست آمد و این شاخصها بهعنوان ورودی
به مدل در نظر گرفته شدند .مدلهای احتمال غیرخطی پروبیت ،الجیت و مقدار حدی و مدل فرا
ابتکاری شبکه عصبی برای پیشبینی جهت حرکت قیمت سهم به کار گرفته شدند .برای بررسی و

1. Root Mean Square Error
2. Mean Absolute Error
3. Theil Inequality Coefficient
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مقایسه مدلهای ارائهشده آزمون نا پارامتری برابری نسبت و معیارهای سنجش خطای مدلها
مشخص گردید .نتایج نشان داد که در قدرت پیشبینی مدلهای احتمال غیرخطی با درصد تطابق
 76/92درصد با واقعیت از مدل شبکه عصبی دارای عملکرد بهتری میباشند .در مقایسه برابری نسبت
پیشبینی جهت افزایش قیمت ،مدلها ازلحاظ آماری تفاوت معناداری باهم نداشتند .همچنین در
آزمون برابری نسبت پیشبینی جهت افزایش قیمت با نسبت مقادیر واقعی هم تفاوت معناداری بین
مدلها ازلحاظ آماری وجود نداشت .ازلحاظ معیارهای سنجش خطا این مدل مقدار حدی بود که
دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها بود.
برای تحقیقات آینده در این حوزه میتوان به این موارد اشاره کرد :مدلسازی مسئله بیانشده
این تحقیق با روشهای فرا ابتکاری دیگری مانند الگوریتم ژنتیك یا ماشین بردار پشتیبان انجام شود،
از شاخصهای تحلیل تکنیکال دیگری برای مطالعه استفاده گردد ،بهجای پیشبینی جهت حرکت
سهام ریسك سرمایهگذاری در سهام پیشبینی شود و همچنین میتوان شاخصههای تحلیل بنیادی را
به مدل ارائهشده این مقاله اضافه کرد.
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