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  فصلنامه علمي پژوهشي
 دانش مالي تحليل اوراق بهادار

 ویکم سيشماره سال نهم،  

 5931پائيز 

 
 ی های پذیرفته شده انتخاب پرتفوی بهینه سهام در شرکت

  ICDE بورس اوراق بهادار تهران به روش 

 
 

 1رویا دارابی 

 2سیدحسام وقفی   

 3زادهسیدجواد حبیب 

 4مهناز آهنگری

 

  چكیده

شود.  شود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل می ها گفته می پرتفوی به ترکیبی از دارایی

فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که مورد توجه محققین زیادی بوده است. معیارهای مختلف دخیل 

تحول شده و این وضعیت استفاده از یک ابزار مناسب پشتیبانی از  در این فرآیند طی زمان دچار تغییر و

سازد. هدف این تحقیق ایجاد مدلی هوشمند جهت انتخاب سبد بهینه  تصمیمات سرمایه گذاری را ضروری می

ر باشد. به این منظور، ریسک و بازده مورد انتظا سهام با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبود یافته می

های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بصورت ماهیانه مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری شرکت

باشد. نتایج تحقیق نشان  می 2831تا  2811شرکت بورس ایران طی سالهای  201های مالی تحقیق شامل داده

تواند منجر به انتخاب سبد  ازده مورد انتظار میدهد که مدل ارائه شده با در نظر گرفتن تعامالت بین ریسک و ب می

 .بهینه سهام گردد

 

 .ریسک و بازده-سبد سهام، الگوریتم تکامل تفاضلی كلیدی: های هواژ

 

                                         
    h.vaghfi2012@gmail.com استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب )نویسنده مسئول(  -2

 مربی حسابداری ،دانشگاه پیام نور  -1

 کارشناس ارشد حسابداری  -8

 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی  -4

 2/2/34تاریخ پذیرش:   14/3/38تاریخ دریافت: 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 زاده و مهناز آهنگری حبیبرویا دارابی، سیدحسام وقفی، سیدجواد 

 ویکم شماره سي اوراق بهادار /   فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل 111 

 مقدمه -1

تصمیم گیرندگان حوزه سررمایه گرذاری ابلرب    

هررای مختلررف  نرراگزیر برره انتخرراب از میرران گزینرره 

باشند. پیشنهادات گوناگونی در خصرو  انجرام    می

ها بایستی به قدر  رسد و آن ها می فعالیتی به دست آن

هرای مختلرف از نظرر     کافی با اصول مقایسره گزینره  

ه را ترا بتواننرد بهتررین گزینر     ،سودآوری آشنا باشند

 (. 2831انتخاب نماید )سن جو و همکاران، 

هررای سرررمایه گررذاری و پی یرردگی  تنررور روش

های مزبور در چند دهه اخیر افرزای  چشرم    تصمیم

ای  گیری داشته است. این رشد گسترده نیراز فزاینرده  

های فراگیر و یکپارچه ایجاد نمود کره بررای    به مدل

پاسخگویی به این نیاز، مردل سرازی مرالی از پیونرد     

د آمرده  رویکرد مالی و برنامه ریزی ریاضی به وجرو 

هرای برنامره ریرزی     هرا از پیشررفت   است. این مردل 

ریاضرری و مباحررل مررالی برره مرروازات هررم اسررتفاده 

نمایند. سرمایه گذاری در چارچوب سربد سرهام،    می

های مارکویتز و شارپ روند تکراملی   در پرتو اندیشه

پیموده و کاربرد برنامه ریزی ریاضی، دقرت سررمایه   

ده اسرت )آرر و  گذاری در سبد سرهام را افرزای  دا  

 (. 2831معماریانی، 

بازار سرمایه کشور ما از کارایی الزم برخوردار 

توان فقط به  نیست و برای کسب بازده منطقی نمی

اطالعات موجود اکتفا کرد. بنابراین با توجه به 

های فراوان پی  رو و نیز عدم کارایی بازار،  گزینه

ازی نیاز است مدلی طراحی گردد که برای حداکثر س

بازده و حداقل کردن ریسک سبد سهام مؤثر واقع 

شود. تحقیقات و مطالعات بسیاری که در حوزه 

های مدرن و  تعیین سبد سهام بهینه و استفاده از مدل

در تعامل با یکدیگر انجام گرفته، نشان از اهمیت این 

توان با مدیریت صحیح  موضور دارد که چگونه می

بازده ترین سبد سهام سبد سهام، نسبت به تشکیل پر

های مالی  اقدام کرد. در چند دهه اخیر اساس تئوری

)فرضیه بازار کارا، عقالیی بودن سرمایه گذار و 

ضریب بتا( از جانب صاحب نظران کنونی مورد 

های  تردید واقع شده است. به عبارت دیگر مدل

موجود در انتخاب سبد سهام بهینه، از اعتبار کافی 

(. بنابراین 2810شند )عباس نژاد، با برخوردار نمی

ضرورت دارد مدلی طراحی گردد که نسبت به 

های انتخاب سبد سهام بهینه قبلی دارای اعتبار  مدل

بوده و در شرایط عدم اطمینان موجود، سرمایه 

 گذاران را در انتخاب سبد بهینه سهام یاری رساند.

 

 مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش -2

هرا   اده، پرتفوی به ترکیبی از دارایری در عبارت س

شود کره توسرط یرک سررمایه گرذار بررای        گفته می

شرود. ایرن سررمایه گرذار      سرمایه گذاری تشکیل می

تواند یک فرد یا یک نهاد باشد. از نظرر تکنیکری    می

یک پرتفوی در برگیرنده مجموعه ای از دارایی های 

واقعی ومالی سرمایه گذاری شده توسط یک سرمایه 

توان گفت پرتفوی،  باشد. به عبارت دیگر می ذار میگ

مجموعه دارایی های یک نفر یا یک سرازمان اسرت.   

شود  در این ارتباط مسئله مدیریت پرتفوی مطرح می

باشد.  که مفهوم آن مطالعه تمام جنبه های پرتفوی می

باشرد   این واژه وسیع در برگیرنده مفاهیم پرتفوی می

مایه گرذاری را تشرکیل   از مفهوم سر که بخ  مهمی

در بهینه سازی سربد سرهام، مسرئله اصرلی،     دهد.  می

ها و اوراق بهاداری است کره برا   انتخاب بهینه دارایی

در ایرن  تروان تهیره کررد.     مقدار مشخصی سرمایه می

 گذاری یکی از مهمترین مسائلیریسک سرمایهمیان، 

گذار در بورس با آن مواجه است. به که سرمایه است

گذار به دنبرال نگهرداری سرهامی    عموم سرمایهطور 
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است که بازدهی باال و ریسک پایینی دارند. از طرفی 

های سنتی انجام گرفته، یاری از مطالعهسدیگر، نتایج ب

وجرود رابطره مثبرت برین ریسرک و       ینشان دهنرده 

های بازدهی است. از این رو یکی از مهمترین چال 

نسربت یرا وزن   موجود در تشکیل سبد سهام، تعیین 

در سبد سهام بررای کراه     ای از سهام موجودبهینه

های انجام شده در ریسک است. گفتنی است، مطالعه

دهد که بر خالف نظریهرفتار مالی، نشان می یحوزه

 گذار ممکن است تصمیمهای سنتی، شخص سرمایه

هایی اتخرار کنرد کره از لحرات اقتصرادی تروجیهی       

-رفتار مالی، سررمایه  ییهنداشته باشد. بر اساس نظر

شرود ریسرک   هایی دارد که باعرل مری  گذار اولویت

گریز نباشد، بلکه زیان گریز باشد و بنابراین حاضرر  

به تحمل ریسک براال باشرد. هم نرین فررد ممکرن      

است، تحت تأثیر اجتمار یا افراد، در تضاد با نظریره 

هایی اتخار کند. برا قبرول نظریره    های سنتی، تصمیم

گذاری و فرض اساسی ریسک گریزی رمایهسنتی، س

تروان  شخص، چال  تشکیل سبد بهینه سهام را مری 

با اشاره به این نکته کره   (2391) 2حل کرد. مارکویتز

با تشرکیل یرک سربد در سرطح معینری از برازدهی،       

ریسک کمتری را متحمل شد، چال  گفتره شرده را   

 حل کرد.

 های متعددی برای تشکیل سبد سهام بهینهروش 

رویکررد در چرارچوب سربد    این به کار رفته اسرت. 

سرمایه گذاری در پرترو اندیشره هرای مرارکوویتز و     

شارپ، روند تکاملی پیمود و کاربرد ریاضری دقرت   

سرمایه گذاران را در انتخاب سبد سهام افرزای  داد.  

های مختلفی برای هردایت سررمایه گرذاران برا      مدل

ریررزی ریاضرری ارائرره گردیررده انررد.   کمررک برنامرره

( با پیشنهاد مدلی که حداقل 2391-2393مارکوویتز )

کردن واریانس به همراه حداکثر شدن بازده را دنبرال  

کرد، آبازگر این راه بود و با پیشرنهاد مررز کرارا،     می

هرای مختلرف    سرمایه گذاران را در پذیرش ریسرک 

یاری نمود. مدل مارکویتز از دو معیار بازده و ریسک 

ر قالرب  به همراه محدودیت بودجه سرمایه گذاری، د

ریزی درجه دو اسرتفاده نمروده اسرت. بعردها      برنامه

واریانس را جرایگزین   ( مارکوویتز نیم2332-2393)

واریرانس در واقرع ارزش مرورد     واریانس نمود. نریم 

انتظار مجذور انحراف منفری نترایج ممکرن از برازده     

مورد انتظار را نشان می دهرد کره نشرانگر انحرراف     

باشرد. بنرابراین،    ر مری پایین نرخ برازده مرورد انتظرا   

واریانس هر انحرافی را از بازده مورد انتظار نشان می 

واریانس تنها انحرراف منفری و    دهد، در حالی که نیم

پایین را از بازده مورد انتظار مرورد توجره قررار مری     

واریانس را نسبت  دهد. از این رو، سرمایه گذاران نیم

 به واریانس بیشتر ترجیح می دهند. 

( انحراف مطلق را برای 2332) 1یامازاکی کونو و

اندازه گیری ریسک و راه حل ساده ای برای مسرئله  

ریزی خطری پیشرنهاد    انتخاب پرتفوی با کمک برنامه

دادند. در واقع، آنها توانستند مدلی قابل حل از طریق 

ریزی خطی برای بهینره سرازی سربد سررمایه      برنامه

یسک به طرور  گذاری بر مبنای مقیاس اندازه گیری ر

کامل ارائه دهنرد. ایرن مردل نیرازی بره کوواریرانس       

رو، منجر به کاه  زمان حرل مسرئله    نداشت. از این

می شد.. مطالعات آنها حاکی از آن است که انحراف 

مطلق از میانگین بازده تحت شرایط خرا  هماننرد   

 واریانس، معیاری برای اندازه گیری ریسک می باشد. 

ریزی مخرتلط را   لی از برنامه( مد2339) 8اسپرانزا

با خصوصیات واقعی مثل هزینره هرای معرامالت و    

حداقل واحد هرای معرامالت ارائره داد. وی بعرد از     

طراحی مدل رکر شده آن را برای بازار سرهام مریالن   

 ایتالیا به کار گرفت. 

( با نوشرتن مقالره ای بنرام    1004) 4پپاریستودولو

ریزی  های برنامه مدلپرتفوی های بهینه با استفاده از »
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ریرزی خطری در ایرن     های برنامه به بیان مدل« خطی

زمینه پرداخت و سرپس برا نمونره هرای تجربری بره       

مقایسه سبد هرای سرهام بدسرت آمرده از هرر مردل       

پرداخررت. نتررایج حاصررل از کررار وی، ایررن امررر را  

مشخص کرد که یک شرخص مری توانرد، کارهرای     

ریرزی   برنامره بیشتری از آن ه فکر می کند، برا مردل   

خطی انجام دهد. او برا کنرار گذاشرتن خصوصریات     

واقعی مدل اسپرانزا، آن را به یک مدل خطی تبردیل  

 و فواید چنین مدلی را عنوان کرد. 

( در پایران نامره خرود تحرت     1001) 9کانداسمی

انتخاب پرتفوی تحرت سرنجه هرای ریسرک     »عنوان 

ریزی بیرخطی و خطری را   های برنامه مدل« گوناگون

رای اندازه گیری ریسک و مسئله انتخراب پرتفروی   ب

ریزی ریاضری   بیان نمود. وی هم نین، کاربرد برنامه

در مسائل تک زمانه و چند زمانره انتخراب پرتفروی    

بهینه همراه برا برازده پرتفروی قطعری و احتمرالی را      

بصورت بسریار هنرمندانره نشران داد. انتخراب سربد      

ل هرای  سهام تحت معیار ریسرک نرامطلوب در سرا   

انرد.   اخیر عمومیت و شهرت بسریاری بدسرت آورده  

این روش می خواهد این موضور ساده را بیان کنرد  

که سرمایه گذار زمانی از سرمایه گذاری خود راضی 

است که یک سود پی  بینی نشده را بدسرت آورد و  

نه در زمرانی کره زیران ببینرد. هم نرین، فیرینر  و       

دارد بررا ( انتخرراب سرربد سررهام اسررتان  2331)1لرری

محدودیت احتمالی را بنا کردند. تانر  و همکراران   
( محدودیت احتمرالی مسرئله انتخراب سربد     1002)3

سهام را فرموله نمودنرد و مقردار برابرر قطعری آن را     

تخمین زدند. آنها توانستند روشی جدید بررای حرل   

مسئله ارائه دهند و نمونه ای از بازار سرمایه مربروط  

 ذارند. به مدل را به نمای  بگ

( در مقاله 1028) 1جان  فن  دین  و همکاران

انتخاب پرتفوی سهام بر اساس مدل "خود با عنوان 

به این نتیجه رسیدند که الگوریتم  "مارکوویتز

حرکات ررات نسبت به الگوریتم ژنتیک از توانایی و 

عملکرد بهتری در انتخاب پرتفوی سهام برخوردار 

ی خود با در مقاله( 1028) 3است. یان  و همکاران

ای انتخاب یک مدل بهینه سازی چند دوره "عنوان 

با استفاده از  "پرتفوی با بکاربردن تحلیل فاصله

تئوری تصمیم گیری فازی و روش برنامه نویسی 

چند هدفه، مدلی ارائه دادند که نسبت به الگوریتم 

حرکات ررات بهبود یافته برای نشان دادن پرتفوی 

 باشد.  یبهینه موثرتر م

( در مقاله خود با عنوان 1024) 20لیو و لیو

 در لیفرانسید-انسیوار اساس بر تیمحدود یایمزا"

نشان دادند که بر اساس معیار   "پرتفوی یساز نهیبه

شارپ مدل بیز توانایی باالیی در انتخاب پرتفوی 

 سهام دارد.

( در تحقیق خود 2838بیدگلی و طیبی ) اسالمی 

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری بر اساس "با عنوان 

ارزش در معرض ریسک با استفاده از الگوریتم 

ترکیبی  نشان دادند که الگوریتم "کلونی مورچگان

 از بهتر نتایجی تحقیق این در مورچگان و ژنتیک

 تنهایی به ژنتیک الگوریتم توسط آمده بدست نتایج

 دارد. 

( در مقاله خود 2838و همکاران ) افشار کاظمی

تدوین مدلی جدید برای بهینه سازی "با عنوان 

پرتفوی بورس با استفاده ازروش مارکوویتز واصالح 

ها وحل آن توسط الگوریتم  آن توسط مدل کسینوس

شرکت  90های مالی  که با استفاده از داده "ژنتیک

شد، نشان دادند که همیشه  انجام 2813برتر در سال 

باشد  پرگونه سازی پرتفوی به نفع سرمایه گذار نمی

سازی را  واز یک جایی به بعد بهتر است که متنور

 متوقف کنیم. 
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 شناسی پژوهش روش -3

در این مقاله جهت انتخاب سبد بهینه سهام از 

( مقید بهبود یافته μ+λالگوریتم تکامل تفاضلی )

((μ+λ)-ICDEاستفاده ) های شود. در زمینهمی

سازی مهندسی و علوم تعدادی زیادی مسائل بهینه

( وجود دارند. در حالت کلی یک COPs) 21مقید

COPs توان به صورت زیر بیان کرد:را می 

(2   )                   

 

 

یک که در آن 

تابع هدف، بعدی است،  nبردار تصمیم 

jباشد، امین قید نامساوی میjقید  امین

قیود ناحیه شدنی تعریف شده توسطمساوی،

فضای  Sقیود مساوی است و  نامساوی و 

که توسط قیود بعدی در  nجستجوی مستطیلی 

 اند:مرزی زیر تعریف شده

(1           )
    

 

های پایین به ترتیب کرانو که در آن 

 باشند.  می امین متغیر تصمیم iپایین و باال برای 

یک راه حل شدنی ، ها اگر  COPبرای 

نام دارد و در بیر اینصورت یک راه حل نشدنی 

در راه است. یک قید نامساوی 

شود به صورت فعال در نظر گرفته میحل 

باشد. همه قیود مساوی در اگر 

فعال هایدر همه راه حل

 شوند.  در نظر گرفته می

ها قیود مساوی معموال به قیود COPهنگام حل 

 شوند:اوی به صورت زیر تبدیل مینامس

(8                     ) 
 

 

برای  28مقدار خطاو که در آن 

باشد. در مجمور درجه نقض قیود قیود مساوی می

امین قید به صورت  jبر روی برای یک راه حل 

 شود. زیر محاسبه می

(4        ) 

  

 

به دلیل حضور انوار مختلف قیود، تابع هدف 

 COPsچند مدله وناحیه شدنی مقعر، حل مساله 

های بهینه سازی باشد. روشمعموال مشکل می

کنند یا اینکه  براحتی در بهینه محلی گیر می قدیمی

نیاز   COPsهزینه محاسباتی باالیی برای حل مساله 

ار بهینه (یک ابزEAs) 24های تکاملیدارند. الگوریتم

 COPsسازی قوی است که به راحتی قابل پیاده 

در دهه  EAsباشد. به دلیل این مزایا، سازی می

بسیار مورد توجه قرار  COPsگذشته برای حل مساله 

های مدیریت قیود نیز گرفتند. در حالیکه تکنیک

های مدیریت قیود با اند. با ترکیب تکنیکتوسعه یافته

EAsهای ، الگوریتم( بهینه سازی مقیدCOAs ارائه )

 Jiaکه توسط  ICDE-(μ+λ)اند. در این مقاله، از شده

بوجود آمده است برای  1028و همکاران  در سال 

 ICDEانتخاب سبد بهینه سهام استفاده شده است. 

و یک مدل تبادلی مبتنی بر  IDEاصوال شامل یک 

29سازیرخیره
(ArATM) باشد که میIDE  به عنوان

برای مدیریت قیود به کار  ArATMر جستجو و موتو

 کند:به صورت زیر کار می ICDEشود. گرفته می

)(minimize Xf
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نشان  که  و  قرار دادن  -2مرحله 

نشان دهنده لیست رخیره  دهنده شماره نسل و 

 باشد. می

نمونه تصادفی و یکنواخت از فضای   -1مرحله 

 برای جمعیت اولیه  جستجو 

 شود. تولید می

های قید برای همه افراد در محاسبه نقص -8حله مر

های قیود، یک . با توجه به تفاوت بین نقص

معیار برای محاسبه درجه نقص قید هر یک از افراد 

 گردد. در طی تکامل تعیین می

و درجه نقص  محاسبه مقدار تابع  -4مرحله 

 . برای هر فرد در جمعیت  

بر روی  IDEفرزند با اجرای  تولید  -9مرحله 

فرزند یک جمعیت فرزند  . این افراد در  تمامی

 دهند را تشکیل می 

محاسبه مقدار تابع هدف و درجه نقض  -1مرحله 

 . قید هر یک از افراد در 

به بدست آوردن  با  ترکیب  -3مرحله 

 (. )یعنی جمعیت ترکیبی 

رایساخت ب فرد بالقوه از  انتخاب  -1مرحله 

 ArATMتوسط  نسل بعدی 

 . قرار دادن  -3مرحله 

در صورتی که شرط خاتمه برقرار نباشد  -20مرحله 

برو و در بیر این صورت متوقف شود و  9به مرحله 

 باشد. می در  خروجی، بهترین فرد 

برای تشکیل پرتفلو )سبد بهینه سهام(، از مدل 

 21کاردینالواریانس با محدودیت  –میانگین

(MVCCPO) گردد. که در این تحقیق استفاده می

 معادله آن به شکل زیر است:

 

(9)
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های مورد نظر برای تعداد دارایی که در آن 

-متغیر تصمیم در مورد سرمایه گذاری، سرمایه

گذاری گذاری است که نشان دهنده درصد سرمایه

( در حالتی که 9است. در رابطه )ام برای دارایی 

باشد بیان کننده امید ریاضی بازده سهام با  

( است و راه صرف نظر از ریسک )کوواریانس

 هایی با حداکثر بازده سهامحل بهینه تنها دارایی

باشد، بیان کننده  است، در حالی که اگر 

حداقل ریسک بدون در نظر گرفتن بازده سهام است. 

یک  باشد و در واقع  د توانمی مقدار

گذاری سهام )پرتفلوی پارامتر تنظیم سبد سرمایه

سهام( است که یک معاوضه بین بازده سهام و 

توان  می باشد، بنابراین با تغییر مقدار ریسک می

گذار تولید های متفاوتی را بنا به سلیقه سرمایهجواب

سبدهایی در نظر گرفته  2و  0نمود. در فاصله بین 

شود که هر دو فاکتور ریسک و بازده سهام را می

با استفاده از رابطه  نماید. بعالوه، مقدار بهینه می

 گردد که در آن تعیین می 

N
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ام )ام و دارایی بین دارایی  23همبستگی

انحراف از معیار در  و  ( و 

 ( 1ام است. در رابطه )بازده سهام در دارایی 

باشد و در پرتفلو می های مجازتعداد دارایی

نشان دهنده حضور یا عدم حضور  

باید  گذاری است و دقیقاًام در سبد سرمایهدارایی 

گیرد. به  قرار گذاری سرمایه سبد در دارایی

گویند و این ( محدودیت بودجه می3رابطه )

کند که مجمور سرمایه محدودیت تضمین می

های انتخاب شده سبد سهام، گذاریی روی دارایی

( بیانگر این است که 1% نگردد. رابطه )200شتر از بی

هایی که در سبد قرار گذاری داراییدرصد سرمایه

ام تواند برای دارایی  ( میاند )گرفته

 و  حداکثر باشد. مقادیر  و  حداقل 

تواند گردد، مثال میگذار تعیین میتوسط سرمایه

ارایی ها ثابت باشد یا برای هر دبرای همه دارایی

تر هر کدام از قیود جداگانه تعیین گردد. به زبان ساده

 کنند. های زیر را کنترل میعمل

-دارایی در سبد سرمایه kدقیقا  –محدودیت اول

 گذاری قرار گرفته است. 

گذاری مجمور وزن سرمایه –محدودیت دوم

 برابر یک باشد. 

اگر دارایی در سبد  –محدودیت سوم تا آخر

و وزن آن باید بین  قرار گرفته شده باشد 

باشد و اگر دارایی در سبد قرار نگرفته  و  

باشد. ما  خواهد بود و وزن آن صفر میباشد

 20تا  9نمای  هیبریدی برای مدل کردن مسئله 

استفاده نمودیم. در نمای  هیبریدی دو بردار برای 

هینه سهام( مورد تعریف یک سند بهادار )سبد ب

 گیرد: استفاده قرار می

(: یک بردار با مقادیر حقیقی که بردار اول )

-شرکت در سبد سرمایه kکند که کدام مشخص می

 گذاری حضور دارند. 

 21(: یک بردار با مقادیرحقیقیبردار دوم )

گذاری شده سرمایه های بودجهسهم که برای محاسبه

 ود. شها استفاده میدر دارایی

(22)                    

 

(21)        

 

-(μ+λ)برای کد کردن مسئله و ورود آن به الگوریتم 

ICDE  به صورت زیر تغییر داده  21تا  9معادالت

 شدند. 

(28)  
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-(μ+λ)که در روابط باال بردار تصمیم الگوریتم 

ICDE  تصمیم است که  یک بردار باN 

های موجود تعداد شرکت ها و تعداد کل شرکت

- (μ+λ)در سبد سهام است. بردار تصمیم الگوریتم 

ICDE  به صورتX = [Z , W]  است کهZ   وW  در

اند. در واقع  نشان داده شده 21و  22روابط 

گذاری عیین میزان سرمایهبرای ت 

تایی است و  kام موجود در سبد سهام در شرکت 

ها برابر یک شود و  wiباید مجمور  29بر طبق رابطه 

گذاری باید طبق هم نین حداقل و حداکثر سرمایه

 29دارای حداقل و حداکثر باشد که رابطه  21رابطه 

اعمال  ICDE-(μ+λ)به عنوان یک قید مساوی به 

های متغیر هر را به عنوان کران 21و رابطه کنیم می

-(μ+λ)ها در متغیر تصمیم آن به عنوان ورودی کران

ICDE کنیم. در هر بردار تصمیم قسمت وارد می ،

های نظیر مقدار حقیقی بزرگتر را پیدا کرده و  

کنیم، این کار در رابطه و بقیه را صفر می 2آنها را 

و  23، 24مل از قیود گیرد و با این عانجام می 23

شوند این قیود در حین فرآیند ارضا می 23

همیشه به صورت یک قید  ICDE-(μ+λ)جستجوی 

گیرد و دیگر الزم به فعال در ناحیه شدنی قرار می

 ICDE-(μ+λ)وارد کردن این قیود در الگوریتم 

در بردار  Wتوان گفت که نیست. پس در مجمور می

 شرکت گذاری روی تصمیم نشانه میزان سرمایه

نشان  Sدر کنار محاسبه  Zموجود در سبد سهام و 

ها در سبد دهنده نحوه انتخاب و حضور شرکت

با تابع  ICDE-(μ+λ)سهام است. پس الگوریتم 

و دو دو قید  29و تک قید مساوی 28هدف 

مدل شده  Xبا بردار تصمیم  21نامساوی رابطه 

ندکس ای 28در رابطه  است. ضمنا منظور از 

شرکت انتخابی در سبد سهام است و هم نین به 

-(μ+λ)در های منظور اشتباه نشدن سمبل

ICDE که نشان دهنده میانگین   28، در رابطه

و پارامتر ورودی برای تنظیم بین ریسک و بازده 

 اند. سهام به این صورت نشان داده شده

 

 ژوهشپنتایج  -4

حاضر، از ی ی مورد آزمای  در مسئلهجامعه

های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار بین شرکت

شرکت  201های مالی تهران انتخاب شده است. داده

به صورت ماهیانه با متغیر مستقل بازده مورد انتظار 

آورد نوین از نرم افزار ره 2831تا  2811از سال 

گردآوری گردید. در شبیه سازی، باالترین تعداد 

در نظر گرفته  20اسناد بهادار  های مجاز در دارایی

حدهای باال  wiهای سهام (. برای وزنK = 10شد )

% بودند، یعنی 200و  2و پایین به ترتیب 

اینها پارامترهای  .

محدودیت معمولی استفاده شده در بیشتر مطالعات 

باشند. همان طور که قبال بیان شد، از بین  می

بهادار های پذیرفته شده در بورس اوراق  شرکت

شرکت انتخاب شدند. اطالعات مالی  201تهران، 

( این شرکت ها، اطالعات 2831الی  2811پنج ساله )

 دهند. برای اجرای الگوریتم ورودی را تشکیل می

(μ+λ)- ICDE پارامترهای ورودی الگوریتم(μ+λ)-

ICDE نشان داده شده است.  2در جدول 
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 در تعیین پرتفلو.ICDE-(μ+λ)های الگوریتم پارامتر -1جدول 

 توضیحات مقدار نام

 
 جمعیت والدین 30

 
 جمعیت فرزندان 120

MAX_FES 90000 حداکثر تعداد ارزیابی تابع ارزیاب 

 
 مقدار خطا در قیود مساوی 0002/0

tolerance value 

 
 پارامتر آستانه 1/0

 
 کران پایین از پارامترهای بهینه سازی 02/0

 
 کران باال از پارامترهای بهینه سازی 2

N 201 تعداد کل شرکت ها 

 
 های موجود در سبد سهام تعداد شرکت 20

 

به منظور بکار گیری سالیق مختلف مقدار 

مورد بررسی  2و  9/0، 0در سه حالت  پارامتر 

باشد بیان کننده  قرار گرفت. در حالتی که 

امید ریاضی بازده سهام با صرف نظر از ریسک 

-( است و راه حل بهینه تنها دارایی)کوواریانس 

هایی با حداکثر بازده سهام است، در حالی که اگر 

باشد، بیان کننده حداقل ریسک بدون در  

تواند می ازده سهام است. مقدارنظر گرفتن ب

یک پارامتر تنظیم  باشد و در واقع  

گذاری سهام )پرتفوی سهام( است که سبد سرمایه

باشد، یک معاوضه بین بازده سهام و ریسک می

های متفاوتی توان جوابمی بنابراین با تغییر مقدار 

گذار تولید نمود. با انتخاب را بنا به سلیقه سرمایه

های  و اجرای الگوریتم شرکت1مترهای جدول پارا

شرکت موجود در سبد  kانتخاب شده به عنوان 

 نشان داده است.  1سهام در جدول 

 

 ICDE-(μ+λ)پرتفوی انتخاب شده توسط الگوریتم  -2جدول

 شركت
λ    0برابر λ    5/0برابر λ    1برابر 

 بازده ریسک وزن بازده ریسک وزن بازده ریسک وزن

             42/0 30/1 033/0 البرزدارو

             91/0 23/1 200/0 بیسکویت گرجی

             44/0 81/22 208/0 صنعتی دریایی

             48/0 83/1 031/0 صنعتی سپاهان

             83/0 12/8 038/0 فیبر ایران

             19/0 21/1 201/0 قند اصفهان

             49/0 11/3 031/0 کیمیدارو

             41/0 34/2 209/0 لعابیران

             41/0 99/4 202/0 معادن منگنز ایران

ij
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 شركت
λ    0برابر λ    5/0برابر λ    1برابر 

 بازده ریسک وزن بازده ریسک وزن بازده ریسک وزن

             43/0 31/0 209/0 نیروکلر

 -02/0 10/0 031/0 -02/0 03/0 201/0       آبادگران

       82/0 32/0 031/0       بهنوش

       24/0 41/0 208/0       دارو اکسیر

       11/0 44/0 202/0       سیمان بهبهان

 18/0 12/0 031/0 14/0 21/0 202/0       شیشه دارویی رازی

 83/0 23/0 208/0 81/0 31/0 200/0       فروسیلیس ایران

 22/0 81/0 202/0 22/0 11/0 033/0       فوالد کاویان

 14/0 34/0 034/0 19/0 13/0 031/0       کاشی اصفهان

       13/0 44/0 031/0       لوله و ماشین سازی

       83/0 33/0 201/0       نیروترانس

 -03/0 48/0 209/0             آلومتک

 10/0 92/0 033/0             پارس دارو

 11/0 11/0 033/0             دارو رازک

 24/0 32/0 208/0             ریخته گری تراکتور

 24/0 93/0 201/0             سر. نفت

 43/1 41/4 1 33/2 34/5 1 46/4 4/44 1 مجموع

 

نتایج مزبور بیانگر توانایی الگوریتم بکارگرفته 

شده در تعیین سبد بهینه سهام است. مطابق مطالب 

باشد و در  تواند می پی  گفته، مقدار

گذاری سهام یک پارامتر تنظیم سبد سرمایه واقع 

تعامل بین  )پرتفوی سهام( است. در واقع مقدار

 باشد. در حالتی که بازده سهام و ریسک می

باشد با صرف نظر از ریسک سهام مختلف، صرفا 

حداکثر بازده سهام جهت تعیین پرتفوی در نظر 

وارد  ه شده است. در چنین شرایطی سهامی گرفت

شود که باالترین مقدار بازده را به همراه  پرتفوی می

باشد، تنها  داشته باشد. در حالی که اگر 

تعیین پرتفوی، ریسک سهام بدون در نظر  رایبمعیار 

وارد  گرفتن بازده آن است. در چنین شرایطی سهامی

ا به همراه شود که کمترین مقدار ریسک ر پرتفوی می

داشته باشد. با توجه به موارد مزبور در شرایطی که 

باشد، بازده سهام و ریسک به یک اندازه 

باشند. شکل زیر  در تعیین پرتفوی حائز اهمیت می

 0برابر    λگذاری هر شرکت را به ازای سهم سرمایه

 دهد. به صورت نموداری نشان می
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 برابر صفربا  ICDE-(μ+λ)با الگوریتم گذاری هر شركت ( سهم سرمایه1شكل

  

   و بحث گیری نتیجه -5

در امر سرمایه گذاری سهام، انتخاب سربد بهینره   

سهام از جمله مهمترین موارد قابل توجره اسرت. در   

انتخاب بهترین این رابطه ایجاد مدلهایی که بتواند به 

توجره ای برخروردار    ابلقسبد سهام شود از اهمیت 

بایست در ایجاد سربد بهینره    است. مدلهای مزبور می

سهام توانایی لحات کردن شخصیت ریسرک پرذیری   

اشخا  را نیز داشته باشند. الگوریتم تکامل تفاضلی 

 باشرد. هردف   مقید بهبود یافته از جمله این مدلها می

 سربد  انتخاب جهت هوشمند مدلی ایجاد تحقیق این

 مقید تفاضلی تکامل الگوریتم از استفاده با سهام بهینه

با توجره بره هردف تحقیرق، برا      . باشد می یافته بهبود

استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبود یافته و 

 201با در نظر گرفتن ریسک و برازده مرورد انتظرار    

دار تهرران  شرکت پذیرفته شده در برورس اوراق بهرا  

، بهترین سربد سرهام برا    2831تا  2811طی سالهای 

توجه بره تعرامالت برین ریسرک و برازده مشرخص       

گردیده است. نتایج حاصله بیران گرر آن اسرت کره     

یافتره توانسرته    بهبرود  مقیرد  تفاضلی تکامل الگوریتم

است مدلی هوشمند جهت انتخاب ترکیب بهینه سبد 

ل مزبور توانسرته  سهام فراهم سازد. عالوه بر این، مد

است در انتخراب سربد بهینره سرهام میرزان ریسرک       

 پذیری سرمایه گذاران را نیز لحات کند. 

از این رو بر اساس نتایج تحقیق حاضر، به نظرر  

رسد  الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبود یافته از  می

توانایی مناسبی جهرت تعیرین سربد بهینره سرهام در      

نظر گرفتن وضعیت تقبل پارامتر های متفاوت وبا در 

ریسک سرمایه گذار برخوردار باشد. نترایج بررسری   

های انجام شده در خصرو  تحقیرق هرای پیشرین     

 تفاضرلی  تکامل مبین آن است که تاکنون از الگوریتم

یافته جهت ایجاد مدل بهینه سرازی سربد    بهبود مقید

سهام استفاده نشده است. در سایر تحقیق های انجام 

( برا  1028دینر  و همکراران )   شرده، جانر  فنر    

اسررتفاده از الگرروریتم حرکررات ررات مرردلی جهررت 

انتخراب پرتفرروی سررهام ایجرراد نمودنررد. در تحقیررق  

( بررا اسررتفاده از 1028دیگررری، یانرر  و همکرراران )

تئوری تصمیم گیری فرازی و روش برنامره نویسری    

چند هدفه، مدلی ارائه دادند که نسربت بره الگروریتم    

یافته برای نشران دادن پرتفروی   حرکات ررات بهبود 

( نیز نشان دادند کره  1024و لیو) بهینه موثرتر بود. لیو
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بر اساس معیار شارپ، مدل بیرز توانرایی براالیی در    

 انتخاب پرتفوی سهام دارد.

( نیز نشان دادند 2838بیدگلی و طیبی ) اسالمی 

 بهتر نتایجی ترکیبی مورچگان و ژنتیک که الگوریتم

 دارد.   تنهایی به تیکژن الگوریتم از

گردد سایر  برای تحقیقات آتی پیشنهاد می

های هوشمند مورد استفاده قرار گیرد و با  الگوریتم

های مختلف الگوریتمی  مقایسه نتایج بین الگوریتم

که با لحات کردن ریسک، سبد سهامی با بیشترین 

آورد  بازده را برای سرمایه گذاران به ارمغان می

تواند  ایج این تحقیق هم نین میمشخص گردد. نت

مورد استفاده شرکتهای سرمایه گذاری و 

 های سهام قرار گیرد. کارگزاری
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