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 مدل از استفاده با( ترکیبی) هیبریدی بازاری های شاخص با سهام قیمت بینی پیش

 فازی عصبی

 

 غیاثوند علیرضا دکتر3دکتر فرید صفتی،2 ساناز سرافراز،1

 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد ،مدیریت مالی گروه 1

 وجرد،ایرانبر اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد حسابداری، گروه 2

 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد ،حسابداری گروه3

 

 

 چکیده:

 با.اند شده استفاده مصنوعی عصبی های شبکه با سهام های قیمت بینی پیش در ای گسترده طور به تکنیکال های شاخص

 شبکه از ترکیبی که هیبریدی های مدل اخیر، های سال در عالوه به. نیست بخش رضایت معموالً ها آن عملکرد وجود این

 نتایج با سهام قیمت بینی پیش سطح بهبود برای هستند تکنیکال شاخص با هوشمند های روش سایر و مصنوعی عصبی های

در این تحقیق سه مدل مختلف برای .باشد می 4931 سال در فوالد های شرکت مطالعه مورد جامعه. اند شده استفاده متغیر

ن مدل تنها از شبکه عصبی مصنوعی استفاده نموده که ورودی های مدل یی و ارزیابی مدل استفاده می شود. اولمطالعه تجرب

شبکه عصبی مصنوعی متغیرهای تحلیل تکنیکال داده های سهام تاریخی هستند.دومین و سومین مدل ها، مدل های هیبرید 

ند در حالی که ورودی های سومین مدل ترکیبی از می باشند که ترکیبی از شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی هست

 متغیرهای تکنیکال و بنیادی با متغیرهای نظر کارشناسان بازار بورس خواهد بود. 

. بودنددو مدل دیگر  به نسبت سهام قیمت بینی پیش صحت بهبود برایسوم  پیشنهادی مدل بهتر عملکرد موید تجربی نتایج 

 پیش هئارا با سهام بازار در را گذاران سرمایه گیری تصمیم کیفیت بهبود پتانسیل یمت،ق بینی پیشسوم  مدل روی این از

 .داراست سهام قیمت از تر صحیح بینی

 فازی منطق مصنوعی، عصبی شبکه سهام، قیمت بینی، پیش :کلمات کلیدی
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 قدمهم

است.   دشواری معموالً کار بسیار عوامل  سایر و جهانی اقتصاد شرایط سیاسی، وضعیت دلیل به سهام بازار دقیق پیش بینی

 قیمت و آمده فائق این محدودیت ها بر بتوانند که بوده اند تکنیک هایی ابداع و معرفی دنبال به همواره محققین بنابراین

شاخص  از روش ها این است. گردیده ارائه تکنیک هایبسیاری و ها روش تا کنون دلیل همین به کنند. پیش بینی را سهام

 عصبی شبکه قبیل از پیشرفته تری تکنیک های شامل و تکنیک ها هستند،شروع ساده ترین از که تکنیکال تحلیل های

(.بنابراین از آنجایی که بازار 7می باشند) غیره و پشتیبان بردار ماشین ژنتیک، خطی و غیر خطی،الگوریتم رگرسیون مصنوعی،

 سیستم های از می توان مختلف می باشد، شرایط تحت تأثیر که است هگون آشوب و خطی غیر سیستمی دارای سهام

 پیش بینی برای  2الگوریتم های ژنتیک و فازی عصبی شبکه های ،4مصنوعی عصبی شبکه های همچون هوشمند غیرخطی

سهام را توسط نمود.در این تحقیق به طراحی و ارایه یک مدل پیش بینی که در آن بتوان پتانسیل آتی  استفاده سهام قیمت

 شبکه های عصبی فازی پیش بینی نمود، پرداخته شده است.

 مبانی نظری

 دهبو ارانگذ سرمایه از ریبسیا ی عالقه ردمو ارههمو ،مالی یهااربزا از یکی انعنو به دار،بها اوراق رسبو در  اریگذ سرمایه

 دیعا مسها که است حالی در این ،ستا آن یباال هیزدبا دی،عا مسها خرید از رانگذ سرمایه لستقباا لیلد ترین مهم. ستا

 همیشه رسبو در اریگذ سرمایه یسکر کاهش و دسو انمیز یشافزا که نجاآ از. هندد می ننشا نیز را یبیشتر یپذیر ننوسا

 سبد در گذاری سرمایه ،سهم دخو از ناشی یسکر کاهش ایبر ،مالی تبیااد در ،ستا دهبو ارانگذ سرمایه غدغهد ترین مهم

 را آنها گذار سرمایه یک که است دار ریسک بهادار اوراق از مناسبی ترکیب  پرتفوی یا سهام سبد. است شده پیشنهاد  سهام

 (.4931 تهرانی،)نماید می خریداری

 حداکثر آن مطلوبیت که است بهاداری اوراق تعیین گذار سرمایه هر اصلی مسئله باشند، دار ریسک بهادار اوراق اگر

 غلبا و عمتنو ییتهاودمحد که منابع تخصیص مسئله یک انعنو به مسها سبد بنتخاا مسئله(. 4392 ، یتزمارکو)است

 از استفاده که داده نشان تحقیقات از بسیاری. شود می محسوب NP-Complete مسئله یک گیرد، می نظر در را متعارضی

(. 3)انجامد می مسائل گونه این حل بهبود به نوعیمص عصبی شبکه و ژنتیک الگوریتم نظیر هوشمند محاسباتی های تکنیک

 از هیوگر ،بیستم نقر یلاوا در. ستا هشد حمطر یافته نمازسا یهازاربا در رسبو بینی پیش صخصو در تیومتفا یها نظریه

 تحلیل و جزیهت و مطالعه طریق از انتو می که شتنددا مرا ینا بر سخرا دعتقاا داربها اوراق یابیارز در تجربه صاحب نمتخصصا

                                                           
1 Artificial Neural Networks (ANN) 
2 Genetic fuzzy Neural Networks (GFNN) 
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 بر تاکید با تر علمی تمطالعا. دنمو ئهارا مسها هیندآ قیمت بینی پیش ایبر را یتصویر م،سها قیمت اتتغییر یخیرتا ندرو

 یها مگا ی نظریه ابتدا در. آورد دجوو به را مسها قیمت شیابیارز یمدلها سمت به یشاگر م،سها قیمت رفتار قیقدشناسایی

 که شد توجه سرمایه زاربا رساختا و ها یژگیو به سپس. شد حمطر مسها قیمت رفتار تعیین در عوشر یک انعنو به فیدتصا

 که ستاینا بر دعتقاا ،سرمایه رایکا زاربا در. یددگر سرمایه  رایکا زاربا ی فرضیه به منجر ها سیربر و تمطالعا ینا ی نتیجه

. نیست بینی پیش صخا یلگوا دارای مسها قیمت اتتغییر و ستا سهم آن به طمربو ریجا تطالعاا از نعکاسیا مسها قیمت

 زاربا تتحوال ینکها تا نددبو زاربا در مسها قیمت رفتار کننده تعیین خوبی به میالدی 4331 دهه تا شده مطرح های نظریه

 از بعد و یالدیم 4331 دهه در. برد سئوال زیر شدت به را سرمایه کارای بازار فرضیات اعتبار ،4337لسا در ركنیویو مسها

 

 غیرخطی های مدل طراحی جهت در تالش و شد معطوف نظم با همراه گرانه آشوب رفتار یک به متخصصان توجه بیشتر آن

 حقیقت در سهام بازار که اند داده نشان اخیر مطالعات از بسیاری .یافت افزونی روز اهمیت سهام قیمت بینی پیش منظور به

 های محدودیت بر غلبه برای(. 4)است وابسته روانی و اقتصادی سیاسی، عوامل به که تاس آشوبناك خطی غیر سیستم یک

 بخصوص و هوشمند های تکنیک اخیر دهه دو طی متخصصان خطی غیر الگوهای بینی پیش در سنتی تحلیل های تکنیک

 ترین مهم که جا آن از(. 1)اند برده کار به سهام قیمت بینی پیش بهبود برای را ژنتیک الگوریتم و مصنوعی عصبی های شبکه

 با سهام قیمت بینی پیش به ابتدا پژوهش این در باشد، می سهم هر انتظار مورد بازده بینی پیش پرتفوی مدیریت مرحله

 های دیدگاه و بنیادی های شاخص ،(کمی ها داده) تکنیکال های شاخص شامل ترکیبی بازاری های شاخص از استفاده

 به شدن فازی از پس( ترکیبی بازاری های شاخص)شده استخراج ورودی متغیرهای پردازیم، می( کیفی های داده)کارشناسان

 معمول، معیارهای از استفاده با نهایت در گرددو می ایجاد فازی عصبی شبکه طریق این از و شوند می وارد عصبی شبکه

 آموزش های داده است شده استفاده داده دسته دو از عصبی شبکه مدل در.گیرند می قرار بررسی مورد پژوهش های فرضیه

 موجود الگوهای یادگیری برای آموزشی های داده از عصبی شبکه هرگاه مدل، آزمون برای آزمایش های داده و یادگیری برای

 به توجه با مجموع در. گیرد کار به مختلف نتایج و ها خروجی به دستیابی برای را ها آن تواند می کند، استفاده ها داده در

 های شاخص ،(کمی های داده) تکنیکال های شاخص از ترکیبی با سهام قیمت بینی پیش صحت بهبود وجهت موضوع اهمیت

 .پرداخت خواهد موضوع این بررسی به محقق فازی عصبی معماری از استفاده با( کیفی های داده) بازار کارشناسان نظرات و بنیادی

 مروری بر تحقیقات انجام شده

 خارجی یقاتتحق

 باالتری دقت از مصنوعی عصبی شبکه داد دادند. نتایج نشان انجام ترکیه کشور تحقیق در در (2144عمر) و ملک یاکوب،

 از آنها است. برخوردار استانبول سهام بازار حرکتی قیمت سهام و شاخص روند پیش بینی در پشتیبان بردار ماشین به نسبت

 .نمودند استفاده حرکتی شاخص ها روند ش بینیپی برای تکنیکال شاخص معیار 49

 شبکه انواع استفاده از با آنها پرداختند. عصبی شبکه توسط سهام قیمت بینی پیش به تحقیقی ( در2113ونگ ) تاورن و إنکه

 سهم ارزش کاهش یا مقدار افزایش بینی پیش به یافته، تعمیم رگرسیون عصبی شبکه و جلو به رو چون هم عصبی های

 بود آن بیانگر و شد مقایسه نگهداری و روش خرید و سنتی رگرسیون استراتژی با عصبی شبکه های مدل نتایج داختند.پر

 نیست. کننده راضی خیلی ها  بینی پیش و نتایج ها، مدل این از برخی بودن بهتر علیرغم که

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

313 
 

در  زیفا ادعدا رتصو بهرا  ها ییارال خود بازده د(، مسئله پرتقوی بهینه فازی را مورد بحث قرارد دارد، ایشان در مد7هانگ )

 ،باشد اپذیررا  یباالتر یسکر ارگذسرمایه  ازهندا هر که دبو دیقتصاو ا مالی هیدا ینا تایید ن،یشاا تحقیقی  نتیجه. گرفت نظر

 پتانسیل بازدهی نیز باالتر خواهد بود.

با استفاده از منطق فازی پرداخته است که در نهایت  (، به پیش بینی جهت حرکت شاخص قیمت سهام برزیل3سونومایور)

 .نتیجه پیش بینی انجام شده، مناسب ارزیابی شده است

 و  GARCH کالسیک بینی پیش های روش و عصبی شبکه بینی پیش های روش مقایسه جهت پژوهشی ،(44) ییم

ARMA ارزیابی معیارهای است، داده انجام MSE و R به نسبت عصبی شبکه برتری ندهده نشان نتایج باشد، می 

 .است GARCH و ARMA های نمونه

 

 

 را سهام قیمت مدت کوتاه ی مالحظه قابل تغییرات که نمودند طراحی را مدلی خود تحقیق در( 41) ونچ و پروخوف تان،

 می سازی مدل عصبی ی شبکه سپس و گرفته صورت ها داده روی پردازشی پیش ابتدا که صورت بدین. کند می بینی پیش

 .زند می تخمین را دهی سود خوب خیلی های موقعیت که شود

 داخلی تحقیقات

 برای همسایگی نزدیکترین الگوریتم و ویژگی انتخاب هیبرید روش از استفاده بررسی به خود تحقیق در( 2) همکاران و فر پویان

 بندی طبقه روش از پژوهش این در. پرداختند انتهر بهادار اوراق بورس در فعال شرکت 91 شاخص روزانه حرکتی جهت بینی پیش

 اوراق بورس تر فعال شرکت 91 شاخص حرکتی جهت بینی پیش برای ویژگی انتخاب ترکیبی روش پایه بر همسایگی نزدیکترین

 جیرهزن: از است عبارت که ویژگی انتخاب متداول های روش با پیشنهادی ترکیبی روش عملکرد. است شده استفاده تهران بهادار

 مقایسات آزمون از استفاده با ، ژنتیک الگوریتم روش و هستند فیلتر شهای رو جزو که اساسی اجزای آنالیز روش و اطالعات،رلیف

 استفاده های روش دیگر به نسبت باالتری عملکرد از شده ارائه ترکیبی روش که دهد می نشان حاصل نتایج و گردیده مقایسه زوجی

 .باشد می برخوردار تهران بهادار اوراق بورس فعالتر شرکت 91 شاخص روزانه حرکتی جهت بینی پیش در شده،

 سهام قیمت بینی پیش در پویا و ایستا مصنوعی عصبی شبکه های مدل ارزیابی به خود تحقیق در( 9) همکارنش و اقبال نیکو

 بازده و قیمت شاخص بازدهی بینی پیش در اپوی و ایستا عصبی شبکه های مدل عملکرد دقت مقایسه به مطالعه این. پرداختند

 این در استفاده مورد های داده. نماید میسر را مذکور متغیر بینی پیش برای بهینه الگوی انتخاب امکان تا پرداخت تهران بورس نقدی

 مدل که داد نشان نتایج.باشد می 4931 آبان ام سی تا 4933 فروردین پنجم زمانی بازهی شامل و روزانه صورت به پژوهش

ANFIS داشته بررسی مورد یزمانی دوره طی بورس بازدهی شاخص از تری دقیق  بینی پیش تحقیق، های مدل سایر میان در 

 .است

 تطالعاا ن،یشاا لمد. نددنمو ئهارا مسها بعد روز قیمت بینی پیش ایبر را مدلی عصبی شبکه از دهستفاا با ،(4933)لوییدکر و زارع

 نظر در شبکه های ورودی انعنو به را مسها قیمت و نفت قیمت ،طال قیمت ارز، خنر ان،تهر داربها اوراق رسبو کل شاخص ی نهروزا

 .گرفت می

 عصبی ی شبکه از استفاده با بهادار اوراق بورس بازار در سهام قیمت بینی پیش  عنوان با تحقیقی( 1) رعیتی و ابزری و منجمی

 عصبی های شبکه ترکیبی مدل که داد نشان نتایج.دادند انجام مصنوعی  عصبی ی شبکه با نآ مقایسه ژنتیک های الگوریتم و فازی
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 توانایی و باالتر سرعت از منفرد عصبی ی شبکه به نسبت و داشته تری مناسب بسیار های بینی پیش ژنتیک های الگوریتم و فازی

 .است بوده برخوردار سهام قیمت بینی پیش برای تری قوی تقریب

 ،هشوپژ ینا در نهاآ. ندداد منجاا مصنوعی عصبی شبکه از دهستفاا با مسها قیمت بینی پیش ایبر مدلی  ،(9)ستدو حق و طلوعی

 ضریب ل،مد ینازا استفاده نتیجه. نددنمو بنتخاا عصبی شبکه یها ورودی انعنو به را سهم هر تمعامال به طمربو تطالعاا

دوره  طی بورس با را بینی پیش ینا محققین ل،مد ینا یابیارز ایبر بود دبع روز سه قیمت بینی پیش برای 33/1 همبستگی

 داشته است. بررسی مورد یزمانی

 روش تحقیق

 

 

 حقیقات با توجه به دو معیار هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها تقسیم بندی می شوند. در این راستا تحقیق حاضر از نظرت

از تحقیق کاربردی به دست آوردن درك یا دانش الزم برای تعیین ابزاری است که هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف 

به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد، دراین تحقیقات هدف کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی 

ربردی تالشی برای پاسخ دادن به یک را درباره فرآورده یا فرآیندی در واقعیت را دنبال می کند. به عبارت دقیق تر تحقیق کا

  .(4937معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد )خاکی، 

 فرضیه های تحقیق
 فرضیه اصلی تحقیق :  

 نظرات) کیفی  و( بنیادی و تکنیکال های شاخص)کمی ترکیبی های شاخص از ترکیبی با سهام قیمت بینی پیش

 .یابد می بیشتری صحت فازی عصبی ماریمع از استفاده با ،(کارشناسان

 فرضیه فرعی تحقیق : 

 بیشتری اتکاء قدرت از عصبی شبکه روش  با مقایسه در سنجی اقتصاد های تکنیک از استفاده با سهام قیمت بینی پیش

 .است خورداررب

 و نمونه آماری جامعه آماری

که بر اساس پیگیری .باشندمی  انتهر داربها اوراق رسبو ارزبا در هشد پذیرفته  فوالدی یشرکتها  هشوپژ ینجامعه آماری ا

 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.که با توجه به محدود بودن جامعه آماری 1های به عمل آمده تعدادشان 

بورس در مورد  کلیه جامعه آماری مورد مطالعه قرار می گیرد.همچنین در این تحقیق پرسشنامه ای بین کارشناسان بازار

 931عوامل موثر بر پیش بینی قیمت سهام پخش خواهد شد که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری این پرسشنامه بین 

 نفر از کارشناسان بازار پخش خواهد شد.

 معرفی شرکت ها

ران و دوره مورد تحقیق ته بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته فوالدی های ی آماری مورد نظر تحقیق شامل شرکتجامعه

شرکت  که به عنوان جامعه تحقیق  1و  تعداد  تهران بهادار اوراق می باشد.شرکت های فوالدی فعال بورس 4931سال 

  آمده است. 4و  شرح آن در جدول  انتخاب گردیدند
 نام شرکت های جامعه آماری :1جدول 
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 ردیف نام شرکت نماد شرکت سابقه معامالت

 4 ژی ایرانوالد آلیاف فوالژ 39-33

 2 فوالد امیر کبیر کاشان فجر 39-39

 9 فوالد خوزستان فخور 39-31

 1 فوالد خراسان فخاس 39-31

 9 والد هرمزگان جنوبف هرمز 4931

 1 فوالد مبارکه اصفهان فوالد 39-39

 

 

 

 آمار توصیفی 

باشد که تمام متغیرها توصیف شوند. در این راستا قبل از ورود به مرحله آزمون فرضیه ها  و مدلهای تحقیق ضروری می 

گزارش توصیفی از متغیرهای تحقیق و عوامل جمعیت شناختی ارائه شده که این نوع اطالعات در قالب جداول و نمودارهایی 

 به شرح صفحات بعد نشان داده می شود.

 بورس جنسیت کارشناسان

 درصد زن می باشند. 3/43مرد و  کارشناساناز  2/34( مشاهده می گردد 2همانطور که در جدول )

 

بورس کارشناسان : جدول فراوانی جنسیت2جدول   

 درصد تجمعی درصد  فراوانی جنسیت

3/43 72 زن   3/43  

2/34 942 مرد  1/411  

1/411 931 کل   

 بورس کارشناسان تحصیالت میزان

 3/27درصد کارشناسی  و  13/11درصد فوق دیپلم،  9/21درصد از پاسخگویان دارای مدرك دیپلم ، 2/44(، 9مطابق جدول )

 درصد کارشناسی ارشد و باالتر می باشند.

 

بورس کارشناسان : جدول فراوانی میزان تحصیالت3جدول   

 درصد تجمعی درصد فراوانی تحصیالت

2/44 19 دیپلم  2/44  

9/21 73 فوق دیپلم  9/94  

1/11 499 کارشناسی  4/72  

ترکارشناسی ارشد و باال  419 3/27  1/411  
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0/000 483 کل   

 

 مدت فعالیت در بورس

 3/93سال،  41تا  9درصد بین  9/27سال سابقه فعالیت در بورس،  9درصد از پاسخگویان دارای زیر  1/9(، 1مطابق جدول )

ل سابقه فعالیت سا 21درصد دارای بیش از  7/9سال و  21تا  49درصد از پاسخگویان دارای  4/22سال،  49تا  41درصد بین 

 در بورس  می باشند.
 

 

 
بورس در تیفعال مدت: جدول فراوانی 4جدول  

 درصد تجمعی درصد فراوانی مدت فعالیت

سال 5زیر   49 1/9  1/9  

سال 11تا  5  419 9/27  7/91  

سال 15تا  11  499 3/93  1/71  

سال 21تا  15  39 4/22  7/32  

سال 21باالی   23 7/9  1/411  

1/411 931 کل   

 

 شرکت مدیریت مختلف سطوح کیفیت

، بیشترین  4دارای کمترین مقدار  شرکت مدیریت مختلف سطوح کیفیت متغیر( مشاهده می شود که 9با توجه به جدول )

 ( قرار دارد.-2،2می باشد.همچنین چولگی و کشیدگی این متغیر در بازه ) 31/1و انحراف معیار  11/1، میانگین  9مقدار 

  مدیریت شرکت مختلف سطوح کیفیت متغیرف توصی: 5جدول 

یکشیدگ  واریانس چولگی 
انحراف 

 معیار
نمیانگی  

بیشترین 

 مقدار

کمترین 

 مقدار
 متغیر تعداد

13/1  01/1-  90/1  04/1  10/4  5 1 394 

 سطوح کیفیت

 مدیریت مختلف

 شرکت

 گذاری  سرمایه بر گذاران سرمایه اعتماد

، بیشترین  4دارای کمترین مقدار  گذاری سرمایه بر گذاران سرمایه اعتماد متغیرد که ( مشاهده می شو1با توجه به جدول )

 ( قرار دارد.-2،2می باشد.همچنین چولگی و کشیدگی این متغیر در بازه ) 34/1و انحراف معیار  71/9، میانگین  9مقدار 

گذاری سرمایه بر گذاران سرمایه اعتماد متغیرتوصیف : 0جدول   

یکشیدگ نمیانگی انحراف معیار واریانس چولگی   
بیشترین 

 مقدار

کمترین 

 مقدار
 متغیر تعداد
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88/0  76/0-  48/0  19/0  68/3  5 9 348 

 سرمايه اعتماد

 سرمايه بر گذاران

 گذاري

 

 تورم نرخ

 معیار انحراف و 73/9 نمیانگی ، 9 مقدار بیشترین ، 4 مقدار کمترین دارای تورم نرخ متغیر که شود می مشاهده( 7) جدول به توجه با

 .دارد قرار( -2،2) بازه در متغیر این کشیدگی و چولگی همچنین.باشد می 13/4

 

تورم نرخمتغیرتوصیف : 7جدول   

یکشیدگ نمیانگی انحراف معیار واریانس چولگی   
بیشترین 

 مقدار

کمترین 

 مقدار
 متغیر تعداد

- 94/1  51/1-  21/1  10/1  79/3 تورم نرخ 394 1 5   

 

 کار و کسب بخش رشد

، میانگین  9، بیشترین مقدار  4کار دارای کمترین مقدار  و کسب بخش رشد متغیر( مشاهده می شود که 3با توجه به جدول )

 ( قرار دارد.-2،2می باشد.همچنین چولگی و کشیدگی این متغیر در بازه ) 29/4و انحراف معیار  13/9

کار و کسب بخش رشد متغیرتوصیف :  9جدول  

یشیدگک نمیانگی انحراف معیار واریانس چولگی   
بیشترین 

 مقدار

کمترین 

 مقدار
 متغیر تعداد

- 79/1  53/1-  52/1  23/1  09/3  5 1 394 
 و کسب بخش رشد

 کار
 

 دولت های سیاست

ن ، میانگی 9، بیشترین مقدار  4دولت دارای کمترین مقدار  های سیاست متغیر( مشاهده می شود که 3با توجه به جدول )

 ( قرار دارد.-2،2می باشد.همچنین چولگی و کشیدگی این متغیر در بازه ) 39/1و انحراف معیار  79/9

دولت های سیاست متغیرتوصیف : 0جدول   

یکشیدگ نمیانگی انحراف معیار واریانس چولگی   
بیشترین 

 مقدار

کمترین 

 مقدار
 متغیر تعداد

 91/1  31/1-  71/1  93/1  75/3 دولت های سیاست 394 1 5   
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 معرفی مدل های تحقیق

نشان داده شده   (41) در این تحقیق سه مدل مختلف برای مطالعه تجربی و ارزیابی مدل ها استفاده شده است که در جدول

است.اولین مدل تنها از شبکه عصبی مصنوعی استفاده نموده است. ورودی های مدل شبکه عصبی مصنوعی متغیرهای تحلیل 

سهام تاریخی هستند.دومین مدل مدل هیبریدی می باشد که ورودی های این مدل تنها متغیرای تحلیل  تکنیکال داده ای

تکنیکال و بنیادی هستند، سومین مدل نیز جزء مدل های هیبریدی می باشد که ترکیبی از شبکه های عصبی مصنوعی و 

بنیادی و متغیرهای نظر کارشناسان بورس می  منطق فازی هستند. ورودی های سومین مدل ترکیبی از متغیرهای تکنیکال و

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل های تحقیق و ورودی و خروجی های آنها : 11جدول 

 خروجي مدل ها: y(t+1) مدل هاي ورودي تكنيك مدل

1 ANN  

2 FL+ANN  

3 FL+ANN  

 

رابر با قیمت بازاری به ازای هر ب P/Eاست.که  ROEو  ROA,P/E متغیرهای بنیادی متشکل از نسبت های مالی نظیر 

عملکرد شرکت را در استفاده از دارایی برای درآمد زایی اندازه گیری می  ROAسهام تقسیم بر درآمد برای هر سهم است.

نرخ بازده را بر سرمایه گذاری سهام داران عادی اندازه گیری می کند.نظرات کارشناسان بورس متشکل از نرخ  ROE کنید و 

 24فیت مدیریت،اعتماد سرمایه گذراان، سیاست دولتی و عوامل سیاسی است.برای رویکرد هیبریدی در مجموع تورم، کی

متغیر ورودی شناسایی شده و برای آموزش شبکه شامل متغیرهای تکنیکال و بنیادی و نظرات کارشناسان استفاده شده اند 

 ( نشان داده شده است : 44که در مدل سوم جدول )

 متغيرهاي ورودي مورد استفاده  :( 99)جدول

 نظرات كارشناسان بورس متغيرهاي تحليل بنيادي متغيرهاي تحليل تكنبكال

 
 قيمت آغازين روز

 
 قيمت به ازاي درآمد ساالنه سال

 
 كيفيت مديريت درروز
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 قيمت آغازين روز

 
 قيمت به ازاي درآمد ساالنه سال2

 
 اعتماد سرمايه گذار درروز

 
 باال ترين قيمت روز

 
 نرخ بازده دارايي سال

 
 نرخ تورم درروز 

 
 باال ترين قيمت روز

 
 نرخ بازده دارايي سال

 
 سياست دولت درروز 

 
 پايين ترين قيمت روز

 
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

  سال
 عامل سياسي درروز 

 
 پايين ترين قيمت روز

 
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

 سال
  

 
     قيمت بسته شدن روز 

 
     قيمت بسته شدن روز

 
     حجم مبادالت روز 

 
     حجم مبادالت روز 

 روش کار

هدف اصلی این تحقیق بهبود صحت پیش بینی قیمت سهام با ترکیبی از شاخص های تکنیکال)داده های کمی(، شاخص های 

داده های کیفی( با استفاده از معماری عصبی فازی می باشد. برای رسیدن به این هدف بنیادی و نظرات کارشناسان بورس )

 مراحل زیر انجام شده است : 

 

 

 

 جمع آوری و پیش پردازش داده ها

جمع آوری و پیش پردازش داده ها مرحله اساسی در هر فرآیند مدل سازی محسوب می شود. به منظور کلیت بخشی به مدل 

 موعه داده های نمونه از  قیمت های سهام تاریخی از شرکت های فوالدی فعال در بورس اوراق بهادار پش بین جدید، مج

تهران به جزء شاخصهای تکنیکال که از گزارشات ساالنه منتشر شده بدست آمدند و همچنین نظرات کارشناسان که از 

به دو بخش تقسیم می شوند: داده های آموزش و  کارشناسان بازار بورس حاصل شدند، جمع آوری گردیدند. داده های سهام

 بیشینه زیر بدست می آیند :  –با استفاده از معادله نرمال سازی کمینه  4-1آزمایش که بین 

 

 

. مقادیر پیش بینی مقادیر ماکزیمم و مینیمم داده های بودند و مقدار نرمال شده و ارزش واقعی، که

بودند که به مقادیر جهان واقعی با معادله زیر تبدیل می شوند :  4-1شده شبکه بین 
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 متغیرهای ورودی 

داده های ورودی اصلی شامل داده های خام نظیر قیمت های روزانه،قیمت های باز شدن، قیمت های بسته شدن و باالترین و 

( 49( می باشند.جدول )42ت بودند که شامل متغیرهای تکنیکال در جدول )پایین ترین قیمت های روز و حجم معامال

 ( متغیرهای نظر کارشناسان بورس نشان داده شده است.41متشکل از متغیرهای بنیادی می باشد و در جدول )

 شاخص های تکنیکال –متغیرهای سهام ( :12)جدول 

 توصيف متغير متغير

O عامله اي خاصقيمت آغازين سهام براي يك روز م 

C قيمت پاياني سهام براي يك روز معامله اي خاص 

V حجم معامالت بورس 

H باال ترين قيمت سهام در يك روز معامله اي خاص 

L پايين ترين قيمت سهام در يك روز معامله اي خاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص های بنیادی –متغیرهای سهام (:13)جدول 

 توصيف متغير متغير

P/E  ازاي درآمد ساالنهقيمت به 

ROA نرخ بازده دارايي 

ROE نرخ بازده حقوق صاحبان سهام عادي 

 

 نظرات کارشناسان( :14)جدول 

 توصيف متغير متغير

M كيفيت مديريت 

F اعتماد سرمايه گذاران 

I نرخ تورم 

T عامل سياسي 

G سياست دولت 

 پیاده سازی و اجرا 

مختلف ، ما پیکر بندی های مختلف مدل شبکه عصبی را برای تعیین بهترین عملکرد در برای پیاده سازی و آزمون مدل های 

آزمایش نمودیم. الگوریتم آزمایش شبکه عصبی  41هر یک از مدلها با استفاده از ابزارهای شبکه عصبی نرم افزار متلب نسخه 

 در شکل زیر نشان داده شده است : 
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 تعریف خروجی -4

 شبکه مناسب انتخاب الگوریتم و معماری -2

 تعیین داده های ورودی و پیش پردازش در صورت لزوم -9

 انتخاب تابع یادگیری مناسب -1

 انتخاب ساختار شبکه مناسب -9

 انجام آزمایش و تست برای هر سیکل -1

را با دیگر الگوریتم های  9و  3در صورتی که شبکه نتایج قابل قبولی را برای همه چرخه ها ایجاد کند، مرحله  -7

برگشته و تا معماری  2را می توان از ورودی خارج کرد.در غیر این صورت به مرحله  9شده و مرحله  یادگیری انجام

 شبکه عصبی متفاوتی تجربه شود.

 ثبت نتایج –پایان  -3

 مقایسه مدل ها

 ادهد) بنیادی تکنیکال، های شاخص از ترکیبی مدلی ارایه با سهام قیمت بینی پیش دنبال به پژوهش این از آنجایی که در

هستیم، بنابراین پرسش هایی برای  فازی عصبی معماری از استفاده با ،(کیفی های داده)کارشناسان نظرات و( کمی های

 بررسی وجود دارد بالطبع مدلی نیز برای آن به شکل زیر بیان می گردد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچوب اجرای تحقیق )محقق ساخته( :1شکل

 است. شده ارائه تحقیق های مدل آن در که می باشد قیقتح انجام مراحل دهنده نشان( 4) شکل

 

پيش بينی 

 قيمت سهام

 روش عصبی 

  مصنوعی

ANN 

تعيين معيار 

 هاي خطا

 اريمع نييتع

 خطا يها

مقايسه مدل 

ها و نتيجه 

 گيري

 هيبريدي مدل

FL+ANN 

 اريمع نييتع

 خطا يها

 هيبريدي مدل

FL+ANN 
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 تحلیل مدل ها

 بررسی مدل اول 

 است.  لیدر نظر گرفته شده است به شرح ذ یو مطالعات تجرب ینظر یبر اساس مبان قیتحق نیا یکه برا اول مدل

Y=f (O, C, V, H, L) 

قیمت واقعی می باشد. که ماشین یادگیرنده قرار است  متغیر پیش بین گر و یک هدف پیش بینی مقدار 9که این مدل شامل 

 با داده های آموزشی مربوط به همه شرکت ها ،  خود را تعلیم داده و قیمت نهایی بازار را براساس مدل که ایجاد کرده است 

می توان نام برد  پیش بینی کند. از ابزارهای معمول برای کار پیش بینی و دسته بندی داده ها، شبکه های عصبی مصنوعی را

 Multilayerکه خود شبکه های عصبی انواع متنوعی دارد که مهمترین ان شبکه های عصبی پرسپترون چند الیه می باشد.)

Perceptron  قبل از طراحی شبکه عصبی ابتدا باید داده های آموزشی و داده های اعتبار سنجی را که ماشین خود را با .)

عمیم به داده های مشاهده نشده خود را اعتبار سنجی می کند فراهم اورد. داده های آموزشی کمک آن تعلیم داده و جهت ت

در واقع الگوهای آموزشی هستند که ماشین با کمک این الگوها مدل مناسب را جهت برازش داده ها و یا پیش بین سری 

در بازار فعالیت داشته و بر اساس  4931در سال ه زمانی استفاده میکند. برای استخراج داده ها، ابتدا لیستی از شرکت هایی ک

گزارش؛  قیمت واقعی انها در دسترس می باشد با کمک این نمونه ها که قرار است در سه دسته نمونه های آموزشی؛ اعتیار 

احی سنجی و ازمایش جهت تست شبکه طبقه بندی میشود کار پیش بینی قیمت را برای سالهای بعد انجام میگیرد. برای طر

یک مدل شبکه عصبی باید تعداد الیه های پنهان شبکه، تعداد نرون های هر الیه ، الگوریتم یادگیری، تابع تبدیل، تابع 

عملکرد، نرخ یادگیری، تعداد تکرارها، نرمال کردن داده ها، اندازه ی مجموعه ی آموزشی و آزمایشی تعیین شود. گفتنی است 

اصول و روش های سیستماتیکی وجود ندارد و از آنجاییکه عوامل زیادی همچون الیه های برای حل مسائل از نوع پیش بینی، 

پنهان، تعداد نرون های الیه های پنهان، نرمال کردن داده ها و الگوریتم یادگیری می توانند عملکرد شبکه عصبی را تحت 

 طا بدست می آید. نتایج تحقیقات گذشته در زمینه تاثیر قرار دهند، بنابراین بهترین معماری شبکه با استفاده از آزمون و خ

 

دسته بندی و پیش بینی قیمت بورس  نشان می دهد که برای حل این نوع مسائل، داشتن یک الیه پنهان در شبکه کافی 

الیه  است. تعداد نرون های الیه ورودی برابر با تعداد متغیرهای پیش بین است. بنابر این در این پژوهش، تعداد نرون های

است. با توجه به اینکه با یک خروجی آن هم قیمت  سرکار داریم شبکه یک خروجی دارد، پس تعداد نرون  9ورودی برابر با 

الیه خروجی برابر با یک است. تعیین تعداد نرون های الیه میانی)پنهان( کار ساده ای نیست و بیشتر با استفاده از آزمون و 

ملکرد کلی شبکه بهبود یابد. بطورکلی با افزایش تعداد نرون های الیه پنهان، توان شبکه در خطا صورت می گیرد، بطوریکه ع

تشخیص پیچیدگی های موجود در مجموعه آموزشی افزایش می یابد ولی این امر ممکن است باعث کاهش قابلیت تعمیم 

، شبکه به جای یادگیری حفظ می کند. بنابراین شبکه شود، در واقع اگر تعداد نرون های الیه میانی بیش از اندازه زیاد باشد

باید بین ایندو تعادل برقرار شود. برای آموزش شبکه های عصبی از الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا استفاده شده است. تابع 

 تبدیل مورد استفاده در الیه ی خروجی و الیه پنهان، تابع سیگوئیدی است که فرمول آن برابر است با:
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، مجموع وزنی متغیرهای ورودی از الیه قبلی است. با استفاده از این تابع، مقدار متغیر خروجی، عددی بین  NETر از منظو

 در نظر گرفته شده است، این تابع 9(MSEصفر و یک خواهد شد. تابع عملکرد آموزش شبکه، متوسط مجموع مربعات خطا )

چند الیه مورد استفاده قرار می گیرد که از رابطه زیر محاسبه می عملکرد معموال در طراحی شبکه های عصبی پیش خور 

 شود:

 

 شبکه فازی -بررسی مدل دوم 

ورودی اول  3جی تابعی از روتای اول انها رو استفاده خواهیم کرد.  از این رو خ 3در شبکه فازی از کل ورودی های موجود 

 طبق زیر خواهد بود :

 

 

Y=f(O,H,L,C,V,P,R.E) 

 ل سوم :بررسی مد

ANFIS  شبکه 

 شود و توابع عضویت با مقادیر پارامترهای تابع عضویت در روش فازی با کمک شبکه  عصبی بهبود داده می  ANFISدرمدل

 شود.  و پارامترهای بهینه جهت بهبود عملکرد شبکه فازی انتخاب می

 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها

 

 

 

بدست آمده از تحلیل های بطور انجام گرفت، ابتدا به نتایج  توسط نرم افزار متلبئه شده که با توجه به تجزیه و تحلیل ارا

  اشاره نموده و سپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته های این پژوهش می پردازیم. خالصه 

ی و هیبریدی به طور مدل در پیش بینی قیمت سهام مقایسه شد. نتایج مقایسه ای مدل های فاز 9در این مطالعه کارایی 

 آمده است :   49دولخالصه در ج

 نتایج مقایسه ای حاصل از پیش بینی قیمت سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد سه مدل تحقیق ( 15)جدول 

                                                           
3 - Mean Squared Error 
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R2 
 

RMSE MSE 

 تعداد نرون های هر الیه

ورودی(-میانی -)خروجی   روش 

07070/1  3213/074  2904/715  0410/407429   1-11-5 ولمدل ا   

70770/1  2307/475  0014/39  2532/1521  1-11-9  مدل دوم 

0959/1  112955/1  112937/1  141111047 1-11-13  مدل سوم 

ه که مشاهده می شود بر اساس همه معیارهای خطا، و ضریب تعیین مدل هیبریدی سوم بهتر از دو دل دیگر بوده نهمانگو

( در مدل هیبریدی MSE(، میانگین قدر مطلق خطا )RMSEگین خطا )است. مقدرا عددی هر سه معیاری مربع مجذور میان

 ( در این مدل بیش از دو مدل دیگر بوده است و 2Rنسبت به دو مدل دیگر کمتر بوده است و همچنین مقدار ضریب تعیین )

نسبت به دو  این نتایج نشان می دهد که مدل هیبریدی از عملکرد و صحت بهتری برای پیش بینی قیمت روزانه هر سهم

 .الگوی دیگر برخوردار است
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