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  دراتخاذ تصمیمات بهینه منظور  بهگیري هوشمند نرم  تصمیم هاي یندآبکارگیري فر
 فوالد  آتیدر بازارهاي پوشش ریسک ردادهاي اانعقاد قر

 
  3فریماه مخاطب رفیعی، 2مهدي بیجاري، 1مهدي خاشعی

 ت علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان أهی اعضاي
 
 

 چکیده 
ط و گسترش یک سازمان، مدیریت صحیح و علمی آن همترین عوامل رشد و شکوفایی و بسکی از می

گیري  روست، مسئله تصمیم روزه با آن روبه ترین امري که هر مدیر همه سازمان است. در مدیریت رایج
 گذاران و سرمایه گردند که در آنها اصطالحاً به قراردادهایی اطالق می پوشش ریسک قراردادهاي است.

سازند.  یا تولیدات ایمن می ها و تولیدکنندگان خود را در مقابل نوسانات نامطلوب قیمت دارایی یا
هاي مترتب به تغییرات نامطلوب  حداقل رساندن ریسک  عبارت دیگر، تالش این دسته از افراد به به

ابزارهاي هوش محاسباتی و استفاده از  گیري با یند تصمیمآفر یک ن مقالهیدر اباشد.  ها می قیمت
منظور اتخاذ تصمیمات بهینه با حداکثر مطلوبیت مورد انتظار براي انعقاد قراردادهاي  محاسبات نرم به

  .فوالد ارائه گردیده است آتیدر بازارهاي  پوشش ریسک
 

هاي هـوش محاسـباتی،    فوالد، تکنیک آتی، بازارهاي پوشش ریسک، قرردادهاي یمال يها گیري تصمیم کلیدي: کلمات
 ابزارهاي محاسبات نرم.

  

1 Khashei@cc.iut.ac.ir  .  
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  مقدمه
ط و گسترش یک سازمان، مدیریت صحیح و علمی آن همترین عوامل رشد و شکوفایی و بسکی از می

گیري  روست، مسئله تصمیم روزه با آن روبه ترین امري که هر مدیر همه سازمان است. در مدیریت رایج
گیري یکی از مهمترین اجزاء دانش مدیریت و شاید حتّی معادل آن باشد، لذا اهمیت آن  است. تصمیم

منظور  بهنیازهاي بسیارمهم  گیري از جمله پیش آشنائی و تسلط بر علم تصمیمبرکسی پوشیده نیست. 
است. اگرچه گاهی اوقات در کنار  ضر یعنی عصر اطالعاتویژه در عصر حا  به مفید و اثربخشمدیریت 

اما  ،شوند اضافه می "تحت شرایط عدم قطعیت"هائی مانند  گیري قید اصطالحات و مفاهیمی مانند تصمیم
یم یهاي سرشار از آرامش، سکون، و قطعیت کامل، اگر نگو گیري در محیط که تصمیم نمودباید اذعان 

 .]1[ بینانه است واقع غیر ل بسیارالاق ،است معنی بی کامالً
 ، بدلیلدنگیر ریزان قرار می گیران و برنامه ي تصمیمروآفر امروزه ی کهیها اکثر مسائل و چالش عالوه، به

نوبه   بهدارند که این کامالً پیچیده و حجیم  ماهیتی و ایجاد شرایط جدید، ها پیشرفت سریع تکنولوژي
 دیگرهاي گذشته،  سازي بسیاري از سادهدر دنیاي امروز افزاید.  می ها گیري تصمیمهاي  خود بر دشواري

ها و رویکردهاي  قبول نبوده و ضروري است که براي مواجهه هر چه بیشتر با شرایط واقعی از روش قابل
، تعدد ها حل راهتر به موضوعاتی مانند تعدد  ها نگاهی جامع بهره برد. این روش يتر یافتهکاراتر و ساختار

  ریسک دارند.مفهوم طرز تلقی نسبت به  در تر تغییر و از همه مهمها  قطعیت تعدد عدم ،متغیرهاتعدد ، دافاه
 شده جهت ارتقاء سطح هاي ارائه هاي هوش محاسباتی از جمله ابزارهایی هستند که مکرراً در روش تکنیک

هاي  اي هوشواره ] بر مبناي مفاهیم پایه3[ یو و همکاران. ]2[ اند کیفیت تصمیمات اتخاذي بکارگرفته شده
 گیري گیري گروهی فازي براي مسائل تصمیم هاي فازي، یک روش تصمیم هوشمند و منطق و تئوري مجموعه

 بکارارزیابی ریسک آنها را در مسائل امتیازدهی اعتبارات مشتریان و  و آن  چندمعیاره طراحی نموده
پردازش  هاي پیش هاي بردار پشتیبان حداقل مربعات و روش ین] با بکارگیري ماش4[ اند. کوماك گرفته

اند. نتایج  هاي پزشکی پیشنهاد نموده  گیري منظور تصمیم گیري جدید به دهی فازي، یک روش تصمیم وزن
حاصله از بکارگیري روش پیشنهادي در کاربردهاي وابسته به حوزه پزشکی بیانگر افزایش دقت و بهبود 

 باشد.  ها می گیري عملکرد تصمیم
گیري  هاي تصمیم و ابزارهاي محاسبات نرم با روش اي پایه ] با ترکیب مفاهیم 5[ پتکوف و همکاران

] 6[ موسیی و همکاران اند. ها و مسائل پیچیده ارائه نموده گیري در موقعیت چندمعیاره روشی براي تصمیم
هاي فازي روشی براي  اي تئوري مجموعه یههاي هوشمند محاسباتی و همچنین مفاهیم پا با استفاده از روش

اند. مارتینا  هاي پرخطر براساس خصوصیات شیمیایی آنها ارائه نموده بندي زباله گیري در مورد طبقه تصمیم
هاي عصبی ارائه  هاي هوش مصنوعی و شبکه گیري ترکیبی مبتنی بر روش ] روش تصمیم7[ و همکاران

 اند. پزشکی مورد استفاده قرار داده مربوط به مسائل پزشکی و دندانگیري  نموده و آنرا در مسائل تصمیم
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هایی هستند که مکرراً  هاي فازي نیز از دیگر تکنیک ویژه منطق و مجموعهه ابزارهاي محاسبات نرم ب
 ]8[ اند. رکیک و همکاران شده جهت ارتقاء سطح کیفیت تصمیمات اتخاذي بکارگرفته شده هاي ارائه در روش

گیري چند معیاره جدید به نام  اي تئوري امکان در منطق فازي، یک روش تصمیم با استفاده از مفاهیم پایه
ها و بازارهاي مجازي و  منظور بازاریابی در محیط تشخیص مبتنی بر بازخورد پیشنهاد داده و به  سیستم

با استفاده از ترکیب منطق  ]9[ و همکاران خاشعیاند.  مدیریت مالی در تجارت الکترونیک بکارگرفته
ارائه  ها مسائل پزشکی و تحلیل ژنگیري در مورد  منظور تصمیم روشی به هاي عصبی شبکهفازي با 

  مراتبی را به  ] نیز مدل ترکیبی منطق فازي و روش فرآیند تحلیل سلسله10[ اند. ماسوئی و همکاران نموده
 اند. ورد استفاده قرار دادهگیري در مورد خرید ملک و مسکن را م منظور تصمیم

 سازي فرآیندهاي شیفر اقدام به مدلـ  ] با ترکیب منطق فازي و تئوري دمپستر11[  سواستینیوف و دایمووا
] با استفاده از مفاهیم 12[ اند. وانگ و چاو گیري در سیستم معامالت بورس اوراق بهادار نموده تصمیم

 هاي گروهی گیري منظور تصمیم گیري جدید فازي به تصمیم اساسی منطق فازي و متغیرهاي زبانی یک روش
] 13[ اند. هانگ و لیانگ هاي ساخت و تولید ارائه نموده پذیري سیستم در مسائل ارزیابی میزان انعطاف

 گیري فازي خودسازمانده براي پردازش در زمان و گیري با عنوان درخت تصمیم یک روش جدید تصمیم
آمده بیانگر کارآمدي روش  دسته اند. نتایج ب ها پیشنهاد نموده در کنترل ربات تر هاي سریع گیري تصمیم

 باشند.  گیري سنتی می هاي تصمیم مذکور در مقایسه با درخت
هاي هوش  تکنیکفرد  استفاده از مزایاي منحصربه گیري با در این مقاله یک روش جدید تصمیم

اتخاذي، منظور بهبود کیفیت تصمیمات  به "هوشمند نرمگیري  تصمیم"محاسباتی و محاسبات نرم با عنوان 
 يریگ میروش تصم ،باشند: در بخش دوم هاي این مقاله بدین صورت می سایر قسمت. ارائه گردیده است

منظور  به يروش پیشنهاد ،شرح داده شده است. در بخش سوم یمات مالیمنظور اتخاذ تصم به يشنهادیپ
 يدر بازارها پوشش ریسک يت مورد انتظار در عقد قراردادهایمطلوب نه با حداکثریمات بهیاتخاذ تصم

در نهایت نیز  است. مقایسه شده يریگ میي تصمها و نتایج حاصله با سایر روشفوالد بکارگرفته شده  یآت
 گیري آورده شده است. نتیجه
 

 پیشنهادي  يریگ میتصمروش 

هاي هوش محاسباتی و محاسبات  فرد روش استفاده از مزایاي منحصربه هدف نهایی روش پیشنهادي،
گیري و بهبود دقت و کیفیت  منظور تصمیم  منظور ارائه یک راهکار سیستماتیک و کارا به  نرم به

کلی، روش پیشنهادي در دو فاز، شش مرحله و شانزده گام، طراحی  باشد. در حالت تصمیمات اتخاذي می
گیري بوده و مراحل  بندي و فاز تصمیم مدل ست. دو فاز مدل پیشنهادي شامل: فاز متاو معرفی گردیده ا
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بندي فازي، مرحله  بندي کالسیک، مرحله متامدل سازي، مرحله متامدل ششگانه آن شامل: مرحله آماده
 . ]1[ دباش سازي، نظارت و کنترل، می گیري و مرحله پیاده سازي و تصمیم سازي مطلوبیت، مرحله بهینه مدل

مابین هر یک از  گیري پیشنهادي، سیستم مورد مطالعه و روابط فی بندي از روش تصمیم مدل در فاز متا
 گیري هاي پیشنهادي در فرآیند تصمیم هاي تصمیم با استفاده از متغیرهاي مؤثر بر سیستم توسط روش گزینه

توابع توزیع تغییرات مورد انتظار  . سپس]14[ گردد بندي می صورت فازي و هوشمند متامدل پیشنهادي به
اتخاذي در قالب یک عدد   برداري از تصمیم ها در آینده موردنظر یا همان زمان اجرا و یا بهره این گزاره

ها و  سازي داده گردد. این فاز از روش پیشنهادي خود شامل سه مرحله کلی آماده بینی می فازي پیش
سازي متامدل قطعی  ک و غیرفازي سیستم مورد مطالعه و فازيبندي کالسی اطالعات مورد نیاز، متامدل

 باشد. حاصله می

گیري نیز، متامدل فازي حاصله از سیستم مورد مطالعه از جهت محاسبه معیارها و اجزاء  در فاز تصمیم
استفاده مرتبط با این معیارها در آینده موردنظر مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در این فاز ابتداً با 

آمده از فاز اول، تابع سود و تابع ریسک مورد انتظار براي هر  دسته از اطالعات موجود و همچنین نتایج ب
یک از تصمیمات ممکنه تعیین خواهد شد. سپس با ترکیب توابع سود و ریسک مورد انتظار حاصله، تابع 

کثر نمودن مطلوبیت مورد انتظار مطلوبیت مورد انتظار تصمیم تعیین خواهد شد. در انتها نیز با حدا
عنوان  نهایی با حداکثر امکان مطلوبیت مورد انتظار تعیین و به گیرندگان، تصمیم یا تصمیم گیرنده و تصمیم

گیري پیشنهادي در زیر آورده  شماي کلی روش تصمیمتصمیم نهایی اتخاذ گردیده و اجرا خواهد شد. 
 شده است.

 
 در بازارهاي آتی فوالد پوشش ریسکقرارداهاي پیشنهادي در عقد  بکارگیري روش

 بندي نمود: توان به سه دسته اصلی تقسیم گران بازارهاي مالی را می کلی معامله در حالت
گرانی هستند که هدفشان  ) آربیتراژگران. دسته اول، معامله3بازان و  ) سفته2دهندگان ریسک،  ) پوشش1

عبارت دیگر،  ها است. به هاي پایه خود در مقابل تغییرات قیمت از ورود به بازارها، پوشش قیمت دارایی
 باشد. ها می هاي مترتب به تغییرات نامطلوب قیمت گران به حداقل رساندن ریسک تالش این دسته از معامله

گرانی هستند که هدفشان از ورود به بازارها، صرفاً حصول سود و کسب منفعت از خرید  دسته دوم، معامله
منظور حصول سودهاي  گرانی که به هاي پایه موجود در بازارهاست. این چنین معامله اراییو فروش د

گرانی هستند که با انجام همزمان  روند. دسته سوم، نیز معامله احتمالی، آگاهانه به استقبال ریسک می
، اساس ادبیات موضوعبرمعامالت در دو یا چند بازار بدنبال کسب سودهاي بدون ریسک هستند. 

قطعیت باالتر، نسبت به سایر  دلیل عدم قراردادهاي پوشش ریسک بهدر مورد عقد صحیح  گیري تصمیم
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تواند تأثیر  میگونه از قراردادها  همین دلیل، مدیریت صحیح این باشد. به تر می قراردادهاي مالی مشکل
 . ]1[ یا کاهش ضرر مترتب به معامالت داشته باشد بسزایی در افزایش سود حاصله و

 
 

در  پوشش ریسک يمنظور اتخاذ تصمیم در عقد قراردادها به يپیشنهاد  ، از روشن قسمتیدر الذا 
دو دسته بازارهاي داخلی و در  فوالدفوالد استفاده شده است. بدین منظور، ابتداً بازارهاي  يبازارها

داده  120شامل  داخلیاي فوالد هاي مربوط به بازاره دادهاند.  بندي گردیده المللی طبقه بازارهاي بین
یکم  و ، مطابق با بیست1385ماه سال  تا دي 1382هفتگی مربوط به قیمت فوالد است که از مرداد ماه سال 

از مرکز اطالعات و آمار بورس فلزات تهران گردآوري  2006تا بیستم ژانویه سال  2003آگوست 
داده  20منظور آموزش و سپس  ها، به مجموعه داده داده اول از این 100ها،  . در هر یک از روشاند شده

مجموعه داده مربوط به بازارهاي فوالد اند.  ها مورد استفاده قرارگرفته نهایی، براي تست عملکرد مدل
تا ماه  1996باشد که از ماه می سال  داده ماهیانه مربوط به قیمت جهانی فوالد خام می 112شامل  المللی بین

داده اول ( از ماه می  100هاه،  . در این مجموعه از داد)1(شکل  اند گردآوري شده 2005  آگوست سال
داده نهایی) براي تست عملکرد  12منظور آموزش و سپس سال آخر ( ) به2004تا ماه آگوست  1996
 اند.  ها مورد استفاده قرارگرفته مدل
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در بازارهاي آتی  پوشش ریسکگیري در معامالت  هاي مختلف تصمیم نتایج حاصله از اجراي مدل
الذکر و همچنین میزان بهبودي که روش پیشنهادي در تقابل با سایر  هاي فوق با استفاده از دادهفوالد 
اند. توضیحاً  خالصه گردیده 2و جدول  1دست آورده است، در جدول ه گیري ب هاي تصمیم روش

درنظرگرفته شده  پوشش ریسکامالت ها، برابر با نرخ تشخیص درست نوع مع عملکرد هر یک از روش
دست آمده است. نتایج حاصله بیانگر ه ها ب گونه از روش گیري مبتنی بر این است که طبق فرآیند تصمیم

هاي  روش% از عملکرد 60/16% و42/38، 9%94/60آنست که عملکرد روش پیشنهادي به ترتیب 
 بهتر بوده است. زارهاي داخلیکالسیک غیرهوشمند، غیرهوشمند نرم و هوشمند کالسیک در با

 
  گیري نتیجه
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 پوشش تلف در عقد قراردادهاي هاي مخ . عملکرد روش1جدول 

 ریسک معامالت آتی فوالد (بازارهاي داخلی).

ف
دی

ر
 

 ها مجموعه داده

 
 ها روش

 بازارهاي داخلی

 میزان عملکرد
 میزان بهبود

 روش سوم روش دوم روش اول

 --- --- --- %73/6 روش کالسیک غیرهوشمند -1

 --- --- %57/36 %61/10 روش غیرهوشمند نرم -2

 --- %17/53 %17/26 %37/14 روش هوشمند کالسیک -3

 %60/16 %42/38 %94/60 %23/17 روش هوشمند نرم پیشنهادي  -4
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 پوشش هاي مختلف در عقد قراردادهاي  . عملکرد روش2جدول 
 ریسک معامالت آتی فوالد (بازارهاي خارجی).

ف
ردی

 

 ها مجموعه داده
 

 ها روش

 المللی بازارهاي بین

 عملکرد میزان
 میزان بهبود

 روش سوم روش دوم روش اول

 --- --- --- %25/21 روش کالسیک غیرهوشمند -1

 --- --- %80/15 %24/25 روش غیرهوشمند نرم -2

 --- %05/27 %35/13 %13/29 روش هوشمند کالسیک -3

 %10/13 %70/24 %61/36 %52/33 روش هوشمند نرم پیشنهادي  -4

 
 
 

 
 . Aug/2005تا  May/1996قیمت جهانی فوالد خام از  .1شکل 

تن- دالر4        قیمت جهانی بیلت.
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