
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
ریاضیات و علوم انسانیچهارمین همایش  │11 

 

 

 

انتخاب سبد سهام با رویکرد الگوریتم مورچگان و بهینه سازی 

 آنتروپی
 

 *2محمدتقی رحیمی، 5غالمحسین یاری

 ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران 2و5
Mt_rahimi@iust.ac.ir, Yari@iust.ac.ir 

 

در این پژوهش جهت انتخاب سبد بهینه سهام از  .انتخاب سبد سهام است ،یپرتفو تیریهدف از مد: چکیده

. به همین منظور، ابتدا مروری بر می شودیک مدل ابداعی برگرفته از الگوریتم مورچگان و آنتروپی استفاده 

نسبت "، "بازده ساالنه"، "نسبت قیمت به درآمد"صورت پذیرفت و چهار شاخص ادبیات و پژوهش های مختلف 

با توجه به هدف تحقیق گردآوری شده است و از میان شرکت های  "سود خالص"و  "بازده مجموع دارایی ها

، به عنوان 5932الی  5942شرکت در خالل سال های  11پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، عملکرد 

مونه آماری در تجزیه و تحلیل داده ها وارد گردید که این شرکت ها دارای بیشترین بازده دارایی و کمترین ن

مقاله،  ن. در ایپیش بینی می گرددسبد از بهترین شرکت ها با این شاخص ها  یندر نهایت چند. ریسک بوده اند

 ،آنتروپی تصمیم گیری ماتریسپس از تشکیل ه و از نرم افزار متلب، برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید

 سبدهای با کمترین آنتروپی برگزیده شوند.
  

 سبد سهام، الگوریتم مورچگان، آنتروپی، ماتریس تصمیم گیریکلمات کلیدی: 

 54C70 ،G11 :موضوعی طبقه بندی

 

 مقدمه 1

انتخاب سبد سهام از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مالی می باشد که وجود متغیرهای غیرقابل کنترل،     

ص یفرآیند تصمیم گیری را به کلی تحت تاثیر قرار داده است و این امر برای سرمایه گذاران نهایی که برای تخص

 از اهمیت باالیی برخوردار است.  جه خود به دارایی های مالی در سبد سرمایه گذاری می باشنددبو

                                                           

 سخنران  *
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تا کنون تحقیقات بیشماری در مورد چگونگی انتخاب سبد سهام شده است و الگوهای زیادی برای حل     

 مسئله مدیریت سبد سهام ارائه شده که هر یک با توجه به وضعیت و محدودیت هایی طرح ریزی شده اند.

در سال ه نظریه را در مورد بهینه سازی سبد سهام مطرح نمود، که اولی 5312در سال  [4] مارکویتزپس از     

پرتفوی بهینه ای بر  ،با اولیت بندی معیارهای ذکر شدهشرکت  65 بررسیدر  [5] و لرو سنگمیالدی؛  5329

از الگوریتم ژنتیک و شبکه های  با استفاده [4]لزو و همکارانش. سپس مبنای مدل برنامه ریزی ارائه دادند

با استفاده  [6]وییان و میانیز روش استفاده شده توسط  GAو  PSOبرای بهینه سازی استفاده نمودند. عصبی 

 . است بودهریسک نیم واریانس  شاخصاز 

ارائه می کنیم. سپس در فصل سوم،  2، گزیده ای از تعاریف را در بخش مقدمه در این مقاله، پس از بخش    

جه گیری موضوع نتیبه  8 لسبد سهام ارائه می گردد. در نهایت نیز در فص مدل پیشنهاد شده برای بهینه سازی

 می پردازیم.

    

 مروری بر مفاهیم و تعاریف 2

 بهینه سازی کلونی مورچه  2.1

الگوریتم یک  که این الگوریتم کلونی مورچه جزء موفق ترین الگوریتم های مبتنی بر ازدهام می باشد    

جالب ترین اشتراک در رفتار مورچه ها،  .رفتار کاووشی مورچه ها در محیط می باشدمتاذهنی الهام شده توسط 

توانایی آن ها برای یافتن مسیرهای میان النه و منابع غذا توسط پیمایش ردهای فرومون می باشد. سپس 

فرومون قوی تر مورچه ها با تصمیم احتمالی مبتنی بر فرومون، مسیری برای ادامه انتخاب می کنند. هر چه رد 

د، این نمسیر را پیگیری می کن، باشد، مطلوبیت آن بیشتر خواهد بود. چون مورچه ها به دلیل فرومون باقیمانده

رفتار منجر به هدایت فرآیند خود یاری برای تشکیل مسیرهای مشخص شده توسط غلظت باالی فرومون می 

توسعه داده شد و به صورت موفق  [3-2]و سایرین ام سیستم مورچه توسط دوریگو نشود. اولین الگوریتم با 

 .برای ارزیابی مقایسه ای مشکل مسافرت فروشنده، آزموده شد

 

 آنتروپی 2.2

آنتروپی مفهومی است که در علوم اجتماعی، فیزیک و تئوری اطالعات جهت سنجش بی نظمی و عدم     

پی می تواند پراکندگی مقادیر شاخص ها را نیز اطمینان به کار گرفته می شود. در ماتریس تصمیم گیری، آنترو

 نشان دهد.

 بگیرد، آنتروپی گسسته از رابطه زیر بدست می آید:   را با احتمال    چه متغیری مقدار چنان   

 
 آنتروپی مقدار هر شاخص در ماتریس تصمیم گیری از رابطه زیر به دست می آید:
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برای هر    و اگر وزن دهی  2.5اگر قضاوتی در مورد وزن نسبی شاخص ها نشده باشد، وزن شاخص ها از رابطه 

 بدست می آید: 2.2م  شخص شده باشد وزن شاخص ها از رابطه  jشاخص 
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                                                                          (2.2) 

  نشان دهنده فاصله بین یال ها می باشد. diکه در آن 
 

 مدل تحقیق 3
 

 شوند.محاسبه می  9.2و همچنین تابع ابتکاری را از رابطه  9.5مقدار اولیه تابع فرومون از رابطه ابتدا  .5

ζ(t,t+1) = ∑           
                                                       (9.5) 

 

ζ(t,t+1) = 
 

   
                                                                            (9.2) 

کل فرومون بر روی آن یال با گذر  9.2و در رابطه      یالام بر روی K مقدار فرومون مورچه  9.5در رابطه     

m .مورچه محاسبه می شود 
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تابع احتمال انتخاب شهر)سهام شرکت( بعدی را تعیین می کند و برای همه شهرهایی که  9.9رابطه  .2

به شهر  iرا دارد محاسبه می شود و بر اساس بیشترین مقدار برای این تابع از  iامکان گزینش از شهر  kمورچه 

 منتخب بر اساس مقدار این تابع، حرکت ادامه می یابد.

       

∑        
 (9.9 )                                                                                                            

بهترین مسیر با داشتن بیشترین بازده و کمترین ریسک تعیین می شود )یعنی بهترین شرکت ها با این  .9

 شرایط(

پس از انتخاب شهر بعدی و قبل از آغاز مرحله بعد برای شناخت شهر بعدی ممکن بر مسیر) شرکت  .8

بعدی(، تابع فرومون بروز می شود و بابت تبخیر مقداری از فرومون که به مرور زمان رخ می دهد و برای پرهیز 

 محاسبه می شود.  8.8از همگرایی سریع در الگوریتم. این تابع بروزرسانی با استفاده از رابطه 

   (t+1) = (1-ρ).   (t) + ∆     (9.8                                                               )  

این بخش یافته است. محاسبه می کند. این رابطه از دو جزء تشکیل  t+1مقدار فرومون را در زمان  8.8رابطه 

 را شامل می شود. (t،t+1)له مقدار کل فرومون ترشح شده در فاص

 (ROAنسبت بازده مجموع دارایی ها ) (،yield، بازده ساالنه)(P/E)بت قیمت به درآمد چهار فاکتور نس .1

 به عنوان شاخص ها )متغیر( انتخاب می شوند و ماتریس مربوطه تشکیل می گردد. (EPS)سود خالص و 

ها، میزان آنتروپی را محاسبه می کنیم و  بعد از تشکیل ماتریس بر اساس شاخص ها و اولویت شرکت .6

 در نهایت شرکتی با آنتروپی کمتر )وزن بیشتر( پذیرفته می شود.

برای تمامی مسیرهای پیشنهادی در دورهای باال با استفاده از اعداد تصادفی، آنتروپی محاسبه می گردد. در 

نهایت مسیر دارای کمترین آنتروپی به عنوان بهترین مسیر و سبد سهام متناظر با آن نیز به عنوان بهترین سبد 

 انتخاب می گردد. 

 

 نتایج 4
 

رائه یک مدل از ترکیب الگوریتم مورچگان و آنتروپی به پیش بینی و تبیین در این پژوهش، سعی شده با ا    

بازار سهام پرداخته شود تا راه گشای مناسبی برای سرمایه گذاران در این بخش باشد. از این رو، تجزیه و تحلیل 

از مدل غیر خطی در این پژوهش جهت انتخاب سبد بهینه سهام از یک . استو کدنویسی برای مدل انجام شده 

بدین ترتیب که ابتدا سبدهای ممکن از شرکت های مورد . شده استالگوریتم مورچگان و آنتروپی استفاده 

بررسی را تشکیل داده ایم و سپس بر اساس الگوریتم مورچه و ماتریس شاخص ها، سبد دارای کمترین آنتروپی 

ی حرکت مورچه توسط برنامه متلب صورت پذیرفته را انتخاب می نماییم. البته این انتخاب پس از شبیه ساز

 است.
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الکوریتم مورچه در مدل تحقیق: 1شکل   
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