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چکیده
پیش بینی در بازارهای مالی همواره مورد توجه پژوهشگران و سرمایه
گذاران بوده است .در این میان پیشبینی شاخص بازار از اهمیت ویژهای
برخوردار است ،بهطوری که همزمان با توسعهی مدلهای سری زمانی،
روشهای پیشبینی شاخص در بازارهای مالی نیز بسیار توسعه یافتهاند.
در این مقاله با استفاده از ترکیب خبرگان ،مدلی برای پیشبینی شاخص
بورس تهران ارائه گردیده است .نتایج این پژوهش نشان داد که مدل
ارائه شده توانایی باالیی در مدلبندی و پیشبینی شاخص بورس تهران
دارد.
طبقه بندی C53 ، C48 ،C22 :JEL

واژههای کلیدی :شاخص کل قیمت بورس تهران ،پیشبینی ،مدل خود بازگشت آمیخته ،ترکیب
خبرگان ،شبکههای عصبی محلی -سراسری خطی

 به ترتیب ،دانشجوی دکتری و استاد گروه آمار دانشگاه شهید چمران اهواز
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 -0مقدمه
پیش بینی شاخص بورس همواره مورد توجه بسیاری از فعاالن بازارهای اقتصادی و
مالی ،همچنین تحلیلگران و برنامهریزان اقتصادی بوده است .در سالهای اخیر
مدلهای مختلفی برای مدلسازی و پیشبینی شاخص در بازارهای مختلف جهان
به کار گرفته شده است .در این میان شبکههای عصبی جایگاه ویژهای را به خود
اختصاص دادهاند ،بهطوری که بسیاری از مدلهای ارائه شده ،با استفاده از
شبکههای عصبی طراحی گردیدهاند (کرولنر 1و دیگران.)8313 ،
اگر چه شبکههای عصبی در مدلسازی سریهای زمانی بسیار توانمند هستند،
ولی در شرایطی که فضای ورودی شبکه دارای ساختاری خوشهای باشد ،بهطوری
که ساختار خوشهها در طول زمان تغییر کند ،شبکههای عصبی عموماً توانایی
مدلسازی کل تغییرات دادهها در طول زمان را ندارند .جاکوب 8و دیگران ()1331
برای رفع این مشکل ،تعمیمی از شبکههای عصبی را تحت عنوان ترکیب خبرگان
ارائه کردهاند .مدلهای ترکیب خبرگان با وجود توانایی باال در مدلسازی ،به دلیل
پیچیدگی در کاربرد ،کمتر مورد استفاده قرار گرفتهاند.
در بورس اوراق بهادار تهران نیز مدلهایی برای پیشبینی شاخص کل قیمت ارائه
شده است .سینایی و دیگران ( )1525و فالح شمس و دلنواز اصغری ( )1522با
استفاده از شبکههای عصبی به پیشبینی شاخص کل بورس تهران پرداخته و نشان
دادهاند که شبکههای عصبی در مقایسه با مدلهای کالسیک خطی دقت باالتری
دارند .عرفانی ( )1521با استفاده از مدلهای  ARFIMAبه پیشبینی شاخص
بورس تهران پرداخته و نشان دادهاند که شاخص بورس تهران یک سری زمانی با
حافظه طوالنی است .کشاورز حداد و صمدی ( )1522با استفاده از این واقعیت که
نوسانات شاخص در بازههای زمانی مختلف تغییر میکند ،از یک مدل ARFIMA-
 FIGARCHبرای مدلسازی شاخص بور تهران استفاده کردهاند.
منجمی و دیگران ( )1522با استفاده از روشهای شبکهی عصبی فازی و
الگوریتم های ژنتیک قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران را پیش بینی و
تجزیه و تحلیل کردهاند.

Krollner
Jacobs
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در این مقاله به پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از
ترکیب خبرگان پرداخته شده است .برای این منظور یک شبکهی عصبی محلی-
سراسری خطی گوسی (یگانگی ،)1522 ،که یک مدل ترکیب خبرگان با خبرههای
خطی است ،استفاده شده است.
در ادامهی مقاله ،در بخش دوم به معرفی اجمالی مدلهای ترکیب خبرگان
پرداخته ،دو عضو مهم این خانواده معرفی می شوند .بخش سوم به معرفی شبکهی
عصبی محلی-سراسری خطی گوسی و ویژگیهای آن میپردازد .در بخش چهارم،
با استفاده از مدل ارائه شده در بخش سوم ،مدلی برای پیشبینی شاخص کل
بورس اوراق بهادار تهران ،ارائه می شود .بخش پنجم نیز به بحث در مورد توانایی
مدل ارائه شده در پیشبینی شاخص کل و ارائه نتایج عملی برای
پژوهشهای آتی اختصاص داده شده است.
 -2ترکیب خبرگان
برای مدلسازی در شرایطی که مشاهدات به زیر مجموعههای مختلفی در
بخشهای مختلف فضای مشاهدات تقسیم شوند ،خانوادهای از مدلها با عنوان
مدلهای ترکیب خبرگان توسط همپشیر و وایبل )1323( 5و جاکوب و همکاران
( )1331معرفی شده است .مدلهای ترکیب خبرگان را میتوان تعمیمی از
مدلهای رگرسیون خطی محلی ،مدلهای وابسته به حالت (پریستلی 1323 5،و
 )1322و توزیعهای آمیخته (پیرسون )1235 3،دانست .ایدهی اصلی در مدلهای
ترکیب خبرگان ،استفاده از مدلهای مختلف در بخشهای مختلف فضای مشاهدات
است .بهطوری که هر یک از مدلهای مورد استفاده برای بخشی از فضای
مشاهدات برازش خوبی ارائه کنند یا به عبارتی دیگر خبره باشند.
یک مدل ترکیب خبرگان ،سیستمی شامل مجموعهای از خبرگان و یک شبکه
قطع متناوب است .هر خبره یک شبکهی عصبی پیشخور یا در حالت کلیتر یک
مدل برای برازش به دادهها است .همچنین ورودی تمامی خبرهها یکسان است.
خروجیهای هر خبره نیز مقدار پیشبینی آن خبره از متغیر مورد پیشبینی است.
Hampshir and Waibel
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شبکهی قطع متناوب یک شبکهی عصبی پیشخور است که میتواند ورودیهای
مشترک با خبرهها داشته باشد .یا ورودیهای متفاوتی در مقایسه با خبرهها
دریافت کند .تعداد خروجیهای شبکهی قطع متناوب نیز برابر با تعداد خبرههای
مورد استفاده در سیستم است .اگر خروجیهای نرمال شده شبکهی قطع متناوب
در نظر گرفته شود ،خروجی  jام شبکه قطع متناوب را میتوان بهعنوان احتمال
انتخاب خبره  jام برای یک ورودی معین درنظر گرفت 5.نقش شبکهی قطع
متناوب در مدلهای ترکیب خبرگان ،افراز فضای مشاهدات به زیربخشهایی است
که هر یک از خبرگان در آنها کارایی مطلوبی داشته باشند .نمودار ( )1نمای کلی
یک مدل ترکیب خبرگان را نشان میدهد (جاکوبز و دیگران.)1331 ،
نمودار  :0مدل ترکیب خبرگان شامل سه خبره

قطع متناوب

خبره 1

ورودی

خبره 8

خبره 5

ورودی

مآخذ :جاکوبز و دیگران ()1331

برای برآورد پارامترهای مدلهای ترکیب خبرگان الگوریتمهای مختلفی ارائه شده
است .بهعنوان نمونه ،میتوان به برآورد بیشینه درست نمایی و الگوریتم  EMکه
توسط جاکوبز و دیگران ( )1331و جردن و جاکوبز )1338( 1اشاره کرد.

6خروجیهای شبکه قطع متناوب لزوماً اندازههای احتمال نیستند ،ولی با در نظر گرفتن شرایطی میتوان
خروجیها را به اندازههای احتمال تبدیل کرد.
Jordan and Jacobs
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به عنوان یک حالت خاص از مدلهای ترکیب خبرگان ،میتوان خروجیهای
شبکهی قطع متناوب را ثابت در نظر گرفت .به این ترتیب ،شبکههای عصبی
پیشخور ،مدلهای آمیخته متناهی ،توزیعهای آمیخته و مدلهای  ،MARحاالت
خاصی از مدلهای ترکیب خبرگان بهشمار خواهند آمد .در دو دههی اخیر ،با
استفاده از ایده ترکیب خبرگان ،مدلهای پیچیدهتری برای مدلسازی و پیشبین
سریهای زمانی ارائه شده است .در ادامه این بخش دو خانواده از این مدلها مورد
بررسی قرار میگیرند.
 -0-2مدل خود بازگشت آمیخته
فرض کنید  ytبه شرط  yt 1 ,..., yt  pدارای تابع چگالی احتمال آمیخته 2با m

مؤلفهی چگالی نرمال باشد ،در اینصورت سری زمانی  ytرا میتوان بهصورت یک
مدل خود بازگشت آمیخته 3از مرتبهی  ، m, p1 , p2 ,..., pm یا به اختصار
 ، MAR m, p1, p2 ,..., pm به صورت زیر فرمول بندی کرد:
()1





m

yt    i i1 yt 1  i2 yt 2    ip yt  pi   t
i 1

لی13

مدل  MARیک ترکیب محدب از  mمدل خود بازگشت است .ونگ و
( )8333نشان دادهاند که واریانس شرطی در مدلهای MAR m, p1, p2 ,..., pm 
ثابت نیست و به این ترتیب ،این مدلها برای مدلسازی دادههایی با واریانس متغیر
مناسباند .عالوه بر این ،به دلیل شکل توزیعهای آمیخته ،مدلهای  MARبه
سادگی میتوانند مشاهداتی را که دارای توزیعهای دمسنگین هستند ،مدلبندی
کنند (ونگ و لی.)8333 ،
از دیدگاه ترکیب خبرگان MAR ،یک مدل ترکیب خبرگان است که در آن
خروجیهای شبکهی قطع متناوب مقادیر ثابتی هستند .به این ترتیب ،مدل MAR
برای مدلسازی ،فضای مشاهدات را به  mزیر بخش تقسیم میکند و برای هریک از
این بخشها یک تابع توزیع احتمال در نظر میگیرد .بنابراین توزیعی که برای
مدلسازی مورد استفاده قرار میگیرد ،نسبت به مدلهای پارامتری انعطاف پذیرتر
Mixture distribution function
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Mixture Autoregressive
Wong and Li
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است .با این وجود ،وزنهای ترکیب مؤلفههای تابع توزیع در تمام فضای مشاهدات
ثابت فرض شدهاند .از این رو ،اگر ساختار توزیع در طول زمان تغییر کند یا وزن-
های مؤلفهها به زیربخشهای مختلف فضای مشاهدات وابسته باشد ،مدلهای
 MARچندان کارا نیستند .در این شرایط میتوان از مدلهای کلیتر ترکیب
خبرگان استفاده کرد.
 -2-2شبکههای عصبی محلی -سراسری خطی
مدل شبکهی عصبی محلی -سراسری خطی ،LGNN 11،یک نگاشت غیر خطی به
صورت زیر است:
y t   aixt  bi B xt ; ψ B i 
m

i 1

که در آن  xt  qبردار مقادیر گذشته سری  ytو در صورت وجود ،متغیرهای
خارجی اثرگذار بر سری و   tیک فرآیند اغتشاش گوسی محض است .توابع

 Lxt   axt  bو ) B(.از فضای  qبه  تعریف شده است و به ترتیب با
نام تابع تقریب و تابع فعالیت شناخته میشوند .تابع تقریب یک تابع سراسری
است ،یعنی ناحیهی فعالیت آن حد اقل از یک طرف بیکران است .در مقابل تابع
فعالیت دارای ویژگی محلی است ،یعنی بهازای مقادیر کرانداری از بردارهای xt
خروجی غیر صفر دارد و مقادیر خروجی آن در بقیهی فضای مشاهدات صفر خواهد
بود .بهعنوان یک نمونه از تابع فعالیت میتوان از تفاضل دو تابع لجستیک استفاده
کرد (فاریناس 18و دیگران .)8335 ،در این صورت تابع فعالیت به شکل زیر تعریف
خواهد شد.


1
1
B x t ; Bi   

)(1
( 2) 
1  exp  i di x t   i
1  exp  i di x t   i




 



 





از نظر معماری شبکههای عصبی ،یک شبکهی عصبی محلی -سراسری ،یک
شبکه پیشخور با  mجفت نرون است .از هرجفت نرون یکی دارای تابع فعالیت
محلی و دیگری دارای تابع فعالیت سراسری است .در مدل  LGNNتابع فعالیت در
Linear Local-Global Neural Network
Farinas
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نرون سراسری ،یک تابع همانی است .مدل  LGNNیک مدل ترکیب خبرگان با
خبرههای خطی است .نرونهای محلی نیز شبکهی قطع متناوب را در این مدل
تشکیل میدهند (فاریناس و دیگران .)8335 ،عالوه بر این ،بسیاری از مدلهای
سری زمانی غیر خطی را میتوان بهصورت یک  LGNNنمایش داد (همان منبع).
به دلیل پیچیدگی باالی مدل  ،LGNNپیاده سازی و استفاده عملی از این
مدلها با محدودیتهایی همراه است .بهعنوان نمونه میتوان به مسائل مربوط به
برآورد بیشینه درستنمایی پارامترهای  LGNNو ویژگیهای احتمالی آن اشاره کرد
(فاریناس و دیگران 8335 ،و یگانگی .)1522 ،در بخش بعد با استفاده از ایدهی
مدلهای  MARو  ،LGNNخانواده جدیدی از مدلهای ترکیب خبرگان معرفی
میشود.
 -3مدل خود بازگشت آمیخته با تابع وزن گوسی
یک مدل خود بازگشت آمیخته با تابع وزن گوسی بهصورت زیر تعریف میشود
(یگانگی:)1522 ،
yt  E  yt | x t    t
()8



  xit    t

()5

i  
21



  x
1

t



 

m

i 
  g i  x t   yit   12i  22

i 

i 1

i 
Var  yt | x t    g i  x t   112  12i  22

i 1

1



2



2
 
 
 

  xit 

  x



1

i 

  xt

  x



1

t

t

m

i 
  g i  x t   yit   12i  22


i 1
m

 m
i 
   g i  x t   yit   12i  22
 i 1

که در آن   yi  ، xt  yt 1, yt 2 ,..., yt  p   pمیانگین  ytو   xi بردار
t

t

میانگین  x tدر مؤلفه iام هستند .ماتریس کوواریانس و توابع وزن نیز بهصورت زیر
تعریف میشوند:
12i  
i  
22
 p 1 p 1

i 

 112
Cov  yt , xt    i 

 21
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 i  1
 1

exp  xt  xit  22
xt  xit  
 2

g i  xt  
1


1
m
 1
 j 1 j 22 j  2 exp  2 xt  x tj  22 j  xt  x tj 



.







  

  



1
2



i 

 i 22



مدل ( )8یک مدل شبکهی عصبی محلی -سراسری است .توابع وزن در
این مدل ،نقش توابع فعالیت در شبکهی عصبی محلی -سراسری ایفا میکنند .از
دیدگاه ترکیب خبرگان نیز ،توابع وزن یک شبکهی قطع متناوب را تشکیل
میدهند که خروجیهای آن احتماالت شرطی هستند .با توجه به آنکه توابع وزن
در مدل ( )8از روی توزیع گوسی ساخته شدهاند ،مدل ( )8را میتوان یک مدل
آمیختهی متناهی با توابع وزن گوسی دانست .همچنین به دلیل آنکه این توابع
وزن ،توابع فعالیت محلی هستند و مدلهای خطی ،نقش توابع تقریب سراسری
(خبرهها در مدل ترکیب خبرگان) را ایفا میکنند ،مدل ( )8را میتوان مدل
شبکهی عصبی محلی -سراسری خطی گوسی یا به اختصار  GLGNNنامید.
در مورد مدل  GLGNNباید به چند نکته دقت شود .نخست آنکه ضرایب و
ورودیهای توابع وزن با ضرایب و ورودیهای خبرهها مشترکند .بنابراین برای
برآورد ضرایب از الگوریتمهایی مثل درستنمایی متمرکز که ضرایب خبرههای خطی
و ضرایب شبکه قطع متناوب را بهطور جداگانه برآورد میکند ،نمیتوان استفاده
کرد .با این وجود ،الگوریتمهای مبتنی بر مشتقات جزیی مرتبهی دوم و صافی
کالمن که در آموزش شبکههای عصبی بسیار مرسوم هستند ،میتوانند مورد
استفاده قرار گیرند .همچنین به دلیل استفاده از توزیعهای آمیخته در طراحی این
مدلها ،بهسادگی میتوان از الگوریتمهایی مانند الگوریتم  EMبرای یافتن برآورد
بیشینه درستنمایی پارامترهای مدل استفاده کرد.
مسألهی دیگری که در استفاده از مدل  GLGNNباید مد نظر قرار گیرد،
قسمت سیستماتیک مدل تنها شامل امید ریاضی شرطی نیست .چنانکه در
ابتدای همین بخش اشاره شد ،بر اساس رابطهی ( ،)5واریانس جمله خطا را
میتوان مدلبندی کرد .به این ترتیب خطاهای مدل عبارت خواهند بود از:
y  E  yt | xt 
()5
w  t
Var  yt | xt 

که در آن  wtها دارای میانگین صفر و واریانس یک هستند.

t
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 -4مدل سازی و پیشبینی شاخص کل قیمت بورس تهران
دادههای مورد بررسی در این بخش ،لگاریتم دادههای شاخص کل قیمت بورس
اوراق بهادار تهران ( )TEPIXهستند که بهصورت روزانه توسط سایت رسمی شرکت
بورس اوراق بهادار تهران در اختیار عموم قرار میگیرند .به این ترتیب yt ،عبارت
از لگاریتم عدد شاخص کل قیمت بورس تهران در روز کاری  tام است .دلیل
استفاده از تبدیل لگاریتمی روی دادهها ،وجود نوسانات شدید در ساختار دادههای
شاخص بورس است .تبدیل لگاریتمی بیشترین تأثیر را بر دادههای بزرگتر خواهد
داشت .به این ترتیب ،با کاهش نوسانات موجود در دادهها ،برای مدل سازی نیاز به
تعداد مولفههای کمتری خواهد بود .بازهی مورد بررسی نیز از تاریخ  1523/3/1تا
 1533/1/51است ( .) t  1,2,...,1142نمودار سری زمانی مورد بررسی و توابع
خود همبستگی و خود همبستگی جزیی آن در نمودار ( )8و ( )5نشان داده شده
است.
نمودار :2نمودار سری زمانی TEPIX

TEPIX

روز کاری

نمودار :3نمودار تابع خود همبستگی و خود همبستگی جزیی سری زمانی TEPIX
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خود همبستگی

گام

خود همبستگی جزئی

گام

با توجه به نمودارهای ( )8و ( )5سری زمانی  TEPIXنا ایستا است .با یک
مرحلهی تفاضلگیری ،سری زمانی به حالت ایستایی نزدیکتر خواهد شد .همچنین
واریانس سری زمانی بهطور چشمگیری کاهش مییابد .کاهش واریانس سری
زمانی می تواند به کاهش پیچیدگی مدل و افزایش سرعت الگوریتم آموزش کمک
کند .با افزایش مرتبه تفاضل گیری واریانس سری افزایش مییابد .به این ترتیب
مدل به سری جدیدی بهصورت زیر برازش خواهد شد:
zt  1  B yt  yt  yt 1

که در آن سری  z tدر حقیقت نشانگر تغییر شاخص در روز  tام نسبت به
روز قبل از آن است.
نمودارهای ( )5و ( ،)3نمودار سری  TEPIXو نمودارهای خود همبستگی و
خودهمبستگی جزیی را پس از یک بار تفاضل گیری نشان میدهند.
نمودار  :4نمودار سری زمانی حاصل از تفاضلگیری مرتبهی اول TEPIX
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تفاضل مرتبه اول TEPIX

روز کاری

با افزایش مرتبه تفاضلگیری واریانس سری افزایش مییابد .بنابراین
مدلهای کالسیک  ARIMAبرای حل این مسألهی مفید نخواهند بود (پالما15،
 )8331و استفاده از مدلهای غیر خطی برای برازش به دادهها مناسبتر به نظر
میرسد .نکتهی دیگری که باید به آن توجه کرد آن است که شکل توزیع احتمال
این دادهها یک شکل نامتقارن است (نمودارهای ( )5و ( ))1که شباهتی به
توزیعهای مورد استفاده در مدلهای غیر خطی پارامتری ندارد .الزم به یادآوری
است که در مدلهای سری زمانی پارامتری از توزیعهای متقارن مانند توزیع نرمال
و یا توزیع  tاستیودنت استفاده میشود.
نمودار  :3نمودار خود همبستگی و خودهمبستگی جزیی سری زمانی zt

Palma

13
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خود همبستگی

گام

خود همبستگی جزئی

گام

بنابراین با توجه به نمودارهای ( )5و ( )1توزیع برازش شده به دادهها ،شکل
متقارنی نداشته است و بنابراین مدلهای غیر خطی پارامتری برای برازش به این
دادهها مناسب نخواهند بود.

نمودار  :6نمودار برآورد تابع چگالی ( TEPIXتوزیع آمیخته نرمال)
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نمودار  :7نمودار برآورد تابع چگالی ( ztتوزیع آمیخته نرمال)

عالوه بر این ،برای مدل سازی  z tباید دقت شود که تغییرات شدید
نوسانات سری در طول زمان ممکن است موجب ناپایداری در واریانس شود.
بنابراین مدلهایی مثل شبکههای عصبی پرسپترون برازش مناسبی برای این
دادهها ارائه نخواهند کرد (یگانگی .)1522 ،با توجه به اینکه مدل ،GLGNN
دارای واریانس شرطی متغیر است ،انتظار میرود که با استفاده از این مدلها
برازش مناسبتری نسبت به دیگر مدلهای شبکهی عصبی بهدست آید .برای
انتخاب تعداد گامهای وابستگی (ورودیهای مدل) و تعداد مؤلفهها در مدل
 GLGNNمیتوان از معیار  BICاستفاده نمود .در این پژوهش برای برازش مدل و
برآورد پارامترها ،از الگوریتم  EMاستفاده شده است .برای پیاده سازی الگوریتم
 EMنیز از بسته  mclustنرمافزار  Rنسخه  8/18استفاده شده است .با توجه به
مقادیر  ، BICبهترین مدل برازش شده دارای یک گام وابستگی و سه مؤلفه است.
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نمودار ( )2نمودار مقادیر  BICبهازای یک ورودی را نشان میدهد .نمودار ( )3نیز
مؤلفههای برازش شده به توزیع توأم  z tو  zt 1را نشان میدهد.
با توجه به نمودار ( ،)3تفاوت مؤلفهها بیشتر در اندازهی واریانس آنها است.
به بیان دیگر ،برای مقادیر مختلف واریانس در طول زمان ،مدلهای مختلفی به
عنوان خبره در نظر گرفته شده است.
نمودار  :8نمودار مقادیر  BICبه ازای یک ورودی

BIC

تعداد مولفهها

برآورد انحراف معیار پسماندهای مدل (رابطهی ( ،))5پس از برازش به سری
زمانی  ، ztبرابر با  8/3است که با مقدار  1فاصله دارد (بر اساس آنچه در مورد
رابطهی ( )5گفته شد ،واریانس ماندههای مدل باید برابر با  1باشد) .بررسی نمودار
روند ماندههای مدل و همچنین نمودارهای همبستگی و هبستگی جزیی پسماندها
نشان میدهد( .نمودارهای ( )13و ( ))11ماندهای مدل برازش شده ،دارای خود
همبستگی هستند.
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نمودار  :3مؤلفههای برازش شده به توزیع توأم  ztو zt 1

zt

zt

z t 1

zt

برای حذف خودهمبستگی در پسماندهای مدل ،میتوان از یک مدل
 ARMAاستفاده کرد .با توجه به تعداد گامهای معنیدار در نمودارهای فوق ،به
نظر میرسد پسماندها از یک مدل (  )ARMA 2,2پیروی میکنند.
نمودار  :01نمودار روند ماندههای مدل

ماندهها

روز کاری
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نمودار  :00نمودارهای خود همبستگی و خودهمبستگی جزیی ماندههای مدل

خود همبستگی جزئی

گام

خود همبستگی

گام

با استفاده از معیار  BICبرای مدل  ARMAبرازش شده نیز میتوان به نتیجه
مناسبی رسید .با برازش یک مدل (  ،)ARMA 2,2اثر خود همبستگی از ماندهها
حذف خواهد شد .نمودار ( )18و ( )15روند پسماندهای نهایی مدل و نمودارهای
خود همبستگی و خود همبستگی جزیی پسماندها را نشان میدهد.
نمودار  :02نمودار روند ماندههای مدل نهایی

ماندهها

روز کاری
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نمودار  :03نمودارهای خود همبستگی و خودهمبستگی جزیی ماندههای مدل نهایی

خود همبستگی جزئی

گام

خود همبستگی

گام

همچنین با استفاده از آماره  Ljung-Boxمیتوان مشاهده کرد که ماندهها
پس از برازش مدل  ARMAدارای خود همبستگی نیستند .نمودار ( )15مقادیر
احتمال معنی داری را برای  133گام اول این آماره نشان میدهد که همگی بزرگتر
از  3/5هستند.
نمودار  :04مقادیر آماره  Ljung-Boxبرای پسماندهای مدل نهایی

مقدار احتمال

گام

به این ترتیب ،شکل نهایی مدل برای سری زمانی  ztو برآورد پارامترهای
آن بهصورت زیر خواهند بود:

1533  پاییز،5  شماره،2  دوره،) فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق
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جدول  :0مقادیر برآورد پارامترهای مدل
برآورد

پارامتر

برآورد

پارامتر

برآورد

پارامتر

برآورد

پارامتر

3/338183

 11

3/3338151

 22

3/3338585

3

3/8852531

z

3/3313135

 z3 

 11

8/125 e-3

 22

8/181 e-3

1

3/2133

3/3331352

 11

1/521 e-5

 22

1/153 e-5

2

3/3151

3/338135

 12

3/3331155

1

3/1332133

1

-3/2123

3/3333115

 12

1/138 e-3

2

3/5188335

2

3/3333333

 12

 z1
t

2 
t

t

1
t 1

z

2 

t 1

z

3 

t 1

z

1

2 

3 
1

2 

3 

1

2 

3 

-3/3115

2/135 e-1

پیشبینی یک گام به جلو برای مشاهدات بعد از تاریخ  ،33/1/51نشان
میدهد که مدل برازش شده کارایی مناسبی در پیشبینی سری زمانی  ztدارد.
جدول ( )8مقادیر مشاهده شده و مقادیر پیشبینی را برای بیست روز کاری
( 33/8/1تا  )33/8/51بههمراه ریشهی میانگین مربع خطا نشان میدهد .همچنین
نمودار ( )13مقادیر فوق را نمایش میدهد.
جدول  :2مقادیر پیشبینی یک گام به جلو و مقادیر مشاهده شده از تاریخ  33/8/1تا 33/8/51
تاریخ

پیشبینی

مشاهده

تاریخ

پیشبینی

مشاهده

33/8/5

85553/55

85513/1

33/8/12

83133/23

83555/5

33/8/5

85535/55

85353/1

33/8/13

83535/55

83138/1

33/8/3

85313/32

85851/3

33/8/83

83312/53

85351/1

33/8/5

85151/13

85815/5

33/8/81

85811/51

85338/2

33/8/1

85825/15

83121/2

33/8/85

83333/13

85355/5

33/8/13

83323/38

83581/1

33/8/83

85335/82

83332/3

33/8/11

83153/13

85523/5

33/8/85

83251/81

83133/1

33/8/18

85515/51

83351/1

33/8/81

83133/31

83115/5

33/8/15

83855/55

83811/8

33/8/82

83125/33

83353/2

33/8/15

83511/23

83383/8

33/8/51

85353/13

85133/5

RMSE15

815/3532313

Root Mean Square Error

14

 18

 فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق) ،دوره  ،2شماره  ،5پاییز 1533

نمودار  :03نمودار پیشبینی یک گام به جلو (خط هموار) ،مقادیر مشاهده شده (خط چین)

TEPIX

روز کاری

 -3بحث و نتیجهگیری
در این مقاله بر مبنای مدلهای ترکیب خبرگان ،ساختار مدل  GLGNNمعرفی
شد و با استفاده از آن ،مدلی برای پیشبینی شاخص بورس تهران ارائه گردید.
نتایج نشان داد که با وجود شکل نامتعارف توزیع دادهها ،مدل ارائه شده از کارایی
مناسبی در مدلسازی و پیشبینی شاخص بورس تهران برخوردار است .مدل ارائه
شده عالوه بر اینکه رفتار شاخص بورس تهران را بهخوبی مدلسازی میکند ،در
پیشبینی یک گام به جلو نیز روند شاخص را بهخوبی دنبال میکند.
با توجه به اینکه در مسائل اقتصادی و مالی ،دادههای مورد بررسی عموماً
دارای توزیعی شبیه به توزیعهای آماری کالسیک ندارند ،استفاده از مدلهای
ترکیب خبرگان شبیه  ،GLGNNکه دارای ساختاری نیمه پارامتری هستند ،می-
تواند سودمند باشد .از اینرو ،استفاده از این مدلها در مسائل مختلف اقتصادی از
یک سو میتواند دقت مدلسازی و پیشبینی را افزایش دهد و از سوی دیگر مبانی
نظری برای استنباط در مورد مدل برازش شده را در اختیار قرار دهد.
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فهرست منابع
 پیشبینی شاخص.)1525( . مرتضوی و یاسر تیموری اصل... سعید ا، حسنعلی،سینایی
 بررسیهای حسابداری و.بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
.33-25 :)51(18 ،حسابرسی
 بررسی حافظه بلند بودن شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار.)1521( . علیرضا،عرفانی
.11-38 :)82(2 ، پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی.تهران
 پیشبینی شاخص بورس اوراق.)1522( . میر فیض و بیتا دلنواز اصغری،فالح شمس
.131-818 :)3(5 ، فراسوی مدیریت.بهادار تهران با استفاده از شبکههای عصبی
 برآورد و پیشبینی تالطم بازدهی در بازار.)1522( . غالمرضا و باقر صمدی،کشاورز حداد
 کاربردی از مدلهای:سهام تهران و مقایسه دقت روشها در تخمی ارزش در معرض خطر
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