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مقایسهی پیشبینی شاخص سهام با استفاده از مدلهای
ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی با
شبکهی عصبی معمولی
مریم دولو * و تکتم حیدري
تاریخ وصول1396/01/11 :

*

تاریخ پذیرش1391/08/06 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،مقایسهی پیشبینی شاخص سهام با استفاده از مدلهای ترکیبی
مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی با شبکهی عصبی معمولی است.
مربوطترین نماگرهای تکنیکی ،بهعنوان متغیرهای ورودی و تعداد بهینه نرون الیهی
پنهان شبکهی عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری ژنتیک و
جستجوی هارمونی تعیین شده است .مقادیر روزانهی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار
تهران از تاریخ  11/11/1الی  19/1/01جهت پیشبینی شاخص قیمت و آزمون آن،
استفاده شده است .دقت پیشبینی سه مدل شبکهی عصبی معمولی ،شبکهی عصبی
هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و شبکهی عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی
هارمونی بر اساس میزان خطای پیشبینی ارزیابی شده است.نتایج این پژوهش ،نشان
میدهد که دقت پیشبینی مدلهای فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی در دورهی
آزمون باالتر از شبکهی عصبی عادی است؛ همچنین پیشبینی مدل شبکهیعصبی
هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی در دورهی آزمون نسبت به مدل شبکهی عصبی
مصنوعی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک از دقت باالتری برخوردار است.
طبقهبندی G17:JEL

واژههای کلیدی :الگوریتم ژنتیک ،جستجوي هارموني ،شبکه عصبي مصنوعي

* استادیار ،دانشکدهي مدیریت و حسابداري ،دانشگاه شهید بهشتي .تهران .ایران( .نویسنده مسئول).
)(ma_davallou@yahoo.com
** دانشجوي کارشناسي ارشد مدیریت مالي ،دانشگاه ارشاد دماوند .تهران .ایران.

601

فصلنامهي اقتصاد مقداري (بررسيهاي اقتصادي سابق) .دورهي  .11شماره  .3پاییز 1391

 -1مقدمه
بازار سهام ،همواره نقشي مهم در توسعهي اقتصادي کشورها ایفا ميکند .شاخص
بازار ،نشانگر سطح کلي و نیز تغییرات بازار سهام است .این شاخص از دیدگاه کالن،
مبناي تصمیمات ملّي و از دیدگاه خرد ،اساس استراتژي سرمایهگذاران قرار ميگیرد
(جیان و سانگ .)7011 1،پیشبیني بازار سهام ،چالش اصلي حوزههاي عملي و
نظري مدیریت نوین ریسک است؛ از جمله ویژگيهاي تأیید شده سريهاي زماني
مالي ،شامل خوشهبندي نوسانپذیري ،7خودهمبستگي و پدیده نوسانپذیري
نامتقارن 3است (گورینین 4و همکاران.)7011 ،
بسیاري از پژوهشگران ،پیشبیني بازده بازار سهام را با استفاده از روشهاي
8
تحلیل تکنیکي ،1تحلیل بنیادي ،6سريهاي زماني کالسیک 1و روشهاي هوشمند
مورد بررسي قرار دادهاند (پراسانا و اژیلماران .)7013 ،9تحلیلگران تکنیکي ،سعي
ميکنند از طریق دنبالکردن الگوهاي موجود و استفاده از اطالعات گذشتهي
مربوط به بازار ،روند بازده آتي بازار را پیشبیني کنند .این گروه ،معتقدند
محاسبهي ارزش ذاتي سهام ،باید بر اساس الگوي تاریخي رفتار قیمت سهام و
اطالعات مالي شرکتها انجام گیرد .تحلیلگران بنیادي ،رفتار قیمت سهام را داراي
حرکت تصادفي دانستهاند و با توجه به ارزش واقعي و ذاتي سهام ،اقدام به پیشبیني
ميکنند .روش سري زماني با تحلیل اطالعات و دادههاي گذشته و با استفاده از
ترکیب خطي قیمتها ،ارزش آتي سري زماني را تخمین ميزند.
در پیشبیني مبتني بر روشهاي کالسیک ،فرض بر آن است که مقادیر آیندهي
قیمت ،سیر خطي مقادیر گذشته را ميپیماید .این روش در علم اقتصاد به رگرسیون
ساده و چند متغیره شهرت دارد .روشهاي هوشمند ،الگوهاي خطي و غیرخطي
موجود در دادههاي مربوط به بازار را دنبال ميکند تا بدین وسیله فرایند ایجاد آنها
را حدس بزند .بر این اساس ،تاکنون الگوریتمها و نرمافزارهاي زیادي با پیچیدگيها
1

Jian and Song
Volatility Clustering
3
Asymmetric Volatility
4
Gorynin
5
Technical Analysis
6
Fundamental Analysis
7
Traditional Time Series
8
Machine Learning
9
Prasanna and Ezhilmaran
2
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و ساختارهاي متفاوت براي این منظور پیشنهاد شده است .در این میان الگوریتمهاي
مختلف شبکهي عصبي مصنوعي ،10با توجه به ویژگيهاي منحصر به فرد آن ،به
عنوان ابزاري قدرتمند براي پیشبیني و تحلیل دادههاي بازار سهام مورد توجه قرار
گرفت و بسیاري از محققان از مدلهاي شبکهي عصبي به عنوان پیشگو استفاده
ميکنند .چندین سال است که از روش شبکهي عصبي مصنوعي براي پیشبیني
بازده قیمت سهام استفاده ميشود .روش مذکور ،نسبت به سایر روشها رضایتبخش
بوده است؛ امّا در عین حال داراي برخي نقاط ضعف است .تعیین مجموعهي بهینه
متغیرهاي ورودي ،یکي از مشکالت اصلي ساختار شبکهي عصبي مصنوعي است؛
زیرا انتخاب متغیرهاي ورودي بهطور مستقیم بر دقت پیشبیني اثرگذار است .یکي
دیگر از اشکاالت شبکهي عصبي مصنوعي ،نبود روشي منحصر به فرد براي تعیین
تعداد نرونها 11در الیهي پنهان است؛ بنابراین پژوهشگران بهصورت تجربي و آزمون
و خطا این تعداد را مشخص ميکنند .جهت رفع این نقیصه ،در پژوهش حاضر همانند
گوچن 17و همکاران ( )7016از دو روش هیبریدي 13براي انتخاب متغیرهاي ورودي
بهینه و تعداد بهینه نرونهاي الیهي پنهان استفاده شده است .روشهاي هیبریدي
مورد نظر ،ماحصل ترکیب شبکهي عصبي مصنوعي با الگوریتم ژنتیک 14و جستجوي
هارموني 11است .الگوریتم ژنتیک 16و جستجوي هارموني 11بهعنوان ابزارهایي براي
بهبود پیشبیني شبکهي عصبي مصنوعي بهکار ميرود .در این پژوهش با استفاده از

Artificial Neural Network

10

Neurons
Göçken

11
12

Hybrid

13
14

Genetic Algorithm
Harmony Search
 16الگوریتم ژنتیک از طریق شبیهسازي فرایندهاي ژنتیک طبیعي ميکوشد تا مسائل دنیاي واقعي را حل
کند .امروزه الگوریتم ژنتیک جاي خود را در میان روشهاي بهینهسازي حل مسائل پیچیده به خوبي باز
کرده است .این الگوریتم از لحاظ محاسباتي ساده اما قدرتمند است و فرضیات محدود کننده در خصوص
فضاي جستجو ،آن را محدود نمينماید (منجمي ،ابزري و رعیتي شوازي.)1388 ،
 11جستجوي هارموني یک روش جستجوي هوشمندانه است که در حل مسائل بهینهسازي استفاده ميشود.
این الگوریتم جزء الگوریتم هاي تکاملي است که با شروع از یک حالت اولیه و با یک روش مرحلهاي جواب
یافته شده را مرحله به مرحله بهبود ميدهد (گیم .)7009 ،

15
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نماگرهاي تکنیکي 18بازار سهام ایران و مدلهاي شبکه عصبي هیبریدي مبتني بر
الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبي هیبریدي مبتني بر جستجوي هارموني به پیشبیني
شاخص قیمت سهام پرداخته شده است .با استفاده از این دو مدل ،مربوطترین
(بهینهترین) متغیرهاي ورودي (نماگرهاي تکنیکي) تعیین ميشود؛ عالوه بر این ،به
صورت همزمان مناسبترین تعداد نرون الیهي پنهان شبکهي عصبي مصنوعي به
دست ميآید؛ سپس دو مدل هیبریدي مذکور با مدل شبکهي عصبي عادي و نیز با
یکدیگر از حیث معیارهاي خطاي آماري مقایسه شده و مدل حائز باالترین دقت
پیشبیني مشخص ميشود .بهبود پیشبیني ،باعث ميشود ریسک سرمایهگذاران
کاهش یافته و سرمایهگذاران به سرمایهگذاري بیشتري گرایش یابند .در این پژوهش،
براي نخستین بار در بورس اوراق بهادار تهران از جستجوي هارموني براي انتخاب
متغیرهاي ورودي بهینه و تعداد بهینه نرونهاي الیهي پنهان شبکه عصبي مصنوعي
و از الگوریتم ژنتیک براي تعیین تعداد نرونهاي بهینه الیه پنهان شبکه عصبي
مصنوعي استفاده شده است .در پژوهشهاي پیشین از الگوریتم ژنتیک صرفاً براي
انتخاب بهینه ویژگيها (متغیرها) و همچنین تعیین وزن بهینه مدلهاي ترکیبي و
شبکه عصبي مصنوعي استفاده شده است.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
علوي ( )1381بهدلیل ماهیت غیرخطي رفتار قیمت سهام ،از مدلهاي غیرخطي
شاخههاي هوش مصنوعي شامل الگوریتم ژنتیک ،شبکهي عصبي فازي و شبکهي
عصبي مصنوعي براي پیشبیني قیمت سهام استفاده کرده است .وي با ترکیب تحلیل
تکنیکي و هوش مصنوعي به پیشبیني پرداخت .ورودي مدل شامل نماگرهاي
تکنیکي است که به دلیل تعداد زیاد ،هشت نماگر ویلیام ،19)MFI( ،اسیالتور قیمت،
میانگین متحرک همگرایي /واگرایي ( ،70)MACDقدرت نسبي ( ،71)RSIنرخ تغییر
( ، 77)ROCمیانگین متحرک و اسیالتور تصادفي مورد استفاده قرار گرفت .نتایج
حاصل از مدلها بر اساس اطالعات  30شرکت ،نشان داده است که بدون نظر گرفتن
Technical Indicators

18

Money Flow Index

19

Moving Average Convergence Divergence
Relative Strength Index

20
21

Rate-of-Change

22
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هزینههاي معامالتي ،بین روشهاي مورد آزمون تفاوت معناداري وجود ندارد؛ امّا در
صورت احتساب هزینههاي معامالتي ،میانگین بازده روش شبکهي عصبي مصنوعي
و روش تحلیل تکنیکي با یکدیگر برابر بوده و نسبت به دو روش دیگر ،یعني الگوریتم
ژنتیک و شبکهي عصبي فازي برتر است.
منجمي ،ابزري و رعیتي شوازي ( )1388به پیشبیني قیمت سهام با استفاده
از شبکۀ عصبي فازي ،الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبي مصنوعي عادي پرداختهاند.
نتایج بهدست آمده از پژوهش ایشان نشان داد که مدل ترکیبي شبکههاي عصبي
فازي و الگوریتم ژنتیک ،پیشبیني مناسبتري داشته و نسبت به شبکهي عصبي
عادي ،از توان تقریب قويتري جهت پیشبیني قیمت سهام برخوردار است.
استیري ( )1397براي پیشبیني شاخص بورس اوراق بهادار تهران و به منظور
شناسایي الگوهاي خطي و غیرخطي ،سري زماني شاخص از مدلهاي خطي
هموارسازي نمایي ،خودتوضیح میانگین متحرک انباشته ( 73)ARIMAو مدل
غیرخطي شبکهي عصبي مصنوعي استفاده کرده است .وي روش الگوریتم ژنتیک را
بهعنوان روش تکاملي بهینهسازي براي تعیین اوزان بهینهي هریک از سه روش
مذکور به کار گرفته است .پیشبیني با استفاده از مدلهاي هموارسازي نمایي،
خودتوضیح میانگین متحرک انباشته ( )ARIMAو شبکهي عصبي مصنوعي در
مرحلهي اول با وزن برابر و سپس با اوزان بهینه حاصل از الگوریتم ژنتیک انجام شده
است .نتایج به دست آمده از پژوهش وي ،حاکي از برتري توان پیشبیني مدل
ترکیبي پیشنهادي (که اوزان بهینه آن توسط الگوریتم ژنتیک تعیین شده است)
نسبت به روشهاي دیگر است.
کاربرد شبکه هاي عصبي در اقتصاد از اواخر دههي  80با مطالعهي وایت74
( )1988در بازارهاي مالي و پیشبیني قیمت سهام شرکت  IBMآغاز شد .هوانگ،
یانگ و چوانگ  )7008( 71جهت پیشبیني روند بازار سهام از روشهاي پوششي
براي انتخاب متغیرهاي مدل و ترکیب روشهاي هوش مصنوعي براي طبقهبندي
مدل استفاده کردهاند .آنها از روش پوششي براي انتخاب زیرمجموعه بهینه
متغیرهاي مدل استفاده کردهاند که متشکل از  73نماگر تکنیکي است .آنها با
23

AutoRegressive Integrated Moving Average
White

24

Huang, Yang & Chuang

25
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استفاده از یک طرح انتخاب متغیر پیشنهادي که ترکیب الگوریتمهاي طبقهبندي
رایج است ،جهت تغییرات روزانه شاخص بازار سهام کره و تایوان را پیشبیني کردند؛
بدین گونه که اگر شاخص روز بعد نسبت به روز قبل با افزایش مواجه بود ،با " "1و
در صورت کاهش با " "-1مشخص ميشد .نمونهي پژوهش شامل  361روز معامالتي
بود که  794مشاهده براي آموزش مدل و  11مشاهده براي آزمون استفاده شده
است .76نتایج بهدست آمده نشان ميدهد رویکرد پوششي ميتواند عملکرد بهتري
نسبت به فیلترهاي معمول داشته باشد.
وانگ 71و همکاران ( )7017با استفاده از مدل هموارسازي نمایي ،خودتوضیح
میانگین متحرک انباشته ،شبکهي عصبي و مدل ترکیبي پیشنهادي به پیشبیني
شاخص بورس شانگهاي و شاخص داو جونز پرداختهاند .مدل پیشنهادي آنها
ترکیبي از وزنهاي بهینهي مدل هموارسازي نمایي ،خودتوضیح میانگین متحرک
انباشته و شبکه عصبي است که وزنهاي بهینه از طریق الگوریتم ژنتیک بهدست
آمده است .ایشان از معیارهاي میانگین قدر مطلق خطا ( ،78)MAEریشهي میانگین
مربعات خطا ( 79)RMSEو میانگین قدر مطلق درصد خطا ( 30)MAPEبراي ارزیابي
عملکرد مدلهاي مذکور استفاده کرده و نشان ميدهند مدل ترکیبي در مقایسه با
مدل هموارسازي نمایي ،خودتوضیح میانگین متحرک انباشته و شبکهي عصبي از
عملکرد بهتري برخوردار است.
البویسیر ،فرناندز و الگ )7011( 31با استفاده از شبکهي عصبي مصنوعي به
پیشبیني بیشترین و کمترین قیمت روزانه سهام شرکتهاي توزیع برق برزیل
پرداخته اند .در این پژوهش از تجزیه و تحلیل همبستگي براي انتخاب متغیرهاي
ورودي استفاده شده است .ساختارهاي متفاوت شبکهي عصبي مصنوعي به صورت
تجربي (آزمون و خطا) مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شده است که شبکهي
عصبي مصنوعي با یک الیه پنهان و پنج نرون در آن ،قادر است بهترین پیشبیني را
ارائه کند.
 76یعني حدود  80درصد دادهها براي آموزش مدل و  70درصد براي آزمون مدل منظور گردید.
Wong

27

Mean Absolute Error

28

Root-Mean-Square Error
Mean Absolute Percent Error

29
30

Laboissiere, Fernandes and Lage

31
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گوچن و همکاران ( ) 7016با استفاده از نماگرهاي تحلیل تکنیکي و شبکهي
عصبي مصنوعي هیبریدي مبتني بر الگوریتم ژنتیک و جستجوي هارموني به
پیشبیني شاخص قیمت بازار سهام ترکیه پرداختهاند .نتایج بهدست آمده از پژوهش
آنان نشان ميدهد که خطاي پیشبیني مدلهاي هیبریدي فرا ابتکاري از شبکهي
عصبي مصنوعي پایینتر است .آنها با مقایسهي معیارهاي خطاي مدل شبکهي
عصبي هیبریدي مبتني بر الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبي هیبریدي مبتني بر
جستجوي هارموني ،دریافتند که خطاي مدل هیبریدي مبتني بر جستجوي هارموني
از مدل هیبریدي مبتني بر الگوریتم ژتنیک پایینتر است.
معماري یا ساختار شبکهي عصبي مصنوعي ،داراي اهمیّت بسیاري است و
بهطور مستقیم بر عملکرد آن مؤثر است؛ به همین دلیل ،بسیاري از پژوهشهاي
پیشین ،بر بهبود معماري شبکهي عصبي مصنوعي ،متمرکز شده بود .از جمله موارد
مهم معماري شبکهي عصبي ،انتخاب متغیرهاي ورودي و تعیین تعداد نرونهاي
الیهي پنهان است .وجه تمایز پژوهش حاضر ،انتخاب مربوطترین متغیرهاي ورودي
و تعیین تعداد نرونهاي الیهي پنهان با تغییر ساختار شبکهي عصبي مصنوعي از
طریق روشهاي ابتکاري مبتني بر الگوریتم ژنتیک و جستجوي هارموني است که
براي نخستین بار در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.
 -0روششناسی
پژوهش حاضر ،با هدف ارزیابيِ توان پیشبیني مدلهاي ترکیبي مبتني بر الگوریتم ژنتیک
و جستجوي هارموني با شبکهي عصبي معمولي در پي پاسخ به پرسشهاي ذیل است:
 آیا مدلهاي شبکهي عصبي مصنوعي هیبریدي مبتني بر الگوریتم ژنتیک و
جستجوي هارموني ،نسبت به مدل شبکهي عصبي عادي از دقت باالتري برخوردار است؟
 آیا مدل شبکهي عصبي مصنوعي هیبریدي مبتني بر الگوریتم ژنتیک نسبت
به مدل شبکهي عصبي مصنوعي هیبریدي مبتني بر جستجوي هارموني از دقت
باالتري برخوردار است؟
پژوهش حاضر ،شامل دو بخش اصلي است :اوّل ،محاسبهي نماگرهاي تکنیکي
و انتخاب بهینهي آنها توسط الگوریتم ژنتیک و جستجوي هارموني .دوم ،پیشبیني
شاخص قیمت سهام با استفاده از شبکهي عصبي ایجاد شده و مقایسهي خطاي
پیشبیني مدل ها .براي این منظور ،مقادیر روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار
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تهران در بازهي زماني  1391/10/1الي  1394/9/30به دو قسمت برازش و آزمون
تقسیم شده است تا با الگوریتمهاي هوش مصنوعي مورد تحلیل قرار گرفته و شاخص
روز بعد را پیشبیني کند .با توجه به اینکه همهي مدلهاي این پژوهش از شبکهي
عصبي مصنوعي استفاده شده است ،همانند گوچن و همکاران ( )7016براي دورهي
برازش از  10درصد و براي آموزش از  11درصد مشاهدات استفاده شده است 11 .درصد
باقیماندهي مشاهدات نیز ،جهت تأیید و اعتبارسنجي مدل استفاده شده است .مدلها
با  9معیار خطاي پیشبیني مقایسه شدهاست.
نهادهي ورودي مدلها ،مشتمل بر  47نماگر تکنیکي است .با استفاده از الگوریتم
ژنتیک و الگوریتم جستجوي هارموني از بین  47متغیر ورودي ،بهترین متغیرها
انتخاب شده و با استفاده از شبکهي عصبي مصنوعي ،شاخص قیمت روز بعد
پیشبیني شده است .متغیرهاي مذکور ،براي آنکه بتوانند بهعنوان ورودي مدلها
منظور شوند ،مستلزم نرمال شدن بین  0تا  1هستند .تأثیر متغیرهاي با مقادیر
بزرگ بر تابع خطا ،ممکن است بزرگتر از متغیرهاي با مقادیر کوچک باشد؛ در
صورتي که این امر ،لزوماً مفهوم نسبي متغیرها را در طراحي پیشبینيکننده انعکاس
نميدهد .این مسأله با نرمال کردن متغیرها ،مرتفع ميشود؛ بهطوريکه مقادیر آن
در محدودهي مشابهي قرار ميگیرد .براي اینکه دادههاي ورودي در یک محدوده
قرار گیرد ،با استفاده از یک رابطهي خطي دادهها در فاصلهي صفر و یک قرار
ميگیرد؛ بهطوريکه بزرگترین مقدار عددي برابر یک و کوچکترین آن معادل صفر
است (عاملي و رمضاني .)1394 ،نرمال کردن دادههاي ورودي با استفاده از نرمافزار
متلب و بر اساس رابطهي ( )1انجام شده است.
()1

i  1,...,663

S  S min 
~
Si  i
,
S max  S min

مدل شبکهي عصبي عادي :در ابتدا مدل شبکهي عصبي مصنوعي عادي ،بدون
استفاده از الگوریتمهاي انتخاب متغیر طراحي شده و در ادامه به ترکیب الگوریتمهاي
انتخاب ویژگي (متغیر) و شبکهي عصبي مصنوعي پرداخته ميشود .در این پژوهش،
همانند گوچن و همکاران ( )7016از مدل شبکهي عصبي پیشخور پرسپترون 37سه
الیه با دو الیهي ورودي و خروجي و یک الیهي پنهان استفاده شدهاست .الیهي
ورودي ،شامل  47متغیر ورودي است؛ یعني  47نرون در الیهي ورودي شبکهي
Perceptron

32
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عصبي وجود دارد .الیهي خروجي نیز از آنجا که شامل یک متغیر است؛ داراي یک
نرون است .تعیین تعداد نرونهاي الیهي پنهان ،توان شبکه در تشخیص
پیچیدگيهاي مدل را افزایش ميدهد .اگر تعداد نرونهاي الیهي پنهان ،بیش از
اندازه زیاد شود ،شبکه بهجاي یادگیري حفظ ميکند؛ بنابراین یکي از مهمترین و
حساسترین بخشها در مدلسازي شبکهي عصبي ،انتخاب تعداد نرونها در الیهي
پنهان شبکه است.
در این پژوهش ،نرونهاي الیهي پنهان مدل شبکهي عصبي عادي از طریق
آزمون و خطا بهدست آمده است؛بدیننحو که در الیهي پنهان از یک تا  37نرون،
مورد بررسي قرار گرفته و تعداد نرونهایي که بهترین عملکرد را ارائه کند ،بهعنوان
مدل اصلي شبکهي عصبي انتخاب شده است .براي آموزش مدل از الگوریتم
پسانتشار خطا 33استفاده شده است .الگوریتم کمینهسازي 34مورد استفاده در
یادگیري شبکه ،الگوریتم لونبرگ  -مارکوات 31است  ،که براي پیدا کردن نقطهي
مینیمم خطا از آن استفاده مي شود (حقیقت منفرد ،علي نژاد و متقالچي.)1391 ،
تعداد تکرار آموزش  1000و نرخ آموزش در ابتدا  0/01فرض شده که با تکرار آموزش
به صورت نزولي تا  0/001کاهش ميیابد تا نتایج دقیقتري بهدست آید .تابع خروجي
الیهي پنهان ،تانژانت سیگموئیت 36و تابع آستانهگذاري الیهي خروجي ،تابع خطي
ساده 31منظور شده است.
مدل هیبریدي الگوریتم ژنتیک و شبکهي عصبي مصنوعي :در این مدل از
الگوریتم ژنتیک بهعنوان تعیینکنندهي متغیرهاي ورودي و از شبکه ي عصبي
مصنوعي بهعنوان تابع ارزیابي استفاده ميشود .کدگذاري 38استفاده شده در این
مدل ،از نوع کدگذاري دودویي 39است .کروموزم مورد استفاده از  41بیت تشکیل
شده که  47بیت آن نمایانگر وجود یا عدم وجود متغیر (نماگر تکنیکي) است .همانند
گوچن و همکاران ( ،)7016در صورتي که بیت " "0باشد ،نشانهي عدم وجود و در
Error Backpropagation

33

Minimization
Marquarlt-Levenberg

34
35

Sigmoid

36

Purline
Coding

37
38

Binary Coding

39
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صورتي که " "1باشد ،نشانهي وجود متغیر و تشکیل نرون در الیهي ورودي است1 .
بیت دیگر کروموزوم معادل مقدار  1تا  37است ( )37=71که نشاندهندهي تعداد
نرونهاي الیهي پنهان شبکهي عصبي است .اندازهي جمعیت الگوریتم ژنتیک70 ،
عدد است که هر کدام یک کروموزوم با زیرمجموعهاي از ویژگيها (نماگر تکنیکي و
تعداد نرونهاي الیه پنهان) را در بر ميگیرد .جمعیت اولیه ،بهصورت تصادفي تولید
شده است .تابع ارزیابي شایستگي در این مدل ،همان شبکهي عصبي مصنوعي است
که ورودي آن نماگرهاي انتخاب شده و تعداد نرون الیهي پنهان و خروجي آن میزان
خطاي پیشبیني  40MSEاست کمترین مقدار  MSEدر بین مجموعه،ميتواند
بهترین جواب براي پیشبیني شاخص قیمت روز بعد باشد .براي افزایش سرعت
آموزش الگوریتم شبکهي عصبي مصنوعي ،تعداد تکرار آموزش معادل  100منظور
شده است .در دورهي برازش از  10درصد مشاهدات متغیرهاي انتخاب شده توسط
الگوریتم ژنتیک ،براي آموزش شبکه عصبي مصنوعي استفاده شده است 30 .درصد
دیگر ،براي آزمون و اعتبارسنجي استفاده شد .نرخ آموزش در ابتدا  0/01فرض شد
که با تکرار آموزش به صورت نزولي تا  0/001کاهش یافت تا نتایج دقیقتري بهدست
آید .آخرین زیرمجموعهي بهدست آمده با الگوریتم ژنتیک (که بهینه است ) دوباره
با یک شبکهي عصبي با تعداد تکرار آموزش بیشتر ( 1000تکرار) آموزش داده شده
است .جزئیات مربوط به مدل پیشنهادي الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبي در شکل
( )1نشان داده شده است.

Mean Square Error

40
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شکل  :1روندنماي مدل پیشبیني هیبریدي الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبي
شبکه عصبی  3الیه
MLP

ایجاد  20زیر مجموعه با

کد گشایی کروموزم و

 47بیت به صورت

درآوردن داده های نماگرها

تصادفی به عنوان

و تعداد نرون الیه پنهان

جمعیت اولیه

ترکیب و جهش و ایجاد نسل
جدید
سورت کردن بهترین فرد
و انتخاب  20فرد شایسته

خیر

آیا بهترین فرد
100نسل بقاء
داشته است؟
بله

پایان الگوریتم

همانند گوچن و همکاران ( )7016براي انتخاب والدین از چرخ رولت استفاده
ميشود و درصد ترکیب 41برابر  80درصد است .براي ترکیب از ترکیب تک نقطهاي
استفاده شده و براي همهي آنها تابع ارزیابي اجرا شده است .براي جهش47
کروموزومها از جهش دودویي استفاده شده و درصد جهش  70درصد است .از میان
 70والد و  70فرزند ( 16فرد حاصل ترکیب تک نقطهاي و  4فرد حاصل جهش
دودویي است) 70 ،فرد شایسته به عنوان نسل جدید انتخاب شده است .نسلهاي
جدید با تکرار روش باال ادامه یافته تا شرایط خاتمهیافتگي ایجاد شود .یکي از شرایط
خاتمهیافتگي ،آن است که شایستهترین فرد در  100نسل تکرار شود .اگر این شرط
برقرار نشود ،شرط حداکثر نسل بررسي ميشود .حداکثر تعداد تولید نسل در این
پژوهش برابر  7000نسل است.43
مدل هیبریدي الگوریتم هارموني و شبکهي عصبي مصنوعي :در این مدل از
الگوریتم هارموني به عنوان تعیینکننده متغیر (ویژگي) و از شبکه عصبي مصنوعي
Crossover

41
42

Mutation
 43این تعداد بصورتي انتخاب شده که هزینه زمان افزایش نیابد و زمان جستجو منطقي و مقرون به صرفه
باشد.
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بهعنوان تابع ارزیابي استفاده ميشود .با توجه به این که وزنهاي انتخاب شده براي
الگوریتم در هر بار اجرا با وجود متغیرهاي ورودي یکسان (راه حل نمونه)MSE ،
متفاوتي ميدهد ،براي این منظور ،هر راهحل نمونه را براي  1مرتبه در شبکهي
عصبي مورد بررسي قرار داده و متوسط  MSEمحاسبه ميشود .به حداقل رساندن
این خطا توسط جستجوي هارموني صورت ميگیرد .جزئیات مربوط به مدل
پیشنهادي ،جستجوي هارموني و شبکهي عصبي در شکل ( )7نشان داده شده است.
شکل  :2روندنماي شبکههاي عصبي مصنوعي مبتني بر سیستم انتخاب متغیر به روش جستجوي
هارموني
وارد کردن مجموعه
هر سطر از  HMجدید که

داده و پارامترهای

 MSEکمتر از  HMقبلی دارد

الگوریتم جستجوی

جایگزین گردد.

هارمونی

آزمون داده ها

ایجاد ماتریس  HMبا
ایجاد شبکه عصبی و
محاسبه MSE

مقادیر تصادفی
مرتب کردن سطرهای
ماتریس با توجه به MSE
هر طرح از کمتر به بیشتر

ایجاد یک ماتریس هارمونی

نماگرها با توجه به طرح
تعیین تعداد نرون در الیه

جدید با توجه به پارامترهای

پنهان با توجه به طرح

 HMCRو PAR
آیا شرط خاتمه
خیر

کد گشایی مجموعه

ایجاد شبکه عصبی و

یافتگی برقرار

محاسبه MSE
بله

بهینه کردن پارامتر و زیر مجموعه
ویژگی ها با توجه به بهترین طرح

ارزیابی ساختار
بهینه شده با داده
های آزمون

در این مدل  43متغیر وجود دارد که  47متغیر آن ،نشانگر وجود/عدم وجود نماگر
تکنیکي است (بهصورت  0یا  1نمایش داده ميشود) و یک متغیر که نشانگر تعداد
نرونهاي الیهي پنهان است و مقدار آن عدد صحیح در محدودهي  1تا  37است؛
عالوه بر این ،سایر پارامترهاي الگوریتم جستجوي هارموني نیز بایستي مشخص شود.
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این پارامترها ،عبارتند از :حجم حافظهي هارموني )HMS( 44که برابر  ،100احتمال
انتخاب از حافظهي هارموني )HMCR( 41که معادل  ،0/91نرخ تنظیم گام 46یا
احتمال تغییر جزئي مقدار انتخاب شده از حافظهي هارموني ( )PARکه برابر 0/ 3
و  bw41برابر  0/7منظور شده است .حافظه جستجوي هارموني  HM48با اندازهي
) 𝐻𝑀𝑆 × (𝑁 + 1را ميتوان با یک ماتریس ،به صورت زیر نمایش داد .که در این
پژوهش  Nبرابر  43است.
) f(x1
() 7

)
)

hms

⋮
f(x

x1n

…

xnHMS

…

⋯
⋱
⋯

x11
⋮ ( = HM
x1HMS

هر سطر ماتریس  HMنشاندهندهي یک راهِ حل یا بهعبارت دیگر ،یک روش
پیشبیني است .مقدار نخست هر سطر ،تعداد نرونهاي الیهي پنهان را نشان
ميدهد .مقدار دوم تا یکي مانده به آخر سطر ،نشانگر آن است که نماگر تکنیکي
متناظر انتخاب شده است یا خیر .آخرین مقدار هر ردیف ،مقدار تابع هدف آن ردیف
را نشان ميدهد .هارموني جدید با ماهیت الگوریتم جستجوي هارموني ساخته
ميشود؛ بهعبارت سادهتر ،جستجوي هارموني یک بردار هارموني جدید = x ′
′
 ، x1′ , x2′ , … , xNبا استفاده از قوانین بررسي حافظه ،49تنظیم گام 10و انتخاب
تصادفي 11تولید ميکند .جزئیات تولید ماتریس جدید در ) نشان داده ميشود.

Harmony Memory Size
Harmony Memory Considering Rate

44
45
46

Pitch Adjusting Rate
Bandwidth

47

Harmony Matrix

48

Memory consideration
Pitch Adjustment

49
50

Random Selection

51
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شکل  :0مفهوم ایجاد هارموني جدید براي مدل پیشبیني پیشنهادي
تولید مقادیر تصادفي به اندازه بردار )P(E2
راه حل

𝐸𝑆𝑀 𝑔𝑣𝑎 … 0 1
𝐸𝑆𝑀 𝑔𝑣𝑎 … 1 1

1
0

𝐸𝑆𝑀 𝑔𝑣𝑎 … 1 1

1

10
15
= 𝑀𝐻
⋮
12

)P(E1
اگر مقدار تصادفي کمتر از  PARباشد مقدار قبلي به مقدار
𝒘𝒃 × )𝟏  𝒓𝒂𝒏𝒅(−𝟏,تغیر مي کند و گرنه همان مقدار
قبلي جایگزین مي گردد

تولید مقادیر تصادفي به اندازه
بردار راه حل

اگر مقدار تصادفي هر مولفه کمتر از HMCR
باشد جایگزین کردن یکي از مقادیر ستون وگرنه
همان مقدار قبلي قرار داده مي شود

تولید هارموني جدید مطابق توابع
)P(E2) ، P(E1

𝐸𝑆𝑀 𝑔𝑣𝑎 … 1 1
𝐸𝑆𝑀 𝑔𝑣𝑎 … 1 1

1
0

𝐸𝑆𝑀 𝑔𝑣𝑎 … 0 1

0

10
4
= 𝑀𝐻
⋮
14

پس از انتخاب مقادیر جدید ،مقدار تابع هدف براي بردار هارموني جدید محاسبه
ميشود؛ اگر این مقدار بهتر از بدترین بردار هارموني در ماتریس هارموني باشد،
آنگاه در ماتریس قرار گرفته و مقدار بدتر از ماتریس مورد نظر حذف ميشود .پس
از آن ،ماتریس حافظهي هارموني به ترتیب صعودي مقدار تابع هدف طبقهبندي
ميشود .این روند تا زماني ادامه ميیابد که شرایط خاتمه یافتگي ایجاد شود .شرط
خاتمهیافتگي نخست ،عدم تغییر بهترین مقدار تابع هدف براي بیش از  100بار و در
صورتي که شرط اول برقرار نگردد ،تکرار الگوریتم بیش از  1000بار است .با خاتمه
یافتن الگوریتم ،آن ردیف ماتریس که داراي کمترین  MSEاست ،بهعنوان بهترین
راه حل انتخاب ميشود .معیارهاي سنجش خطاي پیشبیني :براي هر سه مدل مورد
نظر ،با استفاده از شبکهاي که ایجاد ميشود و با استفاده از نماگرهاي تکنیکي روزt-
 1به پیشبیني شاخص قیمت روز  tبراي دوره آزمون پرداخته ميشود؛ سپس
خطاي خروجي پیشبیني شده و خروجي واقعي با استفاده از معیارهاي سنجش
خطاي آماري محاسبه ميشود .معیارهاي ارزیابي عملکرد پیشبیني در جدول )1
ارائه شده است.
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جدول  :1معیارهاي سنجش خطاي پیشبیني
معیار خطا

فرمول معیار خطا

n

میانگین قدر مطلق خطا ()MAE

1
| MAE = ∑|ei
n

میانگین مجذور خطاي پیشبیني ()MSE

1
∑ ei 2
n

i=1
n

= MSE

i=1

n

ریشه میانگین مربعات خطا ()RMSE

1
RMSE = √ ∑ ei 2
n
i=1

n

میانگین نسبي قدر مطلق خطا ()MARE

1
ei
| |∑
n
ai

= MARE

i=1
n

میانگین مربع خطاي نسبي ()MSRE

1
ei 2
| |∑
n
ai

= MSRE

i=1

n

ریشه میانگین مربع خطاي نسبي ()RMSRE

1
ei 2
| | ∑ √ = RMSRE
n
ai
i=1
n

میانگین قدر مطلق درصد خطا ()MAPE

100
ei
| |∑
n
ai

= MAPE

i=1
n

میانگین درصد مربع خطا ()MSPE

100
ei 2
| |∑
n
ai

= MSPE

i=1

n

درصد ریشه میانگین مربع خطا ()RMSPE

100
ei 2
√ = RMSPE
| |∑
n
ai
i=1

 eiخطاي پیشبیني و  aiمقدار واقعي روز  iام ميباشد.

در نهایت با توجه به مقادیر بهدست آمده براي معیارهاي خطاي هریک از مدلهاي
ارائه شده به مقایسهي دقت آنها پرداخته ميشود.
 -1-0جامعه و نمونهی آماری

جامعهي آماري پژوهش ،شامل بورس اوراق بهادار تهران است .با عنایت به اینکه
پیشبیني شاخص قیمت ،موضوع پژوهش حاضر است؛ لذا نمونه آماري شامل کل
جامعهي مورد نظر طي  1391/10/1الي  1394/9/30است.
دادههاي پژوهش ،شامل مقادیر روزانهي شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران
( ،)TEPIX17دادههاي شاخص قیمت سهام شامل قیمت ابتدایي ،پایینترین قیمت،
Tehran Exchange Price Index

52

610

فصلنامهي اقتصاد مقداري (بررسيهاي اقتصادي سابق) .دورهي  .11شماره  .3پاییز 1391

باالترین قیمت ،قیمت پایاني و حجم معامله از سایت رسمي بورس اوراق بهادار تهران
و نرمافزار  TSE Clientگردآوري شده است.
 -2-0اندازهگیری متغیرها

متغیرهاي پژوهش حاضر به شرح جدول ( )7اندازهگیري شده است.
جدول  :2نماگرهاي تحلیل تکنیکي
توصیف نماگر

روش اندازهگیري نماگر

تفاوت قیمت پایاني امروز و دیروز

Diff= Close today – Close yesterday

قیمت پایاني قبلي

Close

باالترین قیمت قبلي

High

پایینترین قیمت قبلي

Low

قیمت ابتدایي قبلي

Open

میانگین متحرک قیمت پایاني 1روز
میانگین متحرک قیمت پایاني 6روز
میانگین متحرک قیمت پایاني 10روز
میانگین متحرک قیمت پایاني 70روز

) 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒5
) 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒6
) 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒10
) 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒20

(𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒1 + 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒2 + ⋯ +
5
(𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒1 + 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒2 + ⋯ +
6
(𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒1 + 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒2 + ⋯ +
10
(𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒1 + 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒2 + ⋯ +
20

= )𝑆𝑀𝐴(5
= )𝑆𝑀𝐴(6
= )𝑆𝑀𝐴(10
= )𝑆𝑀𝐴(20

میانگین متحرک نمایي قیمت پایاني  1روز

𝑦𝑎𝑑𝑜𝑡)𝐸𝑀𝐴(5
)𝐾 – 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦 ∗ 𝐾 + 𝐸𝑀𝐴(5)𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦 ∗ (1
=
5
2
=𝐾
), 𝐸𝑀𝐴(5)0 = 𝑆𝑀𝐴(5

میانگین متحرک نمایي قیمت پایاني  6روز

𝑦𝑎𝑑𝑜𝑡)𝐸𝑀𝐴(6
)𝐾 – 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦 ∗ 𝐾 + 𝐸𝑀𝐴(6)𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦 ∗ (1
=
6
2
=𝐾
), 𝐸𝑀𝐴(6)0 = 𝑆𝑀𝐴(6

میانگین متحرک نمایي قیمت پایاني  10روز

𝑦𝑎𝑑𝑜𝑡)𝐸𝑀𝐴(10
)𝐾 – 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦 ∗ 𝐾 + 𝐸𝑀𝐴(10)𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦 ∗ (1
=
10
2
=𝐾
), 𝐸𝑀𝐴(10)0 = 𝑆𝑀𝐴(10

5+1

6+1

10+1

میانگین متحرک نمایي قیمت پایاني  70روز

میانگین متحرک مثلثي قیمت پایاني  1روزه
میانگین متحرک مثلثي قیمت پایاني  6روزه
میانگین متحرک مثلثي قیمت پایاني  10روزه
میانگین متحرک مثلثي قیمت پایاني  70روزه

𝑦𝑎𝑑𝑜𝑡)𝐸𝑀𝐴(20
)𝐾 – 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦 ∗ 𝐾 + 𝐸𝑀𝐴(20)𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦 ∗ (1
=
20
2
=𝐾
), 𝐸𝑀𝐴(20)0 = 𝑆𝑀𝐴(20
20+1
))(𝑆𝑀𝐴(1) + 𝑆𝑀𝐴(2) + ⋯ + 𝑆𝑀𝐴(5
= )𝑇𝑀𝐴(5
5
))(𝑆𝑀𝐴(1) + 𝑆𝑀𝐴(2) + ⋯ + 𝑆𝑀𝐴(6
= )𝑇𝑀𝐴(6
6
))(𝑆𝑀𝐴(1) + 𝑆𝑀𝐴(2) + ⋯ + 𝑆𝑀𝐴(10
= )𝑇𝑀𝐴(10
10
))(𝑆𝑀𝐴(1) + 𝑆𝑀𝐴(2) + ⋯ + 𝑆𝑀𝐴(20
= )𝑇𝑀𝐴(20
20
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نوسان نسبت انباشتگي به پراکندگي

𝑉𝐿𝐶 ∗ 𝐴𝑐𝑐𝐷𝑖𝑠𝑡 = 𝐴𝑐𝑐𝐷𝑖𝑠𝑡 𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦 + 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒13
])𝑒𝑠𝑜𝑙𝐶 [(𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒 − 𝐿𝑜𝑤) − (𝐻𝑖𝑔ℎ −
= 𝑉𝐿𝐶
)𝑤𝑜𝐿 (𝐻𝑖𝑔ℎ −

همگرایي /واگرایي میانگین متحرک قیمت
پایاني

)𝑀𝐴𝐶𝐷 = 𝐸𝑀𝐴(12) − 𝐸𝑀𝐴(26

میانگین متحرک نمایي دوره  9تایي از MACD

)𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑀𝐴𝐶𝐷 = 𝐸𝑀𝐴(𝑀𝐴𝐶𝐷, 9
))= 𝑀𝐴𝐶𝐷𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦 ∗ 0.2 + (𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑀𝐴𝐶𝐷 𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦 ∗ (0.8

گشتاور قیمت ابتدایي

𝑦𝑎𝑑𝑟𝑒𝑡𝑠𝑒𝑦𝑛𝑒𝑝𝑂 – 𝑦𝑎𝑑𝑜𝑡 𝑛𝑒𝑝𝑂 = 𝑛𝑒𝑝𝑂𝑀

گشتاور باالترین قیمت

𝑦𝑎𝑑𝑟𝑒𝑡𝑠𝑒𝑦𝑀𝐻𝑖𝑔ℎ = 𝐻𝑖𝑔ℎ 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦 – 𝐻𝑖𝑔ℎ

گشتاور پایینترین قیمت

𝑦𝑎𝑑𝑟𝑒𝑡𝑠𝑒𝑦𝑤𝑜𝐿 – 𝑦𝑎𝑑𝑜𝑡 𝑤𝑜𝐿 = 𝑤𝑜𝐿𝑀

گشتاور قیمت پایاني

𝑦𝑎𝑑𝑟𝑒𝑡𝑠𝑒𝑦𝑒𝑠𝑜𝑙𝐶 – 𝑦𝑎𝑑𝑜𝑡𝑒𝑠𝑜𝑙𝐶 = 𝑒𝑠𝑜𝑙𝐶𝑀

شتاب قیمت ابتدایي

𝑦𝑎𝑑𝑟𝑒𝑡𝑠𝑒𝑦𝑛𝑒𝑝𝑂𝑀 – 𝑦𝑎𝑑𝑜𝑡𝑛𝑒𝑝𝑂𝑀 = 𝑛𝑒𝑝𝑂𝐶𝐶𝐴

شتاب قیمت پایاني
شتاب باالترین قیمت
شتاب پایینترین قیمت
استوکاستیک سریع K%
استوکاستیک سریع D%

𝑦𝑎𝑑𝑟𝑒𝑡𝑠𝑒𝑦𝑒𝑠𝑜𝑙𝐶𝑀 – 𝑦𝑎𝑑𝑜𝑡𝑒𝑠𝑜𝑙𝐶𝑀 = 𝑒𝑠𝑜𝑙𝐶𝐶𝐶𝐴
𝑦𝑎𝑑𝑟𝑒𝑡𝑠𝑒𝑦𝐴𝐶𝐶𝐻𝑖𝑔ℎ = 𝑀𝐻𝑖𝑔ℎ 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦 – 𝑀𝐻𝑖𝑔ℎ
𝑦𝑎𝑑𝑟𝑒𝑡𝑠𝑒𝑦𝑤𝑜𝐿𝑀 – 𝑦𝑎𝑑𝑜𝑡 𝑤𝑜𝐿𝑀 = 𝑤𝑜𝐿𝐶𝐶𝐴
)𝑤𝑜𝐿 (𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒 −
[ = 𝐾𝐹𝑎𝑠𝑡 %
] × 100
)𝑤𝑜𝐿 (𝐻𝑖𝑔ℎ −
)Fast %D= SMA( Fast %K ,3

استوکاستیک کند K%

Slow %K== Fast %D

استوکاستیک کند D%

)Slow %D= SMA ( Slow %K,3

ویلیام R%
شاخص قدرت نسبي

)𝑒𝑠𝑜𝑙𝐶 (𝐻𝑖𝑔ℎ𝑒𝑠𝑡 𝐻𝑖𝑔ℎ14 −
) (𝐻𝑖𝑔ℎ𝑒𝑠𝑡 𝐻𝑖𝑔ℎ – 𝐿𝑜𝑤𝑒𝑠𝑡 𝐿𝑜𝑤11

= 𝑅𝑊𝑖𝑙𝑙𝑖𝑎𝑚’𝑠 %

𝑆𝑀𝐴(𝑈)16
100
= 𝑆𝑅 ,
)𝑆𝑅 (1 +
𝑆𝑀𝐴(𝐷)11

– 𝑅𝑆𝐼 = 100

باند میاني بولینگر

)𝑀𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑑 = 𝑆𝑀𝐴(20

باند باالیي بولینگر

𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑎𝑛𝑑 = 𝑆𝑀𝐴(20) + 𝑑𝑒𝑣(20) 18 ∗ 2

باند پاییني بولینگر

𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝑎𝑛𝑑 = 𝑆𝑀𝐴(20) − 𝑑𝑒𝑣(20) ∗ 2
) 𝑤𝑜𝐿 (𝐻𝑖𝑔ℎ +
= 𝑃𝑀
2
) 𝑁روزقبل𝑒𝑠𝑜𝑙𝐶 – 𝑦𝑒𝑑𝑜𝑡𝑒𝑠𝑜𝑙𝐶(
= 𝐶𝑂𝑅
𝑁روزقبل𝑒𝑠𝑜𝑙𝐶

میانه قیمت
نرخ تغییر قیمت
قیمت معمول
وزن قیمت پایاني
نسبت انباشتگي به پراکندگي ویلیامز

)𝑔𝑛𝑖𝑛𝑒𝑝𝑂 (𝐻𝑖𝑔ℎ + 𝐿𝑜𝑤 + 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒 +
4
)𝑤𝑜𝐿 ((𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒 ∗ 2) + 𝐻𝑖𝑔ℎ +
= 𝑒𝑠𝑜𝑙𝐶 𝑑𝑒𝑡𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ
4
𝑦𝑎𝑑𝑟𝑒𝑡𝑠𝑒𝑦𝐷𝑊А/𝐷 = 𝐶𝑢𝑟А/𝐷 + 𝑊А/
𝐷𝐼𝑓 (𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦 > 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦) 𝐶𝑢𝑟А/
𝐿𝑅= 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦 − Т

 13حجم معامالت
 14باالترین قیمت 10روز متوالي
 11کمترین قیمت 10روز متوالي
 16میانگین متحرک ساده سود قیمت پایاني براي  Nروز گذشته
 11میانگین متحرک ساده زیان قیمت پایاني براي  Nروز گذشته
 = dev(20) 18انحراف معیار  70روزه قیمت پایاني

= 𝑒𝑐𝑖𝑟𝑃 𝑙𝑎𝑐𝑖𝑝𝑦𝑇
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𝐷𝐼𝑓 (𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦 ≤ 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦) 𝐶𝑢𝑟А/
𝐻𝑅= 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦 − Т
) 𝑦𝑎𝑑𝑟𝑒𝑡𝑠𝑒𝑦𝑒𝑠𝑜𝑙𝐶 || 𝑦𝑎𝑑𝑜𝑡𝐻𝐺𝐼𝐻( 𝑋𝐴𝑀 = 𝐻𝑅𝑇
) 𝑦𝑎𝑑𝑟𝑒𝑡𝑠𝑒𝑦𝑒𝑠𝑜𝑙𝐶 || 𝑦𝑎𝑑𝑜𝑡𝑊𝑂𝐿( 𝑁𝐼𝑀 = 𝐿𝑅𝑇

مأخذ :محاسبات تحقیق

در جدول ( )1مشاهده ميشود که مدل شبکهي عصبي هیبریدي مبتني بر الگوریتم
ژنتیک و جستجوي هارموني به ترتیب با میانگین قدرمطلق درصد خطاي
( 19)MAPEبرابر  0/314و  0/181در دورهي آزمون حائز خطاي پیشبیني
پایینتري نسبت به شبکهي عصبي ( (سؤال اول پژوهش )؛ همچنین همهي توابع
خطاي پیشبیني مدل هیبریدي مبتني بر الگوریتم  )0/101است .این بدان مفهوم
است که دقت پیشبیني مدلهاي مذکور ،باالتر از شبکهي عصبي عادي است،
هارموني در دورهي آزمون ،پایینتر از شبکهي هیبریدي مبتني بر الگوریتم ژنتیک
است .بهاین معني که دقت پیشبیني شبکهي عصبي هیبریدي مبتني بر الگوریتم
ژنتیک پایینتر از شبکهي عصبي هیبریدي مبتني بر جستجوي هارموني است (سؤال
دوم پژوهش).
یافتهي دیگري که در جدول ( )1مشاهد ميشود ،آن است که مقدار توابع خطاي
پیشبیني مدل هیبریدي مبتني بر الگوریتم ژنتیک در دورهي برازش از همتاي
مبتني بر الگوریتم هارموني خود پایینتر است؛ امّآ در دورهي آزمون ،این رابطه
معکوس شده و مقدار خطاي شبکهي عصبي هیبریدي مبتني بر الگوریتم هارموني
پایینتر است .بهنحوي که در دورهي برازش  MAPEمدل هیبریدي مبتني بر
الگوریتم ژنتیک و جستجوي هارموني به ترتیب برابر  0/170و  0/114است؛ در
حاليکه خطاي پیشبیني مورد نظر ،در دورهي آزمون برابر  0/314و  0/181است.
این بدان مفهوم است که مدل هیبریدي مبتني بر الگوریتم هارموني از توان تعمیم
باالتري برخوردار است .خطاي پیشبیني مدل شبکهي عصبي عادي در دورهي
برازش پایینتر از سایرمدلهاست؛ امّا در دورهي آزمون ،نسبت به هر دو مدل فزوني
ميیابد .یافتهي اخیر ،متضمن این واقعیت است که شبکهي عصبي عادي ،دادههاي
مجموعه برازش را حفظ ميکند؛ بههمین دلیل ،دردورهي برازش ،حائز پایینترین

 19در بین توابع خطاي آماري نیز ،تابع خطاي  MAPEچون میزان خطا بر حسب درصد را نشان ميدهد،
مورد اقبال بیشتر سرمایهگذاران است.
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میزان خطاست؛ امّا بهدلیل عدم برخورداري از قابلیت تعمیم مناسب ،داراي باالترین
خطاي دورهي آزمون است.
نمودارهاي مقایسه شاخص قیمت سهام و پیشبیني آن و همچنین خطاي
پیشبیني هر سه مدل در شکل ) ارائه شده است.
شکل  :9نمودارهاي پیشبیني شاخص قیمت براي سه مدل ارائه شده در پژوهش

خطای پیش بینی مدل شبکه عصبی

1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000
600
400

تعداد نرونهای الیههای پنهان برابر19
60700

مقدار واقعی
مقدار پیش بینی توسط مدل شبکه عصبی
تعداد نرونهای الیههای پنهان برابر 22

200
62700

0
-200

60700

-400
-600

خطای پیش بینی مدل الگوریتم ژنتیک

-800

خطای پیش بینی جستجوی هارمونی

400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
-600

مقدار واقعی
مقدار پیش بینی توسط مدل الگوریتم ژنتیک
تعداد نرونهای الیههای پنهان برابر 9
62700
60700

پیش بینی با مدل جستجوی هارمونی
مقدار واقعی

در یک نمودار پیشبیني کامل ،مقدار خطا باید حدود صفر باشد .بر اساس نمودارهاي
منعکس در شکل ) ،مالحظه ميشود که مدل شبکه عصبي مصنوعي هیبریدي مبتني
بر الگوریتم هارموني نسبت به دو مدل دیگر به خط صفر نزدیکتر بوده و داراي
خطاي پیشبیني پایینتري است.
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 -1بحث و نتیجهگیری
با استفاده از نماگرهاي تکنیکي بازار سهام ،جهت پیشبیني شاخص قیمت در بورس
اوراق بهادار تهران ،دو مدل شبکهي عصبي هیبریدي آزمون شد .شبکهي عصبي
هیبریدي مورد نظر ،حاصل ترکیب شبکهي عصبي مصنوعي و الگوریتم ژنتیک و
همچنین ترکیب شبکهي عصبي مصنوعي و جستجوي هارموني است .با استفاده از
الگوریتم ژنتیک و جستجوي هارموني متغیرهاي ورودي بهینه به دست ميآید؛ عالوه
بر این ،به صورت همزمان مناسبترین تعداد نرون در الیهي پنهاني شبکهي عصبي
مصنوعي نیز از طریق الگوریتمهاي مذکور حاصل ميشود .با این شیوه ،ایرادات اصلي
شبکهي عصبي مصنوعي در خصوص متغیرهاي ورودي و تعداد نرونهاي الیهي
پنهان تا حدود زیادي مرتفع ميشود .با توسعهي شبکهي عصبي مصنوعي هیبریدي،
ميتوان ادعا کرد که ساختار شبکهي عصبي مصنوعي در مرحله اجرا تسهیل ميشود؛
زیرا مدل هاي پیشنهادي الگوریتم ژنتیک و جستجوي هارموني از توان باالیي جهت
انتخاب متغیر ورودي و تعیین تعداد نرون الیهي پنهان برخوردار است .از بین 47
نماگر تکنیکي از پیش تعیینشده 70 ،نماگر توسط الگوریتم ژنتیک و  14نماگر
توسط جستجوي هارموني به عنوان متغیرهاي بهینه انتخاب شده است .بدان مفهوم
که با استفاده از الگوریتمهاي مورد نظر ،تعداد متغیرهاي ورودي مدل ،تقریباً به کمتر
از نصف کاهش پیدا ميکند؛ همچنین تعداد نرونهاي شبکهي عصبي مصنوعي 19
است که به روش آزمون و خطا حاصل شد؛ امّا در مدلهاي هیبریدي ذکر شده،
تعداد نرونهاي الیهي پنهان توسط الگوریتم مورد نظر بهصورت بهینه تعیین مي-
شود .تعداد نرون الیهي پنهان در مدلشبکه عصبي مصنوعي هیبریدي مبتني بر
الگوریتم ژنتیک  77و در مدل شبکهي عصبي مصنوعي هیبریدي مبتني بر
جستجوي هارموني  9نرون بهدست آمد .شواهد حاصل از پژوهش ،نشان ميدهد که
مدل شبکه عصبي هیبریدي مبتني بر الگوریتم ژنتیک و جستجوي هارموني حائز
خطاي پیشبیني پایینتري در دورهي آزمون بوده و نسبت به مدل شبکهي عصبي
عادي از دقت باالتري برخوردار است؛ لذا یافته گوچن و همکاران ( )7016را تأیید
ميکند .شوا هد تجربي ارائه شده توسط منجمي ،ابزري و رعیتي شوازي (،)1388
وانگ و همکاران ( )7017و استیري ( )1397نیز حاکي از برتري مدلهاي ترکیبي
شبکهي عصبي مبتني بر الگوریتم ژنتیک نسبت به شبکهي عصبي عادي و مؤید
نتایج این تحقیق است شواهد حاصل از این پژوهش نشان ميدهد که همهي توابع
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خطاي پیشبیني در مدل هیبریدي مبتني بر الگوریتم هارموني در دورهي آزمون از
مدل هیبریدي مبتني بر الگوریتم ژنتیک پایینتر است .این بدان معني است که
دقت پیشبیني مدل شبکهي عصبي هیبریدي مبتني بر الگوریتم هارموني در دورهي
آزمون باالتر از مدل شبکهي عصبي هیبریدي مبتني بر الگوریتم ژنتیک است .این
نتیجه مطابق یافتهي گوچن و همکاران ( )7016است.
اگرچه مدلهاي هیبریدي مطرح شده در این پژوهش از نظر پیشبیني ،نتایج
دقیقتري ارائه ميدهد؛ امّا چند محدودیت دارد :اوّل ،یک الیهي پنهان در نظر گرفته
شده است .با وجود افزایش تعداد الیههاي پنهان ،آموزش شبکه ،بسیار زمانبر
ميشود؛ امّا عملکرد مدل با تغییر الیههاي پنهان ميتواند تغییر کند .دوم ،توابع
آموزش و انتقال از پیشتعیین شده است .ترکیب توابع آموزش و انتقال ميتواند بر
کیفیت مدل شبکهي عصبي مؤثر باشد .مدلهاي هیبریدي مطرح شده ،جهت
پیشبیني شاخص بازار سهام را ميتوان با منظور کردن چند پارامتر مؤثر بر ساختار
شبکهي عصبي گسترش داد .تغییر نوع توابع آموزش و انتقال ،استفاده از انواع دیگر
الگوریتم جستجوي هارموني و استفاده از اشکال دیگر در فرایند انتخاب ،ترکیب و
عملگرهاي جهش در الگوریتم ژنتیک از آن جمله است و ميتواند موضوع
پژوهشهاي بیشتر باشد.
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