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چکیده
در این پژوهش مساله بهینهسازی سبد سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه
ایران به عنوان یک مساله بهینهسازی تصادفی چندهدفه مورد بررسی قرار گرفته است .تابع
هدف اول شامل کمینهسازی ریسک و تابع هدف دوم شامل بیشینهسازی بازده است.
محدودیتهای مدل شامل محدودیت انتخاب شرکتها به صورت منحصربفرد و همچنین
محدودیت بودجه میباشد .به منظور حل مساله ،دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و گرگ
خاکستری توسعه داده شده که با استفاده مثالهای عددی برگرفته از  491شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از تاریخ  5فروردین  1397تا  30آذر
 ،1400مورد تجزیه و تحلیل عددی قرار گرفتند .مطابق با نتایج عددی میتوان مشاهده
نمود الگوریتم گرگ خاکستری در تمامی مثالها دارای کارایی باالتری نسبت به الگوریتم
ژنتیک است .البته قابل توجه است که در هیچ کدام از مثالهای عددی ،درصد پاسخهای
ناموجه در رویه بهبود الگوریتمها از  10/02درصد بیشتر نشده است .همچنین درصد بهبود
کارایی الگوریتم گرگ خاکستری نسبت به الگوریتم ژنتیک بین  3تا  11درصد گزارش شده
است.
واژههای کلیدی :بهینهسازی سبد سهام ،الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم گرگ خاکستری،
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران.
طبقهبندی .G11 ،C73 ،C61 :JEL
 نویسنده مسئول مکاتبات
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-1مقدمه
یکی از مفاهیم و اصول اولیه مدیریت سرمایهگذاری ،عدم انتقال سرمایه به بخشهایی با
ریسک خیلی باال است؛ چراکه در غیراینصورت دید نامشخصی در برابر مقدار سود و
حفظ اصل سرمایه به وجود میآید (رضایی و همکاران .)1397 ،1البته باید توجه داشت
که هر سرمایهگذاری دارای ریسک مشخصی بوده و در واقع ریسک بخش مهمی از علم
سرمایهگذاری است (سینا و فالح ،)1398 ،2اما موفقیت سرمایهگذاران در بازارهای مالی
بطور مستقیم به دانش آنها از ریسکهای موجود ارتباط دارد .این دانش نیز از طریق
تجربه و البته استفاده از ابزارهای علمی پیشبینی روندهای موجود در بازار حاصل می-
شود .به همین دلیل میتوان گفت که مساله مدیریت ریسک سرمایهگذاری در سالهای
اخیر به یک حوزه علمی تبدیل شده که بسیاری از محققان به بررسی شرایط مختلف
آن میپردازند (راموز و همکاران .)1399 ،3یکی از راهکارهایی که تقریبا در تمامی
مطالعات علمی و تجربی بدان اشاره شده ،ایجد یک سبد سهام است که بتوان از طریق
آن مدیریت مناسبی بر ریسکهای موجود داشت تا در نهایت بیشترین سود ممکن
حاصل شود .اما موضوعی که در این زمینه مطرح میشود ،ایجاد سبد بهینه سهام با
توجه به اهداف مختلف سرمایهگذاران بوده که خود به عنوان یک مساله پیچیده مورد
توجه است .در یک تعریف کلی مساله انتخاب سبد سهام به معنای به حداقل رساندن
ریسک موجود در سرمایهگذاری با توجه به سطح معینی از بازده میباشد (کلنر و یوتز،4
 .)2019این مساله را میتوان به عنوان یک مساله بهینهسازی در حیطه علم تحقیق در
عملیات درنظرگرفت؛ چراکه همواره تمایل به یافتن بهترین پاسخ از میان مجموعهای از
پاسخهای موجه با درنظرگرفتن مجموعهای از محدودیتها است (ژو و همکاران،5
 .)2019بهینهسازی سبد سهام بیانگر ایجاد یک ساختار هماهنگ از سهام موجود در
بازار و البته تخصیص وجوه به صورت مناسب است (لیاکوراس .)2019 ،6این مفهوم به
تدریج با تغییراتی در سایر زمینههای اقتصادی و صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است
1
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(دیپاکوا و کوپا .)2014 ،1معموال یکی از اهداف ثابت موجود در این حوزه ،بیشینهسازی
بازده سبد سهام بوده که مستقیما اشاره به بیشینهسازی سود نهایی دارد (اویکونومو و
همکاران .)2018 ،2اما امروزه به دلیل پیچیده شدن تصمیمات که ناشی از تغییرات در
شرایط سیاسی و اقتصادی جوامع مختلف میباشد ،نیاز است که اهداف دیگری شامل
کمینهسازی ریسک نیز مورد بررسی قرار گیرد (اویکونومو و همکاران .)2018 ،این
مساله به عنوان یک مشکل مدیریتی در بخش تصمیمات تاکتیکی نیز مورد توجه
سرمایهگذاران بازار سرمایه قرار گرفته است که همواره به دنبال یافتن ترکیب بهینه
سرمایهگذاری در شرکتهای مختلف با توجه به معیارهای مختلفی از جمله ریسک و
بازده هستند .باید به این نکته توجه نمود که ورودی اصلی سیستمهای پشتیبان تصمیم
در ارائه نتایج قابل اطمینان ،پارامترهایی هستند که به مقدار زیادی به شرایط اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی بستگی داشته و تعیین مقادیر دقیق آنها دشوار است .به عبارت
دیگر ،همواره سطح مشخصی از عدم قطعیت در تصمیمات وجود دارد که برای برخورد
با آ ن باید از ابزارهای علمی مناسب استفاده نمود .بنابراین سوال اصلی پژوهش بدین
صورت مطرح میشود که آیا رویکردی کمی مبتنی بر برنامهریزی ریاضی میتواند
پاسخهای بهینه جهت انتخاب سبد سهام در بازار سرمایه ایران ارائه دهد؟
برای پاسخ به این سوال ،در این پژوهش مساله انتخاب بهینه سبد سهام به عنوان یک
مساله بهینهسازی چندهدفه مورد بررسی قرار میگیرد .در این مدل که دارای ساختاری
مبتنی بر برنامهریزی تصادفی است ،تابع هدف بیشینهسازی بازده و کمینهسازی ریسک
درنظرگرفته خواهد شد .همچنین به دلیل وجود ریسکهای سرمایهگذاری که انتخاب
نهایی سبد سهام را به چالشهایی مواجه خواهند کرد (گارانتا و زفورانی ،)2008 ،3تابع
هدف دوم مساله شامل یک تابع واریانس درجه دوم است که به محاسبه ریسکهای
موجود در سرمایهگذاری میپردازد.
قابل به ذکر است که اساس این تابع مطابق با پژوهش انجام شده توسط پون)2018( 4
خواهد بود .همچنین مدل پژوهش براساس مدل ارائه شده توسط کلنر و یوتز)2019( 5
1 Dupačová & Kopa
2 Oikonomou & Sutcliffe
3 Quaranta & Zaffaroni
4 Pun
5
Kellner & Utz
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و دعائی و صابرفرد )1400( 1فرموله شده و توسعه یافته است .به منظور حل مساله در
ابعاد دنیای واقعی ،از الگوریتمهای فراابتکاری استفاده شده که عالوه بر سرعت حل باال،
میتوانند نتایج قابل قبولی را نیز ارائه دهند.
در ادامه ساختار مقاله بدین صورت است که در بخش دوم به بررسی مرور ادبیات
پژوهش پرداخته میشود .سپس بیان مساله و تشریح مدل ریاضی در بخش سوم بیان
خواهد شد .در بخش چهارم نتایج عددی تشریح شده و تجزیه و تحلیل کمی صورت
خواهد گرفت .در نهایت در بخش پنجم به جمعبندی و نتیجهگیری پرداخته شده و
پیشنهادات آتی ارائه میشود.

-2ادبیات موضوع
مساله مدیریت سرمایه گذاری همواره به عنوان یکی از مهمترین معیارهای توسعه
اقتصادی در هر جامعهای مورد توجه قرار گرفته است (توآمی .)2002 ،2این موضوع
دارای مزیتهای اساسی شامل ایجاد اشتغال پایدار ،توسعه صنعت و افزایش تولید
ناخالص ملی ،کاهش وابستگی به صنایع وارداتی ،توسعه صادرات و ارزآوری و همچنین
ایجاد بستر مناسب به منظور توسعه سایر بخشهای خدماتی است (آلکوت و کنیستون3
 .)2017 ،اما بررسی این مساله و رسیدن به اهداف آرمانی آن دارای ابعاد بسیار
گستردهای بوده و نمیتوان با نگاهی کوتاه مدت به اهداف مدنظر دست یافت .این مساله
توسط محققان زیادی مورد بررسی قرار گرفته که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
وکیلیفرد و همکاران )1393( 4مدلی جهت پیشبینی ورشکستگی با استفاده از سیستم
استنتاج فازی عصبی انطباقپذیر ارائه دادند .جامعه آماری برای انجام پژوهش ،شرکت-
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  1380تا  1389بوده که
با توجه به ماده  141قانون تجارت ،شامل  40شرکت ورشکسته و  40شرکت غیر-
ورشکسته میباشد .این شرکتها به طور تصادفی به سه مجموعه تقسیم شدند :مجموعه
آموزش جهت طراحی مدل ،مجموعه آزمایش و مجموعه وارسی جهت اعتبارسنجی
مدل .نسبتهای مالی این شرکتها در سال قبل از ورشکستگی به عنوان متغیرهای
1

)Doaee & Saberfard (2021
Thoumi
3
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ورودی مدل درنظر گرفته شد .مدل طراحی شده ورشکستگی را با دقت  83.75درصد
یک سال پیش از وقوع آن پیشبینی نمود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که سیستم
استنتاج فازی عصبی انطباقپذیر ابزاری مناسب برای پیشبینی درماندگی مالی شرکت-
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
رامتیننیا و عطرچی )1397( 1با استفاده از رویکرد حداقلسازی ریسک سبد داراییهای
مالی با قید بیشترین مقدار بازدهی بر اساس رویکرد ارزش در معرض ریسک مشروط و
الگوی الگوریتم تکامل تفاضلی به بهینه سازی بازدهی شاخص  10شرکت برتر بورس
اوراق بهادار تهران در طی دوره  1390تا  1394به صورت ماهانه پرداخته شده است.
نتایج نشان داد که رویکرد تکامل تفاضلی با استفاده از ارزش در معرض ریسک مشروط
نسبت به رویکرد ساده در الگوریتم تصادفی دارای نسبت شارپ و نسبت بازدهی به
مقدار ارزش در معرض ریسک مشروط بهتر بوده و در بررسی نتایج پس آزمایی با
رویکرد ماهانه نیز معیارهای انتخاب سبد دارایی بهینه در این روش ،نسبت به رویکرد
الگوریتم تصادفی دارای شرایط مناسبتری است.
شیدائی و همکاران )1399( 2قابلیت راهبرد ماتریس شبکه و مدل فازی عصبی ژنتیک
در بهینه سازی سبد سهام را بررسی کردند .با بکارگیری یک مدل ترکیبی شبکههای
عصبی و نظریه استدالل فازی همراه با الگوریتم ژنتیک به منظور وزندهی عاملهای
موثر در بهینهسازی در بین سالهای  1391تا  1398به این نتیجه رسیدند که سیستم
آنها از توانایی الزم برای بهینهسازی سبد سهام برخوردار است.
دعائی و صابرفرد ( )1400با استفاده از دو تابع هدف کمینهسازی ریسک و بیشینهسازی
بازده و شرایط عدم قطعیت موجود در پارامترهای مدل ،از رویکرد محدودیتها شانسی
استفاده کردند .آنها بر اساس روش برنامهریزی آرمانی جهت حل مساله در حالت
دوهدفه از روش محدودیت اپسیلون تقویت شده استفاده کردند .مطابق با نتایج عددی
میتوان مشاهده نمودند که حل مساله در حالت دوهدفه قادر به تولید پاسخهای
پارتویی بوده که در یک ساختار مناسب یکدیگر را مغلوب نمیکنند .همچنین در حالت
عدم قطعیت استفاده از برنامهریزی آرمانی باعث حصول پاسخهای عددی با سطح

)Ramtinnia & Atrche (2018
)Shydaei et al. (2020
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عملکرد مناسب است و خروجیهایی منطبق با واقعیت میشود .در حقیقت خروجیهای
مساله در هر دوحالت چندهدفه و تک هدفه قابلیت پیادهسازی در شرایط دنیای واقعی
را دارد.
طزرجان و همکاران )1400( 1مدل ترکیبی ارائه دادندکه در آن ابتدا قیمت پایانی سهام
برای روز بعد بر مبنای الگوریتم سیستم استنتاج عصبی فازی سازگار و شبکه عصبی
بازگشتی با استفاده از دادههای تاریخی و شاخصهای اندیکاتور پیشبینی میشود.
سپس نتایج به همراه وضعیت شایعات بازار به سیستم خبره فازی وارد میشود و
پیشبینی را بر مبنای خروجی سیستم عصبی فازی و شبکه عصبی بازگشتی به همراه
وضعیت شایعات بازار ،نهایی میکند .مدل ترکیبی ارائه شده برای پیشبینی قیمت
دادههای سهام شرکت فوالد مبارکه اصفهان اجرا شد.
لیرویو همکاران )2015( 2در پژوهش خود با بهکارگیری تکنیک برنامهریزی آرمانی و
فرمول تیلور ،روش جدیدی را برای حل مسائل برنامهریزی ساختار مالی شرکتهای
کوچک ارائه نمودند .آنها یک الگوریتم حل جدید پیشنهاد دادند که نتایج حاصله،
بیانگر کارا بودن الگوریتم پیشنهادی است.
گنگ و همکاران )2016( 3به بررسی نقش دولت در تأمین مالی پروژههای توسعه
صنعتی به منظور حمایت از کارخانجات داخلی سنگاپور پرداختند .طبق نتایج پژوهش
آنها ،دولت در کنار وزارت انرژی و صنعت میتواند با الزامات و حمایتهای مالی و
قانونی مناسب در جریان رفع موانع تولید مؤثر واقع شود .در این راستا نقش دولت در
حمایت و پشتیبانی و تأمین منابع درآمدی پروژههای صنعتی بسیار وسیع است .زیرا
دستگاه تنظیم سرفصلها و ردیفهای بودجه سالیانه کل سنگاپور و تعیینکننده سهم
هر یک از نهادها است .بنابراین میتواند سهم عمدهای در جلب سرمایهگذاران خصوصی
و حمایت به شکل کمکهای بالعوض ،قوانین مالیاتی ترجیحی مشارکت در سهام یا
بدهی یا تضمینهای دولتی نقش مهمی ایفا کند.

)Tazarjan et al. (2020
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جمیل و همکاران .)2016( 1ابتدا مهمترین روشهای تأمین مالی برای توسعه صنعتی
کشورهای حوزه خلیج فارس و عمده معیارهای تأثیرگذار برای انتخاب روش تأمین مالی
مناسب ،از طریق مطالعات کتابخانهای میدانی استخراج شده است .سپس از طریق
پرسشنامه و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی ،وزنهای نسبی معیارهای تأثیرگذار و
وزنهای نسبی روشهای تأمین مالی نسبت به هر کدام از معیارها و در نهایت،
رتبهبندی روشهای تأمین مالی بکار رفته در پژوهش حاضر ،حاصل شد .بر اساس نتایج
پژوهش ،با اهمیتترین معیارها از دید کارشناسان مالی و سرمایهگذاری ،معیارهای نرخ
بازده بیشتر ،مشارکت بیشتر بخش خصوصی و سقف تأمین وجوه بیشتر با وزنهای
نسبی  0.259 ،0.289و  0.223بوده است .از بین روشهای تأمین مالی عنوانشده،
نتایج پژوهش دو روش اوراق مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی با وزنهای نهایی
به ترتیب  0.323و  0.235توصیهشده و سه روش سهامدار پروژه ،اخذ تسهیالت از بانک
وزنهای نهایی کمتری به دست آوردهاند.
واندفلو و همکاران )2016( 2در پژوهشی به تعیین وضعیت انواع مشوقهای مالی در
زنجیره تامین پرداختند .جهت شناسایی تاثیرات مربوطه با مراجعه به اسناد ،بهبودهای
حاصله از اعطای تسهیالت به واحدهای درگیر در سالهای اخیر استخراج شده است
بدین منظور ،پرسشنامهای بر اساس متغیرهای موردنظر تهیه و در اختیار  50نفر از
مدیران و کارشناسان بخشهای مختلف پروژه قرار گرفت .نتایج بهدستآمده نشان
میدهد که در واگذاری مشوق های مالی برخی مشکالت مانند وجود ریسکهای متعدد
مشکل آفرین است که در بین این ،مهمترین آنها عبارتاند از :ریسکهای مالی و
اقتصادی ،فنی ،اجتماعی ،سیاسی و زیستمحیطی ،پس از تجزیهوتحلیل وزنها،
بیشترین تأثیر ریسک مربوط به ریسک مالی و اقتصادی با میانگین  ،4.18و در رتبههای
بعدی ،به ترتیب ریسک اجتماعی  ،3.05ریسک فنی  ،2.77ریسک سیاسی  ،2.64و
ریسک زیستمحیطی  2.36است .بنابراین ریسک مالی اقتصادی دارای بیشترین میزان
اثرگذاری و ریسک زیستمحیطی دارای کمترین میزان ریسک در اجرای مناسب طراح-
های واگذاری مشوقهای مالی مربوطه است .وست و باندا )2016( 3به بررسی روش و
1
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قاعده تخصیص ریسک در اعطای مشوقهای مالی به واحدهای صنعتی پرداختند .آنها
تأمین مالی بنگاههای تولیدی را یک تعهد تقسیم دانسته و معتقدند در صورت تعارض
در این قرارداد ،تخصیص نامناسب ریسک روی خواهد داد .شارما و همکاران)2017( 1
به توسعه یک مدل جهت انتخاب استراتژی واگذاری مشوقهای مالی به شرکتهای
فعال در حوزه انرژی با ادغام شبکه عصبی مصنوعی و روشهای تجزیهوتحلیل تصمیم
چندمعیاره تحلیل پوششی دادهها و فرآیند تحلیل شبکه پرداختند .این رویکرد بهعنوان
روش  ANN−MADAمعرفی میشود؛ بهطوریکه عالوه بر معیارهای سنتی توسعه
انرژی ،مقررات زیستمحیطی را نیز در نظر میگیرد .در نهایت نتایج ارزیابی مدل نشان
داد رویکرد پیشنهادشده عملکرد بهتری در ارزیابی روشهای تأمین نسبت به دو روش
 ANN−DEAو  AHP−DEAدارد.
دعائی و همکاران ( )2017از روش  ANN−DEAبه بررسی رابطه تنوع شرکتی و کارایی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج آن مطالعه نشان
میدهد که بین تنوع کل محصول و کارایی رابطه منفی وجود دارد و تنوع بین المللی بر
کارایی اثر غیرخطی دارد.
اونیانگوف )2018( 2به بررسی روشهای مرسوم تأمین مالی برای کارخانجات ورشکسته
اروپا و کاوش برای یافتن روش یا روشهای مناسب تأمین مالی در وضع موجود و آینده
نزدیک ،با مشارکت کلیه گروههای درگیر (سازندگان ،تأمینکنندگان اعتبار،
سیاستگذاران و برنامهریزان مربوطه) در این خصوص بوده است .روش پژوهش کیفی و
متکی بر مصاحبههای عمیق با استفاده از نظریه بنیادی بوده است؛ ضمن آنکه از
روشهای کمی در بخش اول مطالعه برای تعیین وضعیت موجود روشهای تأمین مالی
در بسیستم تولیدی و از مطالعات اسنادی در بررسی تجارب نوین تأمین مالی
کارخانجات تولید محصوالت دارویی و تجارب کشورهای نمونه (کره جنوبی ،ترکیه،
چین و مالزی( در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی آسیبپذیر استفاده شده است .نتایج
مطالعه نشان میدهند که گروههای مرجع ،در خصوص مناسب بودن شش روش تأمین
مالی در وضع موجود و آینده نزدیک برای تأمین مالی بنگاههای تولیدی ،توافق دارند.

Sharma et al.
Onyango

1
2

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال هشتم /شماره  /4زمستان 1400

261

تاملینسون و روبرت برنستون )2018( 1در پژوهشی با رویکردی توصیفی-تحلیلی ،از
طریق مطالعات میدانی و کتابخانهای و با استفاده از مدل تحلیل استراتژیک  SWOTو با
بهرهگیری از نرمافزار  SPSSبه بررسی و تجزیهوتحلیل وضع موجود سیستمهای تولیدی
ورشکسته اروپا پرداخته است .جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کارخانجات
درگیر با بخش دولتی جهت دریافت حمایتهای مالیاتی به منظور افزایش توان تولید در
 10کشور اروپای شرقی انتخاب شده است .برای تکمیل مدل سوات از نظر نخبگان و
کارشناسان درگیر در امور بینالملل سازمان اقتصادی ملی اتریش استفاده شده است.
نتایج حاصل نشان میدهد که عالقهمندی صاحبان صنایع جهت بروزرسانی سیستم
تولید و وجود گروههای کمدرآمد اقتصادی به ترتیب از مهمترین نقاط قوت و ضعف ،باال
بودن میزان مشارکت بخش خصوصی و وجود قوانین مالیاتی پیچیده از مهمترین نقاط
فرصت و تهدید است.
2
اوگانتوی و همکاران ( )2019در پژوهش خود شش شیوه تأمین مالی مناسب برای
بازسازی کارخانجات ورشکسته در آفریقای جنوبی با استفاده از سه شاخص مشارکت،
سهولت اجرایی و بازدهی اقتصادی طرح مورد ارزیابی قرار گرفته است .جهت
اولویتبندی روشها بر اساس هر یک از این شاخصها از آزمون فریدمن و نرخ بازدهی
داخلی استفاده شد و تحلیل دادهها توسط نرمافزارهای  SPSSو  CAMFARصورت
گرفته است .با توجه به نتایج بهدستآمده از تحلیل دادههای پژوهش سطح مشارکت
بخش خصوصی از مقبولیت نسبی برخوردار است .روش مشارکت میدانی در بین
روشهای تأمین مالی موردنظر از بیشترین سطح مشارکت بخش خصوصی برخوردار
است و در رتبههای بعدی به ترتیب دریافت تسهیالت بانکی ،سهامدار پروژه ،روش
فروش اوراق مشارکت قرار دارد .از نظر مدیران شهری شیوه استفاده از سرمایهگذاری
مشترک بخش دولتی با خصوصی در حال حاضر بهترین شیوه از نظر سهولت در
اجراست .روشهای اوراق مشارکت و سایر روشها در رتبههای بعدی ازنقطهنظر اجرایی
قرار دارند .روش انتشار اوراق مشارکت با بیشترین نرخ بازدهی داخلی ،بهترین روش
تأمین مالی است .در جدول  ،1خالصهای از پژوهشهای مرتبط ارائه میشود.

Tomlinson & Branston
Oguntoye et al.

1
2

262

ارائه رویکردی مبتنی بر بهینهسازی تصادفی به منظور حل مساله انتخاب سبد سهام...

دعائی و همکاران ( )2020مدل پیشبینی شاخص کل بورس تهران از طریق شبکههای
عصبی ترکیبی پرسپترون چندالیه و الگوریتمهای فراابتکاری متشکل از الگوریتم
ژنتیک ،بهینهسازی ازدحام ذرات ،سیاهچاله ،الگوریتم بهینهسازی ملخ و بهینهسازی
گرگ خاکستری ارائه دادند .آنها  18شاخص فنی را بر اساس شاخص کل به عنوان
پارامترهای ورودی استخراج کردند .نتایج تجربی نشان داد که بهینهسازی گرگ
خاکستری عملکرد برتری برای آموزش برای پیشبینی بازار سهام بر مبنای الگوریتمهای
فراابتکاری دارد.
با توجه به مرور ادبیات پژوهش میتوان مهمترین نوآوریهای این پژوهش را شامل
موارد زیر درنظر گرفت.
✓ درنظرگرفتن شرایط عدم قطعیت و استفاده از برنامهریزی تصادفی جهت
کنترل سطح عدم قطعیت در تخمین پارامترهای ریسک و بازده
✓ استفاده از محدودیت شانسی و تحلیل حساسیت مساله نسبت به تغییرات
پارامتر احتمال وقوع
✓ توسعه الگوریتم فراابتکاری گرگ خاکستری در حل مساله پژوهش به عنوان
یک الگوریتم مبتنی برجمعیت جدید
✓ تحلیل آماری عمکلرد الگوریتمهای پیشنهادی با استفاده از مدلهای
ناپارامتریک

-3طراحی الگوی مدل
-1-3نمونه آماری ،متغیرها و مدل
بر اساس گزارش آماری مرکز پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق
بهادار ،کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار اول و دوم) و
فرابورس ایران (بازار اول ،دوم و پایه) در انتهای سال  1397برابر  599شرکت میباشند،
در این پژوهش شرکتهایی که از فروردین سال  1397تا  30آذر  1400در بورس اوراق
بهادار تهران و فرابورس ایران حضور داشتهاند و وقفه معامالتی بیش از  3ماه نداشته
باشند به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده است .لذا نمونه مورد نظر برابر 491
شرکت میباشد.
دادههای مورد نیاز برای انجام پژوهش حاضر ،شامل ریسک و بازده سرمایهگذاری در
شرکتهای مورد مطالعه میباشد .جهت محاسبه این پارامترهای باید از دادههای
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تاریخی موجود در وبگاه مرکز پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی ،سازمان بورس و اوراق
بهادار 1استفاده کرد که در آن اطالعات مربوط به قیمت تعدیل شده با افزایش سرمایه
برای  491شرکت مورد بررسی از تاریخ  5فروردین  1397تا  30آذر  1400به صورت
روزانه قابل دسترس است .مدل این پژوهش بر اساس کلنر و یوتز )2019( 2و دعائی و
صابرفرد ( )1400توسعه یافته و فرموله شده است .لذا جهت محاسبه بازده ابتدا بازده
روزانه شرکت اندازهگیری شده و سپس فرض میشود که بازده ساالنه شرکتها برابر با
میانگین بازده روزانه است که با استفاده از میانگین هندسی محاسبه میشود .همچنین
میزان ریسک از طریق انحراف معیار بازده در بازههای زمانی روزانه محاسبه شده است.
فرآیند روشهای تجزیه و تحلیل دادهها به ترتیب عبارت از انتخاب دادهها ،پاکسازی و
آمادهسازی دادهها ،تعیین تابع هدف ،انتخاب سبد سهام بر اساس مدل ریاضی و بررسی
شرایط عدم قطعیت است .به صورت کلی میتوان ساختار کلی مدل پژوهش را به
صورت زیر ارائه داد.
𝑖𝑥 :مقدار سرمایهگذاری در -iامین شرکت :𝛽𝑖 ،ریسک در -iامین شرکت :𝑟𝑖 ،بازده در
-iامین شرکت و 𝑖𝑈 :حداکثر مقدار بودجه دردسترس برای -iامین شرکت.
𝑖𝑥 𝑖𝛽 𝑀𝑖𝑛 ∑𝑖=1
()1
𝑖𝑥 𝑖𝑟 𝑀𝑎𝑥 ∑𝑖=1
𝑠. 𝑡.
𝑖𝑈 ≤ 𝑖𝑥 ≤ ∑𝑖=1 𝑥𝑖 = 1 0

()2
تابع هدف اول به کمینهسازی میزان ریسک پرداخته و تابع هدف دوم میزان بازده را
بیشینه مینماید .محدودیت ( )3تضمین میکند که مجموع سهم سهام خریداری شده
از تمام شرکتهای موجود در بازار ،برابر با  1باشد .محدودیت ( )4نیز تضمین میکند
که درصد خرید سهام از هر شرکت محدود به مقدار از پیشتعیین شده است .به منظور
برخورد با شرایط عدم قطعیت پارامترهای ریسک و بازده ،مدل مساله در شرایط عدم
قطعیت با استفاده از محدودیتهای شانس فرموله میشود .بنابراین مدل زیر ارائه می-
شود.
])𝑤 𝑀𝑖𝑛 𝐸[𝑓(𝑥, 𝑤) + 𝑄(𝑥,
()3
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𝑠. 𝑡.
𝑋∈𝑥

که در آن  Eبرابر با ارزش انتظاری و  Qبه عنوان تابع جریمه وارد مدل میشود تا
تضمین کند که در نهایت پاسخهای حاصله به صورت بهینه خواهد بود .قابل به ذکر
است که  Eبرگرفته از پژوهش کال و وانس )1995( 1و  Qبرگرفته از پژوهش واکاپ و
وتز )1967( 2است .لذا با استفاده از نظریه ارائه شده در مسمودی و عبدالعزیز)2017( 3
میتوان مدل نهایی پژوهش را به صورت زیر تشریح نمود.
𝜀 𝑀𝑖𝑛 𝛿 + + 𝛿 − +
𝑡 𝑠.
𝜀
𝑅0 − ∑𝑛𝑖=1 𝑟̅𝑖 𝑥𝑖 − 𝑞+𝜑−1 (𝛼) ∑𝑛𝑖=1 𝜎𝑖 𝑥𝑖 ≤ 0
∑𝑛𝑖=1 𝛽𝑖 𝑥𝑖 + 𝛿 + − 𝛿 − = 1
∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 = 1
𝑖𝑢 ≤ 𝑖𝑥 ≤ 0
𝑛 𝑖 = 1,2, … ,
𝛿 − ≥ 0, 𝛿 + ≥ 0, 𝜀 ≥ 0

()4
که در آن  𝛿 +و  𝛿 −به عنوان متغیرهای اضافی جهت کنترل سطح شدنی بودن
محدودیت  9تعریف شدند .همچنین  𝑅0یک مقدار از پیشتعیین شده است که کل
بازده باید از آن بزرگتر باشد 𝜀 .نیز به عنوان بدترین هزینه استرداد که سرمایهگذار از
عهده پرداخت آن بر میآید تعریف میشود .اما  qبه عنوان هزینه قرض گرفتن پول برای
پوشش ضرر عدم دستیابی به سطح مطلوب بازده  𝑅0است .در نهایت )𝛼(  𝜑−1تابع
توزیع احتمال توزیع نرمال استاندارد است .در نهایت مدل تصادفی با رویکرد محدودیت
شانس به معادل خطی تبدیل شده و قابل حل به کمک حلکنندههای خطی مانند
 Cplexاست.
-2-3روش تجزیه و تحلیل
با توجه به اینکه استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری امروزه به عنوان یک ابزار قدرتمند
در حل مسائل بهینهسازی مورد استفاده قرار میگیرد ،در این پژوهش نیز جهت حل
مساله و مقایسه کارایی آنها مساله پژوهش در شرایط مختلف حل شده و نتایج عددی

1

Kall & Wallace
Walkup & Wets
3
Masmoudi & Abdelaziz
2
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مورد بررسی قرار میگیرد .یکی از موضوعات بسیار مهم در استفاده از الگوریتمهای
فراابتکاری ،انتخاب مناسب آن ها با توجه به ماهیت و ساختار عملکردی در یافتن پاسخ-
های نهایی است .در این پژوهش مطابق با دستهبندی ارائه شده در شکل  ،1الگوریتم-
های مناسب جهت حل مساله انتخاب میشود.

شکل ( :)1دستهبندی الگوریتمهای فراابتکاری براساس ساختار طراحی و نحوه
عملکرد
منبع)Bozorg-Haddad, 2018( :

مطابق با مرور ادبیات پژوهش ،استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری مبتنی بر جمعیت،
دارای سطح عملکرد مناسبتتری نسبت به سایر الگوریتمهای فراابتکاری هستند،
بنابراین در این پژوهش نیز از این الگوریتمها استفاده میشود .خانواده ژنتیک معموال در
تمامی مسائل بهینهسازی دارای عملکرد مناسبی هستند و میتوانند به عنوان یک معیار
مقایسهای خوب مورد استفاده قرار گیرند .در این خانوده ،الگوریتم ژنتیک به عنوان
شاخصترین الگوریتم حل در تمام حوزههای بهینهسازی مطرح است .الگوریتمهای
مبتنی بر ساختارهای تکاملی نیز در اغلب مسائل بهینهسازی قادر به تولید پاسخهای
مناسب هستند .اما در بین الگوریتمهای ارائه شده در سالهای اخیر ،الگوریتم گرگ
خاکستری دارای قدرت محاسباتی بسیار باالیی بوده و تقریبا در تمامی مسائلی که مورد
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استفاده قرار گرفته است ،بر سایر الگوریتمها برتری نسبی یا مطلق داشته که قادر است
به صورت کامال مناسبی از فاز تنوع گرایی وارد فاز تمعگرایی شده و پاسخهای نهایی
مناسبی را گزارش دهد .بنابراین در این پژوهش جهت حل مدل ریاضی ،الگوریتمهای
ژنتیک و گرگ خاکستری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
باید توجه داشت که یکی از مهمترین مراحل طراحی الگوریتمهای فراابتکاری ،ذکر
جزئیات مربوط به الگوریتم است که در ادامه به تشریح آن پرداخته خواهد شد .در این
پژوهش از یک نمایش پاسخ پیوسته در یک ساختار یک بعدی مطابق زیر استفاده شده
است.
0/17

0/05

...

0/2

0/4

0/2

تعداد خانههای آرایه برابر با تعداد شرکتهای مورد مطالعه جهت خرید سهام بوده و
اعداد داخل خانهها بیانگر سهم خرید سهام از هر شرکت است .باید این تضمین وجود
داشته باشد که مجموع اعداد تولید شده در خانهها برابر با یک باشد که این مهم از
طریق استانداردسازی میسر است .قابل توجه است که تعداد نسلها در این تحقق برابر با
 2.5برابر طول کروموزم درنظرگرفته میشود .ساختار اجرای عملگر همگذری بدین
صورت است که دو والد به تصادفی انتخاب شده و سپس با استفاده از همگذری دو
نقطهای دو فرزند جدید تولید شده و از برازندگی آنها از بزارندگی والدین بهتر باشد ،در
نسل بعدی جایگین خواهند شد .برای جهت نیز دو خانه از آرایه به تصادفی انتخاب
شده و اعداد داخل آنها به یکدیگر جابجا میشود .بدین صورت ساختار اجرایی الگوریتم
شکل میگیرد.
-1-2-3معرفی الگوریتمها
در این بخش به تشریح ساختار الگوریتمهای پیشنهادی پرداخته میشود .اما قبل از
ورود به توضیح الگوریتم های ژنتیک و گرگ خاکستری ،مزایا و معایب استفاده از این دو
الگوریتم ارائه میشود.
-1-1-2-3مزایا و معایب استفاده از الگوریتمهای پیشنهادی پژوهش
بطورکلی الگوریتم های فراابتکاری یکی از ابزارهای قدرتمند در علم تحقیق در عملیات
به منظور حل مدلهای بهینهسازی است که محققان را قادر میسازد پاسخهایی قابل
قبول در زمان مناسب بدست آورند .اما استفاده از این نوع الگوریتمها محدودیتهایی را
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به وجود میآورد که مهمترین آنها عدم تضمین در حصول پاسخهای بهینه سراسری
است (هداوندی و همکاران .)2018 ،این درحالی است که بسیاری از مسائل بهینهسازی
به دلیل داشتن ساختارهای ناچندجملهای سخت قابلیت حل توسط حلکنندههای
تجاری را نداشته و یا مدت زمان حل آن به قدری زیاد است که توجیه اقتصادی ندارد.
در این حالت ،الگوریتمهای فراابتکاری هستند که به عنوان تنها ابزار دردسترس مدنظر
قرار میگیرند .الگوریتمهای ژنتیک و گرگ خاکستری از رده الگوریتمهای فراابتکاری
مبتنی بر تکامل زیستی هستند که از طریق ایجاد جمعیت اولیه و بهبود کیفیت آن از
طریق اعمال عملگرهای مختلف ،سعی بر حصول پاسخهای باکیفیت در زمان مناسب
دارند (فاروقی و همکاران .)2020 ،مهمترین مزیتهای استفاده از الگوریتمهای ژنتیک و
گرگ خاکستری سهولت در کدنویسی ،سرعت پردازش باال و توانایی باالی آنها در
انتقال از فاز تنوعگرایی به فاز تعمقگرایی دانست که باعث میشود تمامی فضای پاسخ
را در تکرارهای اولیه جستجو کرده و سپس در اطراف فضای پاسخ بهینه ،به جستجوی
پاسخ بهینه سراسری بپردازند (فاروقی و همکاران .)2017 ،اما مانند سایر الگوریتمهای
فراابتکاری ،ژنتیک و گرگ خاکستری دارای محدودیتها و معایب خاص خود بوده که از
آن جمله میتوان به عدم داشتن توانایی کافی در جستجوی پاسخهای همسایه و
همچنین وابستگی باالی آنها به پارامترهای تنطیمکننده توسط اپراتور اشاره نمود .با
اینحال براساس ادبیات موضوعی ،الگوریتمهای پیشنهادی دارای باالترین کارایی نسبت
به سایر الگوریتمهای موجود هستند.
-2-1-2-3الگوریتم ژنتیک
ساختار الگوریتم ژنتیک بدین صورت است که در ابتدا به طور تصادفی مجموعهای از
راهحلها برای مسئله تولید میشوند .این مجموعه راهحل را جمعیت (یا نسل) اولیه و
هر عضو آن که در واقع یک راهحل است را یک کروموزوم مینامند .در هر تکرار
الگوریتم ژنتیک ،مجموعهای از راهحلهای جدید که فرزندان نامیده میشوند با استفاده
از اعمال عملگرهای ژنتیک بر روی کروموزومهای نسل فعلی (والدین) تولید میشوند.
این عملگرها به دو گروه عمده عملگر همگذری و عملگر جهش تقسیم میشوند .نسل
جدید با استفاده از عملگر انتخاب از میان والدین و فرزندان نسل فعلی انتخاب میشوند.
عملگر انتخاب به گونهای اعمال میشود که شانس بقای کروموزومهایی که دارای تابع
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برازندگی بیشتری هستند ،بیشتر باشد .در حلقه اصلی الگوریتم ژنتیک ،تولید نسلهای
جدید تا رسیدن به معیار توقف ادامه مییابد و در نهایت بهترین کروموزوم در آخرین
نسل به عنوان راهحل منتخب ،ارائه میشود .نحوه نمایش راهحل و نحوه پیادهسازی
عملگرهای ژنتیکی ،دو مقوله مهم در طراحی الگوریتم ژنتیک میباشند که در ادامه
تشریح میشوند.
عملگرهای الگوریتم ژنتیک
همگذری و جهش ،عملگرهای اصـلی الگـوریتم ژنتیـک بـرای تولیـد فرزندان میباشند.
همگذری فرآینـدی اسـت کـه در آن ،بـا ترکیـب اطالعات دو والد ،یک (یا چند) راه-
حل جدید به عنوان فرزنـد ،تولیـد میشوند .در پژوهش ارائه شده ،همگذری به عنوان
عملگر اصلی و جهش به عنوان دومین عملگر اعمال خواهد شد .عملگر همگذری مورد
استفاده از نوع دو نقطه برش است .عملگر جهش نیز از طریق انتخاب چند ژن از
کروموزوم و تعویض مقادیر آنها ،اعمال میشود .پس از این مرحله ،عملگر جایگزینی
اعمال می شود .هدف از جایگزینی ،انتخاب والدین شایسته در هر نسل برای حضور در
نسل آینده است .به عبارت دیگر هدف از استراتژی جایگزینی ،تولید نسلی جدید است
که از منظر برازندگی از متوسط نسل فعلی بهتر است .در این پژوهش برای عمل
جایگزینی از استراتژی نمونه تصادفی باقیمانده بدون جایگزینی استفاده میشود.
Input: fitness function, max iteration, Population size, Crossover rate,
Mutation rate
Output: The elitist
Set number of Districts equal to maximum number of possible Districts
which is equal to number of Cities
Initialize a population randomly
Calculate the fitness of population and find elite
For i ∈ Cities
District = i
𝑡 = 0
While 𝑡 ≤ 𝑇 do
Perform crossover using two-point crossover operator
Perform Mutation
Carryout the replacement strategy and evaluate
Calculate the fitness and return elite
End
Pareto_front(i) ← elite
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End
Return Pareto_front

شبه کد :1الگوریتم ژنتیک

-3-1-2-3الگوریتم گرگ خاکستری
الگوریتم گرگ خاکستری نخستین بار توسط میرجلیلی ( )2014ابداع شده است .در
این الگوریتم در هر تکرار الگوریتم بهترین جواب به عنوان 𝛼 در نظر گرفته میشود.
متعاقبا ،دومین و سومین جواب بهتر 𝛿 ،𝛽 ،نامیده میشوند .بقیه جوابهای نامزد ،امگا
فرض میشوند .در الگوریتم  ،GWOشکار (بهینهسازی) به وسیله 𝛼 𝛿 ،𝛽 ،هدایت
میشود .گرگهای 𝜔 از این سه گرگ پیروی میکنند.
محاصره طعمه
گرگهای خاکستری طعمه را در طول شکار محاصره میکنند .به منظور مدلسازی
ریاضی رفتار محاصرهای عبارات ذیل درنظر گرفته شده اند.
⃗ .D
⃗X(t+1)=X
⃗⃗⃗⃗p (t)+A
⃗⃗ ,
()5
⃗⃗ .X
⃗D
⃗ =|C
⃗⃗⃗⃗p (t)-X
⃗ (t)|,
()6
⃗ =2a
A
⃗ .r1 -a
⃗,
()7
⃗⃗ =2.r2 ,
C
()8
که در آن  tنشان دهنده تکرار کنونی است (𝐴) .و ) 𝐶( بردارهای ضرایب هستند.
))𝑡( 𝑝⃗⃗⃗⃗
𝑋( و ))𝑡(𝑋( به ترتیب بردار موقعیت شکار و بردار موقعیت گرگ است (𝑎) .به
صورت خطی از  2به  0کاهش می یابد (𝑟1 ) .و)  (𝑟2بردارهای تصادفی در [ ]0،1هستند.

شکار
گرگ خاکستری این توانایی را دارد که محل شکار را شناسایی و آن را محاصره نماید.
شکار معموال به وسیلهی آلفا هدایت میشود .بتا و دلتا نیز ممکن است گاهی اوقات در
شکار شرکت کنند .اما ،در یک فضای گسسته جستجو هیچ ایدهای در مورد محل بهینه
(طعمه) وجود ندارد .به منظور شبیهسازی ریاضی رفتار شکار گرگ خاکستری ،فرض
میشود که آلفا (بهترین جواب از بین جوابهای موجود) ،بتا و دلتا از محل شکار اطالع
بهتری دارند .بنابراین 3 ،جواب بهتر بهدست آمده ذخیره میشوند و عاملهای دیگر
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جستجو (از جمله امگا) مجبور میشوند تا موقعیت خود را مطابق با موقعیت بهترین
عامل جستجو بهروزرسانی کنند .از این رو معادالت زیر ارائه شدهاند.
⃗⃗ 1 .X
⃗⃗ α =|C
⃗ α -X
⃗ |,
D
()9
⃗⃗ 2 .X
⃗D
⃗ β =|C
⃗ β -X
⃗ |,
()10
⃗⃗ 3 .X
⃗D
⃗ δ =|C
⃗ δ -X
⃗ |,
()11
⃗ 2 .(D
⃗X2 =X
⃗ β -A
⃗⃗ β ),
()12
⃗ 3 .(D
⃗ 3 =X
⃗ δ -A
⃗⃗ δ ),
X
()13
⃗

()14
حمله به شکار

⃗

⃗

⃗X(t+1)= X1 +X2 +X3 .
3

1

گرگ خاکستری زمانی که شکار متوقف شد به آن حمله میکند .بنابراین مقدار 𝑎
کاهش مییابد .محدوده نوسان)𝐴( نیز کاهش می یابد (𝐴).یک مقدار تصادفی در [-2a,

] 2aاست که  aاز  2تا  0در طی تکرارهایی کاهش می یابد .به عبارت دیگر ،الگوریتم
اجازه می دهد که عامل های جستجو موقعیت خود را با توجه به موقعیت آلفا ،بتا و دلتا
بهروزرسانی کنند.
جستجوی شکار

2

گرگ خاکستری به طور عمده مطابق با موقعیت آلفا ،بتا و دلتا جستجو انجام میدهد.
آنها به صورت جدا از هم به جستجو برای شکار میپردازند و با هم به شکار حمله می-
کنند (𝐴) .با مقدار تصادفی بزرگتر از ( )1یا کمتر از ( )-1استفاده میشود .به عبارت
دیگر ،به اکتشاف الگوریتم کمک می کند (𝐶 ) .شامل مقادیر تصادفی در ] [0 − 2و
یکی دیگر از عناصر اکتشاف است .این عنصر ،وزنهای تصادفی برای شکار جهت تأکید
بر ) (𝐶 > 1و یا غیرمهم شمردن ) (𝐶 < 1تأثیر شکار در تعیین فاصله در معادالت
فوق را نشان می دهد .بردار ) (Cهمچنین به عنوان اثر موانع در شکار نزدیک در
طبیعت در نظر گرفته میشود.

exploitation
exploration

1
2
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𝑘𝑐𝑎𝑝 𝑒(𝑛)𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑔𝑟𝑎𝑦 𝑤𝑜𝑙𝑣𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑧𝑖𝑚𝑖𝑡𝑝𝑜 𝑟𝑜𝑓 𝑠𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒𝑡𝑖 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑁 ) 𝑟𝑒𝑡𝐼𝑁(
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑦𝑎𝑟𝑔 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡𝑝𝑂) 𝑋(
𝛼 { Output:
𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣 𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑠𝑒𝐵 ) 𝛼𝑋(𝑓
Initialize a population of n gray wolves positions randomly.
Find the(𝛼), (𝛽) and (𝛿) solutions based on their fitness values.
While Stopping criteria not met Do
For each 𝑊𝑜𝑙𝑓𝑖 ∈ pack do
)Update current wolf's position according to equation (25
End
I. Update a, A, and C.
II. Evaluate the positions of individual wolves.
)𝛿( III. Update (𝛼), (𝛽) and
End
شبه کد  :2الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری
{ Input:

باید توجه داشت که در استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری تضمینی در حصور پاسخهای
موجه به صورت صددرصد وجود ندارد و نیاز است که از طریق کنترل آرایههای عددی،
همواره پاسخهای موجه تولید نمود .بنابراین معیار مقایسه الگوریتمهای پیشنهادی با
یکدیگر ،در تعداد شرکتهای انتخاب شده برای سرمایهگذاری و همچنین درصد پاسخ-
های ناموجه تولید شده در هر تکرار الگوریتم است.

 -4یافتههای تحقیق
در این بخش به منظور مشخص شدن عملکرد مدلهای ارائه شده تعدادی مثال عددی
طراحی و نتایج حاصل از حل مدل مورد بررسی قرار میگیرد .با توجه به اینکه در
ادبیات الگوریتمهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است ،در این پژوهش از الگوریتم
ژنتیک به عنوان یک روش شناخته شده و از الگوریتم گرگ خاکستری به عنوان یک
الگوریتم جدید استفاده شود تا دامنه بررسی مساله از دیدگاه روش نیز تقویت گردد.
قابل ذکر است که تمامی مثالهای عددی در سیستمی با قدرت پردازندگی  ،3.6GHzو
همچنین حافظه تصادفی در دسترس  16GBبه کمک سیستم عامل ویندوز  10در
محیط نرمافزار  MATLABحل شدهاست.
در این پژوهش به منظور بررسی صحت عملکرد الگورتیمهای پیشنهادی مثالهای
عددی مختلف منطبق بر شرایط دنیای واقعی که برگرفته از اطالعات موجود برای 491
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شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است ،تشریح شده و
نتایج عددی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .اطالعات قیمت شرکتها از وبگاه مرکز
پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار گرفته شده است .الزم
به ذکر است اطالعات قیمت شرکتها در آن سایت ،بر اساس افزایش سرمایه و سود
نقد ی تعدیل شده و به عنوان شاخص قیمت مد نظر قرار گرفته است .بنابراین نیاز است
که از طریق رابطه زیر بازده هریک شرکت در هر بازه زمانی را محاسبه نمود.
− 1) × 100

()15

𝑡𝐴

𝐴( = 𝑡𝑛𝑟𝑢𝑡𝑒𝑅

𝑡−1

که در آن  Atمعرف شاخص قیمت تعدیل شده با افزایش سرمایه و سود نقدی در سال t

است .اما این عدد برای هر بازه زمانی بوده و نیاز است که برای هر شرکت نیز به طور
انحصاری یک عدد مشخص تولید شود .بدین منظور از میانگین هندسی تعدیل شده
استفاده میشود .بنابراین بازده هریک از شرکتها به صورت زیر محاسبه میشود.
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖 = 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 + 1) − 1
()16
که در آن در اکسل از تابع  geomeanبه معنای محاسبه میانگین هندسی بوده دلیل
اضافه کردن عدد  1به هریک از مقادیر بازده در هر بازه زمانی این است که ممکن است
بازده یک شرکت در مقطعی منفی شود که در این حالت امکان استفاده از میانگین
هندسی وجود ندارد .مطابق با این اطالعات ،مثالهای عددی مختلف طراحی شده که
نتایج حاصل از حل در قالب جدول  2قابل ارائه است.
جدول ( :)1مقایسه پاسخهای حاصل مثالهای عددی مختلف با استفاده از
الگوریتمهای پیشنهادی
تعداد
شرکت های
مختلف برای
سنجش

ژنتیک
تعداد
شرکت های
انتخاب شده

گرگ خاکستری
درصد
پاسخ های
تولید شده
ناموجه

تعداد
شرکت های
انتخاب شده

درصد
پاسخ های
تولید شده
ناموجه

200

21

5/79

15

4/84

220

26

7/62

14

6/24

250

34

10/02

15

7/35

280

37

8/71

17

5/95
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تعداد
شرکت های
مختلف برای
سنجش

ژنتیک
تعداد
شرکت های
انتخاب شده
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گرگ خاکستری
درصد
پاسخ های
تولید شده
ناموجه

تعداد
شرکت های
انتخاب شده

درصد
پاسخ های
تولید شده
ناموجه

300

40

8/52

24

5/81

330

44

7/23

28

6/13

350

48

7/84

30

6/29

380

48

7/69

34

5/02

400

52

7/79

38

6/31

420

58

8/70

41

5/32

450

59

4/83

49

2/76

491

65

4/77

51

2/09

منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که مشاهده میشود ،پاسخهای حاصل از حل الگوریتمهای پیشنهادی در
مقایسه با مدل ارائه شده دارای کیفیت مناسبی هستند .در واقع میتوان مشاهده نمود
که هر دو الگوریتم درصد تولید پاسخهای ناموجه کمی داشته و در بیشترین حالت این
مقدار به  10.02درصد رسیده است .اما در این بین الگوریتم گرگ خاکستری به مراتب
درصد پاسخهای ناموجه کمتری داشته که نشاندهنده سطح کارایی باالی این الگوریتم
در حل مساله پژوهش است .همچنین این الگوریتم در مجموع با تعداد شرکتهای
کمتری نسبت به ژنتیک توانسته است که سرمایهگذاری نهایی را انجام دهد .شکل 3
درصد تولید پاسخهای ناموجه برای هر الگوریتم را نشان میدهد.
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12

11

10

8

9

7

5

6

3

4

2

1

مثال عددی
گرگ خاکستری

درصد تولید پاسخ های ناموجه

11
9
7
5
3
1

ژنتیک

نمودار ( :)1درصد پاسخهای ناموجه تولید شده در هر الگوریتم
منبع :یافتههای تحقیق

بنابراین می توان گفت که الگوریتم گرگ خاکستری بهترین روش جهت حل مساله در
مقایسه با ژنتیک است .با توجه به اینکه یکی از مهمترین معیارهای موثر بر افزایش
سطح سرمایهگذاری ،حداکثر مقدار مجاز یا همان  Uiاست ،در این بخش سعی میشود
تعدادی مثال عددی تصادفی تولید شده و سپس از طریق افزایش  ،Uiمیزان تغییر در
پاسخها در سطوح  40 ،20و  60درصد  Uiمورد بررسی قرار گیرد .بدین منظور مثال-
های عددی با دادههای تصادفی تولید شده و پس از حل ،نتایج عددی در قالب جدول 2
ارائه میگردد.
جدول ( :)2نتایج حاصل از تحلیل حساسیت تغییرات Ui
افزایش مقدار پارامتر Ui
 20درصد
مثال

بیشترین

عددی

مقدار
سرمایه-
گذاری

میانگین
سرمایه-
گذاری

 40درصد
کمترین

بیشترین

مقدار

مقدار

سرمایه-

سرمایه-

گذاری

گذاری

میانگین
سرمایه-
گذاری

 60درصد
کمترین

بیشترین

مقدار

مقدار

سرمایه-

سرمایه-

گذاری

گذاری

میانگین
سرمایه-
گذاری

کمترین
مقدار
سرمایه-
گذاری

1

69/14

39/87

32/16

100

45/58

37/84

90

71/95

50/83

2

41/88

23/68

18/20

59/06

29/01

22/87

82/93

40/55

29/90

3

76/67

38/82

33/72

95

53/20

40/58

100

85

66/96

4

46/36

19/48

17/41

69/42

28/61

21/27

72/90

36/92

30/08

5

82/20

43/43

29/64

100

54/54

37

99

71/61

54/68

6

76/34

45/65

31/33

100

61/47

30/40

100

82/99

63/67

7

59/91

32/69

25/38

100

51

40/69

93

68/21

50/19
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8

65/48

39/99

29/66

98/07

45/12

36/78

100

68/24

63/95

9

55/18

25/66

18/30

67/67

30/16

22/99

75/90

36/97

33/45

10

92/52

45/82

34/02

100

61/84

47/06

100

78/68

67/92

11

62/39

36/17

83/30

91/85

51/37

34/42

94

65/93

53/10

12

69/82

38/19

32/22

96/63

56/78

39/65

91

77/34

60/83

13

52/98

25/47

16/77

68/98

30/59

24/81

79/92

42/53

29/64

14

53/65

31

22/73

100

45/99

32/18

93

62/76

40/69

15

43/85

21/87

17/78

53/47

24/98

21/28

70/15

36/98

27/66

منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش  ،Uiمقدار حداقل ،میانگین و حداکثر سرمایه-
گذاری افزایش مییابد .میتوان گفت که مدل پیشنهادی دارای رفتاری منطبق بر
واقعیت بوده و بنابراین عملکرد مناسبی را دارد .شکل  4روند افزایش را برای چند مثال
خاص نشان میدهد.

بیشترین مقدار سرمایه…-

کمترین مقدار سرمایه…-

بیشترین مقدار سرمایه…-

میانگین سرمایهگذاری

کمترین مقدار سرمایه…-

بیشترین مقدار سرمایه…-

میانگین سرمایهگذاری

میانگین سرمایهگذاری
 20درصد

 40درصد

کمترین مقدار سرمایه…-

درصد

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

 60درصد

نمودار ( :)2روند تغییرات مقدار سرمایهگذاری به ازای مقادیر مختلف Ui

موضوع دیگری که باید بدان توجه نمود ،روند تنوعگرایی در الگوریتم است .به طور
معمول در الگوریتمهای فراابتکاری ،در مراحل اولیه ،تنوع گرایی الگوریتمها باال بوده و
در مراحل پایانی این مقدار بسیار کم شده و تعمقگرایی جهت یافتن پاسخ نهایی
مناسب افزایش مییابد .شکل  ،5میزان تنوعگرایی هریک از الگوریتمها را نشان می-
دهند .در این پژوهش ،مقدار تنوعگرایی از طریق محاسبه واریانس برازندگی اعضای
جمعیت در هر تکرار الگوریتم حاصل میشود.
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165

155
135

واریانس

145
125
115

1
47
93
139
185
231
277
323
369
415
461
507
553
599
645
691
737
783
829
875
921
967

تعداد عناصر جستجو

نمودار ( :)2تنوعگرایی الگوریتم ژنتیک
منبع :یافتههای تحقیق
200

150

واریانس

100

50
0

1
45
89
133
177
221
265
309
353
397
441
485
529
573
617
661
705
749
793
837
881
925
969

تعداد عناصر جستجو

نمودار ( :)3تنوعگرایی الگوریتم گرگ خاکستری
منبع :یافتههای تحقیق

واضح است که الگوریتم ژنتیک در یک روند نزولی از فاز تنوعگرایی وارد فاز تعمقگرایی
میشود .اما الگوریتم گرگ خاکستری در یک جهش مشخص ،از فاز تنوعگرایی وارد فاز
تعمقگرایی میشود .دلیل این موضوع ،وجود عملگرهای قدرتمند در الگوریتم گرگ
خاکستری برای جستجوی کل فضا به صورت منسجم و تمرکز بر یک محدوده خاص
برای یافتن بهترین پاسخ است.
در نهایت به منظور مقایسه دقیقتر رفتار الگوریتمهای گرگ خاکستری و ژنتیک و
انتخاب الگوریتم برتر ،از آزمونها آماری استفاده میشود .بدین منظور ابتدا با استفاد از
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 1که  ،نرمال بودن یا نبودن توزیع دادهها را نشان میدهد،
در مورد انتخاب آزمونها پارامتریک یا ناپارامتریک تصمیمگیری میشود .اگر نتایج این
Kolmogorov–Smirnov test

1
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آزمون رد شود ،دادهها دارای توزیع نرمال بوده و امکان استفاده از آزمونهای آماری
پارامتریک وجود خواهد داشت .در صورت تأیید نتایج این آزمون نیز این نتیجهگیری
حاصل میشود که دادهها دارای توزیع نرمال نبوده و بنابراین باید از آزمونهای
ناپارامتریک استفاده شود .باید به این نکته توجه نمود که اگر نتیجهی آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف معنیدار بود  𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ≤ 0.05بود ،به معنی این است که
توزیع دادهها ،نرمال نیست و باید از آزمونهای ناپارمتریک استفاده شود ،چون تأیید
شدن این آزمون ،نشانه ناپارامتریک بودن دادهها است .در ادامه نمودارهای این آزمون
روی تمامی معیارهای تعریفشده بررسی و نتیجه به صورت زیر نشان داده شده است.

نمودار ( :)4آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای معیار مقدار تابع هدف
منبع :یافتههای تحقیق

نمودار ( :)5آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای آزمون  K-Sبرای زمان حل
منبع :یافتههای تحقیق
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نمودار ( :)6آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای انحراف از معیار پاسخها
منبع :یافتههای تحقیق

جدول زیرمقادیر  p-valueآزمونهای تست نرمال بودن مقدار تابع هدف ،زمان حل و
مقدار انحراف از معیار را ارائه میدهد.
جدول ( :)3نتیجه نهایی آزمون نرمال بودن در معیارها
معیار
P-Value
نتیجه

مقدار تابع هدف
<0/010
رد فرض صفر

زمان حل
<0/010
رد فرض صفر

انحراف از معیار
<0/010
رد فرض صفر

منبع :یافتههای تحقیق

مطابق با اطالعات جدول  3مشاهده میشود که هیچکدام از معیارها دارای توزیع نرمال
نبوده و بنابراین باید از آزمونهای ناپارامتریک برای مقایسه دو جامعه استفاده کرد .در
این پژوهش از آزمون کروسکال-والیس استفاده شده که در آن برابری میانگین دو
جامعه به عنوان فرض صفر و نقض آن به عنوان فرض یک درنظرگرفته میشود .نتایج
حاصل از اجرای این آزمون در جدول زیر ارائه میشود.
جدول ( :)4نتیجه آزمون کروسکال والیس در معیارها
معیار
P-Value
نتیجه

مقدار تابع هدف
0/161
تائید فرض صفر

زمان حل
0
رد فرض صفر

منبع :یافتههای تحقیق

انحراف از معیار
0/471
تائید فرض صفر
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مشاهده میشود که دو الگوریتم گرگ خاکستری و ژنتیک از نظر مقدار تابع هدف و
انحراف از معیار دارای دو جامعه با میانگین برابر بوده و عملکرد آنها مشابه است .اما
این الگوریتم ها از نظر زمان حل دارای تفاوت معناداری بوده که البته الگوریتم گرگ
خاکستری مطابق با اطالعات جدول فوق دارای کارایی باالتری است .بنابراین میتوان
گفت که در مجموع الگوریتم گرگ خاکستری عملکرد بهتری داشته و جهت حل مسائل
دنیای واقعی مناسب است.

-5بحث و نتیجهگیری
بهینهسازی سبد سهام به مفهوم انتخاب سهام مناسب بر اساس بیشترین بازده و
کمترین ریسک است .از طرفی استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری امروزه به عنوان یک
ابزار قدرتمند در حل مسائل بهینهسازی مورد استفاده قرار میگیرد .لذا در این پژوهش
مساله انتخاب بهینه سبد سهام به عنوان یک مساله بهینهسازی ریاضی مورد بررسی قرار
گرفته است .مدل ارائه شده دارای ساختاری مبتنی بر برنامهریزی تصادفی است ،یعنی
مدل تصادفی با رویکرد محدودیت شانس است که به معادل خطی تبدیل شده و قابل
حل به کمک حلکنندههای خطی است .همچنین به دلیل وجود ریسکهای سرمایه-
گذاری که انتخاب نهایی سبد سهام را به چالشهایی مواجه خواهند کرد ،تابع هدف دوم
مساله شامل یک تابع واریانس درجه دوم است که به محاسبه ریسکهای موجود در
سرمایهگذاری می پردازد .در واقع مدل پژوهش براساس مدل ارائه شده توسط کلنر و
یوتز ( )2019و دعائی و صابرفرد ( )1400فرموله شده و توسعه یافته است.
از منظر روش حل ،در این پژوهش دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و گرگ خاکستری
مورد استفاده قرار گرفته شده و برای بررسی کارایی آنها مثالهای عددی متنوعی
براساس شرایط موجود در دنیای واقعی طراحی شده است .برای تعیین نمونه آماری به
دلیل محدود بودن تعداد شرکتهای واجد شرایط از روش حذف سیستماتیک استفاده
گردیده است؛ به عبارت دیگر آن دسته از شرکتهای جامعه آماری که شرایط خاصی را
دارا بودند ،به عنوان نمونه آماری انتخاب و مابقی حذف شدهاند .دادههای مورد نیاز برای
انجام پژوهش ،ریسک و بازده شرکتها میباشد .فرآیند روشهای تجزیه و تحلیل داده-
ها به ترتیب عبارت از انتخاب دادهها ،پاکسازی و آمادهسازی دادهها ،تعیین تابع هدف،
انتخاب سبد سهام بر اساس الگوریتمهای پیشنهادی است.
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طبق نتایج محاسباتی میتوان مشاهده نمود الگوریتم گرگ خاکستری دارای کارایی
باالتری نسبت به الگوریتم ژنتیک بوده و بنابراین به عنوان روش برتر در این پژوهش
معرفی میشود .در بررسی آماری روشهای ژنتیک و گرگ خاکستری نیز مشاهده شده
که الگوریتم گرگ خاکستری دارای عملکرد بهتری است.
با توجه به اینکه نتایج مسائل بهینهسازی قابلیت مقایسه با نتایج پژوهشهای مرتبط را
ندارد اما میتوان بیان کرد که این پژوش در ادامه پژوهش دعائی و صابرفرد ()1400
است و دوره زمانی آن را گسترش داده است لذا به دلیل افزایش حجم داده و دقت
محاسبات نتایج قابلیت اتکای باالتری دارند و همچنین مساله را از روشهای فراابتکاری
(ژنتیک و گرگ خاکستری) حل کرده است.
البته در دنیای واقعی با توجه به اینکه اقتصاد ایران مبتنی بر دستورات دولت است و به
عنوان اقتصاد دستوری شناخته میشود و از طرف دیگر دلیل تحریم ،رانتهای داخلی و
سومدیریت اقتصاد قابلیت پیشبینی ندارد؛ لذا استفاده از الگوریتمهای مختلف برای
بهینهسازی سبد سهام و دریافت سبد بهینه کار بسیار دشواری است .اما در صورت رفع
تحریمها و پیشبینی پذیر شدن اقتصاد میتوان از این مدل در حل مسائل مرتبط با
دنیای واقعی نیز به صورت مناسب استفاده نمود.
به منظور گسترش ابعاد پژوهش پیشنهاد میشود که از روشهای پیشبینی مانند شبکه
عصبی به منظور تعیین سطح دقیق پارامترهای مساله به صورت مناسب استفاده شود.
همچنین استفاده از سایر تکنیکهای برنامهریزی تحت شرایط عدم قطعیت مانند
برنامهریزی استوار به منظور توسعه نتایج پژوهش میتواند به عنوان پیشنهاد پژوهش
درنظرگرفته شود.
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