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ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺳبد ﺳﻬام ﺑا اﺳتفاده از الگوریتم...

 -1مقدمه
ﺑﻬیﻨﻪﺳازی چﻨد ﻫدفﻪ ،یکی از زﻣیﻨﻪﻫای ﺑﺴیار فعال و پرکارﺑرد ﺗحﻘیﻘاﺗی در ﻣیان ﻣباحث
ﺑﻬیﻨﻪﺳازی اﺳﺖ .غالب ًا ﺑﻬیﻨﻪﺳازی چﻨد ﻫدفﻪ 1ﺑﻪ نامﻫای ﺑﻬیﻨﻪﺳازی چﻨد ﻣعیاره 2و
ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺑرداری 3نیز شﻨاختﻪ ﻣیشود .روشﻫای فراوانی ﺗا کﻨون ﺑرای حل این ﻣﺴائل
ارائﻪ شدهاند کﻪ در حالﺖ کﻠی ﻣیﺗوان آنﻫا را ﺑﻪ دو دﺳتﻪ ﺗﻘﺴیم نمود:
 .1روشﻫای کالﺳیک کﻪ روشﻫای ﺗجزیﻪ 4نیز ناﻣیده ﻣیشوند ،کﻪ اغﻠب ﻣﺴألﻪ چﻨد
ﻫدفﻪ را ﺑﻪ یک ﻣﺴألﻪ یک ﻫدفﻪ ﺗﻘﻠیل ﻣیدﻫﻨد.
 .2روشﻫای ﺗکاﻣﻠی ،کﻪ اغﻠب ﻣﺴألﻪ ﺑﻬیﻨﻪﺳازی چﻨد ﻫدفﻪ را واقعاً ﺑﻪ ﺻورت چﻨد
ﻫدفﻪ حل ﻣینمایﻨد.
در واقع در این حالﺖ ﺑﻪ دنبال ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣجموعﻪای از جوابﻫا ﻫﺴتیم کﻪ ﺑتواند
حداکثر ﺗعداد ﻣمکن از ﺗواﺑع ﻫدف را ﺑﻬیﻨﻪ ﺳازد؛ این ﻣجموعﻪ جوابﻫا را ﺑﻬیﻨﻪ پارﺗو
ﻣیناﻣﻨد .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗعیین ﻣﻨحﻨی پارﺗو در فضای ﻣیانگین و واریانس در ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺳبد
دارایی ،در ﻣوارد ﻣﺨتﻠف از جمﻠﻪ زﻣانی کﻪ ﺗعداد داراییﻫای قاﺑل ﺳرﻣایﻪگذاری و
ﻣحدودیﺖﻫای ﻣوجود در ﺑازار ﻣدل کم ﺑاشد و یا ﺑا اﺳتﻨاد ﺑﻪ ﺳادهﺳازی ﻣارکوئیتز (ﺑﻪ
جای ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﻫمزﻣان دو ﻫدف ﻣتضاد حداقل واریانس و حداکثرﺳازی ﺑازده ،ﺑا فرض
ثبات یکی از آنﻫا ،ﻣﻘدار ﺑﻬیﻨﻪ دیگری ﺑﻪ دﺳﺖ آید) ،ﺗوﺳﻂ ﻣدلﻫای ریاضی حل شدنی
اﺳﺖ .اﻣا ﻫﻨگاﻣی شرایﻂ و ﻣحدودیﺖﻫای دنیای واقعی در نظر گرفتﻪ شود ،ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺳبد دارایی ﺑﻪ ﺳادگی و ﺑا اﺳتفاده از روشﻫای کالﺳیک ریاضی قاﺑل حل
نمیﺑاشد .از این رو اﻫمیﺖ اﺳتفاده از روشﻫای نوین ﻫمﭽون الگوریتمﻫای ﺗکاﻣﻠی در
ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺳبد دارایی یکی از ﻣوضوعات ﻣﻬم در دوران اخیر اﺳﺖ .ﺑا ﺗوجﻪ ﺑﻪ
ﻣوفﻘیﺖﻫای کم نظیر الگوریتم ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺗجمع ذرات 1در حل ﻣﺴائل ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺗک
ﻫدفﻪ ،د انشمﻨدان و ﻣحﻘﻘین ﺑﺴیاری ،ﺳعی در اﺳتفاده از این الگوریتم ﺑرای حل ﻣﺴائل
چﻨد ﻫدفﻪ داشتﻪاند و ﺗاکﻨون نﺴﺨﻪﻫای ﻣتعددی از الگوریتم  PSOﺑرای حل ﻣﺴائل چﻨد
ﻫدفﻪ ارائﻪ شده اﺳﺖ .از این رو در این ﺗحﻘیق ﺳعی در اﺳتفاده از این الگوریتم در
ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺳبد ﺳﻬام خواﻫیم داشﺖ .ﻫمﭽﻨین ﺑﻪ جﻬﺖ ﻣﻘایﺴﻪ ،کارﺑرد الگوریتم ژنتیک
1

Multi-Objective Optimization
Multi-Criteria Optimization
3
Vector Optimization
4
Decomposition
5
)Particle Swarm Optimization (PSO
2

فصﻠﻨاﻣﻪ نظریﻪﻫای کارﺑردی اقتصاد /ﺳال پﻨجم /شماره  /4زﻣﺴتان 1330

33

دو ﻫدفﻪ ﺑا ﻣرﺗبﺳازی ناﻣغﻠوب در ﻣﻘاﺑل الگوریتم ﺗجمع ذرات ارائﻪ شده اﺳﺖ ﺗا در نﻬایﺖ
الگوریتم ﺑﻬتر ﺑرای حالﺖ ﺳﻪ ﻫدفﻪ ﻣورد اﺳتفاده قرار گیرد .از این رو ﻫدف این ﺗحﻘیق
ارائﻪ ﻣدلی ﻣبتﻨی ﺑر ﺑﻬیﻨﻪﺳازی چﻨد ﻫدفﻪ 1اﺳﺖ کﻪ در آن انتﺨاب ﺗرکیبﻫای ﻣﺨتﻠف
ﺳﻬامﻫای ﻣوجود در یک ﺳبد دارایی (ﺑﻬیﻨﻪ پارﺗو) ﻣتﻨاﺳب ﺑا ﺳﻪ ﻫدف ﻣتضاد
حداکثرﺳازی ﺑازده ﺳﻬام ،حداقلﺳازی ریﺴک و حداقلﺳازی ﺗعداد ﺳﻬام ﺑا اﺳتفاده از
الگوریتم ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺗجمع ذرات اﺳﺖ.

 -2ادبیات موضوع
در ﺳالﻫای اخیر ﺑازارﻫای ﻣالی ﺑا نوﺳانﻫای ﺑﺴیار زیادی ﻣواجﻪ گردیدهاند .ﺑﻪ عﻨوان
ﻣثال ،روند جﻬانی شدن اقتصاد ،ﺑاعث شده ﺗا ﺳرایﺖپذیری ﺑحرانﻫای ﻣالی از یک ﺑازار
ﺑﻪ ﺑازارﻫای دیگر ﺑﺴیار افزایش یاﺑد و این ﺑﻪ ﻣعﻨای افزایش نوﺳان در ﺑازارﻫای ﻣالی اﺳﺖ.
از ﺳوی دیگر ،افﺖ شدید قیمﺖ ﺳﻬام در ﺑﺴیاری از ﺑازارﻫای ﺳرﻣایﻪ ﺑﻪ زیانﻫای قاﺑل
ﺗوجﻪ ﺑرای عواﻣل فعال در آنﻫا ﻣﻨجر شده اﺳﺖ (اﺻغرپور و رضازاده .2)1334 ،ﺑﻨاﺑراین،
فعالیﺖ در ﺑازارﻫای ﻣالی ﺑا عدم اطمیﻨان و ریﺴک ﻫمراه خواﻫد ﺑود کﻪ اندازهگیری ﻣیزان
آن ﺑرای ﺳرﻣایﻪگذاران حائز اﻫمیﺖ اﺳﺖ .یکی از راهﻫای کﻨترل ریﺴک ﺳرﻣایﻪگذاری،
ﺗشکیل ﺳبد دارایی 3اﺳﺖ.
ﺳبد کارا ،ﺑﻪ ﻣعﻨای ﺗرکیب ﻣطﻠوب دارایی ﻫا ﺑﻪ نحوی اﺳﺖ کﻪ ریﺴک ﺳبد ﺑﻪ ازای نرخ
ﺑازده ﻣعین ،ﺑﻪ حداقل رﺳیده ﺑاشد .در واقع ،دو ﻣﺆلفﻪ ﻣﻬم در ﺗصمیمگیری ﺑرای
ﺳرﻣایﻪگذاری ،ﻣیزان ریﺴک و ﺑازده داراییﻫای ﺳرﻣایﻪای اﺳﺖ .ﺳرﻣایﻪگذاران عﻘالیی،
ﺑازده را ﻣطﻠوب دانﺴتﻪ و از ریﺴک گریزان ﻫﺴتﻨد .ﺑﻪ عالوه در ﺗصمیمگیری ﻣﻨطﻘی عمل
ﻣیکﻨﻨد کﻪ این اﻣر ﺑاعث حداکثر شدن ﺑازده ﻣطﻠوب آنﻫا ﻣیشود .ﺑﻨاﺑراین ﻣطﻠوﺑیﺖ
ﺳرﻣایﻪگذاران ،ﺗاﺑعی اﺳﺖ از ﺑازده ﻣورد انتظار و ریﺴک ،کﻪ این دو عاﻣل ،پاراﻣترﻫای
اﺳاﺳی ﺗصمیمات ﻣرﺑوط ﺑﻪ ﺳرﻣایﻪگذاری ﻫﺴتﻨد .ﺑﻪ عبارت دیگر ،در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬیﻨﻪﺳازی
ﺳبد دارایی ﻫا ﺑﻪ دنبال ﺳبدی ﻫﺴتیم کﻪ انحراف ﻣعیار (ریﺴک) کمتر و ارزش انتظاری
ﺑیشتری ﺗولید کﻨد .این ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣی ﺗواند در قالب یک ﻣدل ﺗحﻘیق در عمﻠیات ،ﺑﻪ ﺻورت
راﺑطﻪ زیر ﻣدلﺳازی شود:

1

Multi-Objective Optimization
)Asgharpour & Rezazade (2015
3
Portfolio
2
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کﻪ در آن  w iوزن دارایی  iام و یا ﺑﻪ عبارﺗی درﺻد وجوه قاﺑل ﺳرﻣایﻪگذاری در این
دارایی و  R iﺑازده آن و  R pﺑازده کل ﺳبد دارایی اﺳﺖ 2i .نیز ﺑیانگر واریانس دارایی i

ام و  ijﺑیانگر کوواریانس ﻣیان دو دارایی  iام و  jام ﻫﺴتﻨد .ﻫمﭽﻨین گاﻫی اوقات نیاز
اﺳﺖ کﻪ ﻣحدودیﺖ دیگری ﺑﻪ ﻣﻨظور جﻠوگیری از فروش اﺳتﻘراضی 1ﺑﻪ ﻣدل افزوده شود
کﻪ این ﻣحدودیﺖ ﻫمان ﻣثبﺖ ﺑودن وزن ﻫر یک از داراییﻫای ﻣوجود در ﺳبد اﺳﺖ.
آخرین ﻣحدودیتی کﻪ در این ﻣدل وجود دارد ،ﺑراﺑر یک ﺑودن حاﺻلجمع وزنﻫا
داراییﻫاﺳﺖ (نریمانی.2)1332 ،
ﻣدل  ، 1ﻣدلی اﺳﺖ کﻪ در اکثر ﻣﻘاالت و ﺗحﻘیﻘات ﻣشاﺑﻪ در این زﻣیﻨﻪ ﺑﻪ عﻨوان ﻣدل
پایﻪای ﻣورد اﺳتفاده قرار گرفتﻪ اﺳﺖ کﻪ ﺑا روشﻫای ﻣﺨتﻠف ریاضی و یا فرااﺑتکاری،
ﺗرکیبات ﻣﺨتﻠفی از  w iﻫایی کﻪ دو ﻣعیار حداقل ریﺴک و حداکثرﺳازی ﺑازده را ﺑﻬیﻨﻪ
ﻣیکﻨﻨد ﺑرآورد ﻣیگردد .ﻫمﭽﻨین از آنجا کﻪ انتظار ﻣیرود وجود ﺗعداد دارایی کمتر در
ﺳبد پرﺗفوی ،ﺳبب کاﻫش ﻫزیﻨﻪﻫای خرید و فروش ﺳﻬام و ﻫمﭽﻨین ﻣدیریﺖ آﺳانﺗر و
ﺑﻬتر پرﺗفوی گردد ،در این ﺗحﻘیق ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺳﻪ ﻫدفﻪ (یعﻨی حداکثرﺳازی ﺑازده
ﺳبد ﺳﻬام ،حداقلﺳازی ریﺴک آن و ﺗاﺑع ﻫدف ﺳوم یعﻨی حداقلﺳازی ﺗعداد داراییﻫا
یا ﺳﻬامﻫا) ﻣورد ﻣطالعﻪ قرار خواﻫد گرفﺖ .ﺑر این اﺳاس ،ﺳرﻣایﻪگذاران ﺑا پذیرش ﻣﻘدار
کمی ریﺴک و ﺗﻘریب ًا ﻫمان ﻣﻘدار ﺑازده ،ﺳبدی را انتﺨاب ﻣیکﻨﻨد کﻪ ﺗعداد دارایی کمتر
داشتﻪ ﺑاشد .از این رو ،نوآوری ﻣدنظر در این ﺗحﻘیق ،در نظر گرفتن ﻣعیار یا ﻫدف ﺳوﻣی
ﺗحﺖ عﻨوان حداقلﺳازی ﺗعداد داراییﻫا یا ﺳﻬام ﻣوجود در ﺳبد ﺳﻬام
( ) ) Min count(i | w i  0ﺑﻪ ﺻورت ﻣدل  2ﻣیﺑاشد.

Short Selling
)Narimany (2012

1
2
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𝑛

𝑗𝑖𝜎 𝑗𝑤 𝑖𝑤 ∑ ∑ =

𝜎𝑖2

𝑘𝑠𝑖𝑅 𝑛𝑖𝑀

𝑖=1 𝑗=1
𝑛

()2

) 𝑖𝑅(𝐸 𝑖𝑤 ∑ = 𝑝𝑅 𝑛𝑟𝑢𝑡𝑒𝑅 𝑥𝑎𝑀
𝑖=1

)𝑀𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑖/𝑤𝑖 <> 0
𝑛

𝑠. 𝑡. ∑ 𝑤𝑖 = 1
𝑖=1

ﻫمانطور کﻪ از ﻣدل ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺑاال ﺑر ﻣیآید ،این ﻣدل یک ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬیﻨﻪﺳازی چﻨد ﻫدفﻪ
ﺑوده کﻪ در آن فرد ﺗصمیمگیرنده ﺑا ﻣجموعﻪای از اﻫداف ﻣتضاد و ﻣتعارض (در ایﻨجا
حداکثرﺳازی ﺑازده ﺳبد ،حداقلﺳازی ریﺴک ﻣتﻨاظر ﺑا آن و حداقل ﺗعداد ﺳﻬام ﻣوجود
در ﺳبد) روﺑروﺳﺖ .در این گونﻪ از ﻣﺴائل ،ﺑرخالف ﻣﺴائل ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺗک ﻫدفﻪ و ﺑﻪ
دلیل وجود چﻨد ﻫدف ﻣتعارض ،ﺑﻪ جای ﺗﻨﻬا یک جواب ،ﻣجموعﻪای از جوابﻫا حاﺻل
ﻣیشود کﻪ در اﺻطالح جوابﻫای پارﺗو (ناﻣغﻠوب )1خوانده ﻣیشود .ﺑﻪ عبارت دیگر ،در
ﺻورت ﺗﻨاقض اﻫداف ﺑا یکدیگر ،پیدا کردن یک جواب ﺑﻬیﻨﻪ کﻪ ﺑﻪطور ﻫمزﻣان ﺗمام ﺗواﺑع
را ﺑﻬیﻨﻪ کﻨد ،ﺗﻘریباً غیرﻣمکن اﺳﺖ .ﺑا این حال ﻣیﺗوان ﻣجموعﻪای از جوابﻫا را یافﺖ
کﻪ ﺑﻬترین ﺗعاﻣل را ﺑین اﻫداف ﺑرقرار کﻨد ﺑﻪ طوریکﻪ ﺑﻬبود نمییاﺑﻨد ﻣگر اینکﻪ ﺳبب
ﺑدﺗر شدن اﻫداف دیگر شود (راعی و ﺗﻠﻨگی.2)1303 ،
در ﺳال  1317ﻫری ﻣارکوئیتز 3ﻣدل ﺳبد دارایی خود را ارائﻪ کرد کﻪ ﻣبﻨایی ﺑرای
نظریﻪﻫای ﻣدرن ﻣدیریﺖ ﺳبد دارایی قرار گرفﺖ .وی ﺑرای اولین ﺑار ﺑﻪ ﺻورت کمی نشان
داد کﻪ چرا و چگونﻪ ﺗﻨوعﺳازی ﺳبد دارایی ﻣیﺗواند ﺑاعث کاﻫش ریﺴک ﺳبد (ﻣجموعﻪ
ﺳرﻣایﻪگذاری) یک ﺳرﻣایﻪگذار شود .ﺑﻪ عﻘیده ﻣارکوئیتز از آنجا کﻪ ﺳرﻣایﻪگذاران نﺴبﺖ
ﺑﻪ آیﻨده ﻣطمﺌن نیﺴتﻨد ،ﺑایﺴتی ﺑرای کاﻫش ریﺴک ،دﺳﺖ ﺑﻪ ایجاد ﺗﻨوع در
ﺳرﻣایﻪگذاریﻫای خود ﺑزنﻨد .ﺗﻨوعﺳازی ﺳبد دارایی عبارت اﺳﺖ از انتﺨاب ﺑﻬترین
ﺗرکیب از دارایی ﻫای ﻣالی ﺑﻪ نحوی کﻪ ﺑاعث شود ﺗا حد اﻣکان ،ﺑازده ﺳبد ﺳرﻣایﻪگذاری
حداکثر و ریﺴکپذیری آن حداقل شود .ریﺴکگریز ﺑودن کﻠیﻪ ﺳرﻣایﻪگذاران ،فرض اﺻﻠی
این الگو اﺳﺖ .در الگوی ﻣارکوئیتز ،ﻣیانگین ﺳبد دارایی ،ﺑازده ﻣورد انتظار را نشان ﻣیدﻫد

1

Nondominated
)Raie & Talangi (2004
3
Marquitz. H
2
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و واریانس ،ﺑیانگر ریﺴک ﺳبد دارایی اﺳﺖ .در واقع ،ﻣارکوئیتز ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺳبد
دارایی را ﺑﻪ ﺻورت یک ﻣدل ﺑرناﻣﻪریزی درجﻪ دوم 1ﺑا ﻫدف حداقلﺳازی واریانس
ﻣجموعﻪ دارایی ﻫا ﺑا این شرط کﻪ ﺑازده ﻣورد انتظار ﺑراﺑر ﺑا یک ﻣﻘدار ثاﺑﺖ ﺑاشد ،ﻣطرح
کرد .از این رو ،این ﻣدل ﺗحﺖ عﻨوان ﻣیانگین -واریانس نیز خوانده ﻣیشود.
یک ﺳبد دارایی کﻪ از ﺗﻨوع کافی ﺑرخوردار ﺑاشد ،ﺳبد دارایی کارا 2ناﻣیده ﻣیشود .ﺳبد
کارا ،ﺑﻪ ﻣعﻨای ﺗرکیب ﻣطﻠوب دارایی ﻫا ﺑﻪ نحوی اﺳﺖ کﻪ ریﺴک ﺳبد ﺑﻪ ازای نرخ ﺑازده
ﻣعین ،ﺑﻪ حداقل رﺳیده ﺑاشد .ﺳرﻣایﻪگذاران ﻣیﺗوانﻨد از طریق ﻣشﺨص کردن نرخ ﺑازده
ﻣورد انتظار ﺳبد و حداقل کردن ریﺴک آن در این ﺳطح از ﺑازده ،ﺳبد دارایی کارا را
ﻣشﺨص کﻨﻨد.
در نظریﻪ ﻣارکوئیتز ﺑﻪ دنبال ﺳبدی ﻫﺴتیم کﻪ ریﺴک کمتر و ﺑازده ﺑیشتری را ﺗولید
کﻨد .ﺑﻨاﺑراین ﻣیﺗوان ﺑا حداقلﺳازی ریﺴک (واریانس) ﺳبد دارایی ﺑا فرض (یا ﻣحدودیﺖ)
ثاﺑﺖ ﺑودن ﻣیزان ﺑازده آن ،ﺑﻪ ﻣدلﺳازی نظریﻪ ﻣارکوئیتز پرداخﺖ .ﻫمﭽﻨین گاﻫی اوقات
نیاز اﺳﺖ کﻪ ﻣحدودیﺖ دیگری نیز ﺑﻪ ﻣدل ﻣارکوئیتز اضافﻪ شود؛ این ﻣحدودیﺖ ﻫمان
ﻣثبﺖ ﺑودن وزن ﻫر یک از داراییﻫای ﻣوجود در ﺳبد اﺳﺖ .وجود این ﻣحدودیﺖ ﺑﻪ دلیل
جﻠوگیری از فروش اﺳتﻘراضی 3اﺳﺖ کﻪ در آن وزنﻫا ﻣیﺗوانﻨد ﻣﻨفی نیز ﺑاشﻨد .آخرین
ﻣحدودیتی کﻪ در این ﻣدل وجود دارد ،ﺑراﺑر یک ﺑودن حاﺻلجمع وزنﻫا داراییﻫاﺳﺖ.
حال از آنجا ﺗاﺑع ﻫدف ﺑﻪ ﺻورت حداقلﺳازی واریانس اﺳﺖ ،از این رو ﻣدل ﻣارکوئیتز
یک ﻣدل ﺑﻬیﻨﻪﺳازی غیرخطی (درجﻪ دو) اﺳﺖ کﻪ ﻣیﺗواند در قالب یک ﻣدل ﺗحﻘیق در
عمﻠیات ،ﺑﻪ ﺻورت راﺑطﻪ  3ﻣدلﺳازی شود:
𝑛

𝑛

𝑗𝑖𝜎 𝑗𝑥 𝑖𝑥 ∑ ∑ = ) 𝑃𝑅(𝑟𝑎𝑉 𝑛𝑖𝑀
𝑖=1 𝑗=1

()3

𝑛

𝑑𝑒𝑡𝑒𝑝𝑥𝐸𝑅 = ) 𝑡𝑅(𝐸 𝑖𝑥 ∑ 𝑠. 𝑡.
𝑖=1
𝑛

𝑠. 𝑡. ∑ 𝑥𝑖 = 1
𝑖=1

1

Quadratic Programming Model
Efficient Portfolio
3
Short Selling
2
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ﺗوجﻪ داشتﻪ ﺑاشید کﻪ ﺑا حل ﻣدل ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺑاال ،ﺗﻨﻬا یک نﻘطﻪ کارا ﺑر روی ﻣرز کارا
(ﻣتﻨاظر ﺑا  ) RExpectedﺗولید ﻣیشود کﻪ در نتیجﻪ ﺑرای ﺗعیین ﻣرز کارا ،ﺑایﺴتی ﺑﻪ ﺗعداد
نﻘاط ﻣورد نظر ﺑر روی این ﻣرز ،ﻣدل ﺑاال ﺑﻪ ازای  RExpectedﻫای ﻣﺨتﻠف حل شود.

 -3پیشینه تحقیق
در ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺳبد دارایی ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠی انتﺨاب ﺑﻬیﻨﻪ داراییﻫا و اوراق ﺑﻬاداری اﺳﺖ کﻪ
ﺑا ﻣﻘدار ﻣشﺨصی ﺳرﻣایﻪ ﻣیﺗوان ﺗﻬیﻪ کرد (فرناندز .1)2770 ،اگر چﻪ حداقلﺳازی
ریﺴک و حداکثرﺳازی ﺑازده ﺳرﻣایﻪگذاری ﺑﻪ نظر ﺳاده ﻣیرﺳد ،اﻣا در عمل روشﻫای
ﻣتعددی ﺑرای ﺗشکیل ﺳبد ﺑﻬیﻨﻪ ﻣطرح شده اﺳﺖ.
در ﺳال  1317ﻫری ﻣارکوئیتز ﻣدل خود را ارائﻪ کرد کﻪ ﻣبﻨایی ﺑرای نظریﻪﻫای ﻣدرن
ﻣدیریﺖ ﺳبد دارایی قرار گرفﺖ .وی ﺑرای اولین ﺑار ﺑﻪ ﺻورت کمی نشان داد کﻪ چرا و
چگونﻪ ﺗﻨوعﺳازی ﺳبد دارایی ﻣیﺗواند ﺑاعث کاﻫش ریﺴک ﺳبد (ﻣجموعﻪ ﺳرﻣایﻪگذاری)
یک ﺳرﻣایﻪگذار شود.
پس از ﻣارکوئیتز ،افراد ﺑﺴیاری ﺳعی در ﺗوﺳعﻪ و اﺻالح ﻣدل وی داشتﻪاند .ﺑیشتر الگوﻫای
انتﺨاب ﺳبد دارایی ،ﺗﻘﺴیمپذیری ﺳرﻣایﻪگذاری را ﺑینﻬایﺖ فرض ﻣیکﻨﻨد ،در حالی کﻪ
در دنیای واقعی ،داراییﻫا در ﻣحدوده ﻣشﺨصی ﻣعاﻣﻠﻪ ﻣیشوند .ﺑﻪ عﻨوان ﻣثال ،در ﻣدل
ﻣارکوئیتز ،وزن اختصاص داده شده ﺑﻪ ﻫر ﺳﻬام در ﺳبد کارا ،ﻣیﺗواند ﺑین ﺻفر ﺗا ﺻد
درﺻد ﺗغییر کﻨد 2کﻪ این نتیجﻪ ﺑا دنیای واقعی در ﺗضاد اﺳﺖ؛ چرا کﻪ ﻣعمو ًال درﺻد
خریداری شده از یک ﺳﻬام ،از ﻣحدودیﺖﻫای حد ﺑاال و پایین (ﺑین ﺻفر و ﺻد) ﺗبعیﺖ
ﻣیکﻨد .ﺑﻨاﺑراین چانﮓ و دیگران ( 3)2777و فرناندز و گوﻣز ( 4)2770پیشﻨﻬاد ﻣیکﻨﻨد
کﻪ از یک الگوی ﺑرناﻣﻪریزی عدد ﺻحیح ﻣﺨتﻠﻂ ﺑا در نظر گرفتن ﻣحدودیﺖﻫای ﻣرﺑوط
ﺑﻪ حداقل و حداکثر ﻣعاﻣالت اﺳتفاده شود .ﻣدلﺳازی چﻨین الگویی کﻪ ﺑﻪ ﻣدل ﻣیانگین-
واریانس ﺑا ﻣﺆلفﻪﻫای ﻣحدود 1ﻣعروف اﺳﺖ.
از ﺳوی دیگر ،ﺑرخی از پﮋوﻫشگران ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬیﻨﻪﺳازی چﻨد دورهای ﺳبد ﺳﻬام
پرداختﻪاند .در حالﺖ چﻨد -دورهای ،فرض ﻣیشود ﺳرﻣایﻪگذاران ﺑﻪ جای آنکﻪ در یک
1

Fernandez. A
 2تنها شرطی که در مدل مارکوئیتز بر روی وزن هر یک از دارائیها قرار داده شده است ،حقیقی و غیرمنفی بودن آنهاست.
3
Chang. T.J
4
Fernandez A & Gomez. S
)5 Cardinality Constrained Mean-Variance (CCMV
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دوره ﺳرﻣایﻪگذاری کﻨﻨد ،ﺑﻪ ﺻورت پیوﺳتﻪ فعالیﺖ ﻣیکﻨﻨد .در این زﻣیﻨﻪ ﺳﻠیکورت و
اوزکیﺴی ( 1)2770عواﻣل ﻣﺨتﻠفی ﻣانﻨد عواﻣل اقتصادی ،اجتماعی ،ﺳیاﺳی را در
ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺳبد ﺳﻬام در نظر گرفتﻪاند .آنﻫا ﺑازده ﺗصادفی ﻣورد ﻣطالعﻪ را ﺑا ﺗوجﻪ ﺑﻪ
این عواﻣل و ﺑا اﺳتفاده از رویکرد زنجیره ﻣارکوف ﻣدلﺳازیکردهاند.
ﺗعداد پﮋوﻫشﻫا و ﻣطالعاﺗی کﻪ در زﻣیﻨﻪ ﺑﻬیﻨﻪﺳازی پرﺗفوی ﺑا اﺳتفاده از الگوریتم
ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺗجمع ذرات 2انجام شده اﺳﺖ ،ﺑﻪ نﺴبﺖ ﺳایر روشﻫای ﺗرکیبی ﺑﺴیار کمتر
اﺳﺖ .یین و وانﮓ ( 3)2770روش  PSOرا در ﻣﺴﺌﻠﻪ غیرخطی ﺗﺨصیص ﻣﻨاﺑع ﺑﻪ کار
گرفتﻪاند و کارایی این روش را ﺑا الگوریتم ژنتیک ﻣﻘایﺴﻪ کرده و نتیجﻪ گرفتﻪاند ﺗکﻨیک
 PSOاز الگوریتم ژنتیک کاراﺗر اﺳﺖ .یان و ﻣیانو و لی ( 4)2770در پﮋوﻫشی ،ﺑا اﺳتفاده
از ﺗرکیبی از روشﻫای  PSOو  GAﺑﻪ انتﺨاب چﻨد دورهای پرﺗفوی ﺑا اﺳتفاده از عاﻣل
ریﺴک نیمواریانس پرداختﻪاند .آنﻫا نشان ﻣیدﻫﻨد اﺳتفاده ﺗرکیبی از  PSOو  GAاز
کارﺑرد ﻫریک از آنﻫا ﺑﻪ ﺗﻨﻬایی ﺑﻪ ﻣراﺗب کاراﺗر اﺳﺖ.
در ایران در زﻣیﻨﻪ انتﺨاب پرﺗفوی ﺑﻬیﻨﻪ ﺑا اﺳتفاده از الگوریتمﻫای ﺗکاﻣﻠی عبدالعﻠیزاده
و عشﻘی ( 1)1302پﮋوﻫشی را در زﻣیﻨﻪ ﺑﻬیﻨﻪﺳازی پرﺗفوی ﺗوﺳﻂ الگوریتم ژنتیک انجام
دادند .ﺗﻘویفرد ،ﻣﻨصوری و خوشطیﻨﺖ ( 0)1300ﺑا افزودن ﻣحدودیﺖﻫای دیگری ﺑﻪ
ﻣدل پیشین نشان دادند ﺑا اﺳتفاده از الگوریتم ژنتیک ﻣیﺗوان ﻣرز کارایی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
کﻪ ﺗا حدود زیادی ﺗﺨمینزنﻨده ﻣرز کارای ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣده در روشﻫای ﻣبتﻨی ﺑر
ﺑرناﻣﻪریزی ﻣرﺗبﻪ دوم اﺳﺖ .ﻣحدودیﺖﻫایی کﻪ آنﻫا ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اضافﻪ نمودند،
ﻣحدودیﺖﻫایی ﻣانﻨد ﻣحدودیﺖ عدد ﺻحیح ﺑودن ﺗعداد ﺳﻬام ﻣوجود در پرﺗفوی و
ﻫمﭽﻨین ﻣحدودیﺖ حد ﺑاالی اوزان داراییﻫا ﺑود.
راعی و عﻠیﺑیگی ( )1303ﺑا اﺳتفاده از روش ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺗجمع ذرات ﺑﻪ حل
ﻣﺴﺌﻠﻪﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﻣارکوئیتز و ﺗعیین ﻣرز کارای ﺳرﻣایﻪگذاری ،زﻣانی کﻪ ﺗعداد داراییﻫای
قاﺑل ﺳرﻣایﻪگذاری ﻣحدودیﺖﻫای ﻣوجود در ﺑازار زیاد ﺑاشد ،ﻣیپردازند .آنﻫا ﺑا اﺳتفاده
از اطالعات قیمﺖ  27ﺳﻬم پذیرفتﻪ شده در ﺑورس اوراق ﺑﻬادار ﺗﻬران در فاﺻﻠﻪ زﻣانی ﻣﻬر
1

Celikyurt. U & Ozekici. S
)Particle Swarm Optimization (PSO
3
Yin. P & Wang. J
4
Yan. W, Miao. R & Li. SH
5
)Abdolalizade & Eshghi (2003
6
)Mnsouri & Khoshniat (2007
2
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 1301ﺗا شﻬریور  1300اقدام ﺑﻪ ﺗرﺳیم ﻣرز کارای ﺳرﻣایﻪگذاری ﻣیپردازند .نتایﺞ این
پﮋوﻫش نشان ﻣیدﻫد روش ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺗجمع ذرات در ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺳبد ﺳﻬام ﺑا وجود
ﻣحدودیﺖﻫای ﺑازار ﺑﺴیار ﻣوفق اﺳﺖ .ذکر این نکتﻪ در ایﻨجا الزم اﺳﺖ کﻪ عﻠیرغم
شباﻫﺖ ظاﻫری عﻨوان این ﺗحﻘیق و ﻣﻘالﻪ آقایان راعی و عﻠیﺑیگی ( ،)1303ﺗفاوت ﻣاﻫوی
در روش ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺳبد درایی در این دو ﺗحﻘیق وجود دارد؛ در واقع در این ﻣﻘالﻪ ﺑا
ﻫمان الگوی ارائﻪ شده ﺗوﺳﻂ ﻣارکوئیتز در راﺑطﻪ  2کﻪ در آن ﺑا ثاﺑﺖ در نظر گرفتن ﻣﻘدار
یکی از اﻫداف (در ایﻨجا ﺑازده) ،اقدام ﺑﻪ ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺗاﺑع ﻫدف دوم (در ایﻨجا حداقلﺳازی
ریﺴک) ﺑرای ﺗشکیل ﺳبد ﺳﻬام نمودهاند .در واقع ﺑا اﺳتفاده از چﻨین ﺗرفﻨدی ،فرآیﻨد
حل یک ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬیﻨﻪﺳازی چﻨد ﻫدفﻪ ،ﺗبدیل ﺑﻪ حل چﻨدین فﻘره ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬیﻨﻪﺳازی
ﺗک ﻫدفﻪ ﻣیگردد.
رجبی و خالوزاده ( 1)1333دو روش ﻣﻬم و پرکارﺑرد ژنتیک چﻨدﻫدفﻪ ﺑا ﻣرﺗبﺳازی
ناﻣغﻠوب ( )NSGA2و ﺑﻬیﻨﻪﺳازی چﻨدﻫدفﻪ ازدحام ذرات ( )MOPSOﺑا یکدیگر ﻣﻘایﺴﻪ
شدند .جبﻬﻪﻫای ﺑﻬیﻨﺔ پارﺗوی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣده ،ﺑﻪ ﺳرﻣایﻪگذار این اﻣکان را ﻣیدﻫد کﻪ از
ﺑین ریﺴک و ارزشﻫای ﻣﺨتﻠف ،ﺳبد ﺳرﻣایﺔ ﺑﻬیﻨـﺔ ﻣدنظر را انتﺨاب کﻨد .ارزش ﺳبد
ﺳرﻣایﻪ و ریﺴک آن ﺑﻪ عﻨوان اﻫداف ﺑﻬیﻨﻪﺳازی و ﻣعیار ارزش در ﻣعرض ریﺴک ﻣشروط
ﺑﻪ ﺑﻪ عﻨوان ﺳﻨجﺔ ریﺴک کار ﺑرده شد و ﺳﻪ قید عمﻠی و کارﺑردی نیز ﺑرای حل ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣدنظر قرار گرفﺖ .نتایﺞ ،عمﻠکرد ﺑﻬتر روش  NSGA2را نﺴبﺖ ﺑﻪ  MOPSOﺑرای ﻫر دو
ﻣعیار ﻫمگرایی و گﺴتردگی جبﻬﻪ ﺑﻬیﻨﺔﻫای پارﺗو نشان داد .ﻫمﭽﻨـین در پـیشﺑیﻨی
ﺳبد ﺳﻬام ﺑﻬیﻨﻪ ،انطباق جبﻬﻪﻫای ﺑﻬیﻨﺔ پارﺗوی واقعی و پیشﺑیﻨی شده ،نشاندﻫﻨدة
کـارایی ﺑﺴیار ﻣﻨاﺳب روشﻫای اﺳتفاده شده اﺳﺖ.
ﻣوشﺨیان و نجفی ( 2)1334اﺑتدا ﻣدلی ﺗحﺖ عﻨوان ﻣدل ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺳبد ﺳرﻣایﻪگذاری
چﻨد دورهای احتمالی ﻣیانگین -نیمواریانس -چولگی ﺑا در نظر گرفتن ﻫزیﻨﻪ ﻣعاﻣالت را
ارائﻪ ﻣیکﻨﻨد .از آنجاکﻪ حل ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳبد ﺳرﻣایﻪگذاری چﻨد دورهای ﺑﻪ خاطر غیرخطی
ﺑودن ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﺴیار دشوار ﻣیﺑاشد ،آنﻫا پس از ﻣدلﺳازی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑا اﺳتفاده از الگوریتم
ﺑﻬیﻨﻪ ﺳازی ازدحام ذرات چﻨد ﻫدفﻪ و ﺗک ﻫدفﻪ اقدام ﺑﻪ حل ﻣدل ارائﻪ شده ﻣیکﻨﻨد.

)Rjabi & Khalozade (2014
)Moshekhyan & Najafi (2015
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نتایﺞ نشان ﻣیدﻫد کﻪ الگوریتم  PSOچﻨد ﻫدفﻪ نتایﺞ ﺑﻬتری نﺴبﺖ ﺑﻪ الگوریتم PSO

ﺗک ﻫدفﻪ ایجاد ﻣی کﻨد.
اﻣا آن چﻪ کﻪ در این ﺗحﻘیق از پیادهﺳازی الگوریتم ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺗجمع ذرات چﻨد ﻫدفﻪ
ﻣد نظر اﺳﺖ ،حداقلﺳازی ریﺴک ،حداکثرﺳازی ﺑازده و حداقلﺳازی ﺗعداد ﺳﻬام ﺑﻪ طور
ﻫمزﻣان (ﻫمانﻨد ﻣدل  )2اﺳﺖ.

 -4معرفی دادهها تحقیق و روششناسی تحقیق
دادهﻫای ﻣﺴﺌﻠﻪ ،قیمﺖ  323روز  332شرکﺖ عضو ﺳازﻣان ﺑورس و اوراق ﺑﻬادار ﺗﻬران از
ﺗاریﺦ  1331/11/70ﺗا  1330/71/70اﺳﺖ .ﻫدف از انتﺨاب این ﺗعداد از شرکﺖ نیز ،ﻫمانا
ﺑررﺳی کارآﻣدی دو الگوریتم  MOPSOو  NSGA2در ﻣﻘایﺴﻪ ﺑا روش کالﺳیک ﻣارکوئیتز
در ﺑﻬﻨیﻪﺳازی چﻨد ﻫدفﻪ اﺳﺖ .در پیوﺳﺖ  1نماد ﺑورﺳی  332شرکﺖ ﻣورد اﺳتفاده در
این ﺗحﻘیق آﻣده اﺳﺖ.
دادهﻫای قیمﺖ ﺑا اﺳتفاده از راﺑطﻪ زیر ،ﺑﻪ ﺻورت ﺑازده روزانﻪ ﻣحاﺳبﻪ گردیده اﺳﺖ:
()4

𝑝𝑡 − 𝑝𝑡−1
𝑝𝑡−1

= 𝑡𝑟

الگوریتم ژنتیک :الگوریتم ژنتیک 1اولین ﺑار در ﺳال  1302ﺗوﺳﻂ ﻫالﻨد 2ﻣعرفی
گردید .این الگوریتم ،یک ﺗکﻨیک جﺴتجوی ﺳراﺳری اﺳﺖ کﻪ ﺑر اﺳاس ﻣفاﻫیم ژنتیک
طبیعی و فرضیﻪ ﺗکاﻣل داروین شکل گرفتﻪ اﺳﺖ .در فرضیﻪ ﺗکاﻣل ،ﺗﻨﻬا آن ﺑﺨشی از یک
جمعیﺖ اداﻣﻪ نﺴل ﻣییاﺑد کﻪ ﺑﻬترین خصوﺻیات را داشتﻪ و آنﻫایی کﻪ فاقد این
خصوﺻیات ﺑاشﻨد ،ﺑﻪ ﺗدریﺞ و در طی زﻣان از ﺑین ﻣیروند.
این الگوریتم نیز ﻣانﻨد ﺳایر الگوریتمﻫا ،دارای یک ﺗاﺑع ﻫدف ﻣیﺑاشد کﻪ ﺑایﺴتی حداقل
یا حداکثر شود .ﻣراحل الزم ﺑرای اجرای الگوریتم ژنتیک را ﻣیﺗوان ﺑﻪ ﺻورت شبﻪ کد
زیر خالﺻﻪ کرد.
مرحله  :1تعیین مشخصات اولیه الگوریتم

.
𝑇) 𝑛𝑥 𝑓(𝑥); 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 … ,
 ﻣعرفی ﺗاﺑع ﻫدف ﺗعیین ﺗعداد جمعیﺖ ( ،)npنحوه انتﺨاب والدین و عمل ﺗﻘاطع ،نرخ جﻬش ،شرایﻂ ﺗوقفالگوریتم و . ...

مرحله  :2اجرای الگوریتم
)Genetic Algorithm (GA
Holland

1
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 ﺗولید جمعیﺖ اولیﻪ ﺑﻪ ﻣیزان  npو ارزیاﺑی ﻣﻘادیر ﺗاﺑع ﻫر یک از آنﻬا. ﺗا ﻫﻨگاﻣیکﻪ شرایﻂ ﺗوقف الگوریتم ﺑرآورده نشده ﺑاشد: انتﺨاب والدین و ﺗرکیب آنﻬا ﺑرای ایجاد جمعیﺖ فرزندان ()nc؛ انتﺨاب  nmعضو جمعیﺖ ﺑرای عمل جﻬش ﺑرای ﺗولید جمعیﺖ جﻬشیافتگان؛ ادغام جمعیﺖ جاری ،فرزندان و جﻬش یافتگان و ایجاد جمعیﺖ ﺑالﻘوه نﺴل ﺑعد؛ انتﺨاب ﺑﻬترین کروﻣوزومﻫای جمعیﺖ ﺑالﻘوه جدید ﺑﻪ عﻨوان جمعیﺖ اﺻﻠی نﺴلﺑعد؛
∗
∗
 -چﻨانﭽﻪ شرایﻂ ﺗوقف ﺑرآورده شده ﺑاشﻨد 𝑥ﻫا و 𝑓ﻣتﻨاظر ﺑا آنﻬا را گزارش کﻨید.

اﻣا ﺗفاوت الگوریتم ژنتیک چﻨدﻫدفﻪ ﺑا ﻣرﺗبﺳازی ناﻣغﻠوب ﺑا الگوریتم ژنتیک ﺗکﻫدفﻪ،
در روش ﻣرﺗبﺳازی پاﺳﺦﻫاﺳﺖ .در واقع در حالﺖ چﻨدﻫدفﻪ ،پاﺳﺦﻫا ﺑر اﺳاس فاﺻﻠﻪ
ازدحاﻣی ﻣرﺗب ﻣیشوند .در ﻫر ﺗکرار از این الگوریتم ،جمعیﺖ جدید ﺑا انتﺨاب والدین از
اعضای جمعیﺖ اﺻﻠی و اعمال عمﻠگرﻫای جﻬش و ﺗﻘاطع ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣیآید.
روند اجرای الگوریتم ژنتیک چﻨدﻫدفﻪ ﺑا ﻣرﺗبﺳازی ناﻣغﻠوب ﺑﻪ شرح زیر اﺳﺖ:
 .1ایجاد جمعیﺖ اولیﻪ ﺑا اندازة N؛
 .2ﻣحاﺳبﺔ ﻣﻘادیر ﺗاﺑع ﻫدف؛
 .3ﻣرﺗب کردن پاﺳﺦﻫا ﺑر اﺳاس غﻠبﻪ و فاﺻﻠﺔ ازدحاﻣی؛
 .4انتﺨاب والدین ،عمل ﺗﻘاطع و ایجاد جمعیﺖ فرزندان؛
 .1انتﺨاب والدین ،عمل جﻬش و ایجاد جمعیﺖ جﻬشیافتگان؛
 .0ﺗرکیب جمعیﺖ جدید ﺑا جمعیﺖ اﺻﻠی؛
 .0انتﺨاب اعضای جمعیﺖ اﺻﻠی جدید ﺑا اندازة  Nﺑر اﺳاس غﻠبﻪ و فاﺻﻠﺔ ازدحاﻣی؛
 .0در ﺻورت ﺑرآورده نشدن شرایﻂ خاﺗمﻪ ،گام دوم و در غیر این ﺻورت پایان.

بهینهسازی تجمع ذرات :ایده ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺗجمع ذرات 1ﺑرای اولین ﺑار ﺗوﺳﻂ کﻨدی
و اﺑرﻫارت 2در ﺳال  1331ﻣطرح شد .این روش نیز ﻣانﻨد ﺳایر الگوریتمﻫای فرااﺑتکاری،
الﻬام گرفتﻪ از طبیعﺖ و ﺑر اﺳاس فرآیﻨدی ﺗکراری ﻣیﺑاشد .ﻣﻨبع الﻬام این الگوریتم،
رفتار گروﻫی و اجتماعی ﺑرخی حیوانات ،ﻫمانﻨد حرکﺖ دﺳتﻪ جمعی پرندگان و ﻣاﻫیﻫا
ﺑوده اﺳﺖ .در این الگوریتم ،ﻫر پرنده ،ﻣاﻫی و یا در اﺻطالح ،ﻫر ذره عﻠیرغم ایﻨکﻪ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬایی رفتار ﺳادهای از خود نشان ﻣیدﻫد ،دارای رفتار جمعی ﺑﺴیار پیﭽیدهای اﺳﺖ کﻪ
)Particle Swarm Optimization (PSO
Kennedy & Eberhart
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از آن ﺑﻪ عﻨوان ﻫوش جمعی 1یاد ﻣیشود .اگرچﻪ ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺗجمع ذرات شباﻫﺖﻫای
ﺑﺴیاری ﺑا الگوریتم ژنتیک دارد ،اﻣا در واقع ﺳاختار ﺑﺴیار ﺳادهﺗری نﺴبﺖ ﺑﻪ آن دارد .در
این روش ،چﻨدین ذره ﺑﻪ طور ﻫمزﻣان ﺑﻪ جﺴتجو در فضای جوابﻫا ﻣیپردازند کﻪ از این
ﻣﻨظر ،ﻣشاﺑﻪ عمﻠکرد کروﻣوزومﻫا در الگوریتم ژنتیک ﻣیﺑاشد .ﺑا این وجود ،ﺑﻬیﻨﻪﺳازی
ﺗجمع ذرات یا  ، PSOاز ارﺗباط ﻫمزﻣان و ﻣتﻘاﺑل ﻣیان ﻣجموعﻪ ذرات نیز ﺑﻬره ﻣیگیرد،
در حالی کﻪ در الگوریتم ژنتیک ،چﻨین ارﺗباطی ﻣیان کروﻣوزومﻫا ﺗعریف نشده اﺳﺖ .از
ﺳوی دیگر ،روش  PSOﺗﻨﻬا ﺑر اﺳاس اعداد حﻘیﻘی شکل گرفتﻪ اﺳﺖ کﻪ ﺑﻪ ﻫمین جﻬﺖ،
کارﺑرد و اﺳتفاده از آن ﺑﻪ دلیل عدم نیاز ﺑﻪ کدگذاری و کدگشایی ﻣجموعﻪ جوابﻫا ﺑرای
ﺗبدیل آنﻫا ﺑﻪ اعداد حﻘیﻘی ،ﺑﺴیار ﺳادهﺗر ﻣیﺑاشد.
در الگوریتم  ،PSOﻫر عﻨصر جمعیﺖ ،یک ذره ناﻣیده ﻣیشود کﻪ ﻣعادل کروﻣوزوم در
 GAﻣیﺑاشد .ﺑرای ﻫر ذره ،دو ﻣﻘدار وضعیﺖ و ﺳرعﺖ 2ﺗعریف ﻣیشود کﻪ ﺑﻪ ﺗرﺗیب ﺑا
یک ﺑردار ﻣکان و یک ﺑردار ﺳرعﺖ ،ﻣشﺨص ﻣیشوند .این الگوریتم ،ﺑا ﺗعدیل و اﺻالح
ﻣﺴیر حرکﺖ ﺗکﺗک ذرات یک ﻣجموعﻪ ،ﻣتﻨاﺳب ﺑا ﺑﻬبود ﺗاﺑع ﻫدف ،ﺑﻪ جﺴتجوی جواب
ﺑﻬیﻨﻪ ﻣیپردازد .این ذرات ﺑﻪ طور ﺗکرار شوندهای در فضای  nﺑُعدی ﻣﺴﺌﻠﻪ 3حرکﺖ
ﻣیکﻨﻨد ﺗا نﻘاط ﻣﺨتﻠف فضای جﺴتجو و جوابﻫای جدید را جﺴتجو کﻨﻨد .در این
الگوریتم ،یک حافظﻪ ﺑﻪ ذخیره ﺑﻬترین ﻣوقعیﺖ ﻫر ذره در گذشتﻪ و یک حافظﻪ ﺑﻪ ذخیره
ﺑﻬترین ﻣوقعیﺖ پیشآﻣده در ﻣیان ﻫمﻪ ذرات ،اختصاص ﻣییاﺑد .ﺑا ﺗجرﺑﻪ حاﺻل از این
حافظﻪﻫا ،ذرات ﺗصمیم ﻣیگیرند کﻪ در ﻣرحﻠﻪ ﺑعدی ،چگونﻪ حرکﺖ کﻨﻨد .ﺑﻨاﺑراین در
ﻫر ﺑار ﺗکرار ،ﻫمﻪ ذرات در فضای  nﺑُعدی ﻣﺴﺌﻠﻪ حرکﺖ ﻣیکﻨﻨد ﺗا ﺑاالخره نﻘطﻪ ﺑﻬیﻨﻪ
ﺳراﺳری پیدا شود.
ﻫمان طور کﻪ اشاره شد ،ﻫر ذره در ﻫر ﺗکرار ،ﺳرعﺖ و ﻣوقعیﺖ خود را ﺑر حﺴب ﺑﻬترین
جوابﻫای ﻣحﻠی و ﺳراﺳری ﺑﻪ روز رﺳانی ﻣیکﻨد .ﺑﻬترین جوابﻫای ﻣحﻠی و ﺳراﺳری،
ﺑﻬترین جواب ﻫایی ﻫﺴتﻨد کﻪ ﺗا زﻣان جاری اجرای الگوریتم ،ﺑﻪ ﺗرﺗیب ﺗوﺳﻂ ذره ﻣورد
نظر و کل ﻣجموعﻪ ذرات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣدهاند .ﺑرای ﻣثال ،ﺑردار ﺳرعﺖ ذره iام در ﺗکرار k  1
ام (ﺗکرار ﺑعدی) ﺑرآیﻨدی از ﺳﻪ ﻣﺆلفﻪ ﻣﺨتﻠف ﻣیﺑاشد؛ ﻣﺆلفﻪ اول ،ﻫمان ﺑردار ﺳرعﺖ
پیشین اﺳﺖ کﻪ در ﺗکرار kام ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣده اﺳﺖ ،ﻣﺆلفﻪ دوم ﺑر اﺳاس حرکﺖ ﺑﻪ ﺳمﺖ
Swarm Intelligence
Velocity
 3بُعد فضای مسئله ،برابر تعداد متغیرهای تصمیم موجود در تابع مورد نظر برای بهینهسازی میباشد.

1
2

فصﻠﻨاﻣﻪ نظریﻪﻫای کارﺑردی اقتصاد /ﺳال پﻨجم /شماره  /4زﻣﺴتان 1330

43

ﺑﻬترین ﻣکان یا جواب قبﻠی ﻫمان ذره 1و در نﻬایﺖ ﻣﺆلفﻪ ﺳوم ﺑر اﺳاس حرکﺖ ﺑﻪ ﺳمﺖ
ﺑﻬترین ﻣکان یا جواﺑی اﺳﺖ کﻪ ﺗاکﻨون ﺗوﺳﻂ ﻣجموعﻪ ذرات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣده اﺳﺖ ،شکل
ﻣیگیرد .نحوه اﺻالح ﺳرعﺖ ذره iام را ﻣیﺗوان ﺑﻪ ﺻورت راﺑطﻪ  1نوشﺖ:

) 𝑘𝑖𝑠 𝑣𝑖𝑘+1 = 𝑤𝑣𝑖𝑘 + 𝑐1 𝑟1 (𝑠𝑖𝑙𝑏 − 𝑠𝑖𝑘 ) + 𝑐2 𝑟2 (𝑠 𝑔𝑏 −
()5
𝑏𝑙
𝑘+1
𝑘
𝑏𝑔
کﻪ در آن 𝑖𝑠  𝑠𝑖 ، 𝑠𝑖 ،و 𝑠 ﺑﻪ ﺗرﺗیب ﺑردار ﻣکان ذره iام در دوره جاری (ﺗکرار

kام) ،ﺑردار ﻣکان ذره iام در ﺗکرار  ، k  1ﻣکان ﺑﻬیﻨﻪ ذره iام ﺗا دوره جاری و ﺑﻬترین
ﻣکان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣده ﺗوﺳﻂ ﻣجموعﻪ ذرات ﻣیﺑاشﻨد 𝑠𝑖𝑘+1 𝑣𝑖𝑘 .نیز ﺑردار ﺳرعﺖ ذره
iام در ﺗکرار  kو  k  1ام ﻣیﺑاشﻨد .ﻫمﭽﻨین  wپاراﻣتر ایﻨرﺳی 2اﺳﺖ کﻪ ﻣﻘدار آن ﺗعیین
کﻨﻨده ﺗمایل ﻫر ذره در حرکﺖ در اﻣتداد ﺑردار ﺳرعﺖ فعﻠی خود ﻣیﺑاشد c1 .و  c2ﺑﻪ
ﺗرﺗیب پاراﻣتر ادراکی و پاراﻣتر اجتماعی ناﻣیده ﻣیشوند و ﻣفﻬوﻣی ﻣشاﺑﻪ ﺑا  wدارند و
ﺑیانگر ﺗمایل ذره در حرکﺖ ﺑﻪ ﺳمﺖ ﺑﻬترین جواب ﺑﻬیﻨﻪ قبﻠی خود و جواب ﺑﻬیﻨﻪ
ﺳراﺳری ﺗا ﺗکرار kام ﻣیﺑاشﻨد r1 .و  r2نیز اعداد ﺗصادفی ﺑا ﺗوزیع یکﻨواخﺖ در ﺑازه ][0,1
ﻣیﺑاشﻨد .حال ﺑا ﻣحاﺳبﻪ ﺑردار ﺳرعﺖ جدید ﺑر اﺳاس راﺑطﻪ فوق ،ﻣکان جدید ذره iام در
ﺗکرار ﺑعدی ﺑﻪ ﺻورت زیر ﺑﻪ دﺳﺖ خواﻫد آﻣد:
()6

𝑠𝑖𝑘+1 = 𝑠𝑖𝑘 + 𝑣𝑖𝑘+1

ﻣراحل الزم ﺑرای ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺗجمع ذرات ،ﻣیﺗواند ﺑﻪ ﺻورت شبﻪ کد زیر ،خالﺻﻪ گردد.
مرحله  :1تعیین مشخصات اولیه الگوریتم

 -ﻣعرفی ﺗاﺑع ﻫدف𝑓(𝑥) ; 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 … , 𝑥𝑛 )𝑇 .

 ﺗعیین ذرات اولیﻪ ،ﻣﺨتصات ﻣجاز  ، xiﺑردار ﺳرعﺖ  viﺑرای ﻫر ذره ،حداکثر ﺗعداد ﺗکرارﻣجاز در کل الگوریتم (.)K

مرحله  :2اجرای الگوریتم
 ﺗا ﻫﻨگاﻣیکﻪ ﺗعداد ﺗکرارﻫا کمتر از  Kﺑاشد (𝐾 < 𝑘): 𝑘 = 𝑘 + 1؛ ایجاد ﺑردار ﺳرعﺖ جدید  𝑣𝑖𝑘+1ﺑرای ﻫر یک از ذرات ﺑا اﺳتفاده از ﻣعادلﻪ 1-1؛ ﻣحاﺳبﻪ ﻣﺨتصات جدید ﺑا اﺳتفاده از راﺑطﻪ 2-1؛ ارزیاﺑی ﺗاﺑع ﻫدف ﺑﻪ ازای ﻣﺨتصات نﻘاط جدید؛ اگر 𝐾 = 𝑘 ﺑاشد ،ﺗوقف کﻨید و * xiو *  fرا گزارش کﻨید. 1دلیل استفاده از جواب بهینه قبلی هر ذره ،افزایش تنوع در کیفیت راهحل میباشد.
Inertia

2
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در ایﻨجا نیز اﺳتفاده از رﺗبﻪﺑﻨدی پارﺗو ﻣیﺗواند راه ﻣﻨاﺳبی ﺑرای ﺗوﺳعﺔ الگوریتم
ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ازدحام ذرات یک ﻫدفﻪ ﺑﻪ ﻣﻨظور حل ﻣﺴائل ﺑﻬیﻨﻪﺳازی چﻨدﻫدفﻪ ﺑاشد.
آرشیو خارجی ﺑرای ذخیرة پاﺳﺦﻫای غالبی کﻪ ﺗاکﻨون ﺗولید شدهاند ،ﺑﻪ کار ﻣیرود.
ﺳازوکار جاذﺑﺔ ﺳراﺳری در ﺗرکیب ﺑا آرشیو ﺑردارﻫای غالب یافتﻪ شدة قبﻠی ،ﻣیﺗواند
ﻫمگرایی ﺑﻪ پاﺳﺦﻫای غالب ﺳراﺳری را ﺗﻘویﺖ کﻨد (کوئﻠو ،پالیدو و لﭽاگا.1)2774 ،
آرشیو خارجی دو ﺑﺨش ﻣﻬم کﻨترلکﻨﻨدة آرشیو و شبکﻪﺑﻨدی را شاﻣل ﻣیشود و
ﻣﻬمﺗرین ﻫدف آن نگﻬداری ﺑردارﻫای ناﻣغﻠوب یافتﻪ شده ﺗا کﻨون طی فرایﻨد جﺴﺖ وجو
اﺳﺖ.
کﻨترلکﻨﻨدة آرشیو ﺗعیین ﻣیکﻨد آیا پاﺳﺦ خاﺻی ﺑاید ﺑﻪ آرشیو اضافﻪ شود یا نﻪ و فرآیﻨد
ﺗصمیم گیری آن ﺑﻪ این ﺻورت اﺳﺖ کﻪ ﺑردارﻫای ناﻣغﻠوﺑی کﻪ در ﻫر ﺗکرار الگوریتم ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣیآیﻨد ،ﺑا ﻣحتوای آرشیو کﻪ در اﺑتدا ﺗﻬی اﺳﺖ ﻣﻘایﺴﻪ ﻣیشوند .اگر آرشیو
خارجی ﺗﻬی ﺑاشد ،در این ﺻورت پاﺳﺦﻫای فعﻠی قاﺑل قبولاند .اگر پاﺳﺦﻫای جدید ﺗوﺳﻂ
فردی از آرشیو ﻣغﻠوب شود ،این پاﺳﺦ حذف ﻣیشود .اگر ﻫیچ یک از اعضای جمعیﺖ
خارجی پاﺳﺦ جدید را ﻣغﻠوب نکﻨد ،این پاﺳﺦ در آرشیو ذخیره ﻣیشود .ﺳرانجام اگر
جمعیﺖ خارجی ﺑﻪ ظرفیﺖ ﻣاکزیمم خود ﺑرﺳد ،روند شبکﻪﺑﻨدی ﺗطبیﻘی اجرا خواﻫد
شد .ﺑر این اﺳاس ،در آرشیو ،فضای ﺗواﺑع ﻫدف ﺑﻪ چﻨد ناحیﻪ ﺗﻘﺴیم ﻣیشود .اگر عضوی
از آرشیو خارج از ﻣرزﻫای فعﻠی شبکﻪ قرار گیرد ،شبکﻪ ﺑاید ﺑار دیگر ﻣحاﺳبﻪ شده و ﻫر
عضو آن دوﺑاره ﻣوقعیﺖدﻫی شود.
روند الگوریتم ﺑﻬیﻨﻪﺳازی چﻨدﻫدفﺔ جمعیﺖ ذرات ﺑﻪ ﺻورت زیر اﺳﺖ:
 .1ایجاد جمعیﺖ اولیﻪ؛
 .2ﻣﻘداردﻫی اولیﻪ ﺑﻪ ﺳرعﺖ ﻫر ذره؛
 .3ارزیاﺑی ﻫر ذره از جمعیﺖ؛
 .4جداکردن اعضای ناﻣغﻠوب جمعیﺖ و ذخیرة آنﻫا در آرشیو خارجی؛
 .1جدولﺑﻨدی فضای ﻫدف کشف شده؛
 .0ﻫر ذره از ﻣیان اعضای آرشیو ،رﻫبری انتﺨاب کرده و حرکﺖ ﻣیکﻨد؛
 .0ﺑﻬترین خاطرة شﺨصی ﻫر یک از ذرات ﺑﻪ روز ﻣیشود؛
 .0اعضای ناﻣغﻠوب جمعیﺖ فعﻠی ﺑﻪ آرشیو اضافﻪ ﻣیشود؛
 .3اعضای ﻣغﻠوب آرشیو حذف ﻣیشود؛
Colleo

1
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 . 17اگر ﺗعداد اعضای آرشیو ﺑیش از ظرفیﺖ ﺗعیین شده ﺑاشد ،اعضای اضافی نیز حذف
ﻣیشوند (اندازة آرشیو ﻣحدود اﺳﺖ)؛
 .11اگر شرایﻂ خاﺗمﻪ ﻣحﻘق نشده ﺑاشد ،ﺑﻪ ﻣرحﻠﺔ  1ﺑازﻣیگردیم و در غیر این ﺻورت ،کار
پایان ﻣییاﺑد.

از ﺳوی دیگر ،در ﺑﻬیﻨﻪﺳازی چﻨدﻫدفﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨظور ﻣﻘایﺴﻪ عمﻠی پاﺳﺦﻫا از نظر گﺴتردگی
و ﻫمگرایی جبﻬﻪ پارﺗو ،از ﻣعیار فاﺻﻠﻪ نﺴﻠی ﻣعکوس 1اﺳتفاده ﻣیشود .فرض کﻨید * K

ﻣجموعﻪای از نﻘاط قرار گرفتﻪ روی جبﻬﻪ پارﺗو و  Kﺗﺨمیﻨی از آن ﺗوﺳﻂ ﻫر یک از
الگوریتمﻫا ﺑاشد؛ حال فاﺻﻠﻪ نﺴﻠی ﻣعکوس ﺑین *  Kو  Kاز طریق راﺑطﻪ زیر ﻣحاﺳبﻪ
ﻣیشود (لی و زِنﮓ:)2773 ،
)𝐾 ∑𝑣𝑒𝐾∗ . 𝑑(𝑉,
()7
| ∗ 𝐾|
کﻪ در آن )𝐾  𝑑(𝑉,کمترین فاﺻﻠﻪ اقﻠیدﺳی ﺑین  vو نﻘاط  Kاﺳﺖ .اگر | ∗ 𝐾| ﺑﻪ اندازه

= )𝐾 𝐼𝐺𝐷(𝐾 ∗ ,

کافی ﺑزرگ ﺑاشد کﻪ ﺑتواند جبﻬﻪ پارﺗو را ﺑﻪ خوﺑی ﺗﺨمین ﺑزند IGD ،ﻣیﺗواند ﺑیانگر ﻫر
دو ﻣعیار ﺗﻨوع و ﻫمگرایی ﺑاشد .ﺑرای داشتن  IGDکوچکﺗر ،ﺑاید  Kﻫرچﻪ ﺑیشتر ﺑﻪ جبﻬﻪ
پارﺗو نزدیک ﺑاشد و عالوه ﺑر این نباید ﺑﺨشﻫایی از کل جبﻬﻪ را از دﺳﺖ داده ﺑاشد.

 -5یافتههای تحقیق
در این ﺗحﻘیق ،در اﺑتدا شبیﻪﺳازی الگوریتمﻫای ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺗکاﻣﻠی چﻨدﻫدفﻪ ﺑا اﺳتفاده
از الگوریتم ﻣارکوئیتز انجام گرفتﻪ کﻪ ﺑﻪ عﻨوان ﻣبﻨایی ﺑرای ﻣﻘایﺴﻪ نحوه عمﻠکرد دو
الگوریتم  MOPSOو  NSGA2ﻣورد اﺳتفاده قرار خواﻫد گرفﺖ .شکل زیر نتایﺞ ﺳﻪ
الگوریتم فوقالذکر را نشان ﻣیدﻫد.

)Inverted Generational Distance (IGD

1
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نمودار ( :)1نتایج الگوریتم مارکوئیتز MOPSO ،و  NSGA2در بهینهسازی دو هدفه
ﻣﻨبع :یافتﻪﻫای ﺗحﻘیق

ﻣبﻨای ﺑﻬتر ﺑودن الگوریتمﻫای  MOPSOو  NSGA2از یکدیگر ،نزدیک ﺑودن نﻘاط واقع
ﺑر روی جبﻬﻪ پارﺗوی ﻫر یک از آنﻬا ﺑﻪ جبﻬﻪ ﻣارکوئیتز اﺳﺖ؛ چرا کﻪ روش ﻣارکوئیتز،
ﻣدل را ﺑﻪ ﺻورت دقیق حل نموده و در ﻫر ﺗکرار ،جبﻬﻪ ﻣشاﺑﻬی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣیدﻫد.
ﻫمانطور کﻪ ﻣشاﻫده ﻣیشود الگوریتم  MOPSOﻫم از لحاظ گﺴتردگی و ﻫم از ﻣﻨظر
ﻫمگرایی ﺑﻪ ﺗعبیری نزدیکی ﺑﻪ جبﻬﻪ اﺻﻠی پارﺗو ،دارای عمﻠکرد ﺑﻬتری نﺴبﺖ ﺑﻪ الگوریتم
 NSGA2اﺳﺖ.
ﻫمﭽﻨین نتایﺞ حاﺻل از ﻣحاﺳبﻪ ﻣعیار فاﺻﻠﻪ نﺴﻠی ﻣعکوس دو الگوریتم  MOPSOو
 NSGA2در جدول زیر آﻣده اﺳﺖ.
جدول ( :)1مقایسه معیار  IGDدر دو الگوریتم  MOPSOو NSGA2
الگوریتم

معیار IGD

MOPSO

7/1013
7/0122

NSGA2

ﻣﻨبع :یافتﻪﻫای ﺗحﻘیق
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دادهﻫای جدول ﺑاال نیز نتایﺞ نموداری شکل پیشین را ﺗائید ﻣیکﻨد .ﻫمانطور کﻪ ﻣشاﻫده
ﻣیشود ﻣعیار فاﺻﻠﻪ نﺴﻠی ﻣعکوس الگوریتم  MOPSOﺑﻪ ﻣیزان  7/1013ﺑﺴیار کمتر از
ﻣﻘدار ﻫمین ﻣعیار در الگوریتم  NSGA2ﺑﻪ ﻣیزان  7/0122اﺳﺖ.
حال ﻫمانطور کﻪ اشاره شد ،از آنجا کﻪ انتظار ﻣیرود وجود ﺗعداد دارایی کمتر در ﺳبد
پرﺗفوی ،ﺳبب کاﻫش ﻫزیﻨﻪﻫای خرید و فروش ﺳﻬام و ﻫمﭽﻨین ﻣدیریﺖ آﺳانﺗر و ﺑﻬتر
پرﺗفوی گردد ،در این ﺗحﻘیق ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺳﻪ ﻫدفﻪ یعﻨی حداکثرﺳازی ﺑازده ﺳبد
ﺳﻬام ،حداقلﺳازی ریﺴک آن و ﺗاﺑع ﻫدف ﺳوم یعﻨی حداقلﺳازی ﺗعداد داراییﻫا یا
ﺳﻬام ﻫا نیز ﻣد نظر قرار گرفتﻪ اﺳﺖ .از این رو ،نوآوری ﻣدنظر در این ﺗحﻘیق ،در نظر
گرفتن ﻣعیار یا ﻫدف ﺳوﻣی ﺗحﺖ عﻨوان حداقلﺳازی ﺗعداد داراییﻫا یا ﺳﻬام ﻣوجود در
ﺳبد ﺳﻬام اﺳﺖ کﻪ ﺑا اﺳتفاده از الگوریتم  MOPSOﺳﻪ ﻫدفﻪ ﻣورد ﺑررﺳی قرار گرفتﻪ
اﺳﺖ .نتایﺞ نموداری این الگوریتم ﺑﻪ ﺻورت شکل زیر اﺳﺖ.

نمودار ( :)2نتایج الگوریتم  MOPSOسه هدفه
ﻣﻨبع :یافتﻪﻫای ﺗحﻘیق

 -6نتیجهگیری
در این ﻣﻘالﻪ از الگوریتمﻫای ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺗکاﻣﻠی چﻨدﻫدفﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨظور ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺳبد ﺳرﻣایﻪ اﺳتفاده شد .ﺑﻬیﻨﻪﺳازی چﻨدﻫدفﻪ ﺑﻪ ﺳرﻣایﻪگذار اﻣکان ﻣیدﻫد کﻪ از ﺑین

40

ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺳبد ﺳﻬام ﺑا اﺳتفاده از الگوریتم...

ریﺴک و ارزشﻫای ﺑﻬیﻨﻪ ﻣوجود ،ﺳبد ﺳرﻣایﻪ دلﺨواه خود (کم ریﺴک -کم ﺑازده ،ریﺴک
ﻣتوﺳﻂ -ﺑازده ﻣتوﺳﻂ و ریﺴک ﺑاال -ﺑازده ﺑاال) را انتﺨاب کﻨد .آنﭽﻪ در ایـن راﺳتا اﻫمیﺖ
دارد ،اﺳتفاده از روشﻫایی اﺳﺖ کﻪ ﺑتوانﻨد جبﻬﻪﻫای پارﺗو ﺑا گﺴتردگی و ﻫمگرایی
ﺑیشتری ﺗولید کﻨﻨد .الگوریتمﻫای فراﺑتکاری ﺑررﺳیﻫای شده در این ﻣﻘالﻪ  MOPSOو
 NSGA2ﺑودند .نتایﺞ نشاندﻫﻨده عمﻠکرد ﺑﻬتر روش  MOPSOنﺴبﺖ ﺑﻪ  ،NSGA2ﺑرای
ﻫر دو ﻣعیار ﻫمگرایی و گﺴتردگی جبﻬﻪ ﺑﻬیﻨﺔ پارﺗو ﺑودند .ﻫمﭽﻨین در اداﻣﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﻬیﻨﻪﺳازی ﺳﻪ ﻫدفﻪ (یعﻨی حداکثرﺳازی ﺑازده ﺳبد ﺳﻬام ،حداقلﺳازی ریﺴک آن و
ﺗاﺑع ﻫدف ﺳوم یعﻨی حداقلﺳازی ﺗعداد داراییﻫا یا ﺳﻬامﻫا) ﻣورد ﻣطالعﻪ قرار گرفتﻪ
اﺳﺖ .در حالﺖ کﻠی انتظار ﻣیرود ،ﺳرﻣایﻪگذاران ﺑا پذیرش ﻣﻘدار کمی ریﺴک و ﺗﻘریب ًا
ﻫمان ﻣﻘدار ﺑازده ،ﺳبدی را انتﺨاب کﻨﻨد کﻪ ﺗعداد دارایی کمتری داشتﻪ ﺑاشد .از این رو
ﺑا ﺗوجﻪ ﺑﻪ عمﻠکرد ﺑﻬتر الگوریتم  MOPSOنﺴبﺖ ﺑﻪ  NSGA2در حالﺖ دو ﻫدفﻪ ،از این
الگوریتم ﺑرای ﺑرآورد ﻣدل ﺳﻪ ﻫدفﻪ حداکثرﺳازی ﺑازده ﺳبد ﺳﻬام ،حداقلﺳازی ریﺴک
و حداقلﺳازی ﺗعداد ﺳﻬامﻫا اﺳتفاده شد.
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