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چکیده

تاکنون تحقیقات بس یاری در چهارچوب مدلهای خطی یا غیرخطی و با اس افاده از مدلهای
آماری و ابزارهای یادگیری ماش ین در هوش مص نو ی برای برآورد نرخ بازده س ها در ایران
معرفی ش ده اس تف هدد مدٔ این روشها اس افادٔ همزمان از ماغیرهای مس اقم مافاوت
برای بهبود مدل سازی نرخ بازده سها است؛ درحالیکه در فرایند پیشبینیپذیری نرخ بازده،
الوه بر نحؤ مدلس ازی ،میزان همبس ا ی ماغیرهای مس اقم با یکدیگر و درنایجه افزایش
اریبی برآوردگرهای مدل نیز از اهمیت ویژهای برخوردار استف ازاینرو ،در این مقاله بر ا ساس
مدل ترکیبی درخت تص میم و رگرس یون لجس ایک بهص ورت همزمان ماغیرهای اثرپذیر را
تشخیص داده شده و سپس مدل سازی غیرخطی نرخ بازده انجا شده استف بهمنظور بررسی
مدل پیش نهادی ،اطال ات  ۱۰۰ش رکت پذیرفاهش ده در بورس اوراه بهادار طی بازٔ زمانی
 ۱۳۹۰-۱۳۹۷در نظر گرفاه و بر اساس مدل پیشنهادی ،وزنهای اناخاب پرتفوی بهینه برآورد
شده ا ستف ناایج برر سی ما ن شان میدهد که الگوریام ترکیبی پی شنهادی ،از مدلهای رقیب
بازدهی بهاری داردف
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اناخاب سها ازجمله مهمترین و حیاتیترین تصمیمات افراد حقیقی و حقوقی سرمایهگذاران
در بورس اوراه بهادار تهران است که میتوان گفت از گذشاه تاکنون ،یکی از مسائم مهم
موردبحت بوده است و نیز با پژوهشهایی که در این زمینه صورت گرفاه است ،مدلهایی
برای تعیین پرتفوی ارائه شده است که به مرور زمان ،ایرادات هرکدا مشخص و مدلهای
دیگر جایگزین آن شده است (لشکری و نظا االسالمی.)۱۳۹۵ ،
پیشبینی قیمت و یا بازده سها جزء مباحث مالی است که توجه محققان بسیاری را طی
سالهای مامادی به خود جلب کرده استف با توجه به اینکه بازده سها ماأثر از ماغیرهای
ماعدد است ،لذا پیشبینی آن کار سادهای نیست (داگلی و همکاران)۲۰۰۳ ،ف در واقع،
میتوان گفت یکی از مسائم مهمی که پژوهشگران و دانشمندان حوزٔ تصمیمگیری و
پیشبینی با آن روبهرو هساند ،اناخاب ماغیرهای تأثیرگذار در خروجی تصمیمگیری و
پیشبینی است؛ بنابراین ،اگر باوان بازده سها را با اسافاده از ماغیرهای مناسب پیشبینی
کرد و مدلهایی برای آن ارائه داد ،میتوان شرایط مطمئنتری در بازار سرمایه ایجاد کرد که
به گسارش سرمایهگذاری در بازارهای مالی کمک خواهد کرد (لشکری و نظا االسالمی،
.)۱۳۹۵
مدیران و سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی بهدلیم وجود انبوه ماغیرهای تأثیرگذار ترجیح
میدهند سازوکاری در اخایار داشاه باشند که باواند آنها را در امور تصمیمگیریشان یاری
و مشاوره دهد؛ به همین دلیم ،به روشهای پیشبینی روی میآورند که بهواسطٔه آنها
تخمینهایشان به واقعیت نزدیک و خطاهایشان بسیار کم باشد (ایمانی)۱۳۹۰ ،ف یکی از
روشهای یادگیری ماشین که برای اناخاب ماغیرهای تأثیرگذار قابماسافاده است ،روشهای
مبانی بر درخت تصمیم است ،زیرا دادههای بازار مالی موماً دارای خطاها و نوسانات
بسیاری است و مدلهای خطی بهدلیم آثار ماقابم زیادی که بین ماغیرها وجود دارد ،توانایی
مدلسازی بهینه آنها را ندارندف همچنین نبود وابسا ی ماغیرهای مساقم از دیگر فرضیاتی
است که موماً در مدلهای خطی پاراماری سریهای زمانی فرض میشودف درحالیکه در
دادههای واقعی ماغیرهای پیشگوی نرخ بازده وابسا ی زیادی با یکدیگر دارند که بهسادگی
نمیتوان از آنها در مدلسازی نرخ بازده اسافاده کردف
بهطور خالصه نوآوری این پژوهش ،اسافاده از مدل غیرخطی ترکیبی است که بر اساس
انعطادپذیری آن ،هم امکان مدلبندی ماغیرهایی با اثر غیرخطی و هم شناسایی محرکهای
اصلی در پیشبینی بازده سها را داردف زیرا یکی از چالشهای افراد باتجربه در تحلیم نرخ
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اگرچه تکنیکهای غیرخطی درحالحاضر بهطور گسارده در بین محققین حوزه مالی اسافاده
نمیشود ،اما این تکنیکها برای مانوعسازی سها جذاب به نظر میرسد
( سکریراد)۱۳۹۰،ف بااینوجود ،روش کارت در بازارهای مالی برای ردهبندی شرکتهای
درماندهشده از لحاظ مالی (فریدمن ۲و همکاران ،)۱۹۸۵ ،تخصیص دارایی (سورنسن و
همکاران ،)۱۹۹۸ ،۳و اناخاب سهم (سورنسن و همکاران )۲۰۰۰،اسافاده شده استف به الوه
تعداد زیادی از تکنیکهای غیرخطی برای مسئلٔه پیشبینی نرخ بازده اسافاده شدهاند یا اینکه
قابلیت بالقوه را در این موضوع دارندف
اسافاده از مدلهای غیرپاراماری و غیرخطی از محبوبیت بیشاری در این حوزه برخوردار
استف به نوان مثال در مم ،تکنیکهایی که توابع کالسبندی 4بر اساس درخت تصمیم
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بازدهی مقطعی ،همواره شناسایی محرک اصلی نرخ بازدهی سها در بین تعداد زیادی ماغیر
بوده استف لذا ضروری است که از روشهایی بهجز سبک رگرسیون فاما-فرنچ نیز اسافاده
کرد (کاکران)۲۰۱۱ ،؛ بنابراین ،مدل ارزیابی نظا مند بر مبنای درخت تصمیم برای
پیشبینی نرخ بازده سها مقطعی در مدل پیشنهادی ارائه شده است که در مقایسه با
تکنیکهای قبلی موجود ،اناخاب بهینٔه ماغیرهای مساقم بهصورت همزمان با مدلبندی
انجا نمیشودف
در این پژوهش بهمنظور اناخاب بهارین ماغیرهای پیشبینیکننده نرخ بازده سها مدل
پیشنهادی با ترکیب روش درختهای رگرسیونی و ردهبندی (کارت)( ۱برای ردهبندی
مشاهدهها) و رگرسیون لجسایک (برای ردهبندی ماغیرها بر اساس میزان اثر آنها در نرخ
بازده) ارائه میشودف ماغیر اصلی که مدلسازی برای آن انجا میشود ،تفاوت بازده
شرکتهای با بازدهی مثبت با شرکتهای با بازدهی منفی استف کاربرد این روش ترکیبی در
مقایسه با هریک از روشهای کارت و رگرسیون لجسایک هم در دادههای شبیهسازیشده و
هم در دادههای بازده سها شرکتهای موجود در بورس اوراه بهادار تهران ،موردارزیابی قرار
خواهد گرفتف
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بهمنظور ردهبندی ماغیرها تعریف میکنند ،از ملکرد بهاری برخوردارند (بریمن و
همکاران)۱۹۸۴ ،۱ف یکی از تکنیکهای مبانی بر درخت تصمیمگیری ،روش درختهای
رگرسیونی و ردهبندی (کارت) است که اولین بار توسط بریمن و همکاران ( )۱۹۸۴پیشنهاد
شدف این روش در واقع تکنیکی غیرخطی و غیرپاراماری است و فرضیههای دشواری را که در
روشهای رگرسیون کالسیک وجود دارد (مانند نرمال بودن دادهها) ،به مدلسازی تحمیم
نمیکندف روش کارت روشی اساوار ،انعطادپذیر ،و توزیع آزاد است؛ اما هنوز این روش بهطور
گسارده در جامعٔه سرمایهگذاران مورداسافاده قرار ن رفاه استف ذکر این نکاه ضروری است،
مدلهای معمولی درخت تصمیم برای دادههای سری زمانی کاربردی ندارد و باید از
درختهای تصمیم که بر اساس دادههای پانلی طراحی شده است ،اسافاده شودف لذا در این
مقاله از مدل درخت تصمیم پانلی (طولی) بهمنظور مدل کردن ماغیر زمان در درخت تصمیم
اسافاده کردهایمف
ازآنجاکه یکی از چالشهای پیشِروی محققین حوزه مالی در تحلیم نرخ بازدهی مقطعی،
شناسایی محرک اصلی نرخ بازدهی سها در بین تعداد زیادی ماغیر است (کاکران)۲۰۱۱ ،۲؛
لذا این مدل ارزیابی نظا مند میتواند بهصورت درخای برای پیشبینی نرخ بازده سها
مقطعی مورداسافاده قرار گیردف با توجه به اینکه روش کارت بهطور مساقیم کارایی الز را در
اناخاب ماغیرهای مساقم در دادههای حوزٔ مالی و بورس اوراه بهادار ندارد ،لذا در این
مقاله روش هیبریدی جدیدی را که توسط ژو ۳و همکاران ( )۲۰۱۲معرفی شده است ،ارائه
خواهیم داد و سپس با اسافاده از تکنیکهای غیرخطی توزیع آزاد که فرض توزیعی بر روی
دادهها در نظر نمیگیرند ،مدلبندی بازدههای سها را انجا میدهیمف

 ۳پیشینٔه پژوهش

Brieman et al.
Cochrane ،J.
3 Zhu, M. D
1
2

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.45.2.5

در سالهای اخیر ،اسافاده از شبکههای صبی مصنو ی و یادگیری میق در پیشبینی بازده
سها در بازارهای مالی جهان ،بهطور فزایندهای افزایش یافاه استف در ایران نیز محققان و
فعاالن بازار به اسافاده از این روشهای نوین در پیشبینی بازار سرمایه پرداخاهاندف در پژوهش
را ی و چاوشی ( )۱۳۸۲بهمنظور پیشبینی بازده سها در بورس اوراه بهادار تهران با اسافاده
از مدل شبکههای صبی مصنو ی و مدل چند املی نشان داده شد که این دو مدل در
پیشبینی رفاار بازده سها موفق است؛ اما ملکرد شبکههای صبی مصنو ی بر مدل
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چند املی برتری داردف در تحقیقات نمازی و کیامهر ( )۱۳۸۶میزان کارایی شبکٔه صبی در
پیشبینی نرخ بازده موردبررسی قرار گرفت و ناایج آنها نشان داد ،شبکٔه صبی مصنو ی
توانایی پیشبینی بازده روزانٔه سها را با خطایی نسبا ًا مناسب داردف قلیزاده و وحیدپور
( )۱۳۸۶با اسافاده از روش خودرگرسیون همبسأه برداری ،برآورد و پیشبینی نهایی مدل
رگرسیونی پیشبینی بازده را بهبود دادندف قالیباد اصم و معصو زاده ( )۱۳۸۸بهمنظور بررسی
پیشبینی احامال تغییر قیمت سها با اسافاده از رگرسیون لجسایک در بورس اوراه بهادار
تهران نشان دادند که میان قیمتهای گذشأه سها  ،درصد سها مبادلهشده ،شاخص بازده
نقدی ،و قیمت و تغییرات آتی قیمت سها رابطهای معنیدار وجود دارد و ثانی ًا رابطه میان
قیمتهای روز گذشاه سها و تغییرات روز معامالتی بعد بسیار قوی بوده است و تقریباً در
تما شرکتهای موردبررسی مصداه داردف
محمدی و سعیدی ( )۱۳۹۱بهمنظور پیشبینی نوسانات بازده بازار با اسافاده از مدل
ترکیبی گارچ و شبکٔه صبی این نایجه رسیدند که سری زمانی دادههای بازده دارای سه
ویژگی نوسان خوشهای ،د تقارن ،و غیرخطی استف ناایج آنها نشان داد که مدلهای
ترکیبی همسویی بیشاری با نوسان واقعی نسبتبه مدلهای پایهای گارچ داردف را ی و آرا
( )۱۳۹۱با مقایسٔه کارایی مدلهای رگرسیون با رویکرد تحلیم مؤلفههای اصلی ۱و شبکههای
صبی مصنو ی در پیشبینی بازده غیر ادی نشان دادند که توانایی مدل شبکههای صبی
مصنو ی پیشخور با الگوریام پساناشار خطا در پیشبینی برون نمونهای بازده غیر ادی
سها موردمعامله در بورس اوراه بهادار تهران در سالهای  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۱بهطوری معنادار
بیشار از توانایی رگرسیون خطی با رویکرد تحلیم مؤلفههای اصلی بوده استف فشاری و
مظاهریفر ( )۱۳۹۵به مقایسٔه دو روش شبکٔه صبی مصنو ی و شبکٔه فازی -صبی در حم
مسئلٔه بهینهسازی پرتفوی پرداخاه و نشان دادهاند که الگوریام شبکٔه صبی میتواند روشی
قابماتکا برای سها داران باشدف ایدٔ اصلی این مقاله بهرهگیری از مدلی است که باواند اوالا
مراحم آن قابمتوصیف باشد و ثانیاً آثار سری زمانی ماغیرها در مدل را در نظر بگیردف در
اغلب روشهای شبکههای صبی که تاکنون در مقاالت کشور برای دادههای بورس اوراه
بهادار پیشنهاد شده است ،ویژگی زمانی ماغیرها مدلسازی نشده استف
دش ۲و همکاران ( )۲۰۱۹در پژوهشی به طبقهبندی بر اساس مدل تاپسیس یکپارچه ،به
پیشبینی حرکت قیمت سها شاخص پرداخاندف در این پژوهش ،مجمو ٔه طبقهبندیشدٔ
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رتبهبندی مبانی بر مدل تاپسیس برای پیشبینی شاخص قیمت سها ارائه شده استف
تکنیک رتبهبندی ترجیح بر اساس شباهت به راهحم تاپسیس ،یکی از تکنیکهای محبوب
تصمیمگیری چندمعیاره ،برای رتبهبندی و اناخاب مجمو های از طبقهبندیکنندههای پایه
برای گروه پیشنهاد شده استف درحالیکه وزن طبقهبندیکنندههای مورداسافاده در گروه با
اسافاده از روش تاپسیس تنظیم میشود ،مدل گروه پیشنهادی برای پیشبینی شاخص قیمت
سها نسبت به قیمتهای قبلی شاخصهای سها  ،S & P500 ،BSE SENSEXو
 NIFTY 50ا ابار داردف این مدل در مقایسه با طبقهبندیهای فردی و سایر مدلهای گروه
مانند اکثریت رأی ،اکثریت وزنی ،دیفرانسیم تکاملی ،و گروه طبقهبندی مبانی بر بهینهسازی
ملکرد بهاری نشان داده استف
ژو ۱و همکاران ( )۲۰۱۷در تحقیقی به پیشبینی وضعیت لیست شرکتهای دارای لیست
چینی با اسافاده از درخت تصمیمگیری همراه با روش اناخاب ویژگی فیلار بهبودیافاه
پرداخاندف آنها روش اناخاب ویژگی فیلار بهبودیافاه را پیشنهاد کردند تا ویژگیهای مؤثری
را برای پیشبینی وضعیت لیست شرکتهای دارای فهرست چینی اناخاب کندف با توجه به
ن رانیهای ملی تحلیلگران در امور مالی در مورد ملکرد و تفسیر مدلهای پیشبینی،
مدلهای مبانی بر درخت تصمیمگیری  C4.5و  C5.0اسافاده شده استف برای ارزیابی
اساحکا مدلها با زمان ،مدلها نیز در دورٔ زمانی مشخص موردآزمایش قرار میگیردف ناایج
تجربی اثربخشی روش اناخاب ویژگی پیشنهادی و مدل درخت تصمیم  C5.0را نشان
میدهد .با توجه به پیشینٔه پژوهشهای انجا شده میتوان گفت ،مزیت مدل پیشنهادی این
مقاله این است که با بهرهگیری از رگرسیون مقطعی که برای دادههای پانلی مورداسافاده قرار
میگیرد ،در همٔه مراحم درخت تصمیم سری زمانی دادهها مدلسازی خواهد شدف لذا فرضیٔه
این مقاله این است که:
 مدل ترکیبی درخت تصمیم ملکرد بهاری نسبت به روشهای کارت و رگرسیون
لجسایک در رتبهبندی سها شرکتهای بورس اوراه بهادار تهران داردف
در ادامٔه مقاله ،ابادا توضیحات مخاصری در خصوص مدلهای درخای و رگرسیون
لجسایک ارائه شده است و سپس ایدٔ اصلی مقاله در معرفی مدل ترکیبی جدید از این دو
روش ارائه شده استف
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 ۴روششناسی پژوهش

 ۵درخت تصمیم کارت و رگرسیون لجستیک
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روش کارت یکی از روشهایی است که بهصورت مکرر دادهها را به بخشهای کوچکتر تبدیم
میکندف اولین و مهمترین گا در تعیین گرههای درخت تصمیم تعریف ریشٔه آن است که باید
در ابادا در مورد آن تصمیم گرفتف بعد از تعیین ریشٔه درخت ،تما قوانین برای تولید
شاخههای بعدی درخت بر اساس قوا د شرطی اتفاه میافادف در واقع ،پس از تولید شاخههای
این درخت میتوان بهراحای ردهبندی تولیدشده برای هر سهم جدید را اساخراج کردف به
کمک این روش بهراحای میتوان حجمی ظیم از داده را در ساخاار گرافیکی درخای به نمایش
گذاشت که هرکس باواند از آن بهراحای اسافاده کندف درحالیکه مدلبندی رگرسیون
لجسایک یا دیگر روشهای غیرخطی برای ردهبندی سها نمیتواند بهراحای توسط فرد
غیرماخصص درک و اسافاده شودف همچنین ازآنجاییکه این روش از مدلهای غیرپاراماریک
محسوب میشود ،فرضیهای خاص را بر روی دادهها فرض نمیکند و لذا محدودیت اسافاده
از آن در مقایسه با روشهای دیگر بسیار کمار استف
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این پژوهش در زمرٔ پژوهشهای همبسا ی قرار دارد و از طرفی دیگر ،پژوهش حاضر از نوع
پسرویدادی است ،یعنی بر مبنای تجزیهوتحلیم اطال ات گذشاه (صورتهای مالی
شرکتها) انجا میگیردف جامعٔه آماری این پژوهش کلیٔه شرکتهای پذیرفاهشده در بورس
اوراه بهادار تهران است که بهمنظور بررسی مدل پیشنهادی در این مقاله ۱۰۰ ،شرکت
به نوان نمونٔه آماری موردمطالعه قرار گرفاه که برای اناخاب نمونه از روش غربالگری
(حذفی) اسافاده شده و برای این منظور معیارهای زیر در نظر گرفاه شده است -۱ :حداقم
 ۲سال قبم از سال  ۱۳۹۰سها آنها در بورس اوراه بهادار رضه شده باشد؛  -۲شرکتهای
نمونه نباید در خالل دورٔ زمانی موردمطالعه ،از بورس خارج شده باشند؛  -۳سال مالی
آنها مطابق با  ۲۹اسفندماه باشد؛ و  -۴حذد شرکتهای لیزینگ ،بانک ،هلدینگ ،و بیمه
از نمونه بهدلیم نوسانات خاصتر و غیرقابمپیشبینی بودن آنهاف لذا قابمذکر است ،آزمون
مدل در این تحقیق ،بر اساس سها شرکتهایی است که ناایج مدل را بهدلیم ناهمگنی
تغییرات ،تحت تأثیر قرار ندهندف همچنین ویژگیهای فصلی آنها در سالهای  ۱۳۹۰الی
 ۱۳۹۷از سامانههای اطال اتی بورس اوراه بهادار تهران که در مجموع  ۲۸۰۰سطر اطال اتی
است ،اساخراج شده استف سپس ملیاتی را که در ادامه بهصورت جزئیتر توضیح دادهشده،
بر روی دادههای اساخراجشده پیادهسازی شده استف
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 ۶روش ترکیبی کارت و رگرسیون لجستیک

است؛ بنابراین ،اگر

𝑘𝑠

𝑘𝑛

= 𝑘𝑃 فراوانی نسبی سها سودآور باشدف این نسبت در واقع توسط

𝑘𝑛 سهم موجود در گرٔ kا بهدست آمده است و بهطریقی ،جمعبندی  kسهم موجود در گره
kا تلقی میشودف بنابراین میتوان به کمک آن اگر سهم jا در گرٔ kا قرار گرفاه باشد ،با
اسافاده از مدلبندی 𝐾  .𝑝𝑗𝑘 = 𝑝𝑘 + 𝜀𝑗𝑘 , 𝑗 = ۱, . . . , 𝑛, 𝑘 = ۱, . . . ,احامال دقیقتری را

Zhu et al.

1
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در این مقاله از روش ترکیبی کارت و رگرسیون لجسایک اسافاده خواهیم کردف برای این
منظور فرض کنید که  nسها برای دساهبندی در اخایار داریمف اگر فرض کنیم 𝑚 𝑋𝑛′
ماتریسی از  mویژگی شاخص برای هریک از  nسها باشد که هر ساون آن یکی از ویژگیهای
بارز در هر سهم ،مثم نسبت ارزش دفاری به بازار ( )B/Pباشد که  𝑚۱تا از آنها ذات ًا
ماغیرهای پیوساه است و در طول زمان بهصورت گسساه مشاهده شدهاند و  𝑚۲تا از آنها
بهصورت ذاتی گسساه هساند (مثم نوع صنعت سها )ف حال اگر فرض کنیم درخت تصمیم
بهینه بر اساس دادههای سها مافاوت در نهایت منجر به  Kگره خواهد شد که هر گره 𝑘𝑛
سهم وجود دارد که از این تعداد 𝑘𝑠 تای آن سها سودآور و مابقی 𝑘𝑠  𝑛𝑘 −سهم زیانده
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این روش در مقایسه با دیگر روشهای رگرسیونی و تحلیم ممیزی ،پایداری بیشاری در
مقابله با دادههای پِرت و خطاهای فراوان داردف اما یکی از معایب این روش این است که
بهدلیم گسساه در نظر گرفان ماغیرها در کارت حساسیت بیشاری بر روی ماغیرهایی که با
مقیاس پیوساه اندازهگیری شده است ،ایجاد میکند (ژو و همکاران)۲۰۱۱ ،۱ف به نوان مثال
با اندکی تغییر بر روی یک ماغیر پیوساه که بر روی  ۱۰شاخٔه درخت تقسیمبندی شده است،
تغییرات بزرگ در ردهبندی دیده میشودف یکی دیگر از معایب اسافاده از درختهای
تصمیمگیری این است که بهدلیم فرایند مکرر تقسیمبندی دادهها ممکن است مقدار بهینه
واقعی بهدست نیامده باشدف الباه این مشکم اساساً شامم همٔه روشهای غیرخطی مثم
شبکههای صبی ،الگوریام ژنایک ،تحلیم ممیزی ،و سایر روشهای ردهبندی نیز میشودف
در مقابم ،در رگرسیون لجسایک بهدلیم اینکه ماغیرهای مساقم از جنس پیوساه است ،با
اندکی تغییر ،در جواب نهایی مقدار کمی تغییر حاصم میشود و میتوان با اسافاده از ترکیب
این دو روش با یکدیگر سیسام رتبهبندی مناسبتری برای بازده سها بهدست آورد (ایمانی،
)۱۳۹۰ف
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𝑏 𝑘logit(𝑃𝑗𝑘 ) = logit(𝑃𝑘 ) + 𝑋𝑗.
)(۱
که در آن 𝑘 𝑋𝑗.سطر jا ماتریس اصلی دادههای ذاتاً پیوساه است و بردار  bبه طول 𝑚1
فیالواقع بردار ضرایب آن است ،درصورتیکه ضرایب آن معنیدار نباشد ،بدین معنی است که
همان احامالهای  pkکه از درخت تصمیم معمولی بهدست میآید ،توانایی کافی برای
پیشبینی نسبت سها سودآور در این مرحله از الگوریام را داشاه است و الگوریام جدید
کارایی الز را ندارد (ژو و همکاران)۲۰۱۲ ،ف

 ۷پیادهسازی مدل و نتایج آن
در این بخش دادههای مورداسافاده را با اخاصار توضیح میدهیم و ناایج اسافاده از مدل
ترکیبی را بر روی دادهها را بهدست میآوریم و در نهایت ،با روشهای دیگر مقایسه میکنیمف
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بهطورکلی دو روش را برای پیادهسازی الگوریام ترکیبی پیشنهاد میشودف در روش اول،
در هر گره یک مدل رگرسیون لجسایک انجا میشودف یکی از معایب اسافاده از این روش این
است که رگرسیون لجسایک بهصورت محلی و فقط برای دادههای اخاصاصیافاه به آن گره
باید انجا شودف لذا داشان دادههای بزرگ از ضرورتهای انجا این روش استف در روش
دو در ابادا و قبم از شروع گره اول ،یک رگرسیون لجسایک بر اساس تما دادهها انجا
داده و درخت تصمیم را به اجرا میگذاریمف در این روش لیرغم اینکه ناایج گرٔ اصلی تأثیر
زیادی در کم ناایج خواهد داشت ،میتوان گفت از پایداری بهنسبت باالتری برخوردار است
(همان منبع)ف در ادامٔه این مقاله ،از روش دو بهمنظور اساخراج ناایج اسافاده شده استف
یکی از مزیتهای این روش این است که اگر اثر ویژگی خاصی در درخت تصمیم معمولی دیده
نشده باشد ،ممکن است در همین ابادا اثر آن در رگرسیون لجسایک معنیدار باشدف
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برای سودآور بودن سهم jا در گرٔ kا بهدست آوردف در این مدل 𝑗𝑘𝑒 ناشی از تفاوت احامال
سودآور بودن سهم kا را کنارل میکندف
در ادامه بهمنظور تکمیم مراحم الگوریام کافی است احامالهای 𝑘𝑃 را بهگونهای تغییر
دهیم که باوان بهارین مقدار 𝑗𝑘𝑃 را برای سهم  jاز آن بهدست آوردف برای این منظور،
مقادیر 𝑘𝑗𝑃 را با اسافاده از مدلبندی رگرسیون لجسایک مدلبندی میکنیمف در این بخش
از مدلبندی بهدلیم ساخاار رگرسیون لجسایک ،تنها ماغیرهای ذاتاً پیوساه قابم مدلسازی
هساندف به بارتیدیگر با اسافاده از مدل:

۴۴۴
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کلیٔه محاسبات و تحلیمهای انجا شده در این مقاله با اسافاده از نر افزار  Rو بساههای
جانبی پیف الف ا ف ،۱کورپالت ۲و آر-پارت ،و ریم تری انجا شده استف

 ۱ .۷دادهها ،پیشپردازش ،و انتخاب ویژگیها

2

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

Plm
Corrplot

1

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.45.2.5

در اولین گا میزان بازده سهماهٔه آتی را بر اساس آخرین قیمت در آخرین روز هر فصم
موردمحاسبه قرار دادهایمف سپس یک ماغیر جدید دوحالای را بر اساس بازده سهماهٔه آتی در
هر بازٔ زمانی به نوان ماغیر هدد در مدل در نظر گرفاه شده استف مقادیر این ماغیر جدید
بدین صورت است که اگر بازده سهم بیشار از میانٔه بقیٔه سها در همان مقطع زمانی باشد،
مقدار  ۱و در غیر این صورت ،مقدار صفر را خواهد گرفتف این ماغیر در واقع به نوان ماغیر
وابساه در مدلسازی الگوریام طبقهبندی پیشنهادی ما در نظر گرفاه میشودف به بارت
دقیقتر ،به کمک این ماغیر میتوانیم سهامی را که درصد سودآوری آن بیشار از ماوسط سود
سها در بازار ماعادل است ،در طول مدت سه ماه تعیین کنیمف مزیت اسافاده از این ماغیر
دوحالای در بازٔ زمانی سهماهه نسبتبه حالت پیوساه که بهصورت روزانه بهدنبال پیشبینی
خواهیم بود ،این است که شرکتهایی را اناخاب خواهیم کرد که بهطور ماوسط در مدتزمان
بیشار سودآور هساند و در واقع ،بهدنبال سهامی نیسایم که در مقطع خاصی از زمان فقط
سودآور هساندف
بهمنظور اناخاب ویژگی مناسب از بین ویژگیهای موجود ،بر اساس نظریهها و مقاالت
انجا شده و همچنین فرضیٔه اساقالل ماغیرهای پیشبینیکننده در مدل ،مجمو های از
ویژگیهای ترکیبی ساخاه شده استف برای بررسی این موضوع یکی از اصلیترین فرضیاتی که
در مدلهای رگرسیونی وجود دارد نبود وابسا ی ماغیرهای مساقم به یکدیگر استف ازآنجاکه
ضریب همبسا ی پیرسون در دادههای سری زمانی کارایی الز را ندارند ،در شکم  ۱میزان
ضریب همبسا ی مقطعی زمانی را برای هریک از ماغیرهای مربوط به شرکتها را اساخراج
کردهایمف مقادیر همبسا یهای نزدیک به  ۱و  -۱بهصورت تقریباً خطی با شیب مثبت و
منفی و مقادیر نزدیک به صفر با شکمهای بیضیگون گزارش شده استف هرچه میزان
همبسا ی به صفر نزدیک شود ،رنگ موجود در نمودار نیز کمرنگتر شده استف همچنین با
اسافاده از روش دساهبندی  -kمیان ین برای ماتریس همبسا ی تشکیمشده و مرتبسازی
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ماتریس نهایی ،ماغیرهایی که بیشارین همبسا ی را با یکدیگر دارند ،در کنار یکدیگر قرار
دادهایم تا باوان ماغیرهای همبساه را از ماغیرهای ناهمبساه بهراحای تشخیص دادف
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همانطور که در شکم  ۱مشخص است ،تعداد زیادی از ماغیرها رابطٔه خطی زیادی با
یکدیگر دارند که نشان از اناخاب ویژگیهایی با اطال ات مشابه میدهدف همانطور که
میدانیم در مدلهای پاراماری اصوالا بایسای ماغیرهای پیشگو از یکدیگر مساقم باشندف اما
بهدلیم غیرپاراماری بودن ،مدل غیرخطی در نظر گرفاه شده استف لذا در این مقاله ،در مم
ن رانی از این بابت وجود نداردف بااینوجود بهمنظور شناسایی مطابقت مدل پیشنهادی با
ماغیرهای ترکیبی پیشنهادی در مقاالت دیگر و بهدلیم پیشپردازش دادهها که مشابه آن در
تما روشهای مبانی بر هوش مصنو ی انجا میشود ،نیاز است ویژگیهای ترکیبی از
ماغیرهای همبساه ساخاه شودف در واقع ،ویژگیهای جدید میان ین وزنی از ماغیرهای اصلی
است که به کمک بردار امایازات در اولین مؤلفه در تحلیم مؤلفههای اصلی ساخاه شدهاندف
همانطور که میدانیم ،مؤلفههای اصلی در واقع بهارین ترکیب خطی است که میتواند
بیشارین تغییرات (واریانس) چند ویژگی خاص را به کمک آن نشان دادف
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شکل  .۱میزان ضریب همبسا ی مقطعی (زمانی) فصلی ویژگیهای  ۱۰۰شرکت در بازٔ زمانی سالهای
 ۱۳۹۰تا ۱۳۹۷

۴۴۶
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Momentum
)Stable amount (STAB
)3 Historical growth )HISTGR
)4 Future growth (FORWGR
)5 Profit revision on earnings per stock )EREV
1
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اولین ویژگی میان ین وزنی از ارزشهای مالی هر سهم شامم  -۱سود سها به قیمت،
گردش وجوه نقدی (مجموع وجوه نقدی آزاد و ناشی از فعالیتهای ملیاتی) به قیمت،
میزان فروش به قیمت ،و ارزش دفاری به قیمت ( -۲ ،)VALمیان ین وزنی از سودهای
شرکت شامم بازده حقوه صاحبان سها  ،بازده نقدی صاحبان سها  ،و گردش داراییها
( -۳ ،)PROFITماغیر میان ین وزنی از بدهیهای جاری و غیرجاری به حقوه صاحبان
سها و بدهی جاری و غیرجاری به ارزش بازار ( -۴ ،)LEVمیان ین وزنی نسبت پوشش
۱
هزینٔه بهره و نسبت جریان نقد آزاد به بدهی ( ،)DEBTو  -۵میان ین مومناو های
ششماهه و سالیانه است ()MOMف
همچنین ویژگیهای خاص دیگری که در مقالٔه ژو و همکاران ( )۲۰۱۲بهمنظور پیشبینی
۲
بازده آتی وارد مدلسازی آماری شده استف این ویژگیها بارتاند از  -۱میزان پایداری
سهم که شاخصی ترکیبی از میان ین وزنی یکسان نوسانات درآمد و فروش و جریان پول نقد
در پنج سال گذشاه است -۲ ،ویژگی رشد تاریخی ۳که بارت است از میان ین وزنی رشد
سود ،فروش ،و جریان وجوه نقد در سه سال گذشاه است -۳ ،ویژگی رشد آینده 4نیز که
بارت است از میان ین وزنی اناظارات از رشد سود پیشبینیشده برای سال مالی  ۱و  ،۲و
 -۴سود تجدیدنظر روی سود هر سهم 5که میان ین وزنی تغییرات سهماهه در پیشبینی
اناظارات سود برای سال مالی  ۱و  ۲که هر دوی آنها از پایگاه دادهای  I/B/E/Sبهدست
آمده ،نیز در مدلسازی رگرسیونی پانلی درخت تصمیم وارد شده استف
پس از اساخراج ماغیرهای جدید از دادههای خا  ،بهجای اسافاده از مقادیر اصلی،
ویژگیها از رتبٔه آنها در هر مقطع زمانی در بین  nسها که بر  nتقسیم شده است ،اسافاده
میکنیم؛ بنابراین ،تما ویژگیهای ا داد به ددی در بازٔ صفر و  ۱تبدیم خواهد شدف دلیم
اصلی این موضوع حساسیت باالی درخت تصمیم به مقادیر دور افااده است که اسافاده از
دادههای رتبهبندیشده از حساسیت ناایج نسبتبه دادههای دورافااده کم میکندف زیرا در
آن صورت مقادیر دادهها مهم نیست و رتبٔه آنها در مقایسه با دیگر سها مالک قرار داده
میشودف در نهایت ماتریس همبسا ی مقطعی زمانی ویژگیهای نهایی در جدول  ۱گزارش

۴۴۷
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شده استف همانطور که اناظار میرفت میزان همبسا ی در اکثر ویژگیها در بازٔ  ۰٫۲تا
 -۰٫۲شده استف
جدول ۱ضریب همبسا ی مقطعی زمانی ویژگیهای نهایی
FORWGR
۰٫۱۸

HISTGR
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DEBT
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۰٫۲۵۹

۰٫۲۶۲

۰٫۱۹۷
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۱

-۰٫۱۴۳

-۰٫۲۱۹

-۰٫۰۵

۱

۰٫۰۳۰۱

LEV

۰٫۴۲۱

۰٫۱۵۶

۰٫۲۳۲

۱

۰٫۹۵

۰٫۲۰۳

DEBT

۰٫۲۲۴

۰٫۱۶۳

۱

۰٫۲۳۲

-۰٫۲۱۹

۰٫۲۶۲

STAB

۰٫۱۵۷

۱

۰٫۱۶۳

۰٫۱۵۶

۱۴۶۰

۰٫۲۵۹

HISTGR

۱

۰٫۱۵۷

۰٫۲۲۴

۰٫۴۲۱

-۰٫۲۳

۰٫۱۸

FORWGR

-۰٫۲۳n

PROFIT

جدول ۲
مقدار آمارٔه  tبرای شیب خط رگرسیونی هریک از متغیرهای ترکیبی بهصورت جداگانه و میزان
بازدهی سالیانه بر اساس آنها
بازده ساالنه ()٪
کم

متوسط

زیاد

آمارٔه t

فاکتور مرکب

۸٫۵

۹٫۸

۱۰٫۱۱

۲٫۷۸

VAL

۹٫۱۵

۱۰٫۲۷

۱۱٫۲۵

۲٫۱۳

PROFIT

۹٫۱۴

۸٫۹۲

۹٫۸۲

۱٫۷۸

LEV

۸٫۹۸

۵٫۱۷

۶٫۴۱

-۰٫۰۲

۵٫۱۴

۸٫۲۳

۷٫۶۵

۰٫۱۹

HISTGR

۸٫۱۲

۹٫۱۱

۱۰٫۰۴

۱٫۰۳

DEBT
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 ۲. ۷مدلسازی بازده سهام
 ۱. ۲. ۷پیشبینی بازده و انتخاب پرتفوی
اصوالا در مدلسازی ضروری است که بهصورت جداگانه به کمک تجزیهوتحلیم هریک از
ماغیرهای ترکیبی به بینش مخاصری برای هریک از آنها دست یابیمف برای این منظور ،ما
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۶٫۷۵

۴٫۳۸

۵٫۵۲

۰٫۸۹

STAB
FORWGR
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بازدههای مازاد آتی یکماهه را بر اساس هریک از فاکاورهای ترکیبی ،رگرسیون گرفاه و آمارٔ
 tضریب زاویٔه شیب خط را گزارش کردیمف به الوه ،فاکاورهای مرکب را در سه گروه پرتفوی
سها با اندازٔ برابر افراز کردیمف لذا هر سه ماه ،یک پرتفوی «زیاد»« ،ماوسط» ،و «کم»
تشکیم میشود و بر اساس آن ،میزان بازده سالیانٔه هر سبد را اساخراج کردهایمف الز به ذکر
است ،هزینههای کارمزد خریدوفروش در این سبدها صفر در نظر گرفاه شده استف جدول ۲
آمارٔ  tیکماغیره ،بازدههای ساالنٔه این سه پرتفوی طی کم مدت نمونه ،و بازده پرتفوی
زیاد-کم را نشان میدهدف تجزیهوتحلیم یکماغیره دادهها پیشنهاد میکند که ارزش،
سودآوری ،و بازن ریهای ایدات مهمترین وامم تعیینکنندٔ بازدههای آتی است که اهر
مالی و مومنام تاریخی پس از این وامم قرار میگیردف
بهمنظور بررسی دقیقتر روش پیشنهادی ما برای پیشبینی بازده سها  ،دادههای فصلی
از سال  ۹۰تا  ۹۶در واقع ،پیشبینی یک فصم جلوتر را انجا میدهد و سپس میتوانیم بر
اساس آن ،سها شرکتهای مناسب را در ابادای هر فصم تشخیص دهیم و سبد سهامی را
پیشنهاد دهیم که بهطور ماوسط سودآورتر از سها دیگر بازار استف بر اساس این پیشبینی،
پرتفویهایی را پیشنهاد دادهایم و کارایی آن را با توجه به دادههای خارج از مدل یادگیری
(سال  )۹۷میسنجیمف بهطور خاص ،سه پرتفوی بدین شکم تشکیم میشود :پرتفوی اول
)  (𝑝۱که محاوی یکسو از سها است؛ سهامی که دارای کمارین احامال ملکرد بهار
است (یعنی پرتفوی ملکرد بدتر)؛ پرتفوی دو )  (𝑝۲که محاوی یکسو بعدی است (یعنی
پرتفوی بازار) ،و پرتفوی سو )  (𝑝۳که محاوی یکسو باقیمانده از سها است؛ سهامی که
دارای بیشارین احامال ملکرد بهار استف ما برای ساخت پرتفوی از طرح وزندهی یکسان
اسافاده کردیمف پرتفویها را هر سه ماه یکبار مجدداً موازنه و سودها را مجدداً محاسبه
میکنیمف برای سهولت ،هزینههای تراکنش و کارمزد خریدوفروش در ارزیابی ملکرد
پرتفویها صفر در نظر گرفاه شده استف
بهمنظور ارزیابی هریک از پرتفویها ،چندین امم را برای هر پرتفوی موردبررسی قرار
میدهیمف یکی از این روشها محاسبٔه ریسک تعدیمشده بازده اضافی ناشی از سها موجود
در پرتفوی استف برای این منظور ،چند مجمو ه فاکاور را در نظر میگیریمف اولین امم
مدل سه املی فاما و فرنچ ( )۱۹۹۳است که در محاسبٔه آن الوه بر فاکاور مدل قیمتگذاری

رتبهبندی سها شرکتهای بورس اوراه بهادار تهران بر اساس مدل ترکیبی ففف

۴۴۹

داراییهای سرمایهای ۱دو امم ریسک سرمایه شرکت ۲و نسبت ارزش دفاری به ارزش بازار
نیز در نظر گرفاه میشودف در این روش بر اساس رابطه:
)(۲

۳

𝑎 𝑟 = 𝑅𝑓 + 𝑏(𝐾𝑚 − 𝑅𝑓 ) + 𝑏𝑠 × 𝑆𝑀𝐵 + 𝑏𝑣 × 𝐻𝑀𝐿 +

که در آن  :rنرخ بازده مورداناظار پرتفوی : R f ،نرخ بازده بدون ریسک : K m ،بازده پرتفوی

)(۳

𝐿
 𝑟𝐵 − 𝑟𝐵 = 𝑎 + 𝑎𝑚−1که در آن  rPبازده پرتفوی و  rBبازده کم سها
𝑚𝑏 𝑚𝐽

موجود در نمونه است و  b mضریب پرتفوی  pبر روی فاکاور ریسک  mبوده استف

)Capital Asset Pricing Model (CAPM
High Minus Low, HML
3 Small Minus Big, SMB
1
2
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هدد اصلی مطالعه بررسی روش ترکیبی معرفیشده در مقایسه با روش کارت و رگرسیون
لجسایک بهتنهایی استف برای این منظور ،میزان بازدهی مربوط به نمونههای سال ۱۳۹۷
اساخراج و توسط هریک از روشها بهدست آورده میشودف همچنین بهمنظور افزایش کیفیت
ناایج ،از تکنیکهای باز نمونهگیری به کمک الگوریام درختهای جن م تصادفی (بریمن،
 )۲۰۰۱نیز اسافاده کردیم که باوانیم در نهایت خروجی مطلوبتری را ارائه دهیمف در این
روش بهجای بهدست آوردن یک درخت تصمیم ،به تعداد زیادی این مم را تکرار کرده و در
نهایت خروجی مدل را از میان ین ناایج کلیٔه درختهای نمونه بهدست میآوریمف اگرچه روش
جن م تصادفی را میتوان بهراحای در همٔه انواع دادهها اسافاده کرد و پایداری مناسبی به
دادهها میدهد ،د تفسیرپذیری برخی ناایج را میتوان از معایب آن دانستف درخت جن م
تصادفی در مواردی مانند دادههای با خطای زیاد ،بیشبرآوردی پارامارهای مدل را نایجه
میدهدف
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بازار ،و  βسه املی ،مشابه همان  βکالسیک است اما با آن برابر نیستف زیرا اآلن دو امم
اضافٔه دیگر به اسم  SMBو  HMLنیز به مدل اضافه شده است که بهترتیب ،مشخصکنندٔ
بزرگی شرکت ،و بازده مازاد سها ارزشی نسبتبه سها رشدی را اندازهگیری میکندف این
وامم ،با ترکیب پرتفویهایی ماشکم از سها رتبهبندی شده (رتبهبندی  B/Mو رتبهبندی
سرمایه) و دادههای تاریخی بازار در دسارس ،محاسبه میشودف سپس با رگرسیون خطی بر
روی فاکاورهای ریسک بهصورت

۴۵۰
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 ۲. ۲. ۷نتایج الگوریتم ترکیبی
در پایان هر سه ماه ،شش فاکاور مرکب را در سه بلوک با وزن یکسان تقسیمبندی کردیمف با
اسافاده از دادههای آموزشی ۱یک مدل کارت ساخایم و با پیشبینی دادهها ،مدلهای بعدی
را در پایان هر سه ماه تا سال  ۱۳۹۷بهدست آوردیمف سپس از یک رگرسیون لجسایک بهمنظور
تنظیم احاماالت مبانی بر مدل کارت اسافاده کردیمف برخالدِ روش کارت ،رگرسیون
لجسایک نمیتواند فاکاورهای بیمعنی را حذد کند و لذا از روش گزینش ماغیرAIC -
(معیار آکائیک) بهمنظور اناخاب ماغیرهای مهم اسافاده کردیمف
مثالی از درختهایی که در مدل دادههای آموزشی تشکیم دادیم ،در شکم  ۲رسم شده
استف همانگونه که نشان داده شده است ،شانس یک سها که بازدهی باالتر از بازده مرجع
تولید کند ،یعنی بازدههای با وزن یکسان سها تدافعی ،اصوالا توسط آثار توأ سودآوری،
ارزش ،و ثبات تعیین میشودف اگرچه سایر فاکاورها در سطوح نسبااً پایینتر سلسلهمراتب
تصمیم است ،در واقع ،اولین مشاهدهای که باید به آن توجه کرد این است که اولین تقسیم
بر اساس سودآوری صورت میگیرد و بهطور خاصتر یعنی تمایز میان سهامی که سودآور است
(شاخٔه سمت چپ) و سهامی که خیلی سودآور نیستف بهطورکلی ،مدل درخت سها
ارزانقیمت و سودآور (گرٔ  )۱را ترجیح میدهد و احامال  ۵۰٫۱۳را برای بهار مم کردن
نسبت به کم جامعٔه آماری را به این سها نسبت میدهدف الوه بر معیار سودآوری کم،
سهامی که بدتر از سها مرجع مم میکند دارای یکسری ویژگیها نظیر ثبات کم (گرٔ )۹
و توانایی ضعیف برای بازپرداخت بدهیهاست (گرٔ )۸ف

۴۵۱

رتبهبندی سها شرکتهای بورس اوراه بهادار تهران بر اساس مدل ترکیبی ففف

احامالهای ملکرد بهار در گرههای پایانی گزارش شده استف  OUTداللت دارد بر
ملکرد بهار و  UNDداللت دارد بر ملکرد بدترف در هر دوره ،با اسافاده از سه قالب،
فاکاورهای گروه را با وزن یکسان تقسیم کردیمف
جدول  ۳ضریبهای برآوردشده از رگرسیون لجسایک در اسفندماه  ۱۳۹۷را نشان
میدهدف ما از روش گا بهگا گزینش ماغیر AIC-اسافاده کردیم تا ماغیرهای مهم را
گزینش کنیمف مدل نهایی دارای سه فاکاور مرکب بودف

متغیر

ضریب

P-Value

DEBT

۰٫۰۵۴۰

**۰٫۰۱۱

VAL

۰٫۰۳۱

**۰٫۰۰۵

PROF

۰٫۰۷۸

* ۰٫۰۷۳

*نشاندهندٔ معناداری به میزان  ٪۱۰استف
**نشاندهندٔ معناداری به میزان  ٪۵استف (منبع :محاسبات محقق)

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.45.2.5

جدول ۳ف ضریبهای برآورد شده از رگرسیون لوجسایک در اسفندماه ۱۳۹۷
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شکل  .۲درخت تصمیم در اسفندماه ۱۳۹۵ف
منبع :محاسبات محقق

۴۵۲

سال سیزدهم /شماره  /۴۵پاییز ۱۳۹۹

جدول ۴ف ناایج تجزیه و تحلیم ریسک پرتفویهای  P۱و P۳

P1

a

SMB
HML

P3

-۰٫۰۲۲

۰٫۰۲۴

**()۰٫۰۱۴

***()۰٫۰۰۷

۰٫۲۱۴

-۰٫۱۷۳

***()۰٫۰۰۷

**()۰٫۰۴

۰٫۰۸۷

-۰٫۰۹۰

()۰٫۰۵۵

**()۰٫۰۱۲

-۰٫۳۸۱

۰٫۲۰۵

***()۰٫۰۲۱

**()۰٫۰۰۸

** نشاندهندٔ معناداری به میزان  ٪۵استف
*** نشاندهندٔ معناداری به میزان  ٪۱استف (منبع :محاسبات محقق)

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.45.2.5
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الباه اساثنائاتی در قا دٔ کلی و مومی وجود دارد که یکی از فواید و مزیتهای روشهای
مبانی بر درخت استف برای مثال ،سهامی که بهصورت جذاب قیمتگذاری شده است ،ثبات
باالیی دارد ،و توانایی کافی برای بازپرداخت بدهیهایشان را دارد ،بهار از مرجع مم میکندف
بهویژه اگر دارای تجدیدنظرهای قوی در زمینٔه ایدات باشد (گرٔ  )۴یا رشد تاریخی باالیی
داشاه باشد (گرٔ پنج) و حای اگر سودآوری آنها ضعیف باشدف به الوه ،فاکاور مرکب ارزش
در دو گرٔ تقسیمکنندٔ مخالف با مقادیر تقسیمکنندگی مافاوت ا مال شده استف تعامم
میان ارزش و سایر فاکاورهای مرکب ،بهسادگی از طریق ساخاار سلسلهمراتبی درخت بهدست
میآیدف
مرحلٔه دو در روش ترکیبی این است که از رگرسیون لجسایک اسافاده و احامالهای
تولیدشده توسط مدل کارت را تنظیم کنیمف این مرحله این توانایی را دارد که تأثیرات خطی
فاکاور و هر نوع تأثیر فراموضعی را که مدل درخت ممکن است از قلم انداخاه باشد ،مشارکت
دهد و همچنین رویٔه پاسخ را که تا حدی هموارتر است ،تولید کندف ناایج تجزیهوتحلیم
ریسک برای پرتفویهای  𝑃۱و  P۳در جدول  ۴بهطور خالصه شرح داده شده استف در سطح
معناداری  ، ٪۵بازدههای تعدیمشده از لحاظ ریسک پرتفویهای بلند و کوتاه برای هر دو
مجمو ه از فاکاورها ،از لحاظ آماری معنادار استف

۴۵۳

رتبهبندی سها شرکتهای بورس اوراه بهادار تهران بر اساس مدل ترکیبی ففف

 ۳. ۲. ۷مقایسه مدلها
اگرچه اجرای روش دو ترکیبی روی سها تدافعی نایجهبخش بود ،بهمنظور مقایسٔه کیفی
آن با برخی از روشهای رقیب آن را مقایسه میکنیمف این روشها بارتاند از مدل کارت،
مدل لجسایک (که هریک بهطور جداگانه برآورد شده است) ،و روش جن م تصادفی که یکبار
دیگر از فرایند گزینش ماغیر AIC-اسافاده میکنیم تا ماغیرهای مهم در تجزیهوتحلیم
رگرسیون لجسایک را اناخاب کنیمف پس از انجا دادن مراحم فوه ،کارایی سه مدل را
برحسب تواناییشان در گزینش سها  ،بهصورت خارج از نمونه موردارزیابی قرار میدهیمف
بهطور خاص ،هر ماه تما سها را بر مبنای مقادیر برازششده را که توسط سه مدل فوه از
تاریخ فروردین  ۱۳۹۰تا زمساان  ۱۳۹۷ارائه میشد ،رتبهبندی کردیمف بعدازآن ،از اساراتژی
پرتفوی اسافاده کردیم تا مدلها را خارج از نمونه مقایسه کنیمف برای این کار ،هرماه سها
را بر اساس احامالهای پیشگوییشده برای ملکرد بهار مانند قبم به سه گروه مساوی
تقسیم کردیم و بدینترتیب ،سه پرتفوی را تشکیم دادیم و آمارههای زیر را برای آنها
اساخراج کردیمف نرخ اصابت سریهای زمانی :این نرخ بهصورت

T+
𝑇

محاسبه شد که  T +تعداد

بازده مازاد :بازده مازاد بارت است از بازده مازاد پرتفوی که بهصورت ساالنه محاسبه
شده است بر روی بازده مرجعف
)(۴

𝑞𝑒𝑟𝑓1/𝑇 12

)) 𝑡𝑏𝑟 𝑟𝑒 = [(∏𝑇𝑡=1(1 + 𝑟𝑝𝑡 ) − ∏𝑇𝑡=1(1 +

که  r ptو  rbtبهترتیب بازدههای پرتفوی و بازده مرجع در زمان

t

هساندف

) 𝑡𝑝𝑟 ∏𝑇𝑡=1(1 +بازدههای تجمعی در طول دورههای  Tبرای پرتفوی و ) 𝑡𝑏𝑟 ∏𝑇𝑡=1(1 +

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.45.2.5

ماهها با بازدههای مرجع در مدت خارج از نمونه است و  Tتعداد ماهها در مدت خارج از نمونه
استف نرخ اصابت سریهای زمانی بارت است از نسبت ماههایی که پرتفوی بهار از مرجع
مم کرده استف

]
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جدول  ۴ضرایب پیشگوییشده توسط رگرسیون لجسایک در تاریخ اسفند  ۱۳۹۷را نشان
میدهدف مقد بر احامالهای پیشگوییشده توسط درخت ،رگرسیون لجسایک ،وزنهای
مربوط به سودآوری را روبهپایین تنظیم میکند (یعنی دارای ضریب منفی است) ،درحالیکه
تأکید روی تجدیدنظرها دربارٔ ایدات و ارزش را افزایش میدهدف این مسئله نوان میکند
که مدل کارت تاحدزیادی تحت تأثیر سودآوری قرار میگیرد که اولین قا دٔ تقسیم است؛
اما بهاندازٔ کافی تأثیرات خطی را که بهویژه از نظریات تحلیلگران حاصم میشود،
دربرنمیگیردف

۴۵۴

سال سیزدهم /شماره  /۴۵پاییز ۱۳۹۹

بازدههای تجمعی در طول دورههای  Tبرای مرجع استف توان 𝑞𝑒𝑟𝑓 12/برای ساالنه کردن
بازده است که 𝑞𝑒𝑟𝑓 بارت است از فراوانی در ماهی که بازدهها ثبت میشودف در این تحقیق،
بازده در فراوانی سهماهه است؛ بنابراین 𝑓𝑟𝑒𝑞 = 3 ،استف
خطای ردیابی :خطای ردیابی بهصورت زیر ساالنه شده و محاسبه میشود:
) 𝑡𝑏𝑟 𝑠𝑑(𝑟𝑝𝑡 −

)(۵

۱۲
𝑞𝑒𝑟𝑓

√=𝑠

)(۶

𝑇
) 𝑡𝑏𝑟12 ∑𝑡=1(𝑟𝑝𝑡 −

√=

) 𝑡𝑏𝑟𝑓𝑟𝑒𝑞 𝑠𝑑(𝑟𝑝𝑡 −

𝑇∑ 𝑞𝑒𝑟𝑓12/
) 𝑡𝑏𝑟𝑡=1(𝑟𝑝𝑡 −
۱۲

) 𝑡𝑏𝑟√𝑓𝑟𝑒𝑞𝑠𝑑(𝑟𝑝𝑡 −

= 𝑅𝐼

معیار شارپ :بارت است از میان ین ساالنهشدٔ تفاضم میان بازده پرتفوی و بازده بدون
ریسک (بازده مرجع) است که بر خطای اسااندارد بازدههای سها موجود در هر پرتفوی
تقسیم میشود:
)(۷

𝑡𝑏𝑟𝑟𝑝𝑡 −
𝑑𝑆

= 𝐼𝑆

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.45.2.5

دورٔ ن هداری سها  :معیاری برای گردش پرتفوی استف هرچه مدت ن هداشان سها
بیشار باشد ،گردش پرتفوی و هزینههای تراکنش کمار خواهد بودف دورٔ ن هداری یک
سها در یک پرتفوی بارت است از میان ین دورههای ن هداری در نمونه خارج از
آزمونف برای مثال ،سها  Aبرای سه دورٔ ماوالی در یک پرتفوی میماند و سپس از آن
پرتفوی خارج میشودف سپس دوباره به آن پرتفوی برمیگردد و برای دو دورٔ ماوالی در
آن پرتفوی میماندف دورٔ ن هداری سها  Aدر این پرتفوی مساوی است با 𝑛 = ۲.۵
یعنی میان ین دورههای ن هداری سها  Aدر این پرتفویف برای هر پرتفوی ،اجازه دهید
 nتعداد سهامی باشد که در پسآزمایی همواره وارد پرتفوی میشود و 𝑛ℎ1 , ℎ2 , … . . , ℎ
سریهای دورٔ ن هداری ماناظر با این سها باشدف ما میان ین و میانٔه دورٔ ن هداری
را بر اساس سریهای دوره ن هداری پرتفوی ،گزارش کردهایمف

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

که  sdانحراد اسااندارد است و همانند قبم 𝑞𝑒𝑟𝑓 بارت است از فراوانی در ماهی که
بازدهها ثبت میشودف
نسبت اطال ات :نسبت اطال ات بارت است از میان ین ساالنهشدٔ تفاضم میان بازده
پرتفوی و بازده مرجع که بر خطای ردیابی ساالنهشده تقسیم میشود (محاسبٔه خطای
ردیابی در باال شرح داده شد)ف

رتبهبندی سها شرکتهای بورس اوراه بهادار تهران بر اساس مدل ترکیبی ففف

۴۵۵

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

جدول  ۵ناایج نرخ اصابت پانلی خارج از نمونه ،نرخ اصابت سریهای زمانی ،نسبت
اطال ات ،بازدههای مازاد ،معیار شارپ ،و اطال ات مربوط به دورٔ ن هداری سها را
بهصورت خالصه نشان میدهد؛ برای پرتفویهایی که با اسافاده از چهار روش یادشده ساخاه
شدهاندف میتوانیم مشاهده کنیم که اگرچه روش کارت نسبتبه مدل رگرسیون لجسایک و
مدل جن م تصادفی بهار مم میکند ،ملکرد پرتفویهای کوتاه و بلندی که توسط روش
هیبریدی ساخاه شدهاند ،در این دورٔ زمانی که به نوان نمونه در نظر گرفاهایم ،نسبتبه
بقیه ملکردها برتر و باالتر استف صردنظر از روشهای تشخیص ملکرد ،این موضوع
صحت دارد که ملکرد پرتفویهایی که از روش دوهیبریدی بهدست میآیند ،نسبتبه
ملکرد پرتفویهایی که از سایر روشها بهدست میآیند بهار استف به الوه همانگونه که
از مقادیر نرخ اصابت سریهای زمانی پیداست ،بازدههای بهبودیافاهای که با اسافاده از روش
دورگه بهدست میآید ،از سازگاری باالیی برخوردار استف

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.45.2.5

۴۵۶

سال سیزدهم /شماره  /۴۵پاییز ۱۳۹۹

جدول ۵ف ناایج پسآزمایی چهار مدل معرفیشده

مدل

رگرسیون
لجسایک

کارت

روش
هیبریدی

میانگین

میانه

P1

۰۰/۴۲۴

۰۰/۴۷۸

۰۰/۷۸

۰٫۶۱

۱٫۵۱

۱٫۵۵

P2

۰۰/۴۵۷

۰۰/۴۱۲

-۰۰/۱۵

۰٫۶۴

۱٫۳۶

۱٫۲۸

P3

۰۰/۵۱۹

۰۰/۶۷۱

۱۰٫۱۲

۰٫۷۱

۱٫۸۷

۱٫۷۹

P1

۰۰/۳۴۵

۰۰/۳۷۸

-۵٫۱۴

۰٫۵۶

۲٫۱۴

۲٫۱۹

P2

۰۰/۴۹۱

۰۰/۵۹۶

۱۰٫۹۲

۰٫۵۱

۲٫۹۳

۲٫۶۹

P3

۰۰/۶۴۳

۰٫۸۹۱

۲٫۵۶

۰٫۳۸

۳٫۱۶

۲٫۸۹

P1

۰۰/۳۳۲

۰۰/۳۶۰

-۴۳۲۲

۰٫۷۲

۱٫۱۸

۱٫۱۱

P2

۰٫۵۱۰

۰٫۰۵۶

۱٫۳۷

۰٫۶۲

۲٫۰۷

۱٫۹۸

P3

۰٫۵۷۲

۰۰/۷۰۲

۲٫۱۹

۰٫۷۳

۳٫۸۷

۳٫۰۸

P1

۰٫۵۵۱

۰۰/۳۷۲

-۵٫۰۴

۰٫۶۳

۲٫۲۶

۲٫۲۵

P2

۰٫۵۲۴

۰٫۰۵۴۹

۱٫۱۳

۰٫۶۶۱

۲٫۸۸

۲٫۶۰

P3

۰٫۶۰۳

۰۰/۷۱۲

۲٫۰۸

۰٫۸۳۲

۴٫۰۱

۳٫۹۸
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جن م
تصادفی

پرتفوی

نرخ
اصابت
پانلی

نرخ
اصابت
TS

بازده
مازاد ()٪

معیار
شارپ
SI

دورٔه نگهداری

منبع :محاسبات محقق

 P1و  P 3قرار دارد نسبتبه سهامی که در پرتفوی  P 2قرار دارد ،تمایم کماری برای

خریدوفروش داردف بهطورکلی ،پرتفویهای مبانی بر روش جن م تصادفی ،دستبهدست
شدن زیادی از خود نشان میدهند (یعنی آنها دارای کمارین دورٔ ن هداری سها هساند)ف

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1399.13.45.2.5

جدول  ۵ناایج پس آزمایی را برای چهار مدل معرفیشده گزارش مینمایدف معیارهای
سنجش ملکرد که در این پسآزمون مورداسافاده قرار گرفاهاند ،بارتاند از؛ نرخ اصابت
پانلی ،نرخهای اصابت سریهای زمانی (نرخ اصابت  ،) TSبازدههای مازاد ساالنه شده ،معیار
شارپ ،و میانه و میان ین دورٔ ن هداری سها ف
در رابطه با دورٔ ن هداری سها باید به این نکاه توجه کرد که سهامی که در پرتفویهای

رتبهبندی سها شرکتهای بورس اوراه بهادار تهران بر اساس مدل ترکیبی ففف

۴۵۷
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در این پژوهش ،با تمرکز بر مسئلٔه پیشبینیپذیری سها و مفاهیم مربوط به آن به بررسی
روش پیشنهادی جدید برای پیشبینی بازده سها و اناخاب پرتفوی مناسب بر اساس آن
پرداخاه شدف با توجه به ناایج حاصم از تحقیق ،روش کارت نسبتبه مدل رگرسیون لجسایک
و مدل جن م تصادفی بهار مم میکند ،اما ملکرد پرتفویهای کوتاه و بلندی که توسط
روش هیبریدی ساخاه شده است ،در دورٔ زمانی تحقیق حاضر ،نسبتبه بقیٔه ملکردها،
برتر و باالتر استف لذا ملکرد پرتفویهایی که از روش ترکیبی بهدست میآید ،نسبتبه
ملکرد پرتفویهایی که از سایر روشها بهدست میآید ،بهار و کاراتر استف لذا همانگونه
که از مقادیر نرخ اصابت سریهای زمانی پیداست ،بازدههای بهبودیافاهای که با اسافاده از
روش دورگه بهدست میآید ،از سازگاری باالیی برخوردار استف بنابراین ،ازآنجاکه در روشهای
قبلی موماً اناخاب ویژگیها بهصورت مساقم از مدل انجا میشود ،یکی از مزیتهای روش
پیشنهادی ما این بود که بهخوبی توانسایم برخی از ویژگیهای رگرسیون لجسایک را همزمان
با ویژگیهای خوب سادگی و قابمفهم بودن درخت تصمیم در اخایار داشاه باشیمف
اجرای این روش سبب شناسایی مهمترین ماغیرهای ترکیبی  ،DEBT ،VALو PROF
شد که میتوانند نقش اساسی در اناخاب پرتفوی آتی داشاه باشندف این ماغیرهای ترکیبی
میتوانند در مدلهایی که وظیفٔه اناخاب ماغیرها را بر هده ندارند ،بهخوبی جایگزین
ماغیرهای ورودی شوندف به الوه سبدهای سهامی که با اسافاده از این روش ترکیبی پیشنهاد
شدند ،نسبتبه سبدهای با بازدهی بهطور ماوسط ،بازدهی باالتری دارندف اما باید اشاره کرد
که در اینجا تعداد شرکتهای هر سبد سها بسیار محدود بوده و لذا میتوان با اسافاده از
این روش ترکیبی مهمترین ماغیرهای موجود در مدلبندی بازده سها را جستوجو و آنها
را در پرتفویهای با تعداد سها بیشار موردپژوهش قرار دادف
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همانگونه که توسط فاکاور میانٔه دورٔ ن هداری سها نشان داده شده است ،روش
ترکیبی و رگرسیون لجسایک نسبتبه دو روش دیگر دارای کمارین میزان دستبهدست
شدن سها استف دلیم این ویژگی روش رگرسیون لجسایک این است که رویٔه احامالی که
این روش تولید میکند هموار است و تغییرات در آن تدریجیترف
طول دورٔ ن هداری سها در روش هیبریدی مساوی با طول دورٔ ن هداری سها در
رگرسیون لجسایک است؛ بنابراین ،ملکرد ارتقایافأه پرتفویهایی که توسط روش هیبریدی
ساخاه شدهاند به نسبت ملکرد پرتفویهایی که توسط روشهای دیگر ساخاه شدهاند ،براث ِر
هزینههای تراکنش از بین نمیرودف
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شمارٔ  ،۱۹صصف ۶۴-۲۵ف
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بهادار تهران» ،فصلنامٔه بورس اوراق بهادار ،شف  ،۱۶زمساانف
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ازآنجاییکه بورس اوراه بهادار به نوان یکی از مهمترین مؤلفههای اقاصادی در هر کشور
است و از سویی دیگر ،ملکرد شرکتهای فعال در کشور نیز مساقیماً در ملکرد اقاصادی و
رشد اقاصادی کشور تأثیر میگذارد ،لذا این تحقیق میتواند به نوان الگویی بهمنظور
مطالعات بعدی باشدف لذا میتوان پیشنهاد کرد:
 مسئولین اجرایی سازمان بورس اوراه بهادار با اجرای اساراتژیها و سازوکارهای
مناسب به ارتقای سودآوری و افزایش بازدهی دارایی شرکتها مبادرت ورزیده و از این
طریق موجبات گسارش بازار سرمایه و تقویت رشد اقاصادی را فراهم کنندف
 مسئولین اجرایی با بهرهگیری از روش تحلیم سلسلهمراتبی اقدا به تشکیم پرتفوی در
شرکتها کرده و از این طریق زمینٔه گسارش دامنٔه اناخاب سها شرکتها را فراهم
کنندف
 بهجای ارزش دفاری از بهای تما شده اسافاده شودف زیرا بهای تما شده نسبتبه ارزش
دفاری معیاری مناسبتر است ،چرا که از ارزش دفاری اساهالک کسر میشود،
درحالیکه رقم بهای تما شده نسبتبه ارزش دفاری رقمی باالستف پس اگر در محاسبٔه
ماغیرها بهای تما شده در نظر گرفاه شود ،میتواند سها دار را در تحلیم نرخ بازده
سها موردنظرشان (نزدیک به واقعیت) یاری رساندف
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