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چکیده
هدف از انجام این تحقیق ،ارائه روشی برای گزینش پرتفوی (سبد داراییها) بهینه سهام شرکتهای صنایعغذایی در
بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی میانگین -واریانس -چولگی با شش تابع هدف میباشد .جامعه آماری
این بررسی شامل  41شرکت از گروه محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و دادههای مورد نیاز نیز شامل
قیمتهای روزانه سهام این شرکتها منتهی به بهمن سال  4931میباشد .برای این منظور در آغاز از سه روش
مختلف پیشبینی برای برآورد قیمت سهام شرکتهای صنایعغذایی استفاده شده و با توجه به خطای پیشبینی ،به هر
روش وزنی متناسب با توان برآورد آن داده شده است .برای اطمینان از بهینه بودن وزنهای به دست آمده ،قیمتهای
به دست آمده از روش ترکیبی با قیمتهای به دست آمده از هر یک روشهای پیشبینی با معیارهای سنجش خطا
مورد مقایسه قرار گرفتهاند .نتایج گویای برتری روش ترکیبی در پیشبینی قیمتها با رتبهی  4/14میباشد .در ادامه بر
پایه وزنهای به دست آمده شش معیار میانگین ،واریانس و چولگی مرتبط با بازده و خطای پیشبینی ترکیبی به دست
آمده است .الگوی میانگین -واریانس -چولگی ساخته شده بوسیله برنامهریزی آرمانی حل شده است .در پایان پرتفوی
به دست آمده از الگوی میانگین -واریانس -چولگی با پرتفوی به دست آمده از الگوی میانگین -واریانس مقایسه شده
است .نتایج نشاندهنده کارایی باالی الگوی میانگین -واریانس -چولگی در ایجاد یک سبد سهام بهینه با بازده باالیی
نسبت به الگوی میانگین -واریانس میباشد .بهطوریکه میانگین بازدهی روزانه در طول یک ماه برای الگوی
میانگین -واریانس -چولگی  0/25درصد و برای الگوی میانگین -واریانس  0/95درصد میباشد.
طبقهبندی C53, G11, Q1, Q17 :JEL
واژگان کلیدی :بهینهسازی سبد سهام ،شبیهسازیمونت کارلو ،شبکه عصبی ،برنامهریزی آرمانی ،بازار سرمایه
 1به ترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشد و دانشیار)نویسنده مسئول) اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ساری و استادیار دانشکده اقتصاد ،دانشگاه عالمه طباطبائی،تهران،ایران
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مقدمه
بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی در هر جامعهای بهشمار میآید که کشورها با توجه
به آن میتوانند به رشد و توسعه پایدار و مطلوبی دست پیدا کنند و توانایی رقابت با دیگر کشورها
را داشته باشند .گذشته از اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی میتوان به نقش این بخش در
تامین غذای جامعه نیز اشاره کرد .از سویی دیگر با توجه به افزایش جمعیت نمیتوان به روش
سنتی غذای مورد نیاز جامعه را تامین کرد ،به همین منظور شرکتهایی اقدام به تامین غذا با
روشهای صنعتی میکنند.
شرکتهای صنایع غذایی از جمله شرکتهایی هستند که با توجه به افزایش جمعیت وظیفه تامین
غذای مورد نیاز مردم را بر عهده دارند .بهعلت پایین بودن قیمت مواد خام محصوالت کشاورزی،
ارزبری کمتر صنایع تبدیلی و غذایی و همچنین نیروی کار ارزان و سرمایهبری کمتر ،احداث و
توسعه ی صنایع غذایی و تبدیلی در کشورهای در حال توسعه سبب چند برابر شدن ارزش افزوده
محصوالت کشاورزی میشود .از دیگر برتری و سودمندیهای ایجاد و توسعه صنایع غذایی و تبدیلی
در کشورهای در حال توسعه این است که با ایجاد چنین صنایعی ،ضمن تضمین خرید محصوالت
کشاورزی و حذف نوسانهای فصلی ،از ضایعات آنها نیز جلوگیری میکند و عرضه فصلی
محصوالت و فرآوردههای غذایی را به عرضه دائمی آنها تبدیل میکند (ترکمانی و ذوقیپور،
.)7831
شرکتهای صنایع غذایی در کشور از لحاظ تامین بودجه مورد نیاز برای ادامهی فعالیت دچار ضعف
میباشند و نیازمند حمایت بیشتری در این زمینه هستند .یکی از راههای تامین بودجه مورد نیاز
برای تقویت صنایع غذایی کشور ،بورس اوراق بهادار میباشد ،که میتواند بخشی از منابع مالی برای
صنایع وابسته به امور کشاورزی را تامین کند .کسب بودجه مورد نیاز برای ادامه حیات شرکتها را
میتوان از مهمترین برتریهای بورس برای سرمایهپذیران دانست ،زیرا در غیر اینصورت شرکتها
برای تامین بودجه مورد نیاز خود ناچار به استقراض از بانکها و یا دیگر مؤسسههای پولی و مالی
میباشند که این خود نیازمند زمان زیاد و پذیرش هزینههای مستقیم و غیر مستقیم بیشتری
میباشد (فنایی.)7833 ،
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سرمایهگذاری در بورس را میتوان یکی از راههای مطمئن و کارا برای بهبود اقتصاد جامعه و
همچنین یک منبع درآمدی برای فرد سرمایهگذار در نظر گرفت (فنایی .)7833 ،گذشته از این،
موضوع تامین مالی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس میباشد .اما نکته قابل تامل اینجاست
که اگر این سرمایهگذاری در شرکتهای صنایعغذایی باشد نه تنها موجب رونق و توسعه در کسب و
کار این نوع شرکتها میشود بلکه این خود یکی از عاملهای مهم برای پیشرفت و توسعه بخش
کشاورزی کشور نیز بهشمار میآید .زیرا همانطوری که اشاره شد ،رابطه تنگاتنگی بین توسعه
شرکتهای صنایع غذایی و توسعه پایدار و پیشرفت در بخش کشاوری یک کشور وجود دارد .داده-
های دریافت شده از سازمان بورس اوراق بهادار تهران نشاندهنده رشد اقتصادی مناسب این
شرکتها میباشد ،بنابراین میتواند منبع درآمد خوبی برای فرد سرمایهگذار باشد به گونهای که
شاخص این گروه در سال  7831دارای  783/83درصد رشد ،در سال  -71/17 ،7838درصد رشد و
در سال  83/11 7831درصد رشد بودهاست.
از آنجاییکه بازار سرمایه کشور ما کارایی الزم را ندارد و برای کسب بازده منطقی نمیتوان تنها به
اطالعات موجود اکتفا کرد ،به همین دلیل خطرپذیری (ریسک) ورود و سرمایه گذاری در این بازار
زیاد میباشد .یکی از راههای مدیریت و مهار و کاهش خطرپذیری سرمایهگذاری ،پیشبینی روند
قیمتها میباشد .برخی از دانشمندان باور دارند که آینده را نمیتوان پیشبینی کرد ،بلکه باید آن
را ساخت .از این رو موفقیت در امر پیشبینی مستلزم مداخله در تشکیل واقعیتها به نحو مطلوب
است (پیردزیوخ و کریستف .)1171 ،هدف اساسی در پیشبینی قیمت سهام ،کمک به سرمایهگذار
در انتخاب پرتفوی بهینه است ،چرا که پرتفوی بهینه میزان خطرپذیری را تا حد زیادی کاهش داده
و سود سرمایه فرد را تضمین و بیشینه میکند .هدف از تشکیل سبد سهام ،تقسیم کردن
خطرپذیری سرمایهگذاری بین چند سهم است؛ سود یک سهم میتواند زیان سهام دیگر را جبران
کند (خدامرادی و همکاران.)7831 ،
روش های گوناگونی برای تعیین سبد بهینه سهام در بورس اوراق بهادار وجود دارد یکی از این
روشها استفاده از الگوی میانگین -واریانس -چولگی است .الگوی میانگین-واریانس در آغاز توسط
مارکویتز معرفی شد که برمبنای کمینهسازی خطرپذیری برای سطح مشخصی از درآمد و یا بر پایه
بیشینهسازی درآمد انتظاری برای سطح مشخصی از خطرپذیری مورد بررسی قرار میگیرد
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(مارکویتز .)7331 ،اگرچه پیش از مارکویتز سرمایهگذاران با مفهوم خطرپذیری آشنا بودند ،ولی به-
طور معمول نمیتوانستند آن را اندازهگیری کنند .الگوی میانگین -واریانس مارکویتز مشهورترین و
متداولترین رویکرد در مسئله انتخاب سرمایهگذاری است .از برجستهترین نکات مورد توجه در
مدل مارکویتز ،توجه به خطرپذیری سرمایهگذاری ،نهتنها برپایه انحراف معیار یک سهم ،بلکه برپایه
ریسک مجموعه سرمایه گذاری است (رمضانزاده .)7833 ،او بهصورت کمی نشان داد ،چرا و چگونه
تنوعسازی سبد سهام میتواند باعث کاهش ریسک مجموعه سرمایهگذاری یک سرمایهگذار شود
(قجر و همکاران.)7831 ،
پرسشی که مطرح میشود این است ،آیا گشتاور باالتر باید در انتخاب سبد سهام در مطالعات مورد
بررسی قرار گیرد؟ نادیده گرفته شدن گشتاور مرتبه باالتر توسط بسیاری از محققان دانشگاهی
مورد بررسی قرار گرفته است و به این نتیجه رسیدهاند که نمیتوان این نوع گشتاور را از محاسبات
حذف کر د مگر اینکه بازده سرمایه دارای توزیع نرمال بوده و یا تابع مطلوبیت درجه دوم باشد و یا
گشتاور باالتر با تصمیمگیریهای سرمایهگذار نامربوط باشد (کونو و سوزوکی .)7333 ،در نتیجه در
بعضی از پژوهشهای اخیر ،الگوی میانگین-واریانس بسط داده شده است تا شامل چولگی بازدهی
نیز بشود .بهعبارت دیگر از یک الگوی میانگین -واریانس -چولگی برای خرید یک سبد سهام
استفاده شده است (اشرفزاده و همکاران1171 ،؛ باتاچاریا و همکاران.)1171 ،
یک مشکل در الگوی میانگین -واریانس -چولگی برای انتخاب سبد سهام ،پیدا کردن سهام مناسب
بین این سه هدف است ،زیرا این یک مسئله بهینهسازی چند هدفه غیریکنواخت میباشد .تاکنون،
روشهای زیادی برای حل این مشکل با محدود کردن الگو با روش و فن برنامهریزی هدف 7و یا
برنامهریزی خطی 1مورد استفاده قرار گرفتهاند .برای مثال الیی ( ،)7337از یک روش برنامهریزی
هدف برای انتخاب سبد سهام بر پایه هدفهای مختلف با بیشینه کردن بازده انتظاری و چولگی و
کمینه کردن ریسک (واریانس) استفاده کرده است.
روحی و ریاضی ( )7831روش نوین ارزیابی عملکرد سبد اوراقبهادار شرکتهای سرمایهگذاری
پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران با الگوی میانگین -واریانس -چولگی را ارائه دادند .تحلیل
Goal Programming
Linear Programming

1
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پوششی دادهها یکی از فنون ریاضی ارزیابی عملکرد است که محققان از آن در بررسیهای خود
استفاده کردند .نتایج به دست آمده از این بررسی ،بیانگر آن بود که الگوی میانگین-واریانس-
چولگی در ارزیابی عملکرد سبد اوراق بهادار شرکتهای سرمایه گذاری منتخب بهتر از الگوی
میانگین-واریانس است.
صباغیانطوسی و مسعودیمقدم ( ،)7837الگوی میانگین -واریانس -چولگی را برای انتخاب سبد
سهام بهینه مورد ارزیابی قرار دادند .برای حل الگو از الگوریتم ژنتیک 7بر پایه شبیهسازی فازی
استفاده کردند و آنگاه سبد سهام به دست آمده از این الگو را با سبد بهینه به دست آمده از الگوی
میانگین -واریانس با ارائه چند مثال عددی مقایسه کردند .نتایج گویای بازده باالی سبد معرفی
شده توسط الگوی میانگین -واریانس -چولگی نسبت به الگوی میانگین -واریانس بوده است.
همچنین کارایی الگوریتم ارائه شده برای حل الگو نیز مورد تایید قرار گرفته است.
سارانیا و کریشناپراسانا ( )1171برای انتخاب سبد سهام بهینه در بورس اوراق بهادار بمبئی ،الگوی
میانگین -واریانس مارکویتز را بسط داده و دو گشتاور چولگی و کشیدگی را به آن اضافه کرده و در
قالب مدل برنامهریزی چند هدفه پرتفوی بهینه را تعیین کردند .نتایج نشان داد ،الگوی میانگین-
واریانس -چولگی -کشیدگی و الگوی میانگین -واریانس -چولگی نسبت به الگوی میانگین-
واریانس سبد کاراتری را ارائه میدهند .در نتیجه وارد کردن گشتاورهای بیشتر در الگو ،سرمایهگذار
را به یک سبد سهام با بازدهی بیشتری هدایت خواهد کرد.
هدف از انجام این بررسی ارائه روشی برای ایجاد سبد سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران در
گروه محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر میباشد .بسیاری از مقالههایی که در این
حوزه مورد بررسی قرار گرفتهاند ،بازدههای خود را از طریق قیمتهای واقعی در گذشته به دست
آوردهاند؛ اما یکی از ویژگیهای این بررسی این است که ،بر خالف این گونه بررسیها ،از بازدههایی
بر پایه مقادیر برآورد شده برای تعیین پرتفوی بهینه ،استفاده کرده است .زیرا تصمیمگیریهای
سرمایهگذاری به سوی آینده حرکت میکند و در آینده عمل خرید و فروش سهام انجام خواهد شد.

Genetic Algorithm
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روش تحقیق
روش به کارگرفته شده برای انجام این بررسی شامل چهار مرحلهی پیشبینی قیمت با سه روش
مختلف ،اختصاص وزن به هر یک از روشها بر پایه پیشبینی انجام شده ،ایجاد الگوی برنامهریزی
هدف با شش تابع هدف و در نهایت حل الگوی مطرح شده میباشد.
پیش از اینکه الگوی برنامهریزی چند هدفه ساخته شود ،میبایست پیشبینیهایی با کاربرد
روشهای مختلف انجام شود .یک بررسی بسیار گسترده که تاثیرگذاری ترکیب کردن پیشبینیها
با روش و فنهای مختلفی را جستجو می کند ،بررسی ماکریداکیس و وینکلر ( )7338میباشد .این
دو محقق ،هزار و یک دوره زمانی که زیرمجموعه  777دوره میباشند را با  71روش و فن
پیشبینی خاص مورد آزمایش قرار دادند .آنان دریافتند ،با افزایش شمار روشهای پیشبینی،
واریانس و درصد خطای میانگین مطلق به صورت نمایی کاهش پیدا میکند .برابر با نتایج عددی
آنان ،یک رشد مؤثری در دقت پیشبینی هنگامی که تعداد روش و فنهای استفاده شده در
ترکیبهای پیشبینی از دو به چهارتا افزایش یابد ،صورت میگیرد.
این پژوهش ،از سه روش و فن برای تولید دورههای پیشبینی استفاده کرده است .در ادامه به طور
خالصه به تشریح هر یک از سه روش و فن پرداخته و پس از آن برای ترکیب پیشبینیها از الگوی
میانگین مطلق خطای پیشبینی استفاده شده است.
(1)ARIMA

روش میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته
فرآیند  ARIMAدارای چهار مرحله میباشد .مرحله اول ،شناسایی الگو است .نخستین گام در
شناسایی الگو ،آزمون مانا (ایستا) بودن دادههاست که اگر دادهها مانا نباشند ،آنها را باید ایستا کرد
و پس از ایستا کردن دادهها ،گام دوم استفاده از تابعهای خود همبستگی 1و خود همبستگی
جزیی 8و تشخیص مدلهای مختلف  ARIMAمیباشد .در مرحله دوم یعنی مرحله برآورد ،با
شناسایی الگوهای مناسب در مرحله پیش ،برای مقایسه چند الگو و انتخاب بهترین آنها میتوان از
معیار آکائیک ) 1(AICو معیار شوآرتز ( 3)SBCاستفاده کرد .الگویی که کمترین میزان از این دو
1

Autoregressive integrated moving average (ARIMA) technique
Auto correlation Function
3
Partial Auto correlation Function
4
Akaike information criterion
5
Schwarz's Bayesian Criterion
2
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معیار را دارا باشد ،بهترین الگو برای پیشبینی میباشد .در مرحله سوم مهار تشخیص صورت
میگیرد .برای درستی مدل ،باقیماندهها از نظر عادی (نرمال) بودن و ایستایی ارزیابی میشوند و در
مرحله نهایی ،پیشبینی بر پایه مدل  ARIMAکه ساخته شده و مهار شده است صورت میگیرد
(باکس و جنکینز.)7313 ،
مدل  ARIMAرا به صورت رابطه ( )7میتوان نوشت:
()7
   0   1  ...   p    t  b1 t 1  ...  bq  t q
t p

t 1

t

که در آن قیمت پیشبینی شده در روز  tو باقیمانده (جزءاخالل) در روز  tمیباشد .و
ضریبهای عبارتهای  ARو  MAبرای  i=1,…,pو  j=1,…,qمیباشند (اوستون و کاسیمبیلی،
.)1171
رهیافت شبیهسازی مونت کارلو
این روش مبنی بر آن است که الگوی رفتار قیمتی مورد نظر مشخص شود .پس از مشخص شدن
این مدل ،مقدار جزء اخالل تصادفی را با استفاده از شبیهسازی مونت کارلو تعیین کرده و در نهایت
قیمت در روزهای آینده پیشبینی میشود .این روش از تولید اعداد تصادفی برای انتخاب
رویدادهای معین با توجه به توزیع احتمالی رخداد آن رویداد استفاده میکند .برای تولید اعداد
تصادفی روشهای گوناگونی مورد استفاده قرار میگیرد که رایجترین آنها جدول اعداد تصادفی
می باشد که در آن اعداد به طور تصادفی و بدون ترتیب و الگوی خاص توزیع شدهاند .اما همانطور
که گفته شد ،در گام نخست الزم است که مدل رفتار قیمتی در چارچوب شبیهسازی مورد استفاده
مشخص شود .به این منظور ،بسته به فرضهای در نظر گرفته شده در ارتباط با شکل توزیع جمله
اخالل تصادفی ،مدلهای مختلفی مانند فرآیند مارکوف ،7فرآیند واینر1و فرآیند واینر تعمیم یافته8
استفاده میشود .در این بررسی و به منظور شبیهسازی قیمتها از فرآیند هندسی جنبش
براون،1که مدل توسعه یافتهای از فرآیند مارکوف بهشمار میآید ،استفاده شده است .مدل گسسته
زمانی 3این فرآیند به صورت رابطه ( )1تعریف میشود(هول:)1111،
()1
S  .S.t   .S. . t
1

Markov process
Wiener process
3
Generalized wiener process
4
Geometric Brownian motion
5
Discrete-time Version
2
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که در رابطه ( ΔS ،)1تغییرپذیریهای قیمت روزانه ،در دورههایی کوتاه از زمان ( )Δtرا نشان داده و
 εهم جزء اختالل تصادفی را نشان میدهد که دارای توزیع نرمال استاندارد (توزیع نرمال با
میانگین صفر و واریانس یک) میباشد .فراسنجههای  μو  σهم بهترتیب مقادیر میانگین و انحراف
معیار تغییرپذیریهای قیمت روزانه قیمتها را نشان میدهند .الزم به یادآوری است که در ادبیات
موضوع میزان انحراف معیار روزانه قیمت را با استفاده از رابطه ( )8تعیین میکنند (کشتکار و
همکاران:)1171 ،
m
() 8
1
 n2   (u ni  u) 2
m i 1
که در آن  uiتغییرپذیریهای قیمت روز  iام را نشان میدهد که با رابطه ( )1به دست میآید
(کشتکار و همکاران:)1171 ،
()1

Si  Si 1
Si 1

ui 

در رابطه باال  ، Siقیمت در روز  iام میباشد.
با داشتن مقدار قیمت و مقادیر میانگین و انحراف معیار تغییرپذیریهای قیمت روزانه قیمتها ،الزم
است که برآوردی مناسب از  Δtرا هم در نظر داشت  .به این منظور ،نسبت معکوس بارهای تغییر
قیمت (شمار روزهای معامله در طول دوره) بهعنوان فاصلههای تغییر قیمت در نظر گرفته شده
است .پس از این مرحله کافی است که به بارهای دلخواه شبیهسازی مونت کارلو در نظر گرفته شود
(کشتکار و همکاران.)1171 ،
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شبکه عصبی مصنوعی

1

یکی از سادهترین و در عین حال کارآمدترین و پرکاربردترین چیدمانهای پیشنهادی برای استفاده
در مدلسازی شبکههای عصبی ،مدل پرسپترون چند الیه 1میباشد که در بیش از نیمی از
تحقیقات انجام گرفته در بازارهای مالی و اقتصاد استفاده شده است (سرینی واسان و
همکاران .)1111،تحقیقات روی شبکههای عصبی چند الیه پیشخور به کارهای اولیه فرانک
روزنبالت روی شبکه عصبی پرسپترون تک الیه و کارهای اولیه برناردویدور و ماریان هوف برمی-
گردد (ونگ و همکاران.)7311 ،
برای انتقال خروجیهای هر الیه به الیههای بعدی از تابعهای انتقال 8استفاده میشود .تابع انتقال
در واقع به عنوان یک تقویتکننده غیر خطی برای نرون بهشمار میآید .این تابع میتواند به صورت
تابع سیگموئیدی ،1خطی ،3آستانهای ،1تانژانت هیپربولیک 1و یا گوسی 3باشد که بسته به نوع شبکه
و الگوریتم آموزش به کارگرفته شده ،تعیین میشود (کریینس و همکاران.)7338 ،
الزم به یادآوری است در این پژوهش نیز از الگوی پرسپترون برای پیشبینی قیمت استفاده شده
است .همچنین برای مدلسازی پیشبینی با استفاده از شبکههای عصبی ،نرم افزار مناسب و قابل
اطمینانی 3به کار برده شده است.
الگویی برای ترکیب پیشبینیها بر پایه فرمول میانگین مطلق خطای پیشبینی
)(MAFE

10

روش مطرح شده در این قسمت ترکیب بهینهای از دادههایی است که با روش و فنهای پیشبینی
مختلفی ایجاد شده است .وزنهایی که برای ایجاد ترکیب بهینه به دست آمدند ،با کمینهسازی

1

Artificial Neural Network
Multi-Layer Perceptron
3
Transfer Functions
4
Sigmoid Function
5
linear Function
6
Threshold Function
7
Hyperbolic Tangent Function
8
Gaussian Function
9
Forecaster XL
10
Mean Absolute Forecast Error
2
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میانگین مطلق خطای پیشبینی محاسبه شدهاند .ساختن سبد سهام بهینه از این طریق باعث
افزایش دقت پیشبینی نسبت به الگوهای رایج میشود (استاک و واتسون.)1111 ،
دیدگاه ترکیب پیشبینی در آغاز توسط باتس و گرانچر ( )7313مطرح شد .در بررسیهای اولیهی
آنان ،محققان یک ترکیب خطی از دو روش پیشبینی را مطرح کردند .وزنهای انتخاب شده با
کمینهسازی واریانس خطای پیشبینی به دست آمده است .این بررسی بعدها توسط نیوبلد و گرانچر
( )7311بسط داده شد بهطوریکه محققان بیش از دو روش پیشبینی را در ارزیابی خود مورد
بررسی قرار دادند.
در این پژوهش ،خطای پیشبینی به صورت  Ԑمعرفی شده است که نشاندهندهی تفاوت قیمت
خطای پیشبینی تولید شده با
واقعی با قیمت پیشبینی شده است .بههمین ترتیب فراسنجه
روش پیشبینی  kدر دوره زمانی  tبرای سهام  iمیباشد .الگوی کمینهسازی میانگین مطلق خطای
پیشبینی بهصورت رابطه ( )3نوشته میشود (اوستون و کاسیمبیلی:)1171،
T M
() 3
(
) min
/T
itk

K=1, 2…, M

,

0

ik



  

1

ik

ik

t 1 k 1
M



i

MAFE

Subject to

k 1

این الگو ،به شمار سهام شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (71
بوده که وزن روش پیشبینی روش  Kبرای سهام
بار) حل خواهد شد .متغیر تصمیم الگوی باال،
 iمیباشد T .طول دوره پیشبینی (یک ماه) و  Mشمار روشهای پیشبینی ( 8روش) خواهد بود.
الگوی  MAFEدقت پیشبینی را به طور متوسط از طریق خطاهای پیشبینی هر روش (ارزش
مطلق هر خطا) محاسبه میکند (اوستون و کاسیمبیلی .)1171،با در اختیار داشتن ها ،میتوان
نتایج پیشبینیهای دوبارهای را که در پایان دوره یکماهه گذشته انجام میشود با یکدیگر ترکیب
کرد و قیمتهای پیشبینی شده و بازده دوره یک ماهه جدید(یک ماهه دوم) را بر پایه روش پیش-
بینی ترکیبی به دست آورد .برای ارزیابی قیمتهای به دست آمده در روش پیشبینی ترکیبی با هر
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یک از سه روش دیگر از معیارهای میانگین قدر مطلق خطا ) ،7(MAEمیانگین مجذور خطا
) 1(MSEو میانگین قدر مطلق درصد خطا ) 8(MAPEبه شرح زیر استفاده شده است:
n
() 1


e

i

i 1

n
n

e

() 1

2

i

i 1

n

() 3

e
Y
n

.100

i
i

i 1

MAE 

1
N

MSE 

MAPE 

در رابطههای باال n ،شمار پیشبینیها و و خطای پیشبینی است که از تفاوت مقادیر واقعی و
مقادیر پیشبینی شده به دست می آید (شایگان و همکاران.)7831 ،
الگوی میانگین -واریانس -چولگی
در این پژوهش ،به منظور انتخاب پرتفوی بهینه سهام شرکتهای صنایعغذایی بر مبنای قیمتهای
به دست آمده از روش پیشبینی ترکیبی ،از الگوی میانگین -واریانس -چولگی استفاده شده است.
الگوی میانگین -واریانس -چولگی ایجاد شده در این بررسی شامل شش تابع هدف بوده که در
ادامه به شرح هر یک پرداخته شده است.
کارایی انتظاری در آینده
کارایی انتظاری ( ) برای سهام مورد نظر ( )iاز میانگین بازده دارایی سرمایهگذاری شده در دوره
پیشبینی یک ماهه دوم به دست آمده است .بازده انتظاری در آینده را میتوان به عنوان مجموع
وزنهای بازده انتظاری برای یک سهام خاص به دست آورد .متغیر تصمیم الگوی نهایی بوده و
سهم هر یک از شرکتها در سبد بهینه سهام را نشان میدهد .با توجه به این توضیحها نخستین
تابع مدل میانگین -واریانس -چولگی بهصورت رابطه ( )3نوشته شده است:
n
() 3
f ( x)   xi

R

i

i 1

1

Mean of Absolute Error
Mean of Square Error
Mean of Absolute Percent Error

1
2
3
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میانگین بازدهی روزانه پیش بینی شده سهم iام با استفاده از روش پیشبینی ترکیبی است که
به صورت رابطه ( )71محاسبه میشود:
T P

R  (1 / P)  R

()71

it

i

t T 1

بازدهی روزانه پیشبینی شده سهم iام در روز tام با استفاده از روش پیشبینی ترکیبی است و
به صورت رابطه ( )77محاسبه میشود:
M
()77

itk

 R
ik

k 1

it

R

i=1,2,…,N ; t=T+1,…., T+P

بازده پیشبینی شده توسط روش پیشبینی  kدر روز  T+Pو برای سهام  iمیباشد P .بر دوره
پیشبینی یک ماهه دوم داللت دارد(اوستون و کاسیمبیلی.)1171،
میانگین خطای پیشبینی
میانگین خطای پیشبینی سهم iام با استفاده از روش پیشبینی ترکیبی است و به صورت رابطه
( )71محاسبه میشود:
N
()71
f ( x)   xi
i



2

i 1

میانگین خطای پیشبینی روزانه سهم iام در روز tام با استفاده از روش پیشبینی ترکیبی است و
به صورت رابطه ( )78محاسبه میشود:
T
()78
)  (1 / T
it

در رابطههای باال،
است.
()71



i

t 1



خطای پیشبینی سهم iام در روز tام با استفاده از روش پیشبینی ترکیبی
M

   ik  itk
k 1

t=1,2,…,T

;

it



i=1,2,…,N

خطای پیشبینی شده روش پیشبینی  kدر روز  tو برای سهام  iمیباشد T .بر دوره پیشبینی
یک ماهه اول داللت دارد (اوستون و کاسیمبیلی.)1171،
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تابع واریانس
سومین تابع هدف تابع ریسک بوده که مرتبط با کوواریانس بازدهها بر پایه پیشبینی ترکیبی در
دوره پیشبینی یک ماهه دوم میباشد:
N

N

()73

( x)   xi x j  ij
i 1 j 1

3

f

کوواریانس بین بازدهی شرکت  iو  jبا استفاده از روش پیشبینی ترکیبی:
T P

()71

)  (1 / P)  ( Rit  Ri )( R jt  R j
t T 1

ij



چهارمین تابع هدف نیز تابع ریسک بوده که مرتبط با کوورایانس خطای پیشبینی بر پایه پیش-
بینی ترکیبی در دوره پیشبینی یک ماهه اول میباشد:
N

()71

N

( x)   xi x j ˆ ij
i 1 j 1

4

f

کوواریانس بین خطای پیشبینی ترکیب شده شرکت  iو ( jاوستون و کاسیمبیلی:)1171،
T

()73

)  (1 / T ) ( it   i )( jt   j
ij
t 1

ˆ

تابع چولگی
به همین ترتیب پنجمین و ششمین تابع هدف نیز چولگی مرتبط با بازده و خطای پیشبینی
ترکیبی سبد سهام میباشد:
()73

)  xi x j sijj

()11

)  xi x j sˆijj

2

2

N

(x x s
2

iij

N

i

j

2

iij

i 1

N

N

) i 1 j 1( j  i

3

3

5

N

( x)   xi sˆi  3

ˆ ( x x s
j

3

3

) i 1 j 1( j  i

i

N

( x)   xi si  3

f

i 1

6

f

چولگی بازده شرکت  iبا استفاده از روش پیشبینی ترکیبی ( ) بهصورت رابطه  17بیان میشود:
()17

T P

) (1 / P)  ( Rit  R i

3

t T 1

3
i

s

چولگی بین بازده شرکت  iو  jبا استفاده از روش پیشبینی ترکیبی بهترتیب برابر با
و
رابطههای  11و  18قابل محاسبه است:
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(R it  R i) ( R

T P

()11

) R j

()18

) (1 / P)  ( Rit  R i ) ( R jt  R j

2

jt

2

siij  (1 / P) 

t T 1
T P

t T 1

ijj

s

چولگی خطای پیش بینی شرکت  iبا استفاده از روش پیشبینی ترکیبی ( ) در قالب رابطه 11
بیان میشود:
T

) (1 / T ) ( it  i

()11

3

t 1

ˆs

3
i

چولگیهای بین خطاهای پیش بینی شرکت  iو  jبا استفاده از روش پیشبینی ترکیبی
و
بهترتیب در رابطههای  13و  11ارائه شده است:
()13
()11

T

)sˆiij  (1 / T ) ( it  i) ( jt   j
2

t 1
T

) (1 /T ) ( it   i ) ( jt  j
ijj

2

ˆs

t 1

چولگی مثبت خطاهای پیشبینی شده نشاندهنده این است که چولگی درآمدهای واقعی از چولگی
برآورد شده بیشتر میباشد .بنابراین ،سرمایهگذار میخواهد با بیشینه کردن چولگی خطای پیش-
بینی ترکیبی ،درآمد سبد سهام خود را افزایش دهد.
بنابراین ،با توجه به تابعهای هدف معرفی شده بهمنظور انتخاب پرتفوی بهینه سهام شرکتهای
صنایع غذایی بر مبنای قیمتهای به دست آمده از روش پیشبینی ترکیبی ،از مدل میانگین-
واریانس -چولگی به شرح رابطه  11استفاده شده است:
()11

n

( x )   xi R

1

f

( x )   xi 

2

f

( x)   xi x j  ij

3

f

i

i 1
N

i

i 1

N

Max

N

i 1 j 1

N

Max

Min

N

( x)   xi x j ˆ ij
i 1 j 1

4

f

Min
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)  xi x j sijj
2

)  xi x j sˆijj
2

(x x s
2

iij

N

i

j

2

iij

j

3

3

) i 1 j 1( j  i

i 1

N

N

N

ˆ ( x x s
i

N

N

( x)   xi si  3
( x)   xi sˆi  3

) i 1 j 1( j  i

3

3

i 1

5

6

f
f

Max
Max

N

S.T. h( x)   xi  1  0
i 1

, i=1 , . . . , N

]∊ [0,1

همانگونه که مالحظه میشود ،مدل باال دارای  1تابع هدف است که برای حل این الگو از روش
برنامهریزی آرمانی 7استفاده خواهد شد .متغیر تصمیم مدل باال میباشد که نشانگر سهم هر یک
از سهام شرکتها در پرتفوی بهینه است.
در پایان با حذف تابعهای پنجم و ششم از مدل برنامهریزی میتوان سبد سهامی بر پایه الگوی
میانگین -واریانس به دست آورد و بازده آن را با الگوی میانگین -واریانس -چولگی مقایسه کرد.
بعضی از تابعهای هدف مطرح شده در این بررسی توسط نویسندههای مختلفی مورد بررسی قرار
گرفته است .برای مثال ،نخستین (کارایی انتظاری در آینده) ،سومین (واریانس) و پنجمین تابع
هدف (چولگی بازدهی) بوسیله یو ( )1113و دومین (میانگین خطای پیشبینی) ،چهارمین
(واریانس خطای پیشبینی) و ششمین (چولگی خطای پیشبینی) توسط اوستون و کاسیمبیلی
( )1171مطرح شدهاند .یکی از ویژگیهای اصلی روش ارائه شده ،این است که ،در ضمیمه تابعهای
هدف الگو ،خواص پراکندگی پیشبینی های خطا (دومین ،چهارمین و ششمین تابع هدف) آورده
شده است .ارگات ( )1111از چولگی درآمد و خطای پیشبینی چشمپوشی کرده است که در این
بررسی این نقض برطرف شده است.
دادههای این بررسی شامل قیمت پایانی روزانه دو ساله  71شرکت از صنایعغذایی و آشامیدنی
بورس اوراق بهادار تهران منتهی به آبان سال 7831میباشد که از سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران دریافت شده است .الزم به یادآوری است که همهی شرکتهایی که در گروه صنایعغذایی و
آشامیدنی قرار دارند و دارای کمترین قیمت روزانه دوساله منتهی به تاریخ یاد شده میباشند ،در
Goal Programming

1

 31اقتصاد کشاورزی/جلد /11شماره 1931/4

نظر گرفته شدهاند .با استفاده از مدل پیشنهاد شده در تعیین سبد سهام بهینه در بورس اوراق
بهادار تهران در گروه مواد غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر ،کارایی آن مورد آزمایش قرار گرفته
است.

نتایج و بحث
نخستین گام پیشبینی قیمتهای روزانه توسط سه روش معرفی شده میباشد .نخستین روش،
الگوی  ARIMAمیباشد .با توجه به اینکه اطالعات از نوع دوره زمانی میباشند ،الزم است در آغاز
ایستایی آنها بررسی شود .ایستایی دوره با استفاده از آزمون دیکی فولر ( )DFو دیکی فولر تعمیم
یافته ( )ADFبررسی شده است .دادههای همهی چهارده شرکت در سطح ایستا نبوده و با یکبار
تفاضلگیری ایستا ،و در سطح یک درصد معنیدار شدهاند .پس از بررسی نمودارها و همچنین
آمارههای آکائیک و شوارتز ،نوع الگو برای همهی چهارده شرکت ARIMA ،تشخیص داده شده
است .به همین ترتیب از دو روش دیگر نیز برای پیشبینی قیمت استفاده شده است .برآورد روش
رگرسیونی  ARIMAبا نرمافزار  ،EVIEWSمدل شبیهسازی مونت کارلو با نرمافزار  Excelو شبکه
عصبی مصنوعی نیز با نرمافزار  ForecasterXLمحاسبه شده است.
پس از پیشبینی قیمت در دوره یک ماهه اول (قیمت 81روز کاری در ماه اول) با سه روش ،خطای
پیشبینی هر یک از سه روش با مقایسه با دادههای واقعی به دست آمده است .سپس با استفاده از
مدل میانگین مطلق خطای پیشبینی ) (MAFEبه هر یک از سه روش یک وزنی با توجه به توان
پیشبینی آن روش داده شده است که نتایج در جدول ( )7مشاهده میشود.
مدل میانگین مطلق خطای پیشبین با نرمافزار  ،GAMS/CPLEXبرنامهریزی خطی مختلط با
اعداد صحیح ) 7(MIPحل شده است.

Mixed Integer Programming

1

گزینش پرتفوی بهینه38...
) روش پیشبینی  kبرای سهام  iدر سبد سهام پیشبینی ترکیبی

جدول ( )1وزنهای بهینه (
نام شرکت

روشARIMA

شبیه سازی مونت
کارلو

شبکه عصبی مصنوعی

بهنوش ایران

0

0/267

0/733

بیسکویت گرجی

0/2

0/533

0/267

پارس مینو

1

0

0

توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)

0/267

0/7

0/033

تولیدی مهرام

0/9

0/067

0/033

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

0/033

0/933

0/033

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

0/033

0

0/967

شیر پاستوریزه پگاه خراسان

0/333

0/633

0/033

صنعتی بهشهر

0/033

0/233

0/733

کشت و صنعت پیاذر

0/6

0/233

0/167

کشت و صنعت چین چین

0/667

0/167

0/167

لبنیات پاک

0

0

1

لبنیات کالبر

0

0

1

مارگارین

0/9

0

0/1

منبع :یافتههای تحقیق

برای مقایسه قیمتهای به دست آمده از روش پیشبینی ترکیبی با قیمتهای به دست آمده از سه
روش پیشبینی دیگر ،از معیارهای میانگین قدر مطلق خطا ) ،(MAEمیانگین مجذور خطا )(MSE
و میانگین قدر مطلق درصد خطا ) (MAPEاستفاده شده است .سپس رتبهی هر یک از روشها با
توجه به معیارهای خطا در جدول ( )1آورده شده است.
جدول ( )2رتبهبندی روشهای پیشبینی برپایه نرخ خطای به دست آمده
نام شرکت

ARIMA

شبیه سازی مونت
کارلو

شبکه عصبی مصنوعی

روش ترکیبی

بهنوش ایران

1

8

1

7

بیسکویت گرجی

1

1

8

7

پارس مینو

7

1

8

7

توسعه صنایع
بهشهر(هلدینگ)

8

7

1

1
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ادامه جدول ( )2رتبهبندی روشهای پیشبینی برپایه نرخ خطای به دست آمده
تولیدی مهرام

7

8

1

1

شیر پاستوریزه پگاه
آذربایجان غربی

1

7

8

1

شیر پاستوریزه پگاه
اصفهان

1

8

7

1

شیر پاستوریزه پگاه
خراسان

8

7

1

1

صنعتی بهشهر

1

8

7

1

کشت و صنعت پیاذر

7

1

1

8

کشت و صنعت چین
چین

7

8

1

1

لبنیات پاک

8

1

7

7

لبنیات کالبر

8

1

7

7

مارگارین

7

1

8

1

میانگین رتبه هر روش

1/11

1/13

1/17

7/17

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به میانگین به دست آمده از رتبهبندی روشها ،بهترتیب ،روش پیشبینی ترکیبی ،شبیه-
سازی مونت کارلو ،روش  ARIMAو شبکه عصبی دارای توان پیشبینی بهتری میباشند.
پس از به دست آوردن وزن هر یک از روشها با توجه به خطای پیشبینی ،میانگین ،واریانس و
چولگی مرتبط با خطای پیشبینی هر یک از سهامها بر پایه پیشبینی ترکیبی در دوره یک ماهه
اول به دست آمده است .سپس به پیشبینی قیمتها در دوره یک ماهه دوم اقدام شده و میانگین،
واریانس و چولگی مرتبط با بازدهی سهام بر پایه پیشبینی ترکیبی به دست آمده است.
در جدول ( )8میانگین ،واریانس و چولگی مرتبط با بازده روزانه سهام شرکتهای مورد ارزیابی ارائه
شده است .برای محاسبه فراسنجههای یاد شده از نرمافزار  Excelاستفاده شده است.

گزینش پرتفوی بهینه33...
جدول ( )3میانگین ،واریانس و چولگی مرتبط با بازده سهام
نام شرکت

میانگین بازدهی

واریانس بازدهی

چولگی بازدهی

بهنوش ایران

-0/83

1/92

-2/72

بیسکویت گرجی

1/12

2/33

0/18

پارس مینو

1/13

1912/24

2923/43

توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)

0/29

1/36

0/02

تولیدی مهرام

26/7

6579/79

-56749/5

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

-0/23

1/25

-0/17

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

-14/51

176/33

-1210/54

شیر پاستوریزه پگاه خراسان

-1/39

621/22

1872/63

صنعتی بهشهر

-7/6

265/62

-10780/1

کشت و صنعت پیاذر

0/14

210/73

178/63

کشت و صنعت چین چین

0/33

6/41

9/06

لبنیات پاک

-8/33

3881/62

-261986

لبنیات کالبر

11/36

563/43

36490/54

مارگارین

0/31

39/32

-12/98

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول ( ،)8ستون میانگین بازدهی روزانه نشاندهنده این است که هر سهم به طور
میانگین چند ریال به دارایی سرمایهگذاری شده اضافه میکند .برای مثال سرمایهگذار با خرید یک
سهم از بیسکویتگرجی به طور میانگین روزانه 7/71 ،ریال به سرمایهاش افزوده خواهد شد و یا با
خرید یک سهم از لبنیات پاک به طور میانگین روزانه 3/88 ،ریال از دارایی وی کسر خواهد شد .در
جدول ( )1میانگین ،واریانس و چولگی مرتبط با خطای پیشبینی بر پایه پیشبینی ترکیبی ارائه
شده است.
جدول ( )4میانگین ،واریانس و چولگی مرتبط با خطای پیشبینی سهام
نام شرکت

میانگین خطای پیشبینی

واریانس خطای پیشبینی

چولگی خطای پیشبینی

بهنوش ایران

-36/29

4748/62

154171/77

بیسکویت گرجی

10/45

1418/82

-16983/52

پارس مینو

216/26

13599/79

-93215/38

توسعه صنایع بهشهر
(هلدینگ)

-20/05

2278/87

145211/53
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ادامه جدول ( )4میانگین ،واریانس و چولگی مرتبط با خطای پیشبینی سهام
تولیدی مهرام

2470/07

1382922/80

-1560395760/00

شیر پاستوریزه پگاه
آذربایجان غربی

97/30

601/43

4583/51

شیر پاستوریزه پگاه
اصفهان

619/70

121136/45

-10637746/66

شیر پاستوریزه پگاه
خراسان

43/04

21809/82

-649480/89

صنعتی بهشهر

167/78

45420/57

4956437/44

کشت و صنعت پیاذر

-79/34

18939/82

2624539/65

کشت و صنعت چین
چین

32/28

14716/61

-1331821/21

لبنیات پاک

313/13

20292/51

-426223/47

لبنیات کالبر

-8/43

1971/17

12599/18

105/29

14206/28

693778/20

مارگارین
منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به خطاهای استاتیک در جدول ( ،)1سرمایهگذار میتواند یک ارزیابی کاراتری در عملکرد
پیش بینی و ساخت سبد سهام بهینه داشته باشد .برای مثال ،عدد  -81/13در ستون میانگین
خطای پیشبینی برای سهام بهنوش ایران ،نشاندهنده این است که بازده واقعی به طور میانگین
 81/13ریال کمتر از میزان پیشبینی شده میباشد .در مقابل ارزش  713/13ریال برای شرکت
مارگارین ،نشاندهنده این است که بازده واقعی به طور میانگین  713/13ریال بزرگتر از ارزش
بازدهی پیشبینی شده میباشد .سرمایهگذار با ترجیح دادن سهام شرکتهایی مانند مارگارین،
درآمد خود را افزایش خواهد داد .بنابراین ،با بیشینهسازی میانگین خطای پیشبینی ،بهعنوان
دومین تابع هدف ،(x) ،احتمال ساخت یک سبد سهام بهینه با سود بیشتر ،افزایش خواهد یافت.
با همین توضیحها میتوان دلیل بیشینه کردن تابع هدف مرتبط با چولگی خطای پیشبینی،
ششمین تابع هدف را نیز شرح داد .واریانس بازدهی و واریانس خطای پیشبینی نیز بهعنوان تابع-
های ریسکی پیشبینی (سومین و چهارمین تابع) معرفی شدهاند که با کمینهسازی آنها به سبد
سهام برتری میتوان دست یافت.

گزینش پرتفوی بهینه101...

دادههای موجود در جدولهای ( )8و ( )1و همچنین کوواریانس بازدهی و خطای پیشبینی
ترکیبی ،بهعنوان ورودی الگوی میانگین -واریانس -چولگی در نظر گرفته شدهاند .الگوی ساخته
شده با استفاده از برنامهریزی آرمانی حل شده است .برای حل در آغاز هر یک از تابعها بهصورت
جداگانه و با همان قید معرفی شده ،حل شدند تا بهترین مقدار برای هر تابع به دست بیاید .سپس
با توجه به ارزشهای بهینه به دست آمده ،الگوی میانگین -واریانس -چولگی ساخته و سبد بهینه
سهام تشکیل شده است .تابعهای اول و دوم از نوع برنامهریزی خطی و با نرمافزار GAMS/CPLEX
و دیگر تابعها با برنامهریزی غیرخطی و نرمافزار  GAMS/CONOPTحل شدهاند .در پایان نیز با
حذف تابعهای پنجم و ششم و حل دوباره الگو ،سبد سهام بهینه بر پایه یک الگوی میانگین-
واریانس ایجاد شده است .الگوی میانگین -واریانس -چولگی نیز با نرمافزار
 GAMS/LINDOGLOBALو الگوی میانگین -واریانس با نرمافزار  GAMS/CONOPTحل شده
است .سبد سهام بهینه ایجاد شده توسط دو الگو در جدول ( )3آورده شده است.
جدول ( )5سبد سهام بهینه انتخاب شده توسط دو الگوی میانگین -واریانس -چولگی و الگوی میانگین-
واریانس
نوع مدل

سهام شرکتهای موجود در سبد

الگوی میانگین -واریانس -چولگی

تولیدی مهرام

41/6

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

58/4

بهنوش ایران

22/7

بیسکویت گرجی

37/5

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

37/1

صنعتی بهشهر

2/7

الگوی میانگین -واریانس

درصد هر سهام در سبد

منبع :یافتههای تحقیق

از آنجاییکه هدف این تحقیق انتخاب سبد بهینه سهام شرکتهای صنایعغذایی برای کسب سود از
راه نوسانگیری روزانه در یک دوره سرمایهگذاری کوتاهمدت میباشد؛ در نتیجه با توجه به درصد
سهام هر یک از شرکت های منتخب در سبد ،بازدهی روزانه دو سبد مختلف از یک روز تا یک ماه
محاسبه شده است.
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میانگین درآمد روزانه فرد سرمایهگذار از سبد سهام انتخاب شده توسط الگوی میانگین -واریانس-
چولگی  1/31میباشد و این بدین معنی میباشد که فرد با خرید و فروش روزانه این سبد سهام در
طول این یک ماه به طور میانگین روزانه 1/31 ،درصد به دارایی خود میافزاید در حالیکه این رقم
برای سبد منتخب الگوی میانگین -واریانس تنها  1/81درصد میباشد .به این ترتیب فرد سرمایه-
گذار با خرید سبد سهام الگوی میانگین -واریانس -چولگی میتواند سود بیشتری کسب کند .با این
تفاسیر برتر بودن سبد سهام بهینه به دست آمده از الگوی میانگین -واریانس -چولگی نسبت به
سبد منتخب الگوی میانگین -واریانس مورد تایید قرار میگیرد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
نظر به اینکه اهمیت شرکتهای صنایعغذایی پیشرفته در رشد و توسعه بخش کشاورزی هر
کشوری با توجه به تبدیل و فرآوری مواد خام بخش کشاورزی مورد تایید میباشد ،و از سوی دیگر
این بخش از صنعت کشور ما دچار ضعف مالی بوده و نتوانسته مانند کشورهای توسعهیافته ،رشد و
توسعه داشته باشد در نتیجه نیازمند تامین مالی از راههای گوناگونی میباشد .یکی از این راهها
بورس اوراق بهادار است که هم باعث تامین بودجه مورد نیاز شرکتهای مورد نظر شده و هم به
رشد اقتصادی کشور کمک میکند .همهی این موارد هنگامی میسر میشود که سود سرمایهگذار
نیز از این سرمایهگذاری نادیده گرفته نشود .از این رو این بررسی به ارائه روشی برای شناسایی
سهام شرکتهای صنایع غذایی پرداخته که با استفاده از آن سرمایهگذار میتواند سود خود را
بیشینه و ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد .این تحقیق برای انتخاب سبد بهینه سهام از یک
الگوی میانگین -واریانس -چولگی استفاده کرده است .برای این منظور از سه روش پیشبینی
 ،ARIMAشبیه سازی مونت کارلو و شبکه عصبی مصنوعی برای پیشبینی قیمت سهام شرکت-
های صنایعغذایی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .دادههای مورد استفاده برای این
پیشبینی ،قیمت روزانه پایانی سهام  71شرکت صنایعغذایی در یک دوره دوساله منتهی به آبان
 7831میباشد که از بورس اوراق بهادار تهران دریافت شده است.
نتایج به دست آمده نشاندهنده برتری روش پیشبینی ترکیبی در برآورد قیمتها نسبت به سه
روش دیگر میباشد و میانگین بازده روزانه سبد سهام انتخاب شده توسط الگوی میانگین-
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واریانس -چولگی باالتر از سبد انتخاب شده توسط الگوی میانگین -واریانس میباشد .همچنین می-
توان نتیجهگیری کرد که وارد کردن چولگی خطای پیشبینی و بازدهی در محاسبات برای انتخاب
یک سبد سهام میتواند سرمایهگذار را به سمت یک خرید و فروش با درصد سود باالتری هدایت
کند.
بر همین اساس تاکید میشود که مدیران سبد اوراق بهادار در برآورد قیمتها از روش ترکیبی به
جای یک روش پیشبینی خاصی استفاده کرده و همچنین در ارزیابی عملکرد سرمایهگذاری سهام
از الگوی میانگین -واریانس -چولگی در مقایسه با الگوی میانگین -واریانس استفاده کنند.
در ضمن ضرورت دارد که از روشهای پیشبینی دیگری برای پیشبینی قیمت سهام شرکتها
استفاده شود و سبد به دست آمده از آن با سبد به دست آمده از سه روش پیشبینی استفاده شده
در این بررسی ،مقایسه شود .همچنین برای حل الگوی میانگین-واریانس-چولگی ساخته شده نیز از
روشهای حل دیگری مانند الگوریتم ژنتیک استفاده شود.
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