Journal of Financial Management Strategy

Alzahra University- Faculty of

Vol. 7, No. 24
Spring 2019

Social Sciences and Economics
Received:
Accepted:

2018/12/31
2019/03/07

Automatic Portfolio Rebalancing System Design Using Volatility
Prediction Models and Technical Analysis Combination

Seyyed Hojjat Vakili , Seyyed Morteza Emadi ,Seyyed Babak
Ebrahimi
Abstract
The management of financial portfolios or funds constitutes a widely known
problematic in financial markets which normally requires a rigorous analysis in
order to select the most profitable assets. In this field designing profitable automated
trading systems, which could trade dynamically and make appropriate decisions is
significantly important. Technical analysis is a popular method to predict future
price movement. One of the deficiencies of technical analysis is the lack of attention
to risk of investing and portfolio management. This study has developed automated
portfolio management systems using technical analysis indicators to find uptrend
price movements and used GARCH and FIGHARCH models to consider the risk
in the decisions. The developed model has assayed in one year time scope. The
results illustrate that using FIGARCH models has made superior return to risk ratio.
Also the ratio shows that the developed models are significantly better, comparing
the other investing methods such as Markowitz model and buy and hold strategy.
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تکنیکال1

سید حجت وکیلی ، 2سید مرتضی عمادی ، 3سید بابک ابراهیمی

4

چکیده
یکی از مواردی که درزمینهی خریدوفروش سهام کمتر موردتوجه قرار گرفتهشده ،ارائه مدلی خودکار
جهت تشکیل سبد سرمایهگذاری بوده که در طول زمان بهصورت پویا عمل کرده و برحسب شرایط بازار اقدام
به تصمیمگیری نماید .ازجمله معایب مطرحشده در بهکارگیری تحلیل تکنیکال بهعنوان یک روش
تصمیمگیری جهت سرمایهگذاری در بازار سهام ،عدم توجه به ریسک سرمایهگذاری و موضوع تشکیل سبد
سهام میباشد .لذا مطالعه حاضر با تشخیص نقاط حداکثر و حداقل قیمتی به کمک اندیکاتورهای تکنیکال و
همچنین مدلسازی ریسک به کمک روشهای پیشبینی تالطم با استفاده از مدلهای شرطی  GARCHو
 ،FIGARCHبه دنبال طراحی یک سیستم سبدگردان خودکار میباشد .بهمنظور ارزیابی سیستم طراحیشده،
عملکرد این مدل در بازه زمانی یکساله موردبررسی قرارگرفته شده است .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که
مدلهای طراحیشده با استفاده از  FIGARCHبیشترین بازدهی و کمترین ریسک را دارا میباشد .همچنین
مقایسه مقادیر نسبت بازده به ریسک ،حاکی از برتری سیستم طراحیشده پیشنهادی نسبت به سایر استراتژیهای
مدیریت سبد سهام نظیر مدل مارکویتز و استراتژی خرید و نگهداری داراییها میباشد.
واژه های کلیدی :سبدگردانی خودکار ،تحلیل تکنیکال ،FIGARCH ،میانگین متحرک
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مقدمه
سرعت باالی پیشرفت تکنولوژی و رشد بازارهای مالی در جوامع نوین ،موجب شده تا مباحث
کمی مرتبط با مالی بیشازپیش موردتوجه قرار گیرد .امروزه مدلسازی مباحث مرتبط با مالی در
نرمافزارهای کامپیوتری در حال رشد میباشد .همواره یکی از مباحث موردتوجه متخصصین این حوزه
بهینهسازی و بهروزرسانی سبد سرمایهگذاری بوده است .با توجه به اینکه در بازارهای مالی
خریدوفروش تعداد زیادی سهام امکانپذیر بوده و همچنین قیمتها نیز بهصورت پیوسته در حال تغییر
میباشند ،معاملهگران سهام همواره نیازمند یک ابزار و سیستم قدرتمند برای انجام تصمیمگیریهای
دشوار و پیچیده هستند .طراحی یک سیستم معامالتی تصمیمساز دامنه وسیعی از پژوهشها را به خود
اختصاص داده و همچنین دارای پتانسیل اقتصادی باالیی نیز میباشد .همواره مشاهدهشده است که در
بازارهای مالی با روند صعودی و یا نزولی ،استراتژی خرید و نگهداری قابلیت تحقق حداکثر سود
ممکن را ندارد زیرا در صورت امکان ،حداکثر سود ممکن زمانی تحقق مییابد که بهصورت مداوم
دارایی موردنظر در حداقل قیمت (محدودههای حمایتی) خریداری شود و در قیمت حداکثر
(محدودههای مقاومتی) به فروش برسد .در سالهای اخیر استفاده از روشهای معاملهگر خودکار 1با
سرعت قابلمالحظهای رو به گسترش است که از این روشها عموماً با عنوان الگوریتمیک تریدینگ
 2یاد میشود و در بیشتر موارد به کمک تحلیل تکنیکال 3پایهریزی شدهاند .در مطالعه حاضر با استفاده
از تحلیل تکنیکال و مدلهای پیشبینی تالطم به دنبال طراحی یک سیستم سبدگردان خودکار هستیم
که بتواند پرتفوی مناسبی را تشکیل داده و با گذر زمان با توجه به شرایط بازار آن را بهصورت خودکار
بهروزرسانی نماید .نوآوری پژوهش حاضر نسبت به پژوهشهای گذشته در استفاده توأم از تحلیل
تکنیکال و مباحث آماری در فرآیند انتخاب سبد و بهروزرسانی پویای آن میباشد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تحلیلگران تکنیکال در تالش هستند تا روند آتی قیمتی را با استفاده از مطالعه رفتار قیمتی سهام
درگذشته پیشبینی نمایند .آنها معتقدند این امکان وجود دارد که تغییرات آینده در عرضه و تقاضا

1 . Automated trading methods
2 . Algorithmic trading
3 . Technical analysis
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بهوسیله اطالعات گذشته قیمتی پیشبینی شود .بهطور تقریبی از سال  1800روشهای معاملهگری
تحت عنوان تحلیل تکنیکال وجود داشته است (بروک و همکاران .)1991 ، 1سابقه استفاده از
تحلیلهای تکنیکال در بازار سهام ایاالتمتحده آمریکا بهاندازه خود این بازار قدمت دارد و بسیاری
از این روشها که امروزه بکار گرفته میشوند ،بیش از  60سال از استفاده آنها میگذرد (بروک و
همکاران .)1991 ،الکساندر )1961،1964( 2جزء اولین کسانی بود که با آزمون روشهای تحلیل
تکنیکال و ابداع قوانین فیلترینگ شروع به بررسی کارایی تحلیل تکنیکال نمود.
در بیشتر پژوهشها که از شاخص قدرت نسبی 3استفادهشده است ،محققان به این نتیجه رسیده
اند که قبل از کسر هزینه معامالتی روشهای طراحیشده نسبت به استراتژی خرید و نگهداری سهام
برتری دارد (بوهان1981، 4؛ جنسن و بنینگتون .)1970، 5همچنین در سال  1970فاما 6نظریه بازار
کارا را بیان نمود که در آن مفید بودن تحلیل تکنیکال در بازارهای بدون کارایی تأیید میشد.
بهمرور با مدلسازی دقیقتر تحلیل تکنیکال و بهکارگیری بهتر مبانی آن نتایج برخی از پژوهشها
در رابطه با تحلیل تکنیکال متفاوت مینمود .بهطوریکه در سال  1991بروک و همکاران در مقاله
خود با به کار بردن آزمونهای آماری به این نتیجه رسیدند که تحلیل تکنیکال به پیشبینی تغییرات
قیمت سهام کمک میکند .همچنین در یک پژوهش دانشگاهی با استفاده از پرسشنامه در انگلستان
نتیجهگیری شد که نزدیک به  90درصد سرمایهگذاران و مدیران شرکتهای سرمایهگذاری در
بازارهای ارز خارجی در تصمیمات خود کامالً به نتایج حاصل از تحلیل تکنیکال اهمیت میدهند و
کارایی تحلیل تکنیکال در بازههای زمانی کوتاهمدت به شکل قابلتوجهی بیشتر از بازههای زمانی
بلندمدت میباشد (تیلور و آلن .)1992، 7بر اساس بررسیهای بهعملآمده در بازارهای مالی دنیا،
زمانی که متغیرهای بنیادی تغییر چندانی ندارند و یا گزارش نمیشوند ،استفاده از معیارهای چارتی
از مفیدترین ابزارها برای تصمیمگیری به شمار میرود .همچنین تحلیل تکنیکال امکان کسب
سودهای قابلتوجهی را فراهم آورده و بهنقد شوندگی بازار کمک میکند (محمدی.)1383،

. Brock et al
. Alexander
). Relative Strength Index (RSI
. Bohan
. Jensen and Benington
. Fama
. Taylor and Allen
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بهمرور از سال  2000ترکیب الگوریتمهای فراابتکاری با تحلیل تکنیکال پا به عرصه پژوهش
های علمی نهاد .پوتوین و همکاران )2004( 1با استفاده از الگوریتم ژنتیک به طراحی روشهای
معامالتی کوتاهمدت 2پرداختند ،این دسته از معامالت در دوره یادگیری 3نتایج بسیار مطلوبی بر
جای گذاشته است ولی نتایج بهدستآمده در دوره آزمایش 4مطلوب نبوده است .استفاده از
الگوریتمهای فراابتکاری در حل مسائل مربوط به بهینهسازی موجب میگردد تا در زمان کوتاهتری،
جواب بهینه و یا یک جواب قابلقبول به دست آید .در برخی مواقع به دلیل نیاز به باال بودن سرعت
تصمیمگیری در رابطه با انجام معامالت ،رسیدن به جوابی نزدیک به جواب بهینه در مدتزمان کم،
بسیار مفیدتر از رسیدن به جواب بهینه در مدتزمان طوالنیتر میباشد که این هدف با استفاده از
الگوریتمهای فراابتکاری به دست میآید (پاپاداموا و استفاندیس .)2007 ، 5لین و یانگ)2011( 6
با بهکارگیری الگوریتم ژنتیک ،استفاده از اندیکاتورهای بیشتر و همچنین فرموله کردن الگوهای
شمعی به نتایج بسیار خوبی دست یافتند .بهطوریکه سیستم بهدستآمده در تمام روندهای بازار با
احتساب هزینه معامالتی سود زا بوده است .برخی مطالعات نیز از الگوریتم تجمع ذرات چندهدفه
بهره بردهاند و با استفاده از چند

اندیکاتور7

تکنیکال و بهینهسازی وزن و اهمیت آنها در

تصمیمگیری ،با معیارهای حداکثر سازی سود و نسبت شارپ به نتایج خوبی رسیدهاند (رادیروم.)2014، 8
در سالهای اخیر مطالعات صورت گرفته در خصوص بهکارگیری الگوریتمهای فراابتکاری و
اندیکاتورهای تکنیکال ،در اغلب موارد سیستمهای معامالتی سود ده و قابل قبولی را ساختهاند.
همچنین بر اساس پژوهشهای گذشته ،سیستمهای معامالتی که دارای اندیکاتور حجم میباشند
نتایج بهتری را به دنبال داشتهاند (رادیروم .)2014،در مطالعات جدیدتر ،عالوه بر اندیکاتورهای
تکنیکال ،از نسبتهای مالی نیز در طراحی مدل استفادهشده است ،بهطوریکه تحلیل تکنیکال را با
تحلیل بنیادین برای طراحی سیستم معامالتی بهتر ترکیب نمودهاند که نتایج مطلوبی به دنبال داشته
است (سیلوا و همکاران .)2015 ، 9آروالو و همکاران ( )2017یک قاعده تکنیکی برای معامالت
خودکار کوتاهمدت و میانمدت بر اساس الگوی پرچم همراه با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

. Potvina et al
. Short-term Trading Rules
. Training
. Testing period
. Papadamou and Stephanides
. Lin and Yang
. Indicator
. Radeerom
. Silva et al
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ارائه میدهد که بهوسیله یک پنجره متحرک به حد ضرر و حد سود امکان بهروزرسانی میدهد و
میزان حداکثر افت سرمایهاش را محدود میکند .استراتژی آنها بازدهی مناسبی نسبت به دیگر
استراتژیهای الگوی پرچم و همچنین استراتژی خرید و نگهداری را به همراه داشت .مهدی پور
( )1395یک استراتژی معامالتی بر پایه  20الگوی شمعی ژاپنی برای قرارداد آتی نفت شیرین طراحی
کرد که به نتایج مطلوبی در جهت با فرضیه برتری بازدهی به دست آورد
سابریرو و همکاران ( )2016در بازه زمانی  15ساله استراتژی های گوناگونی را بر اساس میانگین
متحرک توسعه دادند که نتایج نشاندهنده سودآوری این استراتژیها نسبت به استراتژی خرید و
نگهداری در برخی از کشورهای موردمطالعه آنها بود .لی و همکاران ( )2015با استفاده از خاصیت
برگشت به میانگین و تکنیک های یادگیری ماشین یک سبد خودکار تشکیل دادند که عملکرد آن
حتی در مجموعه دادههایی که استراتژیهای بازگشت به میانگین شکست میخورد ،بسیار خوب بود.
همچنین پاپایلیاس و ثوماکاس ( )2015توانستند با استفاده از استراتژیهای تعدیلیافته برخورد
میانگینهای متحرک و در نظر گرفتن حد ضرر متحرک ،بازده انباشته و نسبت شارپ را در مقابل
کاهش حداکثر افت سرمایه ،افزایش دهند .لیو و همکاران ( )2017با استفاده از قوانین منطق فازی و
الگوریتم ژنتیک در بازار آتی نفت خام به این نتیجه رسیدند که استراتژی ترکیبی فازی میانگین
متحرک ،از استراتژی میانگین متحرک ساده بهتر عمل میکند .چن و همکاران ( )2016از یک روش
میانگین متحرک برای بررسی نقش عدم قطعیت اطالعات در بازار تایوان بهره گرفتند و نتایجشان نسبت
به استراتژی سنتی خرید و نگهداری حتی با در نظر گرفتن هزینههای تراکنش بهتر عمل میکرد .یک
روش معامالتی پویا در بازار آتی نفت خام با استفاده از میانگین و الگوریتم ژنتیک توسط وانگ و
همکاران ( )2016توسعه داده شد که نتیجه اثربخشتری نسبت به استراتژی خرید و نگهداری داشته
است .برای به دست آوردن مقادیر بهینه پارامترهای موجود ازجمله سطوح شکست و حدود سود و
ضرر و همچنین بهینهسازی سبد در مسئله ،از طریق الگوریتمهای فراابتکاری صورت میگیرد.
ازجمله نواقص تحلیل تکنیکال عدم سرمایهگذاری در قالب سبد سهام ،با در نظرگیری معیار
مناسبی برای ریسک میباشد .مدیریت نوین سبد سهام با مدل میانگین-واریانس مارکوویتز 1در
سال  1952پا به عرصه گذاشت .پیشنهاد مارکویتز استفاده توأم از ریسک و بازده بهمنظور تشکیل
سبد سرمایهگذاری بوده است .وی واریانس بازده داراییها را بهعنوان معیاری از ریسک در نظر
گرفت و با توجه به بازده مورد انتظار سرمایهگذار ،وزن مناسب را برای داراییهای موجود در سبد
1 . Markowitz
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سهام به دست آورد .ایده مدل مارکویتز در استفاده از واریانس دادههای گذشته بهعنوان معیاری
برای ریسک دارای این نقص است که اساساً دادههای گذشته نمیتوانند بهطور مؤثری تخمین
درستی از میزان ریسک یک دارایی در آینده داشته باشند .جهت رفع این مشکل در این مطالعه ،از
مدلهای پیشبینی تالطم  GARCHو  FIGARCHاستفادهشده است؛ بنابراین با استفاده از ترکیب
اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ،مدلهای پیشبینی تالطم و ایده مدل مارکویتز به دنبال یک طراحی
سیستم سبدگردان خودکار بوده تا بهصورت فعال اقدام به تشکیل و بهروزرسانی سبد سرمایهگذاری
نماید .جهت بررسی نقاط حداقل و حداکثری قیمت ،از دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی
کوتاهمدت و بلندمدت استفادهشده است .با توجه به اینکه میانگینهای متحرک دارای افقهای زمانی
متفاوتی میباشند ،برای تعیین افق زمانی با بیشترین مطلوبیت ،از الگوریتم ژنتیک استفادهشده است.
فرضیه های پژوهش
بهطور کلی مفروضاتی که این پژوهش در نظر میگیرد به شرح زیر است:
.1سریهای زمانی مالی دارای توزیعهای مستقل و یکسان نرمال نبوده و دارای ویژگیهای نظیر
دنباله پهن ، 1ناهمسانی واریانس وحافظه بلند مدت میباشند.
.2در حالت وجود ناهمسانی واریانس ،استفاده از مدلهای خانواده  GARCHبرای مدلسازی
ریسک بیشترین کارایی را دارد.
.3وجود حافظه بلندمدت تأثیر زیادی بر انتخاب استراتژیهای کوتاهمدت و بلندمدت دارد ،از
این رو باید در مدلسازی مورد توجه قرار گیرد.
.4میانگینهای متحرک میتوانند معیار مناسبی جهت ارزیابی حرکت آتی قیمت دارایی باشند.
روششناسی پژوهش
روششناسی پژوهش به دو قسمت تقسیم میگردد .در قسمت اول به مفاهیم حافظه بلندمدت و
مدلهای محاسبه آن پرداخته میشود و در قسمت دوم ،سیستم طراحیشده در این پژوهش ارائه میگردد.
حافظه بلندمدت

1 . Fat tail
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مطالعات سنتی روی سریهای زمانی بازده با فرض نرمال بودن تابع چگالی و همچنین مستقل و
یکسان بودن توزیع آنها انجام میشد؛ اما بعداً شواهد زیادی نشان داد که این فروض در مورد
سریهای زمانی بازده صادق نیستند و سریهای بازده دارای ویژگیهایی هستند که ازجمله مهمترین
آنها ،وجود حافظه بلندمدت به شمار میرود .هنگامیکه مشاهدات گذشته با مشاهدات آینده دور
همبستگی دارند و رابطه آنها غیرقابلچشمپوشی است ،سری زمانی موردمطالعه دارای ویژگی
حافظه بلندمدت است که تشخیص این الگو کاربردهای مهمی برای خریدوفروشهای کوتاهمدت
و همچنین استراتژی سرمایهگذاری بلندمدت دارد .تصمیمات سرمایهگذاری نسبت به دامنه زمانی
موردبررسی حساس میباشند و این تصمیمات به میزان حافظ بلندمدت وابسته خواهد بود.
آزمون حافظه بلندمدت به روش آزمون  GPHکه توسط گوک و همکاران )1983( 1ارائهشده
است و آماره  R/Sتعدیلیافته صورت میپذیرد .در این آزمونها فرضیه صفر عدم وجود حافظه
بلندمدت و فرضیه مقابل وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی میباشد .لذا ،چنانچه آماره آزمون
اختالف معناداری از صفر نداشته باشد ،فرضیه صفر یعنی عدم وجود حافظه بلندمدت را نمیتوان
رد کرد.
مدل  GARCHو FIGARCH

مدل  GARCHتوسط بولرسلو )1986( 2ارائه گردید و بیانکننده این موضوع است که
واریانس شرطی ،نهتنها به خطای پیشبینی گذشته ،بلکه با وقفههای خود نیز همبستگی نشان
میدهد .فرض کنید 𝑡𝑟 سری زمانی بازده باشد ،آنگاه بولرسلو ساختار ) GARCH(p,qبهصورت
زیر نمود:

𝑑𝑡 ~ 𝑡𝜀

()1

or

)𝜀𝑡 ~ 𝑁(01

𝑡𝑎 𝑟𝑡 = 𝜇𝑡 +
𝑡𝜀 𝑡𝜎 = 𝑡𝑎

2 + 𝛽𝜎 2
𝜎𝑡2 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑎𝑡−
1
𝑡−1

𝛼1 ≥ 0  𝛼0 > 0  𝛽 < 1  𝛼1 + 𝛽 < 1

1 . Geweke
2 . Bollerslev
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در رابطه باال 𝑡𝜇 میانگین شرطی و 𝑡𝜀 جزء خطا می باشد.
بایلی و همکاران )1996( 1مدل  GARCHانباشته جزئی ،یا مدل ) FIGARCH(m,d,qرا
بهصورت زیر تعریف نمودهاند.
()2

]𝜀 2
𝑡

𝑑

)𝐿 = 𝑎 + [𝑏(𝐿) − 𝜑(𝐿)(1 −

𝑏(𝐿)𝜎 2
𝑡

که در آن  φ(𝐿) = (1 − 𝐴(𝐿) − 𝐵(𝐿))(1 − 𝐿)−1بوده و )𝐿(𝐴 و )𝐿(𝐵 به ترتیب
عملگرهای چندجملهای تأخیر  qو  pهستند .عملگر تفاضل جزئی 𝑑)𝐿  (1 −نیز بهصورت رابطه
( )3تعریف میشود.
∞

)𝑑 Γ(𝑘 −
𝑘𝐿
)(3
)𝑑Γ(𝑘 + 1)Γ(−
𝑘=0
(1 − 𝑑)(−𝑑) 2 (2 − 𝑑)(1 − 𝑑)(−𝑑) 3
= 1 − 𝑑𝑙 +
𝐿 +
⋯𝐿 +
2
!3

∑ = 𝑑)𝐿 (1 −

رابطه فوق نشاندهنده آن است زمانی که  0 < 𝑑 < 1تأثیر شوک بر تالطم شرطی با نرخ
هذلولوی کاهش مییابند و بنابراین تالطمها دارای حافظه بلندمدت هستند .همچنین مدل
) ،GARCH(p,qمدل  FIGARCHبا  𝑑 = 0است.
طراحی سیستم
میانگینهای متحرک ،از سادهترین تا پیچیدهترین آنها بر یک مبنای کلی استوار هستند و آن
میانگینگیری از قیمت است .میانگینهای متحرک جزو اندیکاتورهای تعقیبکنندهی قیمت بوده و
به علت اینکه در فرمول اکثر اندیکاتورها بهنوعی از فرمول میانگینهای متحرک استفادهشده ،به
آنها مادر اندیکاتورها نیز اطالق میشود .به همین دلیل ،در این پژوهش از میانگین متحرک بهعنوان
یک اندیکاتور پرکاربرد در طراحی سیستم استفادهشده است.
بهمنظور طراحی سیستم ،دو مدل تکهدفه در نظر گرفتهشده است ،بهگونهای که هدف این
مدلها حداقلسازی واریانس سبد بوده و محدودیتهای آنها به شکلی طراحیشدهاند که فقط
سهمهایی بتوانند در پرتفوی قرار گیرند که عالوه بر اینکه مدل کمینهسازی ریسک به آنها در سبد

1 . Baillie
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وزن میدهد ،از منظر تکنیکال و اندیکاتور میانگین متحرک نیز در روند صعودی قرار داشته و از
آنها انتظار برود که در آینده رشد قیمتی بیشتری داشته باشند .در این مطالعه نتایج حاصل از هر مدل
بهصورت جداگانه بررسیشده است.
مدل اول بهصورت زیر میباشد:
𝑛

𝑛

𝑗𝑌 𝑖𝑌 × ) 𝑗𝑅+ 2 ∑ ∑ 𝑤𝑖 𝑤𝑗 𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑖 

𝑛

𝑅( ∑ 𝑤 2 𝜎 2

𝑖𝑌 × ) 𝑖

𝑖

𝑖=1

𝑖=1 𝑖=1

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 1:
=

min 𝜎 2

𝑝

𝑠. 𝑡:

𝑛

()4

1: ∑ 𝑤𝑖 × 𝑌𝑖 = 1
𝑖=1

𝑖𝑌 × 𝑖𝑤 ≤ 𝑖𝑤 2:
}𝑛∀𝑖 ∈ {123 … 
𝑏 < 𝑎 & }𝑛3: 𝐸𝑀𝐴𝑖 (𝑎) − 𝐸𝑀𝐴𝑖 (𝑏) ≤ 𝑌𝑖 × 𝑀 ∀𝑖 ∈ {123 … 
}𝑌𝑖 ∈ {01
}𝑛∀𝑖 ∈ {123 … 
𝑖 ∈ {123 … 𝑛} & 0 ≤ 𝑤𝑖 ≤ 1
بهطوریکه:
 :𝜎𝑝2واریانس شرطی بهدستآمده از مدل  GARCHیا .FIGARCH
𝑖𝑤 :وزن مربوط به دارایی  iام در پرتفوی.
𝑖𝑌 :متغیر صفر و یک مربوط به دارایی  iام.
𝑀 :عددی بهاندازه کافی بزرگ.
)𝑎( 𝑖𝐴𝑀𝐸 :میانگین متحرک کوتاهمدت قیمت پایانی دارایی  iام
)𝑏( 𝑖𝐴𝑀𝐸 :میانگین متحرک بلندمدت قیمت پایانی دارایی  iام

همانطور که پیشتر اشاره گردید ،این مدل بهگونهای طراحیشده که در تابع هدف ،به حداقل
واریانس سبد سرمایهگذاری پرداخته میشود .این مدل ،با توجه به محدودیت شماره  3به متغیرهای
𝑖𝑌 مقدار میدهد .درواقع این محدودیت با توجه به وضعیت میانگینهای متحرک مشخص میکند
که کدامیک از سهمها مستعد رشد قیمتی بوده و میتواند در سبد قرار گیرد .درصورتیکه مقدار
متغیر 𝑖𝑌 برابر یک شود ،بیانگر این است که ازنظر تکنیکال ورود دارایی موردنظر به سبد سرمایه
گذاری منطقی است .در ادامه مدل با توجه به محدودیت شمارشماره 1موجب میشود تمامی سرمایه
به داراییهایی که متغیر 𝑖𝑌 آنها یک شده است تخصیص یابد ،اقدام به کمینهسازی ریسک مینماید.
در این حالت وزن بهینه برای خرید داراییهایی که ازنظر تکنیکال سیگنال خرید داشته ،با توجه به
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معیار کمینهسازی ریسک مشخص میشود .بدیهی است که ممکن است در بعضی مواقع برخالف
تأیید تکنیکال ،تابع هدف به دارایی موردنظر هیچ وزنی را ندهد و از ورود دارایی به سبد سرمایه
گذاری جلوگیری نماید .همچنین محدودیت شماره 2موجب میشود که وزن داراییهایی که متغیر
𝑖𝑌 مربوط به آنها صفر است ،در سبد سرمایهگذاری برابر با صفر شوند.
تفاوت مدل اول و دوم در محدودیت شماره یک است .با توجه به اولین محدودیت مدل شماره
یک ،امکان دارد در برخی مواقع تمامی سرمایه تنها به یک سهم اختصاص یابد.
محدودیت اول مدل شماره دو بهصورت رابطه ( )5تعریف میگردد:

()5

1

𝑛

𝑛

(∑ = ) 𝑖𝑌 × 𝑖𝑤(∑
) 𝑖𝑌 ×
)𝑖(max
𝑖=1

𝑖=1

این محدودیت به شکلی طراحیشده که تحت شرایط خاصی اجازه نمیدهد که تمامی سرمایه
شخص سرمایهگذار به تصمیمگیری های مدل اختصاص پیدا کند .ویژگی مهم این محدودیت در
این است که با توجه به تعداد سهمهایی که میانگین متحرک کوتاهمدت قیمت آنها بیشتر از میانگین
متحرک بلندمدت قیمت آنها است ،اجازه میدهد سرمایه بیشتری به تصمیمگیریهای مدل
اختصاص داده شود .لذا درصورتیکه از سهمهای موردبررسی تفاضل میانگین متحرک تعداد
بیشتری از آنها بیانگر روند صعودی باشد ،شرایط برای خرید سهام در بازار مناسبتر ارزیابیشده
و سرمایه بیشتری به تصمیمگیریهای مدل اختصاص داده میشود.
برای حل مدل ،واریانسهای مربوط به بازده داراییها بهوسیله مدل  GARCHو یا  FIGARCHپیشبینی
میشود .همچنین کوواریانس بین بازده داراییها نیز با استفاده از دادههای تاریخی محاسبه میگردد .در هر موعد
زمانی که مدل نیاز به تصمیمگیری (بهینهسازی) مجدد داشته باشد ،پارامترهای موردنیاز در مدل با استفاده از
دادههای موجود محاسبه یا تخمین زده میشوند .پیشبینی واریانس (بهوسیله مدلهای  GARCHیا
 )FIGARCHبهصورت روزانه ،برای ده روز آینده انجام و میانگین واریانس این ده روز مبنای ریسک سهم در
مدل قرارگرفته میشود .نکته قابلتوجه در روش حل این است که مدل تکهدفه مجدداً بهینهسازی نمیشود مگر
اینکه)𝑏( 𝑖𝐴𝑀𝐸  𝐸𝑀𝐴𝑖 (𝑎) −حداقل یک دارایی که در پرتفوی موجود میباشد منفی شود (سیگنال
فروش) و یا اینکه )𝑏( 𝑖𝐴𝑀𝐸  𝐸𝑀𝐴𝑖 (𝑎) −حداقل یک دارایی که در پرتفوی موجود نمیباشد مثبت
(سیگنال خرید) شود .بهعبارتیدیگر مدل تکهدفه زمانی مجدداً بهینهسازی میشود که حداقل یکی از
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داراییهای موجود در پرتفوی با توجه به اندیکاتور تکنیکال روند نزولی و یا اینکه مشاهده شود که حداقل یکی
از داراییهایی که در پرتفوی موجود نمیباشد با توجه به اندیکاتور تکنیکال روند صعودی در پیشگرفته است.
ازآنجاییکه میانگینهای متحرک کوتاهمدت و بلندمدت میتواند پنجرههای زمانی متفاوتی
داشته باشند ،در این مطالعه برای تصمیمگیری در رابطه انتخاب میانگین متحرک با پنجره زمانی
مطلوب ،از الگوریتم ژنتیک استفادهشده است؛ که رویه کار در بخش  2-4توضیح داده میشود.
تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
در این مطالعه از دادههای روزانه قیمت  5سهم فعال در بورس و اوراق بهادار تهران شامل «وبصادر»« ،شبهرن»،
«رانفور»« ،خبهمن»« ،اخابر» استفادهشده است .بازه زمانی موردبررسی نیز از تاریخ  1393/3/17تا  1394/4/3در نظر
گرفتهشده است .برای انتخاب این  5سهم ،در مرحله اول تعداد  20سهم که دارای سابقه بهتری بودهاند (شرکت
هایی که در دوره موردبررسی مطالعه زیانده نبودهاند) و همچنین کمتر متوقفشدهاند ،انتخاب گردید و سپس از
بین این  20سهم 5 ،نماد با کمترین توقف انتخابشدهاند .در ادامه با استفاده از نرم افزار ایویوز 1مشخصات آماری
این سریهای زمانی مورد محاسبه و بررسی قرار گرفت.
مشخصات آماری

در این بخش به بررسی و تحلیل ویژگیهای آماری دادههای پژوهش پرداخته میشود .در ابتدا
آمارههای توصیفی متغیرها ارائه میشود .در جدول ( )1به خالصهای از ویژگیهای آماری سری
بازده هر دارایی اشارهشده است.
جدول  .1مشخصات آماری سری بازده داراییهای مورداستفاده در مطالعه
وبصادر ()X5

شبهرن ()X4

رانفور ()X3

خبهمن ()X2

اخابر ()X1

میانگین

0/072

-0/176

0/116

0/058

-0/0485

میانه

0/000

-0/086

0/008

-0/133

-0/146

ماکسیمم

4/846

3/994

9/193

4/818

3/988

مینیمم

-3/982

-48/796

-1/984

-8/676

-3/707

انحراف معیار

1/956

3/506

0/731

2/408

1/020

چولگی

0/209

-11/247

7/966

-0/016

1/381

1 . Eviews
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کشیدگی

2/763

152/822

97/434

4802

8/476

جارگ-برا

2/400

237178

95539

2/817

388/779

همانطور که در جدول فوق بهوضوح قابلمشاهده است ،تمامی سریهای بازده دارای چولگی
غیر صفر و کشیدگی بیشتر از  3میباشند (با توجه به اینکه چولگی توزیع نرمال برابر صفر و کشیدگی
آن تقریباً  3است).
بر اساس ضرایب چولگی و کشیدگی ،آماره مربوط به آزمون برا-جارک 1به دست میآید که
آزمون نرمال بودن توزیع جمالت خطا را تحت فرضیه صفر (نرمال بودن توزیع جمله خطا) بررسی
مینماید .بر اساس نتایج ارائهشده در شکلهای فوق ،آمارهی جارگ-برا برای تمامی سریهای
شاخص زیاد میباشد ،لذا در ناحیه بحرانی قرار دارند و فرضیه صفر (نرمال بودن سریهای بازده)
رد میشود .همچنین مقدار احتمال همه متغیرها صفر میباشد (کوچکتر از  )0/05که نشاندهنده
پیروی نکردن جمالت خطای متغیرهای موردبررسی از توزیع نرمال میباشد.
برای بررسی حافظه بلندمدت در سه سری زمانی موردمطالعه از آزمون  GPHو آماره R/S

استفادهشده است .در آزمون  GPHو آماره  R/Sفرضیه صفر عدم وجود حافظه بلندمدت و فرض
مقابل وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی را بررسی میکنند؛ بنابراین ،چنانچه آماره آزمون
اختالف معناداری از صفر نداشته باشد ،دلیلی برای عدم پذیرش فرض صفر یعنی عدم وجود حافظه
بلندمدت وجود نخواهد داشت .نتایج بهکارگیری هر یک از دو آزمون ذکرشده در جدول ( )2ارائه
گردیده است.
جدول  .2نتایج آزمون وجود حافظه بلندمدت
شرح

وبصادر()X5

شبهرن()X4

رانفور()X3

خبهمن()X2

اخابر()X1

آماره آزمون

4/045

3/142

3/754

3/245

4/987

آماره آزمون

4/632

3/265

3/856

2/968

3/786

R/S

GPH

1 . Bera-Jarque
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0/176

d

0/093

0/216

0/325

0/231

با توجه به نتایج ارائهشده در جدول فوق و مقدار آماره آزمون  GPHو  R/Sوجود حافظه
بلندمدت در سریهای زمانی موردبررسی در سطح اطمینان  %95و  ،%99مورد تأیید قرار میگیرد .با
توجه به مقدار مثبت و کوچکتر از  0.5بهدستآمده برای پارامتر حافظه بلندمدت ( )dروشن است
که هر سه سری زمانی موردمطالعه مانا میباشند.
بهینهسازی بهوسیله الگوریتم ژنتیک

بهمنظور تعیین بهترین ترکیب میانگینهای متحرک بلندمدت و کوتاهمدت ،از الگوریتم ژنتیک
جهت بهینهسازی پنجرههای زمانی میانگینهای متحرک استفادهشده است .بهاینترتیب که سیستم
خریدوفروش داراییها با استفاده از میانگینهای متحرک ،به مدت یک سال ،قبل از بازه زمانی
موردبررسی در این پژوهش (خردادماه سال  1392تا خردادماه سال  )1393اجراشده است .تابع
هدف1

برای بهینهسازی الگوریتم ژنتیک ،درصد سیگنالهای درستی است که میانگینهای

در طول دوره موردبررسی صادر میکنند .در فرآیند بهینهسازی کرمزومهای تعریفشده دارای دو
پارامتر میباشند که پارامتر اول آن ،مقدار میانگین متحرک کوتاهمدت و پارامتر دوم مقدار میانگین
متحرک بلندمدت میباشد .نتیجه بهینهسازی بهوسیله الگوریتم ژنتیک در شکل ( )1قابلمشاهده
است.
74
72
70
68

64

Fitness

66

62
60
58

1200

1000

800

600
NFE

400

200

0

56
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شکل  .1نمودار تغییرات تابع هدف در بهینهسازی بهوسیله الگوریتم ژنتیک
همانطور که در شکل ( )1مشاهده میشود الگوریتم ژنتیک با بیش از هزار بار بررسی ترکیب
میانگینهای متحرک متفاوت ،دقت سیگنالهای صادرشده از آنها را به مقدار ماکزیمم نمودار،
معادل  73درصد رسانده است .با توجه به نتیجه الگوریتم ژنتیک ،میانگینهای متحرک کوتاهمدت
و بلندمدت به ترتیب با پارامترهای  14و  26روزه ،دقت بیشتری نسبت به سایر میانگینهای متحرک
در طول دوره موردبررسی داشتهاند .بهاینترتیب در این پژوهش از میانگینهای متحرک با افق زمانی
 14و  26بهعنوان اندیکاتور تحلیل تکنیکال استفادهشده است.
تجزیهوتحلیل دادهها
در جدول  4دورههایی که میانگین کوتاهمدت قیمت یک دارایی بزرگتر از میانگین
بلندمدت آن بوده را با رنگ خاکستری و دورههایی که میانگین کوتاهمدت قیمت یک
دارایی کوچکتر از میانگین بلندمدت قیمت آن بوده ،بدون رنگ مشخصشده است .با توجه
به اندیکاتور میانگین متحرک ،انتظار میرود در دورههایی که بدون رنگ مشخصشدهاند نزول
قیمتی و در دورههایی که به رنگ خاکستری مشخصشدهاند صعود قیمتی را تجربه نماییم .واضح
است که مدل طراحیشده بر اساس اندیکاتور تکنیکال تا تاریخ  93/11/08هیچ خریدی را انجام
نمیدهد ،به این دلیل که در جدول ( )3در این دوره هیچ دارایی سیگنال خرید (رنگ خاکستری)
ندارد.
جدول  .3بررسی تفاضل میانگین بلندمدت از میانگین کوتاهمدت در دورههای متفاوت
دارایی
↓

↑

↓
↓

↓

↑
↑

↓
↓

1
2
3
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↑
↑

↓

↓

4
↓

↑

5

94/4

94/3
0/03

94/3
0/25

94/1
0/18

94/1
0/31

93/2
0/30

93/1
1/24

93/1
1/13

93/1
1/11

93/0
1/08

1/24

تاریخ

برای انجام مقایسه بهتر ،نتایج حاصل از مدلهای طراحیشده ،با بازده حاصل از استراتژی خرید
و نگهداری و همچنین بازده شاخص هموزن داراییهای مورداستفاده در مدل مقایسه میشود .در
شکلهای ( )2و ( ،) 3نمودار بازدهی حاصل از پرتفوی پیشنهادی مدل مارکویتز و شاخص هموزن
داراییهای مورداستفاده در طول زمان مشاهده میشود.
)Markowits Portfolio Return (Maximal Drawdown: 13.9259 Percent, Return= -0.47718 Percent
8800

8600

8400

8200

8000

7800

7600

300

250

200

150
Day

100

50

0

7400

شکل  .2نمودار شاخص هموزن داراییهای مورداستفاده در مدل
)Markowits Portfolio Return (Maximal Drawdown: 12.8551 Percent, Return= 20.6426 Percent
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شکل  .3نمودار بازدهی حاصل از پرتفوی پیشنهادی مدل مارکویتز
پس از حل مدلهای طراحیشده ،نتیجه تمام معامالت انجامشده بهوسیله آنها در شکل ()4
قابلمشاهده میباشد .محور افقی نمودارهای موجود در این شکل مربوط به قسمتی از سرمایه است
که در امر خرید دارایی مصرفشده و همچنین محور عمودی بیانگر سود حاصل از خریدوفروش
دارایی میباشد .با توجه به شکل مشخص است که نسبت دارایی استفادهشده در امر خریدوفروش
برای مدل شماره یک در اکثر موارد بیشتر از مدل نوع دوم میباشد.
Second Model,Garch

Fist Model,Garch
0.2

Profit

0.1

0

0.6

0.2
0.4
Capital Portion

0

0

-0.1

0.6

First Model,FIGarch

0.2
0.4
Capital Portion

0

0.2

Profit

0.1

0

0.6

-0.1

Profit

0.1

0.2
0.4
Capital Portion

-0.1

Second Model,FIGarch
0.2

0

Profit

0.1

0.2

0

0.6

0.2
0.4
Capital Portion

0

-0.1

شکل .4نمودار وزن سهام خریداریشده و سود بهدستآمده در هر معامله برای هر مدل
جدول ( )4بازده نهایی بهدستآمده از مدلهای مورداستفاده و مقایسه آنها با استراتژی خرید
و نگهداری و بازده شاخص هموزن داراییهای مورداستفاده در مطالعه را نشان میدهد .همانطور
که در این جدول مشاهده میشود در هر دو مدل مورداستفاده ،بازده بهدستآمده از مدل پیشبینی
تالطم  FIGARCHبهتر از مدل  GARCHمیباشد.
جدول  .4بازده مدلهای موردبررسی در مطالعه (اعداد به درصد)
مدل

شماره1

شماره2
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مدل پیشبینی تالطم مورداستفاده

GARCH

FIGARCH

GARCH

FIGARCH

بازده مدل در دوره آزمایش

31/99

34/83

23/80

24/50

بازده شاخص هموزن داراییها

-0/47

بازده استراتژی خرید و نگهداری (مدل مارکویتز)

20/64

در این مطالعه برای بررسی ریسک سرمایهگذاری از معیار  1 MDDاستفادهشده است MDD .عبارت
است از بیشترین میزان نزول که نمودار بازده سرمایهگذاری ،در طول دوره سرمایهگذاری تجربه کرده است.
در جدول ( )5ریسک محاسبهشده با استفاده از معیار  MDDبرای تمامی روشهای سرمایهگذاری موردبررسی
قابل روئیت است .با توجه به این جدول مشاهده میشود که مدل طراحیشده به کمک  FIGARCHکمترین
ریسک را در بین مدلهای موجود به خود اختصاص داده است.
جدول  .5ریسک مدلهای موردبررسی در مطالعه (اعداد به درصد)
مدل

شماره2

شماره1

مدل پیشبینی تالطم مورداستفاده

GARCH

FIGARCH

GARCH

FIGARCH

ریسک مدل در دوره آزمایش

9/73

8/63

6/81

2/75

ریسک شاخص هموزن داراییها

13/93

ریسک استراتژی خرید و نگهداری (مدل مارکویتز)

12/86

برای مقایسه بهتر مدلهای طراحیشده با سایر روشهای سرمایهگذاری ،نتایج حاصل از نسبت بازده به
ریسک بهدستآمده از مدلهای موردنظر در جدول ( )6ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود ،مدلهای
طراحیشده بافاصله زیادی بهتر از سایر روشهای سرمایهگذاری عمل کردهاند .همچنین در هر دو مدل
طراحیشده ،روش پیشبینی ریسک به کمک مدل  FIGARCHبهتر از مدل  GARCHعمل کرده است.
جدول  .6نسبت بازده به ریسک مدلهای موردبررسی در مطالعه (اعداد به درصد)
مدل
مدل پیشبینی تالطم مورداستفاده

شماره1
GARCH

FIGARCH

شماره2
GARCH

FIGARCH

1 . Maximal DrawDown
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نسبت بازده به ریسک مدل در دوره آزمایش
نسبت بازده به ریسک شاخص هموزن داراییها
نسبت بازده به ریسک استراتژی خرید و نگهداری
(مدل مارکویتز)

3/29

163
3/49

4/04
1/60

8/91
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نتیجهگیری و بحث
امروزه با توجه به پیچیدگی بازارهای مالی و اهمیت باال در سرعت عمل انجام تصمیمگیریها،
سیستمهای معاملهگر خودکار بیش از بیش موردتوجه قرارگرفتهاند .تحلیل تکنیکال یکی از
روشهایی است که بسیار در بین سرمایهگذاران مورداستفاده قرار میگیرد .ازجمله معایب تحلیل
تکنیکال عدم توجه به ریسک و همچنین عدم وجود رویکردی مناسب برای تشکیل سبد سهام می
باشد  .این مطالعه به طراحی یک سیستم سبدگردان خودکار پرداخته که در این سیستم از میانگین
متحرک نمایی بهعنوان یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال برای تصمیمگیری در رابطه
با خریدوفروش سهام ،از ترکیب مدل مارکویتز با مدلهای  GARCHو  FIGARCHبرای
مدلسازی ریسک و محاسبه اوزان بهینه داراییهای موجود در پرتفوی استفادهشده است .نتایج
پژوهش حاکی از آن است که سیستم طراحیشده با استفاده از مدل پیشبینی تالطم FIGARCH

به دلیل در نظر گرفتن حافظه بلندمدت ،با بازدهی  34/83و  ،31/99دارای بیشترین بازده در میان
مدلهای موجود میباشد .پسازآن سیستم طراحیشده با استفاده از  GARCHبا  23/80و  24/5در
جایگاه بعدی قرار دارد .این در حالی است که استفاده از مدل مارکویتز و شاخص هموزن در دوره
زمانی مشابه ،به ترتیب  20/64و  -0/47درصد بازده را برای سرمایهگذاران به همراه خواهد داشت.
همچنین مقایسه مقادیر نسبت بازده به ریسکی که استراتژیهای سرمایهگذاری موردنظر برای
سرمایهگذاران دارد ،نشان میدهد که سیستمهای طراحیشده پیشنهادی ،بافاصله زیادی از مدل
مارکویتز بیشتر است که نشاندهنده کیفیت و مطلوبیت باالی سیستمهای طراحیشده میباشد.
همانند پژوهش های پیشین نتایج این مطالعه گواه این موضوع است که استفاده از اندیکاتورهای
تکنیکال و سیگنالهای معامالتی آن میتواند منجر به سودآوری شود .استفاده از مبانی مدیریت سبد
سهام و مدیریت ریسک در این مطالعه موجب شده تا نتایج بهتری نسبت به مطالعات پیشین حاصل
شود .همچنین برای مطالعات آتی در حوزه طراحی سیستمهای اتوماتیک میتوان از مدلهای
پیشرفتهتر نظیر کاپوال 1و تئوری ارزش فرین 2در مدلسازی سبد سهام و مدیریت ریسک بهره برد
که میتوانند به نتایج بهتری نائل شوند.

1 . Copula
2 . Extreme Value Theory
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