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چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی پیشبینیپذیری شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهرران (تردپیس )
به کمک انفی

و یافتن مدل مناسب برای پیشبینی این شاخص است .بدین منظور ،نخست سه متغیر کرنن اقتصرادی بره

همراه مقادیر تاریخی تدپیس

به عنوان ورودیهای مدل انتخاب شردند سر

سراختارهای گونراگون انفری

و شر سه

عص ی مصنوعی پ انتشار خطا برای بررسی پیشبینیپذیری و شناسایی مدل مناسب انتخاب گردیرد .شرایان ککرر اسرت
پیشبینیها از طریق معیار غیرآماری نرخ برخورد ،از نظر اقتصادی نیز بررسی شردهانرد .نترای بدسرت آمرده از نرر افرزار
) ،MATLAB (2012در بازه زمانی آکرماه  1923تا مهر  ، 1931و بره کمرک معیارهرای خطرای آمراری ،غیرر آمراری و
ضریب تعیین بیش از  88درصد نشان میدهد :مدلهای سرادهترر در پریش بینری شراخص ،دارای دقرت و عملسررد بیشرتر
هستند و پیش بینیهای انفی

نس ت به ش سههای عص ی مصنوعی پ انتشار خطا دقیقتر هستند .برر ایرن اسراس ،انفری

تسنیسی امیدوار کننده برای سرمایه گذاران در پیش بینی شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران است.
واژههایکلیدی:انفی  ،پیشبینی ،بورس ،تدپیس .
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مقدمه

بینی را تعیین میکند .از ایرنرو در ایرن پرژوهش نحروه

تأثیر بازارهای سررمایه در جمر آوری سررمایه هرای

انتخاب متغیرهای ورودی هم از بعد نظری و هم از بعرد

و

تهربی بررسی میشود .نظر به اهمیرت موضروع ،هردف

جهتدهی آن ها به سمت فعالیت های تولیردی ،اهمیرت

این مقاله پیشبینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با

این بازارها را بیش از پیش افزوده اسرت .در واقر برازار

استفاده از روش پیشرفته انفی

است .این روش ،دانرش

سرمایه روش تسهیل سرمایه گذاری برای افرراد ققیقری

انسانی و تخصص های نوین هوشمند را برای اسرتنتا و

و ققوقی است [ .]18روزانه میلیونها نفر با انگیرزههرای

تصمیم گیری بسار میگیرد .بر این اسراس ،هردف ایرن

گوناگون ،هزاران سرها را در بازارهرای برورس م ادلره

مقالره بررسرری و بررآورد شرراخص برورس بررا اسررتفاده از

میکنند .از این رو ،بورسها به یک بازار بسیار پیچیرده

روش ش ر سه عص ر ی مصررنوعی و انفرری

اسررت .برردین

و غیرقابررل پرریش بینرری ت رردیل شرردهانررد .در ایررن گونرره

منظور مقاله در شش بخرش تنظریم شرده اسرت .پر

شرایط ،یسی از راههای مناسب برای مقابله با پیچیدکی،

مقدمه ادبیات موضوع در بخش دو بررسری مریشرود.

پرریشبینرری اسررت [ .]18ترراکنون روشهررای سررنتی نظیررر

در بخش سو پیشینه پژوهش و در بخش چهرار روش

رگرسیون با موفقیت های نسر ی همرراه بودنرد ،ولری بره

شناسی پژوهش ارا ه شده است .در بخرش پرنهم نترای

دلیل رفتار غیرخطی و آشوبگونه شاخص های بورس،

کمی قاصل از برآورد مدل بررسی خواهد شد .بخرش

نتررای آنهررا نتوانسررتند نیازهررای پژوهشررگران را تررأمین

ششم به نتیهه گیری مقاله اختصاص داده شده است.

نماید .از این رو امروزه در مسایل پیش بینری مربروب بره



بازار سها از مدلهای محاس اتی نرر نظیرر شر سههرای

پژوهش
ادبیات     

کوچک فردی ،ت دیل آنهرا بره سررمایههرای برزر

از

به طرور

ایررده اصررلی پرریشبینرری تخمررین برخرری جن ررههررای

گسترده استفاده میشوند زیرا ایرن مردلهرا ،ابزارهرایی

غیرقطعی در آینده است .عرد قطعیرتهرا ،بره صرورت

دقیررق برررای رهگیررری رفتارهررای غیررر خطرری و ارا رره

مسررتمر تحررت تررأثیر بسرریاری از عوامررل مرررت ط قرررار

پیشبینی در فضراهای مغتشرش هسرتند [ .]2شر سههرای

میگیرند و مقداری نویز در طول فرآیند پریش بینری بره

عص ی مصنوعی دارای این ویژگی برجسرته هسرتند کره

وجود میآید که به خطا منهرر مریشرود .هردف اغلرب

میتوانند رفتار متغیرهرا را تشرخیص دهنرد و خرود را برا

نظریهها و مطالعات قداقل کردن خطا است .نظریههرای

پویرراییهرررای محیطرری تط یرررق دهنررد [ ]11همچنرررین

این قوزه از جن ههای مختلف قابل ط قه بندی است .بره

شر سههررای عصر ی مصررنوعی خاصرریت «تخمررین زننررده

طور کلی ،پیش بینیها از نظر زمرانی ،بره کوتراه مردت،

عمومی »1داردنرد و در نتیهره در انتخراب متغیرر هردف

میان مدت و بلندمدت تقسیم میگردند .روشهای پیش

(نوع سها شررکتهرا) محردودیتی وجرود نردارد [.]19

بینی از نظر ماهیت نیز ،به کمی و کیفی تقسیم میشوند.

یسی از مسرایل قرا ز اهمیرت بررای سراخت مردلهرای

اگر اطنعات مورد نیاز برای تحلیرل وجرود نداشرته

شرر سه عصرر ی و عصرر ی فررازی ،چگررونگی انتخرراب

باشد ،از روش کیفی استفاده میشود .در روش کیفی از

متغیرهای ورودی است .این موضوع ساختار 1مدل پیش

فنررون :دلفرری ،9پررژوهش بررازار ،آنررالوهی چرخرره عمررر

1 Universal approximator
2 Structure

3 Delphi Method

عص ی مصنوعی و مدلهای ترکی ی نظیر انفی

پیشبینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انفی

محصررول ،1پرریشبینرری شررهودی و آنررالوهی ترراریخی
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1

و مهموعه وجود دارد :تعلرق و عرد تعلرق .بره ع رارت

استفاده میشود .در قالی که ،روشهای کمری نیازمنرد

دیگررر ایررن رابطرره ،برراینری یررا صررفر یررا یررک اسررت .از

دادههای تاریخی و کشف رابطه علرت و معلرولی بررای

تفاوتهای مهموعههای فازی و کنسیک میتروان بره

پریشبینری شرراخصهاسررت .فنررون اصررلی کمرری شررامل:

کهنی بودن و غیرر رنردمی برودن 4مهموعرههرای فرازی

پیشبینی سری زمانی ،میرانگین متحرر  ،هموارسرازی

اشرراره کرررد .ترراب عضررویت برررای تعریررف مشخصرره

نمرررایی ،روشهالرررت ،روشهرررای بررراک

جنسینرررز،

مهموعه فازی استفاده مریشرود .بره کمرک ایرن توابر

روشهای م تنی برر رونرد ،مردلهرای اقتصراد سرنهی و

میتوان مهموعههرای فرازی را بره صرورت کمری بیران

مدلهای داده-ستاده است .عرواملی بنیرادین نظیرر عرد

کرررد .پایگرراه دانررش فررازی شررامل تمررا اطنعررات و

قطعیررت کاترری بررورس ،وجررود عوامررل ناشررناخته و عررد

دانشهای مرت ط با موضوع پرژوهش اسرت .در سیسرتم

امسان کمی سازی برخری از متغیرهرای ترأثیر گرذار برر

استنتا فازی دو مدل اصلی ممردانی و سروگنو اسرتفاده

بورس ،باعث شده است تا پیش بینیها در این قوزه بره

می شود .روش ممردانی کرامن شرهودی اسرت قابلیرت

صورت تقری ی ارا ه شروند .در ایرن شررایط روشهرای

گسترش دارد و برای ورودیهای انسانی بسریار مناسرب

سنتی پیش بینی ،عملسردی نس ی قابل ق ول ندارنرد [.]3

است .مدل فازی سوگنو که توسط تاکراگی ،سروگنو و

نتررای اغلررب پررژوهشهررای تهربرری نیررز نشرران مریدهررد

کانگ معرفی شد ،میتواند مقادیر قطعی را بره صرورت

روشهای مدرن (فنون محاس اتی نر  )9عملسردی بهترر

تواب چند جملهای ارا ه کند .مزیت مدل فرازی سروگنو

و قابل ق ول نس ت به روشهرای سرنتی دارنرد [،14 ،11

این است که با تسنیکهای بهینه سازی و تط یقری بهترر

 19و  .]91در نتیهرره امررروزه اغلررب از مرردلهررای نرروین

عمررل مریکنررد پیوسررتگی فضررای خروجرری را تضررمین

پیشبینی استفاده میشود .از این رو ،در این پرژوهش از

میکند.

روشهررای مرردرن غیرخطرری فررازی ،شرر سه عصرر ی و
ترکی ی انفی

استفاده شده است در ادامه م انی نظرری

این روشها بررسی میشود.

شبکهعصبیمصنوعی
ش سههای عص ی مصنوعی ،بر اساس پیشنهاد مرک-
کاتچ در سال  ،1349تعداد زیادی نرونهای مصرنوعی
را به کار میگیرد ترا عملسررد شر سه عصر ی ط یعری را

نظریهمجموعهفازی
در این نظریه ،ارزیابی عناصر به صورت مرقلهای و

تقلید کنرد .فراینرد کامرل آمروزش شر سههرای عصر ی

پیوسته انها میشود و تمرکرز آن برر اسرتدتل تقری ری

مصنوعی شامل دو مرقله است :یرادگیری و برازخوانی.

است .در استدتل تقری ی تنش می شود از ورودیهای

ش سهها با تغذیه اطنعات صحیحی که بررای یرادگیری

م هم ،خروجی قطعی بدست آورد .نتای ایرن روش بره

برره آنهررا نیرراز دارنررد ،آمرروزش داده م ریشرروند س ر

انتخرراب قرروانین فررازی و تواب ر فررازی بسررتگی دارد در

چگررونگی محاس ر ه نتررای دلخررواه را بررر اسرراس فراینررد

مهموعههای کنسیک ،فقط دو نوع عضویت بین عضو

یادگیری م تنی بر تسرار میآموزنرد .الگروی یرادگیری
اولیه و ورودی ش سه بره عنروان تنظیمرات اولیره توسرط

1 Product Life-Cycle Analogy
2 Historical Analogy
4 Soft computing techniques.

4 Subjectivity and nonrandomness
)5 Membership function (MF
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محقق تعیین میشود و برای محاسر ه خروجری مطلروب
مرت ط استفاده مریشرود .سر

مقردار خطرا از تفراوت

مبانینظریانتخابمتغیر

مقدار خروجی محاس ه شده و خروجری هردف بدسرت

برای بررسی و انتخاب متغیرهای مستقل ابتردا رابطره

میآید .وزن های مردل از طریرق ارسرال مهردد مقرادیر

بین متغیرهای کنن اقتصادی و بازارهای رقیب برورس،

خطا به ش سه بدست میآیند و این فرایند ترا زمرانی کره

با شراخص قیمرت و برازده نقردی بررسری مری شرود .در

خروجی مطلوب و هدف به مقدار کافی به هم نزدیرک

اقتصادهای متسی به نفت ،تحوتت نفتی می تواند یسری

شوند ،ادامه مییابد.

از عوامل مهم تأثیرگذار بر بخش هرای مختلرف اقتصراد
مانند بازار سرمایه محسوب شود .بنابراین ،لزو بررسری

سیستماستنتاجفازیمبتنیبرشبکهتطبیقی

تأثیر تغییرات بازار نفت بر شاخص بازار سها مهم تلقی

سیسررتم اسررتنتا فررازی م تنرری بررر شرر سه تط یقرری

مرریشررود .افررزایش قیمررت نفررت ،موجررب شررسلگیررری

(انفرری  )1توسررط جانررگ 1در سررال  1339معرفرری شررد.

انتظارات خوش بینانه در مورد رونق برخی فعالیرت هرای

چارچوب اصلی انفی

بر اساس مفهو سیستم اسرتنتا

اقتصرررادی ماننرررد صرررنای پتروشررریمی ،پاتیشرررگاه و ...

فازی استوار است .این مدل قابلیرت خودسرازماندهی را

میشود ،در مقابل ،برخی بخشهرا یرا شررکتهرا ماننرد

که مشخصه ش سههای عص ی مصنوعی است ،داراست.

بخش های تولید کاتهای قابل تهارت از افزایش قیمت

در سیستم استنتا فازی دانش یرا تهربره انسران و رویره

نفت متضرر میشوند.

استنتا از طریق قوانین اگر -آنگاه فازی به طور کیفری

تغییرات نرخ ارز مری توانرد از دو جن ره برر شراخص

قابل توصیف و تحلیل مریشروند ،ولری قابلیرت اجررای

قیمت سها تأثیر بگذارد :نخسرت درآمرد شررکتهرای

تحلیل کمی وجود ندارد .ش سه هرای عصر ی مصرنوعی

واردکننده و صادر کننرده ،ارت راب مسرتقیم برا نررخ ارز

قابلیررت یررادگیری ،سررازماندهی و تط یررق خودکررار را

دارد .دو آنسه قیمرت ارز موجرود در پرتفروی فعراتن

دارن،د ولی کیفی نیستند و فرایند استنتا قابرل مقایسره

مالی بر تصمیم های آن ها درباره خریرد و فرروش سرها

نیست .جانگ مزایای سیستم استنتا فازی و ش سههرای

موثر است .در کشورهای توسعه نیافته تغییرات نررخ ارز

عص ی مصنوعی را ترکیب کرد و روش جدیرد انفری

نیز موجب تأثیرگذاری بر سود شرکتها نیز میشود ،به

هرر دو قابلیرت سراختار

ویژه شرکت هایی که بدهی ارزی زیرادی دارنرد .بررای

را معرفی کرد .در نتیهه انفری

خررود سررازماندهی و کیفرری بررودن را همزمرران داراسررت.

مقابله از نظریه پرتفوی استفاده میشود .بر اساس نظریره

را به اختصار میتوان به صورت زیر

پرتفوی ،افزایش در بازده یک دارایی مانند زمین یا طن

ارا ه نمود .ترکیرب قروانین و دادههرای عملسررد دنیرای

در مقایسه با سایر دارایریهرا موجرب اخرتنل در تعرادل

واقعی انتخاب قوانین و متغیرهای ورودی و خروجری و

پرتفوی و جایگزین کردن دارایی های دیگرر مری شرود.

بهینرره کررردن آنهررا در طررول دوره آمرروزش تقلیررد از

[ .]14در این صورت با بروز نوسان در یک نیمه از س د

فرآیند تصمیم گیری انسانی و محاس ه سری برا اسرتفاده

چه بسرا نیمره دیگرر آن را ج رران نمایرد [ ]14بنرابراین

از عملیات فازی[.]11

بررسی متغیرهای اساسی بازارهای موازی قرا ز اهمیرت

مزایای مدل انفی

1 Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS).
2 Jang

به نظر میرسد .از اینرو در این پژوهش قیمت سسه طن
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نیررز یسررری از متغیرهرررای ورودی پرررژوهش را تشرررسیل

اغلب روشهای مورد استفاده در آنها فنون محاسر اتی

میدهد .بر اساس مفروض های روش سری زمانی تراثیر

نر بوده است .این پژوهشها را میتروان در سره گرروه

سایر متغیرها در دادههای تاریخی وجود دارند در نتیهه

ط قه بندی کرد .ط قه اول ،شرامل پرژوهشهرایی اسرت

با در نظر گرفتن مقادیر تاریخی متغیرها به عنوان وروی

که داده های مربروب بره کشرورهای توسرعه یافتره ماننرد

مدل ،مریتروان امسران دسرتیابی بره مردل مناسرب را رد

اروپررا ،آمریسررا و  ...را برره کررار مرریگیرنررد .ط قرره دو ،

نسرد.

پژوهشهایی هستند که بر پیش بینی شراخص بازارهرای
در قال ظهور مانند یونان ،استان ول و ...متمرکزند .ط قه

پیشینهپژوهش
آتسررالیسی

سو نیز ،پرژوهشهرایی هسرتند کره برر بورسری خراص
( )1883بررا اسرررتفاده از

متمرکز نیستند ،اما سرهمهرا یرا پرتفرویهرای مسرتقل را

و واتوانررری

روش های محاس اتی نرر بره گرردآوری و ط قره بنردی

هدف قرار میدهند [ .]8مرور پژوهشها بر ایرن اسراس

پژوهش هایی در قوزه مالی پرداختند .این بررسی نشان

در ادامه ارا ه میشود .در جدول  1برخری از مهرمتررین

میدهد موضوع اصلی پژوهشهای تهربری پریش بینری

پژوهشها در شاخص بازارهای بورس ارا ه شده است.

بازده شاخص بورس در کشرورهای گونراگون اسرت و
پژوهشهایتجربیبورسدرکشورهایگوناگون

جدول-1خالصه
بورس

مقاله

بورس

یوملو ،گارجن و آکی ( 188

استان ول

و )1884

بورس
اندونزی
بورس آتن

سیتانگسر و سریا ()1889

مشخص کردن بهتری مدل پیش بینی

سیستم پیشنهادی نروفازی بهترین عملسرد

()1881

روند سها

را در بورس دارد.

جعفری ،ایزدی نیا و پیروتی

بررسی ویژگیهای مقیاسی شاخص

قیمتها در بورس اوراق بهادار تهران

()1938

کل بورس اوراق بهادار تهران

دارای هم ستگی و قافظهاند.

بررسی تغییرات ناهموار بورس اوراق

مدل کاسپ نس ت به مدل جایگزین

بهادار تهران

قابلیت توضیح دهندگی بیشتری دارد.

آتسالیسی

و واتوانی

ع اسی نژاد و نادری ()1931

ابونوری و همساران ()1931

ترکیه
بورس

عملسرد بهتری دارد.

پیش بینی قیمت سها

بورس

بورس

مدل ایگارچ نس ت به  MLPو RNN

دستیابی به پیش بینیهایی با صحت بیشتر

محمدی و ط سی ()1931
تهران

اهداف
پیش بینی تغییرات و مقایسه روشها

نتایج

پیش بینی بازدهی شاخص قیمت و
بازده نقدی

برتری مدل  MFNNو  ANFISم تنی بر
داده تهزیه شده به کمک تهزیه موجک
در برابر بهکارگیری سطح دادهها

بررسی رابطه نرخ تور و شاخص

وجود ارت اب نامتقارن میان متغیرهای

بازدهی بورس

پژوهش
برتری مدلهای پیش بینی م تنی بر

کلیک و اگرین ()1814

یافتن بهترین مدل پیش بینی نوسان

اولسن و ماسمن ()1889

مقایسه روشهای پیشبینی در تخمین

فرکان

بات نس ت به مدلهای GARCH
و  MIDASو HAR-RV-CJ

برتری ش سه عص ی مصنوعی د
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تورنتو
بورس
توکیو

نقطه و ط قه بندی شرکتها
هانگ و همساران ( )188
جاروسزویچ و منزیو
()1884

بررسی پیش بینی پذیری جهت قرکت
قیمتها
پیش بینی قیمت گشایش روز بعد

برتری  SVMو مدلهای ترکی ی
رسیدن به درصد خطای %8212
برتری مدل انفی

وی ()1819

پیش بینی روند قیمت سها

پیشنهادی محققان

نس ت به مدلهای پیشنهادی چن ،یو و

بورس

چنگ

تایوان

مدل SVRهای م تنی بر  EMDنس ت به
چنگ و وی ()1814

ارتقا عملسرد مدلهای پیشبینی

کانستنتو و همساران ()1881

تحلیل پیش بینی بورس ق رس

آرمانو و همساران ()1884

ارا ه مدل جدید پیش بینی

مدلهای  ARو  SVRعملسرد بهتری
دارد.

بورس
ق رس

رد فرض خطی بودن
وجود قابلیت پیش بینی با رویسرد

بورس

پیشنهادی و برتری آن نس ت به استراتژی
خرید و نگهداری

نیویور
ملین و همساران ()1811

کمینه کردن خطای پیش بینی انفی

دستیابی به مدل انفی

با خطای کمتر

نس ت به مدلهای ش سه عص ی مصنوعی

تعداد و نوع متغیرهای برهکاررفتره در پرژوهشهرای

برای ارزیابی عملسرد مدلهای پریش بینری بره دو ط قره

فوق گوناگون بوده است .مرسرو تررین متغیرهرایی کره

زیر ط قه بندی میشوند :الرف) معیارهرای آمراری ب)

برای ورودی مردلهرای پریشبینری در ایرن پرژوهشهرا

معیارهای غیرر آمراری .معیارهرای آمراری شرامل ریشره

اسررتفاده شرردهانررد ،ع ارتنررد از :مقرردار گشررایش ،مقرردار

میانگین مهذور خطا ( )RMSEو میانگین مهذور خطرا

پایررانی ،مقرردار قررداقلی و دادههررای ترراریخی[ .]8ایررن

( ،)MSEمیررانگین قرردر مطلررق خطررا ( )MAEمریشررود.

متغیرهررای سرراده عمومررا موجررب مرریشرروند روشهررای

معی رار غیرآمرراری نرررخ برخررورد 1در اکثررر پررژوهشهررا

محاس اتی نر با هزینه زمانی و محاسر اتی نسر تا کرم بره

من

اصرلی تصرمیم گیرری بررای انردازهگیرری وجره

پیش بینیهرای مناسرب دسرت یابنرد .برا وجرود ایرن در

اقتصادی نتای مدلهرای پریشبینری اسرت .همچنرین در

پژوهشهای که شاخصهای بورس یرک کشرور متغیرر

اغلررب پررژوهشهررای مررورد بررسرری تررأثیر پارامترهررا بررر

هدف بوده است ،به متغیرهای کرنن نظیرر قیمرت دتر،

عملسرد مدلها کمتر بررسی شده است .بنابراین به نظرر

قیمت یورو و قیمت طن نیز توجه شرده اسرت [،8 ،2 ،4

میرسد با استفاده از روشهای محاسر اتی نرر  ،ممسرن

 12 ،1و .]18
به طور کلی فنون پیشبینی در این پژوهشها قرول
روشهررای شرر سههررای عصرر ی مصررنوعی متمرکزنررد.
معیارهای به کار گرفتره شرده در پرژوهشهرای تهربری

است بتوان به ارا ه پیشبینیهایی قابل ق رول از شراخص
بورس بازارهای گوناگون از جمله بورس نوظهور تهران
امیدوار بود.
1 Hit Rate
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در زمان tاست ،در زمان م دأ مقدار برابر  ∑pit.qitبروده

روشپژوهش
در این بخش ساختارهای گوناگون مدلهای شر سه

است .تز به ککرر اسرت ایرن شراخص در برابرر برازده

به منظور

نقدی پرداختی شرکتهرا و مرواردی همچرون افرزایش

انتشار خطا و مدل انفی

عص ی مصنوعی پ

شناسایی ساختارهای مناسربترر بررسری مری شروند .بره

سرمایه از محل آورده نقدی تعدیل میشود.

منظور بررسی عملسرد پیشبینیها ،عنوه برر معیارهرای
آماری از معیارهای غیر آماری نیز اسرتفاده شرده اسرت.

شبکهعصبیمصنوعیپسانتشارخطا

آموزش هنگامی متوقف میشرود کره مریشرود خطرای
دادههای ارزیابی افزایش یابد یا ثابت بماند.

ش سه پ

انتشرار خطرا توسرط رانمرنرت ،هینرتن و

مررککلنررد در  1381معرفرری شررد .در مرردل پر انتشررار
آموزش بره وسریله دادههرای ورودی و خروجری انهرا

شاخصقیمت

و بتازده نقتدیبتورساوراق

بهادارتهران(تدپیکس)1

میشود .از آنها که هدف اصلی آموزش نظرارت شرده
کمینه کردن خطرا اسرت ،روش کمتررین شریب نزولری

هدف از محاس ه شاخص هرای قیمرت سرها  ،ایهراد

معموت مورد استفاده قرار میگیررد و وزنهرا برر اسراس

امسرران مقایسرره ارزش زمرران قررال پرتفرروی شرراخص بررا

خطایی که از تیه ق ل منتقل میشود تعدیل میشوند.

ارزش پرتفرروی شرراخص در یررک زمرران پایرره اسررت.



شاخص تدپیس

نیز بر همین اساس محاسر ه و اسرتفاده

میشود .شاخص قیمت و بازده نقدی یا همران شراخص
درآمررد کررل بررا نمرراد  TEDPIXاز فررروردین  1922در
بورس تهران به صرورت روزانره محاسر ه و منتشرر شرده
است .تغییرات این شراخص نشرانگر برازده کرل برورس

سیستماستنتاجفازیمبتنیبترشتبکهتطبیقتی
(انفیس)
از منطررق فررازی و شرر سههررای

در معمرراری انفرری

عص ی مصنوعی استفاده شده است .انفری

از دادههرای

ورودی– خروجررری ،قررروانین اگرررر -آنگررراه فرررازی و
1

است و از تغییرات قیمت و بازده نقدی پرداختری ،مترأثر

الگوریتم های یرادگیری شر سه هرای عصر ی مصرنوعی

میشود .این شاخص کلیه شرکتهای پذیرفته شرده در

برای آموزش استفاده می کنرد [ .]18بررای سراده سرازی
فرض مریشرود سیسرتم اسرتنتا

بورس را در برمیگیرد .روش محاس ه شاخص قیمرت و

توصیف ساختار انفی

بازده نقدی بورس تهران در رابطه  1ارا ه شده است.

فازی دارای دو ورودی ( )X,Yو یک خروجی اسرت و
در قالت کلی به صورت زیر بیان میشوند:

( )1

اگر  Xبرابر A1باشد و  Yبرابرر برا  B1باشرد ،آنگراه

n

100

it

p q
it

i 1

RDt

بررره طررروری کررره p, q, r

TEDPIXt 

پارامترهای خطی خروجی هستند .این معمراری برا پرن

به طوری که در آن Pit :بیانگر قیمت شرکت iا در
زمان  qit ،tبیرانگر تعرداد سرها منتشرره شررکت iا در

تیه و نه قرانون اگرر -آنگراه بره صرورت نمرودار  1در
میآید.

زمان  RDt ،tنشانگر پایه شاخص قیمرت و برازده نقردی
1 TEDPIX

2 Learning algorithms
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نمودار-1ساختارانفیس

الیه :1در این تیه هر گره 1از نوع مربعی 1و همراه

4

قدرت عمل قانون  iا را به مهموع قدرت عمرل تمرا

با یک تاب گره است به طوری که  xو  yورودی گرره

قوانین نشان میدهد.

 iا و  Aiو Biبرچسب زبانی ورودیها هستند O1,i .تراب

()4

عضویت  Aiو  Biهستند .معموت ) µAi(xو ) µBi(yتوابعی
الیه :4گرههای موجود در این تیه از نروع مربعری

زنگولررهای بررا قررداکثر یررک و قررداقل صررفر انتخرراب
مرریشرروند .در ایررن روابررط Aiو Ciمهموعرره پارامترهررا

هستند و با یک تاب گره همراه شدهاند.

هستند .این پارامترها را پارامترهای مفروض نیز مینامند.

( )

( )1

الیه :2هر گره در این تیه ،از نوع دایرهای 9اسرت.
ایررن گررره سریگنالهررای ورودی را در یسرردیگر ضرررب

 Wiنشاندهنده خروجی تیهی سرو و }{pi, qi, ri

مهموعررره پارامترهرررا هسرررتند .پارامترهرررای ایرررن تیررره
پارامترهایی ثابت خواهند بود.

میکند و با نماد ∏ نمایش داده میشود.

الیه :5در این تیه تنها یک گرره از نروع دایررهای

()9

وجود دارد که خروجی کلی را به صورت مهموع تما
سیگنالهای ورودی محاسر ه مریکنرد و برا عنمرت ∑
الیه :3گرههای موجود در این تیه از نوع دایرهای

هستند و با نماد  Nنمایش داده میشوند .گره  iا نس ت

نمایش داده میشود.
()1

روشهایارزیابیپیشبینی

1 Node
2 Square
3 Circle node

4 Firing strength
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عوامرررل بسررریاری ممسرررن باعرررث ایهررراد خطرررا در
پیشبینیها یا تفسیر نتای مردلهرا شروند لرذا عملسررد
مدلهای پیشبینی باید بررسی شود .همان طرور کره در
فصل دو اشاره شد ،تسنیکهرای محاسر اتی عمومرا برا
استفاده از برخری معیارهرای ارزیرابی عملسررد ارزیرابی
میشوند .این معیارها به طور کلی به دو دسته آمراری و
غیر آماری به شرر زیرر دسرته بنردی مریشروند .نترای

ب) میانگین مهذور خطا )(MSE

( )8
) ریشه میانگین مهذور خطا )(RMSE

( )3

قاصل از این پژوهش به کمک تعدادی معیارهرای هرر
دسته ،بررسی میشوند.

د) میانگین مطلق درصد خطا )(MAPE

الف) ضریب تعیین )(R2

()18

( )2
جدول-2قضاوتدرموردصح پیشبینی
MAPE

شبینی
قضاوتدرموردعملکردپی 

کمتر از  18درصد

دقت زیاد

بین  11تا  18در صد

پیشبینی خوب

بین  11تا  8درصد

پیشبینی قابل دفاع

بیشتر از  1درصد

پیشبینی غیر دقیق

معیار نرخ برخورد به عنوان یسری از معیارهرای غیرر

پیشبینی با خطای کمترری انهرا داده اسرت در نتیهره

آماری ارزیابی عملسرد مدلهاست .برای محاسر ه نررخ

کارایی مدل بیشتر خواهد بود .معیار ضریب تعیین ()R2

برخورد از رابطه  18استفاده میشود:

هم سررتگی بررین دادههررای واقعرری و پرریش بینرری شررده را

()11

بررسی می کند .مقدار  R2بین صفر و یک است .مقردار
یک بیان کننرده تطرابق کامرل نترای قاصرل از مردل و

در رابطه فوق h ،نشانگر تعداد پیشبینیهای صحیح
و  nتعداد آزمایشها است.
در بین پن معیار ارزیرابی عملسررد فروق سره معیرار
 RMSE ،MSEو  MAPEمربرروب برره میررانگین خطررای
اسررتاندارد اسررت و هررر چرره مقرردار آنهررا کمتررر باشررد،

نتای واقعی است در نتیهه هر چره مقردار  R2بره یرک
نزدیک ترر باشرد ،مطلروب ترر خواهرد برود .معیرار نررخ
برخورد نیز بیانگر تعرداد پریش بینریهرای درسرت مردل
است لذا هر چه مقدار این متغیر بیشتر باشد ،پریشبینری
بهتر انها شده است.
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مراقل کلی پژوهش به ایرن صرورت اسرت کره برر

جهررانی ،مهمرر جهررانی اقتصرراد ،و برره خصرروص نررر

م نررای م ررانی نظررری و پیشررینه پررژوهش ،ورودیهررا

افزارهای گردآوری دادههای بورسی و  ...مورد استفاده

(متغیرهای مستقل) مشخص شدهاند .بر اساس متغیرهای

قرار گرفت .به دلیرل ناهمسرانی زمرانی دادههرا در منراب

بدست آمده ،مدل ریاضی تحقیرق تردوین شرده اسرت

متفاوت ،نر افزار رهآورد نوین برای گردآوری دادههرا

دادههای مورد نظر از ابتدای سرال  1923ترا پایران

مورد استفاده قرار گرفت .بررای مردلسرازی و ارزیرابی

مدلسازی با کمک

مدلهرا نیرز ،دادههرا بره سره گرروه دادههرای آموزشری،

دادههررای مرررت ط بررا متغیرهررای انهررا شررد .آزمررایش

داده های ارزیابی و داده های آزمایشی تقسیم بندی شرد.

پارامترهای مدلها و در نهایت ارزیابی نترای قاصرل از

برررای جلرروگیری از تررأثیر نررامطلوب مقیرراس متفرراوت

آنها استخرا شد.

متغیرها بر مدلها ،ضروری است دادهها از طریرق پریش

س

 1931جم آوری شده است .س

پردازش تصحیح شوند .در ایرن راه ،هرر مقردار ورودی
تصریحکلیمدل
بر اساس مطالعات یوملو ،گرارجن و آکری چنرگ،

مقیاس شود .در این پژوهش تاب عضویت سیگموید بره

[ 11 ،18و ]3

عنوان تاب فعال سازی استفاده شد و تما دادهها به برازه

چررن و لررین و آتسررالیسی

و واتوانرری

باید در دامنه تراب فعرال سرازی مرورد اسرتفاده تصرحیح

مدل ریاضی پژوهش در رابطه  11تصریح میشود:

 8تا  1نگاشته شدند .رابطه  11برای نرمال سازی دادههرا

()11

استفاده شده است.
()19

در این رابطه نمادهرای :نشرانگر رابطره ت عری برین
متغیرهای مدل

بیرانگر مقردار شراخص قیمرت و

بازده نقدی مورد نظر روز بعرد،
امریسا،

بیانگر قیمت سرسه طرن،

نفررررت و

به طوری که

بیرانگر قیمرت دتر

قررداقل،

بیرانگر قیمرت

متناظر با

نشرانگر مقردار داده،

 ،داده قررداکثر و

 ،داده
داده نرمررال

است.

نشرر رانگر مقررررادیر

شاخص قیمت و بازده نقدی طی چهار روز ق ل هسرتند،
بنابراین مدل این پژوهش یک مدل دینامیک یرا پویرا و

نتایجکمیحاصلازمدلها

تجزیهوتحلیل
در این بخش مدل به دو روش تخمین زده میشرود.
ابتدا روش ش سه عص ی مصنوعی پ

تاخیری است.
متغیر وابسته (هدف) شاخص قیمرت و برازده نقردی

انتشار خطا ارا ره

میشود.

است .شاخص قیمت و بازده نقدی نیز به صورت روزانه
و در بازه زمانی پژوهش و به صرورت ترأخیری اسرتفاده

نتایجکمیمدلسازیشبکهعصتبیمصتنوعی

شده است .بازه زمانی آکرماه  1923تا مهر  1931شامل

پسانتشارخطا

 1288داده به صورت روزانه از منراب گونراگونی ماننرد

در این پژوهش از نر افزار متلب 1برای ایهاد ش سه

سررایت بررورس اوراق بهررادار تهررران ،1بانررک مرکررزی

عص ی پ

جمهرروری اسررنمی ایررران ،مرکررز آمررار ایررران ،بانررک

تدپیس

1 WWW.TSE.IR

انتشار خطا و مدلسرازی تغییررات شراخص
استفاده شده است .نظرر بره زیراد برودن تعرداد
2 MATLAB 7.14.0.739

پیشبینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انفی
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دادههررا ،از  1288داده %88 ،برررای آمرروزش %1 ،برررای

 -9در گا سرو  ،دو آزمرایش برا  1و  1تیره پنهران

ارزیابی و  %دادهها برای آزمرایش مردل اسرتفاده شرده

انها میشود تا در مورد بهترین تعداد تیرههرای پنهران

است .مرن

مرورد اسرتفاده بررای انتخراب مردل برترر

نتیهه گیری شود.

میرانگین مهرذور خطرا ( )RMSEمربروب بره دادههرای

 -4در انتها ،مدل انتخاب شده در گا های برات طری

آزمررایش اسررت .برررای بدسررت آوردن بهترررین مقررادیر

 18888دوره آموزشی ،آموزش داده میشود تا اقتمرال

پارامترهای مدلها ،گا های زیر اجرا شده است.

قرار گرفتن در نقاب قداقل محلی کاهش یابد.

 -1ابتدا نرخ یادگیری و تعداد دورههای آموزش بره

ابترردا شررش مرردل بررا نرررخ یررادگیری  ،829تعررداد

تررأثیر مقررادیر

دورههای آموزشی  888و شش مقدار متفاوت عناصرر

ترتیررب  .829و  888تعیررین شررد .س ر

پردازشی ایهاد میشود .نتای قاصل در جدول  9ارا ره

مختلف عناصر پردازشی در تیه پنهان تحلیل شد
 -1بر اساس مقادیر عناصر پرردازش مناسرب کره از

شده است.

گررا یررک بدسررت مریآیرد ،تررأثیر نرررخ یرادگیریهررای
متفاوت بر نتای مدلها در گا دو بررسی میشود
جدول-3آزمایشتعدادعناصرپردازشیشبکهعصبیمصنوعی
دورههایآموزشی=،5555تعدادالیهپنهان=1


آزمایش

عناصرپردازشی

1

1

1

1

9

9

4

4

1

1

2

مجموعهداده

MSE

RMSE

R

آموزش

441118841

11813

%81٫12

آزمایش

2111 1311

12٬ 83

%89٫ 8

آموزش

1911913

1 92

%33٫24

آزمایش

1 1881

1 33

%89٫81

آموزش

1911 21

1 14

%33٫8

آزمایش

118881

9 3

%22٫41

آموزش

183 23814

18418

%82٫41

آزمایش

31182883

3899

%83٫18

آموزش

192481414

1 488

%38٫91

آزمایش

1 221981

118

%38٫84

آموزش

1428 183

1 4 9

%21٫8

آزمایش

191213

919

%2 ٫14

ماخذ :نتای پژوهش
همان طور کره منقظره مریشرود کمتررین RMSE

برابر است با  9 3که با تعداد عناصرر پردازشری سره رخ

داده است .بنرابراین در آزمرایش سرایر پارامترهرا از سره
عنصر پردازشی استفاده شود.
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که برای آزمایش در نظر گرفته شدند ع ارتند از،8281 :

در گا دو  ،هفت مردل برا سره عنصرر پردازشری و

 822 ،82 ،829 ،821 ،828و .823

هفت مقدار متفاوت نرخ یادگیری ایهاد شرد .مقرادیری


جدول-4آزمایشنرخیادگیریشبکهعصبیمصنوعی
دورههایآموزشی=،5555تعدادالیهپنهان=،1تعدادعناصرپردازشی=3

آزمایش

نرخیادگیری

1

8281

1

8٫8

9

8٫1

4

8٫9
8٫

1

8٫2

2

8٫3

RMSE

R2

آموزش

843883

1142

%33٫41

آزمایش

413 883

1112

%23٫1

آموزش

1911913

1 92

%33٫24

آزمایش

1 1881

1 33

%89٫81

آموزش

994 141

1813

%33٫19

آزمایش

4181

مجموعهداده

MSE

٫14

19

%2

آموزش

1181 13

1882

%33٫8

آزمایش

8818388

1328

%22٫41

آموزش

1 182 11

11 1

%89٫31

آزمایش

1881211

911

%21٫8

آموزش

911 111

1384

%33٫11

آزمایش

9 314883

332

%18٫13

آموزش

441982883

11899

8٫11

%

آزمایش

18 811 84

18148

9٫8

%

ماخذ :نتای پژوهش

همررانطررور کرره جرردول  4نشرران مرریدهررد کمترررین

نهررایی ،ابترردا دو مرردل بررا سرره عنصررر پردازشرری ،نرررخ

 RMSEکه برابرر  1 33اسرت در نررخ یرادگیری 828

یررادگیری  ،822دورههررای آموزشرری  888تنظرریم شررد

بدسررت آمررده اسررت .بنررابراین در گررا بعررد سرره عنصررر

س

عملسرد دو مدل با یک و دو تیره پنهران بررسری

پردازشی و نررخ یرادگیری  828اسرتفاده شرد .در گرا

شد.

جدول-4آزمایشتعدادالیههایپنهانشبکهعصبیمصنوعی
دورههایآموزشی=،5555تعدادعناصرپردازشی=،4نرخیادگیری=5055

آزمایش

تعداد تیههای پنهان

1

1

1

1

2

مهموعه داده

MSE

RMSE

R

آموزش

1٬911٬311

1٬ 92

%33٫24

آزمایش

1 1128

1 33

%89٫81

آموزش

8991991

1882

%33٫81

آزمایش

1881321

1114

88٫41%

ماخذ:نتای پژوهش

پیشبینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انفی

همرانطررور کرره جرردول  4نشرران مرریدهررد ،کمترررین
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ارزیابی=  48داده داده های آزمایشی=  19داده تاب

 RMSEکه برابر  1 3823 3است ،در مدل با یک تیره

انتقررال= سرریگموید تعررداد عناصررر پردازشرری=  9نرررخ

پنهان رخ میدهد.

یادگیری=  828تعداد تیرههرای پنهران=  1دورههرای
آموزشرری =  .18888نمررودار یررک نتررای مرردل شرر سه

مدلهایشبکهعصبی
نتایجحاصلازبررسی 

عص ی پ

بهترررین مرردل شرر سه عصرر ی مصررنوعی بررر م نررای

انتشار خطا دارای بهترین عملسررد را کره برا

پارامترهای فوق قاصل شده را نشان میدهد.

پارامترهای زیر سراخته مری شرود :تعرداد داده هرا=1288
داده دادههررررای آموزشرررری=  1118داده دادههررررای



نمودار-1مقایسهعملکردشبکهعصبیمصنوعینهاییدرمقایسهبامقادیرواقعی


مدلسازیانفیس
نتایجکمی 
ابتدا چهار مدل انفی

آزمایش چهرار مقردار متفراوت تراب عضرویت ،در هرر

برا نررخ یرادگیری  829تعرداد

ورودی بررسی میگردد.

دورههای آموزشی  ،1888تواب عضویت گوسی و مدل
 TSKایهاد میشود .س

تأثیر تعداد تواب عضویت با
جدول-5آزمایشتعدادتابععضوی انفیس
نرخیادگیری=،503دورهآموزشی=1555

آزمایش

تعدادتوابععضوی 

1

1


2

9

3

4

4

2

مجموعهداده

MSE

RMSE

آموزش

189883841

488

%81

آزمایش

121931

184 8

%28

آموزش

1889383221

414

%21

آزمایش

32944

48121

%11

آموزش

3 384 11

911

%8

آزمایش

91 4181

1 11

%41

آموزش

1491811314

184

آزمایش

189883841

82 3

ماخذ :نتای پژوهش

R

1

%

%18
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با سه مقردار نررخ یرادگیری کره برابرر ،829 ،821 ،828

همانطور که جدول نشان میدهد ،کمترین مقدار

822 ،82و  823وجود دارد.

 RMSEبرابر  1848است و با دو تراب عضرویت بررای
هر ورودی بدست آمده است .در گرا دو  ،پرن مردل

جدول-6آزمایشنرخیادگیریانفیس
نرخیادگیری=،503دورهآموزشی=،1555تعدادتوابععضوی =2
آزمایش

نرخیادگیری

1

828

1

8٫1

9

8٫

4

8٫2
8٫3

مجموعهداده

MSE

RMSE

R2

آموزش

11481

48

33٫1 %

آزمایش

8184883

1342

81٫19%

آموزش

118881

481

33٫11%

آزمایش

8134488

1888

88٫29%

آموزش

128884

411

33٫11%

آزمایش

1813811

411

2٫81%

آموزش

128884

411

33٫11%

آزمایش

2911491

1281

89٫89%

آموزش

184841

413

33٫11%

آزمایش

14214831

9891

1 23%

ماخذ :نتای پژوهش

بدسررت آمررده اسررت .در گررا نهررایی ،پررن مرردل بررا

همرانطررور کرره جرردول  1نشرران مرریدهررد ،کمترررین

ترکیبهای متفاوت تاب عضویت بررسی شد.

 RMSEکه برابر  1،281است که در نرخ یادگیری 822


جدول-7آزمایشنوعتوابععضوی انفیس
نرخیادگیری=،503دورهآموزشی=،1555تعدادتوابععضوی 
آزمایش

نوعتابععضوی 

1

مثلثی

1

کوزنقهای

9

گوسی

4

زنگولهای تعمیم یافته
گوسی ترکی ی



مجموعهداده

MSE

RMSE

R2

آموزش

1123188888

9 211

-

آزمایش

3881888888

33411

-

413

%33٫19

آزمایش

181118888

1398

-

آموزش

181288

443

2

آزمایش

1322188

1141

%89٫84

آموزش

128918

411

%33٫11

آزمایش

2914188

1281

%89٫89

آموزش

182 28

4 1

1

%33٫

آزمایش

4119188

11 8

%83٫13

8

آموزش

ماخذ :نتای پژوهش

12

%33٫

پیشبینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انفی

همرانطررور کرره جرردول  2نشرران مرریدهررد ،کمترررین
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اسرررت :تعرررداد دادههرررا= 1288داده تعرررداد دادههرررای

 RMSEکه برابرر  11 8اسرت کره برا اسرتفاده از توابر

آموزشرری=  1118داده تعررداد دادههررای ارزیررابی= 48

عضویت گوسی ترکی ی بدست آمده است.

داده تعداد داده های آزمایشی=  19داده تاب انتقرال=
سیگموید نوع تاب عضویت = گوسری ترکی ری تعرداد

نتایجبررسیمدلانفیسنهایی
ساختار نهایی مدل انفی

تواب ر عضررویت هررر ورودی=  1نرررخ یررادگیری= 822

دارای هفت ورودی با دو

تعداد دورههرای آموزشری =  .18888نمرودار دو نترای

تاب عضویت به ازای هر ورودی است .بنابراین به طرور

مدل انفی

کلی  118قرانون فرازی بررای مردل نهرایی وجرود دارد.

فوق قاصل شده را نشان میدهد.

دارای بهترین عملسرد را که برا پارامترهرای

نمررودار  4مقایسرره مقررادیر مطلرروب و خروجرری را نشرران
میدهد .پارامترهای مدل انفی

نهایی بره صرورت زیرر

نمودار-2مقایسهنتایجمدلانفیسنهاییدرمقایسهبامقادیرواقعی

نتیجهگیری

گوناگون بهترین عملسرد ش سه عصر ی مصرنوعی پر

از دیدگاه نظری ،مدل ترکی ری انفری

کره مزایرای

انتشار خطا و مدل انفی

قاصل شد .نترای بررسری ،در

نظریه مهموعههای فازی و ش سههای عصر ی مصرنوعی

بازه زمانی آکرماه  1923تا مهر  1931به صورت روزانره

را ترکیب میکند ،در قروزههرای گونراگون علمری بره

نشان مریدهرد کره سراختارهای سرادهترر شر سه عصر ی

عنوان یک مدل برترر شرناخته شرده اسرت لرذا در ایرن

مصررنوعی و انفرری

عملسرررد و دقررت بیشررتری هسررتند.

پژوهش سعی شد برای آزمون تهربی پیشبینی شاخص

همچنین مدل انفی

نس ت بره شر سه عصر ی مصرنوعی

قیمت و بازده نقدی برورس اوراق بهرادار تهرران از ایرن

پ

مدل استفاده شود و از مدل ش سه عص ی مصنوعی برای

تدپیس

مقایسه عملسرد استفاده شود .پ

از بررسی پارامترهای

انتشار خطا عملسرد بهتری در پریش بینری شراخص
دارد .مدل انفی

در تمرا معیارهرای ارزیرابی

نس ت به ش سه عص ی مصنوعی پ

انتشار خطا ،برترری
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دارد .نتای شاخص نرخ برخورد نیز نشانگر بیشتر برودن
ط یعری

اقتمال موفقیت مدل در عمل نسر ت بره شران

( )% 8است .نظر به این کره شراخص  MAPEدر مردل
ش سه عص ی نهایی  214و در مدل انفری

نهرایی 212

است ،دقت مدلهای پیشبینری برر اسراس جردول  1در
سطح زیاد است .به عرنوه ،بررآورد معیارهرای  MSEو
 RMSEنشان میدهد ،مدل انفی
ش سه عص ی مصنوعی پ

نهایی نس ت به مردل

انتشار خطا نهرایی ،میرانگین

خطای کمتری دارد .از طرف دیگر ،ضریب تعیین بیشتر
مدل انفی

نسر ت بره شر سه عصر ی مصرنوعی نشرانگر

توضیح دهندگی بیشتر بود .به طوری که نزدیک بره 83
توسرط مردل انفری

درصد تغییرات شاخص تردپیس

قابل توضریح اسرت در قرالی کره در شر سه 89 ،MLP
درصد است .بنابراین مدلهای غیرخطری شر سه عصر ی
مصررنوعی پر

انتشررار خطررا و مرردل انفرری

بررا سرراختار

سادهتر برای پیش بینی مناسرب ترنرد .افرراد مختلرف بره
فراخور نیازشان می توانند از مدل هرای ایرن پرژوهش بره
همراه داده های مورد برای پیش بینی شاخص تردپیس
و فهررم رفتررار ایررن متغیررر اسررتفاده کننررد .بررا ایررن وجررود
بهکارگیری پیشنهادات کیل مفید به نظر میرسد.
 -1پژوهشگران قوزه مدلسازی ،در صرورت عرد
وجود ساختار اولیه ،برای ساختاردهی مناسرب مردلهرا،
مرریتواننررد از نتررای ایررن پررژوهش اسررتفاده نماینررد و از
ساختارهای سادهتر مدل انفی

استفاده نمایند.

 -1سررررمایه گرررذاران اعرررم از ققیقررری و ققررروقی
مرریتواننررد از نتررای ایررن پررژوهش برررای رسرریدن برره
تصمیمات قابل اتسا استفاده نمایند.
 -9مدیران اقتصادی میتوانند در تصمیم گیریهای
م تنرری بررر متغیرهررای کررنن اقتصررادی کرره تنهررا کانررال
دسترسری برره اطنعررات ،سرری زمررانی متغیرهررا اسررت از
مدلهای این پژوهش استفاده نمایند.
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