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چکیده
بسیاری از پژوهشها در علم مالی بر پیشبینی دقیق بازده شرکتها با در نظر داشتن ریسک سررمایهگرذاری در سرهام
آنها تمرکز داشتهاند .هدف این پژوهش ،بررسی امکان توضیح بازده غیرعادی (تفاوت بازده مورد انتظار حاصل از مدل
قیمتگذاری داراییهای سرمایهای و بازده واقعی) با استفاده از نسبتهای مالی و انتخاب ابزار بهتر برای پریشبینری آن از
بین دو مدل رگرسیون چندگانه با رویکرد تحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCAو شبکههای عصربی مصرنوعی ( )ANNاسرت.
بر این اساس توانایی مدل شربکههرای عصربی مصرنوعی پریشخرور برا الگروریتم پر انتشرار خارا ( )BPNدر پریشبینری
بروننمونهایِ بازده غیرعادی سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای  2921تا  2932به طور معناداری
بیشتر از توانایی رگرسیون خای با رویکرد تحلیل مؤلفههای اصلی بوده است.
واژههای کلیدی :بازده غیرعادی سهام ،شبکههای عصبی مصنوعی ،رگرسیون خای با تحلیل مؤلفههای اصلی
( ،)PCAپیشبینی بروننمونهای.

* نویسنده مسؤول
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مقدمه

میشوند .همان طور که در ادامه شرح داده خواهرد شرد

پیشبینی دقیرق برازده شررکتهرا برا در نظرر داشرتن

استفاده از تحلیل مؤلفههای اصرلی 1از دیگرر زمینرههرای

ریسررک سرررمایهگررذاری در سررهام آنهررا هرردف نهررایی

جدیدی است که در قالب این پژوهش در بازار سررمایه

بسیاری از تالشها در علم مرالی اسرت ،بره عنروان م رال

ایران بررسی میشود.

«مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای »2با استفاده از
راباه بین نوسانهای بازده داراییها و نوسانهرای برازده
بازار ،بازده مورد انتظار 1از آن دارایی را تبیین مینماید.

مبانی نظری
در زمینه پیشبینی بازده سهام ،دو روش اصلی مورد

بر این اساس ،دستهای از پژوهشرگران برا مشراهده روا

اسرتفاده در پررژوهشهررای پیشرین روشهررای رگرسرریون

گسترده این مدل و تفاوتی کره برین برازده مرورد انتظرارِ

حداقل مربعات معمولی و رگرسیون لوجیرت هسرتند .او

حاصل از آن و بازده محقق شده وجرود دارد ،در صردد

و پنمن ( )2323به وجرود معنرادار برازدههرای غیرعرادی

تبیین این فاصله برآمدهانرد .از سروی دیگرر ،اسرتفاده از

حاصل از استراتژیهای سرمایهگرذاری خاصری کره برر

اطالعررات نسرربتهررای مررالی برررای تحلیررل وضررعیت

پیش بینی عالمت «سرود هرر سرهمِ پریشبینری نشرده» برر

شرکتها و بازده آتی آنها همواره زمینرهای تخصصری

اساس اطالعات صورتهای مرالی تمرکرز داشرتند ،پری

و در حررال گسررترش برروده اسررت .در ایررن راسررتا ،ایررن

بردند .در ادامه ،استراتژی سرمایهگذاری برر پایره اتخرا

پژوهش در ادامره پرژوهشهرای انجرام شرده در ایرن دو

موضع خریرد در سرهامی کره بیشرترین برازده غیرعرادی

حوزه ،سعی در یافتن مردلی دقیرقترر در ایرن خصرو

م بت برایشان پیشبینی میشرد و اتخرا موضرع فرروش

دارد.

استقراضی در سهامی با بیشترین احتمال پیشبینری شرده

هدف این پژوهش ،در گام اول سنجش ایرن مسرأله

بازده غیرعادی منفی ،بنا نهاده شرد؛ کره نهایتراب بره برازده

اسررت کرره آیررا بررازده مررورد انتظررار حاصررل از مرردل

سرمایهگذاری  2/9درصد برای دوره سرمایهگذاری 21

قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ،برابر با برازده آتری

ماهه و  21/1درصد برای دوره  11ماهه ،بیشرتر از برازده

واقعی هست یا خیر؛ و اگر نیست آیا میتوان با اسرتفاده

بازار در سالهای  2399تا  2329منجر شد .بر این اساس

از نسبتهرای مرالی ایرن فاصرله کره «برازده غیرعرادی»

9

نامیده میشود را توضیح داد.

میتوان نتیجه گرفت کره «صرورتهرای مرالی مرنعک
کننده اطالعاتی هستند که لزومراب در قیمرتهرای پیشرین

در این راستا ،رابار برین نسربتهرای مرالی و برازده

منعک

نیستند» .این ماالعه بر این فرض کلی بنرا نهراده

غیرعادی سهام یک بار بررای ایجراد مردل رگرسریون و

شده که قیمت برازار معیراری کرافی بررای تعیرین ارزش

یررک بررار برررای برره دسررت آوردن یررک شرربکه عصرربی

شرکتهاست و بنرابراین معیراری کرافی بررای سرنجش

ترروان پرریشبینرری

میزان «محتوای اطالعاتی» 1صورتهای مرالی محسروب

مصررنوعی اسررتفاده مرریشررود ،سررو

بروننمونرهای 1مردل رگرسریون خاری و شربکه عصربی
بهدست آمده بررای دسرته دیگرری از اطالعرات مقایسره
1. Capital Assets Pricing Model
2. Expected Return
3. Abnormal Return
4. Out-of-Sample Forecasting

میشود [.]92
هالترراوزن و کرکررر ( )2331برره امکرران ایجرراد یررک
استراتژی سرمایهگذاری سرودآور بره وسریله پریشبینری
5. Principal Components Analysis
6. Information Content
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بازده محقق شده است ،نه بازده مرورد انتظرار .بنرا

مستقیم عالمت بازده مرازاد (برا سره سرنجه مختلر ) در

جن

یک سال آتی با استفاده از نسربتهرای مرالی گونراگون

بررر مرردل قیمررتگررذاری دارایرریهررای سرررمایهای ،از دو

پی بردند .این پژوهش ،در پاسخ بره او و پرنمن ()2323

دارایی با بتای برابرر ،برازده برابرری انتظرار مریرود ،امرا

بر این رویکرد بنا نهاده شده است که «از آنجا که میزان

برردیهی اسررت کرره بررازدههررای محقررق شررده دو دارایرری

موفقیتآمیز بودن یک اسرتراتژی معرامالتی ،بره وسریله

میتوانند با هم متفراوت باشرند .در ایرن ماالعره ،وجرود

میزان بازده مازاد آن قضاوت میشود ،مناقی است کره

صرف ریسکهایی که با بتا توضریح داده نشرده باشرند،

به جرای پریشبینری درآمرد هرر سرهم پریشبینری نشرده،

آزمون شدهاند .در واقع ،از آنجرایی کره برر اسراس ایرن

مستقیماب همین معیار [یعنی بازه مازاد] پیشبینی شرود؛ بره

مدل ،بتای سبد دارایی بازار برابر با یک است ،میتروان

ویژه که بنا برر پرژوهشهرای پیشرین ،درآمرد هرر سرهم

تفاوت بازده سبد دارایی بازار برا سربد دارایری دیگرر برا

پیشبینی نشده ،همبستگی ضعیفی با بازده دارد» .بر ایرن

بتایی نزدیک به یک را بازده غیرعادی دانست که مری-

اساس ،در دوره  2392تا  2322میزان بازده مازاد حاصل

تواند در دورههای زمانی مختل

م بت یا منفری باشرد و

از اسرتراتژی معرامالتیِ بره دسرتآمرده سراکنه بررین 1/9

در صورت برقراری صد درصردی مردل قیمرتگرذاری

درصد ترا  3/1درصرد؛ برر حسرب سرال مرورد بررسری،

داراییهای سرمایهای باید؛ صرف نظر از روش انتخراب

سررنجه مررورد اسررتفاده برررای بررازده مررازاد و اوزان مررورد

سبد دارایی مورد نظر ،به سمت صفر میل کنرد .برر ایرن

استفاده برای تشکیل سبد سررمایه ،متفراوت بروده اسرت

اساس ،از سالهای  2311ترا  ،2391اطالعرات قیمرت و

[.]12

بررازده شرررکتهررایی کرره اطالعررات آنهررا در دسررترس

رینگانم ( )2322با استفاده از بررسی بازده غیرعادی به

پژوهشگر بوده است (از  911شرکت در آغاز ،تا حدود

آزمون مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای

 2111شررررکت در انتهرررا) اسرررتفاده شررردهانرررد .ابتررردا

پرداخته است .بر این اساس ،چنان چه امید ریاضی بازده

شرکتهای مرورد نظرر در هرر سرال ،برر اسراس انردازه

غیرعادی را محاسبه کنیم ،خواهیم داشت:

رتبهبندی شدهاند .سو

()2

در هر طبقه را یک سبد دارایری در نظرر گرفتره و برا در

]

̅

[

پژوهشگر شرکتهرای موجرود

دست داشتن برازده هرر شررکت و برازده برازار در طرول

به عبارت دیگر ،در بلندمدت بازده غیرعرادی سرهام

دوره یکساله گذشته بتای هر شرکت را محاسبه کررده

برره طررور میررانگین در حرروالی بررازده مررورد انتظررار قرررار

است .طبق محاسبات به عمل آمده ،بتای همره سربدهای

میگیرد و به همین دلیل میانگین بازده غیرعادی برابر برا

دارایی مذکور حدوداب برابر با یک بروده اسرت .در سرال

صفر بوده ،قابل توضیح نیست .امرا در اصرل ایرن راباره

اول (اولین سال پ

از محاسبه بترا) برازده سربد دارایری

صحیح نیست ،زیرا بازده مرورد انتظرار از دارایری مرورد

متشرکل از کوچررکترررین شررکتهررا بیسررت درصررد از

انتظار ( ̅ ) دربرگیرنده تمام عوامرل بررای تعیرین برازده

بازده سبد دارایری متشرکل از برزر

تررین شررکتهرا،

دارایی در آینده نیست و اصالب به همین دلیل است که به

بیشتر بوده است .ایرن راباره بررای دومرین سرال پر

آن بازده مورد انتظار خااب مریشرود .از سروی دیگرر،
میانگین برازده واقعری سرهام در طرول دوره (

) از

از
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تشکیل بتا ،و برای تمام سالهای بعد برقرار بوده اسرت

2

[.]99

مربعات معمولی ،رگرسیون لوجیت و تحلیل جداکننده

1

هستند .ریفنز و همکراران ( )2339در حروزه رتبرهبنردی

اوکرررانر ( ،)2399وانسرررلی و همکررراران ( )2329و

سهام بره مقایسره بررازش حاصرل از شربکههرای عصربی

رینگانم ( )2322نیز به بررسی امکان کسب برازده مرازاد

مصنوعی با رگرسیون چندگانره پرداخترهانرد و کرارآیی

با استفاده از نسبتهای مالی پرداخترهانرد [.]91 ،92 ،12

بیشتر را برای شبکههای عصبی مصنوعی کر کرردهانرد

همچنین ،در بین ماالعات داخلی در این زمینه مریتروان

[ .]91همچنررین کرروتز و فنررت ( )2339برره پرریشبینرری

به پژوهشهای شجر ( )2922با بررسی راباه بین برخری

درمانرردگی مررالی 9بررا اسررتفاده از الگرروریتم همبسررتگی

متغیرهای مالی بنیرادی و برازده غیرعرادی سرهام و ارایره

آبشرراری 1و مقایسرره پرریشبینرری تحلیررل جداکننررده بررا

مدلی برای پیش بینی بازده غیر عرادی سرهام ،سررابندی

الگوریتم شبکههای عصبی مصنوعی پرداختهانرد .نتیجره

استفاده از متغیرهای سود هر سرهم

این ماالعه حاکی از برتری شبکههای عصربی مصرنوعی

پیشبینی شده ،نسبت قیمرت بره سرود هرر سرهم (،)P/E

در نمونههای متشرکل از درصردی براک از شررکتهرای

نسبت گردش حجم معرامالت و معرامالت عمرده بررای

دچار درماندگی مرالی و عردم برقرراری ایرن برترری در

توضیح بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران و

نمونههایی با سهم برابر برای هر یک از دو دسرته ،بروده

دستگیر و یوسفی گورتی ( )2939در تأیید تأثیر افزایش

است [.]23

( )2923در خصو

سود یا زیان شناسایی نشردة ناشری از ترورم ،در افرزایش

آلسن و ماسمن ( )1119امکان پیشبینی برازده یرک

جریانهای نقد آتری حاصرل از فرروش دارایریهرا و در

سال آتی سهام  1911شرکت مورد معامله در بازار سهام

نتیجه کاهش جریرانهرای نقرد عملیراتی آینرده و برازده

کانررادا توسررش روشهررای رگرسرریون حررداقل مربعررات

غیرعادی حاصل از سبدهای سرمایهگذاری طبقرهبنردی

معمررولی ،رگرسرریون لوجیررت و شرربکههررای عصرربی

شده اشاره کرد [.]1 ،9 ،1

مصنوعی را مقایسه کردهاند .بر اساس نتایج این ماالعره،
الگوریتم شبکههای عصبی پ انتشرار خارا کره روابرش

پیشینه پژوهش

بین متغیرهای ورودی و خروجی را غیرر خاری در نظرر

در زمینه مقایسه توان پیشبینی الگوریتم شربکههرای

مرریگیرررد ،چرره در تخمررین نقاررهای و چرره در تفکیررک

عصبی مصنوعی با دیگرر روشهرا ،اک رر پرژوهشهرای

شرررکتهررا برره دو دسررته پربررازده و کررمبررازده بهتررر از

پیشین حاکی از برتری شبکههرای عصربی مصرنوعی برر

رگرسیون عمل مریکنرد .ایرن برترری بره وسریله ایجراد

تکنیکهای پیشبینی متداول همچون رگرسیون حداقل

استراتژیهای معامالتی و کسب سرود براکتر برر اسراس
پیشبینیهای حاصل از هرر یرک از روشهرای مرذکور

 .2شایان کر است که مقدار بتا برای همه سربدهای دارایری کرامالب برابرر

قابل نشاندادن است [ .]91در پرژوهش دیگرری ،کراو و

کمری کمترر از

همکاران ( )1122بره مقایسره پریشبینریهرای حاصرل از

یک و برای سبد دارایی شرکتهای کوچک ،کمی بیشتر از یرک بروده

مرردلهررای قیمررتگررذاری دارایرریهررای سرررمایهای و

نبوده است ،بلکه برای سبد دارایری شررکتهرای برزر

است .اما این تفاوت در بتا نمیتوانسرته دلیلری بررای تفراوت در برازدهی
باشد ،زیرا برای این که این مقدار تفاوت در بتا ،بتواند این مقدار تفراوت
در بازده را ایجاد کند ،باید نرخ برازده بردون ریسرک  221درصرد بروده
باشد!

2. Discriminant Analysis
3. Financial Distress
4. Cascade Correlation Algorithm
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سهعاملی فامرا-فررن در صرورت اسرتفاده از مردلهرای

 -پیشبینی سالمت مالی :سنت جران و باککریشرنان

رگرسرریون خارری معمررولی در قیرراس بررا زمررانی کرره از

( )1111و مخاطب رفیعی و همکاران (.]91 ،92[ )1122

شبکههای عصبی مصرنوعی (برا همران دادههرا) اسرتفاده

 -پیشبینی ورشکستگی :لی و چویی (.]11[ )1129

شود؛ پرداختهاند و در هر دو حالت بر برتری روش دوم

و

 -امتیازبنرردی اعتبرراری :وسررت ( )1111و کنرر

صحه گذاشتهانرد [ .]21بنرا برر پرژوهش سورشرکومار و

رودیز (.]19 ،93[ )1111

اکنگو ( )1121شبکههای عصبی پیشخور برا الگروریتم

 -ارزیابی ریسک :لون

پرر انتشررار خاررا ترروان پرریشبینرری بررروننمونررهای و

 -طبقهبندی روند قیمت سهام :کراو و پرری ()1113

دوروننمونهای بیشتری در مقایسه برا دیگرر شربکههرای
عصبی مصرنوعی در پریشبینری قیمرت سرهام داشرتهانرد
[ .]91در پررژوهش اولیررویرا و همکرراران ( )1129ضررمن

و همکاران (.]11[ )1111

و مصافی (.]19 ،21[ )1121
 ریسررک اعتبرراری :آنجلینرری و همکرراران ()1112[.]21

استفاده از دامنه گستردهای از اطالعات مورد استفاده در

برخرری از ماالعررات احتمررال بررزر نمررایی کررارآیی

تحلیلهای بنیادی و تکنیکال برای توسعه شربکه عصربی

شبکههای عصبی مصنوعی را مارح کردهاند و کارآیی

مناسربتررین دامنره

استراتژیهای معامالتی مبتنری برر الگروریتم شربکههرای

زمررانی یررا اصرراالحاب «پنجررره» برررای افررزایش توانررایی

عصبی مصنوعی را از برخی از سرادهتررین اسرتراتژیهرا

پیشبینی قیمت سهام پرداخته شده است [ .]13همچنرین

نظیر انتخاب تصادفی سهام ،یا خریرد و نگرهداری سرهم

در پرررژوهش باسرررو و اَشررروود ( ،)1121از معیارهرررای

هررم کمتررر دانسررتهانررد .برررای م ررال ،کررالن و همکرراران

تحلیلهای بنیادی و تکنیکال برای پیشبینی قیمت سهام

( ،)2331از شبکههای عصبی مصنوعی بررای پریشبینری

پنجاه شررکت برا بیشرترین ارزش برازار شرناور در برازار

درآمررد حسررابداری نمونررهای شررامل  131شرررکت در

بورس استرالیا و تشرکیل سربد دارایری بررای یرک دوره

بورس سهام نیویورک بهره بردهاند .بر این اساس ،میزان

دهسرراله اسررتفاده شررده اسررت .بررر اسرراس یافتررههررای ایررن

خاا در پیشبینی مدل شبکه عصربی مصرنوعی بره طرور

پژوهش ،شبکههای عصبی مصنوعی عموماب در پیشبینی

معنرراداری از پرریشبینرری مرردلهررای خارری سررری زمررانی

برای تغییر قیمت سهام موفق عمل میکنند و شبکههرایی

پارسیمون  2براون-روزل  1و گرریفین-واتر  9بیشرتر

با دقتی در حد میانه شبکههای ایجاد شده ،توانایی ایجاد

برروده اسررت .از ایررن رو مرریترروان الگرروریتم شرربکههررای

آلفای م بت (بازده غیرعادی) برای بازههرای ده سراله را

عصبی مصنوعی را «وابسته بره چرارچوب» 1دانسرت کره

داشررتهانررد و مهمتررر از همرره ایررن کرره احتمررال ایررن کرره

الزاماب برتر از مدلهای خای سری زمرانی نیسرت؛ حتری

سبدهای دارایی که ساختار آن به طور تصادفی انتخراب

زمانیکه اطالعات حاوی روابش غیر خای باشند [.]21

مصنوعی ،به جسرتجو در خصرو

شده است ،آلفای منفی معناداری به دست دهرد؛ تقریبراب
صفر است ،اما برا احتمرال  19درصرد برا آلفرای معنرادار
م برررت همرررراه خواهرررد برررود [ .]21برخررری دیگرررر از
کاربردهای شبکههای عصبی مصنوعی در پژوهشهرای
مالی عبارتند از:

در خصو

پژوهشهای پیشین انجام شده در برازار

سرررمایه ایررران مرریترروان برره پررژوهش فامیلیرران و یزدانرری
 .2یک مدل رگرسیون پارسیمون

مدلی است که ضمن برخرورداری از

قدرت توضیحدهندگی باک ،دارای حداقل تعداد متغیرهای مستقل باشد.
2. Broun-Rozelf
3. Griffin- Watts
4. Context Sensitive
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( )2939اشرراره کرررد کرره در آن بررا اسررتفاده از عوامررل
مختلرر

سرراختاری ،برره بررسرری روشهررای مختلرر

واقعی و پیشبینی شده ،رگرسیون خاری دارای برترری
بوده است [ .]1در پژوهش تقیزاده مهرجرردی ،فاضرل

یادگیری شبکههای عصبی و انتخاب و کراربرد مناسرب

یررزدی و محبرری ( ،)2931از مرردلهررای شرربکه عصرربی

دادهها در فرآیند پیشبینی پرداخته شده است و مقایسره

مصنوعی ،شبکه عصبی فازی و الگروریتم ژنتیرک بررای

نتررایج بررا مرردلهررای سرراختاری و سررری زمررانی ماننررد

مدلسرازی و پریشبینری کرارآیی بانرکهرای دولتری و

اتورگرسرریون برررداری در پرریشبینرری شرراخص قیمررت و

خصوصرری ایررران اسررتفاده شررده اسررت [ .]2نهایترراب در

بازده نقدی برورس اوراق بهرادار تهرران برین سرال هرای

پژوهش نیکواقبال ،گندلی علیخانی و نادری ( )2939بره

 2921تا  ،2931حاکی از برتری مدلهای شبکه عصربی

منظور پیشبینی بازدهی شراخص قیمرت و برازده نقردی

بوده است [ .]1همچنین ،بارزمان ( )2923از شربکههرای

بورس اوراق بهرادار تهرران از مردلهرای شربکه عصربی

عصبی مصنوعی برای ارایه مدل بهینه ساختار سرمایه در

اتورگرسرریو پویررا ،ایسررتای فررازی و ایسررتای چندکیرره

برورس اوراق بهرادار تهرران بهرره بررده

پیشخور استفاده شده اسرت کره طبرق نترایج بره دسرت

است .متغیرهای مستقل پرژوهش ،نسربت بردهی ،نسربت

آمررده مرردل شرربکه عصرربی فررازی عملکرررد بهتررری در

برردهی برره حقرروق صرراحبان سررهام؛ و متغیرهررای وابسررته،

پیشبینی متغیرهای بررسی شده داشته است [.]3

صرنایع مختلر

هزینرره سرررمایه ،بررازده حقرروق صرراحبان سررهام و بررازده
داراییها در نظر گرفتره شردهانرد و از دو مردل مختلر

فرضیه پژوهش

شربکه عصربی مصررنوعی و یرک مرردل رگرسریون برررای

بر اساس نتایج حاصل از پژوهشهای مشابه پیشرین،

مقایسه اسرتفاده شرده اسرت .بنرا برر نترایج ایرن پرژوهش

انتظررار مرریرود الگرروریتم شرربکههررای عصرربی مصررنوعی

میتوان با استفاده از مدل شبکه عصبی ،ساختار سررمایه

عملکرررد بهتررری در پرریشبینرری بررروننمونررهای بررازده

بهینه را برای هریک از صنایع بورس اوراق بهادار تعیین

غیرعادی داشته باشرد .برر ایرن اسراس ،فرضریه پرژوهش

کرد [ .]2در همین زمینه ،عبرادی ( )2922بره پریشبینری

عبارتست از« :الگوریتم شبکههای عصربی مصرنوعی در

شاخص قیمت کل سهام در بورس تهرران برا اسرتفاده از

پیشبینی بروننمونهای بازده غیرعادی بهتر از رگرسیون

شرربکههررای عصرربی مصررنوعی و مقایسرره آن بررا مرردل

چندگانه عمل میکند».

رگرسیون خای پرداخته است .برای پیشبینری شراخص
قیمت سهام در بازار برورس تهرران از متغیرهرای قیمرت

روش پژوهش

طال و نفت ایران و نرخ ارز (دکر) استفاده شده اسرت و

متغیرهااای مااورد مهال ااه و ماادل رگرساایون

متغیرهای شاخص قیمت سهام و قیمت طرال بره صرورت

خهی چندگانه مورد برازش

باوقفه در مدل ظاهر شدهاند .بر اساس نترایج بره دسرت-

متغیر وابسته برای هر دو مدل ،بازده غیرعادی اسرت

آمده ،سه معیار از چهار معیار بکارگرفتره شرده نشران از

که تعری

عملیراتی آن عبرارت اسرت از تفراوت برازده

برتری نسبی روش شبکه عصبی داشتهاند ،اما یک معیار

مورد انتظارِ حاصل از مدل قیمرتگرذاری دارایریهرای

به دلیل افزایش جمله خارا ،در روش رگرسریون خاری

سرمایهای در ابتدای دوره مالی و برازده محقرق شرده در

کمتر بوده است .همچنین از نظر اختالفِ برین دادههرای

انتهای دوره مالی .برای محاسربه برازده مرورد انتظرار در
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مدل قیمتگذاری داراییهای سررمایهای از برازدههرای

تحلیل مؤلفههای اصلی

ماهانه سهام شرکتهرای معاملره شرده در برورس اوراق

در صورت وجود همخای چندگانره برین مغیرهرای

بهادار تهران در پنج سال گذشته بررای محاسربه ضرریب

مستقل میتوان از رگرسیون با تحلیل مؤلفرههرای اصرلی

بتا استفاده میشود.

استفاده کرد .از تحلیل مؤلفههای اصلی در شرایای کره

مرردل رگرسرریون چندگانرره مررورد برررازش عبررارت

بین متغیرهای مستقل راباه نزدیکی وجود داشرته باشرد،

خواهد بود از:

مانند شرایش همخای چندگانه ،استفاده میشرود .چنران

()1

چه یک مدل رگرسیون از  kمتغیر مستقل تشرکیل شرده
باشد ،با این روش ،این متغیرها بره  kمتغیرر یرا اصراالحاب
«مؤلفرره اصررلی» ناهمبسررته تجزیرره مرریشرروند .برره عبررارت
متغیرهای مسرتقل مرورد اسرتفاده عبارتنرد از حاشریه

دیگر ،اگر متغیرهای مستقل اصرلی مردل  X2 ،X1و  ...و

) ،نسرربت سرررمایه در گررردش برره

 Xkو مؤلفررههررای اصررلی  p1و  p2و  ...و  pkباشررند ،ایررن

) ،نسرربت

مؤلفههای اصلی ترکیبرات خاری مسرتقلی از متغیرهرای

) ،بررازده

اصلی خواهند بود:

سررود عملیرراتی (
دارایرریهررا (

) ،بررازده سرررمایه (

جرراری ،نسرربت برردهی برره ارزش ویررژه (
داراییها (

)

) ،سود عملیاتی به دارایریهرا (

()9

و متغیر مجازی بررای خن ری کرردن اثرر دادههرای پررت
(

) .شایان کر است گزینش متغیرهای مستقل برر

اساس پارامترهای تأیید شده در پژوهشهرای پیشرین در
زمینه هر دو مدل پیشبینیِ مورد بررسی (بررای م رال ،او
و پنمن ( )2323و آلسن و ماسمن ( ))1119بوده است.
در مدل رگرسیون به دست آمده ،از آزمرون  tبررای
بررسرری معنرراداری هررر یررک از ضرررایب رگرسرریون ،از
آزمررون  Fبرررای بررسرری معنرراداری کلرری رگرسرریون ،از
آزمون وایت 2برای بررسری همسرانی واریران

اجرزای

خاا 1و از آزمون عامرل ترورم واریران  9بررای بررسری
عررردم وجرررود هرررمخاررری چندگانررره 1کررره هرررر دو از

در این راباه

هرا ضررایبی هسرتند کره در جریران

تحلیل مؤلفههای اصلی به دست میآینرد و نشراندهنرده
ضریب متغیرر مسرتقل jام در مؤلفره اصرلی iام هسرتند و
اگر  Tمشاهده برای هرر متغیرر توضریحی وجرود داشرته
است ،برای هر مؤلفه اصلی نیز  Tمشاهده وجود خواهرد
داشت .همچنرین ،میرزان مجمرور مربعرات ضررایب هرر
مؤلفه اصلی برابر با  2خواهد بود:
()1

مفررروضهررای کزم برررای اسررتفاده از رگرسرریون خارری
هستند ،استفاده میشود.

نحوه محاسبه مؤلفههرای اصرلی یرک فرآینرد صررفاب
محاسباتی است و فرض آماری خاصری دربراره سراختار
یا توزیع آنها مارح نیست .مؤلفههای اصرلی بره ترتیرب
1. White
2. Homoscedasticity
3. Variance Inflation Factor
4. Multicollinearity

میزان اهمیت ،یعنی نقششان در توضریح تغییررات متغیرر
وابسته محاسبه میشوند .به همین دلیل ،هرر چنرد تعرداد

 / 2مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال چهارم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )21بهار 2931

مؤلفههای اصرلی برا تعرداد متغیرهرای مسرتقل ( )kبرابرر

با این کار ،بخش اعظم اطالعات نهفته در متغیرهای

است ،اما در صورت وجود همخاری برین ایرن متغیرهرا

توضیحی توسش مؤلفههای اصلی منعک

خواهرد شرد،

ممکررن اسررت برخرری از مؤلفررههررای اصررلیِ آخررر ،یعنرری

اما دیگر همخای بین آنها وجود نخواهد داشت [.]29

بیاهمیتترینها قابل حذف باشند .به عبارت دیگر ،هر
چه میزان همخاری افرزایش یابرد ،آن قردر میرزان تروان

شبکههای عصبی مصنوعی

توضرریحی مؤلفررههررای اصررلی اول ،افررزایش و تررروان

الگوریتم شبکههای عصبی مصرنوعی یرک تکنیرک

توضیحی مؤلفههای رتبههای بعد ،کراهش مرییابرد کره

پررردازش اطالعررات اسررت کرره در سررالهررای اخیررر ،در

میتوان از آخرین مؤلفههای اصلی چشمپوشی کررد .از

زمینههرایی چرون تعیرین الگرو ،طبقرهبنردی و پریشبینری

سوی دیگر هر چه میزان هرمخاری کراهش یابرد ،تروان

سری هرای زمرانی در علرم مرالی بره طرور قابرل تروجهی

توضیحدهندگی بیشتر بین همه مؤلفههای اصرلی تقسریم

کرراربرد یافترره اسررت .مزیررت اصررلی شرربکههررای عصرربی

میشود ،به نحوی که هی یک قابل حذف نباشند.

مصنوعی نسبت به سایر تکنیکهای اقتصادسنجی رایج،

در تحلیل مؤلفههای اصلی از مقادیر ویرژه 2مراتری

در توانررایی آن در مرردل کررردن فرآینرردهای پیچیررده و

) استفاده میشود .بنا بر این تعداد مقادیر

احتماکب غیرخای؛ بدون در دست داشتن اطرالر قبلری از

ویژه برابر با تعداد متغیرهای مستقل ( )kخواهد بود .اگر

فرآینرردهای ایجرراد داده در آنهاسررت [ .]99 ،22رابارره

)

غیرخای بررسری شرده ممکرن اسرت بره صرورت یرک

نشان دهیم ،نسبت زیر نشاندهنده مجمور پراکندگی

راباه غیرخای پیچیده بین متغیرهرای مسرتقل و وابسرته،

در متغیرهای اصرلی اسرت کره توسرش مؤلفره اصرلی iام

حدود باک و پایین برای اثرگذاری متغیرهای مستقل و یا

توضیح داده میشود:

تفاوت بین پیشبینیهرا از تغییررات رو بره براک یرا پرایینِ

()1

متغیر وابسته باشد .این ساختار انعاافپذیر ،شربکههرای

مشاهدهها (

مقادیر ویژه به دست آمده را به ترتیب با (

عصبی مصنوعی را برای کاربرد در مالی بره ویرژه بررای
زمانی که درباره وجرود روابرش غیرخاری یقرین وجرود
) برای

دارد ،امررا از سرراختار آنهررا اطالعررات کررافی در دسررت

چنان چه تنها rمؤلفه اصلی اول (

مشراهدههرای کرافی در

نیست؛ مناسب میسازد .به این دلیل ،پژوهشگر نیازی به

نظر گرفته شوند و باقی مؤلفههای اصلی حرذف شروند،

دانستن راباه غیرخای برین متغیرهرای وابسرته و مسرتقل

در رگرسیونی که نهایتاب برای پیشبینری اسرتفاده خواهرد

ندارد [.]22

توضیح پراکندگی در مراتری

شد ،به جای  kمتغیر مستقل ،از  rمؤلفه اصرلی بره دسرت

مراحررل طراحرری یررک شرربکه عصرربی مصررنوعی

آمده استفاده خواهد شد:

پ انتشار خاا برای پیشبینی اطالعات مالی عبارتنرد از

()1

انتخرراب متغیرهررا ،جمررعآوری دادههررا ،پرریشپررردازش
دادههررا ،1انتخرراب مجموعررههررای آمرروزش ،آزمررون و
تأییررد ،9تعیررین پررارادایمهررای شرربکه عصرربی مصررنوعی،
1 Eigenvalues

2. Preprocessing
3. Validation

مقایسه کارآیی مدلهای رگرسیون با رویکرد تحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCAو شبکههای عصبی مصنوعی در پیشبینی بازده غیرعادی 3 /

انتخرراب معیارهررای ارزیررابی ،2آمرروزش شرربکه عصرربی

تعداد نرونها در هر کیه و تعداد و نور اتصالهرای برین

مصنوعی و اجرا .شبکه عصبی مصرنوعی مرورد اسرتفاده

آنها گفته میشود.

در این پژوهش یک شبکه عصبی پیشخور با الگروریتم

تعداد نررونهرای کیره ورودی بره تعرداد متغیرهرای

انتشار خاا است کره در آن از الگروریتم یرادگیری

مستقل خواهد بود ،اما انتخاب تعداد کیه پنهان و نرون-

لمنبرر ررمرارکوات 1اسرتفاده مریشرود .در ایرن شرربکه

های آنها و همچنین توابع تبدیل نیازمنرد انتخرابهرایی

عصبی مصنوعی از یادگیری نظارت شده اسرتفاده مری-

مستقل است.

پ

شود .متغیرهای مستقل استفاده شرده در ایرن پرژوهش از

کیههای پنهان ،بره شربکه عصربی مصرنوعی توانرایی

نرخ هستند و عموماب در بازه  1تا  2قرار میگیرند،

تعمیم سراختارها را مریدهنرد .معمروکب تعرداد کیرههرای

از این رو پیشپرردازش خاصری روی اطالعرات اعمرال

پنهان ،یک یا دو کیه در نظرر گرفتره مریشرود .در نظرر

نمیگردد.

گرفتن تعداد کیههای بیشتر و ثابرت نگره داشرتن تعرداد

جن

راباه ریاضی شبکه عصبی مصرنوعی مرذکور بردین

مشاهدههای ممکن است به توانایی تخمین دروننمونره-

صورت خواهد بود:

ای مدل کمک کند ،اما از دقت تخمرین برروننمونرهای

()9

خواهد کاست ،زیرا در واقع با این کار ،شبکه بره جرای
شناسایی الگوی اطالعات به حفظ آنهرا مریپرردازد .بره
این حالت «بیشبرازش» 1گفته میشود.
در تعیین تعداد کیههای پنهان و نرونهای کیرههرای

در این راباه H ،تعداد نرونهرای کیره پنهران و
ماتری

وزنهای پارامترهای مالی در هرر نررون،

هرا

اوزان متصل کننده نرونهای کیه پنهان به کیه خروجری
و  Fتابع تبدیل است.
راههررای متعررددی برررای تعیررین سرراختار یررک شرربکه
عصررربی مصرررنوعی وجرررود دارد« .پویرررایی عصررربی» 9و
«معمرراری» 1دو اصرراالح اسررتفاده شررده برررای توصرری
نحوه سازماندهی شبکههای عصبی مصنوعی هسرتند کره
بررا هررم تعری ر

«پررارادایم» شرربکه عصرربی مصررنوعی را

تشکیل میدهند .پویایی عصربی بره توصری

مختصرات

یک نرون ،م الب تابع تبدیل و نحوه ترکیب ورودیهرای
آن اشاره دارد و معماری شبکه بره سراختار شربکه ،مر الب

پنهان ،قاعده و قرانون جرامعی وجرود نردارد .از ایرن رو
برای این کار ،از شبکههای مختل

برای یرافتن بهتررین

تعداد نرون کیه پنهان استفاده خواهد شد و نهایتاب شربکه
دارای کمترررین میررانگین مربعررات خاررا 1در پرریشبینرری
دروننمونررهای برررای پرریشبینرری بررروننمونررهای انتخرراب
مرریشررود .همچنررین ،تررابع تبرردیل اسررتفاده شررده در
رگرسیون ،تانژانت هیوربولیک خواهد بود [.]11
انتخاب مدل پیشبینی کارآتر
در این پژوهش برای مقایسه توان پیشبینی دو مردل
پیشبینی به کار رفته از آزمون مقایسره زو هرا اسرتفاده
مرریشررود .از آزمررون مقایسرره زو هررا 9برررای مقایسرره
نمونررههررای مربررو برره دو جامعرره غیرمسررتقل اسررتفاده

1. Evaluation Criteria
2. Levenberg-Marquardt Algorithm
3. Neurodynamics
4. Architecture

5. Overfitting
)6. Mean Squared Error (MSE
7. Pairs Test
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و اعضرای نمونره

ضرایب بتای به دست آمده باید از نظر معناداری آماری

میشود .اگر اعضای نمونه اول را با

نمرایش

بررسی شوند .بدین ترتیرب ،ضررایب بترایی کره از نظرر

دهیم ،آزمون این فرض که تفاوت میانگین ها با صفر

آمرراری معنررادار نباشررند ،برابررر بررا صررفر در نظررر گرفترره

معنادارست یرا نره بررای بررسری وجرود یرا عردم وجرود

میشوند .با صفر در نظر گرفتن میزان بتا ،در واقع میرزان

تفاوت معنادار بین ها و ها بره کرار مریرود .البتره از

بازده مورد انتظار از سهم ،برابر با بازده بدون ریسک در

این آزمون تنها در شرایای میتوان استفاده کرد که هرر

نظر گرفته میشود.

دوم را با  ،و تفاضل آنها را برا

زو

و

از هم مستقل باشند و توزیع آماره میانگین

تفاوتها نرمال باشد [.]9

با قرار دادن ضرایب بتای بره دسرت آمرده در راباره
مدل قیمتگذاری داراییهای سررمایهای ،میرزان برازده

در این پژوهش نیز در حقیقت دو نمونه از خااهرای

مورد انتظرار از هرر سرهم (بررای سرال ششرم) بره دسرت

پرریشبینرری وجررود دارد کرره یررک نمونرره حرراوی تفرراوت

میآید .با کم کردن این مقدار از بازده محقق شرده هرر

مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی شده توسرش رگرسریون

سهم (در انتهای سال ششرم) ،برازده غیرعرادی آن سرهم

و یررک نمونرره حرراوی تفرراوت مقررادیر واقعرری و مقررادیر

(متغیر وابسته پژوهش) به دست خواهرد آمرد .سرو

از

پرریشبینرری شررده توسررش الگرروریتم شرربکههررای عصرربی

بازدههای غیرعرادی حاصرله در کنرار نسربتهرای مرالی

مصررنوعی اسررت .مربررع اعررداد هررر دو مجموعرره معیررار

شرررکتهررای مررورد ماالعرره (بررر اسرراس اطالعررات در

مجذور مربعات خاا را به دست خواهد داد و از تفاضل

دسترس در ابتردای سرال ،اسرتخرا شرده برا اسرتفاده از

آنها مجموعه مورد آزمون ها را تشکیل خواهد شد:

نرمافزار رهآورد نوین و پ

از حذف دادههای پرت برا

( )2

اسررتفاده از اصررل چرریبرریشرر ) برررای برررازش مرردل
رگرسیون و انتخاب شبکه عصربی بهینره و یرادگیری آن

جام ه و نمونه آماری و نحوه پردازش دادهها
برای انجام این پژوهش ،ابتدا از میران شررکتهرایی
که سهامشان از ابتدای سال  2921تا پایان سال  2932در
برررورس اوراق بهرررادار تهرررران معاملررره شرررده اسرررت،
شرکتهایی که به میزان حداقل صرد روز معرامالتی در
هر سال معامله شدهاند و در صنعت واساهگری پرولی و
مالی (بانکها ،شرکتهای سرمایهگذاری ،لیزین

ها و

غیره) قرار ندارنرد ،انتخراب شردهانرد و بررای هرر یرک
بازدههای تعدیل شده ،در دورههای ماهانه در پرنج سرال
نخسرت اسررتخرا شرردهانررد .سرو

میررزان بررازده ماهانرره

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران برای همان مدت
محاسررربه و بررررای اسرررتخرا ضرررریب بترررا در مررردل
قیمتگذاری داراییهای سرمایه ای اسرتفاده مریشروند.

استفاده میشود .نهایتاب ،با وارد کرردن نسربتهرای مرالی
شرکتها (در ابتدای سال هفتم) به مدلهای رگرسریون
و شبکه عصبی بره دسرت آمرده ،برازده غیرعرادی بررای
پایان این سال پریشبینری مریگرردد و برا مقرادیر واقعری
مقایسه میشود.
یافتهها
برای تحلیل آماری دادهها و ایجراد مردل رگرسریون
در ایرن پرژوهش از نررمافرزار  Eviews 7اسرتفاده شرده
است .نتایج حاصل از تحلیرل آمرار توصریفی اطالعرات
پژوهش که  11شررکت مرورد معاملره در برورس اوراق
بهادار تهران را در بر میگیرد ،عبارت است از:
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جدول ()1

برازش و پیشبینی با مدل رگرسیون خهی چندگانه و تحلیل مؤلفههای اصلی
جدول ( )2برازش مدل رگرسیون خهی
متغیر وابستهARI :

روش :حداقل مرب ات
ت داد مشاهدات66 :
ضریب

خهای استاندارد

آماره t

احتمال

متغیر مستقل
C

-0/053237

0/192274

-0/276883

0/7829

OM

-0/192348

0/188714

-1/019255

0/3124

R OA

3/5414

1/202341

2/945421

0/0047

CR

-7/539815

10/1775

-0/740832

0/4618

D TE

12/11934

4/169066

2/906967

0/0052

W CT A

1/252699

3/357014

0/373159

0/7104

OP TA

0/224972

0/506658

0/44403

0/6587

R OE

-1/390916

0/438335

-3/173184

0/0024

DUM M Y

-0/078764

0/173369

-0/454316

0/6513

0/111134

میانگین متغیر وابسته

0/243134

2

0/407162

انحراف م یار متغیر وابسته

0/136907

 R2ت دیل شده

2/288816

آماره F

0/378265

انحراف م یار رگرسیون

0/033583

احتمال آماره F

8/155823

جمع مرب ات باقیماندهها

R

مدل رگرسیون خای برازش شده عبارت است از:

همخای ترا حردی برین متغیرهرا وجرود دارد .از ایرن رو

همانطور که در جردول فروق دیرده مریشرود مردل

مؤلفههای اصلی استخرا میشروند و در تشرکیل مردل

برازش شده از معنراداری کلری برخوردارسرت .آزمرون

رگرسیون با استفاده از تحلیل مؤلفههای اصرلی اسرتفاده

اجزای

می شوند .میزان پراکندگی مورد توضیح بدین شرح بین

وایت حاکی از برقراری فرض همسانی واریان

اخالل بوده است ،اما طبق آزمون عامل تورم واریران ،

مؤلفههای اصلی به دست آمده تقسیم شده است:
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جدول ( )3میزان پراکندگی توضیح داده شده توسط هر مؤلفه اصلی
مؤلفه

میزان پراکندگی مورد توضیح

اصلی
2

 93درصد

1

 21درصد

9

 29درصد

1

 21درصد

1

 2درصد

1

 9درصد

9

 1درصد

2

 2درصد

بررره جهرررت رعایرررت اختصرررار از کرررر محاسررربات
مؤلفههای اصلی صرف نظر میگردد .همچنین ،به علت

عدم تمرکز باکی میزان توضیحدهندگی در چند مؤلفره
اصلی نخست ،از همگی آنها استفاده میشود.

جدول ( )4رگرسیون با تحلیل مؤلفههای اصلی
متغیر وابستهARI :
روش :حداقل مرب ات
ت داد مشاهدات66 :
متغیر مستقل

ضریب

خهای استاندارد

آماره t

احتمال

C

0/111134

0/046561

2/386831

0/0203

P C1

-0/034739

0/02646

-1/312925

0/1945

P C2

0/023328

0/040472

0/57641

0/5666

P C3

0/056186

0/045956

1/222605

0/2265

P C4

-0/049193

0/051441

-0/956302

0/343

P C5

0/075656

0/058908

1/284308

0/2042

P C6

-0/086384

0/06255

-1/381046

0/1727

P C7

0/045129

0/06793

0/664338

0/5092

P C8

3/138017

0/0027

0/500097

0/159367

0/111134

میانگین متغیر وابسته

0/243134

2

R

0/407162

انحراف م یار متغیر وابسته

0/136907

2

 Rت دیل شده

2/288816

آماره F

0/378265

انحراف م یار رگرسیون

0/033583

احتمال آماره F

8/155823

جمع مرب ات باقیماندهها

مدل رگرسیون برازش شده با استفاده از مؤلفرههرای
اصلی عبارت است از:
از ضرایب استخرا شده برای هرر متغیرر مسرتقل در
هر مؤلفه اصلی؛ و از ضرایب اسرتخرا شرده بررای هرر
مؤلفرره اصررلی در مرردل رگرسرریون برررازش شررده ،برررای

پیشبینی بروننمونهای بازده غیرعادی سهام شررکتهرا
استفاده میشود.
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طراحی مادل و پایشبینای باا شابکه عصابی

چه این مقدار از یک عدد بزر  ،م الب عردد صرد هرزار

مصنوعی

کوچکتر باشد ،شبکه به دسرت آمرده ،فعرالب بره عنروان

در ایررن پررژوهش از نرررمافررزار  MATLABبرررای

«بهترین شبکه» انتخاب میشود .سو  ،محاسربات بررای

آموزش و شبیهسازی (پیشبینی) با استفاده از شبکههای

شبکه بعردی برا یرک کیره پنهران و شرش نررون تکررار

عصبی استفاده میشود .بدین ترتیب با ایجاد حلقرهای از

میشود ،اگر میزان حداقل مربعرات خارا کراهش یابرد،

محاسبات ،بهترین مقادیر برای تعداد کیرههرای پنهران و

شبکه جدید ،جایگزین انتخاب قبلی برای بهترین شربکه

نرررونهررای آنهررا بررر اسرراس پرریشبینرری دروننمونررهای

خواهد شد .این محاسربات بررای تمرام حراکت ممکرن،

انتخاب میشود .برای این کار ابتدا ،مقادیر ممکن بررای

(جمعرراب  31حالررت) تکرررار مرریشررود ،و شرربکهای کرره

تعداد کیههای پنهان 2 ،و 1؛ تعداد نرون در کیه اول ،از

کمترین میانگین مربعات خاا را به دست دهد ،به عنوان

 1تا  11و تعداد نررون در کیره دوم (در صرورت وجرود

بهترین شبکه برگزیده خواهد شد .بنا بر نتیجه محاسبات

کیه دوم) از  2تا  1تعیین شده است و نمونه مرورد نظرر،

مذکور در نرمافرزار  MATLABبهتررین شربکه عصربی

به دو قسمت آموزش و آزمون تقسیم میشود ،به نحوی

مصنوعی ،شبکهای با دو کیه پنهان ،هفت نرون در کیره

که از بخش اول شامل  11شرکت ،برای آموزش شربکه

اول و یک نرون در کیه دوم بوده است.

و پیشبینی دروننمونهای و مقایسره برا مقرادیر واقعری و
محاسرربه میررانگین مربعررات خاررا و از  1شرررکتِ بعرردی،

آزمون فرضیه پژوهش

برای مقایسه میانگین مربعات خاای شبکههای به دسرت

نهایترراب ،اطالعررات همرره  11شرررکت برررای گرررفتن

آمده و انتخاب بهترین شبکه اسرتفاده خواهرد شرد .کزم

پیشبینی بروننمونهای بره بهتررین شربکه داده شرده و از

به کر اسرت در انتخراب شرش شررکت مرورد اسرتفاده

خااهررای پرریشبینرری آن برررای آزمررون فرضرریه پررژوهش

بررای انتخرابِ بهتررین شربکه در سرال تشرکیل مردل ،از

استفاده میشود.

شرکتهای شش صنعت گوناگون استفاده شرده اسرت،
تا قابلیت تعمیمپذیری مدل حداک ر گردد.
بدین ترتیب ،اولین شبکه عصبی با یک کیه پنهان و

همان طور که پیشتر توضیح داده شد ،بررای مقایسره
توان پیشبینی دو مردل ،بررای هرر یرک مجموعرهای از
مجذور مربعات خاا به دست میآید که تفاضرل آنهرا

پنج نرون ایجاد مریشرود و برا اسرتفاده از اطالعرات 11

در آزمون مقایسه زوجی استفاده میشرود .برا اسرتخرا

شرکت ایجاد میشرود و برا آن ،برازده غیرعرادی شرش

میانگین و انحراف معیار مقادیر به دست آمده مریتروان

شرکت بعد پیشبینی میشود .سرو

مقرادیر پریشبینری

شده برای این شرش شررکت برا مقرادیر واقعری مقایسره
میشوند و میانگین مربعات خاا به دست میآید .چنران

آزمون مقایسههای زوجی را به شکل زیر اجرا نمود:
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جدول ( )5آزمون مقایسههای زوجی

آماره آزمون

1/1911

̅Sd

d̅ i

مقدار احتمال

1/1292

1/1122

1/1131

از آنجررا کرره هررر ̅ برره صررورت میررانگین مجررذور

هدف دوم و فرضیه پژوهش ،بررسی وجرود برترری

مربعات خاای مردل رگرسریون خاری منهرای میرانگین

الگوریتم شربکههرای عصربی مصرنوعی نسربت بره مردل

مجذور مربعرات خارای مردل شربکه عصربی مصرنوعی

رگرسرریون حررداقل مربعررات معمررولی در پرریشبینرری

شد ،م بت بودن آن به معنی بیشتر برودن خارای

بروننمونهای بازده غیرعرادی برا اسرتفاده از نسربتهرای

مدل رگرسیون خای است .بر ایرن اسراس ،طبرق مقردار

مررالی اسررت .برررای ایررن کررار نسرربتهررای مررالی و بررازده

احتمال به دست آمده تفراوت مشراهده شرده برین تروان

غیرعادی سهام یک بار بررای ایجراد مردل رگرسریون و

پیشبینی بروننمونهایِ دو مدل تا ساح معناداری قریب

یررک بررار برررای برره دسررت آوردن یررک شرربکه عصرربی

به یک درصد معنادار است .بر این اساس ،آماره آزمون

مصررنوعی مررورد اسررتفاده قرررار گرفتنررد .سررو

ترروان

در ساح معناداری  1درصد کامالب معنرادار اسرت و ایرن

پیشبینی مدل و شبکه عصبی به دست آمده برای دسرته

برره معنرری نرراممکن بررودن رد فرضرریه پررژوهش ،مبنرری بررر

دیگری از اطالعات مقایسه شد .بر اساس نتیجره حاصرل

توانررایی برراکتر الگرروریتم شرربکههررای عصرربی مصررنوعی

از آزمررون فرضرریه ایررن پررژوهش ،بررا اسررتفاده از شررواهد

نسبت به رگرسیون خاری در پریشبینری برروننمونرهای

موجود در ساح معناداری پنج درصد نمیتروان فرضریه

بازده غیرعادی برا اسرتفاده از نسربتهرای مرالی اسرتفاده

پژوهش مبنی برر کرارآیی براکتر الگروریتم شربکههرای

شده در پژوهش؛ در سراح معنراداری  1درصرد اسرت؛

عصبی مصنوعی نسبت به رگرسیون خای در پیشبینری

حتی در زمانی که اثر مخربِ همخای چندگانه بر مردل

بررروننمونررهای بررازده غیرعررادی سررهام بررا اسررتفاده از

رگرسیون خای به وسیله اسرتفاده از تحلیرل مؤلفرههرای

نسبتهای مالی را رد کررد؛ حتری زمرانی کره در ایجراد

اصلی خن ی شده باشد.

مرردل رگرسریون خارری چندگانرره از تحلیررل مؤلفررههررای

تعری

اصلی استفاده گردد.
نتیجهگیری و پیشنهادها

کزم به کر است ،نتایج فوق با نتایج به دست آمرده

هدف نخست این پژوهش ،بررسی امکان بره دسرت

توسش ریفنز و همکاران ( ،)2339کوتز و فنت (،)2339

آوردن بازده غیر عادی برا اسرتفاده از نسربتهرای مرالی

آلسررن و ماسررمن ( ،)1119کررا و و همکرراران ( )1122و

است .بر این اساس ،وجود رابارهای معنرادار برین برازده

باسو و اَشوود ( )1121ماابقت دارد.

غیرعادی و پارامترهرای مرالی مرذکور بره معنری امکران

 -برره سرررمایهگررذارانی کرره قصررد دارنررد از مرردل

اسررتفاده از ایررن معیارهررا برررای شناسررایی سررهامی دارای

قیمتگذاری داراییهای سرمایهای برای پیشبینی بازده

بررازده مررازاد بررر بررازده مررورد انتظررارِ حاصررل از مرردل

مورد انتظار از سهام اسرتفاده کننرد توصریه مریشرود ،از

قیمتگذاری داراییهای سرمایهای است.

اطالعات صورتهای مرالی بررای پریشبینری بخشری از
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بازده که توسش این مدل توضیح داده نمیشود ،اسرتفاده

مدلهای معرفی شرده توسرش فامرا-فررن یرا کارهرارت

کنند .برای این کار باید نسبتهای مالی و همچنین مدل

( )2339استفاده کرد [ 11و  .]29البته قبرل از انجرام ایرن

پیشبینی به نحو مناسبی انتخاب شوند.

کار ،باید از وجود توجیههرای نظرری و تجربری کزم در

 -با توجه به نتیجه این پژوهش و دیگرر پرژوهشهرا

ادبیات موضور ،اطمینان حاصل شود؛ کما این که طبرق

چون کاو و همکاران ( )1121که حاکی از برتری مردل

پرررژوهش باسرررو و اَشررروود ( ،)1121صررررفاب برررا دادن

شبکههای عصبی مصنوعی برر رگرسریون خاری (حتری

پارامترهای تحلیل بنیادی و تکنیکال به مدل شربکههرای

از اسررتفاده از رویکرررد تحلیررل عوامررل اصررلی) در

عصررربی مصرررنوعی مررریتررروان بررره اسرررتراتژیهرررای

پر

پیشبینی بازده غیرعادی است؛ به سرمایهگذاران توصیه

سرمایهگذاری سودآوری دست یافت [.]21

مرریشررود رحررداقل در کنارِررر اسررتفاده از مرردلهررای

 -میتوان قدرت پیشبینی مدلها را در گرروههرایی

رگرسیونی ،استفاده از مدل شبکههای عصربی مصرنوعی

جداگانه از شرکتها (م الب برای شرکتهرای برزر

و

را در نظر داشته باشند.

کوچک یا شررکتهرای ارزشری و رشردی ،طبرق مردل

 باید توجه داشت که اسرتفاده از مردل شربکههرایعصرربی مصررنوعی نیازمنررد یررافتن سرراختار شرربکه بهینرره

فامرا-فررن ) سرنجید ترا نسربتهرای مرالی شررکتهررای
شبیهتری به مدلها ارایه شده باشند.

(معمرراری و پویررایی عصرربی) اسررت .ایررن روش ترروان

 -با توجه به محدودیت زمانی انجام ایرن پرژوهش و

شناسایی و بهرهمندی از روابش غیرخای برین متغیرهرای

اثر آن بر تعداد شرکتها ،مسلماب تکرار آن در آینرده برا

مستقل و وابسته را نیز داراست.

توجه به افرزایش تعرداد شررکتهرا ،حجرم معرامالت و

با توجه به محدودیتهای این پرژوهش ،مروارد زیرر
برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشوند:

عمق بازار ،با نتایج قابل اتکاتری همراه خواهد بود.
 -شرکتهای صنعت واساهگری پرولی و مرالی بره

 -میتوان با استفاده از رگرسیون مرحلهای 2بهتررین

علررت ماهیررت کلرری فعالیررتهایشرران و تفرراوت عمررده

پارامترهای پیشبینیکننده به وسیله این مدل را یافرت و

نسبتهای مالیشان با دیگر صنایع از این پژوهش کنرار

توان پیشبینی شبکههای عصبی با همان دادههرا را

برر ایرن

سو

بررسی کرد و سو

گذاشته شدند .انجام پژوهشی که به طور خا

همین کار را برای مدل شربکههرای

صنعت تمرکز داشته باشرد مریتوانرد در یرافتن راههرایی

عصبی مصنوعی نیز تکرار کررد (انتخراب مناسربتررین

برای پیشبینی بازده غیرعرادی سرهامِ شررکتهرای ایرن

داده ها و سرو

بررسری عملکررد مردل دیگرر برا همران

دادهها) .هدف از این کار کش

صنعت مؤثر باشد.

ویژگیهرای نهفتره در

دادههاسررت برره نحرروی کرره بترروان از آن در انتخرراب

منابع و مآخذ

مناسبترین مدل بهره برد.

[ ]2بارزمان ،منصور .)2923( .ارایه مردل بهینره سراختار

 -بررا توجرره برره تمرکررز مبررانی نظررری و پیشررینه ایررن

سرمایه در صنایع مختل

بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش ،بر مدل قیمتگذاری دارایریهرای سررمایهای؛

بررا اسررتفاده از شرربکه عصرربی مصررنوعی ،پایرراننامرره

میتوان در پژوهشهای آتی بره جرای مردل مرذکور از

کارشناسرری ارشررد ،دانشررکده علرروم اجتمرراعی و
اقتصادی ،دانشگاه شیراز.

1. Stepwise Regression
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[ ]1دستگیر ،محسن؛ یوسفی گورتی ،وجیهره.)2939( .

استفاده از مدلهای شبکه عصربی مصرنوعی ،شربکه

بررسی ارتبا بین سود یا زیان شناسایی نشده ناشی

عصررربی فرررازی و الگررروریتم ژنتیرررک فصرررلنامه

از تورم ،جریرانهرای نقرد آتری و برازده غیرعرادی

علمیرپژوهشی مردیریت دارایری و ترأمین مرالی2 ،

شرکتهای پذیرفتره شرده در برورس اوراق بهرادار

(.211-219 :)1

تهران .فصلنامه علمیرپژوهشری مردیریت دارایری و
تأمین مالی.91-32 :)1( 1 ،

[ ]3نیکواقبرال ،اکبرر؛ گنردلی علیخرانی ،نادیرا؛ نررادری،
اسماعیل .)2939( .ارزیابی مدلهای شربکه عصربی

[ ]9سرابندی ،نریمان .)2923( .بررسی راباه برین برازده

مصنوعی ایسرتا و پویرا در پریشبینری قیمرت سرهام.

مازاد سهام با سود هر سرهم پریشبینری شرده ،نسرب

فصلنامه علمی پژوهشری دانرش مرالی تحلیرل اوراق

قیمت بره درآمرد هرر سرهم ،نسربت گرردش حجرم

بهادار 99 :)11( ،9 ،تا .32

معامالت و معامالت عمده در بورس اوراق بهرادار،
پایررراننامررره کارشناسررری ارشرررد .دانشرررکده علررروم
اقتصادی ،دانشکده علوم اقتصادی.
[ ]1شررجر ،مهرردی .)2922( .بررسرری متغیرهررای بنیررادی

حسررابداری و بررازده غیرعررادی سررهام ،پایرراننامرره
کارشناسی ارشد ،دانشکده حسابداری و مردیریت،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
[ ]1عبادی ،امید .)2922( .پیشبینی شاخص کل قیمرت
سهام در بازار بورس تهران با استفاده از شربکههرای
عصرربی مصررنوعی ،پایرراننامرره کارشناسرری ارشررد،
دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشرگاه بروعلی
سینا.
[ ]1فامیلیرران ،مولررود؛ یزدانرری ،سرریما .)2939( .مقایسرره
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