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Abstract
Risk management and stock assessment methods, are the key factors in decisions making and
stock selection in the stock market. Various methods for selecting superior stocks in the stock
market have been introduced in the literature. In this paper we use Kansei analysis that has
been improved by SOM learning algorithm to select stock. This method is used to integrate
multi-professional idea to maximize investment returns and minimize the loss that originates
from the complexity of stock market changes. This paper uses monthly data from Tehran
Stock Exchange listed companies during April 1392 to June 1392, and six brokerage expert
opinions on selected stock to choose high performing companies. In the results, Bandar
Abbas Oil Refining Company, Fars and Khuzestan Cement and National Development Team
Leader was selected as preferred stock. Price chart of these companies in the interval
represents a reasonable return on these company in this period.
Keywords: Stock assessment, Risk management, Kansei analysis, SOM.
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چکیده
در اینن ماالنه از تیلینا کانسنی کنه بنه وسنیله الگنوریتم ینادتیری نگاشنت دنود سنازمانده به،نود داده شنده ،بنرای
تصمیمتیری در زمینه انتخاب سهام استفاده شده است .در این پژوهش با استفاده از آمار ماهانه سنهام شنرکتهنای فانال
در بورس اوراق بهادار تهران از فروردین ماه  1931تنا دنرداد مناه  1931و نظرهنای شنش کنارتزاری د،نره در انتخناب
سهام ،به انتخاب سهام برتر در این دوره پردادته شد .ط،ق نتایج بهدست آمده شرکتهای پاالیشنفت بندرع،اس ،سنیمان
فارس و دوزستان و سرتروه توساهملی به عنوان سهام برتر انتخاب شدند ،تیلیا نمنودار قیمنت اینن شنرکتهنا در بنازه
زمانی مذکور ،نشاندهنده ،بازدهی قاباق،ول این شرکتها در این دوره است.
واژههای کلیدی :ارزیابی سهام ،مدیریت ریسک ،سهام برتر،تیلیا کانسی.SOM ،

* نویسنده مسؤول
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مقدمه

قیمت میتواند به پیشبینی حرکا آتی قیمنت کمنک

سرمایه تذاری در بازار سهام نیازمند یک اسنتراتژی

کند ].[11

مناسنننر بنننر اسننناس مینننزان سنننرمایه ،مننند زمنننان

از جمله نظریه هایی که در سال هنای ادینر در زمیننه

سننرمایهتننذاری ،بننازده مننورد انتظننار و ریسننکپننذیری

انتخاب سهام برتر از جایگاه وینژه ای بردنوردار اسنت،

سننرمایهتننذار اسننت .بننر ایننن اسنناس ،اولننین تننام در

نظریه مدرن س،د سهام است که به مارکوویتز و شنارپ

1

سرمایهتذاری ،شناسایی سهام شنرکتهنا بنا اسنتفاده از

تالق دارد .نظریه مدرن س،د دارایی نگرشی کا تنرا بنه

روشهای حرفهای تجزیه و تیلیا مالی است .تصور بنر

بنازار سنننهام اسنننت .اینن نظرینه بنرد

روش هنای

این است که سرمایهتذاران حرفهای از روشهای علمی

تکنیکننال و فاننندامنتال 1به مجموعه سهام در س،د یا بازار

برای پیشبینی بازار و انتخاب سهام استفاده میکنند .سه

توجه دارد .به ع،ننننننار دیگر ،دیدتاه این نظریه یک

روش عمننده بننرای تجزیننه و تیلیننا سننهام وجننود دارد:

دیدتاه ک ن 9در ماابن نا دین ندتاه درد 1است .در ایننن

تجزیننه و تیلیننا بنیننادی (اصننولی) ،تجزیننه و تیلیننا

دیندتاه یکننی از مهمتنرین عوامننا تأثیرتنذار بننر نیننوه

تکنیکنی (نمنوداری) ،تجزینه و تیلینا سن،د سننهام ].[1

تشکیا ینک سن،د سرمایهتنذاری ،ارت،نناط مخنناطره و

یکی از روشهای انتخاب سهام برتنر اسنتفاده از تیلینا

بازده سهام است .بنابراین در این روش بنه جنای تأکیند

تکنیکی سهام است که به مطالاه و بررسی قیمنت سنهام

بر تیلیا هر سهم به تنهایی ،تأکیند بنر مجموعننه سنن،د

میپردازد .در این نوع از تیلیا فاط از نمودار قیمتها،

سهام و ترکیر بهینه آنهاست .با استفاده از نظرینه مدرن

و ماننادیر میاسنن،ه شننده از قیمننتهننا

س،د سرمایهتذاری می توان س،دهای سهامی تشکیا داد

استفاده میشود و میتوای اط عا فاط قیمت و حجم

کنه دارای کمتننرین مخاطره نس،ت به بازده مورد انتظار

حجننم ماننام
ماام

است .تجزیه و تیلیا تکنیکی به هیچ وجنه بنه

بررسی نااط ضاف یا قو سادتار شنرکت ینا صننات

و یا دارای بیشترین بازده نس،ت به مخاطره مورد انتظار
باشد.

نمیپردازد؛ بلکه هدفش بررسنی رفتنار سنرمایهتنذار و

مارکوویتز در اوایا دهه  1391با تاریف بازده

دیگنر ،تیلینا

میانگین متغیر و تاریف ریسک به

روند تغیینرا قیمنت اسنت .بنه ع،نار

تکنیکی ،مطالاه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارهنا و
بننا هنند

انتظاری ،به صور
صور

واریانﺲ بازده ،این مفاهیم را کمنی کرد .در

پننیشبینننی آینننده روننند قیمننتهاسننت .یننک

مدل توساه داده شده توسط وی ،سرمایهتذاران

تیلیلگر فنی بر این باور است که هر چینزی کنه بتوانند

میتوانند برای یک بازده ماین ،ریسک سهام دنود را

در قیمتها تأثیرتذار باشد ،در قیمت یک سنهم لینا

کناهش داده و سن،دی بنا کمترین ریسک سهام را

شده است .از طرفی همه این تیلیلگران بنر اینن باورنند

تزینش کنند و یا سطﺢ ریسک منورد ع قنه دود را

کننه تغییننرا قیمننت تننابای از عرضننه و تااضاسننت .در

مشخص کرده و بازدهی انتظاری را بیشینه کنند .به این

دیدتاه تیلیا تکنیکال حرکا قیمت تصنادفی نیسنت

ترتیر مجموعهای از س،دهای کارا ایجاد میشود که

و ماموالً این حرکا در روندها اتفناق منی افتند .ینک

اصط حاً مرز کارا نامیده میشوند .بازدهی را که انتظار

اصا دیگر در تیلیا تکنیکال ،اعتاناد بنه تکنرار تناریخ
اسننت .در ایننن وضننایت بررسننی تاریخچننه نوسننانهننای

1. Markowitz and Sharp
2. Technical and Fundamental Methods
3. Macro
4. Micro
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میرود در مد

یک سنال از س،د دارایی مورد نظر

مبانی نظری

عاید صاحر آن شود ،بازده مورد انتظار آن س،د

روش مهندسننی کانسننی ،روشننی نظنناممننند اسننت و

میتویند ] .[1برای اندازهتیری میزان ریسک یک

شننناما مراحنننا انتخننناب دامننننه ،تسنننترش و بسنننط

س،د سهام میتوان از شادصهای مختلفی مثا دلتا،

ویژتیهای احساسی ،بسط زیرمجموعههای مربنوط بنه

تاما ،وتا ،تتا ،رو استفاده نمود ] .[19همچنین انتخاب

ویژتیهای میصول ،ترکیر و سادت مدل اسنت ].[1

1

به وسیله تیلیا کانسی میتوان ،احساسا  ،روانشناسی

که توسط وترستون در سال  1331درباره داراییهای

و یا بینش کارتزاران و فااالن بورس را به عندد ت،ندیا

میتیرد .در این مدل با

کننرد .بننه ایننن روش کننه ابتنندا فهرسننتی از احساسننا و

توجه به توزیع احتمال قیمتهای تاریخی سهام و با

صفاتی که یک کارشناس بنورس حنین کنار در بنورس

توجه به دوره زمانی دادهها از سه روش کلی استفاده

اوراق بهادار نس،ت بنه ینک سنهم دارد ،تهینه منیشنود.

میشود :روش تاریخی ،روش پارامتریک (واریانﺲ و

مانند :ثابت و یا غیر ثابت ،ارزان یا تران ،دنوب ینا بند

کوواریانﺲ) و ش،یهسازی مونتکارلو ] .[11در واقع

و ...ایننن کلمننا کانسننی بننرای ارزیننابی شننرکتهننای

این شادص نشان میدهد که با انتخاب یک س،د سهام

انتخنناب شننده مننورد اسننتفاده قننرار مننیتیرننند ،س ن ﺲ

مشخص و با  xدرصد اطمینان ،حداکثر ضرر در  nروز

عاماهای مرت،ط با بورس اوراق بهادار تهیه میشنود .در

آینده  vواحد پولی دواهد بود .برای تخمین مادار

اینجا فهرسنتی از عامناهنایی کنه کارشنناس بنورس بنر

ارزش در مارض ریسک ،روشهای مختلفی از جمله

اساس آنها تصمیمتیری میکند ،ارایه شنده اسنت .اینن

مدلهای دطی و مدلهای درجه دوم پیشنهاد شده

واژهها یا کلمنا بنه دو دسنته تاسنیم منیشنوند .یکنی

است ] .[11در مجموع میتوان ادعا کرد که الزم است

قابلیتهنا و پتانسنیاهنای هنر شنرکت اسنت و دیگنری

سرمایهتذاران به هنگام تصمیمسازی در ارت،اط با

ریسکها و دطرا سرمایهتذاری در یک شرکت .در

تشکیا س،د سهامهای مورد نظر از ابزارهای مدیریت

واقع دسته اول بنرای ارزینابی شنرکت و دیگنری بنرای

موجود،

منندیریت ریسننک اسننتفاده مننیشننوند .نگاشننت دننود

پژوهشهایی درزمینه روشها و تکنیکهای مورد

سازمانده در دهه  11می دی توسط کوهونن 1ابداع شند

استفاده تیلیلگران مالی و میزان استفاده از هر یک از

و اولننین کنناربرد دننود را در شناسننایی تفتننار و بننهطننور

آنها انجام شده است .با این حال ،انتخاب سهام یکی از

دقیقتر در ت،دیا سنخنرانی بنه نوشنته ایفنا کنردSOM .

اصلی

مدلی از ش،که عص،ی بیولنوژیکی (نگاشنتهنای مننظم

از این پژوهش استفاده از تیلیا کانسی 1که به وسیله

یافننت شننده در کننرتکﺲ مغننز) اسننت و م،ننین پننارادایم

الگوریتم یادتیری نگاشت دود سازمانده 9به،ود داده

جدیدی در هوش مصنوعی و مدلهای شنادتی اسنت و

شده ،برای تصمیمتیری در زمینه انتخاب سهام برتر

به عنوان وسیله ای برای تیلینا آمناری و بصنریسنازی

است.

اط عا  ،مخصوصناً اط عنا حجنیم و نامتجنانﺲ بنه

س،د سهام بهینه با شادص ارزش در مارض ریسک
مالی مطرح شد ،نیز صور

ریسک استفاده کنند ] .[11بر اساس اط عا

دغدغههای همیشگی سرمایهتذارن است .هد

کار میرود .پدیدههای نروفیزیولوژینک زینادی از اینن
1. Value at Risk
2. Kansei
3. Self Organization Map

4. Kohonen
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ایده که  SOMبیانگر اصول بنیادین پردازش مغز اسنت،

شرکتها و یا سهام برنده و با قابلیت سنرمایهتنذاری را

حمایت میکند ،SOM .را میتنوان مندلی از ینادتیری

پینندا م نیکننند .س ن ﺲ بننا اسننتفاده از دادههننای ریسننک

بنندون سرپرسننت تلاننیکننرد و آن را طرحننی از ارایننه

سرمایه تذاری در بازار سهام و تیلینا کانسنی ریسنک

تط،یانننی داننننش تصنننور نمنننود ،SOM .هنننم روش

شرکتها و سهام دارای ریسک مشخص میشوند .اتنر

تصویرسازی اط عا است که فضای اط عا بنا باند

فهرست شرکتهنای دارای ریسنک بناال را از فهرسنت

زیاد را به فضایی با باند کمتنر نگاشنت منیکنند و هنم

شرکتهای برننده و بنا قابلینت سنرمایهتنذاری حنذ

روش دوشهیابی است که نمونههای مشنابه اط عنا را

کنید ،شرکتهای باقیمانده مناسر برای سرمایهتنذاری

در نننرون1هننای نزدیننک هننم نگاشننت مننیکننند ].[19

دواهند بود .رویکرد موردنظر شاما مراحا زیر است:

توننههنای مختلفنی از  SOMوجنود دارد کنه منث ً در

 -1انتخاب تادادی از شرکتهای حاضر در بنورس

قننانون یننادتیری ،اننندازه فاصننله و یننا ارت،اطننا دادلننی

بهوسیله استانداردهایی که جاماه د،رتان مشخص منی-

سادتمان ناشه متفاو

هستند ] .[11در پژوهش حاضنر

تیلیا دادههای تاریخی مانند قیمت ینا بنازده بنه وسنیله
جاماه د،رتان فانال در بنورس و بنا اسنتفاده از تیلینا
کانسی صور

کند؛
 -1نظرسنجی از د،رتان در مورد شیوههای انتخاب
سهام و مشخص کردن عواما کانسی هر کارشناس؛

می تیرد .در رویکرد جدید ع وه بر در

 -9فهرسنننت کنننردن عامننناهنننای کانسنننی همنننه

نظرتیری عاماهای 1تجزیه تیلینا بنینادی و تکنیکنال،

کارشناسنننان و نظرسننننجی دوبننناره از د،رتنننان بنننرای

عاماهای کیفی مانند نام تجاری ،مندیریت و ینا مسنایا

امتیازدهی به هر عاما کانسنی براسناس اهمینت و تنأثیر

سیاسننی و اقتصننادی کننه در قالننر عامنناهننای کانسننی

آن در انتخاب سهام برتر؛

تنجانده شده نیز در نظر ترفته شده اسنت .همچننین بنا
استفاده از عملیا ریاضی نظرسنجیهای ترفته شنده از
د،رتننان و کارشناسننان به،ننود داده م نیشننود و نظننرا
نزدیک به هم را مشخص میکند .تیلیا کانسنی دارای
مزایای زیر نس،ت به رویکردهای تذشته است:

 -1جمننع امتیننازا هننر عامننا کانسننی و انتخنناب
عاماهای دارای بیشترین امتیاز؛
 -9تفکیک عاماهای مربوط به ریسک و عاماهای
مربوط به سرمایهتذاری؛
 -1تهیننه فننرمهننایی کننه از شننرکتهننای منتخننر و

 -1افزایش اثربخشی ینک سیسنتم دریند و فنروش

عاماهای منتخر تشکیا شده است و توزیع این فرمهنا

سهام؛  -1بررسی همه عواما کمی و کیفنی در شنرایط

بننین د،رتننان بننرای امتیننازدهی و پننﺲ از آن تننرفتن

مختلف بازار.

میانگین از امتیازها؛

تیلیا کانسنی و تیلینا فنازی بنرای کمنی نمنودن
احساسا تصمیمتیرنده درباره وضنایت بنازار سنهام و

 -7اجرای الگوریتم نگاشت دود سازمانده؛
 -1با حذ

شرکتهایی که از فرم ریسک بهدست

عاما های موجود در بازار سهام استفاده میشوند .روش

آمده ،از شرکتهایی که از فرم سرمایهتذاری به دست

 SOMع وه بر اینکه دادههای حاصا از تیلیا کانسنی

آمده ،شرکتهای باقیمانده به عنوان سهام برتر انتخناب

و بننازار سننهام را روی ناشننههننایی نمننایش مننیدهنند،

میشوند.

1. Neuron
2. Factors
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پیشینه پژوهش

در بورس اوراق بهادار تهران پردادتهاند .پاسخدهندتان

در زمینه رفتارشناسنی سنرمایهتنذاران و تیلیلگنران

بننه پرسشنننامههننای ایننن پننژوهش ،کننارتزاران بننورس و

سهام ،پژوهشهایی در کشورهای مختلف جهنان ماننند

تیلیلگران مالی شرکتهای سرمایهتذاری بودند که از

آمریکا ،انگلیﺲ و هنگکنگ انجام شده است.

آنها دواسته شده بود اهمیت نس،ی استفاده از هرکدام از

در آمریکا وان آوکن و کنارتر )1331(1تانداد 119

تکنیکهای مهم استفاده شده در انتخناب سنهام برتنر را

نفننر از منندیران سننرمایهتننذار را بررسننی کردننند .نتیجننه

مشنننننخص کننننننند .یافتههای پنننننژوهش نشان داد که

مطالانه آنهننا ایننن بننود کننه تیلیننا بنیننادی دارای درجننه

تیلیلگران و مدیران سرمایهتنذاری بورس اوراق بهادار

اهمیننت بیشننتری نسنن،ت بننه تیلیننا تکنیکننال در میننان

تهران تأکید بیشنننننننننننتری بر تکنیکهای سنتی؛ یانی

سننرمایهتننذاران اسننت و از میننان تکنیننکهننای بنیننادی

تکنیکهنای تجزیه تیلیا بنیادی و تکنیکنال نسن،ت بنه

تجزیه و تیلیا نس،ت  ،p/eتجزینه و تیلینا نسن،تهنا و

تکنیکهای جدیند؛ یاننی تکنینکهنای تجزینه تیلینا

تجزیه تیلیاهای مالی و پولی دارای امتیازهای بیشنتری

س،د سنهامی دارنند ] .[9تیمنوری و همکناران (،)1931

بودند .توپتا و همکاران ( )1119یک مدل اعت،اری چند

یک مدل نوین برای مارفی و حنا مسنأله انتخناب سن،د

هدفه با میدودیت -شانﺲ فازی از انتخاب سن،د سنهام

سهام مارفی کردهاند .مدل مطرح شنده بنر م،ننای مندل

پیشنهاد کرده اند .مشکا انتخناب سن،د سنهامی بهیننه بنا

پایننهای مننارکوویتز و بننا هنند

کمینننه کننردن ریسننک

استفاده از یک الگوریتم هوشمند ترکی،نی کنه از ادغنام

سننرمایهتننذاری در بننورس در یننک سننطﺢ سننودآوری

ش،یه سازی فازی با الگوریتم ژنتینک واقانی کدتنذاری

مشخص ،بنا شده است .مدل مارفنی شنده توسنط ینک

حا شده اسنت ] .[7شنن و همکناران ( ،)1111ع،نارا

الگوریتم فرا ابتکاری الکترومغناطیسم حا شده و نتنایج

صریﺢ و روشنن از اسنتراتژی نموننه کارهنا بهیننه ،تنابع

آن با جواب های الگوریتم ژنتیک ماایسه شده است .در

ارزش و مننرز کارآمنند از مشننکا میننانگین واریننانﺲ در

نهایننت ،بننا توجننه بننه نتننایج ماایسننهای ،کننارآیی ایننن

راه حا از ماادله ریکاتی تصادفی عار مانده بینان شنده

الگوریتم در حنا اینن ننوع مسنأله ،تیلینا شنده اسنت

است ] .[11هانگ و همکاران ( ،)1111مشکا انتخناب

] .[13عننالم ت،ریننز و همکنناران ( ،)1913بننرای انتخنناب

س،د سهامی که در آن بازده امنیتی توسنط ارزینابیهنای

بهینه س،د سهام از سنه مندل شن،که عصن،ی -مصننوعی،

کارشناسان به جنای دادههنای تناریخی اسنتفاده شنده را

مدل منارکویتز و مندل دطنی اریمنا بنرای پنیشبیننی و

بیننو و بررسننی کننردهاننند .روش بننرای ارزیننابی بننازده

انتخاب بهینه س،د سهام استفاده کردهانند .بنرای ماایسنه

امنیتی بر اسناس نظنر کارشناسنان پیشننهاد شنده و ینک

مدلها از آزمون میانگین دو جاماه در سنطﺢ مانناداری

مدل متوسط شانﺲ برای انتخاب بهینه سن،د توسناه داده

 %39اسننتفاده شننده اسننت کننه در نهایننت شنن،که عصنن،ی

شده است .برای حا این مشکا برنامهرینزی غیردطنی،

بهعنوان بهترین مدل شناسایی شد ] .[1رویایی و بشنکوه

الگننوریتم ژنتیننک ارایننه شننده اسننت ] .[11تننوکلی و

( ،)1931برای انتخناب سن،دی از سنهام در  11شنرکت

قاضنننیزاده ( )1911در پژوهشنننی بنننه بررسنننی رفتنننار

سرمایهتذاری ،از ترکیر دو روش فرایند تیلیا سلسله

سرمایهتذاران و تیلیلگران مالی در زمینه انتخاب سهام

مرات،ننی و نظریننه تیلیننا روابننط داکسننتری اسننتفاده
کنننردهانننند .اینننن رویکنننرد جدیننند مننیتوانننند بنننرای

1. Van Avoken & Carter

 / 1مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال سوم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی ( )11زمستان 1931

سننرمایهتننذاران بننه عنننوان ابننزاری مفینند بننرای انتخنناب

 -1باد از مشخص شندن بنردار برننده ،بایند تمنامی

س،دی از سهام باشند کنه بهتنرین کنارایی را دارد ].[17

بردارهنا بنه جنز بنردار ورودی بنه روز شنوند؛ رابطننه ،1

امیری و همکاران ( )1913به دن،ال تاینین مندل مناسنر

فرمول به روز شدن بردارهاست .کنه در آن ،منظنور از t

تصمیمتیری برای سرمایهتذاری ،ابتدا مایارهنای منؤثر

دور tام از اجنننرای الگنننوریتم mi ،بنننردار iام α ،ننننر

برای انتخاب س،د سهام را استخراج و س ﺲ اهمینت هنر

یادتیری است که در اجرای دورهای بادی بهتدریج از

ینک از مایارهنا از ناطنه نظنر د،رتنان سنرمایهتنذاری

مادار آن کاسته میشود و دود دارای فرمول استhci .

سنجش و ارزیابی کردند .به دلیا وابستگی بین مایارها،

مادار همسایگی بین بردار برنده  cو بردار  iاسنت ،اینن

بننرای تایننین اهمیننت آنهننا از فرآیننند تیلیننا شنن،کهای

مادار هم در دورهای متوالی بهتدریج کاسته میشنود و

استفاده کردهاند .باد از رت،نهبنندی شنرکتهنا تکنینک

دارای فرمننول اسننت .ع،ننار دادننا تیومننه ،فاصننله

تاپسیﺲ 11 ،شرکت برتنر رت،نهبنندی را در سن،د سنهام

اقلیدسی بین بردار ورودی و بردار در حنال بنروز شندن

انتخابی قرار داده و برای بهینه بودن س،د سنهام انتخنابی،

 miاست .که در آن ( )rc – riفاصله اقلیدسی بنین بنردار

بازده سه ساله  19تا  17س،د سنهام را میاسن،ه و بنا سن،د

برنده  cو بردار iام است که باد از میاسن،ه بنه تنوان دو

سننهام متشننکا از شننرکتهننای انتخنناب نشننده ماایسننه

میرسد.

کردند .باد از بررسی بهینه بودن س،د سنهام انتخنابی بنر

()1

اساس مایار شارپ و ترینر ،برای بهینهسازی س،د سنهام،
الگوریتم ممتیک به کار ترفتهاند ] .[1در پژوهشهنای

()9

تذشته روشهای نوینی برای انتخناب سن،د سنهام اراینه
شننده اسننت .در پننژوهش پننیش رو ،روش جدینندی بننا

()1

استفاده از الگنوریتم نگاشنت دنود سنازمانده و تیلینا
کانسی بررسی شده است.
روش پژوهش
الگوریتم نگاشت خود سازمانده برای انتخاب
سبد سهام برتر به صورت زیر است:
 -1در ابتدای هر دور از اجرای الگوریتم بایند ینک

در فرمول شنماره  t ،1شنماره دور و  λماندار ثابنت
است ،α0 .نر یادتیری اولیه برنامه است ،که منیتوانند
مانداری دلخنواه هنم باشند؛  -9مراحنا  1تنا  1آنقندر
تکرار میشود ،تا دیگر بردارها تغییری نکنند ،یانی:
()9

بردار را به عنوان بنردار ورودی در نظنر ترفنت؛  -1در
هر دور از الگوریتم باید تمنامی فواصنا بردارهنا از هنم
بهوسیله فاصله اقلیدسی میاس،ه شود؛ -9کمترین فاصنله
از بردار ورودی به عنوان بردار برنده مشخص میشود؛
( )1

مراحل انجام کار
در ابتدا باید شرکتهای بررسی شده و عواما مهنم
در تصمیم تیری و بازه زمانی پژوهش تایین شنود .بنازه
زمانی با توجنه بنه ماالنه وی فنام 1و همکناران (،)1111
1 Hai V. Pham
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کوتاهمد انتخاب شد (سنه ماهنه فنروردین تنا دنرداد

استفاده شده است .ابتدا فهرست پنجاه شرکت پنر بنازده

 .)31به منظور تایین شنرکتهنای بررسنی شنده از بنین

سهام حاضر در بورس و همچنین فهرست پنجاه شرکت

حدود سیصد شرکت حاضر در بورس بر م،نای ینک ینا

برتر از لیا نادشوندتی سهام در بازه زمانی فروردین

چند استاندارد تادادی از آنها که حایز اینن اسنتانداردها

تا درداد  31استخراج شد که فهرست این شرکتهنا در

هستند ،انتخاب شد ].[11

جدول  1آمده است.

به منظور انتخاب شرکتهای موردنظر ،از دو ماینار
شرکتهای پربازده و میزان نادشوندتی باال شرکتهنا
جدول ( )1پنجاه شرکت نقدشونده
شرکت

رت،ه
نادشوندتی

بازده

شرکت

رت،ه
نادشوندتی

بازده

فوالد دوزستان

1

1/1

آذراب

11

11/79

ذوب آهن اصفهان

1

-1/17

ارت،اطا سیار

17

9/11

پاالیش نفت اصفهان

9

1/1

بانک ملت

11

9/99

تسترش نفت و تاز پارسیان

1

11/73

پتروشیمی پردیﺲ

13

3/11

پخش ال،رز

9

19/93

سیمان فارس دوزستان

91

11/11

م نا (نیروتاهی ایران)

1

11/31

قند شیروان قوچان

91

11/33

نفت پاسارتاد

7

-1/19

مخابرا ایران

91

1/17

فوالد م،ارکه اصفهان

1

-1/13

مﺲ باهنر

99

11/11

ملی صنایع مﺲ ایران

3

-1/7

سر.ملت

91

11/91

فراورده های غذایی و قند چهارمیال

11

11/1

کربن ایران

99

19/19

پاالیش نفت بندرع،اس

11

99/11

چادرملو

91

-1/91

بانک حکمت ایرانیان

11

-1/39

پتروشیمی شیراز

97

11/7

تا تهر

19

-1/11

توساه صنایع بهشهر

91

11/91

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

11

1/99

زامیاد

93

-1/11

سر.توساه ماادن و فلزا

19

-9/1

بانک پارسیان

11

9/11

سر.تروه توساه ملی

11

11/97

مصنوعی

11

91/71

کالسیمین

17

1/11

بانک سینا

11

-1/71

ماادن روی ایران

11

1/93

رایان سای ا

19

-9/37

بانک دی

13

-1/77

قند پیرانشهر

11

17/3

پتروشیمی مارون

11

7/11

بانک اقتصاد نوین

19

1/99

سر.پتروشیمی

11

91/71

پتروشیمی فن آوران

11

19/91

حفاری شمال

11

11/99

ایران دودرودیزل

17

-3/11

بانک پاسارتاد

19

1/33

دوده صناتی پارس

11

71/1

شیشه همدان

11

91/17

الستیک سهند

13

13/11

سر.سای ا

19

-1/11

سیمان غرب

91

11/71

الیا
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س ﺲ از فهرست شنرکتهنای پربنازده آنهنایی کنه

تهیه شده است .این فهرست میتواند شناما عامناهنای

رت،ننه نادشننوندتی بننین یننک تننا پنجنناه دارننند ،انتخنناب

کمنننی و ینننا کیفنننی باشننند .سننن ﺲ آن را در ادتینننار

شدند ،به ع،ار دیگر شرکتهنای منتخنر ،عضنو هنر

کارتزاریها و کنارتزاران بنورس قنرار داده و از آنهنا

دو مجموعننه بننازده و نادشننوندتی هسننتند .جنندول 1

دواسته میشود تا به این عامناهنا امتینازی بنین صنفر و

شنرکتهننای منتخننر را بنا رنننگ داکسننتری مشننخص

یک بدهند .سن ﺲ امتیازهنای هنر عامنا را جمنع زده و

کرده اسنت .الزم بنه ذکنر اسنت جنداول فنوق بنه وب

عاماهای با بیشترین امتیاز را انتخاب منیشنوند؛ کنه در

سایت اینترنتی متصا شده و به طور دودکنار اط عنا

ادامه عاماهای منتخنر را مشناهده دواهیند کنرد .الزم

الزم را ذدیننننره و بننننه روز مننننیکننننند و در نهایننننت

بننه ذکننر اسننت کننه بخشننی از ایننن عامنناهننا مربننوط بننه

شرکتهایی که دارای شنرایط تارینف شنده باشنند ،بنا

سرمایه تذاری بنرای دریند سنهام و بخشنی مربنوط بنه

رنگ داکستری مشنخص منی شنوند .پنﺲ از مشنخص

ریسک در بازار در نتیجنه دریند سنهام اسنت .در ادامنه

شدن شرکت ها نوبت مشخص شدن عاماها یا واژههای

پﺲ از مشخص شدن عاماها فرمی متشکا از عاماها و

کانسی است .روش انتخناب عامنا هنای مهنم ینا همنان

شننرکتهننای منتخننر تهیننه و بننرای بننار دوم در ادتیننار

واژههای کانسی برای بررسی شرکتهنای منتخنر اینن

کارتزاریها قرار میتیرد .شکا زینر نموننهای از اینن

است که فهرست اولیهای از واژههای کانسنی منرت،ط بنا

فرم است که سطرهای آن واژهها یا عاماها و ستونهای

تصمیمتیری در بورس تهیه میشود ،در اینن ماالنه اینن

آن اسامی شرکتهای منتخر است.

فهرست با توجنه بنه ماالنه وی فنام و همکناران ()1111
جدول ( )2پنجاه شرکت پربازده
شرکت

رت،ه
نادشوندتی

بازده

شرکت

رت،ه
نادشوندتی

بازده

کویر تایر

113

13/91

سر.ایران دودرو

113

91/11

آما

171

11/11

پاالیش نفت بندرع،اس

11

99/11

191

79/91

سر پتروشیمی

11

91/71

بینالمللی میصوال پارس

137

17/91

بیسکویت ترجی

111

91/19

ل،نیا کال،ر

11

11/19

پارس مینو

111

91/17

شیمی داروپخش

139

11/11

بوتان

191

91/11

ایرکاپار صنات

131

91/11

نیروکلر

191

91/13

پشم شیشه ایران

111

91/13

پگاه آذربایجان

111

91/19

آبسال

97

91/11

الستیک سهند

13

13/11

فراوردههای نسوزآذر

119

13/31

میدکو

111

11/79

آذراب

11

11/79

کشت و صنات پیاذر

31

11/19

شرسازی و دانه سازی باغمیشه

91

17/71

مﺲ باهنر

99

11/11

سر.تروه توساه ملی

11

11/97

سیمان کرمان

193

11/11

تکنوتار

119

19/79

آ.س.پ

93

17/11

کربن ایران

99

19/19

فراوردههای غذایی و قند چهارمیال

11

11/1

سیمان مجددوا
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ادامه جدول ( )2پنجاه شرکت پربازده
رت،ه

شرکت

نادشوندتی

بازده

شرکت

رت،ه
نادشوندتی

بازده

ایران یاسا

11

11/19

سیمان ای م

177

11/1

تأسیسا راه آهن

111

11/11

صناتی بهشهر

199

11

پارس سوئیچ

171

11/91

فرآوردههای نسوزایران

91

19/11

سیمان دورود

19

11/19

قنداصفهان

119

11/19

شهید قندی

119

11/19

سیمان فارس و دوزستان

91

11/11

قند مرودشت

117

97/13

قند نیشابور

111

19/11

سرماآفرین

191

97/79

ماشین سازی نیرومیرکه

191

19/11

المپ پارس شهاب

111

97/11

کاشی پارس

193

19/11

11

91/71

ارانت

197

11/13

117

91/79

دارولامان

119

11/11

مصنوعی

الیا

پاکسان

غذایی چهار میال ()l

سیمان فارس و دوزستان

()j

مﺲ باهنر ()h

الستیک سهند ()g

سر پتروشیمی ()f

پاالیش نفت بندر ع،اس ()e

الیا

مصنوعی ()d

کربن ایران ()c

سرتروه توساه ملی ()b

آذر اب ()a

جدول ( )3نمونهای از فرمی که تحویل کارگزاران شده است
شرکتها
عاماها

مدیریت

)دوب -بد(

سازماندهی

)مطلوب -نامطلوب(

برند

)مارو -غیر مارو

(

برنامه استراتژیک

)جهانی-میلی(

تیلیا و ارزیابی

)موفق-نا موفق(

قیمت بازار

)ارزان -تران(

سود حاشیهای

)باال -پایین(

P/E

)افزایش -کاهش(

EPS

)افزایش -کاهش(

ROE

)رضایتمند -غیر رضایتمند(

ROA

)رضایتمند -غیر رضایتمند(

نوسانهای اتفاقی

)نرمال -غیر نرمال(

میانگین متیرک
همگرا شونده
میانگین متیرک
واترا شونده
میانگین متیرک
موزون
شادص اطمینان از
سرمایهتذاری

)متغیر -ثابت(

)نزولی -ایستا(

)نزولی -ایستا(

)مطمئن -غیرمطمئن(
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غذایی چهار میال ()L

سیمان فارس و دوزستان ()J

مﺲ باهنر ()H

الستیک سهند ()G

سر پتروشیمی ()F

پاالیش نفت بندر ع،اس ()E

الیا

مصنوعی ()D

کربن ایران ()C

سرتروه توساه ملی ()B

آذر اب ()A

ادامه جدول ( )3نمونهای از فرمی که تحویل کارگزاران شده است
شرکتها
عاماها

وضایت مالی

)امن -ریسکی(

ریسک مالکیت

)باال -پایین(

عملکرد

)رضایتمند -غیر رضایتمند(

الگو و مدل تجاری

)داص  -مامولی(

ریسک تورم

)افزایش -کاهش(

ریسک بازار

)منظم  -نامنظم(

بازار جهانی

)صاودی  -نزولی(

قیمت سهام

)ارزنده  -غیر ارزنده(

ریسک قانون تذاری

)باال -پایین(

حوادث

)دوب -بد(

ریسک سیاسی

)م،هم  -غیرم،هم(

ریسک جاری

)ثابت  -ناثابت(

مسایا اقتصادی

)مشخص  -نامشخص(

قسمت داکستری رنگ فنرم کنه دارای عامناهنای

جواب نهایی است .الگوریتم  SOMدر قسمتهای ق،نا

سرمایهتذاری است ،ماتریﺲ سرمایهتنذاری و قسنمت

توضیﺢ داده شد .این الگنوریتم بنا اسنتفاده از ننرمافنزار

دوم کننه بننیرنننگ هسننت و دارای عامنناهننای ریسننک

متلر نوشته و برای صد دور تکنرار شند ] .[9برنامنه در

است ،مناتریﺲ ریسنک نامینده منی شنود .هنر کندام از

هر دور از اجرای دود بنردار یکنی از شنرکتهنا را بنه

عاما ها با دو صفت متضاد ارزینابی منیشنوند .انتخناب

عنوان ورودی در نظر ترفته و همه فواصا اقلیدسنی آن

این عواما بر اساس بررسی میزان تأثیر سرمایهتذاری و

را با بایه بردارها میاس،ه شده اسنت .سن ﺲ عمنا بنروز

ریسک در درید سهام است که این عوامنا شناسنایی و

رسانی را ط،ق قاعندهای کنه تفتنه شند انجنام داده و بنه

دستهبندی شد .نیوه امتیازدهی کارشناس مطنابق قاعنده

سراغ دور باد رفتهاست .این دورها آنقندر تکنرار شند

پنج مایاسی { }1 1/79 1/9 1/19 1اسنت .هنر شنرکت

تا در هنگام بروز رسانی بردارها دیگنر تغیینری در آنهنا

به عنوان یک بردار در نظر ترفته میشود که با حنرو

ایجنناد نشننود .ایننن الگننوریتم بننرای هننر دو منناتریﺲ

کوچک التین مشخص شده است .پنﺲ از جمنع آوری

سننرمایهتننذاری و ریسننک نوشننته شننده اسننت کننه

فننرمهننا باینند از آنهننا میننانگین ترفننت .جننداول  1و ،9

جوابهای حاصا از این دو برنامه از هم کسر میشوند

جداول میانگین است.

و به عنوان جواب نهایی ارایه میشود.

بانند از ایننن مرحلننه نوبننت اجننرای الگننوریتم SOM

برای مشخص شدن نظرا نزدیک به هم و پیندا کنردن
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جدول ( )4جدول میانگین گرفته شده عاملهای سرمایهگذاری
غذایی چهار میال ()l

سیمان فارس و دوزستان ()j

مﺲ باهنر ()h

الستیک سهند ()g

سر پتروشیمی ()f

پاالیش نفت بندر ع،اس ()e

1/79

1/91

1/11

1/91

1/91

1/11

1/11

1/91

1/91

1/71

سازماندهی

1/11

1/91

1/11

1/91

1/71

1/73

1/91

1/19

1/91

1/73

برند

1/91

1/19

1/17

1/19

1/73

1/91

1/71

1/91

1/91

1/91

برنامه استراتژیک

1/19

1/19

1/17

1/71

1/19

1/19

1/73

1/73

1/19

1/91

تیلیا و ارزیابی

1/91

1/17

1/19

1/11

1/71

1/11

1/91

1/11

1/91

1/13

قیمت بازار

1/91

1/71

1/91

1/71

1/11

1/99

1/91

1/99

1/91

1/19

سود حاشیهای

1/91

1/17

1/11

1/19

1/91

1/11

1/91

1/19

1/71

1/91

P/E

1/11

1/91

1/91

1/91

1/79

1/91

1/19

1/91

1/71

1/91

EPS

1/91

1/73

1/73

1/17

1/11

1/91

1/19

1/19

1/17

1/11

ROE

1/19

1/91

1/91

1/91

1/73

1/19

1/71

1/71

1/91

1/73

ROA

1/79

1/91

1/73

1/11

1/91

1/91

1/19

1/71

1/19

1/17

نوسانهای اتفاقی

1/11

1/19

1/91

1/19

1/91

1/17

1/17

1/91

1/19

1/73

1/79

1/91

1/91

1/11

1/19

1/91

1/71

1/91

1/17

1/91

1/91

1/11

1/71

1/71

1/19

1/91

1/19

1/91

1/71

1/91

1/73

1/17

1/17

1/19

1/79

1/91

1/91

1/17

1/17

1/17

الیا

کربن ایران ()c

سرتروه توساه ملی ()b

آذر اب ()a

1/11

1/91

1/17

1/73

1/11

1/71

1/11

1/19

1/91

1/11

مدیریت

مصنوعی ()d

شرکتها
عاماها

میانگین متیرک
همگرا شونده
میانگین متیرک
واترا شونده
میانگین متیرک
موزون
شادص اطمینان
از سرمایهتذاری
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جدول ( )5جدول میانگین گرفته شده عاملهای ریسک

1/19

1/91

1/11

1/17

1/91

1/11

1/99

1/91

1/91

1/19

1/91

1/11

1/91

1/91

1/91

1/79

1/73

1/17

1/19

1/79

1/11

1/17

1/91

1/73

1/19

1/91

1/91

1/91

1/79

1/71

()L

1/17

1/79

1/79

1/11

1/91

1/79

1/79

1/19

1/19

1/91

غذایی چهار میال

1/79

1/91

1/11

1/91

1/17

1/11

1/17

1/91

1/19

1/91

دوزستان ()J

1/19

1/19

1/71

1/79

1/91

1/71

1/91

1/91

1/11

1/91

قیمت سهام

سیمان فارس و

مﺲ باهنر ()H

الستیک سهند ()G

1/11

1/91

1/73

1/79

1/19

1/11

1/91

1/91

1/91

1/11

بازار جهانی

ع،اس ()E

1/91

1/91

1/11

1/17

1/11

1/17

1/17

1/73

1/19

1/17

ریسک بازار

پاالیش نفت بندر

1/99

1/71

1/91

1/91

1/79

1/73

1/91

1/11

1/73

1/91

ریسک تورم

مصنوعی ()D

1/11

1/17

1/19

1/71

1/17

1/91

1/11

1/71

1/31

1/17

کربن ایران ()C

1/91

1/31

1/91

1/71

1/73

1/91

1/91

1/71

1/71

1/17

()B

سر پتروشیمی ()F

الیا

سرتروه توساه ملی

1/71

1/91

1/91

1/79

1/71

1/71

1/91

1/91

1/71

1/17

آذر اب ()A

1/91

1/79

1/91

1/73

1/19

1/11

1/91

1/91

1/17

1/11

شرکتها
عاماها
وضایت مالی
ریسک
مالکیت
عملکرد
الگو و مدل
تجاری

ریسک
قانونتذاری
حوادث
ریسک
سیاسی
ریسک جاری
مسایا
اقتصادی

پننﺲ از اجننرای الگننوریتم و بننروز شنندن بردارهننای

نتایج حاصا از برنامه در نرمافزار متلر ارایه شده است.

شننرکتهننا (در واقننع ایننن الگننوریتم باعننو همگرایننی

همننانطننور کننه در منناتریﺲ شننماره  9ضننمیمه مشنناهده

نظرا مشابه میشود) این بردارها در ینک مناتریﺲ بنه

می شود ،فواصا بردارهای b-cو b-jو c-dو c-eکمترین

نام  xقرار داده میشود .س ﺲ تمنامی فواصنا اقلیدسنی

اسننت ،بنننابراین بردارهننای  bو  cو  jو  dو  eبننهعنننوان

بننین بردارهننا مجنندداً میاسنن،ه و بننردار حاصننله بننردار y

جواب برای ماتریﺲ سرمایهتذاری انتخناب منیشنوند.

نامیده میشود .در نهایت بردارهایی که کمتنرین فاصنله

ماتریﺲ شماره  ،1فاصلههای این پننج بنردار کنه همنان

را از همدیگر دارند ( ) y <= 0.5 &y>0و یا به ع،نارتی

پنننج شننرکت منتخننر هسننتند و کمتننر از  1/9هسننتند را

ش،یه ترین نظرا انتخاب می شوند .در ضمیمه شماره ،1

نشان میدهد.
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1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
ماتریس ( )1ماتریس جواب برای قسمت ریسک ،کمترین فواصل با  1مشخص شده است.

مننناتریﺲ  ،1نشنننان دهننننده فاصنننلههنننای ریسنننک

بهتر و کاهش ریسک سرمایهتذاری بود .بنا اسنتفاده از

شرکتهای سر تروه توساه ملی ،کربن ایران ،پناالیش

تیلیننا کانسننی عامنناهننای مهننم بننرای تصننمیمتیننری

مصنننوعی و سننیمان فننارس و

مشخص شده و س ﺲ بنا میاسن،ا و عملینا ریاضنی

دوزستان است .همانطور که در مناتریﺲ بناال مشناهده

( )SOMنظرا ش،یه به هم انتخناب شند .در واقنع کنار

می شود ،فواصا بردارهنای  C-Dکمتنرین شنده اسنت،

د،رتان انتخاب اولیه تادادی از شرکتهای حاضنر در

بنابراین بردارهای  Cو  Dبه عنوان جواب برای مناتریﺲ

بورس که حائز استانداردهای مورد نظر هستند بنوده و -

ریسننک انتخنناب مننیشننوند .لننذا بردارهننای  Cو  Dاز

در این پژوهش بازده و ناد شوندتی مورد استفاده قنرار

منیشنوند و

ترفت -همچننین پنﺲ از مشنخص شندن شنرکتهنای

بردارهای  bو  jو ( eشرکتهای سرتروه توساه ملی و

منتخر و عاماهای کانسی -که این نیز توسط د،رتنان

پاالیش نفنت بنندرع،اس و سنیمان فنارس و دوزسنتان)

مشخص میشود -د،رتان اقدام بنه امتینازدهی دواهنند

برای سرمایهتذاری انتخاب میشوند.

کرد.

نفننت بننندرع،اس ،الیننا

فهرست بردارهای  bو  cو  jو  dو  eحذ

پژوهش فنوق روش جدیندی بنرای به،نود ،سیسنتم
نتیجهگیری

م،ادلننه سننهام ارایننه مننیکننند .سیسننتم پیشنننهادی از
1

انسانها در هنگام تصمیمتینری دربناره وقنایع مهنم

تصمیمتینری تروهنی ( )GDMاسنتفاده منیکنند ،بنر

زندتی دنود از تجنارب و اندودتنههنای دنویش بهنره

تیلیا کانسی متمرکنز شند و الگنوریتم  SOMرا بنرای

می تیرنند .امنروزه دانشنمندان بنه دن،نال ذدینره و مندل

همگرایی نظرا و مشخص شدن نظنرا شن،یه بنه هنم

کردن تجارب و روشهنای تصنمیمتینری ذهننی افنراد

بکار برد تا اوالً سنهام دارای ریسنک را کناهش دهند و

د،ره و باتجربه هستند .این پژوهش روشی برای استفاده

ثانیاً بازتشت سنرمایه را افنزایش دهند .بنرای مشنخص

از تجارب افراد د،ره در بازار سهام برای سرمایهتذاری
1. Group Decision Making
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