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مقدمه
یکگی از اسگگتراتژیهای سگگرمایهگیاری ردیگابی شگگاخص اسگگت نگه متشگگکل از سگگبد
سهامی است نه حرنت شاخص را شبیهسازی مینند چرا نه داد هگای تگاریصی و تجربگه
ثابت نرد است نه بازار هموار بازد مثبتی در بلندمدت دارنگد .ردیگابی شگاخص بعنگوا
یک استراتژی محبوب به دلیل بازد مثبت و ریدک نمتر بطگور گدگترد توسگط مگدیرا
پورتفوی در سالهای اخیر بکار گرفته میشود .برای یافتن این سبد سهاا بهینه دو رویکرد
قابل بررسی است :یکی یافتن این داراییها نه جدتجو در فضایی گددته اسگت و دیگگری
وز ندبت داد شد به داراییهای این سبد است نه جدتجو در فضایی پیوسته اسگت .ایگن
قبیل مدائل بعنوا مدائل حل نشدنی در زما چند جملهای ( )NP-Hardشناخته میشگوند
یعنی هیچ الگوریتم قطعی شناخته شد ای نه یک را حل دقیگق را در زمگا چنگد جملگهای
بیابد وجود ندارد .بمنظور نشا داد پینیدگی مدشله بهینهسازی پورتفوی شگرایطی را نگه
در ادامه مطرح میشود بررسی میننیم .اگر هدف پیگدا نگرد پورتفگوی بهینگه اسگت نگه
متشگگگکل از  10دارایگگگی از میگگگا  100دارایگگگی باشگگگد پگگگس تمگگگاا ترنیبگگگات ممکنگگگه
خواهند شد .نه برای هر یک از این ترنیبات وز های بهینگه نیگ
باید پیدا شود (درفضای حل پیوسته) .همانطور نه مشاهد میشود این ترنیبات در فضای
حل پیوسته به بینهایت میل خواهند نرد .در نتیجه الگوریتمهای جدتجوی نامل یگا دیگگر
روشهای سنتی در تحقیق در عملیگات بگرای یگافتن را حگل بهینگه نانارآمگد هدگتند یگا در
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بهترین حالت در بهینه محلی گیر میننند.

تحقیق حاضر با هگدف ایجگاد ترنیبگی بهینگه از داراییهگای ردیگابی نننگد شگاخص
بمنظور ناهم ریدک و بازد مثبت انجاا شد است .بدین منظگور الگگوریتم فراابتکگاری
ترنیبی نرا شبتاب برای یافتن این پورتفوی مورد اسگتفاد قگرار گرفتگه اسگت .در ادامگه
ابتدا پیشینه تحقیق را بیا نرد و سپس به روش تحقیق و نتایج تجربی خگواهیم پرداخگت.
در پایا نی نتیجه گیری ارائه خواهد شد.
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پیشینه پژوهم
تحقیقات مصتلفی برای حل این مدشله انجگاا شگد اسگت .در تحقیقگی نگه فنگمگین و
ژوسگگگونگ و زونگگگگبن ( )2015ارائگگگه نرد انگگگد از یگگگک روش گرادیگگگا تاگگگویر شگگگد
غیریکنواخت )NPG( 1برای حل این مدشله استفاد شد .در این روش در هر تکرار چنگدین
زیرمدشله گرادیا تاویر شد حل میشود و نشا داد شد نه هر زیرمدشله یک حل فگرا
بدته دارد نه میتواند در زما خطی حل شود .در انتها ایگن مگدل بگا دو مگدل دیگگر نگه از
الگوریتمهای تکاملی ترنیبی برای حل مدشله ردیابی شاخص استفاد میننند مقایده شگد
است .در این مقاله ثابت شد نه روش ارائه شد سریعتر از دو روش دیگر به سگمت بهینگه
خواهد رفت.
گیو و لی ( )2013انتصاب سبد سهامی نه محدودیت عدد صحیح آ متفگاوت اسگت
را مورد مطالعه قرار دادند نه در آ واریگانس هگر سگهم در سگبد بگا بگازد مگورد انتظگار و
محدودیت عدد صحیح روی تعداد سهاا را مینیمم مینند .آ ها حد پایین نارایی را بکگار
بردند و از یک الگوریتم شاخه و نرا برای حل آ استفاد نردند.
تحقیقی تحت عنوا "مطالعات تجربی در مورد الگوریتمهای ترنیبی الهاا گرفتگه از
طبیعت برای بهنیهسازی پورتفولیگوی مگالی" توسگط گیانگانوریس واسگیلیادیس و دانیگاس
( )2010انجاا شد نه در آ از الگوریتم نرا شبتاب و نلونی مورچگا بهر جدته است
و از این دو الگوریتم برای حل مدشله بهینهسازی پورتفوی نه هدف آ یافتن ترنیب بهینه

فانتورهای ریدک و بازد است .در عین حال یگک محگدودیت مشگکل نیگ مگدنظر قگرار
گرفته است نه اشار به توانایی ردیابی پورتفوی سگاخته شگد بدگوی یگک شگاخص سگهاا
معیار دارد.
وو ( )2011از یک مدل صفر و یک برای ردیگابی شگاخص  S&P100اسگتفاد نگرد
است و نتایج به دست آمد از شاخص هدف و پورتفوی را با یکدیگر مقایده نرد است.
1. no monotone projected gradient
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از داراییها و وز مربوط به آ ها استفاد نرد انگد نگه محگدودیتها ارضگا و تگابع هگدف
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توربیانو و سوارز ( )2008یک راهبرد ترنیبی متشکل از یگک الگگوریتم تکگاملی و
برنامهری ی نوادراتیک را بعنوا استراتژی هیبریدی بمنظور حگل مدگشله ردیگابی شگاخص
طراحی نردند .در رویکرد آ ها تابع شایدتگی 1برای حل مدل توسط الگگوریتم ژنتیگک
بهینهسازی درجه دو تعریف شد است .تابع هدف پیشنهای آ هگا میگانگین مربگع خطگا بگین
بازد های شاخص و پورتفگوی ردیگابی نننگد بگود .آ هگا همننگین محگدودیتهای میگ ا
سرمایهگیاری در مجموعه داراییهای پورتفوی تعداد سهاا تشکیل دهند و می ا سرمایه
قابل تصایص به هر دارایی را نی مد نظر قرار دادند.ایشا در تحلیل روش خود از داد های
بی لی استفاد نرد و نتایج یافتهها و زما حل روش خود را ارائه داد اند.
بی لی مید و چانگ ( )2003از رویکرد تکگاملی الگگوریتم ژنتیگک اسگتفاد نگرد و
عالو بر مدشله ایجاد پورتفوی ردیابی ننند تعدیل ترنیب آ و ه ینه های معگامالتی را
نی مدنظر قرار دادند و عالو بر این مدشله را بدو در نظر گرفتن ه ینههای معگامالتی نیگ
حل نردند.
نرینک میتنیگک و پگاترلینی ( )2007از الگگوریتم فراابتکگاری تکامگل دیفراندگیلی
( )DE2استفاد نردند .ایشا ابتدا بیا میدارند نه از روشهای معمول نمیتگوا مدگشله را
حل نرد و باید قطعاً برای حل مدشله از روشهای فراابتکاری استفاد نرد .سپس به مقایده
این روشها میپردازند و بیا میدارند نه در مدگائل پینیگد  DEمناسگبتر از الگگوریتم
ژنتیگگک شبیهسگگازی تبریگگد ( )SAو بهینهسگگازی بگگر اسگگاس الگگگوریتم  PSO3بگگا توجگگه بگگه
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تحقیقات اخیر عمل نرد است.
مارینگر ( )2007نی روش حل فراابتکگاری  DEرا بگرای حگل سگبد ردیگاب شگاخص
متوسط صنعت سهاا داو جون  4آمریکگا بکگار بگرد اسگت .وی بگه بیگا م ایگای روش حگل
فراابتکاری  DEمیپردازد و بیا مینند نگه اولگین م یگت  DEداشگتن پارامترهگای نگم و
دومین م یت راحتی استفاد است .بعالو چگونگی تقویگت الگگوریتم بگرای جلگوگیری از

1. Fitness Function
2. Differential Evolution
3. Particle swarm algorithm

1. Down Jones

حل مدشله ردیابی شاخص با استفاد از الگوریتم فراابتکاری ترنیبی نرا شب تاب 127 ///

همگرایگگی زودرس را تبیگگین میننگگد .وی همننگگین از داد هگگای  1148روز سگگهاا بصگگم
داوجون آمریکا از مارس  2000تا نوامبر  2001استفاد نرد است در حگالی نگه داد هگای
مفقود با متوسط ن دیکترین قیمتها جایگ ین شد اند.
فرهاد حنیفی و محمد مهدی بحرالعلوا ( )1388برای اولین بار مدشله پورتفوی ردیابی
ننند شاخص را در ایرا مطرح ساختند .در مدشله مورد نظگر بگا محگدودیت عگدد صگحیح
انتصاب سهاا  15 10 5و  20از بازار سهاا و بگا اسگتفاد از الگگوریتم ژنتیگک بگه حگل آ
پرداختند .آ ها سه رویکرد الگوریتم ژنتیک نالسیک الگوریتم ژنتیک چند مرحلگهای و
الگوریتم ژنتیک بهبود یافته را برای حل مدشله شاخصمحور بکگار گرفتنگد .نتگایج حاصگل
برتری الگوریتم ژنتیک چند مرحلهای را به دلیل دستیابی به پورتفوهایی بگا خطگای ردیگابی
نمتر به اثبات رساند.
ناصر شمس و محدن ورسهای ( )1387یک روش حل ابتکگاری بمنظگور بهینهسگازی
مدشله سبد ردیاب شاخص پیشنهاد نردند .محگدودیتهای مدگشله شگامل محگدودیت عگدد
صحیح انتصاب تعداد سهاا و همننین محدودیت نگف و سگقف سگرمایهگیاری اسگت .در
روش مورد استفاد آ ها مدشله به دو زیرمدشله انتصاب سهاا و تصایص اوزا بهینه تقدگیم
شد است و با محدود نرد فضای مدشله به  30سگهم از نگل سگهاا بگازار مدگشله باگورت
قطعی حل شد و در نهایت دو زیرمدشله با هم ترنیب شد اند.

درجه اول نداا  kسهم از مجموعه  nسهم مناسگبتر هدگتند و ثانیگاً سگرمایهگیاری در هگر
نداا از  kسهم در سبد ردیاب شاخص با چه وزنی صورت بگیرد .به بیا دیگگر نگداا k

سهم از  nسهم و با چه وزنی در سبد ردیاب شاخص سبب میشوند انحراف بگازد سگبد از
بازد شاخص زمانی صفر تا  Tنمترین باشد؟ ابتدا برای باز زمانی ) (0,Tمجموعه  Kسهم
را یافتگگه و سگگپس میگ ا بگگازدهی آ را در بگگاز زمگگا
باورت زیر فرموله می شود:

)  (T,T+بررسگگی مگگیننیم .مدگگشله
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روش شناسی پژوهم
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رابطه )1

رابطه )2
رابطه
)3
رابطه )4
رابطه )5

پارامتر ها:
 :Tبیانگر دور مشاهد ارزش گیشته سهاا و شاخص بر اساس واحد زمگا انتصگابی اسگت.
نه میتواند روزانه یا هفتگی باشد.
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 :بیانگر عدد شاخص در زما  tاست.
 :بازد هر سهم در زما  tاست.
تعداد سهااهای انتصابی در سبد ردیاب است.
متيیرهای تامیم
 :نشا دهند انتصاب سهم است نه اگر مقگدار آ از صگفر بگه یگک تيییگر ننگد بیگانگر
انتصاب آ در پورتفوی است.
نشا دهند وز هر سهم در زما  tاست.
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تابع هدف در این تحقیق حداقل ساختن خطای ردیابی این زیرمجموعه از سهاا اسگت نگه
باورت تابعی از اختالف میا بازد پورتفوی زمانی ردیابی ننند و شاخص در نظر گرفته
شد است.
رابطه )6

پارامتری نه برای بازد ها با دور زمانی ن دیکتر و دورتر وز متفاوتی قائل میشود.
 :Eخطای ردیابی
در این تحقیق آلفا برابر دو و

برابر یک لحا شد است.

محدودیت عدد صگحیح اصگلیترین محگدودیت مدگشله و نشگا دهنگد تعگداد سگهاا
پورتفوی است (رابطه ( .)2رابطه  3و  )4محگدودیت وز اقگالا تشگکیل دهنگد پورتفگوی
اشار به ندری از بودجه اسگت نگه بگه سگرمایهگیاری در سگهاا تشگکیل دهنگد پورتفگوی
اختاگگاص مییابگگد .متيیگگر پیوسگگته

را بهگونگگهای تعریگگف مگگیننیم نگگه نمایگگا گر وز

سرمایهگیاری در سگهم iاا از میگا نگل سگرمایهگیاری صگورت گرفتگه در  nسگهم باشگد.
محدودیت نف و سقف سرمایهگیاری اشار به حداقل و حدانثر سرمایهای اسگت نگه بگه
سهاا  iاختااص مگیدهیم (رابطگه .)5

حگداقل درصگد مقگدار سگرمایهگیاری در سگهم

شرنت  iاست بطوری نه اگگر سگهم شگرنت  iبگرای قگرار گگرفتن در سگبد انتصگاب شگد
مدیریت یا شرایط بازار یا قوانین ما را موظف بگه سگرمایهگیاری در حگداقل

 :بیگانگر حگدانثر درصگد سگرمایهگیاری

حدانثر

درصد از نل حجم سرمایهگیاری سبد در سهم  iنند .در این تحقیگق حگداقل

سرمایهگیاری  0/01و برای حدانثر آ مقدار یک در نظر گرفته شد است.

الگوریتم نرا شب تاب
این الگوریتم بر پایه رفتار اجتماعی نراهای شبتاب و حل مدائل بهینگهیابی اسگتوار
است .بطور خاص برای مدائل  NP-Hardپیوسته ناربرد دارد و رفتار نراها را شبیهسگازی
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نل حجم سرمایهگیاری سبد در سهم  iنند.

درصگد از
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نرد است .نراهای شبتاب ازخود نور ساطع میننند و به سمت نرمی نه نگور بیشگتری
تولید مینند جیب میشوند .درخشندگی نراهای شبتاب با استفاد از میگ ا آ در تگابع
هدف مشصص میشود .در استفاد از این الگوریتم این نراها بگا نگر مشصاگی حرنگت
تاادفی دارند تا در جواب بهینه محلی گیر نکنند.

ساختار نراهای شب تاب
هر جواب بالقو نگه در سگاختار الگگوریتم بگه آ هگا نراهگای شگبتاب میگگوییم
متشکل از یک بردار  nبعدی است نگه  kسگهم از نگل  nسگهاا توسگط تگابع ایجگاد نننگد
جمعیت اولیه به گونهای تاادفی از آ انتصاب خواهد شگد نگه ایگن  kسگهم مقگادیر مثبگت
گرفته و مابقی سهاا مقادیری صفر خواهند داشت (محدودیت

) هر یک از سهاا

انتصاب شد مقادیری بین  0/01و  1اختیار نرد تا بدین ترتیب محدودیت نگف و سگقف
سگگرمایهگیاری بگگرآورد شگگود (
میشوند نه مجمو آ ها برابر یک شود (

) و ایگگن سگگهااها بگگه گونگگهای وز دهگگی
) .همانطور نه مشاهد میشگود تمگاا

محدودیتها در تابع ایجاد ننند جمعیت اولیه ارضا خواهد شد.

جیابیت نراهای شب تاب
بعد از ایجاد جمعیت اولیه از نراهای شبتاب (جوابهای بالقو ) حال باید در پگی
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یافتن درخشندگی هر یک از نراها بمنظور یافتن درخشا ترین آ ها باشیم .همگانطور نگه
پیمتر اشار شد در ساد ترین حالت میتوا درخشم یک نرا شبتاب را با مقگدار آ
در تابع هدف برآورد مرد .با توجه به تابع هدف مدشله نگه یگک مدگشله مینیممسگازی اسگت
بهترین جواب جوابی است نه نمترین مقدار را در تابع هدف داشته باشد .بعبارت دیگگر
خطای ردیابی آ نمترین باشد .در این مرحله به هر یک از نراها درخشندگی (مقدار در
تابع هدف) ندبت میدهیم.

حل مدشله ردیابی شاخص با استفاد از الگوریتم فراابتکاری ترنیبی نرا شب تاب 133 ///

فاصله نراهای شب تاب
با توجه به این نه هر یک از جوابها باورت آرایهای از مقادیر صفر و یک هدگتند
برای محاسبه فاصله دو نرا شبتاب از یکدیگر میتگوا از رابطگه جانگارد اسگتفاد نگرد.
برای بدست آورد انداز فاصله بین دو نرا شب تگاب  xiو  xjبگا ویژگگیهگای دودویگی
جدول  1را محاسبه میننیم:
جدول  .1جدول احتمالی

0

1

b

a

d

c

0

 :تعداد ویژگیهای دودویی از نمونه  xiو

بطوری نه

 :bتعداد ویژگیهگای دودویگی از نمونگه  xiو

1

=1

بطگوری نگه

= ( .شباهت)

 = 1و=0

( .عگدا

شباهت)
 :cتعداد ویژگیهای دودویی از نمونگه  xiو

 0و=1

بطگوری نگه

( .عگدا

شباهت)
 :dتعداد ویژگیهای دودویی از نمونه  xiو

بطوری نه

=0

= ( .شباهت)

نه در آ
هدتند.

و هر یک از جوابهای بالقو و

هر یگک از داراییهگا

هم فاصله هر دو نرا از یکدیگر است.

1. Jaccard coefficient
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رابطه جانارد:1
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حرنت نراها
حرنت نراها از دو بصم تشکیل میشگود .یکگی ن دیگک شگد بگه بهینگه محلگی و
دیگری مرحله تاادفی .در این قدمت ن دیک شد به سمت بهینه محلی صورت میگیگرد
اما در بصم مرحله تاادفی از روشی مشابه به جهم در الگوریتم ژنتیک بهر گرفته شگد
است.
مرحله حرنت به سوی بهینه:

در صگگورتی نگگه نگگرا بگگا درخشگگندگی نمتگگر را
درخشندگی بیشتر به ناا

بنگگامیم نگگه بگگه سگگمت نرم گی بگگا

حرنت مینند برای هر دارایی

از نرا

داریم:

رابطه )8

نشا دهند می ا جیب شد نگرا

عبارت

بگه سگمت

است .نه این می ا جیب شد به فاصله دو نرا و درجه جیب نور توسگط محگیط
بدتگی دارد.

نشا دهند درخشندگی در  r= 0است.

مرحله حرنت تاادفی :
در این مرحله بعد از حرنت هر یک از نراها عگددی باگورت تاگادفی بگین )(1,n

تولید میشود .سپس دارایی مربوط به آ عگدد در

مقگداری تاگادفی در بگاز )(0.01,1

میگیرد 0/01( .حداقل دارایی با توجه به نف سرمایهگیاری).
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مجموعه پارامترها:

در بیشتر موارد میتوا

را برابر یک گرفت (وراسی و شمس  .)2011نه در ایگن

تحقیق نی این مقدار یک در نظر گرفته شد است.
در مورد پارامتر نه تعیین ننند می ا جیب ننندگی نگور بواسگطه محگیط اسگت
مقدار آ در سرعت همگرایی و رفتار الگوریتم تکثیر بد ایی دارد .هر چگه ب رگتگر باشگد
حرنت نراها بیشتر تاادفی خواهد بود و هر چه این مقدار به سمت صفر برود شدت نگور
با فاصله ناهم نمییابد و الگوریتم بدرعت به یک جواب بهینه همگرا خواهد شد .مقگدار
در باز [ ]0/100 01است.
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برای تعیین مقگدار از روش تیونینگگ اسگتفاد شگد .بگدین صگورت نگه چنگد عگدد
باورت تاادفی در باز  0/01و  100انتصاب شد و با توجه به خروجگی برنامگه و مشگاهد
بهترین جوابها سعی شد نه مقدارتاادفی بعدی بیشتر به ن دیک باشد .جدول  2برخی
از این مقادیر را نشا میدهد.

7472,5
جدول  .2تعیین مقدار پارامترها

خطاي رديابي دوره آموزش

مقادير

7492/5 × 10-4

=0/2

5/5330 × 10-4

=0/8

5/6752 × 10-4

=1

5/2326 × 10-4

=2

5/6486 × 10-4

=3

تعیین مقدار

در جدول  2برای شاخص  S&P500مقادیر مورد آزمایم قرار گرفتهانگد و بعگد از 5
بار اجرای برنامه میانگین این مقادیر در این جدول ثبت شد است .مقدار  kنی برابر  10در
نظر گرفته شد است .چنا نه مشاهد میننید مقدار = 2

بهترین جواب را دارد لگیا در

این تحقیق این مقدار برابر  2در نظر گرفته شد است.
ارضای محدودیتها

همانطور نه توضیح داد شد تابع ایجاد ننند جمعیگت اولیگه تمگاا محگدودیتها را
ارضا نرد .در مرحله حرنت نی برنامه به گونهای نوشته شد اسگت نگه محگدودیت تعگداد

وز های سهاا تقدیم میننیم تا بدین ترتیب این محدودیت نی تکمین شود یعنی:
رابطه )9

در مورد محدودیت نف و سقف سرمایهگیاری میتوا بعد از اجگرای الگگوریتم بگا
توجه به دسگتور  lsqlinدر نراافگ ار متلگب ایگن محگدودیت را بگرآورد نگرد تگا هگم ایگن
محدودیت ارضا شود و هم بهترین وز ها به پورتفوی اختااص یابد.
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سهاا پورتفوی یعنی  kتکمین خواهد شد .بمنظگور بگرآورد سگاختن محگدودیت وز سگهاا
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شرط توقف الگوریتم

 در نظر گرفتگه100 در این تحقیق مانند تحقیقات صورت گرفته پیشین این شرط برابر
.شد است
تعداد نراهای شبتاب

. است50 نل جمعیت اولیه برای نراهای شبتاب برابر
خروجی الگوریتم

بعد از اجرای الگوریتم به جواب بهینه یا ن دیک به بهینه خواهیم رسید می ا خطگای
.ردیابی شاخص در آ نوچک خواهد بود
شبه ند الگوریتم نرا شب تاب
begin
Objective function f(x)=

,

=
Generate initial population of 50 fireflies

(i = 1, 2, ..., 50)

Formulate light intensity I so that it is associated with f(x)
While (MaxGeneration=100)
Define absorption coefficient
for i=1:100 (100 fireflies)
for j=1:100 (100 fireflies)
if (

),

move firefly i towards j
end if
Vary attractiveness with distance r via exp(-

)

Evaluate new solutions and update light intensity
end for j
end for i
Rank the fireflies and find the current best

1374  پایی و زمدتا/1  شمار/اول
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end while
Post-processing the results and visualization
E end

یافتههای پژوهم
در این تحقیق از شاخص بورس آمریکگا  S&P500و شگاخص هنگگ ننگگ Hang

 Sengو نی بازار سهاا ایرا  TEPIXاسگتفاد شگد اسگت .در مگورد بورسهگای خگارجی
داد های مربوط به  271هفته از مارس  1772تگا دسگامبر  1777مگورد اسگتفاد قگرار گرفتگه
است .این داد ها از تنو خوب و اعتبگار بگاالیی برخوردارنگد نگه توسگط دو تگن از اسگاتید
دانشگا  College LondonImperialجمعآوری شگد اند و در  OR-Libraryدر دسگترس
محققا هدتند .داد های مربوط به بورس تهرا از نرااف ار سازما بورس باورت روزانگه
اخی شد .باز زمانی مورد نظر از فرودین سال  1387تا اسفند سال  1388و  483روز اسگت .
به دلیل عدا ثبات و نوسانات زیاد شاخص در این باز زمانی باز زمانی هفتگه آخگر مگرداد
 1381تا هفته آخر خگرداد  1382طگی  205روز نیگ مگورد مطالعگه قگرار گرفگت .دلیگل ایگن
انتصاب شرایط مناسب اقتاادی و سیاسی در آ دور است.
با توجه به جدول  3با اف ایم  kمی ا خطای دور ردیابی و سنجم ناهم مییابد.
این رویکرد منطقی بنظر میرسد چرا نه با اف ایم تعداد سهاا پورتفوی به دلیگل تنگو در

نیدت.
جدول  .3ردیابی شاخص برای بازار سهاا  S&P500و Hang Seng

خطاي رديابي ( )TEدوره آموزش
خطاي رديابي
زمان اجرا (ثانيه)

( )TEدوره
سنجش

تعداد
بهترين ريشه ميانگين

ريشه ميانگين مربع

مربع خطا

خطا

سهم در
سبد ()k

شاخص

اول /شمار  /1پایی و زمدتا 1374
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آ این سبد به شاخای نه متشکل از نل سهاا بازار است ن دیکتر میشود .زما هگم بگا
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2/382

7/305 × 10-4

6/607 × 10-4

× 10-4
7/221

5

2/608

7/178 × 10-4

4/706 × 10-4

5/187 × 10-4

10

2/686

4/620 × 10-4

3/8119 × 10-4

4/490 × 10-4

15

1/37

5/338 × 10-4

6/187 × 10-4

6/370 × 10-4

5

1/341

3/660 × 10-4

4/545 × 10-4

4/603 × 10-4

10

1/826

3/412 × 10-4

3/339 × 10-4

3/590 × 10-4

15

S&P500
N=98

Hang
seng
N=31

نتایج پیاد سازی مدل در دو شاخص اول
برای تدت مدل در بازارهای داخلی باز زمانی فگروردین  87تگا اسگفند  88بگه مگدت
 482روز در نظر گرفته شد است .تعداد شرنتهای انتصاب شد  70شرنت است .نتگایج
عددی این پیاد سازی در جدول  4آمد است.
جدول  . 4ردیابی شاخص برای بازار سهاا ایرا سال 87-88
خطاي رديابي ( )TEدوره آموزش
زمان اجرا

خطاي رديابي ()TE

(ثانيه)

دوره سنجش

)(k
تعداد
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4/2131

0/0012

7/0448 × 10-4

8/346 × 10-4

10

5/0013

0/0010

6/5116 × 10-4

7/903 × 10-4

15

5/750 × 10-4

6/825 × 10-4

20

4/2626

8/98 × 10-4

8/959 × 10-4

9/55 × 10-4

5

4/5226

7/95 × 10-4

7/760 × 10-4

7/951 × 10-4

10

9/25

0/0009

بورس تهران 87

4/0617

0/0013

7/566 × 10-4

8/504 × 10-4

5

88

مربع خطا

خطا

سبد

بورس تهران

بهترين ريشه ميانگين

ريشه ميانگين مربع

سهم در

شاخص

حل مدشله ردیابی شاخص با استفاد از الگوریتم فراابتکاری ترنیبی نرا شب تاب 137 ///

5/122

6/335 × 10-4

6/322 × 10-4

6/552 × 10-4

15

5/886

6/225 × 10-4

6/635 × 10-4

6/908 × 10-4

20

در ادامه نمودارهای مربوط به ردیگابی شگاخص در دور هگای آمگوزش و سگنجم در
شاخص  S&P500نمایم داد میشود.

شکل  )1ردیابی شاخص  s&p500با  k=15دور آموزش

 S&P500در باز زمانی  145هفته و تعداد سهاا  15در سبد ردیاب را نشا میدهد .خطای
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شکل  )2ردیابی شاخص  S&P500با K=15

دور سنجم
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ردیابی در دور آموزش و سنجم به ترتیب برابر

و

اسگت.

ضریب همبدتگی پیرسو میا سری زمانی پورتفوی و شگاخص در دور آمگوزش %75/4
در سطح معناداری دو دامنه  0/01محاسبه شد و این رقم در دور سنجم  %73/2در سطح
معناداری دو دامنه آ  0/01تعیین شد نه نشا دهند همبدتگی باالی پورتفوی انتصگابی بگا
شاخص است.

شکل  )3ردیابی شاخص  Hang Sengبا  k=5آموزش
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شکل  ) 4ردیابی شاخص  Hang Sengبا  k=5دور سنجم
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در شکلهای( )3و ( )4شاخص هنگسنگ برای تعداد  5سهم در پورتفگوی بررسگی
شد .خطای ردیابی در دور آموزش برابر

و خطگا در دور سگنجم معگادل

است .با توجه به شکل  5خروجی برنامه شاخص را بنحگو مگ ثری ردیگابی
مینند.همبدتگی پیرسو میگا سگری زمگانی پورتفگوی و شگاخص در دور ردیگابی برابگر
 %77/7و سطح معنیداری دو دامنه آ  0/01است و این مقگدار بگرای دور سگنجم برابگر
 %71/3در سطح معنی داری دو دامنه  0/01محاسبه شد.

شکل  )5ردیابی شاخص تهرا در دور آموزش
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شکل )1ردیابی شاخص تهرا سال  88دور

k=15
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نتیجهگیری
بطور نلی میتوا اظهار داشت نه سرمایهگیاری یکی از نلیدهای دستیابی به رشگد
بلندمدت اقتااد است .سرمایهگیاری در صورتی منجر به رشد اقتاادی میشود نه بتوانگد
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در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت .این روش خاوصاً برای افرادی نه به دلیل نمبگود
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مدشله توسط این الگوریتم دارد .الگوریتم نرا شبتاب برای مدائل پیوسگته طراحگی شگد
است.
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