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Abstract
Purpose: This paper aims to propose a model for detecting the most profitable or the optimal Turning Points (TPs)
existing in the history of the financial tool's time series. The profitable trading strategy, which is known as a tool for
gaining profit in the Stock Exchange, is the strategy formed from the profitable trading points. Trading points, in the
corresponding literature, are known as TPs. TPs prediction is a tool for the achievement of a profitable trading strategy.
The first step for predicting TPs is to detect TPs existing in the history of the financial tool's time series. The profitability
of the detected TPs has a direct effect on the profitability of the predicted TPs. Given this, the literature has always tried
to increase the profitability of the detected financial TPs. A complete review of the literature, by researchers, indicates
that none of the existing methods can detect the optimal financial TPs.
Methodology: This paper implements the problem of detecting TPs from the financial tool's time series, in the context
of dynamic programming (DP) and then solves it optimally through a recursive procedure.
Findings: Numerical results obtained from the application of the proposed model to four companies listed on the
Tehran Stock Exchange indicate that the proposed model can detect the optimal financial TPs.
Originality/Value: Originality in research mean what you are doing is from your own perspective although you may
draw arguments from other research work to back up your arguments.
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نوع مقاله :پژوهشی

شناسایی استراتژی معامالتی بهینه در بورس اوراق بهادار ،با استفاده از برنامهریزی پویا
فاطمه یزدانی* ،مهدی خاشعی ،سید رضا حجازی
گروه مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.

چکیده
هدف :این مقاله ،در راستای ارائه مدلی برای شناسایی سوددهترین نقاط عطف و یا نقاط عطف بهینه موجود در گذشته سری زمانی ابزار
مالی ،تدوین گردیده است .استراتژی معامالتی سود ده که بهعنوان ابزاری برای کسب سود در بورس شناخته میشود ،استراتژیای است که
از نقاط معامالتی سود ده ،شکل گرفته شده باشد .نقاط معامالتی ،در ادبیات موضوع با نام نقاط عطف شناخته میشوند .پیشبینی نقاط
عطف ابزاری برای دستیابی به استراتژی معامالتی سود ده میباشد .اولین گام برای پیشبینی نقاط عطف ،شناسایی نقاط عطف موجود در
میگذارد .به همین دلیل ادبیات موضوع ،همواره در تالش برای افزایش میزان سوددهی نقاط عطف مالی شناساییشده ،بوده است .بررسی
کامل ادبیات موضوع توسط محققین نشان میدهد که هیچیک از روشهای موجود ،قابلیت شناسایی سوددهترین نقاط عطف مالی را ندارند.
روششناسی پژوهش :این مقاله ،مسئله شناسایی نقاط عطف سری زمانی ابزارهای مالی را در بستر برنامهریزی پویا مدلسازی میکند و
پسازآن با استفاده از فرآیندی بازگشتی ،به حل بهینه آن میپردازد.
یافتهها :نتایج عددی حاصل از پیادهسازی مدل شناسایی پیشنهادی بر چهار شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران ،نشان میدهد که این
مدل ،از قابلیت شناسایی نقاط عطف بهینه مالی برخوردار است.
اصالت/ارزشافزوده علمی :مقایسه عملکرد مدل پیشنهادی با تعدادی از بهترین روشهای شناسایی موجود در ادبیات موضوع،
نشاندهنده کارایی مدل پیشنهادی در مسئله شناسایی نقاط عطف مالی است.
کلیدواژهها :ابزار مالی ،استراتژی معامالتی ،برنامهریزی پویا ،شناسایی نقاط عطف.

 -1مقدمه
بازارهای مالی ،محیطهایی هستند که با هدف تسهیل فعالیتهای سرمایهگذاری و معامله ابزارهای مالی ساختار یافتهاند (بکتاش و

همکاران .)2014 ،1واژه سرمایهگذاری به معنای تبدیل منابع مالی به یک یا چند دارایی مالی ،با هدف دستیابی به سود قابلقبول و ایجاد
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گذشته سری زمانی ابزار مالی است .میزان سوددهی نقاط عطف شناساییشده ،تأثیری مستقیم بر میزان سوددهی نقاط عطف پیشبینیشده

ثروت برای سرمایهگذار است (رسولزاده و فالح .)2020 ،1هدف از سرمایهگذاری ،قبل از هر چیز ،افزایش ارزش دارایی مالی است

(ندافی و پورعلی .)2020 ،2بازار سهام ،بهعنوان یکی از جذابترین بازارهای مالی ،همواره مورد توجه و عالقه سرمایهگذاران بوده است.
یکی از مهمترین اهداف سرمایهگذاران و فعاالن بازار سهام ،اتخاذ استراتژی معامالتی سود ده و در نتیجه کسب سود باال و پایدار است.
درصورتیکه در ساختار استراتژی معامالتی از نقاط معامالتی سود ده استفاده شود ،استراتژی معامالتی سود ده خواهد بود .نقاط
معامالتی سود ده ،با فراهم آوردن امکان خرید ابزار مالی در قیمتهای پایین و فروش آن در قیمتهای باال ،کسب سود باال و پایدار را
تضمین میکنند (چی و ماداال .)1999 ،3این نقاط معامالتی ،در ادبیات با نام نقاط عطف شناخته میشوند .پیشبینی نقاط عطف
ابزارهای مالی به سرمایهگذار کمک میکند تا به یک استراتژی معامالتی سود ده دست یافته و با اطالع از زمانهای مناسب جهت معامله
ابزار مالی ،سود باال و پایداری را کسب کند .مسئله پیشبینی نقاط عطف سری زمانی ابزارهای مالی ،یکی از دشوارترین و
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چالشبرانگیزترین مسائل مطرح در حوزه بازارهای مالی است؛ زیرا بازارهای مالی همواره تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر اخبار و

گزارشهای مالی ،نرخ بهره ،نرخ تورم ،جو اقتصادی حاکم بر جامعه ،مسائل سیاسی و غیره هستند (مارتیکاینن و همکاران.)1994 ،4

اولین گام در راستای پیشبینی نقاط عطف ابزار مالی ،شناسایی نقاط عطف موجود در گذشته سری زمانی ابزار مالی مورد بررسی است.
همانطور که در شکل  1نیز نشان دادهشده است ،مسائل شناسایی و پیشبینی نقاط عطف مالی با یکدیگر تفاوت دارند .بهعبارتدیگر،
عطف موجود در گذشته
آموزش یافته و نقاط عطف پیش رو را پیشبینی کند .الزم به ذکر است که این مقاله به مسئله شناسایی نقاط
ِ

سری زمانی ابزارهای مالی میپردازد؛ نه به مسئله پیشبینی نقاط عطف سری زمانی ابزارهای مالی.

شکل  -1ارتباط مسئله شناسایی نقاط عطف و مسئله پیشبینی نقاط عطف.
Figure 1- The relationship between the turning points detection problem and the turning points prediction
problem.

اهمیت مسئله شناسایی نقاط عطف سری زمانی ابزارهای مالی ،ریشه در این حقیقت دارد که "میزان سوددهی نقاط عطف شناساییشده،

تأثیری مستقیم بر میزان سوددهی نقاط عطف پیشبینیشده دارد" (چی و ماداال .)1999 ،بهعالوه تانگ و همکاران (2019( 5در مطالعه
یی سوددهتر ،منجر به افزایش
خود نشان میدهند که در صورت ثابت نگهداشتن مدل پیشبینی نقاط عطف ،استفاده از مدل شناسا ِ

سوددهی نقاط عطف پیشبینیشده میشود .منظور از مدل شناسایی سوددهتر ،مدلی است که نقاط عطف شناساییشده از طریق آن،
سوددهتر باشند؛ بنابراین ،افزایش میزان سوددهی نقاط عطف شناساییشده از گذشته سری زمانی ابزار مالی ،منجر به افزایش سوددهی
نقاط عطف پیشبینیشده و در نتیجه افزایش سوددهی استراتژی معامالتی اتخاذشده ،میشود .به همین منظور ،ادبیات موضوع ،همواره
شاهد مطالعاتی در راستای بهبود و ارتقاء سطح عملکرد روشهای شناسایی نقاط عطف مالی ،بوده است .منظور از عملکرد روشهای
شناسایی ،در مبحث نقاط عطف مالی ،میزان سوددهی نقاط عطف شناساییشده توسط این روشها است.
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Rasoulzadeh and Fallah
Nadafi and Pourali
3
Qi and Maddala
4
Martikainen et al.
5
Tang et al.
2

شناسایی استراتژی معامالتی بهینه در بورس اوراق بهادار ،با استفاده از برنامهر یزی پو یا

پس از اتمام فرآیند شناسایی ،نقاط عطف شناساییشده بهعنوان ورودی به مدل پیشبینی داده میشوند تا مدل ،بر اساس این نقاط،

بخش دوم مقاله به بررسی مطالعات انجامشده در راستای بهبود سطح عملکرد روشهای شناسایی نقاط عطف سری زمانی ابزارهای مالی
میپردازد .الزم به ذکر است که بررسی کامل ادبیات موضوع توسط محققین پژوهش حاضر نشان میدهد که مبحث نقاط عطف سریهای
زمانی مالی ،فاقد پیشینه داخلی بوده و تمامی مطالعات انجامشده در این زمینه ،پژوهشهای خارجی هستند .در بخش سوم ،مدل
پیشنهادشده برای شناسایی سوددهترین استراتژی معامالتی و یا استراتژی معامالتی بهینه ،ارائه میگردد .در بخش چهارم ،مدل پیشنهادی
بر روی مجموعه دادههای واقعی پیادهسازی شده و عملکرد آن با تعدادی از بهترین روشهای شناسایی موجود در ادبیات مقایسه میگردد.
بخش پنجم ،به ارائه موضوع مورد بررسی ،اهمیت آن ،مدل پیشنهادی و نتایج حاصل از پیادهسازی مدل پیشنهادی میپردازد.
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 -2پیشینه پژوهش
بازارهای مالی همواره شاهد رقابت سرمایهگذاران ،برای کسب سود باال و پایدار بودهاند .تحقق این هدف ،در گرو اتخاذ یک استراتژی
معامالتی سود ده است .مشخصه یک استراتژی معامالتی سود ده ،شکلگیری آن بر اساس نقاط معامالتی و یا نقاط عطف سود ده است.
پیشبینی نقاط عطف سری زمانی ابزارهای مالی ،ابزاری مفید در راستای دستیابی به نقاط عطف پیش رو است .اولین گام در فرآیند پیشبینی
نقاط عطف مالی ،شناسایی نقاط عطف موجود در گذشته سری زمانی ابزار مالی است .افزایش میزان سوددهی نقاط عطف شناساییشده،

یزدانی و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه484-496 :

منجر به افزایش میزان سوددهی نقاط عطف پیشبینی میشود و در نتیجه ،افزایش میزان سوددهی استراتژی معامالتی اتخاذشده را به همراه
خواهد داشت .به همین دلیل ،تمامی مطالعات و پژوهشهای انجامشده در حوزه شناسایی نقاط عطف سری زمانی ابزارهای مالی ،بر بهبود
سطح عملکرد روشهای شناسایی نقاط عطف تمرکز دارند .همانطور که پیشتر نیز گفته شد ،منظور از عملکرد ،در اینجا ،میزان سوددهی
روش شناسایی نقاط عطف مالی است .الزم به ذکر است که مفاهیم "میزان سوددهی روش شناسایی نقاط عطف مالی" و " میزان سوددهی
نقاط عطف شناساییشده توسط روش شناسایی" یکسان هستند.
مطالعات و پژوهشهای انجامشده در زمینه بهبود سطح عملکرد روشهای شناسایی نقاط عطف مالی را میتوان بهطورکلی به سه دسته زیر
هموارساز سری زمانی ،روشهای شناسایی مبتنی بر توزیعات احتمالی و روشهای
تقسیم کرد :روشهای شناسایی مبتنی بر شاخصهای
ِ

شناسایی مبتنی بر خطوط رگرسیونی برازش یافته بر سری زمانی.

هموارساز سری زمانی
 -1-2روشهای شناسایی مبتنی بر شاخصهای
ِ

هموارساز سری زمانی ،نقاط عطف موجود در گذشته سری زمانی
دسته اول روشهای شناسایی نقاط عطف مالی ،با تکیه بر شاخصهای
ِ
ابزارهای مالی را شناسایی و استخراج میکنند .این شاخصها ،با هموارسازی نوسانات قیمت ابزار مالی ،به نمایانسازی روندهای موجود

در سری زمانی میپردازند؛ پس از نمایانسازی روند ،نقاطی که در آنها تغییرات روند قیمت رخ داده باشد ،بهعنوان نقاط عطف شناسایی
میشوند (هوانگ و همکاران .)2009 ،1میانگین متحرک و میانگین متحرک نمایی ،نمونههایی از شاخصهای هموارساز مورد استفاده برای

شناسایی نقاط عطف مالی هستند .بهعنوان نمونه ،براک و همکاران ،)1992( 2در مطالعه خود با استفاده از دو میانگین متحرک کوتاهمدت
و بلندمدت ،به شناسایی نقاط عطف شاخص داوجونز پرداختند .در این رو یکرد پیشنهادی ،برخورد میانگینهای متحرک کوتاهمدت و
بلندمدت ،با یکدیگر ،بهمنزله تغییر روند موجود و وقوع نقطه عطف در نظر گرفته میشود .پژوهش دش و دش ،)2016( 3یکی دیگر از
مطالعات متمرکز بر روشهای شناسایی مبتنی بر شاخصهای هموارساز سری زمانی مالی است .در این پژوهش ،محققین با استفاده از
میانگین متحرک پانزده روزه قیمت بسته شدن ابزار مالی ،نقاط عطف موجود در سری زمانی مالی را شناسایی و استخراج کردند.
باوجود اینکه میانگین متحرک ،ابزاری ساده برای شناسایی نقاط عطف مالی است ،اما استفاده از میانگین متحرک نمایی برای این کار،
نتایج رضایتبخشتری را به دنبال دارند؛ زیرا میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری را به قیمت روزهای اخیر و وزن کمتری را به روزهای

1

Huang et al.
Brock et al.
3
Dash and Dash
2

ماقبل اختصاص میدهد (ژو و وانگ .)2010 ،1به همین دلیل ،ادبیات شناسایی نقاط عطف سری زمانی ابزارهای مالی ،به استفاده از

میانگین متحرک نمایی روی میآورد (هوانگ و همکاران ،2009 ،ژو و وانگ ،2010 ،کایال .)2010 ،2گریلنزونی ،)2012( 3در مطالعه
خود ،عملکرد میانگین متحرک نمایی دوبل را در فرآیند شناسایی نقاط عطف موجود در سری زمانی ابزارهای مالی ،مورد بررسی و
ارزیابی قرار داد و سپس نتایج رضایتبخش استفاده از این رو یکرد را گزارش کرد .پسازآن ،گریلنزونی ( )2014به ارزیابی تأثیر ضرایب
هموارساز نمایی را بر سوددهی نقاط عطف شناساییشده ،پرداخت .نتایج عددی پژوهش گریلنزونی ( ،)2014نشاندهنده عملکرد
تقریبا مشابه تمامی ضرایب هموارساز ،در مسئله شناسایی نقاط عطف موجود در گذشته سری زمانی ابزار مالی ،میباشد.
اول روشهای شناسایی را میتوان بهصورت زیر بیان کرد .این نوع روشها ،نقاط عطف را بر اساس اجزاء چرخه روند
معایب دسته ِ

شناسایی میکنند و به همین دلیل ،تضمینی بر شناسایی نقاط عطف سود ده ندارند (کایسر و ماراوال .)2012 ،4بهعالوه ،دش و دش
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( ،)2016در مقاله خود اظهار میکنند که این نوع روشها به دلیل اینکه کامال بر اساس دادههای گذشته ساختار یافتهاند ،ممکن است
منجر به شناسایی نقاط عطف زیانده شوند .بر اساس این شواهد ،میتوان نتیجه گرفت که تضمینی بر سوددهی نقاط عطف شناساییشده
از طریق روشهای متعلق به دسته اول ،وجود ندارد.

دسته دوم از روشهای شناسایی با استفاده از بررسی توزیعات احتمالی مشاهدات سری زمانی ،نقاط عطف موجود در گذشته سری

زمانی ابزارهای مالی را شناسایی و استخراج میکنند (مارش .)2000 ،5این دسته از روشهای شناسایی ،با تکیه بر شرایط پایدار ساختار
یافتهاند و به همین دلیل ،در مواجهه با سری زمانی مالی که غیرخطی و پو یا است ،نمیتوانند عملکرد خوبی را از خود نشان دهند
(تراسویرتا و همکاران .)2010 ،6بهعالوه ،وندر ِو یل )1996( 7نشان میدهد که روشهای مبتنی بر توزیعات احتمالی ،بهینگی خود را

در محیطهای پو یا و یا محیطهای ناپایدار از دست میدهند .این معایب و کاستیها ،وجود نمونههای بسیار اندک روشهای شناسایی
مبتنی بر توزیعات احتمالی ،در ادبیات موضوع را توجیه میکند .موارد زیر به بیان این نمونهها میپردازد.
اوالدیمجی )2016( 8در مقاله خود با استفاده از مدل مارکوف پنهان به شناسایی نقاط عطف سری زمانی ابزارهای مالی میپردازد .در
مدل مارکوف پنهان ،هر یک از وضعیتهای موجود ،متناظر با یک توزیع احتمال هستند .در راستای استفاده از روشهای مبتنی بر
توزیعات احتمالی ،برامانته و همکاران )2019( 9با استفاده از توزیعات و چارت احتمالی مشاهدات سری زمانی ،به شناسایی شواهدی

مبنی بر تغییرات ساختاری قابل توجه در سری زمانی مالی که نشاندهنده نقاط عطف است ،پرداختند.
 -3-2روشهای شناسایی مبتنی بر خطوط رگرسیونی برازش یافته بر سری زمانی

دسته سوم از روشهای شناسایی ،با تکیه بر خطوط رگرسیونی برازش یافته بر سری زمانی ،به شناسایی نقاط عطف مالی موجود در گذشته
سری زمانی میپردازند .این نوع از روشهای شناسایی ،با نظارت بر تغییر در پارامترهای خطوط رگرسیونی برازش یافته ،عمل شناسایی
ِ
را انجام میدهند .استدالل این نوع روشهای شناسایی ،آن است که تغییرات پارامترهای خطوط رگرسیونی برازش یافته بر سری زمانی
ابزارهای مالی ،نشاندهنده تغییر شیب محلی سری زمانی بوده و از آن میتوان بهعنوان شاخصی برای شناسایی نقاط عطف استفاده کرد.
روش نمایش خطی قطعهای ،یکی از نمودهای روشهای مبتنی بر برازش سری زمانی با خطوط رگرسیونی ،است.
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شناسایی استراتژی معامالتی بهینه در بورس اوراق بهادار ،با استفاده از برنامهر یزی پو یا

 -2-2روشهای شناسایی مبتنی بر توزیعات احتمالی

روش نمایش خطی قطعهای ،با دریافت پارامتر ورود ِی "آستانه برازش خطی" ،به برازش سری زمانی پرداخته و پسازآن ،با نظارت بر

پارامترهای خطوط رگرسیونی برازش یافته ،به شناسایی نقاط عطف میپردازد .در این روش ،مشاهده تغییر در پارامترهای خطوط رگرسیونی
برازش یافته بر سری زمانی ،نشاندهنده پایان روند قبلی و آغاز روندی جدید میباشد و از آن میتوان بهعنوان شاخصی برای شناسایی نقاط
عطف استفاده کرد .در ادبیات شناسایی نقاط عطف مالی ،تاکنون ،منطقی بهتر از نمایش خطی قطعهای ارائه نشده است (چن و هه،1

 .)2015از آنجایی اندازه پارامتر ورودی روش نمایش خطی قطعهای ،تعیینکننده میزان سوددهی نقاط عطف شناساییشده توسط این روش
است ،مقاالت متمرکز بر این روش شناسایی ،به نحوه انتخاب پارامتر ورودی ،با هدف افزایش میزان سوددهی نقاط عطف شناساییشده
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میپردازند.
از زمان اولین پژوهش متمرکز بر استفاده از روش نمایش خطی قطعهای تاکنون ،مطالعات فراوانی در راستای نحوه انتخاب پارامتر ورودی

این روش انجامشده است که در ادامه به بیان برخی از این مطالعات میپردازیم (چانگ و همکاران .)2009 ،2این مطالعات درصدند تا با
انتخاب پارامتر ورودی مناسب ،عملکرد روش نمایش خطی قطعهای را ارتقاء و بهبود دهند .در این راستا ،استفاده از الگوریتم ژنتیک برای
انتخاب پارامتر ورودی روش نمایش خطی قطعهای بیشترین استفاده را در ادبیات شناسایی نقاط عطف دارد (چانگ و همکاران،2008 ،
چانگ و همکاران ،2009 ،چانگ و همکاران ،2011 ،لین و همکاران .)2014 ،3نتایج عددی این مطالعات ،نشان میدهد که سوددهی
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نقاط عطف شناساییشده از طریق الگوریتم ژنتیک-نمایش خطی قطعهای ،باالتر از میزان سوددهی روش نمایش خطی قطعهای با پارامتر

ورودی تصادفی و استراتژی خرید-نگهداری است .لو و همکاران ،)2017( 4در پژوهش خود ،با استفاده از درصد نقاط عطف شناساییشده
توسط روش نمایش خطی قطعهای ،بهعنوان پارامتر ورودی روش ،نقاط عطف موجود در ابزارهای مالی بازار اوراق بهادار شانگهای را
شناسایی و استخراج کردند .این ایده ،از بررسی ارتباط بین پارامتر ورودی روش نمایش خطی قطعهای و سوددهی نقاط عطف شناساییشده
بهدستآمده است .باوجود برتری عملکرد این روش نسبت به روشهای شناسایی قبلی ،تنظیم درصد نقاط عطف بهصورت بهینه ،همچنان
مسئلهای حل نشده است .تانگ و همکاران ( )2019با ارائه تابع برازش پیشنهادی خود ،مشکل تنظیم پارامتر ورودی روش نمایش خطی
قطعهای ،برای نوسانات قیمتی متفاوت را برطرف ساختند .این تابع که برای تنظیم پارامتر ورودی روش نمایش خطی قطعهای پیشنهاد و ارائه
گردیده است ،با تمرکز بر روندهای میانمدت و بلندمدت ،به شناسایی نقاط عطف موجود در گذشته سری زمانی ابزارهای مالی میپردازد.
روش نمایش خطی قطعهای ،بهعنوان بهترین روش موجود در ادبیات برای شناسایی نقاط عطف مالی ،معایبی دارد که آن را از شناسایی
سوددهترین نقاط عطف و یا نقاط عطف بهینه موجود ،باز میدارد .موارد زیر ،شواهد و مستندات نشاندهنده معایب روش نمایش خطی
قطعهای هستند .سوددهی نقاط عطف شناساییشده توسط روش نمایش خطی قطعهای ،متأثر از اندازه پارامتر ورودی روش است (چانگ
و همکاران .)2011 ،بااینحال این روش ،توانایی انتخاب خودکار اندازه پارامتر ورودی را ندارد (تانگ و همکاران)2019 ،؛ بهعالوه،
انتخاب پارامتر ورودی غلط ممکن است منجر به شناسایی نقاط عطف زیان ده شود (دش و دش .)2016 ،بر این اساس ،میتوان نتیجه
گرفت که تضمینی بر سوددهی نقاط عطف شناساییشده از طریق روش نمایش خطی قطعهای وجود ندارد.

بررسی کامل ادبیات موضوع توسط محققین نشان میدهد که باوجود تمامی مطالعات انجامشده در راستای افزایش میزان سوددهی نقاط
عطف شناساییشده ،هیچیک از روشهای شناسایی موجود نمیتوانند سوددهترین نقاط عطف و یا نقاط عطف بهینه موجود در گذشته
سری زمانی ابزار مالی را شناسایی کنند .به همین منظور ،مقاله حاضر ،با هدف برطرف سازی شکاف تحقیقاتی و شناسایی نقاط عطف
بهینه مالی ،تدو ین و ارائه گردیده است .این مقاله ،ابتدا مسئله شناسایی نقاط عطف موجود در گذشته سری زمانی ابزار مالی را در بستر
برنامهریزی پو یا پیادهسازی میکند .پسازآن ،با استفاده از رو یکردی بازگشتی ،جواب بهینه مسئله مورد بررسی را استخراج میکند .جواب
بهینه مدل برنامهریزی پویای پیشنهادی ،مجموعه نقاط عطف بهینه موجود در گذشته سری زمانی ابزار مالی خواهد بود.
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 -3روش پژوهش
برنامهریزی پو یا یک رو یکرد بهینهسازی عمومی است که برای اولین بار در سال  1953توسط ریچارد بلمن معرفی شد (بلمن.)1953 ،1
در رو یکرد برنامهریزی پو یا ،مسئله پیچیده به دنبالهای از زیر مسائل ساده تبدیل میشود و جواب بهینه آن بهصورت بازگشتی به دست
میآید .میتوان گفت که قاعده استانداردی برای فرموله کردن مسائل در بستر برنامهریزی پو یا وجود ندارد .بهعبارتدیگر ،برنامهریزی
پو یا روش برخورد کلی برای حل مسائل بهینهسازی است (خلیفا )2019 ،2و در هر مسئله بایستی روابط ریاضی مخصوصی که با شرایط
آن مسئله تطابق دارد نوشته شوند .در این مقاله ،ابتدا مسئله شناسایی نقاط عطف سری زمانی ابزارهای مالی در بستر برنامهریزی پو یا
پیادهسازی میشود و پسازآن ،جواب بهینه مسئله شناسایی بهصورت بازگشتی و طی مراحل از باال به پایین ،به دست میآید .جواب بهینه
بهدستآمده ،مجموعه نقاط عطف بهینه موجود در گذشته سری زمانی ابزار مالی مورد بررسی میباشد .همانطور که گفته شد،
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پیادهسازی هر مسئله در بستر برنامهریزی پو یا ،به روابط ریاضی مخصوص همان مسئله نیاز دارد .بهمنظور ارائه روابط ریاضی مورد نیاز
برای پیادهسازی و حل مسئله شناسایی نقاط عطف بهینه مالی ،ابتدا به بیان تعاریف زیر میپردازیم .الزم به ذکر است که مسئله مورد
نظر با در نظر گرفتن سه فرض زیر ،مدلسازی و حل میشود -1 :امکان فروش استقراضی سهام مورد بررسی -2 ،در نظر نگرفتن ارزش
زمانی پول و  -3ممنوعیت شناسایی نقاط عطف خرید متوالی و نقاط عطف فروش متوالی.

ابزار مالی را به یکی از اشکال زیر بر هم میزنند :صعودی به نزولی ،صعودی به ایستا ،نزولی به صعودی و نزولی به ایستا .مجموعه نقاط

شکست و یا مجموعه نقاط عطف بالقوه ،توسط مجموعه F   p1 , p2 ,K, pm 

معرفی میشود .این مجموعه ورودی مدل برنامهریزی

پو یای پیشنهادی است و منظور از  mدر آن ،تعداد نقاط شکست موجود در سری زمانی میباشدp fi ; i  1, 2,K, m .

نشاندهنده

قیمت ابزار مالی در نقطه شکست  iام است .تمامی نقاط موجود در سری زمانی ابزار مالی ،بهجز نقاط شکست ،بهعنوان نقاط عادی
شناخته میشوند .این نقاط که در شکل  2نیز نمایش دادهشدهاند ،فاقد ارزش معامالتی هستند و به همین دلیل نیازی به استفاده از آنها
در فرآیند شناسایی نقاط عطف بهینه مالی نیست.

شکل  -2انواع نقاط شکست و نقاط عادی موجود در گذشته سری زمانی ابزار مالی.
Figure 2- Different types of breakpoints and ordinary points, existing in the history of financial tool's time
series.

تعر یف  d(qfi , f j ) -2بهصورت "ماکزیمم سود حاصل از معامله در زوج نقاط شکست
میانی" تعریف میشود ( j  i  1,K , m, q  0, 1,K, m  2

) ( fi , f j

و با استفاده از حداکثر  qنقطه شکست

.) i  1, 2,K, m  1,

اکنون با در نظر گرفتن تعاریف و فرضیات معرفیشده به ارائه روابط ریاضی مورد نیاز برای مدلسازی مسئله در قالب برنامهریزی پو یا،
میپردازیم .رابطه ( )1نشاندهنده روابط ریاضی مسئله شناسایی نقاط عطف بهینه مالی میباشد.
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تعر یف  -1همانطور که در شکل  2نیز مشاهده میشود ،نقاط شکست موجود در سری زمانی ابزار مالی ،نقاطی هستند که روند قیمت
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) d (mfi,3f j )  max d(mfi,4f j ) , max d (mfi,4f k )  d (0f k , f j
i 1 k  j


) d (mfi,2f j )  max d(mfi,3f j ) , max d(mfi,3f k )  d(0f k , f j
i 1 k  j


که در آن پارامترهای  TCbو  ، TCsبه ترتیب برابر با هزینههای معامالتی پرداختی برای خریدوفروش ابزار مالی ،هستند .الزم به ذکر است
که برای جلوگیری از انجام محاسبات اضافه ،الزم است مقادیر عبارات مورد نیاز در داخل هر مرحله ،از مرحله قبل و یا از رابطه ( )2به
دست آید.
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 max d(qf1, f )  d(0fk , f j ) ; 1  q  m  1.

()2

k

i

)j

d(qf , f
i

برای شناسایی نقاط عطف بهینه موجود در گذشته سری زمانی ،الزم است که رابطه ( )1به ازای تمامی زوج نقاط شکست موجود در گذشته
سری زمانی ( i  1,K, m  1, j  i  1,K, m

;)  ) ( fi , f jتکرار شود؛ زیرا در هر تکرار از رابطه ( ،)1مجموعه نقاط عطف بهینه بین

زوج نقاط شکست )  ( fi , f jهمان تکرار ،شناسایی میشود؛ بنابراین تکرار فرآیند برای تمامی زوج نقاط شکست موجود و مقایسه سوددهی
نقاط عطف شناساییشده در تمامی تکرارها ،منجر به شناسایی مجموعه نقاط عطف بهینه موجود در سری زمانی مورد بررسی میشود.
)  d(0fi , f jسود حاصل از معامله در استراتژیهای معامالتی ) ( fi , f j

بدون نقطه شکست میانی را به دست

رابطه ( ،)1در ابتدا با محاسبه
ِ
میآورد .منظور از استراتژیهای معامالتی )  ، ( fi , f jآغاز معامله ابزار مالی در نقطه شکست  fiو پایان آن در  f jاست .سود حاصل از
معامالتی بدون نقطه شکست میانی ،ماکزیمم سود موقعیتهای فروش استقراضی و خرید است و پیرو فرض در نظر نگرفتن
استراتژیهای
ِ
ارزش زمانی پول ،وجه تضمین موقعیت فروش استقراضی در محاسبه آن لحاظ نخواهد شد.

معامالتی
رابطه ( )1پس از تکمیل محاسبات مرحله اول ،در مرحله دوم ،به محاسبه )  d(1fi , f jو یا ماکزیمم سود حاصل از استراتژیهای
ِ
دارای حداکثر یک نقطه شکست میانی میپردازد .معامالت دارای حداکثر یک نقطه شکست میانی ،بهبیاندیگر ،معامالت دارای دقیقا یک
معامالت دارای صفر نقطه شکست میانی ،از مقدار
و صفر نقطه شکست میانی هستند .در این مرحله ،رابطه ( )1برای احتساب
ِ

بهدستآمده در مرحله قبل استفاده میکند .مطالب گفتهشده ،برای سایر مراحل نیز به همین منوال خواهد بود .پس از تکمیل محاسبات
مراحل موجود در رابطه ( ،)1تکرار رابطه ( )1به ازای تمامی زوج نقاط شکست )  ( fi , f jموجود و مقایسه سوددهی نقاط عطف
شناساییشده در تکرارهای مختلف ،جواب مسئله که همان مجموعه نقاط عطف بهینه است به دست میآید.
برای درک بهتر نحوه عملکرد مدل پیشنهادی ،مثال عددی زیر را در نظر بگیرید .در این مثال ،هدف ،پیدا کردن مجموعه نقاط عطف بهینه
شکست )  ( f1, f6میباشد .نقاط شکست یک تا شش به ترتیب دارای قیمتهای ،6/5000 ،6/6167 ،6/6000 ،6/7833
بین زوج نقاط
ِ
 6/6417و  6/4833هستند .همچنین پارامترهای  TCbو  TCsبرابر با  0/000687و  0/010687در نظر گرفته شدهاند .الزم به ذکر است
که محاسبات مدل برنامهریزی پویای پیشنهادی ،با استفاده از نرمافزار  Matlabصورت گرفته است.
مرحله .1





d(0f1 , f6 )  max (1  TCs ) p f6  (1  TCb ) p f1 ,(1  TCs ) p f1  (1  TCb ) p f6  0.2231

مرحله .2





d(1f1, f6 )  max d(0f1, f6 ) , d(0f1, fk )  d(0fk , f6 )  max 0.2231,0.1480,0.1478,0.1492,0.1475  0.2231
1k 6

مرحله .3
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0.3555

0.2383

0.3555

است و ازآنجاییکه اندیس

q

میپردازیم .این عبارت برابر با

در عبارت ماکزیمم کننده مخالف صفر (و برابر با  )3است ،برای جستجوی جواب بهینه مسئله،

به مرحله قبل از مرحله فعلی ،یعنی مرحله چهارم میرو یم.
) d (2f1 , f6 ) d (0f1 , f 2 )  d (0f 2 , f3 )  d(0f3 , f4 )  d(0f4 , f6 ) d (0f1 , f 2 )  d (0f 2 , f3 )  d(0f3 , f5 )  d(0f5 , f6

Maximum

0.0801

0.0320

) d (0f1 , f 2 )  d (0f 2 , f3 )  d (0f3 , f4 )  d(0f4 , f6

) d (0f1 , f 2 )  d (0f 2 , f4 )  d (0f4 , f5 )  d (0f5 , f6

0.2802

0.2804

0.3555

ازآنجاییکه در مرحله  ،4عبارت ماکزیمم کننده

) d (3f1 , f6

برابر با

) d (2f1 , f6

و دارای اندیس

q

0.3555

مخالف صفر (و برابر با  )2میباشد ،برای

جستجوی جواب بهینه مسئله ،همچنان فرآیند بازگشتی را ادامه داده و به مرحله  3میرو یم.
) d (0f1 , f3 )  d (0f3 , f4
)  d (0f4 , f6

) d (0f1 , f 2 )  d (0f 2 , f4
)  d (0f4 , f6

) d (0f1 , f 2 )  d (0f 2 , f3
)  d (0f3 , f6

) d (1f1 , f6

0.0739

0.0741

0.1059

0.2231

Maximum

) d (0f1 , f4 )  d (0f4 , f5
)  d (0f5 , f6

) d (0f1 , f3 )  d (0f3 , f5
)  d (0f5 , f6

) d (0f1 , f 2 )  d (0f 2 , f5
)  d (0f5 , f6

0.3555

0.3555

0.1220

0.1554

در مرحله  ،3عبارت ماکز یمم کننده ) d (2f1 , f6

برابر با )  d(0f1 , f4 )  d(0f4 , f5 )  d(0f5 , f6است .همانطور که مشاهده میشود تمامی اندیس

های  qموجود در این عبارت ،برابر با صفر هستند؛ بنابراین ،فرآیند بازگشتی در این مرحله خاتمه مییابد و مجموعه نقاط شکست موجود
در عبارت ماکزیمم کننده (یعنی  ) f6 ، f5 ، f4 ، f1بهعنوان نقاط عطف بهینه موجود مابین زوج نقاط شکست )  ( f1, f6گزارش می-
شوند .همانطور که گفته شد در حالت کلی ،باید فرآیند مدلسازی و حل بازگشتی ،برای تمامی زوج نقاط شکست موجود در افق زمانی

شناسایی استراتژی معامالتی بهینه در بورس اوراق بهادار ،با استفاده از برنامهر یزی پو یا

Maximum

) d (0f1 , f 2 )  d(0f 2 , f3 )  d(0f3 , f4 )  d(0f4 , f5 )  d(0f5 , f6

) d (4f1 , f6

1 6



) d (3f1 , f6

در فرآیند بررسی مرحله آخر و یا مرحله پنجم ،ابتدا به جستجوی عبارت ماکزیمم کننده
) d (3f1 , f6



2
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تکرار شود .پسازآن میزان سوددهی نقاط عطف بهدستآمده از تمامی تکرارها با یکدیگر مقایسه شده و مجموعه نقاط دارای بیشترین میزان
سوددهی بهعنوان مجموعه نقاط عطف بهینه موجود گزارش میشوند.

 -4یافتههای پژوهش
در این بخش بهمنظور نشان دادن عملکرد مدل پیشنهادی در مسئله شناسایی نقاط عطف بهینه ،مدل پیشنهادی را بر دادههای چهار شرکت
فعال در بورس اوراق بهادار تهران ،متشکل از گروه دارو یی برکت ،فوالد مبارکه اصفهان ،سایپا و بانک تجارت ،پیادهسازی میکنیم .این
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دادهها ،قیمتهای روزانه بسته شدن سهمهای مورد بررسی هستند و از تاریخ  8آبان ماه ( 1398معادل با  30اکتبر  )2019تا تاریخ 28
تیرماه ( 1400معادل با  19جوالی  )2021جمع آوری شدهاند .این چهار شرکت بهصورت تصادفی از بورس اوراق بهادار تهران
انتخابشدهاند .الزم به ذکر است که دادههای عددی مجموعه دادههای مورد بررسی بهصورت تعدیلشده استفادهشده است و به همین دلیل
افزایش سرمایه تأثیری در مدل و نتایج عددی نخواهد داشت .همچنین ،سودهای پرداختشده توسط شرکتها که مجزای از سود حاصل
از معامله سهم هستند ،هیچ تأثیری در روند مدلسازی مسئله شناسایی و کسب نتایج ندارند.

یزدانی و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه484-496 :

نتایج حاصل از پیادهسازی مدل پیشنهادی بر مجموعه دادههای معرفی ،در شکلهای  3تا  6آمده است .نقاط قرمز در این شکل نشاندهنده
نقاط عطف بهینه خرید شناساییشده از طریق مدل پیشنهادی است .همچنین ،نقاط سبز رنگ ،نقاط عطف بهینه فروش را نشان میدهند.
شکاف باالی مابین زوج نقاط شکست شناساییشده بهعنوان عطف بهینه ،به این دلیل است که قیمت سهم مورد بررسی ،نوسان نسبتا باالیی
را مابین این دو نقطه شکست ،تجربه کرده است .این در حالی است که نزدیکی زوج نقاط عطف شناساییشده در برخی مقاطع ،ریشه در
پایین بودن نوسانات قیمت سهم مورد بررسی دارد .نحوه انتخاب نقاط شکست بهعنوان نقاط عطف بهینه ،توسط ساختار مدل برنامهریزی
پویای پیشنهادی مشخص میشود.

شکل  -3نقاط عطف بهینه شناساییشده سهم برکت ،از طریق مدل پیشنهادی.
Figure 3- The optimal turning points of Barekat, detected through the proposed model.

اکنون ،برای نشان دادن تفاوت عملکرد مدل شناسایی پیشنهادی و روشهای شناسایی موجود در ادبیات موضوع ،آن را با تعدادی از بهترین
روشهای موجود در ادبیات مقایسه میکنیم .این روشها که متشکل از روشهای شناسایی ارائهشده توسط تانگ و همکاران ( ،)2019لو
و همکاران ( )2017و چن و هه ( )2015هستند ،متمرکز بر بهترین منطق شناسایی موجود در ادبیات موضوع ،یعنی نمایش خطی قطعهای
هستند .این روشها  ،بر اساس بررسی کامل ادبیات توسط محققین این پژوهش ،از بهترین منطق شناسایی موجود در ادبیات یعنی نمایش
خطی قطعهای ،استفاده میکنند .تفاوت این روشهای شناسایی در آن است که هر یک از آنها با هدف بهبود عملکرد روشهای قبلی ارائه
میشوند .منظور از بهبود عملکرد ،افزایش میزان سوددهی نقاط عطف شناساییشده است .الزم به ذکر است که این مطالعات ،به بررسی
هر دو مسئله شناسایی و پیشبینی نقاط عطف ،پرداختهاند .بااینحال ،ازآنجاییکه در این مقاله ،فقط مسئله شناسایی مورد بررسی قرار
میگیرد ،تنها از مدلهای شناسایی موجود در این مقاالت استفاده کرده و آنها را از لحاظ عملکرد با مدل شناسایی پیشنهادی مقایسه
میکنیم.
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شکل  -4نقاط عطف بهینه شناساییشده سهم فوالد ،از طریق مدل پیشنهادی.
Figure 4- The optimal turning points of Foolad, detected through the proposed model.

Figure 5- The optimal turning points of Saipa, detected through the proposed model.

شکل  -6نقاط عطف بهینه شناساییشده از طریق مدل پیشنهادی.
Figure 6- The optimal turning points of Tejarat, detected through the proposed model.

شناسایی استراتژی معامالتی بهینه در بورس اوراق بهادار ،با استفاده از برنامهر یزی پو یا

شکل  -5نقاط عطف بهینه شناساییشده سهم سایپا ،از طریق مدل پیشنهادی.

تمامی روشهای شناسایی انتخابشده از ادبیات موضوع ،تحت فرضیات مدل پیشنهادی پیادهسازی میشوند .معیار ارزیابی عملکرد
مدلهای شناسایی در این قسمت" ،درصد بازگشت بر سرمایه" خواهد بود .این معیار ،برابر با مجموع سود حاصل از انجام معامله در تمامی
زوج نقاط عطف شناساییشده میباشد و به همین علت میتواند نماینده خوبی برای سنجش میزان سوددهی نقاط عطف شناساییشده
باشد .نتایج حاصل از پیادهسازی روشهای شناسایی و مدل پیشنهادی ،بر اساس معیار درصد بازگشت بر سرمایه در شکل  7نشان دادهشده
است .با توجه به این شکل میتوان بهخوبی تفاوت سطح عملکرد مدل پیشنهادی و سایر روشهای شناسایی موجود در ادبیات موضوع را
دریافت .همانطور که انتظار داشتیم ،مدل پیشنهادی با شناسایی نقاط عطف بهینه موجود در گذشته سری زمانی ابزارهای مالی (مانند
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اوراق بهادار) ،باالترین سطح عملکرد ممکن را از خود نشان میدهد .برتری مدل پیشنهادی نسبت به سایر روشها ،مطلق است و این
موضوع ریشه در بهینگی مدل پیشنهادی دارد .سایر روشهای شناسایی ،به دلیل ماهیتشان ،قابلیت شناسایی نقاط عطف بهینه مالی موجود
را ندارند .مقادیر متوسط درصد بازگشت بر سرمایه ،برای مدل پیشنهادی ،تانگ و همکاران ( ،)2019لو و همکاران ( )2017و چن و هه
( )2015به ترتیب برابر با  776/1192% ،849/1768% ،987/0656%و  712/3831%است .این مقادیر ،برای هر روش ،میانگین
مقادیر درصد بازگشت بر سرمایه حاصل از تمامی مجموعه دادههای مورد بررسی هستند.

یزدانی و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه484-496 :

شکل  -7عملکرد روشهای شناسایی نقاط عطف.
Figure 7- The performance of turning points detection methods.

تفاوت سطح عملکرد مدل پیشنهادی و روشهای شناسایی ارائهشده توسط تانگ و همکاران ( ،)2019لو و همکاران ( )2017و چن و هه
( ،)2015در فرآیند شناسایی نقاط عطف ،در جدول  1گزارششده است .مقادیر عددی گزارششده در این جدول ،اختالف درصد بازگشت
بر سرمایه حاصل از پیادهسازی مدل پیشنهادی و روشهای شناسایی بر مجموعه دادههای معرفیشده هستند .همانطور که مشاهده می-
شود ،مدل پیشنهادی باالترین سطح عملکرد را نسبت به روشهای شناسایی ارائهشده توسط تانگ و همکاران ( ،)2019لو و همکاران
( )2017و چن و هه ( )2015دارد .البته الزم به ذکر است که بهینگی مدل پیشنهادی ،برتری عملکرد آن را نسبت بهتمامی روشهای
شناسایی موجود در ادبیات موضوع ،ایجاب میکند.
جدول  -1برتری مدل پیشنهادی نسبت به روشهای شناسایی.
Table 1- The outperformance of the proposed model over detection methods.

سهم مورد بررسی

تانگ و همکاران ()2019

لو و همکاران ()2017

چن و هه ()2015

برکت
فوالد
سایپا
تجارت
متوسط

144.6261%

165.1965%

227.2643%

106.9977%

208.6105%

277.2989%

150.1632%

234.4743%

363.1735%

149.9861%

226.5043%

230.9936%

137.8888%

210.9464%

274.6826%

 -5بحث و نتیجهگیری
بورس اوراق بهادار ،یکی از جذابترین بازارهای مالی است که در آن سرمایهگذاران ،میتوانند با خریدوفروش ابزارهای مالی موجود در
بازار (مانند اوراق بهادار) به کسب سود بپردازند .تحقق این هدف ،در گرو معامله ابزار مالی بر اساس یک استراتژی معامالتی سود ده
است .استراتژی معامالتی سود ده ،استراتژیای است که از نقاط معامالتی سود ده و یا نقاط عطف سود ده شکلگرفته شده باشد؛
بنابراین ،پیشبینی نقاط عطف مالی سود ده ،میتواند ابزاری در راستای دستیابی به استراتژی معامالتی سود ده باشد .اولین گام در فرآیند
پیشبینی نقاط عطف ،شناسایی نقاط عطف موجود در گذشته سری زمانی ابزار مالی است .افزایش میزان سوددهی نقاط عطف
شناساییشده ،منجر به افزایش میزان سوددهی نقاط عطف مال ِی پیشبینی خواهد شد .بر همین اساس ،ادبیات موضوع ،شاهد تالشهای
فراوانی در راستای بهبود عملکرد روشهای شناسایی نقاط عطف بوده است .بررسی کامل ادبیات موضوع توسط محققین نشان میدهد
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که علیرغم تمامی مطالعات و پژوهشهای انجامشده ،هیچیک از روشهای شناسایی موجود در ادبیات موضوع ،قابلیت شناسایی نقاط
عطف بهینه موجود در گذشته سری زمانی ابزارهای مالی را ندارند .بهعبارتدیگر ،تمامی روشهای شناسایی موجود در ادبیات موضوع،
غیر بهینهاند .مقاله حاضر ،بهمنظور برطرف سازی این شکاف تحقیقاتی ،تدو ین گردیده است .این مقاله ،مسئله شناسایی نقاط عطف
موجود در گذشته سری زمانی ابزار مالی را بهصورت بهینه حل میکند .مدل پیشنهادی ،ابتدا با استفاده از روابط ریاضی مدلسازی شده
به پایین ،جواب بهینه مسئله پیادهسازی شده را استخراج میکند .جواب بهینه حاصل از مدل برنامهریزی پویای پیشنهادی ،مجموعه
نقاط عطف بهینه موجود در گذشته سری زمانی ،میباشد .حوزه مورد بررسی مقاله حاضر ،چهار شرکت فعال در بورس اوراق بهادار
تهران و بازه زمانی مورد بررسی  8آبان  1398تا  28تیر  1400میباشد .مقاله حاضر ،برای نشان دادن عملکرد مدل پیشنهادی در مسئله
شناسایی نقاط عطف مالی ،ابتدا آن را بر دادههای حوزه مورد بررسی ،در بازه زمانی ذکر ،پیادهسازی میکند و پسازآن به مقایسه مدل
پیشنهادی با تعدادی از بهترین روشهای شناسایی موجود در ادبیات موضوع میپردازد .نتایج عددی حاصل از پیادهسازی مدل پیشنهادی
بر بورس اوراق بهادار تهران که در قالب نمودار ارائهشده است ،نقاط عطف بهینه خریدوفروش شناساییشده توسط مدل پیشنهادی را
نشان میدهد .بر اساس نتایج حاصل از مقایسه مدل پیشنهادی با روشهای موجود میتوان دریافت که مدل پیشنهادی ،به ترتیب ،به
میزان  210/9464% ،137/8888%و  274/6826%عملکرد روشهای شناسایی مورد استفاده توسط تانگ و همکاران ( ،)2019لو
و همکاران ( )2017و چن و هه ( )2015را بهبود میدهد .به دلیل تأثیرگذاری میزان سوددهی نقاط شناساییشده بر میزان سوددهی نقاط
پیشبینیشده و با توجه به بیشینه بودن میزان سوددهی نقاط شناساییشده توسط مدل پیشنهادی ،میتوان اقدامات زیر را در حوزه بازارهای
مالی و در ارتباط با شرکتهای عرضهشده در بورس اوراق بهادار انجام داد .در این راستا ،بایستی مدل پیشنهادی را بر فرآیند پیشبینی
نقاط عطف اعمال کرد .پسازآن ،با استفاده از نقاط عطف پیشبینیشدهای که سوددهی آن توسط مدل پیشنهادی تضمین شده است،
زمان وقوع نقاط عطف سود ده به دست میآید .نهایتا با تنظیم استراتژی معامالتی بر پایه نقاط عطف سود ده پیشبینیشده ،اتخاذ
معامالت سود ده امکانپذیر خواهد شد .همانطور که گفته شد ،در فرآیند پیادهسازی مسئله شناسایی در قالب مدل پیشنهادی ،سه فرض
در نظر گرفته شده است .این فرضیات که بهعنوان محدودیتهای مدل پیشنهادی شناخته میشوند عبارتاند از امکان فروش استقراضی
سهام ،در نظر نگرفتن ارزش زمانی پول و ممنوعیت شناسایی نقاط عطف خرید متوالی و نقاط عطف فروش متوالی .در نظر نگرفتن و یا
تغییر هریک از این فرضیات ممکن است ساختار مدل پیشنهادی را دچار دگرگونی کند .بررسی نحوه مدلسازی مسئله شناسایی در بستر
برنامهریزی پویا ،با نادیده گرفتن فرضیات مورد نظر در این مقاله ،بستر مطالعات آتی را فراهم خواهد ساخت.

تشکر و قدردانی
نو یسندگان مقاله مراتب قدردانی خود را از داوران محترم اعالم میدارند .بیشک نقطه نظرات ارزشمند ایشان در بهبود کیفیت مقاله
نقش به سزایی داشته است.
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