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Abstract 

Purpose:   Selection of the best stocks for the portfolio as well as allocating the optimal amount of capital per stock in 
the portfolio are serious challenges in investing in the stock market. The use of machine learning capacities in the process 
of optimal capital allocation among portfolio assets has received less attention and usually, the same weight is assigned 
to portfolio stocks or traditional risk assessment methods are used to divide capital between portfolio stocks. The 
common disadvantage of these methods is that they all use simple and inflexible mechanisms to estimate the performance 
of a set. The purpose of this paper is to show for the first time, that machine learning can be used to create a more 
effective mechanism for estimating performance, which leads to a more efficient allocation of capital to portfolio stocks. 

Methodology:  Our proposed framework, uses two predictive models based on machine learning. In the first step, stocks 
historical information is used in a return forecasting model, then based on the predicted returns, the appropriate stocks 
of the portfolio are selected. In the second step, a separate forecasting model predicts portfolio returns by taking into 
account both the forecasted returns in the first model and the expected risk of the stocks. At the end based on the 
predicted return of the numerous random portfolios, the appropriate weight for each asset is selected. 

Findings:  Comparing the returns of adjusted portfolios with this model and adjusted portfolios with other portfolio 
optimization methods shows the superiority of the proposed model. 

Originality/Value:  In this paper, by using machine learning models, the process of selecting the appropriate stock of 
the portfolio and allocating capital among the candidate stocks is done optimally. 
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   پژوهشی   نوع مقاله: 

سازی  گیری از یادگیری ماشین در فرآیند بهینه برای بهره   جدید   ی ی روش ارائه 

 سبد سهام 

 * زاده ، سامان هراتی فاطمه رضایی 

 .ی علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایراندانشکده       

درون سبد      هدف: از سهام  به هر یک  از سرمایه  مناسبی  میزان  و همچنین تخصیص  قرار گرفتن در یک سبد سهام  برای  انتخاب سهام 
های پیشرفته یادگیری ماشین برای انتخاب های متعددی از روش در بازار سهام هستند. تاکنون در پژوهش   گذاریسرمایه های جدی  چالش

سرمایه میان سهام سبد کمتر   کارآمدیادگیری ماشین در فرآیند تخصیص    هایسهام درون سبد سهام استفاده شده است، استفاده از ظرفیت 
های سنتی ارزیابی ریسک برای تقسیم  شود یا از روش ن به سهام سبد تخصیص داده میمورد توجه قرار گرفته است و معموال وزن یکسا 

ناپذیر  های ساده و انعطاف ها این است که در همه آنها از مکانیزم شود. نقطه ضعف مشترک  این روش سرمایه میان سهام سبد استفاده می 
دهیم که با استفاده از یادگیری ماشین می ما برای نخستین بار نشان می   برای تخمین کارایی یک سبد سهام استفاده می شود. در این مقاله

 .شودتوان مکانیزم موثرتری برای این تخمین کارایی ساخت که منجر به تخصیص پربازده تر سرمایه به سهام سبد می 

. در کند میاستفاده   یادگیری ماشینمبتنی بر    بینیپیشاز دو مدل  Per-Learner  پیشنهادی ما موسوم به    چارچوب   شناسی پژوهش:روش 
شود و در گام دوم به کمک  بینی بازده سهم، سهام مناسب سبد انتخاب میگام نخست با استفاده از اطالعات تاریخی سهام در یک مدل پیش

های شده در مدل اول و ریسک مورد انتظار هر یک از سهم   بینیپیش زمان سود  شود با در نظر گرفتن هم مجزا سعی می   بینیپیش یک مدل  
 . مناسب برای سهام سبد انتخاب و پیشنهاد گردد اساس ترکیب وزن  این شده و بر بینیپیش سبد، بازده سبد در آینده 

ازی سبد سهام، برتری مدل  سهای بهینه مقایسه بازده تجمعی سبدهای تنظیم شده با این مدل و سبدهای تنظیم شده با سایر روش     ها:یافته
 . دهدپیشنهادی را نشان می 

مناسب   تخصیص سرمایه  های یادگیری ماشین، فرآیند انتخاب سهام سبد و  گیری از مدلدر این مقاله با بهره     اصالت/ارزش افزوده علمی:
 شود. می در کارایی سبد به وضوح دیده  است و تاثیر آن انجام شده خودکاربصورت  سبدمیان سهام 

 یادگیری عمیق. ،یادگیری ماشینسازی سبد سهام، انتخاب سبد سهام، بهینه  ها:کلیدواژه 
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 مقدمه -1

 بیان مسئله و اهمیت و ضرورت آن  -1-1

ای از  هاست. تقسیم سرمایه بین مجموعه ای از سهمگذاری روی مجموعه گذاری در بازارهای مالی، سرمایهترین استراتژی سرمایهمتداول
دهد؛  یابد، کاهش میگذاری را در مقایسه با حالتی که تمام سرمایه به یک سهم خاص تخصیص میها در درجه اول ریسک سرمایه سهم

افتد و در درجه دوم بصورت متوسط سود  ند سهم از سبد با رکود یا کاهش قیمت مواجه شوند، کل سرمایه به خطر نمی چرا که اگر یک یا چ
های سبد تا حد امکان شود که سهمی سهام به نحوی تنظیم می. یک سبد بهینهکندمیگذار محقق  مدت برای سرمایهبیشتری در طوالنی

زمان دچار رکود و زیان نشوند. با این حال تنوع سهام و پیچیدگی روابط  شش دهند و بصورت هم نوسانات قیمتی نامطلوب یکدیگر را پو
ها، ی سرمایه روی آن تخصیص بهینهمیان آنها ونیز گستردگی عوامل تاثیرگذار روی رفتار بازار بورس باعث شده انتخاب سهام مناسب و باز 

و نیز اثبات اثربخشی  [4] های یادگیری عمیقپیشرفت [7] نهای یادگیری ماشیوریتمتوسعه الگهای اخیر در سال نباشد.  به سادگی عملی
های بازار سهام سوق داده  ها برای حل چالش ، پژوهشگران را به استفاده از این الگوریتمهای گوناگونی حوزهآنها در حل مسائل پیچیده 

توان ساخت  تخصیص بهینه وزن به آنها دو فاکتور موثر در موفقیت یک سبد سهام هستند. به همین دلیل می  انتخاب سهام مناسب و .است
ن منظور معموال سعی شوند. برای ای گذاری تعیین می های مناسب برای سرمایهدر گام اول سهم [14] د سبد را در دو گام مجزا بررسی کر

 . [6]سبد انتخاب شوند  شود سودآورترین سهام برایمی

های اخیر معموال به  دهند. در پژوهشمی بینی بازده سهام نشان  های یادگیری ماشین را در پیشکارایی روش   [8]و    [5]  مقاالت متعددی 
به میزانی   .گیرندشود و سهامی که باالترین تخمین سود را دارند در سبد قرار میها تخمین زده می ها سود آتی هر یک از سهمکمک این روش 

بازده سهام، تخمین دقیق های پیشکه مدل به دست دهند، سهام مناس بینی  بازده  در گام دوم  . [16]گیرندرار میتری در سبد قبتری از 
شود. منظور از وزن بهینه بخشی از سرمایه است که به سهم مربوطه های سبد معین  ی نظیر هر یک از سهمساخت سبد الزم است وزن بهینه

  تواند منجر به افت بازده سبد سهام شود. با این حال رمایه به سهام داخل سبد میشود. بدیهی است تخصیص نامناسب س تخصیص داده می 
 اند،سازی و مدیریت سبد سهام تنها به بهبود گام اول، یعنی انتخاب سهام مناسب برای سبد پرداختهها در زمینه بهینه تاکنون عمده پژوهش

ی هر یک  ها از رفتار گذشتهبینی مبتنی بر یادگیری ماشین برای تخمین بازده آتی سهمهای پیشاز مدل  [16]و    [13]،  [1]  نمونه مقاالت   برای
در واقع  .دارند در سبد قرار بگیرند و در نتیجه بازده باالتری برای سبد محقق کنندکه بازده بیشتری در آینده   اند تا سهامیاز آنها استفاده کرده

بینی استفاده بینی در انتخاب صحیح سهام سبد است؛ به میزانی که مدل پیشهای پیشتمرکز این تحقیقات روی نشان دادن تاثیر مثبت مدل
شود. با این حال  گیرند و در نتیجه بازده سبد بیشتر میل باالتری در سبد قرار میهای سودآورتر با احتماتر باشد، سهمشده در گام اول، دقیق

انتخاب سهام مناسب نیمی از مسیر موفقیت یک سبد سهام است و نباید تاثیر تخصیص بهینه سرمایه میان سهام سبد را در سود نهایی سبد  
 .[14] نادیده گرفت

بین روش  به تمام سهم از  ترین استراتژی است. این های سبد سادههای تقسیم سرمایه میان سهام سبد، تخصیص وزن )سرمایه( یکسان 
نهایی  استراتژی تاثیر عواملی چون تفاوت بازده سهام مختلف و ریسک حاصل از تخصیص سرمایه به سهامی با رفتار مشابه  را در بازده  

یکی دیگر   (MV)  1شود. میانگین واریانس گیرد، به همین دلیل یک استراتژی بهینه برای تخصیص وزن سهام سبد تلقی نمیسبد نادیده می
های سبد در گذشته و نیز بازده  های متداول تقسیم سرمایه است که برخالف روش قبل با توجه به میزان همبستگی بازده سهم از استراتژی

. در این استراتژی که در واقع نوعی مصالحه میان بازده و  کند میتظار برای هر یک از آنها، طبق یک الگوی ثابت سرمایه را توزیع  مورد ان
گیرد و در عین حال هر دو سهمی که از نظر هایی که بازده مورد انتظار باالتری دارند وزن بیشتری در سبد تعلق میریسک است، به سهم

زمان وزن باالیی از سبد را در اختیار نخواهند داشت؛ چرا که افت بازده یک سهم اند به صورت هم االیی در گذشته داشتهه همبستگی ب بازد 
شود و همین امر  شود که رفتاری مشابه این سهم دارند، در نتیجه زیان بیشتری به سبد تحمیل میهایی میمنجر به کاهش بازده سایر سهم

سرمایه سود  بلندگذاری  متوسط  در  کاهش میرا  ازمدت  تصمیمایندهد.  در طوالنی رو  واریانس  میانگین  براساس  به  گیری  نسبت  مدت 
 وزن، کارآمدتر است. استراتژی هم
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گیری در این فضای در تضاد با ماهیت پویای بازارهای مالی است؛ تصمیمو  نگر و ایستا  با این وجود، این تخصیص وزن عمدتا گذشته
اساس استنباطی که از این    مدت سبد را در نظر بگیرد و برپذیری بیشتری است که بتواند عوامل اثرگذار در کارایی بلندانطابق پویا نیازمند  

گیری بایستی با  ند تصمیم هر یک از سهام را در شرایط فعلی بازار تعیین نماید. در واقع فرآی  آورد به صورت پویا وزنعوامل بدست می
بینی نماید و بر اساس های سبد از گذشته تا به امروز، الگویی استخراج کند که کارایی سبد را در آینده پیشسهم  یرفتارتغییرات   توجه به

نسیل  برای استفاده از پتا  Per-Learnerایم چارچوبی موسوم به  آن سبدهای مختلف را ارزش گذاری نماید. ما در این پژوهش سعی کرده
و تخمین ریسک  ها  مبینی بازده سه بر اساس شرایط بازار، پیش  بتوانده دهیم که  ئبازده سبدهای سهام ارابینی  پیش  دریادگیری ماشین  

را پیشسرمایه کارایی سبد  آن وزن  بینیگذاری،  به کمک  و  این    مناسب  کند  نماید.  انتخاب  را  شامل دو مرحله   چارچوبسهام سبد 
 بینی مبتنی بر یادگیری ماشین است.پیش

Per-Learner  آتی  معامالتی را برای روز  ن میزان بازده آ بینی بازده،در یک مدل پیش هر سهما استفاده از اطالعات تاریخی در گام اول ب
را که  هایی  سهم  و   ینیبپیش بازده  انتخابرای  دارند    باالترین تخمین  از یک مدل   بعدیر گام  . دکندمیب  قرارگیری در سبد  با استفاده 
نهایتا تخصیصی که و    زندشدنی متفاوتی تخمین میهای  به ازای تخصیص  سهام منتخب را، میزان بازده  ی بازده سبدکننده  بینیپیش

ی بازده سبد، تخمین بازده  کننده  بینیپیشگزیند. مدل  اشد به عنوان سبد نهایی برمیرا روی سهام منتخب دارا ب  باالترین تخمین کارایی
ها عالوه بر رفتار گذشته این ویژگیدهد.  انجام میاست    آن سبد  بخصوص از  ی یک جنبهکننده  توصیفکه هر یک  ی  یهارا براساس ویژگی

از آنجا که هر مدل   د؛گیردربرمی نیز را ها بینی و روابط متقابل سهم پیش  ریسک  پیرامون ، اطالعاتی های سبدسهمو بازده پیش بینی شده 
ریسبینی  پیش و  دارد  این  خطایی  از  حاصل  است  بازده  طمتوس   بر  خطاک  تاثیرگذار  سبد  انتظار  تصمیم  مورد  فرآیند  در  گیری بایستی 

مبستگی رفتار  هها و از سوی دیگر تعامل سهم .گذاری کاهش یابدها این خطا نیز مورد توجه قرار بگیرد تا ریسک سرمایه تخصیص وزن 
گیری درباره  دهد، بنابراین در زمان تصمیم گذاری را تحت تاثیر قرار میمورد انتظار سرمایه سودفاکتورهایی است که ی نیز از جمله ها آن

 .سهام نیز مد نظر قرار گیرد تا تصمیمات کم خطرتری اتخاذ شود ه هر سهم، باید همبستگی رفتارمیزان سرمایه تخصیص یافته ب

که از   ،گیری انطباقی دارد گیری پیشین، یک ساختار تصمیمهای تصمیمه این ترتیب مدل پیشنهادی ما برخالف ساختار صلب مدلب
ج الگوهایی که  بازده سبد را  برای استخرا  هاخی مربوط به رفتار سهمطور اطالعات تاری بینی بازده و خطای آن و همین اطالعات پیش 

را    مناسبی  ترکیب وزن   یک را تخمین بزند و  سهام منتخب  به    سرمایه مختلفهای  تخصیصکارایی  تا    کندمیاستفاده   ،دنکن بینی میپیش
این ترکیب وزنی تنها نسبت تخصیص سرمایه به هر یک   .نمایدکه معادل یک تخصیص سرمایه مشخص به سهام منتخب است انتخاب  

دهی مبتنی  وزن دی  در چارچوب پیشنها  ی هر مقداری از سرمایه قابل استفاده اشت.و  لذا به ازا  کند می از سهام درون سبد را مشخص  
های ما نشان  ارزیابی د.  شوزند جایگزین می با یک مکانیزم پویای انطباق پذیر که مستقیما بازده سبد را تخمین می  ،بر کاهش ریسک 

.  شود وزن، به بازده باالتری منجر میواریانس و استراتژی سبد هم  تراتژی میانگینروش پیشنهادی در مقایسه با اس   با  گذاریسرمایهدهد  می
گیری با شرایط است؛ یعنی در  سازد، سازگاری تصمیم سازی سبد سهام متمایز میهای بهینهآنچه که مدل ما را در مقایسه با سایر روش 

و همین    کندمیسبد اتخاذ    تیا براساس تخمین وضعیت آمختلف، مدل تصمیم بهینه ر  هایمسه ر زمان بسته به شرایط و وضعیت  ه
در ادامه این   گذار محقق نماید.  برای سرمایه  یشود که در طوالنی مدت کارایی بیشترای میتصمیمات هوشمندانه سازگاری منجر به  

  چارچوب به تفضیل به معرفی    3  کنیم. در بخشسازی سبد سهام را مرور میبهینهکارهای مرتبط انجام شده در حوزه    2  مقاله در بخش
Per-Learner  جنتای  5ش  بخگیرند و در نهایت درها و نتایج آنها مورد بررسی قرار می شیوه ارزیابی، آزمایش  4  شپردازیم. در بخمی 

 .گرددارائه میشود  و پیشنهادهای پژوهشی برای ادامه تحقیق پژوهش حاضر جمع بندی می

 ی تحقیق پیشینه -2

های بینی بازده سهم برای شناسایی سهمرویکرد بسیاری از مقاالت ساخت سبد بهینه مبتنی بر یادگیری ماشین، استفاده از یک مدل پیش
استفاده از   یک مدل ترکیبی با  [6]پربازده و قرار دادن آنها در سبد سهام و تقسیم سرمایه به طور برابر میان سهام منتخب است. از جمله  

بینی بازده  برای پیش  SVMاست. در این مقاله از  سازی سبد سهام معرفی کردهو الگوریتم ژنتیک برای بهینه  )SVM(  1ماشین بردار پشتیبان
 

1 Support Vector Machine  



 

 

 

 

 

بازدهی باالتر از یک    بینیپیشهایی که  بینی استفاده شده است. سپس سهمسازی پارامترهای مدل پیشسهم و از الگوریتم ژنتیک برای بهینه
 گیرند.  شوند و با وزن یکسان در سبد قرار می حد آستانه دارند انتخاب می 

اند و پس از بینی جهت حرکت سهام استفاده کرده( برای پیشLSTM)  1مدت ماندگار -ی کوتاهاز حافظه    ]3[ی  روش پیشنهادی در مقاله
شده است که    سازد. در این مقاله نشان داده سهم با وزن برابر می  2kسبدی شامل    2انتخاب سهام مناسب برای خرید و فروش استقراضی

یا رگرسیون  ( DNN) 4ی عصبی عمیق، شبکه( RF) 3بندی بدون حافظه مثل جنگل تصادفیهای طبقهبینی مدلسبدهایی که براساس پیش 
مدت ماندگار برخوردارند. در پژوهشی -ی کوتاهحافظه    اند از بازدهی کمتری نسبت به سبدهای ساخته شده با ساخته شده   (LR) 5خطی 
ای مبتنی بر یادگیری ماشین برای بینی شده برای انتخاب سهام، یک روش ترکیبی دو مرحلهبه جای استفاده مستقیم از بازده پیش   [15]دیگر  

به کمک قیمت آتی سهم ارائه داده است. در مدل    بینیپیش ق  بندی سهام از طری رتبه فاز اول،  یک شبکه عصبی   پیشنهادی این مقاله در 
ی دوم مدل که همان رتبه بندی سهام طی یک فرآیند  ها به عنوان ورودی به مرحلهشود. این بازده، بازده آتی هر سهم محاسبه می6خور پیش

دار از تعدادی فاکتورهای بنیادین و بازده آتی سهم  در این مرحله هر سهم به کمک یک جمع وزن   شوند. امتیازدهی خطی است، داده می
 گیرند. درصد سهام برتر با وزن یکسان در سبد قرار می  5شود و امتیازدهی می

بینی  برای پیش   LSTMو   (RNN)  8ی عصبی بازگشتی، شبکه(GRU)  7واحد بازگشتی دروازه ایی عصبی  عملکرد شبکه  ]8[  یدر مقاله 
بینی بازده سهام داشته  در مقایسه با دو مدل دیگر کارایی باالتری در پیش   LSTMبازده سهام مقایسه شده است و نشان داده شده است که  

هایی که بازدهی باالتری از یک حد آستانه داشتند انتخاب شده و با وزن یکسان در  های ای مدل سهمبینیاست. همچنین به کمک پیش 
 اند.  سبد نهایی قرار گرفته

تر اشاره شد،  کارآمد برای انتخاب سهام سبد است و همانطور که پیش   بینیپیشهای  مدلدر این دسته از مقاالت هدف اصلی استفاده از  
کنند و تخصیص وزن یکسان به سهام  ی این دسته از مقاالت این است که سرمایه را به طور مساوی میان سهام سبد تقسیم میضعف عمده

مدت متوسط بازده  سبدهای ساخته شود در طوالنی ن امر باعث میگذاری نیست و همیسبد به وضوح بهترین استراتژی برای یک سرمایه
 شده به این روش بهینه نباشد.

های مناسب برای بینی برای تشخیص سهمهای پیشی اول از مدلهای این حوزه پژوهش هایی هستند که مشابه دسته ی دیگر پژوهشدسته
تخصیص    سازی وزنها از تئوری پرتفوی مدرن برای بهینهی سهمیکسان به همه   کنند ولی به جای تخصیص وزنقرارگیری در سبد استفاده می

 باشند. مدت بازده باالتری داشتهکنند به این امید که در طوالنی های سبد استفاده مییافته به سهم

 

1 Long Short-Term Memory  
2 Short Selling 
3 Random Forest 
4 Deep Neural Network  
5 Linear Regression  
6 Feed-Forward Neural Network 
7 Gated Recurrent Unit 
8 Recurrent Neural network 
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وزن هر یک   مارکوویتز  در مدل پیشنهادی  شد.واریانس معرفی  -با مدل میانگین  [10]مارکوویتز  توسط  نخستین بار  تئوری پورتفوی مدرن  
 ز همبستگی رفتاری سهام سبد تعیین و ریسک حاصل ا  ∗𝑅ها بر اساس یک مصالحه بین بازده مورد انتظار  از سهم

 رابطهگیرند  در سبد می  باالتری دارند به دلیل پتانسیل رشد باالتر، وزن بیشتری   r̂i  انتظار؛ یعنی سهامی که بازده مورد  ( 1)رابطه  شود  می
سبد  در زمان وزن باالیی اند به صورت هم هایی که در طول  زمان همبستگی رفتاری باالیی از خود نشان داده ، در عین حال سهم(1-2)

کوواریانس دو سهم  ام و 𝑗ام، وزن سهم  𝑖به ترتیب وزن سهم     𝜎𝑖,𝑗و    𝑤𝑖  ،𝑤𝑗  ،(1-1)فرمول  در رابطه واریانس سبد  .  را نخواهند داشت
𝑖    و 𝑗  دهند، همچنین  ا در سبد نشان می رN ی این است که تضمین کننده  (1-3)شرط   های سبد است.ی تعداد سهممشخص کننده

 سازی مجاز نیست. دهد فروش استقراضی در این مدلنشان می  (1-4) نامساوییابد. ها تخصیص مییان  تمام سرمایه م

   [11] توان به مقالهاند میسازی سبد استفاده کردهبینی با میانگین واریانس برای بهینهاز جمله تحقیقاتی که در آن از ترکیب یک مدل پیش
یم وزن  برای انتخاب سهام و از روش میانگین واریانس برای تنظ SVMبینی مبتنی بر های یک مدل پیشبینیاشاره کرد. این مقاله از پیش

وزن و نیز سبدهایی که  بصورت  همآمده با بازده سبدهای    برای نشان دادن کارایی مدل، بازده سبدهای بدست  .استها استفاده کردهسهم
دهد. های آنها بر اساس مدل میانگین واریانس بهینه شدند، مقایسه شده است که برتری مدل پیشنهادی را نشان میتصادفی انتخاب و وزن

اوت که در مرحله اول، از یک مدل یادگیری ماشین  ف رویکردی مشابه مقاله قبلی اتخاد شده است با این ت   [1]  در یک پژوهش جدید دیگر
ده است که قیمت سهام استفاده ش  بینیپیش ( و الگوریتم کرم شب تاب بهبود یافته برای Boost-XG) 1با ترکیب الگوریتم ارتقای گرادیان 

 شوند. تاب بصورت بهینه تعیین میبا الگوریتم کرم شب  XG-Boostپارامترهای الگوریتم ابر

پیش   [13]مقاله   عصبیبینیاز  شبکه  یک  کرده  LSTM  های  استفاده  متفاوت  رویکردهای  با  سبد  ساخت  رویکردهای  برای  است. 
 است. نتایج نشانشدهبه عنوان رقیب در نظر گرفته  LRو    SVMوزن بودند. برای ارزیابی نتایج دو مدل  پیشنهادی، میانگین واریانس و هم 

های این مدل بازدهی  بینیدقت باالتری در مقایسه با دو مدل دیگر دارد و در نتیجه سبدهای ساخته شده بر اساس پیش  LSTMدهد  می
سازی سبد سهام و میانگین واریانس برای طراحی و بهینه LSTMهم مشابها از ترکیب  [23]دارند. تحقیق  هانسبت به سایر مدلباالتری 

کارایی مدل   این مقاله  با مدل   LSTMاستفاده کرده است.  یکپارچه ،  SVM  ،RFهای  را  در  ARIMA)  2میانگین متحرک خودهمبسته   )
 ها دارد. بازده باالتری در مقایسه با سایر مدل ،یج نشان داده که مدل پیشنهادیانتخاب سهام مقایسه کرده است. نتا

،  [16]  مقاله  ،استگذار  بهینه آنها تاثیر   انتخاب سهام سبد و تعیین وزن  بینی خطا دارند و این خطا درهای پیشاز آنجا که معموال مدل  
شود و  بینی شده برای آن سهم اضافه میسهم در یک بازه زمانی کوتاه مدت، به مقدار بازده پیش بازده  بینی  متوسط خطای مدل در پیش

گیری درباره وزن هر تصمیمبینی در فرآیند  شود تا تاثیر خطای پیش به عنوان بازده مورد انتظار آن سهم در نظر گرفته میمقدار حاصل  
بهبودیافته معرفی  بینی متنوعی را با میانگین واریانس  های پیشکرده است و مدل استفاده   [16]از نتایج مقاله     [9]سهم کاهش یابد. مقاله  

بینی مبتنی  سه مدل پیش   و  RF  ،SVMهای  ایجاد کند. در این مقاله الگوریتم  سودآورتریی ترکیب کرده است تا سبدهای  شده در مقاله قبل
شبکه عصبی؛   شبکه  LSTM  ،DNNبر  پیچشیو  پیش (CNN)  3ی عصبی  اس برای  سهم  آتی  بازده  شدهتبینی  با هر فاده  ادامه  در  اند. 

 

1 Extreme Gradient Boosting 
2 Auto-Regressive Integrated Moving Average 
3 Convolutional Neural Network 

(1-1 ) 
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(1-4 ) 0 ≤ 𝑤𝑖 ≤  1     𝑖 = 1,2,…,𝑁 

 



 

 

 

 

 

شود. مقایسه بازده  بینی بازده، بر اساس مدل میانگین واریانس سبد سهام بهینه ساخته میهای پیشمجموعه سهام پیشنهادی متناظر مدل
بRF دهد ترکیب مدل  های ساخته شده با در نظر گرفتن یک درصد هزینه تراکنش نشان می متوسط سبد رای پیشنهاد  و میانگین واریانس 

 گذاری بازده باالتری نسبت به سایر ترکیبات دارد. سرمایه

ی  در مرحله  دهند،نشان می  یی سبدهای سهامدر افزایش کارارا  بینی  های پیشاستفاده از مدل  اثربخشیبا وجود آنکه    از مقاالت   دستهاین  
گیری ایستا است که در اشاره کردیم میانگین واریانس یک مدل تصمیم   ترپیش.  کنندها استفاده نمیاز این مدلهای سبد  سهم  تعیین وزن

سهام   یمعامالت روزانه   الگوی ثابت با ماهیت پویای بازار سهام سازگار نیست و برای  این  دارد.شرایط گوناگون الگوی تخصیص وزن ثابتی  
هایی که  زن ها، درباره وسهم  بر اساس شرایطد  نبتواند که  نتوسعه یاب  ایموجود به گونه های  مدل  استرو نیاز  ایناز ندارد.  اثربخشی کافی

 پردازیم. مدل پیشنهادی میبه معرفی ند. در بخش بعد ن گیری ک دهند تصمیمافزایش میسبد را  کارایی

   Per-Learner مدل -3

  از  مدل. این  زندخمین می را ت  در سبد  های هر یک از سهمسبد و وزن بهینهمناسب  های  با توجه به شرایط بازار سهم  Per-Learner  مدل
-Per مدلبه طور کلی  کنند. چندین مولفه تشکیل شده است که هر کدام بخشی از اطالعات الزم برای برآورد کارایی یک سبد را تامین می 

Learner  ویژگی از  کار  هایبا استفاده  را تخمین میسهام یک سبد،  آن سبد  برایی  و  کارایی دزند  این  مناسب ی  وزن   ترکیب  رباره  مبنای 
بیشتری از خود نشان  بازدهی ،، چه وزنی از سهاماز بازار که در هر شرایطی کند میتعیین  مدلاین  ؛کند میگیری د تصمیمسب   های آنسهم

 دهد. می

یتم  و    شمای کلی این مدل 1شکل     بینی بازده برای هر سهم بازار یک مدل پیش شامل  این چارچوب    دهد.را نشان می کد آن    شبه   1الگور
. پس از  شوند موزش داده می های تاریخی هر سهم آبا داده بینی بازده سهم  های پیش. مدلاست بینی بازده برای سبد سهام  و یک مدل پیش 

ود. با استفاده از  ش انتخاب می  روز بعد  سبدبرای    ، یک مجموعه از سهام منتخب  هر سهمبرای    ی بازدهبینی شدهآن با توجه به مقادیر پیش
سبد بدست آمده  های هر  شود پس از آن براساس ویژگیمی  ساختهی  سبدهای متفاوت ی منتخبهاسهم، روی  تصادفی  شدنی  ت وزنیترکیبا

در دو مرحله سبد   Per-Learnerبنابراین    شود.آموزش داده میبینی کارایی سبد نیز  ، مدل پیشهای شدنیو تخصیصهای منتخب  از سهم
برآورد را  متناظر هر سهم در سبد مناسبی بعد وزن و در مرحله کندمیرا تعیین  ی نخست سهام منتخب؛ مرحلهکند میبینی بهینه را پیش

 . کند می

  
شمای کلی چارچوب پیشنهادی. -1شکل   

Figure 1- Outline of the proposed framework. 
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 Per-Learnerهای چارچوب مولفه  1-3 

 پردازیم: پیشنهادی شامل چهار مولفه اصلی است که به در ادامه به معرفی هر یک میمدل 

منظور از مقدار بازده یک سهم درصد   است.شده  بینی در نظر گرفتههای بازار یک مدل پیشدر این مولفه به ازای تمامی سهم  : 1مولفه

   دهد.نشان می   𝑡را در زمان  𝑖بازده قیمتی سهم   (2) رابطهست؛ ا تغییرات قیمتی آن سهم طی دو روز متوالی

.  کندمیبینی  پیش  ، بازده روز بعد آن سهم را روز گذشته  60از بازده آن سهم در    تایی60    توالیبا دریافت یک  ها  هر یک از این مدل
𝑡)بینی بازده روز  برای پیش ام  𝑖سهم  متناظر  ی بازده  بینی کنندهپیش  بنابراین ورودی مدل + ، یک سری زمانی به  (3)  رابطه  مطابق     (1

عنوان سهام    به   سهمی که بازده باالتری نسبت به سایر سهام دارند𝑘 ها  تمامی مدلی  بینی شدهبراساس بازده پیش   خواهد بود. 60طول  
ست و مقدار ا   گذاریکننده در کارایی یک سبد سرمایهفاکتور تعیینانتخاب سهام مناسب یک    گیرند.قرار می  روز آینده  منتخب در سبد

مدل    هرچهبنابراین  گیری درباره وزن آن سهم در سبد اثرگذار است،  ، در مکانیزم تصمیم عنوان اطالعاتی از آینده آن  بازده هر سهم به 
ها با دقت باالتری انجام  ه دهد، فرآیند انتخاب و تخصیص وزن ها ارائ تری از بازده آتی سهمبرآورد دقیق   مرحلهبینی بکار رفته در این  پیش

بخشی مکانیزم تخصیص وزن مبتنی بر یادگیری را نشان اثرما در این پژوهش برای آنکه  .  یایدمیشود و در نتیجه کارایی سبد بهبود  می
سازی سبد داشته باشیم اثربخشی مکانیزم بهینه تا اطمینان آزمایش کردیم بینی مختلف را برای تعیین سهام سبد دهیم، چندین مدل پیش

   LSTM  ،RF  ،CNN  هایی تحقیق، مدلبراساس پیشینه   از این رو  بینی خاص نیست.یک مدل پیش  مناسب  هایانتخاب  صرفا به دلیل

ها بصورت  از این مدلزئیات معماری هر یک  . جاندشده  ی بازده سهم در نظر گرفتهندهبینی کندر این پژوهش به عنوان پیش    DNN  و
 زیر است: 

   (2) 
𝑟𝑖, 𝑡 =

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖, 𝑡
− 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖, 𝑡−1

𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖, 𝑡−1

 

(3 ) 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙_𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑖, 𝑡+1 = [𝑟𝑖,t-59 , 𝑟𝑖,t-58 , … , 𝑟𝑖,t-1 , 𝑟𝑖,t] 

 . Per-Learnerالگوریتم  -1الگوریتم 
Algorithm 1- Algorithm of Per-Learner framework. 

 

Input: The historical stock price 

Output: The optimal weights of the candidate stocks (𝑊𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙) 

1: Select the top k stocks from Stock return prediction models as Candidate stocks 

2: �̂� ← [ �̂�1, … ,�̂�𝑘  ];  # �̂� is the predicted return of the candidate  stocks 

3: 𝜺 ← [ 𝜀1̅ , … ,𝜀�̅�];  # 𝜺 is the mean of prediction errors 

4: 𝑅 ← [ 𝑟1, … ,𝑟𝑘  ];  # 𝑹  is the last day return of the candidate  stocks 

5: for 𝑖 in Candidate stocks do: 

6:    for 𝑗 in Candidate stocks do: 

7:        𝐶𝑜𝑣𝑖, 𝑗 ← 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑖,𝑗); 

8:   end for 

9: end for 

# 𝐹𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 contains portfolio features 

10: 𝐹𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 ← 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑎𝑡𝑒𝑛𝑎𝑡𝑒(�̂�, 𝝐, 𝑅, Flatten(𝐶𝑜𝑣));  

 # 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑_𝑃𝑒𝑟 is the predicted performance of the feasible portfolios 

11: 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑_𝑃𝑒𝑟 ← [ ]; 
12: for 𝑖 = 1 𝒕𝒐 𝑛𝑢𝑚_𝑜𝑓_𝑓𝑒𝑎𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 _𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠  𝒅𝒐  :  

13:    Generate a random weight set as 𝑤𝑛; 

14:    𝐹𝑒𝑎𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 ←  𝐶𝑜𝑛𝑐𝑎𝑡𝑒𝑛𝑎𝑡𝑒(𝐹𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 , 𝑤𝑛); 

15:     𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑_𝑃𝑒𝑟[𝑛] ← 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙(𝐹𝑒𝑎𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜); 

16: end for 

17: 𝑊𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 ← 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥( 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑𝑃𝑒𝑟) 

18: return 𝑊𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙  

 

 



 

 

 

 

 

▪ DNN  :  است.بینی بازده سهم استفاده شدهبرای پیش   3و   8،  15های  ی مخفی با تعداد نرون الیه   3ی عصبی با  یک شبکه  
تنظیم  طی فرآیند    (4ی )تابع هزینه یادگیری کاهش گرادیان استفاده شده است به نحوی که  الگوریتم  برای آموزش شبکه، از  

پیش    �̂�𝑖  (4)  رابطه  در  های شبکه حداقل گردد.وزن بازده  و   مقدار  توسط مدل  واقعی نمونه   𝑟𝑖بینی شده  بازده  ی مقدار 
 دهد. های آموزشی را نشان میتعداد کل نمونه   𝑛ام هستند و 𝑖 آموزشی

(4 ) 𝐶𝑜𝑠𝑡_𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =
1

𝑛
∑ | �̂�𝑖 − 𝑟𝑖 | 

▪ CNN    : بینی  در این مقاله مدل پیشCNN،  ی  (، یک الیه 2*1سایز )   از یک الیه کانولوشن دو بعدی با  کرنلmaxpooling   
طی فرآیند یادگیری بهینه    (4ی )تابع هزینهمشابه مدل قبلی    .استتشکیل شده  2به سایز    دنسی  الیه   سه( و  2*1ه سایز )ب

 شود. می
▪ LSTM    معماری استفاده شده در این مدل از یک الیه :  LSTM      در این مدل به کمک الگوریتم است.  نرون تشکیل شده  3با

 اند. سازی شدهبهینه (4ی )تایع هزینهکاهش گرادیان پارامترهای مدل  در جهت کاهش 
▪ RF  و شامل   20های آن حداکثر به عمق  تایی است که درخت   400شده در این پژوهش شامل یک جنگل    : مدل استفاده  

 . های میانی هستندنمونه در برگ و نود   10 حداقل

شود و براساس این بازده درباره  بینی میسبد پیشیک  ازده  ب،  یافتن سبد مناسببرای      Per-Learner  گیریتصمیم چارچوب  در      : 2  مولفه
ی موثر در بازده هاای از ویژگیهر سبد با مجموعه بنابراین باید    .شودگیری میسبد تصمیمکیفیت وزن تخصیص داده شده به سهام در آن  

   .کندمی آوریجمع  ها رااین ویژگی ی دوم این چارچوب فهمول شود. آن توصیف 

▪  Predicted Return  بینی شده برای برای هر یک از   : مقدار بازده پیشk  سهم سبد   �̂�  ی سهام است که اطالعاتی از وضعیت آینده
بینی  مقدار بازده پیش   (5)  رابطهدر      �̂�𝑖گیری درباره وزن تخصیص یافته به هر سهم و نیز بازده سبد اثرگذار است.  در فرآیند تصمیم

 دهد. سهم سبد را نشان می  𝑘مین سهم از -𝑖ی قبل  برای در مرحله شده

▪ Prediction Error  :    متناسب با دقتی   بینیهر مدل پیش.  اندهای یک مدل تخمین بازده انتخاب شده بینیهای سبد براساس پیش سهم
موثر است الزم  در سبد  ی وزن هر سهم  گیری دربارهاین خطا در فرآیند تصمیم   از آنجا که  ستبینی ا شامل یک خطای پیش   که دارد 

شود یک  بینی مقدار بازده باعث میخطای مدل در پیشگیری کاهش یابد.  است در مکانیزم تصمیم گیری لحاظ شود تا ریسک تصمیم
تر( از مقدار  ی سبد کمتر )بیشدر نتیجه بازده محقق شده   ،تر( از پتانسیل رشدی که دارد در سبد وزن دریافت کندسهم کمتر )بیش

. برای جلوگیری از بروز کند می گیری مدل تخصیص سرمایه را با ریسک همراه  خواهد بود و همین امر تصمیم   آن سبد  بازده  مورد انتظار
در سبد در گیری درباره وزن آن سهم  بینی هر سهم، به عنوان یک ویژگی موثر در تصمیم متوسط خطای مدل در پیش   این ریسک باید

ایم.  بینی بازده را به عنوان خطای مدل در نظر گرفتهمتوسط خطای مدل در پیش   [16]ی ابه مقاله نظر گرفته شود. در این پژوهش ما مش
ی روی یک بازه بینی شده توسط مدل  عبارت است از متوسط اختالف مقدار واقعی بازده از مقدار پیش    𝜖̂  بینیپیش   خطایبنابراین  

نشان دهیم،    �̂�𝑖,𝑡 بینی شده توسط مدل در همین زمان را باو بازده پیش   𝑟𝑖.𝑡را با   𝑡در زمان    𝑖  زمانی معین. اگر مقدار بازده واقعی سهم
خطای   سهم    بینیپیش آنگاه  روی  بازه    𝑖مدل  یک  زمان  روزه  𝑚 یدر  به  منتهی  می  (7)  رابطهمطابق    𝑡 ی  مولفه محاسبه  شود. 

Prediction risk  گرداند.  های سبد را به عنوان خروجی برمیبینی تمام سهمریسک پیش 

 

(5 ) �̂� =  [�̂�1 , �̂�2 , … , �̂�𝑘] 

(6 ) 𝜖̅ =  [𝜀1̅, 𝑡 , 𝜀2̅, 𝑡 , … , 𝜀�̅�, 𝑡] 

(7 ) 𝜀�̅�, 𝑡 =  
1

𝑚
∑ 𝑟𝑖, 𝑡−𝑠 − �̂�𝑖, 𝑡−𝑠

𝑠=𝑚

𝑠=1
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▪   Correlation    :  ی تاثیرگذار روی میزان وزن فاکتوها  دیگر ازدر طول زمان    ی یک سبدهاهمبستگی رفتار سهممیزان
کوواریانس معیاری است که میزان تغییرات هم زمان دو متغییر تصادفی را   .است های یک سبدیافته به سهم  تخصیص
  ها در طول زمان مدت، برآورد مناسبی از رفتار متقابل سهمها در بلندگیرد بنابراین محاسبه آن روی بازده سهماندازه می

به    𝜆𝑗و   𝜆𝑖شود، که در آن محاسبه می (8) رابطه بر اساس  𝑇ی زمانی  روی بازه   𝑗و   𝑖. کوواریانس بازده دو سهم  است
   𝑡را در روز    𝑗 و   𝑖های سهم  بازده هر یک از سهم  𝑟𝑗, 𝑡و   𝑇  ،𝑟𝑖, 𝑡ی زمانی  روی بازه    𝑗و   𝑖ترتیب متوسط بازده دو سهم  

 دهند. نشان می 

 

 
▪ Short-Term Prerf.    :ها ی سهمهای سبد، اطالعاتی از گذشتهی سهموضعیت آینده    عالوه بر اطالعاتی از  تا اینجا  

سبد    بازده  موثر درهای سبد و   یافته به هریک از وزنهای موثر در وزن تخصیصبه عنوان ویژگیو رفتار متقابل آنها  
ست تمام  ، بازده واقعی یک روز پیش از روز تشود های سبد کامل  است. برای اینکه توصیف شرایط سهماستخراج شده  

ها اضافه  ی شرایط سهمندهکن ی اطالعات توصیفبه مجموعه   𝑅𝑡هر سهم مدت  ای سبد را به عنوان کارایی کوتاه هسهم
 .  شودمی

 

های مربوط به وضعیت کنیم. ویژگیمیگام قبلی اشاره کردیم که در این مقاله هر سبد را با یک مجموعه ویژگی توصیف  در      : 3  مولفه
تعیین و به  های سبد  است وزن نظیر هر یک سهمآوری گردید. برای آنکه توصیف یک سبد کامل شود کافیم سبد در گام قبلی جمعاسه 

سبدهای شدنی    های سبد،روی سهم  𝑊𝑞بدین منظور در این مرحله با در نظر گرفتن ترکیبات وزنی متعدد  های قبلی اضافه شود.  ویژگی
گذاری مورد ؛ یعنی  تمام بودجه برای سرمایهکندمیهای مدل مارکوویتز صدق  در محدودیت   هر یک از آنها  که  متعددی ساخته شود

دهد. در  را نشان می تصادفی ین ترکیبات هر یک از اهای یتمحدود (10) رابطه . نیست فروش استقراضی مجازگیرد و استفاده قرار می
 گیرد. قرار می سبد بینی بازدهورودی در اختیار مدل پیش  ویژگی به عنوان بردار  نهایت هر یک از سبدهای شدنی بصورت یک مجموعه

 

یک از سبدهای شدنی ساخته شده در  بازده هر    Per-Learnerدر چارچوب  ی عصبی عمیق است که  یک شبکهاین مدل    :4مولفه  
ی سبدهای شدنی داشته باشد، به عنوان  بینی شده را در مجموعه . هر سبد شدنی که باالترین بازده پیش کندمیبینی  ی قبل را پیش مرحله

ی مخفی الیه   3مدل دارای  دهد.  های ورودی آن را نشان میه و بردار ویژگیمعماری این شبک  2شکل   شود.معرفی مینهایی    سبد
شکل  مطابق    های سبد و سایز بردار ویژگی ورودی بهینه شده است.های مخفی آن براساس تعداد سهمهای الیهاست که تعداد نرون

 های شدنی بدست آمده است. های استخراج شده در گام دوم و وزن ورودی این شبکه از الحاق ویژگی 2

(8 ) 𝐶𝑜𝑣𝑖, j =  
1

𝑇
∑ (𝑟𝑖, t − 𝜆𝑖)(𝑟𝑗,𝑡 − 𝜆𝑗)

𝑇

𝑡=1
 

(9 ) 𝑅𝑡 =  [𝑟𝑡,1 , 𝑟𝑡,2 , … , 𝑟𝑡,𝑘] 

 

(10-1 ) 

(10-2 ) 

𝑊𝑞 =  [𝑤𝑞,1 , 𝑤𝑞,2 , … , 𝑤𝑞,𝑘] 

∑ 𝑤𝑞,i

𝑘

𝑖=1
= 1 

0 ≤ 𝑤𝑞,𝑖 ≤  1     𝑖 = 1,2,…,𝑘 
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های آموزشی آن هم باید شامل این نمونه    بنابراین  ،کند میاستفاده  بینی بازده سبد  پیشهای مدل  بینیبینی کارایی سبد از پیشمدل پیش
وعه داده به سه بخش تقسیم  بیند. با این توضیحات مجمبینی بازده سهام آموزش بهای پیشاست ابتدا مدل ها باشند. بنابراین الزمبینیپیش

بینی های پیشدلهای مبینیپیش  از  شود. پس از آنبینی بازده سهم استفاده میپیش  هایها برای آموزش مدل، بخش اول این داده  دشومی
شود. بدین منظور  کارایی سبد استفاده می  بینیپیشمدل    برای آموزش های آموزشی الزم تولید نمونه   ها برای روی بخش دوم داده   بازده سهم

شود با این شرط که حاصل جمع وزن سهام هر ی سهام منتخب هر روز تولید میعدد فرضی با وزنهای تصادفی روی مجموعه سبدهای مت
های تولید شده برابر یک بوده و هیچ سهمی وزن منفی نداشته باشد. پس از آن هر مجموعه وزن متناظر با یک سبد با ویژگی  یک از سبد

شود. سپس بازدهی هر سبد در روز بعد محاسبه شده و به عنوان مقادیر هدف ی آن سبد الحاق میها ی شرایط سهمکنندههای  توصیف
نهایت با نمونه ها در نظر گرفته می )برچسب( نمونه  بینی کارایی سبد ها، مدل پیش های آموزشی بدست آمده از بخش دوم داده شود. در 
برتر، به کارایی متناظر آن  های  نگاشتی است از شرایط هر سبد دلخواه از سهمی عصبی آموزش دیده در واقع  شود. شبکهآموزش داده می 

روی داده تست، برای هر    Per-Learnerبرای استفاده از مدل  ها نیز برای تست این چارچوب استفاده شده است.  از بخش سوم داده سبد.  
شود سبد    بینیپیشخواهد شد. سبدی که باالترین مقدار کارایی برای آن    بینیپیشتصادفی تولید و کارایی آنها    روز تعداد دلخواهی سبد
 منتخب مدل خواهد بود.

 ارزیابی مدل -4

برای آموزش    2020تا مارس  2011در بازه زمانی بین مارس  S&P500سهم شاخص   49های از داده  برای ارزیابی کارایی مدل پیشنهادی 
اند. از آنجا که  بینی بازده سهم بکار رفته پیش  سال اول برای آموزش مدل 7های ایم که دادهاستفاده کرده Per-Learner چارچوبآزمایش و

بینی دلخواه قابلیت  بایست به ازای هر مدل پیشسازی وزن سبد بود و این مکانیزم می پذیر برای بهینههدف ما معرفی یک مکانیزم تطببق 
به ازای مدل  Per-Learnerباشد، کارایی  اشتهاجرا د ما از مدلهای متعدد پیشرا  و   CNN،  DNN،  RFهای  بینی سهام ارزیابی کردیم. 

LSTM  60بینی بکار رفته در این ماژول، بازده های پیش استفاده کردیم. به این ترتیب که هر یک مدلی بازده سهام بینی کنندهبه عنوان پیش  
 ها ابرپارامترهای این مدل  تمامی  کنند.بینی میروز تست هر سهم را به عنوان ورودی دریافت و بازده روز بعد آن سهم را پیشروز پیش از  

 سازی شده اند. طی یک فرآیند آزمون و خطا بهینه 

شده است. با این توضیح که  بینی کارایی سبد استفادهبرای آموزش و تست مدل پیش 2020روز منتهی به مارس  441های در ادامه از داده
روز به عنوان داده اعتبارسنجی و   50ی عصبی،  روز برای آموزش شبکه  149روز برای ساخت ماتریس کوواریانس،    120های  به ترتیب داده 

  
بینی بازده سبد. مدل پیش -2شکل   

Figure 2- Portfolio Performance Prediction Model. 
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ی نیاز برای محاسبهی مورد  و طول بازه   7را برابر  (  𝑘)   های سبداند. در این مقاله تعداد سهمروز برای تست مدل پیشنهادی بکار رفته   122
 در نظر گرفته ایم.   20را برابر  (𝑚ا )هبینی مدلخطای پیش 

تولید کردیم و براساس مقادیر بازده واقعی هر یک از    شدنی  سبد  1000به ازای هر روز آموزش،    Per-Learnerی  برای آموزش شبکه 
ها تعیین  سبد تصادفی تولید کرده و سبد بهینه را از میان آن   1000این سبدها مدل را آموزش دادیم. برای تست مدل هم به ازای هر روز  

ها استفاده برازش مدلای جلوگیری از بیش بر  earlystoppingم  زیهای مبتنی بر شبکه عصبی از مکاندر تمامی مدل   در این پژوهش   کردیم.
 شده است. 

 های موجود ی مدل پیشنهادی با مدل مقایسه    4-1

( Eq-w) وزن یکسانرا عالوه بر دهی مدل وزنارایی ، ک های سبد مناسب به سهم تخصیص وزن یشنهادی در پبرای سنجش توانایی مدل 
معرفی  (  MVPE)یافته    میانگین واریانس بهبوددهی  وزن اساس    با سبدهای تنظیم شده بر  ،(  MVPمیانگین واریانس )دهی براساس  وزن و  

،  کندی مسهم دریافت  هر    مورد انتظار بینی مدل را به عنوان بازده  بینی شده و متوسط خطای پیش که مجموع بازده پیش  [16]شده در مقاله  
 در نظر گرفتیم.    Per-Learner   را نیز به عنوان رقبای  [12]و    [4]سبد معرفی شده در مقاالت  ساخت  های  ایم. همچنین مدلردهمقایسه ک 

بسته   مکانیزم این در است. ارائه داده  k-mediodsبندی یک مکانیزم تخصیص سرمایه بر اساس الگوریتم خوشه  [2]ی مقاله ▪
در نظر    AAPC-Hو    AAPC-Rی  به این که در ابتدا مراکز خوشه را بصورت تصادفی یا ابتکاری مقداردهی کند، در دو نسخه 

های درون هر خوشه از دو روش تخصیص فازی و  ها و سهمدر این مدل برای تقسیم سرمایه میان خوشه است.  گرفته شده
 تخصیص مبتنی بر کارایی ارائه شده است.

با استفاده از الگوریتم (  ARMOPSO)یک روش جدید انتخاب سبد سهام مبتنی بر الگوریتم تکاملی موسوم به    [12]ی  مقاله ▪
های متعددی را در فرآیند انتخاب سبد بهینه در نظر  تواند محدودیتاست که می( ارائه دادهPSO) 1سازی ازدحام ذرات بهینه

وان یکی از رقبا برگزیده شود این الگوریتم نیز به عنتوجه به این که در روش ما محدودیت تعداد سهام لحاظ می   بگیرد و با 
 . شده است 

، اجرا کردیم.  بینی سهم  هر مدل پیش های  بینیسازی را  به ازای پیش های بهینه دور مدل  100های مختلف،  برای اطمینان از نتایج مدل 
، ، انحراف معیار  مقادیر درصد بازده تجمعی    3جدول  ی نهایی گزارش شده است.  جهنتی  به عنوانیج تمام دورها در نهایت میانگین نتا

 دهند. تست انجام شده نشان می 100را در  ی تنظیم سبدهای مدلهمه  و ماکسیمم ضرر   ، نرخ امگانرخ شارپ 

 نتایج و یافته های پژوهش  -5

های ی تخصیص سرمایه میان سهمتر اشاره کردیم، موفقیت یک سبد عالوه بر انتخاب سهام مناسب برای سبد به نحوه همانطور که پیش 
سهم   7ی تست، برای یک روز تصادفی از بازه   RFبینی بازده سهم ، با استفاده از مدل پیش1نیز بستگی دارد. به عنوان مثال در جدول  آن

TXN، CSC ،NFLX   ، AAPL، ACN   ، VZو   WCF  بینی شده را داشتند برای قرارگیری در سبد انتخاب کردیم را که باالترین بازده پیش  
 سبد بازده    طور که مشخص استهمان   .اند را  نشان دادیمهای تخصیص وزن به سهام منتخب نسبت داده و وزنی که هریک از روش 

یک    یهابینیهای مختلف، تفاوت چشمگیری دارد. اینکه صرفا براساس پیش، به ازای تخصیص(Portfolio returnسهم )  7شامل این  
و    بینی یک خطایی دارد پیش  شود چرا که هرتادن سرمایه می تخصیص دهیم عمال باعث به خطر اف نوز های سبدمدل به هر یک از سهم

 د داشت اما بازده واقعی نسهم سبد برای روز آتی بازده مثبت خواه  7هر  ،  RFبراساس مدل    .این خطا روی بازده نهایی اثرگذار است
(Actual Return)    ی  بیندهد که عمال پیشسهم نشان می  7اینRF  به همین دلیل    و بازده سهم اپل منفی بوده است.  استمحقق نشده

 

1 Particle Swarm Optimization 



 

 

 

 

 

از  هستند شده متکی  بینیتا حد زیادی به مقدار بازده پیش  گیری در تصمیم  که (MV) انسیمیانگین وار و (Eq-w) وزنهای همبازده روش 
توانسته تشخیص  اپل سهم های با توجه به سایر ویژگی  Per-Learnerپیداست  1 جدول کمتر است. همانطور که از  Per-Learnerروش 

ها داشته باشد. جدول یک وزن تخصیص یافته به هر سهم سبد را به ازای سه  قایسه با سایر سهمبایستی وزن کمتری در م  این سهم  دهد که

 دهد. مختلف نشان می روش تخصیص وزن

در  بینی بازده سهم  های مختلف پیش به ازای مدل را      Per-Learnerی سبدهای پیشنهادی چارچوب  ماهیانه بازده    میزان متوسط  2  جدول
بینی شده را دارا هستند برای سهمی که باالترین بازده پیش   7برای هر روز تست  .  دهدهای تخصیص ورن نشان میمقایسه با سایر روش 

از نظر متوسط   زده سهم،بینی با مستقل از کیفیت مدل پیشهمانطور که مشخص است این چارچوب  شوند.  قرارگیری در سبد انتخاب می
  و میانگین واریانس بهبود یافته     (MVPسنتی )  و میانگین واریانس    (Eq-w)  های هم وزنروش عملکرد بهتری در مقایسه با    بازدهی ماهیانه 

(MVPE) .توسط    شدهبینی بازده سهم عملکرد بهتری در تشخیص سهام مناسب داشته باشد بازده سبد تنظیمهر چه مدل پیش   داردPer-

Learner    افزایش خواهد یافت. همانطور که مشخص است  چارچوبی که از   LSTM   در مقایسه کند میبینی بازده سهام استفاده  برای پیش ،
به دلیل دارا بودن حافظه در تشخیص الگوهای زمانی بازده یک      LSTMکه  احتماال به این دلیل  ها سودآورتر ظاهر شده است  با سایر مدل

برای   های بهتری راها سهمدر مقایسه با سایر روش   بنابراین  کندمیبینی  با دقت باالتری بازده هر سهم را پیش  تر است در نتیجهموفقسهم  
 . کند میسبد انتخاب 

، انحراف معیار  ( ARدرصد بازده تجمعی )را بر اساس معیارهای مختلفی نظیر      LSTMمبتنی بر مدل     Per-Learnerکارایی    3جدول  
(STD( نرخ شارپ ،)SR( نرخ امگا ،)OR) ( و ماکسیمم ضررMDD)  از نظر میزان     دهد. مطابق این نتایجنشان می  در مقایسه با سایر رقبا

عملکرد  کنند  استفاده نمیبازده برای انتخاب سهام  بینی  که از پیش    AAPC-Hو  ARMOPSO  نظیر     هاییاز مدل  Per-Learnerکارایی  
گذاری  به دلیل سرمایه Per-Learnerها بیانگر این است  که بازده باالتر ی مدلی مقادیر نرخ شارپ و نرخ امگای همه بهتری دارد. مقایسه

بلکه انتخاب مناسب سهام سبد و تخصیص کارآمد   استریسک باالتر موجب این بازده باالتر نشده  پذیرش   تر نبوده است؛ یعنیریسک پر
آلی را نشان  شارپ ایده  نسبت   LSTM  با مکانیزم انتخاب سهم    Per-Learner. ترکیب  ه میان آنها منجر به سود باالتر شده است سرمای

 مناسببرابر سود کرده است و این به معنای انتخاب    2.5دهد، یعنی سرمایه گذار به ازای هر واحد ریسکی که متحمل شده، بیش از  می
 سرمایه میان آنهاست.  کارآمدسهام و تخصیص 

 بینی بازده سهم متفاوت. پیشهای به ازای مدل   Per-learnerی سبدهای ی درصد بازده ماهیانهمقایسه -2جدول 
 Table 2- Comparison of Per-Learner portfolios returns for different stock return prediction 

models.     
 

  Stock Weighting Model 

Stock Selection Model Eq_w MVPE MVP Per_learner 

Per-Learner CNN 4.018 9.441 -0.667 13.96 

Per-Learner  LSTM 8.958 4.923 9.441 26.427 

Per-Learner RF 13.107 9.012 15.322 16.427 

Per-Learner DNN 4.093 6.066 10.404 23.536 

 

 ی تغییرات بازده یک سبد معین به ازای روشهای مختلف تخصیص وزن مقایسه -1جدول 
Table 1- Comparison of portfolio return changes for changes in weighting method . 

 

 

 

Portfolio Stock 

names 
TXN CSCO NFLX AAPL VZ ACN WFC 

 

 Actual Return 0.024 0.017 0.011 -0.010 0.013 0.009 0.002 Portfolio return 

m
e
th

o
d

 

Per_Learner 0.147 0.484 0.122 0.013 0.055 0.088 0.092 0.014 

Eq-w 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.009 

MV 0.158 0.051 0.022 0.171 0.095 0.496 0.007 0.009 
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 گیری و کارهای آتینتیجه -6

این مقاله یک مدل دو مرحله   بهینه در  و  انتخاب  برای  یادگیری ماشین  بر  مبتنی  بر اساس پیشای  بازده سهم و  سازی سبد سهام  بینی 
ت.  گذاری اس ی اثرگذاری یادگیری روی افزایش کارایی تصمیمات سرمایهکنندهعرفی کردیم. نتایج به وضوح تاییدبینی بازده سبد مپیش

شوند و نهایتا  در نتیجه تصمیمات با هوشمندی بیشتر اتخاذ می  کندمی مدل را با شرایط فراهم    ن انطباق اشین امکادر واقع یادگیری م
 سازی نادیده گرفته شده است. های مرسوم بهینهای است که در مدلکنند و این دقیقا همان نکته کارایی بیشتری محقق می

گیری یکسان داشته باشند بنابراین انتخاب تصمیم   چارچوب د نتایج مختلفی را در یک  تواننهای مختلف یادگیری میمشاهده شد که مدل
ی مدل به  گیری اهمیت زیادی دارد و ارزش بررسی بیشتر دارد. همچنین توسعههای موثر در تصمیم مکانیزم یادگیری مناسب و ویژگی

تواند موضوع مطالعات ن کند یا تعداد معامالت را کنترل کند میهای سبد را براساس شرایط روز بازار تعیینحوی که بتواند تعداد سهم
سازی بینی بازده سهم در مدل بهینه پیش  سازی سبد به صورت یکپارچه برای کاهش اثر انتشار خطای مدل ی مدل بهینه توسعه  آتی باشد.

 ی گرفته شود.تواند در ادامه کار پگیری  دیگر مسیرهایی است که میوزن سبد و کاهش ریسک تصمیم 
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 سهام. های ساخت سبدبا سایر روش  Per-learnerی نتایج ارزیابی مقایسه -3جدول 
 Table 3- Comparison of Per-Learner evaluation results with other portfolio formation 

methods.     
 

Model AR% SD SR OR MDD% 

Per-Learner -lstm 26.472 0.016 2.521 1.503 4.53 
AABPC 1 11.357 0.029 0.756 1.588 1.86 

AABPC 2 17.362 0.031 1.064 4.195 0.571 

ARMOPSO 19.028 0.012 2.545 1.368 12.421 

S&P500 3.744 0.009 0.657 1.437 12.031 

 



 

 

 

 

 

 

 ضمیمه 

 .رفته در این پژوهش را در بر دارد سهم بکار  49اسامی  4جدول 

 ی این پژوهش. های موجود در مجموعه دادهاسامی سهم -4 جدول 
Table 4- The names of the Stocks in the data set of this research. 

 

AAPL NVDA BAC ABT PFE LLY DHR 

MSFT V INTC XOM KO TXN WFC 

AMZN DIS NFLX T MRK QCOM UNP 

GOOGL PG CMCSA WMT PEP MDT C 

GOOG UNH VZ TMO CVX MCD MS 

JPM HD ADBE CSCO NKE NEE HON 

JNJ MA CRM AVGO ACN COST UPS 

 


