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Abstract
Objective: The main object of this study is to use a new measure of risk called Cumulative
entropy in the Markowitz portfolio optimization model and solve this model using Particle
swarm optimization (PSO) to optimize the portfolio of Petrochemical companies by Applying
the data consist of monthly returns of the Fifteen petrochemical companies in Tehran Stock
Exchange from 2013 to 2019. The Markowitz model uses the variance as a risk measure by
default. in this study, a new measure of risk called Cumulative Entropy is introduced. This
measure can be used in many issues without considering the limitations of variance (standard
deviation).
Methods: The Markowitz model is one of the most important models for solving portfolio
optimization problems, but this model has many disadvantages. The Markowitz optimization
problem can be solved by simple mathematical programming models when the number of
assets to be invested and the market constraints are small, but when the real-world conditions
and constraints are taken into account, the problem becomes complex and difficult. One of
the methods that have solved human ambiguities in recent years in solving many optimization
problems and has been successful in responding to complex problems is the so-called
intelligent methods and algorithms. Intelligent methods that were introduced to eliminate the
shortcomings of classical (traditional) optimization methods with a comprehensive and
random search, largely guarantees the possibility of achieving better results.
Due to the mentioned problems in this research, a new criterion by the name Cumulative
entropy is introduced which can be used as an alternative to variance in the Markowitz meanvariance optimization model as a risk criterion. Also, due to the mentioned problems for the
Markowitz model, in this research, the meta-innovative particle cumulative motion (PSO)
algorithm will be used to optimize the stock portfolio for Petrochemical companies stocks.
Results: As can be seen in the PSO algorithm, the average value of the stock return function
is less than the average value of the stock return function in the Markowitz model, while the
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Abstract

average value of the portfolio risk function is well minimized to a value less than the average
portfolio risk function in the Markowitz model. For the final comparison of these two models,
using the values of the table, the Reward to Volatility index (which is defined as the ratio of
return to portfolio risk) is calculated that in the PSO algorithm is higher than the Markowitz
model; Therefore, it can be seen that the PSO algorithm performs portfolio optimization
better than the Markowitz model and produces optimal answers
Conclusion: According to the research findings the Cumulative Entropy measure can be used
in many issues without considering the limitations of variance (standard deviation).
In the PSO algorithm, the average value of the stock return function is slightly less than the
average value of the stock return function in the Markowitz model, while the average value of
the portfolio risk function is much less than the average value of the portfolio risk function in
Markowitz programming. Comparing the volatility reward index of the PSO algorithm with
the Markowitz model, it was observed that the value of this index is higher in the PSO
algorithm, which shows PSO algorithm performs portfolio optimization better and produces
optimal answers.
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چکیده
هدف :هدف اصلی این مطالعه کاربرد معیار آنتروپی تجمعی در مدل بهینهسازی سبد سهام مارکوویتز و حل این مدل با الگووریت
فراابتکاری حرکت تجمعی ذرات ( )PSOبرای بهینهسازی سبد سهام شرکتهای پتروشیمی بازار بورس است که بودین منووور از
دادههای بازدهی ماهانه مربوط به  51شرکت پتروشیمی بازار بورس در بازه زمانی  5931/7/5تا  5931/6/95استفاده شده است.
روش :برای بهینهسازی سبد سهام در دنیای واقعی به دلیل درنورگرفتن محدودیتهای متعدد ،مدل مارکوویتز قابلیت تولید جواب
بهینه را ندارد .ازاینرو میتوان از الگوریت های فراابتکاری کمک گرفت .در این پژوهش با استفاده از معیوار آنتروپوی تجمعوی و
الگوریت  PSOبهینهسازی سبد سهامِ شرکتهای پتروشیمی انجام میشود.
یافتهها :در الگوریت  PSOمقدار ِمیانگین تابع بازدهی سهام کمتر از مقدار ِمیانگین تابع بازدهی سهام در مدل مارکوویتز است.
برای مقایسه نهایی این دو مدل با استفاده از مقادیر جدول ،شاخص پاداش نوسان پذیری سبد سهام (که نسبت بازدهی به ریسک
سبد سهام تعریف میشود) محاسبه شده است که مقدار این شاخص در الگوریت  PSOبیشتر از مدل مارکوویتز است.
نتیجهگیری :معیار آنتروپی تجمعی میتواند در بسیاری از مسائل مالی بدون لحاظ کردن محدودیتهای مربوط به معیار واریوان
استفاده شود .در زمینه بهینهسازی سبد سهام ،الگوریت  PSOبا استفاده از معیار آنتروپی تجمعی یک سبد سهام با کوارایی بیشوتر
نسبت به مدل مارکوویتز تشکیل داده و در نهایت یک سبدسهام بهینه برای سرمایهگذار طراحی میکند.
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واژههای کلیدی :مدل بهینهسازی سبد سهام مارکوویتز ،آنتروپی تجمعی ،الگوریت حرکت تجمعی ذرات ،شرکتهای
پتروشیمی.
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نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :محمدی بواممئئ ی ،حسوین پارسوا ،حجوت طهماسوبی ،سوعید حاجیوانی ،پرویوز .)5211( .کواربرد معیوار

آنتروپیتجمعی و الگوریت  PSOدر بهینهسازی سبد سهام شرکتهای پتروشیمی بازار بورس اوراق بهادار .مجله توسعه
و سرمایه.25-11 ،)1(6 ،
مقدمه

مطالعه علمی بازار سرمایه از ضروریات امرروز کشرورها در زمینره مئرااق اقتصرادی و بازارهرای مرالی اسرت .کراه
ریئک سرمایهگذاری و حفظ سرمایه از مهمترین مئاالی است که برای سرمایهگذاران در بازارهای مالی و بره خصرو
بازار سرمایه مورد توجه است .یکی از مهرمتررین اسرتراتژیهرایی کره سررمایهگرذاران در برازار سررمایه اتخرا مریکننرد
متنوعسازی است .درزمینه متنوعسازی مهمترین نکته مدنظر سرمایهگذاران این است که برر روی هرر سرهم مره میرزان از
سرمایه خود را اختصا

دهند تا بازدهی کق سبد سهام حداکثر و ریئک آن حداقق شود که در این حالت سرمایهگرذار

به دنبال اولویتبندی سهام بر اساس میزان بازدهی و ریئک است .در این زمینه مبحث بهینرهسرازی سربد سرهام مریتوانرد
راهکارهای مناسبی برای سرمایهگذاران ارااه دهد.
بازار بورس اوراق بهادار نماد بازار سرمایه کشور ایران است .بهمنظور سررمایهگرذاری و تشرکیق سربد سرهام در برازار
بورس ،صنعت پتروشیمی یکی از صنایع جذاب بازار برورس اسرت .یکری از مهرمتررین ویژگریهرای صرنعت پتروشریمی
ارزشافزوده بئیار باالی آن است .شرکتهای پتروشیمی فعال در بازار سرمایه در اغلب مواقع بین سهامداران خرود سرود
نقدی توزیع میکنند و برای سرمایهگذارانی که به دنبال سود نقدی سالیانه هئتند سرهام شررکتهرای پتروشریمی سرهامی
مناسب و جذاب تلقی میگردد .به همین منظور در این پژوه
جدید سنج

تالش میشود از روشهای نوین بهینهسرازی و معیارهرای

ریئک در بهینهسازی سبد سهام شرکتهای پتروشیمی استفاده شود.

مارکوویتز )1952( 1با معرفی نظریه مدرن پورتفوی برای انجام متنوعسازی در امر سرمایهگذاری ،ادبیرات جدیردی را
وارد حوزه مئااق مالی کرد .ایده اصلی نظریه مدرن پرتفوی این است که اگر در داراییهایی که برهطرور کامرق برا هرم
همبئتگی ندارند سرمایهگذاری شود ریئک آن داراییها یکدیگر را خنثی کرده و میتوان یک بازده ثابت برا ریئرک
کمتر به دست آورد (مدرس و محمدی استخری .)1183 ،مردلی کره توسرا مرارکوویتز معرفری شرد بره مردل میرانگین-
واریانس مشهور است .در این مدل میانگین نشان دهنده بازدهی موردانتظار است و واریانس بیرانگر ریئرک سربد سرهام
است (قندهاری و همکاران.)1193 ،
در پژوه های بیشماری از مفاهیم مدل مارکوویتز اسرتفاده شرده اسرت امرا ایرن مردل دارای معرایبی اسرت .مئرلله
بهینهسازی مارکوویتز زمانی که تعداد داراییهای قابق سرمایهگذاری و محدودیتهای موجود در بازار کم باشد ،توسا
مدلهای ساده برنامهریزی ریاضی حقشدنی است اما هنگامیکه شرایا و محدودیتهای دنیرای واقعری در نظرر گرفتره

مجله توسعه و سرمایه /دورۀ ششم /ش  /1پیاپی 29 /55

شود ،مئلله پیچیده و مشکق خواهد شد (کشاورز .)1191 ،در سالیان اخیر برای حق منین مئرااق پیچیردهای ،ریاضریات
پیشرفته و کامپیوترها به کمک انئان شتافته تا وی را در بیررون آوردن از شررایا عردم اطمینران محیطری و ابهرام یراری
رساند .ازجمله روشهایی که در سالهای اخیر در حق بئیاری مئااق بهینهسازی ،گررهگشرای ابهامرات بشرر بروده و در
پاسخ به مئااق پیچیده رویکردی موفق داشته اسرت ،روشهرا و الگروریتمهرای موسروم بره هوشرمند 2اسرت  .روشهرای
هوشمند که با هدف رفع کاستیهرای روشهرای کالسریک (سرنتی) بهینرهسرازی معرفری شردند برا جئرتجویی جرامع و
تصادفی ،احتمال دستیابی به نتایج بهتر را تا حد زیادی تضمین میکنند (بیات و اسدی.)1193 ،
نظر به اینکه در مدل میانگین -واریانس برای استفاده از واریانس ،دادها میبایئرت دارای توزیرع نرمرال باشرند فرر
نرمال بودن توزیع دادهها در بئیاری از مواقع صحیح نیئت .در بازارهای سرمایه فر

بر این اسرت کره سررمایهگرذاران،

ریئکگریز هئتند و بیشتر از آنکه بهدنبال کئب بازدهی باشند بهدنبال دوری از ریئک هئتند و در این حالرت ریئرک
متقارن نیئت و ریئک مولگی خواهد داشت .ازاینرو به منظور اعترا
از معیار آنتروپی تجمعری برهعنروان معیرار سرنج

از این نقض در این مقاله بهجای معیار واریرانس
از الگروریتم

ریئرک اسرتفاده شرده اسرت .همچنرین در ایرن پرژوه

فراابتکاری حرکت تجمعی رات )PSO( 1برای بهینهسازی سبد سهام برای سهام شرکتهای پتروشریمی اسرتفاده خواهرد
شد و نتایج مدل مارکوویتز با مدل تجمعی رات ( )PSOمقایئه خواهد شد.
مبانی نظری

کئب بهترین نتیجه قابققبول برای یک مئلله مشخص با توجه به شرایا آن مئلله را بهینهسازی مینامند .بهینرهسرازی
در حقیقت به معنای به دست آوردن جوابهایی از مجموعه جوابهای امکانپذیر باهدف بهینه نمودن معیارهای موجرود
در مئلله است .همچنین برای سربد سرهام ،بهینرهسرازی عبرارت اسرت از انتخراب بهتررین ترکیرب از دارایریهرای مرالی
بهنحویکه باعث شود تا حد ممکن بازده سبد سهام حداکثر و ریئک آن حداقق شود (زندخاوری.)1191 ،
روشهای بهینهسازی

برای انجام بهینهسازی روشهای مختلفی وجود دارد که میتوان به دو نوع از آن اشاره کرد.
الف) بهینهسازی سنتی :5این روشها شامق مدلهای برنامهریرزی ریاضری هئرتند .ازجملره ایرن مردلهرا مریتروان بره
برنامرهریرزی غیرخطرری ،برنامرهریررزی خطری ،برنامررهریرزی خطرری صرحیح و برنامرهریررزی پویرا اشرراره کررد .بررا توجره برره
محدودیتهای روشهای سنتی ریاضی مانند مشکق یافتن جواب بهینه مناسب ،عدم مشتقپرذیری یرک ترابع و  ،...باعرث
شد پژوه هایی بر روی یافت الگوهای مناسب و فاقد نقصهای نامبرده انجام شود که زمینهساز پیردای

الگروریتمهرای

تکاملی شد (قندهاری و همکاران .)1193 ،ازجمله روشهای بهینهسازی سنتی میتروان بره روش بهینرهسرازی سربد سرهام
مارکوویتز اشاره کرد.
ب) بهینهسازی تکاملی :3در علم رایانه ،محاسبات تکاملی زیرمجموعره هروش مصرنوعی 2اسرت .هروش مصرنوعی بره
سیئتمهایی گفته میشود که میتوانند واکن هایی مشابه برا رفتارهرای هوشرمند انئرانی ازجملره در

شررایا پیچیرده،

شبیهسازی فرایندهای فکری و شیوههای اسرتدالل انئرانی و پاسرخ موفرق بره آنهرا ،یرادگیری و توانرایی کئرب دانر

و

استدالل برای حق مئااق را داشته باشند (پول و مکوورث .)2111 ،8برخی از مئااق بهینهسرازی برا تکنیرکهرای ریاضری
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دقیق قابقحق نیئتند و از این برای حق این مئااق از روشهرای تکراملی و هروش تجمعری اسرتفاده مریشرود .روشهرای
بهینهسازی تکاملی را میتوان به دو دسته روشهای ابتکاری 9و فراابتکاری 11تقئیمبندی کرد.
پیشینه پژوهش

انتخاب بهینه سبد دارایی از دیرباز یکی از دلمشغولیهای سرمایهگذاران بوده است و در این زمینه مطالعرات مختلفری
انجام شده است.
راعی و علی بیگی ( )1189بیان میکنند که برای حق مئلله بهینهسازی پرتفوی الزم است از شیوههای ابتکراری ماننرد
شبکههای عصبی و الگوریتمهای تکاملی در بهینهسازی پرتفوی اسرتفاده شرود .هردف اصرلی پرژوه

آنهرا حرق مئرلله

بهینه سازی پرتفوی (مدل میانگین واریانس) با استفاده از روش بهینه سازی حرکت تجمعی رات ( )PSOاست .نتایج ایرن
پژوه

نشان مریدهرد ،روش بهینرهسرازی حرکرت تجمعری رات در بهینرهسرازی پرتفروی سرهام حتری براوجود اعمرال

محدودیتهای بازار موفق است.
میزبان و همکاران ( )1191در مقالهای با توجه به معیارهای متفاوت اندازهگیری ریئک یعنی واریانس ،نیمواریانس و
قدر مطلق انحرافات و همچنین محدودیت های موجود در بازار واقعی مانند اندازه ثابت تعداد سهام و محدودیت خرید از
الگوریتم ازدحام رات برای بهینه یابی مدل سبد سهام مارکوویتز استفاده کردهاند .نترایج برهدسرتآمرده از ایرن پرژوه
نشانگر عملکرد موفق الگوریتم  PSOدر محاسبه مرز کارای مارکوویتز در تعاریف مختلف اندازهگیری ریئک است.
بیات و اسدی ( )1193در پژوه

خود جهت انتخاب سربد سرهام از الگروریتم پرنردگان و مردل مرارکوویتز اسرتفاده

کرده و مقایئهای نیز بین آنها صورت پذیرفته است .معرفی یک مدل جهت انتخاب سبد سرهام بررای سررمایهگرذاران از
مهمترین اهداف آنها در این پژوه

است .نتایج پژوه

در ارتبرا برا مقایئره الگروریتم پرنردگان و مردل مرارکوویتز

حاکی از آن است که الگروریتم پرنردگان در مقایئره برا مردل مرارکوویتز دارای خطرای کمترری در انتخراب سربد بهینره
سرمایهگذاری است.
راعی و همکاران ( )1193در پژوه

خود معیار آنتروپی شانون را معرفی میکنند که برخالف واریرانس ،وابئرته بره

تقارن توزیع بازده داراییها نیئت و میتواند بهعنوان معیاری جدید برای محاسبه ریئک سربد سرهام مرورد اسرتفاده قررار
بگیرد .در این پژوه

مدل میانگین -واریانس -آنتروپی برای حق مئلله بهینهسازی سربد سرهام معرفری شرده و از طریرق

الگوریتم ازدحام رات ،مئلله بهینهسازی حق شرده اسرت .برهمنظرور مقایئره مردل پرژوه

برا مردل میرانگین-واریرانس

مارکوویتز با استفاده از شاخص شارپ پرتفویها توسا هرکدام از روشهرا ،نشران داده شرده اسرت کره مردل پیشرنهادی
آنها (میانگین-واریانس -آنتروپی) با اسرتفاده از الگروریتم ازدحرام رات از کرارایی براالتری نئربت بره مردل میرانگین-
واریانس مارکوویتز برخوردار است.
فیلیپاتوس و ویلئون )1922( 11مقالهای تحت عنوان آنتروپی ،ریئک بازار و انتخاب پرتفوی کارا ،بیان مریکننرد کره
الگوی میانگین -واریانس برای توزیعهای نرمال کراربرد تحلیلری بیشرتری دارد .برااینحرال ،بررای توزیرعهرای غیرنرمرال
معیارهای دیگری برای سنج
خا

نا اطمینانی موردنیاز است که پویاتر و عمومیتر از واریانس باشد و از اتکا به یرک توزیرع

بینیاز باشد؛ بنابراین معیار آنتروپی معرفی شده است .در این پژوه

الگوی میرانگین -آنتروپری برا الگروی سرنتی
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میانگین -واریانس مقایئه میشود .یافتهها نشان میدهد که سبدهای سهام بهینهشرده برا مردل میرانگین-آنتروپری ،برا مردل
کوواریانس کامق مارکوویتز و مدل تک شاخص شارپ سازگار است.

کورا )2119( 12در پژوه

خود یک رویکرد اکتشافی برای مئلله بهینه سرازی پرتفروی برا اسرتفاده از تکنیرک PSO

ارااه میکند .آنها در مطالعه خود از مدل میانگین -واریانس با محردودیت کاردینرالی اسرتفاده مریکنرد و هردف اصرلی
آن ها اعمال تکنیک  PSOدر مئلله بهینهسازی پورتفوی است .نتایج این مطالعره برا نترایج الگروریتمهرای ژنتیرک ،تبریرد
شبیه سازی شده و رویکردهای جئتجوی تابو مقایئه شده اند .نتایج نشان میدهد که رویکرد بهینهسازی ازدحرام رات در
بهینهسازی پرتفوی موفق عمق میکند.
کورازا و همکاران )2111( 11در پژوه

خود بررای حرق مئرلله بهینرهسرازی از مردل ازدحرام رات ) (PSOاسرتفاده

میکنند .ازآنجاکه  PSOدر اصق برای مئااق بهینهسازی بدون قید در نظر گرفتره شرده لرذا آنهرا از مردل عردد صرحیح
مختلا به عنوان یک مدل جدید استفاده کردهاند که در آن یک تابع جریمه دقیرق اسرتاندارد معرفری و اعمرال مریشرود.
نتایج بهدستآمده نشان میدهد که مدل  PSOبهخوبی به جوابهای بهینه برای سبد سهام دست مییابد .مدل  PSOحتی
اگر با معیارهای ریئک گوناگون و سیئتمهای محدودیت مختلف استفاده شود ،میتواند در مئااق بهینهسازی برهعنروان
یک راهحق مؤثر و کلیدی قلمداد شود.
روش پژوهش

در سال  1952مارکوویتز یک الگو برای حق مئلله بهینهسازی سبد سهام را ارااه داد .این مئلله بهصورت برنامهریرزی
درجه دوم با هدف حداققسازی واریانس سبد سهام با این شر که بازده مورد انتظرار برابرر برا یرک مقردار ثابرت باشرد،
مطرح شد (مارکوویتز .)1952 ،بهطورکلی بازده مورد انتظار سبد سهام و ریئرک سربد سرهام دو پرارامتر اصرلی در مردل
بهینهسازی مارکوویتز هئتند که در این پژوه

از معیرار آنتروپری تجمعری برهعنروان معیرار سرنج

ریئرک سربد سرهام

استفاده میشود.
بازدهی مورد انتظار سبد سهام

41

در دنیای واقعی در اغلب موارد ،وضعیتهای طبیعی آینده دارای احتماالت نامطملن هئتند .در این حالت مشراهدات
تاریخی را میتوان برای تخمرین برازده مرورد انتظرار و ریئرک بره کرار گرفرت (کرالر
واردکردن احتمال به تحلیق ،فر

1

و کریم)2111 ،15؛ بنرابراین برا

میکنیم احتمال وقوع هر مشاهده برابر با 𝑇 و تعداد کق مشاهدات تراریخی برابرر برا T

است .ازاینرو میانگین سبد سهام ) 𝑝𝜇( را بهصورت زیر میتوان تعریف کرد:
𝑛

()1

𝑇

𝑇

1
1
)𝑡( 𝑖𝑟 𝑖𝑤 ∑ ∑ = )𝑇( 𝑝𝑅 ∑ = })𝑇( 𝑝𝑅{𝐸 = 𝑝𝜇
𝑇
𝑇
𝑡=1 𝑖=1

𝑡=1

در رابطه  ri(t) :1بازده واقعی سهم  iدر مشاهده  tام (مربو بره زمران  )tاسرت wi ،وزن سررمایهگرذاری در سرهم  iام
است Rp(T) ،بازده سبد سهام است که بهعنوان یک مجموع وزندار از بازدهِ سرهام حاضرر در پورتفروی ( riهرا) در تمرام
مشاهدات ( Tمشاهده) تعریف میشود.
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رابطه  1بیان میکند که میانگین سبد سهام برابر با امید ریاضی ) Rp(Tاسرت .برا اسرتفاده از رابطره  1مریتروان میرانگین
(بازده مورد انتظار) مربو به سهم  )μi ( iرا نیز محاسبه کرد:

𝑛

𝑇

𝑛

𝑇

1
1
)𝑡( 𝑖𝑟 ∑ 𝑖𝑤 ∑ = )𝑡( 𝑖𝑟 𝑖𝑤 ∑ ∑ = 𝑝𝜇
𝑇
𝑇

()2

𝑡=1

𝑡=1 𝑖=1

𝑖=1

𝑇

1
𝑖𝜇 = })𝑡( 𝑖𝑟{𝐸 = )𝑡( 𝑖𝑟 ∑
𝑇

()1

𝑡=1

با استفاده از روابا  2و  ،1بازده مورد انتظار سبد سهام (  )μpبهصورت زیر قابقمحاسبه است:
𝑛

𝑖𝜇 𝑖𝑤 ∑ = 𝑝𝜇

()1

𝑖=1

آنتروپی تجمعی

در مدل مارکوویتز بهطور پی فر
پژوه

از واریانس برای سنج

ریئک سبد سهام استفاده میشود درحرالیکره در ایرن

از معیار آنتروپی تجمعی برای این امر استفاده میشود .در این بخ

ابتدا مفاهیم مربو به معیار آنتروپی را شرح

داده و سپس به تشریح مفهوم آنتروپی تجمعی میپردازیم .شانون )1918( 13آنتروپی را به حوزه علوم اطالعات وارد کرد
و از آن برای اندازهگیری میزان انتقال اطالعات استفاده کرد .در عمق اطالعات به معنی از بین بردن عردم قطعیرت اسرت؛
مقادیر باالی آنتروپی شانون نشاندهنده نیاز به اطالعات بیشتر برای پی بینی رفتار یک سری اسرت ،درحرالیکره مقرادیر
پایینتر به معنای نیاز به اطالعات کمتر و درنتیجه رفتار قابق پی بینی تر از آن سری است( .گو.)2112 ،12
درزمینه بهینهسازی سبد سهام ،تعدادی از پژوهشگران در مدل میانگین -واریانس ،آنتروپری را برا واریرانس جرایگزین
کردند و محققین دیگری با افزودن آنتروپی به مدل اصلی بهینهسازی سبد سرهام یرک مردل بهینرهسرازی جدیرد را ایجراد
کردند .تعمیم آنتروپی به حالت پیوسته مشکالتی را به وجود میآورد که تالشهای متعددی بهمنظرور تعریرف معیارهرای
جدیدِ اطالعات که فاقد مشکالت مربوطه باشد صورت گرفته است .یکی از این معیارهرا آنتروپری تجمعری نرام دارد کره
معیار جدیدی برای سنج

عدم قطعیت است.

معرفی رابطه تجربی آنتروپی تجمعی برای سنجش ریسک سبد سهام

فر

کنیرد یرک سربد سرهام دارای  mسرهم و 𝑚𝑅  𝑅1 . 𝑅2 . … .برازدهی باشرد .اگرر )𝑚(𝑅 ≤ ⋯ ≤ )𝑅(1) ≤ 𝑅(2

نشاندهنده ترتیب بازدهیهای سهام باشد ،معیار تجربی  Fبرای یک متغیر تصادفی بازدهی (که با  rنشان داده میشرود) و
با وجودِ شمارشگر مشاهداتِ برابر با  kکه  ،𝑘 = 1.2.3 … . 𝑚 − 1بهصورت زیر تعریف میشود:
()5
پس از بیان رابطه  ،5یک معیار سنج
میتوان بهصورت زیر نشان داد:

0.
𝑟 < 𝑅(1).
𝑘
= )𝑟( 𝑚̂𝐹
. 𝑅(𝑘) ≤ 𝑟 ≤ 𝑅(𝑘+1).
𝑚
𝑟 > 𝑅(𝑘+1).
{ 1.

تجربی که بهعنوان معیار سنج

ریئک در این پرژوه

شرناخته مریشرود را
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𝑚−1

𝑘
𝑘
) ( 𝑔𝑜𝑙 ) ( 𝐶𝐸(𝐹̂𝑚 ) = − ∑ 𝑈𝑘+1
𝑚
𝑚

()3

𝑘=1

بایئررتی توجرره شررود کرره ) 𝑈(𝑘) = 𝑅(𝑘) − 𝑅(𝑘−1و ( 𝑅(0) = 0طهماسرربی و پارسررا 𝐶𝐸(𝐹̂𝑚 ) .)2119 ،در رابطرره 3
بهعنوان معیار سنج

ریئک سبد سهام محئوب شده و از قدرمطلق آن در مئلله برنامهریزی میرانگین-آنتروپریتجمعری

استفاده میشود.
فرم استاندارد مدل میانگین-آنتروپیتجمعی مارکوویتز

پس از معرفی روابا مورداستفاده برای اندازهگیری ریئک و بازده سهام میتوان مئلله برنامهریرزی مردل مرارکوویتز
را طبق معیار ریئک آنتروپی تجمعی معرفی کرد؛ بنابراین مئلله برنامهریزی میرانگین-آنتروپری تجمعری برهصرورت زیرر
نوشته میشود:

𝑛 𝑚−1

𝑘
𝑘
]) ( 𝑔𝑜𝑙 ) ( 𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑ 𝑤𝑖 [𝑈𝑘+1
𝑚
𝑚

()2

𝑖=1 𝑘=1

1)St: 𝜇𝑝 ≥ 𝜇𝑝0
𝑛

2) ∑ 𝑤𝑖 = 1
𝑖=1

در رابطه 𝜇𝑝 :2بازده مورد انتظار سبد سهام μp0 ،حداقق بازده مورد انتظار سبد سهام 𝑤𝑖 ،وزن سرمایهگذاری در سهم
 iام است که مجموع آن میبایئت برابر با یک باشد که نشاندهنده قید محدودیت بودجه است.
الگوریتم حرکت تجمعی ذرات ()PSO

الگوریتم حرکت تجمعی رات تکنیک بهینهسرازی تصرادفی مبتنری برر جمعیرت اسرت کره از رفترار اجتمراعی دسرته
پرندگان الهام گرفته شده است و این الگو مربو به حوزه هوش تجمعی 18است که از مطالعره موجرودات طبیعری کره در
یک گروه زندگی میکنند سرمشمه میگیرد (مارتینز و همکاران.)2112 ،19
ایده اصلی این الگوریتم به این صورت اسرت کره گروهری از پرنردگان در فضرایی برهصرورت تصرادفی دنبرال غرذا
میگردند و تنها یک تکه غذا در فضای موردبحث وجود دارد .هیچیک از پرندگان محق غذا را نمیدانند ولری در هرر
مرحله فاصله خود را تا محق غذا میدانند و بر این اساس یکی از بهترین استراتژیها میتواند دنبال کردن پرندهای باشد
که کمترین فاصله را تا غذا داشته باشد که  PSOاین رفتار را در مئااق بهینهسازی شربیهسرازی مرینمایرد و هرر پرنرده را
یک ره می نامد .مفهوم اصلی  PSOدر شتاب بخشیدن به هر ره به سمت بهترین موقعیت فردی ) (pbestخود است کره
تاکنون بهوسیله آن ره به دست آمده است و بهترین موقعیت گروهی ) (gbestکه بهترین مقدار بهدستآمرده از هرر ره
شایئته در همئایگی آن ره با شتاب وزنی تصادفی در هر گام زمانی است (بیات و اسدی.)1193 ،
الگوریتم حرکت تجمعی رات مند جواب کاندید در فضای جئتوجو را بهطور همزمان در نظر میگیرد .در طری
هر تکرار ،جوابهای کاندید هرکدام بهوسیله مقدار تابع هردفی کره در حرال بهینره شردن اسرت ،ارزیرابی مریشروند کره
مشخصکننده مطلوبیت جوابها است .قابلیت جئتجوی تصادفی که  PSOاز آن استفاده میکند منجر بره ایرن مریشرود
که الگوریتم  PSOرا یک الگوریتم فراابتکاری بنامیم (کمیلوف.)2118 ،21
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رابطه حرکت ذرات

در الگوریتم  PSOتغییر سرعت و تغییر مکان ره را با اسرتفاده از یرک رابطره مریتروانیم بیران کنریم .حرکرت ره بره
سرعت فعلی آن وابئته است و تغییر سرعت بهصورت زیر تعریف میشود:
])𝑡( 𝑗𝑖⃗𝑥 𝑣⃗𝑖𝑗 (𝑡 + 1) = 𝑤𝑣⃗𝑖𝑗 (𝑡) + 𝑐1 𝑟1 [𝑝⃗𝑖𝑗 (𝑡) − 𝑥⃗𝑖𝑗 (𝑡)] + 𝑐2 𝑟2 [𝑝⃗𝑔𝑖 (𝑡) −

()8

در رابطه  j:8تعداد ابعاد ره  iاست t ،دنباله (توالی) تکرار است 𝑐1 ،و  𝑐2پارامترهای ثابت مثبت هئرتند کره ضررایب
شتاب نامیده میشوند که  c1مربو به عوامق یادگیری فردی و  c2مربو به عوامرق یرادگیری اجتمراعی اسرت و ایرن دو
ضریب مئلول کنترل حداکثر اندازه گام هئتند𝑟1 ،و  𝑟2اعداد تصرادفی اولیره برین  1و  1هئرتند کره بررای جلروگیری از
یکنواختی حرکت از پارامترهای تصادفی استفاده شده است w ،وزن اینرسی نامیده میشود که یک عدد ثابت و تصرادفی
و کنترلکننده حرکت ره با توزیع یکنواخت بین  1و  2است i 𝑣⃗𝑖𝑗 (𝑡 + 1) ،امین سرعت ره در  jامین بُعرد (انردازه) در
تکرار  𝑡 + 1ام است i v⃗⃗ij (t) ،امین سرعت ره در  jامین بُعد (اندازه) در تکرار  tام است i 𝑥⃗𝑖𝑗 (𝑡) ،امین موقعیت ره در
c1 r1 [p
 jامررین بُعررد (انرردازه) در تکرررار  tام اسررت 𝑝⃗𝑖𝑗 (𝑡) ،بهترررین موقعیررت شخصرری در گررروه اسررت⃗⃗ij (t) − x⃗⃗ij (t)] ،

بیانکننده فاصلهای است که ره در هرلحظه از بهترین خاطره شخصیاش دارد که درواقع این بخ
و کش

نشانگر میزان تمایرق

هر ره برای بازگشت به محیا بهترین خاطرهاش است و ])𝑡( 𝑗𝑖⃗𝑥  𝑐2 𝑟2 [𝑝⃗𝑔𝑖 (𝑡) −بیرانکننرده فاصرلهای اسرت

که هر ره از بهترین خاطره همئایگیاش دارد که درواقع این بخر

نشراندهنرده میرزان کشر

و تمایرق هرر ره بررای

دنبالهروی از اجتماع و پیمودن مئیر موفقیت جامعه (بهترین خاطره جمعی) است.
درنهایت موقعیت جدید ره  iیعنی) x⃗⃗ij (t + 1توسا رابطه  9محاسبه میشود:
()9

)𝑥⃗𝑖𝑗 (𝑡 + 1) = 𝑥⃗𝑖𝑗 (𝑡) + 𝑣⃗𝑖𝑗 (𝑡 + 1

تابع برازش

در الگوریتم  PSOبرای رات حاضر در جمعیت یک تابع هدف یا تابع برازش توسا (کنردی و ابرهرارت)1995 ، 21
پیشنهاد شده است که هر ره سعی میکند آن را بهینه کند .هرکدام از رات با توجه بره موقعیرت قبلری خرود و موقعیرت
قبلی همئایگان در فضای جواب حرکت میکنند .بهترین موقعیت قبلی هر ره نقطهای اسرت کره آن ره بهتررین مقردار
برازش را در مئیر حرکت خود به دست آورده است و بهترین موقعیت همئایگی قبلی ،بیرانگر وضرعیتی اسرت کره سرایر
رات حاضر در یک جمعیت بهترین مقدار برازش را به دست آورند.
در این پژوه
تعریف میشود:
()11

تابع برازش الگوریتم  PSOرا با اسرتفاده از معیرار سرنج

ریئرک آنتروپریتجمعری برهصرورت زیرر

𝑛 𝑚−1

𝑘
𝑘
]) (𝑔𝑜𝑙 ) ( 𝑓𝑝 = ∑ ∑ 𝑤𝑖 [𝑈𝑘+1
𝑚
𝑚
𝑖=1 𝑘=1

 fpمقدار برازش ره  pاست .در هر بار تکراری که انجام میشود ،اگر در مقادیر برازش تغییری مشاهده گردد بهتررین
موقعیت مربو به هر ره و بهترین موقعیت همئایگی در جمعیت بهروزرسانی میشود.
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طراحی تابع جریمه برای اصالح تابع برازش الگوریتم PSO

در مئلله برنامهریزی مدل مارکوویتز طبق رابطه  9برای تابع هدف ،یک قید مهم ( )μp ≥ μp0تعریف شده است کره
مربو به کئب حداقق معینی از بازدهی است .بهمنظور بهینهسازی با الگوریتم  PSOنیز این قید باید تأمین شود کره بررای
برآورده شدن آن میتوان از روش تابع جریمه 22استفاده کرد .در مئااق کمینهسازی ،ترابع جریمره باعرث افرزای

مقردار

تابع هدف و بدتر شدن پاسخ میشود .در این مئلله از جریمه ضرب شونده استفاده شده است.
درنهایت فرم اصالحشده و نهایی تابع برازش الگوریتم  PSOبه استفاده از معیار سنج
لحاظ کردن تابع جریمه بهصورت زیر تبدیق میشود:

ریئک آنتروپی تجمعی و برا
𝑛 𝑚−1

𝑝𝜇
𝑘
𝑘
𝑓𝑝 = ∑ ∑ 𝑤𝑖 [𝑈𝑘+1 ( ) 𝑙𝑜𝑔( )] ∙ [1 + 𝛽 𝑚𝑎𝑥(0. 1 −
])
𝑚
𝑚
𝜇𝑝0

()11

𝑖=1 𝑘=1

مقدار βباید به نحو مناسب تعیین شود که درنهایت مئلله بتواند به یک جواب بهینه همگرا شرود کره در ایرن پرژوه
برابر با  11قرار داده شده است.
جامعه و نمونه پژوهش

در این پژوه

جامعه آماری کلیه شرکتهای پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هئتند و برهطرور

نمونرره از دادههررای بررازدهی ماهانرره  15شرررکت پتروشرریمی حاضررر در بررورس اوراق بهررادار در بررازه زمررانی  1192/2/1تررا
 1198/3/11استفاده شده است .مقادیر بازدهی شرکتهرا توسرا نررمافرزار «رهراورد نروین  »1محاسربه شردهانرد .ایرن 15
شرکت (نماد) شامق -1 :سرمایه-گذاری ایرانیان (پترول)  -2آبرادان (شرپترو)  -1جرم (جرم)  -1خراسران (خراسران) -5
پردیس (شپدیس)  -3خار

(شخار )  -2تأمین (تاپیکو)  -8صنایع شیمیایی ایران (شیران)  -9سررمایهگرذاری صرنایع

پتروشیمی (وپترو)  -11شازند (شارا )  -11شیراز (شیراز)  -12خلیج فارس (فارس)  -11فناوران (شفن)  -11کرمانشاه
(کرماشا)  -15حمقونقق پتروشیمی (حپترو) میباشند.
نتایج پژوهش

بهمنظور تخمین نتایج بر مبنای الگوریتم  PSOو مقایئه با مدل مارکوویتز از نرمافزار  MATLAB2018استفاده شرده
است .برای برنامه نویئی الگوریتم PSOدر نرمافزار  ، MATLAB2018مقدار پارامترها به این صرورت اسرت کره انردازه
جمعیت رات برابر با  ،11وزن اینرسی ( )wبرابر با  ،1وزن نمایی کاهشی ( )wdampبرابر برا  ،1/99پارامترهرای  c1و c2

برابر با  2و ( kتعداد تکرار) برابر با  111است .همچنین  5استراتژی از  X1تا  X5در نظر گرفته شده است .زمان حرق ایرن
مئلله برای کامپیوتری با رم  8گیگابایت و پردازشگر  8هئتهای  2/21گیگاهرتز ،حدود  12ثانیره و  22صردم ثانیره طرول
کشیده است.
نتایج الگوریتم PSO

اوزان بهینه طبق آلگوریتم PSOبرای 5سناریودر جدول  1آورده شده است:

 /11کاربرد معیار آنتروپیتجمعی و الگوریتم  PSOدر بهینهسازی سبد سهام شرکتهای پتروشیمی بازار بورس اوراق بهادار
جدول  .4اوزان بهینه در بهینهسازی سبد سهام طبق الگوریتم PSO
X1

X2

X3

X4

X5

میانگین

نماد
پترول

1/1551

1/1189

1/1211

1/1111

1/1111

1/1211

شپترو

1/1188

1/1531

1/1351

1/1513

1/1111

1/1118

جم

1/1891

1/1311

1/1285

1/1111

1/1111

1/1132

خراسان

1/1232

1/1813

1/1931

1/1125

1/1113

1/1311

شپدیس

1/1288

1/1511

1/1195

1/1111

1/1111

1/1281

شخار

1/1318

1/1121

1/1523

1/2512

1/1115

1/1818

تاپیکو

1/1211

1/1258

1/1811

1/1289

1/1111

1/1511

شیران

1/1355

1/1289

1/1913

1/1233

1/1139

1/1311

وپترو

1/1195

1/1191

1/1118

1/1119

1/1111

1/1295

شارا

1/1319

1/1121

1/1552

1/2181

1/1222

1/1813

شیراز

1/1311

1/1181

1/1195

1/1111

1/1111

1/1211

فارس

1/1822

1/1119

1/1111

1/1111

1/1111

1/1211

شفن

1/1329

1/1923

1/1121

1/1889

1/2115

1/1115

کرماشا

1/1851

1/1522

1/1119

1/1111

1/1111

1/1111

حپترو

1/1113

1/1322

1/1815

1/1132

1/1919

1/1222

منبع:یافتههای تحقیق
جدول .2ریسک و بازدهی استراتژیها طبق الگوریتم PSO
X1

X2

X3

X4

X5

میانگین

ریئک و بازدهی
ریئک

1/2325

1/8112

1/1111

1/1151

1/3231

1/1111

بازدهی

1/1312

1/2129

1/1881

1/1588

1/3391

1/1592

منبع:یافتههای تحقیق

همچنین ریئرک و برازدهیموردانتظرار مربرو بره اعمرال اسرتراتژیهرا (بره ترتیرب از راسرت بره مرز از ریئرک کرم-
بازدهیموردانتظار کم تا ریئک زیاد-بازدهیموردانتظار زیاد) در جدول  2قابقمشاهده است .بهعنوانمثال در اسرتراتژی
اول برای نماد پترول باید مقدار  1/1551از وزن سرمایه را اختصا

داد و این روند تا وزن دهی برای نماد آخر (1/1113

برای نماد حپترو) ادامه مییابد .با اتخا استراتژی اول میتوان از سبد سهام  1/1312واحد بازدهی کئب کررد و 1/2325
واحد ریئک متحمق شد .پس از ادامه این روند برای تمامی استراتژیها ،میرانگین وزنهرای بهینره مربرو بره هرر نمراد و
میانگین ریئک سبد سهام و بازدهیموردانتظار سبد سهام محاسبه شده است .در ادامه منحنری بریتفراوتی سررمایهگرذاری
بهصورت زیر ترسیم میشود.
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شکل  .4منحنی بیتفاوتی سرمایهگذاری برای بهینهسازی سبد سهام

در شکق  1منحنی بیتفاوتی سرمایهگذاری برای بهینهسازی سبد سهام (که در آن یک مرز قرمز رنر

ترسریم شرده)

قابررق مشرراهده اسررت .سرررمایهگررذاران بررر اسرراس ترجیحررات و سررالیق خررود بررا تبررادل ترکیبررات مختلررف ریئررک و
بازدهیموردانتظار بر روی این مرز میتوانند بهینهسرازی سربد سرهام را انجرام دهنرد .در ایرن شرکق برا اسرتفاده از مقرادیر
تخمینزده شده طبق مدل ،مرز کارای بهینه برای بهینهسازی سبد سهام شرکتهای پتروشیمی ترسیم شده است.
طبرق نترایج برهدسرتآمرده برا محاسربه میرانگین اوزان تخمرینزدهشرده توسرا اسرتراتژیهرای الگروریتم  ،PSOیرک
سرمایهگذار برای بهینهسازی سبد سهام شرکتهای پتروشیمی نمونه میتواند بهصرورت زیرر طبرق جردول  1کرق بودجره
خود را به شرکتها اختصا

دهد.
جدول  .3بهینهسازی سبد سهام طبق الگوریتم PSO

نماد

منبع:یافتههای تحقیق

میانگین اوزان تخمینزدهشده طبق الگوریتم PSO

-1شخار

% 18/18

-2شارا

% 18/13

-1شفن

% 11/15

-1حپترو

% 2/22

-5شیران

% 3/11

-3خراسان

%3

-2تاپیکو

% 5/11

-8شپترو

% 1/18

-9جم

% 1/32

-11کرماشا

% 1/11

-11وپترو

% 2/95

 -12شپدیس

% 2/81

-11فارس

% 2/11

-11پترول

% 2/11

-15شیراز

% 2/11

 /11کاربرد معیار آنتروپیتجمعی و الگوریتم  PSOدر بهینهسازی سبد سهام شرکتهای پتروشیمی بازار بورس اوراق بهادار

نتایج مدل مارکویتز
نتایج اوزان بهینه در مدل مارکوویتزدر جدول  1آورده شده است.
جدول  .2اوزان بهینه در بهینهسازی سبد سهام طبق مدل مارکوویتز
X1

X2

X3

X4

X5

میانگین

نماد
پترول

1/1551

1/1121

1/1121

1/1111

1/1111

1/1219

شپترو

1/1188

1/1582

1/1321

1/1195

1/1111

1/1118

جم

1/1891

1/1312

1/1112

1/1111

1/1111

1/1132

خراسان

1/1232

1/1852

1/1911

1/1139

1/1111

1/1311

شپدیس

1/1288

1/1195

1/1121

1/1111

1/1111

1/1292

شخار

1/1318

1/1111

1/1323

1/2552

1/1111

1/1191

تاپیکو

1/1211

1/1231

1/1819

1/1293

1/1111

1/1511

شیران

1/1355

1/1811

1/1912

1/1231

1/1111

1/1312

وپترو

1/1195

1/1139

1/1111

1/1111

1/1111

1/1281

شارا

1/1351

1/1111

1/1531

1/2185

1/1111

1/1111

شیراز

1/1311

1/1111

1/1111

1/1111

1/1111

1/1192

فارس

1/1822

1/1122

1/1111

1/1111

1/1111

1/1219

شفن

1/1329

1/1995

1/1139

1/1913

1/1111

1/1983

کرماشا

1/1851

1/1511

1/1121

1/1111

1/1111

1/1295

حپترو

1/1113

1/1321

1/1812

1/1112

1/1111

1/1593

منبع:یافتههای تحقیق

نتایج مربو به ریئک و بازدهی استراتژیها نیز در جدول  5آورده شده است.
جدول  .1ریسک و بازدهی استراتژیها طبق مدل مارکوویتز
X1

X2

X3

X4

X5

میانگین

ریئک و بازدهی
ریئک

1/2325

1/8158

1/1111

1/1181

1/1112

1/1899

بازدهی

1/1311

1/2115

1/1938

1/1311

1/8291

1/1938

منبع:یافتههای تحقیق

جدول  3سبد سهام بهینه را طبق مدل مارکوویتز نشان میدهد.
جدول  .6بهینهسازی سبد سهام طبق مدل مارکوویتز

نماد

میانگین اوزان تخمینزدهشده طبق مدل مارکوویتز

-1شخار

% 11/91

-2شارا

% 11/11

-1شفن

% 9/83

-1شیران

% 3/12

-5خراسان

% 3/11

-3حپترو

% 5/93

-2تاپیکو

% 5/11

-8شپترو

% 1/18

-9جم

% 1/32
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میانگین اوزان تخمینزدهشده طبق مدل مارکوویتز

نماد
-11کرماشا

% 2/95

-11شپدیس

% 2/92

 -12وپترو

% 2/81

-11فارس

% 2/19

-11پترول

% 2/19

-15شیراز

% 1/92

منبع:یافتههای تحقیق

مقایسه نتایج الگوریتم  PSOو مدل مارکوویتز

نتایج بهدستآمده از اعمال الگوریتم  PSOو مدل مارکوویتز ،در جدول  2ارااه شده است.
جدول  .7بهینهسازی سبد سهام طبق الگوریتم  PSOو مدل مارکوویتز

بازدهی مورد انتظار سبدسهام

ریئک سبدسهام

پاداش نوسانپذیری

مدل
برنامهریزی ریاضی مارکوویتز

1/1938

1/1899

2/9125

الگوریتم PSO

1/1592

1/1111

1/3521

منبع:یافتههای تحقیق

در جدول  2مقادیر میانگین بازدهی مورد انتظار و ریئک سبد سهام برای هر دو مدل قابقمشراهده اسرت .همرانطرور کره
مشخص است در الگوریتم  PSOمقدار میانگین تابع بازدهی سهام کمترر از مقردار میرانگین ترابع برازدهی سرهام در مردل
مارکوویتز است در حالی که مقدار میانگین تابع ریئک سبد سهام بهخوبی کمینه شده و برای آن مقداری کمتر از مقردار
میانگین تابع ریئک سبد سهام در برنامهریزی مارکوویتز بهدستآمده است.
برای مقایئه نهایی این دو مدل با استفاده از مقادیر جدول ،شاخص پاداش نوسان پذیری سبد سهام (که نئبت بازدهی بره
ریئک سبد سهام تعریف میشود) محاسبه شده است که مقدار این شاخص در الگوریتم  PSOبیشتر از مردل مرارکوویتز
است؛ بنرابراین مشراهده مریشرود کره الگروریتم  PSOبهینرهسرازی سربد سرهام را بهترر از مردل مرارکوویتز انجرام داده و
جوابهای بهینه تولید میکند.
نتیجهگیری و پیشنهادها

با عنایت به یافتههای مطالعه ،نتایج و پیشنهادهای زیر ارااه میشود:
 -1الگوریتم  ،PSOمقدار تابع بازدهی سهام (با تفاوتی اند ) کمتر از مقدار تابع بازدهی سرهام در مردل مرارکوویتز
بهدست میآورد در حالی که مقدار ترابع ریئرک سربد سرهام  PSOبره مراترب کمترر از مقردار ترابع ریئرک سربد سرهام
مارکوویتز است.
 -2مقایئه مقدار شاخص پاداش نوسانپذیری سبد سهام در الگوریتم  PSOو مدل مارکوویتز نشان میدهد که مقردار
این شاخص در الگوریتم  PSOبیشتر است .نتایج بدست آمده بیانگر این مطلب است که الگوریتم  PSOیک سربد سرهام
با کارایی بیشتر نئبت به مدل مارکوویتز تشکیق داده و در نهایت یک سبدسهام بهینه برای سرمایهگذار طراحی میکند.

 /12کاربرد معیار آنتروپیتجمعی و الگوریتم  PSOدر بهینهسازی سبد سهام شرکتهای پتروشیمی بازار بورس اوراق بهادار

 -1با توجه نتایج بهدستآمده از بهینهسازی سبد سرهام شررکتهرای پتروشریمی مروردنظر برا معیرار سرنج

ریئرک

آنتروپیتجمعی و الگوریتم  ،PSOسرمایهگذاران میبایئت بیشترین وزن سرمایهگذاری خود را به ترتیب به نمادهای-1 :
شخار

 -2شارا

 -1شفن اختصا

دهند .همچنین با اعمرال معیرار آنتروپریتجمعری و اسرتفاده از مردل مرارکوویتز،

سرمایهگذاران در این حالت نیز (در حالی که اوزان متفاوتی نئربت بره الگروریتم  PSOحاصرق شرده اسرت) مریبایئرت
بیشترین وزن سرمایهگذاری خود را به ترتیب به نمادهای -1 :شخار

 -2شارا

 -1برای پژوه های آتی پیشنهاد میشود از معیارهرای جدیرد سرنج

 -1شفن اختصا

دهند.

ریئرک و همچنرین از دیگرر الگروریتمهرای

فراابتکاری در حوزه بهینهسازی سبد سهام استفاده شود.
تقدیر و تشکر

اینجانب حئین محمدی باغمالای بر خود بایئته میدانم که از استادان بزرگوار جناب آقای دکترر حجرت پارسرا ،جنراب
آقای دکتر سعید طهماسبی و جناب آقای دکتر پرویز حاجیانی برای حمایتها و زحمرات بریدریغشران در تمرام مراحرق
انجام این مقاله سپاسگزاری نمایم.
یادداشتها
3. Cumulative Entropy
6. Evoluntionary Optimization
9. Heuristic Methods
12. Cura
15. Clark & Kim
18. Swarm Intelligence
21. Kennedy and Eberhart

2. Intelligent
5. Classical Optimization
8. Poole & Mackworth
11. Phillippatos & Wilson
14. Expected Return of the Stock Portfolio
17. Gu
20. Komilov

1. Markowitz
4. Particle Swarm Optimization
7. Artifical Intelligence
10. Meta-Heuristic
13. Corazza
16. Shannon
19. Martinez
22. Penalty Function
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