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 چکيده
 عیصنا ایهشرکت یسهام، برا یانجمن یسبدگردان ،کاویبر داده یمبتن بندییپرتفو افتیره یرکارگیمقاله به نیهدف ا

 18 ربیتج طوربه هاشرکت نیسبد سهام ا ییکارا لیتحل یاست. برا انسیوار -نیانگیم ییکارا تتقوی منظوربه ییغذا

 صورتبه 1398 -1388 یزمان یدر دوره ازیشد. اطالعات مورد ن گرفتهشرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در نظر 

 یبه دو دوره مشتمل بر دوره یزمان یدوره نیا ،ییکارا یابیو ارز یانجمن نقوانی کشف نظورم. بهدیگرد وریآجمع روزانه

 یابیارز یموجود و دوره سهام نیب یانجمن نیکشف قوان یبرا کاویداده یشد. دوره میتقس یابیارز یو دوره کاویداده

 یمبتن دیبنیمطالعه حاضر نشان داد که پرتفو هایافتهی. باشندیسهام م یسبدها انسیوار -نیانگیم ییسنجش کارا یبرا

 یارهایبا در نظر گرفتن حداقل مع ییغذا عیصنا هایسهام شرکت نیب یچهار قاعده انجمن یدهندهارائه یکاوبر داده

 شترینسبت شارپ ب یسهام دارا یانجمن یسبدگردان ن،یاست. همچن 90/0و  15/0برابر  بترتینان بهیو اطم بانیپشت

 افتیه رهنسبت ب کاویبر داده یمبتن بندییپرتفو افتیره ن،ی. بنابراباشدیسهام م یهمبستگ یبت به سبدگرداننس

ا مشتمل بر دو سهم غبشهر و غمارگ ب سبد کی یدهندهکه ارائه رسونیپ یبر مدل همبستگ یمبتن بندییپرتفو یسنت

 یبرا کاویداده یانجمن نیکاربرد قوان نی. بنابراکندیل مکاراتر عم ایوهشیاست، به 802/0برابر با  یهمبستگ بیضر

 .شودیم شنهادیسهام پ گذارانهیبه سرما ییغذا عیکارا در بخش صنا یسبدگردان

 .انسیوار -نیانگیم ییسهام، بورس اوراق بهادار تهران، کارا یانجمن یسبدگردان :يديکل واژگان
 

 

 

 

 

 

 

 

 :ییغذا عیصنا هايسبد سهام شرکت ییکارا یابیارز

 کاويبر داده یمبتن بندييپرتفو افتيره کاربرد
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 مقدمه

ی فعالیت خود با ی صنعتی را بر عهده دارند که برای ادامهایوهشتامین غذای جامعه به یی صنایع غذایی وظیفههاشرکت

ین مالی تام. است بهادار اوراق بورس های مناسب برای تامین بودجه این شرکتها(. یکی از راه[1]کمبود بودجه مواجه هستند )

یگر موسسات پولی و مالی دارای مزایایی چون جلوگیری از د و اها از طریق بازار سرمایه در مقایسه با استقراض از بانکهشرکت

 (.  [2]ی مستقیم و غیرمستقیم است )هااتالف وقت و کاهش هزینه

حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه  گذارانی هستند که بین سرمایهگذاری قابل سرمایههای صنایع غذایی داراییهاسهام شرکت

ی روی نوسانات قیمتی سهام سود بازاز طریق سفته توانندمی گذارانلیت نقدشوندگی باال، سرمایه. عالوه بر قابشوندمعامله می

به تنوع بخشیدن سهام مختلف در سبد برای کاهش خطرپذیری اشاره  (1MPTی )بندکسب کنند. همچنین، نظریه مدرن پرتفوی

ی کارآمد از طریق بندقادر به پرتفوی گذارانذیری، سرمایهیژه با توجه به بازدهی انتظاری و خطرپو طوربه[(. 4[؛ ]3)] دارد

ی، بندجستجوی خطرپذیری کمتر برای سطح مشخصی از بازده انتظاری هستند. در این مطالعه یک رهیافت جدید پرتفوی

ه رتباط بین مجموعی، استفاده گردید. قاعده انجمنی بیانگر الگویی است که اکاو( مبتنی بر داده2AAPسبدگردانی انجمنی سهام )

. سبدهای انجمنی سهام از طریق انتخاب سهام موجود بین قوانین انجمنی با معیار دهدی را ارائه میکاوسهام در تحلیل داده

 توانندمی گذاران. بنابراین، سبدهای انجمنی سهام دارای دو ویژگی هستند. نخست اینکه سرمایهشوندبیشتر ایجاد می 3باالبری

را انتخاب کنند که توسط قاعده انجمنی با معیار باالبری بیشتر توصیه شده است. ارزش بیشتر این معیار نشانگر  سهام مشخصی

کارا متشکل از  یسبدها قادر به ایجاد گذارانیژگی دیگر اینکه سرمایهو. است موجود سهام متوسط به نسبت تری مناسببندطبقه

 اویکروش داده یعلم زمیبه مکان توانندیم گذارانهسرمای دلخواه، طورتخاب سهام بهبا ان سهیشده، هستند. در مقا هیسهام توص

 نیا یاخلد یذهن زممکانی و هاداده بندیبر طبقه هیسهام با تک یسبد انجمن ن،بنابرای. کنند اعتماد مناسب سهام کشف منظوربه

 (.   [5]) شودیساخته م وشر

هام س یانجمن یشده توسط سبدگردان هیسهام توص یبرا ینسب هایوزن یابیست، ارزاست. نخ تیدو مز یحاضر دارا مطالعه

(AAPاست. اگرچه مطالعات پ )حرکت مشترک مجموعه سهام پرداختند  لیبه تحل کاویداده یانجمن نیدر رابطه با قوان نیشی

کارآمد است  بندییپرتفو یبرا نیگزیجا یفتایره شنهادیپ گر،ید تیمز[(. 7[؛ ]6)] سهام را مورد بحث قرار ندادند هایاما وزن

 یراب یافتیمعنا که ره نی. بدشودیم یانتظار یبازده شیو افزا یریشده باعث کاهش خطرپذ هیکه در آن مشارکت سهام توص

 5زتیمارکوئ انسیوار -نیانگیم لیبر تحل یتنیم (4CAPسهام ) یهمبستگ یدانسبدگر افتیکه از ره شودیم شنهادیپ بندییپرتفو

 متفاوت است. 

به دو دوره، شامل  یزمان یدوره میدنبال شد. نخست، تقس ری( مراحل زAAPسهام ) یانجمن یسبدگردان ییکارا یابیارز یبرا

 یبرا یابیارز یسهام موجود و دوره یرو یانجمن نیکشف قوان یبرا کاویداده یاست. دوره یابیارز یو دوره کاویداده یدوره

 هیوصت یسهام شتر،یب یباالبر اریبا مع یانجمن نیدوم با در نظر گرفتن قوان یمرحله رسهام است. د یسبدها ییسنجش کارا

 یچهارم از نسبت شارپ برا یمرحله ت،یسهام انجام شد. در نها نیا یرو یانجمن یسوم، سبدگردان ی. سپس در مرحلهدیگرد

. دی( استفاده گردCAPسهام ) یهمبستگ یبدگردان( و سAAPسهام ) یمنانج یسبدگردان یرو انسیوار -نیانگیم ییکارا یابیارز

 ژه،وی ورطشده است. به یطراح رسونیپ یهمبستگ بیبر ضرا یسهام بر اساس انتخاب سهام موجود مبتن یهمبستگ یسبدگردان

از مطالعه حاضر  ف(. هد[5]هستند ) یسنت بندییپرتفو لیدر رابطه با تحل یدیاطالعات مف یقادر به ارائه یهمبستگ بیضرا

( CAPسهام ) یهمبستگ یبا سبدگردان سهی( در مقاAAPسهام ) یانجمن یسبدگردان یبرا انسیوار -نیانگیم ییکارا یبررس

 است.

ر بورس د ییغذا عیفعال صنا هایدر خصوص سهام شرکت نهیبه یپرتفو یو بررس نییبه تع زین نیشیپ یتجرب مطالعات

 ریتا ت 1388از بهمن ماه  ازیمورد ن هایداده آوری( با جمع1389) یعیمقدم و رف یریاختند. از جمله، قداوراق بهادار تهران پرد

 یزریآمار و اطالعات از برنامه لیتحل یبرا نیمنظور استفاده نمودند. همچن نیا یراب سکیاز شاخص ارزش در معرض ر 1389ماه 

 نهیبه یپرتفو نشیگز ی( برا1396و همکاران ) یکاسگر ینیحس ،یگرید یعه. در مطال[(8)] استفاده شد حیبا اعداد صح یاضیر

من به به یروزانه سهام منته هایمتیق فتنبا در نظر گر یچولگ -انسیوار -نیانگیم یاز الگو ییغذا عیصنا هایسهام شرکت

متناسب  یبه هر روش وزن ،ینبیشیپ خطای به توجه با و شد گرفته کاربه متیق ینبیشیاستفاده کردند. سه روش مختلف پ 1395
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 دستهب ینبیشیپ یمرتبط با بازده و خطا یو چولگ انسیوار ن،یانگیم یارهامعی هاوزن نیبا توان برآورد آن داده شد. بر اساس ا

عه حاضر با مطال زی. اما تما[(1)] حل شده است یآرمان یزیرتوسط مدل برنامه یچولگ -انسیوار -نیانگیم یالگو ت،نهای در. آمد

است.  سهام یسبدها ییکارا یابیو ارز کاویبر داده یمبتن بندییپرتفو دیجد افتیره کی یرکارگیدر به نیشیپ هایپژوهش

که  ایگونه. به[(11[؛ ]10[؛ ]9[؛ ]5)] استفاده نمودند کاویداده یانجمن نیاز قوان یمسائل مال لیمنظور تحلبه مطالعات مختلف

 ایوهشیبه ،یذهن زمیمکان قیآن از طر کشفسهام موجود و  نیب یوجود ارتباط داخل لدلی(، بهAAPسهام ) یانجمن یسبدگردان

 است. ییغذا عیبخش صنا گذارانهیسرما یبرا یدیشواهد مف یدهندهمطالعه ارائه نیا هایافتهی. شودیخردمندانه انجام م

 

  بررسی مواد و روش
در  است، بندییپرتفو ییکارا یابیو ارز کاویداده یانجمن نقوانی ها،داده آوریت جمعکه مشتمل بر سه قسم قیتحق روش

 شده است. حیادامه تشر

 

 اطالعات   يگردآور
 بهنوش شامل هاشرکت نیفعال در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد. ا ییغذا عیشرکت صنا 18مطالعه حاضر،  در

 ریمهرام )غمهرا(، ش یدیبهشهر )وبشهر(، تول عی(، توسعه صنانوی)غپ نوی(، پارس می)غگرج یگرج تیسکوی)غبهنوش(، ب رانای

 ینعتپگاه خراسان )غشان(، ص زهیپاستور ریپگاه اصفهان )غشصفا(، ش زهیپاستور ری)غشاذر(، ش یغرب جانیپگاه آذربا زهیپاستور

بر(، کالبر )غال اتیپاک )غپاک(، لبن اتی(، لبننی)غچ نیچ نی)غاذر(، کشت و صنعت چ اذریبهشهر )غبشهر(، کشت و صنعت پ

 )غسالم( هستند.      نی)غمارگ(، خوراک دام پارس )غدام(، گلوکوزان )غگل(، دشت مرغاب )غدشت( و سالم نیمارگار

 تیریمد شرکت از روزانه طوربه 1398اسفند ماه  یال 1388ماه  یاز د یمورد بررس هایشرکت یبرا یانیپا متیق هایداده

ه دو ب یزمان یدوره نیا انس،یوار -نیانگیم ییکارا یابیو ارز یانجمن نقوانی کشف منظورشد. به آوریبورس تهران جمع یفناور

اسفند ماه  یال 1396از اسفند ماه  یابیارز یو دوره 1396اسفند ماه  یال 1388ماه  یاز د یاوکداده ی. دورهدیگرد میدوره تقس

ادن نشان د یبرا بیترتبه کیصفر و  ریاز مقاد ،کاویداده یانجمن نیمرتبط با قوان هاییژگیتوجه به ومشخص شد. با  1398

 نیا ریدر نظر گرفته شد و در غ کیمثبت باشد آنگاه ارزش  روزانه ی. اگر بازدهدیروزانه سهام استفاده گرد متیق شیکاهش و افزا

 [(. 9[؛ ]6)] دیصورت ارزش صفر لحاظ گرد

 

 کاويداده یانجمن نيقوان
 جیکه نتاای گونه. بهپردازدیبزرگ م ایمجموعه داده کی)سهام( در  هانهگزی زمانبه کشف احتمال وقوع هم یانجمن نیقوان

شف ک هایروش نتریاز گسترده یکی ،کاویداده یانجمن نیقوان ژه،وی طور)سهام( است. به هانهیگز نیا نیارتباط ب یدهندهنشان

 نی)سهام( را نشان دهد. ا هانهیگز نیمتقابل ب هاییوابستگ تواندیبزرگ است، که م هایاز داده دیو استخراج اطالعت مفدانش 

 رتوامینشانگر دو مجموعه غ A⟹Bبه فرم  یقاعده انجمن کیکه  ندشد فیتعرمعرفی و صورت  نیبه ا برای اولین بار نیقوان

( 6Lhsعنوان طرف چپ )به A)سهام(  هاینهیکه گز ایگونه. به[(12)] بزرگ است ایدر مجموعه داده Bو  A)سهام(  هانهیگز

، 8بانیعملکرد مشتمل بر پشت اری. سه معشوندیارجاع م ی( قاعده انجمن7Rhs) راست طرف عنوانبه B)سهام(  هاینهیو گز

 که ایدرصد موارد مشخص در مجموعه داده انگریب بانیپشت اریمناسب وجود دارد. مع نیانتخاب قوان یبرا یو باالبر 9نانیاطم

 یباالبر اری( و مع2باشند )رابطه  زین Bکه شامل  Aدرصد موارد شامل  انگریب نانیاطم اری(، مع1باشند )رابطه  Bو  Aشامل 

 (:3)رابطه  باشدیم Bبر درصد موارد شامل  نانینسبت اطم انگریب

(1) (𝐀 ⟹ 𝐁) = 𝐏(𝐀 ∪ 𝐁) 

(2) (𝐀 ⟹ 𝐁) =
𝐏(𝐀 ∪ 𝐁)

𝐏(𝐀)
 

(3) (𝐀 ⟹ 𝐁) =
𝐏(𝐀 ∪ 𝐁)

𝐏(𝐀)𝐏(𝐁)
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 منظوربه یمربوط به هر قاعده انجمن یباالبر اریدرصد موارد است. در مطالعه حاضر، مع ایاحتمال  انگریب Pکه در آن ).(

مناسب  یدهندهنشان قاعده مشخص کیمربوط به  یباالبر اریمع شتربی ارزش. شد گرفته کاربه بندیپرتفوی جهت سهام انتخاب

است. در مطالعه حاضر، سهام  ندهیآ ای( در مجموعه دادهRhs)سهام( طرف راست ) هاینهیگز ینبیشیبودن آن قاعده جهت پ

 . اندلحاظ شده بندیپرتفوی منظوربه شتریب یباالبر اریبا مع یموجود در قاعده انجمن

 برای گسترده طوراست که به یتمیالگور نیاول نی(. ا[13]) شد گرفته ارکبه یانجمن نیقوان لیتحل یبرا apriori تمیالگور

 IBM SPSS افزاریبسته نرم تمیالگور یاجرا یمختلف استفاده شده است. برا نی)سهام( متعاقب قوان هانهیکشف درصد گز

Modeler 18بزرگ است، انتخاب شد. هایداده لیتحل یمناسب برا ی، که ابزار 

 

 بندييپرتفو ییکارا یابیارز
نسبت به  دیبنیپرتفو نیاز خطر شود آنگاه ا یسطح مشخص یبرا شتریب یانتظار یمنجر به بازده بندییپرتفو افتیره اگر

 ای شتریب یانتظار یانجام دهند که بازده ایگونهخود را به یسبدگردان توانندیگذاران مهیکاراتر است. سرما هاافتیره گرید

 کی( 1952) تزیمارکوئ ژه،وی طورباشد. به یابیسهام مشخص، قابل دست یرو هیسرما اسبمن صیتخص قیطر کمتر، از یریخطرپذ

اد که نمود و نشان د شنهادیدر سطح مشخص خطر را پ یانتظار یبازده نیشتریبا ب سبدگردانی صورتبه بندییپرتفو هینظر

مگر  درنیخود در نظر گ یانتظار یبازده شیافزا یرا برا یشتریب قادر نخواهند بود تنوع یسبد سهام نیچن یدارا گذارانهیسرما

و  یانتظار یبازده نینشان دادن روابط ب یبرا بندییمرز پرتفو کیاز  تزی. مارکوئرندیرا بپذ یشتریب یریسطح خطرپذ نکهیا

 انسیوار -نیانگیم ییکارا شتریح بو سط ردگییقرار م 01مرز کارا یرو نهیبه بندییکه پرتفو ایگونهاستفاده کرد به یریخطرپذ

 . [(14دهد )]یرا نشان م

نشان دادن  یکارا برا یو مرزها دیانجام گرد کاویبر داده ی( مبتنAAPسهام ) یانجمن یمطالعه حاضر، سبدگردان در

 سهام نهیبه یهابر وزن میو تصم بندییخطر پرتفو سازیحداقل گذارانهیخطر مشخص شد. انتظار سرما -یبازده هاییژگیو

 ( آورده شده است:7( تا )4در روابط ) یاضیر ایوهشیبه انسیوار -نیانگیم لیاست. تحل

(4) 𝐌𝐢𝐧 =
𝐰ʹ𝐇𝐰

𝟐
 

 Subject to 

(5) ∑𝐰𝐢 = 𝟏

𝐍

𝐢=𝟏

 

(6) ∑𝐰𝐢𝐄(𝐫𝐢) = 𝐫𝐏

𝐍

𝐢=𝟏

 

(7) 𝐰𝐢 ≥ 𝟎 

 

 یبازده نیانگیبردار م یدهندهنشان E(r)سهام،  انسیکووار انسیوار سیماتر انگریب Hنشانگر بردار وزن سهام،  wکه در آن 

 . دیاستفاده گرد MATLAB افزاریمدل از بسته نرم نیا یاجرا ی. براباشندیسبد م یبازده یبرا ینرخ انتظار prسهام و  یبرا

 نی. ا[(15)] دی( استفاده گرد1987) تزیمارکوئ انسیوار -نیانگیم لیسهام از تحل یانجمن یسبدها ییکارا یبررس منظوربه

 ییاست. در مطالعه حاضر، کارا شتریب ییکارا یدارا کیکه کدام دهدیکرده و نشان م یابیرا ارز بندییپرتفو افتیروش دو ره

 بیضرا نیشتریبا ب ی(، که شامل سهامCAPسهام ) یهمبستگ ی( نسبت به سبدگردانAAPسهام ) یانجمن یسبدگردان ینسب

 شد.    سهیاست، مقا رسونیپ یهمبستگ

 یبرا شارپ هایسهام، حداکثر نسبت یهمبستگ یسهام و سبدگردان یانجمن یسبدگردان یکارا برا یمرزها صیاز تشخ پس

 ( محاسبه شد:8سهام بر اساس رابطه ) نیبا ا یمرز یسبدها

(8) 𝐒𝐏 =
𝐄(𝐫𝐏) − 𝐫𝐟

𝛔𝐏
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بدون  ینرخ بازده انگریب frو  یسبد مرز یو انحراف استاندارد برا یانتظار یبازده نیانگینشانگر م بترتیبه Pσو  PE(r(که 

 یسبد مرز کیکه،  ایگونهشد. به نیجانش یریبدون خطرپذ بازدهی نرخ عنوانبه سالهکی ی. نرخ سپرده بانکباشندیم یریخطرپذ

د سبد را و انحراف استاندار یانتظار ینسبت نرخ بازده نیا رایبهتر است ز انسیوار -نیانگیم ییکارا یدارا شتریبا نسبت شارپ ب

( و AAPسهام ) یانجمن یدر سبدگردان یگوناگون مرز هایبندییپرتفو یبرا یریبدون خطرپذ ی. نرخ بازدهکندیادغام م

 نهزیه عنوانبه یریبدون خطرپذ یدر نظر گرفتن نرخ بازده اب بیترت نیداده شد. بد ریی( تغCAPسهام ) یهمبستگ یسبدگردان

 شد. یابیمختلف ارز هایبندییپرتفو یبرا ییکارا رییتغ یچگونگ ه،یسرما

 

  جینتا

 سبد سهام آورده شده است. ییو کارا یانجمن نیسهام، کشف قوان یبازده یاصل جیبخش، نتا نیا در

 

 سهام یبازده

 ییو سنجش کارا کاویداده یانجمن نیکشف قوان یرس تهران برافعال در بو ییغذا عیشرکت صنا 18مطالعه حاضر، سهام  در

( نشانگر 1. جدول )دیروزانه سهام محاسبه گرد یانیپا متیبراساس ق یبازده هاینرخ یدر نظر گرفته شد. تمام انسیوار -نیانگیم

سهام نسبتا مناسب است.  یدارنگه یروزانه برا یانتظار یمتوسط نرخ بازده ج،ینتا ساسهر سهم است. بر ا یبرا یفیآمار توص

خطر  نیشتریب یسهام غدشت دارا یبوده است. نگهدار یسهام غدام، غگل، غدشت و غسالم منف یروزانه برا ینرخ بازده نیانگیم

اس . بر اسباشندی( م130/0و  121/0برابر با  بترتی)به داستاندار یخطا نیکمتر یوبشهر و غبشهر دارا کهی( درحال374/0)برابر با 

سهام  یبازده هاینرخ ،یدگیهستند و بر اساس آماره کش یمنف بیار دارای( غدشت جزسهام )به یبازده هاینرخ ،یآماره چولگ

 هستند.  11دهکشی( غدشت جز)به

 ( آمار توصيفی براي بازدهی روزانه سهام1جدول )

 کشیدگی چولگی حداکثر حداقل خطای استاندارد میانگین سهام

 231/13 -892/3 050/0 -000/1 228/0 054/0 غبهنوش

 908/3 -425/2 197/0 -000/1 318/0 112/0 غگرجی

 963/23 -061/5 121/0 -000/1 182/0 033/0 غپینو

 376/61 -865/7 121/0 -000/1 121/0 013/0 وبشهر

 297/10 -493/3 155/0 -000/1 248/0 063/0 غمهرا

 346/22 -892/4 187/0 -000/1 187/0 035/0 غشاذر

 557/6 -917/2 116/0 -000/1 283/0 085/0 غشصفا

 536/15 -159/4 084/0 -000/1 215/0 046/0 غشان

 857/52 -333/7 100/0 -000/1 130/0 016/0 غبشهر

 762/24 -118/5 054/0 -000/1 179/0 031/0 غاذر

 404/5 -715/2 123/0 -000/1 295/0 095/0 غچین

 273/11 -626/3 123/0 -000/1 241/0 060/0 غپاک

 010/23 -956/4 122/0 -000/1 185/0 034/0 غالبر

 267/40 -424/6 099/0 -000/1 146/0 020/0 غمارگ

 857/3 -417/2 050/0 -000/1 319/0 -113/0 غدام

 519/5 -738/2 155/0 -000/1 295/0 -096/0 غگل

 175/1 -781/1 090/0 -000/1 374/0 -167/0 غدشت

 263/3 -292/2 050/0 -000/1 329/0 -122/0 غسالم

 هاي تحقيقماخذ: یافته
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( نشان داده شده است. بر اساس 2در جدول ) ییغذا عیصنا هایسهام شرکت ینرخ بازده 18 نیب رسونیپ یهمبستگ بیضرا

)برابر با  نیرشتیغمارگ بسهام غبشهر و  نیب ی. همبستگباشندیبا هم م ینسبتا خوب یهمبستگ یروزانه سهام دارا یبازده ج،ینتا

 624/0برابر  یهمبستگ بیو غشان و غالبر با ضر 625/0برابر  یهمبستگ بیضر با( و پس از آن سهام غشاذر و غشان 802/0

قوه تنوع سبد به منافع بال یابیگذاران جهت دستهیسرما یبرا یسهام فرصت یبازده نیب شتریب یهمبستگ بیترت نی. بدباشندیم

 ( در نظر گرفته شد.ارگغم غبشهر،) صورت( بهCAPسهام ) یهمبستگ یاساس، سبدگردان نیفراهم آورد. بر ا

 شتریب یمورد بررس یروزانه سهام در دوره ی( نشان داده شد. بازده3روزانه سهام در جدول ) یبازده یبرا یفراوان عیتوز

و  882/35، 914/38برابر با  بترتی)به نیشتریسه سهم غاذر، غشان و غبشهر ب یروزانه مثبت برا یبوده است. درصد بازده یمنف

 بندییپرتفو ازمندیدر برابر ضررها ن شتریدست آوردن منافع ببه یبرا نگذاراهیکه سرما دهدینشان م جینتا نی( است. ا792/35

 .  باشندیمناسب سهام م
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 روزانه سهام یبازده يابر یهمبستگ سی( ماتر2جدول )

 غسالم غدشت غگل غدام غمارگ غالبر غپاک غچین غاذر غبشهر غشان غشصفا غشاذر غمهرا وبشهر غپینو غگرجی غبهنوش سهام

 520/0 -511/0 516/0 521/0 -509/0 566/0 516/0 -503/0 597/0 565/0 52/0 -538/0 -514/0 51/0 506/0 533/0 504/0 000/1 غبهنوش

 518/0 519/0 -526/0 -550/0 -525/0 -507/0 501/0 558/0 511/0 513/0 50/0 -506/0 -524/0 52/0 532/0 523/0 000/1  غگرجی

 508/0 -537/0 -511/0 527/0 506/0 -502/0 565/0 540/0 528/0 500/0 546/0 533/0 527/0 52/0 567/0 000/1   غپینو

 -509/0 533/0 537/0 -529/0 536/0 545/0 512/0 556/0 548/0 575/0 566/0 -504/0 545/0 516/0 000/1    وبشهر

 544/0 533/0 525/0 -502/0 502/0 513/0 -529/0 504/0 505/0 -518/0 51/0 544/0 -519/0 00/1     غمهرا

 -520/0 509/0 537/0 505/0 -505/0 562/0 543/0 536/0 520/0 522/0 625/0 566/0 000/1      غشاذر

 501/0 512/0 -518/0 519/0 -509/0 517/0 531/0 514/0 545/0 -512/0 55/0 000/1       غشصفا

 508/0 530/0 505/0 509/0 -503/0 624/0 578/0 507/0 509/0 559/0 00/1        غشان

 -525/0 565/0 -515/0 520/0 802/0 -523/0 542/0 -507/0 561/0 000/1         غبشهر

 508/0 -519/0 516/0 -519/0 511/0 566/0 578/0 554/0 000/1          غاذر

 -509/0 524/0 -507/0 -517/0 -505/0 525/0 517/0 000/1           غچین

 -512/0 -505/0 508/0 -515/0 -510/0 557/0 000/1            غپاک

 525/0 502/0 -510/0 516/0 -560/0 000/1             غالبر

 501/0 517/0 -503/0 -501/0 000/1              غمارگ

 -510/0 525/0 -523/0 000/1               غدام

 541/0 -527/0 000/1                غگل

 -520/0 000/1                 غدشت

 000/1                  لمغسا
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 ( توزیع فراوانی براي بازدهی روزانه سهام3جدول )

 نفیبازدهی مدرصد  بازدهی مثبتدرصد  سهام

 493/71 507/28 غبهنوش

 588/70 412/29 غگرجی

 249/65 751/34 غپینو

 525/64 475/35 وبشهر

 964/67 036/32 غمهرا

 973/65 027/34 غشاذر

 964/67 036/32 غشصفا

 118/64 882/35 غشان

 208/64 792/35 غبشهر

 086/61 914/38 غاذر

 380/76 620/23 غچین

 977/64 023/35 غپاک

 204/65 796/34 غالبر

 977/64 023/35 غمارگ

 507/88 493/11 غدام

 629/81 371/18 غگل

 154/86 846/13 غدشت

 122/83 878/16 غسالم

 هاي تحقيقماخذ: یافته

 

  یانجمن نيکشف قوان
 شیهام که بس ییدوتا باتیترک یدهندهنشان جیاست. نتا یانجمن نیبر قوان یمبتن بندییپرتفو کیشمات شی( نما1) شکل

هفت  دهد،یشکل نشان م نیا جنتای که گونههمان. اندبوده رمثبتیغ یبازده یدارا ایدرصد( در مجموعه داده 80مرتبه ) 315از 

)غدشت، غسالم(؛ )غدشت، غگل(؛ )غدشت، غدام(؛ )غدام، غسالم(؛ )غدام، غگل(؛  صورتهب رمثبت،یغ یبا بازده ییدوتا بیترک

 رمثبتیغ یبازده یکه اگر سهم اول دارا ایگونهبه. اندبا هم رخ داده باتیترک ریاز سا شیغدشت(، ب ن،یل، غسالم( و )غچ)غگ

 .ستا رمثبتیغ یبازده یدارا زیدرصد سهم دوم ن 80از  شیباشد با احتمال ب
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 یانجمن ينبر قوان یمبتن بندييپرتفو يکشمات یشنما (1)شکل 

 ارهایمع یشد. الزامات چندگانه برا میسهام، در سطوح مختلف تنظ یانجمن نیقوان لیتحل یبرا نانیاطم و بانیپشت یارهایمع

 15و  10، 5در سطوح  بانیپشت اریحداقل مع ج،ی(. با توجه به نتا4)جدول  دیمشخص گرد کاویمکرر مدل داده یاجرا قیاز طر

 نانیو اطم بانیپشت اریحداقل مع کهیزمان ژه،وی طورشد. به میتنظدرصد  90و  80، 70در سطوح  نانیاطم اریدرصد و حداقل مع

 ج،نتای اساس بر. است آمده دست، به20869برابر  ،یانجمن نیتعداد قوان نیشتریدر نظر گرفته شده ب 70/0و  05/0برابر  بترتیبه

 جینتا است. بر اساس افتهیکاهش  توجهی قابل طورسهام به ینجمنا نیتعداد قوان نان،یو اطم بانیپشت یارهایحداقل مع شیبا افزا

است و تعداد  90/0و  15/0برابر  بترتیبه نانیو اطم بانیپشت یارهایکه در آن حداقل مع دیانتخاب گرد 9جدول، مجموعه  نیا

 کشف شد. کاویداده یسهام در دوره یادر مجموعه داده یچهار قاعده انجمن

 کاويي دادهسهام در دوره ( تعداد قوانين انجمنی براي4جدول )

 تعداد قوانین انجمنی حداقل معیار اطمینان حداقل معیار پشتیبان 

 20869 70/0 05/0 1مجموعه 

 7507 80/0 05/0 2مجموعه 

 1152 90/0 05/0 3مجموعه 

 3776 70/0 10/0 4مجموعه 

 654 80/0 10/0 5مجموعه 

 33 90/0 10/0 6مجموعه 

 1656 70/0 15/0 7مجموعه 

 185 80/0 15/0 8مجموعه 

 4 90/0 15/0 9مجموعه 

 يقتحق هايیافتهماخذ: 

 

 اریبا توجه به مع یکه چهار قاعده انجمن دی( گزارش گرد5در جدول ) کاویبر داده یمبتن بندییپرتفو جینتا ب،یترت نیبد

مثبت در سهام  یدر صورت وقوع بازده( نشان داد 5جدول ) یانجمن نیقوان یبررس مرتب شده است. ینزول یصعود یباالبر

 یازدهب یدارا نوغپی و غشاذر وبشهر، غمارگ، غشصفا، سهم پنج اگر مثال، طور. بهشودیمثبت م زیسهم غبشهر ن یمشخص، بازده

قاعده کشف شده در مجموعه  نترییقو نیمثبت خواهد بود. ا یبازده یدارا زیمثبت باشند، بر اساس قاعده اول سهم غبشهر ن
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( 90/0) نانیاطم اری( و حداقل مع15/0) بانیپشت اری( با توجه به حداقل مع722/2)برابر با  یباالبر اریمع نیشتریب رایاست ز ایداده

 وجود دارد. زین گریمناسب د یسه قاعده انجمن ن،یرا دارد. عالوه بر ا

 طور. بهدی( استفاده گردAAPسهام ) یانجمن ینسبدگردا یبرا یانجمن نیقوان جیاز نتا انسیوار -نیانگیم ییکارا لیدر تحل

 نبدی. اندشده یباالبر اریمع نیشتریسهام منجر به ب نای که شد گرفته کارانتخاب سهام بالقوه به یبرا یچهار قاعده انجمن ژه،وی

و غبشهر  نویشاذر، غپسهام غشصفا، غمارگ، وبشهر، غ یباالبر اریمع نی( با توجه به اولAAP) هامس یانجمن یسبدگردان ب،یترت

سهام مشتمل بر )غمارگ،  بیسه ترک بترتیبه یبعد یباالبر یارهایبر اساس مع افتیره ن،یکرده است. عالوه بر ا بیرا ترک

و غبشهر( و )غمارگ، وبشهر، غشاذر، غالبر، غاذر و غبشهر(  نویغپغشان و غبشهر(؛ )غشصفا، غمارگ، وبشهر،  نو،یوبشهر، غشاذر، غپ

 نموده است. یرا معرف

 کاويي داده( قوانين انجمنی سهام در دوره5جدول )

 باالبری اطمینان پشتیبان پیامد مقدم قاعده

 722/2 946/0 152/0 1)غبشهر(= 1، )غپینو(=1، )غشاذر(=1، )وبشهر(=1، )غمارگ(=*1)غشصفا(= 1

 674/2 930/0 155/0 1)غبشهر(= 1، )غشان(=1، )غپینو(=1، )غشاذر(=1، )وبشهر(=1)غمارگ(= 2

 607/2 907/0 191/0 1)غبشهر(= 1، )غپینو(=1، )وبشهر(=1، )غمارگ(=1)غشصفا(= 3

 588/2 900/0 153/0 1)غبشهر(= 1، )غاذر(=1، )غالبر(=1، )غشاذر(=1، )وبشهر(=1)غمارگ(= 4

 هاي تحقيقماخذ: یافته

 تعداد سهام بازدهی غیرمثبت در جدول ذکر نگردید.دلیل زیاد بودن بیانگر بازدهی مثبت سهم مورد نظر است و به 1* 

 

 سبد سهام ییکارا

 نمونه طور(. به6سهام در هر سبد محاسبه شده است )جدول  هایو انحراف استاندارد، وزن یانتظار یبازده سازینهیبه با

 بشهر است.غ %8و  نویغپ %16غشاذر،  %17وبشهر،  %6غمارگ،  %10سهم غشصفا،  %43نشانگر  کی شماره سبد

 کاويبندي مبتنی بر داده( سبد سهام بهينه بر اساس پرتفوي6جدول )

 های موجود در سبددرصد سهام شرکت سبد

 (8غبشهر ) (16) غپینو (17غشاذر ) (6) وبشهر (10غمارگ ) (43) غشصفا 1

 (10غبشهر ) (29) غشان (20) غپینو (21غشاذر ) (8) وبشهر (12غمارگ ) 2

  (9غبشهر ) (20) غپینو (8) وبشهر (12غمارگ ) (51) غشصفا 3

 (11غبشهر ) (21غاذر ) (23) غالبر (23غشاذر ) (9) وبشهر (13غمارگ ) 4

 هاي تحقيقماخذ: یافته

 

( مطابق شکل CAPسهام ) یهمبستگ ی( و سبدگردانAAPسهام ) یانجمن یسبدگردان یکارا برا ینقشه مرزها ن،یهمچن

( در باال و سمت چپ )همواره غالب( AAPسهام ) یانجمن یسبدگردان یکارا برا ی( مرزها2شکل ) جیس نتابر اسا شد. می( ترس2)

 کاویبر داده یمبتن بندییپرتفو افتیره ب،یترت نی( هستند. بدCAPسهام ) یهمبستگ یسبدگردان ینسبت به مرز کارا برا

 گرید جهیتاست. ن یریدر سطح ثابت خطرپذ شتریب یانتظار یبازده یدارا یبر همبستگ یمبتن بندییپرتفو افتینسبت به ره

ثابت  یباالبر اری( با توجه به ارزش معAAPسهام ) یانجمن یسبدگردان هایمدل یبرا انسیوار -نیانگیم ییاست که کارا نیا

 نی( است. بدAAPهام )س یجمنان یسبدگردان نیدر ب ییکارا نیشتریب دارای امسوم یباالبر اری. در مطالعه حاضر، معباشدینم

 .کندیهمواره بهتر عمل نم شتریب یباالبر اری( با معAAPسهام ) یانجمن یسبدگردان ب،یترت
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 ( نمایش مرزهاي کارا2شکل )

 یرینرخ بدون خطرپذ رییاست. با تغ یریبدون خطرپذ ینرخ بازده یشارپ مختلف برا هاینسبت یدهنده( نشان7جدول )

(، AAPسهام ) یانجمن یسبدگردان .آورد دستشارپ مربوطه را به هایکرد و نسبت یابیمرز کارا را رد یرو نهینقطه به توانیم

 کهیهنگام ژه،وی طور( است. بهCAPسهام ) یهمبستگ ینسبت به سبدگردان شترینسبت شارپ ب یدارا ،یباالبر اریبا هر ارزش مع

سهام  یهمبستگ یسبدگردان ینسبت شارپ برا رییتغ باشد،می 049/0 به 046/0 از روزانه طوربه یرینرخ بدون خطرپذ رییتغ

(CAP از )یانجمن یسبدگردان ینسبت شارپ برا رییو تغ 023/0تا  007/0 ( سهامAAP از )ن،یاست. بنابرا 078/0تا  061/0 

 برتر است. ونرسیپ یبر مدل همبستگ یمبتن بندییپرتفو یسنت افتینسبت به ره کاویبر داده یمبتن بندییپرتفو افتیره

 ي ارزیابیواریانس در دوره -( تحليل کارایی ميانگين7جدول )

 نرخ بدون خطرپذیری
 شارپ نسبت

 سبدگردانی همبستگی باالبری چهارم باالبری سوم باالبری دوم باالبری اول

041/0 064/0 064/0 064/0 064/0 012/0 

044/0 065/0 065/0 065/0 065/0 012/0 

046/0 061/0 061/0 061/0 061/0 007/0 

049/0 078/0 078/0 078/0 078/0 023/0 

052/0 061/0 061/0 061/0 061/0 007/0 

055/0 063/0 063/0 063/0 063/0 009/0 

 هاي تحقيقماخذ: یافته
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  يرگيجهيبحث و نت
اسفند  یال 1388ماه  ید یزمان یدر دوره فعال در بورس اوراق بهادار ییغذا عیشرکت صنا 18معامالت روزانه سهام  لیتحل

قاعده  20000از  شیب ن،یسهام وجود دارد. عالوه بر ا یبرخ نیب یمعنادار یداخل ینشان داد که ارتباطات انجمن 1396ماه 

مناسب،  نیانقو جادیا یسهام وجود دارد. برا نیباشند، ب 70/0و  05/0 بترتیبه نانیاطم و بانیپشت اریحداقل مع کهیزمان یانجمن

مناسب  یکه در مجموع چهار قاعده انجمن د،یگرد میتنظ 90/0برابر با  نانیاطم اریو حداقل مع 15/0برابر با  بانیپشت اریحداقل مع

 یباالبر اریسهام داوطلب با توجه به ارزش مع نشی(، گزAAP) امسه یانجمن سبدگردانی منظوربه ن،یاستخراج شد. عالوه بر ا

، غمارگ، وبشهر، سبد )غشصفا یشنهادکنندهیپ یباالبر اریمع نیشتریبر اساس ب بندییپرتفو ب،یترت نی. بددیردانجام گ شتریب

کشف  کاویداده یدوره در یبر اساس قدرت ارتباطات داخل گرید یسه قاعده انجمن ن،یو غبشهر( است. همچن نویغشاذر، غپ

 شدند. 

سهام  یانجمن یسبدگردان 1398اسفند ماه  یال 1396از اسفند ماه  یابیارز یهمطالعه حاضر نشان داد که در دور هایافتهی

(AAPنسبت به سبدگردان )یهمبستگ ی ( سهامCAPبرتر است. به )بر  یمبتن بندییپرتفو یشارپ برا هاینسبت ژه،وی طور

 یبرا یدیدج نشیب یدهندهحاضر ارائهمطالعه  ن،یاست. بنابرا یبر مدل همبستگ ینمبت یسنت بندییاز پرتفو شتریب کاویداده

 یانجمن نیراستا، کاربرد قوان نیاست. در ا انسیوار -نیانگیم ییکارا تتقوی منظوربه کاویبا روش داده بندییپرتفو افتیادغام ره

  .شودیم شنهادیپ ییغذا عیبخش صنا گذارانهیکارا به سرما یسبدگردان یبرا کاویداده
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