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.1مقدمه

پیشبینی یکی از پای های اصلی در تصمیمگیری و بریام ریزی است .بنگاههای تولیدی
برای بریام ریزیهای مربوط ب تولید و فروش ،تمزی وتحلی پروژهها ،طرحهای اقتصادی و
بررسی سرمای گذاریهای جدید برای توسع  ،همواره با ریسکها و یوسایات یاشی از تغییر قیمت
بازار مواد اولی و محصوالت یهایی مواج هستند؛ ازاینرو یکی از دغدغ های همیشگی فعاالن
اقتصادی یافتن راههایی برای پیشبینی قیمتهای آتی و کاهش هدماطمینان یاشی از تغییر
قیمتها بوده است .افزایش رقابت ،جهاییشدن بازارها و تغییرات سریع فناوری ییز هواملی
هستند ک ضرورت بریام ریزی و پیشبینی را در دییای امروز دوچندان کردهاید .واضح است ک
هدماطمینان از قیمتهای آتی ،بریام ریزی برای تولید و فروش را بسیار دشوار میسازد و گاهی
اوقات باهث بیمیلی فعاالن اقتصادی برای ورود ب بازار یا سرمای گذاری در پروژههای جدید
میشود؛ بنابراین ب طور طبیعی ،تالش سرمای گذران در جهت کاهش هدماطمینان یاشی از تغییر
قیمتها است .یکی از ابزارهای مهمی ک برای این کار استفاده میشود ،روشهای مختلف
پیشبینی است [ .]1ب این ترتیب یک پیشبینی دقیق تا حد زیادی باهث کاهش تصمیمهای
غلط میشود و توایایی رقابتی سازمان را ارتقا میدهد []17؛ از طرف دیگر فعاالن بازارهای مالی
و کاال ییز ک ب ایگیزه کسب سود از طریق خرید و فروش وارد این بازارها میشوید ،همواره
ب دیبال روشهایی برای پیشبینی قیمتهای آتی هستند؛ در واقع هدف آنها از این پیشبینی
کسب بیشترین بازده از سرمای گذاری است.
برای پیشبینی قیمت سهام یا کاالها ،تکنیکهای مختلفی در مبایی یظری پژوهش پیشنهاد
شده است؛ اما قب از ایتخاب یوع تکنیک برای پیشبینی ،باید بررسی شود ک آیا امکان
پیشبینی قیمت در بازارهای مالی وجود دارد؛ ب هبارت دیگر باید پیشبینیپذیربودن سری زمایی
قیمت بررسی شود .پیشبینیپذیری قیمتها در بازارهای مالی یا کاالها با مفهوم کارایی
اطالهاتی 1بازار ،ارتباط یزدیکی دارد .مفهومی ک از کارایی در اینما مدیظر است ،یشان میدهد
تا چ میزان بازار در پردازش اطالهات موجود برای تعیین قیمت کاالها و اوراق بهادار موفق
هم کرده است و اینک تا چ حد قیمتها ب طور پیوست منعکسکننده اطالهات جدید هستند.
فاما ( ،)1970برای یخستین بار فرضی بازار کارا را معرفی کرد .این فرضی بیان میکند ،وجود
رقابت بین فعاالن بازار ب همراه ورود آزاد همگان ب بازار و سرمای گذارایی ک تالش دارید از
هرگوی مزیت اطالهاتی برای کسب سود بیشتر استفاده کنند ،موجب میشود اطالهات مناسب
برای پیشبینی قیمت در دوره بعد ،با توج ب رقابت فعاالن بازار ،بر قیمتهای این دوره ییز تأثیر
بگذارد .ب این ترتیب اثر هرگوی مزیت اطالهاتی ب سرهت خود را در هرض و تقاضای سهام یا
1. Information Efficiency
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کاال یشان میدهد و باهث ایماد سطح جدیدی از قیمت میشود .این قیمت منعکسکننده آن
اطالهات خاص است .بااینوجود در بازار کارا ،قیمتها همواره منعکسکننده آخرین اطالهاتِ
منتشره هستند [.]8
با توج ب اطالهاتی ک ایتظار میرود در قیمتها منعکس شده باشند ،س سطح از کارایی
تعریف میشود .این س سطح شام کارایی ضعیف ،کارایی ییم قوی و کارایی قوی است .در
سطح کارایی ضعیف ،فرض میشود قیمتها منعکسکننده هم اطالهات موجود در قیمتهای
گذشت هستند؛ بنابراین یمیتوان با استفاده از اطالهات موجود در قیمتهای گذشت و بررسی
مسیرهای گذشت قیمت ،ب پیشبینی دست یافت؛ ب یحوی ک این پیشبینی باهث ایماد بازده
اضافی شود؛ زیرا هرگوی قابلیت پیشبینی از طریق بررسی قیمتهای گذشت  ،ب سرهت در
قیمتها منعکس میشود .در سطح کارایی ییم قوی ،قیمتهای گذشت  ،منعکسکننده هم
اطالهات هام و منتشرهشده در اوراق و کاال هستند .در این سطح ،اطالهات محدود ب قیمتهای
گذشت ییست؛ بلک در برگیریده هم اطالهات و اخبار اقتصادی است ک بر قیمت کاال یا اوراق
بهادار تأثیرگذار هستند .دراصطالح ب این یوع اطالهات« ،اطالهات بنیادی» گفت میشود .در
سطح کارایی قوی ،تمام اطالهات ،ازجمل اطالهات محرمای و اطالهات دردسترس هموم ،در
قیمت اوراق بهادار ایعکاس دارد .این اطالهات بیشتر در بازار سهام بررسی میشوید؛ جایی ک
ممکن است مدیران و سهامداران همده شرکت ،اطالهاتی داشت باشند ک در دسترس هموم
سرمای گذاران قرار یگیرد.
با توج ب سطحهای معرفیشده برای کارایی ،روشهای پیشبینی قیمت سهام و کاالها ب
دست های مختلفی تقسیم میشوید .ب این ترتیب کلی روشهایی ک تمرکز آنها بر استفاده از
اطالهات موجود در قیمتهای گذشت است در حوزه روشهای ارزیابی کارایی ضعیف بازار
دست بندی میشوید .ممموه این روشها« ،تحلی های تکنیکال» 1یامیده میشوید .این یوع
تحلی ها بسیار رایج است و در هم بازارها متخصصان زیادی در حوزه تحلی تکینکال وجود
دارد .این متخصصان تالش میکنند با بررسی رویدهای قیمت در گذشت  ،ب الگوهای تکراری
دست یابند ک قابلیت پیشبینی قیمتهای آتی را داشت باشند .همانطور ک بیان شد ،اگر بازار
در سطح ضعیف ،کارا باشد ،استفاده از هر روش پیشبینی یا استراتژی سرمای گذاری ک بر
مبنای اطالهات گذشت قیمتی استوار است ،باهث کسب بازده اضاف برای سرمای گذار یمیشود.
از طرف دیگر ،روش هایی ک تالش دارید با استفاده از اطالهات بنیادی تغییر قیمت را پیشبینی
و استراتژی سرمای گذاری خود را بر این اساس تنظیم کنند ،ب یوهی در حوزه روشهایی
دست بندی میشوید ک کارایی بازار را در سطح ییم قوی ارزیابی میکنند .اطالهات بنیادی شام
1. Technical Analysis
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کلی اخبار و اطالهات اقتصادی منتشره در بازار و اطالهاتِ منتشره در صنایع ،شرکتها و
متغیرهای اقتصادی است .این روشها در حوزه تحلی های بنیادی 1دست بندی میشوید.
تحلی های بنیادی ب دیبال شناخت هوام بنیادی هستند ک بر قیمت دارایی یا کاال تأثیر دارید و
با استفاده از مدلهای اقتصادی تالش میکنند تغییرات قیمت کاالها و اوراق بهادار را پیشبینی
کنند .در اینما ییز در صورتی ک بازار در سطح ییم قوی کارا باشد ،استفاده از روشهای بنیادی
برای پیشبینی تغییرات قیمت ،باهث افزایش بازده ،یسبت ب بازده تعادلی معمول برای
سرمای گذار یمیشود.
هرچند کارایی بازار سهام ب شک گستردهای در مطالعات و پژوهشهای هلمی بررسی شده
است ،سطح کارایی بازارهای جهایی فلزات و ب خصوص کارایی در سطح ییم قوی ،کمتر بررسی
شده است .یکی از چالشهای اصلی در ارتباط با سنمش کارایی در سطح ییم قوی ،ارائ مدلی
برای بازده موردایتظار در بازار فلزات است .سنمش کارایی بازار در این سطح بر این مفهوم
تمرکز دارد ک آیا میتوان با استفاده از اطالهات منتشره در رابط با سهام یا کاال ،استراتژی
سرمای گذاری طراحی کرد ک بازدهای بیشتر از بازده تعادلی موردایتظار سرمای گذار در اختیار وی
قرار دهد؟ در بازار سهام ،مدلهای متعددی برای تعیین بازده تعادلی موردایتظار طراحی شده
است؛ اما در بازار فلزات این مدلها توسع ییافت اید.
باوجوداین مدلهای زیادی برای سنمش کارایی در سطح ضعیف ،توسع یافت است .یکی
از مفاهیم کاربردی در این زمین « ،یظری گام تصادفی» 2است .اگر قیمتها همواره
منعکسکننده آخرین اطالهات منتشره در بازار باشند ،فعاالن بازار از اطالهاتی استفاده میکنند
ک تغییرات قیمت آتی را پیشبینی کند؛ دریتیم استفاده از این اطالهات باهث تغییرات قیمت در
زمان حال میشود؛ بنابراین تغییرات آتی قیمت تنها در اثر ورود اطالهات جدید یا اخبار در طی
دوره آتی ایمام میشود .باتوج ب تعریف این یظری  ،چون این اخبار ب صورت تصادفی ایماد
میشوید ،تغییرات قیمتهای آتی ییز تصادفی خواهد بود.
در این پژوهش از مفهوم یظری گام تصادفی استفاده شده است .قب از اینک بهترین مدل
پیشبینی قیمت سرب با دو رویکرد تکنیکال و بنیادی ،شناسایی شود ،کارایی در سطح ضعیف
سنمیده میشود .یتایج این بخش یشان میدهد ک تغییرات هفتگی قمیت سرب دارای
خودهمبستگی معنادار در گام یک و چهار است .ب این ترتیب ،سری زمایی قیمت از فرضی گام
تصادفی پیروی یمیکند .آمارهای ک لیون و باکس ،)1978( 3توسع دادهاید ،یشان میدهد سری
زمایی قیمت از فرآیند گام تصادفی پیروی یمیکند و دریتیم بازار در سطح ضعیف کارا ییست.
1. Fundamental Analysis
2. Random Walk
3. Ljung–Box Tes Statistics
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این آماره تا پنج و ده گام برای آزمون خودهمبستگی ب صورت همزمان استفاده میشود .یک
یتیم کاربردی از این بخش این است ک سری زمایی قیمت پیشبینیپذیر است و با استفاده از
اطالهات قیمتی گذشت (یعنی با استفاده از کلی روشهایی ک در رویکرد تکنیکال از آنها
استفاده می شود) ،قیمت پیشبینی میشود .این پیشبینی با استفاده از ممموه ای از روشهای
خطی و غیرخطی پیشبینی ،بررسی میشود و یتایج آن یشان میدهد ،یتیم گیری در ارتباط با
کارایی ضعیف بازار سرب در سطح پایینی است [.]16
فلز سرب ازجمل فلزاتی است ک فرایند تولید آن یکی از شاخصهای اصلی رشد اقتصادی
است .این فلز یکی از مهمترین فلزات در جهان است و با فعالیتهای صنعتی و اقتصادی ارتباط
دارد .برای پیشبینی قیمت سرب هالوه بر روشهای معمول ،ازجمل مدلهای سری زمایی و
مدلهای رگرسیون ،از ممموه ای از روشهای غیرخطی ییز استفاده میشود .اخیراً با رشد
الگوریتمهای فراابتکاری و هوش مصنوهی ،اقتصاددایان ب این روشها برای پیشبینی توج
زیادی دارید .ازجمل این روشها ،شبک های هصبی و منطق فازی هستند .این روشها ابزارهای
قدرتمندی برای تمزی وتحلی دادهها هستند و ب این دلی مدلهای مختلفی برای پیشبینی
متغیرهای اقتصادی پیشنهاد شده است .برخی از قابلیتهای این روشها ،مایند ظرفیت استفاده از
روابط پیچیده و غیرخطی ،ایگیزه استفاده از این روشها را در مسائ اقتصادی و مالی ،ب ویژه
پیشبینی قیمت ،تقویت کرده است .ازآیماک هوام مختلفی در رفتار بازار فلزات ،ازجمل بازار
سرب ،مؤثر هستند ،تصور میشود استفاده از الگوهای غیرخطی ،رفتار این بازارها را بهتر
پیشبینیکند؛ ب همین دلی ممموه ای از روشهای غیرخطی ازجمل  ،شکب های هصبی و
ترکیب آنها با الگوریتمهای ژیتیک برای پیشبینی قیمت در این پژوهش استفاده شده است؛
بنابراین در بخش تحلی تکنیکال ،هالوه بر مدلهای خطی سری زمایی ،از الگوهایی غیرخطی
ییز برای پیشبینی قیمت استفاده میشود .در بخش تحلی بنیادی ییز ابتدا سعی میشود هوام
مؤثر بر قیمت در بازار سرب شناسایی و پس از تعیین یک مدل مفهومی ،قیمت آن با استفاده از
تکنیکهای مختلف بنیادین (مایند رگرسیون و شبک های هصبی) ،پیشبینی شود.
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

مطالعات متعددی برای پیشبینی قیمت فلزات اساسی و فلزات قیمتی ایمام شده است .در
این قسمت برخی از این پژوهشها تشریح میشود:
حمازی و صابریکمرپشتی ( ،)1395در پژوهش خود ،روش جدیدتری یسبت ب سایر
روشهای متداول پیشبینی ارائ دادهاید .در این پژوهش با استفاده از مدل شبک هصبی
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سازماندهی گروهی دادهها ) ، (1GMDHاثر متغیرهای کالن اقتصادی بر قیمت سک الگوسازی
و پیشبینی شده است .این الگوریتم تأثیرگذارترین متغیرها را شناسایی و رتب بندی میکند.
زیوری پایدار و صابریکمرپشتی ( ،)1395ب این یتیم رسیدید ک ب هلت یوسایات شدید
موجود در دادههای قیمت سهام «شرکت ایران خودرو» ،شبک هصبی ،پیشبینی بهتری از قیمت
سهام ارائ میدهد.
پرچمی و همکاران ( ،)1395تالش کردید تا تأثیر متغیرهای مالی را بر بازده سهام
شرکتهای پذیرفت شده در «بورس اوراق بهادار تهران» برای دوره زمایی  1382تا 1392
مشخص کنند .هدف این پژوهش پیشبینی بازده سهام با استفاده از متغیرهای مالی با رویکرد
شبک هصبی بود .در این پژوهش برای پیشبینی بازده سهام از دو روش رگرسیون حداق
مربعات و شبک هصبی مصنوهی استفاده شد .یتایج یشان داد ک شبک هصبی مصنوهی بهتر از
روش رگرسیون حداق مربعات بازده سهام را پیشبینی میکند.
معنوی و کریمی ( ،)1393بهترین وزنهای شبک هصبی را تنظیم کردید .آنها با
حداق سازی تابع خطا ،دقت پیشبینی را حداکثر کردید .یتایج یشان میدهد ،پیشبینی سری
زمایی قیمت فلز مس با استفاده از شبک هصبی مصنوهی و الگوریتم کرم شبتاب ،خطای برآورد
قیمت را یسبت ب روش شبک هصبی کاهش میدهد.
ابریشمی همکاران ( ،)1393از سامای خبره تلفیقی برای پیشبینی قیمت یفت استفاده کردید.
در سامای خبره ،قوایین حاص از سامای مبتنی بر پایگاه قواهد و میایگینهای متحرك قیمت
یفت ،ب هنوان ورودیهای شبک هصبی وارد جریان مدلسازی میشود و برای پنج زیردوره
دربرگیریده سالهای  ،2008 -2004پیشبینی ایمام شد .مقایس یتایج این سامای با یتایج
حاص از پیشبینی با  2ARIMAو شبک هصبی  GMDHیشان میدهد ک ب کارگیری
روشهای ترکیبی و سامای خبره ،هملکرد پیشبینی را بهبود داده و یتایج دقیقتر و مطمئنتری
ارائ میدهد.
شریفآبادی و خوایچ مهر ( )1393در پژوهشی یشان دادید ک شبک هصبی مصنوهی ک با
استفاده از روش طراحی آزمایشات تاگوچی طراحی شدهاید ،یسبت ب سایر شبک ها هملکرد
بهتری دارید.
یتایج پژوهش یظری ،طباطبایی و احراری ( )1392حاکی از آن است ک شبک ی هصبی
مصنوهی  GMDHبا کمترین خطا ،تابع قیمت را برآورد میکند.
فان و همکاران ( )2016در پژوهشی ،قیمت زغالسنگ را در بازه کوتاهمدت پیشبینی
کردید .آنها پس از شناسایی خصوصیات آشوبناکیِ قیمت زغالسنگ ،برای پیشبینی قیمت از
1. Group Method of Data Handing
2. Auto Regressive Integrated Moving Average
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توپولوژیMLP 3-

شبک پرسپترون چندالی استفاده کردید .یتیم این پژوهش یشان داد ک
 11-3از یظر معیارهای درصد میایگین خطای مطلق و ریش میایگین مربعات خطا در مقایس با
مدل میایگین متحرك خودرگرسیون ایباشت ) (ARIMAو مدل  ،MLPالگو و خصوصیات
غیرخطی سری زمایی قیمت زغالسنگ را بهتر تشخیص میدهد.
آتساالکیس ( ،)2016س روش هوش محاسباتی را برای پیشبینیهای دقیق برای تغییرات
در قیمت کربن ارائ داد .این س روش شام یک ترکیب جدید فازی -هصبی ب یام PATSOS؛
شبک هصبی مصنوهی ( )ANNو یک شبک ایطباقی استنتاج فازی ( )ANFISاست .مشاهده
قیمت روزای کربن و یتایج یشان میدهد ک  PATSOSبهترین و دقیقترین روش را برای
پیشبینی قیمت کربن ،ارائ میدهد .این پژوهش ،یخستین تالش برای ثبت اهمال یک کنترلر
فازی -هصبی هیبریدی (ترکیبی) برای پیشبینی قیمت کربن است.
منفرد و ایک ( ،)2014یک مدل ترکیبی شبک هصبی را برای پیشبینیِ یوسایات ارائ دادید و
ب این یتیم رسیدید ک مدل ترکیبی ،پیشبینی خوبی در رویدادهای بییهایت دارد.
آزاده و همکاران ( ،)2012از یک الگوریتم ایعطافپذیر بر اساس شبک های هصبی و
رگرسیون فازی برای پیشبینی قیمت یفت استفاده کردید و ب این یتیم رسیدید ک مدل ANN
بهترین پیشبینی را از یظر میایگین درصد خطای مطلق )MAPE( 2دارد.
باتوج ب پژوهشهای خارجی و داخلی بررسیشده ،تفاوت این پژوهش با پژوهشهای باال
ب شرح زیر است:
پژوهشی در زمین پیشبینی قیمت سرب ایمام یشده و در پژوهشهای ایمامشده خطای
پیشبینی رویکردهای مختلف هلتومعلولی و سری زمایی با هم مقایس یشده است؛
ب هبارتدیگر پژوهشی ک مبنای آن رویکرد تکنیکال و بنیادی در رابط با قیمت سرب باشد،
وجود یداشت و رویکرد تکنیکال استفادهشده ک ترکیب شبک هصبی  GMDHو  MLPبا
الگوریتم ژیتیک باشد ،آنگوی ک در پژوهش حاضر ارائ شده ،ایمام یشده است.
خالص ای از مطالعات پیشین در جدول  ،1ارائ شده است.

1. Multi Layer Perceptron
2. Mean Square Absolut Error
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جدول  .1خالص ای از مطالعات پیشین
سال

نامپژوهشگر 

عنوانپژوهش 

هدفوشرحپژوهش 
شناسایی متغیرهای کالن
اقتصادی تأثیرگذار بر
قیمت طال ،پیشبینی
قیمت و رتب بندی
تأثیرگذارترین متغیرها
پیشبینی بهتر تغییرات
بازار سهام خودرو با در یظر
گرفتن یوسایات شدید
موجود در قیمت سهام
شرکت ایرانخودرو
تأثیر متغیرهای مالی بر
بازده سهام شرکتهای
پذیرفت شده در «بورس
اوراق بهادار تهران» و
پیشبینی بازده سهام
تعیین بهترین وزنهای
شبک هصبی و
حداق سازی تابع خطا و
پیشبینی سری زمایی
قیمت مس
ب کارگیری روشهای
ترکیبی و سامای خبره
برای بهبود پیشبینی

1395

حمازی و
صابری
کمرپشتی

پیشبینی قیمت سک طال
(تمام بهار آزادی) با رویکرد
شبک هصبی GMDH

1395

زیوری پایدار و
صابری
کمرپشتی

تأثیر تغییرات تورم و یرخ
فوالد ب تغییرات بازار سهام
خودرو با استفاده از تکنیک
شبک های هصبی مصنوهی
مدل GMDH

1395

پرچمی و
همکاران

پیشبینی بازده سهام با
متغیرهای مالی با رویکرد
شبک های هصبی

1393

معنوی و
کریمی

رویکرد یوین در دادهکاوی
برای پیشبینی قیمت فلزات
پای بر مبنای الگوریتم ترکیبی
کرم شبتاب و شبک هصبی

1393

ابریشمی و
همکاران

پیشبینی قیمت یفت با
استفاده از سامای خبره تلفیقی

2016

آتساالکیس

استفاده از هوش محاسباتی
برای پیشبینی قیمت کربن

پیشبینی دقیق برای
تغییرات قیمت کربن

2014

منفرد و ایک

پیشبینی یوسایات با استفاده
از ترکیب مدل شبک هصبی

پیشبینی یوسایات با مدل
ترکیبی

2012

آزاده و
همکاران

الگوریتم بریام یویسی ریاضی
ایعطافپذیر شبک های هصبی
فازی برای بهبود و پیشبینی
برآورد قیمت یفت

ارائ الگوریتم ایعطافپذیر
بر اساس شبک های
هصبی و رگرسیون فازی
برای پیشبینی قیمت یفت

روشپژوهش 

GMDH

شبک هصبی
مصنوهی و مدل
GMDH

رگرسیون حداق
مربعات OLS
شبک هصبی
مصنوهی
شبک هصبی
مصنوهی
الگوریتم فرامکاشف ای
کرم شبتاب
ARIMA
GMDH

سامای خبره
کنترل فازی -هصبی
PATSOS

GJR-GARCH

سیستم تطبیقی
استنتاج هصبی -فازی
()ANFIS
شبک هصبی
مصنوهی ()ANN
مدل ترکیبی
GJR-GARCH

ANN

رگرسیون فازی

بررسي کارايي و پیشبینيپذيری کاالهای صنعتي ...

115

.روششناسيپژوهش 

3

فادهشدهدرپژوهش.مدلهای استفادهشده در پژوهش ب دو شک
یپیشبینياست 

روش 
ها

مدلهای سری زمایی (رویکرد تکنیکال) و هلتومعلولی (رویکرد بنیادین) هستند .مدل سری
زمایی استفادهشده در این پژوهش ،مدل  ARIMAاست .این مدل ،یک مدل خطی است.
مدلهای ترکیبی شام ترکیب شبک هصبی  MLPو  GMDHبا الگوریتم ژیتیک است و جزو
1
مدلهای غیرخطی هستند .مدلهای هلتومعلولی ییز شام رگرسیون حداق مربعات گامب گام
و یک مدل خطی است .شبک هصبی  MLPو شبک هصبی  GMDHجزو مدل های غیرخطی
هستند.
در رویکرد تکنیکال تالش می شود از اطالهات یهفت در معامالت گذشت برای پیشبینی
حرکت آینده قیمت استفاده شود .پیروان تحلی تکنیکی با استفاده از اطالهاتی مایند ،حمم
معامالت و قیمت سهام ،روید حرکتی قیمت سهام را بررسی میکنند [ .]22آنها معتقدید ،هم
اطالهات الزم درخصوص یک سهم در قیمت آن متبلور است .این ایده اساسی ،آنها را از
جمعآوری اطالهات گستردهای ،مایند هملکرد شرکت ،صنعتی ک شرکت در آن قرار دارد ،مباحث
کالن اقتصادی و سیاسی ،بیییاز میکند [ .]28مهمترین اص تحلی تکنیکال این است ک
«هم چیز در قیمت لحاظ شده است» .یک تحلی گر تکنیکی معتقد است قیمت فعلی ،هم
اطالهات را درباره یک سهم دربردارد؛ زیرا تمام اطالهات تأثیر خود را قبالً بر یمودار قیمت
گذاشت اید .دومین اص تحلی تکنیکال این است ک قیمتها بر اساس رویدها حرکت میکنند؛
ب هبارت دیگر قیمتها دوست دارید ب جای تغییر جهت ،روید فعلی خود را حفظ کنند .سومین
اص تحلی تکنیکال میگوید« :تاریخ تکرار میشود» .بر پای این هقیده تاریخچ قیمت ،مطالع
میشود؛ زیرا مایند کلیدی برای پیشبینی آینده است؛ درواقع میگوید« :آینده چیزی جز تاریخ
گذشت ییست» [.]14
در روشهای هلتومعلولی یا رویکرد بنیادین ،ابتدا تالش میشود هوام بنیادین و اقتصادی
مؤثر بر قیمت شناسایی شود؛ سپس در یک مدل خطی یا غیرخطی شدت و یحوه تأثیر این
متغیرها در تغییرات قیمت ،بررسی میشود؛ دریهایت مدلی ک بهترین برازش را با اطالهات
گذشت دارد ،برای پیشبینی ب کار میرود .تحلی بنیادی ب صورت گسترده در تحلی قیمت
سهام شرکتها استفاده میشود .در این روش فرض میشود سرمای گذار بر اساس
تمزی وتحلی های چهارگای  ،هوام بنیادین موثر بر قیمت را شناسایی کرده و از آنها برای
محاسب قیمت استفاده میکند[ .]13تمزی وتحلی چهارگای شام  ،تمزی وتحلی شرایط
اقتصادی کشور ،تمزی وتحلی وضعیت صنعت مربوط  ،تمزی وتحلی شرکت و تمزی وتحلی
1. Stepwise Least Squares

116

چشمانداز مديريت صنعتي ـ شماره  28ـ زمستان 1396

صورتهای مالی شرکت است .ب طور طبیعی این روش صرفاً مخصوص بازار سهام ییست و در
هر بازار دیگری ،برای پیشبینی تغییرات قیمت کاالها میتوان از این روش استفاده کرد .در
ادام روشهای مختلف خطی و غیرخطی استفادهشده در دو رویکرد کلی تکنیکال و بنیادی برای
پیشبینی قیمت سرب ،تشریح میشوید.
هایاستفادهشدهدررويکردبنیادی 


روش

بهگام( .1)SLSتحلی رگرسیون از رایجترین مدلهای خطی برای تعیین
روشرگرسیونگام 

وابستگی یک متغییر وابست  ،مایند قیمت ،ب ممموه ای از هوام مستق و تأثیرگذار بر قیمت،
است؛ اما زماییک تعداد زیادی از متغیرهای بالقوه مؤثر در قیمت وجود داشت باشد ،ایتخاب
متغیرهایی ک بیشترین تأثیر را بر متغیر وابست دارید ،چالشبرایگیز خواهد بود .ب دلی همپوشایی
احتمالی اطالهات بین این متغیرها ،ییازی ب وجود هم آنها ب صورت همزمان در مدل ییست.
ازجمل روشهای ایتخاب متغیر در اجرای یک رگرسیون ،استفاده از روشهای رگرسیون
گامب گام یا حداق مربعات گامب گام است .در این روش ،ورود متغیرهای مستق ب مدل
رگرسیویی ب صورت گامب گام ایمام میشود؛ یعنی ابتدا متغیری ایتخاب میشود ک بیشترین
همبستگی را با متغیر وابست دارد .دومین متغیری ک وارد تحلی میشود ،متغیری است ک پس
از تفکیک متغیر مقدم بر آن ،موجب بیشترین افزایش در مقدار ضریب تعیین تعدی یافت
میشود؛ ب گوی ای ک آزمون  Fبرای تفاوت دو مدل ب صورت معناداری برتری مدل جدید یسبت
ب مدل قبلی را یشان دهد؛ همچنین در هر گام کنترل میشود ک با وجود متغیر اضاف شده ،آیا
متغیری یافت میشود ک اهمیت خود را در برازش از دست داده باشد؟ در صورت پاسخ مثبت ب
این سؤال ،متغیر حذف میشود .ورود متغیرها ب این ترتیب ادام مییابد تا بهترین مدل
برازششده ،یافت شود.
شبکهعصبيپرسپترونچنداليه( .)MLPشبک هصبی پرسپترون چندالی شام یک الی
ورودی ،حداق یک الی میایی و یک الی خروجی است .یرونها از هر الی ب صورت اتصال
کام  2ب یرونهای الی بعدی متص شدهاید .یرونها در  MLPدارای مقادیر پیوست ورودی و
خروجی ،توابع جمع وزیی مقادیر ورودی و توابع فعالسازی خطی هستند .از مهمترین
3
الگوریتمهای یادگیری  ،MLPالگوریتم پسایتشارِ خطا است [ .]15ساختار شبک های MLP
ب صورت شک  ،1است.

1. Stepwise Least Squares
2. Fully-Connected
3. Error Back Propagation
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شک  .1شبک هصبی پرسپترون چندالی (( )MLPهاگان) 2014،


سازماندهي گروهي دادهها .شبک هصبی  GMDHرا ایواخننکو ( )1966معرفی

الگوريتم 
کرده است [ .]10شبک  ،GMDHدربرگیریده ممموه ای از یرونها است ک ب صورت زوجی از
طریق یک چندجمل ای درج دوم ب وجود میآید .این شبک با استفاده از ترکیب
چندجمل ایهای درج دوم برای یک ممموه از ورودیهای  X   x 1 , x 2 ,..., x m مقدار
ˆ Yرا برای مقدار واقعی  Yتقریب میزید .در شبک  GMDHشک همومی تابع اتصال بین
ورودیها و خروجی  Yبا استفاده از چندجمل ای مراتب باال مایند رابط  ،1بیان میشود .این
چندجمل ای« ،چندجمل ای ایواخنکو» یامیده میشود.
m

()1

m

m

m

m

m

i 1 j 1

i 1

~y  a  a x 
 i i  aij xi x j   aijk xi x j xk  ...
0
i 1 j 1 k 1

مبنای ریاضی شبک  GMDHبر اساس تمزی چندجمل ای ایواخنکو ب چندجمل ایهای
دومتغیره درج دوم پای ریزی شده است.
()2

Y  F (x i , x j )  a0  a1x i  a2x j  a3x i2  a4x 2j  a5x i x j

در این الگوریتم ،ساختار یرونها با شبک های هصبی پرسپترون چندالی کامالً متفاوت است
و هر یرون یک دوجمل ای درج دوم مایند رابط  ،1است .هدف ،تخمین پارامترهای ممهول
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 a0 , a1 , a2 , a3 , a4 , a5 با استفاده از روش رگرسیویی حداق مربعات ( )LSاست؛ ب گوی ای
ک میایگین مربعات خطا ( )MSEحداق شود.
2

()3



Y i

 Y
n

i

n

i 1

MSE 

با توج ب اینک هدف از ارائ این الگوریتم چیزی جز الگوسازی سیستم اولی ییست ،با
ترکیب سیستمهای جزئی (معادل  )2و تکرار این هم الگوی اصلی سیستم ب دست میآید .این
الگو ب شک رابط  ،1است .در شبک  GMDHهم ترکیبهای دوتایی از  mمتغیر ورودی
ساخت شده است و ب ازای هر یرون ،ضرایب ممهول دوجمل ای رابط  ،2با استفاده از روش
حداق مربعات خطا ب دست میآید .بعد از تمزی سیستم اصلی ب تعداد  C m2سیستم جزئی ،الگو
با دو متغیر ورودی برای هر یک از آنها محاسب میشود؛ سپس الگوهای جزئی ایمادشده
2
2
دوب دو با هم ترکیب میشوید .حاص این ترکیب ،تعداد ) C m (C m  1سیستم جزئی (یرون)

2

جدید است (شک .)2

شک  .2ساختار شبک

های هصبی GMDH
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تعداد متغیرهای وابست ب الگو یا تعداد ورودیهای سیستم مهم ییست و تنها چیزی ک
اهمیت دارد دقت تخمین سیستم است .میزان دقت تخمین با الگوها تعیین میشود؛ بنابراین با
دریظر گرفتن این قاهده ،الگوهایی ک دارای دقت باالتر و قدرت تخمین بهتر هستند ،ایتخاب
شده و بقی الگوها حذف میشوید .این فرایند ایتخاب الگو ،برای کاهش محاسبات زائد ،افزایش
بازه و دقت الگوسازی ،مناسب است .در دومین مرحل ترکیب ،الگوهای جزئی ایتخابشده یا
ب هبارت دیگر سیستمهای ایدهآل شک گرفت در مرحل قبلی ،مایند مرحل قبلی دوب دو ترکیب
میشوید و سیستمهای جزئی جدیدی با حداق پنج و حداکثر شش متغیر ورودی تشکی
میشوید .ب همین طریق در مراح بعدی ییز با ایتخاب و حذف تعدادی از الگوهای ایمادشده،
هم ترکیب آنها ادام مییابد تا دریهایت الگوی یسبتا ایدهالی ب دست آید [.]19
هایاستفادهشدهدررويکردتکنیکال 


روش

مدلمیانگینمتحرکخودهمبسته يکپارچه .1در این دست از مدلهای سری زمایی ک ب
مدل  ARIMAییز مشهور هستند ،تنها بر اساس ارزش و مقادیر گذشت یک سری زمایی،
ارزش و مقادیر آتی سری زمایی مزبور پیشبینی میشود .در این مدل برای رسیدن ب الگویی
برای دادهها ،دادههای مربوط ب گذشت تمزی وتحلی میشود و یک الگوی مناسب خطی ب
دادهها برازش میشود؛ سپس با فرض اینک الگوی ب دستآمده قاب تعمیم ب آینده است ،از آن
برای پیشبینی استفاده میشود .فرآیند  ARIMAب صورت زیر تعریف میشود:
ب ازای  ، q, d , p  0سری زمایی ( Ytقیمت سرب) یک فرآیند )ARIMA( p, d , q
است اگر:
()4

 ( L) (1  L) d Yt  ( L) ut

در این حالت Yt ،فرآیند خودتوضیح میایگین متحرك از درج ) ( p, d , qاست ک در آن
 q, d , pب ترتیب تعداد جمالت خودتوضیح ،مرتب تفاض گیری و تعداد جمالت میایگین
متحرك این سری زمایی هستند .در این رابط  L ،هملگر وقف است؛ ب طوریک
 Lk Yt  Yt kو  . L Yt  Yt 1این فرآیند ب صورت رابط  ،5یوشت میشود:
()5

q

p

j 1

i 1

Yt  i Yt i   j u t  j  ut

)1. Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA
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اگر  dامین تفاض  Ytیک فرآیند  ARMAمرتب  pو  qداشت باشد ،در این صورت
 Ytیک فرآیند ) ARIMA( p, d , qیامیده میشود؛ درواقع مقدار فعلی متغیر ،تابعی از مقادیر
قبلی و مقادیر اخالل (یا خطا) در گامهای قب است .ب اینترتیب در استفاده از این مدل ،روید
قیمت سرب صرفاً تابعی از مقادیر گذشت آن است و مقادیر خطای پیشبینی در گامهای قب در
یظر گرفت میشود .الگوی پیشبینی قیمت سرب در حالت کلی ب صورت زیر یوشت میشود:
()6

SPt  C  1 SPt 1  ...   p SPt  p   0U t  1U t 1  ...   qU t q

بنابراین مسئل مهم در این روش ،تعیین تعداد وقف های بهین قیمت سرب و تشخیص
ساختار متغیر تصادفی در مدل است .معموالً برای تخمین الگوهای  ARMAو  ARIMAاز
روش باکس -جنکینز استفاده میشود .این روش دارای چهار مرحل اصلی تشخیص ،تخمین،
کنترل و پیشبینی است .1استفاده از روش باکس -جنکینز ،ییازمند دردسترسبودن یک سری
مایا 2است .درصورتی ک یک سری زمایی ،غیرمایا باشد ،باید با تفاض گیری ب سری مایا تبدی
شود .چون سری زمایی قیمت از یک فرآیند مایا تبعیت یمیکند ،در استفاده از این مدل از ابتدا
تفاض مرتب اول محاسب شده و برای پیشبینی با استفاده از این مدل استفاده میشود.

شبکههای عصبي  MLPو  GMDHبا الگوريتم ژنتیک .شبک های هصبی در

ترکیب 
بسیاری از زمین ها ،ازجمل پیشبینی قیمت سهام یا کاالها استفاده میشود؛ باوجوداین دستیابی
ب یتایج مطلوب ،تنها زمایی ممکن است ک منبع غنی دادهها با مشاهدات فراوان در اختیار باشد.
وقتی دادهها برای آموزش شبک مقدار ایدکی باشد ،این تکنیکها کارایی باالیی یدارید و این
یقص ،کاربردهای آنها را ب شدت محدود میکند [ .]2تکنیکهای هوشمندی برای برطرفشدن
مسئل محدودیت دادههای آموزش ارائ شده است .ازجمل این تکنیکها ،ایماد یموی های
آموزشی هوشمند ،ایتخاب ویژگی ،تنظیم مناسب پارامترهای مدل استنباطی و دست بندی گروهی
دادهها است ک در پژوهشهای رایگفو و همکاران ( ،)2006لی و لیو ( ،)2009هوایگ و مورگا
( ،)2004مورگا ( ،)2004تسای و لی ( )2008و سهرابی وفا و همکاران ( ،)1391مشاهده میشود.
هر یک از این پژوهشها با رویکردی خاص تالش میکنند تا مسئل محدودیتها را ح کنند؛
اما هر یک از تکنیکهای پیشنهادی در این زمین یقاط ضعف متعددی دارد .امکانپذیریبودن
ایماد یموی های هوشمند و یبود یموی هایی در واقعیت ،ایدكبودن متغیرها در واقعیت برای
ایتخاب ویژگی ،ایتخاب مدل یامناسب ،محدودیت در ترکیب متغیرهای ورودی و استفاده از
 .1برای توضیح بیشتر مراجع کنید ب اکای ()1387
2. Stationary
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تکنیکهای خطی در تنظیم پارامترهای مدل غیرخطی ،ازجمل یقاط ضعف این تکنیکها است
[.]26
مدلهای ترکیبی همانطور ک از یامشان مشخص است ،ترکیبی از راهکارهای هوش
محاسباتی هستند  .هدف از ارائ این مدلهای ترکیبی ،استفاده از قابلیتهای یکدیگر برای ح
مسئل و بهبود راهح ها است .در این یوع سیستمها معموأل راهکارهای مختلف با هم ترکیب
شده یا در کنار هم استفاده میشوید .ب طور معمول استفاده از یک سیستم در داخ سیستم دیگر
باهث میشود این سیستمها یقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند ،بر قدرت هم بیافزایند یا
همزمان در هر دو بخش بهبود یابند [ .]6شبک های هصبی برای مدلهای پیشبینی
هلتومعلولی قاب استفاده هستند؛ زیرا در این یوع مسائ  ،ورودیها و خروجیهای شبک
قاب تعریف است .در مورد پیشبینی دادههای سری زمایی با شبک های هصبی الزم است
دادههای سری زمایی ب دادههای هلتومعلولی تبدی شوید .این کار با استفاده از تعریف مقادیر
تأخیر قاب ایمام است .برای مثال ،اگر مقادیر تأخیر برابر با { }6 5 2در یظر گرفت شود ،بدین
مفهوم است ک قیمت در لحظ ( [x t ] tمتغیر پاسخ) ب مقادیر قیمت در ] [x t 6 , x t 5 , x t 2
(متغیرهای توضیحی) وابست است .در این پژوهش هدف از ترکیب شبک هصبی و الگوریتم
ژیتیک ،یافتن بهترین تعداد تأخیرها و زمان هر کدام از تأخیرها است؛ ب طوریک خطای شبک
هصبی ب ازای آنها حداق شود .در الگوریتم ژیتیک تعداد تأخیرها و زمان هر کدام از تأخیرها
ب صورت تصادفی مقداردهی و دادههای سری زمایی در قالب متغیرهای توضیحی تبدی ب
دادههای هلتومعلولی میشوید .پس از این مرحل  ،دادهها وارد شبک هصبی  GMDHو MLP
میشوید و ممذور حداق مربعات خطا ( )RMSEمحاسب میشود ،در مرحل تکرار ،هر هضو
جمعیت ک شام تأخیرها است با هملگرهای جهش و تقاطع الگوریتم ژیتیک تغییر یافت و
ممدداً مقدار  RMSEآن ارزیابی میشود .تکرار این فرایند تا برآوردهشدن شرایط خاتم  ،ادام
مییابد .بهترین جواب ،هضوی است ک معیار خطای شبک هصبی ( )RMSEب ازای آن از بقی
اهضای جمعیت کمتر باشد.
شک  ،3فلوچارت الگوریتم ترکیبی پیشبینیکننده قیمت سرب را یشان میدهد.
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سری زمانی قیمت
سرب
محاسبه کروموزوم الگوریتم ژنتیک:
تعداد تأخیر و زمان تأخیر

تبدیل دادههای سریزمانی به دادههای علت و
معلولی و تشکیل جدول دادهها برای ورود به
شبکه
اجرای شبکه عصبی GMDH
یا MLP
تابع هزینه کروموزوم:
 RMSEبر اساس دادههای
تست
خیر
شرط توقف
بله
ارائه نتایج ترکیب تعداد تأخیرها و
زمان تأخیر ،نتیجه پیشبینی
شک  .3فلوچارت الگوریتم ترکیبی پیشبینیکننده قیمت سرب

ويافتههایپژوهش 

تحلیلدادهها

.4

بررسي کارايي اطالعاتي بازار سرب در سطح ضعیف .یخستین گام برای بررسی
پیشبینیپذیری قی مت در بازارهای مختلف ،بررسی کارایی اطالهاتی این بازارها است .در این
پژوهش ییز ابتدا کارایی اطالهاتی بازار سرب در سطح ضعیف بررسی میشود .برای سنمش
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کارایی در این سطح ،از یظری گام تصادفی استفاده میشود .این یظری بیان میکند ،اگر قیمتها
همواره منعکسکننده آخرین اطالهات منتشره در بازار باشند ،تغییرات آتی قیمت تنها در اثر ورود
اطالهات جدید یا اخبار در طی دوره آتی ایمام میشود .بنا بر تعریف ،چون این اخبار ب صورت
تصادفی ایماد میشوید ،تغییرات قیمتهای آتی ،فرآیندی تصادفی است .در این صورت هیچ
رابط خطی یا غیرخطی بین تغییرات متوالی قیمت وجود یخواهد داشت و در ضعیفترین شک ،
حداق ایتظار این است ک تغییرات قیمت همبست یباشند .بخش مهمی از آزمونهایی ک برای
بررسی کارایی ضعیف بازار در مبایی یظری مالی توسع پیدا کرده است ،مبتنی بر این مفهوم
(بررسی خودهمبستگی سری زمایی تغییرات قیمت) در گام های مختلف توسع یافت اید.
ب اینترتیب در یخستین گام میتوان خودهمبستگی سری زمایی تغییرات قیمت را در
گامهای مختلف آزمون کرد تا معین شود مقادیر خودهبستگی تفاوت معناداری با صفر دارید یا
خیر؟ یتایج این محاسبات تا گام پنج در جدول  ،2ارائ شده است .در ستون آخر هر سطر ،احتمال
فرض برابری مقدار همبستگی با صفر محاسب میشود .همانطور ک مشاهده میشود ،این
فرض در گامهای یک و چهار رد میشود .برای آزمون اینک آیا مقادیر همبستگی همزمان برابر
صفر هستند ،از آماره آزمویی استفاده میشود ک لیون و باکس ( ،)1978توسع دادهاید .این آماره
از توزیع کای  -دو با  Kدرج آزادی تبعیت میکند و  Kبرابر با تعداد گامهای بررسیشده است.
با توج ب جدول  ،2این آماره در دو گام  5و  10محاسب شده است و فرض برابری همزمان
مقدارهای هبستگی با صفر تا این دو گام رد میشود.
جدول  .2بررسی خودهبستگی سری زمایی تغییرات قیمت
گام( )K

)   (k

0/214
1
-0/035
2
-0/027
3
0/075
4
-0/014
5
شرح
آماره لیون باکس گام 5
آماره لیون باکس گام 10
تعداد مشاهدات

  (k ) 2
0/0456
0/001
0/001
0/005
0
مقدار آماره
30/76
38/29
572

) (T  K

 (k ) 2

0/00008
0
0
0
0
احتمال
0/00064
0/00003



احتمال 
0
0/201
0/259
0/036
0/369

بر اساس بررسی ایمامشده در این بخش میتوان یتیم گرفت ک بازار سرب لندن در سطح
ضعیف کارا ییست و قیمت ،حداق با مدلهای تکنیکال ،پیشبینی میشود .این موضوع در
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بخش بعدی بررسی میشود .در مدلهای خطی برازششده برای پیشبینی تغییرات قیمت،
ضرایب هواملی چون تغییرات گذشت قیمت برای مدلسازی تغییرات فعلی ،معنادار هستند .این
یتیم گیری هدمکارایی بازار سرب را در سطح ضعیف یشان میدهد .درممموع یتیم گرفت
میشود ک بازار سرب لندن در سطح ضعیف کارا ییست و قابلیت پیشبینی قیمت با استفاده از
اطالهات گذشت قیمتی ،وجود دارد.
هایاستفادهشدهدررويکردتکنیکال 


نتايجمدل

نتايجمدلخودرگرسیونمیانگینمتحرکانباشته .فرآیند شناسایی و برازش بهترین مدل

 ARIMAبرای پیشبینی یک سری زمایی ب روش باکس -جنکینز معروف است .این روش
شام پنج مرحل ب شرح زیر است .در پژوهش حاضر برای برازش مدل از یرمافزار EViews-9
استفاده شده است.
کردنسری زماني.در مدلهای  ARIMAمایایی فرآیند تولید دادهها مهم است و

الف)مانا
باید قب از مدلسازی بررسی شود .در اینما برای شناسایی مایایی سری زمایی قیمت سرب از
آزمون دیکی -فولر ،استفاده شده است ک یتایج این آزمون در جدول  ،3مشاهده میشود .این
یتایج یشان میدهد ،سری زمایی قیمت ،مایا ییست؛ اما سری تفاض مرتب اول ،مایا است و ب
همین دلی از سری تفاض مرتب اول برای مدلسازی استفاده شده است.
جدول  .3آزمون دیکی -فولر بر روی قیمت سرب با یک مرتب تفاض گیری
 -3/441654

% Critical Value 1

-2/69423

% Critical Value 10

-2/866419

% Critical Value 5

-19/29855

 PP Test Statistic


1

ب)مرحلهتشخیص .در این مرحل  ،مقدار اولی  q , d , pتعیین میشود .با توج ب اینک با
استفاده از شک همبستگی و خودهمبستگی جزئی سری زمایی ،یک حدس اولی از مقادیر  pو
 qارائ میشود ،با برازش این مدل و مدلهای شبی ب آن ،مدلی ایتخاب میشود ک بهترین
برازش را ایماد کند و باقیمایده مدل برازششده بیشترین شباهت را با یوف سفید داشت باشند .ب
این منظور ،مدلهای مختلف  ARIMAاجرا میشود تا ب کمترین مقدار از لحاظ معیارهای ،AIC
 SBCو  HQCرسید .دریهایت بر اساس معیار اطالهات ،ضریب تعیین مدلها ،ضریب دوربین
واتسون و معناداری ضرایب مدلها ،مدل ( ARIMA )3 ،1 ،3در میان مدلها ،دارای بهترین
شرایط است.
1. Identification
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ج)تخمین.با توج ب اینک الگوی یهایی پیشبینی قیمت سرب در این روش ،مدل ()3 ،1 ،3
 ARIMAاست ،جدول ،4یتایج مربوط ب این مدل را یشان میدهد .

جدول  .4یتایج برآوردی مدل خطی ) ARIMA(3, 1, 3برای سری زمایی قیمت سرب
R-Squared

9804/0
04338/12
12868/ 12
077027/12
98935/1

Akaike info criterion
Schwars criterion
Hannan-Quinn criter
Durbin-Watson stat


ازآیماک مقدار آماره آزمون دوربین -واتسون در این مدل برابر  1/98935است ،مدل مشک
خودهمبستگی یدارد و ضریب تعیین الگوی برآوردشده 0/98 ،است .بر اساس یتایج ارائ شده
مطلوببودن برازش تأیید میشود.


د) کنترل :برای اطمینان از درستی مدل ایتخابشده بعد از تخمین ،مدل کنترل میشود و از
شک همبستگی پسماید استفاده میشود .با توج ب شک همبستگی پسمایدها ،شک های
خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی حاکی از آن است ک مدل پژوهش حاضر دارای شرایط
بهین است و مالحظ میشود ،مقادیر خودهمبستگی باقیمایدهها در هر یک از وقف ها در فاصل
اطمینان یک ایحراف معیار قرار گرفت اید.


پیشبیني:در مرحل آخر ،پیشبینی روید قیمت سرب با استفاده از اطالهات موجود ایمام
ه)  
شده است .در این مدل ،مشاهدات قیمت سرب از  2005تا  2015ب کار رفت ک از سال  2012تا
 2015برای پیشبینی خارج از یموی استفاده شده است .یتایج حاص از روش  ARIMAدر
جدول  ،5مشاهده میشود.
جدول  .5یتایج خروجی ARIMA

55/98005
2/147958
0/001638

RMSE
MAPE
Bias Proportion


نتايجترکیبشبکهعصبي MLPوالگوريتمژنتیک .در این بخش شبک هصبی پرسپترون
با دو الی پنهان آزمون میشود .مدل ب صورت سری زمایی است و برای بهبود یتایج با الگوریتم
ژیتیک ترکیب شده است .مراح آن مایند مراح شبک هصبی پرسپترون است ،با این تفاوت ک
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ورودی ب صورت سری زمایی قیمت سرب است و ب آن تأخیرهای بین  1تا  10داده میشود.
الگوریتم ژیتیک بهترین تأخیر با کمترین خطای پیشبینی را تعیین میکند .پس از اجرای
الگوریتم ،کمترین خطا از شبک با  6دوره تأخیرِ { 9 ،}6 5 3 1 5 7یرون در الی پنهان اول
و  7یرون در الی پنهان ب دست میآید .خطای  RMSEآن برابر با  58/73151و خطای MAPE
برابر  2/299353است.


ترکیبشبکهعصبيGMDHوالگوريتمژنتیک .سری زمایی قیمت سرب ،دادههای ورودی
الگوریتم ژیتیک است .الگوریتم ژیتیک تعداد و طول تأخیرها را مشخص میکند؛ سپس دادههای
سری زمایی ب دادههای هلتومعلولی تبدی شده و ب شبک  GMDHوارد و مقدار خطای
پیشبینی RMSEمحاسب میشود .شبک ترکیبی  GMDHو الگوریتم ژیتیک با  10الی 100 ،
یرون و دوره تأخیرِ { }8 5 6 2 7 1 9 4کمترین خطا را دارد و خطای  RMSEآن،
 31/839است.


نتايج مدلهای استفادهشده در رويکرد بنیادی .در رویکرد بنیادین (روشهای هلت و
معلولی) ،ابتدا الزم است هوام بنیادین و اقتصادی مؤثر بر قیمت شناسایی شود؛ سپس با استفاده
از یک مدل خطی یا غیرخطی شدت و یحوه تأثیر این متغیرها در تغییرات قیمت بررسی میشود.
ب اینمنظور با مطالع مقال ها و گزارشهای منتشرشده توسط «گروه بینالمللی مطالعات سرب و
روی ( »1)ILZSGو مصاحب با متخصصان و صاحبیظران این فلز و همچنین با توج ب
دردسترسبودن اطالهات الزم ،متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت سرب ،شام متغیرهای مرتبط با
اقتصاد آمریکا (یرخ تورم ،میزان پرداخت ب شغ های غیرکشاورزی ،شاخص مدیران بخش خرید،
تولید صنعتی ،تولید یاخالص داخلی ،شاخص قیمت مصرفکننده ،یرخ بهره فدرال رزرو ،یرخ
بیکاری) ،متغیرهای مرتبط با اقتصاد اروپا (یرخ بیکاری ،شاخص قیمت مصرفکننده ،رشد
اقتصادی و تولید یاخالص داخلی) ،اقتصاد جهان (یرخ تورم و رشد تولید یاخالص داخلی)،
متغیرهای مرتبط با اقتصاد چین (شاخص قیمت تولیدکننده ،تعادل تمارت ،ذخایر ارز خارجی
چین ،تولید صنعتی و شاخص قیمت مصرفکننده).
سایر متغیرها ( ارزش یورو در برابر دالر ،ارزش یوآن در برابر دالر ،ارزش روپی هند در برابر
دالر ،قیمت یفت ،قیمت روی ،قیمت طال و میزان تولید سرب اولی و سرب ثایوی ) هستند .در
ادام بهترین مدل برای بررسی یحوه تأثیر این متغیرها بر قیمت شناسایی و برای پیشبینی
استفاده میشود.

1. International Lead and Zinc Study Group
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بهگام .یکی از رویکردهای خطی در
مربعاتگام 

پیشبینيبااستفادهازرگرسیونحداقل 

بخش تحلی بنیادی ،تکنیک حداق مربعات گامب گام است .در این پژوهش برای تحلی
پیشبینیپذیری تغییرات قیمت با استفاده از متغیرهای بنیادی ،از این تکنیک استفاده شده است.
در این روش متغیرهای توضیحی ب ترتیب اهمیت وارد مدل میشوید و برخی متغیرها ک
تأثیری بر مدل یدارید از مدل حذف میشوید .در پایان 19 ،متغیر ب هنوان تأثیرگذارترین متغیرها
ایتخاب شدهاید .در جدول ،6یتایج حاص از این مدل یشان داده شده است .در این تحلی متغیر
وابست  ،تغییر قیمت سرب است و سایر متغیرها توضیحی هستند .برای اجتناب از امکان پیشبینی
کاذب ب دلی وجود متغیرهای غیرمایا ،کلی متغیرهای مدل درصورت غیرمایابودن ،با استفاده از
تفاوت مرتب اول تبدی ب متغیرهای مایا شدهاید .دوره زمایی برای پیشبینی درونیموی ای ،سال
 2005تا  2011در یظر گرفت شده است .در این رگرسیون ،ب دلی تغییرات شدید قیمت در
سالهای قب از بحران سال  2008و بالفاصل بعد از آن ،دو متغیر موهومی ییز در مدل در یظر
گرفت شده است .متغیر موهومی یخست مربوط ب تغییرات افزایشی قیمت در دوره ژوئن 2006
تا اکتبر  2007و متغیر دوم مربوط ب کاهش شدید قیمت از یوامبر  2007تا ایتهای سال 2008
در اثر بحران مالی سال  2008است .ازآیماک تغییرات شدید این دو دوره متأثر از شرایط قب و
بعد از بحران سال  2008است و قابلیت تعمیم ب دورههای بعد را یدارد ،دو متغیر موهومی موجود
برای کنترل تغییرات خاص این دو دوره در یظر گرفت شده است .یتایج مربوط ب برقراری
رگرسیون خطی و تحلی رگرسیون در جدول  ،6یشان داده شده است .همانطور ک مشاهده
میشود  P-Valueآماره Fیشاندهنده معناداربودن ک رگرسیون است .دو آزمون برای تشخیص
خودهمبستگی ایمام شده است ،با توج ب مقدار هددی آماره دوربین -واتسون ،همبستگی
معناداری بین باقیمایدههای مدل وجود یدارد؛ همچنین برای بررسی وجود خودهمبستگی در
باقیمایدهها ،آزمون ( LMآزمون بروش گادفری )1با دو وقف ایمام شده است و با توج ب اینک
آماره  Fبزرگتر از  5درصد بود ،در این رگرسیون مشک خودهمبستگی وجود یدارد .با توج ب
آزمون همبستگی ک بین قیمت سرب و متغیرهای مستق ایمام شد ،قیمت سرب بیشترین
همبستگی را با قیمت یفت دارد .برای بررسی یاهمسایی واریایس ،آزمون بروش-پاگان 2بر روی
باقیمایده ایمام شده است .مقدار آماره  0/000142دارای توزیع  Fاست و با توج ب اینک مقدار
آن از مقدار بحرایی توزیع کای دو با درج آزادی  11کمتر است ،فرض صفر ک داللت بر
همسایی واریایس دارد ،رد یمیشود .برای سنمش امکان همخطی بین متغیرهای مستق ،
همبستگی دوب دو بین متغیرها ایمام شده است .بیشترین همبستگی مشاهدهشده بین یرخ بهره
فدرال رزرو و تولید صنعتی چین با  0/34است؛ همچنین با توج ب سطح همبستگی موردایتظار،
1. Breusch–Godfrey Test
2. Breusch–Pagan Test
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همخطی معناداری بین متغیرهای مستق وجود یدارد.
جدول  .6یتایج خروجی رگرسیون
متغیرها

ضرايب

انحرافمعیار

آماره t

احتمال

تغییر قیمت یفت
تغییر قیمت روی

5/474
0/490
34/462
-113/469
24/164
-4/312
2/173
-0/995
71/344
-0/00875
0/403
370/682
-0/781
-88/395
-46/893
12/742
-0/0364
-31/865
0/136
-26/708
-369/997
412/762

1/053
0/086
12/283
21/952
6/007
0/986611
2/130
0/349
17/273
0/005
0/181
196/311
0/282
40/182
44/451
7/282
0/0381
32/474
0/106
29/015
184/6547
210/936

5/197
5/680
2/805
-5/168
4/022
-4/370
1/019
-2/845
4/130
-1/662
2/226
1/888
-2/763
-2/199
-1/054
1/749
-0/953
-0/981
1/282
-0/920
-2/003
1/956810

0/0000
0/0000
0/0052
0/0000
0/0001
0/0000
0/3082
0/0046
0/0000
0/0970
0/0264
0/0595
0/0059
0/0282
0/2919
0/0807
0/3410
0/3269
0/2001
0/3577
0/0456
0/0509

DUMMY1
DUMMY2

 CPIچین
 GDPاروپا
 GDPهند
 PMIچین
یرخ بهره آمریکا
ذخیره سرب LME
 ADPآمریکا
 GDPچین
تمارت چین
 PPIاروپا
رشد اقتصادی اروپا
تولید صنعتی چین
یرخ ارز خارجی چین
یرخ بهره فدرال رزرو
تغییر قیمت طال
یرخ تورم آمریکا
 GDPجهایی
یرخ تورم جهایی

R 2  0.229 F  6.917 (0.000) R 2  0.267
DW  1.76
 Chi  Square(2,351)  0.2067آماره بروش-گادفری برای تشخیص خودهمبستگی

 Chi  Square(11,351)  0.0001آماره بروش-پاگان برای تشخیص یاهمسایی واریایس

با توج ب جدول  ،6مقدار ضریب تعیین تعدی شده برابر با  22درصد است .این مقدار یشان
میدهد تغییرات قیمت با استفاده از متغیرهای اقتصادی قدرت پیشبینیپذیری زیادی دارید .با
توج ب این یکت  ،ضروری است ک برای اجتناب از پدیده رگرسیون کاذب کلی متغیرها (اهم از
وابست و مستق ) ب متغیرهای مایا تبدی شوید .ب همین دلی از تغییرات قیمت و ی خود
قیمت ،ب هنوان متغیر وابست استفاده شده است .میزان ضریب تعیین برای رگرسیونهایی ک
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متغیر وابست مایا هستند (برای مثال ،بازده قیمت) معموالً مقادیر کوچکی است؛ همچنین بیشتر
متغیرها دارای ضرایب معنادار هستند ک یشاندهنده تأثیرگذاری این متغیرها در پیشبینی
تغییرات قیمت است .بررسی ضرایب متغیرها در تحلی رگرسیون امکان تعبیر اقتصادی یحوه
تأثیرگذاری این متغیرها را فراهم میسازد .برای مثال ،افزایش قیمت یفت یشای ای از رویق در
اقتصاد جهایی است؛ دریتیم افزایش تقاضای یاشی از رویق اقتصادی ،ب افزایش قیمت سرب
منمر میشود؛ همچنین تغییرات مثبت قیمت روی ب هنوان فلزی ک معموالً ب همراه سرب
کاربرد صنعتی دارد ،باهث افزایش قیمت سرب در دوره خواهد شد .افزایش تورم در چین ب یشای
رویق اقتصادی (افزایش تقاضا) باهث افزایش قیمت سرب در دوره بعد میشود؛ ازطرف دیگر
افزایش ذخیره سرب در  LMEب طور طبیعی باهث کاهش قیمت میشود .افزایش یرخ بهره
آمریکا و افزایش تورم در آمریکا ک معموالً ب تقویت دالر منمر میشود ،باهث کاهش قیمت
سرب خواهد شد .با استفاده از ضرایب تخمینزدهشده در دوره  2005تا  ،2011پیشبینی خارج از
یموی در طی دوره زمایی  2012تا  2015ایمام میشود .خطاهای ب دست آمده از این رگرسیون
در دوره خارج از یموی در جدول  ،7ارائ شده است .پایینبودن یسبت اریب 1یشان میدهد ک
مدل ب خوبی برازش شده است.
با ایمام آزمون بروش-گادفری ک مقدار آن کمتر از  0/5شده است مشخص شده ک
خودهمبستگی بین دادهها وجود یدارد؛ همچنین با اهمال آزمون بروش-پاگان ک برای تشخیص
یاهمسایی واریایس است و مقدار ب دستآمده کمتر از  0/05مشخص شده ک یاهمسایی واریایس
وجود یدارد.
جدول  .7هملکرد روش SLS

37/06725
1/595706
0/000001

RMSE
MAPE
Bias Proportion


پیشبینيبااستفادهازمدلشبکهعصبيپرسپترونچنداليه .شبک هصبی ک در این

بخش استفاده شده است ،شبک هصبی پرسپترون است .در این یوع شبک  ،ابتدا دادههای
جمعآوریشده ب هنوان ورودیها ،ب الی اول داده میشود و خروجی ( قیمت سرب) ،از الی آخر
ب دست میآید .گرههای الی اول برابر با تعداد متغیرهای مستق (در این پژوهش  34متغیر)
هستند .در این قسمت ب ترتیب مراح طراحی و ایتخاب شبک توضیح داده خواهد شد و سپس
یتایج حاص از بهترین شبک در پیشبینی با استفاده از یرمافزار  MATLABیشان داده میشود.
1. Bias Proportion
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مرحل اول :یخستین مرحل  ،شناسایی یوع شبک و آزمون آن است .در این پژوهش از
شبک های هصبی پیشرو استفاده میشود .برای تقریب توابع ،شبک های پیشرو یسبت ب
شبک های دیگر بهتر هم میکنند .در این یوع شبک  ،خروجی هر الی  ،ورودی الی بعدی است
و جزو بهترین شبک ها از یوع یادگیری با یاظر است .آموزش این یوع شبک روب جلو ،آموزش
پسایتشار خطا است ک در این شبک از تابع آموزش پسایتشار تنظیمِ بیزی )BRB( 1استفاده
شده است.
مرحل دوم :دومین مرحل  ،ایتخاب ورودیهای مدل یا همان واحدهای الی ورودی
(متغیرهای مستق ) است.
مرحل سوم :در این مرحل  ،ابتدا دادهها ب س دست آموزش ،اهتبارسنمی و آزمون تقسیم
میشوید .ب طورکلی هرچ تعداد یموی های آموزشی بیشتر باشد ،فرآیند آموزش شبک بهتر ایمام
میگیرد .ب این منظور از ک یموی بررسیشده ،ب صورت تصادفی تعداد  401یموی (70درصد)
ب هنوان دادههای آموزشی 86 ،یموی ( 15درصد) دادههای اهتبارسنمی و  86یموی (15درصد)
ب هنوان دادههای آزمون ایتخاب میشود.
مرحل چهارم :در این مرحل  ،تعداد الی های شبک ایتخاب میشود .شبک ای ک برای این
پژوهش ایتخاب شده است ،چهار الی دارد :الی ورودی ،دو الی پنهان و الی خروجی .تعداد
بیشتر الی ها ،شبک را پیچیده میکند و تنها در صورتی ک خروجیهای بهتری از شبک دریافت
شود باید الی ها را افزایش داد .تعداد الی های بیشتر از  4در این شبک  ،خطای پیشبینی را تا حد
زیادی باال میبرد؛ ب همین هلت با  4الی  ،پیشبینی ایمام شده است.
مرحل پنمم :در این مرحل  ،توابع محرك ک در بخش سوم توضیح داده شدهاید برای
الی های شبک ایتخاب میشوید .در الی پنهان از تابع تایژایت سیگوئید و در الی خروجی از تابع
خطی 2استفاده شده است.
مرحل ششم:در این مرحل  ،تعداد یرونهای الی پنهان تعیین میشوید .تعداد یرونها باید با
دقت کافی تعیین شود تا مشک برازش بیش از حد ایماد یشود .اگرچ تعداد زیاد یرونها در الی
مخفی باهث پایینآمدن خطای آموزش میشود ،اما خطای آزمون را افزایش میدهد؛ بنابراین
معموالً از تعداد کم یرونها شروع میکنند و درصورت بهبود جواب ،یرونها افزایش مییابد .در
این پژوهش تعداد یرونها از  1تا  20برای الی پنهان اول و دوم آزمایش شده است؛ دریهایت
 10یرون در الی پنهان اول و  8یرون در الی پنهان دوم در یظر گرفت شده است و با توج ب
آزمون و خطاهای ایمامشده ،کمترین خطای آزمون را دارد.
مرحل هفتم :در این مرحل  ،دوره یادگیری برابر  1000ایتخاب شده است ،این مقدار ،خطا را
1. Bayesian Regularization Backpropagation
2. Linear
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کاهش میدهد .میزان خطای پیشبینی ،ممذور میایگین مربعات خطا و خطای مطلوب صفر در
یظر گرفت شده است .با توج ب مراح باال ،حدود  200شبک  ،طراحی و هر کدام چندین بار
آزمون شدهاید؛ دریهایت شبک هصبی پرسپترون با چهار الی و  10یرون در الی پنهان اول8 ،
یرون در الی پنهان دوم ،یک یرون در الی خروجی و  34داده در الی ورودی ایتخاب شده است
ک خطای  RMSEآن بر روی دادههای آزمون ،برابر با  51/52065و خطای  MAPEبرابر با
 1/805867است.
تخمین با استفاده از شبکه عصبي  .GMDHهدف از طراحی شبک هصبی ،GMDH
جلوگیری از رشد واگرایی شبک و مرتبطکردن شک و ساختار شبک ای ب یک یا چند پارامتر
هددی است؛ ب گوی ای ک با تغییر این پارامتر ،ساختار شبک ها ییز تغییر کند .ورودیها در دو
دست دادههای آموزش (شام  90درصد دادهها) و آزمون (شام  10درصد دادهها) ،تقسیم
شدهاید .یتایج حاص از شبک  GMDHبر روی دادههای آزمون ،ب شرح جدول  ،8است.
جدول  .8یتایج تخمین الگو از طریق الگوریتم GMDH

مدل

تعدادنرون

تعداداليه 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

50
50
50
50
100
100
100
200
200

5
10
20
25
5
10
20
10
20

RMSE

95/8504
75/096
64/9768
74/5557
88/7121
60/7593
55/3657
49/1327
71/5322

با توج ب یتایج ارائ شده در جدول  ،8مدل  8با  10الی و  200یرون ،بهترین مدل است و
خروجیهای آخرین مرحل  21متغیر هستند ک هبارتاید از :ذخایر ارز خارجی چین؛ یرخ بهره
فدرال رزرو؛ شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا؛ تولید صنعتی آمریکا؛ شاخص خدمات مدیران
بخش خرید آمریکا؛ یرخ تورم آمریکا؛ بخش غیرکشاورزی آمریکا؛ میزان پرداخت ب شغ های
غیرکشاورزی در آمریکا؛ شاخص قیمت مصرفکننده اتحادی اروپا؛ تولید یاخالص داخلی اروپا؛
شاخص قیمت تولیدکننده اروپا؛ یسبت یورو ب دالر؛ یسبت یوآن ب دالر؛ یسبت روپی هند ب
دالر؛ تولید سرب اولی ؛ قیمت یفت؛ قیمت روی؛ قیمت طال و ذخیره سربِ بورس فلزات لندن.
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کاراييروشها .در این بخش یتایج و میزان خطای روشهای پیشبینی با معیارهای

مقايسه 
جذر میایگین مربعات خطا و درصد میایگین مطلق خطا مقایس میشود تا دریهایت بهترین روش
برای پیشبینی ایتخاب شود .برای این منظور یتایج یهایی مدلها در جدولهای  9و  ،10یشان
داده شده است.
جدول  .9مقایس میزان خطای روشهای رویکرد تکنیکال
RMSE

MAPE

55/98005
58/73151
31/8539

2/147956
2/299353
1/49767


)ARIMA(3,1,3
MLP+GA
GMDH+GA


جدول  .10مقایس میزان خطای روشهای رویکرد بنیادی
RMSE

MAPE

31/60348
51/52065
49/1327

1/443297
1/805867
1/792354


SLS
 MLP
GMDH

با توج ب یتایج جدولهای  8و  ،9خطای پیشبینی در روش  GMDHدر ممموه
روشهای رویکرد تکنیکال ب مراتب کمتر از سایر روشها است؛ ب طوریک خطا با معیار
 31/8539 ،RMSEو با معیار  1/49767 ،MAPEاست؛ دریتیم بر طبق این معیارها کارایی و
دقت روش  GMDHسری زمایی در پیشبینی بیشتر است .در مدلهای رویکرد بنیادی ییز روش
 SLSکمترین خطا را دارد .در مقایس روشهای رویکرد تکنیکال با روشهای رویکرد بنیادی،
رویکردهای بنیادی با توج ب اطالهات بیشتری ک در فرایند پیشبینی قیمت استفاده میکنند،
یسبت ب رویکرد تکنیکال ارجحیت دارید؛ ضمن اینک این روشها قابلیت تفسیر و تحلی یحوه
تأثیر متغیرها را امکانپذیر میکنند.
نتیجهگیریوپیشنهادها

.5

در این پژوهش قابلیت پیشبینیپذیری قیمت سرب در بازار فلزات لندن با دو رویکرد
تکنیکال و بنیادی و با ممموه ای از روشهای خطی و غیرخطی در هر رویکرد ،بررسی شده
است .قابلیت پیشبینی در بازار سرب ب معنای پیروییکردن قیمت از گام تصادفی است و
ب معنای هدمکارایی در بازار سرب خواهد بود .بررسی کارایی بازار سرب یشان داد ک این بازار در
سطح ضعیف کارا ییست و سری زمایی قیمت از گام تصادفی پیروی یمیکند؛ بنابراین تغییرات
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قیمت پیشبینیپذیر هستند .در ادام تالش شد بهترین مدل پیشبینی در دو رویکرد تکنیکال و
بنیادی شناسایی شود .در رویکرد تکنیکال ،مدلهای سری زمایی شبک هصبی GMDH
ترکیبشده با الگوریتم ژیتیک دارای خطای کمتری بودید .در رویکرد بنیادی ییز روش رگرسیون
جزءب جزء هملکرد خارج از یموی بهتری یسبت ب سایر روشهای پیشبینی داشت .یتایج یشان
میدهد ک روشهای استفادهشده در رویکرد بنیادی برای پیشبینیهای بلندمدت بهتر هستند؛
زیرا هالوه بر تغییرات قیمتهای گذشت  ،سایر هوام تأثیرگذار بر قیمت را در یظر میگیرید .در
ممموه روشهای غیرخطی بررسیشده ،هملکرد پیشبینی شبک هصبی  GMDHیسبت ب
سایر روشها بهتر است؛ زیرا در این روش متغیرهایی استخراج میشوید ک بیشترین تأثیر را بر
پیشبینی دارید و از این یظر دارای اهمیت ویژهای است.
پیشنهاد میشود ،روشهای ارائ شده در این پژوهش برای پیشبینی قیمت سهام یا فلزات
دیگر در کنار سایر الگوهای متداول سنتی استفاده شود .بررسی کارایی بازار فلزات در سطح
ییم قوی و با دریظرگرفتن مدلهایی برای تعیین یرخ بازده سرمای گذار در این بازارها ،موضوع
مناسبی برای پژوهشهای آتی است .سؤال مشخصی ک مطرح میشود این است ک آیا
سرمای گذاران میتوایند از پیشبینیپذیری قیمت برای طراحی استراتژیهای سرمای گذاری
سودآور استفاده کنند؟ در بخش روشهای پیشبینی ،پژوهشگران میتوایند در مطالعات آتی از
شبک هصبی فازی برای بهبود یتایج استفاده کنند؛ زیرا با توج ب پژوهشهای ایمامشده در این
زمین  ،روشهای ترکیبی دقت باالتری در پیشبینی دارید .سیستم استنتاج تطبیقی هصبی -
فازی از الگوریتمهای شبک هصبی و منطق فازی ب منظور طراحی یگاشـت غیـرخطـی بـین
فـضای ورودی و خروجی استفاده میکند .ایـن سیـستم از قـدرت زبـایی سیستم فازی با قدرت
هـددی یـک شـبک هـصبی در مدلسازی فرآیندهای پیچیده بسیار قدرتمند است؛ همچنین
پیشنهاد میشود ک مقایس کارایی روشهای غیرخطی پیشبینی در زمایی ک متغیر سطح
قیمت (ب هنوان یک متغیر یامایا) و متغیر تغییر قیمت یا بازده (ب هنوان یک متغیر مایا) ب کار
میروید ،در یک پژوهش مستق بررسی شود.
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