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های صنایع غذایی در بینی قیمت سهام شرکتهای پیشارزیابی روش

 بورس اوراق بهادار تهران

 2، سامان ضیایی*1کاسگریسیدهادی حسینی

 
 چکیده

ای و موتور ترین عامل پیشبرد اهداف برنامهتامین مالی کافی و به موقع در اقتصاد کشاورزی ایران به خصوص در زمان تحریم، مهم
تواند به دلیل تغییر قیمت هایی است که عالوه بر تامین مالی میتوسعه بخش کشاورزی است. بورس اوراق بهادار از جمله مکانای پیشرانه

ها را هایی را انتخاب نماید که روند آینده قیمتی آنگذار بتواند سهام شرکتگذار بنماید بشرطی که سرمایهسهام سودی را نیز عاید سرمایه
های صنایع غذایی از بینی قیمت سهام شرکتد تا ازین طریق سود خود را نیز حفظ نماید. به همین منظور این مطالعه به پیشبینی نمایپیش

و  کارلو مونت سازیشبیه رهیافت ،(ARIMA) انباشته خودرگرسیون متحرک میانگین تخمینگر هایمدل بینی قیمت شاملسه روش پیش
است. تهران پرداخته بهادار اوراق بورس در9311 آذر به منتهی سه ساله دوره یک در روزانه هایادهد بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی با

دهد که روش شبکه عصبی مصنوعی سپس سه روش را از طریق معیارهای سنجش خطا با یکدیگر مقایسه نموده است. نتایج نشان می
توانسته نسبت به روش شبیه سازی مونت  ARIMAئه دهد و پس از آن مدل بینی قیمت از خود ارااست بهترین تخمین را در پیشتوانسته

 باشد. بینی قیمت داشتهکارلو تخمین بهتری را در پیش
 

 بینی قیمت.سازی مونت کارلو، شبکه عصبی مصنوعی، صنایع غذایی، پیشآریما، شبیه بورس اوراق بهادار تهران، مدل های کلیدی:واژه

 
 

 

 

 

 

                                           
 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل )نویسنده مسئول( *1 

Email: seyyedhadihosseini@yahoo.com 

 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل 2 



 

222 

 مقدمه
 پرورش اساسی زیربنای و باشدمی ایتغذیه سالمت و غذایی مواد کافی مقدار به دسترسی توسعه اصلی یمحورها از

 تمام دسترسی امکان کردن میسر جهت در تالش نیازمند غذایی، امنیت تامین. آیدمی حساب به کشور آتی هاینسل

 از بسیاری اعتقاد به دیگر سوی از .است نیاز مورد مغذی مواد به فقیر و پذیرآسیب اقشار خصوص به افراد

 Byres,2892. Johnston)دارد راهبردی اهمیت اقتصادی هایبخش بین در روستایی و کشاورزی بخش کارشناسان،

& Killy,2892)  .دارد ارتباط کشور هر غذای تامین در آن نقش به همه، از قبل آن بودن راهبردی مهم دالیل .

 مورد هاینهاده یکنندهتهیه و نمایدمی ایجاد اقتصادی هایبخش سایر با را پیشین و پسین ارتباطات این، بر عالوه

 و مطمئن غذایی امنیت تامین در جامعه توانایی با مرتبط زیادی حد تا انسانی نیروی توسعه همچنین،. هاستآن نیاز

 باشد؛ تریافتهتوسعه بخش این چه ره که صورت بدین. شودمی ایجاد یافته توسعه کشاورزی یبوسیله که است پایدار

به همین  .(Shakouri,2222)پذیرد می انجام سهولت به هابخش دیگر مندیبهره و هاحوزه سایر یتوسعه امکان

یافته بخش کشاورزی را به عنوان بخش زیربنایی توسعه اقتصادی خود انتخاب کرده و با منظور کشورهای توسعه

ها، به های مناسب برای رشد سایر بخشاند عالوه بر تامین نهادهوان این بخش توانستههای فرااستفاده از ظرفیت

های ها نیز دست یابند؛ بخش کشاورزی در روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف نقشتوسعه سایر بخش

نیاز صنایع باالدستی، تامین  توان تامین مواد خام و اولیه موردها میترین آنمتعددی بر عهده دارد که از جمله مهم

آالت های صنعتی از قبیل کودها و سموم شیمیایی و ماشینهایی مانند نیروی کار، مصرف تولیدات سایر بخشنهاده

 بر تاکید . با(Khosravi et al.,2222)های زیربنایی یاد کرد کشاورزی، ارزآوری برای کشور و تامین مالی سایر بخش

 یاولیه مراحل در کشاورزی بخش تاثیر اهمیت چه اگر که دارد اشاره نکته این بر FAO (2882) ها،مزیت این

 بخش تکامل و توسعه به وابسته مطلوب توسعه معیار ولی باشد،می تایید قابل تاریخی لحاظ به شدن صنعتی

 .است دهقانی بخش یافتگی توسعه مسئله حل و کشاورزی

 بیشتری توجه نیازمند بخش این ملی، ناخالص تولید و اشتغال در ورزیکشا بخش سهم کاهش به توجه با امروزه 

 مورد صنعتی خام مواد و موادغذایی نظر از ویژه به اقتصادی توسعه جریان در آن کلیدی اهمیت چونکه باشدمی

 شاورزیک بخش اهمیت شهرنشینی توسعه بدلیل درآمد، ازدیاد و اقتصادی توسعه با همچنین. است گرفته قرار تایید

 .(Salem & Namazi, 2222)یابد می افزایش پروتئینی، مواد برای تقاضا افزایش بدلیل

 و سالم غذای به دسترسی و کندمی ایفا سالم ایجامعه داشتن در مهمی بسیار نقش خانوار غذایی امنیت حال هر به

 صنایع امکانات از استفاده بدون ذاییغ امنیت ایجاد. باشدمی مهم این به رسیدن یالزمه سال طول تمام در کافی

 آفات خشکسالی، جنگ، قبیل از مشکالتی. باشدنمی پذیرامکان غذایی، مواد نگهداری یا و فرآوری برای غذایی

 برای گذشته هایزمان در قحطی و گرسنگی سوتغذیه، ایجاد باعث واگیر هایبیماری و طبیعی بالیای گیاهی،

 این بجای ولی است، گرفته قرار هاانسان کنترل مورد زیادی مقدار به مشکالت این زهامرو اما. است شدهمی بشریت
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 انفجار قولی به یا جمعیت رویهبی افزایش آن و است انداخته خطر به را بشر زندگی دیگری مهم عامل مشکالت

 تامین سنتی شیوه یتجمع افزایش با امروزه. (Maleki & Dokhani, 2882)باشد می غذایی ناامنی عامل و جمعیت

 عهده بر را مردم نیاز مورد غذای تامین وظیفه هاییشرکت دلیل همین به و باشدنمی پذیرامکان نیاز مورد غذای

 هستند زنده بافت دارای اینکه علت به و شده برداشت سال از خاصی فصل در غذایی مواد اکثر اینکه بدلیل. دارند

 و آنزیمها میکروارگانیسم، مانند، گوناگون عوامل سوی از مصرف، تا تولید بین فاصله در و باشندمی فسادپذیر

 هایدر نتیجه شرکت .(Zandi,2898)شوند می فاسد...  و جوندگان حشرات، تنفس، مانند متابولیکی واکنشهای

حالت قابل مواد غذایی را از  کشند تامی بدوش را بزرگ وظیفه این که هستند هاییشرکت جمله از غذایی صنایع

المللی فساد به صورت با ثبات درآورده و آنها را قابل حمل و نقل، نگهداری و عرضه به بازارهای فروش داخلی و بین

بنمایند. در هر صورت مهم این است که در صورت دسترسی به امکانات صنایع غذایی، بخش کشاورزی بدون نگرانی 

ات خود را افزایش دهد و این امر نه تنها موجب رشد و توسعه این بخش تواند تولیداز ضایعات و فساد مواد غذایی می

گردد، بلکه موجب شکوفایی صنعت، امنیت غذایی جامعه، بهبود وضع زندگی مردم و اشتغال موثر نیز می

 .(Maleki & Dokhani, 2882)شودمی

 که باشدمی نایع غذایی و تبدیلیص توسعه، حال در کشورهای صنعتی هایگروه ترینمهم جمله عالوه بر این از 

بعلت پایین بودن قیمت مواد خام محصوالت  .باشد داشته کشورها اقتصادی توسعه در موثری نقش تواندمی

ی بری کمتر، احداث و توسعهکشاورزی، ارزبری کمتر صنایع تبدیلی و غذایی و همچنین نیروی کار ارزان و سرمایه

شود ی در حال توسعه سبب چند برابر شدن ارزش افزوده محصوالت کشاورزی میصنایع غذایی و تبدیلی در کشورها

بخصوص، برای کشورهای صادرکننده این نوع محصوالت، باعث افزایش ورود ارز و ارزش صادرات خواهد شد که در 

و  شود. صنایع غذایی عالوه بر تامین امنیت غذاییالملل این خود یک مزیت محسوب میتحوالت تجارت بین

توانند نقش مهمی در توسعه صادرات صنعتی کشور نیز داشته باشند. همچنین با ی بخش کشاورزی، میتوسعه

های های آن جزو اولویترسد که این بخش و زیربخشعنایت به هدف برنامه سوم توسعه اقتصادی، به نظر می

امروزه تولید و فروش مواد غذایی  . (Farah Bakhsh & Nowruzi, 2222)شود گذاری صنعتی محسوب میسرمایه

های خود را برای کاهش ریزیها، سعی دارند تمام برنامهدر همه کشورها بسیار فشرده و رقابتی است و شرکت

کوشند با ها نیز میهای تامین غذایی بکار گیرند. دولتها و بهبود عملکرد تولید، به ویژه در قالب زنجیرههزینه

 .  (Radfer & Khalili, 2222)های مختلفی تقویت نمایندف صنایع غذایی را از راههای مختلریزیبرنامه

باشد که نقش قابل توجهی در تامین تقاضای اساسی و اولیه جوامع دارد که در صنایع غذایی از جمله صنایعی می

نمایند. فت و فرآوری میهای بخش کشاورزی را دریاواقع تامین کننده کاالهای مصرفی هستند و مواد اولیه و نهاده

آیند. لذا کشش جزو صنایع آغازین بحساب می  Syrquin and Chenery (2228)بندی این صنعت بر اساس تقسیم

 .(Monjazeb,2222)باشددرآمدی تقاضا برای محصوالت آن ناچیز می
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تواند عت در کشور ما میرود. این صنصنایع غذایی ایران نسبت به عمر این بخش در جهان صنعت نوپایی بشمار می

با توجه به شرایط آب و هوایی و تنوع و کیفیت مطلوب محصوالت کشاورزی ایران دارای اهمیت و مزایای فراوانی 

توان از روی چگونگی تغذیه و بخصوص باشد. معموال معیار پیشرفت و شاخص زندگی مردم کشورهای مختلف را می

. در نتیجه هر کشوری که دارای صنایع غذایی پیشرفته (Majidzadeh,2222)ها سنجید میزان پروتئین مصرفی آن

 تواند در جایگاه باالتری از نظر این معیار مهم قرار بگیرد. تری باشد میو توسعه یافته

ترین کشورهای صنعتی)آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا( توسعه بخش با توجه به تمام تحوالت تکنولوژیکی، پیشرفته

دانند بلکه اهمیت تامین امنیت وری در این بخش میرا نه تنها مکمل بخش صنعت و باعث افزاش بهرهکشاورزی 

دهند. در ایران، ارتباط بین بخش کشاورزی غذایی را بیشتر مربوط با امنیت ملی خود در نظر و مورد ارزیابی قرار می

شابه چندانی ندارد حتی در بسیاری از موارد گیرد تبا توسعه صنعتی در مقایسه با روندی که در دنیا صورت می

اجتماعی -ارتباط بین بخش صنعت با کشاورزی به فراموشی سپرده شده است. این غفلت عالوه بر آثار سو اقتصادی

 .(Rahmani,2222)که به دنبال داشته امنیت اجتماعی و اقتصادی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است 

های تامین بودجه گذاری در این بخش اساسی کشور، راهبا توجه به ضعف مالی و سرمایهاکنون مجال آن رسیده که 

ها بورس اوراق باشد مطرح شود. یکی از این راههایی که تامین کننده امنیت غذایی جامعه میمورد نیاز برای شرکت

 کشاورزی را تامین نماید.تواند بخشی از منابع مالی برای صنایع وابسته به امور باشد، که میبهادار می

ها یا اوراق بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت

شود. هرگونه اتفاق مثبت قرضه دولتی و یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می

باشد. بعبارت دیگر، با توجه خ بدهد خیلی سریع اثر آن در بورس قابل مشاهده میو یا منفی در اقتصاد یک کشوری ر

توان نسبت به وضعیت کلی اقتصاد آن کشور اظهار نظر نمود به روند کلی وضعیت بورس یک کشور می

(Fanaei,2228)ات . اهمیت بازارهای مالی و اثرات آن بر رشد اقتصادی به عنوان نبض اقتصادی کشور در مطالع

 .Goldsmith,2828. Mckinnon,2822)است چند دهه اخیر به طور وسیعی مورد توجه تحلیل گران قرار گرفته

Bahita,2822. Agrawalla & Tuteja,2222). 

های مطمئن و کارا برای بهبود اقتصاد جامعه و توان یکی از راهگذاری در بورس را میبا توجه به موارد فوق سرمایه

گذاری در بورس باعث تامین مالی برای گذار درنظر گرفت. سرمایهع درآمدی برای فرد سرمایههمچنین یک منب

های موجود در صنعت صنایع غذایی و گذاری در شرکتشود. اگر این سرمایههای پذیرفته شده در بورس میشرکت

ها شده و در نتیجه این شرکتشود با خرید سهام و افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت سهام تبدیلی باشد باعث می

هایی را خریداری کند که گذار سهمها بشود. و این در حالی امکان پذیر است که سرمایهموجب تقویت این شرکت

ها را انتخاب ریسک خرید را برای وی کاهش دهد. حال سوال اینجاست که فرد سرمایه گذارسهام کدام یک از شرکت

ها خود نیز حداکثر سود را به دلیل تغییر قیمت سهام دریافت نماید؟ برای ین شرکتکند تا عالوه بر کمک مالی به ا

ها بپردازد. بینی روند قیمتگذاری خود به پیشگذار باید برای کاهش ریسک سرمایهپاسخ به این سوال فرد سرمایه
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باشد چرا که پرتفوی بهینه گذار در انتخاب پرتفوی بهینه میبینی قیمت سهام کمک به سرمایههدف اصلی در پیش

کند. در این راستا، تجزیه و تحیل وضعیت میزان ریسک را تا حد زیادی کاهش داده و سود سرمایه فرد را حداکثر می

باشد ها دارای اهمیت میها، برای شناسایی کارآترین شرکتبینی روند آینده قیمتها و پیشحال و گذشته شرکت

(Khodamradi et al.,2222) .های صنایع غذایی بینی قیمت سهام شرکتبه همین منظور این مطالعه به پیش

و روش شبکه  2، روش شبیه سازی مونت کارلو1انباشته رگرسیون خود متحرک میانگین بوسیله سه روش پیش بینی

 پرداخته است و سپس این سه روش را از طریق معیارهای سنجش خطا با یکدیگر مقایسه کرده 3عصبی مصنوعی

بینی ها را پیشگذار از طریق آن بتواند روند آینده قیمتاست تا از این طریق بتواند روشی را معرفی نماید که سرمایه

 نماید و ریسک خرید خود را کاهش دهد.

بینی قیمت سهام در بازار سرمایه بوسیله سه روش ذکر شده انجام شده است که در مطالعات مختلفی در زمینه پیش

 ری مختصر بر این نوشتجات خواهیم داشت:ادامه مرو

Chegeni and Gord (2222) بینی قیمت سهام دو شرکت دارویی فعال در بورس اوراق بهادار تهران با به پیش

 (ARIMA)و مدل خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته  (ANN)استفاده از دو روش شبکه عصبی مصنوعی 

 MSEو  MAPE,RMSE,MADن دو روش نیز از معیارهای سنجش خطا گیری دقت تخمیپرداختند. برای اندازه

 استفاده نمودند. نتایج برتری روش شبکه عصبی مصنوعی نسبت به روش آریما را نشان داده است.

Khanjarpanah et al (2229) بینی شبکه عصبی، الجیت، پروبیت و مقدارحدی به با استفاده از سه روش پیش

 1331تا  1332های یران خودرو در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالتخمین قیمت سهام شرکت ا

های ارائه شده تفاوت ها، از لحاظ آماری مدلپرداختند. نتایج نشان داد که در آزمون ناپارامتری برابری نسبت

بینی کمتری در پیشکند که مدل پروبیت، خطای اند، اما معیارهای سنجش خطا بیان میمعناداری با هم نداشته

 سهام در بازار بورس تهران دارد.

Kharashadizade (2222)  به مقایسه کارآیی دو مدلARIMA  و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت

صادراتی آهن و کرومیت پرداخته است. نتایج بدست آمده نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با 

 تری برخوردار بوده است.از کارآیی بیش ARIMAمدل 

Monfared et al (2222) های شبکه عصبی )پرسپترونی شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهران را به وسیله مدل

بینی نمودند. برای جنکینز(، پیش-های سری زمانی )باکسای شعاعی و رگرسیونی( و یک مدل از مدلچند الیه، پایه

ار خطای ریشه میانگین مربع خطا، میانگین قدر مطلق درصد خطا، میانگین بینی از چهار معیمقایسه قدرت پیش

                                           
Auto Regressive Moving Average 2 

Monte Carlo Simulation Approach 2 

ANN -Artificial Neural Network 2 
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دهنده برتری سه مدل شبکه عصبی از قدر مطلق خطا و ضریب تعیین استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان

 باشد.لحاظ چهار معیار خطا نسبت به مدل سری زمانی آریما می

Lasheras et al 2222 مصنوعی عصبی شبکه مدل از مختلف نوع دو و آریما مدل کارایی (Elman,MLP) در را 

 دهندهنشان نتایج. اندداده قرار ارزیابی مورد (COMEX) نیویورک کاالی بورس در مس ایلحظه قیمت بینیپیش

 .باشدمی آریما مدل به نسبت مصنوعی عصبی شبکه مدل روش دو هر کارایی

Hwang and Ang (2222) بکه عصبی مصنوعی برای مدل سازی یک مدل ساده شARIMA های زمانی برای سری

های عصبی شود، مدل شبکههای پیچیده و غیرخطی استفاده میاستفاده کردند. نتایج نشان داد هنگامی که از داده

چنین  ARIMAهای خطی ها بوده و این در حالی است که مدلتری برای دادهمصنوعی قادر به مدل سازی مناسب

 های غیر خطی ندارد. لیتی برای دادهقاب

شود که در اکثر مطالعات شبکه عصبی مصنوعی تخمینگر مناسبتری با توجه به مطالعات انجام شده، مشاهده می

سازی مونت کارلو تاکنون از روش شبیهباشد همچنین بینی قیمت سهام مینسبت به مدل رگرسیونی آریما در پیش

مقایسه آن با روش آریما و روش شبکه عصبی مصنوعی صورت نگرفته است. لذا با بینی قیمت سهام و جهت پیش

های بینی قیمت سهام شرکتبینی به مقایسه قدرت پیشتوجه به این موضوع مطالعه حاضر با تکیه بر خطای پیش

 .صنایع غذایی با استفاده از روش آریما، شبیه سازی مونت کارلو و شبکه عصبی مصنوعی پرداخته است

 روش تحقیق
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت محصوالت غذایی و در این تحقیق جامعه آماری شرکت

باشد. حجم معامالت، همگن بودن نسبی صنایع از حیث اطالعات پایه سهام و آشامیدنی بجز قند و شکر می

باشند. در تحقیق حاضر از سه روش ای مربوطه میهدسترسی به اطالعات معامالتی از جمله دالیل انتخاب شرکت

روش شبکه عصبی مصنوعی جهت  روش شبیه سازی مونت کارلو و، (ARIMA)خود رگرسیون متحرک انباشته 

 شود:ها پرداخته میبینی قیمت سهام استفاده شده است که در ادامه به شرح آنپیش

 (ARIMA)الف( روش میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته 

Box and Jenkins (2822) شود که جنکینز نیز شناخته می-مدل آریما را معرفی نمودند که به عنوان روش باکس

های سری زمانی های آریما با استفاده از دادههایی برای شناسایی، برآورد و تشخیص مدلمتشکل از مجموعه فعالیت

ها برای مدل سازی سری زمانی، اولیه استفاده از داده ، بیان نمودند که یکی از شرایطBox and Cox (2822)است. 

ها برطرف گردد. طبق تعریف، یک سری زمانی در هاست، در غیر اینصورت باید ابتدا ناایستایی دادهایستایی داده

های آماری آن مانند میانگین و واریانس در مسیر زمان ثابت باشد. یک سری صورتی ایستا یا مانا است که مشخصه

ها همراه با زمان در حال افزایش یا کاهش است. به ایستا در میانگین در واقع دارای روند بوده و مقدار میانگین دادهنا
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منظور مدل سازی سری زمانی، ابتدا باید سری از نظر ایستایی و نا ایستایی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت 

گیری نمود. برای تفاضلی کردن الزم است تفاوت هر گام زمانی های سری زمانی تفاضلناایستا بودن، باید از داده

تر محاسبه گردد و سری جدید ایجاد شده از نظر ایستایی بررسی شود و این عمل تا زمانی نسبت به گام زمانی قبل

سری . بعد از ایستا کردن (Rahimi et al., 2222)که ایستایی در میانگین در سری ایجاد گردد ادامه خواهد داشت

های آزمایشی با استفاده از معیار باشد که در این مرحله مدلجنکینز مرحله شناسایی می-زمانی در روش باکس

شوند. پس از مرحله شناسایی به تخمین پارامترها بر اساس مشخص می SBC(2(و معیار شوارتز  1)AIC(آکائیک 

گیرد. برای درستی مدل، یص صورت میپردازیم. پس از مرحله تخمین، کنترل تشخمدل شناسایی شده می

گردند و در مرحله نهایی، هنگامی که بهترین مدل تشخیص داده ها از نظر نرمال بودن و ایستایی ارزیابی میباقیمانده

بصورت  ARIMA. مدل (Abrishami,2222)پردازیمبینی مقادیر آینده سری زمانی میشد، با استفاده از آن به پیش

 اند نوشته شود: تو( می1رابطه )

=  +  + ... + + + +...+ ,                                  )1(   

ضرایب عبارات  و  باشد. می  tدر روز  باقیمانده )جزءاخالل( و  tبینی شده در روز قیمت پیش  که در آن 

AR  وMA  برایi=2,…,p  وj=2,…,q باشندمی(Ustun & Kasimbeyli, 2222) . 

 (Monte Carlo Simulation Approach)سازی مونت کارلو ب( رهیافت شبیه

دفی الگوی طراحی شده را ایجاد کرد. این توان رفتاری مشابه جز تصاسازی روشی است که از طریق آن میشبیه

روش از تولید اعداد تصادفی برای انتخاب رویدادهای معین با توجه به توزیع احتمالی وقوع آن رویداد استفاده 

ترین وسیله به این منظور، گیرد که رایجهای گوناگونی مورد استفاده قرار مینماید. برای تولید اعداد تصادفی روشمی

اند. اما باشد که در آن اعداد به طور تصادفی و بدون ترتیب و الگوی خاص توزیع شدهداد تصادفی میجدول اع

سازی مورد استفاده مشخص همانطور که گفته شد، در وهله اول الزم است که مدل رفتار قیمتی در چارچوب شبیه

توزیع جمله اختالل تصادفی، مدلهای  گردد. به این منظور، بسته به فروض در نظر گرفته شده در ارتباط با شکل

شود. در این استفاده می Itoو فرآیند  5، فرآیند واینر تعمیم یافته4، فرآیند واینر3مختلفی از قبیل فرآیند مارکوف

ای از فرآیند مارکوف ، که مدل توسعه یافته6سازی قیمتها از فرآیند هندسی جنبش براونمطالعه و به منظور شبیه

(  تعریف 2این فرآیند به صورترابطه ) 1شود. مدل گسسته زمانیدد، استفاده میگرمحسوب می

 : (Hull,2222)گرددمی

                                           
2Akaike information criterion 
2Schwarz's Bayesian Criterion 
2Markov process 
2Wiener process 
2Generalized wiener process 
2Geometric Brownian motion 
2Discrete-time version 
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ΔS=µ.S.Δt+σ.S.Ɛ.  ,                                       )2(  

هم جزء اختالل  Ɛرا نشان داده و  (Δt)هایی کوتاه از زمان تغییرات قیمت روزانه، در دوره ΔSکه در رابطه فوق، 

باشد. دهد که دارای توزیع نرمال استاندارد )توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس یک( میتصادفی را نشان می

دهند. الزم هم به ترتیب مقادیر میانگین و انحراف معیار تغییرات قیمت روزانه قیمتها را نشان می σو  µپارامترهای 

( تعیین 3ع مقدار انحراف معیار روزانه قیمت را با استفاده از رابطه )به ذکر است که در ادبیات موضو

 :(Keshtkar et al 2222)نمایندمی

=                                         )3( 
 :(Keshtkar et al 2222)آیدت می( بدس4دهد که از طریق رابطه )ام را نشان میiتغییرات قیمت  روز  uiکه در آن 

=                                                            )4( 

 باشد.ام می i، قیمت در روز Siدر رابطه فوق 

ه تخمینی مناسب با داشتن مقدار قیمت و مقادیر میانگین و انحراف معیار تغییرات قیمت روزانه قیمتها ، الزم است ک

را هم در نظر داشت. به این منظور، نسبت معکوس دفعات تغییر قیمت )تعداد روزهای معامله در طول سال( را  tΔ از

به عنوان فواصل تغییر قیمت در نظر گرفته شده است. پس از این مرحله کافی است که به دفعات دلخواه شبیه 

 .(Keshtkar et al 2222)شود سازی مونت کارلو را بر الگوی در نظر گرفته 

  (Artificial Neural Network) ج( شبکه عصبی مصنوعی

باشد که از مطالعه سیستم مغز و شبکه عصبی موجودات زنده الهام شبکه عصبی مصنوعی یک روش شبیه سازی می

باشد. ها میهای آنریزی نرونهای بیولوژیک ناشی از طبیعت موازی برنامهگرفته است. قدرت باالی عملکرد سیستم

سازی در واحدهای پردازشگر کوچک و ساده به هم پیوسته یک شبکه عصبی مصنوعی این ساختار را با توزیع شبیه

های خود تا جایی است دهد. نقش اصلی یک نرون بیولوژیک عمل جمع ورودیشود( انجام می)که نرون نامیده می

گاه تولید یک خروجی گوییم تجاوز نکند و آنتانه میهای آن از حدی که به آن آسکه مجموع ورودی

 .(Mirfakhredini et al.,2222)باشدمی

: که اولین الیه در شبکه عصبی 1ی ورودیالیه -1اند: ی زیر سازماندهی شدههای عصبی معموال توسط سه الیهشبکه

های ورودی و خروجی قرار دارد ین الیه: که ب2ی مخفیالیه -2ی منابع خارج از سیستم است. است و دریافت کننده

ها همتایی در اقتصاد سنجی ی ارزش خروجی است، از این رو آنی میانی در فرآیند محاسبهو صرفا یک نتیجه

ی متغیرهای وابسته در های عصبی مصنوعی است و به مثابه: که آخرین الیه در شبکه3ی خروجیالیه -3ندارند. 

                                           
1 Input Layer 

2 Hidden Layer 

3 Output Layer 



 

229 

ترین شکل شبکه عصبی فقط از دو الیه ورودی و خروجی . ساده(Tayebi et al.,2228)های رگرسیونی هستندمدل

دهنده اهمیت نسبی ورودی یاد تشکیل شده است. ارتباط میان یک الیه ورودی و خروجی بوسیله یک وزن که نشان

ا توجه های عصبی ب. شبکه  (Makian & Mousavi, 2222)گرددشده در تعیین ارزش خروجی است، مشخص می

 شوند.بندی میبه مسیر جریان اطالعات طبقه

 MLP(1(توان به شبکه پرسپترون چند الیه های عصبی که تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است میاز جمله شبکه

ی پیشخور به طور ها، شبکهاشاره کرد. از بین این شبکه 4ده کوهوننو شبکه خودسازمان 3، شبکه هاپفیلد2یا پیشخور

. چنانچه اتصاالت در یک مسیر، از ورودی به (Zarra nezhad et al.,2228)وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است

 .(Tayebi et al.,2228)ی عصبی پیشخور گویندخروجی، جریان داشته باشند در این صورت به آن شبکه

ها متغیر ها با توجه به نوع استفاده آنهای عصبی کاربردهای متعدد و مختلفی دارند، الگوریتم آناز آنجاییکه شبکه

های عصبی، هر شبکه دارای شش مرحله جداگانه برای طراحی، است. بدون در نظر گرفتن کاربردهای متفاوت شبکه

( 3ها، )آوری داده( جمع2بینی، )( تعیین موضوع پیش1) باشد. که به ترتیب زیر خواهند بود:آموزش و آزمون می

( آموزش دادن شبکه 6( طراحی ساختمان شبکه، )5( استخراج مجموعه آزمون، )4ها، )پردازش داده

(Shazly,2888)    . 

زی ساهای پیشنهادی برای استفاده در مدلترین و در عین حال کارآمدترین و پرکاربردترین چیدمانیکی از ساده

باشد که در بیش از نیمی از تحقیقات انجام گرفته در بازارهای مالی های عصبی، مدل پرسپترون چند الیه میشبکه

های عصبی چند الیه پیشخور به . تحقیقات روی شبکه(Srinivasan et al., 2222)و اقتصاد استفاده شده است

الیه و کارهای اولیه برناردویدور و ماریان هوف کارهای اولیه فرانک روزنبالت روی شبکه عصبی پرسپترون تک 

 .(Wong et al., 2822)گرددمیبر

این الگوریتم از یک الیه ورودی، یک یا چند الیه پنهان و یک الیه خروجی تشکیل یافته است. در این ساختار، تمام 

. زمانی که یک الگوی (Heydari zare & Kordlouei, 2222)های الیه بعد متصلندهای یک الیه به تمام نروننرون

دهد. اش را محاسبه کرده و در اختیار الیه بعدی قرار میشود، اولین الیه مقادیر خروجیورودی به شبکه اعمال می

کند. هر گره اش را به الیه بعدی منتقل میالیه بعدی این مقادیر را به عنوان ورودی دریافت کرده و مقادیر خروجی

های هر الیه بوسیله باشد. نرونها یک بصورت یکطرفه میکند و ارتباط آنی سیگنال منتقل میهای الیه بعدبه گره

شود را در اصطالح ها جمع میها و مقادیر ثابتی که با آنشوند. این وزنهای الیه بعدی متصل میهایی به نرونوزن

                                           
1Multi layer perceptrons  

2 Feedforwards 

3 Hopfield network 

4Kohonens self organizing network  
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مانی که به بهترین حالت خود برسد. این کند تا زنامند که طی فرآیند آموزش شبکه مرتبا تغییر میمی 1بایاس

 . (Dehghani et al ., 2222)دهدچیدمان اصطالحا یک شبکه با اتصاالت کامل را تشکیل می

شود. تابع انتقال در واقع بعنوان یک استفاده می 2های بعدی از توابع انتقالهای هر الیه به الیهبرای انتقال خروجی

ای، تواند بصورت تابع سیگموئیدی، خطی، آستانهشود. این تابع مین محسوب میتقویت کننده غیر خطی برای نرو

تانژانت هیپربولیک و یا گوسی باشد که بسته به نوع شبکه و الگوریتم آموزش بکارگرفته شده، تعیین 

 . (Karayiannis & Venetsanopoulos, 2882)شودمی

بینی سازی پیشنی قیمت استفاده شده است. همچنین برای مدلبیدر این مطالعه نیز از الگوی پرسپترون برای پیش

به کار برده شده است. به منظور آموزش شبکه  3های عصبی، نرم افزار مناسب و قابل اطمینانیبا استفاده از شبکه

ها ادهدرصد د 33سازی شبکه به شکل تصادفی، افزار استفاده شد. برای مدلفرض نرمها، از مقادیر پیشعصبی بایاس

 افزار انتخاب شد.فرض توسط نرمدرصد برای آزمون شبکه بصورت پیش 11برای آموزش و 

 بینی قیمتد( مقایسه قدرت تخمین سه روش پیش

، شبیه سازی مونت کارلو و شبکه عصبی ARIMAهای صورت گرفته توسط مدل بینیدر نهایت با توجه به پیش

میانگین مجذور خطا  ،MAE(4(ل از معیارهای میانگین قدر مطلق خطا توان برای مقایسه این سه مدمصنوعی می

)MSE(5  و میانگین قدر مطلق درصد خطا)MAPE(6  :به شرح زیر استفاده نمود 

MEA =                                               )5( 

MSE =                                                )6( 

MAPE = .222                                 )1( 

بینی شده و مقادیر واقعی بینی است که از تفاوت مقادیر پیشخطای پیش ها و وبینیتعدادپیش n در روابط فوق،

 . (Shaygan et al., 2222)بدست می آید

 نتایج و بحث
شرکت از صنعت محصوالت غذایی و آشامیدنی بجز قند و  21ه شامل قیمت پایانی سه ساله های این مطالعداده 

باشد که از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اخذ می 1333شکر در بورس اوراق بهادار تهران منتهی به آذر سال 

                                           
2 Bias 
2 Transfer Functions 
2 Forecaster XL 
2Mean of Absolute Error 
2Mean of Square Error 
2Mean of Absolute Percent  Error 
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ها بررسی شود. بتدا ایستایی آنباشند، الزم است اگردیده است. با توجه به اینکه اطالعات از نوع سری زمانی می

های داده. بررسی شده است (ADF) ودیکی فولر تعمیم یافته (DF) ایستایی سری با استفاده از آزمون دیکی فولر

اند. سپس دار شدهگیری ایستا، و در سطح یک درصد معنیشرکت در سطح ایستا نبوده و با یکبار تفاضل 21تمام 

با نرم ARIMAهر شرکت توسط سه مدل انجام شده است. برآورد روش رگرسیونی  روزه برای 33بینی قیمت پیش

و شبکه عصبی  Excel افزارنرم با خطا معیارهای تعیین همچنین و کارلو مونت سازیشبیه و مدل EVIEWSافزار 

از شناسایی نوع است. همچنین بهترین الگوی مدل آریما پس  شده محاسبه Forecaster XLافزار مصنوعی نیز با نرم

، با استفاده از معیارهای آکائیک و شوآرتز بدست آمده است. سپس بر روی هر PACFو  ACFالگو بوسیله نمودارهای 

ها، انجام شده است. که الگو بدست آمده کنترل تشخیص برای درستی مدل از نظر نرمال بودن و ایستایی باقیمانده

 برای شده محاسبه خطای نرخ 1اشاره شده است. در جدول شماره پیشتر به موارد فوق در قسمت روش تحقیق 

 شرکت به تفکیک آمده است. هر برحسب روزانه هایداده
 های روزانه برحسب هر شرکت( نرخ خطای محاسبه شده برای داده 1جدول )

 MAE MSE MAPE نام مدل نام شرکت )نماد(

 گرجی بیسکویت

 (غگرجی)

ARIMA 3/353 11/33333 13/3 

 13/6 34/63235 31/331 شبیه سازی مونت کارلو

 43/4 2/31533 34/233 شبکه عصبی مصنوعی

 

 پگاه پاستوریزه شیر

 (غگلستا) گلستان

ARIMA 5/52 64/3323 22/2 

 33/1 3/2644 34/44 شبیه سازی مونت کارلو

 35/1 61/2143 41 شبکه عصبی مصنوعی

 

 (غگل) گلوکوزان

ARIMA 31/321 11/11432 35/3 

 13/3 24/33133 64/343 شبیه سازی مونت کارلو

 34/13 21/35432 31/311 شبکه عصبی مصنوعی

 مازندران نوش

 (غنوش)

ARIMA 5/56 3334 14/3 

 56/6 61/3313 14/43 شبیه سازی مونت کارلو

 35/23 14/31231 61/331 شبکه عصبی مصنوعی

 

 (غمارگ) مارگارین

ARIMA 3/3532 34/3432411 16/23 

 4/33 2/3153253 61/3131 شبیه سازی مونت کارلو

 43/31 6/3312523 31/3314 شبکه عصبی مصنوعی

 ایران بهنوش

 (غبهنوش)

ARIMA 3/223 1/25332 13/21 

 63/3 24/13331 64/131 شبیه سازی مونت کارلو

 25/3 13/13611 51/133 شبکه عصبی مصنوعی

 (غسالم) سالمین

ARIMA 34/335 14/133413 6/21 

 3/12 51/613461 3/114 شبیه سازی مونت کارلو

 13/13 13/533313 134/123 شبکه عصبی مصنوعی
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 آذربایجان پگاه شیر

 (غپآذر) شرقی

ARIMA 2/215 3/52243 14/5 

 15/4 31/33133 4/232 شبیه سازی مونت کارلو

 3/25 3/433215 34/635 شبکه عصبی مصنوعی

 (غدیس) پاکدیس
ARIMA 41/633 34/543334 63/3 

 31/5 2/216462 54/451 شبیه سازی مونت کارلو

 61/3 13/63323 24/233 شبکه عصبی مصنوعی

 های تحقیق: یافتهمأخذ

 ادامه -های روزانه برحسب هر شرکت نرخ خطای محاسبه شده برای داده  1جدول 
 MAE MSE MAPE نام مدل نام شرکت )نماد(

 خراسانپگاهشیرپاستوریزه

 (غشان)

ARIMA 31/244 34/32362 62/6 

 35/6 14/34111 3/243 شبیه سازی مونت کارلو

 33/13 31/13524 34/343 شبکه عصبی مصنوعی

 پگاه پاستوریزه شیر

 (غگلپا) گلپایگان

ARIMA 6/136 31/25631 33/2 

 1/3 41/33135 41/224 شبیه سازی مونت کارلو

 32/3 3/34124 64/223 بکه عصبی مصنوعیش

 ARIMA 41/22223 2/263144613 2/345 (غاذر) پیاذروصنعتکشت

 63/3 64/232221 11/521 شبیه سازی مونت کارلو

 65/1 223456 24/424 شبکه عصبی مصنوعی

 غربیآذربایجانپگاه

 (غشاذر)

ARIMA 14/266 4/31514 1/23 

 33/22 64/34222 24/256 شبیه سازی مونت کارلو

 15/4 4/3153 3/43 شبکه عصبی مصنوعی

 ARIMA 1/235 3/35354 34/4 (غمهرا) مهرامتولیدی

 26/3 3/16333 34/341 شبیه سازی مونت کارلو

 43/6 2/53142 41/233 شبکه عصبی مصنوعی

 ARIMA 3/213 1/24331 63/23 (غدشت) مرغاب دشت

 53/3 14/13323 54/136 شبیه سازی مونت کارلو

 35/3 63/23566 41/133 شبکه عصبی مصنوعی

 ARIMA 24/324 64/112332 6/23 (غالبر) کالبر لبنیات

 3/13 41/663353 3/163 شبیه سازی مونت کارلو

 33/13 1/533332 34/111 شبکه عصبی مصنوعی

 فارس پگاه پاستوریزه شیر

 (غفارس)

ARIMA 2/264 3/51131 34/5 

 35/4 31/32611 4/221 شبیه سازی مونت کارلو

 33/24 3/4333134 24/634 شبکه عصبی مصنوعی

 اصفهانپگاهشیرپاستوریزه

 (غشصفا)

ARIMA 31/631 24/533334 53/3 

 31/5 2/265351 44/443 شبیه سازی مونت کارلو

 51/3 63/62311 14/213 شبکه عصبی مصنوعی
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 های تحقیق: یافتهمأخذ

 

 ادامه -های روزانه برحسب هر شرکت نرخ خطای محاسبه شده برای داده  1دول ج

 MAE MSE MAPE نام مدل نام شرکت )نماد(

 ARIMA 36/234 13/41253 51/1 (غپینو) مینو پارس

 34/1 33/43631 3/333 شبیه سازی مونت کارلو

 33/11 36/31415 33/434 شبکه عصبی مصنوعی

 ARIMA 5/116 36/34523 13/3 (غشهد)  ایران شهد

 33/4 36/42336 36/315 شبیه سازی مونت کارلو

 21/4 3/46315 53/313 شبکه عصبی مصنوعی

 مینو غذایی صنایع شرکت

 (غمینو) شرق

ARIMA 36/31114 1/353333534 1/436 

 53/13 53/331113 36/612 شبیه سازی مونت کارلو

 54/3 313341 13/515 شبکه عصبی مصنوعی

 ARIMA 33/351 3/46435 33/33 (غبشهر) بهشهر صنعتی

 22/23 53/43224 13/341 شبیه سازی مونت کارلو

 34/5 3/4344 1/53 شبکه عصبی مصنوعی

 صنایع توسعه

 (وبشهر) هلدینگ)بهشهر

ARIMA 6/326 2/44245 13/5 

 15/3 2/35123 13/433 شبیه سازی مونت کارلو

 33/1 1/62633 36/313 وعیشبکه عصبی مصن

 صنعتی کارخانجات گروه

 (تبرک) تبرک

ARIMA 3/313 6/34333 61/32 

 5/13 13/32322 53/113 شبیه سازی مونت کارلو

 34/3 61/33563 46/113 شبکه عصبی مصنوعی

 ARIMA 23/326 63/312334 53/32 (بهپاک) بهپاک صنعتی

 1/11 46/163352 3/365 شبیه سازی مونت کارلو

 32/11 6/63334 33/313 شبکه عصبی مصنوعی

 ARIMA 1/366 3/61133 33/6 (غپاک) پاک لبنیات

 34/5 36/42613 3/323 شبیه سازی مونت کارلو

 33/36 1/133136 23/136 شبکه عصبی مصنوعی

 شهداب صنعت و کشت

 (غشهداب) خراسان ناب

ARIMA 36/133 23/633336 53/13 

 36/6 1/365353 43/542 ونت کارلوشبیه سازی م

 56/4 61/12313 13/313 شبکه عصبی مصنوعی

 های تحقیق: یافتهمأخذ
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 گیرینتیجه
ای برخوردار است. توجه به ضرورت تخصیص گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور از اهمیت ویژهسرمایه

های اقتصادی، زمینه استفاده بهینه از و کارآمدترین حوزهبهینه منابع سرمایه با هدف هدایت آن به سمت مولدترین 

در شرایط کنونی که کشورمان با افزایش تولید آورد. منابع مالی در جهت تسریع رشد اقتصادی کشور را فرآهم می

های صنایع غذایی پیشرفته در رشد و توسعه بخش نظر به اینکه اهمیت شرکت محصوالت کشاورزی مواجه است و

همچنین با توجه  باشد وی هر کشوری با توجه به تبدیل و فرآوری مواد خام بخش کشاورزی مورد تایید میکشاورز

 باشد در نتیجه نیازمند این است که سرمایهبه صنایع کشاورزی موجود که نشانگر وجود تنگنا در این بخش می

اعث پیشرفت و ترقی این صنایع شده و های راکد در کشور به سمت این صنایع سرازیر شود تا ببخصوص سرمایه

ظرفیت خود را برای دریافت محصوالت کشاورزی افزایش دهند و بطور مستقیم و غیرمستقیم ظرفیت تولید 

تواند . بدین منظور یکی از بازارهایی که میمحصوالت کشاورزی را چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی افزایش دهند

باشد که عالوه بر وع صنایع مولد و کارآمد در کشور باشد، بورس اوراق بهادار میتامین مالی مناسبی برای این ن

تواند برای های صنایع غذایی و کمک به رشد اقتصادی کشور میفرآهم نمودن بودجه مورد نیاز برای شرکت

ر این اساس تحقیق گذار نیز سود خوبی در پی داشته باشد اگر در خرید سهام دقت الزم را به عمل بیاورد. بسرمایه

بینی سه روش تخمین قیمت شامل مدل آریما، شبیه سازی مونت کارلو و شبکه عصبی حاضر به بررسی دقت پیش

شرکت از صنعت مواد غذایی و آشامیدنی  21مصنوعی پرداخته است. که جامعه آماری شامل قیمت پایانی سهام 

 13باشد. نتایج حاکی از آن است که در می 1333ه آذر بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره سه ساله منتهی ب

شرکت، روش شبکه مصنوعی توانسته است پیش بینی بهتری نسبت به دو روش دیگر از خود نشان بدهد و بعد از آن 

شرکت پیش بینی بهتری در تخمین قیمت داشته باشد. روش شبیه سازی مونت کارلو نیز فقط  3روش آریما در 

درصد توانایی بهتری  53شرکت تخمین بهتری داشته باشد. روش شبکه عصبی مصنوعی تقریبا  6 توانسته است در

گذاران گردد سرمایهدر تخمین قیمت داشته است و نسبت به دو روش دیگر کارآمدتر می باشد در نتیجه پیشنهاد می

تواند با گذار مییهبرای تخمین قیمت سهام از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده نمایند زیرا که سرما

گذاری در گذاری را کاهش داده و هم باعث سرمایهگذاری مطمئن هم سود خود را افزایش و ریسک سرمایهسرمایه

های صنایع غذایی شده که این خود باعث پیشرفت و توسعه این قبیل صنایع حیاتی مرتبط با بخش یکی از شرکت

 شود. عظیم کشاورزی در کشور می

 

 



 

222 

 منابع

Abrishami, H. (2222) Applied econometrics (new approaches). Institute of Printing and 

Publishing, University of Tehran. (In Farsi) 

Agrawalla, R.K. and Tuteja, S. k. (2222) Causality between Stock Markets Development and 

Economic Growth: A Case Study of India, Journal of Management Research, vol. 2, 2: 29-229.   

Bahita, R.J. and D.R. Khatkhate (2822), Financial intermediation, savings mobilizationsand 

entrepreneurial development: the African experience, IMF Staff Papers. 22: 222-229. 

Box, G. and Cox, D.R. (2822) An analysis of transformations, J. Roy. Stat.22: 222-222. 

Box, G.E.P. and Jenkins, G.M. (2822) Time Series Analysis, Forecasting and Control, Wiley. 

Holden-Day, San Francisco. 

Byres, T. J. (2892) Agrarian Transition and Agrarian Question, in Harriss. 

Chegeni, A. and Gord, A. (2222) Stock Price Prediction in Tehran Stock Exchange Using 

Artificial Neural Network (ANN) Model and Stacked Moving Average Autoregression Model 

(ARIMA): A Case Study of Two Active Pharmaceutical Companies in the Stock Exchange, 

Financial engineering and securities management. 22(22): 222-222. (In Farsi) 

Dehghani, A.A., Piri, M., Hesam, M. and Dehghani, N. (2222) Estimation of Daily Pan 

Evaporation by Using MLP, RBF and Recuurent Neural Networks, journal of water and soil 

conservation. 22(2): 28-22. (In Farsi) 

Fanaei, S.M. (2228) Knowledge of stock exchange and capital market, history and reasons for 

the establishment of stock exchange, Stock Exchange Monthly Journal. 92;22-28. (In Farsi) 

Farah Bakhsh, N. and Nowruzi, B. (2222) Analysis of production, export and export capabilities 

of Iran's food industry, Business Research Journal. 2(28): 222-222. (In Farsi) 

FAO (2882) The Global Challenge, United Nations Organization. 

Goldsmith, R.W. (2828) Financial structure and development. new haven: YaleUniversity Press. 

Heydari zare, B. and Kordlouei, H.R. (2222) Predicting Stock Price by Using Artificial Neural 

Networks, journal of industrial strategic management (pajouheshgar). 2(22): 28-22. (In Farsi) 

Hull, J. (2222) Options, futures, and other derivatives. Prentice Hall. New York. 

Hwang, H. and Ang, H. (2222). A Simple Neural Network for ARIMA Time Series. Omega, 28, 

pp. 228-222 

Karayiannis, N.B. and Venetsanopoulos, A.N. (2882) Artifical Neural Network:Learning 

Algorithms, Performance Evaluation and Application. KluwerAcademic Publisher, Boston. 

Keshtkar, R. Hosseini, S.A. Mohammadi, H. (2222),Comparison of the main price forecasting 

methods in Iran commodity exchange, African Journal of Business Management, 2: 2222-2222. 

Khanjarpanah, H., Dourvash, D., Shavvalpour, S. and Jabbarzadeh, A. (2229) The Application of 

Technical Analysis in Stock Price Forecasting: Non-linear Probability Models and Artificial 

Neural Networks,  journal of financial management strategy. 2(22): 28-28. (In Farsi) 

Kharashadizade, M. (2222) Application of Artificial and Autoregressive Neural Models in 

Predicting the Export Price of Iranian Minerals: A Case Study of Iron Ore and Chromite, Master 

Thesis, Payame Noor University of Mashhad. (In Farsi) 



 

222 

Khodamradi, S., Torabi Goodarzi, M. and Rai Azabadi M. E. (2222) A Two-Step Mathematical 

Approach to Stock Portfolio Optimization, Financial Engineering and Securities Management 

(Portfolio Management). 2(22): 222-222. (In Farsi) 

Khosravi, M., Mehrjoo, S. and Mohseni, R. (2222) The Effect of Financial Market and FDI Upon 

Economic Growth of Agricultural Sector: GMM Approach,  journal of agricultural economics 

research. 2(22): 222-222. (In Farsi) 

Johnston, B.F. and Killy, P. (2892) Unimodal and Biomodal Strategies of Agrarian Change, in J. 

Harriss. 

Lasheras, F.S., Juez, F.J., Sanchez, A. and Krzemien, P. (2222) Forecasting the COMEX copper 

spot price by means of neural networks and ARIMA models, Resources Policy, 22: 22-22. 

Majidzadeh, E. (2222) The importance of livestock products in the food industry, Journal of 

innovative Food Technology Educational and Research. 22: 2-8. (In Farsi) 

Makian, S.N. and Mousavi, F. (2222) Stock price forecasting through using ANN and ARIMA 

techniques: a case study of pars petroleum company, Economic modelling. 2(29): 222-222. (In 

Farsi) 

Maleki, M. and Dokhani, SH. (2882) Book of Food Industry (Vol. I), Published by Shiraz 

University. (In Farsi) 

Mckinnon, R.I. (2822) Money and capital in economic development, The Brookings Institution, 

Washington D. C. 

Mirfakhredini S.H., Babaei Meybodi, H. and Marwati Sharifabadi, A. (2222) Predicting Iran 

Energy Consumption Using a Combined Model of Genetic Algorithm - Artificial Neural Network 

and Comparing It with Traditional Patterns, Management research in Iran. 2(28): 282-222. (In 

Farsi) 

Monfared, J.H., Alinejad, M.A. and Metghalchi, S. (2222) A Comparative Study of Neural 

Network Models with Box Jenkins Methodologies in Prediction of Tehran Price Index (TEPIX), 

financial engineering and securities management (portfolio management). 2(22): 2-22. (In Farsi) 

Monjazeb, M.R. (2222) Comparative advantage of food and cloth industries of iran, Economic 

research review. 2(2): 82-222. (In Farsi) 

Radfer, R. and  Khalili, I. (2222) An Analysis of the Developments of the Food Industry in Iran 

and Other Countries, Publisher: Research Institute for Planning, Agricultural Economics and 

Rural Development - Research Services Management. (In Farsi) 

Rahimi, L., Dehghani A.A., Ghorbani, KH. and Abdolhosseini, M. (2222) Comparative Analysis 

of Time Series Models for Total Flow, Base-Flow and Runoff (Case Study: Chehelchai River, 

Gloestan Province), journal of water and soil conservation. 22(2): 22-22. (In Farsi) 

Rahmani, M. (2222) Investigating the Role of Conversion Industries in Reducing Waste and 

Developing Exports of Horticultural Products, Ravand. 28: 222-228. (In Farsi) 

Salem, J. and Namazi, A. (2222) The Role of Agriculture in Economic Development of Yazd 

Province of Iran,  village and development. 22(2): 22-28. (In Farsi) 

Shakouri, A. (2222) Food security and access to it in Iran, Social Science Letter. 2(22): 222-

222. (In Farsi) 



 

222 

Shaygan, M.A., Mohammadi, H. and Mousavi S.N. (2222) Predicting rice and corn imports using 

artificial neural network method, Economic research and policies. 22(22): 222-228. (In Farsi) 

 Shazly, M.R. (2888) Forecasting Currency Prices using a Genetically Evolved Neural Network 

Architecture. International Review of Financial Analysis, 9(2): 22-22.  

Srinivasan, R., Chan, V. and Ramakirishnan, K. (2222) Exponentiated back propagation 

algorithm for multilayer feed forwardneural network, Neural Information Processing, ICONIP 

apos; 22. Proceedings of the 8th International Conference on, Volume 2, Issue 29-22: 222 – 

222.  

Syrquin, N. and Chenery, H. (2898) Three Decades of Industrialization, The World Bank Review, 

Vol.2, No2. 

Tayebi, S.K., Azarbayejani, K. and Bayari, L. (2228) A Comparison between Artificial Neural 

Networks and Time Series Models in Chicken Price Forecasting in Iran, Journal of 

Macroeconomics (Journal of Economic Sciences). 2(22): 28-29. (In Farsi) 

Ustun, O. and Kasimbeyli, R. (2222) Combined forecasts in portfolio optimization: A 

generalized approach, Computers & Operations Research. 28: 922-928. 

Wong, B., Bodnovich, T.A. and Selvi, Y. (2822) “NeuralNetwork Applications in Business: A 

review and analysis of the literature (2899-2882). Decision support systems. PP. 222-222.  

Zandi, P. (2898) Food Science from a Chemical Perspective, Tehran: University Publishing 

Center. (In Farsi) 

Zarra nezhad, M., Feghh Majidi, A. and Rezaei, R. (2228) Forecasting exchange rate with 

artificial neural network (ANN) and autoregressive integrated moving average process (ARIMA), 

Journal of quantitative economics (quarterly journal of economics review.) 2(28): 222-222. (In 

Farsi) 

 


