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سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال بینی قیمت پیش

های زمانی متفاوتدر افق  

 3ی، ابوالفضل محمود2یاوری، غالمرضا *1یزکاریابوذر پره 

 

 چكیده
سهام  که قیمت ر استهای فعال در بازار بورس اوراق بهاداشرکت کشاورزی و دامپروری مگسال از جمله شرکت

کت هام شرسبینی شاخص قیمت پژوهش حاضر به پیش. به همین منظور، آن دارای نوسانات متعددی است
پردازد. برای ه میت روزوسیله فاکتورهای خارجی برای افق زمانی یک، پنج و هفکشاورزی و دامپروری مگسال به

( و TSESی )هموارسازی نمایی سری زمان های اقتصادسنجیو روشاین کار از مدل شبکه عصبی مصنوعی 
ز روش ترکیب اهای آموزش و آزمایش استفاده شد. داده (ARIMAون میانگین متحرک انباشته )خودرگرسی

ه روش الگوریتم ببود که MLP محاسبه شدند. شبکه عصبی به کارگرفته در این آزمایش، پرسپترون چندالیه 
و   P/Eبتنس، های ورودی، شامل متغیرهای فنی؛ حجم مبادالتمارکوارت آموزش داده شد. داده -لونبرگ

هره و بار، نرخ باز متغیرهای اقتصادی؛ قیمت محصوالت کشاورزی، نرخ تبدیل دالر، قیمت نفت، قیمت طال در
 ادامه شبکه ت شد. درثاب بینی بازارنرخ تورم بودند. با استفاده از آزمون گردش، فرضیه کارایی و قابلیت پیش

ری س نمایی سازیهای همواراصل از آن با نتایج روشعصبی برای افق زمانی متفاوت، طراحی شد و نتایج ح
ورزی و رکت کشامقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی در برآورد قیمت سهام ش ARIMAزمانی و 

یمت قبرآورد  یز درنها دارد. روش هموارسازی نمایی دامپروری مگسال عملکرد بهتری را نسبت به دیگر مدل
. ت برعکس استکه برای افق بلندمدکند، در حالیعمل می ARIMAه بهتر از مدل روزسهام، برای افق یک

یوستن به ده قصد په در آینکگذاران و کلیه سهامدارانی های زمانی آتی برای سرمایهدر افق بینی قیمت سهامپیش
 .تاسباالیی برخوردارگذاران این شرکت را دارند، از اهمیت جمع سرمایه
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 مقدمه

پژوهشگران و محققان مالی است.  عالیقترین بورس اوراق بهادار یکی از مهم بازاردر بینی پیش

عات قیمت سهام است. قیمت سهام گذاران، اطالبازار برای سرمایهاین در مهم اطالعات  از جمله

این . (Oh & Kim, 2002) گونه استریک و آشوبتبه طور اساسی دینامیک، غیرخطی، ناپارام

در برآوردهای اقتصادی مربوط به قیمت سهام، گذاران باید که سرمایه دهدینشان ممهم 

ند گونه هستختار آشوبناایستا و دارای ساها اغلب این سریهای زمانی را به کار ببرند که سری

(Wang, 2003 .) وقایع  انندپراکندگی قیمت سهام تحت تأثیر عوامل کالن اقتصادی م واقعدر

گذاران، ها، شرایط اقتصادی، نرخ بهره، نرخ تورم، انتظارات سرمایههای شرکتسیاسی، سیاست

امروزه  ین،. بنابرااستگذاران اران سنتی، انتخاب و فاکتورهای فیزیکی و روانی سرمایهذگهیسرما

 بسیاری ازبلکه مورد عالقه  ،انگیز هستچالش ایتنها مسئلهبینی قیمت سهام نه پیش

بینی قیمت سهام هایی برای پیشدر گذشته تالش(. Chih-Min, 2011) باشدگذاران میسرمایه

ختصر در سه ها را به طور ماین روش توانیمهای متفاوتی انجام شده که با استفاده از روش

براساس  تجزیه و تحلیل تکنیکی -2تجزیه و تحلیل بنیادی،  -1ی کرد: بندمیتقسدسته 

های هوشمند های زمانی و روشبینی سریتجزیه و تحلیل پیش -3، های آماریمدل

(Thomsett, 1998.) سود بردن از رفتار آینده بازار  جهتبینی ها، پیشروش این نقطه مشترک

گذاری معرفی ترین روش در دنیای سرمایهها به عنوان صحیحاز این روش. هیچ یک است

 & Malkeil, 1999; Hassan)باشند و به تبع دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود می اندنشده

Nath, 2007.) بازار بورس اوراق بهادار قیمت سهام در بینی برای پیشیی که هاروش امروزه

شوند. دنبال میهای هوشمند های آماری و روشبخش مدلیرزدر دو اند بیشتر شدهارائه 

استفاده از رویکردهای بنیادی که در توضیحات قبلی اشاره شد، به فراخور زمان در شرایط 

های آماری و الگوهای خطی همه ابعاد که روش ییجااز آن .شودکنونی کمتر به کار گرفته می

مواجه هستند. علت این امر مشکالت متعددی  با ،دنگیرمربوط به قیمت سهام را در نظر نمی

به دلیل درجه های کالسیک خطی دارد و روشسهام یک روند غیرمسئله قیمت آن است که 

بینی قیمت سهام به مناسب نیستند. پیشخطای باال، جهت برآورد قیمت سهام در بازار بورس 

ای زمانی در نظر گرفته شده هبینی سریکاربردهای پیش یزترینبرانگعنوان یکی از چالش

موجود بینی قیمت سهام مسائل پیش در ارتباط بااست. هر چند تحقیقات تجربی زیادی 
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 داده شدهبه توسعه بازارهای مالی اختصاص  ها در این زمینهترین یافتهولی تجربی هستند،

 (. Mohamadi & Sajadi, 2002) است

های زمانی محسوب هوشمند در ارزیابی سریهای یکی از روش 1ییادگیری ماشینالگوهای 

به جهت  ،شوند. این الگوها به دلیل عدم وجود یک ساختار استاندارد و معین و همچنینمی

ی مشخصی بنددستهشوند، دارای یمهای متنوع، جدید و ترکیبی معرفی که هر روز مدلینا

گیری یجای نمود. البته، نوع بنددستهی مختلفی هاجنبهتوان از یمها را نیستند. این روش

بستگی  ،شودی مختلف از منظرهای مختلفی که به یادگیری نگریسته میهادستهدر  هامدل

ها از یک مجموعه . همه این روشکنندیها از یادگیری استقرایی استفاده ماین روشدارد. اغلب 

یکی از  (ANN) 2نوعیمص. شبکه عصبی کنندیها استفاده مداده برای ایجاد تقریب مولد آن

اطالعات یا  . این شبکه یک رشتهرودیها است که برای پردازش داده به کار ماین روش

 & Rishma)سازد یهای خروجی مرتبط مهای ورودی را به یک رشته اطالعات یا دادهداده

Natalia, 2015.) بینیپیش زمینه های اخیر مطالعات داخلی و خارجی متعددی درطی سال 

عصبی مصنوعی و دیگر  های شبکهمدل از استفاده با بورس اوراق بهادار یمت سهام در بازارق

 های ریاضی و اقتصادسنجی انجام شده است.مدل

Lendasse et al. (2000) بینی حرکت شاخص بازار سهام تعریف کردند.نگرشی برای پیش 

هره نرخ ب ویمنی، نرخ مبادالت های خارجی مانند قیمت اها شامل فاکتورهای ورودی آنداده

 ن تحقیقر ایهای آزمایش دبود. برای این منظور، از یک مدل شبکه عصبی استفاده کردند. داده

 درصد موفقیت بودند.  2/57دارای 

)2000( Tan & Yao 3در تحقیقی کارایی مدل سری زمانی مبتنی بر بازار ارز خارجی (FCEX )

رجی ارزیابی کرد. این تحقیق در مورد مفهوم کارایی بازار و های ورودی غیر خارا با پارامتر

چگونگی عمل کردن با اطالعات جدید در بازار صورت گرفت. نتایج نشان داد که فرضیه بازار 

درنگ قیمت سهام براساس اطالعات است. کارا برای یک بازار کارا دارای واکنش اساسی و بی

توانند نمی ،آوری کننده را بر اساس اطالعات جدید جمعبازارهایی که نتوانند سرمای ،بنابراین

 پراکندگی قیمت سهام را توضیح دهند. 

                                           
1. Machine Learning 

2. Artificial Neural Network 
3. Foreign Currency Exchange Market 



 

1022 

Zhang (2001)  میانگین  هایمدل یلهوس های زمانی بهبینی سریشیبرای پرا تحقیقی

های داده و انجام داد.ترکیبی از آن دهمچنین، و شبکه عصبی و  (ARIMA) 1متحرک انباشته

دقت مدل ترکیبی نتایج نشان داد که بوط به بازار بورس کانادا و نرخ ارز بودند. تحقیق مراین 

 . است به صورت جدا و انفرادی ی فوقهاهر کدام از مدل دست آمده ازبینی بهپیش بهتر از

Hassan & Nath (2007) ستفاده ازام و دل را با ابیهای اپل، آیدر تحقیقی سهم سهام شرکت 

قیق از یک بینی کردند. در این تحای پیشبه صورت پنج هفته 2003-2004های های سالداده

وش ربا  مدل ترکیبی شامل شبکه عصبی مصنوعی، مارکف پنهان و الگوریتم ژنتیک در مقایسه

اد دنشان  های مذکور استفاده شد. نتایجبینی سهم سهام شرکترگرسیونی استفاده برای پیش

دل بینی سهم سهام نسبت به مدل مارکوف پنهان و مپیش که مدل ترکیبی در برآورد و

 ها برتری دارد.از قابلیت بیشتری برخوردار است و نسبت به آن ARIMAرگرسیونی 

 Khashei & Bijari (2010) ای با استفاده از شبکه عصبی و مدل در مطالعهARIMA نرخ 

ه از استفاد نی بابیداد که دقت پیش بینی نمودند. نتایج به دست آمده نشانپوند به دالر را پیش

دل روزه از مدل دیگر بیشتر است، در حالی که م 35مدل شبکه عصبی مصنوعی در دوره 

ی بینروزه دقت پیش 65در دوره زمانی  ARIMAشبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل 

  تری دارد.پایین

Merh et al. (2011) های سهام با تکنیک آتیبینی قیمت روز در تحقیقی به پیش

رایی و شبکه عصبی مصنوعی پرداختند. نتایج تحقیق باالتر بودن کا ARIMAاقتصادسنجی 

 .بینی قیمت سهام نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی نشان دادرا در پیش ARIMAمدل 

Makian & Mosavi (2012) نفتی هایفرآورده شرکت سهام قیمت بینیدر تحقیقی به پیش 

برای دست آمده ایج بهپرداختند. نت رگرسیونی روش و عصبی شبکه از ستفادها با پارس

ت به وسیله مدل شبکه عصبی دارای خطای کمتر، قدربینی قیمت سهام شرکت مذکور پیش

 .بودبینی بهتری نسبت به روش رگرسیونی نشان دهندگی باالتر و در نتیجه پیشتوضیح

Chizari & Abdollahi (2014) در صنعت مواد غذایی سهام قیمت بینیای به پیشدر مطالعه 

 الگوی شامل پرداختند. برای این منظور از سه روش اقتصادسنجی تهران بهادار اوراق بورس

 میانگین نرگرسیوخود الگوی و( MA) 3متحرک میانگین الگوی ،(AR) 2رگرسیونخود

                                           
1 Auto Regressive Integrated Moving Average 

2 Auto Regressive 

3 Moving Average 
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میان سه روش یاد شده،  نشان داد که از نتایج استفاده کردند. (ARIMA) انباشته متحرک

بینی از این روش برای پیش ،ن منظوردیدارای قدرت برازش بهتری بوده و ب ARIMA مدل

بینی ناچیز بودن درصد خطای پیشنیز   ARIMAبینی با استفاده از مدلاستفاده شد. پیش

 نمود. نسبت به دو روش دیگر را استنباط 

Hutabarat & Devina (2015) مت سهام های مالی و قیستفاده از مجموعه دادهدر پژوهشی با ا

رس به ارزیابی ارزش سهام چهار شرکت تولیدی فعال در بو 2008-2014طی دوره زمانی 

ا قیمت بیدی های تولاوراق بهادار اندونزی پرداختند. نتایج نشان داد که عملکرد مالی شرکت

 ه تناسبم و بها، میزان سهاشرکت سهام رابطه معناداری دارد و با افزایش سطح تولید در این

 یابد. آن قیمت سهام دریافت شده از بورس اوراق بهادار افزایش می

Rishma & Nataliya (2015) ش های مالی، اندازه شرکت، گرددر تحقیقی به بررسی نسبت

ند. رداختپها بر قیمت سهام شرکت تجاری در آمریکای التین وجوه نقد عملیاتی و تأثیر آن

ازارهای در برا ها معامله بیشترینکه باشد میشرکت  700ها شامل نه مورد بررسی آننمو

-2013های های مورد بررسی نیز مربوط به سال. دامنه دادهاندداشتهبورس آمریکای التین 

ر قیمت همی بمها، گردش مالی و اندازه شرکت اثر بود. نتایج نشان داد که نسبت دارایی 2004

های تشرک همچنین، نتایج نشان داد که نسبت بدهی اثر مهمی بر قیمت سهام در سهام دارند.

 کلمبیا دارد.

Akbari et al. (2017) بسته به های مالی با قیمت سهام صنایع وادر پژوهشی به بررسی نسبت

طالعات اا و هبخش کشاورزی در بورس اوراق بهادار ایران پرداختند. برای این منظور از داده

هام استفاده کردند. نتایج نشان داد که واکنش قیمت س PVARو مدل  1378-88های سال

حبان ها، نسبت اهرمی و نسبت حقوق صاصنایع وابسته به بخش کشاورزی نسبت به دارایی

ی اورزسهام مثبت است. همچنین نتایج نشان داد که قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کش

ز ازار نیبوانی ری به سایر عوامل از جمله متغیرهای اقتصادی و ها، بایستعالوه بر تحلیل شرکت

 توجه شود.

های یگر مدلهای شبکه عصبی مصنوعی در بین ددهند که مدلمطالعات بررسی شده نشان می

بینی شاخص قیمت سهام بازار در زمینه برآورد و پیش تریسنجی، کاربرد وسیعاقتصاد

دارند. همچنین، تحقیقات انجام شده پیشین اقتصادی  این متغیرها و بررسی رفتار شرکت

های انجام شده برای بینیها )شبکه عصبی مصنوعی( در پیشحاکی از آن هستند که این مدل
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 ی، مدلچندعاملدیگر )مانند مدل خطی  آماریهای شاخص قیمت سهام بازار نسبت به مدل

ARIMAی و غیره( ارجحیت و برتری خارج های سری زمانی مبتنی بر نرخ ارز بازارهای، مدل

-بر دیگر الگوهای پیش ARIMAهای دارند؛ اگرچه که در برخی مطالعات برتری نسبی مدل

ین موضوع، در با توجه به اهمیت اگیری شده است. ها نتیجهبینی کننده قیمت سهام شرکت

ل شبکه از مد کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهام بینی قیمتتحقیق حاضر جهت پیش

های اقتصادسنجی )مانند هموارسازی نمایی سری زمانی و خود عصبی مصنوعی و روش

ها با یکدیگر رگرسیون میانگین متحرک انباشته( استفاده شد و نتایج به دست آمده از آن

 .مقایسه گردید

 روش تحقیق
 العه اینط. مشودحاصل میهای مربوط به آن از مطالعه دادهبورس اطالعات در مورد بازار 

ا ب ر واقعد. شناخته شوندآن بهتر  مربوط به و قوانینبورس که بازار  دهدمیها اجازه داده

قیمت  شاخصیک تقریب از  توانبازار بورس می حالشرایط های گذشته و استفاده از داده

قیمت  شاخصبینی برای پیش هوشمندهای . در این تحقیق از روشزدتخمین را آینده سهام 

ام را سهقیمت  بورس وهای مرتبط با بازار داده ،شده است. به طور کلیآینده استفاده م در سها

 (: Lawrence, 2002) کردبندی و تعریف توان در سه بخش به صورت زیر دستهمی

 ، مرتبط با قیمت،در واقعکنند و می هایی که فقط به سهام اشارهداده :1تکنیکال هایداده

های تکنیکی در این تحقیق شامل حجم مبادالت، میانگین داده م هستند.اضای سهاقعرضه و ت

 باشند.)نسبت آخرین قیمت روز سهام به سود هر سهم( می P/Eقیمت سهام و نسبت 

 باشند:می های بنیادی در این تحقیق شامل دو دستهداده: 2های بنیادیداده

قیمت  توان بهمپروری مگسال؛ میکشاورزی و دامرتبط با ارزش واقعی شرکت  هایداده -1

 محصوالت تولیدی، قیمت نفت، قیمت طال در بازار و نرخ تبدیل دالر اشاره کرد.

 .هایی مربوط به اقتصاد عمومیداده -2

دست ههای تکنیکال و بنیادی بتبدیل و ترکیب داده باها این نوع داده 3های اشتقاقی:داده

 بازده سهام و ریسک سهام اشاره کرد. های مربوط بهادهتوان به داز این نوع، می. آیندمی

                                           
1 Technical Dates 

2 Fundamental Dates 
3 Derived data 
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های بنیادی و فنی با قیمت سهام ضرایب همبستگی متقاطع بین متغیرابتدا  مطالعهدر این 

این بینی قیمت سهام قابلیت پیشبررسی شدند. سپس،  کشاورزی و دامپروری مگسالشرکت 

مورد بررسی قرار گرفت.  SPSSافزار ز نرمو با استفاده ا 1از آزمون گردش گیریبهرهشرکت با 

قرار این آزمون، تصادفی بودن مقادیر مشاهده شده از یک متغیر را در نمونه موردبررسی 

شود و سپس، تک تک مقادیر مربوط به متغیر . برای این منظور، ابتدا مقداری تعیین میدهدمی

شوند تا مشخص شود کدام یک یسه میاند، در نمونه با آن مقابه همان ترتیبی که مشاهده شده

فنی و بنیادی  یرهایسپس به رابطه همبستگی بین متغتر هستند. تر و کدام یک کوچکبزرگ

از آزمون  در مطالعه حاضر، پس. (Khashei et al., 2008)شود میپرداخته در این زمینه 

ها داده یسازنرمال شد.پرداخته شبکه عصبی مصنوعی به طراحی مدل  ،بینی بازارقابلیت پیش

از  یشبکه عصب نیا یهاداده کسلیپ) صورت گرفت استاندارد یسازنرمالرویکرد با استفاده از 

پنهان از تابع  هی، در الMLPدر مدل . (قرار دارند 255تا  0و در بازه  هستند Graylevelنوع 

. الگوریتم یادگیری شد استفاده یاز تابع خط یخروج هیو در ال کیپربولیتانژانت ه ای دیگموئیس

رفته در این  های به کار. نوع شبکهاست 2مارکوارت -الگوریتم یادگیری لونبرگ ،در این تحقیق

سعی و های الیه پنهان از ر شبکه های عصبی برای تعیین نرونداست.  MLP تحقیق شبکه

جه به مبانی ها و خروجی )ها( از قبل مشخص است )با توتعداد ورودیشود. خطا استفاده می

تا  2و تعداد مخفی از  10در این تحقیق تعداد ورودی به طور کلی، . نظری و شواهد تجربی(

 2Rو  MADPE  ،MAPE ،MAE ،RMSE شاملنیز  های عملکردمعیار انتخاب شد. 20

برای  ها است.و سپس کم کردن بقیه معیار 2Rن مقدار هستند. هدف پژوهش در ابتدا باال برد

 اهای حاصل از نقاط شوک نادیده گرفته شدند. این کار خط

 فاکتورهای خارجی روز آتی با استفاده از پنج و هفت ،یکبینی برای پیش

ام سری P+7 و امP+5  ام، P+1مقدار سری برای ورودی به شبکه و از مقدار  P، از بخشدر این 

 .ردیدگش آزمای امهدر اد برای خروجی شبکه استفاده و شبکه بر این اساس آموزش داده شد و

 (TSES) سری زمانی هموارسازی نمایی
های بینی جهت سریهای مختلف پیشترین کاربرد را در میان روشگسترده، بینی نماییپیش

به علت سادگی،  از این روش استفاده کند.یبینی مزمانی گسسته دارد که آینده نزدیک را پیش

                                           
1 Runs Test 

3Lonberg-Marquardt 
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 ,Enders, 2004; Rishma & Nataliya) یت داردعمومکارایی محاسباتی و دقت قابل قبول آن 

روزه  هفتپنج و  ،با تفاضل یکها روش دادهبا استفاده از این  ،در مطالعه حاضر(. 2015

 صورت گرفت. نمایی بینیپیش SPSSافزار سپس با استفاده از نرم ،گیری شدندتفاضل

 کس جنکینزبا رویکرد با (ARIMA) میانگین متحرک انباشته خودرگرسیون روش
ابتدا نرمال بودن سری با استفاده از  روش باکس جنکینز در این تحقیق، جهت استفاده از

ودن بدهنده غیرنرمال آزمون نشان گرفت. در صورتی که اینمورد بررسی قرار  1KSآزمون 

. ایستا نمودنرمال موردنظر را سری  Box-Coxروش کارگیری توان با بهموردنظر باشد، میسری 

قابل بررسی  یجزئ یو خودهمبستگ یبا آزمون خودهمبستگنیز بودن سری  یستاا دن یا نابو

با  ،گیری غیرفصلی استفاده شد و سپساز تفاضلدر این مطالعه . برای ایستا کردن سری است

مشخص  نوع مدل یسری ایستا شده ،استفاده از ضرایب خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی

مدل شبکه  ،شوندیب معنادار اگیری شده و ضرتفاضل باریکی سر در صورتی که گردید.

ARIMA (1,1,1) از ضرایب خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی آن برای تست  است و

 .(Lin, 2010شود )میباقیمانده استفاده 
ها باشد و کوواریانس آنهای زمانی ساکن یا ایستا، ضعیف میعمومًا میانگین و واریانس سری

های زمانی اقتصادی غیرساکن هستند. ان بدون تغییر است. اما، بسیاری از سریدر طی زم

گیری مرتبه مرتبه تفاضل dباشند. اگر یک سری زمانی پس از ها انباشته میبنابراین این سری

سازی شود، در این صورت سری مدل ARMA (p,q)اول ساکن شود و سپس توسط فرآیند 

تعداد  pباشد که در آن می ARIMA (p,d,q)تحرک انباشته زمانی خودرگرسیونی میانگین م

گیری مرتبه اول برای ساکن شدن سری زمانی و تعداد دفعات تفاضل dجمالت خودرگرسیون، 

q  تعداد جمالت میانگین متحرک است(Dooley & Lenihan, 2005; Chizari & Abdolahi, 

، توانایی و موفقیت آن در امر ARIMAسازی . یکی از دالیل محبوبیت و گستردگی مدل(2014

های بینیهای حاصل از این مدل به ویژه پیشبینیبینی است. در بسیاری از موارد، پیشپیش

 ;Lin, 2010)سازی سنتی اقتصادسنجی قابل اعتماد و اتکا هستند مدت بیش از روش مدلکوتاه

Parhizkari, 2017.) 

میانگین قیمت سهام شرکت ) مل دو گروه فنیشا مورد استفاده در این تحقیقهای داده

نرخ بهره، نرخ تورم، )و بنیادی ( P/Eنسبت  و ، حجم مبادالتکشاورزی و دامپروری مگسال

                                           
1 Kolmogorov Smirnov 
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هستند که به صورت  (قیمت نفت، قیمت جهانی مس، نرخ تبدیل دالر و قیمت طال در بازار

بانک مرکزی، بورس  انندمهای مختلف سایتاز طریق  1391-1398ماهانه و برای دوره زمانی 

ها به داده بندییمتقس .گردآوری شدنداوراق بهادار تهران، مرکز آمار ایران و سایت بورس کاال 

 زمایشدرصد آخر هر سال به عنوان مجموعه آ 20که  ین صورتبد .صورت گرفت یروش ترکیب

های آموزش و و مجموع داده نددرصد دیگر به عنوان مجموعه آموزش در نظر گرفته شد 80و 

های آموزش و ، دادهدر نهایتآزمایش به ترتیب مجموعه آموزش و آزمایش کلی محاسبه شدند. 

 . ده دسته تقسیم و وارد شبکه شدند آزمایش به

 و بحث جینتا
 یاندوره زم یمگسال را ط یو دامپرور یسهام شرکت کشاورز متیق راتیی، روند تغ1 شکل

روند  2( و شکل 2021تا  2003اوراق بهادار )از سال شرکت در بازار بورس  نیا تیفعال

. مطابق با دهد¬ی( نشان م2020-2021) ریسال اخ یسهام آن را ط متیق راتییتغ

 یورزسهام شرکت کشا متیکه ق شودی، مالحظه م2و  1 های¬ارائه شده در شکل ینمودارها

ه مراه یسانات متعددبا نو زین یدر سال جار یو حت ریاخ های¬سال یمگسال ط یو دامپرور

  ثابت( را به همراه داشته است. باًیاندک )تقر یصعود یروند یبوده و به طور کل
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 مگسال یو دامپرور یسهام شرکت کشاورز متینوسانات شاخص ق -1شکل 

 

 
 نوسانات شاخص قیمت سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال  -2شکل 

حصوالت ش محصوالت تولیدی شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال )م، میزان تغییر در نرخ و حجم فرو1جدول 

گذاری یمتقدر مقایسه با  سال مالی قبل بر اساس مرجع  1398-1399لبنی، زراعی و دامی( را طی سال مالی 

 . دهدنشان می

 (1397-1398) در مقایسه با  سال ماقبل 1398-1399سال در تغییرات نرخ و حجم فروش محصوالت مگسال  -1جدول 
 گذاریمرجع قیمت تغییر حجم فروش )درصد( تغییر نرخ فروش )درصد( نام محصول

 کمیسیون فروش 1 5 شیر

 کمیسیون فروش 17 74 *گوساله نر

 کمیسیون فروش 29 21 دام ماده

 کمیسیون فروش 10 26 پسته

 کمیسیون فروش 36 5 گندم

 کمیسیون فروش 100 0 جو

 کمیسیون فروش 20 31 چوب

 کمیسیون فروش 100 0 یونجه

 کمیسیون فروش 10 25 کود حیوانی
 بینی فروش دام در سن باالتر است.درصدی نرخ فروش گوساله نر مربوط به پیش 74: افزایش *               

 1398-1399های شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال، : گزارشمأخذ          

-ولیدی شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال با قیمت سهام افراد سرمایهتغییر در نرخ و حجم فروش محصوالت ت

شرکت برای بسیاری از افراد سهامدار یا این دارد. به همین دلیل، نوسان قیمت سهام گذار در آن رابطه مستقیمی 

ای سهام خریداری گذار در بازار بورس اوراق بهادار حائز اهمیت است. در واقع نوسانات قیمتی به وجود آمده برسرمایه
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، های به عمل آمدهتحمیل کند. طبق بررسی سهامدارانتواند نوعی ریسک را بر یا فروخته شده در این شرکت، می

به دنبال بازدهی باالی سهام خریداری شده و ریسک پایین در برابر نوسانات  مذکورگذار در شرکت افراد سرمایه

هایی هستند که باشند و در اغلب موارد به دنبال تصمیمگریز نمید ریسکقیمت سهام هستند، اما صرفاً همه این افرا

توان در سه گروه را می مگسالها کمک نماید. بر این اساس، سهامداران شرکت گریزی آنبه هر نحو ممکن به زیان

هستند(، افراد  هایی با درجه ریسک پایین و سود انتظاری کمتری)افرادی که به دنبال فعالیت 1گریزافراد ریسک

هایی با درجه ریسک باال و سود انتظاری بیشتری هستند( و افراد خنثی )افرادی که به دنبال فعالیت 2پذیرریسک

 در تحقیقبندی نمود. های اقتصادی توجهی به عامل ریسک ندارند( تقسیم)افرادی که در فعالیت 3نسبت به ریسک

وابط خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی سری مورد بررسی قرار ها، رسازی مجموعه دادهاز آماده پس حاضر

نا  ،های قیمت سهام و همچنینکننده همبستگی زیاد بین دادهبیاننتیجه برابر با یک است. این  یباًگرفت که تقر

ضرایب همبستگی متقاطع بین متغیرهای بنیادی و فنی با قیمت سهام  نتایج حاصل از بررسی ایستا بودن آن است.

، قیمت نفت و محصوالت تولیدیکه به ترتیب سه متغیر قیمت  کشاورزی و دامپروری مگسال نیز نشان دادشرکت 

کشاورزی قیمت سهام شرکت نتایج آزمون گردش را برای  ،2جدول  .دارندرا  یبیشترین ضرایب همبستگ P/Eنسبت 

 دهد:نشان میو دامپروری مگسال 

   مگسال شرکت برای سری قیمت سهامها( اده)همگنی دنتایج آزمون گردش  -2جدول 

 مقدار محاسباتی توضیحات هاآزمون ردیف

 گذاری میانگینارزش 1
aTest Value 6938 

 Cases < Test Value 427 های کمتر از میانگیننمونه 2

 Total Cases 750 هاکل نمونه 4

 Number of Runs 00/8 تعداد دوره گردش 5

 -Z  Test Z 19/23 داریآزمون معنی 6

 Asymp. Sig. (2-tailed) 000/0 داریسطح معنی 7

 های تحقیقمأخذ: یافته         

در نظر گرفته شده  6938برابر با در این آزمون میانه  یا مقدار مبناشود که مالحظه می ،2با توجه به نتایج جدول 

را االتر از میانه بمقداری مساوی یا نیز مشاهده  427مشاهده کمتر از میانه و  427 ،استعدد  8است. تعداد گردش 

-ت رد میرا به شد ها )فرض صفر(داری آزمون گردش دوطرفه، تصادفی بودن دادهمعنیآماره مربوط به دارند. مقدار 

 است. بینیل پیشتا حد زیادی قابکشاورزی و دامپروری مگسال که قیمت سهام شرکت  آن است امر بیانگراین  .کند

                                           
1 Risk averse 

2 Risk taker 
3 Risk neutral 
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رخ بین نه کنشان داد  های فنی و بنیادیمتقاطع بین قیمت سهام و متغیر یضرایب خودهمبستگایج حاصل از نت

ورم چه نرخ ت رابطه منفی وجود دارد. به این علت که هرکشاورزی و دامپروری مگسال شرکت تورم و قیمت سهام 

تقاضا  و پس از آن شودیکمتر م گذارییهماانداز کاهش یابد سرو هرچه پس یابدیانداز کاهش مپس ،افزایش یابد

اورزی و کششرکت  در نتیجه قیمت سهام آید،تبع آن مازاد عرضه در بازارهای مالی به وجود میو به یابدیکاهش م

-انکب. در واقع هم رابطه منفی وجود دارداین شرکت بین نرخ بهره و قیمت سهام  .یابدیکاهش مدامپروری مگسال 

کیل یک زده، تشو افزایش با خودگذاران برای کاهش ریسک انشین برای بازار بورس هستند و سرمایهبازاری ج ،ها

 ها در ایرانانکبجا که . از آنکنندیگذاری مو به نسبت بازده و ریسک هر بازاری در آن سرمایه دهندیپرتفلیو م

ها نکالت باصفر است، پس هر چه سود تسهی یباً ها دارای ریسک تقرگذاری در آنبیشتر دولتی هستند و سرمایه

س به ازار بورضه در بتبع آن مازاد عرو به یابدیگذاری افزایش مگذاران به سمت سرمایهگرایش سرمایه ،افزایش یابد

اورزی و کششرکت بین قیمت طال و قیمت سهام شرکت  .کندیدر نتیجه قیمت سهام کاهش پیدا م آید،وجود می

کت شرت سهام معنادار نیست. قیمت ارز با قیماز لحاظ آماری رابطه مثبتی وجود دارد، ولی  دامپروری مگسال

د مواوری مگسال کشاورزی و دامپرشرکت که  است امر آناین علت رابطه مثبتی دارد. کشاورزی و دامپروری مگسال 

 کند.یافت مدالر دری و به ازای آن شودیکند، ولی مقداری از فروش آن صادر متأمین میکشور اولیه خود را از داخل 

ام ه قیمت سهرابط .کندپیدا میافزایش  آنتبع آن قیمت سهام در نتیجه با افزایش دالر قدرت این شرکت و به

ت ه مشتقات نفکاست  آنبه دلیل امر مثبت و معنادار است. این ، با قیمت نفتکشاورزی و دامپروری مگسال شرکت 

، این ابدیاست و هر چه قیمت نفت افزایش  مگسال دامپروری و کشاورزی در شرکت مصرفییکی از مواد اولیه 

م خود یمت سهاقهای خود )که از مشتقات نفت هستند( ناگزیر به افزایش شرکت جهت تأمین هزینه بخشی از نهاده

د. و مثبتی دار رابطه معنادارکشاورزی و دامپروری مگسال شرکت با قیمت سهام محصوالت تولیدی قیمت  .باشدمی

سود  تواندیو م شودیبیشتر ممذکور ، سود شرکت محصوالت تولیدی است که با افزایش قیمت آنبه دلیل امر این 

 و قیمت سهام P/Eبین نسبت  شود.داران خویش بپردازد. این باعث افزایش قیمت سهام شرکت میبه سهامبیشتری 

ه این چت که هر اس آنبه دلیل  امر و معناداری وجود دارد. این رابطه مستقیمکشاورزی و دامپروری مگسال شرکت 

 .کندیپیدا مافزایش  سهامتبع آن قیمت و به یابدینسبت افزایش یابد تقاضا برای خرید سهام افزایش م

 :زرو یکبرای مگسال شرکت قیمت سهام بینی پیش

که استفاده ام سری برای خروجی شبP+1دار و از مقعصبی مقدار سری برای ورودی به شبکه  Pاز  ،در این قسمت

قیمت  آتیوز یک ربینی را در پیشعصبی بهترین معماری شبکه  ،3. جدول گردید آزمونشبکه بر این اساس  شد و

ز مقادیر واقعی نی 3. شکل دهدنشان میبا استفاده از فاکتورهای خارجی کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهام 

هام شرکت قیمت س آتیبینی یک روز گرفته در حالت پیششده مجموعه آزمایش صورتبینییشپهمراه با مقادیر 

 دهد:مذکور را توسط بهترین شبکه با بهترین معماری نشان می
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 مگسال شرکت  بینی یک روز آتی قیمت سهامعملکرد شبکه عصبی برای پیش -3جدول 

 RMSE MDAPE MAPE AME 2R *مخفی بهینه تعداد ورودی

1 5 83/50 12/1 96/1 41/33 99/0 

2 5 89/50 02/1 98/1 54/35 99/0 

3 3 41/52 96/0 87/1 62/33 99/0 

4 5 91/45 96/0 82/1 34/32 99/0 

5 2 92/54 87/0 89/1 62/34 99/0 

6 6 12/48 03/1 79/1 21/36 99/0 

7 2 04/46 87/0 97/1 54/44 98/0 

8 2 32/52 08/1 90/1 46/41 98/0 

9 2 64/52 95/0 74/1 74/37 99/0 

10 6 01/46 21/1 69/1 71/39 98/0 

 پنهان هیال هایتعداد مطلوب نرون: *      

 های تحقیقمأخذ: یافته       

 

 
ی قیمت بینی یک روز آتشده مجموعه آزمایش توسط بهترین شبکه با بهترین معماری در حالت پیشبینییشپمقادیر واقعی و  -3شکل 

 سهام

( برابر با بیشترین مقدار Epochور بهینه شدن جواب شبکه تعداد تکرار )ظها به منذکر است که با تغییر پارامتر شایان

بهترین ساختار برای شود که ، مالحظه می3مطابق با نتایج جدول  در نظر گرفته شده است.( 8000یعنی )ممکن 

بینی است. برای پیش 2R=99/0با مقدار ضریب تعیین  4-5-1ساختار  سهام، آتیبینی یک روز در حالت پیش شبکه

قیمت سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال، ضرایب همبستگی متقاطع بین قیمت طال در بازار،  آتییک روز 

توان گفت که رابطه همبستگی معناداری یم ،باشند. در واقعنرخ بهره و نرخ تورم ماهیانه با قیمت سهام ناچیز می
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های ورودی در این قسمت حجم مبادالت، قیمت دالر، قیمت تغیرهای مذکور وجود ندارد. به همین دلیل، دادهبین م

 هستند. P/Eنفت، قیمت محصوالت تولیدی و نسبت 

  :روز آتی پنجبرای  شرکت مگسالقیمت سهام بینی پیش

و  شدتفاده برای خروجی شبکه اسام سری P+5مقدار سری برای ورودی به شبکه و از مقدار  Pاز  ،در این قسمت

 پنجبینی یشپبهترین معماری شبکه را در  ،4. جدول گردیدآزمایش  ،شبکه بر این اساس آموزش داده شد و سپس

نیز  4کل ش .در نظر گرفته شده است 8000. در اینجا هم تعداد تکرار دهدیگام به جلو با یک خروجی نشان م

یمت ق آتیوز ربینی پنج گرفته در حالت پیششده مجموعه آزمایش صورتبینییشپمقادیر واقعی همراه با مقادیر 

 دهد:سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال را توسط بهترین شبکه با بهترین معماری نشان می

 شرکت مگسال قیمت سهام آتیبینی پنج روز عملکرد شبکه عصبی برای پیش -4جدول 

 RMSE MDAPE MAPE AME 2R *مخفی بهینه تعداد ورودی

1 6 98/91 88/2 89/4 21/90 96/0 

2 5 21/95 89/2 74/4 23/90 97/0 

3 3 12/94 74/2 78/4 45/87 97/0 

4 3 36/93 76/2 66/4 65/85 97/0 

5 5 84/96 85/2 78/4 74/87 97/0 

6 6 65/98 64/2 63/4 63/93 96/0 

7 6 42/96 87/2 27/4 25/97 96/0 

8 6 23/95 97/1 13/4 87/89 97/0 

9 5 2/101 65/2 25/4 08/93 96/0 

10 5 98/95 25/2 41/4 12/90 97/0 

 پنهان هیال هایتعداد مطلوب نرون: *          

 های تحقیقمأخذ: یافته                       
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تی قیمت بینی پنج روز آری در حالت پیششده مجموعه آزمایش توسط بهترین شبکه با بهترین معمابینییشپمقادیر واقعی و  -4شکل 

 سهام

بینی قیمت سهام شرکت عصبی جهت پیش بهترین ساختار برای شبکهشود که ، مالحظه می4مطابق با نتایج جدول 

سبت به حالت ناین ضریب معناداری  .است 2R=97/0با مقدار ضریب تعیین  4-3-1 ساختار ،آتیمگسال در پنج روز 

قیمت  آتیبینی پنج روز دهد. نتایج پیش( مقدار کمتری را نشان میآتیسهام برای یک روز  بینی قیمتقبل )پیش

 یمت طالقسهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال حاکی از آن است که ضریب همبستگی برای حجم مبادالت و 

ت سهام در ی با قیمر و منفمعنادا د، ولی نرخ تورم رابطهقیمت سهام رابطه معناداری ندارناز  آتیدر بازار، با پنج روز 

، حصوالتم، قیمت های ورودی شامل نرخ تورم، قیمت نفتدارد. به همین دلیل، در این قسمت نیز داده آتیپنج روز 

 هستند.  P/Eنرخ بهره و نسبت 

 :برای هفت روز آتیشرکت مگسال قیمت سهام بینی پیش

گوناگون  هایزمایشو با انجام آشدند  ن ترتیب گذشته استفادههای آموزش و آزمایش به همامجموعهدر این مرحله، 

ار سری برای ورودی به مقد Pاز  مرحلهدر این در واقع، دست آمد. هو استفاده از انواع تابع تبدیل، بهترین نتایج ب

، 5دول . جگردیدو شبکه بر این اساس آزمایش  شدام سری برای خروجی شبکه استفاده P+7شبکه و از مقدار 

شان نقیمت سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال  آتیهفت روز بینی بهترین معماری شبکه را در پیش

شده بینییشپمقادیر  نیز مقادیر واقعی همراه با 5شکل  .در نظر گرفته شد 8000تعداد تکرار  نیز. در اینجا دهدیم

بهترین  که بامت سهام را توسط بهترین شبقی آتیبینی هفت روز گرفته در حالت پیشمجموعه آزمایش صورت

 دهد.معماری نشان می

 قیمت سهام شرکت مگسال  آتیبینی هفت روز عملکرد شبکه عصبی برای پیش -5جدول 
 RMSE MDAPE MAPE AME 2R مخفی بهینه تعداد ورودی
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1 6 56/120 95/3 95/6 02/117 96/0 

2 3 25/120 97/3 21/7 25/121 96/0 

3 6 44/125 56/6 12/7 68/123 96/0 

4 5 36/124 65/5 36/7 20/125 96/0 

5 2 74/123 91/5 54/7 15/128 96/0 

6 6 36/134 89/5 01/8 88/132 96/0 

7 5 65/119 74/5 46/7 84/126 96/0 

8 5 38/127 68/5 65/7 72/119 96/0 

9 6 45/132 87/5 39/7 14/128 95/0 

10 5 69/121 45/5 74/7 34/130 96/0 

 های تحقیقمأخذ: یافته         

 

 
تی بینی هفت روز آشده مجموعه آزمایش توسط بهترین شبکه با بهترین معماری در حالت پیشبینییشپمقادیر واقعی و  -5شکل 

 قیمت سهام

رکت بینی قیمت سهام شعصبی جهت پیش بهترین ساختار برای شبکهشود که ، مالحظه می5مطابق با نتایج جدول 

است. با توجه به  2R=96/0با مقدار ضریب تعیین  1-6-1 ساختار ،آتیکشاورزی و دامپروری مگسال در هفت روز 

و  P/Eنسبت  شود که ضریب همبستگی برای حجم مبادالت،قیمت سهام، مالحظه می آتیبینی هفت روز نتایج پیش

ام قیمت سه منفی با ولی نرخ تورم رابطه معنادار وقیمت سهام رابطه معناداری ندارند،  آتیقیمت طال با هفت روز 

رم، ل نرخ توهای ورودی شامدارد. در این قسمت نیز داده آتیشرکت کشاورزی و دامپروری مگسال در هفت روز 

 قیمت نفت، قیمت محصوالت و نرخ بهره هستند.
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ان ها نشدهزه از داپنج و هفت رو ،گیری یکنتایج حاصل از مدل هموارسازی نمایی سری زمانی را با تقاضل ،6جدول 

ها ادهدگیری یک روزه از مدل هموارسازی نمایی، در حالت تفاضلبهترین ساختار برای شود که دهد. مالحظه میمی

 شود.حاصل می 2R=92/0و با ضریب تعیین 

 قیمت سهام شرکت مگسال آتیبینی هفت روز عملکرد هموارسازی نمایی برای پیش -6جدول 
 RMSE MDAPE MAPE AME 2R بکه استفاده شدهنوع ش

 92/0 30/79 30/1 10/1 45/93 روزه یک گیریتفاضل با نمایی هموارسازی

 84/0 23/129 20/5 94/3 41/131 روزه پنج گیریتفاضل با نمایی هموارسازی

 81/0 27/151 63/7 45/4 56/174 روزه هفت گیریتفاضل با نمایی هموارسازی

 های تحقیقفتهمأخذ: یا    

پنج و  ،یک) آتیبینی چند روز برای پیش ARIMAمدل باکس جنکینز را با عملکرد روش نتایج حاصل از  ،7جدول 

-یالحظه مم ،این جدول . مطابق با نتایجدهدنشان میشرکت کشاورزی و دامپروری مگسال  هفت روز( قیمت سهام

 افزارنرم مقادیر خروجیبا توجه به  .است 87/0برابر  2Rی با ساختار ARIMAمدل بهترین ساختار برای شود که 

SPSS (0.944  0.956 و  )قابل ارائه است: مدل باکس جنکینز برای سری قیمت سهام به صورت زیر 

(1    )                                                      
1 2 11.94 0.94 0.96t t t t ty y y a a      

 مگسال  شرکت قیمت سهام آتیبینی چند روز برای پیش ARIMAعملکرد مدل  -7جدول 
RMSE MDAPE MAPE AME 2R نوع شبکه استفاده شده

 

 91/0 43/80 46/1 13/1 82/97 روزه یک گیریتفاضل با ARIMA مدل

 89/0 74/90 96/2 01/2 34/111 روزه پنج گیریتفاضل با ARIMA مدل

 87/0 45/131 89/6 23/4 32/156 روزه هفت گیریتفاضل با ARIMA مدل

  های تحقیقمأخذ: یافته      

ی نمایی های عصبی بهتر از هموارسازشبکهمگسال، مدل سهام شرکت  بینی قیمته در پیشک شودمالحظه می

م قیمت سها این امر به دلیل آن است که رابطه و پراکندگی متغیرها و خود .کندعمل می ARIMA سری زمانی و

های بینی مدلیشپ، نتایج 8جدول  دهد.شان میها را بهتر نغیرخطی هستند و شبکه عصبی رابطه غیرخطی داده

 نشان گسالشرکت کشاورزی و دامپروری مقیمت سهام  آتیهای زمانی یک، پنج و هفت روز مختلف را برای افق

 دهد:می

 های زمانی متفاوتبینی قیمت سهام شرکت مگسال در افقهای مختلف پیشمقایسه روش -8جدول 
 2R AME MAPE MDAPE RMSE نوع مدل افق زمانی

 آتییک روز 

 91/45 96/0 82/1 34/32 99/0 شبکه عصبی

ARIMA 91/0 43/80 46/1 13/1 82/97 

 45/93 10/1 30/1 30/79 92/0 هموارسازی نمایی
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 آتیپنج روز 

 36/93 76/2 66/4 65/85 97/0 شبکه عصبی

ARIMA 89/0 74/90 96/2 01/2 34/111 

 41/131 94/3 20/5 23/129 84/0 هموارسازی نمایی

 آتیهفت روز 

 56/120 95/3 96/6 02/117 96/0 شبکه عصبی

ARIMA 87/0 45/131 89/6 23/4 32/156 

 56/174 45/4 63/7 27/151 81/0 هموارسازی نمایی

  های تحقیقمأخذ: یافته        

بهتر از مدل  مدتکوتاهفق زمانی ی نمایی برای اروش هموارسازشود که ، مالحظه می8با توجه به نتایج جدول 

ARIMA  بینی شرای پیولی برای افق زمانی پنج و هفت روزه ناکارآمدتر از این مدل است؛ چرا که ب ،کندیمعمل

ت سهام ری قیمسسری زمانی، خود قیمت سهام بهترین عملکرد را دارد و مدل هموارسازی نمایی فقط به  مدتکوتاه

یر تأثسهام  های دیگری هستند که بر قیمتدر افق زمانی بلندمدت متغیر ،است کهکند. این در حالی یمتوجه 

ی تر برابدل مناسبلکه تحت چنین شرایطی م ،تواند این تأثیر را نشان دهدینمگذارند و مدل هموارسازی نمایی یم

 Chizari & Abdolahi (2014)برخی از محققین همچون مطالعات نتایج به طور کلی،  .است ARIMAاین کار، مدل 

 است.حاضر تحقیق به دست آمده در راستا با نتایج هم Akbari et al. (2017)و 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
های زمانی متفاوت )یک، بینی قیمت سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال در افقجهت پیش این تحقیقدر 

های اقتصادسنجی هموارسازی نمایی سری زمانی ( از روش شبکه عصبی مصنوعی و روشآتیپنج و هفت روز 

(TSES( و خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته )ARIMA ،استفاده شد. برای این منظور ) هشت متغیر فنی و

، P/E، نرخ تورم، نرخ بهره و نسبت محصوالت تولیدیبنیادی نرخ ارز، قیمت نفت، قیمت طال، حجم مبادالت، قیمت 

های فعالیت شرکت ها و اطالعات مربوط به این متغیرها به صورت ماهانه و برای سالداده .تندقرار گرفمورد بررسی 

بین نرخ تورم نتایج نشان داد که  ( گردآوری شدند.1391-96کشاورزی و دامپروری مگسال در سازمان بورس بهادار )

انداز کاهش پس ،افزایش یابد تورم رابطه منفی وجود دارد. به این علت که هر چه نرخشرکت مذکور و قیمت سهام 

و به تبع آن مازاد  یابدیو پس از آن تقاضا کاهش م شودیکمتر م گذارییهانداز کاهش یابد سرماو هرچه پس یابدیم

 آتینرخ تورم برای یک روز  ،البته .یابدیقیمت سهام کاهش م نهایتآید و در عرضه در بازارهای مالی به وجود می

-رابطه معناداری دارد. در واقع این متغیر برای پیش آتیولی برای پنج و هفت روز  ،ی معناداری نداردرابطه همبستگ

بینی در حالت پنج و هفت روز های ورودی نیست، ولی برای پیشجز داده آتیبینی قیمت سهام در حالت یک روز 

شرکت بین نرخ بهره و قیمت سهام نتایج نشان داد که  ،رود. همچنینهای ورودی به شمار میجزء داده آتی

ها در واقع بازاری جانشین برای بازار بورس هستند و رابطه منفی وجود دارد. بانک کشاورزی و دامپروری مگسال

و به نسبت بازده و ریسک هر  دهندیتشکیل یک پرتفلیو م ،و افزایش بازده خودگذاران برای کاهش ریسک سرمایه
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ها دارای گذاری در آنایران بیشتر دولتی هستند و سرمایهی هاجا که بانک. از آنکنندیم گذاریبازاری در آن سرمایه

گذاری در گذاران به سمت سرمایهگرایش سرمایه ،صفر است، پس هر چه سود تسهیالت افزایش یابد یباً ریسک تقر

ید و در نتیجه قیمت سهام کاهش پیدا آو به تبع آن مازاد عرضه در بازار بورس به وجود می یابدیها افزایش مبانک

مگسال، نرخ بهره نیز مانند نرخ تورم در بازده  دامپروری و کشاورزی بینی قیمت سهام شرکتدر پیش .کندیم

های تحقیق حاضر ولی در بازده پنج و هفت روزه مؤثر است. بخش دیگری از یافته ،یک روزه تأثیری ندارد مدتکوتاه

 ،رابطه مثبتی وجود دارد ولی کشاورزی و دامپروری مگسالقیمت طال و قیمت سهام شرکت  بینبیانگر آن است که 

 شرکت کشاورزی و دامپروری مگسالقیمت ارز با قیمت سهام بخش دیگری از نتایج نشان داد که معنادار نیست. 

ولی  ،کندز داخل تأمین میمواد اولیه خود را امذکور شرکت  باشد که آنشاید به دلیل امر رابطه مثبتی دارد. این 

با افزایش دالر قدرت این شرکت  ،در نتیجه کند.یو به ازای آن دالر دریافت م شودیمقداری از فروش آن صادر م

قیمت ارز نیز ضریب همبستگی متقاطع  .یابدیو به تبع آن قیمت سهام این شرکت افزایش م کندیافزایش پیدا م

 دارد. آتیبینی یک، پنج و هفت روز در پیش زی و دامپروری مگسالشرکت کشاوریمت سهام قباالیی با 

به  امر این.  با قیمت نفت یک رابطه مثبت و معنادار است شرکت کشاورزی و دامپروری مگسالرابطه قیمت سهام 

و هر چه قیمت نفت افزایش  مورد استفاده در شرکت فوق استاست که مشتقات نفت یکی از مواد اولیه  آندلیل 

محصوالت تولیدی قیمت باشد. ناگزیر به افزایش قیمت سهام خود می شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال ،یابد

که با  به این دلیلشرکت رابطه معنادار و مثبتی دارد.  اینبا قیمت سهام  نیز کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت

شتری سود به سهامداران خویش بپردازد. این درصد بی تواندیو شرکت م شودیافزایش قیمت، سود شرکت بیشتر م

شرکت و قیمت سهام  P/Eبین نسبت ها نشان داد که یافته شود.ایش قیمت سهام این شرکت میباعث افزامر 

که هر چه این نسبت افزایش به این دلیل رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نیز  کشاورزی و دامپروری مگسال

آزمون نتایج حاصل از  .یابدیو به تبع آن قیمت سهام افزایش م کندپیدا میسهام افزایش  یابد، تقاضا برای خرید

و تا حد  تصادفی نیست شرکت کشاورزی و دامپروری مگسالکه پراکندگی سری قیمت سهام  گردش نشان داد

ی عصبی نتایج بهتری هادر این تحقیق ثابت شد که شبکه ،های فوقافزون بر یافته .بینی داردزیادی قابلیت پیش

 آتیمدل هموارسازی نمایی برای یک روز  ،همچنین .دهندمیهای زمانی کالسیک ارائه های سرینسبت به روش

با توجه به نتایج  ،ی زمانی بیشتر عکس این نتیجه حاصل شد. در پایانولی برای دوره ،است ARIMAبهتر از مدل 

بینی قیمت سهام تر در زمینه پیشو دستیابی به نتایجی کاربردی ترعو جام تریعبرای ایجاد مدل وسبه دست آمده 

 هایمجموعه دادههای آتی خود از محققان در پژوهش شودی، پیشنهاد مشرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

قیق بر اساس محاسبات انجام شده در این تح .نماینداستفاده  شناختیاز متغیرهای روان ،اقتصادی بیشتر و همچنین

توان به این نکته پی برد که قیمت سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال دارای نوسانات کمی بوده و می

تواند تضمینی برای کاهش ریسک شود. لذا این امر میتغییرپذیری شدیدی در قیمت سهام این شرکت مشاهده نمی

های گذاری در بخشا جهت اخذ سهام و سرمایهداران رهای آتی باشد و سرمایهقیمتی سهام شرکت مذکور در زمان



 

1038 

مصنوعی با شبکه عصبی توأم های فازی سیستم کارگیریبه مختلف خود )زراعی، دامی و کشاورزی( ترغیب نماید.

سهام بینی قیمت برای پیشعصبی عدم اطمینان موجود در بازار بورس، در تجزیه و تحلیل شبکه که شود باعث می

قدرت برازش مدل تواند . در واقع، این امر میتری پیدا نمایدحل مناسبراه پروری مگسالشرکت کشاورزی و دام

های ، استفاده از شبکهلذا. تری را به دست دهدبخشد و نتایج قابل قبولرا بهبود های فازی شبکه عصبی با مجموعه

-فازی را دارا می هایستمفازی که هم قدرت یادگیری شبکه عصبی و هم قدرت پوشش عدم اطمینان سی -عصبی

بینی قیمت سهام شرکت کشاورزی و دامپروری در پیشحل دیگری برای بهبود قدرت برازش مدل راه تواندیباشد، م

قیمت سهام افزون بر این بایستی توجه داشت که  .باشدهای فعال در بازار بورس اوراق بهادار و دیگر شرکت مگسال

های ترکیبی از این رو، استفاده از مدلاست. در گذر زمان ندهای خطی و غیرخطی رومجموعه شامل ها عمدتًا شرکت

(ARIMA-ANN )های فعال در بازار بورس اوراق بهادار دارند، به بینی قیمت سهام شرکتقابلیت باالیی در پیش که

 .گرددمحققین در انجام تحقیقات آتی پیشنهاد می
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