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نتایج

ویژگی های بازار آتی

یکی . تامروزه نقش علوم کامپیوتر در حوزه فعالیت های مالی بسیار پر رنگ شده اس
ی شرکت ها و بنگاه های مال. معامالت الگوریتمی استحوزه، این از موضوعات جذاب 

با بکار گیری مدل سازی ریاضی و روش های هوش مصنوعی، در صدد ابداع روش 
را هایی برای معامله در بازار های مالی هستند تا با این کار بهره وری معامالت خود

ن تمرکز ای. افزایش داده و رفتار های احساسی انسان را از معامالت خود خارج کنند
هم، از برای این م. استایران تحقیق، طراحی الگوریتم معامله برای بازار آتی سکه 

معامله اصول معامله بر مبنای اصل بازگشت به میانگین، معامله مبتنی بر روند و
.مبتنی بر تحلیل بنیادی بهره گرفته شده است

ده از فیلتر معامله مبتنی بر اصل بازگشت به میانگین با استفا: الگوریتم اول•
کالمن

.یممی کنقیمت سکه آتی را بصورت تغییر پذیر با زمان براساس اونس و دالر مدلسازی 
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تر کالمن، توجه به بهینه بودن فیلتخمین فیلتر کالمن از قیمت سکه آتی باشد، با 𝐹𝑡اگر 
𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑡عبارت انتظار داشت که می توان  = 𝐹𝑡 − 𝐹𝑡 حال با توجه . صفر نوسان کندحول

ضریبی از مدت خود به اندازه بلند از میانگین spreadهر گاه به میانگین اصل بازگشت به 
.می گیریمخرید /کمتر شد، موقعیت فروش/بیشترمعیار آن از انحراف 

معامله مبتنی بر روند، با استفاده از شاخص بنیادی: الگوریتم دوم•
متحرک وقتی میانگین. استفاده شده استقیمت شاخصی برای تشخیص روند از روشدر این 

از انحراف از ( SC=2)اندازه ضریبی آن به از میانگین متحرک بلند مدت شاخص کوتاه مدت
.  فروش می گیریم/ خریدموقعیت پایین تر می آید، / میانگین متحرک کوتاه مدت باالترمعیار 

از می گردد متحرک بلند مدت بمیانگین وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت به سمت همچنین 
مدت از انحراف معیار میانگین متحرک کوتاه ( dSC=0.5)از ضریبی فاصله اش با آن کمتر و 

.یندآماری می گواصطالحا به این کار آربیتراژ گیری . می کنیمنقد ، آن موقعیت را می شود

روش نوآورانه بنیادی: الگوریتم سوم•
ثابت و در این روش از شاخصی بنیادی استفاده شده که در حالت تعادل باید برابر با مقداری

درصورتی که شاخص بنیادی به مقدار معناداری از . باشد( zero_origin)نزدیک به صفر 
zero_originیق مقدار برای تعیین دق. فروش می گیریم/ بیشتر باشد، موقعیت خرید/ کمتر
zero_origin در هر قرارداد، مقدار بهینه را در قرارداد قبلی بدست آورده و استفاده

.می کنیم
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ل این داده ها شام. شده استاستفاده آزمودن این الگوریتم ها ده دقیقه ای برای هایداده 
ه ریال طالی جهانی و نرخ تبدیل دالر بقیمت اونس قیمت سکه آتی، قیمت سکه نقدی، 

.روز کاری در زیر آمده است۴۸نتایج آزمودن این الگوریتم ها طی . است
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خالصه/ مقدمه 

ای مالی مشتقات، ابزاره. در دسته بندی اقتصادی، بازار های آتی زیر مجموعه بازار مشتقات هستند
یک قرارداد آتی، .استهستند که ارزش آن ها وابسته به یا مشتق گرفته از یک متغیر پایه ای تر 

یمتی توافقی بین دو طرف به منظور خرید یا فروش یک دارایی در زمان مشخصی در آینده و با ق
.در زیر به برخی از ویژگی های مهم بازار های آتی می پردازیم.مشخص است

وش شما می توانید یک دارایی را نداشته باشید اما موقعیت فر: موقعیت های خرید و فروش•
.برای آینده اتخاذ کنید

بندی وجهی است که در بازار معامالت آتی، از طرفین قرارداد آتی، برای پای: وجه تضمین اولیه•
در طول مدت. به هنگام معامله، درقالب شرط ضمن عقد قرارداد دریافت می شودقرارداد، به 

.قرارداد، حتی درصورت تغییر در قیمت قرارداد، این مبلغ ثابت می ماند

تر از اهرم بیش. زیان استاشاره به نوعی روش تکثیر شدن سود یا برای در دانش مالی، : اهرم•
ی یک، زمانی ایجاد می شود که شما برای معامله یک اوراق بهادار مبلغی کمتر از ارزش واقع

.آن بپردازید در حالیکه به اندازه تغییر ارزش واقعی آن سود یا زیان می کنید

ت معامله مبتنی بر اصل بازگش
لتر به میانگین با استفاده از فی

کالمن

(الری)حداکثر وجه تضمین پرداختیازمتوسط تعداد قرارداد های ب(٪)سود خالص(ریال)سود خالص

۹۶۲۶,۵۸۰,۰۰۰۲۱/۰۸۴/۹۳۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰اردیبهشت 
۹۶۲۶,۱۵۰,۰۰۰۲۱/۱۶۴/۶۶۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰تیر 

۹۶۵۴,۸۰۰,۰۰۰۴۵/۷۸۴/۴۲۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰شهریور 
۹۶۱۸,۲۲۰,۰۰۰۱۴/۷۳۴/۳۸۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰اسفند 

۹۷۱۷,۱۵۰,۰۰۰۷/۲۸/۴۹۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰اردیبهشت 
۹۷۸۷۰,۰۰۰۰/۷۲۳/۵۶۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰آبان 

تفاده معامله مبتنی بر روند، با اس
از شاخص بنیادی

(الری)پرداختیحداکثر وجه تضمینازمتوسط تعداد قرارداد های ب(٪)سود خالص(ریال)سود خالص

۹۶۱۳,۴۴۰,۰۰۰۶۸/۳۰/۷۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰اردیبهشت 
۹۶۱۰,۴۵۰,۰۰۰۶۸/۲۷۰/۵۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰تیر 

۹۶۱۱,۲۵۰,۰۰۰۶۱/۶۳۰/۶۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰شهریور 
۰/۸۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰-۲۴/۶۹-۹۶۵,۸۷۰,۰۰۰اسفند 

۰/۸۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰-۰/۷-۹۷۱۶۰,۰۰۰اردیبهشت 
۹۷۱,۳۶۰,۰۰۰۷/۷۸۰/۵۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰آبان 

(الری)پرداختیحداکثر وجه تضمینازمتوسط تعداد قرارداد های ب(٪)سود خالص(ریال)سود خالصروش نوآورانه بنیادی

۹۶۱۹۰,۳۰۰,۰۰۰۷۴/۱۳۱۰۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰اردیبهشت 
۹۶۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰۹۱/۸۸۸/۸۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تیر 

۹۶۱۹۵,۳۰۰,۰۰۰۸۹/۹۲۸/۴۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰شهریور 
۹۶۶۰,۹۰۰,۰۰۰۵۴/۹۱۳/۸۲۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰اسفند 

۹۷۳۴,۹۰۰,۰۰۰۲۶/۹۴۴/۶۳۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰اردیبهشت 
۱۰۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰-۰/۷۶-۹۷۲,۶۰۰,۰۰۰آبان 


