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چكیده
بازارهاي مالي همواره تحت تاثیر انتشااارات رسااانههاي خبري بودهاند .به همین دلیل تحلیل اسااناد خبري به عنوان یک رهیافت
براي پیشبیني بورس اوراق بهادار به کار رفته است .در تحقیقات پیشین در این زمینه ،تحلیل اسناد متني با استفاده از روشهاي
رایج در بازیابي اطالعات انجام گرفته است .مبناي آماري این روشهاي رایج بر این است که کلماتي که در مجموعه اسناد کمتکرار
هستند ولي در یک سند پرتکرار هستند ،نسبت به کلمات پرتکرار مجموعه و سند ،وزن باالتري بگیرند .ولي مشکل این است که
برخالف آنچه در تحقیقات قبلي در نظر گرفته شده ا ست ،در ا سناد خبري ،کلمات پرتکرار ن شاندهنده خبرهاي مهم و تاثیرگذار
هستند .در این تحقیق براي رفع این مشکل ،یک روش جدید براي وزندهي کلمات اسناد خبري ارائه شده است .روش پیشنهادي
روي دادههاي شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و اسناد خبري بانک مرکزي ایران در بازه زماني  1384تا  1399ارزیابي شده
ا ست .نتایج حاکي از  64در صد صعودي و  41در صد نزولي دقت پیشبیني نو سانات شاخص کل و کاهش  10در صد میانگین
در صد خطاي مطلق ن سبت به بهترین روش رایج ميبا شد .همچنین نتایج ن شان ميدهد که اگرچه تغییرات در ن سبت بین تعداد
کلمات مثبت و منفي شواهد پیش گویانه اي ارائه نمیکند اما بین خبرهاي منت شر شده از سوي بانک مرکزي و نو سانات شاخص
کل بورس تهران ارتباط وجود دارد.
واژگان کلیدی :شاخص کل بورس تهران ،پیشبیني بلندمدت ،تحلیل متني ،اخبار مالي ،وزندهي DF

نویسنده مسئول :مهران رضایي m.rezaei@eng.ui.ac.ir
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و کیفي گزاراشات مالي ،ثابت کردهاند که تحلیل متني
گزارشات مالي شرکتها ،حاوي نمایههایي راجع به عملکرد
مالي شرکت در آینده ميباشد [ .]2بیکر و همکاران در
پیشبیني نوسانات کوتاه مدت قیمت سهام ثابت کردهاند که
اخبار مالي بر روي قیمت سهام تاثیرگذار ميباشد و افراد
حرفهاي در بازار سهام به رسانههاي خبري توجه ویژهاي دارند
[ .]13آسائه با بررسي ارتباط بین قیمت سهام و اسناد خبري،
ثابت کرده است که اخبار نقش بسزایي در نوسانات بازار سهام
دارد [ .]8گوپتا و بانرجي [ ]14نشان دادهاند که حس مثبت
یا منفي نهفته در اخبار سازمان  OPECبر روي بازده
شرکتهاي فعال در بخش انرژي اثرگذار بوده است .به عنوان
مثال ،اخبار منفي  OPECباعث افرایش بازده شرکتهاي
آمریکایي شده است .وو و همکاران [ ]15و وِي و همکاران
[ ]16نیز در پژوهشهایي جداگانه نشان دادند که بر اساس
اخبار اقتصادي ميتوان بازده بازار سهام در کشور تایوان را
پیشبیني کرد.
بنابراین نتایج مطالعات یادشده در مجموع نشان ميدهند که
محتواي اخبار منتشر شده بر گرایشات بازار مالي تاثیرگذار
بوده و این دو مرتبط هستند.
براي اینکه عوامل کیفي از متن اخبار استخراج شوند ،از
روشهاي متنکاوي استفاده ميشود .رویکردهاي تحلیل
متني ارائه شده در تحقیقات قبلي مبتني بر روشهاي بازیابي
اطالعات و پردازش زباني طبیعي ميباشند [ 8 ،1و  .]10در
روشهاي یادشده ،کلمات کم تکرار مجموعه نسبت به کلمات
پرتکرار مجموعه وزنهاي باالتري ميگیرند و به ویژگيهاي
خاص اسناد خبري توجه نشده است ،حال آنکه در اسناد
خبري کلمات پرتکرار نشاندهنده خبرهاي مهم ميباشند.
این نکته در پژوهش پیش رو مدنظر قرار خواهد گرفت و
براساس آن ،روش براي وزندهي به کلمات در متنهاي خبري
ارائه خواهد شد .در ادامه ،در بخش  2پژوهشهاي پیشین
مرور ميشوند و در بخش  ،3مساله پژوهشي شرح داده
ميشود .سپس در بخشهاي  4و  5به ترتیب به شرح رویکرد
پیشنهادي و ارزیابي آن پرداخته ميشود .در بخش ،6
نتیجهگیري و کارهاي آینده بررسي خواهند شد.

 -1مقدمه
اگر در زمان حال ادعایي درباره رویدادهاي آینده مطرح شود
یک پیشبیني انجام شدهاست .تحقیقاتي که در زمینه
پیشبینيهاي بورس اوراق بهادار انجام شدهاست به دو دسته
پیشبیني قیمت و گرایش آن تقسیم ميشود که هر کدام بنا
به زمان مورد پیشبیني به دو گروه بلندمدت و کوتاهمدت
تقسیم ميشوند .براي انجام یک پیشبیني ،به دادههاي مرتبط
با رویداد مورد پیشبیني نیاز است .دادههاي مورد استفاده در
پیشبیني ميتوانند کمّي و یا کیفي باشند .دادههاي کمّي از
ساختار بهره ميبرند و دادههاي کیفي فاقد ساختار هستند.
روشهاي سري زماني که از رایجترین روشهاي پیشبیني به
شمار ميروند ،از نوع داده کمّي براي مدل سازي و پیشبیني
استفاده ميکنند .دادههاي کمّي ،داده تاریخچهاي هستند .در
مقابل ،دادههاي کیفي طیف وسیعي از دادهها را در بر
ميگیرند ،از اطالعات مربوط به عزل و نصبهاي داخل شرکت
تا مدیران اقتصادي و بازارهاي مالي و از جریانات و رویدادي
داخلي تا رویدادهاي کالن یک کشور و حتي اطالعات داخلي
رقبا همگي از نوع دادههاي کیفي محسوب ميشوند .به طور
کلي ميتوان گفت انواع داده در مورد رویدادهاي خصوصي و
همچنین رویدادهاي عمومي جزء داده کیفي به شمار ميآیند
[.]1-5
پیشبیني سري زماني به عنوان روشي که از دادههاي کمي
استفاده ميکند سعي دارد براساس دادههاي گذشته ،یک مدل
بهدست آورد .سپس با استفاده از مدل ،مقادیر آینده را
پیشبیني کند .پیشبیني سري زماني یکي از مسائل مهم در
سرمایهگذاري و تصمیمگیري به شمار ميرود .با این وجود،
در زمینه پیشبیني سريهاي زماني ،مشکالتي نظیر نویز،
پویایي و درهم برهم بودن داده کمّي مطرح است .عدم استفاده
از داده کیفي نیز به عنوان یک مساله در زمینه سريهاي
زماني شناخته شده است که براي رفع آن ،تحقیقات بسیاري
انجام گرفته است [.]5-11
اخبار ،یکي از منابع اطالعاتي موثر بر قیمت سهام است و بازار
سهام نسبت به انتشار اخبار با محتواي مرتبط واکنش نشان
ميدهد [ 4 ،1و  .]11در این زمینه ،رابرتسون و همکاران
بررسي کردهاند که آیا محتواي اخبار عمومي ميتواند رفتار
نابهنجار بازار سهام را پیشبیني کند و در بررسي خود با
تحلیل خروجي دستهبندها ،ثابت کردهاند که بازار به اخبار
عمومي واکنش نشان ميدهد [ .]12کلوپچنکو و همکاران با
ترکیب روشهاي داده و متنکاوي در تحلیل دادههاي کمّي

 -2مرور تحقیقات پیشین
در این بخش ،تحقیقات انجام شده در زمینه استفاده از
دادههاي متني براي پیشبیني مالي مرور خواهند شد .فوریگل
و گوردون از دادههاي متني خبري در بهینهسازي پیشبیني
شاخصهاي مالي استفاده کردهاند .در سیستم پشتیبان
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تصمیم که این پژوهشگران پیادهسازي کردهاند از روش TF-
 IDFبراي وزندهي استفاده شده است .روش ترکیبي ایشان
با کاهش خطاي  RMSEبه مقدار  19/4 ،19/5و 35/6
درصد به ترتیب در پیشبیني شاخصهاي DAX, CDAX
و  STOXX Europe 600همراه بوده است [ .]17رن و
همکاران با این باور که دادههاي متني تولیدشده توسط
کاربران ميتواند در پیشبیني بازار سهام مورد استفاده قرار
بگیرد رویکردي جدید مرکب از روشهاي یادگیري ماشین و
بازیابي اطالعات ارائه کردهاند .در این رویکرد به تحلیل
احساسات بر روي دادههاي متني پرداخته شده و در پیشبیني
شاخص  SSE 50مقدار  89/93درصد صحت جهتگیري به
دست آمده است [ .]18یکي دیگر از مطالعات انجام شده با
استفاده از تحلیل احساسات به عنوان رویکرد متن کاوي در
پیشبیني مالي توسط رحمان و همکاران با هدف پیشبیني
تغییرات قیمت سهام در بورس مالزي انجام شده است .در
رویکرد ترکیبي ایشان از ماشین بردار پشتیبان و TF-IDF
استفاده شده و روند تغییرات قیمت در بازار سهام با نرخ 56
درصد صحت انجام شده است [ .]19نادري و همکاران با
استفاده از تحلیل متني رویدادهاي خبري به پیشبیني روند
تغییرات قیمت در بازار ارز پرداختهاند .ایشان با استفاده از
روشهاي یادگیري ماشین و صرفا روش وزندهي  TFبجاي
 TF-IDFبه  66/3درصد صحت پیشبیني دست یافتهاند
[ .]20لین یو و همکاران با بکارگیري تئوري مجموعههاي
ناهموار بر روي دادههاي بهدست آمده از تحلیل متني،
نوسانات قیمت بازار نفت خام را پیشبیني کردند .روش آنها
نسبت به شبکههاي عصبي  11درصد و نسبت به رگرسیون
خطي  30درصد بهبود داشته است [ .]21الس و اسپرمانت
براي پیشبیني تغییرات نابهنجار قیمت در بازار سهام از
تحلیل متني ،استفاده کردهاند که حداکثر دقت دسته بندي
اسناد خبري در پژوهش ایشان  71درصد گزارش شده است
[ .]22پینتو و اسناني با استفاده از اخبار و گفتگوهاي
معامالتي ،گرایش قیمت سهام را پیشبیني کردهاند که دقت
 50درصد براي پیشبیني شاخص را گزارش کردهاند [.]23
ناصري و احمدي براي پیشبیني قیمت نفت در بلندمدت یک
رویکرد ترکیبي مبتني بر خوشه بندي نزدیک ترین همسایه،
ژنتیک و شبکه عصبي مصنوعي بر روي دادههاي کمي و کیفي
ارائه دادهاند که میانگین دقت جهت گیري قیمت نفت را در
بلندمدت به میزان  78درصد به دست آوردهاند [ .]24آنتویلر
و فرانک با استفاده از روشهاي پردازش زبان طبیعي ،پیامهاي
کاربران یاهو درباره شرکتهاي تجاري را براي به دست آوردن

توصیهاي جهت خرید ،فروش و نگهداري یک سهام خاص،
مورد تحلیل قرار دادهاند [ .]25گواردیا سباوم و همکاران براي
پیشبیني فروش هفتگي فیلم ،از روشهاي نظرکاوي بر روي
دادههاي توئیتر استفاده کردهاند که خطاي میانه در بین سه
معیار خطاي متفاوت 56 ،درصد بوده است [ .]26جیوجیانگ
و همکاران با استفاده از روشهاي متن کاوي و شبکه عصبي
مصنوعي به پیشبیني قیمت طال پرداختهاند که مقدار
میانگین مربع خطا را  2714به دست آوردهاند [ .]27در زمینه
پیشبیني فروش هفتگي فیلم ،آسور و همکاران از دادههاي
توئیتر استفاده کردهاند که میانگین درصد خطاي مطلق را
برابر با  0/56گزارش کردهاند [ .]28فیوریگل و گوردون براي
پیشبیني شاخصهاي اقتصاد کالن ،روشهاي مختلف
یادگیري ماشین را بر روي فراواني کلمات مختلف در اخبار
اعمال کردند و سپس براي مواجهه با مشکل بیش-برازش که
ناشي از ابعاد زیاد داده بود ،مهندسي ویژگيها انجام دادند.
مثال کلماتي که از دستههاي معنایي یکساني هستند را به
ساختارهاي پنهاني نگاشت کردند تا بدینترتیب ،ابعاد فضاي
ویژگي به میزان قابل توجهي کاهش یابد[ .]29چن و همکاران
[ ]30حس عمومي جامعه را از طریق تحلیل اخبار موجود در
شبکههاي اجتماعي استخراج کردهاند و از آن براي پیشبیني
نواسانات بازار سهام در کشور چین استفاده کردهاند .نَم و
سئونگ [ ]31روابط سببي بین شرکتهایي که با هم ارتباط
دارند ،را براي پیشبیني قیمت سهام یک شرکت درنظر
گرفتهاند و اخباري که در مورد شرکتهاي مرتبط با شرکت
موردنظر منتشر ميشود را براي پیشبیني نوسانات قیمت
سهام شرکت موردنظر استفاده ميکنند .دایي و همکاران با
استناد به خبرهاي سیاسي و اقتصادي  17خبرگزاري در طول
 122روز آخر سال  1397شمسي ،به پیشبیني جهت قیمت
سهام در بورس اوراق بهادار مبادرت ورزیدند ] .[43آنها در
پژوهش خود از روش متنکاوي استفاده کرده و براي انتخاب
و وزندهي ویژگيها فرمول ( TF-IDFفرمول  )1را بکار
گرفتهاند .سپس روش خود را با الگوریتم بردار ماشین
پشتیبان براي پیشبیني جهت قیمت ترکیب کرده و سهام
گروه محصوالت شیمیایي را مورد مطالعه قرار دادهاند.
تحلیل متن در مطالعات مرور شده ،با استفاده از روشهاي
رایج در زمینههاي بازیابي اطالعات و پردازش زبان طبیعي
انجام شده است .اما با توجه به عدم کارایي مناسب اینگونه
روشها در زمینه تحلیل متن مالي ،در این مطالعه یک روش
جدید براي تحلیل متن مالي ارائه خواهد شد که به طور خاص
منطبق با اسناد خبري عمل خواهد کرد.
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تبدیل ميشوند .همانطور که در معماري عمومي (شکل )1
مشاهده ميشود ،در موازات تحلیل دادههاي کمّي که منجر
به تولید یک مقدار پایه براي پیشبیني ميشوند ،دادههاي
کیفي نیز مورد تحلیل قرار گرفته و منجر به تولید مقدار
تعدیلي ميشوند.

 -3شرح مساله
در شکل  ،1معماري عمومي پژوهشهاي انجام شده در زمینه
بهکارگیري تکنیکهاي متنکاوي در پیشبینيهاي مالي،
نشانداده شدهاست.
اسناد متني جمعآوري شده پس از عملیات پیشپردازش
متن ،در مرحله تولید ورودي دستهبند ،به بردارهاي ویژگي
)Base Forecasted Y(t

)Y(t) + ΔY(t

Time Series Forecasting
Methods

+

Quantitative Data

Adjustment
)Value ΔY(t
Qualitative Data

Classifier

Feature
Vectors

Preprocessed
Text
Classifier Input
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شكل  .1معماری عمومی یک سیستم پیشبینی مالی با استفاده از دادههای متنی (با الهام از ون-بین یو [)]28

در برخي پژوهشهاي نیز از دادههاي کمّي استفاده نشده است
و پیشبیني مالي صرفا با استفاده از دادههاي کیفي انجام
گرفته است .در این گونه پژوهشها در بخش تحلیل متني،
قیمت با استفاده از روشهاي یادگیري ماشین قیمت
پیشبیني ميشود .این رویکردي است که در پژوهش پیش
رو نیز مد نظر است.
بخش تحلیل متني شامل گامهاي جمعآوري اسناد متني،
پیشپردازش ،تبدیل سند به بردار ویژگي ،وزندهي ویژگي،
کاهش ویژگي و انتخاب ویژگي ميباشد .روش رایجي که به
طور معمول مورد استفاده قرار ميگیرد پشته کلمات است که
براساس وزندهي  TF-IDFبنانهاده شدهاست و روش
محاسبه آن براي کلمه 𝑖𝑊 در سند 𝑗𝑑 در رابطه ()1
نشانداده شدهاست [ .]33در این رابطه ،مقدار  Nتعداد اسناد
مجموعه 𝑛𝑖 ،تعداد اسناد حاوي کلمه 𝑖𝑊 و 𝑗 𝑓𝑖.نرخ تکرار
کلمه 𝑖𝑊 در سند 𝑗𝑑 ميباشد .رابطه ( )2به نام احتمالي
شناخته شده و مبتني بر احتماالت و قانون بیز بوده که یکي
از مدلهاي وزندهي پایه ميباشد [.]33
()1

𝑁
𝑖𝑛

()2
()3

𝑅 𝑖𝑃
𝑅 𝑖𝑃 1 −

= 𝑗𝑤𝑖,

) 𝑗𝑑(𝑐 = )𝑞(𝑐 | )𝑞(𝑐∃ 𝑓𝑖 1
{ = 𝑗𝑤𝑖,
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒0 𝑜𝑡ℎ

در این رابطه 𝑖𝑃 احتمال وجود کلمه  iدر مجموعه اسناد R
ميباشد .رابطه ( )3به نام بولي شناخته ميشود و مقادیر
بدست آمده از آن در بازه بسته اعداد طبیعي [ ]0 1قرار
میگیرند [ .]33در این رابطه ) c(qویژگي درخواست شده
است و بقیه متغیرها مانند رابطه ( )1ميباشند.
براساس رابطه ( ،)1به عنوان روش اصلي وزندهي در متن
کاوي مالي ،کلمهاي که در اسناد کمتري تکرار شده باشد وزن
باالتري خواهد داشت .چرا که ميتواند در زمان بازیابي
اطالعات براي یک کوئري ،شانس بیشتري براي بازیابي سندي
فراهم کند که حاوي کلمهاي است که در تعداد اسناد کمتري
تکرار شدهاست .اما در اسناد خبري وضعیت متفاوتي وجود
دارد .همه خبرها به نوبه خود ميتوانند بر بازارهاي مالي
تاثیرگذار باشند اما جریان اصلي تاثیرگذار بر نوسانات بورس
اوراق بهادار حاوي خبرهاي مهم است .از طرفي خبرهاي مهم

𝑔𝑜𝐿) 𝑗𝑤𝑖,𝑗 = (1 + 𝐿𝑜𝑔 𝑓𝑖,
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صرفا توسط یک خبرگزاري منتشر نخواهند شد و بالعکس
خبرهاي مهم در یک روز بارها توسط خبرگزاريهاي متفاوت
منتشر خواهند شد و بنابراین در میان کلیه اسناد خبري،
خبرهاي مهم نرخ انتشار باالتري خواهند داشت .چنانچه از
رابطه ( )1براي وزندهي کلمات خبرها استفاده کنیم خبرهاي
با نرخ انتشار باال وزنهاي کمتري بهدست ميآورند .نتیجه آن
خواهد شد که به خبرهاي مهم و به عبارتي جریان اصلي
خبري ارزش کمتري داده شود .این مسالهاي است که در این
پژوهش پیش رو ،مدنظر است .در این مقاله روشي ارائه خواهد
شد که برخالف رابطه ( ،)1کلمات کم تکرار و پرتکرار مجموعه
به ترتیب وزنهاي کمتر و بیشتري دریافت کنند .پیشبیني
مالي براساس این وزندهي انجام ميشود.

 -4رویكرد پیشنهادی
در این بخش یک روش جدید براي وزندهي کلمات اسناد
خبري ارائه و شرح داده ميشود که در آن کلمات پرتکرار
مجموعه اسناد خبري با مقادیر بزرگتر نسبت به کلمات کم
تکرار مجموعه ،وزندهي ميشوند.
در شکل  ،2نسبت تکرار کلمات مثبت و منفي در خبرهاي
بانک مرکزي در بازه زماني مورد تحقیق ( 1384تا )1399
نشان داده شده است .در این شکل ،محور افقي بازه زماني و
محور عمودي نرخ کلمات مثبت و منفي ميباشد.
در شکل  3نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مشاهده
ميشود.

شكل  .2نرخ کلمات مثبت و منفی در خبرهای بانک مرکزی

تقریبي شاخص کل  10000و چه زماني که مقدار این شاخص
برابر با  50000بوده ،تعداد کلمات مثبت منفي در اسناد
خبري بانک مرکزي تقریبا مساوي است .بنابراین اگر وزن
کلمات در هر دو مقطعِ زماني یادشده ،یکسان محاسبه شود
پیشبیني گرایش قیمت به درستي انجام نميگیرد [-34
 .]36در ادامه روش پیشنهادي براي مواجهه با این موضوع
شرح داده ميشود.

در این شکل ،محور افقي زمان و محور عمودي مقدار شاخص
ميباشد .همانطور که از مقایسه شکل  2و  3مشاهده ميشود،
نرخ تکرار کلمات مثبت و منفي در بازه زماني زماني  9ساله
تقریبا مساوي است ،حال آنکه روند تغییرات شاخص کل
بورس اوراق بهادار تهران در همین بازه زماني بیش از  5برابر
رشد داشته است .بنابراین اگر کلمات مثبت و منفي در کل
دوره در نظر گرفته شوند پیشبیني گرایش شاخص کل به
درستي انجام نخواهد شد .زیرا مثال چه زماني که مقدار
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شكل  .3روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از  1384تا ]36[ 1399

خروجي«[ :نرخ»« ،ارز»« ،غیر»« ،مرجع»« ،در»« ،مرکز»،
«مبادالت»« ،ارزي»« ،اعالم»« ،شد»]».« ،

اسناد متني تقریبا از هیچ گونه ساختاري بهره نميبرند .حتي
قالب کدهاي  HTMLیکساني نیز ندارند .براي آنکه از یک
سند  HTMLصرفا و دقیقا محتواي اصلي آن استخراج گردد
نیاز به تفسیر کدهاي آن سند ميباشد .خوشبختانه اسنادي
که از یک وبسایت دریافت ميشوند قالبهاي شبیه به
یکدیگر دارند .خبرهاي منتشر شده در وبسایت بانک مرکزي
نیز همین ویژگي را دارند [ 7و .]32
پس از پیشپردازش اولیه و تبدیل اسناد درهم  HTMLبه
اسناد پاالیش شده  ،Textگام تحلیل واژگان آغاز ميشود .در
این تحقیق گام تحلیل واژگان به شیوه استفاده شده در []39
انجام ميشود .در این گام یک رشته متني به اجزائي مانند
کلمات ،نمادها ،حروف ربط و  ...به نام توکن تقسیم ميشود.
واژههاي سراسري ،کلماتي با نرخ تکرار تقریبا کامل در کل
اسناد هستند و از نظر اطالعاتي ارزش نداشته و قابل توجه
نميباشند .یکي از گامهاي پیشپردازش اسناد متني ،حذف
این طیف از کلمات است .لیستهاي گوناگوني از واژههاي
سراسري وجود دارد که در این تحقیق از یک لیست کوتاه
[ ]40استفاده شدهاست.

در مرحله تحلیل واژگان ،هر رشته کلمات به اجزاء آن تقسیم
ميشود و هر جزء بیانگر یک ویژگي است .از اینرو تعداد
ویژگيها بسیار زیاد است و نميتوان براي دستهبندي از همه
ویژگيها استفاده کرد .یکي از مراحل بسیار حساس در فرآیند
تحلیل متن ،مرحله انتخاب ویژگيها است .در این مرحله
کلماتي از بین کل اسناد انتخاب ميشوند .در برخي
پژوهشهاي پیشین [ 32و  ،]37از روش دستي براي انتخاب
ویژگي استفاده شده است .در پژوهش ما نیز از مجموعه
کلمات مثبت و منفي استخراج شده توسط یو و همکاران
[ ]32استفاده شده است (پس از انجام بوميسازي) .این
کلمات در پیوست ( )1آورده شدهاند.
براي آنکه محاسبات عددي بر روي متن قابل انجام باشد ،هر
سند متني باید به شکلي بازنمایي شود .سند متني در
متنکاوي و بازیابي اطالعات براساس یک مدل فضاي برداري
بازنمایي ميشود [ .]38ابعاد در این مدل متناظر با ویژگيهاي
مستخرج از متن ميباشند و هر بردار توصیفي از یک سند
متني خواهد بود .بنابراین هر سند توسط یک بردار و هر
ویژگي توسط یک بعد از بردار بازنمایي ميشود .روشهاي
متنوعي براي بازنمایي بوسیله فضاي برداري قابل پیادهسازي

مثال (:)1
ورودي :نرخ ارز غیر مرجع در مرکز مبادالت ارزي اعالم شد.
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است .روش رایج مبني بر این است که متناظر با تکرار هر
ویژگي در هر سند ،وزن ویژگي قرار ميگیرد .در تحقیقات
قبلي متدوال بوده است که این وزن از رابطه ( )1محاسبه شود
و سایر ویژگيها که در یک سند تکرار نشدهاند مقدار صفر
بگیرند [ 32 ،7و  .]41ولي در این مقاله روش جدیدي براي
وزندهي ویژگيها ارائه شده که با مقدار 𝐹𝐷 معرفي ميشود
و مقدار آن از رابطه ( )4به دست ميآید:
()4

𝑖𝐹
𝑁𝑔𝑜𝐿

پیشبینيهاي بلندمدت براي ارزیابي نتایج انتخاب شدهاند
[ 8 ،1و  ،]36در این پژوهش نیز از این دو معیار براي ارزیابي
روش پیشنهادي استفاده ميشود .معیار دقت جهتگیري،
نشاندهنده توانایي روش در پیشبیني روند تغییرات قیمت
است .همچنین معیارهاي درصد خطاي مطلق و مجذور
میانگین خطاي مربع پیشبیني نیز براي ارزیابي نتایج به کار
خواهند رفت .رابطههاي ( )5تا ( )8به ترتیب روش محاسبه
دقت جهت گیري ،خطاي مطلق ،درصد خطاي مطلق و
مجذور میانگین خطاي مربع پیشبیني را نشان ميدهند.

= 𝑖𝐹𝐷

در این رابطه ،مقادیر 𝑖𝐹 و 𝑁 به ترتیب مربوط به تعداد تکرار
ویژگي  iدر مجموعه و تعداد ویژگيهاي مجموعه هستند.
در مرحله اجراي محاسااابات پیشبیني ميتوان از روشهاي
یادگیري ماشین و یا آماري استفاده کرد .ما در این مطالعه از
روش جساااتجوي محلي اساااتفاده کردهایم .با اساااتفاده از
جساااتجوي محلي تعداد رخدادهاي ویژگي هاي منتخب در
داده هاي متني به دسااات ميآید .ساااپس براي هر ویژگي
رخداده (یافته شاااده) وزن متناظر با اساااتفاده از رابطه 4
محا سبه مي شود .سرانجام ،با ا ستفاده از مجموع مقادیر به
دساات آمده از وزن ویژگيها به همراه مقدار شاااخص کل در
بازه زماني فعلي پیشبیني شااااخص کل در بازه زماني آتي
انجام ميگیرد .توصیفي از جریان داده و مراحل کار در شکل
 4آورده شده است .در این شکل کلیه پردازشهایي که براي
پاالیش یک ساااند  HTMLباید طي شاااود تا داده متني
خالص به دسااات آید در یک مرحله با عنوان پاالیش متن
ن شان داده شده ا ست .در این مرحله ،فرآیندهاي پاک سازي
شاااامل حذف انواع تگهاي  HTMLو دادههاي نامرتبط و
فرآیندهاي پیش پردازش متن شاااامل توکنساااازي ،حذف
اسااتا وردها و برچساابگذاري زماني اساات .پس از انجام
فرآیناادهاااي پیش پردازش متن ،مهم ترین مرحلااه یعني
وزندهي کلمات آغاز مي شود .خروجي این مرحله ،بردارهاي
ویژگي است که در محاسبه مقدار تعدیلي مورد استفاده قرار
ميگیرند .حاصاالضاارب مقدار تعدیلي و مقدار پایه شاااخص
کل ،عددي ا ست که ن شاندهنده مقدار پیشبیني شده براي
شاخص کل در پایان ماه ميباشد.

()5
()6

()7
()8

𝐹𝑇 𝑇𝑅 +
𝐹𝐹 𝑇𝑅 + 𝑇𝐹 + 𝐹𝑅 +
𝑁
1
| 𝑡𝐸| ∑
𝑁
𝑡=1
𝑁
100
𝑡𝐸
| | ∑
𝑁
𝑡𝑌 𝑡=1

= 𝐴𝐷

= 𝐸𝐴𝑀

= 𝐸𝑃𝐴𝑀

𝑁
1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑ 𝐸𝑡2
𝑛
𝑡=1

در این روابط ،تعداد آزمایشها با 𝑁 ،خطاي نقطهاي با 𝑡𝐸،
جهتگیريهاي صحیح با 𝐹𝑇  𝑇𝑅 +و جهتگیريهاي
غلط با 𝐹𝐹  𝐹𝑅 +نشانداده شدهاند.
 5-1مجموعه داده
دادههاي مورد استفاده در تحقیق شامل دو نوع داده کمي
(تاریخچهاي) و کیفي ميباشند .مجموعه داده کیفي متشکل
از اسناد خبري بانک مرکزي از آبان ماه سال  1384تا تیرماه
سال  1399است و دادههاي کمي نیز شامل شاخص کل
بورس اوراق بهادار مربوط به همین بازه زماني ميباشد .بخشي
از دادههاي کمي (از  1387تا  )1399از وبسایت رسمي
بورس اوراق بهادار تهران (به آدرس  )http://tsetmc.irو
بقیه دادهها (از  1383تا  )1387از وبسایت رهاورد( 365به
آدرس  )https://rahavard365.comگردآوري شدهاند.
دادههاي کیفي (یا به عبارتي اسناد متني خبري) نیز به طور
کامل از وبسایت رسمي بانک مرکزي ایران (به
آدرس  )https://cbi.irقابل دریافت است .این اخبار به
صورت ساالنه تفکیک شدهاند و دریافت آنها به صورت اسناد
 HTMLامکانپذیر است .کل داده متني بانک مرکزي شامل
 3933خبر بوده و شاخص بورس براي  184ماه پیشبیني
شده است .از کل بازه زماني مورد نظر این پژوهش ،ماههاي

 -5ارزیابی
معیارهاي متنوعي براي ارزیابي رویکردهاي پیشبیني مالي
وجود دارد .با توجه به اینکه در معیارهاي دقت جهتگیري
( )Directional Accuracyو میانگین خطاي مطلق در
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مرداد و شهریور سال  84بدون خبر بوده و مورد پیشبیني
قرار نگرفته است.

شكل  :4توصیفی از جریان داده و مراحل کار
جدول  .1میانگین دقت جهتگیری
DF
57.14
64.42
42.85
41.02
14.29
23.4

Probabilistic
57.14
83.65
42.85
24.36
14.29
59.29

Boolean
57.14
84.61
42.85
23.08
14.29
61.53

TF-IDF
57.14
81.73
42.85
26.92
14.29
54.81

DA
Observed Up
True Forecasted Up
Observed Down
True Forecasted Down
Observed Bias St.
Forecasted Bias St.

تغییرات شاخص کل با استفاده از تحلیل خبرهاي بانک
مرکزي و در بازه ماهانه ،در وضعیتهایي که تغییرات شاخص
به صورت صعودي و نزولي بوده است ،پیشبیني شد .در پایان
ماه ،تغییرت شاخص براي روز پایاني ماه بعد پیشبیني شد.
در این پیشبیني ،براي معیار درصد بایاس جهتگیري ،مقدار
 23/4درصد به دست آمده است .بنابراین ،بین خبرهاي
منتشرشده از سوي بانک مرکزي و نوسانات شاخص کل
ارتباط وجود داشته و کشف آن با استفاده از روش پیشنهادي
میسر شده است.
نتیجه پیشبیني روند تغییرات شاخص در شکل  5نشان داده
شده است .در جدولهاي  1و  2روش پیشنهادي ( )DFبا
روشهاي  ،TF-IDFاحتمالي و بولي مقایسه شده است.
جدول  1نیز میانگین دقت جهتگیري را با استفاده از رابطه

 5-2پیشبینی شاخص کل در بلند مدت
شکل  5پیشبیني گرایش قیمت را با استفاده از رویکرد
پیشنهادي نشان ميدهد .در بازه زماني مربوط به اواخر سال
 1384تا اواسط سال  1388نوسان شاخص کل بسیار کم بوده
و مشاهده ميشود که مقدار پیشبیني شده نیز به مقدار واقعي
نسبتا نزدیک است .از سال  1388تا  1392و از سال 1397
تا  1399شاخص کل با تغییرات زیادي همراه بوده که
پیشبیني آن نیز با خطاي بیشتري مواجه شده است.
بیشترین خطاي پیشبیني مربوط به فروردین ماه  1399بوده
است .در این مقطع زماني مقدار واقعي  690037و
مقدار پیشبیني شده  553691ميباشد اما جهتگیري
صحیح پیش شده است.
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است ،که این امر خود باعث ميشود خطاي پیشبیني شاخص
کل در مقایسه با خطاي پیشبیني قیمت سهام زیادتر باشد.
حتي در برخي از بازههاي مورد پیشبیني مقدار شاخص 100
درصد افزایش یافته است که چنین نوساني کار پیشبیني را
بسیار مشکل ميکند .مقدار بایاس روش پیشنهادي نسبت به
روشهاي دیگر بسیار کمتر بوده و توانسته  41درصد روزهاي
نزولي را پیشبیني کند .مقدار بایاس رویت شده  14درصد و
مقدار بایاس پیشبیني شده  23درصد است که نسبت به سایر
روشها بیش از  50درصد کمتر ميباشد.

( )5نشان ميدهد .همچنین جدول  2میانگین خطا را با
استفاده از روابط ( )6تا ( )8نشان ميدهد.
میانگین خطاي مطلق براي روش پیشنهادي برابر با 15169
است .اگر چه این خطا نسبتا زیاد به نظر ميرسد ،اما میانگین
خطاي مطلق برابر با تنها  26درصد است و باید در نظر داشت
در پیشبیني گرایش بلندمدت به دلیل فاصلههاي یک ماهه
بین هر دو مقطع زماني مورد پیشبیني ،مقدار  15169براي
میانگین خطاي مطلق ميتواند قابل قبول باشد .چرا که میزان
تغییرات شاخص کل نسبت به تغییرات قیمت سهام بیشتر

جدول  .2میانگین خطا
DF
15169
26.99
27360

Probabilistic
22500
38.05
34271

Boolean
28532
43.82
43535

Error
MAE
MAPE
RMSE

TF-IDF
21309
36.01
32987

2500000

DF

Probabilistic

TF-IDF

Boolean

Observed
2000000

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

1500000

1000000

500000

0
1383/12
1384/06
1384/12
1385/08
1386/02
1386/08
1387/02
1387/08
1388/02
1388/08
1389/02
1389/08
1390/02
1390/08
1391/02
1391/08
1392/02
1392/08
1393/02
1393/08
1394/02
1394/08
1395/02
1395/08
1396/02
1396/08
1397/02
1397/08
1398/02
1398/08
1399/02

بازه زمانی پیشبینی

شكل  .5پیشبینی روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران توسط روشهای مورد مقایسه و روش پیشنهادی ()DF

این است که نوسان شاخص کل  21/5برابر نوسان سهام بانک
ملت است [ .]36در کل بازه زماني آزمایشي ،تفاضل بین
کمینه و بیشینه شاخص کل تقریبا  2میلیون واحد بوده که
این مقدار  131برابر میانگین خطاي مطلق روش پیشنهادي
ميباشد .براي دقت جهتگیري با استفاده از روش پیشنهادي
مقدار  64و  41درصد به ترتیب صعودي و نزولي به دست
آمده است .شوماخر و چن [ ]1در پژوهش خود با استفاده از
داده تاریخچهاي و متني ،مقدار میانگین  58درصد را براي
دقت جهتگیري به دست آوردهاند .روش پیشنهادي ما و

به عنوان مثال سهام بانک ملت در ابتداي سال  1390برابر با
 554و در انتهاي همان سال برابر با  492بوده است که
باالترین قیمت آن در همان سال به  647و کمترین قیمت آن
به  492رسیده است .اما مقدار شاخص کل در ابتداي سال
 1390برابر با  23756و در انتهاي همان سال برابر با 25905
بوده است که باالترین مقدار آن به  27098و کمترین مقدار
آن به  23756رسیده است .تفاضل بین کمینه و بیشینه
قیمت سهام بانک ملت برابر با  155بوده است که مقدار آن
براي شاخص کل برابر با  3342رقم خورده است ،که حاکي از
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محاسبه شده براي رویکرد مبتني بر مقدار  DFو روشهاي
مورد مقایسه نشان داده شده است .در این شکل ،نقاطِ رويِ
منحنيها متناسب با میزان خطاي متناظر ،از محور افقي
فاصله گرفتهاند .کمترین مقدار خطاي به دست آمده از رویکرد
مبتني بر مقدار  DFمربوط به شهریور ماه سال  1388و برابر
با  18.35ميباشد.

روش شوماخر و چن [ ]1کمتر از  20درصد تفاوت دارند در
حالي که در روش پیشنهادي ما صرفا از داده متني براي انجام
پیشبیني استفاده شده است ولي شوماخر و چن روش
وزندهي کلمات را با روشهاي یادگیري ماشین مانند بردار
ماشین پشتیبان ترکیب کردهاند (براي ادامه این پژوهش،
ترکیب روش پیشنهادي ما با روشهاي سري زماني و یا هوش
مصنوعي در دستور کار قرار گرفته است) .در شکل  6خطاي

300000

DF

Boolean

Probabilistic

TF-IDF

250000

200000

مقدار خطای مطلق

150000

100000

50000

0

1383/12
1384/05
1384/10
1385/05
1385/10
1386/03
1386/08
1387/01
1387/06
1387/11
1388/04
1388/09
1389/02
1389/07
1389/12
1390/05
1390/10
1391/03
1391/08
1392/01
1392/06
1392/11
1393/04
1393/09
1394/02
1394/07
1394/12
1395/05
1395/10
1396/03
1396/08
1397/01
1397/06
1397/11
1398/04
1398/09
1399/02

بازه زمانی پیشبینی

شكل  .6خطای مطلق برای روشهای مورد مقایسه و روش پیشنهادی ()DF

داراي خطاي بسیار بیشتري نسبت به بازه  91تا  95خواهد
بود.

خطاي حاصل از پیشبیني شاخص کل در بازه زماني  91تا
 95توسط راعي و همکاران [ ]42که از تکنیکهاي داده کاوي
و دادههاي سري زماني بهره بردهاند کمتر از  1درصد اعالم
شده است .در اینجا فاکتورهایي تاثیرگذار وجود دارند مانند
بازه زماني مورد مطالعه که ما از سال  84تا سال  99را پوشش
دادهایم ولي راعي و همکاران فقط از سال  91تا  95را مورد
مطالعه قرار دادهاند .الزم به ذکر است که شاخص کل در
ابتداي سال  91مقدار  26280واحد بوده و در شهریور  95به
 76450واحد رسیده که حدودا  3برابر شده است این در حالي
است که شاخص کل در ابتداي سال  84مقدار  12702واحد
بوده و در تیرماه  99به مقدار  1916194واحد رسیده که
حدودا  150برابر شده است .مسلما با چنین دامنهاي از
تغییرات ،پیشبیني شاخص کل در بازه  84تا  99مشکلتر و

ما با کاهش دادن بازه زماني مورد مطالعه به محدوده سال
 91تا ( 95مشابه بازه زماني که راعي و همکاران [ ]42درنظر
گرفتهاند) به مقدار خطاي  9درصد ميرسیم که نسبت به
مقدار خطا براي کل بازه مورد پیشبیني  65درصد کاهش
دارد .به همین ترتیب ،فاکتورهاي موثر دیگري نیز همچون
پنجره زماني پیشبیني (که در پژوهش راعي و همکاران 20
روزه و در روش ما  30روزه است) وجود دارند .اما مهمترین
فاکتور که نقش کامال تعیین کنندهاي دارد استفاده از
دادههاي سري زماني و تکنیکهاي داده کاوي است که خطاي
پیشبیني را به شدت کاهش ميدهند .اگر چه روش
پیشنهادي ذاتا رویکردي براي بهبود روش وزندهي در متن
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کاوي مالي ميباشد و در آن صرفا از دادههاي متني براي
 نسبت به، با این حال،ارزیابي رویکرد استفاده شده است
.روشهاي داده کاوي خطاي بسیار پایین و قابل قبولي دارد
از آنجا که روشهاي جدید در پیشبینيهاي مالي ترکیبي از
 براي بخش،تکنیکهاي متن کاوي و داده کاوي ميباشند
کاوش متن مالي رویکرد پیشنهادي ميتواند روش کارآمدتري
نسبت به روشهاي رایج به شمار آمده و در رویکردهاي
.ترکیبي مورد استفاده قرار گیرد
 نتیجهگیری-6
نرخ تکرار کلمات مثبت و منفي در اسناد خبري بانک مرکزي
در بازه نه ساله اخیر تقریبا یکسان بوده و پیشبیني شاخص
 روشي، در این پژوهش.کل صرفا با استفاده از آن ممکن نیست
،براي وزندهي کلمات ارائه شده و سپس بر اساس آن
 ارزیابي.پیشبیني گرایش شاخص کل در بلندمدت انجام شد
روش پیشنهادي نشان داد که مقدار میانگین درصد خطاي
مطلق و میانگین بایاس دقت جهتگیري نوسانات شاخص به
 این نتایج نشان داد. درصد است23/4  و26/99 ترتیب برابر با
که خبرهاي منتشر شده در وبسایت بانک مرکزي ایران با روند
تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مرتبط است و
بنابراین بر اساس محتواي آنها ميتوان شاخص کل را در
.بلندمدت پیشبیني کرد
 سه رویکرد پیشنهادي براي ادامه این تحقیق معرفي،در پایان
 پیشنهاد اول این است که براي کاهش مقدار خطاي:ميگردند
مطلق از روشهاي سريهاي زماني در کنار رویکرد پیشنهادي
 پیشنهاد دیگر این است که به غیر از خبرهاي.استفاده شود
 خبرهاي سایر گروهها (نظیر سیاسي و اجتماعي) نیز،مالي
 در انتها نیز پیشنهاد.جمعآوري و مورد تحلیل قرار گیرند
ميگردد که روشهاي هوشمند براي انتخاب بهترین ویژگيها
.آزموده شوند و نتایج مورد تحلیل قرار گیرد
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، علي نیک عهد قصیرائي و مصطفي حبیبي،] رضا راعي42[
«پیش بیني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با ترکیب
 رگرسیون بردارپشتیبان و،روشهاي آنالیز مولفههاي اصلي
 ماه، سال چهارم،» راهبرد مدیریت مالي،حرکت تجمعي ذرات
.23-1 : صص،1395 ،پانزدهم
 «بهکارگیري وبکاوي، امیدعبادتي و کیوان برنا،[ امیردایي43]
در پیشبیني جهت قیمت سهام گروه محصوالت شیمیایي در
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دو فصلنامه فناوري اطالعات و ارتباطات ایران ،سال دوازدهم ،شمارههاي  43و ،44بهار و تابستان 1399

بورس اوراق بهادار» ،فصلنامه علمي -پژوهشي فناوري
اطالعات و ارتباطات ایران ،سال یازدهم ،شمارههاي  39و ،40
بهار و تابستان  ،1398صص.48 – 19 :
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پیوست  :لیست ویژگیها (کلمات مورد بررسی) در اخبار مربوط به بورس
نقدینگی
برنامه
اوراق
اجالس
نرخ
سپرده
مردم
شهری
اقتصاد
بانکی

اقتصادی
صندوق
تسهیالت
چین
فعالیت
شاخص
تعیین
قرض
حضور
اقدام

مسکن
ارزی
اعالم
نسبت
کاال
الزم
مسافرتی
مقررات
جهانی
بخشنامه

پروژه
پرداخت
شرکت
ارائه
عامل
معادل
ضوابط
پولشویی
بها
شعب
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پایانی
فروش
قانون
صورت
کمیسیون
استفاده
اسکناس
هیات
سیاستهای
نفت

عمومی
خدمات
جلسه
توسعه
ابالغ
فرهنگی
مصرفی
نظارتی
مجموعه
جاری

بانکداری
روابط
موسسات
کار
چک
نظارت
مناطق
صادرات
دولتی
درآمد
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Textual analysis of central bank news in forecasting long-term
trend of Tehran stock exchange index
Abstract
Financial markets have always been under influence of media news; therefore, text analysis of news is
considered as an effective method of stock exchange forecasting. Research in this context has been
conducted with the help of information retrieval techniques, in which high frequency words in a document
that appeared sporadically in the whole corpus received higher weight than others. In contrast, the words
which appeared in many news of a corpus, during a certain time, indicate the importance of an event. In
our research, to address this contradiction, a new technique of assigning weight to influential words of
news is presented. Financial news of Iran Central Bank (CBI) and actual data of Tehran Stock Exchange
Index (TSEI) in the duration of 2005 to 2020 AD were utilized to evaluate the proposed method. The
empirical results show 64% and 41% accuracy of trend prediction when TSEI moves upward and
downward respectively and about 10% decreasing in Mean Absolute Error (MAE) to compare with
prevalent techniques. While, the changes of the ratio between the number of positive and negative words
in news does not offer predictive or analytical evidences, our results show that, there still exists a
meaningful relationship between CBI news and TSEI fluctuations.
Keywords: Tehran Stock Exchange Index, long-term forecasting, textual analysis, word weighting.

