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narges.sohrabi89@gmail.com09370601746: ، ضٕاسٜ تٕاس 
ٖ، ایشاٖ، واسضٙاس اسضذ آٔاس، دا٘طٍاٜ تشتیت ٔذسس، دا٘طىذٜ ػّْٛ سیاضی، تٟشا 3

hadigilan@gmail.com09352184113: ، ضٕاسٜ تٕاس 

  

mailto:s.rezafahim@liau.ac.ir
mailto:narges.sohrabi89@gmail.com
mailto:hadigilan@gmail.com


2 

 

 LASSO پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش انقباضی

 چکیذه

تشای ایٗ ٔٙظٛس، ٔؼٕٛالً . ساصی آٔاسی استا٘تخاب ٔتغیش، یىی اص ٔشاحُ ٟٔٓ دس ٔذَ

 ٞا دٚ ٔشحّٝاص آ٘زایی وٝ دس ایٗ سٚش. ضٛدپسشٚ استفادٜ ٔیٞایی ٘ظیش حزف اص سٚش

-ی حاصُ تیٌیشد، ٘تیزٝی تشآٚسد ٔذَ ٚ ا٘تخاب ٔتغیش تٝ عٛس رذاٌا٘ٝ صٛست ٔی

ٞای ا٘تخاب ٔتغیش تٝ ٘اْ تٝ ٕٞیٗ دِیُ اخیشاً ٌشٜٚ دیٍشی اص سٚش. حثات خٛاٞذ تٛد

ای اص ٔحثٛتیت ٚیژٜ LASSOا٘ذ وٝ دس ایٗ تیٗ، ٞای ا٘مثاضی ٔغشح ضذٜسٚش

تشیٗ ٔتغیشٞای ، Rٟٓٔافضاس دس ٘شْ LASSOدس ایٗ تحمیك تا استفادٜ اص . تشخٛسداس است

ٞای پزیشفتٝ دس تٛسس اٚساق تٟاداس تٟشاٖ ی سٟاْ ضشوتتٙیادی حساتذاسی ٔٛحش تش تاصدٜ

ی ٞای تحمیك، تاصدٜتشاساس یافتٝ. ضٛ٘ذ، ضٙاسایی ٔی1386-1390ی صٔا٘ی دس تاصٜ

ی سٟاْ تشٌضیذٜ تیٙی تاصدٜٞا تٝ ػٙٛاٖ یه ٔتغیش ٟٔٓ تشای پیصٞا دس تٕاْ ساَداسایی

ٞا، حاضیٝ سٛد ٘اخاِص ٚ تغییشات ٘مذیٍٙی دس ٌزاسیدس ٔماتُ سٝ ٔتغیش سشٔایٝ. ضذ

ٞای تشیٗ ٔذَ، ٔشتٛط تٝ ساَتشیٗ ٚ سادٜپیچیذٜ. ٞا، ا٘تخاب ٘طذ٘ذٞیچ یه اص ساَ

 . تٝ تشتیة تا دٚ ٚ ضص ٔتغیش است 1389ٚ  1388

ٔتغیشٞای تٙیادی ، LASSO ی سٟاْ، سٚش ا٘مثاضیا٘تخاب ٔتغیش، تاصدٜ: واژگاى ولیذی

 .حساتذاسی
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 مقذمه 1
 ،ٌش تا تؼذاد صیادی ٔتغیش ٔستمُ ٔٛارٝ است وٝ تایذدس تسیاسی اص ٔسایُ ػّٕی، تحّیُ

حاٚی  ،صیشا اٌش ٔذَ. ٕ٘ایذدس ٔذَ ٟ٘ایی ا٘تخاب  استفادٜٞا سا رٟت تؼذاد ٔحذٚدی اص آٖ

اٞیٕت تاضذ ػالٜٚ تش آ٘ىٝ تؼثیش ٚ تفسیش چٙیٗ ٔذِی ٔطىُ است، ٘تایذ حاصُ اص ٔتغیشٞای تی

 ضٛد وٝ ٔذَ دچاس تیصدس چٙیٗ حاِتی ٌفتٝ ٔی. آٖ تا ػذْ لغؼیت صیادی ٕٞشاٜ خٛاٞذ تٛد

ٔتغیشٞای ٟٔٓ اص ٔذَ یؼٙی )است  2تشآٚسدیدچاس وٓ ی وٝتشػىس، ٔذِ. است 1تشآٚسدی

پیذا وشدٖ ٔذِی وٝ . >25= وٙذٞای ٔٛرٛد سا تٝ خٛتی تٛصیف ٕ٘یدادٜ ،(حزف ضٛ٘ذ

 23=ٌیشد لشاس ٔی 3ا٘تخاب ٔتغیشی تشآٚسی ٘ثاضذ دس حیغٝتشآٚسدی ٚ وٌٓشیثاٍ٘یش ٔسایُ تیص

ٞای اسیثی تشآٚسدٞای وٕتشیٗ تٛاٖتشآٚسد، سثة ٞای وٓتٛاٖ حاتت ٕ٘ٛد وٝ ٔذَٔی .>16ٚ 

 ٞای تیصٔذَ ٕٞچٙیٗ. ضٛ٘ذتیٙی ٔیٚ اسیثی ٔمادیش پیص( OLS)دْٚ ضشایة سٌشسیٛ٘ی 

ٞای دْٚ ضشایة سٌشسیٛ٘ی ٚ تشآٚسد، سثة افضایص ٚاسیا٘س تشآٚسدٌشٞای وٕتشیٗ تٛاٖ

 >.27=ٌشد٘ذ تیٙی ٔیافضایص ٚاسیا٘س ٔمادیش پیص

ی ٌزاساٖ، تاصدٌٜیشی تشای سشٔایٝتصٕیٓ ٔؼیاسٞایتشیٗ ٔاِی، یىی اص ٟٕٔ ٔسایُدس 

تش ٔٛرٛد، تسیاسی اص ٔتغیشٞای حساتذاسی ٞای ٚ ٘ظشیٝ ٞأذَتش اساس . استٞا سٟاْ ضشوت

حاَ سٛاَ اساسی آٖ است وٝ اص تیٗ ا٘ثٜٛ ٔتغیشٞای حساتذاسی، . تاضٙذٔٛحش ٔیسٟاْ  یتاصدٜ

دس صٛست ٚرٛد عیف  ؟ضٛ٘ذٔحسٛب ٔیی سٟاْ پیطٍٛی تٟتشی تشای تاصدٜ ،وذاْ یه

ایٗ ٔساِٝ . ساصی آٔاسی استٚسیؼی اص ٔتغیشٞای ٔستمُ، ا٘تخاب ٔتغیش رض رذا٘طذ٘ی ٔذَ

ٞای ا٘تخاب ٔتغیش سٚش .>21=وٙذ ، إٞیت دٚ چٙذا٘ی پیذا ٔی4ٟ٘ایتٔخصٛصاً دس تُؼذٞای تی

اص آ٘زایی وٝ دس ایٗ  .>10=ٌاْ تٝپسشٚ ٚ ٌاْحزف پیطشٚ، ا٘تخاب : والسیه ػثاستٙذ اص

                                                           
1 Overfitting 

2 Underfitting 

3 Variable Selection 

4 High Dimensionality 
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ی ِزا ٘تیزٝضٛد، تٝ صٛست رذاٌا٘ٝ ا٘زاْ ٔی ا٘تخاب ٔتغیشٚ  تشآٚسد ٔذَی ٞا دٚ ٔشحّٝسٚش

ا٘ذ ٔغشح ضذٜ 1ا٘مثاضی ٞایسٚش ،تشای غّثٝ تش ایٗ ٔطىُ. >15= خٛاٞذ تٛدحثات تی ،حاصُ

LASSOضیشا٘ی  تا ػٙٛاٖ تیةسٚش اتذاػی  ٞاآٖی آغاص ٘مغٝ وٝ
 تحمیكدس ایٗ . >30= تاضذٔی 2

-ضٙاسایی ٔیسٟاْ  یٔٛحش تش تاصدٜ حساتذاسیتٙیادی ٔتغیشٞای تشیٗ ، LASSOٟٓٔتا استفادٜ اص 

اٌش چٝ دس  ،الصْ تٝ روش است .>22= ذاٜ٘ایٗ ٔتغیشٞا تٛسظ ِٛ ٚ تیاٌاساراٖ  ٔؼشفی ضذ. ضٛ٘ذ

-ٞا اص سٚشٔا دس آٖا ،ا٘زاْ ضذا٘تخاب ٔتغیش  >5= حمفی ٚ سّیٕی٘ظیش  داخُ ایشاٖ چٙذ تحمیك

تٛسظ ًٚ٘ ٚ تٗ  رض  ا٘زاْ ضذٜتحمیك دس ٚالغ . ٞای ا٘تخاب ٔتغیش والسیه استفادٜ ٌشدیذ

ی سٟاْ اص سٚش ا٘مثاضی تشای ضٙاسایی ٔتغیشٞای ٔٛحش تش تاصدٜدس آٖ ٔؼذٚد ٔغاِؼاتی است وٝ 

 .>31=ٌشدیذاستفادٜ 

 پیشینه تحقیقو  مبانی نظری 2
 سٟاْ ٔی ی، تاصدٜاٚساق تٟاداس ٌیشی دس تٛسسیىی اص ٔؼیاسٞای اساسی تشای تصٕیٓ

ٌزاساٖ تاِفؼُ ی سٟاْ خٛد تٝ تٟٙایی داسای ٔحتٛای اعالػاتی است ٚ تیطتش سشٔایٝتاصدٜ. تاضذ

 تٝ عٛس وّی دس ٔٛسد لاتّیت پیص. >9=ٕ٘ایٙذ ٚ تاِمٜٛ دس تزضیٝ ٚ تحّیُ ٔاِی اص آٖ استفادٜ ٔی

یىی اص ایٗ . ٚرٛد داسد ٞای سلیةفشضیٝی ٔتضاد ٔؼشٚف تٝ ی سٟاْ، دٚ فشضیٝتیٙی تاصدٜ

. ی سٟاْ تاویذ داسدتیٙی تٛدٖ تاصدٜٞا، فشضیٝ لذْ صدٖ تصادفی است وٝ تش غیشلاتُ پیصفشضیٝ

ٕٛد تیٙی ٘تٛاٖ تاصدٜ سا پیصای اص اعالػات ٔیی ٔماتُ، اػتماد داسد وٝ تش اساس ٔزٕٛػٝفشضیٝ

تشای  وٝ ٞاییػالٜٚ تش تالش .ٔغاِؼات ٚسیؼی ا٘زاْ ضذٜ استی دْٚ دس ساستای فشضیٝ .>4=

ضٙاسایی  ٌشفتٝا٘زاْ > 24= 3فٙیتحّیُ دس  تاسیخیٞای سٟاْ تا استفادٜ اص دادٜ یتیٙی تاصدٜپیص

                                                           
1 Shrinkage Methods 

2 Least Absolute Shrinkage and Selection Operator 

3 Technical Analysis 
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ایٗ ػٛأُ تا . ٞای اصّی دس تحمیمات ٔاِی استضاخٝ اصدیٍش  ػٛأُ ٔٛحش تش آٖ ٘یض یىی

سیسه ساصی استثاط ػٛأُ صیادی تشای ٔذَ تحمیمات. ضٛ٘ذضٙاختٝ ٔی ػٛأُ سیسهػٙٛاٖ 

> 29=ضاسج ای ٞای سشٔایٝداسایی ٌزاسیٔا٘ٙذ ٔذَ لیٕت :ی سٟاْ صٛست ٌشفتٝ استتا تاصدٜ

تسیاس ٔٛسد  1تزضیٝ ٚ تحّیُ تٙیادی، ٛسٔزوػالٜٚ تش ٔٛاسد  .>19= ٔذَ سٝ ػأّی فأا ٚ فش٘چ

 اعالػات اص استفادٜ ٞٙش تٝ ػٙٛاٖ تٛأٖی سا تٙیادی تحّیُ ٚ تزضیٝ .>22= ٚالغ ضذٜ استتٛرٝ 

تشخی اص ٔغاِؼات صٛست  یدس ادأٝ .>13=شد و لّٕذاد تٟتش ٞایتیٙیا٘زاْ پیص تشای ٔٛرٛد

 .وٙیٓی داخّی ٚ خاسری ٔشتثظ تا ٔٛضٛع سا ٔشٚس ٔیٌشفتٝ

 ػضٛ ٞایسٟاْ ضشوت ی، ػٛأُ ٔٛحش تش تاصدLARSًٜٚ٘ ٚ تٗ  تا استفادٜ اص سٚش ا٘مثاضی 

دس ایٗ تحمیك عیف ٚسیؼی . ٕ٘ٛد٘ذضٙاسایی   2003تا  1999ی صٔا٘ی دس تاصٜ سا ٔشیىاآتٛسس 

س دٞذ وٝ د٘تایذ تحمیك ٘طاٖ ٔی. ٔٛسد ٔغاِؼٝ لشاس ٌشفت( ٔتغیش 65)ٔتغیشٞای حساتذاسی اص 

تیص اص دٜ  2000سٟاْ ٔٛحش است دس حاِی وٝ دس ساَ  یتٟٙا یه ٔتغیش تش تاصدٜ 2003ساَ 

ٔخثت  یدٞذ وٝ ٔتغیشٞای تٙیادی ساتغٝاِچ ٚ تشاتّسی  ٘طاٖ ٔی تحمیك. >31=ٔتغیش ا٘تخاب ضذ٘ذ

داسای ای وٝ پشتفٛٞای ٔٛفك تا أتیاصات تٙیادی تاال، تٝ ٌٛ٘ٝ. ذ٘ٚ ٔؼٙاداسی تا ػّٕىشد آتی داس

ٞای ٔاِی سا پایٛتشٚسىی تحّیُ صٛست. >17=ػّٕىشد تاالتشی ٘سثت تٝ پشتفٛٞای ٘أٛفك ٞستٙذ

ی تا اسصش دفتشی تٝ اسصش تاصاس تاال ٞاٌزاسی تشای ضشوتشاتژی سشٔایٝیه است یتشای تٛسؼٝ

ٞای اضافی ضشوت یٞای اسصضی، تاصدٜضشوت ذ دس تیٗٙدٞ٘تایذ ٚی ٘طاٖ ٔی. تٝ واس ٌشفت

تشیٗ ٞای داسای ضؼیفاضافی ضشوت یدسصذ تیص اص تاصدٜ 20تا لٛیتشیٗ ػٛأُ تٙیادی، 

دس ایشاٖ ٘یض ٔغاِؼات صیادی دس ٔٛسد استثاط ٔتغیشٞای حساتذاسی ٚ  .>26= ػٛأُ تٙیادی است

ػثاسی ٚ ػّیذٚست تٝ تشسسی تاحیش چٟاس ٔتغیش تٙیادی تش تاصدٜ  .ی سٟاْ ا٘زاْ ضذٜ استتاصدٜ

ٞای سٛد تٝ لیٕت ٚ اسصش دفتشی تٝ لیٕت،  ٘تایذ تیاٍ٘ش آٖ است وٝ ٘سثت. اْ پشداختٙذسثذ سٟ

ػاسفی ٚ دادسس دس تحمیك خٛد، تاحیش  >.8=داسی تش تاصدٜ سثذ سٟاْ داس٘ذ تاحیش ٔٙفی ٚ ٔؼٙی

                                                           
1 Fundamental Analysis 
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ٞا ٘طاٖ داد وٝ ٘تایذ تحمیك آٖ. سٟاْ تشسسی ٕ٘ٛد٘ذ ییاصدٜ ٔتغیش تٙیادی حساتذاسی سا تش تاصدٜ

ٞا ٌزاسیٔخثت ٚ ٔؼٙاداس ٚ سشٔایٝ یٞا ساتغٝٔتغیشٞای ٔٛرٛدی واال ٚ تغییشات ٌشدش داسایی

پٛسحیذسی ٚ تیات تٝ تشسسی سٛدٔٙذی سٝ ٔتغیشٞای  .>6= ٔؼٙاداس تا تاصدٜ داس٘ذٚ ٔٙفی  یساتغٝ

حاصُ اص ٘تایذ . تٙیادی ٚ چٟاس ٔتغیشٞای ٔثتٙی تش تاصاس دس تؼییٗ تاصدٜ سٟاْ ضشوتٟا پشداختٙذ

دٞذ وٝ اص ٔتغیشٞای تٙیادی، تٟٙا ٘سثت اسصش دفتشی تٝ اسصش تاصاس ٔٛسد  ایٗ ٔغاِؼٝ ٘طاٖ ٔی

ی تیٗ ٌّستا٘ی ساتغٝصادٜ ٚ آتطیػثاس .>26=داسی تا تاصدٜ سٟاْ داسد ا٘تظاس ساتغٝ ٔخثت ٚ ٔؼٙی

االرشا ضذٖ استا٘ذاسدٞای حساتذاسی لثُ ٚ پس اص الصْ سا ی سٟاْدٜ ٔتغیش حساتذاسی ٚ تاصدٜ

ٞا ٚ تغییشات داسایی دٞذ وٝ تٛا٘ایی پٙذ ٔتغیش رٕغ٘تایذ تحمیك ٘طاٖ ٔی. تشسسی وشد٘ذایشاٖ 

ی تیٙی تاصدٜآٖ، سٛد ػّٕیاتی ٚ تغییشات آٖ ٚ اسصش دفتشی حمٛق صاحثاٖ سٟاْ، تشای پیص

ثت تٝ لثُ اص آٖ، واٞص ٔؼٙاداسی ی صٔا٘ی تؼذ اص استا٘ذاسدٞای حساتذاسی ٘سسٟاْ دس دٚسٜ

 ٞایسٟاْ ضشوت یی ٘ٝ ٔتغیش تٙیادی حساتذاسی سا تا تاصدٜساتغٝ حمفی ٚ سّیٕی .>7= یافتٝ است

 حزف تا استفادٜ اص سٚش ٞاآٖ. تشسسی ٕ٘ٛد٘ذپزیشفتٝ ضذٜ دس تٛسس اٚساق تٟاداس تٟشاٖ 

ٝ ٔتغیش تغییشات سٛدآٚسی، ٘ٛع وٝ دس ا٘تٟا، س وشد٘ذپسشٚ، الذاْ تٝ ا٘تخاب ٔتغیشٞای ٟٔٓ 

اص  تشخی 1رذَٚ . >5= ٞا ضٙاسایی ضذ٘ذٌضاسش حساتشس ٚ دسصذ تغییشات وُ داسایی

سٟاْ  یتذاسی تا تاصدٜٞا تٝ تشسسی استثاط تیص اص پٙذ ٔتغیش حساسا وٝ دس آٖداخّی تحمیمات 

ٞا ا٘تخاب ٔتغیش دس رذَٚ ٔزوٛس، ٔغاِؼاتی وٝ دس آٖ .وٙذ، ٔؼشفی ٔیپشداختٝ ضذٜ است

، تٟٙا دس تشخی اص ٔغاِؼات ضٛدعٛس وٝ ٔالحظٝ ٔیٕٞاٖ .ا٘ذ ضذٜٔطخص ، صٛست ٌشفت

ٞای والسیه تٝ عٛسی وٝ دس ٔغاِؼات ٔزوٛس اص سٚش. صٛست پزیشفتٝ استا٘تخاب ٔتغیش 

دس ایٗ تحمیك اص سٚش ٘ٛیٗ ا٘مثاضی تا اٞذاف تشآٚسد . ٌاْ ٚ حزف پسشٚ استفادٜ ٌشدیذتٌٝاْ

اص تحمیمات  حاضش ضٛد ٚ ایٗ، ٚرٝ تٕایض تحمیكاستفادٜ ٔیٚ ا٘تخاب ٕٞضٔاٖ ٔتغیشٞای ٟٔٓ 

 .است ٌزضتٝ

 سهام یای از تحمیمات صورت گرفته داخلی در زهینه شناسایی عواهل هوثر بر بازدهخالصه: 1جذول 
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 ٔتغیشٞای ٔستمُ ٘ٛیسٙذٜ
تؼذاد 

 ٔتغیشٞا

ا٘تخاب 

 ٔتغیش

ٞاضٕی ٚ 

ٕٞىاساٖ 

(1391) 

ساختاس سشٔایٝ، سضذ ٔٛسد ا٘تظاس، ا٘ذاصٜ، سٛدآٚسی، سٚ٘ذ تّٙذ ٔذت 

 ٔؼىٛس، تىا٘ٝ لیٕت سٟاْ، اسصش ضشوت، ٘مذیٍٙی
8 - 

تذسی ٚ 

ػثذاِثالی 

(1390) 

ٞا، تفاٚت رشیاٖ ٘مذ ٚ سٛد خاِص ٘مذی داسایی یٞا، تاصدٜداسایی یتاصدٜ

دسیافتٙی، حاضیٝ ٞای ػّٕیاتی، تغییشپزیشی ػایذات، حثات سضذ، سضذ حساب

 سٛد ٘اخاِص

7 - 

ػاسفی ٚ دادسس 

(1390) 

ٌزاسی، حاضیٝ سٛد ٘اخاِص، ٞای دسیافتٙی، سشٔایٝٔٛرٛدی واال، حساب

ٞا، رشیاٖ ٚرٜٛ ٘مذ، الالْ تؼٟذی، داسایی یٞا، تغییشات تاصدٜداسایی یتاصدٜ

 ٞاتغییشات اٞشْ ٔاِی، تغییشات ٘مذیٍٙی ٚ تغییشات ٌشدش داسایی

12 - 

صادٜ ٚ ػثاس

 (1389)ٌّستا٘ی 

ٞا ٚ تغییشات آٖ، سٛد ػّٕیاتی ٚ تغییشات آٖ، اسصش دفتشی داسایی رٕغ

ٞای حمٛق صاحثاٖ سٟاْ ٚ تغییشات آٖ، سٛد خاِص ٚ تغییشات آٖ، رشیاٖ

 ٘مذی ػّٕیاتی ٚ تغییشات آٖ

10 
حزف 

 پسشٚ

پٛسحیذسی ٚ 

 (1387)ػغاسد 

ای، حاضیٝ سٛد ٘اخاِص، اسد سشٔایٝٞای دسیافتٙی، ٔخٔٛرٛدی واال، حساب

ٞای اداسی ٚ فشٚش، ٘شخ ٔٛحش ٔاِیات، ویفیت ٚسی ٘یشٚی ا٘سا٘ی، ٞضیٙٝتٟشٜ

 ٞای ٔاِیحساتشسی ٚ ٞضیٙٝ

9 - 

ٕ٘اصی ٚ سستٕی 

(1385) 

٘سثت راسی، ٘سثت آ٘ی، سٛد ٘اٚیژٜ تٝ فشٚش، سٛد تٝ فشٚش، ٌشدش 

داسایی ٚیژٜ،  یداسایی، تاصدٜ یٔٛرٛدی واال، ٌشدش داسایی حاتت، تاصدٜ

 سٛد ٞش سٟٓ، لیٕت تٝ دسآٔذ

10 - 

لائٕی ٚ عٛسی 

(1385) 

ضاخص سیسه سیستٕاتیه، ا٘ذاصٜ، اسصش دفتشی تٝ اسصش تاصاس، حزٓ 

 ٔثادالت، لیٕت تٝ دسآٔذ
5 

ٌاْ تٝ 

 ٌاْ

حمفی ٚ سّیٕی 

(1384) 

ٞای اداسی ٚ ٞای دسیافتٙی، حاضیٝ سٛد ٘اخاِص، ٞضیٙٝٔٛرٛدی واال، حساب

 ٞا، ٘ٛع ٌضاسش حساتشس، سٛدآٚسیفشٚش، رخیشٜ ٔغاِثات، تغییشات داسایی
8 

حزف 

 پسشٚ

حمفی ٚ ضؼشی 

(1382) 

ٞا، ٞا، سضذ فشٚش تٝ رٕغ داساییٌزاسیسشٔایٝ یٞا، تاصدٜداسایی یتاصدٜ

حمٛق  یٞای ٔاِی تٝ فشٚش، سضذ تاصدٜسضذ سٛد خاِص تٝ فشٚش، ٞضیٙٝ

 ...ٚسصش ٚیژٜ، سٛد ٘مذی تٝ سٛد خاِص سضذ تذٞی تٝ اصاحثاٖ سٟاْ، 

42 
ٌاْ تٝ 

 ٌاْ
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 LASSOروش  وانتخاب متغیر  3
تشیٗ ا٘ذ وٝ ٔؼشٚفٞای ٔختّفی تشای ا٘تخاب ٔتغیش اسایٝ ضذٜتاوٖٙٛ ٔؼیاسٞا ٚ سٚش

AICٔؼیاسٞای اعالع ٞا آٖ
1  ٚBIC

ی ٔؼیاسٞای ػّیشغٓ واستشد ٌستشدٜ. >28ٚ  14= ٞستٙذ 2

اٌش تٝ ایٗ ٔؼٙا وٝ . >15=ضٛد حثاتی دس ا٘تخاب ٔتغیش ٔیی اص آٟ٘ا تاػج تیاستفادٜاعالع، 

ی ا٘تخاب ٔتغیش تٝ ٔیضاٖ صیادی تغییش ضٛد، ٘تیزٝٞا دستخٛش تغییشات ا٘ذن ی دادٜٔزٕٛػٝ

تشآٚسد ضشایة  ٚ ا٘تخاب ٔتغیش ییىی اص دالیُ ایٗ أش آٖ است وٝ دٚ ٔشحّٝ .وٙذٔی

تسیاس ٔٛسد  یه ساٜ غّثٝ تش ایٗ ٔطىُ وٝ اخیشاً. ضٛدسٌشسیٛ٘ی تٝ عٛس رذاٌا٘ٝ ا٘زاْ ٔی

ضیشا٘ی سٚش اتذاػی تیة ،تٛرٝ لشاس ٌشفتٝ استفادٜ اص سٚش ا٘مثاضی است وٝ دس ایٗ تیٗ

دس حمیمت یه  LASSOسٚش  .>30= اص ٔمثِٛیت تیطتشی تشخٛسداس است  LASSOٔٛسْٛ تٝ

سثة خشٚد  ،ضشایة سٌشسیٛ٘ی سٚیساصی است وٝ تا ٚضغ وشدٖ ضشایغی تش ٟیٙٝسٚش ت

 :ٔذَ سٌشسیٖٛ خغی صیش سا دس ٘ظش تٍیشیذ .ضٛدإٞیت اص ٔذَ ٔیٔتغیشٞای تی

0 1 1 ... , 1,...,i i d id iy x x i n         
ضیشا٘ی تشای تشآٚسد تیة. تؼذاد ٔتغیشٞای ٔستمُ ٞستٙذ dتؼذاد ٔطاٞذات ٚ  nوٝ دس آٖ 

 :استفادٜ ٕ٘ٛدصیش  اص تاتغ ٞذف سٌشسیٛ٘یضشایة 

1

min{( ) ( )} . | |
d

j

j

y X y X s t c


  


   

تشداس ضشایة  ٔاتشیس حاٚی ٔتغیشٞای ٔستمُ ٚ  X، ٚاتستٝتشداس ٔتغیش  y وٝ دس آٖ

پاسأتش، تا تغییش ٔمذاس ایٗ . ٘أٙذٔی 4یا آستا٘ٝ 3پاسأتش ٘ظٓسا  cدس ػثاست تاال . ٞستٙذسٌشسیٛ٘ی 

تٝ عٛسی وٝ اٌش ٔمذاس آٖ . وٙذ، تغییش ٔییاتٙذٔیی ٚسٚد تٝ ٔذَ تؼذاد ٔتغیشٞایی وٝ اراصٜ

                                                           
1 Akaike Information Criterion 

2 Bayesian Information Criterion 
3 Tuning Parameter 

4 Threshold parameter 
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 .ٟ٘ایی حضٛس خٛاٞٙذ یافت دس ٔذَ( وٕتشی)ٔتغیشٞای تیطتشی  ،تاضذ( وٛچه)خیّی تضسي 

تٝ عٛسی وٝ  .ٜ استی رذیذی سا تٝ سٚی ٔثحج ا٘تخاب ٔتغیش ٌطٛدپٙزشٜ LASSOسٚش 

دس  LASSOتٝ ٘ٛػی تا  SCAD ،LARS ٚ Elastic Net ٞای ا٘تخاب ٔتغیش ٘ظیشتسیاسی اص سٚش

 . >32ٚ  20، 18= استثاط ٞستٙذ

 روش تحقیق 4
افضاسٞایی ٘ظیش پس اص استخشاد اعالػات اص ٘شْ. پژٚٞص حاضش اص ٘ٛع ٕٞثستٍی است

أىاٖ ٞٓ اوٖٙٛ . ٔحاسثٝ ضذ٘ذ Excel 2007آٚسد ٘ٛیٗ، ٔتغیشٞای تحمیك تٛسظ ٘شْ افضاس سٜ

 دس ایٗ تحمیك اص تستٝ. افضاسٞای آٔاسی ٟٔیا استتٟٙا دس تشخی اص ٘شْ LASSOاستفادٜ اص سٚش 

افضاسٞای آٔاسی یىی اص لذستٕٙذتشیٗ ٘شْ R٘شْ افضاس . ضٛداستفادٜ ٔی Rافضاس دس ٘شْ l1ceی 

ٞای ٘ٛیٗ آٔاسی سا ، أىاٖ استفادٜ اص سٚشرذیذ ٞای ٘شْ افضاسیاست وٝ دائٕاً تا ایزاد تستٝ

 .وٙذتشای واستش فشاٞٓ ٔی

 های تحقیق فرضیه 4-1

 :فرضیه اصلی

 .ٔٛحش ٞستٙذسٟاْ  یتاصدٜ تشٔتغیشٞای تٙیادی حساتذاسی تٟٙا تشخی اص ، LASSOتٙاتش سٚش 

 :فرضیه های فرعی

 .تاحیش داسدسٟاْ  یتاصدٜتش ، ٔٛرٛدی واال LASSOتٙاتش سٚش  (1

 .تاحیش داسد سٟاْ یتاصدٜتش ٞای دسیافتٙی ، حسابLASSOتٙاتش سٚش  (2

 .تاحیش داسدسٟاْ  یتاصدٜتش ٞا ٌزاسی، سشٔایLASSOٝتٙاتش سٚش  (3

 .تاحیش داسدسٟاْ  یتاصدٜتش ی سٛد ٘اخاِص ، حاضیLASSOٝتٙاتش سٚش  (4

 .تاحیش داسدسٟاْ  یتاصدٜتش ٞا داسایی ی، تاصدLASSOٜتٙاتش سٚش  (5

 .تاحیش داسدسٟاْ  یتاصدٜتش ٞا ی داسایی، تغییشات تاصدLASSOٜتٙاتش سٚش  (6
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 .تاحیش داسدسٟاْ  یتاصدٜتش ٚرٜٛ ٘مذ  رشیاٖ، LASSOتٙاتش سٚش  (7

 .تاحیش داسدسٟاْ  یتاصدٜتش الالْ تؼٟذی ، LASSOتٙاتش سٚش  (8

 .تاحیش داسدسٟاْ  یتاصدٜتش تغییشات اٞشْ ٔاِی ، LASSOتٙاتش سٚش  (9

 .تاحیش داسدسٟاْ  یتاصدٜتش تغییشات ٘مذیٍٙی ، LASSOتٙاتش سٚش  (10

 .تاحیش داسدسٟاْ  یتاصدٜتش ٞا تغییشات ٌشدش داسایی، LASSOتٙاتش سٚش  (11

 متغیرهای تحقیق 4-2
ی سٟاْ تاصدٜ ،ٔتغیش ٚاتستٝ. ضٛ٘ذٝ تمسیٓ ٔیی ٔستمُ ٚ ٚاتستٔتغیشٞای تحمیك تٝ دٚ دستٝ

ایٗ ٔتغیشٞا تٛسظ ِٛ ٚ . ضٛ٘ذٔتغیش ٔستمُ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی سایش ٔتغیشٞا تٝ ػٙٛاٖ. است

تیاٌاسراٖ  ٔؼشفی ضذٜ ٚ پس اص آٖ تٛسظ ٘ٛیسٙذٌاٖ ٔختّف ٔٛسد ٔغاِؼٝ ٚ تشسسی لشاس 

 .>6= ی ایٗ ٔتغیشٞا سا ٘طاٖ ٔی دٞذی ٔحاسثٝ٘حٜٛٚ دادسس اص ػاسفی  2رذَٚ . >22= ا٘ذٌشفتٝ

 ([5] ،التباس از عارفی و دادرس) تحمیكنحوه هحاسبه هتغیرهای : 2جذول 

 ٘حٜٛ ٔحاسثٝ ٔتغیش ٕ٘اد

X1 دسصذ تغییشات فشٚش ٟٔٙای دسصذ تغییشات ٔٛرٛدی واال;  ٔٛرٛدی واال 

X2 
ٞای حساب

 دسیافتٙی
 ٞای دسیافتٙیدسصذ تغییشات فشٚش ٟٔٙای دسصذ تغییشات حساب; 

X3 ٝٞا ٟٔٙای دسصذ تغییشات فشٚشٌزاسیدسصذ تغییشات سشٔایٝ;  ٞاٌزاسیسشٔای 

X4 
ی سٛد حاضیٝ

 ٘اخاِص
 ی سٛد ٘اخاِص ٟٔٙای دسصذ تغییشات فشٚشدسصذ تغییشات حاضیٝ; 

X5 ٜساَ لثُ الالْ غیشػادی تش وُ داساییسٛد خاِص لثُ اص ;  داسایی یتاصد 

X6 
 یتغییشات تاصدٜ

 داسایی
 ٞا ٘سثت تٝ ساَ لثُداسایی یتغییشات تاصدٜ; 

X7 تش وُ داسایی ساَ لثُ( سٛد خاِص لثُ اص الالْ غیشػادی ٟٔٙای الالْ تؼٟذی; ) رشیاٖ ٚرٜٛ ٘مذ 

X8 الالْ تؼٟذی 
ٟٙای ٞضیٙٝ ٔتغییشات داسایی راسی ٟٔٙای تغییشات تذٞی راسی ٟٔٙای تغییشات ٚرٝ ٘مذ ; 

 استٟالن تش وُ داسایی ساَ لثُ
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X9 تغییشات اٞشْ ٔاِی 
تذٞی تّٙذ ٔذت ساَ لثُ تش ٔیاٍ٘یٗ داسایی )ٟٔٙای ( تذٞی تّٙذ ٔذت تش ٔیاٍ٘یٗ داسایی; )

 (ساَ لثُ

X10 (داسایی راسی ساَ لثُ تش تذٞی راسی ساَ لثُ)ٟٔٙای ( تش تذٞی راسی داسایی راسی; ) تغییشات ٘مذیٍٙی 

X11 
تغییشات ٌشدش 

 ٞاداسایی
 (فشٚش ساَ لثُ تش داسایی دٚ ساَ لثُ)ٟٔٙای ( فشٚش تش داسایی ساَ لثُ; )

 جامعه و نمونه آماری 4-3
ی تاصٜٛ تٛسس اٚساق تٟاداس تٟشاٖ دس ٞای ػضتٕاْ ضشوت ضأُ آٔاسی تحمیك، یرأؼٝ

ساَ ( 1)ٞایی تٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔاسی ا٘تخاب ضذ٘ذ وٝ ضشوت. تاضذٔی 1390تا  1386صٔا٘ی 

اعالػات ٔشتٛط تٝ تٕاْ ٔتغیشٞای تحمیك دس دستشس ( 2. )اسفٙذ تاضذ 29ا ٔٙتٟی تٝ ٟٔاِی آ٘

ش تا دس ٘ظ .تغییش ساَ ٔاِی ٘ذادٜ تاضٙذ( 4) .ٌزاسی ٘ثاضٙذٞای سشٔایٝرض ضشوت( 3. )تاضذ

الصْ تٝ . ٟ٘ایی ا٘تخاب ضذ٘ذ یضشوت تٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ 149ٌشفتٗ ضشایظ ٔزوٛس دس ٔزٕٛع 

٘یض  1385ٚ  1384ٔتغیشٞای تحمیك اص اعالػات ٔاِی دٚ ساَ  یروش است وٝ تشای ٔحاسثٝ

 .استفادٜ ٌشدیذٜ است

 یافته های تحقیق 5
 تٙیادی حساتذاسی ، اص تیٗ ٔتغیشٞایLASSOدس ایٗ تخص تا استفادٜ اص سٚش ا٘مثاضی 

تٝ دِیُ ٘شٔاَ ٘ثٛدٖ تٛصیغ  .وٙیٓسٟاْ تاحیشٌزاس ٞستٙذ، ضٙاسایی ٔی یآٟ٘ایی سا وٝ تش تاصدٜ

ٕ٘ٛداسٞای ٔستغیّی . ضٛد، اص ٍِاسیتٓ آٖ دس فشایٙذ ا٘تخاب ٔتغیش استفادٜ ٔیتاصدٜ سٟاْآٔاسی 

  .وٙٙذ اسایٝ ٔی سا ٔتغیش ٚاتستٝتٛصیغ ، ٕ٘ایی وّی اص 1ضىُ دس چٙذن  -ٚ چٙذن
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 سهام یبازده( سوت راست)چنذن  -و چنذن( سوت چپ)نوودار هستطیلی : 1شىل 

آٚسدٜ ضذٜ  3رذَٚ تٝ تفىیه ساَ دس  LASSOتا سٚش حاصُ اص ا٘تخاب ٔتغیش  ی٘تیزٝ

تاحیش پاسأتش ٘ظٓ تش ا٘تخاب . ا٘ذتذست آٔذٜتشای پاسأتش آستا٘ٝ  1/0٘تایذ تٝ اصای  ایٗ .است

ٔتغیشی وٝ دس تٟٙا تش اساس ٘تایذ تذست آٔذٜ،  .ضٛدٕٞیٗ تخص تشسسی ٔی یٔتغیش دس ادأٝ

 ی تاصدٜ) x5 است، ی سٟاْ تشٌضیذٜ ضذٜتٝ ػٙٛاٖ ٔتغیش ٔٛحش تش تاصدٜ ی تحمیكٞا تٕاْ ساَ

تٛسظ حمفی ٚ ضؼشی  تذست آٔذٜتایذ تا ٘ ٞاداسایی یإٞیت تاصدٜ. تاضذٔی( ٞاداسایی

ٚ  1388، 1387، 1386ٞای ساَ)ٔذَ ٘یض دس چٟاس ( الالْ تؼٟذی) x8ٔتغیش  .>5= ٕٞخٛا٘ی داسد

دس سٝ ٔٛسد ا٘تخاب ( ٞاتغییشات ٌشدش داسایی) x11ٔتغیش . حضٛس داضتٝ است( ٞاوُ دادٜ

ٔٛحش تش  ٚ ٞا تٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٔتغیشٞای ٟٔٓدس تحمیك حمفی ٚ ضؼشی ٘یض ٌشدش داسایی .ٌشدیذ

 یتغییشات تاصدٜ) x6، (ٞای دسیافتٙیحساب) x2ٞش یه اص ٔتغیشٞای  .>5= تاصدٜ ٔؼشفی ٌشدیذ

تٝ ػٙٛاٖ ٔتغیشٞای  ٔذَدس دٚ تٟٙا  (تغییشات اٞشْ ٔاِی) x9ٚ ( رشیاٖ ٚرٜٛ ٘مذ) x7، (ٞاداسایی

تٝ ػٙٛاٖ  1389٘یض تٟٙا دس ساَ ( ٔٛرٛدی واال) x1 ٔتغیش .ا٘ذسٟاْ ضٙاسایی ضذٜ یٔٛحش تش تاصدٜ

 ٌزاسی سشٔایٝ) x3اص تیٗ ٔتغیشٞای تٙیادی ٔٛسد ٔغاِؼٝ، سٝ ٔتغیش  .ٔتغیش ٟٔٓ ٔغشح ضذٜ است
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ٞای تحمیك تٝ دس ٞیچ یه اص ساَ( تغییشات ٘مذیٍٙی) x10ٚ ( سٛد ٘اخاِص یحاضیٝ) x4، (ٞا

ٞای حمفی ٚ سٛد ٘اخاِص، تا یافتٝ یا٘تخاب ٘طذٖ حاضیٝ .ا٘ذػٙٛاٖ ٔتغیش ٟٔٓ ا٘تخاب ٘طذٜ

 >.4=وٙذ سّیٕی ٔغاتمت ٔی

 

 

 

 

 

 

 

 

 به تفىیه سال و در ول LASSOتفاده از نتایج انتخاب هتغیر با اس: 3جذول 

 متغیر 

 مستقل

 ضرایب رگرسیونی

 کل 1<68 <=68 ==68 >=68 ;=68

 28/1= 1/>:> 6/1== 99/1; 1/<1> 99/1< ضریب ثابت

X1 - - - 11</1- - - 

X2 - 11>/1 12>/1 - - - 

X3 - - - - - - 

X4 - - - - - - 

X5 18:/1 188/1 12:/1 1>8/1 1=8/1 1;:/1 

X6 111/1- - 166/1- - - - 

X7 - - - - 16;/1 169/1- 

X8 1;9/1 1:2/1 162/1 - - 11;/1 

X9 - - 11</1 - - 16:/1 



14 

 

X10 - - - - - - 

X11 - 11;/1 16;/1 - 111/1 - 

ٞا ٚ داسایی یاست وٝ تٟٙا ضأُ دٚ ٔتغیش تاصدٜ 1389تشیٗ ٔذَ ٔشتٛط تٝ ساَ سادٜ

 ٘تیزٝایٗ  .استتا ضص ٔتغیش  1388ٔتؼّك تٝ ساَ ٘یض ٔذَ تشیٗ پیچیذٜ. تاضذٔٛرٛدی واال ٔی

ٚ حٛادث پس  1388خشداد ساَ  22ی ا٘تخاتات سیاست رٕٟٛسی دس دٕٞیٗ دٚسٜ تاتٛاٖ سا ٔی

 یتٝ عٛسی وٝ حٛادث ٔزوٛس سثة تغییشات اساسی دس تاصاس سشٔایٝ. ٔشتثظ دا٘ستآٖ،  صا

ًٚ٘ ٚ تٗ ٘یض تٝ  .سٟاْ واستٝ است یتیٙی تاصدٜوطٛس ضذٜ ٚ اص واسایی ٔتغیشٞای ٔاِی دس پیص

ٔتغیش سا تٝ ػٙٛاٖ ٔتغیشٞای ٔٛحش  10تیص اص  2000دس ساَ  ٞاآٖ. >31= چٙیٗ ٘تایزی دست یافتٙذ

تٟٙا یه  2003وٝ دس ساَ دس حاِی  .ٞای آٔشیىایی ٔؼشفی ٕ٘ٛد٘ذسٟاْ ضشوت یتش تاصدٜ

تا تٛرٝ تٝ  .دا٘ستٙذسپتأثش ٔشتثظ  یٞا ایٗ ٘تایذ سا تا حٛادث یاصدٜآٖ. وشد٘ذٔتغیش سا ا٘تخاب 

ٞای تحمیك سد دس تٕاْ ساَ 10ٚ  4، 3فشضیات فشػی ، LASSO٘تایذ تذست آٔذٜ اص سٚش 

س تشخی اص ش فشضیات دسای. ٞا پزیشفتٝ ضذٜ استدس تٕاْ ساَ 5 یدس ٔماتُ فشضیٝ. ضٛ٘ذٔی

 .ضٛدشضیٝ اصّی تحمیك پزیشفتٝ ٔیف ،تٝ عٛس وّی. ضٛ٘ذٞا پزیشفتٝ ٚ دس تشخی دیٍش سد ٔیساَ

تشای تشسسی تاحیش . ٞای ا٘مثاضی تٝ ا٘تخاب ٔٙاسة پاسأتش ٘ظٓ تستٍی داسدػّٕىشد سٚش

تشآٚسد تٝ ػٙٛاٖ ٔخاَ ، LASSOپاسأتش ٘ظٓ تش ا٘تخاب ٔتغیش تا استفادٜ اص سٚش ا٘مثاضی  یا٘ذاصٜ

1ضشایة سٌشسیٛ٘ی دس تشاتش چُٟ ٔمذاس پاسأتش ٘ظٓ وٝ تٝ صٛست  2 40
, ,...,

40 40 40
دس ٘ظش  

تسیاس وٛچه  یٔمادیش فٛق، آستا٘ٝ. است ٘طاٖ دادٜ ضذٜ 2ضىُ دس  ،ا٘ذٌشفتٝ ضذٜ
1

( 0.025)
40

c   ٝ٘40)ی تسیاس تضسي ٚ آستا
1

40
c   )2ضىُ دس . ٌیش٘ذسا دس تش ٔی 

ٚی ٔحٛس ػٕٛدی ٚ ٔمادیش پاسأتش ٘ظٓ سٚی ٔحٛس افمی ٘طاٖ دادٜ تشآٚسد ضشایة سٌشسیٛ٘ی س

، 1تٝ  025/0اص  ضٛد، تا افضایص پاسأتش ٘ظٓٞا ٔالحظٝ ٔیٌٛ٘ٝ وٝ دس ضىُٕٞاٖ. ضذٜ است

تٕاْ  ،c=1.0وٝ تٝ اصای  تا رایی. ضٛ٘ذتؼذاد ٔتغیشٞای ٔستمُ تیطتشی تٝ ٔذَ افضٚدٜ ٔی
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 تشداضت ٔی 2ضىُ ای وٝ اص ٕ٘ٛداسٞای ٘ىتٝ .یاتٙذحضٛس ٔیدس ٔذَ ٟ٘ایی ٔتغیشٞای ٔستمُ 

تٝ تؼذ، تٝ پیچیذٌی ٔذَ افضٚدٜ ضذٜ ٚ تؼذاد ٔتغیشٞای  c=0.2ضٛد، آٖ است وٝ تمشیثاً اص 

سادٜ تٙاتشایٗ تشای دستیاتی تٝ یه ٔذَ . وٙٙذفشصت حضٛس دس ٔذَ سا پیذا ٔی ٔستمُ تیطتشی

ایٗ ٚیژٌی . دس ٘ظش ٌشفت 2/0تایذ پاسأتش ٘ظٓ سا وٕتش اص  تا تؼذاد ٔتغیشٞای ٔستمُ وٓ،

صیشا . ٞای والسیه ا٘تخاب ٔتغیش استٞا تش سٚشٞای ا٘مثاضی، یىی اص دالیُ تشتشی آٖسٚش

پیچیذٌی ٔذَ سٌشسیٛ٘ی ( تضسي ٚ وٛچه وشدٖ آٖ)تٙظیٓ پاسأتش ٘ظٓ تٛا٘ذ، تا ٔی ٔحمك

 .دِخٛاٜ وٙتشَ ٕ٘ایذعٛس سا تٝ ٔٛسد ٘ظش 
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 LASSOنحوه تاثیر پاراهتر نظن بر نتیجه انتخاب هتغیر با استفاده از : 2شىل 

 بحث و نتیجه گیری 6
ٚرٛد ٔتغیشٞای صایذ . ساصی آٔاسی استا٘تخاب ٔتغیش یىی اص ٔشاحُ اساسی دس ٔذَ

ٞای صٛست تیٙی، سثة افضایص ػذْ لغؼیت پیصساصدٔیػالٜٚ تش آ٘ىٝ تفسیش ٔذَ سا ٔطىُ 

دس ػیٗ حاَ، ػذْ حضٛس ٔتغیشٞای ٟٔٓ دس ٔذَ، سثة ػذْ تٛا٘ایی آٖ دس . ذ٘ضٛٔی٘یض ٌشفتٝ 
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ٚسدی آتشتشآٚسدی ٚ وٓتیص تشلشاسی تؼادَ تیٗتٝ ٔٙظٛس  .ٌشددٔیی ٔٛسد ٘ظش تٛصیف پذیذٜ

ٞای ا٘تخاب ٔتغیش وٝ اخیشاً تسیاس ٔٛسد یىی اص سٚش .ضٛداص تىٙیه ا٘تخاب ٔتغیش استفادٜ ٔی

تشآٚسد ٔذَ ٚ  یدس ایٗ سٚش، دٚ ٔشحّٝ. تاضذا٘مثاضی ٔی تٛرٝ لشاس ٌشفتٝ است، سٚش

تشای  LASSOمثاضی دس ایٗ تحمیك، اص سٚش ا٘ .ٌیشدا٘تخاب ٔتغیش تٝ عٛس ٕٞضٔاٖ صٛست ٔی

ٞای ػضٛ تٛسس اٚساق تٟاداس ی سٟاْ ضشوتٔٛحش تش تاصدٜٟٕٔتشیٗ ٔتغیشٞای تٙیادی  ضٙاسایی

ٞا تٝ ػٙٛاٖ یه دس تٕاْ ساَ ٞای داساییتاصدٜ ،دٞذ٘طاٖ ٔی ٞای تحمیكیافتٝ .استفادٜ ضذتٟشاٖ 

ایٗ . تؼذی إٞیت لشاس داسدی دس دسرٝالالْ تؼٟذی  .است ٔغشحسٟاْ  یٔتغیش ٔٛحش تش تاصدٜ

دس تشخی اص ٔتغیشٞای تٙیادی  .تشآٚسد ضذٜ حضٛس داضتٝ استاص ضص ٔذَ س چٟاس ٔذَ ٔتغیش د

تا دٚ  1389تشیٗ ٔذَ ٔشتٛط تٝ ساَ سادٜ. ٞای تشآٚسد ضذٜ حضٛس ٘ذاضتٙذٞیچ یه اص ٔذَ

 .تا ضص ٔتغیش تٛد 1388تشیٗ ٔذَ ٘یض ٔتؼّك تٝ ساَ ٔتغیش ٚ پیچیذٜ

 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 7
 ِزا. >32ٚ  20، 18= ٞای ا٘تخاب ٔتغیش ا٘مثاضی دائٕاً دس حاَ افضایص استتٙٛع سٚش .1

٘یض  تشٞای رذیذتا سٚش سٟاْ یاستثاط تیٗ ٔتغیشٞای تٙیادی ٚ تاصدٜضٛد، پیطٟٙاد ٔی

 .ٌشدد تشسسی

ٔتغیشٞای ٞای دیٍشی اص ٌشٜٚضٛد وٝ سٚش ا٘مثاضی سا تش سٚی پیطٟٙاد ٔی .2

 . تٝ واس تشدٞای ٔاِی حساتذاسی ٘ظیش ٘سثت

-، ضشایة سٌشسیٛ٘ی تٕأی ٔتغیشٞای تٙیادی حساتذاسی دس ضشط تٟیٙٝدس ایٗ تحمیك .3

تٝ ایٗ تشتیة ٞش یه اص ٔتغیشٞا ٕٔىٗ است اص ٔذَ وٙاس . ضشوت دادٜ ضذ٘ذ ،ساصی

وٝ وٙذ فشاٞٓ ٔی ٔحمكایٗ أىاٖ سا تشای   l1ce ی ٘شْ افضاسیتستٝ. ٌزاضتٝ ضٛ٘ذ

حضٛس ضٛد، تاحیش تٙاتشایٗ پیطٟٙاد ٔی .ٟ٘ایی تٍٙزا٘ذ سا دس ٔذَ یدِخٛاٞٔتغیشٞای 

 .ا٘تخاب ٔتغیش تشسسی ضٛدٟ٘ایی  یتش ٘تیزٝدس ٔذَ، ارثاسی ٞش یه اص ٔتغیشٞا 
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Abstract 
 

Variable selection is one of the most important steps in statistical modeling. For this 

purpose, typically backward elimination technique is used. Since in these methods two 

stage model fitting and variable selection done separately, the results is unstable. 

Recently, another group of variable selection methods called shrinkage methods have 

been proposed. Among them, LASSO Enjoys special popularity. In this article, the most 

important fundamental accounting variables affecting on stock return of listed 

companies in Tehran Stock Exchange identified by LASSO in R in the period 1386-

1390. Based on the findings, the return on assets is selected in all the years. In contrast 

three variables investment, gross profit margin and changes in equity were not selected 

in any years. The Simplest and most complex models belong to 1388 and 1389, 

respectively with two and six variables. 

 

Keywords: Variable Selection, Stock Return, LASSO Shrinkage Method, Fundamental 
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