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 چکیده

توان مردم را به دو دسته تقسیم کرد. دستته او  کستانی هستتند کته پتو  و      ابتدایی و ساده اقتصادی، می بندی تقسیمدر یک 

توانند فعالیت اقتصادی انجام دهنتد. دستته دوم نیتز افترادی هستتند کته توانتایی انجتام کتار          انداز دارند، اما نمیسرمایه و پس

انداز همه مردم بتا هتم برابتر نیستت و ستلیقه و      ه برای انجام آن نیازمندند. از طرفی، سرمایه و پساقتصادی دارند، اما به سرمای

-مدتی. بازاری که همه این تفتاوت مدتی دارند و برخی بلندبا هم تفاوت دارد؛ برخی اهداف کوتاه گذاریسرمایه برای ها آنهدف 

است. بورس، بازاری است که نیاز به یادگیری  بورس گیرد و امکان حضور همه در آن میسر است، بازار سرمایه وها را در نظر می

ب ثروت نیاز دارید. بترای موفقیتت   فقط به اینترنت و حداقل سرمایه و یک اراده برای کس بورس دارد و شما نیز برای فعالیت در

تحلیل کنیم. هدف این مقاله یافتن کاربرد پژوهش عملیتاتی در   هایی روشرا به کمک  بازار این الزم است بتوانیم بورس در بازار

خطی، مد  هیلیر و هرتتز و الگتوی    ریزی برنامهمختلف پژوهش عملیاتی مانند  های تکنیکی تحلیل بازارهای مالی است. حوزه

بتازار ستهام استتفاده     هتای  چتالش از  ای گستترده ای رسیدگی به طیف همگی بر ها مد و سیمپلکس و سایر  LPPمارکوویتز و 

دهتد.  سازی سبد سهام را با در نظر گرفتن الگوی مد  متارکوویتز و ارزش در معترر ریستک نشتان متی     اند. موضوع بهینهشده

شتود. مقالته   گیری متی دازهها توسط واریانس بازده انبازده مرتبط است و نوسان های نوسانمارکوویتز، ریسک با  یمطابق با الگو

موجود برای کاهش یا اجتناب از ریسک و افتزایش ستود و بتازدهی در بتازار      های حل راهدهد رسیدن به بهترین حاضر نشان می

های تحقیق در عملیات در تحلیل بازارهای مالی و ارائه نمای کلتی از کاربردهتای تحقیتق در عملیتات در     مالی از طریق تکنیک

 گذاری خود بگیرد.کند تا تصمیم بادقت باالتر در رابطه با سرمایه گذار کمک می مالی است. این موضوع به سرمایهزمینه بازار 
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