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Актуальність 
На сучасному етапі розвитку фондового ринку, дохідність 
інвестицій залежить передусім від повноти та якості 
аналітичної роботи. 

Зменшення розмірності даних: 

 спрощує спостереження за фондовим ринком; 

 покращує можливості для візуалізації даних; 

 спрощує прогнозування динаміки фондового ринку; 

 допомагає інтерпретувати дані; 

 дозволяє провести більш точний та детальний аналіз 
меншого набору параметрів. 
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Постановка задачі 

1. Виділення найбільш впливових фондових індексів як 
головних компонент для спостереження за світовим 
фондовим ринком, зведення процес спостереження за 
другорядними лише у вигляді вираження їх через 
основні компоненти; 

2. Виділення кластерів статистично залежних елементів, 
виділення позакластерних елементів які не можна 
віднести до жодного кластеру; 

3. Аналіз макроекономічних процесів, які можна 
спостерігати на основі отриманих даних. 
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Фондовий індекс як об’єкт 
дослідження 

Фондовий індекс – індикатор стану ринку цінних паперів, 
розрахований певним чином на основі кошику найбільш 
ліквідних звичайних акцій та облігацій.  

Основні методи розрахунку фондових індексів 

 Індекс зважений по ціні; 

 Рівнозважений індекс. 
 

Властивості фондових індексів 

 Часовий ряд значень індексу має ефект довготривалої 
пам’яті, між значеннями ряду присутній довгий додатний 
автокореляційний зв'язок; 

 Фондовий індекс є складною динамічною системою. 
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Огляд сучасних методів 
аналізу фондових ринків 
При аналізі фондового ринку використовують такі 
методики: 

 

 Експертні методи прогнозування; 

 Методи логічного моделювання; 

 Економіко-математичні методи; 

 Статистичні методи; 

 Технічний аналіз; 

 Фундаментальний аналіз. 
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Кластеризація та метод 
головних компонент 
◦ Кластерний аналіз – багатовимірна статистична 

процедура, що виконує збір даних які містять 
інформацію про деякі об’єкти. Після цього об’єкти 
впорядковуються в умовно однорідні групи. 

◦ Метод головних компонент – один із основних 
способів зменшити розмірність даних, втративши 
найменшу кількість інформації. 
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Підготовка даних для дослідження 
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Графік зібраних даних 
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Підготовка даних для 
дослідження 
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Формалізований алгоритм 
 Крок 1. Вибір критичного рівня. 

 Крок 2. Побудова кореляційної матриці за період що розглядається. 

 Крок 3. Побудова спрощеної матриці. 

 Крок 4. Підрахунок кількості ненульових значень у стовпцях. 
Створення першого кластеру. 

 Крок 5. Видалення всіх елементів, що увійшли у щойно створений 
кластер з матриці. 

 Крок 6. Визначення елементів, що мають лише нульові значення в 
новій матриці як позакластерних. 

 Крок 7. Побудова матриці з елементів, що залишились 
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Застосування алгоритму 
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Отримані результати 

 Спочатку побудовано кореляційну матрицю для всього розглянутого 
інтервалу часу з вересня 2000 по лютий 2017 року 

 Для візуалізаціїї даних  розфарбуємо комірки матриці за шкалою Чеддоки 
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Кластерна залежність 
ДИНАМІКА ЗАЛЕЖНОСТІ КЛАСТЕРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗА 2016 РІК: 

Iik j
∈ (Iikj−1

∗
IMkj

IMkj−1

− ε; Iikj−1
∗

IMkj

IMkj−1

+ ε)  

1 кластер: 
 Головна компонента: DAX 
 P(ASX200) = 0.801 
 P(BVSP)= 0.762 
 P(CAC40)= 0.906 
 P(Dow)= 0.849 
 P(EURO50)= 0.807 
 P(FTSE)= 0.854 
 P(Nikkei)= 0.739 
 P(RTS)= 0.828 
 P(TX40)= 0.707 

2 кластер: 
 Головна компонента: NIFTY 
 P(IPC) = 0.822 
 Позакластерні: FTSEMIB, SSE, SMI, IBEX35. 
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Отримані результати 
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Отримані результати 
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Динаміка глобального 
фондового індексу 
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Аналіз отриманих результатів 
 Найбільш незалежним фондовим ринком світу є 
фондовий ринок Китаю 

 Відсутні чітко виражені стійкі кластери  

 Позитивні залежності значно переважають над 
негативними – конкуренція  між фондовими ринками 
проявляється слабко 

 Тенденції до глобалізації світової економіки, згідно 
отриманої динаміки кількості головних індексів,  не 
спостерігається 

 В час світової кризи 2008-2009 років спад світової 
економіки синхронний для усіх національних економік 
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Висновки 
 Зроблено огляд методів аналізу фондових ринків, 
фінансових часових рядів; 

 Зібрано та систематизовано необхідні для роботи дані; 

 Побудовано формалізований алгоритм для задачі 
зменшення розмірності; 

 Перевірено роботу алгоритму на практичних 
прикладах; 

 Створено програмний продукт на мові програмування 
VBA; 

 Проаналізовано отримані результати. 
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Перспективні напрямки 
подальшого дослідження 
 Використання інших методів  

 Визначення вагових коефіцієнтів кожного з індексів ринків  

 Прогнозування динаміки локальних фондових ринків 

 Планується публікація на тему «Аналіз фондово-валютних ринків 
на базі застосування кластеризації та методу головних компонент» 
(журнал «Системні дослідження і технології») 
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Дякую за увагу! 
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