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Об’єкт, предмет та мета роботи

 Об’єкт дослідження: Статистичні дані щодо фінансово-

економічних процесів, які описуються часовими рядами та 

потребують ефективної аналітичної обробки з метою 

виявлення практично корисних знань та взаємозв'язків між 

ними, необхідних для прийняття рішень на Українській 

міжбанківській валютній біржі.

 Предмет дослідження: Методи регресійного аналізу.

 Мета роботи: Моделювання та прогнозування динаміки 

валютного курсу на базі інформації взятої з Української 

міжбанківської валютної біржі.
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Постановка задачі дослідження

Побудова математичних моделей для 

аналізу та прогнозування курсу валют із 

використанням розробленої системи

Огляд сучасних методів прогнозування

Розробка та програмна реалізація СППР

для прогнозування експериментальних та 

статистичних даних реальних процесів

Порівняльний аналіз результатів
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Сучасні методи прогнозування

Методи регресійного аналізу
 Авторегресійна модель (АР)

 Авторегресія з ковзним середнім (АРКС)

 Модель авторегресії ковзного середнього з урахуванням 

незалежної змінної

 Авторегресія з інтегрованим ковзним середнім (АРІКС)

Метод Групового Врахування Аргументів (МГВА)

Метод подібних траєкторій

 Інші
 Нейронні мережі

 Метод опорних векторів, 

 Дерева рішень, тощо.
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Методи регресійного аналізу

 Авторегресія
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Метод Групового Врахування Аргументів (МГВА)

Особливості задачі:

 Вид функціональної залежності невідомий

 Коротка вибірка даних
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Основна ідея – механізм еволюції: схрещення та відбір кращих.

Поліном Колмогорова-Габора:
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Заміна простими функціями:

     NNs xxfyxxfyxxfy ,...;,;, 1312211 

Види часткових описів:

 Лінійний

 Неповний квадратичний

 Квадратичний



Алгоритм побудови моделі - МГВА
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1. Завантаження даних

2. Вибір виду функції, 

критерію оцінки

3. Побудова моделі

3.1 Перебір усіх можливих комбінацій регресорів

3.2 Розв’язок лінійних рівнянь методом МНК. Та 

знаходження коефіцієнтів a0..an

3.3 Генерування нових вихідних координат

3.4 Обчислення критерію зупинки. Якщо критерій 

не задовольняє, то повторення п. 3.1-3.4.

4. Прогнозування

5. Обчислення показників якості 

побудови моделі



Інтерфейс програми: введення та початковий аналіз 

даних
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Інтерфейс програми: врахування вихідних днів та 

очистка даних
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Інтерфейс програми: графік отриманої моделі
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Інтерфейс програми: графік прогнозу

Слайд 11 з 17



Рівняння побудованих моделей
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 Модель у вигляді АР(1):

)1(9945,0225,0)(  kyky

 Модель у вигляді АР(3):

)3(0683,0)2(1,0)1(1634,17595,0)(  kykykyky

 Модель у вигляді АР(12):



Рівняння побудованих моделей
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 Метод групового врахування аргументів:
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 Модель у вигляді АРКС(7,4):
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Результати моделювання та прогнозування

СеКП
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Тип

моделі

Характеристики

моделі

Характеристики прогнозу

Статичний на один крок Динамічний

Коеф-т

Тейла

Коеф-т

Тейла

АР(1) 0,9979 170378 1,63 14,61 13,71 3,32 0,0180 27,13 24,84 5,97 0,0340

АР(3) 0,9979 163346 1,99 14,41 13,61 3,30 0,0176 23,21 20,74 4,97 0,0290

АР(7) 0,9979 158585 1,99 15,49 14,85 3,61 0,0190 22,83 19,99 4,79 0,0280

АР(12) 0,9978 151780 1,97 16,00 14,78 3,59 0,0195 21,15 18,68 4,48 0,0260

АРКС(1,1) 0,9980 165483 1,97 14,56 13,88 3,37 0,0178 25,27 22,85 5,49 0,0315

АРКС(7,4) 0,9981 146527 1,99 14,28 13,65 3,32 0,0170 22,61 20,02 4,80 0,0280

МГВА 0,9979 157760 1,99 14,16 13,17 3,19 0,0370 23,16 21,07 5,06 0,0640

СеКП2R  )(2 ke DW САП САППСАПСАПП



Висновки
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 Розроблена СППР для побудови математичних моделей, 

прогнозуючих курс валют

 Побудовані моделі АР, АРКС, МГВА, виконаний прогноз

валютної пари USD/UAH на 4 місяці на базі даних взятих з 

Української міжбанківської валютної біржі

 На 14 червня прогнозований курс становить 26.2831, 

реальний - 26.2197, різниця 6 копійок, що становить 0.0024%

 Прогнозований курс на середину серпня (16 серпня) - 26.3011 



Перспективи щодо подальших досліджень
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 Подальше вдосконалення та розробка архітектури

СППР

 Поліпшення використаної моделі для прогнозу

 Аналіз факторів, які впливають на зміну курсу 

валют

 Застосування інших методів та моделей (нейроні 

мережі, метод опорних векторів, …)



Дякую за увагу!
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