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Актуальність даної теми 

• Розвиток фондових бірж та збільшення 
кількості учасників торгів 

 

• Скорочення часу розповсюдження 
інформації 

 

• Зростання попиту на автоматизовані 
технології технічного аналізу стану ринку 

 



Об’єкт, Предмет, Мета дослідження 

• Об’єкт дослідження – процеси біржової торгівлі на ринку 
фінансів і цінних паперів.  

 

• Предмет дослідження – математичні моделі функціонування 
ринку фінансів і цінних паперів та інформаційні технології 
оцінки функцій ризику за експериментальними даними. 

 

• Методи дослідження. Для вирішення поставленої задачі було 
застосовано метод B-сплайн апроксимації  для пошуку точок 
розладнання графіків біржових котирувань, об’єктно-
орієнтованого програмування для реалізації програми. 



Класифікація задач розладнання 

• Метод отримання даних 
▫ Задачі найшвидшого виявлення розладнань 

▫ Задачі найточнішого виявлення розладнань 

• Повнота апріорно відомої статистичної інформації  
▫ Параметричні  

▫ Семіпараметричні 

▫ Непараметричні  

• Розмірність розглянутих даних 
▫ Розладнання випадкового процесу  

▫ Розладнання випадкового поля 

• Характер розладнання 
▫ Задачі з одиничним розладнанням  

▫ Задачі з багаторазовими  розладнанням 



Існуючі методи виявлення розладнань 

• Алгоритм Гіршика-Рубіна-Ширяєва 
 
• Алгоритми, засновані на накопиченні 

кумулятивних сум 
 
• Методи, засновані на лемі Неймана-Пірсона 
 
• Алгоритми, що засновані на експоненціальному 

згладжуванні 
 
• Непараметричні алгоритми виявлення 

розладнання 



Методи згладжування часових рядів 

• Лінійна фільтрація 

• Експоненціальне згладжування 

•  Згладжування методом найменших квадратів 

•  Розкладання в поліном Фур'є 

•  Апроксимація поліномом Лагранжа 

•  Метод «гусениці» 



Класифікація В-сплайнів 



Переваги Методу апроксимації           

В-сплайнами 

• Не дає лага за часом, на відміну від 
експоненціального згладжування і ковзних 
середніх 

• Крива на виході має прийнятну точність 
апроксимації 

• Не має різких перегинів  

• Існують відносно швидкі способи обчислення 
точок B-сплайну 



Математична модель визначення точок 

розладнання за допомогою В-сплайнів 
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Основні етапи інформаційної технології 

прийняття рішень 



Схема алгоритму 

роботи інформаційної 

технології прийняття 

рішень 



Сигнал для відкриття довгої позиції 



Сингал для відкриття короткої 

позиції або продажу 



Оцінка ризиків проведення торгових операцій 

для акції BEST BUY INC. (BBY) 



Оцінка ризиків проведення торгових операцій 

для акції CITIGROUP INC. (C) 



Графік отримання прибутків 

Абсолютна ефективність вкладених інвестицій: 317086,08 грн. 
Термін окупності: 0,6 роки. 



Висновки 

• Розроблено структуру та програмне 
забезпечення інформаційної технології прийняття 
рішень для трейдера фондової біржі.  
 

• Розроблена інформаційна технологія має високий 
комерційний потенціал та може бути використана  
для оцінки ризиків при проведенні торгових операцій 
на фондових та валютних біржах. 
 

• Результати магістерської кваліфікаційної роботи 
апробовані на двох науково-технічних конференціях 
та відображені в двох наукових роботах.  
 

 
 



Дякую за увагу!!! 


