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Методологія

дослідження.

Результати

отримані

за

рахунок

застосування

методів: математичного моделювання – для створення моделей нейронної мережі прогнозу
динаміки доходності цінних паперів; аналізу й синтезу – при виявленні переваг та обмежень
моделювання на основі нейронних мереж.
Результати. Використання теорії штучного інтелекту дозволило визнати, що метод
прогнозування та моделювання на основі нейронних мереж є досить ефективним та
прогресивним з огляду на його універсальність, простоту застосування, здатність
охоплювати велику кількість змінних та високу швидкість знаходження залежності через
одночасну обробку вхідних даних усіма нейронами. Показано, що поряд з перевагами даний
метод має певні обмеження, пов’язані із складністю побудови та визначення архітектури
нейронної мережі для вирішення конкретної задачі, а також інтерпретації результатів
навчання мережею.
Розглянута проблема дослідження шляхів підвищення точності прогнозів у розрізі
побудови стратегії управління інвестиційним портфелем з урахуванням впливу різних
факторів. Запропоновано механізм управління інформаційними потоками для інвестиційного
портфеля, що ґрунтується на прогнозах за використання нейронної мережі із рішенням через
матрицю

управління.

Наведено

результат

прогнозування

нейронною

мережею

за

інформацією часових рядів, статистики, динаміки рівня доходу різних типів цінних паперів.
Проведено аналіз можливостей з покращення точності прогнозу, створено алгоритми, за
допомогою яких їх можна здійснювати для інвестиційного портфеля.
Новизна. На основі використання можливостей MatLab створена загальна поетапна
схема нейромережевого передбачення часових рядів, яка дозволяє спрогнозувати динаміку
доходності цінних паперів. У ході виконання прогнозу виявлено проблему підвищення
точності передбачення та створено алгоритми, що описують шлях досягнення практичних
результатів прогнозування.
Практична

значущість. Рекомендації

з

приводу

удосконалення

процесу

прогнозування динаміки ціноутворення на цінні папери дозволять підвищити ефективність
прийняття управлінських рішень і, як наслідок, зберегти та примножити фінансовий капітал.

Ключові слова: управління інвестиційним портфелем, матриця управління, алгоритм,
нейронна мережа, ефективність прогнозів, механізм управління інформаційними потоками,
цінні папери.
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