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Біржові індекси застосовуються для характеристики ситуації на ринку
цінних паперів. При продажу і купівлі акцій на фондових біржах вони є
основними показниками, що визначають активність фондового ринку. Біржові
індекси є цифровими статистичними показниками, що виражають (у відсотках)
послідовні зміни певних явищ і уже понад сто років використовують для
інтегральної оцінки стану фінансового ринку. Зіставлення динаміки поведінки
цих індексів дає можливість спостерігати за змінами стану будь-якої галузі
стосовно економіки в цілому. Тому є актуальним дослідження набору даних про
відсоткові зміни прибутковості біржового індексу
Аналіз проведемо за допомогою пакету R. Для дослідження був
використаний набір даних Weekly з пакету ISLR, що містить 1089 спостережень
по 9 показниках:
• Year – рік коли відбувся збір даних.
• Lag1–Lag5 – значення відсоткової зміни прибутковості для кожного з
п’яти днів.
• Volume – кількість акцій (в млрд), проданих минулого дня.
• Today – відсоткові зміни прибутковості за конкретний день.
• Direction – направлення руху ринку – вгору (Up) або вниз (Down) – цього
дня.
За допомогою функції cor() створимо матрицю із значеннями всіх парних
кореляцій між предикторами.
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Рисунок 1 – матриця парних кореляцій предикторами
Коефіцієнти кореляції між лаг-змінними і прибутковістю за «сьогодні»
очікувано близькі до нуля. Іншими словами, схоже, що прибутковість «сьогодні»
дуже слабко пов’язана з прибутковістю в минулі дні. Єдина сильна кореляція є
між Year і Volume. Зобразивши дані графічно (рис.2) побачимо, що Volume
збільшується в часі.

Рисунок 2 – Кореляція між Year і Volume
Скориставшись функцією predict() спробуємо передбачити ймовірність
того, що прибутковість індексу піде в гору. На рис. 3 було введено тільки перші
десять значень ймовірності.
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Рисунок 3 – Перші десять значень ймовірності напрямку руху ринку
Для передбачення напряму збільшення прибутковості для певного тижня,
потрібно конвертувати ці ймовірності в позначки класів – Up або Down.
За допомогою table() отримаємо матрицю помилок.

Рисунок 4 – Матриця помилок
Висновок. Побудована логістична регресія може передбачити напрям
руху ринку в 56% випадків. Для прийняття рішень, щодо покупки або продажу
акцій на біржі така точність в більшості випадків не є достатньою, тому що вона
на рівні «вгадування». Тому вона не може бути застосована для передбачення
змін, зокрема на біржовому ринку. Для підвищення точності прогнозування
необхідно покращити модель. Це можливо зробити або за рахунок додавання не
врахованих раніше предикторів, які будуть значимі для відгука або використання
моделі іншого типу.
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