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A tőkepiaci folyamatokat mindig nagy érdeklődés kísérte a történelem során. Sokan
próbálták meg megjósolni részvények, kötvények, árupiaci eszközök vagy valutapárok
árfolyamát. Az érdeklődés az előrejelzések iránt fokozatosan erősödött, hiszen mára a
tőkepiacok globálissá váltak, és az Interneten keresztül gyakorlatilag bárki, bármilyen
piacon kereskedhet. A téma adatbányászati feldolgozását a nagy frekvenciájú (pár perces
intervallumban mintavételezett) árfolyamadatok is elősegítették, mivel így elegendő adat állt
az elemzők rendelkezésére elemzéseik elkészítéséhez.
A pénzügyi szakma által ellentmondásosan kezelt hatékony piacok hipotézise (1) azonban
kimondja, hogy árfolyam előrejelzés nem lehetséges múltbeli adatok alapján. Mások azonban
ennek ellentmondó eredményekre jutottak. A pénzügyi viselkedéstan (2) szerint az amatőr
befektetők hasonlóan a hivatásos portfóliókezelőkhöz ún. kognitív heurisztikák alapján
hoznak pénzügyi döntéseket. Ezen heurisztikák és a csoportos viselkedés pszichológiája
alapján alakulnak ki a pillanatnyi egyensúlyi árak. Ezek alapján lehetséges, hogy a piacok
mégsem annyira hatékonyak, mint azt hinnénk, lehetséges, hogy az árfolyamok mégsem
véletlen bolyongást (3), hanem valamilyen nem-lineáris, kaotikus mozgást követnek (4). Ha
ez a feltételezés igaz, akkor múltbeli adatok alapján lehetséges árfolyam előrejelzést
készíteni adatbányászati, nem-lineáris idősorelemző módszerekkel, melynek egy nagyszerű
eszköze a többrétegű mesterséges neurális háló, és ezen információ birtokában kereskedve
extra hozamot elérni.
A mesterséges neurális hálókat gyakran használják pénzügyi jellegű adatbányászati feladatok
megoldása során, mivel elméletileg bármilyen folytonos nem-lineáris függvényt képesek
előállítani. Használják nem-lineáris idősorok előrejelzésére, így alkalmas lehet árfolyam
előrejelzésre is. (5)
A technikai elemzés az egyik legelterjedtebb elemzési forma a tőzsdén, a kereskedők 90%
használja döntései meghozatalakor, kézenfekvő tehát, hogy bevonjuk az elemzésbe ezeket.
A technikai elemzéshez indikátorokat számítanak ki és ezeknek az indikátoroknak az
egymáshoz való viszonya és ezek értékei alapján kereskednek. (6)
Dolgozatomban a ta-lib (7) technikai indikátor számító C++ könyvtár segítségével különböző
tőkepiacok (NYSE, BÉT) árfolyam idősoraiból technikai indikátorokat számítok. Ezen
adatok egy részét egy neurális háló tanítóhalmazaként használom fel, amelyet a FANN (8)
ingyenes mesterséges neurális háló C++ könyvtárral valósítok meg. Ezen neurális háló
kimeneteként különböző előretekintésű (10, 20 és 30 perces) hozamadatok felhasználásával
egy egyszerű kereskedési stratégiát vázolok fel, amellyel felülmúlható a buy-and-hold (vedd
és tartsd) stratégia azonos adatsoron számított hozama. A stratégiát és a neurális háló
teljesítményét a tanító halmaztól független teszt halmaz segítségével értékelem.
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