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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У класичній теорії аналізу часових рядів

біржових даних і інвестування в цінні папери
не використовуються інструменти теорії хао�
су. Теорія хаосу ще широко не вживається се�
ред дослідників, головним чином з огляду на
складнощі, виникаючі при обрахуванні інстру�
ментів, якими користується, і часті інтерпре�
таційні неясності. Дана стаття має на меті пред�
ставлення одного з інструментів теорії хаосу
— фрактального виміру, а також презентація
авторського методу оцінки даного виміру.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

На даний час у вітчизняній і світовій науці
значний внесок у вивчення вказаних питань
зроблений такими вченими, як Андерсон Т., Бла�
гун І., Бланк І., Вітлінський В., Врублевська О.,
Гренджер К., Грін. В., Грабарчук С., Гранату�
ров В., Клебанова Т., Кендалл Д., Колесникова
В., Конюховський П., Лінтерн Д., Лукаш С., Ма�
лютіна Л., Марковітц Г., Моляков Д., Опарін В.,

УДК 336.76

О. В. Савич,
к. е. н., доцент кафедри фінансів та обліку, ПВНЗ "Галицька академія"

ОЦІНКА ФРАКТАЛЬНОГО ВИМІРУ ЧАСОВИХ
РЯДІВ КУРСІВ ВАЛЮТ МЕТОДОМ ПОДІЛУ
ПОЛЯ

O. Savych,
PhD, Assistant Professor at the Department of Finance and Accounting PVNZ "Galytska Akademia"

MEASURING THE COMPLEXITY OF CURRENCY MARKETS BY FRACTAL DIMENSION
ANALYSIS: METHOD OF PLANE DIVISION
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даної роботи є розробка економіко�

математичних моделей оцінки прибутковості
валютного портфелю.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Евклідова геометрія визначає вимір площи�

ни, в якій розміщений часовий ряд. Таким про�
стором є площина з евклідовим виміром — 2.
Розглядаючи траєкторію часового ряду як ла�
ману траєкторію, ми одержуємо евклідовий
вимір — 1. Відходячи від евклідового виміру,
можна відмітити, що діаграма часового ряду не
заповнює всієї площини, на якій він розміще�
ний, отже його значення буде менший від 2 і
відмінним від 1, оскільки це евклідовий вимір
прямої, а часові ряди не мають в цілому форми
прямої лінії.
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Вирішенням цієї незручності є фракталь�
ний вимір, охарактеризований Петерсом:
фрактальний вимір, який описує, яким чином
об'єкт (або часовий ряд) заповнює свій
простір, є результатом всіх факторів, які впли�
вають на систему, творінням якого є даний
об'єкт (часовий ряд). Фрактальний вимір оз�
начається як D і він не повинен бути цілим чис�
лом. Для діаграм одновимірних часових рядів
приймає він значення з площини <1; 2>. Часо�
вого ряду прийме значення 1, коли діаграма
матиме форму прямої лінії, а значення 2 —
коли займатиме певну двовимірну область на
площині. На практиці граничні значення не
досягаються.

Оскільки фрактальний вимір повинен опи�
сувати, яким чином часовий ряд заповнює об�
ласть, то більше заповнення призведе до
збільшення фрактального виміру, а менше за�
повнення спричинить менший фрактальний
вимір. Для часових рядів це означає, що часті
зміни у різних напрямах спричинятимуть
збільшення виміру і ряд буде більше заповню�
вати площину, а однонаправлені ряди, з неве�
ликим числом змін, матимуть менші фрактальні
виміри, їхні форми будуть більш наближені до
форми прямої. Ряди, в яких відбуваються часті
зміни у різних напрямах — характеризуються
явищем повернення до середньої величини, а
ряди з малою кількістю число змін — явищем
продовженням тренду. Відповідні висновки
можна однак зробити тільки після отримання
даних емпіричних досліджень.

Приклад застосування фрактального вимі�
ру для природних явищ подає Mandelbrot. Про�
блема стосується виміру довжини берегової
лінії. Результат залежить від довжини показ�
ника: чим показник коротший, тим точніший

результат, оскільки дозволяє схопити більшу
кривизну. Фрактальний вимір дає відповідь на
запитання, як виглядає берегова лінія. Чим
більше ламана берегові лінія, тим її фракталь�
ний вимір більший. Е. Peters подає напр. фрак�
тальний вимір берегової лінії Норвегії — 1,52 і
берегової лінії Великої Британії — 1,26. Даний
результат перекликається з обстеженням кар�
ти — берегова лінія Норвегії більш ламана ніж
берегова лінія Великої Британії, отже, її вимір
фрактальний вимір більший і більш наближе�
ний до 2.

Один із способів знаходження фрактально�
го виміру часових рядів подає Е. Peters: фрак�
тальний вимір знаходиться шляхом вимірюван�
ня степеня нерівності лінії. Потрібно пораху�
вати число кругів з визначеним діаметром, які
потрібні для покриття всієї лінії. Потім по�
трібно зменшити діаметр кругів і повторити
розрахунки. Після проведення відповідного
числа таких операцій можна відмітити, що чис�
ло кругів тісно пов'язано із довжиною радіусів
кругів, і описується наступним співвідношен�
ням:

Nr = (2r)D

Nr — найменше число коліс при встановле�
ному r,

r — радіус,
D — фрактальний вимір,
звідси фрактальний вимір D є ведучим кое�

фіцієнтом простої регресії:
logNr = Dlog(2r).
Однак це є малоефективний спосіб підра�

хунку фрактального виміру, оскільки вимагає
багатьох геометричних конструкцій. Подібно
визначається фрактальний вимір методом BCM,
з тією різницею, що замість кіл порівнюються
квадрати з визначеною величиною сторони,

Рис. 1.

Рис. 2.
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потрібні для покриття діаграми часового ряду.
Авторський метод оцінки фрактального

виміру, представлений в даній роботі, поєднує
елементи сегментно�варіаційних методів та та�
кож традиційних геометричних методів. По�
дібно як в сегментно�варіаційному методі діаг�
рама часового ряду покриватиметься через
прямокутники, а натомість саме оцінювання
фрактального виміру полягатиме в визначенні
коефіцієнта регресії, подібно як в геометрич�
них методах. Припустимо, що ми маємо в роз�
порядженні частину площини у формі прямо�
кутника з довжиною а і висотою b. Площа цьо�
го прямокутника становитиме P = ab (рис. 1).
Прямокутник буде поділений на половини,
тому площу P ми назвемо первинною (перед
поділом). Потім первинний прямокутник
ділиться на дві рівні частини вертикальною
прямою (рис. 2). Площа тих двох прямокут�
ників, що виникли становитиме p, але p = P,
оскільки:

.

Наступне ділення навпіл прямокутників не
змінить того факту, що сума площ завжди ви�
носитиме P. Означає це, що сума полів P після
поділу прямокутника на довільне число рівних
прямокутників вертикальними лініями буде
така ж сама, як сума полів p після в два рази
щільнішого поділу (первинним може бути поділ
напр. на три прямокутники, а наступний — на
шість). Отже, для довільного поділу заходить
існує певна закономірність:

 .

У прямокутнику варто розмістити діаграму
часового ряду.

Нехай часовий ряд має довжину N; тоді пло�
ща області, яку замає ряд, можна вирахувати з
формули:

(1),
де xmax і xmin є відповідно найбільшою і най�

меншою величиною в ряду.
Потрібно поділити прямокутник, який

займає часовий ряд, вертикальною прямою на
половини і знайти суму площ p частин, що ви�
никли, використовуючи формулу (1) для кож�
ної частини:

(2).

Між p і P виникає нерівність:
(3).

Повторюючи дію ділення навпіл скінчену
кількість разів, після кожного разу виявиться, що
сума площ частин в відношенні до суми первин�
них полів є не більшою від них. Означає це, що
при довільному первинному поділі на k частин
поле, яке займає діаграму ряду, становитиме:

(4),

а при поділі на 2k частин:

(5).

Між Pk і p2k виникає нерівність:
(6).

Очевидно, що:

(7).

Рівність в формулі (7) виникає лише для
діаграм тих часових рядів, які повністю запов�

Рис. 3.

Таблиця 1. Результати визначення фрактального виміру D для обраних рядів
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нюють свою площину. Якщо ряд матиме фор�
му прямої лінії, то між p та P заходити буде
рівність:

(8).

Рівняння здійснюється також для ламаної,
починаючи від певного поділу.

Для довільного ряду

(9).

де D буде міститися в площині <1; 2> і буде
тим більше, чим форма траєкторії часового
ряду буде більш ламана, тобто — чим частіше в
ряду виступатиме зміна трендів на протилеж�

Рис. 4. Часові ряди курсів євро, що відповідають періодам
з таблиці 1

Рис. 5. Часові ряди курсів долара, що відповідають періодам з таблиці 1
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не значення. Величина D натомість буде тим
ближча до 1, чим форма ряду буде ближча до
прямої, тобто — чим менше буде в ряді змін
трендів на протилежні. Якщо в графіку на осі x
відкладатимуться значення P/2, а на осі y —
значення p, то величина D буде коефіцієнтом
простої регресії, оціненої для пунктів (P/2; p).
Така сформульована вартість D може тракту�
ватися як показник ламаності рядів, тобто як
фрактальний вимір рядів.

Аналіз часових рядів курсів валют (табл. 1).
У випадку часових рядів євро ми спостерігає�

мо дві ситуації (рис. 5): перший і третій ряд є ряда�
ми з бічними трендами, натомість другий і четвер�
тий ряд є рядами з чітко окресленою тенденцію
росту. Для першого і третього ряду ми отримали
високі оцінки фрактального виміру (понад 1,4), що
означає частіші повернення до середнього стану,
натомість для другого і четвертого ряду ми маємо
нижчі значення фрактального виміру, що показує
форма діаграми, ближча до прямої. Найбільш по�
мітною є тенденція в другому ряду і тут також ве�
личина фрактального виміру D найменша.

Трохи сильнішим є тренд у четвертому ряді.
Тут величина фрактального виміру впала при�
близно на 0,05 в порівнянні з іншими рядами.
Невелике падіння є результатом досить знач�
них декількох відхилень курсу вгору від трен�
ду зниження.

У випадку першого ряду значення фрак�
тального виміру і діаграма ряду також інфор�
мують про бічний тренд, однак вже з частіши�
ми, хоч і короткими періодами підтримки трен�
ду, в даному випадку — падіння. Найвиразні�
ше тенденція зображена на рисунку 5, і для цьо�
го ряду вартість фрактального виміру D най�
менша і становить 1,2713.

У четвертому ряду з'являється вже виразна
тенденція росту, і це зразу призводить до змен�
шення фрактального виміру до рівня 1,36.

Для обговорюваних часових рядів протяж�
ності 100 найменші зміни фрактального виміру
ми спостерігаємо в випадку курсу долара, де
тенденція чітка лише в четвертому ряду.

ВИСНОВКИ
Аналіз часових рядів, що були запропоно�

вані, надає дуже цікаву інформацію. Можна
відмітити декілька закономірностей. Ряди,
більш ламані, мають вищі фрактальні виміри
ніж ряди, менш ламані. Ряди з переважаючим
бічним трендом мають вищі фрактальні виміри
ніж ряди з виразним трендом росту або зни�
ження. Очевидно ці дві тези перекликаються,
оскільки на відрізку однакової протяжності
ряд з бічним трендом частіш за все більш лама�

ний, ніж ряд з вираженим трендом, з огляду на
більшу кількість змін у різних напрямках. Ряди
з вираженою тенденцією росту або падіння
мають менші фрактальні виміри. Очевидно,
сила такого тренду може бути різною; а важ�
ливим є те, щоб він був помітний.
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