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1. Introducere: stadiul cunoaşterii in domeniu

Analiza spectrală are o istorie lungă. Începuturile sale datează încă din vremea
lui Pitagora, care încerca să găsească legile armoniei muzicale, a căror expresie
matematică a fost găsită abia în secolul al XVIII-lea, în termenii ecuației de undă.
Primul care a descoperit o soluţie pentru ecuația de undă a fost baronul Jean Baptiste
Joseph de Fourier în 1807 cu introducerea seriei Fourier. Teoria lui Fourier a fost
extinsă la cazul funcțiilor ortogonale arbitrare de Sturm și Liouville în 1836. Teoria
Sturm-Liouville a condus la cel mai mare succes empiric al analizei spectrale prin
formularea mecanicii cuantice de Heisenberg și Schrodinger în 1925 și 1926. În 1929
John von Neumann a pus teoria spectrală a atomului pe o fundație matematică fermă în
teorema lui de reprezentare spectrală în spațiul Hilbert. Între timp, Wiener a dezvoltat
teoria matematică a mișcării browniene în 1923, iar în 1930 a introdus analiza
armonică generalizată, adică, reprezentarea spectrală a unui proces aleator staționar.
Suportul comun al reprezentărilor spectrale ale lui von Neumann și Wiener este spațiul
Hilbert. În 1942 Wiener a aplicat metodele sale la problemele de predicție și de
filtrare, iar lucrarea sa a fost interpretată și extinsă de Norman Levinson. Wiener, în
lucrarea sa empirică pune mai mult accent pe funcția de autocorelație decât pe spectrul
de putere. Istoria modernă a estimării spectrale începe cu descoperirea lui J. W. Tukey
în 1949, care este echivalentul statistic al descoperirii lui Fourier. Cu toate acestea,
analiza spectrală a fost costisitoare din punct de vedere computaţional. Ea a devenit
accesibilă odată cu publicarea în 1965 a algoritmului transformatei Fourier rapide de J.
S. Cooley și J. W. Tukey. Metoda lui Cooley-Tukey a permis în practică procesarea
semnalelor sub formă de undă atât în domeniu timpului, cât şi în domeniul frecvenței,
ceva ce nu era posibil cu sisteme continue. Transformata Fourier nu a devenit doar o
descriere teoretică, ci şi un instrument. Odată cu dezvoltarea transformatei Fourier
rapide domeniul analizei spectrale empirice a crescut în importanţă, iar acum este o
disciplină majoră. În continuare contribuții importante au fost: introducerea analizei
entropiei maxime spectrale de John Burg în 1967; dezvoltarea de ferestre spectrale de
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Emmanuel Parzen și alții, începând din anii 1950; munca statistică a lui Maurice
Priestley, testarea ipotezelor în analiza seriilor de timp de Peter Whittle, începând din
1951; abordarea Box-Jenkins a lui George Box și G.M. Jenkins în 1970; estimarea
spectrală autoregresivă și criteriile de determinare a ordinului ale lui E. Parzen și H.
Akaike începând din anii 1960; etc.
Ceva mai recent, la metodele clasice de analiză spectrală s-au adăugat o serie de
metode noi, considerate a face parte din sfera inteligenţei computaţionale, precum
Analiza

Spectrului

Singular

(SSA:

Singular

Spectrum

Analysis),

Analiza

Componentelor Independente (ICA: Independent Component Analysis) şi Analiza
Undinelor (WA: Wavelets Analysis). Primele două metode (SSA şi ICA) vor face
obiectul cercetării în cadrul acestei teze, fiind vizat în special potenţialul lor aplicativ
în analiza, modelarea neparametrică, filtrarea zgomotului (netezirea) şi predicţia
seriilor financiare.
Analiza Spectrului Singular (SSA: Singular Spectrum Analysis) face parte din
clasa metodelor de procesare a semnalului bazate pe subspatii. O evoluție importantă a
fost formularea descompunerii spectrale a operatorului de covarianță a proceselor
stocastice de către Kari Karhunen și Michel Loeve la sfârșitul anilor 1940 (Loeve,
1945, Karhunen, 1947).
Broomhead și King (1986) și Fraedrich (1986) au propus utilizarea SSA și SSA
cu canale multiple (M-SSA), în contextul dinamicii neliniare, în scopul de a reconstitui
atractorului unui sistem de serii de timp măsurate. Acești autori au oferit o extindere și
o aplicare mai solidă a ideii de reconstruire a dinamicii dintr-o singură serie de timp,
bazată pe teorema incorporării (embedding theorem). Alți autori au aplicat versiuni
simple ale M-SSA la seturile de date meteorologice și ecologice (Colebrook, 1978,
Barnett și Hasselmann, 1979, Weare și Nasstrom, 1982).
Ghil, Vautard si colegii lor (1989, 1991, 1992, 2002) au observat analogia
dintre matricea traiectoriilor a lui Broomhead și King, pe de o parte, și descompunerea
Karhunen-Loeve (Analiza Componentelor Principale în domeniul timp), pe de altă
parte. Astfel, SSA poate fi utilizată ca metodă în domeniul timpului și în domeniul
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frecvenței pentru analiza seriilor de timp - independent de reconstrucția atractorului și
inclusiv în cazurile în care acesta din urmă poate eșua.
Așa-numita metodologie "Caterpillar" este o versiune a SSA, care a fost
dezvoltată în fosta Uniune Sovietică, independent de cercetările deşfăşurate în
Occident. Această metodologie a devenit cunoscută în restul lumii, mai recent
(Danilov și Zhigljavsky, 1997, Zhigljavsky 2010, Golyandina et al, 2001, Golyandina
și Zhigljavsky, 2013). "Caterpillar-SSA" pune accentul pe conceptul de separabilitate,
un concept care conduce, de exemplu, la recomandările specifice în ceea ce privește
alegerea parametrilor SSA.
În ultimele două decenii, separarea în orb a surselor (BBS: Blind Source
Separation) prin Analiza Componentelor Independente (ICA: Independent Component
Analysis) a primit o atenție specială datorită aplicațiilor sale potențiale în procesarea
semnalelor, cum ar fi în sistemele de recunoaștere a vorbirii, de telecomunicații și de
prelucrare a semnalelor medicale. Scopul ICA este de a recupera sursele independente
dispunând doar de observaţii de la senzori care sunt mixturi liniare necunoscute ale
semnalelor sursă independente neobservabile. Spre deosebire de transformările bazate
pe corelare, cum ar fi Analiza Componentelor Principale (PCA), ICA nu numai
decorelează semnalele (până la statisticile de ordinal 2), dar reduce, de asemenea,
dependențele statistice de ordin superior, încercând să facă semnalele cât mai
independente.
Au existat două domenii diferite de cercetare ce au luat în considerare analiza
componentelor independente. Pe de o parte, studiul separarii surselor mixte observate
într-o serie de senzori a fost o problemă clasică și dificilă de prelucrare a
semnalului. Lucrarea de pionierat privind separarea în orb a surselor se datorează lui
Jutten, Herault și Guerin (1988). Ei au propus un algoritm adaptiv într-o arhitectură
simplă de feedback. Regula de învățare s-a bazat pe o abordare neuromimetică și a fost
capabilă să separe simultan surse independente necunoscute. Această abordare a fost
explicată și dezvoltată în continuare de către Jutten și Herault (1991), Comon (1991),
Karhunen și Joutsensalo (1993), Cichocki și Moszczynski (1992) și alţii. Mai mult
decât atât, Comon (1994) a introdus conceptul de analiză a componentelor
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independente și a propus funcțiile de cost legate de minimizarea informaţiei reciproce
între senzori.
Pe de altă parte, și în paralel cu studiile de separare în orb a surselor, reguli de
învățare nesupravegheată bazate pe teoria informației au fost propuse de Linsker
(1992), Becker si Hinton (1992) și alţii. Ideea a fost de a maximiza informația
reciprocă între intrările și ieșirile unei rețele neuronale. Această abordare este legată de
reducerea redundanței care a fost sugerată de Barlow (1961), ca strategie de codificare
în neuroni. Fiecare neuron ar codifica caracteristici care sunt independente statistic fata
de alti neuroni.
Bell și Sejnowski (1995) au fost primii care explică problema separării în orb a
surselor din punct de vedere informațional teoretic și aplicarea acestora la separarea și
deconvoluția surselor. Metodele lor adaptive sunt mai plauzibile dintr-o perspectivă de
procesare neuronală decât funcțiile de cost bazate pe cumulanţi propuse de. O metodă
adaptivă similară, dar "ne-neuronală" de separare a surselor a fost propusă de Cardoso
și Laheld (1996).
Alti algoritmi au fost propuşi din perspective diferite: abordarea bazată pe
estimarea verosimilităţii maxime a fost propusă pentru prima dată de Gaeta și
Lacoume (1990), abordarea bazată pe maximizarea negentropiei de Girolami și Fyfe
(1996), algoritmul PCA neliniar dezvoltat de Karhunen și Joutsensalo (1994) și Oja
(1995). Lee, Girolami și Sejnowski (1997) oferă un cadru unificator pentru problema
separării sursei prin explicarea relația dintre algoritmi diferiți unul de altul. Regula de
învățare derivată este optimizată atunci când se utilizează gradientul natural (Amari,
1997) sau gradientul relativ (Cardoso și Laheld, 1996).
Algoritmul propus inițial de Bell și Sejnowski (1995) a fost adaptat pentru a
separa surse super-gaussiene. Pentru a depăși această limitare au fost dezvoltate alte
tehnici care au fost în măsură să separe simultan surse sub- și surse supergaussiene. Pearlmutter și Parra (1996) obțin o regulă de învățare ICA generalizată din
estimaţia de verosimilitate maximă unde modelează explicit distribuția sursei de bază
care a fost presupusă a fi fixată în algoritmul inițial. Deși estimarea densității era
greoaie și a necesitat o cantitate suficientă de date, algoritmul a fost capabil să separe
un număr destul de mare de surse cu o gamă largă de distribuții. Un algoritm mai
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simplu și extrem de eficient a fost propus de Girolami și Fyfe (1996) printr-o abordare
bazată pe maximizarea negentropie. Lee, Girolami și Sejnowski (1997) derivă aceeași
regulă de învățare din abordarea Infomax ce păstrează arhitectura simplă și arată viteza
superioară de convergență.
Pentru aplicațile uzuale, modelul de amestecare instantanee poate fi adecvat,
deoarece întârzierile de propagare sunt neglijabile. Cu toate acestea, în medii reale pot
să apară întârzieri substanțiale și este nevoie de o arhitectură și algoritm pentru a ține
cont de amestecarea surselor întârziate în timp și surselor în convoluţie. Problema de
separare în orb a surselor pe mai multe canale a fost abordată de către Yellin și
Weinstein (1994) și Ngyuen și Jutten (1995) și alţii, utilizând criterii bazate pe
cumulanţii de ordinul 4.
ICA şi SSA sunt metode de analiză spectrală avansate şi destul de noi. Ele sunt
general aplicabil în procesul de prelucrare a semnalelor, oferind deschideri către o
varietate de aplicații potențiale. În această teză sunt explorate aplicaţii ale ICA şi SSA
în analiza, modelarea, filtrarea zgomotului (netezirea) şi predicţia seriilor financiare.
2. Structura tezei
Structura tezei cuprinde o introducere, 5 capitole şi concluzii. Trei dintre cele 5
capitole (1,2 şi 4) au caracter teoretic, iar celelalte două (3 şi 5) au caracter aplicativ.
Primul capitol, numit „Elemente de teoria probabilităţilor, teoria proceselor
stocastice şi teoria semnalelor” introduce principalele noţiuni matematice pe care se
sprijină teoria clasică a analizei spectrale. La baza tuturor acestor teorii stau, evident
noţiunile şi conceptele definite de teoria probabilităţilor.
Obiectele de interes in estimarea spectrului sunt procesele stocastice (aleatoare).
Ele reprezintă fluctuațiile în timp ale unei anumite cantităţi care nu poate fi descrisă în
întregime de către funcțiile deterministe. Dinamica variabilelor economice sau
financiare, precum evoluţia cursului valutar, sau variațiile zilnice ale indicelui bursier,
sunt câteva exemple de procese aleatoare. Formal, un proces aleator este definit ca o
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colecție de variabile aleatoare indexate în raport cu timpul. Mulţimea indicilor este
infinită și poate fi continuă sau discretă. Dacă mulţimea indicilor este continuă,
procesul aleator este cunoscut ca un proces aleator în timp continuu, iar dacă mulţimea
indicilor este discretă, el este cunoscut ca un proces aleator în timp discret.
În această teză ne vom concentra numai asupra proceselor în timp discret unde
mulţimea indicilor este setul de numere întregi.
Teoria semnalelor este de asemenea esenţială pentru analiza spectrală, în
special în legătură cu problematica eşantionării semnalelor în timp discret şi a
cuantizării lor în domeniul amplitudinii. Analiza semnalelor oferă două tipuri de
abordări: în domeniul timpului şi în domeniul frecvenţei.
Al doilea capitol , numit „Analiza spectrală clasică” face o amplă trecere în
revistă a teoriilor spectrale clasice ce au ca punct de plecare seria Fourier şi
transformata Fourier. Principalul obiectiv in estimarea spectrului este determinarea
densității spectrului de putere (PSD) a unui proces aleator. PSD este o funcție care
joacă un rol fundamental în analiza proceselor aleatoare staționare în care cuantifică
distribuția puterii totale în funcție de frecvență. Estimarea PSD se bazează pe un set de
eșantioane de date observate ale unui proces. O ipoteză necesară este că procesul
aleator este cel puțin staționar in sens larg, adică, statisticile sale de primul și al doilea
ordin nu se schimbă in timp. PSD estimat oferă informații despre structura procesului
aleator care pot fi apoi utilizate pentru modelarea, predictia sau filtrarea procesului
observat. Un interes special în cadrul capitolului se acordă transformate Fourier
discrete (directă şi inversă), respectiv transformatei Fourier rapide (directă şi inversă).
Sunt atent dicutate principalele metode neparametrice de estimare a spectrului, între
care periodograma si transformata Fourier rapidă joacă un rol important.
Capitolul al treilea, intitulat „Modelarea şi predicţia cursului de schimb
valutar, utilizând analiza spectrală Fourier” propune o aplicaţie a analizei spectrale
clasice în modelarea seriilor finaciare. Prin natura lor, acestea sunt de regulă
nestaţionare, în vreme ce tehnicile Fourier se adresează seriilor staţionare în sens larg.
Utilizarea lor presupune deci o staţionarizare prealabilă a seriei. Aplicaţia are la bază 4
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proceduri: o procedură de ajustare parametrică a trendului în scopul eliminării sale
pentru a staţionariza seria; a doua procedură utilizează Transformarea Fourier Rapidă
(FFT) care face trecerea de la reprezentarea semnalului in domeniul timpului
(amplitudine versus timp) la reprezentarea în domeniul frecvenţei (amplitudine versus
frecvenţă); a treia procedură utilizează Transformata Fourier Rapidă Inversă (IFFT)
prin care sunt reconvertite rezultatele FFT înapoi în domeniul timpului, nu înainte de a
filtra frecvenţele pentru a netezi reprezentarea (a reduce zgomotul); a patra procedură
presupune o extrapolare a curbei IFFT printr-o ecuație care este adesea folosită pentru
a calcula Transformata Fourier Discretă şi care ne permite să realizăm o predicţie a
seriei de timp pe un orizont de predicţie rezonabil. Rezultatele sunt încurajatoare cu
privire la capacitatea predictivă a metodei, ţinând cont că problema de predicţie în sine
este deosebit de dificilă, situându-se la limita de impredictibilitate.
Capitolul al 4-lea, intitulat „Tehnici avansate de analiză spectrală: Analiza
Componentelor Independente şi Analiza Spectrului Singular”, prezintă cele două
metode de analiză spectrală avansată (ICA şi SSA), asupra cărora ne-am referit deja în
introducere. Aspectele algoritmice specifice celor două metode sunt amplu discutate.
Capitolul

al

5-lea,

intitulat

„Aplicaţii

ale

analizei

componentelor

independente şi analizei spectrului singular la modelarea şi predicţia seriilor de
timp financiare” are caracter aplicativ şi explorează potenţialul celor două metode
într-un domeniu (cel financiar) care nu face parte dintre domeniile de aplicaţie uzuale
(cele inginereşti). Prezentăm 3 aplicaţii. Prima (Utilizarea analizei componentelor
independente pentru separarea factorilor fundamentali şi netezirea seriilor de
schimb valutar) utilizează exclusiv ICA (mai precis o varianta a sa computational
eficientă, FastICA). Setul de date este constituit de 6 serii paralele de rate de schimb
valutar, despre care se consideră că reprezintă amestecuri (mixturi) observabile ale
unui set de factorilor fundamentali latenţi (neobservabili), dar care presupunem că au
reprezentat mecanismul de generare a datelor de observaţie considerate. Rolul ICA
este să dezvăluie aceşti factori, adică să realizeze „separarea în orb a surselor”.
Separarea unor astfel de factori cauzali fundamentali este foarte importantă pentru
11

analiza multivariată a seriilor de timp financiare, în scopul de a explica co-evoluţiile
din trecut și pentru a anticipa evoluțiile viitoare. În plus, ICA permite şi netezirea
seriilor de timp prin eliminarea componentelor spectrale de amplitudine mică. A doua
aplicaţie (Modelarea şi predicţia unei serii de timp 3-dimendionale reprezentând
valorile (minimă, medie, maximă) ale preţului unui active financiar, utilizând
Analiza Spectrului Singular) utilizează exclusiv ICA (de fapt, o extensie a sa pentru
serii multidimensionale). Setul de date utilizat în această aplicaţie constă dintr-o serie
de timp 3-dimensională a valorilor (minimă, medie, maximă) ale prețului activelor
pentru societatea Antibiotice SA. Metoda realizează medelarea neparametrică a seriei,
netezirea acesteia, iar în final predicţia pe un anumit orizont. Pentru predicţie se
utilizează două metode: una recursivă şi alta vectorială. SSA face parte din categoria
metodelor de inteligenţă computaţională şi este cunoscută pentru acurateţea
predicţiilor pe care le realizeaza, chiar şi atunci când seriile sunt nestaţionare şi
puternic neliniare. A treia aplicaţie (Utilizarea ICA în combinaţie cu SSA pentru
robustificarea predicției seriilor de timp multidimensionale) foloseşte o abordare
hibridă ce combină cele două metode, ICA-SSA. Studiile empirice au sugerat că
mixturile pe care le observăm de fapt, pot fi mai bine prezise în mod indirect, prin
intermediul factorilor latenţi care stau la baza lor (componentele independente)
relevate de ICA, urmată apoi de remixarea predicţiilor realizate pentru componentele
independente pentru a produce predicţii pentru mixturile observate. În acest sens, ICA
poate fi privită ca o tehnica pentru robustificarea predicției seriilor de timp
multidimensionale

(vectorilor

aleatori).

Predicţia

în

spaţiul

componentelor

independente (dezvăluite aplicând FastICA) se realizeaza cu SSA. Motivul pentru care
se preferă predicţia componentelor independente este că acestea oferă de regulă
reprezentări mai structurate și regulate, deci predicţii mai exacte. Predicţiile sunt apoi
remixate pentru a produce prognoze ale mixturilor observabile. Setul de date utilizat în
această aplicaţie conține seriile de timp ale prețurilor activelor pentru 5 companii
listate la Bursa de Valori București (BVB). Experimentele confirmă utilitatea abordării
combinate ICA-SSA în îmbunătăţirea predicţiilor.
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Ultima parte a tezei este dedicată prezentării concluziilor de ansamblu şi
principalelor contribuţii ale autorului.
Modelarea economico-financiară se concentrază în mod tradiţional asupra unor
abordări şi metode în domeniul timpului (domeniul real), fiind rare situaţiile în care se
preferă abordări şi metode în domeniul frecvenţei (domeniul complex). Principala
contribuţie a acestei teze este că propune tehnici şi strategii de modelare
neconvenţionale pentru domeniul considerat. In plus, ea extinde interesul de la
metodele clasice de analiză spectrală, către tehnici avansate din categoria inteligenţei
computaţionale, precum SSA şi ICA. Cercetarea se bazează pe consultarea unei ample
literaturi de specialitate. Aplicaţiile au fost implementate în Matlab şi parcurg toate
etapele de testare şi validare experimentală.
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3. Aplicaţii. Contribuţii personale
3.1. Modelarea şi predicţia cursului de schimb valutar, utilizând analiza
spectrală Fourier
Predicţia pietelor valutare sau piețelor de valori poate fi foarte dificilă. În
încercarea de a realiza acest lucru, vor folosi diverși algoritmi matematici, cum ar fi
estimarea parametrică a trendul procesului (în scopul eliminării sale şi deci al
staţionarizării seriei), urmată de aplicarea tehnicilor propriu-zise de analiza spectrală:
transformata Fourier, transformata Fourier inversă, respectiv extrapolarea rezultatelor.
Am realizat un program scris în MatLab, care încearcă să prezică cursul valutar
pentru viitorul apropiat..
Mai întâi se încarcă datele pentru 458 de zile, iar apoi se împart înregistrările în
două seturi de date distincte; primul set de date este format din primele 365 de
înregistrări, iar al doilea set de date va conţine înregistrările de la 366 la 458
(următoarele 3 luni).
Cel mai interesant aspect în această aplicaţie este extrapolarea curbei FFT.
Extrapolarea curbei FFT depinde de cât de multe puncte putem alege în urma
procesului de curăţare a spectrului de amplitudini rezultat din FFT. Păstrarea în analiză
doar a frecvenţelor dominante şi eliminarea frecvenţelor cu amplitudini minore (ce
reflectă mai degrabă factori circumstanţiali, asociaţi ideii de zgomot), joacă un rol
extrem de important în îmbunătăţirea predicţiilor şi deci in anticipării tendinţei viitoare
(creştere sau descreştere a valorilor seriei).
Alegerea unui orizont lung de predicţie în cazul pieţelor valutare sau a pieţelor
de valori este întotdeuna hazardată şi nu reprezintă o bună opţiune. Intr-adevăr, dacă
am putea prezice cu exactitate piaţa valutară sau piața de valori de fiecare dată, am
putea lua decizii cu privire tipul sau volumul de valută sau acţiuni pe care să o
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cumpărăm care ne-ar permite să obţinem profituri exorbitante. Din nefericire, acest
lucru nu este posibil, datorită faptului că predictibilitatea pieţelor de acest fel este
redusă. Aceste variabile depind de numeroşi factori interni şi condiţii externe, care le
procură o variabilitate foarte mare, accentuată de tot felul de evenimente
imprevizibile ce pot să apară în economie sau societate. Prin urmare, alegerea unui
orizont de predicţie de 90 de zile a fost un test la limită, ce ar trebui evitat în realitate.
Chiar şi o predicţie pentru următoarea zi sau următoarea saptămână este critică în acest
domeniu de aplicaţii. Faptul că predicţiile pe un orizont destul de lung au fost
rezonabile, arată că analiza spectrală este totuşi capabilă să surprindă anumite
caracteristici importante legate de structura şi dinamicile interne ale proceselor
financiare, în ciuda caracterului lor de procese dificil de prezis.
3.2. Utilizarea analizei componentelor independente pentru separarea
factorilor fundamentali şi netezirea seriilor de schimb valutar
În această aplicaţie utilizăm Analiza Componentelor Independente (ICA) pentru
dezvăluirea factorilor fundamentali, latenţi (neobservabili), dar care presupunem că au
reprezentat mecanismul de generare a datelor de observaţie considerate: 6 serii
paralele de rate de schimb valutar. ICA aparține unei ariii de cercetare mai largi,
numită separarea în orb a surselor (BSS: Blind Source Separation). Fiecare semnal
măsurat este considerat un amestec de mai mulți factori distincţi care stau la baza sa.
Separarea unor astfel de factori cauzali fundamentali este foarte importantă pentru
analiza multivariată a seriilor de timp financiare, în scopul de a explica co-evoluţiile
din trecut și pentru a anticipa evoluțiile viitoare.
Abordarea propusă se bazează pe interpretarea seriilor de timp financiare ca
mixturi de mai mulți factori fundamentali distincţi. În încercarea de a produce
reprezentări mai structurate și mai regulate și predicții mai exacte, se utilizează o
abordare bazată pe descompunere spectrală cu ajutorul ICA, pentru separarea,
netezirea și remixarea factorilor fundamentali. Aceasta constă în exploatarea
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capacităţii ICA de a dezvălui componentele independente din spatele mai multe serii
paralele ale ratelor de schimb valutar.
Problema predicţiei este abordată în următoarele două aplicaţii. Prima dintre ele
utilează pentru predicţie Analiza Spectrului Singular. Ultima aplicaţie consideră o
strategie de predicţie ce combină metodele de analiză spectrală avansată prezentate în
capitolul 4: ICA şi SSA.

3.3. Modelarea şi predicţia unei serii de timp 3-dimendionale reprezentând
valorile (minimă, medie, maximă) ale preţului unui active financiar,
utilizând Analiza Spectrului Singular

O metodă spectrală avansată, numită Analiza Spectrului Singular (SSA) este
folosit în această aplicaţie, în scopul modelării și predicției unei serii de timp 3dimendionale. SSA este o tehnică neparametrică și este direcționată pentru a detecta
structura seriilor de timp. Acesta combină și completează avantajele altor metode, cum
ar fi analiza Fourier și analiza regresiei. Setul de date utilizat în această aplicaţie
constă dintr-o serie de timp 3-dimensională a valorilor (minimă, medie, maximă) ale
prețului activelor pentru societatea Antibiotice SA, principalul producător de
medicamente generice din România, care a fost listată la Bursa de Valori București în
aprilie 1997.
Folosim un eșantion ce se întinde pe o perioadă de 2674 zile de tranzacţionare.
Rezultatele obținute prin utilizarea extensiei multidimensionale a Analizei
Spectrului Singular, o metodă neparametrică puternică pentru analiza seriilor de timp,
s-au dovedit a fi foarte promițătoare. MSSA a fost folosit pentru modelarea, netezirea
și predicția unei seriilor de timp 3-dimensionale reprezentând dinamica preţului
(minim-mediu-maxim) înregistrată pentru activele Antibiotice SA, principalul
producător de medicamente generice din România. Dovezile experimentale
demonstrează capacitatea metodei de a performa foarte bine în cazul unei serii de timp
multidimensionale și pentru a produce previziuni exacte pentru un orizont relativ lung
de predicție.
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3.4. Utilizarea ICA în combinaţie cu SSA pentru robustificarea predicției
seriilor de timp multidimensionale
Avantajul ICA constă în capacitatea sa de a descompune mixtura formată dintrun set de variabile aleatoare în componente independente statistic. Studiile empirice au
sugerat că mixturile pe care le observăm de fapt, pot fi mai bine prezise în mod
indirect, prin intermediul factorilor latenţi care stau la baza lor (componentele
independente) relevate de ICA, urmată apoi de remixarea predicţiilor realizate pentru
componentele independente pentru a produce predicţii pentru mixturile observate. În
acest sens, ICA poate fi privită ca o tehnica pentru robustificarea predicției seriilor de
timp multidimensionale (vectorilor aleatori).
Setul de date utilizat în această aplicaţie conține seriile de timp ale prețurilor
activelor pentru 5 companii listate la Bursa de Valori București (BVB), după cum
urmează: C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A., S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., S.N.
NUCLEARELECTRICA S.A., S.N.G.N. ROMGAZ S.A., ANTIBIOTICE S.A..
Strategia de predicţie utilizată este reprezentată de o metodă combinată, în care
ICA este utilizată în combinaţie cu o altă metoda de predicţie. Scopul este utilizarea
ICA pentru a prezice seriilor de timp financiare observate ca mixturi de semnale prin
realizarea mai întâi a predicţiilor în spațiul ICA (generat de componentele
independente), și prin reconstrucţia predicţiilor pentru seriile inițiale de timp, prin
revenirea la spaţiul observabil al mixturilor. Predicția se poate face separat și cu o
metodă diferită pentru fiecare componentă independentă, în funcție de structura sa
temporală.
Seriile de timp financiare pot fi privite ca amestecuri de mai mulți factori
fundamentali distincţi. Această aplicaţie a abordat problema separării în orb a surselor,
pentru a dezvălui factorii fundamentali din spatele a 5 serii paralele ale prețurilor
activelor, în încercarea de a produce reprezentări mai structurate și regulate și predicții
mai exacte. Experimentele confirmă utilitatea abordării combinate ICA-SSA în
modelarea seriilor de timp multidimensionale. Această abordare prezintă o mai mare
adaptabilitate pentru a se potrivi caracteristicilor diferite ale mai multor serii de date de
timp.
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CONCLUZII GENERALE
Modelele de serii de timp utilizate în mod curent în modelarea proceselor
economice si financiare sunt modele in domeniul timpului. Prin aceasta se omite o
dimensiune fundamentală ce caracterizeaza implicit seriile financiare în special:
domeniul frecvenţei. Seriile financiare sunt serii cu frecvenţă înaltă şi foarte inalta,
deaorece tranzancţiile pe pietele valutare si bursiere se fac intr-un ritm alert, facilitat
de mediul electronic ce le gazduieste. Seriile reprezentand tranzactii „intra-day” au
capacitatea de a genera un volum imens de date intr-o perioada foarte scurta. In plus,
variabilitatea datelor este foarte mare la fel ca si frecventa acestor variatii.
Analiza seriilor de timp în domeniul frecvenţei este comună multor domenii din
stiintele naturii si stiintele tehnice, unde are o traditie considerabila.
Aceasta teza isi propune sa recupereze acest tip de analiza in domeniul
frecventei pentru stiinta si practica economico-financiara. Prin aceasta consideram ca
tema pe care ea incearca sa o acopere este de un interes profund.
In prima parte a tezei am analizat tehnicile clasice de analiza spectrală, ale căror baze
au fost puse cu multă vreme în urma de Jean Baptiste Joseph de Fourier. Acest domeniu a

progresat continuu si continua sa fie si astazi efervescent.
Am considerat necesar sa prezint notiunile fundamentale ale analizei spectrale clasice
finalizând cu principalele metode neparametrice de estimare a spectrului (metodele
parametrice nu au facut obiectul acestei teze). Cele mai importante dintre aceste metode
neparametrice sunt periodograma, periodograma modificata, precum si Transformatele
Fourier Rapide (directă şi inversă).
In capitolul 3 am realizat o ampla ilustrare a modului în care aceste tehnici clasice de
estimare spectrala pot fi utilizate pentru netezirea şi predicţia seriilor financiare.
In plus, in aceasta teza am fost preocupati de studierea si utilizarea aplicativă a unor
tehnici avansate de analiza spectrala. Mai concret, am analizat şi utilizat doua astfel de
tehnici: Analiza Spectrului Singular şi Analiza Componentelor Independente. Utilizarea
acestor tehnici în modelarea proceselor economico-financiare este inedită, deoarece aceste
domenii nu reprezintă un câmp tradiţional de aplicaţii. Motivul pentru care am ales aceste
tehnici derivă din potenţialul deosebit al acestora în a modela procese cu caracteristici ce nu
18

convin metodelor tradiţionale: lipsa staţionarităţii, neliniaritatea, o cantitate mare de
perturbaţii în date. Spre deosebire de metodele clasice, ambele metode (atât SSA cât şi ICA)
au capacitate de opera a cu astfel de serii de timp, în condiţiile furnizării unor predicţii de
acurateţe deosebită. De remarcat că seriile financiare sunt apreciate a fi la limita
impredictibilităţii, fiind asociate cu mersul aleator. In aceste condiţii, predicţiile pe un orizont
lung sau mediu nu sunt considerate credibile, iar cele pe termen scurt pun ele insele probleme
dificile datorită incertitudinii cu care ne confruntăm pe pieţele financiare.
Apărut ca un instrument puternic de modelare şi predicţie în meteorologie, geofizică şi
alte discipline conexe din stiintele naturii, analiza spectrului singular poate totuşi să fie
aplicată în mai multe domenii diferite. Seriile de timp financiare și economice prezintă câteva
caracteristici care le fac adecvate pentru o analiză bazată pe SSA, în netezire, extracția
trendului și prognoză. Atât dezvoltările teoretice cât şi rezultatele prezentate susțin puternic
utilizarea și potențialul SSA în serii de timp financiare. Ca o metoda ne-parametrică pentru
modelare, netezire, extragerea trendului şi componentelor ciclice, respectiv pentru prognoză,
credem că SSA trebuie să facă parte din setul de instrumente al practicienilor, deoarece poate
da rezultate care sunt similare sau mai bune decât cele obținute prin metodele tradiţionale. Ca
metodă de prognoză în serii de timp economice și financiare, SSA pare să dea rezultate foarte
promițătoare. O serie de posibile aplicatii rămân deschise și pot fi urmărite în cercetarea
viitoare.
Pe de altă parte, analiza componentelor independente (ICA) este o tehnică statistică și
de calcul ce are ca scop să dezvăluiei factorii ascunşi ce stau la baza seturilor de variabile
aleatoare, măsurători, sau semnale. ICA definește un model generativ pentru datele
multidimensionale observate, care este, de obicei, dat ca o bază de date mare. În model,
variabilele sunt presupuse a fi amestecuri liniare sau neliniare ale unor variabile latente
necunoscute și sistemul de amestecare este de asemenea necunoscut. Variabilele latente sunt
presupuse negaussiene și reciproc independente, și ele sunt numite componente, independente
ale datelor observate. Aceste componente independente, numite și surse sau factori, pot fi
găsit de ICA. Considerăm că seriile observate în finante se inscriu foarte bine în acest tipar.
Spre exemplu, seriile paralele exprimând cursuri valutare, sau seriile paralele exprimând
indici bursieri ale diverselor pieţe financiare, au tendinta de a prezenta co-evolutii care au
drept cauza o serie de factori fundamentali, latenti (neobservabili), dar care reprezintă surse
comune de influenta pentru intregul set de serii paralele observate. Putem deci, prin urmare,
sa consideram aceste serii paralele ca fiind mixture observabile generate de factorii
fundamentali ascunsi. O metoda de determinare a acelor factori fundamentali ce dicteaza
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evolutia concertata a variabilelor pe numeroase piete poate fi de un real interes. ICA
reprezinta un astfel de instrument, iar utilizarea sa in economie si finante este astfel pe deplin
justificata.
ICA poate fi văzută ca o extensie a analizei componentelor principale și a analizei
factoriale. Ea este, cu toate acestea o tehnica mult mai puternică, capabilă să gasească astfel
de factori sau surse latente şi sa răspunda unor scopuri în raport cu care aceste metode clasice
eșuează complet. ICA nu se rezuma doar la a decorela un set de serii statistice, ci cauta factori
independenti. Or se stie ca independenta este o proprietate mai stricta decat necorelarea. In
acest fapt stă forta ICA atunci cand este utilizata pentru descompunerea componentelor unor
serii de timp.
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