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Діяльність підприємства в ринкових умовах функціонування економіки 

багато в чому залежить від динамічності розвитку інвестиційних процесів та їх 

ефективності. Сучасне інвестування безпосередньо пов’язане з формуванням 

інвестиційного портфеля. Виникає проблема вибору конкретних фінансових 

об'єктів для включення в інвестиційний портфель. Існуючі методики вибору 

інвестиційних об'єктів спрямовані, перш за все, на застосування інформаційних 

технологій, а аналітичну частину, як правило, не включають або включають 

тільки окремі питання [1], [2], [3] . 

Згідно з положеннями сучасної портфельної теорії, найбільш істотними 

показниками, що характеризують активі є прибутковість і ризик [4] 

Відносна прибутковість за період [0,T] визначається за формулою 
 
 

R 
 AT 

1, 
T 

A0 

(1) 

 

де A0 і AT - ціни деякого активу, відповідно в моменти часу 0 і T. 

Прибуток RT прийнято вважати випадковою величиною, розподіленою 

нормально з параметрами a,  . Параметр a є середнім значенням випадкової 

величини RT , а параметр  - стандартним (середньоквадратичним) відхиленням. 

Відносний прибуток називають логарифмічним індексом цін активів. 

Мірою ризику, як правило, є волатильність (мінливість, англ. Volatility) - 

показник, що характеризує тенденцію ринкової ціни або прибутку, що 

змінюються в часі [2]. Для розрахунку волатильністі застосовується 

статистичний показник вибіркового стандартного відхилення, що дозволяє 

інвесторам визначити ризик придбання фінансового інструменту. За умови 

нормального розподілу прибутку, волатильність обчислюється за формулою 
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де ( ) - відоме значення волатильністі за часовий період  ; 

T - часовий період, за який потрібно обчислити волатильність. 

Ця формула припускає, що дисперсія доходів фондових активів 

збільшується як квадратний корінь з часу. На жаль, вона невірна практично для 

всіх фінансових ринків і не описує їх істотні властивості: наявність пам'яті і 
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схильність до великих викидів. Ці властивості можуть бути враховані в моделі 

фрактальної природи ринків. Фрактальна модель стверджує, що ринки само 

подобні на різних часових масштабах, а волатильністі, обчислені на базі різних 

часових інтервалів, співвідносяться один з одним за наступною формулою: 
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Показник ступеня H називається показником Херста. Фрактальна розмірність D 

зв’язана с показником Херста простим співвідношенням D  H  2 . Зниження H 

тягне збільшення фрактальної розмірності. На практиці це означає, що зростає 

число інверсій в емпіричних даних, тобто динаміка активу стає менш стійкою і 

більш непередбачуваною. 

Для коротких статистичних рядів, Херст запропонував формулу для 

оцінки величини H за значенням нормованого розмаху R / S [5]: 
 
 

H  log( R / S ) / log( n / 2 ) , (4) 
 

де n – кількість спостережень. 

Класифікація фінансових активів за значеннем Херста: 

 

Таблиця 1 − Анализ показателя Херста 
 

Значення показника Властивость фінансового активу 

0,5  H  1 персистентний 

0  H  0,5 антиперстстентний 

H  0,5 випадковий 

 

Наведемо приклад для акцій «Аэрофлота» за 1512 торгових днів за період 

12.04.11-12.04.17 рр.(Рис.1) Вихідні дані отримані на сайті www.finam. 
 

Рис. 1 − Ряд логарифмічних індексів цін акцій компанії «Аерофлот» 



  Одеса, 28-29 листопада 2018 р.  

18 

 

 

 

З рисунку видно, що графічне відображення процесу дуже нагадує білий 

шум c тією лише відмінністю, що в даному випадку через деякі проміжки часу 

спостерігаються сплески. Це означає, що можуть чергуватися періоди, коли 

фінансовий показник поводиться мінливо, і відносно спокійні періоди. 

На Рис.2 показаний результат обчислення фрактальних характеристик 

емпіричного ряду логарифмічних індексів з використанням програми Fractan. 
 

Рис. 2 – Графіки лінійної апроксимації та залежності нормованого 
розмаху 

 

Отже,   значення  показника   Херста  становить  0,66,   що   говорить  про 

фрактальні властивості фінансового активу. У даному випадку  0,5  H   1 . Згідно 

з таблицею 1, ряд прибутковостей є персистентним, тобто трендостійким. Він 

характеризується ефектами довготривалої пам’яті. Теоретично це означає, що 

направлена в певну сторону динаміка процесу у минулому, найімовірніше 

спричинить продовження руху у тому ж напрямі. Тому акції «Аерофлота» є 

привабливими щодо інвестування. 

Таким чином, можна констатувати, що показник Херста може бути 

використан як індикатор стійкості даного актива. Але із загальних міркувань 

зрозуміло, що знайти числову величину, яка однозначно характеризує ризик 

інвестиції , неможливо, оскільки це по суті є спробою замінити випадкову 

величину сталою. Тому жодна з них не буде повною характеристикою ризику, і 

в той же час має сенс досліджувати кожну з них, тому що це дає можливість 

поглянути на одну і ту ж ситуацію з різних сторін і вибрати найбільш 

прийнятний варіант дій. 
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