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Квартальний прибуток – важливий показник для інвестицій і оцінки 

бізнесу. За своєю природою інформація щодо квартального прибутку є 

закритою до моменту її публікації після завершення квартального періоду, але 

важливість цієї інформації створює попит на прогноз. Історично прогнозування 

виконується спеціалістами-аналітиками, які дають прогноз квартального 

прибутку компаній відповідно до власних методологій і, нажаль, досить часто 

помиляються на порядки [1]. 

Один із підходів до розв’язання задачі прогнозування квартального 

прибутку базується на використанні класичних економетричних моделей. 

Однак це потребує достатньо часу та безпосередньої участі фахівця, а якість 

отриманих прогнозів не завжди виявляється задовільною. До того ж, ситуація 

на ринку дуже стрімко змінюється, тому модель прогнозування повинна 

своєчасно враховувати такі зміни. 

Вихідних даних квартальних звітів компанії, які оприлюднюються лише 

чотири рази на рік, недостатньо для прогнозування наступного квартального 

прибутку компанії-учасниці фондового ринку. У якості непрямої інформації 

можуть бути використані дані щодо часових рядів цін акцій цієї компанії та 

компаній, схожих за динамікою цін. 

У роботі запропоновано альтернативний підхід до розв’язання задачі 

прогнозування квартального прибутку компаній, а саме: створення адаптивної 

моделі із застосуванням алгоритмів машинного навчання [2]. Вказана модель 

здатна отримувати більш точний прогноз щодо поточного уявлення про 

очікуваний прибуток на кінець кварталу на основі лише даних компаній, 

доступних публічно (часові ряди цін акцій), та використанні метрик їхньої 

взаємної близькості за динамікою цін. 

Враховуючи досить низьку якість прогнозів, отриманих за допомогою 

класичних підходів, застосування для вирішення цієї ж задачі методів 

машинного навчання дозволяє значно зменшити помилку прогнозу 

квартального прибутку компаній. 
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