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Швидке зростання обсягів оброблюваної інформації, яке спостерігається 

останнім часом, збільшення розмірності вирішуваних завдань обумовлюють 

актуальність розробки та застосування методів зниження розмірності. Одним із 

підходів до зниження розмірності даних є їхня кластеризація, тобто об'єднання 

в максимально однорідні групи. При цьому бажано, щоб представники різних 

кластерів були максимально «несхожими» між собою. Незважаючи на велику 

кількість відомих методів розв'язання задачі кластеризації, проблема розробки 

та дослідження нових алгоритмів не втрачає актуальності.  

У сучасній літературі підхід до первісного вибору акцій компаній, 

розроблений для інвестицій, фокусується на кластеризації акцій на основі 

толерантності до ризику й очікувань прибутковості [1]. При застосуванні цього 

підходу ризик вимірюється з використанням дисперсії, в той час як дані про 

прибутковість активів вважаються нормально розподіленими. Методи, 

засновані на кластерному аналізі, представлено як альтернативні підходи до 

вибору акцій, націлені на одночасну кластеризацію декількох кращих акцій. 

Вказані методи зазвичай групують акції на основі середніх значень задіяних 

змінних, при цьому передбачається, що акції з аналогічними середніми балами 

мають однакові показники [2]. Серед переваг використання цих методів у 

кластеризації акцій – скорочення часу, що витрачається на обробку даних. 

У роботі проаналізовано динаміку цін акцій обраних компаній (дані 

фондової біржі NASDAQ) у різні проміжки часу. Відібрано набір узагальнених 

показників часових рядів, таких як показники очікуваної прибутковості, 

показники ризику на основі розрахунку волатильності, показники зростання й 

інші. Обрано метрики близькості та виконано кластеризацію компаній на основі 

системи розрахованих показників динаміки акцій компаній із застосуванням 

методів кластерного аналізу, в тому числі алгоритму нечіткої кластеризації. 

Отримані результати можуть бути використані для побудови рекомендацій 

щодо вибору узагальнених прогнозних моделей відповідно до кожного 

кластеру компаній, що дозволить значно спростити процедуру прогнозування 

фінансових часових рядів. 
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