
Zastosowanie sieci neuronowych do 
prognozowania wskaźników finansowych 

 
 

Grzegorz Jasiński 
Uniwersytet Jagielloński 

Akademia Ekonomiczna w Krakowie 
 
 
 
Sieci neuronowe są powszechnie stosowane w wielu dziedzinach nauki i przemysłu jako 
metody, które rozwiązują problemy, na które nie istnieją klasyczne metody rozwiązań. W 
referacie przedstawiłem przykładowe zastosowania sieci neuronowych w analizie finansowej 
wraz z problemami jakie pojawiają się przy próbie ich stosowania i sposobami radzenia sobie 
z nimi. 
 
Neural networks are used in science and industry very often especially when we have 
problems with no classical method of solving them. I have presented in this abstract 
exemplary employment of neuron networks in financial analysis connected with problems 
which can appear while using them and method which show how to solve that problems.  
 
 
Wprowadzenie 
 

Zainteresowanie rynkami finansowymi nie tylko w Polsce, ale teŜ we wszystkich 
krajach rozwijających się i juŜ rozwiniętych, jest naturalne. Od początku lat 70. kiedy jeszcze 
wydawało się Ŝe sytuacja gospodarcza ma niewiele wspólnego ze wskaźnikami finansowymi, 
wiele się zmieniło. Do lat 70. spotykamy się z ocena jakości gospodarki na podstawie inflacji. 
JuŜ pod koniec lat 70. zauwaŜono, Ŝe lepszym parametrem oceny jakości gospodarki są stopy 
procentowa, a ich mała zmienność czynnikiem poŜądanym. Podstawową obserwacją był fakt, 
Ŝe niska inflacja nie gwarantuje stabilności stóp procentowych, natomiast stabilność stóp 
procentowych wymusza niejako stały i niski poziom inflacji. Od końca lat 80. obserwowano 
wzrost znaczenia niepewności na rynkach finansowych i ten czynnik stał się jednym z 
podstawowych wpływających na wszelkie wskaźniki.  

Ostatnie lata (od roku 90) to jeszcze większy wzrost znaczenia niepewności przy 
równoległym rozwoju licznych metod pozwalających na prognozowanie. Dzięki temu 
nastąpił znaczny rozwój w dziedzinie matematyki finansowej i statystyki. Ze względu na 
ogromne zróŜnicowanie rynków finansowych zarówno pod kontem inwestorów (ich wiedzy, 
charakterów – skłonności do ryzyka, reakcji na nieprzewidziane sytuacje -, róŜnych 
oczekiwań, czasu w jakim oczekują osiągnąć swoje cele ) jak i samej struktury rynków 
finansowych (zróŜnicowane sposoby inwestycji, sytuacje nieprzewidziane) trudno jest 
określać zaleŜności wszelkich wskaźników na podstawie prostych układów liniowych. 
Tworzenie złoŜonych układów nieliniowych stwarza jednak problemy: trudność 
poszukiwania rozwiązania lub w ogóle brak moŜliwości jego znalezienia. Układy nieliniowe 
są jednak częściej wykorzystywane, gdyŜ lepiej modelują rzeczywistość jaką są rynki 
finansowe. Dzięki rozwojowi technologii informatycznej nie jesteśmy jednak w sytuacji bez 
wyjścia. Liczne metody numeryczne pozwalają nam poradzić sobie z wieloma problemami 
obliczeniowymi i znaleźć zadowalające rozwiązania w sposób przybliŜony.  



Mimo rozwoju licznych metod analizy fundamentalnej w oparciu o liniowe i 
nieliniowe modele, próba tworzenia skutecznych układów odzwierciedlających rzeczywistość 
na rynkach finansowych jest trudna lub wręcz niemoŜliwa. Trudno jest przewidzieć wszystkie 
czynniki mające wpływ na dane zjawisko, a dodatkowo współczynnik losowy utrudnia 
jeszcze to zadanie. Jeśli byłoby to nie tak trudne, to istniejące mechanizmy kaŜdy byłby w 
stanie zapisać za pomocą pewnych układów równań i je rozwiązać przez co skuteczne 
prognozowanie tych wskaźników byłoby zjawiskiem powszechnym, a co za tym idzie nie 
stanowiłoby przewagi konkurencyjnej i przestałoby być źródłem dochodu. Na rynkach 
finansowych tak nie jest, dlatego często moŜne usłyszeć o spektakularnych sukcesach lub 
poraŜkach.  

Inwestorzy chcąc osiągać jak największe zyski próbują prognozować wskaźniki takŜe 
innymi metodami, gdyŜ sama analiza fundamentalna jest od dawna niewystarczająca. Stąd teŜ 
rozwija się analiza techniczna, teoria chaosu1 czy sztuczna inteligencja. Analiza techniczna 
jest metodą przewidywania cen na podstawie dotychczasowych wykresów np. na giełdzie – 
cen, wielkości obrotów. Jej przeciwnicy uwaŜają, Ŝe nie moŜe być kompletną metoda 
prognostyczną, gdyŜ nie uwzględnia tego co moŜe mieć wpływ na wskaźniki w przyszłości i 
często analitycy korzystający z metod analizy technicznej nazywani są astrologami rynku. 
Teoria chaosu i sztuczna inteligencja to dziedziny obecnie najszybciej rozwijające się i 
wydające się dawać szczególnie dobre rezultaty w pewnych sytuacjach. Teoria chaosu mówi 
paradoksalnie, Ŝe im większy wpływ na dany wskaźnik finansowy ma wskaźnik losowy, tym 
mniej jest on przypadkowy.  Z kolei metody sztucznej inteligencji z powodzeniem stosowane 
w innych dziedzinach niŜ ekonomia dają równieŜ ciekawe rezultaty. Podstawową zasadą ich 
konstrukcji jest próba implementacji inteligencji głównie ludzkiej2. Eksperci definiują w 
róŜny sposób termin sztuczna inteligencja, lecz nie będziemy tego szczegółowo rozwaŜać 
przyjmując następującą definicję: sztuczna inteligencja to dziedzina informatyki dotycząca 
metod i technik wnioskowania symbolicznego przez komputer oraz symbolicznej 
reprezentacji wiedzy stosowanej podczas takiego wnioskowania. Na jej gruncie wyróŜnia się 
trzy główne dziedziny: sieci neuronowe, algorytmy ewolucyjne i systemy ekspertowe. Sieci 
neuronowe są na pewno najbardziej popularne w analizach finansowych dzięki równoległości 
obliczeń przez nie prowadzonych, braku konieczności programowania, a takŜe moŜliwości 
sieci do dopasowania współczynników do problemu czy samoistnym poszukiwaniu algorytmu 
rozwiązującego dany problem. Sieci neuronowe stanowią często podstawowe systemów 
hybrydowych, gdzie łączy się je razem z algorytmami genetycznymi lub systemami 
ekspertowymi co często pozwala uzyskać jeszcze lepsze efekty.  

Tutaj zajmiemy się jednak tylko sieciami neuronowymi, zobaczymy jakie problemy 
naleŜy rozwiązać aby sieci skutecznie działały oraz poznamy trzy przykładowe ich 
zastosowania na rynkach finansowych. 
 
Budowa sieci neuronowych 
 

Początki sieci neuronowych sięgają roku 1943 kiedy to W.S.McCulloch i W.Pitts 
opublikowali matematyczny model neuronu. W roku 1969 M.Minsky oraz S.Papert 
przedstawili m.in. prosty problem oparty na realizacji funkcji logicznej XOR, który był 
nierozwiązywalny przez ówczesne sieci, co zmniejszyło zainteresowanie sieciami na 
kilkanaście lat. W roku 1986 okazało się jednak, Ŝe modyfikacje prostego perceptronu do 
sieci wielowarstwowej pozwalają na radzenie sobie z wieloma problemami nawet bardzo 
złoŜonymi. 

 
                                                 
1 Ciekawe przedstawienie teorii chaosu prezentuje E.E.Peters: Teoria chaosu a rynki kapitałowe, Warszawa 1997 
2 Ostatnio moŜna zauwaŜyć próby wykorzystania zwierząt m.in. mrówek 



 Podstawowy model neuronu przedstawia rys.1.  
 

 
Rysunek 1  Schemat neuronu 

 
Przedstawiony neuron posiada n wejść nxx K1 , jedno wyjście y oraz bias ( 0w ) – wartość 

stałą dla kaŜdego neuronu, niezaleŜną od danych wejściowych. Przetwarzanie sygnałów 
wejściowych odbywa się na podstawie obliczenia sumy waŜonej wejść (równieŜ biasu dla 
którego wartość wejścia wynosi zawsze 1) przez odpowiadające im wagi: 
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Czasem korzysta się są teŜ z funkcji progowych,  jednak poprzez analogię do rzeczywistych 
neuronów, które reagują w sposób ciągły na sygnały wejściowe, ich zastosowanie wydaje się 
trochę sztuczne. Funkcje liniowe są o tyle nieinteresujące w tym względzie, Ŝe ich 
zastosowanie powoduje w zasadzie tylko przeskalowanie otrzymanej wartości pobudzenia 
neuronu i nawet złoŜenie takich przekształceń nie wprowadza istotnych modyfikacji w 
sieciach neuronowych3. 

Aby stworzyć sieć neuronową naleŜy połączyć neurony w określony sposób. 
Najczęściej  stosowane jest połączenie jednokierunkowe neuronów w warstwy, gdzie neurony 
pomiędzy kolejnymi warstwami oddziałują na siebie, natomiast w ramach jednej warstwy nie, 

                                                 
3 Liniowe funkcje aktywacji maja czasem zastosowanie przy składaniu wartości wyjść neuronów z warstwy 
ukrytej w niektórych architekturach sieciowych np. w sieciach typu RBF.  
 



a połączenia między warstwami są najczęściej typu kaŜdy z kaŜdym. Struktura taka to 
perceptron wielowarstwowy. Liczba warstw moŜe się wahać od 2 do kilkunastu. Na 
podstawie licznych badań zauwaŜono, Ŝe sieć wielowarstwowa (więcej niŜ warstwa 
wejściowa, jedna warstwa ukryta i warstwa wyjściowa) jest równowaŜna w sensie 
matematycznym sieci z jedną warstwą ukryta, warstwą wejściową i wyjściową. Nie udało się 
jednak określić jaką liczbą neuronów powinna mieć warstwa ukryta. Samo jednak twierdzenie 
powoduje, Ŝe chcąc szukać rozwiązania danego problemu za pomocą perceptronów 
wielowarstwowych nie ma potrzeby budowania sieci z duŜą liczbą warstw ukrytych.  
 Popularne są teŜ sieci rekurencyjne, gdzie pojawiają się połączenia dwukierunkowe 
między neuronami (np. sieć Hopfielda, w której wyjścia z kaŜdego neuronu łączą się z 
wejściami neuronów pozostałych), sieci komórkowe w których sprzęŜenia dotyczą neuronów 
sąsiednich, oraz sieci o radialnych funkcjach bazowych, których neurony posiadają radialne 
funkcje aktywacji i sieć zwykle zbudowana jest z trzech warstw: wejściowej, jednej ukrytej z 
radialnymi funkcjami aktywacji, oraz wyjściowej.  
 Aby korzystać z właściwości sieci naleŜy odpowiednio ją nauczyć. Podstawowe 
rodzaje nauczania to nauczanie z nauczycielem (posiadamy wiedzę na temat oczekiwanych 
odpowiedzi sieci na dane wejściowe) lub bez nauczyciela (nie posiadamy wiedzy na temat 
oczekiwanych odpowiedzi sieci). W przypadku nauczania z nauczycielem najczęściej 
stosowany jest algorytm wstecznej propagacji błędów oparty na regule delta, natomiast w 
nauczaniu bez nauczyciela stosuje się regułę Hebba lub WTO (winner takes all). 
Przedstawione rodzaje nauczania stosuje się do innych rodzajów sieci, a co za tym idzie do 
rozwiązywania zupełnie innych problemów4.  
 
Problemy w zastosowaniu sieci neuronowych 
 

Zanim przystąpimy jednak do budowy sieci neuronowej pozwalającej na 
rozwiązywanie konkretnego problemu naleŜy podjąć decyzje na poszczególnych etapach 
przygotowania i działania sieci.  
 Po pierwsze musimy określić architekturę sieci, ilość warstw ukrytych, ilość neuronów 
w poszczególnych warstwach. W zastosowaniach ekonomicznych najczęściej korzystamy z 
sieci typu perceptron. Liczbę neuronów w warstwie wejściowej i wyjściowej mamy zwykle 
narzuconą jednak poprzez określoną postać danych. Pozostaje nam określenie ilości warstw 
ukrytych oraz ilości neuronów w poszczególnych warstwach. Wspomniane twierdzenie o 
wystarczającej jednej warstwie ukrytej teoretycznie ułatwia nam ten problem. W praktyce 
obserwując empirycznie jakość stworzonej sieci moŜemy dojść do wniosku, Ŝe czas działania 
dla sieci z dwoma luba trzema warstwami ukrytymi z kilkoma neuronami moŜe być znacznie 
krótszy niŜ dla sieci działającej podobnie z jedną warstwą ukrytą i duŜą liczba neuronów w tej 
warstwie, lub odwrotnie. Wówczas moŜna dokonać odpowiedniej modyfikacji sieci, w 
zaleŜności czy zaleŜy nam na prostocie struktury sieci, czasie jej działania czy moŜliwie 
najmniejszym generowanym błędom. Na tym etapie naleŜy jednak szczególnie uwaŜać na to, 
aby sieć nie posiadała zbyt małej ilości neuronów ukrytych (co moŜe spowodować brak 
moŜliwości znalezienia odpowiednich zaleŜności między danymi wyjściowymi a 
wejściowymi), zbyt duŜej ilości neuronów ukrytych (co moŜe spowodować uczenie się „na 
pamięć” danych wejściowych), oraz zbyt duŜej liczby warstw ukrytych (co moŜe 
spowodować bardzo wolne działanie sieci poprzez próbę odnalezienia nadmiaru często 
niepotrzebnych lub nawet fałszywych związków między wartościami wyjść i wejść). 
Wszystkie te elementy weryfikuje się empirycznie na reprezentatywnej próbce danych. W 

                                                 
4 Dokładny opis struktur, sposobów uczenia i mechanizmów działania sieci neuronowych moŜna znaleźć m.in. w 
[2], [4], [6], [8], [9] 
 



literaturze często spotykamy wskazówki dotyczące podjęcia decyzji we wspomnianych 
kwestiach: liczba warstw ukrytych wynosząca jeden jest zwykle wystarczająca, liczba 
neuronów w sieci powinna być ok. 10 razy mniejsza od ilości danych wejściowych 5.  

W ramach pierwszego etapu określamy teŜ funkcję aktywacji. Tego dokonujemy 
równieŜ w sposób empiryczny. Badania wielu naukowców potwierdzają, Ŝe dobór 
parametrów etapu pierwszego nie ma aŜ tak duŜego znaczenia dla jakości działania sieci, 
mimo iŜ paradoksalnie moŜe się wydawać Ŝe ma on znaczenie kluczowe.  

Drugi etap to wybór metody uczącej, trenowanie sieci i jej testowanie. Trenowanie nie 
moŜe być zbyt długie, gdyŜ spowodować to moŜe nauczenie się przez sieć danych 
wejściowych na pamięć. Zbiór testujący powinien zawierać teŜ przykłady, które nie zawierał 
zbiór uczący, co pozwoli stwierdzić czy nasza sieć działa poprawnie. Dostępnych jest wiele 
metod uczenia i walidacji sieci6, z których ciekawym sposobem jest walidacja krzyŜowa, 
polegająca na podziale danych do testowania na ok. 10 zbiorów, uczeniu na dziewięciu z nich 
a walidacji na ostatnim dziesiątym, po czym następuje zamiana zbiorów. W wyniku 
powstanie 10 róŜnych sieci, które mogą wszystkie wpływać na wynik końcowy z 
odpowiednimi wagami. 
 Ostatni etap to wreszcie zastosowanie sieci do rozwiązania przedstawionego zadania i 
ocena jej jakości. Określa się m.in. błędy poszczególnych neuronów, błędy średnie dla całego 
zbioru testującego czy walidującego. Otrzymane wyniki stanowią zwykle podstawę do 
określania zakończenia procesu uczenia lub jego kontynuacji. Czasem jednak bezpieczniej 
jest określić stałą liczbą epok7 w procesie uczenia, gdyŜ sieć moŜe nie być w stanie rozwiązać 
postawionego problemu z zadaną przez nas dokładnością.  
 Poza problemami typowymi dla wszystkich zastosowań sieci neuronowych pojawiają 
się jeszcze problemy typowe dla zastosowań w analizie finansowej, gdzie w większości 
przypadków mamy do czynienia z próbami prognozy szeregów czasowych.  Tutaj 
powszechną topologią, podobnie jak w większości zastosowaniach ekonomicznych, są sieci 
typu perceptron z jedną warstwą ukryta. Dobór ilości neuronów w warstwie ukrytej, postać 
funkcji aktywacji oraz sposób uczenia pozostaje nadal sprawą otwartą. Pojawia się jednak 
jeszcze jeden, szczególnie waŜny problem: odpowiedniego doboru danych wejściowych i 
wyjściowych. W przypadku wskaźników finansowych moŜna uwzględniać dane nie tylko 
danego wskaźnika z poprzednich okresów, ale równieŜ informacje na temat ogólnej sytuacji 
gospodarczej, inflacji, sytuacji na giełdach, sytuacji na rynkach pienięŜnych i walutowych, 
itd. Gdy juŜ nawet ustalimy jakie czynniki będą dla nas istotne pojawiają się kolejne pytania: 
z jakiego okresu czynniki naleŜy uwzględnić oraz na jaki okres prognozować (oczywiście im 
krótszy horyzont czasowy tym mamy większą szansę uzyskać lesze rezultaty). Problemem 
jest teŜ odpowiedź na pytanie co prognozować? Sam wskaźnik, jego zmienność, wartość max 
czy min w określonym czasie, wahania? Oczywiście dane wejściowe jak i wyjściowe do 
ucznia i testowania moŜna poddawać przekształceniom z celu eliminacji wartości 
nietypowych (duŜa trudność nauczenia się przez sieć), normalizacji wartości (przeskalowanie 
do odpowiadającego nam przedziału) czy wreszcie analizie czynnikowej tych danych (moŜe 
przyczynić się do eliminacji niepotrzebnych danych, co powoduje w konsekwencji 
korzystanie z prostszego modelu i daje moŜliwość lepszej prognozy).  
 Na większość postawionych pytań udaje się znaleźć odpowiedzi tylko w sposób 
empiryczny, gdyŜ rynki finansowe zaleŜą od wielu czynników których nie da się przewidzieć. 
Często okazuje się, Ŝe czynniki pozornie nie mające wpływu na wskaźnik finansowy 
uwzględnione w danych wejściowych sieci zmniejszają błąd na wyjściu, a usunięcie z pozoru 

                                                 
5Dokładnie te zaleŜności opisane są w pozycji [8]  
6 Walidacja to weryfikacja wyników uczenia sieci w trakcie fazy uczenia sieci 
7 Epoka to pojawienie się w ciągu uczącym wszystkich przykładów w określonej kolejności dokładnie jeden raz 



istotnych danych nie powoduje pogorszenia działania sieci. Zobaczmy teraz przykłady 
zastosowania sieci neuronowych na rynkach finansowych oraz efekty ich działania.  
 
Zastosowanie sieci neuronowych 
 

1) Prognoza cen akcji 
 

Do prognozowania cen akcji najczęściej uŜywana jest tradycyjna sieć typu perceptron z 
kilkudziesięcioma neuronami wejściowymi i od jednego do trzech wyjściowych. Łatwo 
zauwaŜyć, Ŝe prognoza cen na podstawie tylko ceny akcji z dnia poprzedniego będzie 
nieefektywna. Stąd uwzględnia się ceny akcji z kilkunastu (kilkudziesięciu) sesji wstecz, ceny 
akcji z okresów jednoimiennych, wartości indeksów giełdowych w tychŜe okresach, 
wskaźniki techniczne, wskaźniki charakteryzujące koniunkturę ekonomiczną kraju (wskaźnik 
cen konsumpcyjnych, cen ropy, stopa inflacji, stopa odsetek, stopa bezrobocia), sytuację 
polityczną oraz pewne wartości statystyk przedstawionych wskaźników. Sieć moŜe posiadać 
wyjście informujące o cenie akcji w okresie T , ale takŜe o cenie minimalnej, maksymalnej, 
róŜnicy kursu w stosunku do dnia poprzedniego.  
  Nie jest łatwo skonstruować sieć neuronową, która w zadowalający sposób będzie 
prognozować ceny akcji. Prognozy z małym horyzontem czasu dają zdecydowanie lepsze 
rezultaty równieŜ ze względu na prostsze modele. Dla poszczególnych akcji naleŜy 
oczywiście tworzyć inne modele uwzględniające inne parametry danych wejściowych. 
RóŜnica w ilości neuronów wejściowych dla poszczególnych akcji wynika z empirycznych 
doświadczeń – nie jest ona stała dla wszystkich akcji. Wyjaśnienie tego faktu moŜe być 
następujące: kaŜda spółka prowadzi działalność w inny sposób, inne jest otoczenie 
gospodarcze kaŜdej spółki i wreszcie inaczej reagują na poszczególne spółki inwestorzy. 
Trudny jest do określenia wpływ czynników na poszczególne kursy akcji, dlatego dobór 
danych wejściowych następuje w sposób empiryczny.  

W porównaniu z metodami fundamentalnymi oraz technicznymi prognozy oparte na 
sieciach neuronowych dają nieco lepsze rezultaty. Wynika to z fakty braku moŜliwości 
dokładnego opisu zmienności cen akcji w zaleŜności od podanych czynników, a w przypadku 
analizy technicznej zmienności zachowań inwestorów niekoniecznie podąŜających za 
trendami. Często korzysta się z wielu metod prognostycznych, a  w przypadku ogólnej 
zgodności prognoz - przystępują do działania. Takie podejście wydaje się być najlepsze, gdyŜ 
jeśli wiele wskaźników mówi nam o określonym zachowaniu danej akcji w przyszłości to jest 
duŜe prawdopodobieństwo Ŝe takie zdarzenie faktycznie nastąpi. 
 

2) Prognoza sygnałów kupna i sprzedaŜy akcji 
 

W przypadku prognozy sygnałów kupna i sprzedaŜy teŜ korzystamy z tradycyjnego 
modelu sieci neuronowych w postaci sieci typu perceptron. Tutaj osiągamy znacznie lepsze 
efekty niŜ w przypadku prognozy cen, poniewaŜ celem działania sieci nie jest określenie całej 
krzywej jej ceny lecz tylko wybranych jej punktów – momentów kupna i sprzedaŜy. Za 
moment kupna czy sprzedaŜy uznajemy miejsce przecięcia z osią czasu wykresu nachylenia 
kursu. Najlepsze efekty daje tutaj zastosowanie sieci typu 82-4-2-1 do 142-4-2-1, gdzie na 
wejściu znalazły się stopy zwrotu kursów akcji dla 40 do 70 kolejnych sesji giełdowych 
poprzedzający notowania prognozowanej sesji, obroty w trakcie  tych samych notowań, 
krzywą nachylenia indeksu giełdowego (znormalizowaną i uśrednioną), obroty 
(znormalizowane i uśrednione). Wyniki dla poszczególnych papierów wartościowych znów 
były bardzo zróŜnicowane dla poszczególnych spółek i nie było moŜliwości stworzenia jednej 



sieci, która skutecznie prognozowałaby wspomniane momenty dla wszystkich lub nawet kilku 
dostępnych akcji na rynku. 

W efekcie testowania działania sieci dla wybranej akcji i zebrania otrzymanych 
wyników powstał wykres bardzo zbliŜony kształtem do wzorcowej wartości nachylenia dla 
danych testowych. Wykresy róŜniły się na tyle, Ŝe wartości błędów są wysokie, natomiast  
punkty przecięcia krzywej nachylenia prognozowanej i wzorcowej z osią czasu są do siebie 
bardzo zbliŜone, co świadczy o bardzo dobrym dopasowaniu modelu i jego struktury do 
danego problemu. Uwzględniono zatem odpowiednią liczbą danych wejściowych w 
odpowiednim horyzoncie czasowym. Badania przeprowadzone dla innych akcji w podobny 
sposób dały równie dobre rezultaty.  

Na tej podstawie moŜna stwierdzić, Ŝe sieci neuronowe są skutecznym narzędziem do 
prognozowania momentów kupna i sprzedaŜy akcji na giełdzie.  
 

3) Prognoza wskaźnika inflacji 
 

Inflację moŜemy określić jako wzrost ogólnego poziomu cen dóbr i usług 
konsumpcyjnych oraz niekonsumpcyjnych. Analitycy twierdzą, Ŝe wpływ na jej wysokość ma 
wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych, średnie płace nominalne brutto w przemyśle, 
stopa bezrobocia, wartość produkcji sprzedanej w przemyśle w cenach bieŜących, a takŜe 
wartość inflacji w okresach poprzedzających. Mając tak dokładnie określony zestaw 
czynników moŜna poza konstrukcją sieci neuronowej zbudować liniowy lub potęgowy model 
ekonometryczny.   

Okazuje się, ze nieco lepsze efekty uzyskujemy tutaj klasycznymi metodami 
prognostycznymi. Tendencje prognostyczne na kilka okresów w przód są podobne przy 
zastosowaniu obu metod, natomiast moŜne zauwaŜyć lepsze dopasowanie modelu 
klasycznego niŜ sieci neuronowej. Oznacza to, Ŝe przedstawione czynniki dobrze opisują 
prognozowane zjawisko i w tej sytuacji sieć nie znajduje dodatkowych związków między 
danymi wejściowymi a wyjściowymi. Nie ma więc potrzeby stosowania sieci neuronowej w 
tym zakresie. 
 
 
Podsumowanie 
 

Przedstawione powyŜej rezultaty badań dowodzą, Ŝe sieci neuronowe mogą być 
dobrym narzędziem do wspomagania prognozowania cen akcji, momentów kupna-sprzedaŜy, 
czy inflacji szczególnie w krótkich okresach czasu. Lepiej sprawdzają się na giełdzie, gorzej 
przy prognozie inflacji gdzie moŜna w miarę precyzyjnie określić czynniki wpływające na 
wielkość prognozowanej zmiennej. Istniejące modele ekonometryczne, metody analizy 
technicznej mogą pomóc w weryfikacji otrzymanych rezultatów. W przypadku sieci 
neuronowych nie ma moŜliwości interpretacji otrzymanych wag połączeń, co jest przyczyną 
ich częstej krytyki. Ich jakość ocenia się nie jak w przypadku metod klasycznych na 
podstawie analizy błędów czy wariancji, lecz na podstawie efektu ich działania. Nie znając 
dokładnego opisu czynników wpływających na prognozowane zjawisko lub w przypadku ich 
duŜej liczby moŜe się okazać, Ŝe jedyną skuteczną metodą prognozowania będą sieci 
neuronowe oraz analiza techniczna. Inwestorzy, którzy świadomie chcą  poruszać się na 
rynkach finansowych doceniają wszelkie rodzaje analizy, w tym równieŜ sieci neuronowe, o 
czym moŜe świadczyć chociaŜby mnogość programów do analizy danych z wykorzystaniem 
poza metodami fundamentalnymi, technicznymi równieŜ sieci neuronowych. 

Warto podkreślić, Ŝe zupełnie bezcelowe jest stosowanie sieci neuronowych w 
sytuacjach, gdy moŜemy przedstawić poprawne modele ekonometryczne oraz je rozwiązać, 



gdyŜ prawie zawsze otrzymamy w ten sposób lepsze rezultaty. Zastosowanie sieci 
neuronowych sprowadzałoby się do próby przybliŜania pewnych prawidłowości w danych 
które mamy dokładnie opisane.  
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