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Анотацiя
Метою даної роботи є аналiз часових рядiв на наявнiсть хвиль Еллiотта за допомогою вейвлет- та фур’є- аналiзу.

У роботi проаналiзованi методи аналiзу часових рядiв, дискретнi вейвлет-перетворення та продемонстрованi методи
визначення передвiсникiв хвиль Еллiотта. Результати даної роботи рекомендовано використовувати для подальших
дослiджень хвиль Еллiотта та використання в якостi додаткового iндикатора для аналiзу часових рядiв. Реалiзацiю
даного пiдходу з використанням класичного набору вейвлетiв продемонстровано на аналiзi часових рядiв обмiну
валют. Описано алгоритм, за допомогою якого можна передбачувати промiжки часу, на яких будуть вiдбуватися
хвилi Еллiотта.
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Вступ

В глобальнiй економiцi перiоди рецесiй i зростань
перемежовуються, тому аналiз передвiсникiв є ва-
жливою проблемою [1]. Тому аналiз часових рядiв
валютного котирування є актуальним. Однiєю з най-
бiльш ґрунтовних праць в областi аналiзу економi-
чних тенденцiй є так званий хвильовий аналiз Ел-
лiотта. Хоча сам аналiз був придуманий ще в 30-х
роках ХХ столiття, вiн досi залишається популяр-
ним напрямком дослiджень. Математичною основою
теорiї Еллiотта, за визнанням самого автора, ста-
ли так званi числа Фiбоначчi – послiдовнiсть чисел,
вiдкрита Фiбоначчi [2].

Метою даної роботи є створення нового iндикатора
на основi вейвлет-перетворень. В даний час викори-
стання такого пiдходу є обмеженим. Першою спро-
бою використання вейвлет-перетворення для аналiзу
фiнансових часових рядiв була [3].

1. Аналiз структури хвиль Еллiотта

Для теорiї Еллiотта було проведено дослiдження
стосовно виду та логiчного опису структур хвиль [4],
що служить основою їх виявлення на часових ря-
дах валютного котирування. Класичним прикладом
хвилi Еллiотта є послiдовнiсть з 5 iмпульсних та 3 ко-
рекцiйних ланок (рис. 1). Крiм того, хвилi Еллiотта
мають фрактальну структуру (рис. 2), а залежнiсть
наступної ланки вiд попередньої визначається за до-
помогою рiвнiв Фiбоначчi [2].

2. Побудова алгоритму для аналiзу хвиль
Еллiотта

Використовуючи класичний технiчний аналiз [4],
в часовому ряду валютного котирування виявлено
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Рис. 1. Класичний приклад одного повного циклу
хвилi Еллiотта

Рис. 2. Повний ринковий цикл хвилi Еллiота

класичну хвилю Еллiотта. Як правило, хвиля Еллi-
отта (рис. 3) проявляється розмито(нечiтко), тому
для її виявлення запропоновано використання на-
ступного алгоритму.

Крок 1. Для очищення часового ряду вiд «бiло-
го шуму» використовується iндикатор для первин-
ного згладжування даних. У нашому дослiдженнi
використано технiчний iндикатор MACD, що потрi-
бен для знаходження сили i напрямку тренду. При
цьому на часових рядах з поденною деталiзацiєю
даних рекомендується [5] користуватися рiзницею
мiж 12-денним та 26-денним експоненцiйним ков-
зним середнiм.
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Рис. 3. Фактично виявлена хвиля Еллiотта на графiку,
де ланки 1-5 є iмпульсом на спадання, а ланки A-C – їх

корекцiєю

Рис. 4. Положення ланок хвилi Еллiотта на графiку
пiсля застосування MACD

Рис. 5. Гребiнка фiльтрiв високих i низьких частот

Крiм того, дослiджується можливiсть використан-
ня показнику Херста, що є iндикатором персистен-
тностi ряду [6].

Крок 2. Пiсля обробки часового ряду одним iз iнди-
каторiв отримуємо згладжений ряд (рис. 4), на якому
вже детальнiше видно ланки хвиль Еллiотта. Обро-
бленi за допомогою показникiв данi розбиваються
на областi зi зростаючою та спадаючою тенденцiєю.
У контекстi MACD змiна тенденцiї означала пере-
тин iндикатором нульового значення, у контекстi
показника Херста це означало перетин iндикатором
значення 0, 5.

Крок 3. Далi до кожної з видiлених областей за-
стосувується дискретне вейвлет-перетворення [7] iз
використанням одного iз вейвлетiв класичного набо-

Рис. 6. Положення ланок хвилi Еллiотта на графiку
пiсля застосування вейвлет-перетворення

ру (Морлет, вейвлет Добешi, Койфлет, дискретний
вейвлет Мейера, вейвлет Хаара).

Крок 4. Отриманi за допомогою вейвлет-пере-
творення частоти пропускаються через фiльтр ви-
соких i низьких частот (рис. 5), вибираються лише
низькi частоти. Побудований таким чином «низько-
частотний» графiк (рис. 6) i є новим iндикатором,
який дозволяє чiтке виявлення хвиль Еллiотта.

Висновки
У роботi було розглянуто класичний пiдхiд до ви-

явлення хвиль Еллiотта та створено новий iндикатор
(кроки 1–4) чiткого виявлення хвиль Еллiотта (у по-
рiвняннi з аналiзом вихiдного графiку котирувань).
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