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Dalyko anotacija
Dalykas yra tarpdisciplininis sujungiantis matematiką, informatiką ir finansus.
Supažindinama su pagrindiniais skaitiniais metodais (laiko eilučių analizė, regresija, signalų
skaitmeninis apdorojimas, neuroniniai tinklai, genetiniai algoritmai ir kt.) naudojamais investuojant į
vertybinius popierius.
Parodoma, kaip skaitiniai metodai taikomi įvairiose investavimo strategijose: arbitraže, statistiniame
arbitraže, akcijų arbitraže, kintamumo arbitraže, rinkos kūrime ir aukšto dažnio prekyboje,
kryptiniame investavime, prieškryptiniame investavime, sezoniškumo analizėje, bei kompiuterizuotoje
fundamentinėje analizėje.
Automatizuotos prekybos/investicinės sistemos, jų dalys, kūrimas, optimizavimas/kalibravimas ir
praktiniai prekybos vertybiniais popieriais aspektai.
Sistemų grupavimas efektyviam portfeliui sukurti, diversifikavimas ir koreliacija, problemos bei jų
sprendimai.
Rinkos mikrostruktūra, sandoriai, prekyba, rinkos likvidumas, kintamumas.
Istoriniai rinkos duomenys, duomenų periodiškumai, prekybos sesijos, rinkos likvidumas, duomenų
korekcijos, nešvarūs duomenys bei jų švarinimas ir atostogų įtaka.
Realaus laiko duomenys, brokerių API, FIX protokolas.
Aukšto dažnio rinkos duomenų apdorojimas, duomenų saugojimas bei specializuotos duomenų bazės,
užklausos, indeksavimas, uždelsimo mažinimas bei greitas apdorojimas, praktiniai aspektai bei
problemos.
Praktinės užduotys:
1. Darbas su rinkos duomenimis, jų užkrovimas atvaizdavimas ir manipuliavimas.
2. Indikatorių sukūrimas norint apibendrinti rinkos duomenis
3. Automatizuotų prekybinių sistemų kūrimas
4. Portfelio konstravimas
5. Prisijungimas prie brokerio API ir sandorių siuntimas.
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