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МУЛЬТИФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

ФІНАНСОВИХ КРИЗ

В. М. Соловйов, д.ф.-м.н., професор
І. В. Постригань, студентка

Черкаський національний університет 
ім. Б. Хмельницького

Фінансові системи є складними, нелінійними, нерівноважними 
динамічними системами і їх аналіз вимагає використання відповідних 
аналітичних методів, заснованих на парадигмі складності [1, 2]. Одним 
з найбільш продуктивних методів є мультифрактальний аналіз. 

Нами у середовищі Матлаб реалізовано мульти-фрактальний метод 
аналізу детрендованих флуктуацій (ММАДФ) [3]. 

Стандартна процедура методу МАДФ описується наступним 
алгоритмом:

1. Для часового ряду NiiX ,...,2,1),( =  виділяється так званий 
флуктуаційний профіль [ ]∑ =

−=
i

k
xkxiY

1
)()(

 з середнім значенням 
x . 

2. Одержаний ряд )(iY  ділиться на sNNs /=  сегментів, які не 
перетинаються і містять однакове число точок s . Щоб врахувати 
останній фрагмент, що містить менше, ніж s , число точок, процедура 
поділу повторюється, починаючи з протилежного кінця ряду. В 
результаті отримуємо sN2  сегментів довжини s . 

3. У рамках методу найменших квадратів для кожного сегменту 
знаходиться поліном )(iyk  локального тренду, який інтерполює профіль.

Далі для сегментів sNk ,...,1=  і ss NNk 2,...,1+=  знаходяться 
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4. Усереднюючи значення (1), що деформуються показником q , 

знаходимо флуктуаційну функцію 

 

5. При фіксованому значенні q  будуємо залежність )(sFq  у 
подвійних логарифмічних координатах. Для мультифрактального 
ряду вона має степеневу залежність )()( qh

q ssF ∝ , котрій відповідає 
пряма лінія з тангенсом кута нахилу, що дорівнює узагальненому 
коефіцієнту Херста )(qh . 

6. Повторюємо кроки 1-5 для різних значень показника q . 
При дослідженні скейлінгових властивостей зручно перейти 

від показника Херста )(qh  до масового показника )(qτ  і 
мультифрактального спектру )(αf : 

 

)(),()( qqqf ταταα ′=−= . 

Постійне значення constqh =)( , лінійне зростання )(qτ  і δ
-подібна залежність )(αf  відповідає монофрактальному часовому 
ряду, тоді як спад функції )(qh , нелінійне зростання )(qτ  і розмивання 
спектру )(αf  означають перехід до мультифрактального ряду. 

При цьому мірами складності системи є не тільки ширина спектру 
сингулярності α∆ , але і положення екстремуму exα  На рисунках 
означені величини представлені на прикладі індексу фондового ринку 
Франції (FCHI). 
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a)       

b)

Рис. Динаміка мультифрактальних мір складності: 
екстремуму спектру сингулярності (а)  і  ширини спектру (b). 

Стрілками відмічені відомі кризові події

З рисунку видно, що передкризові стани характеризуються 
помітним звуженням спектру сингулярності (синхронізацією ринку, 
зростанням кореляцій) і зміщенням екстремуму у бік менших значень 
(посилення антиперсистентних тенденцій).

Обговорюються можливі сценарії розвитку світового фондового 
ринку в умовах підвищеної волатильності.
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