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 Што претставува берза? 
   - Специјализиран пазар каде се “среќаваат” продавачи, купувачи 

и посредници (брокери). Постојат повеќе видови на берзи во 
зависност од предметот на тргување. 

  

Извор: S.S.Mitra, M.J.Riggieri, Predicting Stock Prices,  

           Faculty of WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 

     January, 2011 

 Која е целта на спроведеното 
истражување? 

   -да се покаже дека со помош на Маркови вериги може да се 
изврши предвидување на движењето на цените на акциите на 
берза во блиска иднина 

- за пример се земени цените на акциите на компанијата 
Google 



 Дефиниција 1. Случаен процес { Xt | t є [0,∞)} e индексирана 
фамилија од случајни променливи Xt , каде што променливата Xt 
мери иста карактеристика. 

 

 Дефиниција 2.  Случајниот процес { Xt | t є [0,∞)}  е Маркова 
верига ако  

   P {Xt+1=j| X0 = k0, X1 = k1,…,Xt-1 = kt-1, Xt = i} = P{Xt+1 = j| Xt = i}, 

   т.е. состојбата на процесот во време t+1 , зависи само од 
состојбата во време t и од ниту една претходна. 

 

 

 

 

 



 Дефиниција 3.  Веројатност на премин од состојба i во 
состојба j во n- чекори се дефинира со  

       𝑃𝑖𝑗 
(n) = 𝑃{𝑋t+𝑛 = 𝑗|𝑋t = 𝑖} 

   Аналогно, веројатност на премин од состојба i во состојба j 
по еден чекор е  

       𝑃𝑖𝑗 = 𝑃{𝑋𝑡+1 = 𝑗|𝑋𝑡 = 𝑖} 

 

 Дефиниција 4. Матрицата на премин P е квадратна 
матрица од n-ти ред, кадешто n го претставува бројот на 
состојби во коишто може да се најде системот, а елементи 
на матрицата се pij веројатностите на премин од состојба i 
во  состојба ј.  

 



 Дефиниција 5  Стационарните веројатности πј се 
вредности кои ни покажуваат после голем број на премини 
колкава е веројатноста системот да се најде во конкретна 
состојба. 

     = πj 

 

πj (веројатност процесот да се најде во состојба ј после n 
премини) 

  Притоа стационарната веројатност πj  ја задоволува 
равенката: 

      

                                   πj =
  

 

и уште важи   

                                             = 1               

 

каде i и ј се индекси на било кои две од можните состојби на 
системот. 

 









 Пресметување на разликите помеѓу вистинската цена и 
просечната цена од секој ден 

 Така добиените разлики се сега нашите нови податоци со кои 
работиме  

 Поделба на разликите во четири групи(интервали): P1,P2,P3 и 
P4 

   (цела постапка се повторува како за почетните, така и за крајните цени) 



 Пресметување на бројот на разлики во секоја од групите 

 пресметување на бројот на премините на разликите од група во 
група т.е од состојба во состојба (пример, ако разликата во 100тиот 
ден се наоѓала во групата P2, a во 101виот во групата P3 значи дека има 
премин од состојба 2 во состојба 3 и бележиме едно броење како P23 

Крајни цени Почетни цени 



 

 Определувaње на матрицата на премин 

    - нејзините елементи ги претствуваат веројатностите на 

премин од една во друга состојба и се добиваат такашто бројот 
на премини Pij се дели со бројот на разлики кои се наоѓаат во 
состојба Pi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матрица на премин на крјните цени Матрица на премин на почетните цени 



 Oткако е најдена матрицата на премин со решавање на 
системот од линеарни равенки кој е даден во дефиниција 
5, се добиваат стационарните веројатности  

 

   πј =[0,25; 0,25; 0,25; 0,25], за крајните цени 

  πј =[0.2408; 0.2411; 0.2386; 0.2792], за почетните цени
  

 Според тоа веројатноста крајните цени(цени на крајот од 
денот) на акциите во следниот ден да се најдат во: 

    состојба 1 е π1= 0,25  

    состојба 2 е π2= 0,25 

    состојба 3 е π3= 0,25 

    состојба 4 е π4= 0,25 

 

Аналогно следува и за почетните цени(цени на почетокот од 
денот).  

    




