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Багатоагентне моделювання та імітаційне моделювання фондового ринку
Фондовий ринок представлений складними системами, у яких взаємодіють багато агентів. Складні умови на
фінансових ринках загалом та, зокрема, на фондових ринках заохочують до використання моделювання
багатоагентними платформами. У статті запропоновано агент-орієнтовану імітаційну модель для аналізу поведінки
при здійсненні ряду ринкових операцій. В основі моделі лежать монопортфель та три типи інвестиційних агентів.
Кожен інвестор може бути безрозсудним трейдером, трейдером-фундаменталістом чи трейдером, що використовує
історичні дані у процесі прийняття рішень. Метою дослідження є імітаційне моделювання поведінки на фондовому
ринку відповідно до розглянутих ендогенних та екзогенних показників.
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Многоагентное моделирование и имитационное моделирование фондового рынка
Фондовый рынок представлен сложными системами, в которых взаимодействуют много агентов. Сложные условия
на финансовых рынках в целом и, в частности, на фондовых рынках поощряют использование моделирования
многоагентными платформами. В статье предложена агент-ориентированная имитационная модель для анализа
поведения при осуществлении ряда рыночных операций. В основе модели лежат монопортфель и три типа
инвестиционных агентов. Каждый инвестор может быть безрассудным трейдером, трейдером-фундаменталистом
или трейдером, использующим исторические данные в процессе принятия решений. Целью исследования является
имитационное моделирование поведения на фондовом рынке в соответствии с рассмотренными эндогенными и
экзогенными показателями.
Ключевые слова: многоагентные системы, сложность, финансовый рынок, трейдинг, финансы.
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