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Pentru clienþi, pe baza tendinþelor
identificate, se poate stabili cea mai bunã
structurã de portofoliu. Se pot analiza
diferite forme de investiþii ale fondurilor
disponibile, stabilind structuri de
plasament. De asemenea, pentru nevoile
de finanþare ale diverselor proiecte,
companiile trebuie sã prevadã costurile
viitoare ºi structura de evoluþie a
acestora, pentru a putea calcula costurile
împrumuturilor ºi pentru a-ºi stabili
elementele de rentabilitate financiarã.

Ratele pieþei interbancare, pe termen
scurt, influenþeazã direct operaþiunile cu
instrumente financiare. Cea mai mare
parte a instrumentelor pe termen scurt
sunt cumpãrate la o ratã a dobânzii fixã,
plãtibilã la scadenþã. De exemplu, cazul
cambiilor care sunt achiziþionate la o
valoare mai micã decât valoarea lor
nominalã. Diferenþa reprezintã taxa
scontului aplicatã la valoarea nominalã.
Stabilirea corectã a acesteia poate duce la
un câºtig real la scadenþã sau la o
pierdere, dupã cum ratele ºi, implicit,
taxa scontului sunt calculate sau nu în
cunoºtinþã de cauzã. Dacã rata dobânzii
pe piaþã creºte, cel care are cambia ar
vinde la un preþ mai mic. Similar, la
certificatele de depozit, o scãdere a ratei
dobânzii va determina creºterea valorii
acestora pe piaþã. Astfel, sunt foarte
importante atât cunoaºterea patternului,
cât ºi prognoza.

Aceste rate au o influenþã directã
asupra politicii investiþionale a unei
bãnci, care trebuie sã fie reactualizatã
periodic, inclusiv din cauza factorilor
externi, a tendinþei indicatorilor
economici în care intrã ºi aceste rate.
Portofoliul bãncii trebuie sã cuprindã o
structurã a investiþiilor care sã acopere

corespunzãtor gradul ºi costul lichiditãþii,
riscul ºi profitabilitatea care þine cont de
termenul ºi de caracterul investiþiei. Dacã
se investeºte în depozite pe termen de
câteva luni, fãrã a cunoaºte precis
patternul de evoluþie a ratelor pe piaþã,
poate fi afectatã atât profitabilitatea, cât
ºi riscul. O bancã poate opta între
investiþii pe piaþa monetarã sau pe cea de
capital, în titluri, credite bancare,  acþiuni,
cambii, efecte de comerþ, certificate de
depozit etc.

În acest caz, tehnologiile bazate pe
reþele neurale, fuzzy sau hibride, prezintã
avantaje certe. Experimentele au arãtat,
conform figurii, cã se pot obþine predicþii
remarcabile antrenând reþele neurale în
estimarea ratelor dobânzilor pânã în 
30 de zile ºi, cu cât piaþa este mai maturã,
bazatã pe tendinþe organice, determi-
niste, cu atât predicþia poate fi mai bunã. 

Pentru a înþelege natura activelor
financiare, trebuie creat un cadru de
evaluare. Metodele de estimare a
tendinþelor ºi de recunoaºtere a
patternurilor sunt, de fapt, metode de
optimizare, care cautã sã minimizeze
eroarea. Suplimentar, datoritã reþelelor
neurale, noi privim întregul pattern în loc
sã privim secvenþial numai la o anumitã
trãsãturã, într-un moment dat. Putem
spune cã se realizeazã o mapare a unui
set de valori în alt set de valori. Pentru un
anumit set de valori, reþeaua cautã o
matrice a ponderilor care sã producã un
vector de ieºire cu componente foarte
apropiate de cele dorite la ieºire.

Reþelele neurale prezintã o alternativã
viabilã la clasicele modele de regresie.
Acestea pot învãþa din experienþã, pot
generaliza ºi elimina elementele de
zgomot ºi distorsiune. În general, aceste

reþele se bazeazã pe algoritmi de învãþare
cu propagare inversã, care minimizeazã
eroarea pãtraticã medie dacã modelul nu
este atras într-un optim local ºi existã un
numãr corespunzãtor de straturi cu
„neuroni“ în nivelul intermediar.

Predicþia este una din aplicaþiile cele
mai promiþãtoare ale reþelelor neurale.
Memoria asociativã a anumitor modele
de asemenea reþele poate fi utilizatã în
probleme de predicþie.

Reþelele neurale pot fi utilizate în
domeniul financiar, de exemplu, pentru:

analiza condiþiilor financiare
(crearea de sisteme expert asupra stãrii
sistemului financiar, clasificarea
informaþiilor din rapoartele contabile,
dezvoltarea de profile pentru debitorii
care ar putea deveni rãu-platnici)

prevenirea acþiunilor de spãlare a
banilor, identificarea acþiunilor ostile ºi,
mai nou, a tranzacþiilor posibile pentru
susþinerea terorismului

predicþia falimentului sau a
fraudelor în instituþiile financiare

scoringul pentru credite ºi
determinarea riscurilor de îndatorare
(ratingul titlurilor, obligaþiunilor ºi
acþiunilor; riscurile legate de creditele
ipotecare)

monitorizarea pieþei de capital
(rentabilitatea acþiunilor, prezicerea
performanþelor acþiunilor la bursã;
determinarea patternurilor preþurilor
acþiunilor)

prognoze financiare (determinarea
patternurilor ºi prezicerea seriilor de
timp; prognoza ratelor dobânzilor sau a
cursurilor de schimb valutar; determinare
rate forward, swap etc.).

Cãlin Rangu, PhD,
vicepreºedinte, CIO Council

Cum se creeazã un cadru de evaluare a activelor în bãnci
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Identificarea patternurilor ºi predicþia tendinþelor pentru viitor au o mare însemnãtate în sistemul bancar. Bãncile pot obþine
beneficii directe prin calcularea din timp a influenþelor posibile a diferitelor fluctuaþii, analizând cea mai bunã modalitate de
plasare a fondurilor sau de îndatorare.


