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ABSTRACT 
This study is about prediction of the stockmarket through a comparison of neural networks and statistical 
models. The study aims to improve the accuracy of stock prediction. Much of the research made on 
predicting shares deals with statistical models, but also neural networks and then mainly the types RNN 
and CNN. No research has been done on how these neural networks can be combined, which is why this 
study aims for this. Tests are made on statistical models, neural networks and combined neural networks 
to predict stocks at minute level. The result shows that a combination of two neural networks of type 
RNN gives the best accuracy in the prediction of shares. The accuracy of the predictions increases 
further if these combined neural networks are trained to predict different time horizons. In addition to 
tests for accuracy, simulations have also been made which also confirm that there is some possibility to 
predict shares. Two combined RNNs gave best results, but in the simulations, even CNN made good 
predictions. One conclusion can be drawn that the stock market is not entirely effective as some 
opportunity to predict future values exists. Another conclusion is that neural networks are better than 
statistical models to predict stocks if the neural networks are combined and are of type RNN. 
 
Keywords: neural network, stock market, recurrent neural network 
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SAMMANFATTNING 
Denna studie behandlar prediktion av aktier genom en jämförelse av neurala nätverk och statistiska 
modeller. Studien syftar till att förbättra noggrannheten för aktieprediktion. Mycket av den forskning 
som gjorts om att förutspå aktier behandlar statistiska modeller, men även neurala nätverk och då främst 
typerna RNN och CNN. Ingen forskning har dock gjorts på hur dessa neurala nätverk kan kombineras, 
varför denna studie syftar till just detta. Tester är gjorda på statistiska modeller, neurala nätverk och 
kombinerade neurala nätverk för att förutspå aktier på minutnivå. Resultatet visar att en kombination av 
två neurala nätverk av typen RNN ger bäst noggrannhet vid prediktion av aktier. Noggrannheten i 
prediktionerna ökar ytterligare om dessa neurala nätverk tränas för att förutspå olika tidshorisont. Utöver 
tester för prediktionernas noggrannhet har även simuleringar genomförts som även de bekräftar att viss 
möjlighet finns att förutspå aktier. Två kombinerade RNN gav bra resultat, men här visade även CNN 
bra prediktioner. En slutsats kan dras om att aktiemarknaden inte är helt effektiv då viss möjlighet att 
förutspå framtida värden finns. Ytterligare en slutsats är att neurala nätverk är bättre än statistiska 
modeller till att förutspå aktier om de neurala nätverken kombineras och är av typen RNN.  
 
Nyckelord: neuralt nätverk, aktiemarknad, recurrent neural network 



 

v 

FÖRORD 
Jag vill tacka min handledare Shahiduzzaman Quoreshi för god stöttning under hela arbetet. Din goda 
insikt i ämnet har varit till stor hjälp. Jag vill också tacka Emil Numminen för att du engagerat dig i detta 
arbete. 
 



 

vi 

NOMENKLATUR 
Adam  Optimeringsfunktion för att träna ett neuralt nätverk 
AR  Auto regressive – Statistisk modell 
ARMA  Auto regressive moving average – Statistisk modell 
CNN  Convolutional neural network – En typ av neuralt nätverk 
Epochs  Det neurala nätverket tränas med ett visst antal iterationer/epochs  
Loss  Ett mått på hur noggrannt modellen predicerar värden. Lågt värde är bra 
Loss function  Den funktion som loss räknas fram med, exempelvis MSE 
LSTM  Long short term memory – en minnescell som ofta används i RNN 
MA  Moving average, glidande medelvärde 
MSE  Mean squared error 
Over fitting  Ett uttryck för överanpassning till datan. 
RNN  Recurrent neural network 
SGD  Stochastic gradiant decent 
Tensorflow  Ramverk för att programmera ett neuralt nätverk 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 
Att förutspå aktiers framtida värde är ett problem med många intressenter i allt från banker och 
fondförvaltare till privatpersoner och investerare. Det är viktigt inte minst för att pensioner ska växa, för 
att ge avkastning på kapital och för tillväxt. Fama (1970) har undersökt huruvida framtida aktiepriser 
bestäms av slumpen eller om de går att förutspå. Han menar att aktiemarknaden är effektiv och att all 
tillgänglig information redan finns inkluderad i aktiekursen. Med det menar han att det är svårt att 
överträffa ”köp och behåll” genom att förutspå huruvida aktier ska gå upp eller ner. Detta då alla 
intressenter på marknaden har samma information om aktien. Det finns dock forskare som hävdar att 
marknader inte är effektiva i sin helhet. Däribland Busse och Green (2002) som menar att 
aktiemarknaden till viss del är ineffektiv och att det därmed finns möjlighet att utnyttja detta för att 
förutspå framtida aktievärden. Artikelförfattarna menar att marknaden till viss del är effektiv men att 
exempelvis fördröjning i informationsspridning gör att marknaden inte är helt effektiv. Det kan innebära 
att viss möjlighet finns att förutspå aktier och överträffa ”köp och behåll”. Även Sewell (2011) menar 
att investerare inte är rationella, vilket innebär att marknaden inte är helt effektiv och att möjlighet att 
förutspå framtida värden baserat på historiska kurser kan finnas. Då kan neurala nätverk vara en möjlig 
metod.  
 
Mycket forskning finns på området om aktieprediktion, men neurala nätverk är en relativt ny teknik som 
möjliggör inlärning och igenkänning av mönster i data och tidsserier. Idén är därför att med hjälp av 
neurala nätverk förutspå aktiekurser. Adebiyi, Adewumi och Ayo (2014) har i sin studie jämfört neurala 
nätverk med ARIMA-modellen med syfte att se vilken metod som är bäst för att förutspå aktier. Det 
kom fram till att neurala nätverk gav bäst prediktioner. Nelson, Pereira och De Oliveira (2017) har 
jämfört neurala nätverk med flera olika statistiska modeller och finner även de att neurala nätverk 
presterar bäst vid aktieprediktion. Det finns olika typer av neurala nätverk där två av de mest använda 
är RNN och CNN. En del forskning finns på hur dessa kan förutspå aktier, men forskning saknas om 
hur neurala nätverk kan kombineras för att förutspå framtida aktiekurser. I denna studie utreds därför 
om dessa neurala nätverk kan kombineras för att tillsammans uppnå ett bättre resultat än respektive 
neuralt nätverk för sig. För att kunna avgöra det kommer studien även att inkludera jämförelser med hur 
statistiska modeller, så som ARMA och AR, förutspår aktier. CNN, RNN, de båda kombinerade och 
statistiska modeller jämförs för aktieprediktion. Det är inte givet att neurala nätverk är en bra metod för 
att förutspå aktier, trots att forskning finns som tyder på detta.  

1.2 Problemdiskussion 
Under de senaste decennierna har mycket forskning gjorts om att förutspå framtida aktiekurser med 
neurala nätverk. Detta med viss framgång. Nelson, Pereira och De Oliveira (2017) kommer i sin 
forskning fram till att neurala nätverk överträffar jämförbara metoder så som statistiska modeller vad 
gäller prediktion av aktiekurser. Författarna lyfter också fram att det neurala nätverket förutspådde 
svängningarnas storlek och variation med bättre noggrannhet än de statistiska modellerna i testerna. 
Försök har främst gjorts med två olika typer av neurala nätverk, CNN och RNN. Selvin et al. (2017) 
kommer i sin studie fram till att CNN är bäst på att förutspå aktier. Nelson, Pereira och De Oliveira 
(2017) rekommenderar istället användning av RNN för prediktion av aktier. På samma sätt finns 
motsättningar i större delen av forskningen på området om vilket neuralt nätverk som är bäst. Det är 
därför svårt att argumentera för att den ena eller andra typen av neuralt nätverk behöver forskas mer på. 
Däremot ger oenigheten om vilken typ av neuralt nätverk som är bäst upphov till att studera hur en 
kombination av neurala nätverk, så som RNN och CNN, kan arbeta tillsammans. Få har testat att 
kombinera neurala nätverk även om hybridmodeller ges som förslag till vidare forskning i flera artiklar, 
exempelvis Kolarik, och Rudorfer (1994). De syftar dock på en kombination av ett neuralt nätverk och 
en statistisk modell och är inte heller de inne på att kombinera två eller flera neurala nätverk med 
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varandra. Detta motiverar vidare forskning i denna studie om huruvida aktier kan förutspås med hjälp 
av neurala nätverk och mer specifikt om flera nätverk kan kombineras för att uppnå bättre resultat. 
 
Flera av tidigare studier är gjorda i avseende att förutspå aktievärdet en dag framåt i tiden eller längre 
än så. Beaudry och Portier (2006) beskriver att aktiekurserna är influerade av nyheter och 
produktionsvolym. Yao et al. (2018) har därför istället forskat på hur neurala nätverk kan förutspå aktier 
i en kort tidshorisont, då aktier inte påverkas lika mycket av nyheter och andra yttre faktorer under kort 
tidshorisont. Med grund i studien av Yao et al. (2018) är därför även denna studie fokuserad till 
prediktioner aktier på kort tidshorisont. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att förbättra möjligheten att förutspå aktier på kort sikt. Därmed blir det också 
ett test av hur rationell och effektiv aktiemarknaden är, då Fama (1970) menar att aktiemarknader är 
effektiva och då också svåra att förutspå. Syftet är även att avgöra huruvida neurala nätverk kan 
användas för aktieprediktion eller ej, och om så är fallet, även vilken typ av neuralt nätverk som 
predicerar aktiekurser bäst, det vill säga med låg loss och hög noggrannhet. De neurala nätverkens 
parametrar kommer att testas och justeras för bästa inställningar med syfte att få fram de optimala 
neurala nätverken för aktieprediktion. Målet är att komma fram till ett resultat där noggrannheten i 
prediktionerna är bättre än tidigare forskning. Målet kan delas upp i två delmål där det första är att nå 
en viss noggrannhet i prediktionerna i form av huruvida en aktie kommer gå upp eller ned. Det andra 
målet är att modellen ska vara användbar över tid, dvs köpa och sälja vid rätt tillfälle, vilket kommer att 
testas genom simulering. Tidigare forskning finns om hur både statistiska modeller och neurala nätverk 
kan användas för att förutspå aktier. Studien syftar till att jämföra hur neurala nätverk presterar vid 
aktieprediktion med statistiska modeller. Detta för att kunna avgöra om neurala nätverk är bättre 
lämpade för aktieprediktion eller ej. Det saknas tidigare forskning om hur fler neurala nätverk kan 
kombineras vid aktieprediktion. Syftet är därför också att jämföra statistiska modeller och neurala 
nätverk även med kombinerade neurala nätverk, vilket blir studiens främsta forskningsbidrag.  

1.4 Forskningsfrågor 
• Är det möjligt att förutspå framtida aktiekurser med neurala nätverk eller statistiska 

modeller? 
• Kan två neurala nätverk kombineras för att förbättra noggrannheten i prediktion av 

framtida aktiekurser? 

1.5 Avgränsningar 
Denna studie innefattar flera områden, men är också avgränsad från flera delar. Som data för underlag 
till tester har endast aktier valts och inte index eller andra värdepapper. Vad gäller metod för prediktion 
har avgränsning gjorts till de neurala nätverken RNN och CNN samt de statistiska modellerna AR och 
ARMA. Detta då dessa modeller är frekvent förekommande i andra studier och är några av de mest 
förekommande inom respektive område. Avgränsning har också gjorts till att enbart förutspå aktier med 
minutbaserad data. Detta därför att mycket av den forskning som gjorts är på längre tidshorisont, men 
även för att minutdata inte påverkas i lika stor utsträckning av nyheter. Som alternativ till minutdata 
kunde tickdata använts, alltså data från varje avslut för vald aktie. Detta valdes dock bort till fördel för 
minutbaserad data då den är mer strukturerad och har samma tidsskillnad mellan respektive datapunkt, 
vilket underlättar inlärningen för modellerna. Studien är avgränsad till att inkludera tester av endast två 
aktier. Detta då stor datorkraft krävs för att genomföra testerna med neurala nätverk. Att inkludera fler 
aktier hade krävt mer tid för testerna, alternativt att färre antal data per aktie hade använts. Därför har 
avgränsningen till två aktier gjorts.  
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2 TEORI 
Att förutspå aktier med bra resultat förutsätter att marknaden inte är helt effektiv. Det innebär att 
marknadens aktörer inte alltid agerar helt rationellt, vilket då går att utnyttja för att förutspå marknaden. 
Fama (1970) menar att aktiemarknaden är helt effektiv och svår att förutspå. Han menar också att det är 
än svårare att överträffa köp och behåll. Detta därför att alla marknadens intressenter har tillgång till 
samma information, vilket gör att en investerare har svårt att förutspå marknaden då alla andra 
intressenter vet lika mycket om aktien. Forskning har genomförts som tyder på att marknaden inte är 
helt effektiv, vilken är en förutsättning för att kunna förutspå aktier. Exempelvis Busse och Green (2002) 
som menar att aktiemarknaden till viss del är ineffektiv och att det därmed finns möjlighet att utnyttja 
detta för att förutspå framtida aktievärden. De har identifierat att aktiekurser brukar öka under en minut 
efter positiv rapport och minska under en kvart efter en dålig rapport för vissa företag. Det indikerar på 
att det går att identifiera mönster i aktiehandeln och att marknaden inte är helt effektiv, vilket motsäger 
Famas (1970) teorier om en helt effektiv aktiemarknad. Sewell (2011) menar att investerare inte är 
rationella, vilket innebär att marknaden inte är helt effektiv och att möjlighet att förutspå framtida värden 
baserat på historiska kurser kan finnas. Metghalchi, Chang och Marcucci (2008) har undersökt om den 
svenska aktiemarknaden är effektiv och kommit fram till att den inte är effektiv. De har testat tekniska 
regler på aktiemarknaden och funnit att regler baserade på glidande medelvärde möjliggör prediktioner 
av framtida aktiekurser. De menar också att testerna visar att det går att slå köp och behåll med courtage 
inräknat, vilket enligt Fama (1970) är svårt. Kim och Shamsuddin (2007) har undersökt huruvida de 
asiatiska aktiemarknaderna är effektiva. De har identifierat att Singapors och Thailands aktiemarknader 
har blivit effektiva efter den asiatiska krisen. De menar också att nivån av marknadseffektivitet beror på 
hur stor andel kapital som finns på marknaden samt hur öppet företagen styrs. Kim och Shamsuddin 
(2007) är dock inte lika övertygade som Metghalchi, Chang och Marcucci (2008) om att marknaden är 
ineffektiv. Det kan bero på att de undersökt olika marknader, men sammantaget går det varken bekräfta 
eller förneka att marknaden är helt effektiv. Det innebär att möjlighet att förutspå aktier kan finnas. 
 
Statistiska modeller har länge använts för att analysera och förutse framtida värde på såväl aktier som 
andra tidsserier. Neurala nätverk har kommit upp som ett alternativ till statistiska modeller. De statistiska 
modellerna är förklarande modeller där parametrar i modellen estimeras för att förklara datan på ett så 
bra sätt som möjligt. Med hjälp av det kan man sedan förutspå framtida värden. Neurala nätverk är en 
modell för att göra prediktioner där förklaringen av datan inte är lika viktig som prediktionen av 
nästkommande värde. Ett neuralt nätverk tränas på datan, men förklaringen av datan är inte lika tydlig 
som i de statistiska modellerna. Istället prioriteras prediktionerna. I detta fall fungerar båda sätten och 
andra faktorer avgör vilken metod som är bäst. Viss tveksamhet finns till huruvida neurala nätverk är 
bättre än statistiska modeller, vilket undersöks av Adebiyi, Adewumi och Ayo (2014). Specifikt 
undersöks hur väl framtida aktiepris förutspås av en ARIMA-modell jämfört med ett neuralt nätverk. 
Det neurala närverket gör i studien bättre prediktioner än ARIMA-modellen. Förslag till vidare 
forskning ges i att undersöka hybridmodeller. Även Nelson, Pereira och De Oliveira (2017) kommer 
fram till att neurala nätverk överträffar jämförbara alternativa metoder så som algoritmer för 
maskininlärning och statistiska modeller. Författarna lyfter också fram att det neurala nätverket 
förutspådde svängningarnas storlek och variation med bättre noggrannhet, vilket är viktigt för göra affär 
vid rätt tidpunkt. 
 
Det finns olika typer av neurala nätverk. Selvin et al. (2017) har undersökt olika typer av neurala nätverk 
för att se vilket som är bäst för prediktion av aktier. De neurala nätverk som undersökts är RNN, CNN 
och LSTM som är en typ av RNN. RNN (Recurrent neural network) används för sekvenser och 
tidsseriedata. LSTM (Long shortterm memory) är en variant av RNN men med minnescell. CNN 
(Convolutional neural network) tar inte hänsyn till tidigare data i tidsserien utan fokuserar enbart på det 
fönster som analyseras i just det aktuella tillfället. Selvin et al. (2017) kommer i sin studie fram till att 
CNN är bäst på att förutspå aktier och har lägst felmarginal av de tre typerna av neurala nätverk. Nelson, 
Pereira och De Oliveira (2017) rekommenderar istället användning av LSTM för prediktion av aktier. 
Påståendet är endast baserat på att LSTM har förmåga att ta hänsyn till historiska data, i övrigt saknas 
underlag för påståendet som går tvärt emot Selvin et al. (2017) som i sin studie kommer fram till att 
CNN är bättre för aktieprediktion. I grafer i studien visas också tydligt hur LSTM och RNN tenderar att 
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predicera mot medelvärdet av tidigare aktiekurser, vilket kan bero på att de lägger för stor vikt vid 
historiska data jämfört med CNN. Det är dock svårt att bekräfta att CNN skulle vara bättre än RNN 
utifrån andra studier då de flesta använder sig av just LSTM eller RNN, vilket tyder på motsatsen. 
Roondiwala et al. (2017) beskriver RNN och specifikt LSTM som en av de mest framgångsrika 
modellerna för att förutspå aktier och hänvisar till den minnescell som finns i LSTM som gör att den 
kommer ihåg historisk data och hur datapunkter förhåller sig till varandra där skillnaden mellan RNN 
och LSTM (en typ av RNN) är att LSTM kan komma ihåg tidsserier som ligger längre tillbaka i tiden 
och prioriterar vad som är viktigt eller ej för att kunna göra bra prediktioner. Yang et al. (2015) har 
analyserat tidsseriedata för mänsklig aktivitet och kommit fram till att CNN är det bästa neurala 
nätverket för deras applikation. Då även aktiedata är tidsseriedata skulle det kunna bekräfta att CNN 
kan användas även för analys av aktiedata. En skillnad är dock att Yang et al. (2015) använder modellen 
för att klassificera tidsserierna utifrån aktivitet och inte för att förutspå ett specifikt värde för en aktie 
likt regressionsanalys, vilket kan vara en anledning till varför LSTM används i större utsträckning för 
att förutspå aktiekurser. Det försvarar dock inte det faktum att flera av studierna redan i introduktionen 
fastslår att LSTM är den givna metoden för att förutspå aktiedata i studien. Honchar och Di Persio (2016) 
är ytterligare en studie som undersöker prediktioner av aktiemarknaden med hjälp av olika typer av 
neurala nätverk. De menar att förbehandlingen av datan viktig för att kunna göra bra prediktioner av 
aktiekurser. I studien förbehandlar de datan genom att normalisera värdena och att dela upp datan i 
arrayer om 30 datapunkter. I studien används både RNN och CNN som neurala nätverk. RNN gav något 
högre noggrannhet än CNN men där CNN kombinerat med novel wavelet-transform som förbehandling 
av datan gav bäst noggrannhet. Det bekräftar deras påstående om att förbehandlingen av datan är 
viktigare än val av typ av neuralt nätverk. 
 
Till skillnad från Honchar och Di Persio (2016) som använde en fönsterstorlek på 30 datapunkter för 
varje iteration och prediktion har Oliveira, Nobre och Zárate  (2013) använt en fönsterstorlek på endast 
tre datapunkter i taget för att förutspå nästkommande datapunkt. Flera andra studier inklusive Honchar 
et al. (2016) har använt en betydligt större fönsterstorlek där mer fokus lagts på att utröna vilken typ av 
nätverk som är bäst. Oliveira, Nobre och Zárate  (2013) har dock specifikt undersökt olika 
fönsterstorlekar och kommit fram till att bäst resultat uppnås genom just 3 datapunkter i varje iteration. 
De redovisar ett resultat från testerna med en hög säkerhet i huruvida en aktie ska gå upp eller ned. Till 
skillnad från flera av de andra artiklarna hänvisar Oliveira, Nobre och Zárate  (2013) tydligt till varför 
det valda neurala nätverket är ett feed forward neuralt nätverk och hänvisar till andra forskare som 
använt samma typ av nätverk. Det kan dock ifrågasättas då de studier som hänvisas till är gjorda mellan 
1988 och 1996. Fram till 2013 har mycket hänt i utvecklingen av neurala nätverk och nätverket som 
använts var just ett av de tidiga nätverken utan funktioner som minneshantering som exempelvis LSTM. 
Det gör dock nätverket mer effektivt, vilket används som ett argument. En av de studier som hänvisas 
till är Kolarik och Rudorfer (1994) som jämför neurala nätverk med traditionella statistiska modeller. 
De använder enkla neurala nätverk för att förutspå tidsserier och får fram ett resultat i att neurala nätverk 
är en bättre metod än statistiska modeller. De ger förslag till vidare forskning på att kombinera neurala 
nätverk med statistiska modeller i så kallade hybridmodeller, något som forskats lite på trots deras 
förslag till vidare forskning. Ett undantag är Kwon och Moon (2007) som forskat på en hybridmodell 
som kombinerar ett neuralt nätverk (RNN) och en genetisk algoritm (GA) med bra resultat. De beskriver 
resultatet som bättre än om de hade köpt och hållit kvar aktierna under samma period. Yao et al. (2018) 
har forskat på högfrekvent aktiehandel med neurala nätverk. De använder samma metod som flera av 
de andra studierna ovan, RNN. Studien skiljer sig åt då en simulering av verkligt utfall görs. Det är 
något som saknas i övriga artiklar. De fokuserar istället på modellens noggrannhet i att predicera upp 
eller nedgång för aktien. Yao et al. (2018) har istället gjort en simulering för att se om modellen går att 
använda i verklig handel där bl.a. courtage tillkommer till varje affär. Deras RNN-modellresulterade i 
ett positivt resultat i simuleringen, men strategin köp och behåll hade gett ett bättre resultat i detta fall. 
Flera studier har gjorts i ämnet där mestadels RNN-neurala nätverk av typen RNN undersökts, men även 
CNN. Vanligaste metoden för både generella tidsserier som aktiedata är RNN. Här finns dock en 
konflikt där vissa hävdar att CNN är bättre. Belägg finns både för och emot. RNN tar hänsyn till data 
längre tillbaka i tiden. Flertalet av forskarna ser detta som en fördel men andra förordar CNN just på 
grund av detta eftersom vissa studier visar att RNN tenderar att predicera aktien mot medelvärdet av 
tidigare kurs, vilket inte är fallet för CNN. 
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Forskning saknas på hur dessa modeller kan kombineras för att skapa en bättre modell för prediktion av 
aktier. I en av artiklarna, av Adebiyi, Adewumi och Ayo (2014), ges förslag till vidare forskning på just 
detta, där syftar dock artikelförfattarna på att kombinera statistiska modeller med neurala nätverk. Ingen 
tar upp möjligheten att kombinera just neurala nätverk med varandra. Något som inte undersökts är till 
exempel att en modell bestående av ett RNN-nätverk och ett CNN-nätverk kan samverka för att ge bättre 
prediktioner.  
 
Studien kommer att innefatta en jämförelse av neurala nätverk och statistiska modeller. Rather, Agarwal, 
Sastry (2015) har jämfört neurala nätverk och ARMA-modellen för prediktion av aktier och kommit 
fram till att neurala nätverk gav ett bättre resultat. Rojas et al. (2008) har istället gjort en hybridmodell 
där ett neuralt nätverk kombineras med en ARMA-modell för att förutspå tidsseriedata. Författarna 
jämför ickelinjära tekniker för prediktioner av tidsserier med den linjära ARMA-modellen. De menar 
att neurala nätverk är ett bättre alternativ än ARMA vad gäller aktieprediktion. Detta då neurala nätverk 
är ickelinjära och ARMA är en linjär modell. Aktier som tidsserie är ickelinjära och författarna menar 
därför att neurala nätverk är en lämplig modell för prediktion. Som aktiveringsfunktion i de neurala 
nätverken använder författarna sigmoid (läs mer om sigmoid i kapitlet om aktiveringsfunktioner). 

2.1 Statistiska modeller 
Statistiska modeller har länge använts för att analysera tidsserier. Denna studie innefattar tester med 
autoregresssion och autoregressive moving average, som introducerades av Box och Jenkins (1976). 
Även moving average tas upp som är en del av ARMA-modellen. 
 
ARMA-modellen introducerades först av Box och Jenkins (1976) och är en kombination av moving 
average (MA) och autoregression (AR) där de båda läggs ihop för att dra nytta av de båda modellernas 
fördelar. ARMA-modellen visas i ekvation (1) där Theta är koefficienterna för autoregression som 
estimeras utifrån datan och t är aktuell tidpunkt. ARMA-processen kräver att Yt är stationär. ARMA-
processen skrivs ofta ARMA(p,q) där p är AR-order och q är MA-order. Phi är viktning av variabeln 
för att exempelvis kunna göra mer aktuella datapunkter mer värda. (Yaffee och Mcgee, 2000; (Chan, 
2002). 
 

𝑌" = 𝜙%𝑌"&% + ⋯+ 𝜙)𝑌"&) + 𝑍" + 𝜃%𝑍"&% + ⋯+ 𝜃,𝑍"&, (1) 
 
 
Moving average kallas också glidande meddelvärde. MA för en given punkt är medelvärdet av q antal 
steg bakåt i tidsserien. Varje datapunkt i medelvärdet kan vara viktad med Phi för respektive index (θ.), 
exempelvis för att göra datapunkterna närmare nutid av större betydelse då de anses ha större betydelse 
vid prediktion av framtida värden. MA kan skrivas som en MA(q)-process där q motsvarar funktionens 
fördröjning. (Yaffee och Mcgee, 2000; Chan, 2002).  

𝑌" = 𝑍" + 𝜃%𝑍"&% + ⋯+ 𝜃,𝑍"&, (2) 
 
Autoregression fungerar liknande MA-modellen, men istället för medelvärde räknas regression fram för 
respektive del av datapunkter. Det leder till en estimering av Theta. AR-modellen kan liknas vid 
traditionell regressionsanalys, men där datan är uppdelad i flera fönster med fördröjning och där 
regression appliceras på respektive del. Modellen visas i ekvation (3) och skrivs ofta som AR(p) där p 
motsvarar funktionens fördröjning. (Yaffee och Mcgee, 2000; Chan, 2002). 

𝑌" = 𝜙%𝑌"&% + ⋯+ 𝜙)𝑌"&) + 𝑍" (3) 
 

2.2 Neurala nätverk 
Detta avsnitt avser att beskriva neurala nätverk som används för prediktion i studien. Först neurala 
nätverk generellt men även dess fördjupningar CNN och RNN. Neurala nätverk kan ses som en 
matematisk funktion av typen 	f:	X ⟶ Y  där en input ger någon typ av output. Sewak, Karim och Pujari 
(2018) beskriver hur outputen från ett neuralt nätverk kan vara både i form av regression, binär 
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klassificering eller kategorisk klassificering samt i form av sekvens som exempelvis en text. Neurala 
nätverk har flera likheter med statistiska modeller och används ofta för att förutspå något efter att ha 
tränats på given data. Begreppet AI (Artificiell intelligens) syftar ofta till användningen av just neurala 
nätverk. Detta då de neurala nätverken möjliggör maskininlärning och inlärning av objekt och data. Ett 
neuralt nätverk lär sig genom upprepad träning, till skillnad från traditionell programmering som ofta 
baseras på if-satser och antaganden om hur data ser ut och varierar. Därför är neurala nätverk en del av 
AI, bl.a. för att det liknar sättet en människa lär sig saker på. 
 
Figur 1 nedan visar ett enkelt neuralt nätverk med tre variabler som input och en variabel som output. 
Det skulle exempelvis kunna vara ett nätverk som klassificerar bilder med bildens tre färglager (rgb) 
som input och output som en binär variabel av huruvida bilden föreställer ett visst objekt eller ej. Lagerna 
mellan input och output i det neurala nätverket kallas gömda lager. Cirklarna i det neurala nätverket 
illustrerar neuroner. De utgör grunden för ett neuralt nätverk där varje neuron antingen kan vara 
aktiverad eller avaktiverad. Linjerna mellan neuronerna föreställer vikter och justeras efter varje 
iteration för att anpassa modellen till det dataset som används för träning. I varje neuron finns en 
aktiveringsfunktion. Sewak, Karim och Pujari (2018) menar att ju fler gömda lager som finns, ju mer 
avancerad är modellen. Gömda lager är lager av neuroner mellan input och output-lager. Detta är 
innebörden av uttrycket deep learning som syftar på neurala nätverk med flera gömda lager. Att använda 
flera gömda lager gör modellen mer komplex och innebär att modellen kan lära sig fler och mer 
komplexa mönster i den aktuella datan. En för komplex modell leda till så kallad ”over fitting” där 
modellen lär sig detaljer om datan men missar helhetsbilden om trender etc. Fler lager innebär också att 
modellen kräver mer datorkapacitet för träning. Sewak, Karim och Pujari (2018) beskriver vidare att det 
i varje neuron finns en aktiveringsfunktion och ett tillhörande tröskelvärde. Inkommande värden till 
neuronen blir input i aktiveringsfunktionen. Om värdet från aktiveringsfunktionen överstiger 
tröskelvärdet skickar neuronen vidare output till nästa neuron i nätverket. Vikterna som visualiseras av 
linjerna justeras sedan efter varje iteration. Det gör att varje neuron och vikt/linje får olika betydelse och 
aktiveras för en viss egenskap i datan. På så sätt lär sig det neurala nätverket att tolka datan baserat på 
olika mönster. Inputen till varje neuron motsvaras av tidigare neuroners output och vikt enligt ekvation 
(4) nedan. Varje neuron har också så kallad bias, en konstant. I varje neuron sker därför följande 
beräkning enligt ekvation (4) för att få fram input. Inputen används sedan i aktiveringsfunktionen, vilken 
visar om neuronen ska aktiveras eller inte. Weight är linjens värde och bias är neuronens konstant. 
(Sewak, Karim och Pujari, 2018) 
 

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 = 	𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 ∗ 𝑋 + 𝐵𝑖𝑎𝑠 (4) 

 
Figur 1. Illustration över ett neuralt nätverk. (Sewak, Karim och Pujari, 2018) 

 

2.3 Aktiveringsfunktioner 
Nedan visas några av de vanligaste aktiveringsfunktionerna. Aktiveringsfunktionen bestämmer om den 
aktuella neuronen i det neurala nätverket ska aktiveras eller ej. Detta avgörs av ett justerat tröskelvärde. 
Om aktiveringsfunktionen f(x) antar ett värde större än tröskelvärdet aktiveras neuronen. (Keras, 2019) 
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Sigmoid antar värden mellan 0 och 1. Figur 2 visar hur funktionens (5) värde går mot 0 för stora negativa 
värden på x samt mot 1 då x antar stora positiva värden. Men redan vid x=4 är funktionsvärdet nästan 
1. Det innebär att för x-värden större än 4 kommer aktiveringsfunktionen att aktivera många av 
neuronerna. Om indatan innehåller stora tal riskerar därför för många neuroner att bli aktiverade. På 
samma sätt kan för få neuroner alls aktiveras om stora delar av indatan antar värden mindre än -4. För 
att lösa problebet normaliseras datan för att undvika stora x-värden, problemet kvarstår dock för stora 
värden. Trots det är Sigmoid en vanlig aktiveringsfunktion. (Sewak, Karim och Pujari, 2018) 
 

𝑓(𝑥) = 	 %
%HIJK

 (5) 
 

 
Figur 2. Graf av aktiveringsfunktionen Sigmoid. 

 
En annan aktiveringsfunktion är Tanh, ekvation (6), som visas i figur 3. Värdet för Tanh går mot 1 
respektive -1 då x går mot oändligheten respektive minus oändligheten. Detta innebär, precis som för 
Sigmoid, att Tanh kräver mindre x-värden för att fungera som bäst. En fördel över Sigmoid är att 
ekvationen är centrerad runt 0 för x-axeln. Det är bra då de normaliserade värdena också är centrerade 
med 0 i medelvärde. Det gör att y-värdena fördelas med lika antal på båda sidor x-axeln. (Sewak, Karim 
och Pujari, 2018) 
 

𝑓(𝑥) = 	 I
K&IJK

IKHIJK
 (6) 

 

 
Figur 3. Graf av aktiveringsfunktionen Tanh. 

 
En tredje aktiveringsfunktion är ReLU, ekvation (7), som visas i figur 4. En nackdel med ReLU är att 
stora delar av ett neuralt nätverk riskerar att bli blir inaktivt för negativa x-värden. En lösning på detta 
problem en variant av ReLU, Leaky ReLU som ersätter den horisontella linjen med en svagt lutande för 
x < 0. En fördel med ReLU över Sigmoid och Tanh är att den kräver mindre datorkapacitet vid träning. 
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Krizhevsky, Sutskever och Hinton (2017) menar att ReLU tränar flera gånger snabbare än Tanh. (Sewak, 
Karim och Pujari, 2018) 
 

𝑓(𝑥) = 	 L0	𝑓𝑜𝑟	𝑥 < 0
𝑥	𝑓𝑜𝑟	𝑥 ≥ 0 (7) 

 

 
Figur 4. Graf av aktiveringsfunktionen ReLU 

2.4 Convolutional neural networks 
Zafar (2018) beskriver CNN som en variant av traditionella feed forward neural networks där 
convolutions fungerar som lager av filter som söker igenom data för att upptäcka mönster eller objekt. 
CNN används vanligtvis för bildigenkänning där en bild söks igenom med olika stora filter och lager 
(convolutions) för att identifiera objekt i en bild eller för att klassificera bilden till en viss kategori. Men 
eftersom bilder i detta fall representeras i form av tredimensionella arrayer med pixlar kan CNN likväl 
användas på annan typ av data. Exempelvis aktiedata som på många sätt är lik bilddata. Aktiedatan 
består i detta fallet av fyra arrayer innehållande high, low open och last. Bilddata består istället av tre 
arrayer innehållande pixelvärden för respektive färg röd, gul och blå. CNN kan därför lämpa sig för 
aktieprediktion.  
 
Figur 5 nedan visar ett exempel på ett neuralt nätverk av typen CNN. Sewak, Karim och Pujari (2018) 
beskriver hur varje lager av convolution har olika form för att identifiera olika objekt. Ett vanligt sätt att 
ändra storlek från ett lager till ett annat är att använda max pooling. Det innebär att ett mindre fönster 
sveper över bilden. För varje fönster väljs den pixel med högst värde för att tillsammans med övriga 
utvalda pixlar skapa det mindre efterföljande lagret. Max pooling visas i ekvation (8) nedan enligt Yang 
et al. (2015). Notationen för 𝑣ST

U,W är en iteration där i är aktuellt lager, j är fönstret som sveper över det 
aktuella lagret över datapunkt x för inputvariabel d. För aktier kan x ses som en kurs och d typ av kurs 
så som open eller close. Det maximala värdet tas sedan i varje fönster som itererar över lagren. 
 
 

𝑣ST
U,W = max

%[,[\]
^𝑣(S&%)_

UH,,W` , ∀𝑑 = 1,∙∙∙, 𝐷		(8) 

 
 
Istället för att välja maximal pixel finns också andra metoder, som att ta medelvärde av intilliggande 
pixlar eller att summera värdet av intilliggande pixlar enligt ekvation (9), dock inte lika vanligt 
förekommande. Som tillägg till notationen i ekvation (9) kan tilläggas att Q motsvarar antalet 
datapunkter i det aktuella fönstret. (Yang et al. 2015); (Sewak, Karim och Pujari, 2018); (Zafar, 2018)  
 

𝑣ST
U,W =

1
𝑄S

h ^𝑣(S&%)_
UH,,W`

%[,[\]

, ∀𝑑 = 1,∙∙∙, 𝐷		(9) 
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Figur 5. Illustration av funktionen av ett CNN (Sewak, Karim & Pujari, 2018) 

2.5 Recurrent neural networks 
Kostadinov (2018) menar att RNN skiljer sig från CNN och andra typer av neurala nätverk då de har en 
minnescell med möjlighet att komma ihåg föregående värde i indatan och på så sätt lära sig hur värden 
som följer varandra samvarierar. Denna egenskap gör RNN lämplig för textnalys då den klarar av att 
lära sig ordföljder. RNN lämpar sig även för analys av tidsserier då den tar hänsyn till historiska mönster 
i datan. Detta illustreras i figur 7 nedan. I figuren visas hur RNN har återkoppling av tidigare iterationer. 
Det innebär att äldre data blir en del av inputen tillsammans med ny data som matas in. Detta för att 
träna nätverket på hur ord förhåller sig till varandra i text eller hur data varierar över tid i tidsserier. 
Detta kan jämföras med funktionen i ett vanligt neuralt nätverk enligt figur 6 där ingen återkoppling av 
tidigare data finns. (Kostadinov, 2018) 

 
Figur 6. Illustration av funktionen i ett neuralt nätverk (Kostadinov, 2018) 

 
 

Figur 7. Illustration av funktionen i ett recurrent neuralt network (Kostadinov, 2018) 
 
 

LSTM 
Enligt Kostadinov (2018) är LSTM en typ av RNN med en minnescell som kan används i neuronerna i 
det neurala nätverket. Den möjliggör hantering av sekvensdata och historiska data då den har en 
minnescell. Det innebär att den kan känna igen hur bokstäver efter varandra bildar ord, som bildar 
meningar. Detta då den inte tittar på en bokstav i taget utan lär sig helheten. På samma sätt kan tidsserier 
analyseras där mönster i datan kan kännas igen. Figur 8 nedan illustrerar funktionen av en LSTM-cell, 
som är mer komplex än en vanlig cell med endast en aktiveringsfunktion. Syftet med LSTM-cellen är 
dock samma, d.v.s. att räkna fram ett värde från input(Xt) till en output(ht). Om ht är större än ett givet 
tröskelvärde aktiveras neuronen. I figuren visas hur tidigare output beaktas i form av ht-1 samt tidigare 
minnescell i ct-1. Tre sigmoidfunktioner och en tanh används. Sigmoid används för att komma ihåg viktig 
information och sortera bort övrig irrelevant information. Uppdaterad minnescell och output skickas 
sedan vidare till nästa beräkning i nästa iteration enligt pilarna vidare till höger. (Kostadinov, 2018). 
Vad gäller aktiedata och LSTM så är Xt input från föregående neuron. Tidigare aktiekurs motsvaras av 
h(t-1), vilket gör att när ht räknas fram tas föregående kurs i beaktning. Xt är från början den aktuella 
aktiekursen, men då den går genom neuronerna i det neurala nätverket ändras det ursprungliga värdet, 
varför det inte går att säga att det är det exakta aktuella värdet på aktien. 
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Figur 8. Illustration av en LSTM-cell. (Pang et al. 2018) 

2.6 Loss 
I Tensorflow (2019) beskrivs hur de neurala nätverken tränas med flera epochs (iterationer) där loss 
räknas fram för varje epoch. Loss räknas med fördel fram med någon av loss functions nedan (ekvation 
10-12). Loss bygger på skillnaden mellan predicerat värde och verkligt värde. Önskat är därför att loss 
sjunker för varje epoch som programmet tränas. Loss används också för att avgöra när det neurala 
nätverket har tränat färdigt. När loss inte sjunker mer trots fler iterationer är träningen färdig. Genom 
att titta på grafen för loss kan man se när den planar ut och effekten av träningen avtar. Då har rätt antal 
epochs uppnåtts. Om loss inte sjunker de första iterationerna kan det tyda på att det neurala nätverket 
inte är rätt anpassat för den data som används. (Tensorflow, 2019) 
 
Enligt Chai och Draxler (2014) är MSE en av de mest använda loss functions och räknar ut snittet av 
felen i kvadrat. Kvadreringen gör att både positiva och negativa feltermer kan jämföras med varandra. 
MSE visas i ekvation (10).  

𝑀𝑆𝐸 = %
m
∑ (𝑌S − 𝑌pS)qm
Sr%  (10) 

 
En variant på MSE som tas upp av Gulli och Pal (2017) är MSLE (mean squared log error) som baseras 
på logaritmen av feltermen. Det gör att de mest felaktiga prediktionerna inte påverkar snittvärdet för 
mycket. MSLE visas i ekvation (11). 
 

𝑀𝑆𝐿𝐸 = %
m
∑ (log	(YS + 1) − log	(𝑌pS + 1))qm
Sr%  (11) 

 
Neurala nätverk används också för klassificering av data. Då används med fördel funktionen cross 
entropy enligt Sewak, Karim och Pujari (2018). Cross entropy används ofta för binär klassificering. 
Formeln innehåller log	(𝑌pS) och kan därför inte hantera Y-värden som är -1 eller mindre. Eftersom 
formeln endast används för binär klassificering är endast positiva tal aktuella. Exempelvis om en aktie 
går upp eller ner. Vid flera variabler används istället categorical cross entropy. Cross entropy visas i 
ekvation (12). 

𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 = − %
m
∑ y𝑌Slog	(𝑌pSz + (1 − 𝑌S)log	(1 − 𝑌pS))m
Sr%  (12) 

2.7 Optimizer 
Optimizer är den algoritm som används för att träna modellen i varje epoch. Algoritmen justerar vikterna 
som kopplar ihop neuronerna i nätverket för att bättre passa datan som används. De vanligaste 
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algiritmerna för optimering är enligt Li et al. (2016) Stochastisc gradient decent (sgd). Adam 
introducerades av Kingma och Ba (2014) och är en variant på stokastisk gradient decent och beräknar 
hur parametrarna ska uppdateras med hjälp av första gradens gradient på ett effektivt sätt. De menar att 
Adam är mer effektiv vid stora mängder data. Flera andra forskare använder Adam, däribland Honchar 
och Di Persio (2016). Tester som utförts av Kingma och Ba (2014) visar att Adam ger högre noggrannhet 
i prediktionerna och även lägre loss jämfört med sgd. 

2.8 Over fitting 
Loss visar hur modellen presterar. Ett lågt värde på loss innebär att modellens prediktioner är bra. Ett 
högre värde innebär sämre prediktioner. För varje iteration som träningen fortgår väntas loss sjunka då 
modellen lär sig mer om datan för varje iteration. När loss planar ut, alltså när loss inte sjunker mer för 
fler iterationer i träningen, finns ingen anledning att träna det neurala nätverket med fler iterationer. 
Detta därför att modellen inte blir bättre av mer träning eftersom loss inte sjunker mer. Att ändå fortsätta 
träningen med fler iterationer kan leda till ”over fitting”, vilket illustreras i figur 9 av den streckade 
linjen. Det innebär att modellen blir överanpassad till träningsdatan och sämre på att göra en generell 
bedömning av nya data. För få iterationer riskerar dock att skapa ”under fitting”, enligt den ljusgrå linjen 
i figur 9, vilket innebär att modellen tränats för lite på datan och inte lärt sig datans mönster. För att 
avgöra optimalt antal iterationer kan man med fördel utgå från loss-grafen för att se när den planar ut 
och när fler iterationer inte längre förbättrar modellen. ”Optimal fit” visas av den tjocka svarta linjen. 
(Nature, 2019) 

 
Figur 9. Illustration av ”over fitted”, ”under fitted” och ”optimal fit” av data. (Nature, 2019) 

2.9 Tensorflow 
Tensorflow är ett ramverk, utvecklat av Google, för neurala nätverk till språk som Python och 
Javascript. Tensorflow underlättar implementeringen av neurala nätverk med inbyggda funktioner för 
exempelvis vektormultiplikation mellan weight, bias och input mellan varje neuron i det neurala 
nätverket. I enlighet med hur neurala nätverk fungerar, beskrivet ovan, skapar Tensorflow det neurala 
nätverket med hjälp av matriser och tensorer. Varje neuron med tillhörande vikt och egenskap placeras 
i en matris. (Tensorflow, 2019) 
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3 METOD 
Tester genomförs för att avgöra vilken modell som är bäst för aktieprediktion. Statistiska modeller, 
neurala nätverk och kombinerade neurala nätverk är de modeller som testas. Modellerna jämförs med 
hjälp av noggrannhet i prediktionerna och loss. Noggrannheten baseras på hur många korrekta 
prediktioner som görs i förhållande till de felaktiga. Med korrekt prediktion menas en prediktion i rätt 
riktning. Loss räknas fram med vald ”loss function”. Den data som används för testerna är historiska 
kurser på minutnivå för aktierna Ericsson och Intel. Mer djupgående metod gås igenom i följande 
avsnitt. 

3.1 Data 
Den data som används är fokuserad till två aktier, Ericsson och Intel. Ericsson är noterat på 
Stockholmsbörsen och Intel på New York-börsen. Det gör att modellen kan testas på fler än en marknad. 
De fyra variablerna ”open”, ”high”, ”low” och last används som indata i modellen. Datan innehåller 
värden från varje minut för respektive variabel och aktie. Denna data sträcker sig tre månader tillbaka i 
tiden, vilket ger ungefär 25000 datapunkter för respektive aktie med fyra värden i varje datapunkt. Detta 
visas i tabell 1 nedan. Av denna data används 80% av datan för träning och 20% för testning. Det innebär 
att de 20% av den data som ska användas för testning separeras från övriga data och används enbart för 
testning, vilket gör testerna mer säkra. Om all data använts för både träning och testning hade modellen 
känt igen specifika mönster i testdatan då den också använts för träning. Det hade gett en för hög 
precision mot det verkliga utfallet. Den data som används för testning behöver därför separeras från den 
data som används för träning.  
 

Tabell 1. Ett exempel över data som används. Intels aktie 
Tidpunkt Open High Low Last 

2018-11-08 16:01 48,99 48,99 48,99 48,99 
2018-11-08 16:02 48,96 48,99 48,96 48,96 
2018-11-08 16:03 48,95 48,97 48,94 48,94 
2018-11-08 16:04 49 49 48,95 48,95 
2018-11-08 16:05 49 49,01 48,99 49 

 
Den data som ska användas i neurala nätverk måste först normaliseras. Det innebär att värdena skalas 
om till normalfördelning genom att för varje värde dra bort medelvärdet och dividera med 
standardavvikelsen. Det görs för ”open”, ”high”, ”low” och ”last” för sig. Då fås en fördelning med 0 i 
medelvärde och 1 i standardavvikelse. Detta är ett vanligt sätt att förbehandla datan och görs bl.a. av 
Honchar och Di Persio (2016). Datan är av typen ratio. Från modellen kommer sedan utdata i form av 
prediktioner på variabeln last en minut framåt i tiden. Modellen är tränad på standardiserad indata vilket 
innebär att även prediktionerna kommer att vara standardiserade. För att få tillbaka värdena till samma 
skala som från början transformeras prediktionerna tillbaka till orginalskala. För att göra det används 
samma standardavvikelse och medelvärde som användes för att normalisera indata. Efter detta kan 
prediktionen jämföras med kursen för föregående minut. 
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Figur 10. Insamlad aktiedata för Ericsson. Egen graf, data från Thomson Reuter 

 

 
Figur 11. Insamlad aktiedata för Ericsson. Egen graf, data från Thomson Reuter 

 
Aktierna Ericsson och Intel har bland annat valts för att båda aktierna har en relativt hög omsättning. 
Det gör att fler affärer ligger till grund för datan, som är uppdelad i minutnivå. Neurala nätverk ställer 
krav på att tillräckligt stor datamängd används. Att använda aktier med lägre omsättning hade gett flera 
datapunkter där inga eller få affärer genomförts, vilket då inte går att använda som indata i det neurala 
nätverket. Därav valdes aktier med hög omsättning. Genom att välja Ericsson och Intel täcks testet av 
två aktiemarknader och valutor. Aktierna är också relativt volatila, vilket också kan ses i figur 10 och 
11. Det innebär att aktierna har relativt hög standardavvikelse, vilket gör det lättare för det neurala 
nätverket att känna igen svängningarna i aktiekursen än om volatiliteten varit låg. De utvalda företagen 
verkar båda inom samma bransch. Det gör att utfallet av studien inte kan sägas gälla alla branscher. 
Fördelen är dock att resultatet sannolikt blir mer träffsäkert för just Intels och Ericssons bransch. 
Honchar, och Di Persio (2016) har även de gjort motsvarande tester på två datavariabler, S&P500 index 
och USD/EUR valutakurs. Vissa andra forskare har valt att göra tester med fler aktier. Vid färre antal 
aktier blir istället fler tester per aktie möjligt för att kunna justera för rätt parametrar. 
 

3.2 Kvantitativ metod 
Aktieprediktion med neurala nätverk bygger på att stora mängder data finns att tillgå, varför denna studie 
är av kvantitativ metod. För att besvara forskningsfrågorna kommer även de datamängder som tester av 
programmet genererar att analyseras. Enligt Gauri och Grönhaug (2010) är den kvantitativa metoden 
lämplig då den fokuserar på tester med verifikationer, vilket är fallet här. Ett program med neurala 
nätverk kommer att tas fram för att förutspå aktier. Programmet tränas på 80% av datan för att sedan 
testas på de resterande 20%. De neurala nätverken och dess parametrar analyseras djupgående i studien, 
varför det kan argumenteras för att en kvalitativ studie varit att föredra. Gauri och Grönhaug (2010) 
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beskriver hur kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik går in i varandra. Det finns dock en distinkt 
skillnad mellan de metoder som används i respektive studie varför den kvantitativa lämpar sig bäst i 
denna studie. När ett resultat uppnåtts är det dock viktigt att analysera de neurala nätverken på djupet 
för att förstå resultatet. Då menar Gauri och Grönhaug (2010) att den kvalitativa metoden inte ligger 
långt från den kvantitativa. 

3.3 Komparativ metod 
För att svara på forskningsfrågorna om huruvida neurala nätverk, statistiska modeller eller kombinerade 
neurala nätverk medför bäst aktieprediktioner, sker jämförelser mellan modellernas prediktioner. Det 
innebär att studien också är komparativ. Enligt Gauri och Grönhaug (2010) är den komparativa studien 
mer kopplad till kvalitativ undersökning. Detta då man går på djupet i undersökningen för att analysera 
och jämföra. Det hindrar dock inte att själva studien blir kvantitativ. Ragin (2014) menar dock att största 
delen av forskningen är komparativ då jämförelser görs med tidigare forskning eller mellan variabler 
etc. Det innebär att studien kommer att karakteriseras av den kvantitativa metoden snarare än den 
komparativa. Ragin (2014). Flera av de studier som gjorts om neurala nätverk och aktieprediktion har 
varit just komparativa. Många har dock jämfört ett neuralt nätverk med en statistisk modell, exempelvis 
Adebiyi, Adewumi och Ayo (2014). 

3.4 Metod för testning  
De neurala nätverken som ska testas är CNN och RNN som enskilda neurala nätverk. Även 
kombinationerna CNN+CNN, RNN+RNN samt CNN+RNN ska testas. De statistiska modellerna AR 
och ARMA ska också testas. Althelaya, El-Alfy och Mohammed (2018) har också valt att göra tester 
med ARMA som statistisk modell för att sedan jämföra med LSTM. Utifrån detta ska sedan en slutsats 
kunna dras om vilken modell som är bäst för att förutspå aktier på kort sikt. För att möjliggöra detta har 
data samlats in under 3 månader för varje minut som handel pågår i respektive aktie från Tomson reuter. 
Samma data kommer att användas för alla tester av modellerna. Träningen görs på 80% av den insamlade 
datan och resterande 20% sparas till testning. Tester kommer att genomföras där modellernas loss och 
noggrannhet för aktieprediktion jämförs. Noggrannheten mäts som procent i antal korrekta prediktioner 
och loss mäts genom vald ”loss function”, exempelvis MSE. Dessa mått jämförs sedan mellan de olika 
modellerna. Loss beräknas även efter varje iteration i träningsprocessen för att se när effekten av 
ytterligare iterationer avtar.  
 
Vad gäller de kombinerade modellerna av neurala nätverk behandlas de enskilt under träningsprocessen. 
Under testning behandlas de sedan som en modell där de båda neurala nätverken i modellen gör varsin 
prediktion. Båda delnätverken behöver vara överens för att det ska ses som en prediktion av typ uppgång 
eller nedgång.  
 
Program för träning och testning skrivs i Python och de neurala nätverken skapas med Tensorflow och 
Keras, som är ramverk för att skapa just neurala nätverk. Vidare används även numpy till att förbehandla 
datan för att passa det neurala nätverket.  
 
Prediktionerna görs genom att ett visst antal av aktiekurser för de föregående minuterna laddas som 
indata i modellen. Hur lång denna sekvens bör vara testas fram. För att kunna träna modellen behöver 
därför datan delas upp i fönster av indata med tillhörande facit. Facit i detta fall blir det aktuella 
aktievärdet minuten efter respektive fönster. Inför träning delas därför all insamlad data in i fönster med 
ett bestämt antal datapunkter. Dessa fönster utgör sedan indatan i modellen för träning. Modellen lär sig 
då att känna igen mönster genom att jämföra varje fönster med hur kursen ändrades minuten efter sista 
punkten i det aktuella fönstret. Denna process upprepas för varje fönster och görs i flera iterationer tills 
mer träning inte längre lönar sig, det vill säga när loss inte sjunker mer vid fler iterationer. Honchar och 
Di Persio (2016) använder en fönsterstorlek på 30 datapunkter för varje iteration och Oliveira, Nobre 
och Zárate (2013) använder en fönsterstorlek på endast tre datapunkter i taget för att förutspå 
nästkommande datapunkt. Variationerna i fönsterstorlek är stora i tidigare forskning, varför tester ska 
göras för att ta reda på optimal fönsterstorlek. 
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Testprocessen utförs på de 20% av datan som inte ingått i träningsprocessen. På så sätt säkerställs att 
testerna görs på nya data. Även testdatan delas in i fönster där nästkommande minut efter varje fönster 
förutspås. Om modellen predicerar i rätt riktning, uppgång eller nedgång, räknas det som en korrekt 
prediktion. Det predicerade värdet jämförs sedan med verkligt värde för att avgöra om prediktionen är 
korrekt eller ej.  
 
Vidare görs tester för att bestämma inställningar av parametrar för respektive modell. Parametrarna 
ställs in baserat på loss och noggrannhet i testerna. De parametrar som justeras är bl.a. antal iterationer 
för träning, periodlängd för indata till varje prediktion, antal neuroner och typ av aktiveringsfunktion., 
El-Alfy och Mohammed (2018) beskriver i sin metod att de ska använda Sigmoid och Tanh som 
aktiveringsfunktion i de neurala nätverken. I denna studien görs istället tester med flera 
aktiveringsfunktioner och andra parametrar för att avgöra vilken aktiveringsfunktion och vilka 
parameterinställningar som är bäst. 
 
Studien är avgränsad till 2 aktier, Ericsson och Intel. Dels för att data fanns sparad längre för dessa aktier 
(3 månader). Att avgränsa studien till 2 aktier har också gett möjligheten att för varje aktie göra fler 
tester med olika modeller med olika inställningar för parametrar. Att göra lika många parametertester 
för fler aktier hade varit svårt på grund av brist i datorkapacitet. Neurala nätverk kräver stor 
datorkapacitet för träningsprocessen.  
 
De statistiska modellerna utvärderas med ett liknande program skrivet i Python där modulen Statsmodels 
används för de statistiska beräkningarna. ARMA-modellen testas för olika värden på parametrarna p 
och q, som motsvarar order och lag för AR och MA i ARMA-modellen. (Adebiyi, Adewumi, & Ayo, 
2014) Har jämfört ARIMA-modellen med neurala nätverk för aktieprediktion. De har gjort tester med 
parametrarna p och q i intervallet 0 till 2. I denna studie kommer tester att göras för ARMA-modellen 
med p och q i intervallet 0 till 4. För AR-modellen kommer tester att göras även med större värden för 
p, upp till 25. Noggrannheten för modellens prediktioner kommer sedan att jämföras. 

3.5 Simulering 
För att se hur modellerna presterar vid handel har simuleringar gjorts på testdatan. Det innebär att 
prediktioner har gjorts på aktierna för respektive minut. Om modellen förutspår uppgång genomförs ett 
fiktivt köp. Därefter säljs inte aktien förrän modellen förutspår en nedgång. Vidare adderas 
courtageavgift till varje affär. Simuleringen kan på detta sätt ge en indikation om hur respektive modell 
fungerar i verklig aktiehandel. För att vidare öka noggrannheten i simuleringen av modellerna har en 
algoritm implementerats för köp och sälj av aktier. Den innebär att för att ett köp faktiskt ska genomföras 
måste modellen ha gett två köpsignaler i rad och även ha förutspått en uppgång på mer än en viss 
procentsats. Motsvarande gäller också för sälj, det vill säga att en försäljning genomförs om och endast 
om två efter varandra följande nedåtgående prediktioner givits av modellen som också innebär en 
nedgång större än en förutbestämd procentsats. Simuleringen är konstruerad så att om ett köp 
genomförts måste en försäljning ske innan ett nytt köp kan genomföras. För att komma så nära verklig 
handel som möjligt har courtage lagts till för varje genomförd affär om 100kr. Det är sedan intressant 
att jämföra resultat innan och efter courtage för respektive modell. Ett köp genomförs då predicerad 
uppgång är tillräckligt stor (större än 0,15%). På samma sätt genomförs försäljning efter att köp 
genomförs och tillräckligt stor nedgång förutspås (större än 0,15%). 
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4 RESULTAT 
Nedan presenteras resultatet av de statistiska modellerna och de neurala nätverken.  

4.1 Statistiska modeller 
Resultatet av tester med de statistiska modellerna AR och ARMA visas i tabell 2 nedan. För ARMA-
modellen har tester gjorts med olika värden på p och q där högsta noggrannhet i aktieprediktionerna 
uppnåddes med p=3 och q=2 för Ericsson samt p=4 och q=4 för Intel med 51,8% noggrannhet i båda 
fall. Värdet för parametrarna p och q överensstämmer inte för ARMA vid de olika aktierna. Vad gäller 
AR-modellen uppnås bäst resultat då p=10 för Intel och p=20 för Ericsson med en noggrannhet på 50,7% 
respektive 50,11%. Här finns heller inget samband mellan hur parametrarna varierar för respektive aktie. 

Tabell 2. Resultat av test med statistiska modeller. 
Process p q Aktie Noggrannhet 
ARMA 4 4 Ericsson 49,1% 
ARMA 3 4 Ericsson 51,6% 
ARMA 4 3 Ericsson 49,67% 
ARMA 3 3 Ericsson 51,36% 
ARMA 3 2 Ericsson 51,8% 
ARMA 2 3 Ericsson 51,1% 
ARMA 2 2 Ericsson 49,4% 
ARMA 1 2 Ericsson 50% 
ARMA 2 1 Ericsson 50% 
ARMA 1 1 Ericsson 44,5% 
ARMA 4 4 Intel 51,8% 
ARMA 3 4 Intel 47,3% 
ARMA 4 3 Intel 50% 
ARMA 3 3 Intel 46,2% 
ARMA 3 2 Intel 46,6% 
ARMA 2 3 Intel 48% 
ARMA 2 2 Intel 51,61% 
ARMA 1 2 Intel 47,08% 
ARMA 2 1 Intel 48,57% 
ARMA 1 1 Intel 42,42% 
AR 1  Ericsson 40,51% 
AR 2  Ericsson 38,46% 
AR 3  Ericsson 36,54% 
AR 4  Ericsson 36,53% 
AR 5  Ericsson 40,38% 
AR 10  Ericsson 38,46% 
AR 15  Ericsson 50% 
AR 20  Ericsson 50,11% 
AR 25  Ericsson 48,07% 
AR 1  Intel 42,1% 
AR 2  Intel 47,36% 
AR 3  Intel 47,36% 
AR 4  Intel 45,1% 
AR 5  Intel 51,5% 
AR 10  Intel 51,7% 
AR 15  Intel 44,73% 
AR 20  Intel 44,61% 
AR 25  Intel 44,73% 
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4.2 Neurala nätverk 
Här presenteras resultatet av de neurala nätverken och tester av dess parametrar. 

Jämförelse av modeller 
Testerna som redovisas i tabell 3 visar att kombinationen av CNN och RNN inte bidrar till bättre 
prediktioner jämfört med prediktioner av de båda nätverken enskilt. Bäst resultat fås istället då två 
neurala nätverk av typen RNN kombineras, speciellt då de två neurala nätverken tränas på olika 
tidshorisont. Det innebär att det ena neurala nätverket tränas för att se längre fram i tiden och det andra 
neurala nätverket tränas för att förutspå aktiekursen de närmsta minuterna. En hybridmodell av två 
neurala nätverk är alltså att föredra enligt testerna ovan, men inte mellan RNN och CNN utan mellan 
två RNN som med fördel tränats för att förutspå olika tidshorisont. Koden för hur CNN respektive RNN 
implementerats i Python visas i figur 25 och 26 i bilaga C. 

 
Tabell 3. Resultat av test med neurala nätverk 

Neuralt nätverk Aktie Noggrannhet i % 
RNN Intel 51,4 
CNN Intel 50,9 
RNN+CNN Intel 49,4 
RNN+RNN Intel 52,1 
CNN+CNN Intel 48,6 
RNN+CNN (Olika tidshorisont) Intel 50,1 
RNN+RNN(Olikatidshorisont) Intel 52,7 
CNN+CNN (Olika tidshorisont) Intel 50,2 
RNN Ericsson 51,2 
CNN Ericsson 50,3 
RNN+CNN Ericsson 50,6 
RNN+RNN Ericsson 52,2 
CNN+CNN Ericsson 47,9 
RNN+CNN (Olika tidshorisont) Ericsson 50,7 
RNN+RNN (Olika tidshorisont) Ericsson 52,4 
CNN+CNN (Olika tidshorisont) Ericsson 50,4 

Antal neuroner i det neurala nätverket 
Tabell 4 visar att noggrannheten ökar och loss minskar ju fler antal neuroner som används i det neurala 
nätverket. Det innebär att prediktionerna blir bättre. Optimalt antal neuroner nås vid 512 stycken. 
Ytterligare ökning av antal neuroner bidrar enligt testet inte till förbättrade prediktioner. Detta då 
modellen blir för komplex. För få neuroner innebär dock att modellen inte är tillräckligt stor och 
komplex för att kunna hantera, känna igen och lagra de eventuella mönster som finns i aktiedatan. 
Modellen blir med komplex ju större den är eftersom neuronerna i respektive lager är kopplade till 
varandra. 512 neuroner är utifrån testet optimalt. Roondiwala, Patel och Varma (2017) har gjort en studie 
om aktieprediktion där de använder ett enskilt neuralt nätverk av typen RNN. De har använt 128 och 64 
neuroner i det neurala nätverket. Denna studie visar dock på att fler neuroner ger bättre resultat, både 
enligt loss och noggrannhet. Andra forskare som bekräftar detta resultat är Honchar och Di Persio (2016) 
som också använder 512 neuroner i det neurala nätverket i sin studie som resulterade i en noggrannhet 
för RNN på 52,2%. 

 
                           Tabell 4. Test av antal neuroner i neurala nätverk           

Antal neuroner Accuracy Loss 
32 49,0 0,425 
64 49,5 0,424 
128 49,9 0,424 
256 50,5 0,423 
512 51,0 0,410 
1024 50,9 0,415 
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Loss 
Figur 12 och 13 nedan visar hur loss sjunker för varje epoch som går. Efter ca 15 epochs minskar inte 
loss lika mycket per epoch som tidigare för RNN enligt figur 12. Det innebär att effekten av att träna 
ytterligare fler epochs inte är lika stor för fler antal epochs. En skillnad finns mellan RNN och CNN där 
CNN gynnas något mer av fler epochs jämfört med RNN. Det visas i figur 12 och 13 nedan där loss för 
CNN sjunker mer vid större antal epochs jämfört med vid RNN. D.v.s. CNN tränas med fördel fler 
epochs än RNN då lutningen på grafen avtar först för fler antal epochs för CNN, vilket visas av figur 
13. Utifrån de tester som gjorts är 15 epochs lämpligt för RNN då grafen planar ut där. För CNN är 
istället 25 epochs lämpligt.  
 

 
 

 
 

Optimizer 
Tabell 5 visar testet av optimizers där bäst resultat uppnåddes med Adam. Det går i linje med övrig 
forskning där många använder sig av just Adam. 
 

Tabell 5. Test av optimizers 
Optimizer Loss Accuracy 
Adam 0,42 50,12% 
SGD 0,43 50,03% 

Antal datapunkter framåt som förutspås 
Det mest triviala är att förutspå nästkommande minut. Tabell 6 visar resultatet av att istället träna 
modellen på, och förutspå, flera minuter framåt. Det visar sig att 13 minuter framåt är lämpligt att 
förutspå för att få bästa resultat. Testet i tabell 6 nedan visar noggrannheten av prediktioner från neurala 
nätverk som är tränade på att förutspå olika långt fram i tiden. Testet visar att noggrannheten för 
prediktionerna ökar då det neurala nätverket är tränat för att förutspå aktiekurser längre fram. Relativt 
hög noggrannhet fås även vid träning av aktiekursen en minut framåt. Det som dock motsäger detta är 
att loss ökar då det neurala nätverket är tränat för att förutspå aktiekurser längre fram, vilket innebär 
sämre prediktioner. Loss ökar alltså då noggrannheten sjunker enligt testet redovisat i tabell 5, vilket är 
motsägelsefullt. Testerna är dock utformade för att förutspå huruvida en aktie ska gå upp eller ner 
nästkommande minut. Att både loss och noggrannheten ökar innebär att modellen blir bättre på att 
förutspå riktningen samtidigt som den blir sämre på att förutspå exakta värden då modellen tränas för 
att förutspå kurser längre fram.  
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Figur 12. Graf över hur loss/MSE sjunker för 
varje epoch/Iteration för RNN 

Figur 13. Graf över hur loss/MSE sjunker för 
varje epoch/Iteration för CNN 
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             Tabell 6. Test av antal datapunkter framåt som modellen tränas på 

Antal datapunkter (minuter) framåt Accuracy Loss 
1 50,6 0,424 
2 49,6 0,424 
3 49,6 0,425 
4 49,6 0,425 
5 49,9 0,425 
6 49,5 0,426 
7 50,1 0,426 
8 50,1 0,427 
9 50,3 0,427 
10 50,9 0,427 
11 51,1 0,428 
12 51,1 0,428 
13 51,2 0,429 
14 51,0 0,428 

 

Längd av period 
Testet i tabell 7 nedan visar hur noggrannheten i prediktionerna varierar med storleken på tidsperioden 
för varje prediktion. Ju fler antal datapunkter/minuter som inkluderas i perioden, ju bättre blir 
prediktionerna. Optimalt antal minuter per period är 45. Fler minuter per period än 45 bidrar inte till 
ökad noggrannhet i prediktionerna.  

 
                                 Tabell 7. Test av antal minuter per period 

Antal minuter per period Accuracy 
5 50,6 
10 50,6 
15 50,8 
20 51,2 
25 50,8 
30 51,3 
35 50,9 
40 51,1 
45 51,3 
50 51,1 
55 51,0 

 

Moving average och Volym som input 
Som tillägg till inputen high, low, open och close har test gjorts med att lägga till volym och glidande 
medelvärde som indata. Att lägga till volym som indata resulterade i oförändrad noggrannhet i 
prediktionerna. Resultatet visar också att det glidande medelvärdet sänkte noggrannheten i 
prediktionerna.  

Optimalt neuralt nätverk 
Utifrån de tester som genomförts kan ett optimalt nätverk formuleras med följande egenskaper enligt 
tabell 8. En illustration av det RNN som gav bäst resultat illustreras också i figur 14. 
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                        Tabell 8. Optimalt neuralt nätverk utifrån testerna 

Parameter Värde 
Antal neuroner per lager 512 
Epochs 15 
Optimizer Adam 
Loss function MSE 
Input variables High, low, open, last 
Kombination av neurala nätverk RNN + RNN (olika tid) 
Antal datapunkter framåt 1, 13 för respektive nätverk 
Noggrannhet 52,7% 

 
 
 

 
Figur 14. Illustration från Tensorflow av det neurala nätverk (RNN) med bäst resultat. 

4.3 Simulering 
Simuleringen av de olika modellerna visas i tabell 9 både RNN och CNN gav bra resultat. RNN+RNN 
genomförde fler affärer varav många med positivt utfall. Simuleringar med CNN genomförde nästan 
enbart vinstaffärer, men det totala antalet affärer var betydligt mindre. Även AR-modellen presterade 
bra för aktien Ericsson. Jämfört med RNN+RNN genererade AR dock fler förlustaffärer trots ungefär 
samma antal vinstaffärer. Simuleringarna av Ericssons aktie visas i figur 15 till 19 för samtliga 
simulerade modeller. Simuleringar för Intels aktie visas i bilaga A och B. De gröna punkterna i figurerna 
motsvarar köpsignaler och röda försäljningar. Ett köp genomförs då predicerad uppgång är tillräckligt 
stor (större än 0,15%). På samma sätt genomförs försäljning efter att köp genomförs och tillräckligt stor 
nedgång förutspås (större än 0,15%). 
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Tabell 9. Resultat av simulering av modellerna 
Modell Aktie Antal 

förlustaffärer 
Antal 
vinstaffärer 

Resultat Resultat efter 
courtage 

AR Ericsson 16 23 8979,5 1179,5 
AR Intel 12 23 1339,6 -5660,4 
ARMA Ericsson 14 20 10710,5 3910,5 
ARMA Intel 11 19 634,5 -5365,5 
RNN+RNN Ericsson 5 16 14064,3 9864,3 
RNN+RNN Intel 10 25 9376,9 2376,9 
RNN+CNN Ericsson 2 4 5625,7 4425,7 
RNN+CNN Intel 1 2 8460,4 7860,4 
CNN+CNN Ericsson 0 6 7248,6 6048,6 
CNN+CNN Intel 0 2 1692,1 1292,1 
 

 
Figur 15. Simulering av AR-modellen för Ericssons aktie 

 

 
Figur 16. Simulering av ARMA-modellen för Ericssons aktie 
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Figur 17. Simulering av RNN+RNN för Ericssons aktie 

 

 
Figur 18. Simulering av RNN+CNN för Ericssons aktie 

 

 
 Figur 19. Simulering av CNN+CNN för Ericssons aktie 
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5 ANALYS 
Ur Tabell 2 och 3 kan resultatet av modellernas noggrannhet för aktieprediktion utläsas. De statistiska 
modellerna kommer som bäst upp till ungefär samma noggrannhet som RNN som enskilt neuralt nätverk 
(51,4%). CNN ger ett sämre resultat (50,3%). Baserat på detta är det svårt att dra en slutsats över 
huruvida statistiska modeller eller neurala nätverk är bäst för aktieprediktion. Det visar sig dock att en 
kombination av två neurala nätverk ger högst noggrannhet. Allra högst noggrannhet i prediktionerna 
ges av två kombinerade RNN (52,7%). Att kombinera två CNN ger sämre resultat (48,6%). Även 
kombinationen RNN och CNN (49,4%) är en sämre kombination sett till noggrannhet i prediktionerna. 
Baserat på detta test är det därför inte sannolikt att CNN bidrar till bättre prediktioner, enskilt eller i 
samverkan med något annat neuralt nätverk. Detta tvärt emot resultatet från Selvin et al. (2017) som 
menar att CNN är ett bättre alternativ för att förutspå aktier. Även Yang et al. (2015) menar att CNN det 
bästa alternativet för prediktion av tidsseriedata. Trots detta anser majoriteten av forskare, i enlighet 
med denna studie, att RNN är det bästa alternativet för aktieprediktion. Däribland Pang et al. (2018). 
Pang et al. (2018) fick en noggrannhet i sina tester på 52,5% med RNN för prediktion av individuella 
aktier. I denna studie blev resultat med motsvarande neuralt nätverk något lägre, 51,4 samt 51,2 för 
respektive aktie, vilket är lägre än resultatet för Pang et al. (2018). Jämförs istället denna studies bästa 
resultat, som uppnåddes genom att kombinera två RNN tränade på olika tidshorisont, är detta resultat i 
samma nivå eller något bättre, 52,7% jämfört med 52,4%. Det kan vara svårt att utifrån detta dra en 
slutsats om att två neurala nätverk tränade på olika tidshorisont är bättre än ett individuellt RNN. 
Resultatet av denna studie tyder på det, men jämfört med Pang et al. (2018) är resultaten i samma nivå. 
Det är dock svårt att jämföra resultat från olika test med olika aktier som indata. Utifrån denna studie 
kan därför inget annat antas än att två RNN tränade på olika tidshorisont ger det bästa resultatet för 
aktieprediktion. 
 
Att kombinera två neurala nätverk av typen RNN och dessutom träna de för att förutspå olika 
tidshorisont visade sig ge det bästa resultatet (52,7%). Tester gjordes för att ta reda på hur långt fram i 
tiden de neurala nätverken ska förutspå. Högst noggrannhet uppnåddes genom att låta de neurala 
nätverken förutspå 1 respektive 13 datapunkter framåt i tiden. Både testerna med Ericssons aktie och 
Intels aktie visade att RNN+RNN med olika tidshorisont gav bättre resultat än två RNN tränade på 
samma tidshorisont. Tidigare forskning bygger till stor del på att nästkommande datapunkt förutspås 
och inte datapunkter längre fram i tiden. Tidigare forskning saknas också om kombinerade modeller av 
neurala nätverk, vilket gjort att behovet av att förutspå flera tidshorisonter samtidigt inte funnits. Genom 
att kombinera två RNN tränade på olika tidshorisont skapas en uppenbar fördel i att kunna beakta både 
lång och kort sikt i prediktionerna.  
 
Vad gäller de statistiska modellerna gav ARMA något bättre resultat än AR. Det kan dock konstateras 
att kombinerade neurala nätverk av typen RNN är bättre för aktieprediktion. En möjlig förklaring är att 
tidsserier från aktiedata är ickelinjära och svåra att förutspå. Då kan de ickelinjära neurala nätverken 
vara en bättre metod än de linjära statistiska modellerna, som AR och ARMA. Vid längre tidshorisont 
kan vissa statistiska mönster ofta urskiljas i datan av mer linjär karaktär, varför statistiska modeller då 
kan vara bra. Denna studien undersöker aktieprediktion för kort tidshorisont. Denna data har ofta ett 
mer oregelbundet och ickelinjärt mönster, varför RNN visat sig vara en bättre metod än de statistiska 
modellerna. Värt att notera är att de statistiska modellerna är av förklarande typ och syftar till att estimera 
parametrarna till att förklara rörelserna i datan. Parametrarna i de neurala nätverken är inte lika tydliga 
efter träning, varför prediktion av framtida värden då är mer framträdande än förklaringen av datan. 
Detta innebär att testningen är än så viktig för de neurala nätverken. 
 
Som tillägg till tester av noggrannhet i prediktionerna har även simuleringar gjorts av de olika 
modellerna. Två kombinerade RNN tränade på olika tidshorisont gav bra resultat även i simuleringarna 
med 16 vinstaffärer och 5 förlustaffärer för Ericssons aktie. För Intel blev resultatet 25 vinstaffärer och 
10 förlustaffärer. Att fler affärer genomfördes under simuleringen med Intel kan ha orsakats av att högre 
volatilitet, vilket gör att algoritmen för simulering genomför fler affärer. Detta för att en predicerad 
uppgång måste vara tillräckligt stor för att köp ska genomföras, och vice versa för en försäljning. 
Skillnaden mellan de statistiska modellerna och RNN kan tyckas vara liten sett till test av noggrannhet. 
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Men simuleringen visar dock att RNN presterar bättre än de statistiska modellerna, där flera simuleringar 
med de statistiska modellerna gav negativt resultat. Tabell 9 visar också att CNN genererade väldigt få 
köp och sälj i simuleringen. Detta kan troligen bero på att det neurala nätverket inte genererade 
prediktioner med tillräckligt stor skillnad från det aktuella värdet. Då genomförs inga köp eftersom den 
potentiella vinsten hade blivit för låg för att täcka courtaget. Värt att notera är dock att de få affärer som 
genomfördes var alla vinstaffärer där det neurala nätverket genomfört både köp och sälj vid lämpliga 
tidpunkter. Detta trots att CNN fick sämre resultat i övriga tester jämfört med RNN. Figur 19 visar 
simuleringen av CNN+CNN för Ericsson där flera köp och sälj inträffade vid strategiska tidpunkter där 
flera försäljningar skedde precis innan nedgång. Trots bra resultat av både RNN+RNN och CNN+CNN 
i simuleringarna blev kombinationen RNN+CNN inte fördelaktig. Modellen lyckades alltså inte dra 
nytta av de olika neurala nätverkens fördelar. Utifrån simuleringarna kan slutsarser också dras om när 
modellerna presterar som bäst. Genomgående för flera modeller verkar vara att modellen är bäst på att 
följa en pågående trend. Att förutspå när trenden ska brytas verkar inte modellerna klara lika bra. Selvin 
et al. (2017) menar att deras modell har samma problem med att förutspå aktiens rörelse i slutet av en 
trend. De beskriver också att RNN har svårt att förutspå aktier i början av en period och att CNN har 
svårt att förutspå slutet av perioden. Sådana mönster finns dock inte i denna studie. Vidare verkar de 
neurala nätverken ofta predicera mot medelvärdet av indatan. Exempelvis om värdet hastigt sjunker 
tenderar de neurala nätverken ofta tolka det som att aktien blev prisvärd och köpsignal genereras. Så är 
inte alltid fallet men trots allt ett genomgående mönster. Detta bekräftas av Selvin et al. (2017) vars i 
studie visar hur LSTM och RNN tenderar att predicera mot medelvärdet av tidigare aktiekurser, vilket 
kan bero på att dessa neurala nätverk lägger för stor vikt vid historiska data jämfört med CNN. Värt att 
notera är att Selvin et al. (2017) uppnådde bäst resultat med CNN. 
 
Fama (1970) menar att aktiemarknader är effektiva och att det inte går att slå ”köp och behåll” under en 
längre tid. Simuleringarna visar att Fama hade rätt i detta fall. Att köpa aktien vid simuleringens starttid 
och sälja i slutet av perioden hade i samtliga fall gett ett högre resultat. Om detta är en tillfällighet på 
grund av att aktierna är i en stigande trend under testperioden är svårt att säga. Tittar man enbart på de 
nedåtgående delarna av simuleringarna hade flera av modellerna gett ett bättre resultat än ”köp och 
behåll” under samma period. Sammantaget gör det att det är svårt att bekräfta eller förkasta Famas teori 
om effektiva marknader. Tittar man på noggrannheten i tester av prediktionerna uppnåddes i bästa fall 
52,7% noggrannhet, vilket är väldigt nära slumpen. Att resultatet är så pass nära slumpen tyder på en 
effektiv marknad och att det är svårt att förutspå aktier. Men det faktum att resultatet överstiger 50% 
bekräftar också att viss möjlighet finns att förutspå framtida värden av aktier. Det innebär att 
aktiemarknaden inte är helt effektiv och att Famas teori om effektiva marknader inte stämmer fullt ut. 
Eftersom neurala nätverk tränas i flera iterationer för att leta efter varje tänkbart mönster i tidsseriedatan 
är de neurala nätverken ett bra test för om marknaden är effektiv eller inte. Om det finns mönster i de 
historiska aktiekurserna som går att utnyttja till att förutspå framtida aktiekurser är det stor sannolikhet 
att de neurala nätverken hittar dessa mönster. En viss typ av neuralt nätverk kanske dock inte hittar alla 
mönster då olika nätverk är lämpade för att känna igen olika typer av mönster. På samma sätt kan 
marknadens eventuella effektivitet bekräftas om de neurala nätverken inte hittar mönster i de historiska 
aktiekurserna då varje tänkbart mönster för givna data letas efter med neurala nätverk. Utfallet med en 
noggrannhet på 52,7% innebär att vissa mönster hittats som kan användas till att förutspå aktier och att 
marknaden inte kan ses som helt effektiv. Vad gäller simuleringen visas än tydligare att marknaden inte 
är helt effektiv då antalet vinstaffärer för RNN+RNN är betydligt fler än antalet förlustaffärer. Detta 
visar på att viss möjlighet att förutspå aktiemarknaden finns. Det visar också att neurala nätverk är en 
möjlig metod för detta. 
 
Enligt Fama (1970) finns all tillgänglig information inkluderad i de historiska kurserna. Med det menar 
han att det är svårt att använda denna data för att förutspå aktiekurser framåt i tiden då alla intressenter 
har informationen tillgänglig. Det går också att vända på det och istället säga att om det är som Fama 
menar, att all tillgänglig information finns inkluderad i de historiska kurserna för aktien, måste det vara 
tillräckligt som information för att förutspå framtida kurser i de tillfällen marknaden inte är helt effektiv 
i enlighet med Busse och Green (2002). Resultatet visade att viss möjlighet finns att förutspå aktier, men 
att det är svårt att överträffa köp och behåll i detta test.  
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Vad gäller test av parametrar för de neurala nätverken kan konstateras att resultatet av optimalt antal 
iterationer/epochs för träning är i ungefär samma nivå som för flera andra forskare, däribland Althelaya, 
El-Alfy och Mohammed (2018) som tränar modellen på 10 epochs, vilket är något mindre än vad som 
används i denna studie. Det finns dock forskare som använder betydligt fler epochs än så. Testerna i 
denna studie visar dock på att 15 är optimalt, varför det också använts för att träna modellerna. Tester 
har också gjorts med antal neuroner i det neurala nätverket där 512 visade sig ge bäst resultat. Aktier 
som tidsserier är komplexa data och kräver därför en komplex modell med många neuroner för 
prediktioner. Fler än 512 visade sig dock inte ge bättre noggrannhet. Studien har tydligt visat att två 
kombinerade neurala nätverk gav bra resultat. Intressant hade varit att undersöka hur tre eller fler neurala 
nätverk hade presterat som en modell tillsammans. På grund av brist på datorkraft har detta inte 
undersökts i denna studie. För varje neuralt nätverk som läggs till, ju mer datorkraft krävs. 
 
Att endast två aktier, Ericsson och Intel, varit underlag för studiens tester är en begränsning för resultatet. 
Det var dock en nödvändig avgränsning då fler aktier krävt större datorkapacitet och mer tid för 
träningsprocessen. Om det påverkat resultatet är svårt att säga, men resultatet ligger i övre kant av 
jämförbar forskning och att två kombinerade neurala nätverk än ett enskilt presterar bättre är tydligt. 
Vidare forskning som inkluderar fler aktier är därför välkommet. 
 
I avgränsningarna motiverades också varför minutbaserad data valts. Detta för att få mindre påverkan 
från nyheter, men även för att mycket av tidigare forskning behandlar data över längre sikt. Detta skulle 
kunna ha påverkat resultatet positivt. Jämfört med den forskning som dock finns på minutnivå är dock 
nivåerna på resultatet likvärdiga. 
 
Vad gäller testet med optimalt antal epochs för träning är resultatet i ungefär samma nivå som för 
Althelaya, El-Alfy och Mohammed (2018). Forskning förekommer dock där betydligt fler antal epochs 
används. Testerna i denna studie visade dock att 15 respektive 25 var optimalt för RNN och CNN, vilket 
är i linje med Althelaya, El-Alfy och Mohammed (2018). 
 
Syftet med studien var att förbättra möjligheten att förutspå aktier. Detta har uppnåtts då metoden att 
kombinera två nätverk av typen RNN tränade på olika tidshorisont bidragit till bättre prediktioner. 
Noggrannheten för dessa prediktioner uppmättes till 52,7%, men simuleringarna visade på möjlighet till 
bättre noggrannhet än så. Testerna visar att de neurala nätverken är bättre än de statistiska modellerna 
för aktieprediktion, i alla fall två kombinerade RNN. Enskilda neurala nätverk presterade ungefär lika 
bra som de statistiska modellerna. De flesta andra forskare på området har dock kommit fram till att 
neurala nätverk överträffar statistiska modeller, och syftar då på enskilda neurala nätverk och inte 
kombinerade modeller. En nackdel med neurala nätverk är att de kräver betydligt större datorkapacitet 
än statistiska modeller. Vinsten är istället att neurala nätverk kan identifiera ickelinjära samband som är 
svårt för en linjär modell. Simuleringen visade flera exempel på hur de neurala nätverken identifierade 
bra köp- och säljsignaler. 
 
Till sist kan konstateras att studien bidragit till bättre möjlighet att förutspå aktier på kort sikt. Detta 
genom introducering av modellen med två kombinerade neurala nätverk av typen RNN. Modellen i sig 
har inte bidragit till högre noggrannhet i prediktionerna än all jämförbar forskning, men är i många fall 
på samma nivå och ger i flera fall även bättre prediktioner. 
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6 SLUTSATS OCH VIDARE FORSKNING 

6.1 Slutsats 
Syftet med studien var att förbättra noggrannheten vid prediktion av aktier. Detta skulle uppnås med 
hjälp av neurala nätverk och specifikt också en kombination av neurala nätverk. I jämförelse mellan 
neurala nätverk och statistiska modeller visade tester att två kombinerade neurala nätverk av typen RNN 
gav bättre resultat än de statistiska modellerna. Noggrannheten blev än bättre när de båda RNN tränades 
för att förutspå olika tidshorisont. Neurala nätverk av typen CNN gav sämre resultat än både RNN och 
de statistiska modellerna. RNN som enskilt neuralt nätverk gav inte heller bättre prediktioner än de 
statistiska modellerna. Detta gör att en generell slutsats, om att neurala nätverk är bättre än statistiska 
modeller för att förutspå aktier, inte går att ta. Det är dock tydligt utifrån testerna att två kombinerade 
RNN ger bättre resultat än de statistiska modellerna, AR och ARMA. Vidare går de att dra slutsatsen att 
marknaden inte är helt effektiv då viss möjlighet finns att förutspå framtida aktiekurser. Simuleringarna 
visar dock att ”köp och behåll” hade gett bäst avkastning för testperioderna, även om vissa undantag 
förekom. Värt att notera är också att CNN gav bra resultat vid simuleringen. Resultatet av testerna blev 
att noggrannheten för modellen med två kombinerade RNN presterade i linje med tidigare forskning 
eller något bättre i vissa fall. Det faktum att två kombinerade RNN presterade bättre än både övriga 
neurala nätverk och statistiska modeller i testerna gör att modellen har potential att utvecklas vidare för 
ännu bättre noggrannhet i prediktionerna.  
 
Till sist kan konstateras att studien bidragit till bättre möjlighet att förutspå aktier. Detta genom 
introducering av modellen med två kombinerade neurala nätverk av typen RNN. Modellen i sig har inte 
bidragit till högre noggrannhet i prediktionerna än all jämförbar forskning, men är i många fall på samma 
nivå och ger i flera fall även bättre prediktioner. 

6.2 Begränsningar 
Begränsningarna med studien är bland annat att tester endast gjorts på två aktier. Vidare forskning om 
kombinerade neurala nätverk bör därför inkludera fler aktier för att bekräfta resultatet i denna studie. En 
begränsning är också att tester endast gjorts på minutnivå. Vidare forskning bör därför inkludera data 
med längre tidshorisont för att utvärdera kombinerade neurala nätverk även på den typ av data. Då finns 
också mer jämförbar forskning, vilket underlättar jämförelse av resultat. 

6.3 Vidare forskning 
Förslag till vidare forskning är att fortsätta utveckla modeller som bygger på en kombination av flera 
neurala nätverk då detta visat sig vara en bra metod. Att träna modellerna på olika tidshorisont har också 
visat sig vara fördelaktigt och bör göras även i framtida forskning. CNN är ett neuralt nätverk som främst 
används för klassificering. CNN hade därför eventuellt fungerat bättre vid just klassificering istället för 
regression. Aktien skulle kunna klassificeras för trolig uppgång eller nedgång istället för att ett exakt 
framtida värde prediceras med regression. Då skulle CNN troligen prestera bättre. Med fördel kan detta 
kombineras med ett RNN, men som istället tillämpar regression. Modellerna bör också enligt resultatet 
i denna studie vara tränade på olika tidshorisont för bästa noggrannhet. Ytterligare ett förslag till vidare 
forskning är att träna modellen på flera aktier för att få så mycket information som möjligt med i 
träningen. En möjlighet är sedan att finträna modellen på vald aktie i ett sista steg. 
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8 BILAGOR 

A Simulering av Statistiska modeller 

 
Figur 15. Simulering av AR-modellen för Ericssons aktie 

 

 
Figur 20. Simulering av AR-modellen för Intels aktie   
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Figur 16. Simulering av ARMA-modellen för Ericssons aktie 

 

 
Figur 21. Simulering av ARMA-modellen för Intels aktie 
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B Simulering av neurala nätverk 

 
Figur 17. Simulering av RNN+RNN för Ericssons aktie 

 

 
 Figur 22. Simulering av RNN+RNN för Intels aktie 
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Figur 18. Simulering av RNN+CNN för Ericssons aktie 

 

 
 

Figur 23. Simulering av RNN+CNN för Intels aktie   
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Figur 19. Simulering av CNN+CNN för Ericssons aktie 

 

 
Figur 24. Simulering av CNN+CNN för Intels aktie 
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C Simulering av neurala nätverk 
Kod för implementation av CNN i Tensorflow 
Den slutliga versionen av CNN implementerad i Tensorflow och Keras. Convulutions och max pooling 
varvas. Relu används som aktiveringsfunktion. Ett lager Dense används slutligen för att koppla ihop alla 
neuroner till en slutvariabel. 

 
Figur 25. Kod i Python för att implementera CNN i Tensorflow 

 

Kod för implementation av LSTM i Tensorflow 
Implementation av det optimerade neurala nätverket. Bestående av ett lager LSTM, ett lager Dropout 
för att förhindra ”over fitting” samt ett lager Dense för att koppla ihop alla neuroner till en slutvariabel. 

 
Figur 26. Kod i Python för att implementera LSTM i Tensorflow 

 


