
BAB 4

Peramalan Resiko Keuangan

Ada kebutuhan yang meluas untuk peramalan risiko

keuangan yang efektif dengan menggunakan ukuran keuangan

yang tersedia, namun lingkungan yang rumit yang dihadapi

praktisi keuangan dan institusi bisnis membuat tantangan yang

sangat besar ini. Konsep keuangan, parameter yang

diperlukan untuk menentukan harga berbagai jenis aset

keuangan dan derivatif, sangat penting, karena secara luas

diperkirakan bahwa keuangan menyiratkan risiko

finansial. Oleh karena itu, prediksi keuangan yang

akurat sangat penting. Prediksi yang efisien

telah menjadi tugas yang sangat sulit, namun sekarang kami

dapat menawarkan model matematika terukur dan dapat

disesuaikan untuk mencapai tujuan ini, menggunakan dua

pendekatan untuk memperkirakan dengan

menggunakan informasi keuangan yang tersedia secara online.

Pertama, dengan melakukan studi perbandingan antara dua

teknik pembelajaran mesin yang berbeda yakni

(ANN) dan (SVM) untuk

meramalkan volume perdagangan.

Sebelumnya kita perlu untuk mengetahui perbedaan dari

(ANN) dan

( ). Juga mengetahui apakah itu sendiri. sendiri

merupakan suatu model untuk meramalkan volatilitas harga

saham dengan model . Pada suatu data

terkadang terdapat suatu variasi yang tidak konstan, Garch

tersendiri dapat digunakan untuk keadaan seperti tersebut.
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Artificial Neural Network (ANN)

neuron

neural layers

output

Support Vector Machine

volatilitas

online,

online

volatilitas

online

performance

atau dalam bahasa indonesia

jaringan saraf tiruan adalah suatu cabang ilmu yang meniru cara

kerja otak manusia. ANN juga sebuah teknik metode data

mining yang meniru cara kerja dari jaringan saraf. ANN

ditentukan oleh tiga hal yaitu pola hubungan antar ,

menentukan bobot penghubung dan fungsi aktivasi. Ada 3 lapis

proses pada metode ANN, yaitu yang disebut yaitu

lapisan input (menerima pola inputan data dari luar yang

menggambarkan permasalahan), lapisan tersembunyi dan

lapisan (merupakan solusi terhadap suatu

permasalahan).

Sedangkan pada (SVM) adalah

suatu teknik untuk melakukan prediksi baik dalam kasus

klasifikasi maupun regresi. Sebenarnya baik SVM maupun ANN

berada dalam kelas yang sama. Perbedaannya SVM menemukan

solusi yang global optimal sedangkan ANN local optimal.

Fluktuasi volume perdagangan seperti harga saham, jelas

mencerminkan perilaku pasar. Peneliti menyelidiki hubungan

antara volume perdagangan dan volume informasi

secara dengan maksud mengadakan suatu peramalan.

Secara Volume informasi keuangan telah diasumsikan

menjadi elemen penting yang mempengaruhi volume

perdagangan keuangan. Peneliti memperkirakan volatilitas,

mengandalkan sebagian pada informasi , menggunakan

sebuah pendekatan berbasis SVM berbasis ANN. Makalah ini

akan membandingkan model peramalan ini, untuk mengamati

mereka.
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Gambar1.1 Flow chat dan bagian fungsional untuk menghubungkan

Volume informasi dan volatilitas (Versi : Desheng Dash Wu and David

L. Olson)

Pertama-tama yang dapat kita lakukan adalah dengan

mendapatkan informasi keuangan sebagai suatu sentimen

informasi. Kita bisa mendapatkan infomasi keungan dengan

mengunduh informasi volume keuangan melalui Google

Finance (http://www.finance.google.com) dan juga bisa melalui

Yahoo finance (http://www.finance.yahoo.com) untuk

mendatkan infomasi volume perdagangan keuangan saham

disana kita bisa mendapatkan informasi volume perubahan tarif

dari perdagangan saham atau volatilitas sama seperti di google

finance kemudian keduanya dikomper dengan pendekatan

dan juga untuk bisa dihasilkan

perkiraan/ yang diharapkan dimasa depan kemudian

setelah itu kita bisa membandingkan dengan data yang

sebenarnya dari maupun dari .

Garch ANN Garch SVM

forecast

google finance yahoo finance
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Mewakili informasi keuangan semata-mata berdasarkan

volumenya mungkin menyesatkan, sehingga mengurangi

efisiensi ramalan. Untuk menyelidiki dampak informasi

pada model keuangan secara lebih

dan unsur sentiment. Langkah penting adalah

mengevaluasi sentimen setiap entri berita, yang secara khusus

dicapai dengan metodologi. Makalah ini bertujuan untuk

mendapatkan nilai nyata untuk setiap entri berita.

(http://www.keenage.com/html/e_index.html) adalah basis

pengetahuan yang menunjukkan hubungan antar-

konseptual dan hubungan antar atribut konsep yang

memanfaatkan kamus bahasa China dan bahasa Inggris yang

setara. digunakan untuk menghitung sentimen berita

melalui kumpulan kata kunci. Setiap potongan berita

didekomposisi dan diubah menjadi susunan kata kunci dalam

urutan yang sama, setiap kata diberi nilai sentimen tertentu

berdasarkan kata . Sentimen keseluruhan diperoleh

dengan menggabungkan nilai sentimen dari semua kata kunci.

Setelah deret waktu sentimen diperoleh, ia dimasukkan ke dalam

sistem pembelajaran mesin (khususnya SVM) sebagai salah satu

input eksogen. Dengan menetapkan sentimen sebagai salah

satu elemen dari vektor fitur untuk perusahaan yang terdaftar,

korelasi antara sentimen berita dan

keuangan dapat dianalisis secara kuantitatif, yang pada akhirnya

dapat menyebabkan peramalan yang lebih efektif dan

efisien.

Berita keuangan yang digunakan dalam fase ini diperoleh

dari berbagai sumber , dan eksperimen dilakukan pada

sekumpulan besar perusahaan yang terdaftar di pasar saham AS.

Hasil statistik gabungan adalah alat kunci untuk memperkuat

online

time series komprehensif,

eksploratif

HowNet

online
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HowNet
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korelasi nonlinier antara kedua entitas. Tabel berikut adalah

cuplikan entri berita keuangan dengan nilai sentimen yang

dihitung; Pada jendela waktu, 2007-1 menunjukkan bahwa ini

adalah berita masuk pada minggu pertama tahun 2007.

Dalam bab ini peneliti menggunakan ANN dan SVM untuk

meramalkan . SVM yang diadopsi dalam

makalah ini adalah LS-SVMlab (http://

/). SVM kuadrat terkecil (LS-SVM) adalah

reformulasi SVM biasa. Fungsi kernel yang dgunakan adalah

fungsi dasar radial (RBF). Informasi keuangan diperoleh dari

, menghasilkan satu set komprehensif informasi

keuangan selama tiga bulan sebelumnya dari lebih dari

500 portal keuangan. Lebar jendela kalkulasi (D) pada

kedua fase diatur ke 20 hari.

Dengan formula yang sedemikian rupa telah disusun dan

dihitung maka rasio yang didapatkan didefinisikan sebagai

persentase hari dimana tren perkiraan telah

diperkirakan secara akurat. Peneliti melakukan percobaan pada

dua indeks (NASDAQ dan DOW) dan dua saham (MSFT dan

INTC) dengan rentang waktu 30 Juni 2006 sampai 28 September

volatilitas Toolbox

www.esat. kuleuven .ac.be

/sista/lssvmlab

Google Finance

online

volatilitas

volatilitas
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2006; dari tanggal 29 Juni 2006 sampai 26 September 2006; dari

tanggal 28 Juni 2006 sampai 26 September 2006; dan mulai

tanggal 3 Juli 2006 sampai dengan 28 September 2006.

Parameter optimal untuk RBF ( /fungsi dasar

radial) di SVM (parameter parameter regularisasi dan

) diatur ke sig2 = 50 dan gam = 10. Hasil percobaan ini

ditunjukkan pada tabel, dimana s / i adalah stok / indeks, dan N,

D, M, I untuk NASDAQ, DOW, MSFT, dan INTC. C mewakili ukuran

sampel, H jumlah simpul tersembunyi, dan p q r rentan waktu.

Untuk membandingkan hasil yang berbeda, peneliti mengubah

nilai parareter untuk kedua GARCH berbasis ANN dan SVM tiga

kali. Penelitian ini memberikan prediksi nilai rata-rata perkiraan

kesalahan dan rasio akurasi ramalan tren untuk ketiga

skenario ini. Hasil menunjukkan bahwa berbasis ANN

mencapai hasil perkiraan yang lebih baik untuk tren volatilitas

dari pada GARCH berbasis SVM. Hal ini terutama karena SVM

adalah karakteristik penggunaan kernel, tidak adanya minim

lokal, kelemahan solusi dan pengendalian kapasitas yang

diperoleh dengan mengoptimalkan margin, yang

memungkinkan generalitas yang lebih baik dalam mengatasi

fenomena yang overfitting. Selain itu, SVM adalah solusi yang

lebih baik, terutama untuk kumpulan sampel skala kecil, dengan

eksperimen tersebut sebagai contoh kasusnya. Meskipun

demikian, dengan mempertimbangkan ramalan tren volatilitas,

pendekatan berbasis ANN secara umum melampaui yang lain.

Studi kami menunjukkan bahwa jika kita mengambil

volume informasi sebagai masukan eksogen, kinerja

perkiraan untuk volume perdagangan jauh lebih baik

dari . Oleh karena itu volume perdagangan lebih

cenderung terpengaruh oleh informasi keuangan . Selain

Radial Basis Function

bandwidth

sig2

volatilitas

GARCH
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volatilitas return

online

Manajemen Resiko52 Manajemen Risiko



itu, kami telah menemukan bahwa semakin besar nilai D,

semakin kecil perkiraan kesalahan rata-rata, yang menunjukkan

fitur pengelompokkan dari rangkaian waktu

keuangan.

Selain itu, perkiraan kinerja yang lebih baik dapat dicapai

jika menggabungkan komponen rata-rata bergerak dari

masukan, yang memperkuat salah satu dari teori yang

berpendapat bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara

residu kuadrat dari deret waktu keuangan.

Korelasi antara nilai sentimen berita keuangan dan

harga saham perusahaan publik diteliti dengan

menggunakan regresi berbasis . Sebuah rentan

waktu dengan lama tujuh hari (lima hari perdagangan)

digunakan. Perkiraan tersebut diimplementasikan secara

progresif, dengan rentan waktu yang bergeser, menghasilkan

statistik gabungan untuk semua perusahaan. Sebelum

volatilitas

vektor

GARCH

volatilitas

GARCH SVM
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dimasukkan ke dalam model , kedua kutipan dan data berita

tersegmentasi ke dalam jendela waktu. Berita keuangan dalam

percobaan ini diunduh dari lebih dari 200 portal bahasa Inggris

di internet.

yang digunakan dalam percobaan ini adalah

library open source LIBSVM (http://

/) . Entri berita memiliki rentan waktu mulai dari 1 Januari

2007 sampai 3 Desember 2007, mencakup 49 rentan waktu.

Secara keseluruhan, satu set dari 177 perusahaan yang terdaftar

di pasar saham AS telah dipelajari pada penelitian ini. Ada

153.468 buah berita untuk semua perusahaan, yang semuanya

ditandai dengan nilai sentimen mereka dihitung. Fungsi kernel

yang digunakan adalah RBF. Dua metrik kinerja utama

diperkenalkan dalam percobaan ini untuk mengevaluasi kinerja

perkiraan gabungan untuk semua 177 perusahaan: koefisien

korelasi kuadrat ( ) dan

akurasi perkiraan . dan dihitung

berdasarkan nilai peramalan untuk setiap jendela waktu.

Koefisien korelasi kuadrat mengevaluasi korelasi semua

variabel penjelas dengan variabel respon. Semakin dekat nilai ini

dengan 1, hasil regresi yang lebih baik tercapai. Prediksi

kemiringan tren volatilitas adalah proporsi perusahaan dengan

tren yang diperkirakan secara akurat di antara semua

perusahaan. Definisi tren konsisten dengan percobaan

pertama.

Tabel 5.5 menyajikan demonstrasi volatilitas harga aset

untuk 177 perusahaan dengan menggunakan sentimen

informasi selama tahun 2007. Perhatikan bahwa parameter

hukuman dan parameter kernel RBF ditetapkan sebagai = 64 dan

g = 1/3. Amati bahwa rata-rata 60,3225% dicapai untuk

SVM

Toolbox SVM

www.csie. ntu. edu. tw/ ~ jlin

/libsvm

squared correlation coefficient / SCC

tren volatilitas (VTFA) SCC VTFA

volatilitas

volatilitas
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perkiraan tren volatilitas dan rata-rata 71,2593% dicapai untuk

koefisien korelasi kuadrat terhadap 177 perusahaan dengan 48

rentan waktu perkiraan.
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Angka 5.6 dan 5.7 mengilustrasikan perkiraan volatilitas

harga untuk dua perusahaan tertentu dari 177, MDT dan WAG.

Gambar 5.8 menunjukkan VTFA untuk semua jendela waktu,

sesuai dengan Tabel 5.5.

Seperti ditunjukkan pada Gambar 5.5 dan 5.6, nilai prediksi,

pada kebanyakan keadaan, sesuai dengan nilai sebenarnya,

meskipun untuk osilasi besar kadang-kadang, hasil perkiraan

tidak begitu baik.
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Untuk harga aset dan perkiraan

volume perdagangan, rata-rata lebih dari 60% VTFA (tren

korelasi) dapat dicapai, memperkuat eksistensi

korelasi antara sentimen informasi dan tren volatilitas.

Percobaan juga menunjukkan bahwa pada hari-hari ketika ada

sejumlah besar item berita, memasukkan sentimen informasi ke

dalam model pembelajaran mesin dapat secara nyata

memperbaiki peramalan tren ; rata-rata lebih dari 70%

SCC (kuadrat koefisien korelasi) dicapai untuk volatilitas harga

dan peramalan volume perdagangan, memberikan bukti yang

meyakinkan terhadap korelasi antara faktor-faktor tersebut.

Percobaan ini memperluas studi yang ada ke sejumlah

besar perusahaan. Hasil empiris tercermin dari statistik agregat,

yang menunjukkan dampak informasi pada seluruh pasar

saham. Hasil fase ini, meski hanya terfokus pada pasar AS,

memberikan gambaran jelas tentang pengaruh makro berita

keuangan mengenai volatilitas keuangan. Ini adalah nilai kritis

bagi pengambilan keputusan strategis oleh praktisi keuangan

yang berusaha mendapatkan gambaran panorama pasar umum.

Peneliti telah memperkenalkan GARCH berbasis ANN dan

SVM untuk menyelidiki korelasi antara volatilitas volume

perdagangan keuangan dan volume informasi online. Hal ini

memungkinkan prediksi risiko finansial yang efektif di

lingkungan jaringan. Kedua metode tersebut mampu mencapai

hasil prediksi yang menguntungkan; GARCH berbasis ANN

tampil lebih baik dalam memprediksi tren volatilitas daripada

GARCH berbasis SVM. Selain itu, informasi online dikonversi ke

nilai sentimen, yang merupakan elemen masukan kunci lainnya

untuk model pembelajaran mesin. Studi empiris menunjukkan

korelasi yang solid antara harga aset dan sentimen

volatilitas volatilitas

volatilitas

volatilitas

volatilitas
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informasi, yang ditangkap dengan baik dan disimpan oleh SVM.

Studi empiris ini dapat bermanfaat bagi investor keuangan,

pemegang , akademisi, dan lain-lain dalam artian

mereka menyediakan alat alternatif untuk meramalkan

dan tren.

portofolio

volatilitas
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BAB 5

Forum Sentiment AnalysisOnline Stock

Selama beberapa dekade terakhir, perilaku keuangan dan

manajemen risiko telah menarik banyak perhatian dari para

peneliti dan praktisi yang ingin menjelaskan perilaku sentimen

investor, persepsi risiko dan kerugian, faktor-faktor yang

mempengaruhi strategi investasi dan perilaku investor terkait

dengan tren pasar yang sedang berlangsung. Sentimen investor

adalah perasaan individu yang optimis atau pesimis yang

berlebihan terhadap suatu situasi, yang menentukan

terbentuknya harga di pasar saham. Terdapat data dan informasi

sentimen publik yang tidak terstruktur dan opini mengenai

fluktuasi pasar yang diposkan di internet saat ini. Ini termasuk,

misalnya forum diskusi, , atau papan pesan seperti

dan . Pendapat dan sentimen investor sangat

mempengaruhi volatilitas pasar. Media sosial adalah wadah

untuk mengungkapkan opini terhadap suatu topik tertentu.

Ketersediaan informasi dan opini dari para pengguna media

sosial merupakan kumpulan dokumen data berupa teks yang

amat sangat besar dan berguna untuk kepentingan penelitian

maupun membuat suatu keputusan bagi pihak – pihak tertentu.

Fama (1970) menyatakan pasar berada dalam kondisi

efisien jika harga selalu mencerminkan semua informasi yang

tersedia. Kondisi pasar tersebut mengacu pada asumsi bahwa

investor bertindak rasional. Investor dalam pengambilan

keputusan menggunakan pertimbangan yang logis berdasarkan

seluruh informasi yang dimilikinya. Informasi tersebut dapat

berasal dari peristiwaperistiwa yang terjadi baik di dalam

blog Facebook

Twitter
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maupun luar perusahaan (Sirait, dkk 2012). Sementara DeLong,

dkk (1990) mengungkapkan bahwa di pasar terdapat dua tipe

investor: investor yang rasional yakni bebas sentimen dan

investor tidak rasional adalah cenderung mengalami sentimen.

Dua tipe investor tersebut bersaing di pasar dan menentukan

harga serta return. Jika terjadi dominasi sentimen investor maka

akan mengarah pada terbentuknya pasar yang tidak efisien.

Baker and Wurgler (2006) mendefinisikan sentimen

investor adalah keyakinan tentang masa depan dan

risiko investasi yang tidak didukung oleh fakta. Sedangkan

Mehrani, dkk (2016) mengemukakan bahwa sentimen investor

adalah perasaan individu yang optimis atau pesimis yang

berlebihan terhadap suatu situasi. Kedua definisi tersebut

memberi tekanan pada faktor psikologis yakni keyakinan atau

perasaan terhadap situasi tertentu.

Sentimen pasar adalah sikap kesepakatan bersama

(konsensus) dari para pelaku pasar, untuk mengantisipasi

pergerakan harga dalam suatu kondisi tertentu. Sikap ini

merupakan akumulasi dari berbagai faktor fundamental dan

teknikal, termasuk di dalamnya pola pembentukan harga serta

rilis data ekonomi ataupun berita global yang dianggap penting.

Aneka faktor tersebut secara bersama membentuk suatu

persepsi komunitas pasar investasi. Terdapat istilah-istilah

terkait dengan sentiment pasar, yaitu istilah sentimen

dan . Naiknya harga mengindikasikan bahwa sentimen

pasar sedang , sedangkan penurunan harga merupakan

indikasi .

Bab ini mengembangkan ontologi sentimen untuk

melakukan analisis sentimen sensitif konteks terhadap

opini online di pasar saham dengan mengintegrasikan analisis

cash flow

bullish

bearish

bullish

bearish

posting
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sentimen populer ke dalam pendekatan pembelajaran mesin

berdasarkan pada mesin vektor pendukung (SVM) dan

pemodelan heteroskedastisitas bersyarat autoregresif bersyarat

(GARCH)

Definisi GARCH (

)

Gambar di bawah ini menyajikan bagan arus konseptual

untuk metodologi yang kami gunakan untuk melakukan analisis

sentimen sensitif konteks dari pos opini online berdasarkan

beberapa sumber data. Kami pertama secara manual label

polaritas sentimen dari subset dari . Kemudian dengan

menggunakan analisis sentimen dan postingan berlabel ini,

kami mengidentifikasi fitur dari teks forum stok tertulis untuk

secara otomatis memprediksi polaritas sentimen posting

lainnya. Kami kemudian mengumpulkan posting untuk setiap

saham setiap hari. Setelah itu, kami menggunakan indeks

sentimen gabungan dan pengelompokan SVM untuk

membangun model GARCH-SVM 4 untuk memprediksi

volatilitas harga saham di masa depan.

Generalized Autoregressive Conditional

Heteroskedasticity

posting

adalah salah satu model ekonometrik yang

diperkenalkan oleh Engle (1982) dan dikembangkan Bollerslev

(1986). Pada perkembangannya

Kelebihan model ARCH-GARCH

dibandingkan dengan metode OLS adalah model ini tidak

memandang heteroskedastisitas sebagai suatu masalah, namun

justru memanfaatkannya untuk membuat model dan model ini

tidak hanya menghasilkan peramalan dari , tapi juga peramalan

dari varians. Perubahan dalam varians sangat penting misalnya

untuk memahami pasar saham dan pasar keuangan.

y

model GARCH menjadi andalan

untuk analisis pada pasar modal, yang menunjukkan

penduga volatilitas.

time series
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Analisis Sentimen

Sentimen investor adalah perasaan individu yang optimis

atau pesimis yang berlebihan terhadap suatu situasi, yang

menentukan terbentuknya harga di pasar saham. Fama (1970)

menyatakan pasar berada dalam kondisi efisien jika harga selalu

mencerminkan semua informasi yang tersedia. Kondisi pasar

tersebut mengacu pada asumsi bahwa investor bertindak

rasional. Investor dalam pengambilan keputusan menggunakan

pertimbangan yang logis berdasarkan seluruh informasi yang

dimilikinya. Informasi tersebut dapat berasal dari

peristiwaperistiwa yang terjadi baik di dalam maupun luar

perusahaan (Sirait dkk., 2012). Sementara DeLong dkk. (1990)

mengungkapkan bahwa di pasar terdapat dua tipe investor:

investor yang rasional yakni bebas sentimen dan investor tidak

rasional adalah cenderung mengalami sentimen. Dua tipe

investor tersebut bersaing di pasar dan menentukan harga serta

. Jika terjadi dominasi sentimen investor maka akan

mengarah pada terbentuknya pasar yang tidak efisien.

Baker and Wurgler (2006) mendefinisikan sentimen

investor adalah keyakinan tentang masa depan dan

return

cash flow
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risiko investasi yang tidak didukung oleh fakta. Sedangkan

Mehrani dkk. (2016) mengemukakan bahwa sentimen investor

adalah perasaan individu yang optimis atau pesimis yang

berlebihan terhadap suatu situasi. Kedua definisi tersebut

memberi tekanan pada faktor psikologis yakni keyakinan atau

perasaan terhadap situasi tertentu. Dalam prediksi pasar,

teknologi analisis sentimen digunakan untuk secara otomatis

mengklasifikasikan ulasan tidak terstruktur sebagai hal positif

atau negatif, dan kemudian mengidentifikasi sentimen investor

baik sebagai atau .

Dalam pendekatan berbasis mesin, model

diperlukan untuk klasifikasi sentimen. Model

mengambil karakter (huruf, spasi, atau simbol) sebagai unit

dasar. Kelebihan metode adalah: (1) Bahasa ini bebas

bahasa, dan dapat diterapkan pada teks dalam bahasa Inggris,

Cina tradisional dan bahasa Cina yang disederhanakan; (2)

Pengolahan linguistik, segmen kata dan penandaan

dari teks tidak diperlukan; (3) Memiliki toleransi

kesalahan yang baik untuk mengidentifikasi kesalahan ejaan,

dan persyaratan untuk pengetahuan teks yang masih ada

rendah; (4) Kamus dan peraturan tidak diperlukan. Jika model

dipilih, akurasi klasifikasi akan menurun seiring dengan

kenaikan pesanan, yaitu 1-gram> 2 gram> 3 gram.

Oleh karena itu kami memilih 1 gram pertama sebagai fitur

potensial dari set pelatihan, kemudian menyesuaikan karakter

secara manual sesuai dengan prinsip berikut: Saat memilih 1

gram, akan ada banyak tanda baca (tanda koma dan periode)

yang sedikit berkontribusi pada klasifikasi. Tabel 6.1

bull ish bearish

the machine-learning-based approach and the lexiconbased

approach.

n-gram

n-gram

n-gram

part-of

speech

n-

gram

Penel it ian ini

mempertimbangkan dua pendekatan untuk analisis sentimen:
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menunjukkan contoh sederhana. Untuk memperbaiki akurasi

klasifikasi, tanda baca tersebut harus dieliminasi secara manual.

Gambar 6.2 menunjukkan proses dasar pendekatan leksikon,

yang meliputi pretreatment, segmentasi kata, penandaan POS

( ), polaritas ( atau ) penandaan,

penggabungan dan hasil keluaran.

Penelitian ini memilih Sistem ICTCLAS, yang dikembangkan

oleh dari

(http://ictclas.org/) untuk segmentasi kata, dan

penandaan POS ( ). Karena kata sifat memainkan

peran penting dalam klasifikasi sentimen tinjauan ,

penelitian ini memilih kata sifat sebagai kata kunci. Sementara

itu, untuk mempertimbangkan pentingnya kata-kata negatif,

seperti 'tidak', jika kata-kata negatif muncul, kata tersebut sama

pentingnya dengan kata sifat.

Setelah segmentasi kata dan penandaan POS, masing-

masing potongan didekomposisi dan diubah menjadi susunan

kata kunci, masing-masing diberi nilai sentimen tertentu

part of speech bullish bearish

Institute of Computing Technology Chinese Academy of

Sciences

part of speech

online
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berdasarkan skor kata HowNet. Sentimen keseluruhan untuk

tinjauan lengkap diperoleh dengan menggabungkan nilai

sentimen dari semua kata kunci mereka. Kata kunci dalam

kalimat yang sama dikelompokkan bersama. Kemudian semua

nilai sentimen dari kata kunci digabungkan bersama; jumlah

tersebut mewakili keseluruhan sentimen dari tinjauan spesifik.

1 Data.

Kedua data forum saham dan data keuangan

digunakan dalam penelitian ini. Data forum saham

menggunakan saham yang diambil dari situs

keuangan terkenal, Sina Finance.

Sina Finance (http://finance.sina.com.cn/) didirikan pada

tahun 1999. Ini adalah pilihan pertama dari portal

keuangan global China karena memiliki lebih dari

sepertiga pangsa pasar situs web keuangan China.

Pelanggan yang mendaftar di platform ini dapat dengan

leluasa mencari dan berbagi informasi keuangan setiap

hari.

Kumpulan data keuangan terdiri dari 50 saham sektor militer.

Saham dipilih untuk fokus pada sektor militer, karena

forum saham mereka menunjukkan berbagai aktivitas.

Untuk jangka waktu empat bulan, dari bulan Juli sampai

November 2012, kami mendownload setiap pesan yang

diposting ke forum ini. Kami kemudian menggunakan

algoritma pemungutan suara kami dengan rangkaian

pelatihan yang lebih besar untuk menilai setiap

peninjauan dan menentukan sentimennya.

Gambar 6.3 menunjukkan bahwa 96,82% dari total tinjauan

terjadi selama hari kerja, menunjukkan volume tinggi selama

time series

corpus review

?

?

?

?
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hari perdagangan, dan aktivitas rendah selama akhir pekan dan

hari libur. Gambar 6.4 menunjukkan bahwa sebagian besar

ulasan terjadi pada pukul 9 pagi, 10 pagi, dan 16:00,

mengindikasikan bahwa investor lebih memilih untuk

berkomunikasi satu sama lain pada tahap pembukaan dan

penutupan pasar saham. Pada saat bersamaan, banyak ulasan

terjadi pada pukul 7 malam, selama jam kerja tidak. Ini berbeda

dengan pasar saham Amerika. Kami menganalisis isi ulasan dan

menemukan bahwa ulasan ramalan akan selalu diperbarui

setelah pukul 3 sore. Salah satu alasannya adalah pasar saham di

China tutup pada pukul 3 sore, dan investor kemudian akan

membuat prediksi tentang pasar saham masa depan.

Kami memilih ulasan yang diperbaharui setelah pukul 3

sore pada hari perdagangan untuk menciptakan korpus ulasan

di keseluruhan pasar saham, mulai 15 Juli 2012

hingga 15 November 2012. Korpus ini terbagi menjadi dua

kelompok: sebuah corpus pelatihan dan sebuah ramalan korpus

Kami secara manual melabelkan polaritas sentimen (' '

atau ' ') di corpus pelatihan. Kemudian, dengan

menggunakan analisis sentimen dan ulasan pelatihan berlabel,

kami mengidentifikasi fitur dari teks tertulis dari forum saham

untuk secara otomatis memprediksi polaritas sentimen ulasan

lainnya. Saat membuat korpus perkiraan, nomor dan tanggal

ulasannya dicatat.

stock online

bullish

bearish
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2 Perbandingan Metodologi.

machine-learning approach and lexicon

approach

machine-

learning approach

Klasifikasi kinerja

dibandingkan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa

pendekatan pembelajaran mesin statistik memiliki akurasi

klasifikasi 81,82%, lebih tinggi dari pada pendekatan semantik,

yang memiliki akurasi klasifikasi 75,58%. Akurasi klasifikasi

adalah tingkat kedekatan hasil perhitungan dengan nilai aktual

(true). Perhatikan bahwa perbandingan ini signifikan secara

statistik pada tingkat 0,95 (p value = 0,018). Klasifikasi

statistik cukup kuat sehubungan dengan
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ukuran set pelatihan bila ukurannya lebih dari 600. Nilai p =

0,018 menunjukkan bahwa ini benar pada tingkat signifikansi

95% .

Ulasan diklasifikasikan oleh algoritma kami menjadi satu

dari tiga jenis: (optimis), (pesimis), dan netral.

Disini uji chi-square menunjukkan bahwa ada perbedaan yang

signifikan dalam akurasi klasifikasi antara metode semantik dan

metode statistik. Karena pendekatan statistik memiliki akurasi

yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pendekatan

semantik, kami memilih pendekatan statistik untuk menetapkan

label untuk tinjauan: , dan netral.

Bila ukuran set pelatihan relatif kecil, akurasi klasifikasi

dapat ditingkatkan dengan memperluas set pelatihan. Tapi

ketika ulasan pelatihan meningkat sampai jumlah tertentu,

akurasi menurun, dan perluasan jalur pelatihan menyebabkan

peningkatan waktu pelatihan. Karena itu, saat memilih ukuran

set pelatihan, perlu diseimbangkan efisiensi dan akurasi. Untuk

mencapai keseimbangan ini, kami pertama kali secara manual

menyebutkan sekitar 30.000 ulasan terhadap tiga sentimen

berbeda, 1 untuk , -1 untuk , dan 0 untuk sentimen

netral - disebut 'label manual'.

bullish bearish

bullish bearish

bullish bearish
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3. Sentimen dan Harga SahamVolatilitas

Penelitian ini menganalisis hubungan sentimen dan tren

volatilitas harga saham pada level saham individual. Mengingat

bahwa tampaknya ada hubungan dari sentimen dengan indeks

pada tingkat agregat, kami mengebor ke tingkat saham

individual untuk mengeksplorasi kemungkinan hubungan.

Analisis ini menggunakan harga saham normal dan indeks

sentimen normal untuk setiap saham. Normalisasi ini

memungkinkan kami menumpuk semua persediaan bersama-

sama dan kemudian melakukan analisis dengan menggunakan

data gabungan.

Kami memilih tiga jenis fitur saham: umur, ukuran

perusahaan, dan nilai harga-ke-buku. Rasio harga terhadap

buku adalah rasio keuangan yang digunakan untuk

membandingkan harga pasar perusahaan saat ini dengan nilai

bukunya. Rasio yang lebih tinggi biasanya

menyiratkan bahwa investor mengharapkan manajemen untuk

menciptakan nilai lebih dari seperangkat aset tertentu,

semuanya setara. Rasio harga terhadap buku dapat memiliki

kekuatan diskriminatif yang lebih besar untuk mengidentifikasi

nilai saham dan persediaan pertumbuhan. Untuk setiap hari,

menganalisis membentuk sepuluh portofolio dengan bobot

yang sama sesuai dengan fitur stok ukuran perusahaan (ME),

usia, dan . Kami juga menghitung akurasi volatilitas

harga saham portofolio untuk semua saham individual. Tabel 6.2

menunjukkan bahwa kita kemudian melaporkan keakuratan

portofolio rata-rata selama hari di mana nilai sentimen dari akhir

hari sebelumnya positif, dan hari di mana itu negatif

Tabel 6.2 menunjukkan pola menarik berikut ini. Dalam

membandingkan keakuratan data dan

price-to-book

price-to-book

ticker bullish bearish
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harian, penelitian ini menemukan tidak ada perbedaan yang

signifikan dalam akurasi prediksi antara saham muda dan saham

lama, karena nilai p sama dengan 0,488, yang lebih besar dari

0,05 pada tingkat signifikansi 95%. Salah satu alasannya adalah

pasar saham China relatif baru, sehingga investor pasar tidak

sepenuhnya mempertimbangkan umur saham sebagai faktor

evaluasi bagi saham.

Ada perbedaan yang signifikan dalam akurasi prediksi

antara saham kecil dan yang besar. Bila ukuran perusahaan relatif

kecil, sensitivitas sentimen tinggi dan akurasi tinggi, namun bila

skala stok relatif besar, sensitivitas sentimen rendah dan akurasi

rendah. Ini menunjukkan bahwa pendekatan GARCH-SVM

berbasis sentimen kami bekerja lebih baik untuk perusahaan

kecil, yang lebih sensitif daripada yang besar terhadap berbagai

ulasan online. Kami juga memeriksa apakah sentimen investor

memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai saham dan tingkat

pertumbuhan saham. Berdasarkan data untuk periode Juli 1963

sampai Desember 2000, Siegel membagi hasil tahunan untuk

saham yang diklasifikasikan ke dalam kuintil ukuran (

) dan harga ke buku (nilai pertumbuhan).

Pertumbuhan saham kembali 6,41% per tahun

dibandingkan dengan nilai saham, yang mengembalikan

23,28% saham kecil. Nilai saham kembali 13,59% dan saham

pertumbuhan kembali 10,28% untuk saham besar. Penelitian ini

memperoleh hasil yang konsisten dengan penelitian

sebelumnya. Hasil perhitungan pada Tabel 6.2 menunjukkan

bahwa ada perbedaan signifikan dalam akurasi prediksi

sentiment- antara saham dengan harga tinggi sampai

harga rendah ( ) dan saham dengan harga rendah

hingga saham harga tinggi ( ). Model yang

return

small cap to

large cap quintiles

oriented

value stocks

growth stocks
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memprediksi keakuratan dan sentimen sensitivitas saham

pertumbuhan lebih rendah dari pada nilai saham: ketepatan

prediksi dan sensitivitas sentimen positif masing-masing 73,8%

dan 66,7% untuk nilai saham, lebih tinggi dari 60,9% dan 50%

untuk saham pertumbuhan. Dalam membandingkan keakuratan

data gabungan dan harian, hasilnya mendukung

bahwa label memiliki akurasi prediktif yang lebih tinggi

daripada label . Selanjutnya, sentimen sangat

dipengaruhi oleh fenomena angan-angan, sehingga

mengurangi keakuratan prediktifnya.

Sentimen investor adalah perasaan individu yang optimis

atau pesimis yang berlebihan terhadap suatu situasi, yang

menentukan terbentuknya harga di pasar saham.

Terdapat kecenderungan yang berkembang untuk

menggunakan sentimen investor sebagai panduan investasi di

pasar saham. Di pasar ekuitas saat sentimen pasar ,

sebagian besar investor memperkirakan pergerakan harga

saham ke atas; Jika mayoritas investor memperkirakan

pergerakan ke bawah untuk harga saham, sentimen pasar

disebut .

bearish bearish

bearish

bullish bullish

bullish

bearish
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Di pasar saham, peramalan efektif risiko keuangan yang

diukur oleh volatilitas adalah aktivitas kritis, namun juga sangat

menantang. Oleh karena itu, prediksi volatilitas keuangan yang

akurat sangat penting. Meskipun volatilitas harga saham telah

dibahas secara luas dalam literatur pasar saham sebelumnya,

sedikit penelitian yang dipublikasikan mempertimbangkan

perbedaan dalam kekuatan prediksi antara data saham

dan .

Penelitian ini menggunakan teknologi analisis sentimen

berdasarkan

untuk secara otomatis mengklasifikasikan ulasan tidak

terstruktur sebagai hal positif atau negatif, dan kemudian

mengidentifikasi sentimen investor baik sebagai atau

. Penelitian empiris menunjukkan korelasi kuat antara

tren volatilitas harga saham dan sentimen forum saham, yang

berhasil ditangkap dan disimpan oleh SVM. Hasil komparasional

menunjukkan bahwa pendekatan mesin statistik secara statistik

memiliki akurasi klasifikasi 81,82%, yang lebih tinggi dari pada

pendekatan semantik, dengan akurasi klasifikasi 75,58%,

signifikan pada tingkat 95%.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa:

Pendekatan GARCH-SVM berbasis sentimen yang

diusulkan bekerja lebih baik untuk perusahaan kecil, yang

lebih sensitif daripada perusahaan besar ke berbagai

ulasan online.

Sentimen investor memiliki efek yang sangat kuat

terhadap nilai saham dibandingkan dengan saham

pertumbuhan: model yang memprediksi akurasi dan

sensitivitas sentimen positif adalah 73,8% dan 66,7%

untuk nilai saham masing-masing, lebih tinggi dari 60,9%

dan 50% untuk saham pertumbuhan.

bullish

bearish

bullish

bearish

?

?

machine-learning approach and lexicon approach
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BAB 6

Analisis Sentiment Forum Bursa Online

Beberapa dekade yang lalu, perilaku keuangan dan

managament resiko telah menarik banyak perhatian dari para

peneliti dan praktisi yang ingin menjelaskan perilaku sentimen

investor, persepsi risiko dan kerugian, faktor-faktor yang

mempengaruhi strategi investasi dan perilaku investor terkait

dengan tren pasar yang sedang berlangsung. Ada banyak data

yang tidak terstruktur dan informasi sentiment umum dan

pendapat terhadap fluktuasi pasar yang diposting di internet

hari ini. hal ini termasuk, sebagai contoh, forum diskusi, blog,

papan pesan seperti facebook dan twitter, sumber utama data

terbesar. Pemikiran dan sentiment investor berpengaruh besar

terhadap pasar volatilitas pasar.

Bab ini mengembangkan ontologi sentiment untuk

melakukan analisis sentimen konteks-sensitif dari pendapat

onl ine yang di posting di pasar saham dengan

mengintergrasikan analisis sentimen populer ke dalam

pendekatan pembelajaran mesin berdasarkan mesin vektor

(SVM) pendukung dan pemodelan heteroskedasitas bersyarat

autoregresif secara umum (GARCH).

Gambar 6.1 menyajikan bagan arus konseptual untuk

metodologi yang kami gunakan untuk melakukan analisis

sentimen sensitif konteks opini online berdasarkan beberapa

sumber data. Kami pertama secara manual menamai polaritas

sentimen dari . Kemudian menggunakan

analysis sentimen dan posting berlabel ini, kami

mengindentifikasi fitur dari teks forum saham tertulis untuk

secara otomatis memprediksi polaritas sentimen psoting

subset of posting
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lainnya. Kemudian kami mengumpulkan posting (penembusan)

untuk setiap saham sehari-hari. Kemudian kami mengumpulkan

sentimen penggolangan index dan SVM untuk membangun

model GARCH-SVM untuk memprediksi fitur volatilitas harga

saham. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 6.1, dua sumber

data dikumpulkan dan disatukan ke dalam nmodel keterkaitan

sentimen data dan seri waktu historis keuangan.

Dalam prediksi pasar, teknologi analisis sentimen

digunakan secara otomatis untuk mngklasifikasi tinjauan yang

tidak terstruktur sebagai positif atau negatif, kemudian

mengidentifikasi sentimen investor sebagai

Kami mempertimbangkan dua pendekatan untuk analisis

sentiment : pendekatan berbasis mesin pembelajaran dan

pendekatan berbasis leksikon. Dalam pendekatan berbasis

mesin pembelajaran, sebuah model n-gram dibutuhkan untuk

klasifikasi sentimen. Model n-gram mengambil karakter (huruf,

spasi, atau simbol) sebagai unit dasar. Manfaat dari metode n-

gram adalah :

bullish or bearish.
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(1) bahasanya bebas, dan bisa di aplikasikan ke dalam teks

bahasa Inggris, traditional chinese and simplified chinese,;

(2) proses linguistik, segmen kata dan bagian penandaan kata

dari teks tidak dibutuhkan;

(3) memiliki tolernsi kesalahan yang baik untuk mengidentifikasi

kesalahan pengejaan, dan persayratan untuk pengetahuan

text yang ada masih rendah.;

(4) kamus dan pengaturan tidak dibutuhkan.

Jika model n-gram dipilih, keakuratan klasifikasi akan

menurun dengan bertam ahnya pesanan. i.e 1-gramss>2-

grams>3grams. Kemudian kami menyesuaikan karakter

berdasarkan prinsip berikut : saat memilih 1-grams, akan ada

banyak tanda baca (koma dan masa) yang menmbah sedikit

klasifikasi. Table 6.1 menunjukan contoh sederhana. Dalam

rangka untuk meningkatakan keakuratan klasifikasi, tanda baca

tersebut harus dieliminasi secra manual.

Gambar 6.2 menunjukan proses dasar dari pendekatan

leksikon, yang menyertakan pretreatment, pembagian kata,

penandaan POS ( ), tanda polaritas

dan mengkombinasikan hasil.

Part of Speech (

),

bullish dan

bearish
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Kami memilih sistem ICTCLAS, dikembangkan oleh

institute untuk pembgian kata, dan tanda POS (bagian dari kata).

Karena kata sifat memerankan peran penting dalam sentimen

klsifikasi untuk tinjauan online. Kmi memilih kata sifat sebagai

kata kunci. Sementara itu, untuk memperhitungkan kepentingan

dari kata-kata negatif, seperti 'no' dan 'not, jika kata –kata negatif

muncul akan sama pentingnya dengn kata sifat.

Setelah pembagian kata dan tanda POS, tiap bagian itu

terdekomposisi dan dikonversi ke dalam susunan kata kunci,

masing-masing memberikan nilai sentimen tertentu

berdasarkan nilai kata HowNet.

Seluruh sentimen untuk tinjauan lengkap diperoleh

dengan menggabungkan nilai sentimen dari semua kat kunci

mereka. Kata kunci di dalam kalimat yang sama dikelompokkan

bersama, jumlah tersebut mewakili seluruh sentiment dari

tinjauan tertentu.

Data forum saham dan seri waktu keuangan digunakan

dalam penelitian ini.

Forum data saham menggunakan corpus tinjauan saham yang

diambil dari website keuangan yang terpercaya, Sina Finance.

Sina finance 1999. Adalah pilihan pertama dari portal

keuangan cina global karena ia memiliki lebih dari 3 padar

saham dari website keuangan cina.

Pendaftaran pelanggan di paltform ini bisa dengan bebas

mencari dan membagi informasi keuangan sehari hari.

Dataset keuangan terdiri dari 50 sektor saham militer.

Saham dipilih untuk fokus terhadap sector militer, karena

forum saham mereka menunjukan berbagai aktifitas.

A. Data

?

?

?

?
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? Selama jangka waktu empat bulan, dari juli sampai

november 3012, kami setiap pesan yang di

ke dalam forum ini. kemudian kami menggunakan

algoritma voting kami dengan pelatihan yang lebih besar

yang diatur untuk menilai tinjauan dan menentukan

sentimennya.

Gambar 6.3 menunjukan 96% dari total tinjauan terjadi selama

hari kerja, menunjukan volume tinggi selama hari penjualan.,

dan rendahnya aktifitas selama akhir pekan dan liburan.

Gambar 6.4 menunjukan bahwa kebanyakan dari tinjauan terjadi

pada jam 9 pagi, 10 pagi, dan 4 sore, menunjukan investor lebih

memilih untk komunikasi satu sama lain dalam pembukaan dan

penutupan panggung pasar saham. Dalam waktu yang sama,

banyak tinjauan yang terjadi pada jam 7 malam, selama jam

nonkerja. Ha uini berbeda dengan pasar saham amerika. Kami

menganalisis kontent dari tinjauan dan menemukan bahwa

ramalan tinjauan akan diperbarui setalah jam 3 sore. Alasan satu

kemungkinan adalah bahwa pasar saham di cina tutup jam 3

sore, dan para investor akan membuat prediksi tentang pasar

saham masa depan.

mendownload

post
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Kami memilih perbaruan tinjauan setelah jam 3 sore

selama hari penjualan untuk menghasilkan corpus dari tinjauan

saham terhadap seluruh pasar saham, dari 15 juli 2012

sampai 15 november 2012. Corpus ini dibagi menjadi dua bagian

; training corpus dan ramalan corpus. Pertama kami memberi

label polaritas sentimen secara manual (bullish or baerish) dalam

latihan corpus. Kemudian menggunakan analisis sentimen dan

melabeli latihan tinjauan, kami mengenalkan fitur dari teks

tertulis dari forum saham untuk secara otomatis memprediksi

polaritas sentimen dari tinjauan lain. Ketika mebuat ramalan

corpus, jumlah dan tanggal tinjauan telah dicatat.

Tampilan klsifikasi untuk machine learning approach and

lexicon approad dibandingkan. Hsil perhitungan menunjukan

bahwa statistic pendekatan mesin pembelajaran memiliki

keakuratan klasifikasi 81.82%, lebih tinggi dari pendekatan

semantic, yang meiliki keakuratan klasifikasi 75.58%. keakuratan

klasifikasi adalah tingkat kedekatan dari hasil perhitungan

terhadap nilai sebenranya. Catatan bhawa perbandingan ini

significant secara statistik pad atingkat 0.95 ( value =0.018).

table 6.2 menunjukan keakuratan klasifikasi dari statistik

online

p

B. Perbandingan metodologi
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pendekatan mesin pembelajaran cukup kuat sehubungan

dengan ukuran set training ketika ukurannya lebih dari 600. Nilai

0.018 menyatakan bahwa hal ini benar pada tingkat

signifikan 95%.

Tinjauan diklasifikasi dengan algoritme kami ke dalam

salah satu dr tiga tipe : dan

netral. Uji chi-square (kuadrat) menunjukan bahwa ada

perbedaan signifikansi dalam keakuratan klasifikasi antara

metode semantik dan metode statistic. Karena pendekatan

statistic memiliki keakuratan yang lebih tinggi ketika

dibandingkan dengan metode semantic, kami memilih

pendekatan statistic untuk memberikan label untuk tinjauan :

bullish, bearish dan netral.

Bila ukuran set latihan relatif kecil, keakuratan klaifikasi

dapat ditingkatkan dengan mengembangkan set latihan. Tetapi

ketika tinjauan latihan menigkat ke nomor (jumlah) tertentu,

keakuratan menurun, dan perkembangan training set

dikarenakan kenaikan training time. Oleh karena itu, ketika

meml i l ih ukuran tra in ing set , d iper lukan untuk

menyeimbangkan efisiensi dan ketetapan. Untuk mencapai

keseimbangan ini, pertama kami secara manual menamai

30.000.000 tinjauan ke tiga sentiemen yang berbeda, 1 for

bulish, -1 for baerish, dan 0 umtuk sentimen netral yang

menunjuk ke 'manual labels'.

Kami menganalisis hubungan sentiment dan tren volatilitas

harga saham pada tingkat saham individu. Mengingat bahwa

tampaknya ada hubungan dari sentimen ke index pada tingkat

agregat (kumpulan elemen2), kami melakukan pengeboran ke

p =

bullish (optimis), bearish (pesimis),

C. Sentiment dan harga sahamvolatilitas
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tingkat saham untuk mengeksplorasi kemungkinan hubungan.

Analisis kami menggunakan harga saham yang dinormalisasi

dan index sentimen normalisasi untuk setiap saham. Normalisasi

ini memungkinkan kami untuk menyusun bersama-sama dan

kemudian melakukan analisis menggunakaan data gabungan.

Kami memilih tiga jenis usia fitur saham: usia, ukuran

perusahaan, . adalah

sebuah rasio keuangan untuk membandingkan harga pasar

saham sekarang terhadap nilai catatan keuangan (book value).

yang lebih tinggi biasanya menyatakan

bahwa para investor berharap manegment untuk membuat nilai

lebih dari satu set aset tertentu, semua yang lain sama.

bisa memiliki kekuatan diskriminasi yang lebih

besar untuk mengindntifikasi nilai saham dan pertumbuhan

saham.

Setiap harinya, kami membentuk 10 dengan

bobot yang sama berdasrkan fitur saham dari ukuran

perusahaan (ME), usia, dan nilai . Kami juga

menghitung portofolio keakuratan harga saham untuk

semua saham individu. Tabel 6.2 menunjukan bahwa kami

melaporkan keakuratan rata-rata selama berhari-hari

dimana hal itu negatif. Table 6.2 menunjukan pola menarik

sebagai berikut. Membandingkan keakuratan dari

pengumpulan data harian, kami

menemukan tidak ada perbedaan signifikan dalam keakuratan

prediksi antara saham baru dan saham lama, nilai persamaan

0.488, dimana lebih tinggi dari 0.05 pada tingakat signifikansi

dari 95%. Satu alasan yang memungkinkan adalah pasar saham

Cina realtif baru, maka pasar para investor tidak memperhatikan

usia saham sebagai faktor evaluasi untuk pengembalian saham.

price-to-book value Rasio the price-to-book

Ratio price-to-book

Ratio

price-to-book

portofolio

price-to-book

votalitas

portofolio

ticker bullish dan bearish

p
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Ada perbedaan signifikan dalam keakurtan prediksi antara

sham kecil dan yang lebih besar. Ketika ukuran perushaan relatif

kecil, tingkat kesensitifan sentimen tinggi dan akurat tinggi,

tetapi ketika skala dari saham relatif bessar, tingkat kesensitifan

sentimen rendah dan akurat rendah. Penelitan ini menyatakan

bahwa sentimen kami berdasarkan pendekatan GARCH-SVM

bekerja lebih baik bagi perusahaan kecil, yang mana lebih snsitif

dari pada yang besar terhadap berbagai macam tinjauan online.

Kami juga meneliti apakah sentimen investor memiliki

pengaruh yan signifikan terhadap nilai dan pertumbuhan

pengembalian saham. Berdasarkan data pada juli 1963 sampai

desember tahun 2000, Siegel membagi pengembalian tahunan

untuk klasifikasi saham ke dalam ukuran kuintil ( ) (topi

kecil sampai topi besar/ ) dan kuintil

(nilai samapi pertumbuhan). Pertumbuhan saham

kembali 6.41% per tahun dibandingan dengan nilai saham, yang

kembali 23.28% untuk tutup saham kecil ( ). Nilai

saham kembali 13.59% dan pertumbuhan saham kembali

10.28% untuk saham luas. Kami memperoleh hasil konsisten

dengan penelitian2 terdahulu. Hasil perhitungan kami di tabel

6.2 menunjukan bahwa ada perbedaan signifikan dalam

keakuratan prediksi orientasi sentimen antara saham

yang tinggi (nilai saham) dan saham yang

rendah (pertumbuhaan saham). Model prediksi keakuratan dan

tingkat sensitif sentimen dari pertumbuhan saham lebih rendah

daripada nilai saham: keakuratan prediksi dan sentimen positive

adalah 73.8% dan 66.7% berturut-turut untuk nilai saham, lebih

tinggi dari 60.9% dan 50% untuk pertumbuhan saham. Dalam

membandingkan keakuratan pengumpulan

harian, hasil mendukung bahwa label baerish

quantiles

small cap to large cap price-

to-book

small cap stock

price-to-

book price-to-book

ticker data bullish

dan baerish
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memiliki keakuratan prediksi yang lebih tinggi daripada label

bullish. Oleh karena itu, sentimen bullish sangat dipengaruhi

oleh angan-angan, mengurangi keakuratan prediksi.

Penelitian sebelumnya terdapat hasil yaitu penelitian dari

tetlock (2007) bahwa sikap pesimis dari investor dapat dijadikan

alasan prediksi perdagangan pasar. hal ini menjadi

alsan bahwa terdapat hubungan Antara sikap investor dengan

fluktuatifnya perdagangan. Penelititan yang lain oleh engerberg

(2009) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan

Antara sosial media local terhadap perdagangan local. Hal ini

mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh sosial media

terhadap keputusan investor yang mana di hitung dengan

menggunakan hari setelah pengumuman. Penelitian oleh

Pollock (2003) menyatakan bahwa informasi yang terdapat pada

public berpengaruh terhadap perilaku investor yang mana

menunjukkan besar sekali pengaruh investor oleh sosial media

dalam pengambilan keputusan.

Terdapat tren pertumbuhan untuk digunakan sentimen

investor sebagai sebuah panduan investasi dalam pasar saham.

Pada pasar ekuitas ketika sentiment pasar adalah ,

kebanyakan para investor pergerakan ke atas untuk harga

saham, kebalikan dari ketika kebanyakan investor berharap

perpindahan ke bawah pada harag saham, pasar sentimen

disebut . Dalam pasar saham, peramalan efektif dari risiko

keuangan diukur dengan volatilitas aktifitas kritis, tetapi sangat

menantang. Kemudian, prediksi akurat dari volatilitas keuangan

adalah penting. Meskipun volatilitas harga saham dibahas

secara luas dalam literatur pasar saham sebelumnya, sedikit

penelitian yang dipublikasikan menganggap perbedaan dalam

D. Penelitian sebelumnya

volatility

bullish

baerish
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kekuatan prediktif antara pesan saham

Kami menggunakan teknologi sentimen analisis

berdasarkan penggunaan pendekatan mesin pembelajaran dan

pendekatan leksikon agar secara otomomatis mengkasifikasi

tinjauan yang tidak terstruktur yang dianggap sbg positif atau

negative, dan kemudian mengenalkan sentimen investor

sebagai Penelitian empiris mengindikasi

hubungan kiuat antara tren volatiloitas harga saham dengan

sentiment forum saham, yang mana telah ditangkap dan

disimpan oleh SVM. Hasil perhitungan membuktikan bahwa

statistic pendekatan mesin pembelajaran memiliki keakuratan

klasifikasi 81.82%, yang mana lebih tinggi dari pendekatan

semantic, dengan keakuratan klasifikasi 75.58%, signifikan pada

tingkat 95%.

Analisis lebih lanjut menunjukan :

Usulan sentimen berdasarkan pendekatan GARCH-SVM

bekerja lebih baik bagi perusahaan kecil, yang mana lebih

sensitif daripada perusahaan besar terhadap berbagai

tinjauan .

Sentimen investor secara khusus mempunyai pengaruh

kuat terhadap nilai saham yang relatif terhadap

pertumbuhan saham: keakuratan prediksi model dan

tingkat sensitivitas positif adalah 73.8% dan 66.7% untuk

masing-masing nilai saham, lebih tinggi dari 60.9% dan

50% untuk pertumbuhan saham.

online

bullish dan baerish

bullish or baerish

.

.

?

?
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